
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

  دولتنا إلقامة "إسرائيل"في حاجة إلى إذن من  لسنا السلطة الفلسطينية:

 مخطط إسرائيلي لمنع إقامة عاصمة فلسطينية بالقدس الشرقية

 "إسرائيل"وُنصّعد شعبيًا للضغط على الزهار: ال نسعى للحرب 

 بالدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها "إسرائيل"واشنطن ُملتزمة بالحفاظ على قدرة 

 أيام.. مصر تعيد فتح معبر رفح للسماح بدخول العالقين إلى غزة 3بعد إغالقه 

 ...بينيتتتتتل: ال لالتفتتتتتا  متتتتتع إيتتتتتران
لختتوح حتترب أختتر  متتع "مستتتعدون 

  "حماس
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  السلطة:
 4  دولتنا إلقامة "إسرائيل"في حاجة إلى إذن من  لسنا السلطة الفلسطينية:  2.
 5 كل الح  في التعبير عن رأيهم وف  القانونلموضوع الحريال مقدس ول: الرجوب  3.
 5 األمنية الحرجة في قطاع غزةالحالة بشأن رسائل إلى األمم المتحدة  تبعثالسلطة   4.

 
  المقاومة:

 6 "إسرائيل"الزهار: ال نسعى للحرب وُنصّعد شعبيًا للضغط على   5.

 6 حماس: عمليال المقاومة بالضفة وغزة لن تتوقف حتى انتزاع مطالب شعبنا  6.

 7 اف  على استمرار الفعاليال الشعبية الرافضة للحصارالهندي: تو   7.

 7 توّجه بتجنب االحتكاك مع الجيش اإلسرائيليفي غزة الفصائل   8.

 7 الغول: قمع االحتالل المسيرال السلمية لن يوقف مدها الجماهيري  9.
    

  :اإلسرائيليالكيان 
 8 لهجوم محتمل ضد إيران يلّمحغانتس   10.
 9 كوخافي: نستعد لشن عملية ضد غزة ونعد الخطط لضرب إيران  11.
 10 إيعاز بفتح تحقي  بشأن تسريب معلومال مهاجمة إسرائيل سفنا إيرانّية  12.

 
  :األرح، الشعب

 10  مخطط إسرائيلي لمنع إقامة عاصمة فلسطينية بالقدس الشرقية  13.

 11  دونم بالقدس 2,500الصندو  القومي اليهودي يخّطط لالستيالء على   14.

 11 عشرال المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى  15.

 11  مظاهرال قرب السياج الحدودي بغزة.. جرحى وحاالل اختنا   16.

 12 ستة أسر  يواصلون اإلضراب عن الطعام  17.

 12  أسيرة فلسطينية على وشك الوالدة خلف قضبان سجون االحتالل وتبعث رسالًة مؤلمة   18.

 12 ونروا تستجيب لضغوط منظمة صهيونية وتوقف موظفين عن العملأ  19.

 13 الليزر.. وسيلة أهالي بيتا في مواجهة االستيطان  20.

 13 شجرة عنب وزيتون في الخليل 400وتقتلع  جرف أراح  قوال االحتالل ت  21.
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  مصر:
 14 أيام.. مصر تعيد فتح معبر رفح للسماح بدخول العالقين إلى غزة 3بعد إغالقه   22.
 14 القطاع فيوفصائل غزة لتحسين األوضاع اإلنسانية  "إسرائيل"اتصاالل مصرية مع   23.

 
  عربي، إسالمي:

 14 "ال أساس لها"ئرية الموّجهة إليها بأنها الجزا "االّتهامال"تصف  "إسرائيل"  24.

 15 اإلسرائيلي لمراقبة ناشطين سياسيين "بيغاسوس"معهد كندي: البحرين استخدمل   25.
 

  دولي:
 15 بالدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها "إسرائيل"واشنطن ُملتزمة بالحفاظ على قدرة   26.
 16 رئيس رومانيا يؤكد التزام بالده بحل الدولتين وعدم نقل سفارتها إلى القدس  27.
 16 لوقف انتهاكاتها لحقو  الفلسطينيين "إسرائيل"مؤسسال أميركية تطالب بايدن بالضغط على خمس   28.
 16 هودية أميركية تطالب بايدن بالوقوف بوجه انتهاكال بينل ومحاسبتهحركة ي  29.
 17 رشيدة طليب تعّل  على اعتقاالل السلطة الفلسطينية وتهاجم الرئيس عباس  30.
 17 لرواية الفلسطينيةحملة صهيونية لمنع تصويل برلمان كاليفورنيا على تدريس منهاج يتبنى ا  31.

 
  حوارال ومقاالل

 17 قاسم قصير... بين "المشروع اإلبراهيمي" و"إسرائيل" إلى نهايتها.. أين نحن اليوم؟  32.

 20 د. ناجي الظاظا... خيارال غزة في مواجهة الحصار وتعطيل اإلعمار  33.

 22 تسفي برئيل... التتتردع الكتتتاذب: ختتنتت  غتتتزة دفتتتاعتتتًا عتتن أمتتتن إستترائتتيتتل!  34.
 

 24 :كاريكاتير
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 "لخوح حرب أخر  مع حماس" ... مستعدونبينيل: ال لالتفا  مع إيران .1
ركز رئيس وزراء إسرائيل الجديد، نفتالي بينيت، في  في زيارته الرسمية األولى للعاصمة األميركية،

لقاءاته مع المسؤولين األميركيين منذ وصوله واشنطن الثالثاء، على التعبير عن معارضته لعودة 
 الواليات المتحدة لالتفاق النووي اإليراني.

رح به في وكرر بينيت في لقاءه مع وزير الخارجية األميركي، آنتوني بلينكين، األربعاء، ما ص
الوقت قد حان للجم اإليرانيين، وليس لمنحهم حبل نجاة على “إسرائيل قبيل إقالعه إلى واشنطن، أن 

ربط عبث إيران في المنطقة، “، مطالبا ضرورة ”شكل الرجوع إلى اتفاق نووي منتهي الصالحية
، ”وضات مع إيرانوصواريخها البالستية الخطيرة، ومساندتها لإلرهاب ضد إسرائيل، كجزء من أي مفا

وذلك بعد شهرين من توقف محادثات في فيينا التي أطلقت في شهر نيسان الماضي من أجل إحياء 
 االتفاق النووي دون إحراز أي تقدم ملحوظ.

من مصلحة األمن القومي األميركي “وأخبر بينيت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين أن 
دث إذا حصلت إيران على قدرة أسلحة نووية، حسب مصادر منع سباق التسلح النووي الذي قد يح

منع سلسلة من الدول “وأن ” كل دولة تتدخل بها إيران تصبح دولة فاشلة“إعالمية الثالثاء، مدعيا أن 
 هو أيًضا في مصلحة الواليات المتحدة.” الفاشلة

صائل المقاومة وحول التوتر الذي قد ينفجر في أي لحظة بين جيش االحتالل اإلسرائيلي، وف
حتى لو كلفه ” لخوض حرب أخرى مع حماس“الفلسطينية في غزة، أكد بينيت، أنه سيكون مستعدا 

 ، الالزم لبقائه في رئاسة الحكومة.”دعم نواب القائمة الموحدة“ذلك 
 25/8/2021القدس، القدس، 

 
 دولتنا إلقامة "إسرائيل"في حاجة إلى إذن من  لسنا السلطة الفلسطينية: .2

قيام دولة فلسطين ال »قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن  هللا: رام
 «.يحتاج إلى إذن المحتلين، والحقوق الوطنية وحق تقرير المصير ليست هبة أو منحة من االحتالل

« تايمزنيويورك »وكان الشيخ يرد على تصريحات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت لصحيفة 
الشرق »األميركية، قال فيها إن حكومته لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية. وقال مصدر سياسي لـ

، إن توجه بنيت للسالم االقتصادي، معروف لدينا إلى الحد الذي أبلغنا معه األميركيين أن «األوسط
 مثل هذا السالم مرفوض وال يشكل أي بديل للسالم الحقيقي.

ية الفلسطينية بنيت، قائلة، إنه بمواقفه هذه حدد الخطوط الحمراء قبل لقائه وهاجمت وزارة الخارج
في محاولة المتصاص أي ضغوط أو انتقادات أو نصائح أميركية، »الرئيس األميركي جو بايدن، 



 
 
 
 

 

 5 ص             5615 العدد:             8/26/2021 خميسال التاريخ: 

 

                                    

اإلسرائيلية واالستيطان، أو أي توجهات أميركية أخرى لخلق مناخات  -بشأن العالقات الفلسطينية 
على القانون الدولي « الفيتو»م. وأكدت الخارجية في بيانها، أن بنيت ال يمتلك حق إيجابية للسال

وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وأن مواقفه اليمينية المتطرفة امتداد لمن سبقوه في الحكم من اليمين 
 اإلسرائيلي، وأنها تشكل خطرًا حقيقيًا على فرصة أحياء عملية السالم. 

  26/8/2021، لندنالشر  األوسط، 
 

 كل الح  في التعبير عن رأيهم وف  القانونلموضوع الحريال مقدس ول: الرجوب .3
، الفريق جبريل الرجوب، إن الرئيس محمود «فتح»أمين سر اللجنة المركزية لحركة رام هللا: قال 

عن رأيهم  ، يعّدا موضوع الحريات مقدسًا، ولكل الفلسطينيين الحق في التعبير«فتح»عباس ومركزية 
الرسمية، أنه تم استخالص « صوت فلسطين»وعّد الرجوب في تصريحات إلذاعة  وفق القانون.

العبر مما حدث في األيام السابقة، وبناًء عليه ستتم دعوة فصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع 
حق  المدني ومنظمات حقوق اإلنسان، لحوار جذري عميق والخروج برؤية فيها تفاهمات تضمن

 المواطنين في التعبير عن الرأي وفق القانون.
ودعا الرجوب فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، إلى معرفة حدود التعبير عن الرأي 

ولفت الرجوب إلى أن موضوع  بعيدًا عن التخوين والتشهير الذي ال يعّد جزءًا من ثقافتنا الوطنية.
سنصل إلى »برئاسة الرئيس عباس، الثالثاء، مضيفًا  الحريات نوقش في اجتماع المركزية

استنتاجات، وسنتخذ قرارات تؤّمن شبكة أمان للحريات في المستقبل، وذلك وفق القانون بما يضمن 
 «.عدم حدوث أي خطأ

 25/8/2021، وكالة األنباء والمعلومال الفلسطينية )وفا(
 

 األمنية الحرجة في قطاع غزةالحالة بشأن رسائل إلى األمم المتحدة  تبعثالسلطة  .4
مسؤولين باألمم المتحدة تحذر فيها من  3بعثت السلطة الوطنية في رام هللا رسائل متطابقة إلى 

ووضع  الحالة األمنية الحرجة في قطاع غزة، وتندد بعرقلة إسرائيل جهود إعادة إعمار القطاع.
صورة "الحالة األمنية الحرجة" مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور المسؤولين في 

التي يمر بها الفلسطينيون داخل قطاع غزة المحاصر، بسبب االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، 
 وتردي الظروف اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية هناك.
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وحذر مندوب فلسطين األممي من األخطار الجسيمة التي يشكلها تصاعد العنف بسبب سياسات  
 ل في غزة وجميع أنحاء األرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.إسرائي

 25/8/2021الجزيرة نل، 

 
 "إسرائيل"الزهار: ال نسعى للحرب وُنصّعد شعبيًا للضغط على  .5

قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، : تورغوت ألب بويراز-غزة/ أسعد فرات
خرًا في قطاع غزة يأتي للضغط على إسرائيل من أجل وقف إن التصعيد الشعبي الميداني مؤ 
وأضاف الزهار في حديث خاص لـ "األناضول"، إن حركته "ال  "جرائمها" بحق الشعب الفلسطيني.

تعمل من أجل اندالع حرب، ولكن يتم التصعيد على المستوى الشعبي الميداني نتيجة تضييق 
واستبعد الزهار شّن  الحياتية كالغذاء والماء والكهرباء".إسرائيل الخناق على غزة، ومساسها باألمور 

إسرائيل حرب جديدة على القطاع حاليًا، وقال "التقدير العام بأن إسرائيل لن تُقدم على مغامرة جديدة 
وتابع "ال نرغب في حروب عشوائية،  )..( وهي ال ترى أن جولة تصعيد جديدة يمكن أن تنقذها".

ية ُتحرر أرضنا كما حررت كثير من الدول المستعمرة أرضها بالمقاومة.. ونحن لكننا نريد حربًا نهائ
 ُنجهز أنفسنا لذلك".

وفيما يتعلق بمفاوضات تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أكد القيادي البارز بالحركة أن 
  الحراك بهذا الشأن مستمر، ولكن "حتى اآلن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

 25/8/2021، لألنباءة االناضول وكال
 

 حماس: عمليال المقاومة بالضفة وغزة لن تتوقف حتى انتزاع مطالب شعبنا .6
أكدت حركة "حماس"، على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل بمختلف الوسائل : غزة

 دافه المنشودة".واألدوات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك "حتى انتزاع مطالبه وتحقيق أه
 جاء ذلك في بيان للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، يوم األربعاء، نعى فيه الشهيد أسامة ادعيج.
وقال: "إن المقاومة المستمرة في جنين ونابلس، والتظاهرات الشعبية في بيتا وبيت دجن، واليوم في 

ة شعبنا، والدفاع عن مقدساتنا، شرق خانيونس، هي امتداد لمعركة سيف القدس المتواصلة في حماي
وأضاف: "من حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن  والتي لن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا".

يعيش عزيًزا كريًما على أرضه، وستظل خياراته مفتوحة للضغط على االحتالل حتى نيل مطالبه 
 وكسر الحصار بالكامل".

 25/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الهندي: تواف  على استمرار الفعاليال الشعبية الرافضة للحصار .7
قال القيادي في حركة الجهاد "محمد الهندي"، "ال يمكن للعدو أن ينعم بالهدوء وهو يمنع عن : غزة

وأّكد الهندي خالل كلمة له في المهرجان الشعبي شرقي خان يونس، على أّن  غزة الدواء والغذاء".
ى استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة للحصار المفروض على قطاع غزة هناك توافق وطني عل

أّن "رسالة غزة الحرة أّنها لن تستلم لكم وإلرادتكم وغطرسة القوة لن إلى وتهويد القدس المحتّلة، مشيرا 
الهندي حكومة االحتالل إلى وقف المماطلة في رفع حصارها المفروض على  وطالب تجدي نفًعا".
 موجها الوسطاء بتحّمل مسؤوليتهم. قطاع غزة،

 25/8/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 توّجه بتجنب االحتكاك مع الجيش اإلسرائيليفي غزة الفصائل  .8
نظمت الفصائل الفلسطينية، أمس، مهرجانًا شعبيًا قرب الحدود مع قطاع غزة، رفضًا  رام هللا:

قياسًا بمهرجان السبت الماضي، الذي تحّول إلى « ل حدةأق»للحصار اإلسرائيلي على القطاع، وكان 
وشاركت جماهير واسعة في  شرقي مدينة غزة.« ملكة»ساحة مواجهات عنيفة على أرض مخيم 

التجمع الذي أقيم في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وبخالف المهرجان السابق، وّجهت 
اإلسرائيلي الذي أطلق الرصاص والغاز  الفصائل، المتظاهرين، إلى تجنب االحتكاك مع الجيش

منهم  3صوب متظاهرين حاولوا االقتراب من الحدود، ونجح فلسطينيون في قص السياج وأصيب 
اإلسرائيلية، بعد نحو ساعة على إطالق  13باالختناق جراء الغاز المسيل للدموع. وقالت القناة 

عت قبل المهرجان وقررت ضبط وكانت الفصائل اجتم «.الوضع مسيطر عليه»المهرجان، أن 
 الحدود واالقتصار على فعاليات المهرجان دون اشتباكات واسعة مع الجيش.

 26/8/2021، الشر  األوسط، لندن
 

 الغول: قمع االحتالل المسيرال السلمية لن يوقف مدها الجماهيري .9
مع جنود غزة/ أدهم الشريف: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية محمد الغول، أن ق

االحتالل اإلسرائيلي المسيرات السلمية شرق غزة، لن يوقف مدها الجماهيري، منبًِّها إلى ضرورة 
استمرار حالة االشتباك على كل المستويات وباستخدام جميع الوسائل المتاحة. وأوضح الغول في 

الفصائل  تصريح لـصحيفة "فلسطين"، أن الفعاليات الجماهيرية الشعبية التي دعت لتنظيمها
اإلسالمية والوطنية، شرق غزة، تأتي في إطار الدور الطبيعي لشعبنا بمقارعة االحتالل والتصدي 
النتهاكاته وممارساته ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل. وشدَّد على أن 



 
 
 
 

 

 8 ص             5615 العدد:             8/26/2021 خميسال التاريخ: 

 

                                    

لوجود الصهيوني المقاومة حق طبيعي ومشروع لشعبنا، ليعبر به عن رفضه النتهاكات االحتالل، ول
 على أرض فلسطين. 

 25/8/2021، فلسطين أون الين

 
 لهجوم محتمل ضد إيران يلّمحغانتس  .10

دعم إسرائيل »سفيرًا أجنبيًا، اليوم، أكد  60في لقاء عقده وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، مع 
قت على أعمال بناء لصالح ، زاعمًا أن الحكومة اإلسرائيلية صاد«وتعزيزها لمكانة السلطة الفلسطينية

 الفلسطينيين.
السلطة الفلسطينية »وفي بياٍن صدر عن مكتب وزير األمن، قال غانتس للسفراء األجانب إن 

وقيادتها هم الجهة التي تمّثل الفلسطينيين في المنطقة، ونحن نعمل من أجل تعزيز السلطة 
 «.الفلسطينية

المصادقة على أعمال بناء، وزيادة تصاريح »خالل وأكد وزير األمن أنه يعزز مكانة السلطة من 
أما بالنسبة «. العمل، وفي المدى البعيد، سنضطر إلى دفع مشاريع بنى تحتية كبيرة لمصلحة الضفة

أداء حماس يستهدف السكان. وكل ما تحتاج إسرائيل إليه من أجل السماح لغزة »لغزة، فاعتبر أن 
 «.المدى وا عادة األسرى، والتعهد بهدوء مطلق في الجنوببالتطور، هو الوصول إلى تهدئة طويلة 

تقديراتنا هي أن الطائرة بدون طيار التي استهدفت سفينة ميرسر »من جهة ثانية، أوضح غانتس أن 
ستريت انطلقت من إيران، وعلى األرجح بمصادقة الزعيم األعلى، وهذا إثبات آخر على أن إيران 

 «.بل أي أحد آخرهي تهديد على العالم والمنطقة ق
إلسرائيل إمكانيات عمل، تمكّنا من العمل في الماضي، وال أستبعد أن نضطر إلى »وهّدد غانتس أن 

إليران نوايا بالقضاء »وأضاف أن «. العمل في المستقبل أيضًا كي ال تصل إيران إلى سالح نووي
كما أنها تعمل بواسطة  على إسرائيل، وهي تعمل من أجل أن تكون بحوزتها الوسائل لتنفيذ ذلك.

أذرعها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة، وتستخدم طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة، وتعمل 
 «.ضد سفن تجارية في البحر، وحتى أنها تشّن هجمات سايبر في أنحاء العالم

 49صل إلى إيران ضاعفت ميزانيتها األمنية في السنوات الخمس األخيرة، لت»وتابع غانتس، أن 
نما مع النظام »وبحسبه، فإنه «. مليار دوالر ال يوجد إلسرائيل صراع مع الشعب اإليراني وا 

قلق من أن مندوبي المجتمع الدولي حضروا مراسم تنصيب الرئيس »، وأضاف أنه «اإليراني
 «.الجاّلد من طهران»، الذي وصفه بأنه «اإليراني، إبراهيم رئيسي
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توجد مخازن أسلحة في آالف البيوت، وفي قلب التجمعات »فزعم غانتس أنه  أما بالنسبة إلى لبنان،
يران وحزب هللا يستغاّلن الوضع اإلنساني في لبنان ويمنعان تشكيل حكومة  السكانية المدنية. وا 
مستقرة. واقترحت على لبنان إمكانية تقديم مساعدات ثالث مرات، وبينها بشكل مباشر عن طريق 

سرائيل مستعدة للسماح بمساعدات دولة ثالثة من أراضيهامنظمات دولية للم  «.ستشفيات، وا 
 26/8/2021األخبار، بيرول، 

 
 كوخافي: نستعد لشن عملية ضد غزة ونعد الخطط لضرب إيران .11

قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، مساء يوم األربعاء، إن جيشه يستعد الحتمال شن 
 ة، وأن حماس هي المسؤولة عما يجري من القطاع.عملية عسكرية جديدة بغز 

بعد نهاية عملية حارس األسوار، “وأضاف كوخافي خالل إيجاز للصحفيين العسكريين اإلسرائيليين 
يستعد الجيش اإلسرائيلي بجهد متضافر الحتمال شن عملية أخرى في غزة.. ال نقبل انتهاك السيادة 

 ”.لة عن كل ما يحدث في قطاع غزةبغض النظر عمن يقف وراءها، وحماس مسؤو 
تحتل إيران المرتبة األولى في أولويات الجيش اإلسرائيلي، ولكن بشكل روتيني، قد تكون غزة “وتابع 

 ”.هي التي ستتطلب اهتمام الجيش وموارده في المستقبل القريب
ن تشير إلى تقييم وقدم خالل اإلحاطة األمنية، تقريرات استخبارية للمراسلين العسكريين اإلسرائيليي

بأنه في ضوء الصعوبات في التفاوض للعودة إلى االتفاقية النووية، فإن من المتوقع في الفترة المقبلة 
 سيطلب صياغة استراتيجية وخطة عمل ضد إيران.

هدًفا للبنية التحتية لحزب هللا ومستودعات ومعدات  31ويظهر من التقرير أن إسرائيل هاجمت
 في هضبة الجوالن والباقي في أعماق سوريا. %50أسلحة، منها نحو 

وادعى التقرير، أن التقارير السورية والروسية حول اعتراض جزء كبير من الصواريخ اإلسرائيلية التي 
أطلقت خالل الهجمات التي نفذت في سوريا، بأنها تقارير مزيفة وال صحة لها وأن الصواريخ كانت 

 تضرب أهدافها بدقة.
مليون شيكل هذا العام لبناء حاجز وسياج على الحدود مع  300يعتزم تخصيص وأشار إلى أنه 

 لبنان، وسيتم استثمار مئات الماليين أخرى في العام المقبل.
وبشأن قطاع غزة، يظهر من التقرير االستخباري أن الجيش اإلسرائيلي يدعم عودة الهدوء وزيادة 

ططة تدريجًيا، وأنه يمكن ذلك يدعم التوصل حصة التجار الذين يدخلون إسرائيل وفق خطوات مخ
 التفاق بشأن قضية األسرى والمفقودين.
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ضرب مقاتلي حماس في مترو األنفاق، ومحاولة قتل عدد أكبر ممكن من “وأكد الجيش فشل خطة 
، معتبًرا أنه كان من المفترض ضرب تلك األنفاق خالل وقت تنفيذ عملية اغتيال قادة ”نشطاء حماس

 عسكري لحماس.الجناح ال
 25/8/2021القدس، القدس، 

 
 إيعاز بفتح تحقي  بشأن تسريب معلومال مهاجمة إسرائيل سفنا إيرانّية .12

أوعز رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بفتح تحقيق في "تسريب نشاط الجيش 
"(، مساء 11ية )"كان جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث اإلسرائيل اإلسرائيلّي ضد السفن اإليرانية".

اليوم األربعاء، مشيرة إلى أّن طهران، بدأت بمهاجمة السفن المملوكة إلسرائيل، بعد أن نشرت 
 صحيفة "وول ستريت جورنال" األميركّية، أن إسرائيل نفذت سلسلة من الهجمات ضد السفن اإليرانية.

ناقلة نفط  12ما ال يقل عن  وفي آذار/ مارس الماضي، كشف تقرير أميركي أن إسرائيل استهدفت،
إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سورية، في ما ُوصف بـ"فتح جبهة جديدة في الصراع 

 اإلسرائيلي اإليراني".
 ووفق هيئة البّث، فقد "تم تسريب المعلومات على ما يبدو من قِّبل مصدر إسرائيلّي".

ر أن النشر )عن تفاصيل استهداف السفن اإليرانية وأشارت الهيئة إلى أّن "الجيش اإلسرائيلي، يقدّ 
 التي ُنشرت في الصحيفة(، أضّر بالحملة البحرية ضد إيران".

وذكرت أّنه بناء على ذلك، أمر كوخافي بالتحقيق في من سّرب لوسائل اإلعالم األجنبية، بأن 
 إسرائيل هاجمت سفنا إيرانية.

 25/8/2021، 48عرب 
 

 امة عاصمة فلسطينية بالقدس الشرقيةمخطط إسرائيلي لمنع إق .13
: تحاول البلدية اإلسرائيلية في القدس المحتلة إضفاء صفة التطوير على مخطط كبير األناضول

وسط القدس الشرقية، لكن الفلسطينيين يقولون إنه يرمي إلى عملية تدمير ممنهجة للمدينة ومنع 
الذي أطلقت عليه اللجنة اللوائية -ط إقامة عاصمة لدولتهم المأمولة. وعلم السكان عن المخط

من خالل الفتات ُوضعت على أعمدة اإلنارة  -اإلسرائيلية للتخطيط والبناء اسم "مركز المدينة"
دونم )الدونم ألف متر مربع(  700والجدران في المدينة. ويغطي المخطط منطقة تبلغ مساحتها نحو 

 ي مدينة القدس الشرقية.تشمل المنطقة الحيوية المحيطة بالبلدة القديمة ف
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ويشمل المخطط المنطقة الممتدة من باب العامود، أحد أشهر أبواب القدس القديمة، مرورا بشوارع 
 السلطان سليمان وصالح الدين والزهراء والمسعودي، وصوال إلى حيي وادي الجوز والشيخ جراح.

الفلسطيني في المنطقة لسنوات طويلة وال يشمل المخطط إقامة أي أبنية استيطانية، ولكنه يقيد البناء 
 قادمة.

 25/8/2021الجزيرة. نل، 
 

 دونم بالقدس  2,500الصندو  القومي اليهودي يخّطط لالستيالء على  .14
"األيام": حذرت جمعية حقوقية إسرائيلية من مسعى الصندوق القومي اليهودي لوضع اليد  -القدس 

معية "عير عاميم"، اليسارية المختصة بقضايا دونم بالقدس الشرقية. وقالت ج 2,500على نحو 
القدس: "سيجتمع مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي األسبوع المقبل لمناقشة واعتماد ميزانية 

مليون شيكل التخاذ إجراءات تسجيل مساحات شاسعة من األراضي". وحذرت من أن  100قدرها 
د الفلسطينيين الذين يعيشون حاليًا في المناطق الخطوة "هي نذير آلالف دعاوى اإلخالء المحتملة ض

 المعنية".
 26/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 عشرال المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى .15

( باحات المسجد األقصى 8-25القدس المحتلة: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم األربعاء )
يلي. وأفادت مصادر مقدسية، أن مستوطنين المبارك، بحمايٍة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائ

اقتحموا باحات األقصى، بمجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من 
 المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.

 25/8/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 مظاهرال قرب السياج الحدودي بغزة.. جرحى وحاالل اختنا   .16

فلسطينيا بالرصاص وآخرون باالختناق جراء قمع الجيش اإلسرائيلي مسيرة سلمية على  14أصيب 
الحدود الشرقية لخان يونس )جنوب قطاع غزة(، في حين قال جيش االحتالل إنه يستعد لعملية 

فلسطينيا أصيبوا إثر إطالق قوات  14عسكرية في القطاع "قريبا". وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
الل الرصاص على مسيرة سلمية في غزة كانت تحتج على استمرار حصار القطاع وا غالق االحت

المعابر. وأطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز المدمع في محاولة إلبعاد المتظاهرين الفلسطينيين 
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الذين تجمعوا على حدود القطاع؛ احتجاجا على استمرار الحصار على غزة وا غالق المعابر، 
صول إلى السياج الفاصل. واستخدم الجيش اإلسرائيلي طائرات مسيرة محملة بالغاز محاولين الو 

 المدمع لمواجهة فلسطينيين محتجين بخان يونس، قبل اقترابهم من السياج األمني.
 25/8/2021الجزيرة. نل، 

 
 ستة أسر  يواصلون اإلضراب عن الطعام .17

يوما إثر اتفاق يقضي باإلفراج  42بعد  قاسم بكري: علق األسير مجاهد حامد إضرابه عن الطعام
. كما علق األسير عمر الجعبري إضرابه المفتوح عن 2022عنه في شهر كانون الثاني/ يناير 

الطعام بعد وعود من مصلحة السجون اإلسرائيلية بأن يكون التمديد الحالي التمديد األخير العتقاله 
 .اإلضراب عن الطعامومن الجدير ذكره أن ستة أسرى يواصلون  اإلداري.

 25/8/2021، 48عرب 
 

 أسيرة فلسطينية على وشك الوالدة خلف قضبان سجون االحتالل وتبعث رسالًة مؤلمة .18
عاما( من وضع حملها داخل  25تقترب األسيرة الفلسطينية أنهار الديك )”: القدس العربي“ -لندن

تكشف عن مخاوفها من الوالدة في سجن إسرائيلي،  وبعثت رسالة مؤثرة، تشكو فيها آالم األسر، و 
ظروف غير طبيعية وغير إنسانية أبدا. أنهار، أٌم لطفلة اسمها جوليا، دخلت الشهر التاسع من 
الحمل، وقد تداهمها آالم المخاض في أية لحظة. تعاني األسيرة من اكتئاب حمل )ثنائي القطب( 

طبية خاصة، بالطبع ال تتوفر في  بحسب هيئة شؤون األسرى والمحررين، وتحتاج الهتمام ورعاية
سجون االحتالل. اعتقلت قوات االحتالل، أنهار، من بلدة كفر نعمة غربي رام هللا، في شهر مارس/ 
آذار الماضي، وهي حامل في شهرها الرابع. وقالت أنهار أثناء لقاء محامية هيئة شؤون األسرى 

فظروف المعتقل سيئة للغاية، وسوف يصاب  السجن غير مهيأ للوالدة وتربية الطفل؛“والمحررين إن 
الطفل بالصرع، نتيجة العّد والتفتيشات، ودق الشبابيك، عدا عن حاالت الطوارئ، ونحن الكبار 

 ”.نخاف فكيف لطفل يولد وُيرّبى داخل المعتقل؟
 25/8/2021القدس العربي، لندن، 

 
 أونروا تستجيب لضغوط منظمة صهيونية وتوقف موظفين عن العمل .19

موظفا لدى وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  22رائد موسى: يواجه  -زةغ
"أونروا" خطر الفصل من الوظيفة، إثر شكاوى تقدمت بها منظمة داعمة إلسرائيل ادعت أنهم 
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يخترقون مبادئ الحيادية، ويحرضون على ما وصفته بالعنف والكراهية عبر حساباتهم على منصات 
( UN WATCHتواصل االجتماعي. وكشف تجمع نقابي في غزة عن أن منظمة "يو إن ووتش" )ال

المعروفة بدعمها لدولة االحتالل اإلسرائيلي تقدمت بشكاوى ضد موظفين يعملون لدى أونروا في 
قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، إثر تعبيرهم عن مواقفهم السياسية على منصات التواصل 

ماعي، وادعت أنهم يخالفون بذلك قوانين المنظمة الدولية التي توجب عليهم التزام الحيادية وقيم االجت
 األمم المتحدة.

 25/8/2021الجزيرة. نل، 
 

 الليزر.. وسيلة أهالي بيتا في مواجهة االستيطان .20
الواقعة جنوب نابلس على أ ف ب: يتظاهر الفلسطينيون في قرية بيتا  -بيتا )األراضي الفلسطينية( 

طريقتهم مستخدمين أضواء ليزر باللون األخضر ومطلقين ضجيجًا صاخبًا إلزعاج المستوطنين 
اليهود الذين أقاموا مستوطنة على أرض تقول الحكومة اإلسرائيلية إنها تبحث في ملف ملكيتها. 

في حزيران احتجاجًا على  ويؤكد المتظاهرون، أن حراكهم الستعادة أرضهم كما يقولون، والذي بدأ
إقامة بؤرة "أفيتار" االستيطانية، يتميز عن غيره ألسباب أخرى. ويقول الشبان إن احتجاجاتهم شعبية 
مستقلة ال تتلقى التعليمات من الطبقة السياسية الفلسطينية المنقسمة بشكل كبير. وتواجه القوات 

جات متواصلة من سكان بيتا البالغ عددهم نحو اإلسرائيلية التي بقيت متمركزة في المستوطنة، احتجا
 فلسطيني واستشهد سبعة على األقل. 700نسمة. وأصيب جراء االحتجاجات أكثر من  12,500

 26/8/2021األيام، رام هللا، 
 

 شجرة عنب وزيتون في الخليل 400وتقتلع  جرف أراح  قوال االحتالل ت .21
قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أراضي زراعية  الضفة الغربية: ميدانيا شرق مدينة الخليل جرفت

في منطقة بيرين، شرق مدينة الخليل. وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد داود برقان، بأن جرافات 
دالية عنب،  400دونمات، مزروعة بحوالي  10االحتالل جرفت أراضي زراعية تقع على مساحة 

فية، إضافة الى أشجار حرجية بعمر سنتين، وأشجار زيتون، بعمر خمس سنوات، ومزروعات صي
وجدران استنادية حجرية، وأسالك شائكة، تعود ملكيتها إلى المزارع سالم ذياب الرجبي، بحجة أن 
المنطقة مصنفة )ج(. وفي بيت لحم جرفت جرافات قوات االحتالل اإلسرائيلي أراضي في قرية 

الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن  كيسان، شرق بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة
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( دونما من أراضي 550بريجية بأن غياث انتزع قرارا يتعلق بوقف تسجيل أراض بمساحة اجمالية )
 ، لصالح شركة إسرائيلية.”غوش عصيون“خربة بيت اسكاريا وسط تجمع مستوطنة 

 25/8/2021القدس العربي، لندن، 
 

 ر رفح للسماح بدخول العالقين إلى غزةأيام.. مصر تعيد فتح معب 3بعد إغالقه  .22
عودة فتح معبر رفح باتجاه  -أمس األربعاء-أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة 
 -في بيان-وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم  واحد الخميس، على أن يعاد للعمل الطبيعي األحد.

جاهين سيبدأ اعتبارا من يوم األحد المقبل، دون أن إن العمل الطبيعي بمعبر رفح البري في االت
وأوضح أن المعبر سيفتح الخميس في اتجاه واحد للسماح بدخول  يكشف تفاصيل تلك العودة.

العالقين من الجانب المصري، ولم يصدر أي إعالن رسمي من القاهرة بخصوص فتح المعبر حتى 
ْين أن القاهرة ستفتح معبر رفح على حدودها ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصري اآلن.

أيام، للسماح للفلسطينيين الموجودين على الجانب  3مع قطاع غزة الخميس في اتجاه واحد ولمدة 
 المصري بالعودة إلى القطاع، ولن يستقبل المعبر أي فلسطينيين قادمين من القطاع.

 25/8/2021، نل .الجزيرة
 

 القطاع فيفصائل غزة لتحسين األوضاع اإلنسانية و  "إسرائيل"اتصاالل مصرية مع  .23
تقود مصر اتصاالت مكثفة لتحسين األوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة، : أحمد جمعة

وعودة األوضاع إلى ما كانت عليه، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية المتواصلة مع جهات 
ادر مطلعة أن السلطات المصرية كثفت اتصاالتها وذكرت مص إسرائيلية وفصائل فلسطينية في غزة.

مع كافة األطراف الفاعلة على مدار اليومين الماضيين بهدف رفع المعاناة عن أهالي القطاع، مشيرة 
 إلى قرار إعادة فتح معبر رفح بهدف تقديم المساعدات االنسانية العاجلة.

 25/8/2021القاهرة، اليوم السابع، 
  

 "ال أساس لها"الجزائرية الموّجهة إليها بأنها  "ّتهامالاال "تصف  "إسرائيل" .24
الجزائرية الموّجهة لها في إطار األزمة ” االّتهامات“وصفت إسرائيل األربعاء،  :أ ف ب -القدس

، وفق ما صّرح دبلوماسي إسرائيلي ”ال أساس لها“الدبلوماسية القائمة بين الجزائر والمغرب بأنها 
 االقتصادية.” مشاكلها“على ” التركيز“الجزائر إلى لوكالة فرانس برس داعيا 
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ما يهم، هو العالقات الجيدة جدا بين “واعتبر الدبلوماسي اإلسرائيلي طالبا عدم كشف هويته أن 
التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة " بالزيارة التي أجراها لبيد مؤخرا و” إسرائيل والمغرب والتي تجلت

إسرائيل والمغرب هما جزء أساسي من محور “واعتبر المصدر أن  ”.هامواطنيهما والمنطقة بأسر 
يجابي قائم في المنطقة في مواجهة محور يسير في االتجاه المعاكس يضم إيران والجزائر  ”.عملي وا 

على الجزائر أن تصب تركيزها على )…( نحن على تواصل دائم مع المغاربة. “وقال المصدر 
 ”.ا وخصوصا المشاكل االقتصادية الجديةمجموعة المشاكل التي تواجهه

 25/8/2021، القدس، القدس
 

 اإلسرائيلي لمراقبة ناشطين سياسيين "بيغاسوس"معهد كندي: البحرين استخدمل  .25
كشف معهد "سيتيزن الب" الكندي عن أن النظام في البحرين استخدم برنامج : بالل ضاهر

، في التجسس على تسعة NSOسرائيلية "بيغاسوس"، الذي طورته شركة السايبر الهجومي اإل
ناشطين في حقوق اإلنسان من منظمات مختلفة. وجرت عمليات التجسس هذه بين حزيران/يونيو 

 وشباط/فبراير الماضي، وتواجد قسم من الضحايا في دول أوروبية أثناء التجسس عليهم. 2020العام 
غاسوس"، على تسعة ناشطي حقوق واكتشف "سيتيزن الب" أنه تم التجسس، بواسطة برنامج "بي

إنسان من ثالثة منظمات مختلفة في البحرين. وذكر المعهد األسماء الكاملة لقسم من الضحايا بينما 
 حيال اآلخرين ُذكر اسم المنظمة التي ينتمون إليها.

 25/8/2021، 48عرب 
 

 أذرعهابالدفاع عن نفسها ضد إيران و  "إسرائيل"واشنطن ُملتزمة بالحفاظ على قدرة  .26
قال وزير الدفاع األميركّي، لويد أوستن، في بداية لقائه برئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت: 

مع إسرائيل"، مضيفا: "اإلدارة )األميركية(  االستراتيجية"الواليات المتحدة ملتزمة بتعزيز العالقات 
 ملتزمة بأمن إسرائيل وحّقها في الدفاع عن نفسها.

دارتنا ملتزمة بضمان استمرار القبة الحديدية وذكر أوستن أ ّن هذا "ينعكس في المساعدة األمنية، وا 
 في حماية المواطنين اإلسرائيليين".

وقال أوستن: "كما أننا ملتزمون بالحفاظ على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران 
 وأذرعها".

 25/8/2021، 48عرب 
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 ه بحل الدولتين وعدم نقل سفارتها إلى القدسرئيس رومانيا يؤكد التزام بالد .27
أكد الرئيس الروماني كالوس يوهانس، موقف بالده الثابت القائم على حل الدولتين، وعلى قاعدة 

جاء ذلك خالل استقباله في قصر الرئاسة، سفير دولة فلسطين الجديد لدى رومانيا  الشرعية الدولية.
 عتماده كسفير فوق العادة وكامل الصالحيات.عصام مصالحة، ضمن مراسم تقديم أوراق ا 

وشدد الرئيس يوهانس على موقف رومانيا الواضح من عدم نقل سفارتها إلى مدينة القدس، ورغبتها 
 بتعزيز العالقات الثنائية وتطويرها في جميع المجاالت.

 25/8/2021، وكالة األنباء والمعلومال الفلسطينية )وفا(
 

لوقف انتهاكاتها لحقو   "إسرائيل"لب بايدن بالضغط على مؤسسال أميركية تطاخمس  .28
 الفلسطينيين

مؤسسات أميركية مناصرة للحق الفلسطيني، يوم األربعاء، حملة للتوقيع على عريضة  5أطلقت 
تطالب الرئيس األميركي جو بايدن بالضغط على رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينت لوقف هدم 

 المحتلة واحترام حقوق اإلنسان الفلسطيني. منازل الفلسطينيين في القدس
وتأتي العريضة التي حملت عنوان "رئيس وزراء جديد، واالنتهاكات لحقوق اإلنسان الفلسطيني 

 مستمرة"، عشية اللقاء الذي يجمع الرئيس بايدن مع بينت في البيت األبيض، يوم غد الخميس.
 25/8/2021، وكالة األنباء والمعلومال الفلسطينية )وفا(

 
 حركة يهودية أميركية تطالب بايدن بالوقوف بوجه انتهاكال بينل ومحاسبته .29

ية األميركية الداعمة للحق الفلسطيني، الرئيس األميركي جو د( اليهو IfNotNowطالبت حركة )
بايدن بالوقوف في وجهه رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت، ومجابهته بسبب انتهاك حقوق 

جاء ذلك في حملة أطلقتها الحركة، عشية لقاء الرئيس بايدن غدا الخميس،  سطيني.اإلنسان الفل
 برئيس الوزراء اإلسرائيلي بينت للمرة األولى، في البيت األبيض.

وجاء في بيان الحركة، إن هذه الفرصة تاريخية لبايدن لتحدي الوضع الراهن للدعم األمريكي 
 ت الحكومة اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين.السياسي واالقتصادي الالنهائي النتهاكا

وأكدت أننا نريد إرسال إشارة قوية للرئيس بايدن مفادها بأن اليهود األميركيين يريدون منه أن يقف 
 في وجه سياسات بينيت المعادية للفلسطينيين، وضورة وضع حقوق اإلنسان في اللقاء مع بينيت.

 25/8/2021، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومال ا
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 رشيدة طليب تعّل  على اعتقاالل السلطة الفلسطينية وتهاجم الرئيس عباس .30
هاجمت النائبة األمريكية الديمقراطية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، السلطة الفلسطينية على 

في تغريدة لها وقالت طليب  خلفية االعتقاالت األخيرة بحق ناشطين في الضفة الغربية المحتلة.
 برسالة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن هذه ليست طريقة حماية الشعب الفلسطيني وخدمته.

وتابعت: "عار عليك لقمع األصوات الفلسطينية التي تحاول المطالبة بالتحرر ليس من حكومة 
 الفصل العنصري اإلسرائيلية فحسب، بل من قيادتك الفاسدة".

 26/8/2021، ةوكالة سما اإلخباري
 

 حملة صهيونية لمنع تصويل برلمان كاليفورنيا على تدريس منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية .31
]اليوم[ تصوت لجنة االعتمادات التابعة لمجلس شيوخ برلمان والية كاليفورنيا األميركية، يوم غد 

ار منهاج الدراسات الخميس، على اعتماد مشروع قانون يتيح للمناطق التعليمية في الوالية اختي
ويتيح هذا القانون في حال تم تمريره للمناطق التعليمية  العرقية وجعله إجباريا لطلبة الثانوية العامة.

االختيار بين مناهج مختلفة من ضمنها منهاج قيد التطوير يتبنى في إطاره العام الرواية الفلسطينية 
ركة الصهيونية كحركة "أيدلوجية قومية للتاريخ، ويشير إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري والح

 استعمارية".
وتسعى منظمة "اللوبي الصهيوني" في الواليات المتحدة إلسقاط مشروع القانون في مراحله األولى 
عبر منع البرلمان من التصويت عليه، حيث أصدرت الوكالة الصهيونية األميركية، وهي منظمة 

سقاطه تابعة للوبي المؤيد إلسرائيل، بياًنا ي طالب أعضاء لجنة االعتمادات برفض مشروع القانون وا 
سرائيل، وهو األمر  وعدم عرضه على التصويت في البرلمان بذريعة أنه "يشّجع على كراهية اليهود وا 

 الذي قد يجلبه طالب مدارس الثانوية بعد تخرجهم إلى الجامعات ومحيطهم الخارجي".
 25/8/2021، )وفا(وكالة األنباء والمعلومال الفلسطينية 

 
 بين "المشروع اإلبراهيمي" و"إسرائيل" إلى نهايتها.. أين نحن اليوم؟ .32

 قاسم قصير
بين العاصمة األفغانية كابل ومدينة تل أبيب في الكيان الصهيوني رابط مهم رغم المسافة الطويلة 

 وعدم وجود عالقات جغرافية أو سياسية مباشرة بين المدينتين.
دنا في األيام الماضية طوابير المتعاملين مع االحتالل األمريكي وهم يسعون ففي مطار كابل شه

لركوب الطائرات المغادرة خوفا من انتقام حركة طالبان، وفي تل أبيب هناك من يتوقع في يوم ما أن 
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نشهد طوابير المستوطنين والمحتلين الصهاينة وهم يغادرون مطار بن غوريون خوفا من صواريخ 
 ورصاصاتهم.المقاومين 

فهل سنشهد هذه الصورة قريبا ويفكك الكيان الصهيوني ويعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه؟ أو 
الحركي لمشروع "صفقة القرن" والهادف  االسمسينجح ما أطلق عليه "المشروع اإلبراهيمي" وهو 

لسيطرة للتطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية وتكريس ا
نهاء ملف الالجئين الفلسطينيين من خالل مشاريع اقتصادية وسياحية  الصهيونية على القدس وا 

 ودينية مشبوهة؟.
هاتان الصورة هما خالصة كتابين صدرا مؤخرا في بيروت وتزامن صدورهما مع المشهد األفغاني 

حتاللها وأعاد حركة طالبان الجديد والذي أنهى االحتالل األمريكي ألفغانستان بعد عشرين سنة من ا
إلى حكم كابل، االول بعنوان: "إسرائيل إلى نهايتها" للكاتب والباحث اللبناني سركيس أبو زيد وقد 
صدر عن دار أبعاد، وهو دراسة مكثّفة حول األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نهاية الكيان 

 الصهيوني وتفككه وانتصار الشعب الفلسطيني على محتليه.
تاب الثاني بعنوان: "الدبلوماسية الروحية والمشترك اإلبراهيمي: المخطط االستعماري للقرن والك

الجديد" للكاتبة والباحثة المصرية الدكتورة هبة جمال الدين محمد العزب، وقد صدر عن مركز 
مل دراسات الوحدة العربية، وهو يقّدم رؤية شاملة وتفكيكية لمشروع "صفقة القرن" والذي كانت تع

عليه اإلدارة األمريكية ودول عربية وبالتعاون مع الكيان الصهيوني وجهات دينية ومؤسسات أكاديمية 
وثقافية ومجتمعية وبيئية تحت عنوان: "المشروع اإلبراهيمي" أو "مشروع إبراهم"، والذي يهدف لتصفية 

ينة والمحتلين لفلسطين القضية الفلسطينية ونشر التطبيع بين العرب والمسلمين من جهة وبين الصها
 من جهة أخرى، ومن خالل استعمال األبعاد الدينية والبيئية واالقتصادية.

الدراسة التي أعدها الكاتب سركيس أبو زيد والتي يؤكد فيها: "أن الكيان الصهيوني يواجه أزمة 
فلسطين"، وجودية وخطيرة وهي ستعرضه للتفكيك أو الزوال مستقبال مما سيدفع الصهاينة لمغادرة 

تتالقى مع الكثير من الدراسات والمشاريع التي تطرح من قبل القوى المقاومة أو الباحثين المختصين 
بالكيان الصهيوني، من أن مستقبل هذا الكيان إلى زوال، وذلك من خالل الكثير من األدلة 

لدراسة أعدها أبو زيد والمعلومات واألفكار التي تطرح حتى من قبل باحثين وكتّاب إسرائيليين، وهذه ا
قبل عدة سنوات، ولكنه أعاد تجديدها ونشرها اليوم بعد معركة "سيف القدس" األخيرة وقّدم لها 
الباحث األستاذ حسن حمادة بمقدمة هامة تؤكد رؤية أبو زيد،  وقد استند الباحثان إلى نتائج معركة 

يد هذا الكيان ودفع الصهاينة سيف القدس والتي تؤكد أن قوى المقاومة أصبحت قادرة على تهد
للبحث عن ملجأ لهم في العالم، وهذه الدراسة تتالقى مع المشروع الفكري والسياسي والبحثي الذي 
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يتم اإلعداد له من قبل "اللقاء اإلعالمي الوطني" في بيروت والذي يسعى لبلورة مشروع متكامل حول 
 عن القدس وفلسطين . الحرب اإلقليمية المقبلة التي يمكن أن تندلع دفاعا

ورغم أن ما طرحه الكاتب أبو زيد ليس جديدا وقد تحدث عنه علماء وكتّاب وباحثون كثيرون خالل 
العقود السابقة وقد تنّبأ بعضهم بنهاية قريبة للكيان الصهيوني، لكن أهمية الدراسة اليوم أنها تتزامن 

الدور األمريكي في العالم وفي المنطقة مع المتغيرات الدولية واإلقليمية والتي تكشف عن تراجع 
العربية واإلسالمية خصوصا، مما قد يفقد الكيان الصهيوني أحد داعميه األساسيين، إضافة لما 

 يواجهه من تحديات استراتيجية وداخلية.
لكن في المقابل فإن ما تكشفه الباحثة المصرية الممّيزة الدكتورة هبة جمال الدين محمد العزب في 

ا الهام عن "الدبلوماسية الروحية والمشترك اإلبراهيمي" يؤكد خطورة ما جرى اإلعداد له منذ كتابه
سنوات طويلة من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية، لكن من خالل 
م البعد الديني واالقتصادي واالجتماعي والبيئي، وتحت عناوين الحوار والدفاع عن البيئة وتقدي

الخدمات للمجتمع ونصرة المرأة والشباب وتقديم المساعدات المتنوعة للمجتمعات المحلية وال سيما 
في عدد من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية كاألردن ومصر ولبنان والعراق وسوريا وتركيا وداخل 

سالمية أخرى  .األراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الستهداف إيران ودول عربية وا 
نحن إزاء مشروع خطير جدا كشفت عنه الدكتورة العزب، والكتاب يتضمن كمية كبيرة من المعلومات 
والمخططات والتي جرى اإلعداد لها خالل السنوات العشرين األخيرة والتي كشفت عن أبعادها 

رامب ولم ودالالتها "صفقة القرن" التي كانت تعمل لها اإلدارة األمريكية خالل عهد الرئيس دونالد ت
ن كانت األدوات واألفكار والمشاريع قد تتغير وفقا لتغير الوقائع والمعطيات  تنته كلية حتى اآلن، وا 

 وفي ظل ما يشهده العالم وما تشهده المنطقة العربية واإلسالمية من متغيرات.
ضافة إلى المعلومات الهامة فقد اعتمدت الباحثة أسلوبا جديدا في التحليل وهو ما سمّ  ته "التحليل وا 

الشبكي للمعلومات" وهو نظام خاص لتحليل المعلومات استخدمته الباحثة المصرية في معهد 
التخطيط القومي الدكتورة أماني الريس في العديد من دراساتها وهو يساعد في فهم الترابط بين 

 واألهداف.المعطيات والمعلومات واألدوات 
ة العزب: أن مشروع صفقة القرن أو المشروع اإلبراهيمي هو والخطورة األكبر فيما كشفته الباحثة هب

مخطط استعماري يستغل العنف والتطرف الديني من أجل إقامة نظام عالمي جديد تحت عناوين 
مختلفة ومن خالل استخدام األبعاد الدينية ومؤسسات دينية متنوعة وشعارات التسامح والحوار 

نشاء أقاليم واتحادات جغرافية جديدة  والمواطنية العالمية ونشر أديان جديدة ضعاف الدول القومية وا  وا 
مع اعتماد الفيدرالية بين هذه االتحادات واألقاليم، وكل ذلك مستند على معلومات موثقة وعرض 
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تاريخي تفصيلي دقيق حول كل المبادرات التي أطلقت خالل العقدين األخيرين وتوّجت بصفقة 
 القرن.

نهاء الوجود نحن إذن أمام مشروعين  متناقضين: األول يدعو لمناصرة القضية الفلسطينية وا 
االحتاللي الصهيوني وصوال لتفكيك الكيان الصهيوني، والثاني يدعو لتثبيت هذا الكيان والتطبيع بينه 
وبين الدول العربية واإلسالمية تحت عنوان "المشروع اإلبراهيمي واستغالل الجانب الديني، وهو 

 الصهيوني.لقضية الفلسطينية وتثبيت الكيان يهدف لتصفية ا
فأي المشروعين سيتحقق؟ المشاهد األخيرة في مطار كابل وخروج المحتل األمريكي من أفغانستان 
بعد عشرين سنة من االحتالل، واإلعالن أيضا عن خروج األمريكيين من العراق في آخر العام 

وما يحدث اليوم في فلسطين من تنامي روح  الحالي ولو أنهم سيبقون بصفة تدريبية واستشارية،
المقاومة وتطورها، وما يجري في لبنان من تحدي لإلرادة األمريكية والصهيونية لمعالجة األزمة 
االقتصادية وتأمين النفط والمحروقات، كل ذلك يحمل مؤشرات جديدة في العالم، والمهم أن يكون 

ديل والذي يحفظ لهذه البالد وحدتها ويحقق لإلنسان لدينا المشروع الحضاري والسياسي والفكري الب
كرامته وعزته ويحافظ على التنوع الديني والثقافي والفكري، بدل االنخراط في صراعات جديدة تحت 

 عناوين مختلفة.
 25/8/2021، "21موقع "عربي 

 
 خيارال غزة في مواجهة الحصار وتعطيل اإلعمار .33

 د. ناجي الظاظا
يشهد حالة من الرخاوة  2021مايو  21إطالق النار الذي أعلن فجر الجمعة ال أحد ينكر أن وقف 

السياسية والهشاشة األمنية، فقد ُأوقفت كل العمليات العسكرية بناء على ضمانات من الوسطاء 
مايو، أي إلى ما قبل  10اإلقليميين والدوليين إليجاد طرق ووسائل تعيد الوضع األمني إلى ما قبل 

قدس، وكلٌّ يشهد أن المقاومة الفلسطينية كل فصائلها التزمت بتعهداتها وأوقفت معركة سيف ال
قصفها مواقع العدو اإلسرائيلي، على حين كسر العدو اإلسرائيلي قواعد وقف إطالق النار عدة مرات 

 حتى اليوم.
ل إدخال ، ومنع إدخال المنحة القطرية، وتعطي2018ومع استمرار تعطيل العدو اإلسرائيلي تفاهمات 

المواد األساسية لإلعمار، بطريقة تتناسب مع ما قبل معركة سيف القدس؛ إن المقاومة ملزمة بالوفاء 
لشعبها بالبحث عن أفضل الطرق التي تجبر العدو على االلتزام، وعليها أن تتواصل مع جميع 

وتقديم المليارات التي الوسطاء من أجل القيام بواجبهم لتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره االحتالل، 
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سالمية متعددة لتمويل مشاريع إعادة  تعهدت بها الواليات المتحدة واالتحاد األوربي ودول عربية وا 
 اإلعمار وتعويض المتضررين.

وكما استطاعت المقاومة أن تجبر االحتالل اإلسرائيلي على قبول إدخال أموال المنحة القطرية عبر 
م؛ إنها قادرة بمزيد من الضغط األمني 2018اإلسرائيلية منذ عام  حقائب يحملها ضباط المخابرات

والسياسة أن تجبره مرة أخرى على فعل ما ال يرغب به؛ فالحكومة اإلسرائيلية في أسوأ أحوالها؛ فال 
يزال يتعاقب الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركون في االئتالف الحكومي على التهديد بإسقاط 

جزًءا من بنود االتفاق الحكومي المتناقض، الذي بالضرورة ال يتوافق مع وزير الحكومة، إذا خالفت 
آخر أو كتلة برلمانية أخرى، فالوزراء واألحزاب كلٌّ منهم ينتمي إلى توجه سياسي يختلف مع اآلخر 

 أكثر مما يتفق.
طرح  ( هددت الوزيرة إيليت شاكيد بإسقاط الحكومة في حال2021أغسطس  22فقبل ثالثة أيام )

حل  -تحديًدا يائير لبيد )وزير الخارجية ورئيس الوزراء بالتناوب(-أعضاء اليسار بالحكومة 
أغسطس الحالي مع الرئيس األمريكي "جو بايدن" في  26الدولتين، خالل اللقاء المرتقب الخميس 

حاب من أغسطس الحالي هدد حزب ميرتس اليساري والقائمة العربية الموحدة باالنس 8واشنطن، وفي 
 الحكومة، في حال خوض معركة عسكرية واسعة في الشمال أو الجنوب.

عند الشعب الفلسطيني؛ إن خالفات الفرقاء اإلسرائيليين ليست سوى انعكاس لتناقضات صهيونية، ال 
ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن استمرارها أو ضريبة حلها؛ فقطاع غزة لن يعاني وحده نتيجة 

وتراجع الحكومة الحالية عن تفاهمات الحكومات التي سبقتها، وال شك لن تبقى تعطيل اإلعمار، 
تنتظر الموت البطيء تحت الحصار واستمرار تردد الحكومة اإلسرائيلية الضعيفة، أيًضا من غير 
عادة اإلعمار، فمن اتخذ قرار حصار غزة عليه أن  المقبول أال يجد العالم حلواًل لتنفيذ التفاهمات وا 

 تبعة استمراره، ومن تعهد بضمان عدم التصعيد عليه أن يلتزم بتعهداته. يتحمل
إن الحالة االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة لم تعد تحتمل أكثر من ثالثة أشهر للبدء في 
ن إعادة  اإلعمار، وتعويض آالف األسر التي خسرت بيوتها وممتلكاتها نتيجة القصف اإلسرائيلي، وا 

بترميم البنية التحتية واالقتصادية التي تضررت ضرًرا بالًغا خالل العدوان هي أقل ما الحياة إلى غزة 
يمكن أن تدفعه )إسرائيل( وحلفاؤها الدوليون من أجل استمرار حالة الهدوء وتثبيت وقف إطالق النار 

 جة الهش، وغير ذلك ال أحد يمكنه لوم شعب ينتظره الموت إما ببطء نتيجة الحصار أو بسرعة نتي
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لجريمة إحراق المسجد األقصى بداية  52القصف اإلسرائيلي، وما شهدته فعاليات إحياء الذكرى الـ
لمسار طويل من الفعاليات الشعبية التي تعبر عن قرار وطني بأن غزة لن تعاني وحدها، وبذلك إن 

 خيارات المقاومة الفلسطينية مفتوحة عسكريًّا ومدعومة شعبيًّا.
 25/8/2021، فلسطين أون الين

 
 التتتردع الكتتتاذب: ختتنتت  غتتتزة دفتتتاعتتتًا عتتن أمتتتن إستترائتتيتتل! .34

 تسفي برئيل
الضجة الكبيرة، التي أثارها رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، عندما أخطأ في اسم قناص حرس 

ة منها، وهو الحدود، برئيل حداريا شموئيلي، نجحت في التعتيم على الفشل العسكري األكثر خطور 
المسؤولية عن وضع شموئيلي في موقف غير محتمل. الجيش كالعادة سيستخلص الدروس 
وسيستوعبها، ويستمر في أن يكون مستعدًا لكل السيناريوهات باستثناء سيناريو المفاجأة واإلخفاق. 

لد بينيت في المقابل بحديد ساخن، ما سيترك عليه ندبًا دائمة. لم يكن بينيت ي جب عليه أن ُكوي جِّ
يخطئ في اسم الجندي، وكان على الجيش أن يفهم مسبقًا وليس بأثر رجعي طبيعة الشرك الذي 
كان ينتظر شموئيلي. ولكّن هذين الحادثين، باألساس عاصفة الغبار التي ثارت في وسائل اإلعالم 

 تدل، ليس للمرة األولى، على السيطرة على الوعي الكاذب للجمهور اإلسرائيلي.
هذا الفهم فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة هو حرب مقدسة وأساس حيوي  حسب

من هنا فإن «. حماس«لوجودنا، الذي استمراره مضمون عن طريق وجود معادلة ردع بين إسرائيل و
أي خرق للمعادلة، سواء أكان ذلك بالونًا متفجرًا أو إصابة جندي أو إحراق حقل، هو تهديد وجودي. 

ل تنازل أو ضبط للنفس، باألحرى االمتناع عن الرد، ليس أقل من هزيمة وضعف وامتحان نهائي وك
 على قدرة الدولة على الدفاع عن حياة مواطنيها.

اإليمان األعمى بالحصار والنظرة المتعصبة لمعادلة الردع هو إيمان متجذر إلى درجة أن أي 
دخال المواد الغذائية والمصادقة على انتقال  انحراف عنه يعتبر كفرا بالمبادئ. توسيع منطقة الصيد وا 

الطالب وتصاريح للمجيء للعالج في إسرائيل أو في الضفة وتحويل األموال لدفع الرواتب، كل ذلك 
 يتم اختباره حسب معيارين، وهما سالمة الحصار وسالمة الردع.

يل بإحباط تهديد فظيع تعرض غير المعقول وصل إلى الذروة، األسبوع الماضي، عندما قامت إسرائ
طنًا من الشوكوالتة بذريعة أنها يمكن أن تساعد  23له الحصار. فقد قامت بمصادرة إرسالية بوزن 

على خلق مصدر دخل يتجاوز العقوبات، البديل لألموال القطرية التي صادقت على « حماس»
 تحويلها بعد بضعة أيام على ذلك.
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يوهات رعب إلى درجة أن أي تصريح أو أي اقتراح إلعادة تشويه الوعي هذا يتغذى على سينار 
قامة ميناء أو مطار أو فقط زيادة عدد العمال في إسرائيل، يعتبر مؤامرة  فحص السياسة تجاه غزة وا 
هدفها تصفية الدولة. هذا هو جوهر الخداع الذي يدفع ثمنه حوالي مليوني فلسطيني وعشرات آالف 

 غالف غزة. هم الذين يتحملون عبء تطوير معادلة الردع الكاذبة.اإلسرائيليين ممن يعيشون في 
ربما يكون العالج األكثر نجاعة لهذا المرض المزمن، الذي يرافق ومن المؤكد أن يواصل مرافقة 
إسرائيل لعشرات السنين، يكمن في وصفة طبية كتبها الوزيرة اييلت شكيد )قبل اعتذارها( بشان 

مع اإلدراك بأنه يوجد « كورونا»غير سهل، قرارًا استراتيجيًا للتعايش مع  اتخذنا قراراً «. »كورونا»
لقاح. يجب علينا أيضًا أن نعرف كيفية استيعاب مرضى في حالة صعبة ووفيات. ألن هذه هي 

 «.طبيعة الوباء، وفي حالة الوباء الناس يموتون
ال يوجد ضد غزة « كورونا»ثل غزة ليست وباء عالميًا، وهي أيضا ال تجبي األرواح مثله. ولكن م

سيكبح بشكل كامل ومطلق تأثيرها وأضرارها. وأي عرض آخر للوضع هو كذب. وبإعادة « لقاح»
صياغة أقوال شكيد فإن هذه حرب، وفي الحرب الناس يموتون. والدولة التي تقرر خنق غزة كأداة 

 حية لهذه الحرب.دفاع يجب عليها أن تستوعب أيضًا المصابين والقتلى الذين يسقطون ض
هو جزء أيضا من التضليل. إسرائيل أجرت وتجري مفاوضات مع « حرب»ولكن مصطلح 

، وهي تقوم بتأخير إعادة إعمار القطاع من أجل إعادة جثامين الجنود والمفقودين ليس «حماس»
 «حماس»ألسباب أمنية. أوضح بينيت نفسه بأنه سيوافق على إعادة إعمار القطاع مقابل امتناع 
«. حماس»عن زيادة قوتها العسكرية، أي أن الحصار بحد ذاته لم ينجح ولن ينجح في كبح قوة 

 يجب علينا فقط اآلن انتظار وزير، أو وزيرة، يتجرأ على قول ذلك بدون ملحق اعتذار.
 «هآرتس»

 26/8/2021، األيام، رام هللا
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