
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 ىنية يدعو لتفعيل التعاون األمني بين قطاع غزة ومصر لحماية األمن والمصالح المشتركة

  اإلطاحة بالرئيس عباس عبر "انتخابات ديمقراطية"" الرباعية"ليبرمان يقترح عمى 
 : أراضي التدريب العسكري في الضفة تتجاوز أراضي السمطة"أوتشا"

 مصر: "إسرائيل" لم تبمغ القاىرة رسميا بأي اعتراض عمى وجود أسمحة ثقيمة قي سيناء
 تفقد شرعيتيا سريعاً  الفمسطينية لسمطة: امنسق األمم المتحدة الخاص لعممية السالم

"إسرائيل" تطالب القاىرة بسحب 
الدبابات من سيناء: بقاؤىا انتياك 

 "لمعاىدة "كامب ديفيد
 

 4... ص 

 2795 22/8/2022رعاء  األ

يغطي هذا الادد أيءـ عيد الفطر المعءرؾ 
عءإلضءفة إلى هذا  الذي احتجعت فيه النشرة،

 اليـو األرعاء 
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 : بقاؤىا انتياك لمعاىدة  "كامب ديفيد"تطالب القاىرة بسحب الدبابات من سيناء "سرائيل"إ 2
أفػػءدت أمػػس أف ر ػػيس  ،ةالاعريػػ« ماػػءريؼ»صػػحيفة ، أف النءصػػرة، مػػف 22/8/2022، الحيــاة، لنــدنذكػػرت 

الحكومػة اإلسػػرا يمية عنيػءميف نتءنيػػءهو عاػث عرسػػءلة شػديدة المهجػػة إلػى البػػءهرة، ععػر العيػػت األعػيض، يطءلعهػػء 
« لاليػػػء اإلرهػػػءب»عسػػػحب الػػػدعءعءت المصػػػرية التػػػي ُأدلمػػػت أليػػػرار إلػػػى شػػػمءؿ شػػػعه جزيػػػرة سػػػينء  لمحءرعػػػة 

جنػػػديءر  21تػػػه عمػػػى مبػػػر لبػػػوات األمػػػف المصػػػرية و تػػػؿ اإلسػػػالمية األصػػػولية عاػػػد الهجػػػـو الػػػدموي الػػػذي نفذ
مصػػريءر، وعػػأف تكػػؼ مصػػر عػػف إدلػػءؿ  ػػوات عسػػكرية إلػػى سػػينء  مػػف دوف التنسػػيؽ المسػػعؽ مػػ  الحكومػػة 
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، مطءلعػػءر عسػػحب البػػوات التػػي دلمػػت «ألف فػػي ذلػػؾ انتهءكػػءر لطيػػرار ستفػػءؽ السػػالـ عػػيف العمػػديف»اإلسػػرا يمية، 
 فورار.

الدولة الاعرية توجهت إلى واشنطف حيءؿ تراج  التنسيؽ األمني الوثيؽ عيف المؤسسة أف  ،وأضءفت الصحيفة
األمنية اإلسرا يمية ونظيرتهء المصرية )في أعبءب إعفء   ءدة المؤسسة المصرية مف منءصعهـ(، والحبيبة أنه 

هػء األليػرة مػف الوسيػءت مء زاؿ لواشنطف نفوذ كعير عمى البءهرة عفاؿ المسءعدات الاسػكرية الكعيػرة التػي تتمبء
 عميوف دوسر. 2.1المتحدة سنويءر عحجـ 

ونبمػػت الصػػحيفة عػػف مسػػؤوؿ إسػػرا يمي رفيػػ  تأكيػػد  لعػػر الرسػػءلة، مضػػيفءر أف الدولػػة الاعريػػة  مبػػة مػػف وجػػود 
 الدعءعءت المصرية في شمءؿ سينء  وأف إدلءلهء شّكؿ لر ءر ستفءؽ السالـ عيف العمديف.

سب مف احتمءؿ أف س تسحب مصر  واتهء المدرعة مف سينء  وأف س تامؿ عكؿ  وة وأضءؼ أف إسرا يؿ تتح
 «.عمى نطءؽ محدود»سستاءدة سيطرتهء األمنية عمى شعه الجزيرة، وأف يكوف نشءطهء ضد لاليء اإلرهءب 

وزيػػر اللءرجيػػة اإلسػػرا يمى، أفيجػػءدور ، أف أحمػػد عػػرا  ، عػػف22/8/2022، اليــوم الســابع، مصــروأضػػءفت 
عرمػػءف، وصػػؼ انتشػػءر الػػدعءعءت المصػػرية فػػى سػػينء ، عػػػ اسنتهءؾ  الواضػػي ستفء يػػة كءمػػب ديفيػػد، و ػػءؿ فػػى لي

تصػػريحءت لػػه لػػالؿ اجتمػػءع مغمػػؽ مػػ  عػػدد مػػف الدعمومءسػػييف مػػف جنسػػيءت ملتمفػػة، مسػػء  أمػػس4  يتوجػػب 
ر الجءنػب المصػر  عمى حكومة تؿ أعيب اتلءذ كءفة الضػمءنءت التػى تاػزز مػف اتفء يػة كءمػب ديفيػد عاػد نشػ

  واته الاسكرية عمى الحدود م  إسرا يؿ .
ونبمػػػت صػػػحيفة  هػػػررتس  اإلسػػػرا يمية، عػػػف ليعرمػػػءف  ولػػػه4  يجػػػب أس نتجءهػػػؿ اسنتهءكػػػءت المصػػػرية ستفء يػػػة 

 السالـ عيف البءهرة وتؿ أعيب .
الر  يمكػف أف نجػد مف جهة ألػر  نبمػت صػحيفة  يػدياوت أحرونػوت  تحػذير ليعرمػءف لمحكومػة اإلسػرا يمية  ػء 

أنفسػػنء  ريعػػءر فػػى منحػػدر عاػػد نشػػر مصػػر دعءعءتهػػء فػػى شػػعه جزيػػرة سػػينء ، وهػػى اللطػػوة التػػى تنتهػػؾ عوضػػوح 
 ماءهدة السالـ .

البنػػءة السػػءعاة اسسػػرا يمية نبمػػت عػػف مسػػؤوليف  ، أفالبػػدس المحتمػػة، مػػف 22/8/2022وكالــة ســما، ونشػػرت 
ش المصػػػري فػػػي سػػػينء  تجػػػري عءلتنسػػػيؽ عػػػيف الطػػػرفيف عمػػػى مصػػػرييف واسػػػرا يمييف  ػػػولهـ اف عمميػػػءت الجػػػي

 مستويءت عءلية.
ونبمػػػت البنػػػءة السػػػءعاة عػػػف مسػػػؤوؿ مصػػػري تءكيػػػد  اف س صػػػحة لالنعػػػء  التػػػي تتحػػػدث عػػػف وجػػػود تػػػوتر فػػػي 
الاال ءت عيف العمديف )..( موضحء اف عممية ادلءؿ اسليءت والدعءعءت الاسكرية جػرت عءلتنسػيؽ مػ  اسػرا يؿ 

 ي التنسيؽ في كءفة تحركءتهء .وانه يجر 
واكد المسؤوؿ المصري اف محءرعة التنظيمءت اسرهءعية في سينء  يصب في مصمحة العمديف واف هنءؾ اتفء ء 

 عمى الامميءت الجءرية في سينء .
مػػف جهتػػػه اكػػػد عػػءموس جماػػػءد ر ػػػيس الهي ػػة األمنيػػػة والسيءسػػػية فػػى وزارة الجػػػيش اإلسػػػرا يمية اف اسػػػرا يؿ س 

 مف الامميءت الاسكرية في مصر واف هنءؾ تنسيبء عيف الطرفيف حوؿ مء يجري. تتلوؼ
واكػد جماػػءد اف س صػػحة لاللعػءر حػػوؿ وجػػود تػوتر او ازمػػة نتيجػػة ادلػءؿ اليػػءت ودعءعػػءت ثبيمػة مصػػرية الػػى 

 سينء  سف كؿ مء يجري هنءؾ يءتي عءلتوافؽ عيف الطرفيف.
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راـ اهلل4 أكد الر يس محمود ععءس، أف عروعة البدس وحمءية مبدسءتهء اإلسالمية والمسيحية لط أحمر س 
 يمكف السمءح عتجءوز ، فبد كءنت ولـ تزؿ وستظؿ أعدار مفتءح السالـ واألمف اسستبرار في المنطبة عأسرهء.

إلحراؽ المسجد األ صى، 'إف الحريؽ  43ء ، لمنءسعة الذكر  و ءؿ في عيءف صدر عف الر ءسة اليوـ الثالث
الذي شب عءلمسجد المعءرؾ عمى يد مجـر متاصب تحت سم  وعصر سمطءت اسحتالؿ اإلسرا يمي  عؿ 
، ترمي  أكثر مف أرعاة عبود، لـ يكف سو  فءتحة لسمسة لـ تنبط  منذ ذلؾ اليوـ المشؤوـ وحتى هذا اليـو

، والسطو عمى في نهءية المطءؼ إلى ت حبيؽ المررب السودا  عتدمير المسجد األ صى، وعنء  الهيكؿ المزعـو
 مبدسءتهء اإلسالمية والمسيحية، وتلريب مؤسسءتهء؛ عهدؼ تفريغهء وا تالع أهمهء وتأعيد احتاللهء وتهويدهء.

حفريءت وأنفءؽ  وأشءر العيءف إلى أف جمي  اإلجرا ات اإلسرا يمية في البدس ومسجدهء األ صى المعءرؾ مف
وتطويبه عءلمعءني والمؤسسءت اسستيطءنية لف تمغي وا   أف المدينة وأ صءهء و عة صلرتهء وكنء سهء هي 
عرعية إسالمية ومسيحية، وستعبى كذلؾ أعد الدهر، ولف تنشأ حبءر يعنى عمى أوهءـ وأسءطير، ولف يكتب لهء 

مهمء غمت التضحيءت، وتاءظمت إجرا ات  النجءح عفضؿ صمود شاعنء في مدينته وتمسكه عمبدسءته،
 اس تالع اسسرا يمية.

وشدد العيءف عمى أف مدينة البدس وعلءصة مسجدهء األ صى المعءرؾ، تتارض اليوـ إلى هجمة غير 
مسعو ة رسمية، تتوسهء الحكومة اسسرا يمية، وعمديتهء عءسستيال  عمى المزيد مف األراضي،  وسف البوانيف 

مؤسسءت شاعنء، لتسهيؿ عمميءت السطو واسستيال  والسمب، وألر  تتوسهء الجمايءت الجء رة عحؽ 
اسستيطءنية والجمءعءت المتطرفة التي ترتكب شتى اسنتهءكءت مف تدنيس لمحـر البدسي وتمويؿ الحفريءت، 

حكءـ الطوؽ حوؿ عنؽ البدس ومبدسءتنء فيهء.  وا  ءمة المعءني والسطو عمى ممتمكءت أهمنء، وا 
وحذر العيءف مف جسءمة األلطءر المحد ة عمدينة البدس4 مبدسءت ومؤسسءت وممتمكءت ومواطنيف، األمر 
الذي يفرض عمى شاعنء أوس وعمى شاوب امتنء الارعية واإلسالمية ثءنيءر وكؿ البو  المحعة لمسالـ في 

ععءس لمبمة اإلسالمية اسستثنء ية الاءلـ، المسءرعة إلنبءذ المدينة ومبدسءتهء، وفؽ اللطة التي  دمهء الر يس 
التي عبدت في مدينة مكة المكرمة اسسعةع المءضي، مف أجؿ توفير عوامؿ الصمود، وتازيز عنءصر 

 المبءومة لمء يحءؾ ضد المدينة المبدسة لازلهء وسملهء عف محيطهء الفمسطيني وتأعيد احتاللهء الغءشـ  .
سء ر المبدسءت اإلسالمية والمسيحية ستعبى في مو   البمب ولتـ العيءف4 إف البدس والمسجد األ صى، و 

عءلنسعة لشاعنء، وشاوب امتنء الارعية واإلسالمية، وتنهض م ءت األلوؼ مف أعنء  شاعنء الذيف أموا المسجد 
األ صى لالؿ شهر رمضءف المعءرؾ شءهدار عمى هذ  الحبيبة الدينية والتءريلية، غير البءعمة لممراجاة أو 

ر، والتي لـ  ولف ينءؿ منهء الحريؽ الذي شب عءلمسجد األ صى  عؿ أكثر مف أرعاة عبود، ومء زاؿ التغيي
متواصالر حتى اآلف. فال سالـ وس أمف وس استبرار دوف جال  اسحتالؿ ومستوطنءته ومستوطنيه عف مدينتنء 

وجودنء، وجوهر هويتنء الوطنية المبدسة، وعءصمة دولتنء األعدية الراسلة في وجداننء رسوخ الجعءؿ، عنواف 
 الاصية عمى اس تالع والتعديد.

 21/8/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 ىنية يدعو لتفعيل التعاون األمني بين قطاع غزة ومصر لحماية األمن والمصالح المشتركة 3
ني  عيف  طءع غزة ومصر.  وجّدد غزة4 دعء ر يس وزرا  حكومة غزة إسمءعيؿ هنية إلى تفايؿ  تاءوف أم

هنية لالؿ لطعة عيد الفطر السايد عمماب فمسطيف وسط غزة، األحد تأكيد  عمى استاداد الحكومة عغزة 



 
 
 

 

 

           7ص                                    2597العدد:                22/8/2022 األربعاء التاريخ:

لمتاءوف األمني م  مصر لحمءية األمف والمصءلي المشتركة والحدود عيف العمديف،  نريد تاءونء أمنيرء لكف 
نمء م  عمبن  ء اسستراتيجي عمء يحبؽ الر ء  واسستبرار .ليس م  الادو الصهيوني، وا 

و ءؿ4  لف نغءدر فمسطيف ولف نستوطف في سينء  أو أي مكءف في الشرؽ أو الغرب، فغزة جز  أصيؿ مف 
 فمسطيف، ونحف اليـو أكثر تمسكء عأرضنء وعتراب هذا الوطف الازيز، وس لموطف العديؿ وس لمهجرة والتوطيف .

مصر وأمتنء يصيعنء أيضء،  فألمكـ ألمنء ودمءؤكـ دمءؤنء وغزة ستكوف مصدر وشّدد عمى أّف مء يصيب 
استبرار وأمف لمصر وسينء  ورفي والاريش ولف تكوف أعدا مصدر تهديد أو لطر عمى الشاب المصري 

 األعي .
ودعء الشاعيف الفمسطيني والمصري لادـ اسلتفءت إلى عاض وسء ؿ اإلعالـ المصرية التي تساى لمكيد 

فمسطيف، مؤكدرا أّف غزة ستعبى لند ء متبدمء لمدفءع عف األمة وستعبى سءحة الصراع والحسـ الحضءري م  ع
 أعدا  األمة. 

و ءؿ هنية إّف  لنء في الايد فرحتءف، أوسهء أف أعتؽ اهلل ر ءعنء مف النءر عاد انبضء  شهر رمضءف، وفرحة 
 أف ثعتنء في وجه اسحتالؿ .ثءنية أف أعتؽ ر ءعنء عمى أرض غزة مف الحصءر عاد 

وأكّد عمى أّف الشاب الفمسطيني في البطءع مء انكسرت إرادته ومء  ّدـ التنءزست في وجه الحصءر الظءلـ 
مف جءنب آلر، وعد هنية عتحرير األسر  الفمسطينييف في سجوف اسحتالؿ اإلسرا يمي، مؤكدار  عمى شاعنء .

 بية األسر .أف المبءومة عبدت الاـز عمى أف تحرر ع
وحيء هنية صمود األسر  في سجوف اسحتالؿ،  ء الر  تحية لكـ أيهء األعطءؿ الاظمء  والجعءؿ الشءملة 

 فءلمبءومة التي حررت جز ار كعيرار منكـ لف تنسءكـ .
 19/8/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "داخمية غزة": مصر تتراجع عن فتح معبر رفح في االتجاىين 4

الدالمية الفمسطينية في غزة أف الجءنب المصري تراج  عف فتي ماعر رفي العري غدرا  غزة4 أكد وزارة
ء لمبءدميف مف مصر فبط. (، في2|22اسرعاء  )  استجءهيف، حيث  رر إعبء   مفتوحر

وكءف مءهر أعو صعحة، مدير الهي ة الاءمة لمماءعر والحدود في غزة  ءؿ  إف السمطءت المصرية أعمغتنء نيتهء 
 ماعر رفي العري في كال استجءهيف صعءح غدرا األرعاء  . فتي

و ءلت وزارة الدالمية في تصريي مبتضب، تمبت   دس عرس  نسلة عنه4  عاد إعالغ الجءنب المصري لنء 
 عفتي ماعر رفي العري غدرا األرعاء  في كال استجءهيف، تـ إعالغنء مسء  الثالثء  عفتحه غدار لمبءدميف فبط .

 21/8/2012 قدس برس،
 

 
 ىنية يجري اتصااًل ىاتفًيا بعباس ويينئو بعيد الفطر 5

أجر  إسمءعيؿ هنية، ر يس الحكومة الفمسطينية في غزة، اتصءسر هءتفيرء م  ر يس السمطة الفمسطينية : غزة
محمود ععءس، هنأ  لالله عايد الفطر. وأكد هنية لالؿ اتصءله عتمسكه عءلوحدة الوطنية إلنجءز أهداؼ 

شاب الفمسطيني في الحرية والاودة واسستبالؿ. وأوردت وكءلة األنعء  الرسمية التءعاة لمسمطة الفمسطينية ال
نعأ استصءؿ الهءتفي، وجء  فيه  تمبى الر يس محمود ععءس اتصءس هءتفيرء مف البيءدي في حمءس إسمءعيؿ 

 هنية، هنأ  فيه عحموؿ عيد الفطر السايد .
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 19/8/2012قدس برس، 
 

 الحتالل يطمق سراح النائب عن حماس خالد طافشا 6
(، سراح النء ب في المجمس 2|13عيت لحـ4 أطمبت سمطءت اسحتالؿ اإلسرا يمي، مسء  اليوـ األحد )

التشرياي الفمسطيني عف محءفظة عيت لحـ )جنوب الضفة الغرعية(، الشيخ لءلد طءفش، عاد سعاة أشهر 
 حءكمة(.مف اسعتبءؿ اإلداري )دوف تهمة أو م

و ءؿ النء ب طءفش في تصريي صحفي عاد اإلفراج عنه4  إف األسر  يدفاوف ضريعة حرية الشاب 
 الفمسطيني، س لمصءلحهـ الشلصية ، مطءلعءر عإيال  األسر  مكءنتهـ التي يستحبونهء، كمء  ءؿ.

ي سجوف مف جهة ألر ؛ عّعر النء ب عف حركة  حمءس ، الذي أمضر أكثر مف عشر سنوات متفر ة ف
اسحتالؿ، عف استهجءنه لبرار السمطة الفمسطينية إجرا  انتلءعءت في الضفة الغرعية فبط، وأضءؼ4  أعجب 
أف تطرح  ضية اسنتلءعءت، ونحف نر  نواب الشاب الفمسطيني يبعاوف لمؼ  ضعءف األسر، وآلروف 

 يعادوف عف مدنهـ . 
 19/8/2012قدس برس، 

 
 المحمية في الضفة قبل المصالحة "تعميق لالنقسام"وصفي قبيا: إجراء االنتخابات  7

انتبد الوزير الفمسطيني السءعؽ، األسير وصفي  عهء، إصرار السمطة الفمسطينية في الضفة الغرعية  جنيف4
عمى إجرا  اسنتلءعءت العمدية والمحمية  عؿ تحبيؽ المصءلحة الوطنية، ماتعررا أف إجرا هء  ياّمؽ حءلة 

 ءحة الفمسطينية، ويزيد مف حءلة اسحتبءف في الاال ءت الوطنية .اسنبسءـ عمى الس
ودعء المهندس  عهء، في تصريي صحفي له نشرته حركة  حمءس  في الضفة، إلى  توفير األجوا  
الديمبراطية، وو ؼ المالحبءت األمنية في الضفة الغرعية ، ماتعرار ذلؾ  المدلؿ واألرضية المال مة لمشروع 

 ميٍة انتلءعية .عإجرا  أي عم
و ءؿ  عهء، الماتبؿ في سجف  هداريـ  اإلسرا يمي4  إّف إجرا  اسنتلءعءت في ظؿ  م  الحريءت هو مصءدرة 
فامية لحؽ المواطف في التاعير واسلتيءر ، داعيءر الفصء ؿ الفمسطينية إلى رفض اسنلراط في أي انتلءعءٍت 

وفي ظؿ ممءرسة البهر عحؽ الشاب الفمسطيني ، عمى تجر   في ظؿ مالحبة األصوات الحرة والمستبمة 
 حد تاعير .

 21/8/2012قدس برس، 
 
 
 

 شبيات بالفساد تحوم حول بناء ضريح عرفات 8
راـ اهلل4 لـ تكد تمضي أرع  سنوات عمى إ ءمة ضريي الر يس الفمسطيني يءسر عرفءت في مبر إ ءمته في 

، لصوصءر في حجءرته ومواد العنء  المستلدمة، مء أثبؿ المبءطاة في راـ اهلل، حتى ظهرت فيه عيوب كعيرة
كءهؿ السمطة الفمسطينية عكمفة إصالحه في ظؿ ضء بة مءلية لءنبة تاءني منهء، كمء أثءر شعهءت عءلفسءد 

 .او أ مه اإلهمءؿ، رافبتهء دعوات إلى إجرا  تحبيؽ رسمي
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ر الر يس عرفءت ومف حوله عركة مء ، مميوف دوسر، وتضمف  ع 1.4وكءنت السمطة أ ءمت الضريي عكمفة 
في إشءرة الى أف البعر مو ت وسيجري نبمه إلى البدس عاد تحريرهء، كمء تضمف مسجدار وعرجءر ينعاث منه 

 .شاءع موجه إلى البدس المحتمة
في الم ة مف حجءرة الضريي، فيمء تصّدع عاضهء اآللر، وعدأ المء   30غير أف عباءر عدأت عءلظهور عمى 

مؤسسة »ب مف العركة المحيطة عه، فسءرعت السمطة إلى إجرا  إصالحءت واساة  ءؿ المسؤوؿ في يتسر 
ألؼ دوسر مف لزينة السمطة. وأضءؼ أف تحبيبءر  030منصور طهعوب إف كمفتهء عمغت « يءسر عرفءت

 كذلؾ طريبة»أجرته شركة لءصة وظفتهء المؤسسة اظهر أف حجءرة الضريي لـ تكف وفؽ المواصفءت و
 .«العنء ، والمواد المستلدمة لـ تكف وفؽ المواصفءت المبّرة

لمنزاهة والشفءفية الحكومة عتشكيؿ لجنة تحبيؽ، مشيرة إلى « أمءف»عمى هذ  اللمفية، أوصت مؤسسة 
و ءؿ مدير المؤسسة الدكتور عزمي الشايعي لػ  .في عنء  الضريي« سو  إدارة أو إهمءؿ أو فسءد»شعهءت 

سته أعدت تبريرار عف الايوب الكعيرة التي ظهرت في الضريي عاد أرع  سنوات مف إ ءمته، إف مؤس« الحيءة»
جر  هدر أمواؿ مف لزينة »وأوصت الحكومة الفمسطينية عإجرا  تحبيؽ رسمي في البضية. وأوضي4 

ف المءؿ السمطة الفمسطينية في و ت تايش فيه أزمة مءلية لءنبة، وعميه فإف السمطة مطءلعة عءلتحبيؽ في شأ
عّيف التبرير شعهءت إهمءؿ أو سو  إدارة أو فسءد، وهذا مء يجب عمى الحكومة أف »وأضءؼ4 «. المهدور

 .«تكشفه في تحبيؽ رسمي
 19/8/2012الحياة، لندن، 

 
 أبو مرزوق: من المؤسف توجيو االتيام لغزة في حادث رفح وتبرئة االحتالل 9

ب ر يس المكتب السيءسي لحركة المبءومة اإلسالمية  حمءس  عّعر الدكتور موسى أعو مرزوؽ، نء 4 البءهرة
عف أسفه الشديد لتوجيه عاض الكتءب المصرييف استهءـ لغزة في حءدث الجز  المصري مف مدينة رفي التي 

  تؿ فيهء ستة عشر جنديرء مصريرء، في حيف يتـ تعر ة اسحتالؿ مف هذا اسعتدا .
ـ عرفي المصرية ومبتؿ جنود مصرييف عمى الحدود يكشؼ عف و ءؿ أعو مرزوؽ4  إف الحءدث المشؤو 

مالحظتيف، األولى أف المشكمة فيمف تنءوؿ هذا الحديث عّرأ الادو الصهيوني مف هذا الحديث ثـ تنءوؿ 
سكءف  طءع غزة أو الفمسطينييف عشكؿ عءـ، لألسؼ هذا التنءوؿ اإلعالمي غريب عنء ألنه جاؿ الادو 

لفمسطينيوف هـ الادو، منتبدرا اتهءـ غزة عتدعير الحءدث وترؾ الادو الصهيوني الصهيوني هو الصديؽ وا
 دوف اتهءـ.

وأضءؼ  أمء المالحظة الثءنية هي أف األلـ يزداد حيف يشارني مف يكتب هذا الكالـ أنه أ رب مني لهؤس  
اعت سء ر األمة عءلسهر الذيف استشهدوا وهذا ليس صحيحءر، ألف مف استشهدوا مف أعنء  األمة إذا تداعوا تد

 والحمى .
جء ت كممة أعو مرزوؽ في إطءر األمسيءت المبدسية التي تبيمهء لجنة البدس عءتحءد األطعء  الارب احتفءس 

 ـ(.1303أغسطس  21عايد الفطر المعءرؾ وفي ذكر  حريؽ المسجد األ صى المعءرؾ )
ى المعءرؾ، وشءرؾ في اسحتفءؿ نلعة مف وأ يـ لالؿ األمسية مزاد ليري لبط  آثءر مف المسجد األ ص

 الفنءنيف والمفكريف والمثبفيف ورجءؿ األعمءؿ. 
 21/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 األقصى بالميج واألرواحالمسجد حماس: نجدد العيد عمى حماية  10
كءفة أكدت حركة  حمءس  أف وحدة الشاب الفمسطيني وتمسكه عءلثواعت والحبوؽ الوطنية 4 عيروت

وعءلمبءومة ليءرار استراتيجيءر  هو السعيؿ لتحرير المسجد األ صى المعءرؾ، وعودة األهؿ، وا  ءمة الدولة 
 الفمسطينية المستبمة عمى كءمؿ التراب الوطني وعءصمتهء البدس .

و ءلت الحركة، في عيءف صحفي صءدر عف مكتعهء اإلعالمي تمبى  المركز الفمسطيني لإلعالـ  نسلة منه، 
(، عمنءسعة الذكر  الثءلثة واألرعايف إلحراؽ المسجد األ صى  إف التصايد الصهيوني 2-21الثالثء  )

اللطير في اآلونة األليرة ضد األ صى المعءرؾ، ومحءوست التهويد والتزوير المستمرة لف تغير تءريخ 
 ولمدينة البدس . المدينة الاريؽ، ولف تفمي في طمس الهوية الارعية واإلسالمية لممسجد األ صى

وأكدت الحركة أف المسجد األ صى المعءرؾ  سيعبى  عمة المسمميف األولى وثءني الحرميف عنواف البضية 
الفمسطينية ورمز عزتهء، ودونه ترلص األرواح والمهج حتى تلميصه مف دنس اسحتالؿ الصهيوني 

 الغءصب، وعودته إلى رعوع الحرية والكرامة .
سجد األ صى المعءرؾ  سيعبى  عمة المسمميف األولى وثءني الحرميف عنواف البضية وأكدت الحركة أف الم

الفمسطينية ورمز عزتهء، ودونه ترلص األرواح والمهج حتى تلميصه مف دنس اسحتالؿ الصهيوني 
 الغءصب، وعودته إلى رعوع الحرية والكرامة .

ف في هذ  الذكر  األليمة  يجدد الاهد م  ولفتت الحركة النظر إلى أف تدفؽ الشاب مف كءف أرجء  فمسطي
المسجد األ صى، وليامف أننء لف نسمي ألي  وة كءنت المسءس عه، فهو جز  مف عبيدتنء وعنواف لازتنء 

 وكرامتنء .
 21/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 األقصى يفتح أبواب الجحيم عمى االحتاللبالمسجد لجان المقاومة: المساس  11

( تمبى  المركز الفمسطيني لإلعالـ  نسلةر منه، 2-21لجءف المبءومة في عيءٍف اليـو الثالثء  ) حذرت4 غزة
إلحراؽ  43عأف المسءس عءلمسجد األ صى يفتي أعواب الجحيـ عمى الادو الصهيوني، مؤكدة أف الذكر  الػ 

له األ صى اليوـ مف المسجد األ صى المعءرؾ مف  عؿ المجرميف الصهءينة تدؽ نء وس اللطر لمء يتارض 
عدواف متواصؿ ععر استعءحته ولنبه عءلكنس اليهودية ونءطحءت السحءب والحفريءت تحت أسءسءته والساي 

 لتحويؿ عءحءته لحدا ؽ ومتنزهءت عءمة يرتءدهء السكءر  مف الصهءينة واألجءنب.
لجحيـ عمى كيءف الادو و ءلت لجءف المبءومة، ،  إف التارض لممسجد األ صى والمسءس عه سيفتي أعواب ا

الصهيوني فمف نترؾ أ صءنء عرضه لمتدنيس والاعث الصهيوني وسنداف  عنه عكؿ مء نممؾ مف  وة ولمفنء 
جمءهير األمة التي تايش حءلة اسستيبءظ والنهضة لمتحرؾ نحو تمعية التزامءتهء الابء دية اتجء  فمسطيف 

 ونصؼ مميءر مسمـ .ومبدسءتهء المحتمة فءلمسجد األ صى هو ممؾ مميءر 
 21/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 سرائيميينإالشعبية بتيمة محاولة خطف  لمجبيةتعتقل خمية  "سرائيلإ" 12

رعاة عنءصر مف الجعهة الشاعية أ ،و ؼ جهءز اسمف الدالمي اسسرا يمي )شيف عت(أالبدس ػ ا ؼ ب4 
واوضي  .ءف أصدر  الجهءز اسسرا يمي اسثنيفلططوا سلتطءؼ اسرا يمييف عحسب عي، لتحرير فمسطيف
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الجهءز اف عمميءت التو يؼ تمت في ايءر )مءيو( واعمف عنهء عاد رف  التاتيـ اسعالمي الذي كءف مفروضء 
  .عمى المسألة وهو اجرا  يطعبه الشيف عت عءنتظءـ

يمية لمية مسمحة لمجعهة و ءؿ العيءف 'في ايءر )مءيو( المءضي او ؼ الشيف عت عمسءعدة الشرطة اسسرا 
  .'الشاعية لتحرير فمسطيف كءنت تاد للطؼ اسرا يمييف سستلدامهـ في عمميءت تعءدؿ م  سجنء  فمسطينييف

واضءؼ العيءف اف الرجءؿ اسرعاة لططوا للطؼ 'جندي أو مستوطف' اسرا يمي عشكؿ لءص مف اجؿ 
 .ات'تحرير اميف عءـ الجعهة الشاعية لتحرير فمسطيف احمد ساد

 21/8/2012القدس العربي، لندن 
 

 القدامى يّتيمون اليباش بالتالعب بمنحة الحج أسرى فتح :فمسطين أون الين 13
أعرب أسر  حركة  فتي  البدامى عف  مبهـ مف األلعءر التي وصمتهـ حوؿ تالعب عمني الحج مف  عؿ 

حب صالحيءت مني الحج مف وزير وزارة األو ءؼ عراـ اهلل مطءلعيف ر يس السمطة محمود ععءس عءلتدلؿ وس
 أو ءؼ راـ اهلل محمود الهعءش.

وععر األسر  البدامى في عيءف لهـ اليـو السعت، عف   مبهـ إثر أنعء  وصمت إليهـ حوؿ تبسيـ المنحة 
عشكؿ غير عءدؿ ، مؤكديف أهمية  متءعاة اإلجرا ات م  وزير األو ءؼ والشؤوف الدينية عراـ اهلل وتشكيؿ 

ة الر يس وعضوية وزير األسر  عراـ اهلل عيسى  را   ور يس نءدي األسير وضمءف مني المكرمة لجنة عر ءس
 لكؿ مستحؽ مف عء الت األسر  في الدالؿ والبدس والضفة وغزة .

 18/8/2012فمسطين أون الين، 
 

 صفقة شاليط ساعدت حماس بتشكيل خالياىا بالضفة :سرائيميالتمفزيون اإل 14
ععرية إف صفبة تعءدؿ األسر  عيف حمءس و)إسرا يؿ( والتي تـ عموجعهء اإلفراج عف  ءلت مصءدر 4 وكءست

أسيرار فمسطينيءر سءهمت عشكؿ معءشر في  1021الجندي اإلسرا يمي جماءد شءليط األسير في غزة مبءعؿ 
 د زعمهء.إعءدة عنء  العنية التحتية لحركة حمءس عءلضفة الغرعية وتحديدار في شمءؿ الضفة الغرعية، عمى ح

ونبمت البنءة السءعاة في التمفزيوف اسسرا يمي عف الابيد في جيش اسحتالؿ اسسرا يمي المنتهية وسيته نوتشي 
ادي مءندؿ  وله4  إف الصفبة سءعدت حمءس في إعءدة هيكمة ودعـ لاليءهء الاسكرية عءلضفة الغرعية حيث 

 وعمموا عمى تمويمهء ، حسب زعمه.سءهـ محررو الصفبة في إعءدة عنء  المجموعءت عءلضفة 
وأضءؼ مءندؿ في مبءعمة م  البنءة أف الصفبة ألفبت في من  تشجي  مء أسمء   الامميءت اإلرهءعية  عؿ 
عمى الاكس فإف  محرري الصفبة مف شمءؿ الضفة الغرعية ومنطبة غور األردف هـ األكثر نشءطءر وفاءلية 

يث تسءهـ هذ  األمواؿ في إعءدة عنء  العنية التحتية لحمءس في ضخ وتحويؿ األمواؿ إلى هذ  المنءطؽ ح
 ومجموعءتهء الاسكرية .

وأشءر إلى أف هنءؾ ملءوؼ لد   يءدة الجيش اإلسرا يمي عإمكءنية تفايؿ وتازيز عمؿ لاليء حمءس عغور 
ي  عمى األردف عمى الجهتيف الفمسطينية واإلسرا يمية، موضحءر أف هنءؾ ملءوؼ جدية عإمكءنية حدوث ش

 الحدود الشر ية في ظؿ المتغيرات الجءرية عءلشرؽ اسوسط.
وأوضي الابيد اإلسرا يمي أف الجيش واألجهزة اسستلعءراتية اإلسرا يمية تتءع  عف كثب مء يجري في سوريء 
واألردف، مضيفءر أف الصدمءت التي عءيشهء الاءلـ الارعي مؤلرار مرت عمى األردف لكف س يمكف ضمءف 
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ؿ األوضءع وعءلتءلي فإف هذا الوض  يدفانء إلى المزيد مف المتءعاة الحثيثة لمتارؼ عمى وا   الحءؿ مستبع
 لمؼ حدودنء الشر ية لادـ و وعنء في شي  يمكف أف يفءج نء كإسرا يمييف.

وأشءر مءندؿ إلى أف الجيش أحعط عمميءت تسمؿ لمجموعءت مف األتراؾ مكونة مف عدة أشلءص تمتهء 
ءط تسمؿ أرعاة عءكستءنييف ممء يعشر عوصوؿ اللريؼ إلى الحدود الشر ية أو يمكف البوؿ إف عممية إحع

 هنءؾ أمورار تجري هنءؾ س يمكف إغالؽ الايف اإلسرا يمية عنهء وتجءهمهء، عمى حد  وله.
عمى وكشؼ النبءب عف أف البوات الحدودية اإلسرا يمية التي تتع  نفس إجرا ات األنظمة المنوي تركيعهء 

حدود األردف أحعطت عممية تهريب أسمحة هذا الاءـ ععر  ءرب صغير في العحر الميت إلى جءنب إحعءط 
 عمميءت تهريب أسمحة وملدرات وأنءس مف الحدود المعنءنية والمصرية. 

 21/8/2012فمسطين اون الين، 
 

 طية"اإلطاحة بالرئيس عباس عبر "انتخابات ديمقرا" الرباعية"ليبرمان يقترح عمى  25
ذكػػرت صػػحيفة هػػررتس اإلسػػرا يمية فػػي عػػددهء الصػػءدر اليػػـو األرعاػػء ، أف وزيػػر اللءرجيػػة  4البػػدس المحتمػػة

اإلسػػرا يمية، اعيجػػدور ليعرمػػءف، أرسػػؿ رسػػءلة إلػػى وزرا  لءرجيػػة الرعءعيػػة الدوليػػة يطءلػػب فيهػػء تغييػػر الػػر يس 
جرا  انتلءعءت في السمطة ألف الر يس ععءس 'عبعة  و ءلت هررتس  أمءـ تبدـ عممية السالـ'.محمود ععءس وا 

إنهػػء حصػػمت عمػػى نسػػلة مػػف الكتػػءب الػػذي أرسػػؿ إلػػى وزيػػرة اللءرجيػػة األمريكيػػة، ووزيػػر اللءرجيػػة الروسػػية، 
لػػػى السػػػكرتير الاػػػءـ لألمػػػـ المتحػػػدة. وتاتعػػػر الصػػػحيفة أف الكتػػػءب هػػػو  ووزيػػػرة لءرجيػػػة استحػػػءد األوروعػػػي وا 

 نة األليرة ضد الر يس ععءس، لنزع الشرعية عنه.لالصة لحممة عدأهء ليعرمءف في الس
نمػػء يوطػد انػه يامػؿ ضػػدهء  ليعرمػءف، كمػء أفػءدت الصػػحيفة، لػـ يػتهـ الػر يس ععػػءس عءإلرهػءب ضػد إسػرا يؿ وا 
نهء  دمت لمفمسطينييف معءدرات حسف  عءلوسء ؿ الدعمومءسية والبءنونية. ليعرمءف يدعي أف نوايء إسرا يؿ جديه وا 

ثؿ استفءؽ لتحويؿ مالييف الدوسرات كؿ شهر إلػى وزارة المءليػة الفمسػطينية، إصػدار آسؼ ، م2022نية عءـ 
عػػءدة جثػػث شػػهدا  إلػػى السػػمطة وأمػػور ألػػر . 'لألسػػؼ الشػػديد، وعمػػى الػػرغـ مػػف النوايػػء  التصػػءريي لمامػػءؿ وا 

ءسػية والبءنونيػة، وأف الحسنة، إس أننء نشهد ارتفءعء ممحوظء في توجه السمطة ضػد إسػرا يؿ فػي الحمعػة الدعموم
هنػءؾ محػءوست مػف السػمطة لمعنػػء  غيػر البػءنوني فػي المنطبػة ج، وتشػػجي  مبءطاػة اس تصػءد اإلسػرا يمي فػػي 

 المنءطؽ'.
سػفيرا إسػرا يميء واعمغهػـ أنػه  ػرر  20و ءؿ مصدر في اللءرجيػة اإلسػرا يمية لمصػحيفة إف ليعرمػءف التبػى أمػس 

رعءعية الدولية الرعءعية ألنه يشار أف رسء مه عءلشأف الفمسطيني س تصؿ إرسءؿ الرسء ؿ إلى وزرا  لءرجية ال
 كمء يجب إلى وزرا  لءرجية الدوؿ الغرعية.

 22/8/2022، وكالة سما اإلخبارية

 
  عمينا اً كبير  اً األردنية تشكل خطر  الحدود: اإلسرائيمي الجيش 26

تػػراؾ وأرعاػػة عءكسػػتءنييف اعتبمػػوا وهػػـ تػػؿ أعيػػب4 كشػػؼ مكتػػب النػػءطؽ عمسػػءف الجػػيش اإلسػػرا يمي أف لمسػػة أ
 يحءولوف التسمؿ إلسرا يؿ ععر الحدود م  األردف.

تػػدهورا لطيػػرا ينػػذر »واعتعػػر  ء ػػد البػػوات اإلسػػرا يمية فػػي غػػور األردف، الابيػػد نػػوحي منػػدؿ، هػػذيف الحػػدثيف 
سػػينء   فػػي أعبػػءب نجػػءح إسػػرا يؿ فػػي إغػػالؽ الحػػدود مػػ »وأضػػءؼ4 «. عمسػػتبعؿ ظالمػػي فػػي هػػذ  المنطبػػة

 «.المصرية عءألسالؾ الشء كة، يحءوؿ المتسمموف استعداؿ مسءرهـ إلى إسرا يؿ مف الحدود األردنية
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و ءؿ إف الجيش اإلسرا يمي س يستعاد أف «. عواعة لطر شديد عمى إسرا يؿ»واعتعر مندؿ الحدود م  األردف 
اءلمي(، اسنتبءؿ إلى الحدود اإلسرا يمية تبرر  و  اإلرهءب مف تنظيـ البءعدة وغير  مف تنظيمءت )الجهءد ال»

األردف عمد آمف في الو ت الحءضر، ولكػف »وأضءؼ4 «. األردنية في حءؿ إغالؽ سينء  المصرية في وجههء
ذا اكتشؼ هؤس  الضاؼ البء ـ في .. س أحد يارؼ كيؼ ستتطور األمور م  انفجءر موجة الرعي  الارعي. وا 

سيسػػػءرعوف إلػػػى اسنتبػػػءؿ إليهػػػء، لءصػػػة أف الضػػػفة الغرعيػػػة اللءضػػػاة لمسػػػمطة الحػػػدود اإلسػػػرا يمية األردنيػػػة، 
 «.الفمسطينية اليـو تضـ عنءصر كثيرة مانية عءستبعءؿ هؤس  والتاءوف ماهـ ضد إسرا يؿ

 22/8/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 األخيرة عمى العرب "أعمال ارىابية" االعتداءاتموشيو يعمون:  27
تراتيجية اسسرا يمي، موشيه ياموف، اليوـ األحد، إف أعمءؿ الانػؼ التػي مورسػت عحػؽ  ءؿ وزير الشؤوف اسس

عػػػرب فػػػي البػػػدس والضػػػفة الغرعيػػػة نهءيػػػة األسػػػعوع، تاتعػػػر  أعمػػػءس ارهءعيػػػة تمءمػػػء، وتتاػػػءرض مػػػ  اليهوديػػػة 
 و يمهء. 

، وأنػػػه يجػػػب وأضػػػءؼ يامػػػوف عأنػػػه  س يمكػػػف تحمػػػؿ جػػػرا ـ الحبػػػد التػػػي مورسػػػت عحػػػؽ الاػػػرب نهءيػػػة األسػػػعوع 
 التاءمؿ ماهء عيد مف حديد.

وأوضػػي يامػػوف أف هػػذ  األعمػػءؿ تمثػػؿ فشػػال ترعويػػء وألال يػػء، وأنػػه س يمكػػف إلسػػرا يؿ أف تبعػػؿ عمػػى نفسػػهء 
 صدورهء عنهء، عمى حد اعتعءر .

وعمػػى عكػػس ر ػػيس الحكومػػة اسسػػرا يمي، عيعػػي نتنيػػءهو،  ػػءؿ يامػػوف إنػػه مػػف واجػػب المسػػؤوليف اسسػػرا يمييف 
 وحد لمواجهة هذ  األعمءؿ  الحبيرة  والامؿ عكؿ الوسء ؿ والطرؽ ضد منفذيهء ومف يجندهـ لهء.الت

 29/8/2022، 48عرب 
 

يران تيديد وجودي وسورياآفي ديختر: غزة  28  ولبنان تيديد استراتيجي وا 
المتاءظمػة تشػكؿ اعتعر وزير الجعهة الدالمية اسسرا يمي، آفي ديلتر، اليوـ األحد، أف  درات أعدا  إسرا يؿ 
 تهديدرا استراتيجيًّء مف لعنءف وسوريء و طءع غزة، وتهديدرا وجوديًّء مف إيراف، عمى حد تاعير .

، والتػػي أكػػد فيهػػء ]األحػػد  جػػء ت تصػػريحءت ديلتػػر لػػالؿ مراسػػـ تسػػممه وزارة الجعهػػة الدالميػػة رسػػميًّء، اليػػوـ
ء أف  درات الجيش اسسرا يمي الهجومية والدفءعية  ت هدؼ إلى التأكد مف عدـ تحوؿ الجعهة الدالمية فػي أيضر

 إسرا يؿ إلى جعهة.
 29/8/2022، 48عرب 

 
 ويحذر من مقتل عدد كبير من اإلسرائيميين موفاز يطالب نتنياىو توضيح نواياه بشأن إيران 29

نوايػء   طءلب ر يس حزب كديمء والماءرضة اإلسرا يمية شءؤؿ موفءز، ر يس الوزرا  عنيءميف نتنيءهو، عتوضيي
 عشأف هجـو إسرا يمي منفرد ضد إيراف. محذرا مف سبوط عدد كعير مف البتمى ومف المس عءلجعهة الدالمية.

وعاث موفءز رسءلة إلى نتنيءهو أمس طءلعه فيهء عادـ إرجء  أو تألير اسجتمءع الشهري عيف ر يسػي الػوزرا  
مػءع مػف دوف تػألير، وموضػوعه نيتػؾ فػي أطمػب عبػد اسجت»والماءرضة عموجب البءنوف، وكتب في رسءلته 

 «. يءدة دولة إسرا يؿ إلى الحرب
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وذكػػرت إذاعػػة الجػػيش اإلسػػرا يمي أف موفػػءز أرفػػؽ رسػػءلته عممحػػؽ سػػري. عاثػػه أيضػػء إلػػى وزيػػر الػػدفءع أيهػػود 
 عءراؾ، والمستشءر البءنوني لمحكومة يهودا فءينشطءيف، ور يس لجنة اللءرجيػة واألمػف التءعاػة لمكنيسػت رونػي

 عءر أوف، وتضمف أس مة تتامؽ عجهوزية إسرا يؿ لحرب م  إيراف والاال ءت اإلسرا يمية ػػ األمريكية.
وطمػػب موفػػءز الحصػػوؿ عمػػى مامومػػءت مػػف نتنيػػءهو حػػوؿ اسحتيػػءطي والملػػزوف الطعػػي، وطػػب الطػػػوارئ، 

ءت حػػػوؿ الطيػػػراف والاممػػػة األجنعيػػػة والمػػػواد اللػػػءـ ومػػػف ضػػػمنهء الو ػػػود لموسػػػطيف المػػػدني واألمنػػػي، ومامومػػػ
دارة اسحتيءطيءت اسستراتيجية اإلسرا يمية. لال  منشرت استراتيجية، وا   المدني، وا 

 22/8/2022عكاظ، جدة 
 

 سرائيميين ييود بتيمة االعتداء عمى شاب عربي مقدسيإسبعة الشرطة اإلسرائيمية تعتقل  20

اة اسرا يمييف يهود عتهمػة اسعتػدا  عمػى البدس ػ ا ؼ ب4 اعمنت الشرطة اسسرا يمية اسثنيف انهء اعتبمت سع
 شءب عرعي ليؿ اللميس الجماة في شءرع يءفء في البدس الغرعية، مء اد  الى اصءعته عجروح عءلغة.

و ءلػػت النءطبػػة عءسػػـ الشػػرطة اسسػػرا يمية لوعػػء السػػمري لوكءلػػة فػػرانس عػػرس 'اف التحبيبػػءت مسػػتمرة فػػي  ضػػية 
س الشر ية ليمة اللميس المءضي، و د تػـ اعتبػءؿ سػعاة مشػتعه عهػـ هػـ اسعتدا  عمى الشءب الارعي مف البد

 مف الامر'. 29ارعاة شعءف وشءعتيف مف البصر، اضءفة الى شءب عءلغ في الػ 

 22/8/2022القدس العربي، لندن 
 
 

 من األحزاب العربية وسط معارضة بمناسبة عيد الفطر مجد الكروميزور بمدة  ريزبي 22
اليوـ الثالثػء   يزوفي اجوا  احتفءلية  ءـ ر يس الدولة شماوف عير  ءرته مف  عؿ الغءلعية،رغـ عدـ الترحيب عزي

 عزيءرة  رية مجد الكرـو في الشءغور لتهن ة اهمهء عايد الفطر.
وكءنػػػت كءفػػػة اسحػػػزاب السيءسػػػية فػػػي  ريػػػة مجػػػد الكػػػروـ، التجمػػػ  الػػػوطني الػػػديمبراطي، الجعهػػػة الديمبراطيػػػة، 

ركة اعنء  العمػد عمػى  ػد وزعػت عيػءف مشػترؾ يػـو الجماػة عمػى اهػءلي  ريػة مجػد الكػرـو الحركة اسسالمية وح
ثءلػث ايػػءـ  يػػزمطػءلعيف عاػػدـ المشػءركة فػػي اسحتفػءؿ الػػذي سػيجر  فػػي اعبػءب زيػػءرة ر ػيس الدولػػة شػماوف عير 

 الايد تمعية لدعوة ر يس المجمس المحمي لتبديـ التهءني عمنءسعة الايد.
 22/8/2022، 48عرب 

 
 مكتب اإلحصاء اإلسرائيمي: انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في شير تموز 22

تعيف في ماطيءت نشرهء اليـو مكتػب اإلحصػء  المركػزي اإلسػرا يمي أف شػهر حزيػراف أشػءر 4 لءص -راـ اهلل
 في المء ة في الطمب عمى الامءؿ عءلبطءع التجءري مبءرنة م  شهر تموز. 5,7إلى انلفءض هءـ عمادؿ 

ألػػؼ وظيفػػة فبػػط فػػي  50,2ألػػؼ وظيفػػة فػػي شػػهر حزيػػراف إلػػى  57,9دد الوظػػء ؼ الشػػءغرة مػػف وانلفػػض عػػ
فػي  1شهر تموز، عينمء مادؿ الوظػء ؼ الشػءغرة عػيف إجمػءلي الوظػء ؼ المأهولػة والشػءغرة فبػد انلفػض إلػى 

هر تمػوز أمء عدد الوظء ؼ الشءغرة في ش في المء ة في شهر حزيراف. 1,1المء ة في شهر تموز مبءرنة م  
 في المء ة مبءعؿ عدد الوظء ؼ الشءغرة في تموز مف الاءـ المءضي. 0,27فبد انلفض 

وُسػػػجؿ أسءسػػػء انلفػػػءض فػػػي عػػػدد الوظػػػء ؼ الشػػػءغرة فػػػي األعمػػػءؿ التجءريػػػة غيػػػر الصػػػغيرة، ففػػػي األعمػػػءؿ 
ؿ عءمػػؿ، ُسػػجؿ فػػي تمػػوز انلفءضػػء فػػي الطمػػب عمػػى الامػػءؿ عماػػد 99حتػػى  20التجءريػػة التػػي يوجػػد فيهػػء 
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عءمال  99حتى  70في المء ة مبءرنة م  الشهر السءعؽ، عينمء في األعمءؿ التجءرية التي يوجد فيهء  22,57
 في المء ة. 29,2فبد كءف اسنلفءض في الطمب عمادؿ 

 22/8/2022، فمسطين أون الين
 

 عمى المحك  "إسرائيل" الصحف العبرية: ممف االقتصاد بـ 23
ءعاػػة الصػػحؼ الاعريػػة، اليػػـو الثالثػػء ، عػػرز الممػػؼ اس تصػػءدي فػػي الكيػػءف فػػي مت4 لػػءص  فمسػػطيف  -راـ اهلل

 اإلسرا يمي في دا رة اسهتمءـ لءصة وأف الكيءف يايش حءلة عدـ استبرار في أسوا ه.
صػػحيفة  ماػػءريؼ  الاعريػػة فتحػػت ممػػؼ الاال ػػة مػػ  تركيػػء مػػف نءفػػذة الحػػراؾ اس تصػػءدي والػػذي جػػء  عبػػب 

عمػػى تاػػديؿ  ػػءنوف التعءدليػػة، حيػػث عموجعػػه يمكػػف لممػػواطنيف األجءنػػب أف يشػػتروا مصػػءد ة العرلمػػءف التركػػي 
أمالكء في تركيػء لػدوؿ تسػمي لمػواطنيف أتػراؾ شػرا  األمػالؾ فػي تمػؾ الػدوؿ، وهػذا البػءنوف جػء  فػألغى البيػود 

 البءنونية السءعبة في فرع الابءرات التركية.
فة، التػػي أضػػءفت4  فػػي شػػهر أيػػءر وحػػد  عياػػت أمالكػػء و ػػد فءجػػأت النتيجػػة السػػمطءت التركيػػة عحسػػب الصػػحي

، والتبػدير هػو أنػه فػػي 2022مميػءر دوسر، متػءجوزة أرعاػة أضػاءؼ إجمػءلي المشػتريءت فػي الاػءـ  2,2عحجػـ 
مميػػػءر دوسر لألجءنػػػب، ممػػػء جاػػػؿ )  100الابػػػد البريػػػب البػػػءدـ سػػػتتمكف تركيػػػء مػػػف عيػػػ  أمػػػالؾ عحجػػػـ نحػػػو 

عػءؾ والنبػػد الػدالمي لاػػدـ المعػءدرة فػػي حػؿ األزمػػة السيءسػية لإلسػػتفءدة مػف هػػذا إسػرا يؿ( تاػػيش حءلػة مػػف اإلرت
 التدفؽ المءلي .

الحسرة اإلسرا يمية عمى األعتءب التركية صءحعهء مؤشػر لتػرٍد فػي سػوؽ الامػؿ دالػؿ الكيػءف اإلسػرا يمي، فبػد 
اف أشءر إلى انلفػءض هػءـ تعيف في ماطيءت نشرهء اليوـ مكتب اإلحصء  المركزي اإلسرا يمي أف شهر حزير 

 في المء ة في الطمب عمى الامءؿ عءلبطءع التجءري مبءرنة م  شهر تموز. 5,7عمادؿ 
عءصػػػفة اإل تصػػػءد عمػػػى رأس الكيػػػءف اإلسػػػرا يمي تواصػػػمت، ولكػػػف هػػػذ  المػػػرة مػػػف اإلتحػػػءد األوروعػػػي، حيػػػث 

ر  عأنػه )أنػتج فػي إسػرا يؿ(، أضءؼ اإلتحػءد إلػى  ء مػة العمػدات التػي س ياتػرؼ عءلتصػدير منهػء مجموعػة ألػ
ولهػػذا فإنػػه لػػف يتمتػػ  عتسػػهيالت جمركيػػة عنػػد الػػدلوؿ إلػػى دوؿ اإلتحػػءد، ومػػف عػػيف التػػي ُأدرجػػت ألوؿ مػػرة 

 رعوت . -مكءعيـ -ضمف هذ  البء مة مستوطنءت  موديايف
راـ كجػز  مػف وفي تاميؽ لإلتحءد األوروعي،  ءلت سفءرته4  إف اإلتحءد س ياترؼ عءلمنطبة المسػمءة منطبػة حػ

رعوت( تندرج في  ء مة المنءطؽ التي س ُياترؼ  -مكءعيـ -) إسرا يؿ(. ووفبء لذلؾ، فإف أجزا  مف )موديايف
وتصػريي سػفءرة اإلتحػءد األوروعػي يانػي  عهء كػ) إسرا يؿ( لغرض اسمتيءزات الجمركية م  اإلتحءد األوروعي .

لءصة وأف موجة الادا  فػي أوروعػء لمكيػءف اإلسػرا يمي أف  طءعء كعيرا مف اسنتءج سيتارض لضرعة موجاة، 
 في ازديءد متواصؿ.

مف جهة ألر ، كشفت صحيفة  هررتس  الاعريػة كشػفت النبػءب عػف تجهيػزات وتحصػينءت عمميػءر دوسر فػي 
و ءلػػػت  جعػػػءؿ البػػػدس عغيػػػة نبػػػؿ مبػػػر  يػػػءدة الكيػػػءف السيءسػػػية والاسػػػكرية فػػػي حػػػءؿ نشػػػوب حػػػرب مػػػ  ايػػػراف.

مثؿ هذ  الحرب ستكمؼ ) إسرا يؿ( عشػرات مػف مميػءرات الشػواكؿ، عػؿ وأكثػر، ممػء يانػي تػرد الصحيفة4  إف 
 في مستو  المايشة .

هي ػػػػءت ا تصػػػػءدية ذات صػػػػمة  ءلػػػػت فػػػػي تاميبهػػػػء عمػػػػى هػػػػذا الموضػػػػوع4  سػػػػيكوف هنػػػػءؾ مبءطاػػػػة لمتصػػػػدير 
فػرض الحظػر. وفػي عنػؾ اسسرا يمي، فءلحرب ستؤدي إلى إحداث ضرر لإلستيراد األمني لػ) إسرا يؿ( عسعب 

 مميءر دوسر، يفترض أف تكفي لألشهر الاشرة البءدمة . 57) إسرا يؿ( توجد اليـو عممة صاعة عحجـ نحو 
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لعير إ تصءدي إسرا يمي أكد وجود تلوؼ جوهري تجء  هػذ  المسػألة، و ػءؿ4  إنػه عػءت واضػحء عمػء س يرتبػي 
  تمءني الدولي لػ)إسرا يؿ(.إليه الشؾ عأف الحرب ستضر ضررا شديدا عءلتصنيؼ اإل

 22/8/2022، فمسطين أون الين
 

 استعدادًا لمحرب مع إيرانتحصينات بمميار دوالر في جبال القدس ىآرتس:  24
كشفت صحيفة  هررتس  الاعرية كشفت النبءب عف تجهيزات وتحصينءت عمميءر دوسر في جعءؿ البػدس عغيػة 

 حءؿ نشوب حرب م  ايراف.نبؿ مبر  يءدة الكيءف السيءسية والاسكرية في 
و ءلػػت الصػػحيفة4  إف مثػػؿ هػػذ  الحػػرب سػػتكمؼ ) إسػػرا يؿ( عشػػرات مػػف مميػػءرات الشػػواكؿ، عػػؿ وأكثػػر، ممػػء 

 ياني ترد في مستو  المايشة .
هي ػػػػءت ا تصػػػػءدية ذات صػػػػمة  ءلػػػػت فػػػػي تاميبهػػػػء عمػػػػى هػػػػذا الموضػػػػوع4  سػػػػيكوف هنػػػػءؾ مبءطاػػػػة لمتصػػػػدير 

اث ضرر لإلستيراد األمني لػ) إسرا يؿ( عسعب فػرض الحظػر. وفػي عنػؾ اسسرا يمي، فءلحرب ستؤدي إلى إحد
 مميءر دوسر، يفترض أف تكفي لألشهر الاشرة البءدمة . 57) إسرا يؿ( توجد اليـو عممة صاعة عحجـ نحو 

 
أكد لعير إ تصءدي إسرا يمي وجود تلوؼ جوهري تجء  هذ  المسألة، و ءؿ4  إنه عػءت واضػحء عمػء س يرتبػي و 

 الشؾ عأف الحرب ستضر ضررا شديدا عءلتصنيؼ اإل تمءني الدولي لػ)إسرا يؿ(. إليه
 22/8/2022، فمسطين أون الين
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البػدس ػ رويتػرز4 تو اػت مجموعػة مامومػءت األعمػءؿ عػي.دي.آي كػوفيس أف يتكعػد ا تصػءد إسػرا يؿ لسػء ر 
 مميءر دوسر( إذا هءجمت إيراف عسعب عرنءمجهء النووي. 92مميءر شيبؿ ) 215لى تصؿ إ

وأضػػءفت عػػي.دي.آي كػػوفيس وهػػي مجموعػػة عحثيػػة مرمو ػػة اليػػـو الثالثػػء  أف األضػػرار اس تصػػءدية المعءشػػرة 
 .2022في الم ة مف النءتج المحمي اإلجمءلي اإلسرا يمي في  7.9مميءر شيبؿ أو مء ياءدؿ  95ستصؿ إلى 

مميػػءر شػيبؿ سػػنويء لمػػدة ثػالث إلػػى لمػس سػػنوات عسػػعب  29و ءلػت إف األضػػرار غيػر المعءشػػرة ستصػػؿ إلػى 
 انهيءر أعمءؿ.

وتصػػءعدت لهجػػة السيءسػػييف اإلسػػرا يمييف هػػذا الشػػهر ممػػء يشػػير إلػػى أف إسػػرا يؿ رعمػػء تهػػءجـ منشػػرت ايػػراف 
 ءني.النووية  عؿ انتلءعءت الر ءسة األمريكية في نوفمعر تشريف الث

وتاتعر إسرا يؿ عرنءمج ايراف النووي تهديدا لوجودهء مستشهدة عتهديػدات زعمػء  الجمهوريػة اسسػالمية عتػدمير 
 إسرا يؿ.

لفضت  2001يومء في  12وأشءرت عي.دي.آي كوفيس إلى أف الحرب م  حزب اهلل المعنءني التي استمرت 
المعءشػػػرة مثػػػؿ األضػػػرار التػػػي لحبػػػت عءلابػػػءرات فػػػي الم ػػػة. وكعػػػدت التكػػػءليؼ  0.7نمػػػو اس تصػػػءد اإلسػػػرا يمي 

في الم ة. وأضءفت 'فػي حءلػة نشػوب حػرب  2.1والعنية التحتية المدنية اس تصءد لسء ر ألر  عمغت نسعتهء 
 مميءر شيبؿ'. 21عنفس الحجـ والمدة واألضرار مف الممكف تو   أضرار تعمغ 

فػػػي الم ػػػة فبػػػط مػػػف النػػػءتج  20الػػػذي ينػػػتج ودارت الحػػػرب مػػػ  حػػػزب اهلل عشػػػكؿ ر يسػػػي فػػػي شػػػمءؿ إسػػػرا يؿ 
 المحمي.
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و ءلت عي.دي.آي كوفيس 'مف المنطبي افتػراض أنػه إذا نشػعت حػرب فسػوؼ تشػمؿ وسػط الػعالد الػذي يضػـ 
 850في الم ة مف النشءط اس تصءدي إلسػرا يؿ' مشػيرة إلػى أف النػءتج المحمػي اإلجمػءلي اإلسػرا يمي عمػغ  50

 .2022مميءر شيبؿ في 
نمي فيشر محءفظ عنؾ إسرا يؿ المركزي  د حذر هذا الشهر مف ازمة ا تصءدية إذا نشعت حرب مػ  وكءف ستء

 إيراف.
 و ءؿ مسؤولوف إسرا يميوف كعءر إنه لـ يتـ عاد اتلءذ  رار نهء ي عشأف مهءجمة إيراف.

 22/8/2022، القدس العربي، لندن
 

 فذ لمياجمة ايران سرائيمي ناإنتنياىو يسعى لمحصول عمى دعم ومباركة حاخام  26
ػ وليد عوض4 نشرت اسذاعة اسسرا يمية الثالثء  لعرا مفػءد  اف الػزعيـ الروحػي لحػزب شػءس الحءلػءـ  راـ اهلل

عوفءديػػػء يوسػػػيؼ لفّػػػؼ مػػػف شػػػدة ماءرضػػػته لبيػػػءـ إسػػػرا يؿ عمهءجمػػػة المنشػػػرت النوويػػػة اإليرانيػػػة وذلػػػؾ عبػػػب 
 ميدرور.اجتمءعه عمستشءر األمف البومي اسسرا يمي يابوب ع

وذكػػػػر المو ػػػػ  اسلكترونػػػػي لصػػػػحيفة هػػػػررتس اسسػػػػرا يمية الثالثػػػػء  اف ضػػػػعءطء كعػػػػءرا مػػػػف المؤسسػػػػة اسمنيػػػػة 
والاسػػكرية زاروا ر ػػيس حركػػة شػػءس الحءلػػءـ عوفءديػػء يوسػػؼ سلػػذ موافبتػػه ومعءركتػػه لضػػرب ايػػراف. و ءلػػت 

وزير ايمػي ايشػءي زاروا الحءلػءـ مصءدر لممو   اف ر يس مجمس اسمف البػومي اسسػرا يمي يابػوب اميػدار والػ
 'يوسؼ' مؤلرا س نءعه عتأييد عتوجيه ضرعة عسكرية سيراف، فيمء لـ يتضي المو ؼ النهء ي لمحءلءـ.

ونوهػػت المصػػءدر الػػى اف ضػػعءطء اسػػرا يمييف الػػريف ماءرضػػيف لمضػػرعة توجهػػوا الػػى يوسػػؼ ايضػػء س نءعػػه 
جػػؿ ضػػمءف اكعػػر تأييػػد لػػه فػػي المجتمػػ  وعػػيف السءسػػة عماءرضػػة الضػػرعة مشػػيرة الػػى اف نتنيػػءهو يبءتػػؿ مػػف ا

 اسسرا يمييف.
ومف نءحيتهء  ءلت البنءة الاءشػرة اسسػرا يمية عمػى مو اهػء اسلكترونػى عءلاعريػة، إف نتنيػءهو مصػمـ عمػى شػف 
هجػػػـو عمػػػى المنشػػػرت النوويػػػة اإليرانيػػػة  عػػػؿ اسنتلءعػػػءت الر ءسػػػية األمريكيػػػة، المبػػػرر لهػػػء فػػػي شػػػهر نػػػوفمعر 

 بعؿ.الم
 22/8/2022، القدس العربي، لندن
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 ػػءؿ الجنػػراؿ فػػي اسحتيػػءط، عػػءموس يػػدليف، ر ػػيس شػػاعة اسسػػتلعءرات الاسػػكرية 4 ػػػ زهيػػر انػػدراوس النءصػػرة
الجيش السوري ُيشػكؿ عءلنسػعة لمغػرب تحػديرء صػاعرء السءعؽ، ومدير ماهد اعحءث اسمف البومي اسسرا يمي اف 

مركعء عسعب الادد الهء ػؿ مػف الجنػود، عػالوة عمػى انػه يمتمػؾ اسسػمحة المتطػورة جػدرا، مبءرنػة عءسسػمحة التػي 
 كءنت في ليعيء عندمء تارضت لهجـو مف  عؿ  وات حمؼ شمءؿ اسطمسي.

رية، ستضػػطر لمواجهػػة مشػػءكؿ صػػاعة، ذلػػؾ اف ولفػػت الػػى اف الطػػء رات الغرعيػػة، فػػي حػػءؿ تػػدلمهء فػػي سػػو 
سػػالح الجػػو السػػوري، عمػػى حػػد  ولػػه يممػػؾ الم ػػءت مػػف الطػػء رات، عءسضػػءفة الػػى انػػه يممػػؾ منظومػػءت دفػػءع 

 جوية متبدمة مف انتءج روسيء، والتي لـ يبـ الغرب حتى اآلف عمواجهتهء في ماركة عسكرية.
رهء عمػى مو ػ  الماهػد، اف الجػيش السػوري يممػؾ اسػمحة عءسضءفة الى ذلؾ،  ءؿ يػدليف فػي دراسػة جديػدة نشػ

 كيمءوية وعيولوجية، وعمى اسرجي فءف سورية تمتمؾ اكعر ملزوف مف هذ  اسسمحة الفتءكة في الاءلـ.
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ويشدد يدليف عمى اف الماءرضة السورية تبؼ عدورهء عء برء امءـ التدلؿ الاسكري؛ فهي س تمثؿ عػديال عمميػء 
الى زعءمة يمكنهء اف تحؿ مكءف اسسد عاد سبوطه، اضءفة الى عػدـ وجػود حػدود واضػحة او فءعال، وتفتبر 

جغرافيء، عيف الماءرضيف والنظءـ، ومف الصاب فهـ طعياة الفصء ؿ الماءرضة السورية عمػى التالفهػء، ومػء 
 هي عال ءتهء الفامية عءلغرب.

جوف اف المواجهة م  ايراف هػي سػعب اضػءفي وتءع  الجنراؿ يدليف  ء ال اف الماءرضيف لمليءر الاسكري يرو 
 لادـ التدلؿ في سورية.

 22/8/2022، القدس العربي، لندن
 

 خبير إسرائيمي: النزاعان السوري واإليراني يندرجان في نفس السياق االستراتيجي 28
عػءراؾ  تؿ أعيب ػ د ب أ4 أعرب لعير إسرا يمي فػي الشػ وف األمنيػة عػف اعتبػءد  عػأف تهديػد الػر يس األمريكػي

أوعءمء عءلتدلؿ الاسكري في سورية حءؿ  يءـ النظءـ السوري عءستلداـ أو نبؿ أسمحة كيميء ية يأتي في سيءؽ 
 أكعر متامؽ عءلنزاع اإليراني.

و ػػءؿ ديفيػػد فريػػدمءف اللعيػػر فػػي ماهػػد دراسػػءت األمػػف البػػومي اإلسػػرا يمي اليػػـو الثالثػػء  فػػي مبءعمػػة مػػ  وكءلػػة 
.أ( عتػػؿ أعيػػب4''في كػػال الحػػءلتيف يػػدور األمػػر حػػوؿ عػػدـ وصػػوؿ أسػػمحة دمػػءر شػػءمؿ األنعػػء  األلمءنيػػة )د.ب

أليدي أعدا  إسرا يؿ المامنيف'. وذكر فريدمءف أنه يتاػيف فػي سػورية منػ  وصػوؿ أسػمحة كيميء يػة وعيولوجيػة 
 إلى حزب اهلل في جنوب لعنءف أو جمءعءت ألر  متطرفة مثؿ تنظيـ البءعدة والجهءد اإلسالمي.

ءؼ فريدمءف أف إسرا يؿ تاني عجدية تهديدهء عءعتعءر ذلؾ األمر سععء لمحرب حءؿ حدوثه ، موضحء أف وأض
 'اللطوط الحمرا ' إلسرا يؿ والوسيءت المتحدة متطءعبة إلى حد كعير في هذا األمر.

ا يمي إلػى وأشءر المػدير السػءعؽ لوحػدة الػدفءع ضػد هجمػءت األسػمحة الكيميء يػة والعيولوجيػة فػي الجػيش اإلسػر 
أنػػه مػػف الماتبػػد عوجػػه عػػءـ أف إسػػرا يؿ  ػػءدرة عمػػى التػػدلؿ الاسػػكري فػػي سػػورية أكثػػر مػػف توجيػػه ضػػرعة ضػػد 

 العرنءمج النووي اإليراني المحتمؿ.
 22/8/2022، القدس العربي، لندن

 
 سرائيمية تشكو سموك المحكمة العميا لمتضييق عمى نشاطياإمنظمات حقوقية  29

تشكو منظمءت حبوؽ اإلنسءف في إسرا يؿ مف مبءرعة جديػدة لممحكمػة الاميػء تتمثػؿ 4 أساد تمحمي –النءصرة 
فػػي إلػػزاـ المنظمػػػءت التػػي تػػػرفض المحكمػػة التمءسػػءتهء، دفػػػ  معػػءلغ هء مػػػة كنفبػػءت المحءكمػػة، مػػػء يثبػػؿ عمػػػى 

ذر عػردع لزينتهء التي تاتمد أسءسءر عمى تعرعءت. وتحذر هذ  المنظمءت مف أف المبءرعة الجديدة لممحكمػة تنػ
المنظمػػءت مػػف التوجػػه الػػى المحكمػػة فػػي التمءسػػءت ضػػد السػػمطة التنفيذيػػة وأذرعهػػء الملتمفػػة للشػػيتهء مػػف أف 

 تمَزـ دف  نفبءت عءهظة.
لممحكمػػة الاميػػء فػػي عهػػد ر يسػػهء « المبءرعػػة الجديػػدة»ويحػػذر اسػػتءذ البػػءنوف العروفيسػػور جػػءد عػػءرزيالي مػػف 

المحكمػػػػة الاميػػػػء، مػػػػف لػػػػالؿ فػػػػرض »المحػػػػءفظ، ويبػػػػوؿ إف  الحػػػػءلي آشػػػػر غػػػػرونيس المحسػػػػوب عمػػػػى التيػػػػءر
مصػػروفءت محكمػػة عءهظػػة عمػػى الممتمسػػيف إليهػػء، إنمػػء تمػػّوح عرايػػة سػػودا  فػػوؽ اسلتمءسػػءت التػػي تتبػػدـ عهػػء 

وأضػءؼ اف هػذ  المبءرعػة تثبػؿ عمػى «. منظمءت حبوؽ اإلنسءف و د تتسعب فػي ضػرر عػءلغ لممجتمػ  المػدني
مػء  ػد يردعهػء مػف التحػرؾ فػي الحمعػة »أصػالر منػذ سػنوات مػف ضػغوط اليمػيف،  كءهؿ المنظمءت التػي تاػءني

 «.البضء ية



 
 
 

 

 

           29ص                                    2597العدد:                22/8/2022 األربعاء التاريخ:

مف شػأنهء أف توجػه ضػرعة  ءضػية »مف جهته، ير  العروفيسور أفياءد هكوهيف اف المبءرعة الجديدة لممحكمة 
جمػػءهيري( اسلتمػءس الاػءـ )ال»ويضػػيؼ أف «. لمنظمػءت حبػوؽ اإلنسػػءف التػي تنشػط أسءسػػءر لممصػمحة الاءمػة

لممحكمػػة هػػو المػػالذ األليػػر لممػػواطف الاػػءدي مػػف أجػػؿ البضػػء  عمػػى الفسػػءد السػػمطوي، وهػػو أيضػػءر الوسػػيمة 
 «.الوحيدة لمدفءع عف حبوؽ اسنسءف وحمءية األ مية مف استعداد الغءلعية

 22/8/2022، الحياة، لندن
 

 باراك يبحث مع عباس استئناف المفاوضات 30
لصػػػهيوني إيهػػػود عػػػءراؾ مػػػ  ر ػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية محمػػػود ععػػػءس سػػػعؿ عحػػػث وزيػػػر الحػػػرب ا4 النءصػػػرة

(، إف عػءراؾ 8|22و ءلت اإلذاعة الاعرية، اليػوـ الثالثػء  ) است نءؼ المفءوضءت المجّمدة رسميرء عيف الجءنعيف.
 أجر  ظهر اليوـ اتصءسر هءتفيرء م  ر يس السمطة الفمسطينية هنأ  فيه عحموؿ عيد الفطر.

 22/8/2022، فمسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 شخصية تعارضو 400و ضابط يؤيدون نتنياىو في إعالن الحرب عمى إيران مائة 32
شلصػػية إسػػرا يمية ععيػػءف يػػدعوف فيػػه الطيػػءريف الاسػػكرييف إلػػى التمػػرد عمػػى  900عاػػد أف لرجػػت  تػػؿ أعيػػب4

 200وف مف نتنيءهو مف تجنيػد لطة ر يس الوزرا ، عنيءميف نتنيءهو، إعالف الحرب عمى إيراف، تمكف المبرع
 ضءعط في جيش اسحتيءط لتأييد  في ضرب إيراف واستادادهـ لتنفيذ أي أوامر يصدرهء في الموضوع.

وكتب هؤس  الضعءط في رسءلة وجهوهء إلى نتنيءهو، أمػس، أنهػـ يثبػوف عػه وعبراراتػه. ويرفضػوف أي ضػغوط 
أنهػـ توجهػوا عرسػءلتهـ هػذ  عاػد أف  ػرأوا الرسػءلة التػي جمءهيرية أو حزعيػة عميػه لثنيػه عػف مهمءتػه، ويؤكػدوف 

شلصية إسرا يمية مف األدعء  والجنراست السءعبيف في األسعوع المءضي، دعوا فيهء إلى  900كءف  د وجههء 
 التمرد عمى  رار الحرب ورفض أوامر الهجـو عمى إيراف.

 22/8/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 مية في سوريا قد تطالناجنرال إسرائيمي: الحرب األى 32
 ػءؿ  ء ػد  ػوات اسحػتالؿ اإلسػرا يمي فػي هضػعة الجػوسف، الاميػد تميػر هػءيمف، إف 4 نظيػر مجمػي - تؿ أعيػب

الحرب األهمية المستارة في سوريء  د تطءؿ إسرا يؿ. ولذلؾ فإف  واته، كمء يبوؿ، تبػؼ عمػى أهعػة اسسػتاداد 
.لمواجهة أي تدهور والفوز عءلضرعة البءضية   في حءؿ تنفيذ أي هجـو

وأضءؼ هءيمف أف البتءؿ عيف طرفي الصراع في سوريء يجري عمحءذاة الحدود م  إسرا يؿ تمءمػء، وأف جنػود  
يشػػءهدوف عػػءلايف المجػػردة عاػػض الماػػءرؾ الداميػػة ويالحظػػوف الزلػػزاؿ الػػذي يصػػيب النظػػءـ السػػوري وانهيػػءر 

  واته.
التػػػدهور إلػػػى حػػػرب مػػػ  »اإلسػػػرا يمي عمػػػى ذلػػػؾ عػػػءلبوؿ إف  وعمبػػػت ر يسػػػة دا ػػػرة البػػػو  العشػػػرية فػػػي الجػػػيش
وأشػػءرت إلػػى أف إسػػرا يؿ ترا ػػب عػػف كثػػب مػػء يجػػري فػػي «. إسػػرا يؿ لػػيس مسػػتعادا فػػي مثػػؿ هػػذ  األوضػػءع

آلذة عءسعتعءر لطر فتي عدة جعهءت حرعية في »الطرؼ الثءني مف الحدود، وتتأهب لمرد عمى أي تدهور، 
 «.آف واحد

 ػػػءدة الوحػػػدات والسػػػرايء جػػػءهزوف »ؿ، فػػػي كممػػػة أمػػػءـ حفػػػؿ تعػػػديؿ منءصػػػب فػػػي لوا ػػػه، إف وتػػػءع  هػػػءيمف البػػػو 
 «. تنظيميء ومانويء ألي مواجهة معءشرة، في حءؿ فرضت عمينء

 22/8/2022، الشرق األوسط، لندن
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هػػذا اسسػػعوع عػػف أف وفػػدا إسػػرا يميء زار تركيػػء فػػي نهءيػػة اسسػػعوع المءضػػي، مػػف دوف  كشػػؼ النبػػءب4 النءصػػرة
إعالف مسعؽ عػف الزيػءرة، فػي محءولػة لتسػوية األزمػة التػي تسػود الاال ػءت عػيف الجػءنعيف التركػي واإلسػرا يمي 

سػرا يؿ تبػديـ لكف أعضء  الوفد شددوا لالؿ لبء اتهـ م  ممثمي األحزاب وأعضء  عرلمءف أتراؾ عمى رفض إ
 .2020اعتذار رسمي مجزرة أسطوؿ الحرية التي ارتكعهء جيش اسحتالؿ في نهءية أيءر )مءيو( مف الاءـ 

وحسب مصءدر إسرا يمية، فإف الوفد زار تركيء عنء  عمى دعوة وجهتهء له عدة منظمءت تركيػء  تشػج  الحػوار 
مف اليهود المتشدديف دينيء )الحريػديـ(، مػف عيف الديءنءت . وضـ الوفد أعضء  كنيست وحءلءمءت وماظمهـ 

عينهـ نء ب وزير المءلية يتسػحءؽ كػوهيف وعضػو الكنيسػت نيسػيـ ز يػؼ مػف حػزب شػءس.  كمػء جػرت الزيػءرة 
 عموافبة مكتب ر يس الوزرا  اإلسرا يمي لكف وزارة اللءرجية اإلسرا يمية تحفظت عمى الزيءرة.

بػػرة واسػػطنعوؿ مػػ  أعضػػء  عرلمػػءف يمثمػػوف جميػػ  األحػػزاب التركيػػة والتبػػى الوفػػد اإلسػػرا يمي فػػي فنػػءدؽ فػػي أن
وعضػمنهء حػػزب الادالػػة والحريػػة الػػذي يتزعمػػه ر ػػيس الػوزرا  رجػػب طيػػب أردوغػػءف. وتػػـ لػػالؿ هػػذ  المبػػء ات 
التعءحػػث فػػي سػػعؿ تسػػوية األزمػػة فػػي الاال ػػءت عػػيف إسػػرا يؿ وتركيػػء التػػي تػػدهورت عشػػكؿ كعيػػر فػػي أعبػػءب 

 فيهء تساة شهدا  أتراؾ وعدد مف الجرحى والمصءعيف. المجزرة، التي سبط
وكػػرر أعضػػء  الوفػػد اإلسػػرا يمي لػػالؿ المبػػء ات المو ػػؼ اإلسػػرا يمي الػػرافض لممطمػػب التركػػي عتبػػديـ اعتػػذار 
عمػػػى األحػػػداث الدمويػػػة التػػػي رافبػػػت األسػػػطوؿ وأف إسػػػرا يؿ مسػػػتادة فػػػي المبءعػػػؿ لمتاعيػػػر عػػػف أسػػػفهء ودفػػػ  

 يء األتراؾ.تاويضءت لاء الت الضحء
 22/8/2022، الغد، عّمان
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كشفت صحيفة واشنطف عوست األميركيػة أف ر ػيس الػوزرا  اإلسػرا يمي عنيػءميف نتنيػءهو يواجػه مشػءكؿ تتامػؽ 
 عموازنة الدولة هي التي تدفاه لبرع طعوؿ الحرب ضد إيراف.

إف نتنيػءهو عػدأ يهػدد عاصػعية عشػف هجػوـ عمػى إيػراف،  -في عددهء الصءدر اليػوـ الثالثػء - و ءلت الصحيفة
مشيرة إلى أف أحد أسعءب ذلؾ كونه ياءني مف مشػءكؿ فػي الموازنػة، وهػو سػعب غيػر ماػروؼ لػد  الكثيػريف 

 في الوسيءت المتحدة.
مف األمواؿ عمى أمور الدفءع ولذلؾ وأضءفت الصحيفة أف نتنيءهو وحمفء   في الحكومة يفضموف إنفءؽ مزيد 

فهػػـ يطمبػػوف التهديػػدات، وعءتػػت حجػػتهـ الجديػػدة أف الو ػػت يتنػػء ص أمػػءـ إمكءنيػػة الهجػػـو عمػػى منشػػرت إيػػراف 
 النووية حتى لو اضطرت إسرا يؿ لشنه عمفردهء.

فػػ  إلػػى مميػػءر دوسر، وتو اػػت أف ترت 29.9و ػػدرت صػػحيفة واشػػنطف عوسػػت موازنػػة الػػدفءع اإلسػػرا يمية عنحػػو 
 مميءر دوسر الاءـ البدـ. 27.9

 22/8/2022، الجزيرة نت، الدوحة
 

 جامعة مستوطنة "أريئيل" إلى باراك يؤجل إقرار تحويل كمية 35
 ءلت مصػءدر فػي وزارة الحػرب اإلسػرا يمية أمػس الثالثػء ، إف وزيػر الحػرب إيهػود 4 عرهوـ جرايسي -النءصرة 

طءنية لءصػػة عتحويػػؿ كميػػة  اري يػػؿ  الوا اػػة فػػي مسػػتوطنة تحمػػؿ عػػءراؾ لػػـ يصػػءدؽ عاػػد عمػػى  ػػرار هي ػػة اسػػتي
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اسػػمهء جنػػػوب منطبػػػة نػػػءعمس فػػػي الضػػػفة الغرعيػػػة المحتمػػػة إلػػػى جءماػػػة، وهػػػذا كمػػػء يعػػػدو عسػػػعب الجػػػدؿ حػػػوؿ 
 البضية في دالؿ إسرا يؿ، وعشكؿ لءص اعتراض رؤسء  الجءماءت اإلسرا يمية عمى هذا البرار.

إف وزيػػر الحػػػرب هػػػو الحػػءكـ الاسػػػكري األعمػػى لممنػػػءطؽ المحتمػػة منػػػذ الاػػػءـ وعموجػػب األنظمػػػة اسسػػرا يمية فػػػ
 ، وهو صءحب الصالحية لمتو ي  عمى كءفة المشءري  التي تنفذ هنءؾ.2915

هذا وكءف رؤسء  الجءماءت اإلسرا يمية السع   د تبدموا هذا اسسػعوع عءلتمػءس إلػى المحكمػة الاميػء اسسػرا يمية 
ة مستوطنة  أري يؿ  إلى جءماة وشددوا عمى أنه س توجد أية حءجػة إل ءمػة جءماػة ضد اسعتراؼ عتحويؿ كمي

 لغتهء الاعرية في الضفة الغرعية.
 22/8/2022، الغد، عّمان

 
 تنصب بطاريات منظومة "القبة الحديدية" في إيالت "سرائيل"إ 36

ت أمػس، فػي مدينػة إيػالت في مو اهء عمػى الشػعكة،اليوـ األثنػيف، أف إسػرا يؿ نصػع” هررتس“أفءدت صحيفة 
الجنوعيػػة، وألوؿ مػػرة، عطءريػػة لمنظومػػة اعتػػراض الصػػواريخ الماروفػػة عءسػػـ  البعػػة الحديديػػة . وذلػػؾ عمػػى أثػػر 
تاػػرض المدينػػة  عػػؿ نحػػو أرعاػػة أيػػءـ لهجػػـو صػػءرولي، حيػػث سػػبطت فػػي نهءيػػة األسػػعوع المءضػػي  ػػذا ؼ 

 لمدينة.صءرولية أدت إلى حءلة مف الذعر  والهم  في صفوؼ سكءف ا
 20/8/2022، 48عرب 

 
 ة الحرب مع حزب اهللفي حال  الجيش اإلسرائيمي يشق طريق ىروب يسمكيا المستوطنون 37

عػدأ الجػيش اإلسػرا يمي أعمػءؿ حفريػءت فػي منطبػة المطمػة، المحءذيػة لمحػدود 4 آمػءؿ شػحءدة -البدس المحتمة 
لهرب ومغءدرة المنطبػة الحدوديػة فػي حػءؿ م  لعنءف، لشؽ طريؽ يمكف اإلسرا يمييف، سكءف المستوطنة، مف ا

ععػر الحػدود « حػزب اهلل»حدوث السينءريو الػذي يتو اػه اإلسػرا يميوف ويتػدرب عميػه الجػيش، عتسػمؿ عنءصػر 
 والدلوؿ إلى المطمة والسيطرة عميهء.

مييف وكشفت مصءدر عسكرية أف المنطبة التي تـ التيءرهء غير مكشوفة لمعنءنييف وذلؾ لضمءف أمف اإلسرا ي
فػػػي حػػػءؿ هػػػروعهـ. واتلػػػذ  ػػػرار شػػػؽ الطريػػػؽ كػػػوف مسػػػتوطنة المطمػػػة الحدوديػػػة محءصػػػرة مػػػف ثػػػالث جهػػػءت 

 عءلحدود م  لعنءف، وهي المستوطنة التي تشكؿ اليـو البمؽ األكعر لإلسرا يمييف في حءؿ أي تصايد أمني.

 22/8/2022الحياة ، لندن، 

 
 بالمتوسط لمواجية تعرض السفن لصواريختدريبات لسالح البحرية اإلسرائيمية واألمريكية  38

كشؼ عف تدريعءت أجراهء سػالحء العحريػة اإلسػرا يمية واألميركيػة فػي العحػر  4 آمءؿ شحءدة -البدس المحتمة 
األعيض المتوسط عمى احتمػءؿ تاػرض سػفف لصػواريخ، أنجػز فػي حيفػء عنػء  أكعػر ممجػأ فػي الشػمءؿ  يػؿ إنػه 

عمػى المفءعػؿ الكيمػءوي « حػزب اهلل»والسػءمة لوفػءر مػف سػبوط صػواريخ سيكوف محصنءر مف المواد الكيمءوية 
 في المنطبة.

 22/8/2022الحياة ، لندن، 
 

 يرانإمام منزل باراك ضد الضربة عمى أتظاىرات  39
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واصػػؿ اسسػػرا يميوف لالسػػعوع الثػػءني عمػػى التػػوالي 4 امػػءؿ شػػحءدة -« الحيػػءة اإللكترونيػػة» -البػػدس المحتمػػة 
يػػر الػػدفءع، ايهػػود عػػءراؾ، احتجءجػػء عمػػى مو فػػه الػػداعي الػػى توجيػػه ضػػرعة عسػػكرية ضػػد تظػػءهراتهـ امػػءـ وز 

 ايراف. ورف  المتظءهروف شاءرات تطءلعه عءلتراج  عف  رار شف هجـو عمى المنشءت النووية اسيرانية.
و د  عءدرت النءشطة في حزب ميرتس  تمءر زندعرغ ، التي تشػغؿ منصػب عضػو مجمػس عمػدي فػي تػؿ اعيػب 

ذا النشءط فءنضـ  الاشرات مف اسسرا يمييف الى التظءهرات واسحتجءج اليومية، امءـ عيت عءراؾ كمػء ا ػءموا له
 نشءطءت وفاءليءت في المكءف، ععروا  لاللهء عف رفضهـ لمحرب عمى ايراف. 

 20/8/2022الحياة ، لندن، 

 
 
 

 ت شاليطسر جنوده وفق معموماأسرائيمي حول تعديالت في تعميمات الجيش اإل 40
اجػػػر  الجػػػيش اسسػػػرا يمي تاػػػديالت فػػػي تاميمءتػػػه 4 امػػػءؿ شػػػحءدة -« الحيػػػءة اإللكترونيػػػة» -البػػػدس المحتمػػػة 

لجنود  حوؿ احتمءؿ تارضهـ لالسر، وفؽ مامومءت حصؿ عميهء لالؿ التحبيؽ م  الجندي جماػءد شػءليط. 
كزيػػة أطمػػؽ عميػػه اسػػـ ونظػػـ الجػػيش ورشػػءت عمػػؿ حػػوؿ ترتيعػػءت الو ػػوع فػػي األسػػر، ضػػمف ورشػػة عمػػؿ مر 

  أسعوع التاءمؿ م  األسر  تركز عمى امور تتامؽ عظروؼ األسر.
ولـ يكشؼ الجيش تفءصيؿ التاديالت التي ا رهء لكنه اعمف اف التفءصيؿ والماطيءت التي حصػؿ عميهػء مػف 

لاػزؿ الػذي شءليط تستدعي الى اجرا  هذ  التغييرات عءسشءرة الػى اف الحػديث يجػري عػف كيفيػة التاءمػؿ مػ  ا
 يمر عه اسسير لالؿ اسر .

ونبمػت مصػػءدر اعالميػػة اسػرا يمية اف الجػػيش والملػػءعرات انهػػوا تحبيبػءتهـ مػػ  شػػءليط  عػؿ لمسػػة اشػػهر، و ػػد 
سػػءعدت المامومػػءت التػػي حصػػموا عميهػػء فػػي اسػػتكمءؿ اعمػػءؿ الطػػء ـ اللػػءص الػػذي شػػكمه الجػػيش عبيػػءدة  ء ػػد 

عطػػػء  الجنػػػود رد فاػػػؿ لكيفيػػػة الفيمػػػؽ الشػػػمءلي نػػػوعـ تيعػػػوف، لدراسػػػة ظػػػر  وؼ األسػػػر وكيفيػػػة التاءمػػػؿ ماػػػه وا 
 التاءطي م  عمميءت األسر والتغمب عميهء.

 20/8/2022الحياة ، لندن، 

 
 وضاع المتردية لمجبية الداخميةلى فحص األ إمعارضو ضرب إيران يدعون الحكومة  42

مػػف  لمضػػرعة اإلسػػرا يمية ضػػد إيػػرافف حػػذر ماءرضػػو 4  الحيػػءة اإللكترونيػػة  -امػػءؿ شػػحءدة  -البػػدس المحتمػػة 
ملءطرهػػء فػػي و ػػت تواجػػه الجعهػػة الدالميػػة فػػي اسػػرا يؿ اوضػػءعء مترديػػة تحػػوؿ دوف امكءنيػػة ضػػمءف حمءيػػة 

 اسسرا يمييف في حءؿ تارضوا سطالؽ صواريخ.
تلمص واعتعػػر ر ػػيس المجنػػة العرلمءنيػػة الفرعيػػة لجءهزيػػة الجعهػػة الدالميػػة، ز يػػؼ عييمسػػكي، اف اسػػرا يؿ لػػـ تسػػ

ععػر حػػرب لعنػءف الثءنيػػة ودعػء الحكومػػة الػى اسلػػذ عءلحسػعءف اوضػػءع الجعهػة الدالميػػة،  عػؿ اف تتلػػذ  راراهػػء 
  عتوجيه الضرعة.

وشدد عييمكسي عمى لطورة النبص الكعير في اس ناة الوا ية مف المواد الكيمءويػة حيػث س يمتمكهػء اكثػر مػف 
 المتردية لممالجئ وعدـ توفيرهء في ماظـ العمدات.لمسيف في الم ة مف سكءف اسرا يؿ واسوضءع 

 29/8/2022الحياة ، لندن، 
 

 عالم إسرائيمي يقترح إغالق مفاعل ديمونا في مقابل وقف البرنامج النووي اإليراني 42
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نبمت صحيفة  ماءريؼ  اليوـ األحد، عف الاءلـ النووي اإلسرا يمي عوزي إيفف 4  يو عي أي -البدس المحتمة 
  إغالؽ المفءعؿ في ديمونء مبءعؿ و ؼ العرنءمج النووي الاسكري اإليراني .ا تراحه 

و ءلت  ماءريؼ  إف إيفف شدد عمى أنه يحظر عمى إسرا يؿ مهءجمة إيراف اآلف ألنه ليس عمبػدورهء ذلػؾ مػف 
 دوف مشءركة الوسيءت المتحدة.

ي، فإنػه عءإلمكػءف تحبيػؽ ذلػؾ عصػفبة وأضءؼ إيفػف أنػه إذا كػءف الهػدؼ و ػؼ تطػوير العرنػءمج النػووي اإليرانػ
  ديمونء مبءعؿ  ـ  وأنه  عإمكءننء أف نبوؿ إنه في إطءر تسوية شءممة لممشكمة إننء نتنءزؿ عف نشءط ديمونء .

 29/8/2022الحياة ، لندن، 

 
 
 

 مطالبات لمحكومة اإلسرائيمية بالتحقيق في اعتداء جنودىا عمى الصحفيين األجانب 43
طءلعػػػت  منظمػػػة الصػػػحءفييف األجءنػػػب  فػػػي تػػػؿ أعيػػػب، الحكومػػػة 4 لدمػػػة  ػػػدس عػػػرس -النءصػػػرة )فمسػػػطيف( 

اإلسرا يمية عفتي تحبيؽ فوري في ظروؼ اعتدا  جنود اسحػتالؿ عمػى مجموعػة مػف الصػحءفييف الفمسػطينييف 
ة واألجءنػػب أثنػػء  تغطيػػتهـ المسػػيرة السػػممية األسػػعوعية المنءهضػػة لمجػػدار الفءصػػؿ فػػي عمػػدة كفػػر  ػػدـو عبمبيميػػ

 )شر ي الضفة الغرعية المحتمة(، يـو الجماة المءضية.
 20/85/2022قدس برس، 

 
 بالعيد بدخول غزة لزيارة أقربائيم 48السماح لفمسطينيي " ترفض العميا اإلسرائيمية" 44

ردت المحكمػػة الاميػػء اإلسػػرا يمية اسلتمػػءس الػػذي تبػػدمت عػػه جمايػػءت حبو يػػة 4 محمػػد محسػػف وتػػد-أـ الفحػػـ 
)حممة الجنسية اإلسرا يمية( عزيءرة عػء التهـ فػي  98مدفءع عف الفرد، مف أجؿ السمءح لفمسطينيي و المركز  ل

  طءع غزة لالؿ أيءـ عيد الفطر. 
وتعنى  ضءة المحكمة اإلسػرا يمية مجػددا األمػر الاسػكري الصػءدر عػف  ء ػد الجػيش اإلسػرا يمي عمػوا  الجنػوب 

 ت عءألوضءع األمنية السء دة عءلبطءع.الذي سّوغ من  تواصؿ الاء ال 2005منذ عءـ 
ورفض وزير الدفءع اإلسرا يمي إيهود عءراؾ اسستجءعة لطمب النء ب الارعي في الكنيسػت طمػب الصػءن  الػذي 

 عدلوؿ غزة لزيءرة أ رعء هـ لالؿ أيءـ الايد. 98طءلعه عءلسمءح لفمسطينيي 
 29/8/2022الجزيرة نت، الدوحة 

 
 "إسرائيل"واعد عسكرية أمريكية سرية في ق ستمعاريف تكشف عن وجود  45

كشفت صحيفة ماءريؼ الاعرية في ممحبهء األسعوعي  موسءؼ شءعءت عف وجود ست  واعد 4 البدس المحتمة
عسػػكرية أمريكيػػة سػػرية منتشػػرة فػػي منػػءطؽ ملتمفػػة مػػف إسػػرا يؿ، ممي ػػة عءلػػذليرة والبنءعػػؿ الذكيػػة والصػػواريخ 

سػػػرير. و ػػػد تسػػػتايف  700فة إلػػػى مستشػػػفى عسػػػكري يحتػػػوي عمػػػى ومركعػػػءت مػػػف مءركػػػءت ملتمفػػػة، عءإلضػػػء
كمػء تكشػؼ ماػءريؼ أيضػء عػف موجػود  ءعػدة عسػكرية ألػر   إسرا يؿ عتمؾ األسمحة إذا  ررت ضرب إيػراف.

 موجودة عءلبرب مف حدود الضفة الغرعية  ءمت شركة ألمءنية عإنشء هء عتمويؿ أمريكي.
 29/8/2022وكالة سما االخبارية، 

 
 ربي في الكنيست اإلسرائيمي يحذر من موجة إرىاب جديدة ضد الفمسطينييننائب ع 46
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موجػػة أعمػػءؿ إرهػػءب اسػػتيطءنية »تػػؿ أعيػػب4 حػػذر النء ػػب الارعػػي فػػي العرلمػػءف اإلسػػرا يمي، محمػػد عركػػة، مػػف 
 «.ترمي إلى تلويؼ المواطنيف ودفاهـ إلى الرحيؿ

يميوف يطمبونهػء مػؤلرا، وعيػنهـ مسػؤولوف كعػءر فػي و ؿ عركة، إنه سايد عءلتصريحءت التي عدأ مسؤولوف إسرا 
حكومػػة اليمػػيف عبيػػءدة عنيػػءميف نتنيػػءهو، ضػػد هػػذ  األعمػػءؿ ووصػػفهـ لهػػء عءإلرهػػءب. ولكنػػه أضػػءؼ أنػػه لػػيس 

الجػيش يشػءرؾ فػي الكثيػر مػف اسعتػدا ات »مرتءحء مف ممءرسءت الحكومػة اإلسػرا يمية عمػى األرض، و ػءؿ4 
ف لـ يشء  «.رؾ يكوف  د مهد األرض لممستوطنيف عإجرا اته الادوانيةعمى الفمسطينييف، وا 

 22/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 

 تطرد المياجرين بتغيير جنسياتيم "إسرائيل" 47
ذكرت صحيفة إندعندنت أف عاض السودانييف مف طءلعي المجو  واإل ءمة في إسرا يؿ ُتصدر لهـ وثء ؽ تغيػر 

 د أو سجنهـ.جنسيتهـ، ممء يسمي عطردهـ مف العال
و ءلػػػت الصػػػحيفة إف هػػػؤس  األشػػػلءص صػػػدرت لهػػػـ مػػػؤلرا وثػػػء ؽ تصػػػفهـ عػػػأنهـ سػػػودانيوف جنوعيػػػوف، رغػػػـ 

 حممهـ جوازات سفر تعيف أنهـ ولدوا في منءطؽ مء زالت في السوداف.
 29/8/2022الجزيرة نت، الدوحة 

 
 في الضفة تتجاوز أراضي السمطة العسكري: أراضي التدريب "أوتشا" 48

% مػف أراضػي الضػفة الغرعيػة عمػى أنهػء منػءطؽ 428  ءؿ تبرير دولي أمػس إف إسػرا يؿ صػنفت نحػو راـ اهلل
عسػػػكرية مغمبػػػة لمتػػػدريب، وهػػػي أكعػػػر مػػػف مسػػػءحة األراضػػػي الوا اػػػة تحػػػت سػػػيطرة السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي 

 % مف مسءحة الضفة.25.5المنءطؽ المصنفة )أ( التي تعمغ مسءحتهء نحو 
وف اإلنسػػػءنية فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة التػػػءع  لألمػػػـ المتحػػػدة إف منػػػءطؽ و ػػػءؿ مكتػػػب تنسػػػيؽ الشػػػؤ 

، تبػػ  فػػي المنطبػػة «الرمءديػػة»التػػدريب اإلسػػرا يمية )الرمءيػػة( فػػي الضػػفة التػػي تطمػػؽ عميهػػء إسػػرا يؿ المنػػءطؽ 
داريػػػء إلسػػػرا يؿ والتػػػي تشػػػكؿ نحػػػو « ج»  7000% مػػػف أراضػػػي الضػػػفة. ويبػػػيـ نحػػػو 10اللءضػػػاة أمنيػػػء وا 

تجماػػء سػػكنيء، ماظمهػػـ مػػف العػػدو، أو تجماػػءت الرعػػءة، وكثيػػر منهػػء كػػءف موجػػودا  عػػؿ  18فمسػػطيني، فػػي 
إغالؽ المنطبة. وتب  غءلعية هذ  التجماءت في غور األردف ومنطبة العحر الميػت أو الجعػءؿ الوا اػة جنػوب 

 اللميؿ.
، وهي تلتمؼ عػف «منءطؽ رمءية»وكءنت إسرا يؿ  د أعمنت في السعاينءت عف مسءحءت واساة مف الضفة 

المنػػءطؽ الاسػػكرية المغمبػػة، مثػػؿ تمػػؾ المامنػػة حػػوؿ المسػػتوطنءت اإلسػػرا يمية أو الوا اػػة عػػيف الجػػدار الفءصػػؿ 
 واللط األلضر.
مف دوف تصريي مػف السػمطءت اإلسػرا يمية..  الوجود الفمسطيني محظور في هذ  المنءطؽ»ويؤكد التبرير أف 

كءف لهذ  اإلعالنءت عف منءطؽ الرمءية آثػءر إنسػءنية لطيػرة عمػى »وأضءؼ4 «. ونءدرا مء ُمني تصريي كهذا
المدنييف الفمسطينييف، حيث  مصت عشكؿ كعير األراضي المتءحة لهـ مف أجؿ اإل ءمة عميهء أو سسػتلدامهء 

منػءطؽ الرمءيػة، التػي لػـ ترسػـ حػدودهء عشػكؿ واضػي »وتػءع  البػوؿ إف «. هـمف أجؿ توفير متطمعءت مايشػت
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وأفػػءد كثيػػر مػػف «. عمػػى األرض، ظمػػت كمػػء هػػي منػػذ إ ءمتهػػء، رغػػـ التغيػػرات الممحوظػػة فػػي الوضػػ  األمنػػي
 «.س يتـ سو   ميؿ مف التدريب الاسكري، ورعمء س يجري أي تدريب في منءطبهـ»المواطنيف أنه 

هػػـ األكثػػر تارضػػء لملطػػر فػػي الضػػفة الغرعيػػة، مػػ  »فػػإف المػػواطنيف فػػي منػػءطؽ الرمءيػػة  وعحسػػب التبريػػر،
ف  مسػػػتويءت مرتفاػػػة مػػػف اسحتيءجػػػءت اإلنسػػػءنية. وماظمهػػػـ س تصػػػمه اللػػػدمءت )مثػػػؿ الصػػػحة والتامػػػيـ( وا 

التحتيػة وصمت، فهي محدودة، وس توجد لديهـ عنية لدمءتيػة؛ عمػء فػي ذلػؾ الميػء ، والنظءفػة الصػحية، والعنيػة 
ماظـ الاء الت المبيمة في منءطؽ الرمءية أو  ريعء منهػء عػء الت رعػءة، ياتمػد »وأضءؼ4 «. لتوفير الكهرعء 

أفرادهء في مايشتهـ عمى المراعي. وهـ يواجهوف عشكؿ روتيني  يػودا عمػى رعػي مواشػيهـ فػي تمػؾ المنػءطؽ 
عػػي نػػتج عنػػه اعتمػػءدهـ عمػػى األعػػالؼ ويتارضػػوف لغرامػػءت عءهظػػة والسػػجف أحيءنػػء. وتبميػػؿ الوصػػوؿ لممرا

 «.واإلفراط في رعي عاض المنءطؽ، وأد  ذلؾ إلى تبميص مصءدر مايشتهـ
كمء ياءني سكءف منءطؽ الرمءية عددا مف الصاوعءت األلر  مثؿ مصػءدرة ممتمكػءتهـ، وعنػؼ المسػتوطنيف، 

الصػػػاوعءت  مػػػة الميػػػء   ومضػػػءيبءت الجنػػػود، والبيػػػود المفروضػػػة عمػػػى حػػػركتهـ.. وأحيءنػػػء يضػػػءؼ إلػػػى جءنػػػب
هػػذ  الظػػروؼ مجتماػػة تسػػهـ فػػي إيجػػءد عي ػػة  مايػػة تضػػغط عمػػى التجماػػءت السػػكءنية الفمسػػطينية »أيضػػء. و

 «.لمغءدرة تمؾ المنءطؽ
لتػرا  10% مػف هػذ  التجماػءت السػكنية شػحيحة الميػء ، حيػث يتػوفر أ ػؿ مػف 90وعحسب التبريػر، فػإف نحػو 

لتر لمفرد  200لترا يوميء، مبءرنة م   10الفرد منهـ عمى أ ؿ مف  لكؿ فرد يوميء، وأكثر مف النصؼ يحصؿ
 يوميء وفبء لتوصيءت منظمة الصحة الاءلمية.

% عيف الرعػءة 19%، وتصؿ إلى 29نحو « ج»وتعمغ نسعة اناداـ األمف الغذا ي في هذ  المنءطؽ المصنفة 
 الذيف يايش كثير منهـ في منءطؽ الرمءية.

% مػف المعػءني الممموكػة لمفمسػطينييف الوا اػة فػي منػءطؽ الرمءيػة عءلمنطبػة 97نحػو وتطرؽ التبرير إلى هػدـ 
 مف الفمسطينييف المدنييف. 820، وتهجير أكثر مف 2020منذ عءـ « ج»

وتبوـ السمطءت اإلسرا يمية عامميءت هدـ عشكؿ منتظـ في هذ  التجماءت السػكنية، إمػء فػي نطػءؽ أوامػر هػدـ 
. وعػػءنى كثيػػر مػػف هػػذ  التجماػػءت مػػف موجػػءت متكػػررة مػػف التػػدمير. وس تتاػػرض أو عنػػد تنفيػػذ أوامػػر إلػػال 

 العؤر اسستيطءنية المبءمة في منءطؽ الرمءية عءدة لهدـ معءنيهء.
عػػؤر اسػػتيطءنية وا اػػة جز يػػء أو كميػػء فػػي منػػءطؽ الرمءيػػة. وطمػػب التبريػػر مػػف  20ويوجػػد فػػي هػػذ  المنػػءطؽ 

دارة أراضػػيهـ عطريبػػة تضػػمف رفػػءههـ اسلتػػزا»إسػػرا يؿ، عصػػفتهء  ػػوة محتمػػة،  ـ عحمءيػػة المػػدنييف الفمسػػطينييف وا 
 «.واحتيءجءتهـ األسءسية

مػػػء دامػػػت البيػػػود المفروضػػػة س تنتهػػػؾ الحبػػػوؽ المدنيػػػة األسءسػػػية وتػػػوفر »و ػػػءؿ مكتػػػب األمػػػـ المتحػػػدة إنػػػه 
أف البػءنوف الػدولي الانءصر المطموعة األلر  عنسعة نءجحة، فمف الممكف أف يتحسف الوضػ  اإلنسػءني. كمػء 

يحظر أيضء تدمير أو مصػءدرة األمػالؾ اللءصػة أو الاءمػة، إس مػف أجػؿ الضػرورات الاسػكرية، كمػء يحظػر 
 «.كذلؾ تهجير أو ترحيؿ المدنييف

 29/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
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ا فيديو أليرار مشػهدار لجنػود اسػرا يمييف وهػـ يسػتلدموف الهػراوات لتكسػير سجمت كءمير 4 محمد يونس –راـ اهلل 
عظءـ فمسطينييف، مء أعءد الى األذهءف صورة تمفزيونية مء زاؿ الاػءلـ يتػذكرهء لجنػود اسػرا يمييف وهػـ يبومػوف 

 .2985عتكسير عظءـ شءعْيف فمسطينييف في منطبة نءعمس الاءـ 
لمركػػز المامومػػءت اسسػػرا يمي لحبػػوؽ اسنسػػءف فػػي اسراضػػي الفمسػػطينية  المشػػهد الجديػػد وثبتػػه كػػءميرا لءصػػة

، وهو يصور جنودار ينهءلوف عءلهروات عمى مجموعة مف المصوريف الصحءفييف في  رية كفر  دوـ «عتسيمـ»
شمءؿ الضفة الغرعية. وأظهرت صور الفيديو التي وزعهء المركػز الحبػو ي الجنػود وهػـ يضػرعوف مصػورا الػى 

، ويػدعى جافػر «فػرانس عػرس»ت ذراعه. وظهر في الشريط صوت المصور الذي يامؿ لػد  وكءلػة أف كسر 
 اشتيه، وهو يصرخ مف شدة اسلـ.

 22/8/2022، الحياة، لندن
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اصػػدرت  ،ؽ المسػػجد اس صػػى المعػػءرؾالػػذكر  الثءلثػػة واسرعاػػوف لجريمػػة إحػػرا4 فػػي فيػػروز معيضػػيف -عمػػءف 

الهي ة اسسالمية الاميء ومجمس اسو ءؼ والشؤوف والمبدسءت اسسالمية في البدس عيءنء ارسمته لوكءلة اسنعء  
 اسردنية )عترا( وعنونته عػ)اس صى المعءرؾ مستهدؼ والحرا ؽ متالحبة(.

، 2919/8/22حريػؽ اس صػى الػذي و ػ  عتػءريخ وجء  في العيءف4 مء زاؿ المسمموف في الاػءلـ كمػه يتػذكروف 
تمػػػػؾ الػػػػذكر  الحء ػػػػدة المشػػػػؤومة وس تػػػػزاؿ الحرا ػػػػؽ متالحبػػػػة عهػػػػذا اس صػػػػى المعػػػػءرؾ وعصػػػػور متاػػػػددة4 مػػػػف 
ا تحءمػػءت عنصػػرية غوغء يػػة مػػف الجمءعػػءت واسحػػزاب اليهوديػػة المتطرفػػة، ومػػف الجػػيش اسسػػرا يمي عمالعسػػه 

سءسػءت المسػجد البعمػي اسمػءمي مػف اس صػى المعػءرؾ، عءسضػءفة الػى الاسكرية، ومػف الحفريػءت التػي تهػدد ا
التصريحءت المحمومة فػي هػذ  اسيػءـ مػف مسػؤوليف اسػرا يمييف فػي الحكومػة اليمينيػة المتطرفػة ومػف اعضػء  
الكنيسػػت المتهػػوريف، تمػػؾ التصػػريحءت التػػي تمػػس حرمػػة اس صػػى المعػػءرؾ والتػػي تكشػػؼ عػػف اطمػػءع اليهػػود 

 عءس صى.
 22/8/2022، تور، عّمانالدس
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تنظر المحكمة الاميء اإلسرا يمية في غضوف األيءـ البءدمة التمءسء تبدمت عه 4 محمد محسف وتد -أـ الفحـ 
في شرعية  جماية حبوؽ المواطف  ومؤسسءت حبو ية مفوضة مف سكءف  رية عرعية عءلنبب، يطاف 

مصءد ة لجءف التنظيـ والعنء  عمى إ ءمة عشر مستوطنءت عمى حسءب األراضي والبر  الارعية، استنءدا 
وطءلعت المحءمية راوية  لبرار صءدر عف الحكومة اإلسرا يمية عنهءية أكتوعر/تشريف األوؿ مف الاءـ المءضي.

الحكومة اإلسرا يمية عءلادوؿ عف  راراهء  عءستصدار أمر احترازي يمـز -التي  دمت اسلتمءس-أعو رعياة 
عءعتعءر  غير دستوري. وأوضحت أنه اتلذ عشكؿ يتنءفى م  منظومة البوانيف اإلسرا يمية التي لـ تحسـ عاد 

 ألؼ دونـ تريد إسرا يؿ سمعهء مف أصحءعهء الشرعييف عذرياة التطوير. 800 ضية إثعءت الممكية عمى نحو 
لارعية في الكنيست حنيف زععي إف الحكومة اإلسرا يمية تطعؽ ملططهء الصهيوني وعدورهء، تبوؿ النء عة ا 

البءضي ليس فبط عضمءف أغمعية يهودية في العالد، عؿ وعضمءف أغمعية يهودية في كؿ  طاة أرض مف 
 فمسطيف.
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وؽ ، وعأغمعية ف98% ضمف حدود عءـ 80وأكدت أف الحكومءت اإلسرا يمية المتاء عة  لـ تكتؼ عأغمعية 
% 90% ضمف كؿ فمسطيف التءريلية، عؿ تريد أغمعية يهودية عءلنبب والجميؿ والبدس، وضمءف 70الػ

المحتمة المحءذية لجدار الفصؿ الانصري، أو المتنءزع عميهء وفؽ تاعيرات  Cعءلضفة الغرعية مف منطبة 
 أوسمو .

 22/8/2022، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يود استيدف سيارة أجرة فمسطينيةمتطرفون ي نفذهاألردن يدين اعتداء  52
دانت الحكومة عشدة اسعتدا  الذي نفذ  متطرفوف يهود واستهدؼ سيءرة أجرة فمسطينية  رب عيت لحـ  4عمءف

و ػػءؿ وزيػػر الدولػػة لشػػؤوف اإلعػػالـ واستصػػءؿ  عءلضػػفة الغرعيػػة، مػػء أد  إلػػى إصػػءعة عػػدد مػػف الفمسػػطينييف.
ءيطػػػة  إف مثػػػؿ هػػػذ  األفاػػػءؿ تػػػؤدي إلػػػى تصػػػءعد الانػػػؼ وتازيػػػز النػػػءطؽ الرسػػػمي عءسػػػـ الحكومػػػة سػػػميي الما

 التطرؼ .
وععر عف و وؼ األردف مػ  السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية والشػاب الفمسػطيني فػي مواجهػة كػؿ أشػكءؿ الانػؼ 
والتطػػرؼ التػػي تسػػتهدؼ اإلنسػػءف واألرض والمبدسػػءت اإلسػػالمية والمسػػيحية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية. كمػػء 

 )عترا(-ءته لممصءعيف، داعيء إسرا يؿ إلى الوفء  عءلتزامءتهء ومالحبة مرتكعي اسعتدا .ععر عف مواس
 29/8/2022الغد، عّمان 
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ـ الاعػػءدي إف  الػػذكر   ػػءؿ وزيػػر األو ػػءؼ والشػػؤوف والمبدسػػءت اإلسػػالمية ععدالسػػال 4زايػػد الػػدليؿ -عمػػءف 
المشػػؤومة لجريمػػة إحػػراؽ المسػػجد األ صػػى المعػػءرؾ لتؤكػػد عمػػى أطمػػءع سػػمطءت اسحػػتالؿ فػػي أولػػى البعمتػػيف 

لحريػػؽ  91وأضػػءؼ الاعػػءدي إلػػى  الغػػد  أمػػس عمنءسػػعة الػػذكر  الػػػ وثءلػػث الحػػرميف ومسػػر  النعػػي وماراجػػه .
ؿ كشػػفت رغعػػتهـ فػػي هػػدـ المسػػجد اس صػػى المسػػجد األ صػػى التػػي صػػءدفت يػػـو أمػػس أف  مػػؤامرات اسحػػتال

إل ءمػػة هػػيكمهـ المزعػػوـ ، مشػػيرار إلػػى أف حءدثػػة الحريػػؽ كءنػػت حػػءفزار لتحػػرؾ األمتػػيف الارعيػػة واإلسػػالمية ضػػد 
و ءؿ الاعءدي إف  اسردف يبـو عواجعه تجء  المبدسػءت وفػي مبػدمتهء المسػجد اس صػى المعػءرؾ،  هذ  المؤامرة.

ءنة المسجد اس صى متتءليءف منذ عداية البرف المءضي وحتى اآلف ععر دا رة او ءؼ سفتء الى اف اعمءر وصي
البدس وشؤوف المسجد اس صى ومجمس اسو ءؼ والشػؤوف والمبدسػءت اسسػالمية فػي البػدس الشػريؼ المػذيف 
اعمػػف عػػف تأسيسػػهمء أوالػػر شػػهر رمضػػءف المعػػءرؾ لػػالؿ لبػػء  الممػػؾ ععػػداهلل الثػػءني عػػددا مػػف الشلصػػيءت 

 المبدسية.
 22/8/2022، الغد، عّمان
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أكد عضو كتمة  الوفء  لممبءومة  النء ػب عمػي فيػءض لػالؿ حفػؿ إفطػءر سػنوي فػي وادي جيمػو، أف  اسػرا يؿ 
ف طء فػػة أو منطبػػة، إنمػػء دفءعػػءر هػي الاػػدو وس عػػدو آلػػر سػػواهء، وصػػراعنء سػػيعبى فػػي وجههػء لػػيس دفءعػػءر عػػ

 عف وطف ومجتم  وعف كؿ مكونءت هذ  األمة عغض النظر عف انتمء اتهـ الطء فية والمذهعية والسيءسية .
و ػػءؿ4  لػػيس هنػػءؾ فػػي منطبتنػػء مػػف هػػالؿ مػػذهعي أو طػػء في إنمػػء هػػالؿ مبءومػػة فبػػط، والػػعاض يسػػاى لكػػي 

ار عنهػػء عػػءلهالؿ الشػػياي . واشػػءر الػػى  أننػػء متمسػػكوف عليءراتنػػء يػػدفانء فػػءتورة اإلنتمػػء  الػػى هػػذ  الماءدلػػة، ماعػػر 
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ومءضوف عهء، ألننء نؤمف عأف وحدة هذ  األمة ومستبعمهء وصن  كرامتهء وعزتهء مػرتعط عهػذ  الليػءرات، وأننػء 
مػػػ  فمسػػػطيف والبػػػدس والوحػػػدة ومػػػ  المبءومػػػة والحريػػػة والكرامػػػة فػػػي مواجهػػػة الفػػػتف ومحػػػءوست التبسػػػيـ وعيػػػ  

 نء الكعر  عبضءيء زهيدة ورليصة .  ضءيء
مف جهتػه، لفػت نء ػب ر ػيس المجمػس التنفيػذي فػي  حػزب اهلل  الشػيخ نعيػؿ  ػءووؽ لػالؿ رعءيتػه حفػؿ إفطػءر 
يػراف  تكريميءر في عرج العراجنة، إلى أف  إسرا يؿ التي تهدد عشف الحػروب فػي المنطبػة تػءرة عمػى لعنػءف وغػزة وا 

مواجهػة . و ػػءؿ4  اف حػػزب اهلل لػػف يتػرؾ نصػػرة البضػػية الفمسػػطينية والشػػاب تامػـ جيػػدا أف حػػزب اهلل يسػػتاد لم
الفمسػػطيني ودعمهمػػء حتػػى لػػو اجتماػػت عميػػه جيػػوش الاػػءلـ وصػػدرت ضػػد   ػػرارات الػػدوؿ الاظمػػى شػػء  مػػف 
شػػء  وأعػػى مػػف أعػػى . وأوضػػي أف  البػػدس التػػي أثبمهػػء اللػػذسف مػػء عػػءدت تنتظػػر س البمػػـ الارعيػػة وس البػػرارات 

ة، عؿ عءتت تتطم  اليوـ إلػى رعياهػء البػءدـ ععػر فوهػءت عنػءدؽ المبػءوميف األعطػءؿ ، ماتعػرار أف  الاروعػة الارعي
التي تلذؿ البدس هي عروعة مزيفة، وكؿ سالح عرعػي س يبمػؽ إسػرا يؿ هػو سػالح مريػب، وكػؿ رعيػ  لألمػة 

 س تكوف فيه البدس حرة هو رعي  غريب عنهء وعف تطماءتهء .
 29/8/2022وت المستقبل، بير 
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وكػػءست4 نفػػت الر ءسػػة المصػػرية أف تكػػوف البػػءهرة  ػػد تمبػػت طمعػػء رسػػميء عػػأي اعتػػراض إسػػرا يمي عمػػى وجػػود 
وسء ؿ لفرض األمف في أسمحة مصرية ثبيمة في شعه جزيرة سينء ، مؤكدة أف مف حؽ مصر استلداـ كءفة ال

 سينء  عءعتعءر ذلؾ جز ا مف األمف البومي لمعالد.
و ءؿ المتحدث عءسـ الر ءسة في تصريي لمجزيرة  إف إسػرا يؿ لػـ تعمػغ البػءهرة رسػميء حتػى اآلف عػأي اعتػراض 

عيػب عمى وجود أسمحة ثبيمة  ي سينء  . وجء  ذلؾ ردا عمى مء أوردته تبػءرير صػحفية إسػرا يمية مػف أف تػؿ أ
عو ؼ إدلءؿ  وات الجػيش المصػري إلػى سػينء  دوف تنسػيؽ مسػعؽ،  -ععر الوسيءت المتحدة-طءلعت البءهرة 
لراجهء فورا.  وا 

 22/8/2022الجزيرة نت، الدوحة 
 

 وقوفو بجانب غزة ويؤكديينئ ىنية  يمرس 56
مرسػػى، ر ػػيس  ػءؿ مو ػػ   رسػػءلة نػت ، الػػذراع اإلعالمػػى لحركػة حمػػءس، إف الػػدكتور محمػد ي4 محمػد طنطػػءو 

الجمهورية، أجر  اتصءسر هءتفيءر صعءح اليوـ عر يس الحكومة الفمسطينية المبءلة عبطءع غزة، إسمءعيؿ هنية، 
وهنأ  عحموؿ عيد الفطر السايد، مشيرار إلى أف مرسى جدد لهنية تأكيد  و وؼ مصر إلػى جءنػب  طػءع غػزة، 

 مشددار عمى أف مصر وغزة واحد.
اب المصػػػر  والػػػر يس مرسػػػى عمنءسػػػعة عيػػػد الفطػػػر المعػػػءرؾ، مؤكػػػدرا عمػػػى أهميػػػة مػػػف جهتػػػه، هنػػػأ هنيػػػة الشػػػ

 التاءوف األمنى المشترؾ، وماعررا عف اعتزاز الشاب الفمسطينى عموا ؼ مصر المشرفة.
 29/8/2022، اليوم السابع، مصر

 
 الغرب "مؤامرات"ويحذر من  "إسرائيل"خامنئي يكرر ىجومو عمى  57

لمجمهورية اإلسالمية في إيػراف آيػة اهلل عمػي لػءمن ي، أمػس، لػالؿ لطعػة عيػد  طهراف4 كرر المرشد األعمى
، فػي رد إيرانػي جديػد عمػى «الػوـر السػرطءني»الفطر المعءرؾ، تصريحءت سءعبة وصؼ مف لاللهء إسرا يؿ عػػ
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يركيػػة تبػػءرير إسػػرا يمية حػػوؿ شػػف هجػػـو عمػػى المنشػػرت النوويػػة اإليرانيػػة  عيػػؿ موعػػد اسنتلءعػػءت الر ءسػػية األم
المبررة في نوفمعر )تشريف الثءني( البءدـ. وحذر المرشد، صءحب الكممة الاميػء فػي الػعالد، مػف مػؤامرة غرعيػة 

 إلحداث انشبء ءت في صفوؼ الاءلـ اإلسالمي.
 20/8/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 يمنيون تسمموا إلى سيناء قبل ىجوم رفح مقاتمونمصدر أمني:  58

ي أوؿ مف أمس أف عشرة مبءتميف يمنيػيف تمكنػوا مػف التسػمؿ إلػى األراضػي المصػرية البءهرة4 أفءد مصدر أمن
 عػػؿ شػػهريف و ػػػءموا عتػػدريب اللاليػػػء الجهءديػػة المحميػػة فػػػي شػػعه جزيػػػرة سػػينء . و ػػءؿ المسػػػؤوؿ األمنػػي رفيػػػ  

تاػػرؼ »المسػػتو  الػػذي يامػػؿ فػػي  ػػوات حػػرس الحػػدود المصػػرية شػػمءؿ سػػينء ، الػػذي طمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػمه4 
كءف المحميوف عمى الاديد مف األجءنب الذيف كءنوا عءلسوؽ، وتمبينء مامومءت استلعءراتية عأنهـ كءنوا عمى الس

اتصػػءؿ عءللاليػػء الجهءديػػة فػػي المبءطاػػة؛ منطبػػة مازولػػة جنػػوب الشػػيخ زويػػد عشػػمءؿ سػػينء . نأمػػؿ أف نمبػػي 
الؿ؛ منطبػة تضػءريس جعميػة وعػرة البعض عميهـ لالؿ غءراتنء المتواصمة، فبد يكونوف ملتع يف في جعؿ الحػ

 «.وسط سينء 
 29/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
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عممت وكءلة  صفء  مف مصػءدر أمنيػة أف  ػوات مػف الجػيش المصػري ماػززة عاػدد مػف 4 هءني الشءعر -رفي
غالؽ عدد مػف األنفػءؽ، التػي اآلست الثبيمة الحديثة والمدرعءت ونء الت الجند عءشرت ص عءح اسثنيف عهدـ وا 

  تستلدـ إلدلءؿ السم  والمواد األسءسية لمبطءع ، عمدينة رفي المصرية عمى الحدود م  غزة.
إلػى أف عمميػة الهػدـ تزامنػت مػ  تحميػؽ ثػالث مروحيػءت عسػكرية تءعاػة لمجػيش المصػري  ،مصػءدرالونوهت 

تبوـ عهء  وات الجيش عإغالؽ األنفءؽ، وفوؽ األحيء  السكنية لرفي عمى امتداد الحدود، لءصة المنطبة التي 
 المصرية، ولسءعءٍت طويمة وعءرتفءعءت متفءوتة.

وأفػػءدت مصػػءدر أمنيػػة لػػػ  صػػفء  اللمػػيس المءضػػي أّف  ػػوات الجػػيش المصػػري دفاػػت عتازيػػزات أمنيػػة جديػػدة 
الماروفػػة عمنطبػػة  األنفػػءؽ ، فػػي إطػػءر عمػػى المنطبػػة الحدوديػػة الوا اػػة عػػيف  طػػءع غػػزة واألراضػػي المصػػرية، 

 أيءـ عمنطبة سينء . 20حممتهء األمنية المستمرة منذ أكثر مف 
و ءلػػػػت المصػػػػءدر4 إف شػػػػءحنءت مصػػػػرية  ءمػػػػت عػػػػإنزاؿ مدرعػػػػة ونػػػػء متي جنػػػػد، وجرافػػػػة واحػػػػدة عمػػػػى األ ػػػػؿ، 

ي، فيمء عءشرت عمى الفػور  وعمدوزريف  كعيري الحجـ، عءلمنطبة المبءعمة لحيي السالـ والعرازيؿ شرؽ مدينة رف
ا عمى مء يعدو عف أنفءؽ أسفؿ الشريط الحدودي. ََ  عأعمءؿ تجريؼ عءلمنطبة، عحثر

عػدور ، أكػػد  ـ.ع  أحػػد ُمػػالؾ األنفػػءؽ أف الحفػػءرات والجرافػػءت المصػرية  ءمػػت عػػإغالؽ عػػدد مػػف األنفػػءؽ التػػي 
اإلدلءؿ عصورٍة شػعه كميػة عءلمنطبػة، تستلدـ إلدلءؿ  الحصمة  عءلمنطبة المذكورة، ممء أد  لتو ؼ عمميءت 

 في حيف يسير الامؿ عشكٍؿ جز ي ععاض األنفءؽ ععء ي منءطؽ الشريط الحدودي.
 20/8/2022، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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مصرية إف أجهزة األمػف المصػرية شػنت حممػة مػداهمءت  ءلت مصءدر أمنية  محمود محسف سينء 4- البءهرة
موسػػػاة عمػػػى الشػػػءليهءت والفنػػػءدؽ الموجػػػودة عمدينػػػة الاػػػريش لفحػػػص جميػػػ  الفمسػػػطينييف الموجػػػوديف دالػػػؿ 

 األراضي المصرية والتأكد مف هويتهـ ودلولهـ األراضي المصرية عطريبة شرعية.
التػػي « نسػػر» ػػوات الجػػيش فػػي الامميػػة األمنيػػة و ءلػػت المصػػءدر إف  ػػوات مػػف الشػػرطة المصػػرية تشػػءرؾ مػػ  

تنفػػذهء السػػمطءت المصػػرية ضػػد عػػؤر لجمءعػػءت متشػػددة. وأضػػءفت المصػػءدر أف أجهػػزة األمػػف المصػػرية تبػػـو 
حءليػػء عءسػػتجواب عػػدد مػػف الفمسػػطينييف الػػذيف دلمػػوا األراضػػي المصػػرية عطريبػػة غيػػر شػػرعية متسػػمميف ععػػر 

 هجـو عمى النبطة الحدودية عرفي.األنفءؽ لمارفة مد  عال تهـ عحءدث ال
وتءعات المصءدر أنه لـ يتـ حتى اآلف توجيه استهءـ إلى أي فمسطيني ممف يػتـ اسػتجواعهـ فػي الحػءدث، إس 
أنهػػء  ءلػػت إف عاػػض المو ػػوفيف لهػػـ صػػمة عتنظيمػػءت جهءديػػة دالػػؿ مصػػر ولءرجهػػء، وتءعاػػت إنػػه تػػـ لػػالؿ 

إلرهءعية التي يلتعئ عهء الجهءديوف لءصػة عصػحرا  الشػيخ زويػد الفترة المءضية تحديد أمءكف عشرات العؤر ا
نه سيتـ حصءرهء وضرعهء لالؿ الفترة المبعمة مدعومة عءلارعءت المدرعة وراجمءت الصواريخ.  ورفي وا 

 22/8/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 العمم الفمسطيني يحرقونسمفيون تونس:  62
واعتػدوا عمػى نءشػطيف فػي ” نصػرة فمسػطيف”ءنءت تونسػية ؿعءود سمفيوف متشددوف مهءجمة مهرج4 )وكءست(

فػػي ” النهضػػة“مدينػػة  ػػءعس، حيػػث  ػػءموا عحػػرؽ الامػػـ الفمسػػطيني، فيمػػء أحػػرؽ مجهولػػوف مكتعػػءر محميػػءر لحركػػة 
شلصػءر مػف الممتحػيف عءلاصػي والهػراوات المشػءركيف فػي مسػيرة عمنءسػعة اليػوـ  10شمءؿ العالد، وهءجـ نحو 

  ينة  ءعس، التي ير د عهء الصحءعي الجميؿ أعو لعءعة األنصءري.الاءلمي لمبدس في مد
، تواصػمت ألكثػر مػف سػءعة ”نصػرة فمسػطيف“و ءؿ شهود إف المواجهءت عيف السمفييف والمشءركيف فػي مسػيرة 

وأشءر إلى أف الانءصر السمفية هءجموا  وسط غيءب تءـ لبوات األمف، مء أسفر عف سبوط عدد مف الجرحى.
ي هػػذ  المسػػيرة عػػءلهراوات والاصػػي والحجػػءرة، وعمػػدوا إلػػى حػػرؽ عمػػـ فمسػػطيف، ورفاػػوا الرايػػءت المشػػءركيف فػػ

 ”.س إله إس اهلل“السودا  التي ُكتب عميهء 
وعدأت مظءهر التطرؼ عءسـ اإلسالـ تتلذ منحى تصءعديءر في تػونس، فيمػء تتغءضػى السػمطءت األمنيػة عػف 

لدالميػػة لػـ يجػػد مػػء ُيعػػرر عػه عػػدـ تػػدلؿ  ػوات األمػػف فػػي اعتػػدا  هػذ  األعمػػءؿ، حتػػى إف النػءطؽ عءسػػـ وزارة ا
سػػمفي عمػػى مهرجػػءف ععنػػزرت سػػو  البػػوؿ إف مػػء حصػػؿ فػػي عنػػزرت ومحءولػػة اسعتػػدا  عمػػى عميػػد األسػػر  

 ”.هو سو  تبدير مف الانءصر األمنية التي كءنت مراعطة في المدينة“المعنءني سمير البنطءر، 
 29/8/2022الخميج، الشارقة 
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واشنطف4 اعتعر تبرير أعدته وزارة اللءرجية اسميركية حوؿ النشءط اسرهءعي في انحء  الاءلـ اعمءؿ الانؼ 
 ة.الذي يبوـ عهء مستوطنوف اسرا يميوف ضد الفمسطينييف في الضفة الغرعية، نشءطءت ارهءعي

اضرمت النءر في عشرة مسءجد في الضفة الغرعية والبدس  2011وجء  في التبرير اسميركي انه لالؿ عءـ 
 .2010و 2003ممء يشكؿ ارتفءعء ممحوظء مبءرنة مػ  عءمي

واشءر التبرير الى اف وزير الدفءع أيهود عءراؾ كءف  د وصؼ اسعتدا ات التي يرتكعهء مستوطنوف ضد 
 اطءر مء يسمى عتدفي  الثمف عأنهء نشءطءت ذات طءع  ارهءعي. اهداؼ فمسطينية في
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 19/8/2012الغد، عّمان 
 

 منسق األمم المتحدة الخاص لعممية السالم: السمطة الفمسطينية تفقد شرعيتيا سريعاً  63
أ ؼ ب4 أكد منسؽ األمـ المتحدة اللءص لاممية السالـ في الشرؽ األوسط روعرت سيري في  -البدس 

 الفمسطيني.« تفبد سرياءر شرعيتهء في نظر الشاب»ف السمطة الفمسطينية عيءف أمس أ
وكءف سيري  ءؿ في كممة مسء  أوؿ مف أمس أمءـ مجموعة مف الطالب في ريشوف ليتسيوف  رب تؿ أعيب 

السمطة الفمسطينية في رأيي، تفبد شرعيتهء سرياءر اآلف في نظر الشاب عسعب عدـ تحبيؽ تبدـ في »أف 
نشء  دولة فمسطينية تايش جنعءر إلى جنب م  إسرا يؿ في سالـ وأمفاألهداؼ ا  «.لسيءسية وا 

العاض ياتبد أف ا تصءدار فمسطينيءر  ويءر يكفي لممحءفظة عمى اسستبرار في الضفة الغرعية... »وأضءؼ أف 
رار نسعيءر، عمء في ذلؾ فاالر سحظنء في السنوات األليرة نموار ا تصءديءر كعيرار في األراضي الفمسطينية واستبرا

فمسطينيءر( غير مسعوؽ في المجءؿ األمني، إس أف النمو اس تصءدي وحد  لف يستطي   -تاءونءر )إسرا يميءر 
س يمكف أي مؤسسة سيءسية العبء  إذا مء »وشدد ممثؿ األمـ المتحدة عمى أنه «. ضمءف مستبعؿ دا ـ

ذا لـ تتع  طريبءر سيءسيءر يؤدي إلى  يءـ دولة استندت فبط عمى اس تصءد وفبدت الشرعية السيءس ية. وا 
لى  فمسطينية  ءعمة لمعبء ... ألشى أف ينتهي األمر عءلمؤسسءت الفمسطينية إلى الاجز عف اسستمرار وا 

 «.األمر ليس مسألة أمواؿ فبط»و ءؿ «. اسنهيءر
 22/8/2012الحياة، لندن، 

 
 يناء بالتنسيق مع "إسرائيل"واشنطن تدعم نشر تعزيزات عسكرية مصرية في س 64

أعمنت الوسيءت المتحدة الثالثء  دعمهء لنشر  وات عسكرية مصرية في سينء  لمتصدي لممتشدديف ولكف في 
 إطءر التنسيؽ م  اسرا يؿ. 

و ءلت المتحدثة عءسـ اللءرجية اسمريكية فيكتوريء نوسند  ندعـ جهود المصرييف الذيف يامموف جءهديف لدحر 
 والبضء  عمى تهديدات امنية الر  في سينء  .اسرهءب 

وأضءفت  نشجاهـ في الجهود التي يعذلونهء ليس فبط مف اجؿ تحسيف اسمف في مصر ولكف ايضء مف 
 اجؿ مصمحة جيرانهـ. نحثهـ عمى مواصمة التنسيؽ واحتراـ عنود ماءهدة السالـ  م  اسرا يؿ.

لتأكيد م  اسسرا يمييف في هذا الممؼ، فهـ يريدوف أمنء وأوضحت نوسند أف   الوسيءت المتحدة تحدثت عء
 أفضؿ في سينء  ولكف في إطءر احتراـ عنود ماءهدة السالـ م  مصر .

 22/8/2012ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 رئيس ىيئة االركان االمريكية: "إسرائيل" والواليات المتحدة تختمفان حول جدية التيديد اإليراني  65
وكءست4 نبؿ تبرير إلعءري اسثنيف عف ر يس هي ة األركءف األمريكية الجنراؿ مءرتيف  -أعيب  تؿ

ديمعسي''إنه هو ونظير  اإلسرا يمي عيني جءنتس عمى إتصءؿ مستمر عشأف إيراف وأعترؼ عأنهمء توصال إلى 
 نتء ج ملتمفة مف التبءرير اسستلعءرتية المتوفرة لديهمء.

روزاليـ عوست' اإلسرا يمية أف ديمعسي  ءؿ اسحد إف اسرا يؿ والوسيءت المتحدة وذكر مو   صحيفة 'جي
 ينظراف إلى التهديد النووي اسيراني عشكؿ ملتمؼ.
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و ءؿ ديمعسي لمصحءفييف لد  وصوله إلى أفغءنستءف إف لكؿ مف الوسيءت المتحدة واسرا يؿ تفسيرا لءص عه 
مشروع النووي اسيراني. وأضءؼ 'إف اسرا يؿ تنظر إلى التهديد عف نفس التبءرير اسستلعءرية اللءصة عءل

 اإليراني عشكؿ أكثر جدية مف الوسيءت المتحدة ألف إيراف النووية تشكؿ تهديدا عمى وجود اسرا يؿ'.
واوضي ديمعسي اف 'الجيش اسمريكي س يشار عأي ضغوط مف جءنب اسرا يؿ لدعـ هجوـ محتمؿ  د تنفذ  

ووية اسيرانية'. و ءؿ إف 'هجومء اسرا يميء مف هذا النوع س يمكنه اس تألير انجءز المشروع عمى المنشرت الن
 اسيراني وليس تدمير '.وأعترؼ أيضء إنه هو ونظير  اإلسرا يمي يتعءحثءف عءنتظءـ حوؿ إيراف.

 21/8/2012القدس العربي، لندن 
 

 يران عسكرياإل تنتيي' بضرب : 'دنيس روس' يقترح خطة من اربع مراح"سرائيل"إلطمأنة  66
نشرت مجمة 'نيويورؾ تءيمز' اسمريكية مبءس لمستشءر الر يس اسمريكي السءعؽ لالمف البومي 4 البدس

والشرؽ اسوسط يبترح عهء عمى اسدارة اسمريكية الى سد الفجوات عيف ايراف واسرا يؿ عسكريء عتزويد اسليرة 
ء رت التزود عءلو ود، وايضء وض  الارض النهء ي في عبنءعؿ 'تضرب المنشرت تحت اسرض' وط

 المفءوضءت م  اسيرانييف.
وشدد 'دنيس روس' في مبءله عمى التاءمؿ م  ايراف لمدة عءميف، وذلؾ مف اجؿ زيءدة تدفؽ المسءعدات 

، والغرض منهء ايضء طمأنة البيءدة اسسرا يمية، عحي ث الاسكرية سسرا يؿ لتكوف  ءدرة عمى شف الهجـو
 يشار الجيش اسسرا يمي عأنه اغمؽ الفجوات.

و ءؿ 'روس' اذا مء تـ تأجيؿ الهجوـ لماءـ المبعؿ 'اذا لـز اسمر'، سيسمي التأجيؿ في تنءسب التو يت 
اسمريكي اسسرا يمي لضرعة عسكرية ضد ايراف، فضال عف استنفءذ المسءعي الدعمومءسية والابوعءت 

 النووي.اس تصءدية لو ؼ عرنءمج ايراف 
روس يبترح في مبءلته تزويد اسرا يؿ عبنءعؿ تستطي  ضرب الملءعئ والمنشرت التي توجد تحت اسرض، 
فضال عف طء رات التزود عءلو ود، والمامومءت اسستلعءرية 'لمتركيز عمى اسهداؼ المحتممة'، وهذ  التداعير 

 كمهء ترمي الى استرضء  صءناي البرار في 'البدس' عمى حد  وله.
 ويبترح روس 'ارع  نبءط' ...

اوس4 اف تض  الوسيءت المتحدة عمى الطءولة الارض النهء ي والذي مف شأنه اف يسمي سيراف استلداـ 
النووي سغراض مدنية، ولكف م   يود تحوؿ دوف التبدـ نحو  نعمة نووية، ويجب ايضء ا نءع اسسرا يمييف 

 س نهءية لهء م  طهراف. عهذا الوض . وعءف امريكء س تريد محءدثءت
ثءنيء4 اف يفتي اسمريكيوف محءدثءت م  اسعضء  الدا ميف في مجمس اسمف وألمءنيء، ووض  استراتجيجية 
'اليوـ التءلي'، وياني فشؿ الدعمومءسية في البضية النووية اسيرانية، واننء نحتءج الى استلداـ البوة، وهذا 

 ء تبوؿ جمي  الليءرات مطروحة'.سيشير اف اسرا يؿ وامريكء جءدة عندم
ثءلثء4 يجب عمى البءدة اسمريكيوف تبديـ مسءعدات عسكرية واستلعءرية لنظرا هـ اسسرا يمييف، والتي تسمي 
سسرا يؿ ضرب ايراف في التو يت المنءسب، وايضء تبديـ ' نءعؿ ضرب الملءعئ' وطء رات التزود عءلو ود 

 ومامومءت عف اسهداؼ في ايراف.
اء4 يتايف عمى الوسيءت المتحدة اف تطمب مف نتنيءهو 'مء هي اسسمحة التي تريدهء حءليء لرفض مهءجمة راع

ايراف' حتى الاءـ المبعؿ، ويجب ا نءع نتنيءهو عأف رفض التحرؾ عسكريء سيستنفذ الدعمومءسية 'وسيض  
 التحرؾ الاسكري عمى طءولة التنفيذ'.
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 19/8/2012وكالة سما االخبارية، 
 
 

 باريس تحذر منظمي عممية "مرحبا في فمسطين" من إمكانية ترحيميم من قبل "إسرائيل" 67
أ.ؼ.ب4 حذرت فرنسء منظمي نشءط لدعـ البضية الفمسطينية مبرر في الر اغسطس الحءلي في  -عءريس 

 الضفة الغرعية مف ملءطر ترحيمهـ مف  عؿ السمطءت اسسرا يمية كمء اعمنت اللءرجية الفرنسية امس.
اغسطس الى عيت  20الذيف ينووف التوجه اعتعءرا مف « مرحعء في فمسطيف»وجر  تحذير منظمي عممية 

 «.لالؿ ععورهـ ماعر المنعي عيف اسردف واسراضي الفمسطينية»لحـ مرورا عءألردف مف ملءطر ترحيمهـ 
ة والبنصمية في المنطبة شعكتنء الدعمومءسي»و ءؿ مسءعد النءطؽ عءسـ وزارة اللءرجية فءنسءف فموريءني اف 

فرنسء تذكر »واوضي اف «. ستعبى في حءلة تاع ة تءمة لتبديـ كؿ مسءعدة لمواطنينء اذا تطمب اسمر
عتمسكهء عحرية التاعير وحرية التوجه الى اسراضي الفمسطينية التي يجب اف تكوف مفتوحة امءـ الزوار 

 «.اسجءنب
سطينية ماظمهـ مف الفرنسييف الوصوؿ اسحد المبعؿ الى نءشط يدعموف البضية الفم 100وسيحءوؿ نحو 

لد  محءولتهـ  2012اعريؿ  2011عيت لحـ مرورا عءألردف عاد اجهءض محءولتيف ممءثمتيف في يوليو 
 الوصوؿ الى الضفة الغرعية مرورا عءسرا يؿ.

 22/8/2012البيان، دبي، 
 

 ذب"رلندا: إخالء سفارة "إسرائيل" في دبمن بعد "إنذار كايا 68
أ ؼ ب4 أعمنت الشرطة اسرلندية اف عممية الال  سفءرة اسرا يؿ في دعمف صعءح امس عاد الاثور  -دعمف 

الاممية «4 »فرانس عرس»و ءؿ نءطؽ عءسـ الشرطة اسرلندية لوكءلة «. انذارار كءذعءر »عمى طرد مشعو  كءنت 
السفءرة عاد الاثور عمى طرد  وجر  في و ت سءعؽ امس الال  معنى«. انتهت وتعيف انه انذار كءذب

لفحص الطرد »مشعو ، وتـ تطويؽ الحي الذي تب  فيه. كمء ارسؿ فريؽ مف لعرا  ازالة اسلغءـ الى المكءف 
 وفبءر لنءطبة عءسـ الجيش اسيرلندي.« المشعو 

 22/8/2012الحياة، لندن، 
 

 بابا الفاتيكان يعّين مبعوثًا رسوليًا جديدًا في القدس وفمسطين 69
دف4 أصدر عءعء الفءتيكءف عنديكتوس السءدس عشر  رارار عتاييف المطراف جوزيعه لزاروتو معاوثءر له في لن

البدس وفمسطيف وسفيرار لد  إسرا يؿ لمفءر لممطراف أنطونيو فرانكو الذي أنهى مهءمه في المنصعْيف  عؿ 
 شهر.

 2012-8-20الحياة ، لندن، 
 

 ات العربية؟ حماس واالنتفاضالنفقضوء في نياية  70
لػػػػـ تواجػػػػه حمػػػػءس فػػػػي تءريلهػػػػء تحػػػػديءٍت وفرصػػػػءر كتمػػػػؾ التػػػػي ظهػػػػرت مػػػػ  4 المملػػػػص التنفيػػػػذي والتوصػػػػيءت

اسنتفءضػءت الارعيػػة. لبػد تلمػػت عػف مبرهػػء فػي دمشػػؽ، عمػػى حسػءب عال ءتهػػء مػ  أكعػػر الػدوؿ الداعمػػة لهػػء، 
، وتركيػء. عنػدمء ُطمػب منهػء إيراف، في حيف حّسػنت عال ءتهػء مػ  حمفػء  لموسيػءت المتحػدة مثػؿ مصػر، و طػر
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أف تحدد الجءنب الذي تبؼ ماه في صراٍع إ ميمٍي متصءعد، فإنهء لـ تلتر أي جءنب. لبػد وصػمت التػوترات 
الدالميػػة فيهػػء إلػػى مسػػتويءٍت غيػػر مسػػعو ة، وترّكػػزت عمػػى كيفيػػة اسسػػتجءعة لمتغيػػرات اإل ميميػػة عمػػى المػػد  

ة وفػػي المنفػػى إلػػى اسعتبػػءد أنػػه مػػ  اسػػتالـ اإللػػواف المسػػمميف البصػػير. ينػػزع  ػػءدة الحركػػة فػػي الضػػفة الغرعيػػ
السمطة في مصػر عشػكؿ لػءص وتصػءلي الغػرب مػ  اإلسػالمييف عشػكؿ عػءـ، فبػد آف األواف ستلػءذ لطػوات 
أكثر جرأةر نحو تحبيؽ الوحدة الفمسػطينية، عشػكؿ ُييسػر انػدمءج حمػءس إ ميميػءر ودوليػءر. عمػى الاكػس مػف ذلػؾ 

تنظػػر عبمػػػؽ إلػػػى أيػػة لطػػػوات اسػػػتراتيجية وسػػػط مػػء يػػػزاؿ مسػػػتبعالر إ ميميػػءر غيػػػر واضػػػي. هػػػذ  فػػإف  يػػػءدة غػػػزة 
صػػاود اإلسػػالمييف عمػػى المسػػتو  اإل ميمػػي؛ والتغيػػر الحءصػػؿ فػػي موا ػػؼ الوسيػػءت  -الػػدينءميكيءت الجديػػدة 

يبػػدـ فرصػػءر  -ف المتحػػدة واستحػػءد األوروعػػي حيػػءلهـ؛ والتػػردد السػػء د فػػي أوسػػءط الفػػرع الفمسػػطيني لإلسػػالميي
لمغرب وحمءس عمى حٍد سوا . إس أف اغتنءـ هذ  الفرص يتطمػب إظهػءر  ػدر أكعػر مػف العراغمءتيػة والوا ايػة 

 ممء أظهر  الطرفءف حتى اآلف. 
مء كءف يمكف لالنتفءضءت الارعية أف ُتحدث انبالعءر أكثر شدة فػي حظػوظ حمػءس. فػي السػنوات الراكػدة التػي 

كءنػػت حمػػءس فػػي مػػأزؽ؛ فبػػد كءنػػت مازولػػة دعمومءسػػيءر؛ ومحصػػورة ا تصػػءديءر عػػيف  سػػعبت هػػذ  اسنتفءضػػءت،
سػػرا يؿ؛ ومبموعػػة مػػف  عػػؿ  ػػوات األمػػف اإلسػػرا يمية و ػػوات السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغرعيػػة؛  مصػػر وا 

يػػة وعءلكػػءد  ػػءدرة عمػػى إدارة و ػػؼ غيػػر مسػػتبر إلطػػالؽ النػػءر مػػ  عػػدو أكثػػر  ػػوة عكثيػػر؛ وغيػػر  ػػءدرة عمػػى تمع
المطءلب الشاعية عتحبيؽ المصءلحة م  فتي؛ وفي وضػٍ  س تحسػد عميػه فػي غػزة، حيػث رأ  عاػض مؤيػديهء 
أنهػػء لطلػػت نفسػػهء عءلتنء ضػػءت الكءمنػػة فػػي كونهػػء حركػػةر إسػػالمية مبيػػدة عضػػرورات اإلدارة الاممءنيػػة وحركػػة 

 مبءومة تاءرض عشدة الهجمءت التي تنطمؽ مف غزة ضد إسرا يؿ. 
التػػي دفاتهػػء إلػػى السػػمطة، فبػػد كػػءف  2001اعيتهء منػػذ اسنتلءعػػءت الفمسػػطينية التشػػرياية عػػءـ ومػػ  تبمػػص شػػ

عمػػى حمػػػءس مواجهػػة اسنتبػػػءدات مػػف الػػػدالؿ واللػػػءرج، حيػػث صػػػءحب األولػػى انشػػػبء ءت مػػف  عػػػؿ مجموعػػػة 
اة صػػػغيرة لكػػػف هءمػػػة مػػػف المتشػػػدديف الػػػذيف تركوهػػػء لينضػػػموا إلػػػى مجموعػػػءت أكثػػػر التزامػػػءر عتطعيػػػؽ الشػػػري

اإلسالمية واسنلراط في هجمءت ضد إسػرا يؿ. عشػكؿ عػءـ، لػـ يكػف هنػءؾ مػء يعاػث عمػى الراحػة فػي أوسػءط 
 الحركة سو  أف فتي لـ تكف أفضؿ حءسر.

عػػػدا أف الثػػػورات الارعيػػػة غيػػػرت كػػػؿ ذلػػػؾ. ظهػػػرت التطػػػورات اإليجءعيػػػة فػػػي سػػػء ر أنحػػػء  المنطبػػػة4 اإلطءحػػػة 
ي معػػءرؾ؛ صػػاود أ ػػو  داعمػػي حمػػءس الحركػػة األـ التػػي انعثبػػت عحميػػؼ فػػتي البػػوي، الػػر يس المصػػري حسػػن

عنهء وهي حركة اإللواف المسمميف في مصر؛ فتي ماعر رفي عيف غزة وسينء  ، الذي كػءف النظػءـ المصػري 
السػػػءعؽ يسػػػتامؿ سػػػيطرته عميػػػه لمضػػػغط عمػػػى مػػػء كػػػءف ياتعػػػرهـ حكػػػءـ غػػػزة غيػػػر الشػػػرعييف عتبييػػػد حػػػركتهـ 

فبءرهـ؛ تمكيف األحزاب اإلسالمية في عمداف ألر ؛ تنءمي عدـ اسستبرار في دوؿ فيهء ماءرضءت إسػالمية  وا 
كعيػػرة؛ الوعػػد عظهػػػور نظػػءـ إ ميمػػي جديػػػد أكثػػر ديمبراطيػػة ياكػػػس الاػػدا  واسػػ  اسنتشػػػءر إلسػػرا يؿ وحمفء هػػػء 
والتاءطؼ الشاعي م  حمءس. مػف وجهػة نظػر حمػءس، فػإف هػذ  األحػداث وغيرهػء كءنػت تعشػر عإحػداث أثػر 
عميؽ عمى تحبيؽ جمي  أهدافهء األسءسية4 حكـ غزة؛ إضػاءؼ  عضػة فػتي عمػى الضػفة الغرعيػة؛ نشػر البػيـ 

 اإلسالمية في المجتم ؛ إنهء  عزلتهء الدعمومءسية؛ وتازيز التحءلفءت اإل ميمية في وجه إسرا يؿ.
يء، حيػػػث مبػػػر المكتػػػب إس أف هػػػذ  التغيػػػرات اإل ميميػػػة لهػػػء ثمػػػف. األكثػػػر أهميػػػة هػػػو أف اسنتفءضػػػة فػػػي سػػػور 

السيءسي لمحركة ألكثر مػف عبػد مػف الػزمف، وضػ  أمػءـ الحركػة أحػد أكعػر التحػديءت التػي واجهتهػء، ومز تهػء 
عيف مطءلب متصءرعة. فمف جهة، كءف عمى الحركة أف توازف عيف اسمتنءف الذي كءنت تشار عه حيءؿ نظءـ 

األلػػر ؛ وكمفػػة  طػػ  الاال ػػءت مػػ  نظػػءـ مػػء يػػزاؿ كػػءف  ػػد دعمهػػء عنػػدمء تنكػػرت لهػػء جميػػ  العمػػداف الارعيػػة 
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متمسػػػػكءر عءلسػػػػمطة؛ والملػػػػءطر المترتعػػػػة عمػػػػى اغضػػػػءب إيػػػػراف، أكعػػػػر داعميهػػػػء ومزوديهػػػػء عءلمػػػػءؿ، والسػػػػالح 
 والتدريب. 

ومف نءحية ألر ، فّكرت حمءس في عال تهػء عػءإللواف المسػمميف والسػاودية عشػكؿ عػءـ، وكػذلؾ الػد يف الػذي 
ي، الذي طءلمء و ؼ م  الحركة. واألمر الذي كءف عميهء أف تألذ  عءلحسعءف في موازنة تحممه لمشاب السور 

هػػذ  اسعتعػػءرات هػػو التزامءتهػػء لم ػػءت آسؼ الالج ػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريء، الػػذي  ػػد يترتػػب عميػػه دفاهػػـ 
 عيوتهـ وحيءتهـ ثمنءر لمبرارات التي يتلذهء عاض  ءدتهـ السيءسييف.

الكءمنػػة فػػي تحبيػػؽ التػػوازف عػػيف هػػذ  اسعتعػػءرات اللءرجيػػة، فػػإف اسنتفءضػػءت الارعيػػة  إضػػءفة إلػػى الصػػاوعة
فرضت عمى الحركة تحديءر ليس أ ؿ صاوعة عندمء أظهرت إلى السطي تنء ضءت دالميػة عميبػة ونزاعػءر عػيف 

محءفظػة ملتمؼ مكونءتهء. كءف المأزؽ الذي عءنت منػه حمػءس  عػؿ اسنتفءضػءت الارعيػة  ػد سػمي لمحركػة عءل
عمى اسلتالفءت الكثيرة في أوسءطهء تحت السطي؛ فم   مة الفرص المتءحة لهء، لـ يكف ثمة حءجة لتصءرع 
الػػرؤ . لكػػف حءلمػػء وجػػدت حمػػءس نفسػػهء فػػي عي ػػة ملتمفػػة عشػػكؿ جػػذري وفػػي مواجهػػة تحػػديءت واحتمػػءست 

 تكءؾ في أوسءطهء. جديدة، فإف التوترات الكءمنة ظهرت إلى السطي ونشأت أشكءؿ جديدة مف اسح
عشػػػكؿ عػػػءـ، فػػػإف هػػػذا األمػػػر ياكػػػس عػػػدة عوامػػػؿ متدالمػػػة4 التشػػػتت الجغرافػػػي لمحركػػػة والحسػػػءعءت الملتمفػػػة 
لبيءدتهػػء، والتػػي تسػػععهء ظػػروؼ ملتمفػػة )فػػي غػػزة، وفػػي السػػجوف، وفػػي الضػػفة الغرعيػػة واللػػءرج(؛ والتمػػءيزات 

ألثػػر اسنتفءضػػءت الارعيػػة؛ واألدوار الملتمفػػة فػػي  األيديولوجيػػة، لصوصػػءر تمػػؾ المتامبػػة عءلتبييمػػءت الملتمفػػة
 األنشطة السيءسية والاسكرية والدينية واإلدارية لمحركة؛ والتنءفسءت الشلصية الموجودة مف  عؿ.

لبد عرز التنءفس الدالمي في حمءس عأوضي أشكءله وأكثرهء عالنية حوؿ  ضية المصءلحة الفمسطينية؛ وذلؾ 
لمفمسػطينييف وتالمػس الاديػد مػف أكثػر المسػء ؿ اسسػتراتيجية أهميػة والتػي تواجههػء  ألنهء تشكؿ مطمعءر أسءسيءر 

الحركة، عمء في ذلؾ اسندمءج دالؿ منظمة التحرير الفمسطينية، والسػيطرة عمػى السػمطة الفمسػطينية، ووضػ  
ءسػي النهػء ي  وات األمف في الضفة الغرعية و طءع غزة، وتشكيؿ إسػتراتيجية مشػتركة مػ  فػتي والمو ػؼ السي

 لحمءس حيءؿ إسرا يؿ.
تنع  اللالفػءت الدالميػة فػي حمػءس حػوؿ اسسػتراتيجية الوطنيػة، لصوصػءر حػوؿ المػد  الػذي ينعغػي الػذهءب 
إليه في مفءوضءت المصءلحة، فػي جز هػء األكعػر مػف التصػورات المتنء ضػة حػوؿ اآلثػءر  صػيرة األجػؿ التػي 

 د تشكمت هذ  عدورهء مف لػالؿ التجػءرب المعءشػرة لمبيػءدات فػي ستتركهء اسنتفءضءت الارعية عمى الحركة. و 
غػػزة، وحتػػى و ػػت  ريػػب، فػػي دمشػػؽ. عصػػورة عءمػػة، فػػإف اسنبسػػءـ اسسػػتراتيجي يتطػػءعؽ مػػ  وجهتػػي نظػػر، 
ترتعطػػءف همػػء أيضػػءر عمجمػػوعتيف ملتمفتػػيف مػػف المصػػءلي4 مػػف جهػػة، وألف التغيػػرات اإل ميميػػة تماػػب لصػػءلي 

أس تفاػؿ سػو  التمسػؾ عموا فهػء مػ  انتظػءر إضػاءؼ السػمطة الفمسػطينية، وتحس ػف  حمءس، فإف عمى الحركة
الظػػروؼ اس تصػػءدية فػػي غػػزة، وتنػػءمي  ػػوة حمفء هػػء؛ ومػػف جهػػة ألػػر ، عميهػػء أف تغتػػنـ هػػذ  الفرصػػة النػػءدرة 

 ستلءذ  رارات صاعة يمكف أف تحبؽ مكءسب طويمة األمد.
لتػػي سػػتتلذهء حمػػءس فػػي النهءيػػة. ستسػػتمر الحركػػة عماػػػب دور إف المجتمػػ  الػػدولي يػػراهف عمػػى الليػػءرات ا

الفمسػطينية وكػذلؾ عمػى -حيوي في السيءسة الفمسطينية، ممء يؤثر عمى احتمءؿ تجدد المفءوضءت اإلسرا يمية
احتمػػءست نجءحهػػء. إف توحيػػد الضػػفة الغرعيػػة وغػػزة لػػيس أمػػرار مرغوعػػءر فحسػػب؛ عػػؿ إنػػه ضػػروري لتحبيػػؽ حػػؿ 

اسنفصػػءؿ الجغرافػػي مصػػحوعءر عءسػػتمرار الازلػػة اس تصػػءدية لغػػزة يحتػػوي عػػذور المزيػػد مػػف  الػػدولتيف. كمػػء أف
 الصراع م  إسرا يؿ. 
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لهذ  األسعءب فإف الاءلـ، والغرب عشكؿ لءص، ينعغي أف يفاػؿ أكثػر مػف مجػرد الو ػوؼ جءنعػءر والتفػرج عمػى 
المتحػػدة وأورعػػء التعػػءر مػػء إذا كػػءف حمػػءس وهػػي تصػػءرع عمػػى مسػػتبعمهء. عػػدسر مػػف ذلػػؾ ينعغػػي عمػػى الوسيػػءت 

عوساهمء اغتنءـ الفرصة التي وفرهء تطوراف متراعطءف4 أوسر، اسػتالـ حركػءت إسػالمية لمسػمطة )لصوصػءر فػي 
مصر( وهػي حركػءت حريصػة عمػى تحسػيف عال تهػء مػ  الغػرب، وترغػب عءسسػتبرار وتعاػث عإشػءرات مفءدهػء 

مسػطينية أولويػة؛ وثءنيػءر، المنػءظرات الدالميػة المكثفػة التػي تحػدث الف-أنهء س ترغب عجاػؿ البضػية اإلسػرا يمية
 دالؿ حمءس حوؿ اتجء  الحركة.

حتػػى لػػو كءنػػت حمػػءس عرضػػة لمتػػأثير مػػف  عػػؿ أطػػراؼ ثءلثػػة، فػػإف عمػػى الغػػرب أس يعػػءلغ فػػي تبػػدير نفػػوذ ؛ 
سػػية؛ حيػػث أف محءولػػة فءلحركػػة اإلسػػالمية غيػػر متيبنػػة وفػػي حءلػػة تحػػّوؿ لكنهػػء لػػف تتنػػءزؿ عػػف موا فهػػء األسء

إجعءرهء عمى  عوؿ شروط الرعءعية أمر مرفوض تمءمءر. عدسر مف ذلػؾ، فعءلامػؿ عءلتنسػيؽ مػ  مصػر وآلػريف، 
عمػػى الوسيػػءت المتحػػدة واستحػػءد األوروعػػي الشػػروع فػػي تحبيػػؽ تغيػػرات س تبتصػػر عمػػى التصػػريحءت الامنيػػة، 

ف لهػػذ  التغيػػرات أف تشػػمؿ الػػدلوؿ فػػي اتفػػءؽ و ػػؼ وذات  يمػػة عمميػػة وس تشػػكؿ عع ػػءر مرهبػػءر لحمػػءس. يمكػػ
إطالؽ نءر أكثر رسمية م  إسرا يؿ فػي غػزة؛ وعػذؿ الجهػود لممسػءعدة فػي تحبيػؽ اسسػتبرار فػي سػينء ، وهػو 

عمػى الجنػود المصػرييف؛  2022آب/أغسػطس  7مء تعينت أهميته الحءسمة مف لالؿ الهجػوـ الػذي ُشػف فػي 
الوطنية، عمى تفويض الر يس محمود ععءس عمى اتفءؽ الوض  النهء ي م   والتأكيد، كجز  مف اتفءؽ الوحدة

إسػػرا يؿ؛ والتاهػػد عػػءحتراـ نتيجػػة اسسػػتفتء  الشػػاعي الػػذي سػػيطرح عمػػى الفمسػػطينييف حػػوؿ مثػػؿ ذلػػؾ استفػػءؽ. 
وعءلمبءعؿ، يمكف لحمءس أف تستفيد مف ضمءنءت إسرا يمية مبءعمة حوؿ و ؼ إطالؽ النءر في غػزة؛ وتحسػيف 

لوضػػػػ  اس تصػػػػءدي فػػػػي البطػػػػءع؛ والحصػػػػوؿ عمػػػػى تأكيػػػػدات الوسيػػػػءت المتحػػػػدة واستحػػػػءد األوروعػػػػي عأنهمػػػػء ا
 سينلرطءف م  حكومة وحدة وطنية تنفذ هذ  اسلتزامءت.

تتشءطر مصءلي موضوعية م  إسرا يؿ حوؿ كؿ مف البضءيء  -حتى تحت حكـ اإللواف المسمميف  –مصر 
ف تػػر  عػػودة الهػػدو  إلػػى غػػزة؛ وهػػي أيضػػء تفضػػؿ اسػػتمرار الهػػدو  فػػي المطروحػػة أعػػال 4 هػػي أيضػػءر تريػػد أ

؛ 2022آب/أغسػطس  7سينء ، كمء سات في سعيؿ تحبيػؽ ذلػؾ إلػى حممػة عسػكرية شػنتهء ردار عمػى هجػوـ 
وهػػي أيضػػءر يمكػػف أف تسػػتفيد مػػف اسػػت نءؼ المفءوضػػءت تحػػت رعءيػػة ععػػءس، مػػء يمكػػف أف يسػػءعد فػػي إزالػػة 

الاال ػءت األمريكيػة المصػػرية، وتحسػيف المنػءخ اإل ميمػي وتمهيػد الطريػؽ لامميػػة  إحػد  البضػءيء المزعجػة فػي
 سالـ جديدة. لمءذا س يكوف هنءؾ محءولة لالستفءدة مف هذا الوض ؟

وعاػػد اتفػػءؽ الوحػػدة  2001عاػػد اسنتلءعػػءت العرلمءنيػػة الفمسػػطينية عػػءـ  –لبػػد حػػدث هػػذا فػػي المءضػػي مػػرتيف 
يػػػث أضػػءع المجتمػػػ  الػػػدولي الفرصػػة فػػػي مبءرعتػػػه حيػػءؿ حمػػػءس، وتعنػػػى ح – 2005الوطنيػػة فػػػي مكػػة عػػػءـ 

سيءسػػءت أنتجػػػت تبريعػػءر عكػػػس المتو ػػ 4 حيػػػث عػػػززت حمػػءس سػػػيطرتهء عمػػى  طػػػءع غػػزة؛ وانػػػدلات أحػػػداث 
لطيرة م  إسرا يؿ؛ ولـ تتـ تبوية فتي؛ وتحممت المؤسسءت الديمبراطية في الضفة الغرعيػة؛ ولػـ يبتػرب اتفػءؽ 

ؽ. مػ  فرصػة ثءلثػة سػءنحة، وسػط تحّسػف جػذري فػي الاال ػءت مػ  الحركػءت اإلسػالمية فػي السالـ مػف التحبػ
سء ر أنحء  المنطبة، ينعغي عمى الغرب أف يضمف أس ُيترؾ مرة ألر ، مبيدار عمػى الرصػيؼ مكتفيػءر عمرا عػة 

 انطالؽ  طءر األحداث.
 24/8/2022مجموعة االزمات الدولية، 
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تسرعت لالؿ األيءـ الثالثة األليرة وثء ؽ مػف مصػءدر رفياػة المسػتو  مػف 4  سـ الترجمة -لءص  -محيط 
تحتػو  عمػى التفءصػػيؿ الاريضػة لمػء سػػمى عػػ الصدمة والملمػػب   مكتػب وزيػر الػػداف  اسسػرا يمى ايهػود عػػءراؾ،

 هػػػء عينيػػػءيميف نتنيػػءهو لشػػػف ضػػرعءت اسػػػتعبءية ضػػد مفػػػءعالت إيػػػراف التػػي تتلػػػذهء إسػػرا يؿ عبيػػػءدة ر ػػيس وزرا
 والتي تزعـ الوثء ؽ أنهء تهدد كيءف دولة إسرا يؿ. النووية،

 ءؿ ريشتءرد سمفرستوف العءحث عمركز  األعحءث الاءلمي  والذي نشػر تفءصػيؿ اللطػة التػي وصػمت إليػه عػف 
عػف مدونتػه الشلصػية أف إسػرا يؿ نفػت أف تكػوف تمػؾ طريؽ عريد  اإللكتروني مف مصءدر رسمية إسرا يمية، 

 الوثء ؽ حبيبية.
فيمء أكد ر يس الكنيست ور يس حزب الميكود اسسر يمى )مجمس الشاب ( دانى ديموف أمس  في مبءعمػة مػ  

 العريطءنية أف الوثء ؽ المسرعة حبيبية. bbcشعكة
 يس األمريكػي جػورج عػوش اسعػف عمػى الاػراؽ وتبوـ الضرعة اإلسرا يمية إليراف عمى نموذج ممءثؿ لحػرب الػر 

 لءصة فيمء يتامؽ عبوات الحرس الثوري، الضرعءت الجوية المدمرة. ، 2001
وتاد الوثء ؽ  المسرعة المكونة مف ثالثة أ سءـ ععػءرة عػف محءضػر سػرية سجتمػءع ر ػيس الػوزرا  اسسػرا يمى 

ات عػػػءلجيش ،ويظهػػػر مػػػف تفءصػػػيؿ اسجتمػػػءع  وزرا  و يػػػءد 8مػػػ  المجموعػػػة األمنيػػػة المصػػػغرة والمكونػػػة مػػػف 
محءولة إ نءع نتنءيءهو )والمشءر إليه في الوثء ؽ عءسـ عيعى ( ألرعاة أعضء  ياءرضوف الحرب عمػى إيػراف ، 

 وكءنت حجج نتنءيءهو وعءراؾ أنهء عممية تاتمد عمى التكنولوجية وستكوف  سهمة ونظيفة  .
تعػػدأ عامميػػة    رصػػنة اليكترونيػػة عػػف  عة متاػػددة الجعهػػءت تفءصػػيؿ الضػػرعة عحسػػب الوثػػء ؽ تاتمػػد عمػػى ضػػر 

طريؽ  فيروس مدمر    يستهدؼ شعكءت اسنترنػت  والتميفونػءت وأجهػزة الػتحكـ عءأل مػءر الصػنءعية وكػءعالت 
األليػػػءؼ المامومءتيػػػة التػػػي تجاػػػؿ عمػػػى حسػػػب وصػػػؼ الوثيبػػػة   شػػػمؿ تػػػءـ يجاػػػؿ اإليرانيػػػوف ماػػػزوليف عػػػف 

 المامومءت .
وثيبػػػة أف الضػػػرعة اسليكترونيػػػة سػػػتدمر المكونػػػءت الكرعونيػػػة لمنظػػػءـ اسليكترونػػػي عحيػػػث يصػػػاب وأضػػػءفت ال

 إصالحه ويستحيؿ الامؿ عه مرة ألر .
كمـ تستهدؼ البواعػد الاسػكرية  100أمء المرحمة الثءنية تعدأ عضرعءت صءرولية إسرا يمية  يصؿ مءداهء إلى 

صءت الماروؼ مكءنهء والتي تبع  في أعمءؽ اللميج الفءرسي الر يسية في عوشهر واصفهءف. إلى جءنب الغوا
 ) اللميج الارعي (.

ويبوؿ نتءيءهو عحسب الوثء ؽ أف الجز  الثءلث مف الاممية الاسكرية تعدأ عاشػرات الصػواريخ العءليستسػة التػي 
،  لنووية اإليرانية .ومحطءت التعريد المء ي لممفءعالت ا تستهدؼ محطءت إنتءج العولتونيـو المش  والتيتءنيـو

سػػيتعاهء اسػػتلداـ احػػدث أنظمػػة  وتبػػوؿ الوثػػء ؽ المسػػرعة عػػف كػػؿ تمػػؾ الامميػػءت التػػي سػػتتـ فػػي و ػػت واحػػد،
التتع  والرصد اإلسرا يمية مف لالؿ البمر الصنءعي اسسرا يمى  األزرؽ واألعيض   لعيءف مد  نجءح المرحمة 

 األولى في تدمير األهداؼ .
 
 
 
 

لثة اللءص عتدمير األنظمة الصءرولية اإليرانية  شهءب  والتي يمكف أف تصؿ إلػى تػؿ أعيػب أمء المرحمة الثء
تبػػوؿ أف  ء ػػد الحػػرس  2005,  وأف المامومػػءت دالػػؿ الوثيبػػة  ءلػػت أف المامومػػءت اسسػػتلعءرتية لػػديهـ مػػف 
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منطبػػة  12صػػءرولية إلػػى ال الثػورة اسيرانػػى  ػػد  ػػدـ مبترحػػء تػػـ تنفيػػذ  عتبسػيـ مبػػرات البيػػءدة والسػػيطرة لالجهػػزة
 منطبة مرة واحدة. 12والتي  ءؿ أعضء  دالؿ اسجتمءع اسمنى أنهء ستطمب ضرب متفر ة في العالد،

 20/8/2022، شبكة االعالم العربي )محيط(
 

 األنفاق الى قطاع غزة إغالقتداعيات  72
 نعيؿ السهمي

أسػػ مة كثيػػرة حػػوؿ العػػدا ؿ الممكنػػة عغيػػة عاػػد البػػرار المصػػري عػػإغالؽ األنفػػءؽ الواصػػمة إلػػى  طػػءع غػػزة، تعػػرز 
إعاءد شعي اسعتزاز اس تصءدي والسيءسي اإلسرا يمي لمفمسطينييف في شكؿ عءـ وألهػءلي  طػءع غػزة فػي شػكؿ 
لءص ععر التحكـ عءلماءعر المؤدية إلى  طءع غزة.  رار إغالؽ األنفءؽ ستكوف لػه تػداعيءت معءشػرة و ءسػية 

مميوف نسمة(، حيث عءت سكءف البطءع ياتمدوف في شكؿ  2.1في البطءع ) عمى أوضءع وحيءة الفمسطينييف
كعيػػر عمػػى األنفػػءؽ فػػي جمػػب وتػػأميف المػػواد الغذا يػػة فػػي شػػكؿ ر يسػػي، فضػػالر عػػف مػػواد العنػػء  والو ػػود وعػػدد 
كعيػػر مػػف السػػم  والكمءليػػءت غيػػر المتػػوافرة فػػي أسػػواؽ غػػزة كنتيجػػة معءشػػرة لمحصػػءر اإلسػػرا يمي المسػػتمر منػػذ 

دة سنوات. و د يكوف العديؿ األوؿ إللغء  دور األنفءؽ وأثءرهء السمعية المحتممة، اإلسراع في عبػد مصػءلحة ع
وطنيػػػػة فمسػػػػطينية تضػػػػـ جميػػػػ  فصػػػػء ؿ الامػػػػؿ الػػػػوطني واإلسػػػػالمي وهي ػػػػءت المجتمػػػػ  المػػػػدني الفمسػػػػطيني 

ؽ فػورار إلػػى تشػكيؿ حكومػػة والفاءليػءت اس تصػػءدية ورجػءؿ األعمػػءؿ فػي الضػػفة الغرعيػة و طػػءع غػزة. واسنطػػال
وحػػدة وطنيػػة تاتمػػد عءلدرجػػة األولػػى عمػػى تكنػػو راط عايػػدار مػػف الحسػػءعءت الفصػػء مية الضػػيبة، ومػػف ثػػـ وضػػ  
لطػػػة ا تصػػػءدية شػػػءممة لتمكػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية وعلءصػػػة فػػػي  طػػػءع غػػػزة لمواجهػػػة 

در  الملءطر واآلثءر المترتعة عمى إغالؽ األنفءؽ التحديءت الملتمفة، وعلءصة التحدي اس تصءدي المتمثؿ ع
الواصمة مف الحدود المصرية إلى  طءع غزة، و د يكوف مف عءب أولى تهي ة الظروؼ لتحسػيف عمػؿ البطػءع 
اللػػءص فػػي غػػزة، ومػػف ثػػـ حػػض عاػػض الػػدوؿ الارعيػػة وفػػي مبػػدمهء مصػػر لفػػتي ماعػػر رفػػي فػػي شػػكؿ دا ػػـ 

طءع غزة وعدعـ مف الحكومة المصرية حتى س تكوف عرضة لالحتكءر وانسيءب العضء   والسم  إلى أسواؽ  
مػػف  عػػؿ التجػػءر مػػف الطػػرفيف مػػف جديػػد. واألهػػـ مػػف ذلػػؾ كمػػه يجػػب الامػػؿ مػػف  عػػؿ حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة 
الفمسطينية البءدمة في شػكؿ جػدي لرفػ  نسػعة التجػءرة العينيػة مػ  الػدوؿ الارعيػة لمحػد مػف سػيطرة اإلسػرا يمييف 

 مفءتيي اس تصءد الفمسطيني وفي شكؿ لءص في  طءع غزة. عمى أهـ
وفػػي هػػذا السػػيءؽ تشػػير دراسػػءت ملتمفػػة إلػػى أف سيءسػػءت اسحػػتالؿ اإلسػػرا يمي اس تصػػءدية  ػػد نءلػػت إلػػى حػػد 
كعير مف أوضءع الفمسطينييف في الضفة والبطءع، عيد إنهء كءنت الطر في  طءع غزة نظرار الى شي الموارد 

فػػي الم ػػة( والتػػي أدت عػػدورهء إلػػى  1.1نءهيػػؾ عػػف الزيػػءدة الطعيايػػة الاءليػػة لسػػكءف البطػػءع ) الملتمفػػة هنػػءؾ،
ضغوط كعيرة عمى اس تصءد وعمى سوؽ الامؿ في الو ت نفسه، ممء أد  إلى زيءدة عدد سػكءف البطػءع إلػى 

س تتجػءوز  فػي الم ػة مػف األطفػءؿ الػذيف 71، مػنهـ 2022مميوف فمسطيني حتى منتصؼ الاءـ الحءلي  2.1
سنة، وهذا عدور  أد  إلى زيءدة األععء  عمى الاءمػؿ فػي البطػءع. وتشػير الدراسػءت إلػى أف كػؿ  27أعمءرهـ 

عءمؿ في البطءع يايؿ إضءفة إلى نفسه لمسة أفػراد مػف لػءرج  ػوة الامػؿ. و ػدر ملتصػوف ا تصػءديوف فػي 
ا يمي لمماءعر في  طءع غزة عأنهء تزيد عمى األراضي الفمسطينية اللسء ر اليومية النءجمة عف اإلغالؽ اإلسر 

مميػػوف ونصػػؼ مميػػوف دوسر يوميػػءر، وتعاػػءر لتفػػء ـ األزمػػءت اس تصػػءدية فػػي  طػػءع غػػزة تراجػػ  النػػءتج المحمػػي 
فػي الم ػة، وعػءت أكثػر مػف ثمثػي المجتمػ  الفمسػطيني فػي البطػءع ياػيش تحػت لػط الفبػر.  70لمبطءع عنسعة 

ؽ المسػػػتمرة فػػػي البطػػػءع أدت إلػػػى تراجػػػ  متوسػػػط دلػػػؿ الفػػػرد إلػػػى أدنػػػى كمػػػء أف عمميػػػءت الحصػػػءر واإلغػػػال
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دوسر لػػالؿ الاػػءـ  2200دوسر، ثػػـ تراجػ  إلػػى أ ػػؿ مػف  2800حيػػث وصػػؿ إلػى  2000مسػتويءته منػػذ عػءـ 
، لكف اس تصءد الفمسػطيني لػـ ينهَػْر فػي شػكؿ كءمػؿ عسػعب انتشػءر فكػرة التكءفػؿ اسجتمػءعي 2022المنصـر 

لزكػػءة، ولجػػءف الحػػي ومؤسسػػة األمػػءف اسعتكءريػػة وغيرهػػء. والالفػػت تضػػرر البطػػءع اللػػءص مػػف لػػالؿ لجػػءف ا
في  17عسعب سيءسة الحصءر اإلسرا يمية. ومف المؤشرات ذات الدسلة ارتفءع مادست العطءلة التي تجءوزت 

سػػالميءر  عطء هػػء عاػػدار عرعيػػءر وا  . مؤشػػرات العػػؤس الم ػػة لػػالؿ األعػػواـ األليػػرة، ممػػء يتطمػػب مواجهػػة األزمػػة وا 
المشءر إليهػء والنءتجػة مػف سيءسػءت اسحػتالؿ اس تصػءدية وعػدـ وجػود دعػـ حبيبػي لال تصػءد الفمسػطيني مػف 
 عػػؿ الػػدوؿ الارعيػػة واإلسػػالمية دفػػ  أهػػءلي البطػػءع نحػػو ليػػءر  سػػري تمثػػؿ منػػذ عػػدة سػػنوات فػػي فػػتي أنفػػءؽ 

ة مػػف الشػػروط اإلسػػرا يمية البءسػػية جػػدار إليصػػءؿ العضػػء   المصػػرية إلػػى أسػػواؽ  طػػءع غػػزة عشػػروط ا ػػؿ وطػػأ
 والتي تهدؼ في نهءية المطءؼ إلى إلضءع الفمسطينييف سيءسيءر.

نفػؽ( سػتكوف لػه تػداعيءت لطيػرة  2200وتعبى اإلشءرة إلى أف  رار إغالؽ األنفءؽ الواصمة إلى  طءع غزة )
م  والعضء  ، فءحتيءجػءت  طػءع عمى حيءة الفمسطينييف في البطءع، علءصة في ظؿ الطمب المتزايد عمى الس

فػي الم ػة سػنويءر. حيػث يحتػءج سػكءف  1.1غزة لألغذية آلذة في التزايد عسعب النمو السكءني الذي يزيػد عػف 
أطنػءف مػف  1طنػءر مػف الزيػوت و 91طػف مػف الػرز فضػالر عػف  51طػف مػف البمػي و 170البطءع يوميءر إلػى 
األهـ لممجتم  في البطءع، وفػي شػكؿ أسءسػي لألطفػءؿ  طنءر مف الحميب وهي المءدة 210الشءي نءهيؾ عف 

الػػذيف يشػػكموف نسػػعة كعيػػرة منػػه. ولػػذلؾ يجػػب اتعػػءع إجػػرا ات فمسػػطينية ومصػػرية فػػي المبػػءـ األوؿ مػػف اجػػؿ 
إعبء  ماعر رفي مفتوحءر عءستجءهيف ألهءلي  طءع غزة، وكػذلؾ لمسػم  والعضػء   وعشػروط تسػءعد الفمسػطينييف 

 سم  والشروط اإلسرا يمية عشكؿ تدريجي.عمى اسستغنء  عف ال
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 مأموف الحسيني
مف عيف أكثر التاميبءت و ءحة وغطرسة عمى مسػاى الفمسػطينييف التوجػه إلػى الجمايػة الاءمػة لألمػـ المتحػدة 

، والػػػذي يمّكػػػف مػػػف ”را ػػػب لدولػػػة غيػػر عضػػػوالم“فػػي أوالػػػر سػػػعتمعر/أيموؿ المبعػػػؿ، لمحصػػوؿ عمػػػى وضػػػاية 
التاويض عف الفشؿ المدوي لمسمطة الفمسطينية فػي الاػءـ المءضػي عنػدمء رفػض مجمػس األمػف الػدولي  عػوؿ 

عضػػػوار فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، ويتػػػيي لمفمسػػػطينييف اسنضػػػمءـ إلػػػى عػػػدد مػػػف وكػػػءست األمػػػـ المتحػػػدة ” دولتهػػػء“
فػػي األمػػـ المتحػػدة روف يروسػػور مػػف أف هػػذ  ” اإلسػػرا يمي“السػػفير  والمحكمػػة الجنء يػػة الدوليػػة، هػػو مػػء  ءلػػه

لػػف “اللطػػوة تهػػدؼ إلػػى اسػػتاءدة اسهتمػػءـ الػػدولي الػػذي تحػػّوؿ إلػػى األزمػػءت فػػي إيػػراف ومصػػر وسػػوريء، وهػػي 
، مسػػػتندار فػػػي ذلػػػؾ، فػػػي مػػػء يعػػػدو، إلػػػى الوا ػػػ  ””إسػػػرا يؿ“تبػػػّرب الفمسػػػطينييف مػػػف إ ءمػػػة الدولػػػة والسػػػالـ مػػػ  

اسسػػػتراتيجي الجديػػػد الػػػذي ينشػػػغؿ فيػػػه الجميػػػ ، وس سػػػيمء الوسيػػػءت المتحػػػدة التػػػي يتسػػػءعؽ مرشػػػحء  السيءسػػػي 
وتداعيءتػػػه ” الرعيػػػ  الارعػػػي“، ب ”إسػػػرا يؿ”الر ءسػػػة فيهػػػء عمػػػى تبػػػديـ الاطءيػػػء والمػػػني السيءسػػػية والاسػػػكرية ؿ

إس عءلنسػعة ” مركزيػة“أنهػء لػـ تاػد  اإل ميمية والدولية، في مبءعؿ تراج  اسهتمءـ عءلبضية الفمسطينية التي يعػدو
 لمفمسطينييف أنفسهـ .

مػػف النءحيػػة النظريػػة، يمكػػف لمسػػمطة التػػي أعمنػػت، عمػػى لسػػءف وزيػػر لءرجيتهػػء ريػػءض المػػءلكي، أف الػػر يس 
محمػػػود ععػػػءس سػػػيودع طمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى دولػػػة غيػػػر كءممػػػة الاضػػػوية، لػػػد  األمػػػـ المتحػػػدة فػػػي السػػػءع  

لمبعؿ، وأيدتهء في ذلؾ  مة الدوؿ اإلسالمية التي التأمت فػي مكػة المكرمػة  عػؿ والاشريف مف سعتمعر/أيموؿ ا
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عضػػوار،  291أيػػءـ . يمكػػف لهػػء الحصػػوؿ عمػػى أغمعيػػة أوتومءتيكيػػة عسػػيطة فػػي الجمايػػة الاءمػػة المؤلفػػة مػػف 
أف نء صػػة الاضػػوية . إس ” دولػػة“مرا ػػب عػػءألمـ المتحػػدة س حػػؽ لػػه عءلتصػػويت، إلػػى ” كيػػءف“واسنتبػػءؿ مػػف 

عمميػػة التنفيػػذ والترجمػػة عمػػى األرض دونهػػء رزمػػة مػػف الابعػػءت الذاتيػػة والموضػػوعية التػػي تزّكػػي التبػػدير عػػأف 
عممية إيداع الطمب مف دوف تحديد موعد لمتصويت عميه، ليسػت أكثػر مػف محءولػة تكتيكيػة متماثمػة لملػروج 

ءراتهػء إلػى طريػؽ مسػدود تحػت وطػأة مف المأزؽ الذي تتلعط فيه السيءسػة الفمسػطينية الراهنػة عاػد وصػوؿ لي
دارة الظهػػػر الارعػػػي واإلسػػػالمي لممسػػػألة الفمسػػػطينية عرمتهػػػء، واسػػػتمرار ” اإلسػػػرا يمية“الضػػػغوط  واألمريكيػػػة، وا 

اسنبسػػءـ الفمسػػطيني، وتغػػّوؿ عمميػػءت اسسػػتيطءف الهءدفػػة إلػػى السػػيطرة عمػػى الحػػد األ صػػى مػػف األرض مػػ  
 ء  عأنه يمكف لمفمسطينييف إ ءمة دولة مستبمة عمى عء ي األراضي.الحد األدنى مف الفمسطينييف، واسدع

هػػذا التبػػدير الػػذي يايػػد إلػػى الػػذاكرة منػػءورات التهديػػد عءلمصػػءلحة الدالميػػة والمبءومػػة الشػػاعّية، لموصػػوؿ إلػػى 
ؿ است نءؼ المفءوضءت مف مو   أكثر  وة، والػذي يمكػف تمّمسػه فػي التػردد واسرتعػءؾ المػذيف عءتػء يسػمءف مجمػ

ـّ وازف مػف الماطيػءت التػي ينعغػي  الموا ؼ والتحركءت الفمسطينية، يستند ميػدانيءر، وعمػى أرض الوا ػ ، إلػى كػ
النظر إليهء مف زاويتيف أسءسيتيف4 األولى تتامؽ عوض  السػمطة الصػاب لمغءيػة عمػى المسػتويءت كءفػة، وفػؽ 

ءت التي عدأت تظهر لمامف دالؿ السػمطة نعيؿ شاث، وكذلؾ عءللالف” فتي“مء يؤكد البيءدي العءرز في حركة 
الفمسػػطينية، وعػػءأللص مػػء عػػيف الػػر يس ععػػءس ور ػػيس وزرا ػػه سػػالـ فيػػءض المػػذيف تتامػػؽ هػػوة التعػػءيف عػػيف 
نهء  اسحتالؿ  عرنءمجيهمء حيءؿ اللطوات الواجب اتلءذهء عاد فشؿ لطة األلير المتامبة ععنء  المؤسسءت وا 

إنػػه فػػي مبءعػػؿ اسػػتنتءج الػػر يس ععػػءس ضػػرورة التوجػػه لألمػػـ المتحػػدة . وحسػػب المتػػداوؿ مػػف المامومػػءت، ف
عءدة فتي  وس الليءرات الفمسطينية الملتمفة، عمء في ذلؾ  لمحصوؿ عمى الاضوية الكءممة لدولة فمسطيف، وا 
التهديػػد عحػػؿ السػػمطة ووضػػ  اسحػػتالؿ أمػػءـ مسػػؤوليءته البءنونيػػة واس تصػػءدية واإلداريػػة حيػػءؿ منػػءطؽ الضػػفة 

، أف الػػذهءب إلػػى األمػػـ المتحػػدة يمثػػؿ ”الوا ايػػة“غرعيػػة، يػػر  فيػػءض، الػػذي يصػػّر عمػػى التمسػػؾ عمػػء يسػػميه ال
أو تغيير شكمهء أو وظء فهء والتزامءتهء، يبّوض ” حؿ السمطة“غير مجدية، وأف الحديث عف ” ماركة مجءنية“

وس سػيمء ثبػة األمػريكييف واألوروعيػيف  أركءف هذ  السمطة ويفبدهء المصدا ّية وثبة المجتم  الدولي والمػءنحيف،
 الذيف يشي  ر يس وزرا  السمطة أف اعترافهـ عءلفمسطينييف يشكؿ أكعر إنجءز في الابود األليرة.

المفتػوح عمػى احتمػءست شػتى تحػت ظػالؿ ارتفػءع وتيػرة ” اإلسرا يمي“زاوية النظر األلر  لهء عال ة عءلمشهد 
في موازاة محػءوست حكومػة نتنيػءهو ثنػي البيػءدة الفمسػطينية عػف التوجػه التهديد عشف حرب عمى إيراف . إذ، و 

لألمػػػـ المتحػػػدة، مػػػف لػػػالؿ تبػػػديـ عاػػػض الرشػػػى التءفهػػػة، مػػػف نمػػػط الاػػػرض السػػػليؼ والمػػػذّؿ حػػػوؿ إعػػػدا  
، واإلفػػػراج عػػػف عاػػػض الماػػػدات ”إسػػػرا يؿ“مػػػف  ػػػدامى األسػػػر  الػػػذيف تاػػػتبمهـ  70اسسػػػتاداد إلطػػػالؽ سػػػراح 

مػف الفمسػطينية، مػف عينهػء مػدرعءت روسػية موجػودة فػي األردف منػذ عػدة سػنوات، واإلفػراج اللءصة عبوات األ
كذلؾ عف م ة مف جثءميف الشهدا  الفمسطينييف، في مبءعؿ عدـ توجه البيءدة الفمسػطينية إلػى األمػـ المتحػدة، 

طػالؽ المفءوضػءت عاػد هػذا المبػء  . فػي مػوازاة ذلػؾ تهػّز الحكومػة  وعبد لبء  عيف نتنيػءهو ومحمػود ععػءس، وا 
الاصػػء فػػي وجػػه السػػمطة، وتمػػّوح عرزمػػة مػػف الابوعػػءت التػػي يمكػػف المجػػو  إليهػػء فػػي حػػءؿ تجػػرأ ” اإلسػػرا يمية“

 ”.دولة مرا ب“الفمسطينيوف وذهعوا إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى صفة 
ري، نحػو مميػءر وعمى نحو مػواٍز، يواصػؿ غػوؿ اسسػتيطءف الػذي رصػدت لػه حكومػة نتنيػءهو، فػي الاػءـ الجػء

مميػػوف شػػيكؿ،  ضػػـ األراضػػي الفمسػػطينية فػػي كءفػػة أنحػػء  الضػػفة الغرعيػػة التػػي كشػػفت وثيبػػة تءعاػػة لمػػء  10و
ألػػؼ دونػػـ مػػف  900نحػػو  2915، أف  ػػوات اسحػػتالؿ صػػءدرت منػػذ عػػءـ ”اإلدارة المدنيػػة اإلسػػرا يمية“يسػػمى 

عمػى عنػء  فنػءدؽ فػي  2915ألولػى منػذ عػءـ ،أراضػيهء، وذلػؾ إلػى جءنػب اسػتاداد الحكومػة لمموافبػة، ولممػرة ا
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عطػػء  مػػني مءليػػة حكوميػػة لتنفيػػذ هػػذا المشػػروع الػػذي سػػيعدأ مطمػػ   المسػػتوطنءت البريعػػة مػػف مدينػػة البػػدس، وا 
مءضػػوف فػػي إحكػػءـ سػػيطرتهـ عمػػى كػػؿ مػػء تبػػ  عميػػه أيػػديهـ فػػي ” اإلسػػرا يمييف“مػػء يانػػي أف  2021الاػػءـ ،

الفمسطينية، ومف دوف إيال  أدنػى ” الدونكوشيتية“نيهـ كثيرار المنءورات الضفة الغرعية والبدس، مف دوف أف تا
اهتمػػءـ عاعػػث  يػػءدة السػػمطة والمنظمػػة التػػي رعمػػء تجػػد نفسػػهء عمػػى حػػواّؼ الكءرثػػة، وطنيػػءر وسيءسػػيءر وا تصػػءديءر 

توجه إلى واجتمءعيءر، أو في  مب متءهة التفءوض الابيمة، أو في لضـ الفوضى والفمتءف األمني، في حءؿ ال
األمػػـ المتحػػدة مػػف دوف اسػػتراتيجية عديمػػة  ػػءدرة عمػػى توحيػػد الشػػاب والبػػو  الفمسػػطينية عمػػى أسػػءس وطنػػي 
ديمبراطي، و ءدرة كػذلؾ عمػى إعػءدة الصػراع إلػى جػوهر  عصػفته صػراعءر عػيف شػاب تحػت اسحػتالؿ واحػتالؿ 

 مسطينية.إجال ي استامءري عنصري يسءعؽ الزمف لتصفية مء تعّبى مف أرض وحبوؽ ف
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 د. أساد ععد الرحمف 
، أعمػػػف مؤسسػػػوهء أنهػػػء لػػػف تكػػػوف دولػػػة يهوديػػػة فبػػػط، عػػػؿ دولػػػة 2998عنػػػدمء أ يمػػػت  دولػػػة إسػػػرا يؿ  عػػػءـ 

عصػرؼ النظػر عػف ديػنهـ أو ديمبراطية يتمتػ  فيهػء كءفػة  المػواطنيف  عءلسػالـ والمسػءواة فػي الحبػوؽ المدنيػة، 
عػػػػر هـ أو أصػػػػػمهـ أو جنسػػػػػهـ. لكػػػػػف، مػػػػػف و ػػػػػء   األدعيػػػػػءت السيءسػػػػػية والممءرسػػػػػءت الاءكسػػػػػة لالسػػػػػتراتيجية 
الصهيونية، عءت ماروفءر أف الهدؼ األسمى لكػؿ األحػزاب السيءسػية اإلسػرا يمية هػو الحفػءظ عمػى وجػود دولػة 

ليهودي( في أرض إسرا يؿ ، وذلػؾ عمػى أسػءس معػدأ إسرا يؿ  كوطف  ومي آمف ذي أكثرية يهودية )لمشاب ا
 وامه هدفءف مركزيءف همء4  أرض أكثػر  و عػرب أ ػؿ . وهػذا المعػدأ ععسػءطة هػو الهػدؼ  األسػمى  إلسػرا يؿ، 
وذلؾ ععر اتجءهيف4 أولهمء يتـ ععر تطعيؽ السيءسة اإلحاللية )اسسػتامءرية اسسػتيطءنية( فػي السػيطرة عمػى 

، 2915المستامرات )المستوطنءت( التي تبػءـ عمػى األرض الفمسػطينية المحتمػة عػءـ  األرض، سوا  ععر )أ(
. وثءنيهمػء4 يركػز عمػى 2998أو ععر )ب( رزمة مشءري  تستهدؼ مف تعبى في أرض فمسطيف المحتمة عءـ 

ععػر  ترانسػفير  إرهػءعي صػريي، أو  2915أو  نكسػة   2998طرد الفمسػطينييف، سػوا  كمػء حػدث فػي  نكعػة  
عءت يسمى اليوـ  ترانسفير نءعـ  مف لالؿ  وانيف عنصرية وفءشية هدفهء إجعءر الفمسطينييف عمى مغءدرة  مء

 عالدهـ.
، ععر أسءليب نضءلهـ الاديدة في وجه الانصرية اإلسرا يمية، لتثعيت حبهـ وتأكيػد  98لذا، يساى فمسطينيو 

سػءواة فػي المواطنػة دالػؿ الدولػة الصػهيونية. في أرضهـ. ومف هنء، جء ت مطءلعءتهـ، ضمف إمكءنءتهـ، عءلم
فإسػػػػرا يؿ التػػػػي س تكتفػػػػي عءسسػػػػتيال  عمػػػػى األراضػػػػي ومصػػػػءدرتهء وتهويػػػػدهء، تسػػػػاى لمصػػػػءدرة التػػػػءريخ عػػػػؿ 
واسسػػتيال  عمػػى الػػذاكرة الجمايػػة التءريليػػة لشػػاب عأكممػػه، حيػػث تػػدمر البػػر  والمػػدف الارعيػػة وتعنػػي ألػػر  

 ـ الحءؿ عاد انتهء  سيطرة مرحمػة األحػزاب  اليسػءرية  عمػى الحكػـ فػي إسػرا يؿ لػ شاب اهلل الملتءر . ولبد تفء
عسيطرة اليميف، ليابعه اليميف المتطرؼ، لػيس عمػى الحكػـ فحسػب  2955وذلؾ منذ نشأتهء، فحدث  انبالب  

عػػػؿ وعمػػػى اإلعػػػالـ وعمػػػى عبػػػوؿ شػػػرا ي المجتمػػػ  اإلسػػػرا يمي أيضػػػءر، فأصػػػعحت اسنتلءعػػػءت واسسػػػتطالعءت 
 حدث، عمى حد سوا ، تصب في صءلي اليميف المتطرؼ وأفكءر . األ

وجػػء  فػػي تبريػػر  مجموعػػة األزمػػءت الدوليػػة ، المانػػوف  الاػػودة إلػػى األسءسػػيءت4 األ ميػػة الارعيػػة فػػي إسػػرا يؿ 
والصػػػػػراع اإلسػػػػػرا يمي الفمسػػػػػطيني ، أنػػػػػه  فيمػػػػػء يعبػػػػػى اسهتمػػػػػءـ الاػػػػػءلمي منصػػػػػعءر عمػػػػػى الصػػػػػراع الفمسػػػػػطيني 

فػػػإف هنػػػءؾ صػػػراعءر آلػػػر وثيػػػؽ الصػػػمة عءلصػػػراع األوؿ دالػػػؿ إسػػػرا يؿ نفسػػػهء،  ػػػد س يكػػػوف أ ػػػؿ  اإلسػػػرا يمي،
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لطػػػورة. فلػػػالؿ عبػػػد مػػػف الػػػزمف، تػػػدهورت الاال ػػػءت اليهوديػػػة الارعيػػػة دالػػػؿ إسػػػرا يؿ عمػػػى نحػػػو مسػػػتمر. 
رتفػءع ماػدست فءألغمعية اليهود تنظر إلى األ مية الفمسػطينية عمػى أنهػء غيػر مواليػة، وملرعػة. وعػءلنظر إلػى ا

الوسدة في أوسءطهء، فإنهء تػر  فيهػء تهديػدار ديموغرافيػءر . وأضػءؼ تبريػر المجموعػة4  المواطنػوف الفمسػطينيوف 
مهمشوف سيءسيءر ومحروموف ا تصءديءر، وعػءتوا أ ػؿ  عػوسر سناػداـ المسػءواة المنهجػي، وأكثػر اسػتادادار لمواجهػة 

لصػػػراع الفمسػػػطيني اإلسػػػرا يمي المسػػػء ؿ عنػػػدمء تتاثػػػر المفءوضػػػءت الوضػػػ  الػػػراهف. كمػػػء ُيابلػػػد التفءعػػػؿ مػػػ  ا
فيمهػب الاال ػءت عػيف  -وهي مػء إذا كػءف الفمسػطينيوف سػياترفوف عءلهويػة اليهوديػة إلسػرا يؿ-عبضية جوهرية 
 المجموعتيف .

يػة. مادؿ حػءست الفبػر فػي أوسػءط األسػر الفمسػطينية فػي  إسػرا يؿ  ثالثػة أضػاءؼ مادلػه لػد  األسػر اليهود
واسػتعداؿ الامءلػة األجنعيػة عهػـ، حيػث اسػتوردت  98وممء يفء ـ المشكمة تفشي العطءلة في أوسػءط فمسػطينيي 

في الم ة مف فمسػطينيي  70ألؼ عءمؿ أجنعي لالؿ الابد األلير. عءلمبءعؿ، يايش نحو  100إسرا يؿ  راعة 
ههـ. ويتو ػ   عػءص األطػرش ، مػدير تحت لط الفبػر، وذلػؾ عسػعب السيءسػءت اإلسػرا يمية التمييزيػة تجػء 98

 ماهػػػد يءفػػػء لألعحػػػءث اس تصػػػءدية ، أف يصػػػعي هػػػذا الوضػػػ  أسػػػوأ  عسػػػعب التعػػػءطؤ اس تصػػػءدي الػػػذي عءشػػػته 
، وسيتكرر هذا الاءـ عسعب التعءطؤ اس تصءدي الاءلمي . ثـ يضيؼ أف 2022إسرا يؿ في الرع  األلير مف 

وة كعيػػرة عػػيف الاػػرب واليهػػود مػػف النءحيػػة اس تصػػءدية عسػػعب  إسػػرا يؿ اعترفػػت منػػذ عشػػريف عءمػػءر عوجػػود فجػػ
 2999و 2997السيءسءت التمييزية نحوهـ . كمء أشءر إلى أف  إسرا يؿ عءشت فترات ازدهءر ا تصءدي عػيف 

، لكف لـ يتغير شػي  اتجػء  الاػرب ألف إسػرا يؿ تتعػ  سيءسػة تفضػيؿ نحػو اليهػود. فػإذا 2008و 2001وعيف 
ذا انتكسػت ا تصػػءديءر فسػتكوف نسػػعة الفبػر عنػػد الاػرب أعمػػى انتاشػت ا تصػءديءر  سػػينتاش المجتمػ  اليهػػودي وا 

ألنهـ لف يجػدوا الػدعـ الحكػومي اإلسػرا يمي . وفػي هػذا السػيءؽ،  ػءؿ  جافػر فػرح ، مػدير  مركػز مسػءواة ، إف 
مميػءر دوسر .  97المبػدرة عنحػو  2022في الم ة فبط مف ميزانيػة  1,27الحكومة اإلسرا يمية  رصدت لمارب 

وأشػػءر إلػػى عنػػود عديػػدة فػػي ميزانيػػءت الػػوزارات تسػػتثني الاػػرب عينمػػء ترصػػد مميػػءرات الػػدوسرات لعػػرامج لءصػػة 
 عءليهود فبط، ومنهء مء هو ماد سستياءب المهءجريف الجدد مف اليهود.

لػػػة اس تصػػػءدية ومػػػف جهتػػػه، يػػػر  العروفيسػػػور  عزيػػػز حيػػػدر  عءلجءماػػػة الاعريػػػة، أف  المشػػػكمة األسءسػػػية لمحء
في الم ة مف األراضي لكف ليس لهػـ حػؽ التصػرؼ عهػء ألنهػء  10لمارب تكمف في األرض. فءلارب يممكوف 

مضػػػمومة إلػػػى مجػػػءلس محميػػػة وا  ميميػػػة يهوديػػػة وعءلتػػػءلي س تسػػػتطي  هػػػذ  المجػػػءلس عمميػػػءر التلطػػػيط إل ءمػػػة 
 منءطؽ سكنية أو صنءعية .

 98فمسػػطينيءر مػػف أراضػػي الػػػ  21، واستشػػهءد 2000األ صػػى عػػءـ  ومنػػذ انهيػػءر عمميػػة التسػػوية مػػ  انتفءضػػة
لػػػالؿ احتجءجػػػءت أكتػػػوعر، عػػػدأ هػػػؤس  تنظػػػيـ تظػػػءهرات وتجماػػػءت تضػػػءمنءر مػػػ  سػػػكءف  طػػػءع غػػػزة والضػػػفة 
الغرعيػػػة، ممػػػء عػػػزز التصػػػور لػػػد  اليهػػػود اإلسػػػرا يمييف عػػػأف  مػػػواطنيهـ  مػػػف الفمسػػػطينييف يتحػػػءلفوف مػػػ  ألػػػد 

لشػػاور عػػيف الفمسػػطينييف الاػػرب عػػأف س مكػػءف لهػػـ فػػي إسػػرا يؿ، وعػػءتوا يؤكػػدوف عمػػى أعػػدا هـ، فيمػػء تاػػزز ا
 هويتهـ الفمسطينية وينأوف عأنفسهـ عمى نحو متزايد عف السيءسءت الرسمية اإلسرا يمية.

جممػة  ضػءيء تشػكؿ تحػديءر لهػويتهـ الوطنيػة، منهػء األوضػءع  2998ويواجه فمسطينيو األراضػي المحتمػة عػءـ 
ة واس تصػػءدية. وفػػي هػػذا المجػػءؿ، تسػػء لت صػػحيفة  نيويػػورؾ تػػءيمز  األميركيػػة فػػي تبريػػر سػػءعؽ لهػػء السيءسػػي

 ء مػػة4 كيػػؼ يمكػػف لماػػرب التوفيػػؽ عػػيف هػػويتهـ كمػػواطنيف فػػي دولػػة يهوديػػة، ومػػء هػػو الػػدور المنءسػػب أل ميػػة 
  إلػى أف  إعػالف اسػتبالؿ عرعية متنءمية في ظؿ دولة تؤكد أنهء ديمبراطيػة ويهوديػة؟ وتشػير  نيويػورؾ تػءيمز

عءمػءر تاهػد عمسػءواة كءممػة فػي الحبػوؽ السيءسػية واسجتمءعيػة لجميػ  سػكءنهء، لكػف متوسػط  19إسرا يؿ   عػؿ 
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س يزيد عػف ثمػث  -في الم ة مف السكءف 20الذيف حصموا عمى الجنسية ويشكموف -الدلؿ لد  الفمسطينييف 
 الدلؿ لد  نظرا هـ اليهود.

 22/8/2022، االتحاد، ابوظبي
 

 رئيس ىيئة االركان المصري؟ فيوما الذي يفكر  75
 أمير أورف

ايضػػء ضػػعءط مػػف اسػػرا يؿ ومصػػر عػػيف  2007 2009كمػػء هػػي الحػػءؿ فػػي كػػؿ دورة تاميميػػة كػػءف فػػي سػػنة 
عشرات اللريجيف اسجءنب مف ماهد حرب ذراع العر اسمريكية في كءرؿ سيؿ في عنسمفءنيء. كءف اسسػرا يمي 

يؾ وهو اليػـو عميػد ور ػيس لػوا  الامميػءت فػي هي ػة البيػءدة الاءمػة. والمصػري صػد ي صػعحي هو يو يؿ ستر 
الػػذي ُرفػػ  فػػي اسسػػعوع المءضػػي مػػف  يػػءدة الجػػيش الثءلػػث الػػى رتعػػة مشػػير والػػى تػػولي ر ءسػػة اركػػءف الجػػيش 

 المصري وأصعي نء عء لر يس المجمس الاسكري األعمى.
نءصػػر الػػذي تحػػرر سػػرياء مػػف سػػمطة  ء ػػد  فػػي ظػػءهر اسمػػر عمػػؿ الػػر يس محمػػد مرسػػي مثػػؿ جمػػءؿ ععػػد ال

محمد نجيب، ومثؿ أنور السءدات الذي ثّعت سمطته عضرعة ردعت الجمءعػة التػي كءنػت حػوؿ عمػي صػعري، 
عمػػؿ عمػػػى مواجهػػػة أجػػػزا  مػػػف البيػػػءدة الاسػػػكرية س كمهػػػء. اف هي ػػػة الضػػػعءط الاميػػػء الجديػػػدة التػػػي تامػػػف أنهػػػء 

 اطية اسنتلءعءت عمعءركة الفبهء  ستمضي ماه مسءفة طويمة عمى األ ؿ.تاءرض الفسءد وتريد ديمبر 
اف صػػػعحي الػػػذي ياػػػءرض البءعػػػدة ويفضػػػؿ ـ.ت.ؼ والسػػػمطة الفمسػػػطينية عمػػػى حمػػػءس يػػػزعـ انػػػه س يوجػػػد 
تنء ض ضػروري عػيف اسسػالـ والديمبراطيػة، لكػف س عحسػب النمػوذج الغرعػي الاممػءني. وعحسػب رأيػه السػمعي 

تسػػاينيءت البػػرف المءضػػي حيػػث حػػدث انبػػالب عسػػكري عمػػى حكػػـ جعهػػة اسنبػػءذ اسسػػالمية فػػي الجزا ػػر فػػي 
ألؼ مواطف وتدمير عنى تحتية  يمتهػء مميػءرا دوسر'( لػف يبػود جػيش مصػر ليواجػه  270)سعب كمء  ءؿ ' تؿ 

 ر يس اسلواف المسمميف.
، عءعتعػءر ذلػؾ مفتءحػء لفهػـ عػءلـ اف ترفياه المفءجي  حفز كثيريف الى تصػفي الكتػءب الػذي نشػر  كػءرؿ سيػؿ

ضءعط ذي منصب مركزي في اسدارة المصرية الجديدة4 فهػو ذو رأي؛ وهػو يؤيػد التػأليؼ عػيف سػمطة مركزيػة 
 وية واجرا ات ديمبراطية عحسب نموذج عرعي )س غرعي(؛ وهػو ياػءرض انحػالؿ دوؿ لتصػعي أ ػءليـ طء فيػة 

اف تكؼ عف الدعـ المطمؽ سسرا يؿ واف تسػتامؿ المسػءعدة  )الاراؽ وسوريء اليوـ(؛ وهو يطمب مف واشنطف
الاسػػكرية التػػي تاطيهػػء لهػػء كػػأداة ضػػغط سنشػػء  دولػػة فمسػػطينية؛ وُيحػػذر مػػف عمميػػة عسػػكرية عمػػى المشػػروع 

 الذري اسيراني ويطمب ماءممة مسءوية لػ 'الترسءنة الذرية التي تممكهء اسرا يؿ'.
ات جري ػػة جػػدا، وغءعػت فػػي حينهػػء عػػف نظػر أصػػحءب الر ءعػػة فػػي اف وثيبػة صػػعحي التػػي اشػػتممت عمػى اشػػءر 

النظػػػػءـ، تُنػػػػذر عوجػػػػود مسػػػػتو  جديػػػػد فػػػػي البػػػػءهرة يثيػػػػر الفضػػػػوؿ لبػػػػءدة  ػػػػومييف متػػػػدينيف س يلشػػػػوف ملءلفػػػػة 
 المواضاءت.

يشتهي صعحي تدلال امريكيء ا تصءديء أكثر مف الاسكري و'لطة مءرشءؿ' جديػدة، عػؿ يشػتهي أفكػءر تاػءوف 
ؿ لطػػة الوسػػيط اريػػؾ جونسػػتوف لتبءسػػـ مػػء  نهػػر اسردف. هػػو فػػي السءدسػػة واللمسػػيف مػػف عمػػر  ا ميمػػي مثػػ

وكػػءف ولػػدا فػػي حػػرب اسيػػءـ السػػتة )التػػي يصػػفهء عأنهػػء نصػػر عسػػكري اسػػرا يمي مّيػػؿ السيءسػػة اسمريكيػػة فػػي 
وكءف فتى فػي المنطبة الى مصمحة اسرا يؿ عفضؿ البوة السيءسية لجمءعة الضغط اسسرا يمية في واشنطف(، 

حػػػرب يػػػـو الغفػػػراف. وهػػػو يػػػر  اف اسمػػػريكييف الطػػػأوا لطػػػأ شػػػديدا عتبػػػديمهـ طػػػء رات الفػػػءنتوـ التػػػي نفػػػذت 
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 2982الهجمػػءت الاميبػػة فػػي مصػػر فػػي حػػرب اسسػػتنزاؼ وألطػػأوا عتأييػػدهـ سسػػرا يؿ فػػي حػػرب لعنػػءف فػػي 
 واسستمرار في احتالؿ الضفة الغرعية والجوسف.

ـ أنػػور السػػءدات و'تطعيػػ  الاال ػػءت السيءسػػية واس تصػػءدية' عػػيف مصػػر واسػػرا يؿ تنػػءوس انػػه يتنػػءوؿ معػػءدرة سػػال
موضوعيء، لكنه  ميؿ الشكر عمى المسءعدة اسمريكية لمصر، وهو يراهء مكءفأة منءسعة لمبدرة اسمريكية عمى 

 نبؿ  وات عسكرية في  نءة السويس وضمءف التجءرة والتزويد عءلنفط مف البنءة.
س تصءب اسرا يؿ عءلذعر مف عرنءمج صعحي الذي س يعػث الشػوؽ الػى تغييػر الاػداوة الفءعمػة، فحتػى ينعغي أ

لو توترت الاال ءت فءنه س يتو   اف يمتبي الاميد ستريؾ م  زميمه في الدراسة في ميػداف البتػءؿ. لكػف يجػب 
نهء ستضغط مػف اجػؿ اف يؤلػذ عميهـ في الحكومة وفي هي ة البيءدة الاءمة اف يدركوا اف مصر  د تغيرت وأ

 مو فهء مف النزاع الاميؽ في فمسطيف والذرة اسسرا يمية واسيرانية، في الحسعءف.
 22/8/2022ىآرتس 
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 دوؼ فءيسغالس
ؼ ر ػيس'. فػي موضػوع وجػودي، المءدة اسولى مف البءنوف اسسءسي ر يس الدولة يبرر4 'في ر ءسة الدولة يبػ

مثؿ التو يت المنءسػب لهجػوـ عمػى ايػراف، ر ػيس الدولػة لػيس فبػط مػف حبػه أف ياػرب عػف رأيػه عػؿ هػو ممػـز 
 عءف يفاؿ ذلؾ.

، هػو السيءسػي 2شماوف عيرس هو مػف يتعػوأ المنصػب الرسػمي اسعمػى فػي دولػة اسػرا يؿ، هػو المػواطف ر ػـ 
لصيءت المحعوعة لمغءية في اسرا يؿ. يجدر عء واله أف تطمؽ واف ينظر اسسرا يمي المبدر في الاءلـ وأحد الش

فيهء عءهتمءـ شديد ليس فبػط عسػعب مكءنتػه الجمءهيريػة السػءمية، عػؿ وايضػء عفضػؿ المامومػءت الموثو ػة التػي 
لديه، لعرته الهء مة التي جماهء في عشػرات سػنوات توليػه لممنءصػب اسعمػى فػي اسػرا يؿ وعال ءتػه السيءسػية 

 في الاءلـ، وس سيمء في الوسيءت المتحدة.
'الاصػػعة المجهولػػة التػػي تلتعػػى  لمػػؼ لبػػب 'مبرعػػي نتنيػػءهو' سػػات الػػى 'تػػذكير الػػر يس عمنصػػعه'، وعتاعيػػر 
آلػػر4 'ا اػػػد صػػػءمتء، لػػػيس هػػػذا شػػػأنؾ'. و ءحػػػة وغعػػػء 4 الموضػػػوع هػػػو اطال ػػػء مػػػف شػػػأف ر ػػػيس الدولػػػة، عبػػػوة 

لػػـ يػػذكر 'المبرعػػوف' ر ػػيس الػػوزرا  ايضػػء عأحػػد أدوار  الهءمػػة4 الحفػػءظ منصػػعه. لسػػءرة أنػػه فػػي أجػػوا  التػػذكير 
والتطػوير لمحمػػؼ اسسػػتراتيجي مػ  الوسيػػءت المتحػػدة، الػذلر السيءسػػي اسسػػءس، ورعمػء الوحيػػد، لدولػػة اسػػرا يؿ 

 الحمؼ الذي يوجد اليـو في درؾ لـ يشهد له مثيؿ.
أ والػه، يػذكر المبرعػوف مػف ر ػيس الػوزرا  عػػ 'لطي تػه'  لمرد عمى الر يس عيرس 'عمػى  يءسػه' والتبميػؿ مػف وزف

اسولى عمعءدرة اتفء ءت اوسمو. عشكؿ عءـ، كممة 'اوسمو' هي شاءر مضموف لتسليف البعيمة 'الميكوديػة'4  مػت 
'اوسػػمو' فػػءذا عػػدـ الرفػػءؽ يعػػدأ عءلغميػػءف. ولكػػف اذا كػػءف عءلفاػػؿ اتفػػءؽ اوسػػمو مصػػيعة تءريليػػة، عمػػى حػػد رأي 

فػػور انتلػػػءب عنيػػءميف نتنيػػءهو لر ءسػػػة  2991'، فػػال ينعغػػي اس اسسػػػؼ عمػػى أنػػه لػػـ يمػػػَغ فػػي الاػػءـ 'المبػػرعيف
وكءنت في حينه في عداية لطءهء؛ فممءذا لـ  2997 2991الوزرا . لبد ا يمت السمطة الفمسطينية عيف اعواـ 

يػة' تبتػرب ويمناهػء عشػجءعة يامؿ السيد نتنيءهو عمى تفكيكهء؟ فمف مثمه يمكنه اف يالحظ 'المصػء ب التءريل
 وتصميـ؟
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، عفضؿ اتفء ءت اوسمو، فءف ادارة حيءة نحو  مميوف فمسطيني يسكنوف في يهودا والسءمرة وغػزة هػي  1.7اليـو
عمى السمطة الفمسطينية وليس عمػى دولػة اسػرا يؿ. فمتتػذكروا، ايهػء المبرعػوف4  عػؿ 'اوسػمو' اسػرا يؿ هػي التػي 

 ليومية في المنءطؽ الفمسطينية، كمء افترض البءنوف الدولي.تحممت المسؤولية عف الحيءة ا
اسػػػرا يؿ هػػػي التػػػي أ ءمػػػت العنػػػى التحتيػػػة، وردت الكهرعػػػء  والميػػػء ،  ػػػدمت اللػػػدمءت فػػػي الصػػػحة، التامػػػيـ، 
المواصالت، ادارة العمديءت، السجؿ السكءني، النظءـ الاءـ، حفظ النظػءـ والجهػءز البضػء ي. هػي التػي  ػدمت 

 ت المدنية الالزمة لمسكءف ودفات رواتب اسؼ الاءمميف في اسدارة الاءمة الفمسطينية.عمـو اللدمء
مءذا كءف سيحصؿ لنء اليوـ، لػو كػأف حكومػة نتنيػءهو، تمػؾ التػي تجػد صػاوعة فػي ضػمءف رفػء  ماظػـ سػكءف 

 اسرا يؿ، ستضطر الى الانءية أيضء عمالييف الفمسطينييف؟
را يميوف عمػػى إدارة حيػػءة ماليػػيف المسػػتهمكيف لالسػػتثمءرات واللػػدمءت مػػء هػػو الػػثمف الػػذي كػػءف سػػيدفاه اسسػػ

ولكػػنهـ س يسػػءهموف فػػي شػػي  فػػي ا تصػػءد الدولػػة، س فػػي الضػػرا ب وس فػػي المشػػءركة فػػي  ػػوة الامػػؿ؟ هػػذ  
 ستكوف ععسءطة مصيعة.

ذا هػو السػجف  ءؿ لي ذات مرة فمسطيني واحػد اف 'اوسػمو' هػو 'ترتيػب اسػرا يؿ ععبػري'. فػي مػءذا؟ سػألت. 'هػ
الوحيػػػد فػػػي الاػػػءلـ الػػػذي يكػػػوف فيػػػه السػػػجنء  فبػػػط هػػػـ المسػػػؤولوف عػػػف اعءلػػػة أنفسػػػهـ، دوف أي مشػػػءركة مػػػف 

 اسدارة.
اسػػرا يؿ تتمتػػ  عصػػالحيءت صػػءحب السػػيءدة فػػي منػػءطؽ الفمسػػطينييف، ولكنهػػء غيػػر ممزمػػة عواجعػػءت صػػءحب 

. يجػدر عءحػػد 'المبػرعيف' اف يتصػؿ عػءلر يس عيػػرس وياتػذر لػه. عمػػى  السػيءدة؛ هػذ  هػي لالصػػة 'اوسػمو' اليػـو
 نزعة الشر، ولكف عءسسءس عمى الغعء .
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