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 والجيش تأخر في الرد اإلسرائيمية وراء ىجوم سيناء.. 242: الوحدة ء في الجيش المصريلوا 2
كشؼ المواء أحمد رجائي عطية أحد قادة ومؤسسي العمميػات الااةػة فػي مةػر  فػي حػوار   :هانى بدرالديف

في أحداث رفح  مع مجمة "األهراـ العربي" الذي تنشر  في العدد الةادر اليوـ  عف أف هناؾ دورا إلسرائيؿ  
فػي سػيناء  وهنػاؾ  92;2تابعة لمموساد اإلسرائيمي  أنشػئت عػاـ  424معمنا أف هناؾ وحدة إسرائيمية اسمها 

وحدات أارى ماتةة بكؿ بمد أو منطقػة  حيػث أنشػل الموسػاد مجموعػات تكػوف وليقػة الةػمة بالمكػاف الػذي 
العمػػ ء يشػػبهوف مػػف يعيشػػوف بتمػػؾ  سػػتعمؿ بػػت  وتتػػولى ضػػرس أع ػػائها فػػي تمػػؾ المنػػاطؽ  ويكػػوف هػػؤ ء

يقومػػوف بعمميػػات التجنيػػد والتحػػريض لمسػػكاف وعمميػػات  المنػػاطؽ ويعيشػػوف مػػلمهـ  فهػػـ ملػػؿ الا يػػا النائمػػة 
سرائيؿ.  أارى لزعزعة ا ستقرار وتحقيؽ أهداؼ الموساد وا 

دة ااةة لكؿ دولة وأ اؼ أنت تابع إنشاء تمؾ المجموعة حيف كاف في الادمة بالقوات المسمحة  فهناؾ وح
عربيػة  يتعػػايش أفرادهػػا دااػػؿ تمػػؾ الدولػػة  فهنػػاؾ "إيجػػوز" وت ػػـ وحػػدات الػػدروز سػػواء فػػي لبنػػاف أو سػػوريا  
ووحدة "دجانيف" في لبناف  ووحدة "حازوؼ" وتعمؿ في سوريا  ووحدة "شاكيد" التػي تعمػؿ فػي األردف وشػماؿ 

التي تعمػؿ فػي سػيناء   424العالـ العربي  والوحدة  السعودية  ووحدة "المادكاؿ" التي تعمؿ عمى مستوى كؿ
 وكذلؾ الوحدة "كيدوف" التي تعمؿ في حوض النيؿ.

وأو ػػح المػػواء رجػػائي أف تمػػؾ الجماعػػات المتطرفػػة هػػي اليػػد التػػى تتحػػرؾ بنػػاء عمػػى أوامػػر مػػف المػػ   هػػذا 
لجماعػػػات التػػػي ت ػػػـ بال ػػػبط هػػػو شػػػكؿ الع قػػػة بػػػيف إسػػػرائيؿ والكػػػرب عامػػػة الػػػذيف يحركونهػػػا  وبػػػيف تمػػػؾ ا

"المطاريػػد" الرػػاريف مػػف القػػاهرة وبقيػػة المحافظػػات والػػذيف هربػػوا مػػف السػػجوف وربمػػا أي ػػا بعػػض الرمسػػطينييف 
 الهاربيف.

ويو ػػػح المػػػواء رجػػػائي فػػػي الحػػػوار الػػػذي تنشػػػر  مجمػػػة "األهػػػراـ العربػػػي" تراةػػػيؿ تمػػػؾ المجموعػػػة اإلسػػػرائيمية 
هػػداؼ الكربيػػة لمسػػيطرة عمػػى سػػيناء  ببسػػط سػػيطرة إسػػرائيؿ الااةػػة وأسػػباب هجػػـو رفػػح  والكػػرض منػػت  واأل

عمى شماؿ سيناء  وسيطرة ا تحاد األوروبي عمى الجنوب  مطالبا با لترات لتمؾ الماططات  والعمؿ عمى 
 وقرها وسرعة تنمية وتعمير سيناء.

 23/8/2022، األىرام، القاىرة
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 ييز منتجات المستوطنات اإلسرائيميةإفريقيا عمى تمتشكر سفير جنوب  الفمسطينية السمطة 

تمييز منتجات المستوطنات بشعار وع مة  إفريقيارحبت السمطة الرمسطينية بقرار جنوب : الحياة -لندف 
 أراضالمستوطنات ضير شرعية ومقامة عمى  أفباعتبار  إسرائيؿااةة تاتمؼ عف تمؾ التي تنتج في 

 . فمسطينية احتمت عاـ 
القرار ليس بمنع منتجات المستوطنات  إف " معا"ا قتةاد الوطني عبد الحريظ نوفؿ لوكالة  وقاؿ وكيؿ وزارة

نما  إفريقياجنوب  إلىمف الداوؿ  حتى   تكوف معراة مف  اإلسرائيميةبتمييزها بع مة عف المنتجات  وا 
 إفريقيارير جنوب الوزارة شكرت س أف وأكدال رائب  وتكوف وا حة لممواطنيف الذيف يرضبوف بمقاطعتها. 

عمى استعداد لتزويد  المعمومات والقوائـ عف جميع منتجات المستوطنات   أنهاعمى هذ  الاطوة  وأكدت 
 والتعاوف المشترؾ.  إفريقياتطوير الع قة التجارية مع جنوب  إلى باإل افة
. وكاف الموقع ملؿ بريطانيا وهولندا في هذا الةدد أوروبيةحذت حذو دوؿ  إفريقياجنوب  أف وأ اؼ

أنت سيتـ استدعاء سرير جنوب أفريقيا إلى مقر  أمسمف  أوؿذكر  "يديعوت أحرونوت"ا لكتروني لةحيرة 
. كما اعتبرت وزارة الاارجية أف هذا اإلجراء ضير مسبوؽ  األمر الذي يشكؿ اإلسرائيميةوزارة الاارجية 

 .قائمًا عمى التررقة القومية والسياسية "تمييزًا ةارااً "
 //الحياة، لندن، 

 
 عباس المجمس الوطني الفمسطيني يدين تصريحات ليبرمان ضدّ  

المتطرؼ  اإلسرائيمياستنكر المجمس الوطني الرمسطيني أمس تةريحات ورسالة المستوطف  :بترا - عماف
وعداًء  جوزيؼ ليبرماف  د الرئيس الرمسطيني محمود عباس والتي حممت تحري ًا رسميا وتداً  سافراً 

 عنةريًا وحقدًا عمى مبادئ الس ـ التي يجسدها ن اؿ الشعب الرمسطيني.
وحّمؿ المجمس  في تةريحات مف مقر  في عماف  إسرائيؿ كامؿ المسؤولية تجا  ما يحةؿ لمرئيس عباس  

طنوف مشيرا إلى ترافؽ هذ  الحممة السياسية العدوانية مع حم ت اإلرهاب والتطهير التي يمارسها المستو 
 بزعامة ليبرماف في األرا ي الرمسطينية المحتمة.

وقاؿ رئيس المجمس سميـ الزعنوف "إف هذ  الرسالة وما ورد فيها مف دعوات تؤكد عنةريتت وروحت العدائية 
وتدلؿ عمى إةرار تحدي إسرائيؿ إلرادة المجتمع الدولي وقراراتت ونداءاتت المستمرة لتحقيؽ الس ـ في 

ف ه ذا النهج العدواني ليس جديدا عمى إسرائيؿ فقد سبؽ لها أف مارستت بكؿ ة فة  د الشهيد المنطقة  وا 
 ياسر عرفات  ويظهر أي ا رف ا إسرائيميا رسميا لمتعامؿ مع الشريؾ الرمسطيني مف أجؿ تحقيؽ الس ـ".

دراؾ أف إسرائيؿ  هي التي ت ع العراقيؿ وطالب المجنة الرباعية ودوؿ العالـ وبرلماناتها تحمؿ مسؤولياتها وا 
 في طريؽ الس ـ.

 //الغد، عمان، 
 
 
 
 
 مسطين تسكن في قمب مرسي والقيادة المصريةغزة: ف داخمية 
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فتحي حماد السمطات المةرية ومرسي شاةيًا  ضزةانتقد وزير الداامية في حكومة : فتحي ةّباح -ضزة 
الجاري.  ة عمى موقعها اإللكتروني في   في تةريحات نشرتها الوزار رفح عمى امرية إض ؽ معبر

 ."ما ذنب ضزة أف ُي يؽ عميها  وفي الوقت ذاتت تُرتح معابركـ مع ا حت ؿ؟"وتساءؿ حماد: 
اإليعاز ". وطالب القيادة المةرية بػ"إف لـ تكف فمسطيف بيف أعينكـ  فعميكـ تعديؿ البوةمة والمسار"وقاؿ: 

عاناة الرمسطينييف الراضبيف بالسرر مف الط ب والمر ى وحممة بعودة العمؿ عمى معبر رفح لتاريؼ م
عمى مةر فتح معبر رفح في شكؿ دائـ لألفراد والب ائع قبؿ أف ". وشدد عمى أف "اإلقامات والمعتمريف

 ."تهدـ األنراؽ التي تعتبر شرياف الحياة لكزة المحاةرة
تةريحات حماد األايرة ُفسرت في شكؿ "ي إف في بياف نشرتت عمى موقعها في اليوـ التال الوزارة وقالت
يكّف كؿ ا حتراـ والتقدير لمرئيس مرسي وُيلني عمى قراراتت واطواتت في إدارة ". وَأ افت أف حماد "ااطئ

يكوف حماد هاجـ الرئيس مرسي  أو ساوى بيف مةر اللورة وعهد الماموع ". ونرت الوزارة أف "مةر اللورة
 ."فمسطيف تسكف في قمب الدكتور مرسي والقيادة المةرية"أف   وشددت عمى اللقة "مبارؾ

 //الحياة، لندن، 
 
 يبعث رسائل متطابقة لقادة أمميين حول اعتداءات المستوطنين منصوررياض  

بعث المراقب الدائـ لرمسطيف لدى األمـ المتحدة في نيويورؾ  السرير رياض منةور   :القدس –راـ اهلل 
ورئيس الجمعية العامة لألمـ  "فرنسا"لى األميف العاـ لألمـ المتحدة ورئيس مجمس األمف رسائؿ متطابقة إ

المتحدة  حوؿ أعماؿ العنؼ واإلرهاب وجرائـ الكراهية العنةرية التي ترتكب مف قبؿ المستوطنيف 
ة المحتمة  اإلسرائيمييف ضير الشرعييف  د السكاف المدنييف الرمسطينييف وممتمكاتهـ في األرض الرمسطيني

 بما فيها القدس الشرقية.
 //القدس، القدس، 

 
 ضائقة مالية في السمطة الفمسطينية أيةلمواجية  أمانتشكيل شبكة يوسف:  أبوواصل  

أعمف ع و المجنة التنريذية لمنظمة التحرير واةؿ أبو يوسؼ أف "لجنة المتابعة العربية  :القدس - راـ اهلل
قرارا بتشكيؿ شبكة أماف مالية لمتعزيز ةمود السمطة الرمسطينية أماـ حممة  درتأةفي اجتماعها األاير 

ال كوط وا بتزاز المالي الذي تتعرض لت للنيها عف التوجت لألمـ المتحدة لمحةوؿ عمى ع و مراقب 
 لرمسطيف في الجمعية العمومية".

ؿ األجنبية الةديقة لتعزيز قرار وأ اؼ في حديث لػ"ةوت فمسطيف" إف "القيادة يمكف أف تمجل إلى الدو 
وأو ح أبو يوسؼ أف "حجـ شبكة األماف المالي المذكورة  المالي". األمافلجنة المتابعة العربية ودعـ شبكة 

يبمغ مئة مميوف دو ر تدفع مباشرة لمسمطة الوطنية لمواجهة أية  ائقة مالية قد تتعرض لها اةوةا في 
 ةالمائالحاجة لزيادة حجـ القيمة المالية لهذ  الشبكة بحيث يتجاوز وشدد عمى  تلميف رواتب الموظريف".

 مميوف دو ر.
 //القدس، القدس، 

 
 
 الخضري: فتح معبر رفح ثالثة أيام أسبوعيًا غير كاف  النائب  
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أكد رئيس المجنة الشعبية لمواجهة الحةار  النائب جماؿ الا ري  أف فتح معبر رفح  :القدس – ضزة
 لة أياـ فقط أسبوعيًا ضير كاؼ  مطالبًا برتحت بشكؿ دائـ تمبية لحاجة المواطنيف الممحة ولمتاريؼ البري ل
وناشد الا ري في تةريح ةحري لت الاميس  "السمطات المةرية بإعادة فتح معبر رفح كما كاف  عنهـ.

حةار اإلسرائيمي منذ قبؿ هجوـ سيناء اإلجرامي لمتاريؼ مف معاناة سكاف القطاع الذيف يرزحوف تحت ال
 ستة أعواـ".

 //القدس، القدس، 
 
 المجدالني يبحث مع ممثمة ىولندا دعم القطاع التعاوني وصندوق التشغيل الفمسطينيرام اهلل:  

التقى وزير العمؿ أحمد مجد ني مع مملمة هولندا لدى السمطة الوطنية بريجيتا تازي ر  : القدس - راـ اهلل
التعاوف بيف في مجاؿ دعـ القطاع التعاوني في فمسطيف  ودعـ دور الةندوؽ  وبحث معها فرص

 الرمسطيني لمتشكيؿ والحماية ا جتماعية  وقطاع التعميـ التقني والتدريب المهني.
 //القدس، القدس، 

 
 فمسطيني: حريق األقصى لن ينطفئ إال بتحريره  نائب 

الرمسطيني حسني البوريني بلف حريؽ المسجد األقةى والذي مر قاؿ النائب في المجمس التشريعي : نابمس
وشدد  عاما "لـ ينطرئ بعد ولف ينطرئ إ  بتحرير  مف المحتؿ الذي يعيث فيت فسادا ودمارا". عميت 

" رورة استعادة وتحقيؽ المحمة الوطنية حتى يكوف الشعب الرمسطيني قادرا عمى مواجهة ماططات 
 ا حت ؿ وجرائمت".

 //س برس، قد
 

 محمود الزىار ينفي عالقتو بصفحة تحمل اسمو عمى موقع الفيس بوك 10
نرى الدكتور محمود الزهار  ع و المكتب السياسي لحركة "حماس" ع قتت بلي ةرحة عمى موقع : ضزة

( 8-32وأكد الزهار في تةريٍح مساء اليوـ الاميس ) التواةؿ اإلجتماعي "فيس بوؾ" تحمؿ اسمت وةرتت.
وزعت المكتب اإلع مي لمحركة بكزة أف الةرحة التي تحمؿ اسمت عمى الريس بوؾ   تملمت و  تملؿ 

 مواقرت.
وكانت ةرحة تحمؿ اسـ الزهار  عمى الريس بوؾ  نشرت تةريحات تنتقد بشدة السمطات المةرية لرتحها 

 الجزئي لمعبر رفح  مقابؿ مرتح معبر طابا أماـ الةهاينة. 
 23/8/2012سطيني لإلعالم، المركز الفم

 
 يطالب بإبعاد المتطرفين من الحكومة اإلسرائيمية األحمد عزام 11

قاؿ القيادى فى حركة "فتح" عزاـ األحمد  إف جدية الحكومة اإلسرائيمية فى تحقيؽ : ) أ.ش.أ(-راـ اهلل
الاارجية افيجدور الس ـ تكمف فى التامص مف شاةيات متطرفة   تتكمـ إ  بمكة المافيا  أملاؿ وزير 

ليبرماف  الذى طالب فى رسائؿ وجهها لمجنة الرباعية الدولية وعدد مف الشاةيات الدولية باستبداؿ الرئيس 
 الرمسطينى محمود عباس  كونت يشكؿ عقبة أماـ تقدـ عممية الس ـ.
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سرائيمى فى وأعرب األحمد  فى تةريح لت مساء اليـو  عف رفض السمطة الرمسطينية القاطع لمتداؿ اإل
 الشلف الرمسطينى الداامى.

نما  وأكد أف تةريحات وزير اارجية إسرائيؿ ليست مراجئة وهذا موقرت اللابت ليس مف الرئيس عباس فقط وا 
مف الو ع الرمسطينى برمتت  فهو مناهض لمس ـ وأى إمكانية إلقامة دولة فمسطينية مستقمة  وهو يملؿ 

 ؼ.التيار الةهيونى المتعةب والمتعجر 
ونرى األحمد حدوث أى جديد بشلف المةالحة  قائ "   جديد إط قا ولف يكوف هناؾ أى جديد قبؿ أف 
تعود لجنة ا نتاابات إلى عممها فى ضزة ومف لـ نبدأ بتشكيؿ الحكومة التى ستعمؿ عمى تنريذ اتراؽ 

 المةالحة".
 23/8/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 الح والنيوض بحركة فتح في غزةنبيل شعث: ماضون في مشروع اإلص 12

راـ اهلل : قاؿ ع و المجنة المركزية لحركة فتح مروض التعبئة والتنظيـ في المحافظات الجنوبية  الدكتور 
نبيؿ شعث  اف قيادة الحركة ما ية في اطوات استنهاض التنظيـ في قطاع ضزة  مؤكدا استمرار العمؿ 

وأو ح شعث  في  دة الى القمة في إطار ترميـ البيت الرتحاوي.في اإلعداد ل نتاابات الداامية مف القاع
تةريح ةحافي  أمس  اف ا نتاابات هي الحؿ لماروج مف األزمات المت حقة التي تعةؼ بحركة فتح 

 .منذ سنوات
 24/8/2012األيام، رام اهلل، 

 
 حماس: إجبار األسرى عمى التفتيش العاري جريمة صييونية ممنيجة 13

ماس" ا حت ؿ الةهيوني مف التداعيات الاطيرة  نتهاكاتت  د األسرى الرمسطينييف في حذرت حركة "ح
سجونت  مستنكرة بشدة في ذات الوقت إجبارهـ عمى الترتيش العاري  الذي يعّبر عف السموؾ الجباف 

 والمشيف لجنود ا حت ؿ  ويدّلؿ عمى هزيمتهـ النرسية.
تعقيبًا عمى اقتحاـ وحدات ةهيونية ااةة -مسؤوؿ فيها وأكدت الحركة في تةريح ةادر عف مةدر 

جبار األسرى عمى الترتيش العاري وا عتداء عميهـ  .سجف راموف العسكري وا 
 23/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تثمِّن موقف جنوب إفريقيا الرّافض لسياسة االحتالل االستيطانية 14

نوب إفريقية بو ع ع مات عمى ب ائع يتـ إنتاجها في لمنت حركة "حماس" عاليا قرار حكومة ج
المستوطنات الةهيونية تعبيرا عف موقرها الّرافض لسياسة ا حت ؿ اإلجرامية والعنةرية  د شعبنا 

 الرمسطيني وأر ت ومقدساتت ورفض سياسة ا ستيطاف.
جاننا لوةؼ عف استه -( 8-32وأعربت الحركة في تةريح لمةدر مسؤوؿ فيها اليوـ الاميس )

ا حت ؿ لقرار جنوب أفريقيا بػ"العنةري"  مؤكدة أف العنةرية "إنما هو وةؼ ينطبؽ عمى ا حت ؿ في 
 كؿِّ سياساتت وماططاتت وجرائمت".

وقالت "إننا في الوقت الذي نقّدر الموقؼ المشّرؼ لحكومة جنوب إفريقية  فإنَّنا ندعو كافة الدوؿ 
 الةهيوني الكاةب الذي يمعف في حربت  د الشعب واألرض والمقدسات".  والحكومات إلى مقاطعة الكياف
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 23/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 فتح: التحريض عمى عباس يستيدف إجياض التوجو لألمم المتحدة طمبا لمعضوية 15
وزير  ربطت حركة فتح بيف حممة التحريض اإلسرائيمية المتواةمة  التي يقودها: راـ اهلل: كراح زبوف

الاارجية أفيكدور ليبرماف  عمى الرئيس محمود عباس )أبو مازف(  ونيتت التوجت إلى األمـ المتحدة لطمب 
دولة ضير ع و في سبتمبر )أيموؿ( القادـ. وقالت الحركة في بياف أمس إف تةريحات ليبرماف تهدؼ إلى 

سطيف في األمـ المتحدة والتكطية إجهاض مسعى القيادة الرمسطينية لمحةوؿ عمى ع وية مراقب لدولة فم»
 «.)بنياميف( نتنياهو المتطرفة -عمى جرائـ حكومة ليبرماف 

التحريض المتواةؿ مف قبؿ ليبرماف عمى الرئيس عباس  »وأكد المتحدث باسـ الحركة فايز أبو عيطة أف 
قيؽ أهداؼ تح لف يلنيت عف مواةمة التمسؾ باللوابت والحقوؽ الوطنية الرمسطينية  والم ي قدما نحو

  .وآماؿ الشعب الرمسطيني
 24/8/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 غالق معبر رفح "غير مقبول"إالجياد:  16

انتقد نائب األميف العاـ لحركة الجهاد اإلس مي زياد الناالة استمرار إض ؽ معبر رفح البري أماـ : وكا ت
وقاؿ الناالة في تةريح ةحافي   وضير مقبوؿ.أهالي قطاع ضزة  عادًا تواةؿ اض قت إجراًء ضير مرهوـ 

 الاميس: "لقد ترهمنا إض قت في أوؿ األمر نظرًا لإلجراءات األمنية والتي تـ اتااذها بعد جريمة سيناء".
وأ اؼ: كمنا استنكرنا هذ  الجريمة بشدة لكف هذا   يعني إط قًا أف يتـ اعتقاؿ مميوف ولمانمائة ألؼ 

 يف بالدليؿ القاطع أنت   ع قة لمرمسطينييف بها".فمسطيني بعد جريمة تب
وبيف الناالة أنت في حاؿ لـ يتـ تشكيؿ المعبر بشكؿ فوري فإف مف حؽ الشعب الرمسطيني أف يرهـ أنت 

  معاقب وأف السمطات المةرية وجدت ذريعة إلض قت. 
 23/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 اسحممة عمى موقع "فيسبوك" لدعم عب تطمقفتح  17

أطمقت الةرحة المركزية لحركة التحرير الوطني الرمسطيني "فتح" عمى موقع التواةؿ ا جتماعي  :راـ اهلل
حممة "كمنا امرؾ يا ريس" دعما لرئيس السمطة الرمسطينية ورئيس الحركة محمود عباس    "فيسبوؾ"

ائيؿ وبعض األطراؼ بقيادة عباس مف قبؿ إسر   لمواجهة "الهجمة الشرسة  د الشرعية الرمسطينية 
 األارى".

وقالت مرو ية التعبئة والتنظيـ في حركة "فتح" في بياف ةحري تمقت "قدس برس" نساة عنت اليـو 
( إف مجموعة مف الشباب الرمسطيني مف ال رة الكربية وقطاع ضزة والقدس والشتات شارؾ 32/8الاميس )

القيادة الرمسطينية ونشرها عمى ةرحات  في هذ  الحممة عف طريؽ عمؿ تةاميـ تعبر عف ت امنهـ مع
 مواقع التواةؿ ا جتماعي.

وأ اؼ البياف أف هناؾ تحركات ستقوـ بها هذ  المجموعات تتملؿ في مسيرات ومهرجانات جماهيرية لدعـ 
القيادة الرمسطينية ومواقرها في الحراظ عمى الحقوؽ المشروعة واللوابات الرمسطينية وسيتـ اإلع ف عف هذ  

 تحركات في موعدها المناسب.ال
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 23/8/2012قدس برس، 
 

 يواصل التحريض ضد عباس ويتيمو بممارسة "إرىاب ديبموماسي" ليبرمان 28
اف   ل ذاعػػة ا سػػرائيمية امػػس وزيػػر الاارجيػػة ا سػػرائيمي افيكػػدور ليبرمػػاف: قػػاؿ أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

اسػػيًا"  ػػد اسػػرائيؿ فػػي ا مػػـ المتحػػدة وضيرهػػا فػػي الػػرئيس محمػػود عبػػاس )ابػػو مػػازف(  يمػػارس "ارهابػػًا ديبموم
المجتمع الدولي  ويةؼ الناشطيف الرمسطينييف بػ "المقاتميف مف اجؿ الحرية". وأ ػاؼ: "يوجػد تقسػيـ لمعمػؿ 
بيف )رئيس حكومة "حماس" اسماعيؿ( هنية وابو مازف ... يقػود هنيػة و)رئػيس المكتػب السياسػي لػػ "حمػاس" 

مسػػمح  ويقػػػود ابػػػو مػػػازف ا رهػػاب الديبموماسػػػي  ولسػػػت متلكػػدًا ايهمػػػا اكلػػػر اطػػػورة االػػد( مشػػػعؿ ا رهػػػاب ال
 بالنسبة الينا".

وتابع ليبرماف الذي يتزعـ حزب "اسرائيؿ بيتنا" اليميني القومي المتطرؼ  اف "ابػو مػازف يقػود حممػة تحػريض 
رائـ حػػػرب  ويػػػدعو الػػػى  ػػػد اسػػػرائيؿ عمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة  وينعتهػػػا بدولػػػة الرةػػػؿ العنةػػػري  ويتهمنػػػا بجػػػ

 تحقيقات ماتمرة  دنا في مجمس حقوؽ ا نساف  ويقوـ بسمسمة مف الاطوات األحادية الجانب".
 24/8/2022، الحياة، لندن

 
 تنحية عباس مّسًا بالمصمحة اإلسرائيميةينتقد تصريحات ليبرمان ويعّد باراك  29

د بػػػاراؾ أمػػػس الامػػػيس  أف تنحيػػػة الػػػرئيس اعتبػػػر وزيػػػر الحػػػرب اإلسػػػرائيمي إيهػػػو : برهػػػـو جرايسػػػي -الناةػػػرة
 الرمسطيني محمود عباس أمر "يمس بالمةمحة اإلسرائيمية".

]الػذي بعلهػا افكػدرو ليبرمػاف  وقاؿ باراؾ في تةريحات  نشرتها الةحؼ ا سرائيمية أمػس  اف "هػذ  الرسػالة
الػػػػػى ترػػػػاقـ الو ػػػػػع مػػػػػع تمػػػػػس بالمةػػػػػمحة ا سػػػػرائيمية ولػػػػػف تػػػػؤدي ا   [إلػػػػػى المجنػػػػة الرباعيػػػػػة الدوليػػػػةإلػػػػى 

الرمسطينييف. هذ  السياسة مكموطة حتى العمؽ"  وتابع يقوؿ  "  عمينا اب غ الجيػراف متػى ينبكػي اف يجػروا 
 انتاابات  او ماذا ينبكي أف تكوف نتائجها. فإذا كانت انتاابات  فقد ينتاب ابو مازف مرة أارى".

عر ها ليبرماف في رسالتت مف شلنها أف تػؤدي الػى نبػوءة وقاؿ باراؾ لمقربيف منت  إف "كؿ السياسة التي است
تهدد بتجسيد نرسها  إف ليبرمػاف يريػد اف يػذهب ابػو مػازف الػى البيػت ولكػف مػف البػديؿ؟   يوجػد هنػاؾ بػديؿ 
عف ابو مازف    يوجد حزب ليبرالي نرويجي. مف سيةعد الى الحكػـ هػي حركػة حمػاس. فهػؿ هػذا سػيكوف 

 فة انت مف الةعب اقناع وزراء الاارجية في الكرب".أف ؿ إلسرائيؿ؟ ليس ةد
وقاؿ باراؾ  إف ابو مػازف يبتعػد عمػا تةػرت حكومػة ا حػت ؿ بػػ "ا رهػاب"  وأنػت يبنػي قػوات أمػف "تنسػؽ مػع 
اسػػرائيؿ إلحبػػاط العمميػػة"  وقػػاؿ  إف "ابػػو مػػازف لػػيس ةػػهيونيا  فهػػو لػػـ ينتسػػب الػػى حػػزب يسػػرائيؿ بيتينػػو 

 لى حزب هعتسمؤوت )حزب باراؾ(. )حزب ليبرماف( و  ا
لدينا انتقاد عميت فػي مو ػوع التحػريض عمػى اسػرائيؿ ومسػائؿ ااػرى  ولكػف اف نبػادر الػى تنحيتػت فهػذا أمػر 

 ضريب".
 24/8/2022، الغد، عّمان

 
 رئيس الكنيست اإلسرائيمي: عنصريتنا باتت مقمقة 20
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وفػيف رفمػيف أمػس الامػيس  بػلف العنةػرية اعتػرؼ رئػيس الكنيسػت اإلسػرائيمي رؤ : برهوـ جرايسي - الناةرة
المسػػترحمة فػػي إسػػرائيؿ باتػػت مقمقػػة  مقػػدما اعتػػذار  لمرتػػى الرمسػػطيني المقدسػػي جمػػاؿ الجػػو ني الػػذي تعػػرض 

 األسبوع الما ي  عتداء وحشي كاد يودي بحياتت.
أمػس الرتػى جمػاؿ  وكاف رفميف  الذي يعتبر مف أبرز شاةيات التيار اليميني األيديولوجي المتشػدد  قػد زار

عاما( في المستشرى الذي يعالج فيػت فػي مدينػة القػدس  جػراء ا عتػداء الوحشػي الػذي تعػرض  29الجو ني )
 لت  وقاؿ رفميف  إنت جاء ليقدـ ا عتذار لمرتى باسـ دولة إسرائيؿ.

قمقػػة فػػي وقػػاؿ رفمػػيف "إف مػػا جػػرى لػػيس حػػدلا عػػابرا لمشػػاهد العنةػػرية العنيرػػة  ػػد العػػرب  فهػػذ  ظػػاهرة م
المجتمػػع ا سػػرائيؿ"  وقػػاؿ  "حتػػى اليػػـو آمنػػا أف أحػػدالا كهػػذ  عػػابرة هامشػػية  ولكػػف يت ػػح أف األمػػر لػػيس 
كػػذلؾ  ويجػػري الحػػديث عػػف ظػػاهرة تتحػػوؿ إلػػى مشػػكمة قوميػػة مػػف شػػلنها أف تشػػكؿ اطػػرا عمػػى الديمقراطيػػة 

 ا سرائيمية".
 24/8/2022، الغد، عّمان

 
 ائيمي ال يستبعد تحول مصر إلى دولة معادية سر مركز أبحاث األمن القوم اإل 22

الناةػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ الجنػػراؿ اإلسػػرائيمي المتقاعػػد والباحػػث الماػػتص بالشػػؤوف األمنيػػة فػػي معهػػد 
دراسات األمف القومي بجامعة تؿ أبيب  د. شمومو برـو إف ةعود حركة اإلاواف المسمميف إلى السمطة في 

ؿ  معمػػً  ذلػػؾ بػػاات ؼ هػػذ  الحركػػة مػػع إيػػراف وحػػزب اهلل أيػػديولوجيا ممػػا سػػورية يةػػب فػػي مةػػمحة إسػػرائي
 سيارج سورية مف دائرة الوةاية لمجمهورية اإلس مية اإليرانية  عمى حد تعبير .

وفي السياؽ ذاتت  استبعد أف تقوـ الحركة في مةػر بإلكػاء اترػاؽ السػ ـ بػيف القػاهرة وتػؿ أبيػب  لكنػت أشػار 
ى احتمػػاؿ سػػ ـ أكلػػر بػػرودة بػػيف الدولػػة العبريػػة ومةػػر. وفػػي دراسػػة جديػػدة نشػػرها عمػػى فػػي الوقػػت نرسػػت إلػػ

موقػػع المعهػػد ا لكترونػػي تحػػت عنػػواف: مةػػر بعػػد انتةػػار مرسػػي  حػػدد ل لػػة اهتمامػػات إسػػرائيمية تتعمػػؽ 
 بمةػػر: ا هتمػػاـ األوؿ  أف تتحػػوؿ مةػػر إلػػى دولػػة معاديػػة  مػػا يعنػػي أف تتراجػػع عػػف معاهػػدة السػػ ـ  أو
تمكيهػػا  ا هتمػػاـ اللػػاني أْف أف تتحػػوؿ سػػيناء إلػػى سػػاحة  نطػػ ؽ الهجمػػات عمػػى إسػػرائيؿ  مػػف قبػػؿ كيانػػات 
ضيػر حكوميػة وجهػادييف ومنظمػات فمسػطينية  وا هتمػػاـ اللالػث واألايػر  برأيػت  أْف تعمػد الحكومػة المةػػرية 

الػػذي سػػيؤدي إلػػى الق ػػاء  إلػػى دعػػـ حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع ضػػزة  عمػػى حسػػاب السػػمطة الرمسػػطينية  األمػػر
 عمى أي فرةة إجراء تسوية مع الرمسطينييف  عمى حد تعبير .

وتابع الباحث قائً  إنت مف الوا ح أف حكومة الرئيس الجديد  محمد مرسي  لف تكوف في انسجاـ كامؿ مػع 
 إسرائيؿ  ولف تحافظ عمى حوار مستمر معها.

ركػة حمػاس وقػاؿ إنػت مػف الُمػرجح أْف تتطػور الع قػات وتطرؽ بروـ إلى الع قات بيف مةر مرسػي وبػيف ح
بينهمػػا عمػػى مسػػتويات أكلػػر مػػف ذي قبػػؿ  طالمػػا أنهػػا   ت ػػر بالمةػػالح المةػػرية  وسػػوؼ تواةػػؿ مةػػر 

 العمؿ عمى دفع العممية السياسية بيف إسرائيؿ والرمسطينييف  بما في ذلؾ ال كط عمى حماس. 
الع قة الحالية مع حركة حماس  انط ًقا مف التكييػر الػذي طػرأ إعادة النظر في  رورة شدد الباحث عمى و 

عمػػى الحكومػػة المةػػرية  وفػػتح بػػاب الحػػوار مػػع هػػذ  الحركػػة  مػػا مػػف شػػلنت أف يسػػمح بإدراجهػػا فػػي العمميػػة 
 السياسية. 

 24/8/2022، القدس العربي، لندن
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 لة مسجد المدينةبركة يطالب رئيس بمدية بئر السبع بنقل "ميرجان النبيذ" من قبامحمد  22
بعث النائب محمد بركة  رئيس الجبهة الديمقراطية لمس ـ والمساواة  اليـو األربعاء  برسػالة إلػى رئػيس بمديػة 
بئر السبع  روبيؾ دانيموفيتش  طالبت فيها بنقؿ مكاف مهرجاف النبيذ الذي ستقيمت البمدية وجهات أارى قبالة 

لسادس مف شهر أيموؿ المقبؿ  لما فيت ذلؾ مس كبير بالمعتقدات مسجد بئر السبع الكبير  يومي الاامس وا
الدينية ومشاعر المسمميف جميعا  وأبناء المدينة والمنطقػة ااةػة  بحسػب بيػاف عممػت مكتػب بركػة ووةػمت 

 ػػرب نساة منت.:2موقع عػػ
 22/8/2022، 48عرب 

 
 دولتيم ن إقامةمالمسممين  اإلخوانلن تمنع  القاىرة: مظاىرات سابق يإسرائيمسفير  23

قػػػاؿ زافػػػى مازيػػػؿ  السػػػرير اإلسػػػرائيمى السػػػابؽ فػػػى القػػػاهرة  إف الجمعػػػة أوؿ ااتبػػػار حقيقػػػى : إنجػػػى مجػػػدى
أضسطس  لف يردعهـ عف إقامػة الدولػة الدينيػة فػى مةػر.. وزعػـ أف  42لإلاواف  فليا كاف ما سيحدث يـو 

 يواةؿ العالـ بحلت عف ع مات براجماتية. مرسى قد يشكؿ ديكتاتورية جديدة بد  مف النظاـ السابؽ  بينما
وي ػػػيؼ مازيػػػؿ فػػػى مقالػػػت بةػػػحيرة جيػػػروزاليـ بوسػػػت  أنػػػت بينمػػػا يةػػػر العػػػالـ عمػػػى البحػػػث عػػػف ع مػػػات 

 البراجماتية فى الرئيس المةرى  فإف مرسى يتحرؾ لمسيطرة عمى قواعد السمطة فى الب د.
لجيش  وو ع رجالػت  ال ػباط الػذيف عمػى ةػمة وتابع  أنت بمجرد أف تامص مرسى مف الحرس القديـ فى ا

باإلاواف المسمميف أو المعروفيف بتعاطرهـ.. لـ تحوؿ إلى اإلع ـ الحكومى  ليعػيف رؤسػاء تحريػر ياػدموف 
ويرى مراقبوف أف نشر وحدات مسمحة لمجيش المةرى  مةالحت.. وها هو اآلف مشكوؿ بتعييف المحافظيف.

ةرية فى مواجهػة إسػرائيؿ أكلػر مػف القتػاؿ  ػد الواقػع اإلرهػابى المسػيطر فى سيناء هدفت إع ف السيادة الم
 عمى المنطقة.

 23/8/2022، اليوم السابع، مصر
 

 يرانية قبل قمة عدم االنحياز وتنتقد زيارة كي مونمن "فخ" الدعاية اإل تحذرسرائيل" إ" 24
المتحػػدة وزعمػػاء الػػدوؿ مػػف عػػدـ  تػػؿ ابيػػب ػ طهػػراف ػ وكػػا ت: حػػذرت اسػػرائيؿ الل لػػاء ا مػػيف العػػاـ ل مػػـ

 السقوط في "ف " الدعاية ا يرانية عندما يح روف قمة دوؿ عدـ ا نحياز في طهراف ا سبوع المقبؿ.
وقػػػاؿ يكػػػاؿ بػػػالمور المتحػػػدث باسػػػـ الاارجيػػػة ا سػػػرائيمية لوكالػػػة فػػػرانس بػػػرس "مػػػف دوف شػػػؾ سػػػيقـو النظػػػاـ 

 وسيحاوؿ امؽ انطباع ا راء الشرعية عمى سياساتت". ا يراني باستك ؿ هذا المؤتمر  ضراض دعائية
مػف انػت سػيرتكب  بػاف كػي مػوف وحذر رئػيس الػوزراء ا سػرائيمي بنيػاميف نتنيػاهو ا مػيف العػاـ ل مػـ المتحػدة

 "اطا كبيرا" في حاؿ ح ور  القمة. 
 24/8/2022، القدس العربي، لندن

 
 يرانإزاء إ سرئيمي تطالب فرنسا بـ"صرامة"العمل اإل حزبزعيمة  25

اجتمػػػػع الػػػػرئيس الررنسػػػػي فرانسػػػػوا هو نػػػػد مػػػػع زعيمػػػػة حػػػػزب العمػػػػؿ اإلسػػػػرائيمي شػػػػيمي : رويتػػػػرز –بػػػػاريس 
وقاؿ بياف ةػادر عػف مكتػب يحيمػوفيتش إنهمػا ناقشػا الق ػايا  .]أمس[ يحيموفيتش في باريس اليـو الاميس

 المتعمقة بالشرؽ األوسط وكذلؾ المسائؿ التي تؤلر في اقتةاد البمديف.
وحلت يحيموفيتش هو ند عمى اتااذ موقؼ أكلر ةػرامة ازاء ايػراف مػف اػ ؿ الػدفع باتجػا  تشػديد العقوبػات 

 وزيادة ال كط الدولي بشلف قدرات إيراف النووية.
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 24/8/2022، الحياة، لندن
 

 نيويورك تايمز: قرار مرسي بنشر دبابات فى سيناء يرعب "إسرائيل" 26
رؾ تايمز" األمريكيػة  فػى عػددها الةػادر  الامػيس  إف قمقًػا متزايػًدا ينتػاب قالت ةحيرة "نيويو : رباب فتحى

المسػػئوليف فػػى إسػػرائيؿ بشػػلف ع قػػتهـ مػػع مةػػر  وذلػػؾ عقػػب قػػرار الػػرئيس محمػػد مرسػػى السػػرر إلػػى إيػػراف 
قداـ الجيش عمى نشر دباباتت فى شبت جزيرة سيناء. ونقمت الةحيرة عف مسؤوؿ حكومى  األسبوع المقبؿ  وا 

ت إف "وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية فى إسرائيؿ بعلتا عدة رسائؿ تعبر عف القمؽ إلى القاهرة فى اآلونة قول
 األايرة باةوص الو ع فى سيناء  لكنهما لـ يتمقيا أى رد".

ونقمػػت "نيويػػورؾ تػػايمز" عػػف مسػػؤوؿ إسػػرائيمى كبيػػر  قولػػت: "ينبكػػى عمينػػا أف نكػػوف ةػػارميف جػػدا إزاء التقيػػد 
 روح معاهدة الس ـ  وا   فسنكوف فى منحدر زلؽ   يعرؼ أحد إلى أيف سيقودنا".بنص و 

 23/8/2022، اليوم السابع، مصر
 
 

 إلى شمال لبنان ىمية في سوريا انزلقت بالفعلسرائيل": الحرب األإ" 27
 رجحػػت مةػػادر سياسػػية اسػػرائيمية اف تتواةػػؿ "الحػػرب ا هميػػة" فػػي شػػماؿ لبنػػاف  واف تشػػهد: يحيػػى دبػػوؽ

مدينة طرابمس مزيدا مف القتاؿ  عمى امرية ا زمة في سوريا. ونقمت القناة العاشرة في التمرزيوف العبػري عػف 
المةػػادر ا سػػرائيمية قولهػػا اف "الحػػرب ا هميػػة فػػي سػػوريا انزلقػػت بالرعػػؿ الػػى لبنػػاف  وبشػػكؿ   سػػابؽ لػػت  

 تدمًا في سوريا". ويبدو انها لف تتوقؼ. بؿ بالتلكيد  ستتواةؿ ما داـ القتاؿ مح

 24/8/2022، االخبار، بيروت
 

 سنوات ثالثالبطالة تضرب "إسرائيل" وتصل ألعمى مستوياتيا منذ : احصائية 28
ذكرت ةحيرة "يػديعوت أحرونػوت" اإلسػرائيمية  أف مةػمحة العمالػة اإلسػرائيمية نشػرت تقريػرًا : محمود محيى

أف نسػبة البطالػة سػجمت ارتراعػًا ضيػر مسػبوؽ اػ ؿ ةادمًا عف ارتراع نسبة البطالة فػى إسػرائيؿ  مو ػحة 
ألػؼ عاطػؿ عػف العمػؿ  2:.28شهر يوليو الما ى  حيث بمكت ذروتها منذ ل لة أعواـ  بعد تسجيؿ أكلػر 

 %.0.5ا ؿ شهر يوليو بمعدؿ زيادة بمغ 
والنقػػب وحسػػب الةػػحيرة العبريػػة  فػػإف نسػػبة ارترػػاع البطالػػة تركػػزت فػػى منػػاطؽ ال ػػواحى  كمنطقػػة الجميػػؿ 

عمى وجت الاةوص  مشيرة إلى أف أبرز المقاليف هـ مف األكاديمييف وحممة الشهادات الجامعية  حيث بمغ 
 رجً  وامرأة. 5;42عددهـ 

وفيمػػا ياػػص الوسػػط العربػػى فػػى إسػػرائيؿ  فقػػد أو ػػح التقريػػر الةػػورة األكلػػر اطػػورة لنسػػبة البطالػػة  حيػػث 
%  وبمػػغ عػػدد العػػاطميف العػػرب المسػػجميف 22%  والمقيػػة 00 وةػػمت نسػػبة البطالػػة فػػى مدينػػة أـ الرحػػـ إلػػى

ألؼ عاطؿ  وعدد الذى فقدوا األمؿ فػى الحةػوؿ عمػى عمػؿ أكبػر  2;;.408لدى مةمحة ا ستاداـ نحو 
 بكلير.

 23/8/2022، اليوم السابع، مصر
 

 سفير جنوب أفريقيا لالحتجاج عمى عبارة صنع فى فمسطين تستدعى"إسرائيل"  29
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اسػػتدعت وزارة الاارجيػػة اإلسػػرائيمية  أمػػس الامػػيس  سػػرير جنػػوب أفريقيػػا إسػػماعيؿ كوفاديػػا   :ضػػزة )أ ش أ(
إلب ضت احتجاج إسرائيؿ رسميا عمى قرار حكومة ب د  الةادر مؤارا بو ع عبارة ةنع فى فمسطيف عمػى 

 المنتجات المةنعة فى المستوطنات اإلسرائيمية.
يؿ قػػػدمت احتجاجػػػا رسػػػميا لمسػػػرير الجنػػػوب أفريقػػػى  كمػػػا ناقشػػػت وذكػػػرت وسػػػائؿ إعػػػ ـ إسػػػرائيمية  أف إسػػػرائ

 المو وع بالترةيؿ ا ؿ استدعائت لمقر وزارة الاارجية اإلسرائيمية.
 23/8/2022، اليوم السابع، مصر

 
 فضيحة جنسية تقيل ضابط "شاباك" 30

مػة اإلسػرائيمية كشؼ النقاب أمس الامػيس  عػف أف  ػابطا مسػؤو  عػف أحػد اقسػاـ الماػابرات العا: الناةرة
"الشػػاباؾ" ا ػػطر لتقػػديـ اسػػتقالتت  فػػي أعقػػاب اتهامػػت بػػالتحرش الجنسػػي بمجنػػدة شػػابة  حػػيف زعػػـ أنػػت يريػػد 

 تجربة وسائؿ تحقيؽ عمى جسدها  فتقدمت بشكوى  د  بتهمة التحرش الجنسي.

 24/8/2022، الغد، عّمان
 

 قيق أىدافيافشمت في تح "عممية الرصاص المصبوب"اإلسرائيمي:  بالجيشعقيد  32
تسػػلءؿ العقيػػد احتيػػاط فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي شػػمومو  -عػػ ء المشػػهراوي  عبػػدالرحيـ حسػػيف )ضػػزة  راـ اهلل( 

جوردف  في كتاب قاـ بتلليرت تحػت عنػواف "الػدب  ػد العقػرب" عػف الرائػدة التػي حققتهػا إسػرائيؿ مػف "عمميػة 
تلبػت إمكانيػة بػث الدعايػة بشػكؿ تػاـ كمػا  " وقاؿ "إف وجهػة نظػر الجمهػور لتمػؾ العمميػةبالرةاص المةبو 
 حدث في لبناف".

وأ اؼ "كانت األهداؼ في قطاع ضزة ضام ة و بابية بالنسبة لمجيش اإلسػرائيمي  وأحػد أهمهػا هػو إعػادة 
 الهدوء إلى مناطؽ جنوب إسرائيؿ لرترة طويمة وهذا األمر لـ يتحقؽ". 

يػػػةل عمػػػى اسػػػتعداد كامػػػؿ لقبػػػوؿ جميػػػع اقتراحػػػات وأو ػػػح أف "حمػػػاس كانػػػت  حتػػػى اليػػػـو السػػػابع مػػػف العمم
المسػػؤوليف الػػدولييف بسػػبب مػػا تمقتػػت مػػف ةػػدمة جػػراء كلافػػة ال ػػربة الجويػػة األولػػى المركػػزة عمػػى المقػػرات 
األمنية والعسكرية في القطاع  ونحف بدً  مف الذهاب إلى اتراؽ  قررنا استمرار العممية  وذلؾ ساعدها عمى 

 عت أف تعمف أف قواتنا البرية لـ تحقؽ أي شيء عمى أرض الواقع".استعادة عافيتها واستطا
 24/8/2022، االتحاد، ابوظبي

 
 

 % من ميزانية حماس 25-20: األنفاق تشكل سخاروفيآفي  32
سػػػااروؼ"  أّف العػػػدد التقريبػػػي لألنرػػػاؽ بػػػيف ضػػػزة يفػػػي األرا ػػػي الرمسػػػطينية "آفػػػي  سػػػرائيميزعػػػـ المراسػػػؿ اإل

ألػػؼ دو ر  حيػػث تعػػد مةػػدر داػػؿ  95قػػًا  م ػػيرًا أّف حرػػر الواحػػد منهػػا يكمػػؼ نر 500وسػػيناء يقتػػرب مػػف 
وأرباح  امة لةالح حماس  مدعيًا أّف حماس تقدـ شػهادات تػرايص لرػتح أنرػاؽ لمػف تػرى أف لديػت القػدرة 
ؿ عمى الوفاء بالتزاماتت المالية  إ افة إلى أّنها تحقؽ في كػؿ شػيء  وتمنػع تهريػب الماػدرات والكحػوؿ  ونقػ

األسمحة بالقرب منها. وأ اؼ "سااروؼ" أّف حماس تراقػب األنرػاؽ جيػدًا  وعناةػر مػف الجهػادييف يتنقمػوف 
بحريػػة مػػف ا لهػػا لسػػيناء  وبػػالعكس لكػػزة. وزعػػـ "سػػااروؼ" أّف عناةػػر حمػػاس يقومػػوف بتهريػػب األسػػمحة 

-20األنرػاؽ التػي تشػػكؿ  بسػهولة  ورجالهػا يػذهبوف لمتػػدريبات وا جتماعػات فػي سػػيناء  ودامهػا يعتمػد عمػػى
 % مف ميزانية حكومة حماس.25
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 القناة السابعة لممستوطنين )عن العبرية، ترجمة المركز(

 23/8/2022، 2608 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 مصر بقيادة مرسي تفرض تحديات عمى الجيشاإلسرائيمي:  بالجيشعقيد  33
" التحديات التػي بإمكػاف القيػادة المةػرية الجديػدة أف "روني كوهيف إلسرائيميشرح العقيد احتياط في الجيش ا

ترر ػػها عمػػػى "إسػػػرائيؿ"  داعيػػػًا قيػػػادة الجػػيش فػػػي المنطقػػػة الجنوبيػػػة إلػػػى تكييػػر اططهػػػا مػػػف أجػػػؿ مواجهػػػة 
المتكيػػػرات الحاةػػػمة  قػػػائً  إّنػػػت "يتوجػػػب عمػػػى الجػػػيش أف يزيػػػؿ الةػػػدأ عػػػف معداتػػػت فػػػي الجبهػػػة الجنوبيػػػة". 

سيسػػػعى إلعػػػادة موقػػػع مةػػػر ا سػػػتراتيجي كزعيمػػػة لمعػػػالـ العربػػػي بػػػؿ لمعػػػالـ  وأو ػػػح "كػػػوهيف" أّف مرسػػػي
اإلس مي وستملؿ مةر السنية جوهر اللقؿ أماـ إيراف الشيعية  وستنةب مةر نرسها فػي المسػتقبؿ كقائػد 

 لممواجهة السياسية مع "إسرائيؿ" دوف ا ن ماـ إلى ما يسمى محور الشر. 
ألوؿ يتملؿ في مساحة حرية العمؿ في سػاعة الحاجػة لنشػاطات عسػكرية فػي ولرت ال ابط إلى أّف التهديد ا

ضزة وال رة ولبناف  مو حًا أّف مةر ستَُرِعؿ  كوط سياسية كبيرة في الوقت الذي سػيتبعها فيػت كػؿ العػالـ 
 العربي واإلس مي مف أجؿ تقييد حرية العمؿ العسكري الةهيوني. 

ي النظػػاـ المةػػري الجديػػد لتحويػػؿ مةػػر إلػػى دولػػة نوويػػة  واسػػتك ؿ وقػػاؿ إّف التهديػػد اللػػاني يتملػػؿ فػػي سػػع
مرسي الدعـ األمريكي لمةر واستك ؿ الحراظ عمى اتراقية الس ـ مع "إسرائيؿ" مف أجؿ شؽ طريقت لجعػؿ 

 مةر دولة عظمى مف ا ؿ امت كها لقدرات نووية. 
يػػث تمتمػػؾ مةػػر سػػ ح مػػدرعات  وسػػ ح وأ ػػاؼ أّف التهديػػد اللالػػث هػػو مواةػػمة بنػػاء القػػوة العسػػكرية  ح

بحرية هما األكبر واألكلر تطورًا في الشرؽ األوسط وذلؾ إلى جانب س ح بري كبير ومتقدـ جزء منت مزود 
بوسػائؿ قتاليػػة ضربيػػة  وسػػتعمؿ مةػػر فػػي المرحمػػة المقبمػػة عمػى تركيػػز القػػوات المدرعػػة عمػػى طػػوؿ اػػط قنػػاة 

يمي" عمػى تشػتيت قػػوا . ولرػت ال ػابط إلػػى أف مةػر لػف تتػػرد السػويس مػف أجػػؿ أف ي ػطر الجػيش "اإلسػػرائ
فػػي إجػػراء تػػدريبات ومنػػاورات موسػػعة فػػي توقيػػت اػػاطئ أو حسػػاس مػػف ناحيػػة "إسػػرائيؿ" مػػف أجػػؿ شػػد حبػػؿ 
التوتر  وزيادة عمى ذلؾ يتوقع أف يعمؿ مرسي عمى تحسيف وتطػوير ماػزوف الةػواري  البعيػدة المػدى التػي 

 في حوزة مةر حاليًا.
 عكا أون الين، فمسطين موقع

 23/8/2022، 2608 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ضد المواطنين المقدسيين الشرطة اإلسرائيميةعنف  تزايد"بتسيمم":  34

أكػػدت منظمػػة "بتسػػيمـ" اليسػػارية اإلسػػرائيمية الناشػػطة فػػي األرا ػػي : ادمػػة قػػدس بػػرس –الناةػػرة )فمسػػطيف( 
سرائيمية  د المواطنيف المقدسييف  مشيرة إلى أنها ولقت عشرات   تةاعد عنؼ الشرطة اإل:2المحتمة عاـ 

 الحا ت التي استادمت فيها شرطة ا حت ؿ وسائؿ عنؼ مررطة  د المقدسييف.
( إف أفػػراد الشػػرطة اإلسػػػرائيمية :|40وأ ػػاؼ المركػػز فػػي بيػػاف ةػػحري تمقتػػت "قػػػدس بػػرس" اليػػـو الامػػيس )

  وعيوف المقدسييف  كما يمجؤوف إلى اسػتاداـ مسدسػات الةػدمة يرشوف ضاز الرمرؿ بكميات كبيرة عمى وجو 
 الكهربائية التي تستعمؿ عادة مع األشااص الذيف يشكموف اطرا حقيقيا عميهـ".

 23/8/2022قدس برس، 
 

 تدني مستوى التعميم في صفوف الجيش اإلسرائيمي: البشريةقسم القوى  35
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ة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي  أورنػػا باربيبػػاي  أف مػػا   يقػػؿ ذكػػرت رئيسػػة قسػػـ القػػوى البشػػري: الناةػػرة )فمسػػطيف(
وأفادت باربيباي  بلف مف نسبتهـ عشرة إلى امسة  عف نةؼ عدد المجّنديف في ةروؼ الجيش هـ أمّيوف.

عشػػر فػػي المائػػة فقػػط مػػف الجنػػود اإلسػػرائيمييف قػػد اسػػتكمموا تعمػػيمهـ فػػي المرحمػػة اإلبتدائيػػة حتػػى بمػػوضهـ سػػف 
 اللانية عشرة.

 23/8/2022س برس، قد

 
 يقدم االعتذار باسم دولة "إسرائيل" لمشاب المقدسي جمال جوالني الكنيسترئيس  36

عامػػًا( الشػػاب المقدسػػي الػػذي تعػػرض الامػػيس الما ػػي  لمتنكيػػؿ عمػػى  29قػػاؿ جمػػاؿ جػػو ني ): )د .ب .أ(
دة  معربػًا عػف أممػت المتطرفيف  في القدس المحتمة  أمػس  إنػت يشػعر بةػحة جيػ” اإلسرائيمييف“أيدي عشرات 

الذي يرقد فيت. وأكد أنػت سػيعود لمتجػوؿ فػي شػوارع القػدس  ” هداسا عيف كاـر“أف تتسنى لت مكادرة مستشرى 
 وأف حادث ا عتداء الذي تعرض لت لف يلنيت عف ذلؾ.

رؤوبػػيف ريرمػػيف لػػت فػػي المستشػػرى  حيػػث أكػػد األايػػر أنػػت ” الكنيسػػت“وجػػاء حػػديث جػػو ني لػػدى زيػػارة رئػػيس 
  حسػػب مػػا ”ليقػػدـ ا عتػػذار  وليعػػرب عػػف سػػاطت تجػػا  هػػذا ا عتػػداء المرفػػوض” إسػػرائيؿ“اء باسػػـ دولػػة جػػ“

 ذكرت إذاعة الكياف.
 24/8/2022، الخميج، الشارقة

 
 خضرمن الضفة بعبور الخط األ الفمسطينيين آالفلـ  سمحت"إسرائيل"  37

عامػا  لعشػرات اآل ؼ  24وؿ مػرة منػذ السػمطات اإلسػرائيمية التةػاريح  وأل: منحػت نظير مجمي - تؿ أبيب
مف ال رة الكربية لعبػور الاػط األا ػر الراةػؿ بػيف إسػرائيؿ وال ػرة  وا سػتجماـ عمػى شػواطئ تػؿ أبيػب 

ألرػا   250ويافا وحيرا ا ؿ عطمة عيد الرطر وبعدها بل لة أياـ. وحسب تقديرات أولية بمغ عػدد التةػاريح 
 400ا الػذيف   يحتػاجوف إلػى تةػاريح  ممػا يجعػؿ الػرقـ يتػراوح بػيف عام 24ي اؼ إليهـ األطراؿ ما دوف 

 ألرا.  450و
 24/8/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 

 ينكمون بمقدسي ويمتقطون الصور بجانبو "مستعربون" 38
الذيف يتارّػوف بػالزي المػدني فػي الشػرطة ا سػرائيمية  عمػى « المستعربيف»اعتدت عناةر مف وحدات : لندف

سنة( بال رب المبرح والوحشي  قبؿ اف تتةور الى جانبت. ونقػؿ نػادي  40مد محمود عبداهلل )المقدسي مح
ا سػػػير عػػػف المعتقػػػؿ قولػػػت اف شػػػرطة ا حػػػت ؿ كبمػػػت يديػػػت وعةػػػبت عينيػػػت بعػػػد ا عتػػػداء والتقطػػػت ةػػػورًا 

حي  بجانبت. وأو ح محػامي النػادي أف الشػرطة طمبػت إبقػاء المعتقػؿ تحػت الحراسػة عمػى رضػـ و ػعت الةػ
 مشيرًا الى اف ا عتداء ادى الى انتراخ في عينت ووجهت  إ افة إلى ر وض في جميع أنحاء جسد .

 24/8/2022، الحياة، لندن
 

 االحتالل اإلسرائيمى يعتدى عمى عجوز فمسطينية ويعتقل اثنين من عائمتيا 39
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 ؿ اإلسرائيمى الذيف اعتقموا تعر ت مسنة مقدسية  مساء األربعاء  ل عتداء مف جانب جنود ا حت: راـ اهلل
 النيف مف عائمتها فى منطقة "عطاروت" شماؿ القدس بال رة الكربية.

وقالػػت مةػػادر محميػػة  إف عناةػػر مػػف جػػيش ا حػػت ؿ اعتػػدت عمػػى عائمػػة مقدسػػية بعػػد أف أطمقػػت الكػػاز 
مستشػرى "هداسػا" عامػا" وجػرى نقمهػا إلػى  88الساـ والمسيؿ لمدموع عمى منزلها  ما أدى إلػى إةػابة عجػوز"

 العيساوية  بينما تـ اعتقاؿ النيف مف عائمتها.
 23/8/2022، اليوم السابع، مصر
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الةػػػيد زهيػػػر أنػػػدراوس: يطمػػػؽ سػػػ ح البحريػػػة اإلسػػػرائيمي النػػػار عمػػػى قػػػوارب الةػػػيد فػػػي منطقػػػة  -الناةػػػرة 
المسموحة أماـ شواطئ ضزة  وتحت تهديد الس ح  يلمروف الةياديف بالتعري  والقرز لمبحر والسباحة باتجا  
قػػارب سػػ ح البحريػػة  يكػػوف هػػذا أحيانػػا فػػي أشػػهر الشػػتاء حيػػث البػػرد القػػارس. كمػػا يكبمػػوف أيػػديهـ وأرجمهػػـ  

رسػهـ  دااػؿ ضرفػة التحقيػؽ ويحػاولوف يعةبوف عيونهـ ويقتادونهـ ساعات وساعات حتى يجػد الةػيادوف أن
 ابتزازهـ لإلد ء بمعمومات.

في نهاية المطاؼ  ُيطمؽ سراح الةياديف دوف إعادة قواربهـ ومحتوياتها مف معدات ةيد أو حتى األسماؾ 
التي اةطادوها  وبهذا يتركونهـ دوف أي مةدر رزؽ. كػؿ ذلػؾ لػيس إ  جػزًءا ةػكيرا مػف عمميػات التنكيػؿ 

ا مركػػز عدالػػة فػػي رسػػالة شػػاممة أرسػػمها لممػػدعي العسػػكري العػػاـ العميػػد دانػػي عررونػػي باسػػمت التػػي يعر ػػه
وباسػـ مركػز الميػػزاف لحقػوؽ اإلنسػاف فػػي ضػزة وجمعيػة أطبػػاء لحقػوؽ اإلنسػاف فػػي إسػرائيؿ  وتتطػرؽ الرسػػالة 

)يناير( مػف عػاـ  عممية ماتمرة بيف كانوف اللاني 22إلى عمميات اعتقاؿ واحد ول ليف ةياًدا مف ضزة  في 
 .4024وحتى أيار )مايو(  4020

تدؿ الحا ت المعرو ة في الرسالة  كما مئات الحا ت األارى التي ولقتها منظمات حقوؽ اإلنساف  عمػى 
سياسػػة منهجيػػة واسػػعة النطػػاؽ يرر ػػها سػػ ح البحريػػة عمػػى الةػػياديف فػػي القطػػاع  وهػػي سياسػػة سػػائدة منػػذ 

  وهػي 4008وتةاعدت بعد أسر الجندي ضمعػاد شػاليط فػي حزيػراف )يونيػو(  4005'فؾ ا رتباط' في العاـ 
 مستمرة حتى يومنا هذا.

ويهػػدؼ الجػػيش مػػف عمميػػات اعتقػػاؿ الةػػياديف والتحقيػػؽ معهػػـ إلػػى جمػػع معمومػػات اسػػتاباراتية عػػف تنظػػيـ 
اديف حػػػوؿ حمػػػاس  ومحاولػػػة لتجنيػػػد الةػػػياديف كعمػػػ ء لمشػػػاباؾ وقػػػوى األمػػػف اإلسػػػرائيمية. وُيسػػػتجوب الةػػػي

مواقػػع حمػػاس فػػي ضػػزة  حػػوؿ المػػوانئ  حػػوؿ أحيػػػائهـ السػػكنية  جيػػرانهـ وق ػػايا كليػػرة أاػػرى. وقػػد شػػػددت 
المحاميػػة العجػػو فػػي رسػػالتها  عمػػى أف ا عتقػػا ت التعسػػرية  التهديػػدات  تعريػػة الةػػياديف والتعامػػؿ المهػػيف 

نؼ كتعامػؿ وحشػي  ضيػر إنسػاني والوحشي الذي يتعر ػوف لػت  يرقػى إلػى حػد التعػذيب  أو عمػى األقػؿ يةػ
ومهيف  وهو ممنوع منًعا باتًػا بحسػب القػوانيف الدوليػة واإلسػرائيمية. وأ ػافت المحاميػة العجػو أف ا عتقػا ت 

 والتنكيؿ يشكؿ مسا اطيرا بحؽ الةياديف بالكرامة وس مة الجسد.
ألطػػراؼ المتنازعػػة مػػف المػػس كمػػا يمػػس بالواجبػػات الممقػػاة عمػػى الدولػػة بحسػػب القػػانوف الػػدولي الػػذي يمنػػع ا

بحقػػوؽ المػػدنييف المحميػػيف بالعمػػؿ بكرامػػة. كمػػا يمػػس ذلػػؾ واجػػب الدولػػة  ػػماف الحالػػة ا قتةػػادية التػػي قػػد 
تمػػس بهػػا وسػػائؿ األمػػف والمراقبػػة التػػي ترر ػػها حالػػة النػػزاع عمػػى األرض. فػػي رسػػالتها  تطالػػب المنظمػػات 

النػػار باتجػػا  قػػوارب الةػػيد والةػػياديف الرمسػػطينييف   بإةػػدار أوامػػر لسػػ ح البحريػػة با متنػػاع عػػف إطػػ ؽ
تمكيف الةياديف مف مزاولة عممهـ بهػدوء وأمػاف  كمػا طالبػت المنظمػات بمنػع سػ ح البحريػة مػف ا سػتمرار 
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رضػػػامهـ عمػػػى اإلد ء بمعمومػػػات والتعامػػػؿ مػػػع قػػػوى األمػػػف  با عتقػػػا ت التعسػػػرية بهػػػدؼ تجنيػػػد الةػػػياديف وا 
 ت بالتحقيؽ في كؿ حا ت إط ؽ النار المذكورة في الرسالة.والماابرات. كما طالب

 24/8/2022، القدس العربي، لندن
 

 إلى مدينة صور ومخيماتيا لتأمين العون ليم من فمسطينيي سوريا تعّد لوائح بالنازحين "األونروا" 42
فمسػطينيي سػوريا إلػى  تقوـ وكالة "األونروا"  ومنظمات دولية أارى  بإعداد لوائح بالنازحيف مف: حسيف سعد

 مدينة ةور ومايماتها  بهدؼ تلميف العوف لهـ.
تشير مةادر في وكالة "األونروا" إلى أف "آار إحةاء أجري في المايمات والتجمعػات الرمسػطينية  أشػار و 

عائمة وافقت عمى إجراء المسح". وأ افت المةادر أف "األونروا  تنسؽ مع المجاف الشػعبية  200إلى وجود 
همية الرمسطينية في المايمات  ومع الةميب األحمػر الػدولي  وعػدد مػف الجمعيػات  ملػؿ  أرض البشػر  واأل

ونبع  واله ؿ األحمر القطػري  الػذي يكطػي الرػاتورة ا ستشػرائية لمنػازحيف فػي مستشػريات تػـ التعاقػد معهػا". 
الةروؼ الدراسية في مدارسػها   ذلؾ بينما تؤمف "األونروا" ادمات طبية في عياداتها في المايمات  وتلميف

 عمى أمؿ تقديـ أنواع أارى مف الدعـ بالتعاوف مع المؤسسات والمنظمات الدولية  وفؽ المةادر.
وأو ػػح كػػؿ مػػف مسػػؤوؿ "المجػػاف األهميػػة الرمسػػطينية فػػي مايمػػات ةػػور" محمػػد الشػػولي  ومسػػؤوؿ "المجػػاف 

النازحيف مف المايمات السورية  مساعدات   ترقى  الشعبية" ضازي كي ني أف "ما يقدـ ل جئيف الرمسطينييف
إلػػػى المسػػػتوى الػػػذي يحتاجونػػػت. فلهػػػالي المايمػػػات يعػػػانوف أةػػػً  مػػػف ظػػػروؼ اقتةػػػادية ومعيشػػػية وسػػػكنية 
ةػػػعبة". وأكػػػدا أف "المطمػػػوب تػػػوفير الػػػدعـ لمعػػػائ ت  التػػػي يػػػزداد عػػػددها يومػػػًا بعػػػد يػػػوـ"  مشػػػيريف إلػػػى أف 

 مبادرات فردية. المساعدات المقدمة  تلتي عبر
 24/8/2022، السفير، بيروت
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هػػاز المركػػزي ل حةػػاء الرمسػػطيني فػػي بيػػاف ةػػحري اةػػدر  اليػػـو الامػػيس  اف "الةػػادرات قػػاؿ الج :نػػابمس
% مقارنػة مػع الشػهر السػابؽ  كمػا 8.2بنسػبة  4024الرمسػطينية قػد انار ػت اػ ؿ شػهر حزيػراف مػف عػاـ 

مميػوف  80.4  حيػث بمكػت قيمتهػا حػوالي 4022% مقارنة مع شهر حزيراف مػف عػاـ 29.0انار ت بنسبة 
 أمريكي.دو ر 

 23/8/2022، القدس، القدس
 

 المخيمات الفمسطينية في لبنان" بِصالت: روابط من خالل الفنون"القطان" تطمق مشروع " 43
 ػػػمف سمسػػػمة أنشػػػطتها التػػػي تهػػػدؼ إلػػػى دعػػػـ المشػػػهد اللقػػػافي الرمسػػػطيني  اةوةػػػًا فػػػي لبنػػػاف  وتعزيػػػزًا 

مؤسسػػة » ئهػػـ فػػي لبنػػاف واارجػػت  أعمنػػت لمةػػ ت بػػيف العػػامميف فػػي المجػػاؿ اللقػػافي فػػي المايمػػات مػػع زم
ةػندوؽ »بالشراكة مػع « ِة ت: روابط مف ا ؿ الرنوف»)فمسطيف( إط ؽ مشروع « عبد المحسف القطاف

)هولنػػدا( لػػػدعـ مشػػاريع لقافيػػػة فنيػػة ترمػػػي إلػػى إشػػػراؾ واسػػتهداؼ فئػػػات معينػػة مػػػف سػػػكاف « األميػػر كػػػ وس
وفػػػي بيػػػاف ةػػػحافي أةػػػدرتت أمػػػس  أعمنػػػت  ة اللقافيػػػة فيهػػػا.المايمػػػات الرمسػػػطينية فػػػي لبنػػػاف وتعزيػػػز الحيػػػا

ِةػ ت: روابػط مػف اػ ؿ »آ ؼ يػورو عمػى مػدى لػ ث سػنوات لمشػروع  020المؤسستاف تاةيص مبمغ 
 «.الرنوف
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 «معاىدة السالم»السيسي يؤكد لباراك التزام مصر  44
ي الرريػػػؽ أوؿ عبػػػد الرتػػػاح السيسػػػي اتةػػػاً  هاتريػػػًا بنظيػػػر  أجػػػرى وزيػػػر الػػػدفاع المةػػػر : «الحيػػػاة -القػػػاهرة 

الدولة العبرية مف « قمؽ»اإلسرائيمي إيهود باراؾ  قبؿ أف يجتمع بالرئيس المةري محمد مرسي ويبحث معت 
التػي تنرػذها القػوات « نسػر»الوجود العسكري في سػيناء. ويػلتي ذلػؾ فػي وقػت أقػر مسػؤوؿ أمنػي بػلف عمميػة 

والشػػرطة تحتػػاج إلػػى وقػػت كػػي تحقػػؽ أهػػدافها  األمػػر الػػذي يرػػرض عمػػى اإلدارة المةػػرية  المشػػتركة لمجػػيش
 التنسيؽ مع تؿ أبيب.

  كمػا «اتراقيػة السػ ـ»أف السيسي أكد ا ؿ اتةالت بباراؾ التػزاـ بػ د  « الحياة«وكشرت مةادر مسؤولة لػ
راهمػات بػػيف القػاهرة وتػػؿ أبيػب فػػي طمػلف نظيػر  اإلسػػرائيمي إزاء طبيعػة مػػا يجػري فػػي سػيناء  وأكػد حةػػوؿ ت

 شلف العمميات العسكرية التي تستهدؼ مسمحيف في سيناء.
وكػػػػاف الػػػػرئيس المةػػػػري اجتمػػػػع مسػػػػاء أوؿ مػػػػف أمػػػػس منرػػػػردًا مػػػػع وزيػػػػر دفاعػػػػت السيسػػػػي فػػػػي مقػػػػر رئاسػػػػة 

سػيناء  الجمهورية  وجرى الحديث حوؿ الو ع األمني لمب د  والقمؽ اإلسرائيمي مف التعزيزات العسكرية فػي 
 اةوةًا داوؿ الدبابات المجنزرة والمعدات اللقيمة. 

وأعمػػف المتحػػدث باسػػـ الرئاسػػة ياسػػر عمػػي أف لقػػاء الػػرئيس والسيسػػي جػػاء فػػي إطػػار متابعػػة الػػرئيس لمعمميػػة 
األمنيػػػة الجاريػػػة إلعػػػادة األمػػػف والسػػػيطرة عمػػػى سػػػيناء  إ ػػػافة إلػػػى مناقشػػػة بعػػػض األمػػػور المتعمقػػػة بػػػالقوات 

 المسمحة.
 24/8/2022، اة، لندنالحي

 
 تعد انتياكا لميثاق األمم المتحدة "إسرائيل" تيديداتإيران:  45

أكػػد نائػػب المنػػدوب اإليرانػػي لػػدى األمػػـ المتحػػدة اسػػحاؽ الحبيػػب اليػػـو الامػػيس  أف حػػرب : قنػػا –نيويػػورؾ 
يملػػػؿ  إسػػػرائيؿ الك ميػػػة  ػػػد إيػػػراف وتهديػػػدها المسػػػتمر بشػػػف  ػػػربة عسػػػكرية وشػػػيكة عمػػػى منشػػػلتها النوويػػػة

 انتهاكا جسيما وةاراا لميلاؽ األمـ المتحدة.
وقاؿ الحبيب  في رسالة بعث بها لرئيس مجمس األمف الدولي جيرارد ارود واألمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة بػاف 
دانتها الشديدة لملؿ  كي موف  ونقمتها وكالة أنباء "فارس" اإليرانية "إف إيراف تعرب مجددا عف قمقها العميؽ وا 

لتةريحات ا سترزازية وضير المسئولة مف قبؿ مسئولي إسرائيؿ ومف بينهـ رئيس الوزراء ووزير الدفاع  هذ  ا
 الذيف يهددوف بمهاجمة إيراف عسكريا".

ووةؼ تةريحات المسئوليف اإلسرائيمييف في وسائؿ اإلع ـ بلنها ضير مبررة ومبنية عمى افترا ات مزيرة 
السممية.. مشيرا إلى أف تهديداتهـ المتكررة بتوجيت  ربة عسكرية وشيكة  وااطئة بشلف أنشطة إيراف النووية

  د المنشلت النووية اإليرانية  تعد تةرفا ضير مسئوؿ ومتهور.
 24/8/2022، الشرق، الدوحة

 
 بالقاىرة "إسرائيل"لممكاتب اإلقميمية لمقاطعة  87 الدورةانعقاد  46
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 9:عربية يـو ا لنيف المقبؿ ولمدة أربعة أياـ أعماؿ الدورة الػتست يؼ جامعة الدوؿ ال: مراد فتحي –القاهرة 
ل باط اتةاؿ المكاتب اإلقميمية لمقاطعة إسرائيؿ  حيث يناقش المؤتمر عػددا مػف البنػود مػف بينهػا األحكػاـ 

 .الااةة بالبواار السياحية التي تاترؽ قرارات المقاطعة العربية
مػػاع أف المكتػب المبنػػاني تقػػدـ بمػػذكرة أو ػػحت آف وزارة الػػدفاع وأو ػح جػػدوؿ األعمػػاؿ الػػذي سيناقشػػت ا جت

مػػف المبػػادئ العامػػة مػػف المقاطعػػة يرهػػـ منهػػا داػػوؿ البػػواار  208الػػوطني فػػي لبنػػاف تػػرى أف ترسػػير المػػادة 
السػياحية إلػى المػوانئ العربيػة وأي ػا الاػروج منهػا ولػيس الػداوؿ فقػط ألف المبػدأ العػاـ هػو تحػريـ وجػػود أى 

يف لبنػػاف والعػػدو.واقترح المكتػػب المبنػػاني عػػرض المو ػػوع عمػػى مػػؤتمر المقاطعػػة إليجػػاد و ػػع  اػط بحػػري بػػ
قػػانوني لمبػػواار السػػياحية المكػػادرة إلػػى المػػوانئ اإلسػػرائيمية. كمػػا ينػػاقش المػػؤتمر حظػػر التعامػػؿ مػػع بعػػض 

 .الشركات العالمية
المقاطعػػة مقػػرا دائمػػا لػػت  إ  أف يػػذكر أف هػػذ  ا جتماعػػات كانػػت تعقػػد فػػي دمشػػؽ التػػي يتاػػذ منهػػا مكتػػب 

التطورات الحالية في سوريا حالت دوف است افة دمشؽ لهذا ا جتماع  باإل افة لتعميؽ ع وية سوريت في 
 اجتماعات الجامعة العربية.

 24/8/2022، الشرق، الدوحة
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حث وكيؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة المعنػي بالشػؤوف السياسػية جيرػري فمتمػاف الػدوؿ المانحػة عمػى : واـ() 

تعزيػػز مسػػاعداتها لمسػػمطة الرمسػػطينية لتمكينهػػا مػػف مواجهػػة العجػػز المتنػػامي فػػي ميزانيتهػػا وتكطيػػة تكػػاليؼ 
 اء مؤسساتها الوطنية.الادمات األساسية التي تقدمها لشعبها ودفع رواتب موظيرها ومواةمة بن

” اإلسػػرائيمي“وأشػػار فمتمػػاف فػػي تقريػػر شػػروي وجهػػت إلػػى مجمػػس األمػػف الػػدولي أوؿ أمػػس  إلػػى أف الجػػانبيف 
والرمسطيني عقدا لقاءات مف أجؿ محاولة حؿ المةاعب المالية الكبيػرة التػي تواجههػا السػمطة  بمػا فػي ذلػؾ 

لشػػرعية والتهػػرب مػػف ال ػػرائب  مو ػػحًا أف األمػػـ بحػػث سػػبؿ تعزيػػز مواردهػػا عبػػر الحػػد مػػف التجػػارة ضيػػر ا
المتحدة تعد ذلؾ تطورات إيجابية وتشجع عمى ا ستمرار بها. وقاؿ إف الحؿ الشامؿ بيف الجانبيف يكمف فػي 
التوةػػؿ إلػػى اترػػاؽ بنػػاء قػػائـ عمػػى حػػؿ الػػدولتيف   فتػػًا إلػػى أف المجنػػة الرباعيػػة المعنيػػة بمراو ػػات السػػ ـ 

سػبتمبر/أيموؿ عمػى هػامش انعقػاد الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة . وأكػد أف  40قبػؿ يػوـ ستعقد اجتماعها الم
التطورات الجارية في الشرؽ األوسط زادت مػف  ػرورة التعجيػؿ بحػؿ الجمػود المحػيط بعمميػة السػ ـ  محػذرًا 

 مف ت شي احتما ت الس ـ اإلقميمي في ظؿ هذا الجمود.
 24/8/2022، الخميج، الشارقة

 
 اإلسرائيمية وضع عالمة فارقة عمى منتجات المستوطنات تقرر أفريقياوب جن 48

الناةػػرة ػ زهيػػر انػػدراوس: قالػػت ةػػحيرة 'معػػاريؼ' العبريػػة إف المجمػػس الػػوزاري المةػػكر فػػي جنػػوب أفريقيػػا 
 اتاذ قرارا بو ع ع مة فارقة عمى منتجات المستوطنات اإلسرائيمية في ال رة الكربية المحتمػة  عمػى الػرضـ

ونقمػت الةػحيرة  مف الجهود اإلسرائيمية الدبموماسية عمى مدار ل لة أشهر للني الحكومة هناؾ عػف اتاػاذ  
إف بيػػاف الاارجيػػة اإلسػػرائيمية وةػػؼ القػػرار بلنػػت تمييػػز فػػظ عمػػى أسػػاس قػػومي وسياسػػي  وسػػاقت الةػػحيرة 

نتجػػػػات المسػػػػتوطنات العبريػػػػة قائمػػػػًة إف حكومػػػػة جنػػػػوب أفريقيػػػػا أقػػػػرت اطػػػػوة و ػػػػع ع مػػػػة فارقػػػػة عمػػػػى م
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اإلسػػػػرائيمية  األربعػػػػاء  عمػػػػى الػػػػرضـ مػػػػف توجهػػػػات إسػػػػرائيمية سػػػػابقة لمعػػػػدوؿ عػػػػف هػػػػذ  الاطػػػػوة  معتبػػػػرة أف 
 الدبموماسية اإلسرائيمية أارقت في هذا الممؼ.

وأشارت الةحيرة العبرية أي ا إلى أف الناطؽ الرسمي بمسػاف حكومػة جنػوب أفريقيػا  جيمػي مينػي  كػاف قػد 
وؿ  األربعاء  أف وزير التجارة في الدولة أقر نهائًيا  أنت سػيكوف بمقػدور المسػتهمكيف فػي جنػوب أقر أمس األ

أفريقيػػا  أف يعرفػػوا مةػػدر الب ػػائع اإلسػػرائيمية فػػي الحوانيػػت وشػػبكات التسػػويؽ المسػػتوردة مػػف إسػػرائيؿ  وزاد 
التػي حػددتها  :2;2دود العػاـ الناطؽ قائً  إف هذا القػرار يتماشػى مػع موقػؼ جنػوب أفريقيػا التػي تعتػرؼ بحػ

 األمـ المتحدة و  تعترؼ المناطؽ التي تقع اارج هذ  الحدود كجزء مف دولة إسرائيؿ.
هػػذا ويػػلتي قػػرار جنػػوب أفريقيػػا  بعػػد عػػدة أيػػاـ مػػف قػػرار أكبػػر كنيسػػة بروتسػػتانتية كنديػػة بمقاطعػػة منتجػػات 

لمحتمػة والقػدس  وهػو مػا ألػار ض ػب منظمػات المستوطنات اإلسرائيمية القائمة عمى أرا ي ال رة الكربيػة ا
 يهودية في كندا.

 24/8/2022، القدس العربي، لندن
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  أف الو يػػات المتحػػدة األمريكيػػة أةػػدرت مػػؤارًا يذكػػرت القنػػاة السػػابعة بػػالتمرزيوف اإلسػػرائيمي: محمػػود محيػػ

ئيؿ  واةػػص التحػػذير الةػػادر مػػف وزارة الاارجيػػة األمريكيػػة مدينػػة القػػدس تحػػذيرًا لمواطنيهػػا مػػف زيػػارة إسػػرا
وأو حت القناة اإلسرائيمية أف واشنطف أةدرت قبؿ أسبوعيف رسائؿ وزعتها عمى جميع قنةػمياتها  المحتمة.

 حوؿ العالـ وشركات السرر األمريكية  تحذر المواطنيف األمريكييف مف السرر إلسرائيؿ.
برية  إف الملير لألمػر أف واشػنطف اةةػت إسػرائيؿ فػى قائمػة الػدوؿ الممنػوع السػرر إليهػا  وقالت القناة الع

 ولـ يتـ سػرد مةػر  التػى ازدادت سػوءًا مػف حالػة عػدـ ا سػتقرار السياسػى والعسػكرى اػ ؿ العػاـ الما ػى.
لمناطؽ التى حددتها   أنت باستلناء إسرائيؿ  يمكف ا ط ع عمى قائمة الدوؿ وايوأ اؼ التميرزيوف اإلسرائيم

يراف.  واشنطف  وهى ال رة الكربية وقطاع ضزة وسوريا والعراؽ وكينيا وأفكانستاف ونيجيريا وا 
وقالػػت القنػػاة اإلسػػرائيمية  إف السػػمطات األمريكيػػة أو ػػحت أف لػػديها قػػدرة محػػدودة عمػػى مسػػاعدة المػػواطنيف  

 األمريكييف إذا كاف لديهـ مشاكؿ فى هذ  البمداف.
 23/8/2022، سابع، مصراليوم ال

 
 عمى التواصل بشأن سيناء "سرائيل"إكمينتون تحث مصر و 50

اف كمينتػوف   قالت متحدلة باسـ وزيػرة الاارجيػة ا مريكيػة هػي ري كمينتػوف يػـو الامػيس :واشنطف )رويترز(
حلػػت وزيػػر الاارجيػػة المةػػري عمػػى ابقػػاء اطػػوط ا تةػػاؿ مرتوحػػة مػػع اسػػرائيؿ وسػػط تػػوترات بشػػلف حممػػة 

 مةرية  د متشدديف في ةحراء سيناء المتاامة لمحدود ا سرائيمية.
وتحدلت كمينتوف مع وزير الاارجية محمػد كامػؿ عمػرو يػـو ا ربعػاء واكػدت اهميػة العمػؿ بشػرافية مػع نشػر 

مػػػع اسػػػرائيؿ لم حقػػػة  ;9;2القػػػاهرة لطػػػائرات ودبابػػػات فػػػي سػػػيناء لممػػػرة ا ولػػػى منػػػذ معاهػػػدة السػػػ ـ عػػػاـ 
مف حرس الحدود المةرييف في هجـو يـو الاػامس  28 مييف يمقى عميهـ بالمسؤولية عف قتؿ متشدديف اس

 مف اضسطس اب.
وقالت المتحدلة باسـ الػوزارة فيكتوريػا نو نػد "هػذ  الػدعوة تترػؽ مػع سمسػمة مػف ا تةػا ت التػي أجريناهػا فػي 

 قاء اطوط ا تةاؿ مرتوحة."ا ونة ا ايرة مع المةرييف وا سرائيمييف وتشجيع الطرفيف عمى اب
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 تؤكد أن تحقيق "إسرائيل" بمقتل ريتشل كوري ليس موثوقاً  واشنطن 52
في مقتؿ ” إسرائيؿ“أكد السرير األمريكي لدى الكياف دانياؿ شابيرو  أف التحقيؽ الذي أجرتت : )يو .بي .آي(

لػػيس كافيػػًا و   4000يػػد جػػيش ا حػػت ؿ فػػي قطػػاع ضػػزة عػػاـ   ناشػػطة السػػ ـ األمريكيػػة ريتشػػؿ كػػوري عمػػى
أمػس  إف شػابيرو أبمػغ عائمػة كػوري اػ ؿ لقائػت إياهػا فػي وقػت سػابؽ مػف ” هػلرتس“وقالت ةػحيرة  مولوقًا.

فػي مقتػؿ ابنػتهـ عنػدما دهسػتها جرافػة لجػيش ا حػت ؿ ” إسػرائيؿ“األسبوع الحالي  بلف التحقيػؽ الػذي أجرتػت 
وح ػػر المقػػاء مػػع شػػابيرو والػػدا الناشػػطة ” . لػػـ يكػػف عميقػػًا ومولوقػػًا وشػػّرافًا كمػػا هػػو مطمػػوبلػػيس كافيػػًا و “

لػػورانس مػػايير ودبموماسػػياف ” إسػػرائيؿ“الراحمػػة سػػيندي وكريػػغ وشػػقيقتها سػػارة  والقنةػػؿ األمريكػػي العػػاـ فػػي 
 آاراف.
ة  لػػيس جديػػدًا  لكػػف الطػػاقـ إلػػى أف الموقػػؼ الػػذي عّبػػر عنػػت شػػابيرو باسػػـ الو يػػات المتحػػد” هػػلرتس“ولرتػػت 

  ويشػػير إلػػى أف اإلدارة ”مهػػـ ومشػػجع“القػػانوني الػػذي يرافػػؽ العائمػػة يػػرى قولػػت ذاؾ قبيػػؿ ةػػدور الحكػػـ أنػػت 
 بمحاكمة عادلة.” إسرائيؿ“األمريكية ستواةؿ مطالبة 

 24/8/2022، الخميج، الشارقة
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كشؼ السرير األميركي األسبؽ في تؿ أبيب  مػارتف أنػديؾ   أمػس إلذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي  أف  تؿ أبيب:

اإلدارة األميركية لـ تعػد تةػدؽ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي  بنيػاميف نتنيػاهو  ووزيػر دفاعػت  إيهػود بػاراؾ  فػي 
 تهديداتهما بتوجيت  ربة عسكرية إليراف.

أنديؾ إف هذ  اإلدارة كانت تعتقد أف نتنياهو وباراؾ ينوياف فع  شف هجـو عسكري عمػى إيػراف فػي  وأ اؼ
أشػػهر الربيػػع القػػادـ. ولكنهػػا  بعػػد أف تابعػػت األمػػور وراقبػػت طريقػػة التهديػػدات ومػػا رافقهػػا مػػف تسػػريبات ضيػػر 

سياسػية كبػرى كػاف هػدفها  مللوفة لوسائؿ اإلع ـ  توةمت إلى قناعػة بػلف هػذ  التهديػدات هػي مجػرد ادعػة
 أف يهرع الجميع لتهدئة إسرائيؿ. وقد نجحت هذ  التهديدات إلى حيف  ولكف اآلف لـ يعد أحد يتللر بذلؾ.

وسئؿ أنديؾ إف كاف هناؾ أي احتماؿ لنجاح إيراف في تطوير س ح نووي ويتقبػؿ العػالـ ذلػؾ را ػاا لألمػر 
اؿ بالنسػبة لمعػالـ. وأمػا بالنسػبة لمػرئيس األميركػي الحػالي  يمكػف أف يكػوف ملػؿ هػذا ا حتمػ»الواقع. فلجػاب: 

فاألمر ضير ممكف. فهو ممتػـز بشػكؿ جػدي فػي الموقػؼ بمنػع إيػراف مػف تطػوير سػ ح نػووي. ألنػت يػدرؾ أف 
امػػػت ؾ إيػػػراف لمسػػػ ح النػػػووي سي ػػػع حػػػدا ل ن ػػػباط القػػػائـ فػػػي العػػػالـ حػػػوؿ منػػػع انتشػػػار السػػػ ح النػػػووي 

 «.حد مف انتشار أسمحة الدمار الشامؿوسيجهض كؿ الجهود لم
واستبعد أنديؾ أف يستطيع الرئيس أوباما التررغ لمقياـ بزيارة إلسرائيؿ مػف أجػؿ تهدئػة األو ػاع بػيف البمػديف. 
كما نرى أنديؾ أف تكػوف إسػرائيؿ قػد تػدامت بشػكؿ زائػد عػف الحػد فػي ا نتاابػات الدااميػة األميركيػة  وقػاؿ: 

 «.لف يؤلر عمى نتيجة ا نتااباتحتى لو فعمت  فإف ذلؾ »
 24/8/2022، الشرق األوسط، لندن
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يقترفػت ا حػت ؿ  اأعمف الرناف والمطرب البريطػاني الشػهير "بػوبي ضيميسػبي" عػف معار ػتت الشػديدة لمػ: لندف
 حؽ الشعب الرمسطيني منذ نشوء الكياف الةهيوني.الةهيوني مف جرائـ ومذابح ب

وأورد الموقػػػع الروسػػػي لػػػػ"المركز الرمسػػػطيني لإلعػػػ ـ" اليػػػـو الامػػػيس بػػػلف ضيميسػػػبي وهػػػو زعػػػيـ فرقػػػة "برامػػػؿ 
سكريـ" الكنائية قاؿ في حديث لمراسػميف بريطػانييف إف "مػا يجػري فػي فمسػطيف عبػارة عػف أبشػع الجػرائـ التػي 

التػاري  المعاةػر"  م ػيرا بلنػت "عمػى هػذا األسػاس يتعػيف عمينػا جميعػا التةػدي لهػذا تشػهدها اإلنسػانية فػي 
وأشػار إلػى دعمػت هػو وزم ئػت فػي الررقػة لمػا سػما  "حركػة الن ػاؿ والمقاومػة  الشيء بما أوتينػا مػف وسػائؿ".

ةػػػيؿ الرمسػػػطينية" حيػػػث قػػػاؿ إف أع ػػػاء فرقتػػػت "يػػػدعموف مقاومػػػة الرمسػػػطينييف ل حػػػت ؿ فػػػي مسػػػاعيهـ لتح
وتػػابع "أعتقػػد أف األحػػداث فػػي فمسػػطيف ليسػػت إ  إبػػادة جماعيػػة لمنػػاس يمارسػػها "اإلسػػرائيميوف"  ا سػػتق ؿ".

بحؽ الرمسطينييف أكلر مف ستيف عاما عمما بلف الو ع ازداد سوء إلى درجة كبيرة جػدا فػي السػنوات العشػر 
 األايرة" عمى حد قولت.

النقػاب عػف نيتػت إقامػة حرػؿ موسػيقي نةػرة لألطرػاؿ القػاطنيف وفي اتاـ حديلت كشػؼ الرػاف بػووي ضيميسػتي 
 في قطاع ضزة.

 23/8/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 عّدة الطالق.. تذىل عالم أجنة "ييودًيا" وتقوده لإلسالم 54
تػى أعمف عالـ األجنة روبرت ضيمهـ  اعتناقػت لإلسػ ـ  وذلػؾ بعػدما أذهمتػت اآليػات القرآنيػة  ال: هانى الموافي

تحدلت عف عدة المرأة المطمقة  وهو الذى أفنى عمر  فى أبحاث تاص البةػمة الزوجيػة لمرجػؿ  وتلكػد بعػد 
 أبحاث م نية أف بةمة الرجؿ تزوؿ بعد ل لة أشهر.

وقػػػاؿ الػػػدكتور عبػػػد الباسػػػط محمػػػد السػػػيد أسػػػتاذ التحاليػػػؿ الطبيػػػة بػػػالمركز القػػػومى بمةػػػر واستشػػػارى الطػػػب 
وبرت ضيمهـ  زعيـ اليهود فى معهد ألبارت أنشتايف  والماتص فى عمػـ األجنػة  أعمػف التكميمى: "إف العالـ ر 

أشػهر"   0إس مت بمجرد معرفتت لمحقيقة العمميػة وإلعجػاز القػرآف فػى سػبب تحديػد عػّدة الطػ ؽ لممػرأة  بمػدة 
لػزوجيف ينػتج عنػت حيث أفػاد المتحػدث أف إقنػاع العػالـ ضػيمهـ كػاف باألدلػة العمميػة  والتػى مرادهػا أف جمػاع ا

ترؾ الرجؿ لبةمتت الااةة لدى المرأة  وأف كؿ شهر مف عػدـ الجمػاع يسػمح بػزواؿ نسػبة معينػة تتػراوح مػا 
بالمائة  وبعد األشهر الل لة تزوؿ البةمة كمًيػا  ممػا يعنػى أف المطمقػة تةػبح قابمػة لتمقػى  00إلى  45بيف 

 بةمة رجؿ آار.
ودى لمقياـ بتحقيؽ فى حى أفارقة مسػمميف بلمريكػا  تبػيف أف كػؿ النسػاء وتمؾ الحقيقة دفعت عالـ األجنة اليه

يحممف بةمات أزواجهف فقط  فيما بينت التحريات العممية فى حػى آاػر ألمريكيػات متحػررات أنهػف يمػتمكف 
بةػػمات متعػػددة مػػف النتػػيف إلػػى لػػ ث  ممػػا يو ػػح أنهػػف يمارسػػف العمميػػة الجنسػػية اػػارج األطػػر الشػػرعية 

 ى الزواج.المتملمة ف
وكانت الحقيقػة مذهمػة لمعػالـ حينمػا قػاـ بػإجراء التحاليػؿ عمػى زوجتػت ليتبػيف أنهػا تمتمػؾ لػ ث بةػمات  ممػا 
يعنى أنها كانت تاونت  وذهب بػت الحػد  كتشػاؼ أف واحػًدا مػف أةػؿ ل لػة أبنػاء فقػط هػو ابنػت  وعمػى إلػر 

مػػرأة وتماسػػؾ المجتمػػع  وأف المػػرأة المسػػممة ذلػػؾ اقتنػػع أف اإلسػػ ـ هػػو الػػديف الوحيػػد الػػذى ي ػػمف حةػػانة ال
 أنظؼ امرأة عمى وجت األرض.

 22/8/2022، المصريون، القاىرة
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 َرُجل يقتل كوبرا عّضًا ! 55
عػض أحػد لعػابيف الكػوبرا رجػً  نيباليػًا  فمػا كػاف مػف األايػر إ  أف رّد لػت الع ػة وقتمػت : رويترز –كاتمندو 

النيبالية بلف محمد سػالمو ميػا طػارد اللعبػاف الػذي كػاف ع ػت « ا بوستأنابورن»وأفادت ةحيرة  انتقامًا منت.
 في حقؿ الرز الذي يممكت  وأمسؾ بت وع ت بقوة... حتى قتمت.

 24/8/2022، الحياة، لندن
 

 اإلسرائيمي االختراق 56
 د. أحمد نوفؿ

ائيمي والةػػػحؼ األردنيػػػة عػػػف ةػػػحيرة هػػػلرتس )أي األرض( عػػػف المحمػػػؿ السياسػػػي اإلسػػػر « السػػػبيؿ»نقمػػػت 
وأف تػػؿ »  «تػػؿ أبيػػب تعتبػػر قػػرار مرسػػي بإقالػػة طنطػػاوي أاطػػر مػػف النػػووي اإليرانػػي»قولػػت: « تسػػري برئيػػؿ»

وقػد احتمػت اإلقالػة العنػاويف الرئيسػة فػي الةػحؼ العبريػة «. أبيب تشعر بال ياع والرزع بسبب إقالة المشير
ف سػػندير السياسػات اعتبػػارًا مػػف مػع مػػف سػنتحدث؟ مػػف سػػيقاتؿ مػف أجمنػػا فػي سػػيناء؟ مػػع مػ»التػي تسػػاءلت: 

 «اآلف؟
إف هػػذا هػػو نرػػس الشػػعور الػػذي سػػاد إسػػرائيؿ بعػػد قيػػاـ : »:/28وقػػاؿ برئيػػؿ فػػي مقالتػػت التػػي نشػػرت بتػػاري  

بعادهػػا عػػف السياسػػة وأوقػػؼ الجنػػرا ت الػػذيف كػػانوا حػػافظي  حكومػػة أردوضػػاف باسػػتبعاد القيػػادات العسػػكرية وا 
ؿ تجد ةعوبة في قبوؿ حقيقة أف تركيا ومةػر انتقمتػا مػف نظػاـ حكػـ إف إسرائي»  وأ اؼ: «أسرار إسرائيؿ

عسكري إلػى نظػاـ حكػـ مػدني. ألنهػا ظنػت أف السياسػة التػي طالمػا انتهجتهػا مػع قيػادات الجيشػيف المةػري 
والتركػػي كانػػت أبديػػة. وأف نظػػاـ الجنػػرا ت فػػي حاجػػة إليهػػا سػػواء بسػػبب ع قاتهػػا مػػع الو يػػات المتحػػدة أو 

 «.منية المشتركةالمةالح األ
كػاف الجػيش التركػي يحػترظ  8;رضػـ ةػعود حكومػة دينيػة لسػدة الحكػـ فػي تركيػا سػنة»وأشار المقاؿ إلى أنػت 

إف الجانػػب األمنػػي »  وأشػػار إلػػى مةػػر فقػػاؿ: «بػػالحؽ فػػي الحسػػـ وتحقيػػؽ التػػوازف أمػػاـ اإلسػػ ـ السياسػػي
ةر  فالمهـ أف مبػارؾ وجيشػت كانػا معنػا لمس ـ  مف الع قات مع مةر دوف أدنى نظر لمرأي العاـ في م

 «.وهذا يكرينا
إف إسػػػرائيؿ سػػػتجد ةػػػعوبة كبيػػػرة فػػػي التحػػػدث مػػػع مجتمعػػػات مدنيػػػة فإسػػػرائيؿ تر ػػػؿ المجتمعػػػات »وقػػػاؿ: 

العسكرية التي   تشعر بانرعاؿ حياؿ انتهاؾ حقوؽ اإلنساف  وتستكؿ مةطمح اإلرهاب  وتسار مف السذج 
الػ   «اإلسػرائيمي عمػى نشػر قػوات فػي سػيناء..« الحْظػر»رت الةػحيرة إلػى لػـ أشػا« الذيف يظنوف ضير ذلػؾ

وأف مةػػػر تحتػػػاج إلػػػى إداػػػاؿ تعػػػدي ت عمػػػى معاهػػػدة كامػػػب ديريػػػد ل ػػػماف سػػػيادة مةػػػرية كاممػػػة عمػػػى »
  ونبػدأ تعميقنػػا مػف النقطػػة األايػرة والاػػداع الػذي مػورس عمػػى الجمػاهير المةػػرية والعربيػة أف سػػيناء «سػيناء

ف الػػتحكـ اإلسػػرائيمي فػػي سػػيناء عػػادت مةػػرية و  ذ بػػت كمػػت أوهػػاـ وسػػراب وا  عػػودة السػػيادة المةػػرية عميهػػا  وا 
 مطمؽ!

نعود إلى النقوؿ المطولة نحاوؿ تركيكها وفهمها. بدءًا مف هيمنة طنطاوي عمى مةر وتحكمت في مجرياتهػا 
دستورية الذيف ألاروا قبؿ اإلطاحة بت وتقميص ة حيات الرئيس المنتاب دوف أف يحتج أع اء المحكمة ال

عمى مرسػي إلعػادة مجمػس نػواب منتاػب  هػـ بلعيػانهـ الػذيف ةػمتوا ةػمت القبػور عمػى تقمػيص « الرزعة»
ةػػ حيات رئػػيس منتاػػب ألف المحكمػػة الدسػػتورية فػػي مةػػر وتركيػػا جػػزء مػػف المعبػػة المحبوكػػة فػػي ادمػػة 

بالكػة فػي تمجيػد الجػيش المةػري وأف ودعـ حكـ العسكر الذيف يادموف بدورهـ إسػرائيؿ. وأف الم« إسرائيؿ»
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انتقاد  اط أحمر  وأف الجيش رمز مةر  وأف.. كؿ هذا كاف جزءًا مف هالة يراد نشرها فػوؽ سػجؿ الايانػة 
كاف ياتزؿ في زمرة العم ء. والسؤاؿ الذي كاف يحير العقػ ء لمػاذا « الجيش»مف قبؿ بعض القيادات  وأف 

ظهػر وسػقطت األسػناف يبقػى عمػى رأس الجػيش ورأس البمػد وال ػباط طنطاوي وقد وهف العظـ منت وانحنى ال
في العادة يتقاعدوف في قمة العطاء في األربعيف  وكاف ذلؾ يبػرر بػلف الادمػة العسػكرية شػاقة واطػرة! ولػذا 
فإف التقاعد فيها في سف مبكر! فمماذا طنطاوي ورج   في القبر وقد انحنى الظهر وأكؿ عميت الدهر يسػتمر 

 وقع إلى آار الدهر؟في الم
واآلف نعػود إلػى مقػاؿ هػلرتس واعتبػار برئيػؿ أف إقالػة طنطػاوي أاطػر مػف النػووي اإليرانػي. وأقػارف بػيف هػػذا 

يقػوؿ: إقالػة طنطػاوي أقػؿ  :/:2في برنامج سبعة أياـ يـو السبت « البي بي سي»وك ـ ةحري عربي في 
ض وكبػػر سػػنت فمػػا العجػػب أف يكػػوف هػػو طمػػب مػػف عاديػػة فممػػاذا تلػػار حولهػػا ال ػػجة؟ وطنطػػاوي أةػػً  مػػري

اإلعرػػاء؟ وهػػو كػػ ـ أبعػػد مػػا يكػػوف عػػف الةػػحة  و  يارػػى عمػػى القائػػؿ أنػػت يكػػالط.. وهػػو قطعػػًا يعمػػـ موقػػؼ 
عنػاف! وكيػؼ أف اإلعػ ـ العربػي فػي  -إسرائيؿ التي أوقرت الك ـ عف الممؼ اإليرانػي بعػد ةػدمة طنطػاوي

 و وعي و  إع مي و  محايد.جزء كبير منت مسّيس ضير ِحرفي و  م
ونعود إلى كوف طنطاوي المومياء أاطر مف نووي إيراف أعني تكييبت عف مسرح مةر. هذا يؤكد أف حراس 
إسرائيؿ وأدواتها أاطر مف جيوشها. وأنت لو  وجػود هػؤ ء الحػراس مػا كػاف إلسػرائيؿ وجػود أو لكػاف وجودهػا 

 مهددًا.. في هذا الوجود!
ذا كانػت إسػرائيؿ وأشهد وتشهد الدن يا أف هذ  الدولة المس  فنانة في تسػاير كػؿ دوؿ األرض فػي اػدمتها. وا 

اسػػػتطاعت أف تاتػػػرؽ سػػػياج األوطػػػاف وهػػػو الجػػػيش فػػػإف الػػػوطف يةػػػبح مشػػػاعًا بعػػػد ذلػػػؾ تعبػػػث فيػػػت أيػػػدي 
 المجرميف كما تشاء!

لطريػؽ لمعسػكرييف؟ أـ والسؤاؿ المحير: كيؼ استطاعت إسرائيؿ أف تاترؽ الجيوش؟ هػؿ السياسػيوف مهػدوا ا
العسػػػػكريوف يتحكمػػػػوف فػػػػي السياسػػػػييف لينةػػػػاعوا إلسػػػػرائيؿ كمػػػػا فػػػػي تجربػػػػة تركيػػػػا؟ أـ أف لكػػػػؿ بمػػػػد ظروفػػػػت 
واةوةيتت؟ وهؿ ا اتراؽ أةً  ق ية مسممة قبؿ أف ينبني عميها مقو ت أارى وأحكامًا؟ أما أنػت مسػّمـ  

إسرائيؿ لتمقػي التعميمػات دوف استشػارة السياسػييف فتجربة تركيا شاهد كيؼ أف رئيس األركاف كاف يذهب إلى 
مػع مػف «: ترػي برئيػؿ»المسؤوليف نظريًا عف الدولة وجيشها! ولو لـ يكف ا اتراؽ هو الواقع فما معنػى قػوؿ 

 سنتحدث؟ مف سيقاتؿ مف أجمنا في سيناء؟ مع مف سندير السياسات )في مةر( اعتبارًا مف اآلف؟
لمكابرة فيت والمماحكة حولت  أعني أنت لابت بالقطع. وتوةيات إسرائيؿ كانت فا اتراؽ فيما أرى أمر فوؽ ا

 وأمريكا كذلؾ بالحرص عمى الحراظ عمى تقميص ة حيات الرئيس! وبقاء المجمس العسكري!
؟ هػػؿ كممػػة أةػػرح مػػف هػػذ  ليػػرى مػػف لػػت عيػػوف؟ هكػػذا «مػػف سػػيقاتؿ مػػف أجمنػػا فػػي سػػيناء»مػػا معنػػى قػػولهـ: 

إلسرائيؿ  وهكذا يكوف ا اتراؽ وحجـ هذا ا اتراؽ أف يقاتموا مف أجؿ إسرائيؿ! ألػـ يقػؿ يةؿ الو ء بهؤ ء 
ألـ تر إلى الذيف نافقوا يقولوف إلاوانهـ الػذيف كرػروا مػف »القرآف عف نظرائهـ المنافقيف كيؼ يقولوف لميهود: 

ف قوتمتـ هكذا بةػريح العبػارة « لننةركـ.. أهؿ الكتاب لئف أارجتـ لنارجف معكـ و  نطيع فيكـ أحدًا أبدًا وا 
سنقاتؿ مف يقاتمونكـ  و  نطيؽ العيش في المدينة بعدكـ. هذا والنراؽ فطيػر  فكيػؼ بعػد أف ن ػج وتملسػس 

 ونظر لت وتدعمت قوى دولية؟! هذا والنبي يقود المركب والوحي يتنزؿ فكيؼ اآلف مع كؿ المرارقات؟!
يؿ. بدءًا مف إلارة النعػرات عمػى طريقػة محطػة الرػراعيف وموقرهػا وسياسات البمد ترسـ بما يادـ مةالح إسرائ

مػػف أحػػداث الشػػكب وقػػت المبػػاراة مػػع الجزائػػر وكيػػؼ تطاولػػت عمػػى الشػػعب الجزائػػري  وظمػػت تكػػري العػػداوة 
والبك ػػاء بػػيف المةػػرييف والجزائػػرييف.. إلػػى السياسػػة اإلع ميػػة المعاديػػة لإلسػػ ـ عمػػى طػػوؿ الاػػط.. إلػػى 
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التجهيمي  إلى سياسة شؿ قدرة العالـ العربي  إلى سياسػة التبعيػة ألمريكػا والكػرب  وراجػع كػؿ سياسة التعميـ 
مػػا كػػاف يقػػوـ بػػت مبػػارؾ والسياسػػات التػػي كػػاف يسػػير فيهػػا تجػػد ادمػػة إسػػرائيؿ أجنػػدة اريػػة فػػي كػػؿ عػػروؽ 

لمتظػاهريف أـ لػـ سياستت. وقد كاف ينبكي أف تحاكـ هذ  السياسات   أف يكترى بتهمة هؿ أمر مبارؾ بقتؿ ا
يلمر؟ السياسات أاطر مف كؿ شيء. هؿ تذكروف تػدمير زراعػة مةػر عمػى يػد يوسػؼ والػي؟ هػؿ تػذكروف 
إهماؿ مو وع النيؿ والع قات مع أفريقيا؟ هؿ تذكروف سياسة القطيعة مع العالـ العربي؟ هؿ تذكروف كيؼ 

ربػػي عػػف ق ػػايا  وكانػػت وراء تػػدمير كانػػت مةػػر طرفػػًا فػػي كػػؿ اػػذ ف لمعػػالـ العربػػي وتاػػؿ مػػف العػػالـ الع
 العراؽ والحرب عمى ضزة وشؿ قدرة الجامعة العربية حتى عمى مجرد ا لتئاـ؟

مف يراجع سياسات مبارؾ في  وء كممة هذا الةهيوني يرهـ كليرًا مما كاف يجري  وكنا ننبت إليت في حينػت 
ؼ دعمػت حركػة جػوف قرنػؽ مػف عػدة في عشرات المقا ت  واآلف يت ح كلير مف األشػياء بػللر رجعػي! كيػ

دوؿ مف العالـ العربي عمى رأسها مةر! وهؿ يكيب عف الباؿ سياسة تتريت الرػف ومػا عػادؿ إمػاـ إ  نمػوذج 
 ةارخ لمهجوـ عمى اإلس ـ! والسؤاؿ اآلف كيؼ تـ ااتراؽ الجيوش؟

سيء الذكر عف طريػؽ « رنؽجوف ق»هؿ لعبت الدورات إلى أمريكا دورًا في اإلسقاط والتجنيد؟ وقد تـ تجنيد 
بعلػة إلػى أمريكػا أرسػمت فيهػا الجػيش السػوداني وهنػاؾ تػـ تجنيػد  لمموسػاد والسػي آي أيػت. وقػد حػدلني  ػابط 
مػف بمػد عربػي عػف دورة عسػكرية ح ػرها وفػي نهايػة الػػدورة مسػيرة لمػدة ل لػة أيػاـ بميػاليهف فػي الكابػات كػػؿ 

وقػػػػاؿ إف المعتمػػػػد   « التكيػػػػؼ ا جتمػػػػاعي»ة عػػػػف  ػػػػابط معػػػػت  ػػػػابطة أمريكيػػػػة فػػػػي تقريػػػػر نهايػػػػة الػػػػدور 
نما التكيؼ ا جتماعي  وكيؼ ادعت ال ابطة التشنج الع ػمي  فممػا لػـ يبػد اهتمامػًا  المعمومات العسكرية وا 

 قامت كلنما نشطت مف عقاؿ كما يقاؿ!
 هؿ يجندوهـ مف ا ؿ ا ياهـ التي تـ تجنيدها مف قبؿ بلي الطرؽ؟

ذا وةػػؿ الحػػاؿ بػػلف تج نػػد إسػػرائيؿ وزيػػرًا لإلعػػ ـ المبنػػاني ملػػؿ ميشػػيؿ سػػماحة وجنػػدت مػػف حػػزب اهلل مػػف وا 
أسػػهـ فػػي قتػػؿ عمػػاد مكنيػػة باإل ػػافة إلػػى آةػػؼ شػػوكت! إنهػػـ   ييلسػػوف مػػف أحػػد و  يعتبػػروف أحػػدًا فػػوؽ 
ف المساومة والبيع والشراء. ولقػد جنػدوا مػف المحيطػيف بعرفػات مػف دس لػت السػـ.. ومػف القيػادات السياسػية مػ

تواطػػػل  وقمػػػت فػػػي مقػػػا تي مػػػف اليػػػـو األوؿ وقبػػػؿ مػػػوت عرفػػػات إنػػػت قػػػد تػػػـ تسػػػميمت وقػػػد دس لػػػت السػػػـ مػػػف 
 المحيطيف وهناؾ مف يكطيهـ مف السياسييف!

هؿ يجندوف في حر ت األنس التي تنظـ ألناء الزيارات إلسرائيؿ  وقد كاف أحد كبار ال باط المةرييف و  
 سرائيميوف كانوا يرسمونت إلى األماكف التي يريد..أريد أف أسميت  وهذا ما قالت اإل

وقد تكمـ جوليو أندريوتي رئيس وزراء إيطاليا في مذكراتت عف كلير مف السقطات لكلير مف القيادات.. كانت 
 تةور وتولؽ..

هػػذا المو ػػوع الاطيػػر   بػػد أف يلػػار لػػنرهـ كيػػؼ كانػػت األمػػور تػػدار.. و  بػػد مػػف عػػود  اتػػراؽ الموسػػاد 
 وار!  لألس

 24/8/2022، السبيل، عّمان
 

 "اإلسرائيمية" حاضنة لمحقد والعنصرية المدرسيةالكتب  57
 آسا وينستانمي
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عمػػى قطػػاع ضػػزة  ادعػػت وزيػػرة  ;400-:400الوحشػػي عػػاـ ” إسػػرائيؿ“فػػي ذروة عػػدواف : إعػػداد عمػػر عػػدس
ونحػػػف نعمػػػـ أطرالنػػػا أف يحّبػػػوا الرمسػػػطينييف يعممػػػوف أطرػػػالهـ الحقػػػد عمينػػػا “يومئػػػٍذ أف ” اإلسػػػرائيمية“الاارجيػػػة 

 ”.جيرانهـ
ويجػػري تػػػرويج الشػػطر األوؿ مػػػف هػػذ  الارافػػػة  عمػػػى أيػػدي أنػػػاس ملػػؿ وزيػػػرة الاارجيػػة األمريكيػػػة  هػػػي ري 
كمنتػػوف  وفػػي وقػػػت أقػػرب  نيػػوت ضينكػػػريتش  المػػذيف نشػػرا ا دعػػػاء الػػذي   أسػػاس لػػػت  بػػلف كتػػب المنػػػاهج 

وقػػد بػػدأ هػػذا ا فتػػراء مػػع مرّوجػػي دعايػػة مناه ػػيف لمرمسػػطينييف  ملػػؿ الدراسػػية الرمسػػطينية تعمػػـ ال سػػامية . 
 ”.مراقبة اإلع ـ الرمسطيني“ايتامار ماركوس  ومنظمتت التي يسميها ” اإلسرائيمي“المستوطف 

ـّ جديػػػػد  بعنػػػػواف    تػػػػدفف األسػػػػتاذة الجامعيػػػػة ””اإلسػػػػرائيمية“فمسػػػػطيف فػػػػي الكتػػػػب المدرسػػػػية “وفػػػػي كتػػػػاب مهػػػػ
ايمهانػاف  الشػطر اللػاني مػف ارافػة ليرنػي بةػورة  -متاةةة في المكة والتربيػة نوريػت بيميػد ال” اإلسرائيمية“

 حاسمة.
مقػػررًا  فػػي مػػواد التػػاري   الجكرافيػػا ” إسػػرائيمياً “كتابػػًا مدرسػػيًا  29وتقػػوؿ الكاتبػػة  إف بيميػػد ايمهانػػاف  ترحةػػت 

  وقيامػػت ”اإلسػػرائيمي“ظػػاـ التمقػػيف العقائػػدي والدراسػػات المدنيػػة . وكانػػت النتػػائج التػػي توةػػمت إليهػػا  إدانػػة لن
إف الكتػػب التػػي تمػػت دراسػػتها “بكػػرس العنةػػرية المناوئػػة لمعػػرب منػػذ سػػّف مبكػػرة: حيػػث تقػػوؿ مؤلرػػة الكتػػاب: 

  سواء تـ نشر هذ  الكتب في عهد وزارات التربية ”اإلسرائيمية“هنا  تسّار الما ي لادمة السياسة التوسعية 
 ”.اليسارية أو اليمينية

وتداؿ المؤلرة فػي أدؽ التراةػيؿ  لتػترحص وتكشػؼ األسػاليب المعقػدة والبارعػة التػي يػتـ بهػا تحقيػؽ ذلػؾ . 
 وتتجمى في ذلؾ ابرتها في عمـ الرموز والع مات.

  مػف اػ ؿ اسػتاداـ ”اإلسػرائيمييف“ويتحقؽ في الكتب ضرس العقيدة المناوئػة لمرمسػطينييف فػي أذهػاف الشػباف 
إذ   يت مف أي مػف الكتػب المدرسػية التػي شػممتها الدراسػة  سػواء مػف الناحيػة الشػروية “ب: اإلقةاء والتكيي

أو المرئيػػة  أي جانػػب ايجػػابي مػػف جوانػػب الحيػػاة اللقافيػػة أو ا جتماعيػػة الرمسػػطينية: فمػػيس هنالػػؾ أي ذكػػر  
 ”.قاليدألدب أو شعر  أو تاري  أو زراعة  و  ذكر لمرف و  العمارة  و  العادات و  الت

  يكوف ذلؾ ”(إسرائيؿ“وفي المناسبات التي يرد فيها ذكر الرمسطينييف )بمف فيهـ المواطنوف الرمسطينيوف في 
جميػػع الكتػػب تقػػّدـ الرمسػػطينييف برمػػوز عنةػػرية  “عمػػى  ػػوء استشػػراقي ين ػػح بػػا زداء والسػػمبية السػػاحقة: 

وهػػػـ فػػػي  -جئػػػيف أو مػػػزارعيف بػػػدائييف وتةػػػنرهـ فػػػي ةػػػور تحػػػّط مػػػف قػػػدرهـ  كػػػلف يكونػػػوا إرهػػػابييف  أو  
 ”.إسرائيؿ“بالنسبة إلى ” مشكمة“الحا ت الل ث  

  هنالػػؾ ةػػورتاف ”4-مػػودرف تػػايمز“  فػػي كتػػاب التػػاري  المقػػرر  الػػذي يحمػػؿ عنػػواف ”وعمػػى سػػبيؿ الملػػاؿ“
كمػا تقػوؿ  -”نػاعمػى قوات“فوتوضرافيتاف فقط لمرمسطينييف  واحػدة ألطرػاؿ فمسػطينييف مملمػيف  يقػذفوف الحجػارة 

 ”.  مو وعيف في شارع ليس لت اسـ” جئيف”والةورة اللانية  ؿ -المؤلرة
الرمسػطينييف كليػرًا مػا ُيشػار “وتو ػح ذلػؾ قائمػة  إف ” . اسػتراتيجيات التمليػؿ السػمبي“وهذا ما تسميت المؤلرة 

  فإنت ”تقدمييف“كتّاب ُيعتَبروف وبينما ُيستادـ هذا التعبير حتى مف قبؿ ” . المشكمة الرمسطينية“إليهـ بتعبير 
” اإلسػرائيمي“  السياسػي والحااػاـ ”كاف بػارزًا فػي األيػديولوجيا والدعايػة اليمينيػة المتطرفػة  لػدى مئيػر كاهانػا“

سػػنة فقػػط مػػف  80الراحػػؿ الػػذي كػػاف يػػدعو عمنػػًا إلػػى طػػرد الرمسػػطينييف. وتجػػد بيميػػد ذلػػؾ مقمقػػًا  إذ يػػلتي بعػػد 
وُت ػػمف المؤلرػػة كتابهػػا أملمػػة مػػف الرسػػوـ ” . المشػػكمة اليهوديػػة“يهػػود فيػػت بتعبيػػر الػػزمف الػػذي كػػاف ُيػػدعى ال

ـّ جمبهػػا لمكتػػب المدرسػػية “الكاريكاتوريػػة ا ستشػػراقية الرجػػة التػػي تملػػؿ العػػرب   مػػف الرسػػومات ” اإلسػػرائيمية“تػػ
راقي  ممتطػػيف حيػػث يقػػؼ الرجػاؿ العػػرب  فػػي زّي استشػػ”. ألػؼ ليمػػة وليمػػة“التو ػيحية األوروبيػػة لكتػػب ملػػؿ 
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الجماؿ عمػى األضمػب . والرسػـو الكاريكاتوريػة لمنسػاء العربيػات  تظهػرف جالسػات بإذعػاف  بليػابهف التقميديػة. 
ف يكػف  -” عادييف“في الةرحة ذاتها  حيث ُيةوراف زوجيف ضربييف ” إسرائيمياف“وفي الوقت نرست يظهر  وا 

وديػػة أو ضيرهػػا . والرسػػالة فػػي الةػػورة وا ػػحة: مػػف دوف أف تميزهمػػا أي ع مػػات  يه -بةػػورة كاريكاتوريػػة
 ”.نا“وهي تريد أف العرب   ينتموف إلى هذا المكاف مع 

الكتػب التػي تمػت دراسػتها هنػا تملػؿ اللقافػة اليهوديػة  باعتبارهػا أرفػع مػف “ايمهاناف إلػى أف  -وتامص بيميمد 
ـ متروقة عمى أسموب الحياة الرمسطيني  العربي  اليهودية لمتقد”  اإلسرائيمية“اللقافة الرمسطينية  وأف المراهيـ 

 ”.اليهودي منسجـ مع القيـ العالمية”  اإلسرائيمي“وأف السموؾ 
ضير مهممة تمامًا  فإف الكتب المقررة ترعؿ كؿ مػا فػي وسػعها ” اإلسرائيمية“وعمى الرضـ مف أف جرائـ الحرب 

” اإلسػرائيمية“يجػري سػرد الروايػة “كما تقوؿ المؤلرة لمتهويف  مف شلف/ أو تبرير المذابح والتطهير العرقي . و 
لألحػػػػداث باعتبارهػػػػا حقػػػػائؽ مو ػػػػوعية  بينمػػػػا تُػػػػذكر الروايػػػػات الرمسػػػػطينية  العربيػػػػة كاحتمػػػػاؿ  يتحقػػػػؽ فػػػػي 

وفػػؽ النسػػاة العربيػػة  أةػػبحت ديػػر ياسػػيف أسػػطورة فػػي الروايػػة العربيػػة  ةػػورة سػػمبية “افتتاحيػػات مػػف قبيػػؿ 
 ”.إسرائيؿ“ي نظر عرب فظيعة لمظافر اليهودي ف

مذبحة شائنة راح  حيتها نحو  :2;2وتقوؿ الكاتبة  إف دير ياسيف كانت قرية فمسطينية  حدلت فيها عاـ  
شػػاص  عمػػى أيػػدي إرهػػابييف مػػف المنظمػػات الةػػهيونية  إرضػػوف  وليحػػي وهاضانػػا  . ومػػع ذلػػؾ فػػإف  200

قػػط . أّمػػا ذبػػح العػػزؿ مػػف رجػػاؿ ونسػػاء وأطرػػاؿ  السػػمبية ف” إسػػرائيؿ“فػػي الملػػاؿ السػػابؽ  هػػو ةػػورة ” الرظيػػع“
 فميس مسللة تلير ا هتماـ.

ايمهانػاف  عمػى الػرضـ مػف  -  تجػد بيميمػد ”إسػرائيؿ“وبالرجوع إلى دراسات سػابقة لمكتػب المدرسػية المقػررة فػي 
 ع مات التحسف في تسػعينات القػرف الما ػي  أف الكتػب األحػدث التػي ترحةػتها  قػد ضػدت أسػوأ . فمسػللة

  يجػري تجاهمهػا  بػؿ يػتـ تبريرهػا بػدً  مػف  :2;2النكبة  أو الطرد اإلجباري لمرمسطينييف مف وطػنهـ عػاـ  
إف ذبػح فمسػطينييف “ذلؾ . وعمى سبيؿ الملاؿ  في الكتب التي تذكر دير ياسيف  يتـ تبرير المذبحة بػالقوؿ: 

  وتمػؾ نتيجػة طيبػة عمػى ”هوديػة متماسػكةمسالميف  أدى إلػى فػرار فمسػطينييف آاػريف  مػا مّكػف إقامػة دولػة ي
 نحو وا ح   يحتاج إلى شرح.

ظهػػػور روايػػػة جديػػػدة فػػػي كتػػػب التػػػاري  المقػػػررة فػػػي “وا فػػػًا لمػػػا كانػػػت تلمػػػؿ فيػػػت الدراسػػػات السػػػابقة  مػػػف 
أي جيػؿ  -” الجيػؿ األوؿ“(  إلػى روايػات ;400-4000  يػنكص بعػض أحػدث الكتػب المدرسػية )”إسرائيؿ“

وأف تمػؾ الكتػب   -عندما كانػت فرةػة الوةػوؿ إلػى المعمومػات األرشػيرية أقػؿ  -لما ي امسينات القرف ا
   كما تقوؿ مؤلرة الكتاب.”ضاةة بالتحيز والتحامؿ واألاطاء  والتحريرات“ملؿ تمؾ المعمومات  

لػؽ أحيانػًا تا ػع لتحريػؼ الحقػائؽ  وأف المكػة األكاديميػة تنز ” اإلسػرائيمية“وتقوؿ الكاتبة  إف الكتب الدراسػية 
إلػػى مسػػتوى الت ػػميؿ والتعميػػة . ولكػػف كتػػاب بيميػػد ايمهانػػاف  هػػو القػػوؿ الرةػػؿ فػػي الكيريػػة التػػي يجػػري بهػػا 

مف قبؿ الدولة والمجتمع  لكي يكرهوا الرمسطينييف والعػرب  تمامػًا ” إسرائيؿ“ضسؿ أدمكة ت ميذ المدارس في 
 شباف.قبؿ الوقت الذي ُيرترض فيت أف يداموا الجيش كمجنديف 

 (2022-8-23” )االنتفاضة اإللكترونية“موقع 
 24/8/2022، الخميج، الشارقة
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 اليكس فيشماف
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هذ  أاطر مرحمة في ع قات اسرائيؿ بمةر: فنحف ندرس مرسي ومرسي يدرسنا  والجيش المةري يدرس 
يترحص حدود قدرتت. ما عادوا يتحدلوف بنرس المكػة التػي تحػدلوا بهػا  النظاـ الجديد  وكؿ واحد مف ال عبيف

مدة الل ليف سنة ا ايرة. وهذا الو ع يستدعي عػدـ ترػاهـ  واحتكاكػا فػي وسػائؿ ا عػ ـ وازمػات.   جػدؿ 
فػػي انػػت حينمػػا أداػػؿ المةػػريوف فػػي ا سػػبوع الما ػػي عشػػريف دبابػػة الػػى المنػػاطؽ المجػػردة مػػف السػػ ح فػػي 

اف ذلؾ ُنكلا بممحؽ اتراقات الس ـ. اف اسرائيؿ تطمؽ النار عمى رجمها. و  يهـ هؿ فهػـ المةػريوف سيناء ك
بةػورة ضيػر ةػحيحة الػػراص التػي أعطػتهـ اسػرائيؿ إياهػػا فػي الما ػي ألف المهػـ هػػو أكانػت الرسػالة التػػي 

 تمقوها مف اسرائيؿ ةارمة بقدر كاٍؼ.
ؿ  دااؿ دبابات بمقدار ما الػى سػيناء قبػؿ نحػو مػف سػنة  بعػد يزعـ المةريوف أنهـ تمقوا راةة مف اسرائي

. وليس هذا كؿ شيء ألف اسرائيؿ أجازت حتى ادااؿ مروحيات هجومية الى المناطؽ 24العممية في شارع 
المنزوعة الس ح. يقولوف في اسرائيؿ اف المةرييف جعمونا نقؼ أماـ حقيقة. ويتبيف اف وزير الدفاع عارض 

ات بتوةػػػية مػػػف الجػػػيش لكنػػػت لػػػـ يعػػػارض مروحيػػػات هجوميػػػة. وعػػػارض نتنيػػػاهو فػػػي المقابػػػؿ اداػػػاؿ الػػػدباب
المروحيػػات الهجوميػػة. واترػػؽ ا لنػػاف فػػي نهايػػة ا مػػر عمػػى أنػػت يحسػػف فػػي  ػػوء الو ػػع الميػػداني اف تػػتـ 
ت الموافقػػة لممةػػرييف بةػػورة متػػلارة عمػػى اداػػاؿ المروحيػػات وعمػػى اداػػاؿ الػػدبابات. فكػػؿ يػػوـ   تنرجػػر فيػػ

معاهػػدة السػػ ـ ويمكػػف فيػػت التوةػػؿ الػػى تراهمػػات مػػع المةػػرييف ُيعػػد ربحػػا ةػػافيا لنػػا. مػػا الػػذي يسػػػتطيع 
المةريوف تعممت مف هذا القرار؟ أف اسرائيؿ مستعدة  بت ع 'اا  ت  رورية' بالممحؽ العسكري  تراقات 

 الس ـ.
حػػؽ العسػػكري. فقبػػؿ ب ػػعة اسػػابيع مػػل  بيػػد أنهػػـ فػػي الجهػػاز ا منػػي فػػي اسػػرائيؿ يتعوجػػوف فػػي ق ػػية المم

حينمػػا ُقتػػؿ عامػػؿ مػػف وزارة الػػدفاع فػػي عمميػػة عمػػى الحػػدود  توجهػػت اسػػرائيؿ الػػى مةػػر وطمبػػت اف يقومػػوا 
بترتيب. وطمػب المةػريوف ردا عمػى ذلػؾ اداػاؿ دبابػات  جػراء قتػاؿ فعػاؿ. وةػاحت وزارة الػدفاع قائمػة:   

تعجب. فهذ  الدبابات ستقع في أيدي البدو والقاعدة وسنكوف فػي ياطر بالباؿ هذا ا مر مع ل ث ع مات 
أزمة. وقالوا في الجيش ا سرائيمي آنذاؾ: لـ  ؟ فالدبابات   تعر نا لماطر بشػرط اف يرعػؿ المةػريوف مػا 
يجػػب فعمػػت فػػي سػػيناء. واليػػـو انقمبػػت ا مػػور رأسػػا عمػػى عقػػب. فهػػـ فػػي الجػػيش ا سػػرائيمي يشػػدوف شػػعورهـ 

ابقة الاطيرة وهي نقض اتراقات الس ـ  أما في وزارة الدفاع فيقولوف: هذا سيء لكف يمكف ه مت. بازاء الس
 والشيء األساسي اف نحافظ عمى رباطة الجلش وأ  ُن ر بمةر.

في مطمع ا سبوع نقمت اسرائيؿ الى المةرييف رسالة تطمب اليهـ ااراج الػدبابات مػف سػيناء فػي الحػاؿ بعػد 
يات. تريد اسػرائيؿ اف تاػرج الػدبابات لكنهػا   تريػد المػس بكرامػة الػرئيس مرسػي ووزيػر دفاعػت اف ُيتموا العمم

ورئيس هيئة اركانت الجديديف. بيد اف المةرييف قد يةابوف بالبمبمة هنا. اف مةر اليوـ   تعمػؿ مػف رأسػها 
قػػوؿ: ارنػػا سػػنيف مػػف بػػؿ مػػف الشػػارع. والشػػارع هػػو الػػذي يحػػدد حريػػة مػػداورة الساسػػة ويسػػتطيع الشػػارع اف ي

 تحريؾ لقاب في سيناء بكير إذف مف ا سرائيمييف.
وهػػػا هػػػو ذا البرهػػػاف عمػػػى اف مبػػػارؾ الػػػذي كػػػاف  ػػػعيرا وفاسػػػدا كػػػاف محكومػػػا  سػػػرائيؿ. واآلف جػػػاء مرسػػػي 
وجعمهـ يقروف في مكانهـ. حتى لو كاف في قيادة ا اواف المسمميف وفي القيادة العسكرية العميا مف يترهموف 

 النرس ا سرائيمي فاف الشارع سي طرهـ الى تعميـ اسرائيؿ درسا.  بط
ولهػػذا يجػػب اف تكػػوف الرسػػالة ا سػػرائيمية وا ػػحة وهػػي: أارجػػوا الػػدبابات اآلف. يريػػد الجنػػرا ت المةػػريوف 

يػة الجدد اف يؤلروا تلليرا ناجعا في القيادة العميا الجديػدة  ويجػب عمػيهـ هػـ اي ػا اف يرهمػوا اف حيػاتهـ المهن
 لف تُبنى عمى حساب اتراؽ نزع الس ح مف سيناء.
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يجب اف يكوف في اسرائيؿ موقؼ موحد وحاد ووا ح وهو أنت لف تكوف أية حادلة عسػكرية فػي سػيناء بكيػر 
بةػوت ةػاؼ حػاـز مػف مكتبػي وزيػػر  -تنسػيؽ مػع اسػرائيؿ. واذا لػـ تكػف هػذ  الرسػالة قػػد ُأرسػمت الػى اآلف 

كتبػػي الجنػػراؿ السيسػػي والػػرئيس مرسػػي فػػنحف فػػي مشػػكمة. يجػػب اةػػ ح هػػذ  الػػدفاع ورئػػيس الػػوزراء الػػى م
 المرسدة وهي ما تزاؿ ةكيرة.

 23/8/2022يديعوت 
 24/8/2022، القدس العربي، لندن
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 ايبسبدانياؿ 
كبػػر مػػف  ػػرر   باػػ ؼ اف الوجػػود البػػائس لبشػػار ا سػػد فػػي القةػػر الرئاسػػي فػػي دمشػػؽ قػػد تكػػوف جػػدوا  أ

افترا ػػات ضربيػػة. فالنظػػاـ القاتػػؿ وا رهػػابي والمػػوالي  يػػراف هػػو اي ػػا ضيػػر عقائػػدي وهػػو عممػػاني بةػػورة 
نسػػػبيةل وهػػػو يمنػػػع الرو ػػػى  والسػػػمطة ا سػػػ مية ومػػػذابح الشػػػعب وسػػػيطرة جهػػػات عاةػػػية عمػػػى السػػػ ح 

 الكيماوي لسوريا.
ا تزاؿ دوؿ ضربية تزيد مساعدتها لممتمرديف  سقاط ا سد في حيف أاذت تقوى الحرب األهمية في سوريا  م 

وأنةػػار . والكػػرب برعمػػت ذلػػؾ يلمػػؿ انقػػاذ الحيػػاة والمسػػاعدة عمػػى التحػػوؿ الػػديمقراطي. وتػػدعو أةػػوات ضربيػػة 
كليرة الى أكلر مف المساعدة ضير القاتمػة التػي ُتعػرض اآلف  ويريػدوف تسػميح المتمػرديف وانشػاء منػاطؽ آمنػة 

 اـ الى محاربة الحكومة.بؿ ا ن م
لكف مساعدة المتمرديف ُتهمؿ سؤا  مبدئيا وهو: هؿ التداؿ فػي سػوريا لمواجهػة ا سػد يػدفع بمةػالحنا الػى  

األماـ؟ وتتـ ا اعة هذا السؤاؿ الُممح ألف كليػريف مػف مػواطني الكػرب يشػعروف بقػدر كبيػر مػف األمػف عمػى 
لػػػؾ فػػػي ا هتمػػػاـ بمػػػف يػػػرونهـ  ػػػعراء ومسػػػَتكميف. لكػػػف سػػػ متهـ وينسػػػوف أمػػػنهـ ويحةػػػروف العنايػػػة بػػػدؿ ذ

 مساعدة المتمرديف تكمف فيها نقائص كليرة بالنسبة لمكرب.
اف المتمرديف أو  اس ميوف وينووف انشاء حكومة عقائدية معادية لمكػرب أكلػر حتػى مػف ا سػد. وع قػاتهـ  

ربرية لمقوى السنية ا س مية. ولانيا  اف زعـ اف الهشة بطهراف سُتعادلها مساعدتهـ عمى الدفع ُقدما بالقوة الب
التػػداؿ الكربػػي سػػُيقمؿ مػػف التػػللير ا سػػ مي لممتمػػرديف با سػػتبداؿ بػػالقوى التػػي تتػػدفؽ عمػػى سػػوريا مػػف دوؿ 
سػػنية هػػو زعػػـ بػػائس. فمتمػػردو سػػوريا   يحتػػاجوف الػػى مسػػاعدة الكػػرب  سػػقاط نظػػاـ ا سػػد  )ولػػف يعترفػػوا 

 مى مساعدة كهذ  ويمكف اف يكوف العراؽ ملا (.بالجميؿ اذا حةموا ع
اف الةراع السوري في أساست هو مواجهة بيف األكلرية العربية السنية المسموبة الحقوؽ والتي هي نحو مف  

فػػػػي المائػػػػة. وزيػػػػدوا عمػػػػى هػػػػذا مسػػػػاعدة المتطػػػػوعيف  24فػػػػي المائػػػػة  وبػػػػيف األقميػػػػة العمويػػػػة التػػػػي هػػػػي  90
لتػػروا اف مةػػير نظػػاـ ا سػػد قػػد  –ؿ سػػنية )تركيػػا والعربيػػة السػػعودية وقطػػر( ا سػ مييف ا جانػػب وب ػػع دو 

ُق ي.   يستطيع ا سد اف ُيا ع التمرد الذي أاذ يتسع عمى سمطتتل وكمما ذبح جنود  ونكموا حػدث قػدر 
 أكبر مف ا نشقاؽ وت اءؿ تلييد  ليةبح في األقمية العموية وحدها.

اـ ا سد لػف ينقػذ الحيػاة. ولػف يكػوف ذلػؾ ع مػة عمػى انتهػاء الةػراع وشيء لالث هو اف تعجيؿ اسقاط نظ 
بػػؿ ع مػػة عمػػى فةػػؿ افتتػػاحي فقػػط مػػع عنػػؼ أفظػػع سػػيلتي بعػػد ذلػػؾ كمػػا يبػػدو. فػػي حػػيف سػػيكوف السػػنيوف 
ينتقموف آار ا مر   طهاد العموييف إياهـ مدة امسيف سػنة  فػاف انتةػار المتمػرديف ُينػذر بمذبحػة شػعب 
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اف الةراع السوري سيةبح مررطا وعنيرا جدا بحيث تررح الدوؿ الكربية ألنها حافظت عمػى محتممة. ويبدو 
 ابتعاد عف الطرفيف.

وشػػيء رابػػع هػػو اف الةػػراع السػػوري المسػػتمر يعػػرض عمػػى الكػػرب مزايػػا. فقػػد ذكػػرت عػػدة حكومػػات سػػنية  
دائرة ا يرانيةل وهذا تطور بالاير  بط ادارة اوباما نرسها عف العمؿ وتحممت مسؤولية تاميص سوريا مف ال

مبارؾ بعػد عقػود است ػافت فيهػا الجمهوريػة ا سػ مية الشػيعية. والػى هػذا فحينمػا يحػارب اسػ ميوف سػنيوف 
 اس مييف شيعة ي عؼ الطرفاف وتُقمؿ عداوتهما القاتمة قدرتهما عمى مواجهة العالـ الاارجي.

ترسػػانة السػػ ح الكيمػػاوي ال ػػامة لسػػوريا لمنػػع سػػيكوف الشػػاذ الوحيػػد عػػف سياسػػة عػػدـ التػػداؿ هػػو تػػلميف  
الجماعات ا رهابية مف ا ستي ء عميها ولمنع ا سد عف استعمالها في سيناريو رعب زمف سقوطت برضـ اف 

 هذ  المهمة الةعبة قد تحتاج الى إرساؿ نحو مف ستيف ألرا مف القوات البرية ا جنبية الى سوريا.
الدوؿ الكربية منها اف تتداؿ في كؿ ةراع اجنبي  وسيلبت اف البقاء اارج   يتطمب أي شيء في قوانيف  

الةػراع عمػؿ حكػػيـ. فالحرػاظ عمػػى ُبعػد سػُيبيح لمكػػرب آاػر ا مػػر اف يسػاعد اةػدقاء  الحقيقيػػيف فػي سػػوريا 
 مف ليبراليي الدولة ع وة عمى الرائدة ا ا قية في عدـ المسؤولية عف الرظائع التي ستلتي بعد ذلؾ.

 23/8/2022اسرائيل اليوم 
 23/8/2022، وكالة سما اإلخبارية

 
 
 

 والساحة الفمسطينية اإلسرائيمية العربيالربيع  60
 عنات كور
إف اللػػورات التػػي أضرقػػت الشػػرؽ األوسػػط لػػـ تجػػرؼ سػػكاف ال ػػرة الكربيػػة وقطػػاع ضػػزة  وكانػػت مسػػيرة إعػػادة 

لكربية في السنيف األايرة  بإشػراؼ الػرئيس محمػود بناء المؤسسات األمنية وا قتةادية التي تتـ في ال رة ا
عباس ورئيس الوزراء س ـ فياض ترسيرا ُممحا لكوف أف أحداث الربيع العربي لـ تحث عمى ا نترا ة هناؾ 
أي ػػا  وذلػػؾ بػػرضـ المقاومػػة الشػػديدة  سػػتمرار حكػػـ "إسػػرائيؿ" لممنطقػػة وبػػالرضـ مػػف ا نتقػػاد الػػرائج والسػػافر 

 لرمسطينية لعدـ قدرتها عمى إحداث تكيير سياسي مناطقي والدفع إلى األماـ بحمـ السيادة.أحيانا لمسمطة ا
مع بداية اللورات العربية في دوؿ المنطقة  جرت في ال رة الكربية وقطاع ضزة مسيرات شعبية ُسػمعت فيهػا 

فتح وتحكـ ال رة وبػيف الدعوة إلى إنهاء القطيعة بيف فتح وحماس  أي بيف السمطة الرمسطينية التي تقودها 
السػػمطة التػػي تقودهػػا حمػػاس وتحكػػـ القطػػاع  وُعر ػػت الػػدعوة إلػػى تنظػػيـ الع قػػات بػػيف الحػػركتيف أو إلػػى 
"مةالحة وطنية" بمكة المتظاهريف عمى أنها هدؼ وطني فػي حػد ذاتػت ووسػيمة لتقريػب إنهػاء حكػـ "إسػرائيؿ" 

 لم رة الكربية.
ع عػدـ وجػود انجػاز سياسػي ااتػارت السػمطة الرمسػطينية أف تحػاوؿ استجابت قيادتا فػتح وحمػاس لمػدعوة  ومػ

تسػػوية األمػػور مػػع حمػػاس لتوسػػيع قاعػػدة تلييػػدها الشػػعبي  وبسػػبب الطريػػؽ السياسػػي المسػػدود قػػّدرت السػػمطة 
وبحػػؽ أف ةػػورتها الدوليػػة لػػف تت ػػرر جوهريػػا إذا توةػػمت إلػػى تراهمػػات مؤسسػػية مػػع حمػػاس  ورأت قيػػادة 

ر بيف المنظمتيف وسيمة لتعزيز مكانتها وراء حدود قطاع ضػزة  هػذا إلػى كػوف الحػرب حماس مف جهتها الحوا
األهمية التي نشبت فػي سػوريا وت ع ػع سػمطة بشػار األسػد هػددا بسػمبها مقرهػا فػي دمشػؽ فػي حػيف  ػمف 
المجمس العسكري األعمى الذي حؿ محؿ سػمطة مبػارؾ حمايػة مقرهػا فػي القطػاع مػف هجػـو "إسػرائيؿ"  وفػي 
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الظروؼ وافقت مرو ة حماس عمى التوقيع عمى "اتراؽ مةالحة" لرتح ةػاضتت ا سػتابارات المةػرية هذ  
يراف. ;400قبؿ ذلؾ في تشريف األوؿ   ورف تت قيادة المنظمة ب كط مف سوريا وا 

ولما كاف األمر كذلؾ فقد كاف ألحداث الربيع العربي إسهاـ في إتاحة الظروؼ التي مّكنت مف التوقيع عمػى 
ترػػػاؽ المةػػػالحة"  وانحةػػػرت عنايػػػة الوليقػػػة فػػػي ا سػػػتعداد إلجػػػراء انتاابػػػات رئاسػػػية وانتاابػػػات لممجمػػػس "ا

التشريعي  ولـ تعبر في واقع األمر عف مةالحة بؿ عف نية فػتح وحمػاس معػا ا سػتمرار فػي الةػراع عمػى 
زيػؿ عػف مركػز المسػرح بعػد القيادة الوطنية في الطريػؽ إلػى ا نتاابػات  وفيمػا يتعمػؽ بػالجمهور الرمسػطيني أُ 

مراسـ التوقيع ا حترالي  في حيف انحةرت عناية قيادتي المنظمتيف فػي محاولػة ةػوغ تراهمػات ُتمّكػف مػف 
 .4024إجراء انتاابات في موعدها المحدد وهو أيار 

ذا تػـ ذلػؾ فػلي منظمػة منهمػا سػتروز؟  ولكف هؿ ستستطيع قيادتا فتح وحماس أف تةوضا اطة انتاابػات؟ وا 
وهػػؿ ستسػػتطيع فػػتح وحمػػاس أف تتجػػاوزا العػػداوة الشػػديدة وا ات فػػات العقائديػػة والسياسػػية التػػي تُرػػرؽ بينهمػػا 
وأف تترقا عمى تقاسـ السمطات والتللير؟ ما تزاؿ هذ  أسئمة ب  أجوبة  ومع ذلؾ يمكف أف ُنقػدر انػت حتػى لػو 

تعتمػػد عميهػػا إلػػى عمػػؿ ةػػعب لمنػػع  فػػازت فػػتح وحظيػػت بتػػلليؼ حكومػػة فست ػػطر السػػمطة الرمسػػطينية التػػي
حمػػػاس مػػػف ا سػػػتمرار فػػػي "التػػػلمر" عمػػػى شػػػرعيتها فػػػي الػػػدااؿ  وشػػػرعيتها الدوليػػػة مسػػػتعممة فػػػي جممػػػة مػػػا 

 تستعمؿ تلجيج مواجهة عسكرية عنيرة مع "إسرائيؿ".
عػػة كمػػا هػػي الحػػاؿ دائمػػا قػػد تنشػػب ةػػدامات بػػيف متظػػاهريف فمسػػطينييف وقػػوات األمػػف اإلسػػرائيمية  نتػػاج واق

محمية تارج عف السيطرة  وآنذاؾ سػيقؼ نشػطاء حمػاس فػي مقدمػة المعسػكر ويةػعب أف ُنامػف أف يتنحػى 
لػػى ذلػػؾ عػػادت حمػػاس فػػي السػػنيف األايػػرة وبرهنػػت عمػػى قػػدرتها عمػػى تػػلجيج مواجهػػة  نشػػطاء فػػتح جانبػػا  وا 

السػػمطة الرمسػػطينية تحػػث "إسػػرائيؿ" عمػػى الػػرد العسػػكري  وتجمػػب انتقػػادا دوليػػا عميهػػا وتحػػرج فػػي نرػػس الوقػػت 
ألنهػا تلبػت عجزهػا عمػا يحػػدث فػي قطػاع ضػزة  وقػػد تنشػل انترا ػة أي ػا بسػػبب إحبػاط متػراكـ لتراجػع الػػزاـ 

 الدبموماسي لمسمطة الرمسطينية في األمـ المتحدة.
وعمػػى كػػؿ حػػاؿ إذا نشػػبت مواجهػػة عسػػكرية مػػف جديػػد فمػػف تكػػوف نتاجػػا مباشػػرا لمربيػػع العربػػي ألف السػػاحة 

ية الرمسػػػطينية لهػػػا حراكهػػػا الاػػػاص  وكػػػذلؾ يسػػػتطيع سػػػكاف ال ػػػرة الكربيػػػة وقطػػػاع ضػػػزة أف يعممػػػوا اإلسػػػرائيم
الجماهير في الػدوؿ العربيػة فةػ  فػي ا نترا ػات الشػعبية  وفػي المقابػؿ سُت ػعؼ مواجهػة جديػدة احتمػاؿ 

ليرات إحػداث شػؽ طريػؽ فػي المسػيرة السياسػية وهػو احتمػاؿ  ػعيؼ أةػ   وسي ػاؼ هػذا ال ػعؼ إلػى تػػل
الزعزعػػات التػػي أةػػابت الشػػرؽ األوسػػط والتػػي انػػدمجت انػػدماجا جيػػدا فػػي جممػػة عناةػػر الطريػػؽ السياسػػي 

 المسدود.
إف الاوؼ مف احتجاج عاـ شامؿ بوحي العـز الذي أظهر  الجمهور في المنطقػة سػيمنع السػمطة الرمسػطينية 

ومة "إسرائيؿ" عػف إعػادة انتشػار جديػد مف تمييف مطالبها مف "إسرائيؿ" كشرط لتجديد المحادث  وستحجـ حك
في ال ػرة الكربيػة  لماػوؼ مػف ت ػاعؼ التهديػدات األمنيػة بسػبب ازديػاد "التطػرؼ" فػي السػاحة الرمسػطينية 

 وفي الساحة اإلقميمية.
ف ازدياد الةوت والقوة اإلس مية قوة فػي الػدوؿ العربيػة سػيقمؿ مػف اسػتعداد نظػـ حكػـ   –قديمػة وجديػدة  –وا 

ديد التراوض الذي يرمي إلى الدفع إلى األماـ بمةػالحة تاريايػة  وكػؿ ذلػؾ سي ػائؿ قػدرة الجهػات لتلييد تج
الػػػدولي  وعمػػػى رأسػػػها الو يػػػات المتحػػػدة وا تحػػػاد األوروبػػػي ورضبتهػػػا فػػػي عػػػرض مبػػػادرة مو ػػػوعية لتجديػػػد 

 الحوار.
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العنايػػة فػػي إدارة الةػػراع   كػػؿ مػػا بقػػي لػػػ"إسرائيؿ" ولمسػػمطة الرمسػػطينية بسػػبب ذلػػؾ  أف تسػػتمرا واف تحةػػرا
ومعنى ذلؾ أف عميهما أف يتابعا الجهد المشػترؾ لمنػع نشػوب احتجػاج شػعبي فػي السػاحة الرمسػطينية يتطػور 

 ليةبح مواجهة عسكرية شاممة.
إف الطمػػوح إلػػى منػػع مواجهػػة عسػػكرية قػػد يحػػث حكومػػة "إسػػرائيؿ" عمػػى أف تحػػاوؿ  بػػالرضـ ةػػعاب سياسػػية 

أاطػػار أمنيػػة  لمتارػػؼ مػػف العػػبء الممقػػى عمػػى أكتػػاؼ سػػكاف ال ػػرة الكربيػػػة  معروفػػة ومػػع جهػػد  حتػػواء
وقطػػاع ضػػزة  واف تتوةػػؿ مػػف جممػػة مػػا تتوةػػؿ إليػػت إلػػى تراهمػػات مػػع حمػػاس فػػي هػػذا السػػياؽ  وستحسػػف 
حكومػة "إسػػرائيؿ" الةػنع إذا تراجعػػت عػف معار ػػتها المبدئيػة لتحسػػيف الع قػات بػػيف فػتح وحمػػاس كػي تزيػػد 

 اء سمطة فمسطينية موحدة.في احتماؿ إنش
وقػػد يكػػوف التطػػور إلػػى هػػذا ا تجػػا  معػػاد  فػػي وزنػػت لبواعػػث قتاليػػة لػػدى الجمهػػور الرمسػػطيني وفػػي ةػػروؼ 
حمػػاس أي ػػا  ويجػػب عمػػى السػػمطة الرمسػػطينية مػػف جهتهػػا أف تنظػػر إلػػى الاطػػر فػػي تركػػر شػػديد وفػػي عػػدـ 

ةػػورة االةػة  وسػتجابت  ػعؼ اللقػة العامػػة وجػود حػوار سياسػي ولػو فػػي الشػؤوف المتعمقػة بػإدارة الةػراع ب
 بها وُتعرض نرسها لاطر نشوب احتجاج شعبي قد ينتقؿ إلى ساحة الةراع مع "إسرائيؿ" سريعا.

إذا حدث ذلؾ فسيقؼ التطور ا قتةادي والمؤسسي في ال رة الكربية وت عؼ قب ة السمطة عمى ال رة 
سطينية  وسػيكوف تسمسػؿ األحػداث فػي هػذا ا تجػا  مرحمػة وُتمهد طريؽ حماس لتتبوأ السيادة في الساحة الرم

متقدمػػػة فػػػي رسػػػوخ مكانػػػة المعسػػػكر اإلسػػػ مي فػػػي السػػػاحة  ومرحمػػػة أاػػػرى فػػػي ابتعػػػاد "إسػػػرائيؿ" والسػػػمطة 
الرمسطينية عف احتماؿ أف تجددا التحادث بينهما مف اجػؿ تسػوية  وسػيكوف مػف الممكػف فػي نرػس الوقػت أف 

ف يكػف ذلػؾ بةػورة ضيػر  يتـ ترسير هذا المسار بلنت تعبير فمسطيني محدد عف توجػت إقميمػي ازداد سػرعة  وا 
 مباشرة فقط في أعقاب أحداث الربيع العربي.

 23/8/2022، اون الين كاع
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