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تطلق   .1 استشهاد  الفجر  "عملية  إسرائيل"  "سراي  10الصادق":  في  قائد  بينهم  القدس" فلسطينيين  ا 
 صاروخ  100والمقاومة ترد بإطالق 

بعد أيام من التوتر واالستنفار أعقبت اعتقال    :رائد موسى،  غزة، من  5/8/2022الجزيرة.نت،  ذكرت  
ية بسام  ئيلي القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي في جنين بالضفة الغربقوات االحتالل اإلسرا 

السعدي، شّنت إسرائيل حملة عسكرية ضد الحركة استهلتها باغتيال قائد الجبهة الشمالية في سرايا  
واستهداف   الجعبري،  تيسير  غزة.القدس  قطاع  في  للحركة  عدة  اإلسرائيلي،    مواقع  العدوان  وفور 

الداخل والخارج، لتعلن أنه "ال وساطات اآلن وال    الجهاد اإلسالمي على ألسنة قادة في  خرجت حركة
تهدئة". أي  عن  هو    حديث  الجعبري،  تيسير  القدسالشهيد  لسرايا  العسكري  المجلس  وقد  عضو   ،

هاء أبو العطا في قيادة السرايا العسكرية لمنطقة غزة والمنطقة  سلفه الشهيد ب  2019خلف منذ عام  
إبان معركة سيفالشم القدس  الشمالية في سرايا  المنطقة  قيادة  وتولى  القدس، وكان صاحب    الية، 

، فإن الجعبري عمل مساعدا لسنوات للشهيد أبو وبحسب مصادر في الجهاد   دور بارز ومهم فيها.
، وأشرف 2014و  2012ت اغتيال إسرائيلية استهدفته، أبرزها في عامي  العطا، ونجا سابقا من عمليا

 ورنيت التي افتتحت بها سرايا القدس معركة سيف القدس.ى ضربة الك عل
القدس أعلنت سرايا  أكثر من    ،وقد  إسرائيل، في    100إطالق  أبيب ومدن وسط  تل  باتجاه  صاروخ 

أنه وأوضحت  الجعبري،  اغتيال  على  األولي  رّدها  وسدير إطار  أسدود  استهدفت  وعسقالن  ا  وت 
كثيفة صاروخية  اغت  برشقات  على  الجعبري ردا  "الفجر    يال  عملية  تتواصل في  بينما  الصادق"، 

غزة. قطاع  في  العشرات  وإصابة  باستشهاد  متسببة  اإلسرائيلية  فجر    الغارات  من  مبكر  وقت  وفي 
أطلقتها حركة الجهاد من   100صاروخا من أصل    40السبت، قال الجيش اإلسرائيلي "اعترضنا نحو  

معل للقطاع"،  المتاخمة  المناطق  نحو  المنطقة  غزة  في  الحديدية"  "القبة  منظومة  بطاريات  نشر  نا 
 الوسطى.

دوت  حيث  الحديدية،  القبة  منظومة  اجتازت  الفلسطينية  الصواريخ  بعض  إن  الجزيرة  مراسل  وقال 
غزة. مستوطنات غالف  في  اإلنذار  سلطا  صفارات  أمرت  المناطق  كما  في  مواطنيها  االحتالل  ت 

بعمق   شريط  في  للقطاع  من  يلك  40المتاخمة  مقربة  على  والبقاء  الجيش  بتوجيهات  االلتزام  ومترا 
ونقلت   المالجئ والغرف المحصنة، تحسبا من تعرض مناطقهم إلطالق نار وصواريخ من القطاع.

كيلومترا من    80عليمية على مسافة  صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية إلغاء جميع األنشطة الت
كثف" باتجاه بلدة سديروت  إلسرائيلية من "قصف صاروخي مومن جهتها، حذرت هيئة البث ا  غزة.

ومساء الجمعة، دوت صافرات اإلنذار في تل أبيب وعدد من البلدات   والمستوطنات المحيطة بغزة.
 المحيطة بها، كما دوت الصافرات في مستوطنات غالف غزة. 



 
 
 
 

 

ص            5   5898 العدد:             8/6/2022 سبتال التاريخ: 

                                     

أكسيوس )موق اإلخباري  Axiosع  وأمميين أجروا   أن مسؤولين مصريين وقطريين   -الجمعة -ذكر  ( 
الحدود مع قطاع غزة. اتصاالت مع حركتي حم التوتر على  تهدئة   اس والجهاد وإسرائيل، لمحاولة 

وأضاف الموقع األميركي أن "إسرائيل وجهت بعد الغارات على غزة رسائل إلى حركة حماس عبر  
مصدر أمني    وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن  الوسطاء، بتفادي المزيد من التصعيد".عدد من  

جا تسعى  إسرائيل  الصراع"."أن  خارج  حماس  حركة  إلبقاء  البث    هدة  هيئة  أعلنت  جانبها،  من 
الجهاد  حركة  هو  المستهدف  بأن  أخرى،  وأطراف  لمصر  رسائل  وجهت  إسرائيل  أن  اإلسرائيلية 

 اإلسالمي. 
الم الجهاد  وقال  حركة  باسم  المص  -للجزيرة-تحدث  المسؤولين  مع  اتصاالت  "جرت  قبل  إنه  ريين 

ل القائد تيسير الجعبري جاءت  ساعة من القصف وكانت الردود إيجابية"، وأضاف أن جريمة اغتيا
وأعلنت "الجهاد" أن العدو يتحمل المسؤولية    لعرقلة الجهود والمساعي المصرية إلنهاء حالة التوتر.

 ن حرب. ملة عن الجريمة، وأنها لن تتهاون في الرد على العدوان الذي يمثل إعالالكا
األوسطوأضافت   لندن،  الشرق  من  6/8/2022،  أبيب ،  مجلي   تل  نظير  الجيش   :عن  أطلق 

اإلسرائيلي، عملية عسكرية ضد »الجهاد« اإلسالمي، أدت إلى مقتل عشرة مسؤولين عسكريين من  
القوات   قائد  بينهم  الجعبري، وقائد وحدة الصواريخ عبد هللا قدوم.الحركة،  تيسير  الشمال،  وفي    في 

نبت إسرائيل استهداف حركة »حماس« بعثت لها ولحزب هللا في لبنان برسالة تدعوهما فيه  ين تج ح
إلى االمتناع عن االنضمام الى الحرب، وهددتهما برد شديد يوسع العمليات الحربية أكثر. وبعث في  

 لة طمأنة الى حركة الجهاد حول الوضع الصحي للسعدي.الوقت نفسه برسا
َحر(، رات سالح الجو اإلوقال الجيش إن طائ سرائيلي انطلقت في عملية »علوت هشاحر« )بزوغ السَّ

لمهاجمة عدد من مواقع »الجهاد« في قطاع غزة واغتيال عدد من نشطائه. وقال مسؤول لصحيفة  
ذه العملية جاءت بعدما أعلن »الجهاد« إصراره على  »يديعوت أحرونوت« لم تكشف اسمه ، إن ه

وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم« إن »الجيش اإلسرائيلي يستعد   .العتقال السعديفيذ عملية انتقام  تن
ضغوط   أعقاب  في  التوتر  حالة  انتهاء  هو  احتمااًل،  واألقل  األول،  محتملة:  سيناريوهات  لثالثة 

والسيناريو الثاني، هو    لمخابرات المصرية وإغالق المعابر.تمارسها إسرائيل على حماس من خالل ا
و قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل وأن ترد إسرائيل  جهاد إطالق قذيفة مضادة للمدرعات أ أن تحاول ال

أن   قبل  استباقي  إسرائيلي  هجوم  هو  فيه،  التداول  جرى  الذي  الثالث،  والسيناريو  ذلك.  على  بشدة 
 ملية«. وهذا ما حصل فعاًل.تحاول الجهاد تنفيذ أي ع

أطلقت المقاومة، فجر اليوم  ن صالح النعامي:  غزة ع ، من  6/8/2022، لندن،  العربي الجديدونقلت  
السبت، رشقة صاروخية تجاه مستوطنات "غالف غزة"، فيما قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة أرضا 
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الحمراء" التي تعنى بتقديم اإلسعافات  زراعية شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. "نجمة داود  
إصابات جراء إطالق الصواريخ من    8ع  تعاملت حتى اآلن م أعلنت أن طواقمها  ،  الطبية في إسرائيل

غزة، مشيرة إلى أن خمسة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات أسوتا في بئر السبع، وبرزيالي في 
 عسقالن.

نوت" اليوم السبت عن الناطق بلسان جيش االحتالل  وفي السياق، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرو 
النفاثة والمروحيات    ران كوخاف، أن جيش االحتالل الطائرات  استخدم في عدوانه على قطاع غزة 

من  والمسيَّرات،   أكثر  طاولت  الغارات  أن  إلى  إطالق    30مشيرًا  منصات  خمس  ضمنها  هدفًا، 
وحسب "يديعوت أحرونوت"، يزعم    الصواريخ.صواريخ، وستة من مخازن السالح، ومصانع إلنتاج  

ا  حتى  أحبط  أنه  حاليًا  االحتالل  غزة  جيش  قطاع  محيط  في  أهداف  لضرب  للجهاد  مخططًا  آلن 
أكد تنفيذ حملة اعتقاالت  ،  ناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيليال  ضادة للدروع.باستخدام قذائف م

هؤالء النشطاء اعتقلوا في عمليات دهم نفذها  من    20ضد نشطاء "الجهاد" في الضفة، مشيرًا إلى أن  
نقل اليوم السبت عن الناطق بلسان جيش  ،  وت أحرونوت"فة "يديعموقع صحي   الجيش الليلة الماضية.

الجهاد أطلقت حتى اآلن   "القبة    160االحتالل ران كوخاف أن حركة  صاروخًا، زاعمًا أن منظومة 
 اريخ.% من هذه الصو 95الحديدية" تمكنت من اعتراض 

 
 راتدين العدوان اإلسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه فو  السلطة الفلسطينية .2

، العدوان اإلسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وطالبت بوقفه السلطة الفلسطينية رئاسةأدانت : رام هللا
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بإلزام    فورا، وحملت قوات االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير.

 توفير الحماية الدولية لهم. اون على أبناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في غزة، و إسرائيل، بوقف العد 
أدان رئيس الوزراء محمد اشتية العدوان على غزة، محمال االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية  من جهته،  

بيانوقال    التصعيد الخطير. إننا نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية ألبناء شعنبا، ووقف  في   ،
 ري للعدوان اإلسرائيلي على أهلنا في غزة. فو 

 5/8/2022لمعلومات الفلسطينية )وفا(، نباء واوكالة األ 

 
 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا "إسرائيل"فتوح يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على  .3

اإلسرائيلي على أهلنا في قطاع  ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، العدوان  :  رام هللا
لتصعيد الخطير وما يترتب عليه من جرائم بحق المدنيين  غزة، وحمل قوات االحتالل مسؤولية هذا ا

العدوان   العزل. هذا  وردع  للجم  الفوري  بالتحرك  الدولي  المجتمع  صحفي،  بيان  في  فتوح  وطالب 
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ب جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة  وقال إن إمعان قوات االحتالل بارتكا  اإلجرامي اإلسرائيلي.
اس لوال  ليكون  كان  ما  تمتع  وممتلكاتهم  واستمرار  المعايير،  وازدواجية  الدولي  الصمت  تمرار سياسة 

دو  الدولية.قادة  والعدالة  المسائلة  االحتالل بحصانة في مواجهة  والعالم   لة  الدولي  المجتمع  وطالب 
دتها واعتبارهم مجرمي حرب وتوفير الحماية الدولية الحر بفرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبة قا

 للشعب الفاسطيني. 
 5/8/2022الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، كو 

 
 الجهاد  التي تعّرضت لها  تفاصيل الخديعة اإلسرائيلية"األخبار":  .4

المدهون   -غزة  رغم  :  رجب  وعلى  غزة،  قطاع  حدود  طول  على  االستعدادات  من  أيام  أربعة  بعد 
جديدًا على القطاع، استهدف   تطمينات الوسطاء إلى تطويق األوضاع، بدأ العدو اإلسرائيلي عدواناً 

قيادات في الجناح العسكري لحركة »الجهاد اإلسالمي«، ما أّدى إلى سقوط عدد من الشهداء ابتداًء  
ومتزامنة. مفاجئة  غارات  سلسلة  في  في    والجرحى،  مصادر  من  »األخبار«  علمته  ما  وبحسب 

للسالم في الشرق األوسط، تور    الحركة، فإن الوساطات التي قادها المصريون ومنّسق األمم المتحدة
»الجهاد« ُمصّرًة على مطلبها  وينسال تزال  كانت ال  إذ  نتيجة؛  إلى  أمس  ُتفِض حتى عصر  لم  ند، 

دولة   فيما رفضت  جنين،  مخيم  على  االعتداءات  ووقف  السعدي،  بسام  فيها،  القيادي  اإلفراج عن 
ًا« على أّي هجوم من غزة. لكن على  االحتالل هذه المطالب، وواصلت نقل تهديداتها »برّد قاٍس جدّ 

م ذلك التأّزم، وَعد الوسطاء باستكمال المباحثات والعمل على التوّصل إلى حلول مرضية للطرَفين  رغ 
خالل األيام المقبلة، قبل أن تبدأ على نحو مباغت وغادر الغارات ضّد مواقع »الجهاد«، وبهذا، فإن 

بحس أنها خديعة،  يبدو  ِلما  تعّرضت  االحركة  تلك  واكتملت فصول  نفسها.  المصادر  مع  ب  لخديعة 
طمأنة   رسائل  إليها  نقلت  حيث  السعدي،  لعائلة  وينسالند  مكتب  مسؤولة  بها  قامت  التي  الزيارة 
المنّسق األممي مع حكومة   اّتصاالت أجراها  بعد  المعتقل، وذلك  الصّحية داخل  بخصوص ظروفه 

 التمهيد لنوع من الحّل. االحتالل أخيرًا للحصول على هذه التطمينات، و 
ث باسم الجيش أعلن، قبل العملية، أنه َتقّرر تعزيز »فرقة غزة« بقوات إضافية من أجل  وكان المتحدّ 

بل   دفاعية  »ليست  بأنها  التعزيزات  العبري  »والال«  موقع  مراسل  وصف  فيما  الجاهزية،  زيادة 
نوعم أمير، بأنه تّم افتتاح    هجومية«. وفي وقت الحق، أفاد مراسل موقع صحيفة »مكور ريشون«،

ا أن  معسكر  إلى  الفتًا  »الكرياه«،  في  )البور(  األرض  تحت  العمليات  قيادة  غرفة  في  العليا  لقيادة 
الجيش يستعّد لتوسيع انتشار القوات البّرية على حدود غزة، فيما أعلن جيش االحتالل األمر الخاص  

العبرية    «12ـ  تهم. من جهتها، نقلت القناة »الألف جندي احتياط، وإلغاء إجازا  25باستدعاء    8رقم  
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عن مسؤول عسكري كبير قوله إن العملية ضّد القطاع ليست حدثًا لساعة أو ساعتين، بل سوف 
أفاد مسؤول   فيما  لنفعلها«،  األشياء  من  المزيد  ولدينا  بعد،  األخيرة  الكلمة  نقل  و»لم  وقتًا،  تستغرق 

التقد  بأن  أنه سيكون هناك إطالق  عسكري كبير، صحيفة »هآرتس«،  إلى  تشير  صواريخ رّدًا يرات 
 على الهجوم. 

 6/8/2022، بيروت، األخبار
 

 هنية يدين العدوان ويؤكد أن األمور مفتوحة على كل االتجاهات .5
إسماعيل هنية السياسي لحركة حماس  المكتب  الغادر على قطاع    ،أدان رئيس  الصهيوني  العدوان 

ال القائد في حركة  واغتيال  ثمانية  غزة  واستشهاد  الجعبري  تيسير  بينهم طفلة. جهاد  أبناء شعبنا    من 
أن االحتالل الصهيوني يتحمل المسؤولية عن    ،وأكد رئيس الحركة في تصريح صحفي يوم الجمعة

وقال هنية إننا إذ ننعى القائد   هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا.
األ والشهداء  كالجعبري  على  مفتوحة  األمور  أن  لنؤكد  العدوان  برار،  لجم  إلى  داعًيا  االتجاهات،  ل 

وقال مكتب هنية إن رئيس الحركة تلقى العديد من االتصاالت على المستوى    الصهيوني على شعبنا. 
األممي واإلقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر، وقد أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة  

 ها. االحتالل الصهيوني تداعياتها ونتائج وتحمل
 5/8/2022موقع حركة حماس، 

 
 النخالة: ال خطوط حمراء في هذه المعركة وصواريخنا ستصل "تل أبيب"  .6

النخالة، األمين العام لحركة الجهاد الجمعة، أمرا ميدانيا لجميع  :  بيروت  عناصر سرايا  أعطى زياد 
النخالة خالل مقابلة  وأكد    االحتالل الصهيوني في غزة.  ، بالتصرف والبدء بالرد على جريمةالقدس

صواريخ   قائمة  تحت  أبيب"  "تل  وستكون  المعركة،  في  حمراء  خطوط  ال  أنه  الميادين  قناة  مع 
وقال: "هذا يوم للقتال وللنصر. العدو   المقاومة، وفق ما نقلت وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية المحلية.

يترقب   أن  وعليه  العدوان  الفبدأ  للمقاومة  اختبار  واليوم  مقاتلونا  ردنا،  وسيثبت  لسطينية وصمودها، 
 أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة الصلف الصهيوني".

ميداني   أمر  وهذا  نتردد،  ولن  المعركة،  هذه  في  دماءنا  وسنبذل  سنتقدم  نتراجع،  "لن  وأضاف: 
نتحدث عن وساطة، والقتال    لعناصرنا كافة بالتصرف حسب الخطة الموضوعة"، موضحًا "نحن ال

   قد بدأ".
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وقدرته على   ثوابت شعبنا  نتحدث عن  ولكن  للخسائر،  أنه ال حسابات  النخالة على  القيادي  وشدد 
 االستمرار، وأن هذه الحرب ليست األولى وال األخيرة. 

 5/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 برهوم: فصائل المقاومة موحدة في هذه المعركة  .7
العدو اإلسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة  م حركة حماس فوزي برهوم إن  اطق باس قال الن

وأكد برهوم    في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها.
، ولم  أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة

وشدد برهوم أن المقاومة الباسلة ستدافع    هذا الوضع على ما هو عليه.يعد ممكنًا القبول باستمرار  
عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع وستبقى تالحق االحتالل وستهزمه كما 

كل الساحات أن    هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، داعيا
 لعدو وقطعان المستوطنين. تفتح نيرانها على ا

 5/8/2022موقع حركة، حماس، 
 

 : رد المقاومة قادم"االحتالل اإلسرائيلي"الغرفة المشتركة للفصائل لـ  .8
المسؤولية كاملًة عن  :  إبراهيم محمد  العدو الصهيوني  الفلسطينية،  الفصائل  المشتركة  الغرفة  حملت 

اإلسرائ أنه  العدوان  مؤكدة  غزة،  قطاع  على  التقدير.يلي  يخطئ  هذا  المشتركة   بفعله  الغرفة  ونعت 
لفصائل المقاومة، الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري )أبو  

الشهداء. ل  محمود( وإخوانه  العدوان  أّن هذا  الجمعة،  لها مساء  بيان  المشتركة في  الغرفة  ن وأكدت 
وأعلنت أنها في “حالة    لمقاومة قادٌم وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة.يمر مرور الكرام، وأّن رد ا

على   بالتغول  للعدو  تسمح  ولن  كافة،  العسكرية  األجنحة  مع  باالشتراك  الموقف  وتقدر  اآلن  انعقاٍد 
 أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته”. 

 5/8/2022الغد، عّمان، 
 

 غزة: دماء المجاهدين ستكون لعنة على االحتالل القسام تنعى شهداء  .9
أن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدرًا، وستكون  ،أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام: غزة

ونعت الكتائب، في بيان عسكري مساء الجمعة، الشهداء األبرار الذين    لعنة على االحتالل بإذن هللا.
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الصهيونيارتقو  العدوان  جراء  سرايا    ا  في  القائد  رأسهم  وعلى  غزة،  قطاع  من  متفرقة  مناطق  على 
 القدس الشهيد المجاهد تيسير الجعبري "أبو محمود" وإخوانه.

 5/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بيد وغانتس: عملية الجيش اإلسرائيلي في غزة لـ"إزالة تهديد ملموس" ل .10
ا الوزراء  رئيس  ال قال  يائير  إّن  إلسرائيلي،  الجمعة،  غانتس،  بيني  حكومته  في  الدفاع  ووزير  بيد 

العملية التي قام بها الجيش اإلسرائيلي، في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، تهدف إلى "إزالة تهديد 
 ملموس على مواطني إسرائيل".

ي( قبل قليل غارة على  وجاء في البيان الذي اطلعت األناضول عليه: "شن جيش الدفاع )اإلسرائيل 
 أهداف تابعة للجهاد اإلسالمي في قطاع غزة". 

وتابع: "يدور الحديث عن عملية تهدف إلى إزالة تهديد ملموس على مواطني دولة إسرائيل ومنطقة  
غالف غزة وإلى استهداف )اإلرهابيين( ومرسليهم، وكذلك عن التعاون العملياتي بين جيش الدفاع، 

 وجهاز األمن العام". وأجهزة االستخبارات 
سرائيل للمنظمات اإلرهابية بتحديد جدول األعمال في وقال البيد، بحسب البيان: "لن تسمح حكومة إ

 منطقة غالف غزة وبتشكيل تهديد على مواطني دولة إسرائيل". 
البلدات اإلسرائيل  الدفاع عن  "تتمثل مهمتنا في  بيني غانتس:  الدفاع اإلسرائيلي  قال وزير  ية  بدوره، 

 لى مواطني إسرائيل". وعن مواطني إسرائيل حيث لن نسمح ألي جهة بأن تهدد أو تعتدي ع
الساعة   سيعقدان  وغانتس،  البيد  أّن  إلى  المشترك  البيان  أبيب(   18:30ونّوه  تل  )بتوقيت  مساًء 

 اجتماعا لتقييم األوضاع األمنية. 
غار  الجمعة شن  بدأ  إنه  اإلسرائيلي  الجيش  قال  سابق،  وقت  قطاع غزة، وفي  في  أهداف  على  ات 

 حركة الجهاد اإلسالمي من بينهم تيسير الجعبري.اء حيث اغتال عدًدا من قيادات ونشط
 5/8/2022، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة
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 حربية في البحر األحمر  كي ـ إسرائيلي للسيطرة على سفينةير تدريب أم .11
منا انتهاء  عن  )الجمعة(  اإلسرائيلي  الجيش  ووحدة أعلن  الصواريخ  سفن  ألسطول  مشتركة  ورة 

فيها عملية سيطرة   ( إلى جانب قوات من الجيش األميركي، نفذت 13دوز البحرية )شايطت  الكومان
 على سفينة حربية معادية في عمق البحر األحمر. 

وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إن المناورة استغرقت ساعات طويلة )الخميس( وحملت االسم 
وبل روز«، وجرت في عمق البحر األحمر وشارك فيها أسطول سفن الصواريخ ووحدة الكوماندوز »ن

و  األسطو البحري  من  خاللها  قوات  وتمت  لهما.  تابعة  جوية  وقوات  األميركي،  للجيش  الخامس  ل 
وأدوات   واستخدام وسائل  االستيالء على قطعة بحرية  أبرزها  متنوعة،  محاكاة سيناريوهات عملياتية 

 ية متطورة.بحر 
األولى   والتخطيط  العمل  بدأ من مراحل  قد  األميركي  قوات األسطول  التعاون مع  أن  الناطق،  وأكد 

ا يتم  لهذه  التي  الدولي  والتعاون  التدريبات  من  سلسلة  إطار  في  تأتي  وهي  تنفيذها،  وحتى  لمناورة 
لعام   السنوية  التدريبات  خطة  من  كجزء  مؤخرًا  التمر 2022إجراؤها  يعد  كما  للتعاو .  أرضية  ن  ين 

 العسكري وتعميق الحديث المهني بين الجيش اإلسرائيلي والجيش األميركي. 
وقد لخص قائد سالح البحرية اإلسرائيلي، اللواء دافيد ساعر سالمة، هذه المناورة بالقول إن »المجال  

 البحري يحمل العديد من الفرص«. 
حري من شأنه أن يشكل مساهمة مباشرة ألمن  وإن »الحفاظ على تفوق سالح البحرية في المجال الب

 . إسرائيل«
الواليات المتحدة    -ميق عالقاتنا مع أهم حليف إلسرائيل  وأضاف: »في هذه المناورة، تمكنا من تع 

األميركية. معًا نجد الحلول ونتبادل المعرفة ونقوم ببلورة لغة مشتركة، موسعين بذلك مجال أنشطتنا،  
 ار سيستمر ويتعزز، وسيحقق إنجازات كبيرة في المستقبل أيضا«. وأنا على ثقة من أن الحو 

 6/8/2022شرق األوسط، لندن، ال
 

 قصف إسرائيلي شرق خان يونس   استشهاد مواطن واصابة آخرين في .12
يونس االحتالل :  خان  طائرات  استهداف  في  آخرون،  وأصيب  السبت،  اليوم  مواطن،  استشهد 

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة حربية    ن يونس جنوب قطاع غزة.اإلسرائيلي أرض زراعية شرق محافظة خا
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بل الزنة شرق  منطقة  في  أرض زراعية  تجاه  واحد  أطلقت صاروخ  بني سهيال شرق  بدون طيار  دة 
 مدينة خان يونس، ما أدى الى استشهاد مواطن، واصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة. 

 6/8/2022 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،

 
 المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة  .13

عامًا( من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ    40يواصل المعتقل خليل عواودة ):  رام هللا
خطيرة.145 صحية  ظروف  وسط  المستمر،  اإلداري  العتقاله  رفضا  سجون    يوما،  إدارة  وتتعمد 

بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل    شكل متكرر إلى المستشفيات المدنية،االحتالل نقله ب
 نه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.  مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أ

 5/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات االحتالل  .14

حاالت اختناق في مواجهات نشبت مع قوات االحتالل في يون بجروح و أصيب فلسطين :  ربيع سواعد 
وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد   مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة.

لالحتالل. مناهضة  مسيرة  االحتالل  قوات  قمع  المواطنين خالل  قلقيلية،    من  قدوم شرق  كفر  وفي 
 حتالل. رصاص المعدني المغلف بالمطاط خالل مواجهات مع قوات االأصيب عدد من المواطنين بال

واطنين بحاالت اختناق إثر قمعهم على يد  وفي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، أصيب عشرات الم
وأفادت "وفا" نقال عن مراسلها، بأن    قوات االحتالل خالل تصديهم القتحام المستوطنين لموقع الخان.

وفي مخيم    جمة األهالي.انتهوا من أداء طقوسهم، قاموا بالعربدة في المكان ومهاالمستوطنين بعد أن  
مع قوات االحتالل في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي    عايدة شمال بيت لحم، اندلعت مواجهات 

للمخيم، أطلق خالل جنود االحتالل القنابل المسيلة للدموع والصوت تجاه المواطنين؛ دون اإلبالغ  
وفي تقوع جنوب شرق بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين باالختناق واعتقل    وع إصابات.عن وق

 منددة بمحاولة االستيالء على أراض في البلدة. آخر خالل قمع قوات االحتالل وقفة
 5/8/2022، 48موقع عرب 

 

 فلسطينيو أمريكا الالتينية يدينون العدوان على غزة ويشيدون بالمقاومة  .15
الجمعة،  :  سان سلفادور الالتينية )أوبال( سمعان خوري،  الفلسطيني في أمريكا  أدان رئيس االتحاد 

وأكد في تصريح خاص لـ"قدس برس"، أن "المقاومة    المتواصل على قطاع غزة.العدوان اإلسرائيلي  
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هي السبيل الوحيد لدحر االحتالل والخالص منه"، مضيفًا أن "المقاومة لديها القدرة على ردع هذه 
وطالب خوري   تداءات، وتصعيد عملياتها، في إطار حرب تحرير شعبية شاملة وطويلة األمد".االع 

مقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، بالوقوف صفًا واحدًا، والتنسيق "جميع فصائل ال
ده"، متابعًا: وأشار إلى أن "االحتالل كعادته ال يفي بعه  فيما بينها لردع االحتالل وعدوانه الهمجي".

 الخارج، أن نعمل الكثير من أجل دعم صمود غزة"."لذلك علينا كفلسطينيين في  
 5/8/2022، قدس برس

 
 مظاهرات بالضفة تنديدا بالعدوان على غزة  .16

بالعدوان   وتنديدا  غزة،  لقطاع  وتأييد  دعم  مسيرات  في  الجمعة،  مساء  الفلسطينيين،  مئات  شارك 
ونظمت الحراكات والفعاليات الشعبية، مساء   بالضفة الغربية المحتلة.اإلسرائيلي عليه، في مدن عدة  

وشارك عشرات المواطنين في   هللا؛ تنديدا بالعدوان على قطاع غزة.الجمعة، مظاهرة وسط مدينة رام  
القيادي في سرايا   العدوان وصور  مدينة رام هللا، رافعين صور شهداء  التي طافت مركز  المظاهرة 

 سير الجعبري.القدس الشهيد تي
 5/8/2022، 21عربيموقع 

 
 حيفا: وقفة احتجاجية ضد العدوان اإلسرائيلي على غّزة  .17

الـ:  حيفا أراضي  داخل  أبناء شعبنا  العشرات من  مدينة  48شارك  احتجاجية في  وقفة  الجمعة، في   ،
قطاع غزة. اإلسرائيلي على  بالعدوان  تنديدا  إلى  حيفا،  أقيمت  اتي  االحتجاجية  الوقفة  جانب    ونظم 

حيفا، في  المقامة  االعتصام  المدينة.  خيمة  في  والوطنية  واألهلية  السياسية  المشار   القوى  كون  ورفع 
 بالوقفة، الالفتات الداعمة والمساندة ألبناء شعبنا في قطاع غزة، الصامد في وجه العدوان.
 5/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ة الحتواء الوضع في غزة ت مكثف اتصاالمصر تؤكد إجراء  .18

أكدت مصر، مساء )الجمعة(، أنها تجري اتصاالت مكثفة على مدار الساعة ُبغية احتواء   القاهرة:
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب، إنها تعمل على »التهدئة والحفاظ    الوضع في غزة.

مصر العربية اتصاالت مكثفة على  هورية  جري جموجاء في البيان: » تُ   على األرواح والممتلكات«.
 مدار الساعة ُبغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على األرواح والممتلكات«.

 5/8/2022، لندن، الشرق األوسط
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 األزهر يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة ويستنكر الصمت الدولي .19
مصر:  القاهرة في  الشريف  األزهر  العدو أدان  اإلس،  عن ان  اسفر  والذي  غزة،  قطاع  على  رائيلي 

وقال األزهر في بيان صحفي، إنه "يدين بأشد   آخرين.  70مواطنين واصابة أكثر من    10استشهاد  
منهم   العشرات  وإصابة  الفلسطينيين  المدنيين  وقتل  غزة  على  الصهيوني  الكيان  إرهاب  العبارات 

ونسائهم". أطفالهم  ال  واستهداف  العواستنكر  غيصمت  يشجع  المي  الذي  المقبول  وغير  المعقول  ر 
األبرياء. الفلسطينيين  حق  في  المتكررة  اعتداءاته  على  اإلسرائيلي  ما    االحتالل  أن  األزهر  واعتبر 

واإلنسانية،   الدولي  المجتمع  نقطة سوداء في جبين  الفلسطينيين،  بحق  يمارسه االحتالل اإلسرائيلي 
 صهيوني السوداء.جالت الكيان الوسجل إجرامي متجدد يضاف إلى س

 6/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 األردن يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد  .20

أكدت وزارة الخارجية األردنية، الجمعة، ضرورة الوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي المدان على  :  عمان
المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب   غزة. وطالبت قطاع  

وترويع    الفلسطيني.  اإلسرائيلي  للتصعيد  الخطيرة  التبعات  من  الوزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وحذر 
قطاع  وأضاف أن حل مشكلة    المدنيين الذي لن يؤدي إال لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس.

وا المفاوضات غزة  لطاولة  بالعودة  حقيقي  سياسي  أفق  إيجاد  في  يكمن  العنف،  تفاقم  دون  لحؤول 
لتحقيق السالم العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة 

 ة.لالحتياجات اإلنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي
 5/8/2022نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األ 

 
 حزب هللا: نقف بجانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.. ونؤيد خطوات الرد على العدوان .21

تقّدم حزب هللا من حركة الجهاد االسالمي بأحّر التعازي والمواساة باستشهاد القائد تيسير الجعبري 
الميدانيي  القادة  من  اإلوعدد  العداون  قطاع غزة.ن جراء  له    سرائيلي على  بيان  في  وأشاد حزب هللا 

الفلسطينية كافة”، وشدد على “وحدة الموقف الذي يشكل العامل  الجمعة “بتكاتف فصائل المقاومة 
األساس في االنتصار على العدو”، وأكد “وقوفه الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم  

أسراه وتحقيق أهدافه المشروعة”، وعبر بشكل صريح عن تأييده جاعة لتحرير أرضه و ومقاومته الش
المتمادية”.  وجرائمه  العدوان  على  للرد  االسالمي  الجهاد  قيادة حركة  تتخذها  التي  الخطوات    “لكافة 
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االسرائيلية ورأى حزب هللا أن “الشعب الفلسطيني الذي قدم أغلى التضحيات لن تضعفه هذه الجريمة  
 ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق االنتصار والتحرير”.البشعة والغادرة بل 

 5/8/2022، بيروت، موقع تلفزيون المنار
 

 البرلمان العربي: العدوان اإلسرائيلي على غزة تحدّ  صارخ للقانون الدولي  .22
ع غزة  اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاالقاهرة: دان البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان  

القتلى والجرحى،  العشرات من  العزل، والذي راح ضحيته  المدنيين  يوم أمس )الجمعة(، واستهداف 
أطفال. الشعب   بينهم  ضد  الخطير  »التصعيد  تبعات  االحتالل  سلطات  العربي  البرلمان  وحمل 

تهاك سافر غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانالفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع 
لميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية  

ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد   ومبادئ حقوق اإلنسان«.
 اء، وتوفير الحماية المدنية لهم. ب الفلسطيني األعزل وعلى األطفال والنسوالعدوان السافر على الشع

 6/8/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 تدين بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  "التعاون اإلسالمي" .23
االحتالل   قوات  تشنه  الذي  الغاشم  العسكري  العدوان  اإلسالمي »بشدة  التعاون  منظمة  أدانت  جدة: 

ن الشهداء والجرحى الفلسطينيين«، معتبرة ذلك ي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد ماإلسرائيل
الدولية«.  الشرعية  وقرارات  الدولي  للقانون  وانتهاكاتها  االحتالل،  قوة  إسرائيل،  لجرائم    »استمرارًا 

هذا   تبعات  عن  الكاملة  »المسؤولية  االحتالل،  قوة  إسرائيل،  المنظمة  الخطير«،  وحملت  التصعيد 
مجل وخصوصًا  الدولي،  المجتمع  هذا داعية  وقف  في  مسؤولياته  تحّمل  »إلى  الدولي،  األمن  س 

 العدوان اإلسرائيلي الظالم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني«. 
 5/8/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 على غزة   اإلسرائيلي ودعوات لوقف القصف  وإسالمية إدانات عربية .24

وأعربت دولة قطر عن    ه قطاع غزة.انت كل من قطر وإيران القصف اإلسرائيلي الذي يتعرض لد 
إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان اإلسرائيلي الجديد على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط شهداء  
االحتالل  اعتداءات  لوقف  عاجل  بشكل  الدولي  المجتمع  تحرك  على ضرورة  شددت  كما  وجرحى، 
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في بيان موقف دولة   لخارجية القطريةا وجددت    ررة بحق المدنيين، ال سيما النساء واألطفال.المتك
 قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

في بيان "بشدة" الغارات اإلسرائيلية على غزة، وقالت إنه "من غير    الخارجية التركيةوبدورها، دانت  
 ل سقوط ضحايا بين المدنيين". المقبو 

الجزائوأصدرت   االحتالل   ريةالخارجية  قوات  الذي شنته  الغاشم  العدوان  "ندين بشدة  فيه  بيانا جاء 
 اإلسرائيلي على قطاع غزة"، كما أعربت عن قلقها من التصعيد. 

عبرت   التونسيةكما  المجتمع    الخارجية  ودعت  غزة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  لعدوان  إدانتها  عن 
 الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء الفلسطينيين. 

الحيطة    ة اإلماراتفار سأما   بإسرائيل أخذ  الموجودين  المواطنين  بيان "على  فقالت في  أبيب  في تل 
اإلسرائيلية". السلطات  تعليمات  واتباع  "نهيب    والحذر  أبيب  تل  في  البحرين  سفارة  قالت  كما 

 بالمواطنين الموجودين بإسرائيل توخي الحيطة والحذر واتباع اإلجراءات الرسمية".
ائيل المسؤولية عن تبعات "الهجوم الوحشي" على قطاع غزة، ودان المتحدث باسم  إسر   إيرانوحملت  

وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان "الهجوم الوحشي لنظام الفصل العنصري الصهيوني على غزة  
العزل". الفلسطينيين  من  ومجموعة  المقاومة  في  قادة  الجريمة    واغتيال  عن  "المسؤولية  أن  واعتبر 

الفصل  عد   وتبعات  نظام  عاتق  على  بالكامل  تقع  وغزة  فلسطين  على  وهجومه  النظام  هذا  وان 
 العنصري اإلسرائيلي".

 5/8/2022.نت، الجزيرة
 

 المجال األمني بعزيز التعاون لت مسؤول أمني مغربي يستقبل المفوض العام للشرطة اإلسرائيلية .25
ومراقبة التراب الوطني المغربي )مخابرات    العام(استقبل المدير العام لألمن الوطني )األمن    الرباط:

يعقوب   اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  المفوض  الرباط،  في  الثالثاء،  حموشي،  اللطيف  عبد  داخلية(، 
أمس. صدر  المغربي،  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بيان  بحسب  هذا   شبتاي،  إن  البيان  وقال 

بها المفوض العام للشرطة اإلسرائيلية، على رأس  يقوم    االستقبال يأتي في إطار زيارة العمل، التي
وفد أمني مهم إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز عالقات التعاون الثنائي في المجال األمني،  
ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل. فضاًل عن تقاسم  

سائ  في  والخبرات  المجالتجارب  ومختلف  ر  اإلرهاب  مكافحة  ميادين  في  خصوصًا  األمنية،  االت 
الوطنية. للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  اللقاء شكَّل فرصة   صور  هذا  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
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التأكيد على اإلرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير   سانحة للجانبين من أجل 
 . البلدين ئي بينثنا التعاون األمني ال

 6/8/202، لندن، الشرق األوسط

 
 المدنيين في غزة رر ألية هجمات ضدّ وينسالند: ال يمكن أن يكون هناك أي مب .26

أعرب المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط تور وينسالند، عن قلقه البالغ للتصعيد في  
الليلة، "أشعر بحز   قطاع غزة. تفيد  وقال وينسالند في بيان صدر عنه،  التقارير التي  ن عميق إزاء 

لعمر خمس سنوات في هذه الضربات، ونرى ال يمكن أن يكون هناك أي مبرر بمقتل طفلة تبلغ من ا
وحذر من خطورة التصعيد المستمر، داعيا جميع األطراف إلى تجنب    ألية هجمات ضد المدنيين." 

 مزيد من التصعيد. 
ما  يا منذ نهاية التصعيد في أيار/مايو مهدد بالتراجع،  وأضاف أن التقدم المحرز في فتح غزة تدريج 

يؤدي إلى احتياجات إنسانية أكبر في وقت تتعرض فيه الموارد العالمية لضغوط، ولن يكون الدعم  
 المالي الدولي لجهود إنسانية متجددة في غزة متاحا بسهولة.

اف المعنية في محاولة لتجنب وأكد وينسالند أن األمم المتحدة منخرطة بشكل كامل مع جميع األطر 
 قد يكون له عواقب وخيمة خاصة على المدنيين. المزيد من الصراع الذي

 5/8/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 

 واشنطن "تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" : متحدث باسم البيت األبيض  .27
وا إن  للجزيرة  األبيض  البيت  باسم  المتحدث  نفسها"، قال  الدفاع عن  في  إسرائيل  "تؤيد حق  شنطن 

التصعيد. من  المزيد  تجنب  إلى  في    داعيا  األميركي،  القومي  األمن  مجلس  باسم  متحدث  وقال 
الجماعات  نفسها ضد  عن  الدفاع  في  إسرائيل  حق  تؤيد  المتحدة  الواليات  إن  للجزيرة،  تصريحات 

وأضاف أن واشنطن تحث   إسرائيل، بحسب تعبيره.رهابية التي أزهقت أرواح المدنيين األبرياء في  اإل
 جميع األطراف على تجنب المزيد من التصعيد. 

وقالت وزارة الدفاع )البنتاغون( إن الوزير لويد أوستين اطلع على مستجدات الغارات اإلسرائيلية على  
ن التقارير  وأضافت أن وزير الدفاع أعرب عن قلقه بشأ   واطنيها.غزة، وإن إسرائيل تنفذها حماية لم
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كما أكد البنتاغون أن وزير الدفاع  المتعلقة بمقتل مدنيين ودعا إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب.
 حث نظيره اإلسرائيلي على اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف.

 5/8/2022نت، الجزيرة.
 

 نين مخيم جفي  ممثلة مبعوث األمم المتحدة تلتقي عائلة السعدي  .28
األ مبعوث  ممثلة  المتحدة  التقت  الجمعةصباح  -مم  األسير   -يوم  السعدي  بسام  الشيخ  عائلة  مع 

 . الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية
بارت   جودي  استقبال  في  للشؤون  -وكان  المتحدة  األمم  مبعوث  مكتب  عن  الخاصة  المندوبة 

لجهاد اإلسالمي، وزوجة الشيخ نوال السعدي، وشقيقه،  كوادر في حركة ا  -السياسية وحقوق اإلنسان 
 وجمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح. 

قوله إن لقاء ممثل مبعوث األمم المتحدة   -عن مصدر دبلوماسي-(  Axiosونقل موقع "أكسيوس" )
 مع عائلة السعدي في جنين يأتي ضمن جهود احتواء التصعيد.

 5/8/2022الجزيرة.نت، 
 

  فًا من فضح جرائمهم خو المجال اإلنساني الدولي  ب : المستوطنون يستهدفون العاملين  جيكي ناشط بل .29
قال الناشط البلجيكي ستيجن ليدجن وهو عضو في وفد بلجيكي تعرض العتداء مستوطنين قرب رام  

الماضي الشهر  تجاه  ،  هللا  العنف  يمارسون  اإلسرائيليين  المستوطنين  أن  "أعتقد  لـ"وفا":  تصريح  في 
يرتكبونها خارج فلسطين. ا التي  لصحفيين واألجانب ألنهم يخشون من فضح جرائم حقوق اإلنسان 

م يريدون إخفاء جرائمهم ضد حقوق اإلنسان فهم ال يريدون إظهار  فالسبب الرئيسي لعنفهم هو أنه
 ذلك خارج فلسطين خشية من عقوبات دولية." 

ة لهم. هذا الرجل )المستوطن( الذي كان يهددنا وأضاف: "في الواقع، يوفر الجيش اإلسرائيلي الحماي
ة اإلسرائيلية تشّجعه على  قام بفعل خطير ومع ذلك قام الجيش اإلسرائيلي بحمايته، كما أّن الحكوم

 العيش في مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية." 
 5/8/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
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 قلقه من العدوان اإلسرائيلي على غزة   الصليب األحمر يعرب عن .30
أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر في األراضي المحتلة، الليلة، عن قلقها من العدوان اإلسرائيلي  

 واصل على أهالي قطاع غزة، "والذي يحصد أرواح األبرياء بينهم أطفال ونساء مدنيين". المت
قلقنا   عن  "نعرب  تصريح صحفي:  في  اللجنة  دائرة  وقالت  حال خروج  وفي  الحالي،  التصعيد  إزاء 

 العنف هذه عن نطاق السيطرة، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة على السكان المدنيين".
"جمي اللجنة  أنها ودعت  واكدت  اإلنساني".  الدولي  القانون  بموجب  التزاماتها  احترام  إلى  ع األطراف 

 األطراف". "تتابع الوضع عن كثب وتبقى على اتصال وثيق مع جميع 
 5/8/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 

 عماًل بريًا في قطاع غزة؟ "إسرائيل"هل يمكن أن تشّن  .31
 صالح النعامي 
بأنه   انطباع  تكريس  الماضية،  الليلة  كوخاف،  ران  اإلسرائيلي،  االحتالل  باسم جيش  الناطق  حاول 

حركة "الجهاد اإلسالمي" عبر نشر فيديوهات  ضد  يمكن إسرائيل أن توسع عملياتها في قطاع غزة  
وصور توثق انتشار دبابات على مقربة من غزة وإعالن استدعاء بعض قوات االحتياط، وبّث صور  

إلى منطقة "غالف غزة". يتوجهون  الجنود وهم  المؤشرات على أن نشر   أعداد كبيرة من  وتدل كل 
النفسية   الحرب  إطار  في  يأتي  والفيديوهات  الفصائل التالصور  ضد  االحتالل  جيش  يمارسها  ي 

يتسنى   حتى  الحالية،  القتال  جولة  إلى  االنضمام  وردعها عن  حماس،  سيما حركة  وال  الفلسطينية، 
 تقصير أمدها وإنهاؤها في أقرب وقت ممكن. 

، تبين أن إسرائيل تتجنب بشكل  2008عامًا على حربها األولى على غزة، التي شنتها أواخر    14فبعد  
مغامرة خي  كبير البري  العمل  بشكل جعل  الفلسطينية  المقاومة  قدرات  تطور  بسبب  البري  العمل  ار 

 محفوفة بكثير من المخاطر. 
حرب   الجنوبية  2008في  غزة  مدينة  أحياء  واقتحم  غزة  قطاع  عمق  في  االحتالل  جيش  توغل   ،

أ وكاد  الزيتون،  الهوا،  تل  الشجاعية،  أحياء:  في  دباباته  وتوغلت  يوالشرقية،  مركز ن  إلى  صل 
والهجومية   الدفاعية  القدرات  تحوز  الفلسطينية  المقاومة  تكن  لم  الحرب،  هذه  اندالع  وعند  المدينة. 
عن   فضاًل  والدفاعية،  الهجومية  األنفاق  شبكة  وتحديدًا  المتوغلة،  القوات  تهدد  أن  يمكن  كان  التي 

 تواضع ترسانتها الصاروخية في تلك الفترة. 
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لدافعية للمقاومة الفلسطينية في ردع االحتالل عن تبني خيار العمل البري ت اوبرز دور تطور القدرا
، والعشرات من جوالت التصعيد الذي تفجرت بين هذه 2021و  2014و  2012في غزة خالل حروب:  

 األعوام. 
، ُتَعّد مثااًل كالسيكيًا يشي بتعمد إسرائيل تجنب العمل البري في غزة، على الرغم  2014ولعل حرب  

يومًا، وُتَعّد ثاني أطول حرب إسرائيلية عربية بعد حرب   50هذه الحرب استمرت ألكثر من    أن  من
48. 

ألوية    2014ورغم أن إسرائيل جندت في   اآلالف من قوات االحتياط، واعتمدت بشكل خاص على 
جوها   بسالح  استعانتها  ورغم  والناحل،  المظليين  جوالني،  جفعاتي،  المشاة:  سالح  في  الصفوة 

ور، إال أن جيشها لم يتمكن طوال هذه الحرب من التوغل في عمق القطاع أكثر من مسافة  متطال
 كيلومترين فقط. 

من خالل  الفلسطينية  المقاومة  فإن  إلياهو،  إيتان  اإلسرائيلي،  الجو  لسالح  السابق  القائد  قال  وكما 
من   كبير  حد  إلى  قلصت  والهجومية،  الدفاعية  األنفاق  شبكة  الجو  تأثياستخدامها  سالحي  ر 

 والمدرعات في جيش االحتالل، وفاقمت المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها القوات المتوغلة.
لكن قدرات المقاومة الدفاعية ليست السبب الوحيد الذي يحول دون توجه جيش االحتالل لشن عمل  

سرائيل يؤدي في إبري واسع في قطاع غزة، بل إن التحول الذي طرأ على منظومة القيم المجتمعية  
أيضًا دورًا مهمًا في تقليص حماس المستوى السياسي في تل أبيب إلصدار األوامر بشن عمليات 
المجتمع   أن  مفاده  افتراض  من  تنطلق  أبيب  تل  في  القرار  صنع  فدوائر  لبنان،  أو  غزة  في  برية 

لجنود، التي وف ااإلسرائيلي غير مستعد لتقديم تضحيات كبيرة على صعيد الخسائر البشرية في صف
 يمكن أن تنجم عن العمليات البرية.

حساسية   بأن  شوكر"  فنينا  واألمن  لالستراتيجية  اليروشلمي  "المركز  في  اإلسرائيلية  الباحثة  وتجزم 
المجتمع اإلسرائيلي لسقوط القتلى في صفوف الجيش كانت أهم العوامل التي أثرت بتوجهات دوائر  

 بالعمليات الحربية.علق  صنع القرار السياسي في كل ما يت
ودللت شوكر، في بحث نشره المركز في فبراير/شباط الماضي، على أنه منذ أواسط تسعينيات القرن  
أثرت  التي  الرئيسة  االعتبارات  أحد  الصمود  على  المجتمع  قدرة  انهيار  من  الخوف  كان  الماضي، 

ة التي تقترن بمستوى خطورة  لبريبتوجهات المستوى السياسي من العمل العسكري، وتحديدًا العمليات ا
 عالية على حياة الجنود.

في الوقت ذاته، إن شّن عمل بري يمكن أن يجبر حركة حماس على المشاركة بقوة في الرد على 
العدوان اإلسرائيلي، وهو ما يحاول جيش االحتالل تجنبه، ألن هذا السيناريو سيطيل أمد المواجهة 
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من أكثر شراسة  ويجعلها  جانب،  آخر.جان  من  قدرات   ب  على  القضاء  أن  إسرائيل  إلدراك  ونظرًا 
ما   بسبب  الخيار  هذا  تتجنب  فإنها  القطاع،  عمق  في  توغاًل  يتطلب  والتنظيمية  العسكرية  المقاومة 

 ينطوي عليه من مخاطر جمة، وإن كانت تحاول تكريس انطباع مغاير.
 2022/ 6/8، العربي الجديد، لندن

 
 : سندفع ثمنًا غالياً "الجهاد اإلسالمي"م ماأ "ُجبن"تتصرف بـ "إسرائيل" .32

 يوسي يهوشوع 
لم يشرب زعماء التنظيم الثاني في غزة، من حيث الحجم، فجأة ماء الشجاعة، أو قرروا من تلقاء 
أنفسهم إقامة معادلة، مفادها أن اعتقال مسؤول رفيع المستوى في الحركة في جنين سيجعلهم يرّكعون  

وبة غضب ال يريد "الجهاد اإلسالمي" النزول عن الشجرة بسببها، على  ليست نإسرائيل. وهذه أيضًا  
 الرغم من مطالبة المصريين وضغط "حماس" وتهديدات إسرائيل "بإقرار خطط هجومية".

في  "الجهاد"  تحرك  التي  اليد  لكن  تكتيكي،  بحدث  واالهتمام  الغرفة  في  الكبير  الفيل  تجاُهل  يمكن 
التي تفعل ذلك في لبنان من خالل "حزب هللا" فيما يتعلق بمنصة  اليد    مواجهة إسرائيل هي نفسها

رئيس   تصرُّف  أيضًا  ويختبرون  آن،  في  الجبهتين  على  الضغط  اإليرانيون  يمارس  "كاريش".  الغاز 
 الحكومة الجديد الذي تقتصر خبرته األمنية على عضويته في المجلس الوزاري المصغر.

سالمي" الحواجز، تمامًا مثل "حزب هللا"، لكن دون الكثير من هاد اإلبتوجيهات من إيران، يتسلق "الج
  20التصريحات، ومع االستعداد للقيام بعملية انتقامية. في السنة الماضية، قتلت إسرائيل أكثر من  

ناشطًا من "الجهاد" في منطقة جنين في سلسلة عمليات، وفي أي مرحلة من المراحل لم يكن هناك  
والضفة، ما يعزز االفتراض بأن التعليمات جاءت من طهران لتحّدي إسرائيل  تهديد بالربط بين غزة  

نيين.  في الجنوب، وفي المقابل، تصعيد التوترات في الشمال دون سبب حقيقي، سوى إرضاء اإليرا
ال ترغب "حماس" في الدخول في جولة جديدة؛ ألن الجمهور في غزة يشتكي إليها بسبب العقوبات 

يل. لكن في هذه األثناء، يحاول "الجهاد" تضخيم حجمه مع طرح مطالب مباَلغ  التي فرضتها إسرائ
وإطال الضفة،  في  اإلسرائيلي  الجيش  بها  يقوم  التي  العمالنية  النشاطات  وقف  مثل  سراح فيها،  ق 

 المسؤول الرفيع المستوى الذي اعُتقل. 
ن يحاول تسويق فكرة أن  صحيح أن إسرائيل رفضت المطالب، لكنها تريد الهدوء بأي ثمن، وهناك مَ 

هذا الواقع يمكن احتماله. لكن األمر ليس كذلك. فالمقصود ضرر استراتيجي. ينظر كل الالعبين  
وال  غزة(،  غالف  )في  يجري  ما  إلى  الساحة  الجيش  في  يصفه  كما  "حذرًا"  سلوكًا  فيه  يرون   

من المبتذل القول، إن الوعي له    اإلسرائيلي، بل يرونه جبنًا يمكن أن يكبدنا ثمنًا غاليًا في المستقبل.
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"إرهابية" في إطار مواجهات  تنظيمات  باألساس في مواجهة  الجديدة،  القتال  كبير في ساحة  تأثير 
القيادة العسكرية هذه الساحة األهمية المطلوبة. ويؤثر هذا األمر    غير متناظرة. ولسبب ما، ال تعطي

 على الصمود في أوضاع طارئة أكبر بكثير. أيضًا في مناعة المجتمع اإلسرائيلي، وفي قدرته 
حتى رئيس األركان، أفيف كوخافي، الذي زار فرقة غزة، أول من أمس، لم يظهر أمام الكاميرات 

يعرف كوخافي كيف يعّبر عن رأيه بإسهاب عندما يريد، وخصوصًا بعد   ليهدد أو يطمئن المواطنين.
عالقة بما يجري، مثل قضية حارسات السجن    نجاحات عمالنية. هذه المرة، هو يريد أال يكون له

التي هرب منها، ولم يعّبر عن رأيه. تحدث وزير الدفاع عنها، وكذلك رئيس الحكومة، وحتى رئيس  
 الدولة. 

ملف الحالي على عاتق قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة. وفي هيئة األركان العامة، تقع مسؤولية ال
ليعيزر طولندو هو الذي يقود هذا الخط الدفاعي في أعقاب الحادث هناك َمن يشير إلى أن اللواء أ

الذي جرى خالله إطالق صاروخ مضاد للدبابات على باص يقّل جنودًا في غالف غزة، عندما كان  
 دو قائدًا للفرقة. يومها، نجا الجنود بأعجوبة، لكن يبدو أن طولندو ال يريد المخاطرة.طولن

الهدوء، وهذه السياسة تالئم أيضًا رئيس الحكومة البيد الذي يدرك أن   غانتس وكوخافي يريدان أيضاً 
ثمنه يرتفع. هذا أفضل قبيل االنتخابات. لكن بمرور الوقت، يتضح أن هذا الهدوء ال يغّير شيئًا، وأن 

هذا   في  غزة  غالف  سكان  إبقاء  يمكن  ال  سردها:  يحاولون  التي  الروايات  عن  النظر  وبصرف 
 أثيرات االستراتيجية لأليام األخيرة جيدًا.الوضع، وستبرز الت

 "يديعوت" 
 6/8/2022األيام، رام هللا، 

 
 2020عام  "أرض إسرائيل"وحول اليهود إلى أقلية في  "االنقالب الديمغرافي"هكذا تسلل  .33

 شاؤول اريئيلي 
لشهر في “إعالن القدس” الذي وقع عليه الرئيس األمريكي جو بايدن، ورئيس الحكومة يئير لبيد، ا

باتفاق سياسي، تم حصر حل الدولتين في  التزامه الشخصي  بايدن عن  الماضي، والذي أعلن فيه 
بين   بالنزاع  يتعلق  فيما  الكرة  الوثيقة.  نهاية  في  واحدة  الطرفين، جملة  يد  في  والفلسطينيين  إسرائيل 

بش إسرائيل  دولة  اإلسرائيلية  القيادة  تقود  هل  السؤال:  إسرائيل.  يد  في  نحو هدف باألساس  واع  كل 
 اليهودي والعربي؟  –وطني استراتيجي يقبله المجتمع اإلسرائيلي  

ن الدولة تسير نحو  االستطالعات الجديدة التي أجريناها، تظهر أن الجمهور اإلسرائيلي ال يدرك بأ
واقع قد يقوض المشروع الصهيوني. وهذا الجمهور مصاب بالعمى بخصوص التهديدات المستقبلية  
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ت قد  للحركة  التي  كثيرة  لقرارات  وخالفًا  اآلن،  حتى  أنه  التأكيد  يجب  ومستقبله.  مصيره  على  ؤثر 
بتقسيم البالد من   الثاني  29الصهيونية ودولة إسرائيل فيما يتعلق  وحتى “حلم ترامب    1947  تشرين 

ولم    ، لم تتخذ أي حكومة إسرائيلية قرار تبني حل الدولة الواحدة،2020في السالم” من كانون الثاني  
 تناقش الكنيست هذه االحتمالية يومًا ما.

العام   بدءًا من  اليهود  المدنية، فإن  المئة    49  –هم األقلية    2020حسب اإلدارة  من إجمالي    –في 
دين غرب نهر األردن. هذا هو االنقالب الديمغرافي الثاني الذي حدث خالل أقل من السكان الموجو 

في   كان  األول  سنة،  حرب    1949مئة  دولة بعد  في  األغلبية  إلى  اليهود  حول  الذي  االستقالل، 
التي امتدت على مساحة   الديمغرافي في    78إسرائيل،  البالد. ولكن االنقالب  المئة من مساحة  في 

 وء مفاجئ رغم اإلمكانية الكامنة والمتفجرة المدفونة فيه.مر بهد  2020
جتمع اإلسرائيلي، توفر صورة شاملة، االستطالعات التي أجريت في السنوات األربع األخيرة في الم

سواء حول مواقف الجمهور اإلسرائيلي )اليهود والعرب( أو بخصوص رؤيته للواقع وفهمه للعمليات  
التي تحدث تحت األر  يمينيًا ويصوت  المهمة  نفسه  يعتبر  الدولة  اليهودي في  الجمهور  ض. معظم 

الـ   في  ينعكس  الذي  األمر  اليمينية،  الـ    مقعداً   72لألحزاب  الكنيست  اليمين في  ولكن 24ألحزاب   .
 معظم الجمهور اليهودي يؤمن أيضًا بأنه يجب االنفصال عن الفلسطينيين. 

استطالعات أجريت في األعوام    7سياسية مختلفة في    لقد قمنا بفحص تأييد الجمهور اليهودي لحلول
بين أربعة احتماالت:   . وقد طلب من المستطلعين تحديد االحتمال األفضل لهم من2022  –  2018

عن   الجانب  أحادي  إسرائيلي  انفصال  لشعبين؛  دولتين  على  الفلسطينيين  مع  سياسي  اتفاق 
خلف جدار الفصل وبقاء الجيش اإلسرائيلي على  الفلسطينيين، يشمل إخالء مستوطنات نائية وانكفاء  

وا يهودا  لمناطق  الجانب  أحادي  دائم؛ ضم  اتفاق  إلى  التوصل  إلى حين  واستمرار األرض  لسامرة؛ 
 الوضع الراهن. 

في المئة من اليهود أيدوا حل   60وجد أن أكثر من    2022االستطالع األخير الذي أجري في حزيران  
الفلسطينيين )ات واالنفصال عن  الجانب(،  انفصال أحادي  أو  أيدوا ضمًا    16فاق سياسي  المئة  في 

يجب   ولكن  الغربية[.  ]الضفة  لـ”المناطق”  الجانب  عن  أحادي  االنفصال  تأييد  أن  إلى  اإلشارة 
العام   ففي  الوقت.  مرور  مع  تآكل  أيدوا   2018الفلسطينيين  اإلسرائيلي  الجمهور  أرباع  ثالثة  تقريبًا 

نفصال. ومن استطالع إلى آخر، أخذ هذا العدد يتقلص. من يؤيدون االنفصال  اتفاقًا سياسيًا أو اال
في المئة، أيدوا   10إلى استمرار الوضع القائم. مقابل  لم ينتقلوا إلى دعم الضم أحادي الجانب، بل  

تأييد الضم بقي    20أيد هذه االحتمالية أكثر من    2022، وفي  2018هذه االحتمالية في   في المئة. 
في المئة تقريبًا    25، حيث ارتفع إلى  2020وبداية    2019ه، باستثناء وقت قصير، في نهاية  على حال
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نية لرئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو لضم مناطق إلسرائيل  بسبب خطة ترامب والدعوة العل
 كما يبدو.   

في   أجري  سابق  استطالع  مختلفة  2020في  سياسية  حلول  تأييد  بين  العالقة  فحص  وبين    طلب 
. وقد وجد 2020التصويت للكتلتين السياسيتين، اليمين واليسار، في االنتخابات التي أجريت في آذار  

ليمين ال يتم تفسيره عن طريق تأييد الضم. في المقابل، تأييد حل االنفصال، دولتين  أن التصويت ل
الدولتين بالتصويت، حيث إن دعم  تنبأ بصورة كبيرة  إليه،  انفصال مبادر  لكتلة    أو  التصويت  فسر 

 وسط، في حين تأييد االنفصال اإلسرائيلي المبادر إليه فسر التصويت لليمين. –اليسار 
استطالع   أيضًا    2022حزيران  في  أنه  إال  االنفصال،  لحل  الجمهور  معظم  تفضيل  رغم  أنه  ظهر 

يعتقد   أقلية.  بأنها  تؤمن  األغلبية  أن  أي  الحل.  هذا  تؤيد  ال  األغلبية  بأن  اليهودي يؤمن  الجمهور 
تدل   الفلسطينية  السلطة  استطالعات في  أن  الدولتين رغم  الفلسطينيين غير معنيين بحل  أن  أيضًا 

رغم التآكل الذي حدث مع مرور الوقت في دعم هذا الحل، إال أنه ما زال األكثر شعبية.    على أنه
في السابق تؤيد المصالحة    مع ذلك، تراجع الفلسطينيون عن فكرة حل الدولتين. وإذا كانت األغلبية

 مع إسرائيل، إال أن من يؤيدها اآلن أقل من ثلث الجمهور الفلسطيني. 
الدولتين ما زال قاباًل للتحقق )الجمهور اليهودي ال يؤ  في المئة(، والتفسير السائد   60من بأن حل 

ي بشدة حل لذلك هو أنه ال يوجد ولن يوجد شريك فلسطيني. في المقابل، يعارض الجمهور اليهود 
دولة واحدة من البحر إلى النهر. في حين أن المعارضة لدولة واحدة ديمقراطية مع حقوق متساوية  

والعر  )لليهود  خاص  بشكل  شديدة  المعارضة   80ب،  فإن  اليهودي(  الجمهور  أوساط  في  المئة  في 
هي معارضة  لدولة غير ديمقراطية يكون فيها للفلسطينيين حقوق مقيم وليس حقوق مواطنة كاملة،  

في المئة يعارضون هذه االحتمالية. مع ذلك، حوالي ثلث الجمهور اليهودي مستعد    53معتدلة أكثر،  
احتما النهر.لقبول  حتى  البحر  من  ديمقراطية  غير  يهودية  دولة  معني    لية  غير  اليهودي  الجمهور 

يقلق من احتمالية أن تتحول إسرائيل إلى مثل هذه الدو  في    80لة. األغلبية )بدولة واحدة، لكنه ال 
من أن  المئة( تعتقد أننا بعيدون جدًا عن هذه االحتمالية أو عن احتمالية دولة أبرتهايد، وأنه ال خوف 

العالم   العقليات في  بين  الفجوة  هذه  إلى وضع كهذا.  تتبع سياسة    –نصل  إسرائيل  أن  يعتقد  الذي 
قد تعكس رؤية ذاتية، وعدم معرفة الواقع    –األبرتهايد مع الفلسطينيين ومع عقلية الجمهور اليهودي  

 الديمغرافي يدل على رؤية مشوهة للحقائق.
في المئة وأكثر، من اليهود بين البحر    62ود أغلبية واضحة،  معظم الجمهور في إسرائيل يؤمن بوج

والنهر )في أرض إسرائيل االنتدابية، بما في ذلك أراضي إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة(. هذا  
رغم أنه فعليًا توجد اآلن أقلية يهودية في أرض إسرائيل االنتدابية. هذه الفجوة تبرز إزاء حقيقة أنه  
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غلبية الساحقة من الجمهور اليهودي تعتقد أنه يجب أن يكون فيها  مة دولة واحدة، فاألإذا ما تم إقا
 في المئة، من اليهود كي تستطيع مواصلة اعتبار نفسها دولة يهودية.  70أغلبية، على األقل 

الجمهور العربي في إسرائيل، في المقابل، يعتقد أننا قريبون من دولة واحدة، والنصف يعتقدون بأننا  
واحدة، التي ال توجد فيها مساواة في الحقوق بين اليهود والعرب. الجمهور أصبحنا في وضع دولة  

العربي في معظمه يفضل اتفاقًا سياسيًا بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه شبيهًا بالجمهور اليهودي، ال 
 يؤمن بأن مثل هذا االتفاق ما زال ممكنًا. 

ين من يؤيدون تقسيم البالد ومن يؤيدون أرض  ش السياسي تقريبًا ب في السنتين األخيرتين اختفى النقا
إسرائيل الكاملة. هذا الموضوع نزل من العناوين، ويبدو أنه لم يعد هناك من يهتم به. عمليًا، الواقع 
أن   على  تدل  سنين  نجريها خالل  التي  االستطالعات  اإلنكار.  اقتحام شاشة  في  ينجح  ال  المتغير 

 يادة( يسير بشكل أعمى نحو واقع ال يريده أبدًا.لي )وربما أيضًا الق الجمهور اإلسرائي
الواقع   ينكرون  هم  يعارضونها.  التي  الواحدة  الدولة  لخلق  الزاحفة  للعملية  واعين  غير  اإلسرائيليون 
التغيرات  يعرفون  وال  والنهر.  البحر  بين  وديمقراطية  يهودية  دولة  بقيام  يسمح  ال  الذي  الديمغرافي 

 بة “للوضع الراهن” أو الحساسية المتزايدة في العالم إزاء عدم المساواة. ي مزاج العالم بالنس المهمة ف
في   الصادر  كتابه  في  كتب  هركابي،  “أعترف    1986يهوشفاط  حاسمة”:  مصيرية  “قرارات  بعنوان 

فسأ ذلك،  إذا حدث  وطنيًا.  انتحارًا  ألنفسهم  يجلبوا  أن  إسرائيل،  في  لليهود  الديمقراطي  ذهب  بالحق 
والجمهور   القيادة  أمام  نضع  أن  أيضًا  نريد  استطاعتي”.  بقدر  ذلك  تحذيرهم من  أريد  ولكن  معهم. 

رائيل إلى دولة واحدة غير مساواتية بين البحر والنهر. إشارة تحذير ضوئية من إمكانية أن تتحول إس
ن االنجراف غير  ال نحّذر من تجسيد الحق الديمقراطي للجمهور اإلسرائيلي في تقرير مصيره، بل م 

الواعي نحو واقع ال يريده، والحكومة والكنيست لم تتخذا أي قرار بشأنه. دولة إسرائيل تبحر بشكل 
 كن االستيقاظ وتغيير االتجاه وتجنب االصطدام. أعمى نحو جبل جليد، لكن يم

 5/8/2022هآرتس 
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