
     
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 لتصريحاته عن الهولوكوست ا  عباس يصدر توضيح
 ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين بعد تصريحات عباس عن "الهولوكوست"

 لنا كلمة ر تشهد تعثرا  وسيكون : تفاهمات إطالق النا"القدس العربي"الجهاد لـ
 تبادل السفراءو تقرران استعادة العالقات الدبلوماسية  "إسرائيل"تركيا و

 "إسرائيل"   مع بفضل التنسيق األمني  على قيد الحياة حتى اليوم ولم تتم تصفيته  ما زال  عباس    : مان ليبر 

 ا  حمــــاس ت "ــــيم "ح امــــ قنــــاة عبريــــة: 
 " على طول قطاع غ ةصاروخيا  
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 5 ينيين الفلسطاشتية: ال ننكر الهولوكوست وليس ألحد إنكار المذابح بحق   4.
 6 منصور: غياب المساءلة عن الجرائم اإلسرائيلية يساعد في مواصلتها انتهاكاتها ضد شعبنا  5.
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 6 اولي اغتيالي مكافأة على الجريمة قال محالشاعر: عدم اعت  7.
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 7 المصري أمام الت اماتهالهندي: تلكؤ االحتالل في االستجابة للمطالب يضع الوسيط   10.
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  : األرض، الشعب
 15 في حالة خطرة خالل مواجهات مع االحتالل في نابلس  3إصابة بينها  31شهيد و  22.
 15 س نية جديدة في القدتدفع بخطة استيطا "إسرائيل"  23.
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  عربي، إسالمي:
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 18 سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم بالقدس   30.
ا بالعدوان ا  وقفة في إندونيسيا دعم  31.  18 لغ ة وتنديد 
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ص            4   5908 العدد:             8/18/2022 خميسلا التاريخ: 

                                     

*** 
 
 
 
 

 ح اما صاروخيا" على طول قطاع غ ة حماس ت "يم "قناة عبرية:  .1
أقامت "حزاما صاروخيا" تحت األرض في    ن حركة "حماس"ذكر تقرير إسرائيلي أ:  محمود مجادلة

يمكنها من استهداف   المحاصر، قد  القطاع  الفاصل على طول  السياج األمني  القريبة من  المنطقة 
جاء ذلك بحسب ما أوردت   مواقع إسرائيلية بمئات الصواريخ يوميا خالل مواجهة مقبلة مع االحتالل.

ء. وقالت القناة الرسمية اإلسرائيلية إن الحزام األمني  اء األربعامس  "(،11هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  
األمني، ويشمل منصات   السياج  الواقعة قرب  المفتوحة  المنطقة  يقع في  أقامته حركة حماس  الذي 

ووفقا للتقديرات اإلسرائيلية، فإن    إلطالق الصواريخ تم إخفاؤها على عمق نصف متر تحت األرض.
الذي    -آالف صاروخ، وسيضم "الحزام الصاروخي"    10نحو  لصاروخية تضم  ترسانة حركة حماس ا

نصف    -تعمل الحركة على إقامته على امتداد قطاع غزة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب  
 ( للحركة  الصاروخية  في   آالف صاروخ(.  5القدرة  أقيم  الصاروخي"  "الحزام  أن  إلى  التقرير  ولفت 

المن بعيدا عن  السكنية ممنقطة مفتوحة  الزراعية والحقول، حيث يسهل  اطق  المحاصيل  موهة تحت 
العمل فيها في معزل عن المدنيين، مشيرا إلى أن المنصات الصاروخية ستكون متصلة بالمنظومة  

 الصاروخية للحركة التي يتم تفعيلها عن بعد. 
 17/8/2022، 48عرب 

 
 لتصريحاته عن الهولوكوست  عباس يصدر توضيحا   .2

رئيس  :  رام هللا في    يةفلسطينال  السلطةأصدر  إجابته،  في  جاء  ما  حول  توضيحا  عباس،  محمود 
إن الرئيس محمود عباس    المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار االلماني أوالف شولتز في برلين:

مؤكدًا أنه لم ،  يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث 
صية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان إنكار خصو المقصود في إجابته  يكن  

العبارات. بحق  أو   بأشد  ارتكبت  التي  المجازر  هي  عباس،  عنها  تحدث  التي  بالجرائم  المقصود  ن 
 الشعب الفلسطيني منذ النكبة  على أيدي القوات االسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.

 17/8/2022فلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات ال 
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 شعبنا بداية لسالم ح"يقي  بجرائمها ضد   "سرائيل"إاعتراف ": الخارجية الفلسطينية" .3
هللا اإلسرائيليوزارة  ردت  :  رام  الوزراء  رئيس  تصريحات  على  الفلسطينية  لبيد   الخارجية  ، يائير 

   الشعب الفلسطيني.مزيد من الجرائم ضد  ووصفتها بمحاولة لتزوير التاريخ وارتكاب 
فلسطين خارجية  يومي  "  :وقالت  بشكل  الجرائم  بارتكاب  تكتفي  ال  االحتالل  دولة  أن  الوزارة  ترى 

ومتواصل بل وال تحتمل وترفض أية أحاديث أو تصريحات تذكر اإلسرائيليين والمجتمع الدولي بعديد  
صريح البائس والتضليلي الذي شعبنا، كما هو حال التالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها ضد  

في   المانيا،  في  عباس  الرئيس محمود  بشأن تصريحات  لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أطلقه 
محاولة لحماية الرواية المزيفة التي تسوقها إسرائيل وحكوماتها لتضليل العالم بشأن الصراع والتاريخ  

يدلل على ع بما  نية لدى دولة  والجغرافيا،  التي دم وجود  الجرائم والمجازر  االحتالل لإلعتذار عن 
ارتكبتها العصابات الصهيونية والتي تواصل اذرعها المختلفة ارتكابها ضد شعبنا وأرضه حتى هذه  
اللحظة، كما أن إنكار لبيد وغيره من المسؤولين اإلسرائيليين للظلم التاريخي الذي حل بشعبنا وال زال  

االمستمرًا   نوايا  على  آخر  أنه  دليل  الجرائم، كما  تلك  من  المزيد  ارتكاب  على  التوقف  بعدم  حتالل 
اثبات لغياب مفهوم السالم الحقيقي عن وعي قادة إسرائيل السياسيين والذي يتطلب تحقيقه مصالحة  

بحقو  أيضًا  وإنما  الفلسطيني  الشعب  بمعاناة  فقط  ليس  اإلسرائيلي  االعتراف  على  تقوم  قه  تاريخية 
 .ا الشرعية الدوليةلمشروعة وبدولته المستقلة التي أقرتهالوطنية العادلة وا

 17/8/2022، موقع وزارة الخارجية الفلسطينية
 

 اشتية: ال ننكر الهولوكوست وليس ألحد إنكار المذابح بحق الفلسطينيين  .4
  حفل بمدينة رام   في كلمة له خالل  قال رئيس الوزراء لدى السلطة الفلسطينية محمد اشتية:  القدس

ألحد   هللا، وليس  اليهود،  لها  تعرض  التي  الهولوكوست  ينكرون  ال  "الفلسطينيين  إن  األربعاء،  يوم 
   أيضا أن ينكر المذابح التي ارُتكبت بحق الشعب الفلسطيني".

النازية، لكن   ألمانيا  اليهود في  المذبحة بحق  بألمانيا  لم ينكر في تصريحه  "الرئيس  وقال اشتية إن 
وشدد على ,  ضوا أعينكم عن المذابح التي ارُتكبت بحق الشعب الفلسطيني"ضا قال للعالم: ال ُتغمأي

 أن الرئيس عباس "يُصد هجمة غير مسبوقة من االحتالل وأدواته". 
 17/8/2022، قدس برس
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 شعبنا منصور: غياب المساءلة عن الجرائم اإلسرائيلية يساعد في مواصلتها انتهاكاتها ضد   .5

يوم األربعاء، ثالث  لدى األمم المتحدة رياض منصور،  بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين  :  وركنيوي 
، حول قيام إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، وفي ظل غياب المساءلة لألمم المتحدةرسائل متطابقة  

، بمن فيهم  ينيينعن جرائمها، بمواصلة مداهماتها واعتداءاتها العسكرية وقتل وجرح المزيد من الفلسط
إلى    األطفال. ارتفع  غزة  على  الهمجي  العدوان  ضحايا  عدد  إجمالي  أن  إلى  منصور    49وأشار 

بينهم   و  17شهيدا،  و  4طفال  بجروح خطيرة  جريحا،  360سيدات،  أصيبوا  منهم  إلى   .العديد  ولفت 
ر أن  نصو د موأك  .مواطنا في السجون اإلسرائيلية  4,550مواصلة إسرائيل باحتجاز وسجن أكثر من  

العقاب، ويشجع مسؤوليها   من  االفالت  يشجعها على  المستمرة  إسرائيل  المساءلة عن جرائم  غياب 
السياسيين والعسكريين وعصابات المستوطنين والميليشيات التابعة إلسرائيل على مواصلة اعتداءاتهم  

 وقمعهم للشعب الفلسطيني. 
 17/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مصادر عبرية: أمن السلطة الفلسطينية يعتقل فلسطينيَّين خططا لتنفيذ عمليات .6

زعمت وسائل إعالم عبرية، األربعاء، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت، األسبوع  :  الناصرة
نابلس، وبحوزتهما   المتفجرة.  17الماضي، فلسطينيَّين من مدينة  المواد  قناة  ال  وادعت   كيلوغراًما من 

اإلسالمي".  /12/ "الجهاد  لصالح حركة  "تجنيدهما"  قد جرى  كان  الُمعتقلين  أن  وأضافت:   العبرية، 
تم   متفجرات  كمية  أكبر  عن  يدور  الحديث  لكن  المستوى،  دون  كانت  المتفجرة  المواد  أن  "رغم 

 ضبطها"، مشيرًة إلى أن أجهزة أمن السلطة "تحقق في القضية". 
 17/8/2022، قدس برس

 
 عر: عدم اعتقال محاولي اغتيالي مكافأة على الجريمة شالا .7

أكد ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء األسبق أن قضيته لن تحل إال بالقبض :  الضفة الغربية
على الجناة، وتحقيق العدالة. وأوضح الشاعر أن الفاعلين الحقيقين لمحاولة االغتيال ما زالوا طلقاء،  

تهم، وتحويل للمجتمع إلى عصابات، وفق حرية نيوز. وقال إنه فأة على جريماعتقالهم مكاوأن عدم  
غير راض عن اإلجراءات التي أعقبت محاولة اغتياله قبل نحو شهر في وضح النهار بكفر قليل، 

 مؤكدًا أن عدم اعتقال المتورطين في الجريمة يدفع ألن يكون للشارع واألهل كلمتهم. 
 17/8/2022، ني لإلعالمالمرك  الفلسطي
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 أبو هولي: الالجئون الفلسطينيون يمرون بظروف صعبة على كافة الصعد .8
هللا   مجتمع    ":شينخوا"  –رام  أن  األربعاء،  يوم  هولي،  أبو  أحمد  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  أكد 

المالية لوكالة )أون الفلسطينيين يمر بظروف صعبة على كافة الصعد بسبب األزمة    روا(. الالجئين 
ي، في تصريح صحفي إن "مجتمع الالجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجده يمر  بو هولوقال أ

الغذائي". له في األمن  تقدم  التي  التعليمي والصحي والخدمات  وأكد    بظروف صعبة على الصعيد 
  دعم لميزانية سبتمبر المقبل في نيويورك لحشد ال  23أهمية اجتماع الدول المانحة للوكالة األممية في  

وسد قادمة.  الوكالة  أعوام  لثالثة  تفويضها  تجديد  وضمان  المالي  القيادة   عجزها  أن  إلى  وأشار 
أن   في  أمله  معربا عن  األممية،  للوكالة  الدعم  في جلب  للمساعدة  الفلسطينية وضعت خطة عمل 

 تنتهي األزمة المالية لألونروا أو تقليصها ألبعد حد.
 17/8/022القدس، القدس، 

 
 الضفة لتوسيع مساحة االشتباك مع االحتالل في  الفلسطينيينبرهوم يدعو  .9

االحتالل   مع  االشتباك  مساحة  لتوسيع  الفلسطينيين  برهوم،  فوزي  حماس  حركة  باسم  الناطق  دعا 
اعتداءات  أن  صحفية،  تصريحات  في  برهوم  وأضاف  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلي 

لن المحتلة  الضفة  في  المتصاعدة  بل    االحتالل  الشجعان  المقاومة  ورجال  شعبنا  عزيمة  توهن 
األدوات ستزيد  بكّل  تكلفته  ورفع  واستنزافه  المحتل،  ومواجهة  للعدوان  التصدي  على  إصرارًا  هم 

والوسائل.. وحيا برهوم، صمود رجال المقاومة األبطال في نابلس جبل النار الذين يتصدون بكل قوة  
وقّوات الصهيوني  االحتالل  لجيش  اشتباك  وبسالة  قواعد  بسالحهم ورصاصهم  ويفرضون  الخاصة،  ه 

يدة عليه. ودعا جماهير شعبنا في كل مدن وقرى الضفة الغربية والمقاومين البواسل إلى مواصلة جد 
 مقاومتهم وصمودهم، وإسناد الحالة الثورية المتصاعدة في نابلس البطولة. 

 18/8/2022، فلسطين أون الين
 

 تهلوسيط المصري أمام الت امااالستجابة للمطالب يضع ا الهندي: تلكؤ االحتالل في .10

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الــجــــهاد اإلســالمي في فلسطين محمد الهندي، يوم األربعاء،  :  غزة
العدو   اضطرار  بعد  فضحها  تم  القدس  سرايا  على  والتحريض  والتضليل  الخداع  العدو  محاولة  أن 

الفالوجا.لالعتراف باستهداف األطف   يدة بموقع "تويتر": وقال د.الهندي في تغر   ال الخمسة في مقبرة 
المقاومة   وحدة  من  مزيدًا  تستدعي  مكشوفة  محاولة  اإلسالمي  بالجهاد  االستفراد  العدو  محاولة  "إن 
وداع شهداء معركة  أن خروج جماهير غزة في  إلى  الميدان"، الفتًا  فعلها في  كلمتها ووحدة  ووحدة 
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جماهير نابلس في وداع شهداء  ت والقادة الشهداء خالد منصور وتيسير العبري وخروج  وحدة الساحا
نابلس والشهيد القائد ابراهيم النابلسي هو بمثابة رسالة للجميع واستفتاءا شعبيا على التفاف الشعب 

ي  وبين أن تلكؤ العدو في االستجابة للوسيط المصري الذ   الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة.
ليل  العواودة وبسام السعدي يكشف طبيعة هذا إعالن التزامه  بالعمل على اإلفراج عن االسيرين خ
 العدو المراوغة ويضع الوسيط المصري أمام التزاماته. 

 17/8/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 : تفاهمات إطالق النار تشهد تعثرا  وسيكون لنا كلمة "القدس العربي"لـ الجهاد .11

“الجهاد اإلسالمي” داوود شهاب لـ “القدس : قال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة  لهورأشرف ا–غزة 
العربي” إن المسارات التي تدار فيها الملفات الخاصة بتطبيق تفاهمات وقف إطالق النار األخير، 
  عبر الوسيط المصري، تشهد تعثرًا بسبب االحتالل اإلسرائيلي، وأكد أن حركته ال تزال تعطي المجال 

له وسيكون  الملف،  هذا  في  الوسطاء  فيه لتحرك  تشهد  الذي  الوقت  في  وذلك  النهاية،  في  كلمة  ا 
وأكد شهاب أن هناك متابعة يومية من    سجون االحتالل حالة من الغليان، تنذر بثورة جديدة لألسرى.

نقاط في قرار و  بهدف تطبيق ما ورد من  المصري،  الوسيط  “الجهاد اإلسالمي” مع  قيادة  قف قبل 
 إطالق النار.

اب، ردًا على سؤال على آخر تطورات الوساطة، بأن موقف “الجهاد”  وفي هذا السياق يوضح شه 
يستند إلى أمرين، وهما إما أن يعلن الوسيط بأنه غير قادر على دفع االحتالل لتطبيق التفاهمات،  

ضراب الطويل  أو في حال استشهد األسير عواودة الذي يعاني من وضع صحي صعب جراء مدة اإل
الطعام. هذه    عن  “في  وسنتخذ وقال:  آخر،  اإلسالمي” كالم  “الجهاد  في حركة  لنا  الحالة سيكون 

 الموقف الالزم بشأن هذا األمر”.
 17/8/2022، لندن، القدس العربي

 
 الضفة بعمل مقاوم منذ بداية العام الجاري  6,400أكثر من  .12

االحتالل والمستوطنين في مناطق مختلفة،  مًا استهدف  عماًل مقاو   30شهدت الضفة الغربية  :  رام هللا
الـ األخيرة.  48خالل  الجاري    ساعة  العام  بداية  من    2022ومنذ  أكثر  الضفة،  عمل   6,400شهدت 
عماًل مقاومًا منها    1,358وتواصلت عمليات المقاومة خالل األشهر الثالثة الماضية، وسجلت  مقاوم.

عملية إطالق نار في حزيران/    31عماًل مقاومًا منها    649، وأيار/ مايوعملية إطالق نار في    57
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وسجل آب/ أغسطس الجاري ارتفاعًا   عملية إطالق في تموز/ يوليو. 44عماًل مقاومًا و  588يونيو، و
 عملية.  33ملحوظًا في عمليات إطالق النار، والتي بلغت حتى منتصفه 

 17/8/2022، المرك  الفلسطيني لإلعالم

 
 فلسطينيين خالل اقتحام قبر يوسف في نابلس   مع مقاومين اشتباك مسلح .13

قوات :  سامر خويرة-نابلس  باتجاه  الرصاص  واباًل من  األربعاء،  فلسطينيون، مساء  أطلق مقاومون 
االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمت في نحو الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي المنطقة  

م شمالشرقية  نابلس،  مدينة  الغربية  ن  الضفة  قبر  ال  يوجد  حيث  ضخمة،  جرافة  ترافقها  المحتلة، 
العسكرية اإلسرائيلية توغلت    يوسف. الجديد"، أن عشرات اآلليات  لـ"العربي  وأكدت مصادر محلية، 

نابلس من أكثر من جهة، إذ اقتحمت نحو عشرين آلية المدينة من جهة معسكر حوارة  في مدينة 
ت وناقالت الجند يقتحم من ناحية الحاجز المقام كان رتل من اآللياوب نابلس، في حين  المقام جن

ووفق المصادر المحلية، فإن قوات راجلة نزلت من قمة  على أراضي بلدة "بيت فوريك"، شرق نابلس.
جبل جرزيم نحو حي الضاحية ومنه إلى محيط قبر يوسف، الجهة المستهدفة من االقتحام، وسط  

العسكتوقعات   العملية  تبأن  اإلسرائيلية  "قبر رية  إلى  المستوطنين  حافالت  دخول  تأمين  ستهدف 
 يوسف" لتأدية طقوس تلمودية.

 17/8/2022، لندن، العربي الجديد
 

 مسؤول إسرائيلي سابق: "حماس" انتصرت في الحرب األخيرة على غ ة  .14
غزة لم تحل مشكلة  فيلنائي، أن الحرب األخيرة على  رأى الجنرال اإلسرائيلي السابق، ماتان  :  الناصرة

مؤ  فيها "إسرائيل"،  مشاركتها  عدم  رغم  الحرب،  في  دبلوماسيًا  انتصرت  "حماس"  حركة  أن  كدًا 
جاء ذلك في في تقرير نشرته صحيفة /جيروزاليم بوست/ العبرية، أمس الثالثاء، طالب فيه    عسكريًا.

إضعا على  "تعمل  بأن  "إسرائيل"  الفلسطين فيلنائي  السلطة  وتقوية  حماس،  من  ف  تتمكن  حتى  ية 
 ة". السيطرة على غز 

ونوه رئيس حركة "قادة األمن اإلسرائيلي"، الذي ُيعد أحد أبرز الساسة والعسكريين اإلسرائيليين، إلى  
أن الحرب األخيرة "رفعت وعززت مكانة حماس باعتبارها مسؤولة عن قطاع غزة"، دون أن تشارك  

 ري. في أي عمل عسك
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"حماس" قوة  إن  فيلنائي  جا  وقال  المتنامية،  اإلسرائيلية  الدبلوماسية  السياسة  من  "نتيجة سنوات  ءت 
الخاطئة، وإن العمليات العسكرية السابقة التي شاركت فيها الحركة، جعلتها عاماًل مركزيًا ال يمكن 

 ماسي مستقبلي".تجاهله"، مستبعدًا في الوقت ذاته أن "تكون حماس جزءًا من أي ترتيب دبلو 
فاسدة وضعيفة، وغير شرعية في نظر الكثير من الفلسطينيين"،  لسطينية بأنها "ووصف السلطة الف

معتقدًا أن "الحرب واحتالل غزة لن يؤديا إلى حل طويل األمد"، وأنه "يجب على )إسرائيل( والدول  
 قطاع غزة".  المجاورة تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس، حتى تفقد قبضتها على

 17/8/2022، قدس برس

 
 ت" "الهولوكوسحول  هباس بسبب تصريحاتهاجمون عي سرائيليون إمسؤولون  .15

بها في  تصريحاٍت أدلى    ، بسبب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس  مسؤولون اسرائيليون هاجم  
ن إنهم  وقال عباس للصحافيي  .مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار األلماني أوالف شولتز في برلين

الماضي،   الفلسطينيين    50سرائيل ارتكبت  فبإمكانهم ذلك، وأضاف أن »إ أرادوا فحص  محرقة بحق 
 «. 1947منذ عام 

وشّنت تل أبيب »هجومًا« كالميًا على أبو مازن، عقب قوله، أمس الثالثاء، إن »إسرائيل ارتكبت  
 مسين محرقة بحّق الفلسطينيين على مدار السنوات«.خ

يا  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  قال  جهته،  »حد من  إن  »تويتر«،  عبر  تغريدة  في  البيد،  أبو  ئير  يث 
محرقة ليست وصمة عار أخالقية وحسب، وإنما تشويه رهيب    50مازن في األراضي األلمانية عن  

رقة، )بينهم( مليون ونصف مليون طفل. والتاريخ لن يغفر  ماليين يهودي في المح  6أيضًا، لقد ُقتل  
 له«.

نفتال البديل،  الوزراء  اليومأّما رئيس  فكتب عبر »توتير«  بينيت،  أوافق ي  لم  أنه »كرئيس حكومة   ،
قاب ضغوط داخلية وخارجية.  على لقاء أبو مازن، أو أن أتقدم بأي مفاوضات سياسية، حتى في أع

 و»شريك« ينفي المحرقة ويالحق جنودنا في الهاي ويدفع رواتب إلرهابيين، هو ليس شريكًا«. 
اإلوف األمن  قال وزير  اإلطار،  إن »أي  بيني غانتس،  وكاذبة، وهي  سرائيلي،  أبو مازن حقيرة  قوال 

النازيون   ارتكبها  التي  المحرقة  بين  والمفّندة  البائسة  والمقارنة  التاريخ.  كتابة  وإعادة  لتشويه  محاولة 
عن وثبة شعب إسرائيل  وأعوانهم بمحاولة إبادة الشعب اليهودي، وبين الجيش اإلسرائيلي، الذي يدافع  

ا أمام إرهاب وحشّي، هي إنكار للمحرقة«. وتابع غانتس  وعن مواطني إسرائيل وسيادته   في أرضه
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أنه »يتوقع ممن يسعى إلى سالم أن يعترف بجرائم الماضي وأال يشّوه الواقع، ونحن سنستمر في 
السالم ونحافظ على أمننا  التعلم من التاريخ وبضمن ذلك عناصره المشّوهة والمظلمة، وسنسعى إلى  

 اعتنا اليهودية«. ومن
 18/8/2022بيروت، األخبار، 

 
 "إسرائيل"   مع بفضل التنسيق األمني  على قيد الحياة حتى اليوم ولم تتم تصفيته  ما زال  عباس    : مان ليبر  .16

لدولة    رأى لدود  وعدو  المحرقة  ينكر  مازن  »أبو  أن  ليبرمان،  أفيغدور  اإلسرائيلي،  المالية  وزير 
للدكتورا  رسالته  وكتب  حولإسرائيل«،  موسكو  في  دائم    ه  بشكل  يقّدم  وهو  المحرقة،  إنكار  موضوع 

دعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي ويّتهم الجنود اإلسرائيليين بجرائم حرب وجرائم ضد  
  50البشرية، وأبو مازن الذي رفض أمس التنديد بالمجزرة في أولمبياد ميونيخ وقتل الرياضيين قبل  

لسياسي، ولذلك هو خطير أكثر من جميع الناشطين اإلرهابيين  مارس اإلرهاب اعامًا، هو إرهابي ي
 في حماس أو الجهاد اإلسالمي«، على حد قوله. 

واللقاء معه   التوقف عن منحه شرعية  إلى  ليبرمان »أنني أدعو رئيس الحكومة ووزير األمن  وتابع 
ن أبو مازن يعلم أن  يق األمني، أل والتحدث معه، وال يوجد أي سبب للتأثر من تهديداته بوقف التنس

الحياة حتى   قيد  الرجل على  بقي هذا  أقّل من أهميته إلسرائيل، وإذا  له، ليس  التنسيق األمني مهم 
اليوم ولم تتم تصفيته على أيدي منظمات إرهابية منافسة، فإن هذا بفضل التنسيق األمني بين أجهزة  

 ال غير«. األمن الفلسطينية وجهاز األمن اإلسرائيلي فقط
 18/8/2022بيروت، األخبار، 

 
 هآرتس: منح تصاريح لعمال من غ ة سياسة للضغط على حماس .17

نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر عسكري لالحتالل قوله، إن المزايا والتصاريح الممنوحة  
عام   المحتلة  المناطق  في  العمل  أجل  من  غزة،  قطاع  في  أجل  1948للفلسطينيين  من  سياسة   ،

" أن إسرائيل تدرس منح  21وأضاف المصدر في تقرير ترجمته "عربي  . ضغط على حركة حماسال
 "مزايا إضافية لسكان القطاع، بخالف المزايا التي أعيدت بعد هدوء القتال قبل أسبوع".
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وعددها   القطاع،  لسكان  صدرت  التي  التصاريح  أن  العسكري،  المصدر  العدوان   20وزعم  قبل 
اقتصا القطاع، وضغطت علاألخير، "عززت  اتخاذ إجراءات تجبر إسرائيل على  د  ى حماس، لعدم 

 الرد عليها".
 17/8/2022، 21وقع عربي م

 
 تحريض إسرائيلي ضد بيال حديد بسبب دعمها للفلسطينيين  .18

ا  الدعائية  الماكنة  األصول تواصل  ذات  حديد،  بيال  األمريكية  األزياء  لعارضة  مهاجمتها  إلسرائيلية 
بب مواقفها المنحازة ألبناء شعبها، ورفضها للسياسة اإلسرائيلية ضدهم، األمر الذي الفلسطينية، بس

 االحتالل إلى إطالق أوصاف معادية لها، مثل معاداة السامية ونشر الكراهية.  دفع
لكاتبة في صحيفة إسرائيل اليوم، زعمت أن "حديد تثير الكراهية ومعاداة السامية ضد عنيبال حايات ا

ن، لكنها في الوقت ذاته تلقى تأييدا واسعا بين الفلسطينيين الذين يؤيدون مواقفها الداعمة  اإلسرائيليي
العالمية    لهم المقاطعة  حركة  أنصار  أن  كما  إسرائيل،  لمهاج  BDSضد  فريدا  نموذجا  مة يرونها 

خالل  من  الغرب  في  إسرائيل  مؤيدي  من  هجمات  اآلخر  الجانب  من  واجهت  أنها  رغم  إسرائيل، 
 لمنشوراتها، وشن حمالت مضادة من قبل المنظمات واألحزاب اإلسرائيلية". التعرض 

 17/8/2022، 21موقع عربي 
 

 بذكرى استقالل الهند كبيرا   االحتالل ي"يم حفال   .19
على إقامة العالقات اإلسرائيلية الهندية، شارك مئات اإلسرائيليين في تظاهرة    مع مرور ثالثين عاما

ا إلحياء  أبيب  تل  ينظمه  شهدتها  أن  نادر  حدث  وهو  الهند،  الستقالل  والسبعين  الخامسة  لذكرى 
بلد  استقالل  ذكرى  إلحياء  واتساع    اإلسرائيليون  الجانبين،  عالقات  عمق  إلى  يشير  قد  مما  آخر، 

 المجاالت األمنية والعسكرية واالقتصادية والسياسية.  رقعتها لتشمل
االحتالل اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزعيم  أقيم الحفل في فندق دان وسط تل أبيب بحضور رئيس  

ضة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بجانب عدد من السفراء لدى دولة االحتالل، خاصة الهندي  المعار 
 وأستراليا وتنزانيا وسياسيون وعسكريون ورجال أعمال. سانغيف سنغال، ومصر وبريطانيا

 17/8/2022، 21موقع عربي 
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 اإليراني  "النووي "اإلسرائيلي ي ور واشنطن لمناقشة  "األمن القومي"مستشار  .20
القومي   األمن  مستشار  إرسال  غانتس  بيني  دفاعه  ووزير  لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قرر 
إيال حوالتا إلى واشنطن، في األسبوع المقبل، من أجل إجراء محادثات حول التطورات   اإلسرائيلي 

اإليران النووي  الملف  في  على  الجديدة  »اإليجابي«  طهران  برد  إسرائيلية  تقديرات  وسط  الصيغة  ي 
 .2015األوروبية إلنعاش اتفاق 

وكشفت مصادر في تل أبيب عن أنه في أعقاب تقديم إيران ردها على المقترح، تحدث وزير الدفاع  
من  اإلسرائيلي بيني غانتس مع نظيره األميركي لويد أوستن حول »ضرورة تنفيذ خطوات لمنع إيران  

 مج محادثات حوالتا في واشنطن. تنفيذ خطوات لتطوير سالح نووي«، واتفقا على برنا
 18/8/2022ن، لندالشرق األوسط، 

 
 اإلثيوبيين  ضد  معطيات إسرائيلية جديدة تؤكد التميي   .21

في أعقاب نشر معطيات رسمية جديدة عن التمييز العنصري ضد المواطنين اليهود سمر البشرة من  
إثي )فلسطينيو  ة،  وبيأصول  العرب  المواطنون  له  يتعرض  الذي  العنصري  التمييز  إلى  (، 48إضافة 

واليهود المتدينون، حذر خبراء »معهد أبحاث األمن القومي« في تل أبيب من انفجار أزمة مجتمعية  
 خطيرة تهدد األمن الوطني ومستقبل الدولة العبرية. 
)األ نشرت  قد  المركزية«  اإلحصاء  »دائرة  إسرائيلي  عاءربوكانت  أن حكومات  على  تدل  ( معطيات 

في المائة منهم من    41المتعاقبة، فشلت في استيعاب اليهود اآلتين من إثيوبيا، وأنه جراء ذلك يعاني  
النسبة   تبلغ هذه  اقتصادي واجتماعي )بينما  المائة في إسرائيل كلها(، وتصل نسبة    14تدهور  في 

في المائة لدى الطوائف اليهودية   5في المائة )مقابل    12حو  ى نالملفات الجنائية التي فتحت لهم إل
 في المائة.  10األخرى(، والتسرب من التعليم 

بنسبة   اإلثيوبيين  اليهود  ويجذب  وحدوي  إطار  أنه  يفترض  الذي  الجيش  )في   68وحتى  المائة  في 
 15ك صفوفه  تر   سبة في المائة(، فإن الجيش ال ينجح في الحفاظ عليهم وتبلغ ن  65إسرائيل عمومًا  

 في المائة لدى اليهود اآلخرين.  11في المائة لدى اإلثيوبيين مقابل 
قد أشار إلى أن »الحكومة اإلسرائيلية لم تطبق    2021وكان تقرير »مفوضية خدمات الدولة« لسنة  

ينص   حين  ففي  الدولة؛  خدمات  في  الضعيفة  للشرائح  التمثيل  نسبة  رفع  على  ينص  الذي  القانون 
في المائة   5في المائة من الوظائف العليا في خدمات الدولة، للنساء، و  50تخصيص    علىون  القان
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في المائة   7في المائة لإلثيوبيين، و  1.7في المائة للعرب، و  10للرجال الذين يعانون من إعاقة، و
ت دماي خللمتدينين المتشددين )الحريديم(، نجد أن أيًا من المجموعات ال يتم تمثيلها بشكل كاٍف ف

 الدولة«. 
عالوة على ذلك، في بعض المكاتب والوحدات، ال يوجد تمثيل على اإلطالق للفئات الضعيفة؛ فمن  

دائرة فقط، األهداف المحددة. وتبلغ نسبة    29وزارات و  4دائرة حكومية، حققت    102وزارة و  22بين  
ة عن الهدف المحدد.  مائال  في  1.7في المائة، وهو ما يقل بنسبة    3.3تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة  

تفي   ال  الذين  اإلثيوبيين،  بتمثيل  يتعلق  فيما  نفسه  الشيء  و  7وينطبق  باألهداف   44وزارات  وحدة 
 المحددة بشأنهم. والوضع أسوأ بين العرب والمتدينين اليهود. 

في سلك خدمات  الرفيعة  المناصب  في  للموظفين  اإلجمالي  العدد  دراسة  عند  الوضع سوءًا  ويزداد 
في المائة. وينطبق    0.3  –في المائة، واإلثيوبيون   0.6  –في المائة، والعرب    0.8  –الحريديم    لة:لدو ا

بـ اإلثيوبيين  نسبة  تقل  المتوسطة، حيث  المناصب  نفسه على  الموظفين    5الشيء  مرات عن جميع 
)  15.2مقابل    2.9) بنحو مرتين  العرب  نسبة  تقل  بينما  المائة(،  المائة مقابل    8في  في    15.2في 

وظائف صغيرة   في  يعملون  المجموعتين  هاتين  من  العمال  معظم  فإن  أخرى،  ناحية  من  المائة(. 
 في المائة(، والتي تشمل وظائف التنظيف. 61 -في المائة، والعرب  83.5 –)اإلثيوبيون 

ء وقال الخبراء في تلخيص دراسة نشرها »المعهد« إنه »من المناسب أن يفهم رئيس الحكومة والوزرا
ذه ليست مشكلة تافهة. يجب أن ينظروا إلى التمثيل المناسب بصفته مهمة وطنية. لسوء الحظ؛  ن هأ

تظهر البيانات أن هذه القضية ذات أولوية منخفضة وأن معظم الوزراء يظهرون عدم اكتراث تجاه  
ن ولكك،  هذه القضية المهمة. وتتطلب هذه الظاهرة مقاربة منهجية ليس فقط ألن القانون يتطلب ذل

ذهنية   حالة  يعكس  للقانون  الكامل  التطبيق  عدم  ألن  أساسي  وحكومية    -بشكل  تضر    -عامة 
تؤثر أيضًا على األمن   والنمو، والتي قد  المساواة واالستقرار  الذي هو أساس  بالضمان االجتماعي 

 القومي«.
الحتجاجات  ك اذل  والخوف هو أن األحداث المماثلة لتلك التي وقعت في السنوات األخيرة؛ بما في

والمظاهرات من قبل اإلثيوبيين، ومن قبل الجمهور الديني والمجتمع العربي، يمكن أن تكرر نفسها 
إلى   وتؤدي  الثانية،  الدرجة  من  و»المواطنة  اإلحباط  تزيد من مشاعر  المرة  وهذه  أكبر،  بقوة  وربما 

 االغتراب وتضر بالثقة بمؤسسات الدولة«. 
 18/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 في حالة خطرة خالل مواجهات مع االحتالل في نابلس  3إصابة بينها  31شهيد و .22
استشهاد   : نابلس عن  الخميس،  اليوم  التخصصي،  العربي  المستشفى  في  الطبية  الطواقم  أعلنت 

عاما( من مخيم بالطة، متأثرا بجروحه التي اصيب بها خالل   20الشاب وسيم ناصر أبو خليفة )
وأفاد مدير االسعاف والطوارئ بالهالل األحمر   لس.االحتالل اإلسرائيلي في نابمواجهات مع قوات  

أسفرت عن إصابة   المواجهات  بأن  احمد جبريل ل"فا"،  نابلس  بالرصاص    4مواطنا،    31في  منهم 
بينهم   و  3الحي  بالرأس،  غاز  بقنبلة  واحدة  واصابة  خطرة،  حالة  بالغاز،   25في  اختناق  بحاالت 

 ط.وإصابة واحدة سقو 

 18/8/2022ت الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلوما

 
 تدفع بخطة استيطانية جديدة في القدس  "إسرائيل" .23

هللا: لعدة   رام  تأجيله  بعد  القدس،  منطقة  في  جديد  استيطاني  بمشروع  اإلسرائيلية  السلطات  دفعت 
وطرحت    قبل حوالي شهرين.أسابيع بسبب الزيارة التي قام بها الرئيس األميركي جو بايدن للمنطقة  

لبناء   مناقصة  إعالن  إلسرائيل،  التابعة  القدس  لبلدة    434بلدية  تابعة  أراض  على  استيطانية  وحدة 
صور باهر الفلسطينية إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس. ويحمل المشروع الجديد اسم »المشروع 

  1967بحدود عام  تم تنفيذه، المس    مليار شيقل، ومن شأنه إذا ما  1.07العمالق« بتكلفة تصل إلى  
التي يطالب الفلسطينيون باعتمادها حدودا لدولتهم المستقبلية، وقطع التواصل بين القدس وبيت لحم  

 القريبة جنوبا. 
 18/8/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 تستهدف الصيادين والم ارعين في غ ةاالحتالل قوات  .24

ء، الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب  يلية، أمس األربعااستهدفت القوات اإلسرائ   رام هللا:  -لندن  
وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن »قوات االحتالل المتمركزة في األبراج العسكرية    قطاع غزة.

على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه األراضي الزراعية  
دينة، وأجبرت المزارعين على االنسحاب من أراضيهم،  إلى الشرق من الم  شرق بلدتي خزاعة والقرارة

 دون تسجيل إصابات«. 
غزة    قطاع  شمال  قبالة  الصيادين  مراكب  اإلسرائيلية  البحرية  زوارق  هاجمت  الوكالة،  ووفق 

 وأشارت الوكالة إلى أن »زوارق االحتالل   بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأجبرتهم على مغادرة البحر.
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كزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطالق النار تجاه الصيادين، وتحرمهم  اإلسرائيلي المتمر 
 من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسالم«.

 18/8/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 بيال حديد: مستعدة لخسارة مهنتي ولن أتوقف عن دعم فلسطين .25
مشكلة لديها بخسارة مهنتها في عرض  ديد، إنه ال  قالت عارضة األزياء من أصول فلسطينية، بيال ح

الفلسطينية. للقضية  دعمها  مواصلة  أجل  من  العارضة    األزياء،  أشارت  حديثة،  مقابلة  وفي 
عاما، والتي عملت مع أكبر دور األزياء في العالم، إنها تدرك أن    25االستثنائية، البالغة من العمر  

األزيا ليست عرض  األرض  هذه  فقط.وظيفتها على  الفلسطيني محمد    وقالت   ء  األعمال  ابنه رجل 
فلسطين حرة،   رؤية  يستطيعون  وال  هناك  يعيشون  يزالون  ما  الذين  السن  كبار  عن  "أتحدث  حديد: 

وعرقل دعم القضية الفلسطينية    ولألطفال الذين ال يزالون قادرين على الحصول على حياة جميلة".
ببع عالقاتها  وقطع  حديد،  أعمال  من  االعديد  الشخصيات  من  ض  عددا  خسرت  كما  لتجارية، 

وقالت حديد:    األصدقاء، بحسب تعبيرها، لكن ذلك لن يدفعها للتنازل عن معتقداتها من أجل مهنتها.
كنت   تماًما،  عني  تخلوا  أصدقاء  لدي  كان   )..( معي  العمل  عن  الشركات  من  العديد  توقفت  "لقد 

 الدخول إلى منزلهم بعد اآلن". يسمحوا لي ب أتناول العشاء معهم في منزلهم لسنوات، اآلن لن
 18/8/2022، 21عربيموقع 

 
 % من الفلسطينيين يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية 74.8: استطالع .26

( JMCCأظهر أحدث استطالع للرأي العام، والذي أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال ):  القدس
( األلمانية  إيبرت  فريدريش  مؤسسة  مع  نظام (  FESبالتعاون  لوجود  تواقون  الفلسطينيين  بأن 

إلى  العامة  االنتخابات  تأجيل  أعقبت  التي  الفلسطيني  الشارع  فعل  الرغم من ردة  ديموقراطي، على 
  % من المستطلعة آراؤهم يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية، في حين 74.8  أجل غير مسمى.

 % منهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية. 78.6يؤمن 
%( أنهم سوف يصوتون في االنتخابات إذا ما تم إجراؤها، في  70.1ل غالبية المستطلعة آراؤهم )وقا

وفيما يتعلق بالتركيبة الديموقراطية لألحزاب السياسية، فإن    % قالوا بأنهم لن يصوتوا.28.7حين أن  
 ب.برؤية انتخابات ديموقراطية على مستوى قيادات األحزا % من الفلسطينيين يرغبون 75.8

 18/8/2022، القدس، القدس
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 ظهور علني لشركات االحتالل بسوق الطاقة بمصر  .27

لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بمصر  :  هرةالقا أثار إعالن شركتين إسرائيليتين علنا عن خططيهما 
ن الحضور اإلسرائيلي خاصة أنه يأتي في وقت والمنطقة العربية، التساؤالت والتكهنات والمخاوف م

على   وأجنبية،  وسعودية،  إماراتية  شركات  من  واسعة  استحواذ  عمليات  المصري  السوق  فيه  يشهد 
 طاعات استراتيجية. ق

إنرجي" )ديليك  "نيوميد  الطاقة اإلسرائيلية  الثالثاء، تخطط شركة  "انتربرايز"،  نقلته نشرة  وبحسب ما 
إلط سابقا(،  أبيب  دريلينج  تل  بورصة  في  المدرجة  المتجددة  للطاقة  "إناليت"  مع  شراكة  الق 

 يا. لالستثمار، في مشاريع الطاقة المتجددة بالشرق األوسط وشمال أفريق
وكالة "بلومبرغ" األمريكية، نقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة "إناليت" جلعاد يافيتز، قوله: "نسعى  

فرصة كبيرة للغاية في المنطقة والتي بدأت بالغاز الطبيعي،   الستغالل مشروعات الطاقة التي نراها
وتقوم "نيوميد"    وأبوظبي.وهو تطور قادته إلى حد كبير نيوميد"، في إشارة لشراكة سابقة مع القاهرة  

الفلسطينية المحتلة وهما "تمار"   وشركة "شيفرون" األمريكية على أكبر حقلين بحريين في األراضي 
 ذان يضخان الغاز الطبيعي إلى مصر لإلسالة قبل أن يعاد تصديره إلى أوروبا.و"ليفايثان"، والل

 17/8/2022، 21عربيموقع 
 

 توطين الفلسطينيين على أرضنا عون: رفضنا سابقا   .28
الالجئين  :  وكاالت   –بيروت   توطين  إلى  الدول  بعض  سعي  عون،  ميشال  اللبناني،  الرئيس  انتقد 

ال عون، األربعاء، إن بعض الدول تسعى لدمج الالجئين السوريين  وق السوريين في المجتمع اللبناني.
 ان.بالمجتمع اللبناني، معتبرًا ذلك "جريمة" ال يقبل بها لبن

وأردف: "إذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا، كما   
أرضنا". على  الفلسطينيين  توطين  سابقا  التق  رفضنا  عدد وحسب  يبلغ  اللبنانية،  الرسمية  ديرات 

حدة لشؤون ألفا منهم مسجلون لدى مفوضية األمم المت  880مليون،    1.5الالجئين السوريين في لبنان  
 ألف الجئ فلسطيني. 200الالجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 

 18/8/2022، 21عربيموقع 
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 تبادل السفراء و ة  استعادة العالقات الدبلوماسيتقرران   "إسرائيل"تركيا و .29

يوم   لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ومكتب  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  أعلن 
وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره    األربعاء أن إسرائيل وتركيا قررتا تبادل السفراء.

 ن. القرغيزي جينبك كولوباييف أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق فلسطي
جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد إن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة العالقات من  

وأضاف المكتب في بيان أن لبيد اتفق خالل مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي   الدبلوماسية الكاملة.
البلدين. سفيري  إعادة  على  أردوغان  طيب  سيس  رجب  العالقات  تطوير  أن  في  وأكد  تعميق  هم 

 العالقات بين الشعبين وتوسيع العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز االستقرار اإلقليمي. 
بدوره، أشاد الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تغريدة على تويتر بتجديد العالقات الدبلوماسية  

احة متبادلة وصداقة بين  بر وسيالكاملة مع تركيا، والذي سيشجع على إقامة عالقات اقتصادية أك
 الشعبين اإلسرائيلي والتركي، على حد قوله.

 17/8/2022الج يرة.نت، 
 

 سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم بالقدس  .30
أثارت صور ُتظهر وقوف سفير البحرين لدى إسرائيل في طابور داخل محل بيع الشاورما في مدينة  

س المحتلة  عالقدس  بإسرائيل.خرية  التواصل  منصات  أوريا    لى  اإلسرائيلية  كان  قناة  مراسل  ونشر 
ألكايم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، صورتين يظهر فيهما السفير البحريني في إسرائيل خالد 
  الجالهمة، وكتب عليهما "ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور الشاورما مع السفير البحريني؟!". 

وباإلضافة    سفير البحريني في تغريدة "لقد تم اإلمساك بي وأنا أتناول ألذ شاورما في المدينة".ّلق الوع
 إلى ذلك، حظيت صور السفير بسخرية في تعليقات المغردين اإلسرائيليين.

 17/8/2022الج يرة.نت، 
 

ا بالعدوان ا  وقفة في إندونيسيا دعم .31  لغ ة وتنديد 
مئات   نظم  في  اإلندونيوكاالت:  القطاع،  على  للعدوان  ورفًضا  غزة  لقطاع  وإسناد  دعم  وقفة  سيين 

 Aqsa workingالعاصمة اإلندونيسية جاكارتا. ورفع المشاركون في الحملة التي دعت لها مؤسسة "

group"و "Maec" للعدوان على قطاع غزة،  MER-c" و  الرافضة  الفلسطينية، والشعارات  "، األعالم 
 لمدنيين واألطفال في القطاع.    بدماء ا  وتغول االحتالل

 17/8/2022فلسطين أون الين، 



 
 
 
 

 

ص            19   5908 العدد:             8/18/2022 خميسلا التاريخ: 

                                     

 ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين بعد تصريحات عباس عن "الهولوكوست"  .32
برلين  في  الفلسطينية  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  استدعاء  األربعاء،  اليوم  األلمانية،  الحكومة  أعلنت 

 اس األعمال اإلسرائيلية بالمحرقة.لالحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عب 
إن   هيبيشترايت  شتيفن  األلمانية  الحكومة  باسم  المتحدث  برلين  وقال  في  فلسطين  ممثلية  رئيس 

ألمانيا   بين  بالعالقات  "تضر  عباس  تصريحات  أن  مؤكدا  األربعاء،  المستشارية  مقر  إلى  استدعي 
 والسلطة الفلسطينية".

مية على موقعها اإللكتروني "عباس يقّلل من شأن الهولوكوست...  وكتبت صحيفة "بيلد" األلمانية اليو 
 وشولتس صامت".

نائب  الجانب   وعّلق  أن  والمقلق  المدهش  "من  قائال  هيوبنرك  الدولية ريستوف  أوشفيتز  لجنة  رئيس 
 األلماني لم يكن مستعدا الستفزازات محمود عباس الذي ظلت تصريحاته بدون نقض".

 17/8/2022دس، القدس، الق
 

 توقيف ألماني بسبب تأديته "تحية هتلر" أمام رياضيين إسرائيليين .33
األلمانية,    الشرطة  أنهاأعلنت  األربعاء,  أمام    يوم  هتلر"  "تحية  تأديته  بسبب  أمن  حارس  أوقفت 

التذكاري لهجوم ميونيخ لأللعاب األولمبية عام   النصب  مجموعة رياضيين إسرائيليين كانوا يزورون 
رياضيا من منتخب إسرائيل لبطولة أوروبا أللعاب القوى    16شرطة في بيان أن  وأوضحت ال  .1972

 يونيخ مساء الثالثاء عندما أدى حارس األمن التحية المحظورة. كانوا يزورون الحديقة األولمبية في م
البيان "أحد حراس األمن األربعة شوهد قرابة الساعة   النازية )تحية    19:20وقال  وهو يرسم اإلشارة 

عاما وهو من برلين ومنع من أن يكون   19وعلى الفور، أوقفت الشرطة المشتبه به البالغ    لر(".هت
 اليات البطولة األخرى. موجودا في كل فع

 17/8/2022دس، القدس، الق
 

 دبلوماسيون يطلعون على واقع أبناء شعبنا في مناطق السفوح الشرقية للقدس .34
في دولة فلسطين وعدد من قناصل الدول، اليوم األربعاء، ممثلي البعثات الدبلوماسية  اطلع عدد من   

على واقع أبناء شعبنا في مناطق السفوح الشرقية في القدس المحتلة، الذين يعانون من االستيطان  
 ومخططات التهجير القسري والترحيل من قبل االحتالل اإلسرائيلي. 
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وزا نظمتها  جولة  خالل  ذلك  اإلنجاء  حقوق  ودائرة  اإلعالم  الفلسطينية، رة  التحرير  بمنظمة  سان 
التنفيذية للمنظمة، وأعضاء من مركزية   اللجنة  بالشراكة مع محافظة القدس، وبحضور أعضاء من 

 "فتح". حركة 
 17/8/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ممتلكات الفلسطينيين  "إسرائيل"شكوى أمام الجنائية ضد مصادرة  .35

الدو  المركز  "قدم  للفلسطينيين  للعدالة  الجنائية  ICJPلي  للمحكمة  العام  المدعي  مكتب  إلى  " شكوى 
الدولية، بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي بحق ممتلكات الفلسطينيين، واالستيالء عليها دون وجه  

 حق.
ستتبعها   محددتين،  حالتين  إلى  تستند  األولية  الشكوى  إن  المركز  بيان  من وقال  العديد  على    أدلة 

القانونية لألراضي، أو تدمير الممتلكات من قبل السلطات اإلسرائيلية في غزة   حاالت السرقة غير 
 والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتتعلق الحالة األولى، بحسب البيان، بأرض تمت مصادرتها من عائلة الصالحية في الشيخ جراح  
، بعد طردهم من عين كارم خالل 1950م  لصالحية هناك منذ عافي القدس المحتلة، وتعيش عائلة ا

 في النكبة.  1948عام 
وبعد عقود من المحاوالت اإلسرائيلية لالستيالء على ممتلكات عائلة الصالحية، طرد جيش االحتالل  

 العائلة بالقوة.  2022في كانون الثاني/ يناير 
 وتتعلق الحالة الثانية بممتلكات في خزاعة بغزة تعود لعائلة قديح. 

"، ICJPالشكوى محامون بارزون في المملكة المتحدة، بعد شهور من العمل من قبل محللي " وصاغ
ج السابق  الذين  المدعي  فتحه  الذي  الدولية  الجنائية  المحكمة  تحقيق  لدعم  أدلة  األنفس  بشق  معوا 

 للمحكمة فاتو بنسودة. 
 17/8/2022، 21موقع عربي 
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 كية تجاه بكينير ياسة األممن "االنحياز" للس "إسرائيل"الصين تحذر  .36
لها تل أبيب من  وجهت الصين "رسالة تحذيرية شديدة اللهجة" إلى الحكومة اإلسرائيلية، حذرت خال

ما كشف   بحسب  وذلك  بكين،  في  السلطات  مع  بالعالقات  واإلضرار  األميركية،  للضغوط  الرضوخ 
 موقع "والال" اإلسرائيلي، مساء األربعاء.

تتلقى  وقال مسؤولون رفيعو الم ستوى في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن "هذه هي المرة األولى التي 
ذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين، بشأن مسألة العالقات الثالثية بين إسرائيل فيها إسرائيل مثل ه

 والواليات المتحدة والصين". 
 17/8/2022، 48عرب 

  
  اه فلسطينكاتب فرنسي: هكذا يتالعب الغرب بالمصطلحات تج .37

للك المعايير  نشر موقع "موندويس" األمريكي مقال رأي  إيكيالند تحدث فيه عن  إيفار  الفرنسي  اتب 
 المزدوجة في خطابات قادة الغرب عندما يتعلق األمر بفلسطين. 

"، إن إسرائيل شنت هجوما جويا "كإجراء وقائي" على  21وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي
"وقائيا" طالما لم تحدث أي  طفال. لكن كيف يمكن اعتباره    16شخصا بينهم    46مقتل    غزة أسفر عن 

 هجمات في إسرائيل ولم يتم إطالق أي صواريخ على أراضيها ألسابيع. 
وذكر الكاتب أن البيان الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية تغاضى عن القصف الجوي على المدنيين  

بـ األراضي اإلسرائيلية" كرد على االعتداءات اإلسرائي  بينما أدان "إطالق الصواريخ على لية، وذكر 
 "التزام فرنسا غير المشروط بأمن إسرائيل". 

دون   اإلسرائيليون  القناصة  الطلق حيث يطلق  الهواء  أن غزة عبارة عن سجن في  الكاتب  وأضاف 
ة بدون طيار فوق  سابق إنذار النار على أي شخص يقترب من السياج، وتحلق الطائرات اإلسرائيلي 

أ يكون  فكيف  األوقات.  جميع  في  القطاع خمس  غزة  دخل  اإلسرائيلي  الجيش  كان  إذا  مهددا  منها 
  مرات ونشر الموت والدمار. 

"إره  بأنهم  يوصفون  الفلسطينيين  أن  إلى  الكاتب  لشيء  وأشار  ال  إلى صغيرهم،  كبيرهم  من  ابيون" 
ضل إبقاؤهم تحت الحصار. في المقابل، توصف  سوى ألنه يجب على المرء أن ال يثق بهم ومن األف

كان   لو  حتى  العنصري  بالفصل  اتهامها  يمكن  ال  أنه  يعني  وهذا  "ديمقراطية".  دولة  بأنها  إسرائيل 
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. وكل من يجد هذا األمر مزعًجا، مثل النواب دستورها ينص على أحقية اليهود فقط بتقرير المصير
 صري الذي تمارسه إسرائيل، يعد "معادًيا للسامية". الفرنسيين الذين اقترحوا إدانة الفصل العن

 17/8/2022، 21موقع عربي 
 

 عباس والنهاية المحتومة!  .38
 د.محمود العجرمي 
حياة   بها  ألحقت  التي  تلك  أو  عنها  المنبثقة  المؤسسات  وكل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تِعش  لم 

الشع خيار  وإلى  االقتراع  صندوق  إلى  تستند  َسوّية  في  ديمقراطية  هذا  كان  ممثليه،  اختيار  في  ب 
ف صنوفها  االنتخابات التشريعية والرئاسية أو انتخابات النقابات واالتحادات والجمعيات على اختال

 .1993أيلول  13في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو في  1994وذلك قبل قيام السلطة عام  
التجربة األولى    1994لسلطة عام  بعد قيام ا  1996وقد كانت انتخابات المجلس التشريعي األول عام  

 مع أنها اقتصرت على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحتلتين. 
ما تكون إلى انتخابات الحزب الواحد وفسيفساء فصائلية تابعة له، ولم  وكانت تلك االنتخابات أقرب  

التقدير بكل ما وَسَم تلك العملية من تدخالت ومتغيرات ك النتائج بعيدة عن هذا  ان لها واسع تكن 
 األثر في توصيف ما جرى بأنه غير ديمقراطي وبمخرجات مسبقة الُصنع. 

استمرار هذه العملية التي كان من المفترض أن   -إلى حين ولو  –ورغم استطالة الُمَهل التي عطَّلت  
 تكون ُحرة وديمقراطية، إال أن هذا لم يكن ممكًنا بأي حال، فاألرض الوطنية تحت االحتالل ولم نزل 
في مرحلة التحرر الوطني إلى جانب هيمنة المبادرين نحو العمل الفصائلي وحداثة العمل الجمعي 

ي الفلسطيني على جغرافيا واسعة في أقطار اللجوء والشتات التي تركت وكذلك االنتشار الديموغراف
 آثارها العميقة حتى اليوم. 

وعا بل  قاصرة،  تزل  لم  الفلسطينية  "الديمقراطية"  أن  ضروري  صحيح  هو  عما  التعبير  عن  جزة 
ر  وديمقراطي لتشكيل هرمية ُبنى النظام الفلسطيني مع أن التعددية واضحة للعيان وهي أحد عناص

مكونات الديمقراطية المفترضة ولكن ذلك ال ينعكس بأي حال على وضع االنتخابات آخذين بعين  
المراقبة والمحاس النتائج، ودور  تلك  كانت عليه  بين  االعتبار كيف  المساواة  إلى جانب  والتشريع  بة 

إنم مستقالا  سيًدا  ليس  لذلك  الجغرافي  اإلطار  أن  خاصة  وسياسًيا  قانونًيا  عديد  المواطنين  تعتريه  ا 
 العوامل التي يكون فيها االحتالل وفي أغلب األحوال هو من يقرر معظم جوانب الحياة للمواطنين. 

على المسرح السياسي الفلسطيني بفعل    –ولم تزل–  ويعلم الجميع أن "حركة فتح" هي التي سيطرت 
ِبّلة خروج الطين  وبعدها، ومما زاد  السلطة  قيام  قبل  العمل    عوامل عديدة معلومة  قيادات  نفر من 
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الوطني وبمسؤولية مباشرة من حركة فتح عن المسار الوطني حين تم توقيع ما ُسمي "اتفاق أوسلو"  
األمني للتخابر  إذعان  صك  بجوهره  قوة   وهو  من  أوتي  ما  بكل  يعمل  كولونيالي  نازي  عدو  مع 

 ضه الوطنية. للسيطرة على ثوابت ومقدرات الشعب الفلسطيني ونفي وجوده المادي على أر 
وشّكل صك إذعان أوسلو، االنعطافة األخطر منذ قيام الكيان االستيطاني غير الشرعي في فلسطين  

مبا  1948عام   بإسناد  أوسلو  ألزالم  الطريق  العربية  ومهد  النظم  من  عدد  ودعم  االحتالل  من  شر 
تها تلك التي عقدت بعد الرسمية لاللتفاف على نتائج االنتخابات التشريعية التي اعترف العالم بشفافي

وذلك حين أقدم عباس على حل المجلس التشريعي وقبل ذلك الحكومة    25/2/2006سنوات في    10
بمقاييس رئيس س وتشكيل فرق عمل  األساسي الفلسطينية  للقانون  وفًقا  للحكومات  بدياًل  أوسلو  لطة 

 الذي يمثل الدستور المؤقت حتى اآلن. 
كل وفريقه  عباس  تجاوز محمود  الحكم   لقد  على مؤسسات  للسيطرة  كذلك  حد حين وضع خططه 

المحلي من مجالس بلدية وقروية، بل وذهب نحو التأسيس لسلطة قضائية تابعة للسلطة التنفيذية وال  
 ن أمرها شيًئا. تملك م

النقابات   تقوده  اليوم، والذي  الذي نشهده  الجماهيري  الحراك  تبعاته  يأتي في هذا اإلطار ورًدا على 
حقوق  واالتح وجمعيات  المحامين  نقابة  وكذلك  األطباء  ونقابة  المعلمين  كاتحاد  الفلسطينية  ادات 

نجاح الحراك الحقوقي في ضفة  اإلنسان للجم استفراد عباس بالسلطات جميًعا وقد توج ذلك مؤخًرا ب
م  قرارات بقانون صدرت عن عباس، فقد نص القرار على إلغاء القرار بقانون رق   3القسام في إلغاء  

وتعديالته، وإلغاء قرار    2001( لعام  3، بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية رقم )2022( لعام  7)
( رقم  لعام  8بقانون  ال  2022(  أصول  قانون  تعديل  )بشأن  رقم  والتجارية  المدنية  لعام  2محاكمات   )

( لعام 23تنفيذ رقم )بشأن تعديل قانون ال   2022( لعام  12وتعديالته وإلغاء القرار بقانون رقم )  2001
 وتعديالته.  2005

لقد نجحت الحركة الجماهيرية المنظمة في كسر حاجز الخوف لمواجهة سلطة المتخابرين وتذهب 
يتجل عارم  نهوض  نحو  في  اليوم  بحواجزه  تعصف  التي  مستوطنيه  وقطعان  المحتل  مقاومة  في  ى 

 القدس وطولكرم وجنين ونابلس وكل الضفة المحتلة. 
الوطني تترسخ لدى الجماهير الفلسطينية في كل الوطن المحتل ضرورة إحداث تحول   وعلى الصعيد 

يتم حتى  االنتخابات  بعقد  الجمعية  والمطالبة  السياسي  النظام  بنية  في  دفع  عميق  من  الشعب  كن 
ممثليه الحقيقيين إلى سدة الحكم لمواجهة المشاريع التصفوية للحقوق والثوابت الوطنية ولوضع حد  

إن ما يجري اليوم في ضفة المقاومة يشكل عالمة    سلطة التخابر والتآمر على هذه الحقوق.نهائي ل
الح تختزنه  ما  العظيم وعمق  النهوض  هذا  نحو جلي  على  ُتظِهُر  الفلسطينية  فارقة  الجماهيرية  ركة 
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وعزل  بقيادة طالئعها المقاومة، وستشهد األسابيع واألشهر القريبة القادمة حصاد هذا التحّول لحصار
 نظام عباس وصياغة المعادالت السياسية التي تصوب المسار نحو الحرّية واالستقالل.

 17/8/2022فلسطين أون الين، 
 

 يخ الوضع الفلسطيني: السير عكس التار  .39
 أشرف العجرمي 
منها   الهدف  كان  العربية،  الدول  من  عدد  في  العربي«  »الربيع  سّميت  التي  الثورات  قامت  عندما 
القضاء على فكرة حزب السلطة الذي تحّول مع الزمن إلى حزب الدولة، بل وأصبحت الدولة رهينة  

ا. وفشل هذه الثورات  له، والذي ال ينسجم مع التغيرات والتطورات التي حصلت في العالم من حولن
عم تقود  أن  يمكنها  وديمقراطية،  علمانية  مدنية  سياسية  أحزاب  وجود  عدم  الجوهري  سببه  لية  كان 

الحركات   الوقت هو  ذلك  قائمًا في  الذي كان  الوحيد  والبديل  العربي.  العالم  الديمقراطي في  التغيير 
خ الغربية،  والدول  المسلمين«.  »اإلخوان  حركة  خاصة  عقدت اإلسالمية،  المتحدة،  الواليات  اصة 

لحا تلبية  دون  األميركي،  الفلك  في  وتدور  السلطة  لتتسلم  الحركات  هذه  مع  الناس  اتفاقات  جات 
التنمية والديمقراطية الحقيقية، وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. ولهذا السبب  ورغبتهم في الوصول إلى 

رت الدول التي حصلت فيها بتغيرات  فشلت هذه الثورات في تحقيق رغبات الشعوب وتطلعاتها. وم
 وأزمات كبيرة ليس سهاًل التعافي منها. 
عربي، المتخلف فعليًا عن عوالم أخرى، هو أهمية وجود أحزاب والدرس األهم لما حصل في العالم ال

األحزاب  بين  مسافة  وخلق  السلطة  بتداول  تسمح  التي  الحقيقية  الحزبية  والتعددية  مدنية،  سياسية 
ب تملكها والدولة،  وال  الدولة،  الديمقراطية  االنتخابات  اختبار  في  تنجح  التي  األحزاب  تقود  حيث 

تبار أنها ملك للحزب يوزع فيها المناصب والمكاسب كيفما شاء، وبناء فقط  وتوزعها على أفرادها باع 
عالمنا  يزال  ال  ولألسف  المتنفذين.  مع  عالقاته  ومستوى  العضو  نفوذ  درجة  أو  له  االنتماء  على 
تقود  أن  يمكنها  أحزاب سياسية  فيها  مدنية حقيقية،  بناء مجتمعات  إلى  الوصول  بعيدًا عن  العربي 

 نمية والتحرر والتقدم على كل المستويات. البالد نحو الت 
في واقعنا الفلسطيني، نحن نعيش وضعًا أسوأ بكثير مما عاشتها الدول العربية، أو حتى البلدان التي  

كبي تغيير  أو  بثورة  فيها  مرت  تستتب  ولم  االحتالالت،  من  تعاني  تزال  ال  التي  باستثناء سورية  ر، 
ال قائمًا، ولكنه بكل تأكيد فقد الكثير من قوته، وأي مصالحة األمور بعد وإن كان حزب السلطة ال يز 

داخلية حقيقية ستفضي إلى تقاسم السلطة، وإلى نوع من الديمقراطية ينهي تحّكم حزب السلطة في  
دولة. فنحن ال نزال نعاني من االحتالل اإلسرائيلي، ولم ننجح في تجربتنا المتواضعة، منذ  مقدرات ال
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الوطن السلطة  قائم على دولة مدنية  إنشاء  تكوين نظام سياسي  اتفاق »أوسلو«، في  ية على أساس 
 حقيقية، وسلطة ديمقراطية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق.

س فكرة أن حركة »فتح« هي حزب السلطة وهي السلطة والدولة،  السلطة الفلسطينية قامت على أسا
ينبغي   أن تكون للحركة، وبحيث ال يوجد فصل بين  بحيث إن غالبية المواقع والمناصب الحكومية 

»فتح« والسلطة، ليس فقط في الحكومة والمناصب الرفيعة المرتبطة بنتائج انتخابات كما يحصل في 
ان حصل  بل  الديمقراطية،  مؤسسات الدول  بين  تمييز  يوجد  ال  بحيث  والسلطة  الحركة  بين  دماج 

ا وهذا  السلطة.  وبين مؤسسات  فيها،  والعاملين  الحركة  »فتح«  أي  بالطرفين  واالختالط أضر  لدمج 
 والسلطة. 

وجاءت »حماس« إلى السلطة على نفس الخلفية، أي أنها تعتقد أنه إذا فازت في االنتخابات كما  
من حقها أن تصبح حزب السلطة وتستبدل »فتح« فيها، أو على األقل   ، فإنه 2006حصل في عام  

ت إطار  في  عنها  تقل  ال  بحصة  السلطة  تسمح  تشاركها  لم  وعندما  السلطة.  لكعكة  الحركتين  قاسم 
»فتح«، باعتبارها حزب السلطة والمالك الحصري، بهذا التقاسم حصل االنقالب الحمساوي، ومارست 

باعت  حكمًا  في غزة  الشعب  »حماس«  عمليًا وضع  وهذا  في غزة.  الحصري  »السلطة«  بارها حزب 
بين يفرقان  ال  سلطة  وحزَبي  سلطتين  بين  واحدًا،   الفلسطيني  شيئًا  يعتبرانهما  بل  والحزب،  الدولة 

العملية  غياب  ظل  في  الواقع  األمر  لتغيير  وسيلة  دون  السلطتين  بهاتين  يسّلم  أن  عليه  والشعب 
 الديمقراطية. 
فقدت »فتح« األغلبية لدى الشعب؛ بسبب حكمها في الضفة، وعدم الفصل بينها كحركة وفي الواقع  

تتحم التي  السلطة  وبين  التأييد وطنية  من  كبيرًا  جزءًا  »حماس«  وفقدت  أخطائها.  وكل  وزرها  ل 
الشعبي الذي كان لها في السابق عندما كانت حركة معارضة. وهي تتحمل اآلن المسؤولية عّما آلت  

مور في قطاع غزة، ويعاملها الناس باعتبارها حزب سلطة أمر واقع ال تفصل بين السلطة  إليه األ
يسير وهكذا  الحركة.  أقرب   وبين  ويجعلنا  التاريخ،  لسير  معاكس  طريق  في  كله  الفلسطيني  الواقع 

الفلسطيني،   الوضع  بسبب خصوصية  ولكن  العربي.  العالم  في  للثورة  الناس  دفعت  التي  للظروف 
اال ازدياد خسارة  ووجود  ومع  ببطء شديد.  يسير  الواقع  هذا  في  التغيير  أن  يبدو  اإلسرائيلي،  حتالل 

ي الحاكمتين،  أو أخرى. واالحتالل ال  الحركتين  وفقدان سيطرة بطريقة  نحو فوضى  نسير  أننا  ظهر 
 يزال يتحكم في الكثير من المفاتيح. 

ف نحوها؛  سائرون  نحن  التي  والكارثة  المأساة  هذه  من  الفلسطينية  للخروج  القضية  تراجع  ظل  ي 
ليس فقط سيئًا، بل  والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني برمته، علينا أن نستوعب أن الوضع القائم  

تغيير   نعمل على  وأن  الناجز،  الوطني  االحتالل واالستقالل  التحرر من  ويقضي على فرصتنا في 
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خابات ديمقراطية حقيقية، ستفضى بال شك  واقعنا بالتخلي عن فكرة أحزاب السلطة، والذهاب نحو انت
فات حكومية ال أغلبية فيها  إلى إنهاء فكرة الحزب الحاكم الوحيد أو حزب السلطة، وستقود إلى ائتال

لطرف واحد، وهذا سيكون بداية التغيير الذي يمنح الشعب حقه في الحكم، ويمهد الطريق لتحصيل  
 عنا. الحقوق الوطنية التي باتت مرتبطة أكثر بواق

 17/8/2022األيام، رام هللا، 
 

 تحدي غ ة: تحقيق الهدوء ومنع تعاظ م قوة "حماس"  .40
 مئير بن شبات 
يتعّين على إسرائيل السعي لجعل قطاع غزة، في المدى البعيد، منطقة منزوعة السالح أمنيًا، يسيطر  

"حما  أن  الواضح  ومن  ضدها.  العنف  يستخدم  وال  بإسرائيل،  يعترف  شرعي  طرف  في  عليها  س"، 
ضوء عقيدتها األساسية وموقفها من إسرائيل، ال تستطيع أن تكون شريكًا في حّل سياسي، بل هي  

 عدو إلسرائيل بكل معنى الكلمة.
إمكانيتين غير جذابتين: األولى   أمام  التي يطرحها قطاع غزة، تقف إسرائيل  التحديات  في مواجهة 

عسكري عملية  بوساطة  الحكم  وتغيير  غزة  احتالل  أثمانها  هي  ستكون  النطاق،  وواسعة  عميقة  ة 
ا في ظل غياب طرف يرغب في توّلي  المباشرة وغير المباشرة مرتفعة ونتائجها غير واضحة، ال سيم

زمام السلطة، أو يقدر عليها. واإلمكانية الثانية هي تثبيت و"ترسيخ" الهدوء ضمن إطار وقف إطالق  
للم وأمنية  سياسية  جهود  بذل  مقابل  في  السياسي النار  العزل  في  واالستمرار  الردع،  على  حافظة 

ع، والتمركز في الضفة الغربية، وعرقلة تعاُظم  لـ"حماس"، ومنع مساعيها لتصدير "اإلرهاب" من القطا
 قوتها. هذا هو التوجه الذي يميز السياسة اإلسرائيلية. 

ش، ويسود بين جولة ضعف هذه المقاربة ناجم عن أن الهدوء الذي ينتج منها هو دائمًا مؤقت وه
ل تعزيز الردع وُأخرى. ويكمن التحدي بتمديده إلى أطول وقت ممكن واستغالله حتى النهاية، من أج

وإضعاف "حماس"، وفحص نشوء الظروف للقيام بعملية تقّربنا من الهدف اإلستراتيجي الذي نتطلع  
سمه يكمن في سؤال: كيف يمكن إليه. في الواقع الراهن، التوتر األساسي الذي يتعين على إسرائيل ح

 ضمان الهدوء، وفي الوقت عينه منع تعاُظم قوة "حماس"؟
دة، التي تنطوي عليها سياسة إسرائيل حيال قطاع غزة، سُتثقل كاهل قادة "حماس" التسهيالت الجدي

عندما يواجهون إغراء الدخول في مواجهة مع إسرائيل. وهي أيضًا ستعزز في داخل قيادة الحركة  
للحركة موق تقدم  أن  يمكن  فإنها  ذلك،  ومع  للعمليات ضدنا.  المؤقت  الكبح  تؤيد  التي  األطراف  ف 
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رد ُأخرى لتسريع بناء قوتها العسكرية التي ستؤثر، إلى حد بعيد، في قوة المواجهة المقبلة  فرصًا وموا
 وتوقيتها. 

إ المخاطر  إدارة  يتوجب في  اآلن،  القتال حتى  ذلك، وكدرس من حوادث  إعطاء  في ضوء  زاء غزة 
ت النوعية  مسألة تعاُظم القوة أهمية أكبر. يجب على المؤسسة األمنية أن تجعل كبح وضرب المكونا

لكبح   التوجه  مع  للتعامل  رقابة  آليات  وإنشاء  الحروب"،  بين  "المعركة  في  مركزيًا  هدفًا  للحركة 
 يام العادية. خطوات، مثل "تعاُظم القوة" التي تجري تحت األرض وال نشعر بها في األ

المواد    ضمن هذا اإلطار، من الضروري االستمرار في السياسة االنتقائية في إعطاء تصاريح إدخال
يجب  والتطوير.  للتسلح  "حماس" في جهودها  تستعملها  التي  االستخدام  المزدوجة  والسلع  إلى غزة، 

 انتهاج هذه المقاربة كمكّون أساسي في إستراتيجية لجم "تعاُظم القوة".
عد مرور أسبوع على انتهاء عملية "بزوغ الفجر"، جرى الحديث، األحد الماضي، عن نية إسرائيل  ب

بمجموعة من التسهيالت الجديدة في سياستها إزاء قطاع غزة، بينها زيادة التصدير من غزة  القيام  
وال القطاع،  إلى  تدخل  التي  الزراعية  واألسمدة  المياه  كميات  وزيادة  إليها،  بإدخال واالستيراد  سماح 

 المخارط إلى الورش، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، وتسهيالت في مجاالت ُأخرى. 
القلق في المؤسسة األمنية، وأيضًا وضع  يثير  يبدو، نشوء طبقة جديدة في غزة يجب أال  على ما 

هر فقط. لكن  الحلول لمشكالت الكهرباء والمياه، أو خطوات لتحسين الزراعة المحلية، هذا في الظا
يد الطولى  األعوام الطويلة التي مّرت منذ سيطرة "حماس" على السلطة في القطاع، علمتنا أن لها ال

في كل مكان. ال شيء يدخل أو يخرج من القطاع إال بإرادتها، وهي ماهرة في قدرتها على الحصول  
 على أرباح من ذلك، مالية أو غير مالية.

إسرائ تحملت  األعوام،  مدى  في  على  إنسانية  أزمة  ر  تطوُّ منع  عينيها  نصب  وجعلت  المخاطر  يل 
بالحاجات  السكان  بتزويد  والسماح  خاطفون    القطاع،  يحتجزهم  رهائن  يشبه  األمر  وهذا  األساسية. 

َمن   أول  هم  الخاطفين  أن  لو  حتى  بالطعام،  تزويدهم  يجب  أنه  الواضح  من  بتجويعهم.  ويقومون 
ه بين زيادة كميات المياه وبين إدخال األسمدة والمخارط، ليس يستفيد من ذلك. لكن ال يوجد أي شب

 حية الضرر األمني الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل. فقط من حيث أهميتها للسكان، بل من نا
ال حاجة إلى تفسير االستخدام الذي يمكن أن تقوم به "حماس" للمخارط الجديدة، وما الذي يمكن أن  

حتى ولو كان مكتوبًا عليها "من أجل االستخدام الزراعي فقط". إن  تستخرجه من األسمدة النوعية،  
أن  يمكن  في غزة  أحياء جديدة  فقط عندما    تشييد  أمنية،  تداعيات  يحمل  وال  إنسانية،  مسألة  ُيعتبر 

يجري التأكد من أنها لن ُتستخدم كغطاء إلدخال عتاد ميكانيكي ثقيل ووسائل بناء ومواد خام نوعية  
 فاق. ومن المشكوك فيه أنه يمكن ضمان ذلك في الواقع السائد في غزة. ُتستخدم في األن 
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شكوك   هو  المقصود  أن  يعتقد  مراجعة  َمن  إلى  أدعوه  خيالية،  سيناريوهات  أو  منها،  طائل  ال 
، بعد عام على عملية  2015الملخصات السنوية التي ينشرها موقع "الشاباك". هناك سيقرأ في تقرير  

"برز   الصامد":  تعزيز  "الجرف  هدفها  سالم،  أبو  معبر كرم  على  تهريب  إحباط عمليات  السنة  هذه 
ابية' في القطاع، وعلى رأسها "حماس". المقصود مواد ووسائل يتطلب القوة العسكرية لألطراف 'اإلره

إدخالها إلى غزة موافقة خاصة، ألنها ُتستخدم أيضًا في إنتاج السالح، مثل الغرافيت ]كربون ناعم[  
لفضة، أو وسائل تحتاج إليها "حماس" لبناء قوتها، مثل الرافعات والمحركات وآالت الضغط ونيترات ا

البديلة(،  ]الكومبريسو  للطاقة  أنواعها )مصدر  ُتستخدم في حفر األنفاق، والبطاريات على  التي  رات[ 
، بينهم  شخصاً   70وكوابل لالتصاالت، ولوازم فوالذية. في إطار عمليات اإلحباط، جرى اعتقال قرابة  

 عملية ضبط لسلع محظورة".   100تجار وأصحاب مخازن وسائقون ومورِّدون، وجرى تنفيذ أكثر من  
فيه  م تحتاج  الذي  الواقع  في  فقط.  أساليبها  حّسنت  بل  "حماس" طريقتها،  تغّير  لم  الحين،  ذلك  نذ 

لمّس بها، يجب  "حماس" إلى الهدوء من أجل تعزيز قوتها، وتحتاج إلى هذه القوة لتهديد إسرائيل وا
 انتهاج مقاربة حذرة إزاء كل ما يمكن أن يدفع قدمًا بتعزيز قوتها.

 "معاريف" 
 18/8/2022رام هللا،  األيام،

 
 الجولة العسكرية األخيرة في غ ة تفتح أفقا  لمعادلة إستراتيجية جديدة  .41

 غرشون هكوهين 
ركز على هدف المحافظة أصاب وزير الدفاع، بني غانتس، في وصف عملية "بزوغ الفجر" عندما  

الصعب   من  نظري  هدف  هذا  الساحات.  كل  في  اإلسرائيلي  الجيش  عمل  حرية  حجم  على  تقدير 
تحقيقه فورًا. التهديد الذي شكله تنظيم "الجهاد اإلسالمي" كان من خالل محاولته فرض معادلة ردع 

في عملياته الهجومية في  جديدة على الزعامة اإلسرائيلية تحد وتكبح حرية تحرك الجيش اإلسرائيلي  
 لغربية. كل الجبهات، مع التشديد على العمليات في العمق الفلسطيني في الضفة ا

الصواريخ  إطالق  بوساطة  لبنان وغزة،  في ساحتي  و"حماس"  "حزب هللا"  حققها  هذه  الردع  معادلة 
راضيهما والتهديد والقذائف في اتجاه عمق دولة إسرائيل، ردًا على أي عملية إسرائيلية هجومية في أ

ي توسيع معادلة الردع بالتصعيد إلى حد التدهور إلى حرب. أرادت قيادة "الجهاد اإلسالمي" الفلسطين 
أهمية   التهديد  ولهذا  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلي  الجيش  عمليات  أيضًا  تشمل  بحيث  هذه، 

بين عمليات الجيش اإلسرائيلي في  استراتيجية تتجاوز األبعاد التكتيكية. هذا التهديد الذي سعى للربط 
 لقيادة السياسية إلزالته وإحباطه. الضفة الغربية وبين رد "إرهابي" من قطاع غزة، هو الذي سعت ا
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المادي، يتركز تهديد "الجهاد اإلسالمي" ضد مستوطنات غالف غزة من خالل    -في البعد التكتيكي  
سديروت. من الناحية المادية العملية، فإنه    إطالق الصواريخ المضادة للدبابات على خط القطار في 

ائدين في "الجهاد"، باإلضافة إلى سائر إنجازات على الرغم من نجاح الجيش اإلسرائيلي في اغتيال ق
الجيش في مهاجمة أهداف، واإلنجازات الدفاعية لـ "القبة الحديدية"، فإنه لم يقِض بصورة نهائية على  

عن تشغيل الصواريخ المضادة للدبابات ضد األراضي اإلسرائيلية. وال   تهديد خاليا "الجهاد" المسؤولة
ي" في قطاع غزة صواريخ مضادة للدبابات وخاليا قادرة على العمل. ما  يزال لدى "الجهاد اإلسالم 

دقته،  في  لإلعجاب  المثير  المادي  اإلنجاز  على  يقتصر  ال  القتال  خالل  اإلسرائيلي  الجيش  حققه 
صعيد   على  "الجهاد  واإلنجاز  حاول  التي  الجديدة  الردع  معادلة  على  قضائه  في  بل  الوعي، 

 اإلسالمي" فرضها.
عندما وصلت قوات الجيش اإلسرائيلي إلى هضبة الجوالن،    1967حزيران    9، في صباح  وللمقارنة

كان اإلنجاز المباشر الحتالل الهضبة المشرفة هو إبعاد تهديد المدافع السورية عن سيطرتها على  
أساسها   موقع في  الفجر"  "بزوغ  عملية  لكن  الحولة،  سهل  مستوطنات  عن  نيرانها  وإبعاد  مشرف 

وا رئيس  المنطقي  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  النوع.  هذا  من  هدف  لتحقيق  موجهة  تكن  لم  لتنظيمي 
منذ   لهما  واضحًا  كان  للعملية  الخاص  الهدف  الثناء ألن  يستحقان  الجنوبية  المنطقة  وقائد  األركان 

الخروج من جولة  بداية   لنقطة  الصحيح  االختيار  إلى  العملية وصواًل  إطار  وّجه  الذي  العملية وهو 
كانت  القتا سالم  ابو  وكرم  ناحل عوز  على  التشديد  مع  المستوطنات  للدفاع عن  الدائمة  المهمة  ل. 

مة مطروحة بالتأكيد في أساس التخطيط للعملية، لكن الجزء األساسي من العمليات لتحقيق هذه المه
النوع وهو  هذا  البنيوي في عمليات من  الجوهري  التحدي  هذا هو  مباشرة.  مادية  يتحقق بصورة    لم 

 الربط بين هدف نظري وبين إنجاز تكتيكي ملموس وعملي.
في عالم الجريمة، حيث يدور صراع يومي للسيطرة على منظمات الجريمة، من السهل شرح المنطق  

وغ الفجر". الدينامية التي تحدث في لعبة الرعب المعروفة بـ"لعبة  اإلسرائيلي الذي أدى إلى عملية "بز 
طريقة   كثيرًا  تشبه  تهديدات  الدجاج"  عقالنية  دولة  فيها  تواجه  صراع  أوضاع  في  القرارات  اتخاذ 

إلى جنب   فائقة جنبًا  يقودان سيارتيهما بسرعة  الدجاج" هناك سائقان  "لعبة  "إرهابية". في  تنظيمات 
في الطريق تكفي لعبور سيارة واحدة. ولمنع وقوع اصطدام، على إحدى السيارتين    ويقتربان من نقطة

تميل جانبًا، يتنحى    أن  لكن من  التنحي جانبًا،  أحدهما  السائقان حدوث اصطدام وعلى  يريد  إذ ال 
جانبًا هو الخاسر في اللعبة. إن التهديد الذي فرضته قيادة "الجهاد اإلسالمي" الفلسطيني على دولة  

حدوث إس دون  للحؤول  سعيها  في  اإلسرائيلية  القيادة  أن  االفتراض  عن  يبدو  ما  على  ناجم  رائيل 
وجولة قتال ستتنحى جانبًا. لكن القيادة اإلسرائيلية، في الواقع، من خالل المبادرة الهجومية    تصعيد 
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على تفوق    اختارت في اللحظة الحاسمة الصدام بداًل من التنحي جانبًا، واختارت االصطدام معتمدة
يلي قبل كل شيء "السيارة اإلسرائيلية" في مواجهة "سيارة الجهاد اإلسالمي". ويكمن اإلنجاز اإلسرائ

السيطرة   تحقيق  فورًا  بعدها  ومن  المواجهة  السيارة  بسائق  والمس  لالصطدام  االستعداد  إظهار  في 
 وإنهاء المواجهة.

قطرية، لكان في ذلك قدر من اإلذالل لو جرى الحؤول دون حدوث جولة قتال بوساطة مصرية أو  
من االستعطافي  سلوكها  في  عالقة  ستبدو  كانت  التي  وعودة صورة    إلسرائيل  الهدوء،  تحقيق  أجل 

من  الفصل  هذا  إلنهاء  المصرية  بالوساطة  االستعانة  إن  حماية.  إلى  بحاجة  كإنسان  اليهودي 
اراتي هو قصة مختلفة تظهر قوة وسيادة. االشتباك، واستخدام القوة وإظهار التفوق العمالني واالستخب
أفقًا لنشوء معادلة ومن هذه النواحي تبدو جولة القتال األخيرة مختلفة عن   الجوالت السابقة، وتفتح 

 استراتيجية جديدة ال تقتصر على قطاع غزة.
 " N12موقع "
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