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 مؤسسات حقوقية    سبع االحتالل تقتحم رام هللا ويغلق .1
)وفا(،  ذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  18/8/2022وكالة  للا ،  قوات :  رام  اقتحمت 

الخميس،   والبيرة.  7االحتالل اإلسرائيلي، يوم  وأفادت    مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام للا 
وا للا  رام  مدينتي  اقتحمت  االحتالل  قوات  بأن  لــ"وفا"،  أمنية  مؤسسات: مصادر  وداهمت  لبيرة، 

فلسطين، والحق،   –)الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، والحركة العالمية للدفاع عن األطفال  
الزر  العمل  لجان  ومركز واتحاد  الفلسطينية،  المرأة  لجان  واتحاد  الصحي،  العمل  لجان  واتحاد  اعي، 

واإلنماء(. للبحوث  اال  بيسان  قوات  أن  ذاتها،  المصادر  الست  وأضافت  المؤسسات  أغلقت  حتالل 
وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغالق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت  

 دات عدد منها.على ملفات ومع
عن  8/2022/ 18.نت،  الجزيرةوأضافت   للا،  رام  من  نوفل،  ظهر :  عزيزة  صحفي  مؤتمر  خالل 

المؤسسات  الخميس أعلنت  ثبتها  ،  التي  الحديدية  األلواح  بنزع  وقامت  مقراتها  إغالق  لقرار  تحديها 
سات المغلقة،  وأعلن مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، باسم المؤس  جنود االحتالل على أبوابها. 

الفلسطيني المرخصة بموجبه من قبل السلطة الفلسطينية، ووفقا  استمرارها في العمل استنادا للقانون  
ال يتم    دولي.للقانون  بال حتى  لنا  يهدأ  ولن  الجنائية،  المحكمة  بالتعاون مع  "سنستمر  وقال جبارين 

قرارا سياسيا، "ترسل إسرائيل من    محاكمة المسؤولين عن كل جرائم االحتالل". واعتبر إغالق المقرات 
انت على  المقبل  اإلسرائيلي  والشارع  الدولي  والمجتمع  الفلسطينية  السلطة  إلى  رسائل    خابات". خالله 

وحول اتهامات االحتالل بارتباط هذه المؤسسات وتمويلها بالجبهة الشعبية، قال جبارين "نتحدى أن  
 بالتحقيق بهذا الشأن وثبت كذب ادعائهم". يثبتوا مزاعمهم، وفي السابق قامت جهات دولية 

 
 ا  ه اعتداء سافر د  مؤسسات حقوقية وأهلية وتع  7الفلسطينية تدين إغالق االحتالل  السلطة .2

للا رئاسة:  رام  الخميس،    السلطة  أدانت  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  إغالق    7الفلسطينية، 
والبيرة للا  رام  مدينتي  في  وأهلية  حقوقية  محتوياتها. مؤسسات  على  واالستيالء  الرئاسة   ،  واعتبرت 
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اعتداء  وأيضا  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  مؤسسات  على  سافر  واعتداء  جريمة  اإلسرائيلي  القرار 
الحقوق المنظومة  المؤسسات  على  هذه  مع  نقف  وبأننا  الفلسطينية،  فقط  وليس  جمعاء  الدولية  ية 

اال بواجبها في فضح جرائم  تقوم  التي  أنه سيكون هناك  الوطنية  العالم، مؤكدة  أمام  حتالل وكشفها 
 تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

 18/8/2022ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 اشتية: سنواصل الدفاع عن مؤسساتنا الحقوقية واألهلية ودعمها بكل الطرق  .3
اشتي:  رام للا محمد  الوزراء  رئيس  الأكد  للمؤسسات  الحكومة،  دعم  أغلقها  ة  التي  واألهلية  حقوقية 

جاء ذلك خالل    الفلسطيني. االحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أنها مركب رئيسي في النسيج الوطني  
في  االحتالل  قوات  أغلقتها  مؤسسات  سبع  من ضمن  وهي  الحق،  لمؤسسة  الخميس،  اشتية،  تفقد 

  مدينتي رام للا والبيرة.
أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات وستجند لها األموال، وستواصل مخاطبة  تية إلى  وأشار اش

ي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت  دول العالم الذي لم يستجب لالدعاء اإلسرائيل
 دول أوروبية أنه ال يوجد إثبات يدينها كما تزعم إسرائيل.  9فيه 

 18/8/2022لسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الف
 

 "التغيير واإلصالح" ُتدين اقتحام االحتالل لمؤسسات حقوقية في الضفة  .4
التغيير واإلصالح البرلمانية: إّن إقدام قوات االحتالل االسرائيلي  عزالدين سكيك: قالت كتلة    -غزة  

إ ُتضاف  جديدة  جريمة  الغربية  الضفة  في  حقوقية  مؤسسات  ست  وإغالق  اقتحام  سجل  على  لى 
وصل   صحفي  بيان  في  الكتلة  وأضافت  الحقوقية.  ومؤسساته  الفلسطيني  الشعب  بحّق  جرائمه 

قتحام خرق صارخ للقوانين الدولية واإلنسانية"، مشيرة إلى أّن  "فلسطين أون الين" نسخة عنه: "هذا اال
 سياسة االحتالل ُتشّكل تحّدًيا صارًخا وإهانة للمجتمع الدولي بأكمله. 

ا   الوأدانت  بوحشية،  لكتلة،  يشنها  التي  وحربه  ومؤسساته  الفلسطيني  الشعب  بحّق  اإلسرائيلية  جرائم 
تحطيم كل مقومات صموده على أرضه. وشّددت على والتي تستهدف الوجود الفلسطيني وتسعى إلى 

 أّن المؤسسات الحقوقية ستواصل دورها رغم كّل جرائم القمع والتنكيل واالنتهاكات اإلسرائيلية. 
 18/8/2022، ين أون الينسطفل
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 يدتعوت: قبضة عباس بالضفة أهم من حديثه عن الهولوكوست  .5
الفلسطينية محمود عباس، الذي تحدثت صحيفة عبرية، عن أداء  :  أحمد صقر-غزة  رئيس السلطة 

يعمل على منع العمليات ضد جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي ويسعى الستمرار حالة الهدوء النسبي 
وأوضحت  الغربية المحتلة. رغم تصريحاته عن "الهولوكوست" وحجم الغضب الذي أثارته. في الضفة

التي افتتاحيتها  "يديعوت أحرونوت"، في  الفلسطينية،   صحيفة  الشؤون  الخبير اإلسرائيلي في  كتبها، 
الفلسطينية محمود عباس، "منذ عشرات السنين وهو يميل إلى   آفي يسسخروف، أن رئيس السلطة 

بأن  التقلي يلمح  واآلخر  الحين  وبين  الفلسطيني،  الشعب  به  مر  بما  ويشبهها  الكارثة،  أهمية  من  ل 
أعدوها". الذين  هم  ه   اليهود  "ها  أن  وأضافت:  يؤكد  ألمانيا،  من  أمس،  أول  )مجزرة(    50و  كارثة 

بيان   نشر  أخرى،  مرة  أمس  صباح  "عباس  أن  منوهة  الفلسطيني"،  الشعب  بحق  إسرائيل  ارتكبتها 
 ، زعم فيه أن الكارثة هي "الجريمة النكراء".اعتذار

تمويل رواتب   الكارثة ويواصل  بالهراء في موضوع  نفسه  إلى أن "عباس قد يسلي  األسرى  وأشارت 
أمر أيضا قادة أجهزة األمن    2005الفلسطينيين، ولكن في نفس الوقت، منذ تسلم مهام منصبه في  

مين( ومنع العمليات ضد أهداف إسرائيلية، واألجهزة  لديه بالعمل ضد المسلحين الفلسطينيين )المقاو 
الجهات األكثر أهمية في ك  منعت هذا حقا". العمليات  وأكدت الصحيفة، أن "عباس، كان أحد  بح 

عامي   في  النار  واطالق  جملة  2007  -  2006االنتحارية  من  المقاومين  إلبعاد  دفع  الذي  وهو   ،
المختلفة   اإلسالمي    –الفصائل  الجهاد  فتح حماس،  األيام    -وحتى  وفي  الفلسطيني،  الشارع  عن 

التعذيب في   أجهزة األمن في أوساط رجالها، بما في ذلكاألخيرة، نشر عن االعتقاالت التي تنفذها  
وأفادت أن الكثير ممن يهاجمون عباس وزراء من مثل وزير األمن بيني غانتس،   سجون السلطة".

 ن في منع العمليات ويحمون الهدوء النسبي". "ينسون أن السلطة وعباس على رأسها، يساعدو 
 18/8/2022، 21موقع عربي 

 
 ة لوضعها على قوائم اإلرهابالمالكي: نستعد لإلعالن عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلي .6

بأسماء  :  رام للا قائمة  عن  لإلعالن  تستعد  فلسطين  دولة  إن  المالكي،  رياض  الخارجية  وزير  قال 
ا على قوائم اإلرهاب، ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على منظمات إسرائيلية لوضعه

بحق شعبنا، المتواصلة  االحتالل  الشر   جرائم  لقرارات  الدولية.وتنكرها  في حديث    عية  المالكي  وقال 
هذه   لوضع  القانونية  اإلجراءات  الستكمال  جاٍر  العمل  إن  الخميس،  فلسطين"  "صوت  إلذاعة 

اإل قوائم  على  المجتمع  المنظمات  ومطالبة  إرهابية  كمظمات  لتصنيفها  الدولي  الدعم  وحشد  رهاب، 
القائم هذه  االعالن عن  سيتم  بحيث  معها  التعامل  بعدم  المناسب. الدولي  بالوقت  أن    ة  إلى  وأشار 
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التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيتضمن ملف إغالق سلطات االحتالل  
المؤسس تلك  اإلسرائيلي.مقرات  التصنيف  األوروبية  الدول  رفض  رغم  الخطوات   ات  بين  ومن 

المتحدة للحصول على قرار يطلب من  الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة لألمم  
فصل  دولة  أكان  سواء  اإلسرائيلي  العسكري  الوجود  طبيعة  في  رأيها  إبداء  الدولية  العدل  محكمة 

 ل.عنصري أم سلطة احتال
 18/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 التشريعي بغزة تطلق فعاليات أسبوع دعم القدس واألقصى .7

أعلنت لجنة "القدس واألقصى" في المجلس التشريعي الفلسطيني، انطالق فعاليات "أسبوع دعم  :  غزة
ء ذلك خالل مؤتمر صحفي  اج  القدس واألقصى" بدء من يوم غٍد الجمعة، وحتى الخميس المقبل.

عقدته اللجنة والمؤسسات العاملة للقدس، الخميس، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، تزامنا مع  
وقال رئيس لجنة القدس واألقصى النائب أحمد أبو حلبية،    إلحراق المسجد األقصى.  53الذكرى الــ  

ى بالهيكل المزعوم على أنقاض المسجد إن االحتالل يسعى إلى تهويد مدينة القدس، وإقامة ما يسم
 األقصى. 

 18/8/2022، قدس برس
 

 مع حماس   "غرفة العمليات"الجهاد تنسحب من ": الشرق األوسط" .8

أكدت مصادر فلسطينية لـ»الشرق األوسط« انسحاب »حركة الجهاد اإلسالمي« من غرفة    رام للا:
وقالت المصادر، بأن التوتر بين الجهاد    .ةالفصائل المشتركة في قطاع غزة، بعد جولة القتال األخير 

وحماس بلغ مداه بعد أن تفاجأت حركة الجهاد بتركها وحيدة في الميدان رغم أن إسرائيل هي التي  
   .تيال مسؤولين في سرايا القدس التابعة للحركةبادرت بالهجوم على الحركة باغ 

لي وقال فيها بأن سرايا القدس سرائي، اإلi24NEWSوكان المصدر يؤكد المعلومات التي نشرها موقع  
لجولة األخيرة باالنسحاب من غرفة العمليات المشتركة على خلفية »خذالن حماس  اتخذت قرارًا بعد ا

  للجهاد«.
 19/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 "انقطعت " تجم دت واالتصاالت    " مبادرة الوساطة "تعط لت و   " المصالحة "  .. حماس   –دمشق  ":  رأي اليوم " .9
المرجح أن العالقة بين الجناح السياسي في حركه حماس  بات في حكم    لندن ـ خاص بـ”رأي اليوم”:

والحكومة السورية دخلت في حاله التوتر والتأزيم مجددا مما ساعد فيه تقليص مساحات المبادرات 
صاالت  وثّمة ما يوحي في مشهد االت  التي كانت تدعو لمصالحة بين الدولة السورية وحركة حماس.

ثة الماضية بأن فرصة تطوير العالقات ونموها وإكمال وساطة بدأ  سابيع الثالبين الجانبين خالل األ
بها حزب للا اللبناني تحت عنوان المصالحة بات مشوارا صعبا للغاية في ظل الخالفات والتعقيدات  

 العدو اإلسرائيلي.التي ظهرت بعد المواجهة األخيرة لثالثة أيام بين حركة الجهاد االسالمي و 
حركة حماس بأن الحكومة السورية الرسمية تحت عنوان “عدم المشاركة في    والحظت هنا قيادات في

 المواجهة العسكرية األخيرة” لجأت رسميا إلصدار بيانات تنتقد الحركة وتّتهمها. 
ب ال  اإلتصاالت  تراجع  من  حالة  تشهد  األخيرة  المواجهة  بعد  ما  مرحلة  أن  الواضح  تقلص ومن  ل 

 المبادرات الساعية لمصالحة. 
 18/8/2022، لندن، رأي اليوم

 
 شعبنا ومؤسساته فتح: إغالق االحتالل مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة جديدة بحق  .10

مؤسسات حقوقية    7أدانت حركة "فتح"، ما أقدمت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق  :  رام للا
 وأهلية فلسطينية. 

نها، الخميس، إن هذا القرار اإلسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى  في بيان صدر عوقالت الحركة   
 . اء شعبنا ومؤسساته الوطنيةسلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحتالل بحق أبن

 18/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ة المقاومة قيادي بتحماس: انتهاكات االحتالل لن تردع شعبنا عن مواصل .11

الغربية االحتالل :  الضفة  أن  الخميس،  حنيني،  الحكيم  عبد  "حماس"،  حركة  في  القيادي  أكد 
أن   إن ظن  "واهم  وفضح  اإلسرائيلي  المقاومة،  مواصلة طريق  تردع شعبنا عن  أن  يمكن  انتهاكاته 

 جرائمه أمام العالم". 
الض   في  أعمالها  "تصعيد  إلى  المقاومة  "حماس"  في  القيادي  مواقع ودعا  واستهداف  والقدس،  فة 

 ته العسكرية وجنوده ومستوطنيه". االحتالل وآليا 
 18/8/2022، قدس برس
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 اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات االحتالل جنوب طوباس .12
تخللها   طوباس،  مدينة  االحتالل  قوات  اقتحام  خالل  الجمعة،  اليوم  فجر  عنيفة  مواجهات  اندلعت 

ص نار  وإطالق  مسلحة  قاشتباكات  واقتحمت  اإلسرائيلية.  العسكرية  القوة  جيش وب  من  كبيرة  وات 
النار صوب   مقاومون  وأطلق  اعتقاالت.  حملة  خاللها  نفذت  طمون  وبلدة  طوباس  مدينة  االحتالل 

( جبارة  أبو  المسن صالح  وأصيب  ومدينة طوباس.  بلدة طمون،  اقتحمت  التي  االحتالل   60قوات 
، ونقل على  طوباسه من المسجد بعد أداء صالة الفجر في  عاًما(، برصاصة في الرأس أثناء خروج

 طيرة. إثرها للمشفى بشكل عاجل ووصفت إصابته بالخ

 19/8/2022، فلسطين أون الين
 

 الجهاد: تطبيع تركيا عالقتها مع االحتالل تشجيع له الرتكاب مزيد من الجرائم .13
ستمرار تركيا في تطبيع عالقاتها  أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الخميس، وبشدة، ا:  غزة
وأكد الناطق باسم حركة الجهاد، طارق سلمي، في تصريح صحفي،   كيان االحتالل الصهيوني.مع  

أن تبادل السفراء مع كيان االحتالل وتطبيع العالقات معه في ظل ما يرتكبه االحتالل من عدوان  
وأوضح، أن التطبيع    يد من العدوان.وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجع االحتالل على ارتكاب المز 

 .كل أشكاله ومع أي من الدول العربية واإلسالمية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني ب
 18/8/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 " أثناء العدوان على غزة لثةثا  كوخافي تكشف عن استهداف "دولة .14

للا   أ  -رام  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان  رئيس  قال  اإلسرائيلي  "األيام":  الجيش  إن  كوخافي،  فيف 
 يسمها، وذلك توازيًا مع العدوان األخير على قطاع غزة.  استهدف "دولة ثالثة"، لم

ذكر إيتي بلومنتال المراسل العسكري لقناة "كان" الرسمية اإلسرائيلية، أن تصريح كوخافي جاء خالل 
 كلمة أمام مؤتمر حول التعليم.

من تنفذ مداهمات اعتقال في الضفة  ي قوله "بينما كانت قوات األونقل موقع )واي نت( عن كوخاف
ثالثة   نفذ الجيش أيضًا ضربات في دولة  "الجهاد اإلسالمي"،  الغربية، وخالل العملية في غزة ضد 

 ألخرى". على طول حدود إسرائيل اللحفاظ على االستقرار األمني 
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الدولة أو الهدف، لكن الموقع أشار إلى أن  وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن كوخافي لم يذكر اسم 
م أفادت بمقتل إيرانيين ولبنانيين في انفجار كبير في معسكر للحوثيين في اليمن في وقت وسائل إعال

 سابق من هذا الشهر".
  19/8/2022، رام هللا، األتام

 
 لكن التنسيق األمني ال يتم مع األم تريزا" غانتس: "أقوال عباس خطيرة  .15

يوم الخميس، المزاعم اإلسرائيلي بأن الرئيس الفلسطيني،  اإلسرائيلي، بيني غانتس،    ر األمنكرر وزي
باس، أمس، ونفى فيه بشدة  محمود عباس، ينكر المحرقة، وذلك بالرغم من التوضيح الذي نشره ع 

في  أوالف شولتس،  األلماني،  المستشار  مؤتمر صحافي مع  تحدث خالل  وأنه  المحرقة،  ينكر  أنه 
 ن أول من أمس، عن المجازر التي ارتكبتها وال تزال ترتكبها بحق الفلسطينيين. برلي
"حدث وا هي  عباس  أقوال  أن  اإللكتروني،  "واينت"  موقع  معه  أجراها  مقابلة  خالل  غانتس،  دعى 

خطير جدا. مجرد إنكار المحرقة، وخاصة في ألمانيا. هذه أقوال مثيرة للغضب، مهووسة وكاذبة، وال  
 بدا". مكان لها أ

فلسطينيين، قال غانتس  وفي سياق أقوال عباس حول المجازر التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي بحق ال
إنه "ال توجد ظاهرة مثل المحرقة التي تعرض لها يهود أوروبا واليهودية عموما في الحرب العالمية 

 ا أنه فعل ذلك". الثانية، وال يمكن طمس هذا. وطلبت بواسطة مكتبي أن يتراجع عن أقواله وحسن
وأضاف غانتس أن "علينا الحفاظ على استقرارنا األمني، وعلينا الحرص على التنسيق األمني. وال  
ننفذ ذلك مع األم تريزا، وأنا أنفذ ذلك مع الذي يتواجد في الميدان. هذه هي طبيعة األمور. وأعلن  

ت معهم. والتقيت مع  إقامة عالقاضا، وينبغي  أمام الجميع، نحن موجودون هنا، والفلسطينيون هنا أي 
أبو مازن، مرة في منزله، ومرة في منزلي ومرة في مكتبه في رام للا. وال توجد هنا مسألة صداقة 

 شخصية"، مضيفا أنه "ال توجد خطة للقاء آخر في الفترة القريبة". 
إلى الحاجة  دعت  "كلما  الفلسطيني  الرئيس  مع  سيلتقي  أنه  غانتس  أجل  وتابع  من  ضمان    ذلك، 

دولة إسرائيل، وسأفعل ما هو صائب من أجل دولة إسرائيل. وفي الوضع الذي أتواجد فيه  مصالح  
لقاء من   إلى  أنا مسؤول عن الواقع. وإذا كانت هناك حاجة  فإني لست مسؤوال عن تغريدة.  اآلن، 

هذه مصلحة فلسطينيين، فأجل استقراره، ومن أجل االستمرار بأفق لمواصلة حوار كهذا أو ذاك مع ال
  الجانبين في نهاية األمر".كال
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وحول ما إذا كان عباس "شريكا التفاق سياسي"، قال غانتس إنه "أواجه صعوبة في رؤية اتصاالت  
تقليص   العمل من أجل  أن علينا مواصلة  وأعتقد  الراهن.  الوقت  األمد في  دائم وطويل  اتفاق  حول 

 الصراع، وربما نصل الحقا إلى تسوية دائمة".
أنه    الوق يعتقد  الدولتين، "ومن  إلى حل  تدعو  التي يرأسها ال  الوطني"  "المعسكر  قائمة  غانتس إن 

مرة أخرى والفلسطينيين لن يبقوا، فإنه يعيش في وهم. ومن يعتقد أنه سنعود   1948سيكون هنا عام  
ّل ذلك هي أن نح، أي نحن هنا وهم هناك، يعيش في وهم. والطريقة الوحيدة  1967إلى حدود العام  

تقوية دولة إسرائيل. م عا، أن نقلص الصراع، ونحافظ على األمن، ونطور االقتصاد. والطموح هو 
 والطريق إلى هناك تمر أيضا، وليس فقط، عبر تقوية السلطة الفلسطينية". 

سياسي بارز. وعالقتي مع الفلسطينيين هي عالقة    –وتابع أن الضفة الغربية هي "موضوع أمني  
 عان بعضهما اآلخر، وأنا مسرور أنه هو )عباس( أيضا طلب هذا األمر".تبينا يطلاصلة، ومكمتو 

وفيما يتعلق بإيران، اعتبر غانتس أن "إسرائيل جاهزة لشن عملية )عسكرية( ضد إيران إذا اضطرت  
 لذلك، وفي أي توقيت. ونحن مستمرون في تعزيز قوتنا وسنسمر بذلك طالما نحن مضطرون له". 

الحك رئيس  اإلسرائيلقال  مع  ومة  هاتفيا  تحدث  إنه  اليوم،  تويتر،  على  تغريدة  في  لبيد،  يائير  ية، 
أبو   الفلسطينية  السلطة  رئيس  أقوال  بشدة  "أدان  األخير  وأن  شولتس،  أوالف  األلماني،  المستشار 

ا بالنسبة له أو يوضح ذلك بشكل شخصي وبصورة علنية. وشكرته  مازن، وشدد على أنه كان مهم
 إسرائيل أوال وكذلك كابن لناجين من المحرقة". كرئيس حكومة

لالتفاق   للعودة  إسرائيل  معارضة  وكررت  اإليراني.  النووي  قضية  حول  "تحدثنا  أنه  لبيد  وأضاف 
هناك   تكون  بأال  واضحة  أوروبية  وجود رسالة  ولضرورة  اإليرانيين.  )النووي(،  مقابل  أخرى  تنازالت 

 ن جانب إيران في المفاوضات". وأضفت أن على أوروبا معارضة المماطلة م
وتابع لبيد أنه "خالل المحادثة، أكدنا على أهمية العالقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقنا على مواصلة  

، كتعبير عن العالقات الوطيدة بين  التعاون بين الدولتين في مواضيع مختلفة. واتفقنا على اللقاء قريبا
 الدولتين".

 18/8/2022، 48عرب 
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 نساء في مناصب قيادتة عليا بالموساد 4ن عي  تُ  "إسرائيل". .يسة مكتب إيران.ئن ر بينه .16
األناضول تعيين  :  وكالة  )الموساد(  الخارجية  اإلسرائيلية  المخابرات  القيادة    4أعلن جهاز  في  نساء 

لى  إن هذه هي المرة األو   وقال الموساد   العليا للموساد، بينهن امرأة في منصب رئيسة مكتب "إيران".
كما أشار التصريح    لتي يتم فيها تعيين امرأه في منصب رفيع وهو مكتب "إيران".في تاريخ الموساد ا

 ل المعلومات(". إلى أنه تم أيضا تعيين امرأة أخرى رئيسة لـ"سلطة االستخبارات )جمع وتحلي
ما، وقال إن ولم ينشر الموساد اسمي المسؤولتين، واكتفى باإلشارة إليهما بالحرف األول من اسميه

-وقال إن ")ك(    ظمة"."ك" المعينة حديثة تشغل منصب رئيسة مكتب إيران، "الشاغل الرئيسي للمن
تشغل حاليا أحد أعلى المناصب العليا واألكثر أهمية وتأثيرا في    -وهي أيضا استخباراتية مخضرمة

 المنظمة".
االستخبارات، وهي أيضا أول  أما بخصوص السيدة الثانية، فقال إن "أ" تولت منصب مديرة سلطة  

 المنصب.امرأة في تاريخ الموساد، تشغل هذا 
 وأشار أيضا إلى أن نائبة )أ( أيضا سيدة، ورمز لها بالحرف )هـ(. 

وأضاف أنه تم "تعيين امرأتين إضافيتين في منصب نائب مدير الفرع، حيث عينت )هـ( نائبة لرئيس  
نساء حاليا في القيادة العليا   4ي تعمل  البشرية، وبالتال ة لرئيس الموارد  جهاز المخابرات و)ص( نائب

 للموساد". 
عاًما، عندما شغلت    30وأشار الموساد إلى أن أعلى منصب شغلته امرأة في الجهاز كان قبل حوالي  

 أليزا ماجن منصب نائبة مدير الجهاز.
 18/8/2022، الجزيرة.نت

 
 " تنازالت النووي "تطالب أوروبا بوقف  "إسرائيل" .17

لعام  اط النووي  االتفاق  في  المنضوية  األوروبية  الدول  إسرائيل  »حادة 2015لبت  رسالة  بتوجيه   ،
بشأن  الترقب  فيه  يسود  وقت  في  المفاوضات،  في  إليران  إضافية  تنازالت  تقديم  بعدم  وواضحة« 

النص النهائي واستئناف العمل  موقف األطراف الغربية من حزمة مقترحات طهران لتعديل صياغة  
 تفاق.باال 

أوالف   المستشار األلماني  هاتفي مع  اتصال  لبيد، أمس، في  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  وكرر رئيس 
نقل رسالة حادة وواضحة   النووي، مشددًا على »ضرورة  شولتس، معارضة إسرائيل إلحياء االتفاق 
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»يتعين على أوروبا  نازالت لإليرانيين«، ومضيفًا أنه  من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من الت 
 سلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات«. أيضًا معارضة أ

 19/8/2022لندن، رق األوسط، الش
 

 مع استهداف الكرملين وكالة يهودتة في موسكو "إسرائيل"يهود روسيا يتدفقون إلى  .18
شرات اآلالف من  بدأت منذ مطلع العام الجاري موجة هجرة يهودية جديدة من روسيا تدفق خاللها ع 

وزارة العدل الروسية يوليو/تموز الماضي إلى طلب تصفية فرع الوكالة الروس إلى إسرائيل؛ مما دفع  
إلى   االنتقال  على  األجانب  اليهود  تساعد  ربحية  غير  منظمة  وهي  موسكو،  في  اليهودية إلسرائيل 

 إسرائيل. 
من  -روسيا، ويوضح ذلك طبيب األورام    وتعد إسرائيل الخيار األمثل لليهود الروس الراغبين في ترك

عاما( إذ يقول: "في أحيان كثيرة، تكون اإلقامة بشكل قانوني    43إيليا فومينتسوف )  -وديأصل يه
القيام بأعمال   في دول أخرى أمرا مستحيال، ومن المستحيل أيضا فتح حسابات مصرفية هناك أو 

 استفدت من برنامج الترحيل".تجارية؛ كانت إسرائيل هي الخيار الوحيد أمامي، وقد 
يوما، بعد نزوله إلى شوارع موسكو   20ف اعتقل في روسيا وصدر عليه حكم بالسجن وكان فومينتسو 

معارضون   روس  كان  وبينما  روسيا،  مغادرة  قرر  ذلك  إثر  وعلى  أوكرانيا،  حرب  على  لالحتجاج 
حة عجوز وبدأ في جمع وثائق  آخرون يتوجهون إلى تركيا وجورجيا وأرمينيا، امتثل فومينتسوف لنصي

 ودي، وحدد موعدا في القنصلية اإلسرائيلية. تثبت أصله اليه
الثاني    246ألفا و  20ووفقا ألرقام الحكومة اإلسرائيلية، هاجر   يناير/كانون  بين  إلى إسرائيل  روسًيا 

حوالي  2022ويوليو/تموز   من  األعداد  ارتفاع  مع  إلى   700،  الماضي  فبراير/شباط  شهريا    شخص 
روسًيا هاجروا إلى إسرائيل خالل    930ألفا و  15ة مع  آالف مارس/آذار الماضي، مقارن  3أكثر من  

 بأكمله.   2019عام 
بيهود.  وثيقة  قرابة  تربطه صلة  قد  من  هو  فقط  بعضهم  لكن  يهود،  روسيا  من  المهاجرين  ومعظم 

ى األقل ليحصل على  وبموجب قانون العودة اإلسرائيلي، ال بد أن يكون للشخص جد يهودي واحد عل
 الجنسية فورا.
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نحو   السلطات    600يوجد  فاجأ  الهجرة  حجم  أن  ويبدو  إسرائيل،  إلى  للهجرة  مؤهلون  روسي  ألف 
تموز    الروسية وأثار غضبها، وربما هو ما دفع الكرملين إلى الطلب من وزارة العدل الروسية يوليو/

 صية. بذريعة مخالفتها قوانين الخصو  الماضي تصفية فرع الوكالة اليهودية إلسرائيل في موسكو
 18/8/2022جزيرة.نت، ال

 
 % 25زيادة كمية المياه التي تضخها إسرائيل لألردن والسلطة الفلسطينية بت .19

% خالل النصف  25ارتفعت كميات المياه التي ضختها إسرائيل لألردن والسلطة الفلسطينية بنسبة  
عام   من  الفترة    2022األول  بنفس  قياسا  أظالجاري،  ما  بحسب  الماضي،  العام  التقارير من  هرت 

 س.المالية التابعة لشركة المياه الوطنية اإلسرائيلية "ميكوروت" والتي ُنشرت اليوم، الخمي 
 96وقد زودت إسرائيل كل من األردن والسلطة الفلسطينية، خالل النصف األول من العام الجاري، بـ

مباشرة   تم ضخها  المياه،  من  مكعب  متر  الشرب وري مليون  لغايات  األردن  إلى  بحيرة طبريا    من 
 ".% من إجمالي استهالك المياه الذي تضخه شركة "ميكوروت 12المزروعات، وهو ما يعادل  

مليون متر مكعب من مياه  55وبموجب اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية تحصل األردن سنويا على 
للمتر   واحد  وبسعر سنت  واألردن،  اليرموك  إلى  نهري  السعر  متر مكعب(،    15)يصل  لكل  أغورة 

ربية، ُعقدت  وبموجب "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات وغيرها من الدول الع
صفقة ثالثية بين أبوظبي وعمان وتل أبيب، ترفع بموجبها إسرائيل كمية المياه التي تضخها لألردن، 

 ه اإلضافية. وذلك بتسعيرة جديدة لكميات الميا
وتعتزم السلطات اإلسرائيلية خفض كمية المياه التي تضخها من مياه بحيرة طبريا، وتخطط لربط  

التحلية   بمحطة  المربوطة  بالمضخات  األردن  محطة  خط  إلى  باإلضافة  الخضيرة،  في  الموجودة 
 موازية سيتم بناؤها في عكا، بحسب ما أفادت هيئة البث اإلسرائيلي. 

صادية اإلسرائيلية، عبر موقعها اإللكتروني، أن زيادة كمية المياه  "غلوبس" االقتوأوضحت صحيفة  
لتب الحالية  الكمية  عن  أضعاف  بثالثة  األردن  إلى  إسرائيل  تضخها  نحو  التي  متر   300لغ  مليون 

الكهرباء"،   مقابل  بـ"الماء  المعروف  اإلماراتي اإلسرائيلي  األردني  باالتفاق  السنة، منوطة  مكعب في 
 لذي تم الدفع به في سياق تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربية وخليجية برعاية أميركية. وا

 18/8/2022، 48عرب 
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 تها األخيرة في غزةضربا "دقة"تكشف عن سبب   "إسرائيل" .20
قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، أمس )األربعاء(، إن أسطول سالح الجو اإلسرائيلي المكون من  

من من  ن ط دو   طائرات  األخيرة  الجولة  من  يتجزأ«  كان جزءًا »ال  استطالع،  وطائرات  مسلحة  يار 
قامت   اإلسرائيلي،  للجيش  ووفقًا  غزة.  قطاع  في  الفلسطينية  اإلسالمي«  الجهاد  »حركة  القتال ضد 

طلعة جوية خالل المعركة التي    100ساعة طيران في نحو    2000طائرات من دون طيار بأكثر من  
 أغسطس )آب( الحالي. 8و  5ن بي  اعةس 66استمرت 

عشرات   طيار  دون  من  الطائرات  ضربت  إسرائيل«،  أوف  »تايمز  صحيفة  نشرته  تقرير  وحسب 
« باستخدام  أساسي  بشكل  »السرب  Elbit Hermes 450األهداف،  يديره  الذي  التابع  161«،   »
 « من قاعدة بلماخيم الجوية. 5252لسالح الجو ووحدة سالح المدفعية »

ماخيم، العميد عمري دور، إن »غزة بأكملها غطيت بالطائرات من دون طيار التي  قاعدة بل  وقال قائد 
ساعة في اليوم«، مضيفًا: »من هذه المعلومات، تنتج    24تجمع المعلومات االستخبارية على مدار  

استخباراتي  األخرى معلومات  والفروع  الجوية  والقوات  و)فرقة غزة(  الجنوبية(  ا)القيادة  لجودة ة عالية 
 ول إلى أهداف«.تتح

وتابع: »بعض هذه األهداف تعرض لهجمات بطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة... وبالطبع طائرات  
 من دون طيار، والتي تعّد أيضًا جزءًا ال يتجزأ من مجموعة هجوم الجيش اإلسرائيلي«.

قصف   إنه  اإلسرائيلي  الجيش  قال  في    170إجمااًل؛  بما  م هدفًا؛  اثنان  مسؤو ذلك  كبار  لي  ن 
و )  17»الجهاد«،  مراقبة  و  6نقطة  »الجهاد«(،  نشطاء  يديرها  الصواريخ   45منها  إلطالق  موقعًا 

أهداف مرتبطة    3منشآت إلنتاج األسلحة، و  6مخابئ أسلحة، و  8معسكرات، و  8وقذائف الهاون، و
 بالقوة البحرية لـ»الجهاد«، و»نفق هجوم«.

ء المعركة، بشكل عام، كان »متنوعًا«. وأضاف:  ون طيار أثنالطائرات من د وقال دور إن استخدام ا
»البدء بعملية دقيقة للغاية يتمثل في العثور على شخص أو قاذفة واحدة وتحييدها دون التسبب في  
الطائرات   بواسطة  للهجوم  للتحضير  المنطقة  بمسح  نقوم  ثم  آخر،  لشخص  أذى  أو  جانبية  أضرار 

د  وأشار  الالمقاتلة«.  أن  إلى  قليلة  قدرة على شن  ور  جانبية  أضرار  مع  الثقيلة  باألسلحة  »هجمات 
 باستخدام الطائرات المقاتلة كانت بفضل الطائرات من دون طيار التي تقوم بمسح المنطقة«.

بمسح   تقوم  دون طيار كانت  إن »الطائرات من  نيري هورويتز،  العميد  المدفعية،  قائد سالح  وقال 
األي في  التي سبقت  قطاع غزة  مما  ام  االستخباراتية  المعركة،  المعلومات  بالحصول على  لها  سمح 
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الستهداف كبار القادة بدقة، وقاذفات الـ)هاون( والصواريخ التي كانت جاهزة لإلطالق أو تلك التي 
 أطلقت بالفعل«. 

ت التي كان  خالل المعركة األخيرة ضد »الجهاد«، قال الجيش اإلسرائيلي إنه أخر العديد من الضربا
 ل الطائرات من دون طيار التي حددت أشخاصًا أبرياء في الجوار.ن تنفيذها، بفضيمك

طائرات   اإلسرائيلي  الجو  سالح  استخدمها  التي  األخرى  طيار  دون  من  الطائرات  بين  ومن 
«Hermes 900.»    وقال الجيش اإلسرائيلي إنه »بشكل عام؛ تشكل الطائرات من دون طيار نحو

في سالح الجو«. ولم تكشف إسرائيل عن عدد   اعات الطيران التشغيلية في المائة من إجمالي س   80
 الطائرات المسيرة الهجومية التي تمتلكها. 

  19/8/2022ق األوسط، لندن، الشر

 
ا بنابلس  .21  جندي إسرائيلي يتعرض لت"نيران صدتقة" مجدد 

الضفة الغربية(،  ع قبل يومين قرب طولكرم، )شمال  أفادت وسائل إعالم عبرية بأن الحادث الذي وق
جندي إسرائيلي برصاص زميله، كاد أن يتكرر الليلة الماضية، خالل اقتحام مدينة  وأسفر عن مقتل  

نابلس )شمااًل(، عندما أطلق جندي إسرائيلي، من لواء "جفعاتي"، النار تجاه جندي آخر، عن طريق 
م جيش االحتالل، أنه "أثناء م" العبرية، نقاًل عن الناطق باس وأضافت صحيفة "يسرائيل هيو   الخطأ.
اب قوات الجيش اإلسرائيلي من نشاط استهدف تأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف في  انسح

 مدينة نابلس، تم إطالق رصاصة بطريق الخطأ من سالح جندي، أصابت سترة جندي آخر".
 18/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رام هللا  م االحتالل لمجمع القدتس أندراوس فيمطرانية القدس األسقفي ة تدين اقتحا .22

أدانت مطرانية القدس األسقفّية األنجليكانية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لمجمع كنيسة  :  القدس
أماكن  على  "اعتداء  أنه  مؤكدًة  الحق،  مؤسسة  مكتب  يضم  والذي  للا،  رام  في  أندراوس  القديس 

تحقيق س بإجراء  المبرر.العبادة"، ومطالبًة  المطرانية في  وأش  ريع ونزيه في هذا االعتداء غير  ارت 
داخل  المرّوع  التوّغل  لهذا  مبّرر  وجود  الرغم من عدم  "وعلى  أنه  إلى  الخميس،  بيان صدر عنها، 
بأنها مداهمة   القاسّية في وقت الحق  القوات اإلسرائيلّية بّررت هذه المعاملة  مباني الكنيسة، إال أن 

الغربية، والتي استأجرت مكتًبا    تي ُتعد أبرز مؤسسات حقوق اإلنسان في الضفةلمؤسسة الحق، وال
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وقالت    من كنيسة القديس أندراوس، على الرغم من أن مدخل المكتب منفصل تماًما عن الكنيسة".
أحد  على  الهجوم  فيه،  لبس  ال  وبشكل  "تدين  نعوم،  حسام  األساقفة  رئيس  وبرئاسة  أنها  المطرانية 

العباد  الكنيسأماكن  المقّدسة، فضاًل عن تدمير ممتلكات  الدولي وعماًل ة  للقانون  انتهاًكا  باعتباره  ة، 
 ترهيبًيا ضد المجتمع بأكمله".

 18/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 طبيبا  فلسطينيا  وإسرائيليا  يدعون لإلفراج عن عواودة 50 أكثر من .23
من    رام للا: أكثر  اإلنسان،    50وّجه  لحقوق  أطباء  في جمعية  ناشطون  وإسرائيليًا،  فلسطينيًا  طبيبًا 

رسالة مفتوحة إلى الحكومة اإلسرائيلية تدعو إلى »اإلفراج الفوري« عن األسير المضرب عن الطعام  
وعّبر األطباء في رسالتهم عن قلقهم العميق على سالمة عواودة، واستخدام إسرائيل    خليل عواودة.

العتقاالت اإلدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى اإلضراب عن الطعام لفترات طويلة كمالذ  المتكرر ل
وقد شددت تلك المنظمات على أن الطريقة الوحيدة إلنقاذ حياة   أخير في مواجهة هذه األداة المتغّولة.

ال األيام  في  المتوقع  ومن  اإلداري.  االعتقال  من  عنه  الفوري  اإلفراج  في  تتمثل  أن  عواودة  مقبلة 
 يستأنف عواودة من أجل اإلفراج عنه، أمام المحكمة العليا.

 19/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 سنة 19االحتالل يرفض اإلفراج عن أسير أنهى مدة محكوميته البالغة  .24
ابو  :  غزة محمد  أحمد  الفلسطيني،  األسير  عن  اإلفراج  الخميس،  االحتالل،  سجون  إداره  رفضت 

 سنة في سجون االحتالل.   19ي قطاع غزة، بعد ان أنهى محكوميته  البالغة  جزر، من رفح جنوب
وانتظرت عائلة األسير أبو جزر، الخميس، نجلها أمام معبر بيت حانون "ايزر" شمالي قطاع غزة،  

بعد انقضاء مدة محكوميته، إال أنها أبلغت في اللحظات األخيرة بتأجيل اإلفراج عنه لوقت   الستقباله
وأفادت "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، في بيان لها، أنه وحسب معلومات وردت    الحق لم يحدد.

من الشهر الجاري، لحين عرضه على محاكم    24من داخل السجون، بتوقيف األسير أبو جزر حتى  
تالل لتقر اإلفراج عنه، أو تمديد اعتقاله  لمدة إضافية، بعد  اتهامه باالعتداء على أحد أفراد   االح

 شرطه السجون اإلسرائيلية. 
 18/8/2022، قدس برس
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 الشيخ يوسف الباز تعلن تعليق إضرابه عن الطعام والشراب .25

وا:  الناصرة والشراب،  الطعام  عن  إضرابه  تعليق  الباز   يوسف  الشيخ  أسبوع،  لأعلن  منذ  بدأه  ذي 
جاء ذلك في بيان صدر عن    مستجيبا لمناشدة رئيس لجنة المتابعة والقيادة العربية، إلنهاء إضرابه.

وأوضح البيان أنه تم نقل الشيخ   اللجنة الشعبية وأعضاء بلدية اللد، تلقته "قدس برس"، مساء اليوم.
المح  فلسطين  شرق  جنوب   . الصحراوي،  رامون  سجن  إلى  الباز    لةتالباز  الشيخ  أن  البيان  وأكد 

الوطنية   والقضايا  المبارك؛  االقصى  المسجد  المقدسات، وعلى رأسها  تجاه  واجبه  أداء  سيستمر فى 
 الساخنة . 

   18/8/2022، قدس برس

 
 لإلفالت من العقاب "إسرائيل"يوم على اغتيال شيرين أبو عاقلة كشف محاولة  100الجزيرة: مرور  .26

يقالت شبكة   يوم على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة يكشف    100إن مرور    ،وم الخميسالجزيرة 
عن زيف رواية إسرائيل ومحاولة اإلفالت من العقاب، في حين نظم زمالء شيرين في شبكة الجزيرة  
العدالة  بتحقيق  للمطالبة  العالم  حول  الشبكة  مكاتب  وفي  بالدوحة  القناة  مقر  في  احتجاجية  وقفات 

إن التحقيقات المستقلة عززت التأكيدات بأن شيرين أبو    -في بيان -وقالت الجزيرة    دة.يلة الشهيللزم
وأكدت الجزيرة أنها ستواصل المضي في إجراءات   عاقلة استهدفت عمدا من االحتالل اإلسرائيلي.

الدولية. الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  إلى  كاملة  شيرين  قضية  ال  تقديم  شبكة  قررت  جزيرة كما 
مدار  إطال على  الراحلة  الزميلة  أرشيف  تضم  يوتيوب  على  خاصة  قناة  ليظل صوتها    20ق  عاما 
 باقيا. 

 18/8/2022.نت، الجزيرة

 
 لفنون القتالية رفضا لمواجهة العب إسرائيليالعب لبناني ينسحب من بطولة العالم ل .27

ظبي الق:  أبو  للفنون  العالم  بطولة  من  ضاهر  أبو  شربل  اللبناني  الالعب  المختلطة  انسحب  تالية 
(MMA .للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة العب إسرائيلي ) 

  المختلطة   القتالية  و الذي انسحب من بطولة العالم للفنون وحذا أبو ضاهر حذو مواطنه عبد للا منيات 
 . إسرائيلي العب   عم القرعة جمعته  أن بعد  بلغاريا، في الماضي، العام أقيمت  التي

 18/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 اإلسرائيلية سلطنة عمان ترفض فتح أجوائها أمام الرحالت الجوية  .28

السماح   -رام للا   عمان رفضت  سلطنة  أن  أمس،  هيوم"،  "يسرائيل  لصحيفة  تقرير  ذكر  وكاالت: 
وأضاف التقرير إن "معنى هذا األمر حتى   لها الجوي.للرحالت الجوية اإلسرائيلية بالمرور في مجا

السعودي أمام الطائرات اإلسرائيلية  الساعة هو أّنه من غير الممكن االستفادة من فتح المجال الجوي  
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل كانت تأمل   من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق األقصى".

الجوي سيكون إجراًء شكليًا بعد الخطوة السعودية، ما يقلل بشكل كبير    أن فتح سلطنة ُعمان مجالها
 ل الهند وتايالند والصين.مثمن وقت السفر إلى وجهات في الشرق األقصى 

 19/8/2022األتام، رام هللا، 

 

ان لزيارة أل  .29  ردوغان تشمل رام هللا أنقرة وتل أبيب تعد 
أبي وتل  أنقرة  في  العمل  باشرت طواقم  أبيب:  التركي، رجب تل  للرئيس  زيارة  تنظيم  على  العمل  ب 

 ردوغان، إلى إسرائيل، خالل الفترة القريبة المقبلة، وذلك في خطوة أخرى نحو تعزيز العالقات أطيب  
الثنائية بين تل أبيب وأنقرة، في أعقاب إعالن الجانبين، أول من أمس )األربعاء(، استئناف العالقات 

ل، وعودة السفراء إلى البلدين. وستشمل الزيارة أيضًا رام للا، حيث يحل  الدبلوماسية بينهما بشكل كام 
 ضيفًا على السلطة الفلسطينية.

بحسب   أبيب،  تل  في  سياسية  مصادر  أحرونوت«  وقالت  »يديعوت  لصحيفة  اإللكتروني  الموقع 
يد للعالقات  )واينت(، إن هذه الزيارة ستكون الخطوة التالية في إطار المساعي لتثبيت التطبيع الجد 

البلدين، الترتيب  بين  أن  وأضافت  وأكدت  إردوغان.  لزيارة  للتحضير  الكواليس  بالفعل خلف  بدأت  ات 
المصادر أن المسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية يعملون حاليًا على وضع استراتيجية للتعامل  

اإلسرائيلية »ُمسيئة« لتل  مع تصريحات مستقبلية قد تصدر عن الرئيس التركي، وقد تراها الحكومة  
وقال أحد المسؤولين للموقع المذكور إن »إسرائيل معنية بتحسين العالقات الثنائية جدًا، ولكنها   .أبيب 

حادة  انتقادات  مواجهة  في  العالقات،  مستوى  أنقرة، وخفض  في  سفيرها  إعادة سحب  في  تتردد  لن 
 . مستقبلية قد يوجهها إردوغان لتل أبيب«

السياسي إسرائيل،  ويقدر  مع  العالقات  لتحسين  إردوغان  لدى  قوية  دوافع  هناك  بأن  اإلسرائيليون  ون 
أهمها رغبته في مد أنبوب ينقل الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا، فضاًل عن حرصه على التخفيف من  

لغ  وأكدوا أن »تركيا هي أحد أهم شركاء التصدير إلسرائيل، إذ تب  األزمة االقتصادية الكبيرة في تركيا.
 مليار دوالر، وهناك فرص كبيرة لزيادته أكثر«. 7.7قيمة التبادل التجاري بينهما  

 19/8/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 الجامعة العربية تدين االعتداء اإلسرائيلي على مؤسسات أهلية فلسطينية  .30
اقترفتهأدانت   :القاهرة الذي  السافر  االعتداء  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  االحتالل   األمانة  قوات 

للا. رام  في  وأهلية  حقوقية  مؤسسات  سبع  ضد  الخميس،  المساعد  اإلسرائيلي،  العام  األمين  وقال 
لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي، إن  

قها واغالق أبوابها يأتي  قام به االحتالل من تحطيم محتويات تلك المؤسسات واالستيالء على وثائما  
في إطار العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه 

 ومقدساته. 
 18/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 احدتطالب القمة العربية المقبلة بإعالن الدولة الفلسطينية من جانب و ب" "المحامين العر  .31
عربي    : القاهرة شعبي  تحالف  تشكيل  إلى  عربية  ومنظمات  واتحادات  العرب،  المحامين  اتحاد  دعا 

واسع لدعم حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإعالن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
سرائيلي التي  االستمرار في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد جرائم االحتالل اإل  الشريف، مؤكدين

الفلسطيني. الشعب  بحق  يوميا  اتحاد  تمارس  عقده  اجتماع  عن  الصادر  الختامي  البيان  ودعا 
المحامين العرب، بمشاركة عدد من االتحادات المهنية والمنظمات العربية عبر تقنية "زووم" لمناقشة  

المجتاعتد  الخميس،  اليوم  الفلسطيني،  الشعب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  لتحمل  اءات  الدولي  مع 
بحق   ترتكب  التي  الممارسات  وفضح  الفلسطينيين،  بحق  واالنتهاكات  االستيطان  لوقف  مسؤولياته 

كما طالب   الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود في األمم المتحدة لتوفير الحماية لحقوق الفلسطينيين.
تمهي واحد،  جانب  من  الفلسطينية  الدولة  بإعالن  المقبلة  العربية  الدولي  القمة  المجتمع  لمطالبة  دا 

 باالعتراف بها. 

 18/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ممثل االتحاد االوروبي تطالب سلطات االحتالل باإلفراج عن األسير مناصرة  .32

اج عن األسير  طالب ممثل االتحاد االوروبي سفين كون فون بورغسدوف، سلطات االحتالل باإلفر  
بلدة    اصرة.أحمد من جاء ذلك خالل زيارة قام بها ممثل االتحاد االوروبي لمنزل عائلة مناصرة في 

وناقش ممثل االتحاد مع والدي مناصرة وعمه قضية الطفل مناصرة   بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
 ووضعه الصحي والنفسي الخطر إثر العزل االنفرادي في سجون االحتالل. 

 18/8/2022، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
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 تدين اغالق اسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية   يركية ويهودتةأم  عضو كونغرس ومؤسسات .33
سبع    اسرائيل  إغالق  ويهودية،  أميركية  وحقوقية  فلسطينية  ومؤسسات  الكونغرس  من  أعضاء  أدان 

 مؤسسات غير حكومية فلسطينية. 
ت بيتي ماكولوم في  الكونغرس  لها على حسابهودعت عضو  الجمعة، غريدة  اليوم  توتير  ا في موقع 

إدارة بايدن إلى "إدانة االجراءات االسرائيلية الهادفة إلسكات الجماعات المدافعة عن حقوق اإلنسان  
 والمجتمع المدني الفلسطيني".

في  مؤسسة فلسطينية أميركية    31واعتبرت شبكة المنظمات الفلسطينية األميركية، التي تضم تحالف  
الجمعة، أن قيام قوات االحتالل االسرائيلي بتلك الخطوة ما هي إال محاولة لمنع توثيق  بيان لها اليوم 

 . االعتداءات والجرائم اإلسرائيلية اليومية على ابناء الشعب الفلسطيني
الع بأنها محاولة فاضحة كما اعتبر مجلس  "كير" االجراءات اإلسرائيلية   القات اإلسالمية األمريكية 

 للتضيق على النشاط السياسي الفلسطيني وحظر توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان. 
 وتضامنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مع المؤسسات االهلية الفلسطينية التي تم اغالقها.

الحق مركز  االجراءات وطالب  ووقف  العاجل  بالتحرك  بايدن  إدارة  له،  بيان  في  الدستورية  وق 
يلية، وإدانة اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مكاتب وممتلكات منظمات المجتمع المدني  االسرائ 

 الفلسطينية.  
وقفها، فيما أكدت منظمة "أصوات يهودية من أجل السالم" االجراءات االسرائيلية تستدعي التحرك ل

الم إغالق  على  وصريح  علني  بشكل  تعمل  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  إلى  توثق  مشيرًة  التي  ؤسسات 
 وتفضح نظام الفصل العنصري العنيف.

االسرائيلية،    ذاته  السياق  وفي االجراءات  الجديد،  إسرائيل  ستريت"، وصندوق  "جي  منظمة  اعتبرت 
 لمدنية. أمرا خطيرا على الديمقراطية والتعبير والحقوق ا

 18/8/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ستقدم ألمريكا معلومات عن إغالق منظمات غير حكومية فلسطينية  "ئيلإسرا"واشنطن:  .34
ستقدم   إنها  قالت  إسرائيل  أن  برايس  نيد  األمريكية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  ذكر  واشنطن: 
اليوم   فلسطينية  أساس إغالق منظمات غير حكومية  بشأن  المتحدة  الواليات  إلى  معلومات إضافية 

 الخميس.
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في برايس  بين  وقال  ومن  إسرائيليين،  بمسؤولين  اتصلت  واشنطن  إن  دوري  صحافي  هم  مؤتمر 
مسؤولون رفيعو المستوى، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك بعد أن داهمت إسرائيل مقار  

وأضاف برايس “سنراجع ما يقدم    سبع جماعات تتهمها بتحويل المساعدات إلى الجماعات المتشددة.
 نتاجنا الخاص”.إلينا وسنتوصل إلى است 

 18/8/2022القدس العربي، لندن، 
 

 لمصالحة عائالت قتلى عملية ميونيخ  "إسرائيلت"زيارة محتملة للرئيس األلماني ل .35
فالتر شتاينماير، يدرس زيارة إسرائيل  -قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن الرئيس األلماني، فرانك

راء مصالحة مع عائالت الرياضيين اإلسرائيليين الذين  في األيام القريبة المقبلة، من أجل محاولة إج
 لخمسين لهذه العملية.ُقتلوا في عملية ميونيخ وتعتزم مقاطعة مراسم ألمانية في الذكرى السنوية ا

يعلن   أن  إسرائيل  وتتوقع  المقبل.  الشهر  ميونيخ،  في  المراسم  إلقامة  األلمانية  الحكومة  وتخطط 
سرائيليين، ؤولية عن إخفاقاتها التي ساهمت في مقتل الرياضيين اإلشتاينماير عن تحمل ألمانيا مس

 حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس. 
الحكومة   وبين  بينها  خالفات  خلفية  على  ميونيخ  في  المراسم  بمقاطعة  الرياضيين  عائالت  وتهدد 

الح باستعداد  الخالف  ويتمثل  األخيرة.  تدفعها  لهم  تعويضات  بشأن  دفع األلمانية  األلمانية  كومة 
بمبلغ   يورو،    5.5تعويضات  إلى  مليون  في   4.5إضافة  العائالت  لهذه  ألمانيا  دفعتها  يورو  مليون 

 مليون يورو.  90الماضي. وتطالب العائالت بتعويض يصل إلى حوالي 
 18/8/2022، 48عرب 

 
 صحيفة عبرية: يهود أمريكا يتلقون "منشورات معادتة"  .36

(، إن "اليهود األمريكيين في جميع  8-18بوست/ العبرية، اليوم الخميس )قالت صحيفة /جيروزاليم  
رسا على  األسبوع  هذا  استيقظوا  المتحدة،  الواليات  إلى  أنحاء  وصلت  لليهود،  معادية  ونشرات  ئل 

ينفذها    منازلهم". التي  لليهود  مناهضة  لحملة  "استمراًرا  تأتي  المنشورات  هذه  أن  الصحيفة  وزعمت 
 ".العنصريون البيض 



 
 
 
 

 

ص            23   5909 العدد:              8/19/2022 جمعةلا التاريخ: 

                                     

مناهض   محتوى  وبها  المنازل،  مداخل  على  بالستيكية  أكياس  في  "ُوضعت  الرسائل  أن  وأضافت 
سالح في أمريكا، والتخطيط لحرب عرقية، ويتهمهم بالسيطرة على  لليهود، يحّملهم مسؤولية انتشار ال

 وسائل اإلعالم في البالد"، حسب ادعاء الصحيفة. 
بالم  قائمة  المنشورات "تضمنت  للهجرة  ووقالت إن  بالترويج  المتهمة  اليهودية  نظمات غير الحكومية 

 رية مطبوعة على جباههم". الجماعية، وصور العديد من السياسيين األمريكيين مع نجمة داود العب
ولفتت الصحيفة إلى أن "الشرطة  األمريكية كثفت من بحثها عن المسؤولين عن توزيع الرسائل، كما 

 خاصة حول الكنس اليهودية".قررت الشرطة تكثيف دورياتها، 
 18/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليات العسكريةغربية خالل العال بمراجعة قواعد االشتباك في الضفة "إسرائيل" إدارة بايدن تطالب .37

قواعد  إسرائيل مراجعة  تريد من  بايدن  األميركي جو  الرئيس  إدارة  إن  اإلخباري  أكسيوس  قال موقع 
بينما  االشتباك خالل   العمليات العسكرية في الضفة الغربية بعد اغتيال المراسلة شيرين أبو عاقلة، 

رين" بالتزامن مع  تنظم شبكة الجزيرة اإلعالمية اليوم الخميس وقفة احتجاجية تحت شعار "العدالة لشي 
 يوم على اغتيال الزميلة. 100مرور 

نقاًل   الموقع  وإسرائيليين-وأضاف  أميركيين  مسؤولين  أنتوني    -عن  األميركي  الخارجية  وزير  أن 
غانتس   بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  بوزير  اتصل  واشنطن،  في  عاقلة  أبو  عائلة  مع  لقائه  بعد  بلينكن، 

 لتحقيق العملياتي العسكري اإلسرائيلي في أقرب وقت ممكن.وطلب منه نشر النتائج النهائية ل
 حو المساءلة في قضية شيرين.وقال بلينكن إن مراجعة قواعد االشتباك ستكون خطوة ن

بأن المواقف على األرض ال تكون دائما واضحة   -وفقًا لموقع أكسيوس-وقد رد غانتس على بلينكن 
 ة.)بيضاء أو سوداء( أثناء العمليات العسكري

 18/8/2022.نت، زيرةالج
 

 .. سوناك يلوح بنقل السفارة البريطانية إلى القدس .في الصراع على خالفة جونسون  .38
علىأ والمرشح  سوناك،  ريشي  السابق،  المالية  وزير  بسبب   ثار  الجدل  بريطانيا،  وزراء  رئاسة 

أظهرت   حين  في  باالنتخابات،  فوزه  حال  القدس  إلى  بالده  سفارة  بنقل  فيها  لوح  تصريحات 
 استطالعات حديثة للرأي أن وزيرة الخارجية ليز تروس في وضع جيد وما تزال تحتل الصدارة.
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ظ" قال سوناك "بالنسبة لي، ال  وارية نظمها جناح "أصدقاء إسرائيل في الحزب المحافوخالل جلسة ح
كنت   وما  كذلك،  تكون  ألن  قوي  دافع  ويوجد  إلسرائيل،  التاريخية  العاصمة  هي  القدس  أن  خالف 
التاريخية   الخطوة  هذه  للغاية التخاذ  قوية  السفارة ألن هناك حجة  نقل  للنظر في  منفتح  إنني  أقوله 

 لية".والعم
ولذلك ال أعلم ما طبيعة األمور الحساسة التي تؤجل    وأضاف سوناك "لم أكن يوما وزيرا للخارجية،

هذا القرار حتى اآلن، ولكن في حال فوزي باالنتخابات سوف أنظر في األمر، وأصدر القرار على  
 الفور، كما فعل حلفاؤنا األميركيون".

ُنش للرأي  المقابل، أظهر استطالع جديد  ليز تروس  في  الخارجية  أّن وزيرة  الخميس  التي تحتّل  -ر 
 ر/أيلول.تبدو في وضع جّيد للغاية لتخلف جونسون بمنصب رئيس الوزراء في سبتمب -الصدارة

% من أعضاء حزب "المحافظين" وفقا  66نقطة. فقد دعمها   32وتتقدم تروس على منافسها سوناك بـ  
شبكة "سكاي نيوز" من دون أن يأخذ في االعتبار الـ    الستطالع أجراه معهد "يوغوف" بالتعاون مع 

 % من األعضاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد. 13
 18/8/2022زيرة.نت، الج

 
 مع فلسطين   مسيرة في فيالدلفيا األمريكية تضامنا   .39

بنسلفانيا: شارك العشرات من نشطاء السالم، وأعضاء منظمات حقوقية أميركية، في مسيرة تضامنية  
أبن األنباء  مع  لوكالة  وفقًا  األمريكية،  بنسلفانيا  والية  مدن  أكبر  فيالدلفيا،  مدينة  في  شعبنا،  اء 

 لفلسطينية )وفا(.ا
وجابت المسيرة شوارع المدينة، وأوقف المشاركون فيها حركة المرور لمدة ساعة، في محيط القاعة   

قط على  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  على  احتجاجا  للمدينة،  بإنهاء  الرئيسية  والمطالبة  غزة،  اع 
المسيرات التي نظمت في  وتأتي هذه المسيرة عقب سلسلة من    الحصار اإلسرائيلي على القطاع .

الشعب   على  اإلسرائيلي  بالعدوان  تنديدا  وداالس(،  وشيكاغو،  )نيويورك،  ابرزها  أميركية  مدن  عدة 
 الفلسطيني. 

 18/8/2022القدس العربي، لندن، 
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 .. األقصى يئنُّ تحت االحتالل .جارة تتساقطتشققات وح: تقرير .40
المحتلة عام  -القدس  القدس  لمدينة  الكامل  لالحتالل  األولى  اللحظات  منذ  الدين صالح:  نور  غزة/ 

ثم    1967 المغاربة"،  "حي  هدم  وأولها  رويًدا،  رويًدا  األقصى  لهدم  تحركاتها  )إسرائيل(  باشرت 
األق المسجد  أسفل  والحفر  النبش  نحو  واستمرت االنطالق  الجنوبية.  المنطقة  في  خاصة  صى، 

الغربي لألقصى عام  حفر  الجدار  النفق األكبر أسفل  الذي هدد  1996يات األنفاق وصواًل الفتتاح   ،
"هبة   ُسميت  أيام  عدة  استمرت  مواجهات  اندالع  إلى  أدى  ما  التاريخية،  ومعالمه  المسجد  أساسات 

غربية  بالضفة ال  32فلسطينيًّا، منهم    63ى خاللها  النفق" امتدت من شمال فلسطين إلى جنوبها، ارتق
آخرون بجروح متفاوتة. وامتد النفق من أقصى    1,600في قطاع غزة، في حين أصيب    31والقدس، و

جنوب المسجد األقصى إلى شماله، ما تسبب بانشقاقات وانهيارات كبيرة، أدت إلى تصدع أساساته.  
ا أعمال  التعميرات خالل  اكتشف مراقب  األوقد  إعمار  لجنة  أجرتها  التي  والتدعيم،  قصى في لحفر 

عام   القبلي  الجامع  تحت  القديم  األقصى  ومصلى  تغطي  1970أساسات  حجرية"  "سواقيف  وجود  ؛ 
رممت المصلى لجنة إعمار دائرة األوقاف بالتعاون    1999-1998فضاءات سفلية تحتها. وفي عام  

فتحة االحتالل  وأغلق  اإلسالمي،  التراث  لجنة  هذا   مع  وبقي  جداره،  في  الرطوبة  وعالج    التهوية 
البالغة مساحته نحو ألف متر مربع مغلًقا حتى عام   . وعلى مدار السنوات الطويلة 1998المصلى 

من   األطنان  مئات  سحبت  حيث  األقصى،  المسجد  أسفل  اإلسرائيلية  الحفريات  استمرت  الماضية 
م عيان  شهود  روى  حسبما  الصغيرة،  والحجارة  تموز  األتربة  من  والعشرين  الثالث  ففي  قدسيون. 

عام  )يولي لباب   2018و(  المالصق  اإلسالمي  المتحف  منطقة  أسفل  من  كبير  حجر صخري  وقع 
المغاربة وحائط البراق بالجدار الغربي للمسجد األقصى، نتيجة الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة. ولم 

المسجد األقصى، ح بأساسات  العبث  العمود في المصلى يتوقف االحتالل عن  تى سقط حجر من 
المُ  السادس عشر القبلي  للمسجد األقصى في  الجنوبية  المنطقة  القديم"، في  سمى "مصلى األقصى 

المنطقة   في  القبلي  المصلى  جدار  من  آخران  حجران  سقط  فقط  يومين  وبعد  الماضي.  يونيو  من 
الحجارة   تساقط  معظم  أن  عيان  وشهود  مراقبون  يؤكد  إذ  الجنوبية  الجنوبية،  المنطقة  في  يتركز 

ثرة الحفريات اإلسرائيلية فيها. وتمنع شرطة االحتالل دائرة األوقاف اإلسالمية من  لألقصى، نتيجة ك 
أعمال الترميم والصيانة ألسوار المسجد األقصى، خاصة المنطقة الجنوبية المطلة على التسويات.  

حفرية على    58عدد الحفريات وصل إلى  ووفًقا لمعلومات حصلت عليها "فلسطين" من خبراء؛ إن  
ال افتتاح  مدار  إلى  إضافة  اآلن،  الطويلة حتى  األقصى حتى    101سنوات  للمسجد  كنيسة مالصقة 
 اآلن.  
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، ما  1967وأكد نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات أن الحفريات واألنفاق بدأت منذ عام  
الجنو  المنطقتين  في  خاصة  تشققات،  حدوث  إلى  بكيرات  أدى  وبّين  األقصى.  للمسجد  والغربية  بية 

خالل حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أن األنفاق كانت أسفل األبنية اإلسالمية في المسجد األقصى،  
ساحات  إلى  الحفريات  وصلت  الثمانينيات  وفي  السبعينيات،  في  سقط  العثماني  المسجد  إن  إذ 

مناطق الحفريات أسفل األقصى، مشيًرا إلى األقصى القديمة. وأوضح أن تساقط الحجارة يكثر في  
إن   أن قوله؛  وحسب  الواقع".  أرض  على  فعلي  تنفيذ  دون  "لكن  الترميم،  إعادة  عن  يدور  الحديث 

نحو   يزن  الذي  الكبير  الحجر  سقط  حتى  استمرا  الحجارة  وتساقط  في    280الحفريات  كيلوجراًما 
قوط الحجارة على طول الحائطين الجنوبي  . "ويتركز س2018المنطقة الجنوبية للمسجد األقصى عام  

والمدرسة والغ البراق  وحائط  الخاتمية  مناطق  في  كثيرة  تشققات  تشهد  المنطقة  تلك  إن  إذ  ربي، 
 . األشرفية"

 19/8/2022، فلسطين أون الين
 

 عجز فلسطيني أمام غطرسة إسرائيلية  .41
 مصطفى ابراهيم 

الفلسطيني  ست من مؤسسات حقوق االنسان    تظهر عملية اقتحام قوات االحتالل االسرائيلي مقرات 
وغطرسة   عنجهية  الفلسطينية،  السلطة  عاصمة  للا  رام  قلب  في  محتوياتها  ومصادرة  وإغالقها 
االحتالل في استباحة الساحة الفلسطينية، الخليل وبيت لحم والقدس ورام للا ونابلس وجنين وغيرها،  

الف السياسي  النظام  الحقيقي عن عجز  التعبير  ذاته، و هو  الدفاع عن  المواطنين  لسطيني في  حماية 
وتوضح بما ال يدع مجااًل للشك كذب ونفاق دول   والمؤسسات الفلسطينية من قمع وجرائم االحتالل.

والعهر  المعايير،  وازدواجية  التناقضات  وحجم  المخادع  وسلوكه  المقيت  والتواطؤ  االوروبي  االتحاد 
ممار  في  االحتالل  مع  الشريك  والوهن   ساته.االوروبي  العجز  الذي   كما يوضح  الرسمي  الفلسطيني 

امتهن رفع الشعارات واكتفى بالتنديد واالدانة واالستنكار واالستجداء بالمطالبات الخجولة. ولم يجرؤ  
 على اتخاذ مواقف سياسية جدية في مواجهة دولة االحتالل، وعهر االوربيين.

لعالم الذي يمنحه الشرعية،  امام الفلسطينيين قبل دول ا  النظام السياسي فقد اهليته وشرعيته واحترامه 
عن   للتعبير  األنين  وحتى  وصراخ،  حرج  بدون  الضربات  وتلقي  الصمت  سوى  يمتلك  يعد  لم  وهو 

 رفضه لالحتالل وجرائمه، وسياسة المعايير المزدوجة.
ية وتنكر انها  دولة االحتالل مستمرة في غيها، وتصنف الناس والمؤسسات باالرهاب ومعاداة السام

عنصر  فصل  خالل  نظام  من  الفلسطينيين  اخضاع  ومحاولة  اليومي  االرهاب  تمارس  من  وهي  ي، 
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باالعتقاالت والهدم والتهجير. السيطرة  انها تالحق مؤسسات حقوق االنسان،   العدوان وادوات  حتى 
ية التعامل  قضية المنظمات الست هي نموذج لكيف   والثمن اغالقها النها تدافع عن حقوق االنسان.

الفلسط القضية  الفساد مع  وتفشي  والحكم  الناس  شؤون  ادارة  في  الذريع  والفشل  برمتها،  ينية 
 والمحسوبية، وفقدان الثقة من المواطنين.

فرض   على  له  قدرة  وال  الناس،  وحقوق  القانون  وينتهك  شعبه  حقوق  ينتهك  سياسي  لنظام  وكيف 
للح وانكاره  وسطوته  االحتالل  سيواجه  فالقانون  والعنجهية  الفلسطينية،  االنتهاكات،  قوق  ممارسة  ي 

وسلوكهم   للمستوطنين،  وتسليمها  اراضيهم  ومصادرة  الفلسطينيين،  ضد  اليومية  الجرائم  وارتكاب 
 االجرامي واالرهابي. 

نابلس   مدينة  في  يوسف  قبر  االسرائيلي  الجيش  بحماية  المستوطنون  اقتحم  )األربعاء(  أمس  ليلة 
الفلس الشبان  االسرائيليين  وتصدى  للجنود  وسيم  طينيين  الفتى  واستشهد  النار،  باطالق  ردوا  اللذين 

 خليفة واصيب العشرات من الفلسطينيين، وتمكن المستوطنين من الصالة وغادروا.
ومرت الجريمة مثل غيرها من الجرائم اليومية، وبداية االسبوع اعدم الجنود االسرائيليين الشاب محمد  

ال مدينة  من  بالشحام  في  عليه،  النار  باطالق  والده.قدس  أمام  ينزف  وتركه  االصوات    يته  وتعالت 
الجريمة   انتظار  في  يومي،  بشكل  االحتالل  يرتكبها  جريمة  كأي  واالستنكار،  والتنديد  بالصراخ 

 القادمة، وكأن الدم الفلسطيني وحياته اصبحت بال قيمة، وثمنها بيانات االدانة واالستنكار. 
ومتوقع، ويأتي في سياق السياسة االسرائيلية العدوانية تجاه  الست تصعيد خطير  اقتحام المؤسسات  

الفلسطينيين، ومهمة الدفاع عن المؤسسات ليست مهمتها وحدها، وأدواتها محدودة وهي بذلت جهود 
في   واالستمرار  للبقاء  وحيدة  تركت  وهي  الدولية،  األليات  العمل ضمن  في  حقها  عن  للدفاع  كبيرة 

 فلسطينية، ومحاوالت االحتالل االسرائيلي إلسكات صوت الحق والعدل. فاع عن الحقوق الالعمل للد 
حتى االن لم يتغير شيء في السياسة الفلسطينية وآليات وادوات مواجهة االحتالل، والمطروح فقط 

والمطالبات. االدانة  بيانات  التوجه    هو  هو  الفلسطينيين  المسؤولين  تصريحات  وفق  االن  والتحرك 
سمية ومؤسسات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري إلدانة السلوك االسرائيلي والضغط  جهات الدولية الر لل

 إلعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة.
والسياسة   االوروبي،  االتحاد  خاصة  العالم  دول  ومطالبة  االحتالل  سنواجه  كيف  والسؤال: 

فق عاجزة،  ليست  الرسمية  الفلسطينية  فائدة  والدبلوماسية  بدون  بل  ادواتها ط  بسبب  لها،  تأثير  وال 
وهي مستمرة    ورؤيتها السياسية، وتعمل من دون استراتيجية فلسطينية يشارك الكل الفلسطيني فيها.

تمنح شرعية   بذلك  االمني، وهي  بالتنسيق  واالتفاقيات معها  االحتالل  دولة  ترسيخ عالقتها مع  في 
 لالحتالل.
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القيادة،   وهذه  واقعنا  نهذا  في  تقف  تزال  حتى  ال  المطالبة،  في  الذات،  على  والتقوقع  الزاوية  فس 
التصريحات النارية التي كنا نسمعها، لم يعد لها مكان في الخطاب الفلسطيني، وهو تعبير حقيقي  

 انه خطاب مهزوم وسعيد بما هو قائم بؤس وضعف وانهيار.
 18/8/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الالسامية في ألمانيا ويمنع العمليات في الضفة . يتسكع مع ."كارثة 50"عباس والت  .42

 آفي يسسخروف 
لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس )أبو مازن( محبة معينة لنفي الكارثة. صحيح أنه لم ينِف  
وقوعها بصراحة، لكنه منذ عشرات السنين يميل إلى التقليل من أهميتها، لتشبيهها بما مر به الشعب  

 واآلخر حتى التلميح بأن اليهود هم الذين أعدوها.  وبين الحين الفلسطيني
بداية  في  في جامعة موسكو  دراسته  إطار  في  كتبها  التي  الشهيرة  الدكتوراه  برسالة  بالطبع  هذا  بدأ 
الثمانينيات، حيث شرح بأن عدد الضحايا اليهود في الكارثة ليس معروفًا. “يحتمل ستة ماليين وربما  

ن”، أشار. لم ينتِه األمر هنا؛ فقبل نحو أربع سنوات قال إن الكارثة  أقل من مليو أقل بكثير، حتى  
وقعت بسبب أفعال اليهود وليس بسبب أصلهم العرقي. في الغداة، اعتذر عن األقوال وشرح بأنه لم  
أرض  وعلى  أخرى،  مرة  منه  أفلت  النافي  أن  يبدو  أمس  أول  هو  وها  اليهود”.  “إهانة  يقصد  يكن 

اإلألمانيا.   بأن  “ادعى  ارتكبوا  بيان   50سرائيليين  نشر  أمس،  وصباح  الفلسطينيين.  بحق  كارثة” 
المتقدم،   أبو مازن  التاريخ”. عمر  النكراء في  “الجريمة  الكارثة هي  بأن  فيه  ، ال  86اعتذار أوضح 

يمكن أن يشكل عذرًا ألقوال من هذا النوع. فقد سبق أن تحدث بشكل مشابه أيضًا عندما كان أكثر  
زعة الغريزية تقول لكل يهودي وغير يهودي في هذه البالد أن يقاطع الرجل وينقض على  شبابًا. الن

مكتبه في المقاطعة في رام للا. وال يزال، الواقع يعرض أمامنا رجاًل مركبًا بعيدًا عن أن يكون عدو  
سمح بالهدوء لفلسطينية يإسرائيل، لكنه بمفاهيم عديدة هو الذي وجوده واستمرار أدائه رئيسًا للسلطة ا

 النسبي الذي يسود في الضفة الغربية. 
رئيس   حتى  قتالية،  بتصريحات  أمس  أول  مساء  منذ  عليه  انقضوا  الذين  السياسيين  جملة  أن  كما 
عامل   هي  عباس  برئاسة  الفلسطينية  السلطة  بأن  ويفهمون  يعرفون  بينيت،  نفتالي  السابق  الوزراء 

اال استقرار  الضفة،  في  بدوناستقرار  “المناطق”  حتالل.  في  الواقع  اختلف  ربما  السلطة،  وبدون  ه 
المتعلقة   ]الضفة الغربية[، وليس إيجاًبا. بقدر ما تسمع هذه األقوال غريبة على خلفية التصريحات 
بالالسامية، فإن غير قليل من اإلسرائيليين مدينون له بحياتهم، جنودًا ومدنيين، داخل الخط األخضر  

 وخارجه.
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ما يكون  أبو  قد  المخربين  زن  رواتب  تمويل  ويواصل  الكارثة  موضوع  في  بالهراء  نفسه  يسلي 
أمر أيضًا قادة أجهزة األمن    2005الفلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه، منذ تسلم مهام منصبه في  

العمليات ضد أهداف إسرائيلية. واألجهزة منعت هذا  الفلسطينيين ومنع  المسلحين  بالعمل ضد  لديه 
 حقًا. 

ماز  أبو  عامي  كان  في  النار  وإطالق  االنتحارية  العمليات  كبح  في  األهم  الجهات  أحد    –  2006ن 
حماس، والجهاد   –وأبعد عن شوارع المدن الفلسطينية المسلحين من جملة الفصائل المختلفة    2007

لسطينية  اإلسالمي وحتى فتح. وفي األيام األخيرة أيضًا، نشرت تقارير في وسائل إعالم المنظمات الف
يجتازه  عن   الذي  التعذيب  ذلك  في  بما  رجالها،  أوساط  في  األمن  أجهزة  تنفذها  التي  االعتقاالت 

 المعتقلون في سجون السلطة.
على مدى سنوات عديدة، حث عباس الفلسطينيين على وقف كل أعمال العنف ضد إسرائيل. روج 

القرار أصحاب  أثار غضب  ما  االحتالل،  إلنهاء  السياسي  إسرائيل  للكفاح  لي في  قال  كما  لكن   .
مصدر إسرائيلي كبير سابق تولى منصبًا في حكومة أرئيل شارون في السنوات القاسية لالنتفاضة  
الثانية: “لو جاءنا من يقول إن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الهاي بداًل من تنفيذ عمليات انتحارية  

”. في نهاية المطاف، كل حدث يقع أو كل  إسرائيلي، لقبلنا يديه   1.200ضدنا، ثم ينجو من الموت  
قول يطلق هذه األيام يصبح جزءًا من حملة االنتخابات اإلسرائيلية. أولئك الذين يتباهون اآلن بأنهم  
لم يلتقوا أبو مازن ويهاجمون وزير الدفاع بيني غانتس على أنه فعل ذلك، ينسون أن السلطة وعباس  

 يحمون الهدوء النسبي. عدون في منع العمليات و على رأسها يسا 
حكم   تثبيت  على  الواقع  األمر  بحكم  وافقوا  الذين  السياسيين  ذات  عن  الحديث  يدور  وبالمناسبة، 
حماس في قطاع غزة والسماح لها بتعزيز قوتها مع غض نظر إسرائيلي. صحيح أنهم لم يلتقوا رجال 

ع منظمة إرهابية تدعو إلبادة فقوا على عقد الصفقات محماس ولم يصافحوا ناكري الكارثة، لكنهم وا
 دولة إسرائيل، وبخالف أبو مازن تشجع أعمال القتل والعمليات ضد اإلسرائيليين في هذه األيام. 

 18/8/2022يدتعوت أحرونوت 
 18/8/2022القدس العربي، لندن، 
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 تسفي برئيل 
ين األول سينتهي مسار تعيين كبار المسؤولين في الطاقم الدبلوماسي  ية أيلول أو مطلع تشر في نها 

لدى تركيا، وسيهبط سفير تركي جديد في إسرائيل. وبحسب المعلومات، تتنافس على المنصب ثالث 



 
 
 
 

 

ص            30   5909 العدد:              8/19/2022 جمعةلا التاريخ: 

                                     

أقوال  وبحسب  التركية.  الخارجية  وزارة  في  كبير  موظف  تعيين  هو  األساسي  والقرار  شخصيات، 
الخارجمسؤول   وزارة  في  ويعرف كبير  جيدًا،  المنطقة  يعرف  "سفيرًا  سيكون  "هآرتس"،  لصحيفة  ية 

معنى جدي  إضافة  "الهدف سيكون  أن  وتركيا"، مضيفًا  إسرائيل  بين  ما  المركبة  العالقات  تفاصيل 
للتطبيع المتجدد الذي انهار قبل أعوام." في كانون األول، تم تسريب اسم أحد المرشحين لمنصب 

الالسف أولوتش أوفيك،  العبرية. كان  SETAذي كان مدير معهد األبحاث  ير،  الجامعة  ، ودرس في 
، لكن تعيينه ُألغَي بعد معارضة إسرائيل بسبب 2021من المفترض أن يصل إلى إسرائيل في آذار  

في   التأجيل  بعض  إلى  أدت  إسرائيل  في  االنتخابات  فإن  كذلك  لها.  المعاِرضة  السابقة  تصريحاته 
 معارضة يائير لبيد الذي كان وزيرًا للخارجية، حينها. ع التطبيع، وباألساس تسري

اللقاء الذي جمعه بنظيره، مولود جاويش أوغلو، في أنطاليا خالل شهر حزيران،   لبيد موقفه.  غّير 
والتعاون االستخباراتي مع أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية في أعقاب محاوالت إيران تنفيذ عملية ضد 

الإسر  ذلك  الحرب في كراباخ  ائيليين، وقبل  بين إسرائيل وتركيا في  المصالح ما  التي قدمت   -تقاء 
كلها أمور ساعدت    -2020فيها الدولتان المساعدة ألذربيجان في حربها ضد أرمينيا في أواخر سنة  

يغلق بعد دائرة  تجديد العالقات مع إسرائيل لم    في إعادة النظر في السياسة اإلسرائيلية تجاه تركيا.
لمصافحة المصالحا تستعجل  وال  ببطء،  تسير  تزال  ال  فمصر  المنطقة.  في  تركيا  تجريها  التي  ت 

البنية   وضعت  قد  عالية،  بمستويات  والمهنية،  الدبلوماسية  البعثات  أن  من  الرغم  على  أردوغان، 
ن مصر، وهي تأمل  لتجديد العالقات؛ وفي األشهر األخيرة تحولت تركيا إلى أكبر مستوردة للغاز م

ر تجديد العالقات مع إسرائيل في العالقات مع مصر قريبًا، وكذلك تحقيق طموح أردوغان  بأن يؤث
 إلى تحويل تركيا إلى مركز تسويق الغاز الدولي من الشرق األوسط إلى أوروبا. 

واليونان وأوروبا، بعد أن غيرت واشنطن موقفها بخصوص خط الغاز الذي سيربط إسرائيل بقبرص  
واقعية هي بناء خط غاز يربط إسرائيل بتركيا وربطه بالغاز المصري، وبذلك   فإن اإلمكانية األكثر

 تتحول إلى محطة الغاز األهم التي يمكنها أن تشكل بدياًل من الغاز الروسي.
ق عندما  المؤلمة  السياسية  بالعملة  تركيا  دفعت  إسرائيل،  مع  العالقات  تطبيع  أجل  ترحيل من  ررت 

أراضيها "حماس" من  بنشاط سياسي  مسؤولين في  بالقيام  لن تسمح  أنها  الحركة  لقيادة  ، وأوضحت 
على أراضيها بعد اآلن، والمؤكد أعمال عسكرية للحركة. وفي الوقت ذاته، تقترح تركيا خدماتها من  

تحاول إسرا متبرعة  دول  إلى مجموعة  تنضم  أن  ويمكن  إعمار قطاع غزة،  إعادة  تجنيدها  أجل  ئيل 
ت بمشاريع  قدمًا  الدفع  فإن  بهدف  إسرائيلي،  سياسي  مسؤول  وبحسب  القطاع.  في  اقتصادية  طوير 

"تركيا يمكن أن تقنع قطر بتأسيس عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتبرير ذلك بالحاجة إلى مساعدة 
 الفلسطينيين في القطاع، وليس هم فقط." 
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رة األولى في سنة  لمشاكل مع الجيران"، والتي تم طرحها للم تبّنت تركيا من جديد سياسة "تصفير ا
بنتيجة كاسحة. َمن صاغ هذه الرؤية كان  2002 "العدالة والتنمية" باالنتخابات  ، بعد أن فاز حزب 

كانت   حين  الماضي،  عكس  وعلى  إنه  حينها،  لـ"هآرتس"،  قال  الذي  أوغلو  داود  أحمد  البروفيسور 
المناوشات و  تعاني جراء  المجاورة، كسورية وإيتركيا  الدول  تكون  الصراعات مع  تنوي اآلن أن  ران، 

جسرًا ما بين الشرق والغرب. ولتحقيق هذا، عليها أواًل تحسين عالقاتها مع الجيران. بعدها، تم تعيين 
، بعد خالفات بينه وبين  2016داود أوغلو في منصب رئيس الحكومة التركية، لكنه استقال في سنة  

لم يتبّق من رؤيته الكثير. ففي سنة   واحد.رضته لما اتضح الحقًا أنه ُحكم الرجل الأردوغان، ومعا
، تم قطع العالقات ما بين إسرائيل وتركيا بصورة تامة تقريبًا، في أعقاب قضية أسطول الحرية 2010

ذ إلى غزة. بعد ذلك بعام، قطعت تركيا عالقاتها مع سورية بسبب المجازر التي ارتكبها النظام من
ا2011سنة   قطع  تم  ونصف،  بعام  وبعدها  عبد ،  الرئيس  أقال  أن  بعد  والقاهرة،  أنقرة  بين  لعالقات 

الفتاح السيسي الرئيس المنتخب، محمد مرسي، المنتمي إلى "اإلخوان المسلمين"، واعتقله، ثم واجه  
لسعودية  الكثير من االنتقادات من طرف أردوغان، الذي رفض االعتراف بشرعية رئاسة السيسي. ا

ترك في  رأوا  والبحرين  السفير  واإلمارات  أقوال  بحسب  اإليراني،  التهديد  من  أكثر  خِطرًا"  "تهديدًا  يا 
اإلماراتي في واشنطن. ومن بين جميع الدول في الخليج، قطر هي الوحيدة التي استمرت في تطوير  

 العالقات مع تركيا. 
هاكات  تحاد األوروبي. في البداية، بسبب االنتوفي الوقت ذاته، تراجعت العالقات ما بين تركيا واال 

داخل  الكردية  األقلية  ضد  العنيف  والصراع  التعبير،  حرية  وقمع  اإلنسان،  حقوق  بمجال  المستمرة 
تركيا، وبعدها بسبب الخالف على التنقيب عن الغاز الذي قامت به تركيا في البحر المتوسط، في  

ت أنها  واليونان  قبرص  من  كل  يّدعي  توق منطقة  تم  الذي  الالجئين  اتفاق  سيادتها.  بين  حت  ما  يعه 
، وبحسبه، ستكبح تركيا نزوح الالجئين السوريين إلى االتحاد 2016تركيا واالتحاد األوروبي في سنة  
مليارات يورو، ستحصل عليها من االتحاد، إلى جانب اتفاقيات    6األوروبي، عبر أراضيها، مقابل  

من التأشيرة لم يحدث، وال تزال   ا، لم يبدد التوتر بين الطرفين. اإلعفاءاإلعفاء من التأشيرة لمواطنيه
كأداة ضغط.  الالجئين  اتفاق  بفّض  وتهدد  الكردي"،  اإلرهاب  بـ"تشجيع  األوروبية  الدول  تتهم  تركيا 
نذكر   تقريبًا، ومّرت كما  ُكتب كل شيء  بايدن وأردوغان  الرئيس األميركي جو  بين  الود  وعن عدم 

 اصل مع نظيره التركي.على انتخاب الرئيس األميركي قبل أن يتو  أشهر طويلة
سنة   مطلع  في  العميقة  االقتصادية  األزمة  بعد  العزلة،  هذه  كسر  أردوغان  عليه  2018قرر  كان   .

الثاني   كانون  حتى  رفع    -  2021االنتظار  السعودية،  رأسها  وعلى  الخليج،  دول  قررت  حينها، 
والذي   قطر،  على  المفروض  الطريق  الحصار  ُفتحت  بعدها  أعوام،  ثالثة  الخليجية.  استمر  للدول 
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إلى   أدى  ليبيا،  في  الحرب  في  وأيضًا  الثنائية،  العالقات  في  وقطر  تركيا  بين  ما  الوطيد  التعاون 
استئناف   قررت  التي  األولى  اإلمارات  كانت  الخليجية".  الدول  "أعداء  جانب  إلى  تركيا  تموضع 

مع إسرائيل بحدة، حتى    من أن أردوغان هاجم توقيع اتفاق التطبيعالعالقات مع تركيا، على الرغم  
أنه هدد بإعادة السفير التركي. بعدها، بدأ بعملية جس للنبض في إسرائيل ومصر، ونجاحه األكبر  
كان في تجديد العالقات ما بين تركيا والسعودية في نيسان من العام الحالي، في مقابل إغالق ملف  

الص قتل  في  االتحقيق  إلى  المحاكمة  ونقل  الخاشقجي  جمال  من  حافي  أردوغان  وحصل  لسعودية. 
الدولتين الخليجيتين على تعهدات باستثمار مليارات الدوالرات، وهو ما سيساعد على تحسين الوضع  
االقتصادي التركي، الذي تستصعب تركيا ترميمه. بعد عام، ستجري االنتخابات الرئاسية في تركيا،  

في أعقاب االحتجاجات والغضب في   ون على أردوغان طرح إنجازاته االقتصاديةوإلى حينها، سيك
سياسية   عالقات  منظومة  التي    -اقتصادية  –تركيا.  األقوى  الورقة  هي  المنطقة  دول  مع  داعمة 

 عامًا. 20سيحاول أردوغان أن يضمن من خاللها استمرار حكمه المستمر منذ 
 "هآرتس" 
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