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 مع القاهرةرئيا الباباك تولم إلى م ر لتهدئة األزمة   .1
العام  :  2022/ 21/8.نت،  الجزيرةذكرت   األمن  جهاز  رئيس  أن  اإلسرائيلية  البث  هيئة  أعلنت 

اليوم توجه  )الشاباك(  ما   ،األحد   ]أمس[اإلسرائيلي  لتهدئة  محاولة  في  اجتماعات  لعقد  مصر  إلى 
رات المصرية  وأضافت هيئة البث أن رئيس الشاباك سيلتقي رئيس المخاب  وصفتها باألزمة مع القاهرة.

معة إلسرائيل، على خلفية العملية العسكرية األخيرة في عباس كامل الذي ألغى زيارته التي كانت مز 
تفاصيل إضافية عن الزيارة كما لم يصدر تعليق فوري من القاهرة    ولم تقدم الهيئة اإلسرائيلية  غزة.

 على ما أوردته. 
أكد مسؤول :  نضال محمد وتد ، عن  غزة  و  هرة ، من القا21/8/2022، لندن،  العربي الجديدوأضافت  

غزة   قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  بين  القاهرة  تقودها  التي  الوساطة  على  ُمطلع  مصري 
االح عباس  وحكومة  للقاء  األحد،  القاهرة،  إلى  بار،  الشاباك رونين  اإلسرائيلي، وصول رئيس  تالل 

اس  كامل. ذكر  متحفظًا عن  المصري،  المسؤول  "هد وكشف  بار  زيارة  أن  الجديد"،  لـ"العربي  فها  مه 
حكومة   سببته  الذي  الحرج  أعقاب  في  الجانبين،  بين  المحتقنة  األجواء  تلطيف  محاولة  الرئيس 

للقاهرة، بعدما تنصلت من االلتزامات الخاصة باتفاق وقف إطالق النار بين حركة الجهاد االحتالل،  
ولفت المسؤول إلى    من أغسطس/آب".  5ع غزة في  وجيش االحتالل، عقب العدوان الذي شهده قطا

أن بار "من المقرر أن يطلع كامل على خريطة تنفيذ التعهدات، وموعد إطالق سراح األسيرين خليل  
النار".عواود  إطالق  وقف  قرار  محور  كان  الذي  البند  وهو  السعدي،  وبسام  المسؤول   ة  وكشف 

تم التوصل  المصري أن بار "من المقرر أيضًا أن يطلع رئيس ا لمخابرات المصري، على آخر ما 
جنديًا مصريًا قتلوا في مواجهة   20عن المقبرة الجماعية التي دفن بها نحو    إليه بشأن جهود البحث 

جيش  عام    مع  القدس".  1967االحتالل  من  لـ"العربي   بالقرب  فلسطيني،  مسؤول  قال  غزة،  وفي 
رأس الوفد األمني الذي سيزور القطاع بعد زيارة  الجديد"، إّن الوزير عباس كامل كان يفترض أّن يت

  من الممارسات اإلسرائيلية على األرض وعدم تنفيذ بنود   تل أبيب قبل أيام، لكن "االنزعاج" المصري 
المصرية.   الخطة  النار، غّير من  الذي فضل عدم ذكر    وقف إطالق  الفلسطيني،  المسؤول  وذكر 

على األغلب مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة  اسمه، أّن وفدًا أمنيًا مصريًا، سيرأسه  
الزيارة بعد أيام  يزال ينتظر الترتيبات لزيارة غزة وتل أبيب، ورجح أّن تتم    اللواء أحمد عبد الخالق، ال

وأوضح أّن حركة    من زيارة رئيس الشاباك للقاهرة ولقائه المسؤولين المصريين وعلى رأسهم كامل.  
أ تلقت  بعمل"الجهاد"  مصر  من  تأكيدات  مرة  من  األسير  كثر  معاناة  إنهاء  أجل  من  "الدؤوب"  ها 

 السعدي.العواودة، والعمل الجاد إلطالق سراح القيادي البارز في الحركة الشيخ 
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 "إسرائيل"مع   ت أنقرةعالقااستئناف  ببأناألتراك يسعون لطمأنة عباس ": البرق األوسط" .2

هللا   ا  أنقرة:  -رام  السفير  لدى  أعلن  أن  الجملفلسطيني  مصطفى،  فائد  التركية،    السلطة هورية 
يبدأ االثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستغرق ثالثة أيام،  محمود عباس،    يةفلسطين ال

الرئيس   من  إردوغان.بدعوة  طيب  رجب  لـ»الشرق .  التركي  مطلعة  فلسطينية  مصادر  وأكدت 
لطمأ يسعون  األتراك  أن  على  األوسط«،  يكون  لن  إسرائيل  مع  العالقات  استئناف  بأن  عباس  نة 

أنقرة دعم  األتراك    حساب  حث  أجل  من  العالقة  هذه  من  االستفادة  يريد  عباس  وأن  للفلسطينيين، 
ألعم  لوقف  إسرائيل،  على  ثانية. للضغط  جهة  من  السياسية  العملية  ودفع  جهة  من  األحادية    ال 

عضوية    دعم تركيا لمحاولة فلسطين الحصول على  وحسب المصادر، سيناقش عباس مع إردوغان
يحات  كاملة في األمم المتحدة، وهي جهود اصطدمت بحملة إسرائيلية ألمانية ضد عباس بعد تصر 

الهولوكوست  حول  للجدل  ذل  ..مثيرة  التركي،  ومقابل  الخارجية  وزير  لسان  على  أنقرة  حرصت  ك، 
ال عن  تتخلى  لن  بأنها  التأكيد  أوغلو،  جاوش  العالقات مولود  استئناف  رغم  الفلسطينية،  قضية 

 الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. 
 22/8/2022البرق االوسط، لندن، 

 
 للمانحين االستمرار في برنامج االصالحات الذي تم تقديمم يؤكد  عباس .3

األوروب   يةفلسطين ال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا االتحاد  برام هللا، ممثل  األحد،  ي  محمود عباس، 
بورغسدورف. بإغالق عدد من  عباسوأكد    سفن كون فون  المتمثلة  ، رفضه لإلجراءات اإلسرائيلية 

االعضاء ودوله  األوروبي  االتحاد  موقف  مثمنا  الفلسطينية،  الحقوقية  الخصوص،    المؤسسات  بهذا 
برنامج  االستمرار في    عباسوأكد    والذي يتطلب موقفا عمليا دوليا إلرغام إسرائيل عن التراجع عنها.

الوطنية على  االصالح المصالحة  تحقيق  في مساعي  قدما  والمضي  للمانحين،  تقديمه  تم  الذي  ات 
امة عند ضمان عقدها في  ساس قبول الجميع بالشرعية الدولية، واالستعداد للذهاب لالنتخابات العأ

 القدس.
 21/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لمدني مرفوض ونجري ات االت لوقف هذه االستفزازاتات المجتمع ا: إغالق مؤسسعباس .4

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء السبت، برام هللا، وفدًا من ممثلي مؤسسات :  رام هللا
األطفال،   عن  للدفاع  العالمية  والحركة  الضمير،  ومؤسسة  الحق،  مؤسسة  ضم:  المدني،  المجتمع 

عي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث واإلنماء، ولجان  واتحاد لجان العمل الزرا 
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لفلسطينية  وأكد خالل اللقاء، أن الفعل اإلسرائيلي المتمثل بإغالق هذه المؤسسات ا  العمل الصحي.
مرفوض ولن نقبل به إطالقًا، وستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح االحتالل وجرائمه  

 ألن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.   ضد شعبنا
 20/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 القدس بلحماية لألماكن الدينية وفير اتحذر من المساس بي "األق ى" وتطالب العالم بت السلطة .5

هللا الفلسطينية،  :  رام  الرئاسة  احذرت  األقص يوم  بالمسجد  مساس  أي  من  المساس  ىألحد،  أو   ،
الفلسطيني   للشعب  أحمر  خط  "األقصى"  أن  مؤكدة  المقدسة،  للمدينة  والتاريخي  القانوني  بالوضع 

واالسالمية. العربية  صادر  ولألمتين  صحفي  بيان  في  الـ    وجددت  الذكرى  في  إلحراق    53عنها، 
الدين لألماكن  الحماية  بتوفير  الدولي  للمجتمع  مطالبتها  المبارك،  األقصى  في  المسجد  والمقدسة  ية 

ن من عمليات الطرد من  مدينة القدس المحتلة، وحماية تراثها وحضارتها وحماية سكانها الفلسطينيي
 منازلهم والمالحقة وهدم بيوتهم واعتقالهم والتنكيل بهم. 

 21/8/2022المعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء و 
 
 أهيل" و"سعيد خوري لالستدامة" يضع حجر األساس لمبروعي "حسيب ال باغ للت عباس .6

"مبنى  :  رام هللا لمشروع  األساس  حجر  السبت،  مساء  عباس،  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  وضع 
لشركة   التابعين  لالستدامة"،  و"مبنى سعيد خوري  للتأهيل"  الصباغ  العالمية  حسيب  المقاولين  اتحاد 

CCC الخاص.((، بحضور عدد من اعضاء القيادة والمجتمع المدني والقطاع 
 ( العالمية   المقاولين  اتحاد  شركة  رئيس  جانبه،  إلى  CCCمن  االنتقال  أهمية  أكد  خوري،  (سامر 

و  واجتماعية،  وبيئية  اقتصادية  أهمية  من  عليه  يترتب  لما  اإلنشاءات،  قطاع  في  قال:  االستدامة 
و  الخضراء(،  )المباني  االستدامة  معايير  تراعي  التي  المباني  عدد  وزيادة  لنشر  تحقيقا  "نسعى  ذلك 

 فلسطين". لرؤيتنا بإنشاء مركز وطني لالستدامة والمباني الخضراء واالقتصاد الدائري في
 20/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تعلن فتح مكاتبها كمقرات مؤقتة للمؤسسات السبع التي أغلقها االحتالل  "المنظمة" .7

ظمة التحرير، األحد، عن فتح مكاتب  ن والمجتمع المدني في منأعلنت دائرة حقوق االنسا :  رام هللا
مؤخرًا.  اإلسرائيلي  االحتالل  اغلقها  التي  السبع  للمؤسسات  مؤقتة  كمقرات  خالل    الدائرة  ذلك  جاء 

طارئ  اغالق  اجتماع  االحتالل  قرار  على  الرد  سبل  لبحث  هللا،  برام  المنظمة  مقر  في  عقد   ،
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السبع، بحض الفلسطينية  والنقابات واالتحادات..المؤسسات  المؤسسات  وقال عضو   ور ممثلين عن 
أبو  واصل  المنظمة  في  الشعبية  والمنظمات  االتحادات  رئيس  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 

بدوره، قال نائب رئيس    ستواصل العمل، وستبحث مواجهة قرار إغالق المؤسسات.يوسف، إن اللجنة  
من مؤسسات المجتمع المدني التي تعزز صمود    7غالق االحتالل  حركة "فتح" محمود العالول: إن ا 

وخاطب  ومقدساته،  مؤسسات  وكافة  شعبنا  بحق  يوميا  يمارسها  التي  جرائمه  من  جزء  المواطنين، 
قا المؤسسات  الفلسطيني  ممثلي  "لستم وحدكم في مواجهة االحتالل ونفتخر بصمودكم والشعب  ئال: 

 خلفكم". 
 21/8/2022الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلومات

 
 دائرة القدس في منظمة التحرير تدعو لتوفير الحماية الدولية للبعب الفلسطيني ومقدساتم  .8

منظمة  :  القدس في  القدس  دائرة  شعبنا  أكدت  ابناء  بحق  الجرائم  مسلسل  أن  الفلسطينية،  التحرير 
على احراق    53لها، األحد، لمناسبة  وشددت الدائرة في بيان    ومقدساته ومقدراته لم تتوقف ومستمرة.

لكل   دينية  عقيدة  االقصى  المسجد  رأسها  وعلى  والمسيحية  االسالمية  مقدساتنا  أن  على  األقصى، 
ل قومية  وعقيدة  العالم  الفلسطيني.مسلمي  الشعب  ألبناء  وطنية  وعقيدة  العربية  دائرة    المة  وأكدت 

وا جهدا في تعزيز وحدتهم ورص صفوفهم  القدس في المنظمة أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يدخر 
سالمية والمسيحية ودحر االحتالل واقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها  والتصدي وحماية مقدساتهم اال

 . االبدية القدس الشريف
 21/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ى" سيؤدي لالنفجار : استمرار لرائم االحتالل في "األق ""التبريعي" الفلسطيني .9

في   اإلسرائيلي  االحتالل  جرائم  استمرار  أن  من  السبت،  يوم  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  حذر 
وقال "التشريعي"، في بيان تلقته "قدس برس"، إن "ما    االنفجار.المسجد األقصى المبارك سيؤدي إلى  

اإلسرائيلي   االحتالل  من  متواصل  عدوان  من  األقصى  المسجد  له  امتداد يتعرض  هو  ومستوطنيه 
قبل   إحراقه  الـ  عاًما".  53لجريمة  الذكرى  في  البيان  يد    53ويأتي  على  األقصى  المسجد  إلحراق 

كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القْبلي، في    -حينها -مستوطن يهودي متطرف، لتلتهم النيران  
 الجهة الجنوبية من المسجد. 

 20/8/2022، قدس برس
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 كاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين لنوب إفريقيا شر اشتية: فلسطين و  .10
قبل رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد في رام هللا، نائبة وزيرة العالقات الدولية والتعاون است :  رام هللا

ماشيغو كانديث  افريقيا  جنوب  لدى  -بجمهورية  إفريقيا  جنوب  جمهورية  سفير  بحضور  دالميني، 
وشدد اشتية على أن االحتالل اإلسرائيلي وممارساته على شعبنا هي أبشع    ينفلدت.فلسطين شون ب

التي صدرت أشك تقاريرها  في  الدولية  المؤسسات  من  العديد  ذكرته  ما  وهذا  العنصري،  الفصل  ال 
أن   مؤخرا. مؤكدا  الدولية،  المحافل  كافة  في  لحقوق شعبنا  أفريقيا  دعم جنوب  الوزراء  رئيس  وثمن 

وجن أهمي فلسطين  إلى  مشيرا  الدولتين،  وحماية حل  الدولي  والقانون  الحرية  في  أفريقيا شركاء  ة وب 
 تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على كافة األصعدة.

 21/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 عتقال أطفال بتهمة دوس راية فتح البرطة الفلسطينية تواصل ا .11

الفلسطينية اعتقال  الثا  لليوم :  طوباس التابع للسلطة  األطفال  لث على التوالي يواصل جهاز الشرطة 
عاما(، )أفرج عنه الحقا(، وكريم ماجد أبو عليان، ومازن نادر صوافطة،   11مؤمن احمد صوافطة )

وهما في الثالثة والرابعة عشرة من عمرهما، في قسم األحداث التابع لشرطة محافظة طوباس شمال 
الماضالضف األربعاء  مساء  "فتح"  حركة  راية  على  الدوس  بتهمة  المحتلة،  الغربية    17ي  ة 

آب/أغسطس، خالل حفل استقبال أسير محرر من سجون االحتالل اإلسرائيلي. وكان مقطع فيديو  
"فتح" ملقاة على األرض في حفل استقبال  يقفزون فوق راية لحركة  الثالثة وهم  انتشر لألطفال  قد 

المح سجون  األسير  في  عاما  عشر  ثمانية  دام  اعتقال  بعد  عنه  أفرج  الذي  صوافطة،  فراس  رر 
ووفق المعلومات التي حصل عليها مراسل "قدس برس" فإن التهمة التي وجهت لألطفال   الحتالل.ا

هي إثارة النعرات الطائفية، وهي ذاتها التي توجه إلى الغالبية العظمى من المعتقلين السياسيين في  
 ربية، إضافة إلى تهمة إهانة العلم. الضفة الغ

 20/8/2022، قدس برس

 
 ود االحتالل اإلسرائيلي الزهار: مهمة محور القدس إنهاء ول .12

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.محمود الزهار إن القدس ليست قضية عاصمة محتلة  
الحرام واألقصى   المسجد  بين  والربط  العقيدة اإلسالمية،  االنتماء  إنما هي جزء من  يعزز  أن  يجب 

االحتالل، وانهاء الوجود الصهيوني االسالمي للقدس.  وبين الزهار أن مهمة المحور هي زوال كيان 
عن فلسطين كإحتالل وبقية الدول كتدخالت.. وأشار الزهار إلى أن مقاومة الضفة باتت استنساخا  
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الص األوساط  في  ارباك  حالة  وإحداث  تطورها  حيث  من  غزة  جنازات لمقاومة  أن  مضيفًا  هيونية، 
ضاف الزهار أن كل من يتضرر من شهداء الضفة تدل على حالة وطنية كبرى مؤيدة للمقاومة وأ

االحتالل الصهيوني يجب أن ينضم لمحور التحرير، مثل سوريا ألن جزء منها محتل من الصهاينة، 
والمسي والشيعة  السنة  من  كبيرًا  عددًا  أن  إلى  الفتًا  كذلك،  قتلهم  ولبنان  لبنان  من  والدروز  حيين 

الم في محور  ينضموا جميعًا  أن  يجب  وبالتالي  إيران االحتالل  أن شكر  إلى  الزهار  ولفت  قاومة.. 
يأتي لدعمها لمحور المقاومة، مشددًا على قرب معركة وعد اآلخرة، ودعا إلى ضرورة أن نتجهز لها 

 ونعد العدة. 
 22/8/2022، فلسطين أون الين

 
 ًا عامًا حول صفقة تبادل أسرى واالحتالل يماطل ا إطار : عرضنلبارين .13

ول ملف الشهداء والجرحى واألسرى في حركة "حماس" أن "االحتالل  أكد زاهر جبارين مسؤ :  الدوحة
يماطل ويراوغ ويتاجر في قضية أسراه في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" عرضت إطارًا 

تبادل أسرى لكن اال  وقال جبارين    حتالل يماطل، وال يوجد جديد في هذا الملف.عامًا حول صفقة 
/الجزي قناة  لقاء على  مباشر/ مساء  خالل  اجماع وطني،  السبت رة  الفلسطينيين محل  إن األسرى   ،

وأوضح أن رئيس    وحركة "حماس" لن تتركهم  لوحدهم، ولن تكون المعركة داخل السجون لوحدها".
اسماعي "حماس"  لحركة  السياسي  كقطر المكتب  السياسية  األطراف  كل  مع  اتصاالته  بدأ  هنية،    ل 

وقال   إليصال ما يتعرض له األسرى داخل السجون من انتهاكات.وتركيا ومصر والجزائر وغيرهم،  
"المقاومة وعلى رأسها حماس ستساند األسرى، حتى تحريرهم"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيقف  

 م. سدا منيعا أمام إجراءات االحتالل بحقه
 20/8/2022، قدس برس

 
 فلسطينيات بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في قلقيلية  3قوات االحتالل تعتقل  .14

السبت،   اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  غربي    3اعتقلت  العسكري،  "إلياهو"  حاجز  على  فلسطينيات 
ث  يئة الب وقالت ه  مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على عناصرها.

ت تقل النساء الثالث واعتقلهن بعد العثور على قطعة سالح  اإلسرائيلية إن الجيش أوقف سيارة كان
وفي    "كارلو" ورسالة انتحار، وخريطة بحوزتهن، إضافة لعدم امتالكهن تصريح دخول إلى إسرائيل.

أنه   ادعى جيش االحتالل  له،  األولي-بيان  التحقيق  ال  -وبحسب  النساء  أن  ثالث من سكان  تبين 
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تبلغ اثنتان  وبينهن  نابلس،  العمر    مدينة  منهما من  واحدة  الهجوم على    26كل  تنفيذ  عاما، حاولن 
 المعبر.

 20/8/2022.نت، الجزيرة
 
 إطالق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة واالحتالل يقتحم سلواد بحثا عن المنفذ .15

أمس السبت عن تعرض حافلة إسرائيلية  أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي في وقت متأخر من مساء  
الغربية.تقل   بالضفة  هللا  رام  شرقي  سلواد  بلدة  من  بالقرب  نار  إلطالق  الجيش    مستوطنين  وقال 

اإلسرائيلي عبر حسابه في تويتر إنه لم تقع إصابات، مشيرا إلى أن القوات اإلسرائيلية تفتش المنطقة  
 بحثا عن المشتبه فيهم.

بلدة سلواد بحثا عن مطلق النار    ات االحتالل اقتحمت إعالم فلسطينية أن قو من جهتها ذكرت وسائل  
 على الحافلة اإلسرائيلية. 

 21/8/2022.نت، الجزيرة
 
 قيادي في حماس يدعو للتوحد في معركة األق ى ودعم صمود المقدسيين  .16

"ل:  الدوحة الفلسطينيين  الخارج،  إقليم  في  "حماس"  قيادة  عضو  سعيد،  الجبار  عبد  في  دعا  لتوحد 
ا واألقصى، إلطفاء  القدس  هذا".معركة  يومنا  حتى  يتوقف  لم  الذي  الصهيوني  سعيد   لحريق  دعوة 

وأكد سعيد أن "قدسية المسجد األقصى   إلحراق المسجد األقصى.  53جاءت في بيان، في الذكرى الـ  
اني"، مشددًا  قضية عقيدة، في ظل ما يتعرض له من مخاطر الهدم والتهويد والتقسيم الزماني والمك

ودعا سعيد    كة وعنوانها، وسنبذل مع شعبنا كل غال ونفيس دفاعًا عنه".على أن األقصى "لّب المعر 
الفلسطينيين في الضفة "لالنتفاض بشكل دائم ومتواصل ومتصاعد مع العدو المحتل، والوقوف سدًا  

 منيعًا في وجه مخططات التهويد، والسعي لتغيير الواقع فيه".
 21/8/2022، قدس برس

 
 تدعوان إلى الدفاع عن "األق ى"  إلحراقم.. حماس والجهاد 53في الذكرى الي  .17

دعت حركتا "حماس" والجهاد اإلسالمي، يوم األحد، األمتين العربية واإلسالمية إلى الدفاع  :  رام هللا
اإلسرائيلية. االنتهاكات  وجه  في  األقصى  المسجد  ع   عن  منفصلين، صدرا  بيانين  في  ذلك  ن  جاء 

 إلحراق المسجد األقصى.  53في الذكرى الـ  الحركتين،
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في بيانها: "إن األمتين العربية واإلسالمية التي تداعت لنصرة األقصى بعد    حركة "حماس"،وقالت  
، مدعّوتان اليوم لتحّمل مسؤولياتهما التاريخية في التحّرك العاجل لحمايته  1969جريمة إحراقه عام  

فت: "ال سيادة وال شرعية لالحتالل على شبر من المسجد وأرد   المه".من أخطار تهويده وطمس مع
أو تغيير معالمه". تهويده  المخططات في  تفلح كل  بدورها، قالت   األقصى، فهو وقٌف إسالمي لن 

الجهاد عربي  حركة  كل  على  واجب  واستردادها  العدو  مع  الصراع  جوهر  "القدس  إن  بيانها  في   ،
ب  ومسلم". "المقاومة  أشكالها  وأضافت:  عربية  كل  وستظل  القدس  عن  للدفاع  الوحيد  السبيل  هي 

 وطالبت الحركة الفلسطينيين "بمواصلة الدفاع عن المسجد األقصى بكافة الطرق". إسالمية".
 21/8/2022، قدس برس

 
 حماس ترفض فتح البرطة األلمانية تحقيًقا حول ت ريحات عباس .18

الشرطة األلمانية فتح تحقيق  ا  أعربت حركة "حماس"، السبت، عن رفضه:  الدوحة وإدانتها إلعالن 
االحتالل  بجرائم  المتعلقة  تصريحاته  خلفية  على  عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  بحق 

أخرى،    اإلسرائيلي. "مرة  بيان:  في  بدران،  الحركة، حسام  في  الوطنية  العالقات  مكتب  رئيس  وقال 
الص لالحتالل  انحيازها  الدولية  القوى  الفلسطيني،  هيتثبت  لشعبنا  التاريخية  للحقوق  وتنكُّرها  وني، 

وأضاف بدران: "مهما حاولت هذه القوى تشويه الحقيقة،    ولمعاناته الممتدة ألكثر من سبعة عقود".
الفلسطينية مهما   الرواية  تفلح في طمس  فإنها لن  بمكيالين،  آذانها عما لحق بشعبنا، والكيل  وصم 

وان، أمام كل ما يجري من استهداف لشعبنا وقضيته، التقدم عملًيا في  ألوأكد أنه "آن ا  طال الزمن".
إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، تقوم على الشراكة الكاملة في إطار قيادة وطنية جامعة، ووفق 

 برنامج وطني كفاحي يعتمد المقاومة الشاملة في مواجهة االحتالل". 
 20/8/2022، قدس برس

 
 طة ألمانيا تحقيقا في ت ريحات عباسر شالجهاد تدين فتح  .19

غزة بحق  :  قطاع  تحقيًقا  ألمانيا  فتح شرطة  السبت،  فلسطين،  في  اإلسالمي"  "الجهاد  حركة  أدانت 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على خلفية تصريحاته التي شبه فيها ممارسات االحتالل  

 اإلسرائيلي بمحرقة "الهولوكوست".
األلمانية  الحركة، خالالقيادي في  وقال    الشرطة  "موقف  إن  "قدس برس"  تلقته  بيان  البطش، في  د 

الشعب". لمعاناة  والتنّكر  لالحتالل،  واالنحياز  المعايير،  ازدواجية  أوجه  أحد  أن   ُيمثل  وأضاف 
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الم  "تصريح الرئيس عباس جزء من الرواية الوطنية الفلسطينية، التي ُيدافع عنها شعبنا في وجه الع
 االحتالل الصهيوني". لكشف جرائم بأسره، 

 20/8/2022، قدس برس
 

 الغربية   تعتزم فرض قيود لديدة على دخول وإقامة األلانب في الضفة "إسرائيل" .20
قادة    -القدس   حذر  الصارمة    16"األيام":  اإلسرائيلية  القيود  خطورة  من  إسرائيلية  يسارية  منظمة 

إقامة األجانب، بمن فيهم مواطنو الدول األعضاء  الجديدة التي تعتزم إسرائيل فرضها على دخول و 
 تحاد األوروبي، في الضفة الغربية. في اال

جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى جوزيب بوريل، الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية  
 في االتحاد األوروبي، ودعوه فيها لسرعة التدخل لمنع إسرائيل من تطبيق هذه القيود. 

في  وقالو  "كقاد ا  لـ"األيام"،  عنها  نسخة  التي وصلت  حقوق  رسالتهم  منظمات  أهم  من  عشرة  لـست  ة 
على  الجديدة  الصارمة  اإلسرائيلية  القيود  تدخلكم ضد  نطلب  أن  نود  إسرائيل،  في  والسالم  اإلنسان 

 ية". دخول وإقامة األجانب، بمن فيهم مواطنو الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، في الضفة الغرب
قبل   من  األسباب  من  سبب  الغربية ألي  الضفة  إلى  السفر  عمليا  الجديدة  القواعد  "ستمنع  وتابعوا، 
مواطني خمس دول، وهي األردن ومصر والبحرين والمغرب وجنوب السودان، وستنطبق هذه القواعد  

 أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة". 
ي الذين  األوروبيين  فإن  "لذلك،  انه  إلى  الخمس  ولفتوا  الدول  إحدى  من  سفر  جواز  أيضا  حملون 

كورة أعاله سيخضعون لتمييز صارخ وسُيمنعون من العمل أو الدراسة أو التدريس أو زيارة أفراد المذ 
 األسرة في الضفة الغربية". 

 22/8/2022األيام، رام هللا، 
 
 استقالة مدير البركة اإلسرائيلية الم ّنعة لبرنامج "بيغاسوس"  .21

ف   -القدس   أعلنت،    أ  التجسس  ب:  لبرنامج  المصّنعة  اإلسرائيلية  أو«  أس  »أن  شركة  أمس، 
»بيغاسوس« استقالة مديرها العام، مضيفة: إنها »ستعيد تنظيم« أنشطتها، باإلضافة إلى نّيتها إعادة  

 تركيز مبيعاتها في أسواق الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي.
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اليوم إعادة تنظيم الشركة،    -أن أس أو   -علن  انس برس: »تته وكالة فر وقالت الشركة، في بيان تلق
واستقالة المدير العام شاليف هوليو الذي سيحّل مكانه يارون شوهات، وهو المدير الحالي للعمليات 

 وسيترأس عملية إعادة التنظيم«. 
»تبقى  لكي  عملياتها  و«تبسيط«  أنشطتها«،  مجموع  تنظيم  »ستعيد  أنها  إلى  أكبر   ولفتت  إحدى 

 ولوجيا في العالم« وترّكز مبيعاتها على »الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي«. شركات التكن
، وجدت »أن.أس.أو« نفسها في صلب فضيحة تجّسس عالمية، بعد تحقيق نشرته  2021وفي العام  

  التجّسس على تّموز، وكشف أّن برنامج »بيغاسوس« سمح ب  18وسيلة إعالمّية دولّية اعتبارًا من    17
صاحب شركة في   65ناشطًا حقوقيًا، و  85شخصّية سياسّية، و  600صحافيًا، و  180عن    ما ال يقلّ 
 دول عّدة.

 ويمكن لبرنامج »بيغاسوس« أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف نّقال ويحصل على بياناته. 
فقط، دول  إلى  البرمجية  هذه  تبيع  أنها  الشركة اإلسرائيلية  أكدت  أن    ولطالما  تحظى عملية  وينبغي 

 البيع بموافقة السلطات اإلسرائيلية المسبقة.
 22/8/2022األيام، رام هللا، 

 
 المسجد األق ى يت اعدان دّ الخطيب لي"األيام": الحرائق والحقد ض .22

اعتبر الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس،   أرناؤوط:عبد الرؤوف  
الذكرى  في  أنه  الـ    لـ"األيام"  المسجد    53السنوية  والحقد ضد  الحرائق  فإن  األقصى  المسجد  إلحراق 

قد وقع نتيجة التعصب الديني    1969وقال، "ال شك أن إحراق المسجد األقصى في العام    يتصاعدان.
المسجد األقصى المبارك وضد المساجد اإلسالمية ومن المؤسف جدا أنه لغاية اآلن وفي هذه    ضد 

نال زلنا  ما  محاولة األيام  في  وخاصة  اإلسالمي  المكان  هذا  على  الحقد  من  نوعا  هناك  بأن  حظ 
وحذر الشيخ الخطيب من    ضعه الديني والقانوني والتاريخي".المتطرفين العمل على تهويده وتغيير و 

القصور  منطقة  في  يحصل  كما  وتخريب  حفريات  من  األقصى  المسجد  محيط  في  يجري  "ما  أن 
الوقفية وما يشاع   باسم  األموية  المسجد األقصى  انه سيتم تسجيل األراضي في محيط  ويتردد عن 

لبها من الوقف اإلسالمي هو أمر مبرمج ومخطط  حكومة إسرائيل أو أي جهة أخرى مهما كانت وس
قصى وضد أمالك المسلمين في هذه المدينة المقدسة وهو أيضا خطير جدا مثلما  ضد المسجد األ

 ".1969حدث العام 
 21/8/2022، األيام، رام هللا
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 االحتالل يمدد اعتقال السعدي ويرفض اإلفراج عن عواودة .23

مددت محكمة عوفر العسكرية اعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي حتى الخميس المقبل،  
وذلك إلعداد الئحة اتهام ضده، في حين رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلفراج عن األسير خليل  

المضر  منذ  عواودة  الطعام  )  يوما.   162ب عن  السعدي  الدفاع عن  الم  61وتتهم هيئة  حكمة  عاما( 
ممكنة. فترة  أطول  االعتقال  رهن  عليه  لإلبقاء  قديمة  ومواد  قرائن  إلى  باالستناد  ووجه    اإلسرائيلية 

السعدي رسالة للحضور قال فيها "الرحمة للشهداء، وتحية ألبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان"،  
 أن يجبره شرطي إسرائيلي على الجلوس ويمنعه من إكمال حديثه. قبل 

ذاته، رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلفراج عن األسير خليل عواودة المضرب عن في السياق  
وفي أعقاب جلسة استماع، أصدرت المحكمة قرارا يسمح بزيارة األسير عواودة  يوما. 162الطعام منذ 

 ه".في مستشفى "أساف هروفي
 21/8/2022.نت، الجزيرة

 
 تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية آالف العمال الفلسطينيين يحتجون على  .24

المحتلة العسكرية اإلسرائيلية  :  القدس  المعابر  األحد، على  الفلسطينيين، فجر  العمال  اعتصم آالف 
المحتلة عام   الفلسطينية  الغربية واألراضي  اتفاق48بين الضفة  بين االحتالل   ، احتجاًجا على  ُأبرم 

ورفع العمال شعارات رافضة   بهم عبر البنوك الفلسطينية.تحويل روات  والسلطة الفلسطينية، يتم بموجبه
لتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية، وطالبوا السلطة واالحتالل بالتراجع عن هذا القرار، ومهددين 

االحتجاجية. خطواتهم  برس"    بتصعيد  "قدس  مراسل  للوقال  األكبر  االحتجاج  معبر إن  عند  عمال 
 لضفة(.الطيبة جنوب طولكرم )شمال ا

قبل   من  رواتبهم  من  أجزاء  القتطاع  مقدمة  ويعتبرونه  القرار،  من  الفلسطينيون  العمال  ويتخوف 
في   80الحكومة الفلسطينية، على غرار ما يحدث مع رواتب الموظفين الحكوميين، والذين يتقاضون  

 أن الحكومة  تعاني من أزمة مالية.  منذ عدة شهور، بزعم  المئة من رواتبهم
 21/8/2022، قدس برس

 
 مبنى بالضفة والقدس خالل أسبوعين  50"أوتبا": "إسرائيل" هدمت  .25

قال تقرير دوري لألمم المتحدة، السبت، إن السلطات اإلسرائيلية "هدمت أو صادرت  :  الضفة الغربية
مبنى في المنطقة )ج( بالضفة الغربية والقدس، خالل    50أو أجبرت مواطنين فلسطينيين على هدم  

بناء    .أسبوعين" تصاريح  وجود  عدم  بحجة  هدمت  "المنازل  أن  تقريره،  في  "أوتشا"،  مكتب  وأوضح 
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تهجير  إسرائيلية،   هدمها عن  بينهم    55وأسفر  بُسبل عيش    28فلسطينيا  لحقت أضرار  كما  طفال، 
آب/أغسطس الجاري،    15و  2وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة بين    مواطنا آخرين".   220حوالي  

 من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من مانحين". مبنى  12أن "
 20/8/2022، قدس برس

 
 سفر عبر مطار "رامون" إلى ألل غير مسمى تأليل ال .26

للفلسطينيين من    -القدس   شينخوا: أعلنت إسرائيل، أمس، عن تأجيل خطة للسماح برحالت جوية 
وقال    محدد، قبل يوم من موعد الرحلة األولى.مطار "رامون" أقصى جنوب إسرائيل، إلى موعد غير  
ليف عوفر  اإلسرائيلية،  المطارات  هيئة  باسم  الخاصة  المتحدث  الجوية  الرحالت  إن  بيان:  في  لر، 

بالفلسطينيين من سكان الضفة الغربية عبر مطار رامون "تم تأجيلها"، مضيفًا: إنه "لم يتحدد موعد 
كيد موعد جديد النطالق الرحالت، سيتم إعالم وسائل اإلعالم  وتابع ليفلر: "عندما يتم تأ  جديد بعد".

 التي أدت إلى تأجيل الخطة.والجمهور". ولم يوضح ليفلر األسباب 
 22/8/2022، رام هللا، األيام

 
 االحتالل ي ّر على هدم منبآت مسافر يطا  .27

رام هللا   أمس  -الخليل،  العليا،  اإلسرائيلية  المحكمة  هدم  "األيام"، وكاالت: رفضت  لوقف  التماسًا   ،
وي المسافر: إن وقال نضال يونس، رئيس مجلس قر   مسكنًا ومنشأة، في مسافر يطا.  32مدرستين، و

محكمة االحتالل أصدرت، أمس، قرارًا برفض االلتماس الذي تقدم به أهالي أربعة تجمعات سكنية  
مدرسة   بهدم  االحتالل  قرار  ضد  والطوبا(،  وصفى،  والفخيت،  تجمع  )جنبا،  في  الثانوية  المسافر 

 الفخيت، ومدرسة جنبا األساسية، إضافة إلى عدد كبير من المساكن والمنشآت. 
من أيار الماضي قرارًا برفض االلتماس   5يذكر أن محكمة االحتالل العليا كانت قد أصدرت في   

ان، والمجاز، ومغاير  تجمعًا سكنيًا )جنبا، والمركز، والحالوة، والفخيت، والتب  12الذي تقدم به أهالي  
الل الذي صدر عام  العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة(، ضد قرار االحت

على  1981 يزيد  ما  وإعالن  كامل،  بشكل  المسافر  منطقة  بإغالق  والقاضي  من    30،  دونم  ألف 
يعني هدم ما  بالسكان،  مأهولة  بأنها  مناطق مغلقة، غير مكترثة  يقارب  أراضيها  ما  وتهجير   4ها، 

 آالف مواطن. 
 22/8/2022، رام هللا، األيام
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 رين لي"األيام": مؤسسة الحق ستبقى تعمل رغم االضطهادلبا.. ًا من "الباباك"تهديدتلقى  .28

أكد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، لـ"األيام"، أن "مؤسسة الحق    عبد الرؤوف أرناؤوط:
وأشار شعوان إلى أنه تلقى، صباح   ا واجهت من اضطهاد وتهديد إسرائيلي".تعمل وستبقى تعمل مهم

ًا من شخص عرف نفسه على أنه "فهد" من جهاز المخابرات اإلسرائيلي  أمس، اتصااًل هاتفيًا تهديدي
وقال: "االتصال الذي جرى معي   "الشاباك"، الذي استدعاه للتحقيق في معسكر "عوفر" قرب رام هللا.

أننا   ندرك  ونحن  التخويف،  من  وهو جزء  المؤسسات،  والضغط إلسكات  التهديد  استمرار  من  جزء 
احتالل   سلطة  مع  عدالة".نتعامل  وال  قانون  فيها  يوجد  واالضطهاد   ال  التهديد  كل  "رغم  وأضاف: 

 فنحن مستمرون، وهم يعلمون جيدًا أننا مستمرون". 
 22/8/2022، ، رام هللااأليام

 
 ندوة لفلسطينيي الخارج: يجب الدخول في معركة فاصلة مع االحتالل لحماية األق ى .29

خارج، منير شفيق، إلى "الدخول في معركة فاصلة  دعا رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي ال:  عمان
وقف   أجل  من  الساحات(،  )وحدة  لشعار  حقيقيًة  ترجمًة  تكون  اإلسرائيلي،  االحتالل  اقتحامات مع 

المبارك". األقصى  للمسجد  الشعبي    االحتالل  "المؤتمر  نظمها  التي  االلكترونية  الندوة  في  وقال 
ا بمناسبة  األحد،  مساء  الخارج"  الـلفلسطينيي  "اقتحامات    53لذكرى  إن  األقصى،  المسجد  إلحراق 

وأكد شفيق على    ".48األقصى يجب أن تواجه بانتفاضة شعبية واسعة في الضفة الغربية، ومناطق الـ
ضرورة أن "ال ترفع المقاومة في غزة أصابعها على الزناد حماية لألقصى"، الفتًا إلى أن "استمرار  

 قف". االقتحامات أمر خطير يجب أن يتو 
من جهته؛ قال النائب في البرلمان األردني، ينال فريحات، إن األردنيين كانوا في طليعة األمة للدفاع 

ارك، مؤكدًا أنهم "ما زالوا على مستوى الحدث، وهم يعلنون والءهم المطلق  عن المسجد األقصى المب
 للقضية الفلسطينية". 

" أن  عمرو،  زينة  المقدسية  المرابطة  أكدت  االحتالل  بدورها؛  قَبل  من  للتنكيل  يتعرضن  المرابطات 
  اإلسرائيلي صباح مساء".

القيام   في  بـ"التقصير  األردنية  األوقاف  وزارة  عمرو  تجاه  واتهمت  التاريخية  ومسؤولياتها  بواجباتها 
األقصى"، مشيرة إلى أن "إدارة األوقاف لم تعد قادرة على مواجهة انتهاكات االحتالل في المقدسات" 

 ولها. وفق ق
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إن   البلبيسي،  حلمي  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  في  القدس  لجنة  رئيس  قال  جانبه؛  من 
ا في  االحتالل  أشعله  الذي  مشتعاًل"."الحريق  زال  ما  األقصى  القدس    لمسجد  "أهل  أن  وأضاف 

 ت". يتوقعون منا أكثر من بيانات الشجب واإلدانة، فدعم األقصى ال يقتصر على البيانات والندوا
 21/8/2022، قدس برس

 
 إعالم إسرائيلي: اتفاق بحري مرتقب بين تل أبيب وبيروت يتضمن تنازال ثنائيا .30

أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازال    ،اإلسرائيلية أمس األحد   12ذكرت القناة  
ولم يصدر   ا من الساحل.إسرائيليا عن منطقة داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قرب

األمنية   "المؤسسة  بأن  أفادت  التي  القناة،  ذكرته  ما  حول  فوري  تعليق  أي  اللبنانية  السلطات  عن 
وأوضحت   ستفزاز حزب هللا قبيل توقيع االتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان".اإلسرائيلية متخوفة من ا

 لمنطقة في حالة تأهب أمني قصوى". أنه "حتى موعد التوقيع المتوقع األسبوع المقبل، ستبقى ا
 22/8/2022.نت، الجزيرة

 
 يكرر التهديد بالحرب عبر خطوطم الحمراء  " حزب هللا" .31

لس على  كرر »حزب هللا«  بالحرب بيروت:  تهديده  قاووق  نبيل  الشيخ  المركزي  المجلس  ان عضو 
آل واستعدت  الحمر  الخطوط  رسمت  »المقاومة  أن  معلنًا  لبنان«،  حقوق  وهي »الستعادة  خط،  خر 

واعتبر أن »تصدي    جاهزة لتصنع المعادالت وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد«.
طريق على المماطلة األميركية ووضع حدًا لسياسة إرضاء المقاومة وفرض المعادالت الجديدة قطع ال

والكرامات«. الوطنية  والثروات  المصالح  على حساب  »لب  السفارات  أن  قاووق  معركة  ورأى  في  نان 
استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر خاسر«، معلنًا »أن المقاومة  

ضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت آلخر خط، وهي  التي أنهت مرحلة التسويف وت
ستقدمه المقاومة    جاهزة لتصنع المعادالت وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي

 لجميع اللبنانيين«. 
 22/8/2022البرق االوسط، لندن، 

 
 تتحفظ على المرشح التركي سفيرًا لديها "إسرائيل": "واينت"موقع  .32

أبيب: في    تل  تركيا  سفير  لمهمة  المرشح  من  شديدًا  تحفظًا  أبيب  تل  في  دبلوماسية  أوساط  أبدت 
ًا لها. وأعربت عن خشيتها من أن يكون له تأثير سلبي  إسرائيل، د. أفق أولوتاش، الذي اعتبرته معادي
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وقال دبلوماسي رفيع في تل أبيب لموقع   دتين لتحسينها.على العالقات وأن يعرقل تعيينه جهود القيا
»واينت« اإللكتروني، التابع لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن أولوتاش، الذي يتولى حاليًا منصب  

ية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية »ستا«، التابع لوزارة الخارجية  رئيس مركز األبحاث االستراتيج 
ف جيدًا  »معروف  في  التركية،  درس  حيث  القدس  مدينة  في  السنتين  نحو  عاش  فقد  إسرائيل«.  ي 

الجامعة العبرية موضوع العالقات الدولية. وهو يتحدث اللغة العبرية، وقد عاد لبالده ليستغل معرفته  
ت شديدة ضد إسرائيل وفي بعض األحيان ضد اليهود. وهو »يعتبر معاديًا ليس فقط  في كتابة مقاال

وجاء    ارز، بل أيضا يعتبر معاديًا للسامية. ولذلك فإنها تعارض بشدة تعيينه«.إلسرائيل، وبشكل ب
في موقع »واينت«، أن أولوتاش »نفى حق إسرائيل بالوجود في األراضي الفلسطينية، واتهمها بتنفيذ  

ائيل من  ير عرقي. ومن خالل مقال نشره في الماضي، هاجم اتفاقية التطبيع بين اإلمارات وإسر تطه
 . منشورات على تويترخالل 

 22/8/2022البرق االوسط، لندن، 
 
 قائد حرس الثورة اإليراني: عملية تسليح الضفة تجري حاليًا بسهولة مثلما تسلحت غزة  .33

ني، اللواء حسين سالمي، يوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية  قال قائد "الحرس الثوري" اإليرا : طهران
نهضة   "شهدت  االحتالل  للتسلح  ضد  في طريقها  الغربية  "الضفة  أن  إلى  وتناميا"، مشيرا  ونضوجا 

قبلها غزة". الثورة    مثلما تسلحت  لقائد  الرسمي  "الموقع  اللواء سالمي، في مقابلة أجراها معه  وأشار 
مقاومة الفلسطينية لم تعد محصورة في قطاع غزة "بل إّن هذه الحالة انتقلت اإلسالمية"، إلى أن ال

الضّفة الغربية المحتلة .. أنتم تسمعون كثيرًا أسماء جنين ونابلس ورام هللا وطولكرم والشيخ  أيضًا إلى  
 جّراح وأمثال هذه المناطق" وفق قوله. 

الفلسطينية، ال المقاومة  اللواء سالمي، على أن قوة  قائال إن  وشدد  القوة الصاروخية،  تنحصر في   
قاد  اليوم،  ولبنان  البرّية في فلسطين  البقاء  "القّوة  البرّية أن تسيطر كليًا على معادلة  المعركة  رة في 

 والممات". 
واعتبر اللواء سالمي، أن المقاومة الفلسطينية جاهزة اآلن لتوسيع ساحتها لتشمل، إلى جانب غزة،   

الغ الضفة  مناطق  الضفة  كافة  تتسلح  أن  يمكن  غزة،  تسلحت  "مثلما  أنه  على  وشدد  المحتلة،  ربية 
نفسها،   نحو  بالطريقة  وعلى  باستمرار،  تنمو  القوة  تراكم  عملية  إن   .. حاليا  تجري  العملية  وهذه 

 تصاعدي" وفق قوله. 
 20/8/2022، قدس برس
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 ضد إسرائيليين متورطون بعمليات اغتيال فاشلة  "الحرس الثوري "تقرير إخباري: مسؤولو  .34
)الوحدة    لندن: التجسس  مكافحة  هيئة  نائب  أن  إخباري  تقرير  وحالي  1500كشف  سابق  ونائبين   )

( في استخبارات »الحرس الثوري« اإليراني، قد لعبوا دورًا في  4000لهيئة العمليات الخاصة )الوحدة  
إسرائيلية. أهداف  ضد  فاشلة  الثور   عمليات  »الحرس  في  سابق  بارز  عضو  لـ»إيران  وقال  ي« 

)الوحدة  إنترناشي التجسس  مكافحة  هيئة  نائب  بازقندي،  هللا  روح  إن  استخبارات  1500ونال«  في   )
»الحرس الثوري«، كان مسؤواًل عن العملية الفاشلة األخيرة في إسطنبول الغتيال القنصل اإلسرائيلي  

فقد تسبب بازقندي،   وبحسب هذا المصدر،  السابق يوسف ليفي سفاري، وثالث سائحات إسرائيليات.
ن خالل إهماله لنفوذ الموساد بإيران، في اغتياالت متتالية لكبار قادة »الحرس الثوري« وشخصيات  م

 . ريخ والطائرات المسيرة اإليرانيةمؤثرة في برنامج الصوا
باإلضافة إلى بازقندي، شارك نائب العمليات الخاصة لجهاز استخبارات »الحرس الثوري«، الوحدة  

وبحسب هذا المصدر، فإن مصطفى    هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.  بإخفاقات متتالية في   ،4000
ديسمبر   البلد في  الميليشيات اإليرانية في سوريا، والذي طرد من هذا  قادة  جواد غفاري، أحد كبار 

بالفشل. باءت  وكلها  أشهر،  تسعة  منذ  الهجمات  هذه  الماضي، مسؤول عن  األول(  وكان    )كانون 
حدة في السابق من خالل نقل نواب العمليات الخاصة إلى »فيلق  فاري قد أضعف هذه الو جواد غ

»الحرس    القدس«. في  الخاصة  العمليات  هيئة  عن  مسؤوال  سراج  رضا  كان  غفاري،  جواد  قبل 
 الثوري«، والذي أقيل بسبب مؤامرة االغتيال الفاشلة ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

 20/8/2022البرق االوسط، لندن، 
 
 بأنها لن تقدم تنازالت لطهران  "إسرائيل"واشنطن تطمئن  .35

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن رئيس الوزراء، يائير لبيد، تلقى تطمينًا من إدارة الرئيس  
االتفاق النووي    األميركي جو بايدن بأنها لن تقدم أي تنازالت جديدة أمام طموحات إيران النووية، وأن

ولم يقنع الرد األميركي المسؤولين اإلسرائيليين الذين ردوا على نظرائهم األميركيين بأنهم    ليس وشيكًا.
 »غير مطمئنين«. 

وجاء هذا الموقف، وفقًا لموقع »والال« اإلخباري في تل أبيب )األحد(، ردًا على رسالة كان وّجهها  
بي التي تجري مناقشتها مع إيران، مسودة اتفاقية االتحاد األورو لبيد أعرب خاللها عن قلقه البالغ من  

الذي انسحبت منه الواليات المتحدة«، وقال إن   2015وعّدها »ال تقل سوءًا عن االتفاق النووي لعام  
 هذه المسودة »تحتوي بنودًا ال تتماشى مع الخطوط الحمر إلدارة الرئيس جو بايدن«. 
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الوصول إلى مواجهة عامة مع    وقال مسؤول رفيع المستوى لموقع »أكسيوس« إن »سياستنا ليست 
. ولن ندمر العالقات مع إدارة بايدن كما فعل نتنياهو  2015الواليات المتحدة كتلك التي حدثت عام  

 مع إدارة أوباما«. 
بين من إبرام صفقة أكثر مما  وقال مصدر أميركي رفيع المستوى لموقع »ولال«: »إننا قد نكون قري

ك عدم يقين بشأن نتائج المفاوضات، وال تزال هناك فجوات في  كنا قبل أسبوعين، لكن ال يزال هنا
 المواقف مع إيران. على أي حال؛ التوقيع على االتفاق النووي ليس وشيكًا«. 

ائيل تحاول اآلن  وكان موقع »أكسيوس« األميركي قد نقل عن مسؤولين أميركيين اعتقادهم أن »إسر 
عل التأثير  عامة  ورسائل  محادثات خاصة  األيام  من خالل  هذه  تجري  التي  الحاسمة  المناقشات  ى 

 داخل إدارة بايدن حول ما إذا كانت ستعود إلى االتفاق النووي بناًء على مسودة االتحاد األوروبي«. 
 22/8/2022البرق األوسط، لندن، 

 
 حاد األوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني االت .36

المتحدثة  -بروكسل   قالت  األمنية    وكاالت:  والشؤون  الخارجية  العالقات  مسؤول  باسم  الرسمية 
الفلسطيني   المدني  المجتمع  منظمات  دعم  سيواصل  االتحاد  إن  نبيلة مصرالي،  األوروبي،  لالتحاد 

 يز احترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية. التي تسعى إلى تعز 
ءات اإلسرائيلية ضد عدد من منظمات المجتمع  وأضافت في بيان صدر عنها، امس، حول اإلجرا

المدني في رام هللا، إن "االتحاد األوروبي يشارك المخاوف الدولية بشأن المداهمات واإلجراءات التي  
آب ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام هللا،   18يلية في  اتخذتها القوات اإلسرائ 

 ة المحتلة". في المنطقة )أ( من الضفة الغربي
وتابع البيان، تم إدراج بعض المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" من قبل وزارة الدفاع  

تعامل دائما مع االتهامات باإلرهاب أو  ، موضحا أن االتحاد األوروبي ي2021اإلسرائيلية في العام  
اإلسرائيلية التي تسعى إلى  الصالت بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، وكان على اتصال بالسلطات  

يتم   لم  اآلن،  حتى  المقدمة  المعلومات  أساس  وعلى  بالتعيينات،  المتعلقة  المعلومات  جوهر  تحقيق 
  روبي من قبل هذه المنظمات.إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال االتحاد األو 

 21/8/2022األيام، رام هللا، 
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 بإنهاء االحتالل  "يلسرائي"إب تطلب ربط مساعدات أمريكا لرشيدة طلي .37
أطلقت النائبة األمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب حملة تطالب بربط المساعدات األمريكية  

نهاء سياسات الفصل العنصري، وفق ما  إلسرائيل بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وإ
 أفادت به وكالة األنباء الفلسطينية "وفا".

المن  يستحقون  وتبنت شبكة  "الجميع  تحت شعار  وعنونتها  الحملة،  هذه  األمريكية  الفلسطينية  ظمات 
 األمان والحرية والعدالة".

ن أموال دافعي الضرائب  وأشارت العريضة إلى مليارات الدوالرات التي تجبيها الحكومة األمريكية م 
 األمريكيين، لتمويل غير مشروط للجيش اإلسرائيلي كل عام بدون أي مساءلة. 

بحق   المستمرة  انتهاكاتها  على  اإلسرائيلية  الحكومة  بمحاسبة  األمريكية  اإلدارة  العريضة  وطالبت 
 الشعب الفلسطيني، ودعت األمريكيين إلى التوقيع على العريضة.

 21/8/2022، 21موقع عربي 
 
 ضحايا المحرقة لم يكونوا ستة ماليين  .38

 * حميد  علي محسن
عباس محمود  الفلسطيني  الرئيس  شرسة   يواجه  وغربية  صهيونية  وإعالمية  سياسية  حملة  وقضيته 

خمسين   ارتكبت  إسرائيل  بأن  شولتز  مستشارها  وأمام  قليلة  أيام  قبل  أللمانيا  زيارته  أثناء  لقوله 
الم فلسطين  تاريخها في  إلى  هولوكستا طوال  بما نسب  ذروته  بلغ  للحملة ضده  القبيح  الوجه  حتلة. 

مع   سيحقق  بأنه  االلماني  على  البوليس  تحريض  قاله  فيما  يكون  أن  احتمال  حول  عباس  الرئيس 
من  القادمون  اليهود  المستعمرون  يوميا  يسمع  الذي  أرضه  المحتلة  على  أن  مايعني  وهو  الكراهية 

هية فقط بل يدفعون الفلسطيين دفعا صوبها ويتجاهل الغرب امريكا واوربا وهم اليحرضون على الكرا 
وهم   اإلعالم  وسائل  أمام  ،وفلسطين  عويلهم  أرضكم  وليست  أرضنا  وهذه  للعرب،  الموت   ” يقولون 

العالم  فعال  تحكم  التي  هي  دولتهم  ألن  مايشاؤن  يقولوا  أن  الحرية  كامل  لهم  الخ..”.هؤالء  ماتت 
التشريعية والرئاسية من مصفاتها . ليس في هذا مبالغة وال  الغربي ويمر معظم مرشحي مؤسساته  

ا لشخصيات  حاالت  وتؤكده  وعند  إدعاء  السلطة  خارج  وهي  فلسطين  قضية  تتفهم  كانت  مريكية 
والدكتور   اوباما  الرئيس  تغير،  الوضع  ،اليوم  تعاطفها  له عن  تعبر  كانت  لمن  قالت  إليها  وصولها 

ت إلسرائيل ياويله وسيتهم من قبل دولة المحبة إسرائيل بالدعوة  الخالدي مثاال. لو قال فلسطيني المو 
ال في  اإلسرائيليين  تفعل  لرمي  أن  حصانة  إلسرائيل  الكراهية.  على  والحض  السامية  وبمعاداة  بحر 
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عباس   الرئيس  خضع  لو  صوتيهما؟.  واليرفعا  يخرصا  أن  إال  ورئيسه  الفلسطيني  على  وما  ماتريد 
تكو  فلن  الماني  نفسي  شعبه  لمعالج  ومصالح  مصير  عن  مسؤل  َسوي  كبشر  أنه  سوى  النتيجة  ن 

االستع بالتوسع  تقضم  التي  لذر  وأرضه  لماما  إال  الغرب  في  المستنكر  غير  الغربي  اليهودي  ماري 
الرماد في العيون، اضطر إلى قول ماقاله تحت ضغط وحشية دولة االحتالل التي ترفض االنسحاب 

إقامة دولته على أرضه المحتلة ويستمر جيشها الدموي في  من أراضيه وتنكر على شعبه حقه في  
يس الفلسطيني ككل العرب الينكرون المحرقة ويرونها أبشع جريمة سفك الدم الفلسطيني كل يوم. الرئ

وعلم   المزعوم رغم علمهم  المحرقة  رقم  في  العرب  من  كغيرهم  اليجادلون  والفلسطينيون  التاريخ  في 
ود  شعوب  من  العظمى  الحركة  الغالبية  استراتيجة  ضمن  صهيوني  اختالق  الرقم  بأن  العالم  ول 
الثانية لجلب أوسع تعاطف عالمي لصالح إنشاء دولة صهيونية في    الصهيونية عقب الحرب العالمية

 وطن لم تكن تمتلك منه شبرا واحدا. 
 وايزمان مؤسا أكذوبة الرقم:

منهم   كثيرون  وبدون جدوى  األمر  في  جادل  ولقد  الحقيقة بصلة  إلى  الستة ماليين اليمت  رقم  إن 
وا التشهير  جزاءهم  كان  و  مرموقيين  غربيين  تاريخ  ودفع أساتذة  والسجن  وظائقهم  من  لفصل 

ايرفنج كمثال  –تعويضات   ديفيد  تهيمن سرا  -البريطاني  الدولة األعظم في عصرنا التي  . إسرائيل 
الخنوعين من  وعلن التابعين  وعلى  والبنوك  اإلعالم  وعلى  االمريكي  القرار  ا على مؤسسات صناعة 

ينكر “الحلفاء” ال يقر لها قرار إذا تجرأ شخص وتساءل عن صحة هذ  ا الرقم . كاتب هذا المقال 
صحته مستندا إلى حد يثين متناقضين لحاييم وايزمان رئيس الحركة الصهيونية لفترتين وألكثر من  

لدولة االحتالل سجلهما ووثقهما مرجع صهيوني هو كتاب:    Who’s Who inعقدين وأول رئيس 

Jewish History, after the period of the Old Testamentلم من Joan Comayؤلفته  .  ولمزيد   .
عام   لندن  في  التي صدرت  الثانية  طبعته  راجعت  كوهين    1995الدقة  الفينيا  روتلدج  دار    –عن 

 البا أن المؤلفة والمراجعة يهوديتان.شربوك وغ
ضد صك انتداب عصبة األمم الصادر في  1936ماذا قال وايزمان؟ إبان أول انتفاضة فلسطينية سنة  

وعد بلفور واالستعمار الصهيوني وفي اجتماع للجنة بيل في لندن قال وايزمان ” و   1922يوليو    22
وأنه ” يتحدث عن ستة مليون يهودي ، العالم   بعظمة لسانه” أن عدد اليهود في اوربا ستة ماليين

بالنسبة لهم مقسم إلى أماكن اليستطيعون العيش فيها أو إلى أماكن اليستطيعون دخولها”. وايزمان 
ق للحركة  هنا  مؤتمر  في  نفسه  ناقض  عندما  سنوات  عشر  بعد  فعل  كما  بالرقم  مبالغا  اليكون  د 

،  1936حرقة من اليهود هم نفس عدد اليهود عام  وزعم أن ضحايا الم  1946الصهيونية بلندن عام  
ستة مليون يهودي.بما يعني أن كل يهود اوروبا قد أبيدوا عن بكرة أبيهم وخلت اوربا منهم تماما.نفس  
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عام  ا بلغوا  اوربا  يهود  بأن  يقول  و  1993لمرجع  ومئتان  ماليين  االتحاد  29خمسة  يهود  بدون  ألفا 
يين الخمسة إذا كان كل يهود اوربا الستة قد قضوا على يد  السوفيتي. من أين أتت أكثر من المال

وشعبها   النازية. فلسطين  عدوقضية  الغرب  صدقها  التي  الصهيونية  األكذوبة  وايزمان  أسس    لقد 
إسرائيل  أخرى.  بشرية  كارثة  أي  جزئيا  ولو  بها  تقارن  أن  واليقبل  رقمها  في  يشكك  لمن  والمعادي 

قاطعوا. التستثمروا. عاقبوا( الفلسطينية السلمية التي التنكر  )  BDSوضعت الكل في حذائها. حركة  
هيونية  وتطالب فقط بمنع استيراد منتجات المستتعمرات الص  1967على إسرائيل وجودها في حدود  

للقانون الدولي صنفت كحركة معادية للسامية وحظر نشاطها   الفلسطينية المحتلة طبقا  في األرض 
أي   Relativisationما.أما رفض مستشار المانيا شولتز لتنسيب المحرقة  في المانيا وبريطانيا وغيره

و  المانيا  أطفال  أن  رغم  النقاش  أو  المقارنة  التقبل  كحقيقة  معها  التعامل  في عدم  يدرسون  إسرائيل 
السياسة   لصالح  ودمرها  النسبية  بنظرية  شكك  فقد  إلينشتاين  النسبية  نظربة  والجامعات  المدرارس 

ي وبما  اإلسرائيلي  والمنصب  كان  خبر  في  تصبح  أنها  مصالح    –فيد  مع  تعارضت  إذا  الغربي 
ورفاقه من    2007  -1997رفض توني بلير رئيس وزراء بريطانيا    2001وللتذكير ففي عام    إسرائيل؟..

مع   فلسطين  نكبة  تكون  بأن  بريطانيا  مسلمي  مجلس  طلب  العالمية  والصهيونية  بريطانيا  صهاينة 
ينضموا   لكي  بها في  المحرقة  بالتذكير  يناير من كل عام. وطوال سنوات مورست    28إلى مسعاه 

محتوي  من  وجزء  التعليم  مناهج  ضمن  المحرقة  جعل  بلير  رضخ.  حتى  المجلس  على  ات ضغوط 
المتاحف وتم هذا في الدول العدوة لحل عادل لقضية فلسطين. االستراتيجية الصهيونية هي احتكار  

آخر وعلى رأسه نكبة فلسطين التي هي من صنع من يستثمرون    العذاب وتجاهل كل عذاب إنساني
الحرك  أنجزته  بما  إعجابه  بليرالصهيونية  سوابق  من  بها.  ويتاجرون  وعاطفيا  سياسيا  ة  المحرقة 

إلى   للوصول  عربونه  كان  مقال  في  جنة خضراء  إلى  الصحراء  وتحويلها  فلسطين  في  الصهيونية 
عام   الجويش  1997السلطة  جريد  له  نفس    نشرته  وهي  البريطانية  اليهودية  األسبوعية  نيكل  كرو 

د الجريدة التي أنكرت قبل أكثر من قرن على فقراء يهود بريطانيا يهوديتهم وطالبت بعدم تشجيع يهو 
األمر   يتعلق  عندما  النسبية  نظرية  اليقبلون  وحلفاءها  الصهيونية  بريطانيا.  إلى  الهجرة  على  اوربا 

 بإسرائيل. 
 ة العربية في الهند وبريطانيا سفير سابق للجامع*

 20/8/2022رأي اليوم، لندن، 
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 نحو ت عيد النضال الفلسطيني الالعنفي  .39
 داود كّتاب

لية أخيرًا عالقة مباشرة مع انتخابات الكنيست المقّررة في األول من يعتقد بعضهم أّن لتصرفات إسرائي
الثاني المقبل. وقد يكون هذا جزئيًا   صحيحًا، لكّن المشكلة أعمق وأوسع من ذلك.  نوفمبر/ تشرين 

الشعب  بوجود  أساسها  في  تعترف  ال  والتي  اإلسرائيلية،  للرواية  عالميًا  الناجح  بالنقد  األمر  يتعلق 
وترى أّن كّل أشكال المقاومة مستوحاة من إرهاب، ورفض لوجود إسرائيل ومعاداة لليهود    الفلسطيني،

 )تحت مسّمى معاداة السامية(.
ا سند  جاء  أي  دون  من  إسرائيل،  اعتبرتها  فلسطينية  حقوقية  مؤسسات  مقار  على  أخيرًا،  لهجوم، 

المقاومة   الهوس اإلسرائيلي لكل شكٍل من  الفلسطينية، ويشمل  قانوني، إرهابية، ضمن هذا  السلمية 
س  هذا الهجوم اإلعالم وكل من يوثق مخالفات إسرائيل الحقوقية ومقاطعة إسرائيل وإعالن أنها تمار 

يديرها   إنسان  العنصري(. وبالنسبة إلسرائيل، ال مكان لمؤسسات حقوق  )التمييز  جريمة األبارتهايد 
رايتس ووتش"( ألّنها أعمال إرهابية ضد  فلسطينيون وعرب )تذّكروا طرد عمر شاكير مدير "هيومن  

أ في وسط رام    دولة القانون والديمقراطية. وتأكيدًا على هذا الهوس، بعدما اقتحمت إسرائيل مناطق 
الخميس   صبيحة  في  ساعاٍت  مجمعها  في  الجنود  وبقي  كنيسة،  أبواب  كسرت  وبعدما    18هللا، 

حواسيب ومعدات لتلك المؤسسات الحقوقية، أغسطس/ آب، وبعدما سرق أفراٌد من الجيش اإلسرائيلي 
 بصورة قانونية؟ وتم لحم أبوابها مغلقة، ترك المحتلون ورقة تحاول أن تبّرر ما قامت به أّنه جرى  

إلى  المؤسسات  هذه  الفلسطينيون من  الشّبان  الجريمة، حتى وصل  تمّر عدة ساعات على هذه  لم 
مهنية، وطنية  مؤسساٌت  ألّنها  وفتحوها،  الوزراء،   مقارها،  رئيس  زيارة  ذلك  وتلت  إرهابية.  وليست 

)رغم   حكومته  صالحيات  من  إغالقها  أو  مقاّر  فتح  أّن  أكد  الذي  اشتيه،  األمن محمد  قوات  أّن 
ممثاًل دبلوماسيًا   17الفلسطينية لم تتدخل لوقف االقتحام في مناطق تحت سيطرتها(. وتلت ذلك زيارة 

ما حد  استنكروا جميعهم  دولية  بيانًا  لبعثات  العربية  األسقفية  للكنيسة  القدس  وأصدرت مطرانية  ث. 
 عن تلك الجرائم، ومنها التدخل  شديد اللهجة، طالبت فيه بتحقيق مستقّل ومحاسبة من كان مسؤوالً 

 في حرية العبادة.
قّررت  قد  الحقوقية  الفلسطينية  المؤسسات  تدعم  أخرى،  دولية  وجهات  األوروبي،  االتحاد  وكان 

في دعم تلك المؤسسات، بعدما فشلت حكومة االحتالل في توفير أي دليٍل قانوني واضح  االستمرار  
م التأكيد هنا أن قيام إسرائيل واستمرارها بدعم سياسي ومالي  لتبرير اعتبارها مؤّسسات إرهابية. ويلز 

وست،  من الغرب مربوطان باّدعائها أنها دولة ديمقراطية مسالمة، سكانها هاربون من عذاب الهولوك
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عدم وجود  السالم  غياب  إرهابا، وسبب  إسرائيل  تسميه  ما  فقط وجود  سببه  االحتالل  استمرار  وأن 
 إسرائيل تدافع عن حقها في الوجود والمهّدد من العرب وإيران؟ شريك سالم فلسطيني، وأن 

أبعدت حكومة  فقد  جديدًا،  ليس  عنيف  فلسطيني غير  نشاط  كّل  إسرائيل ضد  على حرب  الشواهد 
العام  إسح في  األولى،  االنتفاضة  عشية  شامير،  من  1987ق  عوض  مبارك  الفلسطيني  الناشط   ،

ف. كما ترفض إسرائيل االعتراف أو توفير بطاقة صحافة  مؤسسة المركز الفلسطيني لدراسات الالعن
ألي صحافي فلسطيني )سوى من يعمل في صحف دولية(، وجرى تلفيق تهمة ضد الناشط اإلنساني  

الحلبي حماس. محمد  حركة  لصالح  دولية  مؤسسة  مخّصصات  حول  بأنه  إثبات(  أي  دون  )من   ،
وتحدي إسرائيل،  مقاطعة  حركة  ضد  الحملة  عن  عدا  المناطق  وذلك  في  للعمل  األجانب  دخول  د 

 الفلسطينية. 
وقد يكون تبرير سلطات االحتالل عدم إجراء تحقيق في استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة على  

إسرا جنود  أن  يد  أعلنت  فقد  المزدوجة،  لعبتهم  انكشاف  من  إسرائيل  تخّوف  على  دليل  أكبر  ئيليين 
ع اإلسرائيليين. من الواضح أّن البلبلة التي تتخوف منها  التحقيق قد ُيحدث بلبلة في الجيش والمجتم

دولة   وأنها  العالم،  في  أخالقي  جيش  أكثر  جيشها  أن  اّدعاء  قناع  ونزعت  مرآتهم  كشفت  إسرائيل 
إرهاب  ديم بسبب  فقط  يتم  االحتالل  استمرار  وأن  القانون،  وسيادة  اإلنسان  حقوق  تحترم  قراطية 

 الفلسطينيين؟ 
عم لتصعيد  الوقت  بكل  جاء  الشعبية  المقاومة  دعم  من خالل  اإلسرائيلي  الزيف  عن  الكشف  ليات 

الطعام هو  أشكالها وأساليبها، ألّن النضال غير العنفي كما نرى في وقفات األسرى بإضرابهم عن  
 الذي سيكون القادر على إنهاء الكذبة التي تحاول إسرائيل ترويجها للعالم الذي لم يعد مقتنعًا بها. 

 22/8/2022ديد، لندن، العربي الج
 
 ؟ "عدو صهيوني"أم  "أزمة عابرة".. "الجهاد"بسبب  "إسرائيل"توتر العالقات بين م ر و .40

 سمدار بيري 
عند البحث في العالقات بين إسرائيل ومصر. التعاون العسكري  بضع حقائق ينبغي أخذها بالحسبان

اليوم؛   هو  مثلما  وثيقًا  كان  أن  يسبق  لم  الدولتين  لوزير  بين  احترامًا  تكن  هنا  األمنية  المؤسسة 
مصر   السيسي؛  للرئيس  كاملة  رعاية  تحت  يعمل  الذي  كامل،  عباس  الجنرال  المصرية  المخابرات 

وال تنسى طاعته للحرس الثوري الذي يقدم له المال والسالح والذخيرة؛ تمقت تنظيم الجهاد اإلسالمي  
ترتبط   التي  أيضًا من حماس  يكرهها  القاهرة حذرة جدًا  والتي  الدولة،  المسلمين في  اإلخوان  بحركة 

 السيسي.
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وبعد كل هذا، اإليضاح مهم: إسرائيل ومصر ليستا صديقتين وال شريكتين، ولكل منهما مصالحها،  
مصالح مشتركة، مثل مكافحة اإلرهاب في سيناء. وثمة حقائق أخرى، ثانوية: آالف السياح    لكن ثمة 

ذه األيام، دون قيود أمنية، يأتون في رحالت جوية لقضاء اإلجازة في  اإلسرائيليين يغرقون سيناء ه
 شرم الشيخ. 

حالياً  المصري  االقتصاد  يساعد  الذي  إلى مصر،  اإلسرائيلي  الغاز  أيضًا ضخ  الجهة  وهناك  من   .
األخرى، يكاد السياح المصريون ال يسمح لهم بالوصول إلى إسرائيل، وكل محاوالت دمج التكنولوجيا  

 اإلسرائيلية في الدولة المجاورة ردت بمعاذير غريبة.  العليا
إذا أخذنا بالحسبان عموم هذه الحقائق، من الصعب أن نسمي ما يحصل اآلن في عالقات السياسي 

زمة حقيقية. لقد كانت لمصر خطة مرتبة بعد وقف النار في حملة “بزوغ الفجر” لكن  ويئير لبيد أ
يهودا والسامرة. وكما أسلفنا، ال توجد قطيعة، لكنه في أقصى إسرائيل واصلت العمل ضد الجهاد في  

بعد اإليضاح من جانب محافل إسرائيلية   يبدو  توتر على مستوى متوسط، سيمر على ما  األحوال 
ال والسامرة”، رفيعة  و”يهودا  في غزة  اإلسالمي،  الجهاد  في موضوع  كامل  المخابرات  لوزير  مستوى 

ل أنها  رغم  حماس  موضوع  في  المصريين  وكذا  بأن  توقع  وثمة  األخيرة.  المواجهة  في  تشارك  م 
 سيفهمون فورًا. 

القاهرة يعّلمون األكثر شب ابًا كيفية  ومع ذلك، ثمة مسؤولون إسرائيليون كبار وخبراء في العمل مع 
الحفاظ على الثقة، وعدم الخروج في تصريحات متهورة واالمتناع عن الدوس على المحاصيل. كان  

ع قدمًا بعالقات عمل سليمة مع نتنياهو وبينيت، بالضبط مثلما يعمل اآلن مع لبيد، السيسي قد دف
ليس   انتخابات.  فترة  في  تمر  إسرائيل  أن  بالحسبان  تأخذ  الموضوع  هذا  في  على  ومصر  مؤكدًا 

 اإلطالق، حتى في نظر المسؤولين في القاهرة، بأن رئيس الوزراء الحالي هو من سيفوز بها. 
م الرسمي المصري بالتعاطي مع إسرائيل كـ “العدو الصهيوني”. ولكن وال كلمة عن  لقد عاد اإلعال 

در إسرائيلي، عدم الثقة بين مصر وإسرائيل. وكأن الحديث يدور عن أزمة صغيرة عابرة أنتجها مص
المصريون    –في حين السيسي مشغول بقضايا أخرى. ومرة أخرى، نشدد، التنسيق األمني توثق جدًا  

 . وال بد أن تأتي أزمات صغيرة مشابهة. ال يتخلون 
في  الوساطة  جهود  على  حارة  بكلمات  السيسي  شكروا  كلهم  وإسرائيل،  بايدن،  والرئيس  مازن،  أبو 

هذه األثناء، تورط أبو مازن مع خطاب “الخمسين كارثة”، ويلمح بايدن  الجولة األخيرة في غزة. في  
النزاع اإلسر  يديه عميقًا في  يعتزم دس  يمتلك    –ائيلي  بأنه ال  السيسي. وهو  تبقى؟  الفلسطيني. من 

فريقًا خبيرًا من الدبلوماسيين، في تل أبيب ورام هللا، ويزود استخباراته بكل قطعة معلومات، وبعامة  
ا يلتقي  يحاول  شعبية،  بلغة  شعبه  إلى  يتوجه  الذي  الحميم،  الزعيم  لنفسه صورة  يعطي  أن  لسيسي 
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، ويفعل كل ما يفعله الزعيم الذي هو أيضًا إنسان. ولكنه في أساسه  األطفال، ويمنح الهدايا لألرامل
كل خطوة   يحسب  وهو  رنين.  كل  تلتقطان  أذناه  دومًا،  مفتوحتان  عيناه  وواعيًا.  باردًا  فقط    –يبقى 

 حسب المصلحة المصرية.
 21/8/2022يديعوت أحرونوت 
 21/8/2022القدس العربي، لندن، 
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