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 تقلل من دعمنا للقاية الفلسطينية بأي شكل   لن   " إسرائيل " عباس: عالقتنا مع    ه أردوغان  الل است بال  .1
أردوغان، الثالثاء، رفض بالده ألي تغيير في وضع القدس أكد الرئيس التركي رجب طيب  :  أنقرة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، عقب    والمسجد األقصى.
أنقرة.  العاصمة  في  في    لقائهما  الفلسطيني  الرئيس  باستضافة  سعادته  عن  أردوغان  الرئيس  وأعرب 

ء الشعب الفلسطيني وتنميته، وتبادل وجهات النظر مع  وأضاف أنه أكد على دعم تركيا لرخا  أنقرة.
ونوه أن لفلسطين مكانة استثنائية في قلوب أفراد الشعب التركي،    عباس حيال قضايا إقليمية هامة.

بأقوى صورة. قضيته  ودعم  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنها  في  مستمرة  تركيا  أن    وأن  إلى  ولفت 
  لحظة إعالنها، تدافع عن حل الدولتين في مختلف المحافل".   "تركيا التي اعترفت بدولة فلسطين منذ 

بحياة   أودت  التي  اإلسرائيلية  بالهجمات  صريح  بشكل  تركيا  تنديد  إلى  أردوغان  الرئيس  أشار  كما 
مؤخرا. غزة  قطاع  في  الهجمات   مدنيين  في  استشهدوا  الذين  الفلسطينيين  على  أردوغان  وترحم 

 لشفاء العاجل للجرحى.متمنيا الذويهم، األخيرة، وتقدم بالتعازي 
وأضاف: "ال نقبل أبدا أي أعمال تهدف إلى تغيير وضع القدس والمسجد األقصى، وأبلغنا الجانب  

مباشر".  وبشكل  وضوح  بكل  الخصوص  بهذا  وتطلعاتنا  الثابت  بموقفنا  أردوغان:   اإلسرائيلي  وقال 
للقضية الفلسطينية بأي شكل    من دعمنالن تقلل  "الخطوات التي نقدم عليها في عالقاتنا مع إسرائيل  

وأضاف: "بل على العكس، هذه الخطوات ستسهم في حل القضية الفلسطينية وتحسين    من األشكال"
 وضع الشعب الفلسطيني وهذا ما يقوله أشقاؤنا الفلسطينيون أيضا". 

تتابع عن كثب مساعي تحق  الصف  يق وحدة  من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا 
هذا وال في  الدعم  أشكال  كافة  لتقديم  أنقرة  استعداد  عن  معربا  الفلسطينيين،  الفرقاء  بين  مصالحة 

ولفت الرئيس أردوغان إلى مواصلة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )تيكا( والهالل األحمر   اإلطار.
وأشار إلى قيام تركيا    سطين.ية في فلالتركي والمنظمات المدنية التركية مساعداتها اإلنسانية والتنمو 

الروسية   الحرب  بسبب  الغذائي  أمنها  لضمان  وضعتها  التي  القيود  بعض  من  فلسطين  باستثناء 
كما لفت إلى تولي اتحاد الغرف والبورصات التركية تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية    األوكرانية.

 تفقده المشروع على األرض.يونيو، و حزيران/ الحرة، وإجراء وفد من االتحاد زيارة إلى فلسطين في 
ولفت    من ناحية أخرى، أشار الرئيس أردوغان إلى إيالء تركيا أهمية كبيرة ألنشطة وكالة )األونروا(.

السابقة. السنوات  في  كما  للوكالة  والعينية  النقدية  المساعدات  تقديم  في  أنقرة  استمرار  أن    إلى  ونوه 
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ر في دعم المؤسسات الفلسطينية في مجال الفن  كما ستسماإلطار،  تركيا ستواصل مساعيها في هذا  
أيضا. الخارجية.   والثقافة  رحالتهم  في  لتركيا  الفلسطينيين  بتفضيل  سعادته  عن  أردوغان    وأعرب 

حدود   على  القدس،  وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  أن  أخرى  مرة  "أؤكد   1967وأضاف: 
 لسالم واالستقرار في منطقتنا بأسرها". من أجل ا، ضرورة وعلى أساس معايير األمم المتحدة

 23/8/2022 وكالة االناضول لالنباء،
 

 اإلسراع لحماية حل الدولتيننتوجه لمنظمات األمم المتحدة من أجل عباس من أنقرة:  .2

محمود عباس عن بالغ التقدير لمواقف الرئيس التركي رجب    يةفلسطين ال  السلطةأعرب رئيس  :  أنقرة
أردوغان   واالستقالل،  طيب  الحرية  في  المشروعة  حقوقه  لنيل  شعبنا  جانب  إلى  عن  الثابتة  فضال 

التركية ومؤسساتها على ما تقدمه    الحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية، واصال شكره للجمهورية
 من دعم في جميع المجاالت، والوقوف مع دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة.

خ عباس  وقال كلمته  في  المؤتمر  ،  العاصمة  الل  في  أردوغان،  الرئيس  مع  عقده  الذي  الصحفي 
القات الثنائية بين بلدينا  "نسعى في كل لقاء مع فخامة الرئيس لنقل الع  : التركية أنقرة، مساء الثالثاء

المجاالت". مختلف  في  والتبادل  التعاون  من  جديدة  آلفاق  نقبل  عباس،  وأكد    الشقيقين،  لن  "أننا 
تالل اإلسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وأنه  ارسات العدوانية لسلطات االحباستمرار المم

ال اإلسرائيلية  األحادية  األعمال  جميع  وقف  من  بد  الموقعة  ال  واالتفاقيات  الدولي  للقانون  مخالفة 
اإلسرائيلي". االستيطان  عن  يبأضاف،  و   والتوقف  والسالم  األمن  تحقيق  أن  على  التأكيد،  دأ نجدد 

بل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والتوجه نحو األفق  بالتوقف الكامل عن تقويض حل الدولتين من ق
من جانب إسرائيل، وتحويله إلى واقع   1967لحدود العام  السياسي، ألن تقويض حل الدولتين المستند  

س  بل  منطقتنا،  في  واالستقرار  األمن  يخدم  لن  األبارتهايد،  بنظام  الواحدة  قطع  الدولة  إلى  يؤدي 
ه  العالقات وانهيار االتفاقيات القائمة. لذلك فإننا وقبل انهيار األوضاع بيننا وبين اإلسرائيليين، نتوج 

الد  األمن  لحماية  إلى مجلس  كافة من أجل اإلسراع  الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم  ولي ومنظمات 
أل االحتالل  ينهي  سياسي،  أفق  إلى  للذهاب  تمهيدا  الدولتين،  حدود حل  على  فلسطين  دولة  رض 

يتطلب    1967 ما  وهو  الفلسطينيين،  الالجئين  لقضية  عادال  حال  ويقدم  الشرقية،  القدس  بعاصمتها 
الجمي  من  حاسمة  السلمية،  وقفة  الشعبية  بالمقاومة  نتمسك  ذلك،  كل  من  بالرغم  أننا  مؤكدين  ع. 

والعالم. منطقتنا  في  واإلرهاب  العنف  بالم  ونرفض  التمسك  أكد  السلمكما  الشعبية  ية، ورفض  قاومة 
 العنف واإلرهاب في منطقتنا والعالم.

 23/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 االقتطاعات اإلسرائيلية و   بسبب انحسار الدعم الدولي   الحكومة تعاني من وضع مالي صعب شتية:  ا  .3
لي الصعب الذي تمر به  زمة والوضع الماتأكيده على أن األمحمد اشتية  جدد رئيس الوزراء  :  رام هللا

من   الجائرة  اإلسرائيلية  االقتطاعات  واستمرار  لفلسطين،  الدولي  الدعم  انحسار  بسبب  هو  الحكومة 
 راتنا واستغاللها خاصة في المناطق المسماة "ج".أموالنا، باإلضافة إلى عدم قدرتنا للوصول إلى مقد 

ندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع  هللا، رئيس بعثة ص، الثالثاء، برام  هلااستقبجاء ذلك خالل  
وشدد اشتية على أن محدودية الموارد هي بسبب الظروف غير الطبيعية التي    غزة ألكسندر تيمان،

ويج االحتالل،  واقع  علينا  وتحميل  يفرضها  بواقعية،  فلسطين  مع  التعامل  الدولي  المجتمع  على  ب 
 وكافة أفعالها. إسرائيل المسؤولية عن احتاللها

ودعا اوشدد   اإلداري.  واإلصالح  اإلصالح  أجندة  لتنفيذ  الكاملة  السياسية  اإلرادة  توفر  على  شتية 
الخ وعدم  تقاريرها  في  الحقائق  تحري  إلى  النقد  كصندوق  الدولية  الحقيقة  المؤسسات  نقل  بين  لط 

 ة معيارها في قياس األمور. واتخاذ المواقف السياسية، وأن تجعل القانون الدولي والقرارات األممي
 23/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ة في الافة الغربية الفلسطينية  دويكات: ال معتقلين سياسيين لدى األجهزة األمني .4

الر :  رام هللا الناطق  العام  السياسي  المفوض  أنه ال  أكد  اللواء طالل دويكات  للمؤسسة األمنية  سمي 
قة ألحد، إال في  ات حركة "حماس" أو غيرها حول وجود اعتقاالت سياسية أو مالحصحة الدعاء

إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم األهلي. وأضاف دويكات، في 
ال البيان  خلفية  على  الثالثاء،  صحفي،  و"الجهاد بيان  "حماس"،  حركتي  عن  الصادر  مشترك 

الفلسطيني  ثنين، ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على  اإلسالمي"، يوم اإل شعبنا 
البلبلة   الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق  تأتي مع األسف "حماس" إلصدار  قيادة وشعبا، 

الفلسطيني. الشارع  في    في  ورد  ما  إلى  الخيار  وأشار  هي  المقاومة  أن  من  المشترك  البيان 
على قطاع غزة،   ة "حماس"، فكان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان األخير االستراتيجي لحرك

 وعدم ترك الجهاد اإلسالمي وكتائب األقصى والقوى الوطنية األخرى في الميدان وحدهم.
 23/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 " الشاعر"لمتورطين بمحاولة اغتيال السلطة الفلسطينية ُتفرج بشكل مفاجئ عن ا": رأي اليوم" .5

هللا  قليل   -رام  كفر  قرية  معتقلي  عن  أفرجت  السلطة  أجهزة  إّن  فلسطيني،  مصدر  قال  متابعات: 
من   برائتهم  بادعاء  الشاعر.الثالثة  الدين  ناصر  الدكتور  على  النار  إطالق  أجهزة    حادثة  وزعمت 
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اغتيال الشاعر، إال أن هذه االدعاءات   السلطة أنها قامت بمالحقة واعتقال المتورطين في محاولة
هو  و   ث ظهر مسؤول أمن جامعة النجاح المفصول طلعت صايلليس لها نصيب من الحقيقة، حي

بالتح في أحد الفعاليات التي نظمتها حركة    ،ريض على اغتيال د. الشاعرأحد المتهمين الرئيسيين 
لى ايل وهو جالس الصفوف األو وأظهرت إحدى الصور طلعت ص  فتح، وفق موقع “فلسطين األن”.

فتح. نظمته حركة  الشمالية  بعصيرة  التوجيهي  لتكريم طلبة  الشرف في حفل  هذا    مع ضيوف  وفي 
ا الوقت دون ان تقوم األجهزة األمنية بمحاسبة الجناة، داعًيا  الصدد، استنكر د. الشاعر مرور كل هذ 

بيع، ولم نسمع إعالنًا رسميًا رغم الوعود  إلى تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين، مضيفا: “ثالثة أسا
 بمالحقة المجرمين”. 

 23/8/2022، رأي اليوم، لندن
 

 معتقلين سياسيينحقوقيون: السلطة الفلسطينية "تكذب" حول عدم وجود   .6

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، في بيان تلقته "قدس برس"، :  رام هللا
تصريح إن    الثالثاء  قائلة  دويكات،  اللواء طالل  الفلسطينية،  األمنية  األجهزة  باسم  الرسمي  الناطق 

األ من  الصريح  م"الكذب  أمر  هو  باسمها،  والناطق  األمنية  شعبنا جهزة  ويعرفه  جديد،  وغير  توقع 
االنتهاكات". هذه  تتابع  التي  الحقوقية  على    والمؤسسات  تعمل  األمنية  "األجهزة  أن  اللجنة  وكشفت 

م المحاكم كأداة للضغط عليهم، بينما يتناوب ف تهم باطلة للمعتقلين على خلفية سياسية، وتستخد تكيي
المعتقل تعذيب  في  التلذذ  على  والمحققون  قالت. السجانون  ما  وفق  بيانها    ين"،  في  اللجنة  وأوردت 

 اسماء المعتقلين السياسيين، وعددهم عشرون معتقال سياسيًا. 
)أهلية مقرها رام هللا( المحامي مهند كراجة،    ة محامون من أجل العدالة"من جهته، قال مدير "مجموع

بعدم وجود معتقلين سي  دويكات  ادعاءات  "إن  لـ"قدس برس"،  اسيين في سجون  في حديث مقتضب 
 الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية". 

وثقنا   "نحن  حزيران    117وتابع  بداية  منذ  سياسي  اعتقال  جانب   2022حالة  إلى  اللحظة،  وحتى 
 حاالت االعتقال على ذمة المحافظ، دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى اآلن". 

 23/8/2022، دس برسق

 
 حماس تنفي مزاعم إعالمية عن موافقتها على التطبيع بين تركيا واالحتالل  .7

ما   حماس  حركة  اإل نفت  وسائل  بعض  "موافقة"  زعمته  عن  تركيا  عالم  بين  التطبيع  على  الحركة 
المحتل.  الصهيوني  رفضها   والكيان  على  الثالثاء،  صحفي  تصريح  في  التأكيد  الحركة  وجّددت 
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العربية   المنطقة  وشعوب  شعبنا  ومصالح  الوطنية  ثوابتنا  مع  يتعارض  الذي  كافة،  التطبيع  ألشكال 
 واإلسالمية. 

 23/8/2022، ماسحركة حموقع 
 

 : نفي السلطة وجود معتقلين سياسيين يثير الخوف على مصيرهم اسحم .8
استهجنت حركة حماس أكاذيب الناطق باسم أجهزة السلطة طالل دويكات، التي زعم فيها عدم وجود  
معتقلين سياسيين في سجونها بالضفة الغربية. واعتبر القيادي في الحركة جاسر البرغوثي تصريحات 

ئالت التي يعّذب أبناؤها ويعتقلون في سجون السلطة  ومعاناة عشرات العات، استهتار بمشاعر  دويكا
على خلفية سياسية. وأشار إلى أن المعتقلين يجبرون تحت الضغط والشبح والتعذيب على اعترافات  
 ال أساس لها من الصحة. وأكد البرغوثي أن تجرؤ أجهزة السلطة على هذا الكذب المفضوح، والذي 

ال المؤسسات  المأثبتت  وتقارير  القلق  حقوقية  من  كثير  على  يبعث  تماًما،  عكسه  الدولية  نظمات 
والتخّوف من مصير المعتقلين السياسيين. ونّبه إلى أن ذلك يكشف نية مبّيتة إلطالة أمد معاناتهم  

لسياسي  وعائالتهم، وضرب القوانين ومبادئ الحريات بعرض الحائط.. وأوضح أن حمالت االعتقال ا
ة كاّفة، وتصاعدت وتيرتها بشكل فّج خالل األشهر الثالثة األخيرة،  اصلة في أنحاء الضفال تزال متو 

وطالب   واآلمنين..  األطفال  وترويع  المنازل  واقتحام  واعتقالهّن،  النساء  استدعاء  حاالت  عن  عدا 
مسؤولية  لسلطة ومسؤوليها الالبرغوثي بإنهاء جريمة االعتقال السياسي مرة وإلى األبد، محماًل أجهزة ا

 هذه االنتهاكات واالعتداءات وتزييف الوعي وإخفاء الحقائق.   الكاملة عن
 23/8/2022، فلسطين أون الين

 
 قراطية تدعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الرهان على "حل الدولتين"و الديم .9

ص العبر  السلطة الفلسطينية، إلى استخالدعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيادة  :  رام هللا
يش اإلسرائيلي، بيني غانتس، والتي وصف فيها ما يسمى بـ "حل الدولتين"  من تصريحات وزير الج

الذاتية،   اإلدارة  يتجاوز حدود  ال  إلى حل  داعيًا  القومية،  ثنائية  بدولة  يقبل  ال  وأنه  وهم،  أنه مجرد 
الخدم وتوفير  الفلسطينيين،  أعمال  لهم.لتصريف  المعيشية  "الدي  ات  فيوقالت  تلقته    مقراطية"  بيان 

حل  على  الذاتي  اإلداري  الحكم  لسلطة  السياسية  القيادة  رهان  استمرار  "إن  الثالثاء،  برس"  "قدس 
الدولتين البائس، ما هو إال رهان على الوقت الضائع، وعلى مجرد أمانّي، تؤكد الوقائع أن الطريق  

 على المناشدة والتوسل". مسدود أمامها، ما دامت تقوم
 23/8/2022، برسقدس 
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 ساعة 24نقاط مواجهة في الافة  الل  7عملية إطالق نار و .10
الغربية قوات  :  الضفة  استهدفت  نار  إطالق  عملية  الثالثاء،  الغربية،  الضفة  في  المقاومة  سجلت 

و والمستوطنين  الـ  7االحتالل  خالل  للمواجهة،  األخيرة.  24نقاط  إلقاء    ساعة  عمليتي  سجلت  كما 
ومف حارقة  جا زجاجات  إلى  موقع عسكري،  وإحراق  نارية،  المواطنين العتداءات رقعات  تصدي  نب 

قوات   المستوطنين. نار على  الغربية عملية إطالق  الضفة  النوعية، سجلت  بالعمليات  يتعلق  وفيما 
حراق موقع عسكري لقوات االحتالل بالقرب االحتالل خالل اقتحام طوباس، وإلقاء زجاجات حارقة وإ

 قاء زجاجات حارقة على مستوطنة مجدال عوز في بيت لحم. من بيت أمر، وإل
 23/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فلسطينيين بينهم قياديان بحماس 9اعتقال : الافة الغربية .11

فلسطينيين في الضفة    9اعتقلت    أعلن نادي األسير الفلسطيني أن قوات االحتالل اإلسرائيلي:  نابلس
ل نفذ حملة اعتقاالت في ونقلت وكالة األناضول عن شهود عيان أن االحتالالغربية الليلة الماضية،  

)جنوبا(. لحم  وبيت  )شرقا(،  وأريحا  )شماال(،  وطولكرم  طوباس  المعتقلين    محافظات  بين  ومن 
محرران تعرضا لالعتقال مرات عدة،  القياديان في حركة حماس نادر وفازع صوافطة، وهما أسيران  

ف  منزليهما  اقتحام  الفلسبعد  عشرات  مع  مواجهات  ذلك  إثر  واندلعت  طوباس،  مدينة  إذ ي  طينيين، 
 ذكرت مصادر مطلعة أن جيش االحتالل تعرض إلطالق نار خالل اقتحامه مدينة طوباس. 

 23/8/2022.نت، الجزيرة
 

 تتمسك بفرصها إلحباط االتفاق مع إيران: غانتس يطير إلى واشنطن  "إسرائيل" .12
الصادرة ع التصريحات  اتؤكد  الحكومة  في  المسؤولين  في ن  قدما  ماضية  أبيب  تل  أن  إلسرائيلية، 

، أو على األقل تحسين  2015محاولتها إلحباط جهود إحياء االتفاق النووي الموقع مع طهران عام  
اإلسرائيلية، وذلك عب األمن  التي حددتها أجهزة  الحمراء"  "الخطوط  بما يراعي  االتفاق  نشاط  بنود  ر 

ين في البيت األبيض والشركاء المعنيين بالمفاوضات  ف إلى التأثير على السؤول دبلوماسي مكثف يهد 
 مع إيران. 

الث اليوم،  بينيت،  نفتالي  البديل،  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  دعا  السياق،  هذا  الرئيس  وفي  الثاء، 
حتى عندما  األميركي، جو بايدن، إلى "االمتناع عن التوقيع على اتفاق نووي مع إيران"، معتبرا أنه "
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ضوع  بدا األمر )التوقيع على اتفاق( وشيًكا، تمكنا من إقناع أصدقائنا في البيت األبيض بتجنب الخ
 ا". للمطالب اإليرانية، وآمل أن يكون هذا هو الحال هذه المرة أيض

وادعى بينيت أن "االتفاق النووي سيسمح بضخ حوالي ربع تريليون دوالر إلى خزائن النظام اإلرهابي  
يراني وأذرعه اإلقليمية، وسيسمح إليران بتطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي بال حدود اإل

 ًبا في غضون عامين فقط".تقري 
وتابع أنه "بطريقة أو بأخرى، إسرائيل ليست طرًفا في االتفاق، وليست ملزمة بأي قيود وستستخدم  

اإلي النووي  البرنامج  في  تقدم  إحراز  لمنع  الوسائل  كامل  كل  عام  "على مدار  أنه  إلى  راني"، مشيرا 
األ  البيت  في  أصدقائنا  إقناع  من  يكون  تمكنا  أن  وآمل  اإليرانية،  للمطالب  االنصياع  بتجنب  بيض 

 األمر كذلك هذه المرة أيضا".
من جانبه، أكد وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل "على اتصال مباشر مع شركائنا  

لى  ع دول المنطقة المهددة من إيران بما ال يقل عنا. سنبذل قصارى جهدنا للتأثير عاألميركيين وم
 االتفاق". وأشار غانتس إلى أن إسرائيل ليست طرًفا من أطراف االتفاق. 

في   حريتنا  على  نحافظ  كيف  وسنعرف  االتفاق.  على  للتأثير  جهدنا  قصارى  "سنبذل  غانتس  وقال 
شددا على أنه "نحن منشغلون كذلك في قدرتنا على الدفاع عن  التصرف طالما كان ذلك ضروريا"، م

 سرائيل لسنوات عديدة".أنفسنا وضمان أمن إ
يوم   األميركية،  المتحدة  الواليات  إلى  غانتس،  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  يطير  السياق،  هذا  وفي 

أمنية   زيارة  في  المقبل،  والتقد   -الخميس  اإليراني  النووي  البرنامج  حول  المفاوضات  سياسية  في  م 
 ، بحسب ما كشف موقع "والال" اإلسرائيلي، مساء اليوم. 2015تفاق الموقع عام الرامية إلحياء اال 

ووصف الموقع اإلسرائيلي زيارة غانتس بـ"االستثنائية" و "غير العادية"، وقال إنها ستشمل زيارة لمقر 
تامبا    ي قاعدة ماكديل الجوية قرب مدينةالقيادة المركزية األميركية أو القيادة األميركية الوسطى، ف

 في والية فلوريدا األميركية. 
وأوضح التقرير أن زيارة غانتس ستشهد عقد سلسلة من االجتماعات في الواليات المتحدة في مقر  
القيادة المركزية في فلوريدا، حيث سيتلقى غانتس استعراضا للجوانب التنفيذية والعملياتية في إطار  

 واشنطن وتل أبيب. التعاون بين
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األ الوسطى  القيادة  قائد  مع  كذلك  غانتس  سيجتمع  وسيعقد  كما  كوريال.  مايكل  الجنرال  ميركية، 
يتوجه   أن  قبل  وذلك  واشنطن؛  في  سوليفان،  جيك  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  مع  اجتماعا 

 غانتس إلى اليابان في زيارة رسمية.
 23/8/2022، 48عرب 

 
 اق النووي بأنه "كارثة إستراتيجية" اء االتفتصف إحي "إسرائيل" .13

أعقاب  و  في  وإيران،  العظمى  الدول  بين  النووي  االتفاق  إحياء  برنياع،  دافيد  الموساد،  رئيس  صف 
تقديرات في إسرائيل أن التوقيع عليه بات قريبا، بأنه "كارثة إستراتيجية"، واعتبر أنه يجب أن تبذل 

ق، وفق ما ذكرت  قناع الواليات المتحدة بأال توقع على االتفا إسرائيل كل ما باستطاعتها من أجل إ
 صحيفة "معاريف" اليوم، الثالثاء.

نقلت عن مسؤولين   التي  للصحيفة  وفقا  األمن اإلسرائيلي،  برنياع مهيمنا في جهاز  وأصبح موقف 
اليات المتحدة هو  ران والدول العظمى بقيادة الو أمنيين قولهم، إن "االتفاق النووي اآلخذ بالتبلور بين إي

سيئ.   النووية  اتفاق  الجهود  ولجم  أمنها  أجل  من  العمل  في  وستستمر  به  ملتزمة  ليست  وإسرائيل 
 اإليرانية". 

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للصحيفة إن "قيادة جهاز األمن كلها تقريبا تتفق اآلن مع موقف 
مؤخرا  ، بقيادة األميركيين، استسلمت  تصرت، خاصة إثر حقيقة أن الغرب برنياع. ورؤية الموساد ان 

لإليرانيين في كافة المجاالت تقريبا، وأن األمر المهم هو التوقيع على االتفاق وإزالة هذا الموضوع  
 عن األجندة". 

وأضاف المصدر نفسه أن "الذين سيبقون هذا الموضوع على األجندة هم نحن، ألن إيران ستحصل  
 اإلرهاب والتوسع اإلقليمي". رات الدوالرات التي ستستثمر في لى ’رخصة للقتل’ وعلى مئات مليا ع

 23/8/2022، 48ب عر 
 

 الستهداف فلسطينيين  إرهابياا  الشاباك اعتقل مستوطنا شّكل تنظيماا  .14
تشكيل   بشبهة  مستوطنا  الشهر  ونصف  شهر  قبل  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  اعتقل 

الح وصنع مواد متفجرة، وفق ما ذكر  بالسالح وحيازة س  تنظيم إرهابي سري وصنع أسلحة وتجارة
 تقرير بثته هيئة البث العامة "كان" أمس، اإلثنين. 
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وأهارون   كانييفسكي  الحاخامين حاييم  بأنه حفيد  وأفادت  "أ"،  بالحرف  المستوطن  إلى  التقرير  وأشار 
 وهما من كبار الحاخامات الحريديين. يهودا شتايمان، 

عهد تدريس التوراة( في مستوطنة "موديعين عيليت" إلى  نزل طالب ييشيفاة )موحّول "أ" غرفته في  
االستيطانية   البؤر  في  المستوطنين  تسليح  هو  اإلرهابي  التنظيم  تشكيل  وهدف  متفجرات.  مختبر 

هم تسمية "شبيبة التالل"، وذلك من أجل تنفيذ المقامة على تالل في الضفة الغربية، الذين تطلق علي
 يع ثمن" إرهابية ضد فلسطينيين. عمليات "تدف 

 23/8/2022، 48عرب 
 

    مع الرئيس الفرنسي حول الملف النووي اإليراني هاتفياا  يجري اتصاالا اإلسرائيلي رئيس الوزراء  .15
بيد اليوم اتصاال هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه  أجرى رئيس الوزراء يائير ل
إسرائيل للعودة لالتفاق النووي وأكد على ضرورة    معارضةلبيد    اني. وكررمطوال الملف النووي اإلير 

 .تمرير رسالة حادة وواضحة مفادها عدم تقديم تنازالت أخرى لإليرانيين
قبوله أو  وشدد   الذي طرح عليهم, حيث عليهم  المقترح  التفاوض على  على أن اإليرانيين يواصلون 

يحتوي على مقومات جديدة خارجة عن إطار االتفاق    رفضه. وحذر رئيس الوزراء من أن المقترح
 ية وتعظمها العسكري.النووي األصلي ستمهد الطريق أمام إيران لضخ أموال طائلة إلى آلتها اإلرهاب 

بيد للرئيس ماكرون أن إسرائيل لن تكون ملتزمة بمثل هذا االتفاق وقال: "إسرائيل ستواصل  لوأوضح  
 ان من التوصل إلى قدرات نووية". القيام بكل شيء من أجل منع إير 

 ى سالح نووي. وأكد الرئيس الفرنسي أثناء المكالمة على التزامه بمنع إيران من الحصول عل
 22/8/2022، موقع ديوان رئاسة الوزراء االسرائيلي

 
 مركزان حقوقيان إسرائيليان: بلدية االحتالل في القدس تشارك في االعتداء على الفلسطينيين  .16

عربي”: في أعقاب حادث عنصرّي قام به حراس بلدية االحتالل في القدس، أبرق “القدس ال  -الناصرة 
مناهضة إسرائيليان،    مركز  حقوقيان  مركزان  وهما  والدولة،  للدين  اإلصالحّي  والمركز  العنصرية 

واتخاذ  الموضوع  باستيضاح  إياه  مطالبين  ليئون،  موشيه  المحتلة  القدس،  بلدية  رئيس  إلى  برسالة 
 ابير المناسبة وفق األنظمة والقوانين المتعارف عليها. التد 
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، عندما كانت  2022آب    19لى أنه في مساء يوم الجمعة،  وأوضحت الرسالة حيثيات الحادث مشيرًة إ
لوحدة  تابعة  سيارة  وصلت  المدينة،  في  دانيا  رمات  في  حديقة  في  بوقتها  تستمتع  فلسطينية  عائلة 

للبلدية   التابعة  القانون  من  تطبيق  المفتشان  ترجل  وصولهما،  ومع  المفتشين.  من  اثنان  وداخلها 
للع التقاط صور  في  وباشرا  المتنزه  المركبة  في  المتواجدين  أحد  دفع  مما  مفهومة،  غير  بصورة  ائلة 

بالسؤال عن سبب قيامهما بالتقاط صور للعائلة، وطلب منهما تركها وشأنها، إال أّن المفتشين طلبا  
 مر الذي أوقع جدااًل اضطرت العائلة بسببه إلى ترك المكان خوًفا.إليه عدم التدخل، األ

المتنزه  وأشارت الرسالة إلى أّن تص العائلة تواجدت في  أّن  ّرف المفتشين، مع األخذ بعين االعتبار 
أّن   على  الرسالة  وشددت  وتمييزية.  عنصرية  باعتبارات  مدفوعة  الخطوة  أّن  تؤكد  فقط،  لالستمتاع 

االحتالل لكافة    بلدية  الخدمات  تُقدم  أّن  جماهيرية،  سلطة  باعتبارها  الُمفترض،  من  القدس  في 
 تمييز بينهم، األمر الذي أكدته جملة قوانين وأحكام صدرت عن محاكم إسرائيلية. المواطنين دون ال

وطلبت الرسالة من رئيس بلدية االحتالل أّن يقوم بالتدقيق في الحادث، خاصة أّن معظم التفاصيل  
ات ة، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المفتشين، وإصدار أوامر لكافة الطواقم العاملة وُمقدمة الخدممتوفر 

في البلدية بالتعامل بالمساواة ودون تمييز مع كافة سكان المدينة التي تشهد تصاعدًا في االعتداءات 
 على المقدسيين والتعامل العنصري معهم في حياتهم اليومية. 

 23/8/2022ن، القدس العربي، لند
 

   المشتركة”  .. اجتهادات سياسية وتنظيمية مغايرة تهدد سالمة “القائمة  . انتخابات الكنيست اإلسرائيلي  .17
من    -الناصرة  األول  في  الخامسة،  اإلسرائيلي  الكنيست  انتخابات  عشية  الغربي”:  “القدس 

وانقس تفكيك  خطر  المشتركة”  “القائمة  يتهدد  القادم،  الثاني  خالفات  نوفمبر/تشرين  جراء  جديد  ام 
 سياسية وتنظيمية بين مركباتها.

“المش داخل  توتر  ساد  إسرائيل  في  مبكرة  انتخابات  عن  أعلن  الجبهة ومنذ  أبلغت  بعدما  تركة” 
الديموقراطية للسالم والمساواة )الحزب الشيوعي( المركبين المشاركين في “المشتركة”، وهما “التجمع  

مي أبو شحادة، و”الحركة العربية للتغيير”، برئاسة أحمد الطيبي، الوطني الديموقراطي”، برئاسة سا
لستة األولى في قائمة المرشحين. وتعلل الجبهة، بأنها ستحفظ لنفسها أربعة مقاعد من بين المقاعد ا

برئاسة أيمن عودة، ذلك بالقول إنها تتمتع بشعبية واسعة، مما يعني أن الترتيب الجديد سيأتي على  
بينما هي ممثلة  حساب “العربي ة للتغيير”، التي ستجد نفسها مع مرشح واحد ضمن الستة األوائل، 
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هكذا مع “التجمع الوطني الديموقراطي”، الذي أعلن رفضه لهذه اليوم بنائبين )الطيبي والسعدي(. و 
“المشتركة”.  مركبات  بين  سياسي  موقف  على  التوافق  على ضرورة  أكثر  يشدد  لكنه  المحاصصة، 

“الت ائتالف  ويؤكد  أي  دعم  في  للمشاركة  كامل  رفض  على  المرة  هذه  الديموقراطي”  الوطني  جمع 
، منبهًا لعدم وجود فارق حقيقي بين المعسكرين الصهيونيين  إسرائيلي ال من الخارج وال من الداخل

 المتنافسين على السلطة من ناحية القضية الفلسطينية.
أبو شحادة أن النائب سامي  ثالث مختلف   في شريط متلفز يوضح  تيار  بناء  “التجمع” يطرح اآلن 

لحبب منبهًا  األخيرة،  السنوات  في  كانت  التي  الفترة  عن  السياسي  بين  رنامجه  سياسيًا  برنامجًا  يازته 
ثالث  تيار  بناء  يطرح  “التجمع  الفيديو:  في  شحادة  أبو  ويتابع  و”الموحدة”.  “المشتركة”  نهجي 

 ووجدان أهلنا وناسنا في كل قرية ومدينة”.مختلف.. نريد أن نتحدث إلى عقول وقلوب 
في المقابل أصدر األمين العام للحزب الشيوعي اإلسرائيلي، ورئيس الطاقم االنتخابي للجبهة، عادل  
عامر، بيانًا أكد فيه “أن المرحلة المقبلة على درجه عالية من الحساسية بحيث تتطلب أوسع شراكة 

 .كفاحية على أسس واضحة”
 23/8/2022، لندن، القدس العربي

 
 مخاوف إسرائيلية من ا تراقات سيبرانية تؤثر على انتخابات “الكنيست”  .18

تخشى جهات إسرائيلية كثيرة من حدوث حاالت “اختراق” ألنظمة إسرائيلية إلكترونية، من شأنها أن  
النقاب في  ية المقررة في شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد أن كشف  تؤثر على نتائج االنتخابات البرلمان

األم أجهزة  قبل  من  وجه  اتهام  أبيب، عن  مغبة  تل  تحذرها من  الفلسطينية،  للسلطة  اإلسرائيلية،  ن 
 التدخل في شأن االنتخابات القادمة، لعدم رغبة األخيرة في عودة فوز بنيامين نتنياهو.

دخل األجنبي،  سرائيليون من خطر “التهديدات السيبرانية” ومخاطر التوفي هذا السياق، حذر خبراء إ
االجتماعي،   التواصل  وسائل  استخدام  اقتراب  عبر  مع  العام،  الرأي  على  تؤثر  معلومات  لبث 

 انتخابات الكنيست.
” اإلسرائيلية عن مدير برنامج الشؤون العسكرية واالستراتيجية وبرنامج األمن  i24newsونقلت قناة “

يب غابي سيبوني، قوله إن الخشية مردها  لسيبراني في معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبا
التهد  من  في  نوعان  إسرائيل  تستخدمها  التي  األنظمة  اختراق  هو  األول  االنتخابات،  على  يدات 

على  ينطوي  التهديد  من  اآلخر  والنوع  األصوات،  فرز  إعادة  يتطلب  قد  الذي  األمر    االنتخابات، 
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ويشير إلى أن   والتأثير على الرأي العام”.استخدام وسائل التواصل االجتماعي لبث معلومات مضللة  
 .التهديد األول أسهل في إدارته

 23/8/2022القدس العربي، لندن، 
 

 رتس" زهافا غلؤون تفوز برئاسة حزب "مي  .19
فازت عضو الكنيست السابقة، زهافا غلؤون، برئاسة حزب "ميرتس"، مساء الثالثاء، وذلك في والية  

في األول من تشرين    25ذي يستعد لخوض انتخابات الكنيست الـثانية لها في موقع رئيس الحزب ال
 لمقبل. الثاني/ نوفمبر ا

"( فإن نسبة التصويت في 11وبحسب المعطيات األولية التي أوردتها هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  
%، في حين بلغت نسبة التصويت في صفوف ناشطي  81أوساط أعضاء حزب "ميرتس" بلغت نحو  

 %.50ب نحو الحزب في النق
دعم   غلؤون  إلى  60وحصدت  الذين وصلوا  الناخبين  أعضاء    15,329% من أصوات  شخصا من 

وعضو   االقتصاد  وزيرة  نائب  لغلؤون،  األبرز  يعتبر  كان  الذي  المنافس  حصل  حين  في  الحزب، 
 % من الناخبين.40الكنيست، يائير غوالن، على أصوات 

 23/8/2022، 48عرب 
 

 بن غوريون  شبان عرب يقتحمون قاعدة ومخزن أسلحة في مطار .20
قتحمون  ، وهم ي48أعلنت الشرطة اإلسرائيلية عن إلقاء القبض على ثالثة شبان عرب من فلسطينيي  

 قاعدة عسكرية في الجنوب ويحاولون سرقة أسلحة. 
بدء تحول عمليات  وأعرب ناطق بلسانها عن قلقه من الجرأة والتخطيط الذي رافق هذه العملية ومن  

كهذه إلى ظاهرة. وكشف أن شابين عربيين آخرين من مواطني إسرائيل، تمكنا، في وقت سابق من 
لكتروني المحيط بمطار بن غوريون الدولي، واتجها نحو مخزن  الشهر الحالي، من اختراق الجدار اإل

 م اعتقالهما.أسلحة هناك بغرض سرقة أسلحة. ثم رنت شارات اإلنذار التي كشفت عنهما فت 
وقال الناطق إن »عصابات تجارة السالح تعمل بتخطيط مهني عاٍل وتجمع المعلومات االستخبارية  

نه »صحيح أن هدفهم بيع السالح ألغراض جنائية، ولكن هذه  بمستوى منظمات عريقة«، الفتًا إلى أ
 األسلحة يمكن أن تصل إلى جهات إرهابية وتتحول إلى مصائب وطنية«. 
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عندما  وقالت مص الثالثاء،  االثنين/  ليلة  تمت  العسكرية  القاعدة  محاولة سرقة  إن  الشرطة  في  ادر 
قد غادرت موقعها في قاعدة التدريب    كانت قوة من المستعربين تابعة لقوات الجيش وحرس الحدود،

الضخمة في بتسلئيم بالنقب، متجهة لتنفيذ اعتقاالت في إحدى المناطق بالضفة الغربية. ويبدو أن  
الشبان الثالثة كانوا يراقبونها، فما إن ابتعدت بضعة كيلومترات حتى انطلقت صفارات اإلنذار في 

القاعد  قيادة  وقامت  عجل.  على  فعادوا  وإذا  القاعدة،  األجواء،  في  مسيرة  مراقبة  طائرات  بتفعيل  ة 
و  العرب  النقب  سكان  من  أنهم  وتبين  عليهم،  القبض  فألقي  المكان  اقتحموا  قد  في  بالشبان  عثر 

 سيارتهم على أدوات اقتحام. 
وخالل التحقيق معهم، اتضح أنهم على عالقة بعصابة تجار األسلحة نفسها التي أرسلت في شهر 

النقب، لغرض سرقة أسلحة. وقد صدمت  فبراير )شباط( ال ماضي شابًا إلى قاعدة سالح الجو في 
نبا في  القاعدة  إن  إذ  العملية،  هذه  من  حينه  في  الجيش  وأسرارها،  قيادة  بحساسيتها  معروفة  طيم 

السيارات   إحدى  وسرق  القاعدة  دخل  أنه  وتبين  العصابات.  هذه  اقتحامها  على  تجرؤ  أال  ويفترض 
وهرب، منها  على    المدنية  السيارة  صعدت  عندما  وفقط  لمطاردته،  عسكرية  سيارات  عدة  وأرسلت 

 م إلقاء القبض على سائقها. مسامير في الطريق وأفرغت إطاراتها من الهواء توقفت السيارة وت
 24/8/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 لجيش اإلسرائيلي نفذ هجوماا في اليمن  الل العدوان على غزة قناة عبرية: ا .21

وكاالت: كشفت قناة عبرية، مساء أمس، تفاصيل الهجوم الذي أعلن عنه رئيس األركان    -تل أبيب  
 ثالثة بالتزامن مع العدوان األخير على قطاع غزة.  اإلسرائيلي، أفيف كوخافي ، قبل أيام، في دولة

( القناة  العملية  14وقالت  مع  بالتوازي  اليمن  في  عسكريًا  هجومًا  نفذ  اإلسرائيلي  "الجيش  إن   ،)
 العسكرية األخيرة في قطاع غزة". 

وكان كوخافي، كشف أن الجيش نفذ غارة على "دولة ثالثة"، خالل جولة القتال األخيرة في غزة، في  
 وقت سابق من هذا الشهر.

ئيل" عن كوخافي قوله: "قبل عشرة أيام، ضرب الجيش اإلسرائيلي بدقة  ونقل موقع "تايمز أوف إسرا 
إثر  استشهد  الذي  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  في  القيادي  إلى  إشارة  في  الجعبري"،  تيسير  كبيرة 

 استهداف شقته في غزة. 
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ئيلي موجة اعتقاالت في الضفة الغربية، وفي الوقت وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش اإلسرا
 فسه أيضًا، هاجم دولة ثالثة".ن

 آب الجاري. 8و 5ولم يذكر كوخافي "الدولة الثالثة" التي ُقصفت خالل جولة القتال التي دارت بين 
آب في اليمن،   7وربطت تقارير إعالمية بين ما قاله رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي وما حدث يوم  

 ديره جماعة الحوثي. مستشارين إيرانيين ولبنانيين في معسكر ت 6حين قتل 
 وذكرت التقارير أن العشرات من مقاتلي الحوثي لقوا حتفهم في نفس الحادث.

 24/8/2022األيام، رام هللا، 
 

 مقتحمي األقصى الشهر الحاليجماعات "الهيكل" تشيد بزيادة أعداد  .22
المحتلة اقتحموا أعلنت مصادر عبر :  القدس  الذين  المستوطنين  كبيرة في عدد  قفزة  تسجيل  ية، عن 

  المسجد األقصى، في آب/أغسطس الجاري، واصفة ما يجري بأنها عملية "تزداد قوة بطريقة مثيرة". 
جماعات   عن  نقال  الثالثاء،  العبري،  اليف/  /مفزاك  موقع  إن  وقال  اليهودية،  آالف   5الهيكل 

األقصى،   المسجد  اقتحموا  الشهر مستوطن  في  يسجل   رقم  أعلى  وهو  الحالي،  الشهر  بداية  منذ 
سنوات. خمس  منذ  عدد أو   المرصود،  في  االرتفاع  يستمر  أن  تتوقع  الهيكل  جماعات  أن  ضاف 

 المقتحمين حتى نهاية هذا  الشهر.
 23/8/2022، قدس برس

 
 أسير مريض ي بعون في سجون االحتالل  600: "وفا" .23

الة "وفا" سلسلة من التقارير عن األسرى في سجون االحتالل، مواكبة  تنشر وك:  يامن نوباني-رام هللا 
سلطات  تنصل  بعد  وذلك  مطالبها،  لتحقيق  األسيرة،  الحركة  بها  شرعت  التي  النضالية  للخطوات 

ة الحركة في آذار الماضي، والتي تتعلق بأمور  االحتالل من االتفاق والتفاهمات التي تمت مع قاد 
 وتفاصيل حياتية. 

أسيرا في كافة سجون االحتالل معركة ردع إدارة    4,550الثاني على التوالي، يخوض أكثر من    لليوم
عقابية   إجراءات  فرض  ونيتها  الماضي،  آذار  في  "تفاهمات"  من  تنصلها  بعد  السجون  مصلحة 

خاصة المؤبدات، وذلك بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم  وتشديدات إضافية على األسرى وب
"ج سجن  أيلول  من  من  السادس  في  نادي   .2021لبوع"  عن  الصادرة  اإلحصائيات،  آخر  وحسب 

الـ الفلسطيني، أن ما يقارب  يعانون أمراضا مختلفة يقبعون في سجون االحتالل    600األسير  أسير 
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ا  23االسرائيلي، منهم   بدرجات متفاوتة، أخطرهم حالة أسيرا يعانون من  بالسرطان واألورام  إلصابة 
ناصر حميد.  األسير  العام    أبو  ومنذ  أنه  إلى  اإلحصاءات  تشير  سجون 1967كما  في  استشهد   ،

( أسيرًا ُاستشهدوا نتيجة لجريمة اإلهمال الطبي المتعمد )القتل  73( أسيرًا، من بينهم )231االحتالل )
عاما( من بلدة إذنا في الخليل، واستشهدت في   68سعدية فرج هللا )  البطيء( وكان آخرهم الشهيدة

. عدا عن أن جزءًا من األسرى المرضى ُاستشهدوا بعد فترة وجيزة من  2022-7-2ن الدامون في  سج
، األسير حسين مسالمة من بيت لحم والذي أمضى في 2021-9-2اإلفراج عنهم، كان آخرهم، في  

 أشهر فقط أمضاها متنقال بين المستشفيات.  6( عامًا، واستشهد بعد تحرره بـ19سجون االحتالل )
 23/8/2022الفلسطينية )وفا(،  لة األنباء والمعلوماتوكا

 
 جيش االحتالل يسلم جثمان شابة فلسطينية قتلها العام الماضي .24

 سلم جيش االحتالل اإلسرائيلي الجانب الفلسطيني جثمان شهيدة فلسطينية قتلها قبل أكثر من عام. 
في بلدة أبو ديس ألقيت عليه    إلى منزل عائلتها،  عاما(  27وفور وصول جثمان الشابة مي عفانة )

يشار إلى أن    .تشييع الجثمان إلى مقبرة أبو ديسنظرة الوداع، وشارك مئات الفلسطينيين في مراسم  
في   القدس  شرقي  "حزما"  حاجز  على  الفلسطينية  الشابة  على  النار  أطلق  االحتالل    16جيش 

وباإلفراج عن جثمان    عائلتها..  ود، وهو ما تنفيهبزعم محاولتها دعس وطعن جن  2021يونيو/حزيران  
اإلسرائيلي   الجيش  إن  الشهداء حسين شجاعية  جثامين  السترداد  الوطنية  الحملة  منسق  قال  عفانة 

احتجاز   منذ عام    102يواصل  قتلهم  المحتجزة  2015جثمان شهيد  الجثامين  بين  أن من  ، موضحا 
 جثماني شهيدتين فلسطينيتين.

 23/8/2022.نت، الجزيرة
 

 على جلسة واحدةغيباا حافظاا وحافظة ُيتّمون سرد القرآن  581غزة:  .25
أتّم مئات الحّفاظ في قطاع غزة، الثالثاء، سرد القرآن الكريم على جلسة واحدة ضمن  :  الرأي  –غزة  

والسنة. الكريم  القرآن  دار  جمعية  أطلقته  الذي  الحفّاظ"  "صفوة  المشروع    مشروع  في   581وشارك 
الكر  للقرآن  وحافظة  رضوان،  حافظا  الشيخ  بحي  التقوى  مسجد  هما:  مسجدين،  على  موزعين  يم 

الزيتون. الشافعي في حي  اإلمام  الشنطي: خالل    ومسجد  التشريعي جميلة  بالمجلس  النائب  وقالت 
دائًما  حديثها لوكالة "الرأي: "هذا يوٌم من أيام هللا في غزة هذا يوم ابداع يوم ريادي كما عودتنا غزة  

وأضافت: "غزة تقدمت على العالم كله في القرآن الكريم، فاليوم    ت ُتقدم الريادة".أنها في كل المحطا
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حافظ وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة، وأن   580نشاهد باكورة جديدة من العمل للقرآن أن  
 . غزة اليوم في عرس قرآني نتقدم فيه نحن نبني جياًل سيكون فاتًحا للقدس"

 23/8/2022، لإلعالم وكالة الرأي الفلسطينية
 

 شبكة ومنظمات حقوقية ومدنية تدين إغالق االحتالل للمؤسسات الفلسطينية  333بيان مشترك لا  .26
من    333أدانت  :  رام هللا أكثر  في عضويتها  وتضم  وعربية،  محلية  ومدنية  حقوقية  ومنظمة  شبكة 
لية، عدا عن تصنيفها  منظمة، إغالق سطات االحتالل اإلسرائيلي لسبع منظمات حقوقية وأه  1,800

  كمؤسسات تدعم "اإلرهاب"، معتبرين ذلك "جزءا من سياسة استهداف االحتالل للرواية الفلسطينية". 
الش هذه  لهذه واستنكرت  الوحشي  االقتحام  الثالثاء،  صدر  مشترك،  بيان  في  والمنظمات،  بكات 

أة، والعمل الصحي والفرع المؤسسات )الحق، وبيسان، والضمير، والعمل الزراعي، واتحاد لجان المر 
الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن األطفال( ليال، واالستيالء على محتوياتها، بغياب مسؤوليها، 

 ء بعد أسبوع من اعالن االتحاد األوروبي استئناف دعم تلك المنظمات.والذي جا
 23/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بانفجار عرضي غرب  ان يونس  طفلة : شهيد وإصابةغزة " فيالدا لية" .27

وإصابة طفلة جراء أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عصر الثالثاء، عن استشهاد مواطن    الرأي:  -غزة 
وقال المتحدث باسم   انفجار عرضي وقع بمحيط منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

نفجار خّلف أيضا أضرارًا مادية في المكان، ومشيرا إلى  الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إن اال
 أن األجهزة المختصة تستكمل التحقيق في الحادث. 

 23/8/2022، لإلعالموكالة الرأي الفلسطينية 
 

 عام في النقب  1,200كشف أثري لا"عقار ريفي" على الطراز اإلسالمي عمره  .28
فاخًرا" هو األول من نوعه في النقب، يعود للفترة  اكتشف علماء اآلثار "عقاًرا ريفًيا  :  محمود مجادلة

من   يقرب  ما  قبل  أي  المبكرة  اآلثار    1,200اإلسالمية  سلطة  أجرتها  حفريات  خالل  وذلك  عام، 
وأوضحت سلطة   اإلسرائيلية قرب مدينة رهط، تمهيدا إلقرار خطة لتوسيع الخارطة الهيكلية للمدينة.

صاآل صحافي،  بيان  في  اإلسرائيلية،  الفترة  ثار  إلى  يعود  المبنى  تاريخ  أن  الثالثاء،  عنها،  در 
فناء مركزي، ويتألف من   تشييده حول  تم  الميالدي، وقد  والتاسع  الثامن  القرنان  المبكرة؛  اإلسالمية 
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السكان. احتياجات  لتلبية  غرف  مع  أجنحة  عملي  أربعة  قادوا  الذين  اآلثاء  علماء  الحفر واعتبر  ات 
 . د من نوعه ولم يكن معروفا حتى اليوموالتنقيب أن االكتشاف "فري

 23/8/2022، 48عرب 

 
 استمرار حملة الهدم وإ طارات وقف البناء واقتحام جديد للمنطقة األثرية في سبسطية  .29

جنين،   فراسين غرب  قرية  في  منزل  من  جزًءا  االحتالل  قوات  على  هدمت  مقدسية  عائلة  وأجبرت 
لعمل بمنشأة تجارية واستصالح أراٍض في بيت لحم،  إخالء منزلها تمهيدًا لهدمه، وأخطرت بوقف ا

بالضفة. مناطق  عدة  في  وممتلكاتهم  المواطنين  على  اعتداءاتهم  المستوطنون  واصل  وفي    فيما 
بلدة سب األثرية في  المنطقة  المستوطنين  اقتحم عشرات  نابلس،  المدينة.محافظة  وقال    سطية شمال 

المستوطنين إن  عازم  محمد  سبسطية  بلدية  عسكرية    رئيس  إجراءات  وسط  األثري،  الموقع  اقتحموا 
 مشددة من قبل قوات االحتالل، وإغالق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين. 

 24/8/2022، رام هللا، األيام

 

 ملك األردن يدعو إلعادة تحريك "عملية السالم" على أساس "حل الدولتين" .30

هم العمل بشكل وثيق مع جميع األطراف لثاني، إن "من المقال العاهل األردني، عبد هللا ا:  القاهرة
الدولتين". حل  أساس  على  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  السالم  عملية  تحريك  ذلك   إلعادة  كان 

القادة العرب، الثالثاء، في مدينة   اللقاء العربي التشاوري، الذي جمع عدًدا من  خالل مشاركته في 
الساحل على  الجديدة  المصري،    العلمين  الهاشمي". الشمالي  الملكي  لـ"الديوان  الرسمي  الموقع   وفق 

وشارك في اللقاء، الذي ُعقد بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كل من ملك البحرين، 
وأّكد ملك األردن "ضرورة دعم    حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس اإلمارات، محمد بن زايد آل نهيان.

الفلسطيني  نيل  األشقاء  في  االقتصادية  ين  المشاريع  في  وشمولهم  والمشروعة،  العادلة  حقوقهم 
 اإلقليمية". 

 23/8/2022، قدس برس

 
 كاتب أردني يتهم السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع "إسرائيل" بقاية مطار رامون  .31

  اإلسرائيلي اتهم الكاتب األردني، ماهر أبو طير، السلطة الفلسطينية بـ"التواطؤ" مع االحتالل  :  عّمان
اإلسرائيلي. "رامون"  مطار  عبر  الفلسطينيين  سفر  بقضية  يتعلق  مقال    فيما  في  طير،  أبو  وقال 

صحفي، نشره مساء االثنين، بعنوان "نصائح يمكن نقعها وشرب مائها" إن "موقف سلطة رام هللا كان  
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رمي الكرة    حن ال نريد وأضاف الكاتب األردني قائاًل: "ن  متواطًئا مع االحتالل، مهما قالوا العكس".
على سلطة رام هللا البائسة، ألننا نعرف أنها ال تجرؤ على منع مكاتب السياحة والسفر من الترويج  

 للسفر عبر رامون، وال تجرؤ أيًضا على منع مواطنيها".
  واستدرك بالقول إن "كبار المسؤولين في السلطة ذاتها يحتاجون إلى موافقات إسرائيلية للمرور من رام 

إلى   النصائح  هللا  بتوجيه  اليوم  ويكتفون  يفرض،  او  يمنع  من  موقع  في  ليسوا  وهم  المجاورة،  البيرة 
ضمنًيا    والنداءات". األردن  "يتهم  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  النقل  وزارة  في  مسؤواًل  أن  إلى  ولفت 

المنتجة؛ الفلسفة غير  هذه  "بداًل من  الجسور"، مضيًفا:  الناس على  تأخير  األأ   بسبب  من  ولى  كان 
في   وبطء  مالية  كلف  ووجود  االردن،  بشأن  التلميح  وليس  اإلسرائيلية،  العراقيل  إلى  اإلشارة 

 اإلجراءات".
 23/8/2022، قدس برس

 
 رحب بالتطبيع بين تركيا و"إسرائيل" ت  فةسياسية مختلل صائف وطة الفلسطينية  السلأوغلو:  .32

يوم الثالثاء، إن السلطات الفلسطينية، بما يشمل   لو،غقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أو 
 فصائل سياسية مختلفة، ترحب بتطبيع العالقات بين تركيا وإسرائيل وتريد استمرار الحوار. 

أنهما ستعيد  الماضي،  األسبوع  وإسرائيل،  تركيا  وفي  وأعلنت  وأنقرة.  أبيب  تل  في  سفيرين  تعيين  ان 
، قال تشاووش أوغلو إن مرشحا لشغل منصب سفير البالد لدى  مقابلة مع قناة "خبر غلوبال"، اليوم

 إسرائيل سُيعرض على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في "األيام المقبلة".
في تخوف  بوجود  أمس،  من  أول  اإللكتروني،  "واينت"  موقع  يقرر    وأفاد  أن  إمكانية  من  إسرائيل 

أولوتاش سفيرا في   الدبلوماسي أفق  تعيين  أولوتاش حاليا منصب رئيس  إردوغان  تل أبيب. ويشغل 
 مركز األبحاث اإلستراتيجية في وزارة الخارجية التركية.

 
 23/8/2022، 48عرب 

 
 لطالب الفلسطيني بنظيره الليبي قرار وزاري في ليبيا بمساواة ا .33

 بمساواة  آب/ أغسطس، قراراً   22أصدرت وزارة التعليم العالي في الحكومة الليبية، قرارًا أمس االثنين  
الجامعية،   المالّية  المنحة  برنامج  ضمن  الليبي،  بالطالب  ليبيا  في  الفلسطيني  الجامعي  الطالب 

ا  وتضمينهم بكشوفات الصرف. الوزارة،  الفلسطينية  وجاء قرار  السلطة  تقّدم به سفير  ستجابة لطلب 
وأثنت    بها للوزارة.آب/ أغسطس الجاري، خالل زيارة قام    3في طرابلس محمد رحال، المقّدم بتاريخ  
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واسناد   دعم  في  فعال  بشكل  "يساهم  بأّنه  واعتبرت  القرار،  على  لبيا  في  الفلسطينية  السلطة  سفارة 
 . "التعليميةالطالب الفلسطيني في إكمال مسيرته 

 23/8/2022، الجئ نت، بيروت
 

 مليار دوالر  1.4واإلمارات يتجاوز  "إسرائيل"التبادل التجاري بين  .34

إسرائيل ودولة اإلمارات العربية  "، الثالثاء، إن التبادل التجاري بين  ت صحيفة "إسرائيلقال:  زين خليل
وأفادت الصحيفة، بأن التبادل التجاري بين إسرائيل واإلمارات    .2022حطم الرقم القياسي في  المتحدة  

 2021مليار في عام    1.22مليار دوالر، مقارنة بنحو    1.4وصل حتى منتصف أغسطس/آب الجاري  
وقال    وفي وقت سابق الثالثاء، أعلنت سفارة إسرائيل في أبو ظبي االنتقال إلى مقرها الدائم.  بالكامل.
"انتقلت سفارة إسرائيل  السفير   اإلسرائيلي لدى اإلمارات أمير حايك، في تغريدة على حسابه بتويتر 

 . في أبوظبي إلى مقرها الدائم اليوم"، معلنا عقد حفل افتتاح رسمي "قريبا"
 23/8/2022 وكالة االناضول لالنباء،

 
 تلفيق إسرائيلي  الطاقة الذرية وكالة  طهران: وثائق .35

هيئة   رئيس  الطاقة  أعرب  وكالة  مدير  يتجاهل  أن  أمله  عن  إسالمي  محمد  اإليرانية  الذرية  الطاقة 
جدي وأضاف أن من غير الم  الذرية ما وصفه بالضجيج اإلسرائيلي تجاه البرنامج النووي اإليراني.

إلى أن  إيران، مشيرا  المزعومة كأداة ضغط سياسي ضد  النووية  المواقع  بورقة  استخدام ما وصفها 
ا عليه  الوثائق  الرد  تم  قد  إسرائيليا  تلفيقا  تعّد  المزعومة  بالمواقع  ما سماها  الوكالة حول  قدمتها  لتي 

عدة. جزءا  مرات  واتهاماتها  إسرائيل  ضغوط  تشكل  أن  تقبل  لن  إيران  أن  مدير    وذكر  أجندة  من 
 الوكالة الدولية. 

 23/8/2022.نت، الجزيرة
 

 سنوات  8السعودية تطلق سراح شاعر فلسطيني بعد سجنه  .36

الذي ُسجن  :  وكاالت   -الرياض  فياض  الفلسطيني أشرف  الشاعر  السعودية سراح  السلطات  أطلقت 
عاما(، وهو   42ياض )اُتهم ف  بالردة، على ما أفادت منظمة حقوقية الثالثاء.ثماني سنوات إلدانته  

عام   بالردة  فيها،  ويعيش  السعودية  في  ُولد  فلسطيني  سعودي   2014الجئ  مواطن  اتهمه  أن  بعد 
في   بإعدامه  سعودية  محكمة  وقضت  لإللحاد.  ثماني  2015بالترويج  السجن  إلى  الحكم  وُخفف   ،

والجلد   االستئناف.جلدة    800سنوات  ومق  بعد  اإلنسان  لحقوق  القسط  منظمة  في وأعلنت  لندن  رها 
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منذ   انتهت محكوميته  الذي  فّياض  الفلسطيني أشرف  والفنان  الشاعر  "إطالق سراح  الثالثاء  تغريدة 
ووجهت له    2014اعتقل فياض في السعودية في كانون الثاني/يناير    ".2021)تشرين األول( أكتوبر  

رت على أنها تدعو لنشر  خلفية مجموعته الشعرية "التعليمات بالداخل" التي ُفسّ   اتهامات بالكفر على
 اإللحاد.

 23/8/2022، 21موقع عربي 

 
 كية" تدين إغالق االحتالل المنظمات الفلسطينية السبع ير "المحامين األم .37

( إغالق السلطات اإلسرائيلية لسبع منظمات حقوقية  NLGأدانت نقابة المحامين الوطنية األميركية )
 ن ممارسة عملها. وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها م 

ا الحكومة  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية  لوزير  وجهتها  رسالة  في  النقابة  ألميركية  وطالبت 
 بالضغط على إسرائيل إللغاء قرار اإلغالق بحق هذه المؤسسات، والسماح باستئناف عملها .

ن انتهاكاتها المستمرة  وقالت رئيسة النقابة سوزان عديلي "بمداهمة إسرائيل لهذه المنظمات، صعدت م
الخدمات األساسية و  إلى  الوصول  الفلسطينيين من  مراقبة حقوق  لحقوق اإلنسان من خالل حرمان 

 اإلنسان". 
ماليين   وسالمة  حياة  ألن  األعمال،  هذه  تدين  أن  المتحدة  الواليات  على  يجب  انه  وأضافت:" 

مطالبة الحكومة اإلسرائيلية على   الفلسطينيين تعتمد عليها بشكل عاجل، ويجب على وزارة الخارجية
 ".الفور بإلغاء تصنيفات اإلرهاب، ووقف المضايقات 

 24/8/2022جديدة، رام هللا، ال  الحياة 
 

 “بن آند جيري” تخسر دعوى في الواليات المتحدة لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات اإلسرائيلية  .38
القضائية  نيويورك: دعواها  االثنين  جيري”  أند  “بن  عنها    خسرت  المسؤولة  المجموعة  لمنع  الرامية 

م  بيع  بأنه  “يونيليفر” من  األمريكية  الشركة  تعتبر  أمر  الغربية، وهو  الضفة  ثّلجاتها في مستوطنات 
 يتعارض مع قيمها. 

أعلنت  بعدما  الصدد  هذا  في  قضائي  أمر  الستصدار  بسعيها  مفاجئة  خطوة  الشركة  واّتخذت 
 ا التجارية في المثلجات إلى جهة إسرائيلية. “يونيليفر” ومقرها لندن بيع مصالحه
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ال ذي أصدره قاض فدرالي أمريكي، االثنين، خلص إلى أن شركة المثلجات “فشلت في لكن الحكم 
يمكن   ال  “بضرر  لها  تسببت  إسرائيل  تحتلها  مستوطنات  في  المنتجات  بيع  خطوة  أن  إثبات” 

 إصالحه”.
 23/8/2022العربي، لندن، القدس 

 
 ان المقاومة في قطاع غزة قايتان تواجه .39

 منير شفيق 
أدى التطور العسكري للمقاومة في قطاع غزة إلى نشوء حالتّي تناقض أو تكامل بين وضعين يتّسم  
بهما قطاع غزة، وذلك بتأسيس قاعدة مقاومة عسكرية جبارة، خاضت إلى اليوم خمس حروب كبيرة،  

للشعب  المدني  الوضع  تعرض  الكث  فيما  الكثير  تقديم  وفي  إلى  األرواح،  في  الخسائر  من  ير 
كل   في  المدنيون  يدفعها  ضريبة  وهي  واآلالف.  للمئات  دائمة،  جسدية  إعاقات  وفي  الممتلكات، 
التي   للضريبة  وتصعيد  استمرار  الضريبة  وهذه  الوطني.  التحرر  ثورات حركات  وفي كل  الحروب، 

 رب الغزو ايضًا. يدفعها الشعب تحت االحتالل، ودفعها في ح
إشك تطّور إن  قبل  يقع  حتمي،  إشكال  هو  الشعب،  يدفعها  التي  التضحيات  من  الغالي  الثمن  ال 

المقاومة الشعبية إلى مستويات المواجهة المسلحة، ويتفاقم ويستمر إذا تمكن االحتالل من السيطرة، 
حين   يولول  أن  له  يحق  أحد  فال  مسلحة ضده.  مقاومة  تطّور  ظل  ومنع  في  التضحيات  تتصاعد 

يلحق  المواجهة   ما  مسؤولية  يحّملها  أو  المقاومة،  ضد  ليقف  كذريعة  ذلك  يتخذ  أن  أو  العسكرية، 
 بالشعب من خسائر. 

طبعًا ال بد من أن تتصاعد الخسائر، على طريق التحرير والخالص من االحتالل، الذي يثخن في  
والفارق  األحوال.  بكل  الشعب،  وفي  المدنية  وتطوّ   الحياة  المقاومة،  ساعد  اشتداد  المستمر،  أن  رها 

يشكل الطريق الوحيد للخالص من االحتالل، وال سيما االحتالل الصهيوني، والوجود الصهيوني في 
فلسطين. وقد ثبتت تلك الحقيقة أكثر بعد إفشال العدو التفاق أوسلو، واإلصرار على اغتصاب كل  

 فلسطين، وطرد كل أهلها منها.
يجية وتكتيك المقاومة في قطاع غزة، أو في القدس، أو د أن يجادل منتقدًا طريق/ استراتال يحق ألح

مناطق   أو  الغربية،  وجودي:    48الضفة  العدو، صراع  ويفرضه  فرضه  كما  فالصراع  فلسطين،  في 
فلسطين لمن؟ فسواء قاوم الشعب الفلسطيني أم لم يقاوم، عليه أن يدفع الثمن الغالي تحت البطش 
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ته المدنية؛ ألن العدو ال يستطيع اغتصاب فلسطين، بغير  والعنصرية والمجازر، وتخريب حيا   والقمع
 تلك األساليب. 

العسكرية، تحت  المواجهة  المقاومة، ويطالب بوقف  لهذا ليس من حق أي فلسطيني أن يقف ضد 
ن عسكري  حجة "نريد أن نعيش"، أو أن ُيحّمل المقاومة مسؤولية ما ينجم من خسائر، مع كل عدوا

هنا ك أو صابرة  على قطاع غزة. ومن  أغلبية مؤيدة،  إلى  المدني  المجتمع  ينقسم  أن  بد من  ان ال 
المقاومة،  أخرى، ضد  جهة  من  الصوت،  عالية  أقلية  وبين  جهة،  من  هاجر  بعضها  أو  محتسبة، 

)و  وأمريكا  الغرب  جبهة  في  هم  ممن  أو  وعربيًا،  فلسطينيًا  المقاومة،  ضد  هم  ممن  الكيان  ومؤيَّدة 
ية العالمية في تلك الجبهة(، ومنهم من أصبح يأخذ بمقوالت تأخذ حقوق  الصهيوني والحركة الصهيون 

اإلنسان، وحرية الرأي العام إلى حد االستسالم أمام االبتزاز تحت راية الهولوكوست، أو المثلية، أو 
 الدفاع عن "آيات شيطانية"، أو رسومات "شارلي إيبدو". 

تظاهرة صغيرة، ال تتجاوز الستين، ترفع شعار  األقلية في قطاع غزة عّبرت عنها  المشكلة مع هذه  
"بدنا نعيش". فعلى هذه الفئة أن تنسحب بهدوء، وتؤمن هجرتها من القطاع، وهو خيٌر لها من أن  
بأ في طاحونة العدو الصهيوني )موضوعيًا، ولو من  تكون من المعّوقين والمثبطين، وأن تضع الحأ

 من فلسطين. وهو عدو لها بما في ذلك رحيلها  دون قصد(،
وبهذا يسود التكامل بين المقاومة والمجتمع المدني في قطاع غزة، بدياًل من التناقض بين المقاومة،  
اإلبادي،   ومشروعه  االحتالل  تحت  "يعيش"  أن  يريد  الذي  المدني  المجتمع  من  القطاع  ذلك  وبين 

 الحق والعدالة، والموقف الصحيح.  وليس العيش مع مقاومة محقة، من كل أوجه
على أن القضية األخرى التي راحت تواجه المقاومة في قطاع غزة، فقد نشأت من نتائج حرب سيف 

، وفي مقدمها النتيجة التي ُعّبر عنها بشعار أو باستراتيجية "وحدة الساحات". وقد  2021القدس في  
اجهات  ية والقدس والمسجد األقصى، من مو راح هذا الشعار يكرس من خالل ما شهدته الضفة الغرب

وما أطلق من مقاومات. وذلك ابتداء من العمليات ذات الطابع الفردي المعّبر عن رأي عام واسع  
بني   إغبارية(،  وأيمن  إغبارية  )خالد  الخضيرة  القيعان(،  أبو  غالب  )محمد  السبع  بئر  عمليات  مثل 

أبيب )رع تل  في  ودوزينغوف  وي براك )ضياء حمارشة(،  )يوسف عاصي  إيل  وبيت  حيى  د حازم(، 
القدس في   الصبيحات(، وعملية  الرفاعي وصبحي  )أسعد  وإلعاد    2022آب/ أغسطس    14مرعي(، 

)أمير الصيداوي(. كما بروز المقاومة في مخيم جنين، ثم في نابلس، وال سيما عملية المقاومة التي 
الغ الهجوم  النابلسي،  ابراهيم  القائد  الشهيد  بها  الواجه  رفيقيه  واغتيال  الغتياله،  إسالم  ادر  شهيدين 

 صبوح وحسين طه. 
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ثم كانت هنالك المعارك التي شهدها المسجد األقصى ضد إدخال الشمعدان وذبح القربان، أو التهديد  
بمسيرة األعالم لالعتداء على مسجد الصخرة المشرفة، وأخيرًا وليس آخرًا، االقتحامات بذكرى "خراب  

 الهيكل".
والضفة الغربية إلى مستوى أعلى، وكذلك أدت ردود الفعل    حداث ارتفعت بالمقاومة في القدسهذه األ

اليومين   عدوان  إلى  وصواًل  األقصى،  المسجد  واقتحامات  واالعتقاالت  االغتياالت  تصعيد  إلى 
ونصف، وما أثار من نقاش حول كيفية التعامل مع وحدة الساحات، وبالتحديد متى يجب على قطاع  

 مباشرة أو غير مباشرة. أن يتدخل جزئيًا أو كليًا، بصورةغزة 
القدس،   سيف  حرب  عنه  عّبرت  األول  للتدخل،  نموذجين  غزة  قطاع  في  المقاومة  قدمت  عمليًا، 
والثاني عبر عنه توزع األدوار بين الجهاد وحماس، حيث ردت الجهاد على عدوان الخامس من آب/  

 يمة العدوان.تها على المعادلة التي انتهت بهز ، ولم تتدخل حماس، مع سيطر 2022أغسطس 
القدس،  سيف  حرب  نتيجة  جديد  وضع  من  نشأ  ما  ضوء  على  اآلن  مفتوحًا  أصبح  سؤال  ثمة 
القدس والضفة، واالقتحامات واالعتداءات الصهيونية، والعدوان األخير على قطاع   والمقاومات في 

 غزة. 
شعا تحت  تتدخل  أن  المقاومة  على  هل  هو:  و والسؤال  استراتيجية  أو  الساحات،  وحدة  حدة  ر 

 الساحات؟ متى وكيف؟ 
ثمة إجماع أواًل على أن هدف وحدة الساحات صار مطروحًا على الطاولة. أما ثانيًا، فثمة إجماع  
على أن المقاومة يجب أن ال تتدخل أمام أي تطّور لألحداث ال يوجب تدخلها، حتى لو كان ُمهمًا،  

المقاومة والغرفة المشتركة، حيث تدخل. فمن يقرر التدخل هي قيادة  وبدا أن من الضروري عدم ال
القوى   ميزان  ناحية  ومن  سياسية،  ناحية  من  أكثر  مناسبًا  يكون  ومتى  التدخل،  مدى ضرورة  تقّدر 

 العام. فالحرُص المطلوب هو أن يؤدي التدخل إلى انتصار، أو في األقل أاّل تنجم عنه نكسة. 
الصمود، وكيل الصاع بالصاعين، ودخول  العدو بالعدوان، حيث ال مفّر من طبعًا يستثنى هنا مبادرة

 الحرب حتى النهاية. 
ثم هنالك خطان للمواجهة، الخط األول، كما كان الحال، إلى ما قبل حرب سيف القدس، أي ترك  
وهذه  العسكريين.  واإلعداد  التحضير  من  المزيد  إلى  الحاجة  تحت  وذلك  للعدو،  العدوان  قرار 

بعد اغتيال الشهيد أحمد الجعبري، حيث بادرت    2012حرب  راتيجية كانت ناجحة، وقد شذت في  است
 المقاومة إلى إطالق الصواريخ. أما الحالة الثانية التي شذت، جزئيًا، فكانت في الحرب األخيرة. 

المبادرة، وتضع   المقاومة زمام  تأخذ  بأن  للتدارس: وهو  اقتراح  فهو  الثاني،  الخط  هدفًا محدودًا  أما 
المقاوم جانب  من  تجمع للتدخل  أي  مواقع  بقصف  وذلك  األقصى،  المسجد  اقتحام  منع  وهو  ة. 
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وفي   االقتحام،  لمقاومة  كالعادة  الشعبي  التدخل  يجب  إذ  األقصى.  المسجد  باقتحام  القيام  يستهدف 
المسجد األقصى، و  اقتحام  لمنع  الشعبية،  المقاومة والمقاومات  نفسه، تستعد  بالدخول في الوقت  لو 

 ا المنع. مواجهة شاملة لتنفيذ هذ 
يستند هذا الخط الثاني إلى البناء على موازين القوى التي عّبرت عنها حرب سيف القدس، وما تالها 
من مواجهات ومقاومات، حتى الحرب األخيرة. وقد أثبتت كلها أن من الممكن االنتقال في الدفاع  

سيكون في منتهى  ات والنجاح في ذلك. فالكيان الصهيوني  عن المسجد األقصى إلى منع االقتحام
وإسالميًا،   وعربيًا  فلسطينيًا  األقصى،  للمسجد  واالنتهاكات  االقتحامات  بسياسة  تمسكه  في  الضعف 

بهذا يمسك بقضية عادلة سياسيًا وإيمانية،    ورأيًا عامًا عالميًا، بما في ذلك على مستوى الدول أيضًا.
مة، دوليًا وإقليميًا وفلسطينيًا مع حالة العدو  سالميًا، فيما تسمح موازين القوى العا فلسطينيًا وعربيًا وإ

 المرتبكة، بتحقيق انتصار فلسطيني )يكاد يكون مضمونًا(.
 23/8/2022، 21موقع عربي 

 
 ما الحل الذي يريده وزير الحرب الصهيوني؟  .40

 د.فايز أبو شمالة 
ئية القومية، قاله وزير لن تكون دولة ثنائية القومية، هذا الحديث القاطع، والرافض لدولة ثنا  "إسرائيل"

الغاصبين ألرض  الرأي محط إجماع كل الصهاينة  يكون هذا  بني غانتس، وقد  الحرب الصهيوني 
فلسطين، فهم يريدون دولة يهودية خالية من رائحة العرب، ولكن المفاجأة في حديث وزير الحرب  

ائية القومية، وإن أولئك  الصهيوني، حين أضاف في تغريده عبر تويتر: لسنا مستعدين لرؤية دولة ثن
 الذين يرون دولتين لشعبين كحل للصراع يعيشون في وهم.

فطالما كان حل الدولة الواحدة ثنائية القومية مرفوض من قبل وزير الحرب، بل ويؤكد على وجوب 
القومي ثنائية  دولة  إقامة  ال  منع  لشعبين  الدولتين  حل  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  والبحر،  النهر  بين  ة 

الذي يرضى   يرضى الحل  الحرب؟ وما  يريده وزير  الذي  الحل  الحرب، وبقية الصهاينة، فما  وزير 
 عنه الصهاينة للقضية الفلسطينية؟  

لحل  في هذه الجهالة، يكشف وزير الحرب بني غانتس عن مكنون الفكر الصهيوني، وكيف يرى ا
ا الحكمة لدى  الفلسطينية والسيما حين أضاف: علينا أن نعزز  لفلسطينيين، لكي يستطيعوا  للقضية 

غانتس   يراه  الذي  الحل  فإن  آخر:  بمعنى  الميدان،  في  إيجابيًا  واقعًا  نخلق  وأن  شؤونهم،  تصريف 
غربية، دون يعتمد على الواقع الراهن، والذي يتمثل في وجود فلسطينيين يعيشون على أرض الضفة ال

الفلسطين المدن  داخل  بينهم عبر  أفق سياسي، فلسطينيون يمارسون حياتهم  فيما  يتنقلون  ية، وهؤالء 
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الحواجز اإلسرائيلية، وعليهم أن يكونوا تحت الضغط على مدار الساعة، من حق الجيش اإلسرائيلي  
على   والتصفية،  والقتل  العنف  أنواع  كل  بحقهم  يمارس  وأن  مدنهم،  يقتحم  اعتقالهم  أن  يجري  أن 

اجز والمعابر للعمل داخل المصانع والمزارع بالمئات، ومن آثر منهم السالمة، عليه أن يجتاز الحو 
 اإلسرائيلية، وال شيء أكثر من هذا للفلسطينيين. 

الفلسطينية ال يمثل نهاية الرؤية اإلسرائيلية لحل الصراع، فلدى  هذا الواقع البائس لمستقبل القضية 
أليديولوجيا التي  يين مخططات أخرى في األدراج، تنتظر الظرف المناسب لتطبيقها، وأهمها ا اإلسرائيل

يعبر عنها قادة الفكر الصهيوني، والتي تقوم على تفريغ الضفة الغربية من سكانها، وتشريدهم بشكل  
لطر  مكانًا  الغربية  الضفة  تصير  بحيث  لليهودية،  الروحي  الموطن  عن  بعيدًا  ومدروس،  د منهجي 

 السكان العرب، ونقطة استقطاب المستوطنين الصهاينة.
غ بني  تجاهل  اعتبر  لقد  لقد  الفلسطينية،  القضية  حل  عن  حديثه  خالل  وسكانه  غزة  قطاع  انتس 

الضفة الغربية أرض الصراع، ومجال البحث عن تهدئة، وهذا تصريح ال يمثل وجهة نظر شخصية،  
اليهو  ماليين  وسياسة  وجدان  يعكس  ما  حل  بمقدار  على  يوافقون  ال  الذين  فلسطين،  أرض  على  د 

 فقون على حل الدولة الواحدة ثنائية القومية. الدولتين لشعبين، وال يوا
السلطة  رئيس  إلى  وموجهة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قيادة  إلى  موجهة  هذه  غانتس  رسالة 

الق أمست  لقد  تقول:  رسالة  الفلسطينية،  التنظيمات  كل  وإلى  أفق  الفلسطينية،  بال  الفلسطينية  ضية 
حماية األمن اإلسرائيلي، وعليهم أن يكون مؤدبين،  سياسي، وليس أمام الفلسطينيين إال العيش تحت  

 فهل وصلت  رسالة وزير الحرب؟ وهم يسعون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية. وال شيء أكثر.
 23/8/2022 ،الينفلسطين أون 
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 موشيه نستلباوم 
ني وقتًا كي يستنتج بأنه اشمئز من أقوال أبو مازن. وقد حصل هذا بعد أن  استغرق المستشار األلما 

ارتكبت   “إسرائيل  أن  برلين  في  الفلسطيني  الرئيس  نهاية    50قال  في  الفلسطينيين”.  بحق  كارثة 
إلى    األسبوع أفادت شرطة ألمانيا بأنها تدرس إمكانية فتح تحقيق ضد أبو مازن عقب شكوى رفعت 

األلمانية. فقد    الشرطة  مكان.  أي  إلى  يؤدي  لن  عابث  تحقيق  فهذا  هذه،  من  أكبر  نكتة  توجد  ال 
صدرت األقوال الخطيرة عن أبو مازن، ناكر كارثة معروف، في المؤتمر الصحافي مع المستشار  

ارتكبت   “إسرائيل  بأن  األلماني  للجمهور  مازن  أبو  قال  شولتس.  أوليف  بح   50األلماني  ق  مجزرة 
مستشار شولتس بعدم ارتياح، ولكن وبعد أن هاجمته الصحيفة األلمانية “بيلد” الفلسطينيين”. شعر ال
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بشدة، تنكر لتلك األقوال. السؤال الوارد هو: لماذا ال تسارع إسرائيل للتنكر ألبو مازن وقطع االتصال  
بو  ذا رأيه. لن يحمل أحد أ به عقب أقواله الخطيرة؟ اعتذار أبو مازن يساوي في قيمته قشرة الثوم. ه

مازن على تغييره. العناق الذي يحظى به من جهاز األمن في إسرائيل، يفسر بأهمية التعاون األمني  
الفلسطينية والذي قد يتضرر بشدة، وقد يؤدي إلى تعريض حياة كثير من اإلسرائيليين   مع السلطة 

 إلى الخطر.
أثر بخطابات أبو مازن لوقف في تويتر: “ال داعي للتكتب وزير المالية افيغدور ليبرمان على حسابه  

التنسيق األمني. فأبو مازن أيضًا يعرف أن التنسيق األمني مهم له نفسه بقدر ال يقل عنه إلسرائيل.  
التنسيق   فبفضل  منافسة،  إرهاب  منظمات  تصّفه  ولم  اليوم  حتى  الحياة  قيد  على  الرجل  بقي  وإذا 

 ئيلي”. نية وجهاز األمن اإلسرا األمني بين أجهزة األمن الفلسطي
عندما يكشف وزير الدفاع األسبق ليبرمان هذه األمور علنًا، فهو يعرف عما يتحدث بالضبط. من  

 الصواب اإلنصات لليبرمان والتوقف عن عناق أبو مازن.
 23/8/2022هآرتس 
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