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 ةسرائيليضباط السجون اإل  دّ األسرى يتخذون قرارًا يفتح باب المواجهة الفردية ض .1
أشرف الهور: تمهيدا لفتح أبواب المعركة ضد السجان اإلسرائيلي على مصراعيها، اتخذت قيادة –غزة 

التنظيمية التي تمثل كافة التنظيمات في كل السجون، يوم الحركة األسيرة قرارا يقضي بحل الهيئات  
مباشرة مع السجانين، على غرار  األحد القادم، ما يعطي الحرية لألسرى كأفراد، الدخول في مواجهة  

القادم. الشهر  بدايات  المقررة  الكبرى  للمعركة  تمهيدا  وذلك  كثيرا،  سابقة  لجنة   فقد   مرات  قررت 
التنظي  الهيئات  حل  حد الطوارئ  على  فصيل  كل  في  المشكلة  لألسرى  في مية  تتخذ  خطوة  وهي  ه، 

إلى   يبادر  أن  أسير  لكل  يمكن  وبموجبها  التصعيد،  سقف  رفع  إجراءات إطار  من  يريد  ما  اتخاذ 
لمواجهة السجانين، والتي سبق أن تمثلت بالهجوم على ضباط السجون بالماء الساخن، أو من خالل  

حادة. أ  أدوات  بعد  الخطوة  يوميوجاءت  األسرى،  قام  وجبات    ن  استالم  برفض  واألربعاء،  اإلثنين 
ضب ينفذها  التي  األمني  العد  لعملية  الخضوع  رفض  وكذلك  خطوات الطعام،  وهي  السجون،  اط 

الطعام. عن  المفتوح  اإلضراب  لخطوة  تمهيدا  القادم،  األسبوع  األيام  نفس  في  نادي   ستتكرر  وقال 
ين إدارة مستمرون في خطواتهم النضالية احتجاجا على قواناألسير إن األسرى في سجون االحتالل  

ج من أقسام السجن والغرف  سجون االحتالل، وأنهم قرروا، في إطار مواجهة خطوات السجان الخرو 
والزنازين واالعتصام في ساحات السجون، وجاء ذلك بناء على قرار جديد اتخذته لجنة الطوارئ التي  

ال إلدارة  الفصائل  كل  من  واإلسالمية    معركة.شكلت  الوطنية  الفصائل  قيادة  أشادت  السياق،  وفي 
وأكدت على أهمية توسيع    .الحتالللنوا “العصيان” في سجون ابصمود األسرى، الذين قالت إنهم أع

الدولية  الدولي والمؤسسات  أمام مقرات الصليب األحمر  باألسرى،  الخاصة  الفعاليات  المشاركة في 
 في كل المحافظات.

 25/8/2022، لندن، العربيالقدس 
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 الفلسطينية عن مطار رامون: لن نأخذ أي قرار ال يرضي األردن  السلطة .2

الفلسطيني لن   الجانب  أبو ردينة، أن  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  الرسمي باسم  الناطق  يخطو أي أكد 
الم باتجاه  مصري  أردني  فلسطيني  حراك  من  والبد  األردني،  الجانب  عليها  يوافق  ال  جتمع  خطوة 

 الدولي لمواجهة التحديات. 
وقال خالل مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إنه لن يتم الخروج عما تم االتفاق عليه بين الملك  

حيث   عباس،  محمود  الفلسطيني  والرئيس  الثاني  هللا  على  عبد  االتفاق  اللقاءات  آخر  في  تم 
دسات والوصاية األردنية أو الحركة السياسية  االستراتيجية الثابتة التي لن تتغير سواء فيما يتعلق بالمق 

تين والقضية الفلسطينية  يل وأمريكا بالنسبة لحل الدولعلى الساحة الدولية أو  فيما يتعلق بموقف إسرائ 
 فلسطينية ستتم بالتنسيق مع األردن وهكذا جرت العادة. ، مشيرا إلى أن أي خطوة بشكل عام

ار لن ُيرضي األردن  نة أن الجانب الفلسطيني لن يأخذ أي قر وفيما يتعلق بمطار رامون، أكد أبو ردي
على   سنحرص  للمقدسات  األردنية  والوصاية  الرعاية  على  “كما حرصنا  لذلك  الفلسطيني،  والشعب 

 تيجية وهذه قضية ال جدال فيها”.الحفاظ على مصالح األردن االسترا 
 25/8/2022الغد، عّمان، 

 
 دث في األقصىة ومؤسساتها الرسمية مما يحستنكر صمت السلطة الفلسطينيي دويك .3

غزة/ محمد حجازي: دعا رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، الفلسطينيين في كل المناطق -الخليل
 المحتلة لضرورة شّد الرحال للمسجد األقصى.

د دويك، في تصريح لـ"فلسطين أون الين"، أن حماية ونصرة المسجد األقصى واجبة على كل  وأكّ  
ومسلمة في هذا العالم، من دنس العابثين "والعري" من أقزام االحتالل الصهيوني الغاصب..  مسلم  

عب بع: "يا عارنا والعري في دارنا"، الفًتا إلى أن غضب هللا سيطال كّل من يخذل األقصى والشوتا
 الفلسطيني. 

صى، قائاًل: "هذه  واستنكر صمت قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية، مما يحدث في األق  
قة أموال الشعب". وأّكد رئيس المجلس قيادة منتهية الصالحية ألن كل ما يهمها هو ملئ جيوبها وسر 

ال المؤسسات  توحيد  هو  الراهنة  الحالة  من  الوحيد  المخرج  أن  التفرد  التشريعي  حالة  وإنهاء  رسمية 
أن إلى  منوًها  االقتراع،  وصندوق  االنتخابات  خالل  من  كل    بالقرارات،  سيحاكم  الفلسطيني  الشعب 

 الفاسدين والمتخاذلين. 
 25/8/2022، فلسطين أون الين
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 : منظمة التحرير أخطأت الطريق منذ اعترافها باالحتالل العبادسة .4
كتلة   النائب عن  المنظمة  انتقد  تهنئة  الخميس،  اليوم  العبادسة،  يحيى  البرلمانية  واإلصالح  التغيير 

بعد  اإلسرائيلي  "ميرتس"  في    لحزب  تسير  التحرير  منظمة  إّن  وقال:"  المبكرة،  االنتخابات  إجرائه 
باالحتالل" اعترافها  منذ  الخاطئ  بأنه  الطريق  المنظمة،  من  بدي  ما  تصريح صحفي،  وعدَّ خالل   .

ا في مسار خاطئ بعيًدا عن تطلعات الشعب الفلسطيني. وأضاف: إن "المنظمة تسير  نتيجة لسيره
فها بالكيان اإلسرائيلي، ومنذ ذلك الوقت والمنظمة تعمل على محاربة أّي في الطريق الخطأ منذ اعترا

 ي لمقاومة االحتالل وقبلت أن تكون أداة تنفيذية تتعامل مع قوات محاولة من أبناء الشعب الفلسطين 
 االحتالل من خالل التنسيق األمني". 

 25/8/2022، فلسطين أون الين
 

 دون في إضرابهمالنائبان قرعاوي والرجوب: األسرى موح .5
الداخلي، لخوض معركة :  رام هللا العدة ورتبوا صفهم  أعدوا  إّن األسرى  القرعاوي  فتحي  النائب  قال 

النائب قرعاوي في تصريح صحفي إن سجون  وقال    اإلضراب الشامل عن الطعام داخل قالع األسر.
بكافة فصائلهم، ألنهم    االحتالل تشهد حالة من وحدة الصف بين األسرى في اتخاذ القرار ومتابعته،

 اكتووا جميعًا بنار المحتل. 
يتركوا األسرى وحدهم في   الفلسطينيين، أال  المطلوب من كل  الرجوب إنَّ  نايف  النائب  قال  بدوره، 

وأكد الرجوب أنَّ وضع األسرى في غاية السوء    حتالل اإلسرائيلي وإدارة السجون.معركتهم ضد اال
وال التفتيش  بعمليات  يتعلق  االعتقال  فيما  جانب  إلى  لألسرى،  الحاجيات  وإدخال  والزيارات  طعام 

 تب عليه من وضع مأساوي. اإلداري وما يتر 
 25/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األوروبي بخطوات عملية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية عرنكي يطالب االتحاد  .6

هللا الف:  رام  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  المغتربين  طالب  شؤون  دائرة  رئيس  لسطينية، 
بحق  فيصل عرنك اإلسرائيلية  االنتهاكات  لوقف سياسة  باتخاذ خطوات عملية  األوروبي  االتحاد  ي، 
الفل ومقدساته  الشعب  وأرضه  االتحاد  ومؤسساته.  سطيني  ممثل  لقائه  خالل  عرنكي،  واستعرض 

الخميس، مجمل بورغسدورف،  فلسطين سفن كون فون  لدى  التي    األوروبي  واالنتهاكات  السياسات 
ى قطاع غزة، واستمرار  تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين، خاصة العدوان األخير عل

اليومية   واالعتقاالت  االغتياالت  للقوانين  سياسة  واضحة  مخالفة  تشكل  التي  الضفة،  مدن  في 
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ت االحتالل على األرض تتطلب  ممارسا  وقال إنالتفاقات الموقعة بين الجانبين.  والمواثيق الدولية وا
ضغطا دوليا وأوروبيا حقيقيا على إسرائيل، لردعها عن مواصلة سياساتها التي تستهدف حل الدولتين  

 .   الجاد على تطبيقه على أرض الواقع كخيار دولي يجب حمايته والعمل
 25/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مواطًنا  29ل السياسي بحّق جريمة االعتقا "السلطة" تواصل .7

من   أكثر  اختطاف  عبر  الغربية،  الضفة  في  المواطنين  بحّق  انتهاكاتها  السلطة  أجهزة   29تواصل 
أحمد  السياسي  المعتقل  والدة  تواصل  كما  محررون.  أسرى  معظمهم  سياسية،  خلفية  على  معتقاًل 

السياسيَّين جهاد وسعد وهد  المعتقَلين  الطعام احتجاًجا على اعتقهريش ووالدة  ال  ان، إضرابهما عن 
الـ لليوم  الـ  81أبنائهما  ولليوم  التوالي.  األسير    81على  اعتقال  السلطة  أجهزة  تواصل  التوالي،  على 

أريحا   مسلخ  في  رحيب،  منذر  والمواطن  غانم،  عالء  المحرر  واألسير  هريش،  نوح  أحمد  المحرر 
السيا المعتقلين  أهالي  وُينّظم  مدينة رامالمركزي.  أسبوعية وسط  احتجاجية  وقفة  للمطالبة    سيين  هللا، 

 باإلفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.
 25/8/2022، فلسطين أون الين

 
 ؟ "إسرائيل"أين تكمن مكاسب السلطة من تحويالت رواتب العمال الفلسطينيين في  .8

تحويل الرواتب عبر البنوك حفيظة العمال الفلسطينيين وانتفضوا   قرار  أثار  :عاطف دغلس  -نابلس 
وأعلنوا إضرابا شامال تحت عنوان "إضراب الكرامة" و"العامل خط أسود"    -األحد الماضي-باآلالف  

كخطوة أولى عند المعابر الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها، وأكدوا أن التصعيد قادم ما لم  
 زمة. تحل األ

لكن هذا ليس بيد الحكومة الفلسطينية لُتوقفه، وفقا لوزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش، وإنما هو  
  86قرار إسرائيلي أرجئ منذ أشهر، وسيشمل كل من يحمل تصريح عمل داخل إسرائيل، وأكد أن  

 ال. العم  بقية  ألف عامل أصال لديهم حسابات بنكية ويتلقون رواتبهم عبرها، وسيشمل القرار الجديد 
جهات   جيش  أبو  "بالمحرضة" -واتهم  العمل    -وصفها  "رب  وهي  القرار،  نتيجة  العمال  استنفرت 

ويصل عدد العمال الفلسطينيين    اإلسرائيلي وسماسرة التصاريح من الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي".
وى العاملة الق  % من15ألفا )بينهم عمال المستوطنات( ويشكلون أكثر من    220"داخل إسرائيل" إلى  

% من الدخل 27مليار شيكل سنويا، وتشكل حوالي    18وتقدر تحويالتهم المالية بحوالي    بفلسطين.
 القومي اإلجمالي للفلسطينيين.
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اشتية   بكر  يعزوها  الرواتب  تحويل  بفعل  أثيرت  التي  األزمة  النجاح  -وهذه  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
عمال الفلسطينيين عموما والسلطة كمؤسسة رسمية؛ ين الثقة ب إلى شقين، أحدهما غياب ال  -بنابلس

والثاني عدم شفافية السلطة حول الملف،   إذ إن لها "أسبقيات بتعامالت مالية جعلتها عدم محل ثقة".
يضيف   وبالتالي  اآلن،  تدعي  كما  إسرائيلي  وليس  فلسطيني  مطلب  إنه  بداية  قولها  عن  وتراجعها 

ثاب "سياسات  توجد  ال  لاشتية  التة"  منه دى  إشارة  في  عنها،  تراجعها  أو  قرارات  اتخاذها  في  سلطة 
االجتماعي. الضمان  قبل    لصندوق  العمال  من  الضرائب  تقتطع  إسرائيل  أن  مفسرا  اشتية  ويضيف 

بنسبة   المقاصة  فاتورة  عبر  للسلطة  تحول  ثم  ومن  لهم،  باريس 75تحويلها  بروتوكول  حسب   %
 %.100 بنسبةتعود االقتصادي، ومن عمال المستوطنات  

في ضخ كمية كبيرة من النقد    -برأي اشتية -لكن استفادة السلطة من غرض تحويل الرواتب تكمن  
بالمصارف الفلسطينية، وبالتالي سيولة أكبر تمنحها قدرة أعلى على اإلقراض، وتصبح البنوك "وعاء  

باالق األقصى  الحد  بلغت  أن  بعد  االقتراض  من  تتمكن  حتى  للسلطة  التراض  كبيرا"  جهاز من 
 المصرفي.

أما الشق اآلخر، فيتمثل في المصلحة المشتركة الفلسطينية اإلسرائيلية، وهي التقليل من عبء تراكم  
يبرر خوفه   ما  لديه  فالعامل  الفلسطيني،  لالقتصاد  بأزمات  تسبب  الذي  الفلسطينية  بالبنوك  الشيكل 

رف لالقتراض أكثر في لية للمصاتدفقات ماللحفاظ على أكبر مكاسب ممكنة، والسلطة تريد أكبر  
 ظل ضائقتها المالية.

 25/8/2022.نت، الجزيرة
 

 غرفة العمليات المشتركة مستمرة في عملهاو  مقاومة واحدة والجهاد حماسالنخالة:  .9
العا  األمين  مقاومة  قال  في حماس  واإلخوة  "إننا  الخميس،  النخالة،  زياد  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  م 

وخالل مهرجان في غزة تكريما لضحايا    قوى المقاومة بكل عناوينها وفصائلها".واحدة.. وكذلك كافة  
المشتركة مستمرة في عملها،   العمليات  النخالة أن "غرفة  أكد  وحكومة  التصعيد اإلسرائيلي األخير، 

 غزة تقوم بواجباتها". 
وأطلقت عليه  وشارك مئات الفلسطينيين في المهرجان الذي أقيم بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة،  

قاتل العدو )إسرائيل( على مدار  الحركة اسم "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس". وقال النخالة "سن
المحتلة". أرضنا  من  يرحل  حتى  كلمة  -وأضاف    الوقت،  المهرجانفي  في  بثت  "نقول   -مسجلة 

ر الوقت، وسنقاتلكم  لالحتالل: إما أنتم، وإما نحن في هذه البالد، التي هي لنا، سنقاتلكم على مدا
 على كل شيء، وسنستمر بالقتال حتى ترحلوا".
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التأكيد أن حركته تقف   التزاماتها، مجددا  النخالة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تملصها من  وحّمل 
ى جانب األسرى، وتدعم ما يقومون به من نضال في مواجهة إدارة سجون االحتالل، ومشددا على  إل

زا "ما  االحتالل  للمصريين".أن  قطعها  التي  التزاماته  من  يتملص  األجهزة   ل  "سلوك  استنكر  كما 
 األمنية، ومالحقتها المقاتلين واعتقالهم وتعذيبهم، في الضفة الغربية". 

 25/8/2022.نت، الجزيرة
 

 إصابة جندي إسرائيلي خالل تصدي مقاومين فلسطينيين القتحامات االحتالل جنوبي جنين  .10
فلسطينيين لقوة من االحتالل اقتحمت قرية برقين في  أثناء تصدي مقاومين  أصيب جندي إسرائيلي  

، وأفاد شهود عيان بأن  ]أمس[جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم
وكانت قوات االحتالل قد شّنت    تبادال إلطالق النار وقع أيضا في مخيم بالطة شرقي مدينة نابلس.

وسلواد والمزرعة الشرقية في  ي مناطق عدة من الضفة الغربية شملت قرى سنجل  سلسة اقتحامات ف
ليل، حيث  محافظة رام هللا، إضافة إلى قريتي برقين وبير الباشا وأماكن في طولكرم، وأخرى قرب الخ

 دهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من ساكنيها بتهمة مقاومة االحتالل. 
 25/8/2022.نت، الجزيرة

 
 بقتلنا فلسطينيين "باطلة"  "إسرائيل"اد: ادعاءات جهال .11

فلسطينيا خالل التصعيد األخير    16وصفت حركة "الجهاد اإلسالمي" اتهام إسرائيل لها بقتل  :  غزة
باطل وأكاذيب مفضوحة". "ادعاء  بأنه  الحركة   في غزة  باسم  الرسمي  للناطق  تعقيب  ذلك في  جاء 

اإلس الجيش  أصدره  بيان  على  شهاب  اليوم داود  نفذت  ]أمس[رائيلي  "الجهاد"  حركة  إن  فيه  قال   ،
 فلسطينيا". 16التصعيد األخير في غزة( "عدة عمليات إطالق صواريخ فاشلة أدت لمقتل  )خالل

الرأي  تضليل  خاللها  من  اإلسرائيلي  الجيش  يحاول  باطلة  ادعاءات  "هذه  لألناضول:  شهاب  وقال 
  العام )..( هذه أكاذيب مفضوحة".

ان تأبين شهداء الحركة الذي  االدعاء الكاذب اختار االحتالل نشره في توقيت مهرجن "هذا  وأضاف أ
وأردف شهاب: "واضح أن الحشود    دلل على عمق االلتفاف الشعبي والوطني حول خيار المقاومة".

التي حضرت المهرجان في مختلف الساحات من رفح إلى غزة إلى جنين ودمشق وبيروت ، أغاظت 
 فراح يسوق لهذه األكاذيب".االحتالل 

 25/8/2022 وكالة االناضول لالنباء،
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 أبو حمزة: ما قامت به سرايا القدس هو ضرورة شرعية ووطنية كسرت "هيبة العدو" .12

خالل مهرجان أقامته حركة الجهاد بالتزامن    قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمة مسجلة
باسم   ولبنان  وسوريا  غزة  قطاع  الساحات في  القدس"،-"وحدة  إلى  سرايا    الطريق  به  قامت  "ما  إن 

وأحالمه   جديد،  من  العدو  هيبة  كسرت  ووطنية  شرعية  الساحات ضرورة  وحدة  معركة  في  القدس 
فلسطين". باقي  عن  إلى فصل غزة  مدار    الرامية  على  القدس  "سرايا  أن  )المعركة   3وأضاف  أيام 
المركز اإلسرائيلية بما    المغتصبات والقواعد العسكرية ومدنالعسكرية األخيرة مع إسرائيل( قامت بدك  

دك   ضمنها  من  التي  وقذيفة،  ألف صاروخ  على  برشقات   58يزيد  واحدة  بدقيقة  ومغتصبة  مدينة 
 صاروخية مكثفة". 

 25/8/2022.نت، الجزيرة
 

 الشعبية: السفر عبر "رامون" له تداعيات كارثية على فلسطين واألردن  .13
الغربية فلسطين،عد :  الضفة  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مطار    ت  عبر  السفر  رفض  إلى  الخميس، 

واإللحاق   الضم  مخططات  ضمن  االحتالل  يفرضها  لوقائع  تكريًسا  "باعتباره  اإلسرائيلي،  "رامون" 
وأضافت "الشعبية"، في بيان تلقته "قدس برس" أن السفر عبر "رامون" له "تداعيات سياسية    والتبعية".

واعتبرت أن "مرور مواطنين فلسطينيين عبر هذا    ".ثية على شعبنا واألشقاء في األردنواقتصادية كار 
األردن". في  الشقيق  شعبنا  مع  والوجداني  التواصلي  العمق  ضرب  إلى  يهدف  واستدركت    المطار 

التي   العنصري  الفصل  سياسة  على  والتأكيد  الصهيوني،  لالقتصاد  دعم  توفير  "هدفه  إن  بالقول 
 ضد شعبنا".  يمارسها العدو

السلطة الفلسطينّية إلى "متابعة وتنفيذ ما جاء في اإلعالن الرسمي الصادر  ودعت الجبهة الشعبية  
عنها برفض سفر المواطنين الفلسطينيين عبر مطار رامون، واتخاذ إجراءات واضحة لمنع االحتالل 

 من استخدامه". 
وات  د اتفاق وادي عربة، بما فيها الخطكما دعت "الشعبية" السلطات األردنية إلى "التحرر من قيو 

الضرورية لمواجهة المخطط اإلسرائيلي، وجميع مخططاته التي تستهدف األردن الشقيق، كما الشعب 
 الفلسطيني". 

 25/8/2022، قدس برس
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 فتح تؤكد اسنادها لحراك الحركة األسيرة  .14
هللا األسير :  رام  الحركة  لحراك  المطلق  إسنادها  "فتح"،  حركة  االستهداف  أكدت  حالة  ورفض  ة، 

وقالت الحركة في بيان الخميس، إن   المتواصل بحقها، ولن نترك مناضلينا وحدهم خلف القضبان.
نضالنا المتكامل في كل الميادين يحتم على كل المناضلين االنخراط في معركة األسرى، فهي معركة 

جماهي إلى عمل  األبية  أبناء حركتنا  ندعو  لذلك  الفلسطيني،  إسنالكل  بأنشطة  ينهض  شامل  اد  ري 
وأضافت، ندعو كافة الفصائل إلى توحيد الجهود الوطنية في هذه    ودعم األسرى في كل المحافظات.

خطواتها   من  األسيرة  الحركة  فيه  ستصعد  الذي  الجمعة،  يوم  من  بدءا  الجامعة،  النضالية  الحالة 
 ا. شعبية شعارا مركزيا داعمالنضالية، ليكون يوم إسناد وغضب عارم، تتخذ فيه المقاومة ال

 25/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 بدران: سياسات االحتالل لن تنجح في قطع صلة األمة بفلسطين .15

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن قرارات االحتالل اإلسرائيلي  :  الدوحة
وأضاف بدران، في تغريدة على حسابه    المركزية".بية بقضيتهم  "لن تنجح في قطع ارتباط أمتنا العر 

"تويتر"، مساء الخميس: " المعتاد على شعبنا وأهلنا في األردن  في منصة  بالموقف األصيل،  نشيد 
الشقيق، وشيوخ عشائره العربية، والذي عبر عنه مؤخًرا الشيخ طراد الفايز في النقب الفلسطيني حين  

وشدد القيادي في "حماس" على أن    نية وحتمية عودتها ألهلها".ألرض الفلسطيأكد عروبة وإسالمية ا
العدو   داخلية  وزيرة  قرار  وآخرها  وسياساته،  االحتالل  )إلى  "قرارات  الفايز  الشيخ طراد  دخول  بمنع 

إلى   إشارة  في  المركزية"  قضيتهم  عن  وأعيانها  العربية  أمتنا  ارتباط  قطع  في  تنجح  لن  فلسطين(، 
 لفلسطينية. القضية ا

 25/8/2022، دس برسق
 

 قناة إسرائيلية تكشف عن فشل تنسيق مكالمة هاتفية بين لبيد وبايدن  .16
قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن الحكومة حاولت تنسيق مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء يائير لبيد  

 والرئيس األميركي جو بايدن لبحث الملف اإليراني، ولم تنجح. 
الق اإلسر وقالت  الر   13ائيلية  ناة  مع  عاجلة  محادثة  إجراء  إسرائيل  في  طلبوا  رّد "عندما  بايدن،  ئيس 

 البيت األبيض بأن الرئيس في إجازة". 
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وأضافت "على الرغم من تأجيل األميركيين للمحادثة، ُيقّدر المسؤولون اإلسرائيليون أن المحادثة بين  
 لقريب".االثنين ستتم في النهاية، وربما في المستقبل ا

 25/8/2022الجزيرة.نت، 
 

 . واالحتالل يستنفر لمنع "اتفاق النووي".غانتس في واشنطن. .17
وصل وزير حرب االحتالل اإلسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن مساء األربعاء، فيما قالت وسائل  

 ارج العاصمة. إعالم إنه لن يلتقي نظيره األمريكي لويد أوستن بسبب سفر األخير خ
اإلسرائيلية الرسمية، إنه "في الوقت الذي تدخل فيه المحادثات النووية مع إيران مرحلة    القناةوقالت  

 قصوى ونهائية، يمكن القول إن إسرائيل ليست عاماًل مهًما في سلة االعتبارات األمريكية". 
رد اإليراني  يات المتحدة ردها على الوأضافت: "حتى قبل المحادثات مع القادة اإلسرائيليين نقلت الوال

 تفاقية النووية".على مسودة اال
وتابعت: "حدث هذا قبل وصول غانتس إلى واشنطن وقبل المحادثة بين رئيس الوزراء البيد والرئيس 

 بايدن، وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن الفجوات بيننا وبين األمريكيين كبيرة للغاية".
التوقيع   منع  إلى  بقوة  االحتالل اإلسرائيلي  والواليا يسعى  إيران  بين  المتبلور  النووي  ت  على االتفاق 

 المتحدة األمريكية، خاصة في ظل األنباء عن اتفاق حول قضية "الحرس الثوري" اإليراني. 
 25/8/2022، 21عربي  موقع

 
 "كارثة إستراتيجية" .رئيس الموساد يحّذر من توقيع االتفاق النووي اإليراني.. .18

تفاق النووي الوشيك مع إيران "كارثة  نياع، مساء الخميس، من أن االحّذر رئيس الموساد، دافيد بر 
إستراتيجية"، وبحسب ادعاء برنياع فإنه على المدى الطويل، سيسهل هذا االتفاق على إيران محاولة 

تيكات االتفاق"  الحصول على سالح نووي. ووفًقا لبرنياع، إن الشيء الوحيد الذي يتغير اآلن هو "تك
 ى، وفي مقدمتها الواليات المتحدة األميركية.جارية تحت رعاية الدول العظماإليراني، ال

ن  ويجري رئيس الموساد في األيام األخيرة، سلسلة لقاءات وإحاطات "ماراثونية"، في ظل االقتراب م 
توقيع االتفاق النووي اإليراني، بما في ذلك مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير لبيد، بحسب موقع  

 يعوت أحرونوت"."يد 
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وصّرح رئيس الموساد، إن "إيران ستعود إلى االتفاقية ألن لها وللواليات المتحدة مصلحة إستراتيجية  
إل مختلفة  إحاطات  في  برنياع  وأشار  بذلك"،  القيام  من  في  تقترب  االتفاقات  توقيع  "فرصة  أن  ى 

100."% 
انيين بالوصول إلى قدرات كبيرة للغاية"، وحّذر برنياع في لقائه مع لبيد من أن "التوقيع سيسمح لإلير 

"م بفضل  ذلك  وفقا  معلال  العقوبات"  رفع  بمجرد  البالد  ستدخل  التي  الدوالرات  من  المليارات  ئات 
 لالتفاق. 

ه األموال ستساعد جميع المنظمات اإلرهابية، حزب هللا والجهاد اإلسالمي وبحسب برنياع، إن "هذ 
و  الحوثيين،  والمتمردين  أن  الفلسطيني،  ويضيف  القدس وحماس"،  وفيلق  الموالية إليران،  المليشيات 

 ت المتحدة األميركية وإسرائيل". "هذا يفرض تحديات كبيرة في الساحة أمام الواليا
ن أن بعض دول المنطقة ستنظر إلى إيران على أنها "نموذج"، وسيكون  ويتخّوف رئيس الموساد م 

 ملحوظ.من الصعب على إسرائيل مواجهة تمدد إيراني 
 25/8/2022، 48عرب 

 
 دعوات إسرائيلية إلعادة ترسيم الحدود مع مصر واألردن وغزة .19

لجدران األمنية والحواجز العسكرية في الوقت الذي يشرع فيه جيش االحتالل في إقامة المزيد من ا
ء  مع الدول المحيطة به، خاصة مصر واألردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، فإن آرا 

 إسرائيلية أخرى توجه انتقادات حادة إلى الدوائر السياسية.
بسبب ما أسمتها إخفاقات في ترسيم حدود دولة االحتالل، وما صاحبها من إهمال في حمايتها، مع  
العلم أنه حتى الحدود الدائمة التي تم ترسيمها خالل اتفاقيات السالم مع مصر واألردن قائمة على 

 ا في الوقت المناسب. أخطاء، لم يتم تصحيحه
ذ  والجغرافيا  التاريخ  عالم  بورات  دولة حنينا  إقامة  على  عاما  سبعين  من  أكثر  مرور  "بعد  أنه  كر 

الحدود مع   المحيطة بترسيم  فقد تم اكتشاف حجم األخطاء  المحتلة،  االحتالل على أرض فلسطين 
على مر األخطاء  مزيد من  إلى  بالضرورة  وأدت  المجاورة،  العربية  الحدود   الدول  سيما  السنين، ال 

تي يتخللها العديد من الفجوات والنواقص واآلفات، مما سيترك المحيطة بالنقب مع مصر واألردن، ال
 آثاره على مدى قدرة إسرائيل على تأمين هذه الحدود في المستقبل". 
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بإعادة  " أن "دولة االحتالل تبدو مطالبة  21وأضاف في مقال نشره موقع نيوز ون، وترجمته "عربي
اتفاقيات السالم  دن بصفة خاصة، رغم أن من  ترسيم حدودها مع مصر واألر  قام بذلك عند توقيع 

معهما فرق فنية متخصصة من الجانبين، ألنه بعد مرور أكثر من أربعة عقود على اتفاقية كامب 
لعربيتان  ديفيد مع مصر، وأكثر من ربع قرن على اتفاق وادي عربة مع األردن، ال زالت الدولتان ا

 علقة بترسيم الحدود معهما، ال سيما البحرية منها".غير متفقتين مع إسرائيل في العديد من النقاط المت
تتزامن هذه المزاعم اإلسرائيلية مع صدور كتاب إسرائيلي حديثا لمؤلفه حاييم ساربارو خبير الخرائط  

ال الخرائط  أن  فيه  وادعى  الحدود،  ترسيم  في  والمتخصص  اإلشكاليات  الدولية،  عمق  تكشف  ملونة 
اإلسرائ الحدود  بمسألة  االتفاق  المحيطة  يتم  لم  أنه  بزعم  واألردن،  العربيتين مصر  الدولتين  مع  يلية 

 خالل اتفاقيات السالم الموقعة معها على مسارات الحدود البحرية، ال سيما مع مصر.
لحدود في وادي عربة لم يتم ترسيمها  عند الحديث عن الحدود األردنية، تزعم المحافل اإلسرائيلية أن ا

كيلومترات على    8ع عالمة على الحدود بشكل مختلف في كل مرة، بحدود  بصورة نهائية، وتم وض
في   للتغيرات  خاضعة  كانت  فقد  األردن  مع  واليرموك  الميت  البحر  حدود  حالة  وفي  جانب،  كل 

اق المتبادل وفًقا لإلحداثيات، مما  الفيضانات وسنوات الجفاف، مما قد يستدعي تحديد الحدود باالتف
 الجانبين عدة كيلومترات. زاد من الخالفات بين 

المتمثلة   االنحرافات  من  نسبة  وجود  اإلسرائيلية  األوساط  تدعي  غزة،  قطاع  مع  للحدود  باالنتقال 
بثالثة   يقدر  بما  الصحي  الصرف  وخزانات  والطرق  الكيبوتسات  في  واللوز  الفاكهة  بساتين  بزراعة 

غزة  كيلو  طريق  شرق  اعت   –مترات  فقد  اإلحداثيات،  وحسب  على  المجدل،  وظهر  رسميًا،  خطًا  بر 
الخرائط اإلسرائيلية حتى اتفاق السالم مع مصر، مما أظهر حالة من الفجوة واالختالف مع مسار  
األمني، العتبارات ال  السياج  لخّط  تفضيلها  االحتالل  دولة  تخفي  الحالة ال  هذه  الهدنة، وفي  خط 

 فى على أحد. تخ
 25/8/2022، 21عربي  موقع

 
 طبيب بمرحلة التخصص 200اتهموا الحكومة اإلسرائيلية بأزمة صحية: استقاالت جماعية لة .20

الخميس، احتجاجا على تأجيل دخول تقصير    يومطبيب في مرحلة التخصص استقالتهم    200قدم  
لتنفيذ  ن من المقرر أن يدخل حيز اة ونصف السنة، علما أنه كامدة وردياتهم حيز التنفيذ بحوالي سن

 في نيسان/أبريل الماضي. 
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مؤتمر  خالل  بيطون،  راي  د.  )"ميرشام"(،  التخصص  مرحلة  في  األطباء  منظمة  رئيسة  وأعلنت 
طبيب في مرحلة التخصص يقدمون اآلن   200صحافي، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، أن "

 ".استقاالتهم
الحك رئيس  مخاطبة  ا وأضافت  ووزير  اإلسرائيلية  أن  ومة  الصحة  ووزير  االقتصاد  ووزيرة  لمالية 

االرتهان،   االستغالل،  من  البنود  عشرات  تتضمن  اتهام  الئحة  تشكل  اآلن  تقدم  التي  "االستقاالت 
خطر التي  اإلهمال، والتسبب بالموت بسبب اإلهمال. وأنتم بأنفسكم تقودون إلى األزمة الصحية األ

 ".تشهدها دولة إسرائيل
استقالة، ستقدم بشكل تدريجي، في حال لم يتم التوصل إلى    600وقالت بيطون إنه تم جمع قرابة  

ستقدم  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  عند  خميس،  يوم  كل  "في  أنه  وأضافت  الحكومة.  مع  اتفاق 
 استقاالت أخرى". 

 . الورديات حيز التنفيذ  وانتقدت بيطون بشدة إرجاء دخول تقصير مدة
 25/8/2022 ،48عرب 

 
 ي مستوطنات الضفةاالحتالل يوّطن العشرات من يهود أوكرانيا ف  .21

يوم الخميس، أن سلطات االحتالل وطنت عشرات العائالت كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية،  
الغربية، خالل األشهر الستة  اليهودية األوكرانية، التي فرت هرًبا من الحرب، في مستوطنات الضفة  

 األخيرة.
قلت الصحيفة عن رئيس مجلس "غوش عتصيون" االستيطاني في جنوب الضفة، شلومو نعمان،  نو 

 عائلة يهودية أوكرانية في مستوطنات غوش عتصيون".  50قوله إنه "تم توطنين أكثر من 
ت الشقق، واستقبلنا أشخاًصا من  وأضاف: "أنشأنا مركًزا لالستقبال في المستوطنات، واستأجرنا عشرا

 اشرة". المطار مب
شخص يعرفون أنفسهم على أنهم    300ألًفا و  43ووفق معطيات إسرائيلية، يوجد في أوكرانيا حوالي  

ونحو   وفًقا   200يهود،  وأقاربهم،  لليهود  العودة  قانون  بموجب  "إسرائيل"  إلى  للهجرة  مؤهلون  ألف 
 يهود أوروبا.ل 2020لدراسة ديمغرافية أجريت عام 
  145ألف مستوطن، و  700إلى وجود نحو  آلن" الحقوقية اإلسرائيلية،  وتشير بيانات حركة "السالم ا

 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس.  140مستوطنة كبيرة، و
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ناقضة  جدير بالذكر أن األمم المتحدة  وغالبية المجتمع الدولي، يعدُّ المستوطنات غير قانونية ، ومت
 مع االتفاقيات الدولية.

 25/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو نحو العودة إلى الحكم  "زحف"تشدد لبيد لم يوقف : استطالعات للرأي .22
أظهرت ثالثة استطالعات رأي جديدة في إسرائيل أن معسكر رئيس الوزراء األسبق بنيامين نتنياهو،  

أن   مرجحًا  أصبح  إذ  الحكم،  إلى  العودة  نحو  واثقة  بخطوات  من  يتقدم  تمكنه  أغلبية  على  يحصل 
المركزية، ت الثالث  التلفزيونية  القنوات  في  الثالثة  االستطالعات  نشر  وتم  برئاسته.  حكومة  شكيل 

 «. 13« و»قناة 12« والتجاريين »قناة 11الرسمي »كان 
على   سيحصل  نتنياهو  معسكر  أن  إلى  االستطالعات  من  اثنان  بينما    61أو    60وأشار  مقعدا، 

 مقعدا. 57و 54اوح ما بين معسكر لبيد ير 
»القناة  و  استطالع  نتنياهو  12لكن  معسكر  أن  إلى  أشار  لبيد    58«  سئل  57ومعسكر  وعندما   .

نتنياهو   حظي  الحكومة،  رئيس  منصب  لتولي  نظرهم  في  المناسبة  الشخصية  عن  المستطلعون 
نتنياهو بنفس النسبة  في المائة ليائير لبيد، كما حظي    32في المائة مقابل    45كالمعتاد على أكثرية  

 في المائة فقط.  27المائة( لو كان منافسه بيني غانتس الذي حصل على  في 45)
وتؤكد هذه النتائج أن محاوالت التشدد الذي يبديه رئيس الوزراء يائير لبيد، تجاه الفلسطينيين وتجاه  

رفد معسكر لبيد بشخصية  الملف اإليراني، ال يجديه نفعًا في منافسة نتنياهو في ملعب اليمين. فرغم  
ية كبيرة مثل رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت، وعودة اسم »حزب الجنراالت« إلى  عسكر 

التكتل الذي يقوده وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش األسبق بيني غانتس، فإن حظوظه االنتخابية  
 تبدو متراجعة.

لبيد عملية حربية في قطاع غزة وحملة مستمر  لتنفيذ اعتقاالت واسعة فيفقد شن  الغربية    ة  الضفة 
وخطة لتصفية وجود الجهاد اإلسالمي في جنين ونابلس قتل خاللها عشرات الفلسطينيين، فضاًل عن  
يوميًا،   البيوت  هدم  وعمليات  فلسطينية،  مناطق  في  يتوسعون  الذين  المستوطنين  مع  التساهل 

سرائيلية ضد  مذبحة إ  50ته في برلين حول  ومهاجمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تصريحا
فلسطينيين، ورغم كل ذلك فإن جمهور اليمين يفضل »اليمين األصلي« بقيادة نتنياهو ويعتبر تشدد 

 لبيد وغانتس »خطوات وإجراءات مصطنعة«. 
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كما أظهرت االستطالعات الثالثة تراجعًا في تمثيل القائمة المشتركة لألحزاب العربية الوطنية التي  
، والتي تضم ثالثة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة تعمل من خالل صفوف المعارضة

الوطني   والتجمع  طيبي  أحمد  النائب  بقيادة  للتغيير  العربية  والحركة  عودة  أيمن  النائب  بقيادة 
ذي تخسره مقاعد. والمقعد ال  5مقاعد حاليًا إلى    6الديمقراطي بقيادة النائب سامي أبو شحادة، من  

إلى   تعتبر    »القائمةيذهب  التي  النائب منصور عباس،  بقيادة  اإلسالمية  للحركة  الموحدة«  العربية 
نواب لها اليوم سترتفع    4أول تجمع عربي يشارك في االئتالف الحكومي في تاريخ إسرائيل. فمن  

 مقاعد.  5وفق االستطالعات الثالثة الجديدة إلى 
الذ  العربي  الجمهور  أن  االنتخابات ويبدو  غالبيته  يقاطع  تشهد    ي  التي  المشتركة،  القائمة  يعاقب 

صراعات داخلية تهدد بانسحاب أحد أقطابها )التجمع( وتفككها، بينما يكافئ الحركة اإلسالمية على  
في المائة  45انتخاب قائمتها بشكل منظم بال صراعات. يذكر أن نسبة التصويت بين العرب لم تتعد 

 في المائة فقط. 41ن أن تهبط إلى خيرة وحسب االستطالعات يمك في االنتخابات األ
اليوم،   إسرائيل  في  تطرفًا  األشد  الحزب  قوة  تصاعد  على  الثالثة  االستطالعات  نتائج  وأجمعت 
يدعو  والذي  غفير،  بن  إيتمار  الكنيست،  عضو  يقوده  الذي  يهودية(  )عظمة  يهوديت«  »عوتسما 

الرح على  الفلسطينيين  لتشجيع  »صراحة  إسرائيل  وجعل  وطنهم  من  فهذا يل  لليهود«.  طاهرة  دولة 
سموترتش،   بتسليل  النائب  بقيادة  الدينية«  »الصهيونية  تكتل  عن  االنشقاق  قرر  الذي  الحزب، 
سيحظى بثمانية مقاعد حسب أحد االستطالعات، وبتسعة مقاعد حسب االستطالعين اآلخرين. بينما  

فوز بأربعة وبسبعة  سم حسب أحد االستطالعات، ويحزب سموترتش سيسقط ولن يتجاوز نسبة الح
 مقاعد حسب االستطالعين اآلخرين.

والالفت في هذا االستطالع أن دخول الجنرال آيزنكوت إلى حزب غانتس »المعسكر الوطني«، لم  
نائبًا. وقد منحته االستطالعات حتى اآلن    14يحدث تغييرًا على الخريطة الحزبية، وهو ممثل اليوم بـ

مقعدًا حسب أحد االستطالعات،    12ول آيزنكوت أصبحت قوته  مقعدًا. ومنذ دخ  11عد أو  قام  10
و  12و الثاني،  »القناة    14حسب  استطالع  وبحسب  الثالث.  االستطالع  حزب  13حسب  يهبط   ،»

مقعدًا. ولكن   30مقعدا(، إلى    35  -  33الليكود من األرقام التي منحتها له االستطالعات األخيرة )
 مقعدا.  23اليوم إلى  17ب لبيد »يش عتيد« يرتفع من مقعدا، فيما حز  61رتفع إلى معسكره ي
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»كان   استطالع  بـ11وبحسب  الليكود  يفوز  بـ  33«،  لبيد  حزب  ويفوز  وبحسب   22مقعدا  مقعدا. 
 مقعدا.  23مقعدا ولبيد على  34يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على   12استطالع القناة 

  26/8/2022 لشرق األوسط، لندن،ا
 

 استفزازية قتحمون األقصى وينظمون مسيرة يمستوطنون  .23
من    122اقتحم  القدس:   بحماية مشددة  استفزازية  ونفذوا جوالت  األقصى،  المسجد  باحات  مستوطنا 

االحتالل. القدس    شرطة  مدينة  من  القديمة  البلدة  المستوطنين،  عشرات  اقتحم  الحق،  تطور  وفي 
كثف لشرطة جابت شارع الواد، وتضمنت رقصات تلمودية، وسط انتشار مالمحتلة، بمسيرة استفزازية  

 االحتالل اإلسرائيلي. 
 25/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 حراس "األقصى" يضبطون شمعدانا وأدوات للطقوس التلمودية مع مستوطنتين  .24

تستخدم في أداء طقوس  داًنا" وأدوات  ، الخميس، "شمعَضَبط ُحراس المسجد األقصى:  القدس المحتلة
بحو  كانت  باب  تلمودية،  عبر  المبارك،  األقصى  المسجد  ساحات  اقتحامهما  قبل  مستوطنَتْين،  زة 

األقصى    المغاربة. "حراس  إن  برس"  لـ"قدس  الكسواني  عمر  الشيخ  األقصى،  المسجد  مدير  وقال 
ا خالل  المستوطنتين،  بحوزة  واألدوات  الشمعدان  وجود  والمستوطنين  اكتشفوا  السائحين  قتحام 

التلمودية، وأفاد شهود عيا  لساحاته". ن لمراسلتنا أن مستوطًنا أدى "سجوًدا ملحمًيا" ضمن الطقوس 
 .لسلسلة، أحد أبواب المسجد األقصىقبل خروجه من باب ا

 25/8/2022، قدس برس
 

 األسير عواودة: ليتالشى جسدي في سبيل الحرية  .25
يومًا، برغم تدهور وضعه الصحي،   166منذ  معركة األمعاء الخاوية،    يواصل األسير خليل عواودة

  ضاربًا بعرض الحائط قرار »تجميد« اعتقاله، ليؤّكد مجددًا أنه دخل اإلضراب »في سبيل الحرية«. 
اليوم األسير عواودة،  عائلة  تل]أمس[وتمكنت  بعد  »أساف هروفيه«،  في مستشفى  زيارته  قيها  ، من 

الزيار  على  رفض  التصاثالث  على  الحصول  برغم  األسير   ريح.ة،  قال  الثالث،  ببناته  لقائه  وعند 
عواودة: »بناتي مهجة روحي وِقطعة من قلبي. من أجلهّن وأجل وطني وأحرار العالم أخسر جسمي.  
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زي ما إنت  وخاطبته والدته قائلة: »خليك  فليفنى لحمي وليتالشى جسدي في سبيل الحرية والكرامة«.
 ل«. يا حبيبي يا بط

 25/8/2022، بيروت، األخبار
 

 زوجة المعتقل "عواودة" لألناضول: قد يفقد حياته في أي وقت  .26

سمرة أبو  قيس  هللا/  السجون  :  رام  في  الطعام  عن  الُمضرب  الفلسطيني  المعتقل  زوجة  قالت 
وقد   حالة صحية خطرة،  "في  إنه  الخميس،  خليل عواودة،  لحظة". اإلسرائيلية،  أي  في  حياته    يفقد 

منذ  وذكرت   الطعام  الُمضرب عن  أن زوجها  األناضول،  وكالة  مع  حديث  في  عواودة،   166دالل 
يستطيع   ال  ومتعب،  جسده،  كل  في  آالما  وُيقاسي  للغاية،  حرج  صحي  "وضع  من  يعاني  يوما، 

ت عواودة عن مخاوفها  وعّبر   وقالت إن استمرار اعتقاله هو بمثابة "قرار بقتله".  التحدث بشكل جيد".
ف عنه".من  لإلفراج  دولي سريع  بـ"تدخل  مطالبة  وقت"،  أي  "في  زوجها  حياة  "وقالت   قدان   خليل،: 
 ". عادية  حياة يعيش أن فقط ومطلبه اإلداري، لالعتقال وحّول تهمة، أي دون  اعتقل

 25/8/2022 وكالة االناضول لالنباء،
 

 لة"قناص عيون الحرامية""شؤون األسرى": تفاقم الوضع الصحي  .27

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، الخميس، إن األسير الفلسطيني ثائر حماد، يعاني من  :  رام هللا
  ظروف حياتية وصحية صعبة داخل معتقل "عسقالن".

"األسير حماد يشتكي من ظفر في   نقاًل عن محاميها كريم عجوة، أن  وأوضحت "شؤون األسرى"، 
منذ   اليمنى  اعتقاله2014عام  عينه  فترة  خالل  أي  عدة    ".،  من  يعاني  "األسير  أن  الهيئة  وأكدت 

مشاكل صحية أخرى"، مضيفًة أن "إدارة السجون تتعمد إهمال وضعه الصحي ولم تستجب ألٍي من  
وأشارت إلى أن "إدارة السجون تصنف األسير حماد بوصف )ساجاف(،   تلك التوصيات الطبية بعد".

   من هروبه".ل تعتبره أسيرا خطيًرا وتتخوف أي أن سلطات االحتال
، وهو منفذ  2004، معتقل منذ عام  ينة رام هللاعاًما(، من بلدة سلواد قضاء مد  42واألسير ثائر حّماد )

 مرة. 11عملية "عيون الحرامية"، وحكم االحتالل عليه بالّسجن المؤبد 
 25/8/2022، قدس برس
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 "الخط األخضر"اإلسرائيلية تطالب بشطب خرائط تحتوي على  "التعليم" .28

أبيب: التربية    تل  وزارة  توجهت  حمقاء«،  »تجهيلية  بأنها  أبيب  تل  بلدية  رئيس  وصفها  خطوة  في 
صف في مدارس   2000والتعليم اإلسرائيلية برسالة تطالب فيها بإزالة الخرائط، جرى تعليقها في قرابة  

فلسطينية  »الخط األخضر« فيها، الذي يفصل بين إسرائيل واألراضي الالمدينة، وذلك بسبب ظهور  
. وقالت الوزارة إنها تسمح باستخدام الخرائط الرسمية فقط والتي ال يظهر فيها  1967المحتلة في عام  

النهر، أي   إلى  البحر  فيها من  المدارس اإلسرائيلية، وتظهر حدود إسرائيل  »الخط األخضر«، في 
 اريخية كلها.حدود فلسطين الت

يم  القرار يعبر عن موقف سياسي  اتفاقيات  ورغم أن هذا  المحتلة وتجاهل  يني يعني ضم األراضي 
بها   تذرعت  التي  الحجة  فإن  األراضي،  هذه  من  قسم  من  بموجبها  إسرائيل  انسحبت  التي  أوسلو، 

دا إلى مديرة  داليت شتاوبر، في رسالتها  التربية والتعليم  العامة لوزارة  والتعليم في  المديرة  التربية  ئرة 
أبيب   تل  ر   -بلدية  شيرلي  السياسة«. يافا،  في  التعليم  إقحام  »عدم  كانت  »تعليق    يمون،  وقالت: 

الخريطة يوجه نحو موقف سياسي معين أو يدفع أجندة سياسي( كهذه أو تلك، وهذا أمر يتناقض مع  
 مبادئ التربية والتعليم«. 

ه علقت  قد  يافا،  أبيب  تل  بلدية  السنة  وكانت  افتتاح  اقتراب  بمناسبة  المدارس  في  الخريطة  ذه 
راسية، المفترض أن يتم في مطلع الشهر القادم. وقد تم ترسيم »الخط األخضر«، وتوضيح حدود  الد 

 المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. 
 26/8/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 عيلبون مستوطنو الضفة الغربية يتمددون في قرية  .29

(، أكثر من عدد 48عرب )فلسطينيي  في ضوء نشر معطيات عن زيادة عدد المواطنين ال  تل أبيب:
المواطنين اليهود، قامت مجموعة من تنظيم »شبيبة التالل« الذي يعمل على إقامة البؤر االستيطانية  

م للمواطن  تعود  خاصة  بملكية  عربية  أرض  قطعة  على  باالستيالء  الغربية،  الضفة  زعل  في  حمد 
استيطان  85سويطي ) بؤرة  عيلبون، إلقامة  قرية  بدعوى »إعادة  عاما( من  أربيل«،  باسم »رمات  ية 

 التوازن الديموغرافي«. 
إن  وقال  الخطوة،  هذه  العربية،  لألحزاب  المشتركة«  »القائمة  رئيس  عودة،  أيمن  النائب  واستنكر 

إلنقاذه، وليس لمستوطنين إرهابيين   الجليل »يعاني من تمييز عنصري ويحتاج الى مشاريع وخطوات 
هذه البؤرة على أطالل حي العزونية، التي كانت جزءا من قرية عيلبون  وأقيمت    يجلبون حربا إليه.
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عام   نكبة  وتبلغ  1948قبل  يبرحوها.  ولم  بها  تمسكوا  الذين  أصحابها،  من  حينه  في  وصودرت   ،
 هالي عيلبون.دونما بملكية خاصة أل 150دونما، منها نحو  930مساحتها 

 26/8/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 مام محكمة برلين بتهم جرائم حرب أ سوري -فلسطيني  .30

الفلسطيني »موفق.د« أمام المحكمة    -بعد عام على توقيفه، مثل المتهم السوري  :  راغدة بهنام-برلين 
، قبل  2014اإلقليمية في برلين ليستمع إلى التهم الموجهة إليه لجرائم حرب ارتكبها في سوريا عام  

وتال المدعي   .2021القبض عليه في أغسطس )آب(    وتم إلقاء  2018وصوله الجئًا إلى ألمانيا عام  
االتهامات الثالثة الموجهة إلى المتهم؛ وعلى رأسها تنفيذ »هجمات عسكرية على مدنيين أدت  العام  

أشخاص؛ بينهم طفل«. وتابع االدعاء بذكر التهمة الثانية وهي التسبب في أذى جسدي    7إلى قتل  
أ  30لـ الذي  نفسه  االعتداء  خالل  مقتل  شخصًا  إلى  هي    7دى  ثالثة  تهمة  إلى  إضافة  أشخاص، 

 ع في القتل.الشرو 
وتحدث االدعاء بالتفاصيل عن حصار مخيم اليرموك في دمشق من قبل فصائل فلسطينية موالية  
للنظام السوري، وعمليات التجويع التي ُأخضع لها السكان من قبل هذه الميليشيات التي كان المتهم  

قادتها. و  الجريمة األ»موّفق« أحد  فيه  الذي وقعت  اليوم  بتفاصيل  التي يحاكم  روى االدعاء  ساسية 
من   مجموعة  على  للدبابات  مضاد  درع  من  قصد  عن  قنبلة  أطلق  عندما  أساسها،  على  المتهم 

 المدنيين داخل المخيم عندما كانوا متجمعين في انتظار الحصول على مساعدات أممية. 
مي إلى  فلسطين الحرة« وقت ارتكاب الجرائم، وقبل ذلك كان ينتكان المتهم ينتمي لميليشيات »حركة  

فلسطين   لتحرير  الشعبية  الرجل   -»الجبهة  بألمانيا  االتحادي  العام  االدعاء  ويتهم  العامة«.  القيادة 
بدافع    55) بأنه »ارتكب جرائمه  األلمانية،  وكالة األنباء  نقلتها  التي  الدعوى  عامًا( بحسب صحيفة 

 االنتقام«. 
 26/8/2022، لندن، ق األوسطالشر

 
 شاهدة على الحقبة البيزنطية في فلسطين  "الشهيد المجيد"كنيسة  .31

الرحمن-غزة  عبد  من :  مصطفى  الغربي  الجنوب  الى  تقع  والتي  التاريخية  أبان  دير  قرية  تحتضن 
  سنة تقريبا، ويطلق عليها اسم   1500مدينة القدس المحتلة كنيسة مهمة تعود إلى ما قبل أكثر من  

 كنيسة "الشهيد المجيد".
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مدير تطوير المتاحف في وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية، ومدير    وأوضح الدكتور محمد غياظة،
آثار بيت لحم والخليل سابقا، أن الكنيسة تقع في أراضي قرية دير أبان التي يطلق عليها االحتالل  

المحتلة   القدس  مدينة  تبعد عن  "بيت شيمش" وهي  الكنيسة  وأوضح    ومترا.كيل  27اسم  أن  غياظة: 
الذي حكم  بنيت في عهد اإلمبر  الثاني  تيبيريوس  فيما بعد زاد عليها اإلمبراطور  اطور جاستنيان ثم 

وأشار إلى أنه يوجد لوحة تأسيسية للكنسية نقش    م.  582و  578اإلمبراطورية البيزنطية بين عامي  
المجي الشهيد  كنيسة  اليونانية  باللغة  اسمها  قام  عليها  التي  األعمال  وتذكر  اسمه  ذكر  دون  د 

 اإلمبراطور تيبيريوس الثاني. بتفصيالتها 
وعن سبب تسمية الكنيسة بهذا االسم "كنيسة الشهيد المجيد" قال غياظة: "سميت بهذا االسم )كنيسة  
الشهيد المجيد( ألن هناك إشارة إلى أنه يوجد هناك هيكل جثمان أسفل األرض لشخص مهم ولكن  

 ".كر اسم هذا الشخص، ولذلك أطلقوا عليه الشهيد المجيد لم يذ 
 25/8/2022، 21موقع عربي 

 
 جنرال إسرائيلي يدعو إلسناد مصر ألسباب سياسية وأمنية  .32

األوساط  :  خاص   -21عربي لكن  اإلسرائيلية،  المصرية  العالقات  على  الظاهرة  التوتر  حالة  رغم 
دور المركزي الذي لعبته المخابرات المصرية خالل لبثت أن تؤكد على أن الاألمنية في تل أبيب ما  

العدوان األخير على غزة تذكير آخر بأهمية مصر بالنسبة لدولة االحتالل، ألن االستقرار الداخلي، 
بناء الهيكل األمني إلسرائيل، سواء في   والتوجه اإلقليمي والدولي لمصر، تعّد عناصر أساسية في 

التقليدي،الشرق األ بتعريفه  للتعاون   وسط  أو في شرق البحر المتوسط، أو في إنشاء أنظمة جديدة 
 االستراتيجي. 

في الوقت ذاته، لم تغفل المحافل اإلسرائيلية وهي تنظر ألهمية الدور المصري لها، ما تعانيه القاهرة  
ا في  نقص  حدوث  احتمال  من  األخيرة،  اآلونة  في  متالحقة  اقتصادية  مصاعب  لغذاء،  من 

اجتما تدخال  واضطرابات  تستدعي  تحديات  من  المصري  النظام  يواجهه  وما  عنها،  تنجم  قد  عية 
من   متزايدة  إسرائيلية  تحذيرات  وسط  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  وبدعم  إسرائيليا، 

الجنرال    العواقب الوخيمة التي قد ينتج عن تفاقم الوضع في مصر، والتدهور إلى فوضى ميدانية.
نائب رئيس معهد القدس لالستراتيجية واألمن، تطرق إلى "دور إسرائيل الحساس في  عيران ليرمان،  

الحملة   التعتيم على دورها في  في  الحال  إخفائه، كما هو  االقتصادية في مصر شرط  الحالة  إنقاذ 
التأكيد على مساعدة القيادة المصرية على   عدة مستويات على الجماعات المسلحة في سيناء، مع 
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أل  النظام  ومجاالت،  حكم  تعزيز  اإلسرائيلية  النظر  وجهة  من  تستدعي  اإلقليمية  مصر  مكانة  ن 
 الحالي، سواء من خالل المشاريع االقتصادية، أو التدريبات العسكرية المشتركة". 

"عربي ترجمته  مقال  في  في  21وأضاف  السياسية  األوضاع  استقرار  على  اإلسرائيلي  "الحرص  أن   "
ساسية، أولها االطمئنان على الوضع في ليبيا، وثانيها التعاون في  ينطلق من عدة فرضيات أ  مصر

العسكرية   التدريبات  من  مزيد  في  االنخراط  وثالثها  والبيئية،  االقتصادية  والقضايا  الطاقة  مجال 
المسلمي  باإلخوان  بعد اإلطاحة  الحكم في مصر  العلم أن مسألة  ن  المشتركة على نطاق واسع، مع 

 في تشكيل وجهة نظر مشتركة إلسرائيل واليونان وقبرص".شكلت محورًا مركزيًا 
 25/8/2022، 21موقع عربي 

 
 القاضي العشائري األردني طراد الفايز: طالبت الفلسطينيين بقتال العدو اإلسرائيلي  .33

محفوظ   -عّمان   أبو  إنه ط:  حبيب  الفايز،  الشيخ طراد  أردني  العشائري  القاضي  الشباب قال  الب 
األر  في  عام  الفلسطيني  المحتلة  العدو   48اضي  لقتال  "والنهوض  االحتالل،  إنهاء  على  بالعمل 

 الصهيوني بكافة السبل". 
االحتالل   سلطات  بقرار  واعتزازه"  "فخره  عن  الخميس،  برس"،  "قدس  مع  حديث  في  الفايز،  وأعرب 

تصريح  بسبب  الفلسطينية،  األراضي  دخول  من  منعه  االاإلسرائيلي  داخلية  اعتبرتها  التي  حتالل  اته 
وأضاف: "الكيان الصهيوني إلى زوال، وأنا قلت هذا الكالم في قلب    "تحريًضا خطيًرا ضد الدولة".

وأكد الفايز أنه يعتبر "قرار وزيرة الداخلية   فلسطين المحتلة، عند عشائر النقب في الداخل المحتل".
 ". الصهيونية بمثابة وسام شرف أضعه على صدري 

 25/8/2022، قدس برس
 

 مدنيين اثنين في قصف إسرائيلي لمواقع سورية  إصابة .34
استهدف  :  دمشق إسرائيلي،  صاروخي  لهجوم  الخميس،  مساء  السورية،  الجوية  الدفاعات  تصدت 

البالد. غربي  وسط  وطرطوس  حماة  مصدر    مدينتي  عن  الرسمية،  السورية  /سانا/  وكالة  ونقلت 
عدوان جوي إسرائيلي من جهة البحر  إن "الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم لعسكري سوري، قوله  

وأكد المصدر "إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي    جنوب غرب طرطوس".
 حماة وطرطوس"، مضيفًا أن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، باإلضافة لخسائر مادية". 

 25/8/2022، قدس برس
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 رب اتفاقيات تطبيع جديدة بين االحتالل والمغ  .35
في خطوة تطبيعية جديدة، بين المغرب وكيان االحتالل، يجّهز األخير تأشيرات عمل تهدف :  الرباط

العالقات. تطبيع  اتفاق  من  عامين  نحو  بعد  المغربية،  المملكة  من  عمال  مكتب   الستقطاب  وقال 
باستقدام    صل مع المغرب من أجل إعداد اتفاقية، تقضياالتصال اإلسرائيلي بالرباط: إن الجهود تتوا
السوق اإلسرائيلية. للعمل في  "البلدين يعمالن حاليا على    عّمال مغاربة  أفاد أن  وفي بيان صحفي 

وبحسب البيان، فإنه    إعداد اتفاقية استقدام عمال مغاربة.. ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة".
للذهاب إلى إسرائيل، من  ب بشكل خاص لتأشيرات عمل صادرة للمغاربة  "في الوقت الحالي يتم الترتي 

 الشركات اإلسرائيلية التي تقوم بجميع اإلجراءات مع وزارة الداخلية اإلسرائيلية". 
أبيب،  تل  في  تعاون  اتفاقية  اإلسرائيلي  ونظيره  للمصارعة  المغربي  االتحاد  وقع  األربعاء،  وأمس 

لحكومة المغربية "إعالنا  وقبل ثالثة أيام، وقعت ا  في هذه اللعبة.   تمكنهما من التنفاس مع بعضهما
 مشتركا" بين الرباط وتل أبيب وواشنطن، خالل أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للمملكة.

 25/8/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزة في من تجدد المواجهة يحذر  منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم .36
الالقال   لعملية  الخاص  المتحدة  األمم  تم    ،تور وينسالند  سالممنسق  الذي  النار  إن وقف إطالق 

الهدوء   إلى عودة  يزال ساريا، مشيرا  الجهاد اإلسالمي ال  ومقاتلي حركة  إسرائيل  بين  االتفاق عليه 
 الهش إلى غزة.  

ديو، اليوم الخميس، أن وقف إطالق النار وأكد، خالل تقديمه إحاطة لمجلس األمن عبر تقنية الفي 
موقف إلى حرب شاملة، كان من الممكن أن تكون لها عواقب وخيمة، على حد  حال دون تصعيد ال

 تعبيره. 
"لكن وقف إطالق النار يقتصر فقط على إنهاء األعمال العدائية الفورية. ال تزال الدوافع الكامنة وراء 

 الصراع دون حل". 
عملي منسق  استرات وقال  خيارا  وال  استراتيجية  ليس  الراهن  الوضع  إن  السالم  للتغيير    -يجيا ة  ال 

 اإليجابي على األرض وال بالنسبة الستئناف المحادثات بين الجانبين.  
وحث القيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية والدول اإلقليمية والمجتمع الدولي األوسع على اتخاذ إجراءات 

 لى مفاوضات ذات مغزى.حازمة لتمكين العودة إ
 25/8/2022، أخبار األمم المتحدة
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 بريطانية شهيرة تحتفي بة"أبو عاقلة" خالل حفل بنيويوركفرقة  .37
اسمها على شاشة   أبو عاقلة، حيث عرضت  بالصحفية شيرين  بريطانية شهيرة،  احتفت فرقة روك 

 عرض ضخمة خالل حفل فني أقامته في مدينة نيويورك، لمناسبة مرور مائة يوم على استشهادها. 
روج البريطاني  والفنان  الموسيقي  فلويد، ر  وأشاد  بينك  الروك  لفرقة  المشارك  المؤسس  ووترز، 

 بالصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة خالل حفله الموسيقي. 
 وُكتب على شاشة العرض الضخمة خلف الفرقة، "شيرين قتلت.. ألنها كانت فلسطينية".

الفلسطينية م الكوفية  الفنان ووترز  الذي حضره اآلالف، توشح  الحفل  را عن تضامنه مع  عبوخالل 
 الشعب الفلسطيني.  

وأشاد الموسيقي البريطاني روجر ووترز، هذا األسبوع بالصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عقله  
 خالل حفله الموسيقي في نيويورك.

وظهر إسم الصحفية بأحرف كبيرة على شاشات الحفل مع كلمات تقول إن جريمتها "ألنها فلسطينية"  
 موت".الوعقوبتها "

أيار/ مايو، اغتالت قوة إسرائيلية الصحفية الفلسطينية األمريكية أبو عاقلة، في مخيم جنين    11وفي  
 بالضفة الغربية المحتلة.

العمر   من  البالغ  كان    78ووترز  ولطالما  فلويد،  بينك  الروك  لفرقة  المشارك  المؤسس  هو  عاًما، 
 صريًحا حول دعمه للفلسطينيين.

، نشر ووترز مقطع فيديو على موقع تويتر الخاص به، مع التسمية التوضيحية  2021في أيار/ مايو  
 التي وصفت إسرائيل بدولة الفصل العنصري. 

في   المطرب  جراح  وندد  الشيخ  حي  في  للفلسطينيين  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  بإخالء  الفيديو 
 بالقدس الشرقية. 

 وقال: "إنه أمر ال يصدق. يجعلني غاضبا جدا".
نفس الشهر، شارك الفنان البريطاني مقطع فيديو آخر في حسابه على موقع تويتر، انتقد فيه    وفي

 البراق التابعة لألمم المتحدة في غضون ساعتين. حينها، قرار إسرائيل بقصف مدرستي األقصى و 
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ومطرب   موسيقي  مؤلف  وهو  درويش،  محمود  بجائزة  ووترز  روجر  فاز  مارس،  آذار/  شهر  وفي 
، وأسس 1943طاني مناصر للقضية الفلسطينية، ولد في السادس من أيلول/ سبتمبر عام  وملحن بري

 فرقة بينك فلويد الشهيرة. 
 25/8/2022، 21عربي  موقع

 
 مدير مركز أبحاث الشرق األوسط في جامعة دنفر يقول إن الموساد وراء طعن سلمان رشدي .38

عة دنفر األمريكية، إنه من المحتمل أن  ز أبحاث الشرق األوسط في جامقال نادر هاشمي، مدير مرك
 أحد عمالء الموساد قد قام بإقناع المهاجم الذي طعن سلمان رشدي للقيام بفعلته. 

وأضاف هاشمي في مقابلة مع برنامج”إيران بودكاست” أن طعن الروائي رشدي قد يكون بالتنسيق  
 مع الموساد.

على كاتب “آيات شيطانية” قائاًل إن إيران  ث فرضيات تحاول تفسير الهجوم  وأشار الباحث إلى ثال
قد تكون، ايضًا، وراء الهجوم انتقامًا الغتيال الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية بواسطة طائرة  

 قرب مطار بغداد.  2020مسيرة عام 
د فشلها المزعوم في إغتيال  وأوضح هاشمي أن طعن رشيدي قد يكون هدفا سهال بالنسبة إليران بع

يعتقد أن االحتمال األكثر ترجيحًا هو أن هادي مطر، جون   بومبيو، ولكن هاشمي  بولتون ومايك 
مهاجم رشدي، كان مقتنعًا بارتكاب الهجوم من قبل عميل للموساد تظاهر بأنه مؤيد للحرس الثوري  

 اإليراني. 
فاقية نووية بين  الجهود المستمرة للتوقيع على ات  وأكد الباحث أن هدف إسرائيل من العملية هو تعطيل

 الواليات المتحدة والقوى العالمية من جهة وإيران من جهة أخرى. 
 25/8/2022القدس العربي، لندن، 

 
 على غزة   عدوانبالده من الررات موقف  مب  ال حولسؤ  عنجابة يرفض اإل السفير األوكراني  .39

“ال سؤال  كيستيلسا،  سيرغي  المتحدة،  األمم  لدى  األوكراني  السفير  يتحمل  حول لم  العربي”  قدس 
المبرر القانوني واألخالقي لموقف كييف، التي ترفض العدوان واالحتالل والتهجير في بالدها وفي  

ي إلى هدم مبانيه وقتل أطفاله  نفس الوقت تؤيد العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي يؤد 
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السؤال بط أن قطع  إال  منه  فما كان  المستوطنات على أرضه؟”  قائال:  وبناء  ريقة عصبية واضحة 
 “نحن نؤيد حل الدولتين وال أريد الكالم عن موقف حكومتي”.

 25/8/2022القدس العربي، لندن، 
 

 السلطة الفلسطينية والمقاومة ونموذج أم إبراهيم  .40
 جمال نصار 

ل"، ذكرت في مقاالت سابقة دور السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن في الترتيبات األمنية مع "إسرائي
السلطة   تمارسه  الذي  المشبوه  الوظيفي  الدور  كل  هذا  إال  يجن  لم  ولألسف،  السنين،  عشرات  منذ 

الخزي والعار على السلطة من جانب، والضرر البالغ على الشعب الفلسطيني، وخصوًصا، المقاومة  
 الباسلة من جانب آخر. 

ا القيادة  من  وشافية  واضحة  إجابات  إلى  تحتاج  أسئلة عديدة  السيد  وهناك  وعلى رأسها  لفلسطينية، 
 ، منها على سبيل المثال:  محمود عباس )أبو مازن(

تاريخ   شوه  الذي  األمني  التنسيق  خالل  من  الصهيوني  الكيان  أحضان  في  االرتماء  هذا  كل  لماذا 
 القضية الفلسطينية، واحتل األرض وانتهك العرض؟ 

انتهاكات   مع  التعامل  في  الفلسطينية  السلطة  حققت  وغيرها،  ماذا  غزة  في  المتتابعة  "إسرائيل" 
 تقتل البشر، وتهدم الحجر؟  ووحشيتها التي  

ماذا قدمت سلطة أبو مازن لحق الفلسطينيين في العودة لبلدهم األم فلسطين؟ ما موقف هذه السلطة  
 من المطّبعين العرب الذين ارتموا في أحضان "إسرائيل"، وأضروا بالقضية الفلسطينية برمتها؟  

فة ورام هللا  لفلسطيني في غزة والضدور السلطة في توفير الحد األدنى من العيش للشعب ا  ما هو
 على التساوي؟ 

واالتفاق معها على   الفلسطينية،  الفصائل  احتضان كل  الفلسطينية في  التحرير  دور منظمة  ما هو 
 أجندة مشتركة لتحرير فلسطين من المغتصب المحتل؟ 

اتها، ومنظمة  اج إلى إجابات واضحة من السلطة الفلسطينية بكل قياد هذه األسئلة، وغيرها كثير، تحت
التحرير الفلسطينية بكل فروعها. وفي تقديري إن لم يكن هناك مكاشفة ومصارحة في معالجة هذه 
يمثله   من  يختار  الفلسطيني  للشعب  المجال  وتترك  قياداتها،  بكل  السلطة  هذه  فلتتنحى  القضايا، 

 ومواجهة االحتالل بكل الوسائل المشروعة.  لتحرير أرضه المسلوبة، 
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الت المقاومة ولعل  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  بدران  حسام  بها  أدلى  التي  األخيرة  صريحات 
اإلسالمية )حماس( لدليل قاطع على موقف السلطة السلبي؛ حيث قال: إن هناك إجماًعا فصائليًّا  

ال للسلطة  والعسكري  السياسي  األداء  بأن  الفلسطيني". وشعبيًّا  الشعب  على  عبًئا  "أصبح   وطنية 
أغسطس/ آب   10ان في لقاء مع برنامج )المسائية( على قناة الجزيرة مباشر، الثالثاء  وأضاف بدر 

الفلسطينية مع العدو غير مجدية، وخّلفت حالة شاملة من االنسداد 2022 ، أن "مفاوضات السلطة 
تنسيق األمني منذ سنوات طويلة لم يقّدم أي نتيجة  وذكر بدران أن انخراط السلطة في ال  السياسي".

 ذكر سواء بالنسبة للسلطة، أو للشعب الفلسطيني. تُ 
ومن ثمَّ على السلطة، االستجابة لعملية وحدة الساحات، وأنها فرصة ذهبية للسلطة الفلسطينية للعودة  

اإلسرائيلي على أنه    إلى عمقها الشعبي، والشروع في برنامج مشترك، يقوم على التعامل مع العدو 
 ب الرضا بوجوده.عدو يجب مقاومته وليس جاًرا يج

 دور المقاومة في مواجهة المحتل اإلسرائيلي 
أساليب   في  التطور  منها  عدة،  تطورات  شهدت  األخيرة،  عاًما  األربعين  في  الفلسطينية  المقاومة 

 اخل المحتل.  وأشكال مقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي في القدس، وغزة، والضفة، والد 
الفلسطيني  السلطة  أن  نجد  تستهدف كل من ولكن، لألسف،  العدو في حملة شعواء  إلى  انضمت  ة 

يرفع السالح، أو حتى يفكر في مقاومة العدو، واندفعت في عمليات تنسيق أمني مع العدو كي تثبت  
 جدارتها من خالله بوضعية الشريك في العملية السلمية. 

ثمَّ صارت األوضاع   الغربية، وقطاع غزة ممومن  المقاومين في الضفة  ا كانت عليه  أصعب على 
الفصائل   المحتل ضد  مع  تتعاون  أسف،  بكل  السلطة،  فقد صارت  وحدها،  "إسرائيل"  مواجهة  أيام 

 الفلسطينية بكل تنوعاتها.
أساليب   في  التطور  منها  عدة،  تطورات  شهدت  األخيرة،  عاًما  األربعين  في  الفلسطينية  المقاومة 

 القدس، وغزة، والضفة، والداخل المحتل. أشكال مقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي في و 
، بعد فوزها في االنتخابات، أخرجت 2006وحينما تولت حماس المسؤولية في قطاع غزة في العام  

األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وسيطرت على األمور األمنية برجالها. ومنذ ذلك الوقت  
 ، تأخذ منحى جديًدا يتسم باالحترافية. ت المقاومة الفلسطينية وفصائلها المسلحةبدأ

وليس هذا وحسب فقد اّتجهت حماس، وحركة الجهاد االسالمي كذلك إلى تأسيس ما يشبه الجيش  
 بما يتضّمنه من ألوية، وأقسام، وتراتبّية عسكرية، وذلك بداًل من مجموعات ال مركزية صغيرة العدد.

تو  لقطاع غزة،  ومع  اإلسرائيلية  االجتياحات  ازدادت  الي  المقاومة،  مع فصائل  المتكّررة  والمواجهات 
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أكثر   فصارت  القدس،  وسرايا  القسام،  كتائب  وتحديًدا  فيها،  العسكرية  األجنحة  لدى  القتالية  الخبرة 
 فاعلية.  

م  2014ويعتبر عام   إطالق صواريخ  في  إذ نجحت  المقاومة  تاريخ  في  فارقة  داخل غزة  عالمة  ن 
سرائيلي، على الرغم من محدودية مداها ودقتها. ولذلك بذلت "إسرائيل"  أصابت أهدافها في الكيان اإل

في  المقاومة  بها  تتمتع  التي  القيادية  والكفاءات  واللوجستية  العلمية  القدرات  على  للقضاء  جهد  كل 
وال المسلح  العمل  قيادات  أهم  من  عدد  استهداف  في  نجحت  وفعاًل  القدرات  غزة،  عن  مسؤولين 

وأهمهم بهاء أبو العطا، القائد العسكري في سرايا القدس، وقبله أحمد الجعبري  الصاروخية تحديًدا،  
 نائب قائد كتائب القسام. 

الماضي   العام  القدس  سيف  مواجهة  والعدو   2021وفي  القسام،  الدين  عز  كتائب  بين  غزة  في 
ل والمبهرة  الكبيرة  القدرات  ظهرت  غضون  الصهيوني،  في  تمكنت  التي  الفلسطينية  أيام  لمقاومة 

معدودات من زعزعة الكيان اإلسرائيلي، عن طريق آالف الصواريخ التي أصابت أهدافها حتى في  
غرفة  في  تمّثلت  الفصائل  بين  الكفاحية  الوحدة  من  حالة  ظهرت  كذلك  اإلسرائيلي.  الكيان  عمق 

 عمليات مشتركة إلدارة المعركة.
دية في التصدي لصواريخ المقاومة، وهذا  يان إخفاق الجيش اإلسرائيلي وقبته الحديوكان ظاهًرا للع

يعد  ولم  لغزة،  برية  واجتياحات  اقتحامات  تنفيذ  على  يجرؤ  العدو  يعد  ولم  للمقاومة.  عظيم  إنجاز 
يتحمل االستمرار في المعركة طوياًل. وعليه فإن المقاومة اآلن في حالة تصاعدية من حيث القدرات  

وهي تتوعد العدو بمزيد من المفاجآت النوعية في حال  مكانيات، ومع كل يوم يمر تزداد قوتها،  واإل
اندالع أي مواجهة جديدة. بل إن العدو اليوم بات يتخوف ويتحسب من انتقال المقاومة المسلحة إلى 

 الضفة الغربية أيًضا. 
 أم الشهيد إبراهيم النابلسي النموذج الفذ

الفلس األم  ومن  ُتشكِّل  لذلك،  عديدة  نماذج  وهناك  الفذة،  والتربية  للصمود  نموذًجا  عام  بشكل  طينية 
أبرز هذه النماذج في األيام األخيرة أم الشهيد إبراهيم النابلسي الذي قتلته قوات االحتالل اإلسرائيلي  

أنه   بنها الشهيد مؤكدة، وهي تدعو ال2022أغسطس/ آب  10مع اثنين آخرين في نابلس يوم الثالثاء 
 انتصر، وأطلقت زغاريد فرًحا باستشهاد ولدها.

يا هللا، اجعل  فلذة كبدي، استودعتك من كان عندي وأصبح عندك  "اللهم استودعتك  داعية  وقالت 
جثمانه   تشييع  خالل  سالحه  تحمل  وهي  ظهرت  كما  وأرضه"،  عنه  وارض  وأكرمه  مدخله،  الجنة 

 ووداعه إلى مثواه األخير. 
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القائد في كتائب شهداء األقصى ـ كان يتمنى الشهادة،   -اهيم النابلسي أن ابنها  أكدت أم الشهيد إبر و 
مؤكدة أنه بشهادته انتصر على قوات االحتالل. وذكرت أن ابنها كان يمثل رعًبا للكيان، وأوضحت  

 أن فلسطين واّلدة وال تلد إال أحراًرا يدافعون عن األقصى والقدس. 
ن الشعب الفلسطيني تعب من كثرة شهدائه، قائلة إنه إذا كان ابنها  براهيم من يقولون إوانتقدت أم إ

إبراهيم قد اسُتشهد فإن هناك آالًفا من أبناء الشعب الفلسطيني على استعداد للتضحية والشهادة دفاًعا  
 عن مقدساته. وأنهت حديثها بالقول: "إبراهيم شّرفنا حيًّا وشهيًدا".

األطفال ينج  اإلسرا  ولم  الهجمات  األبرياء،  من  األطفال  من  العشرات  استشهد  حيث  األخيرة،  ئيلية 
ومنهم الطفلة "آالء عبد هللا قدوم"، ذات الخمسة أعوام فقط، التي استشهدت عندما كانت تلهو أمام  
منزلها في حي الشجاعية شرق غزة، بعد قصف طائرات االحتالل، دون أي سابق إنذار. وُأصيبت 

وهذا مؤشر جديد على دموية االحتالل، وجرائم حربه    متأثرة بإصابتها.ظية، وارتقت شهيدة  الطفلة بش
التي يشنها باستمرار على قطاع غزة المحاصر. وباستشهاد الطفلة آالء، يرتفع عدد الشهداء األطفال 

 شهيًدا. 2230إلى   2000في فلسطين منذ عام 
 25/8/2022، 21موقع عربي 

 
 القته بنظم الحكم العربيةاومة ضد إسرائيل وعموقف العرب من المق .41

 عبدهللا األشعل د. 
عام   إسرائيل  عام    1948قامت  أنشاص  قمة  في  إسرائيل  لقيام  أعربوا عن رفضهم  قد  العرب  وكان 

عام    1946 أساسا  العربية  الجامعة  قامت  عن    1945-1944كما  للدفاع  العربية  الصفوف  لضم 
المصري  الجيش  خاصة  العربية  الجيوش  بادرت  ولذلك  فور    فلسطين  فلسطين  إلى  الوصول  فى 

لمنع العصابات الصهيونية من التمادي في اغتصاب   1948مايو    15اإلعالن عن قيام إسرائيل يوم  
العربي واستقرار إسرائيل وعدوانه المسعى  أكبر فلسطين وانتهى األمر بفشل  المستمر على مصر  ا 

 الدول العربية.
في مص النظام  إسقاط  أن  وإسرائيل  واشنطن  المحطة  وقررت  هو  الهش  العربي  وإسقاط مشروعه  ر 

وفي نفس الوقت تولى السادات   1967األساسية في نقل المشروع الصهيوني إلى مرحلة حاسمة عام  
 حكم مصر فكان جاهزا إلكمال المخطط الصهيوني. 

يذكر ومعهما    ومما  الصهيوني  االستعماري  التحالف  صد  لواء  ترفع  كانت  الناصرية   مصر  أن 
عربية وترتب على ذلك أن دعمت مصر الكفاح المسلح والمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل  الرجعية ال
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وكانت قمة القاهرة قد باركت هذه المبادرة ولم يكن هدف  19654وبالفعل انطلقت حركة فتح في فبراير
 مة تحرير فلسطين وانما أن تشعر إسرائيل والعالم ان الشعب الفلسطيني يرفض إسرائيل. المقاو 

كان العرب مجمعين على مساندة المقاومة وخالل   1967وال العصر الناصري وحتى بعد هزيمة  وط
من   المرحلة  المرجلة    1970  -1967هذه  هذه  عاصرت  وقد  واألردن  لبنان  في  المقاومة  تعثرت 

ب لم  يؤيدو المقاومة اقتناعا وانما ايدوها خوفا من عبد الناصر وحاول عبدالناصر  والحظت ان العر 
 وكانت المقاومة هي اخر اعماله.1970ل عقبات المقاومة حتى توفي في سبتمبر تذلي

وتولى أنور السادات الذي اتجه إلى ثالثة أمور أساسية، األول: سلخ مصر من عروبتها، والثاني:  
باستحالة   والثالث:  التسليم   ، واشنطن،  وبين  بينها  االرتباط  وفك  إسرائيل  وهزيمة  فلسطين  تحرير 

سرائيل وأمريكا بعد أن كان االنحياز المصري للعروبة والفلسطينيين وموسكو ضد إسرائيل  االنحياز إل
 وواشنطن. 

وما دامت مصر قد تخلت عن المقاومة واتخذت جانب إسرائيل مما عكسته معاهدة السالم ونفذت 
وتجنم العليا  المصرية  المصالح  تخدم  بذلك  انها  تظن  وهي  المعاهدة  لهذه  إسرائيل  مفهوم  ب صر 

المعاهدة  تنفذ  التي  السياسية هي  اإلرادة  بأن  إسرائيل وهذا خط سياسي علما  العسكري مع  الصدام 
وفق المصلحة المصرية مع مالحظة أن إسرائيل تطوع كل المعاهدات لمصالحها وال تلتزم بنصوص  

 لمعاهدات. ا
ا كما أن مصر بعد فمصر هي التي انشأت المقاومة الفلسطينية وقدمت الرعاية لها في ميادين عمله

قيد  المعاهدة مع إسرائيل  بأن  القول  التي تخلت بشكل غير مباشر على سند من  ديفيد هي  كامب 
ائيلي برعاية  على موقفها من المقاومة وهذا غير صحيح قانونا فاألصل هو التقارب المصري اإلسر 

 مباشرة من واشنطن. 
الموقف المصري ترتب  عليه كل المآسي    وليست المعاهدات إال تعبيرا عن هذا الخط الجديد، هذا

مع   المعاهدات  من  الثانية  الموجة  ثم  عربة  ووادي  أوسلو  اتفاق  في  وتسييت  والعربية  المصرية 
نت تعول على أن وزنها مع إسرائيل يشمل  ويبدو أن القاهرة كا  اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان.

فلما تراجعت مصر عربيا وظهرت السعودية والخليج لم  تأثيرها لصالح إسرائيل مع بقية الدول العربية  
تجرؤ مصر على الخروج عن الخط الجديد علما بان هذا الخط تهديد مباشر لألمن القومي المصري 

المساحات  الحاكم وهو من  النظام  النظام عن حسابات    وإن كان يدعم  تفاوت حسابات  التي تظهر 
ف الحكومة  وتحاول  القومية  المصرية  العاملين  المصلحة  بين  التوازن  تحقيق  المواقف  بعض  ي 

 والمصلحتين. 
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غير   بشكل  ولو  العربية عن طريقها  الدول  بقية  مع  إسرائيل  بانفتاح  كانت سعيدة  أن مصر  ويبدو 
 المصرية مع إسرائيل وواشنطن. مباشر وكل ذلك دعم للعالقات 

الموق مع  المتسق  الخليجي  االتجاه  يغلب  أن  غريبا  ليس  المناخ  هذا  واإلسرائيلي  في  األمريكي  فين 
الجامعة  في  سوريا  عضوية  تجميد  نتيجتها  وكانت  الموازين  فانقلبت  إسرائيل،  محل  إيران  وإحالل 

 العربية ومعارضة االتجاه إلى إعادتها. 
 ف العربي المعادي للمقاومة لألسباب اآلتية: ويمكن تفسير الموق
عام   إسرائيل  أعربوا عن رفض  1948قامت  قد  العرب  عام  وكان  أنشاص  قمة  في  إسرائيل  لقيام  هم 

عام    1946 أساسا  العربية  الجامعة  قامت  عن    1945-1944كما  للدفاع  العربية  الصفوف  لضم 
المصري   الجيش  خاصة  العربية  الجيوش  بادرت  ولذلك  فور  فلسطين  فلسطين  إلى  الوصول  إلى 

من التمادي في اغتصاب لمنع العصابات الصهيونية    1948مايو    15اإلعالن عن قيام إسرائيل يوم  
أكبر  المستمر على مصر  العربي واستقرار إسرائيل وعدوانها  المسعى  فلسطين وانتهى األمر بفشل 

 الدول العربية.
في مص النظام  إسقاط  أن  وإسرائيل  واشنطن  المحطة  وقررت  هو  الهش  العربي  وإسقاط مشروعه  ر 

وفي نفس الوقت تولى السادات   1967األساسية في نقل المشروع الصهيوني إلى مرحلة حاسمة عام  
 حكم مصر فكان جاهزا إلكمال المخطط الصهيوني. 

ومعهما   الصهيوني  االستعماري  التحالف  صد  لواء  ترفع  كانت  الناصرية   مصر  أن  يذكر  ومما 
عربية وترتب على ذلك أن دعمت مصر  الكفاح المسلح والمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل  الرجعية ال

وكانت قمة القاهرة قد باركت هذه المبادرة ولم يكن هدف    1965قت حركة فتح في فبروبالفعل انطل 
 المقاومة تحرير فلسطين وغنما أن تشعر إسرائيل والعالم ان الشعب الفلسطيني يرفض إسرائيل. 

كان العرب مجمعين على مساندة المقاومة وخالل   1967العصر الناصري وحتى بعد هزيمة    وطوال
تعثرت المقاومة في لبنان واألردن وحاول عبدالناصر تذليل عقبات   1970  -1967ن  هذه المرحلة م

 ،.1970المقاومة حتى توفي في سبتمبر 
: سلخ مصر من عروبتها، والثاني:  وتولى أنور السادات الذي اتجه إلى ثالثة أمور أساسية، األول

بي  االرتباط  وفك  إسرائيل  وهزيمة  فلسطين  تحرير  باستحالة  والثالث:  التسليم   ، واشنطن،  وبين  نها 
االنحياز إلسرائيل وأمريكا بعد أن كان االنحياز المصري للعروبة والفلسطينيين وموسكو ضد إسرائيل  

 وواشنطن. 
خذت جانب إسرائيل مما عكسته معاهدة السالم ونفذت وما دامت مصر قد تخلت عن المقاومة وات

انها تظن  وهي  المعاهدة  لهذه  إسرائيل  مفهوم  وتجنب   مصر  العليا  المصرية  المصالح  تخدم  بذلك 
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المعاهدة  تنفذ  التي  السياسية هي  اإلرادة  بأن  إسرائيل وهذا خط سياسي علما  العسكري مع  الصدام 
ئيل تطوع كل المعاهدات لمصالحها وال تلتزم بنصوص  وفق المصلحة المصرية مع مالحظة أن إسرا

 المعاهدات. 
طينية وقدمت الرعاية لها في ميادين عملها كما أن مصر بعد فمصر هي التي انشأت المقاومة الفلس

المعاهدة مع إسرائيل قيد  بأن  القول  التي تخلت بشكل غير مباشر على سند من  ديفيد هي  كامب 
ا غير صحيح قانونا فاألصل هو التقارب المصري اإلسرائيلي برعاية  على موقفها من المقاومة وهذ 

 مباشرة من واشنطن. 
دات إال تعبيرا عن هذا الخط الجديد، هذا الموقف المصري ترتب  عليه اتفاق أوسلو  وليست المعاه

 ووادي عربة ثم الموجة الثانية من المعاهدات مع اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان.
ويبدو أن القاهرة كانت تعول على أن وزنها مع إسرائيل يشمل تأثيرها لصالح إسرائيل مع بقية الدول 

فلما تراجعت مصر عربيا وظهرت السعودية والخليج لم تجرؤ مصر على الخروج عن الخط    العربية
اكم وهو  الجديد علما بان هذا الخط تهديد مباشر لألمن القومي المصري وإن كان يدعم النظام الح

من المساحات التي تظهر تفاوت حسابات النظام عن حسابات المصلحة المصرية القومية وتحاول  
 في بعض المواقف تحقيق التوازن بين العاملين والمصلحتين. الحكومة 

غير   بشكل  ولو  العربية عن طريقها  الدول  بقية  مع  إسرائيل  بانفتاح  كانت سعيدة  أن مصر  ويبدو 
 للعالقات المصرية مع إسرائيل وواشنطن. مباشر وكل ذلك دعم 

المو  مع  المتسق  الخليجي  االتجاه  يغلب  أن  غريبا  ليس  المناخ  هذا  واإلسرائيلي  في  األمريكي  قفين 
الجامعة  في  سوريا  عضوية  تجميد  نتيجتها  وكانت  الموازين  فانقلبت  إسرائيل،  محل  إيران  وإحالل 

 العربية ومعارضة االتجاه إلى إعادتها. 
 سير الموقف العربي المعادي للمقاومة لألسباب اآلتية: ويمكن تف

المعارضة والمعارضة تشبه عندها المقاومة علما    أوال: أن نظم الحكم العربية نظم استبدادية ال تطيق
 بان المقاومة تكون لألجنبي أما المعارضة فتكون في عالقة الحاكم بالمحكوم. 

والمناهضة المقاومة  بين  تميز  النظم ال  للشعب    وهذه  يعتبر عدوا  السلطة  يؤيد  والمعارضة فمن ال 
 ء للوطن. والوطن على أساس أن نظام الحكم هو الوطن والوالء له وال

ولذلك ال تميز النظم العربية بين المتجنس والجنسية األصلية فيجوز إسقاط الجنسية او سحبها في  
محددة ولكن    1975نون الجنسية عام  من قا   16الحالتين، صحيح أن الحاالت السبع الواردة في المادة  

 فهم هذه المادة يتوقف على السلطة.
 سرائيل وشرط جوهري لرضا واشنطن. ثانيا: أن معاداة المقاومة مجاملة إل
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فلسطين وتخرب  تحتل  التي  إسرائيل هي  أن  الصراع رغم  إسرائيل في  إيران محل  ان إحالل  ثالثا: 
ن مع إسرائيل وفي هذه الحالة يخسر العرب كل شيء الدول العربية ومن المحتمل ان تتحالف إيرا

 واشنطن وإسرائيل. ألوطانهم وهذا ال يهم الحكام مادامت كراسيهم مضمونة من 
تعادي   إيران ال لشيء إال ألنها ال  إلى استهداف  النقلة من استهداف إسرائيل  وقد ترتب على هذه 

 في قائمة اإلرهاب مادام مرتبطا بإيران  إسرائيل وأمريكا ألسباب معظمها إيرانية أن أدخلت حزب هللا
من إيران في مرمى العداء العربي وضد إسرائيل وبذلك أصبحت المقاومة السنية والشيعية المدعومة  

وقد اقترحت لتعرية الموقف الرسمي العربي أن يهم العرب تحقيق تسوية عادلة نسبيا في فلسطين فال 
 م العرب المقاومة ويسحبوا البساط من تحت أرجل إيران. تحتاج إلى المقاومة وال إيران، أو يدع 

 25/8/2022رأي اليوم، لندن، 
 

 ها في التصدي للتهديد اإليراني إسرائيل تحصد ثمن فشل .42
 عاموس جلعاد 

قبل نحو ربع قرن عرضت شعبة االستخبارات العسكرية "أمان" على رئيس الوزراء حديث العهد في  
دة لتهديد إيراني إستراتيجي على إسرائيل. في حينه أيضا، مثلما هو  حينه، بنيامين نتنياهو، صورة حا

ينية إلبادة دولة إسرائيل. ورسمت هذه الرؤيا المعادية االتجاه  اليوم، تميز النظام اإليراني بحماسة د 
 لتنمية القدرات لتحقيقها.

المسألة المركزية لمعالجة عامة وشاملة  تبنى نتنياهو تقدير االستخبارات، وحدد التهديد اإليراني بأنه  
ين، عملت أسرة  في المجاالت األمنية، العسكرية، السياسية، االستخبارية، وغيرها. وعلى مدى السن

التهديد في أربعة محاور   بلورة وعرض صور نوعية ومفصلة حول تطور  االستخبارات العجب في 
ت الثاني،  نووية؛  عسكرية  قدرة  تطوير  األول،  السكان  مركزية:  نحو  موجهة  بالستية  قدرات  طوير 

ان؛ والرابع، تطوير  اإلسرائيليين واهداف استراتيجية متنوعة؛ الثالث السيطرة على دول فاشلة، مثل لبن
 من داخل الدولة ذاتها.  -عسكريا وباليستيا  –قدرات لضرب إسرائيل 

حدة ومع دول عربية، ضمن امور  اما إسرائيل، بالتوازي، فطورت عالقات استراتيجية مع الواليات المت
يبحث  اخرى، على اساس القاسم المشترك للتهديد اإليراني. في نقطة زمنية معينة، وألسباب ال بد س

النظام   فيه  نجح  ملح  وضع  نتنياهو  األسبق  الوزراء  رئيس  وردية  في  نشأ  بعمق،  المؤرخون  فيها 
محتمل ضرب  مسارات  سلسلة  في  مبهرة  قدرات  تطوير  في  األول،  اإليراني  المسار  إلسرائيل.  ة 

 رارها. واألخطر هو السالح النووي، فقد طورت إيران سرًا قدرات تسمح لها بتطوير سالح نووي تبعًا لق 
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جواب  بناء  على  تحرص  لم  نتنياهو  حكومات  لكن  التهديد،  وصف  في  االستخبارات  اسرة  تميزت 
متطر  نظام  مع  وجوديًا  تهديدًا  يعد  سالحًا  يدمج  لتهديد  إسرائيل.  مناسب  ابادة  عَلمه  على  خط  ف 

سيئا لكن   صحيح أن االتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع الواليات المتحدة ومع القوى العظمى، كان
 في الشرق االوسط حيث تختار بين السيئ واالسوأ كان هو االحتمال االفضل لوقف تطور التهديد.

وإد  ترامب  إقناع  في  المنشورات،  حسب  إسرائيل،  واحد. ساهمت  طرف  من  االتفاق  تلغي  بأن  ارته 
ن تقدم إيراني  منذئذ نما التهديد، وهو لن يتوقف أال باتفاق آخر، سيئ هو أيضا، لكنه اقل سوءًا م

 نحو سالح نووي.
تملك إيران قدرات مذهلة في حجمها من الصواريخ، المقذوفات  –المسار الثاني هو التهديد الباليستي  

 سيرة، وغيرها. الصاروخية، الطائرات الم
وهنا توجد قصة نجاح مهمة لشعبة االستخبارات "امان"، وجهاز    –المسار الثالث هو تهديد االرهاب  

قاسية ضد    المخابرات  عمليات  منع  في  "الموساد"  الخاصة  الخارجية  العمليات  ومؤسسة  "الشاباك"، 
مثيرة للحفيظة؛ ألنها تعد    إن المعارضة اللفظية الحادة لنتنياهو لالتفاق  إسرائيل على مدى السنين.

  بخيار عسكري لم يبنه في فترة كان يمكنه فيها ان يفعل ذلك. وبالتالي كيف يمكن أن نصدق بأنه 
سيفعل هذا في المستقبل؟ فضال عن ذلك، فإن تصريحات رئيس الوزراء لبيد، التي بموجبها إسرائيل  

مثل هذه   ففي  مقلقة.  بالفعل،  وقع  ما  اذا  االتفاق  تحترم  المتحدة لن  الواليات  العالم  الحالة، سيدعم 
 ن منعزلة. ستنضم الى اسرة الدول، وإسرائيل هي التي ستكو  –رغم كونها دولة ارهاب  –إيران  

االتفاق.   على  التوقيع  منع  في  المختلفة،  التبجحات  رغم  تنجح،  لن  إسرائيل  بأن  االفتراض  يمكن 
ر القدرة العسكرية للجيش اإلسرائيلي في مسيرة  وعليه، كقوة عظمى إقليمية، علينا أن نعمل على تطوي

الوال االستخباري واالستراتيجي مع  التعاون  وتعميق  تعزيز  المتحدة. وتطوير  متسارعة، في ظل  يات 
العالقات االستراتيجية مع الدول العربية دون وهم في أن ينشأ حلف ناتو مواٍز، ولكن انطالقًا من  

لى األميركيين. الى جانب هذا، فان الحصانة القومية حيوية اكثر  الفهم بأنه ال يمكن االعتماد فقط ع
 القومي أيضًا. من أي وقت مضى، وبدون هذا العمود الفقري سيتضرر األمن 

 "يديعوت" 
 26/8/2022األيام، رام هللا، 
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