
     
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 عواودة"هيكل عظمي".. صور "قاسية" لألسير المضرب عن الطعام خليل 
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 حربتكثيف تهريب أسلحة عبر الب تتهم حماس "إسرائيل"
 حزب هللا ُيهدد االحتالل من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"

 بريطانيا: مخيم احتجاج دائم قرب مصنع أسلحة اسرائيلي

ــمح ل ــتالل  لــ ــام لاالحــ ــتو نين باقتحــ ملــ
األقصــى عبــر بــاب األســباط للمــرة األولــى 

 1967منذ 
 

 4... ص 
 

 5917 29/8/2022 نينإلثا



 
 
 
 

 

ص            2   5917 العدد:              8/29/2022 اإلثنين التاريخ: 

                                     

  :الللطة
 4 األسرى  لكشف الجرائم المرتكبة بحقلة تحرك واسعة وجهنا لبدء بحمالللطة الفللطينية:   2.
 5 احتجازها جريمة حرب  د   طالب باإلفراج الفوري عن جثامين الشهداء ويع اشتية  3.
 5 بالتدخل الفوري لتوفير الحما ة لألسرى خوري  طالب المجتمع الدولي   4.
 5 الطيراوي  صدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار   5.
 6 وزارة القدس: االحتالل يتمادى في محاوالته الخطيرة لتغيير الوضع التاريخي القائم باألقصى  6.
 6 قاضاته عليهاا في القدس جنا ة سيتم م": تحريف االحتالل لكتبنالفللطينية "التربية  7.
 6 دائرة القدس في المنظمة: االحتالل يتخذ من التعليم منفذا لتهويد المدينة المقدسة   8.
 7 وخطيرة من تقليمه زمانًيا ومكانًياالنائب "زعارير": األقصى وصل لمراحل متقدمة   9.

 7 جديداً  معلماً  750توظيف و   150مدرسة جديدة وتأهيل  20بناء حكومة اشتية:   10.
 

  :المقاومة
 8 وفد من حركة حماس يلتقي نصر هللا   11.
 8 ضغوط على عباس لعقد المؤتمر الثامن لـفتح  12.
 9 سنبذل ما بوسعنا لإلفراج عن األسرى و تبادل الوجود ألي مفاوضات حول  ن: الجباري  13.
 9 بتكثيف تهريب أسلحة عبر البحر  تتهم حماس "إسرائيل"  14.
 10 قوات االحتالل تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين فللطينيين   15.

 
  :الكيان اإلسرائيلي

 10 2015لبيد: االتفاق النووي المطروح أسوأ من اتفاق فيينا   16.

 11 زودت إ طاليا بطائرتي مهمات خاصة  "إسرائيل"  17.

 11 " العربية ـــ الحدود اإلسرائيلية"قطعة سالح على  300ضبط   18.

 12 تهدد بأوامر احترازية لمنع إضراب المعلمين اإلسرائيلية وزارة المالية   19.

 12 ضباط كبار باستخبارات االحتالل: علينا االستعداد لمواجهة إيران   20.
 

  : األرض، الشعب
 13 ة اللجون األسرى  حل ون الهيئات التنظيمية في كاف  21.
 14 عواودة"هيكل عظمي".. صور "قاسية" لألسير المضرب عن الطعام خليل   22.
 14 شهيدا  358الحملة الو نية السترداد جثامين الشهداء: االحتالل يواصل احتجاز   23.
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 14 أيهم كممجي إلى الملتشفىاالحتالل  ما ل في نقل األسير   24.

 15 م لمصارف تابعة للللطةآالف العمال الفللطينيين  ضربون احتجاجا على تحويل رواتبه  25.

 15 االحتالل  جبر أ فاال في الخليل على خلع مالبلهم   26.

 16 فللطينية  ارسمد 9تهدد بهدم  "إسرائيل"  27.

 17 تتظاهر في الشتات ضد  الحركة الصهيونية   "الملار البديلحركة "  28.

 17 48الشر ة االسرائيلية تزيل جدارية للشهيدة أبو عاقلة في باقة الغربية بأراضي الـ  29.

 17 ينة عرابة قل عروسًا فللطينية بمدالشر ة اإلسرائيلية تعت  30.
 

  : دناألر 
 18 األردن ُ طالب "إسرائيل" بالكف الفوري عن انتهاكات "األقصى"  31.

 
  لبنان: 

 18 حزب هللا ُيهدد االحتالل من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"  32.

 18 على متظاهرين جنوبي لبنانالجيش اإلسرائيلي  طلق النار   33.
 

  عربي، إسالمي:
 19 من أراضيها  "إسرائيل" لبت من إيران عدم مهاجمة   ةسوري ": نيويورك تا مز"  34.
 19 إسرائيل"شعارات تعبر عن " تضبط بضائع عليها ""التجارة الكويتية  35.

 
  دولي:

 20 بريطانيا: مخيم احتجاج دائم قرب مصنع أسلحة اسرائيلي  36.

 20 تحاد األوروبي: مصدومون من صور األسير عواودة اال   37.

 20 للطة قريبًا جزء منها للمخصصات االجتماعية مالية لل: دفعات مكتب االتحاد األوروبي  38.

 21 عباس  الرئيسترامب قبل لقاء حذر   "إسرائيل" اللفير األمريكي فيكوشنر:    39.
 

  :مختارات
 22 ي حلها؟ الهيئات التنظيمية لألسرى باللجون اإلسرائيلية.. كيف تشكلت؟ وماذا  عن  40.

 
  حوارات ومقاالت

 24 د. صالح الحاج ..  اجتماع حماس والجهاد األخير.. اجتماع فارق.. حمل العديد من الرسائل والدالالت   41.
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 27 اغ د وتمير مور حنان غرينوو "... في أقرب وقت": فلنلتعد لمواجهة إيران أو وكالئها "سرائيل"إ اتر باستخا  42.
 

 29 :كاريكاتير
*** 

 
 
 1967ملتو نين باقتحام األقصى عبر باب األسباط للمرة األولى منذ لاالحتالل  لمح ل .1

سمحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد :  القدس
األ باب  عبر  المبارك  من    سباط.األقصى  لمجموعة  سمحت  االحتالل  قوات  بأن  مراسلتنا،  وأفادت 

 جد األقصى عبر باب األسباط، بعد خروجهم من باب المغاربة.المستوطنين باقتحام المس
من   لمجموعة  االحتالل  شرطة  "سماح  إن  الكسواني  عمر  الشيخ  األقصى  المسجد  مدير  وقال 

س بسيادة األوقاف اإلسالمية واالدعاء عليها وإثارة  المستوطنين، باقتحام المسجد األقصى، هدفه الم
تحديد   والمقدسي  الفلسطيني  السلوك الشارع  هذا  تجاه  صمتت  انها  بحجة  اإلسالمية  األوقاف  ضد  ا 

للمستوطنين". للستاتيسكو، مشيرا    االستفزازي  ومخالف  القائم  للوضع  انتهاك  حدث هو  ما  وأضاف: 
من المستوطنين بالخروج من االقصى    الحتالل لمجموعةلم تسمح شرطة ا  1967إلى انه منذ عام  

األسباط".  باب  عبر  اقتحامه  األقصى    وإعادة  المسجد  األحد،  اقتحموا،  المستوطنين،  عشرات  وكان 
 المبارك، تحت حماية شرطة االحتالل. 

 28/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 
 
 األسرى  شف الجرائم المرتكبة بحقة تحرك واسعة لكوجهنا لبدء بحمل: الفللطينية الللطة .2

محمود    السلطةالفلسطينية نبيل أبو ردينة إن رئيس    السلطة  قال الناطق الرسمي باسم رئاسة:  رام هللا
عباس يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له أسرانا األبطال في سجون االحتالل اإلسرائيلي من  

  الرئيس عباس ن  أ وأضاف أبو ردينة،    لطات االحتالل اإلسرائيلي.حملة قمع غير مسبوقة من قبل س
عل يقع  الموضوع  هذا  أن  بهذه يؤكد  األبطال  هؤالء  مع  بالتعامل  نسمح  لن  وبأننا  أولويتنا  رأس  ى 

وجه إلى كافة سفرائنا حول العالم وتحديدا في المنظمات ، وأنه  الطريقة التي ال تمت لإلنسانية بصلة
بحم بالبدء  المناف الدولية  األبطال،  أسرانا  بحق  المرتكبة  الجرائم  تلك  عن  للكشف  واسعة  تحرك  ية  لة 

 االنسان وللقوانين الدولية كافة. ألبسط حقوق 
 28/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 
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 احتجازها جريمة حرب  د   طالب باإلفراج الفوري عن جثامين الشهداء ويع اشتية .3

وزراء محمد اشتية، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، باإلفراج الفوري عن جثامين  ئيس الطالب ر :  رام هللا
بهم. الشهد  تليق  بكرامة  دفنهم  بإجراءات  القيام  لذويهم،  ليتسنى  لديها،  المحتجزة  في    اء  اشتية  ودعا 

جميع   السبت،  اليوم  يصادف  الذي  الشهداء  جثامين  السترداد  الوطني  اليوم  لمناسبة  صحفي  بيان 
معتالم المحتجزة،  الجثامين  عن  الفوري  لإلفراج  إسرائيل  على  للضغط  الدولية،  الحقوقية  برا ؤسسات 

 احتجاز االحتالل للجثامين جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني. 
 27/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 

 
 لألسرى لتدخل الفوري لتوفير الحما ة خوري  طالب المجتمع الدولي با .4

هللا الرئاسية  :  رام  اللجنة  رئيس  خوري،  طالب  رمزي  فلسطين  في  الكنائس  شؤون  لمتابعة  العليا 
معتقالت  في  لألسرى  الحماية  لتوفير  الفوري  بالتدخل  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  الدولي  المجتمع 

لتنفي االحتالل  حكومة  على  والضغط  اإلسرائيلي،  األسرى. االحتالل  حول  السابقة  التفاهمات    ذ 
ءات إدارة معتقالت االحتالل بحق األسرى، والتي أقدمت  واستنكر خوري في بيان، اليوم السبت، إجرا

على فرض عزل مضاعف عليهم، وسحب األجهزة الكهربائية الخاصة بهم من الغرف بعدة أقسام في  
 مختلف المعتقالت. 

 27/8/2022ة )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفللطيني
 
 المواقع حول اغتيال أبو عمار الطيراوي  صدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض  .5

أصدر اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التحقيق في  :  رام هللا
كترونية ووسائل  قضية اغتيال أبو عمار بيانا  يوم األحد، نفى فيه صحة ما تناقلته بعض المواقع اإلل 

اها موقع على الفيس بوك، حول أشخاص  التواصل االجتماعي حول معلومات حصرية وسرية أدع
وقال الطيراوي بأنه ال أحد يملك معلومات صحيحة و ال    لهم عالقة باغتيال القائد الرمز أبو عمار.

من التحقيق، ولم    حصرية وال سرية بهذا الخصوص، حيث أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنته بعد 
حول   وقاطعة  وموضوعية  دقيقة  لنتائج  بعد  االغتيال.تتوصل  اللجنة    جريمة  بأن  الطيراوي  وأوضح 

إلى  الوصول  بعد  فتح،  لحركة  المركزية  واللجنة  الرئيس،  للسيد  التحقيق  نتائج  حول  التقرير  ستقدم 
 الحقيقة الدامغة في قضية اغتيال الشهيد الرمز أبو عمار.

 28/8/2022إلخبارية، وكالة سما ا
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 محاوالته الخطيرة لتغيير الوضع التاريخي القائم باألقصىوزارة القدس: االحتالل يتمادى في  .6
لتغيير  :  القدس الخطيرة  محاوالته  في  يتمادى  اإلسرائيلي  االحتالل  إن  القدس،  شؤون  وزارة  قالت 

األقصى. المسجد  في  والقانوني  والتاريخي  الديني  الوزا  الوضع  بيان  وأكدت  في  أنها رة  األحد،  لها، 
ام االحتالل على السماح لمتطرفين باقتحام المسجد األقصى من خالل  تنظر بخطورة بالغة إلى إقد 

عام   االحتالل  منذ  األولى  للمرة  األسباط  وقف   .1967باب  االحتالل  سلطات  "على  وتابعت: 
لما  االقتحامات  هذه  على  ترتب  ما  كل  وإلغاء  أساسها  من  واضح    االقتحامات  استفزاز  من  فيها 

الت: "هذا يؤكد وبما ال يدع مجاال للشك التماهي ما بين جماعات  وق لمشاعر المسلمين حول العالم".
 المتطرفين واالحتالل في إلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد األقصى من أساسه".

 28/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 
 
 القدس جنا ة سيتم مقاضاته عليها": تحريف االحتالل لكتبنا في الفللطينية ربيةلت"ا .7

قالت وزارة التربية والتعليم، إن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتحريف كتبنا كما يحلو لها،  : رام هللا
علي مقاضاتها  سيتم  جناية  هو  مؤلفيها  أسماء  على  واإلبقاء  المحرفة  الكتب  طباعة  وفقا   وإعادة  ها 

"الترب  ألحكام الشرعة الدولية. ية" في بيان صدر عنها، يوم السبت، أن سلطات االحتالل  وأضافت 
من   يتجزأ  ال  كجزء  العاصمة،  القدس  الفلسطيني في  التعليم  على  مسبوقة  وغير  هجمة شرسة  تشن 

وطمسه والروحية  والمعنوية  المادية  معالمها  من  فلسطيني  هو  ما  كل  ومحو  لضمها  ا  خططها 
بحق التعليم، هو تحريف الكتب المدرسية الفلسطينية  وتابعت أن أبرز انتهاكات االحتالل    وتشويهها.

وتزويرها، وتهديد المدارس الفلسطينية على تبني الكتب المحرفة باإلكراه، والضغط عليها الستحداث 
طاع من أجل دعم صمود برامج التعليم )اإلسرائيلية( الُمعتمدة لديها. وأكدت أنها ستبذل كل جهد مست

ت صروحا   وإبقائها  سلطات مدارسنا  قبل  من  الممنهج  االبتزاز  إزاء  وتحصينها  شامخة،  وطنية  ربوية 
بتحمل   األوروبي،  االتحاد  في  شركائها  وخصوصا  الدولي  المجتمع  مطالبة  اإلسرائيلية،  االحتالل 

 مة. مسؤولياتهم إزاء ما يقترف بحق التعليم في القدس خاصة، وفلسطين عا
 27/8/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(

 
 دائرة القدس في المنظمة: االحتالل يتخذ من التعليم منفذا لتهويد المدينة المقدسة  .8

التعليم منفذا :  القدس تتخذ من قضية  التحرير، إن سلطات االحتالل  القدس في منظمة  دائرة  قالت 
أ  إلدراكها  المقدسة  المدينة  التهويد  ولطمس  لقضيته،  واع  جيل  تنشئة  في  التعليم  العربية  همية  لهوية 

االسالمية المسيحية، ورصدت لذلك مليارات الشواقل ألسرلة كافة قطاعات المدينة، بما يشمل ما يتم  
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استخدامه من أدوات وآليات وضغوطات على المدارس في المدينة إلنهاء اعتماد المنهاج الفلسطيني  
بالمنهاج خ  واستبداله  المنهاج  لمحتوى  التحريف  وعمليات  التابعة  اإلسرائيلي،  المدارس  في  اصة 

في بيان لها، األحد، إلى مزيد من تعزيز الوعي الوطني بأهمية التعليم في    ودعت الدائرة  لبلديتها.
المدارس   لخريجي  الدراسية  المنح  من  أكبر  عدد  وتوفير  االحتاللي  للمنهاج  السلبية  واالثار  القدس 

 لجدي مع مدينة القدس كأراض محتلة. كما دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التعامل ا ة.المقدسي
 28/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 

 
 النائب "زعارير": األقصى وصل لمراحل متقدمة وخطيرة من تقليمه زمانًيا ومكانًيا .9

وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة في تهويده،  أكد النائب باسم زعارير، األحد، أن المسجد األقصى  
باب  من   فتح  أن  على  زعارير  وشدد  االستيطانية.  والجماعات  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قبل 

األسباط أمام المستوطنين انتهاك خطير للغاية، يأتي ضمن مخططات تهويد المسجد وتقسيمه زمانيا  
 هامشا كبيرا القتحام المسجد األقصى، من خالل ومكانيا. وتابع: "االحتالل بات يعطي للمستوطنين  

ا لهم وال حرمة ألي زاوية   تكرار االقتحامات وتوسيع مداها وتعدد مداخلها، لكي يصبح األقصى مباح 
فيه". وأوضح أن األقصى بحاجة إلى تواجد مكثف ومستمر من قبل الفلسطينيين، كما يحتاج إلى  

لوضع    تالل عليه، كما يحتاج إلى تحرك دبلوماسي قوي تفعيل الماكنة اإلعالمية لفضح هجوم االح 
لفت زعارير إلى أن استمرار الصمت على جرائم االحتالل بحقه، يساهم في    حد لهذه االنتهاكات.

 تسارع تنفيذ مخطط االحتالل للسيطرة عليه زمانيا ومكانيا.
 28/8/2022فللطين أون الين، 

 
 اً جديد معلماً  750توظيف و   150 مدرسة جديدة وتأهيل 20بناء حكومة اشتية:  .10

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية ترتيبات وجاهزية وزارة التربية والتعليم الفتتاح العام الدراسي  :  رام هللا
جاء ذلك خالل زيارة رئيس الوزراء، األحد، مقر الوزارة بمدينة رام هللا،    الذي سينطلق غدا اإلثنين.

عورتاني، مروان  بالوزير  التقى  المس  حيث  والوكالء  عّساف،  نافع  الوزارة  والمدراء ووكيل  اعدين 
الجديد  و   العامين. للعام  قطاعاتهم  جهوزية  العامون  والمدراء  المساعدون  الوكالء  استعرض 

ألف   385والتحضيرات واالستعدادات إلطالق العام وفق ما هو مخطط له، من أجل استقبال مليون و
طباعة   تم  حيث  كتاب    10طالب،  الدراسيماليين  القدس  للفصل  مدارس  فيها  بما  وإقرار  األول   ،

  150مدرسة جديدة بما يشمل مدرستين للتعليم المهني، وتأهيل    20معلما جديدا، وبناء    750توظيف  
و تزويد    140مدرسة  إلى  إضافة  المقاصف    120روضة،  وخلو  الشمسية،  بالطاقة  جديدة  مدرسة 



 
 
 
 

 

ص            8   5917 العدد:              8/29/2022 اإلثنين التاريخ: 

                                     

لمستقر للطلبة  طنات، مؤكدين على تأمين التعليم النوعي واالمدرسية من المنتجات اإلسرائيلية والمستو 
 واألطفال في عام يحمل سيادية التعليم في القدس.

 28/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 
 

 وفد من حركة حماس يلتقي نصر هللا  .11
نائ  برئاسة  هللا،  نصر  حسن  هللا  لحزب  العام  األمين  حماس  حركة  من  وفد  رئيالتقى  المكتب  ب  س 

وجرى في اللقاء استعراض    خليل الحية، وأسامة حمدان.و السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري،  
وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، ال سيما العدوان األخير على  

داف قوى المقاومة في  استه  غزة، والمواجهات مع االحتالل في الضفة والقدس، ومحاوالت االحتالل
وأكد المجتمعون أن المقاومة رغم كل العدوان تواصل مراكمة اإلنجازات على طريق التحرير    شعبنا.

والعودة، وستبقى متمسكة بوحدتها وفي أعلى درجات التنسيق والتكامل بينها، ووفية لشعبها وحقوقه،  
ل التطورات الجارية في المنطقة،  ول حو كما جرى التدا  وفي القلب منها القدس واألقصى واألسرى.

التطورات. هذه  ضوء  على  المنطقة  في  األوضاع  إليه  تؤول  أن  يمكن  أهمية    وما  المجتمعون  وأكد 
 التواصل والمتابعة لمختلف القضايا والوقوف أمامها بمسؤولية عالية. 

 28/8/2022موقع حركة حماس، 
 

 ضغوط على عباس لعقد المؤتمر الثامن لـفتح .12
محمود عباس لضغوط متزايدة من داخل حركة »فتح«،   ةالفلسطينيالسلطة  يتعرض رئيس    :هللارام  

لعقد المؤتمر الثامن للحركة الذي تأجل عدة مرات هذا العام، من دون أن يتم تحديد موعد واضح 
لعقده. ويكتسب المؤتمر الثامن المنتظر أهمية خاصة؛ ألنه على األغلب سيعمل على تقوية تيارات  

عباس.ضإو  بعد  ما  لمرحلة  استعدادا   الحركة،  داخل  أخرى  اللجنة    عاف  عضو  حلس،  أحمد  وقال 
المركزية في   اللجنة  طاولة  سيكون على  للحركة  الثامن  المؤتمر  انعقاد  إن  »فتح«،  لحركة  المركزية 

،  ا  مأول اجتماع لها، ليتم اتخاذ قرار يحدد تاريخ انعقاده. وأضاف أن »الموقف والقرار واضحان تما
بأن انعقاد المؤتمر الثامن قرار ال رجعة فيه، وأنه سيكون في وقت قريب جدا  خالل هذا العام؛ ألنه  
وتابع:   وطنية«.  وضرورة  وطنية  ومصلحة  وطني  استحقاق  هو  وإنما  فقط،  تنظيميا   استحقاقا   ليس 

ونشرت  انعقاده«. »موقفنا وقرارنا أن نذهب إلى المؤتمر، وال تكون هناك أي معوقات يمكن أن تؤخر
أّن   بـ»المخضرم«،  وصفته  »فتح«  حركة  في  مسؤول  عن  اإلسرائيلية  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة 
مع   حسابات  »لتصفية  لحركته:  القادمة  العمومية  الجمعية  الستخدام  يخطط  عباس  محمود  الرئيس 
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يواجه ضغوطا    س االمعارضين ومكافأة الموالين داخلها«. وأكدت الصحيفة اإلسرائيلية أّن الرئيس عب 
إحكام قبضتهم   ألنصاره في  الطريق  تمهد  أن  شأنها  من  التخاذ قرارات  الثامن،  المؤتمر  لعقد  كبيرة 

خليفته. هوية  تحديد  وربما  الفلسطينية،  القيادة  تحدث   على  »فتح«،  في  مخضرم  مسؤول  وبحسب 
لـ المقبلة  العامة  الجمعية  يعتزم استخدام  فتح«، لتصفية حسابات  »للصحيفة اإلسرائيلية، فإن عباس 

البرغوثي،   مروان  مثل  »فتح«،  قادة  من  للتخلص  وربما  لتقويض،  أنصاره،  ومكافأة  خصومه  مع 
 وتوفيق الطيراوي، وناصر القدوة، وتعزيز مكانة حسين الشيخ. 

أربعة  منذ  األسوأ  هي  )فتح(  في  الحالية  »األزمة  إّن  اإلسرائيلية،  للصحيفة  فلسطيني  محلل  وقال 
بعد عباس    ب ر عقود«. وأع قلقه من أن فترة ما  الفلسطينية، عن  التحرير  مسؤول كبير في منظمة 

ستشهد أعمال عنف وسفك دماء. وقال: »هناك شعور بأن شيئا  سيئا  سيحدث في اليوم التالي لرحيل  
الرئيس عباس«؛ لكن في »فتح« يقول المسؤولون إنه ال توجد خالفات وراء التأجيل، وإن »فتح« في  

 مطاف ستعقد مؤتمرها الثامن، وستكون موحدة في مواجهة التحديات.لانهاية 
 29/8/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 سنبذل ما بوسعنا لإلفراج عن األسرى و تبادل الجبارين: ال وجود ألي مفاوضات حول  .13

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ملف الشهداء واألسرى والجرحى زاهر جبارين  
الواقع.  تاللاالح أن   أرض  على  ملموس  تغير  أي  دون  إعالميا ،  األسرى  تبادل  ملف  مع    يتعامل 

وأوضح جبارين في لقاء إعالمي ُعقد في بيروت السبت، أنه ال يوجد حاليا  أي مفاوضات في ملف  
وأضاف أن حماس لديها    تبادل األسرى، مؤكدا  أنه منذ ثمانية أشهر ال يوجد أي تقدم بهذا الملف.

وصريح أننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل اإلفراج عن األسرى األبطال بكل الوسائل    واضحرار  ق
وأشار جبارين إلى أن األسرى داخل سجون االحتالل يخوضون العديد من المواجهات مع   والطرق.

 االحتالل إلنهاء االعتقال اإلداري، مستدركا : "اليوجد أفق لحل معضلة االعتقال اإلداري".
 28/8/2022ماس، كة حع حر موق

 
 بتكثيف تهريب أسلحة عبر البحر  تتهم حماس "إسرائيل" .14

هللا: الجنوبي    رام  الساحل  عبر  متطورة  أسلحة  تهريب  محاوالت  بتكثيف  »حماس«  إسرائيل  اتهمت 
تهريب   »حماس«  محاوالت  من  العديد  إحباط  تم  إنه  العبري،  نت«  »واي  موقع  وقال  غزة.  لقطاع 

وبحسب التقرير، فإنه قبل    شف التهريب تحت الماء، وباستخدام سفن جديدة.أسلحة بمساعدة نظام لك
تم رصد تسارع في عمليات تهريب األسلحة، بما يشمل وسائل متطورة لقوات الكوماندوز   أشهر قليلة،
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البحرية التابعة لـ»حماس«، ووسائل أخرى لتحسين دقة إطالق الصواريخ. وأكد التقرير أن »حماس«  
  تلجأ الستخدام هذه األسلحة في أي جولة قتال مقبلة.. وقال أحد الضباط اإلسرائيليين كان يمكن أن  

إن قواته تستعين بمئات أجهزة االستشعار المنتشرة في قاع البحر، وعلى طول كاسر األمواج الجديد،  
 8وتستخدم »سفن دبابير« جديدة العتراض أي تهديدات عن طريق البحر، وهي سفن تعمل لمدة  

كلم في الساعة، ومجهزة بمدفع رشاش، ونظام جديد    90لة، وتبحر بسرعة تصل إلى  متواص  ساعات 
 للمراقبة، يسمح بإطالق النار، إضافة إلى قدرته على الكشف الحراري حتى في الليل.

 28/8/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 قوات االحتالل تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين فللطينيين  .15
الحتالل اإلسرائيلي فجر األحد، خالل عملية اقتحام منطقة واد برصاص جيش افلسطينيين   3أصيب 

قرب  الغربية.  برقين  الضفة  شمالي  جنين  الحاالت    مخيم  إحدى  إن  فلسطينية  طبية  مصادر  وقالت 
مع  وقعت  مواجهات  خالل  الصدر  في  برصاصة  فلسطيني  فتى  أصيب  حيث  بالخطيرة،  وصفت 

يان بأن اشتباكات مسلحة دارت في جنين بين مقاومين  شهود عوأفاد    جيش االحتالل في المدينة. 
لج خاصة  ووحدات  لوحات  فلسطينيين  تحمل  بمركبات  نفذتها  تسلل  عملية  خالل  االحتالل،  يش 

 ترخيص فلسطينية. 
 28/8/2022.نت، الجزيرة

  
 2015لبيد: االتفاق النووي المطروح أسوأ من اتفاق فيينا  .16

مع إيران »ليس جيدا «، المطروح حاليا     يائير لبيد، إن االتفاق النووي قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  
فيينا   اتفاق  من  »أخطر  بأنه  إياه  الضغط  2015واصفا   يجب  أنه  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وأكد   .»

بتهديد  اتفاق أفضل. وأضاف: »يمكن بلوغ اتفاق قوي مع إيران إذا اقترن  للتوقيع على  على إيران 
 قية«. عسكري ذي مصدا

د( تلقوا تعليمات بالقيام باالستعدادات الضرورية لمواجهة وأشار لبيد إلى أن »قادة الجيش و)الموسا
النووي مع   الجميع مدرك مخاطر االتفاق  للتأكد من أن  أي سيناريو«. وقال: »نبذل جهودا  منسقة 

 نشطتنا«. إيران«، مشيرا  إلى أن التوقيع على اتفاق مع إيران »لن يلزمنا ولن يقيد أ
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لرئيس األميركي جو بايدن قرر بعد الحوار االستراتيجي عدم  وأوضح رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن ا
منعت   واشنطن  مع  »المحادثات  لبيد:  وقال  العقوبات،  قائمة  من  اإليراني  الثوري«  »الحرس  شطب 

 محاوالت تقديم تنازالت لـ)الحرس الثوري(«.
والو  أمننا،  لحماية  »جاهزون  الواقع...  وأضاف:  هذا  تدرك  المتحدة  االيات  منذ  ومهمتنا  لدبلوماسية 

 اليوم األول تتمثل في مكافحة هذا االتفاق مع إيران«. 
 28/8/2022سط، لندن، لشرق األو ا

 
 زودت إ طاليا بطائرتي مهمات خاصة  "إسرائيل" .17

رة  لتزويد األخي  مليون دوالر،  550وقعت الصناعات الجوية اإلسرائيلية وإيطاليا على صفقتين بمبلغ  
بطائرتي إنذار مبكر وجمع معلومات استخباراتية وخدمات لوجيستية أرضية لسالح الجو اإليطالي،  

 مان اإليطاليين. وفق ما كشفت وثائق نشرتها وزارة الدفاع والبرل
ويرتفع بذلك عدد طائرات المهمات الخاصة التي زودتها إسرائيل إليطاليا إلى أربع طائرات، حسبما  

األحد. وأعلنت الصناعات الجوية اإلسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي،    يوم ت صحيفة "هآرتس"  ذكر 
بمبلغ   عقد  إبرام  مه  200عن  طائرات  "بتزويد  يقضي  دوالر،  أوروبية مليون  دولة  إلى  خاصة  مات 

 عضو في الناتو"، من دون كشف اسم الدولة.
طاليا، وأن سالح الجو اإليطالي هو الزبون  وتبين من تحقيق أجرته الصحيفة أن هذه الدولة هي إي

، من دون  2020صفقة كبيرة سابقة أعلنت عنها الصناعات الجوية اإلسرائيلية، في العام  أيضا في  
 رمت مع إيطاليا. أن تذكر أنها أب

العام   في  مشابهتين  بطائرتين  اإليطالي  الجو  سالح  إسرائيل  تزويد 2011وزودت  الصفقة  وشملت   ،
ل اصطناعي  اشترى  قمر  المقابل،  وفي  اإليطالي.  طائرات  لجيش  عشرات  اإلسرائيلي  الجو  سالح 

 التدريب التي تصنعها شركة "ليوناردو"، ويطلق سالح الجو اإلسرائيلي عليها تسمية "الفي".
 28/8/2022، 48عرب 

 
 " العربية ـــ الحدود اإلسرائيلية"قطعة سالح على  300ضبط  .18

قطعة سالح، وطنين    300ضبط    األحد(، أنه منذ مطلع السنة، تمأعلنت قيادة الجيش اإلسرائيلي )
 نقطة تهريب على الحدود اإلسرائيلية العربية.  100من المخدرات، عبر 
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يش، إنه من المالحظ أن تنظيمات مسلحة مختلفة باتت تعمل بشكل وثيق وقال الناطق بلسان الج
ي عملياتها. وإن هذا التعاون قاد في عام  مع تجار األسلحة والمخدرات، وهذا يجعلها أكثر مغامرة ف

إلى ارتفاع عدد محاوالت تهريب المخدرات والوسائل القتالية إلى داخل األراضي اإلسرائيلية،   2022
قاد إلى مزيد من المراقبة وزيادة في حجم إحباط عمليات التهريب وإفشالها، على حدود   ولكنه أيضا  

 إسرائيل كافة. 
مجتمعين، فإنها    2021و  2020عملية تهريب في عامي    21حين أحبطت قواته  وتابع الناطق بأنه في  

 منها على الحدود مع األردن 18، 2022عملية تهريب عام  35أحبطت 
 29/8/2022سط، لندن، لشرق األو ا

 
 تهدد بأوامر احترازية لمنع إضراب المعلمين اإلسرائيلية وزارة المالية  .19

اإلسر  الحكومة  رئيس  يلتقي  أن  الماليتوقع  وزير  مع  لبيد،  يائير  بهدف ائيلية،  ليبرمان،  أفيغدور  ية، 
 محاولة منع اإلضراب في جهاز التعليم مطلع العام الدراسي، يوم الخميس المقبل. 

جه إلى محكمة العمل الستصدار أمر احترازي يمنع إضراب  من جهة أخرى، تعتزم وزارة المالية التو 
بين وزارة المالية وبين نقابة المعلمين في المدارس االبتدائية  المعلمين، في ظل عدم تقدم المفاوضات  

 فوق االبتدائية.  ومنظمة المعلمين في المدارس
 28/8/2022، 48عرب 

 
  ضباط كبار باستخبارات االحتالل: علينا االستعداد لمواجهة إيران .20

اإلسرا االحتالل  لجيش  التابعة  االستخبارات  أسرة  كبار في  سابقون  مسؤولون  على  شدد  "أمان"  ئيلي 
 األوسط.  ضرورة أن تستعد "إسرائيل" لمواجهة إيران ووكالئها في الشرق 

ونبه الضباط الكبار إلى أهمية أن "تستعد إسرائيل في أقرب وقت ممكن لمواجهة عسكرية مع إيران  
في    ذلك في ضوء االتفاق النووي المتبلور"، بحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم"أو وكالئها، و 

 تقرير مشترك لكل من حنان غرينوود وتمير موراغ.  
وفي حديث مع الصحيفة، أكدا الجنرال عاموس جلعاد، رئيس القسم السياسي األمني في وزارة األمن  

القوم األمن  هيئة  رئيس  عميدرور،  ويعقوب  منع  سابقا،  أجل  من  للتأثير  محاولة  "كل  أن  سابقا،  ي 
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عليه يتعين على إسرائيل أن تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن، االتفاق النووي عديمة االحتمال، و 
 ئل عسكرية ألجل منع الخطر عن إسرائيل".  إلمكانية العمل بوسا 

سابقا،   االستخبارات  شعبة  في  البحوث  دائرة  رئيس  كوبرفاسر،  يوسي  احتياط  العميد  شكك  بدوره، 
ق في  والسياسية،  العامة  للشؤون  المقدسي  المركز  في  كبير  من  وباحث  طهران  منع  واشنطن  درة 

أنها لن تسمح إليران بالتسلح  الحصول على القوة النووية، وقال: "رغم تصريحات الواليات المتحدة ب
من   جدا  قريبة  ستكون  إيران  ذلك؛  عن  منعها  بوسعها  يعد  لم  المرحلة  هذه  في  فهي  نووي،  بسالح 

 الهدف".   
إيرا  ميخائيل سيغال، رئيس ساحة  احتياط  المقدم  "في أما  أنه  قدر  سابقا،  االستخبارات  شعبة  ن في 

من أعقاب   القادمة  القريبة  السنوات  في  إيران  ستتمكن  اليورانيوم،  تخصيب  على  القيود  مواعيد  نفاد 
واقتح البالستية،  صواريخها  مستوى  ترفع  كي  راكمتها؛  التي  والتجهيزات  العلم  في  استخدام  القنبلة  ام 

 د". اللحظة التي ينفذ فيها مفعول القيو 
من جهته، أوضح يوئيل جوجنسكي، وهو باحث كبير في معهد بحوث األمن القومي ومسؤول سابق  
لكنه   المتبلور سيئ،  "االتفاق  أن  اليوم"،  لـ"إسرائيل  القومي،  األمن  هيئة  والخليج في  إيران  في ملف 

مؤكدا أنها  ى بديال في شكل عمل عسكري، وإسرائيل تريد، لكن ليس  أهون الشرور، وحتى اآلن ال أر 
 ا ال تريد".  تستطيع، والواليات المتحدة تستطيع، لكنه

تقيد  وال  االتفاق  تحت  إيران  ضد  المتحدة  الواليات  ستعمل  كيف  استفهام:  عالمة  "هناك  أن  وذكر 
منطقة، وآمل أال يكون هذا مشابها  نفسها؟ وتحت رئاسة باراك أوباما، تلقت إيران "خطا" حرا في ال

 ".  تحت إدارة جو بايدن
 28/8/2022، 21عربي موقع 

 
 األسرى  حل ون الهيئات التنظيمية في كافة اللجون  .21

هللا سجون  :  رام  في  التنظيمية  الهيئات  األحد،  يوم  األسرى،  من  حل  إطار  في  كافة،  االحتالل 
مؤخرا. استأنفوها  التي  النضالية  سجون    الخطوات  إدارة  ستكون  لألسرى،  التنظيمة  الهيئات  وبحل 

كتنظيمات.االحتالل   وليس  كأفراد،  األسرى  مواجهة  مجبرة على  اليوم  األسير، في    منذ  نادي  وقال 
تأنفها األسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة بيان، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات النضالية التي اس

هذه  وستنتهي  الماضي،  مارس  آذار/  شهر  في  تمت  التي  "التفاهمات"  من  التنصل  السجون  إدارة 
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أسير،   1000ات باإلضراب المفتوح عن الطعام في األول من أيلول/ سبتمبر المقبل، بمشاركة  الخطو 
 إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن.
 28/8/2022األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، وكالة 

 
 "هيكل عظمي".. صور "قاسية" لألسير المضرب عن الطعام خليل عواودة .22

مرحلة  هر أظ:  الناصرة إلى  وصوله  األحد،  اليوم  عواودة،  خليل  الفلسطيني  لألسير  صور  أحدث  ت 
الطعام    عن  المفتوح  اإلضراب  في  استمراره  جراء  خطيرة،  الـصحية  العتقاله  169لليوم  رفضا   ،

وبدا جسد عواودة "هيكال عظميا "، تدب فيه الروح بال حراك، بعد رفض االحتالل اإلفراج    اإلداري.
وكانت أحالم حداد، محامية المعتقل عواودة، قد أكدت    لحالة الصعبة التي وصل إليها.عنه، رغم ا

االستجا حتى  الطعام،  عن  المفتوح  إضرابه  يعلق  "لن  وليس  أنه  اإلداري  اعتقاله  بإلغاء  لمطلبه  بة 
 وأوضحت أن وضعه الصحي "خطير جدا ، فهو ال يقوى على الحركة أو الحديث". تجميده".

 28/8/2022قدس برس، 
 

 شهيدا  358الحملة الو نية السترداد جثامين الشهداء: االحتالل يواصل احتجاز  .23
هداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، إن  قالت الحملة الوطنية السترداد جثامين الش:  رام هللا

م وأوضحت اللجنة في بيان لها، يو   شهيدا.  358سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل احتجاز جثمان  
السترداد جثامين الشهداء المحتجزة، الذي يصادف السابع والعشرين    السبت، لمناسبة اليوم الوطني

الثالجات، و  102من آب من كل عام، أن االحتالل يحتجز   فيما    256جثمان في  جثمانا محتجزة 
تجاز  وأشارت إلى أن محكمة االحتالل العليا، شرعنة سياسة اح   مفقودا.  74يسمى مقابر األرقام، و

دل، وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين  الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبا
 ليس فقط قانونيا وسياسيا بل أخالقي. الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط 

 27/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 
 

 ى الملتشفىاالحتالل  ما ل في نقل األسير أيهم كممجي إل .24
"األيام": قالت مؤسسة مهجة القدس لألسرى والشهداء: إن األسير المريض، أيهم كممجي،    -جنين  

ون االحتالل في نقله من عزل سجن "إيشل" إلى المستشفى إلجراء ما زال يواجه مماطلة إدارة سج
له. الالزمة  كمم  الفحوصات  األسير  إن  أمس:  لها،  بيان  في  القدس"،  "مهجة  يعاني وأضافت  جي 

ء ما بين الحين واآلخر، ومن آالم قوية في  أوضاعا  صحية صعبة، خاصة من نزيف حاد باألمعا 
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ر عنده بالعين اليسرى، وذلك بسبب االعتداء عليه بالضرب البطن، باإلضافة إلى تردي وضع النظ
ية نفق  عمل  عقب   19/09/2021الشديد على رأسه أثناء إعادة اعتقاله من قبل قوات االحتالل بتاريخ  

 الحرية.
وأفاد األسير أيهم كممجي، في رسالة بعث بها من داخل سجنه، بأن طبيب عيادة السجن أخبره في  

أنه يجب نقله للفحص في مستشفى خارجي، وحتى تاريخه ما زالوا يماطلون  شهر حزيران الماضي، ب
 ولم يتم تحويله. 

 29/8/2022، رام هللا، األ ام
 

 تحويل رواتبهم لمصارف تابعة للللطة ين  ضربون احتجاجا علىآالف العمال الفللطيني .25

المحتل عام  :  رام هللا الفلسطيني  الداخل  العاملين في  الفلسطينيين  ، 48أضرب عشرات اآلالف من 
ا على قرار دفع رواتبهم في مصارف تابعة للسلطة الفلسطينية.   اليوم األحد، لمدة يوم واحد، احتجاج 

عيد  واالحتالل بالتراجع عن هذا القرار، مهددين بتص  الب السلطة الفلسطينيةورفع العمال شعارات تط
وقال العمال إن "استياءهم    خطواتهم االحتجاجية، فيما امتنع عدد كبير منهم عن مواصلة أعمالهم.

الفلسطينية بشكل عام"، ويرون  في قرار تحويل   المصرفي والسلطة  القطاع  ثقة في  ينبع من أزمة 
عبر مع  رواتبهم  يحدث  ما  غرار  على  منها،  أجزاء  القتطاع  مقدمة  الفلسطينية،  رواتب    المصارف 

يتقاضون   الفلسطينية، والذين  في المئة من رواتبهم  منذ عدة شهور، بزعم أن    80موظفي السلطة 
 الحكومة تعاني من أزمة مالية.

 28/8/2022قدس برس، 
 

 االحتالل  جبر أ فاال في الخليل على خلع مالبلهم  .26
ل الرميدة وسط الخليل، أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، عددا من أطفال ت:  خليللا

ألسلحة. رسوم  على  احتوائها  بحجة  مالبسهم  خلع  أبو    على  عماد  االستيطان  ضد  الناشط  وقال 
 شمسية إن قوات االحتالل أوقفت عددا من األطفال أمام منزله القريب من الحاجز العسكري المقام 

وصور ألسلحة، وذلك   على مدخل المنطقة، وأجبرتهم على خلع مالبسهم بحجة احتوائها على رسوم
 تزامنا مع مرور أطفال مستوطنين يرتدون ألبسة مماثلة، دون أن يوقفهم االحتالل.

 28/8/2022وكالة األنباء والمعلومات الفللطينية )وفا(، 
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 مدارس فللطينية  9تهدد بهدم  "إسرائيل" .27
منذ سنوات والفلسطيني طارق نعيرات من بلدة كفر مالك شمال شرق رام هللا    :عزيزة نوفل  -رام هللا 

  -الذي يعيش أفراده على أرض قريته-يفكر في كيفية مساعدة أطفال التجمع البدوي "عين سامية"  
مويل من االتحاد وبالتنسيق مع المجتمع المحلي ووزارة التربية والتعليم وبت   إلكمال تعليمهم المدرسي..

  3وبي بنيت المدرسة، لكنها لم تكن كباقي المدارس، فقد بنيت صفوفها بالكامل من الصفيح،  األور 
أي  وجود  دون  حّماما،  يستخدم  رابع  مبنى  عنها  وبعيدا  بعضها،  بجانب  ُرصت  الصفيح  من  غرف 

 مرافق أساسية كالساحات والمختبرات، فضال عن شبكات المياه والكهرباء.
بصفوفهم وقبل إكمال باقي البناء كان إخطار الهدم األول، واآلن تواجه    يام من التحاق األطفال بعد أ

لحظة. كل  في  الهدم  خطر  الطاقم    المدرسة  يتمكن  ال  قد  بالهدم  نهائيا  قرارا  المدرسة  تواجه  اآلن، 
للمساعدة   القانوني من تجاوزه في ظل تسريع إجراءات كما يقول المحامي وائل القط من مركز القدس

 حقوق اإلنسان، والذي يتابع قضية المدرسة في المحاكم المركزية اإلسرائيلية.القانونية و 
مدرسة تصنفها    30ويتابع مركز القدس القانوني أوامر الهدم التي صدرت بحق عدة مدارس ضمن  

أولية   بقرارات  الهدم  خطر  ويهددها  بدائي"،  بشكل  بنيت  "مدارس  والتعليم  التربية  نهائية. وزارة    أو 
هناك  وباإلضافة   سامية"  "عين  مدرسة  أي    8إلى  في  نهائية  هدم  قرارات  بشأنها  صدرت  مدارس 

وهي   جنوب    4لحظة،  يطا"  "مسافر  في  وجميعها  قصة"،  "أم  ومدرسة  الفخيت  تجمع  في  مدارس 
شعب  ، ومدرسة "5الضفة الغربية، ومدرسة تجمع "رأس التين" القريبة من رام هللا، ومدرسة "التحدي  

 لحم، بحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. البطم" في بيت 
هناك    أن  نت  للجزيرة  الخضور  صادق  الوزارة  باسم  الناطق  في    54ويوضح  للوزارة  تابعة  مدرسة 

 صدرت بحقها قرارات هدم، بعضها بإخطارات أولية واألخرى نهائية.  30مناطق "ج"، منها 
المدارس  هذه  على  الوزارة  في    وتطلق  التحدي"،  تقديم "مدارس  على  العمل  مواصلتها  إلى  إشارة 

التعليم لألطفال في تلك المناطق المهمشة على الرغم من اإلخطارات أو الهدم الفعلي كما جرى مع  
ويقول الناطق باسم االتحاد األوروبي في فلسطين شادي عثمان إن االتحاد    العديد منها في السابق.

وتجهيز   بناء  في  المدار   12ساعد  هذه  من  أن    س. مدرسة  نت  للجزيرة  حديثه  في  عثمان  وأضاف 
"هناك متابعة دائمة من قبل االتحاد مع الجانب اإلسرائيلي لتأمين حق األطفال الفلسطينيين في هذه 

 المناطق بالحصول على التعليم". 
 28/8/2022.نت، الجزيرة
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 هيونية تتظاهر في الشتات ضد  الحركة الص  "الملار البديلحركة " .28
ال »حركة  ُمناهضة  شاركت  وشعبية  وإعالمية  سياسية  ولقاءات  فعاليات  في  البديل«  الثوري  مسار 

مرور   بمناسبة  وحلفاؤها  الصهيونية  الُمنّظمات  ُتقيمه  الذي  العالمي  عقد   125لالحتفال  على  عاما  
ي بيان »إصرار  وأّكدت الحركة ف  .1897المؤتمر الصهيوني األول في بلدة بازل السويسرية، في عام  

األجنبي   االستعمار  مواجهة  في  التحرري  الوطني  نضاله  مواصلة  وقراره  الفلسطيني  الشعب 
ورغم   واإلنسانّية  والمدنّية  السياسّية  ُحقوقه  أبسط  من  وحرمانه  والحصار  المجازر  رغم  والصهيوني 

اإلمب المشروع  ركائز  أهم  تشكل  التي  واالقتالع  والتهميش  والعزل  اإلفقار  والصهيون سياسة  ي  ريالي 
حق   وتصفية  العنصري  الكيان  لحماية  الساعية  الُمعادية  القوى  استراتيجية  وجوهر  االستعماري، 

واعتبر عضو لجنة المتابعة في الحركة، محمد الخطيب، أن »ُمشاركة الشعب الفلسطيني    العودة«.
ومة التمّرد والمقافي الوطن والشتات وخروجه إلى ساحات وميادين النضال وممارسة مختلف أشكال  

هو السبيل الوحيد لمواجهة الحركة الصهيونية، وإنقاذ قضية فلسطين من مخاطر ومؤامرات التطبيع  
والتصفية، وحماية حقوقنا الوطنية والتأكيد على رفض الوجود الصهيوني في فلسطين من النهر إلى  

 البحر«.
 28/8/2022، بيروت، األخبار

 
 48و عاقلة في باقة الغربية بأراضي الـرية للشهيدة أبالشر ة االسرائيلية تزيل جدا .29

أالناصرة الغربية،  :  باقة  في  عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  للشهيدة  جدارية  االسرائيلية،  الشرطة  زالت 
الـ برسم   .1948بأراضي  سكانه  قام  الذي  المنزل  باقتحام  اإلسرائيلية  الشرطة  قيام  بعد  ذلك  جاء 

وا بمحوها  وهددوهم  تنغيص  الجدارية،  سيتم  حديث   معيشتهم.ال  في  مخ  ابو  عدن  الرسامة  وقالت 
شهيدة  لصحفية  وجدارية  فني  عمل  مجرد  احتـالل،  تحت  للعيش  الحقيقي  المعنى  هو  "هذا  لـ"وفا": 
من  رسمها  سنعيد  محوها،  لدرجة  يغيظهم  فيها،  محفل  كل  في  وتواجدت  فلسطين  أحداث  غطت 

 جديد".
 27/8/2022ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفللط

 
 الشر ة اإلسرائيلية تعتقل عروسًا فللطينية بمدينة عرابة  .30

أثناء موكب زفافها، في   -القدس األناضول: اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، األحد، عروسا  فلسطينية، 
لية  وأفاد شهود عيان لألناضول، بأّن قوات من الشرطة اإلسرائي  مدينة عرابة العربية شمالي إسرائيل.

عرابة. مدينة  في  زفافها،  موكب  أثناء  فلسطينية،  عروسا   كاتيا    اعتقلت  الفلسطينية  الناشطة  وقالت 
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االحتالل يختطف   حّي!  شيء  وكّل  والحياة  الفرح  “أعداء  “تويتر”:  صحفتها في موقع  ناصر، عبر 
الغاز”. قنابل  من  بوابل  الشارع  ويمطر  البطوف،  عرابة  عرسها في  موكب  من   يصدر ولم    عروسا  

الساعة حتى  وأسبابها  االعتقال  عملية  بشأن  اإلسرائيلية  الشرطة  من  رسمي  أحدث .  تعليق  ووفق 
بالمئة من    21ألفا، ويشكلون    982إحصاء رسمي، يبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل نحو مليون و

 ألفا. 391ماليين و 9عدد سكان البالد البالغ حوالي 
 28/8/2022القدس العربي، لندن، 

 
 الفوري عن انتهاكات "األقصى"ألردن ُ طالب "إسرائيل" بالكف ا .31

طالب األردن، "إسرائيل"، األحد، بالكف الفوري عن انتهاكات المسجد األقصى، ُمعتبرا  أنها  :  عمان
جاء ذلك في بيان    "تمثل اتجاها  خطيرا  ُينذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع".

ال وزارة  الفلمتحدث  أبو  هيثم  األردنية،  للمسجد  خارجية  المتطرفين  اقتحامات  "استمرار  فيه  أدان  ول، 
اإلسرائيلية". الشرطة  من  وبحماية  استفزازية  ممارسات  عبر  حرمته  بانتهاك  لهم  والسماح   األقصى، 

فاضح   خرٌق  هي  استفزازية  ممارسات  من  يرافقها  وما  االنتهاكات  "تصاعد  إن  الفول  أبو  وقال 
 ". في القدس ومقدساتهاوالقانوني القائم  قانون الدولي، وللوضع التاريخيومرفوض لل

 28/8/2022قدس برس، 
 

 حزب هللا ُيهدد االحتالل من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش" .32

الغاز   الستخراج  المخصصة  للسفينة  رصده  يظهر  جديدا  مصورا  "مقطعا  اللبناني،  هللا"  "حزب  نشر 
الحل ضمن  االحتالل،  كاريش"."صالح  "خط  الجنوبية  اللبنانية  الذي   دود  الفيديو  في  الحزب،  وهدد 

الكيان    22مدته   لصالح  الغاز  استخراج  بأن"سفن  "إسرائيل"  األيام"،  رهن  "أنتم  عنوان  تحت  ثانية، 
 الصهيوني تحت مرمى صواريخ حزب هللا".

 29/8/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 متظاهرين جنوبي لبنانيلي  طلق النار على الجيش اإلسرائ .33
أطلق جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، النار باتجاه شبان لبنانيين تواجدوا :  محمود مجادلة

  "(.11على مقربة من المنطقة الحدودية، جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت هيئة البث اإلسرائيلي )"كان 
اء تفريق المتظاهرين وأطلق النار في الهواء  ن "الجيش استخدم أدو وذكرت القناة الرسمية اإلسرائيلية أ

 لتفريق المتظاهرين اللبنانيين الذين تجمعوا بالقرب من برج المراقبة ‘تسيفرون‘". 
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في  النار  أطلقت  االسرائيلي  العدو  "قوات  بأن  لإلعالم  اللبنانية  الرسمية  الوكالة  أفادت  جانبها،  من 
الل  باتجاه األراضي  لبلدة حوال  بنانية من موقع العبالهواء  وأكدت أن    قضاء مرجعيون".  -اد المقابل 

طلقات فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع  5قوات االحتالل أطلقت "حوالي 
 المذكور".

 28/8/2022، 48عرب 
 

 من أراضيها  "إسرائيل" لبت من إيران عدم مهاجمة   ةسوري ": نيويورك تا مز" .34

المسؤولين    لندن:  -  دمشق أن  دمشق،  في  مصدر  عن  نقال   تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  أفادت 
السوريين طلبوا من إيران ووكالئها عدم شن هجمات ضد إسرائيل من أراضيها، مما دفع بالمحور  
مواقع  بحسب  األميركية،  القواعد  بقصف  اإلسرائيلية  الضربات  على  الرد  إلى  إيران  تقوده  الذي 

ر. جاء الطلب السوري خالل اجتماع افتراضي جمع إيران واألحزاب المدعومة لت التقريإسرائيلية نق
الثوري  للحرس  التابع  القدس«  و»فيلق  واليمن،  لبنان،  في  هللا«  و»حزب  والعراق،  سوريا  في  إيرانيا  
أكده  الذي  االجتماع  أنباء  اإليرانية،  الحكومة  من  المقرب  المحلل  قريشي،  قيس  وأبلغ  اإليراني. 

ا ضد للصحيفة  هجوم  شن  يريدون  ال  السوريين  إن  المصدر،  وقال  دمشق.  في  مصدر  ألميركية 
إسرائيل من أراضيهم، ألن ذلك يهدد باندالع حرب شاملة في تلك الدولة مزعزعة االستقرار. وبسبب 

بأ  منهم  أمال   سوريا،  األميركية في  القواعد  إيران،  بقيادة  المقاومة«  »محور  استهدف  الطلب،  ن  هذا 
 ك الواليات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف ضرباتها. يدفع ذل

أغسطس   15وصرح مسؤولون أميركيون بارزون للصحيفة، بأن هجمات الطائرات المسيرة الُمنفذة يوم 
)آب( ضد قاعدة التنف في سوريا، التي تستضيف جنودا  أميركيين، كانت أكثر تعقيدا  من الهجمات  

 إيرانية للرد على غارة جوية إسرائيلية سابقة.  نت محاولةالسابقة، وربما كا
 29/8/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 تضبط بضائع عليها شعارات تعبر عن "إسرائيل" ""التجارة الكويتية .35

التجارية لعرضه :  الكويت  المحال  الكويت، عن ضبط أحد  التجارة والصناعة في دولة  أعلنت وزارة 
وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"،   دولة االحتالل اإلسرائيلي.ن  بضائع تحمل شعارات تعبر ع

العاصمة  السالمية )جنوب  المحال في منطقة  "بتحرير محضر ضبط ألحد  األحد، إن فرقها قامت 
للدولة". العام  للنظام  مخالفة  شعارات  تحمل  إكسسوارات  وبيع  بعرض  لقيامه  وزارة    الكويت(  وكانت 
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الك والصناعة  في  ويالتجارة  ضبطت  المركزية   ١٣تية،  األسواق  أحد  داخل  الماضي،  يوليو  تموز/ 
 بالبالد، سلعا تجارية تحمل شعار دولة االحتالل "إسرائيل" المعروفة بـ "نجمة داوود".

 28/8/2022قدس برس، 
 

 بريطانيا: مخيم احتجاج دائم قرب مصنع أسلحة اسرائيلي .36
نع إسرائيلي  ية عن إقامة مخيم دائم بالقرب من مصأعلنت منظمة العمل من أجل فلسطين البريطان 

، ]أمس[  وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم  لمحركات الطائرات دون طيار في مدينة ستافوردشاير. 
إن إقامة المخيم الدائم يهدف لطرد وإغالق مصنع شركة "ايلبيت" اإلسرائيلية المصنعة للطائرات دون  

لعامين الماضيين، حيث  نع كان هدفا رئيسيا للناشطين على مدار اوأشار البيان إلى أن المص  طيار.
 احتجاجات في شهري آب/ أغسطس وتموز/يوليو وحدهما.  5ُنظمت 

توفر   بريطانيا  في  "ايلبيت"  شركة  مصانع  أن  طيار  85وأوضح  دون  الطائرات  أسطول  من   %
 اإلسرائيلي الذي يستخدم في الهجمات ضد الفلسطينيين.

 28/8/2022، المعلومات الفللطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 تحاد األوروبي: مصدومون من صور األسير عواودة اال  .37
أعرب االتحاد األوروبي عن صدمته للصور التي نشرت، األحد، للمعتقل خليل عواودة المضرب عن 

بـ"الم  169الطعام منذ   إياها  ألحد، بأن  وأفاد االتحاد األوروبي في بيان مساء ا  رّوعة".يوما، واصفا  
"المعتقل عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون اتهام، أصبح يواجه خطر الموت  

 الوشيك، وما لم يتم اتهامه فيجب اإلفراج عنه فورا". 
 29/8/2022، المركز الفللطيني لإلعالم

 
 عية : دفعات مالية للللطة قريبًا جزء منها للمخصصات االجتمامكتب االتحاد األوروبي .38

األوروبي،   االتحاد  مكتب  في  اإلعالم  مسؤول  عثمان،  شادي  االتحاد  توقع  ل  يحوِّ أن  األحد،  يوم 
منها   جزء ا  سيخصص  بحيث  القادمة،  األيام  خالل  الفلسطينية،  للسلطة  مالية  دفعات  األوروبي 
الدفعات سيكون جزء منها   للمخصصات االجتماعية. وقال عثمان في تصريحات إذاعية: إن "هذه 

  35مليون يورو، سيكون منها    66ا  للرواتب"، موضحا  أن الدفعة التي سيتم تحويلها تقدر بنحو  يضأ
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مليون يورو لدعم الرواتب والباقي للمخصصات االجتماعية. اقرأ أيضا: بعد طول انتظار.. صرف  
 .شيقال  فقط لمنتفعي الشؤون االجتماعية 350

 28/8/2022، فللطين أون الين
 

 عباس  الرئيسترامب قبل لقاء حذر   "إسرائيل" ير األمريكي فياللفكوشنر:   .39
ترامب   دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس  ومستشار  صهر  كوشنر،  التي  ،  كشف جاريد  مذكراته  في 

عن تحذير وجهه السفير األمريكي في إسرائيل للرئيس ترامب  "،  breaking Historyحملت عنوان " 
 فلسطينية، محمود عباس.قبل لقاء رئيس السلطة الوطنية ال

وكتب كوشنر: "كان من المقرر أن يلتقي الرئيس مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في 
ألبيض في مايو، وأبلغ الرئيس أنه مستعد للتفاوض، وأعرب الضفة الغربية. جاء عباس إلى البيت ا

ين وإسرائيل.. كنا منبهرين، لكننا ما  عن ثقته في ترامب باعتباره الَحَكم في اتفاق سالم بين الفلسطيني
زلنا ننتظر سماع المزيد. قبل مغادرتنا مباشرة، أطلع السفير فريدمان ترامب على مقطع فيديو مصور  

 تهديدات خطيرة تجاه الشعب اإلسرائيلي.."لعباس وهو يوجه 
ال مع  إنه  لك  يقول  عباس،  مع  حذر ا  كن  واضحة:  فريدمان  رسالة  "كانت  قائال:  باللغة  وتابع  سالم 

اإلنجليزية، لكن انظر بعناية إلى ما يقوله باللغة العربية، رأى تيلرسون ما كان يحدث بالفيديو وثار  
فريدما رد  أمين.  غير  أنه  مدعيا  على  غضبه،  كان  األشياء؟‘  هذه  يقل  لم  إنه  تقول  ’هل  قائال :  ن 

كان يفقد السيطرة. كان من  تيلرسون أن يعترف بأنها كانت كلمات عباس، لكنه كان غاضب ا؛ ألنه  
األعمال  رجال  من  العديد  من  يسمع  كان  أنه  خاصة  القضية،  جوانب  كل  يرى  أن  للرئيس  المهم 

ا ير   يد بصدق صنع السالم".المحترمين أن عباس كان رجال  جاد 
التي استخدمها خالل  الحوار  نقاط  نفس  الثنائي في رام هللا، تال عباس  وأضاف: "خالل االجتماع 

ا. فشل في إظهار   زيارته األخيرة للبيت األبيض. كان األمر كما لو أن االجتماع األول لم يحدث أبد 
ت شعر  سابق ا.  وترامب  هو  ناقشها  التي  القضايا  بشأن  تقدم  الزعيم  أي  سلوك  من  أمل  بخيبة  رامب 

حكومية  الفلسطيني، واستشاط غضب ا ولم يحلل الكلمات: ’أنت تدفع لمن يقتل إسرائيليين. هذه سياسة  
رسمية. عليك أن توقف هذا. يمكننا عقد صفقة في ثانيتين. لدي أفضل الالعبين في ذلك. لكني أريد  

  أعتقد أنك تريد عقد صفقة‘.."أن أرى بعض اإلجراءات. أريد أن أرى ذلك بسرعة، ال
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إسرائيل  ’انتظر،  ترامب:  أجاب  اإلسرائيلي.  األمن  من  واشتكى  دفاعي ا،  عباس  "أصبح    واستطرد: 
بارعة في األمن، وأنت تقول إنك لن تأخذ منهم األمن؟ هل أنت مجنون؟ من دون إسرائيل، يمكن  

ننفق نحن  دقيقة.  عشرين  حوالي  في  أراضيك  على  يسيطر  أن  كل   لداعش  الجيش.  على  الكثير 
شخص في هذه المنطقة ينفق ثروة على األمن. إذا كان بإمكاني الحصول على أمان عالي الجودة 

أل فهمت مجان ا  عباس،  عناد  شاهدت  أن  بعد  ثانية‘..  في  ذلك  آخذ  فسوف  التكلفة،  وتوفير  مريكا 
ا سابق ا وفشلوا في التوصل إلى اتفاق  12بشكل أفضل لماذا حاول   سالم". رئيس 

 28/8/2022، 21موقع عربي 
 

 الهيئات التنظيمية لألسرى باللجون اإلسرائيلية.. كيف تشكلت؟ وماذا  عني حلها؟  .40
أعلن األسرى من جميع الفصائل الفلسطينية في سجون االحتالل اإلسرائيلي،    :عزيزة نوفل  –  رام هللا

العليا  الطوارئ  لجنة  برنامج  من  جزءا  تعد  خطوة  في  التنظيمية،  الهيئات  حل  األحد،  اليوم  صباح 
 لألسرى في سجون االحتالل للتصدي إلجراءات االحتالل التعسفية بحقهم. 

الف األسير  نادي  بيان وقال  في  على    لسطيني،  اآلن  مجبرة  اإلسرائيلية  السجون  إدارة  إن  صحفي، 
تنظم   التي  السجون  وإدارة  األسرى  بين  العالقة  وانتهاء  كتنظيمات،  وليس  كأفراد،  األسرى  مواجهة 
التنظيف،   على  واإلشراف  الطعام،  وجبات  توزيع  ومنها  السجن،  داخل  اليومية  واإلجراءات  الحياة 

وأوضح نادي األسير أن األسرى سيشرعون    والفحص األمني.   ى إلى العيادات،وتنظيم خروج المرض
الخميس المقبل في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجون في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم  
األساسية، والمتمثلة بالتراجع عن جملة من اإلجراءات التنكيلية التي تهدف بشكل أساسي للتضييق  

ذ  من  األسرى  العاعلى  األحكام  بجملة  وي  أيضا  السجون  إدارة  تلتزم  وبأن  المؤبدات،  وتحديدا  لية 
 التفاهمات التي تمت خالل شهر مارس/آذار الماضي.

 ما هي الهيئات التنظيمية وكيف تشكلت؟ 
الفلسطينية   الفصائل  السبعينيات، متزامنا مع تشكيل  بداية  السجون في  داخل  التنظيمات  بدأ تشكيل 

هذه الفصائل على تشكيل هيئات تكون امتدادا للفصائل األم في  فعمل األسرى من  خارج السجون،  
يقوله  إلى جيش منظم"، وفق ما  السجون من "جماعة مشتتة  داخل  الخارج، وهو ما حول األسرى 
"هذه  أن  أضاف  الذي  نت،  للجزيرة  منصور  عصمت  األسرى  لقضايا  المتابع  المحرر  األسير 

ومع الوقت، وزيادة أعداد األسرى،    سيرة في السجون".فقري للحركة األالتنظيمات أصبحت العمود ال
تبلورت هذه التنظيمات ووضعت لوائح داخلية تتناسب مع ظروف الحياة داخل السجن، حتى تمكن  
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ووفق منصور   األسرى من فرض هذه التنظيمات على اإلدارة واالعتراف بممثلين عنهم أمام اإلدارة.
لتنظيمات لتكريس التعريف بهم على أنهم أسرى حرب، الل تشكيل هذه اكان األسرى يسعون من خ 

 وتحويل السجن إلى ساحة نضال اشتباك مع االحتالل. 
وقبل تشكيل هذه التنظيمات كان من يقود السجون هم األسرى األعلى من حيث الرتب العسكرية،  

والتي كانت    ت إدارة السجون،وأحيانا األقوى، فالصراع مع اإلدارة كان في ذلك الوقت جسديا. وكان
 في حينه تابعة إلى جيش االحتالل مباشرة، تتعامل مع كل أسير بشكل منفرد.

طريق   عن  ممثليها  تختار  وأصبحت  تنظيمية،  وهيكلية  داخلية  لوائح  التنظيمات  طورت  الوقت  ومع 
  تخاب ممثل القسم االنتخاب، ففي داخل القسم الواحد يكون ممثل لكل تنظيم، ومن بين الممثلين يتم ان 

 ليكون جزءا من الهيئات االعتقالية العليا الممثلة لكل السجن لدى إدارة السجون. 
يقول رئيس نادي األسير قدورة فارس للجزيرة نت "هذه التنظيمات هي صورة مصغرة عن الفصائل  

االجتماعية  الفلسطينية المنبثقة عنها، ولكن مع مراعاة خصوصية السجن، فيتم مراعاة تنظيم الحياة  
 قافية والنضالية لألسرى خالل فترة اعتقالهم". والث

 تنظيم شامل لحياة األسرى 
مخططات   ومواجهة  األسيرة،  الحركة  وعي  تشكيل  في  الكبرى  أهميتها  لها  كان  التنظيمات  هذه 
في   كأسرى  الدولية  صفتهم  وسلبهم  جنائيون  أسرى  أنهم  على  األسرى  مع  التعامل  في  االحتالل 

 تب المختص بأدب السجون وليد الهودلي. حتالل، وفق الكامواجهة اال
عاما في السجون، وله عديد المؤلفات عن أوضاعها، قال للجزيرة    15الهودلي الذي قضى أكثر من  

نت إنه قبل تشكيل هذه التنظيمات كان االحتالل يتعامل مع األسرى على أنهم معتقلون جنائيون،  
بداية ومنذ  التنظيمات  هذه  جعل  الطعام    مما  عن  اإلضرابات  خالل  من  المواجهة  تخوض  تشكيلها 
ل األسرى في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، ومحاولة فرض  على قضايا مصيرية مثل رفض عم

كما استطاعت هذه التنظيمات   طريقة تعامل مهينة مع السجان، مثل االنحناء له عند دخوله لألقسام.
سيرة الكثير، مثل أن يكون لكل أسير فراش خاص للنوم، ثم  نزع استحقاقات بنت عليها الحركة األ

نوعي  وتحديد  "بورش"،  لألسرى. سرير  الحياتية  القضايا  من  وغيرها  العزل  ومدة  لهم  المقدم  األكل    ة 
الجهادية  الروح  على  يحافظ  أن  فصيل  كل  استطاع  وقياداتها  التنظيمات  هذه  خالل  من  وأيضا، 

تنظيميه   لوائح  خالل  من  أيديولوجيته. والوطنية  مع  تتناسب  التي  والوطنية  الثقافية  البرامج    ووضع 
ات مسؤول لكل غرفة في القسم، يكون مسؤوال عن تقسيم العمل داخلها، ولجان وينبثق عن هذه الهيئ

ثقافية، ولجان أمنية تحافظ على أمن المعتقل من اختراق جهاز استخبارات السجون، وتابع الهودلي  
 لألسرى حياة ثقافية واجتماعية شاملة ومنظمة داخل السجن". "هذه التنظيمات قدمت 



 
 
 
 

 

ص            24   5917 العدد:              8/29/2022 اإلثنين التاريخ: 

                                     

 ات؟ماذا بعد حل هذه التنظيم
التنظيم لن تجد إدارة مصلحة السجون سبيال سوى االنصياع إلدارة األسرى،   وأمام هذه الحالة من 

وم  على سبيل المثال خالل عملية عد األسرى التي تق  والتعامل مع ممثليها. كما يقول قدورة فارس.
رى بالوقوف وعدم مرات يوميا، من الصعب أن تقوم بها اإلدارة بدون تعاون األس  3بها إدارة السجون  

 خلق بلبلة، ومقابل ذلك يتمكن األسرى من الخروج إلى "الفورة" وممارسة الرياضة بدون عراقيل. 
نفسه، والعكس   كما أنه إزاء أي خلل في هذه العملية وغيرها يتم مراجعة ممثل القسم وليس األسير 

كل   مع  تتعامل  أن  السجن  إدارة  على  فيصبح  التنظيمات،  حل  يعنيه  ما  يخلق هو  ما  وهذا  أسير؛ 
بطريقته   غضبه  أو  رفضه  عن  أسير  كل  تعبير  إلى  يؤدي  الذي  التوتر  من  وحالة  مشحونة  أجواء 

األسرى. قبل  من  للسجانين  طعن  عمليات  إلى  أحيانا  تصل  "هذ   الخاصة  ذلك  عن  منصور  ا يقول 
الت هذه  تشكيل  قبل  عليه  كانت  التي  الفوضى  مرحلة  إلى  الصراع  األسرى  يعيد  أن  نظيمات". يعني 

أنفسهم. األسرى  بين  الداخلية  العالقات  الفوضى  هذه  تطال  أن  لمنصور  بالنسبة  ويقلل    والتخوف 
سرى  فارس من هذا التخوف، فيقول إن إعالن األسرى حل الهيئات التنظيمية يتعلق فقط بتمثيلها لأل

ى. مشيرا إلى أن  أمام إدارة السجون، ولكن ذلك ال يعني أن تتوقف عن إدارة الشأن الداخلي لألسر 
األسرى بناء على هذا القرار أصبح لديهم أوراق ضغط إضافية يمكن استخدامها إلجبار اإلدارة على  

اليومية التي يقوم بها  التراجع عن قرارها، مثل عدم االلتزام في العدد وعدم التعاون خالل اإلجراءات  
 السجانون. 

 28/8/2022.نت، الجزيرة
 

 والجهاد األخير.. اجتماع فارق.. حمل العديد من الرسائل والدالالتاجتماع حركتي حماس  .41
 د. صالح الحاج 

في هذه األحداث والظروف الدقيقة التي يجتازها هذا البلد المجاهد، وعلى ضوء توجيه إسرائيل ضربة  
الج حركة  إسرائيل  لكتائب  كانت  حيُث  غزة؛  على  األخيرة  عدوانها  في  حماس  دون  اإلسالمي  هاد 

على التركيز على فكرة أنها تستهدف حركة الجهاد اإلسالمي، وليس حماس أو مجمل غزة.    حريصة
مكيدة إسرائيلية جديدة لمحاولة خلق شرخ داخل قوى المقاومة الفلسطينية بهدف إضعافها. انعقد في 

ستثنائي اجتماع قيادي هام بين حركتي “حماس” و”الجهاد اإلسالمي” في غزة يوم  هذا التوقيت اال
الموافق   أغسطس    22االثنين،  للحركتين، 2022آب/  السياسية  بالقيادة  أعضاء  االجتماع  حضر   ،

 وقادة “كتائب القسام” و”سرايا القدس” وقادة أمنيون. 
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قط في  الفلسطينية  الفصائل  مختلف  بين  االجتماعات  المحتّلة  تجري  الغربية  الضفة  في  أو  غّزة  اع 
المستجدات وقضايا الساحة الفلسطينية، ولكن كان هذا االجتماع بشكل روتيني ودوري؛ للبحث في  

األول بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي بعد العدوان األخير على غزة، فارقا  وحمل العديد من  
 الرسائل والدالالت، أهمها: 

ر ائم بشأن عدم مشاركة أو انضمام حركة حماس في المعركة األخيرة: الجديوضع حد للجدل الق  -1
بعدم   حماس  قرار  استغالل  تريد  اإلسرائيلي  لالحتالل  الداعمة  اإلعالمية  وسائل  بعض  أن  بالذكر 
المشاركة في المعركة األخيرة بهدف خلق شرخ داخل قوى المقاومة الفلسطينية. وقد شدد رئيس جهاز 

تي “حماس”  سرائيلي )الشاباك(، “رونين بار” عما وصفه بالنجاح في الفصل بين حركاألمن العام اإل
اإلسرائيلية   األمن  أجهزة  قادة  شدد  فيما  تحققت،  إستراتيجية  غاية  أنها  معتبرا  اإلسالمي”  و”الجهاد 
  خالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( على أنه يجب الحفاظ 

فلسطين، )زياد النخالة) وبعد   على هذا الفصل. بينما قال األمين العام لحركة “الجهاد اإلسالمي” في 
انتهاء العدوان ضد قطاع غزة: “إن حركة حماس هي العامود الفقري لحاضنة المقاومة وحركته في  

و  الصهيوني”،  العدو  مواجهة  المقاومة في  قوة  “وحدة  على  مؤكدا  “إننا  تحالف مستمر معها”،  قال: 
قاومة، العدو لن يستطيع أن يفرق  واإلخوة في “حماس” في تحالف مستمر وأيضا مع كافة قوى الم

الفلسطينية”. واعتبر المحلل السياسي المقيم في قطاع غزة، مصطفى الصواف،  بين قوى المقاومة 
، لكن لم يعلن  أن “هناك تعاونا وتنسيقا على درجة عالية بين حركتي “حماس” و”الجهاد اإلسالمي”

مجرد اندالع العدوان اإلسرائيلي األخير على  عن كيفيته خالل أيام المعركة األخيرة مع إسرائيل”. وب 
بقيادة   غزة«،  لفصائل  العسكرية  لألذرع  المشتركة  العمليات  »غرفة  أقدمت  بالقطاع،  الجهاد  حركة 

فتح، على إعالن حالة  فصيال، باستثناء حركة    12، وتضم  2006حركة حماس، والتي تأسست عام  
سابق حول العدوان األخير على غزة، اختالف االستنفار القصوى. كان هناك كما ذكرنا في مقال  

االختالفات   بعض  وهناك  الحركتين.  قيادتي  بين  الموقف  تقدير  في  واختالف  النظر،  وجهات  في 
” على عكس حركتي  أيضا  بين “حماس” و”الجهاد” في منهج المقاومة ضد إسرائيل، فحركة “الجهاد 

مة، وال تعطي أولوية لألنشطة االجتماعية  “حماس” و”فتح” تنظر لنفسها باألساس بأنها حركة مقاو 
السنوات  خالل  الحركتين  بين  التنسيق  وصل  ولكن  و”حماس”،  ب”فتح”  مقارنة  والسياسية  والدينية 

ثير من القضايا، خاصة   القليلة الماضية إلى مستو ى كبير وغير مسبوق من التعاون والتفاهم في ك 
قدرات المقاومة الفلسطينية بشكل كبير، فقد وقفت في ظل التنسيق العسكري بين الجانبين، وتصاعد  

عام   منذ  إسرائيل،  ضد  خاضتها  التي  الخمسة  حروبها  خالل  جانب “حماس”،  إلى  “الجهاد”  حركة 
 . 2021وحتى العام  2008
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ي مواجهة العدوان اإلسرائيلي: ثّبت االجتماع الوحدة بين  التأكيد على وحدة المقاومة الفلسطينية ف  -2
وأ  نحو  الحركتين  الفلسطينية  البوصلة  وضبط  والعسكري  السياسي  الجناحين  صفوف  رّص  عاد 

غرفة   الحركتان،  واعتبرت  المحتلة.  الفلسطينية  األراضي  وكل  القدس  وتحرير  ومواجهته  االحتالل 
فصا يضم  وطنيا  منجزا  المشتركة،  مع العمليات  المواجهة  إلدارة  موحد  إطار  في  كافة  المقاومة  ئل 

ال “الجميع على تعزيز دورها  االحتالل، وفي  القدس”، وسيعمل  القسام” و”سرايا  مقدمة منها “كتائب 
 ومكانتها حتى التحرير والعودة”.

العالقة   -3 ضرب  محاولة  حول  المدينة  في  والمرجفون  مرض  قلوبهم  في  والذين  المنافقين  إسكات 
إاإل في  االجتماع  ساهم  اإلسالمي”:  و”الجهاد  “حماس”  حركتي  بين  من  ستراتيجية  الكثير  سكات 

األلسن المتربصة بهذه العالقة، وغيرها من بعض المرضى المحسوبين على الحركتين”؛ إذ خرجت 
عن   “التخلي”  بـ  اتهمتها  أو  االحتالل  مواجهة  في  “حماس”  بدور  شّككت  التي  األصوات  بعض 

كما أكد على    المي” وفصائل المقاومة. أكد االجتماع على عمق العالقة بين الحركتين،“الجهاد اإلس
الحركتين   بين  العالقة  بجوهر  يمس  أن  يمكن  ال  هناك  أو  هنا  تكتيكي  موقف  في  خالف  أي  أن 
الفتنة في قطاع غّزة. وتم االتفاق على تعزيز أوجه العمل   وتطورها وتقدمه. أجتّث االجتماع بذور 

 سكرية واألمنية. وتفعيل اللجان المشتركة بين الحركتين في المـــستويات السياسية والعالمشترك 
أكدت   -4 المقاومة:  وحدة  صمود  وتعزيز  االحتالل  مقاومة  وتصعيد  تطوير  سبل  االجتماع  ناقش 

الحركتان أّن المقاومة خيارها االستراتيجي ال تراجع عنه، وال تردد فيه، وهي مستمرة وبتنسيق عال 
القسام، و  كتائب  منها  المقدمة  وفي  كافة،  والفصائل  الحركتين،  بين  محذرة     متقدم  القدس”،  وسرايا 

“العدو من أي غدر تجاه شعبنا ومقاومته الباسلة وسيكون ردنا عليه حازما  وحاسما  وموحدا ”. وفي  
المستوى، شارك  بيان مشترك صدر بعد االجتماع، قالت الحركتان إنهما عقدتا اجتماعا  قياديا  عالي  

ه نقاش مرّكز ومعّمق حول سبل تطوير فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون من الحركتين، تخلل
تعزيز  وآليات  الوطنية،  الفصائل  كل  إلى  إضافة  الحركتان،  وتتصدره  تتبناه  الذي  المقاومة  مشروع 

مواجهة مع االحتالل  حاضنته الشعبية والوطنية بما “يمهد الطريق نحو ثورة شعبية شاملة تخوض ال
غرفة العمليات المشتركة” هي “منجز وطني  في كل شبر من أرض فلسطين”. وشدد البيان على أن “ 

على   الجميع  وسيعمل  االحتالل،  مع  المواجهة  إلدارة  موحد  إطار  في  كافة  المقاومة  فصائل  يضم 
عه المقاومة  قوى  تجدد  وهكذا  والعودة”.  التحرير  حتى  ومكانتها  دورها  التمسك  تعزيز  على  دها 

المح  فلسطين  أرض  من  مكان  كل  في  الصف  ووحدة  طريق  بالمقاومة  النصر،  طريق  على  تلة. 
التضحية والفداء، تواصل قوى المقاومة جهادها وعزمها على النضال من أجل إنهاء االحتالل وإزالة 

فإن المقاومة تظل  آثاره. إن االحتالل الصهيوني مهما حاول التفريق بين قوى المقاومة الفلسطينية،  
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أن تفرقها. وإن ما حدث لن يزيدها إال تماسكا   في خندق واحد وال تستطيع أي قوة مهما بلغ جبروتها  
 وصالبة من أجل بلوغ أهدافها. وكلنا ثقة في أن المقاومة سوف تقودنا إلى النصر بإذن هللا. 
 28/8/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 " في أقرب وقت"ة إيران أو وكالئها ه: فلنلتعد لمواج"إسرائيل"استخبارات  .42

 حنان غرينوود وتمير موراغ 
“القدس العربي”: يحذر مسؤولون سابقون كبار في أسرة االستخبارات من أنه ينبغي االستعداد   -لندن

في أقرب وقت ممكن إلمكانية مواجهة عسكرية مع إيران أو وكالئها، وذلك في ضوء االتفاق النووي 
 المتبلور. 

م حديث  األمنيفي  السياسي  القسم  رئيس  جلعاد  عاموس  قال  اليوم”  “إسرائيل  الدفاع   ع  وزارة  في 
سابقا ، ويعقوب عميدرور رئيس هيئة األمن القومي سابقا ، إن كل محاولة للـتأثير على منع االتفاق  
العمل   إلمكانية  ممكن  وقت  أقرب  في  جاهزة  تكون  أن  إسرائيل  على  يتعين  وعليه  عديمة،  النووي 

 ئل عسكرية لمنع الخطر عن إسرائيل. بوسا
ستراتيجي على دولة إسرائيل. “ينبغي أن نفهم بأن الحديث ال يدور عن  “التهديد اإليراني مركزي وا

ألف   150رؤيا فقط، بل عن بذل اإليرانيين جهودا  ليصبحوا ذوي قدرات مهددة جدا . لهم في لبنان  
المدى،   بعيدة  وصواريخ  إسرائيل،  ضد  موجه  أنهم  صاروخ  شيء  كل  وفوق  وإرهاب  سايبر  وقدرات 

 جلعاد.على شفا النووي”، يقول 
“يدور الحديث عن اتفاق سيئ، وخير أن قالت إسرائيل بالشكل األوضح أنها غير ملتزمة به”، يقول  
الدبلوماسية استنفدت بعد أن قرر األمريكيون السعي التفاق بأي ثمن. ال أرى   عميدور. “الخيارات 

يتض ال  دبلسبيال   ضغط  أي  تحت  تتوقف  ال  إيران  كون  اإليرانيين،  إلقناع  قوة  أو  من  وماسي 
 اقتصادي. األمر يستوجب أن نحرص على أن نكون مستعدين إلمكانية عسكرية“.

 “وهم إقليمي“ 
يعتقد جلعاد أنه اتفاق سيئ، وكل اإلمكانات فيه سيئة. “السؤال هو: هل نسير مع الواليات المتحد أم  

ولنا قدرة تأثير على  تقرر الواليات المتحدة الخروج نحو االتفاق معنا أو من دوننا،  نتهجم عليها؟ س
الموضوع. إذا ما تهجمنا عليهم خطابيا  لن نكسب شيئا . ال يمكننا أن نهاجم إيران دون تنسيق مع  

لكن ليس  الواليات المتحدة ألسباب مختلفة. وعليه، فيمكن أن ندير حوارا  قاسيا  مع الواليات المتحدة  
وال الغربية  الدول  مع  العالقات  نعزز  أن  علينا  هكذا علنيا .  العربية.  الدول  مع  المتوثقة  عالقات 

“إذا وصلت إيران إلى قنبلة نووية”، يقول   نضاعف القوة، لكن علينا أال نتحلى بأوهام ناتو إقليمي“.
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سباق نووي. بفضلنا،  جلعاد، “فسيفرضون رعبهم على الشرق األوسط، وستتدهور كل المنطقة إلى  
استراتيجية قدرات  أصحاب  صورة  لنا  أن  في  الشرق  هو  في  تماما   مختلف  بشكل  إلينا  ُينظر  وقد   ،

 األوسط النووي“. 
 خط حر من أمريكا 

يتفق جلعاد مع عميدرور ويقول إنه ينبغي أن نسعى لقدرات عسكرية متطورة. “ينبغي أن نبني قوة 
المساعدة األمريكية. قد نكون في مواجهة الشهر القادم مع    عسكرية على أساس قدراتنا وعلى أساس

ن، ولهذا نحتاج إلى تحصين مكثف للدولة واستنفاد العالقات مع الدول العربية”. جلعاد قلق أيضا  لبنا 
انتخابات  ننشغل بحمالت  الخارجي،  بالتهديد  الداخلي في إسرائيل: “بدال  من االنشغال  الوضع  من 

الشوا مليارات  المونبذر  بتبذير  ننشغل  أال  علينا  وغبي.  عبقي  شعب  هو  كم  يصدق  ال  ال  كل. 
 واالضرابات بدال  من أن نركز على التهديد الحقيقي“. 

العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، رئيس دائرة البحوث في شعبة االستخبارات سابقا  وباحث كبير في  
تص “رغم  إنه  يقول  والسياسية،  العامة  للشؤون  المقدسي  لن  المركز  بأنها  المتحدة  الواليات  ريحات 

ستكون إيران    –ووي، في هذه المرحلة لم يعد بوسعها منعها عن ذلك  تسمح إليران بالتسلح بسالح ن
 قريبة من الهدف“.

في   كبير  وباحث  سابقا   االستخبارات  شعبة  في  إيران  ساحة  رئيس  سيغال،  ميخائيل  احتياط  المقدم 
والس العامة  للشؤون  المقدسي  تخصيب  المركز  على  القيود  نفاد  مواعيد  أعقاب  بأنه في  يقدر  ياسية، 

اليورانيوم، ستتمكن إيران في السنوات القريبة القادمة من استخدام العلم والتجهيزات التي راكمتها كي  
ويشدد   القيود.  مفعول  فيها  ينفد  التي  اللحظة  في  القنبلة  واقتحام  البالستية،  صواريخها  مستوى  ترفع 

هللا”، والثوار الحوثيين    أولية لالتفاق سنراها في المدى القصير: تعزز كبير لـ”حزب   على وجود ثمار
 في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا والمحافل الشيعية في دول الخليج“.

إيران   ملف  في  سابق  ومسؤول  القومي  األمن  بحوث  معهد  في  كبير  باحث  جوجنسكي،  يوئيل  د. 
ا هيئة  في  المتبلوالخليج  “االتفاق  إن  اليوم”  “إسرائيل  لـ  يقول  القومي،  أهون  ألمن  لكنه  سيئ،  ور 

تستطيع،  أنها  مؤكدا   ليس  لكن  تريد،  إسرائيل  عسكري.  عمل  شكل  في  بديال   أرى  وال  الشرور. 
والواليات المتحدة تستطيع لكنها ال تريد. “ثمة عالمة استفهام كم ستعمل الواليات المتحدة ضد إيران  

 في المنطقة، وآمل أال يكون هذا  تفاق وال تقيد نفسها. تحت أوباما، تلقت إيران “خطا ” حرا  تحت اال
 مشابها  تحت بايدن“. 

 28/8/2022إسرائيل اليوم 
 28/8/2022القدس العربي، لندن، 
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