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 نوت: الحكومة اإلسرائيمية ترصد أكثر من مميار شيكل لممستوطناتو يديعوت أحر  2
إلسددرائيلية صددفاق قالددت صددليفة " يددديووت ألرنددوت" الوبريددة الخمدديس إن ميزانيددة الل ومددة ا -القدددس الملتلددة

شديقل  وهدذا  050مائة ألد  و 588مليون و 15إلى مليار و 2022المخصصة للمستوطنات تصل في عام 
المبلددددد  ئيدددددر حدددددئيل. وأوحدددددلت الصدددددليفة أن هدددددذط الميزانيدددددة الخاصدددددة تددددددف  للمسدددددتوطنات  إحدددددافة إلدددددى 

ن فدددي الدولدددة. المصدددروفات الل وميدددة الوامدددة التدددي تصدددرفها الل ومدددة علدددى المسدددتوطنين باعتبدددارهم مدددواطني
وأحافت أن الزيادة في الميزانيات المخصصة للمستوطنين تأتي على الرئم من أن نسبتهم من مجمل س ان 

 "إسرائيل" ظلت ثابتة في السنوات األخيرة. 
و اندت الموطيددات التدي سددلمتها دائدرة اإللصددائيات الرسددمية للر دة "السددنم ارن" بيندت أن تصددريلات رئدديس 

تنيداهو التدي وصد  فيهدا الميزانيدات المخصصدة لمسدتوطنات بأنهدا حدئيلة  ئيدر صدليلة الل ومة بنيامين ن
 على اإلطنق بل الو س من ذلك تماًما.

 ان عدد المستوطنين في الحفة الغربية وقطاع ئزة )قبل االنسلاب من  2002ولسب الصليفة  ففي عام 
 122فبلدد  عددددهم  2020فدي الوددام % مددن مجمدل السدد ان  أمددا 4ألدد  مسددتوطن  وشد لوا  نددذاك  222ئدزة  

 أل  مستوطن  إال أن نسبتهم من مجمل الس ان ظلت على ما هي عليه.
في المقابل  تغير لجم الميزانيات المرصودة لهم تبًوا لهوية الل ومدة  و دان عهدد شدارون الوهدد الدذهبي لهدم 

ألددد  شددديقل. ولفتدددت  000  مليدددار و2001إذ بلددد  لجدددم الميزانيدددات المخصصدددة لهدددم فدددي عهدددد شدددارون عدددام 
مليدون شديقل  ل دن لجدم  000الصليفة إلى أن هدذا المبلد  تراجد  فدي عهدد ل ومدة أولمدرت وانخفدض لغايدة 

 هذط الميزانيات عاد وارتف  في عهد ل ومة نتنياهو ليتجاوز المليار شيقل.
 انية  ففدي وأشارت إلى أن الميزانيات التي خصصت للمستوطنات فاقت بدرجدة  بيدرة نسدبة المسدتوطنين السد

% على الرئم من أن الزيدادة فدي عدددهم 10زاد لجم الميزانيات المخصصة للمستوطنين بنلو  2022الوام 
 %. 1لم تتود الد 

% من ميزانيات البناء في وزارة 21وبلسب موطيات دائرة اإللصاء المر زية  فقد لظي المستوطنون مثًن بد
% مددن مجمدددل 22%  ولظددو أيًحددا بنلدددو 4ل السدد ان هدددو التربيددة والتولدديم مددد  أن لجمهددم الوددام مدددن مجمدد

 من ميزانيات التطوير بوزارة التجارة والصناعة لتطوير مناطق صناعية. 2152ميزانيات وزارة الزراعة  وبد
ووفًقا للدائرة  فإن أبرز زيادة في الميزانيات التي وجهت للمسدتوطنات هدي فدي ميزانيدات وزارة التربيدة والتولديم 

  وهدو مبلد  ال يتناسدب علدى 2022فدي الودام  24152إلدى  2001مليون شديقل عدام  1251من  التي ارتفوت
 اإلطنق م  الزيادة الطبيوية للمستوطنين.
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 2001مليددون شدديقل عددام  2050 مددا أن ميزانيددات وزارة المواصددنت للمسددتوطنات ارتفوددت هددي األخددر  مددن 
 .2022مليون شيقل في الوام  2051لتصل إلى 

 2/8/2022فة الفمسطينية )صفا(، وكالة الصحا
 

 "إنا ىنا باقون"والتجويع والعطش والحصار لكن شعارنا  الضغوطعباس: نتعرض لكل  2
قال الرئيس ملمود عباس  إنا نتورض ل دل الحدغوط والتجويد  والوطدش واللصدار ل دن شدوارنا  إندا  قالخليل

ل  مسداء اليدوم األربوداء   نلدن ثددابتون وأحدا  عبداس فدي  لمددة لده أمدام فواليدات ملافظدة الخليدد هندا بداقون .
علددى أرحددنا وراسددخون ومتجددذرون ولددن نخددرج منهددا  ولددن نويددد تجددارب الماحددي  ومددن يخددرج مددن أرحددنا لددن 

 يوود وسيلل ملله شخص ئريب عن أرحنا .
وتددداب    لقدددد المسدددت وعشدددت ال ثيدددر مدددن الشددد او  والمحدددايقات اليوميدددة جدددراء االلدددتنل  ومددد  ذلدددك سدددنبقى 

وندما أخرج وأعدود ألتداج إلدى تصدريذ وهدذط مشد لة  بيدرة  ول نندا سنصدبر ونتلمدل ولدن نتديذ لده صامدين  ف
 )االلتنل  الفرصة ليخرجنا من أرحنا .

ن لم نلصل عليها هذا الوام فالوام التالي  والتالي   وأحا    إن شاء اهلل سنلصل على الدولة هذا الوام  وا 
نندا فدي النهايدة سنلصدل عليهددا ونلدن أهد ننددا نريدد سدنما قائمدا علددى الوددل والمسداواة يوطيندا مددا وا  ل الدبند  وا 

 املة خالية من المنغصات  األمر الذي  2590منلتنا إياط الشرعية الدولية  دولة فلسطينية على لدود عام 
 يؤيدط  ل الوالم .

مقاومددة الشددوبية برفدد  وتدداب    لدددينا أسدداليب  ثيددرة لنتلمددل ونقدداوم  واتفقنددا مدد  جميدد  الفصددائل علددى تفويددل ال
صوتنا أمدام الودالم لنقدول لهدم إنندا نريدد لقندا  فهدذط المقاومدة هدي أ ثدر تدأثيرا واسدتجابة علدى المجتمد  الددولي  

 لذلك علينا استثمارها وأال نترك فرصة لحياعها .
مد  دول البلدر وقال   إن أزمة المياط تؤرقنا ونف ر بللول لها  ففي ئزة هناك مشروع لتلليدة الميداط بالتوداون 

%  لددذلك 50األبدديض المتوسددط الددذين سدداعدونا فددي تلليددة الميدداط  ألن الميدداط هندداك ملوثددة بنسددبة أ ثددر مددن 
 سنف ر بللول لموحوع المياط هنا في الحفة .

ولددول الموحددوع السياسددي  قددال الددرئيس   إن االنتخابددات توتبددر أسدداس المصدداللة  والتودديددة أسدداس النظددام 
يل على ذلك عندما فازت لماس في االنتخابات سلمناها الل م  لذلك ال بد من السماح الفلسطيني  وخير دل

للجندددة االنتخابدددات المر زيدددة الومدددل فدددي القطددداع ألنهدددا تلتددداج لسعدددداد  وسددد ان القطددداع لدددم يسدددجلوا مندددذ عدددام 
 أل  مواطن ئير مسجلين ال بد من تسجيلهم . 200أي أن هناك أ ثر من  2000

ال نور  لماذا أوقفت لماس عمل اللجنة  مؤ دا أن المصاللة توني االنتخابات وعندما وأحا    إلى ارن 
يسملون للجنة االنتخابات بالومل المصاللة ستبدأ الومل  وعملها وطندي لتدى لدو  دان عليندا منلظدات أو 

 عليهم فن عنقة للجنة بالمنلظات .
عحوية فلسدطين فدي مجلدس األمدن الددولي إال أنندا  ولول الوملية السلمية  قال الرئيس  ذهبنا لللصول على

لددم نسددتط  اللصددول علددى األصددوات التسددوة  لددذلك نسددوى لللصددول علددى عحددوية ئيددر  املددة فددي الجمويددة 
الوامة لألمم المتلدة  ل ن لينها سيصبذ اسدم فلسدطين دولدة تلدت االلدتنل  ولدن يسدتطي  االلدتنل إجدراء 

 أي تغيرات على المسمى .
دولدة  211ال بد من اللصول على هذا اللق رئم الصووبات والحدغوطات  خاصدة أن هنداك وأحا   أنه 

توتر  بنا وهناك عنقات موها  وهذط قحية هامة ولن نتراج  عنها  مشيرا إلى أن اللصول على الوحوية 
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ايا ال يوني التخلي عن المفاوحات فهناك قحايا مهمدة لدن نسدتطي  إنهائهدا مدن دون المفاوحدات مثدل القحد
 الست واألسر   ولن نسمذ أن تبقى أرحنا عرحة لنهب االستيطان.

أسدديرا   221وقدال الدرئيس   نتنيداهو طلدب مندا لقدداءط وقلندا لده يجدب اإلفدراج عددن األسدر  قبدل أوسدلو وعدددهم 
دفوات  ونلن نقول   رمال عين   4أسيرا على  10وبودها نلن مستودون للقائك فورا  وقال نتنياهو سنخرج 

 ر  مستودون للذهاب ألي م ان في الوالم  وسنبقى صامدون لتى قيام دولتنا الفلسطينية .األس
 2/8/2022، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 لالمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو : سنتوجوعريقات 3

ان القيدادة الفلسدطينية تندوي رام اهلل د ا   بق اعلدن  بيدر المفاوحدين الفلسدطينيين صدائب عريقدات االربوداء 
السددوي لددد  الجمويددة الوامددة لنمددم المتلدددة فددي ايلددول )سددبتمبر  لللصددول علددى صددفة دولددة ئيددر عحددو فددي 

 المنظمة الدولية  على ان تدرس االثار المترتبة على ذلك.
عحدو فدي وافادت وثيقدة اعددتها دائدرة المفاوحدات ان القيدادة تريدد السدوي الدى  ان ت دون فلسدطين دولدة ئيدر 

االمددم المتلدددة اي تغييددر صددفة فلسددطين مددن  يددان مراقددب الددى دولددة مراقبددة موتددر  بهددا ل نهددا ليسددت عحددوا 
  امل الوحوية بل عحوا مراقبا في االمم المتلدة .

و ش  عريقات لفرانس برس انه  صدرت توجيهات لولدة دعم المفاوحدات لتقيديم االثدار التدي ينطدوي عليهدا 
ولذرت الوثيقة من انه  قدد تسدوى اسدرائيل  ة فلسطين من  يان مراقب الى دولة مراقبة .القرار اي تغيير م ان

الى تنفيذ تهديداتها باالنسدلاب الدادي الجاندب الدى مدا توتبدرط لددود الدولدة المؤقتدة وربمدا تشدن لملدة لتشدويه 
وسددلو وبندداء عليدده موقدد  القيددادة الفلسددطينية علددى انهددا تقددوض عمليددة السددنم وان هددذط الخطددوة خددرق التفدداق ا

 تقوم اسرائيل بتوليق التزامها المزعوم باالتفاقات الموقوة .
واحددافت  ايحددا ربمددا تقددوم اسددرائيل بوقدد  الوائدددات الحددريبية الفلسددطينية وتوسددي  المسددتوطنات وزيددادة وتيددرة 

ى نشدداطات البندداء االسددتيطاني خاصددة فددي القدددس الشددرقية واالعددنن عددن حددم بوددض ال تددل االسددتيطانية الدد
اسرائيل ومواصلة االعنن عن حم االئوار ومواصدلة شدرعنة البدؤر االسدتيطانية ورفدض الخطدوة الفلسدطينية 

 ورفض االعترا  بالسيادة الفلسطينية على االرض الفلسطينية الملتلة .
 وتوق  عريقات  ردود فول امري ية واسرائيلية ئاحبة على هذط الخطوة الفلسطينية منهدا ردود فودل عنيفدة مدن
ال ونغرس االمري ي حد فلسطين ومصاللها  وقد تقط  بوض الدول مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسدطينية 
ويم ددن ان يطلددب مددن فلسددطين منلقددة افددراد فلسددطينيين متهمددين بمسددؤولية عددن جددرائم لددرب بموجددب قددانون 

فلسدطين وقدد يتحدمن  ول ن عريقات قدال ان  مدن شدأن القدرار تغييدر اسدم فلسدطين الدى دولدة روما االساسي .
وصدددفا لللقدددوق واالمتيدددازات المسدددتلقة ودعدددوة فلسدددطين الن تصدددبذ طرفدددا موقودددا او منحدددما الدددى المواهددددات 

 الدولية .
 2/8/2022، القدس العربي، لندن

 
 الرئاسة األمريكيون يزايدون ضد فمسطين مرشحوغسان الخطيب:  4

فلسددطينى الددد تور ئسددان الخطيددب  إندده فددى  ددل ال يقددال مدددير المر ددز اإلعنمددى الل ددومق رام اهلل )أ.ش.أ 
 انتخابات أمري ية تجر  المزايدة لصالذ إسرائيل  وحد فلسطين من جانب المرشلين.
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وأحددا   فددى تصددريذ مسدداء األربودداء " هددذا األمددر مؤسدد   وال يسدداعد فددى إعطدداء الواليددات المتلدددة إم انيددة 
إسرائيل"  مؤ ددًا أن القحدية الفلسدطينية ال يم دن أن بسبب هذا االنلياز المبال  به لصالذ  يدور جاد ولقيق

  الذ  يجب أن تلتزم به اإلدارة األمري يدة إذا  اندت ترئدب فودًن بدأن تسداعد فدى يتلل إال وفق القانون الدول
 اللل.

ولفدددت الخطيدددب إلدددى أن الفلسدددطينيين والودددرب والمسدددلمين والمسددديليين يجدددب أن يوملدددوا بشددد ل مسدددتمر علدددى 
توجهات التى تبرز إبان االنتخابات  ل أربوة أعوام فى الواليدات المتلددة   مدا يجدب أن ي دون مقاومة هذط ال

هناك ت ات  من قبل  ل األطرا  الفلسطينية الوربية والدولية لتثبيت القدس عاصمة للدولة الفلسطينية  دون 
 ذلك شرطًا مسبقًا لللل السلمى القائم على الودل والشرعية الدولية.

 2/8/2022، ابع، مصراليوم الس
 

 عريقات: تمديد إغالق بيت الشرق في القدس عمل قرصنة غير شرعي 5
قال الد تور صائب عريقات  رئيس دائرة شؤون المفاوحات في منظمدة التلريدر  قالملرر السياسي -رام اهلل

" وأ د مجددا عمل قرصنة“الفلسطينية " ان تجديد إسرائيل إئنق بيت الشرق في القدس الشرقية الملتلة هو 
أن " المجتم  الدولي يوتبر مثل هذط التدابير اإلسرائيلية ئيدر القانونيدة الئيدة وباطلدة   مدا أ دتده الوديدد مدن 

 قرارات األمم المتلدة ".
جددداء ذلدددك فدددي رسدددالة بوثهدددا عريقدددات إلدددى سدددفراء وممثلدددي وقناصدددل الددددول األجنبيدددة الموتمددددين لدددد  السدددلطة 

الرباعيددة الدوليددة اليددوم األربودداء   ليددث أ ددد أن إسددرائيل تنتهددك القددانون الدددولي الوطنيددة الفلسددطينية وممثلددي 
  من خدنل االسدتمرار فدي إئدنق 2121وقرارات األمم المتلدة ذات الصلة  بما في ذلك قرار مجلس األمن 

 المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية الملتلة.
ولية تصددددويد إجراءاتهددددا حددددد المقدسدددديين  بمددددا فددددي ذلددددك ولمددددل عريقددددات الل ومددددة اإلسددددرائيلية اللاليددددة مسددددؤ 

الملدداوالت الجاريددة للرمددان المقدسدديين القدداطنين خلدد  الجدددار مددن لقددوقهم فددي اإلقامددة فددي القدددس. ولددذر 
عريقات أنه "في لال تطبيق هذط الخطة ست ون أ بر عملية تهجير قسري تنفدذها إسدرائيل مندذ بددء التنلهدا 

 قبل خمس وأربوين عامًا".
 2/8/2022، القدس، القدس

 
 المتحدة: التأييد ثابت والتكتيتك متغير ودخمنا مرحمة جديدة األمممندوب فمسطين لدى  6

صددرح ريدداض منصددور المندددوب المراقددب الدددائم لفلسددطين لددد  األمددم المتلدددة  ان البوثددة الفلسددطينية ق القدددس
السددلبية الددذي للددق بلددل الدددولتين  تخددوض موددارك داخددل اروقددة االمددم المتلدددة ومجلددس االمددن لشددرح االثددار

نتيجددة اموددان اسددرائيل فددي البندداء االسددتيطاني وعدددم اتخدداذ اجددراءات عقابيددة علددى االرض لثنددي اسددرائيل عددن 
واحا  "ق ان  دل مدا نقدوم بده االن هدو بنداء  االستمرار في مصادرة اراحي الفلسطينيين لصالذ االستيطان.

 مم المتلدة".مداميك لترسيخ الدولة الفلسطينية في اال
ل ن منصور يقول ان الذهاب الى الجموية الوامة مرهون بتوقيت مناسدب يراعدي المتغيدرات السياسدية ... دل 
 شدددددهر هنددددداك متغيدددددر والدددددرئيس عبددددداس يجدددددري مشددددداروات مددددد   افدددددة الجهدددددات الوربيدددددة والدوليدددددة فهنددددداك مدددددن 

 



 
 
 

 

 

           8ص                                    2582العدد:                2/8/2022 الخميس التاريخ:

ور "انده  لمدا تاخرندا تتغيدر الموطيدات ويقدول السدفير منصد يقول لنا ان م انتظرتم طوين فانتظروا فترة اخر ".
 ل ننا ال نخسر التاييد فهو ثابت ل ن ت تيك موعد تقديم الطلب هو المتغير مراعاة للتغيرات" .
 2/8/2022، وكالة معًا اإلخبارية

 
 الخارجية أدى إلى عجز في الموازنة تجاوز المميار دوالر المعوناتقسيس: تراجع  7

زيدر الماليدة د. نبيدل قسديس أن تراجد  المووندات الخارجيدة للسدلطة الوطنيدة أد  إلدى "األيدام"ق أ د و  -رام اهلل 
لدوث أزمة مالية  بيرة  نتيجة عدم التزام الوديد من الدول المانلة بوعودها المالية لدعم السدلطة  الفتدًا إلدى 

يدددة فدددي وقتهدددا خرجدددت بوجدددز مدددالي تجددداوز المليدددار دوالر  بينمدددا تصدددل المووندددات األوروب 2022أن موازندددة 
 وبانتظام.

جدداء ذلددك خددنل اجتمدداع عقددد فددي مقددر المجلددس التشددريوي بددرام اهلل  ترأسدده النائددب عددزام األلمددد رئدديس  تلددة 
 "فتذ" البرلمانية لنستماع لوزير المالية  الذي استورض الوح  المالي واالقتصادي للسلطة.

تطبيقها في بداية الوام القادم تتولق بفداتورة  وأشار قسيس إلى أن هناك تفاهمات م  الجانب اإلسرائيلي سيتم
المقاصة  و لية جبايتها و يفية ملاربة التهرب الحريبي  ألن الطريقة التي  انت تؤد  بها المقاصدة تسداعد 
على  ثير من التسرب  وقالق أن التفاهمدات شدملت إجدراءات توريدد البتدرول ليدث سديتم نقلهدا عبدر األنابيدب 

 بدل الصهاريج.
مليدددون دوالر  الفتدددًا إلدددى أن السدددلطة  200إلدددى المنلدددة السدددوودية األخيدددرة التدددي وصدددلت قيمتهدددا إلدددى  وتطدددرق

لزيددران  وأنهددا ستسددتغل النصدد  الثدداني فددي دفدد  فدداتورة  9اسددتغلت نصددفها فددي اسددت مال صددر  راتددب شددهر 
 شهر تموز.

%  في لين ارتفوت الوام 2أقل من  2550وبين أن نسبة الوجز في الموازنة م  الدخل القومي  انت الوام 
%  وقدال إن مدا ينفدق علدى قطداع ئدزة يصدل إلدى لدوالي 21إلى  2022%  وتراجوت الوام 24إلى  2000

 %.2% من الموازنة  في لين أن نسبة الجباية من قطاع ئزة ال تصل إلى 41
 2/8/2022، األيام، رام اهلل

 
 ضفة الغربية تصعيد خطيرلبناء فنادق سياحية في ال الصييوني حماس: مخطط االحتالل 8

ئزةق لذرت لر ة "لماس" االلتنل الصهيوني من مخططه لمنذ هبات إلقامة فنادق ومرافق سيالية في 
 مغتصبات الحفة الغربية الملتلة.

  أن هذط الخطوة االستفزازية تودُّ سرقة موصوفة وانتها ًا 8-1وأ دت اللر ة في بيان لها اليوم األربواء )
ين والمواثيق الدولية  مشددة على أنَّ مشاريوه ومخططاته في االعتداء على األراحي صارخًا للقوان

الفلسطينية بالسرقة والتهويد لن تمنله الشرعية  ولن تغّيب اللقيقة  ولن تثنينا عن التمسك ب ل شبر من 
 أرض فلسطين.

عو القو  والفصائل الفلسطينية  افة وقالت اللر ة في بيانهاق "إنَّنا إزاء هذا التصويد الصهيوني الخطير  لند
للومل صفًا والدًا لمجابهة تلك القرارات والتصّدي لها في إطار برنامج نحالي موّلد يلمي الثوابت ويداف  
عن اللقوق   ما ندعو منظمة التواون اإلسنمي  وجاموة الدول الوربية  ومنظمات األمم المتلدة إلى 

 ئم واالنتها ات".تلمل مسؤوليتها في لجم تلك الجرا
 1/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 



 
 
 

 

 

           9ص                                    2582العدد:                2/8/2022 الخميس التاريخ:

 
 سالمي لمواجية سياسات تيويد القدسإ -عربي مؤتمرفتح تطالب بعقد  9

ان اسرائيل تسابق الزمن في تهويد   رام اهللق قالت مفوحية الونقات الدولية للر ة فتذ في بيان صدر امس
  محيفا ان ل ومة االلتنل تستغل االنشغال االقليمي «القدس ال بر »القدس وتنفيذ مشروعها االلتنلي 

 والوالمي بالربي  الوربي واالنتخابات الرئاسية االمير ية لمواصلة تنفيذ مخططاتها الودوانية في القدس.
واعتبر البيان سوي ل ومة اسرائيل القرار منذ هبات وتسهينت القامة فنادق في المستوطنات القريبة من 

واعتبار االقصى جزء من اراحي دولة االلتنل واعتبار بالاته سالات عامة مفتولة امام مدينة القدس 
المستوطنينن المتطرفين وازدياد لر ة توسي  وبناء المستوطنات  تسري  اسرائيلي ملموم الل ام سيطرتها 

 «.ال بر القدس » على المدينة المقدسة بهد  تغيير طابوها الجغرافي والديمغرافي تنفيذا لمشروع 
وشدد البيان على حرورة بذل جهد عربي ودولي عاجل ولثيث لوق  السياسات االسرائيلية  لما لها من 
تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة  مشيرا الى ان ما  شفته مؤسسة االقصى للوق  والتراث امس 

مرافق » القصى بودد من االول لول تفاصل هدم طريق باب المغاربة وتصويد االقتلامات وتطويق ا
يؤ د اهمية الومل لوقد مؤتمر عربي واسنمي للقدس  لمناقشة اوحاع المدينة ومواجهة سياسات » الهي ل 

 تهويدها وسلخها من تاريخها الوربي واالسنمي.
 2/8/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

  
 روب من مواجية االحتالل": محاوالت إحياء مبادرة السالم العربية ىبرسالبردويل لـ"قدس  10

انتقد القيادي في لر ة "لماس" الد تور صنح البردويل بشدة ملاوالت بوض القيادات الفلسطينية  :ئزة
إلياء مبادرة السنم الوربية  ووصفها بأنها "ملاوالت ميتة"  وقال "بأن ألدا لن يلتفت إليها ألنها تقر 

 ن دعم المقاومة على األرض".بااللتنل وتشرعن عدم عودة النجئين وتهرب م
ورأ  البردويل في تصريلات خاصة لد "قدس برس" أن ما يشاع عن جهود تقودها شخصيات فلسطينية 
إلعادة إلياء مبادرة السنم الوربية  هي جزء من ملاوالت البلث عن الشرا ة السياسية م  االلتنل  

ية يصدق عليها القول " المستجير بالرمحاء من وقالق "اللقيقة أن ملاوالت إلياء مبادرة السنم الورب
النار"  فما تواني منه القحية الفلسطينية منذ ظهورها لتى اليوم هو ملاوالت التدجين الوربية  فالمبادرة 
الوربية التي رفحها اإلسرائيليون في لينه مرفوحة فلسطينيا ألنها تشرعن االلتنل وتشرعن تشريد خمسة 

نما تتلدث عن إعطاء منيين الجئ فلسطيني من أرض  في المائة 80  وهي ال تتلدث عن تلرير وا 
 فلسطين لنلتنل وتدعو إلى التفاوض على المتبقي  هذط مبادرة لم نقبلها في لينها ولن نقبلها ارن".

 1/8/2012قدس برس، 
 
 
 
 

 الشير الماضي من أنصارنا في الضفة 65اعتقمت  حماس: السمطة 11
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ر ة المقاومة الفلسطينية "لماس" أن استمرار األجهزة األمنية في الحفة الغربية في رام اهللق أ َّدت ل
االعتقاالت والمنلقات واالستدعاءات والفصل الوظيفي على خلفية االنتماء السياسي التي تطال أنصارها 

 .و وادرها  "يهّدد الللمة الوطنية والنسيج االجتماعي وسيظل عائقًا أمام تلقيق المصاللة"
   وأرسلت نسخة منه لد "قدس برس"  8|1وبيَّن تقرير صادر عن م تب "لماس" اإلعنمي اليوم األربواء )

  مواطنًا فلسطينيًا أئلبهم من األسر  الملّررين 56أنَّ تلك األجهزة اعتقلت خنل شهر تموز/ يوليو )
 ل.والطلبة الجامويين والموتقلين السابقين والناشطين حد مشاري  االلتن

 1/8/2012قدس برس، 
 

 أحد عناصرىا في انفجار خالل التدريب استشيادغزة: "القسام" ُتعمن  12
ألد عناصرها الذي قحى فجر اليوم  القسام"  الجناح الوس ري للر ة "لماس" نوت " تائب عز الدين: ئزة

 في انفجار سيارة ئرب مدينة ئزة.  8|1األربواء )
أن ألد عناصرها ويدعى أيمن يليى الشرفا  برس" نسخة عنه  ت "قدسوأعلنت "القسام" في بيان لها  تلق

عامًا  من لي الصبرة بمدينة ئزة "استشهد فجر اليوم األربواء في انفجار بطريق الخطأ أثناء  22)
 التدريب".

 1/8/2012قدس برس، 
 

 عمى عضو المجمس الثوري لحركة فتح يحيى رباح بالضربغزة: اعتداء  13
يليى رباح « فتذ»ون ملثمون بالحرب بالهراوات على عحو المجلس الثوري للر ة ئزةق اعتد  مجهول

األربواء. وأصيب رباح -سنة  عندما  ان يهم عائدًا إلى منزله من ألد مطاعم مدينة ئزة ليل الثلثاء 56)
ي أثناء االعتداء عليه باإلئماء وبرحوض في أنلاء متفرقة من الجسم بودما نقل إلى مستشفى القدس ف

 لي تل الهو  في المدينة.
يندرج حمن لال االنفنت األمني واالعتداء »ودان المر ز الفلسطيني للقوق اإلنسان االعتداء  واعتبر أنه 

التلقيق الجدي فيه ومنلقة »وطالب النيابة الوامة بد«. على سيادة القانون في األرض الفلسطينية الملتلة
 «.مقترفيه وتقديمهم للودالة

 2/8/2012لندن،  الحياة،
 

 عتداء عمى القيادي الفتحاوي يحيى رباحالأبو زىري يدين ا 14
ئزةق دان الناطق باسم لر ة لماس د. سامي أبو زهري  لادث االعتداء على القيادي في لر ة فتذ يليى 

 رباح  مستغرًبا ملاوالت الزج باسم اللر ة في اللادثة.
-1المر ز الفلسطيني لسعنم" نسخة منه األربواء )وقال أبو زهري  في تصريذ صلفي مقتحب  وصل "

   " تدين لر ة المقاومة اإلسنمية لماس  لادث االعتداء على السيد يليى رباح  وتستغرب في الوقت 8
 نفسه ملاوالت الزج باسم اللر ة في هذا الموحوع"  داعًيا جهاز الشرطة الفلسطينية للتلقيق في اللادث.

 1/8/2012عالم، المركز الفمسطيني لإل
 

 السفير: وفد من حماس يمتقي نصراهلل لبمـورة مبـادرة لألزمـة السـورية 15
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زار بيروت في « لماس»إن وفدًا قياديًا من لر ة « السفير»قاسم قصيرق قالت مصادر إسنمية مطلوة لد
« جماعة االسنميةال»السيد لسن نصراهلل وأمين عام « لزب اهلل»اليومين الماحيين والتقى األمين الوام لد

وأن البلث تناول  خر المستجدات   جميل لايك« أمل»ابراهيم المصري ورئيس الم تب السياسي في لر ة 
في لبنان والمنطقة  خصوصًا سبل الومل لمواجهة مخاطر الفتنة المذهبية ودراسة إم ان بلورة مبادرة للل 

سنمية مونية  .األزمة السورية بالتنسيق م  جهات عربية وا 
واوحلت المصادر أن االجتماعات ناقشت مستجدات القحية الفلسطينية والوح  الفلسطيني في لبنان 
و يفية دعم قو  المقاومة وما يجري من تطورات في عدد من الدول الوربية وال سيما في مصر وسوريا  

لومل لطرح أف ار وجر  خنلها تبادل ارراء بش ل مفصل لول األزمة السورية و يفية الخروج منها  وا
 «.سوريا الدولة والشوب»جديدة تساعد على بلورة مبادرة إنقاذية بونوان 

 انتا متفقتين على حرورة الومل من أجل مواجهة « لزب اهلل»و« لماس»وأحافت المصادر أن قيادتي 
اللر ة من اجل  اية مظاهر او إش االت تدف  باتجاط الفتنة المذهبية وأن نصراهلل أشاد بالجهود التي تبذلها

توزيز التواون والتنسيق بين مختل  القو  االسنمية وال سيما الجهود لوقد لقاء إسنمي موس  يبلث 
أعلنتا دعمهما للجهود « امل»ولر ة « الجماعة االسنمية»مختل  االوحاع في لبنان والمنطقة.  ما ان 

 مي.اإلسن -التي تبذل لمواجهة الفتنة وتوزيز اللوار االسنمي 
وتزامنت هذط اللقاءات م  جهود م ثفة تبذلها قو  إسنمية لبنانية وفلسطينية لموالجة بوض الملفات 

 الساخنة على السالة اللبنانية وخاصة اعتصام صيدا.
 2/8/2012السفير، بيروت، 

 
 دبابة بصاروخ مضاد لمدروع عمى الحدود مع وسط قطاع غزة تستيدفالمقاومة  16

  إلطنق 2012-8-1عبرية  أن دبابة تابوة لجيش االلتنل تورحت  االربواء  شفت مصادر اعنمية 
 صاروخ محاد للدروع على اللدود م  وسط قطاع ئزة. 

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه فيما يبدو فإن منظومة "موط  الريذ" للماية الدبابات قامت باعتراض 
رحت إلطنق النار من أسللة خفيفة  ولم تق  إصابات وأشارت إلى أن أفراد القوة المتوئلة تو الصاروخ. 

توئلت  ليات وجرافات إسرائيلية صباح اليوم بش ل ملدود في منطقة السرلي شرق مخيم و أو أحرار. 
 المغازي وسط قطاع ئزة.

 1/8/2012فمسطين أون الين، 
 

 واإلسرائيميةميركية يران لم تتأثر بالتيديدات األا  و  ينفدنتنياىو: الوقت  27
رئديس   أن و داالت   عدنالليداة الجديددة  القددس الملتلدة  عدن 2/8/2022، الحيـاة الجديـدة، رام اهلل درت ذ

الددوزراء االسددرائيلي بنيددامين نتنيدداهو قددال امددس بددأن التهديدددات االمير يددة واالسددرائيلية بشددن حددربة عسدد رية لددم 
ادثدات اجراهدا مد  وزيدر الدددفاع تفودل شديئا لثندي ايدران عدن مواصددلة سدويها لللصدول علدى قددرة نوويدة فددي مل

 االمير ي ليون بانيتا في القدس.
وقال نتنياهو لبانيتا "انتم نفس م قلتم قبل بحوة اشهر بأن امير ا ستتصر  عند فشل  ل شيء اخدر. ول دن 
هدددذط التصدددريلات لدددم تقنددد  االيدددرانيين لتدددى االن بوقددد  برندددامجهم". وتددداب  "يجدددب ان يتغيدددر هدددذا ألن الوقدددت 

 المسألة بالطرق السلمية بدأ ينفد". لتسوية هذط
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الوقددت »نتانيدداهو أ ددد مجددددًا أن   أن الناصددرة مددن أسددود تللمددي  عددن 2/8/2022، الحيــاة، لنــدنوأحددافت 
  محديفًا «الم رس لسجراءات الديبلوماسية الدولية في ملاولة ل دبذ المشدروع الندووي االيراندي  خدذ فدي النفداد

 «.مسألة شن هجوم عس ري على ايران من عدمه إسرائيل هي ولدها التي ستلسم»أن 
  وأنده «ايدران ال تدؤمن لقدًا أن المجتمد  الددولي لدازم فدي  دبذ مشدروعها الندووي»اعتبر رئديس الل ومدة أن و 

لددددم يقتندددد  »رئددددم التصددددريلات اإلسددددرائيلية واألمير يددددة المت ددددررة بددددأن  ددددل الخيددددارات مطرولددددة علددددى الطاولددددة 
 «.يجب تغييرط  فالوقت لللل الديبلوماسي  خذ في النفادااليرانيون بجدّيتنا  وهذا ما 

 
 ستقرر وحدىا بشأن ىجوم محتمل ضد إيران "إسرائيل"باراك:  28

  قدال بداراك   أن وزيدر الددفاع اإلسدرائيلي إيهدودالناصدرة مدن أسود تللمدي  2/8/2022، الحياة، لندن ذ رت
إسرائيل تستبود أن يقرر  يات اهلل فجأة التخلي عدن »إن   اا أمسوزير الدفاع األمير ي ليون بانيتخنل لقائه 

المشدروع... أمدا الديبلوماسددية فتسدتغرق وقتدًا فيمددا االيرانيدون يسددتغلونه ليواصدلوا تخصديب اليورانيددوم  وثمدة مددا 
 «.نخسرط في الوقت المخصص للديبلوماسية

  أن إسرائيل هي التي ستبت  رر باراك مرتين على مسم  الصلافيين اإلسرائيليين ومسم  نظيرط األمير يو 
 «.وفقط ل ومة إسرائيل هي التي ستتخذ القرار»في مسألة شن هجوم من عدمه  

قدال إن "إسدرائيل والواليدات المتلددة تتابودان التطدورات )فدي  بداراك   أن2/8/2022، 48عرب أحا  موق  و 
وعية وعمق الونقات  ونلن إيران  عن  ثب  ويوجد خنفات في الرأي بين لين و خر  ل ن هذا ال يمس بن

 مصرون على اللفاظ على هذط الونقات وثيقة وسنستمر في توميقها"
 

 "إسرائيل"أكثر الرؤساء األمريكيين دعما ألمن  أوباماباراك:  29
يهددود بدداراك مرشددذ الرئاسددة األمري يددة عددن اللددزب الددديمقراطى أأيددد وزيددر الدددفاع اإلسددرائيلى ق ملمددود مليددى

األمري يدددة مسددداء أمدددس  قدددائنق "إن الدددرئيس أوبامدددا  دددان الدددرئيس  CNNلقائددده مددد  شدددب ة أوبامدددا قدددائن خدددنل 
األمري ددى األ ثددر تأييدددا ودعمددًا إلسددرائيل فددى مسددائل األمددن وفددى  ددل مددا يخددص الونقددات الدبلوماسددية بددين 

 البلدين".
أوباما لوزارة الدفاع  وأحا  باراك خنل اللديث التلفزيونى الذ  نقلته صليفة "مواري " اإلسرائيلية إن دعم

 والمؤسسات االستخبارية  ان أ بر ب ثير مما  ان فى ظل أ  إدارة أخر .
وقددال وزيددر الدددفاع اإلسددرائيلىق "أعتقددد مددن وجهددة نظددر   ددوزير للدددفاع أندده  ددان جيدددًا للغايددة  وعميقددًا جدددًا  

وور عميددق سددائد بددين الشددوب وأسددتطي  أن أر  التأييددد السياسددى للدولددة اإلسددرائيلية وأعتقددد أندده يوبددر عددن شدد
األمري ى".وأحددا  "ينبغددى لددى أن أقددول ل ددم بصددرالة أن هددذط اإلدارة فددى عهددد الددرئيس أوبامددا تسددهم بمجددال 

 األمن أ ثر من أ  شىء".
 2/8/2022، اليوم السابع، مصر

 
 

 مرسي رسالة إلى بيريز   إرسالتؤكد  "إسرائيل" 20
سددرائيلي شدديمون بيريددز امددس بددان رسددالة الددرئيس المصددري  ددد مسدداعد للددرئيس االق أأ   ب -القدددس الملتلددة 

ملمد مرسي ارسلتها السفارة المصرية فدي تدل ابيدب وسدملت بنشدرها. وقدال الدد المدوظفين فدي م تدب بيريدز 
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تأ ددنا مدنهم وطلبندا مدنهم التلقدق ان  دان باالم دان نشدرها »واحدا  «. استلمناها من السدفارة فدي تدل ابيدب»
 و انت القاهرة نفت ان ي ون مرسي بوث رسالة الى بيريز.«. دوا انه باالم ان نشرهاوبودها رجووا الينا وا 

 2/8/2022 ،الدستور، عّمان

 
 % من اإلسرائيميين غير راضين عن أدائو60 تراجع غير مسبوق في شعبية نتنياىو: 22

ة  اليوم الخميس في موقوها على الشب ” هآرتس“بين استطنع للرأي الوام اإلسرائيلي نشرت نتائجه صليفة 
تراجوددا  بيددرا فددي شددوبية رئدديس الل ومددة بنيددامين نتنيدداهو  علددى خلفيددة خطواتدده االقتصددادية األخيددرة  وفددرض 

% فقدددط مدددن اإلسدددرائيليين عدددن رحددداهم مدددن أداء رئددديس 12المزيدددد مدددن الحدددرائب. ووفدددق االسدددتطنع اعدددرب 
 سية وزير المالية يوفال شطاينتس.% فقط ممن شار وا في االستطنع إنهم يؤيدون سيا25الل ومة. وقال 

ولفتت صليفة "هآرتس" في توليقها على النتائج إلى أن هذط هي المرة األولى منذ تش يل ل ومة نتنياهو في 
% من 90% من اإلسرائيليين عن عدم رحاهم من أداء نتنياهو  بينما قال 90التي يورب فيها  2005أبريل

 عن أداء وزير المالية يوفال شطاينتس.اإلسرائيليين إنهم ئير راحين إطنقا 
وقالت الصليفة إن نتائج هذط االستطنع تؤ د تراج  شوبية نتنياهو  ثيرا فدي السدنوات األخيدرة  السديما وأن 

% مددن اإلسددرائيلية قددالوا إنهددم ئيددر راحددين عددن سياسددته  14 خددر اسددتطنع ئيددر مؤيددد لنتنيدداهو  أظهددر أن 
بميدزان إيجدابي فدي االسدتطنعات الوامدة  ولقدق أعلدى درجدة تأييدد لده بودد بينما التفظ نتنيداهو طيلدة الوقدت 

 صفقة شاليط.
 2/8/2022، 48عرب 

 
 اإلسرائيمي مجبر عمى دفع ثمن أخطاء نتنياىو المواطنموفاز:  22

 انتقد زعيم الموارحة اإلسرائيلي شاؤول موفاز  قرار رئيس الدوزراء اإلسدرائيلي بنيدامين نتنيداهو زيدادةق رام اهلل
 الحرائب والتخفيحات في الميزانية والتي مررها ووافق عليها مجلس الوزراء اإلسرائيلي أمس االثنين.

عدن موفداز قولده "إنده بدات  -في نبأ على موقوهدا اإلل تروندي -ونقلت صليفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية 
 لزاما على المواطن البسيط في إسرائيل أن يدف  ثمن أخطاء نتنياهو".

 2/8/2022، قدس، القدسال
 

 من عدم جاىزية جيش االحتالل ألي حرب قادمة إسرائيميةمخاوف  23
الوميدد "نسدفي ي تسدلر" مدن عددم  سدرائيليلّذر رئيس مر ز الجبهة الداخليدة التداب  للجديش اإلق القدس الملتلة

المستقبل القريب   جاهزية الدولة الوبرية بأي لال من األلوال للتوامل م  لرب ملتمل اندالعها حّدها في
 باستخدام السنح التقليدي أو ئير التقليدي.

   إندده فددي لددال توددرض 8-2وقددال تسددلر  فددي تصددريلات نشددرتها وسددائل اإلعددنم الوبريددة  اليددوم األربودداء )
ال يان الصهيوني لهجوم  يماوي؛ فإن الجبهة الداخلية تواني من تقصير  بير  ألن ال مامات الواقية متدوفرة 

في المائدة فقدط مدن السد ان فدي ليدب سديبقى نلدو أربودة منيدين شدخص دون  مامدات واقيدة لتدى  11لنلو 
 الوام المقبل.

ورأ  أن عددد الصدواريخ الملتمددل سدقوطها علدى مندداطق الجبهدة الداخليددة لنلدتنل فدي لددال انددالع مواجهددة 
اريخ التدي سدقطت علدى تدل مستقبلية م  "جهات موادية" سي ون أحوافًا محاعفة في القدوة والوددد مدن الصدو 
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الربي  "تل أبيب" خنل لرب لبنان الثانية  وأن  ال  الشقق والبيوت الصهيونية ستتتحّرر ليدث أن الجبهدة 
 في المائة فقط من الصهاينة. 10الداخلية تحمن لماية 

 2/8/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 مالحقة الصحفيين من يصّعدونمقربو نتنياىو  24
صددّود مسددؤولون فددي سددلطة البددث االسددرائيلية الرسددمية  ومددنهم مددن تددم توييندده فددي  قبرهددوم جرايسددي - الناصددرة

ارونة األخيرة  من منلقدتهم لصدلفيين  والتحدييق علدى وسدائل إعدنم أخدر   بذريودة أن مدواقفهم موارحدة 
 لسياسة الل ومة  وأنهم ال يورحون مواق  اليمين بش ل متوازن أمام ارراء األخر .

ل فتددرة قصدديرة  واجهددت القندداة الواشددرة للتلفزيددون االسددرائيلي حددائقة ماليددة  و انددت بلاجددة إلددى حددمانات وقبدد
ل وميدة  ددي تجتدداز األزمدة  إال أن م تددب نتنيدداهو اعتددرض علدى تقددديم الحددمانات  وجدر  اللددديث علنددا فددي 

واقفه  وقد ر ز مليط نتنياهو الللبة السياسية  أن نتنياهو ينتقم من القناة  بسبب أن مواقفها ال تنسجم م  م
علددى الصددلفي رفيدد  درو ددر  لتددى قيددل  إن شددرط تقددديم حددمانات للقندداة  هددو ابودداد درو ددر عددن النشددرات 

 االخبارية المر زية. 
 2/8/2022، الغد، عّمان

 
 بالجيش المتدينين الييود عمى التجنيد طال: "إسرائيل" تجبر قانونبنتياء العمل بعد ا 25

  أندده 2022-8-2الصددليفة اإلسددرائيلية فددي عددددها الصددادر األربودداء ” وت ألرونددوتيددديو“نشددرت ق و دداالت
والدذي يقحدي بتجنيدد   ”إيهدود بداراك“سيتم الومل بقانون التجنيد اإلجبداري الدذي أقدرط وزيدر الددفاع اإلسدرائيلي 

 الدينية. ” اللريديم“فما فوق بما فيهم أبناء طائفة  28الشباب اإلسرائيلي البال  
  عددن 2022-0-12قددد صددرح الثنثدداء ” بينددى جددانتس“ويٍد  خددر  ددان رئدديس االر ددان اإلسددرائيلي وعلددي صدد

أن هدذط المشد لة ليسدت ” مش لة تجنيد اللريديم بالجيش اإلسرائيلي في لقاء له مد  مجنددين بسدنح المظدنت
أللدددزاب مشددد لة عسددد رية ول نهدددا مشددد لة سياسدددية  مشددديرًا إلدددى أن الخدددن  لدددول القدددانون يدددأتي مدددن جاندددب ا

 ”. أن الجيش سيقبل بأي رأ  يتم االتفاق عليه بين األوساط السياسية” جانتس“اإلسرائيلية  وأحا  
الذي  ان يسمذ للطنب في المواهددة  2002و انت المل مة الوليا قد ألغت في فبراير الماحي قانون عام 

 2589الدذي عددل فدي عدام  2545ن عدام الدينية اليهودية بتأجيل الخدمة الوس رية. وبالتالي بدأ سريان قدانو 
عامددا بالخدمددة الوسدد رية االلزاميددة. ومددنذ وزيددر اللددرب إيهددود  28والددذي يقحددي بددإلزام جميدد  المددواطنين فددوق 

 . 2545باراك أمس  للجيش  شهرا والدا للتوصل إلى "اقتراح عملي" لتنفيذ قانون 
 2/8/2022، فمسطين أون الين

 
 ردنية لنقل البضائع التجاريةسكة حديد بين حيفا والحدود األ  26

ُ شدد  فددي اسددرائيل عددن الومددل بشدد ل سددري علددى ق امددال شددلادة -« الليدداة اإلل ترونيددة» -القدددس الملتلددة 
 مشروع س ة لديد تربط مدينة ليفا باللدود االردنية  بهد  نقل البحائ  بين البلدين عبر ميناء ليفا.

االسرائيلية صادقت الدى جاندب هدذا المشدروع علدى بنداء  وادعى وزير المواصنت يسرائيل  اتس ان الل ومة
خط س ة لديدية تبدا من بيسان وتصل الدى داخدل اللددود االردنيدة  وذلدك بالتنسديق مد  االوروبيدين وجهدات 

 رسمية مختلفة لحمان تصاريذ لشلن البحائ  بين البلدين.
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 2/8/2022، الحياة، لندن
 

 العتراض الصواريخ المضادة لمدبابات ريح"ل منظومة "معطف اليفعّ  الجيش اإلسرائيمي 27
  بتفويددل "منظومددة موطدد  2022-8-2 شددفت اذاعددة جدديش االلددتنل اإلسددرائيلي أن األخيددر قددام االربودداء 

 الريذ" المصممة العتراض الصواريخ المحادة للدبابات على اللدود م  قطاع ئزة. 
 2/8/2022، فمسطين أون الين

 
 اريخ مضادة لمسفنالبحرية اإلسرائيمية تختبر صو  28

 -اختتمت البلرية اإلسرائيلية تدريبات واسوة النطاق استمرت عدة أسدابي  بدإجراء أول تجربدة ق ئزة )أ ش أ 
 إلطنق صاروخ محاد للسفن من على متن سفينة. -منذ أ ثر من عقد 

اًل مدن زوارق وذ رت صليفة يديووت ألرونوت  اإلسدرائيلية  علدى موقوهدا اإلل تروندى مسداء اليدوم أن أسدطو 
صددواريخ بالبلريددة اإلسددرائيلية أ مددل أسددابي  مددن التدددريبات واسددوة النطدداق بمددا فددى ذلددك اختبددار صددواريخ مددن 

 سفينة إلى سفينة  والذ  أعلن أنه تم "بنجاح  امل".
 2/8/2022، اليوم السابع، مصر

 
 محمل إسرائيمي: ىناك مصمحة واضحة لمدولة العبرية بتعجيل إسقاط األسد 29

قددددال المللددددل للشددددؤون الوسدددد رية فددددي موقدددد  صددددليفة  يددددديووت ألرونددددوت  علددددى ق ددددد زهيددددر أندددددراوس رةالناصدددد
اإلنترنت  رون بن يشاي  إن هناك مصللة واحلة لد  إسدرائيل فدي التوجيدل بنهايدة نظدام الدرئيس السدوري 

الل ومددة بشددار األسددد  ألن ذلددك مددن شددأنه أن يقحددي علددى الللقددة األساسددية فددي الملددور اإليرانددي  بيددد أن 
اإلسرائيلية  أحا  المللدل  اتخدذت قرارهدا بوددم التددخل فيمدا يجدري فدي سدورية إال فدي لدال تورحدت الدبند 

 إلى خطر مباشر نتيجة لهذط األلداث.
 2/8/2022، القدس العربي، لندن

 
 فاة إسرائيمي ثان متأثرًا بحروقواحتجاجا عمى األوضاع االقتصادية: و  30

في إسددرائيلي متددأثرًا بددالجروح التددي أصدديب فيهددا عندددما اشددول النددار فددي نفسدده  تددو ق أ   ب -القدددس الملتلددة 
علمددًا اندده الثدداني الددذي يقدددم علددى ذلددك فددي ئحددون أسددبوعين التجاجددًا علددى األوحدداع االجتماعيددة  علددى مددا 

 اعلن مستشفى تل هشومير في تل أبيب امس.
 2/8/2022، الحياة، لندن

 
 حويل باحات األقصى لحدائق وفتح باب "النبي" التاريخيالمفتي العام لمقدس يحذر من مخطط لت 32

لذر المفتي الوام للقدس والديار الفلسطينية  ملمد لسين  اليوم األربواء  من خطورة ما يشاع عن نية 
االلتنل تلويل بالات المسجد األقصى المبارك إلى سالات عامة ولدائق تلمودية  وخطورة فتذ باب 

 ق  الواصل إلى مصلى البراق."النبي" التاريخي المغل
وأحا  لسين في تصريذ صلفي  أن سلطات االلتنل تهد  من وراء فتذ باب النبي التاريخي إلى 
الوصول لسالة البراق  وشب ة األنفاق التي تق  تلت المسجد األقصى بسهولة ويسر  دون لسيب وال 
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األقصى  في مسوى إلى هدم المسجد بود  رقيب  وهو ما وصفه بد"االنتهاك الخطير والجسيم للرمة المسجد
 ملاصرته بموالم يهودية تطغى على إسنميته."

وطالب المفتي الوام منظمة التربية والولوم والثقافة "اليونس و"  بالتدخل الفوري والسري  إلنقاذ ما يم ن إنقاذط 
تغير موالم المدينة المقدسة  من مدينة القدس الوربية  والوقو  في وجه ارلة الوس رية االسرائيلية التي 

واتخاذ القرارات الوملية لدرء األخطار الملدقة بالمسجد األقصى المبارك  ومدينة القدس والقحية 
 الفلسطينية.

 2/8/2022، 48عرب 
 

 إلى الصوم عشرين ساعة يوميًّا يضطرونأسرى "عتصيون"  32
يون" يجبرون على الصوم لوشرين أ د  األسير ملمد النجار  عبر نادي األسير  على أن أسر  "عتص

ساعة نتيجة تأخير تقديم الطوام لهم  والذي يقدم في تمام الساعة اللادية عشر لين  مبينا أن نوعية الطوام 
وأحا  األسير النجار لملامية النادي بأن األسر  وفي أئلب األليان يصومون دون  و ميته سيئين.

ا قام األسير بتقديم التجاجاته المت ررة أمام إدارة الموتقل عاقبته سلور بسبب سوء الطوام  مبينا بأنه وعندم
 عدة مرات من خنل عزله عن باقي األسر .

 2/8/2022، 48عرب 
 

 بالضرب عمى األسيرين المضربين الصفدي والبرق االعتداءنادي األسير:  33
أن قوات "مصللة السجون رام اهللق صرح مدير الولدة القانونية في نادي األسير الملامي جواد بولس ب

جاء تصريذ بولس عقب  اإلسرائيلية" اعتدت على األسيرين المحربين لسن الصفدي واألسير سامر البرق.
 زيارة قام بها لألسيرين في "عيادة سجن الرملة "منذ الصباح وانتهت مساء أمس.

 2/8/2022، األيام، رام اهلل
 

  األسرىالصرع في صفوف و النفسية  اإلمراضاهلل: تزايد اإلصابات ب راموزارة األسرى في  34
اسير فلسطيني في سجونها بينهم نساء  4100رام اهلل د وليد عوضق فيما تواصل اسرائيل اعتقال ا ثر من 

واطفال اوحلت مصادر متابوة لملفهم بان االصابة بامراض الصرع واالمراض النفسية في تصاعد مستمر 
 ون االلتنل والسجانين التن يل بهم جسديا ونفسيا.بصفو  االسر  جراء مواصلة ادارة سج

أفاد تقرير لوزارة األسر  الفلسطينية أن ظاهرة اإلصابة بأمراض الصرع واألمراض النفسية تتصاعد في 
صفو  األسر  بسبب الحغوطات التي يتورحون لها وعدم توفر الونج النزم لللاالت المصابة بأمراض 

 نفسية.
 2/8/2022، القدس العربي، لندن

 
 تجاه القرارة ونزوح عشرات المزارعين عن أراضييم القصفخان يونس: تواصل  35

ملمد الجملق واصلت دبابات ونقاط مراقبة عس رية إسرائيلية منتشرة على طول خط التلديد   -خان يونس 
 .عمليات القص  بصورة متفرقة طوال نهار أمس  مستهدفة قر  وبلدات تق  شرق ملافظة خان يونس
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وأفادت مصادر مللية لد"األيام" بأن دبابات إسرائيلية  انت منتشرة على طول خط التلديد  أطلقت النار من 
الرشاشات الثقيلة والمتوسطة تجاط بلدة القرارة اللدودية شرق خان يونس  و ذلك مناطق متفرقة تق  في 

 مليط موبر " يسوفيم".
 ورة لم توق  إصابات في صفو  المواطنين  ول نها وأوحلت المصادر ذاتها أن عمليات القص  المذ

تسببت في خلق لالة من الذعر والهل  في صفو  المزارعين  الذين أجبروا على إخنء أراحيهم الزراعية 
 والفرار خشية التورض لألذ .

إلى ذلك وفي سياق متصل  عززت قوات االلتنل من انتشارها بملاذاة بلدات وقر  شرق الملافظة يوم 
 أمس  بود أن دفوت بالمزيد من الدبابات وناقنت الجند المصفلة للمنطقة المذ ورة.

 2/8/2022، األيام، رام اهلل
 

 المستوطنين إزعاجبالخميل لعدم  اإلبراىيميرفع األذان في الحرم  يمنع اإلسرائيميالجيش  36
ن مواصلة قوات االلتنل م األربواءرام اهلل د وليد عوضق اشت ى س ان الخليل جنوب الحفة الغربية 

المستوطنين الذين يواصل التن يل  إزعاجبالمدينة لودم  اإلبراهيميمن  رف  ارذان في اللرم  اإلسرائيلي
 بالمواطنين واالعتداء عليهم على مرأ  ومسم  جيش االلتنل.

بواء بأن سلطات االلتنل اإلسرائيلي منوت رف  وأ دت وزارة األوقا  والشؤون الدينية الفلسطينية األر 
 مرة خنل شهر تموز المنصرم. 10األذان في اللرم اإلبراهيمي الشري  

وقالت الوزارة  في تقرير لها  إنه يتم من  رف  األذان في اللرم اإلبراهيمي الشري   بلجة إزعاج 
  متجاهلين جمي  القوانين واألنظمة والشرائ  المستوطنين الذين يتواجدون في القسم المستولى عليه من اللرم

 الدولية  التي تؤّمن بدورها لرية الوبادة والوصول إلى األما ن الدينية بأمن وأمان .
 2/8/2022، القدس العربي، لندن

 
 ء يردا عمى اإلعالن المس يمرس يمعاريف: الفمسطينيون انتقموا لمرئيس المصر  37

اإلسرائيلية إن الفلسطينيين انتقموا للرئيس المصر  ملمد مرسى  قالت صليفة "مواري "ق ملمود مليى
 الذ  يوجه اإلهانة لمرسى. اإلسرائيليبإعدادهم لفيلم تم تصويرط خصيصا للرد على الفيلم 

وقالت الصليفة الوبرية فى تقرير لها اليوم األربواء  تلت عنوان "شاهدو فيلم االنتقام الفلسطينى من قطاع 
نيين من قطاع ئزة رفووا فيلم انتقام للرئيس مرسى على موق  اليوتيوب" ردًا على الفيلم ئزة" إن فلسطي

 الدعائى إلعادة بناء "الهي ل اليهود " والذ  أهين فيه مرسى وجر ردود أفوال ئاحبة فى الوطن الوربى.
وتل أبيب  أما الفيلم و شفت مواري  أن مشهد الفيديو اإلسرائيلى  اد أن يسبب أزمة دبلوماسية بين القاهرة 

الفلسطينى فهو فيلم ُرف  على موق  "اليو تيوب" بأيٍد فلسطينية وال يش ل ردًا رسميًا لوزارة الخارجية المصرية 
 مما رف  اللنج عنها.

 2/8/2022، اليوم السابع، مصر
 

  "فمسطين مباشر" البث التجريبي لقناة طالقعن ان يعمنالتمفزيون الفمسطيني  38
 ”.فلسطين مباشر“فزيون الفلسطيني الرسمي أمس  عن انطنق البث التجريبي لقناة أعلن التل
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وذ ر التلفزيون  في بيان صلفي  أنه يم ن للمشاهدين التقاط بث القناة التجريبي على القمر الصناعي 
وأوحذ أن قناة البث المباشر ستقوم ببث  ترميز. 20100فيرت ال و 22410على تردد ” نايل سات“

اليات الرسمية والشوبية والمهرجانات الثقافية والفنية وورش الومل والندوات  على أن ينطلق بثها الرسمي الفو
 في األول من يناير/ انون الثاني المقبل.

 2/8/2022، الخميج، الشارقة 
 

 تشكل لجانا لتمقي طمبات أبناء المخيمات  لاللتحاق بالجامعات "الفمسطينيةالشؤون : "انمّ ع 39
ش لت دائرة الشؤون الفلسطينية لجانا رئيسدة فدي الددائرة ولجاندا فرعيدة فدي المخيمدات ق ماجد القرعان -عمان 

لتلقي طلبات ابناء وبنات المخيمات الرائبين في االستفادة من الم رمة المل ية السامية لنلتلداق بالجامودات 
 لوقرباوي.الرسمية  وفقا لمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس ملمود ا

واوحذ ان هذط اللجان ستبدأ مهدام عملهدا اعتبدارا مدن السدبت المقبدل بودد اعدنن نتدائج الثانويدة الوامدة مسداء 
الجمودة  مبينددا ان اللجدان الفرعيددة سدتتلقق مددن تطبيدق شددروط الم رمدة علددى المتقددمين وخصوصددا مدا يتولددق 

 دارس و الة الغوث )االونروا .بشرط الس ن في المخيم الموني واتمام المرللة االعدادية في م
 مقودا موزعة على جمي  الجاموات الرسمية. 110يذ ر ان عدد مقاعد الم رمة السامية للمخيمات يبل  

 2/8/2022، الدستور، عّمان
 

 ساحة المسجد األقصى إلى حدائق عامة اعتداء إسرائيمي صارخ تحويل: االردني وزير األوقاف 40
وقددا  والشددؤون والمقدسددات اإلسددنمية عبدالسددنم الوبددادي إن "المددزاعم التددي قددال وزيددر األ ق )بتددرا  -عمددان 

تطلقهددا سددلطات االلددتنل اإلسددرائيلي بددأن سددالات المسددجد األقصددى سددالات عامددة مرفوحددة رفحددا قاطوددا  
 وهي تش ل اعتداء صارخا على لرمة المسجد األقصى".

ت ددررة واقتلددام المسددجد المبددارك مددن قبددل وأحددا  الوبددادي فددي تصددريلات صددلفية أمددس إن "االنتها ددات الم
عناصددر متودددددة بمدددا فيهددا جندددود االلدددتنل أمدددر يدددنس المسدددجد األقصدددى ويسددديء للرمتدده إسددداءة بالغدددة وهدددو 
ثارة لمشاعر المسلمين الذين يش ل المسدجد األقصدى المبدارك جدزءا مدن عقيددتهم  مخال  لنتفاقيات الدولية وا 

 لن يقبلوا اإلساءة إليه".
 2/8/2022، نالغد، عّما

 
 

 لبيت المقدس يدعو لحماية القدس اإلسالميالمؤتمر : انعمّ  42
دعدت الهيئدة التنفيذيدة للمدؤتمر اإلسدنمي لبيدت المقددس قدادة االمدة الوربيدة واالسدنمية ممثلدة  ق)بترا -عمان 

  دولدي بمنظمة التوداون االسدنمي وجامودة الددول الوربيدة التخداذ اجدراءات و ليدات فوالدة وعمليدة علدى مسدتو 
 لتفويل القرارات الصادرة عن منظمة االمم المتلدة ومجلس االمن الدولي.

وا دت في بيان صلفي عقب اجتماع عقدته في عمان أمس وحم عددا  بيرا مدن الولمداء واالسداتذة خطدورة 
االوحدداع الراهنددة التددي تمددر بهددا المقدسددات الدينيددة فددي القدددس وفلسددطين ومددا يتوددرض لدده المسددجد االقصددى 

مبددارك والمقدسدديون مددن ارهدداب وانددذارات بهدددم للمنددازل واقامددة المتنزهددات السدديالية والمشدداري  االسدددتيطانية ال
م انها بود مصادرة االرض وطرد س انها  مشيرة الى ان هذط االعتداءات الصهيونية على المقدسات الدينيدة 
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ات الصددهيونية الملتلددة تددأتي حددمن مخطددط صددهيوني خطيددر يددتم تنفيددذط علددى مرالددل   ليددث تسددتغل السددلط
 االلداث والظرو  االقليمية والدولية لتنفيذ ذلك المخطط. 

وناشدت الهيئة في بيانها الهيئات والمنظمات الوالمية ئير الل ومية لتقوم بدورها دفاعا عن الشرعية الدولية 
القددس الشدري   ولقوق الشدوب الوربدي الفلسدطيني فدي الددفاع عدن أرحده واقامدة دولتده المسدتقلة وعاصدمتها 

 مشيدة بالدور األردني في رفض اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االلتنل حد المقدسات اإلسنمية.
 2/8/2022، الغد، عّمان

 
 الرئيس المبناني يدعو الستراتيجية دفاع تتصدى لمخططات الكيان  42

بالويدد السداب  والسدتين للجديش أ د الرئيس اللبناني ميشال سليمان  أمدس  خدنل التفدال  ”قالخليج“ -بيروت 
أّن الدولة لن تقبل بإجبار الجيش على التخلّدي عدن واجبده فدي أّيدة بقودة مدن لبندان  مشدددًا علدى أال   اللبناني

شرا ة م  الجيش والقدو  الشدرعّية الرسدمّية فدي األمدن والسديادة والت دار القدوة التدي هدي لدق لصدري للدولدة  
 ألهدا  خارجة عن التوافق الوطني. ورافحًا السنح المنتشر عشوائياً 

وشددددد سدددليمان علدددى أن اللاجدددة ملّلدددة لوحددد  اسدددتراتيجية وطنيدددة للددددفاع تجمددد  القددددرات الوطنيدددة للتصددددي 
وفيمددا جدددد التأ يددد علددى ليدداد لبنددان عددن سياسددة الملدداور وعددن الصددراعات ”. االسددرائيلي“لمخططددات الودددو 

ل لبنان ممرا للسنح والمسللين  ل نه شّدد على عدم تلييدط عن الوربّية واإلقليمّية  وأ د الجيش سيمن  تلوي
مليطددده وقحدددايا الودددرب الملقّدددة  السدددّيما القحدددية الفلسدددطينّية مؤ ددددًا لدددّق النجئدددين الفلسدددطينيين فدددي الودددودة 

 ورفض أّي ش ل من أش ال التوطين  مجددا دعوة اللبنانيين اللتزام لقيقي باتفاق الطائ .
 2/8/2022، الخميج، الشارقة

 
 رومني تشكل تجاىاًل غير مسبوق لمحقوق التاريخية لمشعب الفمسطيني تصريحاتالعربي: نبيل  43

نبيل الوربي  عن استيائه الشديد من التصريلات ئير  .أعرب األمين الوام للجاموة الوربية د قالقاهرة
ميت رومني  والتي اعتبر فيها المثيرة للجدل التي أطلقها المرشذ الجمهوري النتخابات الرئاسة األمري ية 

. واعتبر الوربي أن هذط التصريلات تتناقض م  المواق  التي التزمها الرؤساء "إسرائيلد"القدس عاصمة ل
  "لقدس الشرقيةد"اوالل ومات األمري ية المتواقبة  من جمهورية وديموقراطية  في شأن الوح  القانوني ل

  وهو ما 2590ينة جزءًا من األراحي الفلسطينية الملتلة عام والتي أ د الجمي  فيها على اعتبار المد
نصت عليه قرارات األمم المتلدة وجمي  الوثائق المرجوية المتولقة بالقحية الفلسطينية  وأسس لل 

 الدولتين.
إن مثل تلك التصريلات التي تدخل في إطار لملة المزايدات في االنتخابات "وقال الوربي في بيانق 

. وطالب "األمري ية  تش ل تجاهًن ئير مسبوق لللقوق التاريخية المشروعة للشوب الفلسطينيالرئاسية 
إعادة تقويم موقفه  الذي يمثل استفزازًا لمشاعر الورب والمسلمين والمسيليين من أبناء القدس "رومني بد

الوادل والدائم في منطقة الشرقية  ويللق أشد الحرر بالمصالذ األمري ية والجهود المبذولة لتلقيق السنم 
الشرق األوسط وفقًا للمرجويات المتفق عليها  وفي مقدمها لق الشوب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية 

 ."وعاصمتها القدس الشرقية 2590المستقلة على لدود عام 
 2/8/2022الحياة، لندن، 
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 لحماية القدسالمقدس" يدعو لتفعيل القرارات األممية  لبيت"المؤتمر اإلسالمي  44
وّجه "المؤتمر اإلسنمي لبيت المقدس" دعوة لجاموة الدول الوربية ومنظمة التواون اإلسنمي  قعّمان

التخاذ إجراءات فوالة وعملية على مستو  دولي لتفويل القرارات األممية بشأن االنتها ات اإلسرائيلية في 
  في الواصمة 2/8في ختام اجتماعها يوم األربواء وقالت الهيئة التنفيذية للمؤتمر  مدينة القدس الملتلة.

األردنية عّمان  إن ما تتوّرض له المقدسات الدينية في القدس و اّفة األراحي الفلسطينية الملتلة من إرهاب 
نذارات بالهدم تأتي حمن مخطط إسرائيلي خطير يتم تنفيذط على مرالل بليث تستغل سلطات االلتنل  وا 

وطالبت األمين الوام لمنظمة األمم المتلدة ورئيس مجلس  قليمية والدولية لتنفيذط.األلداث والظرو  اإل
األمن الدولي باتخاذ إجراءات عملية لوق  االعتداءات التي تقوم بها سلطات االلتنل في األراحي 

حفاء صبغة يهودية عليه ال  الفلسطينية الملتلة في ملاولة لفرض واق  استيطاني وسلب تراث إسنمي وا 
 تمت إلى ذلك التراث بصلة دينية وتاريخية.

 2/8/2022قدس برس، 
 

 ـ"إسرائيل"الطعن في براءة مبارك في قضية تصدير الغاز ل 45
أودعت نيابة استئنا  القاهرة طونها على براءة الرئيس المصري السابق  لسني مبارك  من اتهامه  القاهرةق

يونيو الماحي خنل  /ت تبرئته منها مطل  شهر لزيرانبقحية تصدير الغاز لل يان الصهيوني  والتي تم
 ملا مته م  نجليه ووزير داخليته لبيب الوادلي في قحية قتل المتظاهرين.

وطونت النيابة على الل م ببراءة مبارك من تهمتي االشتراك في تربيذ الغير  واإلحرار الومدي بالمال 
األسبق سامذ فهمي على إسناد البي  والتصدير للغاز الوام وعدم وجود اتفاق بينه وبين وزير البترول 

 الطبيوي إلى شر ة ئاز الشرق األوسط المملو ة للسين سالم .
وقالت النيابة إن هذا الل م يخال  الثابت باألوراق والتلقيقات  إذ شهد نائبه عمر سليمان بأن مبارك تدخل 

أصدر لسني  "إسرائيلد"وق  تصدير البترول لوتسويرط  ألنه بود ت "إسرائيلد"في موحوع تصدير الغاز ل
بتصدير الغاز إليها  بداًل من البترول لتى يتجنب نشوب لرب بين مصر  2000مبارك قرارط خنل عام 

  وتشاور م  وزير البترول  نذاك سامذ فهمي ورئيس الوزراء األسبق عاط  عبيد  وتم االتفاق "إسرائيل"و
 ."يلإسرائد"على تصدير الغاز المصري ل

 2/8/2022الخميج، الشارقة، 
 : رسالة مرسي لبيريز أمر بروتوكولي وتمت من خالل القنوات الدبموماسية"السابعاليوم لـ" مصدر 46

اليوم الساب   إرسال رئاسة الجمهورية رسالة من الرئيس جريدة مطل  ل يأ د مصدر مصر ق يوس  أيوب
سبق أن  يعلى الرسالة الت هذط الرسالة جاءت رداً  شيمون بيريز  وقال إن اإلسرائيليملمد مرسى لنظيرط 

 بوث بها بيريز لمرسى لتهنئته بتوليه الرئاسة  وبللول شهر رمحان.
ترد لرئاسة  التيوقال المصدر  إن الرسالة تمت بش ل بروتو ولى  ما هو موتاد للرد على البرقيات 

ى برقية بيريز إلى السفارة المصرية بتل الجمهورية من الدول  ليث قامت إدارة المراسم بإرسال الرد عل
قامت بدورها بإرسال الرسالة لم تب بيريز  وأبد  المصدر توجبه من نفى رئاسة الجمهورية  يأبيب  الت

ألمر الرسالة  وقال "الرسالة تمت من خنل القنوات الدبلوماسية وبش ل صليذ  وال يليق بالرئاسة أن 
 تنفيها".

 2/8/2022اليوم السابع، القاىرة، 
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 وثائقياً  إسرائيمي وصل ليبيا وصور فيمماً  تصوير: طاقم يديعوت أحرونوت 47

ن اإلعنمي اإلسرائيلي  عمانوئيل روزين  أيديووت ألرونوت جريدة  ذ رتزهير أندراوسق  -الناصرة 
أسبوعين  لين المراسل الموتمد للقناة الواشرة في التلفزيون اإلسرائيلي  تورض للتوقي  مرتين في ليبيا  قبل 

 ان يقوم م  مصور وفني صوت إسرائيليين  بإعداد تقارير عن ليبيا ما بود القذافي  على لد قول 
وقال روزين  إنه والمصور جيرمي فورتنوي ومهندس الصوت ميخائيل او ي  المصادر في تل أبيب.

رة قادمة من روما  هاريس  وصلوا قبل أسبوعين إلى الواصمة الليبية  طرابلس الغرب  على متن طائ
وبلوزتهم جوازات سفر أجنبية  وبدأ الطاقم الثنثي بتصوير تقرير من خنل مرافقتهم لرئيس الجالية 

 اليهودية في ليبيا  رفائيل لوزون.
وبلسب اإلعنمي اإلسرائيلي فقد تمت عملية توقيفه م  زميليه  في المرة األولى  بود االنتهاء من تصوير 

أما فيما يتولق بوملية التوقي  الثانية فقال اإلعنمي اإلسرائيلي  في طرابلس القديمة. التقرير عن لوزون
للجريدة الوبرية إنها تمت عندما وصل م  مرافقيه إلى بنغازي  لتصوير تقرير عن اللاخام لوزون والمنزل 

ي الذي أعدط في ليبيا وأ د روزين ليديووت ألرونوت على أن الفيلم الوثائق الذي ولد فيه في تلك المدينة.
 في القناة الواشرة التجارية. سيتم بثه قريباً 

 2/8/2022، لندن، القدس العربي
 

 ومصممون عمى منع إيران من الحصول عمى أسمحة نووية "إسرائيل"بانيتا: نحن ممتزمون بأمن  48
رئيس الوزراء  ئهنظير مجليق قال وزير الدفاع األمري ي  ليون بانيتا  أمس  بود لقا - لندن  تل أبيب

إنني أقوم بزيارتي وتغيرات واهتزازات  بيرة تلدث في المنطقة. وصلت ارن "اإلسرائيلي  بنيامين نتنياهوق 
مهد الربي  الوربي  وزرت مصر وارن أزور إسرائيل  ثم أتوجه إلى األردن.   من زيارة قمت بها إلى تونس

ق من أعمال الون  التي تجري في سوريا المجاورة ومن إسرائيل والواليات المتلدة تشار ان القلق الومي
الطمولات النووية اإليرانية. وأود أن أ رر الموق  األمري ي بما يتولق بإيرانق لن نسمذ إليران بتطوير 
. "أسللة نووية. نقطة. لن نسمذ لهم بتطوير أسللة نووية ونستنفد  ل الخيارات بهد  من  لدوث ذلك

وب اإلسرائيلي تورفون أن هناك عدة أشياء لم ولن تتغيرق الواليات المتلدة تق  إلى أود أنك والش"وأحا ق 
جانب إسرائيل بش ل راسخ والتزامنا بأمن إسرائيل وبأمن مواطنيها قوي  الصخرة. أرجو أن ال يق  أي خطأ 

د. وأود أن في فهم هذا. وسنواصل الومل بلزم من أجل من  إيران من اللصول على أسللة نووية إلى األب
سرائيل في القرن الد . 22أش رك على صداقتك وعلى دعمك بدف  الونقات األمنية بين الواليات المتلدة وا 

أتطل  إلى الومل موك وم  وزير الدفاع باراك لحمان التفوق الوس ري النوعي إلسرائيل  ودعم مواصلة 
أريد أن تور  أن الواليات المتلدة تق  إلى  الجهود الرامية إلى دف  السنم الشامل والدائم ولل الدولتين.

 ."جانب م. نلن ملتزمون بأمن إسرائيل ومصممون على من  إيران من اللصول على أسللة نووية
والواليات المتلدة في موق  والد من ليث من  التسلذ اإليراني النووي  ول ن  "إسرائيل"وقال بانيتا إن 

إيران تطور السنح النووي وتواصل دعمها للرئيس ". وقالق "لالخطر اإليراني ال يقتصر على إسرائي"
 ."السوري بشار األسد ولسرهاب الوالمي وللزب اهلل. وفي هذا تهديد للوالم  له
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وجاءت تصريلات بانيتا في مؤتمر صلافي عقدط م  نظيرط اإلسرائيلي  إيهود باراك  في عسقنن في 
 ق  نظام القبة اللديدية المحادة للصواريخ الذي تموله جزئياً جنوب فلسطين الملتلة  خنل زيارة إلى مو 

 الواليات المتلدة.
 2/8/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 قد تضرب إيران قبل االنتخابات األميركية "إسرائيل": أمريكيباحث  49

ادة قال  بير بالثي موهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ديفيد ما وفس ي إن ق قسويد عريقات - واشنطن
يقرون بودم قدرة بندهم على مهاجمة إيران دون دعم أمير ي  بير  ل ن مرور الوقت قد يدفوها  "إسرائيل"

للهجوم ولدها  ورأ  أن الهجوم يجب أن ي ون قبل االنتخابات الرئاسية "إذ سيترتب على انتخابات تشرين 
مني  فلن ي ون لديها طواقم الومل ال افي ر  أوالمقبل  فترة مبيت عمل  ففي لال فوز أوباما  / نوفميرالثاني

 ".2021لتى أواخر ربي  
سرائيلق تقارير منطقة 2/8 جاء ذلك خنل ندوة نظمها الموهد  يوم األربواء   في واشنطن  بونوان "مصر وا 

سرائيل  لمراقبة  تتغير"  ناقشت نتائج وانطباعات بالثي الموهد  الذي أمحوا أسابي  في من مصر وا 
السياسية الدراماتي ية في المنطقة ومواينة ردود فول ل ومة "بنيامين نتنياهو"  في التوامل م  هذط التغيرات 

 التغيرات وفق "االعتبارات اإلستراتيجية للتوامل م  الخطر النووي اإليراني الذي تحيق نافذته".
 2/8/2022، القدس، القدس

 
 الخارجية رصيد ألوباما جولتوىفوات رومني في  50

درجت الوادة أن يستفيد مرشلو الرئاسة األمري ية من جوالتهم الخارجية  في رسم ق جويس  رم - واشنطن
صورة قيادية أمام الرأي الوام في بندهم. ل ن جولة المرشذ الجمهوري ميت رومني اللافلة بالهفوات 

  عودته إلى الواليات وبولندا  أحلت استثناًء وأطلقت م "إسرائيل"واألخطاء االستراتيجية  في بريطانيا و
 المتلدة  جداًل لول مد  استودادط لقيادة البند   ما أحّرت به في استطنعات الرأي.

إسرائيلي على  "لحاري"تلميله إلى تفّوق ومنها أخطاء رومني المتتالية في رللة األيام الستة  
ذ وقت طويل ألّي مرشذ للرئاسة الفلسطينيين  جولت جولته على عواصم لليفة للواليات المتلدة  األسوأ من

وانو س ذلك في وسائل اإلعنم األمري ية  إذ وحوت مجلة نيوزويك على ئنفها صورة لرومني  األمري ية.
.  ما تلدثت جريدة نيويورك بوست في "حوي  للقيادة"ولولها عنمة استفهام  متسائلة هل هو مرشذ 
الواليات المتلدة في الخارج  إذا انُتِخب رئيسًا  فيما انتقد افتتالية عن الحرر الذي قد يللقه رومني بسموة 

  إحافة إلى "عدم خروجه من القرن الوشرين" تّاب في جريدة واشنطن بوست نهج المرشذ الجمهوري و
 ارتهانه للنهج اليميني في اللزب الجمهوري  والذي ساد خنل واليتي الرئيس السابق جورج بوش االبن.

مقابل  %40ي لمؤسسة ئالوب تراجوًا في شوبية رومني  بمودل نقطتين أمام أوباما )وع س استطنع يوم
ألوباما.  ما منذ  41مقابل  %49   بودما  ان قبل جولته في الخارج متقّدمًا على الرئيس األمري ي بد41

وفلوريدا  استطنع أعّدته جريدة نيويورك تايمز وشب ة سي بي أس قفزة أ بر ألوباما في واليتي أوهايو 
 نقطة في بنسلفانيا. 22نقاط  وبمودل  9بمودل 

 2/8/2022الحياة، لندن، 
 



 
 
 

 

 

           23ص                                    2582العدد:                2/8/2022 الخميس التاريخ:

 خبير في البنك الدولي: المباني الشاىقة والسيارات الفارىة في الضفة وىم وسراب 52
يقول الخبير في البنك الدولي جون ناصر إنه " لما اجتزت بالسيارة الجدار الذي يليط بمدينة رام ق القدس
فلسطينية  أذهلني عدد المباني الشاهقة تلت اإلنشاء  والسيارات الفارهة الوديدة وألدث المقاهي. اهلل ال

ويبدو للناظر و أن رام اهلل مدينة  بر  تنمو بسرعة لبلد مزدهر متوسط الدخل. ئير أنني أعلم أن هذا وهم 
ية للحفة الغربية  وفي وسراب. فهو يخفي الفقر المدق  الذي يوص  بقطاع ئزة  وفي المناطق الريف

مخيمات النجئين المتناثرة. وما أن يوبر المرء لاجز التفتيش إلى ئزة  وهو أمر ال يتاح عمله إال لقليل 
من الناس  لتى تختفي السيارات الباهظة الثمن  لتلل مللها الوربات التي تجرها اللمير وأ وام القمامة 

 وبؤس س ان تلت اللصار".
نة له على موق  البنك الدولي إلى أنهق خنل عملي م  السلطة الفلسطينية  أثار ويشير ناصر في مدو 

إعجابي إخنص موظفيها وما لققوط من تقدم في بناء المؤسسات لدولة في المستقبل. ول ن ال يم ن لدولة 
ي ظل أن تنجذ بدون اقتصاد يقودط القطاع الخاص ويتمت  بمقومات االستدامة  وهو ما ال يم ن تلقيقه ف

القيود الثقيلة التي تفرحها الل ومة اإلسرائيلية على اللر ة واللصول على الموارد مثل األرض والمياط 
 والطي  ال هرومغناطيسي النزم لنتصاالت السل ية والنسل ية اللديثة".

 2/8/2022، 48موقع عرب 
 

 التي تعطل المصالحة التدخالت الخارجية ىيو : االنتخابات ليست حاًل التشريعيرئيس المجمس  52
دوت  ددومق قددال رئدديس المجلددس التشددريوي الفلسددطيني  القيددادي فددي لر ددة "لمدداس"  الددد تور عزيددز -رام اهلل

دويك  بأن االنتخابات "لم ت ن لًن في أي يدوم مدن األيدام" وان اجدراء االنتخابدات البلديدة فدي الحدفة الغربيدة 
 وي رس االنقسام"."قد يفجر الصراع الداخلي للد ال يم ن تطويقه  

واحددددا  خددددنل مقابلددددة خاصددددة مدددد  موقدددد " القدددددس"دوت  ددددوم  أن "التدددددخنت الخارجيددددة هددددي التددددي توطددددل 
المصددداللة"  مشددديرًا الدددى أن هنددداك اعترافدددًا ئربيدددا حدددمنيًا بلر دددة لمددداس. ووصددد  دويدددك النظدددام السدددوري بدددد 

 يا بشيء"."الفرعوني الد تاتوري" وقال ان لماس "خرجت من هناك دون أن تلزمها سور 
 وفيما يلي نص المقابلة التي أجراها موق  دوت  وم  م  الدويكق

 
 )س  هناك إجتماع مرتقب لك م  الرئيس ملمود عباس  ماهي المواحي  التي سيناقشها االجتماع؟

 
الدويكق هاتفني سيادة الرئيس أبو مازن وهنأني بالسنمة  وبلثت موه موحوع عقد لقاء  ومازلنا م  األخوة 

ي المواق  االجتماعية والسياسية المتقدمةو نبلث في الزمان والم ان  واألئلب أنده سدي ون فدي المقاطودة  ذو 
والترتيبددددات النهائيددددة لددددم توحدددد  بشدددد ل نهددددائي  ال توجددددود أجندددددة موينددددة سنناقشددددها  باألئلددددب سدددديتم مناقشددددة 

االلتنل والقحدية الفلسدطينية  المصاللة لتلري ها  والوحد  السياسدي الفلسدطيني الدداخلي والودام  المتولدق بد
وسنر ز عل إيجابيات اتفاقيات المصاللة السابقة لنتجاوز نقاط الحو  فيها  وملاولة االستفادة من الربيد  

 الوربي من أجل إنجاز المصاللة  ألنها حرورة وطنية وشرعية ال يجب التخلي عنها.
 

المسؤولية عدن توطيدل المصداللة  برأيدك مدن  )س  هناك إتهامات متبادلة بين لر تي "فتذ" و"لماس" بشأن
 يوطلها؟
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الدددويكق رأيددي واحددذ فددي موحددوع المصدداللة  مصدديبتنا فددي سددالتنا الفلسددطينية هددذا االلددتنل الجدداثم علددى 
صددددورنا  والدددذي يريدددد أن يفدددرض أجندتددده باسدددتمرار  وبالتدددالي تبقدددى اليدددد الفلسدددطينية م بلدددة بهدددذا االلدددتنل 

جراءاتددده  وأدعدددو إلدددى  ددد   التددددخل الخدددارجي فدددي الشدددأن الفلسدددطيني الدددداخلي  إذا اسدددتطونا إيقدددا  التددددخل وا 
 الخارجي في تقديري لن يبق هناك أي مش لة.

 
 )س  من تقصد بالخارج أمري ا  وأيران ؟

 
سددرائيل  ال أعتقددد أن إيددران لهددا تددأثير علددى الجانددب الفلسددطيني فددي شدديء  وأنددا أو ددد فيمددا  الواليددات المتلدددة وا 

قوي  ومنلظتي لأللداث أن فصيًن  بيرا مثل "لمداس"  دان فدي سدوريا  وخدرج مدن هنداك دون أعلم من مو 
يدران  أن تلزمه سوريا بشيء  وسوريا األقرب وفيها م اتب اللر ة لم تستط  إلزام اللر ة بتبني أي موق   وا 

األمري يدة تددرفض هدي األبودد وهددي ال تدؤثر علددى قدرارات لمدداس  فدي المقابدل نسددم  وندر  أن وزارة الخارجيددة 
المصاللة ش ًن وموحوعا و ذلك القيادات اإلسدرائيلية  لدم نسدم  ولدو مدرة والددة أن طرفدًا عربيدًا أو إسدنميًا 

 يرفض المصاللة.
 

 )س  برأيك ما السبيل الذي تراط للخروج من االنقسام الفلسطيني ولدف  عملية المصاللة؟
 

بقة  والجهد المحني الدذي بلغده األخدوة المصدريون  ونوطدي دويكق )المخرج  هو أن نر ز على المرللة السا
 القيادة الجديدة في مصر الفرصة لتنجز هذط المصاللة.

 
 )س  االنتخابات البلدية ستجر  خنل األشهر المقبلة في الحفة الغربية   ي  تنظر إلى هذط المسألة؟

 
االنتخابددات سددتفاقم مددن الوحدد  اللددالي   دويددكق فددي تقددديري االنتخابددات لددم ت ددن لددًن فددي أي يددوم مددن األيددام 

لسني مبارك لجأ لننتخابات للخروج من أزمته الداخلية ول نها  انت المودول الدذي هددم نظامده  االنتخابدات 
فدددي موظدددم األليدددان ال ت ددددون لدددن بقددددر مدددا ت ددددون مفاقمدددة للمشدددا ل الداخليدددة  وأخشددددى أنددده إذا لجأندددا إلددددى 

فدي فخدينق أولهمدا ت دريس االنقسدام وجولده لددثا تاريخيدا ال يم دن الف داك االنتخابات الملليدة قدد ن دون وقوندا 
مندده وهددذا مددا ال يجددب أن ي ددون  واألمددر الثدداني هددو أن يتفجددر الصددراع الددداخلي للددد ال يم ددن تطويقدده  وهددذا 

 أمر مؤس . يجب أن نراج  هذا القرار  ما راجوناط في المرات السابقة.
 

توجه إلددى األمددم المتلدددة مددرة أخددر  لنيددل عحددو مراقددب فددي الجمويددة )س  الددرئيس ابددو مددازن أعلددن أندده سددي
 الوامة  هل تتفق لماس م  هذا التوجه؟

 
دويددكق القاعدددة الوامددة فددي المجلددس التشددريوي  مدد  أي تلددرك إلبددراز القحددية الفلسددطينية  وقددد بار ددت سددابقًا 

تددوفر النصدداب بحددغط مددن اإلدارة جهددودط فددي الددذهاب إلددى األمددم المتلدددة  ووجهنددا "بددالفيتو" األمري ددي وعدددم 
األمري ية. أي توجه فيه م سب للشوب الفلسطيني نرلب بده  الجمدود فدي القحدية الفلسدطينية ئيدر مناسدب  
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ومنئددم إلسددرائيل التددي تسددتفيد مددن الوحدد  الددداخلي والوحدد  الدددولي لت ددريس المزيددد مددن سياسددة األمددر الواقدد  
الشددوب ول ددي ندددف  عندده بطددش اإللددتنل وممارسددداته  علددى األرض  ونلددن م لفددون أن ننجددز م اسددب لهددذا

 الظالمة على األرض والفلسطنيين.
 

 )س   ي  تنظرون إلى ما يجري في سوريا وللنظام الذي دعم لماس؟
 

دويددكق نلددن موقفنددا ثابددت  نلددن مدد  إرادة الشددووب الوربيددة  ونلددن مدد  الخيددار الددديمقراطي للشددووب الوربيددة  
دة الشوبية  ونلن حد أي نظام د تاتوري مهما  ان صدالبه  الفرعونيدة ظداهرة ندعم ونوزز ونقوي هذط اإلرا

شددجبها القددر ن ومددازال منهددا فددي سددوريا  نلددن حددد هددذط الد تاتوريددة  وحددد هددذا االسددتبداد  ونلددن بددالقط  مدد  
إرادة الشوب السوري  عندما تنجذ إرادة الشوب السوري  فدإن ذلدك نجالدا خاصدا للقحدية الفلسدطينية  ونلدن 
مدد  ذلددك وبقددوة  وال نقددول ذلددك لسددوريا فقددط  بددل مدد  اإلرادة الشددوبية ل ددل شددووب الوددالم  ولسددنا مدد  األنظمددة 

 الد تاتورية الفرعونية.
 

)س  الددرئيس المصددري ملمددد مرسددي  اتصددل بددك وهنددأك بالسددنمة بوددد الخددروج مددن السددجون اإلسددرائيلية  مددا 
 ؟هي رمزية هذا االتصال  وهل تبالثتم في مواحي  أخر 

 
دويدددكق شدددرفني الدددرئيس المصدددري بتهنئتدددي بسدددنمة الخدددروج مدددن السدددجون اإلسدددرائيلية  ودعدددا لشدددوب فلسدددطين 
وأسراها  هذا يلمل رمزية خاصة تتولق بلرص الرئيس المصدري علدى فلسدطين وقحديتها وشدوبها  ولرصده 

 على األسر  وحرورة خروجهم من السجن.
 

القتراب مقترن بابتوددنا عدن التدأثيرات األجنبيدة  وهدذا يجدب اللقيقة يجب أن نقترب من بوحنا بوحا  وهذا ا
 أن ي ون عليه اللال في فلسطين بما يرحي شوبنا الفلسطيني.

 
 )س   ي  تنظر لوصول اإلخوان المسلمين الل م في مصر؟

 
ألددد   دددادر  هدددذط اللر دددة قددددمت وحدددلت   25دويدددكق  خدددر أيدددام مبدددارك دخدددل مدددن اإلخدددوان مدددا يقدددارب ألدددد 

موروفدده للوددالم  وهددي لددم تددأت بمددا ال يوددر  الشددوب المصددري مددن خددنل صددميم إرادتدده  والشددوب وتحددلياتها 
المصري متدين بفطرته  نلن نر  أنه باب سياسي واس  يلجأ إليده أي ف در سياسدي  وشدهدت الددول الوربيدة 

ل هدددذط األنظمدددة الولمانيدددة والشددديوعية  واللر دددات القوميدددة  الشدددووب بلسدددها وتصدددورها الجمودددي تددددرك بدددأن  ددد
األف ار واأليدولوجيات فشلت في تلسين الواق  أو تغيرط أو فرض واق  جديد  والشدووب مدن لقهدا أن تجدرب 

 أف ارها وعقائدها وهذا الذي يجري ارن.
 

 )س  هناك من ير  أن اعترا  أوروبا وأمري ا هو إعترا  حمني في لماس  هل تتفق م  هذط الرؤية؟
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ون لر ددة موتدلددة إسددنميًا  هددذط اللر ددة وسددطية  يم ددن لهددا أن تتوددايش مدد  دويددكق فددي تقددديري األخددوان يمثلدد
شووب األرض دون أي إرباك  ال تملك الف در الدذي يمل ده ارخدرون الدذي يددعو إلدى التطدر   وعليده إذا لدم 
يجددد الغددرب موادلددة يددتفهم بهددا اإلسددنم  فددإن الشددرخ بيندده وبددين اإلسددنم سدديزداد  يم ددن للغددرب واإلسددنم أن 

ايشا  ونلن رأينا في أوروبا ألزابا دينية وصلت سدة الل م ولم تغلق األبواب  وفي تقديري يم ن لسسنم يتو
أن يلوب هذا الدور. بالنسبه لي  رئيس للمجلدس التشدريوي  ولمداس تنتمدي لسخدوان  واإلخدوان هدم اإلخدوان 

صدددر الشددوب الفلسددطيني ليثمددا  ددانوا  ل ددن هندداك خصوصدديه إلخددوان فلسددطين  هندداك الددتنل جدداثم علددى 
ومسددديطر علدددى األرض  إذن هنددداك لر دددة إخدددوان  واعتدددرا  الغدددرب بددداإلخوان  لر دددة وسدددطية موتدلدددة هدددو 
إعترا  حمني بوسطية لماس واعتدالها  وعلى الغرب أن يدرك ذلك. بدون لل القحيه الفلسطينية سديبقى 

 الوح  متفجر في الشرق األوسط .
 

 سطيني ملمود عباس ؟)س  ما رأيك بشخصية الرئيس الفل
 

دويكق شخصية قياديدة مدؤثرة فدي السدالة الفلسدطينية  وبيندي وبينده لقداءات عديددة  ومدا زلدت أعتقدد أن بيديده 
 للواًل  ثيرة لوديد من القحايا  وأترك تقيمي له للتاريخ.

 2/8/2022القدس، القدس، 
 

 حماس أحبلكنني  53
 د. فايز أبو شمالة

من لر ة اإلخوان المسلمين  ل نني ألب لمداس  وألدب  دل لر دة سياسدية  ال أنا من لر ة لماس  وال أنا
تسير على نهجها الف ري والسياسي  وألسب نفسي من أشدد المددافوين عدن سياسدتها  وذلدك ألن الددفاع عدن 
لر ة لماس هو دفاع عن فلسطين  وعن ف رة المقاومة  وعن الوقيددة اإلسدنمية التدي انبدرت نددًا إيدديولوجيًا 

 يدة اليهودية المشوهة.للوق
وأزعم أن  ل عربي فلسطيني يقبض بيديه علدى ندار الدوطن  سديجد نفسده مثلدي تمامدًا  يلدب لمداس بمقددار 
وفدداء لمدداس لتددراب فلسددطين  وسدديجد نفسدده يقتددرب مددن لر ددة لمدداس بمقدددار تقربهددا مددن الفوددل الهدداد  إلددى 

 تلرير  ل فلسطين.
الدنيا  ومن م اسبها المادية  سيجد نفسه مهتمًا بشأن لر ة وأزعم أن  ل عربي فلسطيني تجرد من مصالذ 

لماس  ال ألن لر ة لماس هي الفول الجدي المقوض ألساسات ال يان الصهيوني  وال ألنها تمثل الثوابت 
الوطنية الفلسطينية في زمن صارت فيه األهواء الشخصية تتل م في القرار السياسدي الفلسدطيني  ول دن ألن 

على لر ة لمداس قدرين بلجدم المدؤامرة علدى قحدية فلسدطين  وألن ثبدات لمداس علدى موقفهدا  لجم المؤامرة
 مرهون بلجم التأييد الشوبي الذي توبر لماس عن تطلواته الرولية واللياتية. 

ال أنا لماس  وال تحمني لقاءات بأي من قادتها  وال تربطندي صدداقة مميدزة موهدم  ول دنهم يورفدونني جيددًا  
م شخصدديًا  والمورفددة ليسددت سددببًا  افيددًا للوقددوع فددي لددب لر ددة لمدداس  فاللددب دفددق مشدداعر وأعددر  بوحدده

تفجددرط الخطددوات اللثيثددة فددي اتجدداط هددد  مشددترك  وفددي مثددل هددذط اللالددة  فددإن الموقدد  السياسددي الثابددت مددن 
 دل  مفاصل القحدية الفلسدطينية  يظدل نقطدة االلتقداء واالفتدراق  وهدو الدذي يؤصدل لللدب أو للمقدت فدي قلدب

 عربي!.
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إن مدددا يميددددز لر ددددة لمدددداس؛ أنهددددا ال توتدددر  بإسددددرائيل  وهددددذا مددددا جولهددددا قلدددب السياسددددة النددددابض فددددي جسددددد 
الفلسددطينيين  ومددا يميددز لمدداس؛ أن بندقيددة المقاومددة مازالددت فددي يدددها مشددرعة  لددذلك فددإن لر ددة لمدداس هددي 

خل إلددى جلددر المفاوحددات  نلددن الفلسددطينيين  ومددا يميددز لمدداس؛ أنهددا لمددا تددزل تددرفض أن تصددير زالفددًا  يددد
ويختبددئ فددي شددقوقها عشددرين عامددًا  لددذلك فددإن لر ددة لمدداس تمثددل ئاليددة الفلسددطينيين المسددتقلين عددن الددوالء 
األعمددى لتنظيمددات ت لسددت علددى تاريخهددا  ولددم تقدددم ألرض فلسددطين إال الشددوارات  وعددززت لددد  الصددهاينة 

 م انة المستوطنات.
لى المقاومة  ويخا  على قناعاته بحرورة تصفية دولة ال يدان وأزعم أن الذي يخا  على لماس  يخا  ع

الصددهيوني  ويلددرص علددى التمسددك بددالوروة الددوثقى  التددي لددن تسددمذ للر ددة لمدداس أن تبدددل مواقفهددا  ف ددل 
عاقل يدرك أن التلول عن المواق  السياسية الثابتة يلول صالبه إلى جثة هامدة من التصريلات اللفظية  

تتخطفدده المصددالذ  ويدددوس عليدده الفاسدددون  ولنأخددذ الوبددرة مددن التنظيمددات الفلسددطينية  فيصددير جسدددًا ملنطدداً 
التدددي اعترفدددت بإسدددرائيل  وبصدددقت علدددى البندقيدددة  وهامدددت عشدددقًا فدددي المفاوحدددات الوبثيدددة  لقدددد صدددارت هدددذط 

 التنظيمات هنمية  ال عنقة لها بالثورة والثوار  وال تخدم القحية الفلسطينية.
 2/8/2022ي، المستقبل العرب
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 نبيل السهلي
بددات مددن الحددرورة بم ددان تسددليط الحددوء بددين الفينددة واألخددر  علددى السياسددات واإلجددراءات اإلسددرائيلية الراميددة 
إلدددى تهويدددد القددددس  ليدددث تسدددتغل المؤسسدددة اإلسدددرائيلية انشدددغال اإلعدددنم الوربدددي والددددولي بدددالثورات الوربيدددة 

 تلفة لجهة تسري  وتيرة االستيطان في مدينة القدس بغية تهويدها.وتداعياتها المخ
ولم ت ن عمليات اللفر والتجري  التي لم تتوق  البتة بالقرب من المسجد األقصى  و ذلك اإلخطارات لهدم 
مزيددددد مددددن األليدددداء الوربيددددة القديمددددة وطددددرد سدددد انها الوددددرب؛ سددددو  إجددددراءات إسددددرائيلية  توددددزز المخططددددات 

لتهويددد مديندة القدددس وملاصددرة  مدال الفلسددطينيين فددي جودل الشددطر الشددرقي مدن المدينددة عاصددمة  اإلسدرائيلية
 لدولتهم المنشودة في الحفة والقطاع.

والنفت أنه في فترة ل ومة نتنياهو اللالية تسارعت وتيرة االستيطان في القدس بش ل ئير مسبوق. وقد تدّم 
ام الثنثة الماحية هدفها اإلخنل في الواق  الدديمغرافي لصدالذ استصدار قوانين إسرائيلية عديدة خنل األعو 

اليهددود فددي المدينددة فددي نهايددة المطددا   وقددد  ددان قددانون تهويددد التولدديم و ددذلك قددانون الغددائبين فددي القدددس مددن 
 أخطر القوانين الصادرة. 

فددي لددين تسددوى فالقددانون األول يرمددي إلددى طددرد أ ثددر مددن ثنثددين ألدد  طالددب مقدسددي إلددى خددارج مدددينتهم  
المؤسسة اإلسدرائيلية مدن وراء القدانون الثداني إلدى السديطرة علدى أمدنك المقدسديين الدذين طدردوا خدنل الوقدود 

 الماحية من االلتنل.
 فرض الديمغرافيا اإلسرائيمية

لددم ت ددن السياسددات واإلجددراءات اإلسددرائيلية فددي مدينددة القدددس لديثددة الوهددد  لقددد نشددطت اللر ددة الصددهيونية 
ض خارطدددة ديمغرافيدددة قسدددرية فدددي مديندددة القددددس بودددد انوقددداد مؤتمرهدددا األول فدددي مديندددة بدددازل فدددي نهايدددة لفدددر 

 .2850شهرأئسطس/ ب من عام 
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وتشددير الدراسددات إلددى ارتفدداع مجمددوع اليهددود فيهددا؛ ليددث وصددل مجمددوعهم نتيجددة التسددلل اليهددودي المددنظم؛ 
  يهوديا من إجمالي سد ان المديندة 28222لى )فحًن عن النشاط الدبلوماسي والدعائي لللر ة الصهيونية إ

  وفددتذ بريطانيددا أبددواب الهجددرة 2520  نسددمة. و ددان لوعددد بلفددور فددي عددام 41410والبددال  ) 2500فددي عددام 
 ؛ بدددال  األثدددر فدددي تسدددري  وتيدددرة زيدددادة 2548-2522اليهوديدددة علدددى مصدددراعيها إلدددى فلسدددطين خدددنل الفتدددرة )

يمثلددددون  2512ألددد  يهدددودي فددددي عدددام  1252مجمدددوعهم إلددددى  مجمدددوع اليهدددود فددددي مديندددة القددددس  إذ وصددددل
 % من إجمالي مجموع س ان المدينة.1959

  وقدد 2548ألد  يهدودي فدي المديندة المقدسدة بودد مايو/أيدار  84ثم ما لبث أن ارتفد  مجمدوع اليهدود ليصدل 
جدزء الغربدي الملتدل  ان لطرد الوصابات اليهودية الشتيرن والهائانا واأليتسل للوالي مائة أل  عربي مدن ال

. وهدو الودام الدذي التلدت فيده 2590دورًا لاسدمًا فدي رفد  نسدبة اليهدود فدي هدذا الجدزء لتدى عدام  2548عام 
 أل  عربي. 21إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة وطردت إبانه نلو 

مسددتوطنة  29 وتبوددًا للسياسددات اإلسددرائيلية االسددتيطانية التهويديددة فددي مدينددة القدددس  بددات فددي مدينددة القدددس
ألدد  مقدسددي  ليددث  220ألدد  مسددتوطن. وفددي مقابددل ذلددك ال يددزال فددي المدينددة  281إسددرائيلية يتر ددز فيهددا 

 تسوى المؤسسة اإلسرائيلية إلى طرد ئالبيتهم بود السيطرة على النسبة ال بر  من أراحي القدس.
اء استصددار القدوانين المتنلقدة وفي هذا السياق ثمة دراسات إسرائيلية أشارت إلدى أن إسدرائيل تسدوى مدن ور 
% مدددن إجمدددالي سددد ان مديندددة 22بشدددأن القددددس لجودددل المقدسددديين أصدددلاب األرض أقليدددة ال تتجددداوز نسدددبتها 

 .2590والشرقي الملتل عام  2548القدس بقسميها  الغربي الملتل عام 
 حكومة نتنياىو وتنشيط االستيطان

قددد سدداعدت فددي ذلددك االقتطاعددات السددنوية ال بيددرة مددن توتبددر مدينددة القدددس مر ددز جددذب للمهدداجرين اليهددود  و 
الموازنة اإلسرائيلية لتنفيذ مزيد من المخططات االستيطانية لتهويد مدينة القدس  ليث بات يقطن فدي جزئدي 

% مدددن إجمدددالي مجمدددوع 22؛ لدددوالي 2548والغربدددي الملتدددل فدددي عدددام  2590المديندددة الشدددرقي الملتدددل عدددام 
 .2022الوربية الملتلة في منتص  الوام اللالي اليهود في إسرائيل واألراحي 

منيين يهدودي خدنل الفتدرة  155وفي هذا السياق يذ ر أن مجموع اليهود في فلسطين الملتلة قد وصل إلى 
سددوت إلددى تهويددد  2551نفسددها. والنفددت أن الل ومددات اإلسددرائيلية المتواقبددة منددذ اتفاقددات أوسددلو فددي عددام 

دس لملاصدددرة  مدددال الفلسدددطينيين؛ خاصدددة تلدددك المتولقدددة بجودددل الجدددزء الشدددرقي الجدددزء الشدددرقي مدددن مديندددة القددد
 عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وتبوًا للتوجهات اإلسرائيلية؛ وبفول النشاط االستيطاني وجذب مزيد من اليهود إلى الجزء الشرقي من المديندة 
 220ألد  مسدتوطن يهدودي مقابدل  281ى المقدسة؛ وصل مجموع المستوطنين اليهود في الجزء المدذ ور إلد

 أل  عربي مقدسي.
مسددتوطنة إسددرائيلية  مددا أشددرنا  ليددث تلدد  المدينددة  29ويتر ددز المسددتوطنون اليهددود فددي ملافظددة القدددس فددي 

بودد من األطواق االستيطانية  ناهيك عن األلياء اليهودية التي أقيمت داخل مدينة القدس نفسها. وسيسوى 
 ططون اإلستراتيجيون في إسرائيل إلى خلق هيمنة ديمغرافية يهودية مطلقة في القدس.أصلاب القرار والمخ

أرييل شارون فدي أ ثدر مدن مناسدبة "أنده يجدب أن  -الميت سريرياً -وأوحذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 
ث ي دون فدي ي ون في القدس  الواصمة األبدية إلسرائيل  أئلبية يهودية  ونلدن نسدير ومدن رؤيدة بويددة بليد

 القدس ال بر  مليون يهودي".
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ومدن جهتده قددم رئديس الدوزراء اإلسدرائيلي السدابق إيهدود أولمدرت رؤيدة لألوسداط اإلسدرائيلية تقدوم علدى أسداس 
% خدنل السددنوات 22%  فيمددا تتراجد  نسددبة الودرب إلددى 88الومدل لتصددبذ نسدبة السدد ان اليهدود فددي المديندة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وفي  ل مناسبة على مواق  ل ومته من القليلة القادمة. ومن ناليته أ د 
والغربي الملتدل عدام  2590مستقبل القدس؛ ليث أشار "إلى أن القدس المولدة بشقيها الشرقي الملتل عام 

؛ يجددب أن تبقددى الواصددمة األبديددة إلسددرائيل"  وذهددب إلددى أبوددد مددن ذلددك لددين أ ددد وجددود مخططددات 2548
االستيطان في القدس عبر الومل على إنشاء  ال  الولدات االستيطانية في جنباتها خدنل السدنوات  لتنشيط
 القادمة.

 استغالل المشيد العربي لطرد المقدسيين
تسوى المؤسسدة اإلسدرائيلية بودد أن وحدوت مخططاتهدا إزاء مسدتقبل القددس إلدى جودل اليهدود أ ثريدة سدالقة 

قترلددة لليهددود فددي المدينددة علددى اسددتيواب اليهددود القددادمين مددن الخددارج عبددر فيهددا  بليددث سددتوتمد الزيددادة الم
ملدداوالت فددتذ قنددوات للهجددرة اليهوديددة ال ثيفددة بوددد تراجوهددا مددن الدددول األوروبيددة  فحددًن عددن اإلعددنن عددن 

 ينة.مغريات مالية إسرائيلية للوائلة اليهودية التي تقطن في القدس وذلك بغية ارتفاع مجموع اليهود في المد
وفي نفس الوقت ستوا ب هذط الزيادة لليهود في مديندة القددس وفدق المخططدات اإلسدرائيلية سياسدات إجنئيدة 
مبرمجددة إزاء الوددرب المقدسدديين لتددرليلهم بصددمت عنهددا  عبددر إبطددال شددرعية إقددامتهم فددي مدددينتهم مددن خددنل 

تتاليدة  أو إذا لصدل علدى جنسدية اتباع اإلجراءات التاليدةق إذا عداش الفلسدطيني خدارج القددس سدب  سدنوات م
 أخر   و ذلك اللال إذا سجل الوربي المقدسي إقامته في بلد  خر.

وتبودًا لهددذط اللداالت فددإن المصدادر اإلسددرائيلية تقددر عدددد الودرب فددي القددس المورحددين لفقددان بطاقددة الهويددة 
 قاءهم خارجها.الوائدة لهم بنلو ستين أل  عربي  وهذا يوني ترليلهم من مدينة القدس أو إب

ويشار إلى أن  افة اإلجراءات اإلسرائيلية لترليل عرب القدس وحوت وفق أل ام القانون اإلسرائيلي الدقيق 
مودرض فدي أي للظدة لسدلب لقده  -وفقدًا لنسدق تطدور المل يدة والسد ان-والمخططة سلفًا  فصدالب األرض 

قامتدده  بينمددا ي فددي لليهددودي ارتددي مددن دول الوددالم المختلفددة  أن يولددن نيددة القدددوم إلددى فلسددطين لتددى يصددبذ وا 
مواطنًا في القدس  وال يفقدها لتى لو ئاب عشر سنوات أو سبوين سنة أو لمل جنسية أخر   على ع س 
 الوربي صالب األرض الذي تفرض عليه قوانين إسرائيلية جائرة  الستنب أرحه و تهويدها ب افة الوسائل.

قددد ارتفدد  بوتددائر عاليددة خددنل األشددهر  -وبخاصددة فددي مدينددة القدددس-ني ويللددظ المتدداب  أن النشدداط االسددتيطا
الماحية من عمر الثورات الوربية  ليث انشغلت وسائل اإلعنم المرئية والم توبة على لد سواء بالتلوالت 

 الديمقراطية في الدول الوربية.
 2/8/2022، الجزيرة نت، الدوحة
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 زهير قصيباتي
الخيمة  بوصفها جزءًا من تاريخ ن باته  ومنمذ هويته. لشووب المنطقة  « الت ار»طيني ميزة لم تود للفلس

ومدددن دون إرادتهدددا  ِمْولددددم جديدددد يولددددها  ربمدددا أ ثدددر ممدددا فولدددت جامودددة الددددول الوربيدددة... إنهدددا خيمدددة الندددزوح 
مددن إيددواء مئددات « خبددرة»ت واللجددوء  تتمدددد هددذط المددرة إلددى لبنددان واألردن مجددددًا  و ددذلك تر يددا التددي ا تسددب

 «.عدل البوث»ارال  من أ راد الوراق لين  ان صدام لسين يسومهم 
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القددذافي لددم يلددرم الفلسددطينيين نومددة الخيمددة  لددين دفوهددم الددى الصددلراء  ليجوددل طددريقهم الددى القدددس أقصددر! 
خديم خدارج بغدداد. نجدا الوراقيون انتقموا مدن مدؤازرة أبدو عمدار لصددام فدي ال ويدت  فشدّردوا فلسدطينييهم الدى ال

ددر خديم  إال لنصدرة الثدورة... اللبنددانيون جّربدوا الندزوح الدى الخيمددة « الميددان»المصدريون مدن ال دابوس  فلدم ُتومي
 اإلسرائيلية الهمجية.« التأديب»مرات  بود لروب 

ذ الخدراب وأما السوريون فتبقدى لصدة األسدد لهدم  ال فدرق بدين خيمدة فدي لبندان أو الرمثدا أو  يلدي س... روائد
والقتل تنلقهدم  وموهدا تدأف  أشدقاء يدؤازرونهم بدال نم. بدؤس إقدامتهم قدد يطدول  والمجدزرة ال بدر  أقدو  مدن 

الذي ينحذ اليوم دمدارًا وتقتديًن بدن « قلب الوروبة»الشرق والغرب وبينهما الورب. الجمي  عاجز أمام ملنة 
 لدود  لتتمدد الخيمة والمخيم.

مردون على ال هو  الذين اختاروا الشمس  لوالى عشدرة  ال  سدنة قبدل المديند. الفدرق قبلهم  لجأ إليها المت
أن السوريين الذين اختاروا الشمس اليوم  ُأرئموا على منافي الِخيدم  و لمدا تومَّدم الخدراب تدوار  األمدل بإقامدة 

 قصيرة وراء اللدود.
تلددّذر مددن يوئوسددنفيا ثانيددة  ال تبدددو أي قددوة  ال تريددد تر يددا لبنددان  خددر فددي سددورية  تخشددى اللبننددة  وأوروبددا

دولية قادرة علدى منوهدا. مزيدد مدن القتدل  واشدنطن اطمأندت برسدالة الحدمانات الروسدية إلدى مصدير األسدللة 
 ال يماوية  ومدْن يدري ربما ت ون هذط الترسانة حمانًا للرب تف يك طويلة.

  ال خددو  مددن المددراقبين  شددجاعة الملدداربين «الميدد »الخيمددة سددت ون شدداهدًا. النظددام الجددريذ يقددوي أسددنانه بددد 
 لد  موارحين  أليس للنظام أن يراهن على شطبها؟« انتهازياً »يخذلها تشرذم الموارحة. فإذا  ان بوحها 

وألن الِخيدم ال يستقيم نصدبها مد  أوطدان مسدتقرة بلرياتهدا ورفاهيدة مواطنيهدا   دان ال بدد مدن قصد  ولددتها  
خر  بيد الخارج الذي ل ثرة ما يردد ال نم على خوفه إزاء مصير األقليدات  يشدّجوها علدى مرة بيد اللا م  وأ

 طنٍق م  أوطانها  لتهاجر الى مخيمات... عصرية.
الخيمددة شدداهد علددى نهايددة دول  ألبسددها اللددا م رداء مددا يجددود بدده  فددإذا ئحددب ال بددد أن ي ددون بددين الرعايددا 

 !  إبادة وطن«الخيانة»  وقصاص «عمنء»
تويدنا صور الملنة في سدورية الدى ال دابوس اللبنداني فدي سدنوات لدرب انتهدت قبدل نلدو عقددين  فيمدا ولددة 

فددي الوددراق ايحددًا ولدددة موّلقددة «. شددووبها»لطمأنددة « موجددزة»األقليددات ال تجتددرح « جّنددة»البلددد بقيددت موّلقددة. 
 شير بسي  الشريوة.على طمولات وهواجس  بينما استنساخ السودان  يانات ال يوّطله حرب الب

ه دذا تتسداو  مصدائر الودرب  مزيدد مدن الِخديدم واإلبدادات  وأوطدان تنتظدر يالطدا إقليميدة... شدبيلة ليسدوا مدن 
 المل ومين فقط  وبلدان تنفجر للظة الخروج من  هو  الخديوة.

الخيمددة  لددين يشدديذ ببصددرط عددن عقددود تلّملددت فيهددا« ال ددون»علينددا؟ إندده ظلددم « متددآمراً »ول ددن ألدديس الوددالم 
« ِنوددددم»همجيددة إسدددرائيل وبربريدددة اللدددا م. أمدددا سدددا نها فجِشددد  الدددى اللدددد الدددذي يدفوددده الدددى الجلدددود  رئدددم  دددل 

بدألزاب ال تمدوت  وبقدادة ُوِلددوا لي وندوا رعداًة للهزيمدة ال املدة. هدي هزيمدة اإلنسدانية « المترّفودة»الجمهوريات 
  لملددو  ددل أثددر مدددني. بدددايتها شددوارات «الوميلددة»لددد  الوددرب  وموهددا ُيبدداح قتددل األطفددال  وتصددني  المدددن 

 التقرت الوقل  ونهايتها خيمة بن هوية.
 صوملة  لبننة  عرقنة  سودنة... شووب المخيمات ما زالت لّية.

 2/8/2022الحياة، لندن، 
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 تسفي برئيل
 ومدة اسدرائيلية بشد ل خداص  والمجتمد  متنزمة المرشذ االمري ي للرئاسة هي علة جينية تواني منها  ل ل

االسرائيلي بش ل عام. أعراض المتنزمة موروفة وهي تظهر  ألم عحال   ل ارب  سدنوات. أبرزهدا هدو انده 
في للظة والدة ت ون اسرائيل فيها واثقة بأنها هي التي تنتخب الرئيس االمري ي وفي يديها يوجد اللسم من 

بأسرط. ولما  دان ال يم دن لدبس دولدة  املدة فدي تجميدد صدلي لقليلدي الوقدل  سيقود الواليات المتلدة والوالم 
ال يتبقى سو  تبني هدذط المتنزمدة و أنهدا هدي اللقيقدة المطلقدة. ه دذا يتصدر  النداس فدي األمدة النابليونيدة  

 بالمفهوم المرحي.
تخاب رئيس امري ي  وميت فسبوة منيين اسرائيلي ال يم نهم ان يخطئوا. وبالتالي فان اسرائيل تسير نلو ان

رومني هو مرشلها المفحدل. ثمدة امدور لسدنا ملدزمين بقولهدا بشد ل صدريذ  دي نشدور بهدا. ه دذا هدو اللدال 
في اللب. رومني ايحا يودر  بدأن لللماسدة االسدرائيلية يوجدد ثمدن. وُيرفدق بهدا  نمدوذج رلدنت  ُيملدي علدى 

بتأييد الجمهور االسرائيلي. وقد اجتداز رومندي فدي مرشذ الرئاسة سلسلة من الشروط اذا  ان يريد ان يلظى 
هدددذط االثنددداء  دددل هدددذط الشدددروط. الزيدددارة الدددى اسدددرائيل؟ توجدددد. االسدددتخفا  بالفلسدددطينيين؟ يوجدددد. االعجددداب 

 بالوبقرية اليهودية؟ يوجد. وال  لمة عن االلتنل؟ يوجد. التأييد للهجوم على ايران؟ بالتأ يد.
عليدده ان يلددل ملددل الددرئيس المسددلم  الددذي يجلددس فددي البيددت االبدديض. بددراك هددذا الرجددل  اذا  الددذي سدديتوين 

لسدين اوبامددا  الدذي مندد  االعتدرا  بدولددة فلسدطينية  وتراجدد  أمدام البددؤر االسدتيطانية الوشددوائية فدي المندداطق 
حد  )بود ملاولة مثيرة للشفقة لتجميد البناء في المستوطنات   ويزود اسرائيل ب ل ما هو طيب  يجند الوالم

ايران  وباألساس يفهم بأنده ملظدور توجيده صدفوة للطفدل االسدرائيلي الوداق بدل مجدرد القدول  هدذا لديس لطيفدا 
 لي  هذا الرجل لم يود مناسبا السرائيل.

عمليا  منذ اللظة االولدى لدم ي دن مناسدبا  لدين قدال لزعمداء الجاليدة اليهوديدة فدي الواليدات المتلددة ان  علدى 
ا للنفس  في  ل ما يتولدق بسياسدتها مدن السدنم. تصدوروا رئيسدا امري يدا لظدي بنلدو اسرائيل ان تجري لساب

في المائدة مدن اصدوات اليهدود يقدول السدرائيل ان تجدري لسدابا للدنفس. هندا ي مدن جدذر النفدور والغحدب  01
 ددون اللددذين تشددور بهمددا الل ومددة اللاليددة ورئيسددها نلددو اوبامددا. يم ددن االنتقددال الددى جدددول االعمددال عندددما ي

رئديس امري دي يخدوض لملدة للمصدداللة مد  المسدلمين. يم دن ايحدا ئددض النظدر عدن  سدوء التفداهم  أو عددن 
الخطابددة ئيددر اللطيفددة  اسددتقبال فدداتر أو م المددة هاتفيددة ئاحددبة مددن النددوع الددذي أجرتدده هددينري  لينتددون فددي 

علندت فيهدا فدي اثنداء زيدارة نائدب م  بنيامين نتنياهو  بود ان نفذت اسرائيل  مناورة بايدن  التي أ 2020 ذار 
 ولدة س ن في شرقي القدس. 2900الرئيس عن بناء 

اسددرائيل المسدديلانية توددر  اندده لددم يتبنددى الجميدد  بوددد الموتقددد الصددليذ. وهددي واثقددة مدد  ذلددك بأندده فددي نهايددة 
سياسدتها  المطا  سيصدل الجميد  الدى االسدتنارة. وعليده فانهدا ال تشدور باالهاندة عنددما ينتقدد رئديس امري دي 

فما بالك  رئيس مسلم   اوباما أو  يساري   بيل  لينتون. ومثل اليسار في اسرائيل فانهم هدم ايحدا نسدوا مداذا 
يونددي ان ي دددون المددرء يهوديدددا. ول دددن ممددا ال ُيغتفدددر هدددو ان يقددول رئددديس امري دددي السددرائيل ان تجدددري لسدددابا 

يلددق لهددا ان تطرلدده علددى ارخددرين. مددن  للددنفس. اجددراء لسدداب الددنفس هددو مطلددب اسددرائيل  وفقددط اسددرائيل 
يدعو اسرائيل الى اجراء لساب النفس يتلد  الودالة المطلقة. األلوهيدة نفسدها. ثمدة فدي هدذط الددعوة تشد يك 
بمبددرر وجددود اسددرائيل ال  دولددة لجددوء لليهددود  بددل  مجسدددة للوعددد االلهددي. إذ ان الملجددأ لليهددود يوجددد بمددا فيدده 

ة  وقلددين  خددر شددمالي  يشددون. الملجددأ ال يجددب ان ي ددون علددى اراحددي السددامرة ال فايددة بددين الغددديرة والخحددير 
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القاللة. ارض الميوداد  بالمقابدل  هدي موحدوع بدين الل ومدة والبداري. لديس ألي رئديس  امري دي أو مداليزي  
 اللق في ان ينلشر بينهما.

للدنفس مدن اسدرائيل  بدأي  رومني يفهم الف رة  يتبناهدا وُيسدوقها ل دل مدن يطلدب  وهدو لدن يطالدب بدأي لسداب
 اعادة نظر  لسياستها. رومني يناسبنا ونلدن نناسدبه. فدي أفحدل االلدوال يودر  ان اللدديث يددور عدن دولدة 
مجنونة ملظور قول اللقيقة لها في الوجه. في اللالة األ ثر واقوية فانه مصداب هدو نفسده بدذات المتنزمدة 

 يتها.التي دفوته الى ان يأتي الى اسرائيل ويلمس قدس
 2/8/2022ىآرتس 
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