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 لى أراضيهاروسيا توقف نشاط الوكالة اليهود ة ع .1
عام   في  السوفياتي  االتحاد  انهيار  منذ  األولى  ال1989للمرة  عادت  الوكالة  ،  لتمنع  الروسية  حكومة 

وقالت   إسرائيل.  إلى  روسيا  من  يهودية  هجرة  تنظيم  وترفض  أرضيها،  على  النشاط  من  اليهودية 
في موسك اليهودية  الوكالة  مكاتب  الروسية سلمت  السلطات  إن  الوكالة،  في  وغيرها من  مصادر  و 

لو  موسكو  في  القضاء  وزارة  عن  صادرة  أوامر  الكبرى،  الروسية  هذا  المدن  واعتبر  نشاطها.  قف 
الغربية   المقاطعة  آثار  تعاني روسيا من  األوقات، حيث  للوكالة، خصوصًا في هذه  اإلجراء ضربة 

كنهم ال يستطيعون  وتزداد صعوبات المعيشة، ويرتفع عدد اليهود الذين يطلبون الهجرة إلى إسرائيل ول
اليهودية بدأت تجد حلواًل التفافية    بسبب الحظر على الطيران الروسي. وقالت المصادر، إن الوكالة

لتهجير اليهود من روسيا عبر دول أخرى. لكن األوامر بوقف نشاط الوكالة يؤدي إلى شلل في كل  
 شيء.

اإلسرائيلية  اعترفت و  ا  الحكومة  بخصوص  روسيا  مع  أزمة  مسؤولون  جر لهبوجود  وأعرب  اليهودية.  ة 
حيال   سياستها  بسبب  إسرائيل  تعاقب  بدأت  روسيا  تكون  أن  من  قلقهم  عن  أبيب  تل  في  عديدون 
   أوكرانيا وسوريا. وأن يكون حظر نشاط الوكالة اليهودية إنذارًا لتغيير أكبر في سياستها تجاه إسرائيل. 

 6/7/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 " لقاء عباس مع هنية "هو لقاء عالقات عامة ال أكثر: الجديد"الجاغوب لة"العربي  .2
مع أكد   عباس  لقاء  أن  الجاغوب،  منير  "فتح"،  في  والتنظيم  التعبئة  دائرة  مدير  الفتحاوي،  القيادي 

هنية "هو لقاء عالقات عامة ال أكثر، ولم يتطرق لنقاش أي ملف على اإلطالق". وأضاف الجاغوب  
ًا على  يد": "كان لقاء عاديًا، ولم يتم فيه بحث أي موضوع، ولم يكن مدرجفي تصريح لـ"العربي الجد 

 أجندة الرئيس عباس". 
وأكدت مصادر فتحاوية لـ"العربي الجديد" أن عباس أعرب للرئيس الجزائري عن نّيته عدم لقاء هنية،   

على   كان  الذي  الفلسطيني  والوفد  مازن  أبو  بين  المصافحة  تبون حصلت  أمام ضغط  رأسه  ولكن 
األ وكان  تبون  مع  لقاءه  أنهى  قد  عباس  كان  أن  بعد  وذلك  الوفد  هنية،  الستقبال  يستعد  خير 

 الفلسطيني. 
 2022/ 7/7، العربي الجديد، لندن
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 المالكي: جهود حثيثة تبذلها دولة فلسطين لتوفير الدعم "لألونروا"  .3
ثيثة لتوفير الدعم الالزم لوكالة  قال وزير الخارجية رياض المالكي إن فلسطين تبذل جهودا ح:  رام هللا

العجز وسد  تعان   "األونروا"،  منه.الذي  العام    ي  بالمفوض  جمعه  الذي  اللقاء  خالل  المالكي  وأشار 
وكالة فيليب الزاريني، في رام هللا، يوم األربعاء، إلى أن دولة فلسطين تتواصل مع مختلف الدول  لل

بما   لألونروا  المستدام  الدعم  لتأمين  تفويضها.واألطراف  تجديد  لضمان  محاولة    فيها  إلى  وتطرق 
األو  لتقويض  فيها  االحتالل  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  للخدمات  وتقديمها  وعملها  نروا، 

 القدس الشرقية.
 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 عبنا ب المزيد من الجرائم بحق شتستبق زيارة بايدن بارتكا "إسرائيل""الخارجية الفلسطينية":  .4

قالت وزارة الخارجية "إن دولة االحتالل تستبق الزيارة المرتقبة للرئيس األميركي جو بايدن  :  رام هللا
للمنطقة بمزيد من عمليات اإلعدام الميداني، وتصعيد عدوانها الشامل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، 

الفلبتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي اإلسرا تبيح لجنود االحتالل إعدام  سطيني دون  ئيلي التي 
سبب". أو  مبرر  )  أي  غنام  رياض  رفيق  الشاب  استشهاد  أعقاب  في  الوزارة  تصريحات    20جاءت 

ن، عاما(، صباح اليوم األربعاء، من أمام منزله، خالل اقتحام قوات االحتالل بلدة جبع جنوب جني 
يتجزأ من مسلسل عة التي ُارتكبت بحقه، واعتبرتها جزءا ال  حيث أدانت جريمة االعدام الميداني البش

 القتل اليومي بحق أبناء شعبنا. 
 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بحر: خيار شعبنا هو التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية في ظل التطبيع  .5

د.   باإلنا قال  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  رئيس  بحر  األحرار أحمد  انطالقة حركة  ذكرى  إّن  بة، 
توقي في  والثوابت تأتي  بالحقوق  التمسك  على  لتؤكد  الفلسطينية،  القضية  به  تمر  وحساس  دقيق  ت 

الوطنية وعدم التنازل عنها في ظل هرولة بعض األنظمة العربية نحو مستنقع التطبيع، وما يجري  
ناتو عربي صهيوني، مما يشكل خياالحد  الفلسطينية ولألمة العربية  يث عنه من تشكيل  نة للقضية 

على    واإلسالمية ستسقط  االجرامية  والمخططات  المؤامرات  هذه  كل  أن  مؤكدًا  ثوابتها،  عن  وتخلي 
 صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة. 

وية الخامسة عشر النطالقة حركة وأضاف د. بحر خالل مشاركته في لقاء سياسي في الذكرى السن
شرعية الجهاد والمقاومة في   األحرار هي حركة مقاومة فلسطينية تستمد قوتها مناألحرار إن حركة  
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في   الفلسطيني  البرلمان  قبة  تحت  انطلقت  أنها  وخاصة  االحتالل،  أن  7/7/2007وجه  وأكد  م. 
الذي العسكري  الحلف  وسيسقط  االتجاهات  كل  في  يتخبط  بعض    االحتالل  مع  االحتالل  أبرمه 

ن زيارة بايدن للمنطقة،  مريكية، والذي يجري التحضير إلعالنه المشؤوم إبا المطبعين العرب برعاية أ
 وسيبوء المطبعين بالخسران، ولن يبقى سوى لواء الحق وراية المقاومة عالية. 

 6/7/2022، فلسطين أون الين
 

 وطنية شاملة في مواجهة االحتالل وجرائمه   حقوق االنسان في منظمة التحرير تدعو لوضع خطة .6

الفلسطينية:  رام هللا التحرير  المدني في منظمة  والمجتمع  دائرة حقوق االنسان  األربعاء،    دعت  يوم 
الفلسطينية   للقوى واألحزاب  والطاقات،  اإلمكانيات  لتوظيف كل  التميمي،  أحمد  لسان رئيسها،  على 

من أجل وضع خطة وطنية شاملة في مواجهة هجمة    ومؤسسات حقوق االنسان والمجتمع المدني،
وتصااال وقضيتنا  شعبنا  بحق  واالجرامية  الشرسة  بحق  حتالل  الميداني  واالعدام  القتل  عمليات  عد 

أبنائنا، إضافة لزيادة وتيرة االستيالء على األراضي واالستيطان، واالعتداء على المقدسات اإلسالمية  
في األرض  صى والحرم اإلبراهيمي وعمليات الهدم التي تتواصلوالمسيحية، خاصة على المسجد األق

الل صباح اليوم في البلدة القديمة بمدينة الخليل بعمليات  المحتلة وآخرها ما شرعت به قوات االحت
 هدم في محيط سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة". 

ة جانبا ألن الصراع الحقيقي  ودعا التميمي "الى وضع حد لحالة االنقسام ووضع الخالفات الداخلي 
 ون". معادلة التي تحكم هذا الصراع هي "نكون أو ال نكهو مع االحتالل وال

 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 أجهزة أمن السلطة تواصل حملة االعتقال السياسي  .7
الغربية الغربية،  :  الضفة  الضفة  في  السلطة  أمن  أجهزة  على  تواصل  المواطنين،  واستدعاء  اعتقال 

السياس توجهاتهم  المبارك.خلفية  األضحى  عيد  قبل  عنهم  لإلفراج  دعوات  وسط  أهالي   ية،  وأهاب 
المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، بالمواطنين المشاركة في وقفة تضامنية مع  

 أبنائهم، مع اقتراب عيد األضحى المبارك. 
 6/7/2022، طيني لإلعالمالمركز الفلس
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 حرصه على إتمام مشروع المصالحة الفلسطينية عباس وهنية : تبون أبلغ "القدس العربي" .8
بين    -الجزائر الجمع  الستين لالستقالل، في  بالذكرى  تحتفل  الجزائر وهي  العربي”: نجحت  “القدس 

وحركة  عباس  محمود  بزعامة  الفلسطينية  السلطة  الفلسطينية،  المصالحة  معادلة  في  طرفين  أكبر 
مجيد تبون، في لقائه مع الزعيمين، أن الجزائر تريد  رئيس عبد الحماس بقيادة إسماعيل هنية. وأكد ال

 الذهاب بالمصالحة إلى نهايتها.
اللقاء  لـ”القدس العربي”، فإن الرئيس تبون في هذا  ووفق ما روته مصادر مقربة من حركة حماس 

المشرو  إتمام هذا  الجزائر في  الفلسطينية، وأبرز رغبة  المصالحة  إتمام  الذي  تحدث على ضرورة  ع 
أشهر. وأقنع الرئيس الجزائري عباس وهنية بالظهور معا متصافحين، كعربون ثقة أمام    6ه قبل  بدأت

 الرأي العام الفلسطيني والدولي لسد هذه الفجوة من االنقسام. 
وأبرزت ذات المصادر أن الجزائر عملت بكثافة على موضوع المصالحة الفلسطينية، وسعت لترتيب 

اللقاء على ها الفلسطيني محمود    مش احتفاالت هذا  الرئيس  بعد ضمان حضور  ستينية االستقالل، 
 عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية. 

وتريد الجزائر التوصل، وفق المعلومات المتوفرة، إلى تحقيق مصالحة فعلية باتفاق مكتوب وأرضية   
يتعل األمر  لكن  والفصائل،  األطراف  كل  فيها  تنخرط  شيء مشتركة  كل  قبل  المساعي    ق  وفق 

 الجزائرية، بوجود إرادة داخلية فلسطينية لتحدي كل العراقيل التي تعترض طريق المصالحة. 
التحرير   انفتاح منظمة  المصادر، إشكالية  المصالحة حاليا، بحسب  التي تعترض  العوائق  ومن أهم 

على الفلسطيني  للشعب  والشرعي  الوحيد  الممثل  باعتبارها  الفصائ   الفلسطينية  الممثلة.  باقي  غير  ل 
على   حماس  حركة  من  عدائية  مواقف  اتخذت  المحيط  في  دول  بضغوط  يتعلق  إشكال  يبرز  كما 
واألمر   نفسه.  يراوح  الفلسطيني  الداخلي  الشأن  وترك  المصالحة  إتمام  لرفض  الفلسطينية  السلطة 

الفلسطيني بتنظيم االنتخابات وهو أمر تتحفظ عليه السلطة  إمكانية أن   ة، لعدم وجود اآلخر، يتعلق 
   تشمل االنتخابات القدس في ظل العرقلة المتوقعة لالحتالل اإلسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن حماس لم تطرح كشرط مسبق وقف السلطة الفلسطينية التعاون األمني مع  
ة إلى  إسرائيل حتى وإن كانت ترفض من حيث المبدأ هذه االتفاقيات. وقالت إنها ستترك هذه المسأل

أو  السلطة   بإبقائها  اتفاقيات السالم سواء  للنظر في كامل  تفرزها االنتخابات  التي  الجديدة  الشرعية 
 اتخاذ خيار المعاملة بالمثل مع الكيان الصهيوني. 

 2022/ 6/7، لندن، القدس العربي
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 الحية: زيارات الحركة للخارج تهدف لحشد الدعم لشعبنا ومقاومته  .9
أن جميع زيارات الحركة    ،إلسالمية في حركة حماس خليل الحيةقات العربية واأكد رئيس مكتب العال

وشدد   الخارجية هدفها عرض القضية الفلسطينية وحشد كل أشكال الدعم لشعبنا ولمقاومتنا الباسلة.
الحية على تمسك الحركة بكل صوت حر عربي وإسالمي وإنساني في دعم قضايا األمة، خاصة  

الفلسطينية   المنطقة.في  القضية  في  الصهيوني  والتمدد  الطغيان  هناك   مواجهة  أن  الحية  وبين 
محاوالت لسلب األمة وإبعادها عن قضاياها المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن  

 الشعوب اإلسالمية والعربية ما زالت متمسكة بها. 
 6/7/2022، حركة حماسموقع 

 
 ديٌر لدور الجزائر تق  أبو زهري: لقاء وفدي حماس وفتح .10

قال عضو قيادة إقليم حركة "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، يوم األربعاء، إن لقاء  :  الجزائر
وأضاف    وفدي "حماس" و"فتح" في الجزائر "يأتي تقديًرا لدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية".

ة على قّوة ومكانة الجزائر ودورها  حركأن اللقاء "تعبيٌر عن حرص ال،  أبو زهري، في تصريح مكتوب 
 الرائد في األمة". 

 6/7/2022، قدس برس
 

 الزهار: ناقشنا مع مصر تسهيل السفر والوضع االقتصادي واألمني  .11
مع  :  غزة ناقش  الحركة  من  ووفد  إنه  الزهار:  "حماس" محمود  لحركة  السياسي  المكتب  قال عضو 

المتعلقة   القضايا  كل  المصرية  غزة.شكالباإلالمخابرات  قطاع  يعيشها  التي  إلى    يات  عودته  وعقب 
االقتصادي   الوضع  ناقش  حركته  وفد  أن  األربعاء،  "األقصى"،  لقناة  تصريٍح  في  الزهار  أكد  غزة، 

ولفت القيادي في الحركة إلى أن اللقاءات كانت إيجابية،    واألمني وحركة السفر والعالقات الثنائية.
فيف عن المسافرين وتوثيق العالقات التجارية بين الجانبين  للتخبعة  وسنرى في المستقبل القريب متا

 وحل عدة إشكاليات. 
 6/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: اعتقال االحتالل رموز شعبنا بالضفة جرائم لن تكسر إرادتهم  .12

أب اإلداري ضدَّ  االعتقال  واستمرار  لالعتقاالت  االحتالل  تصعيد  أن  حماس  ا  شعبن ناء  أكدت حركة 
النضالي. دورهم  وتغّيب  إرادتهم  تكسر  لن  جرائم  المحتلة  الضفة  في  الوطنية  الناطق    ورموزه  وأدان 
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األربعاء  برهوم في تصريح صحفي  الحركة فوزي  الصهيوني من    ،باسم  االحتالل  به  يقوم  ما  ة  بشدَّ
سي استمرار  ومن  المحتلة،  الضفة  في  وشبابنا  أهلنا  اعتقاالت مسعورة ضّد  االعتقال في    استهحملة 

من   أكثر  الجاري  العام  بداية  منذ  بلغت  التي  الظالم،  سياسة    862اإلداري  إياها  معتبرا  معتقاًل، 
وأجهزة  المتطّرفة  حكومته  بأركان  تعصف  التي  والفشل،  والذعر  الخوف  حالة  عن  تكشف  احتاللية 

 أمنه المرعوبة، أمام تنامي قّوة المقاومة وتصاعد تأثيرها. 
 6/7/2022، حركة حماسموقع 

 
 : اعتقال الفلسطيني المشتبه بتنفيذه عملية طعن أمس"إسرائيل" .13

أعلن "الشاباك" والشرطة اإلسرائيلية، مساء األربعاء، عن اعتقال الفلسطيني المشتبه  :  القدس المحتلة
وأصيب    بتنفيذه عملية طعن، أمس، في "جفعات شموئيل" أصيب خاللها إسرائيلي بجروح متوسطة.

متوسطة بعد تعرضه للطعن أثناء سيره على جسر يربط بين منطقتي "جفعات    يلي بجروحأمس إسرائ
)وسط(. براك"  و"بني  تم    شموئيل"  الذي  هويته(  تذكر  )لم  الفلسطيني  إن  العبرية،  المصادر  وقالت 

 اعتقاله مساء اليوم، نقل إلى جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" للتحقيق معه. 
 2022/ 6/7ارية، اإلخب سماوكالة 

 
  "إسرائيل"جنرال كبير ينافس على رئاسة حزب  ساري في  .14

عشية   األحزاب،  داخل  صراعات  موجة  اإلسرائيلية  الحزبية  الساحة  فيه  تشهد  الذي  الوقت  في 
أول   في  ستجري  التي  الخامسة  المبكرة  من االنتخابات  عدد  حيال  والقلق  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر 

التي   الصغيرة  كبار األحزاب  أحد  فاجأ  األصوات،  ألوف  مئات  إضاعة  في  تتسبب  أن  يمكنها 
يعّد الجنر  الذي  »ميرتس«،  حزب  لرئاسة  ترشحه  بإعالنه  غوالن،  يائير  الجيش،  في  السابقين  االت 

 زب، عيساوي فريج، بإعالنه االعتزال.يسارًا راديكاليًا. وفاجأ الوزير العربي من هذا الح
ان مرشحًا لرئاسة األركان في  ضي منصب نائب أركان الجيش، وكوقال غوالن، الذي شغل في الما

على   الترشح  قرر  »إنه  االقتصاد،  وزيرة  نائب  منصب  اليوم  ويشغل  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  زمن 
يسا حزب  إلى  تحتاج  إسرائيل  بأن  يعتقد  ألنه  الحزب  بنفسه رئاسة  يعتز  وكبير  قوي  ري صهيوني 

 يل وتحسين صورتها أمام العالم«. وبطريقه ويناضل ألجل مستقبل إسرائ 
 7/7/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 جمعية إسرائيلية تتهم نقابة األطباء بانتهاك حقوق الفلسطينيين  .15
سرائيلية، شكوى رسمية إلى نقابة األطباء العالمية ضد نقابة  وجّهت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان اإل

حق بانتهاك  إياها  متهمة  اإلسرائيلية،  الرعاية  األطباء  على  الحصول  في  الفلسطينيين  المرضى  وق 
ق أثناء  الفلسطينية  الطبية  للطواقم  باألذى  والتسبب  في  الطبية،  األطباء  ومشاركة  بواجبها،  يامها 

 اء الشرعي إلنشاء جامعة »أريئيل« في مستوطنة في الضفة الغربية.التعذيب، وتقديمها الغط
إسرا في  األطباء  نقابة  »إن  الجمعية  من  وقالت  بدال  جانبا  الوقوف  بعدم  تكتفي  ال  حماية حق  ئيل 

الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق في الصحة، في تعارض 
 مع األخالقيات الطبية«. 

وكرامته،  اإلنسان،  حقوق  بمعايير  التزامها  رغم  اإلسرائيلية  النقابة  أن  بدعوى  الشكوى  تقديم  وتم 
ت الطبية، إلى نقابة األطباء العالمية، بموجب عضويتها في الهيئة الدولية، فإنها تتجاهل  واألخالقيا

الطبية، بل    ات حاالت انتهاك الحق في الصحة، وهي بذلك تنتهك األخالقيات بصورة منهجية عشر 
 وهي شريكة أيضًا في جريمة األبارتهايد.

 7/7/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 حزب هللا" األسبوع الماضين اعتراض ُمسّيرة لة"الجيش اإلسرائيلي  عل .16
رة تابعة لـ"حزب هللا" اللبناني  أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء اليوم، األربعاء، أنه أعترض طائرة ٌمسيّ 

اقتربت من "المياه االقتصادية اإلسرائيلية"، األسبوع الماضي، متهما "حزب هللا" بإطالقها نحو حقل  
  الغاز "كاريش".

ما    الجيشوقال   فوق  الجوي  المجال  نحو  لبنان  من  انطلقت  مسّيرة  طائرة  إن  بيان  في  اإلسرائيلي 
وإسقاطها   واعتراضها  ومتابعتها  تم رصدها  أنه  إلى  مشيرا  اإلسرائيلية"،  االقتصادية  بـ"المياه  وصفها 

 مسافة بعيدة من الحدود البحرية."على 
الطائ  اعترضت  قواته  فإنه  اإلسرائيلي  للجيش  األربعاء  ووفقا  يوم  الُمسيرة  يونيو    29رة  حزيران/ 

"في  سقطت  الطائرة  أن  على  مشددا  خطر"،  أو  تهديد  "أي  تشكل  لم  الُمسّيرة  إن  وقال  الماضي، 
 المجال البحري اللبناني". 

 6/7/2022، 48عرب 
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   الغربية االحتالل يبدأ مناورات عسكرية جنوب الضفة .17
الل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، عن بدء جيش االحتيلي أعلن  مناورة عسكرية لالحتالل اإلسرائ

مناورة عسكرية في الخليل ومحيطها جنوب الضفة الغربية. وذكر المتحدث باسم جيش االحتالل، في  
لها مسبًقا   المناورة مخطط  إلى أن هذه  لقواته. وأشار  أنه ستكون هناك حركة نشطة  بيان مقتضب 

 اري.  للعام الجضمن برنامج التدريبات 
 6/7/2022فلسطين أون الين، 

 
 استشهاد الشاب رفيق غنام برصاص االحتالل في جبع جنوب جنين .18

  20أعلنت مصادر أمنية في جنين صباح األربعاء، عن استشهاد الشاب رفيق رياض غنام ):  جنين
جنين. عاما جنوب  جبع  بلدة  في  االحتالل  برصاص  وصفت   (  بجروح  أصيب  غنام  الشاب  وكان 

د بالخطير  الذي  الوقت  أمام منزله، في  بينما كان  الشبان وجنود االحتالل،  ة  ارت فيه مواجهات بين 
وأكد ذوو الشهيد لـ "وفا"، بأن جنود االحتالل    فجر اليوم، حيث تم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر.

ه في كيس  وا الشاب رفيق بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوبعد إصابتأعدم
 أسود واعتقلوه إلى أن تم االعالن عن استشهاده. 

 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ألف مستوطن اقتحم األقصى 33عملية هدم و 117حالة اعتقال و 2,176شهداء و 7القدس:  .19

القدس،   :القدس محافظة  اإلسرائأصدرت  االحتالل  انتهاكات  تقرير  األربعاء،  العاصمة  يوم  في  يلي 
وبينت   عام الجاري، والذي لخصت فيه مجمل انتهاكات االحتالل.المحتلة خالل النصف األول من ال

مواطنا، وتنفيذ سلطات    2,176ال  شهداء، واعتق  7أن النصف األول من العام الجاري، شهد ارتقاء  
 .مستوطنا المسجد األقصى المبارك 33,351عملية هدم، واقتحم  117االحتالل 

 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 والعالمغزة و الضفة مليون تعداد الفلسطينيين في  14.3:  الجهاز المركزي لإلحصاء .20
مليون   14.3تشير تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء أن تعداد الفلسطينيين، في العالم، بلغ  :  رام هللا

منهم   الحالي،  العام  منتصف  في  الغربية    5.35نحو  شخص  )الضفة  فلسطين  في  فلسطيني  مليون 
ضفة يبلغ  وقال اإلحصاء، في تقرير لمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن عدد سكان ال  .ة(وقطاع غز 

نسمة  3.19ي  حوال قطمليون  سكان  عدد  قدر  بينما  بحوالي  ،  غزة  نسم  2.17اع  ويقدر   .مليون 



 
 
 
 

 

ص            12   5877 العدد:              7/7/2022 خميسلا التاريخ: 

                                     

% من  38بحوالي    2022سنة( في منتصف العام    14-0)"اإلحصاء" نسبة األفراد في الفئة العمرية  
وتشير البيانات   % في قطاع غزة. 41% في الضفة الغربية و36مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع  

% في فلسطين، بواقع  26بلغ    2021إلى أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام  
 .% في قطاع غزة47% في الضفة الغربية و16

 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 االحتالل يهدم سوقا تراثيا بالبلدة القد مة في الخليل .21

من  :  الخليل القديمة  بالبلدة  تراثي،  فلسطيني  سوق  هدم  في  األربعاء،  يوم  إسرائيلية،  آليات  شرعت 
بيان    واالستيطان الفلسطينية، فيوقالت هيئة مقاومة الجدار    مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

الحسبة  بهدم أجزاء من سوق  "قدس برس"، إن "جرافات إسرائيلية شرعت األربعاء،  تلقته    مقتضب، 
الخليل". بمدينة  في   القديمة  االستيطانية  والمشاريع  للرغبات  تلبية  يأتي  "الهدم  أن  الهيئة،  وأضافت 

وتغيير  االستيطاني،  التوسع  لصالح  القديمة،  البناء    البلدة  عبر  القديمة،  الخليل  مدينة  معالم 
 االستيطاني الجديد".

 6/7/2022، قدس برس
 

 مواطنًا معظمهم من سلواد  46حملة اعتقاالت واسعة في الضفة تطال  .22

الضفة    -محافظات   أنحاء  من  واسعة  اعتقاالت  حملة  أمس،  فجر  االحتالل،  قوات  شنت  "األيام": 
بلدة سلواد شرق مواطنًا، معظمهم    46الغربية، طالت   ونّدد رئيس هيئة شؤون األسرى    رام هللا.  من 

بـ"حملة االعتقاالت الشرسة" التي شنتها قوات االحتالل في مختلف مناطق  والمحررين قدري أبو بكر  
القدس. فيها  بما  االعتقال    الضفة  تنفيذ عمليات  تتعمد خالل  االحتالل  قوات  أن  بكر،  أبو  وأوضح 

استخدام   المناطق  صفوف بمختلف  في  سيما  ال  المعتقلين،  بحق  الشديد  والتنكيل  المفرطة  القوة 
السن وكبار  التعذيب  الشبان،  أنواع  وألقسى  واإلهانة،  والشتم  المبرح،  للضرب  يتعرضون  حيث   ،

 الجسدي والنفسي.
 7/7/2022، رام هللا، األ ام

 
 .. تسهيالت غير حقيقية .معاناة العائدين لغزة عبر مصر ال تنتهي .23

م الحديث عن "تسهيالت" للمسافرين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، إال أن شهادات رغ :  غزة
يقابله العائد   16بعض العائدين للقطاع المحاصر منذ   عاما تكشف حجم المعاناة المضاعف الذي 
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إلى غزة. صور تكدس المسافرين بشكل كبير، تكشف جانبا من المعاناة والفوضى المفتعلة التي تعم  
هذا ال خالل  غزة  إلى  القادمين  أحد  شهادة  وفق  تسبب  ما  البري،  رفح  معبر  من  المصري  جانب 

الذين يجبرون   المسافرين  بين  العديد من حاالت اإلغماء  "التسهيالت" عن  الذي أعلن عن  األسبوع 
على االنتظار ساعات طويلة قبل حتى تسليم جوازات سفرهم لختمها بمغادرة مصر نحو القطاع من  

 دارة المعبر في الجانب المصري.قبل إ
"لم يطرأ أي جديد، واألمور عمليا كما    ه أنأوضح  مصدر أمني فلسطيني له عالقة بعمل معبر رفح،  

هي"، منوها أن "هذه الفترة تشهد زيادة في عدد العائدين إلى القطاع بسبب رغبة العديد منهم قضاء  
 في اليوم".   2000إلى نحو اإلجازة مع عائلتهم في غزة، حيث وصل عدد العائدين 

لـ"عربي  تقديم  21وأضاف في حديثه  لنا  الكبيرة، ال تساعد في سرعة اإلجراءات، ويمكن  "األعداد   :"
تقييم أفضل ألداء الجانب المصري على معبر رفح بعد العيد"، مرجعا أيضا زيادة عدد القادمين إلى  

ت واإلعالن عن  االتجاهين،  في  المعبر  فتح  "بسبب  قبل مصر، شجع  القطاع،  من  جديدة  سهيالت 
وعن حقيقة  تلك "التسهيالت" قال المصدر األمني: "في الحقيقة نحن    غزة".   الناس على السفر تجاه

لم نالحظ جديد زيادة عن األول"، موضحا أن "القادمين عبر شركة "هال" لم تكن لهم امتيازات، بل  
 تعذبوا في الطريق إلى معبر رفح". 

اس  تواصلت "  21"عربي ذكر  عدم  طلب  للقطاع،  العائدين  المسافرين  أحد  من  مع  منعه  خشية  مه 
، مؤكدا أن "إدارة المعبر معنية بوجود حالة الفوضى، ألنهم مستفيدين ماليا من األمر؛ فكثير السفر

العاملين )تصل إلى   جنيه فقط إلدخال    400-  300من المسافرين يجبرون على دفع أموال لبعض 
 ناة". على أمل أن يتم تسريع سفرهم، والخالص من هذه المعا جواز السفر لختمه(

 6/7/2022، 21عربيموقع 
 

 ستنتهي قريبا مع "إسرائيل" ترسيم الحدود البحرية :عون  .24
إن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لبالده ستنتهي    -األربعاء -قال الرئيس اللبناني ميشال عون 

بالده أصبحت على  أن   -في حديث صحفي -وأضاف عون    نان.قريبا، وإن الحل سيكون لمصلحة لب 
وتابع أنه ال يعلم الوقت   مشارف التفاهم مع األميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل.

 المحدد للحل، لكنه أكد أنه سيتم الوصول إلى حل يرضي الجميع، على حد تعبيره.
المفاوضات    ن إسرائيل تتوقع حدوث تقدم كبير فيمن جهته، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إ 

البحرية. الحدود  ترسيم  بخصوص  لبنان  مع  المباشرة  اإلسرائيلية    غير  البث  لهيئة  المصدر  وقال 
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ليكون ضمن   المقبل؛  األسبوع  إسرائيل  إلى  هوكستين سيصل  آموس  األميركي  الوسيط  إن  الرسمية 
 نية. ذي سيزور إسرائيل واألراضي الفلسطيالوفد الذي يقوده الرئيس األميركي جو بايدن ال

 6/7/2022الجزيرة.نت، 
 

 " غير لبنانية"لغا ات  "إسرائيل"مع  جعجع يرفض استغالل مسألة الحدود .25

أكد رئيس حزب »القوات اللبنانية«، سمير جعجع، أنه »من غير المقبول اللعب في مسألة   بيروت:
وتطرق جعجع خالل استقباله وفدًا   متعلقة بلبنان«.  الحدود البحرية لغايات حزبية أو استراتيجية غير

السرياني« االتحاد  »حزب  المسّيرات ،  من  هللا«  »حزب  إطالق  منتقدًا  البحرية،  الحدود  مسألة  إلى 
باتجاه حقل »كاريش«، وقال: »بعد انتظار طويل؛ من غير المقبول اللعب في هذا الموضوع لغايات  

 بنان. حزبية أو استراتيجية غير متعلقة بل
 7/7/2022، لندن، سطالشرق األو 

 
 "التعاون اإلسالمي": لقاء عباس وهنية بالجزائر خطوة للمصالحة .26

الرزاق بن عبد هللا-الجزائر التعاون اإلسالمي حسي:  عبد  لمنظمة  العام  ابراهيم طه،  أشاد األمين  ن 
بلقاء   السياس   ةالفلسطيني  السلطة  رئيساألربعاء،  المكتب  ورئيس  عباس  حما محمود  لحركة  س  ي 

تبون. الجزائري عبدالمجيد  الرئيس  برعاية  الذي جرى  هنية،  إن  ونقل    إسماعيل  قوله  بيان عن طه 
"مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون في الجمع بين محمود عباس وإسماعيل هنية بعد فتور بين الطرفين  

الفلسطينية". المصالحة  لتحقيق  لسنوات خطوة  "خطوة    دام  اللقاء  أن  لتحقيق  وأضاف  مهمة  إيجابية 
 المصالحة الوطنية الفلسطينية ورّص الصفوف للتمكن من الدفاع عنها". 

 6/7/2022 وكالة االناضول لالنباء،
 

 بوغالي: مواقف الجزائر ستبقى رافضة ألي تطبيع مع االحتالل  .27
ربعاء، أن  أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري )البرلمان(، إبراهيم بوغالي، يوم األ:  الجزائر

االحتالل"،  جرائم  مواجهة  في  الفلسطيني  والشعب  فلسطين  جانب  إلى  ثابتة  "ستبقى  بالده  مواقف 
الرافضة ألي تطبيع مع االحتالل". "الجزائر ستظل محافظة على مواقفها  إلى أن  ذلك    مشيًرا  جاء 

الشعبي   المجلس  مقر  في  هنية،  إسماعيل  برئاسة  "حماس"،  حركة  وفد  مع  لقائه  الوطني  خالل 
"حماس". لحركة  اإللكتروني  الموقع  وفق  الجزائر،  وفد   بالعاصمة  لزيارة  تقديره  عن  بوغالي  وأعرب 
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"حماس" للجزائر، ومشاركتها في االحتفاالت في الذكرى الستين لالستقالل، وشدد على أهمية "تحقيق  
 الوحدة الفلسطينية". 

 6/7/2022، قدس برس

 
 ها في المستوطنات إلعادتها بيع منتجات»بن آند جيري« تقاضي الشركة األم  .28

رفعت شركة »بن آند جيري« للمثلجات، دعوى قضائية على شركتها األم، »يونيليفر«، لمنعها من  
وبعض   إعادة السماح لوكيلها اإلسرائيلي بيع منتجاتها في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

 مناطق القدس الشرقية. 
را في الخالف الذي نشأ بين الشركتين حول قرار صانع اآليس كريم بإنهاء وأحدث رفع الدعوى، تطو 

الجزائية   المحكمة  أمام  الدعوى  جيري«  آند  »بن  وقدمت  الماضي.  العام  المناطق  تلك  في  مبيعاته 
»يونيليفر« بإعادة بيع منتجاتها في إسرائيل  األميركية في مانهاتن يوم الثالثاء، قائلة، إن قرار شركة  

 ع الماضي، تم دون موافقة مجلس إدارة »بن آند جيري« المستقل األسبو 
 6/7/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 سعود ة قبل زيارة بايدن -تقرير: "جهود أمريكية كثيفة" للتوصل لتفاهمات إسرائيلية  .29

ة األربعاء، أن المسؤولين في البيت األبيض كثفوا جهودهم في "محاول يومذكر تقرير إسرائيلي، مساء 
أخيرة" للتوصل إلى تفاهمات بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطات في السعودية، قد تمهد إلى الشروع 

الرئيس األميركي، جو    في خطوات تقارب تدريجية تقود إلى تطبيع العالقات بين الجانبين، قبل زيارة
 بايدن، إلى المنطقة. 

"(، في نشرتها المسائية، اليوم األربعاء، بأن  11  وأفاد التقرير الذي أوردته هيئة البث اإلسرائيلي )"كان
 لبيد، أجرى مداوالت واسعة في هذا الشأن خالل األيام الماضية.  رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير

والقاهرة   والرياض  أبيب  تل  بين  للتوسط  التحركات  من  عزز  األبيض  البيت  فإن  التقرير  وبحسب 
ا نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير اإلستراتيجيتين في  للتوصل إلى تفاهمات أمنية يتم بموجبه

 إلى السعودية. البحر األحمر، من مصر
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وتشمل التفاهمات التي تسعى األطراف الثالث إلى تثبيتها، موافقة إسرائيل على سحب قوة المراقبين  
بفتح   الرياض  مقابل سماح  األحمر،  البحر  تيران وصنافير في  الجوي  الدوليين في جزيرتي  مجالها 

 أمام الرحالت الجوية المتجهة من وإلى إسرائيل. 
ت، بحسب القناة الرسمية اإلسرائيلية، السماح برحالت جوية مباشرة بين السعودية  كما تشمل التفاهما

، باإلضافة إلى  48وإسرائيل لنقل الحجاج الفلسطينيين من حاملي الجنسية اإلسرائيلية في مناطق الـ
 على تشكيل والمشاركة في منتدى أمني دفاعي إقليمي لمواجهة إيران. موافقة السعودية

 6/7/2022، 48عرب 
 

 مصافحة الجزائر... ما قبلها وما بعدها  .30
 نبيل عمرو 
للجزائر إيقاع إيجابي دائم عند العرب، والفلسطينيين بالذات. ذلك مستمد من تاريخ مجيد أحرز فيه  

أ من  قّدم  كبيرًا  انتصارًا  الجزائر  الشعوب  شعب  لكل  أمثولة  فصار  شهيد،  مليون  من  أكثر  جله 
واالستقالل. الحرية  أجل  من  وفي    المناضلة  جانبه  وإلى  االستقالل،  بعيد  الجزائر  أجوائه  احتفلت 

العاطفية، احتفلت بمصافحة جرت بين هنية وعباس، حتى أن أحد المولعين باستخدام جملة الحدث  
 التاريخي، وصف المشهد بأنه كذلك. 

أطلقه  الجز  الذي  الشعار  منتجة  ثم هي  تبنيهم ودعمهم،  في  مستقرة  دولة  الفلسطينيين  حياة  في  ائر 
مظلومة«. وحين كانت التقلبات السياسية تمنع    الراحل هواري بومدين: »نحن مع فلسطين ظالمة أو

الجزائر جاهزة؛   كانت  قريبة،  الوطني« في عواصم  »المجلس  المسمى  الصعب  برلمانهم  عنهم عقد 
 س في تأمين المكان؛ بل في أمر الحماية والنجاح.لي

بالن تعالج  األمور  كانت  ولو  اختبار،  أو  نقاش  محل  ليسا  الجزائر  عند  والمقصد  النية  يات  ُحسن 
واألمنيات ألُنجزت وحدة الفلسطينيين منذ زمن طويل، أي الزمن الذي اشتغلت فيه مصر على هذه 

العواصم ا الذي نجم عن هذا المسألة، واشتغل معها كثير من  الوحيد  والناتج  العربية،  لعربية وغير 
المتعانقو  يعود  إن  وما  المضيفة،  العواصم  في  يجري  كان  دموع  وذرف  عناقًا  أن  والباكون  الجهد  ن 

على الوحدة ومصير الوطن إلى ديارهم، حتى يقف كلٌّ على سالحه، وكأنهم في سباق على من يبعد  
 إلى انفصال. فرص المصالحة ويحولها من انقسام 

ال أستبعد أن تبدأ الجزائر جوالت جديدة من »حوار األشقاء«، فمن توجه له دولة المليون شهيد دعوة 
فرصة االستمتاع بالضيافة الجزائرية المجربة، ففندق األوراسي التاريخي  لن يعتذر عنها، ولن يفوت  
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القادة المنقسمين، وتتسع ردهاته الفسيحة لسهرات وحوارا ت تمتد حتى الصباح. لعل كل يتسع لكل 
الثوابت الوطنية   يثبت أنه على حق، وأنه أكثر حرصًا من الجالس قبالته على  مختلف عن اآلخر 

التفريط يجري  األوان الستعادتها.  التي  واحتفلت    فيها، وآن  بعيد مستحق،  المستقلة  الجزائر  احتفلت 
 الظهر؛ ألم توصف بالتاريخية؟  كذلك بمصافحة ُصورت كأنها طوت صفحة االنقسام ووضعته وراء

االنقسام   أرض  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  فإن  الجزائر،  وصدق  نية  لحسن  التقدير  كل  ومع 
االحت كابوس  وتفاؤله وتحت  بالتاريخية رأيه  المصافحة  يشاطروا من وصفوا  لم  اآلفاق،  وانسداد  الل 

صم، فإذا بها بعد العودة إلى الديار واستخالصاته؛ بل استذكروا حفالت العناق التي جرت في العوا
 تطيل عمر االنقسام، وتمده بمقومات التحول إلى انفصال.

ينية كان مخلصًا في مسعاه، فليس من مصلحة ألي  كل من أدلى بدلوه في حكاية المصالحة الفلسط
أمام أصدقائه قبل  الفلسطيني  الشعب  انقسام أجهز على صورة  دولة شقيقة أو صديقة أن يتواصل 
إلى   يصل  أن  وحتمية  الفلسطيني  الحق  لواء  يرفعون  يزالون  ال  الذين  الحلفاء  وأحرج  خصومه، 

الج كل  تهّرب  واسعة  ثغرة  االنقسام  ويرون  الحق، أصحابه،  هذا  لنصرة  بذلت  التي  والتضحيات  هد 
 وتقضي على اإلنجازات التي تحققت على مدار عقود، حتى بدت اآلن كما لو أنها لم تكن. 

يبدو أنه كلمة السر، فالوسطاء أكثر إخالصًا لقضية الوحدة الفلسطينية من األقطاب    منطق معكوس
ي عواصم الوسطاء لتموت في أرض الوطن، صناع االنقسام، لهذا كانت االحتفاالت واآلمال تنبت ف

 فهل نأمل في أن المصافحة الجزائرية ستكون استثناًء عن كل ما حدث؟ »هللا أعلم«.
بالمشهد، فالرجل   أمر آخر وأخير في بدا لي أن الرئيس محمود عباس لم يكن سعيدًا  هذا الشأن، 

بعض المزايا منه، أما حكاية هنية  وفق حساباته واتجاهاته ينتظر الرئيس بايدن، ويحضر نفسه لنيل  
 ومعسكره فهي ليست في البال.

 7/7/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 لعسكرية مدخالالتطبيع الخليجي اإلسرائيلي.. العالقات ا  .31
 محمد الِمنشاوي 
كان وال يزال التطبيع بين أي دولة عربية وإسرائيل يمثل هدفا رئيسا للبيت األبيض بعيدا عن هوية  
الرئيس القابع داخله، أو انتمائه الحزبي. وال يختلف األمر كذلك في الجانب اإلسرائيلي الذي يرى في  

 يرتبط بهوية رئيس وزرائها أو انتمائه الحزبي.أي خطوة تطبيعية مع أي دولة عربية نجاحا ال  
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أيا قبل  األدنى،  الشرق  لشؤون  األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة  ليف،  باربرا  لجنة  وأقّرت  أمام  م 
العالقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس جو بايدن القادمة إلسرائيل واألراضي الفلسطينية  

 مثيرة لالهتمام بخصوص السالم مع إسرائيل". والمملكة السعودية ستشهد "أشياء
العالقات  لتطبيع  مساعيها  وتضاعف  واشنطن  تضغط  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  عهد   ومنذ 

 العسكرية بين إسرائيل من جانب ودول الخليج العربي من جانب آخر.
ترامب، الرئيس  طرحها  التي  القرن  لصفقة  كبيرا  فشال  البعض  يعّده  مما  الرغم  نجحت    وعلى  فإنها 

 وبشدة في أحد جوانبها في إخراج عالقات إسرائيل مع دول الخليج إلى العلن للمرة األولى.
التطبيع الجاري  حاليا عما اعتقده الرئيس اإلسرائيلي السابق شيمون بيريز، وعدد من    ويختلف نهج 

عالق لدعم  السبل  أقصر  هما  والتجارة  االقتصاد  أن  من  العرب،  من  التطبيع  إسرائيل  أنصار  ات 
 بجيرانها. 

تأسيس   أجل  من  السّنة  العرب  أصدقائها  على  من ضغطها  واشنطن  ترامب ضاعفت  حكم  وخالل 
عسكري يعرف باسم "تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي" أو اختصارا بكلمة "ميسا"  تحالف إقليمي  

(MESA."وُعرف إعالميا باسم "الناتو العربي ،) 
الت تأسيس  ترامب  إدارة  إليها وإلسرائيل  وحاولت  الذي يضم إضافة  دول   8حالف  دول عربية، هي: 

عاكس محاولة  في  واألردن،  ومصر  الست  الخليجي  التعاون  شرق مجلس  لخريطة  أميركية  لرؤية  ة 
أوسط جديد، يلعب العرب فيه دورا هامشيا خادما لمصالح واشنطن وإسرائيل من دون اكتراث بأي  

 مصالح حقيقية للشعوب العربية. 
التحالف العسكري أن تقرب بين إسرائيل والدول الخليجية لما  وآمن ت إدارة ترامب أن من شأن آلية 

 في مواجهة التهديدات اإليرانية. يجمعها من هدف رئيسي يتمثل 
ودفعت الخالفات بين أعضاء الناتو العربي إلى تهميش الفكرة باعتبارها صعبة التنفيذ، بخاصة مع  

على التحالف  دول  اتفاق  واإلمارات   عدم  السعودية  وترى  تواجهها.  التي  التهديد  مصادر  تحديد 
ى النقيض ال تؤمن بقية دول التحالف بأن  والبحرين إيران خطرا كبيرا تجب مواجهته بكل السبل، وعل

إيران تمثل الخطر األول عليها. كما مثل انخفاض مستوى الثقة المتبادلة بين الدول األعضاء تحديا  
 أي تحالف يضمهم معا.آخرا أمام تشكيل 

  ، عملت 1979وعلى مدار العقود األربعة األخيرة، وتحديدا منذ نجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام  
واشنطن على بناء منظومة عسكرية لألمن الخليجي عمادها وجود عسكري كثيف ومباشر في دول  

دريب جيوشها في مناورات مجلس التعاون من دون استثناء، إضافة إلى تسليح دول هذه المنطقة وت
مشتركة تجمعها بدول المجلس مجتمعة وبصورة فردية أيضا. ولم تحتج واشنطن إلى تأسيس تحالف 
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، ولم يحتج العرب إلى تأسيس تحالف جديد، إال ربما حفنة منهم تؤمن بضرورة التودد إلسرائيل جديد 
بواشنطن، كبير  فقط على جهل  ذلك  يدل  وال  واشنطن..  إرضاء  أجل  بتوازنات    من  بل على جهل 

 الشرق األوسط ذاتها.
اإلبراهيم  االتفاقيات  إلى  ترامب  إدارة  لجأت  العربي،  الناتو  فكرة  أفول  لتطبيع  ومع  وسيلة  لتكون  ية 

 العالقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وعن قرب مع    وفي جلسة االستماع المشار إليها، أقّرت باربرا ليف بأن إدارة بايدن تعمل بجد حاليا

والمشاركة  االستخبارية  المعلومات  تقاسم  تعزيز  أجل  من  وإسرائيل  المنطقة  في  العرب  الحلفاء 
التكن بايدن  والتنسيق  الرئيس  أن  أميركية  تقارير  تؤكد  أخرى،  ناحية  من  الدفاعات.  وتعزيز  ولوجي 

ين الواليات المتحدة سيناقش كذلك خالل زيارته إلسرائيل والسعودية تفعيل نظام دفاع جوي متكامل ب
 ودول الخليج وإسرائيل. 

من   األول  ففي  مدروسة،  تدريجية  لخطوات  طبقا  بل  فراغ،  في  ذلك  كل  يحدث  سبتمبر/أيلول  وال 
العسكرية  الوسطى  القيادة  منطقة  مسؤوليات  نطاق  رسميا  إسرائيل  دخول  البنتاغون  أعلن  الماضي 

 . "سينتكوم" إلى جانب بقية دول الشرق األوسط األخرى 
وتسمح خطوة البنتاغون األخيرة بتعزيز التنسيق بين القوات األميركية المنتشرة في المنطقة وشركائها  

وحليفتها   تراه  العرب  ما  مواجهة  على  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  فيه  تركز  الذي  الوقت  في  إسرائيل، 
 تهديدات إيرانية متزايدة. 

نطاق القيادة األوروبية "إيوكوم" بسبب حالة  وعلى مدار العقود الماضية، كانت إسرائيل تقع ضمن  
القيادة الوسطى، وذلك منذ العداء بينها وبين الدول العربية التي تمثل العمود الفقري لنطاق عمليات  

 . 1983تأسيسها عام 
وقوة  حجم  يعكس  جديد  بواقع  اعترافا  الوسطى  القيادة  عمليات  منطقة  إلى  إسرائيل  انضمام  ويمثل 

 لعسكرية بعدد متزايد من الدول العربية.عالقات إسرائيل ا
االحتياطي   نصف  من  أكثر  على  الوسطى  القيادة  لمسؤولية  الخاضعة  المنطقة  العالمي  وتحتوي 

المؤكد من النفط ونحو نصف االحتياطي من الغاز الطبيعي. ونتيجة لذلك، تتضمن المنطقة أكثر  
من   تمتلكه  بما  العالم  في  نشاطا  التجارية  العالمية:   معابر  3الطرق  التجارة  لحركة  رئيسة  بحرية 
 مضيق هرمز، وقناة السويس، ومضيق باب المندب.

بح إذ  وحده،  البنتاغون  يتحرك  من  وال  عدة،  أعضاء  من  مقترحا  تشريعا  جانبه  من  الكونغرس  ث 
لدول   الجوية  الدفاعات  دمج  في  المساعدة  البنتاغون  من  يطلب  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين 

األ تساعد الشرق  أن  التشريع  ويقترح  طهران،  تهديدات  ضد  األمني  التعاون  لتحفيز  الحليفة  وسط 
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سيق دفاعاتها الجوية ضد إيران من خالل قيام البنتاغون بدمج  واشنطن إسرائيل والدول العربية في تن
 الدفاعات الجوية لهذه الدول وربطها ببعضها بعضا. 

لوسطى األميركية يمثل فرصة هائلة للعمل مباشرة مع  كما أن نقل إسرائيل إلى نطاق عمل القيادة ا
القت الجيوش على بعضها بعضا ليس في ساحات  العربية، وستتعرف  المعارك الجيوش  ال وميادين 

كما كان الحال في العقود الماضية. ويرتبط بذلك تغيير كبير ودراماتيكي في عقيدة الجيوش العربية،  
جيوش العرب عدوا سوى إسرائيل، ولم ينفصل إيمان الجيوش  ففي العقود السبعة الماضية لم تعرف  

 العربية بشأن هوية العدو عن إيمان جموع الجماهير العربية. 
 6/7/2022زيرة.نت، الج

 
 ل..ستبقى قضية شيرين دون ح .32

 عاموس هرئيل 
ى  لم يؤِد الفحص الجنائي للرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، في جنين إل 

حل نهائي للقضية. فبعد انتهاء التحقيق الذي قام به خبراء جنائيون إسرائيليون تحت رقابة أميركية لم  
 التوصل إلى خالصة واضحة بشأن من أطلق الرصاصة القاتلة.يتم 

وقد شّدد اإلعالن الصادر عن الدولتين على عدة أمور. فقد قال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إنه  
تحديد بدقة من أي بندقية انطلقت الرصاصة، بسبب وضع الرصاصة ونوعية العالمات  ال يمكن ال
ش اإلسرائيلي عن أسفه لموت الصحافية، حّمل وزير الدفاع المسؤولية وبينما أعرب الجي  التي عليها.

 األساسية عن الحادثة لـ"اإلرهابيين الذين يطلقون النار من بين السكان المدنيين". 
أق ناحيتها،  أضافت من  لكنها  حاسمة،  نتيجة  إلى  التوصل  بعدم  األميركية  الخارجية  وزارة  ّرت 

األمني األميركي في المنطقة باحتمال كبير في أن تكون المراسلة  مالحظتين: األولى: تقدير المنسق  
 ُقتلت بنيران ُأطلقت من المواقع اإلسرائيلية.

الج من  النار  إطالق  بأن  لالفتراض  سبب  يوجد  ال  ويقول ثانيًا:  متعمدًا.  كان  اإلسرائيلي  انب 
للجيش  عسكرية  عملية  خالل  مأساوية  ظروف  "نتيجة  كان  األمر  إن  ضد   األميركيون  اإلسرائيلي 

 مجموعات من الجهاد اإلسالمي".
عليه   لم يحصلوا  فإنهم  إسرائيل،  بمسؤولية  قاطعًا  إثباتًا  ينتظرون  كانوا  الفلسطينيين  أن  افترضنا  إذا 

ال التحليل  التدخل  نتيجة  بسبب  قاطعًا  رفضًا  النتائج  رفض  عليهم  الصعب  من  وسيكون  جنائي، 
قضية من دون حل، وستضاف أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية  ستبقى ال  األميركي القوي في العملية.
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رمزًا  سُيعتبرون  الذين  الفلسطينيين  المدنيين  الضحايا  من  الطويلة  الالئحة  إلى  أيضًا،  األميركية 
 للنضال.

لجانب اإلسرائيلي من المستبعد جدًا أن تفتح الشرطة العسكرية اآلن تحقيقًا جنائيًا بالحادثة. فهذا في ا
ومن الصعب    موقف النيابة العامة العسكرية منذ بداية التحقيق بحجة عدم وجود شبهة جنائية.كان  

إن    اء هذه المسألة.حدوث تغيير في هذا الموقف أيضًا مع األخذ في االعتبار ردة فعل الرأي العام إز 
جنائي ضد    آخر ما يحتاج إليه رئيس الحكومة الجديد، يائير البيد، ورئيس األركان اآلن هو تحقيق

بايدن إلنهاء العمل على القضية قبل زيارة   جنود وحدة الدوفدفان بشبهة قتل صحافية. سعت إدارة 
لذي أجبر الفلسطينيين على تسليم  الضغط األميركي الكبير هو ا  الرئيس للمنطقة في األسبوع المقبل.

إسرائيليين. خبراء  جانب  من  بفحصها  والقبول  تحقي  الرصاصة  إجراء  مجرد  سيسمح  إن  مشترك  ق 
 للواليات المتحدة بالقول إن المسألة باتت وراءها، لكن من المحتمل أن يطرحها الفلسطينيون مجددًا.

الرص فحص  منها:  مطلوب  هو  بما  النهاية  في  إسرائيل  النهج  قامت  العملي.  التحقيق  بعد  اصة 
ة غير القاطعة التي  حتى بعد الخالص  المتزمت الذي انتهجته منذ بداية الحادثة كان غير ضروري.

حدث   األول: صحيح  اليوم  منذ  منهم  متوقع  هو  ما  يقولون  األميركيين  فإن  الفحص،  إليها  توصل 
لكّن هناك احتمااًل كبيرًا في أن الرص النار،  اصة جاءت من االتجاه اإلسرائيلي، ال  تبادل إلطالق 

بال  الفلسطيني.  االعتراف  إلسرائيل  مضرًا  يكن  لم  الحالة  هذه  في  عن  حتى  المسبق  والتعبير  ظلم 
 األسف، بداًل من اإلنكار ومحاوالت رمي الكرة على الطرف اآلخر.

 "هآرتس" 
 6/7/2022األ ام، رام هللا، 

 
 ات إيران الثالثة ومسار  "الفوضى السياسية".. بين "إسرائيل" .33

 عاموس جلعاد 
األحمر ليست هي التهديد القصة الكامنة وراء كشف السفن اإليرانية األربع التي أبحرت في البحر  

الحالي على إسرائيل، فهو حدٌث وقع قبل بضعة أشهر، بل القصة قصة معركة كاملة حيال مسارات 
أتي في أثناء فترة انتخابات أخرى هي  العمل اإليرانية ضد إسرائيل. وحقيقة أن كشف هذه السفن ي

 أيضًا جزء من أسباب القلق في الجانب اإلسرائيلي. 
السفن جزء آية هللا    هذه  التي خطها نظام  الرؤية  المتعاظم، على خلفية  من صورة التهديد اإليراني 

يكو  إبادة دولة إسرائيل. هناك كثيرون يشككون في أن  السنين:  ن  اإليراني على علمه قبل عشرات 
ة  اإليرانيون جديين في نواياهم لتحقيق هذه الرؤية، لكن قد تعزى لصالح أجهزة االستخبارات اإلسرائيلي 
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وتصميم النظام في طهران على    –على أساس المعطيات    –القدرة على رسم خريطة النوايا اإليرانية  
مكانة إيران كإمبراطورية  توظيف مقدرات هائلة في بناء القدرات لتحقيق هذه الرؤية، بالتوازي مع بناء 

 إقليمية. 
عل الخطورة  غاية  في  األذرع  متعددة  منظومة  بناء  في  إيران  نجحت  إلسرائيل  لقد  القومي  األمن  ى 

االقتصادية   المصاعب  رغم  ذلك  السني،  العربي  في    –والعالم  تتسع  التي  الهائلة  االجتماعية 
يًا ونقصًا في المياه والبنى التحتية، وفسادًا  الجمهورية اإلسالمية نفسها، والتي تتضمن انحدارًا اقتصاد 
ان القومية قد تكون موضع ضعف، لكنها  عميقًا وتصديًا لعقوبات حادة من الغرب. إن حصانة إير 

تتباهى بإنجازها في تطوير منظومات سالح، يوجد فيها على حد رأيها ما يدفع إلى األمام بطموحاتها  
 بعيدة األثر.

وهنا أيضًا على حد   –الحديث عن ثالثة مسارات مركزية سجلت فيها إيران    من ناحية إسرائيل، يدور
هو المسار الباليستي، أي الحزام الناري المحتمل على إسرائيل    سار األولالمتقدمًا مبهرًا:    –تقديرها  

من إيران نفسها ومن قواعد تبنيها في دول فاشلة تتخلى عن سيادتها وتسمح لها بالتموضع فيها، مثل 
  150نان، وسوريا، واليمن، وبقدر ما العراق أيضًا. يدور الحديث عن صواريخ بحجوم هائلة، نحو  لب

 تستهدف منحها قوى هائلة. –لبنان فقط   ألفًا في
هو المسار النووي: إيران بمثابة دولة حافة نووية، دولة يمكنها أن تطور وتخصب    المسار الثاني

ا فقط. وحسب ما هو معروف، ليس إليران بعد سالح نووي، اليورانيوم بمستوى عسكري تبعًا لقراره
 إطالقه.بمعنى قنبلة نووية في رأس صاروخ عملياتي يمكن 

الثالث أعمال    المسار  خالل  من  قوتها  واآلخر  الحين  بين  تستخدم  إيران  والسايبر:  اإلرهاب  هو 
قدرات عس وتطور  الخليج،  ودول  السعودية  مسيرة ضد  طائرات  وهجمات  مجال  اإلرهاب،  في  كرية 

 السايبر الهجومي. 
نه طرأ في ذلك تأخيرات عقب ماذا ينبغي إلسرائيل أن تفعل؟ أواًل، أن تبني قدرتها العسكرية رغم أ

تلبث غير مفهوم في استغالل أموال المساعدة األمريكية. عليها أن تفعل ذلك بشكل يسمح لها بمنع 
جحت إسرائيل في عمل ذلك. هناك من يقلل  وحتى اآلن ن   –وضع تكون فيه إيران ذات سالح نووي  

عنيف بهذا القدر قد يصبح تهديدًا  من قيمة هذا اإلنجاز، لكن السالح النووي في أيدي نظام مجرم و 
وجوديًا، بل ويوقظ سباق تسلح نووي سيمس بصورة إسرائيل الردعية الهائلة. إلى جانب ذلك، على  

الدفاع في قيادة الواليات المتحدة، التي كفيلة حتى بأن  إسرائيل أن تدفع قدمًا ببناء نوع من منظومة  
طقة. التنسيق مع الواليات المتحدة حيوي وال بديل له:  تتعزز في أعقاب زيارة الرئيس بايدن إلى المن

حتى لو كانت للجيش اإلسرائيلي قدرات هجومية مستقلة تجاه إيران، ال يمكن تصور استخدامها دون 
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واش  استراتيجي مع  الحملة.  –نطن  تنسيق  لمثل هذه  التي ستكون  اآلثار  النتيجة هو    بسبب  اختبار 
تلك التي تتبنى إسرائيل المسؤولية   –ل اإلسرائيلية العامة كل يوم الذي بموجبه يجب أن تختبر األعما

عنها، وتلك التي تعزى لها. هذا االختبار بسيط: بأي قدر نقترب من إضعاف التهديد اإليراني. إن  
تناقضًا  االنجرار   يتناقض  سياسية،  فوضى  تحت  إضافية،  انتخابات  حملة  نحو  إلسرائيل  البشع 

العسكري، والسياسي، واألمني   –ة قوية تعنى ليل نهار ببناء الرد المتداخل صارخًا مع الحاجة لحكوم
منشغلة    –االستخباري   وإسرائيل  إيران،  في  النظام  يستقر  أن  يعقل  ال  اإليراني.  التهديد  على 

 ت بشعة تنتزع من القيادة الطاقة التي تحتاجها. بخصوما
ببناء القوة وباإلشراف على النشاط العسكري    مطلوب للجيش اإلسرائيلي قيادة مستقرة، تعنى ليل نهار 

من   يأتون  مجربون  جنراالت  هم  الذين  األركان،  لرئاسة  المرشحون  يوصم  أن  يعقل  هل  المتنوع. 
ي ميولهم السياسية؟ إن التصريحات منفلتة العقال بحق  صفوف هيئة األركان، وال أحد يعرف ما ه

ومن    –ل من التصريحات المقرفة تضعف إسرائيل  المرشحين لرئاسة األركان وتلويث كل العملية بوح
الواجب إعادة االستقرار والسماح ببناء القدرة، في ظل استغالل الفرصة النادرة لخلق حلف استراتيجي  

 ات المتحدة.مع دول عربية بقيادة الوالي
 يد عوت أحرونوت 

 2022/ 6/7القدس العربي، لندن، 
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