
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 

  
  

 

 ويتفقان على مواصلة التنسيق األمني غانتس يستقبلعباس 
 : االحتالل يحاول اإلفالت من مسؤولية اغتيال الصحفية شيرينهنية
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 "جريمة حرب"األمم المتحدة: ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا 

 مستشار لبن سلمان: السعودية تدرس إمكانية زيارة مسؤول إسرائيلي للرياض

مااا   أمنياااا   اجتماعاااا   150غاااانتس: عقااادنا 
 ات التطبي الدول العربية منذ توقي  اتفاقي
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*** 
 
 

 ات التطبي  م  الدول العربية منذ توقي  اتفاقي أمنيا   اجتماعا   150غانتس: عقدنا  .1
ت  -الق س   إسسائ ل  قعت صفقات  إن  ب ني غاةتس،  ال  اع اإلسسائ اي،  قال  زيس    يس   كاالت: 

تر  منذ  د ال ،  مايا ات  ثالثة  بمباغ  ت مل م س  األ دن،  د ل  سبية، ال  مع  "اتفاقيات  أساحة  قيع 
 .2020أبساها "،  ي أيارل العا  

أم إسسائ اية،  إ ال   مساسا ع  لكسي ع   ةقات  سائل  مع  لقائه  أمس، خالل  قرله،  غاةتس  س،  ع 
سبرع المقبل، إةه خالل اللنت ع األخ ست ع ُ ق     ية زيا ط السئيس األم سكي جر باي ن إلسسائ ل، األ

لقاء ب ع ملؤ ل ع أمن  ع  ضباط  ي الجيش اإلسسائ اي  ب ع ةظسائهم  ي د ل  سبية،   150قسابة  
 ليس ب نها م س  األ دن.

باي ن   أما   اإلسسائ اي  الجر  سالح  األمع  ضباط  ي  غاةتس  ملؤ لرن  ي  زا ط   سيلتعسض 
 الج ي ط ال تساض القذائف ال ا  خية  ال را يخ براس”ة أشعة الا ز . المنظرمة اإلسسائ اية

 يترقع أن ت”اش إسسائ ل ملا  ات مالية أم سكية لتمريل صنع هذه المنظرمة  التز د بها.  استثمس  
ا تساض   تنف ذ  بإمكاةها  التي  المنظرمة،  هذه  ت”ريس  ال راكل  ي  مايا ات  اإلسسائ اي  األمع  جهاز 

 ات  طائسات ملّ سط  ما شابه ب كل يكاد يكرن غ س مح  د  بتكافة منخفضة.صرا يخ  مقذ  
 يلرد تخرف  ي جهاز األمع اإلسسائ اي مع أن األزمة اللياسية  ي إسسائ ل لع تلمح بالم ادقة  
 اى م زاةية ال  لة لاعا  المقبل،  أن يؤدي ذلك إلى تأخ س  ي صنع  تلريق منظرمة اال تساض  

 بالا ز . 
غ " قال  مراصاة  اةتس  أجل  مع  الم زاةية  إلى  شيكل  مايا   ة ف  مع  أكثس  إضا ة  طاش  أ تز  

خالل الم س ع".  ت  س التق يسات إلى أن منظرمة اال تساض بالا ز  ست خل الستخ ا  سالح الجر  
 سنت ع. 

ال نا ات   ا تفاع حجم  إلى  ستؤدي  أ كساةيا  الحسب  ي  األمع،  إن  جهاز  التق يسات  ي   بحلش 
 ة اإلسسائ اية ب كل كب س لت  يسها إلى ج رش أ   بية. األمني 

 قال غاةتس لامساسا ع العلكسي ع إن ال”ائسات الملّ سط الثالث التي أطاقها حزب هللا باتجاه من ة  
 ا يش"، اللبت الماضي، كاةت ذات مراصفات  لكسية  مع صنع إيسان.حقل الغاز "ك
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العظمى  المن”قة،  تحل ع االتفاق النر ي ب ع ال  ل   أضاف غاةتس إن تقايص قرط  تأث س إيسان  ي  
  إيسان، سيكرن  ي مسكز المحادثات مع باي ن أثناء زيا ته إسسائ ل. 

ستعمل  اى   "إسسائ ل  إن  العلكسي ع  المساسا ع  مع  الاقاء  الملترى خالل  أمني  فيع  ملؤ ل   قال 
ال  اع الجر  التعا ن )مع د ل(  ي المن”قة ض  إيسان،   ي  ي  البحسي  ةراح أخسى.  ةحع  تعزيز 

 ي    ةلتع  الحتمال أال يتم الترصل إلى اتفاق ةر ي مع إيسان، أ  أن يتم الترصل إلى اتفاق س ئ
 الجاةش العماي".

بالترصل إلى   قال غاةتس إةه يعتز  مما سة ضغرط  اى ال  ل العظمى  إقناع الراليات المتح ط 
 جل منع تحرل إيسان إلى د لة ةر ية  لكسيًا.اتفاق طريل األم   قري بق   اإلمكان مع أ

 8/7/2022رام هللا، األيام، 
 

 التنسيق األمني ويتفقان على مواصلة  غانتس يستقبلعباس  .2
  اللا”ة استقبل  ئيس  :   ا  هللا، مع  7/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  ذكست  

  عباس  أك     زيس اإلسسائ اي ب ني غاةتس.، الر  ا  هللا  ب محمرد عباس، ملاء الخميس،    يةفال” ن ال
قف االجساءات  المما سات التي خالل الاقاء، أهمية خاق أ ق سياسي  احتسا  االتفاقيات المرقعة،    

تؤدي لت هر  األ ضاع، م  دا  اى ضس  ط ته ئة األجراء قبل زيا ط السئيس باي ن التي هي محل 
 تسح ش مع جاةبنا.

ل أم ع سس الاجنة التنف ذية لمنظمة التحسيس الفال” نية حل ع  : قا2022/ 8/7،  الجزيرة.نت أضا ت  
أهمية خاق أ ق سياسي  احتسا  االتفاقيات المرقعة ب ع الجاةب ع   قف  ال يخ إن االجتماع  كز  اى  

مع جاةبه، قال  زيس ال  اع اإلسسائ اي إن   اإلجساءات  المما سات التي تؤدي إلى ت هر  األ ضاع.
 أضاف غاةتس "اتفقت مع    بة  أجراء إيجابية. ما ه مع  ئيس اللا”ة الفال” نية ُ ق  بس ح ط اجت

 ة التنل ق األمني الرث ق  تجنش أي إجساءات تضعف االستقسا ". عباس  اى مراصا
 
 دون أن تقوم الدولة الفلسطينية  المنطقة لن تعرف السالم أو األمن: أبو عمرو .3

 ي منظمة التحسيس الفال” نية، ةائش  ئيس الرز اء زياد   العالقات ال  لية  استقبل  ئيس دائسط:   ا  هللا
 خميس،    ا أم سكيا مع أ ضاء الكرةغسس المحا  ع لرالية كاليفر ةيا. أبر  مس   ي  ا  هللا، ير  ال

ظل   طالما  االستقسا   أ   األمع  أ   اللال   تعسف  لع  المن”قة  أن  األم سكي  لار    أبر  مس    أك  
ح  د  ا   االحتال الملتقاة  اى  الفال” نية  ال  لة  تقر   أن  قائما،  د ن  اإلسسائ اي   1967ل 
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كما أك  أهمية    .194ية،  حل قضية الالجئ ع الفال” ن  ع  اى أساس القسا   بعاصمتها الق س ال سق
االستي”ان   ال  لت ع،   قف  بحل  االلتزا   ب أن  أطاقها  التي  بالر رد  األم سكي  السئيس  يفي  أن 

طسد   اإل ال سيف،    ض  الحس   القائم  ي  التا يخي  الرضع  الجاةش،  احتسا   أحادية  جساءات 
 هم  ي أحياء الق س.الفال” ن  ع مع ب رت

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

 بايدن غير متفائلين بزيارة : األحمد .4
فال” نية،  زا  األحم ، إن الفال” ن  ع ليلرا  ا  هللا: قال  ضر الاجنة التنف ذية لمنظمة التحسيس ال

باي ن،    متفائا ع جر  األم سكي،  السئيس  زيا ط  التي مع  الحالي  ال هس  منت ف  لامن”قة  المستقبة 
لحم. ب ت  عباس  ي  محمرد  الفال” ني  بالسئيس  خاللها  ت سيحات   س اتقي  األحم   ي   أضاف 

منذ ب اية الح يث  ع مؤتمس  تحالف شسق   صحافية الخميس: »غ س متفائا ع بالزيا ط،  مت ككرن 
 ان، كأةها هي الخ”س األ ح «.مع أجل مراجهة إيس  أ س”ي ج ي ،  اى غسا  حاف )الناتر(

 ا تبس األحم  أن »هذا الحاف، إ ضاء لامخا ف اإلسسائ اية مع إيسان،  لع يكرن مع أجل م احة  
   ي ت سيحات لركالة األةاضرل:  األحم قال    ال عرب العسبية  إحالل اللال   ي ال سق األ سط«.

»ةأمل أن تفتح الزيا ط أ قا ج ي ا لعماية اللال  ب ع الجاةب ع الفال” ني  اإلسسائ اي،  الذهاب ةحر  
المحتاة  ا    الح  د  د لة  ال” نية  اى  لقيا   يفضي  د لي  مؤتمس  ال سقية 1967 ق   ،  الق س 

إسسائ ل إلى  قف الخ”رات األحادية الجاةش،  د ع    اي ن، قال إن »الم”ارب أيضًا مع ب   اصمتها«.
  قف االستي”ان،  ه   المنازل،  ت سي  اللكان«.  أك  األحم  أن   ل زيا ط باي ن ستعني »ذهاب  
 القيادط الفال” نية ةحر ت”ب ق قسا ات المجاس المسكزي  ي العالقة مع إسسائ ل  الراليات المتح ط«. 

 «. يا ته،  سنقابل الخ”رط بخ”رت عن  ي ز باي    سيق  مضيفا: »ةحع ةنتظس ماذا 
 8/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 الرجوب: نحن ندف  اليوم ثمن تأجيل االنتخابات الفلسطينية  .5

تح ث أم ع سس الاجنة المسكزية لحسكة ) تح( جبسيل السجرب، ملاء الخميس، حرل العماية  :   ا  هللا
 قال السجرب  ي ت سيح   ل االةتخابات".ر  ة  ع ثمع تأج قائاًل: "ةحع ال االةتخابية  ي  ال” ع،  

بالتأك   ال   بناء  ح ط  طنية  ال” نية،  لكع  القاد ط  اى  اآلليات  ل يها  إن "م س  )ال سق(:  لقناط 
ب ننا قبل الذهاب لم س  ال خيا  أمامنا إال    تسي  الضغط  ا نا". ةباد   ةتفق   أضاف: "يجش أن 

الر  س خيا   ةظا   العح ط  بناء  خالل  مع  مظاهس  ياسي  إةهاء  يجش  أةه  م  دًا  ال يمقساطية"،  ماية 
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االةقلا  ال اخاي  ت ك ل حكرمة  طنية تحظى بم  اقية،  مع حقنا أن ةما س كل أشكال النضال 
الاجنة     المقا مة. سس  أم ع  ذكس  األ سط   ال” ع،  لا سق  األمسيكي  السئيس  زيا ط  يخص   فيما 
  الية مع زيا ط باي ن.   ليس ل ينا ترقعات لحسكة ) تح( أةه المسكزية 

 2022/ 7/7وكالة سما اإلخبارية، 
 

 معتقلين سياسيين قبيل عيد األضحى 7السلطة تمدد اعتقال  .6
قالت مجمر ة "محامرن مع أجل الع الة" إةها تابعت إص ا  محكمتي صاح أ يحا   ا  هللا  :   ا  هللا

ع النيابة العامة،  ذلك  ي آخس   ر  الخميس، ب”اٍش ممعتقا ع سياس  ع ال   7قسا ات تم ي  ا تقال لب  
المبا ك. تتماشى مع سالاة    ير   مٍل قبل  ”اة     األضحى  التي  القسا ات   أداةت إص ا  هذه 

مت ا  ط  ي   تعذيش  اد اءات  الغسبية،  التي  ا قها  الضفة  اإلةلان  ي  حقرق  اةتهاك  مع  ممت ط 
ةاشً”ا  ي سجرن    17كما أداةت استمسا  ا تقال    اللياس رن.أدلى بها المعتقارن  األسابيع األخ سط،  

 ا  هللا  أ يحا  ةاباس  قاق اية ب كٍل غ س مبس  قاةرةيًّا  ملتن   اى تهٍم ال أساس لها مع ال حة  
ال كل   بهذا  اال تقال  استمسا   مع  استغسابها  سياسية،   بست  ع  خافية  أساسه  اى   القائم  ي 

أطاقت  لان  سابًقا  ”اء،  ي  قٍت  المحكمة  مبس    14سساح  فيه  د َن  بنات  ةزا   اغتيال  متهًما  ي 
 قاةرةي.  

 7/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اللجنة القانونية في التشريعي: إنشاء "ديوان الجريدة الرسمية" مخالف للقانون  .7
ة    هللا منتهي الرالي  ا   ئيس اللا”ة بساأداةت الاجنة القاةرةية  ي المجاس الت سيعي الفال” ني إص

ال ستر ية محمرد عباس قسا  بقاةرن إلة اء ما يلمى "ديران الجسي ط السسمية" ليح ل إليه صالحيات  
ألحكا    صا خة  مخالفة  الت سيعية،  ي  الملائل  الفال” ني  البت  ي  الت سيعي  لامجاس  ح سية 

ة  نه، ال” ع أ ن اليع" ةلخ  ي بيان لها،  صل " القاةرن األساسي الفال” ني.  ا تبست الاجنة  
الساسخة،  يأتي   ال ستر ية  المبادئ  مخالفة  باطال  منع ما،  مضًيا  ي  القسا   هذا  الخميس،  ير  
ضمع سالاة قسا ات منتهكة لاقاةرن،  ي سياق متماهي مع سياسة االحتالل اإلسسائ اي  ي تغ  ش 

منذ  النراب  باخت”اف  الفال” نية  االةتخابات    ال سعية  القسا ات 2006ا   اجساء  هذه  ب ع  ،  مع 
 الباطاة حل المجاس الت سيعي  إحالة األماةة العامة لامجاس  ةقل صالحياتها لامجاس الرطني.

 7/7/2022، فلسطين أون الين
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 الصحفية شيرين ل يحاول اإلفالت من مسؤولية اغتيال : االحتال هنية .8
إلى   اللياسي لحسكة حماس إسما  ل هنية  المكتش  قادط  د ا  ئيس  بذل مزي  مع الجهرد لمالحقة 

 قال هنية خالل لقائه  ي العاصمة الجزائسية  ئيس مجاس     ي المحاكم ال  لية.االحتالل اإلسسائ اي  
جسائمهم ض  ال عش    األمة الجزائسي صالح قرج ل إةه مع الضس  ي "محاسبة قادط االحتالل  اى

 الفال” ني، خ رصا جسيمة اغتيال ال حفية ش سيع". 
 7/7/2022.نت، يرةجز ال

 
 : خيارات التسوية م  المحتل سقطت إلى غير رجعةالجهاد .9

المحتل   مع  التلرية  خيا ات  إن  ةا ذ  زا ،  اإلسالمي  الجهاد  لحسكة  اللياسي  المكتش  قال  ضر 
 زا ، خالل حفل استقبال  تكسيم األس س المحس  حلني   اإلسسائ اي سق”ت إلى غ س  جعة.  أضاف

العالم     سقط  ي اختبا  حقرق اإلةلان  ي  ال” ع.  أك   اى أن "    اآلخسط آت ال عيلى، أن 
بعض   "ةعتش  اى  هللا".  تابع:  بإذن  تقسيبه  أ   تحقيقه  حتى  المقا مة  طسيق  محالة  سنظل  اى 

تقف   لم  ألةها  العسبية  اإلسالمية  االحتالل  ال  ل  سجرن  الفال” ن  ع  ي  األسسى  جاةش  إلى 
 اإلسسائ اي".  

 7/7/2022، نأون اليفلسطين 
 

 الشعبية تدين استمرار تهرب السلطة تجاه األسر الفقيرة والمتعففة  .10
استنكست الجبهة ال عبية لتحسيس  ال” ع استمسا   زا ط التنمية االجتماعية  اللا”ة الفال” نية  :  غزط
أبناء شعبنا،  اصفةً  ي   الفق سط  المتعففة مع  التزاماتها بحّق آالف األسس   صسف مباغ  التهّسب مع 

األ  إلى  لاهس ب  محا لة  الملتحقات  كامل  األسس      صسف  لهذه  بليط  ما ،  االةقضاض  ةق ي 
  ّ ت الجبهة  ي بياٍن لها صباح ال ر  الخميس، صسف ال  عة األخ سط مع     اى حقرق هذه األسس.

االستغ  النهج  لهذا  استمسا ًا  اآللية،  النحر  بتاك  هذا  الفق سط  اى  األسس  اللي،  استكمااًل  ملتحقات 
بمؤ  المالي  اإلدا ي  الفلاد  ترحش   مساكز  ا تكبتها  التي  اللنرات لامجز ط  ط اة  اللا”ة،  سلات 

المتعففة  الفق سط.  األسس  مع  اآلالف  بحّق   سات  الجه  الماضية  أن  الجبهة،  الملؤ لة   أّك ت  ات 
تحقاتهم النق ية مع  زا ط  حسمت   سات اآلالف مع األسس الفق سط  المتعففة مع أبناء شعبنا مع مل

 ي صسف تاك الحقرق  التهسب مع صسف التنمية االجتماعية،  ما سبقها مع سنرات     االةتظا   
 بعض ال  عات  تقايص   دها.

 7/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد األقصى فجر وجمعة "عرفة"  .11

سكان الق س  الضفة الغسبية  ال اخل الفال” ني   "، ير  الخميس،د ت حسكة "حماس: الق س المحتاة
المبا ك.48المحتل  ا    األق ى  الملج   إلى  "ير   س ة"  السحال  ي  جس  جمعة  ل ّ    قال    ، 

الق س  ي   شؤ ن  مكتش  السباط  ملؤ ل  الفا اة  ي  "الم ا كة  إن  ال يع،  ةاصس  ها  ن  الحسكة، 
 سالة تحٍ  لالحتالل  ملترطنيه، بأةنا أصحاب الحق األ ح   اال تكاف  ي األق ى  ي ير   س ة  

 ترجه ةاصس    ال ةتسكه  ح ً ا،  ةفسض ه بتنا  ةغيظ    ةا".   ي الملج ، ةحميه بُمهجنا  أ  احنا،
بب"التحية لمع لبى الن اء  ش  السحال  ي األيا  الماضية،  لكل  ال يع،  ي بيان تاقته " ق س بسس"، 
 ى مع المساب” ع  المساب”ات،  لحساس الملج   َسَ ةته  مرظفيه". مع س ابي ة اء األق  

 7/7/2022، قدس برس
 

 خضر عدنان: السلطة الفلسطينية تتفرد بقرارات خاطئة وطني ا .12
د اإلسالمي"  ي  ال” ع، خضس   ةان، ير  الخميس إن "قيادط قال القيادي  ي حسكة "الجها:  جن ع

اطئٍة  طنًيا،  تحّمل شعبنا  ز ها،  منها اللماح لالحتالل بت سيح  اللا”ة الفال” نية تتفسد بقسا اٍت خ
المؤسف   جثام ع شه اء شعبنا". "مع  أن  بسس"،  "ق س  تاقته  مكترب  ت سيح   أضاف   ةان،  ي 

 ا تبس أن    ت سيح جثمان شه  ط الحسكة األس سط الفال” نية سع ية م”س".اللماح لالحتالل المجس  ب 
االحتالل بت سيح  الخ”أ  "اللماح  ذات  هر  م”س،  ال ه  ط  األمسيك  ع  صاصة    لجثمان  بتلايم 

ي ينرا   لع  االحتالل  دا ميه  أن  إلى  ال ًتا  أبر  اقاة"،  ش سيع  )ال حفية(  قتات  التي  االحتالل، 
قبرل بالت سيح ل ه ائنا  تلايم  صاصة حق هم التامردي طرق ةجاط لامحتل   أ ضح أن "ال  أةفلهم.

  أ ل التبسئة له".
 7/7/2022، برسقدس 

 
 اتهام شاب بدوي من النقب باالنضمام للجيش بتوجيه من غزة .13

أة  ا س:-الناصسط  الخميس  زه س  ير   العلكسّية  ي د لة االحتالل  السقابة  أّن    ،سمحت  بالن س  ع 
اللبع   بئس  المسكزّية  ي  المحكمة  اتها   ي  الفتسط األخ سط الئحة  العاّمة اإلسسائ اّية قّ مت  ي  النيابة 

مخالفات أمنّية،   4 اًما( مع النقش، مّتهمًة إياه با تكاب    25ضّ  الّ اب العسبّي، شحادط أبر القيعان )
الع    ي   ملا  ط  إ هابّية،  لمنظمة  اةتلاب  بق     هي  الع    إلى  المعارمات  ةقل  الحسب،  أثناء 

األس جسائم  اللسقة،  إ هابية،  ألغساض  األساحة  ال  لة،  استعمال  بأمع  ذلك. اإلضسا    احة  غ س 
المتهم  ي  ا    منزل  ال   ه    خافية  االتها ،   اى  الئحة  اللا”ات  2019 بحلش  قبل  مع   ،
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العب ال  لة  العمل ضّ   المتهم  العا   اإلسسائ اّية، قّس   أمنها.   ي  المتهم مع  2019سّية  ضّ   ، سسق 
باإلضا ة    إقامته. جهاز ل ز   أخفاهما  ي كيس تحت األ ض بالقسب مع مكان    M4جن ي بن قية  

خالل  ا    أّةه  االتها   جاء  ي  ذلك،  مع  2021إلى  إ هابّيٍة   نمنظمٍة  بناشٍط  ي  المتهم  تراصل   ،
د م ق”اع غزط،  أ سب  ع  غبته  ي  إ هابّية     سكان  نمنظمة  إسسائ ل  االةخساط  ي  القتال ضّ  

  بع  ذلك تجّن   ي المنظمة المذكر ط.
 7/7/2022، لندن، رأي اليوم

 
 سراح سجناء  : نعمل على صفقة إلعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطالق نتساغ .14

ك ف  زيس ال  اع اإلسسائ اي ب ني غاةتس  ع أن حكرمته تعمل  اى صفقة تبادل "إل ادط الجنرد 
 يع  ي غزط مقابل إطالق سساح سجناء". الم ة  ع المحتجز 

تفا أي  اإلسسائ اي  الرزيس  يق    المت لم  ال فقة  طبيعة  ب أن  إضافية  األسسى ص ل  رقعة،  ال   د 
الفال” ن  ع الذيع ترا ق إسسائ ل  اى اإل ساج  نهم مقابل إطالق سساح جنردها المعتقا ع  ي غزط  

 سكة المقا مة اإلسالمية حماس(. ل ى كتائش  ز ال يع القلا  )الجناح العلكسي لح
 8/7/2022الجزيرة.نت، 

 
 تاإلعالن عن عملية السب  يار عدمدرست خ "إسرائيل" .15

ك فت قناط »كان«  ي التافزيرن اإلسسائ اي أن  زا ط ال”اقة اإلسسائ اية ضغ”ت  اى الجهات األمنية  
الماضي،  اللبت  التي أ ساها حزب هللا  رق حقل »كا يش«،  الثالث  المل سات  لع   اإل الن  ع 

لإل الن.  أ ضحت   اللابية  الت اعيات  مع  الخ ية  تأثبلبش  هر  المخا ف  ب ع  مع  أن   س  القناط 
 اإل الن  اى خ”ط استخساج الغاز مع الحقل. 

 يك ف ذلك  ع م ى حلاسية الترتس األمني  ي المجال البحسي بالنلبة إلسسائ ل، بلبش ت اعياته  
يلهم  ي   أمني.  هر  امل إضا ي  استقسا   إلى  يحتاج  الذي  ال”اقة  الخ” سط  اى مجمل م س ع 

إسسائ ل أجل  تق     مع  لاضغط  لبنان  سصة  ضمنًا،  ي    يمنح  ال”اقة  حقرقه.  أقست  زا ط  اةتزاع 
ال اة،   ذات  الجهات  إلى  األمنية  المراضيع  »تنقل  سائاها  ي  أةها  القناط،  ة سته  ما  تعق بها  اى 

  ليس إلى اإل ال .   زا ط ال”اقة ستراصل مهمتها  ي الحفاظ  اى أمع ال”اقة ل  لة إسسائ ل. 
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ي الكنيلت،  ا  بع با اك،  اى ما ة سته القناط العبسية بأةه » ي  نة الخا جية  األمع   ئيس لج  ّد   
حال ةحع أخف نا المرضرع، كان حزب هللا سيعانه،  هذا ي كل ا تقاء د جة بالنلبة له«، بما يرحي 

المل سات  بأن خيا      اإل الن  ع العماية كان م”س حًا،  أن التق يس بأن حزب هللا سيعاع  ع  
 قية اإلسسائ اية، ما د ع إلى اإل الن  ع العماية.كان سُيقرِّض ال   

 8/7/2022األخبار، بيروت، 
 

 اتهام شاب من النقب باالنضمام للجيش بتوجيه من غزة  .16
النيابة العامة إلى المحكمة المسكزية  ي بئس اللبع الئحة اتها  ض  شاب مع النقش ةلبت   ق مت 

 أ  قت النيابة العاّمة بالئحة االتها  طابا لتم ي  ا تقال ال اب   خافية أمنية.إليه تهما خ” سط  اى  
 لغاية االةتهاء مع اإلجساءات القضائية بحقه. 

ال اب شحادط  ال ر  الخميس،  إن  العا  )ال اباك(،  ال سطة اإلسسائ اية  جهاز األمع     قا الد اء 
 تنظيم  ي ق”اع غزط.   جيش اإلسسائ اي بترجيه معمع قسية حر ط اةضم إلى ال اما(  25أبر القيعان )

 ةلبت النيابة  ي الئحة االتها  لا اب تهما تتعاق بتنف ذ "مخالفات خ” سط متعاقة بأمع ال  لة،  هي  
العضرية  ي تنظيم إ هابي،  ملا  ط     خالل الحسب،  تز ي  معارمات لع   به ف المّس بأمع  

ألغساض  أ ال  لة،   اللالح  إ هابية،  اللسقة  ي   استخ ا   ظس ف خ” سط،  مخالفات سالح ه اف 
  غ سها". 

"المتهم قا  مع خالل أ عاله بته ي  أمع ال  لة  اى م ا  م ط طرياة ، لم يترقف    أشا ت إلى أن 
  ع أ عاله إال  ن ما تّم ا تقاله".

 7/7/2022، 48ب عر 
 

 شخصيات إسرائيلية تطالب بأحكام مشددة على فساد نتنياهو  .17
يات الجماه سية اإلسسائ اية، ببنرد اتها  قاسية أكثس تفضي إلى الحكم باللجع    د مع ال خ  لش طا

الفعاي  اى  ئيس الرز اء األسبق بنيام ع ةتنياهر، بالتزامع مع التق    ي سماع شهرد اإلثبات  ي  
م ه بكميات  محاكمته، حرل ثالثة مافات  لاد، ك فت التفاص ل  ع طاباته الكث سط مع »أص قائه« ب

 ط مع الليجا  الفاخس  ال مباةيا  الحاي  المجرهسات،كب س 
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حقيقة  ئاسة   السأس« خزيًا  خجاًل مع  يم ي »م”أطأ  إةه  مرشيه غاعاد،  المتقا  ،  القاضي   قال 
القادمة.  أ سب  ع  االةتخابات  الحكرمة  ي  لسئاسة  مسشح  أةه  اللابقة،  مع  الحكرمة  ةتنياهر 

،  هي المرظفة التي كاةت تابي طابات ةتنياهر  ز جته مع  ادط ه اس كاليعاستغسابه مع تأخ س إ 
اللاع الفاخسط، بالقرل، إةه »كان يجش أن ةلمع إ ادتها مع ب اية المحاكمة، حتى يعسف الجمهر  

 م ى خ”ر ط ساركيات السجل«.
يس  امات كهذه لسئ قال  ئيس با ية تل أب ش، الجنسال المتقا     ن خرل ائي، إةه »لر تم ترجيه اته

ةتنياهر جاء   با ية  ي إسسائ ل، لكان اآلن  ي اللجع حتى ةهاية محاكمته«.  أضاف » اضح أن 
بتقال   حكم  اس ط،  ليس صحيحًا ما يقرله د ا ًا  ع ةفله، بأن ملمرح له أن يح ل  اى ه ايا  

يات ال  جنائية  أخالق مع أص قائه.  اله ايا ممنر ة، خ رصًا إذا كاةت لسئيس حكرمة. هذه مخالفة  
 تالئم قادط اةُتخبرا لخ مة الجمهر   يقبضرن   اتش ضخمة »كي ال يحتاجرا إلى طاش اله ايا«.

 8/7/2022ق األوسط، لندن، الشر
 

 ألفا    20ترف  حصة عمال غزة إلى  "إسرائيل" .18
ع غزط إلى  زيس ال  اع اإلسسائ اي ب ني غاةتس، أةه ستتم زيادط ح ة ت ا يح العمال  ي ق”اأ اع   

ألفا، م  دا  ي لقاء مع مساسا ع  لكسي ع، أةه لع يكرن هناك أي تق   كب س أ  م ا يع م ةية    20
يأتي    كب سط لغزط إال مع خالل  ردط الم ة  ع  المفقرديع ل ى حماس.   ع   د العمال  ي ق”اع غزط 

 ضمع خ”ة إسسائ اية إلدامة أم  اله  ء هناك.
لب   سمحت إسسائ ل ةهاية ال هس  امل إضا ي مع ق”اع غزط بالعمل  ي إسسائ ل،    2000الماضي، 

 ألفا.  20ألفا ضمع الخ”ة التي  صات  ي النهاية لب 14ل ستفع الع د إلى 
 8/7/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "اتفاق سالم"% من يهود إسرائيل م   32استطالع:  .19

 ي المائة مع ال هرد  قط يقرلرن   32  أظهس است”الع  أي ة سه المعه  اإلسسائ اي لا يمقساطية، أن
إةه  ي حال الترصل إلى اتفاق سال  ب ع إسسائ ل  الفال” ن  ع، س ؤي  ن هذا االتفاق،  ذلك   ية  

باي ن، إلى تل أب ش  ب ت لحم،  الترقعات بأن يحا ل تحسيك الملا     زيا ط السئيس األم سكي، جر 
 اللياسي ب ع ال”س  ع. 
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الست”الع بالتعا ن مع د. أ    نبي، إن األسئاة   سمع، التي أشس ت  اى ا قالت البس  لر  تماؤ ه 
المفا ضات   الحكرمة  ع  ابتعاد  الجمهر   يؤي   م ى  أي  إلى  معس ة  استه  ت  التي طسحها  سيقها 

 مهر  ال تؤمع برجرد  سص حقيقية لالال .اللامية.  جاءت النتيجة لتؤك  أن غالبية الج
حرالي   48 ي المائة  ب ع العسب مع  ال” ن ي    91رد  سائ ا  ع )ب ع ال ه ي المائة مع اإلس   87 قال  

 ي المائة(، إةه ال يرج  احتمال لاترصل إلى اتفاق سال  مع الفال” ن  ع  ي الملتقبل المنظر .    69
اختساق  ترص ح  ث  حال  إةه  ي  سال    سئارا:  اتفاقية  إلى  اإلسسائ اية  الفال” نية  القيادات  ات 

ا ، هل كنت ية  اى أساس مب أ حل ال  لت ع،  طسح المرضرع لات ريت  ي استفتاء  شاماة، مبن
 ت رت معه أ  ض ه،  أجابت الغالبية أةهم سي رترن ض ه.

 ي المائة مع العسب قالرا إةهم س ؤي  ةه،  كذلك   71 كاةت تفاص ل هذا الجراب  اى النحر التالي:  
لا   ي  ئج ب كل أ مق، يتضح أةه  ي صفرف قرى الي ي المائة مع ال هرد.   ن  تحا ل النتا  32

قال   س ؤي  ن،  قال    80إسسائ ل،  إةهم  ال هرد  مع  المائة  األ  55 ي  مع م رتي  المائة  حزاب  ي 
  ي المائة مع قرى اليم ع إةهم س ؤي  ن. 18الابسالية   قط 

غياب اتفاقية سال      ي المائة مع ال هرد، قالرا إن  57الال ت أن هذا الس ض لالال  جاء  غم أن  
 تفاضة ثالثة ل ى الفال” ن  ع. سرف تفجس اة 

سيع الثاةي( القاد ،  ترقعت   ت”سق االست”الع إلى االةتخابات المبكسط التي ستجسي ب اية ةر مبس )ت 
 ( آ اؤهم  الملت”اعة  الحالي    57.5أغابية  االئتالف  المتنا لان،  المعلكسان  يتعادل  أن  المائة(،   ي 

ل  ب    المعا ضة بسئاسة بنيام ع ةتنياهر،  شككت أغابية ضئ اة أ  ضئ اة ج ا بت ك  بسئاسة يائ س ل
إةهم   الملت”اع ع  قط  ثاث  قال  ب نما  ملتقسط.  ج ا حكرمة  مستفع  أ   مستفع  احتمال  بثمة  يعتق  ن 

 لت ك ل حكرمة ملتقسط بع  االةتخابات.
ب ة ف الملت”اع ع  ع اقتنا هم   فيما يخص احتمال ت ك ل معلكس اليم ع الحكرمة القادمة، أ س 

يلا  يمكع أن ت كل    – ي المائة  قط أن أحزاب الرسط    9يما أ تق   بهذا االحتمال بنلبة أ اى، ف
 ي المائة أن ال    16 ي المائة أن لكال المعلكسيع احتمال ت ك ل حكرمة،  ق      13ا تق   حكرمة.   

 احتمال أب ا ألي مع المعلكسيع  ي ت ك ل حكرمة. 
 ي المائة  ع ة تهم اةتخاب األحزاب التي صرترا لها  ي    62.5ترجه لات ريت، أ سب  اق ال  ي سي

 ي    94عة ب ع ةاخبي أحزاب اليم ع  ي المعا ضة،  االةتخابات الماضية.  تب ع أن هذه النلبة مستف
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هتر اط«،   »يه  ت  ةاخبي  مع  شاس،    91المائة  ةاخبي  مع  المائة  ةاخبي    86 ي  مع  المائة   ي 
  ي المائة مع ةاخبي ال ه رةية ال ينية.  79رد،  الايك

لب  ،  قال   ا  74 أما  ي معلكس  إةهم س نتخبرن  »ييش  ت  «،  ةاخبي حزبه  مع  المائة  لحزب  ي 
 ي المائة مع    63 ي المائة مع ةاخبي حزب »يلسائ ل ب ت نر«،     71ةفله مج دا،  كذلك األمس مع  

يلا ي. لكع هذه النلش تنخفض ب كل  ةاخبي م ستس ال ي المائة مع   5. 60ةاخبي »كحرل لفان«،  
قال   االئتالف.  ق   أحزاب  بقية  ةاخبي  ب ع  المرح  54كب س  القائمة  ةاخبي  المائة مع  لاحسكة   ي   ط 

مج دا،   س نتخبرةها  إةهم  العمل،    53اإلسالمية  حزب  ةاخبي  مع  المائة  مع    41 ي  المائة   ي 
ح اشا«،   »تيكفا  المائة    32.5ةاخبي  »ي ي  ةاخبي  لألحزاب مع  الم تسكة«  »القائمة  م نا«.  أما 

ةهم سي رترن لها   ي المائة مع ةاخب ها  قط، إ  58العسبية التي ال تنتمي ألي مع المعلكسيع،  قال  
 مسط أخسى. 

  ع  أي الملت”اعة آ اؤهم، بقسا  حل الكنيلت  الترجه الةتخابات مبكسط هي الخاملة خالل ثالث  
ب نهم  الما ي    51سنرات، قال   المعا ضة    81ئة،  المائة مع ةاخبي أحزاب  المائة مع    29 ي   ي 

 ي المائة  ع      ضاهم.  42ةاخبي أحزاب االئتالف، إةهم  اضرن  ع القسا  ب نما  بس 
هذا  دل االست”الع،  اى أن ةلبة المتفائا ع ب أن ملتقبل األمع القرمي اإلسسائ اي ا تفعت إلى  

المائة  ي اال  57 الحالي، مق ي  الذي سبقه.   زا   31ابل  ست”الع  المائة  ي است”الع ال هس   ي 
 ت.مع   االست”الع هذا اال تفاع، إلى اله  ء األمني ال هس الفائ

 8/7/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 مستوطن اقتحموا "األقصى" يوم الخميس  200القدس:  .20

الق س المحتاة.   ي التفاص ل، اقتحم  اقتحم   سات الملترطن ع ير  الخميس، الملج  األق ى  ي  
مجمر اٍت متتالية، مع ب نهم طالب معاه  دينية  ملترطع اقتحمرا الملج  األق ى  اى شكل    200

تر اتية  مرظفرن  ي حكرمة االحتالل،  أد ا صاراٍت  طقرًسا تامردية،  ةفذ ا جرالت استفزازية  ي  
ل الحماية  االحتالل  شسطة  المغا بة" الباحات.  أّمنت  ناصس  "باب  مع  جرالتهم  خالل  املترطن ع 

  حتى "باب اللالاة".
 7/7/2022، الينفلسطين أون 
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 "شؤون األسرى": خطر حقيقي على حياة األسيرين المضربين عواودة وريان  .21

هللا حياط  :   ا   حقيقيا  اى  خ”سا  هنالك  أن  الخميس،  ير   األسسى  المحس يع،  شؤ ن  ه ئة  أك ت 
 قالت    ع ال”عا   ي سجرن االحتالل االسسائ اي، خا ل  را دط،   ائ   يان.  األس سيع المضسب ع 

إن "االحتالل يحتجز المعتقل  را دط داخل ما تلمى بعيادط سجع السماة،  ، ؤ ن األسسى"،  ي بيان"ش
لاغاية". الذي    ي  ضع صحي خ” س  إضسابه  أيا ،  منذ   ط  استأةف،  األس س  را دط،  أن  يذكس 

مع   أشهس.   4يرًما، بع  إص ا  سا”ات االحتالل قسا  تم ي  ا تقاله اإلدا ي لم ط    111أ قفه بع   
 اًما( مع با ط ب ت دقر، شمالي م ينة الق س   28جهة أخسى، أضاف البيان أن "األس س  ائ   يان )

لا ر    ال”عا ،  المفترح  ع  إضسابه  يراصل  بأ ضاع  92المحتاة،  السماة،  سجع  عيادط  ،  يقبع  ي 
 عبة لاغاية". صحية ص 

 7/7/2022، قدس برس
 

 أشهر  6مخطط ا استيطاني ا بالقدس خالل   32تقرير: االحتالل أقر  .22
المحتاة اإلسسائ اي صادقت  اى  :  الق س  االحتالل  سا”ات  إن  الق س  محا ظة  مخ””ا    32قالت 

تقسيس   أ ضح    .2022استي”اةيا ج يً ا  ي الم ينة المق سة، خالل الن ف األ ل مع العا  الجا ي  
معا لتغ  س  م ا يع  شمات  المخ””ات  أن  الق س  بتخ يص  لمحا ظة  بالق س  العسبية  األحياء  لم 

مايا  شيقل، إضا ة إلى م س ع لمن”قة حائط البساق    4مرازةة لخ”ة  اى م ا  خمس سنرات بمباغ  
 زاةية   أشا  إلى أةه تم  ص  م  ما رن شيقل.  40م ارن د ال ،  من”قة باب الخا ل بمباغ    35بمباغ  

كما    ئ اية  اى ق”اع التعايم  ي شسقي الق س.ما رن شيقل( لتعزيز القبضة اإلسسا   514تق   بنحر )
إلى   باإلضا ة  ببعضها،  الق س  لسبط ملترطنات  لم ا يع ته ف  مايا  شاقل  بقيمة    ص ت خ”ة 

ل الق س (  ح ط استي”اةية ج ي ط  ي الع ي  مع الملترطنات داخ22,000الم ادقة  اى بناء ةحر )
   اى أطسا ها. 

 7/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لضحايا الفلسطينيين من التعويضاتتمنح حصانة لجيش االحتالل وتحرم ا "العليا اإلسرائيلية" .23

  ضت المحكمة العايا اإلسسائ اية االستئناف الذي طالبت فيه المؤسلات   نالق س العسبي :  -الناصسط 
 امًا( جساء إطالق قرات    15الالحق بال”فل الفال” ني  ”ية النباه ع )الحقرقية بتعريض الضس   

.  قتها أطاق 2014االحتالل النا   ايه  إصابته إصابة خ” سط  خالل أكتربس/ ت سيع ثاةي  ا    
 500االحتالل  النا   اى النباه ع أثناء تراج ه  ي أ ض  ائاته بالقسب مع مخيم البسيج،  اى بع   
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الى إصابته ب ال  با ي  أصبح مقعً ا  ”اع غزط  إسسائ ل، مما  أدى  ج الفاصل ب ع قمتسا مع الليا 
غ س قاد   اى الحسكة م ى الحياط.  ق   مسكز الم زان  مسكز   الة استئنا ا لامحكمة العايا ب أن  

اللبع  ا    بئس  المسكزية  ي  المحكمة  ملؤ لة  ع  2018قسا   غ س  إسسائ ل  بأن   ،  مخسجاتها 
من”قة تعتبسها إسسائ ل نكياًةا معادًيا  أن    ينص قاةرن إسسائ اي  اى أةه ال يحق للكان  .األضسا 

 ي”البرا بتعريضات مع إسسائ ل ألي سبش كان. 
 7/7/2022، القدس العربي

 
 واعتداءات للمستوطنين تواصل انتهاكات االحتالل: هدم وتجريف وإخطارات واعتقاالت .24

اإل:  محا ظات  االحتالل  جنرد  ا اصل  شعبنا  سسائ اي  الملترطنرن،  الخميس،    اةهم  اى  ل ر  
ا تقال   جسى  ح ث  لاتحق ق،  تم    3 مق ساته  ممتاكاته،  طفل  شقيقان،  است  ي  ب نهم  مراطن ع 

تلايم   ط شبان قسا ات باإلبعاد  ع الملج  األق ى  باب العامرد بالق س، فيما أخ”س االحتالل  
 اى محاص ل ز اعية، ب نما ج د   لاة  جسف أ اٍض  استرلىأس س  ي جن ع،  دمس مغ  به   منزل

 الملترطنرن اقتحا  الملج  األق ى  هاجمرا  ائاة جنرب الخا ل.
 7/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 " بسبب األوضاع المعيشية"كفيف يحرق نفسه في غزة  .25

أق     هللا:  أما  ا   ةفله،  حسق  كفيف  اى  بم ينة     ال” ني  الن س  حي  البنرك  ي  غزط،  أح  
ال عبة.  المعي ية  الظس ف  ظل  االجتماعية  ي  ال ؤ ن  مخ  ات  تاقيه    احتجاجا  اى     

 ظهس ال اب  ي    ير  اى مراقع التراصل االجتما ي قبل  قت ق  س مع إحساق ةفله  هر ي كر  
ال عبة،   المعي ية  األ ضاع  محمع  الفال” ني  لاسئيس  مناش ط  حسكة   جه  عباس  ملؤ ل  مرد 

ط يح ى اللنرا ، بالنظس إلى حالته المتسدية، قائال إةه  ق  ب سه ةتيجة إصابته خالل حماس  ي غز 
 شه  ق”اع غزط األسابيع الماضية    مل سات العردط  إةه يعاةي مع ظس ف اقت ادية قاسية  صعبة.

بع االةتحا   محا الت  مع  ال   دًا  االقت ادية  األ ضاع  بلبش  المتح ط، ضها  األمم  عبة.  د ت 
ع الماضي، إلى   ع الح ا  اإلسسائ اي  ع غزط  ر ًا،    ع كا ة الق رد التي تقرض االقت اد األسبر 

الق”اع   إسسائ ل  اى  شنتها  حس ب  خالل  دمست  التي  الم اةع  الفال” ني،  إ ادط  تح  بناء 
  امًا. 15المحاصس منذ 

 7/7/2022، األوسط الشرق 
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 حول بيان لا"أونروا"في لبنان "  ةيي سوريبة لا"فلسطين ردود فعل غاض .26

الفئات األكثس :  مازن كسّيم-ب س ت  "لتح ي   لبنان، حرل إجساء ملح  "أ ةس ا"  ي  لركالة  أثا  إ الٌن 
ةس ا" ق    كاةت "أ   حاجة"،  د د  عٍل غاضبة  ي أ ساط ة ”اء  ال” ن ي سر يا المقيم ع  ي البالد.

"الركالة ماتزمة   أيا ، مفاده أن  بياًةا، قبل   ط  بإجساء مساجعة شاماة لبسةامج شبكة األمان  أص  ت 
البسةامج". لهذا  االستحقاق  لتق يم  إيجاد صيغة ج ي ط  أن    االجتما ي  التي ست مل  البيان   تضّمع 

لبنان   الفال” ن رن  ي  الالجئرن  بهذا اإلجساء هم  الال"المعن  ع  المهجسيع   كذلك  الفال” ن  ع  جئ ع 
 مع سر يا إلى لبنان"، فيما طالش الن ”اء الفال” ن رن "أ ةس ا" بترضيح ما جاء  ي البيان.

لبنان، أحم  طعمة،  ع "  ض   أ سب الملؤ ل اإل المي  ي لجنة مَهجَّسي  ال” ن ي سر يا  ي 
أل لبنان  إلى  سر يا  مع  المهجسيع  الفال” ن  ع  بياةات الالجئ ع  كسامتهم،    ية  تمس  أن  شأةها  مع 

الاجرء". مع  طرياة  سنرات  بع   الالجئ  يعاة ها  التي  المعاةاط  المتح ثة     تتجاهل  أ ضحت  ب   ها، 
باسم  كالة "أ ةس ا"  ي لبنان، ه ى اللمسا أن "الركالة لع تغ س أًيا مع المعاي س التي  ضعتها مع  

لبنان،  أةها ستبقى كما هي".  مع سر يا   أجل ملا  ط الالجئ ع الفال” ن  ع المهجسيع  أك ت   إلى 
اللمسا، لب"ق س بسس"، أن "إجساء ملح اجتما ي  اقت ادي ج ي  سي مل  قط الالجئ ع الفال” ن  ع  

  ي لبنان". 
 7/7/2022، قدس برس

 
 مستوطنون يعتدون على نبعة "العين الجديدة" في البلدة القديمة بالخليل  .27

بالبا ط    ،  اال بعاءرطنرن, ير هاجم ملت :  خاص – ا  هللا   السم  ط  تل  الفال” نية  ي حي  الممتاكات 
الخا ل م ينة  تا يخيًا    ،الق يمة  ي  ا ثًا  تعتبس  األثسية  التي  الج ي ط"  "الع ع  المياه  ةبعة  ملته   ع 

  لحجا ط حرل اللر   أق   الملترطنرن األسبرع الماضي  اى بناء ج ا  مع ا   تساثيًا  ال” نيًا هامًا.
 . بالع عالمحيط  

"هذه الع ع هي أح  المعالم التا يخية  التساثية  ،    لجنة ا ما  الخا ل,  ماد حم ان أ ضح م يس  ا  
 هي   ع تفجست مياهها  ي أ اخس العه  المماركي  لذلك سم ت الع ع    ،الهامة  ي م ينة الخا ل

هذاالج ي ط،    يرمنا  حتى  دا جًا  الملمى  تمبقي  مياهها  لا سب  لسي  استخ امه  ،  لعذ بة  ا 
 د جة". 13لبعة أمتا   ينزل  ال ها بحرالي المز   ات،  هي أهبط مع ملترى األ ض ب

 6/7/2022، القدس، القدس
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 ألردن تؤكد رفض أي تغيير على والية "أونروا"ا .28
الرز اء   زيس الخا جية األ دةي، أيمع ال ف ي، ير  الخميس،  اى   ض أك  ةائش  ئيس  :   ّمان

غ  س  اى  الية أ ةس ا  صالحياتها أ  أي اةتقاص أ  تج  س لخ ماتها الُمق مة لالجئ ع بالده "أي ت
كان ذلك خالل اجتماع لا ف ي مع المفرض العا  لركالة "أ ةس ا"،   ا ش الزا يني،    الفال” ن  ع".

لارك   ي  ّمان، ح سيٌة  ملؤ ليٌة  هي  الفال” ن  ع  لالجئ ع  الخ مات  "تق يم  أن  األ ل  فيه  الة أك  
األةباء   لاتفريض"،   ق  كالة  قاباة  غ س  صالحياتها  ملؤ لياتها  األممية،  أن  بمرجش  اليتها 

    ش د ال ف ي  اى "أهمية التحسك ب كل  ا ل لح   ال  م اللياسي  المالي الالز   األ دةية "بتسا".
 لركالة أ ةس ا". 

 7/7/2022قدس برس، 
 

 قة تصدير الغاز بالعقبة لالحتاللاألردن تطالب بكشف حقيب الحركة اإلسالمية .29
طالش حزب "جبهة العمل اإلسالمي، "الحكرمة بترضيح حقيقة األةباء بأن غاز الكار يع الذي تلبش  

 أشا  "العمل اإلسالمي"  ي بياٍن    . ي كا ثة م ناء العقبة كان لغاية الت  يس إلى الكيان ال ه رةي"
)الحكر  العقبة  "سا”ة  أن  إلى  الخميس،  بع   ص    نه  المعارمات  هذه  إخفاء  حا لت  المحاية(  مة 

  قرع الحادثة"   ق ما ذكسه البيان. 
 د ا الحزب إلى "ك ف كل مع تر ط  ي  مايات است ساد هذا الغاز اللا   تعسيض حياط األ دة  ع  

لغايات ت  ي اإلجساء  لاخ”س  هذا  األ دةية مع  الم احة  ال ه رةي  محاسبتهم،  ترضيح  لاع    سه 
 . المس رض"

 7/7/2022قدس برس، 
 

 " إسرائيلا"االتفاق المبلَور في واشنطن حول الغاز: قانا للبنان وكاريش ل"الشرق األوسط":  .30

بار ه الرسيط األم سكي  ك فت م اد  م”اعة  ي تل اب ش أن االتفاق الذي  :  ةظ س مجاي-تل أب ش 
لمبني  اى تنل ق مع قادط   ي ماف تسسيم الح  د البحسية ب ع إسسائ ل  لبنان، آمرس هرك تايع،  ا

البا يع، ينص  اى مب أ "بئس قاةا لابنان  ح ه  بئس كا يش إلسسائ ل  ح ها".  أك ت الم اد  إن 
ثناء "حزب هللا"  "أمل"،  لذلك جاء إطالق غالبية القادط اللياس  ع  ي لبنان يؤي  ن هذا االتفاق باست

 اإلسسائ اية،  التي تم ت م سها  ي الجر. ال”ائسات األ بع المل سط ةحر المن”قة االقت ادية 
ك ارمتسا   860 جاء  ي ملردط االتفاق الذي ترصل اليه هرك تايع أن الخالف يقت س  اى ملاحة  

لبنان، إذ    2350مسبعا،  ليس   تقرله إسسائ ل  ي هذا ك ارمتسا كما ي”اش  أن األم سك  ع اقتنعرا بما 
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إلى األمم المتح ط ح د   ها هذا السقم.  ق  كاةت إسسائ ل ال أن  هر أن لبنان ةفله ق    ثيقة  سمية  
لبنان   منح  قا ال.  ق  58 ا قت  اى  أكثس  زيادتها  األم سكي  الرسيط  الملاحة،  اقتسح  هذه  مع   %

سسائ اية،  بقي إ ”اء المرقف اإلسسائ اي "الذي يتأخس ألن تل أب ش   ا ق لبنان، حلش الم اد  اإل
لبنان مازما لحزب هللا  أمل،  ال ي”اقرن طائسات مل سط  اى اآلبا     ت”اش ضماةات أن يكرن مرقف

 اإلسسائ اية". 
 8/7/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 ؤول إسرائيلي للرياضمستشار لبن سلمان: السعودية تدرس إمكانية زيارة مس  .31

اةية  قال ملت ا  سياسي لرلي  ه  اللعردية، محم  بع سامان، إةه تجسي د اسة إمك:  بالل ضاهس
جر   األم سكي،  السئيس  زيا ط  سعردي ع  أم سك  ع  إسسائ ا  ع، خالل  ملؤ ل ع  ب ع  ثالثي  لقاء   ق  

ةق حلبما  بع ها،  أ   المقبل،  األسبرع  الخميس. باي ن،  ير ،  أحس ةرت"  نه  "ي يعرت  صحيفة    ات 
بنت المن”قة،  خ رصا  باي ن  ي  جرلة  بنجاح  متعاق  كهذا  لقاء  ال حيفة،  إن  ق   ائج   بحلش 

 تابعت ال حيفة أةه  ي حال كاةت ةتائج زيا ط باي ن لالعردية ج  ط،  إن إمكاةية    زيا ته لالعردية.
مان ليس ملتبع ا.  األطساف الثالثة ت  س س نا يرهات   ق  لقاء ثالثي كالذي ي فه ملت ا  بع سا

ط باي ن، مع شأةه أن   ا تبست ال حيفة أن اةعقاد لقاء ثالثي خالل زيا    بمرجش ا تبا اتها الخاصة.
ي كل  سصة لاقاء الملؤ ل اإلسسائ اي مع اللعردي ع  إةما مع قادط تلع د ل  سبية ُد  ت لقمة مع  

  القات  سمية ب نها  ب ع إسسائ ل، مثل الكريت   مان. باي ن  ب نها د ل ال ترج   
 7/7/2022، 48عرب 

 
 ئيلية في أنقرة إعادة الملحقين االقتصادي والتجاري إلى السفارة اإلسرا .32

أ انت  زيسط االقت اد اإلسسائ اية، أ  ةا با بيفاي، أةها اتفقت مع ةظ سها التسكي  اى إ ادط    تل أب ش:
البا يع.  قالت إن هذا الت”ر  جاء  ي ملا  سيفضي  الماحق ع االقت ادي  الت جا ي  ي سفا تي 

با بيفا الحق.  أك ت  ال بارماسية  ي  قت  العالقات  استكمال  الماحقية  إلى  »إ ادط  تح  أن  ي، 
االقت ادية تعكس التزا  إسسائ ل بتعم ق العالقات االقت ادية مع تسكيا«.  أن بالدها تعتز  »التس يج  

اقت ادي م تسك ب ع ال  لت ع، بع  جمرد  ي مثل هذه الن اطات دا  أكثس مع  ق   قسيبًا لمؤتمس  
 مع الزمان«. 
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شسكة إسسائ اية تعمل حاليًا  ي مجال الت  يس    1,500   أ ضحت أن هذه الخ”رط ستلا   أكثس مع 
لترتس الذي إلى تسكيا. يذكس أن العالقات االقت ادية  التجا ية ب ع إسسائ ل  تسكيا لم تتأثس سابا مع ا

 مايا ات د ال . 7ساد ب ع البا يع،  ا تفع حجم التبادل التجا ي ب نهما إلى حرالي 
 87/7/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 وتركيا توقعان اتفاق طيران "إسرائيل" .33

العا    قعت إسسائ ل  تسكيا  :  بالل ضاهس اتفاق ط سان متبادل، أل ل مسط منذ  ير ، الخميس،  اى 
،  يلمح بتل  س شسكات ط سان إسسائ اية  حالت جرية إلى غايات   ي ط  ي تسكيا،  بتل  س 1951

إسسائ ل. إلى  تسكية  حالت جرية  باألحسف   قال    شسكات ط سان  "الترقيع  إن  ال ر ،  بيان،  لب    ي 
يترقع أن يلمح  األ لى ي كل مسحاة هامة  ي   الذي  ال” سان  اتفاق  ترقيع كامل  اى  ال”سيق ةحر 

تسكيا". إلى  باستئناف  حالتها  اإلسسائ اية  ال” سان  صاد   ع  زا ط    ل سكات  بيان   جاء  ي 
ميخائ  المراصالت  " زيسط  أن  اإلسسائ اية  تعزيز  د ع المراصالت  أجل  مع  العمل  ستلتمس  ي   اي 

االقت ادية  اإلستسات د ل  العالقات  ب ننا  ب ع  ال” سان  المن”قة.   القات  إسسائ ل  د ل  ب ع  يجية 
إسسائ ل  ي   منا ة  إسسائ ل  الحفاظ  اى  اقت اد  ت”ريس  أجل  مع  إستساتيجية  أداط  هي  المن”قة 

 المن”قة". 
 7/7/2022، 48عرب 

 
 " جريمة حرب"ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا األمم المتحدة:  .34

ة رير ك: حذ ت األمم المتح ط، الخميس، مع أن اإلخالء القلسي لافال” ن  ع مع من”قة َملا س يّ”ا  
التفاقية   جليمة  مخالفة  ُيع   الذي  القلسي  التسح ل  ملترى  إلي  يسقى  نق    ، الغسبية  الضفة  جنربي 

 ب .جنيف السابعة،  لهذا يعتبس جسيمة حس 
المتح   األمم  مكتش  أص  ه  بيان  ذلك  ي  )أ ت ا(  اطاعت  ايه  جاء  اإلةلاةية  ال ؤ ن  لتنل ق  ط 

 األةاضرل. 
المتراصاة   اإلخالء  ن مايات  أن  م ى   أك   االستي”اةي  اى  الفال” ن  ع  الترسع  ت”ال   55التي 

اةي  القسا ات ال اد ط   اما مع االحتالل تغّ س الراقع  اى األ ض  تتعا ض مع القاةرن ال  لي اإلةل
  ع مجاس األمع،  التي تعّ  مازمة قاةرةيا . 
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طفال، يعي رن حاليا    569 سدا، مع ب نهم    150أسسط  ال” نية مؤلفة مع ألف    215 ذكس البيان أن ن
 ي من”قة ملا س يّ”ا،  يراجهرن ته ي ات به   منازلهم،  ضال  ع العنف مع جاةش الملترطن ع  

بؤ ا يق”نرن  الس اط    الذيع  المن”قة  يعت  ن  اى  ال”سق  ي  يغاقرن  ح ث  منهم،  قسيبة  استي”اةية 
  يضسمرن النا   ي أكرا  القش  المسا ي . 

 2022/ 7/7القدس العربي، لندن، 
 

 " في عقود"االتحاد األوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين  .35
لا لضفة  فال” ن  ع مع من”قة  ي احذ  مر   لالتحاد األ   بي الخميس مع احتمال طسد جما ي 

الغسبية المحتاة هي محر  معسكة قضائية مزمنة  قش قسا  محكمة إسسائ اية،   قا لركالة ال حا ة 
 الفسةلية. 

كرن  رن   سف ع  الفال” نية  األ اضي  األ   بي  ي  االتحاد  سف س  للان  التحذيس  اى   جاء 
بالضفة   ي”ا  ملا س  من”قة  له  ي  جرلة  خالل  از بر غل   ف،  ح ث  المحتاة،  دادت  ت سط  الغسبية 

إجبا  الفال” ن  ع  اى إخالء منازلهم بع  خلا تهم قضية تتعاق بحقهم  ي األ ض،  ي المحكمة  
 العايا اإلسسائ اية  ي السابع مع ماير )أيا (. 

قلسي،   جماعية  ةقل  إخالء  بعمايات  تتعاق  الملألة  كاةت  »إذا  الفسةلية  ال حفة  لركالة   قال 
 هذا ما ةخ اه هنا«. - قرد  أكبس  ماية ةقل قلسي  ي لتكرن 

 7/7/2022، الشرق األوسط أونالين
 

 أكسيوس: واشنطن طالبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي با"المحاسبة" على مقتل شيرين أبو عاقلة  .36
( أكل رس  مرقع  أخبس  ئيس    (Axiosقال  با نكع  أةترةي  األم سكي  الخا جية  إن  زيس  اإلخبا ي 

بأن  اشن”ع تسي  أن تسى "محاسبة"  اى مقتل    -خالل ات ال هاتفي -إلسسائ اي يائ س لب    الرز اء ا
 المساساة بقناط الجزيسط ش سيع أبر  اقاة.

المرقع   إسسائ ا  ع - ذكس  ملؤ ل ع  باب     -ةقال  ع  ات ل  الذي  با نكع  زيا ط    أن  لتهنئته  لبحث 
قتل أبر  اقاة متلائال  ما يمكع  عاه أكثس،  السئيس جر باي ن المقباة لامن”قة، أثا  معه قضية م 

  أيضا النتائج التي ترصل إل ها منلق األمع األم سكي ب أن الجسيمة. 
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مع إلى أن با نكع أشا  إلى أن  اشن”ع ستراصل العمل  ع كثش    -  قا لملؤ ل أم سكي- أشا   
 الملاءلة.  اإلسسائ ا  ع  الفال” ن  ع ب أن مقتل أبر  اقاة، مؤك ا  اى الحاجة إلى

 7/7/2022نت، زيرة.الج
 

 رانبلينكن يهاتف لبيد: ملتزمون بمواجهة تهديدات إي .37
األم سكية   بال ساكة  الثابت  المتح ط  الراليات  التزا   با نكع،  أةترةي  األم سكية  الخا جية  أك   زيس 

ن، جاء ذلك  اإلسسائ اية  أمع إسسائ ل  مراجهة الته ي ات الم تسكة، بما  ي ذلك الته ي ات مع إيسا
 اتفي، األ بعاء، ب ع با نكع   ئيس الحكرمة اإلسسائ اية يائ س لب  . خالل ات ال ه

 قال المتح ث باسم الخا جية األمسيكية ة   بسايس إن "الرزيس با نكع ش د لسئيس الحكرمة اإلسسائ اية  
  اى د م الراليات المتح ط لحل ال  لت ع". 

األم س  السئيس  أن  إلى  با نكع  مع   أشا   األم سكية  بال ساكة  االحتفال  إلى  يت”اع  باي ن،  جر  كي 
 األ سط. إسسائ ل خالل زيا ته المقباة لا سق 

 7/7/2022، 48عرب 
 

 الوكالة اليهودية تنفي إيقافها عن العمل في روسيا .38
ةفت الركالة ال هردية ألجل إسسائ ل )سخنات( العاماة  ي   سيا أن تكرن ق  تاقت طابا مع اللا”ات  

تتاق    حاية برقف أة ”تها.الم  بحلش ما ةقل مرقع "إ  بي كا" الس سي ةقال  ع الركالة، أةها لم 
 لاقاةرن. طابا مع اللا”ات إليقاف أة ”تها  س راصل مكتبها التمث اي  ي البالد بالعمل   قا 

لاقراة ع   أضا ت الركالة أن مكتبها التمث اي باإلضا ة لامنظمات التابعة لها يراصارن أة ”تهم   قا  
 الس سية.

 6/7/2022، موق  سبوتنيك
 

 مبعوثة أمريكية تناقش العداء تجاه اليهود م  مسؤولين سعوديين  .39
أبرظبي: ذكست مبعرثة أمسيكية خاصة، ال ر  الخميس، أةها ةاق ت التح ز تجاه ال هرد مع ملؤ ل ع  

باي ن   جر  لاسئيس  زيا ط  قبل  اللعردية  ا ي  تلا    ي  ق   المقبل  المماكة  األسبرع  ب ع  لتقسيش 
  إسسائ ل. 
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 قالت ديبر ا ل بلتات، مبعرثة  زا ط الخا جية الخاصة لسص   مكا حة معاداط اللامية، إةها ةاق ت  
ال سق  األصا  ع  ي  اللكان  مع  ال هرد  كان  كيف  ت  يس  ذلك  بما  ي  الكساهية،  مراجهة  سبل 

 األ سط.
رة ر/ حزيسان لب ء الجرلة  ي المن”قة  التي  ي   26لتي ترجهت إلى اللعردية  ي   أضا ت ل بلتات، ا

هذه    11تلتمس   لا هرد  ي  تا يخ  هناك  س ئة،  لكع  التا يخ  أخسى  مع  ج  ط  أجزاء  نهناك  يرما، 
 المن”قة. هناك تا يخ  اش فيه ال هرد  الملامرن معا .

 2022/ 7/7القدس العربي، لندن، 
 

 زيارة بايدن إلى المنطقة في ظل تفاقم أزمات الحرب .40
 سنية الحل ني د. 

،  أ ق  أزمة طاقة منذ أ اسط 2009-2008يمس االقت اد العالمي، ال ر ، بأسرأ أزمة مالية منذ  امي 
القسن   مع  ة رب  اللبع نيات  احتماالت  أن  األم سكي  األ كان  م اي  ئيس  ما ك  الماضي.   جح 

أة”رة  باالزدياد.  حذ   النر ية آخذ  العظمى  القرى  العا   صساع د لي كب س ب ع  ر غرت سيس األم ع 
لألمم المتح ط  ي كامته لمؤتمس قمة اللبع الكبا  األسبرع الماضي مع خ”س مجا ة  المية غ س  

ةتائج    إةها  تف ح  ملبرق.  األ   بية،  التي  القا ط  حاليًا  ي  الم تعاة  الحسب  لملتقبل  قساءط 
 يا  القا اة القادمة؟ المؤشسات أةها ماضية د ن هرادط.  إلى أيع ستتجه األمر  خالل األ

أدت الحسب الس سية األ كساةية  حسب ال”اقة الم تعاة ب ع   سيا  الغسب إلى ا تفاع أسعا  مرا د 
غ س معهردط،  أثس ذلك  اى ا تفاع أسعا  المراد الغذائية  الخ ماتية األخسى. كما  ال”اقة لملتريات  

اللفع األ كساةية المحماة بالحبرب مع  تفاقمت م كاة الغذاء خالل هذه الحسب، ح ث تمنع   سيا  
بنقص ماحرظ  ي   ير   بع   يرمًا  يتلبش  العالم،  الذي  إلى  لارصرل  المراةئ األ كساةية  التحسك مع 

اء.  ا تبس   بست هابيك  زيس ال”اقة األلماةي أن الغاز بات مع ب ع اللاع الناد ط  ي الع ي  الغذ 
التض ملترى  األ   بي.  باغ  االتحاد  د ل  المتح ط  مع  الراليات  خالل  8.6خم  ي  األ اى  ٪  هر 

األساسية  الغذائية  اللاع  المراد  أسعا   حاد  ي  با تفاع  م حربًا  لاماضية،  األ بعة    العقرد 
 الكماليات،  هر الذي يراجه بتزاي  الغضش ال عبي  ي الراليات المتح ط.  أك ت ساماةثا با    ئيلة  

األسبرع الماضي، أن ال  م ال  لي الحالي ال يكفي لتغ”ية اإلةفاق    الركالة األم سكية لاتنمية ال  لية،
مايا ات د ال   اى    6إلى    5العلكسي ال هسي أل كساةيا،  ي ظل إةفاق الحكرمة األ كساةية ما ب ع  
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الحسب شهسيًا.  يتفاقم األمس أكثس  ن ما ةساجع ت سيحات السئيس الس سي  الديم س برت ع، األسبرع  
 ليس  ي  جاة مع أمسه إلةهاء الحسب.  الماضي، بأةه

أم سكية   لمساجعة  تؤد  لم  الحسب  الناتجة  ع  التبعات  هذه  كل  أن  إلى  ال راه   ت  س  ذلك،    غم 
»الناتر«  أ   بية   قمة  أك ت  ذلك.  ق   إلى  كس  ال  ل  تاك  مراقف  ت  س  بل  األزمة،  المت اص 

ا  المرقف الغسبي المتح   المت  ي اللنرية التي  ق ت  ي م  ي ، األسبرع الماضي،  اى استمس 
لس سيا،  ا تبس قادط »الناتر«   سيا خ مهم األساسي، كما ا انرا أل ل مسط صساحة أن ال  ع تمثل  

 استساتيجيًا، تماشيًا مع السؤية األم سكية.  أك  باي ن  ي كامة له  ي ختا  قمة »الناتر«  اى  تح ياً 
ا تف يح ث  ق   االةت ا   يترلتنبسغ  أن منع   سيا مع  ينس  ا تبس  النفط. كما  أسعا   ا ًا ج ي ًا  ي 

قية.  أك  باي ن األم ع العا  لاحاف أةه س تم ة س قرات ج ي ط لاحاف  ي ثماةي د ل مع ةاح ته ال س 
أن بالده ستن س قرات حماية  كت بة د م م  اةي  ي برلن ا،  هي أ ل قرات أم سكية تتمسكز ب كل 

 اف »الناتر«. دائم  ي الجناح ال سقي لح
 تلعى الراليات المتح ط  د ل االتحاد األ   بي منذ ب اية الحسب الستب ال  ا دات ال”اقة الس سية 

خسى،  ذلك مع خالل إقنا ها بزيادط إةتاجها مع هذه المرا د، كما تلعى برا دات لا”اقة مع د ل أ
قة مع الفحم الحجسي، كي الستب ال هذا النرع مع ال”اقة بم اد  أخسى ص يقة لاب ئة  غ س ص ي

 يتلنى لا  ل الغسبية حظس معظم  ا دات ال”اقة الس سية مع ةهاية هذا العا . 
اإلدا ط األم سكية كل طاقاتها لترسيع حاف »الناتر«، إذ ةجحت    خالل األيا  القا اة الماضية، بذلت 

بع   لاحاف،  اةضما   نان ا  اللري   تحفظها  ع  بس ع  تسكيا  إقناع  لكا ة    مؤخسًا  ي  االستجابة 
شس طها.  أ انت  زيسط الخا جية اللري ية أن اللري    نان ا اتفقتا  اى     تق يم ال  م لامنظمات 

مات أخسى يمكع أن تضس بأمع تسكيا، سراء باألساحة أ  بأي ملا  ات أخسى،  الكسدية، أ  أي منظ
أةقسط.  أب ت  المفس ض  اى  األساحة  تر ي   حظس  البا ان  س س ع  األسبرع    كما  المتح ط،  الراليات 

 « المح ثة لتسكيا. 16الماضي، استع ادها لبيع طائسات مقاتاة مع طساز »اف  
زي تأتي  الت”ر ات،  تاك  إطا  كل  القاد ، ضمع   ي  األسبرع  األ سط،  ال سق  إلى من”قة  باي ن  ا ط 

ذ بع ع اال تبا   ذات اللياق،  تحمل ذات األه اف التي تلعى الراليات المتح ط لتحقيقها، مع األخ 
أ ال قاق باي ن  اى االةتخابات الن فية لاكرةغسس المقس ط بع  أ بعة شهر   قط مع اآلن،  المخاطس 

ال األغابية  حقبته  مع  ق ان  مع  القادم ع  العام ع  خالل  ب”ة  سجاء  منه  ستجعل  التي  بسلماةية، 
لقضايا التي تتعاق بالمن”قة ةفلها.  السئاسية  ي حال هزيمة ال يمقساط  ع   ها، ثاةيًا، هناك   د مع ا

العسبية  المماكة  هي  القاد ،  األسبرع  لامن”قة،  باي ن  السئيس  زيا ط  مع  المباشس  اله ف  أن   يب   
اللعردية  اى أجن ط  اللعر  القسيش مقس ط قبل  ضع  الحايف  باي ن إلسسائ ل  دية، ح ث كاةت زيا ط 
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ال قمة التي ستعق   ي اللعردية، بم ا كة قادط د ل الزيا ط الحالية.  سي ا ك السئيس األم سكي  ي 
 مجاس التعا ن الخايجي اللتة، باإلضا ة إلى قادط م س  العساق  األ دن. 

المتح ط إلقناع اللعردية بزيادط إةتاجها مع مرا د ال”اقة لخفض األسعا   ضب”ها   تت”اع الراليات  
ال لترجه  الت  ي  إلى  يحتاج  ذلك  أن  إال  مراجهة   سيا،  ال  ع   ي  ةحر  المن”قة  لعردية  د ل 

   سيا، بع  أن ب أت الراليات المتح ط بتنف ذ استساتيج تها المعانة باالةلحاب مع المن”قة،    جت 
كما    لراقع النفط،  ترازن سرق  لاحفاظ  اى  لس سيا  السياض  التقا  ي ع.  لجأت  حافائها  تخا ها  ع 

ب سًا لنف”ها، كما يب   بأةها لم تقبل بحلم المعسكة  تحتفظ بعالقات ج  ط مع ال  ع، التي تع  سرقًا ك 
 سكية  ي   ي اليمع، خاصستها الجنربية لغ س صالحها، حتى  لر لم ينلجم ذلك مع األ لريات األم

المن”قة.  تعتق  الراليات المتح ط أةها تحتاج الستعادط السياض إ ادط تفع ل مقا بة الخ”س اإليساةي،  
ال    اإلسسائ  يب    لخا طة   الذي  باي ن  إدا ط  الح يث  ع  ضع  يفلس  ما  إطا ها جرهسيًا،   اي  ي 

ب”  االةتقال  باي ن  إسسائ ل  اللعردية.  ينري  ب ع  الت”بيع  تحقق  تل  طسيق  مع  مباشس  ب كل  ائسته 
السئيس   تسامش  د ةال   اتبعه  الذي  الملاك  ذات  المستقبة،  ي  الزيا ط  تاك  خالل  ج ط،  إلى  أب ش 

الع اللابق  إيسان،  2017ا   األم سكي  الترصل التفاق ةر ي مع  إمكاةية  الت”ر ات      .  تسجح تاك 
الم المافات  المن”قة  ي إطا   الت ع    ي  ينبئ بمزي  مع  اتهبة  ي سر ية  لبنان  العساق   هر ما 

  اليمع.
أضعف  المستقبة،  تب    الزيا ط  هذه  األم سكية  ي  األجن ط  الفال” نية  عايًا  اى  القضية  تب      ال 

اللعردية  الحاجة  الحالية الحتراء  اإلدا ط  ترجهات  مهم  ي ظل  الفال” ن  ع  إ ضاء  لكع  حاقاتها، 
  تضخيم أ  تفع ل الخ”س اإليساةي،  هر ما يفلس ة اط  إلسسائ ل لملا  تها  ي هذا ال     ي إطا

يثا شؤ ن ال سق ال بارماسية األم سكية األخ س بإ سال با بسا ليف ملا  ط  زيس الخا جية المكافة ح  
لاتمه   لزيا ط ليف،  االت ال   الخا جية،  ةائش ملا    زيس  قباها زيا ط هادي  مس   األدةى،  مع 

ي با نكع  زيس الخا جية األم سكي مع السئيس محمرد عباس قبل أيا ،  كاها  الهاتفي الذي أجساه أةترة
اإلدا ط األم سكية     ة تها  مباد ات شكاية، ال تحمل أي مضمرن سياسي حقيقي،  ي ظل تأك  ات  

ب ع   الت”بيع  لترسيع  الم”اق إلسسائ ل،  مباد اتها  د مها  استمسا   إطا   اللال ،   ي  إحياء  ماية 
بحق  إسسائ ل  ا لاج ل  المث سط  تسامش  سياسات  مع  أي  باي ن  ع  إدا ط  تتساجع  لم  للعردية. 

 تتملك بمباد ات شكاية ال تحمل  الفال” ن  ع،  غم مس    ا   ة ف العا  مع  مس هذه اإلدا ط،  
أي جرهس سياسي معهم،  تكتفي ببعض المباد ات االقت ادية، بما يضمع بقاء حرا  أ   القة  اتسط  

اللا”ة. الراليات    مع  بأن  مؤخسًا،  أجسيت  لاسأي  است”ال ات  الفال” ني، حلش  العا   السأي   يعتق  
 ة الفال” نية. المتح ط تعتبس الته ي  الثاةي بع  إسسائ ل  اى القضي
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مع   الع ي   العالمية، ستراجه  ال” ع  لألح اث  التفاقم  مع  مزي   آخس،   ي حال ح  ث  مع جنش 
حارل لها، اآلن.  االقت اد الفال” ني اقت اد خ ماتي،  يعتم   الم كالت،  التي  ا نا البحث  ع  

” ع  الذي  صل  ٪. كما أن ا تفاع أسعا  النفط  ي  ال95 اى القمح الملتر د بنلبة ت ل إلى  
االحتالل   د لة  أن  إال  تخزينه،  يفكس ن  ي  الفال” ن  ع  يجعل  سنرات،  تلع  منذ  ملترياته  أل اى 

الفال” ن  ع مرا قة   مثل  تس ض منح  المناسبة إلة اء  الرقرد  ي من”قة »ج«  لتخزيع  إلقامة مراقع 
مث  ضس  ط  ي  يعتبس  ما  اللكاةية،  هر  المناطق  لبع ها  ع  الملترد ات،  الظس ف، هذه  هذه  ل 

خ رصًا أن المخازن المرجردط حاليًا تكفي لتخزيع ما يكفي أليا  مع  دط  قط. كما أن  كالة غرث 
 ع،  التي تق   ملا  ات غذائية ل سيحة كب سط مع الفال” ن  ع، ت”الش   ت غ ل الالجئ ع الفال” ن 

تتمكع مع تر  س الكميات الم”اربة   منها، بع  ا تفاع األسعا ، ما  بزيادط األمرال المق مة لها، كي 
يعني مزي ًا مع العجز  ي حال تفاقم األحرال العالمية. كما أن اللا”ة الفال” نية تعتم   ي م زاة تها  

ل كب س  اى الملا  ات الخا جية، ما سي عش مهمتها لتغ”ية النفقات السئيلة  ي حال تفاقمت ب ك
 األزمة العالمية المالية أكثس.

 7/7/2022، األيام، رام هللا
 

 حماس تتقدم في استطالعات الرأي.. األسباب والدالالت .41
 سايمان أبر ستة 

لامسكز   األخ س  السأي  است”الع  ال ًتا  ي  هللا  كان  اللياسية  الملحية  ي  ا   لابحرث  الفال” ني 
القرط   أةها  االست”الع  أثبت  إذ  اللابقة،  السأي  باست”ال ات  مقا ةة  حماس  حسكة  شعبية  ت ا   

بية األ لى  ي أي اةتخابات قادمة،  ما األسباب الذي جعات حماس تحا ظ  اى هذه المكاةة  ال ع
تعسضت  ما  الفال” ني،  غم  الجمهر   أ  ع  ت ريه  هجر   ح ا   ت  ي      ان،    ي  مع  له 

استه ف الجماه س الفال” نية به ف كلس إ ادتها،  إقنا ها أن اختيا  هذه الحسكة  ي أي اةتخابات  
  ها كافة  الية. ُيكبّ 

 أهم األسباب  ي تق يسي هي ترا ق حسكة حماس مع قنا ات جزء كب س مع ال عش الفال” ني، إذ  
دائما تملكها بخيا  المقا مة،  أ ”ت ةمرذجا مم زا  ي هذا الم  ان ليس  اى سب ل  أ انت الحسكة  

كان  عاه إذ  العماي،  الفعل  جاةش  بل  ي  مم ًزا  متفرًقا، التأي    اإلسناد  التبني  حلش،  المقا    ا 
ع   حقق ةجاًحا كب ًسا، سراء مع ةاحية ق  ط الحسكة  اى ال مرد  ي  جه الع  ان ال ه رةي، أ  م 

ةاحية ت”ريس ق  اتها العلكسية، خاصة بع ما ظهس  ي معسكة سيف الق س، كما أةها امتاكت ق ً ا  
 ا  ي الرج ان الفال” ني. كب ًسا مع التح ي  الجسأط  المباد ط،  ّزز مع أسهم حضر ه
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أك    إذ  المقا مة،  الفال” ن  ع تؤي  خيا   بّ ع االست”الع أيضا أن غالبية  تأي  ه 55 لق   م  % منهم 
% العمايات الب”رلية الفسدية التي جست خالل الفتسط  59العردط لامراجهات  االةتفاضة الملاحة،  أي   

ا إ الميًّا، بل د ت إليه صساحة، كما جاء  ي  الفائتة،  هر ما ترا ق مع ما أ انته حماس،  ساة ته
 الخ”اب األخ س لقائ ها  ي ق”اع غزط يح ى اللنرا .

اللياس الخيا ات  أن  الحسكة  كما  الفال” ن  ع   غبتهم،  اق    ضت  اختيا ات  مع  تترا ق  لاحسكة  ية 
بالكيان ال ه رة  ي،   أت أن دائًما خيا  التلرية مع االحتالل،  ملا  أ سار،    ضت اال تساف 

إلى  البحس  مع  تحسيس  ال” ع  حتى  المقا  ،  المراجهة،  العمل  دائًما  ي  مح ر ط  معه  العالقة 
أثب الفال” ن  ع، إذ   ضت غالب تهم العظمى  النهس،  هر ما  ت االست”الع أيضا أةه يمثل قنا ات 

اح ط، كما   ض   جرد االحتالل  اى  ال” ع أ  جزء منها، سراء  بس حل ال  لت ع، أ  ال  لة الر 
% إن حل ال  لت ع  70% العردط لخيا  التلرية،  أك  ا   ض العردط لاحرا  مع  اشن”ع،  قال  69

 ش تغرل االستي”ان. غ س ممكع، بلب
كذلك مع األسباب م”البة الحسكة بإجساء اةتخابات  ئاسية  ت سيعية  مجاس  طني،  هر ما   ضه  

االةتخابات   بإلغاء  قا   عباس  ن ما  طالش  محمرد  إذ  األخ سط،  إجساء  71الت سيعية  بضس  ط   %
اسة التع  نات،  اق   اةتخابات ت سيعية   ئاسية،  هر ما ت س اللا”ة  اى   ضه،  تتجا زه  بس سي

% أةهم  57%  ع   ضهم لقسا  تع  ع حل ع ال يخ  ي من ش أم ع سس المنظمة،  قال  61 ّبس  
مة لامجاس الت سيعي لسئيس المجاس الرطني  ي  ض  قسا  عباس بنقل الملؤ لية  ع األماةة العا

 منظمة التحسيس. 
ا االحتالل  حافائه  إجساءات  مختاف  ي لل  اى   ل  ما سبق  مراجهة   كل  إلقايم  ع  ال  ل  ع  ي 

حماس،  سغم الح ا  الم  د  اى ق”اع غزط إال أن است”الع السأي يب ع أن ةلبة تأي   المقا مة  
حت ج ا،  مستفعة  غزط  ق”اع  تاك   ي  لمثل  تخضع  لم  التي  األخسى  الفال” نية  بالمناطق  مقا ةة  ى 

ق الت سيعية  ي  لالةتخابات  حماس  قائمة  تح ل  إذ  غزط  اى  اإلجساءات،  ح ع  43”اع  %  اى 
%،   بما زاد مع ةلبة هذا التأي   أن الح ا  لم ينجح  ي كلس إ ادط 32تح ل القائمة التالية  اى 

  ي إ  الها. المقا مة ل ى حماس،  لم ينجح 
هذه   الناتجة  ع  الحياتية  الم كالت  ملؤ لية  تضع  لم  الفال” نية  الجماه س  أن  الراضح   مع 

 اى  اتق حسكة حماس،  هر ما ظهس  ي تأي   الفال” ن  ع لحماس  غم أن    اإلجساءات الع  اةية
 ضاع ق”اع غزط  االست”الع بّ ع أن األ ضاع الحياتية لهم قاسية، إذ باغت ةلبة التق يم اإليجابي أل

%،  هر ما يعّبس  ع م كاة كب سط تلترجش تسك ًزا كب ًسا  اى سبل حل  26%  قط،   ي الضفة  8
 االقت ادية التي يعاة ها الفال” ن رن.  تفكيك األزمة 
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استه ف   غزط،  الذي  ق”اع  بحق  العقابية  اللا”ة  إجساءات  االست”الع  اى   ل  هذا  ي لل  كذلك 
ل ال عبية  الحاضنة  ما سته تح”يم  الذي  المكثف  اإل المي  الت ريه  محا الت  كل  احسكة،    ل 

إيجابًيا،  هر ما   ات فيه اللا”ة،  ض ها،  ال يكفي أن ت ره خ مك،  إةما يجش أن تع”ي مثااًل  
  بس  قر ها  ي أخ”اء جليمة،  إخفاقات  اسعة.

خاطئ اللا”ة  أ   لالحتالل  حافائه  سراء  الحالي  الملا   أن  يؤك   هذا  إلزالة  كل  يؤدي  ،  لع 
حماس، أ  تح”يمها،  ما لم تفعاه اللنرات الخمس   سط الفائتة  بس الح ا  الذي  صفته أ ت ا  

القادمة،  ما لم تق    ايه  قبل أيا    تفعاه أي إجساءات أخسى م ابهة خالل اللنرات  بالكا ثي، لع 
قادمة،  إذا  ا مخ””ات    اةية  أي  تق    ايه  لع  سابقة  حس ب  ةفلها  أ بعة  األ عال  صات 

ستراصل الح رل  اى النتائج ةفلها،  مع ثم ال ب  مع التغ  س،  يب أ هذا التغ  س باال تساف بحق  
 الفال” ني  ي تحسيس أ ضه،  طسد االحتالل. ال عش 

ذلك أن حماس تمّثل لا عش الفال” ني حاجة ال يمكع االستغناء  نها،  هي ت”ر  طبيعي لمل سط  
 ،  لر ا تسضنا أةها تخات  ع  1917ها الفال” ن رن منذ االحتالل البسي”اةي  ا   المقا مة التي ب أ 

ا ألي سبش،  إن ال عش الفال” ني سيفسز تاقائيًّا قرى أخسى   اجباتها الرطنية المقا مة، أ  تم إزالته
تحمل القنا ات ةفلها،  االستساتيجيات ةفلها،  لع يسضى  ع ةفله إال برجرد حسكة مقا مة قرية  
قاد ط  اى مقا  ة هذا الع  ،  الرقرف  ي  جهه حتى ز اله،  هر  ي سب ل ذلك ملتع  لتحمل كث س  

ي ا ع  ع ق”عة أ ض ثم نة    مع األثمان، ألةه ي ا ع  ع  جرهس  جرده المادي  المعنري، قبل أن 
  مق سة.

 7/7/2022فلسطين أون الين، 

 

 عن دواف  العالقات العربية اإلسرائيلية  .42
 محم  ياغي 

 ي مقال سابق، ذكست أن األصل  ي اللياسات  ي العالم العسبي هر ُمما ستها سسًا خ رصا ما  
 إسسائ ل  اللبش يعرد إلى ثالثة  رامل:يتعاق منها بالعالقة مع 

األ ل هر أن العالقات مع إسسائ ل ت كل  بئا كب سا  اى األةظمة العسبية التي تقيمها  هي  شء 
ت يمكع  ال  إذ  أ ال  القتل  ي  أخالقي  أ اضي  سبية  تمعع  ي  تحتل  د لة  مع  العالقات  هذه  بسيس 

 م  سبا  ملام ع. أصحاب األ ض ال س   ع مع قبل قادط يعتبس ن أةفله 
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األمنية   م اد ها  مع  جزءا  تلخس  أن  ألن  ا ها  ال  ل  هذه  أمني  مالي  اى  أيضًا  شء   هي 
أضعا   يفرق  اإلسسائ ا  ع  ال بارماس  ع  لحماية  لحماية   المالية  م اد ها  مع  تلخسه  ما  مضا فة  ا 

 دبارماس  ع غ س إسسائ ا  ع.
له »ثأ « مع  العساق مثال  اى ذلك    هي أيضا تجعاها ملته  ة مع كل مع  إسسائ ل،  كسدستان 

  ن ما استه  ت إيسان مقا    ها بال را يخ يعتق  أةها لامرساد اإلسسائ اي. 
تأخذ   اإلسسائ ا  ع  مع  العالقة  أن  إلى  الثاةي  فيه  تحتاج  الذي  الرقت  األةظمة  ي  هذه  مع شسعية 

ب شسعية اإلةجاز ح ث ا تفاع  تعزيز شس  تها بلبش غياب االةتخابات التي تع”ي ال سعية،  غيا
 مع الت الفقس  الب”الة  الغالء  ي غالبية ال  ل العسبية.

العسب ال عرب  الفال” نية  اسخة  متجذ ط  ي  ج ان  القضية  أن  هر  لألةظمة   الثالث  يمكع  ية  ال 
أن   أ   إيسان،  لمراجهة  الحاجة  الفال” ن  ع،  أن  قيادات  أداء  ضعف  بأن  شعربها  إقناع  العسبية 

 لضغرط ال  لية هي مبس ات كافية إلقامة  القات مع إسسائ ل. ا
أقامتها  ق   )باستثناء م س(  إسسائ ل  أقامت  القة  انية مع  التي  العسبية  األةظمة  أن كل  الحقيقة 

اتفاق أ سار،  إذا كاةرا »هم« ق  بذ   بإقامة  القات مع إسسائ ل  بس  قبارا  الفال” ن  ع ق   يعة أن 
 نا« إن أقمنا هذه العالقات.قبارا  ال حسج » ا  

التي   المخاطس  األعباء  إسسائ ل  غم  مع  لتقيم  القات  انية  العسبية  األةظمة  يغسي  الذي  ما  لكع 
 تتضمنها هذه العالقات؟

 هر المكاسش التي يمكع أن تجن ها هذه ال  ل العسبية مع الغسب. اللبش األ ل
لا  ات مالية مهمة مع الغسب ُت كل  ا  ا  الكث س مع ال  ل مثل األ دن  م س  المغسب تتاقى م 

لخزينتها،   غم أن هذا ال  م غ س م س ط صساحة بالعالقات العانية مع إسسائ ل )م س هنا استثناء 
المالي الملا  ات  كامش  ح ث  اتفاقات  ماحقات  ضمع  هر  منها  لكسي  األكبس  اللنرية  الجزء  ة 

م  الملا  ات  هذه  أن  ضمنا  مفهر   اةه  إال  إسسائ ل،  الغسب ديف  (  مع  الج  ط  بالعالقات  س طة 
 حسيص  اى تذك س هذه ال  ل بذلك تضم نا أ  صساحة خالل لقاءات قادته معهم. 

أقا   القاته م اللردان  لرائح اإل هاب  ما  البعض اآلخس مثل  ع إسسائ ل طمعا  ي   ع اسمه  ع 
بال خجل أ  استحياء مع قبل  يمثاه ذلك مع  سص لجاش استثما ات خا جية  أُ اع  ع ذلك صساحة  

قادط اللردان العلكسي ع. أي أةهم بادلرا »د مهم لاقضية الفال” نية بالس ع  ع لرائح اإل هاب«  هر  
لا  ل العسبية التي تقيم  القات مع إسسائ ل هر م س ط باستمسا  ما يؤك  حقيقة أن ال  م الغسبي  

 هذه العالقات. 
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ا  المغسب ح ل  اى  مثل  اآلخس  مع  البعض  المتنازع  ا ها  الغسبية  ال حساء  بأن  أم سكي  تساف 
المغسب مع ذلك  هي   لم تخجل  الجزائس هي أ ض مغسبية،  أيضا  التي ت  مها  البرليلا ير  جبهة 

ت سسية مع إسسائ ل منذ خمل نيات القسن الماضي ح ث يذكس محم  حلن  ع هيكل التي تقيم  القا
كا التي  العسبية  القمم  بأن  كتبه  أح   اإلسسائ ا رن   ي  يتن ت  ا ها  كان  المغسب  تعق   ي  ةت 

  بتله الت مع المغسب ةفله.
المتح   الراليات  استخ مت  ل”الما  إذ  الغسبية  ا ها  الضغرط  تخفيف  هر  الثاةي  »حقرق  اللبش  ط 

 اإلةلان« كذ يعة لمعاقبة البعض  إلكسا  البعض اآلخس مع العسب.
 تتعسض لكم هائل مع االةتقادات الغسبية تحت ملمى ال  اع  ع  العسبية اللعردية مثال تعسضت  

لها  الضغرط ألن  هذه  العسبية  البحسيع خا ج  اإلما ات  د ل أخسى مثل  فيما  اإلةلان   ها،  حقرق 
 ل.  القات مع إسسائ 

العالقة مع إسسائ ل  بلبش ةفرذ األخ سط المتنامي  ي اللياسات الغسبية ) ي أم سكا تح ي ا  ب  جة  
قبل  أ العسبية أ    ضها مع  يتم مع خاللها قبرل األةظمة  التي  البرابة  ةلبيا  ي أ   با( ت كل  قل 

 ال  ل الغسبية.
اقات كامش ديف     بما ترل ت له السئيس الم سي اللادات كان  اى قنا ة بذلك قبل ترقيعه التف

ذكس يرسي َألفسا  ي كتابه  هذه القنا ة مع  ساب االتفاق ماك المغسب الساحل الحلع الثاةي. ح ث ي
»بحث إسسائ ل  ع حافاء  ي ال سق األ سط« بأن أ ل لقاء كان ب ع ماك المغسب  م يس المرساد  

ئيس الرز اء اإلسسائ اي إسحاق  اب ع«، إسحاق حر ي  هذا ب   ه أ ضى إلى »لقاء ماكي آخس مع   
قاءات ب ع ملؤ ل ع إسسائ ا  ع   الذي  صل المغسب متخفيا  مست يا با  كة شعس أشقس  أ قش ذلك ل

 آخسيع م سي ع، مع ب نها كان لقاء مرشى ديان  زيس خا جية إسسائ ل  حلع التهامي ةائش  ئيس  
 .١٩٧٧لاكنيلت اإلسسائ اي  ي الق س العا   الرز اء الم سي،  ُترج ذلك كاه بزيا ط اللادات 

 ائ ل  ليس هنالك أي مكاسش أخسى. هذه هي المكاسش التي يجن ها القادط العسب مع  القاتهم بإسس 
كل ما يقال  ع حاجة بعض العسب لاتكنرلرجيا اإلسسائ اية المتق مة أ  لخبساتها  ي مجال الز ا ة أ   

 ن هي مجسد أكاذيش.لق  اتها العلكسية مع أجل مراجهة إيسا
ع ال  ع أ   التكنرلرجيا ليلت حكسًا  اى إسسائ ل  يمكع الح رل  ا ها مع الراليات المتح ط أ  م

مع كر يا الجنربية أ  مع الهن   هنالك د ل أخسى   ي ط تمتاكها،  بالتالي ال حاجة لاح رل  ا ها  
 ة متق مة  ي كث س مع با ان العالم  مع إسسائ ل )باستثناء بسةامج التجلس بيجاسرس بال”بع(.  الز ا 

 ال ضس  ط أ  حاجة إلسسائ ل  ي    مثل هرلن ا  كن ا  ال  ع    سيا  الراليات المتح ط  الكث س غ سها
 هذا المجال.
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أما فيما يتعاق بحاجة البعض إلسسائ ل لا  اع  ع ةفله ض  الخ”س اإليساةي،  هذه ليلت أكثس مع  
ية  ديمغسافية  اجزط  ع حماية ةفلها،  هي تلتع ع بالعسب لحماية  ةكته ألن إسسائ ل ألسباب جغساف

 لجنربية  ال مالية..  البحس المترسط يحم ها غسبا. ةفلها  هم مع يحمي ح  دها ال سقية  ا
الحزب   أ ساها  التي  الُمل سات  لبعض  هللا  حزب  إ سال  اةتق ت  الابناةية  الحكرمة  أن  مثال  الحظرا 

كا يش   حقل  تجاه  لالست”الع  رق  القبر   مثل  صامته  ةفلها  الحكرمة  هذه  ب نما  المتنازع  ايه، 
 حسبي اإلسسائ اي أل اض ها. مع يحمي مع إذًا؟!  سات الخس قات األسبرعية لا” سان ال

 8/7/2022األيام، رام هللا، 
 

 :ركاريكاتي .43

 
 8/7/2022فلسطين أون الين، 

 
 
 


