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الشجعان" .1 "سالم  لتحقيق  "إسرائيل"  إلى  يدي  أمد  يتعهد  عباس:  وبايدن  حل   دعمبمواصلة  .. 
 الدولتين

لدعم حل عادل  بيت لحم: تعهد الرئيس األميركي جو بايدن اليوم الجمعة بمواصلة الجهود الرامية  
وقال بايدن، متحدثا إلى    للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني حتى وإن كان حل الدولتين يبدو بعيد المنال.

الواليات    ةالفلسطينيالسلطة  رئيس  جانب   إن  لحم،  بيت  في  مؤتمر صحافي  خالل  عباس  محمود 
 رائيل والفلسطينيين. المتحدة لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع المستمر منذ عقود بين إس

وأضاف »حتى لو لم يكن الوضع مناسبا في هذه اللحظة الستئناف المفاوضات، لن تتخلى الواليات 
المتحدة وإدارتي عن محاولة التقريب... بين الفلسطينيين واإلسرائيليين«. وأكد أن الشعب الفلسطيني  

الفلسطيني »يتألم ويمكنك بايدن أن    م الشعور بذلك«. يستحق دولة ذات سيادة، وقال »الشعب  وأكد 
ممارسة   حرية  وضمان  القائم  الوضع  على  والمحافظة  للجميع  مدينة  تكون  أن  يجب  القدس  مدينة 
اليومية   الحياة  المتحدة شريك رئيسي في تحسين  الواليات  األديان والعقائد بسالم وكرامة. وذكر أن 

 لهذا الغرض.  2021للفلسطينيين وقد قدمت أكثر من نصف مليار دوالر منذ عام 
تقديم   األميركي عن  الرئيس  إلى جانب    200وأعلن  )أونروا(  لوكالة  دوالر  دوالر    100مليون  مليون 

إضافية لدعم قطاع الرعاية الصحية في فلسطين من خالل مستشفيات القدس الشرقية. وأشار بايدن 
ية للفلسطينيين وتوفير  إلى أن واشنطن تنخرط في محادثات مع إسرائيل لتحسين الظروف االقتصاد 

تقنيات الجيل الرابع من االتصاالت ودعم مشاريع الطاقة المتجددة. كما أكد أن السلطة الفلسطينية  
والمساءلة  والشفافية  بالحوكمة  وتعزيزها  الفلسطينية  المؤسسات  لتحسين  به  للقيام  مهم  عمل  أمامها 

 ومكافحة الفساد. 
ولتين للسالم مع إسرائيل قد تكون متاحة اليوم لكنها لن  من جانبه، حذر عباس من أن فرصة حل الد 

تبقي طويال. وقال الرئيس الفلسطيني إنه بحث مع بايدن خالل اجتماعهما في مدينة بيت لحم في  
الضفة الغربية، سبل إعادة تثبيت األسس التي قامت بها عملية السالم المستندة إلى قرارات الشرعية  

. وأعرب عباس عن مد يده إلى قادة إسرائيل  1967لتين على حدود عام  الدولية وعلى أساس حل الدو 
ودعا   المنطقة«.  ولجميع شعوب  القادمة  لألجيال  أفضل  مستقبل  أجل  من  الشجعان  »لصنع سالم 
عباس خالل المؤتمر الصحافي إلى إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية، وبإعادة فتح 

 طينية في واشنطن. مكتب منظمة التحرير الفلس 
إنهاء   »ضرورة  على  بايدن  لقائه  خالل  عباس  أكد  الفلسطينية،  الرئاسة  عن  صادر  بيان  وبحسب 
الخطوات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، بما في ذلك وقف التهجير 

ق ومحاسبة  اليومي  والقتل  المنازل  هدم  عمليات  ووقف  للفلسطينيين،  الصحفية  القسري  الشهيدة  تلة 
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شرعي«،   غير  اإلسرائيلي  االستيطان  جميع  االستيطانية، ألن  النشاطات  ووقف  عاقلة،  أبو  شيرين 
مشددًا على أن وقف هذه اإلجراءات والخطوات األحادية أمر مطلوب لتهيئة الظروف للعودة للمسار 

الف الالجئين  قضية  فيها  بما  الدائم  الوضع  قضايا  جميع  وحل  قرارات  السياسي،  وفق  لسطينيين، 
 الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية واالتفاقيات الموقعة.

العام   منذ  المحتلة  الشرقية  القدس  أن  البيان،  فلسطين،    1967وأكد عباس، وفق  دولة  هي عاصمة 
مشددا على ضرورة وقف اقتحامات المجموعات المتطرفة للمسجد األقصى المبارك، والحفاظ على  

الوصاية الوضع   وفق  الشرقية،  القدس  في  واإلسالمية  المسيحية  المقدسة  األماكن  في  التاريخي 
 الهاشمية عليها. 

وقال عباس »اتفقنا مع الرئيس بايدن للعمل مع إدارته في العديد من القضايا الحاسمة لدفع السالم 
ستعداد الكامل للتعاون واألمن واالستقرار والنهوض باالقتصاد الفلسطيني إلى األمام«. وشدد على اال

الجانبين   بين  قوية  ثنائية  عالقات  تعترض  التي  العقبات  جميع  إلزالة  بايدن  الرئيس  إدارة  مع 
األميركية   القوائم  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اسم  رفع  ذلك  في  بما  واألميركي،  الفلسطيني 

 فتح مكتب المنظمة في واشنطن.  لإلرهاب، وإعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية، وإعادة
كما ثّمن الرئيس الفلسطيني قرار الرئيس بايدن باستئناف المساعدات األميركية للشعب الفلسطيني،  

وعقب لقاء عباس الذي استمر لنحو    بما في ذلك تقديم الدعم لألونروا ومستشفيات القدس الشرقية.
التاريخية في بيت لحم  دقيقة بمشاركة وفدين أميركي وفلسطيني، توجه بايد   35 ن إلى كنيسة المهد 

 في زيارة قصيرة على أن يغادر بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية. 
 15/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 أبدى استعداده التام للقاء لبيد الستئناف المفاوضات : عباس الهباش .2

ة  الفلسطيني   السلطة  مستشاري رئيسكشف الوزير محمود الهباش، أحد كبار  :  نظير مجلي-تل أبيب 
لبيد الستئناف    األخير، أن  محمود عباس يائير  الوزراء اإلسرائيلي  للقاء رئيس  التام  أبدى استعداده 

المفاوضات السلمية. وقال إن »زيارة الرئيس األميركي تلقى الترحيب، ونحن نعرف بأنه يؤيد بصدق 
م  شيئا  يطرح  أن  ننتظر  كنا  ولكننا  الدولتين،  بضرورة  حل  إسرائيل  يقنع  وأن  الحل،  هذا  لدعم  فيدا 

اإلجراءات  وقف  على  يعمل  أن  األقل  على  أو  الحل  هذا  ودفع  المفاوضات  استئناف  على  العمل 
وحتى   باالستيطان  بدءا  ألخرى،  سنة  من  مستحيال،  وتجعله  الحل  هذا  على  تخرب  التي  األحادية 

اء شعبنا، التي تضاعفت في عهد الحكومة الحالية  االعتقاالت، وبالتأكيد جرائم القتل ضد شبابنا وأبن
الفلسطينية    وكشف   في تل أبيب«. مصدر فلسطيني آخر، تحفظ عن نشر اسمه، أن طواقم العمل 
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واألميركية التي أعدت للزيارة، ظلت تعمل حتى اللحظة األخيرة صبيحة الجمعة على التوصل إلى 
 . ختلف األطراف. لكن الجهود فشلت بين م صيغة بيان مشترك تؤكد فيه األمور المتفق عليها 

 16/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 الخطيب: زيارة بايدن هي اعتراف ضمني وواقعي بالدولة الفلسطينية  .3

إن رئيس   رام هللا: الخطيب  الوطني عمران  المجلس  محمود عباس،    ة الفلسطيني السلطة  قال عضو 
الرئيس   لقائه  التي يجمع  استطاع أن يكّرس خالل  الفلسطينية  الوطنية  الثوابت  بايدن  األميركي جو 

 عليها الشعب الفلسطيني. 
وشدد الخطيب في حديث إلذاعة صوت فلسطين، الجمعة، على أن زيارة بايدن هي اعتراف ضمني  
وواقعي بالدولة الفلسطينية، وتأكيد من اإلدارة األميركية بأن شعبنا تحت االحتالل، حيث تحدث عن  

رئيس  تشابه   أنه  عباس  محمود  الرئيس  مع  وتعامل  واأليرلندي،  الفلسطيني  الشعبين  بين  المعاناة 
 لشعب تحت االحتالل، وهذا يدلل على الحكمة واألداء الرفيع الذي يؤديه الرئيس عباس.
 15/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: على قيادة السلطة التوقف عن بيع الوهم وأن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني  .4

حركة حماس حازم قاسم إنه ال جديد في حديث الرئيس األمريكي جو بادين عن    قال الناطق باسم
القضية الفلسطينية سوى ترسيخ انحيازه لرؤية االحتالل، واستمراره ببيع الوهم للرأي العام عبر بعض  
شعبنا،   على  العدوان  في  المتحدة  الواليات  شراكة  حقيقة  تخفي  لن  التي  الفضفاضة،  المصطلحات 

في أوضح تجلياته في توقيع ما يسمى "بإعالن القدس".. وعّبر قاسم عن استغرابه من  والذي كان  
إعالن رئيس السلطة محمود عباس أنه يمد للسالم مع االحتالل وثقته بالوساطة األمريكية بعد كل  
  جرائم االحتالل ضد شعبنا ومقدساته، وبعد التبني الكامل للمصالح الصهيونية من اإلدارة األمريكية. 
وشدد أنه على قيادة السلطة التوقف عن بيع الوهم، وأن تنحاز لخيارات شعبنا في مقاومة االحتالل 

 ورفض السياسة األمريكية. 
 15/7/2022، فلسطين أون الين

 
 هنية يدعو إلى وحدة األمة وحماية العقيدة والفكر الوسطي ومواجهة التطبيع  .5

أهداف    3دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شباب األمة إلى العمل لتحقيق  
الفكر   تعزيز  والثاني  األمة،  وحدة  أجل  من  العمل  أولها  الراهنة،  التحديات  لمواجهة  استراتيجية 
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المنطقة  في  الصهيوني  الكيان  دمج  محاوالت  مواجهة  والثالث  الصحيحة،  العقيدة  وحماية    الوسطي 
 عبر أحالف عسكرية وأمنية.

ضرورة مواجهة هذه التحديات باستراتيجية من ثالثة عناصر أولها تعزيز وحدة األمة أمام    هنية وأكد  
تعيد  داخلية  تسويات  هناك  يكون  لكي  مكوناتها  عن  المدافع  الصوت  يعلو  وأن  تفريقها  محاوالت 

 األمور إلى جادة الصواب لكي تستعيد األمة وحدتها.
أ تعزيزوأضاف  هو  الثاني  العنصر  قامت    ن  التي  للعقيدة  الحقيقية  الصورة  وتعزيز  الوسطي  الفكر 

عليها السماوات واألرض، ألن هذا الجيل مستهدف في عقيدته ودينه وقيمه والبد أن يستعيد الشباب 
دورهم لحماية فكر شباب األمة وعقيدتها وقيمها. والقادة  الثالث هو مواج  والعلماء  العنصر  هة فيما 

المنطقة، وألن مكونات األمة   الكيان غريب عن  النجاح ألن هذا  له  يكتب  الذي لن  التطبيع  مسار 
تلفظه ويرون أنه غدة سرطانية يجب اجتثاثها، معتبًرا إرادة األمة في واد وإرادة بعض الحكام في واٍد 

ًدا أمام التطبيع  آخر، فإرادة األمة ترى أن ال تطبيع مع هذا الكيان ويجب أن يقف شباب األمة س
 ومحاوالت دمج الكيان في المنطقة. 

 15/7/2022موقع حركة حماس، 
 

 دعو قيادة منظمة التحرير للتخلي عن وهم السالمي القانوع .6
المقاومة   نهج  تبني  وإلى  السالم  وهم  عن  التخلي  إلى  التحرير  منظمة  قيادة  "حماس"  حركة  دعت 
بعد  التأكيد  "نجدد  القانوع:  اللطيف  الحركة عبد  باسم  الناطق  وقال  والعودة.  للتحرير  الشاملة سبيال 

اال لزوال  سبياًل  الشاملة،  المقاومة  نهج  على  وبايدن  عباس  الرئيسين  جمع  الذي  عن  اللقاء  حتالل 
لالحتالل،  االنحياز  يحمل سوى  لم  لحم  بيت  في  بايدن  الرئيس  "خطاب  وأضاف:  وأرضنا".  قدسنا 
والصمت على سياساته العنصرية واالستيطانية والتهويدية، والتجاهل لحقوق شعبنا الفلسطيني، سعيًا  

حرير الفلسطينية إلى  إلى دمج الكيان الصهيوني في منطقتنا العربية". ودعا القانوع قيادة منظمة الت
"التخّلي عن نهج التسوية العبثي، الذي لم يجلب لقضيتنا سوى الخراب، وتحويل مؤسساتنا الوطنية  
إلى وكيل أمني لحماية االحتالل ومستوطنيه، الذين يوّظفون هذا المسار لمزيد من ارتكاب الجرائم 

 يحية".  واالنتهاكات، بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته اإلسالمية والمس
 15/7/2022فلسطين أون الين، 
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 في كلمته أثناء زيارة بايدن "الشجاعة" عباسترحب بمواقف المنظمة فصائل  .7

محمود عباس    السلطة الفلسطينية  رئيسحبت الفصائل الفلسطينية بمواقف  ر :  معن الريماوي -رام هللا 
األميركي جو بايدن في بيت لحم، يوم  الثابتة والجريئة في كلمته خالل المؤتمر الصحفي مع الرئيس  

وأكدت الفصائل أن مواقف عباس تعبر عن آمال وطموحات شعبنا بالحرية واالستقالل، وأن   .الجمعة
وحيت الفصائل مواقف  الرئيس األميركي جو بايدن استمع لما يجب أن يستمع له من الرئيس عباس.

والشجاعة. الجريئة  عباس  محمود  محمود   الرئيس  "فتح"  حركة  رئيس  نائب  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
العالول إن الرئيس عباس تحدث بوضوح شديد للغاية، وعبر عن الموقف الفلسطيني وعن طموحات  

 .ه وحقوقه، وتطرق لمسألة هامة جداالشعب وإصراره في نيل حريت
و المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن كلمة الرئيس كانت واضحة، حيث  بدوره، قال عض 

 . قرار والسالم في المنطقة والعالمأشار إلى أن فلسطين هي بوابة األمن واالست 
الرئيس  خطاب  إن  الزق  محمود  الشعبي  النضال  لجبهة  السياسي  المكتب  عضو  قال  جهته،  من 

تحقيق   في  الفلسطينيين  كل  إحساس  واالستجابة  المس  المستقلة،  الدولة  وإقامة  الوطنية  السيادة 
 للمطالب الوطنية لشعبنا. 

من جانبه، أوضح نائب األمين العام لجبهة التحرير العربية فيصل عرنكي أن موقف الرئيس ثابت  
 .كامل مع مقررات الشرعية الدولية ال يساوم أبدا على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني؛ بتماس

قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، إن الرئيس محمود    من ناحيته،
عباس، أكد على "المؤكد" وهو أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن تستقر المنطقة إال بنيل شعبنا  

 الفلسطيني على حقوقه الوطني المشروعة.
 15/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الجهاد: "إعالن القدس" كشف رعب االحتالل من جبهة المقاومة  .8

قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، أنور أبو طه،  :  القدس المحتلة
يوم الجمعة، إن "ما يسمى بـ)إعالن القدس( كشف عن رعب الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة،  

جاء ذلك في تصريح صحفي ألبو طه، تلقتها "قدس   ية في إيران".وعلى رأسها الجمهورية اإلسالم
برس"، تعقيًبا على البيان المشترك بين الواليات المتحدة األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي، الذي أطلق  

 عليه تسمية "إعالن القدس".
ف، التي  وأوضح أبو طه أن "رعب االحتالل من جبهة المقاومة يدفعهم بشكل مستمر إلعالن األحال

وأضاف أن ")إعالن القدس( األمريكي الصهيوني أعاد التأكيد   لم ولن تحمي )إسرائيل( من الزوال".
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دور   "أي رهان على  أن  مؤكًدا  وحقوقه"،  على شعبنا  االعتداء  في  المتواصلة  الطرفين  على شراكة 
 أمريكي نزيه هو بيع لألوهام من جديد".

 15/7/2022، قدس برس
 

 يتعرض له المقاومون في الضفة جريمة وطنية برهوم: ما  .9
الفلسطينية  :  غزة انتهاكات السلطة  الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، يوم الجمعة، إن  قال 

الغربية جريمة وطنية". الضفة  والمقاومين في  والنشطاء  "الشباب  برهوم، في تصريح    بحق  وأوضح 
"قمع  ،  مكتوب  الغربية تشهد حاالت  الضفة  السلطة، وخاصة سجن  أن  وتنكيل في سجون  وتعذيب 

عبر   اإلسرائيلي  لالحتالل  السياسيين(  )المعتقلين  تسليمهم  ثم   ومن  والسمعة،  الصيت  سيئ  أريحا 
ودعا إلى "العمل    وأكد أن ما سلف "جريمة وطنية يجب أن تنتهي ويوضع لها حد".  التنسيق األمني".

وجدد برهوم    والنشطاء والمقاومين وحماية ظهرهم".  على تشكيل شبكة أمان وطنية مجتمعية للشباب 
مقدمتها  وفي  المقاومة،  أشكال  بكل  االحتالل،  مع  شاملة  مواجهة  في  "الدخول  أهمية  على  التأكيد 

 المقاومة العسكرية والمسلحة".
 15/7/2022، قدس برس

 
 : فتح المجال الجوي السعودي لطيران االحتالل يكرس عدوانيته حماس .10

مع :  المحتلةالقدس   المفتوحة  األجواء  تطبيع  إن  طه،  جهاد  "حماس"  حركة  باسم  المتحّدث  قال 
وأعرب في بيان تلقته "قدس برس"   االحتالل اإلسرائيلي يكّرس أجندته العدوانية ضّد فلسطين واألّمة.

يران  الجمعة، عن بالغ أسف "حماس" من إعالن المملكة العربية السعودية، فتح مجالها الجوّي أمام ط 
االحتالل اإلسرائيلي، خاصة مع )إعالن القدس( الذي تم أمس، الفتًا إلى أن مثل هذه الخطوة "تبدو 

وجدد طه التأكيد على رفض حركته لكل أشكال التطبيع والتواصل مع عدو   وكأنها مكافأة لالحتالل".
مقدسات، وفي مقّدمتها األّمة، الذي يمارس أبشع جرائم التهويد واالستيطان، وينتهك حرمة النفس وال

 أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
 15/7/2022، قدس برس
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جنوب    قع للمقاومةامو على  االحتالل يعلن رصد إطالق صاروخين باتجاه عسقالن ويشن غارات   .11
 غزة 

ة  أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر اليوم السبت موقعًا للمقاومة الفلسطيني 
الجيش اإلسرائيلي رصده إطالق صاروخين من شمال قطاع   بعدما أعلن  جنوب مدينة غزة، وذلك 

منطقة عسقالن.  باتجاه  قصفت    غزة  حربية  طائرات  بأن  اإلسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث  وصرح 
غزة. في  حماس  لحركة  كبيرا  انفجارات ضخمة    موقعا  أصوات  سمعوا  أنهم  بالمنطقة  شهود  وذكر 

 جراء القصف.  بمدينة غزة
وفي المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس إن قصف جيش االحتالل لقطاع غزة "يأتي في إطار  

 جرائمه وسلوكه اإلرهابي ضد الشعب الفلسطيني".
 16/7/2022.نت، الجزيرة

 
 إصابة شرطي إسرائيلي دهسا قرب مستوطنة "أريئيل"  .12

سواعد  وصفت  :  ربيع  بجراح  إسرائيلي  شرطي  قرب أصيب  للدهس  تعرضه  جراء  من  طفيفة  بأنها 
وزعمت الشرطة   مستوطنة "أريئيل"؛ حسب ما ادعت الشرطة اإلسرائيلية في بيان لها، يوم الجمعة. 

مركبة  طالب  بعدما  أفيشار’  ’جيتي  مفرق  في  حاجز  على  للدهس  تعرض  عناصرها  "أحد  أن 
للتفتيش".  بالتوقف  ت  فلسطينية  وعند  توقفت  "المركبة  أن  بدهسه  وأضافت  قام  للسائق  الشرطي  وجه 

 وإصابته بجراح طفيفة في رجله، ثم الذ بالفرار من المكان".
 15/7/2022، 48عرب 

 
 نحو التطبيع أولى لبيد: فتح األجواء السعودية أمام الطائرات اإلسرائيلية خطوة  .13

الليلة :  بالل ضاهر السعودية،  بإعالن  الجمعة،  يوم  لبيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  رحب 
الطائرات، وأكد أن هذا اإلعالن يعني فتح األجواء السعودية الماضية، عن فتح مجالها الجوي لجميع  

وقال لبيد إنه "بعد طريق طويلة وسرية، ودبلوماسية مكثفة مقابل السعودية   أمام الطائرات اإلسرائيلية.
والواليات المتحدة، نستيقظ صباح اليوم على بشرى مفرحة"، مشددا أن هذا اإلعالن هو خطوة أولى  

وأضاف لبيد، في ما بدا أنه دعاية في ظل انتخابات    ات بين إسرائيل والسعودية.نحو تطبيع العالق
االلتزام   وتعميق  القدس  إعالن  على  التوقيع  )السعودي(  القرار  هذا  "سبق  أنه  القريبة،  الكنيست 



 
 
 
 

 

ص            11   5881 العدد:              2022/ 7/16 لسبتا التاريخ: 

                                     

تعميق   اإليراني،  النووي  مكافحة  إسرائيل،  بأمن  وقمة األميركي  أبراهام  اتفاقيات  وخطوات  التطبيع 
 .النقب"

 15/7/2022، 48عرب 
 

 كوخافي يزور دولة عربية سرا األسبوع القادم  .14
سواعد  يوم :  ربيع  سري  بشكل  عربية  دولة  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان  رئيس  يزور 

 اإلثنين القادم؛ حسب ما أعلن الناطق بلسان الجيش اليوم، الجمعة.
"كوخافي سيزور األسبوع القادم دولة عربية لم يسبق أن  وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، إن  

الجيش اإلسرائيلي". بعد   زارها رئيس ألركان  المقرر زيارتها  الدولة  أنه "سيتم اإلعالن عن  وأضاف 
  وصول كوخافي إليها، وذلك العتبارات أمنية".

 15/7/2022، 48عرب 
 

 جميع األطراف غانتس يسعى لتولي رئاسة الحكومة مع ظهور توافق من  .15
كشف الرجل الثاني في قيادة حزب »كحول لفان«، وزير التربية والعلوم، :  نظير مجلي  -  تل أبيب 

حيلي غروبر، أن رئيس حزبه وزير الدفاع، بيني غانتس، وضع خطة انتخابية تستهدف تحقيق قفزة  
 في مكانته االنتخابية حتى يتمكن من تشكيل حكومة.

وقال غروبر، أمس الجمعة، إن »غانتس هو الشخصية السياسية المقبولة على جميع المعسكرات، 
مقعدًا، فإنه سيصبح أهم    20بما في ذلك اليهود المتدينون واألحزاب العربية. فإذا حصل على نحو  

ي بتشكيل  مرشح لرئاسة الحكومة وعنوانًا لمنع نتنياهو من العودة إلى الحكم. وأكد أن غانتس ال يكتف
الوحدة مع حزب وزير القضاء، غدعون ساعر، بل يسعى لتوسيع هذا التحالف أكثر. ويحاول ضم  

 شخصيات مهمة، مثل رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، وغيره. 
 16/7/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 لن تستطيع محاربة إيران لوحدها وتدمير منشآتها النووية  "إسرائيل"أولمرت:  .16

أبيب  األوسط«  -  تل  بالده  :  »الشرق  أن  أولمرت،  إيهود  األسبق،  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أعلن 
تمتلك أدوات بمقدورها أن تمنع طهران من إنتاج سالح نووي، لكنها لن تستطيع محاربة إيران لوحدها  
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النووية. له، أمس )الجمعة(، معقبًا ع  وتدمير منشآتها  إذاعي  أولمرت، خالل حديث  لى زيارة  وقال 
الرئيس األميركي، جو بايدن، إن »هذه الزيارة جاءت ببشرى واحدة، هي تعهده بأنه في حال غياب  
حل آخر، وفشل الجهود الدبلوماسية، لن يستبعد الخيار العسكري، وأنه يلتزم بعدم تمكين إيران من  

إيران«. وأضاف:   إحراز سالح نووي. ولكن ينبغي عدم التبجح في تل أبيب والتهديد بشن حرب على 
وعزا أولمرت ذلك إلى    »توجد قوة عسكرية ضخمة لدى إسرائيل، لكنها غير كافية لمحاربة إيران«.

المقاتلة ونوعية تركيبة   الطائرات  لتحليق  المحدود  المسافات والمدى  ببعد  تتعلق  »أسباب موضوعية 
 فارس الرحبة«.قواتنا وانتشار المفاعالت النووي على مناطق شاسعة ومتعددة في بالد 

 16/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 بشأن نووي إيران "إسرائيل": خالف كبير في "نيويورك تايمز" .17
( األميركية أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين  New York Timesأورد تقرير نشرته "نيويورك تايمز" )

جيش   في  مسؤولين  وأن  اإليراني،  النووي  االتفاق  بشأن  يؤيدون  منقسمون  واستخباراته  االحتالل 
 االتفاق، على الرغم من أن الحكومة عارضت أي اتفاق مع إيران. 

يقولون   اإلسرائيلية  واالستخبارات  الدفاع  مؤسسات  في  المستوى  رفيعي  أعضاء  أن  التقرير  وأوضح 
 يل. على نحو متزايد إن اتفاقا جديدا على غرار االتفاق السابق مع إيران سيكون في مصلحة إسرائ

كبير في  إلى حد  والموساد كان  استخباراته  االحتالل وجناح  الذي شمل جيش  النقاش  أن  وأضاف 
عام   منذ  لكن  2018الخلفية  النووي،  االتفاق  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  ألغى  عندما   ،

ألسبوع،  األمر أصبح أكثر بروزا مع ضغط الرئيس جو بايدن من أجل إحياء االتفاق، كما فعل هذا ا
 إذ حاول طمأنة الحلفاء، مثل إسرائيل والسعودية، بأن استعادة االتفاقية ستعزز أمنهم.

ويعتقد كبار المسؤولين اإلسرائيليين أن كال من أميركا وإيران لديهما مصالح كبيرة في إبرام اتفاق، إذ 
ترغب   حين  في  القاسية،  االقتصادية  العقوبات  من  التحرر  على  حريصة  طهران  واشنطن،  إن 
 باإلضافة إلى المخاوف األمنية، في الدفع بالنفط اإليراني من أجل انخفاض أسعار الطاقة.
 15/7/2022الجزيرة.نت، 
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 اتجاه زيارة بايدن بعد تجاهله للقضية الفلسطينية ومقتل أبو عاقلة  ارتياح إسرائيلي: "هآرتس" .18
كوم دوت  بـالقدس  خاصة  العبرية،    :ترجمة  هآرتس  صحيفة  إسرائيل قالت  إن  الجمعة،  تشعر    يوم 

جو األمريكي  الرئيس  زيارة  تجاه  كبير    بارتياح  بشكل  وتجاهل  لها،  دعمه  أظهر  كان  الذي  بايدن 
وبحسب الصحيفة، فإن بايدن جعل الحياة سهلة على رئيس الوزراء اإلسرائيلي    القضية الفلسطينية.

المستوطنات، ولم يبدي أي ضغط سياسي على  يائير البيد بعد أن تجاهل قضية تجميد البناء في  
وأشارت إلى أن بايدن اكتفى    إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ولم يثير قضية الصحفية شيرين أبو عاقلة.

الفلسطينيين. العالقات مع  تفاقم  إلى  واعتبرت أن   بالتحذير من تحركات إسرائيلية مفاجئة قد تؤدي 
ين، منسوب فقط إلى بايدن وليس إسرائيل التي التزمت فقط إعالن "القدس" الذي يؤكد دعم حل الدولت
 بتعزيز المبادرات االقتصادية للفلسطينيين. 

 15/7/2022القدس، القدس، 
 

 مقعدا لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة  61استطالع:  .19
أبيب   في   -تل  والحريديين  اليمين  أحزاب  معسكر  أن  امس،  ُنشر،  استطالع  أظهر  وكاالت: 

المعارضة بقيادة زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، لو جرت 
صحيفة   تنشره  الذي  التوالي  على  الثاني  األسبوعي  االستطالع  وهذا  اآلن.  الكنيست،  انتخابات 

 مقعدا في الكنيست. 61يف" ويحصل فيه هذا المعسكر على "معار 
وحصل معسكر نتنياهو، على نتائج مطابقة لتلك التي حصل عليها في األسبوع الماضي: "الليكود" 

 مقاعد. 7مقاعد، و"يهدوت هتوراة"  8مقاعد، "شاس"  10مقعدا، "الصهيونية الدينية"  36
 6مقعدا. واستقرت قوة القائمة المشتركة عند    53على    وحصلت األحزاب التي تشكل الحكومة الحالية

 مقاعد. ولم يتجاوز حزبا "يمينا" و"ميرتس" نسبة الحسم األسبوع الحالي أيضا.
 16/7/2022األيام، رام هللا، 

 
 البطريرك ثيوفيلوس يؤكد ضرورة التدخل األميركي الفاعل لحماية الوجود المسيحي في القدس .20

لحم الثالث :  بيت  ثيوفيلوس  األرثوذكس  للروم  واألردن  فلسطين  أعمال  وسائر  القدس  بطريرك   أكد 
الرئيس   استقباله  التدخل خالل  ضرورة  لحم،  بيت  بمدينة  المهد  كنيسة  في  بايدن  جو  األميركي 

األميركي الفاعل لحماية اإلرث والوجود المسيحي في األراضي المقدسة، خاصة مدينة القدس التي  
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تشهد هجمة غير مسبوقة من قبل الجمعيات الصهيونية المتطرفة، التي تعمل بدون محاسبة على  
 من المدينة.   خلق بيئة طاردة للمسيحيين

على   المتطرفة  الصهيونية  الجماعات  أعضاء  اعتداءات  الى  الثالث  ثيوفيلوس  البطريرك  وأشار 
في   الخليل  باب  عقارات  على  االستيالء  ومحاوالتهم  المسيحيين  والمواطنين  الدين  ورجال  الكنائس 

المس الوجود  على  الجماعات  هذه  تشنها  التي  المعركة  وبشاعة  فظاعة  مدى  توضح  يحي قضية 
كما تحدث عن التضييق على حرية العبادة بحق المسلمين والمسيحيين،   األصيل في مدينة القدس.

ومنع وصول المؤمنين الى أماكن عبادتهم بحرية، ضارًبا المثل على ممارسات الشرطة اإلسرائيلية  
القيامة. كنيسة  الى  المصلين  وصول  ومنعها  النور  سبت  يوم  شرًحا    في  البطريرك  قدم  عن  كما 

هو رسالة  المسيحي  الوجود  على  الحفاظ  أن  مؤكًدا  القدس،  من  المسيحية وخاصة  الهجرة  مخاطر 
 انسانية حضارية مهمة. 

 15/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فلسطينيو أمريكا الالتينية: زيارة بايدن تكريس لالحتالل .21

يكا الالتينية )منظمة مجتمع مدني في السلفادور(، إن قال االتحاد الفلسطيني في أمر :  سان سلفادور
وتكريس   التطبيع،  خيار  دعم  إطار  في  "تصب  األوسط  للشرق  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  زيارة 

لفلسطين". الجمعة، أن زيارة    االحتالل الصهيوني  يوم  "قدس برس"  تلقته  بيان  وأضاف االتحاد في 
الصهي العدو  يد  إطالق  في  "مساندة  فلسطين، بايدن  في  االستعماري  المشروع  وتعميق  لتوسيع  وني 

ودعا االتحاد السلطة الفلسطينية إلى "استخالص العبر    والتمدد ليصل الى خارجها"، على حد تعبيره.
المخادعة".  ووعودها  األمريكية  اإلدارة  على  المراهنة  وعدم  القدس،  بإعالن  يسمى  فيما  جاء   مما 

وف، وعقد اجتماع عاجل لألمناء العامين )للفصائل( لمناقشة الهجمة  وطالبها بـ"المبادرة في لم الصف
 الصهيونية ضدنا". 

 15/7/2022، قدس برس
 

 قمع وقفة منددة بزيارة بايدن في القدس المحتلة  .22

المحتلة الرئيس  :  القدس  بزيارة  للتنديد  سلمية  وقفة  الجمعة،  اإلسرائيلي،  االحتالل  شرطة  قمعت 
وللمطالبة بالعدالة للصحفية شيرين أبو عاقلة، قرب مستشفى المطلع في بلدة األمريكي جو بايدن،  

المحتلة. القدس  بمدينة  على   الطور  اعتدت  االحتالل  شرطة  بأن  برس"  "قدس  مراسلة  وأفادت 
 المشاركين في الوقفة، وصادرت البالونات التي بحوزتهم، وحاولت مصادرة األعالم الفلسطينية منهم. 
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طاء الفلسطينيين قد تظاهروا أمام مستشفى المطلع، رافعين أعالم فلسطين والفتات  وكان عشرات النش
سوداء، لـ"تذكير بايدن بأن حياة الشعب الفلسطيني مهمة"، والفتات أخرى تطالب بالعدالة للصحفية 

 "الفلسطينية األمريكية" شيرين أبو عاقلة. 
 15/7/2022، قدس برس

 
 عة والمستوطنون يواصلون سلسلة اعتداءاتهمعشرات اإلصابات خالل مسيرات الجم .23

"األيام": أصيب سبعة مواطنين بجروح والعشرات باالختناق جراء قمع المسيرات التي    –محافظات  
المستوطنون   فيه  واالستيطان، في وقت واصل  أمس، رفضًا لالحتالل  خرجت في محافظات عدة، 

وأقدموا   االحتالل،  قوات  بحماية  واقتحام  اعتداءاتهم  شوفة،  قرية  في  بمزارع  التنكيل  على  خاللها 
 أراضي قرية قريوت، ورعي أغنامهم وسط مساكن عرب المليحات تحت تهديد السالح.

 16/7/2022، رام هللا، األيام
 

 الكشف عن حي استيطاني جديد شرق قلقيلية  .24
صدقت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" مؤخرا على مخطط استيطاني يقضي باالستيالء على  :  رام هللا

دونم من أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية، إلقامة حي استيطاني جديد لمستوطنة "تسوفيم"   60,06
البلدة. بيان له: إن    -وقال معهد األبحاث التطبيقية  الجاثمة عنوة على أراضي  القدس )أريج(، في 

بناء  ا يشمل  الغربية    92لمخطط  الشمالية  الناحية  من  البلدة  أراضي  على  جديدة  استيطانية  وحدة 
منطقة   إلى  زراعية  منطقة  من  األراضي  تخصيص  تغيير  تنوي  االحتالل  سلطات  وأن  للمستوطنة، 
مباٍن   وأيضا  عامة  ومؤسسات  مباٍن  إلى  باإلضافة  اإلسرائيلي،  التصنيف  بحسب  "ب"  و  "ا"  سكنية 

"  3وأضاف أن المخطط االستيطاني يستهدف الحوض رقم "  ة ومرافق هندسية وطرق داخلية.تجاري
 في المناطق المعروفة محليا باسم "أرض واد حوسان" و "خربة نوفل".

االحتالل   قوات  و  199وتقيم  المحتلتين،    220مستوطنة  والقدس  الغربية  الضفة  في  استيطانية  بؤرة 
من   أكثر  فيها  مستو   913يقطن  منهم  ألف  يقترفون    350طن،  المحتلة،  القدس  شرقي  في  ألف 

 اعتداءات شبه يومية في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
 15/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الكاظمي: العراق لن يكون في أي حلف عسكري وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت  .25

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن مؤتمر جّدة الذي سيعقد في السعودية بحضوره "لن  
مع التطبيع  ملف  مناقشة  استعادة    يشهد  على  للتشويش  "محاولة  ذلك  عن  الحديث  وعّد  إسرائيل"، 

عبر صفحته في تويتر    -الجمعة-ونقل المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء    العراق لدوره في المنطقة".
للنقاش". قابل  وغير  الفلسطينية،  القضية  من  وواضح  ثابت  العراق  "موقف  في    أن  الكاظمي  وشدد 

بغداد قبيل سفره لحضور قمة جدة على أن "العراق لم ولن يكون، ال اليوم  مؤتمر صحفي عقده في  
 وال غًدا، في أي محور أو حلف عسكري، والمصلحة الوطنية هي الهدف من هذه اللقاءات".

 15/7/2022.نت، الجزيرة
 

 " إعالن القدس"طهران تصعد دبلوماسيًا وعسكريًا ضد  .26

رات للواليات المتحدة، دبلوماسيًا وعسكريًا، معبرة عن  طهران: صعدت إيران من نبرة التحذي   -لندن  
احتجاجها على مواقف الرئيس األميركي جو بايدن في زيارته إلى إسرائيل حيث وقع البلدان إعالنا  

نووية. إنتاج قنبلة  البرنامج النووي اإليراني نحو  تغيير مسار  الطريق على  بقطع  يتعهد  وقال    أمنيا 
باتت »أكثر تصميما« على حفظ مصالحها    وزير الخارجية اإليراني، اللهيان إنها  حسين أمير عبد 

 في مباحثات إحياء االتفاق بشأن برنامجها النووي. 
الطائرات   إطالق  تتيح  بحرية،  فرقة  أول  تدشين  عن  اإليراني  النظامي  الجيش  أعلن  األثناء،  في 

سمي اإليراني نبأ »الكشف عن  المسيرة من سفن وغواصات، في المحيط الهندي. وأورد التلفزيون الر 
سفنا   وتضم  اإليراني،  الجيش  لبحرية  التابعة  المسيرة  الطائرات  من حامالت  األولى  البحرية  الوحدة 
للرصد  المخصصة  إلى  القتالية  من  المسيرة،  الطائرات  طرازات  كل  نقل  على  قادرة  وغواصات 

أو الطائرات المسيرة في الفرقة، لكنه    لم يذكر التقرير التلفزيوني عدد السفن أو الغواصات   والتدمير«.
 طائرة مسيرة. 50قال إن سفينة واحدة كانت تحمل 

 16/7/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 مسؤول إماراتي: ال نريد االنخراط في محور ضد إيران .27
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس اإلماراتي محمد بن زايد، يوم الجمعة، إن  :  أبو ظبي

وأوضح قرقاش،    بالده "ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة، وخاصة إيران". 
في تصريحات صحفية رصدتها "قدس برس"، ُقبيل زيارة ابن زايد إلى باريس، أن اإلمارات "تسعى  

دمي  وأضاف أن "النهج التصا  إلى إعادة بناء العالقات مع طهران"، وأنها "بصدد إرسال سفير إليها".
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مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي"، مضيًفا: "لكن تصرفات طهران في المنطقة، ال تساعد الجهود  
وأوضح: "نحن منفتحون على أي شيء يحمينا، دون أن يستهدف دولة ثالثة" على حد   الدبلوماسية".

األمريكي ج   تعبيره. الرئيس  توقيع  واحد من  يوم  بعد  اإلماراتي  المسؤول  بايدن،  وتأتي تصريحات  و 
 ورئيس وزراء االحتالل يائير البيد، على وثيقة مشتركة سميت بـ"إعالن القدس".

 15/7/2022، قدس برس
 

 وساطة مغربية تقود إلى فتح جسر الملك حسين بين الضفة واألردن  .28
أفضت وساطة قادها العاهل المغربي محمد السادس بمعية الرئيس األميركي  :  عادل نجدي-الرباط
الملك  جو   "جسر  المحتلة  الغربية  والضفة  األردن  بين  الوحيد  المعبر  فتح  على  اتفاق  إلى  بايدن 

أو انقطاع  حسين"،  بال  بـ"اللنبي"،  يعرف  بحسب  ما  وذلك  األنباء ،  مساء    وكالة  الرسمية،  المغربية 
بمجرد استيفاء وقالت الوكالة إن افتتاح الجسر طوال الوقت، سيكون "ساري المفعول قريبا    ".الجمعة

البشرية". الموارد  مستوى  على  اللوجستية، وخاصة  وزيرة    الشروط  الجمعة، كشفت  سابق  وقت  وفي 
المواصالت والنقل اإلسرائيلية، ميراف ميخائيلي، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،  

لفتح معبر اللنبي على مدار  أنه "بعد جهود بذلتها بوساطة المغرب، تم االتفاق على بدء التحضيرات  
 ساعة يوميا عند االنتهاء من كافة الترتيبات الالزمة". 24

 16/7/2022، العربي الجديد، لندن
 

 مجموعة شبابية قطرية تدين مشاركة قادة أمنيين عرب باجتماع تطبيعي سري  .29

ية  أكدت مجموعة قطرية مناهضة للتطبيع، مساء الجمعة، رفضها ألي مخطط يهدف لتصف:  قطر
الفلسطينية، بالتزامن مع زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للشرق األوسط.  وقالت مجموعة    القضية 

حول   رسمية  أمريكية  تصريحات  "هناك  إن  "تويتر"،  عبر  تغريدة  في  التطبيع"،  ضد  قطر  "شباب 
نشرته   ما  مع  تزامنت  الصهيوني،  الكيان  مع  كامل  تطبيع  إلى  العربية  األطراف  لدفع  مخططات 

بين  ص الشيخ،  اجتماعات سرية في شرم  أسبوعين عن  قبل  األمريكية  حيفة /وول ستريت جورنال/ 
وأدانت المجموعة القطرية مشاركة بالدها في   قادة أمنيين عرب وخليجيين، بمشاركة قطر وصهاينة".

عاب  االجتماع المذكور، واعتبرت أن "ما يخطط ويروج له تصفية للقضية الفلسطينية، وتوظيفها في أل
 ومصالح سياسية ضيقة، ال تعنينا، وال تصب في الصالح العربي العام". 

 16/7/2022، قدس برس
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 على تصريحات بايدن: "فرصة حل الدولتين قد تضيع إلى األبد"   األمم المتحدة رداً  .30
سواعد   تحرير المتحدة  :ربيع  األمم  المنظم ،  حذرت  مقر  في  صحافي  مؤتمر  خالل  ة  الجمعة، 

بمواصلة   نفسه  الوقت  في  مطالبة  وإسرائيلية،  فلسطينية  دولتين  إقامة  فرصة  ضياع  من  بنيويورك، 
ذلك. تحقيق  أجل  من  رداً هذا  جاء  قد  و   الضغط  األم  التحذير  للرئيس  تصريحات  جو  ير على  كي، 

قال فيها إن "خيار حل الدولتين  ي مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس،  بايدن، خالل مؤتمر صحاف
 هدف بعيد". 

 2022/7/15، 48عرب 
 

  لن تكون على حساب الفلسطينيين "إسرائيل"مع  أن خطوات التطبيع عباس طمأن بايدن سوليفان:  .31
القومي األمالقدس الرئيس  ير : جدد جيك سوليفان، مستشار األمن  التزام  بايدن بإعادة فتح  كي،  جو 

األم القدس.ير القنصلية  في  العامة  للصحافوقال    كية  إيجاز  الرئاسية  في  الطائرة  متن  على  في يين 
السعودية إلى  الثابتة، منذ أن  طريقها  الرئيس عباس حول سياسته  بالفعل مع  "لقد تحدث )بايدن(   ،

الماضية، إلعادة فتح القنصلية. ال يزال    18كان مرشحا ومنذ توليه منصب الرئيس خالل األشهر الـ  
ا كي، ونحن نواصل التعامل مع كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين بشأن هذه ير لموقف األمهذا هو 

وكشف سوليفان    القضية. وتحدثنا مع اإلسرائيليين والفلسطينيين حول هذه القضية في هذه الرحلة".
لعربية مع  طمأن الرئيس عباس في االجتماعات المغلقة بأن خطوات التطبيع ابايدن  النقاب عن أن  

 لن تكون على حساب الفلسطينيين. "إسرائيل"
 2022/7/16،  األيام، رام هللا

 
 شيرين أبو عاقلة صحفية البايدن يتعهد بدعم إجراء تحقيق مستقل في اغتيال  .32

األمتعهد  :  األناضول تحقيق  ير الرئيس  دعم  أجل  من  بدورها  المتحدة  الواليات  بقيام  بايدن  جو  كي 
بمؤتمر صحفي مشترك مع عباس في بيت  -وقال   .مستقل في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

عاقلة    -لحم أبو  شيرين  فلسطينية-إن  أميركية  وهي  في    -ومواطنة  بدورها  تقوم  كانت  بينما  قتلت 
 إعالم مستقل. 

 2022/7/15، الجزيرة نت، الدوحة
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  للسفر إلى الخارجخلق تجربة فلسطينية أكثر استقاللية بايدن يدعم   :البيت األبيض .33
من   الفلسطينيين  تمكين  على  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  موافقة  الجمعة،  األبيض،  البيت  أعلن 

كي  ير ن الرئيس األمأ مضيفًا    ول المقبل.ساعة بحلول نهاية أيلالالوصول إلى جسر اللنبي على مدار  
يدعم   بايدن  الخارج" جو  إلى  للسفر  وموثوقية  وكفاءة  استقاللية  أكثر  فلسطينية  تجربة  وذلك "خلق   ،

الرئيس   بالتزامن مع زيارة  الفلسطينيين  المتحدة لدعم  الواليات  ضمن مجموعة مبادرات أعلنت عنها 
 الفلسطينية.كي لألراضي ير األم

 2022/7/16، الدستور، عّمان
 

   "ُممكن" "إسرائيل": التوّصل إلى حّل بين لبنان و"كيةير الخارجية األم" .34
األم الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  برايس،  ير أعلن  نيد  أنالجمعةكية،  األم  ،  تعتقد  ير اإلدارة  كية 

بايدن  إدارة  مؤكدًا أن    حول ترسيم الحدود البحرية.  "إسرائيل"بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان و
ال تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين، معربًا عن اعتقادها بأن التوصل إلى اتفاق  

استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد "فضي إلى  يمكن أن يُ 
 . "أن من الممكن الوصول إلى حل

 2022/7/15، األخبار، بيروت 
 

    من معضلتها كدولة يهودية ديمقراطية "إسرائيل"والسعودية قد ينقذ  "إسرائيل"سالمًا بين فريدمان:  .35
مقال رأي للمعلق توماس فريدمان، عرض   "نيويورك تايمز "نشرت صحيفة    :إبراهيم درويش  –لندن  

سالم بالشرق األوسط، في ضوء الجولة التي يقوم بها الرئيس جو بايدن  فيه رؤيته عن إمكانيات ال
  " إسرائيل "والسعودية قد ينقذ    "إسرائيل"أن سالمًا بين    فريدمان  يرى إذ    وفلسطين والسعودية.  "إسرائيل"ـل

  " إسرائيل "فقط السعودية والعرب في    ،بالقوله  فكرتموضحًا  من معضلتها كدولة يهودية ديمقراطية.  
 . وليس أمريكا -كدولة ديمقراطية   "إسرائيل"قادرون على إنقاذ 

 2022/7/15، القدس العربي، لندن
 

 بسبب الديمغرافيا متزايداً  وجودياً  تواجه تحدياً  "إسرائيل"رئيس المؤتمر اليهودي العالمي:  .36
بوست وا تزايد  :  شنطن  خطر  من  العالمي  اليهودي  المؤتمر  رئيس  لودر  رونالد  السكان حذر  عدد 

إن ذلك   واألراضي الفلسطينية المحتلة، قائالً   "إسرائيل"الفلسطينيين المستمر مقارنة بعدد اليهود في  
دولة   وجود  داعياً "إسرائيل"يهدد  كارثة    ،  وتجنب  التاريخ  لصنع  لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
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الواحدة. بوست"  وأوضح    الدولة  "واشنطن  بصحيفة  له  مقال  في  في  تتكرر  ال  فرصة  لبيد  لدى  أن 
العمر ليصنع التاريخ، وأن يبحث مع الواليات المتحدة والعالم السّني والفلسطينيين "المعتدلين" طريقة  

 إبداعية لمواجهة هذا التحدي بإقرار حل الدولتين. 
 2022/7/15، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مناصرة   أحمد الفلسطيني  األسير باإلفراج عن "إسرائيل"خبراء أمميون بحقوق اإلنسان يطالبون  .37

باإلفراج الفوري    " إسرائيل"الجمعة،    طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق اإلنسان،  وكاالت:  -القدس  
 وا في واعتبر   سنوات.  7عاما(، المعتقل في سجونها منذ    20عن األسير الفلسطيني، أحمد مناصرة )

، أن "استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار  لهم  بيان
 لمجتمع الدولي لحقوق اإلنسان". علينا جميعا كجزء من ا

 2022/7/16،  األيام، رام هللا

 
 الرئيس بايدن عندنا.. وليس عندنا .38

 نبيل عمرو 
عنوان قدر ما يبدو غريبا إال أن فيه ما يكفي من الحقيقة، ذلك بالمقارنة مع أهداف زياراته للمحطات  

 األخرى. 
هي الحتمية كلما قرر رئيس أمريكي زيارة الشرق األوسط، إسرائيل هي البداية دائما    المحطة األولى

الى   يتطلع  بالده،  في  شعبيته  تدهور  من  يعاني  الذي  بايدن  الرئيس  أن  ذلك  وأخيرا،  أوال  والهدف 
  الرافعة اليهودية ذات القدرات الهامة في االنتخابات االمريكية على كل مستوياتها، فضال عن أنه ال 
يستطيع تجاهل التشويش اإلسرائيلي على سياسته تجاه المشروع النووي اإليراني، فالطمأنة ضرورية  
ويحتاجها الطرفان، كما أن إسرائيل وبالمنظور االستراتيجي تقع في قلب الهدف، الذي هو دمجها في 

صة بغياب الحلقة  الشرق األوسط وتطوير حضورها الذي تبلور في اتفاقات "أبراهام" التي ما تزال ناق 
 األهم وهي العربية السعودية بما لها من مكانة مميزة وقدرات تأثير عالية إقليميا ودوليا.

المحطة الثانية التي هي بيت لحم، وهي األسهل واألقرب واألقل كلفة من باقي المحطات، وإذا كنا 
لمحطة الثانية، ذلك أن حددنا حيثيات المحطة األولى إسرائيل، فلن نجد الكثير لنحدد بما يخص ا

اإلدارة الديمقراطية التي وعدت الفلسطينيين بالكثير ولم تف حتى بالقليل، تعتبر احتفاظها بعالقة مع  
السلطة أن تحتفي بها، ولكي تعطي   يتعين على  انقالب ترامب عليها ميزة  بعد  الفلسطينية  السلطة 

الدولتين وانتقاد االستيطان مع انعدام الجهد في لهذه العالقة بعض المزايا تواصل اإلدارة المناداة بحل 
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تفعيل هذه المواقف مستعيضة عنه بتقديم مساعدات وإن كان الفلسطينيون بحاجة إليها إال أنها ال  
دعم   وتنقيط  مجاملة  إذا هي محطة  السياسي،  الصعيد  على  يحتاجون  مما  األدنى  الحد  الى  ترقى 

 علية بحجم أهمية وأوزان المحطتين األولى والثالثة. بالحد األدنى وبوسعنا تحديد أهميتها الف
لو بقي الحال عندنا على ما هو عليه اآلن فسوف تظل زيارتنا بالنسبة لبايدن وغيره مجرد مجاملة 

 واسترضاء
والمشاركين  والتوقيت  للمكان  حيث  جدة،  محطة  هي  والملح  النوعي  الوزن  ذات  الثالثة  المحطة 

فالذ  األهمية  بالغة  االعتدال  مدلوالت  بمعسكر  المسمى  العربي  الوضع  زبدة  هم  هناك  سيلتقيهم  ين 
ولكل جالس على المقعد حول المائدة الكبرى رصيد ثمين يضعه أمام الرئيس األمريكي المحتاج بشدة 
لكل طرف وما يملك، الخليج بكل إمكاناته ومكانته التي تضاعفت زمن حرب أوكرانيا، ومصر الدولة  

المنطق  في  خط  المحورية  على  الواقعة  الثمينة  الجغرافيا  واألردن  وأزماتها،  أحوالها  كانت  كيفما  ة 
أن هويته   المتنازع عليه حاضرا ومصيرا، غير  والعراق  المنطقة،  الخطرة في  البؤر  التماس مع كل 

 العربية تظل هي األعمق واألكثر وضوحا. 
العربي كعضو دائم العضوية    الرئيس المحتفى به في جدة يسعى إلدخال إسرائيل الى هذا المنتدى

فيه، غير أنه ليس متأكدا بعد من نجاحه إذ اكتفى أوليا من الغنيمة بالسفر المباشر من إسرائيل الى 
 السعودية وهذا ال يكفي كانجاز تاريخي نوعي يغير سياسيات ومعادالت.

ة المكان واللقاء مع  عودة إلى العنوان الذي يبدو غريبا بايدن عندنا وليس عندنا، هو عندنا في زيار 
اإلسرائيلية،   المرافقة  من  متجردا  الشرقية  القدس  في  يزور مستشفى  وعندنا حين  الفلسطيني  الرئيس 
األساس   األمر  في  عندنا  ليس  أنه  غير  إنسانية،  جيبنا تحت مسميات  في  ماال  يضع  وعندنا حين 

المباش العمل  يجري  محدد  أفق  على  السياسي  الملف  فتح  وهو  نحتاجه  فيه  الذي  ويرى  عليه  ر 
 الفلسطيني فرصة للخالص من االحتالل وتقدما ملموسا نحو هدفه الدائم في الحرية واالستقالل. 

أخيرا... عندنا وليس عندنا هذه حالة نحن فقط من يملك تغيرها بتغيير أشياء كثيرة فينا، أما لو بقي  
لبا بالنسبة  زيارتنا  تظل  فسوف  اآلن  عليه  هو  ما  على  عندنا  مجاملة الحال  مجرد  وغيره  يدن 

 واسترضاء.
 15/7/2022، 21موقع عربي 
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 عالن حرب على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة إ "وثيقة القدس" .39
 كمال خلف
في القدس رئيس فاقد للشعبية ويترنح على وقع ازماته الداخلية يجتمع برئيس حكومة تصريف اعمال 

وثقافتها وهويتها وكيانها. ويقررون خطط ومشاريع واحالف  لتقرير مستقبل شعوب ودول لها تاريخها  
لمستقبل هذه المنطقة، كما تخطط انت عزيز القارىء العربي لتأثيث بيتك او تنظيم مزرعتك. وكأن  

 الجغرافية العربية ومن عليها من بشر ملك لجد يائير البيد او عقار لوالد جو بايدن. 
ي جدا ومحزن ومقرف، خاصة والشعوب العربية تتفرج على   المشهد هذه األيام في منطقتنا تراجيد  

تهافت قادتها لطاعة السيد األمريكي وربيبه اإلسرائيلي  بدون خجل او وجل من تاريخ بالدهم وأرث  
اجدادهم وحضارتهم  وعقيدتهم وقيم مجتمعاتهم وقضاياهم ودماء شهدائهم ، ودون مراعاة لمشاعر  

المذل المستسلمة .؟؟ “أليس فيكم رجل   شعوبهم حالة من االنصياع  المفرطة، والطاعة  والمازوشية 
 رشيد” “يا ويلكم من التاريخ ومن غضبة روح هذه االمة ان غضبت واخرجت اثقالها”.

دة الرئيس “محمود عباس” وقد قاربت التسعين من عمرك. لماذا تقبل لقاء اربعين دقيقة يجتمع  ايا سي
قضائه ثالثة أيام في إسرائيل داعما ومساندا وموافقا على كل الجرائم  معك بها الرئيس األمريكي بعد  

القضية   هل  دقيقة.  لك  عشرين  يبقى  قد  والبروتوكول  والترجمة  الترحيب  مع  طبعا   شعبك.  بحق 
اإلهانة؟ وتركت هذه   لو رفضت هذه  يحدث  ماذا  لمناقشتها؟  الوقت  بهذا  تختصر  باتت  الفلسطينية 

الفلسطيني؟  الدنيا “االعمار بيد هللا التاريخ ؟ ماذا عنده ليخسره الشعب   “بموقف مشرف يذكرك به 
والشعب  يسيل  والدم  تهود،  والقدس  اغلقوها، األرض محتلة،   المنظمة  مساعداتهم قطعوها، مكاتب 

 مشرد او داخل المعتقالت. 
النص   قراءة  وبعد  وإسرائيل  األمريكي  الرئيس  بين  الموقعة  القدس”  “وثيقة  تسمى  ما  لها  اما  الكامل 

 بتمعن ، يمكن القول انها وثيقة إسرائيلية بامتياز بتوقيع امريكي.
بدون   والتكنولوجي إلسرائيل  والسياسي  والعسكري  المالي  الدعم  اشكال  كل  على  تحتوي  النها  أوال  ـ 
شروط. واالهم االلتزام األمريكي بتفوق إسرائيل العسكري والنوعي، وهذا ما يجب ان تسمعه جيدا كل 

ل وحكومات المنطقة الالهثة للقاء بايدن في جدة الثالثاء المقبل ان كانت تولي اهتمام لمصالحها  دو 
 ومستقبلها على ارضها. 

ـ ثانيا الوثيقة تجرم كل اشكال المقاومة حتى السلمية منها. بدهي ان تجرم واشنطن وتل ابيب الكفاح  
اإلشارة الى تجريم حركة المقاطعة ضد   المسلح وحركات المقاومة “هذا ليس جديد”، لكن الالفت هو

والمجتمعات   والمؤسسات  الهيئات  السلمي، وحق من حقوق  التعبير  اشكال  من  إسرائيل وهي شكل 
إسرائيل   لمعاقبة  القانون  الى  اللجوء  وتجريم  القسري.  والتهجير  والقتل  والعنصرية  الرافضة لالحتالل 
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ذات  البيان انهما ملتزمان بالديمقراطية وحكم القانون.  في المحاكم الدولية. والمفارقة انهم يقولون في  
 أي قانون يحرم شعب من المطالبة  بنيل حريته والدفاع عن نفسه وتقرير مصيره.

سيف   وهذا  السامية.  معادة  بجرم  اإلسرائيلي  لالحتالل  اشكالها  بكافة  المقاومة   وربط  هو  األخطر 
المؤيدين والنخب واالحرار  الشعوب  انها عملية    مسلط على كل  العادلة.  الفلسطيني  الشعب  لقضية 

البلطجة بأسلوب  وابتزاز  وتهديد  افواه  بها    ،تكميم  تقوم  التي  االجرام  لكل عمليات  وتحصين  وحماية 
 إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. 

اليومي البناء  وتدين الوثيقة الهجمات ضد المواطنين اإلسرائيليين فقط ، مع ان إسرائيل تمارس القتل  
البيوت  ومصادرة  المنازل  وهدم  واالعتقال  للقتل  يتعرض  من  هو  والفلسطيني  الفلسطيني.  الشعب 
والتهجير. لكن العنصرية واالجرام والغزو واالحتالل والنهب  هي القيم التي يقول بايدن ان أمريكا  

ثقافة و  انها  لذلك يراها حق إلسرائيل.  بالفطرة مع إسرائيل .  الطرق والمجرمون تتشاركها  قيم قطاع 
 الدوليون واالرهابيون العالميون.

وفي اإلشارة الى حل الدولتين فالخداع اإلسرائيلي بائن في الوثيقة، الن كل بنود الوثيقة تقول التزام  
التأكيد على دعمه الطويل األمد  بايدن  الطرفين  اال فقرة حل الدولتين، تقول الوثيقة “يعيد الرئيس 

ين“، أي ان الرئيس األمريكي وحده وليس إسرائيل المعني بحل الدولتين . وتشير عبارة  لحل الدولت
و في االجل القريب، انما في  أ طول األمد الى ان الرئيس بادين ال يتحدث عن حل الدولتين االن،  

والبديل عن ذلك هو ما ورد في    لتحقيق حل الدولتين.االجل البعيد. أي ال شيء االن يدعو للعمل  
مع ا التعامل  اخر  بمعنى  أي  للفلسطينيين،  الحياة  شروط  وتحسين  اقتصادية  مبادرات  عن  لوثيقة 

الشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة سكان يجري العمل على تحسين ظروف حياتهم ، ويبقوا بحالة  
 سكون وركون لهذا الواقع ، وليسوا شعبا تحت االحتالل يسعى لتقرير مصيره. 

الن الحرب على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. بل هو اعالن حرب على لعمري انها وثيقة اع
كل الشعوب العربية والمسلمة، من خالل تنصيب إسرائيل المتفوقة عسكريا وسياسيا ونوعيا حسب  

 الوثيقة كقائدة للمنطقة وبدعم مباشر امريكي. 
وتمرير العربي  الرسمي  االنبطاح  وهذا  التحالفات،  وهذه  الوثيقة  علينا    هذه  قدرا  ليست  الجريمة  هذه 

كشعوب في هذه األرض. العالم يتغير، ونحن يجب ان نتغير وندفع باتجاه التغيير، أمريكا اسطورة 
تتهاوى، وسيتهاوى معها الخدم والحشم ورهط من الجبناء والعمالء، هذا وعد هللا ووعد من امنوا به 

وان كانوا قلة وان كانوا فقراء، اال ان ضمير    وبأمتهم. وفي هذه األرض رجال صدقوا ما عاهدوا هللا
 هذه االمة يجب ان يكون معهم وخلفهم وحامي لهم. والعاقبة لمن صدق وآمن.

 15/7/2022رأي اليوم، لندن، 
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 اتفاقات إبراهيم حسنت مكانة إسرائيل اإلستراتيجية .. ولكن  .40

 موشيه ماعوز 
أيلول   األبيض في  البيت  إبراهيم في  اتفاقات  بينما    2020وقعت  والبحرين،  اإلمارات،  إسرائيل،  بين 

انضم السودان والمغرب بعد بضعة أشهر. يوجد اآلن توقع في إسرائيل بأن تنضم السعودية ودول  
صراحة    عربية وإسالمية اخرى الى االتفاقات في المستقبل القريب. غير ان هذه االتفاقات لم تشر

المركزية في   يقلقان إسرائيل جدًا، واهداف إسرائيل  اللذين  الفلسطينية،  التهديد اإليراني والقضية  الى 
  –حسب ادارة الرئيس بايدن الذي وصل، أول من امس، الى إسرائيل    –تحقيق »اتفاقات التطبيع«  

ل العربية واالسالمية، في ظل  كانت وال تزال تحسين مكانتها االستراتيجية االقليمية كعالقاتها مع الدو 
الفلسطينية عن   صد العدوان اإليراني من خالل منظومة دفاع جوي، الى جانب قطع حل المشكلة 
العالقات االستراتيجية والدبلوماسية مع الدول العربية واالسالمية، في ظل الحفاظ على الوضع الراهن  

 واالمتناع عن ضم مناطق في الضفة الغربية. 
ات ان  منذ وقعت  فيه  المشكوك  لكن من  ذات مغزى،  إقليمية  انجازات  إسرائيل  ابراهيم سجلت  فاقات 

العدوان  صد  في  اخرى  عربية  ودول  السعودية،  المتحدة،  الواليات  على  االعتماد  بوسعها  يكون 
اإليراني. »تصريح القدس« لبايدن هو ذو أهمية كبيرة في هذا السياق، ولكن يمكن التقدير انه هو  

قرر مهاجمة المنشآت النووية في إيران، وسيفضل التوقيع على اتفاق نووي جديد. كما أن  ايضا لن ي
اقتصادية   عالقات  معها  وتقيمان  إيران،  مع  عسكرية  مواجهات  من  تخشيان  واإلمارات  السعودية 

في المئة، بمن    80نحو    –متفرعة. يخشى النظام السني في البحرين ثورة األغلبية الشيعية في الدولة  
العربي   –في حالة مواجهة عسكرية مع إيران، وكذا دول أخرى في الخليج الفارسي  –يهم اإليرانيون  ف

مع   العراق،  هللا:  آيات  نظام  ضد  عسكري  حلف  الى  لتنضم  تميل  الشيعة؛    60ال  من  المئة  في 
الشيعة، ونحو    40الكويت، مع   المئة من  إيراني آخرين؛ قطر، مع    50في  المئة من   20الف  في 

واليمن، مع  ال الخليج؛  االكبر في  الغاز  إيران في حقل  تتشارك مع  والتي  المئة من   35شيعة،  في 
 زيديين يتحكمون بأغلبية الدولة. –الشيعة 

ودول   السعودية  الدولتين.  تؤيد حل  ابراهيم  اتفاقات  على  الموقعة  الدول  كل  فان  إسرائيل،  باستثناء 
، اندونيسيا والباكستان، تشترط المصالحة والتطبيع مع  عربية واسالمية اخرى، كمصر واألردن، تركيا

عدوانها ضد  على  إسرائيل  بشدة  قليلة شجبت  غير  عربية  دواًل  فإن  ذلك  ومع  الحل.  بهذا  إسرائيل 
التفاقات  شديدة  جماهيرية  مقاومة  توجد  انه  العربي  العالم  في  استطالعات  وأظهرت  الفلسطينيين. 

 ناطق الفلسطينية. ابراهيم، بسبب استمرار احتالل الم
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تنتج مصالحة مع   لم  لكنها  المنطقة،  إبراهيم جدًا المكانة االستراتيجية إلسرائيل في  اتفاقات  حسنت 
الشعوب العربية واالسالمية. وقعت االنظمة العربية على هذه االتفاقات بسبب مصالح سياسية، أمنية  

لبية السكان. وهي تتوقع مساعدة إسرائيلية  واقتصادية، وبخالف االيديولوجية العربية الموحدة وارادة اغ
في تعزيز امنها القومي لكنها تخشى مساعدة إسرائيل في مواجهة عسكرية مع إيران. وهكذا سيواصل 
إسرائيل   تصبح  بينما  ضده،  الكفاح  أيضا  وربما  اإلسرائيلي،  االحتالل  تحت  االختناق  الفلسطينيون 

لبيد الجديدة سياسة براغماتية في الموضوع، فقد صرح لبيد أكثر فأكثر دولة ابرتهايد. قد تتخذ حكومة 
منذ اآلن بأن إسرائيل محبة للسالم وان الفلسطينيين يستحقون »حياة افضل«، إذ بزعمه معنى ضم  

 الفلسطينيين هو دولة ثنائية القومية ونهاية الصهيونية. 
 »يديعوت« 

 15/7/2022األيام، رام هللا، 
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