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 5 يشكر خادم الحرمين وولي عهده لمناسبة نجاح قمة جدة عباس  3.
 6 لطة الفلسطينية يلية لتحويل األموال للستديره جهات أمنية إسرائ "صندوق سري ": "يسرائيل هيوم"  4.
 6 على مخططات استيطانية جديدة  "إسرائيل"الفلسطينية تحذر من مصادقة  السلطة  5.
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 7 أبو مرزوق: حماس حريصة على تعميق عالقاتها بحاضنتها العربية واإلسالمية   6.

 8 قة داخل اللجنة المركزية عقب زيارة بايدنبرس": خالفات عميتح لع"قدس قيادي في ف  7.

 9 فتح ترحب بتصريحات القادة العرب حول القضية الفلسطينية   8.

 9 قرب تل أبيب من قبل فتى فلسطيني  ا  سطة إسرائيلي دهمقتل ضابط شر   9.
 9 ساعة الماضية  24عمليتا إطالق نار بالضفة ومقاومة مشتعلة خالل الع  10.
 10 "السرايا" تعلن عن انطالق "كتيبة طوباس" ومسؤوليتها عن اشتباكات الليلة   11.
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 20 "إسرائيل "... نقطة نزاع جديدة بين لبنان و"نفق الناقورة"  31.
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   للتهدئة تتوسطحماس... ومصر  " لحساس استهداف "موقعغزة وتزعم تقصف  "إسرائيل" .1
الوزراء اإلسرائيلي  بعد أن شهدت منطقة قطاع غزة تراشقًا صاروخيًا في الليل، هدد رئيس    تل أبيب:

دون تردد« على إطالق أي قذيفة بالون حارقة. وسارع يائير لبيد، أمس )األحد(، بالرد »بسرعة ومن  
اللواء عباس كامل، إلى االتصال مع مستشار األمن القومي اإلسرائيلي  رئيس المخابرا ت المصرية 

 إيال حولتا، وقادة »حماس« في غزة لتهدئة األوضاع. 
واستهدفت »موقعًا   في الجيش إن الغارات اإلسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بـ»حماس«،  وقال مسؤولون 

وقذائف صاروخية، وأن االستخبارات اإلسرائيلية  حساسًا« تحت سطح األرض إلنتاج مواد كيميائية  
رصدها. أجل  من  طويلة  لفترة  الموقع   عملت  عن  اإلسرائيليين  األمنيين  المسؤولين  أحد  وقال 

لى قطاع غزة، من  ، إنه »بسبب ضائقة تهريب مواد ثنائية االستخدام )مدني وعسكري( إالمستهدف
كيم مواد  إنتاج  إلى  يضطرون  فإنهم  وإسرائيل،  كانت مصر  الضربة  هذه  فإن  ولذلك  بأنفسهم،  يائية 
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مؤلمة جدًا«. وبعد جلسة الحكومة، التأم »الكابينت« لمناقشة توتر األوضاع مع قطاع غزة وكيفية  
لـ»الشاباك« )المخابرات اإلمواج سرائيلية(، حول الجهة التي هته. وقد استمع »الكابنيت« إلى تقرير 

أن فيه  جاء  األربعة،  الصواريخ  حركة    أطلقت  وتشجيع  بمعرفة  أطلقها  الصغيرة  التنظيمات  »أحد 
اإلجراءات  على  الكابنيت  صادق  وقد  بايدن«.  جو  األميركي  الرئيس  زيارة  على  رد ٍّ  في   )حماس(، 

يادة حصة تصاريح العمل والتجارة  العقابية التي كان قد اتخذها وزير الدفاع بيني غانتس، بتجميد ز 
والتي غزة،  قطاع  من  بمقدار    للفلسطينيين  التنظيمات    1500زادت  وردت  الماضي.  األسبوع 

تحذيرًا. )األحد(،  أمس  غزة،  قطاع  غربي  البحر  باتجاه  صواريخ  عدة  بإطالق   وأشارت   الفلسطينية 
ر  قيادة  مع  تحدث  كامل  اللواء  أن  إلى  وإسرائيلية  فلسطينية  »حماس«  مصادر  في  المستوى  فيعة 

 غت إسرائيل بأن الفصائل ال تريد التصعيد.و»الجهاد اإلسالمي« في قطاع غزة، ثم أبل
 18/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية  عباسأبو ردينة:  .2

لرئيس األميركي جو بايدن إلى فلسطين  قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن زيارة ا:  رام هللا
وأضاف أبو ردينة    مين كثيرة، بعد انقطاع منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.تحمل معاني ومضا

ين، إن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس األميركي منذ توليه  في تصريح لتلفزيون فلسط
وتحمل رسالة للجانب االسرائيلي بأن القضية الفلسطينية  اإلدارة، مبينا أن لهذه الزيارة معاني رمزية،  

 هي محور الصراع في المنطقة.
ينية، حيث أكد أنه ال  كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسط  عباس   وأشار إلى أن الرئيس

ود  حل وال سالم في المنطقة من دون القدس، وأنها مفتاح االمن والسالم واالستقرار، كما أكد أن حد 
 هي الخط األحمر، وعلى رأسها القدس الشرقية، وهي الطريق الوحيدة ألمن وسالم الجميع.   67عام 

ويجب البناء عليها، حيث بدأت زيارة  واعتبر أبو ردينة الموقف األميركي خطوة متقدمة عن سابقاتها،
إلى أنه جرى  الرئيس األميركي من القدس، دون أي تواجد إسرائيلي، وانتهت في بيت لحم، مشيرا  

 االتفاق على التواصل بين الجانبين، لتطوير العالقة بما يخدم المصالح العامة الفلسطينية. 
 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 يشكر خادم الحرمين وولي عهده لمناسبة نجاح قمة جدة عباس .3

هللا رئيس  :  رام  يو   ية فلسطينال  السلطة شكر  عباس،  امحمود  خادم  األحد،  ملك  م  الشريفين،  لحرمين 
على   سلمان،  بن  محمد  العهد،  وولي  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  السعودية  العربية  المملكة 
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وشكر سيادته في برقيتي تهنئة منفصلتين    التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب شعبنا. 
تجديد  عهده،  ولولي  الحرمين  خاللخادم  من  العهد  دعمهما  جدة،  قمة  الوطنية  ل  شعبنا  لحقوق  هما 

ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة  
الثابتة   القمة على مواقفها  المشاركة في  الشقيقة  للدول  والشكر موصول  الشرقية،  القدس  بعاصمتها 

 ضية الفلسطينية. والمقدرة تجاه الق
 17/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تديره جهات أمنية إسرائيلية لتحويل األموال للسلطة الفلسطينية  "صندوق سري ": "يسرائيل هيوم" .4

األمنية    -القدس الجهات  بأن  العبرية،  هيوم”  “يسرائيل  صحيفة  لموقع  تقرير  كشف  متابعات: 
وبالت ااإلسرائيلية  وزارة  مع  صنعاون  تدير  تحويل  لمالية،  خالله  من  يتم  الميزانية”  “خارج  سرًيا  دوًقا 

وذكر الموقع، بأن هذا الصندوق لم يكن معروفا حتى اآلن، وأنه تم    األموال إلى السلطة الفلسطينية.
العليا حول تحويل   المحكمة  إلى  التماس قدم  الدولة” بشأن  قدمه “ممثل  الكشف عنه من خالل رد 

ل   100 امليون شيكل  السلطة  ليتبين أن هذا الصندوق صالح  الميزانية،  تدرج في  لفلسطينية دون أن 
وقالت وزارة المالية اإلسرائيلية إن    يدار من اإلدارة المدنية والجهات األمنية بالتوافق مع وزارة المالية.

 مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة الغربية. 
 17/7/2022، لندن رأي اليوم،

 
 على مخططات استيطانية جديدة  "إسرائيل"الفلسطينية تحذر من مصادقة  السلطة .5

رام هللا: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم )األحد(، من مغبة مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على  
ميركي جو انتهاء زيارة الرئيس األومخططات استيطانية جديدة في األرض الفلسطينية بعد  مشروعات 

   بايدن للمنطقة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واإلدارة األميركية بـ»إبداء اليقظة واالهتمام بملف االستيطان، خاصة  
مقدمتها  في  يقع  والتي  الجانب  أحادية  اإلجراءات  بوقف  وواضح  صريح  بشكل  طالب  بايدن  أن 

 االستيطان«. 
ًة  اب ملف االستيطان عن زي التحرير الفلسطينية غي   ويوم أمس انتقدت منظمة ارة بايدن إلسرائيل، عاد 

أنه »مؤشر سلبي على موقف اإلدارة األميركية من حل الدولتين الذي تتدعى تأييده«. ولفتت إلى أن 
في   مقررًا  كان  الشرقية  القدس  في  جديدتين  لمستوطنتين  الترويج  مناقشة  تأجيل  قررت    18إسرائيل 
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)ت إلى  يوليو  الحالي  الرئيس  الشهمن    25موز(  زيارة  أثناء  اإلحراج  تجنب  أجل  من  وذلك  نفسه؛  ر 
 األميركي للمنطقة. 

 17/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 المية أبو مرزوق: حماس حريصة على تعميق عالقاتها بحاضنتها العربية واإلس .6

لحركة  :  الدوحة السياسي  المكتب  عضو  أبومرزوق  أكد  موسى  "حركته  "حماس"،  أن  األحد،  يوم 
عالقاتها  حر  تعميق  على  واإلسالمية".يصة  العربية  تصريحات   بحاضنتها  في  مرزوق  أبو  وأضاف 

مع   التواصل  كما  المنطقة،  في  األنظمة  مع  التواصل  على  تحرص  انفكت  ما  "حماس  أن  صحفية 
من   أي ًا  تعادي  وال  ومؤسسات،  وهيئات  أحزاب  من  ومكوناتها  وأعراقها  ومذاهبها  تياراتها  بكل  األمة 

نات، وإذا ما اتخذت أي سلطة كانت سياسات بحقنا نصبر ونحاول وندفع عن أنفسنا،  الدول   والمكو 
 جانبنا".  وال نقطع معهم من

لعقد الماضي في مختلف دول المنطقة وأشار إلى أن "من األهمية بمكان مالحظة أن ما حصل في ا
ا جزًءا من الحركات اإلسالمية  ترك تأثيًرا كبيًرا على تموضع الحركة بين هذه الدول، وذلك العتبارن

ل جاهدين ترميم ما فقدناه  المقاومة في المنطقة، مما ترك تأثيره علينا بصورة مباشرة وكبيرة، ونحاو 
 ل أال نخسر أحًدا". من عالقات، وسنستمر في المحاولة، ونحاو 

 نتدخل وأوضح أبو مرزوق، أن "القاعدة التي نعمل من خاللها أن يعمل كل  حسب استطاعته، وأال
األطراف   من  أي ًا  نعادي  وال  أخرى،  ضد  بتكتالت  نصطف  وال  اآلخرين،  شؤون  المنطقة،  في  في 

واألمة هي حاضنتنا    وعدونا المركزي هو االحتالل الصهيوني، وتحرير أرضنا، وعودة شعبنا هدفنا، 
ن وقع األساس، حيث أننا نتصدى ألشرس مشروع عرفته المنطقة، ونحتاج لمساعدة الجميع، وكل م

 عليه احتالل يتطلع إلى من يسند نضاله، ويدعم جهاده". 
وأشار إلى أن "سياسة حماس تجاه األحالف والمحاور، تكمن في كونها ترفض أن تكون جزًءا من  

نظر  محور  أو  حلف  األطراف  أي  كل  من  تأييد  لتحصيل  تسعى  أنها  أهمها  األسباب،  من  لجملة  ا 
العا وقضيته  الفلسطيني،  شعبنا  الدول لحقوق  فيها  بما  وشعوبها،  المنطقة  دول  مختلف  من  دلة 

ل من انضمام الحركة ألي طرف يحول المطبعة، ولكن بصور وأشكال ودرجات مختلفة، مما يجع
شعب  ويجعل  خصم،  إلى  اآلخر  الثانية  الطرف  الخليج  حرب  شكلت  وقد  الثمن،  يدفع  الفلسطيني  نا 

 نموذًجا ال ُينسى".  1991
ماس( في أي تحالف أو تعاون ليست القدس وفلسطين فإن مشاركة الحركة )حوأضاف يقول "بالتالي  

 والمقاومة عنوانه، فسوف يشكل عامل تمزيق لألمة واختالف حول التعامل مع قضية فلسطين". 
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في "حماس" على أن "أكثر الدول تأييًدا لمقاومتنا، وتطابًقا مع سياستنا تجاه فلسطين،    وشدد القيادي
اإل الجمهورية  لكن  هي  للمقاومة،  الحيوية  المجاالت  كافة  في  معها  نتعاون  ونحن  اإليرانية،  سالمية 

وهم نحن  مصلحتنا  من  المنطقة    ليس  في  للحركة  عداوة  يجلب  ألنه  بيننا،  تحالف  هناك  يكون  أن 
إليران  ا يجلب  وال  له،  مبرر  ال  الحلف  هذا  مثل  فإن  وبالتالي  اإلسالمي،  العالم  في  والسن ة  لعربية، 

اإلسالمي،  مصلحة   العالم  في  الحركة  تموضع  على  يؤثر  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  مرجوة 
 إليران إذا وقفت األمة، أو جزء منها في الموقع اآلخر" وفق قوله.  وبالتالي فلن نكون مفيدين

 17/7/2022، قدس برس
 

 قيادي في فتح لع"قدس برس": خالفات عميقة داخل اللجنة المركزية عقب زيارة بايدن .7
للحركة،  :  لندن المركزية  اللجنة  داخل  "فتح"، عن خالفات عميقة  تاريخي" في حركة  "قيادي  كشف 

األمريكي جو بايدن، والذي  عقب اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرئيس  
  عقد يوم الجمعة الماضي، في مدينة بيت لحم.

ير أمضى أكثر من عشرين عاما في سجون  وكشف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، وهو أس 
اللجنة  االحتال بين )أمين سر  المركزية "وخاصة  اللجنة  تيارات في  بين عدة  ل، عن وجود خالفات 

رئيس حركة فتح( محمود العالول من جهة، وبين )أمين سر اللجنة    المركزية( جبريل رجوب و)نائب 
خابرات الفلسطينية( اللواء ماجد فرج من جهة  التنفيذية في منظمة التحرير( حسين الشيخ و)مدير الم 

طينية مركزيتها، األمر  أخرى، ويتركز الخالف على وجوب اتخاذ قرارات مصيرية تعيد للقضية الفلس
وأضاف القيادي لـ"قدس برس"، أن "تيار الشيخ وفرج    شيخ وفرج" وفق المصدر.الذي يرفضه تيار ال

تعليقات من  أو  يجبر    استبقوا أي خطوات سوف تصدر  داخليا  تعميما  والعالول، وأصدروا  الرجوب 
ارة بايدن، وأنها خطوة مهمة في صالح الملف الفلسطيني  المنصات والناطقين اإلعالميين باإلشادة بزي

وضات، وأنا تشكل نقله نوعية لم تحصل منذ زمن، ومهاجمة حركة حماس، في محاولة ومسار المفا
وبين القيادي أن "تيار رجوب والعالول    قها مع حركة حماس".لنقل األزمة من داخل فتح باتجاه تعمي 

تها التي كانت عليها، ولكن هذ  ا يدفع باتجاه وجود قرارات حقيقية تعيد لحركة فتح زخمها الميداني وقو 
التيار يفتقد للتأثير والنفوذ، كما تيار الشيخ وفرج، الذي أصبح فعليا يسيطر على أقاليم فتح، ووسائل  

 لناطقين" وفق قوله.االعالم وا
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دي في "فتح" واألسير السابق، وجود أي تغيير حقيقي على األرض، "بل أن األمور  اواستبعد القي 
باتجاه سيطرة حسين الشيخ برعاية ماجد فر  القرار، والتحكم في جميع  تسير  ج على جميع مصادر 

شكلية داخل مركزية فتح، في  مؤسسات الحركة، مما يعني انتهاء تيار يدفع للمقاومة حتى لو بصورة  
 لى حد تعبيره. محاولة للمحافظة على صورتها التي ترو ج لها، بأنها الطلقة األولى وأم الجماهير" ع

 17/7/2022، قدس برس
 

 بتصريحات القادة العرب حول القضية الفلسطينية فتح ترحب  .8
الدول العربية، المشاركين    أعلنت حركة "فتح"، يوم السبت، ترحيبها بتصريحات رؤساء وقادة:  الخليل

وأشاد عضو المجلس الثوري للحركة، أسامة   ل القضية الفلسطينية.في "قمة جدة لألمن والتنمية"، حو 
عربية المجتمعين في جدة تجاه مركزية القضية الفلسطينية، وحتمية  القواسمي، بمواقف زعماء الدول ال

 الل اإلسرائيلي عن دولة فلسطين. إيجاد حل شامل وفًقا للشرعية الدولية وإنهاء االحت
 17/7/2022، قدس برس

 
 مقتل ضابط شرطة إسرائيلي ده سا قرب تل أبيب من قبل فتى فلسطيني  .9

اع:  الناصرة عبرية،  إعالم  وسائل  األحد  أكدت  يوم  من صباح  مبكرة  ساعة  في  فلسطيني  فتى  تقال 
، أسفرت عن  48ن المحتلة عام  لالشتباه فيه بتنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "رعنانا" وسط فلسطي

العمر    مقتل ضابط شرطة إسرائيلي. البالغ من  الفلسطيني   الفتى  عاًما، من رام هللا    17وُيزعم أن 
)وسط الضفة الغربية(، كان يقود سيارة كان قد سرقها في منطقة تل أبيب وكانت الشرطة تالحقه  

بالقرب   4عندما دهس الشرطي عند نقطة تفتيش على الطريق   نة رعنانا. بحسب ما من مستوط  ، 
العبرية. المصادر  بعد   أوردته  الفتى،  اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  إلى  عدة   واشارت  دامت  مالحقة 

 ساعات مستعينه بمروحية . 
 17/7/2022، قدس برس

 

 ساعة الماضية  24عمليتا إطالق نار بالضفة ومقاومة مشتعلة خالل الع .10
الغربية المقاو :  الضفة  عمليات  الغربية  تصاعدت  الضفة  في  وعشرين  مة  األربع  الساعات  خالل 

 في حي الطيرة برام هللا ومدينة طوباس.   الماضية، ووقعت عمليتا إطالق نار تجاه جنود االحتالل
وأطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل أثناء اقتحامها حي الطيرة بمدينة رام هللا، في حين أغلق 

 كبات القادمة نحو الحي، من جهة عين قينيا شمال غرب المدينة. جيش االحتالل الطريق أمام المر 
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وات االحتالل خالل اقتحامها المدينة، ومحاصرتها  وفي طوباس، اشتبك مقاومون فلسطينيون مع ق
 أحد المنازل الفلسطينية وشنها حملة اعتقاالت.

الـ خالل  الغربية  الضفة  في  المقاومة  أعمال  أبرز  األخيرة  24وتمثلت  زجاجالساعة  إلقاء  في  تين  ، 
أخرى. وإحراق  لالحتالل،  عسكرية  مركبة  وتحطيم  فلسطين    حارقتين،  معلومات  مركز    649ورصد 

إسرائيلًيا بعضهم بجراح    26عماًل مقاوًما، خالل شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة  
 خطرة. 

 17/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اشتباكات الليلة  كتيبة طوباس" ومسؤوليتها عن"السرايا" تعلن عن انطالق " .11
القدس،  :  طوباس لسرايا  التابعة  طوباس  كتيبة  تصديها  أعلنت  عن  الجهاد،  لحركة  العسكري  الذراع 

وقالت "الكتيبة" في بيان    لقوات االحتالل الصهيوني، التي اقتحمت مدينة طوباس صباح يوم السبت.
ق عملنا الجهادي بهذا االشتباك الذي خاضه مجاهدونا  لها، إننا في كتيبة طوباس، نعلن عن انطال

وأكدت "كتيبة طوباس"    عطاب آليات االحتالل مباشرة.تالل، والذي أدى إلى إصابة وإ مع قوات االح
مضيها في جهادها ومقاومتها ومشاغلة  االحتالل حتى النصر والتحرير، وقالت إن سالحها مشرع،  

 وجهادها مستمر. 
 16/7/2022، لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 تصريح عمل إضافي لسكان غزة  1,500االحتالل يتراجع عن إصدار  .12

بيني غانتس، مساء   القرار السبت، تراجع سلطات االحتالل عن    يومأعلن وزير األمن اإلسرائيلي، 
 . 48الذي اتخته األسبوع الماضي، بزيادة التصاريح التي تسمح لسكان قطاع غزة بالعمل في أراضي 

جيش    ذلك  يأتي قادة  بمشاركة  غانتس  عقدها  األوضاع  لتقييم  غانتس  عقدها  جلسة  أعقاب  في 
ر إطالق قذائف صاروخية من القطاع المحاصر، الليلة الماضبة، تجاه أهداف إسرائيلية  االحتالل، إث

وجاء في بيان صدر عن االحتالل، مساء اليوم، أن غانتس قرر "تجميد زيادة حصة    جنوبي البالد.
تصريح   1,500ح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي زادت بمقدار تصاري 

الماضي". إض "يأتي في أعقاب إطالق الصواريخ )من    افي، األسبوع  ذلك  وشدد االحتالل على أن 
 . غزة( على إسرائيل"

 16/7/2022، 48عرب 
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  قذيفة أو بالون يد يهّدد قطاع غزة "برّد سريع وبال ترّدد" مقابل أيّ بل .13
د رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير ل  -القدس   بيد، أمس، بالرد "بسرعة ومن دون تردد" وكاالت: هد 

قذائف  أربع  إطالق  أعقاب  في  غزة،  قطاع  من  حارق  بالون  أو  صاروخية  قذيفة  أي  إطالق  على 
 صاروخية من القطاع باتجاه مدينة عسقالن وجنوب إسرائيل. 

خال البيد،  افتتاووصف  أمس، ل  القطاع،  في  اإلسرائيلية  الغارات  األسبوعي،  حكومته  اجتماع  حه 
 بأنها "شديدة القوة ودقيقة"، وأن األهداف التي استهدفت كانت "بحجم لم تكن الفصائل مستعدة له".

 16/7/2022، 48عرب 
 

 تعزز رحالتها الجوية إلى آسيا بعد فتح السعودية مجالها الجوي  "إسرائيل" .14
شالقدس:   آسيوية  تعتزم  ووجهات  الهند  إلى  جديدة  مسارات  وفتح  توسيع  اإلسرائيلية  الطيران  ركات 

يع شركات الطيران، في خطوة ستوفر تكاليف  أخرى، بعد أن فتحت السعودية مجالها الجوي أمام جم 
 الوقود وتقلص الزمن الذي تستغرقه الرحالت. 

توحا أمام جميع شركات الطيران، فيما يعد وقالت الرياض يوم الجمعة، إن مجالها الجوي سيكون مف
ية إال يا لحقوق التحليق للطائرات اإلسرائيلية التي كانت ال تعبر من قبل األجواء السعود توسيعا فعل

 لوجهات خليجية مثل اإلمارات، ليشمل مسارات آسيوية مختلفة أيضا. 
األ  ومنافستها  “إلعال”  اإلسرائيليتان  الطيران  شركتا  بالفعل  المجال  وطلبت  بعبور  إذنا  “أركيا”  صغر 

ا قالت  حسبما  وذلك  السعودي،  نحو  الجوي  اختصار  إلى  سيؤدي  ما  وهو  األحد،  اليوم  لشركتان 
 ساعة من زمن الرحالت إلى الهند وتايالند.ساعتين ونصف ال

  وتتفادي المسارات الحالية لتلك الوجهات، التي تحظى بشعبية لدى اإلسرائيليين، عبور المجال الجوي 
 السعودي من خالل الطيران جنوبا فوق البحر األحمر حول اليمن.

ألحد، إن الرحالت الجوية فوق وقال وزير السياحة اإلسرائيلي يوئيل رازبوزوف لراديو الجيش اليوم ا
الضرورية   اللوجستية  الخدمات  تسوية  بعد  قليلة”  أسابيع  غضون  “في  على األرجح  السعودية ستبدأ 

 ن في نهاية المطاف أرخص بنحو عشرين في المئة. وستجعل تذاكر الطيرا 
 17/7/2022العربي، لندن، القدس 

 
 



 
 
 
 

 

ص            12   5881 العدد:              7/18/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

 إلى السعودية مباشرة العام المقبل "إسرائيل"وزير إسرائيلي يتوقع سفر الحجاج المسلمين من  .15
في  -القدس   المسلمة  األقلية  أفراد  يتمك ن  أن  يتوقع  إنه  السبت،  إسرائيلي،  مسؤول  قال  )رويترز(: 

د من السفر مباشرة إلى السعودية ألداء فريضة الحج بحلول العام المقبل بعد أن أشارت المملكة البال
 فتاح جديد أثناء استضافتها الرئيس األمريكي جو بايدن. إلى ان

اإلسرائيلي، إن القرار السعودي يظهر أن الجهود التي وقال عيساوي فريج، وزير التعاون اإلقليمي  
حدة لتحريك الدول نحو إقامة عالقات طبيعية بشكل أكبر “وصلت إلى مرحلة تشجعها الواليات المت 

 دمة للغاية” قد “تحول الحلم إلى حقيقة” للمسلمين أمثاله.متق
سع المواطن اإلسرائيلي المسلم  وقال فريج لقناة “كان” العامة “أعتقد أنه في غضون عام سيكون بو 

بيب( إلى جدة ومن هناك إلى مكة ألداء فريضة  السفر من )مطار( بن جوريون ) بالقرب من تل أ 
 الحج”.

 17/7/2022القدس العربي، لندن، 
 

 أردني للعمل في إيالت  2,300تسمح لع "إسرائيل" .16
عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيالت   2,000الحكومة اإلسرائيلية، مساء األحد، عودة    ت أعلن

مات. جاء ذلك بحسب ما بناء والصناعة والخد للعمل في قطاعات ال  آخرين  300الساحلية، وعودة  
 أورد حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي اإلسرائيلي على موقعي "تويتر" و"فيسبوك".

ولفت المنشور إلى أن تنفيذ القرار يبدأ اعتبارا من األول من شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث يدخل  
واد  معبر  عبر  يوميا  العمال  مويخرج  بين  الحدودي  عربة  األردنية ي  العقبة  إيالت   دينة  ومدينة 

 اإلسرائيلية، "مع إلغاء متطلبات اإلقامة بسبب قيود فيروس كورونا". 
 17/7/2022، 48عرب 

 
 "هآرتس": صواريخ غزة حطمت نشوة التطبيع الهزيل مع الرياض  .17

،  علقت صحيفة "هآرتس" العبرية على الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو المستوطنات اإلسرائيلية
الرئيس    مساء الجمعة، وأدت إلى حالة من الذعر وسط المستوطنين اإلسرائيليين، بالتزامن مع زيارة

 األمريكي إلى السعودية.  
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لقت من غزة نحو إسرائيل وقصف سالح  وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها األحد، إن "الصواريخ التي أط
 الهزيل مع السعودية".الجو اإلسرائيلي، كل ذلك حطم دفعة واحدة نشوة التطبيع 

جدة،  في  إسرائيليين  صحافيين  وتواجد  السعودية،  فوق  اإلسرائيلية  الطائرات  "تحليق  أن  وأوضحت 
التطبيع، إشارات  وباقي  إيران  عن  النووي  السالح  منع  عن  تحل محل    وبيان مشترك  أن  يمكنها  ال 

 الجنوب". التهديد الملموس، الفوري واألخطر الذي يحدق بإسرائيل من الشرق ومن 
 17/7/2022، 21ي وقع عرب م

 
 مؤرخ إسرائيلي: بايدن قّرب بين روسيا وإيران وسندفع الثمن .18

ألوسط جلبت بعض النتائج  أكد مؤرخ إسرائيلي، أن زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق ا
 ئيلي. العكسية، التي من المتوقع أن تؤثر على الجانب األمني والعسكري لالحتالل اإلسرا

"إسرائيل   صحيفة  نشرته  مقال  في  زيسر،  إيال  أبيب"،  "تل  جامعة  في  الشرق  دراسات  أستاذ  وقال 
سط، فالواليات المتحدة تشكل اليوم": "الرؤساء األمريكيون إجماال ال يتمتعون بشعبية في الشرق األو 

 شرق". الرمز األوضح النتصار الغرب والتفوق السياسي، االقتصادي والتكنولوجي على ال 
"عربي ترجمته  الذي  المقال  دفاع جوي 21وأكد زيسر، في  يحقق حلف  لم  بايدن  أن  "سيتبين  أنه   ،"

وة ثمنها ستدفعه إسرائيل  حيال إيران خالل زيارته، لكنه نجح في أن يقرب بين روسيا وطهران، خط
 بتقييد حرية عملها في سوريا".

وا بالغضب  تسببوا  أمريكا  "رؤساء  أن  إلى  أ  لعداءولفت  وهكذا؛ في  وحكامها،  المنطقة  سكان  وساط 
العطف   نيل  محاولة  عن  تخلوا  ترامب،  دونالد  وكذلك  االبن  وبوش  األب  بوش  جورج  مثل  رؤساء 

 والشعبية. وبدال من ذلك عملوا بتصميم وبحزم على تقدم المصالح األمريكية في المنطقة". 
نستان والعراق، بينما ترامب اتخذ  ة أفغاالمتحد وأوضح أنه "خالل إدارة بوش االبن، احتلت الواليات  

قرارا بالخروج في مواجهة مع طهران، وأمر بتصفية قاسم سليماني، وانسحب من االتفاق النووي مع  
 طهران، وللعجب، أثارت هذه الخطوات تجاه هؤالء الرؤساء الروع والخوف من التورط معهم". 

الماضي األسبوع  وصل  الذي  "بايدن،  أن  ف  لزيارة  وأضاف  أو  أولى  بوش  ليس  كرئيس،  المنطقة  ي 
ترامب وال حتى أوباما الذي حاول ركوب موجات الربيع العربي، جاء بايدن إلى هنا كرئيس ضعيف 
يواجه التحديات في الداخل، يحتاج إلى النية الطيبة من حكام المنطقة، خاصة من السعوديين، أكثر  

 مما يحتاج أولئك له". 
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ا "هدفه  أن  هوأضاف  تجنيد  لمركزي  فتكلفه  و  ترتفع  أن  قبل  النفط،  أسعار  الستقرار  سعودي  تأييد 
في   وبالطبع  القادم،  الثاني  تشرين  في  والنواب  الشيوخ  لمجلس  الوسطى  االنتخابات  في  هزيمة 

 انتخابات الرئاسة بعد عامين". 
وسط ال  الشرق األوذكر زيسر، أنه "من المهم معرفة األمور التي امتنع بايدن عن قولها، وهي أن  

نيه حقا، وبخالف شرق أوروبا حيث يتحمس بالصدام مع الروس، أو الشرق األقصى الذي يستعد يع
فيه لمواجهة مع الصينيين، في منطقتنا يسعى بالذات ألن يتوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح له بفك  

 االرتباط عن الشرق األوسط وجملة مشاكله". 
ول العربية "المعتدلة"؛ فاألمريكان يعرفون بعدم الوالء ، حكام الد عن حلفائه  ثانيا، أنه "ملتزم بالدفاع

الذي يبدونه ألصدقائهم وحلفائهم؛ هكذا الشاه في إيران، حسني مبارك وبعده عبد الفتاح السيسي في  
مصر، وهكذا اليوم، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الذي أبدى بايدن نحوه برودة بل وعداء  

ال التي  من  الحظة  فيها  جمال  دخل  السعودي  الصحفي  تصفية  في  دوره  بسبب  األبيض؛  لبيت 
 خاشقجي".  

وأشار الخبير إلى أن "األمور واضحة للجميع، وعليه فال غرو أنهم في المنطقة ردوا بعدم اكتراث 
شنطن، للزيارة، قللوا من تغطيتها، وأساسا اختاروا التشديد على الضعف وعدم المنفعة من خطوات وا

أحد يعلق حقا اآلمال على االلتزام والتصميم األمريكي للكفاح ضد إيران، ليس  كل شيء، ال  وبعد  
فقط في مسألة النووي، بل في مسائل تشجيع التآمر مثلما في زيادة التواجد العسكري اإليراني في كل 

 أرجاء المنطقة".  
فالديمير بوتين، الذي سيصل  ونب ه إلى أن "من استغل زيارة بايدن في المنطقة كان الرئيس الروسي  

 و اآلخر ال يحبه أحد، وال حتى في إيران. لكنهم يخافونه".  هذا األسبوع إلى إيران، علما أن بوتين ه
 17/7/2022، 21ي وقع عرب م

 
 استطالع: بن غفير يعزز قوة "الصهيونية الدينية" وشاكيد خارج الكنيست  .19

نتا  نشرت  اإلسرائيلي،  العام  للرأي  استطالع  حزب  أظهر  خوض  أن  األحد،  اليوم،  مساء  ئجه 
اسة الكاهاني إيتمار بن غفير، قد يرفع تمثيل الحزب في الكنيست  الدينية" لالنتخابات برئ"الصهيونية  

المعسكر  13إلى   أو  نتنياهو،  بنيامين  بزعامة  الليكود  يقوده  الذي  المعسكر  سواء  يفشل  حين  في  ؛ 
 ل حكومة.المنافس في الحصول على أغلبية تمكن من تشكي
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عبور   من  يمكنه  قد  غلؤون،  زهافا  برئاسة  االنتخايات  "ميرتس"  حزب  خوض  أن  االستطالع  وبي ن 
مقاعد برلمانية، وذلك على حساب حزب "العمل" الذي ينخفض تمثيله    5نسبة الحسم والحصول على 

ير  ائ ي  إذا ما ترأس  4مقاعد و"ميرتس" على    7أعضاء كنيست؛ في حين يحصل "العمل" على    6إلى  
 غوالن قائمة "ميرتس" لو جرت انتخابات الكنيست اليوم.

  -التي تعتبر خارج االصطفافات السياسية للمعسكرات اإلسرائيلية    -وفيما تحافظ القائمة المشتركة  
الحالي ) الحاالت على تمثيلها  إلى    6في جميع  نتائج استطالع  5.6مقاعد( رغم تراجعها  ، بحسب 

%( وتحصل على  3.25برئاسة أييليت شاكيد في عبور نسبة الحسم )  نا"يمي، يفشل حزب "13القناة  
 % من أصوات الناخبين.2.9

 جاءت نتائج االستطالع، مع فحص سيناريوهات مختلفة، على النحو اآلتي:
معسكر   يحصل  "ميرتس"؛  حزب  قائمة  وغلؤون  الدينية"  "الصهيونية  قائمة  غفير  بن  ترأس  ما  إذا 

مقاعد، و"يهدوت   8مقعدا، "شاس"    13مقعدا، الصهيونية الدينية    32د  لليكو دا: امقع  60نتنياهو على  
 مقاعد.  7هتوراة" 

مقعدا موزعة    54أما أحزاب المعسكر المناوئ )األحزاب التي تشكل الحكومة الحالية(، فتحصل على  
مقاعد،    6  يتينو" مقعدا، "يسرائيل ب  11تيكفا حداشا"    -مقعدا، "كاحول الفان    22كاآلتي: "ييش عتيد"  

 مقاعد.  4مقاعد، القائمة الموحدة  5مقاعد، "ميرتس"   6"العمل" 
الدينية"؛   "الصهيونية  حزب  سموتريتش  بتسلئيل  وترأس  "ميرتس"  حزب  قائمة  غلؤون  ترأست  ما  وإذا 

على   نتنياهو  معسكر  الليكود    59يحصل  كاآلتي:  موزعة  الدينية    34مقعدا  الصهيونية    10مقعدا، 
 مقاعد. 7و"يهدوت هتوراة" عد، مقا 8س مقاعد، شا

مقعدا، "كاحول   22مقعدا موزعة كاآلتي: "ييش عتيد"    55في حين سحصل المعسكر المنافس على  
بيتينو"    12تيكفا حداشا"    -الفان   مقاعد،   5مقاعد، "ميرتس"    6مقاعد، "العمل"    6مقعدا، "يسرائيل 

 مقاعد. 4"القائمة الموحدة" 
 17/7/2022، 48عرب 

 
 يقتحمون "األقصى"  ا  مستوطن  224 ":فاألوقا" .20

، من باب المغاربة، بحماية مشددة اقتحم عشرات المستوطنين، يوم األحد، المسجد األقصى:  القدس
مستوطنا    224وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة أن    من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
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األقصى، المسجد  الصباحية،  الفترة  خالل  وتلقوا    اقتحموا  باحته،  في  استفزازية  جوالت  ونظموا 
شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة في المنطقة الشرقية  

المسجد األقصى   لألقصى. المستوطنين القتحام  الهيكل" دعت أنصارها وجمهور  وكانت "جماعات 
 تموز". األحد، تزامًنا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من

 17/7/2022ية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 243ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى  .21
عامًا في    20"األيام": ارتفعت قائمة "عمداء األسرى"، الذين مضى على اعتقالهم أكثر من    -رام هللا  

  45هيني زايد السواركة )أسيرًا، بعد انضمام األسير خالد ج  243سجون االحتالل على التوالي، إلى  
وقالت هيئة    عامًا.  21، ويقضي حكمًا بالسجن  2002تموز    14عامًا( من مدينة غزة، المعتقل منذ  

األسرى   هؤالء  بين  من  إن  أمس:  لها،  بيان  في  والمحررين،  األسرى  على    37شؤون  مضى  أسيرًا 
أسيرًا معتقلون قبل "اتفاقية    25لق عليهم "جنراالت الصبر"، ومنهم  عامًا، وُيط  25اعتقالهم أكثر من  

اإلفراج   من  االحتالل  حكومة  تنصلت  التي  الرابعة  بالدفعة  وُيعرفون  الوطنية،  السلطة  وقيام  أوسلو" 
أميركية عام   السياسية برعاية  التفاهمات  إلى أن    .2013عنهم في إطار  "الهيئة"  أسيرًا   17وأشارت 

مضى على    8بينهم    في سجون االحتالل،  عامًا بشكل متواصل  30الهم أكثر من  مضى على اعتق
من   أكثر  عام    35اعتقالهم  الثاني  كانون  منذ  المعتقالن  يونس  وماهر  كريم  أقدمهم   . 1983عامًا، 

، وأعادت سلطات االحتالل  2011أسيرًا تحرروا في "صفقة شاليت" في تشرين األول    49وبينت أن  
 ابقة. ، وأعادت لهم األحكام الس2014لعام اعتقالهم منتصف ا

 18/7/2022، رام هللا، األيام
 

 معتقال وعائالتهم في سلواد  45تنكيل وترهيب بحق  :نادي األسير .22
هللا بحق  :  رام  االعتقال  عمليات  إن  األسير،  نادي  شمال   45قال  سلواد  بلدة  في  وعائالتهم  معتقال 

م، في إطار جريمة  شرق رام هللا رافقها عمليات تنكيل وترهيب وعنف عالٍّ بحق  المعتقلين وعائالته
، كسياسة ثابتة. وأوضح نادي األسير،  العقاب الجماعي  التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

الت في   الخسارة  حجم  أن   األحد،  صدر  المنازل بيان،  طالت  التي  التخريب  عمليات  جر اء  نتجت  ي 
تناًدا إلى روايات العائالت(.  ومرافق في البلدة، بلغت نحو ربع مليون شيقل )هذه النسبة تقديرية اس 

مع   المواجهة  تصاعد  مع  مؤخرا  تصاعدت  ممنهجة  اعتقال  عمليات  واجهت  سلواد  أن  إلى  وأشار 
هللاا عبد  محمد  الفتى  واستشهاد  من  الحتالل،  والعشرين  الخامس  في  االحتالل  برصاص  حامد   
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يونيو   الم  .2022حزيران/  جن  بالس  المحكومين  عدد األسرى  أن   إلى  بلدة ُيشار  الحياة من  ؤبد مدى 
 أسيرا. 12سلواد 

 17/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 يستخدم ملف العمال كورقة ضاغطة على غزة : االحتالل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين .23
الل بدأ قال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إن االحت: غزة

اد العمال الذين يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بعد وصول أعد 
وبين "العمصي"، في تصريح صحفي،    ألف عامل.  14يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو  

بالعمل بالداخل المحتل لم تأِت من منطلق إنساني، بالسماح لعمال غزة  وال من    أن نوايا االحتالل 
الضغط   من  حالة  لتشكيل  الملف  الستخدام  بل  القطاع،  عن  االقتصادي  العبء  تخفيف  منطلق 

خالل غزة  في  الداخلي  المتوترة.  الشعبي  بملف  وك  األوضاع  تالعب  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  شف 
وأوضح أن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر    تصاريح العمال أربع مرات خالل األشهر الماضية.

 ألف دوالر أمريكي(. 900بلغ ثالثة ماليين شيكل يومًيا )ما يعادل ت
 17/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طوباس ومستوطنون يهاجمون المواطنين غرب أريحاإصابات خالل اقتحام قوات االحتالل ل .24

"األيام": و   مندوبو  الحي  بالرصاص  شبان  أربعة  أمس،  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت أصابت 
وذكرت مصادر طبية أن طواقم اإلسعاف    أحدهم، وشابًا آخر، خالل عملية اقتحام لمدينة طوباس.

تعاملت مع ثال األحمر  الهالل  لجمعية  السفلية،  التابعة  الحي في األطراف  بالرصاص  ث إصابات 
أمني أن وأكد مصدر    ونقلت المصابين إلى المستشفى الحكومي التركي في المدينة، لتلقي العالج..

اعتقال  قو  بهدف  أمس،  فجر  المدينة،  اقتحمت  عسكرية  وقوة  خاصة  وحدات  من  مكونة  إسرائيلية  ة 
من   عدد  أصيب  العملية  وخالل  منزله،  من  طوباس  مواطن  مستشفى  إلى  منهم  ثالثة  نقل  الشبان 

االحتالل. قوات  اعتقلته  ورابع  "متوسطة"،  إلى  بـ"بسيطة"،  إصابتهم  وصفت  أريح  الحكومي،  ا، وفي 
 مستوطنون المواطنين في منطقَتي نبع العوجا وطريق المعرجات غرب المحافظة.هاجم 

للدفاع "البيدر  العام على منظمة  المشرف  مليحات،  نحو    وأوضح حسن  أن  البدو"،    20عن حقوق 
المليحات   مستوطنًا مسلحًا يستقلون عددًا من المركبات هاجموا مساكن المواطنين في منطقة عرب 

وأضاف: إن المستوطنين، بحماية   ، ونفذوا جوالت استفزازية بين مساكنهم، وأرهبوا سكانها.بالمعرجات 
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نبع منطقة  في  بالعربدة  قاموا  االحتالل،  وجيش  شرطة  المركبات   من  على  الحجارة  وألقوا  العوجا، 
 المارة.

 18/7/2022األيام، رام هللا، 
 

 يت الهيا بحرية االحتالل تصّعد اعتداءاتها على الصيادين في ب .25
الشيخ: بيت    خليل  بحر  في  الصيادين  قوارب  باتجاه  أسلحتها  نيران  أمس،  االحتالل،  بحرية  فتحت 

غزة. قطاع  شمال  شهود    الهيا،  لالحتالل وقال  حربيين  زورقين  إن  لـ"األيام"،  الصيادين  من  عيان 
اقتربا من مجموعة قوارب كانت رأسية قبالة منطقتي السودانية والواحة وفتحا باتجاههم األعيرة النارية  

 والقنابل الصوتية بشكل فجائي.
النار لم يسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين الذين لم يكون وا على متن  وأشاروا إلى أن إطالق 

نتيجة   القوارب  أحد  جوانب  في  األضرار  بعض  وجود  إلى  لفتت  محلية  مصادر  أن  إال  قواربهم، 
 إلطالق النار. 

 18/7/2022األيام، رام هللا، 
 

 48فلسطينيي الع : تفشي ظاهرة العنصرية اإلسرائيلية ضدّ العبرية 12القناة  .26
القناة  :  الناصرة أعدته  تقرير  عن    12كشف  المجتمع  اإلسرائيلية،  في  العنصرية  ظاهرة  تفشي 

وفقا لمسح أجراه المركز في تشرين الثاني/ نوفمبر  و   .1948اإلسرائيلي ضد فلسطينيي أراضي عام  
فإن   الماضي،  األماكن    %94العام  للعنصرية في  تعرضهم  أكدوا  العربية  العينة  المشاركين في  من 

 اإلسرائيلي.  عكس المعطى مدى تجذر هذه الظاهرة في المجتمعالعامة، وي
 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ين ين فلسطيني  مصر تفرج عن صياد   .27

أفرجت السلطات المصرية، يوم األحد، عن صيادين فلسطينيين، كانت قد اعتقلتهما بحريتها في  : غزة
العام.   نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش،  أوقات سابقة من هذا  لـ"قدس برس" إن   وقال 

عالء  ومحمد  البردويل،  عدنان  خليل  الصيادين  عن  اليوم،  عصر  أفرجت،  المصرية  "السلطات 
وأضاف عياش: أن "السلطات المصرية اعتقلت الصيادين، قبل نحو شهرين، قرب الحدود   ".البردويل

 المائية بين قطاع غزة ومصر".
 17/7/2022، قدس برس 
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 ترفض العالقة مع االحتالل وتدعو لجبهة عربية مقاومة  اللجنة المصرية لنصرة فلسطين .28

اللجنة مؤتمر  في    أعلن  األمريكية  للسياسة  رفضه  األحد،  يوم  فلسطين،  لنصرة  مصر  في  الوطنية 
المنطقة والعالم، معب ًرا عن رفضه التام ألي  عالقة مع االحتالل اإلسرائيلي، داعًيا إلى تشكيل أوسع  

تدافع   مقاومة،  عربية  المواجهة. جبهة  ميادين  في  والسالح  والموقف،  بالكلمة  وشعبها،  األمة  عن 
مؤتمر اللجنة المصرية في بيان صحفي، على أن  "الوطنية تقوم على االستقالل وهي نقيض   وشد دت 

التبعية، وبالتالي فإن  العدو ألي  مشروع وطني مصري هو االستعمار األميركي وأدواته المتمثلة في 
 والرجعية العربية".  الكيان الصهيوني

 17/7/2022فلسطين أون الين، 
 

 ني: ال أمن وال استقرار بالمنطقة من دون دولة فلسطينية مستقلة العاهل األرد .29

جدة: جزم العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، يوم )السبت(، بأنه ال أمن وال استقرار وال ازدهار 
الف الدولة  قيام  يضمن  حل  دون  من  المنطقة  يشمل  في  أن  وجوب  على  مشددًا  المستقلة،  لسطينية 

وأكد    في المنطقة السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان نجاح الشراكات اإلقليمية.التعاون االقتصادي  
العاهل األردني، في كلمته خالل مشاركته في قمة جدة لألمن والتنمية، أن مشاركة الرئيس األميركي  

 لواليات المتحدة على استقرار المنطقة. جو بايدن في القمة دليل على حرص ا
 16/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 نحن على يقين أننا سنعيد فلسطين إلى أصحابها الحقيقيين ونحن من سيعيد فلسطين   اللواء ابراهيم:  .30

ابراهيم عباس  اللواء  العام  العالم لألمن  المدير  إقليم    احتفال  خالل  أشار  في  الوردانية  بلدة  أقيم في 
إليه على مستوى ترسيم الحدود،الخ هو أقل من حق، هو تسوية"،    روب، إلى أن "ما سوف نصل 

ليس   فحقنا  تسوية،  إلى  نصل  أن  علينا  تفرض  لألسف،  واإلقليمية  الدولية  "الظروف  أن  إلى  الفتًا 
هو  23وال    29الخط   لبنان  في  به  نمر  ما  وكل  موقتة،  تسوية  وهذه  كلها،  فلسطين  هو  حقنا  بل   ،

و  الحقيقيينموقت،  أصحابها  إلى  فلسطين  سنعيد  أننا  يقين  على  فلسطين،  نحن  سيعيد  من  ونحن   ،
يعلنوا   أن  الفلسطينيين  اإلخوة  أدعو  المناسبة،  وبهذه  اسرائيلية،  وليست  فلسطينية،  هي  المياه  وهذه 
حقًا   ليس  االسرائيلي،  العدو  مع  لبنان  عليه  يفاوض  ما  أن  من  الموضوع،  هذا  من  سياسيًا  موقفًا 

ن وأن يستجيبوا، وهذا األمر يساعدنا جدا لعدو، بل هو حق لنا، وأتمنى أن يسمع اإلخوة الفلسطينيو ل
 على المستوى السياسي". 

 16/7/2022، بيروت، النهار
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 "إسرائيل "... نقطة نزاع جديدة بين لبنان و"نفق الناقورة" .31

رضا-بيروت  وإسرائيل  :  نذير  لبنان  بين  الحدودية  النزاعات  عدد  وزير  3إلى  ارتفع  ضم   بعدما   ،
والنقل )ممثل »حزب هللا«( في حكومة تصريف األعمال علي حمية، ملف »نفق   العامة  األشغال 
النزاع   ملفات  إلى  وفلسطين،  لبنان  بين  األربعينات  في  اإلنجليزي  الجيش  أنشأه  الذي  الحديد«  سكة 

 البحري  بين الطرفين.الحدودي البري  و 
لى المساحات البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان »نفق  وضم  حمية النفق، عمليًا، إ

الناقورة المحتل«. وهي مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وبلدة الغجر )في جنوب شرقي لبنان على مثلث 
حات بحرية متنازع عليها يجري التفاوض الحدود مع سوريا وإسرائيل( ونقاط حدودية أخرى، وإلى مسا

لحدود فيها برعاية من األمم المتحدة وتسهيل ووساطة أميركيين. وقال حمية، في زيارة  على ترسيم ا
للنفق، السبت، إن »حقوقنا السيادية هي في قرارنا باستعادة آخر شبر من النفق المحتل، كما هو  

 يضًا«. قرارنا في استعادة حدودنا البرية والبحرية أ
للتنقل    1944و  1942  والنفق شي ده الجيش اإلنجليزي بين العامين لتمرير خط سكة حديد يستخدمها 

مع إعالن دولة إسرائيل، حسب ما تظهر   1948السريع بين لبنان وفلسطين، وُأقفل النفق في العام  
وثائق تاريخية نشرتها وسائل إعالم محلية في وقت سابق. وتشير مصادر ميدانية في الجنوب إلى  

يلية بجدار إسمنتي في وقت سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن  أن هذا النفق »أغلقته القوات اإلسرائ 
اللبنانية«. ال الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود مع وق  بقعة جغرافية تقع داخل األراضي 

وأقفله   اللبنانية،  األراضي  داخل  يقع  النفق  إن  شحيتلي،  الرحمن  عبد  المتقاعد  اللواء  إسرائيل، 
ل، ويحتلون المنطقة التي يقع فيها النفق. مشيرًا إلى أن الجانب اإلسرائيلي  اإلسرائيليون منذ وقت طوي

 ية في هذه النقطة«.»يتعد ى على األراضي اللبنان
 16/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 دول خليجية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية  4مليون دوالر من  100": األيام" .32

تعهدت    -القدس   مجل  4"األيام":  في  بدفع  دول  الخليجي  التعاون  أميركي    100س  دوالر  مليون 
  إضافية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، كانت اإلمارات أعلنت قبل أكثر من أسبوع حصتها منها. 

أن   حين  في  أنه  "األيام"  زالت    100وعلمت  ما  بايدن  األميركي جو  الرئيس  بها  تعهد  دوالر  مليون 
علومات عن كيفية صرف الـ تشفيات القدس لم تتلَق أي مبانتظار موافقة الكونغرس، فإن شبكة مس

وجاء    مستشفيات. 6دول خليجية لشبكة مستشفيات القدس التي تضم    4مليون التي تعهدت بها    100
في بيان مشترك، صدر في ختام قمة جدة، حصلت "األيام" على نسخة منه: "أعرب الرئيس بايدن  
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الخلي التعاون  مجلس  دول  لتعهد  تقديره  بتقديم  عن  دوالر    100جي  القدس  مليون  مستشفيات  لشبكة 
الشرقية، التي توفر الرعاية الصحية المنقذة للحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

ولم يدِل البيان بتفاصيل حول الدول التي ستدفع هذه المساعدة، لكن بيانًا أميركيًا تفصيليًا،    الشرقية".
 ستأتي من اإلمارات والسعودية وقطر والكويت.  لى نسخة منه، أشار إلى أنهاحصلت "األيام" ع

بايدن في   الرئيس  "بعد إعالن  البيت األبيض:  الذي صدر عن  البيان  تموز عن مساهمة    15وقال 
مليون دوالر لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، تعهدت الكويت وقطر والمملكة   100أميركية بمبلغ  

مليون دوالر لكل منها، بمبلغ إجمالي مماثل    25بتقديم  واإلمارات العربية المتحدة  العربية السعودية  
مليون دوالر شبكة   200وأضاف: "ستساعد حزمة مساعداتنا المجمعة البالغة   مليون دوالر". 100قدره 

مستشفيات القدس الشرقية على تحديث بنيتها التحتية، وتحسين رعاية المرضى آلالف الفلسطينيين  
 قية وغزة، الذين يعتمدون على الشبكة في العالج المنقذ للحياة".الضفة الغربية والقدس الشر  في

 18/7/2022، رام هللا، األيام
 

 "إسرائيل"وزير خارجية السعودية: ال يوجد شىء اسمه "ناتو عربي".. وال تحالف خليجي مع  .33

"ناتو عربي"،  ال يوجد شىء اسمه  قال وزير الخارجية السعودي، األمير فيصل بن فرحان، إنه  :  دبي
كما نفى األمير فيصل بن فرحان، في    مؤكًدا أن بالده لم تشارك في أي مشاورات في هذا الشأن.

مؤتمر صحفي على هامش "قمة جدة لألمن والتنمية"، السبت، أنه "لم يكن هناك حديث عن تحالف  
ير فيصل بن  وأوضح األم  دثات".خليجي مع إسرائيل، وإن كان... لم تشارك السعودية في أي محا

فرحان: "لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، ال أعرف من أين جاءت 
وأكد أنه "ال يوجد شىء اسمه ناتو عربي،    هذه األخبار، وال ُطرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها".
السعودي العربية  المملكة  تقريبا خمس  وهذا غير مطروح، لكن طرحت  تكوين منظومة  ة منذ  سنوات 

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن فتح األجواء السعودية أمام مرور جميع    دفاع عربي مشترك".
وقال األمير فيصل بن    الناقالت الجوية، بما فيها إسرائيل، ليس مقدمة لتطبيع العالقات مع إسرائيل.

إسرائ مع  بالتطبيع  عالقة  له  ليس  "هذا  ببفرحان:  مرتبط  هذا  بعبور  يل..  )المرتبط  شيكاغو  رتوكول 
 األجواء الجوية... هذا ليس بأي طريقة مقدمة ألي خطوات إضافية" بشأن العالقات مع إسرائيل.

 16/7/2022سي أن أن، 
 
 
 



 
 
 
 

 

ص            22   5881 العدد:              7/18/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

 ؤكد ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتينتقمة جدة  .34
لألمن والتنمية، ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني  لختامي لقمة جدة  أكد البيان ا:  جدة

العربية. المبادرة  أهمية  على  مشددا  الدولتين،  حل  أساس  على  التي    اإلسرائيلي  القمة  في  وشارك 
عقدت في مدينة جدة السعودية، يوم السبت، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألردن 

والع الومصر  والواليات  اإلجراءات    متحدة.راق  كل  وقف  ضرورة  القمة  في  المشاركون  القادة  وأكد 
ض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها وعلى الدور   األحادية التي تقو 

الفلسطيني وو   الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. القادة أهمية دعم االقتصاد  كالة  كما أكد 
 "األونروا".

 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 : ال تطبيع قبل تنفيذ حل الدولتينالجبير .35

مع   -جدة   مقابلة  في  أمس،  الخارجية،  للشؤون  السعودي  الدولة  وزير  الجبير  عادل  أكد  وكاالت: 
ع مع إسرائيل لن يكون ممكنًا  وأن التطبي  -، أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف السعودية  CNNشبكة  

يتمثل موقفها فيها  وقال إن السعودية تؤيد "مبادرة السالم العربية" التي    إال بعد تطبيق حل الدولتين.
بينما كان   هذا  الجبير  وقال  بدايتها"،  وليس في  العملية  نهاية  يأتي في  إسرائيل  "السالم مع  أن  في 

 الرئيس األميركي ال يزال في جدة.
ع "اتفاقيات إبراهيم" مع دولة إسرائيل من قبل بعض الدول العربية، قال الجبير إنها قرارات وحول توقي

ردًا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أيضًا أن تنضم السعودية إلى هذه سيادية لدول عربية. و 
السالم مبادرة  تنفيذ  فيها  يتم  إلى عملية  بحاجة  أننا  "لقد أوضحنا  أجاب:  نحن    االتفاقيات،  العربية. 

وشدد الجبير على أن السالم مع إسرائيل    ملتزمون بحل الدولتين وهذا هو هدفنا. المطالبة بالسالم".
 "قرار إستراتيجي"، لكن هناك مطالب معينة يجب تلبيتها قبل تنفيذ هذا القرار. 

 18/7/2022، رام هللا، األيام
 

 عن ممارساتها وانتهاك القانون الدولي "إسرائيل"أمير قطر: التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف  .36
ضية الفلسطينية التي  أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضرورة إيجاد حل عادل للق:  جدة

تشغل مكانة مركزية لدى شعوب العالمين العربي واإلسالمي وقوى السالم ألنها عادلة وذات حمولة  
ذاته. الوقت  أمير قطر    رمزية كثيفة في  أمام قمة جدة،  وأضاف  التوتر أفي كلمته  ن أهم مصادر 

هاكاتها للقانون الدولي، والمتمثلة وعدم االستقرار سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانت



 
 
 
 

 

ص            23   5881 العدد:              7/18/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

وشدد على أن الدول    في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض حصار غزة.
عر  سالم  مبادرة  على  أجمعت  إسرائيل  العربية  أن  لمجرد  مبادراتنا  عن  نتخلى  أن  يصح  وال  بية، 

 ترفضها.
 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ولي العهد السعودي: ازدهار المنطقة يتطلب إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية  .37

سلما:  جدة بن  محمد  األمير  السعودي  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد،  ولي  ازدهار  قال  إن  ن، 
للمبادرات  وفقا  الفلسطينية  للقضية  وعادل  شامل  حل  إيجاد  في  اإلسراع  يتطلبان  ورخاءها  المنطقة 

العربية.الشرع السالم  ومبادرة  يوم    ية  بن سلمان،  السعودي محمد  العهد  ذلك خالل كلمة ولي  جاء 
 السبت، على هامش قمة جدة.

 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 طهران تجري مناورات لضرب العمق اإلسرائيلي  .38
كمال خرازي للجزيرة أن بالده باتت    كشف رئيس المجلس اإلستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران

 دولة على عتبة نووية بالمعنى الحقيقي. 
ق  ال  أنه  أكد  لكنه  نووية،  قنبلة  لصناعة  الفنية  القدرات  لديها  إيران  إن  خرازي  بالده  وقال  في  رار 

 بتصنيع القنبلة رغم وجود القدرات الفنية الالزمة لذلك. 
ضرب    بهدف  موسعة  مناورات  إيران  أن  منشآتنا  وأضاف  "استهداف  حال  في  اإلسرائيلي  العمق 

لن    الحساسة". لها  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ودعم  ضعف،  مرحلة  في  إسرائيل  إن  خرازي  وقال 
ف أمننا انطالقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر  يعيدها للصدارة، وإن "استهدا

 على إسرائيل". 
 17/7/2022الجزيرة.نت، 

 
 س وزراء العراق يؤكد أولوية إيجاد حّل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية رئي .39

للق :  جدة ودائم  وعادل  شامل  حل   إيجاد  أولوية  الكاظمي،  مصطفى  العراق  وزراء  رئيس  ضية  أكد 
 الفلسطينية، بما يلبي الطموحات والحقوق المشـروعة للشعب الفلسطيني. 
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ج  قمة  هامش  على  كلمته  في  الكاظمي  العدوانية وشدد  اإلجراءات  جميع  قف  ضرورة  على  دة، 
الشـرعية  قرارات  أساس  على  الصـراع  حل   وأن  الفلسطيني،  الشعب  بحق  واالعتداءات  واالنتهاكات 

 يد لتحقيق االستقرار في المنطقة. الدولية هو السبيل الوح
 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 البحريني يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين العاهل  .40

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن ما عانته منطقة الشرق األوسط، على مدى  :  جدة
ظروف من  تفكيرا    سنوات،  منا  يتطلب  الخطورة،  بالغة  وتحديات  صعبة  واقتصادية  وأمنية  سياسية 

وشدد   لكيفية الخروج من األزمات والصراعات الدائرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.متزنا وعميقا  
بتسوية   الفلسطينية  القضية  قمة جدة، على ضرورة حل  البحريني خالل كلمته على هامش  العاهل 

ودائ العربية.عادلة  السالم  ومبادرة  الدولتين  لحل  وفقا  المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  د وأك  مة 
ضرورة خلق الفرص االقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في  

 تنمية شاملة األبعاد. 
 16/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مؤسسة كويتية توجه رسالة ألمير البالد تؤكد رفضها للتطبيع  28 :الكويت .41

الم:  الكويت  مؤسسات  من  أكدت  الثابت  بالدها  موقف  على  السبت،  يوم  الكويتية،  المدني  جتمع 
وقالت المؤسسات الكويتية، في رسالة    القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

األحمد، إنه "مع زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن، للمنطقة، وارتفاع موجة ألمير البالد الشيخ نواف  
ال مع  القضية  التطبيع  من  والدائم  الثابت  موقفنا  نؤكد  مسبوق،  غير  ارتفاعا  الصهيونية  عصابات 

 الفلسطينية، ورفض أي صورة من صور التطبيع تحت أي مبرر أو مسمى". 
نضاله الحر والمطالبة بتحرير أراضيه المحتلة كافة،    وأشارت إلى أن "دعم الشعب الفلسطيني في 

يقب ال  ومبدئي،  وإنساني  أخالقي  الخضوع".مطلب  أو  التنازل  أو  المساومة  المؤسسات   ل  وأعلنت 
  الكويتية، في بيانها، "رفضها التام والقاطع لتلك الصفقات المشبوهة ومحاولة فرضها كأمر واقع".
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تية أبرزها: جمعية المحامين الكويتية، رابطة االجتماعيين الكويتية، مؤسسة كوي  28ووقع على البيان  
جمعية   الوطني،  للعمل  الكويتية  الجمعية  الكويتية،  المهندسين  جمعية  الكويتية،  الشفافية  جمعية 
الجمعية   الكويتية،  الخريجين  جمعية  "رواسي"،  األسري  لألمن  الوطنية  الرابطة  الكويتية،  الدكتور 

 سات العليا، جمعية المقاصد التعليمية. يتية للدار الكو 
 16/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طلب إسرائيلي رسمي لعبور الرحالت الجوية فوق السعودية ": األخبار" .42

تعتزم شركات الطيران اإلسرائيلية توسيع وفتح مسارات جديدة إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى بعدما  
مام جميع شركات الطيران في خطوة ستوفر تكاليف الوقود وتقل ص ها الجوي أفتحت السعودية مجال

الرحالت. تستغرقه  الذي  ومنافستها    الزمن  »العال«  اإلسرائيليتان  الطيران  شركتا  قدمت  وعليه، 
من    األصغر »أركيا« طلبًا رسميًا بعبور المجال الجوي السعودي، حسب ما أعلنت الشركتان اليوم.

إلسرائيلي يوئيل رازبوزوف، لراديو الجيش اليوم، إن الرحالت الجوية فوق السياحة ا  جهته، قال وزير
  السعودية ستبدأ على األرجح »في غضون أسابيع قليلة« بعد تسوية الخدمات اللوجستية الضرورية. 

 %«.20وأضاف: »ستكون تذاكر الطيران في نهاية المطاف أرخص بنحو 
 17/8/2022، بيروت، األخبار

 
 منظومة الدفاع الجوي   "إسرائيل"عكية يبحث بير لمركزية األمقائد القيادة ا .43

يوم األحد،  وصل قائد القيادة المركزية للجيش األميركي في الشرق األوسط )سنتكوم(، مايكل كوريال، 
ال هي  زيارة  في  أبيب  تل  الجيش  إلى  أركان  رئيس  مع  بحث  حيث  منصبه،  توليه  منذ  له  ثانية 

 مة الدفاع الجوي، والتحديات األمنية المشتركة للجيشين. اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، منظو 
ئج اجتماع المنتدى اإلستراتيجي التشغيلي  في سياق توصيات ونتا  وتأتي زيارة كوريال إلى إسرائيل،

الجوي،   الدفاع  منظومة  أساسي  بشكل  وتناول  الماضي،  يونيو  حزيران/  شهر  عقد  الذي  المشترك 
 اإلسرائيلي.  بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش

وأشار الناطق العسكري اإلسرائيلي إلى أن زيارة كوريال إلى إسرائيل، هي الثانية له إلى إسرائيل منذ 
الشهر   أجري  الذي  المشترك  العملياتي  اإلستراتيجي  المنتدى  الستكمال  وذلك  منصبه،  مهام  تسلمه 

ولى كانت في  أن زيارته األالماضي، حيث تناولت الزيارة بشكل خاص منظومة الدفاع الجوي، علما  
 أيار/ مايو الماضي. 
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األميركية،   المركزية  والقيادة  اإلسرائيلي  الجيش  قيادة  بين  العملياتي  اإلستراتيجي  االجتماع  وبحث 
وإمكانية خوض حرب مشتركة،   الشرق األوسط،  الجيشان في منطقة  تواجه  التي  األمنية  التحديات 

إقليمية، باإلضافة إلى فرص توسيع  ة لسيناريوهاومناقشة االستعدادات العسكرية المشترك ت تصعيد 
 التعاون العسكري. 

 17/7/2022، 48عرب 
 

 جموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة "إستراتيجية وتاريخية" م .44
( "أداني"  مجموعة  "غادوت" Adaniفازت  وشركة  أداني،  غوتام  الهندي،  الملياردير  يملكها  التي   ،)

مليار شيكل، وجرى التوقيع على الصفقة في    3.9ميناء حيفا، بمبلغ    صخصةاإلسرائيلية بمناقصة خ
الماضي. يوم الخميس  يتابعه   إسرائيل،  تويتر، الذي  أداني في تغريدة على حسابه في    636وكتب 

شريكتنا،   مع  إسرائيل  في  حيفا  ميناء  خصخصة  مناقصة  في  بالفوز  مسرور  "إنني  شخص،  ألف 
من الميناء(. ويوجد في ذلك أهمية إستراتيجية وتاريخية هائلة    %30غادوت )التي ستستحوذ على  

، إحدى أعظم هجمات سالح 1918ا، حيث قاد الهنود، عام  لكال الدولتين. أفتخر بتواجدي في حيف
 الفرسان في التاريخ العسكري".

 17/7/2022، 48عرب 
 

 حّل الدولتين  القنصل الفرنسي بالقدس: من غير الممكن تحقيق السالم دون التقدم نحو .45
دون   السالم  تحقيق  الممكن  غير  من  أنه  على  تروكاز،  رينيه  بالقدس،  العام  الفرنسي  القنصل  أكد 
التقدم نحو تحقيق دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسالم وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على  

 بموجب قرارات مجلس األمن الدولي. 1967حدود 
السياسيين والدبلوماسيين ونشطاء المجتمع المدني ، أمام حشد من  تصريحات القنصل الفرنسي العام

الفلسطينيين والفرنسيين، جاءت خالل كلمة في حفل نظمته القنصلية الفرنسية العامة لمناسبة العيد 
 الوطني الفرنسي أو "يوم الباستيل"، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
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ى أرض الواقع يتدهور، ولذلك فإن واجبنا مضاعف، وهذا وقال القنصل الفرنسي العام: "الوضع عل
ما نفعله يوميًا. إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ما زال في قلب األخبار الدولية، وعلى الرغم من  

 د جهودًا دبلوماسية رئيسة". التطورات اإلقليمية فإن هذا الصراع يشه
 18/7/2022رام هللا،  األيام،

 
 من اليقظة في مواجهة معاداة السامية  ماكرون يدعو إلى مزيد .46

معاداة    -بيتفييه  مواجهة  في  اليقظة  من  مزيد  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا  فرنسا: 
  السامية.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثمانين ألكبر عملية اعتقال ليهود في فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، 
اليوم األحد إن األحداث انطلقت آنذاك مدفوعة بالكراهية    شمالي فرنسا  قال ماكرون في مدينة بيتفييه

 ومن معاداة للسامية أصبحت يومية. 
وأضاف ماكرون أن من الممكن االعتقاد بأن كل هذا كان في الماضي لكن معاداة السامية ال تزال 

 موجودة. 
 17/7/2022القدس العربي، لندن، 

 
 تل خارج نطاق القضاء يتم بغطاء رسمي إسرائيلي "األورومتوسطي": تصعيد عمليات الق .47

يتلقاها  -جنيف   التي  الرسمية  التعليمات  إن  اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  قال  وكاالت: 
الجيش اإلسرائيلي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين أدت الستخدام القوة المميتة بشكل ممنهج،  

ح في  الفتة  زيادة  في  تسبب  الذي  األراضي  األمر  في  القضاء  نطاق  خارج  لقتل  ترقى  وادث 
 ينية. الفلسط

تجاه   اإلسرائيلي  الجيش  ينتهجها  التي  للقوة  المفرط  االستخدام  سياسة  أن  األورومتوسطي،  وأوضح 
مدنًيا فلسطينيًّا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب توثيقه،    53الفلسطينيين تسببت بقتل نحو  

 .2022تموز  10 –نون الثاني  كا  1في الفترة ما بين 
األورومتو  المرصد  المعني  بحاالت  وأشار  الخاص  المتحدة  األمم  ر  إلى مقر  وجهها  سطي في رسالة 

تحقيقاته   أن  بنز"،  تيدبال  "موريس  السيد  تعسًفا،  أو  موجزة  بإجراءات  أو  القضاء  خارج  اإلعدام 
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ت سابق من هذا الشهر أظهرت  الميدانية وشهادات جمعها حول حادثة مقتل شاب فلسطيني في وق
 لي تعمدوا استخدام القوة المميتة تجاهه.أن أفراد الجيش اإلسرائي

 17/7/2022األيام، رام هللا، 
 

 ها في "إسرائيل"أوكرانيا تتهم روسيا بتمويل مظاهرات ضدّ  .48
لسان    قلت ن "يديعوت أحرونوت"، على  يفغيني كورنيتشوك،   راني فيكو السفير األصحيفة  أبيب    تل 
الروسية في ق باألعالم  تنظم مظاهرات مناهضة ألوكرانيا في إسرائيل، ممن لوحوا  وله إن "موسكو 

ه مقابل  حيفا، كما تظاهروا أمام السفارة في تل أبيب، حتى أنني سألتهم عن المبلغ الذي حصلوا علي
 خروجهم للتظاهر تأييدا لروسيا، ومناهضة ألوكرانيا". 

ترجمته "عربي تقرير  لروسيا ومعادية ألوكرانيا،  21وأضافت في  تأييدا  المظاهرات جاءت  "هذه  أن   "
روسيا،   أعالم  رفع  وتخللها  أبيب،  وتل  وحيفا  نتانيا  مدينة  شهدته  ما  ومنها  روسيا،  ومولتها  نظمتها 

ذلك   رغم  أنه  الناطقين  زاعما  اليهود  معظم  ألن  االزدياد،  في  آخذ  إسرائيل  في  ألوكرانيا  الدعم  فإن 
غادروا فال   بالروسية  روسيا،  من  شخص  جاء  فإذا  وبالتالي  الشمولي،  نظامها  من  وهربوا  روسيا، 

 معنى له أن يدعم الحرب ضد أوكرانيا". 
 17/7/2022، 21موقع عربي 

 
 بايدن وثمار "المبادرة العربية لالستسالم" .49

 د.عصام شاور 
ق في  العرب  أطلقها  التي  للسالم"  العربية  "المبادرة  إن  قلنا  عاًما  عشرين  بيروت  قبل  هي    2002مة 

تعاملت معها منظمة التحرير بكل  المسمار األخير الذي يدق في نعش القضية الفلسطينية، مع ذلك  
سذاجة، واعتقدت أنها أحدثت اختراًقا غير مسبوق لمصلحة القضية الفلسطينية، ووعدت بجر باقي  

 ل(. الدول اإلسالمية والعربية إلى مربع التطبيع مع دولة االحتالل )إسرائي
تطبيع الكامل مع  مخاوف رئيس السلطة محمود عباس المتأخرة تحققت، إذ إن المبادرة تنص على ال

عام   المحتلة  المناطق  من  الكامل  انسحابه  بعد  السلطة  67االحتالل  رئيس  يخشاه  كان  ما  ولكن   ،
ا إلى  بداًل من تطبيقها من األلف  إلى األلف  الياء  لياء، أي  يحدث اآلن، وهو تطبيق االتفاقية من 

صبحت مجرد سراب وأحالم معكوسة: تطبيع كامل مع االحتالل ثم إقامة دولة فلسطينية، وهي التي أ
 يقظة. 
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عندما سألوا الرئيس األمريكي جو بايدن عن "حل الدولتين" أكد أنه ما زال ملتزًما به، ولكن الوقت 
ى اإلدارة األمريكية، وفي الحقيقة  "ال يسمح" بذلك، أي أن حل الدولتين أو ترويجه لم يعودا أولوية لد 

ما تبقى من الرباعية الدولية خلف ظهورهم، حتى لم يعد إن حل الدولتين نبذه اإلسرائيليون والعرب و 
 له نصيب في المجامالت السياسية.

السؤال الذي يفرض نفسه بعد زيارة بايدن: ما المطلوب من منظمة التحرير والسلطة وأنصار أوسلو؟  
في الجري خلف السراب عشرين عاًما قادمة؟ وهل سيظل الشعب الفلسطيني رهينة    هل سيستمرون 

 هام وأحالم طويلة األمد؟ ألو 
البائسة،  أقلية بتلك االتفاقية  الفلسطيني لم يعلق آماله يوًما على أوهام أوسلو، وإن خدعت  الشعب 

الفلسط اتفاقية أوسلو وعدم إقامة دويلة على أساسها لمصلحة الشعب  يني، ولو أقيمت دويلة  وفشل 
مل في النفوس هو وجود تطور عظيم  فلسطينية لطال عمر الكيان الغاصب لفلسطين، وما يبعث األ

القائم   "الوطني"  ومشروعها  التحرير  لمنظمة  الكبير  السياسي  الفشل  بموازاة  الفلسطينية  المقاومة  في 
أن القادم أفضل للقضية    -ظةولو لح-على التنازالت عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك ال نشك  

 الفلسطينية والشعب الفلسطيني واألمة العربية. 
أ وألنها  لم  التعليق،  تستحق  ال  ألنها  وذلك  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  زيارة  تفاصيل  في  دخل 

تجاهلت باستفزاز أبسط حقوق الشعب الفلسطيني، والرئيس األمريكي الذي ظهر كأنه متحدث باسم  
لق  ي لن يستطيع تغيير ما عجز عنه المحتل اإلسرائيلي نفسه، ولذلك ال يساورنا أي قالعدو اإلسرائيل

 من زيارته ومن تحالفاته ومن وعوده الوهمية للمحتل اإلسرائيلي، وكذلك وعوده التافهة للفلسطينيين. 
 17/7/2022فلسطين أون الين، 

 
 تقود الدول العربية: نتيجة حتمية  "إسرائيل" .50

 علي باكير 
ع من دائرة عالقاتها مع الدول العربية. قبل عقود خلت، اضطرت عد ة خبُر ا ليوم هو أن  إسرائيل توس 

ها،  ضد  الحرب  أثناء  بها  منيت  التي  العسكرية  للهزائم  نتيجة  إسرائيل  مع  التطبيع  الى  عربية  دول 
لعديد من الدول تذهب ا وغياب الخيارات االستراتيجية، والبدائل المتاحة لمواصلة الصراع. أم ا اليوم ف

العربية اليوم متطوعة الى التطبيع مع إسرائيل، بالرغم من أن  هذه الدول كانت قد وافقت على عدم  
التطبيع مع إسرائيل إال اذا نف ذت األخيرة الشروط المطلوبة منها، وهي معادلة ُعرفت باسم األرض  

العزيز ووافقت عليها الدول العربية في  ن عبد  مقابل السالم، وقد مها الملك السعودي الراحل عبد هللا ب
 . 2002قم ة بيروت عام 
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في   يكمن  التساؤل  هذا  على  األجوبة  أحد  اآلن؟  هذا  يحصل  لماذا  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
المقابل فإن  الدول  اليوم مما كانت عليه في ذلك الوقت، وفي  حقيقة أن  إسرائيل في وضع أفضل 

نت عليه حينها. الهاجس األساسي والرئيسي لكل األنظمة العربية هو  م ا كاالعربية في وضع أسوأ م
كيف يمكن أن نبقى في الحكم ألطول فترة ممكنة في ظل غياب الشرعية الداخلية، ومن باستطاعته  
أن يحمينا من المخاطر الداخلية والخارجية. أزمة الشرعية هذه تعم قت مع الثورات العربية التي كانت  

ة فعبمثابة ر  ل على ترد ي األوضاع. بعض األنظمة انسجمت مع النتيجة، واألغلبية قاومتها وانقلب د 
 عليها. 

وبالرغم من زوال خطر الثورات في هذه اللحظة، فإن  سؤال الشرعية وهاجسها ال يزال قائمًا وأقوى  
تي  عية المن أي وقت مضى. العامل الوحيد الذي يوازن هذه المخاوف هو الدعم الخارجي أو الشر 

هناك   أن   بدا  أوباما،  إدارة  عهد  منذ  لكن  األمريكية.  المت حدة  الواليات  من  غالبًا  الخارج،  من  تأتي 
تعد حماية  ولم  الخليج،  بداًل من  الصين  باتجاه  االمريكية  والموارد  الجهود  لتركيز  استراتيجيًا  ها  توج 

وج ه شخصي لعقد صفقة مع  ا عن تهذه األنظمة أولوية لواشنطن. وفضاًل عن ذلك، فقد عب ر أوبام
إيران مهما كل ف الثمن، وهو ما ُفهم منه أن ه سيتخلى عن األنظمة التقليدية في الخليج لصالح اتفاق  
مع إيران. بخالف موقفه من إيران، كان أوباما والعاملون في إدارته يحتقرون الى حد بعيد األنظمة  

أوب العربية ويعتبرونها عالة على واشنطن، وقد شب   الحافلة  ه  بـ"راكبي  له  اما هذه األنظمة في مقابلة 
 مجانًا". 

مع مجيء ترامب لم تتغي ر النظرة االمريكية، وقد عب ر الرئيس األمريكي حينها عن احتقاره لألنظمة  
العربية ال سيما السعودية بشكل أكبر وأكثر مباشرة، لدرجة أن ه راح يسخر منها علنًا وفي احتفاالت 

في وقد  الذهن  جماعية.  المت حدة،  الواليات  الى  المفتاح  هي  إسرائيل  الحاكمة،  لألنظمة  العربية  ي ة 
اقترحت تل أبيب وهي ترى أن  هذه األنظمة في حالة أزمة مع واشنطن؛ أن تقوم هي بالدور األكبر  

طبيع  لتأمين نفوذ لهذه األنظمة داخل واشنطن وتأمين الشرعية الالزمة لالنتقال السياسي، مقابل الت
 عها. وهذا ما حصل بالفعل، لكن تحت غطاء التعاون األمني ضد الخطر اإليراني. م

تعر ضت  ما  اذا  فعاًل  األنظمة  هذه  عن  إسرائيل  ستدافع  هل  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  الثاني  السؤال 
للتهديد؟ الجواب على هذا السؤال هو ال ونعم في نفس الوقت. ال، بمعنى أن  إسرائيل لن تنخرط في  

للدفاع عن هذه األنظمة أو بالنيابة عنها، فهدفها هو حماية نفسها وليس اآلخرين. ونعم،  أي حرب  
بمعنى أن ها ستفعل كل ما بوسعها لتحافظ على هذه األنظمة قائمة نظرًا للمنفعة التي تحصل عليها  

ه األنظمة   عن هذ منها، وهذا يعني أن ها ستدفع الواليات المت حدة و/أو غيرها من الدول للدفاع دوماً 
لكن   الوضع.  لهذا  نموذجا  ُتعد   الحالة  هذه  المصرية في  التجربة  ولعل   تغيير محتمل.  أي  وجه  في 
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الجدير بالذكر أن  حرص إسرائيل على بقاء هذه األنظمة ال يمنع في النهاية من انهيارها، بل ولربما  
 يخ لنا في حالة إيران.ا التار عج ل في ذلك إذا ما أخذنا بعين االعتبار التجربة التي يقد مه

األمر   فعلت  عربية  غير  أخرى  دول  فهناك  إسرائيل،  مع  التطبيع  في  المشكلة  وما  قائل:  يقول  قد 
-نفسه، تركيا مثاًل؟ الحقيقة أن  هذا القياس مضلل الى حد بعيد لعدد كبير من األسباب؛ من بينها  

الحصر ال  المثال  سبيل  المبادر   -على  تطرح  لم  تركيا  العربأن   مع  ة  تطب ع  ولم  عنها،  وتتراجع  ية 
رات غير سوية. فضاًل عن ذلك، فإن  تطبيعها مع إسرائيل لم يأت   إسرائيل سر ًا أو تحاول إيجاد مبر 
نتيجة لهزائم عسكرية ضدها، أو لغياب الشرعية الداخلية للنظام السياسي. وفي جميع األحوال فإن   

ما بوسعها لتعرقل حصولها   -م من العالقات بينهمابالرغ -  إسرائيل تنظر الى تركيا كند، بل وتحاول
 على دعم سياسي غربي أو تزع مها للنظام اإلقليمي أو حصولها على أسلحة. 

وال   تأكل،  حتى  تزرع  وال  تصد ر،  حتى  تنتج  ال  العربية  االنظمة  ان   نعترف  أن  علينا  المقابل،  في 
لها   داخلية  شرعية  وال  نفسها،  عن  تدافع  حتى  تقد  تصن ع  ستفعله  حتى  ما  إلسرائيل.  كند  نفسها  م 

إسرائيل هو أن ها ستستثمر االنفتاح المجاني عليها لكي تعزل الفلسطينيين، وتتخل ص من أي التزامات  
تجاه إقامة دولتين مستقلتين، وتعزز من موقعها ودورها اإلقليمي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. فضاًل  

سية الى األنظمة  ترول، و عن ذلك، ستستفيد من أموال الب تزيد من تصدير األسلحة والبرمجيات التجس 
العربية، وتستغل التطبيع لتكسر حاجز عزلتها على المستوى اإلسالمي. ولم ا كان هذا الوضع هو  
السائد، فمن الطبيعي أن تقود إسرائيل الدول العربية في نهاية المطاف. لكن السؤال الذي نختم به  

 من؟ ى حساب  هو: الى أين؟ وعل
 17/7/2022، 21موقع عربي 

 
 والسعودية  " إسرائيل"اختراقا  دراماتيكيا  في العالقات بين ال تنتظروا  .51

 يوآف ليمور 
إلى   بايدن  الرئيس  زيارة  أثناء  والسعودية  إسرائيل  بين  العالقات  في  دراماتيكيًا  اختراقًا  انتظر  من 

بعد لخطوات بعيدة األثر، ويتقدمون    فالسعوديون ليسوا ناضجين  المملكة خاب ظنه كما كان مرتقبا.
 ببطء. 

سطحيًا، يحافظون أيضا على سياستهم الثابتة في السنوات األخيرة: لن يتحقق التقدم بين الدولتين إال  
 بعد تنفيذ "المبادرة السعودية" التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ية أخرى. دليل علني واحد على ذلك هو اإلذن الذي الموقف الرسمي توجد سعود لكن من خلف هذا  
ثمة أدلة أخرى بقيت خلف الكواليس: من زيارات    أصدرته لعبور الطيران اإلسرائيلي سماء المملكة.
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والتكنولوجية   األمنية  الصفقات،  من  طويلة  سلسلة  وحتى  السعودية،  إلى  اإلسرائيليين  المسؤولين 
لعالقات بين بايدن وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن تحسين ا مجاالت أخرى. أساسا، وفي 

 ال بد سيساعد في هذا التقدم.
بايدن إنه واجه محمد بن سلمان في موضوع  هنا أيضا، سطحيا، بقيت األطراف على حالها. قال 

األميرك الرئيس  واجه  إنه  العهد  ولي  رجال  وقال  خاشقجي،  جمال  الصحافي،  موت قتل  بقضية  ي 
 رين أبو عاقلة. الصحافية شي

للواليات   بكثير.  أكثر  مثمرة  األجواء  كانت  هذه  الرسمية  الروايات  خلف  من  بأنه  االفتراض  يمكن 
المتحدة مصلحة في أن تزيد السعودية جدًا إنتاجها من النفط كي تساعد على تخفيض أسعاره في  

مع   العالقات  تحسين  في  مصلحة  وللسعوديين  ناحالعالم،  من  إسرائيل،  جسر  واشنطن.  هي  يتهم، 
 حيوي لألذن األميركية، والعبة أساسية في االستقرار اإلقليمي. 

والى جانبهما معظم الدول في المنطقة، ممن شارك زعماؤها، أول من أمس في القمة مع   –الدولتان  
المنطقة  -بايدن في  المعادية  المحافل  ضد  المشترك  بالمحور  قدما  الدفع  رأسها  سيحاولون  وعلى   ،
 إيران. 

صب وبي إبراهيم  اتفاقات  دول  تواصل  سرًا،  إسرائيل  مع  عالقاتها  إبقاء  على  السعودية  تحرص  نما 
األمنية   العالقات  في  آخر  مدماك  هي  المغرب  إلى  كوخافي  األركان  رئيس  فزيارة  فيها.  المضمون 

 المتوثقة بين الدولتين. 
البحرين، سيستق أجراها في  التي  الزيارة  أيضومثل  الرباط  والتبجيل:  بل كوخافي في  التشريف  بكل  ا 

للمغرب مصلحة في أن تتلقى من إسرائيل مساعدة وأذونًا لصفقات في جملة مجاالت ستدفع بعضها  
 قدما أثناء الزيارة. 

السياسية   الساحة  تنشغل  الساحة    –وبينما  إلى  دوما  هو  كما  تجر  اإلقليمية،  باالستراتيجية  األمنية 
 المحلية.

 ائيل اليوم" "إسر 
 18/7/2022هللا،  ، راماأليام

 
 قمة طهران: تفاُقم التحديات األمنية أمام إسرائيل  .52

 يوسي يهوشع 
في   إلسرائيل  حقيقية  بشائر  دون  األوسط  الشرق  إلى  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  زيارة  انتهت 

الجمعة   يوم  أحرونوت«،  »يديعوت  بل غتنا  مثلما  اإليراني،  وزير    الماضي.الموضوع  قال  ومثلما 
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السعودي، أول من أمس، فإنه ال توجد اتفاقات للتعاون مع إسرائيل في هذا الموضوع، ال  الخارجية  
 قبل القمة وال بعدها. 

لم يتحقق االختراق الذي أملت إسرائيل في تحقيقه مع السعوديين، وستتفاقم المشاكل األمنية، التي  
 د، يائير البيد.قادمة، وستتحدى رئيس الوزراء الجديتقف أمامها في الفترة القريبة ال

الرئيس  فيها  سيشارك  والتي  طهران،  في  القمة  هو  اآلن،  العيون،  إليه  تتطلع  الذي  المهم،  الحدث 
 الروسي، فالديمير بوتين، والرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

جيك   منشورات  إير وحسب  فإن  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  إلى  سالبيان،  تنقل  أن  تعتزم  ان 
 روسيا مئات الُمسيرات بما فيها مسيرات »انتحارية« بهدف استخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وعلى حد زعمه، فإن طهران ستدرب جنودًا روسًا على استخدام المنظومات الجديدة. ويدور الحديث 
 ت توجد لدى قوات »حزب هللا« في لبنان أيضا. بالمناسبة عن أدوا

 اإليرانيون، لكن كشفت الواليات المتحدة، أول من أمس، تفاصيل أخرى تعزز المعلومة.نفى 
بزعم األميركيين فإن وفدًا من مسؤولين روس كبار وصل، الشهر الماضي، إلى إيران بهدف فحص  

 إمكانية شراء المسيرات من إنتاج طهران.
ون موسكو ملتزمة أكثر بالمصالح  لصفقة إيران موردة سالح لروسيا. نتيجة لذلك، ستكتجعل هذه ا

وعليه، ففي أوساط المحافل األمنية في    اإليرانية في الشرق األوسط، بما فيها تلك المتعلقة بإسرائيل.
 الكريا في تل أبيب ومحافل سياسية في القدس يوجد قلق كبير من هذه القمة. 

لإليرانيين   نشاط ساليمكن  الروس  يقيد  أن  بالمقابل مثال  يطلبوا  الجو اإلسرائيلي في سورية،  أن  ح 
له مثلما    والذي يستهدف ضمن أمور أخرى قواتهم. وهذا طلب ليس غير معقول ويجب االستعداد 

بإسرائيل. تمس  تعاون  لمظاهر  االستعداد  بجدية    يجب  لها  نستعد  أن  يجب  التي  اإلضافية  الساحة 
 إسرائيل.  »حزب هللا« هو اآلخر يعد تهديدا مركزيا على دولةأكبر هي لبنان. 

تحدث رئيس التنظيم، حسن نصر هللا، بشكل »متطرف« تجاه إسرائيل حتى بمقاييسه، في خطاب 
 ألقاه، يوم األربعاء الماضي، بشأن آبار الغاز اإلسرائيلية.

تالية: سنصل إلى كريش وإلى ما فقد أعلن أن »رسالة المسيرات هي مجرد البداية. سجلوا المعادلة ال
ما بعد كريش. نتابع كل الحقول، اآلبار، والطوافات على طول الحدود. إذا كنتم  بعد كريش وما بعد  

تريدون أن تمنعوا لبنان من تحقيق حقه في إنقاذ نفسه من خالل استخراج النفط والغاز، فلن يتمكن  
النفط والغاز«. فاحيا جدا لنصر هللا، يحظى بريح إسناد من  ُيعد هذا تصريحا ك  أحد من استخراج 

هذه الريح هي أغلب الظن تلك التي خلقت الدافعية   التي تصبح، اآلن، العبا أهم في المنطقة.إيران  
إلطالق الصواريخ نحو عسقالن وقاطع لخيش، ليلة الجمعة. والتقديرات في الجيش اإلسرائيلي هي  
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ومن    ا تعلمنا هذه السنة فإنها تتحكم جيدا في المنطقةأن »حماس« لم تنفذ إطالق النار ولكن مثلم
 أطلق النار لم يفعل ذلك دون إذنها حتى وإن كان بالصمت.

كما أن »حماس« هي من دفعت ثمن الهجوم. أثناء الليل ُنفذت غارتان مهمتان ضد وسائل إنتاج  
 « لدى  القوى  تعاظم  بمساعي  جدا  تضر  إصابات  وأحدثت  المدى،  بعيدة  تمهيدًا  الصواريخ  حماس« 

التالية مع إسرائيل. النقد الذي جاء أساسا من سكان غالف غزة  في    للمواجهة  الجيش لم يستطيبوا 
على أن الجيش اإلسرائيلي اختار أال يدمر موقع »حماس« أمام نتيف هعسرا. زعم السكان هو أن  

لى االدعاءات رد ضابط كبير ع  الجيش يخسر في معركة الوعي حيال »حماس«، وثمة معنى لهذا.
طنا في    16أنه ببساطة غير مهم من ناحية عملياتية. »أنزلنا  وقال إن تجاهل هذا الموقع يدل على  

من ناحية عسكرية    هجمتين على مواقع إنتاج في غزة. هذا أكثر أهمية من الموقع«، ادعى الضابط.
العام   المتماثلة في  المواجهات غير  وجد أهمية كبيرة جدا  ت  2022يحتمل أن يكون محقا. ولكن في 

الوعي على  تؤثر  ألعمال  أدوات   أيضا  تستغل  لكنها  عملياتيًا  مريحة  كانت  وإن  التي  العدو  تجاه 
وفي هذا الملعب ال يزال الجيش اإلسرائيلي متخلفا. بعض أعضاء    إعالمية ألجل رواية قصة نصر.

 هيئة األركان يستخفون بهذا الموضوع المهم جدًا، وهذا خطأ.
 »يديعوت« 

 18/7/2022، رام هللا، األيام
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