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 27 :كاريكاتير

*** 
 

 مسيرة لعوائل إسرائيليين أسرى لدى حماس للضغط على حكومتهم إلعادتهم  .1
خاصة كتائ   :ترجمة  أسرته  والذي  غولدن  هدار  اإلسرائيلي  الجندي  عائلة  خالل  أعلنت  القسام  ب 

وبحسب    ، مسيرة تستمر عدة أيام حتى تصل إلى حدود القطاع.2014العدوان على قطاع غزة عام  
موقع واي نت العبري، فإن عائلة غولدن ستنظم المسيرة بمشاركة عدد من النشطاء وعوائل أسرى  

آخرين مرور    إسرائيليين  مع  حماس،  شا  8لدى  وأرون  غولدن  الجنديين  أسر  على   ؤول. سنوات 
 وستطالب العائلة، الحكومة اإلسرائيلية بالعمل على عودة األسرى اإلسرائيليين لدى حماس.

 24/7/2022، القدس، القدس

 
 يجتمع مع العاهل األردني  عباس .2

األردني الملك عبد هللا  يوم األحد، مع العاهلمحمود عباس،  يةفلسطينال السلطة اجتمع رئيس : عمان
األر الثاني العاصمة  في  عمان.،  المتعلقة  عباسوأطلع    دنية  التطورات  آخر  على  األردن،  ملك   ،

وبحث   بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
، وآخر التطورات السياسية  كة بين البلدينة والقضايا المشتر ، والعاهل األردني، العالقات الثنائي عباس

 قة. في المنط
وجرى خالل اللقاء بحث زيارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى المنطقة، ونتائج قمة جدة التي أكدت 

الدولية. الشرعية  الفلسطينية وضرورة حلها وفق قرارات  القضية  األردن    عباسواتفق    مركزية  وملك 
 بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.  على استمرار التنسيق المشترك

 24/7/2022نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ة األ وكال
 

 تدين جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي في نابلس  السلطة الفلسطينية .3
رئاسة:  رام هللا باسم  الناطق  الفلسطينية  أدان  عبد   السلطة  الشابين  اغتيال  جريمة  ردينة،  أبو  نبيل 

فجرا، وحمل حك نابلس  في  العزيزي  ومحمد  عنها. الرحمن صبح،  الكاملة  المسؤولية  االحتالل    ومة 
وأكد أبو ردينة في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، يوم األحد، أن تلك الجرائم لن تقهر شعبنا، ولن  
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عزيمته. من  عدوان    تفتت  "استمرار  إن  حكومات  وقال:  على  غريبا  ليس  شعبنا  على  االحتالل 
 اء االحتالل وتحقيق السالم العادل". االحتالل، وإن المنطقة ستبقى في دوامة العنف حتى إنه 

التي من جهته،   الجريمة  الشيخ،  الفلسطينية حسين  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمين سر  دان 
وحمل الشيخ االحتالل مسؤولية تداعيات هذه    نابلس،.  ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة

لفلسطيني هي الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب  الجريمة، وأكد ان الحماية الدولية لشعبنا ا
 بحقه. 

 24/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ركانالشاعر لـ"قدس برس": ما جرى معي محاولة اغتيال مكتملة األ  .4
ف:  نابلس والقيادي  األسبق،  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  نائب  الشاعر،  الدين  ناصر  الدكتور  ي  قال 

وأضاف الشاعر، في تصريح    حركة "حماس"، إن "ما جرى معه هي محاولة اغتيال مكتملة األركان".
ووجه الشاعر   خاص لـ"قدس برس"، أنه "تعرض لوابل من الرصاص، ولوال لطف هللا لكان قد قتل".

وإنما   بعد الحادثة رسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائال: "الوحدة الوطنية، ليست مجرد شعار نرفعه،
التهديدات". ترهبنا  ولن  بدمائنا،  عليه  نبخل  وال  به  نلين  وال  عنه  نحيد  ال  وعمل  على   إيمان  وأكد 

وأخالقي، وهذا ما تعهدت به "ضرورة محاسبة المجرمين، وأن مالحقتهم حق ومطلب قانوني وشرعي  
 أعلى المستويات.. ولن نحيد عنه". 

 23/7/2022، قدس برس
 

 لية ستؤثر على نسبة صرف الرواتب ي أزمة ماغزة: نعانفي  "مالية"ال .5
، أن لجنة العمل الحكومي في السبت   "شينخوا": أعلن مسؤول حكومي في قطاع غزة، امس  -غزة  

مالية ستؤثر ع أزمة  تعاني من  الموظفين.القطاع  المالية    لى نسبة صرف رواتب  وقال وكيل وزارة 
في   الحكومي  العمل  لجنة  إن  للصحافيين،  الباشا  وزارته  عوني  أن  مؤكدا  مالية،  أزمة  تعاني  غزة 

وذكر الباشا أن أسباب األزمة هي تحمل المؤسسة الحكومية في غزة عددا   تسعى جاهدة لتجاوزها.
ع وخاصة المحروقات للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم  من الزيادات في أسعار عدد من السل

المحلية    الشهور األخيرة لالستدانة من البنوكوأوضح الباشا أن وزارته اضطرت خالل    العجز المالي.
   )الوطني اإلسالمي واإلنتاج( حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد.
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الي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات  وأكد أن وزارة المالية أعدت خطة لتجاوز العجز المي
 مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية. 

 24/7/2022ام، رام هللا، ياأل
 

 المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة األلمانية  .6
لدى  :  رام هللا ألمانيا  وممثل  المالكي  رياض  الخارجية  وزير  الوقع  أوليفر   ةفلسطين السلطة  السفير 

ألمانيا   جمهورية  وحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  مالي  تعاون  اتفاقية  األحد،  يوم  أوفتشا، 
بي   20قيمة  ب التوقيع عليها بشكل سنوي  يتم  اتفاقيات  أنها واحدة من مجموعة  ن  مليون يورو، علما 

 الجانبين األلماني والفلسطيني.
 24/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أبو هولي يدعو لتوحيد الجهود لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض "األونروا"  .7

ائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، ضرورة العمل على تطويق األزمة المالية  ئيس د أكد ر :  القاهرة
لحشد  واآلليات  الوسائل  أفضل  استكشاف  في  البحث  عبر  "األونروا"  وكالة  تعيشها  التي  الخانقة 

وأشار أبو هولي، خالل كلمته في الجلسة االفتتاحية    الموارد المالية بما ال يؤثر على قرار تفويضها.
الدول العربية    جامعةب( لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين التي عقدت األحد،  108لدورة الـ )ل

مساهماتها   قيمة  من  المتحدة  األمم  رفع  يتطلب  المالية  "األونروا"  أزمة  احتواء  أن  إلى  القاهرة،  في 
لى أساس مالي دائم،  المالية بما يغطي نسبة العجز المالي في الميزانية االعتيادية ووضع الوكالة ع

 من خالل توسيع قاعدة المانحين وتأمين تمويل كاف ومستدام.
يضمن  وق بما  السياسي  الدعم  في حشد  والرؤى  الجهود  توحيد  المضيفة على  الدول  مع  "نعمل  ال: 

تبدأ من حزيران   "األونروا" لثالث سنوات جدد  تفويض  بأغلبية ساحقة على تجديد    2023التصويت 
، مشددا على ضرورة التمسك باألونروا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في  2026وحتى حزيران  
محا وجود  وفق  ظل  الالجئين  لقضية  عادل  حل  إيجاد  قبل  الغوث  وكالة  إلنهاء  إسرائيل  من  والت 
 الشرعية الدولية.
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واألزمات  المالية  "األونروا"  أزمة  ظل  في  الفلسطينية  المخيمات  تواجه  التي  التحديات  إلى   وتطرق 
عن والبطالة  الفقر  معدالت  وارتفاع  المضيفة،  العربية  الدول  تشهدها  التي  في  80  االقتصادية   %

منها،   يقتاتون  ثابتة  مالية  موارد  وجود  وعدم  الرئيسية  رزقهم  مصادر  وفقدانهم  الالجئين،  أوساط 
 ها.وارتفاع أسعار السلع األساسية، ما يستوجب تدخل كل األطراف لمعالجتها وإيجاد الحلول ل
 24/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 : جرائم االحتالل لن توفر إلسرائيل هروبا آمنا من استحقاقات السالم "الفلسطينية "الخارجية .8

قالت وزارة الخارجية إن جرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا لن توفر إلسرائيل هروبا آمنا من  :  رام هللا
السالم، تكريس    استحقاقات  بهدف  االحتالل  سياسة  من  جزءًا  يشكالن  والتصعيد  العنف  ودوامة 

األمني   السياسية. المدخل  والحلول  المداخل  واستبعاد  وإزاحة  الفلسطينية  القضية  مع  التعامل    في 
وأدانت الوزارة، في بيان، صدر عنها األحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل فجرا في 

، والتي أدت إلى استشهاد الشابين محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، واعتبرتها حلقة  مدينة نابلس
 سلسلة طويلة من جرائم االحتالل وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين.في 

 24/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ي نابلس إصابة في اشتباكات مسلحة مع االحتالل ف 19شهيدان و .9

وأصيب  :  نابلس األحد،  اليوم  فجر  األقصى،  شهداء  كتائب  من  مقاومان  في   19استشهد  مواطًنا، 
الغربية   الضفة  شمال  نابلس  مدينة  في  الصهيوني،  االحتالل  قوات  مع  اندلعت  مسلحة  اشتباكات 

الرحمن صبح ) الشابين عبد  الفلسطيني، عن استشهاد  الهالل األحمر   29المحتلة. وأعلنت جمعية 
عامًا( برصاص قوات االحتالل، خالل االشتباكات العنيفة التي دارت   22د العزيزي )عامًا(، ومحم

قرابة   واستمرت  القديمة  البلدة  مع    ساعات.  4في  تعاملت  أن طواقمها  الجمعية،  إصابة    19وبينت 
 مصابين منهم بأنهم خطيرة.  3بالرصاص الحي، وصفت حالة  10خالل المواجهات، منها 

أن اشتباكات وقعت بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مدينة نابلس، تبعها    صادر محلية،دت موأفا
وسط  القديمة،  بالبلدة  الياسمينة  حارة  حاصرت  محاور،  عدة  من  العسكرية  اآلليات  عشرات  دخول 

االستطالع. لطائرات  من    تحليق  أكثر  استمرت  عسكرية  حملة  بعد  االحتالل  قوات   3وانسحبت 
 اصلة. ساعات متو 
وات االحتالل بوقوع اشتباكات مسلحة مع الشهيدين، اللذين تحصنا في أحد المنازل، وألقوا  واعترفت ق

وبين جيش االحتالل، في بيان له، أن قواته   العبوات الناسفة، وأطلقوا الرصاص تجاه جنود االحتالل.
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وفه،  قع إصابات في صفخاضت اشتباكًا عنيفًا مع مسلحين آخرين حضروا للمكان، زاعمًا أنه لم ت 
 وأنه ضبط أسلحة وذخيرة في المنزل الذي تحصن فيه الشهيدان. 

األقصى   شهداء  كتائب  نعت  جهتها،  عناصرها،    –من  من  إنهما  وقالت  الشهيدين  نابلس،  كتيبة 
 وارتقيا خالل اشتباكات مسلحة مع جيش االحتالل في مدينة نابلس. 

 24/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ضح أن الجانب اآلخر ال يفهم إال لغة المقاومة" لول: "من الواعاال .10

الشابين صبح، والعزيزي  معلقا على استشهاد    قال نائب رئيس حركة »فتح«، محمود العالول  رام هللا:
برصاص قوات االحتالل: »إنها جريمة كبيرة. ما جرى غير معقول. كم كبير من القوات اإلسرائيلية  

كبيرة   أجزاء  القديحاصرت  البلدة  لقد من  والناس.  البيوت  على  النار  بإطالق  وبدأت  نابلس  في  مة 
البيوت   من  وعدد  خطيرة،  بحالة  وجرحى  شهيدان،  هناك  الكتف.  على  محمولة  استخدموا صواريخ 

وأضاف: »هذا درس مهم. كنا نعتقد بأن الحراك السياسي الذي شهدته المنطقة    المحترقة والمدمرة«.
الماضية الفترة  يؤدي    في  السياسي ربما  الردع  من  شيء  أو  الوطن  في  الهدوء  من  ما  شيء  إلى 

إلسرائيل، لكن على ما يبدو ال جدوى من هذه الزيارة ال بايدن وال غيره، وواضح أن إسرائيل مستمرة  
هذا  أن  تمامًا  قدرنا... وواضح  هذا  لكن  إنه شيء مؤلم،  الفلسطيني.  الشعب  الجرائم ضد  بارتكاب 

ال   وسيلة  االحتالل  وشدد توجد  الجرائم«.  ارتكاب  سوى  يعرف  ال  ألنه  مقاومته.  إال  معه  للتعامل 
جاء  أي حراك  يوجد  ال  ألنه  المعادلة؛  كل  في  النظر  ستعيد  الفلسطينية  »القيادة  أن  على  العالول 

 بنتيجة. ال توجد لغة تفاهم مع إسرائيل إال مقاومتها«. 
 25/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 بلس وتدعو لتصعيد المقاومة يدي ناعي شه الفصائل تن .11

على   -غزة  ردا  االحتالل،  مع  المواجهة  تصعيد  إلى  الفلسطينية  الفصائل  دعت  العربي”:  “القدس 
استشهاد اثنان من نشطاء المقاومة الفلسطينية، خالل التصدي لعملية اقتحام إسرائيلية لمدينة نابلس  

الغربية. الضفة  حماسوأدانت    شمال  ل  حركة  العلى  وصفتها  سان  ما  برهوم،  فوزي  باسمها  ناطق 
الغادرة”.  آلة االحتالل  الذين اغتالتهم  الفلسطينيين  المقاومين  ثلة من    بـ”عملية االغتيال اآلثمة بحق 
وقال “مدن الضفة الغربية ستكون محرمة على االحتالل كما غزة بفعل المقاومة الفلسطينية ورجالها  

 األبطال”. 
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النا القانوع “إن المواجهات المستمرة في الضفة المحتلة،  م الحر طق باسوقال أيضا  كة عبد اللطيف 
تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إال بزوال االحتالل وستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية  

 عن االنكسار”، وأكد أن المقاومة ستتواصل “حتى إفشال أهداف االحتالل وكنسه عن كل أراضينا”. 
أن “جذوة المقاومة ستبقى مستمرة تزلزل أمن  ،  وأكدت في بيان،  ، شهيَدي نابلسدالجها  حركة ونعت  

قوة وعنفوان”.  بكل  اإلرهابية  لقواته  الجهاد   االحتالل وتتصدى  لاللتفاف  ،  ودعت  الفلسطيني  الشعب 
الدعم   وتوفير كل سبل  والكرامة،  قوة عن األرض  أوتوا من  ما  بكل  يدافعون  الذين  المقاومين  حول 

 مات الصمود في وجه االحتالل من أجل القيام بواجبهم الجهادي األصيل.ة ومقو الحمايو 
أن "هذه الجريمة وكل جرائم االحتالل    -في بيان -شهداء نابلس، وأكدت   الجبهة الشعبيةكذلك نعت  

 تستوجب تصعيد المقاومة". 
نابلس وجنين    شهيدي نابلس، ووجهت التحية إلى أبطال  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينونعت  

ببسالتهم   إن  قالت  الغازية،  الذين  الخاصة  وقواتها  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  حسابات  “أربكوا 
 وبشجاعتهم فوتوا على االحتالل ارتكاب مجزرته بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”. 

نعت   المقاومة كما  “السواع  لجان  وباركت  نابلس،  الثائ شهيدي  الفلسطينية  الضفة  المقاومة في  رة”  د 
فداء للقوات الصهيونية الخاصة التي اقتحمت مدينة نابلس جبل  التي قالت إنها “تصدت بكل بطولة و 

ودعت أبطال الشعب الفلسطيني وثواره ومقاوميه إلى “إشعال األرض براكين  ،  النار والثورة والفداء”
طين من دنس  ة الغزاة حتى تطهير كل شبر من أرض فلسغضب وثورة تحت أقدام المحتلين الصهاين

 الصهاينة الفاشيين”. 
 24/7/2022القدس العربي، لندن، 

 
 جيش االحتالل يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة لحركة حماس  .12

لصالح   وذخائر  أسلحة  لتهريب  محاولة  أحبطت  البحرية  قواته  إن  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  قال 
نها  ينيين "المزاعم اإلسرائيلية"، وأكد "أاضية، فيما نفى اتحاد الصيادين الفلسطحركة حماس الليلة الم

 ال أساس لها من الصحة". 
وحسب بيان الناطق العسكري، فقد ُرصد زورق فلسطيني لدى خروجه من المياه اإلقليمية المصرية  

ى متنه في الفرار  نحو شواطئ قطاع غزة، حيث ُأطلقت النيران عليه وأغرق، فيما نجح من كانوا عل
وقال متحدث باسم جيش االحتالل إن الزورق جاء  طاع، حسب وصف البيان.سباحة إلى شواطئ الق

من مصر، وأفلت من الطوق البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وأطلقت البحرية النار  
التوقف. لطلب  طاقمه  يستجب  لم  عندما  ال  عليه  الصيادين  اتحاد  قال  المقابل،  إن  في  فلسطينيين 
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الز  كانا على متن  المتوسط وسبحا صيادين  البحر  مياه  قفزا في  البحرية    ورق  تقصفه  أن  قبل  للبر، 
ونقلت رويترز عن رئيس اتحاد الصيادين نزار عياش قوله إن الزورق احترق بالكامل،    اإلسرائيلية. 

 وإنه يعتقد أنه قد يكون غرق لكن الصيادين قفزا منه وسبحا إلى الشاطئ. 
 24/7/2022.نت، الجزيرة

 
 اء محاولة تنفيذه عملية طعنوب نابلس بادعاعتقال شاب جن .13

استهدف :  محمود مجادلة تنفيذ عملية طعن،  بادعاء محاولته  األحد،  فلسطيني، مساء  اعتقل شاب 
الضفة   نابلس، شمالي  مدينة  بالقرب من حاجز زعترة جنوب  االحتالل،  قوات  عناصر من  خاللها 

مة محاولة  ني بأن المعتقل على حاجز زعترة بتهوأفاد مكتب "إعالم األسرى" الفلسطي   المحتلة.الغربية  
( حامد  الرحيم  عبد  الشاب  هو  عملية طعن،  نابلس.  21تنفيذ  جنوب  قبالن،  بلدة  من  وقال   عاما( 

جيش االحتالل، في بيان مقتضب، إن قواته "حّيدت" فلسطينيا "حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب من  
 صابات في صفوف قوات جيش االحتالل، فيما أشار مفرق ‘تبواح‘". وبحسب البيان فإنه لم يسجل إ

 إلى أن التفاصيل "قيد الفحص".
 24/7/2022، 48عرب 

 
 محكمة إسرائيلية تدين شاًبا من جنين بتنفيذ عملية دهس أدت لمقتل جنديين  .14

خاصة برطعة    :ترجمة  من  كبها  عالء  الشاب  رواية  األحد،  إسرائيلية،  عسكرية  محكمة  رفضت 
، كان حادث سير، وليست عملية  2018مارس/ آذار    13بأن ما جرى معه في  الشرقية في جنين،  

بتعمد    فدائية. كبها  الشاب  أدانت  العسكرية  المحكمة  فإن  العبرية،  معاريف  موقع صحيفة  وبحسب 
طعة قرب الجدار الفاصل ما أدى لمقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح  دهس الجنود عند حاجز بر 

وقبلت المحكمة، موقف النيابة العسكرية بشكل كامل، وأنه   اًل "قومًيا".خطيرة، واعتبرت ما جرى عم
 قام بدهسهم بشكل متعمد بتكراره دهسه إليهم حتى الموت.

 24/7/2022، القدس، القدس
 

 األممية لرفع حصار غزَّة ووقف االستيطان وإدانة جرائم االحتالل حماس ترحب بالدعوة  .15

ادي واالجتماعي لألمم المتحدة؛ في ن عن المجلس االقتصبالقرارين الصادري  ،رحبت حركة حماس
الدَّعوة إلى رفع الحصار عن قطاع غزَّة، والوقف التام ألشكال االستيطان كافة، في الضفة والقدس  

استم وإدانة  والصحفيين.المحتلة،  الفلسطينيين  للمتظاهرين  االحتالل  جيش  وقمع  عنف  وعدت   رار 



 
 
 
 

 

ص            11   5888 العدد:              7/25/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

جرائم التي يتعّرض لها شعبنا دلياًل أمميًا جديدًا؛ يكشف حجم ال  الحركة في تصريح صحفي القرارين
أرضنا   على  االستيطانية  ومخططاته  االحتالل  هذا  شرعية  عدم  مجّددًا  ويؤّكد  ومقدساتنا،  وأرضنا 

 المحتلة.
 24/7/2022حركة حماس،  موقع

 
 : إغالق الوكالة اليهودية للهجرة سيؤثر على العالقات مع روسيا "إسرائيل" .16

يل" في روسيا  رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد من أن حظر "الوكالة اليهودية للهجرة إلسرائر  حذ 
وأعطى لبيد توجهيات إلعداد فريق    سيمثل حدثا خطيرا من شأنه التأثير على العالقات بين البلدين.

وأوضح    الشأن.  قانوني ليكون مستعدا للسفر إلى موسكو فور موافقة روسيا على إجراء محادثات بهذا 
المسألة، مضيفا أن "العالقات لبيد أن الوفد سيبذل "كل ما بوسعه" إلحراز تقدم في الحوار حول هذه  

ألف شخص غادروا   17وتقول وزارة االندماج اإلسرائيلية إن ما يقرب من    مع روسيا مهمة إلسرائيل".
 العدد المسجل العام الماضي. روسيا إلى إسرائيل منذ مطلع العام حتى اآلن، وهو ما يعادل ضعف  

جراء، إذ يتردد أن موسكو غير راضية عن  ويرى البعض أنه ربما تكون هناك أسباب سياسية وراء اإل
 موقف تل أبيب من الحرب في أوكرانيا.

 24/7/2022.نت، الجزيرة
 

 لبيد بعد اشتباكات نابلس: سنهاجم المطلوبين في عقر دارهم .17
اإلسرائيليين،  لبيد، بمواصلة مهاجمة كل من يعمل ضد  اإلسرائيلي، يائير  تعهد رئيس الوزراء   رام هللا:

في   نار  إطالق  عمليات  سلسلة  نفذوا  مطلوبون  فيها  يختبئ  أماكن  األحد،  داهمت،  قواته  إن  قائاًل 
وأضاف لبيد، معقبًا على قتل اثنين من المطلوبين الفلسطينيين فجرًا    نابلس شمال الضفة، وقتلتهم.

بع نابلس  إصابة  في  وننتظر  األيدي  مكتوفي  نقف  »لن  طويلة:  اشتباكات  إسرائيليين  د  وتعرض 
 لألذى، بل سنبادر ونخرج ونؤذي اإلرهابيين في عقر دارهم«. 

 25/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 سالح الجو لحرب متعددة الجهات "عدم جهوزية" جنرال إسرائيلي يحذر من  .18

سالح س«، األحد، إن »قواعد  تسحاق بريك، ، لصحيفة »هآرت قال الجنرال في االحتياط، ي   تل أبيب:
للعدو. وستتعرض لقصف   القادمة هدفًا استراتيجيًا  الجبهات  المتعددة  الحرب  الجو هذه ستشكل في 
صواريخ دقيقة تحمل رؤوسًا حربية بزنة مئات الكيلوغرامات، وكذلك لطائرات مسيرة تطلق يوميًا على  
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ت كهذه، وبالتالي  الكيلومترات«. وقال إن »سالح الجو لم يستعد لهجماهذه القواعد من مسافة مئات  
 فإنه ال يملك ردًا عليها«. 

قال إن الجيش غير جاهز للحرب، ليس فقط بريًا، بل أيضًا على مستوى سالح الجو؛ خصوصًا  و 
فرع  »رئيس  إن  ليقول  الجو،  قواعد سالح  على  بريك  وركز  الجبهات.  متعددة  حربًا  تلك  كانت    إذا 

رتبة مقدم، هو الوحيد الذي يحاول التعامل مع  استمرارية عمل القواعد في سالح الجو، وهو ضابط ب
خطر حرب كهذه، فيما يقف نواب قادة القواعد المسؤولون عن الموضوع، متفرجين، من دون اهتمام  

العليا من فوقه، وال شيء حقيقي يحدث ولن يحدث«.. وكشف بريك أن سالح ال جو  ودعم القيادة 
ال  لخدمات  )باز  خاصة  شركة  مع  تعاقد  سائقي  اإلسرائيلي  أن  بما  لكن  بالوقود.  للتزود  طيران( 

صهاريج الوقود هم جنود في قوات االحتياط في سالح البرية فإنه لن يكون هناك من ينقل الوقود  
الكبار في الضباط  من  عدد  أقوال  إلى  التقويم  هذا  في  يستند  أنه  بريك  وأكد  الطائرات.  سالح   إلى 

اع إليهم،  تحدث  حربيون  طيارون  وضمنهم  اإلسرائيلي  الجو،  الجيش  في  العليا  »القيادة  أن  تبروا 
وسالح الجو منعزلون عن الواقع الميداني المحزن، ويفضلون التأجيل والقول إن كل شيء على ما  

ميركية، للسنوات مليارات دوالر من المساعدات األ  9يرام«. وقال: »لقد رهنوا معظم الميزانية، بمبلغ  
ات حديثة، وال يستثمرون شيئًا تقريبًا في )جهوزية( الوسائل والقوى من أجل شراء طائر األربع المقبلة  

 البشرية التي تسمح باستمرارية العمل الذي يسمح بإقالع وهبوط الطائرات أثناء الحرب«.
 25/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 أكبر من إيران  "حزب هللا"و حماستهديد جيش االحتياط اإلسرائيلي: في قائد  .19

ذر العميد تسفيكا فوجل، في جيش االحتياط اإلسرائيلي الذي شغل في الماضي منصب  تل أبيب: ح
قائد القوات العاملة في قطاع غزة، من أن »حماس« تبذل جهودًا خارقة لتعزيز قواتها، حتى تستطيع  

« في تل أبيب، عقَّب فيه  103ذاعة »إف إم  خوض الحرب القادمة بشكل أقوى. وقال خالل حديث إل 
تهديدًا   يشكل  وسوريا،  وتركيا  وروسيا  إيران  الشر،  تحالف  »تقارب  إن  األحد،  القارب،  تدمير  على 
لمصالح إسرائيل في العالم بطريقة غير مباشرة. والتهديد النووي اإليراني قائم؛ لكن هناك توازنًا في 

اشر واألكثر واقعية إلسرائيل، قادم من »حماس«  تهديد المبأن ال  واعتبر  الردع بين إيران وإسرائيل«.
و»حزب هللا«، وأن تهديدهما هذا يفوق التهديد اإليراني، باعتباره التهديد اآلني واألكثر خطورة؛ »ال  

 سيما أنهما تحوال من تنظيمات )إرهابية( إلى دول معادية على حدود إسرائيل«. 
 25/7/2022، لندن، الشرق األوسط
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 شترك لسالحي الجو اإلسرائيلي واإليطاليانطالق تدريب م .20
د ب ا: أعلن الجيش اإلسرائيلي انطالق تدريب مشترك بين سالح الجو اإلسرائيلي ونظيره    -تل أبيب 

وقال الجيش في تغريدة له إن هذا التدريب، الذي يطلق عليه درع البرق، تشارك  اإليطالي يوم األحد.
، بحسب صحيفة  35دير وطائرات إيطالية من طراز إف  ا   351من طراز إف  فيه طائرات إسرائيلية  

 “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني. 
 24/7/2022القدس العربي، لندن، 

 
 تقر مشروعًا لترميم نهر األردن بعد سنوات من اإلهمال  "إسرائيل" .21

العاد  الحكومة اإلسرائيلية في جلستها  أبيب: صادقت  األحد،  تل  نهر  ية،  لترميم  كبير  على مشروع 
 األردن، من المقطع الذي يتفرع عن بحيرة طبريا حتى البحر الميت، وإنقاذه من الجفاف والنضوب.
النهر   هذا  حياة  هددت  التي  والتأجيل  اإلهمال  من  السنين  عشرات  بعد  المشروع  هذا  جاء  وقد 

ردن كان يصب في البحر الميت أن نهر األ  التاريخي، ومعه تهدد البحر الميت بالجفاف، فالمعروف
مليون مكعب من المياه في السنة، وعلى الطريق يروي البشر والشجر والمزروعات،    700ما يعادل  

وُيثري األرض. وقد نفذت إسرائيل مشروعات كثيرة أدت إلى حرف مسار مياهه وسحبها من سوريا  
سرائيلية، فتقلصت كمية المياه إلى استيطانية إواألردن وفلسطين ونقلها إلى خدمة مشروعات زراعية و 

مليون متر مكعب فقط، وأدى األمر إلى نحول النهر وجفاف البحر الميت. ونتيجة لذلك طرحت   30
عدة مشروعات لتصحيح الغبن، ومن بينها شق قناة بين البحر األحمر والبحر الميت، ومشروع آخر 

مشروعات بقيت حبرًا على ورق، في حين  ولكن هذه اللشق قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت.  
 تفاقمت األزمة، وبات الخطر يهدد النهر والبحر الميت معه.

والمشروع الجديد الذي أقرته الحكومة جاء لينقذ الوضع ولو بشكل مؤقت، وبموجبه تتم زيادة كميات  
إلى   النهر من بحيرة طبريا، لتصل  إلى  المتدفقة  قل، وتحويل  كعب على األمليون متر م  40المياه 

ماليين متر مكعب من مياه الينابيع والجداول الشمالية في منطقة بيسان إلى النهر مباشرة،   10نحو  
ووقف تدفق مياه المجاري العادمة إلى النهر التي تسبب في تلوثه، ونقل مياه بحر محالة إلى النهر، 

بشك مسارها  وتنظيم  حصرها  يضمن  بما  النهر،  ضفاف  وحس وتصليح  علمي.  يجب ل  الخطة،  ب 
ومع أن المشروع يعد إسرائيليًا، فإن الحكومة   .2025االنتهاء من تنفيذ هذه الخطوات حتى نهاية سنة  

ومنظمات   الفلسطينية  والسلطة  األردن  بمشاركة  اإلقليمي  للتعاون  طرحه  أيضًا  قررت  اإلسرائيلية 
 دولية.

 25/7/2022، لندن، الشرق األوسط
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 راهبًا في القدس تحت سمع ونظر شرطة االحتالل  140يعتدون على يهود متزّمتون  .22

العربي”:   -الناصرة  والدولة”    “القدس  للدين  اإلصالحّي  “المركز  لـ  التابع  القضائّي  القسم  أبرق 
للشرطة،   العام  والقائد  ليف،  بار  عومير  االحتالل  حكومة  في  األمن  وزير  إلى  برسالة  اإلسرائيلي 

بحادث االعتداء على عدد من القساوسة في القدس المحتلة    لوقوف والتحقيق تاي، مطالًبا ايعقوب شب 
من قبل شباب يهودي متزمتين )حريديم(، على مرأى ومسمع عدد من أفراد قوات األمن اإلسرائيلية. 

اريخ  وجاء في الرسالة، التي توّجه بها المحامي أوري نيروب من المركز المذكور، أّن الحادث وقع بت
الـ14/7/2022 قرابة  وصل  حيث  وقاموا   140،  المحتلة،  القدس  في  القديمة  البلدة  إلى  وراهًبا  قًسا 

بالحجيج في طريق اآلالم حاملين الصليب، وبعد أن وصلوا إلى الحّي اليهودّي توقفوا في استراحة 
وال وشتمهم  سّبهم  إلى  المتدينين  الحريديم  الشباب  من  عددًا  دفع  مما  السير،  عليهم،  من  بصق 

لصليب حاال.. وشّدد المحامي نيروب على أّن خطورة الموقف تكمن بطول حادث  لبوهم بإزالة اوطا
االعتداء أمام أفراد الشرطة اإلسرائيلية حيث تعّرض رجال الدين، بسبب انتمائهم الديني، إلى اعتداء 

ممكن   عواقب  ومنع  ذلك،  لوقف  فعل  بأي  الشرطة  تقوم  أن  دون  ومحّقر  حدّ مهين  إلى  تصل   أن 
دّي عليهم. وأضاف المحامي نيروب أّن هذه الحادثة ليست فردية، إنما هي جزء من  االعتداء الجس

نيروب في  وّذكر  منذ سنوات.  المنطقة  والمسيحيين في  القدس  الرهبان في  اعتداءات على  مسلسل 
ئيلية، والتي حملت تحذيًرا  للقائد العام للشرطة اإلسرا  23/12/2021السياق الرسالة التي أبرقت بتاريخ  

 االعتدات المتكررة على رجال الدين في المنطقة، ولكن دون جدوى.  من
 24/7/2022، لندن، القدس العربي

 
 تسليح اإلسرائيلي رخصة لقتل الفلسطيني تقرير:  .23

تعكس مشاهد إطالق المصور اإلسرائيلي موشي بن عامي النار على    :محمد وتد   -القدس المحتلة
فلسطي استسهال  شاب  القدس،  في  بجروح  مستوطن  وإصابة  عملية طعن  تنفيذه  بزعم  أيام،  قبل  ني 

الضغط على الزناد من قبل اليهودي صوب الفلسطيني، بذريعة "الخطر على الحياة" أو "الدفاع عن  
تؤش التي  السياسة  وهي  اإلسرائيلي.النفس"،  المجتمع  عسكرة  بلغت  حد  أي  إلى  احتفاء    ر  وجاء 

اإٍلس بن عامي،  الحكومة  به  قام  بما  لبيد،  يائير  األعمال،  وزراء تصريف  رائيلية على رأسها رئيس 
الذي يعمل مصورا صحفيا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إذ وصف بـ"البطل"، ليعكس غياب  

 مجتمع اإلسرائيلي. الحدود بين المدني واألمني في ال
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اإلعالن   مع  المسّلح  اإلسرائيلي  الصحفي  اإلسرائيليين  ويتوافق سلوك  تسليح  الرسمي عن  الحكومي 
األمن   وزارة  أطلقت  حيث  األخضر،  الخط  داخل  األخيرة  الفلسطينية  الفدائية  العمليات  تنفيذ  عقب 

ا للحرس  انضموا  المنزل..  "حراس  الماضي، مشروع  مارس/آذار  في  بغرض الداخلي  اآلن"،  لمدني 
 حرس المدني".حّث اإلسرائيليين على حمل السالح والتطوع في فرق "ال

 
 رخصة للقتل

ألف مدني إسرائيلي لديهم ترخيص بحمل   148وتشير إحصاءات وزارة الداخلية اإلسرائيلية إلى أن  
طة، إضافة السالح، وهذا ال يشمل األسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة الخاصة والجيش والشر 

وخالل فترة  ألفا. 25الذي ُيقدر بنحو  إلى عدد المتطوعين المدنيين في سلك الشرطة واألجهزة األمنية
  429ألفا و 33العمليات الفدائية التي نفذت في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، تم استالم 

شخصا   560ألفا و 14ما اتصل طلبا جديدا من اإلسرائيليين للحصول على تصاريح حمل السالح، بين
رائيلية، وأبدوا استعدادهم للحصول على رخص لحمل  في قسم ترخيص األسلحة بوزارة الداخلية اإلس 

 السالح.
 

 نقطة تحول 
مايو/أيار   الكرامة" في  بـ"هّبة  ُعرفت  ما  أحداث  بسهولة  2021وشّكلت  يتعلق  بكل ما  تحول  نقطة   ،

المل للزيادة  بالنظر  الزناد،  الشرطة الضغط على  أقدم خاللها عناصر من  التي  الحوادث  حوظة في 
ومست القدس اإلسرائيلية،  وفي  األخضر  الخط  داخل  الفلسطينيين  على  النار  بإطالق  يهود  وطنين 

 المحتلة.
 

 مليشيات اللد
اللد،   مدينة  النار في  للمستوطنين مطلقي  الحصانة  المؤسسة اإلسرائيلية  وتوفير  الملف  مهد إغالق 

عص تشكيل  عن  إلى  الدفاع  بذريعة  اللد"،  "حراس  باسم  ُعرفت  مليشيات  المستوطنين  الوجود ابات 
اليهودي في المدينة المختلطة )يسكنها يهود إلى جانب أهلها الفلسطينيين( مقابل ما وصفته بـ"التهديد  

باللد   السكنية  األحياء  داخل  استيطانية  بؤر  بإقامة  التوراتية"  "النواة  لجماعة  ودعما  القديمة  العربي"، 
 .1948في أراضيهم بعد نكبة التي يقطنها أغلبية من الفلسطينيين الذين تمكنوا من البقاء 

 23/7/2022.نت، الجزيرة
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 آالف معلم 6جهاز التعليم اإلسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ .24
التعليم اإلسرائيلية، األحد، أن جهاز التربية والتعليم يعاني نقصا كبيرا في  أعلنت وزارة   :محمود مجادلة

بـ يقدر  التدريسية،  الهيئة  وحاض  6أعضاء  ومربية  معلم  المعطيات  آالف  أظهرت  ما  بحسب  نة، 
لتحسين   مفاوضات  المعلمين  نقابة  تخوض  وفيما  الدراسي،  العام  بدء  عشية  تصدر  التي  الرسمية 

وكشفت المعطيات التي تم الكشف عنها قبل أكثر من شهر من   ك التدريس.أجوز العاملين في سل
ال الهيئة  في  العاملين  عدد  في  النقص  أن  الجديد،  الدراسي  العام  التعليم  بدء  جهاز  في  تدريسية 

وأوضحت الوزارة أن   معلما ومعلمة ومربيا ومربية في رياض األطفال.  5,671اإلسرائيلي يصل إلى  
بيتون، من خالل مدراء    -معت بناء على طلب من وزيرة التعليم، يفعات شاشا  البيانات الجديدة ج

ولفتت   عنها،  اإلعالن  لحظة  حين  في  وصالحة  التعليمية  تمهيدا المؤسسات  يأتي  ذلك  أن  إلى 
 لصياغة خطة إستراتيجية للتعامل مع أزمة النقص الحاد في المعلمين. 

 24/7/2022، 48عرب 

 
 الل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية االحت .25

للقدس  :القدس الشعبي  الوطني  للمؤتمر  العامة  األمانة  المقدسيين    ،دعت  مقاطعة  المواطنين  الى 
  دت في بيان لها، وأك  انتخابات بلدية االحتالل المقرر ان تعقد بعد بضعة أشهر" بداية العام المقبل".

البلدية في أعدادها،   تتعاون مع  التعاطي مع أية قوائم بدأت جهات  يعتبر خرقًا للموقف األحد، أن 
االنتخ لهذه  المقاطع  الثابت  التاريخي  الفلسطيني  كتع المبدئي  االعتراف  ابات  عدم  عن  مكثف  بير 

 بشرعية وجود االحتالل في القدس. 
 2022/7/24، دسالقدس، الق

 
 غرفة   1000: حديقة مائية ضخمة وفندق يضم حوالى القدسمشروع استيطاني في  .26

ميشور أدوميم"  ستيطاني ضخم، في مستوطنة "ية النقاب عن مشروع ا: كشفت مصادر إسرائيلالقدس
الطري القدس، وعلى  وأريحاشرق  المدينة  بين  بناء مجمع    .ق  "سيتم  العبري:  نت"،  "واي  وقال موقع 

فدان، وسيضم ما يقرب   100"سيغطي المشروع مساحة  ضخم على مدى السنوات الثالث المقبلة،  
م  1000من   وحديقة  فندقية،  مع  غرفة  داخلية  مائياً   21ائية  أزياء  منزلقًا  ومجمع  مسابح،  وستة   ،

مقعد، ومجمع مطاعم، وثاني أكبر حديقة ألعاب   4000ومدرجًا يتسع لـ  متر مربع،    8000مساحته  
 في العالم )بعد اليابان(". 

 2022/7/25، األيام، رام هللا
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 ايدن لواشنطن يقرر توسيع االستيطان بعد عودة ب  ياإلسرائيل تقرير: االحتالل .27

المحتلة ومقاومة  أفاد  :  القدس  األرض  للدفاع عن  الوطني  أسبوعي، االستيطانالمكتب  تقرير  في   ،
، أن "منظمات االستيطان اليمينية المتطرفة عادت لتنفيذ وعيدها ببناء مزيد من البؤر،  السبت أصدره  

للمنطقة زيارته  بعد  واشنطن  إلى  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  عودة  "البؤر  موضحًا    .مع  أن 
، قرب رام هللا، وسط الضفة، االستيطانية تتمثل في بؤرتين تابعتين لمستوطنتي )بساغوت وتلمونيم(

جنوباً  الخليل،  في  أربع"  "كريات  مستوطنة  قرب  )بركان ورفافا( وبؤرتين  وبؤرتين قرب مستوطنتي   ،
يد، أعلنت دعمها للحملة  يليت شاكئيلية، أولفت إلى أن "وزيرة الداخلية اإلسرا  قرب سلفيت، شماال".

 ديدة من دون إذن الحكومة التي تشارك فيها". التي يعكف عليها المستوطنون لبناء نقاط استيطانية ج
 2022/7/23، قدس برس

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون ساحة الغزالي في "األقصى" .28

اإلثنين، ساحة الغزالي، يوم  ، الوااقتحم  عشرات المستوطنينأن    قالت مصادر مقدسية:  القدس المحتلة
، وأدوا طقوًسا تلمودية  نة القدس المحتلةقرب باب األسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة من مدي

 ستفزازية في باحاته".عنصرية، ونفذوا جوالت ا
 2022/7/25، قدس برس

 
 دة و اان وعو نصرة لألسرى ريعن الطعام  مفتوحاً  راباً أسيرا في سجون االحتالل يخوضون إض 115 .29

عن    مفتوحاً   إضراباً   ،األحد ،  معتقال في سجون االحتالل اإلسرائيلي  75يخوض  :  الصحافة الفلسطينية
لألسيرين المضربين    إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، دعماً   معتقالً   40الطعام، في حين يواصل  

 وف صحية خطيرة. العتقالهما اإلداري، وسط ظر  عن الطعام رائد ريان وخليل عواودة، رفضاً 
 2022/7/24، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ير فاقد للذاكرة على حاجز جنوب الخليلستلقي بأاإلسرائيلي سلطات االحتالل  .30

بأسير من جنين على أحد الحواجز جنوب الخليل،  اإلسرائيلي  : ألقت قوات االحتالل  الخليل، جنين
وهو   بحالة صحية صعبة  للذاكرة.أمس،  عنزة    فاقد  قرية  من  عبيد،  محمد  اسمه  الشاب  أن  وتبّين 

العام ونصف  عام  نحو  منذ  معتقل  وهو  جنين،  ونجنوب  عال ،  مستشفى  إلى  في قل  الحكومي  ية 
وإدارة قد  و   الخليل. االحتالل  حكومة  بكر،  أبو  قدري  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  حّمل 
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أن عبيد كان معتقاًل منذ أكثر  موضحًا    .األسير المحرر عبيد سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة  
سية أدت إلى فقدانه للذاكرة، لدرجة أنه من عام ونصف العام، تعرض خاللها العتداءات جسدية ونف

اليومية. بأموره  القيام  على  قادر  غير  األحمر،    أصبح  للصليب  الدولية  اللجنة  بكر  أبو  وطالب 
ية، بالتوجه الفوري إلى مستشفى عالية في الخليل، وتوثيق هذه الجريمة والمؤسسات الحقوقية واإلنسان

 لية. المخالفة لكل األعراف والمواثيق الدو 
 2022/7/25، األيام، رام هللا

 
 تواصل عزل األسير محمود عطا هللا   اإلسرائيلي هيئة األسرى: سلطات االحتالل .31

األسير مح  :رام هللا االحتالل عزل  إدارة سجون  للغاية،  تواصل  اعتقالية سيئة  بأوضاع  مود عطاهللا 
ررين في هذا السياق، أن وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمح  .ومؤخرًا جرى نقله إلى عزل "ريمونيم"

األسير عطا هللا يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، فهو يعاني من آثار إصابته برصاص جيش االحتالل  
ومن    ، كما يشتكي من مشاكل بالبروستات 2002عام  والتي تعرض لها خالل اجتياح مدينة رام هللا  

ذكره أن األسير  ما يجدر  وم  نقصان حاد بالوزن، وهو بحاجة لرعاية طبية لوضعه ولعالج مستمر.
ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد باإلضافة   2003عامًا( من مدينة نابلس معتقل منذ عام    43عطا هللا )

 عامًا.    15إلى 
 2022/7/24، القدس، القدس

 
 يعتدي بوحشية على أسرى سجن عوفر  اإلسرائيلي  االحتالل  .32

األحد، العتداء همجي من قبل إدارة  ء إن أسرى سجن عوفر تعرضوا، مسا ،قال مكتب إعالم األسرى 
أن حالة من التوتر سادت في أقسام و سجون االحتالل )اإلسرائيلي(، ما أدى إلصابة أحدهم بجراح.  

 . سجنال
 2022/7/24، فلسطين أون الين

 
 شهر أ  6انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بفلسطين خالل   247 .33

 247األحد، رصد  ،له ات اإلعالمية "مدى"، في تقريرحريالمركز الفلسطيني للتنمية والأعلن : رام هللا

خالل    انتهاكاً  البالد،  في  اإلعالمية  الحريات  الجاري  ضد  العام  من  األول  النصف  ، 2022خالل 
  .عتداءا   195االسرائيلي العدد األكبر منها، بواقع ارتكب االحتالل 

 



 
 
 
 

 

ص            19   5888 العدد:              7/25/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

 اعتداء". 18زة طاع غإلى "ارتكاب جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وقأشار فيما 
 2022/7/24، قدس برس

 
 عبد هللا الثاني يؤكد لعباس ضرورة التحرك المشترك للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة  .34

عمان: أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، ضرورة التحرك األردني الفلسطيني المشترك على 
للبنا المستويات  الد مختلف  النشاط  على  جو  ء  األميركي  الرئيس  زيارة  بعد  المنطقة،  في  بلوماسي 

 وشدد الملك عبد هللا الثاني خالل استقباله، يوم األحد، رئيس   بايدن، وانعقاد قمة جدة لألمن والتنمية.
الفلسطيني، خصوصًا قبل   ةالفلسطيني  السلطة التنسيق األردني  محمود عباس، على أهمية مواصلة 

ألمم المتحدة في سبتمبر )أيلول( المقبل، الفتًا إلى حرص األردن على  الجمعية العامة ل اجتماعات  
وأكد عبد هللا الثاني الحرص على  إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

األ شمول  ضرورة  على  مشددًا  الفلسطينية،  القضية  لدعم  العرب  األشقاء  مع  التنسيق  شقاء  إدامة 
تناول    في المشاريع اإلقليمية، وتمكينهم، ودعم صمودهم على األرض وعدم تهميشهم.  الفلسطينيين

اللقاء التطورات في المنطقة، خصوصًا االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، وتأثيرها على فرص استئناف  
واإلسرائيليين. الفلسطينيين  بين  السالم  استمرار  مفاوضات  على  التأكيد  تم  األردني   كما    التنسيق 

 الفلسطيني لتذليل العقبات اإلسرائيلية على جسر الملك حسين، التي تتسبب بازدحامات للمسافرين.
 24/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 اذهبوا وابحثوا عن العمالء في مكان آخر  :توقيف المطران الحاج عن الراعي .35

لبنان( )شمال  الديمان  في  الصيفي  المارونية  البطريركية  مقر  شهد  شعبية    بيروت:  حشودًا  األحد 
وسياسية أمت الصرح للتضامن مع البطريرك بشارة الراعي الذي صعد من مواقفه الرافضة التحقيق  

ل كان مع المطران موسى الحاج عند الحدود اللبنانية خالل عودته من القدس قبل أيام ومصادرة أموا
لمارونية وله شخصيًا، رافضًا ما  يحملها معه، عاّدًا أن ما حصل هو »اعتداء وإهانة« للبطريركية ا

وصفها بـ»التصرفات البوليسية ذات األبعاد السياسية«. وقال: »اذهبوا وابحثوا عن العمالء في مكان  
بالقول: اللبنانيين«،  كرامة  إلى  بالـ»مسيئين  وصفهم  من  إلى  وتوجه  إن    آخر«.  قولكم  عن  »كفوا 

ثوا في مكان آخر عن العمالء، وأنتم تعلمون أين  المساعدات تأتي من العمالء، واذهبوا باألحرى وابح
هم، ومن هم«. وشدد على أن »الدوَر الذي يقوم به راعي أبرشية األراضي المقدسة عمومًا ليس دينيًا  

لوجوِد المسيحي والِفلسطيني والعربي في وإنسانيًا فحسب، بل هو دور وطني أيضًا؛ إذ يحافُظ على ا
وَيستِحقُ  إسرائيل،  دولة  أن    قلِب  المشرفة«، مضيفًا  لكرامته ورسالته  التعرض  به ودعَمه ال  اإلشادة 
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»الوجود الماروني في ِفلسطين يعود إلى األزمنة األولى لبروِز جماعة مارون. وَلِعب الموارنة هناك  
ًا  لوطنية، وكانوا رسَل خيٍر بين جميِع األديان، وظل اسمهم َبهيًا ورفيع دورًا أساسيًا في تعزيِز الهوية ا

 ومحَط تقدير من إخواِنهم في الطوائف األخرى«. 
 24/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
البحرين   .36 المالكة  يقيل  ملك  العائلة  من  منصبها  مسؤولة  السفير  من  مصافحة  رفضها  بسبب 

 اإلسرائيلي 

 أطاح ملك البحرين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا آل خليفة، بالشيخة مي بنت محمد آل   :المنامة
ولم تتضح علًنا األسباب التي أدت إلقالة    خليفة من منصبها في رئاسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

الشهر   الشيخة مي من منصبها، واكتفى الديوان الملكي بإصدار قرار بتاريخ الحادي والعشرين من
وورد في   بداًل منها.الجاري، يقضي بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا آل خليفة رئيًسا للهيئة  

تقرير لصحيفة "رأي اليوم" اللندنية، أن الشيخة مي تم اإلطاحة بها بسبب رفضها مصافحة السفير  
 اإلسرائيلي في البحرين إيتان نائيه. 

السادس عش فإنه في  السفير األميركي في  وبحسب الصحيفة،  الماضي، عقد  ر من يونيو/ حزيران 
بينهم  البحرين ستيفن بوندي، مجلس عزاء   خاص لوفاة والده، ودعا إليه بعض السفراء والمسؤولين 

الشيخة مي بنت محمد، والسفير اإلسرائيلي، وخالل تعريف أحد الحضور بالشخصيات للمصافحة  
خرجت من منزل السفير األميركي، وطلبت عدم نشر  رفضت الشيخة مصافحة نائيه وسحبت يدها و 

 أي صورة لها في مجلس العزاء.
 23/7/2022، قدسال، القدس

 
 إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية خططت لضرب مناطق حساسة  .37

إيران   في  االستخبارات  وزارة  اإلسرائيلي    -السبت -أعلنت  للموساد  تجسس  عمالء  شبكة  اعتقال 
إر  لعمليات  البالد.خططوا  داخل  حساسة  مناطق  في  الوزارة    هابية  بيان -وقالت  عناصر    -في  إن 

مع ضباط في الموساد اإلسرائيلي عبر دولة جارة، ودخلوا إيران من إقليم كردستان    الشبكة تواصلوا
قوية    العراق. تفجيرية  ومواد  حديثة  اتصاالت  أجهزة  بحوزتهم  كانت  الموساد  عمالء  أن  وأضافت 

   حقيقات مستمرة بشأن وجود اتصاالت لشبكة التجسس داخل إيران أو خارجها.وأسلحة، وأن الت
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رة المخابرات عدد األشخاص الذين اعُتقلوا ولم تفصح عن جنسيتهم، لكنها تعهدت بتقديم  ولم تذكر وزا
 ولم يصدر بعد أي تعليق من المسؤولين اإلسرائيليين. مزيد من التفاصيل في وقت الحق.

 23/7/2022الجزيرة.نت، 
 

 : اإلمارات أصبحت موطنا لعدد متزايد من السكان اليهود  I24NEWSحاخام يهودي لـ  .38

لـ   له  تصريح  في  العبادي،  إيلي  اإلماراتي،  اليهودي  للمجلس  األكبر  الحاخام  أن   I24NEWSأكد 
 الجالية اليهودية في اإلمارات العربية المتحدة قد نمت بشكل ملحوظ خالل العامين الماضيين. وقال 

" إن  العبادي،  الي  إيلي  الجالية  حياة  على  إيجابي  تأثير  أيًضا  لها  كان  التطبيع  في  صفقة  هودية 
يهودي يعيشون هنا... واآلن لدينا     200اإلمارات"، مضيفا، "عندما وصلت ربما كان هناك أقل من  

كثر من خمسة  وتابع العبادي، "لدينا أ  إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في اإلمارات".  600
البالد"،   أنحاء  جميع  في  الصالة  أماكن  من  والعديد  كوشير،  مطاعم  ستة  بالحكومة  إلى  مشيًدا 

 والسلطات المحلية في البالد على ترحيبها بهذه التغييرات. 
 23/7/202ي، سرائيلإلا I24 Newsموقع 

 
 اإلسرائيلي    "بيغاسوس"واشنطن: شكوى ضد الشركة المطورة لتطبيق  .39

 بشكوى لدى السلطات األمريكية حول   "منظمة الديمقراطية في العالم العربي اآلن": تقدمت  واشنطن
لتطبيق   المطورة  االسرائيلية  الشركة  تأث   "بيغاسوس"تعاقد  مع جماعات  للضغط  للتجسس  أمريكية  ير 

لتمرير تسجيلها. الكونغرس  وزارة العدل األمريكية، ل  تهاوطالبت المنظمة في رسال  على اعضاء في 
الشر  أن  يشيروا  لم  لديها  كوكالء  سجلوا  عندما  أنهم  باعتبار  الشركة  ممثلي  مع  تابعة  بالتحقيق  كة 

 للحكومة االسرائيلية. 
 2022/7/23، القدس العربي، لندن

 

 الخاسر والكاسب من محاولة اغتيال ناصر الشاعر  .40
 حسام الدجني 
ناصر الدين محمد أحمد الشاعر، أكاديمي فلسطيني تقلد منصب وزير التربية والتعليم في فلسطين  

وتقلد منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني  سابًقا في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية.  
مساعد في    في الحكومة العاشرة. عمل عميدا لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وهو أستاذ 
 م. 1960قسم الفقه والتشريع، تخصص فقه مقارن، وأستاذ مقارنة األديان، من مواليد نابلس عام 
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ال الفلسطينية  بالوحدة الوطنية، وهو من الشخصيات  يعتبر الشاعر من أكثر الشخصيات  تنادي  تي 
 المنفتحة على الكل الوطني وتحديدًا شخص رئيس السلطة محمود عباس. 

ين الشاعر لتهديدات مباشرة أكثر من مرة، ومن مجموعات تنسب نفسها وتتحدث تعرض ناصر الد 
الشاعر وإط النجاح وتم االعتداء على  النار على  باسم حركة فتح آخرها عقب أحداث جامعة  الق 

 منزله.
الموافق   الجمعة  يوم  الشاعر مساء  له  تعرض  ما  األخطر  الحدث  م وحسب رواية  22/7/2022لكن 

الع نواف  مناسبة  الصحفي  تأدية  الشاعر من  قال: عند عودة  الشاعر  ناصر  بجوار  الذي كان  امر 
من ملثمين، ولكن    اجتماعية برفقة بعض أصدقائه في منطقة كفر قنديل، وتم محاولة إيقاف السيارة

بعد فشل المحاولة أطلقوا النار باتجاه السيارة في محاولة مباشرة لالغتيال، وبعد توقف السيارة فتحوا  
علمية  باب   قامة  تاركين  المكان  وغادروا  الشاعر،  ناصر  الدكتور  قدم  على  النار  وأطلقوا  السيارة 

والمنطقة بها كاميرات مراقبة تسهل من  أكاديمية وسياسية ملطخا بدمائه بعد إصابته إصابة مباشرة،  
 قدرة األجهزة األمنية من التحقيق المباشر واعتقال المنفذين.

سب والخاسر من محاولة اغتيال ناصر الدين الشاعر؟ ولماذا يفكر البعض  السؤال المطروح: من الكا
 بهذه الطريقة للتعاطي مع الخصوم السياسيين؟ 

الدين الشاعر هو أعداء الوحدة الوطنية ودعاة الفتن، والراغبين  الكاسب من محاولة اغتيال د. ناصر  
الك وهنا  المجتمعي،  النسيج  وضرب  الداخلية  الخالفات  تأجيج  االحتالل  في  هو  الرئيس  اسب 

 الصهيوني والطابور الخامس داخل مجتمعنا الفلسطيني. 
 

 ت التالية:الخاسر األكبر هي السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية وذلك لالعتبارا
محاولة االغتيال تندرج ضمن حاالت الفلتان األمني وغياب القانون على أراضي السلطة الفلسطينية،  

ت إلى  يؤدي  ما  األمنية  وهو  المنظومة  يؤثر سلبًا على  ما  الغاب،  القانون لصالح سلطة  آكل سلطة 
 لعشيرة على المدى البعيد.وصورتها لدى الرأي العام، ويعزز من سلطة القبيلة والمليشيا والعصابة وا

اختيار ناصر الشاعر المنتمي لحركة حماس والشخصية العامة القريبة من نبض الشارع هو رسالة  
لطة وأجهزتها األمنية فإما أن تنجح وتكشف الحقيقة أو تتحمل المسئولية والضرر المترتب تحٍد للس

نات على يد أجهزة األمن الفلسطينية  على عملية االغتيال عبر استعادة صورة اغتيال الناشط نزار ب
 وتداعيات ذلك على السلطة داخليًا وخارجيًا. 
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الكثير من شعبيته ألن شارعنا الفلسطيني لم يعد  البلطجة سلوك مدان يخسر فاعله ومن يقف خلفه  
يحتمل أي سلوك خارج عن إطار القانون، وعليه تخسر السلطة الفلسطينية وحركة فتح رغم إدانتهم  

 ة واتصال رئيس السلطة عباس واشتية بالدكتور الشاعر الكثير من شعبيتها ألنها: للعملي
على الشاعر واعتدت عليه، وخرجت في مؤتمر   لم تكشف بالسابق هوية الجهات التي أطلقت النار

 صحافي به العديد من الملثمين الذين هددوا بشكل مباشر الشاعر.
بعد   الصفحة  يتم طي  بأن  العام  الرأي  والتحقيق  خشية  البحث  يتم  ال  وأن  العام  الرأي  موجة  هدوء 

 بشكل جدي وحقيقي وشفاف.

 24/7/2022فلسطين أون الين، 
 

 االعتراف اإلسرائيلي باستخدام المسّيرات الهجومية دالالت  .41
 د. عدنان أبو عامر 

بهات صحيح أننا لم نكن بحاجة إلى اعتراف االحتالل باستخدامه المسّيرات القاتلة ضد عدد من الج
لو  كما  بدت  المسألة  أن  ومفاجئا، رغم  الفتا  جاء  والعلني  الرسمي  كشفه  لكن  المشتعلة من حوله، 

من أنواع    كانت "سًرا مكشوًفا" لسنوات عديدة، ألن الصناعات اإلسرائيلية تصدر طائرات بدون طيار
عد، ومن الواضح أنها  مختلفة إلى العديد من البلدان في العالم، بما فيها تلك التي يتم تشغيلها عن بُ 

 مسلحة. 
الهجومية   الطائرات  فيها  التي يستخدم  العدوانية  ينسب جيش االحتالل عملياته  العادة أن  لقد جرت 

بمسؤو  لالعتراف  يضطر  أن  دون  أجنبية،  مصادر  إلى  طيار  في بدون  تكرر  ما  وهو  عنها،  ليته 
 لسودان، وربما العراق وإيران. هجماته التي شهدها قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وا

يمكن النظر الى هذا االعتراف اإلسرائيلي بأنه نقطة تحول تاريخية في ميدان المواجهات العسكرية 
ما تلعبه هذه الطائرات من دور رئيس   التي يخوضها في العديد من الجبهات المسلحة، بالتزامن مع

أكثر من منطقة، ال سيما تنفيذ عمليات عدوانية في  نوعية    في  تشهده من تحسينات  باتت  ما  مع 
 وكمية لقدرتها على جمع المعلومات االستخباراتية، ربما أكثر من القدرة على الهجوم بدقة.

دون طيار موجودة لدى جيش االحتالل منذ  لم يعد سّرًا أن القدرة على الهجوم باستخدام الطائرات ب 
التط من  طويلة  بسنوات  مّرت  وقد  التسعينيات،  دولة أواخر  أصبحت  حتى  والخبرة،  العملي  وير 

االحتالل قوة حقيقية للطائرات بدون طيار في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، استخدمتها  
انتفاضة األقصى   دامية خالل  الغربية، وزاد استخدامها خالل في شّن هجمات عدوانية  في الضفة 

 . 2006العدوانات التي شنتها على قطاع غزة منذ عام 
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لتصبح المصدر األول في العالم   2013-2005مع مرور الوقت، تحولت دولة االحتالل بين عامي  
تغيير في السوق   4.6للطائرات بدون طيار بمبيعات بلغت   مليارات دوالر، ومنذ ذلك الحين حدث 

نا  لعالمية، من بين أمور أخرى بسبب دخول الصين إليها، لكن دولة االحتالل بقيت تحجز لها مكا ا
متقدمًا بين دول العالم في تطوير وتصدير أنظمة تلك الطائرات المسّيرة، فضال عن تصدير المعرفة 

 والخبرة التشغيلية في هذا المجال.
حتالل ذاتها في السنوات األخيرة مهددة أيضا من في الوقت ذاته، ويا للمفارقة، فقد أصبحت دولة اال

والمنظمات المسلحة تحوزها، بل وتصّنعها، مما يحمل    ذات الطائرات بدون طيار التي باتت الدول
والقدرات  التقنيات  تطوير  على  القدرة  المعادية  الجهات  تلك  تمنح  ألنها  لالحتالل،  سيئة  أخبارا 

المسيّ  هذه  اعتراض  مجال  في  وأوكرانيا  التشغيلية  روسيا  بين  األخيرة  الحرب  شهدته  ما  ولعل  رات، 
 عن صفقة المسّيرات اإليرانية الى روسيا. قدمت دليال أكيدا على ذلك، فضال 

 24/7/2022فلسطين أون الين، 
 

 سالح الجو اإلسرائيلي سيكون "مشلواًل" في الحرب القادمة  .42
 إسحق بريك 

لسالح الجو وكأنه سالح الجو األفضل في العالم، وطالما أن منذ سنين يحاولون خلق صورة بطولية  
 مكننا الهدوء.هذا هو الوضع فإن الجمهور يعتقد بأنه ي

الجو في  التي ستؤثر بشكل كبير على سالح  المشكالت  نقطة في بحر  الواقع مختلف كليًا، وهذه 
 الحرب القادمة متعددة الساحات.

لتنظيمية: كل ما يتعلق بتدريب الطيارين وقدرتهم المهنية  في سالح الجو هناك نوعان من الثقافة ا
دروس وتطبيقها: في هذه المواضيع تصّب القيادة العليا  وجودة الطائرات واستخدامها، واستخالص ال

معظم اهتمامها. ثقافة تنظيمية في أفضل حاالتها، لكن في هذا السالح توجد ثقافة تنظيمية معيبة  
 اعد السالح للحرب متعددة الساحات.في كل ما يتعلق بإعداد قو 

واعد السالح في الحرب القادمة متعددة  اهتمام القيادة العليا في سالح الجو باستمرارية الوظيفية في ق
 الساحات هو اهتمام ضئيل، وتأثيره غير واضح في تحسين الوضع. 

لكنها ال تنشغل    –رات  الطيارين والطائ  -يبدو أن القيادة العليا في سالح الجو منشغلة بقمة الهرم  
 كما ينبغي بقاعدة الهرم، التي دونها ال يمكن للقمة أن تعمل.

دمة متعددة الساحات ستشكل قواعد سالح الجو هدفًا استراتيجيًا للعدو. صواريخ دقيقة في الحرب القا
قواعد  على  يوم  كل  إطالقها  سيتم  المتفجرة  المواد  من  الكيلوغرامات  مئات  بوزن  حربية   مع رؤوس 
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من  أسراب  ستطلق  طيار.  بدون  الطائرات  قبل  من  وأيضًا  الكيلومترات،  مئات  مسافة  من  السالح 
وإقالع    المسيرات  القواعد  أداء  باستمرارية  كبير  بشكل  وستضر  الجو،  سالح  قواعد  على  يوم  كل 
 الطائرات.

ل بهذا األمر سالح الجو غير مستعد لهذا الوضع، وال يوجد لديه أي رد. الوحيد الذي يحاول االنشغا
األداء في استمرارية  الموضوع هو رئيس قسم  هذا  المسؤولين عن  القواعد  قادة  نواب  السالح،   أمام 

 برتبة مقدم. 
 ودون اهتمام ودعم من القيادة العليا التي توجد فوقه فال شيء حقيقيًا سيحدث. 

ضم ووسائل  البشرية  القوة  ناحية  من  السالح  قواعد  في  حدث  الذي  القليل  االستمرارية  أيضًا  ان 
 الوظيفية في الحرب القادمة متعددة الساحات آخذ في التدهور بوتيرة عالية جدًا.

كل قاعدة لسالح الجو هناك كتيبة احتياط هي المسؤولة عن االستمرارية الوظيفية للقاعدة أثناء    في
بة المذكورة أعاله الحرب، من أجل تمكين الطائرات من اإلقالع والهبوط وأداء مهمتها. مسؤولية الكتي

القواعد بسبب  مثل جمع الشظايا من الممرات في أعقاب انفجار صواريخ العدو، إطفاء الحرائق في  
تلقي   أحداث  ومعالجة كل  المستشفيات،  إلى  ونقلهم  المصابين  بالصواريخ، ومعالجة  مباشرة  إصابة 

ط والعودة إلى مكان الضربات على القاعدة: بناء صورة االمتصاص، عزل الحدث، معالجة ما يسق
 العمل والقاعدة إلى الكفاءة الكاملة.

السالح لسنوات كثيرة. منذ إنشاء كتائب استمرارية األداء   مع ذلك، لم يتم القيام بأي عمل منظم في
 قبل سنوات فإن الجيش لم يعترف بها ولم يقم بتنظيمها. 

ارات. لذلك، لن تتمكن هذه الكتائب  أدى هذا األمر إلى نقص كبير في القوة البشرية والمعدات والسي
 وهبوطها سيتضرر بشكل كبير. من القيام بمهمتها في الحرب القادمة، أي إقالع طائرات الهجوم 

إلى هذا يمكن إضافة تزويد طائرات سالح الجو بالوقود، في الوضع العادي وفي زمن الحرب، الذي  
ال للخدمات  "باز"  خاصة،  مدنية  شركة  على  باألساس  موظف  يرتكز  مئة  نحو  تشغل  فهي  جوية. 

 . ومزود للوقود في الطائرات الذين في معظمهم يخدمون في االحتياط أيضاً 
المعدات في معظمها هي لسالح الجو. السائقون والمزودون للوقود هم موظفون في الشركة. ويعتمد 

ا العادي وفي  الطائرات في الوضع  يعتمد عليها تزويد  التي  الشركة  الجو على  لحرب. ولكن سالح 
قود بسبب أن سائقي صهاريج الوقود يتبعون في الحرب لسالح البر فلن يكون هناك من سينقل الو 

 إلى الطائرات.
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خالل سنوات وحتى اآلن لم يتم العثور على أي حل يجسر الفجوة بين احتياجات سالح البر لسائقي  
ضع الطوارئ في شركة "باز"  الصهاريج والشاحنات وبين طلب سالح الجو أن يبقى السائقون في و 
 للخدمات الجوية من أجل أال يتم التشويش على تزويد الطائرات بالوقود. 

 عظم الكتائب التي تعمل باستمرارية األداء توجد اآلن في وضع تفكك متقدم.م
إلطفاء   وسائل  أو  لإلطفاء  أنظمة  توجد  ال  بشرية  قوة  فيها  توجد  زالت  ما  التي  الكتائب  في  أيضا 
الحرائق، وال توجد تقريبا سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وال توجد سيارات للتنقل  

رجال االحتياط يمكنهم استخدام سياراتهم الخاصة، وال توجد قوة بشرية    في أرجاء القاعدة.والسيطرة  
تو  وال  معقول،  وقت  في  اإلقالع  مدرجات  عن  الصواريخ  شظايا  لجمع  كافية  معدات  نظرية  أو  جد 

 لم يحدد   قتالية موحدة وال توجد منظومة تدريب موحدة أو عملية منظمة لتجنيد وتأهيل جنود الكتيبة.
 سالح الجو احتياجاته للجيش ووزارة الدفاع.

الدائمة  الخدمة  رجال  الجنود،  آلالف  مالجئ  توجد  ال  السالح  قواعد  معظم  في  ذلك،  إلى  إضافة 
اإلسرائيلي، الذين يوجدون في كل قاعدة. أيضا لم يتم القيام بأي إعداد نفسي  والعاملين في الجيش  

 لوضع كهذا.
هجمات في سورية وجوالت متكررة مع    –لمعركة بين حربين    يدور الحديث عن سالح جو مستعد 

"حماس" في غزة، ولكنه في المقابل يقف أمام كل ما يتعلق بالحرب القادمة متعددة الساحات التي 
فيها قواعد سالح الجو هدفا استراتيجيا لصواريخ العدو. وهذا الوضع سالح الجو غير مستعد    ستكون 

 له.
وغير مناسب  غير  سلوك  السماء    هذا  في  قادته  رؤوس  الذي  السالح،  في  العليا  للقيادة  مسؤول 

الحرب.  في  األرض  على  يحدث  ما  عيونهم عن رؤية  أغمضوا  فقد  األرض.  على  ليست  وأقدامهم 
دة كبار في السالح، بما في ذلك طيارون تحدثت معهم، فإن القيادة العليا في الجيش وفي وحسب قا

ائس على األرض. طالما أن الطائرات في السماء فإن كل شيء  سالح الجو مقطوعة عن الواقع الب
 تحت السيطرة، لكن ماذا سيحدث على األرض في الحرب؟ هذا سؤال آخر.

لجو تأجيل النهاية والقول إن كل شيء على ما يرام. معظم الميزانية،  تفضل القيادة العليا في سالح ا
األمي المساعدات  من  دوالر  مليارات  تسعة  تبلغ  القادمة التي  األربع  السنوات  في  مخصصة  ركية، 

لشراء طائرات جديدة ومعدات مرافقة، وتقريبًا ال يستثمرون أي شيء في إعداد الوسائل والقوة البشرية  
 استمرارية األداء التي ستسمح بإقالع الطائرات وهبوطها في الحرب.التي تمكن من 

حص أن  عاقل  شخص  كل  يعرف  ذلك.  من  أكبر  تناقض  يوجد  من  ال  تتكون  سلسلة  وصمود  انة 
حلقات يتم تحديدها حسب الحلقات األضعف، عندما تتمزق فإن كل السلسلة تخرج من نطاق العمل. 
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إلى ويحتاج  هو وضع حاسم  الحالي  كارثة    الوضع  مشاهدة  نريد  وال  البقاء.  أردنا  إذا  فوري  عالج 
 وطنية بأم عينا. 

ح رسالة  بإرسال  قمت  تقريبا  السنة  ونصف  سنة  الجيش  قبل  في  العليا  القيادة  إلى  الموضوع  ول 
اإلسرائيلي وسالح الجو. لم يتم فعل أي شيء. قبل نحو ثالثة أشهر جلست وجهًا لوجه مع القيادة  

 ي سالح الجو، ومرة أخرى لم تكن هناك أي إشارة إلى التغيير. العليا في الجيش وف
نية الفورية من الدرجة األولى في  هذا غير معقول. كان هذا الموضوع يجب أن يكون المهمة الوط

التأكد من أن كل شيء  انتقاد خارجي للجيش ووزارة الدفاع من أجل  نظام األولويات الوطنية، مع 
ا قلنا، استمرت الالمباالة، ونتيجة لعدم مسؤولية كبيرة من القيادة  ولكن كم  يسير كما هو مطلوب.

ذ مهمات الهجوم والنقل لسالح الجو في الحرب العليا سيكون هناك ضرر كبير جدًا للقدرة على تنفي
 القادمة متعددة الساحات.

 "هآرتس" 
 24/7/2022األيام، رام هللا، 
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