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 ال زالت قائمة اإلسرائيليالفلسطيني   : المبادرة الرباعية لحل الصراعلمعاريف شكري سامح 
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 صعيدا  تقود  الفصائل الفلسطينية إسرائيلي: العملياف في ال فة تستعق تموقع  .1

ردًا   رام هللا: قال تقرير إسرائيلي إن العمليات المكثفة التي يقوم بها الجيش في الضفة الغربية، تأتي 
ده الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية،  على وقع تقديرات بأن تشهد المنطقة تصعيدًا للتوتر تقو 

 يس األميركي جو بايدن للبالد ومغادرته دون أن يحمل أي بشرى للفلسطينيين. في ضوء زيارة الرئ
توقع مقدماً   N12وبحسب موقع   التصعيد،  اإلخباري اإلسرائيلي، فإن جهاز األمن في إسرائيل   هذا 

السلطة   تدرك عجز  الفصائل  بأن  تقديرات  المخططات  ولديه  إلحباط  تدابير  اتخاذ  عن  الفلسطينية 
ادفة لتنفيذ عمليات أمنية، وأنها تميل إلى تجنب االنخراط في مواجهات مع المسلحين  الفلسطينية اله

يام بالمطلوب داخل المدن والمطلوبين. وبناء عليه قررت إسرائيل أن تدخل من خالل هذا الشق للق
بالغات ومعلومات أمنية عن احتمال كبير ومحدد لتدبير   الفلسطينية بشكل خاص، على إثر ورود 

وقال التقرير إن عملية الجيش اإلسرائيلي األخيرة في القصبة في نابلس    في المدى القريب.  عمليات 
مسلحين في نابلس، هدفت إلى من ال  2ومخيم جنين، وأسفرت عن اشتباكات عنيفة في نابلس وقتل  

لل بأنه ال توجد مدن  الجيش اإلسرائيلي مستعد  إيصال رسالة  وأنه في حال ورود تحذير فإن  مالذ، 
ويشير التقرير إلى أن العملية العسكرية    قبول المجازفة وقتل المطلوبين قبل أن ينفذوا مخططاتهم.ل

ب كانت  نابلس،  األحد في  يوم  الجيش  نفذها  التي  نار على وشك  الكبيرة  إحباط عملية إطالق  دافع 
 التنفيذ على قبر يوسف.

 26/7/2022، لندن، الشرق األوسط
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 " تخلص من االحتاللنحن اآلن دولة ينقصنا فقط أن نعباس: " .2

رئيس  :  رام هللا في    يةفلسطين ال  السلطةافتتح  المتوسطة  العناية  قسم  اإلثنين،  مساء  عباس،  محمود 
العناية  وأضاف: "كذلك، اطلعنا على وحدات    مستشفى االستشاري العربي، بمحافظة رام هللا والبيرة.

بالمستشفى والتي  تستقبل    40كانت تضم    المشددة  مريضا، وأنا متفائل    60مريضا، وأصبحت اآلن 
الصحي الفلسطيني، وإن شاء هللا يأتي الوقت الذي نستغني فيه    بالتطور الطبي الذي يشهده القطاع

"الد   تماما عن الخارج، ألن لدينا الكفاءات واإلمكانيات والمعدات". ولة هي أن تكون  وتابع عباس: 
ل احتياجاتها في قلبها، تصنع وتزرع وتعالج نفسها وتتعلم في نفس البلد، وإال ال تكون دولة، ونحن  ك

 ا فقط أن نتخلص من االحتالل البغيض الذي يجثم على صدورنا".اآلن دولة ينقصن
 25/7/2022، وكالة األنباء والمعلوماف الفلسطينية )وفا(

 
 على جرائمها بحق شععنا لن يجعلها تنهي االحتالل  "لائيإسر "اشتية: عدم محاسبة  .3

برلمانيا بولنديا من جمعية الصداقة استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اإلثنين برام هللا، وفدا  :  رام هللا
الفلسطينية. بحق    البولندية  اإلسرائيلية  واالنتهاكات  اإلجراءات  الوفد  أمام  الوزراء  رئيس  واستعرض 

ومقدساتنا، من خالل القتل واالقتحامات اليومية، وهدم البيوت، والسيطرة على مواردنا    شعبنا وأرضنا
توسع االستيطاني، واحتجاز جثامين شهدائنا وانتهاكاتها بحق  لطبيعية، واالستيالء على األراضي، والا

رارات األمم  وأكد اشتية أن الحل الوحيد هو إنهاء االحتالل، انسجاما مع القانون الدولي وق  األطفال.
متو  مستقلة  دولة  في  وكرامة  بحرية  نعيش  أن  نريده  و"الذي  وعاصمتها  المتحدة،  األطراف  اصلة 

القانون وعدم محاسبتها على جرائمها بحق شعبنا لن  القدس"، مشددا على أن اع تبار إسرائيل فوق 
مل أن تأخذوا دوركم  وقال رئيس الوزراء: "نعول على أصدقائنا في العالم، ونأ  يجعلها تنهي االحتالل.

 لسالم، والتكاتف من أجل أن يصبح االحتالل مكلفا".لتكونوا حلفاء للتاريخ والعدالة وا
 25/7/2022، علوماف الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم

 
 جهاف االختصاص بالمتابعة لمنع االحتالل فرض سياساته على المنهاج في القدس تكليف  .4

يف جهات االختصاص بالمتابعة مع الجهات الدولية لمنع ء، اإلثنين، تكلقرر مجلس الوزرا:  رام هللا
مجلس إلى ال  كما استمع  س المحتلة.سلطات االحتالل فرض سياساتها على المنهاج في مدينة القد 

تقرير من وزير القدس، حول المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة،  
االح سلطات  قبل  المدينة  من  في  مدارسنا  على  اإلسرائيلي  المنهاج  لفرض  منها  محاولة  في  تالل، 
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د  المحاوالت؛  لتلك  رفضه  المجلس  أعلن  حيث  تلك اعيالمقدسة،  لوقف  للتدخل  الصديقة  الدول  ا 
 السياسات التي تتعارض مع القوانين الدولية. 

 25/7/2022، وكالة األنباء والمعلوماف الفلسطينية )وفا(
 

 مون احتجاجاف على تعديالف لقوانين أصدرها عباسطينيون ينظمحامون فلس .5
احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في نظم مئات المحامين الفلسطينيين )االثنين(، وقفة    رام هللا:

للمطالب هللا،  أصدرها  رام  قوانين  وإلغاء  بتعديل  الفلسطينية  رئيس ة  تتعلق    السلطة  عباس  محمود 
 بالقضاء. 

ن، لـ»رويترز«، إن »هذه الوقفة االحتجاجية استمرار لفعاليات نقابة  ر نقيب المحامي وقال سهيل عاشو 
القرا من  لمجموعة  الرافضة  والشروط المحامين  المدنية  المحاكمات  في  التنفيذ  بقانون  تتعلق  رات 

الجزائية«. وأضاف خالل مشاركته في االعتصام: »هذه الفعاليات مستمرة منذ ثالثة أسابيع تقريبًا،  
ونقابة المحامين مستمرة أيضًا في فعالياتها لحين تعديل هذه القرارات بقانون، أو وقف نفاذها، كون 

وقال    سلبًا على السلم األهلي واألمن االقتصادي وتؤثر على الحقوق والحريات«.هذه القرارات تؤثر  
ق  تها االحتجاجية ولم تغل نقابة مستمرة في فعاليا اللم تغلق باب الحوار، مضيفًا أن  ، إن النقابةعاشور

 باب الحوار«.
 26/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 بعّمان مؤسسة حكومية فلسطينية 23لاانطالق ورشة استراتيجياف التواصل مع اإلعالم  .6

التواصل :  عمان "استراتيجيات  التدريبية  الورشة  اإلثنين،  عمان،  األردنية،  العاصمة  في  انطلقت 
اإلعال مع  التعامل  لممثلي  وكيفية  فلسطينية.  23م"،  حكومية  المتحدث   مؤسسة  قال  جهته،  من 

انسجاما مع  تأتي  الورشة  لـ"وفا"، إن هذه  المدنية عماد كراكرة،  العامة للشؤون  الهيئة  باسم  الرسمي 
وأضاف   توجهات القيادة الفلسطينية بتطوير العمل في كافة القطاعات، وهي برعاية األمم المتحدة.

الفلسطينية  شة هو مساعدة مدراء اإلأن الهدف من الور  عالم في مؤسسات ودوائر السلطة الوطنية 
 في تطوير أنفسهم، وبالتالي المساهمة في تطوير مؤسساتهم. 

 25/7/2022، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوماف ال 
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 ساعة  48عمال  مقاوما  خالل  36: ال فة .7
عماًل مقاومًا تنوعت بين إطالق نار وطعن    36ية،  ساعة الماض   48شهدت الضفة الغربية خالل ال

  8وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة، ومواجهات وتصدي للمستوطنين. ووفق المعطيات فقد نفذ مقاومون  
وإلقاء   واحدة  طعن  ومحاولة  نار،  إطالق  ورصدت    3عمليات  وحارقة.  متفجرة  نقطة    22عبوات 

ملية إرباك ليلي واحدة قرب مفرق عنزا في جانب عمواجهة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، الى  
جنين. وتركزت عمليات إطالق النار على حواجز عورتا والجلمة وجبارة ودوتان وتياسير باإلضافة  

ال اندلعت خالل  مفترقات عنزا وزعترة. كذلك  البلدة    48إلى  في  اشتباكات مسلحة  الماضية،  ساعة 
 القديمة بنابلس وبلدة قباطية في جنين. 

 25/7/2022، أون الينسطين لف
 

 ستخدام السالح بمناطق شمال ال فة ضابط إسرائيلي شارك بعملية نابلس: هناك زيادة في ا  .8
قال ضابط في الجيش االسرائيلي  من قوات لواء جفعاتي، اليوم الثالثاء، إن هناك    :ترجمة خاصة

شما منطقة  في  الفلسطينيين  قبل  من  السالح  استخدام  في  ملحوظة  الغربية.زيادة  الضفة  وأشار   ل 
الضابط وهو الذي كان مسؤواًل عن قوة "جفعاتي" التي شاركت في عملية نابلس  فجر األحد، إلى أن 

ورأى الضابط في حديث    اته سابًقا كان يتركز في جنين، ولكن امتد حالًيا إلى نابلس أيًضا.عمل قو 
بـ "إحباط  لموقع واي نت العبري، أنه ستكون هناك فترة طويلة من النش اطات العسكرية لما وصفه 

تها.  وأكد أن عملية نابلس األخيرة كانت معقدة، ولكنها مهمة في ضوء األهداف التي حقق  اإلرهاب".
 وفق قوله. 

 26/7/2022، القدس، القدس
 

 فلسطينيين بالقدس بشعهة االنتماء لحركة حماس   9تعتقل  "إسرائيل" .9
ة، اإلثنين، أنها اعتقلت خالل الفترة الماضية، اإلسرائيلي  كشفت الشرطة:  القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط 

"حماس".  9 لحركة  االنتماء  بشبهة  الشرقية  بالقدس  مكتوب   فلسطينيين  في تصريح  الشرطة  وقالت 
أرسلت نسخة منه لوكالة األناضول إن االعتقاالت التي تمت في األسابيع األخيرة جرت في عملية  

وأضافت:    اباك"، المسؤول عن التحقيق مع الفلسطينيين.العام "الش  وجهاز األمنمشتركة بين الشرطة  
مشتبهين، في جميع أنحاء القدس   9"في إطار التحقيق، تم في األسابيع األخيرة إلقاء القبض على  

  الشرقية".
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وأشارت إلى أن التحقيق كشف عن أن المشتبه بهم "عملوا على تجنيد نشطاء في صفوف منظمة  
 ولم تكشف الشرطة اإلسرائيلية عن هوية المعتقلين. قية".القدس الشر في أحياء  حماس،

 25/7/2022 وكالة االناضول لالنباء،
 

 بكل الوسائل  اوقفهيجب القدس لن تفلح في تهويدها و بحماس: مشاريع االحتالل   .10
القدس   في  والتهويدية  االستيطانية  االحتالل  مشاريع  أن  حماس  حركة  في  أكدت  تفلح  لن  المحتلة 

وتهال المدينة  على  الفلسطيني.سيطرة  امتدادها  عن  وفصلها  مالمحها،  وتغيير  الناطق   ويدها  وقال 
باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي االثنين، إنَّ إقرار ما ُيسمَّى مجلس  

الفلسطينية شرق   المقامة على أرضنا  أدوميم،  المحتلة؛  إدارة مستوطنة معاليه  القدس  مشروع مدينة 
المستوطنة؛ هو جريمة صهيونية جديدة، وانتهاك صارخ لكل  إقامة فندق سياح ي ومدينة مائية في 

األعراف والقرارات الدولية الرَّافضة لمشاريع االحتالل االستيطانية، والتي كان آخرها القرار الصادر  
ال المتحدة،  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  التام  عن  الوقف  إلى  أشكال  داعي  لجميع 

وأكد أن ذلك اعتداء صارخ على أرضنا ومقدساتنا، داعيا إلى    وما يرتبط به من أنشطة.  االستيطان 
 تجريمه ووقفه بكل الوسائل. 

 25/7/2022، حركة حماسموقع 
 

 الشععية تحذر من المشاركة في انتخاباف بلدية االحتالل في القدس  .11
يوم االثنين، من الدعوات الساعية لتشكيل  ،  فلسطين  الجبهة الشعبية لتحريرحذرت ":  القدس المحتلة

ووجهت "الشعبية"، في   قائمة فلسطينية تشارك في انتخابات بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة.
هذا   لـ"مواجهة  والمجتمعية"  الوطنية  وقواه  شعبنا  أبناء  "جميع  إلى  دعوًة  برس"،  "قدس  تلقته  بيان 

أن الدعوات لتشكيل قائمة تشارك في انتخابات االحتالل "جزء  الشعبية" واعتبرت " ط وإسقاطه".المخط
القدس". مدينة  لتهويد  والثابتة  الممنهجة  الصهيونية  السياسة  من  يتجزأ  وطنًيا    ال  بـ"االتفاق  وطالبت 

لهذ  الضمني  أو  العلني  بالدعم  أو  المباشر  بالشكل  ُيشارك  الغطاء عن كل من  األفكار على رفع  ه 
 الدعوات وأهدافها الخبيثة".  مشددًة على "خطورة هذهالمشبوهة"، 

 25/7/2022، قدس برس
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 "العمالة"تندرج تحت وصف  بالقدس  أي محاولة لتطعيع العالقة مع بلدية االحتاللفتح:  .12
معال  -القدس أبو  بلدية  سعيد  أن  الحركة  “موقف  إن  مطور  شادي  فتح  حركة  سر  أمين  قال   :

ج عن الصف الوطني وعن إجماع  وأن أي تعامل مع البلدية خار   االحتالل في القدس غير شرعية،
وأضاف، في    وأشار إلى فتوى شرعية تحرم المشاركة في بلدية االحتالل في القدس.  أهالي القدس”.

العربي  والتراث  الفلسطينيين  حياة  تدمير  أدوات  أحد  القدس  في  االحتالل  بلدية  أن  حديث صحفي، 
والشرطة الذي يقمع أبناء شعبنا، وأي ق بينها وبين جهاز المخابرات  واإلسالمي في المدينة، وال فر 

“العمالة”. تندرج تحت وصف  االحتالل  بلدية  مع  العالقة  لتطبيع  يقال حول    محاولة  ما  على  وردًا 
فتح،    توجه لدى نشطاء من حركة فتح للمشاركة في االنتخابات، قال المطور: “من يدعي أنه من

الحركة   من  طردوا  و هؤالء  دحالن،  لتيار  أنفسهم  وأي وباعوا  االحتالل،  مع  اإلمارات  تطبيع  رأينا 
وأكد أن أي توجه   شخصية تسعى للتطبيع مع بلدية االحتالل سقطت عنه الشرعية الوطنية والدينية”.

 للدخول في انتخابات البلدية هو “اعتراف بشرعية االحتالل في القدس”.
 25/7/2022عربي، لندن، القدس ال

 
 تزمون بواجعنا تجا  األسرى مهما بلغ الثمن د: ملالجها .13

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، يوم االثنين، أن الجماهير الفلسطينية  :  غزة
وقال    التي خرجت في قطاع غزة لنصرة األسرى، تحمل رسالة تأكيد أنها لن تترك األسرى وحدهم.

جماهيرية مسيرة  خالل  له  كلمة  في  نخذل    البطش  "لن  بعنوان  بغزة  الجهاد  "هذه نظمتها  أسرانا": 
المسيرة جاءت لتثبت معادلة األمين العام زياد النخالة أن استشهاد أي أسير يستعدي رد من المقاومة  

المقاومة". في فصائل  اخواننا  بجوار  بغزة،  وجيشها  الضفة،  في  القدس  التأكيد و   بكتائب سرايا  جدد 
أ  في  أمانة  األسرى  أن  اإلسالعلى  الجهاد  حركة  أن  مبيًنا  على عناقنا،  أخذ  العسكري  وجناحها  مي 

وأضاف: "نجدد التزامنا بهذه األمانة، ونحن على موعد قريب   عاتقه تحرير األسرى مها بلغ الثمن.
 بإذن هللا مع صفقة تبادل مشرفة لألسرى"

 25/7/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 للشععنا والتغطية على جرائم االحتال  الديمقراطية: بريطانيا تواصل العداء .14
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن السياسة االستعمارية التي مارستها المملكة المتحدة : غزة

في انتدابها لفلسطين، ألحقت بشعبنا كوارث ونكبات جنبًا إلى جنب مع المشروع الصهيوني، توجتها  
عام   الكبرى  الوطنية  المئوية  افتوأض  .1948بالنكبة  الذكرى  في  لها  بياٍن  في  لالنتداب    الجبهة 



 
 
 
 

 

ص            10   5889 العدد:              7/26/2022 ثالثاءال التاريخ: 

                                     

البريطاني االستعماري: "لقد بنت بريطانيا االستعمارية مشروعها االنتدابي لفلسطين، مسترشدة بوعد  
بلفور، الذي أعلن تبني االستعمار البريطاني المشروع الصهيوني، ووعد بإسناده ودعمه إلقامة الكيان  

دة ال تزال على عدائها لشعبنا  وأشار اإلعالن إلى أن المملكة المتح  لسطين.اإلسرائيلي على أرض ف
وحقوقه الوطنية، والتغطية على جرائم االحتالل ضد شعبنا، وهي باعتراف المنظمات الحقوقية جرائم  

 حرب وجرائم ضد اإلنسانية، يتوجب مساءلة قادة االحتالل عليها. 
 25/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يتم إحراز تقدم بشأن صفقة أسرى  لمو   غانتس: من الصعب التوصل لتسوية مع الفلسطينيين .15

خاصة الصعب    :ترجمة  من  إنه  من  اإلثنين،  مساء  اإلسرائيلي،  الجيش  وزير  غانتس  بيني  قال 
وأضاف غانتس    ، وأنه يأمل في أن يتم الدفع باتجاه ذلك.حالًيا إلى تسوية مع الفلسطينيينالتوصل  
قع جديد ويكون أكثر إيجابية بما يتيح لنا  اإلسرائيلي، آمل أن يتم خلق والة مع قناة الكنيست  في مقاب

وفي مقابلة مع قناة ريشت كان العبرية، قال غانتس إن    أن نصل لتسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
  ذا الصدد.إسرائيل تتعامل طوال الوقت مع قضية األسرى والمفقودين، ولم يتم إحراز أي تقدم في ه

لديها ألنها معنية بإبقائهم على قيد الحياة، مضيًفا: "نحن  وأشار إلى أن حماس  تهتم برعاية األسرى  
لذلك   ونسعى  هناك،  إلى  أرسلناهم  الذين  األوالد  إلعادة  كاملة  صفقة  هناك  يكون  ألن  بحاجة 

 جاهدين".
أن  ة مع بنيامين نتنياهو، أو  العبرية، أن يجلس في حكوم  14واستبعد غانتس خالل مقابلة مع قناة  

 مة العربية المشتركة.يتلقى دعًما من القائ
 25/7/2022، القدس، القدس

 
 إعادة السماح للنواب العرب بزيارة األسرى الفلسطينيين : "إسرائيل" .16

أبيب: )البرلمان    تل  الكنيست  رئيس  مع  باالتفاق  ليف،  بار  عومر  الداخلي،  األمن  وزير  قرر 
األسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك  ليفي، إعادة السماح للنواب العرب بزيارة    اإلسرائيلي(، ميكي

وقال مقرب من الوزير بار ليف، إن القرار سينفذ ابتداء  بعد فترة حظر دامت ألكثر من ست سنوات.
من مطلع شهر أغسطس )آب( المقبل، وإنه جاء في ضوء مراجعة األمر مع أجهزة األمن ألغراض 

 إنسانية. 
نكل من  الشديد  الرفض  من  موجة  أثار  القرار  نواب ن  بعض  من  وحتى  المعارض،  اليمين  واب 

االئتالف الحاكم. وعدوه »قرارًا سياسيًا يهدف إلى النفاق لألحزاب العربية عشية االنتخابات المقبلة«،  
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مم المتحدة.  كما قال داني دنون، الوزير السابق الذي عاد لتوه من مهمة مندوب إسرائيل الدائم في األ
»هذا قرار يدل على ضعف الحكومة ورضوخها لإلرهاب الفلسطيني«.  وقال النائب إيتمار بن غفير،  

لبيد تعطي كتفًا   يائير  النائب شلومو قرا من »الليكود«، »حكومة )اإلخوان المسلمين( برئاسة  وقال 
أ  يجب  اإلرهاب  »أمام  »الليكود«،  من  غاالنت  يوآف  النائب  وقال  ال  لإلرهاب«.  أقوياء  نكون  ن 

 نين«. ضعفاء، مصممين وليس مهاد 
 26/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 لص وخاطف بناف وثالث يطالب بإعدام موظفي النيابة  ...على قائمة الليكود االنتخابية .17

ثارت عاصفة سياسية في إسرائيل بعد الكشف عن قائمة المرشحين األولية للتنافس على    تل أبيب:
الكنيست   االنتخابات  عضوية  في  )تشرين  )البرلمان(  نوفمبر  من  األول  في  ستجري  التي  المقبلة، 

الثاني( المقبل، إذ تبين أن بين المرشحين لقائمة الليكود، شخصًا أدين في الماضي بتهمة السرقة من  
الذين   النيابة  موظفي  بإعدام  هدد  وثالث  فلبينية،  عاملة  بخطف  أدين  وآخر  المسنين،  أحد  بيت 

بنيامين نتنيا يحاكمون   الليكود هذا الترشح »ضربة للحزب   هو.رئيس الحزب،  واعتبر عدد من قادة 
يمكن أن تدمر فرصة عودته إلى الحكم«، ولكن هؤالء لم يجرؤوا بعد على الخروج بانتقادات علنية  

ل  للنشطاء الثالثة، خوفًا من انتقامهم، خصوصًا أنهم معروفون بدفاعهم المستميت عن نتنياهو.. وقا
إ الليكود،  بلسان  حججًا الناطق  تعد  ولم  بالتقادم  سقطت  قديمة  اتهامات  عن  يدور  »الحديث  ن 

نتنياهو،  وسمعة  الحزب  لتلطيخ سمعة  أي شيء  يفتشون عن  الحزب  أن خصوم  واعتبر  قانونية«. 
»ولكن الجمهور يرفض االنجرار وراءهم«، مضيفًا أنه »على الرغم من الهجوم علينا في كل يوم،  

ما زالت االستطالعات تشير إلى أن الجمهور يريدنا أن نعود إلى   جوم على نتنياهو بال توقف،واله
 الحكم تحت قيادة نتنياهو«. 

وأظهر  األكبر.  الحزب  زال  ما  الليكود  أن  إلى  واضح،  بشكل  تشير  االستطالعات  فإن  وبالفعل، 
مقعدًا )له    35سيحصل على    يوم قبل االنتخابات، نشر مساء األحد، أن حزب نتنياهو   100استطالع  

ال30اليوم   الخطيرة  بالتجاوزات  يتأثر  لم  الجمهور  أن  يعني  وهذا  اليوم.  االنتخابات  جرت  لو  تي  ( 
كشف عنها النقاب خالل محاكمته. ولم يتأثر الجمهور حتى عندما وقف نتنياهو أمام لجنة التحقيق  

في مصلى يهودي قرب صفد قبل   الرسمية، الخميس الماضي، التي تحقق في أسباب انهيار مدرج
 شخصًا.  45سنتين، وتسبب في مقتل 

 26/7/2022، لندن، الشرق األوسط
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 د بتمرير قانون إلعدام األسرى يتوعّ   "بن غفير" المتطرف  .18
توّعد عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" بالسعي إلى تمرير قانون إلعدام  :  القدس المحتلة

ا الكنيست  جلسة  خالل  أغلبية.األسرى،  على  اليمين  أحزاب  حصول  حال  المتطرف   لمقبلة؛  وقال 
يأتي ذلك تعقيًبا    من زيارتهم في السجون".اإلسرائيلي، "سنسعى ألن يتم زيارة األسرى في القبور بداًل  

على إعالن وزير األمن الداخلي "عومير بار ليف" عن التوصل إلى صيغة تفاهم تضمن استئناف  
وذكرت القناة السابعة العبرية أن    لسجون بما في ذلك األسرى الفلسطينيين.زيارات أعضاء الكنيست ل

يفي" وسيتم العودة الستئناف زيارات أعضاء الكنيست  التوافق المذكور تم مع رئيس الكنيست "ميكي ل 
 للسجون ابتداًء من االثنين القادم. 

 25/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أمريكا وضعف مسار التطعيع  قلق إسرائيلي من تراجع نفوذ .19
تعانيها إدارة  تتداعى األصوات اإلسرائيلية المطالبة باستغالل حالة الضعف التي  :  عدنان أبو عامر

الرئيس األمريكي، جو بايدن، وتحويل هذا الخطر إلى فرصة حقيقية لعدم التمسك الدائم بالسياسة  
 مليات اإلقليمية المهمة. التي تعلنها إدارة بايدن، وعدم االعتماد عليها في الع

العسكرية االستخبارات  شعبة  في  األبحاث  لقسم  السابق  الرئيس  كوبرفاسر  يوسي  أمان،    -الجنرال 
الخالفات مع واشنطن في   بجدية  أبيب تشعر  "تل  الدولية، ذكر أن  للشؤون  القدس  بمعهد  والباحث 

تقبل، وكأن ذلك عكس االعتراف  المواقف من الملفين اإليراني والفلسطيني، وتباين استشرافهما للمس
بالواقع الجديد الناشئ نتيجة الحرب في أوكرانيا، وعدم نجاح الع ودة لالتفاق مع  األمريكي الصعب 

قلق  وهذا مصدر  الحيوية،  األمريكية  المصالح  بتهديد  اإلقرار  على  بايدن  إدارة  يجبر  قد  ما  إيران، 
القناة    إسرائيلي". نشرته  مقال  في  وترجمت 12وأضاف  "عربي،  النظرة  21ه  في  الجاري  "التغيير  أن   "

األخيرة لم تنجح في إطالق    األمريكية لتطورات المنطقة قد يصبح فرصة إلسرائيل، رغم أن الزيارة
فكرة نظام دفاع إقليمي مشترك، وأن ذلك ليس سبًبا للتخلي عنها، بل إنه يمكن االستمرار في دراسة  

ي بين إسرائيل والواليات المتحدة والدول العربية البراغماتية  سبل تعزيزها، على أساس التعاون الثالث
 افي للمغرب خطوة بهذا االتجاه". بحسب احتياجاتها، ولعل زيارة رئيس األركان كوخ

وأشار إلى أن "التراجع األمريكي في المنطقة، يقابله نهج روسي أكثر عدوانية ضد حرية إسرائيل في  
والت إيران وأذرعها مواصلة استغالل الموقف اإلقليمي، دون أي التحرك في األجواء السورية، ومحا

ت جديدة، في حين قد يضع حزب هللا إسرائيل على  رد من الواليات المتحدة ما قد يضعها أمام تحديا
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تطور   المقابلة  الصورة  في  يوجد  أنه  رغم  "كاريش"،  حقل  في  الغاز  استخراج  سياق  في  المحك 
 في المجاالت االقتصادية والتكنولوجية، رغم معارضة الفلسطينيين".  متصاعد في العالقات التطبيعية

 25/7/2022، 21عربيموقع 
 

 سّجلت عقاراف بالقدس الشرقية بأسماء يهود   "إسرائيل ": إسرائيلية مؤسسة .20
حقوقية  ال"مخططون من أجل حقوق التخطيط )بمكوم("    كشفت مؤسسة:  القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط 

النقاب اإل تسسرائيلية  عن  اإلثنين،  الشرقية، ،  القدس  مدينة  في  عقارات  اإلسرائيلية  السلطات  جيل 
يهود. مواطنين  موأشارت    بأسماء  تقرير  تسوية  كتوب  في  "قانون  إطار  في  تم  التسجيل  أن  إلى 

الفلسطينيين. السكان  علم  ودون  في  وكشفت    األراضي"،  تمت  األراضي  تسوية  إجراءات  أن  عن 
الشرقية القدس  تقطن نحو  بعض مناطق  الشيخ جّراح، حيث  أم هارون، في حي    45، ومنها حارة 

 مبنى.  40ة فلسطينية في نحو عائل
 2022/7/25، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 دونما   613وحدة استيطانية جديدة على مساحة  816التفكجي: المصادقة على بناء  .21

جمعيالقدس في  الخرائط  دائرة  مدير  التفكجي،  خليل  كشف  مصادقة  :  عن  العربية،  الدراسات  ة 
االحتالل ع استيطانية على مساحة    816لى  سلطات  والقدس  دونماً   613وحدة  الغربية  الضفة  ، في 

ن  إلى أ وأشار    وحدات استيطانية.  107دونمات لبناء    106إضافة إلى إيداع مخططين على مساحة  
 رة المدنية اإلسرائيلية. القرارات صدرت عن اللجنة الفرعية لالستيطان في ما تسمى اإلدا

 2022/7/26، األيام، رام هللا
 

 : حياة األسير ناصر أبو حميد في خطر شديد الفلسطيني نادي األسير .22
حياة األسير ناصر أبو حميد في دائرة الخطر الشديد، بناًء على  "أّن  الفلسطينّي،    نادي األسيرأّكد  

عالج الكيميائي التي خضع لها أخيرًا كانت  ت الجرعا"أّن  وأوضح    ."التقارير الطبية والصحية األخيرة
إلى أن النادي  وأشار    ."مخّففة، بسبب أّن جسده لم يعد يحتملها، حيث خرج منها أكثر سوءًا وإنهاكاً 

ستُ " بسبب وضعه  جلسة محكمة  المبكر عنه  اإلفراج  في طلب  للنظر  المقبل،  آب  عقد مطلع شهر 
  ."الصحيّ 
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إن   بالقول  األسير  نادي  بين  "وختم  من  حميد  أبو  بالسرطان    23األسير  اإلصابة  يواجهون  أسيرًا 
بدرجات مختلفة، وهم من بين   بينهم  أسير م  600واألورام  يعانون أمراضًا مزمنة    200ريض،  أسير 
 .  "وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة

 2022/7/25، األخبار، بيروف 
 

 دة ورياناو عو األسيرين "شؤون األسرى": تراجع ملحوظ على صحة  .23
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين )حكومية(، صباح الثالثاء، إن المعتقَلْين خليل  :  الضفة الغربية

الطعام أليام   تواصل إضرابهما عن  األلم، مع  ويشتكيان من  الهزال  يعانيان من  عواودة ورائد ريان 
 طويلة، رفًضا العتقالهما اإلداري. 

 2022/7/26، قدس برس
 

 في القدسبتمديد تجميد إخالء منزلها في حي بطن الهوى  تنتزع قراراعائلة دويك  .24
، بتمديد تجميد قرار إخالء منزلها الكائن في حي  انتزعت عائلة دويك، قرارًا قضائياً :  القدس المحتلة

المبارك. األقصى  المسجد  جنوب  سلوان  في  الهوى  استئناف    بطن  العليا  االحتالل  محكمة  وقبلت 
 . وطلبت إعادة القضية إلى محكمة "الصلح" إلجراء مزيد من المداوالت  ،، جزئياً عائلةال

 2022/7/25،  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قتحم سلفيت لهدم منازل منفذي عملية "أريئيل"  اإلسرائيلي ت االحتالل قواف  .25
محاف:  سلفيت  بني حسان غرب  قراوة  بلدة  االثنين،  مساء  "اإلسرائيلي"،  االحتالل  قوات  ظة اقتحمت 

الغربية.  بالضفة  إسر   سلفيت  ناطق عسكري  منفذي عملية  وأكد  منازل  لهدم  تهدف  العملية  أن  ائيلي 
وكانت   الماضي، وأدت لمقتل حارس أمن المستوطنة.  أبريل  /نيسان"أريئيل" التي وقعت في نهاية  

كتائ  أعلنت  التي  العملية،  بتنفيذ  عاصي  ويوسف  مرعي،  يحيى  الشابين  اتهمت  االحتالل  ب  قوات 
عنها الحًقا.المسؤولي القسام   االحتالل،  قد  و   ة  لمنفذي صّدق جيش  منازل  ثالثة  االثنين، على هدم 

عمليات فدائية في الداخل الفلسطيني المحتل، بعد تأجيل التصديق بسبب زيارة الرئيس األمريكي جو  
إسرائيليين    3ل  لتي أسفرت عن مقتمنزل الفدائي رعد خازم منفذ عملية شارع ديزنغوف ا، منها  بايدن

 آخرين. 15وإصابة 
 2022/7/25،  طيني لإلعالمالمركز الفلس
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 مزق العلم اإلسرائيلي ا  عتقل مقدسيتاالحتالل  شرطة .26
خاصة اإلسرائيلية،    :ترجمة  الشرطة  شابأعلنت  اعتقلت  أنها  للعلم    اً مقدسي   اً اإلثنين،  تمزيقه  بزعم 

، فإن الشاب يعمل في ترميم مدرسة بالقدس  وبحسب بيان للشرطة  اإلسرائيلي وإلقاءه على األرض.
زال العلم وتمزيقه وإلقاءه على األرض داخل المؤسسة  وحمل مقطع فيديو على االنترنت وهو يقوم بإن 

 التعليمة. 
 2022/7/25، القدس، القدس

 
 المالياة  "األونااروا"تطالب بحال جاذري ألزماة " للدفاع عن حقوق الالجئين 302الهيئة " .27

مؤتمر المشرفين على الشؤون    "للدفاع عن حقوق الالجئين  302الهيئة  "طالبت  :  د الكركيليلى خال
القاهرة بالعمل على إيجاد حل جذري لألزمة المالية المزمنة المنعقد في    108الفلسطينية في دورته الـ
ية  مالال  الوكالة، ان أزمة  وأوضحت، في بيان صحافي صادر عنها  .االونرواالتي تعاني منها وكالة  

المناسبة وتقديم الخدمات الصحية والتربوية واالغاثة  تحول دون وضع الخطط وتنفيذ البرامج  " الراهنة  
ماليين الجئ فلسطيني مسجل، عدا خدمات البنى التحتية في المخيمات، األمر الذي    6ألكثر من  

الهيئة  وأعربت    ."جئينُيربك الوكالة وبالتالي ينعكس سلبًا على األوضاع اإلقتصادية واالجتماعية لال
ال لتراجع  استيائها  أكثر من  عن  إلى  لم يصل  الذي  االممية  للوكالة  العربي  الميزانية  3دعم  من   %

العربي الى   المبرمة أن يصل الدعم  المطلوب وحسب اإلتفاقات  إذ أن  الحالي،  العامة حتى الشهر 
 .2022م ( بليون دوالر للعا1.6)ـ% من الميزانية العامة والتي تقدر ب7.8

 2022/7/25، الدستور، عّمان
 

 العيرة: اطالق فعالياف يوم الزي الفلسطيني   .28
مساء  :  وفا  -البيرة  البيرة،  مدينة  في  شعبية  انطلقت  بمسيرة  الفلسطيني،  الزي  يوم  فعاليات  اإلثنين، 

التقليدي. الفلسطيني  الزي  فيها  المشاركون  ان  ارتدى  التي  الشعبية  التراثية  المسيرة  طلقت  وشارك في 
باتج البيرة  مدينة  بلدية  مبنى  أمام  مئات  من  الثقافي،  البيرة  الذين اه مركز  والرجال  النساء واألطفال 

 ارتدوا الزي الفلسطيني التقليدي من مختلف المدن والقرى الفلسطينية، رافعين علم فلسطين. 
 2022/7/25، الحياة الجديدة، رام هللا
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 حيفا اكتشاف عملة رومانية نادرة في بحر  .29
، تحمل نقشًا لصورة إلهة  سنة  1850عمرها    نادرة  للمرة األولى يكتشف قطعة نقدية رومانيةالناصرة:  

، وهي حلقة في سلسلة قطع نقدية رومانية كانت تحمل صور أبراج  "برج السرطان"القمر، وتصف  
ر البحر مقابل المصنوعة من البرونز في قعوتم العثور على العملة    الحظ، طبقًا لألساطير القديمة.

فقد تم    هاة. وحسب النقوش في، خالل أعمال تنقيب أثرية تجريها سلطة اآلثار اإلسرائيليساحل الكرمل
( بيوس  أنطونيوس  القيصر  باسم  في   161-138صّكها  العمالت  لصك  بيت مصري  في  ميالدي( 

 اإلسكندرية. 
 2022/7/25، العربي، لندنالقدس 

 
 ال زالت قائمة   اإلسرائيليالفلسطيني   اعباعية لحل الصر : المبادرة الر لمعاريف شكري سامح  .30

خاصة المب:  ترجمة  تجديد  محاولة  إن  شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزير  الرباعية  قال  ادرة 
وفرنسا   الفلسطيني  أللمانيا  الصراع  لحل  واألردن  جدول   -ومصر  على  قائمة  زالت  ال  اإلسرائيلي 

ريف" العبرية، خالل مرافقته للرئيس  ًدا لصحيفة "معافي حديث مقتضب ج  جاء ذلك  حيث   األعمال.
زيارته   في  السيسي  الفتاح  عبد  فرنسا  ةاألخير المصري  رئيس  و   .إلى  كامل  عباس  أشاد  جهته  من 

مع   الجيد  بالتعاون  العبرية،  الصحيفة  لمراسل  حديث  في  المصرية  المخابرات    " إسرائيل "جهاز 
 ي والوضع في قطاع غزة.والمستمر خاصة على صعيد مجال األمن اإلقليم 

 2022/7/26، القدس، القدس
 

 "إسرائيل" خطورة السماح لمواطنيه بالعمل لدى من أكعر حزب سياسي في األردن يحذر  .31
العمل اإلسالمي )أكبر حزب سياسي( في األردن، من خطورة    :خاص   –عمان   حذر حزب جبهة 

واال "إسرائيل"،  في  بالعمل  األردني  الشباب  من  لمئات  يشكل  السماح  بما  التطبيع،  بمسلسل  نخراط 
على   الوطني.خطورة  بيانوأكد    األمن  اختراق  ،  في  الصهيوني  الكيان  "محاوالت  رفضه  االثنين، 

عبر   التطبيع  نهج  وتمرير  األردني  عجز  المجتمع  نتيجة  والمال  للعمل  الشباب  حاجة  استغالل 
ومعالجة أزمة البطالة  باب األردني  المؤسسات الرسمية عن القيام بواجبها في توفير فرص العمل للش

  ، من جهة أخرى واستنكر    التي تفاقمت معدالتها نتيجة فشل النهج االقتصادي للحكومات المتعاقبة". 
"ارتفاع معدالت التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، والذي يشكل خطورة على االقتصاد األردني  

مصادر مطلعة أن  إلى ذلك ذكرت    ول آلة إجرامه".اقتصاد االحتالل ودعم موازنته التي تملصالح  
بين   ما  يتراوح  اإلسرائيلي  الكيان  داخل  يعملون  الذين  األردنيين  العمال  أردني    2000  - 700"عدد 
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الدخول في الساعة السادسة والنصف صباحًا، والعودة قبل الساعة الحادية عشر  يوميًا، يسمح لهم ب
 مساًء، من معبر وادي عربة".

 2022/7/25، قدس برس
 

 ل وارد وقوي جدا  فإن دخول قوى أخرى فيها احتمامع "إسرائيل"  إذا وقعت الحرب ": هللا نصر .32
السيد حسن نصرهللا أن   العام لحزب هللا  النفط والغاز"أّكد األمين  الفلسطيني    "كل حقول  في البحر 

في    "الميادين"قناة  لى  ، ع"حوار األربعين". وجزم في  "ما بعد بعد كاريش"المحتل تقع ضمن معادلة  
لتأسيس حزب هللا البر ال  "بأنه    ،أمس،  الذكرى األربعين  البحر أو في  ال يوجد هدف إسرائيلي في 

المطلوب االلتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية  "، مذّكرًا بأن  "اريخ المقاومة الدقيقةتطاوله صو 
الن استخراج  الفيتو عن  لبنانورفع  والغاز في  أن    ."فط  وإنما حتى  "وشّدد على  مفتوحة  المهلة غير 

فنحن   لبنان حقه،  يأخذ  أن  قبل  أيلول  في  كاريش  والغاز من  النفط  استخراج  بدأ  إذا  المقبل.  أيلول 
الهدف هذا  يحقق  ما  كل  إلى  تردد  أي  دون  من  وسنلجأ  هدفًا  وضعنا  مشكل.  إلى  وزاد    ."ذاهبون 

رات البشرية والعسكرية والمادية ما بأن لدى المقاومة من القد على اللبنانيين أن يثقوا  "  القول بـنصرهللا
ل وارد وقوي إذا وقعت الحرب فإن دخول قوى أخرى فيها احتما"مشيرًا إلى أنه  .  "يجعل العدو يرضخ

نصرهللا:    ."جداً  قال  الكيان،  مع  بالصراع  يتعلق  ما  جدًا. "وفي  قريبة  اإلسرائيلي  الكيان  نهاية  أرى 
بخصو  عندي  والموانئالمشهد  المطارات  اتجاه  في  ذاهبين  ألناس  هو  النهاية  هذه  والمعابر    ص 

التحوالت الدولية ستكون أيضًا مؤثرة جدًا في نهاية الكيان... والنظام الدولي ". واعتبر أن  "ديةالحدو 
كل ما كان يتوافر "، فإن  "سيف القدس". وأشار إلى أنه في معركة  "يتحول إلى نظام متعدد األقطاب 

نقدمه    لدينا كنا  المشتركة. و من معلومات  العمليات  الفلسطينيين من خالل غرفة  بين  إلى  التواصل 
المعركة المشتركة خالل  العمليات  الثورة كان مشاركًا في غرفة  قائم وحرس  المقاومة  .  "قوى محور 

قائالً و  الظ"إن    أضاف  إدارة  أنه ال يمكن  نتيجة مفادها  إلى  باإلجماع  هر اإلخوة في حماس وصلوا 
المقاومة وأّكد  "لسوريا ألنها جزء من محور  "إ.  بقائاًل  العالقة  بتسوية  ين حماس  نني شخصيًا مهتم 

 . "وسوريا، ودمشق منفتحة والمسار إيجابي
 2022/7/26، األخبار، بيروف 

 
 " إسرائيل"لعنان يؤكد إحراز تقدم في مسألة ترسيم الحدود مع  .33

، إحراز تقدم في مسألة ترسيم  ، زياد مكاوي، امس االثنينأكد وزير اإلعالم اللبناني:  ، وكاالت بيروت 
نائب رئيس    "إسرائيل"الحدود بين   أّكد  تقدم مفاوضات  الياس بوصعب   اب مجلس النو ولبنان، فيما   ،
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ال يمكن القول أن األمور في خواتيمها، ولننتظر ما سوف يقدمه الوسيط  " الترسيم، لكنه أشار إلى أنه  
   ."، في زيارته المرتقبة إلى لبنانآموس هوكشتاينيم  األمريكي في عملية الترس 

 2022/7/26، الخليج، الشارقة
 

 على اعتقال حميدتي حال وصوله تل أبيب   توافق "إسرائيل"السودان: المدعية العامة في  .34
الس  الجريدة  اإلثنين خبر تناولت صحيفة  السودان حول زيارة عن    اً ودانية  تحرير  إسرائيلي لحركة  رد 

المدعية لتل أبيب، جاء فيه أن    لس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"س مجنائب رئي
على "اتخاذ كافة االجراءات المذكورة في الطلب ضد حميدتي في حال  وافقت    "إسرائيل"العامة في  

رائيل". والقوانين الدولية الموقعة عليها من دولة إسوصوله إلى إسرائيل وذلك وفًقا للقانون اإلسرائيلي  
ويضيف الخبر أن "رد المدعية العامة يمثل ضربة قوية ألطماع حميدتي في تأسيس عالقة ما بين  
مليشيات الدعم السريع ودولة إسرائيل والتضييق عليه على المستوى الدولي، واعتبرها خطوة أولى في  

 تحقيق العدالة لضحايا الدعم السريع بقيادة حميدتي".  
 I24 News ،2022/7/25موقع 

 
 في مدينة كفر قاسم  "إسرائيلا"اإلماراف تمّول إنشاء ملعب لمعاريف:  .35

كشفت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية عن اتفاق بين شركة حكومية إماراتية ووزير التعاون   :وكالة سند 
رة القدم في مدينة كفر قاسم التي شهدت اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريج، إلقامة ملعب جديد لك

ووفق الصحافة اإلسرائيلية، فإن اإلمارات ستمّول    .فلسطينياً   51سرائيلية أسفرت عن استشهاد  مجزرة إ
آالف مقعد، ومن المتوقع الشروع في تنفيذه   8بالكامل بناء الملعب الذي يحمل اسم "خليفة" ويتسع لـ

 في األشهر القليلة المقبلة.
 2022/7/25، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بطولة الصاالف بالعرتغال   حتالل اإلسرائيلي فيُعمان ترفض مواجهة اال .36

للتطبيع،  :  مسقط مناهضة  عمانية  مجموعة  لكرة  أعلنت  الجامعي  بالدها  "منتخب  أن  اإلثنين، 
اإلسرائيلي". الفريق  لمواجهة  رفضًا  البرتغال،  في  العالم  بطولة  من  انسحب  قرار   الصاالت،  وأثار 

   .اإلسرائيلي، ترحيب مغردين عبر تويتر، مؤكدين على رفضهم التطبيع مع االحتالل نسحاب اال
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، 2014في    من بطولة العالم لكرة الصاالت في إسبانيا  ، استبعد خب سلطنة عمان للجامعات منتوكان  
 بسبب رفضه اللعب ضد المنتخب اإلسرائيلي، تضامنًا مع غزة.

 2022/7/25، قدس برس
 

   : إجرام األنظمة ليس سعبا  كافيا  لحرمة العالقة معها"حماس"مدافعا  عن إسالمي موريتاني   .37
التجمع  :  نواكشوط لحزب  السابق  الرئيس  منصور،  جميل  محمد  البارز  اإلسالمي  القيادي  دعا 

تدير عالقاتها بفقه سياسي ال    حماسلجميع إلى ترك حركة  ا"،  "اإلخوان" الموريتاني المحسوب على  
ال إلطالقات  غيرهمايستسلم  أو  سوريا  أو  إيران  مع  سواء  الدول ا"  وأضاف:  ."بعض،  بين  لعالقات 

  ."والمفاسد، وإجرام األنظمة ليس سببًا كافيًا لحرمة العالقة معهاومعها تحكمها الموازنة بين المصالح  
السوري "وكان   بيان، حركة    "المجلس اإلسالمي  العالقات مع    حماسقد حّذر أخيرًا، في  من إعادة 
 . "اآلثم"بـ "الخطير"السوري، واصفًا القرار  النظام

 2022/7/25، القدس العربي، لندن
 

 لم يترك أّي انطباع بإحداث تغيير في سياسة بايدن   األخير : لقاء بيت لحمللقدس العربي مصادر .38
عباس وعددًا   علمت القدس العربي أن اللقاء األخير الذي جمع الرئيس محمود   : أشرف الهور  -غزة 

كبار   زيارة  من  خالل  وفريقه  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  مع  الفلسطينية،  السلطة  في  المسؤولين 
األخير للمنطقة، لم يترك أي انطباع لدى الجانب الفلسطيني عن إمكانية حدوث أي تغييرات بشأن 

الفلسطيني بموقفه   القادمة، فيما تشبت الجانب  الفلسطيني في المرحلة  الرافض للمضي قدما  الملف 
، على حساب الملفات السياسية التي طرحها للنقاش مع  "السالم االقتصادي"ما يعرف بخطوات  في  

، طرح  ، فإن الرئيس األمريكيوحسب المعلومات المتوفرة  الوفود األمريكية التي كانت تنسق الزيارة.
بيان   إلصدار  المسبق  الفلسطيني  الرفض  بسبب  وأنه  االقتصادية،  التسهيالت  موضوع  مرات  عدة 

العربي، م التطبيع  دعم عمليات  مثل  يحمل عبارات  بأن  األمريكي  الطلب  بسبب  اللقاء،  بعد  شترك 
الفلسطين  بالملف  الخاصة  الدولية  القرارات  تطبيق  عن  الحديث  أمد  وعدم  إلطالة  بايدن  اضطر  ي، 

الفلسطيني. الموقف  الرئيس عباس   اللقاء، في محاولة منه إلحداث اختراق في  أبلغ  اللقاء،    وخالل 
فترة حكم الرئيس السابق    بايدن الرفض الفلسطيني ألن يكون المسار االقتصادي الذي جرى تخطيطه 

بديالً  كوشنير،  جاريد  صهره  تنفيذه  وبدأ  ترمب،  اإلدارة    دونالد  أن  خاصة  السياسي،  المسار  عن 
واستبدا اللحظة،  الفلسطيني حتى  الملف  التعامل مع  في  الخيار  هذا  بإزاحة  تقم  لم  بملف  الحالية  له 

ينهي الصراع. قادرة    "إسرائيل "أنه ال يوجد حاليا في  بايدن  أكد  من جهته  و   سياسي شامل  شخصية 
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ي ظل عدم تشكيل حكومة جديدة، ببرنامج  على خوض غمار المفاوضات، كطريق إلنهاء الصراع، ف
يريد، قبل قرار    سياسي معروف. أنه كان  السياسي خالل وأوضح  الحل  آفاق  الكنيست، بحث    حل 

زيارته، من خالل تشكيل طاقم أمريكي مختص يبحث بعد الزيارة سبل إطالق عملية سالم، لكن قرار 
أن خيار الذهاب لتنفيذ   ويردد عدد من المسؤولين الفلسطينيين حالياً   حل الكنيست قيد هذا التوجه.

المركزي  المجلس  ب،  قرارات  االعتراف  سحب  تشمل  باال"إسرائيلـ"والتي  التعامل  ووقف  تفاقيات ، 
الموقعة باالتفاقيات  التزامها  بعدم    ،الموقعة معها، بسبب عدم  بايدن  إدارة  أصبح قويًا، رغم نصائح 

 يه. اللجوء إل
 2022/7/25، القدس العربي، لندن

 
    "إسرائيل"داليزا رايس تفسر سعب اندفاع بعض دول الخليج للتطعيع مع كون .39

الخارجية األرائد صالحة  -واشنطن  السابقة كوندوليزا رايس: زعمت وزيرة  في منتدى آسبن    ،مريكية 
التطبيعأ  ،األمني عمليات  في  تسارع  لم  الخليج  دول  "إسرائيل"  ن  في    مع  يهودية "حبًا  دولة 

تحديث  "ديمقراطية أو  النفط  على  فقط  االعتماد  تستطيع  لن  بأنها  الدول  هذه  إدراك  بسبب  بل   ،
 وجية. التكنول "إسرائيل"ذا تعاملت مع ااالقتصاد إال 

 2022/7/26، القدس العربي، لندن
 

 خعير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي    .40
عن الخبير في شؤون الخصوصية والحفاظ  ،  ، اإلثنينصحيفة "هآرتس"  نقلت :  تحرير: بالل ضاهر

الخروقات العلى   أن  استنتاج  إلى  توصل  إنه  قوله  سلزنيوف،  ستانيسالف  المحامي  معطيات، 
بالمعطيات التي تجمعها عن مواطنين روس في    للهجرة  لمنسوبة للوكالة اليهودية ا تتعلق باالحتفاظ 

أن  موضحًا    .2014م موجودة خارج روسيا، وهو أمر يحظره قانون روسي جرى سنه في العام  خواد 
صول بندا آخر ذكرته وزارة العدل الروسية يتعلق بأن موظفي الوكالة اليهودية لم يحرصوا على الح

نهم  على توقيع األشخاص الذين جمعوا تفاصيلهم على وثائق تقضي بموافقتهم على جمع معطيات ع 
وفيما يتعلق باالتهام الروسي بأن الوكالة تشجع هجرة األدمغة، أفادت الصحيفة بأنه    واالحتفاظ بها.

إلى   للهجرة  المستحقين  تشجع هجرة جميع  اليهودية  الوكالة  أن  "قانون  بموج  "إسرائيل"بالرغم من  ب 
العودة"، لكن من الناحية الفعلية يوجد تفضيل لمجموعات سكانية معينة، بينهم شبان، مثقفون، وذوو  

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي ضالع في االتصاالت بين الدولتين   اقتصادية. –قدرات تجارية 
قبل وقت طويل من أي    قوله، إن "مطالب السلطات الروسية من الوكالة بدأت قبل أكثر من سنة.
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قانونية   أزمة  هذه  أن  ويبدو  الحكومة.  رئيس  منصب  في  لبيد  يائير  وتعيين  أوكرانيا  في  الحرب 
 تدهورت إلى أزمة سياسية". 

 2022/7/25، 48عرب 
 

 إنذاراف روسية لمؤسساف يهودية تعمل على أراضيها .41
سات يهودية تلقت إنذارات  اإلثنين، عن أن مؤسالعبرية،    كشفت صحيفة /جيروزاليم بوست/  :موسكو

للهجرة.   اليهودية  الوكالة  التي طالت  التهديدات  في روسيا، على غرار  مكاتبها  بإغالق  ولم  روسية 
أنه  على  األمر  إلى  تنظر  "إسرائيل"  أن  أوضحت  لكنها  المنظمات،  هذه  أسماء  الصحيفة  تكشف 

جدية في االنتقام من موسكو إذا إلى أن "إسرائيل تفكر بوأشارت    "مسألة دبلوماسية وليست قانونية".
 أغلقت  مكاتب الوكالة اليهودية".

 2022/7/25، قدس برس
 

 حصل على الجنسية اإلسرائيلية وتأخر في إبالغ السلطاف اعتقال سياسي روسي .42
مجادلة  تحرير إسرائيلية،  :  محمود  إعالم  وسائل  اعتقال  تداولت  نبأ  روسي  السياسي  ال اإلثنين، 

غوزم  ،معارض ال مؤخر الذي    ،انليونيد  مماط  اً عاد  بتهمة  الخارج،  من  موسكو  إخطار إلى  في  لته 
 السلطات في موسكو، بحصوله على الجنسية اإلسرائيلية، األمر الذي يخالف القانون الروسي.

 2022/7/25، 48عرب 
 

 تعزز احتاللها  ائيليةللحكومة اإلسر  غوغل باعت أنظمة ذكاء اصطناعيشركة : "ذي إنترسعت" .43
ياسينب  –  لندن اصطناعي  :  الل  ذكاء  أجهزة  قدمت  غوغل  أن شركة  إنترسبت"  "ذي  موقع  كشف 

نيمبس" "مشروع  وهي  للجدل  مثيرة  اتفاقية  عبر  اإلسرائيلي  االحتالل  برمجة لحكومة  نظام  وهو   ،
بناؤه بشكل مشترك بين غوغل وأمازون. تم    التي حصل عليه الموقع،   ،وال تكشف الوثائق  سحابية 

تظهر أن الخدمة السحابية الجديدة ستعطي    هاسيتم فيها استخدام "نيمبس" إال أنعن الطريقة التي  
القدرات على اكتشاف الوجوه وتصنيف آلي للصور وتحليل للمشاعر والمتابعة، بل ويزعم    "إسرائيل"

 ة الكالم. أنه قادر على تحليل المشاعر البادية في الصور والكتابة وطريق
 2022/7/25، "21موقع "عربي 
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 ِقعلة للمثليين؟  "إسرائيل"تنتصر على الشريعة اليهودية.. لماذا أصبحت  تقرير: الليعرالية .44

يه أنصار مجتمع المثليين  في  :  ميرفت عوف مايو/أيار المنصرم، وعلى أعتاب شهر "الفخر" كما ُيسمِّّ
( جنسيا  لين  الLGBTQوالمتحوِّ أكثر  في  الجذابة  اإلعالنية  اللوحات  وقفت  العالم،  حول  مناطق  ( 

في  جديد  بشيء  يقوموا  بأن  الجمهور  إلى  رسائلها  هة  موجِّّ ونيويورك،  وأمستردام  بلندن  حيوية 
ان من هذا العام، وهو زيارة دولة االحتالل اإلسرائيلي باعتبارها "أفضل مكان في العالم  يونيو/حزير 

رائيلية أو سهرة  لالحتفال بأسبوع فخر مختلف"، يتضمَّن قضاء إجازة ممتعة على شواطئ المدن اإلس
ويات الجنسية  ليلية في النوادي الخاصة بالمثليين في إسرائيل التي ُترحِّّب بجميع األديان واللغات واله

 حسبما تروِّج له تل أبيب. 
الشرق األوسط  لين جنسيا في  المثليين والمتحوِّ انفتاحا تجاه مجتمع  الدول  أكثر  بأنها  تفخر إسرائيل 

عام   ألغت  حيث  التمييز   1988اليوم،  وألغت  رسميا،  المثليين  بزيجات  اعتراف  دون  المثلية  تجريم 
عام   التوظيف  في  با1992ضدهم  لهم  وسمحت  عام  ،  بالجيش  مسيراتهم  1993اللتحاق  وبتدشين   ،

عام   عام  1998السنوية  األطفال  تبنِّّي  خيار  لهم  أتاحت  وأخيرا  اليهودية 2005،  الدوائر  أن  . ورغم 
لذلك   المحافظة داخل إسرائيل ال المثلية، فإن هناك قبوال اجتماعيا واسعا  انتشار  تزال تتحفَّظ على 

ه كما يشي بذلك استطالع ل % من المشاركين اإلسرائيليين  79، وعبَّر فيه  2017لرأي ُأجري عام  التوجُّ
المثليين،   على  انفتاحها  بسبب  عالميا  تقديرا  فقد حازت  أبيب  تل  أما  المثلية.  للزيجات  دعمهم  عن 

ق ُعطلة، 43ال  حيث  لقضاء  لة  الُمفضَّ مدينتهم  إنها  العالم  أنحاء  شتى  من  مثليين  مجموعة  من   %
ص لشؤون المثلية بالتعاون مع خطوط الطيران األميركية. وذلك في استطالع أجر   اه موقع ُمخصَّ

، الذي  1988، تأسست أول منظمة إسرائيلية لحماية حقوق المثليين، وفي عام  1975ومع حلول عام  
المثلية الجنسية  ُأطل بدأ التحرُّك نحو إضفاء الشرعية على  المثليين في إسرائيل"،  ق عليه عام "ثورة 

أشكال طيلة    بحظر  المثليين  لمجتمع  تدريجية  بنجاحات  تكلَّل  ما  وهو  "التمييز"،  من  مختلفة 
 التسعينيات ومطلع القرن الجديد.

الليبرالية الوح التي ُتهيمن عليها نظم  لطالما لعبت إسرائيل ورقة أنها الدولة  يدة في المنطقة العربية 
"ان استخدمت  فإنها  السياق،  هذا  وفي  دينيا.  ومحافظة  أمام سلطوية  جذب  ورقة  الجنسي"  فتاحها 

الشباب "المقهور جنسيا" في العالم العربي كجزء من تلك السياسة الدعائية، حيث لجأ إليها قلة من  
"واحة   باعتبارها  بالفعل  العرب  أبيب الشباب  تل  تستخدم  وبدورها،  المنطقة.  في  الجنسية"  الحريات 

جاذبية نموذجها االجتماعي الذي ُيخفي بطبيعة  حكايات هؤالء للترويج لوجودها في الشرق األوسط ول
الحال الوجه االستيطاني لنظامها. وأحد أشهر الوجوه العربية التي نجحت إسرائيل باستقطابها ُمبكرا  

ال رياض"،  "محمودة  ثم  هي  الماضي،  القرن  أربعينيات  في  الجليل  في  عربية  ذكرا ألسرة  ُولِّدت  تي 



 
 
 
 

 

ص            23   5889 العدد:              7/26/2022 ثالثاءال التاريخ: 

                                     

ل جنسي في الستينيات واشتغلت بالبغاء، وأخيرا غيَّرت اسمها  سافرت إلى إسرائيل وأجرت عملية تحوُّ 
 العربي إلى اسم "ناعومي" العبري.

تماما، ففي البداية عمدت أجهزة    لقد تغيَّرت طريقة اإلسرائيليين في التعامل مع المثليين الفلسطينيين
الفلسطيني  المثليين  ابتزاز  إلى  اإلسرائيلية  العسكرية  واالستخبارات  المعلومات األمن  جمع  بهدف  ين 

وتجنيدهم، قبل أن تنتقل المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية اليوم إلى نهج جديد هو التباكي على حالهم  
أوسع، حيث تحظر السلطة الفلسطينية منذ عام    بدعوى أنهم يواجهون تمييزا ومضايقات على نطاق

ومقرها القدس الشرقية، وتمنعها من    منظمة "القوس" الداعمة لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا  2019
 تنظيم فعاليات في الضفة الغربية. 

من   جنسيا  والمتحولين  للمثليين  ملجأ  أول  افتتاح  الماضي  فبراير/شباط  شهد  ذلك،  أجل  من 
صة لهؤالء ألول مرة عام  الفلسطينيي  ن داخل المناطق اإلسرائيلية، وقد نشأت فكرة فتح مالجئ ُمخصَّ

عني2019 حادثة  إثر  العمر  ،  من  يبلغ  صبي  خاللها  تعرَّض  العربية    16فة  "طمرة"  بلدة  من  عاما 
الداخل   فلسطينيي  من  المثليين  مالجئ  اآلن  وتُفتتح  إخوته.  يد  على  والضرب  للطعن  اإلسرائيلية 

العربية.  المح لغتهم  يتحدثون  مرشدين  قَِّبل  من  لهم  الدعم  وتقديم  إسرائيليين،  بواسطة  "لحمايتهم"  تل 
ول إن تعامل إسرائيل مع هذه الفئة من أعدائها "الفلسطينيين" يُصب في أجندتها بأن تجعل  وُيمكِّن الق

شبكة اإلنترنت لتكوين  نفسها قِّبلة للمثليين عالميا. ولذا، فإن هناك ثمَّة مجموعات عديدة تنشط على  
يروقراطية  مجتمع خاص بالمثليين الذين ال يتحدثون العبرية، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الب

 والثقافية التي تواجههم في حال قرروا أن يكونوا من "سكان إسرائيل الجدد".
 

 الليعرالية قعل الشريعة في مسألة المثلية 
ين واألجانب في مسيرة "شهر الفخر" في مدينة "متسبي رمون"  شارك مئات آالف المثليين اإلسرائيلي 

يونيو/حزيران   بداية  ، ومرَّ هؤالء ملوِّحين بأعالم قوس قزح  2022الواقعة جنوب دولة االحتالل في 
ه أصحاب المدرسة  بالُقرب من مدرسة دينية يهودية ثانوية دون أن يغيِّّروا مسارهم، متجاهلين ما طلب

 س المحافظين. من اليهود األرثوذك
خالل السنوات األخيرة، صدرت قرارات جديدة لصالح المثليين في قطاع التعليم، حيث أضحى القسم  
الذي يشمل الطالب المتحولين جنسيا واحدا من أهم األقسام في المدارس اإلسرائيلية، كما بدأت منذ  

الن الخدمات  وحدة  سنوات  أربع  ص نحو  على  بالعمل  التعليم  وزارة  في  توجيهية  فسية  مبادئ  ياغة 
وزارة   صت  خصَّ وقد  جنسيا".  المتحولين  أو  المثلية  الميول  "ذوي  من  المدارس  أطفال  مع  للتعامل 

تكاليف خاصة للدورات الدراسية التي تدرسها منظمات خارجية حول التوجه    2016التعليم منذ عام  
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وت هذا  الجنسية.  والهوية  منالجنسي  إسرائيل  في  المثليين  مجتمع  العام   خلَّص  مطلع  جديدة  عقبة 
الحالي حين ُرفِّع الحظر المفروض على تأجير األرحام لألزواج من الجنس نفسه، حيث منعت الدولة 

 .1963اليهودية تأجير األرحام داخل أراضيها منذ عام 

ئم في إسرائيل لم يكن ليتم دون في المجمل، يمكن القول إن النهوض بواقع الشواذ جنسًيا كما هو قا
أ العام  ضخ  صت هذا  المساواة االجتماعية خصَّ بوزارة  ُتعَرف  مليون    26.7موال حكومية هائلة، فما 

لين، وهو أكبر مبلغ من نوعه لتمويل مراكز المثليين في نحو   دوالر لصالح مجتمع المثليين والمتحوِّ
صت    70 بأنها خصَّ أبيب  تل  تفتخر  فيما  عام    1.85منطقة،  المثليين  لمجتمع  دوالر  ، 2022مليون 

منها أربعة ماليين لفعاليات "شهر الفخر"، بل إن المدينة التي ال تكف عن االستثمار في مشاريع  
ص مبلغا قدره   ماليين دوالر لبناء مركز جديد للمثليين في حديقة    9.2تخدم مجتمع المثليين سُتخصِّّ

 ريخ إسرائيل. مائير، وهو أكبر مشروع للمثليين في تا
ة اإلسرائيلية بتسليط الضوء على حقوق المثليين يأتي في المقام األول ضمن  وإذا كان اتهام الحكوم

إلقناع   كبير  من جهد  أبيب  تل  تمارسه  ما  فإن  الفلسطينيين،  جرائمها ضد  عديدة إلخفاء  سياسات 
بع أيضا من رغبتها في تأكيد  المثليين في العالم بأن مجتمعا ناشئا مالئما لهم يوجد داخل إسرائيل ين

قه للترويج إلسرائيل  تفوُّ المثليين  دعم  واستغاللها قضية  الشرق األوسط،  الليبرالي على جيرانها في  ا 
 عالميا. 

اليهودية المتطرفة  باعتبارها مرتعا للجماعات  ُيسلَّط الضوء على إسرائيل في السنوات األخيرة  بينما 
اإلس الدولة  أن  يبدو  لمواالستيطانية،  سياساتها  ع  ُتخضِّ زالت  ما  صورتها  رائيلية  فيها  تحتل  وازنات 

الليبرالية موقعا مركزيا جزءا من الدعاية لنفسها في الدوائر الغربية. ورغم أن المتطرفين نجحوا في  
فإنهم  ومرات،  مرات  الُحكم  عن  ليبرالية  األكثر  السياسيين  وإزاحة  منازلهم،  من  الفلسطينيين  إزاحة 

موا عن  االحتالل،عاجزون  دولة  في  المثليين  زحف  اإلسرائيلية    جهة  السلطات  أن  األرجح  فعلى 
دة من أجل ضبط   تستفيد من طاقات هؤالء في مساحات بعينها، وال تسمح لهم بتجاوز خطوط ُمحدَّ

بمنجزات "واحة الليبرالية" في الشرق   -كما جرت العادة-صورتها الدولية، وإخفاء الواقع االستيطاني  
 األوسط.

 25/7/2022.نت، الجزيرة
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 غتيال الشاعر لحظة فاصلة محاولة ا .45
 هاني المصري 
إلى أضرار جسيمة في رجليه،   أّدت  التي  الّشاعر،  ناصر  الدكتور  اغتيال  تشّكل محاولة  أن  يمكن 
بداية مرحلة جديدة، ولحظة فاصلة يمكن أن تنتشر بعدها الفوضى وشريعة الغاب إذا لم يتم القبض  

ال تم  فقد  العدالة،  إلى  الفاعلين وتقديمهم  الجريمة، على  قليلة من ارتكابهم  بعد ساعات  إليهم  تعرف 
النجاح، ومحاولة إسكات كل من   تتعلق باالنتقام وبتداعيات ما حدث في جامعة  ودوافعهم معروفة 

 الشاعر. يجرؤ على التعبير عن رأيه بصراحة، حتى وإن كان ذلك باعتدال وروح وحدوية كما يفعل 
مام الناس، ووثقت الكاميرات الحدث بكل تفاصيله، وأصبح  كما أن الجريمة تّمت في وضح النهار وأ

المجرمون معروفين ليس فقط لألجهزة األمنية، بل للشاعر وأهله وأصدقائه والفصيل المحسوب عليه. 
ر، على الرغم من  لذلك، إذا لم تحرك السلطة ساكًنا للقبض عليهم كما حصل حتى كتابة هذه السطو 

القوية والسريعة للجر  يمة من قبل رأس السلطة، الذي قام بأسرع اتصال هاتفي مع الضحية  اإلدانة 
الذي تربطه به عالقات أكثر من جيدة، ومن قبل كبار قادتها ومن حركة فتح، وااللتزام منهم جميًعا  

ستنتشر حيث  عقباه؛  تحمد  ال  ما  إلى  ذلك  فسيؤدي  الفاعلين؛  الجماعات    بمعاقبة  وأكثر  أكثر 
 ث في األرض الفلسطينية خراًبا.والعصابات المسلحة، وتعي

لماذا وصلنا إلى االستنتاج الوارد في مستهل المقال؟ ألن الجريمة الجديدة لم تقع في سماء صافية،  
فهناك سلسلة ال حصر لها من الجرائم التي تتصاعد في ظل عجز السلطة دائًما، وتواطئها أحياًنا،  

جر و  في  حصل  كما  أخرى،  أحياًنا  للجرائم  في ارتكابها  السلطة  تراوغ  التي  بنات،  نزار  اغتيال  يمة 
مختلفة   خلفيات  ولها  باستمرار  تجري  جرائم  فهناك  عنها،  المسؤولية  تحمل  وفي  مرتكبيها،  محاسبة 

خيرة  عائلية وثأرية، أو خالفات على مصالح، أو صراع على مراكز القوى الذي اشتد في اآلونة األ
هناك آال بكثرة؛ حيث  السالح  انتشار  المصادر عشرات آالف  في ظل  المسلحين، ووفق بعض  ف 

المسلحين، والسالح معظمه ال يمت للمقاومة بصلة، وفي أيدي مجرمين وعصابات، أو جماعة فالن  
 أو عالن.

ال يتم االتفاق    كما ينتشر السالح على خلفية التنافس على السلطة والمناصب والمراكز والخالفة التي
طني، أو كما يجب عبر االتفاق على إجراء االنتخابات في سياق  على حلها، سواء بشكل توافقي و 

متكامل ورزمة شاملة؛ ألن االنتخابات وحدها في ظل االنقسام وتحت االحتالل من الصعب جًدا أن  
ول، أو نحو تعميق االنقسام  تجري، وإذا جرت لن تكون مدخاًل للحل وإنهاء االنقسام، وإنما قفزة للمجه

 تسريع تحوله إلى انفصال كامل. وتشريعه وتأبيده، و 
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خالل  السالح  استخدام  في  ملحوًظا  تصاعًدا  الماضيين  العامين  خالل  الغربية  الضفة  شهدت 
  26الشجارات العائلية، وفق تقديرات بوجود عشرات اآلالف من قطع السالح غير الشرعية، مقابل  

مواطًنا في شجارات عائلية،    25،  2021فقد قتل، خالل العام    دى األجهزة األمنية.ألف قطعة متوفرة ل
مواطًنا، معظمهم في الخليل، وفق تقارير الهيئة    21،  2022فيما قتل، خالل النصف األول من العام  

في  العسكرية  واالستعراضات  النار  إطالق  ظاهرة  تصاعد  إلى  إضافة  اإلنسان،  لحقوق  المستقلة 
روع الوطني والديمقراطية واالنتخابات، العائلية؛ ما ينذر بوضع خطير في ظل غياب المش  الشجارات 

زمام   تفقد  بدأت  هشة  سلطة  وجود  إلى  أدى  ما  السلطات؛  بكل  وتحكمها  التنفيذية  السلطة  وتغول 
األمور في مناطق متزايدة الضفة، حتى في المناطق الخاضعة لسلطتها، خصوًصا في المخيمات،  

 من خالل "اإلدارة المدنية".  ستحواذ االحتالل على المزيد من صالحيات السلطةوفي ظل ا
وشهدت المدة الماضية حاالت كثيرة من إطالق النار على منازل وسيارات مواطنين، ورجال أعمال، 
ورؤساء بلديات وهيئات محلية، ومحامين ... إلخ، وفي بعض األوقات عن طريق الخطأ حيث كان  

نابلس التي تعر المقصود عائلة   ض االبن واألب إلصابات  أخرى كما حصل مع عائلة حجاب في 
المناسبات،   في  بكثرة  السالح  استخدام  إلى  إضافة  بالشظايا،  البنات  من  عدد  أصيب  فيما  بالغة 
سواء  النتائج،  إعالن  بعد  خصوًصا  االنتخابات،  وفي  الحزبية،  والمسيرات  والجنازات،  كاألعراس، 

آلن، يتسامح الناس ويقبلون  حتى ا  غضًبا من الخسارة، وعقب كل شجار عائلي.  ابتهاًجا بالفوز أو 
ويتعايشون مع وجود السلطة على الرغم من كل بالويها السياسية واالقتصادية؛ ألنها أساًسا وفرت  
قدًرا من األمن والسلم األهلي عبر احتكار السالح إلى حد ما  بسالح واحد، فهي فشلت في حماية 

ا الدولة  المشروع  وتجسيد  تحقيقه  طريق  على  والتقدم  تطرح  لوطني  ولم  المستقلة،  الفلسطينية 
إستراتيجيات جديدة قادرة على تجاوز المأزق المستعصي الذي وصلت إليه، وقد يتفهم البعض ذلك؛ 
ألن هناك اختالفات في البرامج والحسابات واختالاًل في موازين القوى لصالح االحتالل، وبيئة عربية 

وتغي استمرار  أبًدا  يتفهمون  ال  ولكنهم  مواتية،  السنوات ر  في  يحدث  كما  األمني  الفلتان  حالة  فاقم 
األخيرة، التي إذا استفحلت ستحرق األخضر واليابس، فلن يرضى الناس بوجود سلطة تتساوق مع  

ناس وتوفير  االحتالل ومشروع السالم االقتصادي والتعاون األمني، وال تقوم أيًضا بدورها في حماية ال
وتوفر   المجرمين،  تتجنبه  ب  -األمن ومعاقبة  وما  به  تقوم  وانتشار    -ما  الفوضى  تساعد على  بيئة 

السالح، وأخذ الحق باليد عبر عدم محاسبة المجرمين نتيجة تواطؤ أو عجز، وهذا سيدفع كل فرد  
ن نفسه، أو  وكل عائلة وكل فصيل وكل شركة وصاحب مصلحة إلى اقتناء السالح، سواء للدفاع ع

 ه.ألخذ حقه، أو ما يعتقد أنه حقه بيد 
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يد   فيما  ينتهي،  اقتتال ال  إلى  اللذين سيقودان  والفلتان األمني  الفوضى  المقال، أحذر من  وفي هذا 
تحقيق   أجهض  الذي  هو  فاالحتالل  يجري،  ما  كل  في صلب  هي  بل  بعيدًة،  تكون  لن  االحتالل 

وإلى   هوية الوطنية والكيان الوطني )منظمة التحرير(،المشروع الوطني، ويسعى إلى القضاء على ال
فعل  كما  متنازعة  سلطات  الى  وربما  سياسي،  أفق  بل  أمني  وكيل  إلى  السلطة  تحويل  استكمال 
بتشجيع االنقسام بين الضفة والقطاع، وهو يغذي انتشار السالح والجريمة لإلمعان في تفتيت الشعب 

بعضه مع  متصارعة  إلى شظايا  الالفلسطيني  اإلسرائيلي  الحل  يمكنه من فرض  بما  البعض،  ذي ا 
 يتجاوز كل الحقوق الفلسطينية. 

ولنأخذ مثااًل على ذلك ما يجري لشعبنا في الداخل من انتشار للسالح والجريمة بكل أنواعها، لدرجة  
معدل   الجريمة   100سقوط  معدالت  من  بكثير  أعلى  أي  وغيره؛  الثأر  خلفية  على  عام  كل  قتيل 

في  المماثل المعدل  من  وأعلى  إسرائيل،  في  اليهود  لدى  الشرطة ة  ألن  واألردن؛  والقطاع  الضفة 
بينما تلقي القبض على   اإلسرائيلية ال تلقي القبض على معظم المجرمين الفلسطينيين في الداخل، 

اليهود. الذين يرتكبون جرائم ضد  إن ما أوصلنا إلى هذا الحضيض أن    كل المجرمين اإلسرائيليين 
اسيين، خصوًصا من معارضي السلطة، لطة تهاونت مع من يطلق الرصاص على الخصوم السيالس

كما حصل سابًقا مع عبد الستار قاسم، ونزار بنات، وحسن خريشة، وكذلك مع ناصر الشاعر الذي  
ُأطلق الرصاص على بيته وبيوت أشقائه من شهرين، وهدده مسلحون أكثر من مرة بإصدار بيانات  

 ن أن تحرك السلطة ساكًنا. مصورة من دو 
ما يضحك، فإسرائيل غاضبة هي األخرى من السلطة، فقد عبرت عن غضبها  كما يقال شر البلية  

حيث  القديمة؛  للبلدة  االحتالل  قوات  القتحام  نابلس  في  المقاومة  أبطال  تصدي  بعد  آخرها  مراًرا، 
وشجاعتهم المقاومين  بسالة  وكانت  عدة،  لساعات  االشتباكات  للنظر،    استمرت  الفتة  واستعدادهم 

اإل الخبراء  جنين  فيتساءل  كتيبة  قدمت  حيث  المقاومين؛  تمنع  ال  ولماذا  السلطة؟  أين  سرائيليون: 
المثل، وشجعت كتائب أخرى على العمل في نابلس ورام هللا وغيرهما من مدن الضفة؟ بينما يشيد  

 وزير الداخلية اإلسرائيلي بالتعاون المحدود من السلطة!
ب األعظال  القاسم  فهو  الوطني  المشروع  إحياء  من  وإفشال ديل  الفلسطينيين،  توحيد  على  القادر  م 

مخططات االحتالل السياسية وإشاعة الفوضى والفلتان األمني وتعددية السلطات، وهذا يتطلب إعادة 
المش خدمة  في  سلطة  لتصبح  وموازنتها؛  والتزاماتها  وظائفها  وتغيير  السلطة،  في  كلًيا  روع  النظر 

الموحدة   التحرير  منظمة  بيد  وأداة  وديمقراطية  الوطني،  وطنية  جديدة  أسس  على  بنائها  إعادة  بعد 
 لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي التي تؤمن بالمشاركة.
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هذا هدف صعب التحقيق، نعم، ولكن عدم تحقيقه يقود إلى حضيض أسوأ، وهكذا ... بال نهاية ولن  
 ائي للتدهور.يكون هناك حد نه 

 "اللهم اشهد أنني قد بلغت".
 26/7/2022مساراف، رام هللا،  مركز

 
 في ال فة  "حماس الخارج"نتهيأ لما بعد أبو مازن وتطلعاف  .46

 يوآف ليمور 
مكثف   نشاط  من  جزء  هي  تسعة  وأصيب  أمس  فجر  فلسطينيان  مسلحان  فيها  قتل  التي  العملية 

والسامرة. رغم ذلك، فهذا حدث عنيف على نحو خاص، دمر يخوضه الجيش اإلسرائيلي في يهودا  
ي أثنائه قسم من البيت الذي اختبأ فيه المخربون. في أثناء النشاط وضعت اليد على وسائل قتالية  ف

لتنفيذ عمليات في السامرة. العملية التي أجريت في حي القصبة في نابلس   كثيرة، استخدم بعضها 
الت المركبة  العمليات  إحدى  اخهي  الذي  البيت  األخيرة.  السنوات  في  المنطقة  في  نفذت  فيه  ي  تبأ 

المسلحون كان في أزقة ضيقة ومكتظة، صّعبت الوصول إلى الهدف. وحسب المعلومات الواردة من 
“الشاباك”، كان واضحًا أن في البيت أسلحة كثيرة، ولهذا فقد كلفت وحدة “اليمام” المختصة بمثل هذا 

جا إلى  وعملت  المنطقالنشاط،  أغلقت  التي  جفعاتي”،  “سييرت  وحدة  من  قوات  لهرب  نبها  منعًا  ة 
 المطلوبين ووصول مخربين آخرين. 

نفذ إجراء “وعاء  النار، وردًا عليها  ففتحوا  أنفسهم.  لتسليم  المطلوبون  البيت، دعي  بعد أن حوصر 
منه الحقًا.  –ضغط”   قسمًا  ودمرت جرافة  بل  البيت،  نحو  بضعة صواريخ  أطلقت  استمرت    حيث 

أثنائها   النار في  الفلسطينيون  المعركة ثالث ساعات، أطلقت  القصبة. وبلغ  من مصادر أخرى في 
عن قتيلين، لكن تعتقد إسرائيل أن العدد الحقيقي للمسلحين الذين قتلوا كان أكبر. في نهاية العملية، 

ت إلطالق النار على  وضعت اليد على وسائل قتالية كانت في البيت، بما في ذلك تلك التي استخدم
 ر كبير.القوات نفسها. وبقي في المكان دما

 
 التنظيم يرفع رأسه 

مشاركًا   كان  بعضهم  التنظيم،  رجال  معظمهم  فلسطينيين،  مسلحين  نابلس  في  العملية  هدف  كان 
في   واإلرهاب  العنف  مدى  في  حاد  ارتفاع  السنة  بداية  منذ  سجل  نار.  إطالق  عمليات  في  مؤخرًا 

بون يأتون من هذه المنطقة. في المئة من العمليان ينفذها مخر   75حيث إن أكثر من    شمال السامرة،
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الماضي   لحماس    –وبخالف  أساسًا  اإلرهاب،  منظمات  إلى  ينتمون  المخربين  معظم  كان  حين 
 بات في األشهر األخيرة ارتفاع حاد بمشاركة نشطاء تنظيم فتح في العمليات.  –والجهاد االسالمي 

صحيح. أبو مازن وأجهزة األمن  أن هذا النشاط ال يتم بتعليمات من فوق، العكس هو ال تعتقد إسرائيل
استعدادهم   لكن  أيضا،  موجهًا ضدهم  يكون  أن  معينة  مرحلة  في  ويخشون  يعارضونه،  الفلسطينية 
للعمل ضده محدود، والنشطاء المحللون يستغلون هذا كي يزيدوا سيطرتهم في الميدان، والتي يشارك 

 حيانًا عناصر مختلفة من النشاط الجنائي واإلجرامي.فيها أ
 

 الرسالة العسكرية اإلسرائيلية 
شدد الجيش و”الشاباك” على مدى االعتقاالت التي تنفذ في “المناطق” ]الضفة الغربية[ منذ موجة 
إطار  في  اعتقال  ليلة عدة حمالت  كل  “المناطق”  في  تنفذ  السنة.  هذه  ونيسان  آذار  في  العمليات 

كان نابلس  األخيرة في  الحملة  لكن  األمواج”،  “ُمحطم  الذ حملة  العنف  ي ت شاذة من حيث مستوى 
عنيفة   وسائل  واستخدام  نسبيًا  مبكرة  في ساعة  القصبة  إلى  الوصول  إن  أمنية  محافل  وقالت  فيها. 
نسبيًا في الرد على النار، استهدفت اإليضاح للمسلحين الفلسطينيين بأن الجيش اإلسرائيلي ال يتردد 

فكرة هي  . وشرح مصدر عسكري يقول إن “الفي الوصول إلى كل نقطة في “المناطق”، في أي وقت 
 جعلهم مطاردين. وأخذ مكانهم اآلمن، البيت، وجعله غير آمن لهم ولمن يخفونهم”. 

انتشرت في السلطة الفلسطينية أمس شائعات تقول إن هدف هذه العملية كان إبراهيم النابلسي، الذي 
في   “اليمام”  وحدة  التي صفتها  المخربين  خلية  في  في كان عضوًا  الحملة  ونفذت  الماضي.  شباط 

حينه في وضح النهار أيضًا وكانت عنيفة جدًا، قتل في أثنائها ثالثة مخربين كانوا مشاركين في عدة  
منطقة  في  منذئذ  النابلسي  يختبئ  السامرة.  في  اإلسرائيلي  الجيش  قوات  نحو  نار  إطالق  عمليات 

نه كان هدف لجيش و”الشباك” فقد نفوا أمس أالقصبة، وأصبح بطاًل محليًا بين شباب التنظيم. أما ا
 العملية.

في   نفذ  الذي  المكثف  النشاط  إلى  األخيرة،  الفترة  في  ساد  الذي  النسبي  الهدوء  األمن  جهاز  يعزو 
التماس،  نفذ على طول مجال  الذي  القوات  تعزيز  وهو  إضافي،  تفسير  وثمة  ليلة.  كل  “المناطق” 

وأفادت المصادر بأنه ولعدم وجود ئيل دون تصريح صعبًا.  الذي يجعل دخول الفلسطينيين إلى إسرا
المتوقع أن تستمر أعمال  الميدان، فمن  انخفاض في حجم اإلخطارات وكمية شبكات اإلرهاب في 
االعتقال بكثافة مشابهة في الفترة القريبة القادمة أيضًا. عمليًا، لم يتوقف هذا النشاط إال لزمن قصير  

بايدن إلى إسرائيل، وفي أثناء الزيارة، واستؤنف فور  رة الرئيس األمريكي جوفي األيام التي سبقت زيا 
 مغادرة بايدن الشرق األوسط.
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 مشاكل الحوكمة لدى أبو مازن 

على   إسرائيل، خصوصًا  يقلق  السنة  بداية  منذ  يجري  الذي  اإلرهاب  لنشاط  نسبيا  العالي  المستوى 
الفلسطينية.   تنالخلفية مشكلة الحوكمة لدى السلطة  اليوم    واألمور كفيلة بأن  زخمًا سلبيًا آخر في 

التالي لوفاة أبو مازن. ومع أن أبو مازن حدد حسين الشيخ خليفة له بل وعينه هذه السنة آمين سر 
الفلسطينية  الفصائل  عموم  على  إمرته  فرض  في  ينجح  ال  قد  لكن  م.ت.ف،  لـ  التنفيذية  اللجنة 

 بسهولة.
له في الفترة األخيرة. أساس االنتباه موجه لحماس،  ريو، وتسارع االستعداد  إسرائيل قلقة من هذا السينا

دون نجاح، بفضل أعمال اإلحباط التي يقوم    –التي تحاول دائمًا دحرجة العمليات من “المناطق”  
بها “الشاباك” اإلسرائيلي. هذه اإلخفاقات جزء من السبب الذي جعل المنظمة تسرع مساعيها مؤخرًا  

لبنان  دات قتالية في مخيمات اإلقامة وح بتحدي إسرائيل    –بتنسيق مع “حزب هللا”    –لالجئين في 
المسؤول  العاروري  بقيادة صالح  الخارج”  “حماس  تديره  نشاط  هذا  أيضًا.  الشمال  من  الحاجة  عند 

 بالتوازي أيضًا عن قسم مهم من محاوالت تجنيد خاليا في الضفة وتنفيذ عمليات بواسطتها. 
 25/7/2022يوم إسرائيل ال

 25/7/2022عربي، لندن، القدس ال
 

 نهاية العصر الذهعي بين يهود روسيا والنظام الحاكم  .47
 ليزا روزوبسكي 
نظمت الوكالة اليهودية، قبل أربع سنوات، احتفااًل ضخمًا لمناسبة يوم القدس، وسط موسكو. تذّوق 

، 2018أيار    دينة، طوال يوم كامل فيمن جاؤوا إلى حديقة ريميتاج، المنتزه التاريخي الجميل في الم
لمحاضرات   واالستماع  للطبخ  عمل  ورشة  في  المشاركة  من  وتمكنوا  اإلسرائيلية  المأكوالت  أطيب 
وحضور نقاشات على الطاولة الدائرية، وفي المساء، قاموا بالرقص على أنغام أغنية "تل أبيب، يا  

ي ك نجحت الوكالة هي ومنظمات أخرى ف حبيبي تل أبيب" وأغنية "هيا نمرح". قبل سنوات من ذل 
جمهور من اليهود إلى جانب مبعوثة دولة   1948إعادة تكرار صورة تاريخية، ظهر فيها في العام  

أُغلق الشارع الضيق،   2014إسرائيل الشابة، غولدا مائير، قرب كنيس الكورال في موسكو. وفي العام 
يوم القدس، من اجل تأمين زخم كبير لالحتفال بالذي يؤدي إلى الكنيس، أمام الحركة لبضع ساعات  

 وقام آالف اليهود بملئه مرة أخرى. 
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ممثلو   فيها  وحّيا  اليهودية،  الوكالة  الحتفاالت  الرعاية  موسكو  بلدية  فيها  قدمت  سنوات  كانت  هذه 
إسرائيل   أن حكومة  تخيل  الصعب  من  كان  حينه  في  المنصة.  على  المشاركين من  الحاكم  النظام 

 استمرار نشاط الوكالة اليهودية في روسيا. ها أن ترسل إلى موسكو بعثة إلنقاذ سيطلب من
بيوم القدس أو معرض هجرة إلى البالد حيث  هدف احتفاالت جماهيرية كهذه، سواء أكان احتفااًل 
مرضى   وصناديق  حكومية  ووزارات  إسرائيل  في  بلديات  عن  ممثلين  مع  فيه  االلتقاء  يمكن  كان 

يس كما  الداومشغليهم،  بمصطلحاتهم  الوكالة  رجال  يدور  ميه  محتملين".  عمالء  "تجميع  هو  خلية، 
ذلك  "بعد  البالد.  إلى  بالهجرة  يهتموا  أن  يمكن  الذين  الزوار  عن  شخصية  معلومات  عن  الحديث 
يقومون باالتصال مع هؤالء األشخاص"، قال مصدر مطلع. "يقولون لهم: كنتم لدينا. ربما تهتمون  

ا مدرسة تعمل في أيام األحد، وتعطي دروسًا نادي الشباب خاصتنا؟ توجد لنا أيضبتسجيل الولد في  
 عبرية للبالغين. هل يمكن دعوتكم إلى ورشة لدينا؟". 

االدعاء الرئيسي، الذي طرحته وزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية في الرسالة التي أرسلتها في  
بتجميع بالضبط  يتعلق  الجاري،  الشهر  في  بداية  مواطنين  عن  الشخصية  في    المعلومات  روسيا. 

القانون الروسي، ال يوجد منع مطلق لجمع معلومات كهذا. ولكن تسري على المنظمات التي تعمل 
يثير   أن  يمكن  المعلومات  جمع  بأن  واعين  الوكالة  في  كانوا  السابق،  في  مختلفة.  قيود  ذلك  في 

األمر". هذا  في  بحذر  "تصرفوا  لذلك،  يحصلو   المشكالت.  بأن  اهتموا  أخرى،  أمور  من ضمن  ا 
المواطنين الذين يعطون معلوماتهم على مصادقة على إرسال المراسالت وحفظ جميع المعلومات في  

 الخوادم في إسرائيل. 
المحامي ستنسالف سلزنيوف، وهو شريك كبير في المشروع الروسي "حرية على الشبكة" وخبير في  

البيانات،   وحفظ  الخصوصية  استنتاشؤون  إلى  توصل  إنه  للصحيفة،  الخروقات  قال  احد  بأن  ج 
حسب   المحظور  األمر  وهو  روسيا،  خارج  خوادم  على  بمعلومات  االحتفاظ  هو  للوكالة  المنسوبة 

. وهذا استنادًا إلى تحليل جزء من بنود القانون التي ذكرت في رسالة  2014القانون الروسي من العام  
يبدو على أخذ توقيع األشخاص أن موظفي الوكالة لم يحرصوا كما    وزارة العدل. في بند آخر، يتبين

 الذين جمعوا عنهم المعلومات من اجل الموافقة على جمع البيانات وحفظها.
هل االدعاء بشأن تشجيع هرب األدمغة، الذي طرح في رسالة وزارة العدل، قائم على أساس؟ في  

، لكن فعليًا من يحق لهم ذلك حسب قانون العودة  الواقع يقولون في الوكالة، إنهم يشجعون هجرة كل
تجارية   إمكانية  لديهم  والذين  والمثقفين  الشباب  مثل  معينة  سكانية  لمجموعات  تفضيل    –هناك 

 اقتصادية كامنة. 
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من بين البرامج التي تطبقها الوكالة في روسيا وفي أرجاء المنطقة ما بعد االتحاد السوفييتي هناك  
ورش المثال  سبيل  العلى  أو  األعمال  لرجال  مخصصة  عمل  بمواصلة  ات  يهتمون  الذين  مبادرين 

تطوير مشاريعهم في إسرائيل. ُتعلم الوكالة أيضا المهاجرين حول برنامج وزارة االستيعاب المخصص 
للعلماء المهاجرين إلى إسرائيل. إضافة إلى ذلك فإنها تشجع على هجرة الطالب أو الشباب الذين  

على الحصول  المثال  يريدون  سبيل  على  العالي،  )وكالة    التعليم  "سيال"  ومشروع  "رحلة"  مشروع 
 الفضاء اإلسرائيلية(.

في الفضاء الروسي، هناك منافسة متوازية بين عدة هيئات تعمل على تشجيع الهجرة. "نتيف"، وهي  
وإصدار   الهجرة  لهم  يحق  من  فحص  على  الواقع  في  تعمل  الحكومة،  رئيس  لمكتب  تابعة  وحدة 

ذاته تشغل أيضا مراكز ثقافية. وشبيهًا بالوكالة فإن هذه الوحدة   شيرات الهجرة لهم ولكنها في الوقت تأ
الجيدة إلسرائيل. على   الجوانب  الهجرة  لهم  العرض على من يحق  أيضا تجري احتفاالت تستهدف 

تفاالت سبيل المثال، حسب اتفاق غير خطي فإن السفارة و"نتيف" تأخذان المسؤولية عن تنظيم اح
 سكو، في حين أن الوكالة تركز على يوم القدس.عيد استقالل إسرائيل في مو 
أيضا أقام صندوق الصداقة، وهو الهيئة الممولة في معظمها من    2014إضافة إلى ذلك منذ العام  

طيران   رحالت  يمول  فهو  بالوكالة  وشبيها  روسيا.  في  به  خاصة  هجرة  آلية  افنغلستيين،  قبل 
طارات، حتى أنه يزود المهاجرين بمنح سخية لمرة  تم بنقلهم من أماكن بعيدة إلى المللمهاجرين، ويه

دوالر للولد. ولكن صندوق الصداقة لم ينجح في اختراق روسيا، وهو    300دوالر للبالغ و  500واحدة،  
 يكتفي بنشاطه في أوكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا وكازاخستان وأوزباكستان وغيرها.

روسيا، التي كانت في ذلك الوقت االتحاد السوفييتي،   ثون األوائل للوكالة اليهودية إلىوصل المبعو 
العام   بالوعي  1989في  النشاطات  بداية  ارتبطت  وقد  االنفتاح(.  )عهد  البروسترويكا  عهد  في   ،

الغرب  على  باالنفتاح  بدأت  التي  الدولة  في  اليهودية  الثقافة  نهضة  مع  السوفييت  لليهود  الجماعي 
الحفال) كثيرون  يتذكر  الشرق(.  االتحاد وعلى  يهود  على  عرضت  التي  الضخمة  الموسيقية  ت 

السوفييتي للمرة األولى الموسيقى والثقافة اإلسرائيلية. في البداية، عمل المبعوثون بشكل غير رسمي، 
ت الوكالة  ، في حينه أقامت إسرائيل عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفييتي، وانتقل1991وفي بداية  

ب  مع  الرسمي  اإلطار  الهجرة  إلى  لتشجيع  الحثيثة  والنشاطات  المبعوثين  من  متشعبة  تحتية  نية 
 والمساعدة عليها. 

في   في موسكو  اليهودية  للوكالة  األولى  للممثلية  األول  الرئيس  كان  الذي  تسفي،  بن  شهد شموئيل 
الصحيفة على وجود عالقة ج1993  –  1991األعوام   له في حينه مع  ، في محادثة مع  كانت  يدة 

كانت هناك فترة اعتقدت فيها    1991  –  1990ظام الحاكم في المراكز العليا. "بين األعوام  ممثلي الن
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السلطات الحاكمة الروسية بأن إسرائيل من شأنها أن تشكل وسيطا بينها وبين الواليات المتحدة"، قال 
 بن تسفي. 

اند  مع  لاللتقاء  األولى  للمرة  ذهبت  األول"عندما  الخارجية  )وزير  كوزرييف  لي    ريه  قال  لروسيا( 
ترك  في  سيساعد  هذا  لكن  أنت،  من  نعرف  فنحن  خفيفة،  لهجة  مع  بالروسية  تحدث  مساعده: 
انطباع". ربما كان هذا السبب في أنه كانت لي حرية عمل كبيرة جدا. كان يمكنني االلتقاء مع من  

م الحكم( أجريتها  ية. جميع المحادثات )مع ممثلي نظا أريد والقيام بنزهات واحتفاالت وحفالت موسيق
بأنني جاهز ألي سؤال وفي أي وقت.  إليها وجعلتهم يشعرون  بشكل عام في مقاه، حيث دعوتهم 

 حاولت أن يستمتع األشخاص في اللقاء معي".
سابق  أيضا حاييم سزلر، الذي كان رئيس ممثلية الوكالة اليهودية في الدول التي كانت تنتمي في ال

األعوا في  السوفييتي  السلطات 1997  –  1993م  لالتحاد  جانب  من  إيجابية  عالقات  عن  تحدث   ،
عهد   في  تشيرنوميردن،  فيكتور  روسيا،  حكومة  برئيس  تتعلق  قصة  عن  سزلر  وتحدث  الحاكمة. 
الرئيس بوريس يلتسن: "يحئيل ليكت، الذي كان القائم بمقام رئيس الوكالة في حينه، شارك في جميع  

رابين مع تشيرنوميردن أثناء زيارته روسيا. في احد اللقاءات مع للقاءات الصغيرة التي عقدها اسحق  ا
تشيرنوميردن قال األخير لليكت: إذا واجهت أي مشكلة مع الوكالة اليهودية فعليك التوجه مباشرة لي.  

ا "حكومة  له  كانت  إنه  وقال،  حياته.  "مهمة  بأنه  سزلر  الوكالة وصفه  في  كنُت العمل  أنا  لوكالة". 
 بعد غورباتشوف".  الغورباتشوف ما

أوساط   في  فيها  اليهودية صورة مشكوك  بالوكالة  التصقت  ذلك  بعد  وما  التسعينيات  في  ذلك،  رغم 
جالية المهاجرين من االتحاد السوفييتي. كان هناك من اتهموا الوكالة بجعل إسرائيل نموذجا مثاليا  

ت لي نقطة انطالق. أنا ال  ضليلهم. عن ذلك قال بن تسفي: "كانفي نظر العالم، فعليًا من أجل ت
أقوم بتجميل إسرائيل، لكني قلت، إن إسرائيل هي الدولة التي تشبهكم في كل لحظة والتي تعطيكم  
أجل  لم آتِّ من  المالية.  المساعدات  إلى  هنا، إضافة  أقدامكم  فيها  تطأ  التي  اللحظة  المواطنة في 

قال بن تسفي، إنه أجرى اتصاالت    صف لكم إسرائيل كما هي". مع ذلك،رواية أساطير لكم، بل أل
مع شركة الطيران الروسية الحكومية "ايرو فلوت" من أجل القيام برحالت جوية مباشرة من موسكو  
إلى تل أبيب، ضمن أمور أخرى، بهدف منع تسرب مهاجرين محتملين في فيينا أو في بودابست، 

الواللتين مر خاللهما مسار   إن هجرة  بن تسفي،  وقال  أو من  الهجرة.  السوفييتي  االتحاد  يهود من 
روسيا بتأشيرة هجرة إلى دول أخرى اعتبرت خداعا رسميا. "كانت هناك في حينه نقاشات كبيرة. لم  
إسرائيل.   إلى  القدوم  على  أجبرتهم  ألنني  مني؛  وغضبوا  باإلهانة،  الكثيرون  شعر  لطيفًا.  هذا  يكن 
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ك فقط اتجاه واحد، من موسكو إلى إسرائيل. جبار أي أحد. فمن ناحيتي، كان هناولكني لم أقم بإ 
 ومن هنا اذهبوا إلى حيث تريدون. فإسرائيل دولة حرة". 

ادعاء آخر سمع طوال السنين فيما يتعلق بالوكالة اليهودية هو أن األمر يتعلق بمنظمة زائدة، أساس  
االتحاد السوفييتي سابقا،  وظفيها، ال سيما في دول  وظيفتها هو تأمين تشغيل ومستوى حياة عال لم

 وهذا كان ممكنا بسبب الفجوة في مستوى الحياة مقارنة مع إسرائيل. "كل من أراد القدوم جاء".
بخدماتها.   يستعينون  الذين  للمهاجرين  زائدة  شحنة  تتضمن  التي  السفر  تذاكر  بشراء  الوكالة  تقوم 

سيحية لغرض النقل من بلدات ال بشكل عام من منظمات مإضافة إلى ذلك فهي أيضا تجند األمو 
 بعيدة إلى المطارات. 

اقتصادية فقد كان    –إلى جانب ذلك، قال مصدر مطلع للصحيفة، إنه حتى دون مساعدة لوجستية  
معظم من توجهوا للوكالة هاجروا إلى إسرائيل. نسي الكثيرون في روسيا فقر التسعينيات. حاييم بن  

كا الذي  فيعقوب،  الوكالة  ممثلية  األعوام  ن رئيس  في  هذا 2009  –  2006ي روسيا  مع  يتفق  ال   ،
االدعاء. "اآلن، ال توجد للكثير من األشخاص إمكانية لشراء تذاكر السفر. يدور الحديث عن مئات  

 آالف األشخاص". 
على   هناك  من  األموال  إخراج  وصعوبة  الحرب  ظل  في  روسيا  في  المتدهور  االقتصادي  الوضع 

ة. ولكن المؤكد هو أن اإلغالق المحتمل للوكالة يعتبر في المقام األول ية العقوبات سيغير الصور خلف
 إشارة إلى أن العصر الذهبي للعالقات بين يهود روسيا والنظام الحاكم هناك قد انقضى.

 "هآرتس" 
 26/7/2022األيام، رام هللا، 
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