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 عضوية فلسطين الفاملة في األمم المتحدةتجري اتصا ت لطرع السلطة الفلسطينية  .1

نيويورك رياض منصور، إنَّ اتصاالت :  رام هللا المتحدة في  الدائم لدى األمم  قال مندوب فلسطين 
المستويات تج أعلى  على  القيادة  بهدفريها  األمم  المطا  ،  في  فلسطين  لدولة  كاملة  بعضوية  لبة 

صور في تصريحات إلذاعة "صوت فلسطين"،  وأضاف من  المتحدة، وذلك حفاًظا على حل الدولتين.
تتم مع رؤساء الدول    عباسالخميس، أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تجريها القيادة برئاسة 

والفرنسي بايدن  األميركي  الرئيس  و   ومنهم  األمن ماكرون،  مجلس  وأعضاء  الثاني،  هللا  عبد  الملك 
وأوضح     نبقى رهينة إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي.للمطالبة بعضوية دولة فلسطين الكاملة كي ال

ويجري   األمن،  لمجلس  المفتوحة  الجلسة  فلسطين خالل  كلمة  في  الفلسطينية طرحت  المطالب  أن 
   ن يكون هناك رد عليها في الفترة المقبلة.تدارسها من قبل أعضاء المجلس، على أ

جهته، التحري  من  منظمة  في  التنفيذية  اللجنة  الكبيرة  شّدد عضو  األهمية  على  مجدالني،  أحمد  ر، 
المركز   تعزز  إنها  وقال  الّدولتين.  حّل  إلنقاذ  العضوية،  كاملة  فلسطين  بدولة  االعتراف  لخطوة 

المتح األمم  في  الفلسطينية  للدولة  أمام  القانوني  األعضاء  والدول  الدولي  المجتمع  وتضع  دة، 
وتاب  المنطقة.  في  والّسالم  األمن  لحفظ  الّدولية  مسؤولياتهم  الشرعّية  الحترام  مهم  »االعتراف  أن  ع 

والقانون الدولي، ومسؤولية األعضاء في األمم المتحدة تجاه دولة فلسطين، رغم تنصل البعض من 
 مسؤولياته«. 

 28/7/2022، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
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 لالتحاد األفريقي  "إسرائيل"انضمام  "إحباط"تحرك فلسطيني لـ .2
، محمود عباس، إلى مواجهة وإحباط احتمال انضمام إسرائيل  ةالفلسطينيالسلطة  دعا رئيس    رام هللا:

فبر  في  االتحاد،  اجتماع  في  تعليقها  تم  مسألة  وهي  مراقب،  كعضو  األفريقي  )شباط(  لالتحاد  اير 
إلى رئيس   وأرسل عباس  المقبل.  االجتماع  تُناقش في  أن  أفريقيا،  الماضي، على  جمهورية جنوب 

سيريل رامافوزا، من أجل مواجهة هذه الخطوة، في رسالة سلمها له وزير الخارجية الفلسطيني رياض  
م كعضو  األفريقي  لالتحاد  االنضمام  إسرائيل  محاوالت  الرسالة  وناقشت  وكيفية  المالكي.  راقب، 

 مواجهة هذه الخطوة وضرورة إيقافها. 
احتالل ودولة فصل عنصري، وانضمامها لالتحاد يتعارض تمامًا مع  وقال عباس إن إسرائيل دولة  

المبادئ التي قام على أساسها االتحاد، وأن القيم المشتركة التي تربط الشعب الفلسطيني مع الشعوب 
لفلسطينيون اليوم من تمييز وفصل عنصري )أبرتهايد( هو نموذج  األفريقية، باعتبار ما يتعرض له ا

لفصل العنصري الذي تعرضت له جنوب أفريقيا، لذا يتحتم منع إسرائيل االنضمام  محدَّث عن نظام ا
 لالتحاد.

وزير خارجية فلسطين رياض المالكي اعتبر، من جهته، أن »األمر يلزم تنسيق المواقف بين العديد  
التي   الدول  إلى  من  رامافوزا،  مع  كذلك  شفويًا  المسألة  هذه  المالكي  وبحث  الخطوة«.  هذه  تعارض 

 . جانب العالقات الثنائية
 29/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 اشتية: الدعم المقدم من المجتمع الدولي لفلسطين يواجه بتدمير إسرائيلي ممنهج  .3

االتحادية باالعتراف بدولة فلسطين، وذلك   طالب رئيس الوزراء محمد اشتية جمهورية ألمانيا:  رام هللا
م التي  من  اإلسرائيلية  اإلجراءات  كافة  ولمواجهة  عليه،  الحفاظ  وأهمية  الدولتين  بحل  إيمانها  نطلق 

قامة  تهدف الى تدميره، خاصة مصادرة األراضي لصالح التوسع االستيطاني الذي يدمر أي فرصة إل
وشدد رئيس    بلة للحياة وعاصمتها القدس.غرافيا وقامتواصلة ج  1967دولة فلسطين على حدود عام  

برام هللا،   الوزراء الخميس  ليندنر،  توبياس  األلمانية  الخارجية  وزارة  في  الدولة  وزير  استقباله   خالل 
ل على تدميرها بشكل  على أن كافة أشكال الدعم التي يقدمها المجتمع الدولي لفلسطين تعمل إسرائي

اقيات الموقعة معها، ال جاد للضغط على إسرائيل من أجل االلتزام باالتف ممنهج، مطالبا بتدخل دولي  
سيما المتعلقة بالسماح بعقد االنتخابات في القدس ترشحًا وانتخابًا وفق هذه االتفاقيات وما تم العمل  

   به سابقًا.
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بحاجة   الى وجود فراغ سياسي  اشتية  توسعوأشار  العمل عليه من خالل  يمكن  والذي  ة  الى ملء، 
 سالم دولي ينهي االحتالل.مجموعة ميونخ، للوصول الى مبادرة أو مؤتمر 

 28/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دويك يدعو  نتخابات عاجلة إلنقاذ الوضع المتأزم بالضفة  .4
السياسي  إلى إجراء انتخابات عاجلة إلنقاذ الوضع  دعا رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك،  :  جنين

الغربية.  الضفة  في  السياسي    واألمني  الوضع  أن  الخميس،  يوم  تصريح صحفي  في  دويك،  وأكد 
واألمني في الساحة الفلسطينية بحاجة إلجراء انتخابات عامة، موضحا أن "حالة الشعب في الضفة  

وفصا شعبي  مطلب  إجراء  تستدعي  وجوده  أماكن  االحتالل"، وكل  مع  للصراع  الساحة  يجهز  ئلي 
الضفم في  األمني  السلم  حالة  أن  إلى  لما  شيرًا  نعود  أن  المفترض  من  وبالتالي  بخير،  تبشر  ال  ة 

 توافقنا عليه سابقًا من إجراء انتخابات على كل المستويات.
لى ما اتفق  وشدد دويك على أنه مطلوب من صناع القرار والمسؤولين اتخاذ قرار شجاع، والعودة إ

ء الشعب الفلسطيني، والحرب  ت، مبينًا أن استمرار التهويد وقتل أبناعليه سابقًا بخصوص االنتخابا
وأردف قائال: "ال يجوز التعذر بأي وضع من   التي يعلنها االحتالل يستدعي إجراء انتخابات عاجلة.

ياداته على ما سبق من  األوضاع، وال بد من إجراء االنتخابات كي يقول الشعب كلمته ويحاسب ق
 ممارسات".

 28/7/2022، ني لإلعالمالفلسطيالمركز 
 

 ا حتالل يجدد ا عتقال اإلداري بحق النائب المقدسي أحمد عطون  .5
جددت محكمة االحتالل العسكرية، الخميس، االعتقال اإلداري بحق النائب المقدسي  :  القدس المحتلة

ل األخير  العتقاوجاء ا   أشهر للمرة الثانية على التوالي.  4المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، لـ  
وإلى جانب   شهًرا.  12أشهر فقط من اإلفراج عنه، عقب اعتقاله إداريًّا    8للنائب عطون بعد قرابة  

النائب عطون، يعتقل االحتالل في سجونه ستة من نواب المجلس التشريعي هم: محمد أبو طير،  
 ثي.وحسن يوسف، وناصر عبد الجواد، وياسر منصور، وأحمد سعدات، ومروان البرغو 

 28/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ل الدولتين "الخارجية الفلسطينية": "إسرائيل" تفرض نظام "ا برتهايد" بديال لح .6
هللا الخارجية:  رام  وزارة  ساتر    قالت  وتحت  االحتالل  دولة  إن  الخميس،  يوم  صحفي  بيان  في 

ع االستيطانية التوسعية في األرض  االنتخابات تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاري
أراضي المواطنين  الفلسطينية المحتلة، وتعطي الضوء األخضر ألذرعها لإلجهاز على ما تبقى من  

الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها، في حرب إسرائيلية  
وحملت   من الضفة بما فيها القدس الشرقية.مفتوحة وسياسة رسمية لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة 

ستيطان المركبة ونتائجها الكارثية  الخارجية دولة االحتالل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم اال
  على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضا على أمن واستقرار المنطقة. 

قف االستيطان كل حقيقي وفاعل على دولة االحتالل لو وأكدت أن عدم ممارسة الضغط الدولي بش
 يكشف زيف االدعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين. 

 28/7/2022، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
 

 ن في قطاع غزة ويوجه تحذيرا لالحتالل أبو عبيدة ينفي وجود مواقع عسكرية بين المدنيي .7

عز  أك الشهيد  كتائب  القسامدت  بين  ،  الدين  العسكري  للعمل  أماكن  بوجود  العدو  مزاعم  أن  على 
ومحاولٌة   وتضليٍل،  كذٍب  محض  هو  الخصوص،  بهذا  وإحداثياٍت  مواقع  من  روجه  وما  المدنيين، 

باأل وليس  المقاومة،  أمام  وفشله  عجزه  على  للتغطية  المجرم.بائسٌة  العدو  هذا  على  الغريب    مر 
باسم العسكري  الناطق  ت  وأضاف  في  عبيدة"  "أبو  مقتضب  الكتائب  صحفي  بأن  ،  الخميسصريح 

العدو   سياسة  وإن  وأمنهم،  سالمتهم  على  واألحرص  شعبنا  أبناء  دماء  على  األمينة  هي  المقاومة 
الناصعة الحقيقة  العدو سيدفع  الممنهجة والمستمرة في بث األكاذيب لن تخدش هذه  بأن  ، وشددت 

وشع أهلنا  حماقٍة ضد  أي  ثمن  الستهداف   بنا.غاليًا  مبرٍر  إلى  يحتاج  ال  "العدو  عبيدة:  أبو  وتابع 
المدنيين، وتاريخه حافٌل بالمجازر المبنية على أكاذيَب ضّد العائالت، والمنشآت المدنية من بيوٍت  

 ". جَد ومستشفياٍت وجامعاٍت ومدارسومسا
 28/7/2022اس، موقع حركة حم

 
 مقاومتنا الحية: تحالفات حماس تهدف إلى خدمة قضيتنا و  .8

الحية خليل  للحركة  السياسي  المكتب  وعضو  غزة  قطاع  في  حماس  حركة  رئيس  نائب  أن    ،أكد 
تحالفات الحركة تهدف لخدمة قضيتنا والمقاومة، مبينا أن المقاومة هدفها فلسطين وليس لديها معركة  

نبقي    إن حماس تعمل على مسارات واضحة وهي كيف،  خارجها. وقال الحية خالل لقاء وطني بغزة
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ألمة أن  وطالب الحية كل ا  حزاب في مشارق االرض ومغاربها.قضيتنا حية وفي نفوس الساسة واأل
القضية   إنهاء  هو  االحتالل  يريده  ما  أن  مبينا  وفلسطين،  القدس  أجل  من  معركة  في  تخدمنا 

  وأوضح أن قضية فلسطين حاضرة وبقوة في   الفلسطينية، ولكنها ما زالت حاضرة في نفوس الجميع.
ارتك محور  وهي  السياسية  الحوارات  تفعكل  هو  دورنا  أن  إلى  مشيرا  المنطقة،  في  السياسة  يلها  از 

 وتنشيط التضامن والتفاعل معها ومواجهة زحف التطبيع في المنطقة. 
في   حقيقية  وحدة  ألى  السياسي  الفراق  تنقلنا من حال  أن  إلى  شأنها  ومبادرة من  بكل جهد  ورحب 

إلى أن مشروع التسوية وحل الدولتين فشل، وال حل إال بالوحدة الوطنية،    مواجهة االحتالل، مشيرا
الجزائرية وقدمنا رؤية واضحة.   مؤكدا أن وحدتنا المبادرة    هي محور ارتكاز عملنا وبذلنا جهدا في 

 وأعرب عن جهوزية حماس ألي وفاق وطني يحفظ حقوق شعبنا ودعم مقاومتنا على طريق التحرير. 
أن يمر بسالسة وأن ُيمرر االحتالل ليكون محور العمل والسياسة   يراد من التطبيعوكشف الحية أنه  

وأوضح أن معركتنا هي مقاومة داخل   قة ضد كل من يؤمن أن االحتالل هو عدو للمنطقة.في المنط
ويدعمنا. معنا  يجتمع  أن  العالم  مطالبا  ومستقبلها    الحية  وبين  فلسطين،  الفلسطينية  القضية  أن 

 شغلنا الشاغل في حديثنا وفي العالقات الخارجية. هو غزة وحصار
 28/7/2022موقع حركة حماس، 

 
 يرحب بمبادرة ناصر القدوة ويصفها باإليجابية بدران  .9

رحب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، بمبادرة اإلنقاذ الوطني  :  الضفة الغربية
نا  الديمقراطي  الوطني  الملتقي  رئيس  طرحها  ووصفها  التي  فلسطينية،  وشخصيات  القدوة  صر 

صحفي    بـ"اإليجابية". تصريح  في  بدران،  المبادرة  وقال  تحملها  التي  "األفكار  إن  الخميس:  مساء 
آلية   أي  عن  للبحث  القدوة  ناصر  الدكتور  مع  لقاء  للحركة  وسيكون  عليها،  البناء  ويمكن  إيجابية، 

األرض". على  المبا  لترجمتها  باهتمام  بدران  الفلسطين وأشاد  البيت  بترتيب  فكرة  درة  أن  موضحًا  ي، 
 لة للنقاش، ويمكن البناء عليها". "إيجاد هيئة انتقالية لمدة عام قاب

 28/7/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الشعبية: أي مبادرٍة إلنهاء ا نقسام يجب أن ت راعي الثوابت الوطنية  .10
فلسطين محمود الراس، أّن مشكلة االنقسام لم  أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير  

، وإنما بدأت منذ مسار اتفاقات التسوية واتفاق أوسلو، وهذا كان جوهر االنقسام  2006أ في عام  تبد 
م الشعب الفلسطيني بناًء على االتفاق، بد 1993الذي عانى منه شعبنا منذ عام   ًءا من الشعار  ، وقسَّ
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"غزة_أريحا"،   االتفاق  رفعه  ورّحب الذي  تواجده.  أماكن  كل  في  شعبنا  منه  عانى  في    وهذا  الراس 
يعانيه شعبنا منذ    ،تصريح صحفي، الخميس بكل جهٍد وطنٍي ومخلٍص إلنهاء حالة االنقسام الذي 

لمحددات، والتي يعتبر  سنوات، مشّدًدا على أّن أّي جهٍد من هذه الجهود يجب أن ُيراعي المعايير وا
ألساس السياسي الذي ُيعالج  كلة، وأّن أّي حٍل فلسطينٍي البّد أن يبدأ من اأهمها النظر إلى جذر المش

أّنها جهد وطني محمود،  المقّدمة بشأن إنهاء االنقسام، اعتبر الراس  جذر المشكلة.. وبشأن الورقة 
من خاللها    مطلوبة؛ لتحويلها لخطة عمٍل ُيطبقمتسائاًل حول إمكانية مراعاتها األسس األساسّية وال

 .لوطنيرجات الحوار امخ
 28/7/2022فلسطين أون  ين، 

 

 مصادر: منفذ عملية "حاجز حوارة" عنصر في الشرطة الفلسطينية  .11
قوات   نابلس: استهدفت  التي  النار  إطالق  عملية  منفذ  أن  برس"  لـ"قدس  محلية  مصادر  كشفت 

الاالحتالل   نابلس )شمال  مدينة  المتمركزة على حاجز حوارة جنوبي  في  اإلسرائيلي  الغربية(،  ضفة 
وقالت المصادر  از الشرطة الفلسطينية.ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، هو عنصر في جه

عاما( هو الذي أطلق الرصاص بغزارة، أمس، تجاه الحاجز العسكري   24إن الشرطي خالد حجير )
ومنع    قال حجيروجرى اعت بل أن يصاب بجراح خطيرة في رقبته بنيران جنود االحتالل.اإلسرائيلي، ق

 طواقم اإلسعاف الفلسطينية من عالجه، حيث تم نقله إلى مستشفى في الداخل الفلسطيني المحتل. 

 29/7/2022، قدس برس
 

 غانتس يتهم نتنياهو بإقحام الجيش في السياسة  .12

أبيب: الجيش  في    تل  تعيين رئيس جديد ألركان  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة،  إعالن رئيس  أعقاب 
حين  لي، قبيل االنتخابات، ومطالبته بتمديد والية رئيس األركان الحالي، أفيف كوخافي، إلى  اإلسرائي

تشكيل حكومة جديدة، أعلن وزير الدفاع، بيني غانتس، أن رئيس المعارضة يقحم الجيش في شؤون  
االستراتيجية.سياسي  األمنية  المصالح  حزبية ضيقة على حساب  نتنياهو    ة  موقف  إن  غانتس  وقال 

وتجيت المسؤولية  باالبتعاد عن  التحديات  سم  يفهم  ال  أنه  على  ويدل  األمنية،  الدولة  احتياجات  اهل 
  األمنية التي تواجه إسرائيل في هذا العصر. وأعلن أنه سيواصل مسار تعيين رئيس أركان في أقرب

 وقت، قبل االنتخابات التي ستجري بعد ثالثة شهور.
الوزراء،   رئيس  االنتقاد  إلى  نتن وانضم  كان  »لو  قال:  الذي  لبيد،  يحترم  يائير  كيف  يعرف  ياهو 

األمنية   األوضاع  عن  تقرير  لسماع  الوزراء  رئيس  ديوان  إلى  الحضور  في  بواجبه  ويقوم  القانون، 



 
 
 
 

 

ص            10   5892 العدد:               7/29/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

يفعل رؤساء المعارضة طيلة سبعين سنة، لما اتخذ مواقف   واالستراتيجية، مرة في الشهر، كما كان 
األمنية« الشؤون  من  كهذه  للمنصب،   .سلبية  هليفي  لتعيين  يميل  غانتس  أن  أبيب  تل  في  ونشر 

قانوني«. »غير  التعيين  واعتبر  المعارض،  اليمين  ثائرة  تخوض   فثارت  إسرائيل  إن  غانتس  وقال 
سنة، وال يجوز    3.5حاليًا خامس انتخابات في غضون  انتخابات بوتائر زمنية عالية، حيث تجري  

وقال غانتس إن نتنياهو، بصفته رئيسًا سابقًا للحكومة    تنتهي..ربط تعيين رئيس أركان بانتخابات ال  
ووزير أمن سابقًا، يدرك جيدًا الحاجة لإلسراع في التعيين، وهو يعلم أن عملية اختيار رئيس األركان  

 بفترة طويلة، ويدرك جيدًا عواقب تأخير التعيين. تبدأ قبل موعد التعيين 
 29/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 يعارض تعيين رئيس ألركان الجيش اإلسرائيلي خالل فترة ا نتخابات اهو نتني .13

تعيين رئيس  :  محمود مجادلة االمتناع عن  إلى  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة اإلسرائيلية،  دعا رئيس 
الجيش اإلسرائيلي، خالل فترة االنتخابات، وطالب وزير األمن، بيني غانتس، بتمديد جديد ألركان  
ا أفيف كوخافي.والية رئيس  الحالي،  نتنياهو على ضرورة االمتناع عن تعيين خلف    ألركان  وشدد 

لكوخافي أثناء فترة االنتخابات، واعتبر أنه "يجب تعيين رئيس أركان للجيش بطريقة حكومية رسمية  
 مة بعيدا عن أي سياق انتخابي". محتر 

بأن   كوخافي،  والية  وتمديد  التعيين  بتأجيل  دعوته  نتنياهو  من  وبرر  هو  األركان  رئيس  "تعيين 
إس ألمن  والمهمة  الحساسة  تحدده التعيينات  أن  يجب  المسؤولين  كبار  "تعيين  أن  وأضاف  رائيل". 

 خابية". حكومة دائمة وليس من خالل حكومة انتقالية في خضم معركة انت
إلى  من جانبه، عارض غانتس تصريحات نتنياهو، وقال: "آسف ألن نتنياهو اختار أن يجر القضية  

اإلسرائيلي". والجيش  إسرائيل  بأمن  تضر  قد  بطريقة  السياسي  نتنياهو    السياق  دعا  أنه  إلى  وأشار 
التعيين   عملية  في  والمساهمة  موقفه  عن  سأس  -"للتعبير  الحضور،  عدم  اختار  لو  في  حتى  تمر 

 ع المقبلة". المضي قدما في العملية الشاملة والمتعمقة، وتعيين رئيس جديد لهيئة األركان في األسابي
 28/7/2022، 48عرب 

 
 نريد اتفاقًا قبل أيلول  الحدود..  ملف ترسيملمناقشة اجتماع حكومي طارئ ": إسرائيل" .14

داخل كيان   الترسيم مستعرًا إعالميًا وسياسيًا  إليه بقي نقاش ملف  االحتالل. وكان الفتًا ما أشارت 
التي ارتق بعقد قنوات عبرية، مساء أمس، بأن »الضغط والتطورات  اتخاذ قرار  إلى  ت درجة دفعت 
د المقبل، لمناقشة النزاع على الحدود جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية، األح
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أن المعلومات المسّربة من الجانب الحكومي تشير    البحرية«. ولفت أكثر من إعالمي إسرائيلي إلى
وقا بأن هناك فرصة معقولة  اعتقادًا  إلى حل«.إلى »هناك  للتوصل  أشارت    بلية حقيقية  ذلك،  إلى 

تنفيذ تهديداته، من   تقارير إعالمية إلى »تخوف« جهاز األمن اإلسرائيلي، في حال قّرر حزب هللا 
الغا يقتصر االستهداف على منصات  البحرية والتي  »أال  المالحة  ز فحسب، وإنما من إعاقة حرية 

إلى عبرها  اإلسرائيلية  الواردات  نسبة  إشارات 99نحو    تصل  تلقى  العدو  أن  إلى  يشير  ما   ،»%
 عمالنية بأن رّد المقاومة سيعّطل كامل المالحة في البحر األبيض المتوسط. 

 29/7/2022األخبار، بيروت، 
 

 معسكر نتنياهو األغلبية استطالع: شاكيد تمنح  .15

بات الكنيست أظهر استطالع للرأي، ُنشر مساء الخميس، أنه في حال جرت انتخا :  محمود مجادلة
مقعدا. وفي   57دة بنيامين نتنياهو يحصل على  اليوم، فإن معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيا

برئاسة أييليت شاكيد من تجاوز   مقاعد، تتمكن قائمة  6حين تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها بـ
هندل. يوعاز  االتصاالت،  وزير  مع  تحالفها  إثر  الحسم،  الليك  نسبة  استطوحصل  في  اليوم  ود  الع 

على    33على   سموتريتش  بتسلئيل  برئاسة  الدينية"  "الصهيونية  حين حصلت  في  مقاعد،   9مقعدا، 
 لـ"يهدوت هتوراة". 7و مقاعد لـ"شاس"، 8وحافظت األحزاب الحريدية على تمثيلها بواقع 

الحالي مجتمعة على   االئتالف  المقابل، حصلت أحزاب  "ييش عتيد"    55في  مقعدا،    23  -مقعدا: 
مقاعد،    5  -مقاعد، حزب العمل    5  -مقعدا، "يسرائيل بيتينو"    11  -تيكفا حداشا"    –"كاحول الفان  

  -اعد؛ وأخيرا القائمة الموحدة  مق  4  -مقاعد، قائمة "الروح الصهيونية" برئاسة شاكيد    5  -"ميرتس"  
ي قائمة انتخابية أطلق  وإذا ما اختارت شاكيد التي أعلنت أمس عن تحالفها مع هندل ف  مقاعد.  4

اال  الصهيونية"،  "الروح  تسمية  األغلبية  عليها  األخير  ستمنح  فإنها  نتنياهو،  معسكر  إلى  نضمام 
 مقعدا( لتشكيل حكومة. 61المطلوبة )

 28/7/2022، 48عرب 
 

 2021مراقب دولة ا حتالل: إخفاقات أمنية في المدن المختلطة خالل حرب  .16
دو :  الناصرة مراقب  تقرير  اإلسرا كشف  االحتالل  وصفها  لة  قصور  أوجه  عن  األربعاء،  يوم  ئيلي، 

المختلطة المدن  في  اإلسرائيلية  الشرطة  جهاز  عمل  في  خالل  ،  بالخطيرة؛  االحتالل؛  دولة  داخل 
وبحث التقرير كافة الجوانب   .2021التي تخللت الحرب على غزة في أيار/ مايو    تصديها لألحداث 

ال المختلطة خالل حرب  المتعلقة بمشاركة فلسطينيي  على غزة، وتناول أسباب    2021داخل والمدن 
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السياسية واألمنية.  للمستويات  العبر منها ورفعها  المشاركة واستخالص  التقرير    وتداعيات هذه  وأكد 
من   306أشخاص خالل األحداث العنيفة في المدن المختلطة، وإصابة المئات بما في ذلك    3"مقتل  

في   الشرطة  الشرطة    ".دثاً حا  520عناصر  فشلت  "لقد  قولها  التقرير  عن  /هآرتس/  ونقلت صحيفة 
القدس   األسوار )معركة سيف  للمواجهات خالل حارس  التحضير  يكن 2021اإلسرائيلية في  ولم   ،)

وخلص التقرير إلى ضرورة إلزام المسئولين    ومات استخبارية؛ وال تنسيق مع الشاباك".هناك جمع معل
مست بكافة  بينهااإلسرائيليين  ومن  الدولة؛  مراقب  بتقرير  الواردة  للتفاصيل  بالنظر  تعزيز    وياتهم 

الشرطة  عمل  وتنظيم  الحدود،  لقوات حرس  احتياطي  نظام  وتقوية  المعلومات؛  ونقل  االستخبارات؛ 
 شاباك".وال

 27/7/2022، قدس برس
 

 منطقة الخضيرةشبان يهود بتنظيم عمليات إرهابية ضد عرب ب تتهم النيابة العامة اإلسرائيلية  .17
قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، الخميس، الئحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا  :  بالل ضاهر

ووفقا لالئحة االتهام،    عمليات إرهابية ضد العرب..ضد ثالثة شبان يهود، نسبت إليهم تهمة تنظيم  
أول غفعات  شاطئ  في  عربي،  شاب  باتجاه  حارقة  زجاجة  الثالثة  في  ألقى  الخضيرة،  قرب   12غا 

التخريب   من  إرهابي  عمل  "بارتكاب  متهمون  وهم  إصابات.  تسجيل  دون  من  الجاري،  تموز/يوليو 
نيسان/أبريل وجاء في الئ  الجسيم وحمل السالح لغرض اإلرهاب". بين شهري  "وقع  أنه  حة االتهام 

و  اليهود  بين  واالضطرابات  العنف  حوادث  من  عدد  الماضيين،  شاطئ  وحزيران/يوني  في  العرب 
جفعات أولغا، مما تسّبب بتوترات واحتكاكات متكّررة. وعلى خلفية هذه االحتكاكات قّرر المتهمون  

 دين في شاطئ أولغا، بدوافع أيديولوجّية قومّية". طوا إللقاء زجاجات حارقة على العرب المتواجوخطّ 
 28/7/2022، 48عرب 

 
 يناء في حادث جنوب س  "إسرائيل"مصرع مواطَنين من  .18

لقي مواطنان من إسرائيل وأصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة، في حادث طرق  :  محمود مجادلة
الخارجية    الخميس  يوم  وقع أعلنت وزارة  ما  المصرية، في جنوب سيناء، بحسب  نويبع  مدينة  قرب 

الخارج  اإلسرائيلية. على يوأوضحت  مخاوف  يوجد  و"ال  مستقرة،  بحالة  الخمسة  المصابين  أن  ة 
 ن. هم"، مؤكدة أنه يتم العمل مع السلطات المصرية على نقل المصابي حيات

 28/7/2022، 48عرب 
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 من رام هللانشطاء وحراكات وشخصيات تطلق "نداء اإلنقاذ الوطني"  .19
الوطني"،  رام هللا اإلنقاذ  "نداء  باسم  مبادرة  إطالق  أمس، عن  اعتبارية،  نشطاء وشخصيات  أعلن   :

ساته؛ تنجز تغييرًا واسعًا وعميقًا في النظام السياسي، وتعيد بناء مؤس  بهدف الدفع نحو "حالة وطنية
أهدافه". وإنجاز  التحديات،  مواجهة  من  الفلسطيني  الشعب  الشعبي    لتمكين  التحالف  عضو  وذكر 

المبادرة التي وقع عليها في غضون  للتغيير عمر عساف، خالل مؤتمر صحافي     24برام هللا، أن 
لخط األخضر والشتات، تطرح تصّورًا  ي الضفة وقطاع غزة ومن اص فشخ  600  -  500ساعة نحو  

للتغيير الواسع والعميق الالزم، يتضمن إعادة بناء المؤسسات، خاصة منظمة التحرير، عبر مجلس  
وطني جديد عماده االنتخابات العامة، إضافة إلى رزمة مسائل، من بينها إنهاء االنقسام واستعادة  

حكومة  وتشكيل  ال  الوحدة،  إنجاز  أن  موضحًا  وااللتزام  جديدة،  واسعًا،  وطنيًا  توافقًا  يستدعي  تصور 
اإلسرائيلية   والتحديات  العدوان  لمواجهة  الالزمة  العناصر  وجميع  الرشيد،  الحكم  وأسس  بالديمقراطية 

ية  ولفت إلى أن الطريق إلنجاز التغيير، يتمثل بالتوافق عبر الحوار الوطني، على هيئة انتقال  القائمة.
ال عمل  تاريخ  يكون  أن  على  نتائجه،  وتنفيذ  الوطني  الحوار  إجراء  عن  مسؤولة  تكون  هيئة مؤقتة، 

تكون العضوية محّددة ومعروفة، بما يعكس الحالة الواقعية، بما محددًا بفترة ال تزيد على عام، وأن  
اآل تشكل  أن  على  الملغاة،  االنتخابات  قبيل  سادت  التي  األخيرة  التغييرات  ذلك  خالل في  من  لية 

 التوافق الوطني، علما أنها ليست بدياًل للهيئات القائمة. 
 2022/7/29، األيام، رام هللا

 
   الخطيب يؤكد الرواية األردنية حول مزاعم رفض إسرائيلي إلدخال مصاحف للمسجد األقصى .20

لخميس، لقناة قال المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك عزام الخطيب، ا
أورد  ما  عكس  على  األقصى،  المسجد  في  المصاحف  آالف  هناك  إن  إعالم  "المملكة"،  وسائل  ته 

الملك األردني بيد طلب  ير ال ض رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائ، حول رفإسرائيلية من أخبار "مفبركة" 
لدى الجهات    داً بيد، أخذت بعال ورجح، أن زيارة  عبد هللا الثاني إدخال مصاحف للمسجد األقصى.  

المقبلة. الفترة  انتخابات خالل  لديهم  أن  إلى    اإلسرائيلية خاصة  هناك خالفاً الفتُا  األ   أن  حزاب  بين 
 اإلسرائيلية على زيارة البيد لعّمان، وعليها بدأوا بفبركة أخبار غير صحيحة. 

 2022/7/28، "21موقع "عربي 
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 لوان إلى وادي حلوة نفق جديد يمتد من عين سالباحث إغبارية يكشف عن  .21
العمل  اإلسرائيلي سلطات االحتالل النقاب عن نفٍق جديد تواصل معاذ إغباريةباحث ال: كشف القدس

فيه، ويمتد من منطقة عين سلوان وصواًل إلى منطقة وادي حلوة جنوب المسجد األقصى في القدس  
مشيرًا   .البراق من تحت األرض يريدون الوصول من خالله إلى حائط    ربما   همالفتًا إلى أن  المحتلة.

"هذا ليس نفقًا أثريًا،   أن  إغباريةوأضاف    أمتار فقط.  8عن باب المغاربة    حالياً   يبعد   إلى أن النفق
 ".إنما نفق جديد 

 2022/7/29، األيام، رام هللا
 

 رفضت المنهاج اإلسرائيلي للتعليم مدارس بالقدس  6ا حتالل يلغي تراخيص .22
الخميس، تراخيص ست مدارس لتعليم في حكومة االحتالل اإلسرائيلي،  زيرة األغت و :  القدس المحتلة

 في مدينة القدس، بزعم تدريس مضامين "تحرض على دولة وجيش االحتالل في الكتب المدرسية".
المنهاج  من جهتها، حذرت وزارة شؤون  و  القدس، من محاوالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض 

بالقوة.اإلسرائيلي على المدارس   الخميس،  وأشارت في بيان صدر عنها، مساء    في القدس المحتلة 
في إقناع المدارس والطالب وأولياء األمور بقبول المنهاج    الى أن "الحكومة اإلسرائيلية وبعد فشلها

نها تحاول اآلن فرضه بالقوة أو على أقل تقدير اعتماد مناهج تتبنى الرواية اإلسرائيلية  اإلسرائيلي، فإ
 طب الهوية الفلسطينية". وتش

 2022/7/28، قدس برس
 

    اً يوم 113يعلق إضرابه عن الطعام بعد  نتصر و ياألسير رائد ريان  .23
مجادلة  رتحري ):  محمود  ريان  رائد  األسير  من    27عّلق  القدس،  عاما(  دقو شمال غرب  بيت  بلدة 

ى اتفاق يقضي بتحديد  الخميس، بعد توصله إل،  اً يوم  113إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر  
هيئة شؤون    ه، وأكدتنيجاء ذلك بحسب ما أفاد "نادي األسير" الفلسطي وقد    سقف اعتقاله اإلدارّي.

 األسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
 2022/7/28، 48عرب 

 
 صحة األسير أبو حميد تتدهور بشكل سريع   .24

ناصر  مصاب بالسرطان  رين إن الحالة الصحية لألسير ال: قالت هيئة شؤون األسرى والمحر رام هللا
 عامًا( آخذة في التدهور بشكل سريع، مشددة على أنه يمر في مرحلة حرجة للغاية.   49أبو حميد )
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، أن األسير أبو حميد خضع ألربع جلسات عالج كيميائي، ومن المقرر  في بيان، أمسوأوضحت  
  قرره األطباء المشرفون على حالته الصحية.   فقًا لماأن يخضع لجلسة خامسة مطلع الشهر المقبل و 

 سيتم إجراء صورة تقييمية للرئة حتى تتم معرفة مدى االستجابة للعالج.ذلك أنه بعد مبينة 
 2022/7/29، األيام، رام هللا

 
 في سجونه   اً صحفًيا فلسطيني 13نادي األسير: ا حتالل يعتقل  .25

هللا الفلسطينيّ   :رام  األسير  نادي  اإلسرائيليّ قال  االحتالل  إّن  في    اً فلسطيني  اً صحفي  13يعتقل    ، 
أبو عرفة من الخليل، الذي اعتقل في التاسع عشر من تموز  سجونه، كان آخرهم الصحفي عامر  

حتالل صّعد من مالحقة الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم عبر جملة من  أّن االًا  موضحالجاري.  
 . رزها عمليات االعتقالاالدوات التنكيلية الممنهجة، وأب

 2022/7/28، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 من العقاب "إسرائيل" لينا أبو عاقلة: حان الوقت لفي توقف واشنطن إفالت  .26
درويش  –لندن   بوست "نشرت صحيفة    :إبراهيم  الصحافية    "واشنطن  أخ  ابنة  عاقلة  أبو  للينا  مقاال 

شي   -  الفلسطينية عاقلاألمريكية  أبو  إفالت  رين  وقف  المتحدة  الواليات  فيه  طالبت  من    "إسرائيل"ة 
و  عمتالعقاب  بمقتل  المتحدة  "  قائلة:  وأضافت   .اهالتحقيق  الواليات  أن  ونعرف  سذجا،  فشلت  لسنا 

وأن   أمريكيين  مواطنين  اإلسرائيلي  الجيش  فيها  قتل  سابقة  حوادث  في  الخاصة  بتحقيقاتها  بالقيام 
اعدت إسرائيل ولعقود على تجنب المحاسبة عن انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة  الواليات المتحدة س

لم يكن هناك تحقيق عندما داست جرافة إسرائيلية  ت أبو عاقلة أنه  وذكر   ."والمنظمة للقانون الدولي
عام  ع وقتلتها  كوري  راشيل  األمريكية  الناشطة  تواجه  2003لى  ولم  من    " إسرائيل".  تداعيات  أية 

ناشطين    9نة محملة بالمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة وقتل  المتحدة عندما هاجمت سفي  الواليات 
. ولم تكن هناك محاسبة  عاماً  18فرقان دوغان، البالغ من العمر إنسانيين بمن فيهم التركي األمريكي 

كان    ذاله. وختمت بالقول،  ، عمر أسعد عاماً   78البالغ من العمر    األمريكي  لقتل المسن الفلسطيني
التعهد   ملحاً  األشكال،  هذه  وقف  لبايدن  يمكن  لإلدارة:  الرسالة  هذه  على  بالتأكيد  عائلتي  تقوم  أن 

 . مريكي مستقل في حالة شيرينبمحاسبة ذات معنى لقتل عمتي وااللتزام بداية، بفتح تحقيق أ
 2022/7/28، القدس العربي، لندن
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   اآل ف يلبون "فجر الشهداء" في نابلس .27
، فجر اليوم الجمعة، صالة الفجر في مسجد النصر  الفلسطينيين  أدى اآلالف من المواطنين  :نابلس

ائل وأصدقاء الشهيدين  في بمدينة نابلس إلحياء فعالية "فجر الشهداء" التي تم إطالقها من قبل عو 
مة وفي أعقاب أداء الصالة، جاب المواطنون شوارع البلدة القدي  محمد العزيزي، وعبدالرحمن صبح.

 . لغربية لزيارة قبري الشهيدينإلى المقبرة ا  اقبل أن يتوجهو 
 2022/7/29، القدس، القدس

 
 يبعد ثالثة شبان عن المسجد األقصىاإلسرائيلي  ا حتالل  .28

الخميس، ثالثة شبان من مدينة القدس المحتلة  أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي،  :  القدس المحتلة
 .سبوع قابل للتجديد، بعد أن استدعتهم للتحقيقدة أ، لمعن المسجد األقصى المبارك

 2022/7/28، قدس برس
 

 إصابة ثالثة مواطنين برصاص ا حتالل قرب حاجز حوارة جنوب نابلس .29
قوات  :  نابلس إن  جبريل،  أحمد  بنابلس  األحمر  الهالل  في  والطوارئ  االسعاف  مركز  مدير  قال 

مواطنين قرب حاجز حوارة، ما أدى   فيها ثالثةعلى مركبة  الخميس،    ، مساءاالحتالل أطلقت النار
رفيديا. لمستشفى  نقلهما  وجرى  األرجل،  في  منهم  اثنين  رفضت    إلصابة  حين  االحتالل في  قوات 

 ة، وجرى احتجازها، ويبدو أن إصابته حرجة في منطقة الرقبة.تسليم اإلصابة الثالث
  2022/7/28، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2021من عكا بزعم مشاركته في مواجهات أيار  اً ا حتالل يحاكم فلسطيني .30

الخميس، الئحة اتهام  أفادت وسائل إعالم عبرية أن النيابة العامة اإلسرائيلية قدمت،  :  القدس المحتلة
بي راني  الفلسطيني  )ضد  ل  28ران  المحتلة،  فلسطين  شمال  عكا،  سكان  من  في  عاًما(،  مشاركته 

مايو العام    كة "سيف القدس" في قطاع غزة في أيار/تي شهدتها المدينة، خالل معر االحتجاجات ال
 الماضي.

 2022/7/28، قدس برس
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 مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني في الخليل   .31
الخميس، على منزل في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب  استولت مجموعة من المستوطنين،  

ش وأفاد  المحتلة.  احتلوا  الضفة  المستوطنين  بأن  عيان،  االحتالل   بمساندة منزل  الهود  قوات 
 اإلسرائيلي. 

 2022/7/28، نفلسطين أون  ي
 

 إعالم أردني: الملك لم يطلب من  بيد إدخال مصاحف للمسجد األقصى .32

اإلعالم العبري، حول تفاصيل  نفت وسائل إعالم أردنية، يوم الخميس، األخبار التي تناقلها  :  عمان
قاء الذي جمع الملك األردني عبدهللا الثاني، برئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد، أمس األربعاء، الل

لها من الصحة". "مفبركة وال أساس  بأنها  العبري، قد قال، مساء    /11وكان موقع /كان    ووصفتها 
اح بإدخال نسخ  ، رفض طلب العاهل األردني، السماألربعاء، إن "رئيس حكومة االحتالل، يائير لبيد 

 من المصاحف إلى المسجد األقصى". 
ونقلت قناة /المملكة/ األردنية الرسمية، عن ما وصفته بـ"المصدر المطلع"، قوله:إّن "الملك عبد هللا 
اإلسالمية   ومقدساتها  القدس  في  والقانوني  التاريخي  الوضع  احترام  ضرورة  اللقاء،  خالل  أكد 

الموا األقصى  المسجد  وأن  أوقاف  لمسيحية،  إدارة  تأمينها  على  تقوم  التي  بالمصاحف؛  مليء  بارك 
 القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية". 

 28/7/2022، قدس برس
 

 قضّية المطران نحو التسوية:   مالحقة و  عبور من الناقورة  .33
القوات   رأسها  على  جهات،  سعي  خلفية  ورغم  على  البالد  في  مشكلة  إثارة  إلى  مصادرة  اللبنانية، 

أن   اال  الناقورة،  معبر  عبر  المحتلة  فلسطين  من  ينقلها  الحاج  موسى  المطران  كان  التي  األموال 
االتصاالت الجارية بعيدًا من األضواء قد تؤدي إلى إقفال هذا الملف بما يتضمن عدم تكرار الحاج  

وبحسب  و»بضائع«.  أموال  ال  نقل  معبر  إقفال  المعنية  الجهات  تدرس  مطلعة،  ناقورة  مصادر 
عبر   المحتلة  األراضي  الى  االنتقال  في  سابقًا  معتمدة  كانت  التي  الطريقة  إلى  والعودة  الحدودي، 
بموجبه صدر عن   يعبر  الحاج  كان  الذي  االستثناء  قرار  أن  أظهر  التدقيق  أن  األردن، وخصوصًا 

ة في فلسطين  قهوجي لتسهيل التواصل بين بكركي والرعية المارونيقائد الجيش السابق العماد جان  
وبحسب المصادر، فإن التسوية المرتقبة للملف تقضي بعدم مالحقة الحاج جزائيًا لمخالفته    المحتلة.

قوانين المقاطعة وتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد عدو، ومصادرة األموال 
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كان  التي  وا  واألدوية  الناقورة  معبر  إقفال  الى  يصار  أن  على  استخدام  ينقلها،  الكنيسة  الى  لطلب 
األردن معبرًا إلى األراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات 

 المالية أو العينية من فلسطين المحتلة. 
 29/7/2022، بيروت، األخبار

 
 توقيف عميل في طرابلس .34

دو اإلسرائيلي. وقد توّلت قوة خاصة فرع المعلومات في طرابلس مشتبهًا فيه بالتعامل مع العأوقف  
اعتقاله ونقله الى مقر الفرع في اإلدارة المركزية لقوى األمن الداخلي. وتبّين أن المشتبه فيه هو من  

من خالل ضمن المجموعات التي يجري تجنيدها عبر صفحات التواصل االجتماعي أو الواتساب أو  
حة جديدة تحت المراقبة، علمًا بأنه ال يتحدث عادة عمالء آخرين. ويبدو أن لدى فرع المعلومات الئ

عن عمله ويحافظ على مسافة من بقية األجهزة األمنية في الدولة، وُيجري تنسيقًا خاصًا مع جهاز  
 أمن المقاومة في ملف العمالء حصرًا.

 29/7/2022، بيروت، األخبار
 

 "اسرائيلـ"ف مرتبط بوزير المالية للتحقيق في ا متناع عن فصل موظ الفويت: إحالة .35
العبدهللا محكمة  :  حسين  في  التحقيق  لجنة  إلى  الرشيد  عبدالوهاب  المالية  وزير  العام  النائب  أحال 

بمكتب االستثمار   بإسرائيل يعمل  يوناني مرتبط  بوقائع االمتناع عن فصل موظف  للتحقيق  الوزراء 
العت ال صالح  السابق  المكتب  رئيس  قدمه  بالغ  بعد  لندن،  في  ضد كويتي  وآخر  الوزير  ضد  يقي 

 الموظف في مايو الماضي.
 28/7/2022، الجريدة، الفويت

 
 الثانية خالل أقل من أسبوع.. إيران تففك شبكة تجسس لصالح الموساد .36

الخميس يوم  اإليرانية  الشرطة  المخابرات   ،قالت  جهاز  لصالح  تعمل  تجسس  شبكة  اعتقلت  إنها 
تخ بالمسلحة والتخريبية، وكانت طهران  الخارجية اإلسرائيلية )الموساد( كانت  لعمليات وصفتها  طط 

وأضافت مخابرات الشرطة اإليرانية    أعلنت السبت الماضي عن تفكيك شبكة تجسس لفائدة الموساد.
وأوضحت   م زعيم جماعة انفصالية معارضة حسب وصفها.أشخاص، بينه   5أن الشبكة مكونة من  

نشآت حيوية وحساسة مقابل الحصول على أموال في بيان أن الشبكة خططت لجمع معلومات عن م 
ولم تكشف السلطات اإليرانية عن جنسية أفراد الشبكة، غير أنها قالت إنهم تلقوا تدريبا    من الموساد.
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تخري وعمليات  مسلحة  هجمات  تنفيذ  الوزراء   ب.على  رئاسة  مكتب  أن  رويترز  وكالة  وأوردت 
 التعقيب على ما أعلنته المخابرات اإليرانية.  رفض  -الذي يشرف على عمل الموساد -اإلسرائيلي  

 28/7/202.نت، الجزيرة
 

 " إسرائيل"تعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناٍد آخر في نلم  :اإلمارات .37

متابعات: كشفت اإلمارات العربية المتحدة، حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو    -أبو ظبي 
لت السفارة اإلماراتية في إسرائيل، عبر حسابها على “تويتر”، إن  وقا  في أي ناد آخر في إسرائيل.

تتعهد   لم  التزامها  “اإلمارات  مؤكدة  إسرائيل”،  في  آخر  ناٍد  أي  في  أو  قاسم  كفر  في  ملعب  ببناء 
وشددت السفارة اإلماراتية، على أنها “هي المعنية    بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في إسرائيل.

طات أو الفعاليات ذات الصلة”، بعد التقارير الصحفية التي زعمت أن اإلمارات  باإلعالن عن النشا
 امة ملعب في مدينة كفر قاسم. تعتزم إق

 28/7/2022، رأي اليوم، لندن

 

 المنتخب السعودي يلعب! والعماني ينسحب من  مواجهة فريق إسرائيلي  .38
بطول من  الصاالت  لكرة  الجامعي  ُعمان  سلطنة  منتخب  انسحاب  مدينة  أثار  في  الجامعية  العالم  ة 

فريق   لمواجهة  رفضا  البرتغالية،  االجتماعي. براغا  التواصل  مواقع  على  واسعا  تفاعال    إسرائيلي، 
وخالل منافسات البطولة، قرر المنتخب العماني الجامعي لكرة الصاالت االنسحاب من مواجهة فريق 

الناشطي  ترحيب  أثار  ما  وقضيتها،  لفلسطين  نصرة  االجتماعي،  إسرائيلي،  التواصل  مواقع  على  ن 
بدولة   االعتراف  رفضهم  على  اإلسرائيلي.مؤكدين  فإن   االحتالل  الُعماني،  المنتخب  انسحاب  وبعد 

الجامعية لكرة   العالم  الفريق اإلسرائيلي ضمن منافسات بطولة  السعودي خاض مواجهة ضد  نظيره 
 قدم الصاالت في البرتغال. 

 28/7/2022، "21موقع "عربي 

 

 دولة فصل عنصري  "إسرائيل"يجب تصنيف : جنوب أفريقياكومة ح .39
أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن مخاوفها من استمرار احتالل    :عبد العزيز أبو بكر  -  جوهانسبرغ 

ناء مستوطنات جديدة هناك هو مثال  "أجزاء كبيرة من الضفة الغربية"، مؤكدة أن تطوير وب  "إسرائيل"
وأشارت وزيرة العالقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي   لدولي"."صارخ النتهاكات القانون ا

باندور، في االجتماع الثاني لرؤساء البعثات الفلسطينية في أفريقيا والذي عقد في العاصمة بريتوريا،  
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الحاصلة الفلسطينية  "الرواية  أن  الفصل   إلى  أفريقيا في زمن  تاريخ جنوب  تجارب  تستحضر  اآلن 
والقمع".العنصر  تصنيف  وأضافت    ي  يجب  أنه  تعتقد  بالدها  حكومة  فصل   "إسرائيل"إن  دولة 

مع   ومتقاربا  ومتسقا  واضحا  "دائما  كان  فلسطين  من  أفريقيا  جنوب  موقف  أن  مؤكدة  عنصري، 
 المجتمع الدولي".

 2022/7/28، الجزيرة نت، الدوحة
 

  لمبياد ميونخأو لتعويضات لذوي قتلى دفع مزيد من اتنوي   الحكومة األلمانيةفي ذكراها الخمسين:  .40
لمبياد  قالت الحكومة األلمانية، إنها تجري محادثات لدفع مزيد من التعويضات لذوي قتلى هجوم أو 
ولم    .ميونخ، الذي نفذته مجموعة "أيلول األسود" الفلسطينية، في ظل حلول الذكرى الخمسين لوقوعها

من سيستفيد من التعويضات اإلضافية، أو المبلغ الذي متحدث باسم وزارة الداخلية األلمانية    يحدد 
تخصيصه جهتها    .سيتم  القتلىمن  عائالت  باسم  المتحدثة  سبيتزر،  أنكي  المبلغ  وصفت  أن   ،

وقالت   المطروح من ألمانيا للتعويض، "مهين"، وهددت مع العائالت بمقاطعة احتفالية ذكرى العملية.
يبلغ   برلين عرضت مبلغًا إجماليًا  باإلجمال، يشمل نحو    10إن  مليون يورو، تم    4.5ماليين يورو 

من  و   ، وهو ما اعتبرت أنه ال يتوافق مع المعايير الدولية.2002و  1972دفعها كتعويضات بين عامي  
كان المتحدث باسم الداخلية األلمانية، قال إن بالده تعتزم إجراء تقييم تاريخي بواسطة  جهة أخرى،  

 .  2022، لتحديد ما حدث من منظور عام مؤرخين ألمان وإسرائيليين
 2022/7/28، "21موقع "عربي 

 
 محكمة روسية تؤجل النظر في إغالق "الوكالة اليهودية" .41

موسكو،    :وموسك في  الجزائية  "باسماني"  محكمة  العدل أّجلت  وزارة  طلب  في  النظر  الخميس، 
أ وقف  حول  الشهر  الروسية  حتى  روسيا،  في  اليهودية"  "الوكالة  قانوني  وكان    القادم.نشطة  وفد 

تمار   الخارجية،  لوزارة  القضائية  المستشارة  نائبة  برئاسة  موسكو،  وصل  قد  كابالن،  إسرائيلي،  إلى 
لوفد  وأفاد موقع /واينت/ العبري، أن "مسؤولين يرون أن موافقة روسيا على وصول ا  األربعاء.مساء  

فاوضات حول طلب وقف ة على إجراء ماإلسرائيلي إلى موسكو هو تلميح روسي إلسرائيل بالموافق
 ية وإغالق مكاتبها في روسيا". أنشطة الوكالة اليهود 

 2022/7/28، قدس برس
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 تشكيل لوبي فلسطيني في بريطانيا  ل يعلن عن مساعي عضو في حزب العمال .42
قال سكرتير فرع حزب العمال البريطاني كايد غياظة، إنه يجري العمل على تشكيل لوبي  :  رام هللا

الحكومة  ف لدى  ومسموًعا  مؤثًِّّرا  الفلسطينيُّ  الصوت  يكون  أن  أجل  من  بريطانيا،  في  لسطيني 
الفلسطينيَّة.البريطانية،   للقضيَّة  الدَّعم  حشد  د    بهدف  فلسطين"،  وشدَّ "صوت  إلذاعة  حديث  في 

بريطانيا   الفلسطينية في  الجالية  أبناء  انخراط  أجل  أنَّ هناك مساعي حثيثة من  في  الخميس، على 
 .البريطاني األحزاب السياسيَّة بهدف االقتراب من مراكز صنع القرار 

 2022/7/28، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بون بايدن بالعدالة لشيرين أبو عاقلة كي يطالير أعضاء في الفونغرس األم .43
عريقات   –واشنطن   األم:  سعيد  الكونجرس  أعضاء  من  مجموعة  وجمعيير طالب  من  كي،  هم 

األم الرئيس  إدارة  الصحفية  ير الديمقراطيين،  قتل  في  والمحاسبة  "العدالة  بضمان  بايدن  جو  كي 
األم أير الفلسطينية  شيرين  اإلسرائيلي".  وبكية  الجيش  قوات  يد  على  خالل حيث    عاقلة  ذلك  جاء 

 . ينشير مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع طوني أبو عاقلة، ولينا  أبو عاقلة، شقيق، وابنة أخت 
 2022/7/28، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلي المفوضية األوروبية تحقق في اختراق هواتف بعض مسؤوليها ببرنامج بيغاسوس  .44

ذكرت المفوضية األوروبية أنها وجدت إشارات على اختراق هواتف بعض كبار مسؤوليها  :  وكاالت 
ألوروبي ديدييه ريندرز في وقال مفوض العدل في االتحاد ا  ببرنامج بيغاسوس اإلسرائيلي للتجسس.

باختراق محتمل لهاتفه  شركة آبل أبلغته  ، إن  رسالة موجهة إلى المشرعة األوروبية صوفي إينت فيلد 
بيغاسوس. برنامج  بواسطة  "إثبات نجاح    داخلياً   تحقيقاً موضحًا أن    المحمول  إلى  لم يتوصل  أجري 

ائدة له أو لمسؤولين آخرين في االتحاد بيغاسوس في اختراق األجهزة سواء الشخصية أو المهنية" الع
حدوث    بينلكنه    األوروبي. على  مؤشرات  اكتشاف  إلى  أدت  ألجهزة  عدة  فحص  "عمليات  أن 
 .اختراقات"

 2022/7/28 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 " بجسم إسرائيل بمراحله النهائّية السرطان".."بيت العنفبوت"زوال 
 زهير أندراوس 

اإلسرائيلّية الردع  غّزة،    قّوة  قطاع  في  الفلسطينّية  المقاومة  مقابل  بين  تآكلت  الوعي  على  المعركة 
تنظيم    ، خاّصٍ نحٍو  وعلى  غّزة،  قطاع  في  التنظيمات  لصالح  انتهت  المقاومة  وفصائل  االحتالل 
حماس، انتهت بالضربة القاضية، وعالوًة على ذلك، اعترفت إسرائيل بعدم قدرتها على القيام بعمليٍة  

ب المجتمع عسكرّيٍة  بأّن  متذرعًة  القطاع،  احتالل  إلعادة  لتحّمل    رّيٍة  المناعة  يملك  ال  اإلسرائيلّي 
 الخسائر باألرواح التي ستكون من نصيب جيش االحتالل في حال إقدامه على هذه المغامرة.

 
 نتنياهو سي قيم أّول ديكتاتورّية ترتَفز على تفّوق اليهود 

ر مقاالت وتحليالت بأقالٍم إسرائيلّيةٍ ُعالوًة على ذلك، بدأت في الفترة األ صهيونّيٍة تتحّدث -خيرة تنتشِّ
والُمحللين في   الخبراء  العددي من  أّن  اليهودّية، كما  الدولة  أْو زوال  انتهاء  بشكٍل صريٍح عن قرب 
اإلعالم العبرّي باتوا ُيحّذرون من خطورة “الفوضى” السياسية التي تعيشها إسرائيل في الفترة األخيرة،  

كما أّكد روغل ألفر، يرفض االختفاء عن المشهد،   متوقعين “حرًبا أهلّية، ألّن رئيس الوزراء السابِّق، 
بل األخطر من ذلك أّن االستطالعات األخيرة تؤكِّد عودته لرئاسة الوزراء، لكْي ُيقيم في إسرائيل أّول 

 ديكتاتورّيٍة قائمٍة على التفّوق اليهودّي، على حّد تعبيره. 
 

 1967ر ليبرمان: إسرائيل لم تنتصر في أّي حرٍب منذ العام الوزي
وبحسب المصادر في تل أبيب فإّن قّوة الردع اإلسرائيلّية بدأت بالتآكل منذ أْن وضعت حرب لبنان  

العام   في  أوزارها  إقرار 2006الثانية  مع  أعلى،  وبوتيرٍة  مستمًرا  زال  ما  بل  يتوّقف  ال  التآكل  وهذا   ،
صادر سياسّيٍة مجهولٍة روع الصهيونّي في سورّية، وهذه األقوال لم تصدر عن مالكيان بفشل المش

في تل أبيب، بل أطلقها كبار أركان دولة االحتالل، وتحديًدا في كّل ما يتعّلق بقّوة حزب هللا اللبنانّي  
ق، أفيغدور  وتعاظم ترسانته العسكرّية، كًما ونوًعا، فها هو وزير المالية الُمتشدد ووزير األمن الساب

م تنتصر في أّي حرٍب منذ عدوان حزيران )يونيو( من العام  ليبرمان، يقول وبالفم المآلن إّن بالده ل 
 عاًما بالتمام والكمال. 52، أْي قبل 1967

 
 الجهاد إلنتاج وسائل قتالّية وصواريخ دقيقة ن صعّدت كثيًرا دعمها لـحماس و إيرا

العبريّ  )معاريف(  صحيفة  نقلت  ذلك،  إير إلى  إّن  قولها  إسرائيل  في  مطلّعٍة  أمنّيٍة  محافل  عن  ان ة 
وذلك   دقيقة  وصواريخ  قتالّية  وسائل  إلنتاج  اإلسالمّي(  و)الجهاد  لـ)حماس(  دعمها  كثيًرا  صعّدت 
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هللا،   حزب  من  لنسخة  الدقيقة  الصواريخ  بفضل  سيتحّوالن  التنظيمين  بأّن  اإلستراتيجّية  مع  تماشًيا 
-وير صواريخ أرض اس تُفّضل اآلن الهدوء لُمواصلة تعاظمها العسكرّي وتطُمستدرًكة بالقول إّن حم 
 جّو، على حّد تعبيرها. 

 
 “إسرائيل تلفظ أنفاسها األخيرة”

في السياق عينه، ما زال مقال الصحافّي اإلسرائيلّي آري شافيط، من صحيفة )هآرتس(، والذي جاء  
مضاجع صّناع القرار بالكيان، حيث كتب أّنه    تحت عنوان: “إسرائيل تلفظ أنفاسها األخيرة”، يُقّض 

يكون كّل شيء ضائًعا، ويمكن أنّنا اجتزنا نقطة الال عودة، ويمكن أّنه لم يُعد من الممكن    “ُيمكن أنْ 
إصالح   إعادة  باإلمكان  يُعد  لم  أّنه  ويمكن  السالم،  وتحقيق  االستيطان  ووقف  االحتالل  إنهاء 

وت الديمقراطّية  وإنقاذ  تعبيره.الصهيونّية  البالد”، بحسب  الوض  قسيم  كان  قائاًل:”إذا  ع كذلك، ومضى 
أّنه “إذا كانت اإلسرائيلّية واليهودّية   فإّنه ال طعم للعيش في البالد، يجب مغادرة البالد”. الفًتا إلى 
ليستا عاملين حيويين في الهوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبّي، ليس فقط بالمعنى التقنّي، بل  

األصدقاءبالمعن توديع  يجب  األمر.  انتهى  فقد  أيًضا،  النفسّي  أْو    ى  فرانسيسكو  إلى سان  واالنتقال 
 برلين”. 

 
غدعون ليفي: “المرض السرطانّي الذي ت عاني منه إسرائيل بلغ مراحله النهائية و  سبيل لعالجه  

   باألسوار و  بالقبب الحديدية و  حتى بالقنابل النووية” 
ا قال  ناحيته  “نمن  قال  العبرّية،  )هآرتس(  ليفي، من صحيفة  الجيش  لُمحّلل غدعون  باستطاعة  عم 

اإلسرائيلّي تدمير بنايتْين في غّزة، ولكّنه لن يستطيع وقف عملية التدمير الذاتّي الداخلّي اإلسرائيلّي،  
لعالج  سبيل  وال  النهائية  مراحله  بلغ  قد  إسرائيل  منه  ُتعاني  الذي  السرطانّي  المرض  أّن  ال  إذ  ه 

 نووية”، على حّد وصفه. باألسوار وال بالقبب الحديدية وال حتى بالقنابل ال
 

سلوك حركة حماس وقيادتها يعتبر نجاًحا في معركة الوعي وتفوًقا في تصدير الرواية خاّصًة في  
 ما يتعّلق بمعركة “سيف القدس” 

ماس وقيادتها يعتبر نجاًحا في  على صلٍة بما سلف، ُتّقر المحافل الرفيعة بالكيان بأّن سلوك حركة ح
دير الرواية، خاّصًة في ما يتعّلق بمعركة “سيف القدس” )وهو العدوان معركة الوعي وتفوًقا في تص

العام   من  مايو  في  األسوار  حارس  الُمّسمى  نفذها  2021اإلسرائيلّي  التي  الفدائية  العمليات  وفي   ،)
ضر، في األشهر األخيرة، وفي هذا السياق يعترف  الفلسطينيون في الضفة الغربية وداخل بالّخط األخ
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التابع لجامعة تل أبيب، يورام شفارتس، ودافيد سيمان  القومّي،  -الباحثان في معهد دراسات األمن 
وبحسبهما كان اللقب الذي اختارته    تعبيريهما.طوف “أّن إسرائيل تسقط في فخ حماس”، على حدّ 

اللة الدينية الواضحة للمصطلح، ُمشّدّدين على أّنه في )حماس( للنزاع هو “سيف القدس” بسبب الد 
نهاية العملية، نجحت )حماس( بغرس سرديتها في جمهورها المستهدف المتنوع بأّن يّدها كانت في  

 ع عن األماكن المقدسة في القدس.المقدمة، وبالتالي عززت صورتها كمداف
 

 إسرائيل وقعت في فّخ حماس
أكثر  مرور  بعد  أّنه  الهجمات   وأضافا  سلسلة  أعقاب  وفي  األسوار”،  “حارس  عملية  على  عاٍم  من 

رسائلها   هي  وهذه  )حماس(.  تقودها  التي  الوعي  حملة  تتصاعد  األخضر  الّخط  داخل  الفدائّية 
أواًل، حماس تقف وراء سلس ذلك االنتفاضة في  الرئيسية:  بما في  الفدائية في إسرائيل،  الهجمات  لة 

 25( ومناطق مختلفة بالضّفة الغربّية، وإطالق صاروخ من لبنان في الـجبل الهيكل )المسجد األقصى
من نيسان )أبريل( الماضي. ثانًيا، إذكاء النيران حول جبل الهيكل )الحرم القدسي( وتصعيد الجدل 

حو  والعالمي  ترسيخ  اإلقليمي  ثالًثا،  إسرائيل.  على  السياسي  الضغط  زيادة  أجل  من  فيه  السيادة  ل 
ماس كعامل يقود الكفاح الفلسطيني المباشر في إسرائيل، رابًعا وأخيًرا، التدخل في  صورة ومكانة ح

من   لالستقالة  الوزراء  رئيس  على  المباشر  الضغط  ممارسة  خالل  من  إلسرائيل  الداخلية  السياسة 
ص الباحثان إلى القول “تسقط إسرائيل في فّخ حماس. القلق وفقدان األمن الشخصي  وخلُ   الحكومة.
مفهومة عقب وقوع الهجمات اإلرهابية المميتة )عمليات المقاومة(. ومع ذلك ، فإّن هذا الجو  مشاعر  

د مدعوم من قبل وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية في إسرائيل، والتي تجلب مراًرا وتكراًرا مشاه 
 قولهما.  عنيفة وغير مصفاة للدماء والقتل والفوضى في البث المباشر من موقع الهجوم”، على حدّ 

 
 في نهاية عمليٍة طويلٍة ودمويٍة وشيطانيٍة سنشهد خراب دولة اليهود وا حتالل” 

تعيش أزماٍت داخلّيٍة ُمستعصيٍة، وتكفي اإلشارة في هذه    2022إسرائيل في النصف الثاني من العام  
أكّ  والذي  ألفر،  روغل  العبرّية،  )هآرتس(  بصحيفة  نشره  كان  الذي  التحليل  إلى  أّن الُعجالة  فيه  د 

ُموضًحا   التوقيت”،  لمعرفة  االنتظار  إاّل  علينا  وما  )زوالها(،  وفاتها  على شهادة  وقّعت  قد  “إسرائيل 
من تطوٍر ديمغرافيٍّ يمكن حسابه، وفي نهاية عمليٍة طويلٍة، دمويٍة وشيطانيٍة،    أّنه: “حسب ما يجري 

تعبيره. حّد  على  واالحتالل”،  اليهود  دولة  خراب  إلى  ذلك  والدراسات   سيؤدي  المصادر  وبحسب 
ّز  تعيش أزمًة داخلّيًة عاصفًة تهُ   2022اإلسرائيلّية فإّن )الدولة اليهودّية( في النصف الثاني من العام  

قطاع   في  الفلسطينّية  والمقاومة  حزب هللا  )إيران،  الخارجّية  التهديدات  بين  الجمع  تّم  وإذا  أركانها، 
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)تأجج الداخلّية،  التهديدات  مع  اجتماعّيٍة    غّزة(،  خلفيٍة  على  اإلسرائيلّي  المجتمع  داخل  الخالفات 
 وسياسّيٍة ودينّيٍة وعرقّيٍة(، فإّن إسرائيل في ورطٍة حقيقيٍة.

 28/7/2022، اليوم، لندنرأي 
 

 قضية إقالة الشيخة مي في الميزان
 أسامة أبو ارشيد 

بنت محمد آل خليفة. لكن ما   قليلون جدًا من قد سمعوا من قبل، وحتى أسبوع فقط، باسم الشيخة مي
يوليو/ تموز(، مرسومًا بتعيين    21إن أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قرارًا، )

مواقع   ضجت  حتى  إقالتها،  يعني  ما  واآلثار،  للثقافة  البحرين  لهيئة  رئيسة  منصبها  في  لها  بديل 
ولو وضعت األمور في نصابها السليم،   التواصل االجتماعي بوسم يحتفي بها، عنوانه "شكرا_مي".
ليكون ممكنًا أو متصّورًا، فس الوسم ما كان  السنوات فإن مثل هذا  البحرين، دولة ونظامًا، في  معة 

يَّانِّ   الَجَمعِّ والضمير  الوعي  يقاربها  التي  السياسية،  الحكم  خيارات  جراء  الحضيض  في  األخيرة، 
ال الكالم، ولكن يكفي التذكير هنا بعضوية البحرين في  العربيان أنها مسيئة. ولو أردنا التفصيل لط

ومعادات العربي،  المضاّدة  الثورات  وكذلك نادي  والديمقراطية،  والكرامة  الحرية  ومطالب  حراكات  ها 
 مسارعتها إلى تحالف علنيٍّ فاضح مع إسرائيل.

البح في  الحاكمة  العائلة  ومن  بمسؤولة حكومية  االحتفاء  يمنع من  لم  ما سبق  نشطاء  كل  رين من 
السبب  عرف  وإذا  دولتها،  فيه  تتخندق  الذي  لذلك  المقابل  المعسكر  على  محسوبين  بطل    عرب 

السبت   شاركت،  مي  الشيخة  بأن  تقارير  تفيد  اإلقالة،  قرار  خلفية  في  تموز    16العجب.  يوليو/ 
ناسبة وفاة  الجاري، في مجلس عزاء للسفير األميركي لدى البحرين، ستيفن بوندي، عقده في منزله بم

إلى   وصلت  وحين  بهم،  ُيَعرُِّف  أمامها  وأحدهم  الحضور  بمصافحة  الشيخة  بدأت  السفير والده. 
األميركية   السفارة  من  وطلبت  مصافحته،  ورفضت  يدها  سحبت  وعرفت صفته  بالمنامة  اإلسرائيلي 

السفير عدم نشر صور مشاركتها في مجلس العزاء الذي كان مصّورًا. لم يكن هذا الموقف ليرضي  
يل والتحالف  األميركي، وال السفير اإلسرائيلي، وال نظام الحكم الغارق حتى أذنيه في استرضاء إسرائ

أبواق   تحّركت  ومباشرة،  المنطقة.  في  لها  استخباراتي  وكر  إلى  المملكة  تحويل  درجة  إلى  معها، 
َوَتَذكَّروا ما يعدونه "نقيصة" أخرى منها، إذ كا ن سبق لها أن رفضت  التحريض على الشيخة مي، 

 مشروعًا تقّدم به مستثمرون يهود أميركيون لتشييد حيٍّ يهودي في المنامة.
إذن، ما رفع من ذكر الشيخة مي ومكانتها، انحيازها العفوي إلى قضية مركزية في ضمير ووعي  
سياسات   معارضة ألغلب  تكون  أن  المستبعد  من  أّن  ذلك  آخر،  إليها، ال شيء  تنتمي  التي  األمة 
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نظام بالدها، وهي من ينتمي إليه أصاًل وعملت فيه سنوات طويلة. هنا، نجد أربعة دروس شديدة 
يَّْينِّ  األ الَجمعِّ والضمير  الوعي  في  إجماع  محل  فلسطين  تبقى  األول،  إليها.  التنبيه  ينبغي  همية 

أخالقياً  المفلسين  من  بها،  المرتبطين  المثقفين  وبعض  األنظمة  بعض  حاول  مهما  ،  العربيين، 
إيجاباً  أو  سلبًا  منها،  الموقف  عربيًا، حسب  خافضة  رافعة  زالت،  وما  كانت،  فلسطين  . تشويههما. 

الثاني، محّبة الشعوب العربية أو كرهها دولة أو نظامًا أو جهة ما، تنطلق من سجّية بريئة، ال من  
ولو كان األمر يزعم بعضهم.  أدمغة، كما  نتاج عمليات غسل  لما   تحيزات خبيثة، وال هي  كذلك، 

ال معسكر  الثالث،  والتقدير.  المحبة  من  الدرجة  بهذه  عنها  يتكلم  من  مي  الشيخة  ثورات  وجدت 
المضاّدة العربي والتواطؤ ضد تطلعات شعوبه يدرك يقينًا الحقيقتين السابقتين، ومن ثمَّ فإنه دائمًا ما 

بالته ُيتََّهُم  عندما  نفسه  عن  الدفاع  حتى  أو  الحقائق،  تزييف  الضمير  يحاول  إلى  اإلساءة  أو  وين 
بت اآلن،  البحرين  تحاوله  ما  هذا  العربيين.  يَّْينِّ  الَجمعِّ رفض والوعي  خلفية  على  اإلقالة  خبر  كذيب 

يَّانِّ   الَجمعِّ والضمير  الوعي  يقبل  ال  وللمفارقة،  الرابع،  اإلسرائيلي.  السفير  مصافحة  مي  الشيخة 
ثارت شبهة حول موقف جهة ما من قضية مركزية،  العربيان األعذار وال تقنعهما المبّررات متى ما  

 كما قضية فلسطين. وفي البحرين اليوم عبرة. 
ار، قد تنجح بعض األنظمة العربية وأدواتها من مؤّسسات إعالمية وثقافية ودينية وأمنية في  باختص

يلبثان أن يتخل يَّْينِّ العربيين بعض وقت، ولكنهما ال  الَجَمعِّ تلقائيًا  تعكير صفو الوعي والضمير  صا 
ا أن  بذلك  يرتبط  كدر.  دون  من  الصافي  نبعهما  إلى  ويعودا  الدخيلة،  الشوائب  تلك  لمعركة  من 

يَّينِّ   الَجمعِّ الضمير  وذلك  الوعي  ذلك  تأطير  وسائل  في  بحثًا  تتطلب  العربي  التغيير  لقوى  الحقيقية 
 وتفعيلهما، في الوقت الذي تعمل فيه على تحصينهما.

 29/7/2022، العربي الجديد، لندن
 

 نصر هللا يهدد لفنه   يرغب في الحرب 
 يعقوب عميدرور* 

، خطابًا كان كّله عن الغاز، ومدى حرص "حزب هللا" على أن يستفيد  ألقى نصر هللا، هذا األسبوع 
ُعلِّق على هذا الكالم بأنه مستعد للدخول في  لبنان من الغاز المكتشف في البحر المتوسط. لذلك 

، التي من جهتها، تخطط للبدء باستخراج الغاز بعد شهرين من "حقل كاريش"  مواجهة مع إسرائيل
 تي يّدعي "حزب هللا" أن لبنان يملك الجزء األكبر منها. الواقع في المنطقة ال

أي  تقني،  أغلبيته  في  وهو  ومعقد،  طويل  ولبنان  إسرائيل  بين  البحرية  الحدود  ترسيم  بشأن  الجدل 
ي  أن  يجب  التي  بالزاوية  الحدود يتعلق  نقطة  انطالقًا من  البحر،  داخل  الخط في  منها ترسيم  نطلق 
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والتي   غربًا،  الواقعة  سنة  البرية  في  اإلسرائيلي  االنسحاب  بعد  الطرفان  عليها  يريد 2000وافق   .
اللبنانيون أن يتوجه الخط إلى الجنوب أكثر ويمنح لبنان منطقة أكبر من تلك التي يمنحها له الخط  

يتوجه أكثر نحو الشمال، ولكال الطرفين حجج جيدة. اقترحت الواليات المتحدة، التي اإلسرائيلي الذي 
ال دور  في تلعب  تشددوا  لكنهم  قبولها،  وشك  على  اللبنانيون  وكان  إسرائيل،  قبِّلتها  تسوية  وسيط، 

 مواقفهم خالل المفاوضات، وطالبوا بمنطقة أكبر. 
ونه بأنه هو الذي تسبب بتدهور الوضع في البلد،  يمّر نصر هللا بفترة صعبة في لبنان. كثيرون يتهم

سواء فيما يتعلق بعدم قيام حكومة مستقرة، أو بالمشكالت االقتصادية الصعبة. لبنان قريب من أن  
قادرة على    يصبح دولة "متعثرة"، أي أنه لن يجد جهة دولية توافق على منحه قروضًا، ودولة غير 

الطاقة، لذلك فإن ساعات التغذية بالكهرباء في بيروت هي أقل دفع ثمن استيرادها للمواد الغذائية و 
 من ساعات التغذية في غزة. هو دولة عاجزة عن دفع رواتب جنودها وغيرها من النفقات.

اتفاق، فسيقف    ... يحاول نصر هللا أن ُيظهر نفسه بأنه "يدافع عن لبنان"، فإذا جرى التوصل إلى
صراره وتهديداته. والموافقة اإلسرائيلية التي أُعطيت قبل وقت ويشرح أن هذا اإلنجاز تحقق بفضل إ

واستخدام   بالوعي"  "التالعب  هللا".  "حزب  تهديدات  سببه  إسرائيلي،  أنها خضوع  على  م  سُتقدَّ طويل 
فنصر   اآلخرين،  على  ليس حكرًا  اختراعها(  )وحتى  الكاذبة"  يستخدمهما،  "األخبار  كيف  يعرف  هللا 

 . وهي ليست المرة األولى
في تقديري، ما يجري اليوم هو حرب دعائية، وليس هناك مصلحة لنصر هللا في الدخول في حرب.  

. وهو حتى اليوم يحاذر من  2006فهو ال يزال يتذكر نتائج العملية التي ندم عليها، علنًا، في سنة  
باهظ لمواجهة لطائفة الشيعية في لبنان هي التي ستدفع الثمن الالظهور العلني، ومن الواضح له أن ا

عسكرية، حتى ولو نجح في ضرب أهداف حساسة في إسرائيل. لكن الواقع ديناميكي، وفي مواجهة 
خطواتهما  لكل  مسبقًا  التخطيط  الصعب  من  الحرب،  في  يرغبان  ال  كانا  لو  حتى  الطرفين،  بين 

لمواجهة، كي ال  يجب أال يسمح للطرف الثاني بالخروج منتصرًا من اوردودهما، وكلٌّ منهما يعتقد أنه 
لذلك، وعلى الرغم    يشجعه على التصعيد، وعلى الشعور أن في إمكانه فرض إرادته في المستقبل.

من تقديري أن نصر هللا ال يريد "مواجهة اآلن"، فإنه يجب على الجيش أن يستعد الحتمال أن أكون  
الطرفين، تصل إسرائيل    والردود المقابلة تخرج عن السيطرة، وبعكس إرادة  على خطأ، أو أن الردود 

وحزب هللا إلى مواجهة عسكرية. كما يجب على الجيش وضع جدول زمني منتظم لالستعداد للقتال، 
انطالقًا من احتمال أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان في أيلول، والبدء باستخراج الغاز من  

بالقوة، األمر الذي سيؤدي إلى رد  نصر هللا على تنفيذ كالمه وعرقلة استخراج النفط  كاريش سيجبر  
 إسرائيلي عنيف، ومنذ تلك اللحظة، ال يمكن توقُّع التطورات.



 
 
 
 

 

ص            28   5892 العدد:               7/29/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

تأجيل  إليه، حتى ولو طلب  يحتاج  الذي  الوقت  األميركي  الوسيط  إعطاء  إسرائيل  دولة  يجب على 
ا هذه  في  لكن  قصير.  لوقت  الغاز  يكون  استخراج  أن  على  تعمل  وأن  توضح،  أن  عليها  ألثناء، 

ضحًا أنها ال تخضع إلمالءات نصر هللا، وإذا لم يوّقع اللبنانيون االتفاق بسبب ضغط حزب هللا، وا
هذا الوضع يشبه، إلى حد ما، "مسيرة األعالم" في   عليها أن تبدأ باستخراج الغاز كما هو مخطَّط له.

"حماس"،   هددت  فقد  القدس.  جهتها،  يوم  من  عنيف  رد  إلى  ستؤدي  المسيرة  بأن  وأعلنت يومها 
إسرائيل   التزمت  بينما  مواجهة،  في  الدخول  عدم  "حماس"  فاختارت  ستجري،  المسيرة  أن  إسرائيل 
بكلمتها. طبعًا، قدرة "حزب هللا" على أذية إسرائيل أكبر بعشرات المرات من قدرة "حماس"، لكن الرد 

 ف بعشرات المرات من الرد في غزة. اإلسرائيلي أيضًا سيكون أعن 
عاني الطرف الثاني جّراء مشكالت كبيرة بشأن شرعيته وسط األشخاص الذين يتباهى  في الحالتين، ي

بأنه يمثلهم ويتزعمهم. ووضع نصر هللا أصعب من وضع السنوار. فهل ستكون مسألة الشرعية في  
ه العملية؟ ال يمكن معرفة ذلك، لكن التجربة  لحظة الحقيقة محفزًا لعملية عسكرية، أو كابحًا لمثل هذ 

زة تدل على أنها كابح أكثر منها محفز. إذا اشتعلت النار على الرغم من أن أحدًا ال يرغب  في غ
 فيها، فيتعين على إسرائيل وضع نصر هللا في مكانه المناسب وإظهار كامل قوتها. 

حا في  إسرائيل  تبدو  شهرين،  قبل  انتهى  الذي  التدريب  أن بعد  عليها  ذلك،  مع  عالية.  جهوزية  لة 
أ تكون  تستكمل حتى  التدريب، كي  التي برزت خالل  الشوائب  النواقص وتصلح بعض  يلول بعض 

الحدث  هذا  مثل  إنهاء  يمكن  ال  هللا.  نصر  له  يستعد  الذي  لالختبار  وجه  أفضل  على  مستعدة 
المنتصر. هو  َمن  واضحًا  يكون  أن  يجب  بل  ض  بالتعادل،  في  الصواريخ  بالتأكيد،  كميات  وء 

 والقوة التي بناها للمعركة في الجنوب اللبناني ولمهاجمة إسرائيل، والمسّيرات التي يملكها حزب هللا
ستتعرض إسرائيل لضربات غير بسيطة وغير قليلة، سواء في عمق جبهتها الداخلية، وفي منطقة تل  

لجيش اإلسرائيلي في هذا الوقت في  أبيب، وكذلك في شمال البلد بالقرب من الحدود. لكن إذا نجح ا
لعسكرية لحزب هللا إلى درجة تسمح إلسرائيل بعد انتهاء المعارك بخوض معركة طويلة تدمير القدرة ا

 لمنع تسلُّح حزب هللا مجددًا، حينها، سيكون من الواضح كفة َمن هي الراجحة.
القتال بصورة يضطر فيها حزب هللا إلى لعق جرا  ينتهي  حه العميقة لفترة طويلة. إذا من المهم أن 

سرائيل األمني سيكون أفضل بكثير، ناهيك بأنها ستكون قادرة على استخراج  حدث هذا، فإن وضع إ
خوف. دون  من  تملكه  الذي  خاللها    الغاز  وستهاَجم  قاسية  ستكون  التي  بالحرب  تفرح  ال  إسرائيل 

عليها أن توضح بصورة قاطعة أن    أهداف مدنية حساسة في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، لكن يجب 
تزعم أقوى تنظيم في الزمن الحديث )بمساعدة كبيرة من إيران(، لن ُيملي عليها ما نصر هللا، الذي ي

 يجب أن تفعله، وهي حريصة على مصالحها، حتى ولو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.
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ننهيها، بحيث يكون   الثمن األكبر،  إذا وصلنا إلى هذه المواجهة، فيجب أن  واضحًا َمن الذي دفع 
القات مختلفة ال تسمح لـ "حزب هللا" باستعادة قوته وتعزيزها، ال من خالل  وبعدها نقيم منظومة ع

يجب أن تكون حرية العمل لمنع    نشاطه من داخل لبنان، وال من خالل مساعدة إيرانية من الخارج.
لبنان هي  الهدف االستراتيجي للعملية، في حال اضطررنا    "حزب هللا" من استعادة قوته مجددًا في 

 ر إليها بسبب غطرسة نصر هللا. إلى االنجرا
 * لواء في االحتياط 

 " N12موقع "
 29/7/2022األيام، رام هللا، 

 
   مكان ألي يهودي في شرق أوروبا: اخرجوا بسرعة

 سيفكر بلوتسكر 
سواء أنجحت إسرائيل في تأجيل إغالق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا أم ال فإن الصورة الكبرى  

الفًا ممن تبقوا  150إلى  120سيا ما يبحثون عنه في روسيا. نوصي بحرارة الـ واضحة: ليس ليهود رو 
ج من الدولة. قبل فيها أن يبدؤوا على الفور بتحزيم أمتعتهم وإعداد أنفسهم بكل وسيلة ممكنة للخرو 

 أن تغلق بواباتها وقبل أن تستيقظ بكل شدتها الالسامية الروسية السوداء. 
بوتين، بالتأكيد ليس مصابًا بالالسامية، فهو يكبحها ويقاتل ضدها، ولكن   الرئيس الروسي، فالديمير

خارجي لوزير  الفظة  الالسامية  األقوال  تجاهل  ممكنًا  يعد  لم  بالالسامية.  محمل  سيرجيه  محيطه  ته، 
الفروف، والنزعة القومية المتزمتة وكراهية األجانب المنتشرة كالنار في قيادة الحكم. تستخدم يهودية  

األمة  رئي تجاه  اليهودي  الشعب  لدى  الجميل  نكران  دلياًل مزعومًا على  بالتلميح،  وليس  أوكرانيا،  س 
 أنقذت ما تبقى من الالجئين.  الروسية التي هزمت النازيين في الحرب العالمية الثانية، وبذلك

أن   يحصل هذا ليس فقط في روسيا. فقد تحول شرق اوروبا الى منطقة جغرافية من األفضل لليهود 
في   تقريبًا.  تمامًا  منهم  تفرغ  فهي  وذاك  هذا  وبين  ممكن.  وقت  بأسرع  يغادروها  وأن  منها،  يخرجوا 

في   اقيم  منذ  غادروها  األخيرون  يهود؛  هناك  يعد  لم  القانون  بولندا  حزب  برئاسة  تحالف  وارسو 
خ من الالسامية  القومي. كما ال يوجد يهود في تشيكيا، وسلوفاكيا )دولة مع تاري   –والعدالة المحافظ  

نحو   وبلغاريا.  اسلفنا(  )كما  رومانيا  على    40اإلجرامية(،  يصرون  ما  لسبب  هنغاري  يهودي  ألف 
ال الرأي  لمتصدري  الدائم  التنكر  فيها، رغم  تجاه  البقاء  والهنغاريين  النازيين  لجرائم  بودابست  عام في 

ربان، الذي يطلق مؤخرًا مواعظ  اليهود. بعد التصريحات العنصرية لرئيس وزراء هنغاريا، فيكتور او 
 علنية للطهارة العرقية، ال مكان ألي يهودي على أرضها.



 
 
 
 

 

ص            30   5892 العدد:               7/29/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

الفًا.    20عقول ان ليس اكثر من  بالنسبة الوكرانيا ليس معروفًا كم يهوديًا ال يزال يعيش فيها. من الم
يه استمرار  في هذه األيام هم يعانون مثل كل أوكراني آخر، لكن ليس متعذرًا تصور سيناريو يبدأ ف

الحرب ضد الغازي الروسي الوحشي يبدو في نظر أبناء الدولة المنهكين نوعًا من المؤامرة اليهودية، 
نسكي وغير قليل من زمالئه في الحكم. يحتمل أال  اذا أخذنا باالعتبار األصل اليهودي للرئيس زلي

 يحصل هذا؛ ولكن ماذا اذا حصل؟ 
د حتى البحر البلطيق، بالد ماليين اليهود الكثيرين ممن خلقوا كانت اوروبا الشرقية، من البحر األسو 

ال المالحقات، االعتداءات  فيه  اقليمًا ملعونًا، وقعت  دينية وعلمانية رائعة، وكذا  ثقافة  جماعية، فيها 
يهودي. آمن   السوفياتي األوروبي وشرق أوروبا نحو مليوني  بقي في االتحاد  الكارثة  بعد  والكارثة. 

بالخال وحلم بعضهم  والتقاليد،  الذكرى  حماية  يواصلون  ناجين  أنفسهم  بعضهم  ورأى  الشيوعي،  ص 
ظمهم تقريبًا،  بعضهم بصهيون دون أن يسمح لهم بتجسيد حلمهم. بالتدريج عقدًا بعد عقد، غادر مع

الظروف   نضجت  واآلن  المتحدة.  الواليات  والى  أوروبا  غرب  الى  هاجروا  او  إسرائيل  الى  هاجروا 
صل األخير في تاريخ يهود شرق أوروبا، تاريخ بال سابقة وبال شبه في تاريخ اإلنسانية.  إلغالق الف

 ال في بهائه وال في ثنائه. 
العمل، التعليم، السكن واألصدقاء واالنتقال الى بالد    يها اليهود. صحيح ان تركأخرجوا من هناك،  أ

وع ما  اذا  انه  إذ  لكم.  مفر  ال  ان  يبدو  لكن  وأليم،  الديمقراطي  بعيدة صعب  النظام  ينهار    –ندما 
الليبرالي هناك مرة أخرى ويحل محله فاشية جديدة محلية، حتى وان كانت رقيقة، أين ستختبئون؟  

 وروبا.انتهى زمن آخر اليهود في شرق أ
 "يديعوت" 

 29/7/2022األيام، رام هللا، 
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