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*** 
 

 "القسام": االحتعل قصف موقع ا تواجد فيه أحد جنوده األسرى  .1

يوم األحد، عن تعرض أحد األماكن خالل معركة "سيف  القسام،  الدين  الشهيد عز  كشفت كتائب 
 أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي "وحدة الظل" وإصابة ثالثٍة  القدس" العام الماضي لقصٍف صهيونيٍ  

الناطق العسكري  "أبو عبيدة"  أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد جنود االحتالل األسرى. وقال  آخرين 
باسم القسام في تغريدة له :"في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول؛ والتي أسرت خاللها كتائب  

ين، سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد األماكن خالل معركة سيف القسام جنديين صهيوني 
ثالثٍة  الظل وإصابة  إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة  الماضي لقصٍف صهيونٍي أدى  العام  القدس 

الجنديين". أحد  حراسة  بمهمة  قيامهم  أثناء  اسم    آخرين  عن  الكشف  على  "نتحفظ  عبيدة  أبو  وتابع 
 ألسباٍب أمنية، وسنعلن عنه الحًقا بإذن هللا عندما تكون الظروف مواتية".الشهيد في هذه المرحلة 

 31/7/2022، فلسطين أون الين
 

 أموال الضرائب "إسرائيل"الفلسطينية تندد بإقتطاع  السلطة .2

 600قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة اإلسرائيلية خصم  :  رام هللا
وأضاف،   مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة ألموال شعبنا الفلسطيني.

ولن يؤدي الى اي نتيجة ألن حقوق  أن القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير،  
ابط أ اموال  من  واحد  قرش  يقاطع  بان  نقبل  ولن  الضغوط،  كانت  مهما  تمس  لن  االبطال  ال  سرانا 
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، ألن  امة الدولة الفلسطينية المستقلةالشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واق
 القرار بمثابة سرقة واضحة ألموال الشعب الفلسطيني. 

جهته، حكومة   من  إن  األحد،  يوم  الشيخ،  حسين  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  قال 
أل قرصنتها  تواصل  وسرقة االحتالل  المالي  الحصار  سياسة  في  إمعانا  الفلسطيني،  الشعب  موال 

واستباحة    أموالنا. ومخيماتنا  وقرانا  مدننا  في  اليومي  التصعيد  إلى  تضاف  هذه خطوة  أن  وأضاف، 
 دمنا.

 31/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينية تشكو حكومة لبيد لمجلس األمن  السلطة .3
هللا الفلسطينية  :رام  السلطة  األمم    اشتكت  لدى  فلسطين  لدولة  الدائم  المندوب  أرسلها  رسائل  في 

المتحدة، السفير رياض منصور، حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية، التي يرأسها يائير لبيد، لمجلس 
الستعمار األرض األمن، قائلة إن »القوة القائمة باالحتالل تشن حملة غير قانونية، وبشكل كثيف  

من   العنيفة  الهجمات  استمرار  جانب  إلى  األخرى،  االستيطانية  الوحدات  مئات  وبناء  الفلسطينية، 
 قوات االحتالل اإلسرائيلية، والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم األطفال«.

االحت قوات  قامت  )أوتشا(،  لمكتب  »وفقًا  أنه  إلى  الفلسطينية  الرسائل  غضون  ونوهت  وفي  الل 
مبنى في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى في األرض   51أسبوعين فقط بتدمير ما ال يقل عن  

وتطرقت الرسائل أيضًا إلى استمرار معاناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة،   الفلسطينية المحتلة«.
لمدة   القطاع  على  المفروض  الشرعي  وغير  اإلنساني  غير  الحصار  المكتب    .عاماً   15جراء  وقال 

إن   له  تقرير  )السبت(، في  التحرير  لمنظمة  التابع  االستيطان  للدفاع عن األرض ومقاومة  الوطني 
القدس تتعرض لهجوم استيطاني تحفظت حكومة إسرائيل على اإلعالن عنه رسميًا قبل   »محافظة 

 زيارة الرئيس األميركي األخيرة للمنطقة وأعلنته فورًا أْن غادر«.
 30/7/2022، لندن، وسطالشرق األ 

 
 اشتية: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق أبناء شعبنا بسبب إفعتهم من العقاب .4

بحق  :  رام هللا ارتكاب جرائمهم  يتوقفون عن  ال  القتلة  "المحتلين  إن  اشتية  الوزراء محمد  قال رئيس 
 عاما(،   16أمجد أبو عليا ) األطفال، والشبان، والنساء، والشيوخ، الذين كان آخرهم الطفل الشهيد 
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فتلك عقيدة يعتنقونها؛ تقوم على إطالق النار ألجل القتل، مستفيدين من شعور، هو بمثابة غطاء 
 لجرائمهم، بأنهم سيفلتون من العقاب.".

 31/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منفذي محاولة اغتياله عائلة الشاعر تطالب السلطة الفلسطينية بالقبض على  .5

طالبت عائلة القيادي في حركة "حماس" ونائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور ناصر الدين  :  نابلس
الشاعر، السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية، بالعمل الجاد على اعتقال منفذي محاولة اغتياله التي  

ن قليل" جنوبي  "كفر  قرية  الماضية، في  قبل  الجمعة  العائلة    ابلس. جرت عصر  بيان أصدرته  وفي 
وأهالي بلدة سبسطية، مسقط رأسه الواقعة شمالي مدينة نابلس، تلقته "قدس برس"، اليوم األحد، أكدت 
السيل   بلغ  فقد  العدالة،  إلى  المعتدين  األمنية  األجهزة  تجلب  أن  انتظار  في  زالت  "ما  أنها  العائلة، 

تدخل واإليعاز لجهات االختصاص باإلسراع في إحضار  ودعا بيان العائلة "الرئيس عباس لل  الزبى".
هؤالء المجرمين إلى العدالة، مع علمنا أن توجيهاته كانت منذ اللحظة األولى أن تستنفذ كل الجهود  

 إللقاء القبض على المجرمين المتورطين لينالوا عقابهم وفق أحكام القانون". 
 31/7/2022، قدس برس

 
 فتح تدعو دول االتحاد األوروبي لحظر دخول إرهابيي االستيطان ألراضيها  .6

هللا "فتح"،  :  رام  حركة  عاجلة  دعت  إجراءات  اتخاذ  إلى  األوروبي  االتحاد  دول  األحد،  وجدية يوم 
الدول. هذه  ألراضي  المستوطنين  إرهابيي  دخول  باسمها    تحظر  الناطق  بيان  في  الحركة  ورحبت 

جمال نزال، بإدانة دول االتحاد األوروبي "ازدياد أعمال عنف المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة  
قال نزال: يجب و   عاما(، في قرية المغير، شمال شرق رام هللا".  15قتل الفتى أمجد نشأت أبو عليا )

على   وخصوصا  واالرهاب  بالعنف  المعروفة  المستوطنين  مجموعات  تحرك  هامش  والغاء  تقليص 
 الساحة الدولية نظرا لخطورة فكرها وممارساتها حتى عالميا. 

 31/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 باألوراق المهمة حماس: لدى "كتائب القسام" قدرة على اللعب  .7
إن "ما نشرته كتائب القسام حول    ،قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، مساء األحد :  غزة

المهمة   باألوراق  اللعب  على  القسام  قيادة  وحكمة  قدرة  يعكس  األسرى،  الصهاينة  الجنود  موضوع 
م بأن بيان القسام "موجه  ونوه برهو   لديها، وإحداث تحول إستراتيجي في هذا الملف" على حد تعبيره.
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وأكد برهوم  بأن دولة االحتالل تسوق الكذب لجمهورها "للتغطية على ضعفها    للجمهور اإلسرائيلي".
وأوضح أن "ما ُنشر إلقاء للكرة مجددًا في مربع حكومة االحتالل، كي    وفشلها في إدارة هذا الملف".

 تتحمل مسؤولية وتبعات وأثمان إبرام أي صفقة جديدة". 
 31/7/2022، قدس برس

 
 القواسمي: من يبيع أو يسرب عقارا للمحتل خائن هلل والوطن والدين .8

شن عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي هجوما حادا على مسربي العقارات :  رام هللا
تسريب   في  يساهم  أو  يسرب  أو  يبيع  من  إن  قائال:  اإلسرائيلي،  المحتل  الى  العقار  الفلسطينية 

وطالب القواسمي، في    الفلسطيني، أرضا أو بناية خائن هلل وللوطن وللدين، وملعون من أبناء شعبه.
بيان يوم الجمعة، الجهات ذات االختصاص بإنزال أقصى عقوبة ممكنه لمن تسول له نفسه بفعل  

جتماعيا، والى  هذا العمل المشين، والجهات التنظيمية كافة الى محاصرتهم ونبذهم شعبيا ووطنيا وا
 كل العائالت بالبراءة الفورية منهم لكي يكون رادعا لكل من يفكر بفعل ذلك.

 29/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الديمقراطية تدعو السلطة لتحويل أجهزتها لدرٍع واٍق لشعبنا .9

هللا السبت،  :  رام  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  المنتسبين  دعت  آالف  تحويل  إلى  السلطة 
قوات  دوريات  وتردع  المستوطنين،  هجمات  عنه  يصد  لشعبنا  واٍق  درع  "إلى  األمنية  لألجهزة 
اإلسرائيلي   االعتقال  عمليات  من  الفلسطينية  والبلدات  المدن  ألحياء  الحماية  وتوفر  االحتالل، 

االحتالل "ال تتوقف عن القتل، وهي    ولفتت "الديمقراطية"، في بيان صحفي إلى أن  قوات   اليومية".
في   طعنة  يعد  الذي  األمر  الذاتي؛  اإلداري  الحكم  سلطة  مع  األمني  التنسيق  أعمال  لسير  مطمئنة 

ورأت أن  تغيير السلطة لدور األجهزة األمنية لتكون درًعا    ظهر شعبنا، ومدعاة لإلدانة واالستنكار".
ز اللحمة بين الشعب وأجهزته األمنية، يحمي شعبنا من هجمات قوات االحتالل والمستوط نين "سيعز 

الوطنية   الحالة  في  القوة  عناصر  أهم  من  واحدًا  يستنهض  بما  الوطني،  نصابها  إلى  األمور  ويعيد 
 الفلسطينية". 

 31/7/2022، المركز الفلسطيني لإلععم
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 حماس: القيادي بدران لم ُيْدِل بأي تصريحات جديدة تتعلق بكسر الحصار عن غزة .10
لم ُيْدِل بأي    ،حسام بدران  أكد المكتب اإلعالمي لحركة حماس أن عضو المكتب السياسي للحركة

تصريحات صحفية تتحدث عن إبالغ الوسطاء عن تاريخ محدد لكسر الحصار عن غزة مهما بلغ  
وقال المكتب في تصريح صحفي إن هذه التصريحات المفبركة تأتي لخلط األوراق في ظل   الثمن.
بمباركة أمريكية.حرب   يقودها االحتالل اإلسرائيلي  الشعبية،  وامتداداتها  المقاومة  ودعا   شرسة ضد 

وسائل اإلعالم كافة إلى تحري الدقة في نقل األخبار المتعلقة بحركة حماس وقياداتها، وعدم الوثوق  
 بأي تصريحات لم ينشرها الموقع الرسمي للحركة. 

 31/7/2022، حركة حماسموقع 
 

 مخيم جنين خارج سيطرة السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"   هآرتس: .11

كشف صحيفة /هآرتس/ العبرية، السبت، نقاًل عن مصادر أمني ٍة مطلعٍة في دولة االحتالل  :  الناصرة
ل إلى سلطٍة مستقلٍة، ال يخضع لالحتالل، وال للسلطة  أن  مخيم جنين )شمال الضفة الغربية( تحو 

األمن  وأجهزتها  من    ي ة.الفلسطيني ة  )إسرائيل(  طلبت  الماضي،  الصيف  في  "إن ه  الصحيفة:  وقالت 
السلطة الفلسطيني ة التحرك في جنين، ولكن األجهزة األمنية الفلسطيني ة واجهت صعوباٍت في مواجهة  

ل إلى منطقٍة مستقلٍة" بحسب تعبيرها. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة    تحد ي المخيم الذي تحو 
ة في تل أبيب أن  "الساحة الفلسطيني ة ليست هادئًة، وأن  هناك أسباًبا داخلية كثيرة  بالمؤسسة األمني  

بالسن،   عباس  محمود  السلطة  رئيس  وتقدم  الفلسطينية،  للسلطة  المستمر  بالضعف  تتعل ق  للتوتر، 
وأوضحت "تواجه )إسرائيل(    وصراع األجيال داخل حركة فتح، والمنافسة مع حماس" على حد  قولها.

قديًما، في كل  عملية دخول إلى مخيمات الالجئين في شمال الضفة الغربي ة، وجزء    -ًعا جديًدا  واق
للغاية". كثيف  نار  بإطالق  ُتواَجه  كانت  والقرى  البلدات  يفضلون    من  المطلوبون  "كان  وأضافت 

  التحصن وخوض قتال، وقد برز في مواجهة اإلثنين الماضي تعاون كبير بين أنصار فتح، وناشطي 
 الجهاد اإلسالمي، وأحياًنا مع خاليا محلية لها عالقة بنحماس"، على حد  تعبيرها.

 30/7/2022، قدس برس

 
 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية  600يخصم السرائيلي  "الكابينيت" .12

مليون شيكل من مستحقات الضرائب    600اإلسرائيلي خصم    "الكابينيت " قرر مجلس  :  بالل ضاهر
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، األحد، أن هذا المبلغ  التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

يساوي مجموع األموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى األسرى الفلسطينيين في  
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وعائالتهم. اإلسرائيلي  االحتالل  المبلغ سيخصم من خالل  وحس  سجون  فإن  الكابينيت،    12ب قرار 
 نبضة.

 31/7/2022، 48عرب 
 

 تعلن تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية المشتركة مع األردن  "إسرائيل" .13

اإلسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع األردن، تقع    ،قررت الحكومة اإلسرائيلية األحد 
جاء ذلك، خالل    على الحدود بين البلدين، وفقا لما نقلت وكالة األناضول ووكالة األنباء األلمانية.

  14كلمة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد في االجتماع األسبوعي لحكومته، نقلت تفاصيلها القناة  
 ية الخاصة. اإلسرائيل

عاما من توقيع اتفاقية السالم مع األردن، نتقدم بعالقات حسن الجوار بين البلدين    28وقال لبيد "بعد  
وأضاف "تم   خطوة أخرى إلى األمام، وهذه انطالقة ستساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

ل زيارتي إلى عم ان للقاء الملك االنتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع األسبوع الماضي خال
عبد هللا.. هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكال البلدين، وتعزز عالقاتنا االقتصادية والسياسية، وتعمق  

والصداقة".  الحدود،    السالم  على  تقع  مشتركة  صناعية  منطقة  عن  يدور  الحديث  أن  لبيد  وأوضح 
واصل المباشر، وستنشئ مشاريع مشتركة للتجارة  ستسمح لرجال األعمال اإلسرائيليين واألردنيين بالت

 والتكنولوجيا والصناعة المحلية. 
وقالت القناة اإلسرائيلية، إن الحكومة اإلسرائيلية صادقت على اقتراح رئيسها يائير لبيد ووزير التعاون  

ي الذي  المشتركة مع األردن  الصناعية  المنطقة  بتنفيذ مشروع  حمل اإلقليمي عيساوي فريج لإلسراع 
من جانبه، قال عيساوي فريج إن تكثيف الجهود في مشروع بوابة األردن كان أحد   اسم بوابة األردن.

مليئة   فترة  بعد  تقدم كبير  إحراز  وتمكنا من  الماضي،  العام  اإلقليمي  التعاون  لوزارة  الرئيسية  المهام 
دي مع المملكة األردنية، أضاف "تنفيذ المشروع سيسمح بتعزيز التعاون االقتصاو   بالعوائق العقبات.

 وتحقيق مساهمة كبيرة في اقتصادات البلدين والمنطقة بأسرها". 
 31/7/2022الجزيرة.نت، 

 
 لبيد يطالب غوتيريش بحل لجنة أممية فورا بدعوى "معاداة السامية" .14

المتحدة  لألمم  العام  األمين  األحد،  لبيد،  يائير  اإلسرائيلي  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  طالب 
بن"الحل الفوري" للجنة التابعة للمنظمة الدولية للتحقيق في أحداث عملية "حارس   أنطونيو غوتيريش 

عام   وقعت  التي  "م2021األسوار"  إسرائيل  اعتبرتها  اللجنة  محققي  ألحد  تصريحات  بعد  عادية  ، 
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رسالة    للسامية". بعث  لبيد،  أن  إلى  األناضول،  عليه  اطلعت  لبيد،  مكتب  عن  صدر  بيان  وأشار 
وجاء في رسالة    لغوتيريش يطالبه فيها بن"العزل الفوري ألعضاء لجنة التحقيق ضد إسرائيل وبحلها". 

الوفاء بتصريحاتك إزاء  رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى األمين العام لألمم المتحدة "أدعوك اليوم إلى  
الكرام". مرور  يمر  أن  له  يمكن  ال  الشيء  فهذا  األمور،  تصحيح  وإلى  المخزية،  الحالة  وكان    هذه 

"موندوويس"   موقع  مع  مؤخرا  مقابلة  خالل  لم ح  قد  اللجنة،  أعضاء  أحد  كوثاري،  ميلون 
(Mondoweissالذي ُيغطي أخبار األراضي الفلسطينية وإسرائيل والسياسات األ ) ميركية، إلى وجود

 "لوبي يهودي"، مشككا في شرعية عضوية إسرائيل في األمم المتحدة".
 31/7/2022الجزيرة.نت، 

 
 " 35 –إف "تجمِ د نشاط طائرة   "إسرائيل" .15

في أعقاب ظهور نتائج الفحوصات التي ُأجريت في البنتاغون لطبيعة الخلل الذي ظهر   تل أبيب:
«، أعلنت قيادة سالح الجو اإلسرائيلي،  35  -في الطائرات الحربية األميركية المقاتلة من طراز »إف  

مساء أمس )السبت(، تعليق التدريب على هذه الطائرات بشكل مؤقت، إلى حيت يتم تصحيح الخلل 
فيها.الفن اكُتشف  الذي  الجو   ي  سالح  قرار  إن  )األحد(،  أبيب  تل  الجيش في  بلسان  الناطق  وقال 

اإلسرائيلي جاء بعد إشعار أميركي، يوم الجمعة، عن عيوب محتملة في »الخراطيش المتفجرة« في  
«، وهو  35  -أنظمة قفز الطيارين بالمظالت في ثالث طائرات حربية أميركية من بينها طائرة »إف  

الجو  م سالح  قائد  أن  الجيش  بيان  وذكر  األميركية.  العمليات  لبعض  مؤقت  إيقاف  في  تسبب  ا 
اإلسرائيلي الجنرال تومير بار، قرر تعليق استخدام طائرات الشبح هذه بعد اكتشاف عطل في الطائرة  

 .ع شركة »لوكهيد مارتن« األميركيةالتي هي من صن
 31/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 لنسج شبكة مع الفلسطينيين  "التصاريح"ستغل يالجيش السرائيلي  : هآرتس .16

هللا: االحتالل    رام  لجيش  تابعة  هيئة  وهي  اإلسرائيلية،  المدنية«  »اإلدارة  إن  إسرائيلي  تقرير  قال 
انتهجت   غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  شؤون  عن  مسؤولة  أنها  ويفترض  اإلسرائيلي 

راط التعاون معها، مقابل تسهيل حصول فلسطينيين على تصاريح للدخول إلى  سياسة تقوم على اشت 
»اإلدارة    إسرائيل. في  خدموا  الجيش  من  ُمَسرَّحين  جنود  عن  اإلسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  ونقلت 

يتم مقابل نسج عالقات   لفلسطينيين في مجاالت محددة، كان  التصاريح  المدنية«، أن تسهيل منح 
وال يدور الحديث عن تجنيد مخابراتي وتحويل هؤالء إلى    على معلومات عامة.  ودية والحصول منهم
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متعاونين يقدمون معلومات أمنية، ولكن نسج عالقة ودية من أجل الحصول على بعض المعلومات  
العامة في أوقات محددة، ومقابل ذلك تسهيل حصولهم على تصاريح للدخول إلى إسرائيل، وتسهيل 

 كذلك. تنقلهم عبر الحواجز
 1/8/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 قد تطيح برؤوس سياسية  "إسرائيلا"فضيحة الدعارة في سجن جلبوع ب .17

بعد خروج سجانة سابقة إلى العلن وتصريحها بأنها »تعرضت لالغتصاب داخل السجن   تل أبيب:
لوا شبكة   دعارة يشترون  من أسير فلسطيني مؤبد، وأن األمر تم بترتيب من ضباط في السجن شك 

أال   احتمال  هناك  وبات  اتجاهات  عدة  إلى  الفضيحة  تشعبت  المال«،  ويربحون  الهدوء  بواسطتها 
يقتصر األمر على قطف رؤوس في مصلحة السجون، فقط، بل قطف رؤوس سياسية أيضًا. وطغت 

ئير  هذه الفضيحة على عناوين الصحف وسائر وسائل اإلعالم اإلسرائيلي، واضطر رئيس الوزراء يا
لبيد، إلى الحديث عنها في مستهل  جلسة حكومته يوم )األحد(، مستنكرًا التدهور الذي وصلت إليه 
األمور. وقال إن »التعامل مع المرأة أصبح وصمة عار على دولة إسرائيل«، مشيرًا إلى أن وصول 

 األمور إلى »تعرض جندية الغتصاب من مخرب فلسطيني، مفزع«. 
ع وزير األمن الداخلي، عومر بار ليف، ومع نقيبة مصلحة السجون، اللواء  وأكد لبيد أنه تحادث م

المعمق.   التحقيق  ومواصلة  الجريمة  تكرار  لمنع  اتُّخذت  التي  الخطوات  عرضا  اللذين  بيري،  كيتي 
أن   خصوصًا  النشر  على  بالتعتيم  قضائي  قرار  لوجود  التفاصيل،  عن  الكشف  على  لبيد  وتحفظ 

ومة السابقة )برئاسة بنيامين نتنياهو(. وتعهد بأنه »لن يفلت من العقاب القضية تمت في زمن الحك
بسيطة   تسريبات  في  عنها  كشف  قد  القضية  هذه  وكانت  الجريمة«.  هذه  في  شارك  مسؤول  أي 

 . وقيل في حينها، إن هناك أسيرًا فلسطينيًا يقوم بالتحرش بسجانات يهوديات.2018للصحف عام 
 31/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 استطعع للرأي: المجتمع السرائيلي منقسم على نفسه  .18

شخص من مختلف االنتماءات   300خلصت نتائج استطالع للرأي شمل أكثر من ألف و:  الناصرة
مجتمعهم،   خ  بتفس  يعتقدون  اإلسرائيليين  غالبية  أن  إلى  االحتالل،  دولة  في  الحزبية  والتعريفات 

وأظهر االستطالع الذي نشرت نتائجه هيئة البث العامة في "إسرائيل"، عمق    وانقسامه على نفسه.
اليمين   بين  السياسية  المواقف  خلفية  على  الداخلية  االحتالل.الخالفات  دولة  في    2ورأى    واليسار 
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للغاية، و "إسرائيل" موحدة  نتنياهو، إن  بنيامين  بقيادة  الليكود،  ينتمون لحزب  بالمئة    24بالمئة ممن 
 بالمئة أنها منقسمة جدا على نفسها. 64منهم أنها منقسمة بعض الشيء على نفسها، و

 31/7/2022، قدس برس

 

 الجاري منازل لعائعت أسرى منذ بداية العام  6هدم  .19
، إن االحتالل صع د منذ بداية العام الجاري  قال مركز فلسطين لدراسات األسرى، في بيان له :  رام هللا

األسرى  عائالت  منازل  هدم  سياسة  هدم  من  رصد  أنه  مبينًا  سجون    6،  في  أسرى  لعائالت  منازل 
واعتبر    بأكمله.  2021االحتالل غالبيتها في مدينة جنين، ما يوازي العدد الذي تم هدمه خالل العام  

المادة   في  الواردة  لألحكام  وخرق  الدولية،  والقوانين  لألعراف  انتهاك  األسرى  أهالي  منازل  هدم  أن 
 الثالثة والثالثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. 

 2022/7/29، األيام، رام هللا
 

 فلسطينيا  معظمهم أسرى محررون  46االحتعل يعتقل أكثر من  .20
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، حملة تفتيش واعتقاالت واسعة  :  الضفة الغربية

الضفة   جنوب  الخليل،  محافظة  في  معظمها  تركز  المحتلة،  الغربية  الضفة  من  متفرقة  مناطق  في 
المحتلة. أسفرت    يد وأف  الغربية  الحملة  الخبر-أن  هذا  نشر  لحظة  نحو    -حتى  اعتقال   46عن 

في الضفة الغربية، عقب دهم    حماسفلسطينًيا، معظمهم أسرى محررون من كوادر وقيادات حركة  
 منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. 

 2022/8/1، قدس برس
 

  األقصىالمسجد عشرات المستوطنين يقتحمون  .21
القدس:  القدس في  اإلسالمية  األوقاف  المستوطنينأن    أفادت  المسجد  ،  وااقتحم  عشرات  األحد، 

اإلسرائيلي االحتالل  شرطة  من  مشددة  بحراسة  المبارك،  وأدوا  األقصى  المغاربة،  باب  جهة  من   ،
 ًسا تلمودية ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم. طقو 

 2022/7/31، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
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 في المسجد األقصى توسيع باب المغاربةإسرائيلي لتحذر من مخطط هايائاات مقدساايااة  .22
حذرت الهيئات والمرجعيات اإلسالمية في القدس الشريف من الدعوات التحريضية  :  القدس المحتلة

مؤخراً المستمرة   نشرت  والتي  المزعوم،  الهيكل  جماعات  تسمى  لما  التابعة  المواقع  على   الصادرة 
، وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من اقتحام  تطالب فيه بتوسيع باب المغاربة   اً وخطير   جديداً   مخططاً 

عن مجلس االوقاف والشؤون    ،مسأ  ،جاء ذلك في بيان صدروقد    بأعداد أكبر.المسجد األقصى  
والمقدسات االسالمية، والهيئة االسالمية العليا، ودار االفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في  

 القدس ودائرة االوقاف االسالمية وشؤون المسجد االقصى المبارك.
 2022/8/1، الدستور، عم ان

 
المقدسية يئة  هال .23 المدارس  لحماية  طوارئ  بخطة  تطالب  المسيحية  سحب    السعمية  تم  التي 

   تراخيصها
إلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى وضع خطة طوارئ لحماية المدارس دعت الهيئة ا

وقالت   تراخيصها.  بسحب  االحتالل  سلطات  قامت  التي  لهاالمقدسية  بيان  على ،  في  إن   األحد، 
سرائيلي  الفلسطينية تحم ل مسؤولياتها من خالل وضع آليات فعالة لمواجهة هذا المخطط اإلالسلطة  

. وكشفت عن أن  الذي يستهدف ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية للمقدسيين من خالل بوابة التعليم
سلطات االحتالل تسعى إلى إغالق عدد كبير من روضات األطفال خاصة داخل البلدة القديمة في  

 القدس وتحويلهم إلى روضات تابعة لبلدية االحتالل. 

 2022/7/31، فلسطين أون الين
 

 من الضفة الغربية وقطاع غزة تقر  آلية جديدة للعمال الفلسطينيين "إسرائيل" .24
االحتالل  :غزة سلطات  تبدأ  أن  المقرر  ب   اإلسرائيلي  من  خاصة  جديدة  عمل  آلية  العمال  بتنفيذ 

عام   المحتلة  المناطق  داخل  يعملون  الذين  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من    . 1948الفلسطينيين 
اعتباًرا من األول من  وأعلنت سلطات االحتالل أنه سيتم توسيع خطة اإلصالح بشأن تصاريح العمل  

، وسيكون تصريح العمل باسم الموظف وليس باسم صاحب العمل، وستطبق قوانين العمل أغسطس
الفلسطينيين. العمال  جميع  على  في   اإلسرائيلية  االحتالل  حكومة  عمليات  منسق  أعلن  ما  وحسب 

باإلضافة    الضفة الغربية، فإنه سيكون جزء خطة اإلصالح هذه أن يحصل العامل على قسيمة راتب 
  " حاجات اقتصادية "سيتم تغيير نوع التصريح الممنوح لسكان غزة من  كما    إلى مخصصات التقاعد.
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، خاصة أن النوع األول من التصاريح، ال يمكن العمال الغزيين من الحصول على أي "عامل"إلى  
 . حقوق اجتماعية

 2022/7/31، القدس العربي، لندن
 

 % من لوائح االتهام استهدفت العرب   77عنصرية بالتعامل مع جرائم التحريض:  .25
% من لوائح االتهام بجرائم التحريض على  77، األحد، أن  كشف تقرير نشر:  محمود مجادلة  تحرير

اإلسرا  العامة  النيابة  قدمتها  التي  والعنصرية  المواطنين العنف  استهدفت  األخيرة،  السنوات  في  ئيلية 
المتهمين   التي صدرت بحق  العقوبات  بي ن وجود فجوة كبيرة في معدل اإلدانات وشدة  العرب، كما 

باليهود. مقارنة  ولة"  وقد  العرب  والد  للدين  اإلصالحي   "المركز  أعده  تقرير  في  ذلك  وتتعلق جاء   ،
 . 2021و  2014المعطيات الواردة في الفترة بين عامي 

 2022/7/31، 48عرب 
 

 حفيد القسام يعلن براءته من السلطة الفلسطينية  .26
نشر حفيد الشيخ عز الدين القسام الذي فجر استشهاده اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى عام  :  لندن

وأعلن أحمد محمد عز الدين القسام، من جنين، براءته من   ءة من السلطة الفلسطينية.، بيان برا1936
الفلسطينية. األوضاع  إليه  آلت  ما  بسبب  الفلسطينية،  منشور وقال    السلطة  يشرفني    : هفي  يعد  "لم 

مترهلة   دكتاتورية  قيادة  والتوجهات…  المعالم  أو  األهداف  واضحة  غير  قيادة  هكذا  ظل  في  العمل 
الوط وتحارب  الروابط  وابن  العميل  تبوئ  والوفاء..  الفائدة  عديمة  عاقة  جاحدة  والقومي  فاسدة  ني 

والمقاوم، تفرش البساط األحمر ألحفاد رابين وبيرس وكوهين ومن لف لفهم وتسحبه من تحت أقدام 
وأضاف: "ناهيك عن االبتزاز والمساومة والمحاربة واإلقصاء في    ."أبناء وأحفاد الثوار والمناضلين..

أمور يضيق شرحها اآلن.. تمت مساومتي ومحاولة ابتزازي من أجل شق أحد الفصائل الفلسطينية..  
وقال: "من أجل كل ما تقدم وبعد أكثر من أربعين عاما قضيتها في صفوف    خفي كان أعظم".فما  

عام   لبنان  من  ابتداء  الفلسطينية  في    ومروراً   شبالً   1981الثورة  الدراسة  بعد  المنافي  محطات  بكل 
 ألمانيا ثم العراق واليمنين والسودان والجزائر وتونس وليبيا، أتخذ قراري هذا".

 2022/7/30، "21موقع "عربي 
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 ب مواجهات تنديدا  باالستيطان في الضفة الغربية عق استشهاد فتى فلسطيني في رام هللا .27
 16استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا )  ،الجمعة  رظه  ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيةوكاالت:  

 اندلعت ، بعد أن  عاما( متأثرا بإصابته برصاص االحتالل اإلسرائيلي في قرية المغي ر شرق رام هللا 
القوى    قريةالفي  مواجهات عنيفة   االحتالل والمستوطنين عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها  مع قوات 

أهالي   على  المستوطنين  العتداءات  رفضا  واالستيطان،  الجدار  مقاومة  وهيئة  واإلسالمية  الوطنية 
 القرية.

 2022/7/29، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أيام  متأثرا بإصابته برصاص االحتعل جنوب نابلس قبل   فلسطينياستشهاد  .28
 60أكدت عائلة قواريق من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، استشهاد نجلها حسين قواريق ):  نابلس
 ، عند حاجز حوارة.، متأثرا بإصابته برصاص االحتالل اإلسرائيلي يوم الثالثاء الماضي(عاما

 2022/7/29، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 داء وأسرى فلسطينيين بمقدمة الناجحين في "التوجيهي" أبناء شه .29
السبت، أبناء وبنات شهداء تقدم صفوف الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، : الضفة الغربية

ووفق رصد لوكالة "قدس برس"، حصل الطالب محمد مسك، نجل الشهيد رائد   وأسرى فلسطينيين.
%،  93.3(، على معدل  2003مستوطنا في العام     21استشهادية أدت إلى مقتل    مسك )منفذ عملية

هللا. لكتاب  حافظ  المحكوم  وهو  دويكات،  خليل  األسير  ابنة  دويكات،  شهد  الطالبة  حصلت  فيما 
كما حاز الطالب باسل قواسمي، نجل الشهيد حاتم قواسمي،    %.89.4بالسجن المؤبد، على معدل  

 انوية العامة.% في الث87على معدل 
 2022/7/30، قدس برس

 
 في الثانوية العامة  والدتهم الشهيدة بنجاحهم  غبةيحققون ر توائم بغزة  4 .30

من عائلة  عزيمتهم لم تفتر، وتفوق أربعة توائم  غابت األم في أكثر األوقات حاجة لها، ولكن  :  غزة
وهي معلمة لغة  مالك الزقزوق،    في امتحانات الثانوية العامة، رغم فقدانهم لوالدتهم الشهيدة  الزقزوق 

 . 2021عقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام استشهدت  عربية وتربية إسالمية،
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"التوجيهي"، األمر  وا  عقد حيث   العامة  الثانوية  بنجاحهم في  الراحلة  عزمهم على تحقيق رغبة أمهم 
 الذي تمكنوا من تحقيقه بعد ظهور نتائج االمتحانات السبت.

 2022/7/31، "21موقع "عربي 
 

   48قائد مجزرة كفر قاسم يعترف بأن الهدف كان ترحيل فلسطينيي  عاما   66بعد  .31
الفرقة العسكرية للجيش   ، أن قائد الجمعةكشفت البروتوكوالت السرية التي ُسِمح بفتحها،  تل أبيب:  

نفَّذت   التي  قاسم  مذبحةاإلسرائيلي  سنة    كفر  بأن  1956في  اعترف  المواطنين  ،  دفع  كان  الهدف 
 للرحيل إلى الجهة األردنية من الحدود. 

 2022/7/30، الشرق األوسط، لندن
 

 رفضا  للتطبيع في بلغاريا اشئين انسحاب العبين أردنيين من بطولة عالمية للتايكواندو للن .32
العبة  :  لندن أمام  االنسحاب  الدهامشة،  ميسر  للناشئين  للتايكواندو  األردني  المنتخب  نجمة  قررت 

العب المنتخب الوطني للتايكواندو  كما انسحب    في بلغاريا.  في بطولة العالم المقامة حالياً   إسرائيلية
وذلك   ،لمواجهة العب إسرائيلي  كغم في البطولة رفضاً   33عبدهللا شاهين من مباراته األولى لوزن  

أنهى المنتخب األردني لألشبال والزهرات مشاركته  قد  و   االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي.   م منه  اً رفض
 في بطولة العالم، دون تحقيق أي نتائج. 

 2022/7/31، "21موقع "عربي 
 

 يحمل "طرحا جديدا"   "يلإسرائ"كي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وير الوسيط األم .33
مجادلة  تحرير األم:  محمود  الوسيط  أن  األحد،  لبنانيون،  مسؤولون  هوشستين،  ير أعلن  آموس  كي، 

، فيما أشارت تقارير إسرائيلية  "إسرائيل"عليها مع  ، لترسيم الحدود البحرية المتنازع  جديداً   حمل طرحاً 
لبنان. مع  قريب  اتفاق  إلى  التوصل  من  تمكن  قد  "انفراجة"  عن    إلى  "هآرتس"  موقع  نقل  حين  في 

مسؤول إسرائيلي مطلع قوله إن زيارة هوشستين إلى المنطقة قد تؤدي إلى تقدم في المحادثات خالل 
صدر مطلع على التفاصيل، قوله إن االتفاقية المحتملة تشمل  معن  صحيفة  الونقلت    األيام المقبلة.

دودي شمال حقل "كاريش" الذي سيعتبر في المياه االقتصادية اإلسرائيلية، في حين  ترسيم الخط الح
شمال   المنطقة  في  الغاز  حقول  مواقع  تحديد  فيها  يحاول  التي  المنطقة  في  بالحفر  للبنان  سيسمح 

أوضح  "كاريش". من    فيما  ألي  الكاملة  الرغبة  تحقق  لن  بلورتها،  يتم  التي  "التسوية  إن  المصدر 
تظهر فيه سفن مشاركة    مصوراً   وفي وقت سابق، األحد، بث "حزب هللا" اللبناني، مقطعاً   الطرفين".
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نفط والغاز البحرية اإلسرائيلية وحذرت من "التالعب بالوقت"، في تأكيد على تهديدها  في صناعة ال
 بالتصعيد العسكري وسط محادثات ترسيم الحدود البحرية.

 2022/7/31، 48عرب 
 

 للغاز ستخراجالبأي عمل تقني أو مالي   لبنان و"إسرائيل"المقترحات ال تربط  هوكشتين .34
، وأنه "التصرف بمسؤولية"المسؤولين اللبنانيين إلى  أمس،    ،كي عاموس هوكشتينير الوسيط األمدعا  

فيما سمع   المقبل.  أيلول  لبنان التفاق قبل  إلى استعداد  يكن هناك ما يشير  لم  إذا  يعود مجددًا  لن 
ما لم    كيون كالمًا أكثر وضوحًا حول جدية المقاومة في خيار الذهاب إلى حرب ير األوروبيون واألم

يتم تحقيق مطالب لبنان، مع اإلشارة إلى أن فرنسا أبلغت حزب هللا والتيار الوطني الحر والرؤساء  
ستكون جاهزة لبدء العمل عند توقيع االتفاق، وأنها تفاهمت على ذلك مع    "توتال" الثالثة بأن شركة  

األم الجديد    كي.ير الجانب  االقتراح  بأن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  كررت  يحملهوفيما    هوكشتين   الذي 
، "تقاسم األرباح في الحقول المشتركة بعد االتفاق على شركة تنقيب واحدة"يشتمل على فكرة    لبيروت 

ليس لدينا، نحن أو اإلسرائيليين، أي "  األمر أمام من زارهم في بيروت، وقال:  األخيرالفتًا نفي  كان  
التنقيب أو االستخراج أو حتى صندوق ا بالمشاركة في أعمال  ستثمار مشترك. المقترحات ال طرح 

تربط البلدين بأي عمل تقني أو مالي من االستخراج. وليس هناك أي مقترح من قبلنا أو من قبل 
 ."إسرائيل بتقاسم أي حقل

 2022/8/1، األخبار، بيروت 
 

 " إسرائيل"مفاوضات الحدود مع بري يتوقع حع  يسهل استئناف  .35
َحَسم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، موقف لبنان من فرضيات تقاسم  :  نذير رضا  -  بيروت 

المشتركة، وأعلن رفضها بالكامل، وجاء هذا الموقف  حقول الطاقة مع الجانب اإلسرائيلي والصناديق  
كي إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إلى بيروت، ير عشية زيارة أموس هوكشتاين، الوسيط األم

، الذهاب  ، في دردشة مع اإلعالميينل  مِ أَ و   ، طالب بري بحصول لبنان على حقل قانا بالكاملقد  و 
برعاية األمم المتحدة، وتحت علمها،    "إسرائيل"إلى الناقورة الستئناف المفاوضات غير المباشرة مع  

 ". العودة إلى الناقورة أفضل من الذهاب إلى مكان آخر"كية، مؤكدًا أن ير وبوساطة أم
 2022/7/31، الشرق األوسط، لندن
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 فلسطينية قبل القمة العربية   يكشف عن جهود لعقد مصالحة الرئيس الجزائري   .36
للفصائل  :  لندن اجتماع  الحتضان  بالده  سعي  عن  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  كشف 

وأكد أن الجزائر "لديها    نوفمبر القادم.الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية المزمع في تشرين الثاني/  
كامل المصداقية" لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، كونها "الدولة الوحيدة التي ليست لديها  
حسابات ضيقة في هذا الشأن، فهي تقف إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد 

مشدداً  الفلسطيني"،  وحدة  للشعب  "بدون  دولة   أنه  استقالل  يتحقق  لن  الصفوف،  توحيد  وبدون 
 فلسطين". 

 2022/7/31، "21موقع "عربي 
 

 الفلسطيني وقضيته   شعبلعشائر العراق تجدد دعمها ل .37
وقع شيوخ من عشرين عشيرة عراقية وثيقة عهد خالل زيارتهم مقر سفارة دولة فلسطين لدى  :  بغداد 

فلسطين  عهد  على  ستبقى  العراق  عشائر  أن  خاللها  من  أكدوا  عقل،  احمد  السفير  ولقاء  العراق 
 وخالصها من االحتالل.  وتحافظ على حقها وحقيقتها وتعمل على تحريرها

  2022/7/31، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

الفلسطينية .38 يتجا  اسوريفي  النظام    :القدس  محاوالتوب  ال  النظر    مع  وجهات  حركة    معتقريب 
  حماس

وب ال يتجا  اسوري  في، أن النظام  2022يوليو    28الخميس  كشفت مصادر فلسطينية مطلعة،  :  بيروت 
حتى اآلن مع محاوالت الوسطاء تقريب وجهات النظر بينه وبين حركة حماس في ظل قرار الحركة 

هناك حالة من الفتور تسود إذ إن    .الذي اتخذ منذ عدة أشهر بإعادة العالقات مع النظام في دمشق
  . 2012ادة في دمشق تجاه الحركة بعد موقفها من األحداث التي بدأت في البالد عام  من قبل القي 

وقالت المصادر، إن عودة العالقات بين حماس والنظام السوري ستحتاج لمزيد من الوقت وقد تمر  
تعود مجدد  النظام  اً سنوات حتى  العالقة من جديد مع  باالنفتاح في  الحركة مهتمة  إلى أن  ، مشيرًة 

ري ودول وجهات أخرى في إطار محاولتها لمواجهة التغييرات الحاصلة في المنطقة والتحالفات  السو 
اإلسرائيلي. واالحتالل  التطبيع  خدمة  لمحاولة  تبنى  بإعادة    اً ووفق  التي  حماس  قرار  فإن  للمصادر، 

بدوره التي  التركية،  القيادة  واستياء  حفيظة  أثار  خاص،  بشكل  السوري  النظام  مع  لم  عالقتها  ا 
من الالفت أنه لم يعرف موقف قطر من  ن أن  في حي   .آلنحتى ا   تتتحدث مع الحركة حول القضية

خاصة وأن الدوحة من أكثر الدول التي تعارض عودة النظام السوري حتى اآلن إلى    ،قرار حماس
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وبينما لم تظهر جماعة اإلخوان المسلمين أي    المنظومة الرسمية في المنطقة.جامعة الدول العربية، و 
موقف من قرار حماس، إال أن بعض رجال وعلماء الدين نقلوا رسالة نصحوا خاللها قيادة الحركة 

 بإعادة النظر في قرارها. 
 2022/7/28، القدس، القدس

 
 ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات  "إسرائيل" الكويت: ملتزمون بمقاطعة  .39

الكويتية الكويت :  الصحافة  لمقاطعة  ،  جددت  اإلقليمية  المكاتب  اتصال  ضباط  لمؤتمر  اجتماع  في 
ونقلت وكالة األنباء    .ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات   "إسرائيل"تمسكها بمقاطعة  ،"إسرائيل"

)كونا( عن ممثل الكويت في االجتماع مشاري الجار هللا قوله "إن أي بضائع تكون عليها    الكويتية
بشأنها وتتم مصادرتها  شبهة   الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  يتم  تتبع شركات محظورة  أو  بأنها إسرائيلية 

 وفقا لتوجيهات مدير اإلدارة العامة للجمارك وتوصيات مكاتب المقاطعة". 
 2022/8/1، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لمملكة لن يغير موقفنا من قضية فلسطين  السعودية: قرار عبور الطائرات السرائيلية أجواء ا .40

بقرار   "لن تتغير": قالت السعودية، إن مواقفها الراسخة من القضية الفلسطينية )األناضول( - الرياض 
القائم باألعمال باإلنابة في وفد المملكة   وشدد   السماح بعبور أجواء المملكة للرحالت الجوية الدولية.

فلسطين،   تناولت  جلسة  في  األمن  مجلس  أمام  العتيق،  محمد  المتحدة،  األمم  لدى  أن  الدائم  على 
القرار بالسماح باستخدام المجال الجوي لجميع شركات الطيران مرتبط بالتزاماتها الدولية، وال تعني  "

 ."لخطوة أنها مقدمة لخطوات أخرى هذه ا
 2022/7/29، القدس العربي، لندن

 
 : عائلة سعودية تصبح أكبر مساهم في شركة إسرائيلية موقع "ميدل إيست آي" .41

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن أداة استثمارية مملوكة لعائلة الراجحي، إحدى أغنى العائالت  :  لندن
السعو  العربية  المملكة  في  المالكة  لتكنولوجيا  غير  إسرائيلية  شركة  في  مساهم  أكبر  أصبحت  دية، 

 السيارات.
 2022/7/30، "21موقع "عربي 
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 مباراة لكرة القدم تجمع منتخبي المغرب واالحتعل السرائيلي   .42
العدل  في    :لندن اتفاقه مع رئيس  جدعون ساعر،    ةاإلسرائيليحكومة  الكشف وزير  الخميس، عن 

المغرب  منتخبي  بين  القدم  كرة  في  "ودية"  مباراة  إجراء  على  لقجع،  فوزي  المغربي،  الكرة  اتحاد 
أن االجتماع  ديعوت أحرونوت"  وذكر موقع "ي  .في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري   "إسرائيل"و

 .في المجال الرياضي البلدينبين الطرفين تطرق لسبل التعاون بين 
 2022/7/29، "21موقع "عربي 

 
 لقرارل نتنياهوم حماسة عدوشنر: ترامب فكر بإلغاء نقل السفارة إلى القدس بسبب ك .43

كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، أن األخير كان  :  لندن
على وشك إلغاء خطته لالعتراف بالقدس عاصمة لن"إسرائيل" ونقل السفارة إلى القدس بعد أن شعر 

يتساءل عن ما إذا   همما جعل  بذلك.  اً أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، لم يكن مهتم
 . " اإلسرائيليi24كان قد اتخذ القرار الصحيح، وفقا لن"موقع 

 2022/7/31، "21موقع "عربي 
 

   "يتوجب تحمل المسؤولية عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة"بلينكن لغانتس:  .44
ا وزير  بلينكن،  أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير  اتصال دعا  خالل  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي  ألمن 

هاتفي أجراه في أعقاب اجتماعه مع عائلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، السبت، إلى ضرورة  
، بحسب ما أفادت  "تحمل المسؤولية عن الحادث المأساوي الذي تسبب بمقتل أبو عاقلة في جنين"

ا الخارجية  أن  و .  ألمريكيةوزارة  األمريكي  المسؤول  أبلغ  غانتس  أن  ُأفيد  المقابل،  الجيش "في 
سرائيلي يعمل على استكمال التحقيق الشامل في الحادث الذي ُقتلت فيه الصحافية، وأن إسرائيل  اإل

 ."ستشارك النتائج مع األمريكيين فور اكتمال التحقيق
 2022/7/31، القدس العربي، لندن

 
 دولة فصل عنصري  "إسرائيل"كية تعتبر ير واليات أم 8مؤتمرات عامة للكنيسة الميثودية في  .45

 8كية، يمثالن  ير ي الواليات المتحدة األمأقر مؤتمران إقليميان للكنيسة الميثودية المتحدة ف:  واشنطن
تمويل  كية إلى ربط الير ودعا القرار الحكومة األم  دولة فصل عنصري.  ل"سرائي "إيعتبر    واليات، قانوناً 

لير ماأل المستحقة    هاباستعداد   "إسرائيلن"كي  الحقوق  جميع  وتنفيذ  العنصري،  الفصل  نظام  لتفكيك 
ميثوديين على  حث القرار جميع رجال الدين والعلمانيين الكما  للفلسطينيين بموجب القانون الدولي.  
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االستماع إلى أصوات الفلسطينيين فيما يتعلق بأوضاعهم من خالل االجتماع معهم في وطنهم، ومن  
خالل البحث عن فرص لسماع آرائهم في المناسبات عبر اإلنترنت أو الشخصية، ومن خالل دراسة  

 وثيقة صدرت عن الكنائس الفلسطينية بعنوان "صرخة من أجل األمل". 
 2022/7/28، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  "إسرائيل"يطانيا تطالب بمراجعة سياستها تجاه حملة في بر  .46

باز  -لندن   " :  هويدا  فلسطين  مع  التضامن  حملة  من  PSCحشدت  مزيدا  المتحدة  المملكة  في   "
  المؤيدين عقب إطالقها العريضة الرسمية الموجهة إلى البرلمان، للمطالبة بمراجعة سياسة الحكومة 

باعتبارها دولة فصل عنصري، واالعتراف بممارستها البشعة ضد الشعب   "سرائيل"إالبريطانية تجاه  
، وذلك توقيعاً   171ألفا و  11الفلسطيني، حيث تزايدت أعداد الموقعين على العريضة كي يصلوا إلى  

بالرد   مما جعل البرلمان البريطاني وفق الدستور مطالباً   خالل الساعات القليلة األولى من إطالقها،
 .على هذه العريضة بشكل رسمي

 2022/7/28، الشرق، الدوحة
 

 هل توجد للشعب الفلسطيني قيادة؟  .47
 فايز أبو شمالة  د.

الضفة   أراضي  على  االستيطانية  الصهيونية  االعتداءات  تفاصيل  متابعة  فلسطيني  أي  يستطيع  ال 
نشره  الذي  التقرير  ففي  بؤرة،  وأكثر من  أكثر من مكان،  وتمددها، وتوزعها على  لكثرتها،  الغربية؛ 
الوحدات  آلالف  ومرعب  دقيق  إحصاء  االستيطان  ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني  المكتب 
ال   حيث  والقدس،  الغربية  الضفة  وبلدات  وقرى  مدن  كل  مساحة  تغطي  التي  االستيطانية،  السكنية 
يوجد مكان إال فيه اعتداء على األرض، ومحاولة للسيطرة على مفارق الطرق والممرات والمرتفعات. 

بقع    هذا بإخالء  أصدرتها  أن  سبق  قرارات  عن  اإلسرائيلية  العليا  المحكمة  تراجع  يؤكد  التقرير 
األمر   خالل  من  الفلسطينية  األرض  على  االستحواذ  في  التدليس  مواصلة  ويؤكد  استيطانية، 
الذي  األمر  اإلسرائيلي،  الجيش  في  الوسطى  المنطقة  قائد  فوكس،  يهودا  أصدره  الذي  العسكري، 

للمح من  يسمح  بداًل  الغربية،  الضفة  لسكان  إرث"  "حصر  شهادة  بإصدار  اإلسرائيلية  الشرعية  اكم 
ال يسهل   العسكري  األمر  إن هذا  الفلسطينية.  الشرعية  المحاكم  التي تصدرها  شهادة حصر اإلرث 
على السماسرة نقل ملكية األرض من الفلسطينيين إلى الصهاينة، وإنما يفضح هذا األمر العسكري 
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الضفة   السياسة أرض  كل  على  إسرائيلية  ميدانية  سيطرة  فرض  إلى  تهدف  التي  العليا،  اإلسرائيلية 
 الغربية.

فهل توجد للشعب الفلسطيني قيادة تتابع المصائب التي حطت على رأسه، وتحشد الجماهير والقوى  
 والفعاليات لتتصدى للعدوان؟ 

 الجواب: ال. 
بإصدار بيانات الشجب واالستنكار والتنديد، ولو كانت فلو كانت للشعب الفلسطيني قيادة لما اكتفت  

للشعب الفلسطيني قيادة لما انكفأت تبكي المصير، وهي ترى األرض تضيع من بين أصابع الناس،  
ولو كانت للشعب الفلسطيني قيادة لما سمحت بأن يفرض القانون اإلسرائيلي نفسه على كل شبر من  

ي قيادة لما رضيت بأن تذبح كل مقومات السيادة، باستثناء  أرض فلسطين. لو كانت للشعب الفلسطين
 البساط األحمر الذي يمشي عليه الرئيس في سفره إلى الخارج، واستقبال الوفود األجنبية. 

لن أتساءل: أين هي قيادة الشعب الفلسطيني؟ فلو كانت للشعب الفلسطيني قيادة لما وقفت موقف  
المواطن اآلمن األعزل، سواء كان في بيته أو كان في طريقه  المتفرج من االعتداءات اليومية على  

من   مواطنين  أربعة  األسبوع  هذا  قتل  اإلسرائيلي  العدو  جيش  بأن  التقارير  أفادت  فقد  العمل،  إلى 
السكان  شيده  بيت  من  أكثر  وهدم  العشرات،  وجرح  شبابها،  من  العشرات  واعتقل  الغربية،  الضفة 

 بلحمهم ودمهم. 
ن لإلنسان واألرض ال يمكن السكوت عليه، أن ُيقتل الفلسطيني بدم بارد، وأن ُيزج  هذا الوضع المهي

به في غياهب السجون دون اعتراض، وأن يقتحم جيش العدو المدن الفلسطينية، ويخرج منها سالمًا، 
وأن تدمَّر البيوت دون شفاعة، وأن تحاَصر القرى، وأن تتبدل ملكية األرض، وأن يسود منطق الغاب  

سرائيلي، فذلك يدعو إلى االنفجار، وإلى الغضب، وإلى التمرد على القيادة الفلسطينية، قبل الثورة  اإل
على العدو اإلسرائيلي، فالعدو ال يجرؤ على ممارسة العدوان واإلرهاب ضد األرض واإلنسان لوال  

الداخل األوضاع  ضبط  في  بواجبها  تقوم  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  بأن  الجيش  ثقة ثقة  ولوال  ية، 
المخابرات اإلسرائيلية بأن الرئاسة الفلسطينية تمسك بتالبيب الحالة الفلسطينية بقوة وشدة، ولوال ثقة  
المقدس  الذهبي  العجل  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  بأن  اإلسرائيلي  القيادي  المستوى 

 للصهيونية.
غموضًا   أكثر  والمستقبل  يذبح،  واإلنسان  تضيع،  هذه األرض  دامت  ما  الفلسطيني،  للشعب  ورعبًا 

باعت كل شيء،  هزيلة  قيادة  وجه  ثورًة في  ويتفجر  ويغضب،  الشعب،  يتحرك  ولم  الحال مستمرة، 
، لما تزل المخابرات اإلسرائيلية تمنحها لمن هم أكثر استعدادًا لتقديم الخدمات، VIPواشترت بطاقات  

 وتمرير المؤامرات.
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ع محمود  يفعل  ماذا  على  ملحوظة:  النار  يطلق  اإلسرائيلي  والجيش  المقاطعة  في  وجماعته  باس 
فلسطينيي الضفة الغربية، ويصطادهم على الطرقات كالعصافير، ويالحقهم في غرف نومهم، حتى  

 صار ذبح الفلسطيني شأنًا إسرائيليًا خالصًا، وال يحق ألحد أن يسأل القاتل: من قتلت؟ ولم قتلت؟ 
 31/7/2022فلسطين أون الين، 

 
 حق العودة وتقرير المصير في فلسطين بين اليهود والعرب  .48

 عبد هللا األشعل د. 
قانون   إسرائيل  أصدرت  المقابل  وفي  وبيوته،  وطنه  إلى  الفلسطيني  الشعب  به  يتمسك  العودة  حق 

عام   المشروع    1950العودة  في  أسطورة  أساس  على  يهودي  ألى  اإلسرائيلية  الجنسية  ليعطي 
الصهيوني أن أجداده كانوا فى فلسطين وأن الطبيعي أن يعود إلى أرض األجداد. وقد زوروا التاريخ  

الفلسطيني في العودة إلى أرضه يقارن بحق مزيف  وال توراة لهذا الغرض. وال أظن أن حق الشعب 
مبني على زعم وخرافة المشروع الصهيوني. ومعنى ذلك أن الحركة الصهيونية زرعت إسرائيل لكي  

 تكون تجسيدا للمشروع وتجميعا ليهود العالم ليحلوا محل الفلسطينيين في أرضهم.  
الصهيونى للفلسطيني    فالحق  العودة  حق  أمام  أرضه  من  الفلسطيني  حرمان  إلى  يهدف  المزعوم 

وتصحيح جريمة إرهابهم وإخراجهم من أرضهم حتى يحتلها اليهود. ولذلك فإن هذا القانون الخاص  
بقانون العودة تكريس لجريمة االغتصاب ويتناقض مع حق الفلسطيني في استراداد أرضه في القانون  

ته مكفول بموجب القانون، ولكن حق الصهيونية المزعوم إلى فلسطين فهو مناقض  الدولي. فحق عود 
 للقانون الدولي.

أما حق تقرير المصير فهو مقرر للشعوب في البداية المستعمرة ثم للشعوب عموما وحقه في اختيار  
نوع خاص جلبو  إسرائيل شعب من  لليهود فى  ولكن  للشعب  تناسبها. وهو مقرر  التي  الحكم  ا نظم 

خصيصا وسلكوا في مشروع إجرامي إحاللي، فال حق لهم في تقرير المصير ثم إن تقرير المصير  
للفلسطينيين وكان   الشعب بشكل شرعي ال ارضا مغتصبة، فكل فلسطين  يملكها  يكون على أرض 
قرار التقسيم أكبر خدعة ومرحلة من مراحل المشروع الصهيوني الذي غايته سلب فلسطين من أهلها  

مرحلتين األخيرة بتوحش اليهود واختراق إسرائيل للوسط العربي وكسب هذا الوسط للباطل ضد   ودخل
العربية حكامها إلى صوابهم. الشعوب  الزمن، تعيد  داهية فى مسيرة  وفي    الحق، ولكن هذه الخطة 

سلوك إسرائيل وعقيدتها مايجردها من أى حق قانونى ويكشفها كعصابة جمعها المشروع الصهيونى  
 من مؤامرة دولية على المنطقة العربية. ض
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لو كانت إسرائيل قد قامت بشكل غير شرعي ولكنها احترمت قرار التقسيم واجتهدت في رفع شأن  
مناصفة   ولو  فلسطين  تقسيم  وقبلت  المتحدة  األمم  قرارات  واحترمت  وعودها  في  وصدقت  المنطقة 

الفلسطينيون وكانوا حضنا دافئا لهم، وهذا هو وعاش اليهود في سالم مع أصحاب البيت ألكرمهم  
فإنها كفيلة   المؤسسة إلسرائيل ولسياساتها  أما األساطير  بقاء إسرائيل،  الذى يضمن  الوحيد  الطريق 

 بتفكيك إسرائيل وانقضاض األمة على السرطان الصهيوني وأذنابه العرب حتى تستعيد عافيتها.
يفهم ال  الذي  التاريخ  في  ودرس  واضح  أن خدعوا وهذا  بعد  العالم  يخدعون  أنهم  ويظنون  اليهود  ه 

أنفسهم وخدعوا من جانب الحركة الصهيونية.. ولهذا السبب كان اليهود والعرب في فلسطين ضحايا  
المشروع الصهيوني، ولهذا السبب أيضا طالبت في مقاالت أخرى بأن يتحالف الطرفان ويجلسا معا  

، فمن حق اليهود العيش بال أوهام إما في فلسطين بالتفاهم  وقد تحرر اليهود من السرطان الصهيوني
 مع أهلها، أو في البالد التي كانوا فيها قبل أن ينخدعوا بآله الدعاية الصهيونية. 
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ول، إن احتماالت حدوث تغيير استراتيجي في المنطقة تحق قت بشكل  مع نهاية زيارة بايدن، يمكن الق
مدى   على  يتركز  المحوري  السؤال  لكن  قائمة.  تزال  ال  االحتماالت  هذه  أن  يعني  ما  وهو  جزئي، 

 التغييرات المحتملة في سياسة الواليات المتحدة تجاه اإلقليم. 
الكبيرة الحميمية  القدس(،  إعالن  خالل  )من  الزيارة  اإلسرائيلية    أظهرت  العالقات  تمي ز    -التي 

األميركية، التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل، والمصلحة المشتركة بتطوير العالقات بين إسرائيل  
اإليراني   بالموضوع  يتعلق  فيما  الطرفين  بين  فجوات  برزت  ذاته،  الوقت  في  لكن  العربية.  والدول 

 والقضية الفلسطينية.
بايدن مجددًا إلى أن عودة الواليات المتحدة إلى المنطقة مطلوبة لمنع  خالل الزيارة، أشار   الرئيس 

التداعيات   أعقاب  وفي  ولذلك،  إيران.  مع  التعاون  خالل  من  والصين  روسيا  تملؤه  قد  فراغ  نشوء 
االقتصادية للحرب في أوكرانيا وضع بايدن موضوع حقوق اإلنسان جانبًا، وتنازل، وذهب لحضور 

ج في  إلى اجتماعات  بعد  األميركي،  الرئيس  مبادئ  مع  يتناقض  الذي  المفهوم،  هذا  يتطو ر  لم  ة.  د 
مصالحة كاملة، وال يزال هناك كثير من الجهات داخل الحزب الديمقراطي التي تضع العوائق أمام 

 مسار المصالحة. 
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ة.  تعكس خطوات الرئيس بايدن مسار الضعف في مكانة الواليات المتحدة كقوة عظمى في المنطق
التوقعات  مقابل  في  حدي ة  أكثر  مواقف  تبن وا  وبالتالي،  والسعوديون،  اإليرانيون  إليه  توصل  ما  وهو 
األميركية. فالتصريحات العدوانية اإليرانية في أعقاب الزيارة، وعلى رأسها ما ورد على لسان مستشار 

ة السعودية مباشرة  المرشد األعلى علي خامنئي عن إمكان الذهاب إلى سالح نووي، وعدم استجاب
للطلب األميركي بزيادة إنتاج النفط، كل هذه األمور أظهرت حجم التراجع في مكانة الواليات المتحدة  
تضر   هذه  الضعف  صورة  لكن  أفغانستان.  من  الُمخجل  االنسحاب  بعد  وخصوصًا  المنطقة،  في 

دون في مواجهة إيران، وفي الوقت ذاته، تدل ل على   بمكانة حلفاء الواليات المتحدة أيضًا الذين يترد 
 أهمية إسرائيل بصفتها الجهة الوحيدة التي تعمل علنًا ضد جهود إيران لزيادة تأثيرها إقليميًا. 

 
 فرصة لسرائيل 

على الرغم من هذا كله، فإن الواليات المتحدة القوة العظمى األهم في العالم، وسعيها بالتدريج لمنع  
مع   نبحث  أن  علينا  حاليًا،  إسرائيل.  إلى  بالنسبة  إيجابي  ر  تطو  هو  اإلقليمي  النظام  في  تغيير 

الدفع قدمًا بهذا الهدف سويًا، إلى جانب الجهات اأُلخرى ا لتي تشاركنا القلق  األميركيين في كيفية 
من تعاظم قوة الجهات المتطر فة بقيادة إيران في المنطقة. ومع أن فكرة تشكيل منظومة دفاع إقليمي  
لم تتطور خالل الزيارة، إال  إن هذا ليس سببًا كافيًا للتخلي عن الفكرة، بل يمكن البحث في السبل  

لواليات المتحدة وكل دولة بحسب حاجاتها.  األمثل للدفع بها قدمًا عبر تعاون ثالثي بين إسرائيل وا
في جميع األحوال، فإلى وقت    وتبدو زيارة رئيس هيئة األركان إلى المغرب خطوة في هذا االتجاه.

الواليات  بين  المصالح  بالتقاء  يضر  والصين  روسيا  مع  التوتر  على  األميركي  التركيز  كان  قريب، 
ال التي  الخليج  ودول  وإسرائيل  جهة  من  جهة  المتحدة  من  ألمنها  تهديدًا  وروسيا  الصين  في  ترى   

ُأخرى. لذلك فإن التغيير في فهم واشنطن يرم م التقاء المصالح الذي اعتمد في األساس على التعاون  
االستراتيجي. فالهدف األساسي المشترك إلسرائيل والدول العربية المعتدلة هو ترجمة التقاء المصالح  

السياسة في  تغيير  إلحداث  حادة    هذا  ضغوط  لتفعيل  المتحدة  الواليات  ودفع  إيران،  تجاه  األميركية 
برنامجها   كبح  بهدف  إليران  جدي   عسكري  تهديد  ضمنها  ومن  المتطر ف،  اإلسالمي  النظام  على 

 النووي. هذا كله، إلى جانب التخلي عن طرح فكرة العودة إلى االتفاق النووي. 
يران، وتقارب العالقات بين الدولتين و"الوقاحة" اإليرانية  اآلن، يجب استغالل زيارة الرئيس الروسي إل 

 بهدف الدفع باألميركيين إلى تبني سياسة أكثر حدي ة في مقابل إيران. 
وفي الوقت ذاته، يجب االستعداد للتعامل مع المخاطر التي ستنجم عن هذه التطورات، ومنها توج ه 

اإلسرا الجوية  الحركة  حرية  ضد  عدوانية  أكثر  وأذرعها  روسي  إيران  ومحاولة  سورية،  في  ئيلية 
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هذا  استغلت  التي  فإيران،  أهدافها.  تحقيق  بهدف  األميركي  الضعف  صورة  باستغالل  االستمرار 
الضعف بهدف التقدم كثيرًا في برنامجها النووي دون أي رد أميركي، من الممكن أن تضع الواليات  

باإلضافة هذا  وجديدة.  إضافية  تحديات  أمام  امتحان    المتحدة  إلى  هللا"  "حزب  يعمد  أن  إمكان  إلى 
 التصميم اإلسرائيلي فيما يتعلق بمنصة الغاز "كاريش". 

العربية   الدول  مع  والسالم  التطبيع  بدفع  يتعلق  فيما  فقط  محدود  بشكل  ساهمت  الزيارة  أن  يبدو 
مب رحالت  على  األولية  والموافقة  السعودية  األجواء  فوق  بالتحليق  كالسماح  من  المعتدلة،  اشرة 

إسرائيل. ُيعد هذا إشارة إلى احتماالت كامنة لالستمرار ببناء العالقات االقتصادية والتكنولوجية بين  
إسرائيل والدول العربية، على الرغم من معارضة الفلسطينيين. ويتضح لألميركيين يومًا بعد يوم، أن  

اإلسال العالم  مندوب  أنهم  على  أنفسهم  تصوير  الفلسطينيين  صحيحة.  محاولة  غير  والعربي،  مي 
فالسعودية ملتزمة بمبادرة السالم العربية التي تربط بين التطبيع مع إسرائيل وقبولها بمعظم المطالب  
السد  تكسر  السعودية  الخطوة  إن  المرحلة.  هذه  في  للتطبيق  قابلة  غير  المبادرة  وهذه  الفلسطينية، 

ال من  وهنا،  أعلى.  تبدو  انهياره  واحتماالت  وخالل نهائيًا،  بايدن  الرئيس  أن  إلى  اإلشارة  مهم 
ولم  باالسم،  أبراهام"  "اتفاقيات  إلى  تطر ق  البيد،  يائير  الحكومة،  رئيس  مع  المشتركة  التصريحات 

 يكتِف فقط بمصطلح "التطبيع"، كما فعل أعضاء إدارته.
 

 البيد ساعد الفلسطينيين للتهر ب من المسؤولية 
مجددًا، وهذا يعود في األساس إلى اعتقاد بايدن بعدم وجود   يبدو أن الموضوع الفلسطيني قد ُهم ش 

أي احتمال لمسار سياسي في ظل األوضاع الحالية. وتهدف النار التي تطلق من غزة، باألساس،  
الفلسطينيين   ولهذا برزت صورة  الفلسطينية(.  السلطة  الفلسطيني )وتحدي  اإلحباط  التعبير عن  إلى 

ع  تعويضهم  يجب  أبديين،  االستجابة  كضحايا  على  القدرة  وعدم  قضيتهم  مع  المحدود  التعامل  ن 
 لمطالبهم االستراتيجية. 

إن التسهيالت اإلسرائيلية، التي كان الهدف منها إرضاء أبو مازن وبايدن معًا، والوعود بمساعدات 
)بناء   إسرائيلية  أمنية  مخاطر  وتضمنت  الفلسطينيين  جانب  من  مقابل  أي  دون  كانت  أميركية، 

اسة وتحديات استخباراتية بسبب دخول  فلسطين الفلسطينية(. من    4Gي في مواقع حس  الهواتف  إلى 
الممكن أن يؤدي هذا إلى تعميق الشعور لدى الفلسطينيين بأن الرفض المستمر مفيد لهم، وفي نهاية  

العمل لمنفذي  الرواتب  بدفع  الفلسطيني  التقليد  واألميركيون مع  اإلسرائيليون  سيتصالح  يات  المطاف، 
وتأبيد قضية اللجوء من خالل تقديم المساعدات لألونروا، على الرغم من استمرار السلطة بتحريض  

 الشباب الفلسطيني ضد إسرائيل من خالل مناهج التعليم.
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مرة ُأخرى، هناك تجاهل لدور الفلسطينيين ذاتهم بتأبيد الصراع والحرب ضد الصهيونية. لقد أضاع  
ية الفلسطينية عن األفق السياسي المسدود عندما ُسئل خالل اللقاء مع البيد فرصة توضيح المسؤول 

لشعبين"،   و"دولتين  "دولتين"  بين  الفرق  إيضاح  من  فبداًل  الدولتين.  من حل  موقفه  عن  الصحافيين 
أحدهما الشعب اليهودي، إلى جانب التشديد على مصالح إسرائيل األمنية، اكتفى بإجابة مبهمة عب ر  

للمبدأ. وبالمناسبة، فإن بايدن وخالل اللقاء مع أبو مازن استخدم مصطلح "دولتين  فيها عن دعمه  
معادلة   بات  مرك  كل  أن  )المشكلة  األرض  هذه  في  عميقة  جذورًا  لكليهما  أن  على  وصم م  لشعبين"، 

 بايدن اأُلخرى هي إشكالية بالنسبة إلى إسرائيل(. 
قليمي. ومع ذلك، فإن تأخر هذه التطورات أو  في المحصلة، هناك تطو رات إيجابية في الموضوع اإل 

عدم حدوثها في أعقاب زيارة بايدن، من شأنه أن يعزز احتماالت استغالل األمر من جانب الجهات 
الدفع  النظام اإلقليمي الحالي وتتحد ى مكانة الواليات المتحدة، وستحاول هذه الجهات  التي تتحد ى 

 تزداد الخطورة على إسرائيل واالستقرار اإلقليمي.  قدمًا بالترتيبات المالئمة لها، وبذلك
 موقع "مركز القدس للشؤون العامة والسياسية" 

 30/7/2022األيام، رام هللا، 
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