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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022 متوز/ يوليو 16 – 9

 

 روال حسنني إعداد:

 ساري عرايب : ومراجعة حترير

 

 تعريف:

مركز القدس يقّدم تقريًرا أسبوعي]ا، مطلع كّل أسبوع، يستعرض أبرز األحداث الفلسطينية على طول أسبوع  

 كامل.

 

 ة دعس dلضفة الغربيةعملي •

غييت س نفذها فلسطيين أثناء تفتيش أمين عند مفرتق (ععملية دمتوز/ يوليو جندي إسرائيلي  15أصيب اجلمعة 
 من االنسحاب. املنفذ وقد متكن، "آرئيل"أفيشار) قرب مستوطنة 

 

 نقابة احملامني تعلن اإلضراب  •

متوز/ يوليو عن التوجه للمحاكم التزاًما tإلضراب الذي أعلنت عنه نقابة  14و 13امتنع احملامون الفلسطينيون يف 
لرئيس ا"إنفاذ القرارات tلقوانني املعدلة للقوانني اإلجرائية وقانون التنفيذ" اليت أصدرها  احتجاًجا علىاحملامني 

تعارضها نقابة  نون اليتوحول القرارات بقا. ويف ظل غياب ا�لس التشريعي عباس هذا العامالفلسطيين حممود 
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احملاميني، أوضح النقيب أ�ا حتمل يف طيا�ا خطورة عالية على العدالة وكرامة املواطن، ومن شأ�ا �ديد السلم 
 ا�تمعي وقد ينتج عنها فلتان أمين. 

سرية م اإلضراب ووقف العمل يف احملاكم جاء بعد سلسلة إجراءات شرعت �ا نقابة احملامني منذ أسابيع تضمنت
، وكذلك االعتصام أمام جممع احملاكم يف البرية بتاريخ 2022متوز/ يوليو  5ىل مقر الر�سة يف رام هللا إتوجهت 

 . 2022متوز/ يوليو  13

 

 dيدن يف فلسطني  •

 الكيان مشلت قدو  املتحدة، الوال�ت ر�سة توليه منذ املنطقة، ىلإ األوىل ز�رة tيدن جو األمريكي الرئيس أ�ى
 جولة خالل وإسرائيليني نينيفلسطي مبسؤولني فيها التقىو  السعودية، العربية واململكة الفلسطينية والسلطة الصهيوين
 السعودية. ىلإ فلسطني غادري أن قبل ،)2022 يوليو متوز/ 15-13( أ�م 3 استمرت

 
 "فرصة التضاؤل يف خذةآ الفلسطيين اإلسرائيلي الصراع إل�اء الدولتني حل فرصة إن عباس الفلسطيين الرئيس وقال
 طويل". لوقت تبقى ال وقد اليوم، متاحة تكون قد 1967 حدود على الدولتني حل

 وندعو و،أوسل اتفاق منذ فعله واصلنا ما وهذا الشجعان سالم لتحقيق "إسرائيل" إىل يدي أمد عباس: وأضاف
 والتمييز االحتالل اءوإل� اب،هاإلر  قائمة من التحرير ةمنظم ورفع الشرقية القدس يف األمريكية القنصلية فتح إلعادة

 املستوطنني. وعنف االستيطان وقف جلهود ونتطلع العنصري

 تغطيتها خالل ارتقت واليت عاقلة، أبو شريين الفلسطينية الصحفية قتلة مبحاسبة املتحدة الوال�ت عباس وطالب
 اجلاري. العام من أ�ر من عشر احلادي يف جنني خميم أحداث

 للصراع لةالعاد التسوية هدف عن تتخلى لن املتحدة الوال�ت إن tيدن جو األمريكي الرئيس قال جانبه من
 تفرض اليت القيود بسبب املنال بعيد يبدو الدولتني حل كان  وإن والفلسطينيني، إسرائيل بني عقود منذ املستمر

 الفلسطينيني. على

 القادة أمام اتهوتصرحي tيدن لز�رة ارفضً  حلم بيت جنوب الدهيشة خميم أمام وقفة فلسطينيني جمموعة ونظم
 هذا الرئيس، السيد" عليها كتب  لوحات "بتسليم" احلكومية غري اإلسرائيلية املنظمة علقت وكذلك اإلسرائيليني،

 الفلسطينيني. ضد اإلسرائيلية االنتهاكات اىل إشارة يف العنصري" الفصل هو

 ""إسرائيل يف tيدن
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 رّكزت ،يوليو متوز/ 14و 13 واخلميس األربعاء يومي خالل إسرائيليني مسؤولني مع لقاءات سلسلة tيدن ونفذ
 وزراء سرئي مع ووّقع "محاس". حركة مثل "إرهابية" أمريكا صنفهات مجاعات ودعمها النووي إيران برµمج على

االلتزام بعدم السماح  " استخدام املتحدة الوال�ت مبوجبه تلتزم القدس" "إعالن بـ مسي اتفاًقا لبيد �ئري االحتالل
كما ،  "إليران مطلقا tمتالك سالح نووي، وأ�ا مستعدة الستخدام مجيع عناصر قو�ا الوطنية لضمان هذه النتيجة

يراين" إو ن اإلملواجهة ما أمسته "العدوا"الشركاء اآلخرين" أكدت الوال�ت املتحدة يف "إعالن القدس" tلعمل مع 
اليت قب رحبت فيه بقمة الننشاطات حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي وحزب هللا، وذلك يف السياق نفسه الذي 

اليت مشلت وزراء خارجية الوال�ت املتحدة و"إسرائيل" ومصر واملغرب والبحرين عقدت يف آذار/ مارس املاضي 
من قمة يف جدة tململكة العربية السعودية يف سياق الرتتيبات  واإلمارات، األمر الذي يضع هذا اإلعالن وما تاله

 لتأسيس حتالف عريب/ إسرائيلي.

 والعسكري. يلاملا الدعم من أشكال على ونص "إسرائيل" دعم حبزبيها املتحدة الوال�ت التزام القدس" "إعالن وجّدد

 .الدولَتني لّ حل واشنطن دعم على التأكيد tيدن أعاد "إسرائيل" يف وجوده أثناء

 األغلبّية اتذ لقويّةا الدميقراطّية إسرائيل لدولة ضمانة هو الدولَتني "حلّ  لبيد �ئري اإلسرائيلي الوزراء رئيس وقال
 تريد سرائيلإ الفلسطينّيني، إىل ذلك يف ومبا املنطقة دول كلّ   إىل سالم رسالة معكم "نرسل وأضاف ،اليهوديّة"

  أمننا". من واحد شرب عن نتنازل ولن tلسالم وتؤمن السالم

 مساعدات لشبكة دةاملتح الوال�ت تقدمي عن وأعلن القدس، يف فكتور� وغستاأ مستشفى اجلمعة صباح tيدن وزار
 ربق احتجاجية وقفة نشطاء نظم الطور، ملنطقة ز�رته وخالل دوالر. مليون 100 بقيمة فيها الفلسطينية للمشايف
 ترامب دوµلد السابق األمريكي الرئيس قرار عن الرتاجع نيته عدم أعلن الذي tيدن ز�رة على ااحتجاجً  املشفى

 ".إسرائيل" ـل عاصمة tلقدس tالعرتاف

 ترحب وفتح tلز�رة تندد فلسطينية وفصائل قادة

 وعلى طينيني،للفلس الكاذبة الوعود من رزمة حيمل "tيدن إن محاس حلركة السياسي املكتب عضو احلية خليل قال
 االحتالل دمج تحماوال أن ونؤكد أوسلو، مربع ومغادرة الكاذبة األمريكية الوعود على الرهان ترك الفلسطينية السلطة

 tلفشل". ستبوء املنطقة يف

 لتأمني عىتس tيدن "ز�رة إن صحفي تصريح خالل النــخالة ز�د اإلسالمي اجلهاد حركة عام أمني قال جهته من
 سياسي، راكحب األحالم بناء عن التوقف وجيب ا،سلفً  معلومة ونتائجها املنطقة، يف االحتالل وأمن أمريكا حلمصا

 .حقوقنا سابح على احلياتية التسهيالت يسمى مبا القبول وعدم االحتالل مقاومة وتكثيف اهلمم شحذ وعلينا
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 واملنطقة، فلسطني إىل العامل يف واإلجرام الشر رأس دنtي "ز�رة إن مزهر ماهر الشعبية اجلبهة يف القيادي قال وكذلك
 وتعزيز تكرس صاحلل الفلسطينية القضية على النهائي اإلجهاز أهدافها من وجزء الصهيوين، للكيان صافٍ  ربحٌ  هي
 األرض". على االحتالل واقع

 tلشعب ســرائيلياإل األمريكي االستهتار هذا كل  "بعد أنه الـربغوثي مصطفى الوطنية، املبادرة عام أمني أكد بدوره
 tيدن". مع عباس الرئيس لقاء إلغاء جيب الفلسطيين

 )القدس (إعالن "بعد إنه: صحفية تصرحيات عرب قال والذي الصاحلي بسام الشعب حزب عام أمني أما
 هذه هدافأل فلسطيينال الرفض وإعالن tيدن مع اللقاء لقطع مازن أبو الرئيس ندعو األمريكي، -اإلســرائيلي

 املشبوهة". الز�رة

 يف اهامشيً  اموقعً  تلحت قضيتنا أن تؤكد tيدن "تصرحيات إن صحفي تصريح يف الدميقراطية اجلبهة قال جانبها من
 سلطة قيادة الك� لوال الوقاحة �ذه ليتحدث يكن ومل الوطنية، شعبنا لكرامة إهانة ومتثل وسياساته، اهتماماته

 أوسلو". سقف حتت األمريكي احلل حنو وتوجهها الذايت احلكم

 بز�رة "نرحب ك:احلاي منذر tمسها الناطق لسان على صحفي تصريح عرب tيدن بز�رة فتح حركة رحبت بينما
 االستيطان وقفب الوعودات وتنفيذ أفعال، إىل األقوال برتمجة ونطالب فلسطني دولة أراضي إىل األمريكي الرئيس
 الدولتني". حبل لإسرائي وإلزام

 

 


