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*** 
 

  
 1967تلة سنة  المح   األراضي   في   المبنية   اإلسرائلية   وسما  على منتجات المستوطنات   تضع   النرويج    .1

ممِيز  عالمة  وضع  النرويجية  الحكومة  اإلسرائيليةقررت  المستوطنات  منتجات  على  وأعلنت   .ة 
ات المقبلة من  الحكومة النرويجية في بيان الجمعة، أن عالمة المنشأ »إسرائيل« مناسبة فقط للمنتج

، حسبما أفادت وكالة الصحافة  1967يونيو )حزيران(    4األراضي الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية قبل  
 الفرنسية. 

مقبلة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة  وسم المواد الغذائية الوأوضحت أوسلو أنه »يجب  
 إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها«. التي يأتي منها المنتج و)اإلشارة( إلى أنها من مستوطنة 

وقالت الحكومة النرويجية إن اإلجراء سيطبق على األراضي المحتلة في مرتفعات الجوالن والضفة  
ذ  في  »بما  الزيتون  الغربية  وزيت  النبيذ  بواردات  أساسي  بشكل  األمر  ويتعلق  الشرقية«.  القدس  لك 

 والفواكه والخضراوات. 
تصريح للوكالة النرويجية )إن تي بي(، أن الخطوة »ليست مقاطعة    وأكدت وزيرة خارجية النرويج في

كن هويتفلدت إلسرائيل بأي حال من األحوال«، وأن المقاطعة »سياسة سيئة«. وأضافت الوزيرة أني
 أن »النرويج تتمتع بعالقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر«.

  12/6/2022، الشرق األوسط أونالين
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 لمواجهة التصعيد اإلسرائيلي إجراءات : سنتخذ أميركيا    خالل استقباله وفدا   عباس .2

رئاسة  ، وفدا أميركيا بيوم السبت، برام هللامحمود عباس،    يةفلسطين ال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا
وجرى خالل اللقاء، بحث آخر   الخارجية األميركي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو.مساعدة وزير  

والتصعيد   الفلسطينية،  األراضي  في  األحداث  إليه  وصلت  الذي  الخطير  والوضع  المستجدات 
 والمسيحية.  اإلسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس ومقدساته اإلسالمية

خالص من االحتالل على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن  أن هدفنا هو ال   عباسوأكد  
الوطنية   ثوابتنا  على  نساوم  ولن  فلسطين،  دولة  عاصمة  األبد  إلى  وستبقى  كانت  الشرقية  القدس 

طينية بصدد اتخاذ ، أن القيادة الفلس وأكد ،  أرضنا وقد حان وقت رحيل االحتاللوسنبقى صامدين في  
هذاإ لمواجهة  إسرائيل    جراءات  إرغام  عن  الدولي  المجتمع  عجز  ظل  في  اإلسرائيلي،  التصعيد 

االمتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها اإلجرامية واالحتاللية وما تقوم به من إجراءات  
االستفزا هذه  على  األميركي  الصمت  ظل  وفي  عنصري،  وتمييز  عرقي  والممارسات تطهير  زات 

 ك بشكل صارخ القانون الدولي.اإلسرائيلية التي تنته
 11/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 نحتاج ألمن واستقرار وإنهاء االحتالل عن أرضنا : الخارجية األميركيلوفد الشيخ  .3

الفلسط :  رام هللا التنفيذية لمنظمة التحرير  اللجنة  رام هللا، مساء  بينية حسين الشيخ  استقبل أمين سر 
وشدد الشيخ على ضرورة    األحد، مساعدة وزير الخارجية األميركي باربرا ليف ونائبها هادي عمرو..

وتحدث   ب.إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية وإزالة منظمة التحرير عن قوائم اإلرها
وأضاف الشيخ، خالل    ساعدات للسلطة الفلسطينية.الشيخ عن النواحي االقتصادية وضرورة إعادة الم

دولة  وإقامة  أرضنا،  عن  االحتالل  وإنهاء  واستقرار  ألمن  نحتاج  أننا  األميركي،  الوفد  مع  اللقاء 
االلتزام باالتفاقيات  والقدس الشرقية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة    67فلسطينية مستقلة على حدود  

 ن. يل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى ال الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائ
 12/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 اشتية: لن نقبل أي مساعدات مالية مشروطة ولن نقدم أي تنازل حول المنهاج التعليمي  .4

تصويت الذي بدأ منذ أول  قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن االتحاد األوروبي سينهي ال:  رام هللا
المالية المساعدات  استئناف  حول  االثنين.  أمس،  "ملف    لشعبنا  لبرنامج  حديث  في  اشتية  وأضاف 
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"أن   فلسطين:  تلفزيون  عبر  أكدوا   23اليوم"  االوروبي،  لالتحاد  أرسلوا رسالة  أوروبي  وزير خارجية 
قعاتي، سيأتي التصويت بنتائج  ها أن تكون المساعدات لفلسطين بال شروط، وبناء عليه وحسب تو في

وحول تقديم االتحاد األوروبي بعض الشروط    ."2021لمها منذ عام  مرضية حول األموال التي لم نست
أي  نقبل  لن  الرئيس،  من  وبتوجيهات  "نحن  الوزراء:  رئيس  قال  السابق،  في  المساعدات  لتقديم 

التعل المنهاج  حول  تنازل  أي  نقدم  ولن  مشروطة،  مالية  كرامة  مساعدات  من  جزء  هو  الذي  يمي 
ية الفلسطينية أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية خاصة المتعلقة  الفلسطيني، ولن نسمح بتغيير الروا

التعليم بالمنهاج  واحدا  سطرًا  نغير  ولن  دولتنا،  عاصمة  القدس  وأن  العودة  وحق  ي  بالالجئين 
 الفلسطيني إال في أطار مصلحتنا الوطنية". 

 12/6/2022طينية )وفا(، المعلومات الفلسوكالة األنباء و 
 

 فتوح يحذر من عواقب انتهاكات االحتالل بحق المقدسات في القدس  .5
حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من استمرار انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي  :  رام هللا
ف بحق   فتوح،  وأوضح  القدس.  مدينة  في  والمسيحية  االسالمية  المقدسة  صحفي، األماكن  بيان  ي 

ف المسيحية  والممتلكات  الكنائس  تعرض  استمرار  أن  لالنتهاكات  السبت،  بالقدس  القديمة  البلدة  ي 
 المتكررة من قبل سلطات االحتالل ومنظماتها المتطرفة، يأتي في سياق فرض واقع جديد.

 11/6/2022ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنبا
 

 الشروع في حوار وطني شامل  لوطني ينوي : المجلس اقيادي فلسطيني .6
أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، السبت، أن :  غزة

جل إنهاء االنقسام  "المجلس الوطني الفلسطيني، ينوي الشروع في حوار وطني شامل برعايته، من ا
الوطنية". الوحدة  "  واستعادة  إن  برس"  لـ"قدس  روحي  وقال  المجلس  رئيس  طرحه  لدى  تصورًا  فتوح 

الوطني".  المجلس  يتبناه  شامل  وطني  حوار  حول  الماضي،  األسبوع  لغزة  األخيرة  زيارته    خالل 
حسب تخصصه،  وأوضح ناصر أنه "سيتم العمل على تفعيل لجان المجلس الوطني الفلسطيني، كل  

ممار  وإزاء  الفلسطيني،  الشعب  يعيشها  التي  الظروف  في  بحق  خاصة  كانت  االحتالل، سواء  سات 
 ى والكنائس، أو غيرها". القدس واألماكن المقدسة والمسجد واألقص

 11/6/2022، قدس برس
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 واالستيطان تأسيس المبادرة األوروبية الفلسطينية ضد "األبرتهايد"   :منظمة التحرير .7
طان بمنظمة التحرير،  "األيام": أطلق المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستي  -رام هللا  

ا األوروبية  المبادرة  بروكسل،  البلجيكية،  العاصمة  واالستيطان". في  "األبرتهايد"  ضد   لفلسطينية 
طاء أوروبيون من  ن ذلك جاء عقب اجتماع شارك فيه نش أمس،  أوأوضح المكتب في بيان صحافي،  

ن لمجموعة من مؤسسات أوروبية  بلجيكا، فرنسا، انجلترا، ألمانيا، سويسرا، وهولندا، والنمسا، كممثلي
 حقوقية ومدنية مناصرة للشعب الفلسطيني. 

وتهدف المبادرة، بحسب البيان إلى بناء ومد جسور التواصل بين المؤسسات والجمعيات األوروبية 
المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا، من أجل تطوير ومأسسة العمل  المتضامنة مع فلسطين مع

 يا الشعب الفلسطيني، الى جانب تفعيل ملف االستيطان. التضامني مع قضا 
 13/6/2022، رام هللا، األيام

 
 الحية: المقاومة هي من تحدد وقت المعركة مع االحتالل .8

الحيةأكد ر  العالقات العربية واإلسالمية في حركة حماس خليل  المقاومة هي من    ،ئيس مكتب  أن 
  كيف تنتهي، مبيًنا أنها ال تنقاد لما يريده االحتالل. تحدد وقت المعركة مع االحتالل، وكيف تبدأ و 
قناة األقصى األحد  لقاء عبر  الحية خالل  تهويد مدينة    ،وقال  إمعاًنا شديًدا في  يمعن  إن االحتالل 

يدافع عنها وعن األقصى، ويعمل على إغراقها  القدس وتفريغها من سكانها وإبعاد وتشريد كل من 
وشدد على أن مدينة القدس واألقصى عاصمتنا وقبلتنا،   االستيطانية.بالمستوطنين وتوسعة األحياء  

االعتداء أو  فيهما  القسمة  نقبل  لحمايتهما.   ولن  السبل  بكل  بالتقّدم  جمعاء  األمة  مطالًبا    عليهما، 
األطراف  لكل  ونداؤنا  والدفاعية،  الوطنية  قوتنا  وزيادة  المقاومة  خيار  في  "ماضون  أننا  وأضاف 

 ية إعمار ما دمره االحتالل في غزة". باإلسراع في عمل
الضفة الغربية، موجًها رسالة إلى    وأدان الحية التنسيق األمني واالعتقال السياسي وكبت الحريات في

استراتيجية   على  نتفق  أن  ويجب  بيننا،  وليست  االحتالل،  مع  المعركة  بأّن  "فتح"  وحركة  السلطة 
 لمواجهته.

ع اإلسرائيلي  العدوان  الحية  سوريا.وأدان  وقوانينها.   لى  تركيا  دولة  تحترم  حماس  أن  الحية   وأكد 
ا تضّيق على حركة حماس غير صحيحة، مؤكدا أن وأوضح أن التصريحات التي تصدر بأّن تركي

 اإلخوة في الساحة التركية يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.
 12/6/2022، حركة حماسموقع 
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 ن: معركة خالفة عباس تشتعل داخل فتح مراقبو .9
محفوظ   -عمان   أبو  محمود :  حبيب  الفلسطينية  السلطة  رئيس  تفويض  أن  سياسيون  مراقبون  أكد 

ال حسين  و"المنظمة".عباس،  "فتح"  حركة  داخل  جداًل  أثار  "الرئيس"،  مهام  ببعض  وأوضح   شيخ، 
المراقبون الذين تحدثوا إلى "قدس برس"، أن "القرار يعني اشتعال المنافسة على خالفة عباس، بعد  

ول الشيخ في سباق التنافس، إلى جانب كل من مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، دخ
الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، لفت   للجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب.وأمين سر ا

ورفض  تمرد  حالة  ربما  هناك  فستكون  عباس،  رحيل  بعد  سيتغير  الفلسطيني  "المشهد  أن  إلى 
رئيس  ل انتخاب  عملية  يسهلوا  لن  اإلسرائيليين  أن  كما  حاليًا،  أسماؤها  المتداولة  الثالثة  لشخصيات 

 للسلطة الفلسطينية".  جديد 
بدوره؛ أكد الكاتب والمحلل السياسي شاكر الجوهري، "وجود تنافس قوي على خالفة )أبو مازن( بين  

يحظى   فسًا قويًا للشيخ وفرج، وهو الذيوبين أن "جبريل الرجوب يعتبر منا  الشيخ وفرج والرجوب".
لى مسؤولية جهاز األمن الوقائي  بدعم شعبي واسع في الخليل، فضاًل عن أن الرجوب سبق له أن تو 

من    في الضفة الغربية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما يزال يحظى بدعم هذا الجهاز".
الثور  المجلس  الفلسطيني وعضو  السفير  "اإلقرار جهته؛ رفض  حلوم،  سابًقا، ربحي  "فتح"  لحركة  ي 

المببشرعي الفلسطينية محمود عباس من حيث  السلطة  "السلطة    دأ".ة رئيس  لـ"قدس برس" إن  وقال 
الشرعية لالحتالل  الذي منح  باالتفاق  اتفاق أوسلو، ونحن ال نعترف  قائمة على أساس  الفلسطينية 

 لينا جميعًا مواجهته بكافة الوسائل".على أرض فلسطين.. نحن نعترف بوجود احتالل ع
 11/6/2022، قدس برس

 
 جدية من القوى الوطنية واإلسالمية "النخالة": ما يجرى يستدعي وقفة  .10

القدس  :  غزة النخالة: إن ما يجرى في  الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد  العام لحركة  قال األمين 
وعمليا يومية،  انتهاكات  من  المبارك  األقصى  البيوت  والمسجد  وهدم  الضفة،  مدن  في  القتل  ت 

إض وتجاهل  عليهم،  المستمر  واالعتداء  المعتقلين  من  واستهداف  جدية  وقفة  يستدعي  األسرى  راب 
كافة. بمكوناته  الفلسطيني  الشعب  ومن  واإلسالمية،  الوطنية  صحفي    القوى  تصريح  في  وأكد، 
"تقف بكل جدي الجهاد في فلسطين،  الكبيرة،  مقتضب، مساء األحد، أن حركة  العناوين  ة عند هذه 

 ولن تقبل بهذا اإلذالل المستمر".
 12/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عبد هللا البرغوثي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابعالقسامي األسير  .11
بع؛  يواصل األسير القسامي عبد هللا البرغوثي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرا :  القدس المحتلة

ابنته تاال:  وقالت    احتجاجا على إقدام إدارة مصلحة سجون االحتالل على عزله ومنعه من الزيارة. 
ب  المحكوم  البرغوثي  هللا  عبد  المهندس  والدي  لليوم    67"بدأ  الخاوية  األمعاء  معركة  خوض  مؤبًدا 

الزيارة من  ومنعتنا  عزلته  والتي  السجون،  إدارة  عنجهية  على  ا  ردًّ تواليا  على   الرابع  حصولنا  بعد 
وأكدت تاال أن منع والدها    تصريح بعد عدة سنوات من المنع ..فال تنسوا القائد في عتمة زنزانته".

 من الزيارات العائلية جاء عقب استصدار عائلته تصاريح زيارة مؤخرا، بعد حرمان لسنوات.
 12/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وتطويرهات عن منظومة اتصاالتها السلكية ألول مرة.."القسام" تكشف معلوما .12

ات عن شبكة االتصاالت السلكية، التي دشنتها في  كشفت "كتائب القسام"، وألول مرة، معلوم:  غزة
أفرادها. على  والحفاظ  المقاومة  دعم  في  ودورها  سنوات،  منذ  غزة  الفيلم   قطاع  خالل  ذلك؛  جاء 

الخطيب، الذي بثته "كتائب القسام" عبر منصاتها  "الروائي" عن حياة الشهيدين ظافر الشوا، وحازم  
"ر  عنوان  تحت  و الرسمية،  جسدين"،  في  للمقاومة، وح  الالسلكي  منظومة  نواة  "أسسا  إنهما  قالت 

مايو   أيار/  القدس في  العسكري في    ".2021واستشهدا خالل معركة سيف  التصنيع  قادة  أحد  وأكد 
الفيلم، أن "مجهودات الشهيدين تركزت على تطوير القوة كتائب القسام، الملقب بـ"أبو إبراهيم"، خالل  

ُتح التي  واألسلحة  تطالنوعية  والقدرات دث  المسّيرة،  الطائرات  مثل  االحتالل،  على  إستراتيجيا  ورا 
وكشف "أبو إبراهيم" أن الشوا والخطيب التقيا الشهيد محمد    البحرية، ومنظومات التحكم والسيطرة".

وتابع:    (".2016كانون األول/ ديسمبر    15تاله الموساد في تونس، بتاريخ  الزواري )مهندس تونسي اغ
التقوا عدة مرات في غزة، وعملوا على تطوير الطائرات المسيرة، وكان بينهم دور تكاملي كون  "لقد  

وهم   معا  الصور  في  وظهروا  ميكانيكيين،  مهندسين  والخطيب  والشوا  اتصاالت،  مهندس  الزواري 
 سكرية". يرتدون البزات الع

وب غزة، في تشرين الثاني/ وأشار إلى أنه "بعد إفشال العملية الخاصة لالحتالل في خان يونس، جن
على  2018نوفمبر   المقاومة  سيطرت  أفرادها؛  أحد  وقتل  اإلسرائيلية،  متكال  سيرت  خلية  وكشف   ،

 منظومة االتصاالت".
 12/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 موّحد في مختلف الساحات لمواجهة االحتالل واالستيطانسالمية": شعبنا لقوى الوطنية واإلا" .13
جنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، يوم األحد، على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف  أكدت ل

الساحات في مواجهة االحتالل واالستيطان والتطبيع، ووجهت تحية لألسرى؛ خاصًة المضربين عن  
ناقشت خالله الطعام، خليل ع مدينة غزة،  الدوري في  اجتماعها  واوده ورائد ريان. جاء هذا خالل 

مختلف التطورات والمستجدات على الصعيد السياسي والوطني. وأعلنت اللجنة، توّقفها أمام ما حدث 
القوة خالل   تبعه من استخدام  الحكومية وما  تعدٍّّ على األراضي  )البدوية(، من  النصر  أم  في قرية 

الصحي معالج االتجاه  في  "خطوة  اللجنة  اعتبراها  قرارات حكومية  تاله من  وما  األمر،  وقررت  ة  ح". 
شكلتها   التي  التحقيق  لجنة  في  مشاركتها  بشأن  الحكومية  المتابعة  لجنة  لمقترح  االستجابة  اللجنة 

الض في  السياسية  االعتقاالت  تزايد  اللجنة  وناقشت  المؤسفة.  األحداث  في  المتسببين  فة لمحاسبة 
ق الوحدة الوطنية  الغربية، وأعربت عن رفضها لهذه السياسة أينما كانت، وأكدت على ضرورة تحقي 

 وتغليب الروح الوطنية في كّل مكان.  
 12/6/2022، فلسطين أون الين

 
 تثمن قرار النرويج وضع "وسم" على منتجات المستوطنات  فتح .14

علًيا األوروبية  لنرويج قرار محكمة العدل الاألحد، عن تقديرها لتطبيق ا  أعربت حركة فتح :  بروكسل
عام   منتجات  2019الصادر  على  فارقة  "وضع عالمات  األوروبي،  االتحاد  دول  إلزام  بخصوص   ،

 االستيطان اإلسرائيلي". 
"الشعب  وقال   أن  برس"،  "قدس  عليه  اطلعت  بيان  في  نزال،  جمال  "فتح"  حركة  باسم  المتحدث 

، أن تلتزم جميع دول 2015ذ في العام  ضية لالتحاد األوروبي المتخسطيني ينتظر منذ قرار المفو الفل
اإلسرائيلي". االستيطان  بضائع  على  مميزة  بسياسة وضع عالمات  األوروبي  "فتح"   االتحاد  ودعت 

ادمة من  إلى "تعميم القرار على النطاق األوروبي تمهيدا للحظر الحقيقي والشامل لدخول البضائع الق
 شرعية أقيمت على األراضي الفلسطينية".  يلية باعتبارها مستوطنة غيرالمستودعات اإلسرائ

 12/6/2022، قدس برس
 

 "الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح تدين فصل طلبتها المعتدى عليهم .15
البالغ إزاء قرارات أعربت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية، اليوم األحد، عن أسفها : نابلس

ي قررت ظلما وتعسفا فصل عدد من كوادر الكتلة ولجنة التحقيق المنبثقة عنها، والتإدارة الجامعة  
بالضحية. الجالد  مساوية  عليهم،  رفضها    المعتدى  صحفي،  بيان  في  اإلسالمية،  الكتلة  وأكدت 
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أ المعتدى عليهم، موضحة  اإلخوة  اللجنة فصل  واستنكارها قرار  العدالة وإدانتها  أبسط مقتضيات  ن 
الكاميرات وشهادات الشهود، ال أن توزع العقوبات    بة المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهمتقضي بمعاق

 "بالتساوي" في إجراء رجعي يضيع الحقوق ويخلط األوراق، ويوفر مظلة لحماية المعتدين. 
 12/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هو بنيت في الذكرى األولى لحكومته المتأزمة: لن أنكسر أمام نتنيا .16

عشية الذكرى السنوية األولى لحكومته التي تحل اليوم االثنين، تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي  
 بقيادة معلمه وسلفه بنيامين نتنياهو.  بنيت، بأال ينكسر أمام ضغوط المعارضة 

واحدة حكومته  إن  الحكومة،  جلسة  مستهل  في  بنيت  التاريخ    وقال  في  الحكومات  أفضل  من 
ى النمو، ومن الضعف إلى الردع، ومن الفوضى نحو  يلي، ألنها »أخرجت الدولة من الشلل إلاإلسرائ 

الوضع الطبيعي والسوي، ومن سياسة الـ)أنا( إلى سياسة الـ)نحن(، وأثبتت أن باإلمكان التعاون بين  
ال يوفر جهدًا في  الكتل االئتالفية حتى في ظل اختالفات قطبية في  بأال  تعهد  سبيل رأي«. ولذلك 

 ي تشنها المعارضة إلسقاطها. بقائها ونجاحها وإفشال الحرب الت
 13/6/2022شرق األوسط، لندن، ال

 
  ما لم يوقفها الغرب ا  بينيت: سيكون لدى إيران قنبلة نووية قريب .17

بي نفتالي  نيت بأن إيران ستكون قادرة قريبا على وضع أيديها  لندن: صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
وقال لصحيفة “تلغراف” البريطانية، إن إيران    نووية ما لم يقف الغرب في وجه نظامها.على قنبلة  

النووية.  بينيت بريطانيا على مواصلة    تقترب “بشكل خطير” من استكمال برنامجها لألسلحة  وحث 
قادة طهران.  على  بيني  الضغوط  مسبوق،  وقال  غير  بمعدل  اليورانيوم  تخصب  :”إيران  للصحيفة  ت 

 كل خطير من وضع أيديها على أسلحة نووية”.وتقترب بش
 12/6/2022لعربي، لندن، القدس ا

 
  الحكومة تصادق على قانون األبارتهايد... واالئتالف عاجز عن تمريره .18

إلسرائيلي  صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم األحد، على قانون األبارتهايد، الذي يفرض القانون ا 
الهيئة العامة للكنيست، وذلك    الغربية، تمهيدا لطرحه مجددا لتصويت على المستوطنين في الضفة  
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بعد أن فشل االئتالف في تمريره، األسبوع الماضي، ووسط تعقيدات لدى الكتل االئتالفية تحول دون 
 ضمان األغلبية األمر الذي قد يرجئ طرحه لمصادقة الكنيست. 

وعية للحكومة التي عقدت في وقت سابق، لقضاء، غدعون ساعر، خالل الجلسة األسبوألمح وزير ا
عدم  ظل  في  للكنيست،  العامة  الهيئة  أمام  للتصويت  القانون  طرح  ُترجئ  قد  الحكومة  أن  اليوم، 
ضمان األغلبية المطلوبة في لتمريره واستمرار الخالفات داخل الكتل االئتالفية التي شهدت معارضة 

 الفصل العنصري في الضفة.  نظة "قانون الطوارئ" التي ترسخ نظام داخلية أل
إغالق  الشرطة  على  "سيتعين  أنه  ساعر  أوضح  القانون،  تمرير  في  االئتالف  فشل  تداعيات  وعن 

ا )التسمية  والسامرة  يهودا  في  محطاتها  غير  جميع  من  سيكون  المحتلة(،  الغربية  للضفة  لتوراتية 
 الممكن نقل المعلومات بين مراكز الشرطة".

ن. شخص ما يرتكب جريمة قتل في حولون ويهرب والسامرة ملجأ للمجرمي وتابع "ستصبح مدن يهودا
 ومي". إلى أريئيل لن يكون من الممكن اعتقاله هناك. الناس ال يفهمون التداعيات على المستوى الق

بدوره، حّمل رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، المعارضة، مسؤولية عدم تمرير القانون، وقال إن "هناك  
على زرع الفوضى إذا لم يتم تسلمها السلطة"، في إشارة إلى رئيس حزب الليكود،    مجموعة عازمة

 أنه "يسعى إلى حرق الغابة".بنيامين نتنياهو، واصفا إياه ب
 12/6/2022، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي: حددنا آالف األهداف لتدميرها في لبنان .جبهات.. 6نحارب على  .19

ل أفيف كوخافي أمس األحد بلورة آالف األهداف سرائيلي الجنراجيش االحتالل اإلأعلن رئيس أركان  
  -في بيان نشره الجيش اإلسرائيلي -وأكد كوخافي    .التي سيتم تدميرها خالل الحرب المقبلة في لبنان

التي   والقذائف  الصواريخ  ومنظومة  القيادة  مقرات  تشمل  لبنان  في  سيتم ضربها  التي  األهداف  أن 
إوقا  يمتلكها حزب هللا. بالصوار ل  المرتبطة  األهداف  المقبلة، ن كل  الحرب  في  استهدافها  سيتم  يخ 

وأي بيت توجد داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية أو مقر  
قيادة تتعامل مع قذيفة أو كهرباء مرتبطة بمجموعة من القذائف الصاروخية؛ كل هذه الشبكة سيتم  

جبهات قتال، ويواجه تهديدات متنوعة،    6مع    ي، فإن جيش االحتالل يتعامللكوخافووفقا    ضربها.
 أخطرها التهديد النووي المحتمل.

 12/6/2022الجزيرة.نت، 



  
 
 
 

 

ص            13   5856 العدد:              6/13/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 تدين قرار النرويج وضع وسم على منتجات المستوطنات اإلسرائيلية  "إسرائيل" .20
إسرائيل   ال  يومدانت  قرار  مميِ السبت  النرويجية وضع عالمة  المستوطنات حكومة  منتجات  على  زة 

على القرار الذي ينص أيضا على وضع    -في بيان -ورّدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية    ائيلية.اإلسر 
عالمة مميزة لألراضي المحتلة، معتبرة أنه "سيؤثر سلبا على العالقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، 

 إسرائيل والفلسطينيين". األخيرة في تعزيز العالقات بين وكذلك على أهمية 
 12/6/2022الجزيرة.نت، 

 
 ديدة لقوات االحتالل على طول "خط التماس" في الضفة قيادة ج .21

قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي، تشكيل قيادة لواء مهمات )لواء في الجيش(، للعمل على منع عبور  
 .48ـناطق الالفلسطينيين من منطقة خط التماس بالضفة الغربية المحتلة إلى م

وقال جيش االحتالل في بيان صدر عنه إن تشكيل القيادة الجديدة يأتي ضمن "الجهد العام لزيادة 
الحماية على طول خط التماس لمنع المتسللين من عبور خط التماس في منطقة مكابيم" شمال غرب 

القدس.م االحتالل  دينة  لقوات  التابعة  العسكرية  الكتائب  من  الجديدة  القيادة  في    وتتشكل  والعاملة 
 القطاع. 

 12/6/2022، 48عرب 
 

 أورباخ يعتزم دعم حل الكنيست في القراءة التمهيدية  .22
يعتزم عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، دعم مشروع قانون يقضي بحل الكنيست في 

الحالي الكنيست  من  يمينية  حكومة  تشكيل  إلى  الرامية  الجهود  الستنفاذ  تمهيدا  تهميدة،  قبل قراءة  ة 
 ة مشاكل الكتل االئتالفية.التوجه إلى انتخابات جديدة في حال فشل محاوالت تسوي 
األحد، في أعقاب االجتماع الثاني الذي   يومجاء ذلك بحسب ما أورد موقع "والال" اإللكتروني، مساء  

االئتالفية  ليوم، في ظل الخالفات  يعقده أورباخ مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، خالل ا
 بحل الحكومة. التي تهدد 

وبحسب التقرير، فأن أورباخ عرض على بينيت دعم قانون حل الكنيست في قراءة تمهيدية، وذلك 
 بهدف إتاحة الفرصة لتشكيل حكومة يمينية بديلة في الكنيست الحالية دون إجراء انتخابات. 



  
 
 
 

 

ص            14   5856 العدد:              6/13/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

تنجح   لم  إذا  أورباخ،  لخطة  حووفًقا  يدعم  فسوف  الخطوة،  والعشهذه  الرابعة  الكنيست  في ل  رين 
 القراءتين الثانية والثالثة أيًضا، على أن يعارض مشروع القانون في القراءة األولى. 

والهدف من هذا المخطط هو أن ينشق أحد أعضاء الكنيست من كتلة رئيس حزب "يش عتيد"، يائير  
لحكومة لى، كي يبقى بينيت رئيسا  قط الحكومة بالقراءة األو لبيد، عن االئتالف خالل هذه الفترة وُيس

 انتقالية. 
االتفاق   مع  يتعارض  ال  التمهيدية  القراءة  في  الكنيست  حل  لصالح  التصويت  أن  التقرير  وأوضح 
األولى، سيؤدي   القراءة  القانون في  دعم  الكنيست رسميا عبر  إجراءات حل  وأن إطالق  االئتالفي، 

 إلى انتقال لبيد إلى منصب رئيس الحكومة. 
 12/6/2022، 48عرب 

 
 سارة نتنياهو لـ "أولمرت": أنا لست مريضة نفسي ا .23

نتنياهو بنيامين  السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  المعارضة  زعيم  زوجة  نتنياهو  سارة  عن  أبدت   ،
عقدت ضمن   جلسة  الوزراء غضبها خالل  رئيس  األخير ضد  عائلة  رفعتها  التي  التشهير"  "قضية 

 لفية اتهامهم بـ "اإلصابة بمرض نفسي/ الجنون". األسبق إيهود أولمرت على خ
وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه عندما وجه سؤال لنتنياهو من محامي الدفاع عن أولمرت حول  

النفس للعالج  أدوية  تتناول  سارة  كانت  إذا  فوًرا  فيما  سارة  تدخلت  فيما  بشدة،  ذلك  بنيامين  نفى  ي، 
 يطلب منها محامي عائلتها الصمت.   وقالت: أنا لست مريضة نفسًيا، قبل أن

وقالت سارة الحًقا في شهادتها بالقضية، أنها باألساس طبيبة نفسية لألطفال وتتعامل معهم بتعاطف  
يجب أن يخجلوا .. إنهم يصنفون الناس  كبير، مضيفًة في حديث وجهته ألولمرت: "هؤالء الناسب  

 بشكل سلبي". 
 12/6/2022قدس، القدس، ال

 
 الشهر الماضي  وقتا   50لألقصى ومنع رفع األذان في اإلبراهيمي  اقتحاما   22األوقاف:  .24

اقتحاما للمسجد األقصى من قبل قوات    22قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إنها وثقت  :  رام هللا
  50االحتالل والمستوطنين خالل شهر أيار الماضي، فيما تم منع رفع األذان في الحرم االبراهيمي  

التاسع والعشرين  و   وقتا. أوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري، أن أكبر عدد لالقتحامات ُسّجل في 
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من   أكثر  األقصى  المسجد  اقتحم  حيُث  أيار،  شهر  احتفال    1,700من  مع  تزامنًا  مستوطن، 
 المستوطنين بذكرى احتالل الشطر الشرقي للقدس وأدى بعضهم "سجودهم الملحمي".

 13/6/2022الفلسطينية )وفا(،  اتوكالة األنباء والمعلوم
 

 اإلبراهيمي  للمسجدانهيار وتشققات في أحد المباني المالصقة  .25
تعرض مبنى مالصق للحرم اإلبراهيمي الشريف لتصدعات وانهيار جزئي جراء منع قوات :  الخليل

 ليل الخوقال مدير عام أوقاف    االحتالل أوقاف الخليل من إجراء عمليات ترميم في الحرم ومحيطه.
نضال الجعبري، إن المبنى المقابل والمالصق للحرم حدثت فيه تشققات وانهيار جزئي نتيجة لمنع  
االحتالل من إعماره والمباني المحيطة به، محذرا من أن هذه الممارسات واالعتداء على الحرم بإقامة  

 نقاط لجيش االحتالل فوقه تشكل خطورة عليه. 
 12/6/2022ة )وفا(، ينيلسطوكالة األنباء والمعلومات الف

 
 بجراح أصيب بها في اقتحام االحتالل بلدة يعبد بجنين  استشهاد أسير محرر متأثرا   .26

قوات  اقتحام  في  أصيب  الذي  عمارنة،  سميح  المحرر  الفلسطيني  األسير  السبت  يوم  استشهد 
مطلع   الغربية  بالضفة  جنين  جنوبي  يعبد  بلدة  اإلسرائيلي  الجااالحتالل  وأعلنت   ري.يونيو/حزيران 

عاما( متأثرا بإصابته    37"استشهاد الشاب سميح عمارنة )  -في بيان لها-وزارة الصحة الفلسطينية  
عند   )شمال("  بجنين  يعبد  بلدة  في  أيام  قبل  االحتالل  برصاص  بها  أصيب  التي  الخطيرة  بجراحه 

 اقتحام قوات إسرائيلية البلدة لهدم منزل فلسطيني. 
 11/6/2022.نت، الجزيرة

 
 القادري مضربان عن الطعام الزبيدي و يرا "الهروب العظيم" سأ .27

بالص: الطعام    محمد  عن  المفتوح  إضرابه  أمس،  جنين،  مخيم  من  الزبيدي  زكريا  األسير  يواصل 
العواودة ورائد ريان،  الطعام خليل  المضربين عن  التوالي تضامنًا مع األسيرين  السادس على  لليوم 

درة من بير الباشا جنوب جنين، إضرابًا  ب محمود أحمد القادري غواواصل األسير المعزول يعقو فيما  
مماثاًل لليوم الحادي عشر على التوالي للمطالبة باسترجاع كافة حقوقه التي سلبتها منه إدارة سجن  

 "أوهلي كيدار".
 13/6/2022، األيام، رام هللا
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 ينظم وقفة دعم مع جنين ومخيمها 48وفد من أراضي الـ .28
الـوفد  نظم  :  جنين أراضي  ومن  القدس  مدينة  جنين  48من  مدينة  تضامنية مع  وقفة  السبت،  يوم   ،

عاقلة. أبو  شيرين  الصحفية  استشهاد  موقع  أمام  حنا،   ومخيمها،  هللا  عطا  المطران  الوفد  وترأس 
الشهيدة غفران وراسن العدالة ونشطاء، وذوو  أجل  أسيل  وصحفيون من  الشهيد  الخليل، وذوو  ة من 

، حيث قاموا بعد الوقفة بزيارة عدد من منازل األسرى  48ابة البطوف داخل أراضي الـ  عاصلة من عر 
المحافظة. يستهدف جنين    والشهداء في  والذي  االحتالل  قبل  المنظم من  بالعدوان واإلرهاب  ونددوا 

 يخ بفضل تضحياتها. ومخيمها، مؤكدين أن جنين ستبقى دوما في ذاكرة التار 
 11/6/2022ت الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلوما

 
 تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين  "إسرائيل"دراسة:  .29

وانتهاك حقوقهم    احتلت دولة االحتالل اإلسرائيلي المرتبة األولى عالمًيا في قتل الصحفيين :  واشنطن
  ركا. ( في أميCountercurrentsومالحقتهم، وفًقا لدراسة تفصيلية نشرتها منظمة )التيارات المضادة  

وضمن هذا الترتيب تحل اسرائيل أواًل على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى  
ت الدراسة بأنه "على أساس  وأفاد   تشهد حروًبا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات واإلجرام.

تل الصحفيين على يد ماليين من السكان سنوًيا، فإن ق  10عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل    متوسط
مرة مما    73.4نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة  

العالم ككل". صحفًيا فلسطينًيا خالل    55اإلسرائيلي  ، قتل االحتالل  2000ومنذ العام    هو عليه في 
 . قيامهم بعملهم الصحفي

 11/6/2022)وفا(،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 ال يشعرون باألمان فلسطينيي الداخل% من  75: دراسة .30
أبيب: أن    تل  إلى  جديدة  دراسة  )فلسطينيي    75أشارت  العرب  المواطنين  من  المائة  ال  48في   )

جرائم   تفاقم  مع  وذلك  باالنفالت،  المنظم  واإلجرام  بالتقاعس  الشرطة  ويتهمون  باألمان،  يشعرون 
عربي في إسرائيل، كان آخرها ما وقع، أمس األحد، في حيفا؛ حيث قام مواطن  العنف في المجتمع ال

وجاء في الدراسة التي أجرتها    قبل يوم من خطبة ابنتهما.  خمسيني بقتل زوجته، وحاول االنتحار،
كلية العلوم المجتمعية في جامعة حيفا، أن المواطنين العرب فقدوا الثقة تمامًا بالشرطة اإلسرائيلية،  

أن هناك ويت بينت  قد  الشرطة  للجريمة في صفوفهم. وكانت إحصائيات  المقصود  باإلهمال  همونها 
شخصًا منذ مطلع    33في المائة. فقد قتل    40في المجتمع العربي، بنسبة    انخفاضًا في عدد القتلى
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في  في الفترة نفسها في السنة الماضية. وهذا يدل على تحسن ما    47السنة، بينما بلغ عدد الضحايا  
  33معالجة الشرطة لألمور. ولكن من جهة ثانية، فإن الجرائم ال تزال تقع بوتيرة عالية. ومن مجموع  

 من المجرمين.  8ل، لم تصل الشرطة إلى تفكيك رموز معظمها، ولم تعثر سوى على جريمة قت
 13/6/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 عام الماضيالبالضفة والقدس مسكن ا ومنشأة   1,032االحتالل يهدم  .31

المحتلة االحتالل  :  القدس  قوات  هدم  العربية،  الدراسات  لجمعية  التابع  األراضي  أبحاث  مركز  وّثق 
وقال المركز   مسكًنا ومنشأة بالضفة الغربية والقدس خالل العام الماضي.  1,032اإلسرائيلي حوالي  

التي هدمت   المساكن  "عدد  إن  له:  تقرير  لتشريد    361في  أدى  ما  منهم    1,834مسكنا   954فرًدا، 
منشأة مختلفة )زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية( كان    671يما تم هدم  طفال، ف

وأضاف أن "أكثر المحافظات    من اإلناث".  1,800طفل، و  2,6002600فردا منهم    5,455ينتفع منها  
هدم   حيث  طوباس،  محافظة  هي  الهدم  عمليات  من  محافظة  مسكنا    297استهدافا  تليها  ومنشأة، 

وأشار    مسكنا ومنشأة".  139و  143مسكنا ومنشأة، ثم محافظتا الخليل وبيت لحم    274بهدم    القدس
هدم   تم  حيث  األغنام،  منشآت  كانت  بالهدم  استهدافا  األكثر  المنشآت  أن  إلى  بركسا   216المركز 

  بئرا أو خزانا   93يث تم هدم  رأس من األغنام، كذلك البار الزراعية ح  16,400كانت تؤوي أكثر من  
 دونم. 1,800للمياه كانت مصدرا لري 

 12/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مسؤول أميركي سابق يحذر من زيادة القوات المصرية في سيناء  .32

السعيد   -واشنطن  اللوبي    :إيهاب  تتبع  بحثية  منظمة  مع  الن  يعمل  سابق  أميركي  مسؤول  حذر 
أميركا، في  أمن    اإلسرائيلي  على  مباشرا  تهديدا  تشكل  قد  في مصر  مستقبلية  تغييرات  أي  أن  من 

أعداد  تزايد  إلى  هناك  العنف  تصاعد  أدى  أن  بعد  وذلك  في شبه جزيرة سيناء،  إسرائيل خصوصا 
المص العسكرية  القوات  السالم  وتركيبة  التفاقية  األمنية  البنود  في  به  مسموحا  يكن  لم  بشكل  رية، 

وقال ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد    .1979الموقعة عام  اإلسرائيلية المصرية  
األدنى   الشرق  لسياسات  غير    -واشنطن  تعاونا عسكريا  هناك  إن  المعهد مؤخرا،  تحليل وزعه  في 

غير أنه حذر    سرائيل في سيناء شمل دعما جويا إسرائيليا للعمليات المصرية.مسبوق بين القاهرة وإ
ته من أن هذا التقارب جعل إسرائيل تسمح بدخول قوات عسكرية مصرية مسلحة في  في الوقت ذا

سيناء ما عده انتهاكا لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسالم بين مصر وإسرائيل التي وقعها الرئيس األسبق  
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السا حدود  أنور  في  إال  سيناء،  في  المصري  الجيش  حركة  حرية  واضح  بشكل  تحظر  والتي  دات، 
 ة وبأسلحة خفيفة وبموافقة إسرائيلية مسبقة فقط.ضيقة للغاي

 11/6/2022الجزيرة.نت، 
 

 لبنان لن يكون وطنا  بديال  لالجئين الفلسطينيين : الفلسطيني –جنة الحوار اللبناني  رئيس ل .33

اللبناني :  بيروت  الحوار  لجنة  رئيس  مع  هولي،  أبو  أحمد  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس    -ناقش 
الحس  باسل  لقائهما    ن،الفلسطيني  خالل  القضايا  من  مجلس  عددا  مقر  في  السبت،  الوزراء يوم 

الحكومي(.  )السراي  وتمسكه    اللبناني  الالجئين  لتوطين  الرافض  المبدئي  لبنان  موقف  الحسن  وأكد 
بحق عودتهم الى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل العادل لقضيتهم، مشددا على أن 

يكون   لن  الفلسطينيين.لبنان  لالجئين  بدياًل  م  وطنًا  رغم  لبنان  أن  تحديات وأضاف،  من  تواجهه  ا 
والعمل  الفلسطينية  المخيمات  في  الالجئين  لخدمة  بكل جهد  يعمل  أنه  اال  كبرى  اقتصادية  وأزمات 

قضاياهم. متابعة  اللبناني   على  الحوار  لجنة  أّن  على  الحسن  الدراسات    -وشدد  أنجزت  الفلسطيني 
ن الفلسطينيين في لبنان الورقية  لموافقات الالزمة من مؤسسات الدولة، لتغيير بطاقة الالجئي الفنية وا

 إلى ممغنطة، والبدء في اصدارها سيكون قريبًا. 
ورفض المسؤوالن تصريحات مفوض عام االونروا فيليب الزاريني حول توسيع وتعزيز الشراكات مع  

ا لالجئين  الخدمات  لتقديم  االممية  وطالبا المنظومة  اشرافها،  وتحت  االونروا  عن  نيابة  لفلسطينيين 
 ض العام بالعدول عنها.المفو 

 11/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 عاما 15ألف مرة خالل  22خرقت األجواء اللبنانية  "إسرائيل"تقرير:  .34
ن الحربي اإلسرائيلي خرق األجواء  "، أن الطيراairpressure.infoذكر تقرير نشر على موقع":  رام هللا

وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعالم غربية، فإنه    .2007ألف مرة منذ عام    22اللبنانية أكثر من  
للبنان أكثر من ثمانية آالف   15خالل   المقاتلة اإلسرائيلية المجال الجوي  عاما، اقتحمت الطائرات 

التقرير، بحسب ما نشرته "روسيا اليوم" أن سالح    وأضاف  ألفا.  13  -مرة، والطائرات بدون طيار  
لبنان ومنطقة   اللبنانية وقام برحالت استطالعية فوق جنوب  الجو اإلسرائيلي خرق بانتظام األجواء 

 البقاع ووسط البالد.
 13/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 



  
 
 
 

 

ص            19   5856 العدد:              6/13/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 مشروع تحسين دقة صواريخ "حزب هللا"  اإلسرائيلي في سورية يستهدفالتصعيد قناة عبرية:  .35
مجادلة مطار  :  محمود  في  اإلسرائيلية  االستهدافات  دائرة  توسيع  أن  األحد،  صحافي،  تقرير  ذكر 

دمشق الدولي، يأتي في ظل رصد األجهزة األمنية اإلسرائيلية محاوالت إيرانية حثيثة لنقل تجهيزات 
الص تحويل  في  ع تستخدم  إلى صواريخ  العادية  إلى سورية.واريخ  الدقة  الذي    الية  التقرير  وأضاف 

للقناة   اإللكتروني  الموقع  أن    12أورده  ترى  اإلسرائيلية  األمن  "أجهزة  أن  اليوم،  مساء  اإلسرائيلية، 
اإليرانيين كثفوا جهودهم في الفترة األخيرة إلدخال أسلحة ‘كاسرة للتوازن‘ إلى سورية عبر الخطوط  

 وية المدنية". الج
 12/6/2022، 48عرب 

 
 الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين ترفض نقل تفويض "األونروا" ألي وكالة أخرى  .36

وكالة   :بيروت  ألي  "األونروا"  تفويض  نقل  الفلسطينيين،  لالجئين  المضيفة  العربية  الدول  رفضت 
نان ممثال  جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته الدول المضيفة، األحد، في بيروت، برئاسة لب أخرى.

وسوريا،   األردن،  من:  وفود  ومشاركة  الحسن،  باسل  الفلسطيني  اللبناني  الحوار  لجنة  برئيس 
أعماله، وفلس جدول  على  المدرجة  القضايا  االجتماع  وبحث  العربية.  الدول  وجامعة  ومصر،  طين، 

ير اللجنة ، وتطو 2022نيسان    23والذي تضمن رسالة المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني بتاريخ  
شيف االستشارية، وتجديد تفويض "األونروا" في نهاية العام، ومطالب اتحاد العاملين، ومشروع األر 

االلكتروني. ورفضت الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين أية إجراءات أو محاوالت تستهدف  
بعض المنظمات الدولية    (، من خالل قيام1949)  302تفويض "األونروا" الممنوح لها بموجب القرار  

 بمهام "األونروا" نيابة عنها، أو التحّول في وظيفتها. 
"األ  التزام  ذات  وأكدت ضرورة  المضيفة في أي خطوات  الدول  المسبق مع ممثلي  بالتنسيق  ونروا" 

حقوق   مستوى  على  أو  وتطويرها،  "األونروا"  خدمات  مستوى  على  سواء  الالجئين،  بقضية  صلة 
  800الدور الحيوي الذي تقوم به "األونروا" في خدمة ما يزيد عن خمسة ماليين و  وأكدت     الالجئين.

ت  وما  فلسطيني،  الوفاء ألف الجئ  إلى  المانحة  الدول  داعية  المنطقة،  استقرار في  شكله من عامل 
المالية تجاه دعم ميزانية "األونروا"، وتقديم تمويل إضافي. وطالبت، أيضا، األمين العام    بالتزاماتها 
لألمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من األمم المتحدة إلى "األونروا"، بما يغطي العجز المالي 

 الذي تواجهه. 
 12/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 تعلن إحباط محاولة اختطاف سياح لها في تركيا على يد إيران  "إسرائيل" .37
م عبرية متطابقة، مساء األحد، أن جهاز الموساد أحبط محاولة  ذكرت وسائل إعال:  ترجمة خاصة

وبحسب موقع واي نت    وذلك بالتعاون مع المخابرات التركية.اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا ،  
العبري، فإن مسؤول إسرائيلي أكد النبأ وأن عملية إحباط الهجوم وقعت قبل نحو شهر، مشيًرا إلى أن  

ويأتي الكشف عن ذلك   في المحاوالت اإليرانية لمهاجمة إسرائيليين في الخارج.هناك تصعيد مؤخًرا  
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي تحذيًرا بشأن السفر إلى تركيا خشية من    بعد أسبوعين من إصدار

هجمات انتقامية إيرانية الغتيال شخصيات كبيرة في الحرس الثوري قتلت مؤخًرا في عمليات غامضة  
 قوف إسرائيل خلفها.ويشتبه بو 

 12/6/2022، القدس، القدس
 

 يدا ألمن المنطقة رادارات بدول خليجية تهد  "إسرائيل"نشر عّد إيران ت .38
جزيرة   من  تصريح  في  تنكسيري،  رضا  علي  اإليراني  الثوري  الحرس  في  البحرية  القوات  قائد  قال 

قدم في المنطقة يعتبر تهديدا  ُطـْنـب الكبرى أمس السبت، إن السماح إلسرائيل بأن يكون لها موطئ  
بذلك. تسمح  التي  وللدولة  كلها  المنطقة  في  واالستقرار  ت  لألمن  أن  وتأتي  بعد  تنكسيري  صريحات 

القناة  اإلمارات    12-كشفت  بينها  بالمنطقة،  دول  في  رادار  منظومة  نشر  الجيش  أن  اإلسرائيلية 
 والبحرين. 

كان   تنكسيري  أن  إيرانية  إعالم محلية  المتمركزة في  وذكرت وسائل  للوحدات  تفقدية أمس  في زيارة 
التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني، كما تفقد  جزيرة طنب الكبرى، وأنه تحقق من حالة  

الجزيرة. في  القتالية  السماح    الجاهزية  إن  الثوري  بالحرس  البحرية  القوات  قائد  قال  الزيارة،  وخالل 
ة يشكل تهديدا ألمن المنطقة، محذرا بعض الدول "الشقيقة" بوجود إسرائيل على أراضي دول مجاور 

 حسب تعبيره. من العالقة مع إسرائيل، 
 12/6/2022الجزيرة.نت، 

 
 " إسرائيل " قبل خفض العالقات مع  االنتظار  منه    طلب ت عباس و تلتقي  كية  ي ر ارجية األم مساعدة وزيرة الخ  .39

الخدت  أك وزيرة  األمساعدة  الشرق  لشؤون  األميركية  ليفارجية  باربرا  لدنى،  خالل  الرئيس  قائها  ، 
تزام إدارة الرئيس بايدن، بحل الدولتين، وأن مهمة وفدها هذا  الالفلسطيني محمود عباس في رام هللا،  

هو التحضير لزيارة الرئيس األميركي الذي يرغب في لقاء عباس، وبحث تعزيز الشراكة والعالقات 
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تصعيد في المنطقة واالنتقال إلى األفق السياسي. وقالت الفلسطينية األميركية، وإيجاد سبل وقف ال
ا حريصة على خلق البيئة المناسبة وإعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة ليف لعباس، إن إدارته

 كافة، وطلبت منه انتظار وصول بايدن.
 13/6/2022شرق األوسط، لندن، ال

 
 يطا في الضفة الغربية سكان مسافر جير ته أييدتمحكمة إسرائيلية  بقرار   تنديد أممي وأوروبي .40

فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، خطر التهجير إلفساح    1200يواجه نحو  
المجال لمنطقة إطالق نار للجيش، بعد معركة قانونية استمرت عقودًا وانتهت الشهر الماضي في  

د األوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على  نددت األمم المتحدة واالتحاو   أعلى محكمة إسرائيلية.
ن »إنشاء منطقة إطالق  وقف عمليات الهدم والتهجير. وقال المتحدث باسم االتحاد األوروبي، في بيا

 نار ال يمكن اعتباره ›سببًا عسكريًا إلزاميًا‹ لنقل السكان الواقعين تحت االحتالل«. 
 13/6/2022شرق األوسط، لندن، ال

 
 لإلسراع في تحصيل فلسطين لترددات الجيل الرابع "ئيلإسرا"لي لالتصاالت يدعو االتحاد الدو  .41

على   للضغط  الدولية  الجهود  استمرار  زهاو،  هولين  لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  العام  األمين  أكد 
 الجانب االسرائيل للسماح والتسريع بتشغيل ترددات الجيل الرابع في األراضي الفلسطينية. 

خال زهاو  هامش  وأشار  على  سدر  اسحق  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  مع  اجتماعه  ل 
العالمي   االتصاالت  لتنمية  العالمي  المؤتمر  الفلسطيني في  الوفد  االتحاد    2022مشاركة  بدعوة من 

كافة   الجهات  مع  والحديث  بالتواصل  االتحاد  التزام  الى  رواندا،  في  المقام  لالتصاالت  الدولي 
مو  على  األراضي  للحصول  في  خدماتها  وتشغيل  المعدات  وإدخال  الترددات  لتحصيل  شاملة  افقات 

 الفلسطينية. 
 13/3/2022 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " القضية الفلسطينية هي أقدس قضية للبشرية"الرئيس الفنزويلي:  .42

مادورو نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  مع    ،قال  تلفزيونية  مقابلة  )قناة  خالل  في/  تي  /إيسبان  قناة 
تابعة لشركة اإلذاعة العامة اإليرانية("،   باللغة اإلسبانية،  تَُبث  الفلسطينية هي  إتلفزيونية  ن "القضية 
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السم الديانات  مهد  هي  المحتلة  "فلسطين  وأن  للبشرية"،  قضية  أهمية  أقدس  األكثر  الثالث  اوية 
 . ، وهذا يكفي لإلعجاب بفلسطين"للبشرية"، وأن "كل األنبياء التاريخيين مروا بها

وإظهار    اإلسرائيلية،  الجرائم  وإدانة  الفلسطينية،  للقضية  البوليفارية  األمة  دعم  بـ"استمرار  وتعهد 
الصوت الفلسطيني أمام مجلس األمن الدولي، ومواكبة الشعب الفلسطيني في إعادة توحيد نضاالته  

 وتنظيماته".
 12/6/2022المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ن قتل شرين أبو عاقلة تحقيق لـ"واشنطن بوست": جيش االحتالل االسرائيلي م  .43

اكدت صحيفة واشنطن بوست األمريكية، أن جنديا تابعا لجيش االحتالل االسرائيلي هو من أطلق 
 .النار وقتل الزميلة الصحفية شرين أبو عاقلة

ال  اوفندت  نتائجه  ونشرت  أجرته  موسع  تحقيق  على  بناء  موقعها  صحيفة  على  األحد،  مس 
مقطع فيديو للواقعة والعديد من المنشورات    50اإللكتروني، الرواية االسرائيلية، وراجعت فيه أكثر من  

لموقع  حّي  فحص  عمليتي  أجرت  كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  نشرها  تم  التي  والصور 
رم لتحليل أصوات الطلقات ة المحيطة به، باإلضافة إلى تكليف خبير صوتي مخضالحادث والمنطق

 النارية. 
 13/3/2022 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أمام ألبانيا "إسرائيل"صافرات استهجان في أثناء عزف نشيد  .44

واجهت جماهير المنتخب األلباني عزف النشيد اإلسرائيلي بصافرات استهجان، قبيل انطالق المباراة  
  ري األمم األوروبية يوم الجمعة.أمام منتخب بالدهم في دو 

فترة عزف   الصافرات خالل  مع  الصوت  تتعمد رفع  وهي  األلبانية،  للجماهير  فيديو،  مقطع  وأظهر 
 ى جانب إشارات خارجة للكاميرات.نشيد االحتالل اإلسرائيلي، إل

 12/6/2022، 21عربي  موقع
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 لوفاة الرئيس محمود عباساليوم الثاني  .45
 حسام الدجني 

الرئيس محمود عباس مرسوًما رئاسيًّا بتعيين حسين الشيخ أميًنا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة  أصدر  
التنفيذية، ولسان حال الرئيس عباس يقول:  التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أرفع منصب في اللجنة 

 طارئ بعد أن بلغت من الكبر عتيًّا. إنني أرشح الشيخ خلًفا لي في حال حدث أي 
الق في  هذا  عباس  محمود  الرئيس  خليفة  هو  الشيخ  حسين  أن  يعني  المراقبين  نظر  وجهة  من  رار 

فتح   حركة  ورئيس  الفلسطينية  السلطة  ورئيس  التنفيذية  اللجنة  رئيس  وهي:  يتوالها  التي  المناصب 
هذا هل  المطروح  والسؤال  األمنية.  لألجهزة  العام  أواًل    والقائد  الفلسطيني  الشعب  من  مقبول  التوجه 

أبرز وم وما  الثامن؟  المؤتمر  بتأجيل  يجري  ما  عالقة  وما  ثانًيا؟  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  ن 
 السيناريوهات التي قد تحدث في اليوم الثاني لوفاة الرئيس محمود عباس؟ 

حسين الشيخ لمنصب رئيس المنظمة  الموقف المحتمل لشعبنا الفلسطيني من احتمالية تقلد    -أوال  
 والسلطة:
اء الشعب الفلسطيني العظيم يقبل أن يكون رئيسه منتخًبا وفقط، وعليه ال أظن أن أحًدا يقبل  أغلب أبن

بأن يقوده رئيس يأتي عليهم عبر إمالءات حزبية فلسطينية أو إقليمية أو دولية، أما موقف اللجنة  
القبول أغلب  ولكن في باطنه يطرح سؤال لماذا حسين؟ ولسان حال    المركزية فقد يكون في ظاهره 

يطرح   تنافسي  صراع  يبدأ  وهنا  أجدر،  أنا  يقول:  األمنية  األجهزة  وقادة  المركزية  اللجنة  أعضاء 
 سيناريوهات مختلفة سنأتي على ذكرها في ختام المقال. 

 خ منصب الرئيس: احتمالية عالقة تأجيل المؤتمر الثامن بترتيبات تقلد حسين الشي -ثاني ا
ر الثامن لحركة فتح وعليه تم تأجيله مرتين، وربما ال يعقد قبل  في تقديري أن هناك خشية من المؤتم

المنصب   لهذا  الشيخ  حسين  تنصيب  تضمن  التي  الترتيبات  أي -إتمام  إلى  يستند  ال  تقدير  هذا 
ناعًما ديمقراطًيا لو    ولكنه مرجح ما لم يحدث العكس، ألن الرئيس عباس يخشى انقالًبا   -معلومات 

يادة الوسطى التي تشهد حالة غليان في ظل تراجع شعبية فتح ومؤشرات  عقد المؤتمر الثامن من الق
بيرزيت(، وعليه يرجح أن يكون تأجيل المؤتمر إلى ما -األطباء  -ذلك االنتخابات األخيرة )المحلية  

لقة بمكانة حسين الشيخ، أو أن يكون المؤتمر  بعد التأكد من النتائج التي تمنح الترتيبات األخيرة المتع
كليف حسين الشيخ بالرئاسة، وفي هذا الحالة يبدأ السيد حسين بخطوات وإصالحات جوهرية  بعد ت

تمس شعبنا الفلسطيني عموًما، الكادر الفتحاوي على وجه الخصوص، مثل: )اتخاذ قرارات صرف  
الشؤو  ومخصصات  المالية  والمستحقات  كاملة  والحوافز  الرواتب  الرتب  واعتماد  مجال  -ن  وفتح 
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ومحاربة الفساد إلخ(. ثم بعد ذلك يدعو للمؤتمر الثامن الذي يضمن فوزه بمنصب  -شباب لتعيينات ال
 رئيس الحركة حسب ما يعتقد. 

 أبرز السيناريوهات لليوم الثاني لوفاة الرئيس محمود عباس:  -ثالث ا
بوفاة    سيل التعازي والمواساة لشعبنا من الداخل والخارج  بعد االنتهاء من دبلوماسية الجنازات، ونشر

الرئيس محمود عباس وذكر أبرز المحطات السياسية في حياته، ومع انتهاء اليوم األول، يبدأ بروز 
 السيناريوهات التالية:

 . سيناريو اللجوء للقانون األساسي المعدل:1
التشريعي وهو الدكتور عزيز دويك من  ينص على تقلد منصب الرئيس لستين يوًما رئيس المجلس  

ذا تحدٍّّ كبير للمجتمع الدولي، وهو ما يفسر دوافع قرار المحكمة الدستورية بتأييد  حركة حماس، وه
مرسوم الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي، حتى ال يكون هذا السيناريو ممكًنا وعليه ووفًقا لهذا 

 السيناريو سنحاكي المشهد بما يأتي: 
التنفيذ   اإلعالم اللجنة  عن  بياًنا  ينشر  الفلسطيني  فتح  الرسمي  لحركة  المركزية  اللجنة  وبحضور  ية 

يتضمن التي: إنه في ظل قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي فإن الجميع وافق على  
روحي   الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس  إما  اختيار  ويتم  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  منصب  تقلد 

ى أن تجرى انتخابات رئاسية في غضون  ح، أو رئيس المحكمة الدستورية محمد الحج قاسم، علفتو 
فتح   وأيًضا حركة  الرئيس عباس  وتطلعات  يقضي على طموحات  السيناريو ربما  يوًما. وهذا  ستين 

التيار اإلصالحي( خلف مرشح ينافس مرشح  -اليسار  -ألنه يحتمل مشاركة خصوم الحركة )حماس  
 حركة فتح. 

عب يوًما  ستين  لمدة  الرئيس  بمنصب  حماس  تتمسك  دويك  وقد  عزيز  اعتذار  في  يتمثل  سيناريو  ر 
تمتلك  أنها  السيناريو  لهذا  وفًقا  حماس  وتتعاطى حركة  بحر،  أحمد  األول  للنائب  المنصب  وانتقال 

 الشرعية الدستورية في اتخاذ القرارات والمراسيم. 
 لطة والمنظمة: . سيناريو تعيين حسين الشيخ لقيادة الس2

ذ توجهات الرئيس عباس من حيث إعالن اإلعالم الرسمي بأن  هذا سيناريو مرجح وهو األسهل لتنفي
القرار   فإن  المعدل  األساسي  للقانون  واللجوء  االنتخابات  تعثر  ظل  في  القادمة  المرحلة  يقود  من 

 بموافقة اللجنة التنفيذية والمركزية لحركة فتح هو حسين الشيخ. 
محكمة الدستورية تفسر صوابيته وأنه  ذلك بتصويت المجلس المركزي على القرار، وربما ال  وقد يغلف

 يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. 
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 . سيناريو الفوضى:3
ليس بعيًدا أن يغيب العقل وتظهر العضالت لحسم المشهد لصالح تيار معين يمتلك المال والسالح،  

نكون على موعد مع  ت، ولكل تيار توجهاته وأسبابه، ولكن في المحصلة  ويرفض أي من السيناريوها 
 الفراغ والفوضى، وهو سيناريو مكلف على الجميع بما فيه االحتالل اإلسرائيلي. 

 . سيناريو الهبة الشعبية: 4
بموجبه تخرج جماهير شعبنا لحماية الدستور، والمطالبة بانتخابات حرة في كل المؤسسات السياسية،  

السينا أفضل  ويبقى  القبول  أو  بالقمع  يقابل  ربما  من  وهذا  ألي  المرجح  السيناريو  وهو  ريوهات 
 . 3أو  2السيناريوهات السابقة، ألن صمت الشعب وعدم اكتراثه يرجح سيناريو 

ى ال ندخل تيًها سياسيًّا جديًدا يأخذ الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى مآالت  الخالصة: حت
الحل األمثل يبدأ من عند الرئيس    قد تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني، وبالسلم المجتمعي. أرى أن

 .وهو على قيد الحياة عبر العمل على إحدى مسارين، األول: الدعوة إلى انتخابات عامة وشاملة
األساسي   القانون  في  جديد  لتغيير  التشريعي  المجلس  حل  ظل  في  المركزي  المجلس  دفع  الثاني: 

برلمانيًّا،  نظاًما  الفلسطيني  السياسي  النظام  يصبح  لرئيس    بموجبه  الرئيس  صالحيات  كل  وتنقل 
 الحكومة ويبقى مكانة الرئيس محفوظة كرئيس فخري للشعب الفلسطيني إلى حين وفاته. 

 12/6/2022، ن الينفلسطين أو
 

 عّباس وحسين الشيخ .. اإلشاعة وغياب الشفافية  .46
 داود كّتاب

إشاعات وفاة شخصية من أهم الدروس في عالم الصحافة عدم االنجرار وراء الشائعات، وخصوصًا  
معروفة. ومن شروطٍّ وضعتها لنفسي، قبل نشر معلومة عن وفاة شخصية عامة، ضرورة أن يكون  

مستندًا إلى بيان من جهة رسمية، أو شخص مقّرب جدًا من المتوفى، والشرط األهم ضرورة  الخبر  
يمتنع الصحافي عن  معرفة اليوم والساعة والدقيقة للوفاة. في غياب تلك الشروط، من المفترض أن  

 النشر.
قع في  لألسف، وقع صحافيون ومحّررون عديدون في فخ النشر المبّكر. ورأينا وسائل إعالم كبرى ت 

الخطأ   في  بعضهم  يقع  والن  الحسين،  والملك  ياسر عرفات  للرئيس  األخيرة  األيام  في  الخطأ  ذلك 
الصحافي ووسيلة اإلعالم، ولكنه  نفسه في ما يتعلق بالرئيس محمود عّباس. وتكرار الخطأ مسؤولية  

ا والحالة  واألمراء  والملوك  الرؤساء  بشأن مرض  الكتمان  سياسة  منطقتنا،  في  لهم.  يعكس،  لصحية 
نحو  العزوف  أيضًا  ُيالحظ  الشرقي،  مجتمعنا  ففي  العادية.  الحياة  في  حتى  ينطبق  نفسه  واألمر 
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أحياناً  تشمل  الخطيرة،  األمراض  موضوع  في  والكتمان  على    السّرية  حتى  التضليل،  أو  الكتمان 
 المريض الذي يجري إخفاء وضعه الطبي عنه "كي ال ينهار نفسيًا"! 

على هذه الظاهرة، في الشأن السياسي، باعتماد الشفافية، في ما يتعلق بكل مراحل ال بد من التغلب  
لجميع، بمن  الحالة الصحية للمسؤولين، ألن ذلك من حق المواطن. طبعًا، هناك خط رفيع بين حق ا

فيهم الرؤساء باألمور الخاصة، وحق الشعب في معرفة عامة للوضع الصحي للمسؤول الذي يمثله، 
 ان يصعب على األخير تأديته مهامه، وما إذا كان يتطلب العمل على إيجاد من يخلفه. وما إذا ك

الداخ الديمقراطية  العملية  غياب  بسبب  تعقيدًا،  أكثر  الفلسطيني  الحال  في  والخارجية.  الوضع  لية 
التهّرب   الفلسطينية  القيادة  الداخلية، كما وقد اختارت  الديمقراطية  من األحزاب والفصائل ال تمارس 

عام   منذ  منتخب  عّباس  محمود  الرئيس  سنوات.  منذ  العام  االنتخابي  تجِر 2015االستحقاق  ولم   ،
ال المجلس  على  نفسه  األمر  وينطبق  المنصب.  لتجديد  الشعب  إلى  عام  العودة  المنتخب  تشريعي 

م  . وقد كان الفلسطينيون على وشك انتخابات عامة قبل عام ونّيف، إال أنها ألغيت، بحجة عد 2016
من  المسيطر  الفصيل  تخّوف  كثيرين،  باعتقاد  اإللغاء،  سبب  فيما  بالتصويت،  للمقدسيين  السماح 

 خسارة في صندوق االنتخاب.
سبب الضبابية في موضوع االنتقال السلس في حال غياب ويزداد الحال الفلسطيني أيضًا تعقيدًا، ب

ي  التشريعي  المجلس  رئيس  أن  يحّدد  األساسي  فالقانون  يومًا،  الرئيس،  ستين  الرئيس  منصب  تولى 
، ولذلك فإنه غير معروف   2016يجري خاللها انتخاب رئيس جديد. لكن المجلس المنتخب عام   ُحلَّ

م الرئيس بمهامه. ويرى قانونيون أن المجلس الوطني هو  من سيكون الرئيس المؤقت، إن تعّذر قيا
يمكن   وبذلك  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  منه  انبثقت  هذا الذي  يمأل  أن  الوطني  المجلس  رئيس 

فّتوح، هو نفسه من كان رئيسًا مؤقتًا للسلطة  الفراغ. والغريب أن رئيس هذا المجلس حاليًا، روحي 
ياسر   2004عام   الرئيس  وفاة  لحركة    بعد  المركزية  اللجنة  وهو عضو  فّتوح،  سيتولى  فهل  عرفات. 

نشرت هيئة    لي على إتمام مهامه اليومية.فتح، المنصب مرة أخرى، في حال عدم قدرة الرئيس الحا
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( خبرًا مقتضبًا، عن أن الرئيس عّباس، بسبب وضعه الصحي، أوكل 

الرئاسية إلى عضو المكلَّف منصب   بعض مهامه  الشيخ،  التحرير، حسين  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
يعاني صحيًا، وسحبت "بي بي سي" الخبر. لكن   أمين السر، ثم نفى األخير بشّدة أن يكون الرئيس

الصالحيات   بعض  ُنقل  قد  كان  إذا  عّما  له  اإلجابة عن سؤال صحافيين  الشيخ عزف عن  حسين 
اإلعالم الرسمية بعد ذلك لقاء المبعوث األميركي هادي عمر في رام   الرئاسية إليه. وقد نشرت وسائل

 يعني ذلك فعاًل أن بعض المهام الرئاسية ُنقلت إليه؟  هللا مع وفد فلسطيني برئاسة حسين الشيخ، فهل
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يجب التعامل مع موضوع صحة مسؤول بشفافية، مع مراعاة الخصوصية لكل إنسان. لكن موضوع  
طينية أمر يعود للشعب الفلسطيني، ال للرئيس أو حركة فتح أو غيرهما. فهل من يرأس السلطة الفلس

 ن تعّذر إكمال الرئيس مهامه؟ سُيعطى المواطن الفلسطيني هذا الحق، إ
 13/6/2022العربي الجديد، لندن، 

 
 صواعق التفجير في المنطقة متوّفرة بكثرة .47

 طالل عوكل
رانيا، يتضح أن المسألة ال تتصل بعملية عسكرية  بعد ما يقرب من أربعة أشهر على الحرب في أوك

أوكرانيا إلى مصدر تهديد مباشر لألمن  خاصة، استدعتها السياسات األميركية، التي أرادت أن تحّول 
 القومي الروسي.

بالوكالة ضد دولة كبرى تحوز على ترسانة نووية هائلة   المتحدة وحلفاؤها يخوضون حربًا  الواليات 
معنى النسبي، ولذلك تّدعي اإلدارات الغربية، وتتوهم أن بإمكانها اإلطاحة بالدّب واقتصاد ضعيف بال

تدمير ق لو  الروسي، من خالل  الحرب حتى  العقوبات، والعزل، وإطالة  دراته االقتصادية من خالل 
 أدى ذلك إلى تدمير أوكرانيا، ولكي تظهر مفاعيل العقوبات بما يؤدي إلى هزيمة روسيا. 

سائل اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، مع ضّخ المزيد من األسلحة والذخائر النوعية،  حرب عالمية بو 
واصلة الحرب ألطول وقت ممكن، إلى أن تنجح العقوبات بانهيار االقتصاد  التي تمكن أوكرانيا من م

 الروسي الذي يبدي مقاومة عنيدة.
بكل قوة عن مكانتها وعن تدافع  المتحدة  الواليات  الواقع فإن  تسّيدت عليه    في  الذي  الدولي  النظام 
 .1989منفردة، منذ انهيار وتفكك االتحاد السوفييتي، وحلف "وارسو" العام 

وبالمقابل فإن روسيا ال تخفي أن من بين أهداف العملية العسكرية، تغيير النظام العالمي، نحو عالمٍّ  
ا إلبعاد  االستراتيجية،  العسكرية  قدراتها  وتوظيف  األقطاب،  دائرة  متعدد  وتوسيع  األمنية  لتهديدات 

 نفوذها في مساحة الفعل الدولي.
ما وأيضًا  إليه روسيا،  تسعى  ما  فإن    إن كان هذا  الغربيون،  المتحدة وحلفاؤها  الواليات  إليه  تسعى 

العالم   إلى مناطق أخرى في  لهيبها  يمتد  إلى نيران متقدة،  الشرارة األولى،  الحرب تجاوزت مفاعيل 
حيوي أبعاد،  وتنتظر  ذات  خاصة  أبعاد  على  تنطوي  العالم،  في  عديدة  مناطق  ثمة  واستراتيجية.  ة 
 لحظة انفجارها.
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الزالزل تحت  ثمة قضية   بالكوريتين، وتتحرك  بالصين وتايوان، وأخرى تتصل  كبرى وخطيرة تتصل 
حقوق  على  المرير  الصراع  قضية  وثمة  الصراع،  يشهدها  التي  والمتغيرات  األوسط،  الشرق  أرض 

 اج وتوصيل الغاز في شرق المتوسط.استخر 
لمرتبطة بالمخططات اإلسرائيلية  القضية الفلسطينية ال تزال مفتوحة بقوة على جملة من المتغيرات، ا

 في اإلقليم، وثمة سباق يأخذ طابعًا انتهازيًا، يتأسس على المصالح الخاصة ببعض الدول. 
 غريبًا على خلفية مواجهة إيران، ومشاريعها  العرب أو بعضهم وهم فاعلون، يأخذون سياقًا استثنائياً 

 النووية وامتداداتها، وتوسع دائرة نفوذها في المنطقة. 
التهديدات  بعض  ملف  وإقفال  مصالحها،  عن  البحث  سياق  وفي  كبيرة،  إقليمية  كدولة  تركيا 

العسكري والمدني في   دائرة وجودها  لتوسيع  الكردية تسعى  بالطموحات  الخاصة  شمال االستراتيجية 
 سورية وتسعى، أيضًا، للحصول على حصتها من االكتشافات النفطية شرق المتوسط.

كانت مؤّجلة وحان وقت معالجتها، في ظل الصراع الدولي المحتدم، إاّل العرب، الكل لديه مشاريع  
مأزومة  ملفات  عن  فضاًل  العربية،  النهضة  وقضية  إسرائيلي ألرضهم،  احتالل  قضية  لديهم  الذين 

ويسلمون  مفتوح القطرية،  الحسابات  في  غرقوا  لكنهم  والعراق،  وسورية  ولبنان  وليبيا  اليمن  في  ة، 
 دائهم. راياتهم ألع

تبدو الحروب في منطقة الشرق األوسط، وتفجر الصراعات الدامية، وكأنها قدر ال مفّر منه، بعد أن  
ن يمكن وينبغي الحوار معهم،  انزلقت مراكبهم، نحو مثلث برمودا اإلسرائيلي، فاستبعدوا الحوار مع م
 اء.وفتحوا حوارًا عميقًا مع من ال ينبغي االقتراب منهم إاّل من مربع العد 

والغربية   األميركية  السياسات  بفضل  جفافًا،  يزداد  خريف  إلى  تحول  الذي  العربي"  "الربيع  بعد 
ال السلبية  التحوالت  تعميق  نحو  أخرى،  مرحلةٍّ  إلى  العرب،  يعود  ستحيل  واإلسرائيلية،  التي  خطيرة، 

 دولهم إلى دائرة النفوذ االستعماري المباشر وبالوكالة. 
نجحت في التحريض على مسار عودة المفاوضات اإليرانية الغربية من أجل  في الحقيقة فإن إسرائيل 

، الذي كانت انسحبت منه الواليات المتحدة إّبان إدارة ترامب ولم  2015العودة لالتفاق النووي للعام  
تتعثر مفاوضات فيينا، التي كانت قبل أشهر قليلة، قاب قوسين أو   باإلمكان العودة إليه بسهولة.  يعد 

 من أن تنجح في التوصل إلى اتفاق، فيما إيران ماضية في برنامجها النووي.  أدنى
د ذلك  بعد زيارة غريبة، ولكنها مسّيسة بالكامل لمدير الوكالة الدولية للطاقة قام بها إلسرائيل، ومن بع
لنووية، تنديد الوكالة بالدور اإليراني، قامت إيران، بوقف عمل سبع وعشرين كاميرا لمراقبة نشاطاتها ا

وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وذلك ردًا على بيان الوكالة ما وضع عقبة أخرى أمام إمكانية  
 العودة لمفاوضات مثمرة. 
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جودها العسكري واألمني في الخليج، يقول بينيت  وفي إطار التحريض والتخويف، والتمهيد لتوسيع و 
وتقتر  مسبوقة  غير  بمعدالت  اليورانيوم،  تخصب  إيران  على  إن  يدها  وضع  من  خطير  بشكلٍّ  ب 

 السالح النووي، ما لم تبادر الدول الغربية لمنع ذلك. 
ي شمل يتساوق هذا التحريض والتحضير مع دعوة الواليات المتحدة األميركية، إلقامة حلف دفاعي 

الحلف  طريق  على  أخرى  خطوًة  يشكل  ما  إسرائيل،  منها  القلب  وفي  العربية،  الدول  من  عددًا 
 السّني، بشراكة إسرائيلية كاملة، ورعاية أميركية. اإلسالمي

إسرائيل أصبحت موجودة فعاًل في مياه البحر األحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، ما ينطوي  
استراتيجي   أمني  تهديد  أمني  على  تهديد  على  أيضًا،  ينطوي،  األمر  حقيقة  وفي  إليران،  بالنسبة 

 المسؤولة عن استقدام إسرائيل.  استراتيجي على دول الخليج بما أنها
زيارة بايدن المرتقبة إلى المنطقة، تسعى لتشجيع هذا المسار، الذي يقتضي استعادة العالقات السلبية  

البتالع لسانه بعد أن وصف السعودية بالدولة المنبوذة،  بين بالده والسعودية، حتى لو أنه سيضطر  
يدمج نفط الخليج في سياسة بالده من أجل إحباط    وربما يضطر لالعتذار بهذا الشكل أو ذاك، لكي

 السياسة الروسية. 
االنسحاب   تركه  الذي  الفراغ  يمأل  أن  يريد  والصين،  روسيا،  مع  الحرب  في  المشغول  بايدن  لكن 

 طقة بحلف تقوده عمليًا إسرائيل لكي يخوض حرب التغيير في اإلقليم بالوكالة.األميركي من المن
رائيل مخططاتها العدوانية والعنصرية في الضفة والقدس، وترسل لسورية على مقلب آخر، تواصل إس

رسالة خطيرة وغير مسبوقة، من خالل قصف وتعطيل حركة الطيران المدني في مطار دمشق. وفي 
بانفجار  اتجاه لبنان تسع للبنان،ما ينذر  ى إسرائيل لسرقة حقول الغاز في المياه الدولية، التي تعود 

 شامل.
دة اإلسرائيلية المعهودة تريد إسرائيل أن تقول إنها لن تسمح لوجود ونفوذ إليران وحلفائها  فوق العرب

ج على  فيها  تتفوق  حروبٍّ  خوض  على  بقدرتها  االدعاء  ترديد  عن  تتوقف  وال  الجوار،  بهات  في 
 متعّددة.

تحذر من أنها لن    إيران وحلفاؤها، لم يترددوا في توجيه رسائل مضاّدة غير مشّفرة، فالمقاومة اللبنانية 
تتساهل مع سرقة ثروات الشعب اللبناني، أما قائد البحرية اإليرانية، ومن جزيرة طنب الكبرى التي  

منح إسرائيل موطئ قدمٍّ في المنطقة ال   تحتلها إيران منذ ما يقرب من خمسين عامًا فإنه يقول: "إن
 ك". يهدد األمن فيها فقط، وإّنما يهّدد أمن الدول التي تسمح بذل
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الجبهات،    متعدد  مفتوح  صراعٍّ  نحو  يدفع  ما  واإلقليميون،  الدوليون  وحلفاؤها  إسرائيل  تتوقف  لن 
 و تغيير وجه المنطقة. واألطراف، ما سيهدد الجغرافيا السياسية في المنطقة ويفتح صفحًة أخرى، نح 

 13/6/2022األيام، رام هللا، 
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