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 إلى أوروبا  لتصدير الغاز واالتحاد األوروبي "سرائيل"إمصر وبين  اتفاي  ال ي  .1
سرائيل ومصر واالتحاد األوروبي يوم األربعاء في القاهرة مذكرة تفاهم لتصدير الغاز وقعت إ: رويترز

أوروبا. إلى  التوقيع    الطبيعي  مراسم  إقليا-وخالل  مؤتمر  جرت ضمن  في لتي  الطاقة  لشؤون  مي 
ة  قالت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية كارين الحرار إن هذه المذكرة تمثل التزاما بمشارك  -العاصمة المصرية

وأضافت الحرار أن االتفاق يسمح    الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.
الغاز من إسرائيل إلى اال إلى  بتصدير  يمتد  أنه  إلى  سنوات،    3تحاد األوروبي عبر مصر، مشيرة 

 قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين. 
إسرائي  من  سينقل  الطبيعي  الغاز  أن  مسؤولون  ثم  وأوضح  ومن  في مصر،  إسالة  محطات  إلى  ل 

األوروبية. السوق  إلى  اتفاق تصدي   يشحن شماال  إن  بينيت  نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي  ر  وقال رئيس 
اقتصادنا ويجعلنا العبا   "تاريخي"، ويعزز  الطاقة.الغاز عبر مصر  كما وصفت   أساسيا في سوق 

هذا   الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  قصة  رئيسة  "بداية  ورأته  "تاريخي"،  بأنه  االتفاق 
مليون    100كما كشفت المسؤولة األوروبية عن أن االتحاد سيوفر    طويلة ناجحة للطاقة في المنطقة".

ويخصص   الغذائية،  األزمة  لمواجهة  لمصر  الزراعي    3يورو  اإلنتاج  في  لالستثمار  يورو  مليارات 
بع الصناعية في القاهرة التزام بلدانهم بدعم مصر في  ومن جانبهم، أعلن سفراء مجموعة الس المحلي.

 األزمة الناجمة عن الحرب الروسية، خاصة في مجال القمح.
 15/6/2022.نت، الجزيرة

 
 "ال تلمس تغييرًا في السياسات"ها  غاضبة من واشنطن ألن في رام للا  السلطة: هآرتس .2

قالت »هآرتس« إنهم في رام هللا غاضبون ألنهم ال يلمسون تغييرًا في السياسة األميركية،    رام هللا:
ي إنه  قالوا  الفلسطينيين،  على  القمة  أمر  ُطرح  وحين  والمصطلحات.  اللغة  في  فقط  أن وإنما  جب 

الدولتين وفق حدود عام   تم، إعالن االلتزام اإلسرائيلي بحل  إذا  لقاء كهذا  ، ومن  1967يصدر عن 
 دون ذلك فإنه ال جدوى من عقده.

مطلب  أي  أن  على  هللا،  رام  في  األميركيين  المسؤولين  مع  محادثات  خالل  الفلسطينيون  واحتج 
بأن  يقابل برد  لدفع عملية سالم نحو األمام،  »وضع الحكومة اإلسرائيلية حساس وهش،   فلسطيني 

أنه ال يوجد احتمال لدفع خطوات    والضغط عليها بهذا االتجاه قد يؤدي إلى تفككها«، وهو ما يعني
 سياسية في هذه المرحلة.
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وقال مسؤول فلسطيني لـ»هآرتس«، إن »التوجه هو كأنه يوجد في إسرائيل فقط حكومة ورأي عام  
 كن ماذا بالنسبة للرأي العام الفلسطيني؟ والعدوان ضد الفلسطينيين؟«.ينبغي أخذهما بالحسبان؛ ل

أيضاً  متناٍم  الفلسطيني  لها  الغضب  عالقة  ال  لطلبات  تستجيب  ال  المتحدة  الواليات  أن  بسبب   ،
بالحكومة اإلسرائيلية، وهي طلبات قديمة ُأثيرت مرة أخرى في اللقاءات األخيرة، ومن بينها إعادة فتح  

ا  اإلرهابية، القنصلية  المنظمات  قائمة  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ورفع  القدس،  في  ألميركية 
المنظمة في واشنطن، واستعادة الدعم المالي كاماًل. وقال مسؤول فلسطيني: »هذه وإعادة فتح مكتب  

 قرارات أميركية، وليست بحاجة إلى لقاءات قمة جوفاء من أجل دفعها لألمام«. 
 16/6/2022ن، ، لندالشري األوسط

 
 االلتزام بمبادئ القانون الدولي شرط مسبق ألي تعاون إقليمي او دولي  ية:فلسطينال السلطة .3

أّكد الوفد الفلسطيني المشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز، ضرورة أن يضمن المنتدى  :  القاهرة
ي تعاون إقليمي أو  التزام جميع الدول األعضاء بالمبادئ األساسية للقانون الدولي كشرط مسبق أل

كموقف فلسطيني معلن وثابت يشّكل أساس عضوية فلسطين في المنتدى ويحكم كافة  دولي مستدام؛  
وشدد الوفد في كلمته الرسمية أمام االجتماع الوزاري للمنتدى،    مواقفها القانونية واإلجرائية في أروقته.

ن  الطبيعي رغم اكتشافها قبل أكثر م   أن فلسطين لم تتمكن حتى اليوم من تطوير مواردها من الغاز
عاًما، وأن عرقلة إسرائيل لتطوير الموارد الطبيعية الوطنية الفلسطينية ليس سوى جانب واحد من    20

الجوانب العديدة لألثر المدمر لالحتالل المتواصل لألراضي الفلسطينية منذ خمسة وخمسين عامًا بما  
ا التاريخ  استعماري في  احتالل  ال  الوفد   وأشار  لحديث.يشكل أطول  ذات  أن  تتماشى  إلى  مبادئ ال 

يتم  ال  وقت  في  األوروبي  االتحاد  أسواق  إلى  اإلسرائيلي  الغاز  تصدير  دفع  محاوالت  مع  كذلك 
 تطبيقها عندما يتعلق األمر بالحقوق الفلسطينية. 

 15/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 صمتها القدستقلة وعال البديلة عن الدولة المسالمجلس الوطني: رفض الحلو .4
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في  :  رام هللا

المطروحة  االقتصادية  الحلول  العودة، ورفض  وتطبيق حق  الفلسطينية  الدولة  وقيام  المصير  تقرير 
بواسطة تقنية )زووم(، بحضور  اجتماع عقد    السياسية خاللوشددت اللجنة    كبدائل عن هذه الحقوق.

رئيسها صالح ناصر، ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن والشتات، على مبدأ توحيد  
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وأكد أعضاء المجلس  جهود العمل الوطني، والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا.
الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق ة المطروحة كبديل عن حقوق  الوطني رفض الحلول االقتصادي

 قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية الالجئين. 
 15/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 " يدين االعتداء الهمجي على الطلبة في جامعة النجاح بنابلسالفلسطيني "التشريعي .5

األربعاء، بشدة االعتداء الهمجي على الطلبة في جامعة  ،  الفلسطيني  رئاسة المجلس التشريعينت  أدا
أمس  الطالبي  للحراك  وقفة  خالل  الجامعة  أمن  عناصر  قبل  من  الغربية،  بالضفة  بنابلس  النجاح 
:  الثالثاء، والذي طال عدد من األكاديميين في الجامعة. وقالت رئاسة المجلس، خالل بيان صحفي 

على الطلبة واألكاديميين هو سلوك خطير خارج عن قيم شعبنا    إن "انتهاك الحرم الجامعي واالعتداء
وثقافته وأخالقه، تتحمل إدارة جامعة النجاح المسؤولية الكاملة عنه". وأضافت: إن "تغييب المجلس 

عن يد الرقابة والمحاسبة    التشريعي بالضفة يمنح المجرمين غطاًء وبيئًة مواتيًة الرتكاب الجرائم بعيداً 
. وفي الختام دعت رئاسة التشريعي، المكونات المجتمعية والمؤسسات المعنية، للتحقيق  التشريعية".

والمحاسبة لكل من يثبت تورطهم في هذا االعتداء السافر، واتخاذ االجراءات والتدابير الكفيلة بحماية 
 حقوق الطلبة وفق القانون. 

 15/6/2022، فلسطين أون الين
 

 النجاح امعة جمت السلطة وحكومتها تجاه أحداث خريشة: عالمة استفهام كبيرة لص .6

الفلسطيني حسن خريشة  -طولكرم الثاني لرئيس المجلس التشريعي  غزة/ صفاء عاشور: أكد النائب 
أن عدم خروج أي تصريح أو رد فعل حكومي سواء من رئاسة السلطة أو حكومة اشتية أو حتى  

والصمت تجاه أحداث جامعة النجاح هو "مشاركة ضمنية"،  والتعليم في الضفة الغربية،    وزارة التربية
الجهات   إن صمت  الين":"  أون  لـ"فلسطين  تصريح  في  وقال  عليهم.  كبيرة  استفهام  عالمة  ويضع 
المسؤولة عن ممارسة أجهزة أمن جامعة النجاح وانتهاكها لطلبة الجامعة من خالل ضربهم وإهدار 

 الذين يرفضون مثل هذه األساليب القمعية".و دفع للهجرة الطوعية للطلبة كرامتهم ه
 15/6/2022، فلسطين أون الين
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 المقاومة قادرة على ردع االحتالل وحماية المقدسات أبو زهري:  .7
أن المقاومة تمتلك اإلمكانات لردع   ،سامي أبو زهري   حماسأكد عضو قيادة إقليم الخارج في حركة  

أن المعركة مع االحتالل قادمة في   ،وأوضح أبو زهري األربعاء  ية مقدساتنا وشعبنا.االحتالل وحما 
أضاف أننا "نرى أن بشائر النصر بدأت تلوح في األفق، وسيف  و   ظل استمرار جرائمه بحق شعبنا. 

 القدس التي جرت قبل عام مثلت نقطة تحول في تاريخ القضية، ونراكم على نتائج هذه المعركة". 
الضفة واالعتقاالت الواسعة بين أبو زهري أن الضفة تخضع للتنسيق األمني من  وضاع في وحول األ

تساهم في عربدته على أبناء شعبنا، مشيدا بالمواجهات البطولية ضد   قبل السلطة مع االحتالل والتي
االحتالل في الضفة والقدس. وأكد أن ملف التطبيع مع االحتالل يحظى بأولوية كبيرة لدى حماس  

 بسبب خطورته، مشيرا إلى أن دور الحركة منع من إضافة المزيد من الدول إلى قطار التطبيع. 
م حماس  حركة  عالقات  الحركة  وحول  أن  أبو زهري  أكد  واإلسالمية،  العربية  وأمتنا  العالم  دول  ع 

 تحرص على بناء عالقات متوازنة مع جميع األطراف. 
 15/6/2022، حركة حماسموقع 

 
 اعتقاالتها السياسية في الضفة مواصلة السلطةالشعبية تدين   .8

األربعاء،  :  رام هللا فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  الفلسطينية  دانت  السلطة  أمن  أجهزة  "مواصلة 
المواطنين في الضفة، وخصوًصا في منطقتي رام هللا   السياسية، بحق عشرات  حمالت االعتقاالت 

"وقف سلوك االعتقال السياسي    ن تلقته "قدس برس"، إلىودعت "الشعبية"، في بيا   والبيرة )وسط(".
وال السياسيين  المعتقلين  جميع  عن  واإلفراج  "استمرار المدمر،  أن  معتبرة  مالحقتهم"،  عن  توقف 

وأكدت أن "تصاعد جرائم االحتالل    عمليات المالحقة والمطاردة للمقاومين، يشكل خدمة لالحتالل".
لب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها األمنية عن نهج التنسيق  ضد شعبنا، وخصوًصا في الضفة، تتط

ساهم في حماية شعبنا ومقاوميه، ال أن تواصل حمالت  ، الفتة إلى أن "اأَلولى بالسلطة أن تاألمني"
 االعتقاالت السياسية المرفوضة وطنًيا وشعبًيا". 

 15/6/2022، قدس برس
 

 عن الطعام عبدللا البرغو ي يعّلق إضرابهالقسامي األسير  .9
عن   المفتوح  إضرابه  علق  البرغوثي،  عبدهللا  األسير  أن  مطلعة  مصادر  من  برس"،  "قدس  علمت 

، 48الطعام، شريطة نقله من زنازين العزل االنفرادي في معتقل ريمون، جنوب فلسطين المحتلة عام  
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غوثي  ح، إن "البر وقال مقرر اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين، فادي فر   إلى سجن نفحة.
علق إضرابه عن الطعام، بناًء على وعود من إدارة السجون، بإخراجه من العزل، بعد إضراب دام  

 قرابة األسبوع". 
 16/6/2022، قدس برس

 

 االئتالف الحكومي اإلسرائيلي يتلقى هزائم بالكنيست وبينيت طلب من أورباخ عدم إسقاطه .10
االئتال بهز ُمني  اإلسرائيلي،  الحكومي  هاف  تصويت  عملية  في  أخرى  الليلة  يمة  الكنيست  في  مة 

 الماضية. 
ألن   يستسلموا  ولن  العمل  في  مستمرون  وحلفاؤه  بأنه  بينت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وقال 
مصلحة  في  ليس  وهذا  وانتخابات  غفير  بن  وايتامار  نتنياهو  بنيامين  وهي  ومروعة  فظيعة    البدائل 

 الناطقة بالعربية.  يئة البث اإلسرائيلية العامةاإلسرائيليين، كما جاء في ه 
ولم تتمكن الحكومة  الليلة الماضية من تمرير مشروع قانون قدمته وزارة المالية بفرض جمارك على  

 استيراد العسل والبيض، كما قامت بسحب مشاريع قوانين أخرى بسبب عدم توفر األغلبية لتمريرها. 
لكنيست بكامل هيئتها على  ئيلي أمس، بنكسة عندما صادقت اا مني االئتالف الحكومي اإلسراكم 

 احباط خطة اإلصالح في مجال الهواتف الخلوية التي قدمها وزير االتصاالت يوعاز هندل.
وتعد هذه النكسات دلياًل على تفكك أواصر االئتالف وتصويت أعضائه بشكل حر دون االمتثال إلى  

 االنضباط الكتلوي. 
لية أن بينيت طلب من عضو حزب نير أورباخ التروي في نيته  صادر إسرائيوفي السياق، ذكرت م

وبحسب التقرير، فإن بينيت حذره من أن يائير   اسقاط الحكومة إلى ما بعد زيارة الرئيس جو بايدن.
 البيد بصفته رئيًسا للوزراء في حال سقوط الحكومة سيستجيب لكل مطلب أميركي. 

 16/6/2022القدس، القدس، 
  

 غربية ال قانون لنائب متطرف يفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفةوع مشر  .11
إ في  تطرفًا  األكثر  اليميني  الحزب  رئيس  سموتريتش،  بتسلئيل  النائب  »الصهيونية  تقدم  سرائيل 

الدينية«، باقتراح إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يطلب سن قانون يقضي بضم الضفة الغربية  
 ئيل، وفرض السيادة العبرية عليها. بالكامل إلى إسرا
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وقد جاء هذا االقتراح في خطوة تستهدف إحراج حكومة نفتالي بنيت، كمحاولة الستغالل عجزها عن  
 . وع القاضي بتمديد فترة سريان القانون اإلسرائيلي على المستوطنات والمستوطنينتمرير المشر 

اقترا في  التداول  سيتم  البرلماني،  العمل  أنظمة  اللجنة  وبحسب  في  القادم،  األحد  يوم  سموتريتش  ح 
لل فالوزارية  السيادة تشريع  فرض  المشروع؛ ألن  على  اللجنة  تصادق  أال  المتوقع  ومن  الحكومة.  ي 

انتقاد عالمية ضد إسرائيل، وربما يؤدي ذلك إلى هبَّة   اإلسرائيلية على الضفة الغربية سيثير موجة 
 التوتر. شعبية فلسطينية واسعة، وعودة إلى تصعيد 

 16/6/2022الشري األوسط، لندن، 
 

 قات مع السعودية بيد: لن تكون هناك قفزة كبيرة في العالل .12
يوم األربعاء، إنه لن تكون هناك قفزة كبيرة ومثيرة في  قال يائير البيد وزير الخارجية اإلسرائيلي،   

ال الشهر  بايدن  األميركي جو  الرئيس  زيارة  بعد  السعودية حتى  مع  في   مقبل.العالقات  البيد  ولفت 
العبري  كما جا  -إيجاز صحفي   نت  واي  موقع  في  في    -ء  تقدم طفيف  هناك  يكون  قد  أنه  إلى 

واعتبر أن زيارة بايدن إلى المنطقة مهمة لتعزيز السالم الذي طال انتظاره مع السعودية   العالقات.
مع الدول االأخرى التي لم    وأكد على ضرورة توسيع االتفاقيات االبراهيمية  ودول أخرى في المنطقة.

معتبرً  فيها،  ذك.تشارك  أجل  من  فرصة  بايدن  زيارة  أن  لإلسرائيليين  ا  دعوته  البيد،  بمغادرة    وجدد 
تركيا، لمنع وقوع عمليات اختطاف من قبل مجموعات إيرانية، محذًرا من االستمرار فيها أو السفر  

 إليها.
 6/2022/ 15 القدس، القدس، 

 
 دانات الدولية لجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة تجدد اإل تتحسب من "إسرائيل" .13

بينيت، ووزير خار  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  الكنيست،  عقد رئيس  اجتماعا في  لبيد،  يائير  جيته، 
على   عاقلة،  أبو  شيرين  الفلسطينية  الصحافية  اغتيال  لجريمة  المحتملة  الدولية  االنعكاسات  لبحث 

قبة للرئيس األميركي، جو بايدن، بحسب ما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلي  إسرائيل، في ظل زيارة مرت
 "(، مساء األربعاء. 11)"كان 

جريمة   في  الداخلي  التحقيق  نتائج  على  تعتيما  اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة  فرضت  فيما  ذلك  جاء 
أيار/ مايو    13االعتداء على نعش الشهيدة أبو عاقلة وعلى مشّيعيها في مدينة القدس المحتلة، في  
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والت األمن  الماضي،  ووزير  شبتاي،  يعقوب  للشرطة،  العام  المفتش  على  األربعاء،  عرضها  تم  ي 
 ليف. -الداخلي، عومير بار 

"، من تجدد االنتقادات واإلدانات الدولية الموجهة ضد 11وتخشى السلطات اإلسرائيلية، بحسب "كان  
الفلسطينية التي استشهدت  أيار/   11ئيلي في  برصاص االحتالل اإلسرا  إسرائيل الغتيال الصحافية 

 مايو الماضي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
 15/6/2022، 48عرب 

 
 " احتجاجًا على التفتيش المهين"نيت فيين عرب يغادرون مكتب ب صح ربعةأ .14

د تعاملوا  ، أن يكون رجال األمن قرفض مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس األربعاء
مع أربعة صحافيين عرب حضروا مع رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير    بتمييز عنصري 

 الين، وزعم أن »رجال األمن تعاملوا معهم كما يتعاملون مع كل الصحافيين األجانب«.
اإلسرائيل  األمن  أجهزة  هاجمت  قد  األوروبي،  الوفد  في  مصادر  موكانت  الفظ  تعاملها  على  ع  ية، 

األوروبيين الصحافيين  الصحافيين  من  »عددًا  إن  قال  بنيت  مكتب  أن  إال  عربًا،  كونهم  لمجرد   ،
المرافقين لفون دير الين، رفضوا الخضوع لتفتيش عادي كما هو مقبول ومطلوب من قبل مسؤولي  

ش »تم  إنه  وقال  بالدخول«.  لهم  ُيسمح  لم  وبالتالي  المكتب،  في  رئيسة األمن  لوفد  الموضوع  رح 
بتف تقبله  وتم  خالل  المفوضية  القضية  إثارة  تتم  ولم  مقررًا  كان  كما  الزيارة  استكمال  وتم  هم. 

 المحادثات«.
 16/5/2022وسط، لندن، األ الشري 

 
 إسرائيلي بمغادرة تركيا فوراً  لفأل   "أوامر عسكرية" .15

تركي مغادرة  حكومتهم  طلب  اإلسرائيليين  السّياح  ألوف  عشرات  فيه  رفض  الذي  الوقت  على  في  ا 
أبيب إن أجهزة    الفور، بعد الكشف عن مخطط إيراني للخطف واالغتيال، قالت مصادر أمنية في تل

بأن يعودوا األمن ) الذين يحملون رتبة ضابط وما فوق  للسياح  أوامر  الجيش والمخابرات( أصدرت 
 فورًا إلى إسرائيل.
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إسرائيلي  سائح  ألف  لنحو  ُوّجهت  األوامر  إن  المصادر  هذه  نصية    وقالت  رسالة  منهم  كل  تلقى 
يًا، وعليه أن يعود ضمن بالغًا بأن وجوده في تركيا لم يعد قانونباسمه ورقمه في الخدمة العسكرية تت

 إلى بالده فورًا.
 16/6/2022الشري األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو بأنه "مرض خبيث" يصف غوالن  موقع عبري: .16

غوالن يائير  الجنرال  االقتصاد،  وزيرة  نائب  نتنياهو،  ،وصف  بنيامين  السابق  الحكومة  بأنه    رئيس 
لتقديم شكوى للشرطة؛   الليكود  "مرض خبيث، ويجب على إسرائيل أن تتعافى منه"، ما حدا بحزب 

لى التي يتحدث فيها غوالن بكالم يثير غضب وهذه ليست المرة األو  بداعي التحريض على العنف.
المس اعتبر  أن  له  فقد سبق  اإلسرائيلي،  ألنهم خارجون عن  اليمين  البشر؛  دون  توطنين في مرحلة 

 القانون، ويجب إجالؤهم عن المستوطنات. 
 16/6/2022، 21موقع عربي 

 
 مليار دوالر من بيع السالح   11االحتالل يكسب  .17

عقدت   دكتاتورية،  قمعية  ألنظمة  قتالية  ووسائل  أسلحة  بيع  في  االحتالل  تورط  فضيحة  لجنة  بعد 
بشأن هذا الموضوع، بناء على طلب عضو  التابعة للكنيست جلسة استماع  الشؤون الخارجية واألمن  

 الكنيست موشيه تور باز من حزب "يوجد مستقبل". 
فترة   خالل  العسكرية  األمنية  المسألة  هذه  أثارت  أن  زاندبرغ،  تمارا  ميرتس،  حزب  لزعيمة  وسبق 

غالؤون وعايدة توما    عضويتها في المعارضة، مع أعضاء كنيست آخرين مثل عوفر كاسيف وزهافا
 وموسي راز.

لدولة األولى في  وفي ضوء ما كشفت عنه اإلحصائيات األخيرة التي ذكرت أن إسرائيل قد تكون ا 
قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية عبر توقيع عقود    2021تصدير األسلحة، حيث شهد عام  

مقارنة    بالمائة  30كبيرة بأكثر من  مليار شيكل، وهي زيادة    36مليار دوالر، ما يعادل    11.3بقيمة  
 مليار دوالر.  8.5، الذي شهد صفقات عسكرية بقيمة 2020بعام 

أن "إسرائيل صّدرت   "،21ر مراسلة موقع "زمن إسرائيل"، في تقرير ترجمته "عربيوذكرت تال شنايد 
أسل قدمت  كما  واالضطهاد،  القمع  من  الروهينغيا  مسلمو  يعاني  ميانمار، حيث  إلى  إلى أسلحة  حة 
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كاب جرائم حرب وجرائم  تشاد في أثناء الحرب األهلية فيها، وكذلك األمر مع رواندا التي شهدت ارت
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، كما سلحت متمردين في الكونغو، وقدمت  ضد اإلنسانية، ووقوع 

 لقضاء".األسلحة إلى كينيا، رغم تورط قواتها في التعذيب واالغتصاب والقتل خارج نطاق ا
أن االحتالل مسؤول عن   الدقيقة  األرقام  العالم، حيث    بالمائة  3وتتحدث  األسلحة في  مبيعات  من 

بينما تذهب    130تصدر برامج هجومية إلى   العالم،  من الصادرات إلى دول   بالمائة  44دولة حول 
)الهند وفيتنام وغيرهما(، و الهادئ  الدول األوروبية  بالمائة  30آسيا والمحيط  إلى    بالمائة   20، وإلى 

إلى أمريكا الالتينية، وكل ذلك يتم بالتزامن مع    بالمائة  2إلى أفريقيا، و  بالمائة   4الشمالية، وأمريكا  
افتقار دولة االحتالل إلى تشريعات تتطلب مراعاة جملة من االعتبارات عند منح تراخيص تصدير  

 األسلحة، باستثناء االعتبارات المالية.
 16/6/2022، 21موقع عربي 

 
 2022العالم خالل سنة  من أ رياء 2,500تستقطب قد  "إسرائيل"  .18

الحالي، في   العام  الماليين، خالل  المحبذة ألصحاب  الوجهات  آند بارتنرز"  "هينلي  كشفت مؤسسة 
وتوقع تحليل لشركة    ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، األمر الذي شكل هاجسا لمليونيري البلدين.  

 ألف مليونير من روسيا هذا العام. 15آند بارتنرز" أن يهرب أكثر من الهجرة "هينلي 
 2,800ومن المتوقع أن تعاني أوكرانيا من أكبر خسارة في المليونيرات، حيث من المتوقع أن يغادر  

 من جميع األثرياء في أوكرانيا( البالد بحلول نهاية العام.  %42مليونير )أو 
حوالي   ينتقل  أن  الشركة  تليها    4,000وتتوقع  العام،  نهاية  بحلول  اإلمارات  إلى  العالم  أثرياء  من 

، وتأتي بعدها إسرائيل في المركز 2,800حوالي  ، ثم سنغافورة  3,500أستراليا التي ستجتذب حوالي  
 مليونير. 2,500الرابع بحوالي 

عام   في  متوقعة  تدفقات  صافي  أعلى  رابع  أن  الشركة  اعتبرت  نصيب   2022بينما  من  سيكون 
 مليونير.  2,500وم االحتالل، مع قد 

والمملكة   وروسيا  فرنسا  من  الماليين  كبيرة من أصحاب  أعداًدا  حالًيا  تستقطب  إسرائيل  أن  وذكرت 
 س ونتانيا. المتحدة، مع وجهات شهيرة تشمل تل أبيب وهرتزليا والقد 

  15/6/2022، 21وقع عربي م
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 كثيف الرباط في األقصى يدعو لمواجهة قرارات اإلبعاد بتعكرمة صبري الشيخ  .19

األقصى  المسجد  في  االحتالل  مخططات  أن  األقصى  المسجد  خطيب  عكرمة صبري  الشيخ  أكد 
ستبقى أحالم، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء منه. ودعا صبري لشد الرحال 

مكث بشكل  المسجد  في  والرباط  والتواجد  اإلبعاد"،  مرابطون رغم  "جمعة  في  دعا  لألقصى  كما  ف.  
أنه  المرابطين   على  والتأكيد  االحتالل  لفضح  فيها،  والصالة  األقصى  من  نقطة  ألقرب  للوصول 

للمسلمين فقط. ودعا خطيب األقصى للتفاؤل وعدم اليأس والثقة بأن الجيل الصاعد سيحمل الراية،  
مقدسي خالل  1,700رغم االعتقاالت والبطش وقلة االمكانيات. وأوضح أن االحتالل اعتقل أكثر من 

 صاب المئات، كما حول القدس الى ثكنة عسكرية بهدف تفريغها من الشباب والمرابطين.  أشهر وأ
 15/6/2022، فلسطين أون الين

 
 "ضبطًا لألمن"ترفع حصة عمال الضفة من التصاريح  "إسرائيل" .20

الغربية   الضفة  من  الفلسطينيين  العمال  حصة  إسرائيل  رفعت  هللا:  يو ألفًا    20رام  لتزيد  بشكل  مي 
ألف عامل. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لموقع »واي نت« التابع لصحيفة    120الحصة اليومية إلى  

»يديعوت أحرنوت«، إنه سيكون هناك عدد أكبر من الفلسطينيين مع تصاريح رسمية، وهذا سيقلل  
األمن. ويضبط  عمليات  تنفيذ  الع  احتمال  عدد  زيادة  إلى  الخطة  الذ وتستند  يدخلمال  إلى  ين  ون 

الشرعيين«. وفي   »المقيمين غير  وتقليل ظاهرة  األمني،  للرقابة واإلشراف  إسرائيل بطريقة خاضعة 
إطار الخطة، فإن كل عامل فلسطيني يدخل إلى إسرائيل مع تصريح سيخضع إلى إجراءات من قبل 

ائيل بداًل من  إلى إسر طينيين  الجهاز األمني، وبذلك ستتيح الخطة مراقبة أمنية لدخول العمال الفلس
بعضهم. بمعدل    تسلُّل  زيادة  ُسّجلت  األخيرة،  األشهر  العمال    10وخالل  حجم  في  المائة  في 

)األربعاء(،   أمس  من  وابتداء  المعابر،  طريق  عن  ويمرون  تصريحًا،  يحملون  الذين  الفلسطينيين 
 ألف عامل.  120ألف إلى  100سيرتفع عدد أصحاب التصاريح من 

 16/6/2022لندن،  ،األوسطالشري 
 

 % من أطفال غزة يعانون من ضائقة نفسية 80: منظمة حقوقية .21
حّذرت منظمة »أنقذوا األطفال« غير الحكومية، في تقرير نشرته يوم )األربعاء(، بمناسبة مرور   غزة:

أّن    15 الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، من  القطاع    80عامًا على بدء  المائة من أطفال  في 
نفسية.الفلسطين ضائقة  من  يعانون  تقرير    ي  في  لها  مقرًا  بريطانيا  من  تتخذ  التي  المنظمة  وقالت 

ارتفع    2018ومنذ عام    بعنوان »محاصرون«، إّن الصحة العقلية ألطفال القطاع آخذة في التدهور.
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 80في المائة إلى    55الخوف” من  عدد أطفال غزة الذين يشتكون من أعراض »االكتئاب والحزن و 
ال التقرير.مائة،  في  النوم    حسب  على  القدرة  »عدم  من  أيضًا  يعانون  فإنهم  المنظمة  لمدير  ووفقًا 

المادية   »األدلة  إلى  بيان صحافي  في  وأشار  العنف«.  من  جديدة  جولة  اندالع  ويترقبون  والتركيز 
وأوضحت    ى الكالم أو إكمال المهام األساسية«.على محنتهم مثل التبّول الال إرادي وفقدان القدرة عل

ألف شاب في القطاع »لم    800المنظمة أّن األطفال يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع، وأن  
 يختبروا الحياة من دون الحصار«. 

 15/6/2022، لندن، الشري األوسط
 

 تهمة  14محكمة إسرائيلية تدين األسير محمد الحلبي با .. 170في الجلسة  .22
عامًا( من مخيم جباليا بغالبية التهم    44األسير محمد الحلبي )أدانت محكمة إسرائيلية    خليل الشيخ:

أمس. العسكرية،  النيابة  إليه  وجهتها  توجهه    التي  فيما  للنظر  المركزية  السبع  بئر  وانعقدت محكمة 
النيابة العسكرية اإلسرائيلية من اتهامات لألسير الحلبي المعتقل منذ ست سنوات وهي المحاكمة رقم  

170. 
ة عبرية، أمس، بعضًا من حيثيات قرار المحكمة، التي قالت، إن الحلبي ُمدان  ع إلكترونيونشرت مواق

أ مخالفات  سلسلة  تضم  في  في   14منية،  متورط  أنه  موضحة  تفاصيلها،  نشر  يحظر  ولكن  تهمة 
منظمة   في  والعضوية  لها  أموال  ونقل  منها مساعدة حركة حماس  إسرائيل  دولة  أمنية ضد  أنشطة 

 معادية، وتزويدها بمعلومات وتدريب عسكري محظور وحمل وحيازة سالح.
 16/6/2022األيام، رام للا، 

 
 ة ديزنغوف إلى ما بعد زيارة بايدنزل منفذ عملياالحتالل يؤجل هدم من  .23

اإلسرائيلي   الجيش  إذاعة  الفلسطيني رعد حازم    -األربعاء -قالت  منزل  هدم  تأجيل  قرر  الجيش  إن 
منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب، إلى ما بعد زيارة الرئيس األميركي جو بايدن، خشية إشعال فتيل  

ارة بايدن من دون أحداث أمنية استثنائية مع  هو تمرير زي  وذكرت اإلذاعة أن هدف الجيش  التصعيد.
 الفلسطينيين، على حد تعبيرها.

 15/6/2022الجزيرة.نت، 
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 االحتالل يقيم منتجعات سياحية للمستوطنين جنوب نابلس .24

ينهشها   التي  نابلس  جنوب  جالود  قرية  هي  تلك  البصر،  مداد  على  ومساحات خالبة  وجبال  تالل 
في الجزء الجنوبي من    ت الدونمات من أراضيها لمستوطنات سياحية.االستيطان وحول االحتالل مئا

مترًا عن سطح البحر، تجثم مستوطنة "احيا" في منطقة تعرف بالرؤوس    850القرية، وعلى تلة ترتفع  
وال المستوطنين،  لجذب  إعالنات سياحية  تسويق  االستيطانية على  الجمعيات  وتعمل  ترويج  الطوال. 

لمنتجعات  االحتالل    لمشاهد مصورة  ومؤخرًا صادر  المسلوبة.  المواطنين  أراضي  على    150أقيمت 
تمهيداً  كرفانات  "أحيا" ووضع  مستوطنة  لتوسيع  جالود  قرية  استيطانية    دونمًا جنوب  مناطق  إلقامة 

لس قروي  وقال رئيس مج  .وبات المستوطنون على بعد عشرات األمتار من منازل المواطنينجديدة.  
حمد، إن القرية تشهد اعتداءات يومية من المستوطنين وعمليات استيالء على جالود عبد هللا حج م

الجنوبية من   المنطقة  المنازل والمدرسة في  المزروعات والسيارات واالعتداء على  األراضي، وحرق 
 البلدة.

 15/6/2022، فلسطين أون الين
 

  دكتوراه الفخريةمجلس أمناء جامعة بيرزيت ال  الجامعة األمريكية في بيروت تمنح رئيس .25
رئيس  :  رام هللا ناصر،  حنا  للدكتور  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  بيروت  في  األمريكية  الجامعة  منحت 

األمريكية. للجامعة  السنوي  التخرج  حفل  خالل  وذلك  بيرزيت،  جامعة  أمناء  رئيس    مجلس  وأشاد 
الدكتور فضلو   بيروت  في  األمريكية  بيرزيت الجامعة  جامعة  بإنجازات  تحدث خوري،  جانبه،  . من 

ناصر عن مسيرة الجامعة وصمودها وصمود طلبتها وأساتذتها وما عانته وما تعانيه حتى اآلن من  
مداهمات واعتقاالت في صفوف طلبتها. وقال: رغم الظروف الصعبة بفعل االحتالل، ستبقى جامعة  

 ي المتميز. بيرزيت واحة للديمقراطية والتعليم األكاديم
 15/6/2022لمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء وا

 
 ميقاتي: ال استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة  .26

األعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه من دون حق العودة الكريمة قال رئيس حكومة تصريف  :  بيروت 
وشدد ميقاتي    لقدس فال استقرار في المنطقة والعالم.للفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها ا

على   عقدت  التي  لألونروا  االستشارية  اللجنة  اجتماعات  في  المشاركين  األربعاء،  استقباله،  خالل 
بي في  يومين  في مدى  بدورها  تقوم  لكي  األونروا  بدعم  المانحة  الدول  استمرار  على ضرورة  روت، 

األمر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة اليه  رعاية الفلسطينيين مع ما يشكله هذا  
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إلحاحا. ومتابعة    أكثر  الفلسطينيين  بالالجئين  االهتمام  هو  واحد  هدف  على  "نلتقي  ميقاتي:  وقال 
اللبناني قضاياهم   الحوار  لجنة  أن  مؤكدا  ونصرة قضيتهم"،  ديارهم  إلى  إلى حين عودتهم    -المحقة 

ال بهذا  المعنية  أحوال الفلسطيني  يخص  ما  كل  في  التعاون  على  تواظب  الحكومة  قبل  من  ملف 
 الفلسطينيين. 

 15/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ضربات ألهداف إسرائيلية  نا وجه: قائد بالحرس الثوري  .27
الثوري اإليراني إن طهران وجهت ضربات  الحرس  البارز في  القائد  اللواء محمد علي جعفري    قال 

وصرح جعفري    ألهداف إسرائيلية في اآلونة األخيرة، بعضها داخل إسرائيل وبعضها في دول أخرى.
األربعاء اإليرانية  تسنيم  لوكالة  حديث  اإليرا   ،في  الضربات  اآلونة  بأن  في  تضاعفت  إلسرائيل  نية 

مستمرة. زالت  وما  وب  األخيرة،  قبل  وقعت  التي  الضربات  تلك  عن  تعلن  لم  أن طهران  عد وأوضح 
مايو/أيار   22اغتيال حسن صياد خدايي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في طهران يوم 

تفاصيل عن هذه الضربات، وأنها مقتنعة بالعمل  وذكر جعفري أن إيران تفضل أال تكشف    الماضي.
 األخيرة. في تكتم وسرية، مؤكدا أن إسرائيل تعرف حجم وأهمية الضربات التي تلقتها في اآلونة 

 15/6/2022، نت.الجزيرة
 

 تكريم كويتي لمناهضي التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي  .28
كويتية، مساء األربعاء، حفاًل في جمعية  أقامت جمعيات نفع عام ومؤسسات مجتمع مدني  :  الكويت 

مع   التطبيع  ورفضهم  الفلسطينية،  القضية  لدعمهم  الكويت؛  أبناء  من  مجموعة  لتكريم  المحامين، 
فلسطين".اال ألجل  "مبادرون  مبادرة  ضمن  اإلسرائيلي،  للمبادرة    حتالل  اإلعالمي  المسؤول  وقال 

"جاءت   التكريم:  حفل  أثناء  كلمة  في  الكندري،  من يوسف  المواقف  أصحاب  لتكريم  المبادرة  هذه 
بروا األفراد والمؤسسات الكويتية، في مختلف المجاالت، الذين أعلنوا مقاطعتهم للكيان الصهيوني، وع 

   عن رفضهم للمشاريع والفعاليات التطبيعية، ووقفوا مع القضية الفلسطينية".
 15/6/2022، قدس برس
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 باالمتناع عن إجراءات قد تشعل فتيل التصعيد قبل زيارة بايدن "إسرائيل"واشنطن تطالب  .29
غربية والقدس  طلبت الواليات المتحدة من إسرائيل االمتناع عن التصعيد واتخاذ خطوات في الضفة ال

زيد من حدة التوتر مع الفلسطينيين، إلى ما بعد زيارة الرئيس األميركي، جو  المحتلتين من شأنها أن ت
في   المقررة  وأميركيون    13بايدن،  إسرائيليون  مسؤولون  أفاد  ما  بحسب  المقبل،  يوليو  تموز/ 

قع "والال" اإللكتروني،  ذلك بحسب ما أورد المراسل السياسي لمو   جاء  وفلسطينيون رفيعو المستوى.
 براك رافيد.  

 15/6/2022، 48عرب 
 

 اجماع دولي على حق فلسطين بالحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس .30
االتصاالت   لتنمية  العالمي  المؤتمر  رقم    ITUWTDC 2022تبنى  القرار  اعماله،  ختام   18في 

فلسطين بدولة  العالخاص  المساعدة  تقديم  إلى  يدعو  والذي  موارد  اجلة  ،  على  للحصول  لفلسطين 
 طيف الترددات الراديوية المطلوبة وادارتها لتشغيل شبكات الجيل الرابع والخامس. 

لسطينيون في هذا القطاع،  ويحتوي القرار على تقديم تقرير فني دوري عن التحديات التي يواجهها الف
 .في قطاع غزة والضفة الغربيةوتطوير البنية التحتية، وتقييم تأثيرها على تطوير هذا القطاع 

القرار   على  االجماع  أن  زهاو،  هولين  لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  العام  األمين  أوضح  كلمته  وفي 
الفلسطيني جاء كجزء من عمل االتحاد لربط غير المتصلين بالخدمات، ولمساعدة الشعب الفلسطيني  

 خدمات. لعمل والتفاني لوصوله لهذه ال، مشيًدا با5Gو  4Gفي إدارة الترددات والنهوض بنشر تقنية 
 16/6/2022، القدس، القدس

 
 موسكو تندد بالسماح "ببيع" مباٍن للكنيسة األر وذكسية في القدس لمستوطنين يهود  .31

ية متطرفة  نددت الخارجية الروسية أمس بقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية السماح بشراء منظمة يهود 
 األرثوذكس في القدس القديمة ورأت فيه تهديدًا "للوجود المسيحي" فيها. مباني تابعة لبطريركية الروم 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن "مثل هذا القرار يسيء إلى  
  مسيحية في األراضي المقدسة".السالم بين األديان ويثير قلقًا مشروعًا إزاء وضع الطائفة ال
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ن "موسكو مصممة على الدفاع عن الوجود المسيحي في الشرق األوسط والحرص على وأضافت إ
 أن يتم احترام حقوق وحريات المؤمنين". 

 16/6/2022رام للا، األيام، 
 

 روسيا: التبريرات اإلسرائيلية لقصف مطار دمشق "غير مقنعة"  .32
اإلاستدعت   السفير  األربعاء،  اليوم،  مساء  الروسية،  الخارجية  وطالبته  وزارة  روسيا،  لدى  سرائيلي 

الخدمة،  الدولي وأخرجه من  الذي استهدف مطار دمشق  العدواني  القصف  بتقديم توضيحات حول 
الجانب اإلسرائيلي غير مقنع". الذي ورد من  "التبرير  وبعد استدعائه، أوضح    واعتبرت موسكو أن 

ي في موسكو، أليكس بن تسفي،  نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للسفير اإلسرائيل
أبلغ بن تسفي أن روسيا لن  الكرملين، كما  المقدمة حتى اآلن ال ترضي  التفسيرات اإلسرائيلية    أن 

 تسمح بتحول سورية إلى "ساحة معركة" لدول أخرى في إطار محاربة اإلرهاب اإلقليمي.
 16/6/2022، 48عرب 

 
 ا ال تعني أن ننسى أطفال غزة وسوريا واليمنأوكراني   : معاناة أطفال أوروبا الشرقية ب ممثلة اليونيسف   .33

المتحدة(   -نيويورك المتحدة   -)األمم  األمم  مقر  في  الصحافيين  مع  لقاء  في  العربي”:  “القدس 
المتحد  المديرة اإلقليمية لمنظمة األمم  أفشان خان،  السيدة  )اليونيسف( في  الثالثاء، قالت  للطفولة  ة 

تم إنها  الوسطى،  وآسيا  واستطاعت  أوروبا  ولفيف،  وجيتومير  وبوتشا  وإربين  كييف  زيارة  من  كنت 
نتيجة هذه الزيارة أن تكّون رؤية واضحة حول التأثير الهائل الذي ال تزال الحرب في أوكرانيا تخلفه  

 على األطفال، داخل البالد وخارجها.
األخ النزاعات  مناطق  في  األطفال  أحوال  بشأن  العربي”  “القدس  سؤال  على  اليمن  ورّدا  مثل  رى 

والفر  وليبيا وغيرها،  وفلسطين  قالت وسوريا  األوكرانية،  األزمة  وأطفال  األزمات  أطفال هؤالء  بين  ق 
سواء كان في اليمن أو    –المسؤولة األممية: “الطفل هو الطفل، وال يجب ألي طفل في أي وضع  

كيفية دعم مستقبل أطفالنا،  أن يمّر بما يمّر به حاليا. نحتاج إلى إعادة النظر في    –سوريا أو غزة  
 ذا العالم”.الجيل القادم من قادة ه

 15/6/2022القدس العربي، لندن، 
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 االتحاد األوروبّي: مجريات محاكمة األسير الحلبي "تتعارض مع المعايير الدولّية"  .34
األسير   بإدانة  إسرائيلية  محكمة  حكم  في  "إشكالية"  هناك  إن  األربعاء،  األوروبي،  االتحاد  قال 

)ا الحلبي  محمد  بعد  عاما  44لفلسطيني  إليه  الموجهة  بالتهم  غزة،  قطاع  من  وهو  جلسة    170(، 
، مؤكدا أن مجريات محاكمة األسير "تتعارض مع المعايير الدولية 2016محاكمة منذ اعتقاله عام  

،  اد في فلسطين، بعد حضور دبلوماسيين يمثلونهجاء ذلك في بيان لممثل االتح  للمحاكمة العادلة".
 .2016تمديًدا لالحتجاز منذ عام  24جلسة استماع، و  169جلسة محاكمة الحلبي التي سبقها 

وأضاف االتحاد: "وفًقا للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، فإن هناك إشكالية كبيرة في الحكم ألنه  
 سنوات من دون حكم".  6قال لمدة يستند إلى أدلة سرية، باإلضافة إلى االعت

أنّ  على  عادلة   وشدد  إجراءات  دون  ومن  العادلة  للمحاكمة  الدولية  المعايير  مع  يتعارض  "هذا 
 ومنصفة، ال يمكن تحقيق العدالة للحلبي".

 16/6/2022، 48عرب 
 

 الخارجية الفرنسية تؤكد متابعتها لوضع المعتقل المقدسي صالح الحموري  .35
ليجيندر    كلير  آن  الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  في  قالت  طاقتها  كل  تستنفر  الوزارة  إن 

و  والقدس من أجل وضع  باريس  أبيب  الفرنسياتل  الحموري، وتحرص  الفلسطيني    لمحامي  صالح 
وأكدت ليجيندر أن الخارجية الفرنسية اتخذت عدة إجراءات  على أن تقدم له كل ما تيسر من العون.

وزارة الشؤون الخارجية اإلسرائيلية   األشهر المنصرمة، ال سيما لدى لدى السلطات اإلسرائيلية خالل  
ينتفع   الحموري وكي  السيد صالح  تحترم جميع حقوق  المطالبة كي  أجل  اإلسرائيلية، من  والرئاسة 

 بجميع سبل اإلنصاف المتوافرة.
 15/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 استئناف االتحاد مساعداته؟! ماذا وراء  .36

 أ.د. يوسف رزقة 
للسلطة   السنوية  مساعداته  األوروبي  االتحاد  استئناف  هللا  رام  من  تعلن  األوروبي  االتحاد  مفوضة 
تقديم   اآلن  قرر  االتحاد  األوروبية.  المساعدات  توقف  على  كامالن  عامان  مّر  لقد  الفلسطينية. 

واست الماضيين،  العامين  عن  عاجلة  اإلجمامساعدات  القيمة  الحالي.  للعام  المساعدات  لية  ئناف 
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( تبلغ  األوربية  لهذه ٦٠٠للمساعدات  حاجة  في  السلطة  أن  المؤكد  من  سنويًّا.  دوالر  مليون   )
عهد  في  جزئيًّا  وعودتها  ترامب،  عهد  في  األمريكية  المساعدات  توقف  بعد  سيما  وال  المساعدات 

 بايدن.
بنا تعتمد في  السلطة  أن  والتطويرية علما من شك في  التشغيلية  السنوية  المساعدات ء موازنتها  ى 

وجود   وبات  األداء،  في  وتراجع  حالة عجز  في  السلطة  دخلت  المساعدات  توقفت  حين  الخارجية. 
السلطة قوية يكتنفه الغموض. هذه الحالة الغامضة المسكونة بالضعف ربما هي التي شجعت دول  

تو  التي  مساعداته  استئناف  على  لماالتحاد  والحكومة  السلطة  على  الضغط  بغية  أصال  حاربة قفت 
 الفساد الداخلي، وتحقيق الشفافية في النفقات كما يطالب بها االتحاد.

الفساد، ولكن   الشفافية، ومحاربة  السلطة عاجزة عن تحقيق  بأن  قناعة  بات على  االتحاد األوروبي 
ناف المساعدات. المساعدات إًذا تقدم أمام خطر انهيار السلطة قفز االتحاد عن مطالبه وقرر استئ

ة على بقاء السلطة ككيان يتحكم في األوضاع في الضفة في قبضته، حتى ال يفاجأ االتحاد للمحافظ
االتحاد  يكون  أن  يقتضي  وهذا  عباس،  غياب  بعد  الضفة  تضطرب  وحتى ال  يناسبه،  ال  بمجهول 

 العبا قويا في الميدان في ترتيب األوضاع بعد عباس.
لسطين به، وال بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا حاد ال يستأنف مساعداته بسبب الغالء وتأثر فاالت

لتنشيط   وال  المقاصة،  أموال  من  لجزء  االحتالل  سرقة  بسبب  وال  فلسطين.  لصوت  الغرب  وحاجة 
القرار، ولكن ما  المفاوضات والحل السياسي. كل هذه األسباب يمكن أن تكون موجودة في خلفية 

ا في ترتيب األوضاع ما بعد عباس وهو ال يقدم  كل أساس القرار هو كيف لالتحاد أن يمارس دورً يش
 مساعدات ويقف بعيًدا عن الميدان؟! 

المال  أن  تشعر  وهي  شروط،  بال  بأنه  ووصفته  االستئناف،  بقرار  رحبت  فالسلطة  األمر  كان  أيَّا 
االتحاد ليس لديه مشروع سياسي يقدمه مع المال،  سيعزز سيطرتها وقوتها، ولكنها مطمئنة إلى أن  

يس حكومة  إذ  عن  السياسي  العمل  عزلت  )بينيت(  وحكومة  السياسي،  بالبعد  األبيض  البيت  تأثر 
حل   عن  االتحاد  مفوضة  كالم  بأن  القول  يمكن  لذا  باالنهيار.  الحكومة  يهدد  باعتباره  االئتالف 

قول   هو  السياسية  المقاربة  واستئناف  الفلسطيني  الدولتين  الطرف  ترضية  منه  والغرض  بال رصيد، 
 يحب هو أن يسمعها ليس إال. بكلمات 

أما عن نصيب غزة المحاصرة من هذه المساعدات فقضية أخرى مسكونة بسلبيات اإلدارة والكذب،  
ونصيب غزة سيبقى برحمة رضا عباس وقراره، وهنا ال يوجد أمل ألن الرجل يكره غزة، ويراها عبًئا  

 ه. تخلص من
 15/6/2022فلسطين أون الين، 
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 ح وجمهور تائه إسرائيل: حكومة تترن .37

 أشرف العجرمي 
فشلت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت في تمرير قانون بموجبه يتم تطبيق القانون الجنائي،  

بمثابة  وقوانين أخرى، على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس، وكان هذا الفشل  
ئتالف الحكومي، فالحكومة لم تنجح في إقناع أعضاء  هزة قوية وبالغة الخطورة بالنسبة لمستقبل اال

الكنيست من االئتالف الحاكم بالتصويت لصالح القانون الذي يجري تمديده كل خمس سنوات منذ  
ء ريناوي ، حيث صوت ضده كل من مازن غنايم من »القائمة العربية الموحدة« وغيدا1967العام  

« أعضاء  باقي  وتغّيب  »ميرتس«،  حركة  من  تمرير  زعبي  وعدم  التصويت.  عن  الموحدة«  القائمة 
الحكم   عليهم  يسري  الذين ال  للمستوطنين  القانوني  بالوضع  يتعلق  فيما  مشاكل جمة  يخلق  القانون 

 العسكري كما هو حال الفلسطينيين. 
أ  تملك  ال  أقلية  باتت  الحكومة  أن  الفشل  هذا  داخل ومعنى  قرار  أي  تمرر  أو  قانون  أي  تسن  ن 

لة موعد سقوطها ال تتعدى أسابيع أو أشهرًا معدودة أقصاها نهاية هذا العام. وما زاد  البرلمان، ومسأ
عن   التوقف  أورباخ  نير  أعلن  فقد  »يمينا«،  بينيت  حزب  من  آخر  انسحاب عضو  هو  بلة  الطين 

ن المستوطنين. وهذا يعني أن الحكومة تعتمد  التصويت لصالح االئتالف الحكومي لحين إقرار قانو 
على   أصل    59اآلن  من  وإسقاط  120صوتًا  الكنيست  حل  يؤيد  لن  بأنه  أورباخ صرح  أن  ومع   .

الحكومة، إال أن هذا التطور الدراماتيكي يقّصر بشكل ملموس عمر الحكومة، ويجعلها أكثر من أي 
 وقت مضى أضعف وآيلة لالنهيار. 

بدياًل جاهزًا لتولي    ، وخسرت القدرة على االستمرار، فهذا ال يعني أن هناكلكن لو سقطت الحكومة
األمور. هناك احتماالن للتطورات السياسية في حال انهيار االئتالف الحكومي، األول: هو الذهاب 
النتخابات مبكرة جديدة، والثاني: هو تشكيل حكومة بديلة من الكنيست القائم حاليًا بانضمام بعض  

عضو   61ن نتنياهو، لتصبح لديه أغلبية الكنيست أو الكتل البرلمانية للمعارضة برئاسة بنيامي أعضاء 
كنيست أو أكثر. غير أن االحتمال الثاني ضعيف في هذه المرحلة، على األقل حسب تصريحات  

 أعضاء االئتالف الحكومي. 
فالنتائج حتى اآلن غير محسو  برلمانية جديدة،  انتخابات  تنظيم  مة لصالح طرف محدد،  وفي حال 

ال المختلفة  الرأي  استطالعات  يحقق  حسب  نتنياهو  أن  صحيح  األخيرة.  الفترة  في  إجراؤها  تم  تي 
الصهيونية   ائتالف  لكنه مع  الطليعة،  في  يزال  »الليكود« ال  واألحزاب    -إنجازات، وحزبه  الدينية، 
اقترب من ذلك. وكل  األصولية، لم يصل بعد إلى نصف عدد أعضاء الكنيست، حتى لو كان قد  
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الخاسر األكبر، وقد تفضي االنتخابات إلى اختفاء عدد من    األمور مفتوحة رغم أن بينيت سيكون 
أو  ساعر،  جدعون  برئاسة  جديد«  »أمل  وربما  الموحدة«  العربية  و«القائمة  »ميرتس«  مثل  القوائم 

ائمة. على كل األحوال حتى حزب بينيت نفسه. وربما تظهر كتل جديدة أو ائتالفات أخرى من كتل ق
 خابات لم تتقرر بعد. من المبكر الحديث عن نتائج انت 

أكثر من أي   الجمهور مبلباًل  يبدو  الراهنة في إسرائيل  السياسية والحزبية  أنه في ظل األزمة  المهم 
»كان   قناة  أجرت  استطالع  وفي  مضى.  ) 11وقت  الماضي  الجمعة  الرسمية،  تم  10/6/2022«   ،)

لديهم، فكانت اإلجابة  »يمينا« الذي يتزعمه رئيس الحكومة عن الخيار المفضل  سؤال مصوتي حزب  
يلي:   و39كما  الحالية.  واليتها  في  الحكومة  استمرار  مع  والذهاب %28  الكنيست  حل  مع   %

% مع تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو. وهذه اإلجابات في غاية الغرابة، 22النتخابات جديدة. و
ن يكون صاحب موقف ًا سياسيًا واضحًا لدى عينة من الجمهور من المفروض أوتعكس بلبلة وتيه

ولديه مصلحة محددة في بقاء الحكومة، فما بالنا مع غالبية اإلسرائيليين الذين يعانون أصاًل من عدم  
 وضوح رؤية في أمورهم السياسية الداخلية التي باتت أكبر الهموم على اإلطالق. 

المنطقة، فالذي  والسياسي الشائك في إسرائيل وصفة جيدة للتصعيد الخطير في  هذا الوضع الحزبي  
الجبهة   على  الهدوء  خاصة  األمني،  المستوى  على  اإلنجازات  هو  األيام  هذه  بينيت  فيه  يفاخر 
الجنوبية مع غزة، وتنظيم مسيرة األعالم بشكل طبيعي دون تغيير مسارها، والتصعيد تجاه إيران في  

نجازات رغم الظروف وأخيرًا الوضع االقتصادي الجيد والذي حققت فيه الحكومة إ  أكثر من جبهة،
التهديدات  أخذ  ينبغي  السياق  هذا  وفي  أوكرانيا.  في  والحرب  »كورونا«  أزمة  بعد  المعقدة  الدولية 
اإلسرائيلية، سواء تهديدات رئيس األركان أفيف كوخافي للبنان، أو تهديدات قادة آخرين إليران، أو  

خاصحت الحكومة،  أطراف  ألن  الجد،  محمل  على  لغزة،  تهديداتهم  الذهاب  ى  تريد  اليمين،  من  ة 
األقل  على  أو  الفوز،  لضمان  األمني  المستوى  على  إنجازات  أكبر  تسجيل  مع  القادمة  لالنتخابات 

 لتالفي الخسارة. 
 16/6/2022األيام، رام للا، 

 
 المحكالحرب المتوقعة بين إيران وإسرائيل صارت على  .38

 هدى الحسيني 
تناوال النوويين  العاِلَمين  إن  عن  قالت طهران  األميال  مئات  ُبعد  على  إنما  نفسه،  اليوم  في  الغداء   

مسؤولون   يتردد  لم  ناحيتهم،  من  متسممين!  نفسه  اليوم  في  تقريبًا  أسبوع  بعد  ماتا  ثم  بعضهما، 
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بالغهم أنه ستتم إعادتهم فورًا إلى  إسرائيليون في االتصال مباشرة بسياح إسرائيليين في إسطنبول وإ
 ون حقائبهم. تل أبيب من حيث هم، من د 

لقد خرجت الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران عبر الشرق األوسط من الظل وظهرت إلى العلن منذ 
فترة طويلة. ولكن اآلن، على خلفية العديد من الهجمات اإلسرائيلية المشتبه بها داخل إيران نفسها،  

 ربما خارج المنطقة.  -صراع المميت بالتصعيد يهدد ال
ضي أيضًا، اقتحمت عدة طائرات دون طيار من طراز »كوادكوبتر« منشأة إيرانية  في األسبوع الما

للبحوث النووية والطائرات دون طيار في منشأة بارشين، ما أسفر عن مقتل مهندس. قبل أيام قليلة،  
 سكريًا إيرانيًا في قلب طهران.قتل اثنان على دراجتين ناريتين عقيدًا ع

طائرات مسّيرة قاعدة إيرانية للطائرات دون طيار في غرب البالد    في فبراير )شباط(، أصابت عدة
للمسؤولين   الدقيقة  المختلفة غير  التلميحات  فإن  المسؤولية رسميًا،  تحمل  كرمانشاه. ورغم عدم  في 

 م تترك مجااًل للشك في مصدر هذه الهجمات.اإلسرائيليين وتقارير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ل
بقليل على  هذا كله جزء مما و  أقل من عام  بعد  نفتالي بنيت(،  الحكومة اإلسرائيلية )برئاسة  صفته 

العسكرية  القدرات  ضد  لحملتها  وخطير  جديد  توسع  وهو  األخطبوط«،  بـ»مبدأ  السلطة،  تسلمها 
 والنووية إليران. 

من عادة    -ان داخل إيران في السنوات الماضية، فقد تم ذلك سرًا  إذا كانت إسرائيل قد ضربت إير 
واستهدفت دائمًا العلماء والمنشآت النووية اإليرانية. على مدار   -خالل جواسيس وهجمات إلكترونية  

ما يقرب من عقد من الزمان أيضًا، لم ُتخفف إسرائيل حملتها من الضربات الجوية، في المقام األول  
 د الميليشيات المتحالفة مع إيران وشحنات األسلحة.داخل سوريا، ض

اآلن، عليها    لكن  أطلق  كما  جديدة«،  دفاعية  »استراتيجية  اإلسرائيليون صراحة  المسؤولون  يصف 
أحدهم، تستهدف »رأس األخطبوط« في إيران، وليس فقط »مخالبه« عبر المنطقة في أماكن مثل  

اء اإلسرائيلي بنيت، في كلمة ألقاها يوم األحد الماضي:  قال رئيس الوزر   سوريا ولبنان وغزة والعراق.
لكن    »على وكالء،  عبر  والمنطقة  إسرائيل  ضد  اإلرهاب  اإليراني  النظام  نّفذ  عديدة،  سنوات  مدى 

األخطبوط   رأس  تمتع  ما،  نفسها    -لسبب  النظام    -إيران  حصانة  عصر  »انتهى  بالحصانة«... 
 اإليراني«. 

أل بنيت  أثار  فيه،  شك  ال  مطالب مما  عدة،  سنوات  منذ  اإليراني  لألخطبوط  الصورة  هذه  مرة  ًا  ول 
في   التحول  بتحقيق  له  يسمح  وضع  في  للوزراء،  رئيسًا  بوصفه  اآلن  لكنه  عدوانية.  أكثر  بسياسة 

 السياسة الذي تبناه صناع القرار اإلسرائيليون الرئيسيون اآلخرون. 
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م لديهم  »اإليرانيون  اإلسرائيلي:  الوزراء  رئيس  ساعدت قال  حيث  طويلة«،  لفترة  العسكرية  عادلتهم 
جموعة كاملة من الميليشيات والجماعات اإلرهابية المتحالفة حول إسرائيل مزودة طهران في إنشاء م

و»الجهاد   و»حماس«  لبنان،  في  هللا«  »حزب  مثل  ضخمة،  وصواريخ  صاروخية  بترسانات 
 شيعة مختلفين في سوريا والعراق.اإلسالمي« في قطاع غزة، والحوثيين في اليمن، أو وكالء 

رائيليين، هناك أيضًا خطر متزايد من الطائرات دون طيار اإليرانية التي ووفقًا لمسؤولي الدفاع اإلس
اإلسرائيلية. الجوية  للدفاعات  المعقدة  الشبكة  تخترق  أن  قلب   يمكن  إلى  »نحتاج  بنيت:  وأضاف 

 الطاوالت عليها، وتجفيف رأس األخطبوط«.
ا أجل  اإل من  القدرات  تتدهور  أن  يجب  أنه  إلى  التفكير  يذهب  بذلك،  جاءت  لقيام  هنا  ومن  يرانية. 

فيلق  قائد  خدائي،  والعقيد حسن صياد  اإليرانية  طيار  دون  الطائرات  قواعد  على  األخيرة  الهجمات 
»الحرس الثوري« اإلسالمي، الذي اغتيل، والذي ُيعتقد أنه مسؤول عن التخطيط األجنبي للهجمات  

تراتيجيين اإلسرائيليين، تحتاج إيران  رهابية ضد أهداف إسرائيلية. واألهم من ذلك على األرجح لالساإل
 اآلن إلى االعتقاد بأنها ستدفع ثمنًا مباشرًا لكل هجوم يقوم به أحد وكالئها. 

فهم    »إذا اعتقد اإليرانيون أنهم يستطيعون جلب اإلرهاب إلى أعتابنا ولن نأتي برد على عتبة بيوتهم،
وم االثنين الماضي، إن »األمور لن تسير  مخطئون«. قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، ي

على هذا النحو. لن ُيسمح لهم بنشر اإلرهاب على حدودنا أو داخل إسرائيل، ويظلون محصنين في  
لبنان«. أو  سوريا  مثل  ثانوية  ساحات  في  معهم  التنافس  نواصل  بينما  النهج  مخاطر    إيران،  هذا 

ذا ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على إسرائيل في  وهك  اإلسرائيلي الجديد واضحة بالفعل بال أي تردد.
مقتل خدائي في طهران وتعهدوا بالرد. »الشهداء الذين قتلهم الصهاينة هم في مرتبة أعلى بكثير«. 

 هكذا قالوا. 
مي، في عطلة نهاية األسبوع: »إن شاء هللا وقال قائد »الحرس الثوري« اإليراني، اللواء حسين سال 

القبة    «.سننتقم من األعداء الدفاع الجوي اإلسرائيلية، بما في ذلك  وبحسب ما ورد ُوضعت أنظمة 
الحديدية، في حالة تأهب قصوى بسبب خطر الهجمات الصاروخية من لبنان وسوريا. كانت هناك  

سرائيل: ففي فبراير، بعد إصابة أول منشأة إيرانية  سابقة لمثل هذه الضربة، وإن لم تكن مباشرة على إ
دون طيار، أطلقت إيران صواريخ عدة على ما قالت إنها قاعدة استخبارات إسرائيلية في  للطائرات  

 كردستان العراق تستخدم إلطالق الطائرات دون طيار المهاجمة. 
القومي   األمن  مجلس  »شحذ«  تحديدًا،  أكثر  االثنين  وبشكل  يوم  الحالي  السفر  تحذير  اإلسرائيلي 

ًا من المخاطر« و»تهديدًا ملموسًا« ضد اإلسرائيليين من جانب  لتركيا، مقدرًا أن هناك »مستوى عالي
البالد. داخل  إيرانيين  اتصلت   عمالء  اإلسرائيلية  السلطات  أن  ورد  للغاية،  عادية  غير  وفي خطوة 
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أهدا  100بـ كانوا  أنهم  ُيعتقد  يتم مواطن  البالد. وحتى ال  إلى  العودة  منهم  إيرانية محددة، وطلبت  فًا 
سيلة إعالمية تابعة للنظام اإليراني أسماء خمسة ضباط سابقين في االستخبارات  تجاوزها، نشرت و 

العسكرية اإلسرائيلية )ومديرين تنفيذيين حاليين في مجال التكنولوجيا( ُيزعم أنهم مدرجون في قائمة  
 . استهداف طهران

بشأ  المؤسسة األمنية  القومي في تحذيره: »هناك قلق متزايد في  المساعي  وأضاف مجلس األمن  ن 
اإليرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية حول العالم«، مؤكدًا على الدول األخرى المحيطة بإيران وربطها  

 مباشرة بتداعيات مقتل العقيد في »الحرس الثوري« اإليراني.
الثالث العقود  إيران  على مدى  قامت  الماضية،  الخصوص    -ة  بضرب   -و»حزب هللا« على وجه 

إسرائيلية وي ذلك هجومان مدمران  أهداف  بما في  وآسيا،  الشرقية  وأوروبا  الالتينية  أميركا  هودية في 
بشاحنتين مفخختين في بوينس آيرس في التسعينات، أصابا السفارة اإلسرائيلية ومركزًا ثقافيًا يهوديًا، 

 ، وهجوم في العام نفسه في 2012اري ضد المصطافين اإلسرائيليين في بلغاريا في عام  وهجوم انتح
نيودلهي أدى إلى إصابة دبلوماسيين إسرائيليين. كل هذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: »متى كانت  

 آخر مرة اندلعت حرب كبرى في الشرق األوسط«؟ 
تقد اآلن أن كل هذه األنواع من األهداف على مستوى  وفقًا لمسؤولين ومحللين أمنيين إسرائيليين، ُيع 

وُنقل عن مسؤول إسرائيلي كبير: »إنهم يبحثون باستمرار عن الفرص،   العالم في مرمى نيران إيران. 
ليس  هذا  أن  على  التأكيد  المسؤول  أراد  ذلك،  ومع  ليونة«.  أكثر  أهداف  أنها  يرون  التي  واألشياء 

المسؤول: »لدى   سرائيلية األكثر قوة في األشهر األخيرة.بجديد، حتى مع االستراتيجية اإل وأضاف 
قائمة طويلة  من    إيران  األخرى  والهجمات  اإلرهاب  دائمًا خطر  وهناك  )المظالم(،  من  تتصوره  مما 

 جانبها«. 
يتماشى هذا مع وجهة النظر العامة للحكومة اإلسرائيلية بشأن خطر الهجمات المتكررة على إيران  

 ل حدوث انتقام إيراني، يتحول إلى شيء أكبر.نفسها، واحتما
لين الدفاعيين اإلسرائيليين )على نحو غير متوقع( الضوء على  العام الماضي، سّلط أحد كبار المسؤو 

)لو كنت أعرف( عبارة حسن    -التي »بدأت كخطأ في التقدير   2006الحرب اإلسرائيلية اللبنانية عام  
كانت الواليات المتحدة هي التي شّنت حربين في العراق«،    ولكن بخالف ذلك  -نصر هللا الشهيرة  

 ثير من الطرق لتجنب الحرب«.على حد قوله. »هناك الك
إيران   بين  متجدد  نووي  اتفاق  أي  يدينوا  أو  يقيدوا  لن  إنهم  مرارًا،  اإلسرائيليون،  القادة  قال  مؤخرًا، 

ال في  للغاية  مؤكدة  غير  آفاقه  تبدو  الذي  المتحدة،  ستستمر  والواليات  أخرى،  بعبارة  الحالي.  وقت 
 البرنامج النووي اإليراني الذي يتوسع باطراد. »عقيدة األخطبوط« بغض النظر، ربما بالتزامن مع
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هذا األسبوع، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إن هيئة مكافحة اإلرهاب ترفع التحذير 
إلى أعلى مستوى. وأضاف:   إلى إسطنبول  السفر  إلى  من  السفر  إلى عدم  تدعو إسرائيل مواطنيها 

لسلة من الهجمات اإلرهابية اإليرانية التي تم إحباطها ضد إسطنبول أو تركيا »على اإلطالق« بعد س
المصطافين اإلسرائيليين. ويتابع أن إيران استهدفت إسرائيليين في تركيا »من أجل خطفهم أو قتلهم.  

 إنه خطر حقيقي وفوري«. 
وزير  وكشف   إعالن  على  مسبق  بشكل  تركيا  أطلعت  إسرائيل  »أن  عن  كبير  إسرائيلي  مسؤول 

بيد المتوقع. لم يعترض األتراك. إنهم يدركون الموقف جيدًا ويأخذونه على محمل الجد«. الخارجية ال
ومساء الثالثاء تم تسريب خبر احتجاز السلطات التركية عمالء لـ»الحرس الثوري« اإليراني مرتبطين  

العام.ب هذا  نوعه  من  حادث  ثاني  في  تركيا،  في  إسرائيليين  مواطنين  استهداف  الث  مؤامرة  قة  إن 
 اإلسرائيلية فيما يتعلق بالمستوى العالي لحرب كبرى تندلع في الشرق األوسط صارت على المحك.

 16/6/2022، الشري األوسط، لندن
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