
     
 
 
 

 
 
 

     
    

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 على حل الدولتين   " الرصاصة األخيرة " يطلق  بالقدس  االستعماري  المنتزه    مخطط  السلطة الفلسطينية:  

 كا ير تبني تحالفًا للدفاع الجوي في المنطقة بقيادة أم "إسرائيل"غانتس: 

 إيجاد حل نهائي لوجود الالجئين الفلسطينيين على أرض لبنانبالراعي: نطالب 

 مليون الجئ فلسطيني يحلمون بالعودة  6.4في اليوم العالمي لالجئين:  

 في الضفة وغزة  "جوع مستتر"البنك الدولي يحذر من 

ً    ولبيااااد رئيسااااًا   اتفاااااى علااااى حاااال الينيساااا
   بر كتو تشرين األول/ أ في  للحكومة    وانتخابات  
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  طة:السل
 6 على حل الدولتين   " الرصاصة األخيرة " يطلق  بالقدس  االستعماري  المنتزه    مخطط  السلطة الفلسطينية:    2.
 6 ": الالجئ الفلسطيني أقدم قضية لجوء عالمية وجب حلهايةفلسطينال "الخارجية  3.
 7 لفرض سيطرتها وقوانينها على شعبنا وأرضناليس لها أية حقوى  "إسرائيل"منصور:   4.
 7 احتياجات الالجئين ةأبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوري   5.
 8 اإلنسان" بالمنظمة تدين قرار االعتراف بجامعه أريئيل "حقوى   6.
 8 م ممثلي كنائس بيً جاال للروم األرثوذكس نسخة من مرسوم إنشاء مجلس رعوي يسل خوري   7.
 8 يعتمد خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات الخدمات برام هللا مجلس الوزراء  8.
 9 النتشة تقمع موكب استقبال القيادي أجهزة أمن السلطة في الخليل  9.

 
  المقاومة:

 9 حماس ترفض تصريحات البطريرك الراعي بشأن الالجئين الفلسطينيين في لبنان   10.

 10 في غزة في ظل اتهامات إسرائيلية للحركة بالسعي للتصعيد  "الجهاد"مناورات لا  11.

 10 لجهاد وحزب هللا لمناقشة الحرب القادمة اروات بين حماس واشم": رأي اليوم"  12.

 11 حماس تؤكد رفضها إلسقاط قضية الالجئين وإنهاء حّق العودة  13.
    

  :اإلسرائيليييان  لا
 12 كا ير أمتبني تحالفًا للدفاع الجوي في المنطقة بقيادة  "إسرائيل"غانتس:   14.
 12 حله وسط توقعات بتشكيل حكومة بديلة  الينيسً يلتئم اليوم لبدء إجراءات  15.
 12 المعارضة تقدم قانون حل الينيسً الحتمال التصويً عليه األربعاء   16.
 13 تخابات المقبلة م بينيً ألحزاب جديدة في االنمصادر إسرائيلية تستبعد انضما  17.
 14 جامعة مستوطنة "أرئيل" تنضم للجنة رؤساء الجامعات اإلسرائيلية   18.
 14 ئينشبتاي يقرر االستغناء عن تأهيل أفراد الشرطة المبتد  19.

 
  :األرض، الشعب

 15 مليون الجئ فلسطيني يحلمون بالعودة  6.4في اليوم العالمي لالجئين:    20.

 17 "لجنة القدس واألقصى": الحفريات باتً خطًرا حقيقًيا على األقصى  21.

 17 ي من جنينعاما على أسير فلسطين 23االحتالل يحكم بالسجن   22.

 18 جامعة النجاح بنابلس تعفي مدير األمن وتفصل آخرين   واليتلة اإلسالمية تثمن   23.
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  :لبنان
 19 إيجاد حل نهائي لوجود الالجئين الفلسطينيين على أرض لبنانبالراعي: نطالب   24.

 
  المي:، إسعربي

 19 بإسقاط حكومته   "إسرائيل" عالقة عمران خان يتحدث عن  25.

 20 إيران تسعى إلى توريط تركيا في لعبتها ضدّ  "إسرائيل"موقع إيراني:   26.

 20 " عالمة على اليأس"وبعض الدول العربية  "إسرائيلا"قائد إيراني: األنشطة العسكرية المشتركة ل  27.

 20 صورة تجمع ليفني مع أمير سعودي ترأس المخابرات سابقا  28.
 

  دولي:
 21 في الضفة وغزة  "جوع مستتر"البنك الدولي يحذر من   29.
 21 من مهرجان األفالم الوثائقية الدولي   "سرائيل"إمخرجون عالميون يطالبون بطرد   30.
 22 الفلسطينيين دّ بارتهايد" ضتمارس سياسة "األ "إسرائيل"الحزب الديمقراطي في كارولينا الشمالية:   31.
 22 " الفلسطينيين   دّ ادى على تقرير منظمة العفو الدولية "الفصل العنصري ض مجالس محلية إيرلندية تص   32.
 23 اإلسرائيلي   -ي التحاد األوروبي ومصر: حل الدولتين السبيل الوحيد لحل عادل وشامل للصراع الفلسطين ا   33.
 23 نائب المفوض العام لألونروا تشدد على تمسك الوكالة بتفويضها وواليتها  34.
 24 اقلة أطلقها جندي من قوات النخبة اإلسرائيلية التي قتلً شيرين أبو ع   نيويورك تايمز: الرصاصة   35.

 
  حوارات ومقاالت

 24 د. عدنان أبو عامر     ستة مؤشرات إسرائيلية على تدمير دولة االحتالل من داخلها  36.

 25 هاني المصري     مرة أخرى حول الخالفة والخليفة والخلفاء  37.

 30 اليئور ليفي     برج المراقبة الذي تحّول رمزًا جديدًا لا "حماس"  38.
 

 31 :كاريكاتير
*** 
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 بر كتو تشرين األول/ أ في اتفاى على حل الينيسً    ولبيد رئيسًا للحكومة    وانتخابات   1
مفا درامية  خطوة  الو في  رئيس  أعلن  اجئة،  الحكومة  زراء  رئيس  وشريكه  بنيت،  نفتالي  إلسرائيلي، 

البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن نيتهما تقديم مشروع قانون لتبكير موعد االنتخابات وإجرائها  
لحكومة   4إلى    3بعد   رئيسًا  لبيد  يصبح  جديدة،  حكومة  وتشكيل  النتائج  ظهور  حين  وإلى  أشهر. 

ميركي، جو بايدن، بهذه الصفة، على أن يظل بقية الشركاء عمال، وسيستقبل الرئيس األتصريف األ
 معهما في تحالف. 

وقال بنيت: »حكومتنا حققت إنجازات كبيرة، سياسية وأمنية واقتصادية، وإنجازات إدارية، أهمها البعد  
أجل رئيسها. تسببنا    عن األنانية. أعدنا اإليمان بأن هناك قيادة تعمل من أجل الشعب، وليس من

عدم التوصل التفاق سيئ مع إيران، وأوقفنا حقائب الدوالرات لـ)حماس(، وأعدنا العالقات الجيدة في  
القدرة على   إلى أن »عدم  الحكومة، الفتًا  لبقاء  أنه عمل كل ما في وسعه  مع واشنطن«. وأوضح 

إلى ا المستوطنين، أوصلني  القانون اإلسرائيلي على  باالنتخ تمديد سريان  الشعب  إلى  ابات«.  لتوجه 
وتعهد أنه حتى ذلك الحين، سيعمل إلى جانب رئيس الحكومة الجديد لبيد، »الذي أثبت أنه جدير  

 بالقيادة، مستقيم وسياسي من طينة أخرى«، ومع بقية األحزاب التي أعتز بالشراكة معها جميعًا. 
إلسرائيل. وكل يوم  لتحديات كبيرة ومستمرة  من جهته، قال لبيد: »حتى لو ذهبنا إلى انتخابات، فإن ا

 يتأكد لنا أن هناك حاجة لتغيير كثير من أساليب عملنا. وسأكرس جهودي لذلك«. 
ورّحب رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالقرار، وقال إنه سيبذل كل جهد اآلن ليصحح الوضع الذي 

)يقص لإلرهاب  مؤيد  حزب  يقودها  حكومة  تحت  إسرائيل  فيه  بقعاشت  اإلسالمية  الحركة  يادة د 
منصور عباس(، وتمس بالطابع اليهودي للدولة. ورّد عباس معلقًا: »نتنياهو زحف على بطنه كي  

 أكون معه في ائتالف حكومي«.
خطوة بنيت ولبيد جاءت بعد التوصل إلى قناعة بأن األزمة الحكومية دخلت في مرحلة معقدة بال  

لمساس بهيبتها أمام الجمهور. فالحكومة لى الطعن بالحكومة واحلول، وأن األمر يساعد المعارضة ع
نائبًا، بعد انشقاق النائبين عيديت سيلمان، وعميحاي شيكلي،   59نائبًا إلى    62خسرت أكثريتها من  

وكذلك نير أوروباخ، من حزب »يمينا« الذي يرأسه بنيت. وصار للمعارضة اليمينية برئاسة بنيامين  
نواب آخرين حتى تستطيع إقرار قانون االنتخابات    6إلى    عارضة تحتاجوباتت المنائبًا.    55نتنياهو  

وهناك   أيمن    6المبكرة.  النواب  برئاسة  المشتركة«  »القائمة  نواب  هم  المعارضة،  في  آخرون  نواب 
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عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، يهاجمون حكومة بنيت وحلفاءه، ولكنهم يرفضون مساعدة 
 ا، لن يصوتوا لتبكير موعد االنتخابات. لعودة إلى الحكم. لهذ نتنياهو على ا

وكان نتنياهو قد قرر طرح مشروع قانون لتبكير موعد االنتخابات، ولكنه قرر أيضًا االنتظار حتى  
الدقيقة األخيرة، غدًا )األربعاء(، فإذا لم تتوفر له مسبقًا األكثرية فسيسحب المشروع. لكن في الوقت 

بخيوط التطورات السياسية، قرر بنيت ولبيد سحب البساط من    تنياهو يبدو متحكماً الذي كان فيه ن 
تحت قدميه، وأخذ زمام المبادرة والظهور أمام الجمهور، كمن يتصرف بمسؤولية وكبرياء. وفي هذه 

ا  الحالة، اتفق الثنائي على طرح قانون لتبكير موعد االنتخابات، األسبوع المقبل، واالتجاه هو إلجرائه
ين األول( المقبل. وحتى ذلك الحين، يحافظ االئتالف الحاكم على وحدته ويتولى  أكتوبر )تشر  25في 

يتصرفان   أنهما  أساس  االنتخابية، على  بناء حملتهما  على  بنيت  مع  ويعمل  لبيد،  الحكومة،  رئاسة 
رئيس الوزراء   بمسؤولية تجاه القضايا المصيرية، ويحترمان القوانين واألسس الديمقراطية، على عكس

 ق نتنياهو. الساب
وكان بنيت ولبيد قد اتخذا قرارهما، صباح أمس، بعد أن أدركا أنهما لن يستطيعا تمديد سريان مفعول  
بسرية،  القرار  على  حافظا  ولكنهما  المستوطنات.  وتجمعات  المستوطنين  على  اإلسرائيلي  القانون 

قضايا أخرى، ولم يتطرقا إلى  ا أمام اإلعالم في  وأبلغا فقط، رؤساء األحزاب االئتالفية، وظهر كالهم
دعوى  برفع  يهدد  لبيد  وراح  تركيا.  اإلسرائيليين في  وضع  عن  يتكلم  بنيت  وراح  الحكومة.  موضوع 
رسمية ضد رؤساء أحزاب اليمين المعارض، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، إذا لم تبادر الشرطة لفتح 

نملف تحقيق جنائي بشبهة »التعهد برشو  إن  لبيد  نير  ة«. وقال  النائب  تنياهو بموافقة حلفائه، وعد 
أوروباخ، من حزب »يمينا«، بمنصب وزير إذا ترك حزبه وانضم إلى المعارضة وصّوت ضد الثقة  
للقانون   جنائية  ومخالفة  المعايير  بكل  رشوة  وهذا  االنتخابات،  موعد  تبكير  على  وساعد  بالحكومة 

 جنائي فورًا. رطة إلى فتح تحقيق  عقوبتها بالسجن. ودعا لبيد الش
وقد خرج رؤساء أحزاب االئتالف، أمس، بحملة إعالمية ينتقدون فيها »ظاهرة التمرد على األحزاب 
واالنشقاق وااللتحاق بالخصوم«، واعتبروها »صبيانية سياسية وانتهازية يجب أن تتوقف«، كما قال  

اد واالنتهازية واألنانية. فمن  حدًا للفوضى والفسبنيت. وقال لبيد: »لقد جئنا بهذه الحكومة حتى نضع 
 ال يصمد في هذه المعركة عليه أن يترك السياسة ويستقيل من الكنيست ويعيد لحزبه المقعد«. 

 21/6/2022لندن،  وسط،الشرى األ 
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 على حل الدولتين   " الرصاصة األخيرة " يطلق  بالقدس  االستعماري  المنتزه    مخطط  السلطة الفلسطينية:    2
والبحر    :هللا  رام القدس  بين  استيطاني  متنزه  إلقامة  إسرائيلي  مخطط  األضخم  يثير  سيكون  الميت، 

أنه   يرون  الذين  الفلسطينيين  غضب  الغربية،  الضفة  أراضي  من  دونم  مليون  نحو  مساحة  على 
المستقبل. في  متواصلة  دولة  إقامة  فرصة  على  مباشر  بشكل  الوزراء    سيقضي  رئيس  ووصف 

ى من فرص ابة إطالق الطلقة األخيرة لما تبق أشتية »المخطط االستعماري بأنه بمثالفلسطيني محمد  
وحذر   لحل الدولتين«، ألنه »يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل«.

هذا   تنفيذ  عواقب  من  إسرائيل  )االثنين(،  أمس  الحكومة  جلسة  مستهل  في  له  كلمة  في  أشتية، 
العدوان   المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، التحرك لوقف هذا  المخطط، وطالب 

وقالت    السافر.. اإلنذار.  جرس  أطلقوا  الفلسطينيين  فإن  أوليًا  زال  ما  المخطط  أن  من  الرغم  وعلى 
منظمة التحرير إن المخطط اللصوصي ُيعد استراتيجيًا في محتواه السياسي، وهو أخطر من مشروع  

»إيالتمدد   المسماة  المنطقة  قي  جن1االستيطاني  ليفصل  محكم  بشكل  مفصل  ألنه  الضفة  «،  وب 
لمنظمة   التابع  األرض  عن  للدفاع  الوطني  للمكتب  بيان  في  وجاء  ووسطها.  شمالها  عن  الغربية 
التحرير، أن التداعيات السياسية لهذه الخطوة واضحة تمامًا، »فمنذ عقود يطالب اليمين اإلسرائيلي  

لقدس، ويأتي هذا بالقرب من مستوطنة )معاليه أدوميم( شرق ا  E1االستيطاني في المنطقة    بالبناء
 المخطط الجديد لسد الفجوة بين المنطقتين وإغالق ملف ما يسمى حل الدولتين«. 
 21/6/2022، لندن، الشرى األوسط

 
 ": الالجئ الفلسطيني أقدم قضية لجوء عالمية وجب حلهايةفلسطينال "الخارجية  3

هللاار  الخارجية  :  م  وزارة  حق  يةفلسطينالأكدت  أن  اإلثنين،  يوم  فيه  ،  بما  واالنتصاف،  العودة، 
للتصرف. القابلة  غير  الحقوق  جوهر  لالجئين،  اليوم   التعويض  في  لها،  بيان  في  الوزارة،  وشددت 

وس والمهاجرين،  والنازحين،  لالجئين،  والرعاية  الحماية  ضمان  أهمية  على  لالجئين،  بل  العالمي 
الالجئون الفلسطينيون الذين شردوا الحفاظ على حقوقهم التي ضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتهم  

، في ظل التداعيات السياسية، واالجتماعية واالقتصادية،  1967والنازحون عام    1948من ديارهم عام  
ينيين في العودة مليون، مؤكدة حق الالجئين الفلسط  6.2الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يزيد على  

 ة األمالك.والتعويض واستعاد 
أهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام، والمتوقع لوكالة  كما أكدت الوزارة  

،  بناء على قرارات الشرعية الدولية)األونروا( إلى حين تحقيق حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين 
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سالهم، عليها والحفاظ على الالجئين وأنة "األونروا" وتفويضها، للحفاظ  وأهمية حشد الدعم لتجديد والي
 وعدم تغيير تعريف الالجئ من أجل تقويض حقوقهم إخفاء لجريمة النكبة. 

 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ضناليس لها أية حقوى لفرض سيطرتها وقوانينها على شعبنا وأر  "إسرائيل"منصور:   4

المتحدة رياض منصور، يوم اإلثنين، ثالث رسائل  بعث المندوب الدائم لفلسطين لدى األمم : نيويورك
وهدم   واغتيالهم،  الفلسطينيين  مطاردة  باالحتالل،  القائمة  القوة  إسرائيل،  مواصلة  حول  متطابقة، 

  المنازل، وسجن آالف الفلسطينيين بشكل تعسفي.
ع تواصل  إسرائيل  إن  منصور  غير  وقال  واالحتجاز  االعتقال  آلال مليات  والتعسفي  ف  القانوني 
بينهم األطفال. الفلسطينيين،  للضغط   المدنيين  الفوري  التحرك  على  الدولي  المجتمع  منصور  وحث 

معيدا  الفلسطينيين،  المدنيين  السكان  ضد  القانونية  غير  اإلجراءات  هذه  كل  لوقف  إسرائيل  على 
بأن إسرائيل ليست صاحبة   بماالتذكير  المحتلة،  الفلسطينية  في    السيادة على أي جزء من األرض 

شعبنا   على  وقوانينها  سيطرتها  لفرض  اإلطالق  على  حقوق  أية  لها  وليس  الشرقية،  القدس  ذلك 
 وأرضنا.

 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 احتياجات الالجئين ةأبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوري   5

م:  دمشق هولي  أبو  أحمد  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  سوريا  بحث  في  التحرير  منظمة  فصائل  ع 
التدهور   ظل  في  الملحة  واحتياجاتهم  الفلسطينية،  المخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين  احتياجات 

لعام  المعيشي مع تقليص "األونروا" لخدماتها، باإلضافة إلى وضعها المالي، وتجديد تفويضها نهاية ا
 الجاري.

ا  الفصائلي،  اللقاء  خالل  هولي  أبو  اإلثنين،  وأكد  عقد  في  بلذي  الالجئين  احتياجات  أن  دمشق، 
 المخيمات الفلسطينية في سوريا لها األولوية القصوى لدى دائرة شؤون الالجئين. 

والهيئة    فلسطين،  وسفارة  الالجئين"،  "شؤون  بين  وقائما  دائما  تنسيقا  هناك  أن  إلى  العامة  وأشار 
 احتياجات المخيمات، والتنسيق مع "األونروا" لتلبيتها. لالجئين الفلسطينيين العرب، لمتابعة 

 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 "حقوى اإلنسان" بالمنظمة تدين قرار االعتراف بجامعه أريئيل   6
ء افي منظمة التحرير الفلسطينية قرار لجنه رؤسأدانت دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني : رام هللا

معلقا   كان  أن  بعد  اللجنة،  عضويه  إلى  وإضافتها  أريئيل  بجامعه  باالعتراف  االحتالل  جامعات 
والتهويد. االستيطان  تكريس  نحو  تحركا  ذلك  طويلة، معتبرة  الدائرة  لسنوات  القرار  ،  وقالت  هذا  "إن 

رقم   الدولي  األمن  مجلس  قرار  مع  جميع   2016لعام    2334يتنافى  وقف  وجوب  على  نص  والذي 
األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فورا، وأكد القرار على  

 عدم شرعيه األعمال االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرفية بشكل كامل".
 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 جاال للروم األرثوذكس نسخة من مرسوم إنشاء مجلس رعوي خوري يسلم ممثلي كنائس بيً   7

لحم رئيس  :  بيت  عن  لمنظمة    يةفلسطين ال  السلطةنيابة  التنفيذية  اللجنة  عضو  سلم  عباس،  محمود 
وري،  التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خ

رثوذكس المرسوم الرئاسي بتشكيل مجلس رعية الروم األرثوذكس  ممثلي كنائس بيت جاال للروم األ
بدورهم، أعرب   في بيت جاال، بتنسيب بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث.

 ممثلو الكنائس عن شكرهم وتقديرهم إلصدار هذا المرسوم.
جاء    علينا أن نحافظ عليه".  كنائس إرث تاريخي فلسطينين "أمالك القال خوري، إمن ناحية أخرى،  

 ذلك خالل زيارته لدير مار سابا، اإلثنين، ولقائه رئيس الدير األرشمندريت أفذيكيموس.
 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 حيد إجراءات الخدماتيعتمد خطة تطوير الخدمات الحكومية وتو  برام هللا مجلس الوزراء  8

هللا إجراءات :  رام  وتوحيد  الحكومية  الخدمات  تطوير  خطة  اإلثنين،  يوم  الوزراء،  مجلس  اعتمد 
وحسابات الخدمات، وإجراء تقييم سنوي دوري للخدمات الحكومية، وتكريم الجهات األفضل في تقديم  

ه األسبوعية التي عقدت كما اعتمد المجلس، في جلست  الخدمات وبشكل مستقل وفق معايير دولية.
ر بمد  الالزمة  ينة  والُعدد  الُمستلزمات  لشراء  تمويل  خطة  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  برئاسة  هللا،  ام 

   لتشغيل ومراكز التدريب المهني.
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اإللكترونية   الخدمات  قانون  على  بالمصادقة  عباس  محمود  فلسطين  دولة  لرئيس  التنسيب  وقرر 
المج تشكيل  قرر  كما  والالحكومية،  التربية  لوزارة  االستشاري  من  لس  عدد  على  وصادق  تعليم، 

 االتفاقيات الدولية.
 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أجهزة أمن السلطة في الخليل تقمع موكب استقبال القيادي النتشة  9

يادي في حركة "حماس"،  قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اإلثنين، موكب استقبال الق :  الخليل
الخالق بعد عامين من االعتقال اإلداري.  عبد  أفرج عنه من سجون االحتالل،  الذي  وقال   النتشة، 

شهود عيان لـ "قدس برس"، إن "أجهزة أمن السلطة هاجمت موكب استقبال النتشة، في مدينة الخليل 
اعتدت على عدد كبير من  )جنوب الضفة(، عقب وصوله إلى منطقة البصة في الحاووز الثاني، و 

منهم".   المشاركين خضراء  رايات  ومصادرة  عليهم،  الغاز  ورش  السلطة    بالضرب  "أجهزة  أن  وأكدوا 
على   آخرين  وأجبرت  المحمول،  أجهزة  بعض  وصادرت  يجري،  ما  تصوير  من  شخص  أي  منعت 

لى أن  لشهود إوأشار ا  مسح ما جرى توثيقه، وسط تهديدهم في حالهم عدم قيامهم بحذفه باالعتقال".
السلطة   أمن  البصة، "أجهزة  لمنطقة  وصوله  فور  تنبيه  أو  انذار  أي  دون  االستقبال  موكب  قمعت 

 وصادرت الرايات الخضراء من أيادي المشاركين، ومنعوا حمل أي راية غير علم فلسطين". 
 20/6/2022، قدس برس

 
 في لبنان عي بشأن الالجئين الفلسطينيين حماس ترفض تصريحات البطريرك الرا  10

فيها  طالب  التي  الرَّاعي  بشارة  الماروني  البطريرك  عن  ادرة  الصَّ التصريحات  حماس  حركة  رفضت 
بترحيل الالجئين الفلسطينيين من بالده، وإعادة توطينهم في بلدان أخرى، وعّدتها مواقف ال تعكس 

 نانية والفلسطينية. لسياسية الوطنية والشعبية اللب عمق العالقة القويَّة التي تجمع بين القوى ا
وجدد الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي اإلثنين، التأكيد أنَّ الالجئين الفلسطينيين   

في لبنان هم ضيوف في هذا البلد، يطالبون بحّقهم الطبيعي في العيش بحريَّة وكرامة، وفق ما أقّرته 
ويرفضون   الدولية،  والتوطين، المواثيق  الترحيل  مشاريع  العودة    كّل  إلى  دومًا  مدنهم  ويتطّلعون  إلى 

 وقراهم، التي هّجروا منها بفعل االحتالل الصهيوني. 
 20/6/2022، حركة حماسموقع 
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 في غزة في ظل اتهامات إسرائيلية للحركة بالسعي للتصعيد  "الجهاد"مناورات لا  11
قطاع   في  لعناصرها  عسكرية  مناورة  االثنين  القدس«،  »سرايا  بدأت  هللا:  أيام  رام  عدة  تستمر  غزة 

وقال الناطق باسم السرايا، أبو حمزة، في بيان إن المناورة التي تحمل    وأغلقت بموجبها شاطئ البحر.
تأ الصادقين«  »عزم  »عمليات  اسم  وستحاكي  مجاهديها،  لدى  القتالية  الجهوزية  رفع  إطار  في  تي 

ال الوحدات  أبرزها  عسكرية،  تشكيالت  عدة  بمشاركة  مختلفة  والمدفعية«.ميدانية  وأطلق   صاروخية 
مقاتلو الجهاد صواريخ وقذائف باتجاه البحر على أهداف افتراضية. وكان فيديو نشرته سرايا القدس،  

 طقة عسكرية مغلقة لغرض هذه التدريبات.قد أعلن البحر من
تقديرات  وهي  التصعيد،  من  تقترب  الجهاد  بأن  إسرائيلية،  تقديرات  ظل  في  المناورات  هذه  وجاءت 

 تعززت بعد صاروخ أطلق من القطاع السبت تجاه عسقالن، وتقدر إسرائيل أن الجهاد تقف خلفه. 
 21/6/2022، لندن، الشرى األوسط

 
 مشاروات بين حماس والجهاد وحزب هللا لمناقشة الحرب القادمة ": رأي اليوم"  12

اليوم”:   -لندن بـ”رأي  الفلسطي   خاص  الوطنية واإلسالمية  المقاومة  دقيقة  تجري فصائل  نية مشاورات 
اح بخصوص  خياراتها  في  العاجل للتمحيص  الوقت  في  أو  مستقبال  العسكري  التصعيد  تماالت 

المعادلة اللبنانية في أي معركة إقليمية وشيكة تحت عنوان الصراع  ويبدو أن الجزء المتعلق ب  القريب.
فتالي بينت االخيرة رئيس  اإليراني أو التصعيد ضد قطاع غزة أو حتى تنفيذ تهديدات ن   -اإلسرائيلي 

وزراء الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتشددة بخصوص استئصال المقاومة في قطاع غزة وإخضاعها  
للعب اآلن في حال حصول أي تطور من هذا النوع في هذا الجزء تحديدا تريد وتغيير معادالت ا

من األرض التي “تطأ” قدم عليها    المقاومة الفلسطينية وكما علم من مصادر موثوقة جدا فيها التوثق
 عندما يتعلق االمر بالجزء اللبناني حصرا من المشهد. 

ال والتسهيالت  وضماناته  هللا”  “حزب  دور  يأتي  معركة وهنا  في  لبنان  ساحة  توفرها  أن  يمكن  تي 
ك مفصلية أو تصعيد عسكري قادم والخيارات التي يعنيها ذلك في النهاية والنتائج والتداعيات. كل تل

 معطيات تدرس اآلن وبعد حوار يبدو أنه صار في اتجاهين وتطرق للكثير من التفاصيل الحوار.
ال المقاومة  فصائل  بعض  ورموز  قادة  شمل  الحرس األول  في  سواء  أساسية  قيادات  مع  فلسطينية 

حركت  وتخص  داخلية  كانت  الحوار  الثانية في  والحلقة  اللبناني.  هللا  حزب  أو في  اإليراني  ي  الثوري 
حماس والجهاد اإلسالمي حصرا بطبيعة الحال لتدقيق الخيارات وثمة جولة حوار تفصيلية تطرقت 

حم حركة  قيادات  داخل  حتى  المحتملة  والسياسي.للتفاصيل  العسكري  الصفين  وبين  تلك    اس  كل 
 ة.التدقيقات تحاول قياس “الجدوى والنتائج” وتكّثفت ودرست بعناية خالل األسابيع الثالثة الماضي 
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ويبدو أن الجاهزية كبيرة لخطة منّسقة على صعيد تحديد وبرمجة كيفية االشتباك وتوقيته وإلى أي 
د العسكري أو لجوء اسرائيل لخيار التصعيد العسكري سواء  مدى وتوقعاته وتداعياته في حال التصعي

المقاومة وأهل قطاع غزة. لبنان أو ضد فصائل  ال  ضد حزب هللا في  يعلم  بأن  وهنا حصريا  جميع 
عملي برزت غرفة  المعطيات  وتقييم  المعلومات  وجمع  تحديدا  اإلستخباري  النطاق  في  مشتركة  ات 

فص بين  الماضية  القليلة  األسابيع  استخبارات  خالل  عمليات  غرفة  بين  او  الفلسطينية  المقاومة  ائل 
ر به القيادي الحرس الثوري وأيضا عمليات ترتيب وغرفة عمليات مع حزب هللا اللبناني وهو ما أق

 في كتائب القسام علنا عبر قناة “الجزيرة” محمد السنوار. 
الجناحين السياسي والعسكري داخل حركة حماس لكن تأكيدات الحزب اللبناني هنا أثارت نقاشا بين  

والتحالف   هللا”  “حزب  مشاركة  مسالة  تقييم  يريد  السياسي  الجانب  وان  خصوصا  اإلسالمي  والجهاد 
في الصدام مع اإلسرائيليين معه باطار سياسي أعمق من نظام التضامن. ويرغب   العسكري المباشر

تجري عملية تقييم عميقة ما إذا كان مصلحة أهل    الجناح السياسي كما علمت “رأي اليوم” هنا بأن
قطاع غزة وكتائب المقاومة الفلسطينية تقتضي أن يشاركها حزب هللا ألسباب فلسطينية هذه المّرة في  

ما.معركة   منه      يستفيد  أن  يمكن  أو  لذلك  يسعى  نفسه  هللا  حزب  كان  إذا  ما  أيضا  معركة  ومعرفة 
 الورقتين اللبنانية والفلسطينية معا في سياق مشهدي واحد. خصوصا حال التوّثق من تداعيات خلط 

 20/6/2022، لندن، رأي اليوم
 

 حماس تؤكد رفضها إلسقاط قضية الالجئين وإنهاء حّق العودة  13
إن حّق عودة الالجئين الفلسطينيين حّق فردي وجماعي، أقّرته القوانين والمواثيق    حماسة  حرك  قالت 

الدولية والقرارات األممية، ال يملك أحٌد التراجع عنه، أو التفريط فيه، أو المساومة عليه، أو التنازل  
    العودة.عنه، مجددًة رفضها لكّل الحلول الساعية إلى إسقاط قضية الالجئين وإنهاء حقّ 

العالمي لالجئين، رفضها توطين الالجئين، داعيًة الدول  اليوم  بيان صحفي في  وأكدت الحركة في 
الفلسطينيين، وتوفير كامل   الالجئين  الوقوف مع  إلى  الحقوقية واإلنسانية  المؤسسات  المضيفة وكّل 

رير والعودة.  هم حتى التحالحقوق اإلنسانية واالجتماعية، ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، ودعم صمود 
كما أكدت الحركة حّق الالجئين الفلسطينيين في المشاركة السياسية والتمثيل في مؤسساتنا الوطنية،  

 وضرورة تفعيل دورهم في مشروعنا النضالي حتى التحرير والعودة. 
 20/6/2022، حركة حماسموقع 
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 كا ير بقيادة أم تبني تحالفًا للدفاع الجوي في المنطقة "إسرائيل"غانتس:   14
وكاالت: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، أمس، إن إسرائيل تبني "تحالفا للدفاع   -دس  الق

الجوي في الشرق األوسط" بقيادة الواليات المتحدة، مضيفا، إن التحالف أحبط بالفعل محاوالت لشن  
القوة من  مزيدا  يستمد  قد  التحالف  أن  إلى  الفتا  إيرانية،  ا  هجمات  الرئيس  زيارة  جو  من  ألميركي، 

 بايدن، إلى المنطقة خالل الشهر المقبل.
وأشار غانتس إلى أنه "خالل العام الماضي، كنت أقود برنامجا مكثفا مع شركائي في )البنتاغون(  
واإلدارة األميركية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة"، وأضاف، "هذا البرنامج بدئ العمل به  

 تراض محاوالت إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى". وتمكن بنجاح من اع بالفعل
بالفعل "محاوالت   الشرق األوسط"، أحبط  الجوي في  الدفاع  "تحالف  إلى أن ما سّماه  ولفت غانتس 
إيرانية لضرب إسرائيل ودول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة". ولم يتطرق غانتس إلى أسماء  

 ذكر تفاصيل أخرى عن الهجمات التي تم إحباطها.ن في التحالف ولم يأي شركاء آخري
 21/6/2022، األيام، رام هللا

  
 حله وسط توقعات بتشكيل حكومة بديلة  الينيسً يلتئم اليوم لبدء إجراءات  15

تلتئم رئاسة الكنيست اإلسرائيلي، قبل ظهر اليوم، لتضيف إلى جدول األعمال مشروع القرار بحل   
و  االنتخابات.الكنيست  موعد  هناك    تبكير  حزب  من  أعضاء  الكنيست،  حل  قانون  بمشروع  وتقدم 

 ائير البيد، وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر. مستقبل الذي يتزعمه ي 
وسيتم الصاق مشروع القانون إلى مشروع قانون مماثل تقدمت به المعارضة، وكان من المرتقب ان  

 ب ما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. ُيطرح على الهيئة العامة غًدا، بحس
 21/6/2022القدس، القدس، 

 
 المعارضة تقدم قانون حل الينيسً الحتمال التصويً عليه األربعاء   16

الكنيست،   حل  قانون  مشروع  تقديم  المعارضة  في  اليمين  أحزاب  رؤساء  تمهيدا  قرر  اإلثنين،  يوم 
 لقراءة التمهيدية، بعد غد األربعاء.الحتمال طرحه للتصويت عليه با
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غوط على عضو الكنيست من حزب "يمينا"، نير أورباخ،  وتأتي هذه الخطوة في محاولة لممارسة ض
كي ينفذ قراره باالنشقاق عن الحكومة وإسقاطها من خالل تأييده لحل الكنيست. وستقرر المعارضة  

 من أن أورباخ سيؤيده.بشأن طرح حل الكنيست للتصويت، بعد غد، وبعد التأكد 
عضو كنيست، بعد انشقاق ثالثة    59من    ويعني انشقاق أورباخ عن االئتالف أن الحكومة مدعومة

أعضاء كنيست عن االئتالف، وهم أورباخ وعيديت سيلمان وعاميحاي شيكلي، وجميعهم من حزب 
 "يمينا" الذي يرأسه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت.

أوربا اوأبلغ  األسبوع  تخ  بعدم  تعهد  لكنه  االئتالف،  من  جزءا  يعد  لم  بأنه  بينيت  حل  لماضي  أييد 
األربعاء   يوم  للتصويت،  القانون  مشروع  طرح  عدم  إلى  المعارضة  دفع  ما  أسبوع،  لمدة  الكنيست 

 الماضي. وليس واضحا حتى اآلن موقف أورباخ حيال حل الكنيست.
 20/6/2022 ،48عرب 

 
 حزاب جديدة في االنتخابات المقبلة بعد انضمام بينيً ألمصادر إسرائيلية تست  17

االنتخاب في  جديدة  أحزاب  إلى  بينيت  نفتالي  ينضم  أن  الثالثاء،  اليوم  إسرائيلية،  مصادر  ات  نفت 
وقال أفير كار عضو الكنيست من حزب يمينا الذي   المقبلة بعد اإلعالن عن حل الكنيست أمس.

 لحياة السياسية، وسيخوض االنتخابات المقبلة ضمن يمينا.يتزعمه بينيت، إن األخير لن يترك ا
بينيت ضمن   يتم إدراج  فيما استبعدت ميراف كوهين عضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل، أن 

 ئمة حزبها لالنتخابات المقبلة.قا
األيديولوجية، نحن   نفس  لدينا  ويمينا  أننا  أعتقد  ال  العبري،  نت  واي  لموقع  حديث  كوهين في  وقال 

 كن أن نجلس في حكومة ونتعاون ضمن قواسم مشتركة.يم
كان    وفي سياق متصل، قال يائير غوالن نائب وزير االقتصاد، إنه سيقرر في األيام المقبلة فيما إذا

 سيترشح لقيادة حزب ميرتس، وذلك بعد أن يعقد اجتماعات مع المقربين منه. 
الليكو  إيلي كوهين عن حزب  الكنيست  د، إن حزبه سيحقق نصر عظيم في  من ناحيته قال عضو 

 بأغلبية تمكنه من إنشاء حكومة. االنتخابات المقبلة، و 
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السياسية   الحلبة  إلى  درعي  أرييه  شاس  حزب  زعيم  يعود  أن  من  إسرائيلية  مصادر  توقعت  فيما 
 ويخوض االنتخابات المقبلة بعد أن اضطر لالستقالة مؤخًرا باتفاق مع النيابة العامة بعد صفقة إقرار 

 بالنذب باعترافه بالقيام  بأعمال غير قانونية. 
 21/6/2022القدس، القدس، 

 
 جامعة مستوطنة "أرئيل" تنضم للجنة رؤساء الجامعات اإلسرائيلية   18

وكاالت: انضمت جامعة مستوطنة "أرئيل"، المقامة في مستوطنة "أرئيل" بالضفة الغربية    -تل أبيب  
الجامعا رؤساء  لجنة  إلى  أمس،  خالمحتلة،  رسميًا،  اإلسرائيلية،  الذي  ت  السابق  اللجنة  لموقف  الفًا 

 كان يعارض االعتراف بالجامعة، وذلك بفعل الضغوط السياسية.
يأتي ذلك بعد عقد على قرار الحكومة اإلسرائيلية االعتراف بجامعة مستوطنة "أرئيل"، وبعد مقاومة  

قرار سياسي  اعتبرت أن قرار الحكومة "طويلة من لجنة رؤساء الجامعات اإلسرائيلية التي كانت قد  
 تّمت حياكته على مدار سنين".

وفي هذا السياق، رحبت وزيرة التعليم اإلسرائيلية، يفعات شاشا بيطون، ورئيسة مجلس التعليم العالي  
)بموجب منصبها الحكومي(، بهذه الخطوة، واعتبرت أنها "عادلة ومستحقة ومهمة للغاية"، وادعت أن  

 تازون وإنجازات أكاديمية رائعة". ل هي جامعة بها باحثون مم"جامعة أرئي
التعليم في الكنيست، عضوة الكنيست شارون هسكيل، التي كانت تعتزم   بدورها، قالت رئيسة لجنة 
عقد جلسة برلمانية لدفع هذه الخطوة: إن "مقاطعة جامعة أرئيل أمر ال يمكن تصوره، وقد قررت أن 

 د الطالب وجامعة أرئيل".لمقاطعة بالتعاون مع اتحاأبذل كل ما في وسعي لوقف ا
 21/6/2022، األيام، رام هللا

 
 ئينشبتاي يقرر االستغناء عن تأهيل أفراد الشرطة المبتد  19

الشرطة   أفراد  تأهيل  دورة  مدة  بتقصير  شبتاي،  يعقوب  اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  المفتش  أوعز 
بذريعة وجود نقص في القوى العاملة في الشرطة وتعبئة  المبتدئين من سبعة أشهر إلى سبعة أسابيع،  

 ة "يديعوت أحرونوت" اليوم، اإلثنين.صفوفها الميدانية بشكل سريع، وفق ما ذكرت صحيف
أفراد الشرطة من عملهم بسبب شروط   إلى أن ارتفاعا حادا طرأ على استقاالت  وأشارت الصحيفة 

شرطة أفراد  إنزال  لكن  المنخفض.  والراتب  بعد   العمل  المواطنين  قضايا  مع  والتعامل  الشوارع  إلى 
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المواطنين، على  المخاطر  زيادة  شأنه  من  قصير  مؤهلين    تأهيل  غير  شرطة  أفراد  عناية  لدى 
بشؤونهم، إذ أن دورة تأهيل من سبعة أسابيع ال تمنحهم أدوات كافية للعمل، وفي حال كانوا جنودا 

ال مع  يتعاملوا  قد  االحتالل،  جيش  من  للمجال مسرحين  مالئمة  غير  عسكرية  بأساليب  مواطنين 
 المدني.

صحيفة، في أعقاب شكاوي متكررة من جانب قادة وجاء قرار شبتاي بتقصير مدة التأهيل، حسب ال
مراكز شركة في جميع المناطق حول نقص كبير في القوى العاملة في صفوف الشرطة، وفي قسم 

"ا أفراد الشرطة  المراكز يوجد نقص بعشرات  بأكمله من  إلى تعطيل مركز شرطة  الذي يؤدي  ألمر 
 تقريبا". 

أ تأهيل  دورة  تقصير  أن  إلى  الصحيفة  على ولفتت  التدرب  عدم  إلى  سيؤدي  الدوريات  شرطة  فراد 
ولن  90 إلغاؤها.  وسيتم  معها،  التعامل  على  المبتدئين  الشرطة  أفراد  يتدرب  التي  األحداث  من   %

القصيرة، لتدريبات تحاكي قضايا هامة جدا، مثل العنف    يخضع أفراد الشرطة، خالل دورة التأهيل
وإنما سيتعلمون ذلك بواسطة عرض شرائح توضيحية  داخل العائلة وعمليات سطو وأحداث عنيفة،  

 فقط.
وعمليا قرر شبتاي االستغناء عن تدريب أفراد الشرطة المبتدئين، إذ تقّر شعبة التدريب في الشرطة  

بديل ع  بأنه ال  له في  اإلسرائيلية  يخضعون  والذي  واقعية،  حاالت  يحاكي  الشرطة  ألفراد  تدريب  ن 
 لصحيفة.دورة التأهيل العادية، وفقا ل

 20/6/2022 ،48عرب 
 

 مليون الجئ فلسطيني يحلمون بالعودة  6.4في اليوم العالمي لالجئين:    20
ين، الذي أقرته  حزيران من كل عام، اليوم العالمي لالجئ  20، الموافق  ]أمس[يصادف اليوم:  رام هللا

وحسب البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي لإلحصاء،    .2000متحدة عام  الجمعية العامة لألمم ال
اللجوء، مليون الجئ فلسطيني م  6.4فما زال أكثر من   سجلين في سجالت وكالة "أونروا"، يعانون 

 . 1948نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 
 لفلسطينيين واقع الالجئين ا

لعام   األول  كانون  في  المسجلين،  الالجئين  عدد  أن  إلى  "األونروا"  وكالة  سجالت  ، 2020أشارت 
مخيما رسميا تابعا لوكالة الغوث،    58% منهم في  28.4مليون الجئ فلسطيني، يعيش    6.4حوالي  
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مخيمًا في    19مخيما في لبنان، و  12مخيمات في سوريا، و  9مخيمات في األردن، و  10تتوزع بواقع  
و الغربية،  الالجئين   8الضفة  لعدد  األدنى  الحد  التقديرات  هذه  وتمثل  غزة.  قطاع  في  مخيمات 

ال إذ  مسجلين،  غير  الجئين  وجود  باعتبار  من    الفلسطينيين،  تشريدهم  تم  من  العدد  هذا  يشمل 
عام   بعد  حزيران    1949الفلسطينيين  حرب  عشية  يش  1967حتى  وال  األونروا"،  تعريف  مل  "حسب 

على خلفية الحرب والذين لم يكونوا الجئين    1967وا أو تم ترحيلهم عام  أيضا الفلسطينيين الذين رحل 
 أصال. 

 مرات   10عاما على النيبة تضاعف الفلسطينيون نحو   74الواقع الديمغرافي: بعد 
التاريخية عام   السكان في فلسطين  اليهود    690نحو    1914بلغ عدد  % 8ألف نسمة، شكلت نسبة 

العام   أكثر من    1948فقط منهم، وفي  السكان  اليهود، 31.5مليون حوالي    2بلغ عدد  % منهم من 
عامي   بين  تدفق  ال  1939و  1932حيث  من  عدد  عددهم  أكبر  وبلغ  اليهود،  ألف    225مهاجرين 

عامي   بين  فلسطين  على  وتدفق  من    1947و  1940يهودي،  تكون    93أكثر  وبهذا  يهودي،  ألف 
استقبلت  قد  عامي    فلسطين  من    1947و  1932بين  يقرب  العام    318ما  ومنذ  يهودي،    1948ألف 

 ألف يهودي. 540تدفق أكثر من   1975وحتى العام 
تشريد   من  الرغم  من  وعلى  العام    800أكثر  في  فلسطيني  من    1948ألف  أكثر  ألف   200ونزوح 

  يين اإلجمالي في العالم ، فقد بلغ عدد الفلسطين1967فلسطيني غالبيتهم إلى األردن بعد حرب حزيران 
العام   نهاية  نحو    14حوالي    2021في  الفلسطينيين  عدد  تضاعف  الى  يشير  ما  نسمة،    10مليون 

مليون في   1.7مليون( نسمة في فلسطين التاريخية )  7، حوالي نصفهم )1948مرات منذ أحداث نكبة  
 (.1948المناطق المحتلة عام 

  3.2في الضفة الغربية "بما فيها القدس"    2021ن بلغ نهاية  وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكا
 مليون نسمة في قطاع غزة.  2.1مليون نسمة، وحوالي 

، منهم 2021ألف نسمة في نهاية العام  477وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 
ا االحتالل اإلسرائيلي  آالف نسمة( يقيمون في مناطق القدس، والتي ضمه  308% )حوالي  65حوالي  

 . 1967له للضفة الغربية عام إليه عنوة بعيد احتال
الفلس فإن  المعطيات،  هذه  على  يشكلون  وبناء  فلسطين  49.9طينيين  في  المقيمين  السكان  من   %

نسبته   ما  اليهود  يشكل  فيما  من  50.1التاريخية،  أكثر  ويستغلون  السكان  مجموع  من  من  %85   %
 (.2كم 27,000التاريخية )البالغة  المساحة الكلية لفلسطين

 20/6/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 قصى": الحفريات باتً خطًرا حقيقًيا على األقصى"لجنة القدس واأل  21
قال رئيس "لجنة القدس واألقصى" في المجلس التشريعي  :  غزة، من  20/6/2022،  قدس برسذكرت  

الفلسطيني، النائب أحمد أبو حلبية، االثنين، إن الحفريات واألنفاق التي نفذها االحتالل اإلسرائيلي  
وأكد أبو حلبية، في تصريح مكتوب   خطًرا حقيقًيا على مستقبله".لمسجد األقصى "باتت تشكل  أسفل ا

"حج أن  برس"،  "قدس  نتيجة  تلقته  األقصى؛  المسجد  مصلى  في  الجنوبي  السور  من  سقطت  ارة 
نحو   إلى  والممتدة  األموية،  القصور  منطقة  أسفل  االحتالل  حفريات  سّببتها  بين    800تشققات  متر 

البراق". وحائط  سلوان  أ  عين  وما  وأضاف  األقصى،  المسجد  بحق  المتواصلة  االنتهاكات  "هذه  ن 
حفريات االحتالل المستمرة، تمثل خطًرا حقيقًيا، في ظل عدم   يحدث من انهيارات في ساحاته بفعل

ترميمات". بأي  االحتالل  الداخلية    سماح  األحجار  أحد  سقوط  الماضي،  الخميس  صور،  وأظهرت 
داخل التسوية المعروفة بمصلى األقصى القديم، من أعلى    للسور الجنوبي للمسجد األقصى المبارك،

 نقطة تقع أسفل محراب الجامع القبلي )تقريًبا(. المحراب الموجود في المصلى، وهي
صفاء عاشور: أكد مدير المسجد األقصى د. عمر   ، عن20/6/2022،  فلسطين أون الينوأضافت  

ترم لعمليات  اإلسرائيلي  االحتالل  رفض  أّن  عوامل الكسواني  إلى  باإلضافة  المسجد  وصيانة  يم 
الرئيسي لسقوط حجارة   السبب  القديم.الرطوبة والقدم كانت  لـ:"   بمصلى األقصى  وقال في تصريح 

سم"، مشيرًا إلى استمرار   20-10فلسطين أون الين": "إن الحجارة التي سقطت كانت مساحتها تتراوح 
األقص  المسجد  إعمار  لجنة  شؤون  في  االحتالل  بسبب منع  مهامها  تنفيذ  من  تتمكن  ال  التي  ى 

 إجراءاته التعسفية. 
تاج إلى صيانة كاملة لجميع مرافقه، ولكن االحتالل يرفض السماح  وأوضح أن المسجد األقصى يح  

بذلك ويدعي أن له السيادة والسيطرة عليه، مشيرًا إلى أن االحتالل في غالب األوقات يمنع العاملين  
 مار تطوير وصيانة مرافق المسجد األقصى.عن إتمام أعمالهم في إع

 
 يني من جنينعاما على أسير فلسط 23االحتالل يحكم بالسجن   22

عاما،   23قضت محكمة إسرائيلية، يوم اإلثنين، بالحكم على أسير فلسطيني، لمدة  :  القدس المحتلة
، إضافة لعامين  2018بزعم طعنه إسرائيلية في مستوطنة العفولة، شمالي الضفة، في حزيران/يونيو  

بقيمة   وتعويض  التنفيذ،  وقف  )  250مع  شيكل  دوالر(.  73,5ألف  صح  ألف  "يسرائيل  وذكرت  يفة 
بعد   الدين شناوي، من مدينة جنين، شمال الضفة، اعتقل  "األسير نور  العبرية، أن  مالحقته  هيوم" 

  وإصابته برصاصة في القدم".
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، نحو أربعة آالف  2022وبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، حتى نهاية أيار/مايو  
 معتقاًل إداريًا، وفقًا لهيئة شؤون األسرى.  682و طفاًل، 172امرأة، و 31أسير، من بينهم  600و

 20/6/2022قدس برس، 
 

 دير األمن وتفصل آخرين   واليتلة اإلسالمية تثمن جامعة النجاح بنابلس تعفي م  23
قرر مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، يوم االثنين، إعفاء مدير األمن الجامعي، وفصل  :  نابلس

توصيات  على  بناء  موظفين،  في   ستة  الماضي  الثالثاء  بأحداث  الفورية  الحقائق  تقصي  لجنة 
الصفحة الرسمية لجامعة النجاح الوطنية على منصة "فيسبوك"، جاء ذلك في بيان، نشرته    الجامعة.

حول مخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق الفورية التي شكلها مجلس األمناء برئاسة عضو مجلس 
 األمناء عمار الدويك.

مقطع فيديو،    40شهادة، واالطالع على أكثر من    27أن "اللجنة، وبعد االستماع إلى    وذكر البيان
كاميرات المراقبة في الجامعة، خلصت إلى مجموعة من االستنتاجات تتعلق بالحادثة"، منها  ومراجعة 

ي حال أن "أمن الجامعة أظهر سلوًكا عنيًفا جًدا في مواجهة الطالب، ولم يكن استخدام القوة مبرًرا بأ
 من األحوال".

اللجنة، "تقرر إعفاء مدير وأضاف أنه باالستناد إلى نتائج التحقيقات؛ وبعد االستماع إلى توصيات  
إدارة   قبل  من  بشأنه  القرار  اتخاذ  لحين  مفتوحة  إجازة  ومنحه  منصبه،  من  الجامعة  أمن  دائرة 

ثبت للجنة مشاركتهم في  الجامعة"، إضافة إلى "إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن  
 16إلى ما سبق، قررت "إحالة  وأورد أن اللجنة، إضافة    العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة".

التخاذ   الجامعة؛  في  المختصة  اللجان  إلى  الطلبة  على  االعتداء  في  شاركوا  ممن  آخرين  موظفًا 
 اإلجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة".

عقيب على بيان الجامعة؛ قالت الكتلة اإلسالمية )الجناح الطالبي لحركة حماس( في جامعة وفي الت
 : جاحالن

"تثمن التدخل السريع لمجلس أمناء الجامعة والقرارات التي صدرت عنه، متأملين منهم متابعة تنفيذها  
الطالبي المستقل   بأسرع وقت ممكن"، مؤكدة أنها "ستتابع مع الزمالء في الحركة الطالبية والحراك

 تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس أمناء الجامعة". 
 20/6/2022قدس برس، 
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 إيجاد حل نهائي لوجود الالجئين الفلسطينيين على أرض لبنانبالراعي: نطالب   24
"األسرة  ،  في ختام السينودس البطريركي  البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي  طالب 
إيجاد  الدوليّ  خالل  من  ومعيشيًّا،  إقتصاديًّا  المرهق  لبنان  كاهل  عن  بالتخفيف  لوجوِد ة  نهائيٌّ  حلٌّ 

التي   واألخوّيُة  اإلنسانّيُة  فالمشاعُر  لبنان.  أرض  على  السورّيين  والنازحين  الفلسطينّيين  الالجئين 
لبنان. ال يمكن القبول بأّن أطرًفا    َنُكـــنُّــها لهذين الشعبين الشقيقين، ال ُتلغي التفكيَر الوطنيَّ بمصلحةِ 

، َتعتبر الالجئين والنازحين واقًعا ال ُبدَّ من التكّيِف معه إلى حدِّ عديدًة، السّيما على الصعيِد الُدو  ليِّ
 الدمِج والتوطيِن والتجنيس". 

وتمو  "األونروا"  الفلسطينّيين  الالجئين  لوكالِة  مؤّخًرا  التجديَد  إنَّ  "صحيٌح  الراعي:  أمران  وقال  يَلها 
جوِد الالجئين الِفلسطينّيين في لبنان بل السعي ضرورّيان لكنهما غيُر كافَيين. لم َيُعد المطلوُب إدارَة و 

َل الجميُع من قراِر "حقِّ العودة". فإسرائيل ال   َتنصَّ الِجّدِي إلى حلِّ هذه المسألة، خصوًصا بعد أن 
ُد يوميًّا الِفلسطينّيين المقيمين في الِضّفِة الغربّيِة وقطاع غّزة. لذلك   َترفض فقط عودَة الالجئين بل ُتشرِّ

الِفلسطينّيِة  َوَجبَ  السلطِة  مع  التفاوِض  خالِل  من  استثنائيّ   بُجهد   تقوَم  أن  اللبنانّيِة  الدولِة  على   
الالجئين في   انتشاِر  إعادِة  مشروِع  حوَل  الكبرى  والدوِل  المّتحدِة  واألمِم  العربّيِة  قادرة   والجامعِة  دول  

ماعّية  كريمة  لهم. شعُب ِفلسطين لم ُيخلق ليعيَش  على استيعاِبـهم ديمغرافيًّا وتأميِن حياة  إنسانّية  واجت
أرَض  ليكون  ينشأ  لم  لبنان  وكياُن  والرفاه.  والعمل  والعلم  السكن  له  يوّفر  مجتمع   في  بل  مخّيم   في 

 توطيِن شعوِب الـِمنطقة". 
 18/6/2022، بيروت، النهار

 
 بإسقاط حكومته   "إسرائيل"عمران خان يتحدث عن عالقة   25

بإسقاط   إسرائيل  عالقة  عن  األحد،  أمس  خان،  عمران  السابق  الباكستاني  الوزراء  رئيس  تحدث 
إن من بين مخططات إسقاط حكومته السعي    -عبر الفيديو-وقال عمران خان لمناصريه    حكومته.

تُ لالعتراف   وكشف عن أن "قياديا في    عادي باكستان، وفق تعبيره.بإسرائيل، وتحقيق أجندات دول 
التحالف الحزبي الحاكم حاليا تحدث عن إمكانية االعتراف بإسرائيل باعتبار ذلك يصب في مصلحة 

مستقبال". بإسرائيل  االعتراف  حكومتي  إسقاط  أهداف  بين  من  إن  لكم  وأقول  أن   باكستان،  وأضاف 
مخطط الحكوم كل  تحقيق  "تريد  الحالية  أن  ة  هو  لباكستان  يخطَّط  وما  وأميركا،  وإسرائيل  الهند  ات 

 تسلب منها سيادتها وحريتها، وهو ما يتنافى بالكامل مع المبادئ التي أسس عليها البلد". 
 20/6/2022 نً، الجزيرة
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 إيران تسعى إلى توريط تركيا في لعبتها ضدّ  "إسرائيل"موقع إيراني:   26

س األمن القومي اإليراني بأن إسرائيل تسعى إلى توريط تركيا  أفاد موقع "نورنيوز" المقرب من مجل
أي  ثمن  زيادة  إلى  "يهدف  إسرائيل  تثيره  الذي  اإلعالمي  الضجيج  وأن  إليران،  المعادية  لعبتها  في 

إيراني"، على حد وصفه. ا  انتقام  العقيد في وأضاف  لموقع أن مواقف مسؤولي إسرائيل منذ اغتيال 
سن صياد خدايي الشهر الماضي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية أمنية  الحرس الثوري اإليراني ح

وأشار إلى أن إسرائيل "تدرك جيدا أن إيران سترد بحزم على أي إجراءات معادية ضدها"،   وإعالمية.
أبرياء انتقاما لجرائم الحكومة الصهيونية ضدها"، وأنها "تنتقم فقط  وذكر الموقع أن "إيران لن تعاقب  

كما نقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة    ألعمال اإلرهابية ضدها ومن يقفون وراءهم".من منفذي ا
ا على تحذير إسرائيل مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا خوًفا  -الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده   ردًّ

 كان آخر". أن "على المسؤولين اإلسرائيليين القلق في أسّرتهم وعدم القلق في أي م -إيران  من انتقام
 21/6/2022 نً، الجزيرة

 
 " عالمة على اليأس"وبعض الدول العربية  "إسرائيلا"قائد إيراني: األنشطة العسكرية المشتركة ل  27

المشتركة إلسرائيل  رويترز-دبي العسكرية  يوم اإلثنين، إن األنشطة  إيراني كبير  قائد عسكري  : قال 
اليأس” من  “نابعة  الخليج  في  العربية  الدول  القوات   .وبعض  باسم  المتحدث  تصريحات  وجاءت 

المسلحة البريغادير جنرال أبو الفضل شكرجي، إلى وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء، بعد أن قال وزير  
دفاع اإلسرائيلي إن إسرائيل تبني تحالفا إقليميا للدفاع الجوي برعاية الواليات المتحدة نجح بالفعل  ال

 جمات.في إحباط محاوالت إيرانية لشن ه
 20/6/2022، لندن، القدس العربي

 
 صورة تجمع ليفني مع أمير سعودي ترأس المخابرات سابقا  28

رة خارجية إسرائيل السابقة، صورة تجمعها برئيس  “القدس العربي”: نشرت تسيبي ليفني، وزي   -لندن
األح يوم  باكو،  األذرية،  العاصمة  في  الفيصل،  تركي  السابق،  السعودي  االستخبارات   د. جهاز 

ونشرت ليفني الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وعلقت عليها بالقول: “مع صاحب  
سعود”. آل  الفيصل  تركي  األمير  “أ  السمو  إسرائيل وتابعت:  إلى  بايدن  الرئيس  لزيارة  قدما  تطلع 

ذت في  وكشفت ليفني أن الصورة التي جمعتها بالسفير السعودي سابقا لدى واشنطن، ُأخ  والسعودية”.
 مؤتمر “نزامي كانجافي” في باكو. 

 20/6/2022، لندن، القدس العربي
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 البنك الدولي يحذر من »جوع مستتر« في الضفة وغزة   29
الغربية   الغذائي في الضفة  انعدام األمن  تفاقم  الناتج عن  المستتر«  الدولي من »الجوع  البنك  حذر 

لسطينيين يبعث على القلق، الحالة التغذوية للفوقطاع غزة، الفتًا في تقرير نشره االثنين، إلى أن سوء 
الجيدة  التغذية  تكتسب  فئات  ضمن  كبيرة،  بصورة  الدقيقة  المغذيات  نقص  حاالت  تفشي  ظل  في 
بعد  ما  مرحلة  في  والنساء  والحوامل  الخامسة  سن  دون  األطفال  مثل  خاصة،  أهمية  لها  بالنسبة 

 الوالدة.
الضفة الغربية وقطاع غزة، يسهم في  م األمن الغذائي في  وجاء في التقرير الحديث أن »تفاقم انعدا

نقص كمية المغذيات الدقيقة المتناولة ومحدودية فرص حصول األسر المعيشية الفقيرة خاصة، على  
البنك   وأضاف  والحليب.  الطازجة  والخضراوات  الحمراء  كاللحوم  الدقيقة،  بالمغذيات  الغنية  األطعمة 

ك أخرى  عوامل  »ثمة  أن  التالدولي  المادية  الخدمات  الحواجز  على  الحصول  سبل  من  تحد  ي 
الصحية، وكذلك انعدام األمن لفترات طويلة، وهو أمر يحول دون أن يكون هناك تأثير كبير لما يتم  

 اتخاذه من مبادرات عديدة للتصدي لنقص المغذيات الدقيقة«. 
يت على الصعيد الوطني خالل  ورصد التقرير، بحسب وزارة الصحة، واستقصاءات التغذية التي ُأجر 

، أن أكثر من نصف النساء الحوامل، والنسبة نفسها من األطفال ممن تتراوح  2020و  2018عامي  
شهرًا في القطاع، يعانون من فقر الدم. أما في الضفة الغربية، فيعد فقر   23أشهر و  6أعمارهم بين  

منه   ويعاني  الخطورة،  متوسطة  العامة  الصحة  مشكالت  من  الحوامل،  الدم  النساء  ربع  من  أكثر 
 شهرًا. 23أشهر و 6سحب تلك النسبة على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين وتن

وقال التقرير إن نسبة عالية من الفلسطينيين تعاني أيضًا من نقص في فيتامينات »أ« و»د« و»هـ«،  
المناعي، وإنه على الرغم    التي تلعب دورًا رئيسيًا في المحافظة على النظر وصحة العظام والجهاز

 هود التي بذلتها وزارة الصحة على مدى عقد من الزمن، ما زالت هذه المشكلة قائمة. من الج
 21/6/2022الشرى األوسط، لندن، 

 
 من مهرجان األفالم الوثائقية الدولي   "سرائيل"إمخرجون عالميون يطالبون بطرد   30

جان "دوك إيدج" لألفالم الوثائقية الذي سينعقد في  طالب صانعو األفالم الدوليون المشاركون في مهر 
العنصري االسرائيلي من المهرجان ألنها تستخدمه كأداة لتلميع صورتها    الفصل  نيوزيلندا، طرد دولة

 العنصرية ضد الفلسطينيين.
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رسا المهرجان  في  بأفالم  يشاركون  معروفون  مخرجون  فيها  ووجه  يعارضون  لإلدارة،  مفتوحة  لة 
 ائيل في المهرجان او تمويلها له كونها دولة فصل عنصري.مشاركة اسر 

وجاء في الرسالة "بصفتنا صانعي أفالم ومشاركين في مهرجان دوكايدج السينمائي، نشعر بقلق بالغ  
كونه مسيء وغير مقبول    إزاء استمرار قبول المهرجان للتمويل والدعم الرسمي من السفارة اإلسرائيلية

 ونحن ال نؤيده".
ب فيلم  ومن  مخرج  شيبتون،  وغابرييل  ميلفورد"،  "طريق  فيلم  مخرج  وهو  يومان،  كول  الموقعين  ين 

 ". "إيثاكا" وهو شقيق جوليان أسانج وهايدي كانسلر مخرجة فيلم االحالم الذائبة
 20/6/2022، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 الفلسطينيين بارتهايد" ضدّ تمارس سياسة "األ "إسرائيل"الحزب الديمقراطي في كارولينا الشمالية:   31

سياسات   بممارسة  إسرائيل  تتهم  قرارات  الشمالية،  كارولينا  والية  في  الديمقراطي  الحزب  مؤتمر  أقر 
 الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. 

ليين  وطالب الحزب، في ختام أعمال مؤتمره، اليوم اإلثنين، بفرض عقوبات على المسؤولين اإلسرائي
المتهمين بانتهاك حقوق اإلنسان في فلسطين، بما في ذلك حظر السفر وتجميد األصول لإلسرائيليين  

 المشاركين في ذلك.
وطالب مؤتمر الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية حكومة الواليات المتحدة باتباع قوانينها القائمة  

 . نسانفي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل فيما يتعلق بتجهيز ومساعدة الكيانات األجنبية التي تشارك
 21/6/2022، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 الفلسطينيين"   ادى على تقرير منظمة العفو الدولية "الفصل العنصري ضدّ مجالس محلية إيرلندية تص   32

اقتراح مقدم من  صادق المجلسان المحليان في مقاطعتي فينجال ودانليري راث داون في إيرلندا، على 
وان "الفصل رئيستي البلديتين في المجلسين بالمصادقة على تقرير منظمة العفو الدولية )آمنستي( بعن

كإظهار    " اإلنسانية  ضد  وجريمة  وحشي  هيمنة  نظام  الفلسطينيين:  ضد  اإلسرائيلي  العنصري 
 للتضامن مع شعبنا. 

 20/6/2022، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
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 اإلسرائيلي   -ي االتحاد األوروبي ومصر: حل الدولتين السبيل الوحيد لحل عادل وشامل للصراع الفلسطين   33
الفلسطيني  للصراع  وشامل  ودائم  عادل  لحل  الوحيد  السبيل  أن  ومصر  األوروبي  االتحاد    -أكد 

االحتال ينهي  الذي  الدولتين  حل  هو  مستقلةاإلسرائيلي  فلسطينية  دولة  إلقامة  ويؤدي  ومتصلة    ل 
، وعاصمتها القدس  1967جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو  

األمن   مجلس  وقرارات  الدولي  للقانون  وفقا  بسالم،  إسرائيل  مع  جنب  إلى  جنبا  وتعيش  الشرقية، 
 الدولي. 

ل التاسع  االجتماع  خالل  ذلك  ومصجاء  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  في  مجلس  انعقد  الذي  ر 
 حزيران/ يونيو الجاري، والذي أكد الشراكة القوية والمتعددة األوجه بين الطرفين.  19لوكسمبورغ في 

وحذر االتحاد األوروبي ومصر من الخطر الكامن في غياب أفق سياسي إلنهاء الصراع، وشددوا  
مفاو  إطالق  إعادة  ضرورة  الدولتين  على  حل  لتحقيق  مغزى  وذات  جادة  في  ضات  الثقة  واستعادة 

عملية السالم بالشرق األوسط. وأدانوا بناء وتوسيع المستوطنات واالستيالء على األراضي واإلخالء  
تقوض  الدولي،  القانون  بموجب  قانونية  غير  إجراءات  باعتبارها  منازلهم،  من  للفلسطينيين  القسري 

 آفاق السالم.إمكانية حل الدولتين و 
 20/6/2022، الفلسطينية )وفا(مات وكالة األنباء والمعلو 

 
 نائب المفوض العام لألونروا تشدد على تمسك الوكالة بتفويضها وواليتها  34

الشرق   في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة  العام  المفوض  نائب  شددت 
 األدنى )األونروا( ليني ستينسيث، على تمسك "األونروا" بتفويضها وواليتها. 

أشرف دبور، بحضور مدير شؤون    نانلب لدى    فير الفلسطينيالسيوم اإلثنين،    اء ذلك خالل لقائها،ج
 "األونروا" في لبنان كالوديو كوردوني.

وجرى خالل اللقاء تقييم اجتماعات اللجنة االستشارية لألونروا في بيروت، حيث وصفتها ستينسيث  
الل تحديد  ألهمية  ارتياحها  وأبدت  جدا  "األونروا" بالناجحة  بين  الشراكة  معايير  االستشارية  جنة 

 دولية على أسس واضحة.والمنظمات ال
كما أبدت ستينسيث ارتياحها لتفهم الدول المانحة أهمية الحفاظ على ميزانية الوكالة كما هي، مشيرة  

 إلى أنها الحظت تشجيعا من المانحين لحشد المزيد من التمويل لدعم الوكالة. 
 20/6/2022، مات الفلسطينية )وفا(والمعلو وكالة األنباء  
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 نيويورك تايمز: الرصاصة التي قتلً شيرين أبو عاقلة أطلقها جندي من قوات النخبة اإلسرائيلية   35
األميركية أن الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين    أكد تحقيق جديد أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" 

النخبة اإلس   أبو أثناء عدم وجود أي مسلحين فلسطينيين  عاقلة أطلقها جندي من قوات  رائيلية، في 
إطالق    بالمكان. تؤكد  األدلة  إن  التحقيق  ما    16وقال  وهو  اإلسرائيلية  القوات  موقع  من  رصاصة 

ب من  يتعارض مع الرواية اإلسرائيلية، في حين أكدت األدلة عدم وجود أي مسلحين فلسطينيين بالقر 
شيرين الزميلة  فيه  قتلت  الذي  قتلت    .المكان  التي  الرصاصة  أن  إلى  األميركية  الصحيفة  وأشارت 

 الزميلة شيرين ُأطلقت من الموقع الذي كانت توجد فيه القافلة العسكرية اإلسرائيلية. 
 20/6/2022نً،  الجزيرة

 

 ستة مؤشرات إسرائيلية على تدمير دولة االحتالل من داخلها  36
 د. عدنان أبو عامر 

لمتصاعدة لدولة االحتالل، وتفوقها في عالم الهايتك، ووجودها في مواقع  رغم االبتكارات التكنولوجية ا 
التجارة العالمية، لكنها في الوقت ذاته تعيش في ظل حكومة غير فعالة، مما قد يؤدي  متقدمة من  

 بها للتدمير الذاتي. 
الجنو  من  أولها  االحتالل،  دولة  الحكم في  وضع  تردي  على  أمثلة  يمكن سرد  العجالة  هذه  ب، في 

ال بنية تحتية،  ألًفا، في قرى غير منظمة، ب  270حيث يعيش البدو الفلسطينيون في النقب، وعددهم  
دون وجود للشرطة، وبال قانون وعدالة، وثانيها من الشرق في الضفة الغربية، حيث ال توجد فواصل 

انونيين يوميا،  جغرافية مع األراضي الفلسطينية مما يسمح بدخول عشرات اآلالف من العمال غير الق
 رغم أنف األمن اإلسرائيلي، بمن فيهم منفذو العمليات األخيرة. 

ؤشر الثالث أن جهاز الشرطة واحد من أضعف المنظمات الشرطية في العالم، حيث أدت سنوات الم
إهمالها من الحكومات المتعاقبة ألن تصبح فقيرة نسبًيا، وصغيرة جًدا، وتفتقر للموارد، والنتيجة هي  

تر االف هو  والخامس  الجريمة،  مناطق  وظهور  القانون،  إنفاذ  وعدم  األرض،  على  للشرطة  دي تقار 
النظام القانوني مع استمرار الفشل اإلداري والقيادي، وعدم وجود دستور، وفقدان القضاء لكل رادع  

 في وجه المجرمين، والنتيجة أن الجريمة في )إسرائيل( أصبحت مربحة أكثر فأكثر. 
المؤش والرعاية  يتمثل  سنوات،  منذ  المنهار  التعليم  نظام  تأهيل  إلعادة  خطة  وجود  بعدم  السادس  ر 

أن   والنتيجة  الفلسطينيين،  تجاه  لألمن  واضحة  إستراتيجية  وغياب  المهتزة،  واالجتماعية  الصحية 
 الحكومات اإلسرائيلية ال تخطط لشيء، وال تبني خططا طويلة المدى، "فقط تطفئ الحرائق". 
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ا هذه  عن  تبدو  غابت  وقد  داخلها،  من  االحتالل  دولة  وضع  تردي  إلى  الفتة  اإلسرائيلية  لمؤشرات 
إخضاعها ا يستدعي  مما  تراجعها،  عن  الخارجية  المؤشرات  بمتابعة  انشغلوا  الذين  العرب  لباحثين 

الحالة   استقرار  بعدم  يتمثل  اإلسرائيليين  لدى  مؤشر  أهم  أن  العلم  مع  والتحليل،  والدراسة  للبحث 
ت، أو مية، في ظل بوادر متزايدة عن إجراء انتخابات مبكرة للمرة الخامسة خالل ثالث سنواالحكو 

 تشكيل حكومة من داخل الكنيست ذاته. 
هذه الوضعية المتذبذبة تعني لإلسرائيليين أنه كل سنتين بالمتوسط لديهم حكومة، ??وفي هذه الحالة  

بناء إستراتيجي قادرة على  تنفيذ رؤية وطنية، وإنتاج  ال يوجد زعيم وال حكومة  أو  السنوات  ة متعددة 
اإلس  يخفي  فال  وبالتالي  رشيد،  أبًدا حكم  يكون  لن  الحالي،  الحكم  نظام  ظل  في  أنه  قلقهم  رائيليون 

أجل   من  القتال  من  بداًل  الدولة،  لشؤون  اهتمامه  تكريس  يمكنه  زعيم  ووضع  مستقرة،  حكومة  إقامة 
 ًرا وتكراًرا.بقائه السياسي، وأن يتم انتخابه مرا 

من لنفسه أربع سنوات كاملة؛ الخالصة اإلسرائيلية أنه في ظل دولة ال يستطيع رئيس الوزراء أن يض
فال يوجد حكم، وال قيادة، وال قائد، مما يأخذ بأيدي اإلسرائيليين أنفسهم لتدمير دولتهم، وطالما أن  

 ئيليين، وفق اعترافاتهم هم! هذه المنظومة لم تتغير، فإن المستقبل ال يبشر بالخير لإلسرا
 20/6/2022فلسطين أون الين، 

 
 الخليفة والخلفاءمرة أخرى حول الخالفة و   37

 هاني المصري 
والخليفة  للخالفة  المختلفة  السيناريوهات  بالًغا،  اهتماًما  أثار  الذي  السابق،  مقالي  في  استعرضت 

توقع قدمت  وإنما  تبنيها،  استعراضها  يعكس  ال  وطبًعا،  بغض  والخلفاء.  المختلفة  للسيناريوهات  اتي 
من المنهج الذي أؤمن به وأسير عليه، وهو    النظر عن رغباتي، أو وجهة نظري الشخصية، انطالًقا 

الرغبات  عن  النظر  بغض  إليه،  يصل  أن  يمكن  وما  مجرياته،  ودراسة  هو،  كما  الواقع  رؤية 
 والتمنيات. 

الواقع، و  الفكر واإلرادة مع  يتفاعل  المنهج  تغييره من دون أوهام وال رهانات  ضمن هذا  يعمل على 
خضوع   وال  قفزات مغامرة،  وال  إال خاسرة  للواقع  االستسالم  من  أسوأ  فما  العنيدة،  لحقائقه  واستسالم 

التفكير بالتمني وإسقاط الرغبات عليه، فهذا يوفر فتاًتا، وذاك يصّبر دعاتها قلياًل، ولكنه يسبب لهم  
يص وعندما  بعدما  كثيًرا  جوع،  الندم  من  تغني  وال  تسمن  ال  والفتات  العنيدة،  الواقع  بصخرة  طدم 

 ني ليس سوى أوهام. والتفكير بالتم
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إن خالفة الرئيس غير مطروحة عملًيا حتى اآلن، وستكون مطروحة فقط في حال حدوث شغور في 
و  العمل،  من  يمّكنه  ال  شديًدا  مرًضا  مرضه  أو  الرئيس  بوفاة  إما  مرتبط  وهذا  الرئيس،  كال منصب 

يوحي بأنه حاصل على األقل  األمرين في علم هللا، أو قراره باالعتزال والتنحي، وهذا أمر ال يوجد ما  
 على المدى المباشر. 

لذا، فإن عدم شغور منصب الرئيس يجعل مسألة الخالفة مؤجلة، لكن ألن األعمار بيد هللا، ولكل  
اجهها، وبعد حل المجلس التشريعي وعدم  نفس أجلها، وتقدم عمر الرئيس، والمتاعب الصحية التي يو 

ة في الفترة االنتقالية، واصطدام برنامجه بالحائط من دون  وجود آلية متفق عليها لعملية نقل السلط
السالم   سقفه  أن  كما  يفعل،  وال  سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  بتغييره  يهدد  هو  بل  لتغييره،  استعداد 

اال تبعية  وتعمق  األمني،  والتعاون  ما  االقتصادي  إلخ؛   ... سياسي  أفق  أي  بال  الفلسطيني  قتصاد 
والخليفة، خصوًصا أن تجويف المؤسسات، وتآكل شرعيتها، وتفاقم  يطرح ضرورة التحضير للخالفة  

االنقسام، والصراع والتنافس على الخالفة، وعدم وجود شخص أو أشخاص محل توافق له/لهم وزن 
مر الخالفة من دون تهديد مصير السلطة والنظام  محلي وإقليمي ودولي كاف  يمكنه/هم من حسم أ

 يار. السياسي بمختلف مكوناته باالنه 
القضية الجوهرية التي ال بد أن توضع على طاولة البحث الوطني قبل البحث في الخالفة هي: ماذا 

 يحتاج الشعب الفلسطيني، وماذا يريد، وما الذي يستطيع تحقيقه؟ 
ا إلى  بحاجة  ليس  الشعب  إعادة بالتأكيد،  أو  فيه،  نحن  ما  إلى  أوصلنا  الذي  المسار  في  الستمرار 

بأشكال جديدة، وإنما بحاجة إلى مسار جديد، وبالتالي الخليفة أو الخلفاء ال بد أن يكونوا من إنتاجه  
تسوية   الممكن  المطروح  كان  فإذا  بوضوح،  معالمه  تحديد  يجب  الذي  الجديد  المسار  هذا  فرسان 

ص  تدٌل للخالفة، وأما إذا كانت المجابهة سيدة الموقف فالحاجة إلى شخفيمكن أن يتقدم شخٌص مع 
 قيادي  مقاوم. 

ومعرفة ما نريد ال تعني أننا قادرون على تحقيق ما نريده فوًرا، بل السعي لتوفير متطلبات تحقيقه  
االرت  وثيقة  وإنما  ورغبة،  إرادة  توفر  مجرد  ليست  فالمسألة  التضحيات،  وغلت  الزمن  باط  مهما طال 

ت التي  والمتغيرة  الثابتة  والعوامل  العنيدة،  وحقائقه  التغيير  بالواقع،  عملية  أن  يعني  وهذا  فيه،  ؤثر 
بحاجة إلى وقت وأدوات وظرف مناسب، وتغيير موازين القوى، وتوفر بيئة إقليمية ودولية مناسبة؛  

ُيتخذ وُينفذ فوًرا، وكأنه العصا ا لسحرية، فمثل هذه العصا ال أي إنها عملية تاريخية، وليست قراًرا 
 حالم توجد في الحياة الواقعية، وإنما في األ
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ما أود التأكيد عليه أن ما وصلنا إليه ال يرجع إلى العامل الذاتي فقط، وارتكاب األخطاء والخطايا،  
وانتشار الفساد وسوء الحكم وأصحاب مصالح االنقسام، وإنما يعود أيًضا إلى تأثير عوامل موضوعية  

 مكن القفز عنها بخفة.ال ي
البعض   يذهب  الفلسطيني،  الوضع  تعقيدات  هو  وبسبب  عباس  محمود  الرئيس  بأن  الجزم  حد  إلى 

آخر رئيس للسلطة، وأن مفاتيح الحكم ستعود إلى صاحب الحكم والسيادة، وهو االحتالل، ويذهب  
 وإما زعيم تحرر وطني. البعض اآلخر إلى الجزم بأن الرئيس القادم إما رئيس لروابط المدن والقرى، 

األمر   بتبسيط  أحًدا  أنصح  ال  األحوال،  كل  الحسابات  في  عن  بعيًدا  إرادوي  قرار  مجرد  حله  وكأن 
كل  في  الرئيسي  الالعب  االحتالل،  رأسها  وعلى  متعددة،  أطراف  من  الثقيلة  والتدخالت  المعقدة 

سطينيين لهذا األمر، بل سيتدخل المسائل، بما فيها الخالفة، فهو لن ينتظر جانًبا إلى حين حسم الفل
ين ال  بما  تنتهي  ال  حتى  دائًما  الدور بها  بروز  عدم  أن  أحد  يظن  وال  وأهدافه،  مصالحه  اسب 

اإلسرائيلي علًنا لصالح هذا الخليفة أو ذاك حسن أخالق إسرائيلي، ولكن االحتالل ال يريد أن يظهر  
بعادهم عن الخالفة، فليس من السهل  دعمه العلني لشخص أو أشخاص، كون هذا كفياًل بحرقهم وإ

 على ظهر دبابة إسرائيلية.  أبًدا أن يأتي رئيس الفلسطينيين
لست من أنصار نظرية المؤامرة التي ترى التاريخ فصواًل معّدة مسبًقا، وأن القادة والرؤساء والفاعلين  

الخروج منها، بمقدورهم  بها، وليس  ُكلفوا  أدواًرا  يؤّدون  التاريخ ممثلون  لما    في  لو كان األمر كذلك 
التاريخ تغييرات وثورات وإبداعات عبر  لتحل  حدثت  العالم  التي قادت  ، ولما هبطت اإلمبراطوريات 

محلها إمبراطوريات جديدة. نعم، هناك مؤامرات في التاريخ، ولكن التاريخ كله ليس عبارة عن مؤامرة  
اختياراتهم وإراداتهم هي قاطرة التاريخ،    مستمرة، فهناك دور حاسم للشعوب، ودور مهم لألفراد الذين

 ة والثابت الوحيد فيها. وجعلت التغيير سنة الحيا
واإلستراتيجيات  والخيارات  الرؤى  ووصلت  مغلًقا،  السياسي  األفق  فيه  بات  وضع  إلى  وصلنا  لقد 

كما أن المعتمدة إلى طريق مسدود، سواء إستراتيجية المفاوضات والتسوية، أو إستراتيجية المقاومة،  
يت لصالح حكومة يرأسها غانتس  إستراتيجية دخول الكنيست وصلت كذلك إلى االختيار بين التصو 

تحقيق   عن  بحًثا  إسرائيل  تاريخ  في  حكومة  أسوأ  في  الدخول  إلى  وانتهت  نتنياهو،  أو  بينت  أو 
ولم تحقق  إنجازات، ولو عن طريق االندماج الكامل في دولة ال تمكن غير اليهود من االندماج فيها  

 مبدأ المساواة.
دون قيادة وال مؤسسة تمثله، وما بين التوطين والهجرة    أما شعبنا في الشتات فضائع أيًضا، وهو من

 الثانية والثالثة، والتناقض ما بين الحفاظ على الهوية وواجبات الجنسية. 
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واال لالجئين،  والتعويض  العودة  حق  وهي  للشعب،  الرئيسية  األهداف  تحقيق  عدم  ستقالل إن 
الو  الدولة  أن  ذلك  إلى  يضاف  الفلسطينية،  للدولة  أو الفلسطيني  الديمقراطية  الصهيونية  غير  احدة 

ثنائية القومية أو اإلسالمية ليست على مرمى حجر، وأبعد عن التحقيق من الدولة الفلسطينية؛ ما  
لحلول جاهزة وتنتظر  يؤكد سقوط نظريات الحلول بكل أنواعها للقضية، ما يثبت خطأ التعامل وكأن ا

ال يختارها ويشرع في تطبيقها، وبالتالي يجب  القديمة استنفدت من  المرحلة  تصرف على أساس أن 
أغراضها، وأننا وصلنا أو اقتربنا بشدة من نقطة تحول تاريخية للنهوض بالوضع أو الهبوط به إلى  

 الحضيض.
ال يحققها  التي  واإلنجازات  النهوض  من كل عوامل  الرغم  قيادة  وعلى  الفلسطيني، فإن غياب  شعب 

مبادر  إستراتيجية  وتعتمد  رؤية  حققتها  تحمل  التي  اإلنجازات  بضياع  يهدد  االستثمار  على  قادرة  ة 
 والهبات والموجات االنتفاضية والمسلحة.

المعجزات   تحقق  على  والرهان  اليأس  يجب  فال  األسوأ،  نحو  األحداث  سير  اتجاه  من  الرغم  وعلى 
بالغيبيا للوالتعلق  موقف  وتسجيل  باالنتظار  االكتفاء  أو  المغامرة،  أو  واالستسالم،  لتبرئة  ت  تاريخ 

النفس وعدم المساهمة والمبادرة إلى التغيير، بل ال بد من البحث الجاد والواقعي عن طريق واقعي 
ثوري يمكن الشعب الفلسطيني بمختلف تجمعاته وأفراده وأماكن تواجده من التفكير في كيفية تجاوز  

 لوبة وطنًيا وشعبًيا. ذا الواقع السيئ، وتغييره بشكل جوهري، بما يحدث نقطة التحّول المطه
التي   والمخاطر  التحديات  وما  الفلسطينية،  القضية  تقف  أين  تحديد  من  بد  ال  ذلك،  يمكن  حتى 
تهددها، والفرص التي تنتظرها، وإلى أين نريد أن نصل، وكيف نحقق ما نريد، وإدراك أن التغيير  

جماعي منظم، يبدأ ببلورة    ملية تاريخية، وليست عماًل يمكن إنجازه بضربة واحدة، وهو عمل وطنيع
الرئيسية،   والنضال  العمل  وأشكال  والبعيدة،  والمتوسطة  القريبة  األهداف  وتحديد  الشاملة،  الرؤية 

وا االحتياجات  وتوفير  العمل،  وخطط  السياسات  وضع  في  والشروع  والمراحل،  ألدوات والتحالفات، 
أق تحقيق  أساس  على  األهداف،  تحقيق  طريق  على  للتقدم  كل  الالزمة  في  تحقيقه  يمكن  ما  صى 

معه   التعامل  دون  من  شكل،  وأفضل  التضحيات  وأقل  وقت  وبأسرع  فقط،  الممكن  وليس  مرحلة 
 بوصفه نهاية المطاف، وإنما باعتباره مرحلة وخطوة على الطريق الطويل.

الفلسطيني من دون انتخابات، وال وفاق وطني، الخالصة: من الصعب فرض رئي س على الشعب 
ا جداًل أن هذا يمكن أن يحدث فلن يعمر طوياًل، كونه لن يحظى بالدعم والقبول والثقة، وإذا سلمن

 وإذا كان معزواًل ومنبوًذا فلن يكون قادًرا على تنفيذ المهمة الموكلة إليه ممن فرضوه.
ات، وإنما ألن الشعب الفلسطيني ال يزال حيوًيا وصامًدا، فال زعيم  ال نقول ما سبق من قبيل التمني

وال فصيل واحًدا يحكمه، وإنما يشهد تعددية شكلت دوًما له حصانة ومناعة ساهمت في إبقاء قضيته  
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جذرية   أهداف  له  مشروًعا  كونه  والتوحد  للمقاومة  دفًعا  يدفعه  الصهيوني  المشروع  أن  كما  حية، 
ئيل، عاًما على تأسيس إسرا  74لتسويات والحلول الوسط، على الرغم من مضي  توسعية، وال يقبل ا

 وفشله في استكمال تحقيق أهدافه.
إلى  الشعب  هذا  يدفع  ولم  فلسطيني،  شعب  وجود  عدم  حول  شعاره  الصهيوني  المشروع  يحقق  فلم 

ه بمقاومتها، ولم  االعتراف بشرعية وجود إسرائيل، أو التسليم بحتمية استمرار وجودها، وأن ال قبل ل 
العالم،   في  اليهود  معظم  أو  كل  المشروع  هذا  يفكرون  يجذب  ال  زالوا  ما  اليهود  نصف  من  فأكثر 

تتزايد   منهم  وأقسام  إسرائيل،  خارج  يعيشون  إسرائيلي  مليون  وجود  عن  إسرائيل، فضاًل  إلى  بالهجرة 
 هاجرت وال تفكر بالعودة إلى إسرائيل. 

ك في طرد  المشروع  ينجح  لم  يهودية  كما  دولة  إقامة  حلم  لتحقيق  الفلسطينيين  السكان  معظم  أو  ل 
فال يزال نصف الشعب الفلسطيني صامًدا على أرض وطنه، ونصفه اآلخر متمسك بقضيته    نقية،

 وعدده يساوي عدد اليهود.
ولكن ما سبق ليس نهاية المطاف، وليس مضموًنا استمراره، فال يزال المشروع الصهيوني مفتوًحا ولم  

لذلك يضعون الخطط ويستعدون    لق، وال تزال أحالم إقامة الدولة اليهودية النقية تراود الصهاينة،يغ
لمصادرة األرض واستعمارها، وطرد وتهجير سكانها، وهذا يظهر في صفقة القرن التي تضمنت ضم  

طينيين  سكان المثلث إلى الدولة الفلسطينية، وفي استمرار الضم الزاحف، ووجود خطط لتهجير الفلس
األردن عبر إحياء الخيار األردني، أو    إلى سيناء، أو إلى بلدان ثالثة، وحل المشكلة الفلسطينية في

على حسابه عبر "الوطن البديل"، وقد يشكل اندالع حرب إقليمية )مع أنه مستبعد حتى اآلن( فرصة 
با  الفلسطينيين  القادة  وفر  إذا  خصوًصا  بالفلسطينيين،  جديدة  نكبة  وأخطائهم  إليقاع  نقسامهم 

 ومغامراتهم وتخاذلهم الفرصة لنجاح هذه المخططات.
برنامج   على  الوحدة  واستعادة  االنقسام،  وإنهاء  والشراكة،  الوطني،  الوفاق  إنجاز  في  الحل  يكمن 
القيام   تتولى  مؤقتة  انتقالية  هيئة  وتشكيل  المنظمة،  بناء  وإعادة  السلطة،  وتغيير  المشتركة،  القواسم 

ذلك، وبما يمّكن    ة إلى حين إجراء االنتخابات العامة في السلطة والمنظمة حيثما أمكن بهذه المهم
 من مواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدد الفلسطينيين جميًعا وال تستثني أحًدا.

نعم، هذه عملية ستستغرق وقًتا، ولكن يمكن البدء بها عبر إنجاز ما يمكن إنجازه، من خالل التركيز  
م العمل  واعلى  وسياسية  ونضالية  ميدانية  وحدوية  نماذج  وتقديم  أعلى،  إلى  أسفل  قتصادية  ن 

واجتماعية وثقافية، على طريق تحقيق الهدف العظيم، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة استناًدا 
إلى الحقائق والمستجدات الجديدة، وعلى رأسها إدراك تغّير الظروف، فما كان صالًحا في الستينيات  

طة القوى مختلفة، وهناك  ن القرن الماضي ال يصلح في القرن الحادي والعشرين، ال سيما أن خريم
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نفسها،   األخطاء  تكرار  وعدم  السابقة،  التجارب  وعبر  دروس  من  االستفادة  واألهم  جدٌد،  العبون 
 وتصّور إمكانية تحقيق نتائج مغايرة. 

 21/6/2022مركز مسارات، رام هللا، 
 

 ذي تحّول رمزًا جديدًا لا "حماس" برج المراقبة ال  38
 اليئور ليفي 

التابع لـ"حماس" أمام قرية نتيف هعسراه الزراعية، الذي قصف السبت الماضي في  أصبح برج الرصد  
الموضة األكثر حماسة في غزة،   اليوم األخير  الرد على إطالق الصاروخ نحو إسرائيل، في  إطار 

صد، الذي يقع شمال القطاع، أقيم قبل بضعة أسابيع،  وكان برج الر   بتشجيع الشبكات االجتماعية.
يشغله   التي  وكان  المهمة  المنطقة،  على  االستيالء  أجل  من  لـ"حماس"  تابعة  قوة  من  أفراد  يوم  كل 

 تخدم المصلحة اإلسرائيلية أيضًا: منع تسلل سكان غزيين يحاولون اجتياز الجدار إلى إسرائيل.
الجنوبي من    وتلقى مراقبو الرصد من "حماس" بفضل الجزء  البرج قدرة على اإلشراف على  ارتفاع 

 يف هعسراه الزراعية، وعلى خط البيوت األول فيها.قرية نت 
أثار البرج تخوفا كبيرا في أوساط سكان نتيف هعسراه وتسبب وجوده لهم بعدم الراحة، لكن من المهم  

الشم من  غزة،  قطاع  مع  الحدودي  السياج  طول  على  أنه  على  توجد  التشديد  الجنوب  وحتى  ال 
 عشرات أبراج الرصد المشابهة للهدف ذاته.

كانت "حماس" تعرف أغلب الظن أن إقامة البرج ستثير الصخب، ولهذا فقد أقاموه خلف خط الحيز 
يخلق هذا الخط قاطعا   متر في األراضي الغزية.  300  –  200الفاصل الذي هو خط وهمي عرضه  

مته  أمام البرج أمام نتيف هعسراه فقد أقا  يه بين إسرائيل والقطاع.فاصال مجردا من السالح ومتفقا عل 
مسافة   على  منه.   300"حماس"  للشكوى  مبرر  إلسرائيل  يكون  ال  كي  الحدود  عن  أن    متر  غير 

 األحداث التي جرت في األيام األخيرة هي التي أدت إلى ضرب البرج.
يش اإلسرائيلي ثالثة "مخربين" مسلحين  ففي يوم الجمعة الماضي، في ظلمة الليل، صفت قوة من الج

ك بالضبط، بتوقيت غير مصادف، بعد الثالثة فجرا تقريبا، أطلق صاروخ في جنين. وبعد يوم من ذل
 من شمال قطاع غزة باتجاه عسقالن، فاعترضته منظومة "القبة الحديدية".

تا مهمًا  موقعا  الجو  من  ضرب  أثنائه  وفي  اإلسرائيلي،  الجيش  رد  يتأخر  قلب لم  في  لـ"حماس"  بعًا 
ا بالذراع  شديدًا  ضررًا  ألحق  ما  الهجوم  القطاع،  هوامش  وفي  الفرصة،  الجيش  واستغل  لعسكرية. 

ال   أن  الجيش  اختار  غريب  وبشكل  أنه  غير  الحديث،  موضع  الرصد  برج  أيضا  قصف  المركزي 
العلوي دون إسقاطه. بل أن يضره فقط في قسمه  القرار في لحظة  يدمره،  من موضع   وتحول هذا 
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ز الحدث. فهمت "حماس" أنه وقعت هنا هجوم مركزي إلى ثانوي، وتحّول البرج الهامشي إلى مرك
فرصة لتحقيق نصر في الوعي، ولما كان البرج بقي على حاله فقد سارعت إلى ترميمه مع تغطية  

 إعالمية غزية مرافقة جعلت البرج رمزا لـ "صمود حماس في وجه إسرائيل".
تيف هعسراه  ي ذلك خيرًا، فقررت نصب يافطة كبرى على البرج تبدو واضحة من نرأت "حماس" ف 

"إبادتكم   البلدة:  لسكان  رسالة  تحمل  بالعبرية  أخرى  وكتابة  جنين  من  الثالثة  صور  وعليها  أيضا 
 تقترب، أيها المحتلون"، كما كتب بعبرية ركيكة، وبالعربية.

 "يديعوت" 
 21/6/2022األيام، رام هللا، 
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