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 باالئتالف الحاكم لتشكيل حكومة   ونتنياهو يفاوض أطرافا  ..  . بالقراءة التمهيدية   الكنيست يصّوت على حل نفسه  .1
مشروع    11األربعاء، على    يومصادقت الهيئة العامة للكنيست  ،  22/6/2022،  48عرب    قعو م  ذكر

أحزاب  من  الكنيست  أعضاء  قدمها  الكنيست،  أعضاء  من  كبيرة  أغلبية  بتأييد  الكنيست  لحل    قانون 
إلى   القوانين  مشاريع  وستحول  للتصمختلفة.  إلعدادها  تمهيدا  الكنيست  في  بالقراءات  لجنة  ويت 

 الثالث، األسبوع المقبل.
وفي حال المصادقة على حل الكنيست بالقراءات الثالث، األسبوع المقبل، ستجري االنتخابات العامة  

تش وبداية  أكتوبر  األول/  تشرين  نهاية  بين  موعد  في  لكن  للكنيست  المقبلين.  الثاني/نوفمبر  رين 
أيا من المعسكرين وفق االصطفافات الحزبية الحالية    عات الرأي المنشورة مؤخرا تشير إلى أن استطال

 لن يفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة. 
رغم تصويت الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( بالقراءة  ،  23/6/2022لشرق األوسط، لندن،  اوأضافت  

بأكثرية   األربعاء،  أمس  نفسه،  حل  مجموع    110التمهيدية،  من  وبدء 120نواب  معارضة،  بال   ،
برئاسة   بديلة  حكومة  لتشكيل  مساعيه  الليكود  حزب  واصل  االنتخابات،  موعد  لتبكير  اإلجراءات 

 بنيامين نتنياهو. 
نت  نياهو عرض على اثنين من قادة االئتالف الحالي، اقتراحات مغرية  وكشفت مصادر سياسية أن 

غانتس الذي عرض عليه منصب رئاسة الحكومة فورًا، ولمدة    جدًا لالنتقال إلى معسكره، هما بيني
شهرًا، وغدعون ساعر الذي عرض عليه منصب وزير مالية أو وزير دفاع. وقالت المصادر، إن   18

ول العرض  وساعر رفضا  الجهود غانتس  لمواصلة  قوته  بكل  ويسعى  االستسالم  يرفض  نتنياهو  كن 
عات الرأي التي نشرت في اليومين األخيرين، تؤكد أن  لمنع االنتخابات، خصوصًا أن جميع استطال 
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ال بد من انتقال حزب أو أكثر من معسكر إلى    أيًا من المعسكرين لن يستطيع تشكيل حكومة، وأنه
المرشحي يتمكن أحد  بـآخر، حتى  نتنياهو يحظى  مقعدًا،    60  -  55ن من تشكيل حكومة. فمعسكر 

ائمة المشتركة« لألحزاب العربية، لسان  حين تظل »القمقعدًا، في    55  –  53ومعسكر لبيد يحظى بـ
 الميزان بينهما. 

مشروع قانون، لحل الكنيست    11وكان نواب المعارضة واالئتالف، قد طرحوا على الكنيست، أمس،  
التصويت وتقديم موعد   الحاكم،  الكنيست، ميكي ليفي، وهو من االئتالف  االنتخابات. وقرر رئيس 

بطريقة   مشروع  كل  أغلبية  على  بموافقة  مشروع  كل  وحظي  أن    110منفصلة.  باعتبار  أعضاء، 
والمعارضة  اإلجراءات،  في  لإلسراع  جهته،  من  االئتالف  الكنيست.  حل  مبدئيًا  يؤيدون  الجميع 

ا التمهيدية  للتخلص من الحكومة  بالقراءة  المشروع  المصادقة على  لحالية. وكال الطرفين يعرف أن 
يزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست، بثالث قراءات، يتوقع  هي بداية الطريق فقط، وال  

ول الليكود استغالل الوقت، لتشكيل حكومة بديلة من دون التوجه  إجراؤها في األسبوع المقبل. وسيحا
 بات جديدة، فيما سيحاول االئتالف إنهاء المداوالت وإجهاض محاوالت نتنياهو والمعارضة. إلى انتخا 

 
 نيكاراغوا تعلن سفير فلسطين لديها "غير مرغوب فيه" ومساع لالحتواء : "ديدالعربي الج" .2

علم "العربي الجديد" من مصادر عدة، بعضها فلسطيني، أن هناك محاوالت من  :  نائلة خليل-رام للا 
قبل السلطة الفلسطينية الحتواء قرار صادر عن جمهورية نيكاراغوا باعتبار السفير الفلسطيني لديها  

شخصًا غير مرغوب فيه"، على خلفيه ما وصفته مصادر بأنه "اعتداء بالضرب" على  عمرو "محمد  
بالسفارة. الموظفات  "العربي   إحدى  معها  تواصل  فلسطينية  رسمية  جهة  من  أكثر  رفضت  وفيما 

الخارجية سعاد صبح   الالتينية في وزارة  أميركا  نفسه ومسؤولة قطاع  السفير  ذلك  بما في  الجديد"، 
االت واعبر  من صال  الفلسطيني  السفير  طرد  خبر  نفي  أو  وتأكيد  يجري  ما  على  التعليق  لرسائل، 

نيكاراغوا، أكدت عدة مصادر لـ"العربي الجديد"، أن السفير الفلسطيني في نيكاراغوا قد وصل إلى رام  
العالقة   بسبب  الطرفين  بين  حل  عن  والبحث  األزمة  احتواء  على   جار  العمل  "وأن  بالفعل،  للا 

 ة المهمة التي تجمع نيكاراغوا بفلسطين، حتى ال يصل األمر لإلعالم". تاريخي ال
الفلسطينية "تريد أن تبحث عن طريقة بحيث تبدو فيها عدم   وحسب المصادر، فإن وزارة الخارجية 
جمهورية   تغضب  ال  حتى  مهمته،  تغيير  إطار  في  أو  عادية  نيكاراغوا  إلى  عمرو  السفير  عودة 

تجم التي  بفنيكاراغوا  وطيدة".عها  سياسية  عالقات  فإن   لسطين  الجديد"،  "العربي  مصادر  وبحسب 
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عمرو اعتدى بالضرب على دبلوماسية تعمل في السفارة الفلسطينية في نيكاراغوا، بعد نقاش بينهما  
 إبريل/نيسان الماضي. 28وطردها خارج السفارة، يوم 

 22/6/2022، لندن، العربي الجديد
 

ا: منظ "الخارجية الفلسطينية" .3  ومة االحتالل جعلت قتل الفلسطيني مباح 

حمل :  رام للا جعلت  العنصري  االحتالل  "منظومة  إن  األربعاء،  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  قالت 
علي   الشهيد  ليتجرأ على غدر  المستوطن  يكن  ولم  مباًحا،  الفلسطيني  قتل  بهدف  المستوطن سكيًنا 

 المكان".ي حرب وقتله، لوال وجود قوات االحتالل ف
علي   الشهيد  إعدام  لجريمة  اإلسرائيليين  المسؤولين  إدانة  "عدم  أن  بيان،  في  "الخارجية"،  واعتبرت 

ورأت أن "المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها    حرب، انحطاط أخالقي، وتورط في الجريمة".
إع جريمة  من  موقفها  اختبار  في  جديد،  من  سقطت  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  علي    دامعلى  الشهيد 

   حرب".
لم ترتق   النكراء مخجلة ومخزية؛ ليس فقط ألنها  الجريمة  تجاه هذه  الدولية  الفعل  وأكدت أن "ردود 
تجاه   اإلنساني  لشعورها  الدول  تلك  فقدان  على  خطيًرا  مؤشًرا  كونها  أيضا  إنما  بشاعتها،  لمستوى 

 الضحايا الفلسطينيين". 
 22/6/2022فا(، ة )و وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 القواسمي: على الشعب األميركي رفع صوته عاليا أمام نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي  .4

جنة السياسية لمنظمة التحرير أسامة القواسمي، الشعب األميركي إلى لدعا عضو عضو ال:  رام للا
، األربعاء، في رام  بالهجاء ذلك خالل استق  رفع صوته عالًيا أمام نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي.

 للا وفًدا أميركًيا من المحاربين القدامى، والذين يتبوأون مناصب عليا في مجاالت مختلفة. 
ولفت القواسمي الوفد إلى العدوان اإلسرائيلي المستمر على شعبنا، وإصرار إسرائيل على تدمير كل 

"األبارتها  العنصري  الفصل  نظام  فرض  عبر  السياسية  الحلول  الفصل يد"  سبل  وجدار  واالستعمار 
وأشار إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وبين ما يجري في أوكرانيا    العنصري.

الفلسطينية  القضية  مع  التعامل  في  الدولي  السياسي  النفاق  أشكال  وأقبح  أوضح  في  وفلسطين، 
 بإعتبار إسرائيل دولة فوق القانون الدولي.

 22/6/2022لمعلومات الفلسطينية )وفا(، ء واوكالة األنبا
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 عائلة بنات تحمل عباس مسؤولية اإلفراج عن المتهمين باغتيال نزار  .5

قرار  السلطة محمود عباس مسؤولية  األربعاء، رئيس  يوم  بنات،  نزار  الراحل  الناشط  عائلة  حملت 
العائلة في بيان    وأوضحت   األهلي.اإلفراج عن المتهمين باغتيال نزار، وتداعيات القرار على السلم  

صحفي، أن إفراج السلطة أمس الثالثاء، عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بحجة عودة انتشار  
كورونا الذي شارف على االنتهاء من كل دول العالم، هو تصديق لرواية العائلة بأن جريمة اغتيال  

ا األركان. وطالبت  متكاملة  اغتيال سياسي  العائلة  نزار جريمة  لوطنية واإلسالمية ومؤسسات القوى 
باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء  المجتمع المدني 
األخيرة   للمرة  القضاة  دعت  كما  السلطة.  ممارسات  من  شعبنا  أبناء  لحماية  فاصاًل  حدًا  نزار 

نزار. وناشدت العائلة المجتمع    ء في دموا شركاباالنسحاب من هذه المسرحية الدموية وحتى ال يكون
شعبنا   أبناء  تستخدم ضد  األموال  هذه  "أن  مؤكدة  للسلطة،  األمنية  المنظومة  تمويل  بوقف  الدولي 
القتل   مسؤولية  من  الحكومات  يعفي  ال  المنظومة  هذه  بدعم  االستمرار  وأن  وتنكياًل،  وقتاًل  تعذيًبا 

 ا".مواطنيهوالتعذيب الذي تمارسه السلطة في حق 
 22/6/2022فلسطين أون الين، 

 
 هنية من دار الفتوى: متضامنون مع لبنان بشأن حقوقه الغاِزّية .6

زيارته إلى لبنان بلقائه  ،  ]أمس[استهّل رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل هنية، اليوم
الفتوى. دار  دريان، في  اللطيف  الشيخ عبد  الجمهورية،  ف  مفتي  للحركة،  بيان  التقى  ووفق  هنية  إن 

ولفت البيان إلى أن هنية »استعرض تطورات الواقع السياسي    مع وفٍد من المكتب السياسي.  دريان
اوالت االحتالل فرض سياسة  والميداني في فلسطين، وبخاصة ما يجري في القدس واألقصى، ومح

منع هذه المحاوالت«،  التقسيم المكاني والزماني«. وأشار هنية إلى »دور المرابطين وأبناء شعبنا في  
وفيما أشاد هنية بدور دريان    مؤكدًا أنهم »صامدون، ولن نسمح لهم بالسيطرة على األقصى مطلقًا«.

و  الفلسطينية  والقضية  القدس  تجاه  »األصيلة  والخارج ومواقفه  الداخل  في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء 
ي«، وعّبر عن »تضامنه مع لبنان في  ومخيمات اللجوء«، هّنأه بـ»إتمام االستحقاق االنتخابي النياب

 ما يتعّلق بحقوقه في الغاز وثرواته الطبيعية«. 
الث وحقوقه  الوطنية  وقضيته  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  »الوقوف  لهنية  فأكد  دريان،  ابتة«،  أما 

 ُمشيدًا بـ»انتصارات المقاومة في فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة االحتالل«. 
 22/6/2022، بيروت، بارخاأل
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 بدران: معركة الدفاع عن القدس مستمرة ونعمل على تصاعد المقاومة بالضفة  .7

لمقاومة ثابتة ورصينة  أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" القيادي حسام بدران على أن ا
ب المستمرة من  ومتوافقة وقادرة على الصمود واإلبداع، ولديها اإلمكانية أن تتجاوز حتى حاالت الضر 

قوة  أسباب  وأحد  الضفة،  في  المقاومة  معاقل  أهم  أحد  جنين  مخيم  إن  بدران  وقال  االحتالل.    قبل 
الفصائل، كل  من  فالمقاومون  المشترك،  الوطني  العمل  هو  واحد.    المخيم  قلب رجل  على  يعملون 

نابل في  امتدت  بل  جنين،  على  تقتصر  لم  العسكرية  المقاومة  الحالة  أن  إلى  وطوباس،  وأشار  س 
وبعض مناطق رام للا، والخليل. وأضاف: "نعمل على أن تستمر هذه المقاومة في الضفة، وتتصاعد  

أبناء شعبنا،وت ألنها الطريق الوحيد لتحقيق    شمل كافة المناطق ويشارك فيها أكبر عدد ممكن من 
واال  ومتواصلة،  مستمرة  القدس  عن  الدفاع  "معركة  أن  على  بدران  وشدد  في  أهدافه".  فشل  حتالل 

 تحقيق صورة السيادة في القدس".
 22/6/2022الين،  أون فلسطين 

 
 حماس تدعو إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة في ظل التفكك اإلسرائيلي  .8

"حماس"، يوم األربعاء، إلى "اإلسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة ترتكز إلى  دعت حركة  :  غزة
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في    رائيلي".استراتيجية عمل وطني مقاوم لالحتالل اإلس

تصريح مكتوب، إنه "ال بد من خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسًكا وتأثيًرا في معادلة الصراع مع  
تالل، وتشكل حالة ردع مستمرة لدى االحتالل تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه، خاصة  االح

ويرى "برهوم" أن ذلك يتطلب اإلسراع في تشكيل جبهة وطنية    رائيلي".في ظل التفكك واالنهيار اإلس
ف  واالستمرار  المقاومة،  وأشكال  أدوات  وبكل  مقاوم  وطني  عمل  استراتيجية  إلى  ترتكز  ي  عريضة، 

وبين أن ذلك ممكن أن   تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.
مة بمستوياتها كافة، لدعم وإسناد  يف الحراك الدبلوماسي والشعبي الستنهاض األيتم، بالتوازي مع تكث

 الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
 22/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القيادة العامة" ترحب بزيارة هنية للبنان وتعتبرها "مهمة"  -لشعبية"ا .9

في لبنان، غازي    القيادة العامة"  -حرير فلسطين قال مسؤول "الجبهة الشعبية لت :  مازن كرّيم-بيروت 
دبور، إن زيارة وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، "مهمة في  
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وأوضح دبور لـ"قدس برس" أن "الزيارة تأتي في إطار  تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات".ظل ما 
الضرو  من  أنه  على  )حماس(،  حركة  العربي  تأكيد  العالم  على  تجول  أن  الفلسطينية  للقيادة  ري 

ضحة وصلبة تجاه قضية فلسطين". وأشار إلى أن "الزيارة واإلسالمي؛ لحثهم على اتخاذ مواقف وا
اللبنانية  ستل السلطات  وستطالب  بلبنان،  الفلسطينية  المخيمات  في  الالجئين  ألوضاع  االنتباه  فت 

ال ظروف  تحسن  صريحة،  إجراءات  الوطني  باتخاذ  التراب  كامل  الى  العودة  حين  إلى  الجئ 
 الفلسطيني". 

 22/6/2022قدس برس، 
 

 دالالت بالغة األهمية آراء سياسية فلسطينية في بيروت: زيارة هنية إلى لبنان لها  .10

أجمعت آراء كتاب ومحللين سياسيين فلسطينيين في بيروت على أهمية الزيارة    عبد معروف:-بيروت 
رئيس بها  يقوم  لحركة  التي  السياسي  تشهد    المكتب  وقت  في  لبنان،  إلى  هنية  إسماعيل  ”حماس” 

أجل مواجهة التحديات التي  الساحتين الفلسطينية واللبنانية تطورات هامة تتطلب البحث والحوار من  
 تتعرض لها المنطقة بشكل عام ولبنان وفلسطين بشكل خاص.

ن، قال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني،  وتعليقا على زيارة القيادي في حركة”حماس” إلى لبنا 
أ العدو  محمد  حديث  ظل  في  تأتي  حماس،  قيادة  من  وفد  رأس  على  هنية  “زيارة  إن  ليلى،  بو 

ع  أهم الصهيوني  من  واحدة  وهذه  األوسط،  الشرق  في  أمريكي(  إسرائيلي،  )عربي،  تحالف  بناء  ن 
وبين أبو ليلى أن    لعربية والعدو الصهيوني”.المخرجات االستراتيجية للتطبيع القائم بين بعض الدول ا

وفد  “زيارة  أن  استراتيجية جديدة”، موضحا  الصهيوني عن إطالق  العدو  تتزامن مع حديث  “الزيارة 
كة “حماس” إلى لبنان لها دالالت كبيرة وأهمية بالغة، وذلك لما تمثله الحركة من رأس حربة بوجه  حر 

المنطقة، وأذرعه في  الصهيوني  تأثيرها وحضورها    المشروع  لها  قوة إضافية ونوعية  تمثله من  ولما 
 الجيوسياسي في المنطقة”.

ال أحمد  الفلسطيني  السياسي  والمحلل  الكاتب  قال  برئاسة    ،حاجمنه جهته،  وفد “حماس”،  زيارة  إن 
هنية، تأتي في سياق استمرار الحراك الساعي لدعم المقاومة الفلسطينية، والتصدي لتطبيع العالقات  

بلبنان.م الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  الالجئين في  وتعزيز صمود  الصهيوني،  الكيان  ورأى    ع 
خالل عامين، تأتي في سياق تأكيد الحركة على إدراكها  الكاتب أن زيارة هنية للمرة الثالثة إلى لبنان  

تجاهه. المسؤولية  وتحمل  الفلسطيني  الشعب  أي   لمأساة  الزيارة  “تؤكد  الحاج:  خيار  وتابع  على  ضًا 
 وحدة الشعب الفلسطيني في الجغرافيا والتاريخ والموقف من المقاومة”. المقاومة، وإبراز

 22/6/2022، لندن، القدس العربي



  
 
 
 

 

ص            10   5865 العدد:              6/23/2022 لخميسا التاريخ: 

 

                                       

 غانتس يتوعد حزب هللا اللبناني بدفع "ثمن باهظ" حال تنفيذ أي عملية  .11
ح لبنان، متوعدا جماعة حزب لوح وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، مساء األربعاء، بإعادة اجتيا

 محتملة.  للا بدفع "ثمن باهظ"، في أي عملية عسكرية
إحياء   في  مشاركته  عقب  تويتر،  بموقع  على حسابه  نشرها  لغانتس  تغريدات  سلسلة  في  ذلك  جاء 

وتسميها إسرائيل    1982يونيو/ حزيران    6ولى التي اندلعت في  الذكرى األربعين على حرب لبنان األ
 م الجليل". "عملية سال 

كريات  في  الجليل"  "سالم  لعملية  األربعين  الذكرى  إلحياء  تجمع  إلى  اليوم  "وصلت  غانتس:  وقال 
وأضاف: "حال ُطلب منا القيام بعملية عسكرية في لبنان فسوف تكون قوية ودقيقة،  شمونه )شمال(".

 ستفرض ثمنا باهظا على حزب للا ودولة لبنان". و 
يل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم إللحاق  هة أي تهديد لمواطني إسرائوتوعد غانتس بأنه "في مواج 

 األذى بنا محصنة". 
من خالل   -وقال في هذا الصدد: "أيضا ستتلقى جبهتنا الداخلية )صواريخ(، ولهذا السبب نحن نعدها

 ز الصلة بين الجيش ورؤساء السلطات والسكان". التحصين وتعزي
 23/6/2022، ةوكالة االناضول لالنباء، أنقر 

 
 ح عمال غزة غانتس يتراجع عن تجميد قرار زيادة عدد تصاري .12

لقرار   تجميده  التراجع عن خطوة  األربعاء،  اليوم  مساء  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي  الجيش  وزير  قرر 
وبحسب موقع واي نت   تصريح.  2,000سابق كان أصدره منذ أيام بزيادة تصاريح عمال غزة بواقع  

مجدًدا وسيدخل حيز التنفيذ يوم األحد المقبل، وفًقا لتقييم    ار سيصبح سارًيا المفعولالعبري، فإن القر 
 ألًفا.  14وبذلك سيصبح عدد تصاريح عمال غزة  الوضع األمني وحالة االستقرار مع قطاع غزة.

 23/6/2022األخبار، بيروت، 
 

 هو بينيت يتوجه لترك الحياة السياسية وشاكيد ال تستبعد العمل مع نتنيا .13
قناة  -القدس   في  اإلخباري  المعلق  سيغال  عميت  ذكر  أن    12  وكاالت:  الماضية،  الليلة  العبرية، 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت الذي ستنتهي مهمته خالل أيام، سيترك الحياة السياسية ولن  
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المقبلة. لالنتخابات  إ  يترشح  بينيت،  من  مقربين  عن  القناة  استديو  في  سيغال  ذلك ونقل  يدرس  نه 
 بينيت نفى بنفسه منذ يومين أخبارا مماثلة عن ذلك.وكان  بجدية وأن القرار يتجه نحو عدم الترشح.

في   المشاركة  تمانع  ال  أنها  امس،  شاكيد،  أييليت  اإلسرائيلية،  الداخلية  وزيرة  أعلنت  السياق،  وفي 
وال  ضمن  تخدم  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة،  رئيس  يقودها  بديلة  دون حكومة  الحالي  الكنيست  ية 

 الذهاب إلى انتخابات جديدة.
ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" )واي نت(، علما بأنها   جاء

كانت قد استقالت من الكنيست بموجب "القانون النرويجي" الذي سمح بتعيينها وزيرة ودخول شيرلي  
 بينتو للكنيست. 

عدها في الكنيست  وزيرة حتى يتسنى لها العودة إلى مقستقالة من منصبها كويتوجب على شاكيد اال
في   وزنها  لها  سيعيد  ما  بينيت،  نفتالي  الحكومة،  رئيس  يتزعمه  الذي  "يمينا"  حزب  عن  جديد  من 

 العملية التشريعية. 
"يي  يترأسها رئيس حزب  المقرر أن  التي من  ش  وحتى لو كانت شاكيد جزءا من الحكومة االنتقالية 

خرين، تقديم استقاالتهم قبل أن يتم تعيين وزراء  عتيد"، يائير البيد، سيتعين عليها وعلى الوزراء اآل
 الحكومة االنتقالية.

ووفقا لقناة "ريشت كان" العبرية، فإن نير أورباخ من حزب بينيت، هو اآلخر استبعد إمكانية نجاح  
قبل، مشروع قانون حل الكنيست بشكل نهائي  تشكيل حكومة بديلة، ولذلك قد يدعم، يوم اإلثنين الم

 تخابات مبكرة ستكون في بداية شهر تشرين الثاني المقبل. والتوجه الن 
 23/6/2022هللا،  األيام، رام

 
 قانونية ومع نتنياهو أيضا   غانتس مصّر على تعيين خلف لكوخافي: مشاورات .14

، عن أنه سُيجري مشاورات مع جهات  [ء]األربعا  يومأعلن وزير أمن العدو اإلسرائيلي، بيني غانتس،  
الرئيس   تعيين  بشأن  نتنياهو،  بنيامين  السابق،  الوزراء  ورئيس  المعارضة  رئيس  مع  وأيضًا  قانونية 

المفترض أن تنتهي واليته في كانون الثاني العام  القادم لهيئة األركان العامة، خلفًا ألفيف كوخافي،  
 المقبل.
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لونقلت وسائل إعالم عبرية عن غان هيئة األركان ضروري على  تس قوله، إن »تعيين رئيس جديد 
أسابق   ال  أنا  السابق،  لالعتقاد  »خالفًا  أنه  إلى  مشيرًا  والتنظيمي«،  واألمني  االستراتيجي  المستوى 

 نياهو«.الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة سيكون بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية، وكذلك مع نت 
رية، أن »لهذا التعيين تأثيرًا بالغًا على أمن الدولة عنه وسائل اإلعالم العبوأضاف غانتس، كما نقلت 

وبناء القوة وإدارة ُمجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده«، داعيًا في الوقِت نفسه نتنياهو  
 لحاق ضرر بأمن إسرائيل«. إلى »عدم محاولة عرقلة التعيين ألن النتيجة ستكون إ

ذلك، ضوء  المس  في  بهاراف  أعلنت  غالي  للحكومة،  القضائية  المستشار    –تشارة  نائب  أن  ميارا، 
القضائي لوزارة األمن سيدرس تعيين رئيس هيئة األركان العامة القادم خالل فترة االنتخابات، قبل أن 

أن يفّسر سبب ضرورة التعيين اآلن وما  تّتخذ هي قرارًا في الموضوع. وأشارت إلى أنه على غانتس  
 إذا كان هناك حّل مؤقت آخر.

 23/6/2022األخبار، بيروت، 
 

 رئيس الكنيست يعارض تشريع سريع لقانون يمنع متهم من تشكيل حكومة  .15
أعلن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد، عن معارضته الشديد لدفع إجراءات خاطفة 

ما ذكرت  من تشكيل حكومة، وفق    متهما بمخالفات جنائيةمن أجل سن مشروع القانون الذي يمنع  
سن   إجراءات  دفع  على  يصر  االئتالف  أن  إال  األربعاء.  اليوم،  "كان"  اإلسرائيلية  العامة  اإلذاعة 

 القانون. 
واعتبرت "كان" عن موقف ليفي سيدفن عمليا هذا القانون، الذي يهدف إلى منع رئيس حزب الليكود  

ليفي خالل وعبر  نتنياهو.  بنيامين  معارضته    والمعارضة،  عن  أمس،  االئتالف،  قيادة  مع  محادثة 
لقراءة إلرفاق هذا القانون بمشروع قانون حل الكنيست، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست با

 التمهيدية، اليوم.
وبرر ليفي معارضته، بأن هذا قانون يتناول موضوعا جوهريا حول الحق باالنتخاب، ويتطلب نقاشا  

وإجر  ومهنيا  مناسبة.  عميقا  تشريع  وإجراءات  الكنيست  بكرامة  تمس  ال  خاطفة،  ليست  تشريع  اءات 
 لى سّنه. قانون والمبدأ الداعي إوإلى جانب ذلك، عبر ليفي عن تأييده لل

 22/6/2022، 48عرب 
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 اعتقال مستوطن بشبهة ضلوعه بطعن الشهيد حرب  .16
لشهيد علي حسن حرب  في طعن اة ضلوعه  األربعاء، مستوطنا بشبه   يوماعتقلت الشرطة اإلسرائيلية  

عاما(، أثناء تواجده في أرض بملكية خاصة فلسطينية في قرية اسكاكا شرقي محافظة سلفيت،    27)
أمس. وأفادت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" بأنه تم العثور على السكين التي استخدمها مستوطن  

 في الطعن.
بتنفيذ الجريمة وزعمت أن هوية منفذها ليست مشتبهين    تم اعتقالوقالت الشرطة اإلسرائيلية إنه لم ي

فتية   "مجموعة  إن  قوله  إسرائيلي  أمني  مصدر  عن  نقلت  "هآرتس"  صحيفة  لكن  لها.  معروفة 
إسرائيليين وصلت إلى المكان في إطار جولة تهدف إلقامة بؤرة استيطانية عشوائية بمحاذاة مدخل  

 مستوطنة أريئيل". 
"المجموع أن  شعبان  أقامهوتابع  عريشة  بهدم  قامت  اإلسرائيلي، ة  الجيش  فهاجمها  المستوطنون،  ا 

طعنة مباشرة    بينما هاجم مستوطنون الشاب )حرب( الذي كان منفردا وبعيدا عن المجموعة وطعنوه
 في القلب".

 22/6/2022، 48عرب 
 

 عقوبة مخففة على متهم بالمشاركة باعتداء دموي على عربي في بات يام  .17
شهرا لرجل يهودي،   15تل أبيب اليوم، األربعاء، حكما مخففا بالسجن المركزية في  أصدرت المحكمة

عاما(، بعد أن اعترف بالمشاركة في االعتداء الدموي في مدينة بات يام    31يدعى يعقوب كوهين )
المواطن سعيد عيسى ومحاول أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة في  على  قتله لمجرد أنه عربي،  ة 

وركل أيار/م عليه  كأسا  وألقى  موسى  ركل  بأنه  كوهين  واعترف  الماضي.  العام  وحاول    ايو  سيارته 
 ضربه بيده.

 22/6/2022، 48عرب 
 

   مليون دوالر 800 أكثر من بحث: تكلفة يوم انتخابات الكنيست .18
أظهر بحث أجراه قسم االقتصاد في اتحاد أرباب الصناعة أن تكاليف يوم االنتخابات للكنيست، التي  

إلى  يت ستصل  اليوم،  هذا  خالل  العمل  تعطيل  جراء  اإلسرائيلي  االقتصاد  شيكل   2.8كبدها    مليار 
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مليار شيكل والقطاع    1.9، بحيث يتكبد القطاع الخاص خسارة بمبلغ  شيكل[  3.46]الدوالر يساوي  
 مليار شيكل.  0.9العام 

جوالت انتخابية    5بات، هي  موع هذه التكاليف مقابل ستة أيام من االنتخا وأشار البحث إلى أن مج
 شيكل.  مليار 16.8للكنيست وجولة انتخابات للسلطات المحلية، في السنوات األخيرة، بلغ 

 22/6/2022، 48عرب 
 

 زيادة عدد حاالت االنتحار في صفوف الجيش اإلسرائيلي  .19
صفوف  في  االنتحار  حاالت  عدد  في  ارتفاع  تسجيل  عن  الثالثاء،  مساء  إسرائيلي،  تقرير  كشف 

اإلسرائيلي. )"كان    الجيش  اإلسرائيلي  البث  هيئة  أوردته  الذي  التقرير  بتسجيل  11وأفاد  حالة   11"( 
شهد تسجيل    2021وذكر التقرير أن عام    الجاري.  2022األولى من العام    6انتخار خالل األشهر الـ

 .2020حاال في العام  9حالة انتحار في صفوف الجيش اإلسرائيلي في حين ُسجلت  11
رئيس شعبة القوى البشرية، يانيف عاسور، أجرى مباحثات داخلية موسعة بمشاركة  ا للتقرير فإن  فقوو 

 خبراء ومختصين في الصحة العقلية والنفسية.
"كان   االنتحار وصالت محتملة 11وأشارت  أسباب زيادة حاالت  دراسة  المبحثات شملت  أن  إلى   "

 وغيرها من العوامل. لنفسية للمجندينبينها وطبيعة تأثير جائحة كورونا على الحالة ا
تعليمات  تفسر زيادة حاالت االنتحار. وصدرت  نتيجة واضحة  إلى  الجيش اإلسرائيلي  يتوصل  ولم 

 للقادة بالحرص على "زيادة اليقظة واالهتمام االزم" لمنع زيادة حاالت االنتحار.
 22/6/2022، 48عرب 

 
 لمدنعلى حرب ا "ميني غزة"إسرائيليون يتدربون في  .20

يتردد صدى األذان في بلدة نائية جنوب إسرائيل لم تعرف سوى الحرب منذ تأسيسها. مبانيها البالغ  
بلدة أشباح أطلق عليها »ميني غزة« أو غزة   500عددها   يتدربون في  جميعها مهجورة، إسرائيليون 

ثمان  أعالها  ارتفاع  يبلغ  و الصغيرة،  الجداريات  تزينها  الضيقة  أزقتها  طوابق.  المسلحة ية  الملصقات 
الضحايا من ذكرى  تخلد  المدينة على أي خريطة،   التي  تلك  ترى  لن  لكنك  الفلسطينيين.  المقاتلين 

 بحسب استطالع وكالة »أسوشييتد برس« اإلخبارية. 
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دة »زيليم« العسكرية في عام  مليون دوالر في قاع  45بدأ الجيش في بناء المنشأة التي بلغت تكلفتها  
لفلسطينية الثانية ضد الحكم اإلسرائيلي. وكانت قواته قبلها قد اشتبكت االنتفاضة ا، مع نهاية  2005

المحتلة وقطاع   الغربية  الضفة  وبلدات  فلسطينيين في مدن  على مدى خمس سنوات، مع مسلحين 
اإلسالمية    غزة. المقاومة  حركة  ضد  غزة  في  حروب  أربع  إسرائيل  خاضت  الحين،  ذلك  منذ 

المعارك في المدن المكتظة بالسكان ومخيمات الالجئين. ولقي أكثر من »حماس«، واندلعت بعض  
فلسطيني حتفهم، أكثر من نصفهم من المدنيين، ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين في األمم المتحدة   4,000

إسرائيليين لقوا حتفهم أيضًا في المعارك ذاتها، بمن فيهم مدنيون وجنود وسكان    106ضًا بأن  أفادوا أي
سكنية  أجانب  مناطق  في  متناسبة  غير  قوة  باستخدام  إسرائيل  اُتهمت  الحروب،  تلك  جميع  في   .

جهده مزد  قصارى  يبذل  إنه  الجيش،  ويقول  المدنيين.  القتلى  حصيلة  ارتفاع  في  ساهم  مما  حمة؛ 
 المدنيين، واتهم النشطاء الفلسطينيين باستخدامهم دروعًا بشرية.  لتجنب 

ليوم قتالنا الرئيسي يجري في مناطق  المنشأة »تغيرت طبيعة الحرب. ايقول العقيد إيلي أبيلس، قائد  
مأهولة بالسكان«. الغرض من كل تلك األزقة الضيقة والمباني الخرسانية الباهتة والمناطق المفتوحة  

فدانًا )ربع كيلومتر مربع(، هو محاكاة البيئات الحضرية التي  60التي تبلغ مساحتها نحو  في المنشأة
في وكذلك  يعمل  الغربية،  والضفة  غزة  يشمل  بما  غالبًا،  اإلسرائيليون  الجنود  حيث  ها  لبنان،  جنوب 

 حذرت إسرائيل من احتمال وقوع قتال مستقبلي مع مقاتلي »حزب للا«.
ت  المدينة،  جدران  بلوحات على  الشوارع  تزين  للجيش  الوحيد  الرسمي  الغرافيتي  الفنان  رسومات  رى 

 وصور لمسلحين فلسطينيين ولبنانيين.  جدارية تحمل شعارات عربية 
تحت   السجائر  ويدخنون  األبنية  ظالل  في  الجنود  يستريح  التدريبات،  تتخلل  التي  الفترات  وخالل 

للقتلى   تكريم  بمثابة  بعضها  الباهتة،  آخرون  الملصقات  يرتدي  حين  في  إسرائيل،  مع  المعارك  في 
 ور المقاتلين في تدريبات قادمة.أوشحة باللونين األحمر واألبيض استعدادًا لمحاكاة د 

جندي في    2,000إيلي أبيلس أفاد بأن مركز التدريب يمكن أن يستوعب تدريبات لواء كامل قوامه  
الزا األميركية  القوات  تدريبات  احتضن  كما  واحد.  األوروبيين  وقت  الحلفاء  من  وقوات  آخرهم    -ئرة 

، يعود مركز  لمدافع وينسحب الجنود لكن عندما يصمت دوي ا   في »ميني غزة«.  -جنود قبرصيون  
المعادن  الفارغة وصرير  الغرف  في  الرياح  فيها هزيز  تسمع  األشباح«،  »مدينة  حالة  إلى  التدريب 

 يتردد بين جنباتها. 
 23/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 "حرب الشمال"لـ: استعدادا  "إسرائيل"األميركية في  "سنتكوم" .21
وال اإلسرائيلي  العدو  جيشا  اأجرى  األسبوع  المتحدة، خالل  مشتركة  واليات  تدريبات عسكرية  لفائت، 

وفق  لبنان،  مع  الشمالية  الحدود  عند  عسكري  لتصعيد  االستعداد  لتقييم  المحتلة،  األراضي  داخل 
 س« اإلسرائيلية.صحيفة »هآرت

»القيادة   في  الضباط  كبار  بين  المحتلة  فلسطين  في  عقد  اجتماعًا  أن  اليوم  الصحيفة  وكشفت 
 ميركية الوسطى« وجيش العدو اإلسرائيلي نّسق »خطط عمل مشتركة لالستخبارات والدفاع الجوي األ

أي تصعيد، علمًا بأن لدى والمساعدة اللوجستية«، وناقش احتمال تقديم »تعاون طارئ« عند اندالع  
العدو اإلسرائيلي »باستع ُيسمح لجيش  داخل إسرائيل«  للطوارئ  ارة  األميركيين »مستودعات ضخمة 

 المعدات فيها، بموافقة الواليات المتحدة، في حالة الحرب«.
وفيما لفتت إلى أنه »لم يكن هناك نقاش حول احتمال تدّخٍل أميركي نشط في الهجمات اإلسرائيلية  
على حزب للا«، بّينت الصحيفة أن »السيناريو الرئيسي لتمرين األسبوع الفائت تمحور حول تصعيد  

 ن«.ته اإلقليمية، بما فيها تدخل إيراني إلى جانب حزب للا في لبنا في الشمال وانعكاسا
ضابطًا، بينهم   30ويضّم الوفد األميركي الذي وصل إلى األراضي المحتلة، وفق الصحيفة، أكثر من  

 ثمانية برتبة لواء أو أدميرال، برئاسة نائب قائد »القيادة الوسطى«، نائب أدميرال، جيمس مالوي.
 23/6/2022وت، األخبار، بير 

 
 تقديم العالج لألسرى المرضى أبو بكر: االحتالل يرفض  .22

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن سلطات االحتالل ترفض تقديم  :  نابلس
حال   في  تكاليف عالجهم  األسرى  بتحمل  تقضي  قوانين  تمرير  وتحاول  المرضى؛  لألسرى  العالج 

أسيرا    23كر "إن نحو  وأضاف أبو ب  ي عقد األربعاء.ل مؤتمر صحفجاء ذلك خال سمح لهم ذلك.
أسرى    8أسيرا يعانون من فشل كلوي، و  11داخل سجون االحتالل يعانون من أمراض السرطان، و

 أسير يعانون من أمراض مختلفة".  500أسيرا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من  40مقعدين و
 22/6/2022ية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 قضية األسير مناصرة ضمن "قانون اإلرهاب" قرار بقتله  قدورة فارس: تصنيف .23

للا الفلسطيني:  رام  األسير  نادي  رئيس  بتصنيف    قال  االحتالل  "قرار  إن  األربعاء،  فارس،  قدورة 
بقتله". قرار  هو  اإلرهاب،  قانون  مناصرة، ضمن  أحمد  األسير  في تصري   قضية  فارس،  ح  وأضاف 
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"اإلمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة اإلفراج المبكر )ثلثا  برس"، أن  مكتوب تلقته "قدس  
إدارة   إقرار  من  الرغم  على  وذلك  الجائر،  القرار  هذا  عبر  سلبها  تم  عنه،  باإلفراج  للمطالبة  المدة( 

 جًدا". الّسجون مؤخًرا بتفاقم الوضع الصحي والنفسي له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة 
 22/6/2022، قدس برس

 

 لشيخ صالح يحمل االحتالل مسؤولية أي خطر قد يصيبه ا .24
نفى الشيخ رائد صالح صحة األخبار التي تناقلتها بعض الصفحات والمجموعات، مساء الثالثاء، 
بشأن إصابته بإطالق نار خالل تواجده في مدينة أم الفحم، داعًيا وسائل اإلعالم للتعامل بمهنية في  

األتد  أصدره  بيان  في  األخبار  قد  .  ربعاءاول  خطر  أي  مسؤولية  االحتالل  سلطات  وحّمل صالح 
وبعض  اإلسرائيلية،  اإلعالمية  الجهات  بعض  تمارسه  الذي  التحريض  بسبب  مستقباًل  يصيبه 

 الشخصيات وصفحات المتطرفين، تجاه حياته. 
 22/6/2022الين،  أون فلسطين 

 
 إعمار مخّيم نهر البارد دوالر الستكمال   يون مل 35هيئات ولجان تطالب بتأمين  .25

طالبت هيئات ولجان معنية بالملف الفلسطيني في لبنان، باإلسراع في تأمين    عبد معروف:-بيروت 
مليون دوالر الستكمال إعادة إعمار ما دمر من منازل ومؤسسات داخل مخيم نهر البارد لالجئين    35

لة “األونروا” ليني ستينسيث، ورئيس لجنة  فوض العام لوكاوأكدت نائب الم  الفلسطينيين شمالي لبنان.
مبلغ   بتأمين  الحسن،  باسل  الدكتور  الفلسطيني  اللبناني  يتط  35الحوار  دوالر،  استكمال  مليون  لبها 

البارد. لبنان    إعمار مخّيم نهر  جاء ذلك، خالل زيارة قاما بها للمخّيم، برفقة مدير عام الوكالة في 
لال كوردوني،  الحالية  كالوديو  اإلعمار  إعادة  وأعمال  الجارية،  اإلعمار  إعادة  عملّية  على  طالع 
 هذه العملية.  والتحديات التي تواجه

جئين الفلسطينيين الشباب، الذين تحدثوا عن دراستهم وإحباطهم بسبب  والتقى الوفد بمجموعة من الال 
مل، كما التقى الوفد بممثلي القيود المفروضة على الحق في العمل وغياب فرص العمل وانعدام األ

والسلطات   الوكالة  قبل  الدعم من  بزيادة  الذين طالبوا  والحراك  الشعبية  واللجان  الفلسطينية  الفصائل 
 حسبما جاء في بيان الزيارة. انية. اللبن

 22/6/2022، لندن، القدس العربي

 
 



  
 
 
 

 

ص            18   5865 العدد:              6/23/2022 لخميسا التاريخ: 

 

                                       

 اكتشاف مسجد تاريخي في صحراء النقب الفلسطينية  .26
العرب-الناصرة   مسج“القدس  عن  النقاب  كشف  داخل صحراء  ي”:  مدينة رهط  في  كبير  تاريخي  د 

أراضي   في  في    48النقب  اإلسالم  تطور  على  الضوء  ويلقي  العالم  في  المساجد  أقدم  من  يعتبر 
مسجد  يشبه  اآلن  المكتشف  التاريخي  المسجد  أن  إلى  اإلسرائيلية  اآلثار  دائرة  ونوهت  فلسطين. 

ا خالل عمليات تطوير وبناء في جنوب مدينة رهط  في المنطقة ذاته   2019تشف خالل  تاريخي اك
وخالل أعمال التنقيب األخيرة تم اكتشاف أطالل قصر    المجمع السكاني العربي األكبر في النقب.

 سنة.  1200بيزنطي كبير في منطقة رهط وفي جواره مسجد ريفي كبير ونادر عمره 
 22/6/2022، لندن، القدس العربي

 
 سطينية تفوز بجائزة "شخصية العام" في العمل التطوعي بالدنمارك فتاة فل .27

مملكة   في  التطوعي"  العمل  في  العام  "شخصية  بـلقب  الخطيب  سارة  الفلسطينية  الشابة  فازت 
بعد حصولها على سبعة آالف و  211الدانمارك، متفوقة على   أصوات. وتقول   203متطوعًا آخر، 

الم في  المشاركة  "تجربة  إن  تهّم  الخطيب،  تطوعية،  بأعمال  تقوم  أنها  منطلق  من  كانت  سابقة 
ال األخرى".المجتمع  واألقليات  القصص    دنماركي  ترويج  على  "رّكزت  أنها  برس"،  لـ"قدس  وبّينت 

وأعلنت اللجنة   والروايات الناجحة للمجمعات السكنية التي يقطنها غالبية أجنبية )عرب ومسلمين(".
ألف شخص أدلوا    34ت في المسابقة التي شارك فيها ما يزيد عن  المنظمة للمسابقة، نتائج التصوي

 ( مرشًحا من المتطوعين. 211واتهم لـ)بأص
 22/6/2022، قدس برس

 
 والسعودية تؤكدان ضرورة انطالق جهد دولي جدي وفاعل لحل القضية الفلسطينية األردن  .28

وفاع:  عّمان دولي جدي  انطالق جهد  والسعودية، على ضرورة  األردن  أفق سياسي شدد  ل إليجاد 
الدولتين. حل  أساس  على  الفلسطينية  القضية  لحل  أصدرتاه،   حقيقي  مشترك  بيان  في  ذلك  جاء 

مباحثات   بن سلمان.األربعاء، عقب  الثاني، ومحمد  األردن عبد للا  أكدتا ضرورة وقف   ملك  كما 
وأكدتا   م العادل.إسرائيل جميع اإلجراءات الالشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السال

ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 
احترام دور دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية    وكذلك ضرورة

سجد األقصى، الذي يشكل بكامل مساحته  األردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الم
للمسلمين. خالص  عبادة  على    مكان  التاريخية  الهاشمية  الوصاية  دور  أهمية  السعودية  أكدت  كما 
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مقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية  ال
 والمسيحية. 

 22/6/2022ة )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 دمشق تعلن فتح مطارها الدولي بعد قصف إسرائيلي أخرجه عن الخدمة .29
وزار  عن  السوري  الرسمي  التلفزيون  الدولي  نقل  دمشق  مطار  في  الرحالت  أن  األربعاء  النقل  ة 

الخميس   يوم  من  ابتداء  أخرجت    23سُتستأنف  إسرائيلية  جوية  ضربات  بعد  وذلك  يونيو/حزيران، 
الرحالت.  المدرج عن تعليق  تسبب في  للركاب مما  بمبنى  وألحقت أضرارا  قالت وزارة    الخدمة  كما 

القادمة والمغادرة :  النقل السورية األربعاء في بيان لها "يمكن لجميع النواقل الجوية العمل برحالتها 
الشركات  عبر المطار اعتبارا من هذا التاريخ، والمطار سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين و 

الغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي  المشّغلة، وذلك بعد أن تم االنتهاء من إصالح األضرار الب
 نجمت عن العدوان اإلسرائيلي".

 22/6/2022الجزيرة.نت، 
 

 " الضحك عليه"ال تستطيع و الفلسطيني ليس بدوّيا  : "المفكر الكويتي عبد هللا النفيسي .30

س نغمة الُهجوم التي طالت الشعب الفلسطيني في الفترات الماضية،  على عك  خالد الجيوسي:-عمان
التي ترافقت مع موجة التحضير لتطبيع دول خليجّية ضمن ما ُعرف باسم “سالم أبراهام” مع دولة و 

االحتالل اإلسرائيلي، سّجل أستاذ العلوم السياسّية عبد للا النفيسي تصريحات الفتة، عقد فيها ُمقارنًة  
س” الكويتية نشرتها األخيرة  وقال النفيسي خالل مقابلة “القب  سطينيين، وبدو الجزيرة العربّية.بين الفل

مو    -على صفحتها الرسمّية في “تويتر”: “)الفلسطينيون( يعرفون كيف يعيش فأنت ال تضحك على 
ًبا أوروبي  بدو مثل الجزيرة العربية ما عنده والءات مثل البدو ال أبًدا، الشعب الفلسطيني شعب تقري

ي أعلى ُمستوى تعليم في الشعوب العربّية هو  وتابع النفيسي مادحًا الشعب الفلسطيني: “يعن  يعني..”.
وعلى إثر تلك التصريحات طالب    الشعب الفلسطيني الكوادر الفنية من أطباء ودكاترة وكذا وكذا..”.

النفيسي، كم الكويتّية من  الخليجّية  الجنسّية  الدكتوراه منه،  نشطاء خليجيون بسحب  ا وسحب درجة 
فهم تصريحات النفيسي، فهو لم يقصد إهانة بدو الجزيرة العربّية،  في الُمقابل طالب ُمغّردون بُمحاولة  

فيما   عنها،  بغنى  هم  اندفاعات  إلى  القبلّية  العصبّية  تأخذهم  بوالءت  أنهم  شرح  حاول  ما  بقدر 
أن البداوة ليست أمًرا ُيعيب الشعوب الخليجّية، بل  وأّكد نشطاء كويتّيون ب  الفلسطيني ُيؤمن بقضّيته.
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واعتزا فخر  الستينات  هو  مواليد  من  واآلباء  األجداد  جيل  من  الفلسطيني  الشعب  بأن  وذّكروا  ز، 
 والسبعينات، هو الذي عّلم جيل أجدادهم، وآباءهم، وذلك أمر ُيقر به جيل الزمن الماضي.

 19/6/2022، رأي اليوم، لندن
 

 موافقة إسرائيلية على استقدام عمال من المغرب  إعالم عبري: .31

من  :  المحتلةالقدس   عمالة  استقدام  على  "إسرائيل"  بموافقة  األربعاء،  عبرية،  إعالم  وسائل  أفادت 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "وزيرة الداخلية    المغرب، للعمل في قطاعي البناء والتمريض.

خ اتفقت،  شاكيد،  إيليت  الر اإلسرائيلية،  في  بوريطة  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  لقائها  باط، الل 
البناء والتمريض إلى إسرائيل". ثنائية لجلب عمال  اتفاقية  توقيع  العبرية عن    على  ونقلت الصحيفة 

 شاكيد، قولها: إن "الهدف يتمثل بالبدء خالل شهر في جلب عمال مغاربة إلى إسرائيل".
 22/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األمم المتحدة تدعو إلى رفع كامل للحصار اإلسرائيلي عن غزة  .32

دوجاريك، خال ستيفان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  المتحدث  "يصادف  قال  مؤتمر صحفي:  ل 
 عاما على بدء الحصار المفروض على غزة"، وفق مراسل األناضول. 15اليوم مرور 

  80معدالت البطالة المرتفعة وعوامل أخرى، أصبح نحو  وتابع دوجاريك: "وبسبب الحصار والفقر و 
 بالمائة من سكان غزة يعتمدون اآلن على المساعدات اإلنسانية".

عن مليوني نسمة، يعيشون في فقر وحوالي  وأفاد بأن "أكثر من نصف سكان غزة، الذين يزيد عددهم
 بالمائة من الشباب عاطلون عن العمل". 80

ماليين دوالر لتوفير الغذاء والمياه    510في المجال اإلنساني هذا العام إلى    وأردف: "يحتاج العاملون 
بالمائة من هذا    25مليون شخص، ولدينا فقط    1.6وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية لـ

 مبلغ".ال
مليون دوالر    72كما تحتاج وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل االجئين الفلسطينيين )األونروا( إلى  

وتلبية  إ غزة  في  الطارئ  الغذائي  برنامجها  لتمويل  المقبل  سبتمبر/أيلول  نهاية  بحلول  ضافية 
 متحدث األممي.، وفق ال2022مليون الجئ فلسطيني حتى نهاية عام   1.1االحتياجات الغذائية لـ 

إلى   أيضا  يحتاج  المتحدة(  لألمم  )التابع  العالمي  األغذية  "برنامج  أن  دوجاريك    مليون   35وأضاف 
 دوالر إضافية للتعويض عن زيادة أسعار السلع األساسية".
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وقال إن "هناك المزيد الذي يتعين القيام به للتخفيف من حدة الوضع اإلنساني، مع الهدف النهائي  
المتمثل في الرفع الكامل لعمليات اإلغالق اإلسرائيلية )الحصار(، بما يتماشى مع قرار مجلس األمن  

 ".2009لعام  1860
م وأك التي ستخفف  وحدها  المستدامة هي  السياسية  "الحلول  أن  الذي د  الضغوط عن شعب غزة  ن 

 طالت معاناته".
وتابع: "كما يجب أن تستمر الجهود لتشجيع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية على التوصل إلى 

 ة". توافق سياسي وإخضاع غزة والضفة الغربية المحتلة لسلطة فلسطينية شرعية وديمقراطي
 21/6/2022، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 مؤتمر لمانحي أونروا في نيويورك اليوم وسط "عجز مالي مزمن"  .33

تستضيف الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، الخميس، مؤتمر إعالن تبرعات لوكالة األمم  
ويورك، وسط "عجز مالي نى )أونروا( في نيالمتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األد 

 مزمن" ُيهدد الوكالة بـ "الشلل".
بيروت  في  ألونروا  االستشارية  اللجنة  في  المشاركين  حث  الزاريني،  فيليب  ألونروا  العام  المفوض 
األشهر   وفي  المؤتمر  خالل  الوكالة  لتمويل  تبرعات  إعالن  في  "التفكير  على  الماضي،  األسبوع 

 المقبلة".
نحو وي بعد  المؤتمر  شراكات    أتي  اعتبار  على  اجتماعها،  في  االستشارية  اللجنة  موافقة  من  أسبوع 

المقدمة  للخدمات  دعما  تعد  وإنما  األممية،  الوكالة  محل  تحل  لن  أونروا  مع  األخرى  المنظمات 
 لالجئين.

يبلغ   "مزمنًا"  ماليا  عجزا  الوكالة  الزاري   100وتعاني  دفع  مما  سنويا،  دوال  أن  مليون  إعالنه  إلى  ني 
وأدواتها أون الوكالة  "قدرة  إن  وقال  الحديث"،  تاريخها  في  تهديدا  األكثر  المالي  الوضع  "تواجه  روا 

 الداخلية إلدارة النقص المزمن في التمويل استنفدت". 
 23/6/2022الدستور، عّمان، 
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 " إسرائيل"واشنطن تؤكد: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية بالقدس رغم التطورات في  .34
القنصلية العامة بالقدس رغم التطورات   م": جددت اإلدارة األميركية التزامها بإعادة فتح"األيا   -القدس  

 السياسية في إسرائيل.
الذي  للصحافيين  اليومي  اإليجاز  في  األميركية،  الخارجية  وزارة  بلسان  المتحدث  برايس،  نيد  وقال 

القدس. في غضون ذلك، قمنا    وصات نسخة عنه لـ"األيام"، "ما زلنا ملتزمين بإعادة فتح قنصلية في
تنشيط   بإعادة  الشعب  بالفعل  مع  وكذلك  الفلسطينية،  والسلطة  المتحدة  الواليات  بين  العالقة 

 الفلسطيني". 
سعى إلى كما أشار برايس إلى انه "ال أتوقع أن يكون للتطورات السياسية في إسرائيل آثار على ما ن

شركائن مع  أو  اإلسرائيليين  شركائنا  مع  استراتيجي  تحقيقه  إسرائيل شريك  ألن  وذلك  الفلسطينيين،  ا 
 للواليات المتحدة". 

وبشأن قضية الالجئين الفلسطينيين، رد برايس، "هناك عدد مما يسمى قضايا الوضع النهائي. حق  
القيام به هو تهيئة الظروف لتعزيز  العودة هو أحد ما يسمى بقضايا الوضع النهائي. ما نسعى إلى  

ى الطويل لحل الدولتين بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، هذا ما نحاول وضعه في اآلفاق على المد 
 مكانه اآلن". 

 23/6/2022، رام هللا، األيام
 

 واشنطن تدعو إلى تعزيز التعاون بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في قضية أبو عاقلة .35
هناك حاجة للتعاون الفلسطيني    قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس، إن  

اإلسرائيلي في التحقيق الجاري لكشف كل مالبسات قتل الصحفية الفلسطينية األميركية شيرين أبو  
 ، والذي تقول إسرائيل أنها تقوم به من أجل التوصل إلى النتيجة الصحيحة.عاقلة

والفلسطينيين، بأننا نسعى   هة نظرنا، مرة أخرى، لكل من اإلسرائيليينوأضاف برايس: لقد أوضحنا وج
الكاملة ألولئك  المساءلة  نتوقع  إننا  أبو عاقلة،  إلى تحقيق شامل وشفاف وحيادي في مقتل شيرين 

 ". المسؤولي عن هذا الحدث 
 22/6/2022القدس، القدس، 
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 لتطبيع بين إسرائيل والسعودية ا "خريطة طريق"العبري: بايدن يعّد  "واال" .36
لصي األبيض«  »البيت  من  يخطط  كجزء  والسعودية  إسرائيل  بين  للتطبيع  طريق«  »خريطة  اغة 

ما   الحالي، حسب  في حزيران  األوسط  الشرق  إلى  بايدن  األميركي جو  الرئيس  لزيارة  االستعدادات 
 ذكرت أربعة مصادر أميركية لموقع »واال« اإلسرائيلي. 

براء من معاهد البحوث وكان مسؤولو »البيت األبيض« قد قدموا األسبوع الماضي إحاطة مغلقة لخ 
 في واشنطن وذكروا مصطلح »خريطة طريق للتطبيع« من دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح المسؤولون أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية حتى زيارة بايدن للمنطقة، لكنهم  
 ة البلدين. ا أنهم يواصلون العمل عليها وأن بايدن سيطرح القضية في محادثاته مع قياد أوضحو 

وتعتقد إدارة »البيت األبيض«، حسب المصادر، أن أي »خريطة طريق« للتطبيع بينهما ستستغرق  
األجل. طويل  تاريخ  من  جزءًا  وستكون  إن    وقتًا،  تفاصيل  على  مّطلع  أميركي  مصدر  وقال 

 جية البيت األبيض هي استراتيجية تقدم تدريجي خطوة بخطوة«. »استراتي
مجلس األمن القومي في البيت األبيض أن »الواليات المتحدة تدعم توسيع  كما رأى متحدث باسم  

 وتعميق العالقات بين إسرائيل والدول العربية«.
 23/6/2022األخبار، بيروت، 

 
 بريطانيا: عنف المستوطنين يتنامى ويجب محاسبة مرتكب الجريمة بحق علي حرب .37

االن   عن  بالقدس  العامة  البريطانية  القنصلية  في  أعربت  إسرائيلي  مستوطن  قيام  إزاء  البالغ  زعاج 
وقالت في تغريدة    عاما حتى الموت.  27سلفيت بطعن الفلسطيني علي حسن حرب البالغ من العمر  

األراضي الفلسطينية  لها، اليوم األربعاء، على موقع "تويتر"، "عنف المستوطنين مشكلة متنامية في  
بذل اإلسرائيلية  الحكومة  على  ويجب  يجب محاسبة مرتكب    المحتلة  لمعالجتها.  الجهود  من  المزيد 

 الجريمة هذه".
 22/6/2022القدس، القدس، 

 
 في بريطانيا يواصلون حملتهم ضد شركة أسلحة إسرائيلية نشطاء "العمل من أجل فلسطين"  .38

فلسطين   أجل  من  "العمل  منظمة  نشطاء  األربعاء،  Palestine Actionنظم  اليوم  البريطانية   "
 ى سطح مصنع تابع لشركة األسلحة اإلسرائيلية "ايلبيت" في مدينة شينستون.اعتصاما عل 
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األ باللون  الجدران  بطالء  وقاموا  الفلسطيني،  العلم  االعتصام  في  المشاركون  إطار  ورفع  في  حمر، 
 حملتهم المتواصلة إلنهاء تجارة األسلحة اإلسرائيلية في بريطانيا. 

أجل   "العمل من  منظمة  باسم  متحدث  إغالق  وقال  النشطاء سيواصلون حملتهم حتى  إن  فلسطين" 
 المصنع، وصواًل إلى تقويض أرباح الشركة من أجل دفعها إلنهاء عملها في المملكة المتحدة.

 22/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " مع فلسطينتتعرض لحمالت تشويه ومالحقة بسبب تضامنها "برلمانية عمالية مسلمة بريطانيا:  .39
المالحقة  حمالت  عن  فيه  تحدث  أحمد  لنسيم  مقاال  )ميمو(  مونيتور”  إيست  “ميدل  موقع  نشر 

 العمالية أبسانا بيغوم، المؤيدة لفلسطين والتي اتخذت منعطفا قبيجا. والتشويه للبرلمانية
ئبة  وقال فيه إن حزب العمال يتعرض لضغوط لكي يحقق في حملة “شريرة ومعادية للمرأة” ضد نا 

بيغوم،   العمالية  النائبة  وتواجه  لندن.  شرق  في  واليمهاوس  بوبالر  عدم    32منطقة  منظور  عاما 
نتخابية  اختيارها كمرشحة للعمال في اإلنتخابات المقبلة بعملية اقتراع يقرر فيها كل فرع بالمنطقة اإل 

النائبة   تستمر  أن  يريدون  كانوا  إن  بها  مرتبط  اتحاد  أو  نقابة  وكل  المقعد عن  العمالية  تحتل  التي 
 الحزب مرشحة في اإلنتخابات المقبلة.

عندما كانت أول مسلمة محجبة تنتخب    2019وحققت بيغوم، وهي من أصول بنغالية انتصارا عام  
مال إال أن الثالثة أعوام التي قضتها كنائبة عن المنطقة لم  في البرلمان، ورغم فوزها بمقعد آمن للع

 تكن سهلة. 
 22/6/2022لندن، العربي،  القدس

 
 الغاز الفلسطيني لتصدّره إلى أوروبا؟   "إسرائيل"هل تسرق  تقرير: .40

أعادت االتفاقية التي وّقعتها إسرائيل ومصر واالتحاد األوروبي لتزويد أوروبا  :  نور أبو عيشة-غزة 
نيون  ويتهم خبراء فلسطي   ر قطاع غزة إلى الواجهة.بالغاز الطبيعي ملف حقول الغاز الُممتدة على بح

واألربعاء الماضي وّقعت األطراف الثالثة    ودوليون إسرائيل بسرقة الغاز من غزة بشكل غير قانوني.
سنوات وُتمّدد تلقائيًا لمدة عامين آخرين لتزويد االتحاد األوروبي بالغاز اإلسرائيلي    3اتفاقية تستمر  

 الطبيعي. 
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ء عن الغاز الطبيعي الروسي الذي باتت ويسعى االتحاد األوروبي من خالل هذه االتفاقية لالستغنا
تصريح لرئيسة  موسكو تستخدمه البتزاز الدول الداعمة ألوكرانيا، وذلك عبر قطع اإلمدادات، حسب  

 المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين الثالثاء. 
 إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى أوروبا 

إلى أوروبا عبر محطات التسييل في مصر التي    ووفق االتفاق ستبدأ إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي
أوروبا. إلى  تنقله  إسرائيل    بدورها  "تمار  8وتمتلك  للغاز هي: حقل  حيفا،  2و"تمار"  1حقول  " غرب 

غرب يافا، وحقل "سارة وميرا" غرب نتانيا، وحقل "ماري" قرب غزة، وحقل "شمن"  2و  1وحقل لفياثيان
تهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بسرقة الغاز الطبيعي  وت  قرب أسدود، وحقل "كاريش" غرب حيفا.

ما قانوني،  بشكل غير  قطاع غزة  بحر  الممتدة على طول  الحقول  بعضها.   من  تجفيف  إلى    أّدى 
 ورسميًا لم تصدر تصريحات عن إسرائيل حول استغاللها لحقول الغاز في بحر غزة. 

اإل والطاقة  التحتية  البنية  وزير  بارتيزكي  جوزيف  إن  لكن  تلفزيونية  مقابلة  في  قال  سابقًا  سرائيلي 
المنطقتين   بين  والممتدة  بالغاز  المليئة  الجيولوجية  الطبقة  مع  ال  "التعامل  والفلسطينية  اإلسرائيلية 

الحدود". سينتقل   تعرف  طبيعي  بشكل  الجيولوجية،  الطبقة  في  منطقتنا  من  نحفر  "حينما  وأضاف: 
أننا أخذنا الغاز من الحقل في  الغاز من الجهة األخرى إلى الجهة ال تي حفرنا بها، وهذا ال يعني 

)الفلسطيني(". األخرى  التنقيب   الجهة  الفلسطينيين  تحرم  غزة    كما  بحر  في  الطبيعي  الغاز  عن 
وفي حال    واستخراجه واالستفادة منه، أو عقد اتفاقيات لها عالقة بذلك، حسب مسؤولين فلسطينيين.

في استغالل هذا الغاز فإن ذلك وفق خبراء سيحل أزماتهم االقتصادية  تمّكن الفلسطينيون من حّقهم  
 نوات طويلة.ويساعدهم في سّد احتياجاتهم من الغاز والكهرباء لس

ميغاواط    850% من احتياجاتهم من الكهرباء، من إسرائيل بمعدل  93ويستورد الفلسطينيون ما نسبته  
 ميغاواط لقطاع غزة.  120للضفة الغربية، و

 د حقول الغاز الدفينة في بحر غزة؟ كم عد
ن يعاني هذا  حقول وفق قناة الجزيرة، لك  8ويقّدر عدد حقول الغاز الدفينة في بحر قطاع غزة بنحو  

الملف من شّح المعلومات بسبب منع إسرائيل الفلسطينيين الوصول إلى المنطقة للدراسة والتنقيب،  
وكالة األناضول أبرز الحقول التي جرى اكتشافها    من جانبها رصدت   وحالة التكتُّم اإلعالمي عليه.

مترّدية للغاية في ظل أزمة    عامًا، وتعاني ظروفًا اقتصادية  15في البحر الُمطل على غزة ألكثر من  
 حادة بالطاقة. 

أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في    أوال : حقل "غزة مارين":
، التي أجرت مسحًا زلزاليًا، الكتشافه وحفرت 1999ة، اكتشفته شركة "بريتش غاز" عام  بحر قطاع غز 
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المنطقة. في  استكشافيين  مكعب ويح  بئرين  قدم  بتريليون  يقدر  غاز  احتياطي  على  الحقل  هذا  توي 
نحو    32) تطويره  تكلفة  تبلغ  فيما  متر مكعب(،  دوالر.  1.2مليار  يستخرج    مليار  لم  اكتشافه  ومنذ 

استغالله.الغا في  ترغب  التي  الفلسطينية  الطلبات  إسرائيل  بسبب رفض  اليوم  حتى  منه  ويعتبر    ز 
وضمن خطط الصندوق   الفلسطيني الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير الحقل.صندوق االستثمار  

فإن الحقل سيتيح توريد الغاز الطبيعي إلى محطتين محليتين لتوليد الكهرباء، األولى في غزة بقدرة  
 ميغاواط. 450ميجاواط(، والثانية في جنين بسعة  280ميغاواط )جاري توسعتها لـ 140

بي" "ماري  حقل  الشمالية    :ثانيا :  والبحرية  الجنوبية إلسرائيل  البحرية  الحدود  بين  هو حقل مشترك 
يوّفر هذا الحقل إمدادات الغاز لمحطات الطاقة   2004، ومنذ  2000لقطاع غزة جرى اكتشافه عام  

عام    في تجفيفه  جرى  حّتى  جرى    .2011إسرائيل،  إنه  آنذاك  اإلسرائيلية  هآرتس  صحيفة  وقالت 
 ز الطبيعي الموجودة في الحقل والمقّدرة بنحو واحد ونصف ترليون قدم مكعب.استنفاد كميات الغا

"نوا": حقل  إلى    ثالثا :  ويمتد  الجيولوجية،  بنيته  في  غزة  وقطاع  إسرائيل  من  كل  تشترك  حقل  وهو 
،  2012وبدأت إسرائيل بإنتاج الغاز منه عام    1999أعماق حدود القطاع البحرية، جرى اكتشافه عام  

 تريليونات قدم مكعب. 3وقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو إذ وصلت ت
الوسطى": "المنطقة  حقل  أولية،    2014عام    رابعا :  دراسة  وفق  فلسطينيون،  وسياسيون  خبراء  رّجح 

ي بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات األمتار  وجود حقل للغاز ف
 لم يجِر تأكيدها بدراسة ُمعلنة وفق المعايير العالمية. عن الشاطئ، لكن هذه التوقعات 

 20/6/2022، نباءناضول لأل وكالة األ 
 
 

 نتنياهو... مركز اللعبة أينما ُوجد!  .41
 نبيل عمرو 

العبرية الدولة  قيام  الحياة   منذ  مركز  هو  واحد  كان شخص  أن  يحدث  لم  مسمى،  غير  أجل  وإلى 
هذا الشخص هو بنيامين نتنياهو، أطول   السلطة أو المعارضة.السياسية فيها، سواء كان على رأس  

وتثبيت   بقائه  أجل  فمن  وتأثيرًا،  قوة  المعارضة  رؤساء  وأكثر  عمرًا،  إسرائيل  في  الحكومات  رؤساء 
اخلية، كما يسميه المحللون، تأسست تحالفات ثبَّتته وحمته حتى حين أحكمت  مكانته كملك للعبة الد 

وبالمقابل ومن أجل إطاحته،  فنجا منها بعدم قدرة القضاء على حسمها.  قضايا فساد على عنقه،  4
لم تستطع   أنها  إال  الوزراء،  إبعاده مؤقتًا عن مركز رئيس  تمكنت من  وائتالفات،  تحالفات  تأسست 

تأثير   رئاسة  تفادي  باب  على  فكان  إسرائيل،  في  والبرلمانية  الحكومية  الحياة  على  الطاغي  شبحه 
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ا النواب، وحين كاد يعود لو جنَّد عضوًا  الحكومة وهو في  لمعارضة متعاداًل مع خصومه في عدد 
إضافيًا واحدًا إلى جانبه، هرب الخصوم من احتمال عودته، حين اقترب من أن يكون أكيدًا، هربوا 

 ن؟ إلى االنتخابات المبكرة التي ال ضمانة لخصومه فيها بالتفوق عليه. إلى أي
إلطاحة به، والذي كان برنامجه الوحيد هو هذه النقطة بالذات، أدخله شبح  االئتالف الذي تم تلفيقه ل

نتنياهو إلى حالة شلل شامل، جعلت من الحكومة مجرد تركيبة عابرة ملتبسة ال تقوى على فرض 
ل »الكنيست«، كما ال تقوى على اتخاذ قرارات حكومية ذات قيمة. وحين وضعت  تشريع جدي داخ

إسر  في  الحكومية  غرفة اللعبة  الخصوم  ائتالف  دخل  المعارضة،  رأس  على  الملك«  »نتنياهو  ائيل 
العناية الفائقة، ليعيش على أجهزة التنفس الصناعي، إلى أن سأم أقطاب االئتالف من حالة الموت  

 ا األجهزة لتموت التجربة قبل أن تكمل عمرها المقرر، وتسلم نفسها للغيب.السريري، فرفعو 
جديد أنه ال يسأم وال يكل وال يمل، فيواصل اللعب حتى اللحظات األخيرة،    غير أن نتنياهو يثبت من

بقدر ما هو مناورة   المبكرة،  يفكر في إحباط حل »الكنيست«، ليس خوفًا من االنتخابات  يزال  فال 
فإن نجح    لكسب وقت  انتخابات،  دون  للوزراء من  به رئيسًا  يأتي  ائتالفًا مضادًا  له  يوفر  رغم  -قد 

ذلك   استحالته صعوبة  فاالنتخابات   -وربما  ينجح  لم  وإن  الخسائر،  بأقل  الرئاسة  إلى  يعود  فها هو 
 المبكرة ليست خطرًا محققًا عليه.

عسكره، يستمد قوة حضوره وتأثيره ليس فقط  بنيامين نتنياهو التحدي الدائم لخصومه، والمنقذ الوحيد لم
وحكم،   سياسة  كرجل  بها  يتمتع  التي  الذاتية  المقومات  أمامه  من  يقف  من  ضعف  من  وإنما 

 ومحدوديته.
بشراكة   أشبه  لغانتس  السابقة  كانت شراكته  مثلما  لنتنياهو،  مباشرة  تزكية  بنيت  نفتالي  رئاسة  كانت 

نية وطويلة األمد على ضعف تجربة غانتس الذي تسربت من  القط والفأر، فتغلبت تجربة نتنياهو الغ 
 ياهو. بين أصابعه رئاسة حكومة، لتستقر في يد نتن 

لم يكن مقنعًا لهم كرئيس للوزراء. كانت رئاسته    -رغم ما فعله -اإلسرائيليون راقبوا أداء بنيت الذي  
به قذفت  الذي  »الكنيست«  في  األصغر  الكتلة  فهو صاحب  األعاجيب،  سدة    أعجوبة  إلى  اللعبة 

إلى رئا اللعبة  به  قذفت  فقد  األقوى،  والشخصية  األكبر  الكتلة  أما صاحب  المعارضة،  الرئاسة،  سة 
صغيرًا؛   الكبير  نتنياهو  تجعل  ولم  كبيرًا،  الصغير  بنيت  يجعل  كرصيد  تحسب  لم  كهذه  ومفارقة 

أقل كفاءة من   خصوصًا أن بنيت كان نصف رئيس وزراء يتقاسم الموقع مع نصف آخر، واالثنان
بالحائط. الباب، ما اضطرهما أخيرًا إلى االرتطام طوعًا  ال الواقف لهما خلف  بنيامين  خالصة  قول: 

نتنياهو الذي حظي بفعل طول أمد مركزيته في الحياة السياسية اإلسرائيلية بكل ما يخطر على البال  
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ضحية، والذي حول إسرائيل كما  من ألقاب: الساحر، الفاسد، األناني، الملك، المعارض، الجاني، ال
 قيل عنه كثيرًا إلى مطّية ألهوائه وإدمانه للسلطة،

ون فيه إما رئيس وزراء وإما شبحًا يخيف أي رئيس وزراء آخر، وها هو يواصل  وصل إلى وضع يك
دوره كمركز للحياة السياسية في إسرائيل أينما ُوجد منها، فلنراقب لنرى ما تبقى من فصول مسرحية 

 م في إسرائيل، وكيف تسير، وإلى أين تؤول.الحك
 23/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 شروع المقاومجنين.. سبل حماية الم .42

 سليمان سعد أبو ستة 
تتصاعد سياسة االغتياالت الصهيونية في مدينة جنين محاولة وأد التجربة المقاومة الصاعدة، في 

الغر  الضفة  الواقع في مدن  تتناقض جزئيا مع  أكثر  حالة  تبدو جنين  بية ومخيماتها األخرى، حيث 
االقتحامات، في حين فإن مظاهر الحالة المقاومة في جنوحا إلى التحدي، واألكثر استعصاء على  

الفعل الجماهيري    -وإن كانت متصاعدة بدورها -المدن األخرى   تتجلى في عمل شعبي يركز على 
كإلقاء الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، أو العمليات المستند إلى أدوات المقاومة البسيطة والتقليدية؛  

جنين   عكس  على  الفردية،  يربك النوعية  وازن  تكتل  هيئة  على  مقاومتها  مظاهر  تتجلى  التي 
معه. المتحالفة  األمني  التنسيق  منظومة  ما جهود  إلى حد  ويعرقل  المبكر    االحتالل،  من  أنه  ومع 

لمتميزة في عالم المقاومة في الضفة الغربية، إال أن  البحث عن األسباب التي جعلت جنين الحالة ا
التجربة وضمان تطورها وديمومتها، في غاية األهمية والضرورة،  السؤال عن سبل الحفاظ على هذه  

ذلك أن العدو الصهيوني عاجز فيما يبدو عن اجتياح واسع لجنين، وهذا ألسباب متعلقة بالمعادلة  
 حات الفلسطينية األخرى، وعدم رغبته في إشعال الضفة ككل. القائمة حاليا في عالقته مع السا

بوأد تجربة جنين    -كما نقرأ في تصرفاته -لذلك الواقع، وقد اتخذ القرار    إال أن االحتالل لم يستسلم
اغتياله   إلى  اإلحصائيات  تشير  حيث  القضم،  سياسة  وعبر  متدرج،  جنين    26بشكل  من  فلسطينيا 

 ، أغلبهم في عمليات إعدام مشابهة لعمليته األخيرة.خالل األشهر األربعة الفائتة 
سلسلة من اإلجراءات العاجلة واإلستراتيجية؛ لضمان حماية هذه    هذا القرار الصهيوني يفرض علينا

التجربة   أدوات حماية هذه  بها، وأهم  فيها، وأحاطت  التي نشأت  للظروف  التجربة االستثنائية، نظرا 
نية التي تضمن حماية المقاتلين، فالحذر واألخذ بأسباب النجاة أولوية  اتخاذ مزيد من اإلجراءات األم

نا نتحدث عن حياة إنسان، وهي في غاية األهمية بدون شك، ولكن ألننا نتحدث  قصوى، ليس ألن
 عن حياة تجربة كاملة يرتبط بها مصير شعب بأكمله. 
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الكلية الفلسطينية  اإلرادة  يكسر  لن  التجربة  هذه  إخفاق  أن  مشروع  وصحيح  حتما  سيؤخر  لكنه   ،
للم العدو  استدراج  سبل  في  البحث  المهم  فمن  الوطني،  واغتيالهم،  التحرر  إليهم  والوصول  جاهدين 

قبل   من  المجاهدين  وإلزام  األخطاء،  تجاوز  في  منها  واالستفادة  والحالية،  السابقة  التجارب  ودراسة 
 قيادتهم بسبل الوقاية من االستهداف.

كمة القوة، والتدريب، وزيادة أعداد العناصر المقاومة، واإلسراع في هذه المهمة، واألمر اآلخر هو مرا
ل قدرة االحتالل على قضم هذه التجربة أقل من قدرتها على التراكم، والنمو، والعمل على توسيع  لتظ

 المساحة المحرمة على االحتالل داخل جنين، ليكون باإلمكان تطوير قوتنا في نطاقها الواسع.
فيها مع قو   كذلك التي نشتبك  الهجوم  إلى حالة  الدفاع عن جنين  ننتقل من حالة  المهم أن  ات من 

مختلف   واجب  كذلك  وهو  الفعل،  رد  إطار  وفي  نفسه،  الدفاع عن  إطار  في  دوما  ليظل  االحتالل 
مناطق الضفة المطاِلبة بحماية تجربة جنين عبر تصعيد االشتباك الشعبي والعسكري مع االحتالل  

 ته وإرباكه، وإفقاده القدرة على التركيز على تلك المدينة الباسل أهلها. لتشتي 
في  -جاح تلك التجربة، ليس نجاحا لمدينة محددة، وإنما لكافة مدننا وبلداتنا، التي ينبغي  وذلك ألن ن

أن تدرس أسباب نجاحها، وتعمل على نقلها إلى مناطق أخرى،   -إطار سعيها لحماية تلك التجربة
تجارب مشابهة لجنين في مختلف مخيمات الضفة ومدنها، كيف    5أو    4نتخيل لو كان لدينا  ولنا أن  

إن إشكالية المقاومة في الضفة في جوهرها هو عجزها عن مراكمة    سُيشتت ذلك االحتالل ويستنزفه.
من   وكثير  شخص،  كل  مع  والتحقيق  أحد،  أي  اعتقال  على  قادر  االحتالل  ألن  والقوة،  الخبرة 

ُيتوقع  المحاوال لفرد  العام  السلوك  قراءة  على  مبني  اعتقال  أو  عشوائي،  اعتقال  نتيجة  أخفقت  ت 
 مشاركته في المقاومة استنادا لتاريخه الشخصي، أو تاريخ عائلته.

األفراد،   أولئك  القدرة على حماية  التجربة، سيمنحنا  تكرار  وأمثالها في حالة  تجربة جنين  نجاح  أما 
ب، والتدريب، والتطوير، والمراكمة، والتنظيم، والتنسيق، وكل ذلك في أمان  ومنحهم القدرة على التجري

 ال، لكونهم في مناطق محرمة على االحتالل. من االعتق
األمر اآلخر المهم لحماية هذه التجربة، أن يدرك االحتالل أن ثمنا كبيرا سُيدفع لكل جريمة يرتكبها، 

و  الضفة  أبطال  يد  يغتاله، وذلك على  تدخال من  ولكل شخص  األمر  اقتضى  ولو  والداخل،  القدس 
رى أن ذلك ضروريا من دون أن يدفع هذا األموَر إلى قطاع غزة لحماية األبطال في جنين، فأنا أ

 حالة حرب واسعة.
الوطني  الكل  لمجموع  العليا  اإلستراتيجية  المصلحة  بدافع  وإنما  األخوة،  بدافع  فقط  ليس  وذلك 

جنين سيغير الواقع كليا في الضفة، وهو ما يغير تماما شكل الصراع  الفلسطيني، ألن حماية تجربة  
نظرا االحتالل،  والقرب من   مع  والعمق  الجغرافيا  ناحية  من  كبيرة  إمكانيات  من  الضفة  تمتلكه  لما 
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مراكز تجمع العدو، وتداخلها الواسع مع مستوطناته، وهو ما يعني في حالة بناء جسم مقاوم حقيقي  
 بيرا في القدرة على حسم الصراع مع المحتل، وإزالته، وتجريف وجوده. في الضفة تطورا ك 

 22/6/2022الجزيرة.نت، 
 

 "السقف الزجاجي" اإلسرائيلي في المعركة ضد إيران .43
 عاموس غلعاد ود. ميخائيل ميلشتاين 

لقائمة  ارتفعت درجة التوتر األساسي، ووتيرة المناوشات خالل األسابيع األخيرة بين إسرائيل وإيران، وا
اإلقليم. في  أعوام  الوقت    منذ  في  الجبهات  متعددة  الحديث عن معركة  )بشكل خاص  ويدور  نفسه 

عسكرية   أهداف  ومهاجمة  عمليات  إحباط  عملياتية؛  مستويات  عدة  وعلى  وتركيا(،  وسورية  إيران 
الوعي. السيبراني وعلى مستوى  المعارك في المجال  إلى  الشج   باإلضافة  التوتر  اعة  ويزيد من حدة 

حالة ضع تعيش  المتحدة  الواليات  أن  طهران  تقديرات  بسبب  المتزايدة  ومشغولة  اإليرانية  عميقة  ف 
بالحرب في أوكرانيا، يقابلها ردات الفعل الحادة من جانب إسرائيل التي ترد على كل تهديد من طرف 

ـ"اإلرهاب" في أكثر  إيران، وخصوصًا في كل ما له عالقة بتسريع بناء قوة "حزب للا" والدفع قدمًا ب
 من جبهة إقليمية ودولية. 

ستمرت أن تتطور في المنظور القريب إلى مواجهة متصاعدة ومن شأن هذه الديناميكية في حال ا
إسرائيليين   استهداف  في  تتمثل  حادة  إيرانية  خطوات  في  تتجلى  أن  يمكن  وطهران  القدس  بين 

 ائف تجاه إسرائيل. بمناصب رفيعة، أو في جهود إلطالق مسيرات، أو في قذ 
حاولة لزرع الفرقة بين األسد في أعقاب ضرب مطار دمشق قبل حوالى أسبوع، والذي ُوصف بأنه م

واإليرانيين، اندلع نقاش واسع في إسرائيل بشأن الطريقة األمثل لطرد إيران من سورية، أو على األقل 
يميز   الذي  األساسي  االستقرار  عدم  لكن  الدولة.  في  تأثيرها  من  كبح  يجعل  إسرائيل،  في  حياتنا 

لحالة يجب االعتراف أن الحديث يدور  الصعب تشخيص ظواهر استراتيجية في العمق، وفي هذه ا
 عن نقاش عمره أكثر من عشرة أعوام، ولم يؤِد إلى النتائج المرجوة.

ورية  هناك فرضية أساسية في أوساط متخذي القرار وأجهزة االستخبارات في إسرائيل، وبحسبها فإن س
ألوسط بقيادة إيران. هي "الحلقة األضعف" أو االستثنائية فيما يسمى "محور المقاومة" في الشرق ا

وهذا يعود إلى حقيقة أنها ليست دولة دينية، وال تستبعد نهائيًا حوارًا أو تسوية مع إسرائيل، حتى إنها  
حول الطريقة األمثل التي    خاضت عدة مرات سابقًا مفاوضات سياسية. ولذلك، يتطور دائمًا النقاش

ة، وفي المقابل تقليل التأثير الذي تتمتع  يمكن من خاللها قطع العالقة بين دمشق ومعسكر المقاوم
 فيه إيران في سورية. 
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كان ثمة    –أي قبل سنوات معدودة من اندالع الحرب األهلية في سورية   –منذ أكثر من عشرة أعوام  
سياسية إلعادة هضبة الجوالن إلى سورية سيعزلها عن معسكر  ادعاء يقول إن الدفع بالمفاوضات ال

األ في  أّما  قاسم  المقاومة.  اغتيال  أن  مثاًل  اقترحت  التي  األفكار  من  العديد  فتم طرح  األخيرة  عوام 
وأن  سورية،  في  إيران  لكبح  فرصة  يشكل  اإليراني،  الثوري  الحرس  في  القدس  قوة  قائد  سليماني، 

ت التي  االقتصادية  في  األزمة  ستساعد  عليها  المفروضة  الدولية  العقوبات  بسبب  إيران  منها  عاني 
أو يمكن تحقيقه من خالل الضغط الروسي على إيران، أو من خالل تغيير عالقات    تحقيق الهدف،

العالم العربي باألسد، حيث تكون مصحوبة بمساعدات اقتصادية تشكل البديل من الدعم اإليراني، 
، 2020  -  2019نقطة الذروة في هذا النقاش كانت في الفترة    ن سورية.وبذلك يمكن طرد طهران م 

  لقيادة اإلسرائيلية على أن طرد إيران من سورية هو هدف استراتيجي ومركزي وممكن. حينها شددت ا
فيتنام   إلى  تحولت  "سورية  إن  تقول  وعلنية  رئيسة  تصريحات  تداول  جرى  النقاش  هذا  إطار  وفي 

 الذين يدرسون مساراتهم من جديد بشأن وجودهم فيها".  بالنسبة إلى اإليرانيين
لتصريحات والضربات العسكرية، فإن سيطرة إيران في سورية تتعزز. وال  عمليًا، على الرغم من كل ا

يقتصر الحديث على الدعم العسكري الذي يقدمه كل من حزب للا وطهران لنظام األسد، من خالل 
و  في سورية،  شيعية  ميليشيات  إلى  تأسيس  متطورة  أسلحة  وتمرير  تطوير  بهدف  أراضيها  استعمال 

يراني في سورية يتحقق اليوم عبر مساعدة واسعة وشاملة من خالل نشاط  لبنان، بل إن التأثير اإل
مسياني ديني )وخصوصًا في أوساط الطائفة العلوية(، ومشاريع في مجاالت التعليم والثقافة، وبنقل  

 في سورية، بشكل سيغير تدريجيًا الميزان الديمغرافي في الدولة. سكان شيعة إلى بلدات مهجورة 
عامًا، بين النظام اإلسالمي في إيران ونظام البعث االشتراكي    40ر الطبيعي، منذ  ويستند الحلف غي

خطوات   مواجهة  في  صامدة  أنها  تبين  مشتركة  استراتيجية  مصالح  إلى  األساس،  في  دمشق،  في 
العربية والدولية. فمنذ اندالع الحرب األهلية في سورية يرى األسد في  إسرائيل العسكرية والضغوط  

سند  استراتيجية  إيران  كمنطقة  سورية  بخصوص  اإليراني  الفهم  ويتعزز  كما  منه،  بديل  ال  وجوديًا  ًا 
تسمح بتشكيل ممر إقليمي )هالل شيعي من الخليج حتى البحر المتوسط(، وجبهة عمل مهمة جدًا  

 ضد إسرائيل. 
لشرق  اإليرانيون بأن هامش العمل في سورية توسع في أعقاب تقليص الوجود األميركي في ايشعر  

األوسط، وتوجه إدارة بايدن إلى المفاوضات مع إيران، كما التركيز الدولي على المعركة في أوكرانيا.  
ون على  ولذلك فإنهم يسّرعون جهودهم لتهريب السالح إلى سورية، ومن خاللها إلى حزب للا، ويعمل

 إسرائيل.  مأسسة البنى التابعة لحزب للا والميليشيات السورية، والدفع بنشاطات ضد 
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وتبرز بين الحين واآلخر توترات بين األسد وإيران، وال سيما حين تدفع إيران قدمًا بخطوات عسكرية  
غامرات من الممكن  ترى فيها دمشق وروسيا، حليفتها الدولية، اختراقًا كبيرًا لسيادة النظام السوري، وم

 أن تؤدي إلى مواجهة حادة مع إسرائيل.
فإن ذلك،  من  الرغم  تشخيص    وعلى  كيفية  يعرفون  أساسي،  وحذر  بحساسية  المزودين  اإليرانيين، 

األزمات المحتملة، وكيف يمكن االنسحاب بشكل تكتيكي، كانسحاب أغلبية الميليشيات الشيعية من  
ا داخل  التأثير  كبح  أو  سورية،  السوري. جنوب  بين    لجيش  لـ"المعركة  أن  االعتراف  إسرائيل  على 

بن تديرها  التي  سقفًا زجاجيًا سميكًا الحروب"،  أعوام،  أكثر من عشرة  منذ  الشمالية  الجبهة  في  جاح 
ل إدارتها بضبابية، تضر بتعاظم قوة طهران وحلفائها، وال سيما "حزب    جدًا. وهذه الجهود التي ُتفضَّ

قاد  غير  لكنها  ودمشق.للا"،  طهران  بين  القديم  االستراتيجي  الحلف  زعزعة  على  هذا    رة  ولتحقيق 
لو بشكل جزئي، يجب الدمج بين العمل العسكري والسياسي، وخصوصًا الدولي الجاد من األمر، و 

بينهما   فيما  مواجهة  اليوم  يعيشان  األساسيين  الالعبين  هذين  لكن  المتحدة،  والواليات  روسيا  طرف 
تركيزهما   وضعته وينحصر  الذي  الهدف  أن  يبدو  المنظور،  المدى  وفي  أوكرانيا.  في  يجري  فيما 

لذاتها في كل ما يخص العالقات بين إيران وروسيا غير قابل للتطبيق، واألكيد ليس بأدوات إسرائيل  
 عسكرية. 

 العيون على تركيا
في   ليست الوحيدة.  صحيح أن سورية تعتبر الجبهة المركزية في المواجهة بين إسرائيل وإيران، لكنها

إيرا بها  تدفع  متوقعة  التحذير من عمليات  برز  األخير  تركيا،  األسبوع  في  إسرائيلية  أهداف  ن ضد 
كانتقام لسلسلة اغتياالت لمسؤولين في أجهزة األمن اإليرانية تُنسب إلى إسرائيل. فالتحذيرات الخطرة  

تركيا غي يزورون  الذين  إلى مواطنيها  إسرائيل  أرسلتها  بجهود عملياتية  التي  دمجها  وتم  ر مسبوقة، 
المع تؤثر في  إلى جانب خطوات  الخطط واستخباراتية  إلى  الوعي )حملة إعالمية تتطرق  ركة على 

 اإليرانية بهدف إحراج إيران أمام الرأي العالمي وخلق توتر بينها وبين السلطات في أنقرة(. 
تركة حتى اآلن إنجازات أخذت شكل إحباط  وكما الحالة السورية، كذلك التركية، حققت الجهود المش

 استخباراتية تركية. عملية مخططة وتقوية العالقة مع جهات 
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا ال يشكل الحل للطموح اإليراني باالنتقام، والذي يمكن أن يتم التعبير  

ن، أو إضرار عنه في جبهات ُأخرى غير تركيا، وحتى اللحظة ال يوجد ضغط دولي كبير على طهرا
 بصورتها، أو مواجهة جدية بينها وبين تركيا.

الو  في  إسرائيل  من  على  إذ  إيران،  جهود  مقابل  في  الخاصة  جهوزيتها  في  تستمر  أن  القريب  قت 
المتوقع أن تزداد بسبب التقديرات اإليرانية أن إسرائيل تعيش حالة بلبلة سياسية ستحتد وتجعل من  
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استراتيجيا إدارة  عليها  إيران.   الصعب  المستمرة ضد  بالمعركة  يتعلق  فيما  سيما  وال  منظمة،    واحدة 
الواقع على احتماالت تطور وتصعيد واسع بين الدولتين من المحتمل أيضًا في المدى    وينطوي هذا

 القريب.
 " N12عن "

 23/6/2022األيام، رام هللا، 
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