
 
 
 
 
 
  

 القدس عاصمة فلسطين 
 
 

   224ص.ب  2954043-02 :فاكس،   2954042-02: هاتف رام هللا:  

 P603منطقة بريدية   /P6028144رمز بريدي    –  Minfo@minfo.ps بريد الكتروني :

 

Ramallah : Tel: 02-2954042, Fax : -2-2954043 – P.O.Box 224   

E_mail : Minfo@minfo.ps – Post Code P6028144 / Zone P603 

 

 

  2022يونيو حزيران/  23الخميس  ، ترجمات صحافة االحتالل االسرائيلي 

 في التقرير: 

 لحل نفسها على مشروع قانون في القراءة التمهيدية،  ،الكنيست تصادق  •

المتحدة   • والواليات  تدريبات  إسرائيل  الحدود أجريتا  على  التصعيد  مع  للتعامل 
 الشمالية 

 رقية فتح قنصلية في القدس الش ايدنأبو مازن: سأطلب من ب  •

 ببناء جدار على طول الجزء الشمالي من الجدار الفاصل األمن بدأتوزارة  •

فيسبوك بدأ بالسماح بنشر محتوى    قضاء اإلسرائيلية تدعي أن مصادر في وزارة ال •
 تحريضي لحركة حماس 

في   • إلى  لرئيس  كزيارة  آخر  بينت  "  غالف لوزراء  العدو أغزة:  يستغل  أال  قترح 
 الوضع السياسي" 

 زمة االقتصادية ستؤدي إلى انفجار" شة يضرب غزة: "األ غالء المعي •

 نفسها   لحلعلى مشروع قانون ، تمهيدية في القراءة ال ،الكنيست تصادق 

 "هآرتس"
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 11لـ  أعلى جميع مشاريع القوانين    ،)األربعاء( ، أمستمهيدية في قراءة    صادقت الكنيست
إلى    صودق عليها ات التي  المقترح وسيتم تحويل  .  انتخابات جديدة   لحلها وإجراءالمقدمة  

في مشروع قانون واحد    توحيدها، بهدف  ت برئاسة عضو الكنيست نير أورباخلجنة الكنيس
 في القراءة األولى.للتصويت عليه ُيطرح الحًقا س

مصدر مقرب من الموضوع إن أورباخ ليس في  وفي حديث مع صحيفة "هآرتس"، قال  
لقانون   للترويج  أمره  الكنيستعجلة من  و حل  يعقد  ،  لن  هذا لمناقشة  للجنة  جلسة  ربما 

يختار تأجيل الترويج  قد  أعرب االئتالف عن قلقه من أن أورباخ  و هذا األسبوع.    ، الموضوع
 لمشروع القانون بنية السماح بتشكيل حكومة بديلة. 

الئتالف إن الحزب سيمتنع عن  مسؤولين في االليكود ل  ن فيفي غضون ذلك، قال مسؤولو 
في  وبحسب مصدر    إقالة عضو الكنيست عميحاي شكلي.يتم إلغاء    دعم القوانين حتى

سيت االئتالف  التي  واألنظمة  القوانين  من  سلسلة  لصياغة  يستعد  فإنه  عليها  ،  الموافقة  م 
بما في ذلك تمديدباالتفاق  الغربية  ،  قانون  مترو و ال، وقانون  أنظمة الطوارئ في الضفة 

تضررواالتعويضات   الذين  مستعدة    –   لكوروناا  نتيجة   للمستقلين  غير  المعارضة  لكن 
 يتمكن من خوض االنتخابات المقبلة في حزب قائم. حتى  شكليإقالة للتعاون دون إلغاء 

 للتعامل مع التصعيد على الحدود الشمالية   تدريباتأجريتا إسرائيل والواليات المتحدة 

 "هآرتس"
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االستعدادات    لفحصات مشتركة،  في األيام األخيرة، تدريب   ،أجرت إسرائيل والواليات المتحدة
األمنية،   التحديات  مع  للتعامل  للبلدين،  مقدمتهاالمشتركة  في    وفي  العسكري  التصعيد 

تمت مناقشة السيناريوهات في اجتماع ُعقد في إسرائيل بين  و الساحة الشمالية إلسرائيل.  
ر في الجيش  كبار الضباط من القيادة المركزية للجيش األمريكي )سانتكوم( ومسؤولين كبا

 اإلسرائيلي. 

واالستخبارات  و  الجوي  الدفاع  مجال  في  للتعاون  برامج  واإلسرائيليون  األمريكيون  نسق 
والمساعدة اللوجستية. من ناحية أخرى، لم يتم التطرق في السيناريوهات إلى احتمال تورط  

الواليات  أميركي فاعل في الهجمات اإلسرائيلية ضد حزب هللا في لبنان. على الرغم من أن  
، إال أنها لن تشارك بنشاط في الحرب اإلسرائيلية  دة تعتبر حزب هللا منظمة إرهابيةالمتح 
 ضده.

 في سبتمبر من العام الماضي، انتقلت مسؤولية العالقات العسكرية مع إسرائيل من قيادة
،  منذ ذلك الحينو مركزية )سانتكوم(.  )يوكوم( إلى القيادة ال  اأوروب   الجيش األمريكي في 

الجيشين بشكل كبير  تعززت بين  أيًضا ألن  العالقات  الشرق    حلبة،  نشاط سانتكوم في 
  وترأسقائد سانتكوم إسرائيل.    زار،  قبل حوالي شهر  . ن إسرائيلجغرافًيا م   ةاألوسط قريب 

ثمانية  ، بينهم  ألسبوع وضم أكثر من ثالثين ضابطاالوفد الذي وصل إلى إسرائيل هذا ا
نائب األميرال جيمس مالوي.    ،نائب قائد القيادة المركزية،  يرالضباط في رتب لواء وأم 
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في هيئة األركان    االستراتيجية هو رئيس قسم    ،جيش اإلسرائيلي الكان المضيف نيابة عن  و 
 اللواء تال كالمان.  ،العامة

، لكنه  ضمن يوكوم   مخطط مشابهعلى الجيش اإلسرائيلي   يتدربفي السنوات األخيرة، لم 
تنسيق األنظمة الدفاعية. السيناريو الرئيسي الذي نوقش هذا األسبوع تناول  ركز فقط على  

، بما في ذلك التدخل اإليراني إلى جانب حزب  اإلقليمية  التصعيد في الشمال وانعكاساته
لبنان.   في  التي  و هللا  المحتملة  والمعضالت  األحداث  حول  نظره  وجهة  جانب  كل  قدم 

إل التعاون في حاالتواجهه.  أيًضا  ت الطوارئ، في حالة حدوث تصعيدى جانب  ، تمت 
ات  مستودعيملك  لجيش األمريكي  يشار أن االروتين.    في حاالتمناقشة العمل المشترك  
البالد في  المعدات  و ،  طوارئ كبيرة  باستعارة  أمريكية في  منها  سيسمح إلسرائيل  بموافقة 

 وقت الحرب. 

ت  أن الواليات المتحدة سرع    ،وع هذا األسب   ،لكنيست ا  ، في بني غانتس   منصرح وزير األ و 
، والتي ستشمل دواًل عربية صديقة إلى جانب  لتنفيذ مبادرة دفاع جوي إقليمية  تحركاتها من  

اإلدارة  إسرائيل.   تختار  بايدن    عن  عالناإلقد  جو  الرئيس  زيارة  خالل  التحركات  هذه 
في المباحثات  إلسرائيل والمملكة العربية السعودية في منتصف الشهر المقبل. كما طرح  

 المشتركة هذا األسبوع موضوع الدفاع اإلقليمي بالتنسيق مع بعض الدول العربية. 

لبنان    أمس، في مراسممساء    ،بني غانتس  من،وزير األ  وأشار الذكرى األربعين لحرب 
"ال نريد حربا    ، وقال:"كريش"غاز  ال  ، إلى الخالف حول منصةاألولى بين إسرائيل ولبنان
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اب بعيدا جدا في مسارات السالم والتسوية مثل الحدود البحرية بيننا وبين  ومستعدون للذه
لنسبة  أنه "با  غانتس وقت". وأوضح    أقرباتفاق بشأنها في    إلىنتوصل    أنلبنان والتي يجب  

، وأتمنى أن يكون أيًضا  نسمة هواء نقيذلك بمثابة  ، سيكون  لالقتصاد اللبناني المحتضر
 ار في المنطقة". خطوة مهمة في تعزيز االستقر 

"كما نرى في جميع    :في إشارة إلى احتمال نشوب حرب أخرى في لبنان تس،  وقال غان 
خالفا    .لسالم، ال تزال الحروب مستمرةباأنحاء العالم، على الرغم من األحالم اليوتوبية  

كل واضح إلى  والذين يوجهون النيران بش   ،لهمبالنسبة  ، الذين ال يوجد قانون دولي  ألعدائنا
نسمح لهم بالمغادرة".  س، سنحذر السكان اللبنانيين كما هو واجب و مواطني دولة إسرائيل

جيش اإلسرائيلي في  ال، سنستخدم كل قوة  أضاف أنه "بمجرد أن نفعل ذلك  تسلكن غان 
 المناطق المبنية وفي المناطق المفتوحة". 

 فتح قنصلية في القدس الشرقية  ايدنأبو مازن: سأطلب من ب 

 7القناة 

اتفاقية   على  الثالثاء(،يوم قع االتحاد األوروبي، في حفل أقيم في مقر الرئاسة برام هللا ) و 
 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.  224لمنح 

التي عرض  و  الطلبات  خطابه  في  مازن(  )أبو  عباس  الفلسطينية محمود  السلطة  رئيس 
 ة الفلسطينية. سيقدمها للرئيس األمريكي جو بايدن خالل زيارته المرتقبة للسلط
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بتنفيذ ما وعده به وعدم تقديم مطالب جديدة،    ايدن وبحسب أبو مازن، فإنه ينوي مطالبة ب 
 بما في ذلك شطب منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة التنظيمات اإلرهابية. 

"الرئيس بايدن قال لي إنه ضد نقل الفلسطينيين وتغيير الوضع التاريخي  وقال أبو مازن:  
ضد التوسع االستيطاني وضد اإلجراءات  و ، ، الحرم القدسي(المسجد األقصى) اتللمقدس

. كما قال إنه يجب أن  ات أوسلو ، وهو أهم بند في اتفاقي األحادية الجانب من قبل الجانبين 
 إلى القدس الشرقية". القنصلية األمريكية  ترجع 

،  ياء التي قلتهاضلك افعل أحد األشوأضاف أبو مازن: "لذلك سأقول للرئيس بايدن: من ف
 حتى أكون متأكدا من أن األمور تمضي قدما". 

 ببناء جدار على طول الجزء الشمالي من الجدار الفاصل األمن بدأتوزارة 

 تس""هآر 

بناء جدار بطول  أمس  والجيش اإلسرائيلي،    منبدأت وزارة األ كيلومترا   45)األربعاء(، 
إلى  يبدأ مسار الجدار الذي سيصل ارتفاعه  شمال الضفة الغربية. و   ، خط التماس   على

منطقة بات حيفر.    في منطقة كفر سالم شمال الضفة الغربية وسيصل إلى  ،تسعة أمتار
مليون    360مت المصادقة على بنائه في نيسان بميزانية قدرها  ، الذي ت على طول الجدارو 

، سيتم وضع تدابير حماية وتدابير تكنولوجية  لى خلفية موجة الهجمات اإلرهابيةشيكل ع
 أخرى. 
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عاًما. وبحسب    20سيحل بناء الجدار محل السياج الذي تم تشييده في الموقع قبل حوالي  
، فإن "العمل الذي بدأناه العميد عيران أوفير  من،رئيس قسم الحدود والتماس في وزارة األ
من الجدار سيمنع الدخول إلى  سنغلقه  جزء    كل هذا الصباح سيستمر لمدة عام تقريًبا.  

 ". بشكل مطلق إسرائيل

  نطقة الوسطى،ن في قيادة الم ي ن العسكري ي المسؤول  نقل موقع "والال" عنفي الوقت نفسه،  
،  ملح، بصرف النظر عن النشاط الانطباع بأنه  في الجيشنشأ  ،  بايدنأنه قبل زيارة الرئيس  

  يمكن في أي نشاط    تفكير عدم إثارة احتكاك غير ضروري في الميدان والمن المفضل  
. كما أشارت المصادر إلى أن عدد منازل اإلرهابيين التي تؤجل الحكومة هدمها  تأجيله
 . اوة بني حسانقر وقرية  ة مان إلى ثالثة: في مخيم جنين وقرية ر ارتفع 

حقائق على األرض"    فرض بناء الجدار الذي "ي   وقفلذلك يشيرون إلى أن هناك خوًفا من  
"لقد دخلنا اآلن في عملية جديدة يمكن أن تعطل النشاط الهندسي    :. وقالواللسياج  اخالف

 على األرض: األزمة السياسية واالنتخابات المقبلة".

جيش اإلسرائيلي، الذي يواجه صعوبة في التعامل  من المفترض أن يساعد بناء الجدار الو 
القانونيين  بفعالية مع مئات   ي الماكثين غير  الحدودي    خترقون الذين  عشرات    فيالسياج 
 أنف الجنود. رغم  ي اإلسرائيلية  كم كل أسبوع ويعبرون إلى األراض  970النقاط على طول  

ال وزارة  في  أنمصادر  تدعي  اإلسرائيلية  با  قضاء  بدأ  محتوى فيسبوك  بنشر  لسماح 
 تحريضي لحركة حماس 
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 "هآرتس"

إن فيسبوك بدأ في تخفيف سياسته    ،لصحيفة "هآرتس"  قضاءقالت مصادر في وزارة ال
بنشر   والسماح  حماس  مو تجاه  على  اإلرهاب  على  تحرض  التواصل  محتويات  قع 

وفي   الوزارة  في  نقاشات  الماضية  األسابيع  خالل  ودارت  األ الاالجتماعي.    ةمني مؤسسة 
، في محاولة إليجاد طرق جديدة لمكافحة  رئيس جهاز األمن العام رونين باربمشاركة  

لكن شركة  التحريض على اإلرهاب على فيسبوك وشبكات التواصل االجتماعي األخرى.  
 نفي هذه المزاعم. ميتا التي تدير فيسبوك ت

إرهابية،  حماس في الماضي على أنها منظمة   ت مععاملت فيسبوك  "مصادر أن الوزعمت 
مها من الحسابات الخاصة. ومع  إزالة المنشورات الرسمية للمنظمة ودعب على الفور    قامتو 

.  جانب فيسبوكمعاملة أكثر ليونة من  ب حماس    تحظى،  حارس األسوار، منذ عملية  ذلك
مثل مواجهة    فيسبوك يعتبر األمر، يكاد  تكون إسرائيل في مواجهة مع حماس   ، عندمااليومو 

دولتين  يقوم  ،  بين  منوال  أي  يدعم  الذي  المحتوى  مسألة الصراع:    يجانب   بحذف   هذه 
 للغاية في السياق اإلسرائيلي".  ةوإشكالي  ةدراماتيكي 

مصادر إن التغيير في سياسة فيسبوك انعكس في حقيقة أن الشركة رفضت "إزالة  الوقالت  
". وأضافوا  واراألس  رس اح عملية  المحتوى الذي يدعم إطالق الصواريخ على إسرائيل أثناء  

 تغيير سياسة إزالة المحتوى". ب   ،بشكل غير رسمي  اعترفوا أمامنا،أن "ممثلي الشركة 
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ميتا: "نحن نراجع الحسابات بما يتوافق مع   ت شركةصحيفة "هآرتس" قال توجه وردا على 
، وخاصة القوانين التي تحدد قائمة المنظمات اإلرهابية  تنا والتزامنا بالقانون األمريكيسياس

 "من بينهاحماس   تعتبرالتي  و   –األجنبية والعقوبات 

إلى  لرئيس  كزيارة  آخر  بينت في   العدو الوضع  أغزة: "  غالف لوزراء  قترح أال يستغل 
 السياسي" 

 Ynet -موقع "يديعوت احرونوت" 

  واستمع إلى)األربعاء(،    أمس صباح    ،شعبة غزةإلى  بزيارة    ،بينت   يقام رئيس الوزراء نفتال
. بعد ذلك، التقى  له إلى غالف غزة، كرئيس للحكومة   ةزيار آخر  فيما يبدو أنه  لوضع  لتقييم  

المجلس. وقال  من منطقة  وسكان   ،غادي يركوني  ،ت برئيس المجلس اإلقليمي إشكولبين 
.  عاما  15غزة منذ    غالفلسكان سديروت وعسقالن و   كثر هدوءت "نلخص العام األبين 

. وال أقترح  األمنيب الحفاظ على االستقرار  نحن في فترة عدم استقرار سياسي ولكن يج 
 ".ناعلى العدو محاولة تحدي 

واألمن والحياة الطبيعية.    هدوء "الوضع الطبيعي الجديد في الجنوب هو ال  : وأضاف بينت
هذه    –عائالت جديدة ومنازل جديدة يتم بناؤها هنا  الجنوب والمنطقة في ذروة الطلب،  

  ،ت في فرقة غزةبينالتي عقدها  ضع  الو تقييم  جلسة  يقية للنصر." وحضر  هي الصورة الحق
 . وغيرهموقائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني  ،ليعازر توليدانوإد المنطقة الجنوبية قائ 
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كثر  أن العام الماضي كان األ   ،هذا الشهر  ، في وقت سابق منالجيش اإلسرائيلي وحدد  
هذا العام   ا بعد فك االرتباط. في غالف غزة مقارنة بالسنوات التي أعقبت عمليات م  هدوء
تجاه سكان قطاع غزة.  تزامن الحكومة  اتخذتها  إجراءات مدنية مهمة  لبيانات    مع  وفًقا 

في   57، مقارنة بـ صاروًخا من غزة في العام الماضي 11، تم إطالق الجيش اإلسرائيلي
الصامدالعام   الجرف  بعد  و الذي جاء  العام    140،  جاء  في  السحاالذي  ب  بعد عامود 

 بعد الرصاص المصبوب.   297و 

 غالء المعيشة يضرب غزة: "الزمة االقتصادية ستؤدي إلى انفجار" 

 "يسرائيل هيوم" 

مثيال له، منذ  القطاع   شهد ي المعيشة في غزة ذروته مع ارتفاع األسعار الذي لم    غالءبلغ  
ذي ، األمر ال٪ في بعض المنتجات والسلع20-50ة  فترة طويلة. وهذه زيادة حادة بنسب 

الوضع االقتصادي في القطاع في مرحلة جديدة. "يواجه سكان غزة صعوبة في    دخليُ 
ال تماًماشراء  أساسية  تعتبر  التي  والمنتجات  ماذا    كثير،  تعرف  ال  العائالت  .  تفعلمن 

شعر الجميع  ، وي إلى بعضهم البعض بال حول وال قوة، وينظرون  فالناس يسيرون في الشارع
القارب،   سرائيل  "ي   لصحيفة  يقول أحد سكان غزة  "لم يعد األمر يطاق،وكأنهم في نفس 

 يوم". ه

عن أزمة نقدية متفاقمة في أعقاب االرتفاع الكبير في األسعار  يتحدثون  سكان غزة  وقال إن  
مما كان عليه الحال في السابق.    ٪ أكثر على سلة المستهلك30ويقولون إنهم يدفعون  
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  في شيكل    30شيكل مقابل    60-70م بسعر  كيلوغرام يباع اليو   25  طحين سعر كيس ال
الزيتون بشكل ملحوظ العام الماضي. كما   ، أي ضعف ما اعتدنا عليه.  ارتفعت أسعار 

شيكل. حتى األرز    10شيكل تبلغ اآلن    5كمية الزيتون التي اعتدنا على شرائها مقابل  
شيكل.    35، يبلغ اآلن  شيكل  25ألرز الذي تم بيعه مقابل  كيلوغرامات من ا  5ارتفع.  

للناس   نقًدا ألن كل  الالوقود يرتفع هنا اآلن كما هو الحال في إسرائيل. ال يمكن  شراء 
وإنما عن  ،  ث عن شراء جهاز تلفزيون أو ثالجةال أتحد  وأنا  شيء يصبح باهظ الثمن.

 ".ةبسيط   يةاستهالك  منتجات

في العالم وفي  يكاد ال يوجد أي منتج لم يرتفع سعره. الحرب في أوكرانيا والتوجه العام  
ن وضع اقتصادي غير  ، الذي يعاني مقطاع غزة أيًضافي  بوادرها    بدأت تظهرإسرائيل  

٪ من  70ي  ٪ من عموم السكان. حوال60، يبلغ معدل البطالة حوالي  مستقر. في غزة
 ٪. 90، والرقم أعلى بين النساء ويقدر بأكثر من الشباب عاطلون عن العمل 

 تتآكل الرواتب المتدنية 

حد أدنى لألجور أو متوسط    م )في إسرائيل( "لديك  :في قطاع غزةالقلقين  أحد السكان  قال  و 
  الراتبمتوسط  .  ، وال يكاد يوجد أجر أو وظيفة ، في غزة ال يوجد حد أدنى لألجورأجر
تضم  سعر.  الشهر  في  شيكل  1000  حوالي  يشتغل   لمن التي  الخبز  رغيفا    50  ربطة 

ال تنفق  أطف  4إلى    3، أي عائلة مكونة من  شيكل  10شيكل واليوم    7  صغيرا، كان يبلغ
 ". شيكل في الشهر على الخبز وحده 200حوالي 
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،  تجلى غالء المعيشة في مجال الخدمات والبضائعي "هذا    :يشرح أحد سكان قطاع غزةو 
سعر    ، كانمجال اإلنتاج والبناء. "قبل عام  مصانع في قطاع غزة فيومؤخرا تم إغالق  

  باإلسمنتشيكل اليوم. كل ما يتعلق   4000، مقارنة بـ  شيكل  2500طن الحديد في غزة  
،  ت الضغط. الناس هنا يقولون لحماس كل أصحاب المصانع تح   وال يصمد ،  ارتفع  بناءوال

وضع خطير.    ذاال يوجد فيه طعام ألطفالنا، فما قيمة الحياة؟ وه  وضعإذا وصلنا إلى  
. إذا حدث ذلك،  ما تخسره  أمام غزة  يبقى فيهاالنقطة التي ال  هذه  يجب أال نصل إلى  

 . فسيكون الجميع في مأزق، حماس وإسرائيل على حد سواء"

ساعدت الزيادة في عدد تصاريح العمل التي تصدرها إسرائيل لسكان غزة على االنتعاش  
، لكن الوضع االقتصادي العالمي وتكلفة المعيشة  تصادي في غزة ووفرت األمل للسكاناالق
  تمنع عجالت قطاع غزة من التحرك. "تجميد تصاريح العمل للعمال   ضربة جديدة  اوجه

، ولكن بشكل عام يتسبب في مزيد من الضغط على  في إسرائيل قد يحرك حماس قليالً 
وتم    اتم اإلعالن عنهالتي  تصريح إضافي    2000  ألـ   الجمهور في غزة أكثر من حماس.

الوضع االقتصادي المجنون هنا.    في ضوء  ئاشي  ساوي ال ي هذا  ،  هراء  تعتبر   الحقاتجميده  
  ،2000أو    1000زيادة عدد العمال بمقدار  ب إذا استمر الوضع لن يكون باإلمكان االكتفاء  

، فهي تحتاج إلى  ًرا جاًداتغيي   شهد على قدميها وت للوقوف لن يساعد ذلك. ولكي تعود غزة 
 "، يقول أحد سكان غزة. عمل تصريح  100.000و   60.000ما بين 
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لن تسمح بذلك. تريد المنظمة أن تحافظ على  حماس  لناس طاقة لالحتجاج، و "ليس لدى ا
أواًل، وبالتالي ال تريد تماًما خوض حرب مع إسرائيل ألنها تعلم أنها لن تتمتع    سلطتها

ط  حبااإل و   غضبللبشرعية من سكان غزة في مواجهة الوضع االقتصادي. حماس ال تريد  
نين وحدث تصعيد في الضفة  ات اإلسرائيلية في ج . "إذا استمرت العملي إليها  أن يتحول

في    الغربية، فلن تتمكن غزة من الصمت، خاصة الجهاد اإلسالمي"، بحسب المصادر
 قطاع غزة. 

 


