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 تطلب ط طاا على حماس لعدم تهديد قطاع ال از "إسرائيل"مصادر مصرية:  .1

مصادر مصرية خاصة عن مشاورات أمنية مصرية إسرائيلية جرت أخيرًا، تضمنت    فت كش :  القاهرة
وأوضحت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي   ضغط على حركة حماس.طلبًا من االحتالل بال

واقتصادية   أمنية  مباحثات  القاهرة خالل  من  "طلبوا  اإلسرائيلي  الجانب  من  المسؤولين  أن  الجديد"، 
لون بجهاز االستخبارات المصري، والموساد اإلسرائيلي، ضرورة الضغط على حركة  شارك فيها مسؤو 

خطط رصدهم  بزعم  في  حماس،  إسرائيلية  وحيوية  اقتصادية  منشآت  باستهداف  متعلقة  للحركة  ًا 
 البحر، عبر الكوماندوس البحري التابع لكتائب القسام". 

مسؤولين المصريين على ما اّدعاه بشأن  وبحسب المصادر نفسها، فإن الجانب اإلسرائيلي "أطلع ال
لحركة حماس   البحر"خطط  في  نفطية  ومنشآت  غاز  منصات  يعزز  الستهداف  "ما  أن  موضحة   ،

المخاوف اإلسرائيلية في هذا الصدد هو تسّرب صواريخ بحر ــ بحر للحركة، بخالف معدات بحرية 
ن أكدوا للمصريين خالل المباحثات  وأضافت المصادر أن المسؤولين اإلسرائيليي  منها زوارق سريعة".

ا  األخيرة تلك  مثل  لكون  لدى حركة حماس،  التدخل  بشأن  "مطلبهم  التأثير  أن  شأنها  لتحركات من 
الغاز  تصدير  في  التوسع  يخصص  ما  في  والقاهرة  أبيب  تل  بين  التعاون  على  واضح  بشكل 

 اإلسرائيلي عبر مصر، سواء إلى أوروبا أو إلى بلدان عربية". 
 2022/ 2/6، لندن، دالجدي العربي
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 مقترحات لحكومة فلسطينية و"عملية سالم" جديدة": العربي الجديد" .2
فتح  :  القاهرة لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  زيارة  إن  الجديد"،  لـ"العربي  مصرية  مصادر  قالت 

أيام، جاءت بتكليف رئاسي من رئيس السل القاهرة، قبل  طة  جبريل الرجوب إلى العاصمة المصرية 
في  الفلسطينية م تعكف  التي  المصرية،  للقيادة  بالمهمة  لنقل رسائل وصفت  و"كانت  حمود عباس، 

الفلسطينية".. بالقضية  المتعلقة  الترتيبات  من  الراهن على مجموعة  فإن    الوقت  المصادر،  وبحسب 
ولين في  الرجوب، الذي شهدت عالقته بالقاهرة أخيرًا تطورًا في أعقاب رأب الصدع بينه وبين المسؤ 

لب الضغط على حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، من أجل الموافقة على تشكيل  مصر، "ط
حكومة جديدة والمشاركة بها، على أن تكون تلك الحكومة قائمة على هدفين أساسيين، وهما إعادة 

المقبلة". الفترة  خالل  االحتالل  مع  جديدة  عسكرية  مواجهات  في  االنخراط  وعدم  فتت لو   اإلعمار، 
إل توصيفها  المصادر  على  يقوم  ال  به،  محّماًل  الرجوب  جاء  الذي  الجديدة  الحكومة  "تصور  أن  ى 

سواء بكونها حكومة فصائلية أو حكومة تكنوقراط أو حتى حكومة وطنية، بقدر ما هي حكومة قائمة  
ركزية وأوضحت المصادر أن "أمين سر اللجنة الم  على أهداف يتم التوصل إلجماع وطني بشأنها".

يمكن   جديدة،  تفاوض  عملية  إلطالق  مصرية  خطة  مصر  في  المسؤولين  مع  بحث  فتح  لحركة 
 تسميتها بعملية سالم جديدة".

وأكدت أن "هناك توافقًا بين القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية حول تلك الخطة"، وكشفت عن أن  
هو الجانب الفلسطيني بكل  واحد و "أحد محاور تلك الخطة، هو اقتراح بوقف إطالق النار من جانب  

وأشارت المصادر إلى   مكوناته، وذلك من أجل وضع إسرائيل أمام مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي".
أن مصر "تسعى لحسم هذا الملف بشكل رئيسي مع حركتي حماس والجهاد، قبل البدء في التشاور  

 مع باقي فصائل المقاومة". 
المصادر أن "هناك عملية   بتلك الخطة  تسريع  وذكرت  المتعلقة  المشاورات  القاهرة بشأن  من جانب 

األميركية   العربية  والقمة  للمنطقة،  بايدن  األميركي جو  للرئيس  المرتقبة  الزيارة  أبرزها  أسباب،  لعدة 
الزيارة". هامش  على  عقدها  بشأن    المقرر  األخرى  الرئيسية  األسباب  "أحد  فإن  المصادر،  وبحسب 

الخاص   القاهرة  اتعجل  الصحي بتلك  الوضع  بشأن  والدولية  المصرية  المخاوف  في  يكمن  لخطة، 
لعباس، والذي كان مثار نقاش واسع خالل لقاءات بين المسؤولين المصريين وأطراف أخرى عربية 

ولفتت إلى أن مصر "ترغب في إطالق عملية سالم بشكل سريع، خشية أن    وفلسطينية في القاهرة".
وبحسب   حال غياب رئيس السلطة الحالية عن المشهد ألي سبب كان".ًا في تتوه األمور وتزداد تعقيد 

المقبلة، محل   الفترة  بإطالق عملية سالم جديدة، خالل  الخاص  "التصّور  فإن  المصرية،  المصادر 
 تشاور عربي أوسع مع كل من األردن وأطراف خليجية أخرى مؤثرة في المشهد".
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مع مصريًا  تشاورًا  "هناك  أن  إلى  ا  ولفتت  لدفعها  هذه  حماس  حركة  على  الضغط  بشأن  ألطراف 
لالنخراط في الخطة، عبر آليتين، سواء االشتراك في الحكومة الجديدة وتهيئة المناخ لها، أو خطوة 

وفي المقابل، استبعدت المصادر أن "توافق حركة    اإلعالن عن وقف إطالق النار من جانب واحد".
على فكرة وقف إطالق النار بشكل كامل ومن جانب  ألخرى  حماس أو أي من الفصائل الفلسطينية ا

 واحد". 
 2022/ 3/6، لندن، العربي الجديد

 
 أبو ردينة: نحن أمام مفترق طرق واالدانة والشجب وتحميل المسؤولية لم يعد كافيا .3

أبناء :  رام هللا نبيل أبو ردينة، التصعيد اإلسرائيلي الخطير ضد  الناطق الرسمي باسم الرئاسة    أدان 
ساعة األخيرة، مؤكدًا اننا أمام مفترق    24شعبنا، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خالل الـ

وقال الناطق باسم الرئاسة إن    طرق، وأن سياسة الشجب واالدانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية.
ال بحق  المستمرة  جرائمه  على  محاسبته  وعدم  االحتالل،  انتهاكات  على  الدولي  عب  شالصمت 

وارتكاب  الفلسطيني  الدم  باستباحة  االستمرار  على  وجيشها  بينيت  حكومة  يشجع  الفلسطيني، 
المحاسبة   من  االحتالل  لدولة  وحماية  غطاء  ويشكل  ومقدساته،  وأرضه  شعبنا  ضد  اعتداءاتها 

الجنون    والمساءلة. هذا  وقف  تجاه  مسؤولياتها  االميركية  اإلدارة  لتتحمل  األوان  آن  أنه  وأضاف 
مر ساإل إلى  المنطقة  يجر  الذي  مراراً رائيلي  منه  حذرنا  الذي  العنف  العدوان  .  بع  استمرار  أن  وأكد 

 اإلسرائيلي، أوصل االمور إلى مرحلة ال يمكن السكوت عنها. 
 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 واصلة جرائمهم على م الجناةاشتية: استمرار المجتمع الدولي في سياساته المزدوجة يشجع  .4

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية جريمة إعدام الطفل عودة محمد عودة صدقة برصاص قوات :  رام هللا
االحتالل اإلسرائيلي في قرية المدية غرب رام هللا، وكافة الجرائم المروعة "التي نفقد فيها يوميا فلذات 

القتل، نتيجة استمرار المجتمع الدولي في ون في  ة يمعنوقال اشتية إن الجنا  أكبادنا وثمرات قلوبنا".
 سياساته المزدوجة التي تشجع الجناة على مواصلة جرائمهم.

بيت    كما  في  الدهيشة  مخيم  في  االحتالل  قوات  نفذتها  التي  البشعة،  الجريمة  الوزراء  رئيس  أدان 
محيسن. أيمن  الشاب  استشهاد  عن  وأسفرت  تفع   لحم،  عدم  أن  اشتية  قر واعتبر  المقاطعة  ارات  يل 
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الدولي  للمجتمع  أبناء شعبنا، وجدد مطالبته  بحق  إلسرائيل هو من يشجعها على مواصلة جرائمها 
 بتوفير الحماية لشعبنا. 

  2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لوقف سياساتها العدوانية تجاه شعبنا  "إسرائيل"أبو عمرو يطالب بالض ط على  .5

طالب رئيس دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو،  :  رام هللا
خالل لقائه مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري 

الل استقباله  وحث أبو عمرو خ  التي أصدرتها المنظمة الدولية.والوفد المرافق له، بتطبيق القرارات  
المجتمع  ا وينسالند،  تور  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  بحضور  الخميس،  هللا،  رام  في  لخياري 

التوسع   ووقف  الدولية،  والشرعية  بالقانون  لاللتزام  اإلسرائيلية  الحكومة  على  بالضغط  الدولي 
وال المدن  واقتحام  التاريخياالستيطاني  الوضع  على  والمحافظة  الفلسطينية،  المسجد    قرى  في  القائم 

 بأكملها إلى مزيد من العنف والتوتر.  األقصى حتى ال تذهب المنطقة
 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على القانون  : حان الوقت إلعالن كيان االحتالل خارجاا "حقوق اإلنسان في المنظمة" .6

ال:  هللا  رام والمجتمع  االنسان  حقوق  دائرة  الطالبت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  خميس،  مدني 
القانون   انتهاكه  بسبب  القانون  على  خارجا  االحتالل  كيان  بإعالن  المتحدة  واألمم  األمن  مجلس 

"إن مواصلة وقالت الدائرة في بيان صحفي،    الدولي اإلنساني والمعاهدات واالتفاقيات الدولية كافة.
ق ما تم م الميداني، تستدعى المساءلة المترتبة على ذلك وفاالحتالل لجرائمه، خاصة عمليات اإلعدا

واعتبرت الدائرة "أن عدم تفعيل مساءلة كيان االحتالل من قبل الجهات الدولية الراعية،    اقراره دوليا".
ة السياسات االستعمارية ومصالح الدول إنما يظهر ان هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدم

 العالم".  المتنفذة في
 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " تطالب بتحرك دولي حقيقي لوقف العدوان على شعبنا الفلسطينية "الخارجية .7

عودة  :  رام هللا محمد  عودة  الطفل  إعدام  جريمة  العبارات  بأشد  الخارجية  وزارة  )أدانت   17صدقة 
الخميس.   مساء  الوزارة،    عاما(،  هذه  واعتبرت  لها،  بيان  من  في  يتجزأ  ال  جزءا  الجديدة  الجريمة 
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مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي اإلسرائيلي، ودعوة صريحة 
ومشاريعه االحتالل  لمصالح  خدمة  والفوضى  العنف  ولدوامة  الصراع  ساحة  االستعمارية    لتفجير 

بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن  ة برئاسة المتطرف نفتالي  وحملت الحكومة اإلسرائيلي   التوسعية.
لشعبنا. الدولية  الحماية  بتوفير  الدولي  المجتمع  الجريمة، وطالبت  المحكمة    هذه  الوزارة  كما طالبت 

ل ومستوطنيه، واإلدارة األميركية والمجتمع  الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم االحتال
 عدوانها وتصعيدها. ي بتحرك جدي وحقيقي إلجبار دولة االحتالل على وقفالدول

 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ُيعلن تبّني "وسام القدس لمناهضة التطبيع"  "التشريعي" .8
التشريعي   المجلس  رئيس  القدسأعلن  لــــ)وسام  التشريعي  المجلس  تبّني  بحر  أحمد  د.    باإلنابة 

الجه ألصحاب  وتقديًرا  تكريًما  ُيمنح  والذي  التطبيع(،  مواجهة لمناهضة  في  المشرفة  والمواقف  ود 
جريمة التطبيع مع االحتالل الصهيوني في مختلف الجوانب السياسية والثقافية واألكاديمية والرياضية  

وغيرها. ا  والفنية  للتطبيع..  الجديدة  "الموجة  مؤتمر  في  له  كلمة  خالل  بحر  لتداعيات  ودعا 
ال العالقات  مجلس  نّظمه  الذي  المواجهة"  والدولية واستراتيجيات  المحلية  المؤسسات  كافة  دولية، 

اتفاقيات  "إّن  وقال:  نطاق.  أوسع  المقترح على  هذا  لتنفيذ  التشريعي  المجلس  مع  والتعاون  للتنسيق 
مع وخرقت    التطبيع  والسياسي،  القيمي  اإلجماع  مبادئ  انتهكت  التي  والثوابت االحتالل  األصول 

ال حجم  أحد  على  يخفى  وال  واإلسالمية،  تواجه  العربية  التي  الكبرى  والتحديات  والتهديدات  مخاطر 
 القضية الفلسطينية جراء اتفاقيات التطبيع مع االحتالل الصهيوني". 

 2/6/2022، فلسطين أون الين
 

 واطنون تحت اإلدارة المصريةتبدأ تحصيل ثمن أراٍض تمّلكها م في غزة  "سلطة األراطي": "ياماأل" .9
بدأت سلطة األراضي التابعة لحماس في قطاع غزة تحصيل باقي أثمان أراٍض تملكها    حسن جبر:

قبل   المصرية  اإلدارة  المنتفعين    عامًا.  55مواطنون خالل عهد  المواطنين  وطالبت سلطة األراضي 
األقساط" "أراضي  باسم  تعرف  التي  األراضي،  هذه  إ مساحته  غتبل]  من  وفق  سلطة ا  حصاءات 

، استكمال دفع ثمن األراضي ليتم تسجيلها بأسمائهم قانونًا، بعد توقفهم عن  [نمألف دو   20األراضي  
العام   حرب  اندالع  بسبب  التوجه   .1967الدفع  عدم  مغبة  من  المنتفعين  األراضي  سلطة  وحذرت 

الث القادمة، مهددة بتسجيل لتسجيل األراضي ودفع باقي األقساط المترتبة عليهم خالل السنوات الث
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بين  األراضي غي يتراوح  ثمنها كأراٍض حكومية، معلنة عن خصم  المدفوع  % في حال  70  -  65ر 
وتقع "أراضي األقساط" بشكل رئيس في مناطق: بيت الهيا، وجباليا، وغزة، وجزء   التسجيل والدفع.

 ال الزراعة.منها في رفح، وتملكها في حينه مواطنون ومزارعون استغلوها في أعم
 3/6/2022، األيام، رام هللا

 
 أيار  مايو/خالل  عمالا مقاوماا 1,358في  51إسرائيليين وإصابة  4مقتل تقرير:   .10

شهدت األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاًعا ملحوًظا في عمليات المقاومة 
االشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية،  ضد االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه، ومزيًدا من حالة  

معل مركز  ووثق  المنصرم.  مايو/أيار  شهر  الشهري  خالل  تقريره  خالل  "معطى"  فلسطين  ومات 
( عماًل مقاوًما خالل شهر مايو، واكبت الهبة الشعبية المتزامنة مع  1,358ألعمال المقاومة بالضفة، ) 

مقتل  إلى  أدت  اإلسرائيلية،  األعالم  )4)  "مسيرة  وإصابة  إسرائيليين،  ورصد  51(  مختلفة.  بجروح   )
( عملية منها في جنين. 27اف مختلفة لالحتالل، وقعت )( عملية إطالق نار على أهد 57التقرير )

( الطعن  محاوالت  أو  الطعن  عمليات  عدد  محاوالت  7وبلغ  أو  الدهس  عمليات  وعدد  عمليات،   )
( عمليات تحطيم  5و)  آليات ومعدات عسكرية،( عمليات حرق منشآت و 8الدهس عملية واحدة، و)

وحسب   االحتالل.  لقوات  عسكرية  ومعدات  )مركبات  والقدس  الضفة  شهدت  عملية  433التقرير،   )
و) والمستوطنين،  االحتالل  تجاه  حجارة  و)30إلقاء  حارقة،  زجاجات  إلقاء  عملية  مواجهة 524(   )

حتالل ومستوطنيه في مختلف المحاور  بأشكال متعددة. وفي مواصلة للتصدي العتداءات قوات اال
مقاومة   عمليات  بلغت  )والمدن،  المستوطنين  )196اعتداءات  الضفة  شهدت  فيما  عملية،   )49  )

مظاهرة ومسيرة شعبية. وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات المقاومة،  
 ( عملية.168، 261، 266حيث بلغت على التوالي )

 2/6/2022، الينفلسطين أون 
 

 اإلرهابية  الحتاللا على جرائم للردتصعيد دائرة ووسائل المقاومة الشعبية تدعو إلى  فتح .11
الشعبية  :  رام هللا المقاومة  ووسائل  دائرة  تصعيد  الى  الفلسطيني  الشعب  "فتح" جماهير  دعت حركة 

اإلرهابية. االحتالل  منظومة  جرائم  على  األمثل  الرد  صدر  ركةالح وأنذرت    باعتبارها  بيان  في   ،
ساسة وقادة سلطة االحتالل العسكريين بأن جرائم القتل الممنهجة التي يتبعونها بمثابة نار    ،الخميس

وشددت على    أشعلوها بأيديهم سيرتد لهيبها على منظومتهم العنصرية اإلرهابية وسياستهم العدوانية.
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، المطالب  انونيا من المجتمع الدوليأن منهج العقاب الجمعي جريمة حرب تستوجب موقفا أخالقيا وق
 بالكف عن ازدواجية المعايير.

 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 البرغوثي: جرائم االحتالل المتصاعدة لن تكسر إرادة شعبنامصطفى  .12
هللا ال:  رام  البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية،  الوطنية  المبادرة  لحركة  العام  األمين  إن قال  خميس، 
كفاحه  "جرائم   مواصلة  على  تصميًما  إال  تزيده  ولن  الفلسطيني،  الشعب  إرادة  تكسر  لن  االحتالل 

 الوطني ومقاومته لنيل الحرية".
أودت  والتي  الفلسطيني،  الشعب  المتصاعدة ضد  االحتالل  "جرائم  أن  برس"  لـ"قدس  البرغوثي  وأكد 

تمثل    62بحياة   العام،  هذا  بداية  منذ  بينيت  تطبيًقا ألوامر ر فلسطينًيا  نفتالي  ئيس حكومة االحتالل 
 بإطالق يد جنود االحتالل والمستوطنين الستهداف الفلسطينيين بالرصاص دون قيود".

 2/6/2022، قدس برس
 

 "ابن كتيبة الدهيشة".. "الجبهة الشعبية" تنعى الشهيد محيسن .13
استشهد الخميس، إثر  يسن، الذي  نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشاب أيمن مح :  بيت لحم

المحتلة. الغربية  الضفة  لحم، جنوب  بيت  "الدهيشة" شمالي  لمخيم  االحتالل  قوات  وأضافت   اقتحام 
االحتالل  لقوات  التصدي  أثناء  شهيًدا  "ارتقى  محيسن  أن  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  "الشعبية" 

ودعت   كتيبة الدهيشة".  -اس المخيم  المعتدين على مخيم الدهشة، جنًبا إلى جنب مع رفاقه في حر 
والقرى  المدن  ساحات  امتداد  على  ومقاتليها  المقاومة  قوى  بين  ما  الميدانية  الوحدة  "تعزيز  إلى 
والمخيمات في تشكيالت وطنية، إضافة إلى تعزيز لجان الحماية والمقاومة الشعبية للقرى والبلدات  

 المهددة بإرهاب االستيطان وبلطجة المستوطنين". 
 2/6/2022، قدس برس

 
 : حظر االحتالل العلم الفلسطيني يؤكد مستوى الفشل الذي ُمني به حماس .14

أن العلم الفلسطيني سيبقى رمزًا لوحدتنا وراية لعودتنا إلى    ،أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه
تصريح    طه فيوقال    ديارنا، مشددا على أن العلم الفلسطيني سيبقى خفاقًا، ورمزًا لوحدتنا الوطنية. 

في   الفلسطيني  العلم  رفع  األولى، حظر  بالقراءة  الصهيوني  الكنيست  يسمى  ما  إقرار  إن  الخميس، 
حكومة االحتالل، يؤّكد مستوى الفشل الذي ُمني به هذا الكيان، ال سّيما    المؤسسات المدعومة من
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أبنائه بين  والتباين  االختالف  وزرع  الفلسطيني  الشعب  تقسيم  عبثًا  الجغرافي    محاولته  التوّزع  بحكم 
 القسري الذي يعيشه معظم الشعب الفلسطيني. 

والُرَهاب  الهستيريا  مستوى  إلى  يشير  القانون  هذا  أن  االحتالل    وأضاف  قادة وحكومة  أصاب  الذي 
بقيادة العنصري المتطرف نفتالي بينت، والذي تجّلى في االعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو  

ن في القدس، وطلبة الجامعات لمنع رفع العلم الفلسطيني الذي يشّكل أحد رموز  عاقلة، والفلسطينيي 
 الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل الغاشم.

 2/6/2022حركة حماس،  موقع

 
 ُيشيد بجرائم هدم المنازل في الضفة والقدس  بينيت .15

ال منازل  هدم  بجرائم  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  رئيس  الضفة  أشاد  في  مواطنين 
يوم الخميس، إّن تدمير منازل الفلسطينيين،  س المحتلة. وقال بينيت، في تصريحات له،  الغربية والقد 

البيوت  هذه  بأّن أصحاب  ُمتبّجًحا  قوة"،  بكّل  )اإلرهاب(  محاربة  ومواصلة  الردع  لتعزيز  جيدة  "أداة 
نّفذ عملية  ل عائلة الشهيد ضياء حمارشة مُ "إرهابيون". جاءت أقوال بينيت تعقيًبا على هدم قواته لمنز 

إسرائيليين نهاية مارس/ آذار الماضي. وأشاد بينيت بالخطوة، داعًيا    5"بني براك" والتي أّدت لمقتل  
ضياء  منزل  اليوم،  صباح  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  وهدمت  المشابهة.  الُخطوات  من  مزيد  إلى 

 تقلت والده.شمالي الضفة الغربية، فيما اع حمارشة في بلدة يعبد قضاء مدينة جنين، 
 3/6/2022، فلسطين أون الين

 
 بينيت يهاجم المعارطة ويتهمها با "بث السموم والعنف" .16

الضجة   تبث  "آلة  بأنها  إياها  المعارضة واصفا  بشدة  بينيت،  نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي  هاجم رئيس 
مين نتنياهو وأيمن عودة وبتسلئيل  غفير وبنيا  والسموم والعنف واالبتزاز" خاصة من طرف ايتامار بن

 سموتريتش. 
وقال بينيت في رسالة خاصة وجهها لإلسرائيليين بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة الحالية،  
ضد  صوته  يرفع  ال  أنه  إال  برئاسته  الحكومة  أداء  عن  راض  الجمهور  من  األعظم  السواد  إن 

 العامة الناطقة بالعربية.سرائيلية المحرضين. كما نقلت عنه هيئة البث اإل
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وأضاف: "بعد هذا العام يقف الجمهور اإلسرائيلي مرة أخرى أمام مفترق طرق تاريخي إما المضي  
 قدًما في دولة المؤسسات الفعالة أو التدحرج إلى الوراء".

التي   الصعب  التدني  "فترات  إحدى  في  تشكيلها  تم  يترأسها  التي  الحكومة  إن  بينيت،  شهدتها  وقال 
في وشلل  متتالية  انتخابية  ومعارك  عارمة  سلطوية  فوضى  آنذاك  سادتها  حيث  الدوائر    الدولة 

سخرت  ومربكة  محتارة  حكومة  هناك  كانت  بينما  وعكا،  اللد  مثل  مدن  في  واضطرابات  الحكومية 
الدولة لغرض الدفاع عن مصلحة شخص واحد في محاكمته وأبدت الضعف أمام عدو لدود    موارد

 الصواريخ باتجاه القدس".أطلق 
وأضاف: إن "القرار بتشكيل الحكومة الحالية كان من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته ولكنه  

 كان صائًبا من الناحية القومية الصهيونية". وفق وصفه.
 3/6/2022، القدس، القدس

 
 اسمنتية على حدود غزةن الجيش اإلسرائيلي ينصب جدرا .17

ا اإلسرائينصب  الخلجيش  اليوم  لحدود  لي،  المجاورة  الكيبوتسات  أحد  داخل  اسمنتية  جدران  ميس، 
 قطاع غزة خشية من إطالق نيران قناصة أو صواريخ مضادة للدروع.

الجدران في مكان   تلك  فإنه تم نصب  يديعوت أحرونوت في غالف غزة،  وبحسب مراسل صحيفة 
وأشار إلى أن نفس الكيبوتس يتواجد   فاصيل.دد مزيد من الت وقعت فيه عملية قاتلة سابًقا، دون أن يح

بداخله كمية هائلة من معدات الحماية خاصة منذ عملية "حارس األسوار/ سيف القدس"، ما حول 
 الكيبوتس إلى قلعة. 

 3/6/2022، القدس، القدس
 

 اإلعدام على المخربين الكنيست ترد اقتراح قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بفرض عقوبة .18
ة للكنيست يوم أمس األربعاء خالل جلستها بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون العقوبات  ئة العامردت الهي
والذي تقدم به عضو الكنيست إيتمار بن جفير وعضو    2021قانون إعدام المخربين( لسنة    –)تعديل  

 عضو كنيست.  33عضو كنيست فيما أيده  52الكنيست ماي جوالن. وصوت ضد االقتراح 
الت االوشهد  جفير وعضو  صويت  بن  إيتمار  الكنيست  بين عضو  تالسنا  القانون  اقتراح  سمي على 

  الكنيست أحمد طيبي حيث تم إخراج عضوي الكنيست من قاعة الهيئة العامة. 
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القانون على أن الشخص الذي يقوم عمدا أو إهماال بالتسبب بموت مواطن إسرائيلي    وينص اقتراح
يتم بذلك لدوافع عنصري ة أو عدائية ضد جمهور أو بهدف المساس بدولة إسرائيل وبنهضة  عندما 

 الشعب اليهودي فإن حكمه يجب أن يكون اإلعدام. 
 2/6/2022، موقع الكنيست 

  
 رغم تمرير قانون يمنعه   عرب الجامعات اإلسرائيلية يتعهدون رفع علم فلسطين .19

سرائيلية، أمس )الخميس(، أن أعلنت لجان الطالب العرب في الجامعات اإل:  تل أبيب: نظير مجلي
الكنيست  المصادققرار  في  ،  الفلسطيني  الَعلم  رفع  يحظر  قانون  مشروع  على  التمهيدّية  بالقراءة  ة 

المؤسسات التي تدعمها وتمّولها الدولة، ال سيما الجامعات، لن يردعهم عن رفع هذا العلم، بل إن  
 أكبر لألعالم الفلسطينية ترفرف عاليًا.  الجامعات وغيرها من المؤسسات، ستشهد من اليوم حضورًا 

 3/6/2022لندن، الشرق األوسط، 
 

 والهند  "إسرائيل"مذكرة تفاهم وتعاون عسكري بين  .20
تس، وقع على مذكرة تفاهم، مع  أعلنت وزارة الدفاع في تل أبيب، أمس الخميس، أن الوزير بيني غان 

ى تطوير العالقات األمنية بين الجانبين  نظيره الهندي، راجنات سينج، يؤكدان فيها على عزمهما عل
 االت الصناعة واألبحاث وكذلك تطوير األسلحة. وترتيب أسس التعاون العسكري، والتعاون في مج

 3/6/2022لندن، الشرق األوسط، 
 

 ال ربية للتصويت مع قانون الضفة  الليكودط وط من المستوطنين على  .21
الي األحزاب  جميع  إلى  المستوطنين  قادة  الترفتوجه  طالبين  والمعارضة،  االئتالف  في  عن  مينية  ع 

لك، في الوقت الذي  الحسابات الحزبية وتمرير القانون، الذي »يعتبر مصلحة قومية عليا«. يأتي ذ 
تتخبط فيه أحزاب االئتالف الحاكم حول تمديد سلطة القانون اإلسرائيلي على المستوطنين في الضفة  

 بنيامين نتنياهو إحراج الحكومة بالتصويت ضده.الغربية، وتحاول المعارضة بقيادة 
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ُسّن بشكل مؤقت   وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة، ديفيد الحياني، إن »هذا القانون، الذي
كمواطنين    1967عام   المستوطنين  حياة  ينظم  سنوات،  خمس  كل  مرة  تلقائي  بشكل  تجديده  ويتم 

 اإلجماع الوطني ويجعل حياتهم غارقة بالفوضى«.  إسرائيليين؛ إذ إن غياب القانون يجعلهم خارج
 3/6/2022لندن، الشرق األوسط، 

 
 " إسرائيل"في  "داعش"ناشط من   300خطة لتعقب  .22

المخابرات،  الشرطة اإلسرائيلية، أمس )الخميس(، أن جهازه وبالتعاون مع  كشف مسؤول كبير في 
لمنعهم من    48اب العرب من فلسطينيي  أعّد برنامجًا للتعقب األمني وراء نشاط وخطاب مئات الشب

 دة إلى النشاط وأي مظهر انتماء إلى هذا التنظيم. العو 
وقال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن الجهود التي ُبذلت في الشهور األخيرة جعلتهم يحددون  

شاب عربي، متعاطفين مع أفكار »داعش« ومرشحين لالنضمام إليه. ولكن، بما أنهم لم    300نحو  
تقرر االكتفاءي تنظيمية،  تقنيات    تقدموا في خطوات  بعيد عبر  بتتبع خطاهم ومراقبة تصرفاتهم من 

 إلكترونية مالئمة. 
 3/6/2022لندن، الشرق األوسط، 

 
 الشرطة اإلسرائيلية تملك تكنولوجيا للتعرف على الوجوه... طلبت تفعيلها في القدس .23

تقرير إسرائيلي أن الشرطة اإل تكنسرائيلية تملكشف  بالفعل  التعرف على  ك  تتيح لها  ولوجيا متطورة 
 الوجوه عبر الكاميرات المثبتة بالحيز العام، رغم عدم وجود أي أساس قانون يسمح لها بذلك.

"(، مساء الخميس، أن القانون اإلسرائيلي  11لي )"كان  وشدد التقرير الذي أوردته هيئة البث اإلسرائي
التق باستخدام هذه  للشرطة  بكاميرات ال يسمح  يتم وصلها  تعتمد على خوارزمية )ألغوريتم(  التي  نية 

 بتة في الحيز العام. المراقبة المث
المستشارة   إلى  مؤخرا  توجه  شبتاي،  يعقوب  اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  المفتش  بأن  التقرير  وأفاد 

 القضائية للحكومة، َعميت مراري، في طلب لتفعيل هذه التقنية في مدينة القدس. 
القناة فإن طلب الشرطة جاء في سياق تأمين مسيرة "الفخر" المثلّية اإلسرائيلية التي نظمت    سب وبح

 الخميس في القدس.
 2/6/2022، 48عرب 
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 شكك في السيادة على القدس ي  رئيس الموساد األسبق .24
نحو  أكد رئيس جهاز الموساد األسبق "تامير فاردو"، أن إسرائيل دخلت مرحلة التدمير الذاتي والسير  

 الهاوية وذلك في إطار حالة التشرذم غير المسبوق، وفق تعبيره. 
مس األربعاء، "إن إسرائيل اختارت تشغيل نظام التدمير  وقال "فاردو" في كلمة له أمام مؤتمر أمني أ

الجميع،   أمام  بداخلها  ما  يرى  عالمية  قرية  في  نعيش  نحن  األوان،  فوات  قبل  توقفوا  الذاتي، رجاًء 
يشا ينتظرنا،  والجميع  الذي  الخطر  لقراءة  مستعدون  نحن  فهل  هنا  يحصل،  ما  ويرى  يوميا  هدنا 

 لألسف لم نتعلم شيء". 
حروب ضد أولئك الذين لم يسلموا بوجودنا، دولة    7مت هنا دولة المستحيل ونجت من  وأضاف: "قا

وقت الذي  غنية ومؤسساتية، هايتك، زراعة، طب والمزيد، ولكنها دولة متشظية ممزقة وتنزف في ال
 لم تغادرنا المخاطر وأعداؤنا ينتظرون ساعة الصفر". 

سرائيليين، وهي التي تعبر عن نظام التدمير الذاتي، وتحدث "فاردو" حول الكراهية المتبادلة بين اإل
انتخابات خالل عامين وحصول الحكومة الحالية على أغلبية في الكنيست؛ إال    4الفتًا إلى أنه وبعد  

 ًا ترفض االعتراف برئيس الوزراء الحالي "نفتالي بينيت" كرئيس فعلي للحكومة.أن هنالك أطراف
ة اإلسرائيلية باتت تعارض القوانين التي يطرحها االئتالف الحكومي  وأشار "فاردو" إلى أن المعارض

أيًا كانت، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إلحاق حالة من الشلل بالحكومة، وهو تصرف مناٍف  
 الديمقراطية، على حد تعبيره. ألسس 

ردو" عن شكوكه حول السيادة اإلسرائيلية  وفيما يتعلق بمسيرة األعالم األخيرة في القدس، أعرب "فا
تلك  إقامة  مسألة  حول  ألسابيع  واستعدادات  مشاورات  إن  قائاًل،  القدس،  في  القديمة  البلدة  على 

 المسيرة تبعث على الشك في مدى السيادة على المكان. 
 التخاذ ساءل: "هل يعقل بأن تقوم حكومة إسرائيل وعلى مدار أسابيع بتقييم لألوضاع وذلك سعياً تو 

 قرار حول إمكانية السماح بالمسيرة أم ال، وهل سيطرح هكذا تساؤل في لندن أو باريس او واشنطن". 
ع القدرة  مسألة  ناقشت  األخبار  نشرات  وفي جميع  نفسها،  أشغلت  بأكملها  دولة  أن  إجراء وبين  لى 

ا ذلك أمرًا غير مسبوق في أي مكان.  المسيرة "في عاصمتنا"، عادًّ
رئي العام  وقال  منذ  شيئًا  إسرائيل  فعلت  هل  بالفعل؟  موحدة  القدس  "هل  األسبق:  الموساد    1967س 

وحتى اليوم لتوحيد المدينة، هل يوجد عاصمة في العالم تحتوي على مخيمات لالجئين؟ هل سكان  
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العام    القدس ذوي حقوق  نحن قررنا في  لتوحيدها    67متساوية؟  نفعل شيئا  لم  ولكننا  المدينة  توحيد 
 يا".فعل

 2/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ساعة  24شهداء برصاص االحتالل خالل  3 :ال ربية الضفة .25
مخيم   اقتحامها  أثناء  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  برصاص  الخميس  فلسطيني صباح  شاب  استشهد 

شهداء،    3ساعة إلى    24يشة قرب مدينة بيت لحم )جنوبي الضفة الغربية(، ليرتفع العدد خالل  الده
عاما(    21وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الشاب أيمن محمود محيسن )  إضافة إلى عدد من اإلصابات.

المخيم.  شهدها  مواجهات  خالل  عليه،  الحي  الرصاص  االحتالل  قوات  إطالق  جراء    استشهد 
ق االحتواقتحمت  فجر  وات  المخيم  مع   الخميسالل  مواجهات  فاندلعت  فلسطينيين؛  اعتقال  بهدف 

الشبان، في حين اعتلى قناصة أسطح عدد من البنايات، وأطلقوا النار تجاه الفلسطينيين مما أسفر  
استشه بالخطيرة.عن  أحدهما  جراح  ُوصفت  آخرين،  شابين  وإصابة  الشاب  ذلك،   اد  غضون  في 

م الخميس منزل عائلة ضياء حمارشة في البلدة تابعة لجيش االحتالل فجر اليو   دمرت وحدة هندسية
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت في تغريدة على تويتر  إن تدمير    باستخدام المتفجرات.

وصفهم باإلرهابيين أثبت أنه أداة جيدة لتعزيز الردع وسيعرف كل إرهابي أن بيئته ستدفع    منازل من
 من أيًضا، حسب تعبيره.الث

 2/6/2022الجزيرة.نت، 
 

 مايو  نا اقتحموا األقصى خالل أيار/مستوط 10,468 :محافظة القدس .26
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في  أصدرت محافظة القدس، الخميس، تقريرها الشهري حول  :  القدس

المنصرم. أّيار  لشهر  القدس  قالت وحول    محافظة  األقصى،  المسجد  إن    اقتحامات  القدس  محافظة 
( تحت مسمى "سائح"،  5,119( مستوطنا اقتحموا األقصى خالل شهر أيار، من بينهم )10,468نحو )

، الذي رصد فيه  2021مع شهر أّيار/وبالمقارنة    بحماية قوات االحتالل الخاصة المدججة بالسالح.
المقتحمين في شهر    ، نالحظ تضاعف في أعداد مستوطنين( لباحات المسجد األقصى  1,205اقتحام )

أضعاف.أّيا ثمانية  لنحو  يصل  كبير  بفارق  الجاري،  للعام  )  ر  أيار  خالل  المستوطنون  ( 84ونفّذ 
رة األعالم" التي أقامها المستوطنون  ( منها إصابات جسدية، تركزت خالل ما تسمى "مسي15اعتداء )
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( 403محافظة خالل أيار نحو )أما فيما يتعلق باالعتقاالت، فقد وثقت ال  من الشهر المذكور.  29في  
 ( سيدة.20حاالت اعتقال من بينها )

 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شهيدا برصاص االحتالل منذ بداية العام الجاري  62: "الصحة الفلسطينية" .27
هللا استشهاد    -رام  الخميس،  رسمية  فلسطينية  إحصائية  أظهرت  أ:  ب  بر   62د  صاص  فلسطينيا 

منذ سنوات.الجيش اإل ميداني غير مسبوق  توتر  الجاري في ظل  العام  بداية  منذ  وذكرت    سرائيلي 
د المذكور قضوا في كل من الضفة الغربية وشرق وزارة الصحة الفلسطينية في إحصائية لها، أن العد 

 القدس وقطاع غزة خالل النصف األول من العام الجاري.
 2022/ 2/6القدس العربي، لندن، 

 
 مايو  مواطنا خالل أيار/ 530األسرى": االحتالل اعتقل شؤون " .28

مواطنا،   530قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت  :  رام هللا
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي الخميس، أن غالبية المعتقلين من    خالل شهر أيار/مايو الماضي.

  157ا، في حين بلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة في الشهر ذاته  القدس العاصمة وأحيائه
بينها  أم من  و  82رًا  جديدا،  تمديد.  75أمرا  نهاية    أمر  حتى  سجونها  في  االحتالل  قوات  وتعتقل 

( معتقاًل إدارايًا،  682( طفاًل، و)172( أسيرة، و)31( أسير، من بينهم )4,600، نحو )2022أيار/مايو  
ًا مضى  ( أسير 214( أسيرا يقضون حكمًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى )551ريض، و)ير م( أس500و)

 عامًا فأكثر. 20على اعتقالهم 
 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المنصرم  مايو /عملية هدم في القدس خالل أيار 16معتقلين و 403شهيدان وإحصائية:  .29

ريرها الشهري حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في  قدس، الخميس، تقأصدرت محافظة ال:  القدس
( مواطنا 320ورصدت محافظة القدس خالل شهر أيار إصابة ) محافظة القدس لشهر أّيار المنصرم.

نتيجة اعتداء االحتالل على المواطنين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، تنوعت بين الرصاص 
 المطاط، والحروق والكسور والضرب المبرح، ومئات اإلصابات باالختناق. الحي والمعدني المغلف ب

( حكما بالسجن الفعلي بحق معتقلين  11ووثقت محافظة القدس، إصدار محاكم االحتالل العنصرية )
( عملية  16ونفذت سلطات االحتالل خالل أّيار )  مقدسيين، من بينها اثنان حكما باالعتقال اإلداري.
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( منها  6هدم،  مراجعة  10و)ذاتيا،  (  وبالغات  هدم  إخطارات  وسّلمت  االحتالل،  بآليات  لبلدية  ( 
االحتالل في عدة أحياء وبلدات في القدس المحتلة، منها إخطارات هدم لمنازل في حي واد ياصول 

 ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك. 
 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "انتكاسة مفاجئة" قد تؤدي الستشهاد األسير عواودة  ات منتحذير  .30

اليوم الخميس، من "انتكاسة صحية مفاجئة" قد تؤدي    حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين:  هللارام  
عواودة. خليل  الطعام  عن  المضرب  األسير  األسرى    الستشهاد  شؤون  هيئة  باسم  الناطق  وقال 

ت إعالمية، إن "األسير عواودة ما يزال محتجًزا في عيادة  والمحررين، حسن عبد ربه، في تصريحا
  الرملة، محذرا من خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل واألمالح في جسمه". سجن  

على التوالي احتجاًجا على اعتقاله اإلداري، ويعاني من مشاكل   92ويضرب عواودة عن الطعام لليوم 
آالم "الديسك" والغضاريف في الرقبة والظهر، التي رافقته من    صحية نتجت عن إضرابه، إضافة إلى
 قبل اعتقاله، وفًقا لزوجته دالل عواودة. 

 2/6/2022، قدس برس
 

 انتهاكاا خالل الشهر الماطي  6,107: مقاومة الجدار واالستيطانهيئة  تقرير ل .31
هللا نحو    :رام  واالستيطان،  الجدار  مقاومة  هيئة  ق  6,107وثقت  من  االحتال انتهاًكا  جيش  ل  بل 

الطبيعية،   والثروات  واألراضي  وممتلكاتهم،  المواطنين  طالت  أيار،  مايو/  شهر  خالل  ومستوطنيه، 
أراضي   على  البؤر  من  مزيد  وبناء  جديدة،  استعمارية  مخططات  على  المصادقة  جانب  إلى 

عتداءات، وهم وا بفعل هذه االمن الفلسطينيين استشهد   9وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن    المواطنين.
مستعمرون   نفذ  فيما  لحم،  وبيت  ونابلس  هللا  ورام  جنين  محافظات  عدد   اعتداًء.  133من  وبلغ 

واألراضي   الممتلكات  على  تضمنت    186االعتداءات  و  42اعتداًء،  هدم،  تخريب    73حالة  حالة 
كذلك   وتضمن  لمواطنين،  تعود  ممتلكات  للممتلك  24وتحطيم  استيالء  معظمه حالة  تصنف  ا  ات، 

 عية من بركسات وخيام وتراكتورات.كممتلكات زرا 
مجموعه   ما  الهيئة  قبل   577كما رصدت  من  اقتالعها  بفعل  تضررت  التي  األشجار  على  اعتداًء 

بيت لحم    537المستعمرين من ضمنها   العمليات في محافظتي  شجرة زيتون، حيث تركز جل هذه 
نابلس    300باقتالع   للتخطيط" االستعماري "المجلوصادق    شجرة.  200شجرة، ومحافظة  س األعلى 

وحدة استعمارية في الضفة الغربية المحتلة، وتمت    4,427بشكل مبدئي، على بناء    12/5/2022يوم  
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بناء   على  والمخططات،  الوثائق  من  متاح  هو  ما  وفق  بينها    3,988المصادقة  من    2,536وحدة، 
ضمن   وذلك  النهائية،  من  25للمصادقة  العديد  في  بناء  عل  خطة  المقامة  أراضي  المستعمرات  ى 

 المواطنين في الضفة.
 3/6/2022، القدس، القدس

 
 "الدراسات الفلسطينية" والمتحف الفلسطيني ُيطلقان الموسوعة التفاعلّية للقضّية الفلسطينّية  .32

هللا التفاعلّية  :  رام  الموسوعة  الخميس،  الفلسطيني،  والمتحف  الفلسطينّية  الدراسات  مؤّسسة  َأطلقت 
الذكرى الخامسة والخمسين  قضّية الفلسطينّية، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للنَّكبة الفلسطينّية، و لل

الفلسطينّية في   الدراسات  ومقّر مؤّسسة  بيرزيت،  الفلسطيني في  المتحف  مقّر  بالّتزامن في  للنَّكسة، 
حقبة العثمانّية حتى اليوم،  وتتيح الموسوعة المختّصة بتاريخ فلسطين المعاصر منذ نهاية ال  بيروت.

والطاّل  األكاديمّيين  أمام  واإلعالمّيين  الفرصة  رئيسّية  ب  وتطّورات  أحداث  تصّفح  إمكانّية  والجمهور 
واالقتصادّية   والسياسّية  والدبلوماسّية  الحربّية  المجاالت  في  المعاصر  الفلسطيني  التاريخ  شّكلت 

 والثقافّية. 
واإل  العربّية  باللُّغتين  كاّفة  موادها  تتوّفر  التي  المنّصة،  األقسام  وتحتوي  من  مجموعة  على  نجليزّية، 

جدول الفلسطيني    تشمل  التاريخ  شّكلت  التي  الرئيسّية  والتطّورات  األحداث  يعرض  ُكّلّي  أحداث 
أحد  ُتعالج  وأخصائّيون،  باحثون  ألَّفها  وإضاءات  موضوعاتّية،  وجداول  أو  المعاصر،  رئيسّية،  اًثا 

دستورّية أو  عسكرّية  أو  سياسّية  تطّورات  أو  أو   -مؤّسسات،  الحياة،  من  هاّمة  أوجه  أو    قانونّية، 
التجربة الفلسطينّية الثقافّية أو االجتماعّية أو االقتصادّية، وسَير مثّقفين وفّنانين وقيادّيين ومناضلين  

سطين، إضافًة إلى قسم عن األمكنة، وهي الصيغة  وسياسّيين فلسطينّيين تركوا بصماتهم في تاريخ فل
،  1948المدّمرة عام    418قرى الـ  الرقمّية للكتاب المرجعّي "كي ال ننسى"، الذي يصف كّل قرية من ال

 ووثائق تتضّمن مئات النصوص التاريخّية والصور والخرائط والمخّططات.
 2/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "أمان"... تطبيق يتيح لنساء غزة اإلبالغ عن التعرض للعنف با"مساحاتنا" .33

المحمولة في قطاع غزة الفلسطيني، ألعداد متزايدة من النساء من  يتيح تطبيق على الهواتف    غزة:
ضحايا العنف اأُلسري طلب المساعدة مع تجنب الوصمة واألعمال االنتقامية التي تمنع كثيرات من  

 سلطات مباشرة. فالتطبيق يسمح للنساء باإلبالغ عن العنف من دون كشف هوياتهن. الذهاب إلى ال
نا« من تصميم مهندسة الكومبيوتر الفلسطينية آالء ُهتُهت، التي رأت أن  التطبيق المسمى »مساحات
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هناك حاجة لوسيلة لطلب المشورة بأمان في مجتمع تؤدي الضغوط العائلية فيه إلى إخفاء كثير من  
 المنزلي بعيدًا عن األنظار.العنف 

سبب رئيسي لعدم    قالت ُهتُهت لوكالة »رويترز«: »الخصوصية كانت مهمة كثيرًا ألن الخوف هو
ويسمح التطبيق للنساء بالتسجيل في الخدمة من دون   تواصل النساء مع المراكز أو اللجوء إليها«.

تفهن الخاصة، وأوضحت ُهتُهت أنه  ذكر أسمائهن أو ترك أثر لتواصلهن مع مراكز الرعاية على هوا
وتفيد السجالت   طبيق.لو قام أحد بنبش هاتف الضحية لن يستطيع اكتشاف أنها تواصلت عبر الت

مليون نسمة نصفهم تقريبًا    2.3الفلسطينية بأن قطاع غزة، الذي تديره حركة »حماس«، يقطنه نحو  
 من النساء. 
عام   إ2019وفي  الفلسطيني  اإلحصاء  مكتب  قال  تعرضن    41ن  ،  غزة  في  النساء  من  المائة  في 

خال تفاقمت  المشكلة  فإن  نسائية،  جماعات  وبحسب  األسري.  بسبب  للعنف  اإلغالق  عمليات  ل 
 جائحة كورونا، كما هو الحال في العديد من البلدان األخرى. 

 2/6/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 لي عبد هللا الثاني: القضية الفلسطينية تحتاج إلى تكاتف دو  .34

دولي،   عّمان: تكاتف  إلى  تحتاج  الفلسطينية  القضية  أن  الثاني  الملك عبد هللا  األردني  العاهل  أكد 
رئيس   نائب  استقباله  خالل  والسياسة  وذلك  الخارجية  للشؤون  األعلى  الممثل  األوروبية  المفوضية 

طرق إلى آخر  وأورد بيان رسمي أن العاهل األردني ت  األمنية جوزيب بوريل بمنطقة البحر الميت.
التطورات في المنطقة وأثرها على األمن اإلقليمي بخاصة القضية الفلسطينية »التي تحتاج إلى جهود  

إقليمي ودولي   المنطقة  وتكاتف  يؤثر على استقرار  الذي  العنف  دوامة  الحالي ووقف  الجمود  لكسر 
الفلسطينية وتأكيد ضرورة  وأشار الصفدي إلى بحث القضايا اإلقليمية وفي مقدمتها القضية    وأمنها«.

تكثيف العمل إليجاد أفق سياسي وإطالق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع والتوصل إلى سالم 
والتحذير   أكدا حقيقي  األوروبي  واالتحاد  األردن  »إن  وقال  السياسي.  األفق  غياب  استمرار  من 

نونية التي تمثل انتهاكًا للقانون  ضرورة وقف جميع الممارسات اإلسرائيلية األحادية الالشرعية والالقا
 الدولي وتقوض جهود تحقيق السالم وفرص حل الدولتين«.

 2/6/2022، الخليج، الشارقة
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 صفقة قادمة بشكل رسمي بين تل أبيب والرياض: ليم بوست""جيروزا .35
 قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، إن صفقة قادمة بشكل رسمي بين تل أبيب والرياض،

المنطقة. إلى  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  زيارة  مع  تزامنا  تعلن  "من    قد  أنه  الصحيفة  وأوضحت 
المقرر أن توافق إسرائيل على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتي تيران  

في رحلته  وصنافير إلى السعودية، وهو األمر الذي من المتوقع أن يعلنه الرئيس األمريكي جو بايدن  
الشهر". نهاية  في  المنطقة  المقابل  إلى  "في  أنه  إلى  الطيران    ولفتت  لشركات  السعودية  ستسمح 

وأكدت "جيروزاليم بوست" ما ورد في تقرير موقع "أكسيوس"  اإلسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي".
بإ ترامب،  دونالد  سلفه  إدارة  به  فشلت  ما  إنجاز  إلى  تسعى  بايدن  إدارة  بين بأن  تطبيع  اتفاق  تمام 

 السعودية واالحتالل اإلسرائيلي.
ذلك،   بشكل علني  وبرغم  إسرائيلي  اجتماع سعودي  أي  هناك  يكون  أن  بوست  استبعدت جيروزاليم 

خالل الفترة المقبلة، حتى لو تم اإلعالن عن فتح المجال الجوي للمملكة أمام الطائرات القادمة من  
 تل أبيب. 

 2/6/2022، 21موقع عربي 
 

 "األقصى""الشيوخ الباكستاني" يستنكر اعتداءات االحتالل في  .36
آباد  اعتدا:  إسالم  الباكستاني،  البرلمان  الشيوخ( في  العليا )مجلس  الجمعية  االحتالل استنكرت  ءات 

وطالب النائب عن الجماعة اإلسالمية في مجلس الشيوخ الباكستاني مشتاق    .داخل المسجد األقصى
" مؤخرا، وحظر المنظمة  عن المغتربين من أصول باكستانية الذين زاروا "إسرائيلأحمد، بنزع الجنسية 

الزيارة. وسهلت  رعت  التي  الحكومية  واالعتداءات   غير  القانوني  غير  االحتالل  "المجلس"  وعدَّ 
سنة، انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس األمن واألمم المتحدة    74المتكررة على الفلسطينيين على مدى  

الدولي.والقان بأ  ون  يستنكر  الباكستاني  الشيوخ  مجلس  إن  األخيرة  وقال  االعتداءات  العبارات  شد 
 والعنف ضد المصلين داخل المسجد األقصى، والحصار المفروض على غزة منذ عقود. 
 2/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غفران وراسنة ةفلسطينيالصحافية المسؤولة قطرية تندد بصمت العالم أمام جريمة اغتيال  .37

إبراهيم:  -الدوحة حاج  جرائم سليمان  توالي  أمام  الدولي  المجتمع  صمت  قطريون  مسؤولون  انتقد 
أيام قليلة من استهداف مراسلة  االحتالل اإلسرائيلي واغتياله الصحافية الشهيدة غفران وراسنة، بعد 

أبو عاقلة. الخاطر، مساعدة و   الجزيرة شيرين  بنت راشد  لولوة  بلغٍة  وانتقدت  القطري،  الخارجية  زير 
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وصرحت أن “االحتالل اإلسرائيلي    لصمَت العالمي أمام جرائم االحتالل اإلسرائيلي.شديدة اللهجة، ا
الصحافية   اغتيال  جريمة  أن  تصريحها  في  واستطردت  شهر”.  من  أقل  في  آخر  صحافيًا  يقتل 

المرأة العربية المضطهدة وال األصوات الفلسطينية الشهيدة غفران وراسنة، لم ترافقها ال دعوات إلنقاذ  
 بة بحرية التعبير. المطال

غفران   الشهيدة  الصحافية  أن  تويتر،  بموقع  صفحتها  على  تغريدة  في  القطرية  المسؤولة  وأضافت 
لم تصنع   “للتحقيق”  المخزية  التصريحات  كون حتى  السبب  وهو  تحمل جنسية غربية،  ال  وراسنة، 

كأنها مجرد حدث متعاضها لهذه الجريمة وللصمت الذي رافقها، و عالما حرا. وعّبرت الخاطر عن ا
 عابر. 

 2022/ 2/6، لندن، القدس العربي
 

 " إسرائيلا"الحكومة الباكستانية تعلن إقالة إعالمي من التلفزيون الرسمي بسبب زيارته ل .38
زيون الرسمي  أعلنت الحكومة الباكستانية أن اإلعالمي والمذيع في التلف:  صبغة هللا صابر -إسالم أباد 

قد   أيام  قبل  إسرائيل  زار  إزاء الذي  واضحة  باكستان  سياسة  أن  موضحًة  العمل،  من  إقالته  تمت 
وقالت وزيرة اإلعالم الباكستانية، مريم أورنكزيب،    إسرائيل وهي لن تقبل أي نوع من التطبيع معها.

رد من العمل، مشددًة  في مؤتمر صحافي اليوم، إن مذيع المحطة الرسمية الذي زار إسرائيل قد طُ 
 ياسة باكستان إزاء إسرائيل، وهي داعمة للقضية الفلسطينية وستظل هكذا. على أنه ال تغيير في س

كما أضافت الوزيرة أنه ال يمكن أن تتبنى الحكومة أي سياسة تتعارض مع رغبات وتطلعات الشعب 
والم التقليدي  بموقفها  بشدة  ملتزمة  بالدها  أن  موضحًة  الفلسطينية،  الباكستاني،  القضية  تجاه  بدئي 

أيضًا    أن الخارجية الباكستانية أيضًا أوضحت عدم قيام أي وفد باكستاني بزيارة اسرائيل.ومشيرًة إلى  
األمن   مجلس  قرارات  وفق  القضية  وحل  الفلسطينيين،  حق  بالكامل  تدعم  بالدها  أن  الوزيرة  قالت 

مل من كما طلبت من العالم الوفاء بالع  ي المنطقة.الدولي، معتبرًة حل الدولتين ضمانًا لسالم دائم ف
 أجل القيام بدولة فلسطينية موحدة، وفق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني. 

 2022/ 2/6، العربي الجديد، لندن

 

 البرلمان العربي: التصعيد اإلسرائيلي بجرائم اإلعدامات الميدانية سيجر المنطقة لمزيد من التوتر والعنف  .39
ت الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي ينفذها  ان البرلمان العربي استمرار جرائم اإلعداماأد :  القاهرة

وأكد البرلمان العربي، في بيان له الخميس، أن هذا التصعيد من شأنه    جيش االحتالل اإلسرائيلي.
ا والقوانين  اإلنسان  لحقوق  صارخا  انتهاكا  ويعد  والعنف،  التوتر  من  مزيد  إلى  المنطقة  لدولية جر 
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كما أكد أن الصمت   االحتالل المسؤولية الكاملة عن تداعياته.  واتفاقية جنيف الرابعة، محمال حكومة
الدولي على انتهاكات االحتالل وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجعه  

 على االستمرار باستباحة الدم الفلسطيني. 
 2/6/2022، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 كي مع فلسطينير البنتاغون يعمل على تخفيض رتبة المنسق األمني األم .40

كشفوا    إسرائيليين  ومسؤولّين  وسابقين  حاليين  مسؤولين  أربعة  أن  األميركي  آكسيوس  موقع  كشف 
مع    فاع األميركية )البنتاغون( تدرس خفض رتبة المسؤول عن التنسيق األمنيللموقع، أن وزارة الد 

 السلطة الفلسطينية من رتبة لواء ثالث نجوم إلى رتبة عقيد.
ويقول الموقع :"تشعر وزارة الخارجية األميركية ووزارة الدفاع اإلسرائيلية بالقلق من أن مثل هذا القرار  

ال بين  األمني  بالتعاون  يضر  بين  قد  األمني  بالتنسيق  الضرر  ويلحق  وفلسطين،  المتحدة  واليات 
 سرائيليين والفلسطينيين مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة".المسؤولين اإل

عدد  لتقليل  األخيرة خطة  األشهر  في  المشتركة،  األركان  هيئة  رئيس  ميلي،  مارك  الجنرال  ووضع 
، كما يقول مسؤولون أميركيون  2017انون تفويض الدفاع الوطني لعام  الجنراالت واألدميراالت وفًقا لق

 ابقون بحسب الموقع.حاليون وس
رتبة   من  الفلسطينيين  مع  األميركي  األمني  المنسق  رتبة  تخفيض  الخطة  "تتضمن  الموقع  وبحسب 
لواء ثالث نجوم إلى رتبة عقيد، كما سيتم تخفيض رتب الملحقين العسكريين األمريييين في المملكة  

 ن وسابقين". ن أميركيين حاليي العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وفقا لما قاله مسؤولي
 2/6/2022القدس، القدس، 

 
 رئيس مجلس األمن يعتذر عن تناسيه ذكر الشعب الفلسطيني عند تعداده لمعاناة الشعوب .41

في مؤتمر صحافي في مقر األمم المتحدة بمناسبة تسلم ألبانيا رئاسة مجلس األمن الدولي ألول مرة 
لدى األمم المتحدة، فريد لحالي، استعرض السفير األلباني  في تاريخها، خالل شهر حزيران /يونيو ا

بالده اهتمام  الحالي   خوجة،  للشهر  للمجلس  أنه سيركز خالل رئاسته  وأكد  الشعوب  معاناة  بقضايا 
حول خمس قضايا مهمة، احترام القانون الدولي، والحق في مساءلة المنتهكين للقانون، وقضايا المرأة  
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وا السالم  آليات عمل مجلس  ودورها في حفظ  المتحدة  لنظر في مسألة  األمم  بين  والتعاون  األمن، 
 والمنظمات اإلقليمية.   

وقد أثار مراسل “القدس العربي” في فترة السؤال والجواب مسألة تجاهل الشعب الفلسطيني من بين  
العديدة الفلسطينيين    الشعوب  ذكر  عدم  عن  “أعتذر  السفير  قال  حيث  معاناتها.  على  مر  التي 

بالتحديد.  ذكرت كل من يعاني في أي مكان في العالم.  معك حق نعم الفلسطينيون يعانون. نعم  
 هناك فلسطينيون بحاجة أن تحترم حقوقهم”. 

 2/6/2022القدس، القدس، 
 

 إدارة بايدن تدفع لتشكيل منظومة دفاع جوي إقليمي طد إيرانرتس: آه .42
ضرورة" توطيد إسرائيل عالقاتها مع اإلمارات "وربما  إسرائيلية، مؤخرا، "  –ناولت اتصاالت أميركية  ت

جوي   دفاع  منظومة  تشكيل  هو  السياق  هذا  في  المركزية  االتجاهات  وأحد  أيضا".  السعودية  مع 
قع أن تدفع  إقليمية، لمواجهة الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار اإليرانية. ويتو 

بايدن، الرئيس األميركي، جو  المنطقة،    زيارة  العالقات األمنية بين دول  تعزيز  الشرق األوسط  إلى 
 وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس. 
يل بدعم اإلمارات ودفع صادرات أمنية إليها، وإظهار  وفي هذا السياق، تطالب الواليات المتحدة إسرائ 

الف بالغة اآلن في  بجدية  البحث  "ولذلك، يجري  السعودية.  التي تكررت كثيرة طوال انفتاح تجاه  كرة 
أمام صواريخ وطائرات   الدفاع  تحسين  على  تركز  دفاع جوي،  هندسة  األخيرة، حول مأسسة  السنة 

الصحيفة.   بحسب  إيرانية"،  طيار  بضمنها  بدون  إليران،  منسوبة  هجمات  أعقاب  في  ذلك  ويأتي 
سعودية وإيرانية، في   هجمات شنها الحوثيون في اليمن، بصواريخ وطائرات مسيرة ضد منشآت نفطية

 السنوات األخيرة. 
 2/6/2022، 48عرب 

 
   “قانون الضفة ال ربية”… مشروع إسرائيلي لمأسسة األبرتهايد داخل األراطي الفلسطينية .43

ن جديد يوم  يستعد وزير القضاء في حكومة االحتالل لطرح مشروع قانو   الناصرة ـ “القدس العربي”:
بعض  إزاءه  يتحفظ  المقبل،  عقده   اإلثنين  بفرط  يهدد  مما  الحاكم،  االئتالف  في  المشاركة  األحزاب 

 بسبب داللته السياسية. 
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كل  د  تجدَّ التي  االستعمارية  الطوارىء  أنظمة  من  جديدة  طبعة  عمليًا  هو  الغربية”  “الضفة  وقانون 
لى  لجنائي على الضفة الغربية المحتلة باإلضافة إخمسة أعوام، وتسمح بتطبيق القانون اإلسرائيلي ا

الضفة   في  قضائي  نظام  خلق  القانونية  األنظمة  هذه  ومهمة  للمستوطنين.  المدنية  الحقوق  تأمين 
 الغربية المحتلة وربطه بالنظام القضائي في إسرائيل في سلسلة من القضايا. 

ونيو تنتهي صالحية العمل بالقانون، وإذا لم ما الذي سيحدث إذا لم ُيَقر القانون؟ في نهاية حزيران/ ي 
َقر مرة ُأخرى، فستكون لذلك تأثيرات كثيرة من بينها عدم القدرة على إحالة إسرائيليين إلى المحاكم  يُ 

فقط.   العسكرية  المحاكم  الى  إحالتهم  وإنما  الغربية،  الضفة  داخل  ارتكبوها  بجرائم  إسرائيل  في 
خارجها، ولن  ة االحتالل التحقيق داخل الضفة في جرائم وقعت  باإلضافة إلى ذلك، ال تستطيع شرط

الضفة  إلى  فّر  ثم  إسرائيل،  في  للقانون  مخالف  بعمل  قام  إسرائيلي  اعتقال  صالحية  لديها  تكون 
 الغربية.

الجنا  بالجرائم  تتعلق  التي  التداعيات  إلى  الجوانب باإلضافة  على  أيضًا  تداعيات  لذلك  فإن  ئية، 
فإن الطوارىء،  أنظمة  د  ُتجدَّ لم  إذا  المثال،  سبيل  على  اإلسرائيليين    األمنية.  األمنيين  المعتقلين 

سيضطرون إلى االنتقال إلى سجون عسكرية في منطقة الضفة الغربية، وال يوجد مثل هذه السجون  
 اليوم.

 دالالت النظم القضائية 
 اعد أنظمة الطوارىء المواطنين اإلسرائيليين في األراضي الفلسطينية المحتلة؟ وكيف تس

خا حقوقًا  الطوارىء  أنظمة  بتطبيق  تعطي  تسمح  أنها  كما  الحكومي،  الصحي  الضمان  مثل  صة، 
قوانين، مثل قانون الضمان الوطني وقانون تبّني األوالد وقانون الدخول إلى إسرائيل وغيرها مقابل  

 سطينيين منها. حرمان الفل
هذه   ألن  الموحدة  العربية  القائمة  حزب  من  األساس  في  المقترح  القانون  مشروع  معارضة  وتأتي 

مة تصوَّر كأنها خطوة تسمح “بضم” جزئي ورمزي لألراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة تطبيق  األنظ
إشكالياً  وضعًا  تخلق  أن  شأنها  من  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلسرائيلي،  الذين  القانون  فالفلسطينيون   ،

للقانون   يخضعون  اإلسرائيليون  بينما  عسكري،  لقانون  يخضعون  الغربية  الضفة  في  يعيشون 
 رائيلي. اإلس

د كل خمسة أعوام، منذ   عامًا) منذ احتالل    55مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن هذه األنظمة كانت ُتجدَّ
 (  والمقصود ليس تغييرًا في الوضع الحالي. 1967
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الى أنه كان من المفترض طرح هذا القانون على الكنيست هذا األسبوع، لكن وزير القضاء في   يشار
س غدعون  االحتالل  العربية حكومة  القائمة  قالت  أن  بعد  التصويت،  على  طرحه  عدم  قرر  اعر 

ة الموحدة إنها لم تدرسه بصورة معمقة بعد. اآلن، ُتبذل مساٍع من أجل إقناع القائمة العربية الموحد 
القانون يوم اإلثنين المقبل. هذا باإلضافة إلى أن تصويت   بالتصويت مع مشروع  وحزب “ميرتس” 

مثل   الكنيست،  مع  أعضاء  “ميرتس”  حزب  من  راز  وموسي  لسكي  وغابي  الزعبي  الريناوي  غيداء 
 قانون يوطد العالقة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ليس أمرًا بديهيًا. 

 تداعيات خطيرة وفوطى عارمة 
من ناحية ُأخرى، ُنشر اليوم أن الوزير زئيف إلكين ) حزب أمل جديد( ُيجري اتصاالت مع الليكود 

حكومة بديلة لحكومة االحتالل الحالية التي تبدو مترنحة وبطة عرجاء بعد فقدانها األغلبية  لتأليف  
اضحًا ما إذا كانت هذه االتصاالت تجري بموافقة  في البرلمان وتفاقم الخالفات بين مركباتها، وليس و 

 رئيس الحزب غدعون ساعر.
ا  الجناح  والخالف في  وّجهه جدعون ساعر  الذي  اإلنذار  اإلسرائيلي  وبعد  االئتالف  داخل  ليساري 

“الضفة   قانون  أزمة  خلفية  على  اجتماع  إلى  فيه  المشاركة  األحزاب  رؤساء  بينيت  دعا  الحاكم، 
 .الغربية”

ساعر قد حذر من “أن تصويت االئتالف على القانون سيثبت ما إذا كان يريد االستمرار، أم   وكان
 ال.

ال العبرية  لإلذاعة  في تصريح  محذرا  االئتالف  وتابع  في  أحزاب  تشارك  أن  المعقول  غير  عامة”من 
قانون.   نطرح مشروع  ونشهد جدال في كل مرة  قبله  قوانين تطرح من  تؤيد مشاريع  هذه الحاكم وال 

الدولة وفي  أمامنا موضوع من شأنه أن يؤدي لحالة فوضى عارمة في  ظاهرة ال تحتمل. مطروح 
 وإجراءات قانونية”.الضفة الغربية نتيجة عدم المصادقة على نظم 

الحاكم   االئتالف  من  باالنسحاب  قراره  إلعالن  تمهيد  هي  ساعر  تصريحات  أن  يرى  من  وهناك 
ذلك قبل  ولكن  إسقاطه،  المحامية   وبالتالي  االحتالل  لحكومة  القضائية  المستشارة  نائبة  رأي  نشر 

المذكورة   النظم  تجديد  على  المصادقة  عدم  أن  تنبه  التي  سومفلينسكي  تداعيات  أفيطال  يعني 
حيال   الدولة  سلطات  لصالحيات  قضائي  ترتيب  عدم  أخطرها  من  مجاالت،  عدة  على  دراماتيكية 

 إدارة المنظومة القضائية داخل إسرائيل أيضا. الضفة الغربية، مثلما تنعكس سلبا على
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 موقف الموحدة 
م مع  للتصويت  الموحدة  العربية  القائمة  تتجه  صحافية  وتسريبات  لمصادر  القانون  وطبقا  شروع 

المطروح بعدما يبدو أنها حسمت أمرها بتأييد تمديد “أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية”، التي تفرض  
القانون هذا يعني شرعنة االحتالل  إسرائيل من خاللها قوان ينها على المستوطنات، رغم أن مشروع 

العنصري  الفصل  نظام  ويكرس  التعام  واالستيطان،  خالل  من  وفقا  )أبارتهايد(  الفلسطينيين  مع  ل 
للقوانين اإلسرائيلية المدنية،   بينما يتبع المستوطنون في الضفة الغربية  للقوانين واألنظمة العسكرية، 

 نظامين قانونيين، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. أي وجود 
القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، معارضة قائ مته  وحسب موقع “واينت” يعلل رئيس 

من  قصيرة  فترة  بعد  سيكون  الحالي،  األسبوع  األنظمة،  هذه  على  التصويت  إن  بالقول  اآلن  حتى 
نظمه التي  االستفزازية  األعالم”  األحد  “مسيرة  يوم  المحتلة،  القدس  في  المتطرفون  المستوطنون  ا 

أما  الموحدة  يحرج  مما  المقدسيين،  على  والشرطة  المستوطنين  اعتداءات  وتخللتها  م  الماضي، 
 جمهورها. 

وقال عباس لراديو الناس الذي يبث من الناصرة إنه “ال يمكن تأييد قانون الضفة الغربية في موعد  
داعيا إلى الفصل بين الموضوعين أمام المجتمع العربي. وتابع”األسبوع    قريب من أحداث المسيرة”،

 ى” .المقبل هو أسبوع جديد وسنبحث موضوع التصويت على القانون في أجواء أخر 
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن قيادي في القائمة العربية الموحدة قوله إن هناك خالفا في الرأي داخل  

مشروع القانون المطروح من قبل ساعر في الكنيست، وإنه يرغب    القائمة حول موعد التصويت على
 بإرجاء التصويت عليه إلى نهاية الدورة الصيفية في الكنيست.

النائ اعتبر  ذلك  قانون  ومع  من  خطورة  أقل  ليس  القانون  “هذا  أن  الهوية،  محجوب  المذكور،  ب 
 المواطنة ) منع لّم الشمل( بالنسبة للقائمة العربية الموحدة.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة العربية الموحدة غير معنية بأزمة ائتالفية تسقط الحكومة والتوجه إلى  
 “التخاذ قرار.   90وا حتى “الدقيقة الـانتخابات مبكرة، ولذلك فإنه يتوقع أن ينتظر 

تؤيده،   المعارضة  لعل  القانون  مشروع  على  التصويت  تأجيل  على  الموحدة  العربية  القائمة  وتراهن 
وبالتالي تفلت من الحرج وتتجه لعدم التصويت عليه باالمتناع أو التغيب عن الكنيست. لكن أوساطا 

ويت  ميرتس( التصتمردة غيداء ريناوي زعبي )في الموحدة تخشى من أن تقرر عضو الكنيست الم
التغيب عن الكنيست خالل طرحه، مما سيحرج نواب الموحدة ويضعهم في وضع   القانون أو  ضد 
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القانون فيما عضو كنيست في حزب صهيوني   إشكالي أمام جمهورها العربي، بمعنى أنهم يؤيدون 
 تعارضه. 

، مدعية وعين عن انسحابها من االئتالف الحاكميشار الى أن ريناوي زعبي كانت قد أعلنت قبل أسب
أن ذلك جاء احتجاجا على انتهاك حرمة األقصى واالعتداء على جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة،  
لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها بعدما وعدت بتحويل ميزانيات حكومية لمؤسسات ومستشفيات 

 عربية، لم يصل منها بعد إال النزر اليسير.
 2022/ 2/6القدس العربي، لندن، 

 
 أيار وخيبة األمل  29حول يوم  .44

 منير شفيق 
ضد المقاومة. وقد راحت تلوم المقاومة بسبب   2022أيار/ مايو    29انفجرت ضجة كبيرة بعد مرور  

التصدي لمسيرة األعالم الصهيونية، تصدّيًا   الحرب من قطاع غزة، وعدم  بشّن  تهديدها  تنفيذ  عدم 
فبدالً  العدو، وإنجازًا مهمًا    رادعًا.  ِقَبل  تراجعًا آخر من  باعتباره  اليوم  ذلك  ُيقرأ ما جرى في  من أن 

 نتيجة محدودية المسيرة وضبطها لتمر بال استفزاز، ومن دون أن يضاف إلى رصيد المقاومة، أوالً 
مما تحقق هدفها الذي أُعِلن عنه، ويقضي أن تقتحم المسجد األقصى، وتنتهك حرمة مسجد الصخرة، 

يرسي واقعًا مكانيًا في اقتسام باحة المسجد. وثانيًا عدم إبراز ما ووجهت به مسيرة األعالم هذا العام،  
شعبية واجهتها بالتحدي المقاِبل، وبرفع األعالم الفلسطينية التي َلَقفت ما يأفكون. وهي من مقاومة  

سيرة األعالم الصهيونية  سنة من م  55مواجهة هذا التحدي ألول مرة، عكس ما كان يحدث طوال  
 كل عام. 

هم، وهو  المذكور، فيرجع إلى لْبس م  29أما السبب الرئيس لهذا الخطأ في التعامل مع ما حدث يوم  
عدم الربط بين المسيرة، وهدم مسجد الصخرة. وهو اإلسقاط المتعمد من ِقَبل البعض، وغير المتعمد  

ت من  المقاومة  ما صدر عن  األكثرية، ألن  ِقَبل  إلى  من  بالتصعيد، وصواًل  تهديد  أو  بالحرب  هديد 
يذ التهديد، بانتهاك  الحرب، كان قد ربط هذا الرد بمضّي مسيرة األعالم إلى المسجد األقصى، وتنف 

 مسجد الصخرة حتى بالهدم. 
وتراجع   لمسيرة األعالم.  الرئيس،  الهدف  تنفيذ هذا  تراجع عن  الصهيوني  القرار  أن  ُيلحظ،  لم  وهنا 

بحصر  أيضًا  أيضًا  ووجه  بل  الفلسطينيين.  استفزاز  إلى  حتى  تصل  ال  التي  الحدود  أضيق  في  ها 
ضعفت كثيرًا من الهدف الذي ابتغاها. وهو إنقاذ ماء الوجه  بمقاومة شعبية مقاِبلة لمسيرة األعالم، أ
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نيسان   شهر  في  العام  هذا  اعياده  في  باحتفاالته  يتعلق  ما  في  سواء  بها  قام  التي  التراجعات  بعد 
لمنصرم. أما األهم واألخطر من الناحية االستراتيجية، فتقاعسه عن اقتحام مخيم جينين الذي أفشل  ا

ك اقتحامية  محاوالت  عاقلة.عدة  أبو  شيرين  أثنائه  في  استشهدت  الذي  االقتحام  بينها  من  إن    ان 
عد  ، يهيئ لقوا 2002التراجع عن شّن حرب شاملة من جانب العدو ضد مخيم جنين، كما فعل عام  

 اشتباك في الضفة الغربية، ال يستطيع العدو ابتالعها، إاّل كمن يتجّرع السم.  
طيني، حين تراجع العدو عن تنفيذ تهديداته، التي كان قد نصرًا للشعب الفلس  29من هنا شكل يوم  

 أطلقها قبل أيام، بالنسبة إلى مسيرة األعالم، وهدفها اقتحام المسجد األقصى، واالعتداء على مسجد 
 الصخرة في باحته. 

اللْبس  الحرب في غير محلها. وكانت بسبب  تندلع  لم  هذا ما يجعل ما ساد من "خيبة أمل" حين 
ي عدم الربط بين المسيرة الصهيونية، وهدفها بانتهاك حرمة المسجد األقصى، وتغيير  الذي حدث ف

يدات الصهيونية. وهو  الواقع المكاني فيه، حين يستهدف مسجد الصخرة بالهدم، كما صدر في التهد 
ما كان استدعى ردود فعل فصائل المقاومة بالدعوة للرد الحاسم. وهو ما تجاوب معه السيد حسن 

على  نصر هللا واالعتداء  المسيرة،  بين  ربط  حيث  لبنان،  في  المقاومة  وقائد  عام حزب هللا  أمين   ،
 مسجد الصخرة، بما ال يترك مجااًل لتأويل. 

ن جانب الكيان الصهيوني، وتهريبها تهريبًا ال يستدعي الوصول بالرد عليها  إن إجراء مسيرة أعالم م 
مع مستقباًل،  يتغّير  أن  يمكن  ما  وهو  في مصلحة    بالحرب.  القوى  موازين  تغيير  في  أخرى  خطوة 

أيار/ مايو هذا العام، لو نفذ تهديد المساس بمسجد الصخرة،   29المقاومة، قريبًا إن شاء هللا. أما في  
 سجد األقصى عمومًا، كما لّوح المستوطنون الستحق الرّد، وصواًل إلى الحرب. أو الم

واستدعت ما صدر من خطابات، أو تصريحات   ،29يخطئ من يظن أن األجواء التي سبقت يوم  
من بعض القيادات، أو من الغرفة المشتركة، كانت موجهة لمسيرة األعالم فقط، ومن حيث أتى، ولم  

ته من اقتحام وإجراءات للمسجد األقصى. ولهذا سوف يفاجأ إذا ما عاد إلى تلك تكن مرتبطة بما حمل
 يدات، بموضوع المسجد األقصى.  األجواء. بل سوف يدهش كم ارتبطت تلك التهد 

يوم   بعد  ما  أجواء  من  ما حدث  أن يصحح  ثم يجب  فقط    29ومن  ليس  وذلك  العتيد.  مايو  أيار/ 
أيضًا، لعودة قراءة موازين القوى، إذ يجب أن ُيلحظ مدى  إلحقاق الحق ولإلنصاف، فحسب، وإنما  

دًا، والذي في مكانه، وفي تراجع وضع العدو. وكم أصبحنا في موقع الهجوم. ولكن المحسوب جي
 يومه المناسب "حفرًا وتنزياًل" كما يقال. 
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نسبة لمن هم  أيار/ مايو وال بعده. هذا بال  29وبكلمة، حدث َلْبس ما كان  يجب أن يحدث. ال قبل   
 في عداد الحريصين على المقاومة، أما الذين يصيدون في الماء العكر، ففالج ال تعالج. 

 2/6/2022، "21موقع "عربي 
 

 عن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية األردني إلى رام هللا .45
 ماجد عزام 

وغ  مفاجئ  بشكل  رام هللا  في  الثالثاء  الصفدي  أيمن  األردني  الخارجية  وزير  مسبقًا. حّط  معلن  ير 
الماضي،  األحد  المحتلة  بالقدس  اإلسرائيلية  األعالم  مسيرة  مع  لتزامنها  جدًا  الفتة  بدت  الزيارة 

األوضاع  وتجاوز  انفجار  لمنع  والدولية  العربية  والوساطات  المدينة  في  االحتالل  وممارسات  ات 
أيضًا مع قرار الرئيس    والذهاب إلى تصعيد كبير في فلسطين بشكل عام، وكذلك لتزامنها المباشر

الثاني في   محمود عباس تعيين حسين الشيخ أمينًا لسّر منظمة التحرير، وتحّوله عمليًا إلى الرجل 
إلكمال   الختامي  الصحفي  مؤتمره  األردني  الخارجية  وزير  عقد  الفتًا  بدا  حيث  الفلسطينية  القيادة 

 ارجية في السلطة رياض المالكي.وتلخيص الزيارة مع الشيخ نفسه ال مع نظيره حامل حقيبة الخ
تقوية قيادة  يمكن الحديث عن عدة أهداف للزيارة المفاجئة يأتي على رأسها وأهمها ربما إعادة تعويم و 

تم   بعدما  للفلسطينيين  كممثل  عليها  والدولية  العربية  الشرعية  إلسباغ  والسعي  الفلسطينية،  السلطة 
ألسابيع والشهور الماضية، حيث بدت عاجزة ومنفصلة  تهميشها وتجاهلها خالل األسبوع األخير بل ا 

الدفاع عن شعبها بمواجهة عن الواقع وغير قادرة على التأثير في األحداث والتطورات بما في ذلك  
قيادة  مع  العمل  على  والدولية  العربية  الوساطات  انصبت  ولذلك  اإلسرائيلية.  والجرائم  الممارسات 

صعيد حتى في القدس والضفة الغربية في داللة الفتة أيضًا على  حركة حماس بغزة والخارج لمنع الت
ما فيهم حسين الشيخ الذي بات رسميًا  الحال التي وصلتها السلطة بقيادة محمود عباس  ومساعديه ب

 بمثابة النائب والرجل الثاني بعدما عمل في الفترة األخيرة كمساعد وذراع تنفيذي أول له.
أن بما سبق، ال شك  العامة  على صلة  الدبلوماسية  الجهود  السلطة في  أمام سعي أردني إلشراك  نا 

هللا الثاني أثناء وجوده بالعاصمة واشنطن وذلك لمواجهة أزمات المنطقة التي تحدث عنها الملك عبد  
بايدن إلى المنطقة أواخر الشهر الماضي، حيث   على أعتاب الزيارة المرتقبة للرئيس األمريكي جو 

لتقي عباس في بيت لحم والملك األردني وزعماء عرب آخرون بما فيهم عباس  من المفترض أن ي
نفتال اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وربما  الحراك  نفسه،  يهدف  وعليه  بعد،  يحدد  لم  مكان  في  بينيت  ي 

األردني إلى إعطاء السلطة دورًا ومكانًا في تلك الجهود على أمل إبقاء األفق السياسي مفتوحًا ولو  
 ي فلسطين. نظريًا ف
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تقيم لها وزنًا أو قيمة وتكتفي   هنا يجب االنتباه إلى أن إسرائيل تتجاهل السلطة بشكل منهجي وال 
اإلسرائيلية    بلقاءات  الخطط  ضمن  سياسي  أفق  أي  عن  بعيدًا  معها،  واجتماعية  واقتصادية  أمنية 

ن ممكن ـ بينما تتعاطى  المعلنة متعددة المسميات السالم االقتصادي وتقليص الصراع وإدارته بأقل ثم
نظر عن  السلطة إيجابًا مع تلك اللقاءات. وتبدو أحيانًا وكأنها تقبل بوجود بجسدها بحد ذاته بغض ال

كاملة   العتيدة  الدولة  وإقامة  االستقالل  مرحلة  إلى  الفلسطيني  الشعب  بنقل  المتمثل  والهدف  الروح 
ة الالجئين، كما تقول هي نفسها في  مع حل عادل لقضي  1967السيادة ضمن حدود حزيران/ يونيو  

 خطاباتها وأدبياتها. 
ز األردن أيضًا بصفته صاحب الوصاية  إلى ذلك ال تكتفي إسرائيل بتجاهل السلطة فقط، وإنما تتجاو 

على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، حيث تتجاهل تلك الوصاية بشكل منهجي بما في  
و  الواقع،  األمر  لكسر  دور  ذلك سعيها  تحجيم  عبر  الشريف  للحرم  والمكاني  الزماني  التقسيم  فرض 

بإد  المعنية  لألردن"  "التابعة  اإلسالمية  األوقاف  بمساحته  دائرة  والحرم  األقصى  المسجد  شؤون  ارة 
دونمًا بينما وصل األمر برئيس الوزراء اإلسرائيلي بينيت إلى حد التصريح عالنية    144الكلية البالغة  

ومته هي صاحبة السيادة والقرار في الحرم والقدس بشكل عام في إهانة واضحة  وبشكل فّظ أن حك
التاريخي وانتهاك ف الثنائية والدولية ذات  وعلنية لألردن ودوره  والتفاهمات  ّظ لالتفاقيات والمعاهدات 

 الصلة مع إسرائيل.
بالتنسيق مع   فيتمثل  الخارحية األردنية  ثاني األسباب، وكما أعلنت وزارة  الفلسطينية في  أما  القيادة 

في   يقال  أن  يجب  كثير  ثمة كالم  وهنا  الدولي.  العمل  مختلف ساحات  في  الذكر  السالفة  القضايا 
الفلسطيني عن  ج ثمة رغبة لعدم رفع السقف  التنسيق  المطلوب بشكل عام. وفي قصة  العمل  وهر 

سرائيلي وتجاهل تل  نظيره األردني لتفادي إحراج عمان خاصة أن السلطة تتحدث عن اإلرهاب اإل
و  أبيب المواثيق الدولية وضربها عرض الحائط بالوساطات اإلقليمية والدولية، إضافة إلى التهديد ول

االعتراف   سحب  والمتضمنة  سنوات  منذ  الصادرة  المركزي  المجلس  قرارات  بتنفيذ  والنظري  اللفظي 
ي كما قال الرئيس عباس شخصيًا  بإسرائيل ووقف العمل باالتفاقيات معها بما في ذلك التنسيق األمن

 لضيفه األردني.
نكن بمحمود عباس "الثالثاء  ومن هذه الزاوية يمكن فهم اتصال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلي

أيضًا" الذي يأتي في نفس السياق الخاص بإسباغ الشرعية على السلطة وتهدئتها والتأكد من عدم 
ته تفهم  مع  مواقفها  في  بعيدًا  الفلسطيني  ذهابها  الشارع  إرضاء  إلى  أساسًا  الهادفة  النظرية  ديداتها 

 واستعادة مكانتها أمامه. 
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أج في  سبق  أهمية عما  يقل  تعيين حسين  ال  دعم  على  الواضح  األردن  الزيارة حرص  وأهداف  ندة 
القيادة   في  الثاني  الرجل  بمثابة  بات  أنه  يعني  ما  التحرير  منظمة  سّر  أمين  منصب  في  الشيخ 

ية والمرشح األبرز لخالفة محمود عباس، علمًا أن األردن أظهر دائمًا أنه معني بترتيبات الفلسطين 
بالسلطة والمنظمة وتفادي أي هّزات سياسية وأمنية بالضفة الغربية يمكن    الخالفة واالنتقال القيادي

وتطوراتها. الفلسطينية  القضية  مع  المباشر  لتماسه  سلبًا  بها  يتأثر  أن    أن  طبعًا  تؤيد  واضح  عمان 
إلى   الفتقاده  إزعاج  دون  الحالي  النهج  نفس  سيواصل  والذي  والمرّوض،  المنضبط  الشيخ  تعيين 

قبل  شرعية وحيثية عب ولو  المنتخب  بحركة   15اس  التاريخيين  المؤسسين  إلى جيل  والمنتمي  سنة، 
واألجنبية    فتح، ما يعني أنه أي الشيخ سيكون أكثر قابلية للخضوع للوصاية بل الوصايات العربية

 على اختالفها. 
حسي  مع  الختامي  الصحفي  مؤتمره  الصفدي  الخارحية  وزير  عقد  الفتًا  بدا  أيضًا  الصدد  هذا  ن  في 

الحّساس مع   التنسيق  يتولى ملفات  الشيخ  المالكي كون  الشيخ ال مع وزير خارجية السلطة رياض 
نائب أو مساعد له أو حتى وزير    األردن ومصر وإسرائيل وأمريكا وروسيا، بينما يبدو المالكي وكأنه

ث ال نملك ال  دولة في وزارة الخارجية التي يتوالها الشيخ عمليًا مع استخدام المصطلح مجازًا، حي
قادتها  يقّر  باتت سلطة بال سلطة، كما  نفسها  السلطة  بل إن  وزراء وال وزراء دولة وال دولة أصاًل 

ونه إلى تصريح إسرائيلي لمغادرة المقاطعة والسفر ورموزها دائمًا ويحتاج عباس نفسه وبالطبع ما د 
 داخل فلسطين وخارجها. 

لالستفسار   األردن  سعي  تجاهل  كذلك  يمكن  في ال  المرتقب  الحكومي  التغيير  وحيثيات  أنباء  عن 
السلطة، واالطمئنان أيضًا أنه لن تكون له تبعات سلبية، ويأتي في نفس السياق المتفق عليه لترتيب 

فيما يخص الزيارة، لم يكن غريبًا أبدًا اصطحاب وزير    يادي ضمن نفس النهج الحالي.االنتقال الق 
المخابرا لمدير  األردني  للسياسات  الخارجية  األمني  الطابع  على  تأكيد  في  حسني  أحمد  اللواء  ت 

بة  في األخير وباختصار، يبدو أننا ورغم النوايا الطي العربية بشكل عام تحديدًا في سياقها الفلسطيني.
أمام نفس النهج العربي التقليدي شكاًل ومضمونًا ولمواجهة السياسات اإلسرائيلية وحتى الفراغ الناجم  

ء األمريكي نحتاج بالضرورة إلى عمل عربي مختلف جذريًا بعيدًا عن الذهنية االستبدادية  عن االنكفا
 واألمنية. 

ت مسيرة األعالم يتضمن بالضرورة  وفلسطينيًا مثال نحتاج إلى تغيير كبير خاصة بعد دروس ودالال
قيادة شرعية   تنبثق عنها  الكاملة بحيث  االنتخابية  الحزمة  وإجراء  االنقسام  تأخذ على  إنهاء  منتخبة 

السلمية   الشعبية  المقاومة  وخيار  متماسكة  وطنية  استراتيجية  وفق  إسرائيل  مع  الصراع  إدارة  عاتقها 
ي الضعف واالستسالم ـ واالشتباك مع االحتالل والتصدي إلظهار المظلومية الفلسطينية ـ التي ال تعن 
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ونظام الفصل العنصري الموصوف الذي  لمخططاته واالستفادة من التقارير الدولية المدينة إلسرائيل  
تمارسه ضد الشعب الفلسطيني إلعادة فرض القضية على األجندة اإلقليمية والدولية ودعم أو على  

 لنيل حقوقه الوطنية في السيادة واالستقالل وتقرير المصير. األقل تفهم مقاومته المشروعة 
 2/6/2022، "21موقع "عربي 

 
 األسبق: إسرائيل تتقدم نحو التدمير الذاتي رئيس الموساد  .46

 أرئيل كهانا وتمير موراغ 
الذاتي" التدمير  آلية  تفعيل  إسرائيل  دولة  تمير  "اختارت  األسبق،  الموساد  رئيس  أمس  قال  هكذا   ،

“من معرفتي لمئير    ي محاضرة لكلية نتانيا على ما يجري في الكنيست في الفترة األخيرة.باردو، ف
وكنت نائبه لست سنوات، كان سيصادق على العنوان الذي اخترته لهذه المحاضرة”، داغان الراحل،  

 أضاف رئيس الموساد األسبق.
كل شيء مكشوف   –رية عالمية  “توقفوا رجاء قبل فوات األوان. لم نتعلم شيئًا. فعندما نعيش في ق

م نتعلم شيئًا؟ أقيمت  والكل يشاهد ما يجري هنا. هل نحن مستعدون لقراءة العنوان على الحائط؟ أل
هنا دولة ضد كل االحتماالت، في ظل حرب ال تتوقف ضد أولئك الذين لم يسلموا بوجودنا”، قال 

 باردو.
“الدولة غنية ومي  السابق، فإن  المسؤول  سورة: تكنولوجيا عليا، زراعة، طب وغيرها. وعلى حد قول 

لضر  والساعون  تنقض،  لم  المخاطر  ونازفة.  ممزقة  الدولة  بعد  ولكن  المناسبة.  اللحظة  ينتظرون  نا 
قليل، ستعمل آلية اإلبادة الذاتية، الكراهية المتبادلة. إسرائيل بعد أربع معارك انتخابات في غضون  

األغل نالت  مركبة،  حكومة  أقامت  مع  سنتين  اللحظة  هذه  حتى  الكنيست.  في  لم 58بية  طالما   ،
 تستبدل، هذه حكومة إسرائيل”.

سبق بأن “الحزب واالئتالف السابق الذي أطيح به يرفض االعتراف بالنتيجة  ادعى رئيس الموساد األ
بهذه   اعترف  ال  بأني  قول  هذا  األهمية،  عديم  مشهدًا  ليس  هذا  بلقبه.  الوزراء  رئيس  إلى  والتوجه 

ومة، وال بشرعيتها وصالحياتها. هذا ليس صراعًا بين األشخاص، هذا قول لزعيم مع عشرات الحك
الك في  فرفض المقاعد  هذه.  بصفته  للقانون  المعارضة  مقاطعة  هي  أخرى  مرفوضة  ظاهرة  نيست. 

 القوانين لمجرد أن الحكومة هي التي طرحتها على الكنيست، مرفوض من أساسه.
 مسيرة في عالمة استفهام 

ال يحتمل أن تمنع المعارضة إجازة القوانين. فمفهوم سياسي يجعل له هدفًا شل كل عمل الحكومة، “
في  ال   باردو  أشار  أساسه”،  على  الديمقراطي  النظام  يقوم  الذي  االجتماعي  العقد  قواعد  يجتاز 
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بانعدا   المحاضرة. يتميز  اإلسرائيلي  “الخطاب  إن  األسبق  الموساد  رئيس  قال  ذلك،  إلى  م  إضافة 
  بالنسبة لـ”يوم القدس”، سأل باردو: “هل   التسامح وبالعنف اللفظي تجاه كل من يفكر بشكل مختلف”.

ستسمح   كانت  إذا  ما  وضع  تقديرات  طويلة  أسابيع  مدى  على  تجري  الحكومة  بأن  أنفسنا  نصدق 
 بمسيرة في عاصمتها؟ هل يمكن لهذا السؤال أن يطرح في لندن أو في باريس أو واشنطن؟ 

 2/6/2022ل اليوم إسرائي
 2022/ 2/6القدس العربي، لندن، 

 
 الحرب األهلية أصبحت "هنا" .47

 تسفي برئيل 
دينيا، مرتبطا    –زال االشتعال الذي أغرق شوارع القدس يعتبر في نظر المتفائلين صراعا قوميا  ما  

قدس  بتواريخ هدف محددة ومواقع محددة. باإلجمال، يجب أن نجتاز بسالم هذه األيام. أي ملء ال
أدب  بآالف الجنود ورجال الشرطة المسلحين بالقدر المناسب من العدائية وتحذير حماس والتحدث ب

مع رؤساء الوسط العربي واألردن واألوقاف اإلسالمية، وسيناريوهات الرعب يمكن حفظها في الدرج  
 حتى الموعد المقدس القادم. 

فقط قمنا بتحييد ايتمار بن غفير وقمنا  الساذجون من بينهم يفضلون النظر في الميكروسكوب. اذا  
الفيروس   هذا  السيطرة على  فيمكن  تنظيم الهافا  كالعادة. بتصفية  السير  والحياة ستواصل  المفترس 

حقيقة، يقولون، باإلجمال كانت هناك عدة احتكاكات، القليل من الضرب، عدد من المصابين، لكن  
 لم يتم إطالق أي صاروخ ولم يقتل أحد.

لفيروس نما على ارضية خصبة تنشر الوباء. وما حدث بالفعل في القدس هو استمرارية،  لكن هذا ا
م يصل الى الذروة، لعملية التي في دول اخرى وفي زمن آخر ولدت حروبا أهلية. ليس  حتى اآلن ل

لّي األذرع الديني أو الطائفي بين اليهود والعرب سوى عرض التسخين قبل المواجهة العنيفة، التي  
المحالت    يتم ومهاجمة  الفلسطينيين  انظار  امام  اسرائيل  علم  رفع  انفسهم.  اليهود  بين  طبخها، 

طينية باسلوب "ليلة البلور" والهتافات المعادية مثل "الموت للعرب" و"سنحرق قريتكم"، كل ذلك  الفلس
سيأتي   اليوم،  وبحق  الغد،  وفي  الهدف  هم  العرب  اآلن  للمشاغبين.  الحقيقية  الرسالة  دور  يخفف 

وا ماذا يعني اليهود الجيدين، المتوارعين، اليساريين، الذين يكرهون بيبي، األشكناز، الخونة الذين نس
 أن تكون صهيونيا، الذين يكرهون الدولة ولم يوافقوا على لف أنفسهم بعلم اسرائيل. 

يد، "األسوأ كانت النظرات الوحشية لكارهي االعالم موجهة لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ويئير لب 
"ال النازيين" باللغة الواضحة للحاخام مئير مزوز، وكانت موجهة أيضًا لحكومة  خونة" وكل من  من 
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هو ليس يمينا نقيا. تم تشبيه لف النفس بعلم اسرائيل بارتداء الزي الرسمي للحرب من قبل مليشيات  
فرق   مع  واألبيض  األزرق  باللون  كالن  كلوس  كو  المطلقة.  الحقيقة  التنظيم تحتكر  عن  واحد 

يجب إبادتهم،    األصلي، هم ال يكتفون باعتبار الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام أعداء
أن   يستحقون  ال  الذين  واليهود  المخلصين  اليهود  بين  التمييز  اجل  من  العرب  يستخدمون  هم  بل 

 يعيشوا هنا. 
القومية، أو األسلوب الحقير الذي   لكن من يحملون العلم ال يكتفون بالتفوق اليهودي الرسمي لقانون 

لمذنبين في كونهم جزءا من االئتالف،  جعل العربي مواطنا يمكن تحمله. حسب رأيهم، العرب ليسوا ا
" "هل  12بل اليهود الذين اعطوهم هذه المكانة هم المسؤولون الذين يجب شنقهم. عندما سألت "القناة  

ظهر وكأن السؤال يتعلق بشراكة راعم في االئتالف.    تؤمن بأن الحكومة تستند الى مؤيدي اإلرهاب"،
بنيامين   تعريف  حسب  خطأ.  هم هذا  اإلرهابيين  فإن  يترأسونها،  التي  واحزابهم  غبير  وبن  نتنياهو 

العرب انفسهم، في حين أن من يؤيدون اإلرهاب في الحكومة هم اليهود الذين يتعاونون معهم. هكذا  
أعما شرعنة  على  تعمل  رواية  الفصل يخلقون  قواعد  يخرقون  زعماء  وضد  يهود  ضد  العنف  ل 

 العنصري.
س آالف الراقصين باألعالم، المنتشين، في التعريف الضيق "مليشيا". ألنه  مع ذلك، يجب أن ال نحب 

عندما نفس القناة تبشر بأنه حسب االستطالع الذي اجرته فان "كتلة نتنياهو" يمكن أن تحصل على  
ن االمر يتعلق بحوالي نصف سكان اسرائيل. هنا يتبخر التمييز القديم  مقعدًا، فان ذلك يعني أ   59

اليمين   اليمين  بين  فان  الحالي  االئتالف  في  ايضا  ألنه  والعلمانيين.  المتدينين  وبين  واليسار 
والصهيونية الدينية موجودان بصورة كبيرة. جدار الفصل يمر بين "كتلة نتنياهو"، وهو مفهوم يذكر بـ 

الوط ال"الكتلة  اعداء  الى  اإلشارة بوضوح  يمكن  تبقى. هكذا  ما  وبين كل  لبنيتو موسوليني،  علم نية" 
 بدون أي فروق دقيقة أو تعرج. اآلن ال يوجد أمامنا إال اإلعالن عن افتتاح موسم الصيد.

 "هآرتس" 
 2/6/2022األيام، رام هللا، 
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