
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 وليست زيارة وهي مقدمة لحرب دينية  أبو ردينة: اقتحامات األقصى اليومية أصبحت غزوا  

 مخطط احتاللي جديد لمستعمرة جديدة على أراضي الولجة وبتير 

 رس": الصراع على خالفة عباس وراء أنباء تدهور صحته ـ"قدس ب مصادر ل

 حزب هللا يلوح باستهداف منصة الغاز اإلسرائيلية 

 فينا وظم  لدفع رواتب اضطررنا لالستدانةأسر جديدة لبرنامج الكوبونات..  م  األونروا: وقف ض

ــتالف ــوميالح االئــ ــي تمريــــ  كــ ــ  فــ  ريفشــ
ــان"تطبيـــــــ  ــى ق القـــــ ــرائيلي علـــــ ون اإلســـــ

 الغربية"  الضفة المستوطنين في
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 الغربية"   الضفة   المستوطنين في ون اإلسرائيلي على  ق القان "تطبي يفش  في تمرير    كومي الح   االئتالف  .1
قانون األبارتها  تمرير  القانون  فشل االئتالف اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، في  الذي يقضي بسريان  يد 

الضفة   في  المستوطنين  على  األغلبية  اإلسرائيلي  حشد  في  فشلها  ظل  في  وذلك  المحتلة،  الغربية 
 للتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم )القائمة الموحدة(.

وتغيبوا عن    اب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب "ميرتس" من الجلسةوفي أعق
الفص نظام  يرسخ  الذي  القانون  معارضة  عن  وامتنعوا  الغربية التصويت  الضفة  في  العنصري  ل 

 المحتلة.
كما انسحبت عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن االئتالف، عيديت سيلمان، من الهيئة  

اليوم في محالع أكدت  قد  كانت  بأنها  التصويت، علما  وتغّيبت عن  للكنيست  داخلية مع  امة  ادثات 
 مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون. 

عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي   58من أعضاء كتل االئتالف، فيما عارضه    52وأيد القانون  
القانون   اليمين في المعارضة دعم هذا  من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب 

 الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة. الذي مدد "أحكام الطوارئ" في
االئتالف اإلسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة في  وكان  

متان   الكنيست  عضو  تعيين  إعادة  مع  واحدة  حزمة  للتصويت ضمن  طرحه  عبر  وذلك  الحكومة، 
 كاهانا وزيًرا لألديان. 

ب ذلك  أفجاء  ما  )واينت( فيحسب  أحرونوت"  "يديعون  اإللكتروني لصحيفة  الموقع  وقت سابق،    اد 
سيلمان، على   لوضع  محاولة  في  االئتالف،  كتل  قادة  بتوافق  اتخذ  القرار  بأن  وأفاد  اإلثنين،  مساء 
المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خالل التلويح بفصلها من حزب "يمينا" األمر الذي يمنعها 

 الترشح للكنيست مرة أخرى.من 
 6/6/2022، 48عرب 

 
 أبو ردينة: اقتحامات األقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة وهي مقدمة لحرب دينية  .2

ن  الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن االقتحامات اليومية للمتطرفي   السلطة  قال الناطق باسم رئاسة:  رام هللا
وأكد   مدانة.، أصبحت غزوا وليست زيارة، وهي مرفوضة و اليهود للمسجد األقصى المبارك وباحاته

أبو ردينة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد األقصى، محذرا من أن 
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ت إسرائيل  وشدد على أن محاوال استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية ال تبقي وال تذر.
والق التاريخي  الواقع  الزمانيلتغيير  تقسيمه  تكريس  عبر  القائم،  مكانيا،   انوني  تقسيمه  طريق  على 

ودعا الناطق باسم الرئاسة، اإلدارة األميركية، إلى تحمل مسؤولياتها    مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.
 فوات األوان.وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد األقصى قبل 

 6/6/2022طينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 مصادر لـ"قدس برس": الصراع على خالفة عباس وراء أنباء تدهور صحته  .3
محمود  :  رام هللا الفلسطينية  السلطة  رئيس  أن  االثنين،  يوم  برس"،  لـ"قدس  خاصة  مصادر  كشفت 

فتح"  ورغم مسارعة عدد من قيادات حركة "  ل المطلوب.عباس، لم يعد قادًرا على القيام بمهامه بالشك
بعد  لنفي ما نشر من معلومات عن ت بإرهاق  المصادر أكدت إصابته  دهور صحة عباس، إال أن 

ليومين   الرئيس  أبعد  مما  الصفدي،  أيمن  األردني  الخارجية  وزير  األقل    -زيارة  مقر    -على  عن 
دون من جهة أخرى، أكد شهود عيان أنهم يشاه  غربية.الرئاسة )المقاطعة( في رام هللا وسط الضفة ال

ا من بيته إلى مقر الرئاسة "وسط حراسة أمنية مشددة جًدا"، موكب  الرئيس عباس وهو يتحرك يوميً 
 وكالهما يقعان في مدينة البيرة.

إال أنها    -وإن كان جزء منها صحيًحا    -وأوضحت المصادر لـ"قدس برس" أن قضية مرض الرئيس  
الداخلتندرج   والخالفات  العنيفة  "المناكفات  إطار  واالنقسام في  فتح"،  تعيشها حركة  التي  العميقة    ية 

الحاد الذي يسود اللجنة المركزية للحركة، والذي امتد ليطال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خاصة  
لت التنفيذية"، ما يرشحه  اللجنة  "أمين سر  الشيخ في منصب  تعيين عباس لحسين  ولي منصب  بعد 

 الرئاسة حال غياب عباس ألي ظرف.
ه، كان عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد اإلله األتيرة، قد ادعى أن "اإلشاعات المنتشرة  ور بد  

ترويج   عبر  الداخلية  الساحة  إرباك  في  ترغب  جهات  فهناك  الداخلي،  الوضع  زعزعة  منها  يراد 
ددت المصادر  التي تحدثت لـ "قدس برس" على وش  إشاعات تتعلق بصحة الرئيس" على حد تعبيره.

كة "فتح" و"منظمة التحرير" وراء نشر أخبار تتعلق  ن المؤشرات تفيد بوقوف قيادات "وازنة" من حر أ
عباس. قاصمة"    بتردي صحة  الجديد شكل "ضربة  منصبه  في  الشيخ  تعيين حسين  أن  وأوضحت 

 عتالء كرسي الرئاسة عقب وفاة عباس. لهذه القيادات، ما سد الطريق أمام فرصها بالصعود وا 
 6/6/2022 ،قدس برس
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 من العقاب "إسرائي "من دماء أبنائنا وأرضنا نتيجة إفالت  ا  غالي ا  اشتية: دفعنا ثمن .4

باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات  :  رام هللا طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي، 
الكيل   سياسة  بوقف  وجرائكفيلة  انتهاكاتها  على  االحتالل  دولة  ومعاقبة  وخروقاتها  بمكيالين  مها 

ردعه يضمن  بما  الدولي،  للقانون  فلسطين  الصارخة  دولة  ألرض  احتاللها  إنهاء  على  وإجبارها  ا 
، يوم اإلثنين، "لم يكن لهذا 161وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم    بعاصمتها القدس.

نهائه، هذا الصمت تمت محاسبته على انتهاكاته، ولو توفرت إرادة دولية إل االحتالل أن يستمر لو  
ب، دفعنا وندفع ثمنه غاليا من دمائنا وأرضنا ومن حاضرنا  وهذا التغاضي وهذا اإلفالت من العقا

مستقبلنا". ظل   ومن  في  وحمايتهم،  عنهم  الدفاع  إلى  األطفال،  بحقوق  المختصة  المنظمات  ودعا 
 حتالل بقتلهم واعتقالهم وترويعهم وانتهاك حرياتهم.استمرار جنود اال

 6/6/2022ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الوك
 

 أبو هولي: نرفض تقاسم وتوزيع صالحيات ومهام "األونروا" بين المنظمات الدولية  .5
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو  :  رام هللا

المخولة بتقديم خدمات اإلغاثة والتشغيل لالجئين الفلسطينيين    هولي أن "األونروا" هي الجهة الوحيدة
بالقرار   لها  الممنوح  التفويض  بي 302وفق  ومهامها  وتوزيع صالحياتها  تقاسم  رافضا  المنظمات ،  ن 

وشدد أبو هولي، خالل لقائه يوم اإلثنين مع    الدولية تحت عناوين الشراكات والتآزر مع "األونروا". 
ين عن اتحاد  التنفيذي للجان الشعبية للخدمات في المحافظات الشمالية وممثل  رئيس وأعضاء المكتب 

فريغها من جوهرها كشاهد  العاملين في "األونروا"، على ضرورة العمل على حمايتها من محاوالت ت
سياسي على قضية الالجئين تجسد المسؤولية الدولية تجاه الالجئين، وكمؤسسة أممية تقدم خدمات  

جئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خالل عودتهم إلى ديارهم طبقا  إنسانية لال
 .194لما ورد في القرار 

ال مفوض العام لألونروا بما يتعلق بزيادة الشراكات داخل من جهتهم، رفض المجتمعون تصريحات 
اجع عن هذه التصريحات  منظومة األمم المتحدة وتقديم الخدمات نيابة عن "األونروا"، وطالبوه بالتر 

واتفق المجتمعون على تشكيل خلية أزمة تضم    لما تحمله من مخاطر تمس تفويض عمل "األونروا".
والمكتب   الالجئين،  شؤون  لتنسيق  دائرة  "األونروا"  في  العاملين  واتحاد  الشعبية،  للجان  التنفيذي 

 المواقف والخطوات المقبلة. 
 6/6/2022ة )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
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 مؤسسة حقوقية فلسطينية تطالب محاكم غزة بوقف إصدار أحكام اإلعدام  .6
قف فورًا عن إصدار أحكام إعدام وعدم  طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية المحاكم في غزة بالتو :  غزة

الفلسطينية. التشريعية  المنظومة  من  إللغائها  تمهيدًا  السابقة،  األحكام  "ال  تنفيذ  مركز  ميزان  ودعا 
إلنسان" )منظمة مجتمع مدني في غزة( في بيان تلقته "قدس برس" اليوم االثنين، إلى "إيجاد لحقوق ا

فلسطي دولة  التزامات  تحترم  أخرى  الجرائم  عقوبات  من  الحد  في  نجاعًة  أكثر  وتكون  القانونية،  ن 
 الخطيرة" على حد تعبير البيان.

 6/6/2022، قدس برس
 

 الخلي بء األسعار نية تعتق  محتجين على غالاألجهزة األمنية الفلسطي .7
الفلسطينية  :  رويترز األهلية  المنظمات  شبكة  الفلسطينية    -االثنين-قالت  األمن  أجهزة  اعتقلت إن 

 عددا من المشاركين في االحتجاجات التي شهدتها مدينة الخليل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
عتصام السلمي المطلبي  األجهزة األمنية الفلسطينية بفض اال   قيام  -في بيان لها-واستنكرت الشبكة  

الغربية. الضفة  في  الخليل  مدينة  وسط  نظم  الذي  األسعار  لغالء  إن   وقالت   رفضا  رويترز  وكالة 
الفلسطينية ومن ضمنهم أفراد شرطة مكافحة الشغب انتشروا في  عشرات من أفراد األجهزة األمنية 

المظاهرة وسط الذي شهد  الخليل.  المكان  عدد   مدينة  إن  العدالة  أجل  من  محامون  منظمة  وقالت 
صام السلمي في الخليل  النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين تم احتجازهم على خلفية االعت

 أشخاص.  8بلغ 
 6/6/2022الجزيرة.نت، 

 
 العدو  غير جاهز .. قريبا   تبادل  ال صفقة "األخبار": .8

المقاومة الفلسطينية األنباء التي تحّدثت عن قرب تنفيذ  قيادي في  نفى مصدر  :  رجب المدهون -غزة 
هذا   تعّثر  ُمرجعًا  مصرية،  برعاية  العدو  مع  أسرى  تبادل  ثماني  صفقة  اكتمال  اقتراب  مع  الملّف 

الثمن  دْفع  تريد  »ال  التي  االحتالل  حكومة  موقف  إلى  اإلسرائيليين،  الجنود  أْسر  على  سنوات 
سب المصدر الذي تحّدث إلى »األخبار«، فإن الحديث عن هذا الملّف ال  المطلوب للمقاومة«. وبح

لوسطاء، الذين َتقّدموا غير مرة باقتراحات  يغيب عن جميع المباحثات التي ُتجريها قيادة المقاومة مع ا
مستعّدة   غير  االحتالل  حكومة  فإن  الوسيطة،  الجهات  تقدير  بحسب  لكن  الصفقة،  إتمام  لتسهيل 

فاق جديد خالل الفترة الحالية، نتيجة وضعها الهّش على المستوى الداخلي، وتعّرض  للذهاب نحو ات
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يمين أطراف  من  لتهديدات  بينت،  نفتالي  حزب  رئيسها،  في  شريكته  وخاصة  االئتالف،  داخل  ية 
»يمينا«، وزيرة الشؤون الداخلية، إيليت شكيد. ويلفت المصدر إلى أن المقاومة ال تزال ترفض تقديم  

معل ملّف  أّي  حول  واضحة  بإشارات  بعثت  كانت  بأنها  ُمذّكرًا  مقابل،  دون  من  الجنود  حول  ومات 
اإلعالمية، »إاّل أن حكومات االحتالل الضعيفة كانت  األسرى، سواًء عبر الوسطاء أو عبر رسائلها  

الماضية«. السنوات  مدار  على  الصفقة  تنفيذ  عدم  في  بعض    سببًا  تالعب  عن  المصدر  ويكشف 
ب ااألطراف  سجون  في  الفلسطينيين  األسرى  صفقة  عائالت  عن  تتحّدث  أخبار  بّث  عبر  الحتالل، 

أجل جْني أثمان كبيرة من العدو، وهي تسعى    تبادل وشيكة، مؤكدًا أن »المقاومة تخوض معركة من
ألن ُتحّصل ثمنًا ألّي معلومات تتعّلق بأوضاع الجنود بين يديها، وأن جهودها لن تخرج من خالل  

 ، بل ستكون معلومة لألسرى«.  تسريبات 
 7/6/2022، األخبار، بيروت

 
 التحريرنحو  ومنهاجا   يؤمن بالمقاومة دربا   أبيا   هنية: شل ح عاش حرا   .9

هنية إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  العام  ،  أكد  األمين  لوفاة  الثانية  الذكرى  في 
ا الدكتور  فلسطين  في  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  فلسطين  السابق  أن  شّلح  هللا  عبد  رمضان  لمفكر 

تا في  بصمة  لهم  كان  الذين  الكبار  رجاالتها  أحد  العظيم.خسرت  تص  ريخها  في  هنية  ريح  وقال 
في   بصمة  لهم  كان  الذين  الكبار  رجاالتها  من  واحدا  فلسطين  وخسرت  افتقدنا  اإلثنين،  صحفي 

تعداد للتضحية والعطاء، كريم النفس،  تاريخها العظيم، يحمل قلبا عامرا باإليمان وحب الوطن واالس
 د اإلسالمي.عالي الهمة، األخ المجاهد د. رمضان عبد هللا شّلح األمين العام السابق لحركة الجها

وأضاف: رجل سكنت فلسطين في قلبه ووجدانه، عاش حرا أبّيا، يؤمن بالمقاومة دربا ومنهاجا نحو  
والظلم، مردفا االحتالل  واالنعتاق من  الوطن،   التحرير  هّم  تشاركنا  والرفيق،  واألخ  القائد  نعم  فكان 

الج قبلة  القدس  ذاته، وسرنا في درب واحد نحو  النهج  الثورة  وعملنا معا على  هاد والمقاومة عنوان 
 ورمز األحرار على مدى هذا العالم الواسع.

 6/6/2022موقع حركة حماس، 
 

 الهندي: الشعب الفلسطيني حسم خياره بالمقاومة  .10
ر  اأكد  كل ئيس  وّحدت  القدس  سيف  معركة  أّن  الهندي،  محمد  الجهاد  حركة  في  السياسية  لدائرة 

قاومة، وشّدد على أنَّ الشعب الفلسطيني َحَسَم خياره بالمقاومة  الساحات، وأثبتت أّن شعبنا كله مع الم
ا قناة  عبر  حديث  في  الهندي  وأشار  اإلسرائيليين.  دنس  من  والعباد  البالد  لتحرير  ألقصى،  سبياًل 
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وال   واحد  الفلسطيني شعب  الشعب  أّن  معادلة  على  أكدت  القدس  معركة سيف  بأّن  اإلثنين،  مساء 
زاءه، و أّن المعركة هي معركة واحدة مع هذا الكيان وليس هناك معارك يمكن عزل أّي جزٍء من أج 

ال الشعب  كّل  المقاومة  مع  واحد  الشعب  أّن  كانت  القدس  أّن رسالة سيف  وأكد  فلسطيني  منفصلة. 
واحد  الفلسطيني  الشعب  أّن  المعادلة  هذه  أرست  القدس  سيف  "معركة  أّن  بّين  و  واحدة.  والمعركة 

وأنه ال المقاومة  الفلسطيني  خلف  الشعب  وأّن  البعض،  بعضها  العربية عن  الساحات  يمكن فصل   
ّن غزة كانت  معركته واحدة  وأّن البوصلة هي القدس وهي المعادلة التي ال يمكن تجاوزها". وأكد أ

حاضرة في معركة مسيرة األعالم رغم أنها لم تطلق أّي طلقة، مشيًرا إلى أّن التهديد الذي خرج من  
انشغال  غزه كان رسا له و  الدولية  المساندة  يستغل  بأّن االحتالل  الهندي  العدو. وأوضح  لة أرعبت 

 . العالم من أجل تقسيم األقصى زمانيًّا ومكانيًّا
 6/6/2022، فلسطين أون الين

 
 "الديمقراطية" تكشف خيوط ضغوط واشنطن وتعطيلها اجتماع ا لمنظمة التحرير  .11

لتحرير فلسطين إن المعلومات التي كشفت عنها وسائل إعالم عّدة، ومن  قالت الجبهة الديمقراطية  
الفلسطينية، إن "نصائح" أميركية  القاهرية ذات الصلة الوثيقة مع األطراف    بينها صحيفة "الشروق" 
منظمة   في  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  تعطيل  خلف  تقف  التي  هي  رام هللا  في  السلطة  قيادة  إلى 

ية. ونوهت إلى أن دعوة وجهت إلى اجتماع "قيادي" فلسطيني في رام هللا، ُألغيت  التحرير الفلسطين 
من  في اللحظة األخيرة بناًء على طلب من واشنطن، خاصة وأن جدول أعمال االجتماع كان يتض

إعادة النظر بالعالقة مع )إسرائيل(، بما في ذلك سحب االعتراف )أو تعليقه( بها، ووقف التنسيق  
رت الديمقراطية في بيانها، أن واشنطن في اتصاالت مع رام هللا دعت القيادة السياسية  األمني. وذك

ها، يمكن أن تؤدي لألخذ بعين االعتبار األوضاع "الهشة" لحكومة نفتالي بينيت، وأن أية ضغوط علي
)إسرائيل  على  الرد  وعدم  التريث  واشنطن  تفضل  لذلك  نتنياهو،  لعودة  الباب  وفتح  انهيارها،  (  إلى 

 بـ"تصعيد" سياسي فلسطيني. 
 6/6/2022، فلسطين أون الين

 
 الشعبية تنتخب أبو غلمي مسؤوال  لفرعها في السجون  .12

فلسطين :  رام هللا لتحرير  الشعبية  الجبهة  انتخابها    منظمة  -أعلنت  عن  االثنين،  يوم  السجون،  فرع 
وشارك   انتهاء أعمال مؤتمرها الخامس.د أبو غلمي مسؤواًل للفرع، ووليد حناتشة نائًبا له، بعد  عاه

 .2001أبو غلمي في عملية اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي عام 
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نتيجة ظروف األسر وتعقيداته، أنجز    وبحسب بيان للجبهة؛ فإن المؤتمر نظم بعد مدة إعداد طويلة
ب  أعماله  جدول  لخاللها  المقدمة  الوثائق  مناقشة  رأسها  وعلى  إجراء  نجاح،  بعد  وإقرارها  لمؤتمر، 

كما انتِخب أعضاء اللجنة المركزية الفرعية، ولجنة الرقابة الفرعية، وقيادة الفرع،   التعديالت الالزمة.
 للهيئات القيادية المنتخبة الجديدة.وُروعي التمثيل الجغرافي لكل المناطق 

 6/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لضفة باطٌ  ولن يمنح االحتالل شرعية حماس: قانون الطوارئ في ا .13
إلقراره   الصهيوني  "الكنيست"  يسعى  الذي  الطوارئ  بقانون  ُيسمى  لما  رفضها  حماس  حركة  أكدت 

ريح صحفي اإلثنين، إن هذا القانون تشريٌع  ركة في تصوقالت الح  وتنفيذه في الضفة الغربية المحتلة.
أو   أي شرعية  ومستوطنيه  االحتالل  يمنح  ولن  سيادة  باطل،  أو  أمنًا  لهم  يوفر  ولن  قانونية،  صفة 

وأضافت أن هذا التشريع تعبيٌر عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن ُتجّملها محاوالت التخّفي   مزعومة.
ت عنصرية  احتاللية  قوانين  األعراف  خلف  ولكل  الفلسطيني،  شعبنا  لحقوق  صارخًا  انتهاكًا  مّثل 

 والمواثيق الدولية.
 6/6/2022، حماسموقع حركة 

 
 حماس تدشن جدارية لشهداء "برج الشمالي"  .14

دشنت حركة "حماس" في لبنان، األحد، جدارية لشهداء مخيم "برج الشمالي"، الذين قضوا في  :  صور
 ، وفي عدة مواجهات أخرى. 1982ناء االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام  مقاومة االحتالل اإلسرائيلي أث

شهيًدا وشهيدة،   120العمل الجماهيري في حركة "حماس" الجدارية التي حملت أسماء    وافتتحت دائرة
والشهداء". للمقاومة  الوفاء  "يوم  شعار  تحت  بالمخيم،  رئيٍس  شارٍع  في  االفتتاح    وُعلقت  وحضر 

نية، واألحزاب اللبنانية، وأهالي الشهداء، ماس"، وممثلون عن الفصائل الفلسطيقياديون من حركة "ح
 د من الشخصيات الفلسطينية. وعد 

 6/6/2022، قدس برس

 
 استقالة رابع موظف رفيع في مكتب بينيت  .15

قدم متان سيدي، المتحدث باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، استقالته من منصبه اليوم، 
ين. وهذا رابع موظف رفيع في مكتب بينيت الذي يقدم استقالت خالل شهر، بعد استقالة كل من  اإلثن 
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عدة الشخصية،  اسية، شيمريت مئير، ورئيس طاقم الموظفين، تال غان تسفي، والمساالمستشارة السي
 نعومي ساسون.

هذين المنصبين، كما    وعمل سيدي متحدثا باسم وزير التربية والتعليم ووزير األمن عندما تولى بينيت 
 عمل مستشارا لمراقب الدولة، متنياهو أنغلمان. 

 6/6/2022، 48عرب 
 

 إيرانية  "ثأرية"تقيد سفر مواطنيها للخارج تحسبا  لعمليات  "إسرائي " .16
قا أن  أبيب،  تل  في  عليمة  أمنية  مصادر  تدرس كشفت  إسرائيل  في  والجيش  المخابرات  أجهزة  دة 

من السفر إلى الخارج، ليشمل عددًا كبيرًا من دول الشرق األوسط  يينائيلإلسر لتوسيع التحذير المشدد 
اإليراني   العقيد  الغتيال  انتقامًا  الستهدافهم  إيرانية  لمحاوالت  تحسبًا  وذلك  العالم،  دول  من  وغيرها 

»ا الوفاة  وحاالت  خدائي،  وبرنامج  صياد  الثوري«  بـ»الحرس  مرتبطة  إيرانية  لشخصيات  لمشبوهة« 
 نووي. إيران ال

ائيل ترصد »إسر   نإ  للتلفزيون اإلسرائيلي، في نشراتها اإلخبارية،  12وقالت هذه المصادر، وفقًا للقناة  
أن   إلى  معتبرًا  عنها«،  بالمسؤولية  إسرائيل  وتتهم  االغتياالت  سلسلة  من  لالنتقام  إيرانية  مساعي 

لثوري اإليراني يتمثل بسد »الطرفين يخططان للخطوات المقبلة«؛ وقال إن »التحدي الكبير للحرس ا
وإف اإليرانية(  األراضي  على  عمليات  تنفيذ  إلسرائيل  تتيح  )التي  ولكنه الثغرات  العمليات.  هذه  شال 

 معني بالقيام بعمل ينقذ كرامته«. 
 7/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 وزير الدفاع اإلسرائيلي: الخالف مع لبنان بشأن الغاز سُيح  دبلوماسيا   .17

، إن الخالف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز  يوم اإلثنين،  رائيلي بيني غانتسلدفاع اإلسقال وزير ا
لكتلته   تصريحات  في  وأضاف  أميركية.  بوساطة  دبلوماسيًا  سُتحل  مدنية  مسألة  البحرية  الطبيعي 

لب  وبين  بيننا  المفاوضات  إطار  في  حله  سيتم  بالنزاع  يتعلق  ما  »كل  التلفزيون:  نقلها  نان  البرلمانية 
 بوساطة الواليات المتحدة«. 

انت إسرائيل ق نفت في وقت سابق اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر وك
 المتوسط واستبعدت، اليوم )االثنين(، من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخالف. 
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إلى    بعيدة تمامًا عن الواقع«، الفتة  وقالت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية كارين الحرار إن »الرواية اللبنانية
 أنه لم يكن هناك أي تعٍد على اإلطالق من جانب إسرائيل.

هو   هذا  حقيقة،  اإلطالق.  على  المرحلة  هذه  عند  »لسنا  قالت:  البلدين،  بين  التصعيد  فرص  وعن 
أضا لكنها  إجراء«.  أي  يتخذوا  لن  أنهم  أعتقد  يجعلني  الذي  والواقع(  الكالم  )بين  فت: االنفصال 

 وأوصي بأال يحاول أحد مفاجأة إسرائيل«.»إسرائيل تتخذ استعداداتها 
 6/6/2022، الشرق األوسط أونالين

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى من جديد  .18

اليوم صباح  األقصى  المسجد  باحات  المستوطنين  من  مجموعة  قوات   ]أمس[ اقتحمت  حماية  تحت 
الجي  أعلن  فيما  اعتقال  االحتالل،  اإلسرائيلي  الليلة    13ش  الغربية خالل  الضفة  أنحاء  في  "مطلوبا" 

نحو    الماضية. إن  فلسطينية  صحفية  مصادر  األقصى،   170وقالت  المسجد  اقتحموا  مستوطنا 
 االثنين، بينهم الحاخام يهودا غليك. 

شق الجنوبي،  ال-في الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر  هذا وقد اعتقلت قوات االحتالل القيادي
وأظهرت    ونجله، قرب باب حطة إحدى بوابات المسجد األقصى.  الشيخ محمد سالمة حسن، وزوجته

مقاطع فيديو قوات االحتالل تعتدي بعنف على الشيخ سالمة رئيس دار اإلفتاء والبحوث اإلسالمية  
مراكز التوقيف بالمدينة  ته وابنه قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى أحد  التابعة للحركة اإلسالمية، وعلى زوج

 المقدسة.
 6/6/2022.نت، الجزيرة

 
 ديدة على أراضي الولجة وبتير مخطط احتاللي جديد لمستعمرة ج .19

دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، النقاب لـ  "األيام": كشف خليل التفكجي، مدير    -القدس  
ضي الولجة وبتير جنوب مدينة القدس  "األيام" عن مخطط إسرائيلي إلقامة مستعمرة جديدة على أرا

الهيكلي    المحتلة. المخطط  أودعت  لالستيطان  اإلسرائيلية  الفرعية  اللجنة  أن  إلى  التفكجي  وأشار 
رقم   ابن    1/4/401التفصيلي  بطن  )السرج،  باسم  المعروف  الجغرافي  بالموقع  جديدة  لمستعمرة 

  وحدة استيطانية. 560ت لبناء نمادو  205حوروس( من أراضي قرية )الولجة، وبتير( على مساحة  
 



  
 
 
 

 

ص            13   5851 العدد:              6/7/2022 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                      

ا قرية  قبل  وتقع  ما  وحتى  الفلسطينيين،  آالف  ويسكنها  جاال  بيت  قرب  مساحة    1948لولجة  كانت 
 دونم. 18,000أراضي القرية ُتقارب 

 7/6/2022، رام هللا، األيام
 

 دونم شمال الخلي  600االحتالل يخطر باالستيالء على أكثر من  .20
دونم    600اإلسرائيلي، يوم االثنين، إخطاًرا باالستيالء على أكثر من    حتاللسلمت قوات اال:  الخليل

المحتلة. الغربية  الضفة  جنوب  الخليل،  غربي  شمال  "ترقوميا"  بلدة  أراضي  لجنة    من  عضو  وقال 
"قوات االحتالل أخطرت  البلدة سليمان جعافرة، لوسائل إعالم محلية، إن  الدفاع عن األراضي في 

الفل من  الطيبة  سطينيي عدًدا  منطقة  في  والكرمة،  الزيتون  بأشجار  المزروعة  أراضيهم  بإخالء  ن 
وأضاف، أن "مالكي هذه األراضي قدموا إثبات ملكية    المعروفة بالهرش، بدعوى أنها أمالك دولة".

ألراضيهم"، مشيًرا إلى أن "هدف االحتالل من االستيالء على هذه األراضي هو التوسع االستيطاني  
 تيلم ووادورا". وطنتي بين مست

 6/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 202االحتالل اإلسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ .21
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، قرية العراقيب في النقب )جنوب :  النقب المحتل

نة الشعبية للدفاع عن العراقيب،  يس اللجوقال رئ  على التوالي.  202( للمرة الـ48فلسطين المحتلة عام  
خي من  المكونة  القرية  بيوت  هدمت  االحتالل،  داخلية  لوزارة  تابعة  "قوات  إن  مديغم،  أبو  ام،  أحمد 

وأضاف لـ"قدس برس" أن    وشردت عائالت غالبية أفرادها من األطفال والنساء، وتركتهم دون مأوى".
الخيام بواسطة مركبات تابعة لها"، داعيًا فلسطينيي  "قوات االحتالل أخرجت األهالي عنوة، وسحبت  

 وأهالي النقب خاصة، إلى التكاتف مع سكان العراقيب". الداخل عامة، 
 7/6/2022، قدس برس

 
 غزة .. اإلعدام لمتخابر مع االحتالل قدم معلومات عن المقاومة  .22

العسكري في:  غزة القضاء  لهيئة  التابعة  الدائمة  العسكرية  المحكمة  باإلعدام    حكمت  االثنين،  غزة، 
اإلسرائي االحتالل  مع  متخابر  على  "قدس   لي.شنًقا  تلقته  بيان  في  غزة،  في  الداخلية  وزارة  وقالت 

المحكمة العسكرية أصدرت، األحد، حكًما باإلعدام شنًقا حتى الموت على الُمدان )ح. برس"، إن "
أن المدان "ارتبط بأجهزة    ،لعسكريةوبينت المحكمة ا  .، من سكان شمال قطاع غزة1961ر.( مواليد  
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دى  مخابرات االحتالل، وقدم لها معلومات أمنية عن المقاومة الفلسطينية وقياداتها، ومركباتهم، ما أ
بالشعب   اإلضرار  بهدف  تلقاها  مالية  مبالغ  مقابل  وذلك  الشهداء،  من  عدد  وارتقاء  الستهدافهم 

بيان أورد  لما  وفًقا  مقاومته"،  وأمنه  أن    "الداخلية".  الفلسطيني  لفتت  "المحكمة  أن  إلى  البيان  وأشار 
 الحكم على المدان صدر وجاهًيا، وباإلجماع، وخاضع لالستئناف". 

 7/6/2022، قدس برس
 

 تاريخ من الوجود الروحي والسياسي الروسي في القدس كتاب عن  .23
»الوجو   بيروت: كتاب  السياسات«  ودراسة  لألبحاث  العربي  »المركز  عن  حديثًا  الروحي  صدر  د 

تألي المقدسة والشرق األوسط«، من  الروسي في األرض  ليسوفوي والسياسي  نيقواليفيتش  نيقوالي  ف 
وجاء في تقديمه: »هو أول كتاب في التاريخ الروسي يعتمد    حة.صف  768وترجمة مسوح مسوح، في  

القدس في  والروحي  السياسي  الروسي  للوجود  التاريخي  بالتناقض  المتعلقة  الوثائق  والشرق   على 
األوسط، ويسرد بالتفاصيل الدقيقة نشاطات نصف قرن من العمل الدؤوب لرجال الدين الروس لبناء  

ال األراضي  أرثوذكسي في  وبرعاية  وجود  فرديًا حينًا،  كان  الذي  العمل،  هذا  انتظام  ويبحث  مقدسة، 
ذلك كله في: البعثة   أعلى المرجعيات السياسية في اإلمبراطورية الروسية، حينًا آخر، ومن ثم مأسسة

الروحية الروسية إلى القدس؛ )اللجنة الفلسطينية(؛ )اللجنة الفلسطينية( التابعة إلدارة آسيا في وزارة  
الفلسطينية(  الخار  الروسية  )الجمعية  ثم  الفلسطينية(؛ ومن  األرثوذكسية  اإلمبراطورية  )الجمعية  جية؛ 

إلرث الروسي في الشرق األوسط في القرن في ظل الحكم الشيوعي«، كما يتناول الكتاب مصير ا
 العشرين.

 7/6/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 أي تنقيب إسرائيلي بمثابة استفزاز وعدوان د  لبنان يدعو الوسيط األميركي للقدوم ويع .24

قال مكتب رئيس حكومة تصريف األعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، االثنين، إن الرئيس ميشال عون  
هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم  المبعوث األميركي أموس  وافق على دعوة  

وقال مكتب رئيس الحكومة إنه تقرر إجراء اتصاالت مع الدول   الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
بها إسرائيل في   تقوم  البحرية، واعتبار أي أعمال  لبنان بثروته  لتأكيد تمسك  المتحدة  الكبرى واألمم 

قد   ميقاتيوكان    ستفزازًا عدوانيًا يهدد السلم واألمن الدوليْين ويعرقل التفاوض.منطقة المتنازع عليها اال
إن تعدي إسرائيل على ثروة لبنان المائية وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها في منتهى    قال
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وجميع المتحدة  األمم  ودعا  جديدة،  أزمة  تفتعل  أبيب  تل  أن  معتبرا  تدارك   الخطورة،  إلى  المعنيين 
 وضع وإلزام "العدو" اإلسرائيلي بوقف استفزازاته، حسب قوله.ال

 6/6/2022الجزيرة.نت، 
 

 حزب هللا يلوح باستهداف منصة الغاز اإلسرائيلية  .25
اللبناني إن الحزب مستعد التخاذ إجراءات من  قال الشيخ نعيم قاسم نائب األمين العام لحزب هللا 

القوة استخدام  اإل   بينها  التنقيب  إذا ضد عمليات  الحدودية،  البحرية  المناطق  الغاز في  سرائيلية عن 
لبنان. تنتهك حقوق  العمليات  هذه  أن  الحكومة  قاسم    أعلنت  وكالة رويترز -وصرح  مقابلة مع  في 

االثنين لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  اإلسرائيلي    -بمكتبه  إن  اللبنانية  الدولة  تقول  "عندما  قائال 
على   ويعتدي  مياهنا  على  والردع  يعتدي  الضغط  في  بمساهمتنا  نقوم  أن  حاضرون  نحن  نفطنا، 

ف نائب األمين العام لحزب هللا أن "المسألة اآلن  وأضا  واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة".
تتطلب قرارا حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم  

 دولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم ال؟". ال؟ هل حسمت ال
 6/6/2022الجزيرة.نت، 

 
 اح مكتب تمثيلي في ت  أبيبغرفة دبي العالمية تعتزم افتت .26

دبي: أعلنت غرفة دبي أن وحدتها العالمية تخطط الفتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة اإلسرائيلية  
لالستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذه  تل أبيب ليكون بوابة  

االقت الشراكة  التفاقية  سريعة  ترجمة  وإسرائيل. الخطوة  اإلمارات  مؤخرًا  وقعتها  التي  الشاملة    صادية 
وجاء اإلعالن عن ذلك خالل اجتماع عقد مؤخرًا في مقر الغرفة حضره حمد مبارك بوعميم مدير  

إسرائيل  ع حايك سفير  وأمير  اإلسرائيلية،  والصناعة  االقتصاد  وزيرة  باربيفاي  وأورنا  دبي،  ام غرف 
المسؤولين ومديري اإلدارات المعنية لدى الطرفين وذلك لبحث آفاق    لدى الدولة اإلماراتية، وعدد من 
أساسية من ركائز  إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة    بوعميم،  وأشار  التعاون والشراكات االقتصادية.

شركاء تجاريين    10التعاون االقتصادي بين دبي وإسرائيل متوقعًا أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم  
سنوات قليلة خصوصًا أن غرفة دبي العالمية ضمن استراتيجيتها قد حددت السوق لدبي في غضون  

مكتبها الجديد على تحقيق  سوقًا ذات أولوية تجارية لدبي وستعمل من خالل    30اإلسرائيلية ضمن الـ
 أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية. 

 7/6/2022، لندن، الشرق األوسط
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 يخ إسرائيلية جنوب دمشق الدفاعات الجوية السورية تعترض صوار  .27
دون   دمشق،  جنوب  في  إسرائيلية  صواريخ  االثنين،  السورية،  الجوية  الدفاعات  اعترضت  بيروت: 

الرسمية »سانا«. اإلبالغ عن وقوع إصابات، وفق   السورية  األنباء  لوكالة  أفاد مصدر عسكري    ما 
العدو اإلسرائيلي عدوان العسكري قوله: »نفذ  المصدر  الجوالن  ونقلت »سانا« عن  اتجاه  ًا جويًا من 

الدفاعات الجوية السورية   النقاط جنوب مدينة دمشق«، مضيفة أن  السوري المحتل مستهدفًا بعض 
م و»أسقطت  للصواريخ  على   عظمها«.تصدت  اقتصرت  الخسائر  أن  إلى  السورية  الوكالة  وأشارت 

د   الماديات. السورية  العاصمة  في  الفرنسية  الصحافة  وكالة  مراسل  أصوات وأفاد  سمع  بأنه  مشق 
 انفجارات قوية مساًء.

 6/6/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 عبد اللهيان: إيران ستواص  دعم المقاومة والشعب الفلسطيني للتحرير  .28
أّكد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان، اإلثنين، أّن بالده لن تتراجع عن حقوقها، ال  

القضية   في  وال  المفاوضات،  بقادة  في  اجتماعه  وخالل  الفلسطيني.  الشعب  عن  دفاًعا  الفلسطينية 
اإلسال "الجمهورية  اللهيان:  قال عبد  ولبنانية،  فلسطينية  مقاومة  إيران وممثلين عن حركات  في  مية 

طهران   أّن  على  وشّدد  المبدئية".  مواقفها  عن  تتراجع  لن  لها،  تتعرض  التي  الضغوط  كّل  ورغم 
ونض المقاومة  دعم  البلدان  "ستواصل  "تطبيع  أّن  معتبًرا  التحرير"،  أجل  من  الفلسطيني  الشعب  ال 

على فعلتها". وأّكد عبد اإلسالمية عالقاتها مع الكيان الصهيوني، خيانة لفلسطين، وهذه الدول ستندم 
السكان   بين  استفتاء  وإجراء  الالجئين  عودة  هو  الفلسطينية  للقضية  األساسي  "الحل  أّن  اللهيان 

 ه األرض".األصليين لهذ 
 6/6/2022، فلسطين أون الين

 
 : محاوالت إيرانية إلطالق هجمات بطائرات ُمسيرة ضد أهداف إسرائيلية العبرية "11"كان  .29

أشار تقرير إسرائيلي إلى "مخاوف" لدى مسؤولين في أجهزة األمن اإلسرائيلية من  :  مجادلةمحمود  
لها ضباط وعلم اغتيال تعرض  التقارير حو عمليات  "يعزز رغبة  تواتر  قد  الذي  األمر  إيرانيين،  اء 
إسرائيلية". أهداف  عمليات ضد  وإطالق  االنتقام  في  البث    إيران  هيئة  أوردت  ما  بحسب  ذلك  جاء 

)"كان  ا لتنفيذ  11إلسرائيلي  إيرانية  محاوالت  "ترصد  أبيب  تل  أن  القناة  وأضافت  اإلثنين؛  مساء   ،)"
" مسؤولية إسرائيل  11وذكرت "كان    إسرائيلية".  عمليات خطف وهجمات بطائرات ُمسّيرة ضد أهداف
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الفت خالل  اإليراني،  الثوري"  "الحرس  في  وضباط  علماء  استهدفت  التي  العمليات"  "بعض  رة  عن 
 الماضية، مؤكدة ما ورد في "تقارير أجنبية". 

 6/6/2022، 48عرب 

 
 ع رواتب موظفينا اضطررنا لالستدانة لدف.. أسر جديدة لبرنامج الكوبوناتم  وقف ض :األونروا .30

أبو    عدنان  بغزة،  "أونروا"  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  اإلعالمي  المستشار  أكد 
الوكالة أن  خالل   حسنة،   وذكر  الموظفين.  رواتب  لدفع  استدانت  الشهر  وهذا  مالية،  أزمة  تعيش 

كوبونات" متوقف حتى  يوم اإلثنين، أن ضم أسر جديدة لبرنامج "التصريح إذاعي لـ"صوت األقصى"،  
اللحظة، منوًها إلى أنه ال يمكن زيادة أعداد المستفيدين إال من خالل عملية استبدال؛ ألنه ال يوجد  

" طفاًل  لدى  تنجب  التي  المستفيدة  "العائالت  إن  وقال:  اآلالف.  عشرات  يستوعب  تمويل  األونروا" 
جة لمعلومات من الجهات المختصة حتى  جديدًا، يتم إضافته في السلة الغذائية"، متابًعا: "نحن بحا

  نحدد من يستحق هذه الكوبونة.. نريد أن نتعاون في إطار تفاهم مشترك حتى نحل هذه القضية". 
وختم تصريحاته قائال: "نعمل في حدود ما هو متوفر وهناك جهود كبرى تبذلها األونروا لتأمين السلة  

 الغذائية".
 6/6/2022، فلسطين أون الين

 
 تعاون بين "األونروا" والمجلس الثقافي البريطاني لدعم الجئي فلسطين من الطلبة  اتفاقية .31

وقعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، اليوم اإلثنين، اتفاقية تعاون مع المجلس  
 الثقافي البريطاني، في العاصمة األردنية عمان، لدعم الجئي فلسطين من الطلبة.

لد، والمفوض العام لألونروا ية الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني سكوت ماكدوناووقع االتفاق 
 فيليب الزاريني. 

وتعتبر االتفاقية إقرارا بأهمية الشراكة التي استمرت عقدا من الزمن، والتي تتيح تعزيز برنامج الوكالة 
 ي المنطقة.التعليمي الذي يخدم أكثر من نصف مليون طالب من الجئي فلسطين ف

فازت  الماضيين،  العامين  "خالل  الزاريني:  الدولية   80  وقال  المدرسة  بجائزة  لألونروا  تابعة  مدرسة 
 للمجلس الثقافي البريطاني، كما فازت العديد من المدارس األخرى قبل ذلك بسنوات".
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يمكن أن تستفيد وأضاف: "تفخر الوكالة بطلبتها وبكادرها التعليمي في كافة أرجاء المنطقة، والذين  
 ". ذه االتفاقيةمهاراتهم وموهبتهم وتفكيرهم النقدي من ه

قد كانت هذه الشراكة الطويلة األمد ضرورية لخلق فرص التطوير التعليمي  بدوره، قال ماكدونالد: "ل
إلى  الوصول  إمكانيات  وتوفير  تجهيز  الضروري  من  التغير،  سريع  عالم  وفي  للشباب،  والمهني 

 التكيف".التطور والنمو و 
 6/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 .. قب  فوات األوان  الوحدة .. الوحدة .. الوحدة .32

 هاني المصري 
قد يبدو الحديث أو الكتابة عن الوحدة بين مكونات الحركة الوطنية داخل منظمة التحرير وخارجها،  

نقسام وتفاقمه، وإزالة ملف المصالحة من جدول استمرار اال وتحديًدا بين حركتي فتح وحماس، بعد  
مبادرات،  وال  حوارات  وال  اتصاالت  توجد  ال  حيث  اليقظة؛  أحالم  أو  السذاجة  من  نوًعا  األعمال؛ 
الفصائل وعدد محدود من  المتمثلة في دعوة ممثلي  بعد محطتها األولى  توقفت  الجزائرية  فالمبادرة 

 الشخصيات المستقلة. 
لى خض ملف الوحدة مجدًدا عسى أن ينتج حليًبا، انطالًقا من قناعة عميقة لم  زمت أمري علكنني ع

تهتز، بل ازدادت رسوًخا بأن الوحدة ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات، وهي طريق االنتصار  
ظل  ألي حركة تحرر وطني، فال تحرر وطنًيا ديمقراطًيا وال استقالل وطنًيا وال عودة أو مساواة في  

 م. االنقسا
من   الماضَيْين  العاَمْين  طوال  ما جرى  مستحياًل؛  هدًفا  وليست  ممكنة  الوحدة  بأن  األمل  يعطي  ما 
العدوانية   ومخططاته  االحتالل  مواجهة  في  موحٌد  الشعَب  أّن  أخرى  مرة  أثبتت  وتطوراٍت  أحداٍث 

والمقدسا والحجر  والشجر  البشر  على  واعتداءاته  االستيطانية  خصوًصا  واالستعمارية  المسجد  ت، 
في   والمسلحة  الشعبية  المقاومة  وموجات  والقدس،  األقصى  هبات  في  جليًّا  ظهر  كما  األقصى، 

 مختلف أرض فلسطين، وفي الوحدة الميدانية التي تجّلت في أبهى صورة في مخيم جنين الملهم. 
لمخ الكامل  التنكر  يكون  أن  أمل  على  الوحدة،  ملف  وإحياء  الكرة  إعادة  من  بد  الحقوق ال    تلف 

بالجحيم؛ وفر أرًضا  الفلسطينيين أشبه  التسوية بكل أشكالها، وفرض حياة على  الفلسطينية ورفض 
صلبة تعطي مبرًرا إلعادة العمل لتوحيد الفلسطينيين، وإعادة بناء وإحياء إطارهم التمثيلي وحركتهم  

فه بأسوأ أشكال  ذي يمكن وصالسياسية، على الرغم من استمرار انقسام الحركة السياسية وتعّمقه، ال
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اتفاق   بأذيال  معّلقة  تزال  ال  األولى  االحتالل:  تحت  متنازعَتْين  سلطَتْين  قيام  خالل  من  االنقسام 
التنسيق  وتواصل  الفلسطينية،  بالدولة  تعترف  أن  حتى  دون  من  بإسرائيل  المذل  واالعتراف  أوسلو، 

ئيلي الذي تجاوزته إسرائيل منذ  صاد اإلسرا األمني الذي تحول إلى تعاون، وما تضمنه من تبعية لالقت
فترة طويلة. أما األخرى فال تطرح رؤيًة وبدياًل متكاماًل، نظرًيا وعملًيا، ويغلب عليها إعطاء األولوية  
إلبقاء سيطرتها على السلطة في القطاع المحاصر، وانتظار نهوض المارد اإلسالمي، أو حصول 

 معجزة تغّير الواقع جذرًيا.
وذ  السوهذا  جعل  االقتصادي"، اك  "السالم  وهو  االحتالل،  حدده  الذي  السقف  تحت  تدوران  لطَتْين 

الحصار   وتخفيف  االحتالل  شروط  تحسين  معادلة  الصراع"، ضمن  "تقليص  يسمى  وما  و"األمن"، 
ومشاريع   وتسهيالت  تهدئة  مقابل  ذلك  الفلسطينية؛  الجماعية  والسياسية  الوطنية  الحقوق  عن  بعيًدا 

 على بقاء السلطَتْين شرط استمرارهما في التنازع فيما بينهما. ، والحفاظ  اقتصادية
أو "متطرفين"،  للفلسطينيين بمختلف تشكيالتهم، سواء كانوا "معتدلين"  العداء اإلسرائيلي  باختصار: 
مسلمين أو مسيحيين؛ يقدم قاسًما مشترًكا أعظم لتوحيد الفلسطينيين، وما رأيناه من بلوغ المستعمرين  

مستوطن وفرض التقسيم الزماني في األقصى على طريق التقسيم المكاني، ومصادرة    والي مليون ح
وتعميق   الضفة،  مستوطنات  على  اإلسرائيلي  القانون  وفرض  الدونمات،  من  اآلالف  عشرات 
بداية   منذ  االحتالل  سلطات  هدمت  حيث  البيوت؛  وهدم  إسرائيل،  داخل  في  شعبنا  األبارتهايد ضد 

ظمة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة  بنى وفق منم  300العام  
طفاًل(،   13شهيًدا، منهم    60)أوتشا(، واغتيال األطفال والكبار بالعشرات خالل هذا العام )أكثر من  

ازة في  ومنهم األمهات، وشيرين أبو عاقلة التي الحقوا نعشها وجنازتها، والتي تحولت إلى أطول جن
الفلسطيني، وقدمت وثيقة إدانة دامغة لالحتالل الذي بات عاجًزا أمام جثمان وعلم، فضاًل  الت اريخ 

 عن ترديد شعار "الموت للعرب"، خصوًصا أثناء مسيرة األعالم.
ويعمق أسباب الوحدة من جهة أن رهانات فريق أوسلو على إحيائه، أو انطالق مسيرة سالم جديدة،  

الحالي ومنعه من المزيد من التدهور باستمرار، من خالل تسهيالت على الوضع  أو حتى الحفاظ  
ودعم ومشاريع؛ مجرد أضغاث أحالم، فما قدم ويقدم يكفي إلبقاء الفلسطيني بين الموت والحياة، كما 
صرح سابًقا الوزير اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من خالل وصفه السياسة اإلسرائيلية إزاء قطاع غزة  

هم مثل الغريق في الماء الذي ال يراد إغراقه كلًيا في قاع البحر، وال إنقاذه وسحبه إلى بر وله "إبقاؤ بق
 األمان". 

وهي   سياسًيا،  برنامًجا  ليست  وحدها  المقاومة  أن  وسيدرك،  اآلخر،  الفريق  أدرك  أخرى،  ومن جهة 
واالن والحصار  االحتالل  في ظل  المطلوب  التغيير  إحداث  على  قادرة  وأن  غير  من قسام،  مفر  ال 
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بهيمنة   هيمنة  واستبدال  آخر،  فريق  على  فريق  بقيادة  ضمني  أو  صريح  اشتراط  دون  من  الوحدة 
 أخرى. 

من المناسب إحياء الجهود الفلسطينية والعربية والدولية إلنجاز الوحدة، مع الرهان على الفلسطينيين  
ة جو بايدن ويوم مسيرة أعالم  ينيت وإدار أواًل وأساًسا. ولعل ما حصل  من خيبات من حكومة نفتالي ب 

القدس الذي كان يوًما حزيًنا سيساعد أصحاب الرؤوس الحامية من الطرفين، أو يساعد على عزلهم، 
في استكمال النزول عن رأس الشجرة العالية التي صعدوا إليها بعد معركة سيف القدس، التي وحدت  

با النضال؛ حينما  أشكال  تكامل  بما حالشعب، وجّسدت  قوة  لغوا  وقللوا من  المعركة ودالالتها،  ققته 
العدو ومن أهمية القوى األخرى وأشكال النضال الشعبية التي تمكن أكبر عدد ممكن من المشاركة  
استثماره   على  الطريق  قطع  وسهلوا  جرى  ما  أهمية  من  قللوا  أو  االحتالل،  من  التحرر  عملية  في 

 لصالح الفلسطينيين.
رى للحوار من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة يجب أن تستفيد مبادرة أخ  في هذا السياق، أي

من فشل الحوارات واالتفاقات السابقة بما ال يعيد إنتاجها. وهذا يتطلب وضع بند االتفاق على رؤية  
تكون   أن  الوطني، وعلى  الحوار  أعمال  واإلستراتيجيات على جدول  الوطني  والميثاق  وطنية شاملة 

إلى اتفاق على برنامج وطني سياسي كفاحي واقعي له أبعاد اقتصادية واجتماعية  ية للتوصل  األولو 
ثقافية تساعد على تعزيز عوامل الصمود، ويسعى لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة، 

، إضافة  من دون التخلي عن الرواية التاريخية والهدف النهائي والحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية
الفصائلية،  إل المحاصصة  بعيًدا عن  بتحقيق شراكة سياسية حقيقية  الكفيلة  االتفاق على األسس  ى 

 خصوًصا الثنائية، واالحتكام إلى الشعب من خالل الوفاق الوطني واالنتخابات على كل المستويات.
الفصا ممثلي  على  يقتصر  ال  حيث  الحوار؛  في  المشاركين  دائرة  توسيع  يتطلب  وبعض وهذا  ئل 

والمجموعات  ال الجديدة  والمبادرات  الحراكات  عن  ممثلين  يضم  أن  بد  ال  بل  المستقلة،  شخصيات 
 والشخصيات الفاعلة من جميع أماكن تواجد الفلسطينيين.

ومن شروط النجاح في ظل طبيعة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والظروف والخصائص 
الحتالل، وهو العب مهم في إجراء أو عدم إجراء  كلها تحت االتي تميزها، وخصوًصا أن فلسطين  

عن   بمعزل  أواًل  الحكومة  تشكيل  مثل  السابقة،  التجارب  تكرار  وعدم  نتائجها  ومصادرة  االنتخابات 
إنهاء االنقسام واالتفاق على برنامج سياسي وإجراء االنتخابات كما حصل في حكومة الوفاق الوطني 

، 2017لعقد مجلس وطني جديد كما حصل في مستهل العام  ة تحضيرية  ، أو تشكيل لجن2014العام  
إنهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة تشرف على   الشروع في  بمعزل عن  أواًل  أو إجراء االنتخابات 
تشكيل   دون  من  فاالنتخابات  نتائجها،  احترام  وتضمن  لالنتخابات،  والنزاهة  الحرية  أجواء  توفير 
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م وضمن حل الرزمة الشاملة يعني عدم إجراء االنتخابات كما  اء االنقسا حكومة وحدة تعمل على إنه 
حصل العام الماضي، وإذا جرت ستكون مهندسة وتدير االنقسام وال تنهيه، أو تكون محطة النقسام  

 .2006أعمق كما جرى بعد انتخابات 
املة، الرزمة الشالحل الوحيد الذي لم يجرب، وله فرصة بالنجاح أكثر من الحلول األخرى، هو حل  

الفلسطينية   الخريطة  يعكس  بشكل  تمثيلي  شامل  وطني  حوار  تنظيم  على  االتفاق  يتضمن  الذي 
انتقالية مؤقتة لمدة ال تزيد على عام، مهمتها قيادة   الراهنة، ويهدف إلى االتفاق على تشكيل قيادة 

االقتصادية   بأبعاده  سياسًيا  برنامًجا  تتضمن  التي  الحوار  مخرجات  والثقافية،  واالجتماعي تطبيق  ة 
وتشكيل حكومة وحدة تنهي االنقسام، وتوّحد السلطة في الضفة وغزة، ويكون من ضمنها كذلك إعادة 
بناء وتوحيد مؤسسات ودوائر منظمة التحرير، وتفعيلها، وتوزيعها على مختلف أماكن تواجد الشعب 

ة، لتضم مختلف ألوان  سات المنظمالممكن التي تسمح بلدانها وأوضاعها بوجود مقرات لدوائر ومؤس
الطيف السياسي واالجتماعي التي تؤمن بالشراكة، إضافة إلى إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية  

 والمجلس الوطني، وعلى جميع المستويات المحلية والقطاعية. 
بالتوازي والتزامن صعٌب، وبحاجة إلى كفاح وتغيير ف ي موازين  إن حل الرزمة الشاملة التي تطبق 

المبادئ والمصالح والقوى،  ا القائمة له، ولكنه الحل الذي يستند إلى توازن  لقوى أو تقبل من القوى 
 ويعكس خريطة القوى السياسية واالجتماعية القائمة من دون إقصاء أو تمييز. 

لتلبية    إن ما سبق ال يتحقق باألمنيات والمناشدات والمطالبات، وانتظار الرئيس والقيادات والفصائل
إرادة  هذ  ُتفرض  أن  إلى  والمتعاظم  المتراكم  والجماهيري  السياسي  والضغط  بالكفاح  وإنما  المطلب،  ا 

الفلسطيني ومصلحته على الجميع. وإذا لم يكن هذا ممكًنا مرة واحدة، فيمكن على مراحل   الشعب 
الميدانية وتعم الوحدة  أينما أمكن ذلك، وتعزيز  نماذج وحدوية  تقديم  نتقال من  يمها، واالومن خالل 

على   الحريصين  كل  وعلى  فقط،  أعلى  من  الوحدة  تحقيق  على  االقتصار  وعدم  أعلى،  إلى  أسفل 
 القضية ومصلحة الشعب أن يدركوا أن الوقت من دم والتاريخ ال يرحم.

وما يبشر أن هناك تحركاٍت وحواراٍت وإرهاصاٍت ومبادراٍت ودعواٍت الجتماعات ومؤتمرات متزايدة؛  
ي أن  ما  على  القضية  دل  إنقاذ  يمكن  ال  دونه  من  الذي  التغيير  إلى  يهدف  متعاطًفا  حراًكا  هناك 

 الفلسطينية، والتغيير سنة الحياة. 
 7/6/2022مركز مسارات، رام هللا، 
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 النضال ضد "األبارتايد" كجزء من الصراع الشام  مع االحتالل  .33
 فراس أبو هالل

مسؤولية بريطانيا ودول العالم الكبرى لمواجهة   أيار/ مايو الماضي مؤتمر حول  31عقد في لندن في  
الحقوقية   الشخصيات  من  عدد  بمشاركة  المحتلة،  فلسطين  في  "األبارتايد"  العنصري  الفصل  نظام 

 الدولية، وحضور عدد من المؤثرين والصحفيين البريطانيين واألجانب. 
في اتجاهين، األول هو البناء   الدولي للعدالة للفلسطينيين"  تكمن أهمية المؤتمر الذي عقده "المركز

على التقارير الحقوقية المهمة التي صدرت العام الماضي عن منظمات "بيتسيلم" و"هيومان رايتس  
ووتش" و"أمنستي" وأكدت أن االحتالل يمارس سياسات الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني من  

ل أهمية النضال ضد نظام األبارتايد  يساهم في فتح نقاش فلسطيني حو النهر إلى البحر، والثاني أنه  
 الصهيوني. 

قد يقول قائل، وهل يحتاج النضال ضد الفصل العنصري لنقاش داخلي فلسطيني؟ والجواب نعم. ألن  
عن   يحرف  قد  النضال  هذا  أن  يعتقدون  الفلسطينيين  والكتاب  والباحثين  المناضلين  من  مهما  فريقا 

الحق وبينالصراع  الفلسطيني  الشعب  بين  "األبارتايد" يسعى    يقي  النضال ضد  أن  باعتبار  االحتالل 
 لتحسين ظروف الفلسطيني تحت االحتالل وليس إنهاء االحتالل نفسه. 

 سيناقش هذا المقال ضد هذه السردية، العتبارات سياسية وتاريخية وموضوعية.
م االحتالل الشعب واألرض في فلسطين منذ النكبة  يم في حرب ، وأكمل عملية التقس1948عام    قسَّ

النكسة التي تصادف ذكراها هذه األيام. لم يكن التقسيم فقط جغرافيا، ولكن األهم واألخطر هو ما  
تبع التقسيم الجغرافي من انقسامات سياسية ونضالية، جعلت من المستحيل أن يجتمع الفلسطينيون  

 لقانوني والجغرافي.سبب اختالف واقعهم السياسي واعلى استراتيجية واحدة للصراع مع االحتالل ب
ال يمكن للفلسطيني في الضفة الغربية أن يمارس نفس نوع النضال الذي يستطيع فلسطينيو الداخل 
وغزة والقدس والخارج أن يمارسوه، وينطبق األمر على غزة التي تمتلك وضعا خاصا مختلفا تماما  

ختلفة وقوانين متناقضة تجعل  فلسطينيو الشتات بين بلدان م  عن القدس والضفة والداخل. فيما يتوزع 
 من اتفاقهم على صيغة نضالية واحدة ضربا من الخيال. 

استفاد االحتالل من هذا الواقع، وعمل على تعزيزه بالسياسة والقوة أحيانا، لضمان عدم الدخول في 
األخ السيناريو  أنه  االحتالل  يدرك  الفلسطيني  الشعب  مع  شامل  فإن  صراع  ولهذا  عليه.  طر 

من  الفلسطيني والجغرافي، ألن  السياسي  واقعه  المتاحة، كل حسب  الطرق  بكل  يقاوموا  أن  يجب  ين 
 المستحيل أن يقاوم الجميع بنفس الطريقة.
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نذكر هنا في هذه المقاربة ما حدث في "انتفاضة أيار/ رمضان" في العام الماضي، حيث لم تكن  
األ سبب  ما  فقط  هي  القدس"  الشا"سيف  الصراع  بل  لالحتالل،  أبناء  لم  كل  قبل  من  المفتوح  مل 

الضفة   في  الشعبية  المقاومة  مع  غزة  في  الفصائل  مقاومة  فيه  اجتمعت  الذي  الفلسطيني،  الشعب 
عام   المحتلة  فلسطين  في  الشعبي  والتمرد  القدس،  في  واالعتصامات  والمظاهرات  ، 1948الغربية، 

الشتات في صن فلسطينيو  والمناقبينما شارك  المقابلة  الرواية  الصهيونية من خالل  اعة  للرواية  ضة 
المؤيدة   والعربية  الغربية  القوى  مع  والتحالفات  والمظاهرات  التواصل  وسائل  على  والنشاط  الكتابات 

 لفلسطين. 
، وهي التي  2021هذه الحالة الشاملة من الصراع هي ما خلق المأزق الصهيوني في رمضان/ أيار  

بعد ثالدفعت االحتالل   الحرب  أيام فقط، خصوصا بسبب ما يحدث في مدن  للتفكير في وقف  ثة 
الداخل واللد على سبيل التحديد. استطاعت مقاومة غزة أن تغير طبيعة الصراع في تلك المعركة،  
وأدت المقاومة الشعبية في الضفة لفتح جبهة جديدة على االحتالل، وأحرجت مظاهرات واعتصامات  

، وأسقطت اللد وأم الفحم أسطورة "الديمقراطية  ح االحتالل وضغطت عليه عالمياالقدس والشيخ جرا
الصحافة  في  النقاش  الشتات  فلسطينيي  وفعاليات  نشاطات  وغيرت  األوسط"،  الشرق  في  الوحيدة 

 العالمية ما دفع الغرب وخصوصا واشنطن للضغط على قادة االحتالل إلنهاء الحرب.
اعة فسيفساء المقاومة الشاملة، وألنها  األبارتايد، ألنه تساهم في صنمن هنا تأتي أهمية النضال ضد  

الرئيسية في   الصحافة  إلى  الحقوقية  المنظمات  تدريجيا من  الذي سينتقل  العالمي  النقاش  في  تغير 
العالم ثم إلى المجال السياسي، )وهذا هو موضوع المؤتمر الذي عقد في لندن والمشار إليه سابقا(، 

حدث   ما  العنصري  وهذا  الفصل  نظام  مع  نضال  سابقا  بين  تناقض  يوجد  ال  إفريقيا.  جنوب  في 
فلسطينيي العالم مع أحرار العالم ضد نظام األبارتايد، وبين النضال الفلسطيني في غزة والضفة ضد  
االحتالل، وبين نضال فلسطيني الداخل المتعدد األشكال ضد االحتالل والعنصرية، بل هي عملية  

كل النهاي  تكاملية.  في  تؤدي  النضاالت  الصراع  هذه  في  نقاط  وتسجيل  االحتالل  إضعاف  إلى  ة 
 الطويل بين الشعب الفلسطيني وبينه. 

في جانب آخر، استطاع االحتالل بسبب قوته الغاشمة أن يرسم بعض قواعد االشتباك مع المقاومة  
الماضي ذلك، وسببت "خيبة  الفلسطينية. أظهرت األحداث التي رافقت "مسيرة األعالم" نهاية الشهر  

لمقاومة غزة أن تدفع ثمن الصراع    -وإن كانت مفهومة-غير مبررة    أمل" الكثيرين. ال يمكن  لدى 
دائما، ألن الشعب المحاصر ال يستطيع ذلك وهذا أمر طبيعي، وال يمكن لمقاومة أو حركة تحرر 

كف وتوقيت  طريقة  يحدد  من  هو  العدو  تجعل  أن  العالم  في  مكان  أي  من في  فإن  ولذلك  احها، 
ن يكون الصراع شامال داخل وخارج فلسطين وفق ما تتيح الظروف ووفق خطة مرسومة  الضروري أ
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بسبب  اشتباك في غزة  قواعد  االحتالل رسم  يستطيع  قد  فعل على االحتالل.  وليس كردة  فلسطينيا 
، ولكنه ال  48والقدس والقوة العسكرية الهائلة، وقد يستطيع كبح جماح المقاومة الشعبية في الضفة  

النضال ضد  يستطيع   أهمية  تمكن  وهنا  المحتلة،  فلسطين  الرواية خارج  على  اآلن  بعد  يسيطر  أن 
التي    األبارتايد. الغربية  القوى  بدعم  قام االحتالل كمشروع استيطاني أوروبي في فلسطين، واستمر 

لهذا االحتالل أن يستمر إذا   عملت على ضمان تفوقه العسكري واالستراتيجي واالقتصادي. وال يمكن
لن يتحول االحتالل إلى    تحول إلى عبء على هذه القوى الغربية، وإذا فقد دعمها متعدد األشكال.

عبء إال إذا اجتمعت عليه المقاومة في غزة، والنضال الشعبي في الضفة والقدس، والمقاومة المدنية  
 .مة نظام األبارتايد في الشتات في فلسطين الداخل، والنضال اإلعالمي والسياسي ومقاو 

 6/6/2022، 21موقع عربي 
 

 وإيران تصدح بالثأر  "تعلن الحرب".. إسرائي  "االغتياالت الغامضة"في مسلس   .34
 رونين بيرغمان 
جويان   مهندسان  الثوري،  الحرس  في  للغاية  السرية  بالوحدة  روحيان  وصديقان  كبيران  ضابطان 

كلهم توفوا بشكل غامض في  مكانين مختلفين، وعالم نووي واحد،  للطائرات والصواريخ يعمالن في  
غضون أسبوع ونصف. إضافة إلى ذلك، جاءت تقارير من إيران عن هجمات سايبر حادة على بنى  
وسائل   في  نشرت  بالتوازي،  سرية.  عسكرية  منشأة  على  حوامات  وهجمة  الدولة،  في  مهمة  تحتية 

حتى اآلن سرية للغاية،    ف النووي اإليراني، والتي كانت تعد اإلعالم الدولية وثائق سرية من األرشي
الوثائق، ودعا   فيه  ذلك، وأودع  يومين من  بينيت فتح ملفًا في “غوغل درايف” بعد  الوزراء  ورئيس 

 العالم لرؤيتها. 
القاسم المشترك لكل هذه األهداف، سواء كانت أشخاصًا أو وثائق أو منشآت، إذا ما كانت التقارير 

إ  صحيحة، بين  التي  الظالل  حرب  بقلب  وإطالق يتعلق  إنتاج  النووي،  المشروع  وإسرائيل:  يران 
 الحوامات، تطوير الصواريخ المتطورة والشبكات العملياتية في أرجاء العالم.

لكن يبدو أن أحدًا ما قرر هذه المرة، بخالف الماضي، أخذ الخيار األول “نصنع حربًا بدهاء” بقدر  
يع األخيرة تعظيم في منشورات في أرجاء ال يرى” بقدر أقل”. ظهر في األساب  أكبر، واآلخر “درع

العالم لما يوصف كأحداث سرية في إيران، تحرج النظام، منشورات تخدم إسرائيل وكفيلة بأن تؤثر  
 دوليًا.

أيضًا في  لقد نبع القرار بتغيير االتجاه من االعتراف بأن الحرب في القرن الواحد والعشرين تجري  
يدن ومسؤولون آخرون كشفوا على مدى األيام التي سبقت اجتياح  العالم العلني المكشوف. الرئيس با
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روسيا ألوكرانيا، معلومات سرية للغاية حصلت عليها أسرة االستخبارات األمريكية، وذلك الستبعاد  
ائتال تشكيل  الشفافية في  هذه  واستفزازاته. ونجحوا من خالل  بوتين  وناجع  مؤامرات  دولي موحد  ف 

  لبس فيه من هم “األخيار” ومن “األشرار”.واإليضاح للعالم بشكل ال
نظر   في  حتى  الوسيلة  كعديم  تعرضه  للغاية،  حادة  لضربات  إيران  في  الدكتاتوري  النظام  يتعرض 
“إيران  التلفزيون  قناة  الغالب بشكل فج.  يقوم بذلك في  لكنه  ذلك،  القتال ضد  النظام  يحاول    أناسه. 

نب أ وثقت فيه تحقيقًا أجراه رجال العمليات في الموساد الدولية” التي تعمل بتمويل سعودي، نشرت 
 داخل إيران، بحق شخص يدعى رسولي، اعترف بأنه جند للقيام باغتياالت لإلسرائيليين. 

بعد وقت قصير من نشر الشريط المحرج وبالتأكيد بضغط السلطات في إيران، حرر الرجل شريطًا 
 ة. جانبه ادعى فيه بأن االعتراف نزع منه بالقو من 

ما كان للحرس الثوري أال ينشر أمر وفاة الرجل الذي تثق إسرائيل بأنه جند رسولي لتنفيذ عمليات 
فهو   اإلسرائيليين عنه،  لدى  التي  تلك  تمامًا عن  ذاتية مختلفة  له سيرة  أحاكوا  لكنهم  إسرائيل،  ضد 

وحدة   قائد  نائب  يرت  840ليس  بل  الذي  تركيا،  في  اإلسرائيليين  قتل  بمخططات  نقليات  بط  رجل 
 ومسيرات عمل في سوريا. 

بالمنشأة في برتشين، لكن لقب “شهيد” الذي   بأنها كانت حادثة عمل تلك التي مست  ادعت إيران 
ألصق بالمهندس الذي قتل في ذاك الحدث ألمح بأن الحديث يدور عن شيء ما آخر. إيران لم تقل  

ازة يستحقها الخونة فقط: إلى أن نشرت  العقيد إسماعيل زاده الذي دفن بسرية في جن  شيئًا عن موت 
قناة التلفزيون “إيران الدولية” نبأ غير موقع “من مصادرنا في إيران” بأنه بعد االشتباه فيه بالتجسس،  

ه ألقى به رجال الحرس عن سطح المبنى. نشرت إيران جملة روايات، من حاجز متهالك استند إلي
 المهزوزة مع زوجته. المسكين وحتى االنتحار المرتبط بعالقاته 

إذا كان إسماعيل زاده بالفعل جاسوسًا إسرائيليًا، فاألمر حرج للحرس الثوري، من حيث إن الموساد  
نجح في تجنيد شخص رفيع المستوى بهذا القدر في صفوفه. من جهة أخرى، هذه كفيلة بأن تكون  

ضخ المعلومات، وبالتالي  ا كان الرجل عمل فعاًل في صفوفه، وتوقف عن  ضربة قاسية للموساد، إذ 
 يمس ذلك بقدرة الموساد على إحباط العملية التالية للوحدة.

“إيران   ونشرت  إيرانيين.  لعالمين  الغامض  الموت  أمر  عن  نبأ  أمس  أول  صغيران  موقعان  نشر 
بأن   يروي  إيران”  في  “مصادرنا  من  موقع  غير  نبأ  قبل  الدولية”  من  األقل سمم  منهما على  واحدًا 

بينيت   ي الفرار من الدولة.شخص نجح ف  القاطعة من جهة  جملة كل هذه األحداث، والتصريحات 
وتستخدم   الماضي،  في  االستخبارات  أسرة  قادة  منه  حذر  الذي  إياه  األمر  ذاك  بأن  تظهر  ولبيد، 
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لن نزق لهم إصبعًا في العين” تحول من    الرقابة العسكرية بسببه صالحياتها منذ سنوات طويلة “بأننا
 الذي يخاف منه الجميع، إلى موضوع مرغوب فيه بل وربما متصدر في المواجهة.األمر 

يدور الحديث بال شك عن سلسلة عمليات تثبت أن الموساد في عهد دافيد برنياع يواصل فكر مئير 
، بل وأيضًا، إن لم يكن أساسًا،  داغان ويوسي كوهن، إذ ال يدور الحديث فقط عن جهاز استخبارات 

ارات وقائية دوره جمع المعلومات والقيام بأعمال تكبح مخططات الخصم. ما كان  عن جسم استخب
يمكن لحملة كهذه أن تخرج إلى حيز التنفيذ دون مصادقة من بينيت ولبيد. هذه مصادقة تحتاج إلى  

 شجاعة وجسارة ال بأس بهما.
 ت ومالحظات.وهذه الحملة تطرح عدة تساؤال

ب   –األولى   تطالب  إيران  في  رد محافل  ُأخذ  هل  منعها؟  على  قدرة  إسرائيل  لدى  فهل  واآلن.  الثأر 
 إيراني كهذا بالحسبان؟ 

هل محق أولئك الوزراء الكبار ونواب الكنيست ممن كان ينبغي أن يطلعوا على األمر ممن   –الثانية  
 كامل حجم الحملة؟ يدعون بأنهم لم يعرفوا أو على األقل لم يفهموا 

الهدف؟ هل كان  –الثالثة   الحوامات   ما  أو  أو الصواريخ  النووي  لمنظومات  ضرب عناصر معينة 
كافيًا يكفي إلبطائها أو تعطيلها، أم أنها يفترض أن تضعف النظام بشكل عام؟ ثمة محاوالت سابقة  

 لعمل األخير فشلت.
ولبيد، بينيت  مثل  كبارًا  سياسيين  أن  مؤكد  الدولة    الرابعة:  أمن  بشؤون  مشغولين  كانوا  وإن  حتى 

لحة الدولة فقط، ليسوا عميانًا وطرشانًا تمامًا للمساعدة السياسية والجماهيرية المهمة التي يمكن  ومص
 ألرواح إيرانيين أشرار موتى أن تغدقها عليهم. 

العالم  –الخامسة   األخيرة في  الدولة  إسرائيل هي  بأن  ما  أحد  يتذكر  الوقت ألن  التي    حان  الغربي 
قيم الشفافية وحرية المعلومات والرقابة الجماهيرية على الحكومة هي تستخدم الرقابة قبل النشر، وأن  

 األخرى تساوي شيئًا ما، وال سيما إذا كان باقي العالم بات يعرف األمور.
العملي  –والسادسة   أساتذة  آخر.  دومًا في كل مجال  يفهم  ما  فنان في مجال  هو  ات ليس كل من 

نهم يعرفون كيف يقومون بعمليات وتحليالت في عالم  السرية ال يجب أن يخرجوا من نقطة افتراض أ
 اإلعالم.

كما أن ليس كل محلل يكتب عن عمليات سرية يعرف بالضرورة كيف ينفذها، وإذا كان ينبغي أن  
والمنشورات   ينشر عنها. صحافيون كثيرون اختلفوا حسب سؤال واحد: لو كانوا يعرفون المعلومات 

وا، فقد قالوا فورًا بأن الحديث يدور عن منشورات رهيبة تضر بأمن  لكانوا بالطبع معها. إذا لم يحصل
الدولة. وهكذا نتج أن الصحافيين الذين ينبغي لهم أن يكونوا هم األوائل مع النشر، قادوا خطًا حازمًا  
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محترم  محلل  وهو  أحدهم،  بالغ  وقد  اآلخر.  االتجاه  في  جيدة   بالضبط  مرة مصادر  ذات  له  كانت 
ب، بأنه رقيق جدًا وكان ينبغي أن يشطب أكثر بكثير. من يحتاج إلى رجال الرقابة وهاجم حتى الرقي

 مع صحافيين كهؤالء؟ 
 6/6/2022يديعوت 
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