
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 " إسرائيل"تفصل مكتب فلسطين عن سفارتها في  نرة بايدإدا

 مدينة اللتعزيز السيطرة على   ضخمةميزانية ترصد  بلدية االحتالل في القدس

 رفضت مقترحًا من إدارة بايدن لعقد قمة مع الفلسطينيين "إسرائيل"كي: ير موقع أما

 السلطة الفلسطينية تسلم نتائج تحقيقها للجنائية الدولية 

 ائيلي هآرتس: غالبية اإلماراتيين العاديين ال يدعمون التطبيع مع االحتالل اإلسر 

درا ال " إسآآرائيل" : هآآآرتس ضآآفة البرةيآآة تآآر
 " اآلثار اإلسرائيلية" ضمن صالحيات 
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  السلطة:
 4 السلطة الفلسطينية تسلم نتائج تحقيقها للجنائية الدولية   2.
 5 منظمة التحرير تعلن عن حزمة مشاريع للمخيمات في لبنانبدائرة شؤون الالجئين   3.
 5 الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهمد انون الدولي بتشري تواصل انتهاك الق  "إسرائيل"منصور:   4.
 5 : سنحاسب كل مخطئ في أحداث قرية أم النصر  ببزة  "العمل الحكومي"  5.
 6 مؤسسة حقوقية: عناصر أجهزة أمنية بزي مدني وراء أحداث جامعة النجاح  6.
 6 دات حماس ال يمكن أن يوقف المقاومة نائب قرعاوي: تهديد واعتقال قيالا  7.

 
  المقاومة:

 6 برهوم يرثّمن جهود "العمل الحكومي" ببزة   8.

 7 الجهاد تدين استقبال اإلمارات رئيس وزراء االحتالل   9.
 7 تحشد كل جهد للدفاع عن األقصى   المقاومةمرداوي:   10.
 7  اتهام ضد منّفذي عملية »إلعاد«نيابة العدّو تقّدم الئحة   11.
 8 خطوات احتجاجية ألسرى الشعبية في "عوفر" اسنادًا لألسيرين العواودة وريان  12.
    

  :اإلسرائيليكيان  لا
 8 رفضت مقترحًا من إدارة بايدن لعقد قمة مع الفلسطينيين  "إسرائيل"كي: ير موقع أم  13.
 9 "فض االشتباك"تحذر النظام السوري من انتهاك  "إسرائيل"  14.
 10 "كاريش"حقل اللبناني وتهدد من يقترب من  ترفض الموقف  "إسرائيل"  15.
 10 المستوطنون يتدّفقون إلى الجوالن المحتل!  16.

 
  :األرض، الشعب

 11 مدينة اللتعزيز السيطرة على   ضخمةميزانية ترصد  بلدية االحتالل في القدس  17.

 11 نسية بالقدس القديمة ء األخضر لالستيالء على أمالك ك"العليا اإلسرائيلية" تعطي الضو   18.

 12 برصاص االحتالل في حلحول وإصابات خالل مواجهات في مناطق عدة استشهاد شاب  19.

 12 مشروع قانون إسرائيلي لحرمان األسرى الفلسطينيين من العالا  20.
 

  األردن:
 13 بحل الدولتين أردنيون: خليفة عباس المفضل لدى عّمان أن يكون ملتزماً  سياسيون   21.
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  :لبنان
 13 من استخراا الباز من حقل كاريش  "إسرائيل"نصر هللا: قادرون على منع   22.

 
  المي:، إسعرةي

 14 دول خليجية ظومات رادار في تل أبيب تنشر من  23.

 14 محمد بن زايد وةنيت يبحثان تنمية التعاون الثنائي   24.

 15 هآرتس: غالبية اإلماراتيين العاديين ال يدعمون التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي   25.

 15 ل خول قطر لحضور الموندياالسماح لإلسرائيليين بد  26.

 15 عدوان إسرائيلي جديد يستهدف جنوب دمشق   27.
 

  دولي:
 16 " إسرائيل"تفصل مكتب فلسطين عن سفارتها في  نرة بايدإدا  28.
 16 اظ على الهدوءا الحف: طلبن"إسرائيل"كي بين لبنان وير الوسيط األم  29.
 17 ماليين يورو   10توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصحة الفلسطيني بقيمة   30.
 17 " إسرائيل"فرقة أميركية مشهورة تلبي حفلين لها في   31.
 17 ن أبو عاقلة بجريمة حرب مقررة أممية تصف اغتيال شيري  32.

 
  حوارات ومقاالت

 18 فايز أبو شمالة  د.... فتح بين انتخابات جامعة بيرزيت ووفاة الرئيس  33.

 19 طالل عوكل ... حين يكون األقصى في دائرة الخطر  34.

 21 مير باردو ات. ..سنخرب بيوتنا بأيدينا  35.
 

 24 :جرافانفو 
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 " اآلثار اإلسرائيلية"تردرا الضفة البرةية ضمن صالحيات  "إسرائيل": هآرتس .1
لجيش   التابعة  المدنية«  و»اإلدارة  اإلسرائيلية«  الثقافة  »وزارة  أّن  العبرية  »هآرتس«  كشفت صحيفة 

 مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى »سلطة اآلثار اإلسرائيلية«.  االحتالل اتخذت قرارًا بضمّ 
الصحيفة، الخميس  وقالت  أرجاء  يوم  في  العمل  سيبدأون  اإلسرائيلية«  اآلثار  »سلطة  مفتشي  إن   ،

»اإلدارة   بين  أخيرًا  أبرم  الّتفاق  وتنفيذًا  اإلسرائيلي«،  اليمين  من  لضغوط  »استجابة  الغربية  الضفة 
 آلثار«، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.المدنية« و»سلطة ا

ووفق الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى إضعاف »اإلدارة المدنية« والعمل على إلغائها بحيث تبسط  
 سلطة اآلثار سيطرتها الكاملة على مناطق الضفة الغربية.

و  إسكوزيدو،  إيلي  اإلسرائيلية،  اآلثار  لهيئة  العام  المدير  نفى  السياق،  هذا  من  وفي  مقربة  مصادر 
 ات حول األهداف المزعومة. وزير الثقافة هذه االّدعاء

لها   مصّرح  غير  اآلثار،  سلطة  بينها  ومن  اإلسرائيلية  الحكومية  الهيئات  »معظم  هآرتس،  وبحسب 
 بالعمل في الضفة الغربية، ويتولى إدارة موضوع اآلثار ضابط تابع لقائد اإلدارة المدنية«.

 9/6/2022األخبار، بيروت، 
 

 السلطة الفلسطينية تسلم نتائج تحقيقها للجنائية الدولية  .2
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه سلم المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في  

 اغتيال شيرين أبو عاقلة، الذي خلص إلى أن الجريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب.
م خان لزيارة األراضي الفلسطينية،  ام للمحكمة الجنائية الدولية كريوقال المالكي إنه دعا المدعي الع 

وقد   وأشار إلى أن خان طلب من الجانب الفلسطيني تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.
لقاءا الهاي  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  مقر  في  الفلسطيني  الخارجية  وزير  رئيس عقد  مع  ت 

  المحكمة وأعضائها.
اللقاءات ملف التحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية في   لىوإ تناولت  جانب قضية شيرين أبو عاقلة، 

 .2020الضفة الغربية وغزة، الذي فتحته المحكمة مطلع عام 
 9/6/2022.نت، الجزيرة
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 في لبنان  تعلن عن حزمة مشاريع للمخيمات  منظمة التحريرب دائرة شؤون الالجئين .3
د :  بيروت  رئيس  اأعلن  شؤون  مؤسسة  ائرة  من  مقدمة  مشاريع  رزمة  عن  هولي  أبو  أحمد  لالجئين 

مليون دوالر( لصالح الالجئين الفلسطينيين في    2ألف دينار كويتي )ما يعادل    600التعاون بقيمة  
 جاء ذلك   .مخيمات لبنان بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت 

عق موّسع  لقاء  سفخالل  بمقر  الخميس،  واللجان  ده،  المناطق  سر  أمناء  مع  لبنان  في  فلسطين  ارة 
   الشعبية وأعضائها في المخيمات الفلسطينية بلبنان.

 9/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تواصل انتهاك القانون الدولي بتشريد الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم  "إسرائيل"منصور:  .4
ال:  كنيويور  األمم  لدى  فلسطين  لدولة  الدائم  المندوب  ثالث  بعث  الخميس،  منصور،  رياض  متحدة 

رسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )ألبانيا(، 
منازل ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، تدمير  

وطالب   لفلسطينية قسرا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد العائالت ا
القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  على  الدولي  القانون  مبادئ  بتطبيق  الدولي  المجتمع 

 الشرقية، من دون خوف أو محاباة، وكذلك من دون معايير مزدوجة.
 9/6/2022، علومات الفلسطينية )وفا(نباء والموكالة األ 

 
 أم النصر قرية : سنحاسب كل مخطئ في أحداث  ببزة  "العمل الحكومي" .5

أعلن رئيس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن اللجنة قررت مراجعة اإلجراءات  
ي فرد"، مشددًا على الميدانية ومحاسبة كل مخطئ "بغض النظر عن موقعه وصفته فال حصانة أل

يات على االرض الحكومية، وفي ذات الوقت ال تعالجها بالقوة بل تراعي  أن الحكومة ال تقبل أي تعد 
أوضاع الفقراء والمحتاجين. وقال الدعليس في كلمة له في أعقاب االجتماع التقييمي لحدث قرية أم  

اليوم الخميس، إنه "من منطلق    النصر شمال غزة، الذي عقدته لجنة متابعة العمل الحكومي مساء
نؤكد   الحكومية مسؤوليتنا  األرض  على  المتعدية  األسر  من  فقيرة  أسرة  أي  أوضاع  معالجة  على 

والسعي لتوفير المسكن المالئم لها عبر االستفادة من مشاريع اإلعمار القائمة وفق اإلجراءات التي  
 تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".

 9/6/2022أون الين،  طينفلس
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 أجهزة أمنية بزي مدني وراء أحداث جامعة النجاحمؤسسة حقوقية: عناصر  .6
قالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم(، إن "عناصرا بزي مدني، اعتدوا على :  رام هللا

ة نابلس، شمال  المشاركين في الوقفة التي نظمت، أمس األربعاء، أمام حرم جامعة النجاح في مدين 
تلقته "قدس برس"، الخميس، أنه "بحسب اإلفادات، فقد استدعي  وأضافت الهيئة في    الضفة". بيان 

ممثل الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح من مسؤول أمن الجامعة، أمس األول، وإثر جدال بينهما  
لتالي، اعتدى عليها بعض  تم الطلب منه مغادرة الجامعة، فأعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية في اليوم ا

ورأت الهيئة، أن "هذه األحداث المؤسفة تتضمن    ة، وعناصر أمنية بزي مدني".عناصر أمن الجامع
اإلجراءات  باتخاذ  المختصة  الجهات  قيام  يستدعي  ما  التعليمية،  بالعملية  وتضر  جرمية،  أفعاال 

ة العسكرية، لفتح لمدنية، والنيابودعت "النيابة ا  القانونية بحق كل من يثبت تورطه بهذه األحداث".
 جنائية، ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون". تحقيقات 

 9/6/2022، قدس برس
 

 النائب قرعاوي: تهديد واعتقال قيادات حماس ال يمكن أن يوقف المقاومة  .7
  تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي حمالت االعتقاالت والمالحقات التي تشنها بحق قيادات حركة 

ونشط موعدنا"  "القدس  قائمة  ومرشحي  لخنق  حماس،  محاولة  في  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  ائها 
المقاومة المتصاعدة في الضفة. وقال النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، إن ما يجري من  
اإلرباك   حالة  إلى  بوضوح  تشير  الغربية،  بالضفة  االحتالل  قوات  من  ليليه  شبه  اعتقال  حاالت 

لال األمنية  المؤسسة  تعيشها  التي  أن  والتخبط  إلى  وأشار  المقاومة.  أعمال  زيادة  ظل  في  حتالل، 
االحتالل يعلم أنه باعتقال القيادات الوطنية، لن يوقف حالة المقاومة أو يرجع عقارب الساعة إلى 

 الوراء.
 9/6/2022فلسطين أون الين، 

 

 برهوم يرثّمن جهود "العمل الحكومي" ببزة  .8
باسم  الن  ثّمن الحكومي  اطق  العمل  الكبيرة لرئيس لجنة متابعة  الجهود  حركة "حماس" فوزي برهوم، 

في  الصعبة  االقتصادية  الظروف  المواطنين رغم  وخدمة مصالح  في رعاية  الدعليس،  بغزة عصام 
جة  غزة. وقال برهوم في تصريح: إن "هذا التميز لألخ أبو معاذ الدعليس في المتابعة الحديثة والمعال

وت أبناء  السريعة  تجاه  بالمسؤولية  والشعور  االنتماء  وصدق  النوايا  حسن  يمثل  المسارات،  صويب 
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ورعاية   المكتسبات  على  والمراكمة  العامة  الممتلكات  على  والحفاظ  القانون  تنفيذ  أن  وأكد  شعبه". 
 مصالح أهلنا في غزة مسؤولية مشتركة وملقاه على عاتق الجميع دون استثناء.

 9/6/2022 ون الين،فلسطين أ
 

 دين استقبال اإلمارات رئيس وزراء االحتالل الجهاد ت .9
أدان الناطق باسم حركة الجهاد طارق سلمي، استقبال رئيس وزراء حكومة االحتالل "نفتالي بينيت"  
في االمارات يوم الخميس. وقال سلمي، في تصريح صحفي: إن "االصرار على التطبيع والعالقات  

و، هو تنكر لكل أشكال المعاناة التي يحيياها شعبنا الفلسطيني بفعل  الها مع العد المحرمة بكل أشك
 العدوان واالرهاب الصهيوني المتصاعد ضد أهلنا وشعبنا في القدس والضفة الغربية".

 9/6/2022فلسطين أون الين، 
 

 مرداوي: المقاومة تحشد كل جهد للدفاع عن األقصى  .10
القيادي في حركة حماس محمود  تحقيق  مرداوي، أن    أكد  لمنع االحتالل من  الزمن  تسابق  حماس 

االحتالل   أن  الخميس،  صحفي،  تصريح  في  مرداوي  وأكد  األقصى.  المسجد  بحق  الخبيثة  أهدافه 
يحاول تهويد مدينة القدس وهذا واضح للكل الفلسطيني، مضيفا "عازمون على تحشيد شعبنا للدفاع 

ستكون في القدس، مشيرا إلى وجود إشارات ركة الفاصلة عن األقصى". وبين أن حماس ترى أن المع
أساسية تدلل على محاولة االحتالل لتغيير الواقع في المسجد األقصى. وأوضح أن االحتالل يهدف 
في  صلواتهم  أداء  من  المصلين  منع  خالل  من  األقصى،  للمسجد  والمكاني  الزماني  التقسيم  إلى 

 المسجد. 
 9/6/2022فلسطين أون الين، 

 
 العدّو تقّدم الئحة اتهام ضد منّفذي عملية »إلعاد«ابة ين .11

المحتلة الرفاعي، :  القدس  أسعد  الشابين  اتهام ضد  الئحة  الخميس،  اإلسرائيلي،  العام  االدعاء  قدم 
"إلعاد " قبل   بتنفيذ عملية  وصبحي شقيرات "صبيحات" من سكان قرية رمانة في جنين، والمتهمين 

لمقتل   أدت  والتي  شهر  للشابين    يليين.إسرائ  3نحو  وجهت  فإنه  العبري،  نت"  "واي  موقع  وبحسب 
وتصف الئحة    أخرى تتعلق بالشروع في القتل.  5تهم تتعلق بالقتل العمد، و  3ضمن الئحة االتهام،  

تتعلق   دينية  ألسباب  ذلك  بعد  للهجوم  خطط  وأنه  دينية  عقيدة  صاحب  بأنه  صبيحات  االتهام، 
اإلسر  واألفعال  األقصى  بحقه.ائيليبالمسجد  المرتكبة  منها    ة  إجراءات  بعدة  قاما  أنهما  إلى  وأشارت 
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تسليم أموالهم ألحد أصدقائهم للتصدق بها وسد ديونهم وللقيام بأعمال الخير، وكتبو وصاياهم وأدوا  
 الصالة قبل خروجهم للعملية.

 2022/ 9/6اإلخبارية،  سماوكالة 
 

 سيرين العواودة وريانًا لألخطوات احتجاجية ألسرى الشعبية في "عوفر" اسناد .12
أفاد نادي األسير بأن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في سجن "عوفر" قرروا تنفيذ خطوات 
الشعبية في عوفر سيصعدون من  فإن أسرى  األسير،  نادي  السجن. وبحسب  إدارة  احتجاجية ضد 

ريان   ورائد  عواودة  خليل  لألسيرين  إسنادًا  االحتجاجية؛  ويواصل  لاخطواتهم  الطعام.  عن  مضربين 
عاًما( من    27، ورائد ريان )99عاًما( من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ  40عواودة )

 ، رفضًا العتقالهما اإلداري. 64قرية بيت دقو شمال غرب مدينة  القدس لليوم الـ
 9/6/2022فلسطين أون الين، 

 
 بايدن لعقد قمة مع الفلسطينيين ًا من إدارةرفضت مقترح "إسرائيل"موقع أميركي:  .13

وكاالت: ذكر موقع "أكسيوس" األميركي، أمس، أن إسرائيل رفضت، األسبوع الماضي،    -تل أبيب  
احًا من إدارة الرئيس األميركي جو بايدن بعقد قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية، نقاًل  اقتر 

 مسؤولين إسرائيليين.  3عن 
الموقع إداوقال  "تسعى  المسؤولين  :  بين  دبلوماسية  عملية  أو  سياسي"  "أفق  خلق  إلى  بايدن  رة 

 ينية. اإلسرائيليين والفلسطينيين في محاولة لتعزيز السلطة الفلسط
من   بايدن  وإدارة  إسرائيل  وحذر  إحباطه،  عن  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  "أعرب  وأضاف: 

 ية السالم". العواقب المحتملة إذا استمر الجمود في عمل
وتابع: "في الوقت نفسه، ال تستطيع الحكومة اإلسرائيلية، التي شكلتها أحزاب يسارية ويمينية على  

ت رئيسية بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، المضي قدمًا في الخطوات مبدأ عدم اتخاذ أي مبادرا
 السياسية المتعلقة بهذه القضية. 

إسرائ  مسؤولون  قال  للموقع،  واشنط ووفقًا  في  اجتماع  خالل  "إنه  مع  يليون:  الماضي  األسبوع  ن 
ويند  الخارجية  نائبة وزير  أثارت  إيال حوالتا،  اإلسرائيلي  القومي  األمن  إمكانية  مستشار  ي شيرمان 

 عقد قمة خماسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والواليات المتحدة ومصر واألردن.
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في واشنطن أو في   ت شيرمان أن تعقد قمة وزراء الخارجيةوبحسب المسؤولين اإلسرائيليين، اقترح
 المنطقة. 

الج الظروف على كال  أن  تعتقد  الحكومة اإلسرائيلية  إن  لمثل هذه وقال حوالتا:  ليست مهيأة  انبين 
المبادرة، وشدد على أن إسرائيل ليست مهتمة بالتقاط الصور التي ال تنتهي بأي شيء وتؤدي إلى  

 "أزمة توقعات".
وقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "نحن ال نحب هذه الفكرة. لقد علمتنا التجارب السابقة  الم  ونقل

 لى تصعيد على األرض".أن أزمة التوقعات هذه يمكن أن تؤدي إ
تحت  فلسطينيين  ومسؤولين  إسرائيل  بين  المستوى  رفيع  اجتماع  عقد  فكرة  "كانت  الموقع،  وبحسب 

دن قد طرحت من قبل البيت األبيض في وقت مبكر من كانون األول  رعاية إدارة بايدن ومصر واألر 
ائيليون إجابة واضحة حول الفكرة، من العام الماضي، وعلى مدى أشهر، لم يعط المسؤولون اإلسر 

 على أمل أن تتالشى، حسب ما قاله المسؤولون اإلسرائيليون. 
ماضي، قررت الحكومة اإلسرائيلية  ولكن عندما أثيرت القضية مرة أخرى من قبل شيرمان األسبوع ال

 كثر وضوحًا.أن تعلن موقفها ضدها بشكل أ
الضغط   في  بايدن  إدارة  استمرار  سبب  تفهم  ال  الحكومة  إن  إسرائيلي:  مسؤول  هذه  وقال  أجل  من 

 الفكرة ألن فرص عقد قمة منخفضة للغاية. 
األيام  في  سترسل  بايدن  إدارة  إن  العبري:  "والال"  موقع  قال  جانبه،  أكبر    من  ليف  باربرا  المقبلة 

أ تل  لزيارة  األوسط  الشرق  لشؤون  إسرائيليين  دبلوماسية  بمسؤولين  ستلتقي  حيث  هللا،  ورام  بيب 
رئيس عباس فيما يتعلق بااللتزام األميركي تجاه القضية الفلسطينية  وفلسطينيين كبار، بهدف طمأنة ال

 وحل الدولتين.
 9/10/2022ام هللا، األيام، ر 

 
 "فض االشتباك"تحذر النظام السوري من انتهاك  "إسرائيل" .14

الحربي اإلسرائ الطيران  الجوالن  ألقى  القنيطرة في  )الخميس( منشورات ورقية فوق منطقة  أمس  يلي 
التمركز في  أو  أو االقتراب  العسكري  العمل  السوري من  النظام  فيها قوات  المحتل، محذرًا  السوري 

 عمل بالقرب من السياج الفاصل.    المنطقة منزوعة السالح أو القيام بأي
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يرة ونقاط  في المائة من هضبة الجوالن المحتلة. ويقيم قواعد كب  60ويسيطر الجيش اإلسرائيلي على  
 مراقبة لمتابعة ما يجري على الجهة الشرقية من الحدود.

 10/6/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 "كاريش" اللبناني وتهدد من يقترب من حقلترفض الموقف  "إسرائيل" .15
أمس   فيها،  الخارجية  وزارة  وأعلنت  البحري  الحدودي  النزاع  من  اللبناني  الموقف  إسرائيل  رفضت 
الخميس، أنها ستواصل التقدم نحو استخراج الغاز من حقل »كاريش« وحذرت لبنان من أي هجوم  

 يقوم به »حزب هللا«. 
عد عدة كيلومترات من  في حقل يبوقال ناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية، أمس، إن »إسرائيل تعمل  

األمن  وأجهزة  إسرائيلية.  منطقة  أنها  في  يوجد شك  وال  عليها.  نزاعا  اللبنانيون  يدعي  التي  المنطقة 
في   األسلحة  من  وغيره  البحرية  وسالح  المنصة،  لتأمين  الالزمة  اإلجراءات  بكل  قامت  اإلسرائيلية 

بواسطة   المنطقة  لتأمين  مستعدون  اإلسرائيلي  بحريةالجيش  تشمل   قطع  البحر  سطح  وتحت  فوق 
غواصات«. وذكر أن »الجيش اإلسرائيلي يعمل على نقل منظومة ‘القبة الحديدية‘ بنسختها البحرية  
إلى المنطقة«. ومستعد كذلك للمساعدة في مواجهة هجمات تتعرض لها سفن في عرض البحر في 

 المنطقة. 
 10/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 جوالن المحتل!دّفقون إلى الالمستوطنون يت .16

الحالي،   العام  مطلع  منذ  أنه  عن  المحتل،  السوري  الجوالن«  مرتفعات  مستوطنات  »مجلس  كشف 
استيعاب   تم  حيث  مسبوق؛  غير  استيطانيًا  »تدّفقًا  الهضبة  جديدة«،    600شهدت  يهودية  عائلة 

اني في الجوالن، بهدف بالتوازي مع مخططات حكومة االحتالل لطرح أراٍض جديدة للبناء االستيط
تشجيع االستيطان، وذلك مقابل مبالغ زهيدة بالمقارنة مع االرتفاع الهائل ألسعار الشقق والبيوت في  

 الكيان عامًة. 
الماضي، كان في الجوالن   العام  نهاية  أهالي الجوالن    27وحتى  بلغ عدد  ألف مستوطن، في حين 

 سة قرى، أكبرها مجدل شمس.كنون في خمألفًا، يس 26السوريين من أصحاب األرض المحتلة 
 9/6/2022األخبار، بيروت، 
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 مدينة اللتعزيز السيطرة على   ضخمةميزانية ترصد  بلدية االحتالل في القدس .17
الصفدي:  –غزة   نادر  ـ  تاريخ وحضارة    خاص  القدس  مدينة  في محاولة جديدة من إسرائيل لسرقة 

دية االحتالل في القدس، رصدها ميزانية ُتقّدر بمئات  المحتلة وتغير الحقائق الديموغرافية، أعلنت بل
ماليين الشواقل لتعزيز السيطرة على مدينة المقدس. وأكدت اللجنة المالية التابعة للبلدية اإلسرائيلية،  

مليون شيقل لتعزيز قبضتها على قطاع التعليم شرق القدس المحتلة،   514زانية تقدر بنحو  رصد مي
ورياض أطفال في قرى وأحياء المدينة ومباٍن عامة، وتعزيز    ء فصول دراسيةمشروًعا لبنا  18وتشمل  

 البنية التحتية. 
مع الجزء الغربي    وستشمل تلك الخطة أيًضا، المصادقة على ربط للمستوطنات شرق القدس المحتلة،

الجدران االستنادية، و  “أ” وإقامة  للمرحلة  الخفيف، وأعمال حفر  القطار  المدينة، عبر خط  وفق من 
بقيمة   إجمالية  ميزانيات  المصادقة على  تمت  )رياض    310القرار  لبناء غرف صفية  شيقل  ماليين 

ل في قرية أم طوبا،  رياض أطفا  6رياض أطفال في أحياء الشيخ جراح، و  4أطفال ومدارس(، منها  
القرية، و  ابتدائيًّا.  18وجناح في مدرسة  بق  فصاًل  المصادقة على ميزانيات  القرار    275يمة  وتضّمن 

األزرق  الخط  على  العمل  وتعزيز  لتعجيل  الخفيفة،  الحديدية  للسكك  التحتية  للبنية  شيكل  مليون 
 . 16المؤدية إلى طريق مليون شيقل لتطوير الطرق  33وترتيب الخط األخضر، إلى جانب رصد 

المشروع   أن  أكد  بحر،  بسام  القدس  شرق  االستيطان  ومقاومة  االرض  عن  الدفاع  لجنة  رئيس 
  35ستيطاني التهويدي يتضمن إقامة مبنيين طوليين ضخمين، على شكل “خوذة ذهبية” بارتفاع  اال

“المشارف. جبل  في  العيساوية  بلدة  أراضي  على  سيقام  حيث  األرض،  سطح  عن  إن    ”متًرا  وقال 
يسلب   التهويدي  عليها    28المشروع  االستيالء  تم  والتي  العيساوية،  أراضي  من  مساحة  من  دونًما 

االسسابقا   الوحدات  مئات  المبنى سيضم  “أن  مضيفًا  االستيطانية،  المشاريع  بحيث  لصالح  تيطانية 
 يكون أطول بناء استيطاني في مدينة القدس المحتلة”.

 9/6/2022رأي اليوم، لندن، 
 

 "العليا اإلسرائيلية" تعطي الضوء األخضر لالستيالء على أمالك كنسية بالقدس القديمة  .18
ف-القدس أ  ال  "األيام"،  المحكمة  أعطت  "عطيرت ب:  لجمعية  األخضر  الضوء  اإلسرائيلية  عليا 

الشرقية  القدس  في  األرثوذكس  الروم  لبطريركية  ممتلكات  على  لالستيالء  االستيطانية  كوهانيم" 
ويفسح القرار، الصادر مساء األربعاء، للجمعية االستيطانية لالستيالء على فندَقي "إمبريال"    لة.المحت

في   البلدة.و"بترا"  في  "المعظمية"  ومبنى  القديمة  بالبلدة  الخليل  باب  في  الخطاب  بن  عمر   ميدان 
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كوهانيم" قبل سنوات ورفضت المحكمة في قرارها طعن البطريركية في قانونية وثائق قدمتها "عطيرت  
 لزعم شراء هذه العقارات.

او قانوني  سند  أي  يتبع  وال  ظالمًا  المحكمة  "قرار  البطريركية  الجمعية    واعتبرت  إن  حيث  منطقي، 
طرق اتبعوا  ويساندها  يدعمها  ومن  العقارات  االستيطانية  على  لالستحواذ  قانونية  وغير  ملتوية  ًا 

وأكدت البطريركية    لعربي اإلسالمي والمسيحي في القدس".األرثوذكسية في أحد أهم مواقع الوجود ا
صمو  في  الفلسطينيين  المستأجرين  مساندة  في  "ستستمر  أنها  األرثوذكسية، على  العقارات  في  دهم 

رية وأجندات اليمين اإلسرائيلي المتطرف الهادفة وأنها صامدة في معركتها للحد من السياسة العنص
 ة القدس وفرض واقع جديد فيها".إلى نزع الهوية المتعددة لمدين

 10/6/2022، رام هللا، األيام
   

 ل مواجهات في مناطق عدةاستشهاد شاب برصاص االحتالل في حلحول وإصابات خال  .19
آخرون بالرصاص،   12عامًا(، وُأصيب    27اسُتشهد الشاب محمود فايز أبو عيهور )  مندوبو "األيام":

واسعة  اقتحام  لعملية  المواطنين  تصدي  خالل  باالختناق  والعشرات  خطيرة،  جروحهما  منهم  اثنان 
ل يضم أربَع شقق سكنية في  شنتها قوات االحتالل في محافظات عدة أقدمت خاللها على هدم منز 

لها بيادر القمح في  مدينة بيت جاال، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم وأحرقوا خال
 بلدة قصرة، وواصلوا شق طريق في أراضي عين البيضا بمسافر يطا، ونكلوا بمزارع في قرية كيسان. 

 10/6/2022، رام هللا، األيام
 

 من العالا رمان األسرى الفلسطينيينمشروع قانون إسرائيلي لح .20
قانون جديد تم طرحه على الهيئة العامة  قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مشروع  :  رام هللا

العالج.  تلقي  الفلسطينيين من  ينّص على حرمان األسرى  قانون خاص  تشريع  يستهدف    للكنيست، 
قدري  اللواء  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  به    وأدان  تقدم  الذي  القانون،  مشروع  بكر،  أبو 

رين، وقال: "إنه ُيدلل على أن هناك توجها  عضوًا آخ  35اإلسرائيلية ميشال فالديجر و  عضو الكنيست 
عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى األوساط السياسية والعسكرية اإلسرائيلية لالنتقام من األسرى وتركهم  

والموت".  لألمراض  ذك  فريسة  الجدير  ال من  هذا  أن  سجون ره  إدارة  قرار  أعقاب  في  طرح  مشروع 
الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير   االحتالل اإلسرائيلية بحرمان األسيرة إسراء

 جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها.
 9/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحل الدولتين اس المفضل لدى عّمان أن يكون ملتزماً فة عب: خليأردنيون  سياسيون  .21
أبومحفوظ  -عمان   على :  حبيب  تحرص  األردنية،  الرسمية  "السلطات  أن  أردنيون،  سياسيون  أكد 

حدوث   وعدم  الفلسطينية،  السلطة  األردن". استقرار  على  تأثير  من  لذلك  لما  داخلها؛   انقسامات 
ر  خليفة  يكون  بأن  ترغب  عّمان  أن  برس"،  لـ"قدس  منفصلة  أحاديث  خالل  السلطة وأوضحوا  ئيس 

حل   تجاه  المعلنة،  األردن  بمواقف  وتلتزم  فلسطينيا،  مقبولة  شخصية  عباس،  محمود  الفلسطينية 
 الدولتين.

منذر السياسي،  والمحلل  الكاتب  الوطني   وقال  السلطة  باستقرار  معني  "األردن  إن  ة  الحوارات 
المختلفة". بهياكلها  تريد شخصية    الفلسطينية  األردنية،  الرسمية  "المؤسسات  أن  إلى  الحوارات  ونبه 

من  الرابع  حدود  على  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  وهي  المعلنة،  األردني  الموقف  بثوابت  تلتزم 
 ، وتحترم الوصاية األردنية على األماكن المقدسة". حزيران، تكون قابلة لالستمرار

سيطان  طالل  للبرلمان(،  الثانية  )الغرفة  األردني  األعيان  مجلس  في  السابق  العضو  أكد  بدوره، 
الماضي أنه "بقدر ما يالمس، من سيخلف محمود عباس، ثوابت القضية الفلسطينية، ويحافظ على  

ني،  قريبون منه، فنحن ما نريده هو مصلحة الشعب الفلسطيحقوق األشقاء الفلسطينيين، فإننا سنكون 
تعبيره. أردنية" على حد  فلسطين هي مصلحة  إلى    ألن مصلحة  األردنية،  الرسمية  السلطات  ودعا 

السلطة  سلة  في  بيضه  يضع  وأال  الفلسطينية،  األطراف  جميع  بين  واحدة  مسافة  على  "الوقوف 
 الفلسطينية وحدها". 

 9/6/2022، قدس برس
 

 از من حقل كاريش من استخراا الب "إسرائيل"نصر هللا: قادرون على منع  .22

إن الحزب قادر على منع إسرائيل من    ،قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا الخميس
إلى   اليونانية"  "السفينة  إدارة  داعيا  لبنان،  النفط والغاز من منطقة بحرية متنازع عليها مع  استخراج 

فورا. لبن  االنسحاب  هدف  أن  متلفزة،  كلمة  في  هللا  نصر  من  وأكد  إسرائيل  منع  هو  المباشر  ان 
أن مؤكدا  كاريش،  حقل  من  والغاز  النفط  لمنع    استخراج  والمقاومة  الجيش  وقوة  الحق  يملك  لبنان 

النفطي. الحقل  استغالل  من  النفطية    إسرائيل  الثروة  قضية  أن  هللا  لحزب  العام  األمين  وأضاف 
الشري تحرير  أهمية عن  تقل  اللبنانية ال  المياه  في  تعبيره.والغازية  وفق  المحتل،  الحدودي  وشدد   ط 

مكت تقف  لن  "المقاومة"  أن  على  هللا  تستطيع  نصر  لن  اإلسرائيلية  اإلجراءات  كل  وأن  األيدي  وفة 
 حماية المنصة العائمة الستخراج النفط من حقل كاريش.

 9/6/2022.نت، الجزيرة
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 ر منظومات رادار في دول خليجية تل أبيب تنش .23
القناة   الشرق  اإلسرائ   12كشفت  في  دول  عدة  في  رادار  منظومة  نشر  اإلسرائيلي  الجيش  أن  يلية 

للتعاون المشترك في مواجهة "تهديدات  األوسط بما في ذلك اإلمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية 
المبكر". لإلنذار  منظومة  وخلق  الصاروخية،  في    إيران  نجحت  المنظومة  هذه  أن  القناة  وأوضحت 

ر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إسرائيل، والتي قبل أشه   توفير إنذار مسبق
وقالت القناة اإلسرائيلية نفسها إن واشنطن تسعى إلقامة تحالف أمني    أسقطت فوق األجواء العراقية.

وفي هذا    يضم إسرائيل وعدد من دول الخليج بمن فيهم دول ال تربطها بإسرائيل عالقات دبلوماسية.
أو ال )سياق،  جورنال"  ستريت  "وول  صحيفة  مشّرعين  Wall Street Journalردت  أن  األميركية   )

أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس، وينص على أن  
ت  تعمل وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( مع إسرائيل وعدد من الدول العربية من أجل دمج الدفاعا

 إلحباط ما وصفته التهديدات اإليرانية.  الجوية
 9/6/2022.نت، الجزيرة

 
 محمد بن زايد وةنيت يبحثان تنمية التعاون الثنائي  .24

بينيت، رئيس وزراء   الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات، ونفتالي  أبوظبي: بحث 
خاصة االستثمارية واالقتصادية  الجوانب  إسرائيل، مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف  

والتنموية، بجانب مجاالت األمن الغذائي والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها  
المستقبل. نحو  البلدين  تطلعات  يحقق  بما  والتطور  استقبال رئيس    التنمية  المباحثات خالل  جاءت 

 قًا لما نقلته وكالة أنباء اإلمارات )وام(. أمس، وف اإلمارات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي في أبوظبي
وكان بيان إسرائيلي قد ذكر أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت وصل إلى اإلمارات الخميس، علما أنه لم  
الشهور   في  اإلماراتية  للعاصمة  بها  يقوم  التي  الثالثة  الزيارة  هي  وهذه  الزيارة.  عن  اإلعالن  يسبق 

ن رئيس دولة اإلمارات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيبحثان »مختلف لبيان، إالقليلة الماضية. وقال ا
معا   سننقل  »اليوم  قوله  بنيت  عن  البيان  نقل  كما  تفاصيل.  أية  يقدم  لم  لكنه  اإلقليمية«،  القضايا 

 العالقة المميزة بين بلدينا إلى المستوى التالي«. 
 10/6/2022، لندن، الشرق األوسط
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 ين العاديين ال يدعمون التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي غالبية اإلماراتيهآرتس:  .25
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا لمراسلها دافيد روزنبيرغ بعنوان "السر المقلق من وراء العالقات 

ظبي  اإلسرائيلية اإلماراتية" تناول فيه ما يخيف الجانب اإلسرائيلي في عالقة بتطبيع العالقات بين أبو 
مع و   واالحتالل. للعالقات  متحمسون  اإلمارات  في  والمسؤولين  األعمال  رجال  إن  الكاتب  قال 

العاديين   اإلماراتيين  المواطنين  من  العديد  أن  تظهر  الرأي  استطالعات  لكن  اإلسرائيلي،  االحتالل 
 لديهم مخاوف من ذلك. 

السياسة لدراسة  واشنطن  معهد  أجراه  آراء  سبر  إلى  التقرير  األدنى  واستند  الشرق  تشرين  في  في   ،
بالمئة فقط من المواطنين اإلماراتيين العاديين عن رغبتهم    37الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث عّبر  

بالمئة فقط على أن اتفاقيات   23في إقامة العالقات التجارية أو الرياضية مع اإلسرائيليين، فيما وافق  
بالمئة من المستطلعة آراؤهم في    44بتراجع عن نسبة    أبراهام سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة،

 .2021حزيران/ يونيو من عام 
 6/6/2022، "21موقع "عرةي 

 
 السماح لإلسرائيليين بدخول قطر لحضور المونديال  .26

قال وزراء إسرائيليون أمس، إن اإلسرائيليين سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم لكرة  
نها ستفتح "بابًا جديدًا" إلى دولة ليس لدى إسرائيل معها حاليًا  في قطر، في خطوة قالوا إ  2022القدم  

كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، ونقل البيان عن البيد قوله "حب    عالقات دبلوماسية رسمية.
 وكأس العالم في تشرين الثاني تفتح بابًا جديدًا لنا من أجل عالقات دافئة".

 10/6/2022األيام، رام هللا، 
 

 دوان إسرائيلي جديد يستهدف جنوب دمشق ع .27
لـ"عدوان جوي  أعلنت وسائل إعالم رسمية سورية، فجر الجمعة، أن الدفاعات الجوية تصدت  :  دمشق

معظمها. وأسقطت  دمشق،  جنوب  النقاط  بعض  استهدف  السورية    إسرائيلي"  "سانا"  وكالة  ونقلت 
جر الجمعة، نفذ العدو اإلسرائيلي  من ف  4:20الرسمية، عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة  

عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجوالن السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب  
دمشق". وأسقطت   مدينة  العدوان  لصواريخ  تصدت  الجوي  دفاعنا  "وسائط  أن  المصدر  وأضاف 

 الخسائر المادية".بعض  معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع
 10/6/2022، قدس برس
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 " إسرائيل"تفصل مكتب فلسطين عن سفارتها في  نرة بايدإدا .28
ألغت إدارة الرئيس األمريكي، جو بايدن، قرار إدارة دونالد ترامب السابقة، وأعادت مجددًا الفصل بين 

إسرائيل في  األمريكية  السفارة  عن  بالفلسطينيين  تعنى  التي  ت  .الدائرة  الشؤون وأعيد  )وحدة  سمية 
فلسطينية في القدس(،  الفلسطينية( داخل السفارة األمريكية لتصبح )مكتب الواليات المتحدة للشؤون ال

في خطوة اعتبرت بمنزلة رفع محتمل لمستوى العالقات مع الفلسطينيين قبل زيارة الرئيس جو بايدن  
، كان اسمها القنصلية األمريكية في  المزمعة إلى المنطقة. وقبل أن تصبح وحدة الشؤون الفلسطينية
المدينة.   في  الفلسطينية  الدولة  إقامة  ألهداف  ومحورًا  الشؤون  القدس  »مكتب  حول  التغيير  وظهر 

 الفلسطينية«، أمس، في حسابي »تويتر« و»فيسبوك«.
»مكتب    البعثة:  باسم  متحدث  وقال  نول.  جورج  الدبلوماسي  برئاسة  العمل  في  المكتب  وسيستمر 

ات المتحدة للشؤون الفلسطينية يعمل تحت رعاية السفارة األمريكية في القدس، ويقّدم تقارير عن  الوالي
»تغيير  األ وأضاف:  الخارجية«.  وزارة  في  األدنى  الشرق  شؤون  مكتب  إلى  مباشرة  الجوهرية  مور 

لمكتب    االسم كان من أجل التوافق مع تسميات وزارة الخارجية. وتم تصميم الهيكل التشغيلي الجديد 
سية العامة«.  الواليات المتحدة للشؤون الفلسطينية؛ لتحسين تقاريرنا الدبلوماسية ومشاركتنا في الدبلوما

العالقات  لفصل  رمزية«  »أهمية  الخطوة  لهذه  أن  اإلسرائيلي  اإللكتروني  »والال«  موقع  ورجح 
م  –األمريكية   وقال  الفلسطينيين.  مع  األمريكية  العالقات  عن  الخارجية اإلسرائيلية  في  سؤولون 

الخطوة، وأ الفلسطينية مسبقًا بهذه  تبليغ إسرائيل والسلطة  تم  إنه  تعبر عن  األمريكية،  لم  ن إسرائيل 
 معارضتها. 

 10/6/2022الخليج، الشارقة، 
 

 : طلبنا الحفاظ على الهدوء"إسرائيل"كي بين لبنان وير الوسيط األم .29
الطاقة   ألمن  األميركيين  المستشارين  كبير  هوكشتاينقال  في  ،  آموس  الوسيط  دور  يلعب  الذي 

محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى التوتر األخير بين البلدين جراء التنقيب عن  
الحفاظ على   الجميع  من  طلبنا  لقد  تصعيد...  هناك  يكون  أال  »آمل  فقال:  كاريش  في حقل  الغاز 

ونأ و الهدوء  المفاوضات  استئناف  يتم  أن  تهدئة  مل  بهدف  بسرعة  ولبنان  إسرائيل  بين  الوساطات 
 األمور وعدم التصعيد، كما لمسنا في التصريحات العلنية في األيام األخيرة«.

 10/6/2022شرق األوسط، لندن، ال
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 ماليين يورو   10توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصحة الفلسطيني بقيمة  .30
بقي اتفاقية دعم من الحكومة األلمانية  التنمية األلماني،   10مة  وقعت  ماليين يورو، من خالل بنك 

لدعم قطاع الصحة الفلسطيني )دعم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا(، والذي ينفذ عبر برنامج  
 األمم المتحدة اإلنمائي. 

 9/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " يلإسرائ"فرقة أميركية مشهورة تلبي حفلين لها في  .31
 Bigنجحت حملة محلية نفذت في الواليات المتحدة األميركية بدفع فرقة موسيقى الروك المشهورة "

Thief .إللغاء حفلين لها في إسرائيل، تضامنا مع شعبنا " 
وكانت الفرقة أصدرت بياًنا قبل أسبوع أكدت فيه مشاركتها، قبل أن تتراجع أمام الحملة وتعلن في  

صفح على  نشرته  "انستغرام"،    تهابيان  موقع  في  على  عروض  أي  تؤدي  لن  أنها  الخميس،  يوم 
 وكان من المقرر أن تؤدي الفرقة األميركية عرضين في تل أبيب.  إسرائيل دعًما للشعب الفلسطيني.

 وقالت الفرقة في بيانها: "إننا نعارض االحتالل غير الشرعي والقمع المنهجي للشعب الفلسطيني". 
 9/6/2022، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 مقررة أممية تصف اغتيال شيرين أبو عاقلة بجريمة حرب   .32

الفلسطينية إن   الخاصة لحقوق اإلنسان في األراضي  المتحدة  ألبانيزي مقررة األمم  قالت فرانشيسكا 
يعد جريمة حرب،   عاقلة  أبو  الجزيرة شيرين  مراسلة  الفلسط مقتل  الخارجية  وزير  يني في حين سلم 

 رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في اغتيال أبو عاقلة.
األممية   المقررة  تصريح  في وجاء  عقدت  عاقلة،  أبو  شيرين  مقتل  بشأن  ندوة  في  الخميس  يوم 

 . لي السفارة الفلسطينيةالعاصمة اإليطالية روما بحضور حقوقيين وصحفيين دوليين وعدد من مسؤو 
 9/6/2022 جزيرة.نت،ال
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 ووفاة الرئيس فتح بين انتخابات جامعة بيرزيت  .33
 فايز أبو شمالة  د.

انشغال الرأي العام الفلسطيني بخبر وفاة الرئيس، والتفاعل مع الخبر بهذا الشكل الواسع يعكس رغبة  
ا شعبية كبيرة بالتخلص من الحالة السياسية الراهنة، وبغض النظر إن كان خبر وفاة الرئيس مفبركً 

بكلمة صوتية يؤكد أنه على قيد الحياة، فإن التفاعل مع  أو حقيقة، وبغض النظر عن ظهور الرئيس  
 الخبر يعكس أمرين:

األول: انتهاء صالحية الرئيس القيادية، وغيابه عن أحداث مركزية عصفت بالضفة الغربية، بحيث  
وجدان   تحرك  ملحة،  سياسية  وحاجة  وطنية،  مصلحة  الرئيس  تغيير  المجتمع أمسى  كل  ومشاعر 

 الفلسطيني. 
أ  الصراع  الثاني:  من  حالة  تعيش  التي  نفسها،  فتح  حركة  مصدرها  الرئيس  حالة  عن  األخبار  ن 

الداخلي، بين باحث عن التوريث، وباحث عن التجديد، وقد شجعت نتائج انتخابات جامعة بيرزيت  
القضي ومستقبل  مستقبلهم،  عن  البحث  على  فتح  حركة  شباب  من  من خالل  الكثير  الفلسطينية،  ة 

حركة فتح، وكيف وصلت إلى هذه الحالة! وما هو مصير حركة قادت العمل  البحث عن مستقبل  
عن   مسؤولية  تحميل  بمنزلة  الرئيس  موت  عن  الحديث  صار  لذلك  لسنوات!  الفلسطيني  السياسي 

دة، يتم خاللها  الفشل في انتخابات جامعة بيرزيت، وصار موت الرئيس مؤشًرا على ميالد مرحلة جدي
 تعديل النهج الذي أفقد حركة فتح مكانتها بين الجماهير. تقويم المسار السياسي، و 

التشنج والتوتر والترقب  الحالة من  الفلسطينية في هذه  الساحة  الذي أوقع حركة فتح، ومجمل  فمن 
 لموعد وفاة الرئيس؟ 

المنت  -1 التشريعي  المجلس  حل  على  أقدم  الذي  نفسه،  الرئيس  األساسي،  إنه  القانون  وأهان  خب، 
الفلسطينية تتساءل عن البدائل في حالة موت الرئيس، وأين البعد القانوني في تكليف    وترك الساحة

 أي شخصية للقيام بمهمة الرئيس، ولو مؤقًتا؟ 
إنه الرئيس نفسه، الذي احتقر إرادة الشعب الفلسطيني، حين ألغى االنتخابات التشريعية والرئاسة    -2

 ليها بين التنظيمات الفلسطينية. خابات المجلس الوطني، التي تم التوافق عوانت
النظام السياسي الفلسطيني يعيش اليوم أزمة حقيقية في حالة غياب الرئيس، ويعيش أزمة حقيقية  
في حالة بقاء الرئيس، ومن الخطأ أن يترك األمر بيد حركة فتح كي تحسم أمر الرئاسة أو القيادة  

رارها الذي يجب أن يحظى بالقبول، شاء  حركة فتح، لتخرج على الشعب الفلسطيني بق داخل مكاتب  
من شاء وأبى من أبي، قضية الرئيس وما يتفرع عنها من مسؤوليات ترتبط باللجنة التنفيذية لمنظمة  
أن   يصح  وال  الفلسطيني،  للشعب  عام  ملك  كلها  الوطني،  والمجلس  التشريعي،  والمجلس  التحرير، 
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بشأ  القبيقرر  يلقى  أن  يصير  وال  بعينه،  تنظيم  ليناقش  نها  الفلسطيني،  الشعب  كفاءات  على  ض 
 مصيره في غرف مغلقة، تخص هذا التنظيم أو ذاك.

قد يكون الشرفاء من حركة فتح بحاجة إلى التنظيمات الفلسطينية لعبور المرحلة االنتقالية، والتوافق  
الفلسطيني القضية  يخدم  بما  األوضاع  ترتيب  االنتخ على  إلجراء  موعد  تحديد  ذلك  في  بما  ابات  ة، 

الرئاسية، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، ليتحمل الجميع مسؤولية العبور من عنق الزجاجة،  
 والذي سيطوي صفحة االنقسام، ويفضي إلى رحاب الوحدة الوطنية.

 9/6/2022فلسطين أون الين، 
 

 حين يكون األقصى في دائرة الخطر .34
 لطالل عوك

الشا الحرب  دائرة  وتّتسع  تتصاعد  وأرضًا، بينما  حقوقًا  الفلسطينيين،  على  إسرائيل  تشّنها  التي  ملة 
فلسطين   زوايا  كل  في  العرقي  والتطهير  التمييز  لسياسة  الكريهة  الرائحة  وتتصاعد  ومقدسات، 

 التاريخية، فإّن المسجد األقصى دخل فعليًا دائرة الخطر.
نبيل أ صى، ليس مجرد زيارات، بو ردينة، من أّن ما يجري في ساحات األقصحيح ما قاله السيد 
 وإّنما هي غزوات استعمارية. 

عدد  يزداد  للمسجد،  زماني  تقسيم  إلى  الزيارات،  تحولت  حيث  يجري،  ما  بحقيقة  نعترف  أن  علينا 
الحاد  حتى  صباحًا  السابعة  الساعة  بين  يوميًا،  يترّددون  وأصبحوا  األقصى،  للمسجد  ية  المقتحمين 

 يش اإلسرائيليين.عشرة، بمشاركة وحراسة من الشرطة والج
يجري ذلك، بينما ال تحصل القدس من العرب والمسلمين سوى على استمرار التصريحات، واإلدانات  

 النظرية، التي ال تدخل في حسابات الميدان. 
السياسية واالجتماعية والحزبية، وبكامل ترسانته بكامل طوائفها  ا الشرطية والعسكرية تتجّند إسرائيل 

األقصى،  واألمنية،   على  والمكاني  الزماني  التقسيم  وفرض  القدس  تهويد  مخططات  تنفيذ  لمواصلة 
 وتصرف الحكومات اإلسرائيلية مليارات الدوالرات سنويًا، بينما تتفّرج األنظمة العربية واإلسالمية. 

التنكّ  إنسانية، وشعبها ال يستطيع  أين هفلسطين قضية عربية إسالمية  العربي، ولكن  ي  ر النتمائه 
القدس   عن  والمادي  المالي  الدعم  معظمها  أوقف  التي  اإلسالمية،  األّمة  هي  وأين  العربية،  األّمة 

 والسلطة، والمجتمع الفلسطيني؟ 
أين هو الحراك العربي واإلسالمي السياسي والدبلوماسي الفاعل على الصعيد الدولي، فيما تحظى  

 الحماية.إسرائيل بكل الدعم و 
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يتحّول بعض األنظم انطالقًا  ألم  إقليميًا ودوليًا،  الداعمين إلسرائيل،  إلى جملة  العربية واإلسالمية  ة 
 من حسابات ُقطرية ضّيقة؟ 

أين هي حركة التحّرر العربي، وقواها وأحزابها، وأين هو الحراك العربي واإلسالمي للتعبير عن دعم  
أن أم  العادلة  القضية  وأصحاب  والت  القدس،  للتهميش  تعرضت  الحركة  قبل  هذه  من  والقمع  غييب 

 األنظمة العربية الرسمية؟ 
األنظمة   سياسات  على  والتغطية  والمسلمين،  العرب  مجاملة  في  الفلسطيني  الخطاب  يستمر  لماذا 
والسباق على كسب ُوّدها، بينما ال تبدي تلك األنظمة استعدادًا لالستجابة وإظهار الحّد األدنى من 

  والدعم؟ الُودّ 
األقصى والمسجد  أساسًا، وبعض    القدس  القدس  أهل  إاّل  الخطر  هذا  يقف في وجه  في خطر، وال 

 القطاعات الشعبية، خصوصًا من الشباب. 
المشهد يوم األحد التاسع والعشرين من الشهر الماضي، كان محزنًا، رغم أنه كان مشهدًا إسرائيليًا  

 سيادة على القدس.انتصاريًا بطعم الهزيمة، بدعوى فرض ال
كد أن القدس أرض محتلة، وأن دولة االحتالل، قد عّبرت أمام كل العالم أنها دولة  المشهد كان يؤ 

 احتالل عنصري، يتحّدى القرارات والقوانين الدولية. 
وسياسية،   وأمنية،  وُشرطية،  عسكرية  إمكانيات  من  لديها  ما  بكل  إسرائيل  تجّندت  اليوم  ذلك  في 

 وم.قيق ذلك المشهد االنتصاري المهز واستيطانية، لتح
النار"،   "عربات  مناورة  وواصل  الجيش  استنفر  فلقد  حقيقية،  حرٍب  حالة  في  إسرائيل  كانت  لو  كما 
على  دلياًل  ذلك  وكان  واسع،  نحٍو  على  الحديدية"،  "القبة  منظومة  ونشر  الطيران،  طلعات  وكّثف 

 يلي.الخوف الذي ينتاب الطبقة السياسية والمجتمع اإلسرائ 
"الكو  حكومة  فإن  الواقع  التيار في  إلى  عمومًا  تنتمي  إسرائيل،  في  تحكم  التي  الضعيفة،  كتيل" 

 الصهيوني الديني، الذي يفرض منطقه وسياسته رغم وجود كتل تّدعي انتماءها لليسار أو الوسط.
اإلسرائيلي   والمجتمع  السياسية  للطبقة  يثبت  أن  يحاول  بينيت،  يقوده  الذي  التيار  األكثر  هذا  أنه 

 لتيار اليميني المتطرف، وأنه يذهب إلى أبعد ما ذهبت إليه حكومات "الليكود". تطرفًا، بين أطراف ا
على  وقدرتها  تماسكها  إظهار  تحاول  قريبة  أوقات  وفي  وقت،  أّي  في  للسقوط  اآليلة  الحكومة  هذه 

 طينيين.المواصلة، عبر استخدام أقصى درجات التطرف والعنف، والعنصرية بحق الفلس
األعالم"، استنفرت كل قدراتها وكانت مستعدة لكل االحتماالت رغم أنها ال    حكومة بينيت يوم "مسيرة

ترغب في أن تصل األمور إلى حّد االنفجار الواسع والكامل بما في ذلك دخول المقاومة في غزة  
 على الخط المباشر. 
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من ذلك  في  بما  االنفجار،  ذلك  منع  بدوافع  كان  الوس  االستنفار  مع  الخديعة،  استخدام  طاء  خالل 
 اإلقليميين والدوليين، الذين تدخلوا لمنع وقوع االنفجار.

في   الرغبة  بدافع  ليس  لالحتالل،  التهديدي  خطابها  سقف  غزة  في  المقاومة  رفعت  المقابل  وفي 
الل  الوصول إلى االنفجار الواسع وإنما لمنع إسرائيل من التمادي والخروج عن الخطوط الحمراء خ

 "مسيرة األعالم".
رة األعالم" عن كل الخطوط، ولم ينفجر الوضع، بمعنى دخول المقاومة في غزة على  خرجت "مسي

 الخّط َعبر إطالق الصواريخ، وكان ذلك أمرًا محمودًا. 
حقيقة األمر أن المقاومة في غزة جاهزة ومستعدة للمواجهة ولكن الظروف لم تكن لتسمح بذلك، ما  

الن  من  المعر   قد.يعفيها  ليست  األعالم"  ودفع "مسيرة  خوضها  الفلسطينيون  يقرر  حتى  الفاصلة،  كة 
الثمن مهما كان كبيرًا، فالصراع مستمر ألمٍد طويل ثم إن المجانين فقط هم من يفّجرون األوضاع  

 قد تسقط الحكومة اإلسرائيلية لو أن االنفجار قد   فيما إسرائيل تستنفر كل آلة الدمار التي تمتلكها.
بديالً  ستكون  حكومة  أي  ولكن  السياسات  وقع،  وعلى خط  سواسية  الجميع  أن  أم  بينيت،  لحكومة   

 ذاتها؟ 
ومخططاتها   إسرائيل  مع  المواجهة  أعباء  تحمل  تستطيع  ال  وحدها  غزة  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة 

بجدارة، به  ويقومون  دور  لهم  القدس  أهل  ولكن  بالتأكيد  دور  لها  غزة  والتوسعية.  وأهل    العنصرية 
بأدوارهم بجدارة، وال يقتصر العدوان  الضفة لهم دور، وكذلك الد  الفلسطيني، وعليهم أن يقوموا  اخل 

هذا  من  يخوضها  أن  الفلسطيني  الشعب  وعلى  وشاملة،  واسعة  فالحرب  القدس،  على  الصهيوني 
 المنظور. 

 9/6/2022األيام، رام هللا، 
 

 سنخرب بيوتنا بأيدينا  .35
 مير باردو ات

هذا يدعي إيران،   –التهديد الكبير الذي يحوم فوق دولة إسرائيل  ليل من الحديث عن  يجري غير ق
التدمير  آلية  للدقة،  أو  نحن.  هو  األكبر  التهديد  فإن  نظري،  في  أما  الفلسطينيين.  يدعون  وأولئك 
الذاتي التي تتطور في السنوات األخيرة. تمامًا مثلما في عهد خراب البيت الثاني، الذي كتب عنه  

“تار  في  فهو  اسبسيانوس  مني،  أعظم  عسكري  استراتيجي  “الرب  الرومان”:  ضد  اليهود  حرب  يخ 
يقتل أعداؤنا بعضهم   بينما  للخطر،  يتعرض جيشنا  النصر دون أن  للرومان ويعطينا  اليهود  سيسلم 
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بعضًا”. في حينه، وقفت فيالق الرومان وانتظرت بصبر أن ينهي اليهود المهمة عنهم. علينا إيقاف  
 ودة.ذا قبل نقطة الالعه

إن دولة إسرائيل أعجوبة تاريخية، من بقايا اللجوء وسبعين منفى أقيمت دولة، ضد كل االحتماالت،  
في قلب منطقة معادية، وتنجح في ظل حرب دفاعية أن تقيم بيتًا للشعب اليهودي. إن سبع حروب  

ة بالد بال  ، لم تمنع جعل قطعوحرب ال تتوقف ضد أولئك الذين ال يزالون يحاولون القضاء علينا
مقدرات طبيعية قوة اقتصادية عظمى. لكن الدولة ممزقة ودامية، والساعون إليقاع الشر بنا ينتظرون  
اللحظة المناسبة. بعد أربع معارك انتخابية في غضون سنتين قامت حكومة، صعبة على الهضم، 

أطيحوا   الذين  أولئك  لكن  طفيفة،  كانت  وإن  األغلبية،  بعد  نالت  الحكومة  يرفضون    12من  سنة 
عشرات   زعيم  ينفذ  ال  عندما  بلقبه.  الوزراء  رئيس  إلى  التوجه  ويرفضون  بل  بالنتيجة،  االعتراف 
يشكل حجر  الذي  السياسي  اإلجماع  لخالصة  حاد  تقويض  فهذا  الرمزية،  البادرة  هذه  مثل  المقاعد 

دور المعارضة  قانون، وال شك أن  األساس لوجود الدولة. وهذه المعارضة إياها تقاطع كل مشروع  
وحقها الكامل هو أن تحاول إسقاط الحكومة، لكن على أال تمنع إجازة القوانين التي تناسب فكرها، 
وكذا األمن القومي أو المصلحة العامة. فشلل عمل الحكومة ال يستوفي قواعد العقد االجتماعي الذي 

 يقوم النظام الديمقراطي على أساسه.
سرائيلي يتميز بانعدام التسامح والعنف اللفظي تجاه من يفكر بشكل  ك، فإن الخطاب اإلفضاًل عن ذل

مختلف، وكنيست إسرائيل تشكل مثااًل سلبيًا يتغلغل إلى المجتمع اإلسرائيلي. االستقطاب ليس بين  
على  درج  كما  واليمين،  اليسار  بين  أو  والمحافظة  الليبرالية  بين  وليس  ورأسمالية،  اجتماعي    فكر 

االستق اليهودية. االعتقاد.  الدولة  لجوهر  الرئيسي  الفكر  في  أساسه  عمدًا،  المخفي  الحقيقي،  طاب 
العام   الحقيقي في  الموضوع   1948النقاش  السياسي في  والخالف  والدولة،  الدين  كان في مواضيع 

ريف  منع وضع دستور. النقاش الثاني، الذي لم يحسم، كان حول حدود الدولة. وذلك رغم أن التع
 هو “تنظيم سياسي لتنفيذ مصالح مدنية في أرض إقليمية محددة”. األساس للدولة

سنة، من    55ليس لدولة إسرائيل حدود. حكومات إسرائيل على مدى    1967من العاشر من حزيران  
اليمين واليسار، باستثناء ضم القدس الشرقية وهضبة الجوالن، لم تعرف يهودا والسامرة وقطاع غزة  

الدولة اليوم ثالثة أجيال ال تعرف واقعًا آخر، يهودًا وغير يهود على  حدودها. يعيش في    في داخل
نريد أن نرى    1967حد سواء. منذ حزيران   ونحن دولة بال استراتيجية. ال جواب على سؤال كيف 

بعد   اليهود  سنة، وال يوجد سياسي واحد مستعد لوضع هدف، معظمهم يدحرجون عيونهم    30دولة 
على أجيالهم امتنعوا عن اتخاذ القرار، خافوا ويخافون من اتخاذ القرار،    ماء. زعماء الدولةإلى الس
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يخشون من حمل مسؤولية التنازل عن أجزاء من البالد الموعودة، ومن جهة أخرى يخافون من فقدان  
 الحلم الصهيوني لدولة يهودية إذا ما ضموا كل أجزاء الوطن. 

لتي ال أغلبية يهودية مطلقة فيها ستشكل نهاية  يدرك أن الدولة ا  لكل شخص يعّرف نفسه صهيونياً 
الحلم الصهيوني. اليوم بين النهر والبحر يهود صهاينة، ويهود غير صهاينة، وغير يهود في نطاق  

أو  1967حدود   التفكير  الغزية.  اإلقليمية  األرض  في  يهود  وغير  والسامرة،  يهودا  في  يهود  وغير   ،
ن يوافقون على التمييز بحقهم، بال حقوق متساوية مع أرباب  جد أولئك البشر مماإليهام بمجيء يوم ن 

البيت اليهود، هذيان مجنون. يجدر بنا أن نفهم مرة واحدة وإلى األبد: ال قوة في العالم تمنع البشر  
الوسائل. بكل  الحرية والمساواة  إلى  التطلع والعمل  العبرية عدة معان،   من  اللغة    لكلمة “حدود” في 

ترسيم انعدام  ومعايير    لكن  األخالقية  الحدود  تشويش  إلى  سيؤدي  اإلقليمية،  واألرض  الحدود، 
السلوك. فانعدام التسامح تجاه الرأي اآلخر، ورفض حماة الحمى والعنف على أنواعه، كل هذه جزء  

دولة نريد،   من فقدان الحدود النابع من انعدام الرغبة في تناول المشكلة رقم واحد لدولة إسرائيل: أي
 ي حدودها. وما ه

 9/6/2022يديعوت أحرونوت 
 2022/ 9/6القدس العرةي، لندن، 
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