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 األمين العام السابق لـ"الجهاد" رمضان شلح وفاة .1

يوم السبت، وفاة أمينها اد اإلسالمي" الفلسطينية، مساء أعلنت حركة "الجه: غزة ــ يوسف أبو وطفة
  ،لح، اليع بع بر انيمين الياني للحركة مني نشا ها و اسيسها.العام السابق، رمضان عبد هللا

، في حي الشجاعية، أحد أ،هر أحياء مدينة غزة، نيسرة 1958يناير/ كانون الياني  1ولد ،لح في 
فردًا، إذ نشا في القطاع ودرس جميع المراحل ال عليمية ح ى حصل على ،هادة  11محافظة  ضم 

صر لدراسة االق صاد في جامعة الزقازيق وحصل على ،هادة بكالوريوس في اليانوية، ثم سافر إلى م
 .1981علم االق صاد في سنة 

بعد ذلك عاد إلى غزة وعمل أس اذًا لالق صاد في الجامعة اإلسالمية، وا، هر بخطبه المناهضة 
، ليقرر في لالح الل اإلسرائيلي، ما دفعهم نحو فرض اإلقامة الجبرية ومنعه من العمل في الجامعة

مغادرة غزة إلى لندن إلكمال الدراسات العليا حيث حصل على درجة الدك وراه في  1986عام 
 .1990االق صاد من جامعة درم عام 

ان قل بعد ذلك ،لح إلى الوالبات الم حدة انيميركية، حيث عمل أس اذًا لدراسات الشرق انيوسط في 
 ي قن اللغ ين اإلنكليزية والعبرية.، وكان 1995و 1993جامعة جنوبي فلوريدا بين 

، ان قل ،لح إلى سورية، وخالل ان ظار االن هاء من أوراقه الخاصة بالعودة، ال قى 1995وفي عام 
أ،هر لوضع  6بانيمين العام انيول والمؤسس لحركة "الجهاد"، ف حي الشقاقي، وعمال معًا لمدة 

 الخطط ل طوير العمل المقاوم.
غ ال جهاز المخابرات اإلسرائيلي "الموساد" الشقاقي، ل ج مع قيادات حركة وخالل  لك الف رة، ا 

وح ى  1995"الجهاد اإلسالمي" و قرر ان خاب ،لح أمينًا عامًا خلفًا له، فشغل هيا المنصب مني عام 
 ، حين  عرض لوعكة صحية ،ديدة منع ه من االس مرار في منصبه.2018عام 

قوائم اإلرهاب عدة مرات ن يجة لمنصبه اليع بشغله، فيما  وضعت السلطات انيميركية ،لح على
كان ي شبث هو بخيار المقاومة المسلحة كخيار وحيد للمواجهة مع االح الل اإلسرائيلي، معارضًا 

 النهج اليع سارت عليه حركة "ف ح" ومنظمة ال حرير.
 7/6/2020، العربي الجديد، لندن
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 د االسالمي رمضان عبد هللا شلحينعى األمين العام السابق للجها عباس .2

محمود عباس، انيمين العام السابق لحركة الجهاد االسالمي  يةفلسطينال السلطةنعى رئيس  :رام هللا
"إننا بفقدان الراحل ،لح  عباس:وقال  رمضان عبد هللا ،لح، اليع واف ه المنية مساء اليوم السبت.

ى عز وجل أن ي غمد الفقيد بواسع رحم ه، ويلهم أهله نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة"، سائال المول
 وذويه الصبر والسلوان.

 6/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السلطة الفلسطينية تنفي إحباطها عملية ضد االحتالل بمحيط جنين .3
يفة "يدبعوت ثت عنه صحنفت السلطة الفلسطينية، ما  حد: جنين ــ صالح النعامي، سامر خويرة

يوم انيحد، أن أجهزة انيمن الفلسطينية قامت، خالل انيبام الماضية، بإحباط عملية كان أحرنوت"، 
من المقرر أن  س هدف قوات االح الل ال ي   مركز في ضواحي مدينة جنين، أقصى ،مال الضفة 

عالقة بالقضية،  وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية على الغربية.
لم  سمهم، قولهم إن أجهزة السلطة انيمنية  مكنت من الكشف عن عشرات العبوات الناسفة ال ي 
قامت خلية مقاومة فلسطينية بإخفائها في محيط جنين، بالقرب من طريق  سلكه قوات االح الل في 

 نة جنين.طريقها ل نفيي عمليات اع قال، ومداهمة لمنازل مواطنين فلسطينيين في مدي
في المقابل، نفى محافظ محافظة جنين، ،مال الضفة الغربية، اللواء أكرم رجوب، صحة انينباء ال ي 
نشر ها صحيفة "يدبعوت أحرونوت"، وأكد رجوب في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه فوجئ ب لك 

)الجانب  وقال: "ال أصل لها مطلقا على انيرض، كما أن اال صاالت مع انيخبار من اإلعالم.
اآلخر( منقطعة  ماما مني إعالن القيادة الفلسطينية ال حلل من كل اال فاقيات الموقعة مع االح الل 
اإلسرائيلي بما فيها اال فاقيات انيمنية، نحن لم نك شف ،يئا ولم نحبط أع عمليات، هيا محض 

 اف راء إل،عال الف نة بين القيادة والشعب".
 7/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 مقرر في القدس "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي للتطبيع مع  .4

يوم السبت، من معلومات في السلطة الفلسطينية، رام هللا: حيرت وزارة اال صاالت و كنولوجيا ال
 مؤ مر أمريكي لل طبيع مع إسرائيل مقرر في القدس هيا انيسبوع.
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االنزالق في وحل ال طبيع اإللك روني مع “نه بجب الحير من وقالت الوزارة في بيان صحافي، إ
االح الل، من خالل المؤ مر ال طبيعي اليع دعت إليه السفارة انيمريكية في مدينة القدس المح لة 

 ”.ومركز بيرس المقرر عقده إلك رونيا
 7/6/2020، القدس العربي، لندن

 
 سياسة األمر الواقعالقرعاوي: االحتالل يستغل "كورونا" لفرض النائب  .5

قال النائب في المجلس ال شريعي الفلسطيني عن محافظة طولكرم، ف حي قرعاوع، إن : طولكرم
فايروس كورونا في الضفة الغربية محصور ومحدد، وإن أبرز المحافظات ال ي   عامل مع الفايروس 

فلسطين المح لة عام هي  لك ال ي  عد منطقة دخول وخروج للمواطنين من الضفة الغربية من وإلى 
 م.1948

وحير النائب ف حي قرعاوع من مضي االح الل اإلسرائيلي من فرض وقائع جديدة في الضفة 
وصرح: "الجهات الرسمية الفلسطينية في واد وما  الغربية، مس غاًل انشغال العالم بجائحة كورونا.

شغال العالم بكورونا، فما بحدث في الضفة بواد آخر؛ فاالح الل بفرض وقائع جديدة ح ى قبل ان
بالك بوجود كورونا، وفعال االح الل فعل وأوجد إجراءات جديدة على انيرض، ويقوم ب وسعة بعض 

 المس وطنات".
 7/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سوريةفي رة "الشهداء" في مخيم "اليرموك" مواراة جثمان شّلح الثرى بمقب .6

يوم انيحد، في سورية جيمان رمضان ،ّلح انيمين العام نيين، ،يع العشرات من الفلسطي: دمشق
وأدى  بعد صراع طويل مع المرض. السبت،السابق لحركة الجهاد اإلسالمي، اليع  وفي مساء 

العشرات من الفلسطينيين صالة الجنازة على جيمان ،ّلح في مسجد "انيكرم" في العاصمة السورية 
 ركة زياد النخالة، وزوجة ،ّلح، ولفيف من قادة الحركة.دمشق وذلك بحضور انيمين العام للح

وأكد النخالة في كلمة له عقب الصالة على جيمان ،ّلح أن انيمين العام السابق للجهاد  رك بصمة 
 وقال: "نودع اليوم هيه القامة الكبيرة وفي القلب حزن كبير". واضحة في مسيرة الجهاد والمقاومة.

 قاومة وسنواصل الطريق من اجل القدس وفلسطين".وأضاف: "س س مر مسيرة الم
 7/6/2020، قدس برس

 
 



 
 
 
 

 

 7 ص             5253 العدد:             6/8/2020اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 
 هنية ينعى بحزن شديد الراحل شلح ويعدد مناقبه .7

إسماعيل هنية، فجر انيحد، كلمة نعى فيها ببالغ  حماسألقى رئيس المك ب السياسي لحركة : الدوحة
ي رمضان عبد هللا ،لح، اليع واف ه الحزن وانيسى رحيل انيمين العام السابق لحركة الجهاد اإلسالم

 المنية بعد صراع مع مرض عضال.
وقال هنية، وقد بدا عليه ال اثر والحزن الشديد، "إن ،لح كان قائدًا مجاهدًا من قيادات الشعب 
الفلسطيني، حمل لواء المقاومة، وقاد حركة عظيمة من حركات المقاومة والجهاد.. ان قل إلى جوار 

فلة بالعطاء، وال ضحية، والجهاد، والمقاومة من أجل فلسطين والقدس وانيقصى، ربه بعد مسيرة حا
 وعودة ،عبنا إلى أرضه ال ي هجر منها".

وأكد هنية أن ،لح ،كل: "إضافة نوعية إلى قامات هيا الشعب وقيادات انيمة، ورسخ قيمًا عظيمًة 
ق والقيم وال واضع والمحبة في مسيرة العطاء والبيل وال ضحية، و ميز بصفات كييرة من انيخال

 والسمو واالر فاع إلى مس وى المسؤولية، والنظر بعين فاحصة لألحداث وما بعد انيحداث".
وقدم هنية  عازيه الحارة لحركة الجهاد اإلسالمي. وقال: "ن قدم من إخوة السالح، ودرب الجهاد 

ين العام للحركة زياد النخالة، وكل والمقاومة في قيادة حركة الجهاد وفي مقدم هم انيخ الحبيب انيم
قاد ها، ومؤيديها في فلسطين وخارجها، وآلل ،لح الكرام ونينفسنا، باحر ال عازع، داعين هللا أن ي غمد 

 الفقيد بواسع رحم ه".
 7/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بوفاته "الجهاد"الفصائل الفلسطينية تنعى شّلح وتعزي  .8

لفلسطينية رمضان عبد هللا ،ّلح انيمين العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي نعت الفصائل ا: غزة
 سنوات دخل خاللها في غيبوبة عميقة. 3واليع  وفي مساء السبت بعد صراع مع المرض اس مر 

، إسماعيل هنية، في حديث م لفز أن "،لح حماسمن جه ه أكد رئيس المك ب السياسي لحركة 
 حركة الجهاد اإلسالمي". حمل لواء المقاومة وقاد

وقالت حركة "حماس" في بيان لها: "لقد كان فقيد فلسطين الكبير قائًدا من قادة ،عبنا الفلسطيني، 
 وفارًسا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات االح الل".

أحمد حلس، رحيل ،لح "خسارة كبيرة للشعب  ومن جه ه اع بر عضو اللجنة المركزية لحركة "ف ح"،
 الفلسطيني وقضي ه".
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كما  قدمت الجبه ين الشعبية والدبمقراطية بال عزية لحركة الجهاد اإلسالمي وعائلة ،لح بوفاة الدك ور 
 رمضان.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين في بيان لها ،لح، مؤكدة أنه "ار قى بعد حياة حافلة بالجهاد 
 والعطاء وال ضحيات". والمقاومة

ونوهت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان لها إلى أن ،لح  وفي بعد حياة حافلة بالعطاء والبيل 
 حاماُل هم قضي ه و،عبه ولم ي نازل.

 7/6/2020، قدس برس
 

 بوفاة شلح "الجهاد"وفد قيادي من حماس يعزي قيادة  .9
ال عازع لقيادة حركة الجهاد اإلسالمي بوفاة في مدينة اسطنبول  حماسقدم وفد من قيادة حركة 

وضم وفد حماس نائب رئيس الحركة  انيمين العام السابق للحركة الدك ور رمضان عبد هللا ،لح.
الشيخ صالح العارورع، ورئيس المجلس ال شريعي باإلنابة د. أحمد بحر، ورئيس الحركة في منطقة 

وكان في اس قبال وفد حماس، نائب  أبو بكر ر،يد.الخارج د.ماهر صالح، والقيادع في الحركة د. 
رئيس المك ب السياسي للجهاد د.محمد الهندع، والدك ور عمر ،لح ،قيق الفقيد رحمه هللا وعدد من 

 قيادة الحركة.
 7/6/2020، موقع حركة حماس

 
 صالح: برحيل القائد شلح نفتقد رجالا فذاا وقامة وطنيةماهر  .10

ارج د. ماهر صالح، أنه برحيل انيمين العام السابق لحركة الجهاد في الخ حماسأكد رئيس حركة 
و قدم صالح  اإلسالمي القائد رمضان عبد هللا ،لح نف قد رجاًل فًيا وقامة وطنية إسالمية سامقة.

باحر ال عازع لرفقاء الدرب في حركة الجهاد اإلسالمي ونينفسنا ولشعبنا ونيم نا جمعاء، م منًيا للفقيد 
و،دد على أننا مطمئنون إلى اس مرار مسيرة  ونيهله وإخوانه الصبر واليبات وعوض الخير.الرحمة، 

 المقاومة والجهاد، ح ى ال حرير والعودة.
 7/6/2020، موقع حركة حماس

 
 العاروري: شّلح من الرجال الذين قل أن يجود الزمان بأمثالهم .11

لعارورع، إن إرث الدك ور رمضان الشيخ صالح ا حماسقال نائب رئيس المك ب السياسي لحركة 
وأضاف  ،لح وفكره و اريخه وسجله الحافل بالعطاء سيكون نبراًسا يوجه المقاومين لكل الحركات.
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رجاًل عظيًما، ومن الرجال اليين قّل أن ]أمس[ العارورع في كلمة له أن فلسطين فقدت في هيا اليوم 
ي كل المواطن، مبيًنا أن ،لح كان وحدوًيا إسالمًيا بجود الزمان باميالهم والندرة ال ي نح اج إليها ف

 بام ياز، وأن  اريخه وسجله ورسال ه س ظل حاضرة وخالدة.
وأ،اد بمناقب ،لح، إذ كان ي ميز بالفكر العميق الياقب، والرؤية الواضحة، واالن ماء انيصيل لهيه 

 انيمة وقضاباها وقضية فلسطين  حديًدا.
 7/6/2020، موقع حركة حماس

 
 كان نموذجا للصالبة واالستقامة السياسيةمشعل: شلح  .12

نعى رئيس المك ب السياسي السابق لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعل، إلى جماهير 
،عبنا وأم نا العربية واإلسالمية، وأحرار العالم القائد الوطني رمضان عبد هللا ،لح انيمين العام 

وقال مشعل في كلمة مصورة انيحد، أنعي إلى ،عبنا  في فلسطين. السابق لحركة الجهاد اإلسالمي
وأم نا العربية واإلسالمية وأحرار العالم القائد الوطني رمضان ،لح، رفيق الدرب و،ريك المسيرة نحو 

 القدس وفلسطين على طريق الجهاد والمقاومة.
سار على الدرب، ناضل  وأضاف أن ما زرعه أبو عبد هللا سيحصده الالحقون من بعده، حسبه أنه

وضحى، وأعطى عطاء عظيما رفع قضي ه ورفع حرك ه و عاون مع الجميع، مشيرا إلى أنه كان 
 نموذجا للصالبة واالس قامة السياسية والوعي والفكر العميق.

 7/6/2020، موقع حركة حماس
 

 حماس: المساس باألقصى أو تنفيذ مخطط الضم سيفجر انتفاضة عارمة .13
مقاومة اإلسالمية "حماس" إن اإلرهاب الصهيوني في ذكرى اح الل القدس ي صاعد قالت حركة ال

في عمليات اق حام المسجد انيقصى المبارك، ومنع المصلين والمرابطين من الوصول إليه بش ى 
الطرق، و زداد و يرة هدم منازل المقدسيين، وسرقة أراضيهم، و وسيع عمليات االس يطان، وفرض 

يوم بيان صحفي أصدر ه دائرة القدس  وقالت الحركة في ز حصار المدينة المقدسة.الضرائب، و عزي
السبت إن  نفيي مخطط الضم الصهيوني في الضفة الغربية وانيغوار، والمساس بالمسجد انيقصى 

 المبارك، سيفجر ان فاضة عارمة في وجه االح الل.
 7/6/2020، موقع حركة حماس
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 دي احتالل في يعبداعتقال فلسطيني بزعم قتل جن .14
اع قل االح الل ،ابا فلسطينًيا بزعم اال، باه بضلوعه في ق ل جندع إسرائيلي خالل : محمود مجادلة

وجاء إعالن  عملية اق حام لبلدة بعبد قضاء جنين ،مال الضفة الغربية، في أبار/ مايو الماضي.
انيحد، والمع قل هو  ، مساء يومالرقابة العسكرية بالنشراالح الل عن عملية االع قال، بعد سماح 

 عاما(، من سكان بعبد. 49نظمي أبو بكر )
وذكر الجيش اإلسرائيلي في بيان صدر عنه أن عملية االع قال  مت "خالل حملة اع قاالت واسعة 

وقال جهاز انيمن اإلسرائيلي العام )الشاباك(، إن أبو بكر  في منطقة جنين مبا،رة بعد الحادث".
 اليع ألقي من سطحه الحجر على رأس الجندع وأدى إلى مق له. بقطن في البيت

 7/6/2020، 48عرب 
 

 بدران يرحب بمبادرة مجموعة السالم العربي لتحقيق الوحدة .15
رحب عضو المك ب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام بدران، بمسعى مجموعة 

وقال بدران في  طينية ل حقيق الوحدة الوطنية.السالم العربي ومبادر ها لل واصل مع الفصائل الفلس
 صريح صحفي انيحد، إن حركة حماس إذ  ؤمن باهمية كل جهد عربي وإقليمي ودولي مساند 
لشعبنا المناضل وقضي ه العادلة، ل ؤكد  رحيبها بما ورد في رسالة مجموعة السالم العربي من نقاط 

لم ه في مواجهة المشاريع الصهيونية الهادفة م علقة بضرورة  حشيد الشارع الفلسطيني، وجمع ك
وأكد جاهزية حركة حماس لل عامل بإبجابية مع هيه المبادرة، ووفًقا لمبدأ  ل صفية القضية الفلسطينية.

 "،ركاء في الدم ،ركاء في القرار".
 7/6/2020، موقع حركة حماس

 
 تح تنتظر الردرسالة لحماس والجهاد إلنجاز المصالحة وف أرسلزكي: الرئيس عباس  .16

(، إن الرئيس محمود عباس، قد 7أمد/ الخليل: قال عضو اللجنة المركزية لحركة ف ح عباس زكي )م
المصالحة  إلنجازبرسالة الى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حرك ي حماس والجهاد،  أرسل

 رد الفصائل. ،رط االن صار على االح الل، وحركة ف ح بان ظار نينهاالوطنية الفلسطينية؛ 
بام القادمة س رون  غيرا ملحوظا في المقاومة والنهج وفي المؤسسات واالفراد، ، أنه خالل انيأضافو 

  وسنقطع امعاء دولة االبر هايد بالمقاومة الشعبية السلمية.
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بخ بئون في الجحور، ولن بشعر  المس وطنينذا قررنا المواجهة سنجعل كل إوقال زكي: "
"، مضيفا: "نحن االوصياء على مقدسا نا، نحو االقوى في معادلة الصراع مع انبانيمالمس وطنون 

 االح الل".
 5/6/2020لإلعالم، أمد موقع 

 
 : من يرغب بإنجاز المصالحة عليه بناء جسور الثقة والتعاون قيادي في "الجهاد" .17

غب في إنجاز قال القيادع في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل: "إن من ير  :جمال غيث -غزة
المصالحة الفلسطينية عليه بناء جسور اليقة وال عاون لمواجهة كل ما   عرض له القضية الفلسطينية 
من مؤامرات"، داعًيا نين  كون المرحلة القادمة مرحلة مواجهة. وأعرب المدلل في حديث لصحيفة 

حول رسالة رئيس  "فلسطين" رًدا على  صريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "ف ح" عباس زكي
السلطة محمود عباس بخصوص إنجاز المصالحة عم أمله "أال  كون دعوات حركة ف ح والرئيس 

 محمود عباس مناورة".
 7/6/2020، فلسطين أون الين

 

 أيام: "ما حدث مع إياد الحالق مأساة" ثمانيةنتنياهو بعد  .18
 نياهو، خالل اج ماع حكوم ه  طرق رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين ن: بالل ضاهر - حرير

انيسبوعي يوم انيحد، وبعد مرور ثماننية أبام، إلى اس شهاد الشاب الفلسطيني إباد الحالق، في 
 القدس المح لة، قائال إن "ما حدث مع إباد الحالق ماساة".

وأضاف ن نياهو أن الحالق هو "إنسان مع اح ياجات خاصة، مصاب بال وحد، وا، به، ونحن نعلم 
ه بدون حق، بانه مخرب في مكان حساس جدا. وأعلم أنهم بجرون  قصي حقائق. وجميعنا نعزع أن

العائلة. وهيا بشمل الجمهور اإلسرائيلي كله وحكومة إسرائيل كلها. وأنا بان ظار ن ائج  حقيقكم 
 الكامل بهيا الخصوص".

اش(، أن أحد عنصرع قوة وكشف ال حقيق انيولي اليع أجر ه وحدة ال حقيق مع أفراد الشرطة )ماح
"حرس الحدود" ال ابعة لشرطة االح الل الم ورطين بإعدام الحالق، اس مر بإطالق النار على الشهيد 

 الحالق وهو ملقى على انيرض، رغم  لقيه أمًرا مبا،را من قائده بال وقف.
لمنزلي رغم ذلك، قرر محققو "ماحاش" إطالق سراح الشرطي بشروط مقيدة، فيما فرضت الحبس ا

 على القا ل انيدنى ر بة.
 7/6/2020، 48عرب 
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 لن تؤثر على عزيمتنا في التحرك ضد إيران« كورونا»نتنياهو: جائحة  .19

يوم انيحد أن جائحة كورونا لن  ؤثر على اء اإلسرائيلي بنيامين ن نياهو  ل أبيب: أكد رئيس الوزر 
 «.في ال حرك ضد العدوان اإليراني»عزيمة إسرائيل 

في أع حال من انيحوال، وباء كورونا لن بخفف »ي مس هل االج ماع انيسبوعي لحكوم ه: وقال ف
أكرر وأقول: إسرائيل لن  سمح إليران »وأضاف: «. من عزيم نا على ال حرك ضد العدوان اإليراني

بام الك انيسلحة النووية، وس واصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاوالت اإليرانية لل موضع عسكريا 
 «.حدودنا على

و عليقا على إعالن الوكالة الدولية للطاقة اليرية مؤخرا أن إيران رفضت السماح لمف شي الوكالة 
إيران  ن هك ال زاما ها بشكل ممنهج أبضا بما بخص إخفاء »بزيارة مواقع بعينها، قال ن نياهو: 

. وأ،ار، وفقا لصفح ه «المواقع النووية و خصيب المواد القابلة لالنشطار، وهناك ان هاكات أخرى 
آن انيوان لكي ينضم المج مع الدولي إلى الوالبات الم حدة في »، إلى أنه «فيسبوك»على موقع 

 «.إعادة فرض عقوبات معوقة على إيران
 7/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 المحكمة المركزية بالقدس: عرفات الرفاعية قتل مستوطنة "بدوافع قومية" .20
لمحكمة المركزية في القدس، يوم انيحد، أن عرفات الرفاعية، الم هم بق ل قررت ا: بالل ضاهر

واغ صاب المس وطنة أورع أنسباخر، في القدس، العام الماضي، نفي ذلك انطالقا من "دوافع قومية". 
 وحسب الئحة اال هام، فإن الرفاعية اع رف بجميع ال هم المنسوبة إليه.

عاما( من مدينة الخليل،  نفيي "عمل إرهابي، والق ل مع سيق  29ووجهت الئحة اال هام للفاعية )
 إصرار، واالغ صاب والدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني".

 7/6/2020، 48عرب 
 

 اآلالف يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضاا لمخطط ضم أراٍض فلسطينية .21
يدان رابين بمدينة  ل أبيب، ضد نية وكاالت:  ظاهر آالف اإلسرائيليين مساء أمس، في م - ل أبيب

 الحكومة اإلسرائيلية فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور انيردن بدابة ،هر  موز المقبل.
وحمل الم ظاهرون انيعالم الفلسطينية إلى جانب صورة الشهيد إباد الحالق وهو ،اب فلسطيني من 

 أبار الماضي بمدينة القدس. 30ية في ذوع االح ياجات الخاصة ق ل ه الشرطة اإلسرائيل
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منظمة وحزبًا من بينها حزب الجبهة الدبمقراطية للسالم والمساواة  30ونظمت ال ظاهرة من قبل 
وحزب مير س، ومنظمة "كسر الصمت"، و"مقا لون من أجل السالم"، ومن دى العائالت اليكلى 

 اإلسرائيلي الفلسطيني.
، وغيرها من القوى اليسارية الرافضة لالح الل وضم المس وطنات وأعلنت حركات السالم االسرائيلية

وغور انيردن، وعلى مواقعها اإللك رونية وحسابا ها على مواقع ال واصل االج ماعي أنها حصلت 
 ]السبت[ على موافقة السلطات اإلسرائيلية ل نظيم  ظاهرة في ساحة رابين في  ل أبيب، مساء أمس

  الل، نعم للسالم والدبمقراطية". حت ،عار "ال للضم واالح
 7/6/2020األيام، رام هللا، 

 
 تضع سيناريوهين كثمن لتطبيق الضم "إسرائيل" .22

بينما   جه انينظار في الشهر المقبل ، لفرض  طبيق السيادة االسرائيلية بجد  -معا-بيت لحم
ال الي لضم اجزاء  الكييرون في اسرائيل صعوبة في فهم كيف سيبدو الواقع اإلسرائيلي في اليوم

 وفق خطة  رامب(. %30الضفة الغربية واالغوار)
ويجرع في اروقة الحكم في اسرائيل بحث ودراسة سيناريوهان مح مالن للخطوة ال ي  رفضها دول 

 العالم.
 سيناريو م فائل:

باخي وفقا هيا السيناريو، لن بحدث  سونامي سياسي وال كارثة لعالقات إسرائيل الدولية بعد الضم. 
هيا السيناريو في الحسبان إدراك أن العالم مشغول حالًيا بمكافحة وباء كورونا، وقد أنهك و عب من 

 االسرائيلية. 11 قول القناة  الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وقد بضاف إلى ذلك رغبة الرئيس انيمريكي  رامب في إرضاء أنصاره قبل ان خابات نوفمبر مبا،رة، 

 لدعم انيمريكي الم وقع إلسرائيل في المن دبات الدولية.باإلضافة إلى ا
 سيناريو م شائم:

بحسب هيا السيناريو، اليع  م عرضه، من بين أمور أخرى، في  قرير لمعهد أبحاث انيمن القومي، 
من الم وقع أن  س جيب الساحة الفلسطينية الجراءات الضم و قع مواجهات ومسيرات اح جاجية قد 

 ي عمليات.  طور الى  نفي
 قود أوروبا معارضة لخطوة الضم، ويمكنها فرض عقوبات  ويضيف ال قرير انه في اآلونة انيخيرة،

 على إسرائيل وكيلك الحد من ال جارة معها.
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 كيلك فان الضم قد بسرع أبضا الدافع لقيادة  حقيق جنائي ضد جنود وضباط الجيش اإلسرائيلي. 

 7/6/2020، وكالة معاا اإلخبارية

 

ا على إعدام الشهيد الحالق .23  العشرات يحتجون أمام منزل أوحانا احتجاجا

 ظاهر العشرات في  ل أبيب، مساء يوم انيحد، أمام منزل وزير انيمن الداخلي أمير : القدس المح لة
أوحانا، اح جاًجا على إعدام الشرطة اإلسرائيلية للشهيد إباد الحالق من ذوع االح ياجات الخاصة في 

وبحسب موقع يدبعوت أحرونوت، فإن الم ظاهرون رددوا ،عارات  أبام. 8القدبمة بالقدس مني البلدة 
 طالب ب حقيق العدالة للشهيد الحالق من خالل محاكمة ق ل ه، م همين أفراد الشرطة بانهم با وا 

 بشكلون خطًرا على كل ،خص.

 7/6/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 ة تسيير القطارات اإلثنينلغي إعادت الحكومة اإلسرائيلية .24

قررت الحكومة اإلسرائيلية يوم انيحد، إرجاء اس ئناف  سيير القطارات اليع :  حرير: بالل ضاهر
كان مقررا ليوم غد، وذلك بعد أن كانت وزيرة المواصالت، ميرع ريغف، أعلنت عن اس ئناف عمل 

، إنه سيعقد ]أمس[ وعي، صباح اليوموقال ن نياهو لدى اف  احه اج ماع حكوم ه انيسب القطارات غدا.
اج ماعا للمجلس الوزارع المصغر لشؤون كورونا )كابينيت كورونا(، غدا، "وسنبحث خالله الخطوات 
المطلوبة في المدارس والمواصالت العامة والقطارات إثر ار فاع معطيات ان شار الفيروس، ولهيا لن 

 شر بعد ا خاذ القرار النهائي بهيا الخصوص". عمل القطارات غدا. و عليمات أخرى للجمهور س ن
 7/6/2020، 48عرب 

 
 ناقش مشروع قانون منع زيارات األسرى ي االحتالل .25

يوم انيحد مشروع إلسرائيلية لشؤون ال شريع نهار  ناقش اللجنة الوزارية ا: الرأع –فلسطين المح لة 
ليل فرص ان شار فيروس كورونا قانون منع زيارات انيسرى من قبل عائال هم والمحامين؛ بهدف  ق

وذكر موقع "واال" العبرع أن مشروع القانون بشرعن منع زيارات "السجناء"  في صفوف انيسرى.
خشية ان شار كورونا، في الوقت اليع منعت فيه زيارات انيسرى مني بدء ان شار الفيروس بدابة ،هر 

 مارس الماضي، واآلن بصار الى  يبيت ذلك عبر قانون خاص.
 7/6/2020، كالة الرأي الفلسطينية لإلعالمو 
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 أشهر 6االحتالل ُيبعد المقدسية "الحلواني" عن األقصى  .26
يوم انيحد، المعلمة المقدسية هنادع الحلواني عن أبعدت سلطات االح الل، : الرأع –القدس المح لة 

واالع داءات  و عّرضت الحلواني للعديد من االع قاالت أ،هر. 6المسجد انيقصى المبارك لمدة 
وال حقيق اإلسرائيلي، إضافة إلى قرارات اإلبعاد الم كررة سواء عن المسجد انيقصى أو البلدة القدبمة 

 ولف رات م فاو ة، باإلضافة إلى منعها من السفر خارج البالد.
 7/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مبنى خالل ثالثة أسابيع 59ن وهدم تصاعد الهجمات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيي": أوتشا" .27

مبنى فلسطينًيا في  59رصد مك ب )أو شا(، قيام االح الل بهدم ومصادرة ”: القدس العربي“ –غزة 
بما يدلل  الماضية،المنطقة المصنفة )ج( في الضفة الغربية، والقدس المح لة خالل اليالثة أسابيع 

لفلسطينية، بهدف  طبيق خطط الضم و وسيع على  صعيد سلطات االح الل حمالت هدم المنازل ا
ويقول ال قرير اليع رصد  رقعة المس وطنات و رحيل السكان الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم.

 59اع داءات االح الل خالل انيسابيع اليالثة الماضية، أن السلطات اإلسرائيلية هدمت أو صادرت 
رقية، بحجة االف قار إلى رخص البناء، مما أدى مبًنى بملكه فلسطينيون في المنطقة )ج( والقدس الش

 آخرين. 260،خًصا وإلحاق انيضرار باكير من  37إلى  هجير 
 7/6/2020، القدس العربي، لندن

 
 رجال دين فلسطينيون يعلنون رفضهم لقانون حماية األسرة .28

ف"، واليع  م أعلن رجال دين فلسطينيون رفضهم لما بسمى "قانون حمابة انيسرة من العن: رام هللا
 نشر مسود ه  مهيدا إلقراره كقانون من قبل السلطة الفلسطينية.

واع بروا ما جاء فيه "مخالفا نيحكام الشريعة اإلسالمية وقَيِم المج مع، ومناقًضا لما  ق ضيه العقول 
 السليمة والِفَطُر المس قيمة، وبما ُبفضي ل دمير انيسرة الفلسطينية وإضعافها".

وجاء في بيان وقع عليه عدد من علماء الدين اإلسالمي في فلسطين، أن القانون بقضي على أساس 
العالقات انيسرية؛ الم ميل في المودة والرحمة واإلصالح، ليقيمها على أساس صراعي خارجي 

  سلطي".
 7/6/2020، قدس برس
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 قوات االحتالل تشن حمالت اعتقال في الضفة .29
االح الل حمالت اع قال طالت ف ية صغارا، كما دعمت هجمات ،ن ها جماعات ،نت قوات  :رام هللا

وفي سياق قريب، رصدت  .اس يطانية م طرفة على عدد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية
ان هاكا إسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين خالل  27، ”وفا“وكالة انينباء والمعلومات الفلسطينية 

 الماضي.،هر مايو 
ذكر  قرير جديد أصدر ه الدائرة اإلعالمية لحركة حماس، أنه خالل مايو المنصرم، اس شهد أربعة و 

مواطنين آخرين، وضاعفت سلطات االح الل أعداد المع قلين  104مواطنين فلسطينيين، فيما جرح 
 أسيرا. 327ل صل إلى 

حاجزا، بما بميل  338وات االح الل ورصد ال قرير  ضاعف االن هاكات اإلسرائيلية، حيث أقامت ق
منازل، وأخطرت بهدم  9ضعف الحواجز المقامة في الشهر السابق، كما هدمت قوات االح الل 

 عشرات المنازل انيخرى.
 7/6/2020، القدس العربي، لندن

 
 2020منذ مطلع العام  بالداخل الفلسطيني ضحية في جرائم القتل 33معطيات:  .30

،خصا في المج مع  33الجارع ولغابة اآلن  2020ُق ل مني مطلع العام  :قاسم بكرع -ربيع سواعد
وُيس دل من المعطيات الم وفرة أنه من بين ضحابا جرائم الق ل العرب . العربي في جرائم ق ل مخ لفة

امرأة، علما بانه  11عربيا بينهم  93وفي العام الماضي، ُق ل  نساء ُق لن مني مطلع العام. 5في البالد 
في جرائم  2017نساء عام  10عربيا بينهم  72، وُق ل 2018امرأة في العام  14عربيا بينهم  76ل ُق 

و عاني البلدات العربية من  فاقم العنف والجريمة، في الوقت اليع   قاعس فيه  ق ل مخ لفة بالبالد.
 الشرطة عن القيام بدورها في الحد من جرائم الق ل الم فشية في اآلونة انيخيرة.

 7/6/2020، 48عرب 
 

 ألف عامل انضموا إلى صفوف البطالة بسبب جائحة كورونا 75": نقابات العمال" .31
 وقع نقابيون ومميلون عن مؤسسات  ابعة للقطاع الخاص أن بْقدم عدد كبير من  حامد جاد:

 العمال، اليين  م االس غناء عنهم و سريحهم من أعمالهم، إثر جائحة "كورونا"، على رفع قضابا
وأكد ،اهر سعد رئيس اال حاد العام  و،كاوى   علق بمطالبة أرباب عملهم بدفع مس حقا هم المالية.

لنقابات العمال، أن عدد العمال اليين  اثروا بشكل مبا،ر من جائحة "كورونا"، خالل اني،هر اليالثة 
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القطاعات باس يناء ألفًا في كافة  75الماضية، في الضفة وغزة وانضموا لصفوف البطالة ال بقل عن 
 قطاع اإلنشاءات.

 7/6/2020، األيام، رام هللا
 

 شلح: صاحب فكر نير وعقل منفتح وعزم اليلين رمضان حزب هللا ينعى د.  .32
نعى حزب هللا، انيمين العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدك ور رمضان عبد : غزة

 قل منف ح وعاطفة صادقة وإرادة صلبة وعزم ال يلين.هللا ،لح، مؤكدًا أنه كان صاحب فكر نير وع
 7/6/2020اإلخبارية، وكالة فلسطين اليوم 

 
 البرلمان العربي يؤكد رفض الخطط اإلسرائيلية لضم األراضي الفلسطينية .33

أكدت لجنة فلسطين المنبيقة عن البرلمان العربي على رفض وإدانة أع : سوسن أبو حسين - القاهرة
 قوم بها القوة القائمة باالح الل )إسرائيل( لضم انيراضي الفلسطينية المح لة،  خطط أو إجراءات

مطالبة مجلس انيمن الدولي والجمعية العامة لألمم الم حدة با خاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع  نفيي 
جاء ذلك في قرار صادقت عليه اللجنة بشان مس جدات القضية وقد  مخطط الضم االح اللي.

 .برئاسة الدك ور مشعل بن فهم الُسلمي رئيس البرلمان العربي خالل اج ماع عقد هنية الفلسطي
 2020/6/7، الشرق األوسط، لندن

 
 في الضفة الغربية والقدس القطري  حزمة مشاريع صحية للهالل األحمر .34

ة أعلن الهالل انيحمر القطرع، من خالل ال عاون بين مك به ال مييلي في الضفة الغربي: الدوحة
والقدس و،ريكه الهالل انيحمر الفلسطيني، عن اع ماد حزمة من المشاريع الصحية الجديدة ال ي  م 

 مليون ريال قطرع. 2.1اال فاق على  نفييها خالل الف رة الزمنية القادمة، بميزانية إجمالية  زيد على 
القدس، ودعم القطاع  هدف هيه المشاريع إلى  عزيز قدرات المس شفيات الفلسطينية في مدينة حيث 

 الصحي بشكل عام، باإلضافة إلى  عزيز إمكانيات الهالل انيحمر الفلسطيني.
 2020/6/7، الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيل"واشنطن: جهود الستئناف المفاوضات بين فلسطين و .35

مع أطراف اللجنة الرباعية ومجلس انيمن، الس ئناف  أعلنت وا،نطن، أنها  بيل جهوداً : وا،نطن
وقالت المندوبة انيمريكية الدائمة لدى انيمم الم حدة،  .ل"إسرائيو"وضات السالم بين فلسطين مفا
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ال اكد من أن الفلسطينيين واإلسرائيليين يدركان أن أنهم يريدون " كيلي كرافت، في  صريحات صحفية
 رؤية السالم، واقعية وقابلة لل نفيي و في بالم طلبات انيساسية للشعبين".

 2020/6/7 ،قدس برس
 

 اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية الضمخطط حراك أممي وأوروبي لتأجيل  .36
، أن جميع دول اال حاد انيوروبي، باس يناء هنغاريا،  عارض "هآر س" ذكرت صحيفة: )وكاالت(

اآلن  ك يكًا جديدًا للجم  "  بنى"، ولف ت إلى أن جهات في المج مع الدولي اإلسرائيلي مخطط الضم
. ونقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن  وقيت  نفيي الضم "بمحاولة إرجائه"المخطط بقضي   نفيي

في انيول من يوليو، هو أسوأ  وقيت، بسبب أزمة كورونا، إلى جانب أن هيا ال وقيت من ،انه 
  قويض االس قرار اإلقليمي والعالمي بشكل كبير.

  2020/6/8، الخليج، الشارقة
 

 ألراضي فلسطينية الضمخطة ى خط إقناع نتنياهو بالتراجع عن ألمانيا تدخل عل .37
، قررت "إسرائيلـ"كشفت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا الصدبقة والحليفة ل: نظير مجلي -  ل أبيب

. وأن وزير مخطط الضم اليع ينوع ن نياهو  نفييه مطلع  موز/ يوليو المقبل زيادة  دخلها لوقف
يلحق ضررا "زيارة  ل أبيب، انيربعاء، إلقناع قاد ها بوقفه، كونه  خارجي ها، هابكو ماس، ينوع 

 ."بجميع انيطراف، فضال عن أنه لن بساعد على إنقاذ عملية السالم
 2020/6/8، الشرق األوسط، لندن

 
 تحذيرات روسية من تضييقات إسرائيلية على القيادة الفلسطينية .38

الرباعية "ريات اللقاء الياني لمجموعة مصادر روسية  فاصيل مج : ذكرترائد جبر - موسكو
بعد  غيب الوالبات الم حدة عن االج ماع االف راضي، اليع ُعقد  "ثالثية"ال ي  حولت إلى  "الدولية

برزت مواقف في موسكو  حير من أن ال طورات الم وقعة في المرحلة القصيرة حيث  قبل يومين.
يادة الفلسطينية، خصوصًا لجهة  صعيد الضغوط المقبلة قد بكون لها  اثير قوع على  حركات الق

اإلسرائيلية لعزلها وربما فرض إقامة منزلية على عدد من القيادات أو الطلب من بعضهم مغادرة 
 انيراضي الفلسطينية.

 2020/6/8، الشرق األوسط، لندن
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 االحتالل يجب أن ينتهي: مظاهرة في تل أبيب ضد الضمالسيناتور ساندرز ل .39
في  ل أبيب،  مظاهرة عرضت عبر الفيديو للمشاركين فيله في مداخلة : مود مجادلةمح -  حرير

كي، يضد االح الل اإلسرائيلي ومخطط ضم مناطق من الضفة الغربية المح لة، قال السينا ور انيمر 
، اً بيرني ساندرز، إن "المخطط للضم غير القانوني لمناطق في الضفة الغربية بجب أن ي وقف فور 

"أعلم أنه في اليوم اليع نح فل فيه بإقامة دولة فلسطينية  قائالً وأضاف  ل بجب أن ين هي".واالح ال
إلى جانب إسرائيل، سيكون ذلك بفضل أميالكم. المس قبل الوحيد هو مس قبل مش رك"، "هناك 

 ."الماليين من الناس في الوالبات الم حدة وحول العالم يؤيدون هيه القيم اإلنسانية انيساسية
 2020/6/6، 48عرب 

 
 تنسق لمؤتمر تطبيعي يجمع فلسطينيين وإسرائيليينفي القدس السفارة األمريكية  .40

باس خدام الوسائل االلك رونية، عن  "مؤ مر  طبيعي"لعقد  في القدس دعت السفارة انيمريكية غزة:
بال كنولوجيا  ملفات لها عالقة، لمناقشة جمع فلسطينيين وإسرائيليين على طاولة واحدةبهدف بعد، 

و ريد السفارة من وراء هيا المؤ مر، أن  قفز عن قرار المقاطعة الفلسطينية  وعالم اال صاالت.
 الرسمية لإلدارة انيمريكية، وإلظهار ضعف الموقف الرسمي، في حال نجاح المؤ مر.

 2020/6/7، القدس العربي، لندن
 

 أسابيع 3خالل مبنى فلسطينياا  59تقرير أممي: االحتالل هدم وصادر  .41
قال مك ب انيمم الم حدة ل نسيق الشؤون اإلنسانية في انيرض الفلسطينية المح لة : القدس المح لة

مبنى فلسطينًيا في المنطقة )ج(  59)أو شا( إن سلطات االح الل اإلسرائيلي هدمت أو صادرت 
وأوضح في  قرير  بناء.والقدس المح لة خالل اليالثة أسابيع الماضية، بحجة االف قار إلى رخص ال

، أن عمليات الهدم 2020حزيران/يونيو  1-أبار/مايو 12"حمابة المدنيين" اليع ُبغطي الف رة ما بين 
 آخرين. 260وإلحاق انيضرار باكير من  ،خصاً  37أدت إلى  هجير 

 2020/6/7، قدس برس
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 1967الحرب الكارثة: حزيران  .42
 محسن محمد صالحأ. د. 

، ال ي ميلث أحد أكبر الكوارث 1967اليكرى اليالية والخمسون لحرب حزيران/ يونيو   مر هيه انيبام
والمآسي في  اريخ الفلسطيني والعربي الحديث. ونقف في هيا المقال على بعض المحطات الم علقة 

 بهيه الحرب.
 االتجاه نحو الحرب:

، وكان 1948فلسطين في حرب لم بكن الكيان اإلسرائيلي سعيدًا بمساحة انيرض ال ي اق طعها من 
يرغب في المزيد من ال وسع لف ح الباب بشكل أكبر أمام الهجرة واالس يطان اليهوديين. كما كان 

كيلوم رًا، وكانت بعض  981بف قد الشعور بانيمان في حدوده مع البلدان العربية ال ي يبلغ طولها 
لضفة الغربية مما بسهل ضرب العمق كيلوم رًا عن الحدود مع ا 15المدن الساحلية  بعد حوالي 

 اإلسرائيلي.
ومن جهة أخرى، فإن اإلعالم العربي، وخصوصًا المصرع الناصرع، كان يبالغ في اإلمكانات 
العسكرية العربية، وَيعد الجماهير العربية ال ي كانت  ن ظر بصبر وحماس ب حرير فلسطين. غير أن 

اس را يجية دفاعية وليست  1967وح ى  1956 االس را يجية العسكرية المصرية ظلت مني حرب
هجومية، بخالف ما كان ي حدث عنه اإلعالم المصرع صباح مساء. وح ى الخطة الدفاعية "قاهر" 

لم بطبق منها إال جزء بسيط، إذ إن  1966ال ي وضع ها القيادة المصرية في كانون انيول/ دبسمبر 
 اليمن فال يبقى إال القليل ل حصين سيناء. القسم انيكبر من ميزانية الدفاع كان ييهب إلى

العربية ل بعث على السرور، فقد عانت  -ولم  كن انيوضاع الداخلية العربية وال العالقات العربية
الشعوب العربية من أزمات فقدانها للحريات السياسية، ومن الفساد السياسي واالق صادع، ومن 

حقة اإلسالميين وضربهم، وخصوصًا اإلخوان اإلعالم الموجه، وعاش عبد الناصر هاجس مال
القومي كمسار للنهوض العربي، غير أنه لم  -المسلمين. و م  قدبم البديل انييديولوجي اال، راكي

ينجح في خطط ال نمية، وال في  حقيق أساس نهضوع عربي، وال في  فجير طاقات انيمة بشكل 
الجيش المصرع والميزانية المصرية في حرب اليمن  ي وافق مع عقيد ها و راثها وثقاف ها. كما اس نـزف

 .1963مني 
على  شكيل القيادة الموحدة  1964وقد صادق الرؤساء والملوك العرب في كانون الياني/ يناير 

لجيوش البلدان العربية، و م  عيين الفريق المصرع علي علي عامر قائدًا عامًا، لكن الخالفات 
 ه القيادة.عطلت عمل هي 1966العربية مني 
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بدأ الكيان الصهيوني  صعيد انيوضاع قبل عام من الحرب، فهاجم قرية السموع قرب الخليل في 
. كما حدث  سخين م بادل على الجبهة السورية 1966 شرين الياني/ نوفمبر  13الضفة الغربية، في 

 .1967/ مايو و وا رت انيخبار عن حشود إسرائيلية على الحدود السورية، خصوصا في أوائل أبار
وقامت مصر، وفق ا فاقية الدفاع المش رك مع سوريا، باإلعالن عن عزمها الدخول في الحرب مني 
أول دقيقة إذا ما  عرضت سوريا للهجوم. و بع ذلك إجراء مصرع بطلب سحب قوات انيمم الم حدة 

 23ت مصر في . وقام1967أبار/ مايو  23عن خطوط الهدنة مع الكيان اإلسرائيلي، فانسحبت في 
أبار/ مايو بإغالق مضائق  يران )خليج العقبة( في وجه المالحة اإلسرائيلية، مما كان بعني عمليًا 
أن مصر  جهز "لمعركة المصير" مع الكيان اإلسرائيلي. غير أن الفرق ين العسكري ين الل ين 

ة، فضاًل عن  حرير حرك هما مصر إلى سيناء لم  كونا  كفيان بالكاد للدفاع عن الحدود المصري
 فلسطين.

وب عبير آخر، فإن اإلجراءات ال ي كانت   خي على انيرض لم  كن م وافقة مع المواقف السياسية 
الحادة وال ال صريحات اإلعالمية النارية. وكرر الرئيس المصرع قبل الحرب بابام اس عداد بالده 

وقال: "لن ن ركهم ليقرروا الوقت ويقرروا  للحرب قائاًل: "إذا أرادت إسرائيل الحرب، فاهال وسهاًل".
المكان... علينا أن نس عد لنن صر... وقد  مت هيه االس عدادات... ونحن على اس عداد لمواجهة 

 إسرائيل".
وكانت الوالبات الم حدة  علم  فصيالت الهجوم اإلسرائيلي المر قب، واليع أعط ه الضوء انيخضر، 

حول االس عدادات اإلسرائيلية، واس طاعت الحصول على وأسهمت في  ضليل الجانب المصرع 
 عهدات مصرية باال  كون مصر البادئة في الحرب. بل وصل انيمر بعبد الناصر إلى أن بعلن 
بنفسه: "ن رك المبادأة والضربة انيولى إلسرائيل"، وبيلك ضمن الكيان اإلسرائيلي أن بكون صاحب 

ة ضمانات لـ"إسرائيل" بحماي ها إذا ما  عرضت للخطر، كما الضربة انيولى. وقدمت الوالبات الم حد
 وّفرت لها المعلومات الالزمة من خالل وسائلها االس خبارا ية وانيقمار الصناعية.

أما اال حاد السوفيي ي اليع كان ُبعدُّ حليفًا لمصر، فإنه ضغط أبضًا على مصر باال  كون البادئة 
 لى المعلومات الالزمة عن ال حشدات اإلسرائيلية.في الحرب، ولم بساعدها في الحصول ع

كانت هناك قناعات كافية لدى اإلسرائيليين وانيمريكان والروس بان عبد الناصر ال يريد الحرب، بل 
وغير مس عد فعليًا لها، على انيقل من خالل حساب  حركات الجيش المصرع واس عدادا ه. لقد كان 

 يكي.قرار الحرب إسرائيليًا وبغطاء أمر 
 مسار الحرب:
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بقصف  سعة مطارات مصرية على ،كل  1967حزيران/ يونيو  5بدأت "إسرائيل" الحرب صباح 
 00:12 –صباحًا  45:8موجات م عاقبة، بين كل موجة وأخرى عشر دقائق، وخالل ثالث ساعات )

جات دونما في المئة من الطيران العسكرع المصرع وهو قابع على المدر  80ظهرًا( كان قد  م  دمير 
 حركة.

ويشير حسين الشافعي، نائب الرئيس المصرع في ذلك الوقت، إلى وجود "مؤامرة" أو "خيانة" على 
مس وى عاٍل في الجانب المصرع. ويدّلل على ذلك بانه رأى بنفسه الطائرات العسكرية المصرية 

في حدييه لبرنامج  ، حسبما ذكرهالمدمرة وهي مصفوفة بجانب بعضها وكانما كانت معدة لل دمير
 .1999،اهد على العصر اليع بي ه قناة الجزيرة في  شرين الياني/ نوفمبر 

وعلى أع حال، فقد  م إخراج سالح الجو المصرع من المعركة مني الساعات انيولى، كما  م  دمير 
دن معظم سالح الطيران السورع وانيردني بالطريقة نفسها، ومني الساعات انيولى للحرب مع انير 

وسوريى. وبيلك فقدت الجيوش العربية غطاءها الجوع، وأصبحت وحدا ها العسكرية البرية ودبابا ها 
 ومدرعا ها فريسة سهلة للطيران اإلسرائيلي.

حزيران/ يونيو من اخ راق الحدود المصرية، و غلبت  5وقد  مكنت القوات البرية اإلسرائيلية مني ظهر 
ه ها في غزة ورفح وخروبة وأبو عجيلة وبير جفجافة وغيرها، على المقاومة المحدودة ال ي واج

حزيران/ يونيو(  6و قدمت با جاه قناة السويس. وفي الساعة اليامنة من مساء اليوم الياني للمعركة )
أصدر القائد العام للقوات المصرية عبد الحكيم عامر أمرًا باالنسحاب من سيناء، على أن ي م خالل 

 !!ليلة واحدة
حزيران/ يونيو قبولها لوقف الحرب، وأبلغ ه إلى انيمين العام لألمم الم حدة،  7أعلنت مصر مساء و 

 .1967حزيران/ يونيو  8بينما اس كملت "إسرائيل" اح اللها لسيناء في 
 32حزيران/ يونيو بعد أن دمرت الطائرات اإلسرائيلية  5وفي الجبهة انيردنية بدأت المعارك في 

 ر )هي كل سالح الطيران انيردني(، في مدرجا ها في مطارع عّمان والمفرق. طائرة هوكر هن
حزيران/ يونيو كانت  6وحدثت معارك في مناطق القدس وجنين وقباطية والخليل، ومع مساء 

حزيران/ يونيو  7الدفاعات انيردنية قد انهارت، وصدرت انيوامر باالنسحاب إلى ،رق انيردن. وفي 
 يلي قد أنهى اح الله للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.كان الكيان اإلسرائ

حزيران/ يونيو بعد فراغ القوات اإلسرائيلية من جبه ي  9أما المعارك على الجبهة السورية، فبدأت في 
حزيران/ يونيو باح الل الصهاينة الجوالن السورية. وكان ذلك صدمة  10مصر وانيردن، وان هت في 

به الجوالن من مزابا اس را يجية وإمكانات  حصينية هائلة بوصفها منطقة جبلية، كبرى لما   م ع 
ونين القيادة السورية كانت   وعد الصهاينة بمصير أسود إذا اندلعت الحرب، بل وصل انيمر 
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بإعالمها حّدًا جعل أحد أهازيجه  قول إن طائرات الميغ "  حدى القدر"، بينما ظهر مقال في اف  احية 
يدعو إلى "خلق اإلنسان اال، راكي العربي الجديد...  25/4/1967جيش الشعب السورية في مجلة 

اليع يؤمن أن هللا وانيدبان... وكل القيم ال ي سادت المج مع السابق، ليست إال دمى محنطة في 
دة م احف ال اريخ"!!! لقد كانت االس هانة بعقيدة انيمة و راثها إ،ارة إلى حالة الخواء وضعف إرا

 الق ال ال ي بعاني منها هؤالء.
 نتائج الحرب:

آخرون،  5,500آالف من الشهداء والمفقودين، وُأسر  10،ملت خسائر القوت المصرية حوالي 
آالف مركبة،  10مدفعًا، و 450دبابة، و 800في المئة من أع دة الجيش المصرع بينها  80وُدمرت 

 طائرة(. 360طائرات )من أصل  305و
دبابة، وخسرت القوات السورية حوالي  150جريحًا و 792،هيدًا و 6,049ات انيردنية وخسرت القو 
دبابة، كما اس ولى الصهاينة على  70طائرة( و 120طائرة )من أصل  60أسيرًا و 560ألف ،هيد و

 دبابة. 150

 338م ق ياًل، منه 764وبلغ عدد ق لى القوات اإلسرائيلية حسب المؤرخ اإلسرائيلي حاييم هير زوج 
على الجبهة السورية. وبلغ عدد الجرحى  141على الجبهة انيردنية و 285على الجبهة المصرية و

على الجبهة  1,453على الجبهة المصرية، و 800الصهاينة )حسب الموسوعة الفلسطينية( حوالي 
لى كل طائرات نقل ع 10طائرة ق ال و 26على الجبهة السورية. كما خسر الصهاينة  306انيردنية، و

 الجبهات.

 فكانت: 1967أما أبرز نتائج حرب 
 363كم مربع(، وقطاع غزة ) 5,878. اح الل "إسرائيل" لما  بقى من فلسطين أع الضفة الغربية )1

كم مربع(،  1,150كم مربع( والجوالن السورية ) 61,198كم مربع(، واح اللها لسيناء المصرية )
كم مربع بعد أن كان بسيطر  89,359لكيان الصهيوني ليصبح مجموع انيرض ال ي بسيطر عليها ا

 330( أع إنه زاد المساحة ال ي بسيطر عليها بنسبة 1948كم مربع )انيرض المح لة  20,770على 
 في المئة.

 ألف فلسطيني. 330.  شريد نحو 2
الحة . سيطرة الكيان اإلسرائيلي على منابع مياه انيردن، وف ح مضائق  يران وخليج العقبة للم3

 اإلسرائيلية.
.  شكيل الكيان اإلسرائيلي خطوط دفاع جديدة، و وفير عمق اس را يجي َبسُهل الدفاع عنه بشكل 4

 أفضل.
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. فرُض اح الل جديد لألراضي العربية، َجَعَل هدف العرب فيما بعد اس رجاع هيه انيراضي 5
 .1948، وليس  حرير فلسطين المح لة سنة 1967المح لة سنة 

 ر القوات العسكرية لمصر وانيردن وسوريا..  دمي6
 . انكشاف ضعف القيادات العربية، وانعدام ال نسيق فيما بينها، وعدم جدي ها في  حرير فلسطين.7
. ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة و عاظمها، وبروز الهوية الوطنية الفلسطينية ال ي قّررت أن 8

دى الضعف العربي، وبروز حركة ف ح وهيمن ها على الساحة  اخي زمام المبادرة بعد أن  بين لها م
 الفلسطينية.

 19وأخيرًا، فقد كانت هيه هي المعركة الكارثة ال ي ان ظر ها الجماهير العربية بشوق و،غف مدة 
عامًا، وصحت على هول الصدمة ال ي نبه ها إلى حجم ال ضليل والخداع اليع كان بمارسه اإلعالم 

 السياسية. العربي وقيادا هم

والحروب العربية اإلسرائيلية، يرجى العودة إلى الفصل الخامس من  1967* مالحظة: حول حرب 
 ك ابنا: دراسات منهجية في القضية الفلسطينية.

 7/6/2020، "21موقع "عربي 
 

 هل هناك خطة فلسطينية لمواجهة قرار الضم؟ .43
 مروان المعشر

ية قرارها باع بار ا فاقيات أوسلو الغية، وبوقف ال نسيق أَما وقد ا خيت السلطة الوطنية الفلسطين
انيمني مع إسرائيل كرد حازم على إصرار إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية، بات من 
الضرورع في المرحلة المقبلة البناء على ردود الفعل هيه، واالن قال من أسلوب الدفاع إلى المواجهة، 

ية الفلسطينية، و قدبم بدائل سياسية فلسطينية للقرار اإلسرائيلي ولخطة وذلك ب حصين الجبهة الداخل
 اإلدارة انيميركية ال ي ال  رقى ل لبية الحد انيدنى من ال طلعات الفلسطينية.

إنَّ نجاح المرحلة المقبلة في مواجهة المخططات اإلسرائيلية   طلب بنظرع من الجانب الفلسطيني 
اسية لنجاح أع خطة  قوم السلطة الوطنية ببلور ها لمواجهة قرار ال ركيز على خمسة عناصر أس

 الضم، هي:
الفلسطيني و وحيد الجبهة الداخلية. بغض النظر عن  -أواًل: ضرورة إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني 

انيسباب كافة ال ي أدت إلى حالة االنقسام السياسي الداخلي، واس مراره مني أكير من ثالثة عشر 
، فإن هيا الوضع غير قابل لالس مرار، وال بد في الف رة المقبلة من ال وصل إلى ا فاق ما بين عاماً 

ينهي الوضع الراهن، ويحّصن الجبهة الداخلية الفلسطينية « حماس»السلطة الوطنية الفلسطينية و
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كبة عام لمواجهة أكير نجاعة مع الجانب اإلسرائيلي. ومن المفارقة هنا، أنه بعد اندالع حرب الن
باسبوعين، أدركت إسرائيل أنه ال بد من دمج المنظمات العسكرية اإلسرائيلية الم ناحرة من  1948

 حت مظلة واحدة دعوها بالقوات الدفاعية اإلسرائيلية لخوض حرب « ليفي»و« ارغون »و« هاجانا»
ا لمواجهة حجم بشكل موحد. أفال  س طيع القوى الفلسطينية الم ناحرة اليوم أن  وحد صفوفه 1948

 الخطر اآل ي من قرار الضم اإلسرائيلي؟
ثانيًا: هناك حاجة ملحة إلى  يليل أع عقبات  قف أمام ان خابات نيابية ورئاسية جديدة.  ظهر ن ائج 
اس طالعات الرأع العام الفلسطينية، أنه بعد أربعة عشر عامًا من االن خابات الفلسطينية الماضية، 

 جديد ،رعية السلط ين ال نفييبة وال شريعية القائم ين، ولم بعد هناك  أصبح من الواضح ضرورة
حجة منطقية بمكن ال يرع بها لعدم عقد االن خابات. س ضطر مرارًا السلطة الوطنية الفلسطينية 
وأذرعها ال نفييبة وال شريعية إلى أخي قرارات صعبة ومصيرية ،بيهة بقرار إلغاء ا فاق أوسلو وقطع 

مني، وال بد لها من ال سلح بشرعية فلسطينية م جددة للقبول ،عبيًا بهيه القرارات الصعبة ال نسيق اني
 ومواجهة الغطرسة اإلسرائيلية بموقف موحد على الصعيدين الرسمي والشعبي.

ثاليًا: حراك ،عبي سلمي فلسطيني ضد قرار الضم ل عزيز الموقف الفلسطيني بشكل كبير. لقد مر 
، كانت ن ائجهما 1967اض ين ،عبي ين كبير ين مني االح الل اإلسرائيلي عام الفلسطينيون بان ف

م فاو ة من حيث  اثيرهما على القرار اإلسرائيلي وردة فعل المج مع الدولي بانيخص في حالة العنف 
المرافق لالن فاضة اليانية. إال أنهما بال ،ك أظهر ا اس حالة اس دامة االح الل اإلسرائيلي دون 

،عبي فلسطيني عارم، ودون  كلفة لهيا االح الل. إن من ،ان حراك ،عبي سلمي واسع غضب 
 حريك المياه الراكدة وإفهام المج مع الدولي أن الشعب الفلسطيني لن بقف ساكنًا أمام العنجهية 
اإلسرائيلية وقرار الضم؛ ما قد بساعد على وقفه. إن غياب الحراك الشعبي الفلسطيني من ،انه 

وجود نوع من عدم المباالة غير صحيح لدى بعض فئات المج مع الفلسطيني إزاء قرار  إظهار
الضم، اليع سيضعف الموقف الفلسطينيين ا جاه مزاعم اإلدار ين انيميركية واإلسرائيلية، أن قرار 

 الضم ليس بهيا السوء، بدليل أنه لم يؤِد إلى أع اح جاجات ،عبية.
واإلجراءات اإلسرائيلية « صفقة القرن »ني لخطة مضادة؛ ح ى ال  بقى رابعًا: بلورة الجانب الفلسطي

وحدها على الطاولة.  س طيع السلطة الوطنية الفلسطينية ال نسيق مع انيردن ومصر وربما مع 
الجامعة العربية ل قدبم خطة مضادة  شكل أساسًا لحل مقبول فلسطينيًا. ومن الطبيعي، أن  ر كز 

العربية ال ي أطلقها المغفور له الملك عبد هللا بن عبد العزيز، « السالم مبادرة»هيه الخطة على 
، بما في ذلك القدس 1967وال ي دعت إلى انسحاب إسرائيل من انيراضي العربية المح لة عام 

الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية المس قلة على هيه انيراضي. س رفض إسرائيل بالطبع هيا الطرح 
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رة انيميركية، وبالمقابل سيعيد هيا الطرح إحياء القضية الفلسطينية في أوساط المج مع  ساندها اإلدا
وحدها موضع « صفقة القرن »الدولي الداعم لحل الدول ين. من المهم بمكان، أال  بقى ما  دعى 

النقاش، وأن  قوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وبال نسيق مع الدول العربية، بحملة سياسية 
 ماسية دولية ل حقيق ذلك.ودبلو 

إلى جانب ما سبق، بات من «. حل الدول ين»خامسًا: إبراز  داعيات الضم اإلسرائيلي على 
الضرورع اليوم إفهام المج مع الدولي، وبما ال يدع مجااًل للشك، أن الجانب الفلسطيني، في حالة 

إلى إعادة النظر في مقارب ه  فشل الجهود كافة ليني الحكومة اإلسرائيلية عن مسعاها للضم، مضطر
 إلنهاء النزاع اإلسرائيلي، وعدم إصراره على حل الدول ين ما دام سيصبح مس حياًل.

، في حال عجز المج مع الدولي على  حقيقه، وإصرار إسرائيل على «حل الدول ين»إن ال شبث بـ
ام المج مع الدولي أن المضي قدمًا في  نفيي قرار الضم، سيجعل منه مجرد ذريعة إسرائيلية إليه

ال يزال قائمًا بينما  س مر إسرائيل في اب الع المزيد من انيرض وخلق حقائق جديدة « حل الدول ين»
 على أرض الواقع.

حل »بال ،ك، إن أع مقاربة جديدة إلبقاف االن هاكات اإلسرائيلية وإنهاء االح الل خارج إطار 
لطة الوطنية الفلسطينية بعمل على  غيير اإلطار العام ، س ح اج إلى قرار  اريخي من الس«الدول ين

للحل، فبداًل من المنا،دة بقيام دولة فلسطينية مس قلة  عيش بسالم جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بصبح 
ال ركيز على  حصيل وضمان الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين على أرضهم. حينها، لن 

إقامة الدولة الفلسطينية المس قلة ويرفض مبدأ الحقوق الم ساوية؛ بس طيع المج مع الدولي أن يرفض 
نين ذلك بعني قبول المج مع الدولي بنظام أبار هايد إسرائيلي عنصرع، وهو ما ال بمكن إدام ه على 

 المدى البعيد.
من الطبيعي، أن  كون هناك معارضة كبيرة ومفهومة لهيا الطرح ممن يرى أن الهوية الوطنية 

ينية أخيت عقودًا ل طورها ونضجها، كما الحال مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية الحالية، الفلسط
سيهدد  طور المؤسسات والهوية. أما وقد أصبح قيام الدولة « حل الدول ين»وإن أع طرح يب عد عن 
،به مس حيل، فإلى أع غابة يهدف  طوير المؤسسات؟ إن « حل الدول ين»الفلسطينية على أساس 

حفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية و طويرها غير مر بط بشكل الدولة، وقد أثبت ال اريخ ذلك؛ ال
فالهوية الوطنية الفلسطينية  كبر و  جدد باس مرار، وجوهرها هو صمود ،عبها على كامل ال راب 

ار باطها الفلسطيني بصرف النظر عن ،كل الدولة أو عدمه، فار باط الهوية بانيرض أهم كييرًا من 
 بشكل الدولة.
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نحن مقبلون على مرحلة في غابة الخطورة من عمر القضية الفلسطينية، بعد أن اس نفدت كل 
اإلسرائيلي، بما في ذلك فشل الجهود العسكرية بإنهاء  -الوسائل ال قليدبة لحل الصراع العربي 

المس قلة. أصبح من الضرورة  االح الل والجهود السياسية والدبلوماسية في إقامة الدولة الفلسطينية
ال فكير خارج الصندوق. لم ي بِق الكيير من الخيارات أمام السلطة الوطنية الفلسطينية، إال أن العامل 
الدبمغرافي وعامل الحقوق الم ساوية يبقيان ورقة ضاغطة بس طيع الجانب الفلسطيني من خاللهما 

 قلب الموازين اإلسرائيلية إن أحسن اس خدامها.
 7/6/2020، شرق األوسط، لندنال

 
 الكلفة االقتصادية والمالية اإلسرائيلية لمخطط الضم! .44

 د. عدنان أبو عامر
  زايد ال قديرات اإلسرائيلية بان خطة ضم الضفة الغربية وغور انيردن سُ ن ج أزمات اق صادبة، 

 جنيد جيش االح الل  و صعيدا أمنيا كلف ه مليار ،يكل، ما بعني  عطيل االق صاد اإلسرائيلي، نين
مليون ،يكل جديد للك يبة الواحدة، وإن الحسابات  100اإلسرائيلي المزيد من الك ائب والقوات سيكلفه 

اإلسرائيلية انيخيرة  شير إلى أن الضم في حال  حقق على انيرض، س كون كلف ه مئات الماليين من 
 الشواقل، وقد   جاوز المليار.

ليست الحجة الرئيسة ضد الضم، فالفكرة سلبية من النواحي انيخالقية هيه الخسائر اإلسرائيلية 
والسياسية وانيمنية، ونينه ال يوجد في السياسة وجبات مجانية، فالخطة س سبب "صداعا فوريا 

 إلسرائيل، وآالما في البطن"، وانبعاثات إقليمية أخرى.
ات المسلحة ضد إسرائيل، لكن على الصعيد الفلسطيني، صحيح أن السلطة مق نعة بإحباط الهجم

 صاعد المقاومة الشعبية ضد الجنود والمس وطنين، سيدفع الجيش ل جنيد اح ياطيا ه، وبلوغ  كلفة 
مليونا أخرى للروا ب، وزيادة في عدد اني،هر،  40مليون ،يكل في السنة، و 60كل ك يبة عاملة 

 سي م  جنيدها في الوقت نفسه. وهو الوقت المقدر لقمع االن فاضة، وضعف عدد الك ائب ال ي
ووفقا لألحداث الم وقعة،  ضاف إليها  كلفة أعلى لك ائب ،رطة الحدود، ونصفها روا ب دائمة، ففي 

اح ياطي ان، ولكل قسم اح ياطي  2من ظمة، و 3فرق؛  5، ،غَّل الجيش 2002عملية السور الواقي 
 ك يبة، ما أسفر عنه إنفاق الماليين والمليارات. 20-25

هيه المبالغ  ضاف لماليين الشواقل ل حديث البنية العسكرية، و جهيز أسلحة للمظاهرات والقنص، 
وفي السيناريو الم شدد، هناك فرضية لزيادة الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد المس وطنات 
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ول ك ائب اح ياطية بحل 10والحركات على المحاور الرئيسة في طرق الضفة الغربية، وي وقع  عبئة 
 .2020نهابة 

في هيه الحالة س كون إسرائيل أمام دفع مئات الماليين من أجل  طوير البنية ال ح ية في االن شار 
العسكرع والمس وطنات، وعشرات الماليين للحفاظ على الحدود اآلمنة مع انيردن، ومبلغ مماثل 

ة واع راض صواريخ القبة ل حديث االن شار ضد جبهة غزة، بما في ذلك  سليح طائرات القوات الجوي
 الحديدبة.

انيخطر على إسرائيل من هيه الفوا ير بالشيكل والدوالر، أن خطة الضم س سفر عن مشاكل ال 
 ضاهى من الق لى والجرحى في صفوف اإلسرائيليين؛ و حويل جهود الجيش من ال دريب ضد 

، إلى قوات من الشرطة حماس في غزة، وحزب هللا في لبنان، وفيلق القدس اإليراني في سوريا
 لمحاصرة المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.

هيه انيثمان والخسائر  ؤكد أن اإلسرائيليين لم يدركوا ماذا سيحدث لهم من أجل مصلحة ن نياهو 
لدى  نفييه خطة الضم، وعندما بس يقظون، سيك شفون ذلك بعد فوات انيوان، مع أن دفع الفا ورة 

ة، بعود إلى فحص عمليات المحاكاة لجملة سيناريوهات، بما فيها عبور المواجهة اإلسرائيلية الم وقع
كما حصل بدابة االن فاضة اليانية، وعدم إغفال  48مع الفلسطينيين للحدود الشمالية، وفلسطينيي الـ

 حساب أن بسفر الضم عن حريق إقليمي.
 7/6/2020، فلسطين أون الين
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