
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 حماس: الشلبي أيقونة للمقاومة وأحيا األمل في نفوس وقلوب أبناء شعبنا

 المتابعة العربية" تدعو للحشد الشعبي في الشيخ جراح وشد الرحال للمسجد األقصى"

 إلى وقف االستيطان "إسرائيل"دول أوروبية تدعو  خمس

 مقتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بإصابته خالل عملية زعترة شمالي الضفة

 باالمتناع عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب "إسرائيل"الخارجية األميركية تطالب 

أهاااااالي الشااااايخ جااااارهاح يقااااادهمون ردههااااا  
للمحكماااااااة: رفااااااا  أل  صااااااافقة مااااااا  

 المستوطنين
 

 4... ص 
 

 5529 7/5/2021 جمعةلا



 
 
 
 

 

 2 ص             5529 العدد:             5/7/2021 جمعةال التاريخ: 

 

                                    

  السلطة:
 4 ما  وض  خطيرأمن دون القدس إلى االنتخابات سيضعنا  بالمالكي: الذها  2.
 5 تشيد بالبيان الصادر عن الدول األوروبية الخمس الداعي لوقف االستيطانالسلطة الفلسطينية   3.
 5 جريمة قتل الطفل عودة ويطالب بتوفير الحماية لشعبنااشتية يدعو المجتم  الدولي إلدانة   4.
 6 الشيخ جراحب "جريمة التطهير العرقي"الفلسطيني يدعو برلمانات العال  للتحرك ووقف  "الوطني"  5.
 6 عب تفاديهمنصور: ال يجب التعامل م  ما يحدث في القدس على أنه أمر واق  من الص  6.
 6 أنيس القاس : محمود عباس يمارس "الديكتاتورية المطلقة" ويجب محاكمته دوليا    7.
 7 غزة تحذر الصيادين من التعاطي م  إشارات لمخابرات االحتاللبالشرطة البحرية   8.

 
  المقاومة:

 7 ول: القدس أكبر من أ  تكتيك أو مناورةالعال  9.
 8 اإلعال  العبر  يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ عملية زعترة  10.
 8 حماس: الشلبي أيقونة للمقاومة وأحيا األمل في نفوس وقلوب أبناء شعبنا  11.
 8 منفذ عملية "زعترة" تمهيد ا لهدمه االحتالل يقيس منزل  12.
 9 مقتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بإصابته خالل عملية زعترة شمالي الضفة  13.
 9 "الشاباك" يزع  كشف آلية تمويل للجبهة الشعبية من أوروبا  14.
 9 غزة" بفعل بالونات أطلقت من القطاع اندالع حرائق في "غالف  15.
 10 : المقاومة لن تسمح باستمرار العدوان على القدس"سرايا القدس"  16.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 تفاؤل في كتلة التغيير اإلسرائيلية بعد اتفاق أولي على توزي  الحقائب الوزارية  17.
 11 الطيبي لن يدع  حكومة فيها ساعر وبينيت ويرف  إدانة عملية زعترة  18.
 11 قلق إسرائيلي من "اهتزاز" كرسي عباس وتنامي خصوماته في فتح  19.
 12  بشأن جرائ  الحرب "إسرائيل"دقوا شخصية إسرائيلية لا "الجنائية الدولية: ال تص 180  20.
 12 بحادث الجرمقرف  اتها  الشرط بالتسبب المفتش العا  للشرطة ي  21.

 
  :األر ، الشعب

 13 إلى االثنين "الشيخ جراح"المحكمة العليا اإلسرائيلية تؤجل قرارها حول   22.

 13 المتطرف بن غفير ينقل مكتبه إلى الشيخ جراح  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5529 العدد:             5/7/2021 جمعةال التاريخ: 

 

                                    

 13 المتابعة العربية" تدعو للحشد الشعبي في الشيخ جراح وشد الرحال للمسجد األقصى"  24.

 14 مستوطن يطلق الرصاص الحي صوب الشبان في حي الشيخ جراح  25.

 14 نظر قضية األسير الحلبي صاحب أطول محاكمة في التاريخ 160ؤجل للمرة الاي االحتالل  26.

 14 اعتقاالت واعتداءات لالحتالل بالضفة وحي "الشيخ جراح" بالقدس  27.

 15 مستوطنون يعتدون على موائد إفطار في حي الشيخ جراح بالقدس  28.

 15 "علماء فلسطين" تدعو علماء األمة إلى تخصيص خطبة الجمعة عن "األقصى"  29.

 15 تواصل إذالل الفلسطينيين في درعا أثناء استالمه  معونة "أونروا" حواالت ماليةشركة   30.
   
  مصر:

 16  يتصدر عقب فيديو لمجندات إسرائيليات يرقصن على الحدودوس  سليمان خاطر   31.

 16  األزهر يؤكد تضامنه م  أهالي حي الشيخ جراح بالقدس  32.
 

  األردن:
 16 مطالبات لحكومة األردن لنصرة أهالي الشيخ جراح وتقدي  الوثائق المطلوبة  33.

 
  مي:عربي، إسال

 17 وسنذهب ألقصى حد" إسرائيل" م المغرب: مخلصون في التزاماتنا للتطبي    34.

 17 رئيس الموساد يزور البحرين لبحث التعاون األمني ومستجدات المنطقة  35.

 17 جريمة مكتملة األركان "جراح الشيخفي "التهجير القسر  : الجامعة العربية  36.

 18 ةغارات إسرائيلية جديدة استهدفت محافظة القنيطرة جنوب سوري  37.

 18 فلسطينيين بحريق في مدينة جدة 8السعودية.. وفاة   38.
 

  دولي:
 18 إلى وقف االستيطان "يلإسرائ"دول أوروبية تدعو  خمس  39.
 19 باالمتناع عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب "إسرائيل"الخارجية األميركية تطالب   40.
 19 عضو الكونغرس األميركي تدعو الخارجية إلدانة إبعاد العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح  41.
 20 الشيوخ التشيلي يدعو إسرائيل لاللتزا  بمسؤولياتها تجاه الوض  الصحي للفلسطينيين والخارجية ترحب  42.
 20 الزعي  السابق لحزب العمال البريطاني: ما يجر  بحق "الشيخ جراح" أمر مخيف  43.
 20 ين التطعي  ضد كورونا لإلسرائيليين والفلسطينيين يسبب جدال وتراشقا إعالميا في ألمانيافيل  يقارن ب  44.



 
 
 
 

 

 4 ص             5529 العدد:             5/7/2021 جمعةال التاريخ: 

 

                                    

 21 "العالمية": االحتالل أعد  الطفل عودة رغ  أنه ل  يشكل أ  تهديد  45.
 

  حوارات ومقاالت
 21 أحمد الحيلة... يه الشيخ جرهاح والقدسمصالح األردن الحيوية تمره عبر ح  46.
 23 نبيل السهلي.. ؟1967ماذا عن النازحين الفلسطينيين إثر احتالل إسرائيل للضفة وغزة في   47.
 25 حاغاي سيغال... سلوك إسرائيل "الخائفة" في القدس وغزة منح "حماس" صورة انتصار  48.

 
 27 :كاريكاتير

*** 
 
 

 أهالي الشيخ جرهاح يقدهمون ردهه  للمحكمة: رف  أل  صفقة م  المستوطنين .1
يوم ة الُعليا اإلسرائيلّية، قّدم أهالي حّي الشيخ جّراح في القدس المحتّلة، رّدهم للمحكم: باسل مغربي

وكانت المحكمة العليا،  ين، بشأن إخالء منازلهم.الخميس، مؤّكدين رفضهم ألّي صفقة مع المستوطن
؛ للتوّصل إلى اتفاق مع المستوطنين حول ]أمس[قد أمهلت األحد الماضي، أهالي الحّي، حتى اليوم

وذكرت  منازلهم قبل إخالئها، لكّن الجواب كان عند األهالي محسوًما، وهو تمّسكهم بمنازلهم.
ُسلِّّم إلى المحكمة كتابيًّا، قرابة الساعة الواحدة من ظهر  " أن رّد األهالي،48مصادر لموقع "عرب 

ع من قِّبل األهالي، جاء أساًسا ألّن االتفاق الذي  اليوم. وبحسب التّفاصيل المتوّفرة، فإّن الرفض القاطِّ
عرضه مستوطنون، ينّص على اعتراف األهالي بملكية المستوطنين لألرض، واعتبار األهالي 

 "مستأجرين محمّيين".
 6/5/2021، 48عرب 

 
 ما  وض  خطيرأمن دون القدس إلى االنتخابات سيضعنا  بالمالكي: الذها .2

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن قناعته بقدرة الفلسطينيين : رائد جبر-موسكو
« سطالشرق األو »على تجاوز الخالفات القائمة حول تأجيل االنتخابات التشريعية، وقال في حديث لـ

أولويتها بالنسبة إلى كل الفصائل »التي أكد على « سرع في إطالق معركة القدس»إن هذا الملف 
ولفت إلى انه "عندما نقول القدس خط أحمر ثم نذهب إلى انتخابات من دونها، فهذا  «. الفلسطينية

 القدس نتكو  بأن تعهدا أعطى ترامب دونالديضعنا أمام وضع خطير. الرئيس األميركي السابق 
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 انتخابات أجرينا إذا مسبوق، غير تحد أمام يضعنا وهذا اليهودي، وللشعب إسرائيلل أبدية عاصمة
أيار وقد ثبتنا الرؤية األميركية اإلسرائيلية وترجمنا رؤية ترمب  22القدس فسنجد أنفسنا بعد  دون من

 إلى واقع سياسي. هذا أمر ال يمكن القبول به بأي شكل".
الذي زار موسكو في إطار جولة أوروبية، إلى اقتراح الرئيس محمود عباس بتشكيل  ولفت الوزير

حكومة وحدة وطنية. وفي ملفات التسوية السياسية أكد أن القيادة الفلسطينية لن تقبل مجددا باحتكار 
واشنطن رعاية العملية السياسية. ولفت إلى أهمية الجهود الجارية بما في ذلك من جانب موسكو، 

الدولية بصفتها الطرف المكلف وفقا لقرارات مجلس األمن باإلشراف « اللجنة الرباعية»نشيط دور لت
 التسوية.على عملية 

 7/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 تشيد بالبيان الصادر عن الدول األوروبية الخمس الداعي لوقف االستيطانالسلطة الفلسطينية  .3
طينية، بالبيان الصادر عن الدول األوروبية الخمس )فرنسا، الفلسالسلطة أشادت رئاسة : رام هللا

ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، والمملكة المتحدة(، والذي طالب الحكومة اإلسرائيلية بالتوقف عن سياستها 
وقالت الرئاسة في بيان، الخميس،  المتمثلة بالتوسع االستيطاني عبر األراضي الفلسطينية المحتلة.

وطلبت  .2334روبي، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس األمن رقم إن البيان االو 
الرئاسة، االتحاد األوروبي، باستمرار العمل والضغط على حكومة االحتالل لوقف سياساتها 
االستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين كما يحدث في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس 

 المحتلة.
 6/5/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 اشتية يدعو المجتم  الدولي إلدانة جريمة قتل الطفل عودة ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا .4

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي إلدانة الجريمة : رام هللا
عاما( في قرية أودال جنوب  16ل والمتمثلة بقتل الطفل سعيد عودة )التي ارتكبتها قوات االحتال

وطالب اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا من تصاعد  نابلس.
 وتيرة الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود االحتالل والمستوطنون في األراضي المحتلة.

 6/5/2021(، وفا)ومات الفلسطينية وكالة األنباء والمعل
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 الشيخ جراحب "جريمة التطهير العرقي"الفلسطيني يدعو برلمانات العال  للتحرك ووقف  "الوطني" .5
ضمن التحركات الفلسطينية، لوقف مخططات االحتالل التي تستهدف مدينة ”: القدس العربي“ -غزة

برلمانات العالم واتحاداتها بشأن القدس، وباألخص حي الشيح جراح، خاطب المجلس الوطني، 
وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون في  التي ترتكبها سلطات االحتالل.” جريمة التطهير العرقي“

رسائل بعثها إلى رؤساء تلك البرلمانات واالتحادات وفي مقدمتها االتحاد البرلماني الدولي، على 
إدانة المجرمين ووقف جريمة ”تلك البرلمانات، بـ المسؤولية القانونية واألخالقية، التي تقع على عاتق

 ”.التطهير العرقي بحق المقدسيين ومنع ترحيلهم قسرا من منازلهم في الشيخ جراح
 6/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 منصور: ال يجب التعامل م  ما يحدث في القدس على أنه أمر واق  من الصعب تفاديه .6

لدى األمم المتحدة رياض منصور، إنه ال يجب التعامل مع ما قال مندوب دولة فلسطين : نيويورك
ودعا منصور األمم المتحدة  يحدث في القدس المحتلة على أنه أمر واقع من الصعب تفاديه ومنعه.

وحذر من مغبة  للقيام بكافة مساعيها واتصاالتها على األرض، لمنع تنفيذ إسرائيل هذه الجريمة.
واالستفزازات، ودورها في تأجيج الصراع، وخسارة المزيد من األرواح، وعواقب مثل هذه االنتهاكات 

مشيرا إلى أن االنتهاكات االسرائيلية المستمرة في مدينة القدس، والهادفة لتغيير الطابع الديموغرافي 
فيها، يستدعي التحرك السريع والعاجل من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك األمم المتحدة قبل فوات 

 ان.األو 
 6/5/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 أنيس القاس : محمود عباس يمارس "الديكتاتورية المطلقة" ويجب محاكمته دوليا   .7

غزة/ حاوره يحيى اليعقوبي: دعا رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخبير في -عّمان
ة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس السلطة الفلسطينية القانون الدولي، أنيس القاسم، للتوجه للمحكم

محمود عباس، بسبب جريمة "التنسيق األمني" مع االحتالل اإلسرائيلي، مؤكًدا أن عباس يمارس 
"الديكتاتورية المطلقة" فيما يتعلق بقرار تأجيل االنتخابات. وقال القاسم في حوار خاص مع صحيفة 

عني التطاول على حقوق المدنيين الذين يحميهم القانون الدولي، "فلسطين": إن "التنسيق األمني ي
وهذا مجرَّم وفق اتفاقيات جنيف األربع، وما دام ذلك ينطبق على سلطات االحتالل فأيضا ينطبق 

من جانب آخر قال القاسم إن قرار عباس تأجيل االنتخابات ُيدلل على  على كل من يعاونهم"..
لمطلقة" على الرغم من أن الكل يعلم أن المبرر الذي طرحه للتأجيل التحول نحو "الديكتاتورية ا
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ل موضوع القدس برمته وفق اتفاق أوسلو. وأضاف أن "كذب"، واألهم أن عباس نفسه هو الذي أجّ 
االنتخابات ما كان يمكن أن ُتجرى لعدة أسباب تكتيكية ليس لها عالقة بالقضية الوطنية، خاصة ما 

، وطبيعة االنتخابات نفسها ألنها ُتجرى تحت مظلة الحاكم العسكري يجري داخل حركة "فتح"
 اإلسرائيلي وفي ظل اتفاق أوسلو، الذي جزأ الشعب الفلسطيني إلى "داخل وخارج".

 6/5/2021فلسطين أون الين، 
 

 غزة تحذر الصيادين من التعاطي م  إشارات لمخابرات االحتاللبالشرطة البحرية  .8
حرية في قطاع غزة، الخميس، الصيادين الفلسطينيين من التعامل مع حذرت الشرطة الب: غزة

 اإلشارات التي يضعها عناصر من المخابرات اإلسرائيلية في عرض بحر غزة.
وأوضحت الشرطة البحرية في تعميم حمل إشارة "خاص وهام" للصيادين أن بحرية االحتالل تضع 

( داخل البحر، تحذر فيه الصيادين من االقتراب ملصقات تحذيرية على العوامات البحرية )الفناطيس
 من الحدود البحرية، "والمحافظة على الهدوء لعدم سفك الدماء"، حسب ما هو وارد في الملصق.
وأشارت إلى أنه يتضح على الملصق وجود اسم ضابط المخابرات في الجيش اإلسرائيلي والمسؤول 

 سابه على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك".عن الملف البحري، وكذلك األرقام الخاصة به وح
 6/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 العالول: القدس أكبر من أ  تكتيك أو مناورة .9

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول خالل لقائه مع القنصل البريطاني العام فيليب : رام هللا
واطلع العالول القنصل  ن أي تكتيك أو مناورة.هول، في رام هللا اليوم الخميس، إن القدس أكبر م

فيليب، على آخر ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات، وما تخللها من تصعيد إسرائيلي غير 
  مسبوق وتعدد انتهاكاته.

واعتبر العالول أن قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل االنتخابات التشريعية جاء ترجمة للقاعدة السياسية 
ينية أن االنتخابات من دون القدس هي تفريط بما ال يمكن لفلسطيني أن يقوم به، ألن القدس الفلسط

 أكبر من أي تكتيك أو مناورة.
 6/5/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 اإلعال  العبر  يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ عملية زعترة .10
عامًا(، من سكان  47لعبرية، أمس، أن منتصر شلبي )ا 12وكاالت: ذكر تقرير لقناة  -القدس 

ترمسعيا، الذي اعتقل الليلة قبل الماضية بتهمة تنفيذ عملية إطالق النار على حاجز زعترة، نفذ 
 عمليته على إثر األحداث التي شهدتها مدينة القدس.

كل، خاصًة أنه يتمّتع ويظهر من التحقيقات، أنه اشترى البندقية من ماله وكّلفته عدة آالف من الشوا
بوضع اقتصادي ممتاز، ويحمل الجنسية األميركية، وأنه نفذ العملية متأثرًا بشكل كبير باألخبار التي 
كان يتابعها عبر وسائل التواصل االجتماعي حول أحداث القدس، ولم يكن هناك أي دافع شخصي 

الشاباك أن "خصائص شلبي" مغايرة واعتبر جهاز  أو مشكلة يواجهها بحياته دفعته لتنفيذ العملية.
 لمنفذي العمليات السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يكن له ماٍض أمني.

وحول مكان المركبة المستخدمة في العملية، ادعى التقرير أن جهاز الشاباك كان يعلم بمكانها وكان 
ذا كان أحد يريد االنتظار والوصول إلى طرف خيط يوصله للمنفذ، وفضل االنتظار لمعرفة ما إ

وادعى التقرير أن  أقاربه سيأتي الصطحابها وبالتالي تحديد مكانه، لكن إحراقها عرقل الخطة.
 الشاباك علم أن شلبي في منزل في سلواد، وأحاط بالمكان، واعتقله.

 7/5/2021، األيا ، را  هللا
 

 حماس: الشلبي أيقونة للمقاومة وأحيا األمل في نفوس وقلوب أبناء شعبنا .11
وجه الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، التحية إلى منفذ عملية زعترة منتصر شلبي، : ةغز 

 الذي تمكنت قوات االحتالل من اعتقاله الليلة، في عملية خاصة ببلدة سلواد شمال مدينة رام هللا.
فوس وقال برهوم في بيان صحفي إن شلبي "أصبح أيقونة المقاومة الفلسطينية، وأحيا األمل في ن

وقلوب أبناء شعبنا الفلسطيني من جديد بعد كل هذا االستهداف المزدوج ألهلنا في الضفة الغربية 
 ورجاالت المقاومة الباسلة من العدو الصهيوني وفريق التنسيق األمني".

 6/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعال 
 

 االحتالل يقيس منزل منفذ عملية "زعترة" تمهيد ا لهدمه .12
قام جيش االحتالل صباح اليوم الخميس بأخذ قياسات منزل منفذ عملية زعترة في قرية  :رام هللا

وذكر موقع "واال" العبري أن وحدة الهندسة في الجيش تعد  ترمسعيا قضاء رام هللا تمهيدا لهدمه.
 خطة لـ هدم منزل منفذ عملية زعترة.

 6/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعال 
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 متأثرا بإصابته خالل عملية زعترة شمالي الضفة مقتل مستوطن إسرائيلي .13
تل أبيب: ُقتل مستوطن إسرائيلي، األربعاء، متأثرا بإصابته خالل عملية إطالق نار نفذت قرب 

الرسمية عن مستشفى ” كان“ونقلت قناة  حاجز زعترة العسكري، شمالّي الضفة الغربية، األحد.
عاما، الذي أصيب خالل  19ود جوتا، البالغ من العمر يه“، قرب مدينة تل أبيب قوله إن ”بيلينسون“

 ”.هجوم حاجز زعترة، توفي اليوم
 6/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 "الشاباك" يزع  كشف آلية تمويل للجبهة الشعبية من أوروبا .14

زعم جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، الخميس أنه كشف عن آلية لتمويل الجبهة  :تل أبيب
عبية، من خالل مؤسسات إغاثية ومنظمات غير حكومية عاملة في أوروبا بماليين اليوروهات الش

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه األموال استخدمت في  المحولة باسم مشاريع إنسانية.
نشاطات "إرهابية" عسكرية للجبهة الشعبية، وتم تحويل جزء منها إلى المنظمة في الضفة الغربية، 

 ا مؤسسات تعمل بالعمل الصحي والخيري.ومنه
 6/5/2021، القدس، القدس

 
 اندالع حرائق في "غالف غزة" بفعل بالونات أطلقت من القطاع .15

محمد الجمل: أطلق نشطاء ومتظاهرون بالونات حارقة ومتفجرة من مناطق مختلفة من شرق  -غزة 
رية عن اندالع سلسلة من الحرائق وشمال قطاع غزة، مساء وليلة أمس، وقد أعلنت وسائل إعالم عب

وذكرت مواقع إخبارية عبرية أن عدد الحرائق التي اندلعت في  في مناطق زراعية بغالف غزة.
مناطق زراعية بغالف غزة منذ ساعات صباح أمس ارتفع إلى سبعة حرائق، وقد كافحت فرق من 

  وصفا بالكبيرين. الدفاع المدني اإلسرائيلي من أجل إطفائها، وأن حريقين على األقل
وأكد نشطاء أن إطالق البالونات جاء نصرة ألهالي مدينة القدس، ولمؤازرة أهالي الشيخ جراح، 
المهددين بالترحيل عن منازلهم، وقد هددوا باستمرار إطالق بالونات حارقة ومتفجرة من شرق القطاع 

 في حال واصل االحتالل هجمته على سكان المدينة المقدسة.
 7/5/2021را  هللا، ، األيا 
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 : المقاومة لن تسمح باستمرار العدوان على القدس"سرايا القدس" .16
أكد الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة"، أن المقاومة ليست بمنأى عما يحصل في أي بقعة : غزة

من أرض فلسطين وأنها ال زالت تتابع لحظة بلحظة ما يحصل في القدس واستمرار االعتداءات على 
وقال أبو حمزة خالل كلمة له  لمرابطين، وأن شعبنا ومقاومته لن يسمحوا باستمرار العدوان.ا

األربعاء، بمناسبة يوم القدس العالمي: "إن معركتنا مفتوحة مع العدو، ولن نهادن ولن نساوم على 
 لقدس األبية".ذرة تراب واحدة من فلسطين، وكلنا إيمان جازم بوعد هللا لنا بالتحرير والدخول فاتحين ل

ودعا أبو حمزة أهلنا في القدس والضفة إلى التمرد على الصهاينة، وتجديد عمليات الدهس والطعن 
طالق النار بال تردد في كل الساحات التي يتواجد فيها الجنود وقطعان المستوطنين  على الحواجز وا 

 هدم البيوت بغير وجه حق.رفضًا للظلم واالستكبار وعمليات التهويد الظالمة ومصادرة األراضي و 
 6/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 تفاؤل في كتلة التغيير اإلسرائيلية بعد اتفاق أولي على توزي  الحقائب الوزارية .17

سادت حالة من التفاؤل الليلة الماضية، مع نهاية اليوم األول من االتصاالت االئتالفية منذ نقل 
 يلية إلى كتلة التغيير بقيادة يائير البيد.التكليف بتشكيل الحكومة اإلسرائ

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هناك اتفاق أولي على توزيع بعض الحقائب الوزارية، يشمل أن 
تكون رئاسة الحكومة بالتناوب ما بين البيد، وزعيم يمينا نفتالي بينيت، بحيث يكون األخير، هو 

الل هذه الفترة وزيًرا للخارجية، ثم يتسلم رئاسة الوزراء األول بمنصب رئيس الوزراء، ويكون البيد خ
 في الفترة الثانية من عمر الحكومة.

ووفًقا للتقرير، فإن الجدل الذي دار حول توزيع الحقائب الوزارية، في طريقه للحل، وسط توقعات بأن 
حول هذه  أبيض، وزيًرا للجيش، رغم الخالفات التي دارت -يبقى بيني غانتس زعيم حزب أزرق 

 الحقيبة.
ومن المحتمل أن تكون شخصية رئيس الكنيست من حزب هناك مستقبل الذي يتزعمه اليد، فيما 

 حين أن الحقائب الوزارية األخرى مثل وزارة القضاء يجري محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وزارة ومن المشاكل الجديدة هو رفض مطالب حزبي ميرتس والعمل بتولي حقائب مهمة مثل 

 الداخلية.
وقال البيد الليلة الماضية، إنه يتفهم أن هذه الحكومة لن تحقق أحالم الجميع، لكن يرى أن "الدولة" 

 بحاجة إليها اآلن.
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ووفًقا للتقرير ذاته، فإن التقدم في االتصاالت هو في الواقع بسبب زيادة الضغط من قبل الليكود على 
على بعض أعضائه من بينهم إيليت شاكيد حقائب وزارية مهمة أعضاء يمينا، وطرح بنيامين نتنياهو 

مقابل انضمامهم إليه، وهو ما تم رفضه، ما دفع الليكود إلى اتخاذ قرار بتنظيم تظاهرات خارج 
 منازل بينيت وشاكيد لمحاولة إقناعهم بإفشال تشكيل هذه الحكومة.

 7/5/2021القدس، القدس، 
 

 وبينيت ويرف  إدانة عملية زعترة الطيبي لن يدع  حكومة فيها ساعر .18
رفض أحمد الطيبي عضو الكنيست اإلسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، يوم الخميس، إدانة 

صابة آخرين. جاء ذلك في حديث إلذاعة كان العبرية، رًدا  عملية زعترة التي أدت لمقتل مستوطن وا 
بي بالقول، إن االحتالل هو أصل كل شر، على سؤال فيما إذا كان يدين قتل المستوطن، فرد الطي

نهاء االحتالل.  أريد أن أنقذ أرواح البشر، ولذلك أسعى من أجل السالم وا 
وبشأن الوضع السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة بعد توصية القائمة المشتركة بشخصية يائير البيد 

ها نفتالي بينيت، وجدعون لهذه المهمة، قال الطيبي إن القائمة لن تدعم تشكيل حكومة يكون في
 ساعر.

 6/5/2021القدس، القدس، 
 

 قلق إسرائيلي من "اهتزاز" كرسي عباس وتنامي خصوماته في فتح .19
قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز االستخبارات العسكرية "أمان"، إن : عدنان أبو عامر -21عربي

محمود عباس بعد تأجيل "الساحة الفلسطينية تشهد أولى بوادر إضعاف حكم رئيس السلطة، 
 االنتخابات.

وأضاف يوني بن مناحيم، الباحث بمركز القدس للشؤون العامة والدولة، في مقال على موقع "زمن 
"، "أن حركة فتح على وشك االنشقاق الداخلي، ومروان البرغوثي )القيادي 21إسرائيل" ترجمته "عربي

كبار فيها أن تأجيل االنتخابات، يعني عملًيا البارز في فتح( يتحدى قيادة عباس، وأعلن مسؤولون 
 عاما". 85إلغاءها، يمثل عالمة على بداية نهاية حكم عباس ابن الـ

وشدد على أن "الجيش اإلسرائيلي يخشى من تفكك نظام عباس، وأن تتصاعد معركة خالفته، 
ألخيرة في أماكن وتتحول إلى معارك شوارع بين المليشيات التي شكلها كبار قادتها في السنوات ا

مختلفة من الضفة الغربية، وهي مجهزة بالسالح، ولذلك فإن إسرائيل قلقة ألنها ال تعرف أين ستنتهي 
 األمور، ومن سيتولى قيادة الحركة بعد خروج عباس من المسرح السياسي".
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س جو ونقل بن مناحيم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "عباس يعلم أن إسرائيل بجانبه، وكذلك الرئي
 بايدن واالتحاد األوروبي ومصر واألردن، وجميعهم عارضوا االنتخابات".

 6/5/2021، "21موق  "عربي 
 

 بشأن جرائ  الحرب  "إسرائيل"شخصية إسرائيلية لا "الجنائية الدولية: ال تصدقوا  180  .20
الدولية في هاغ دعا عدد كبير من المثقفين اإلسرائيليين محكمة الجنايات ”: القدس العربي“-الناصرة 

لـ عدم تصديق السلطات اإلسرائيلية بكل ما يتعلق بـ التحقيق بـ جرائم الحرب المنسوبة لها، مشددين 
 على أن طلبهم يستند لتجارب الماضي.

عالما وباحثا أكاديميا إسرائيليا بـ مذكرة للمحكمة الدولية بهذا  180توجه ” هآرتس ” وحسب صحيفة 
تقديرا ” جائزة إسرائيل ” لموقعين مثقفون يهود حائزون على الجائزة المرموقة الطلب النادر ومن بين ا

لمساهماتهم العلمية. وقد اقترح هؤالء في مذكرتهم الموجهة للمدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو 
بينسودا مساعدة منظمات حقوقية إسرائيلية من أجل جمع أدلة على جرائم حرب إسرائيلية. ومن بين 

أدباء ومثقفون  أستاذا جامعيا بدرجة بروفيسور، ضباط في االحتياط، 35لموقعين على المذكرة ا
وناشطون في اليسار ومحققون وصحافيون وتتطرق المذكرة لنظام المحكمة الجنائية الدولية والذي 
ه بموجبه تتوجه المحكمة لدولة معينة من أجل استطالع رغبتها هي بإجراء تحقيق حول ما قامت ب

 بعض أذرعها قبل أن تحقق المحكمة الدولية بها واتهام إسرائيليين بالتورط بها. 
 6/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 بحادث الجرمقرف  اتها  الشرط بالتسبب المفتش العا  للشرطة ي .21

رغم مرور أسبوع على حادث التدافع خالل "عيد الشعلة" اليهودي في جبل الجرمق، : بالل ضاهر
شخصا مصرعهم، إال أن هناك محاوالت من جانب مسؤولين سياسيين لمنع  45ي خالله الذي لق

التحقيق في الحادث. واعتبر المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، يعقوب شبتاي، أنه تجري محاوالت 
لتحميل الشرطة كامل المسؤولية، فيما تقول جهات في الشرطة أنه تجري محاولة تحميل قيادة 

 مالية للشرطة المسؤولية عن الحادث.المنطقة الش
لن أسمح بأن تكون شرطة إسرائيل كبش فداء ألي جهة كهذه أو تلك حول أداء "شبتاي  وقال

معطوب طوال سنين من جانب جهات عديدة، وفيما تحطم كل شيء في النهاية أمام الشرطة عندما 
 تعين عليها احتواء هذا الحدث طوال سنين".

 6/5/2021، 48عرب 
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 إلى االثنين "الشيخ جراح"محكمة العليا اإلسرائيلية تؤجل قرارها حول ال .22
أرجأت المحكمة العليا اإلسرائيلية إصدار قرارها النهائي حول إخالء منازل : كفاح زبون-رام هللا

عائالت فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس إلى العاشر من الشهر الحالي، بعدما أبلغ أهالي 
وقال  رفضهم إبرام أي اتفاق مع شركات تهويدية استيطانية تدعي ملكية منازلهم.الحي المحكمة 

قدمنا للمحكمة إشعارًا بأن األطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن »محامي األهالي سامي أرشيد: 
وأضاف أن األهالي قدموا أيضًا طلبًا جديدًا باالستئناف لتقديم بيانات جديدة «. بانتظار قرار المحكمة

وقررت المحكمة إرجاء األمر  القضية، من أجل تثبيت ملكية األراضي ألهالي الشيخ جراح. حول
 برمته إلى يوم االثنين المقبل. 

 6/5/2021، ، لندنالشرق األوسط
 

 المتطرف بن غفير ينقل مكتبه إلى الشيخ جراح .23
يوم الخميس، أعلن ايتمار بن غفير عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، ال: ترجمة خاصة

وقال بن غفير في منشور له عبر حسابه في  أنه قرر نقل مكتبه البرلماني إلى حي الشيخ جراح.
فيسبوك، إنه سيصل هذه الليلة إلى الحي للتأكد من أن الشرطة تعمل على "معالجة أعمال الشغب"، 

السابعة، أن هناك  من جهتها ذكرت القناة العبرية والتأكد من أسلوبها في حماية السكان اليهود.
 دعوات للمستوطنين للتظاهر هذه الليلة في حي الشيخ جراح. 

 6/5/2021، القدس، القدس
 

 المتابعة العربية" تدعو للحشد الشعبي في الشيخ جراح وشد الرحال للمسجد األقصى" .24
ا العربية دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها اليوم الخميس، جماهيرن: القدس

مقدسي  500، الى تكثيف الحشد والنضال في حي الشيخ جراح، الذي يواجه 1948في أراضي عام 
لى شد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، في  فيه موجة جديدة من جرائم االقتالع االحتالل، وا 

عصابات هذه األيام خاصة، التي يواجه فيها المسجد تصعيدا متزايدا الستفزازات االحتالل و 
وتواجد وفد من لجنة المتابعة، عصر اليوم الخميس، مع أهالي الشيخ جراح  المستوطنين اإلرهابية.

في الحي، لتأكيد التضامن معهم وأن قضية الشيخ جراح ليست قضية الحي فقط بل هي قضية الكل 
 الفلسطيني.

 6/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الرصاص الحي صوب الشبان في حي الشيخ جراحمستوطن يطلق  .25
أطلق مستوطن، مساء الخميس، الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان في حي الشيخ  :القدس

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنًا مسلحًا كان يختبئ خلف أحد األبنية في  جراح، بالقدس المحتلة.
هات اندلعت في المكان، وذلك عقب الحي، أطلق الرصاص الحي على عدد من الشبان خالل مواج

اعتقال قوات االحتالل عددا من المواطنين واالعتداء عليهم خالل مشاركتهم في وقفة تضامنية في 
 الحي.

 6/5/2021، القدس، القدس
 

 نظر قضية األسير الحلبي صاحب أطول محاكمة في التاريخ 160ؤجل للمرة الاي االحتالل .26
ئة شؤون األسرى والمحررين بإصرار محاكم االحتالل اإلسرائيلي نددت هي«: القدس العربي»غزة ـ 

على مواصلة الجريمة المرتكبة بحق األسير محمد الحلبي من قطاع غزة، حيث أجلت محاكمته للمرة 
 15يذكر أن الحلبي اعتقل بتاريخ  على التوالي، وهو يعد صاحب أطول محاكمة في التاريخ. 160

يوما. وهو  52، وتعرض لتحقيٍق قاٍس ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 2016يونيو/ حزيران 
وهي مؤسسة أمريكية، تعمل في المجال الخيري، واعتقل « الرؤية العالمية»يعمل مديرا لمؤسسة 

اإلسرائيلي المقام شمال قطاع غزة، وتتهمه أجهزة األمن اإلسرائيلية « إيرز»خالل تنقله على حاجز 
دعم لحركة حماس، ولم تثبت أجهزة أمن االحتالل، بأي شكل من األشكال، أي تهمة بتسهيل تقديم ال

 بحقه رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل.
 6/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 اعتقاالت واعتداءات لالحتالل بالضفة وحي "الشيخ جراح" بالقدس .27

اطق مختلفة بالضفة الغربية شن االحتالل اإلسرائيلي حملة مداهمات واعتقاالت في من: رام هللا
وأفاد مكتب إعالم  المحتلة، فيما واصل قمع المعتصمين في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة.

مواطنا فلسطينيا خالل اقتحامات ومداهمات  11األسرى بأن قوات االحتالل اعتقلت فجر الخميس، 
 بمناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين. 

 6/5/2021، قدس برس
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 مستوطنون يعتدون على موائد إفطار في حي الشيخ جراح بالقدس .28
األناضول: اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، على موائد إفطار رمضانية  -القدس 

وسط القدس المحتلة تضامنا مع العائالت الفلسطينية المهددة بإخالء ” الشيخ جراح“نصبت في حّي 
ام المستوطنون برش غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد وق منازلها لصالح المستوطنين.

اإلفطار، مما دفع الصائمين إلى التصدي لهم، لتندلع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات 
وأظهر شريط تداوله صحافيون على وسائل  إسرائيلية شاركت باالعتداءات إلى جانب المستوطنين.

توطنين باالعتداءات، ليرد المواطنون المقدسيون على االعتداء بالدفاع التواصل االجتماعي بدء المس
 عن أنفسهم.

 6/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 "علماء فلسطين" تدعو علماء األمة إلى تخصيص خطبة الجمعة عن "األقصى" .29
والخطباء  دعا رئيس رابطة علماء فلسطين نسيم ياسين، علماء األمة العربية واإلسالمية والدعاةغزة: 

وقال  لمضاعفة الجهود لنصرة المسجد األقصى المبارك، وتخصيص خطبة الجمعة القادمة لذلك.
ياسين في تصريح صحفي: "ال يخفى على أحد ما تخطط له العصابات الصهيونية من تحشيد كبير 

م عيد القتحام المسجد األقصى المبارك في الثّامن والعشرين من شهر رمضان الجاري، بزعم أنه يو 
ن ما يجري من حشٍد القتحامه من المستوطنين هو من أعظم اإلهانات التي توّجه لألمة  لهم، وا 

وأضاف: "أمام هذه المخاطر الكبيرة، فإننا في رابطة  اإلسالمّية في دينها ومقّدساتها وشعائرها".
سلمين وأبناء األمة علماء فلسطين ندعو العلماء والدعاة أن يتناولوا الموضوع بقوة للتأثير على الم

لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة على القدس واألقصى كل حسب طاقته وقدرته، واستثمار 
 المنابر ووسائل اإلعالم المتاحة ووسائل التواصل االجتماعي".

 6/5/2021، قدس برس
 

 وا"تواصل إذالل الفلسطينيين في درعا أثناء استالمه  معونة "أونر  حواالت ماليةشركة  .30
ما  نالفلسطينييأفاد ُمراسل "بوابة الالجئين الفلسطينيين" في درعا جنوب سوريا، أّن شكاوى الالجئين 

زالت تتواصل، من سوء معاملة شركة "الهرم" للحواالت المالّية لالجئين الفلسطينيين أثناء توجههم 
 ووجهوهاتهم، رغم المطالب التي الستالم معونة "أونروا" المالّية، وتأخيرها استالم المستفيدين لمعونا

ونقل الُمراسل شكوى أحد الالجئين من أبناء  للوكالة من أجل تغيير الشركة أو إيجاد حّل لألزمة.
أّيار/ مايو، رغم اصطفافه على  5مخّيم درعا، تفيد بعدم قدرته على استالم المعونة اليوم الثالثاء 
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عديد من الالجئين الُمتضررين من هذه الحال وكالة ويتّهم ال ساعات متواصلة. 6الطابور ألكثر من 
"أونروا" بالخضوع لشركة "الهرم" وارتباطها معها بمصالح معيّنة، تحول دون تغييرها والتعامل مع 

 شركة أخرى، او اتباع آلّية مختلفة بتسليم المعونات، حسبما نقل ُمراسلنا.
 6/5/2021، بوابة الالجئين الفلسطينيينموق  

 
 يمان خاطر يتصدر عقب فيديو لمجندات إسرائيليات يرقصن على الحدودوس  سل .31

 -1985الجندي المصري الذي قتل مجموعة من اإلسرائيليين عام -تصدر وسم "#سليمان_خاطر" 
قائمة األكثر تداوال في مصر، تزامنا مع نشر وسائل إعالم إسرائيلية أول أمس الثالثاء مقطع فيديو 

بين مجندات إسرائيليات وجنود مصريين على طرفي السياج الحدودي بين قالت إنه لرقص متبادل 
ورغم انتشار الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل االجتماعي وما أثاره من  البلدين.

استنكار وغضب شديدين، فضال عن التشكيك من جانب بعض المغردين، فإنه لم يصدر أي نفي 
 و القوات المسلحة، مما اعتبره البعض تأكيدا لصحته.لصحته من جانب الحكومة المصرية أ

 6/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األزهر يؤكد تضامنه م  أهالي حي الشيخ جراح بالقدس .32
أدان األزهر الشريف بأشد العبارات، إرهاب االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي 

بيان له الخميس، تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ  حي الشيخ جراح بالقدس.. وأكد األزهر في
جراح والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد استبداد االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته 
االستيطانية، داعيا العالم أجمع إلدانة هذه األفعال الهمجية، والوقوف في وجه الكيان الصهيوني 

 لحق واألرض والقضية العادلة. الغاشم، ومناصرة الشعب الفلسطيني صاحب ا

 6/5/2021، فلسطين أون الين
 

 مطالبات لحكومة األردن لنصرة أهالي الشيخ جراح وتقدي  الوثائق المطلوبة .33
طالب القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين في األردن سعود أبو محفوظ، والنائب في : عمان

بمساندة أهالي حي الشيخ جراح بالقدس  البرلمان األردني صالح العرموطي، الحكومة األردنية،
المحتلة، والدفاع عن قضيتهم، وتزويدهم باألوراق الثبوتية والرسمية كافة، التي تثبت ملكيتهم 

وحّث القيادي أبو محفوظ، الحكومة على سرعة العمل على تقديم جميع الوثائق واألوراق  لمنازلهم.
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أهالي الشيخ جراح لمحاججة االحتالل، ودحض الرسمية المروسة والمختومة؛ كي تكون بين يدي 
 ادعاءاته في أروقة المحاكم الصهيونية المنحازة بالكامل لمصلحة المستوطنين.

 6/5/2021، قدس برس

 
 وسنذهب ألقصى حد" إسرائيل" م المغرب: مخلصون في التزاماتنا للتطبي   .34

جميع أدوات التعاون مع “، إن )االناضول(: قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة -الرباط 
 ”.إسرائيل متوفرة، وتوجد اإلرادة السياسية، وآمل أن نتبادل قريبا جدا، الزيارات رفيعة المستوى

لجنة الشؤون “جاء ذلك في كلمة لبوريطة، في وقت متأخر من ليلة األربعاء، في مقابلة مع قناة 
، وذلك عشية أول مشاركة رسمية مغربية في ”بيوتيو “بموقع ” العامة األمريكية اإلسرائيلية )إيباك(

مخلصون في التزاماتنا، ألننا اتخذنا القرار )التطبيع مع … نحن “وأضاف بوريطة:  ”.إيباك”فعالية لـ
 ”.إسرائيل( عن قناعة، وسوف نذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون الثنائي

 6/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 لبحرين لبحث التعاون األمني ومستجدات المنطقةرئيس الموساد يزور ا .35
رئيَس جهاز  -الخميس في العاصمة البحرينية -التقى رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي كوهين 

أحمد بن عبد العزيز  االستراتيجيالمخابرات البحريني عادل بن خليفة الفاضل، ورئيَس جهاز األمن 
يق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، وأضافت الوكالة أنه تم ن آفاق التنساناقش الجانب آل خليفة.

بحث أبرز المجاالت األمنية والمستجدات والتطورات اإلقليمية. ولم يكَشف عن تفاصيل ما جرى في 
 االجتماعات.

 6/5/2021، نباء البحرينأوكالة 
 

 جريمة مكتملة األركان "الشيخ جراحفي "التهجير القسر  : الجامعة العربية .36
الشيخ “)األناضول(: قالت الجامعة العربية، الخميس، إن التهجير القسري لسكان حي  -القاهرة 
التهجير “بأن  ،بيانفي وأفادت الجامعة  في القدس الشرقية، ُيمثل جريمة مكتملة األركان.” جراح

تمر نسمة من العائالت الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مس 500منزاًل يقطنه نحو  28يستهدف 
 ”.لتهويد القدس الشرقية، خاصة األحياء القريبة من البلدة القديمة، لتفريغها من الوجود الفلسطيني

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذه اإلجراءات التي تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين، وُترسخ 
ويد واالستيطان تصاعد سياسات الته“نظامًا للفصل العنصري في األراضي المحتلة. وأضافت أن 
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والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في األراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو ال يمكن 
 ”.تصوره أو التنبؤ به

 6/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 ةغارات إسرائيلية جديدة استهدفت محافظة القنيطرة جنوب سوري .37
محافظة القنيطرة جنوب سوريا من دون أن استهدفت غارات نسبتها دمشق إلسرائيل، فجر الخميس، 

ساعة على  24وتأتي الضربات بعد  تؤدي لوقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعالم رسمية.
 6هجوم مماثل في محافظة الالذقية، معقل عائلة الرئيس بشار األسد، مما خّلف قتيال مدنيا و

عن عدوان إسرائيلي نّفذته مروحّية على  وأشارت وكالة األنباء الرسمية )سانا( إلى "أنباء جرحى.
 إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع خسائر".

 6/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فلسطينيين بحريق في مدينة جدة 8السعودية.. وفاة  .38
فلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء لقوا  8لدى السعودية، إن  يةفلسطينالسلطة القالت سفارة : الرياض

وأوضحت السفارة في بيان  لخميس، جراء حريق اندلع في شقتهم بمدينة جدة )غرب(.مصرعهم، ا
"توفوا اختناقا وحرقا، إثر تعرضهم  8مقتضب على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن الفلسطينيين الـ 
ووفق تقديرات دائرة شؤون الالجئين  لحريق مفاجئ في شقتهم الكائنة بجدة في صبيحة الخميس".

ألف فرد، يعيش ما بين  500و 400تحرير، فإن عدد الفلسطينيين في السعودية يتراوح بين بمنظمة ال
 ألف منهم في مدينة جدة وحدها. 300و 270

 6/5/2021، قدس برس
 

 إلى وقف االستيطان "إسرائيل"دول أوروبية تدعو  خمس .39
سبانيا وبريطانيا، اليوم )الخميس(، يطاليا وا  إسرائيل على تعليق قرارها  لندن: حّضت فرنسا وألمانيا وا 

 لألنباء.« رويترز»المضي قدمًا في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوكالة 
نحّض حكومة إسرائيل على العدول عن قرارها المضي قدمًا في بناء »وقالت الدول في بيان مشترك: 

المحتلة، ووقف سياسة التوسع االستيطاني  وحدة استيطانية في )هار حوما إي( بالضفة الغربية 540
إذا تم تنفيذ ذلك القرار ببناء مستوطنات »وأضاف البيان:  «.في أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة
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في )هار حوما( بين القدس الشرقية وبيت لحم، فسيتسبب ذلك في إلحاق مزيد من الضرر بفرص 
 «.قدس عاصمة لكل من الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينيةقيام دولة فلسطينية قابلة لالستمرار بوجود ال

 7/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 باالمتناع عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب "إسرائيل"الخارجية األميركية تطالب  .40
طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية، جالينا بورتر، األربعاء، : سعيد عريقات -واشنطن
 اإلسرائيلية باالمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب في األراضي الفلسطينية المحتلة. الحكومة

وقالت بورتر في معرض ردها على سؤال يخص اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على األراضي 
ء الزراعية الفلسطينية وحرقها في مؤتمرها الصحفي من الخارجية األميركية "نشعر بالقلق العميق إزا

ننا سنواصل التأكيد على أنه من األهمية بمكان أن تمتنع إسرائيل عن أي خطوات أحادية  التقارير، وا 
 الجانب من شأنها أن تؤدي بالتأكيد إلى تفاقم التوترات أو تنقلنا بعيًدا عن السالم".

 6/5/2021، القدس، القدس
 

 الفلسطينية من الشيخ جراح عضو الكونغرس األميركي تدعو الخارجية إلدانة إبعاد العائالت .41
قالت عضو الكونغرس : واشنطن، 6/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

األميركي ماري نيومان، إن للعائالت الفلسطينية الحق في العيش في حي الشيخ جراح، وذلك ردا 
 على استهداف سلطات االحتالل اإلسرائيلية، لهذه العائالت.

نيومان عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في تصريحات لها، وزارة الخارجية األميركية ودعت 
إلى ادانة هذه االنتهاكات للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتم ابعاد العائالت الفلسطينية عن منازلها 

ستيالء على ونشرت نيومان على موقعها على "تويتر" فيديو عن عمليات اال في القدس الشرقية قسرًا.
 منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: "احفظوا الشيخ جراح".

عضو الكونغرس األميركي، تشوي غارسيا )ديمقراطي من أن  6/5/2021القدس، القدس، ونشرت 
أن "المحاوالت العنيفة لتهجير العائالت في حي الشيخ جراح مروعة. على  قال والية إلينويز أيضا(

 ارجية أن تدين عنف الشرطة اإلسرائيلية المستمر ضد الفلسطينيين".وزارة الخ
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الشيوخ التشيلي يدعو إسرائيل لاللتزا  بمسؤولياتها تجاه الوض  الصحي للفلسطينيين والخارجية  .42
 ترحب
بالتزاماتها  "إسرائيل"تبنى مجلس الشيوخ التشيلي، قرار يدعو الحكومة التشيلية إلى تذكير  :رام هللا

 جب القانون الدولي االنساني وتوفير لقاحات "كورونا" للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل.بمو 
ودعا مجلس الشيوخ التشيلي، حكومة بالده للمساهمة في الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين خالل 

 الجائحة.  
 6/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 زب العمال البريطاني: ما يجر  بحق "الشيخ جراح" أمر مخيفالزعي  السابق لح .43

حذر الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، من خطورة ما يجري بحق : لندن
المقدسيين في حي الشيخ جراح، ومحاوالت المستوطنين المدعومة من حكومة االحتالل، للسيطرة 

 على منازلهم.
زرت حي الشيخ جراح في القدس  2010عبر حسابه بموقع تويتر: "عام وقال كوربين في تغريدة 

الشرقية، والتقيت بعائلة طردت من منزلها بموجب خطة مدعومة من الحكومة تسمح للمستوطنين 
، أمر 2021وأضاف السياسي البريطاني: "أن يحدث هذا في العام  باالستيالء على منازل اآلخرين".

 .مخيف.. أنقذوا الشيخ جراح"
 6/5/2021، "21موق  "عربي 

 
فيل  يقارن بين التطعي  ضد كورونا لإلسرائيليين والفلسطينيين يسبب جدال وتراشقا إعالميا في  .44

 ألمانيا
األلمانية انتقادات واسعة لفيلم ألماني وثائقي من إنتاج فريق المراسلين ” بيلد“نشرت صحيفة  برلين:

رأت أنه ينتقد اإلجراءات الصحية  ZDFو  ARDالتابع للقناة العامة ” STRG_Fالشباب 
 اإلسرائيلية بخصوص تلقي اللقاح و يؤلب المشاعر ضدها بسبب عدم تلقي الفلسطينيين اللقاح.

الفيلم الوثائقي الناطق باأللمانية وأعده فريق عمل من الشباب بعضهم يحمل الجنسية اإلسرائيلية، 
ائيلية، ونجاح السلطات هناك في تطعيم أغلبية قارن بين توفر لقاح كورونا في المناطق اإلسر 

اإلسرائيليين، وبين حرمان الفلسطينيين من تلقي نفس الخدمة، وبين تفاقم معاناة الفلسطينيين مع 
بالمئة من السكان  3جائحة كورونا، وبأن جميع الجهود الذاتية المبذولة هناك لم تنجح سوى بتطعيم 
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الزمة، بينما يحتفل اإلسرائيليون بنجاحهم في عملية التطعيم ورفع هناك، نظرا لعدم توفر اللقاحات ال
 اإلغالقات المفروضة بسبب الوباء.

الفيلم ّبين أيضا االنتقادات الدولية إلسرائيل بسبب عدم رغبتها في تلقيح الفلسطينيين، داعية إياهم 
استفسار حادة اللهجة وأرسلت رسالة ” بيلد“لتحمل مسؤوليتهم بأنفسهم. وهو ما أثار غضب صحيفة 

NDR .الذي يتبع شبكة التلفزة العامة وهو ما دفع القناة األلمانية األخرى لإلجابة 
 6/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "العالمية": االحتالل أعد  الطفل عودة رغ  أنه ل  يشكل أ  تهديد .45

الحتالل اإلسرائيلي أطلقت إن قوات ا -فلسطين-قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: رام هللا
عاما( من قرية "أودال" جنوب نابلس الليلة  16الذخيرة الحية صوب الطفل سعيد يوسف محمد عودة )

 الماضية، رغم أنه لم يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل القرية.
االحتالل انتشروا بين  وأكدت الحركة العالمية، في بيان لها، أنه حسب توثيقها للحادث، فإن جنود

أشجار الزيتون القريبة من مدخل القرية، وأطلقوا نيرانهم صوب الطفل عودة لدى اقترابه من المدخل، 
دقيقة، ليعلن عن استشهاده  15دون أن يشكل تهديدا، ومنعوا مركبة إسعاف من االقتراب منه لحوالي 

 الحقا.
 6/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 ردن الحيوية تمره عبر حيه الشيخ جرهاح والقدسمصالح األ  .46

 أحمد الحيلة
اتفاقية كانت وزارة  14نيسان )إبريل( الماضي تصديقها على  29أعلنت وزارة الخارجية األردنية في 

، 1954اإلنشاء والتعمير األردنية عقدتها سابقًا مع وكالة "األونروا" وأهالي حي الشيخ جراح عام 
وحدة سكنية للفلسطينيين المهّجرين إلى حّي  28مع وكالة "األونروا" إلعمار قضت بتعاقد األردن 

والتي أدت لسقوط الضفة الغربية  1967. ولكن بسبب حرب العام 1948الشيخ جراح بعد نكبة العام 
 تحت االحتالل اإلسرائيلي، لم تتمكن األردن من إتمام إجراءات التمليك للفلسطينيين.

أن الضفة الغربية كانت تحت السيادة األردنية، وبحكم أنها اآلن أراٍض تحت  بناء على ذلك، وبحكم
االحتالل؛ فإن العديد من الحقوقيين والمختصين في القانون الدولي يرون أن المملكة األردنية 
الهاشمية تستطيع التوجه بمفردها أو بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية 

 على االحتالل اإلسرائيلي بمخالفته واقعة الملكية المذكورة، وبارتكابه جرائم ضد اإلنسانية. لالدعاء
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ذا كان مستوى الثقة في السلطة الفلسطينية يكاد يكون منعدمًا بضعفها وعجزها وضحالة  وا 
 مصداقيتها الوطنية بحكم التجربة، فإننا سنأخذ النقاش في البحث عن الفرص للدفاع عن حي الشيخ
جراح في سياق الحديث عن مصالح الدولة األردنية؛ فاألردن كما تحدثنا في المقدمة ُيعّد طرفًا في 
األزمة ويقف على زاوية قانونية صلبة، كما أّن له مجموعة من المصالح الداخلية والخارجية بالتقاطع 

 مع ملف القدس وحي الشيخ جراح تحديدًا، وذلك على النحو التالي:
المعلوم في السنوات األخيرة، سّيما فترة الرئيس ترامب، أنه جرت محاولة لمعاقبة األردن أواًل ـ من 

على رفضه صفقة القرن، بسعي االحتالل اإلسرائيلي إلضعاف رعايته للمسجد األقصى لصالح 
بعض األنظمة الخليجية في سياق التقارب الذي حصل بينها وبين الكيان المحتل. ولعل تخوف 

دوره ورعايته للمقدسات اإلسالمية والمسيحية دفع العديد من مسؤوليه، وفي أكثر من األردن على 
 مناسبة، للتحذير من المساس بالدور التاريخي لألردن في القدس.

ثانيًا ـ األردن وبحكم عالقاته التاريخية بفلسطين، لعب أدوارًا متعددة في اإلقليم عبر البوابة 
ا، ال سّيما مسار التسوية السياسية، والموقف من صفقة القرن، ورفض الفلسطينية، أدوارًا لها وعليه

التوطين وفكرة الوطن البديل. وأمام تراجع دور األردن في حقبة الرئيس ترامب المنصرف، فإنه بات 
من مصلحته اآلن العمل على استعادة دوره ووزنه في اإلقليم عبر القضية الفلسطينية في ظل والية 

ن الذي حرص على التواصل مع الملك عبدهللا والتأكيد له على تمسك واشنطن بحل الرئيس جو بايد
 الدولتين. ولعل القدس هي أحد أهم المداخل لتفعيل دور األردن في اإلقليم.

ثالثًا ـ تراجع دور األردن اإلقليمي بالتوازي مع تزايد المشاكل االقتصادية الداخلية خاصة مع انتشار 
الم وتعاظم نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى التباينات الداخلية الحاصلة عقب وباء كورونا في الع

أزمة العالقة مع األمير حمزة، بات النظام األردني بحاجة الستعادة زمام المبادرة وثقة الجماهير عبر 
وصفٍة تشكل نقطة إجماع لدى الشعب األردني، وأعتقد أن فلسطين والقدس والدفاع عن المسجد 

 تشكل أحد أهم تلك النقاط. األقصى
من هنا فإن تفعيل األردن لدوره في الدفاع عن القدس، وحي الشيخ جّراح، خاصة بعد انصراف 
الرئيس ترامب، وضعف بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد والعاجز عن تشكيل حكومة عقب انتخابات 

ز حضوره اإلقليمي والمحلي، كما برلمانية رابعة في أقل من سنتين، ُيعّد فرصة سانحة لألردن لتعزي
 هو فرصة للفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم الوطنية بدعم عربي.

وهذا يستدعي من األردن الذهاب باتجاه تحذير االحتالل من مغبة االستمرار بسياساته التهويدية في 
الشيخ جّراح، القدس وصواًل للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية دفاعًا عن ملكية الفلسطينيين لحي 

ما ُيشّكل رادعًا وسببًا لتراجع سياسات االحتالل العنصرية ضد الفلسطينيين في القدس، والتي إن 



 
 
 
 

 

 23 ص             5529 العدد:             5/7/2021 جمعةال التاريخ: 

 

                                    

استمرت فإنها ال محالة ستفّجر الوضع في المنطقة والتي لن ينجو أحٌد من آثارها وفي مقدمتها 
 األردن.

 6/5/2021، "21موق  "عربي 
 

 ؟1967احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في  ماذا عن النازحين الفلسطينيين إثر .47
 نبيل السهلي

، الذين طردوا من الضفة الغربية 1967قليلة هي الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى نازحي العام 
وقطاع غزة. وسنحاول البحث في ذلك ألهمية الرقم الفلسطيني؛ والشعب الفلسطيني ليس مجرد أرقام 

وطن مغتصب. وبشكل عام فإن مصطلح نازحين يطلق على المهجرين فقط، إنها قضية حق ب
؛ لتمييزهم عن الالجئين 2021وحتى العام الحالي 1967الفلسطينيين من الضفة والقطاع خالل عام 

 .1948الفلسطينيين خالل عام 
في وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من النازحين هم ذوو صفة مزدوجة، أي أنهم الجئون ونازحون 

، ممن كانوا يقيمون في الضفة 1948أعداد من الجئي  1967الوقت نفسه. فقد كان بين نازحي 
الغربية وقطاع غزة ومن المخيمات من المنطقتين عشية التوسع اإلسرائيلي في الخامس من حزيران 

 والغالبية منهم إلى األردن. الثانية؛، واضطروا للهجرة للمرة 67/يونيو 
 لمستحدثةجغرافية اللجوء ا

 النزوح؛ونتيجة احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة حصلت موجة أخرى من  1967في عام 
/ ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقطاع، حسب معطيات 460حيث قام الجيش اإلسرائيلي بطرد /

فا منهم ( أل230، ونحو )1991الجامعة العربية وخاصة الصادرة من صندوق النقد العربي في عام 
، كانوا يقطنون المخيمات في الضفة والقطاع إبان احتالل إسرائيل للمناطق 1948هم من الجئي عام 

 المذكورتين.الفلسطينية الناجية من االحتالل؛ ونقصد هنا المنطقتين 
( في المائة منهم من الالجئين الذين 50وثمة ) األردن؛( ألف فلسطيني للنزوح إلى 250اضطر )
ون في مخيمات الضفة الغربية أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة ثانية خالل أقل من كانوا يقطن

عشرين عاما. وخالل السنوات التي أعقبت احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عمليات 
النزوح إلى األردن بسبب سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي، فقد أدت أوامر اإلبعاد العسكرية، 

لمنازل والقرى الفلسطينية وغيرها من الممارسات، سواء على الصعيد العسكري أو االقتصادي وهدم ا
إلى تهجير اآلالف من الفلسطينيين باتجاه األردن خالل السنوات التي تلت االحتالل اإلسرائيلي 

. كما أدت عمليات الطرد القسري إلى مجيء 1967للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران /يونيو 
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عداد أخرى من الفلسطينيين إلى سوريا، وال تتوفر معطيات إحصائية ألعداد هؤالء المقتلعين الجدد؛ أ 
 فلسطيني؛( ألف نازح 62بنحو ) 2012إال أن بعض الباحثين الفلسطينيين قدروا مجموعهم في عام 

فلسطينية ، بين المقاومة ال1970قدمت غالبيتهم إلى سوريا إثر األحداث التي شهدها األردن عام 
أن عادت أعداد غير موثقة منهم إلى قطاع غزة بعد العام المذكور نتيجة  ثما لبوالحكومة األردنية، 

الحرب في سوريا وتدمير عدد كبير من المخيمات وخاصة مخيم اليرموك عاصمة الشتات 
 الفلسطيني.

غزة قد وصل إلى  وبناء على اإلسقاطات اإلحصائية فإن عدد النازحين من الضفة الغربية وقطاع
 أيضًا؛يحملون صفة الجئ  م، نصفه2021مليونين ومائتي ألف نازح فلسطيني خالل العام الحالي 

والنسبة الكبرى من النازحين الفلسطينيين يتمركزون في المدن األردنية وثمانية مخيمات أنشئت في 
 .1967األردن بعد عام 
 بؤس المفاوضات

 غزة؛سلو إلى عودة أي نازح فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع لم تؤد المفوضات بعد اتفاقات أو 
على تشكيل لجنة رباعية من مصر، األردن ” أوسلو“من إعالن المبادئ  12وقد نصت المادة 

سرائيل  ، وبحث األمور التي تهم األطراف جميعًا، وتم إقرار تأسيس اللجنة على مستوى وفلسطينوا 
فرع منها اللجنة الرباعية على المستوى الفني للموظفين رفيعي وزراء الخارجية كلجنة دائمة، ويت

 المستوى.
نزحت مع  األولى التيوهكذا فإنه يدخل ضمن اصطالح النازحين خمس فئات رئيسية هي: الفئة 

، وحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في 1967بدء العمليات العسكرية في حرب 
العام نفسه ، وهي تشمل أيضًا سكان القرى الثالث )عمواس، يالو، وبيت  سبتمبر من -شهر أيلول

نوبا( التي أزالتها قوات االحتالل من الوجود، وكذلك الفئة الثانية، وهي التي كان مكان إقامة أفرادها 
، 1967العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك لغاية ساعات الصفر في حرب 

حظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل مؤقت، ولكنه ل
ألغراض الدراسة أو العالج أو العمل، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم، أما 
الفئة الثالثة، فتشمل جميع األشخاص الذين حالت األوامر العسكرية واإلدارية اإلسرائيلية دون 

م لمكان إقامتهم الدائم والعادل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك رغم حصولهم عودته
على بطاقات الهوية الصادرة عن سلطات االحتالل العسكرية، وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر 
إسرائيلية، انتهت مدتها دون أن يتمكنوا من العودة، في حين شملت الفئة الرابعة كافة األشخاص 

ين أبعدوا قسرًا إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بأسلوب سافر ومعروف بحجج أمنية الذ
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أو غيرها؛ والفئة الخامسة واألخيرة فتضمن ذرية وأنسال الفئات األربع المشار إليها . لكن إسرائيل 
اللجنة  بقيت على تعنتها وأصرت على عدم التسلم بهذا التعريف للنازحين، وذلك في اجتماعات

الرباعية، ولم تستطع الوفود إقناع الوفد اإلسرائيلي أن أحفاد النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين 
هم أيضًا من النازحين. وأدارت إسرائيل ظهرها لكافة المطالبات بعودة النازحين  1967خالل حرب 

شأن القرارات الدولية  شأنها في ذلك لعودتهم؛من الضفة والقطاع رغم وجود قرارات دولية تدعو 
. األمر الذي يؤكد أن هدف اتفاقات 194الداعية لعودة الالجئين الفلسطينيين وفي مقدمتهم القرار 

 أوسلو الجوهري هو تخلص إسرائيل من عبء احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة وليس غير ذلك.
 6/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 س وغزة منح "حماس" صورة انتصارسلوك إسرائيل "الخائفة" في القد .48

 حاغاي سيغال
بيد قوية وذراع ممدودة، كما « حماس»لم يعد اليمين المتطرف في إسرائيل يطالب الحكومة بضرب 

كان من المعتاد في مثل هذه الحاالت، باستثناء نداءات يائسة من شخصيات إسرائيلية من هنا 
لقاء الجهود اإلسرائيلية لوقف «ل النار دائًماحماس تشع»وهناك لفعل شيء ما، وترديد عبارة أن  ، وا 

 جوالت القتال على الوساطات المصرية الستعادة الهدوء.
يعني الخوف من تنفيذ حملة شاملة ضدها، « حماس»الواقع األمني اإلسرائيلي اليوم في مواجهة 

وغولدستون تخيفها، والخشية من ثمن الدم في الجانب اإلسرائيلي، وما زالت تأثيرات تقارير الهاي 
كما تخاف من عدة أمور أخرى، مثل االنتفاضة في الضفة الغربية، فضال عن التدخل اإليراني، 

عاًما  16ستعود بنا إلى إعادة احتالل قطاع غزة بعد « حماس»واالعتقاد أن كل عملية عسكرية ضد 
 من االنسحاب منه.

، وكقاعدة عامة «حماس»ري ضد وال تزال إسرائيل تعيش أجواء الصدمة من أي تحرك عسك
يتعاطف الرأي العام اإلسرائيلي مع تردد الحكومة، أما مؤيدو فك االرتباط عن غزة فيخشون أن 
يكونوا أغبياء، خشية أن يتبين أن الجيش اإلسرائيلي غير قادر على ضمان األمن دون السيطرة على 

 ثمان المدفوعة في غزة بسبب مغادرتها.القطاع، فيما معارضو فك االرتباط يريدون تعميق الوعي باأل
، لكنهم متأكدون أنها لن تتأذى «حماس»أما الخيار المفضل لدى جميع اإلسرائيليين فهو استهداف 

كثيرًا، ونادرًا ما يتم التعبير عن الرد اإلسرائيلي على صواريخ القسام في األماكن الفلسطينية، حيث 
من االغتياالت المستهدفة، أما المستويان السياسي  بحصانة طويلة األمد« حماس»يتمتع قادة 

واألمني، لدى اليمين واليسار، فهما متحدان في الرأي القائل بأنه في الوضع الحالي ال مفر من 
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والحاجز التحت أرضي، بداًل من الرد على « القبة الحديدية»عض الشفاه المستمر واالستثمار في 
 «.حماس»

واحدة كل بضع سنوات، وبهذه الطريقة فإنها ستفكر مائة مرة قبل أن  يجب اقتالع بوابات غزة مرة
تحاول جرنا للحرب، ولديها قلق بشأن الذراع اإلسرائيلية الطويلة، ولذلك فإن المشكلة أن سلوك 
إسرائيل في مواجهة غزة بات يتسم بالبؤس، ويستخدم الجيش اإلسرائيلي والمستوى السياسي هذا 

 ، مؤخرا.«حماس»عض الشفاه أمام الصواريخ األربعين التي أطلقتها  الخطاب الجبان لتبرير
إلطالق الصواريخ « حماس»اعتمدت أحداث غزة األخيرة على ما يحدث في القدس، وكأنها ذريعة 

على الغالف، وكان من المستحيل عدم تفسير هذه الدعوة على أنها اصطفاف إسرائيلي مخيف مع 
« حماس»الطي المخيف للحواجز على درج باب العامود، وقدم لـ  لألحداث، ثم جاء« حماس»رواية 

صورة انتصار، وتمت الموافقة على طلبها بأن إطالق النار في غزة مصدره سلوك إسرائيل في 
 القدس.

، حيث قدمت القيادة «حظيرة صامتة وخاضعة»عبرت السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين عن 
، واستسلمت دون أن تطرف عينها، «عار االستسالم أمام التنمر الفلسطيني«اإلسرائيلية سلوكا أشبه بـ

قد تجد ذريعة جديدة لتحريض المنطقة، ولذلك فإني لو « حماس»ودون أن تأخذ في االعتبار أن 
 كنت فلسطينًيا، لكنت سأرقص أيًضا عند باب العامود حتى ساعات الليل.

 «مكور ريشون»
 7/5/2021األيا ، را  هللا، 
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