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 منظمة التحريرالمصالحة تبدأ من .. رت المواجهة سيتغير شكل الشرق األوسطالسنوار: إذا تفج   .1
قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة : غزة من، 5/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

يحيى السنوار، السبت، إن المقاومة الفلسطينية استعملت فقط خمسة في المائة من قوتها خالل 
 معركة "سيف القدس" األخيرة، مشدًدا على أنها لن تتراجع، ودافعية القتال لديها بأفضل حاالتها.

وشدد السنوار خالل لقائه الكتاب واألكاديميين وأساتذة الجامعات في قطاع غزة، أنه في حال تفجر 
المواجهة سيتغير شكل الشرق األوسط، وقال: "لقد قدرنا هللا تعالى أن "نمرمط" تل أبيب.. وما خفي 

وقال: "العدو  غزة".ونبه إلى أن "االحتالل لم يدمر إال "كسور" من أنفاق المقاومة في قطاع  أعظم".
فشل في تحطيم مترو حمـاس ألننا نعشق هذه األرض كما هي تعشقنا، وفشل في تحطيم قدرات 

 %3آالف مقاتل من المقاومة ولم يدمروا أكثر من  10المقاومة وفي تنفيذ خطته التي تقضي بقتل 
 130ع أن تدك تل أبيب بـوقال السنوار: "مقاومتنا المحاصرة من العدو واألقربون تستطي من األنفاق".

صاروخا برشقة واحدة"، الفتا إلى أن "الرشقة األخيرة بمعركة سيف القدس كان القرار أن تدك بكل 
وبين أن "تل أبيب" التي أصبحت قبلة الحكام العرب، حولناها  صواريخها القديمة، وما خفي أعظم".

وأشار إلى أن "الهرولة العربية للتطبيع، إلى ممسحة، وأوقفتها المقـاومة على رجل واحدة"، كما قال. 
 واالنقسام الفلسطيني، والوضع الدولي شجعت إسرائيل على عدوانها".
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وأكد أن المقاومة لن تقبل دون انفراجة كبيرة يلمسها أهالي قطاع غزة"، وقال: "بعد هذا النصر الكبير 
وذكر أن أي شخص يريد أن  ".2021لسنا كما كنا قبل أيار/ مايو  2021نقول إننا بعد أيار/ مايو 

أي شيء  لن نأخذيستثمر في قطاع غزة أو يقدم الدعم لغزة سُيفتح له الباب، مؤكدًا أن المقاومة 
ولفت السنوار إلى أن "األيام القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لالحتالل وللعالم وللسلطة لترجمة ما  لها".

  تم االتفاق عليه".
 21هاء حالة االنقسام وترتيب البيت الفلسطيني، ونقول كل ما كان يطرح قبل وقال: "أمامنا فرصة إلن
وشدد السنوار على أن "منظمة التحرير بدون حركة حماس وفصائل المقاومة،  أيار لم يعد صالًحا".

وأوضح أن "أمامنا استحقاق فوري لترتيب منظمة التحرير لتمثل الجميع،  هي مجرد صالون سياسي".
ووفقا للسنوار، فإن  تيجيتنا الوطنية إلدارة الصراع لتحقيق جزء من أهداف شعبنا".ولنضع استرا

الحديث عن حكومات واجتماعات هدفها استهالك المرحلة وحرق الوقت ليس مجديا، ولن يكون 
 مقبوال.

أوضح رئيس الحركة في غزة أن إسرائيل كانت ترمي ، من غزة: 5/6/2021الجزيرة. نت، وأضافت 
عادة غزة عشرات السنين إلى الوراء، لكنها حققت صفرا كبيرا، وقال  %50إلى قتل  من المقاومة، وا 

فردا، في حين كان هدف إسرائيل قتل أكثر  90"لم يستشهد من مقاومتنا من جميع الفصائل أكثر من 
 آالف مقاتل". 10من 
 
شعال المنطقةتتهم السلطة الفلسطينية  .2  نتنياهو بمحاولة تفجير األوضاع في القدس وا 

تهمت السلطة الفلسطينية، رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين : اكفاح زبون-رام هللا
شعال المنطقة، لمنع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة،  نتنياهو، بمحاولة تفجير األوضاع في القدس وا 

المستفزة للمستوطنين « األعالم»وهي اتهامات تتقاطع مع أخرى إسرائيلية قالت إنه شجع مسيرة 
يوم الخميس في القدس، ألنه يريد إشعال النيران بعد أن أطاح به زعيم المعارضة يائير لبيد، المقررة 

 بتشكيله ائتالفًا جديدًا.
عزام األحمد، إن حكومة نتنياهو تسعى إلى تعقيد وتفجير « فتح»وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

تهدئة. وحذر األحمد من مغبة تفجير األوضاع في القدس أمام الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق ال
 جديد إذا ما نفذ المستوطنون مسيرة رقص باألعالم في البلدة القديمة الخميس.

وحذر المسؤولون الفلسطينيون من تداعيات هذه المسيرة، ودعوا كل من يستطيع للنفير يوم الخميس، 
، «فتح»مركزية لحركة في مشهد يذكر بالظروف التي سبقت التصعيد األخير. وحملت اللجنة ال

الحكومة اإلسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تفجر األوضاع في القدس وعموم المناطق الفلسطينية، 



 
 
 
 

 

 6 ص             5551 العدد:             6/7/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                    

داعية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هستيرية نتنياهو واليمين المتطرف اإلسرائيلي ولجم 
ارة الخارجية والمغتربين، فاتهمت تحركاته في القدس، التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها. أما وز 

عبر تفجير األوضاع في »مباشرة نتنياهو، بمحاولة إفشال تشكيل حكومة التغيير في إسرائيل، 
القدس بتكرار التجربة التي خاضها في جولة الصراع األخيرة من خالل تحريض )إيتمار( بن غابير 

تسمى مسيرة األعالم االستفزازية،  و)بتسلئيل( سموتريتش )أعضاء كنيست متطرفين(، للخروج بما
واستمرار تشديد الحصار على حي الشيخ جراح وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وقمع المواطنين 

 «.ين والصحافيين في حي الشيخ جراحوالمتضامن
  7/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 وزير شؤون القدس يطالب بتدخل دولي لحماية المقدسيين .3

وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، األحد، بتدخل طالب : القدس المحتلة
الهدمي، في تصريحات صحفية، وقال  المجتمع الدولي، لوقف تصاعد عنف االحتالل اإلسرائيلي.

"إن تصاعد العنف اإلسرائيلي ضد المواطنين في القدس الشرقية يستدعي تدخال عاجال وفوريا من 
 كد أن وقف التصعيد اإلسرائيلي هو بمثابة امتحان لجدية المجتمع الدولي.وأ قبل المجتمع الدولي".

وحذر الهدمي من مغبة السماح لجماعات اليمين اإلسرائيلي المتطرف بتنفيذ ما يسمى بمسيرة 
وأشار الى انه سبق كل هذا اعتداءات واعتقاالت لصحفيين ومواطنين  األعالم العدوانية في القدس.

ممتلكات بالتزامن مع مخططات لالستيالء على منازل في الشيخ جراح وبطن واعتداءات على ال
 الهوى والتهديد بهدم منازل في حي البستان في سلوان.

 6/6/2021، قدس برس
 
 وفد حكومي فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة .4

مصر لبحث إعادة إعمار  قالت مصادر فلسطينية إن وفدًا حكوميًا فلسطينيًا غادر، األحد، إلى غزة:
وغادر الوفد قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح  قطاع غزة عقب جولة التوتر األخيرة مع إسرائيل.

 على أن تستمر الزيارة عدة ساعات، حسب ما ذكرته وكالة األنباء األلمانية.
دولة قطر في في هذه األثناء أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن رئيس وزرائها محمد أشتية سيصل إلى 

 زيارة رسمية لبحث عدة ملفات، بينها إعادة إعمار غزة والمساعدات الدولية والقطرية لفلسطين.

  6/6/2021، الشرق األوسط، لندن
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 أبو طير: دعوات المستوطنين "لمسيرة األعالم" استفزاز يجب التصدي لهالنائب  .5
القدس الشيخ محمد أبو طير أن دعوات أكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة : الضفة الغربية

المستوطنين للحشد ضمن مسيرة األعالم والرقص الخميس القادم تمثل استفزازا متعمدا يجب التصدي 
وأضاف أبو طير أن أي تدنيس للمقدسات لن يمر مرور الكرام، موضحا أن الرأي العام العالمي  له.

واعتداءات بحق المقدسات اإلسالمية في واإلقليمي واإلسالمي مدرك لما يحدث من انتهاكات 
 القدس.

 5/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 غزة: ملتزمون بأمن وسالمة جميع األجانبب "داخلية"ال .6

قالت وزارة الداخلية في غزة، األحد، إنها تؤكد التزامها الكامل بأمن وسالمة جميع الرعايا : غزة
وجاء في  سسات الدولية المختلفة، وخاصة وكالة األونروا.األجانب بالقطاع، بمن فيهم موظفو المؤ 

بيان للمتحدث باسم الداخلية أن األجهزة الشرطية واألمنية تقوم بواجبها بما يضمن سالمتهم واستمرار 
 عمل تلك المؤسسات دون عوائق

 6/6/2021، القدس، القدس
 
 قنبلة إسرائيلية لم تنفجر 1,200تحييد  :الشرطة بقطاع غزةبمسؤول  .7

تصريح في  قال رئيس قسم التوعية واإلرشاد في هندسة المتفجرات محمد مقداد: لاألناضو -غزة
مهمة تحييد قنابل وقذائف، سقطت في  1,200إن فرق هندسة المتفّجرات تعاملت مع  لألناضول،

معها وتحييدها، تنوعت بين  وأضاف مقداد أن المتفجرات التي تم التعامل مناطق مختلفة ولم تنفجر.
وتابع "عدد المهمات التي تعاملنا معها،  قذائف مدفعية ودخانية وصواريخ موّجهة وقنابل وغيرها.

مقارنة بعدد األيام، أمر غير بسيط وكبير جدا، مشيرا إلى أنه لو انفجرت تلك القنابل في وقتها في 
وبّين أن الجانب اإلسرائيلي  السكان". المناطق التي سقطت بها، لتسببت بوقوع مجازر في صفوف

 .ستر واقية وخوذ رأس وأجهزة الفحصيمنع دخول المعدات الخاصة بتحييد المتفجرات من 
 5/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 .. إنهاء ملف منزل الشهيد الحلبيعباسبتعليمات من  .8

عائلة الشهيد مهند الحلبي مبلغًا ماليًا سلمت محاِفظة رام هللا والبيرة د. ليلى غنام، األحد، : رام هللا
ألف دينار أردني( مقدمًا من الرئيس محمود عباس، وذلك الستكمال تسديد ثمن منزل  30قدره )
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بدورها، تقدمت عائلة الشهيد بالشكر للرئيس وكل من ساهم في طي  العائلة الذي هدمه االحتالل.
 لمنزل. هذا الملف وتسديد المبلغ المتبقي عليها لمالكي ا

 6/6/2021، القدس، القدس
 
 جيفارا البديري االعتداء على مراسلة الجزيرة تدين وزارة اإلعالم الفلسطينية .9

التي كانت  ،جيفارا البديري وزارة اإلعالم الفلسطينية، في بيان، االعتداء على مراسلة الجزيرةأدانت 
 ”.القوانين واألعراف الدولية المتفق عليهاتقوم بعملها وتؤدي واجبها المهني الذي تكفل حمايته كافة “

وأشارت إلى أن مشهد اعتداء قوات كبيرة على البديري، وتواجد المستوطنين بعد وضع األغالل في 
يدل على أي مستوى من التوحش الذي وصل إليه االحتالل، والذي يشن في نفس الوقت “يديها، 

 ”.حربا شرسة على الصحافيين، خاصة في القدس
 6/6/2021، العربي، لندن القدس

 
 الكبرى "إسرائيل"الهب ة األخيرة أثبتت قدرة الفلسطينيين على إفشال مشروع : منظمة التحرير .10

للنكسة باحتجاجات في القدس المحتلة والضفة الغربية،  54الذكرى الـ -السبت -أحيا الفلسطينيون 
القدس أثبتت قدرة الفلسطينيين على إفشال قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الهّبة األخيرة لنصرة و 

أن "شعبنا الفلسطيني  -في بيان بمناسبة ذكرى النكسة-وأضافت المنظمة  مشروع إسرائيل الكبرى.
بقي صامدا على أرضه متمسكا بحقوقه، وقادرا على إفشال جميع المخططات التصفوية لقضيته 

وتابعت أن  ى أرض فلسطين التاريخية".ووجوده، وآخرها محاولة فرض مشروع إسرائيل الكبرى عل
"هذه الذكرى تحل اليوم وقضية الحق الفلسطيني تستعيد ألقها، وتتصدر مجددا المشهد الدولي في 

 أعقاب انتفاضة القدس التي وحدت شعبنا الفلسطيني بأسره بمختلف أطيافه.
 5/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لديها أسير"القسام" تكشف تسجياًل صوتيًا لجندي إسرائيلي  .11

ألحد ، على الجزيرة تسجيال صوتيا كشفت عنه كتائب القسام” ما خفي أعظم“عرض تحقيق برنامج 
الذي تم إخفاء -وناشد الجندي  .2014الجنود اإلسرائيليين األسرى لديها في قطاع غزة منذ عام 

التي الحكومة اإلسرائيلية العمل على استعادة أسراها. وتعد هذه المرة األولى  -اسمه في التسجيل
وقال الجندي األسير "أتساءل: هل يفرق زعماء  تكشف فيها كتائب القسام عن تسجيل من هذا النوع.

وتابع "إنني أموت  الدولة بين الجنود األسرى؟ وهل يتحدثون عنهم ويعملون على إطالق سراحهم؟"
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 من جهته، قال منسق شؤون كل يوم من جديد، وآمل أن أكون عما قريب في حضن عائلتي".
األسرى والمفقودين في ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية يرون بلوم إن حركة حماس في ضائقة بعد 
"الضربات القاصمة" التي تلقتها في الحملة العسكرية األخيرة، وتحاول القيام "بعملية تالعب رخيصة 

 ومفضوحة".
 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ق مساومة إلنجاز صفقة تبادل مشرفةنائب قائد أركان القسام: لدينا أورا .12

إن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق مساومة ، قال مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام
خالل تحقيق "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة، -وأضاف عيسى  إلنجاز "صفقة تبادل مشرفة".

 هم اآلن على طاولة قيادة القسام.أن ملف األسرى هو األ -في أول ظهور له على وسيلة إعالمية
وتابع قائال "هذه األولوية لهذا الملف تعني أن هناك جهدا يوازي حجم هذا الملف، مهما كانت 
األثمان. فال يمكننا أن نضّيع المزيد من الوقت ونحن ننظر إلى معاناة أسرانا وأهاليهم، وحجم 

المقاومة بالحديث عن األسرى هم "كل  وأوضح أن ما تقصده اإلجرام الصهيوني الممارس بحقهم".
األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية ومن كافة الفصائل ألبناء شعبنا الفلسطيني 

وأشار إلى أن عناصر المقاومة في "وحدة الظل" على رأس عملهم، "ويحافظون  وبدون استثناء".
 على األسرى الذين بين أيدينا حتى هذه اللحظة".

التي خاضتها فصائل المقاومة في غزة -اق متصل، أكد عيسى أن معركة "سيف القدس" وفي سي
 -مايو/أيار الماضي 21يوما، وانتهت بوقف إطالق النار فجر يوم  11ضد إسرائيل على مدى 

المقاومة الفلسطينية سعت خالل "قال إن و  شكلت "مرحلة مهمة وفارقة سيكون لها ما بعدها".
 االحتالل إلى "زيادة غلتها في ملف تحرير األسرى من السجون اإلسرائيلية". المعركة األخيرة مع

 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مشعل: معركة القدس أظهرت إبداعات المقاومة .13
إن "أهالي الداخل المحتل كانوا  فلسطين،قال خالد مشعل رئيس حركة حماس في خارج : الدوحة

أعظم سند ألهلنا في القدس"، مضيفا أن "االحتالل كان يظن أن الحرب في القدس استنفدت، لكنه لم 
في ندوة عبر تطبيق "كلوب  وأشار يكن يعلم أنها موضع بركة، وتعطي مزيدا من العزم عند األمة".

ة"، موضحا أنها "في كل مرة يصلب عودها، إلى أن معركة القدس أظهرت "إبداعات المقاوم ،هاوس"
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وتقترب من الندية، رغم اختالل موازين القوى، وتزيد قوتها على الصمود أمام العدوان اإلسرائيلي، 
 وهذا مؤشر على أن المقاومة بخير، وقادرة على صنع المزيد". 

ور، وُيراهن عليها، وحول ما بعد المعركة، قال القيادي بحركة حماس إن "المقاومة تستطيع أن تتط
وُيمكن البناء عليها في مشروع التحرير"، مبينا أن "الدور الفلسطيني يتعاظم في المعادلة، ويمكن 

وتابع قائال: "هزيمة االحتالل اإلسرائيلي في متناول  للمقاومة أن تصنع ما عجزت عنه الجيوش".
القوى االنخراط في المعركة، في اليد، ونستطيع أن نرسم مسارا للنصر )..(، لذلك نريد من جميع 

 ظل التغيرات الحقيقة على صعيد الساحة الدولية، وبفضل الصمود الفلسطيني".
وبشأن التخوفات من تأثير الداعمين للمقاومة على قرارها، شدد مشعل على أن "قرارنا مستقل، وال 

 مقاومة والداعمين لها.ندفع ثمنا ألي أحد"، مشيرا إلى وجود ما أسماها "منفعة متبادلة" بين ال
 6/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تحذر االحتالل من استخدام القدس وسيلة للهروب من أزماته الداخلية .14

حذرت حركة حماس السبت، من "مغبة الحماقة الجديدة التي ينوي االحتالل تنفيذها : القدس المحتلة
وقال  "مسيرة األعالم" بالمرور عبر باب العامود. في القدس"، وذلك بالسماح من جديد لما ُتسمى

إن "خطوة االحتالل هذه تأتي لهدف  ،حركة في مدينة القدس محمد حمادة في بيانالالناطق باسم 
ترميم صورته التي تمرغت بالتراب يوم أن نسفت مقاومة شعبنا الباسلة في الضفة والقدس والداخل، 

العزة والبطولة علوهم وكبرهم، وأدخلتهم المالجئ بعد أن  وفي مقدمتها صواريخ المقاومة من غزة
وأضاف: "إننا نحذر  كانوا يخططون لتدنيس المسجد األقصى يومها بآالف من مستوطنيهم".

 االحتالل من استخدام القدس وسيلة للهروب من أزماته الداخلية وفشله في حل مشكالته السياسية".
 5/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تدعو لـ"النفير العام" رفضا لمسيرة متطرفين يهود بالقدس فتح .15

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، األحد، كوادرها والجماهير الفلسطينية إلى : عوض الرجوب-رام هللا
وقالت   بالقدس."النفير العام" الخميس المقبل، بالتزامن مع دعوات متطرفين يهود لتنظيم مسيرة 

ي بيان نشرته وكالة األنباء الرسمية إن الشعب الفلسطيني "لن يقبل أن يدفع ثمن مركزية "فتح" ف
ودعت المجتمع الدولي "للتدخل السريع لوقف هستيرية  صراعات الفاشيين في إسرائيل على الحكم".

 نتنياهو واليمين المتطرف اإلسرائيلي ولجم تحركاته في القدس، التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها".
 5/6/2021 ،لألنباءكالة االناضول و 
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 "عمل عدواني": مسيرة األعالم في القدس "الجهاد" .16
، عبر باب العامود، “مسيرة األعالم”، السبت، أن مرور المستوطنين بـ”الجهاد“غزة: اعتبرت حركة 

وقال داود شهاب، الناطق باسم  ”.عمل عدواني“أحد أبواب المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة 
رهابهم الذي تحميه وتدعمه حكومة االحتالل“الحركة:   ”.إن المتطرفين اليهود يواصلون عدوانهم وا 

ودعا  ”.نحن نتعامل مع هذه الدعوات كأعمال عدوانية على أبناء شعبنا وأرضنا“وأضاف شهاب: 
من  إلى شد الرحال للرباط في ساحات المسجد األقصى ومواجهة أي محاولة القتحامه“الفلسطينيين 

 ”.قبل المستوطنين اليهود
 6/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 : الفصائل تتلقى دعوات للحوار في القاهرة السبت المقبل"القدس"قياديان لـ .17

أكد قياديان فلسطينيان، األحد، تلقي الفصائل دعوات للمشاركة في حوار وطني واسع  :خاص-غزة
وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي  يبدأ يوم السبت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

، إن الحوار الذي سيجري على مدار يومين سيشارك به ”القدس“للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ 
العامون للفصائل وبرفقتهم وفود من القيادات، مشيًرا إلى أن الوفود ستغادر غزة عبر معبر  األمناء

ولفت إلى أن الحوار سيركز على عدد من الملفات منها المصالحة  رفح نهاية األسبوع الجاري.
ومنظمة التحرير وتصويب أوضاعها، إلى جانب حكومة وحدة، وملف اإلعمار والتهدئة، مرجًحا أن 

 م إنجاز العديد من الملفات خالل تلك اللقاءات.يت
من جهته قال طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لـ 

 إن الجبهة ستقدم ورقة متكاملة تتضمن نقاًطا مهمة لحوارات السبت المقبل.” القدس“
 6/6/2021، القدس، القدس

 
 ة الجزيرة يؤكد سلوكه العدوانيحماس: اعتقال االحتالل مراسل .18

عقبت حركة "حماس"، على عملية اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي، لمراسلة قناة الجزيرة  :غزة
 الفضائية، جيفارا البديري، واالعتداء عليها وعلى طاقم القناة بالضرب، وتحطيم الكاميرات والمعدات.

يحات له: "اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصر 
لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، يؤكد السلوك العدواني لالحتالل لكل وسيلة يمكن أن تكشف جرائمه 
 ضد شعبنا وتفضح سلوكه العنصري، ومحاولة لفرض روايته الكاذبة وتغييب رواية شعبنا الصادقة، 
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 اإلعالمية في عدوانه األخير على قطاع غزة". وهو ما حاول تحقيقه باستهداف المؤسسات
 5/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 واشنطن بوست: رصيد حماس يرتفع.. ونزيف عباس بدأ قبل المعركة .19

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على حصد حركة "حماس" الكثير من التأييد : واشنطن
الفلسطينية، محمود عباس، الذي بدأ رصيده بالنزيف، اإلضافي، مقابل انتكاسة لدى رئيس السلطة 

 حتى قبل ظهور أدائه الضعيف خالل عدوان االحتالل اإلسرائيلي األخير على القدس وقطاع غزة.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها، المشهد في مخيم األمعري برام هللا، الزاخر بصور الرئيس الراحل 

وكان المخيم لعقود من الزمان معقال لفتح،  ة فتح الصفراء.ياسر عرفات على جدرانه، وبأعالم حرك
 لكن موقف عباس وسلطته جعلت العديد من أبنائه يعبرون عن موقف مختلف اليوم.

 6/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فصائل: شعبنا ومقاومته شكال الرد التاريخي على هزيمة "النكسة" "54"في ذكراها الـ .20
ن شعبنا ، إ"المجاهدين"و "الجهاد]الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركتي "نية أكدت فصائل فلسطي

، ورأت أن زمن الهزائم قد ولى، 1967بثورته ومقاومته شكل الرد التاريخي على الهزيمة العربية عام 
 وأن قواعد االشتباك مع االحتالل التي ترسمها المقاومة جعلت المعركة في "قلب دولة االحتالل". 

 5/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من معركة "سيف القدس" فريقا الستخالص العبر 14ل كوخافي ُيشك   .21
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الجمعة، عن تشكيل رئيس هيئة  :القدس المحتلة

 فريًقا؛ الستخالص العبر من العدوان األخير على غزة. 14اإلسرائيلي، أفيف كوخافي لـ األركان
وبحسب الصحيفة؛ كشف العدوان األخير على القطاع عن قصور "كبير وخطير" في جهاز الشاباك 
اإلسرائيلي في التعامل مع حماس وفهم هيئة األركان لجناحها المسلح كتائب الشهيد عز الدين 

 القسام.
ووفقا للصحيفة؛ فمن األمور التي سُيحقق فيها عدم تقدير نية حماس بشكل صحيح، وخطة األنفاق 

 "مترو حماس" التي أُهدرت، حيث من الواضح أن حماس لم تتأثر بخدعة الجيش اإلسرائيلي.
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ح وقالت "يديعوت": إنَّ عنصر المفاجأة لم يتحقق، وذلك بعد فشل خطة الهجوم على األنفاق، واتض
ذلك من عدد مقاتلي حماس والجهاد اإلسالمي الذين قضوا خالل الحرب األخيرة حيث إنه "لم يكن 

 مرتفًعا".
ومصطلح "مترو حماس" أول من استخدمه رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي في األيام األولى 

عبر بناء ما -ع غزة للعدوان على غزة، وتحديدًا بعد ارتكاب الطائرات الحربية مجزرة شمالي قطا
غارة جوية في أقل من نصف  200تم عبر قصف الطائرات الحربية بـ -يعرف "بحزام ناري" مكثف

ساعة لمنطقة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تسريب الجيش أخبارًا مضللة لوسائل إعالم محلية 
 إسرائيلية ودولية عن استعداد الجيش لدخول غزة بريًّا.

 5/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غانتس يطالب بإلغاء "مسيرة األعالم" االستفزازية .22
السبت، بإلغاء "مسيرة األعالم"  اإلسرائيلي، بيني غانتس، مساء يوم منطالب وزير األ: أحمد دراوشة

 االستفزازية المقّررة في القدس يوم الخميس المقبل.
ى المستوى األمني"، ومساء السبت، أجرى غانتس مشاورات أمنية "على خلفّية األسبوع الحّساس عل

شارك فيها رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي وقائد جهاز الشرطة، والمستشار القضائي للحكومة 
 اإلسرائيلّية وأجهزة أمنية أخرى، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب غانتس.

جيش وجاء في البيان "بعدما استمع إلى تقدير الموقف األمني والجهود العملياتّية المطلوبة من ال
في القدس بالخطة التي توجب جهًدا ’ مسيرة األعالم’والشرطة، خلص الوزير إلى الطلب بأال تجري 

 أمنًيا خاًصا ومن الممكن أن تؤدي إلى اإلضرار بالنظام الجماهيري والمسارات الدبلوماسية الجارية".
 5/6/2021، 48عرب 

 
 ن: مسيرة المستوطنين بالقدس ستقود لتصعيد بالضفة والقطاعمسؤولون إسرائيليو .23

حّذر مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي اليوم، األحد، من أن "مسيرة األعالم" التي : بالل ضاهر
ينظمها المستوطنون واليمين يوم الخميس المقبل، قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وأشار موقع "والال" اإللكتروني إلى أن هذه التحذيرات جاءت قبيل مداوالت بمشاركة 

 ين عن الشرطة والشاباك والجيش ووزارة األمن وجهات أمنية أخرى.ممثل
وخالل المداوالت، سُتستعرض تقارير استخباراتية وتقديرات أمنية حول احتماالت التصعيد في حال 

 تمت الموافقة على المسيرة االستفزازية.
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حماس في قطاع ويتعامل الجيش اإلسرائيلي بجدية مع تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة 
غزة، يحيى السنوار، أمس، أن "للمسجد األقصى من يحميه ويدافع عنه، ومستعد لدفع كافة األثمان 

 في سبيل ذلك"، وأن تجدد المعركة "مع االحتالل سيغير شكل الشرق األوسط بأكمله".
الق قذائف ووفقا لـ"والال" فإنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية في األيام المقبلة، تحسبا من إط

 صاروخية من قطاع غزة على خلفية مظاهرات ومواجهات محتملة في الضفة الغربية.
ونقل "والال" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله في ختام مداوالت ترأسها وزير األمن، بيني غانتس، 

ية أمس، إن "الجيش اإلسرائيلي نجح، إثر مجهود عسكري كبير جدا، بتهدئة الوضع" في الضفة الغرب
أثناء العدوان األخير على غزة واألحداث في المسجد االقصى، وأنه "جرى تنفيذ عشرات العمليات 

 ولم يسقط قتلى".
واضاف المصدر أن "مسيرة كهذه المخطط لها في القدس، منشأنها أن تعيد إشعال القدس الشرقية، 

 ( وغزة".وأن تأتي بعدها أعمال عنف في مناطق يهودا والسامرة )الضفة الغربية
 6/6/2021، 48عرب 

 
 أشكنازي يحذر نتنياهو من انفجار األوضاع بمحيط "األقصى" .24

حذر وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، األحد، رئيس : األناضول -سعيد عموري  -القدس 
الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو من "انفجار األوضاع" في محيط المسجد األقصى؛ بسبب مسيرة 

العبرية )خاصة(،  12الة بعثها لنتنياهو، حسب القناة الـوطالب في رس مرتقبة آلالف المستوطنين.
 بـ"عقد نقاش حول الوضع الحساس في القدس".

كما طالب أشكنازي، نتنياهو، بإلغاء أو تغيير مكان تنظيم "مسيرة األعالم"، التي يشارك فيها آالف 
ازدياد في الحساسية وأضاف: "هناك  اإلسرائيليين، في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة.

 دوليا، فيما يخص مدينة القدس".
 6/6/2021، ، أنقرةلألنباءاالناضول  وكالة

 
 طغيان النساء والشخصيات العسكرية على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة .25

، أن حكومة االئتالف الجديدة بين زعيم حزب «يديعوت أحرونوت»ذكرت وسائل إعالم عبرية، بينها 
يائير البيد، التي تنتظر منح الثقة، « هناك مستقبل»اليميني نفتالي بينيت ورئيس حزب « يمينا»

وهو رقم لم وزيرات،  8تعرف بعض الظواهر التي لم تشهدها حكومات إسرائيل السابقة، إذ تضم 
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أحزاب متباينة الرؤى، إضافة إلى حزب  7يحدث من قبل، إضافة إلى كون هذا االئتالف الذي يضم 
 نائبًا تولوا في الماضي مناصب كبرى في الجيش اإلسرائيلي. 11عربي، و

شخصية عسكرية خدمت في مناصب كبرى في الماضي، وهم: الفريق  11ويضم االئتالف الجديد 
، الذي تولى في الماضي منصب رئيس األركان العامة، «أزرق أبيض»نتس، زعيم احتياط بيني غا

إضافة إلى رئيسة شعبة الموارد البشرية األسبق في الجيش، اللواء احتياط أورنا باربيفاي، التي 
 «.هناك مستقبل»ستتولى منصب وزيرة االقتصاد ممثلة لحزب 
األسبق العميد احتياط عومير بارليف، « متكالساييرت »كما يضم االئتالف قائد الوحدة الخاصة 

« 16-إف»، وقائد سرب مقاتالت «العمل»الذي سيتولى منصب وزير األمن الداخلي عن حزب 
كما «. يمينا»السابق، العميد احتياط ماتان كاهانا، الذي سيتولى منصب وزير األديان ممثاًل لحزب 

حمان شايي، أيضا لديه تاريخ عسكري، إذ عمل العميد احتياط ن« العمل»أن وزير الشتات من حزب 
 ناطقًا باسم الجيش في الماضي.

ويضم االئتالف كذلك نوابا آخرين لديهم تاريخ عسكري، لكن قد ال يتولون مناصب وزارية، مثل 
نائب رئيس األركان األسبق يائير جوالن )ميرتس(، ورئيس شعبة الموارد البشرية األسبق في الجيش 

رن )هناك مستقبل(، ورئيس شعبة التحقيقات واالستخبارات الشرطية سابقًا، ومؤسس إليعازر شتي
 ، اللواء احتياط يوآف سغالوفيتش )هناك مستقبل(.«433الهاف »وحدة التحقيقات 

كما يشمل االئتالف نائب رئيس الموساد األسبق رام بن باراك )هناك مستقبل(، ورئيس شعبة التدريب 
 بالذراع البرية للجيش اإلسرائيلي، العميد احتياط نيرا شيباك )هناك مستقبل(.

يت اليميني نفتالي بين« يمينا»بقيادة زعيم حزب « معسكر التغيير»اإلسرائيلية أن  12وأكدت القناة الـ
الوسطي يائير البيد، وهما سيترأسان الحكومة الجديدة بالتناوب في « هناك مستقبل»ورئيس حزب 

من أصل أعضاء الكنيست  61حال تشكيلها، سيتمكن، حسب التقييمات األولية، من كسب دعم 
 في التصويت القادم على الثقة للحكومة الجديدة. 120الـ

 6/6/2021الخليج، الشارقة، 
 

 حاخامات المستوطنين يدعون لمنع تشكيل "حكومة التغيير" بأي طريقة .26
أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية منشورا ضد تشكيل حكومة في "كتلة : بالل ضاهر

السبت، ودعوا فيه إلى "القيام بأي شيء كي ال ُتشكل حكومة كهذه". ويأتي ذلك في التغيير"، مساء 
موازاة تحذير رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، من اغتيال سياسي إثر خطاب التحريض المنتشر في 

 خيرة وخاصة في شبكات التواصل االجتماعي.الفترة األ
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وجاء في منشور الحاخامات، تحت عنوان "دعوة حاخامات إسرائيل"، أن الحكومة التي أعلن رئيس 
حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، عن تشكيلها األسبوع الماضي، "تتناقض بشكل كامل مع رغبة الشعب 

ت األخيرة. وليس متأخرا القيام بذلك، وهذا ما زال مثلما تم التعبير عنها بشكل حاسم في االنتخابا
 ممكنا بكل تأكيد".

واعتبر حاخامات المستوطنين، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه "ال يمكن االستسالم لواقع تتشكل 
فيه حكومة في إسرائيل ستستهدف األمور األساسية جدا في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة 

 لة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل".منذ قيام دو 
 6/6/2021، 48عرب 

 
 طائرة شبح إسرائيلية تشارك في مناورة بإيطاليا 30  .27

يشارك سالح الجو اإلسرائيلي، يوم غد اإلثنين، في مناورات دولية باستخدام : مة خاصةترج –رام هللا
 ، في إيطاليا.F35طائرات شبح 

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت العبري، فإن عدة دول ستشارك في المناورات، وهي المرة األولى 
 ات في الخارج.التي يرسل فيها سالح الجو اإلسرائيلي هذه الطائرات للمشاركة بمناور 

من جيوش إيطاليا  F35طائرة معظمها من طراز  30وستستمر المناورات لمدة أسبوعين بمشاركة 
 وبريطانيا والواليات المتحدة.

 6/6/2021القدس، القدس، 
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى .28
اقتحم مستوطنون، األحد، المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة : المحتلةالقدس 

مستوطنا اقتحموا  68وأفاد مركز معلومات وادي الحلوة، في بيان مقتضب، أن " من قوات االحتالل.
رطة وال تزال ش المسجد، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة".

االحتالل تفرض قيوًدا على دخول المصلين الفلسطينيين لألقصى األقصى، وتدقق في هوياتهم عند 
 بواباته.

 6/6/2021، قدس برس
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 مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ النكسة: هيئة شؤون األسرى .29
طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالخروج  رام هللا:

من صمته، والتحرك الفوري لوضع حد لجريمة االعتقاالت المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
وكشفت الهيئة في إحصائياتها الموثقة أن عدد حاالت االعتقال في صفوف  عامًا. 54منذ ما يقارب 

نحو مليون حالة اعتقال، بينهم أكثر من  1967فلسطينيين منذ الخامس من يونيو )حزيران( عام ال
ألفا( من األطفال، مع التأكيد  50ألف( حالة من الفتيات والنساء واألمهات، وما يزيد على ) 17)

على وجود تالزم بين االعتقاالت والتعذيب، حيث إن جميع من مّروا بتجربة االعتقال، من 
إلى أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي واإليذاء  -على األقل  -لفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا ا

وفيما يتعلق بسياسة االعتقال اإلداري، أوضحت الهيئة أن عدد قرارات  المعنوي والمعاملة القاسية.
ديد لالعتقال ألف( قرار، ما بين قرار جديد وتج 54تقدر بأكثر من ) 1967االعتقال اإلداري منذ عام 

( أسيرًا شهداء في سجون 226ارتقى نحو ) 1967يونيو  5كما بينت الهيئة أنه منذ  اإلداري.
 االحتالل.

 6/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 هيئة شؤون األسرى: تصاعد الجرائم الطبية وتردي األوضاع الحياتية بـ"ريمون" .30
تقريرها الصادر األحد، عن استمرار الجرائم كشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين في : رام هللا

 الصحية البشعة التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحّق األسرى القابعين في السجون
في سياق متصل، حذرت الهيئة من خطورة الوضع في سجن "ريمون"، سيما بعد التصعيد الذي 

ة األخيرة، في محاولة منه لفرض يمارسه المدير الجديد للسجن والتعنت الذي يتعامل به في اآلون
وخالل زيارة محامي الهيئة لمعتقل "ريمون"، أكد األسير أحمد سعدات  قوانينه وقمع إرادة األسرى.

على أن األوضاع في السجن حاليًا متأزمة، وأن األسرى لن يقبلوا أن ُيفرض عليهم واقع جديد مرتبط 
 بأهواء ومزاجية مدير السجن. 

 6/6/2021، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 أيقونة الشيخ جراح بالقدس الناشطة منى الكرداالحتالل يطلق سراح  .31
أعلن مراسل الجزيرة أن قوات االحتالل أطلقت سراح الناشطة بحي الشيخ جراح، منى الكرد، بعد 

وُيعد الشقيقان منى ومحمد الكرد من أبرز  ساعات من اعتقالها، فيما يستمر احتجاز شقيقها محمد.
الناشطين في التعريف والدفاع عن قضية حي الشيخ جراح. وحققت شرطة االحتالل معهما بتهمة 
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وقال محامي محمد  اإلخالل بما تسميه النظام والسلم العام، والقيام بأعمال شغب على خلفية قومية.
مة ومنى الكرد إن أمر اعتقالهما أصدرته شرطة االحتالل يوم الخميس الماضي، وصدقت عليه محك

عاما( للصحفيين المتجمعين حول بيتها ظروف اعتقالها، والتحقيق معها،  23وحكت منى ) االحتالل.
 وأكدت أنها لن تهدأ حتى يرجع شقيقها إلى بيته.

 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الكرد يفضح مخططات االحتالل لترحيل سكان الشيخ جراحالبديري و اعتقال  .32
، ”الجزيرة“فضحت حادثة اعتقال الصحافية جيفارا البديري مراسلة قناة ”: القدس العربي“–القدس

وكذلك الناشطة اإلعالمية منى الكرد، من منزل عائلتها بحي الشيخ جراح، بشكل كبير المخطط 
بناء على قرار محكمة احتاللية، لتسليمه إلى ” قسريا“االحتاللي الهادف لترحيل سكان الحي 

وعبرت حادثة اعتقال جيفارا البديري ومن ثم الكرد،  عن أعين الصحافة. جمعيات استيطانية، بعيدا
عن مدى الضيق الذي سببته التغطية اإلعالمية لقادة االحتالل، حين تعرضت هذه الصحافية لهجوم 
من قبل جنود االحتالل، وقد وثقت كاميرات الصحافيين، وكذلك كاميرات الهواتف النقالة التي كانت 

لحظات اعتقالها، والتنكيل بها من قبل مجندات تابعات لجيش االحتالل في الحي،  بأيدي السكان،
 من خالل االعتداء عليها بالضرب، وتكبيلها باألغالل الحديدية.

 6/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 لوموند: غضب من النهر إلى البحر.. جيل جديد من الفلسطينيين يعيد إحياء القضية .33
يار المنصرم إلى قضية مشتركة حشدت جيال جديدا من الفلسطينيين في القدس تحولت أحداث مايو/أ

والضفة الغربية وغزة والبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل، وقد كانت انتصارا للفقراء أو موعدا مع 
بهذه المقدمة مهدت صحيفة  التاريخ، ومهما قيل عنها فاألكيد أن شيئا جديدا هّز فلسطين بالفعل.

( الفرنسية لتقرير طويل لمدير مكتبها للشرق األوسط لويس إمبير، انطلق فيه Le Monde) "لوموند"
من أنه ال يوجد "شيء طبيعي" في األرض المقدسة، حيث محاوالت إهانة الكرامة الفلسطينية ال 

ائيلية تتوقف، بدءا من الحياة اليومية الممتلئة باإلزعاج والعدوان المتزايد الذي تمارسه الشرطة اإلسر 
في القدس، إلى حظر الوصول إلى األماكن المقدسة إلى العوائق المرورية عند باب العامود، إلى 
إعالن إجالء األسر في حي الشيخ جراح لمصلحة المستوطنين، إلى اإلذالل الذي ال يطاق في شهر 

 رمضان، في لحظة الحماسة الدينية ولم شمل األسر والتضامن.
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 10ثارت أعمال شغب في القدس، مهدت الطريق لحرب في  -يقول الكاتبكما -على هذه الخلفية 
إسرائيليا، وأّدت إلى تأجيج عنف غير  12فلسطينيا و 254مايو/أيار في غزة، وأسفرت عن مقتل 

 مسبوق بين اليهود والعرب في المدن المختلطة في إسرائيل.
 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الرشيدية والشرارة كانت محاولة اعتقال مطلوبقتيالن في اشتباكات بمخيم  .34

صابة آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت  أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم بمقتل شخصين وا 
في وقت مبكر من صباح األحد بمخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور )جنوبي 

اجهات كانت محاولة اعتقال مطلوب على ذمة قضية لبنان(، في حين أفادت أنباء بأن شرارة المو 
 مخدرات.

 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يوما عن حي الشيخ جراح  15االحتالل يفرج عن جيفارا البديري بعد اعتقالها ويبعدها  .35
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الليلة عن مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بعد ساعات من اعتقالها 

يوما عن حي الشيخ جراح، وأثار اعتقالها واالعتداء عليها  15بالقدس المحتلة، كما قررت إبعادها 
مركز للشرطة في وبعيد اإلفراج عنها ليال من  مع مصور القناة نبيل مّزاوي ردود فعل مستنكرة.

القدس، روت مراسلة الجزيرة ما تعرضت له منذ لحظة اعتقالها أثناء تغطيتها وفريق الجزيرة 
للنكسة، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة  54مظاهرات المتضامنين مع حي الشيخ جراح في الذكرى 

 الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة والجوالن وسيناء.
 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالمماطلة في التوصل لهدنة وصفقة تبادل أسرى "إسرائيل" ": مصر تتهميسرائيل هيوم" .36

العبرية، نقاًل عن مسؤول رفيع المستوى في « يسرائيل هيوم»كشفت صحيفة : كفاح زبون-رام هللا
سرائيل، أن  التقدم »المخابرات المصرية مطلع على جهود تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وا 

وقال المصدر إن مسؤولين في المخابرات  «.المحرز فعليًا منذ إعالن وقف إطالق النار، شبه معدوم
المماطلة في الجهود التي تبذل من قبل القاهرة للتوصل »ن اإلسرائيليين بـالمصرية يتهمون المسؤولي

حداث تقدم في ملف صفقة  إلى اتفاق هدنة طويلة األمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وا 
الوضع السياسي في »وأضاف المصدر للصحيفة، أن «. تبادل األسرى، وا عادة إعمار القطاع
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ة، ألنه في الوقت الحالي ال توجد حكومة تتخذ قرارات حاسمة، وكل إسرائيل ال يسهل العملي
اإلسرائيليين غير »، مشيرًا إلى أن «النقاشات والمحادثات التي تجري حاليًا ما هي إال كالم فارغ
وجاء التقرير ليعزز تقارير أخرى  «.قادرين، أو غير راغبين في تعزيز االتصاالت بالوقت الحالي

ي المباحثات حول الملفات المتعلقة بتهدئة شاملة في األراضي الفلسطينية بسبب تحدثت عن تباطؤ ف
 التطورات السياسية في إسرائيل.

 7/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 أطقم مصرية ُتشارك بإزالة ركام المباني في غزة .37
أعمالها  -بمساندة آليات ومعدات ثقيلة وصلت من القاهرة، الجمعة-تواصل طواقم هندسية مصرية 

في غزة بالمشاركة في إزالة ركام عدد من المباني التي دّمرها الجيش اإلسرائيلي خالل عدوانه األخير 
ومن المقرر أن تواصل هذه الطواقم أعمالها، إلى جانب العّمال  على القطاع المحاصر.

 عمار.الفلسطينيين، في إزالة ركام المباني والمنازل المدّمرة، تمهيدا لعملية إعادة اإل
 6/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "النقب"ردني عبد هللا أبو جابر إلى سجن االحتالل ُيعيد األسير األ  .38

أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسير األردنّي عبد هللا أبو جابر مجدًدا إلى سجن : رام هللا
لإلفراج عنه ونقله إلى األردن، حيث ، بذريعة عدم استيفاء األوراق الخاصة ”النقب الصحراوي“

وأوضح نادي األسير أن محكمة  استمرار اعتقاله.” لتشريع“عقدت سلطات االحتالل له محكمة وذلك 
االحتالل قررت أنه وفي حال تم استيفاء األوراق سيتم اإلفراج عنه ونقله إلى األردن، وقد يستغرق 

 األمر عدة أيام.
 6/6/2021، القدس، القدس

 
 مع االحتالل الغاز يون يطفئون أنوار منازلهم رفضا التفاقيةأردن .39

أطفأ أردنيون، السبت، أنوار منازلهم ساعة كاملة السبت؛ استجابة لحملة شعبية، رفضا : عّمان
وعدت الحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز "غاز العدو  الستيراد الغاز من االحتالل اإلسرائيلي.

أن "الغاز المسروق المستورد من العدو هو صفقة العار المستمّرة التي تمّد احتالل"، في بيان لها، 
اإلرهاب الصهيوني بدعم مالي بالمليارات مسحوب من جيوب دافعي الضرائب األردنيين غصبا 
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ومضت تقول: "نقول ألصحاب القرار: من يمّول إرهاب الصهاينة شريٌك في جريمة  عنهم".
 عار هذه فورا".الصهاينة، أسقطوا اتفاقية ال

 6/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خالل األحداث األخيرة "عدم ارتياح"تعزز العالقات التجارية اإلماراتية اإلسرائيلية بعد  .40
سرائيل، والتي تقدر حاليا بنحو نصف مليار  :دبي )أ ف ب( تسير العالقات التجارية بين اإلمارات وا 

وقالت نائبة  نجم بسبب العدوان األخير على غزة.” عدم ارتياح“دوالر، في منحى تصاعدي بعد 
رئيس بلدية القدس وأحد مؤسسي مجلس األعمال اإلماراتي اإلسرائيلي فلور حسن ناحوم لوكالة 

ال أحد يعرف بالفعل ما هو الرقم ولكننا ننظر إلى حوالي )…( فيما يتعلق بالتجارة “، فرانس برس
وأضافت على هامش منتدى تجاري لتعزيز العالقات بين الجانبين،  ”.نصف مليار دوالر حتى اآلن

 300قبل بضعة أشهر كان الرقم عند “السيما في مجاالت الصحة والطاقة المتجددة والتقنيات، 
وبحسب المسؤولة  ”.والر، وأعتقد أن هذا أعطى دفعة لألمام في األشهر القليلة الماضيةمليون د

مع الشركاء التجاريين اإلماراتيين خالل فترة ” “عدم ارتياح“اإلسرائيلية، فإّن األحداث األخيرة خلقت 
راتيين لم يكن األمر سهال. شاركت في منتديات مختلفة لإلسرائيليين واإلما“وأوضحت،  ”.النزاع

 ”.وكانت هناك بعض المحادثات غير المريحة لكّنها كانت مهمة
 6/6/2021، القدس، القدس

 
 جماعة اإلخوان المسلمين تتبرأ من منصور عب اس .41

أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين المصرية تبرؤها من النائب في الكنيست، منصور عباس، متزعم 
في بيان، إنه "بعد أن هدأت المعارك على األرض وقالت الجماعة  "القائمة العربية الموحدة".

، نتنياهو(المباركة، ونجحت محاولة األحزاب السياسية الصهيونية في تشكيل تجمع يسقطون به )
الذي قاد العدوان األخير على الشعب الفلسطيني، برز اسم السيد منصور عباس، الذي شارك في 

وأضافت  ".اإلسالمية(عة مقاعد تحت اسم )الحركة انتخابات الكنيست األخيرة، وحصل فيها على أرب
الجماعة: "منذ ذلك الحين، تعمل بعض وسائل اإلعالم على نسبة تلك الحركة إلى جماعة اإلخوان 

وتابعت: "جماعة اإلخوان تؤكد عدم وجود أي صلة فكرية أو تنظيمية لها مع هذه  المسلمون".
 الحركة، وهللا من وراء القصد".

 6/6/2021، "21موقع "عربي 
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 1967عام  "إسرائيل"عملية البرق.. أكبر هجوم جوي عراقي على  .42
في الوقت الذي كان االحتالل اإلسرائيلي يحتفل بنشوة النصر الذي حققه في عملية "موكيد" الجوية 

، والتي دمرت خاللها معظم سالح الجو العربي في مصر وسوريا واألردن والعراق، جاء 1967عام 
" 3-فبعد ساعات من قصف إسرائيل قاعدة "إتش المباغت ليقلب كل الحسابات آنذاك.رد بغداد 

لتنفذ أكبر هجوم جوي يستهدف  1967يونيو/حزيران  6غرب العراق، حلقت الطائرات العراقية في 
فعاال رغم عدم وجود  1967كان دور القوة الجوية العراقية في حرب  قواعد االحتالل في فلسطين.

مشتركة مع القوات الجوية العربية، ومع ذلك استطاعت هذه القوة تنفيذ العديد من خطة عمليات 
الواجبات في العمق اإلسرائيلي من قاعدتي الوليد والحبانية العراقيتين ضد تل أبيب ونتانيا وكفر 

 سركين، وأحدثت بهما خسائر كبيرة، بحسب اللواء الطيار الركن دكتور علوان حسون العبوسي.
 6/6/2021، نت، الدوحة الجزيرة

 
 تدعو إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي "النكسة"الجامعة العربية في ذكرى  .43

في بيان صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة،  أكدت جامعة الدول العربية القاهرة:
استمرار التزام األّمة دواًل وشعوبًا بقضيتها المركزية،  للنكسة، 54اليوم )السبت(، بمناسبة الذكرى 

القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية واالستقالل وبناء دولته 
، وفقًا لوكالة 1967الُمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو )حزيران( عام 

ودعت الجامعة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تتخذ هذه  األنباء األلمانية.
نهاء االحتالل اإلسرائيلي المتواصل  الخطوة، بما ُيعزز ُأُفق تحقيق السالم، وفق رؤية حل الدولتين، وا 

 عامًا. 54منذ 
 5/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 في الرباط "إسرائيل"المغرب.. حملة إلكترونية تطالب بطرد ممثل  .44

الرباط: أطلق ناشطون مغاربة حملة تطالب بطرد ممثل إسرائيل في الرباط دافيد غوفرين وشهدت 
اطردوا ممثل “وشارك الناشطون في الحملة التي انطلقت منذ أيام وسم )هاشتاغ(  تفاعال كبيرا.

 آالف المغاربة.على موقعي التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر، وتفاعل معه ” الكيان الصهيوني
 .”صدر الوسم ترند تويتر في البالدت“ووفق ناشطين مغاربة 

 6/6/2021، القدس العربي، لندن
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 ودعم فلسطين "مافي مرمرة"اليا.. مسيرة قوارب إلحياء ذكرى أنط .45
المسجد “أنطاليا: شهدت والية أنطاليا التركية، السبت، تنظيم مسيرة للقوارب في إطار فعالية 

)منظمة مجتمع مدني( الفعالية المذكورة في ” منصة القدس“ونظمت  ”.مافي مرمرةاألقصى حر، 
وأبحرت القوارب وعلى متنها عدد كبير  ”.مافي مرمرة“لالعتداء اإلسرائيلي على سفينة  11الذكرى الـ 

 من األشخاص رفعوا علمي تركيا وفلسطين.
 5/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 بوتين: ال سالم دائم بالمنطقة دون حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .46

: قال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، الجمعة، إنه ال يمكن تحقيق سالم دائم )األناضول(-موسكو
أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة “فلسطيني، مشدًدا على بالمنطقة دون حل الصراع اإلسرائيلي ال

 ”.للعالم بأسره
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خالل مشاركته عبر تقنية االتصال المرئي، في اجتماع مع 
مديري أبرز وكاالت األنباء العالمية، ومن بينهم رئيس التحرير العام لوكالة األناضول، يوسف 

(، SPIEF 2021االقتصادي الدولي )” سانت بطرسبورغ“ى هامش أعمال منتدى أوزهان، وذلك عل
 بروسيا.

وخالل اللقاء طرح، يوسف أوزهان، سؤااًل عن كيفية مساهمة روسيا في حل األزمة الكائنة بين 
سرائيل، قال فيه  الشهر الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في العنف ضد المدنيين “فلسطين وا 

يمكن لروسيا، التي لديها عدد كبير من المسلمين ولديها عالقات قوية مع  الفلسطينيين. كيف
سرائيل؟  ”.إسرائيل، أن تقدم مساهمة دبلوماسية في الصراع بين فلسطين وا 

وردا على سؤال أوزهان قال بوتين إن لروسيا عالقات طيبة وودية للغاية مع إسرائيل وفلسطين، 
لعالقات في المنطقة بين الدول المختلفة، خاصة بين الدول مشيرًا إلى ترحيبهم بعمليات تطبيع ا

سرائيل.  العربية وا 
، مشدًدا على ”بمجرد إعادة العالقات، يكون ذلك دائًما في مصلحة هذه الدول واألمم“وأضاف قائال 

 ”.هناك حاجة لمنبر متعدد األطراف وتعاون متعدد األطراف لمناقشة جميع القضايا الحالية“أن 
ومهمة بالنسبة للعالم  عندما نضع نصب أعيننا أن القضية الفلسطينية، حساسة“واستطرد قائال 

بأسره، سيكون من المهم بمكان أال يتم طرح الموضوعات المتعلقة بحل تلك القضية، وتناولها على 
 “.هامش السياسة الدولية أو في خلفيتها 
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هناك أيًضا قضية المستوطنات اإلسرائيلية ” ، متابعاً اوز الخالفات في فلسطين عامل مهموبّين أن تج
 ”.ا أخرى تتراكم. كل هذا يتطلب دراسة متأنية، لكن هناك قضاي

 5/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 2014: هناك جهد كبير إلنجاز ملف إعمار حرب األونروا .47
مستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين قال عدنان أبو حسنة، ال: غزة
ملف إعادة اإلعمار للمتضررين من  إنجاز، اليوم األحد، إن هناك جهدًا كبيرًا ُيبذل من أجل ”أونروا“

 وما سبقها. 2014حرب 
المحلية بغزة أن هذا الملف على رأس ” صوت الشعب“وأوضح أبو حسنة في تصريحات إلذاعة 

 األونروا، مشيرًا إلى أن هذا الملف مرتبط بالمجتمع الدولي، وما يتوفر لديها من إمكانات. أولويات
دراجه ضمن  2014وأشار إلى أن األونروا أعدت حصر شامل ألضرار حرب  لتقديمه للمانحين، وا 

 .2021ميزانية 
وحدة سكنية ما زالت بحاجة لإلعمار منذ حرب  1500وبحسب األرقام المتوفرة، فإن هناك أكثر من 

2014. 
 6/6/2021القدس، القدس، 

 
 طون يتظاهرون في ميناء بكاليفورنيا لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتهاناش .48

تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في ميناء أوكالند بوالية كاليفورنيا األميركية 
 لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

إن  -في سلسلة تغريدات على تويتر-( BLOCK THE BOATوقالت مجموعة "بلوك ذا بوت" )
نحو ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي رفعت خاللها األعالم الفلسطينية، والفتات كتب على 

 بعضها "فلسطين حرة".
وأضافت أن االحتجاجات المتواصلة أجبرت السفينة اإلسرائيلية القادمة من آسيا على االبتعاد عن 

 نصرا لها، مشيرة إلى أنها تلقت الدعم من عدد من عمال الميناء.الميناء، وعّدت ذلك 
ووصفت المجموعة هذا التحرك بأنه رسالة واضحة مفادها أن التربح من نظام الفصل العنصري 

 اإلسرائيلي غير مرحب به في منطقة خليج أوكالند.
 يشار إلى أن مجموعة "بلوك ذا بوت" تنشط ضمن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها.

 6/6/2021الجزيرة.نت، 
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 من ذكرى هزيمة إلى انتصار الخامس من حزيران.. .49
 د. فايز أبو شمالة

لهزيمة الجيوش العربية، واحتالل العدو اإلسرائيلي أرَض غزة والضفة الغربية  54في الذكرى الـ
وقف السنوار خطيبًا بمناسبة االنتصار على  54والجوالن السورية وأرض سيناء العربية، في الذكرى الـ

عامًا من الهزيمة،  54لقدس، وقف السنوار ليشطب معنويًا آثار العدو اإلسرائيلي في معركة سيف ا
وهو يلوح بيدين في تحدٍّّ وشموخ، ويرسم بأصابع يديه آفاقا لمستقبل مغاير لسنوات الهزيمة التي 

 راجت، وروجت الوهم المخادع عن جبروت دولة العدو.
رار على تغيير وجه الشرق لقد تميز حديث السنوار في ذكرى هزيمة حزيران بمعاني النصر، واإلص

األوسط في المعركة القادمة، فقد انتهى زمن نغزوهم وال يغزوننا، لقد عبرنا هذه المرحلة من معركة 
سيف القدس، ووصلنا إلى مرحلة التحرير والعودة، وبعد جهد جهيد، وعناء شديد، وبعد إعداد وسهر، 

ات، وتكديس معدات، فالتحرير ليس وبعد تعب واحتراق أعصاب، وتعزيز قدرات، وتوثيق إحداثي
كلمات تقال، التحرير إرادة شعب جاع وعانى الحصار، وامتلك عزم الرجال، وحبس أنفاسه، وهو 

 يواصل اإلبداع المقاوم على مدار الساعة، وهذا ما وصلت إليه المقاومة بكل ثقة وأمان.
، حين كان الشعب 67قبل هزيمة  التحرير والعودة لم يعودا شعارًا كالذي أطلقه قادة العرب كذباً 

العربي كله يصفق لحلم تدمير دولة العدو، والسيطرة عليها، فإذا بجيوشنا العربية كالهشيم، تذروه 
ألف جندي  11ألف شهيد، و 25رياح الطائرات اإلسرائيلية، ليقدم العرب في ستة أيام من الهزيمة 

حرير في زمن الوفاء واإلعداد الصادق مصري أسير، لقد انقلب الحال مع المقاومة، وصار الت
حقيقة، ولم يعد التحرير حلمًا وأمنية لماليين الالجئين الباحثين عن حق العودة، التحرير بات مسافة 
قذيفة، سيقطعها الشعب الفلسطيني بصموده، وبوحدته الوطنية، وحين نقول وحدته الوطنية فإننا ال 

لقاء الكلمات، الوحدة الوطنية تحققت في  نقصد تلك اللقاءات واالجتماعات والندوات والمحاضرات وا 
تنظيمًا فلسطينيًا بالمواجهة العسكرية، وقاتلوا  12الميدان، في معركة سيف القدس، حين شارك 

 عدوهم صفًا واحدًا، وتحت راية واحدة، وصمتت مدافعهم بقرار موحد.
كل المفاهيم البالية عن قدرات الجيش حديث السنوار في ذكرى هزيمة الجيوش العربية جاء مخالفًا ل

اإلسرائيلي الذي ال يقهر، وعن قوة )إسرائيل( الجبارة، وعن هيمنة )إسرائيل( على المنطقة، حديث 
السنوار في ذكرى الهزيمة رسخ مفاهيم  القوة العربية، وعزز الشعور بقدرة المقاومة على إهانة )تل 

لتنظيمات الفلسطينية قادرًا على امتطاء ظهر )تل أبيب(، وتهشيم األسطورة، حتى أضحى أصغر ا
أبيب(، بعد أن جعلتها الصواريخ ملطة، ومكانًا يلطم فيه كل أولئك الذين ظنوا أن العدو اإلسرائيلي 

 حارس أنظمتهم، والحامي لكراسيهم.
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، من استمع إلى السنوار أدرك أنه ال يتحدث بلسانه الشخصي، على الرغم من فصاحة لسانه العربي
الذي صقلته آيات القرآن، وقومت اعوجاجه أحاديث الرسول )ص(، كان السنوار يتحدث بلسان 
القذائف، ويثرثر من فوهات الصواريخ، لذلك كان لحديثه دوي العواصف، وكان لصوته صدى 
الجبال، وصارت اللقاءات مع السنوار نشيدًا وطنيًا، تعزفه قلوب الماليين العربية، وهي تتلقف 

يماًنا، والتي غدت العناوين لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية قبل العربية، والفضل تصريحا ته المعبأة ثقًة وا 
يرجع إلى تلك السواعد الفلسطينية؛ وهي ترسم صورة الصاروخ على قميص السنوار ذي الخمسة 

 دوالرات، فإذا به موضة للكرامة العربية، وأنفاس تعبق بالصباح.
 خيار لنا نحن العرب الفلسطينيين إال المقاومة، ودون ذلك الخضوع حديث السنوار يؤكد أن ال

والتذلل والتوسل والخنوع تحت أقدام اإلسرائيليين، وهذا ما يرفضه الشرفاء من العرب والمسلمين، 
 الذين حسموا خيارهم، وقرروا أنهم عشاق للمقاومة والمقاومين.

 5/6/2021فلسطين أون الين، 
 

رات أزمة غير  .50  مسبوقة للمشروعمؤش 
 طالل عوكل
يقترب الوقت أكثر فأكثر، حين يكتشف مؤسسو المشروع الصهيوني والداعمون له، أن هذا المشروع 
قد أصبح عبئًا، وأنه يفقد أهميته بالنسبة للمصالح االستراتيجية العالمية، وأن عليهم أن يعيدوا النظر، 

 جية.في كيفية تحقيق مصالحهم في هذه المنطقة االستراتي
إسرائيل التي تبدو بأنها قلعة محّصنة، وقادرة على إخضاع المنطقة، والتوسع فيها شرقًا وغربًا، 
تعيش أزمة مركبة تضرب في عمق وجذور المشروع، الذي أنشأ دولة، يرتفع فوقها أكثر فأكثر سؤال 

 الوجود والعمر االفتراضي، حتى من قبل نخب إسرائيلية يهودية.
لصارخ بين إمكانية الجمع بين ثالثة مركبات أساسية هي العنصرية واالحتالل وسيتضح التناقض ا

والديمقراطية، ما ينسف كل مبررات الواليات المتحدة التي تتبنى شعار الدولة اليهودية الديمقراطية، 
ن كان هذا االحتمال قد أصبح بعيد المنال.  حتى في حال تحقيق رؤية الدولتين، وا 

الواليات المتحدة، يجري التركيز على أولوية أن تحظى الدولة العبرية باألمن، في إسرائيل كما في 
والمقصود هنا باألمن، هو أن تحصل إسرائيل كل الوقت على ما يكفي ويتطلب من أسلحة الدمار 
الشامل التي تتفوق من خاللها على دول المنطقة. تخالف هذه العقيدة حول األمن، كل النظريات، 

السالح، عنصرًا من جملة عناصر، ال بد من توفرها، وهي ال تتوفر إلسرائيل حتى التي ترى في 
 تحافظ على أمنها.



 
 
 
 

 

 27 ص             5551 العدد:             6/7/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                    

لقد امتلكت ألمانيا النازية وحلفاؤها كمية ضخمة من أسلحة الدمار استندت إلى تجنيد كامل للمجتمع 
 في إنتاج المزيد منها لتغذية متطلبات الحرب لكنها سقطت سقوطًا مروعًا.

اليوم تمتلك مخزونًا ضخمًا يوازي وربما يتفوق على ما تملكه الواليات المتحدة في مجال روسيا 
الرؤوس النووية، ولكنها ال تضاهي أميركا والصين وحتى ألمانيا واليابان، بسبب ضعف اقتصادها، 

 ما يعني أن السالح ليس كل شيء في معادلة األمن الشامل.
إسرائيل تتفكك، ومن أبرز مظاهر هذا التفكك، العنصرية الداخلية، واستمرار االحتالل، ومعاندتها 
للقرارات والقوانين الدولية، وفظاظتها في التعامل مع حلفائها التاريخيين، والصراعات الداخلية بين 

 .1948مجتمعات مختلفة في القدس، واالستيطان في الضفة، والمجتمع الموجود في أراضي 
البعد االستغاللي الشخصي في السياسة اإلسرائيلية، يبدو فاجرًا إلى الحد، الذي يخضع حالة 
المجتمع، لطموحات شخصية، يمكن أن تتجاوز الكثير من الضوابط من أجل ذلك. نتنياهو المعلم 
هو الذي كرس هذه المدرسة، إلى الحد الذي يجعل عديد رؤساء األحزاب حتى الصغيرة منها 

شغال المنصب.ي  خوض معارك طاحنة من أجل إبعاده عن السلطة، وا 
بقيادة نفتالي بينيت مرشحًا لرئاسة حكومة التغيير خالل « يمينا»ما الذي يجعل حزبًا صغيرًا مثل 

السنتين األوليين من عمر الحكومة االفتراضي ـ وما الذي يجعل جدعون ساعر، وأفيغدور ليبرمان 
المبراطور حتى تتاح لهما ولو في الحق األيام والسنين فرصة اصطياد يتجندان من أجل إزاحة ا

 المنصب؟
أيام قليلة، يتخللها صراع قوي، حتى ينجح تحالف التغيير أو يفشل في إزاحة نتنياهو الذي ال يتورع 

 عن استخدام أسوأ وأبشع األساليب لمنع المناوئين من إسقاطه.
ن المتطرف، لفترة ليست قصيرة لكن هذا المعسكر قد تفكك، كان نتنياهو يقود معسكر اليمين واليمي

وتفكك معه الليكود، وهو في طريقه إلى مزيد من التفكك، فثمة من يرى في الليكود أن نتنياهو أصبح 
 عبئًا عليه، وينبغي التخلص منه.

وهو يجتمع اليمين المتطرف االستيطاني واليمين مع ما يسمى الوسط واليسار لتحقيق هدف واحد 
إسقاط نتنياهو، وهم يعرفون أن هذه التوليفة من األحزاب ال يمكن أن تشكل حكومة مستقرة، بسبب 

 اتساع وطبيعة الخالفات السياسية والبرامجية.
السيناريو الوحيد المتاح، أمام الطبقة السياسية، هو الذهاب إلى انتخابات خامسة، فال حكومة 

أن تستمر، وال حكومة التغيير يمكن أن تستقر، في حال تصريف األعمال برئاسة نتنياهو يمكن 
 نجحت في الحصول على األغلبية المطلوبة في الكنيست.
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األزمة في إسرائيل تحسب بالساعات. ذلك أن نتنياهو ال يتوقف عن التحريض واتهام خصومه 
المرشحين  بالخيانة العظمى، ويطالب جمهوره بمالحقة ومحاصرة، نفتالي بينيت وعدد من الوزراء

ضمن حكومة التغيير المفترضة. ليس ذلك وحسب، بل إن نتنياهو قد يدفع البالد إلى مغامرة 
خطيرة، حذرت منها الواليات المتحدة، التي فقدت الثقة بهذا الرجل ما يبقي الوضع مع الفلسطينيين 

 أمام احتماالت تجدد الصراع.
جعل من مسيرة األعالم، عاماًل مفجرًا، ما دفع حاول نتنياهو ووزير داخليته المقرب أوحانا، أن ي

ألن يعارضوا السماح بإجراء هذه المسيرة، وال « الشاباك«وزير الدفاع غانتس، والبيد وحتى بينيت و
بإجرائها ولكن بمسار مختلف يبعد شبح « الداخلية»يزال األمر يخضع لتقييم الوضع، وربما تسمح 

 التصعيد.
أن يكون الحزب األكبر الذي حصل على ثالثين مقعدًا في الكنيست  في الواقع سيكون من الصعب،

يقف في موقع المعارضة، أمام توليفة من األحزاب الصغيرة، ودون أن يسعى بكل الوسائل، لإلطاحة 
 بحكومة التغيير.

األسوأ، هو ما يتوقعه بعض المحللين اإلسرائيليين، الذين يعتقدون أن تحريض نتنياهو على 
ؤدي إلى انقسامات عميقة في المجتمع، ويوفر الدوافع، لقيام البعض بعمليات اغتيال خصومه، سي

 لشخصيات في معسكر التغيير، ما يشكل مقدمة لحرب أهلية.
جراء  موضوع االغتياالت المحتملة، ليس مجرد تكهنات، بل إنها تحولت إلى مخاوف وتحذيرات وا 

ثفت الحراسة على بيوت بعض المرشحين لالستهداف. وقاية من قبل أجهزة األمن اإلسرائيلية التي ك
، وها هو يعيد 1995نتنياهو ذاته الذي حرض اليمين، ما أدى إلى اغتيال إسحق رابين نهاية العام 

. 1995الكّرة، في ظل ظروف سيطرة اليمين واليمين المتطرف بما ال يقاس مقارنة بظروف العام 
في إسرائيل، فإن كل الملفات المتعلقة بالتهدئة، وا عادة وفي ظل هذه األوضاع، وغياب مؤسسة قرار 

اإلعمار وتبادل األسرى، لم تحقق أي تقدم، باعتراف الطرف المصري المكلف إدارة هذا الملف 
 بكليته، ويحظى بدعم إقليمي ودولي.

 7/6/2021األيام، رام هللا، 
 

 االغتيال السياسي في إسرائيل قاب قوسين .51
 يوسي يهوشع
أمامنا أيام متوترة جدًا في كل الجبهات: القدس، غزة، واالرهاب اليهودي، حيث ان المسؤولية على 

)المخابرات( هذه المرة أكبر من اي وقت مضى. مطلوب منهم، اآلن، ليس فقط أن « الشاباك»
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ب يحذروا وان يستعدوا لمواجهة اخرى في القطاع، بل أيضا ان يستعدوا لتصعيد في القدس في اعقا
محاوالت اشعال العاصمة، بل التصدي لتهديدات حقيقية بالمس بشخصيات سياسية في اعقاب 

 موجات التحريض االخيرة.
يفهمون بأن االغتيال السياسي في إسرائيل أقرب من اي وقت مضى. أمام األحداث « الشاباك»في 

ا االغتيال. الخطيرة التي وقعت، مؤخرا، ستكون مهمة قاسية هي احباط من يخطط لمثل هذ
، حذر، أول من أمس، «الخطاب من شأنه أن يؤدي الى سفك دماء. لهذا من المحظور أن يستمر»

في أعقاب االقوال االستثنائية يثور التساؤل لماذا لم تنفذ اعتقاالت لنشطاء هددوا «. الشاباك»رئيس 
 سياسيين ولماذا حتى اآلن لم تقتدهم الشرطة الى غرف التحقيق.

في « الشاباك»نشغال المتزايد في احباط االرهاب اليهودي، تنشغل اقسام اخرى في فضال عن اال
، وفي حل ألغاز في قضايا في المدن المختلطة وفي الوسط البدوي «عرب إسرائيل« »ارهاب»احباط 

وبمنع انفجار آخر في القدس يشعل من جديد قطاع غزة ايضا. ما يضيف الزيت الى النار المشتعلة 
ال هو مسيرة االعالم االخرى في العاصمة، والتي من المتوقع أن تجرى، الخميس القادم. على اي ح

 أطلقتهاأيار قطعتها رشقة الصواريخ التي  10وكما يذكر فإن المسيرة االخيرة التي ُأجريت في 
نحو المدينة وكان معناها اعالن الحرب، ما ادى في نهاية المطاف الى بداية حملة « حماس»
واآلن، في الجيش اإلسرائيلي يستعدون لهذه االمكانية مرة اخرى، وعليه فإن «. السوارحارس ا»

التأهب عال جدا. فقد أصدر رئيس االركان، افيف كوخافي، تعليماته منذ اآلن، لالستعداد لجولة 
قتالية اخرى من عدة ايام، وستكون توصية الجهتين، المخابرات والجيش، مثلما في المرة الماضية 

شابهة: منع المسيرة الجل تقليص االحتكاك وبالتأكيد في هذه االيام الحساسة. في فترة يتبدل فيها مت
 الضعف وتحاول تحدي إسرائيل في كل فرصة ممكنة.« حماس»الحكم، تشخص 

يعرفون بأن اليأس والدين هما عنصران ال يمكن التصدي لهما. « أمان»في شعبة االستخبارات 
إخراج القدس من المعادلة لمنع اشعال المنطقة مثلما يحاول أن يفعل هذا مرة  وعليه فإنهم يحاولون

فالسنوار، الذي يشعر بثقة عظيمة بالنفس، يحاول ان يثير الحماسة ليس فقط «. حماس»اخرى زعيم 
لدى سكان القطاع بل ايضا لدى الفلسطينيين في الضفة، في القدس، وفي لبنان. المعضلة الحقيقية 

ون فيها في الغرف المغلقة هي هل إلغاء المسيرة للمرة الثانية لن يفسر كضعف سيشجع التي يبحث
؟ ولكن الموقف في هذه اللحظة هو تقليص االحتكاك بين السكان أكبربشدة « االرهاب»استمرار 

التي في اطارها ترد إسرائيل « الدفتر»قدر االمكان، وعندما يكون استقرار سياسي للرد بقوة بطريقة 
التوقيت المريح لها وهكذا تعيد الردع. هذا هو السبب الذي جعل وزير الدفاع غانتس يعلن، أول  في



 
 
 
 

 

 30 ص             5551 العدد:             6/7/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                    

من أمس، بأنه سيطالب بعدم اجراء المسيرة بصيغة تتطلب جهدا امنيا خاصا، ومن شأنها أن تؤدي 
 الى التصعيد.

ع مئات كان ينبغي أن تنتهي بشكل مختلف. م« حارس االسوار»من الواضح جدا أن حملة 
القتلى وليس نحو مئة ومئة آخرين من االبرياء. يحتمل أنه لو جرى هذا عمليا لكان « المخربين»

مردوعًا، وحذرا من أن يرفع رأسه لينشر التهديدات في كل صوب مثلما لم يفعل في « حماس»زعيم 
 الماضي.

 «يديعوت»
 7/6/2021األيام، رام هللا، 
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