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 31 :كاريكاتير

*** 
 
 

 "مسيرة األعالم" في القدسترخيص بعد تحذير حماس... شرطة االحتالل تلغي  .1
أبلغ المفتش العام : أسيل الجندي، عن القدس المحتلة ، من7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 

تاي، الجماعات االستيطانية التي دعت إلى "مسيرة أعالم" جديدة في للشرطة اإلسرائيلية كوبي شب
القدس المحتلة، الخميس، بإلغاء ترخيصها، بعد أن أوصت قيادة الشرطة بتعديل المسار أو إلغاء 

 كلي للمسيرة وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
علنت قبل أيام تنظيم مسيرة جماعات استيطانية يمينية أ  6وكانت كتلة الصهيونية الدينية بالتعاون مع 

وطالب المنظمون من خالل  يونيو/حزيران. 10"رقصة أعالم تعويضية" يوم الخميس المقبل الموافق 
اإلعالن الرسمي عن المسيرة بـ"توحيد القدس إلى األبد، وبضرورة العودة للسير في شوارع القدس 

 ل أرض صهيون والقدس".برأس مرفوع مع أعالم إسرائيل يرافقها الرقص والغناء من أج
وفي أول رد فعل، وصف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش قرار الشرطة بأنه 

وقال سموتريتش إن المفتش العام  رضوخ واستسالم لما سماه اإلرهاب وتهديدات حركة حماس.
سرائيل، مضيفا أنه بذلك للشرطة اإلسرائيلية غير قادر على تأمين مسيرة في القدس ُترفع فيها أعالم إ

 "يحّول رئيس حماس في غزة يحيى السنوار إلى مدير لشؤون القدس".
"لسوء الحظ، فإن مفوض  -عضو البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست(-بدوره، قال إيتمار بن غفير 

وهو مستوطن يعيش في -وأضاف بن غفير  الشرطة يواصل خط االستسالم والتراجع أمام اإلرهاب".
"ال أنوي االستسالم، وسأقوم الخميس القادم  -ة بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المحتلةمستوطن

 بالسير في الطريق الكامل حول البلدة القديمة بالقدس".
بن غفير بقيادة "انتفاضة  -مفوض الشرطة اإلسرائيلية-وردا على هذه التعليقات؛ اتهم كوبي شبتاي 

 وفق التلفزيون اإلسرائيلي. يهودية" أسهمت في تأجيج التوتر،
ومن بين أبرز المعارضين للمسيرة وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس الذي قال إن "تنظيمها في 
الوقت الحالي يمكن أن يضر بإجراءات سياسية ويجر المنطقة إلى حالة أخرى من التوتر"، بينما 

ل سموتريتش قائال إن: "غانتس جبان عارضه وانتقده بحّدة رئيس حزب الصهيونية المتدينة بتسلئي



 
 
 
 

 

 5 ص             5552 العدد:             6/8/2021 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

وعّلقت رئيسة لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أورنا باربيفائي على الجدل القائم  ويرضخ لإلرهاب".
شعال المنطقة".  حول المسيرة بقولها إن "سياسيين صغارا يستخدمون أعالم الدولة للتحريض وا 

أكد المنظمون، )االثنين(، إلغاء مسيرة اليمين غزة: ، من 7/6/2021، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
وقال متحدث باسم حركة  المتطرف الخاصة بيوم توحيد القدس والتي كانت مقررة الخميس المقبل.

، وهي إحدى الجهات المنظمة للمسيرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسيرة األعالم التي «إم ترتسو»
في المدينة القديمة ألغيت بعد خالف مع الشرطة حول  كان يفترض أن تصل إلى األحياء العربية

 مسارها.
نحّذر االحتالل »في قطاع غزة خليل الحية، في مؤتمر صحافي « حماس»نائب رئيس حركة  وقال

ال  من اقتراب مسيرة المستوطنين من القدس واألقصى. نقول للوسطاء آن أوان لجم هذا االحتالل وا 
أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى ال يكون الخميس »ف وأضا«. فالصواعق ما زالت قائمة
وقال نائب رئيس  ، في إشارة إلى بداية اندالع النزاع األخير.«مايو )أيار( 11مثل ما كان عليه يوم 

المقاومة ضربت بعض ما تملك من صواريخها نحن من يقرر أن نلجم بدءا من »، «حماس»
العدو يحاول أمام اختالف السياسة »ورأى الحية، أن  «.الصرخة والتحذير وانتهاء بما تعرفون

وخاطب الحية  «.)اإلسرائيلية( أن يجسد وقائع جديدة وها هو اليوم يعلن عن مسيرة أعالم جديدة
نقول لالحتالل لن تنجح ولن نقبل أن ندفع ثمنين، ثمن عدوانك وثمن اختالفك »إسرائيل قائاًل 

ن عدتم »وسطاء وغيرهم قائاًل ووّجه الحية رسالة إلى ال «.السياسي نحن قادرون على اتخاذ القرار وا 
 «.عدنا نحن لسنا هواة حروب ودماء، لكننا هواة استقرار نريد أن نعيش بأمان

في بيان لها: إن  للمقاومة،قالت الغرفة المشتركة : غزة، 7/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمونقل 
صهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر قيادتها تراقب من كثب سلوك العدو ال
مايو، ولن نسمح لالحتالل بتصدير أزماته الداخلية نحو  11العدو العودة باألوضاع إلى ما قبل 

 شعبنا.
 
 عباس مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية .2

س مستعد لتشكيل قال مصدر في السلطة الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عبا رام هللا:
حكومة وحدة وطنية، فورًا، من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية والعمل فورًا على إعادة إعمار 

« الشرق األوسط»قطاع غزة، باعتبار ذلك المسألة األكثر إلحاحًا في هذا الوقت. وشدد المصدر لـ
، مضيفًا، «في القدس أن الرئيس مستعد إلجراء انتخابات عامة فور أن تسمح إسرائيل بذلك»على 
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أن تشكيل حكومة وحدة على رأس جدول أعمال الوفد الفتحاوي الذي سيذهب للقاهرة السبت ويجري 
 مناقشات مع المسؤولين المصريين ووفد حماس والفصائل األخرى.

 8/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير .3

ال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت ق
أن التصعيد اإلسرائيلي في ، في مقابلة مع الجزيرة-وأوضح اشتية  على رأس جدول أعمال العالم.

ر القدس، والعدوان على قطاع غزة، زادا من تعاطف العالم مع القضية الفلسطينية على نحو غي
مليون  76بوجود  -في اجتماع عقده معها مؤخرا-مسبوق، مشيرا إلى أن إدارة فيسبوك أخبرته 

 مشاركة عبر وسم )هاشتاغ( "الشيخ جراح".
وأضاف اشتية أن جهود إعادة اإلعمار في قطاع غزة ستخضع للتغيير، وأن اآللية التي وضعتها 

واتهم اشتية رئيس الوزراء  ح معبر رفح.إسرائيل مع األمم المتحدة لم تعد تعمل بعد إعادة فت
بما فيها الوضع في القدس -اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة تعقيد جميع الملفات الفلسطينية 

لمصلحته الشخصية؛ بسبب رغبته في البقاء على سدة الحكم بعد إزاحته من ِقبل  -وحرب غزة
 تحالف إسرائيلي آخر.

اشتية إن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تختلف عن إدارة الرئيس  وبشأن العالقة مع واشنطن، قال
وأضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت  السابق دونالد ترامب التي خنقت الفلسطينيين، على حد قوله.

 من اإلدارة األميركية رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة داعمي اإلرهاب.
 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لشعب الفلسطينيلتعزيز وضع منظمة التحرير وتمثيلها الوحيد " تؤكد التنفيذية" .4

محمود عباس، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  يةفلسطينالسلطة البرئاسة رئيس : رام هللا
م بها رام هللا، واستعرضت اللجنة التنفيذية الجهود المتواصلة التي تقو بالفلسطينية اجتماعا، اإلثنين، 

القيادة الفلسطينية على صعيد ترتيب األوضاع الداخلية الفلسطينية، ووضع حد لمحاوالت بث الفرقة 
واالنقسام داخل المجتمع الفلسطيني، تحت أقنعة مختلفة بهدف بث اإلحباط واليأس من أجل تسهيل 

د حريته تصفية القضية الفلسطينية ومنع تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسي
  واستقالله الوطني.
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وأكدت ضرورة استمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل تنفيذ 
االتفاقات الموقعة بشأن االنقسام بكل تفاصيله ودعم ما دعا له الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة 

ا وتعاملها مع المجتمع الدولي، وحدة وطنية تعكس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وسياساته
دارة شؤونها  ولغرض إنهاء االنقسام من خالل بسط سيادتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية، وا 
وفق القانون الواحد، والسلطة الواحدة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة بمسؤولية 

العربية واإلقليمية والدولية، ونزع ورقة االنقسام  الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتنسيق مع األطراف
 من أيدي أعداء الشعب الفلسطيني.

 7/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تقدير إسرائيلي: حماس معنية بإبرام صفقة تبادل سريعة .5

منية والعسكرية، قال خبير عسكري إسرائيلي إن "مسؤولين كبارا في المؤسسة األ: عدنان أبو عامر
زعموا أن كشف حماس عن صور غلعاد شاليط خالل فترة أسره، بجانب تسجيل صوتي ألسير 
إسرائيلي، يشير إلى رغبة سريعة تسعى الحركة لتحقيقها، وهي إبرام صفقة تبادل أسرى، وحاجتها 

خباري، الماسة إلعادة إعمار قطاع غزة". وأضاف أمير بوخبوط، في تقريره على موقع ويلال اإل
"، أن "التقدير السائد في جيش االحتالل وأجهزته األمنية يرى أن حماس تريد إنجاز 21ترجمته "عربي

صفقة تبادل األسرى، وتدرك أنه من أجل إحراز تقدم كبير في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب 
 عليها المضي قدما في قضية األسرى والمفقودين".

: "21، ترجمته "عربي12سرائيلي نير دفوري في تقريره على القناة اإلري عسكالخبير المن جانبه قال 
إنه "بالتزامن مع محاولة الحفاظ على اتفاق بوساطة مصرية، تم اإلفراج عن وثائق جديدة لجلعاد "

شاليط في أسر حماس، وتسجيل لجندي إسرائيلي مزعوم في غزة، فيما حددت حماس متطلبات 
 إطالق سراح األسرى".

ون بلوم منسق ملف األسرى والمفقودين اإلسرائيليين، قال إن "إسرائيل تدرك جيًدا محنة جنديها يار 
هدار غولدين وأورون شاؤول، والمدنيان مانغستو والسيد، الذين عبروا حدود غزة، وهم على قيد 

وبالتزامن الحياة، بمعنى آخر، لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، وهي على دراية بأوضاع األربعة، 
 مع النشر، تجري مفاوضات بين إسرائيل وحماس عبر وساطة مصرية".

"، 2، قال إن "حماس تريد "صفقة شاليط 13حازي سيمانتوف مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة 
لكن إسرائيل غيرت سياستها في صفقات التبادل، ويأتي نشر حماس لتسجيل صوت الجندي لديها 

مشاعر اإلسرائيليين، والضغط على الحكومة للموافقة على صفقة بشروطها، لكن  بأنها محاولة إلثارة
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وختم بالقول أنه "من المحتمل جًدا أن  لن يعود، وفق الرؤية اإلسرائيلية". 2011ما حدث في صفقة 
تحاول حماس اختطاف جندي أو مستوطن آخر في قطاع غزة، ولذلك فهي تحاول صدم الجمهور 

ور شاليط من األسر، وبالتالي اللعب على مشاعر أسر األسرى والمفقودين، اإلسرائيلي بنشر ص
وتعتقد أن ردود الفعل والغضب العام اإلسرائيلي سيجعالن الحكومة مرنة، لكن أيام شاليط قد ولت، 

سرائيل غيرت سياستها، ولم تستوعب حماس ذلك بعد".  وا 
 8/6/2021، 21عربي 

 
 وحدة الصف لـ "فتح" والكل الفلسطيني : ضرورة تكثيف الجهود لتمتينعباس .6

أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل استقباله  أكد رئيسرام هللا: 
ضرورة تكثيف الجهود من أجل تمتين وحدة الصف لحركة "فتح" والكل الفلسطيني،  ،الضفة الغربية

ن شأنها الوقوف على جانب أبناء شعبنا، ودعم والعمل على معالجة العديد من القضايا التي م
وشدد على أن "فتح"  صمودهم، والنهوض بالمؤسسات لتقدم الخدمة األفضل ألهلنا في كل مكان.

كانت وستبقى حامية المشروع الوطني مع باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتدافع عن 
نهي االحتالل، وتحمي اإلنسان الفلسطيني، القدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية وأحياءها، وت

مؤكدا ضرورة إيالء قطاع الشباب العناية الالزمة ألنهم المستقبل، واستكمال بناء المؤسسات 
 الفلسطينية التي يجب أن تقوم بواجبها على أكمل وجه.

 6/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ألعالم" تثبيت لمعادلة فرضتها المقاومةحماس: الغاء االحتالل "مسيرة ا .7

اعتبرت حركة "حماس"، االثنين، أن الغاء إلغاء االحتالل اإلسرائيلي مسيرة األعالم في القدس، 
تثبيت للمعادلة التي فرضتها المقاومة على االحتالل بأن القدس واألقصى خط أحمر ال يمكن 

زي برهوم، بعد أن أبلغت شرطة االحتالل، تجاوزه". جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، فو 
 منظمي مسيرة االعالم "االستفزازية"، بمدينة القدس بعدم الموافقة على تنظيمها. 

 7/6/2021، فلسطين أون الين
 
 : مؤسسات "م.ت.ف" بحاجة إلى بناء وفق أسس وطنية جامعة"قراطيةو الديم" .8

ة لتحرير فلسطين، رئاسة السلطة بالتخلُّف عن غزة أدهم الشريف: اتهمت الجبهة الديمقراطي-رام هللا
مسؤولياتها في "الرد على العدوان الوحشي ضد قطاع غزة"، مبينًة أن مكتبها السياسي بصدد 
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التحضير لمبادرة وطنية األيام المقبلة، تحمل رؤية الجبهة للمرحلة القادمة بعد فشل السلطة في 
". وأكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في النهوض بدورها القيادي في معركة "سيف القدس

أمس، أن قيادة السلطة تخلَّفت مرة أخرى عن النهوض بمسؤولياتها ]أول[ بيان وصل "فلسطين"، 
الوطنية في اتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير الغطاء السياسي للهبَّة الشعبية في األراضي 

نتفاضة الشاملة، والرد على العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينية، والمساهمة في دفعها على طريق اال
مايو/أيار الماضي. وتمّثل هذ التخلف من طرف السلطة، بحسب بيان الجبهة  21-11غزة بين 

الديمقراطية، بعدم "التنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالتحرر من االلتزامات 
ق األمني والتحلل التدريجي من إمالءات اتفاق باريس المجحفة التفاقيات )أوسلو(، ووقف التنسي

 االقتصادي".
 7/6/2021، فلسطين أون الين

 
 حماس: نقف على مسافة واحدة مع جميع مكونات الشعب اليمني .9

أكدت حركة "حماس"، االثنين، أنها تقف على مسافة واحدة مع جميع مكونات الشعب : صنعاء
قائم بأعمال ممثل حركة "حماس" في صنعاء معاذ أبو جاء ذلك في بيان صادر عن ال اليمني.

وأكدت الحركة أن "عالقتها مع كل مكونات الشعب اليمني  شمالة، تلقت "قدس برس" نسخة عنه.
هي عالقة أخوية، وأننا على مسافة واحدة من الجميع ولسنا منحازين لطرف ضد طرف في الخالف 

كل الجهود من أجل تحقيق التحرير والنصر،  كما أكدت على ضرورة "توحيد اليمني الداخلي".
 على شعبنا الفلسطيني ومقاومته ومقدساته". والتصدي للهجمة

وشكرت الحركة في بيانها "الشعب اليمني بكل اطيافه وأحزابه وفي كافة أماكن تواجده شرقا وغربا 
السناد منذ بداية شماال وجنوبا"، مشيدة بوقوفه الى جانب شعبنا الفلسطيني "بكل وسائل الدعم وا

 نكبته والى اآلن".
 7/6/2021، قدس برس

 
 أشهر 6األسير جمال الطويل لإلداري  بحماس تحويل القيادي .10

 56أصدرت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية، قرارًا بتحويل األسير القيادي جمال الطويل ): رام هللا
(، عقب 2021-6-2ل الطويل بتاريخ )واعتق عامًا( من البيرة، إلى االعتقال اإلداري ستة أشهر.

 اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، ونقل الحقًا إلى سجن عوفر.
 7/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 /أيارشهيًدا في الضفة الغربية خالل مايو 34حماس:  .11
اإلسرائيلية شهدت الضفة الغربية والقدس خالل مايو الماضي ارتفاًعا حادًّا في االنتهاكات : رام هللا

 ( انتهاكا نفذه االحتالل والمستوطنون.6,750بالتزامن مع معركة "سيف القدس"؛ حيث تم رصد )
وحسب التقرير الشهري الذي يصدره المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة؛ فقد تمثلت أبرز 

طينيًا بنيران ( فلس3,841( مواطنا، كما أصيب خالل الشهر )34االنتهاكات اإلسرائيلية باستشهاد )
وزادت قوات االحتالل من عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق  قوات االحتالل ومستوطنيه.

( حاجزا في مايو، وبلغ عدد 318( خالل أبريل السابق إلى )287مختلفة من الضفة والقدس من )
 ( اقتحاما.223االقتحامات )

 7/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يدعو لوضع خطة تعزز الصمود ودعم المقاومة وتعويض المتضررين مؤتمر بغزة .12
دعا مؤتمرون في غزة إلى صبغ إعمار قطاع غزة في إطار رؤية وطنية فلسطينية، تتكون من : غزة

شقين؛ أولهما يتمثل في تعويض المتضررين، والثاني بوضع خطة تنموية تعزز حالة الصمود، 
 حة الشعب، وتمنع انحراف بوصلته عن األهداف الوطنية.وتدعم المقاومة، وتوظف الدعم لمصل

كما دعا المجتمعون خالل مؤتمٍر نظمته حركة حماس لدعم المقاومة ونصرة القدس إلى توحيد جهود 
العاملين في المجتمع األهلي من خالل تشكيل تنسيقية لمؤسسات المجتمع األهلي والمدني تساعد 

، وتعظيم اآلثار اإليجابية للمبادرات والخدمات والجهود التي على استثمار الجهود، وتحسين األداء
وأشاروا إلى التكامل بين المقاومة المسلحة  ُيقدمها المجتمع المدني واألهلي في مختلف المجاالت.

، إضافة إلى 1948في غزة، والمقاومة الشعبية في الضفة بما فيها القدس، واألرض المحتلة عام 
ن هذا العدو اإلسناد من أهلنا في ا رغم كل أدوات -لشتات، "حيث إن االنتصار على العدو ممكن، وا 
 ال يملك إال البطش بالمدنيين، واستنزاف الموارد المجتمعية". -القوة التي في حوزته

 7/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رئيس الكنيست يعلن: لبيد تمكن من تشكيل حكومة .13
ياريف ليفين، يوم اإلثنين، أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، أعلن رئيس الكنيست، : محمد وتد

"تمكن" من تشكيل حكومة جديدة، لكنه رفض اإلفصاح عن موعد انعقاد جلسة الكنيست للتصويت 
 على الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، التي أعلنت أحزاب "كتلة التغيير" عن تشكيلها.
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زب الليكود، ويعتبر من القيادات المقربة من رئيس وعلى الرغم من إعالن ليفين، وهو من ح 
الحكومة المنتهية واليته، بنيامين نتنياهو، لكنه لم يعلن عن الموعد المحدد للتصويت. وقال إن 

 حزيران/ يونيو الجاري، على أبعد تقدير". 14"التصويت سيجرى حتى 
وطها العريضة على طاولة ويتعين على الحكومة الجديدة أن تضع االتفاقيات االئتالفية وخط

ساعة من التصويت على تنصيبها، ولذلك لن يكون باإلمكان التصويت قبل يوم  24الكنيست قبل 
 األربعاء.

وردا على إعالن ليفين، قال رئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، في بداية اجتماع حزبه، "تم 
إن "محاولة إحباط تشكيل الحكومة تشكيل أغلبية برلمانية لتحل محل الحكومة الحالية". مضيفا 

والتصويت عليها، من خالل تشكيل ضغوطات مختلفة ومتعددة على أعضاء الكنيست أو عائالتهم، 
 ال تعكس أي شيء سوى الرغبة في التمسك بالسلطة بأي ثمن".

 7/6/2021، 48عرب 
 

 تفاصيل االتفاق االئتالفي بين بينيت والبيد والخطوط العريضة لحكومتهما .14
وكاالت: ُكشفت مساء أمس تفاصيل االتفاق االئتالفي الذي تم التوصل إليه بين نفتالي  -قدس ال

بينيت، زعيم "يمينا" الذي سيترأس الحكومة اإلسرائيلية الجديدة عامين بالتناوب مع حليفه الجديد 
 يائير البيد، زعيم حزب "هناك مستقبل".

ل الحكومة اإلسرائيلية، فإنه يمكن لألحزاب األخرى ووفقًا لالتفاق الذي يشمل الخطوط العريضة لعم
الحقًا االنضمام للحكومة، لكن بالتوافق المتبادل بين بينيت والبيد، كما يضمن التزام األحزاب 

 المشاركة بجميع االتفاقات الموقعة.
راء، كما تقرر تعديل ما يعرف بـ"القانون النرويجي" الذي يلزم الوزراء، ما عدا شخصية رئيس الوز 

باالستقالة من عضوية الكنيست خالل فترة وجودهم كوزراء في الحكومة، واستبدالهم بآخرين ضمن 
القائمة االنتخابية للحزب مع االحتفاظ بحقهم في العودة للكنيست على حساب البديلين في حال 

عضاء في أ  6استقالتهم من الحكومة، إذ إن التعديل المقترح، وفق االتفاقية، أن كل حزب يمثله 
 7منهم من االستقالة من أجل إدراج بديل لهم، في حين أن أي حزب مكون من  3الكنيست سيتمكن 

، ويسري ذلك على الوزراء 5فقط استقالتهم، أو أكثر من ذلك سيكون فقط  4أعضاء سيقدم  9إلى 
 ونواب الوزراء.
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مناقشة القضايا بعد التوافق بشأنها وتقرر أنه في أي جلسة للحكومة اإلسرائيلية واللجان الوزارية ستتم 
بين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البديل، مع تمتع كل منهما بحق النقض المتبادل، وتكون قوة 
 التصويت في الحكومة واللجان الوزارية متساوية، ويكون لكل رئيس وزراء مسؤولية عن وزراء كتلته.

بين الكتلتين، ويحدد رئيس الوزراء الذي يكون عضوًا، بالتساوي  12وسيتكون الكابنيت المصغر من 
 موعده بالتناوب ترتيب موعد الجلسات والقضايا التي ستناقش.

أما الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، فتتركز على قضايا المجالين المدني واالقتصادي وتحسين 
سرائيليين في رفاهية اإلسرائيليين في جميع القطاعات، والعمل بشكل مشترك من أجل جميع اإل

 مجاالت األمن والصحة واالقتصاد، والتعاون مع دول العالم.
وتتضمن أيضًا ضرورة تحقيق فرض االستقرار الحكومي، وا عادة تأهيل االقتصاد والمجتمع المدني، 
وتوسيع مجاالت االتفاقات الوطنية، وتشجيع النمو، واالستثمار في الميزانية بما يخدم مصالح الطبقة 

زالة العوائق البيروقراطية، الوسطى  والضعيفة، وتقليص الفوارق االجتماعية وتعزيز الخدمات، وا 
وتحسين العبء السكاني، وتقوية القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، 
نشاء شبكة أمان للعاملين لحسابهم الخاص، وزيادة عدد عمال التكنولوجيا الفائقة، وتعزيز المشاريع  وا 

لوطنية، وتعزيز بناء المستشفيات واستخدام األلياف البصرية، والعمل على نمو وازدهار مدينة ا
 القدس واالستمرار في البناء فيها إلى حد كبير.

كما تتضمن أن تعمل الحكومة على تعزيز األمن القومي إلسرائيل والحفاظ على أمنها، والسعي 
سريعة في مجال النقل، وتعزيز قوة الشرطة، ووضع  الدائم لتحقيق السالم، إلى جانب تنفيذ حلول

خطة للقضاء على الجريمة في الوسط العربي، وتشجيع الهجرة وزيادة التفاهم المتبادل بين إسرائيل 
 ويهود العالم.

كما تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات لدفع القضايا المتعلقة بالدين والدولة والمتفق عليها بشكل 
ت تتعلق في تقوية النظام الصحي بعد أزمة "كورونا"، وتعزيز السياحة من جديد، عام، واتخاذ إجراءا

 وتعزيز التعليم، وحماية البيئة، واالستيطان الريفي.
 8/6/2021األيام، رام هللا، 

 
 اتفاق مع منصور عباس بشأن البناء في النقب .15

التفاق االئتالفي الذي تم ُكشفت مساء اليوم اإلثنين تفاصيل ا -دوت كوم” القدس”ترجمة خاصة بــ
الذي سيترأس الحكومة اإلسرائيلية الجديدة عامين ” يمينا“التوصل إليه بين نفتالي بينيت، زعيم 

 ”.هناك مستقبل“بالتناوب مع حليفه الجديد يائير البيد، زعيم حزب 
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حدة، يشمل ذكرت القناة العبرية السابعة أن االتفاق مع منصور عباس، زعيم القائمة العربية المو و 
التوجه للمدعي العام لرفع جميع الغرامات والعقوبات المفروضة على البناء العربي غير القانوني لمدة 

 سنوات، وتجميد أوامر الهدم الحالية في النقب. 4
وسيعّين عباس نائبًا لوزير، وسيتخذ قرارات نيابة عنه وسيحصل على نصف مليار شيكل من 

 حزبه دور في عدد من اللجان بالكنيست.الميزانية، كما أنه سيكون ل
 7/6/2021القدس، القدس، 

 
 إخالء الشيخ جراح: مندلبليت يمتنع عن تقديم موقفه للعليا .16

أعلن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يوم اإلثنين، أنه لن يقدم : محمد وتد
ت الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح أي توصية للمحكمة العليا بشأن ملف إخالء العائال

حالل المستوطنين مكانها.  بالقدس المحتلة وا 
وأمهلت العليا المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، مندلبليت، حتى يوم الثالثاء الثامن من 

ما حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخالء عائالت فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، ك
 قررت المحكمة تأجيل المداوالت بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وكتبت المحكمة في قرارها أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية 
 استئناف معالجة االلتماس المقدم في هذا الشأن".

"الوضع القانوني يميل إلى اإلضرار ولتبرير عدم تقديم أي توصية للعليا، يعتقد مكتب مندلبليت أن 
بالعائالت الفلسطينية بطريقة ال يمكن منع اإلخالء"، فيما أفاد مصدر مقرب من مكتب المستشار 
 القضائي للحكومة، لصحيفة "هآرتس" أن "المستوى السياسي يعتقد أيضا أن الدولة يجب أال تتدخل".

 7/6/2021، 48عرب 
 

 على رئاسة الليكود إدلشتاين يعتزم منافسة نتنياهو .17
ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، اإلثنين، أن وزير الصحة اإلسرائيلي، يولي : محمود مجادلة

 إدلشتاين، يعتزم منافسة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على رئاسة حزب الليكود.
مع بناشطين في الليكود خالل األيام "( إلى أن إدلشتاين اجت11أشارت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

الماضية وشدد على "ضرورة استبدال نتنياهو"، وطلب دعمهم في انتخابات مقبلة تجرى على رئاسة 
 الحزب.
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وفي تعليقه على تقرير القناة، قال مكتب وزير الصحة إن "المهمة المشتركة لنا جميًعا هي إفشال 
 مية )في إشارة إلى القائمة الموحدة(".الحكومة التي تعتمد على دعم الحركة اإلسال

 7/6/2021، 48عرب 
 

 أول تعليق لوالد الجندي "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم" .18
قال والد الجندي األسير لدى حماس أبرا مانغيستو، يوم االثنين، "اعتقد أن الصوت في تحقيق ما 

د الجنود اإلسرائيليين المعتقلين لدى خفي أعظم للجزيرة هو البني"، وفقًا لقناة الجزيرة. وكان أح
المقاومة في غّزة، قد وجَّه رسالة لسطات االحتالل اإلسرائيلي، عبر تسجيل صوتي، قال فيها: "إنني 
أموت كل يوم من جديد وآمل أن أكون قريًبا في حضن عائلتي". وأضاف: "آمل أّن تكون )إسرائيل( 

 بين الجنود األسرى". تعمل على استعادتنا وأتساءل إّن كانت تفرق 
 7/6/2021، فلسطين أون الين

 
 بالخليل اإلبراهيمي المسجدمستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب  .19

االبراهيمي بالبلدة القديمة بمدينة  المسجدجرف مستوطنون، االثنين، حيا تاريخيا قرب : الخليل
فيق جحشن لــ"وفا"، بأن مستوطنين وأفاد مدير الدائرة القانونية في لجنة اعمار الخليل تو  الخليل.

متر مربع في حوش قفيشة وشريف،  400تحت حماية جيش االحتالل، شرعوا بتجريف ما مساحته 
الذي قطنته باإلضافة للعائلتين المذكورتين عائلتا الفاخوري وأبو سنينة، قرب الحرم االبراهيمي بالبلدة 

التهويد التي تنتهجها سلطات االحتالل بالمدينة القديمة وسط مدينة الخليل، وذلك في سياق عمليات 
وناشد جحشن، المنظمات الدولية والعربية واإلسالمية التدخل السريع لوقف هذا التدمير وهذه  القديمة.

الممارسات التصعيدية والخطيرة من قبل االحتالل ومستوطنيه الهادفة إلى االستيالء على األرض 
 الفلسطينية وتاريخها وحضارتها.

 7/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لجنة أهالي الشيخ جراح: موقف مندلبليت يمهد للتهجير .20
أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أن موقف المستشار القضائي : محمد وتد

دخل في ملف سكان للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الصادر، اإلثنين، والقاضي عدم الت
وأوضحت  الحي المتواجد قبالة المحكمة العليا اإلسرائيلية، يمهد لتهجير سكان الحي الفلسطينيين.

لجنة أهالي في بيان لها أن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية بهذا الموقف، يبقي على القرار 
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 28فرد ضمن  500يد عددهم عن النهائي والحاسم للمحكمة العليا، ما يضع أهالي الحي الذين يز 
 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.

 7/6/2021، 48عرب 
 

 جماعات استيطانية تحاول تغيير اسم باب المغاربة إلى باب هليل .21
أقدمت ما تسمى منظمة )نساء ألجل المعبد( االستيطانية والمنضوية تحت ما يسمى : القدس المحتلة

تة عند مدخل جسر باب المغاربة؛ في محاولة لتغيير اسمه "اتحاد منظمات المعبد" على وضع الف
إلى )باب هليل(، نسبة للمستوطنة "هليل أرئيل" التي ُقتلت في كريات أربع بالخليل في حزيران عام 

. وتأتي هذه المحاولة لتغيير اسم باب المغاربة على يد "رينا ديبورا أرئيل" والدة المستوطنة، 2016
 ة "نساء ألجل المعبد". وعضو مجلس إدارة منظم

 7/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 موظًفا عن األقصى منذ مطلع العام 13االحتالل أبعد  .22
قالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي : القدس المحتلة

اري بشكل مناهض لكل موظًفا عن المسجد األقصى المبارك منذ مطلع العام الج 13أبعدت 
وأصدرت عشرات قرارات اإلبعاد بشكل جماعي بحق مقدسيين ومقدسيات  االتفاقيات والمواثيق.

يوًما إلى ستة أشهر،  15وحراس وموظفين في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، تراوحت ما بين 
على أمن الدولة،  بدعاوى واهية تمثلت في "عرقلة عمل شرطة االحتالل في األقصى، أو أنهم خطر

 أو يحّرضون على العنف".
 7/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 برنامج "ما خفي أعظم" يبعث األمل.. أهالي األسرى بغزة يرتقبون وعود القسام بحرية أبنائهم .23

منذ اإلعالن عن الظهور اإلعالمي األول خالل برنامج "ما خفي أعظم" بعنوان :غزة –رائد موسى 
يقول الستيني ، لمروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام، المقاومة" وبثته قناة الجزيرة "في قبضة

ويتشاطر  أسعد أبو صالح للجزيرة نت "كنا نعد الدقائق من أجل البشرى بصفقة تبادل أسرى قريبة".
أبناءهم أهالي أسرى حماس في غزة المشاعر نفسها، ويقولون إن األمل بإنجاز صفقة تبادل تحرر 

من سجون االحتالل ارتفع بصورة غير مسبوقة، إثر التصريحات الالفتة لعيسى ضمن برنامج "ما 
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خفي أعظم" وما سبقها من تصريحات لرئيس الحركة في غزة يحيى السنوار عقب الحرب اإلسرائيلية 
 األخيرة على غزة.

 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 واسعة تطال أسرى محررين وأطفاال قوات االحتالل تنفذ حمالت اعتقال .24
صعدت قوات االحتالل من هجماتها ضد المناطق الفلسطينية، ونفذت ”: القدس العربي“ –رام هللا

حمالت اعتقال واسعة، طالت أسرى محررين وأطفاال ورجال ونجله، من عدة مناطق بالضفة الغربية، 
 المواطنين، نجم عنها إصابات.كما أتاحت المجال للمستوطنين بتنفيذ اعتداءات أخرى ضد 

وداهمت قوات االحتالل منزلي أسيرين بنابلس شمال الضفة، وسلبت أمواال منها، حيث أفادت 
مصادر من المدينة، بأن تلك القوات داهمت منزل األسير بشير زيادة ببلدة مادما جنوب نابلس، 

االحتالل اعتقلت زيادة الشهر وفتشته وخربت محتوياته، واستولت على مبلغ مالي، وقد كانت قوات 
 الماضي، وحّولته إلى االعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر.

 7/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 جنى الكسواني... ذاكرة حية للعنف اإلسرائيلي في حي الشيخ جراح .25

بيتها في عامًا( إن الفتاة كانت تهم بدخول  16قالت أسرة الفتاة الفلسطينية جنى الكسواني ) القدس:
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية عندما أطلق رجل شرطة إسرائيلي النار على ظهرها فأصابها 

أصيبت الكسواني بكسر في العمود الفقري لتصبح تذكارًا حيًا بالتوتر  برصاصة ذات طرف إسفنجي.
ب بها مستوطنون والعنف اللذين أحاطا بسعي إسرائيل إلخالء ثماني أسر فلسطينية منازلها التي يطال

وقالت األسرة إن أثر إصابتها في األمد البعيد غير واضح. وقد  يهود وذلك تنفيذًا ألمر قضائي.
 أصبحت الفتاة طريحة الفراش وتتناول مسكنات، وستبدأ عالجًا طبيعيًا في القريب العاجل.
 7/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 الضفة وقطاع غزةب "إسرائيل"حمالت شعبية فلسطينية تنطلق لمقاطعة  .26

أشرف الهور: تشهد الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، تفاعال كبيرا ” القدس العربي“ –غزة
لدى المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار الرد الشعبي على الهجمات العدوانية 

لى اختالف أنواعها، بدأ التطبيق العملي من وفي األسواق ع األخيرة، ضد القدس والضفة والقطاع.
قبل الفلسطينيين، التزاما بشعار الحملة، حيث يحجم المواطنون عن شراء المنتجات اإلسرائيلية التي 
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وبسبب المقاطعة تتكدس تلك األصناف على رفوف العرض، دون  تورد لمناطق السلطة الفلسطينية.
بق، فيما شرع المواطنون باقتناء منتجات فلسطينية أن ينقص منها الكثير على غرار الوضع السا

 وعربية بديلة تدخل إلى األسواق.
 7/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 القاهرة تدعو إلى إحياء مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .27

جل من القاهرة: دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس االثنين، إلى ضرورة التحرك العا
أجل إحياء المسار السياسي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من خالل إطالق مفاوضات جادة بين 

وأكد شكري، خالل اتصال هاتفي تلقاه من موتيجي توشيميتسو، وزير خارجية اليابان، أن  الجانبين.
التوصل إلى حل التطورات األخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية، وخطورة استمرارها دون 

 عادل وشامل للنزاع، وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
من جهة أخرى، عقد دبلوماسيون من مصر وبولندا، جلسة مشاورات سياسية، تناولت العالقات 

عادة إعمار قطاع غزة، والتطورات في األراضي الفلسطينية.   الثنائية، وا 

 8/6/2021، الخليج، الشارقة
 

 عاما من االعتقال 20"أردني" بعد أسير تفرج عن  "إسرائيل" .28
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، الثالثاء، أن سلطات : رام هللا/ قيس أبو سمرة

عامًا(، بعد  44االحتالل اإلسرائيلية أفرجت اليوم، عن األسير األردني عبد هللا نوح أبو جابر )
 داخل سجونها. عاماً  20قضائه أكثر من 

واعتقلت  السلطات اإلسرائيلية سلمت أبو جابر، للجانب األردني.، أن وأوضحت الهيئة في بيان 
 إسرائيل "أبو جابر" بتهمة مقاومة االحتالل.

 8/6/2021وكالة األناضول لألنباء، 
 

 الجيش اإلسرائيلي يقوم بأعمال تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان .29
ش اإلسرائيلي، )االثنين(، أنه قام بأعمال تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان أعلن الجي تل أبيب:

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي على موقع  بعد االشتباه في تسلل شخصين.
خالل ساعات الليل بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه »، أن القوات قامت «تويتر»
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يتضح من المؤشرات في الميدان أن »وأضاف، أنه  «.السياج األمني مع لبنانفيهما في منطقة 
 «.الحديث ليس عن عمل تخريبي

 7/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 من القضية الفلسطينية ال يتغير بالتقادم وال بالتخاذل ناموقف :الرئيس الجزائري .30
له مع الجزيرة، بشأن الموقف من  ي مقابلة هي األولىفقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 

القضية الفلسطينية والتطبيع، قال إن موقف بالده من القضية الفلسطينية ال يتغير بالتقادم وال 
وأضاف أن هناك اتفاقا عربيا على مبدأ األرض مقابل السالم، وأن الجزائر ملتزمة بهذا  بالتخاذل.

 رض فِلَم التطبيع؟".الموقف، مستدركا بالقول "لكن اليوم ال سلم وال أ
 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بحثا إعادة إعمار غزةيأمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني و  .31

رئيس الوزراء الفلسطيني  -االثنين في الدوحة -استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
سياسي للقضية الفلسطينية ومدينة القدس محمد اشتية، وبحثا ملف إعادة إعمار غزة وتوفير الدعم ال

وأكد أمير دولة قطر على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للشعب  المحتلة.
كما بحث رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل  الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه.

 ات األوضاع على الساحة الفلسطينية.ثاني، مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية، تطور 
 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مع "إسرائيل" شروط لتحسين العالقات ةخمستركيا تضع  .32

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه أيا كانت الحكومة  إسماعيل جمال: -إسطنبول
إن كانت ترغب في عالقات جيدة التي ستتشكل في إسرائيل، عليها التخلي عن السياسات الخاطئة 

ليس المهم من سيشكل الحكومة في إسرائيل إنما المهم نوع السياسة التي “مع تركيا، موضحًا: 
ستتبعها، وأيا كان شكل الحكومة عليها التخلي عن السياسات الخاطئة في المقام األول إن كانت 

 ”.ترغب في عالقات جيدة معنا
وقف االعتداءات “لتحسين العالقات بين البلدين، ومنها: وقدم الوزير التركي خمسة شروط 

اإلسرائيلية على الفلسطينيين، والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حل الدولتين، والعودة إلى 
مباحثات السالم مجددا ووقف بناء المستوطنات غير الشرعية وسلب األراضي الفلسطينية والكف عن 
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تراجع إسرائيل عن سياساتها “، معتبرًا أن ”لوضع القائم في القدساإلجراءات التي تهدف إلى تغيير ا
 ”.الخاطئة سيساهم في تحسين عالقاتها مع دول كثيرة، وليس تركيا فحسب

التركية عن مصدر تركي ذكره لنفس الشروط التي عددها وزير الخارجية ” حرييت“كما نقلت صحيفة 
السالم مع الفلسطينيين، ووقف االعتداءات على  العودة الى عملية“إلعادة تحسين العالقات وهي: 

، والتوقف عن المساس بالوضع ”الشعب الفلسطيني، والتوقف عن اتخاذ خطوات تمس بحل الدولتين
 ”.القائم في المسجد األقصى، والتوقف عن االستيالء على األراضي الفلسطينية

 7/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 ن مساعداتط 960غزة ترسل إلى اإلمارات  .33
طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة للتخفيف من حدة  960أرسلت دولة اإلمارات، اإلثنين، : وام

ألف أسرة في قطاع غزة، عبر ذراعها اإلنساني هيئة الهالل األحمر  20التداعيات اإلنسانية لنحو 
  .شحنة عبر معبر رفح 33وسيرت دولة اإلمارات  اإلماراتي.

 7/6/2021، شارقةالخليج، ال
 

 بلينكن: الواليات المتحدة تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها .34
قال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إن الواليات المتحدة تدعم بقوة حق : وكاالت -الجزيرة 

 إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفها بالهجمات الصاروخية العشوائية لحركة المقاومة
 اإلسالمية )حماس(.

وفي تصريحات خالل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي، 
شدد بلينكن على مسؤولية إسرائيل في تفادي سقوط ضحايا من المدنيين بصفتها دولة ديمقراطية، 

 حسبما قال.
الطرف عن حقيقة أن أرواحا وأكد بليكن أنه بصرف النظر عن المواقف السياسية، ال يمكن غض 

 ُأزهقت لدى الجانبين خالل التصعيد األخير.
مليارات دوالر من ميزانيتها مساعداٍت  10وأضاف وزير الخارجية األميركي أن بالده ستخصص 

لدعم الالجئين والنازحين وضحايا النزاعات، وأن هذه المخصصات ستجعل الواليات المتحدة تفي 
سرائيل، وتعيد تقديم اإلغاثة للشعب بكامل التزاماتها تجاه  شركائها في الشرق األوسط كاألردن وا 

 الفلسطيني.
 7/6/2021الجزيرة.نت، 
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 واشنطن بوست: التغيير في إسرائيل يدفع واشنطن للتعجيل بإعادة التفكير في العالقة بتل أبيب .35
ائيل مؤخرا ( بأن التغيير الذي حدث في إسر Washington Postأفادت صحيفة واشنطن بوست )

سنة، جعل  12والذي من المحتمل أن يضع نهاية لحقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي دامت 
الرئيس األميركي جو بايدن ومشرعين وناشطين وطائفة من جماعات المصالح يجتهدون لفهم ما 

 يحدث في إسرائيل من تحول مفاجئ في القيادة مع ما يعنيه ذلك للواليات المتحدة.
نوهت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس يرون أن مغادرة نتنياهو و 

حداث تحول في العالقات، بعد أن  سدة الحكم من شأنها أن تفضي إلى تنقية األجواء السياسية وا 
 تميز عهده في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بروابط وثيقة مع الحزب الجمهوري.

ديمقراطي في مجلس النواب األميركي أندي ليفين القول إن نتنياهو سعى إلى ونقلت عن العضو ال
 إثارة انقسام حزبي بشأن إسرائيل داخل الواليات المتحدة.

ووصف ليفين تلك المحاولة بأنها "كانت خطأ فادحا" ألن دعم إسرائيل يتطلب توافقا بين الحزبين 
 درة نتنياهو للحكم "تثلج الصدر كثيرا".الديمقراطي والجمهوري، معربا عن اعتقاده أن مغا

 7/6/2021الجزيرة.نت، 
 

 العدوان على القدس وغزة.. قطار التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي يتسارع تقرير: رغم .36
مع تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وشن االحتالل حربا على األناضول: 

ر التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل خطواته المتسارعة ولم يوما واصل قطا 11قطاع غزة استمرت 
يتوقف. وتنوعت أنشطة التطبيع بين اجتماعات سياسية وأخرى اقتصادية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات 

أبريل/نيسان الماضي واألول من يونيو/حزيران  13تفاهم وتبادل البعثات الطالبية في الفترة بين 
 الجاري.

سرائيل خالل هذه الفترة:التقرير التالي يرصد   أبرز خطوات التطبيع بين اإلمارات وا 
أبريل/نيسان: شهدت قبرص الرومية لقاء رباعيا ضم وزير خارجيتها نيكوس خريستودوليديس  16

ونظيريه اليوناني نيكوس دندياس واإلسرائيلي غابي أشكنازي بحضور المستشار الدبلوماسي لرئيس 
 ان الخارجية اإلسرائيلية.اإلمارات أنور قرقاش، بحسب بي

اإلماراتية وشركة رفائيل للصناعات الدفاعية اإلسرائيلية  42أبريل/نيسان: أعلنت شركة مجموعة  19
إبرام اتفاق إلقامة مشروع مشترك لتسويق تقنيات الذكاء االصطناعي وحلول البيانات الضخمة 

اإلمارات في إسرائيل محمد آل  لقطاعات متعددة، ووقع االتفاق في مدينة هرتسليا بحضور سفير
 خاجة.
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أبريل/نيسان: استقبل وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد مبعوث وزير خارجية إسرائيل  21
الخاص لدول الخليج تسيفي حيفتس، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، بحسب وكالة األنباء 

 اإلماراتية.
حيم صاحبة االمتياز في حقل تمار البحري اإلسرائيلي أبريل/نيسان: وقعت شركة ديليك كيدو  26

 للغاز الطبيعي مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للبترول الدولية التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.
مايو/أيار: أعلنت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع حصولها على موافقة من سلطة األوراق  2

 كات األخيرة المؤهلة التداول على منصة دبي للسلع.المالية في إسرائيل )حكومية( تتيح لشر 
عبرية -مايو/أيار: كشف الصحفي اإلماراتي محمود العوضي عن إطالق منصة إعالمية عربية 6

داخل إسرائيل يقوم هو برئاسة تحريرها كأول خليجي يرأس وسيلة إعالم إسرائيلية، ويقوم بتمويلها 
 رجال أعمال إسرائيليون.

: قال وزير المالية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس إن بالده واإلمارات وقعتا اتفاقية ضريبية مايو/أيار 30  
 مشتركة، ضمن جهود البلدين لتعزيز العالقات التجارية المشتركة.

مايو/أيار: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سفينة شحن إماراتية ضخمة وصلت إلى  31  
عاما، وتحمل نحو  15ميناء من الخليج العربي منذ أكثر من ميناء إيالت، وهي األولى التي تصل ال

 آالف طن من الحديد. 4
مايو/أيار: زار السفير اإلماراتي لدى إسرائيل آل خاجة الزعيم الروحي لحركة شاس الدينية  31  

الحاخام شلومو كوهين في مدينة القدس المحتلة، ونقلت قناة كان اإلسرائيلية أن األخير قدم للسفير 
 هدية وحياه بمباركة الكهنة.

مايو/أيار: اتفقت إسرائيل واإلمارات على إطالق برامج لتبادل البعثات الطالبية في مجال  31 
التعليم، وذكر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أن ذلك جاء في أول اجتماع 

 اإلمارات.بين وزير التعليم اإلسرائيلي يؤاف غاالنت وسفير 
يونيو/حزيران الجاري: أعلنت إدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية  1

 أنها ستفتتح خالل صيف العام الجاري مكتبا اقتصاديا جديدا في أبو ظبي.
 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 مرة أخرى حول "شرعية" السلطة واستقالة الرئيس .37
 *المصريهاني 

أثار المقال السابق "حول "شرعية" السلطة واستقالة الرئيس" اهتماًما كبيًرا بين مؤيد، وهم األغلبية، 
 وبين معارض، وهم أقلية، وبين من تحّفظ وقّدم مالحظات أو اقتراحات أو أسئلة.

فاعل مع كل ال أستطيع أن أعرض تصّوًرا شاماًل، وال اإلجابة عن كل األسئلة والمالحظات، وال الت
االقتراحات؛ ألن األمر فوق طاقتي، وبحاجة إلى جهد وطني جماعي ومؤسسي مثابر، حتى نتمكن 

 من اإلجابة المطلوبة، ونسير بثقة وثبات في الطريق الذي يوصل إلى بر األمان.
سأحاول في هذا المقال تقديم مالمح لخارطة طريق يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التغيير المطلوب 

 بات ملًحا بعد معركة القدس.الذي 
 هناك أربعة طرق للتغيير:

من خالل االنتخابات، وهو الطريق األمثل والسلمي الذي يحفظ المسيرة والسلطة  الطريق األول
والمنظمة، وَيحول دون نشوء فراغ يمكن ملؤه بالفوضى والفلتان األمني وتعددية السلطات واقتتال 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة. مراكز القوى والسلطتين الحاكمتين
ولكن االنتخابات ممنوعة بتوافق، محلي إقليمي دولي، حتى اشعار آخر، ألن الرئيس قرر وصادقت 
القيادة على تأجيل االنتخابات، على أن تعقد عندما توافق إسرائيل على إجرائها بالقدس، وهي لن 

وتفّهم المجتمع الدولي واألطراف المؤثرة توافق إال إذا جاء عقد االنتخابات في مصلحة االحتالل، 
فيه هذا الموقف. ومن المعلوم أن التأجيل يرجع إلى الخشية من النتائج، وهذا األمر تفاقم بعد معركة 

 القدس، وانعكاسها على زيادة شعبية "حماس".
عقدها  وهنا ال يجب رغم ما سبق التسليم بإلغاء االنتخابات، بل ال بد من الكفاح والضغط من أجل

بأسرع وقت ممكن، وعدم االكتفاء بالعرائض، وهذا ال يتأتى إال بتبلور تيار شعبي جارف متعاظم 
عابر للفصائل والتجمعات الفلسطينية، حتى يستطيع فرض إجراء االنتخابات كجزء من رزمة شاملة 

فراد المؤمنة قادرة على إحداث التغيير المطلوب. وهو تيار يجب أن يضم كل القوى والكيانات واأل
 باالنتخابات التي من مصلحتها إجرائها.

وحتى نصل إلى هذا الحد، ال بد أن يجمع هذا التيار أكثر من االتفاق على نقطة واحدة، وهي 
نما االتفاق على رؤية شاملة  واحدة وبرنامج يجسد القواسم المشتركة. وما  واستراتيجيةاالنتخابات، وا 

الرزمة الشاملة التصدي لألطراف المحلية والخارجية التي تعيق إجراء يستدعي قيام هذا التيار بحمل 
االنتخابات، فضاًل عن التصدي لدور االحتالل الوازن المعرقل لالنتخابات، الذي سيصب ضد إجراء 
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انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها ومن شأنها تقوية الفلسطينيين وتكون تتويًجا لعملية إنهاء 
 ادة الوحدة.االنقسام واستع

يمكن أن يبدأ التيار بمشاركة كل من يوافق على مكوناته، ويعمل من أجل التوسع والتقدم باستمرار، 
 ويسعى لتحقيق أهدافه عبر الضغط السياسي والجماهيري والقانوني.

إلحداث التغيير، فهو من خالل االنقالب واالستعانة بأطراف وقوى خارجية لمنع  أما الطريق الثاني
ي خيارات فلسطينية قادرة على تحقيق الخالص الفلسطيني، وتغيير الوضع الفلسطيني وترويض تبن

الفلسطينيين أكثر لصالح بقاء حالة إدارة الصراع كحد أدنى، وتمرير الحل اإلسرائيلي التصفوي 
للقضية الفلسطينية كحد أقصى؛ أي االستعانة بالشيطان لتحقيق الخالص من الوضع، في حين أن 

 يستعن بالشيطان يصبح عبًدا له.من 
وهذا الطريق هو طريق الدمار والموت، وال يمكن ألي وطني ومخلص للقضية أن يدعو إليه أو 
يشارك فيه بحجة الغاية تبرر الوسيلة، ولعل ما جرى في سوريا وليبيا والسودان واليمن مجرد نماذج 

 عن الكوارث التي يقود إليها مثل هذا الطريق.
فهو طريق الثورة واالنتفاضة بغرض إحداث التغيير، وهو طريق مستبعد اللجوء  الثالث أما الطريق

إليه، وال أنصح بذلك ألن التناقض األساسي مع االحتالل، والثورات واالنتفاضات يجب أن تنّظم 
ضده، وذلك بسبب طبيعة الصراع، وكون االستعمار االستيطاني العنصري اإلحاللي االحتاللي غير 

وال مستعد للتسوية، ويستهدف الفلسطينيين جميًعا، وال يميز بين فلسطيني وآخر، بين معتدل قابل 
ومتطرف، بين عبد وعبد، وهو رغم كل الفوائد المترتبة على السياسات وااللتزامات الفلسطينية يريد 

 منها أن تقدم أكثر.
لى المبادئ والحقوق وتوازن ، وهو الحوار إلنجاز التوافق الوطني المبني عالطريق الرابعويبقى 

المصالح والقوى، الذي يحقق التغيير من خالل تحقيق نوع من الشراكة يمكن تحقيقها على المدى 
المباشر تسمح بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تتسع لمختلف ألوان الطيف السياسي 

قليمية والدولية، من خالل مع األوضاع اإل -من دون خضوع  -واالجتماعي الفلسطيني، وتتماشى 
 اعتماد الشرعية الدولية وليس اتفاق أوسلو والتزاماته كإطار للعمل السياسي في هذه المرحلة.

إن تحقيق هذا الهدف صعب، أما تصّور قيام منظمة تحرير كما كانت أيام النهوض الفلسطيني 
 ل حتى إشعار آخر.والعربي، من دون تغّيرات في المنطقة والعالم، فهو هدف بعيد المنا

وحتى يتحقق التوافق الوطني المطلوب، ال بد من تنظيم حوار وطني شامل يشارك فيه ممثلون عن 
مختلف الكيانات والمجموعات والفصائل من داخل الوطن وخارجه، يستهدف التوصل إلى اتفاق 

فرد فردي أو فئوي رزمة شاملة يقوم على شراكة حقيقية، من دون تخوين وال تكفير وال إقصاء، وال ت



 
 
 
 

 

 24 ص             5552 العدد:             6/8/2021 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

أو فصائلي، ويستند إلى المبادئ والحقوق وتوازن المصالح والقوى. فحركة فتح والرئيس يحظيان 
بالشرعية العربية والدولية والدعم المستند إلى الخشية من حدوث فراغ تملؤه قوى غير مسيطر عليها، 

 والمدعوم من السيطرة على مؤسسات المنظمة والسلطة في الضفة.
حركة حماس فتحظى بالقوة وشرعية المقاومة وعالقات ودعم إقليمي وشعبي، وهي تسيطر على أما 

السلطة في القطاع، وأثبتت سنوات االنقسام، بما في ذلك خالل الفترة األخيرة، أن رهان كل طرف 
 .على سقوط أو انهيار أو اختفاء الطرف اآلخر في ظل التوازن اإلقليمي والدولي القائم رهان خاسر

كما ال يمكن من دون إنجاز الوحدة إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وا عادة إعماره، ووقف توغل 
واالستعمار االستيطاني في الضفة، ووقف تهويدها في القدس تحديًدا، ووقف التمييز  االحتالل

، وتمكين شعبنا في أماكن اللجوء والشتات من ممارسة حقوقه والحفاظ على 48العنصري في أراضي 
هويته الوطنية، ال سيما بعد سقوط دونالد ترامب وصفقته المشؤومة، وتزايد احتمال سقوط بنيامين 
نتنياهو وسياسته الرامية إلى االستثمار في االنقسام الفلسطيني، وتبوء حكومة إسرائيلية جديدة يمكن 

فيف وجودها في أن تمارس سياسة أكثر عدوانية وتطرًفا ضد القطاع، وفي ظل سعي إدارة بايدن لتخ
المنطقة، والتفرغ للصين وروسيا، والعودة إلى االتفاق النووي مع إيران، وسعيها للحفاظ على الروابط 

 بين الضفة والقطاع إلبقاء خط السير نحو حل الدولتين سالًكا.
كما نشهد في هذا اإلطار حراًكا مصرًيا متميًزا يهدف للعب دور محوري في قطاع غزة لتثبيت وقف 

الق النار، وا عادة اإلعمار، وفتح مسار سياسي يربط القطاع بالضفة، ويمنع انهيار غزة أو إط
تحّولها إلى كيان منفصل أو ارتمائها في حضن مصر، وسط مصالحات مصرية تركية قطرية 

 وخليجية إيرانية.
ترتيب ما سبق يوضح التقاء مصلحة األطراف الفلسطينية ومصلحة أطراف إقليمية ودولية بضرورة 

البيت الفلسطيني، أو تهدئته على األقل، حتى يكون هناك عنوان واحد، خصوًصا أن استمرار 
الوضع الراهن لم يعد مضموًنا استمراره، بل مفتوح على احتماالت عدة، من بينها تجدد المواجهات 

تحّولها إلى العسكرية في ظل سيطرة التطرف على المشهد السياسي اإلسرائيلي، التي تتزايد إمكانية 
 حرب إقليمية إذا اندلعت ستكون لها عواقب وخيمة.

هناك فرصة تلوح في األفق لشراكة فلسطينية فلسطينية على أساس برنامج القواسم المشتركة، وبما ال 
يتعارض مع الشرعية الدولية، وعلى الفلسطينيين التقاطها قبل فوات األوان. وهذا يتطلب اإلقالع عن 

ة وتجريب المجرب، والتنازل عن المصالح الفردية والفئوية، والتمسك بالمصالح الصفقات الثنائي
الوطنية، وبهدف تغيير السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وا عادة بناء مؤسسات منظمة التحرير 
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وطنية كفاحية تجّسد القواسم المشتركة، إضافة إلى إجراء االنتخابات بشكل  استراتيجيةعلى أساس 
 جميع القطاعات وعلى كل المستويات.دوري في 

 *مدير مركز مسارات
 8/6/2021مركز مسارات، رام هللا، 

 
 هل ستزول إسرائيل العام القادم؟ .38

 محمود عبد الهادي
، تداول العديد من المواقع الغربية والعربية واإلسالمية واليهودية على اإلنترنت، 2009في مارس/آذار 

، نقال عن تقرير منسوب إلى وكالة االستخبارات المركزية 2022 ما يفيد بأن إسرائيل ستزول عام
، تداولت مواقع 2012وكالة استخبارات أميركية. وفي سبتمبر/أيلول  16(، شارك فيه CIAاألميركية )

اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي تصريحا منسوبا لوزير الخارجية األميركي األسبق هنري 
سنوات. وتلتقي هذه األخبار مع توقعات بعض  10لن تكون موجودة بعد  كيسنجر، يفيد بأن إسرائيل

 2022المفكرين والعلماء والخطباء والمهتمين من العرب والمسلمين، بأن زوال إسرائيل سيكون عام 
اعتمادا على استقراءاتهم لبعض النصوص القرآنية، ومن ذلك ما ذكره الشيخ أحمد ياسين في شهادته 

. فهل حقا ستزول إسرائيل العام القادم؟ 2027الجزيرة من أن إسرائيل ستزول عام  على العصر بقناة
 وما حقيقة هذه المعلومات المنسوبة للمخابرات األميركية وهنري كيسنجر؟

أثارت معركة "سيف القدس" من جديد الحديث عن قرب زوال دولة الكيان الصهيوني لدى قطاعات 
، والغريب في األمر أن نجد لفيفا واسعا في أوساط النخبة كبيرة من العرب والمسلمين وغيرهم

الفلسطينية والعربية واإلسالمية، السياسية والدينية والفكرية واإلعالمية، ممن يعتقد ذلك ويتبناه ويبشر 
به، وكأنه وعد إلهي قطعي الثبوت والداللة، صارفا الناس عن حقيقة ما يدور على األرض، وعن 

بشر، والعوامل المادية التي تحكمها. ويعتبر الخروج على هذه العوامل بمثابة سنن التدافع بين ال
ضعاف للهمة، وزيادة للتواكل، وخروج عن المسار الصحيح للتعامل مع مجريات  تغييب للوعي، وا 

 القضية الفلسطينية وتطورات الصراع مع الكيان الصهيوني، فضاًل عن خداع العامة وتضليلهم.
 تصحيح األخبار

ثت كثيرا جدا في اإلنترنت ألعثر على مصدر يمكن االعتماد عليه حول تقرير وكالة االستخبارات بح
، فلم أجد شيئا، معظم ما وجدته 2022المركزية األميركية الذي يتوقع زوال دولة إسرائيل بحلول عام 

لخبر صحيحا عبارة عن نقوالت تبدأ باستعراض خالصة التقرير، دون اإلشارة إلى مصدره، معتبرين ا
( اإليراني، ومن Press TVفي األصل، وبعض المواقع ترجع الخبر إلى موقع "برس تي في" )
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المعلوم بداهة في صناعة اإلعالم، أن خبرا بمثل هذا الوزن والحجم، سيثير اهتمام وسائل اإلعالم 
لم أعثر له على الكبرى في جميع أنحاء العالم، وسيتصدر اهتمامها لفترة طويلة من الزمان، ولكني 

أثر في أي منها، وهذا يرجع لسبب واحد فقط معروف في صناعة اإلعالم، وهو أن الخبر عار عن 
الصحة، ألن الخبر إذا كان صحيحا، قد يتم حجبه في بعض الوسائل بسبب سياستها التحريرية، 

الخبر ال أساس  ولكن ال يعقل مطلقا أن يتم اإلجماع على تجاهله على هذا النحو، وهو ما يؤكد أن
 له من الصحة.

أما الخبر المنسوب إلى وزير الخارجية األسبق هنري كيسنجر، بأن دولة )إسرائيل( لن تكون موجودة 
سنوات، فقد ورد في أحد مقاالت الكاتبة سيندي آدمز المصنفة ضمن مقاالت الثرثرة والقيل  10بعد 

، 2012سبتمبر/أيلول  18( بتاريخ New York Postوالقال، والمنشور في مجلة نيويورك بوست )
سنوات لن يكون هناك  10مستخدمة عبارة "بلغني أو قيل لي" أن هنري كيسنجر قال "في غضون 

إسرائيل"، ولم تذكر آدمز من الذي أخبرها بذلك، وال متى، وال كيف، ومجلة نيويورك بوست، مملوكة 
. وقد تناقل هذه العبارة العديد من مواقع لإلمبراطور اإلعالمي الملياردير اليهودي روبرت مردوخ

اإلنترنت محدثا األثر نفسه الذي أحدثه تقرير وكالة االستخبارات األميركية السابق الذكر. ورغم 
األهمية الكبرى لهذا الخبر، فإننا لم نعثر له على أثر في وسائل اإلعالم الكبرى، وقد نقلت بعض 

مكتب كيسنجر في نيويورك، قولها: "إن هذا ليس خطأ في  المواقع عن تارا بوتزبوغ التي تعمل في
 االقتباس، إنه لم يحدث أساسا".

وبغض النظر عن التفاصيل الواردة فيه هذه األخبار، والتي تصبح بال قيمة ألنها غير صحيحة، 
وبغض النظر عن الخوض في الجهات التي صنعتها، واألهداف المرجّوة منها، والجهات التي 

فإن من الواجب على كوادر النخبة أن تتأنى وهي تتعامل مع مثل هذه األكاذيب التي تصلنا تناقلتها، 
يوميا عن طريق مواقع اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي، وهي تتعارض مع أبسط قواعد 
المنطق العام، والفهم السليم، فضال عن المنطق السياسي والفهم الخبير المتخصص، وخصوصا بعد 

منصات التواصل االجتماعي ساحات مفتوحة لمعارك ضارية متواصلة، تهدف إلى  أن أصبحت
 التحكم في الرأي العام للجماهير المستهدفة وتوجيهها في المسارات المحددة لها.

 إسرائيل لن تزول العام القادم
بخمسة  ، وال بعده2022إنني أجزم في هذا المقال أن دولة الكيان الصهيوني لن تزول العام القادم 

، وهذا الجزم ليس نبوءة وال كهانة وال توقعات شخصية، وال كشفا للغيب، ولكنه 2027أعوام، أي 
الجزم الذي يفرضه السياق الراهن للمعطيات المحلية واإلقليمية والدولية للقضية الفلسطينية، هذا 
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لألسباب ل فيها، وذلك السياق الذي ال يسمح بإلقاء إسرائيل في البحر أو بشق األرض البتالع إسرائي
 الرئيسية التالية:
 أواًل: فلسطينيا

 ال يزال االنقسام هو المسيطر على المشهد السياسي الفلسطيني داخليًا وخارجيًا.
ما تزال السلطة الفلسطينية متعلقة بحبال الهواء الدولية والنصوص البالية التفاقيات ال يتعرف بها 

 أحد سواها.
ينية تفتقد إلى مشروع تحرر وطني مشترك ذي أهداف قابلة للتحقيق في مدى ال تزال الفصائل الفلسط

 زمني محدد.
ال تمتلك الفصائل الفلسطينية من القوة السياسية واالقتصادية والعسكرية واإلعالمية، ما يمكنها من 

 خوض معركة التحرير "الِحّطينية" التي تقضي على الكيان الصهيوني.
الفلسطيني تنخره الخالفات والعنتريات، ويفتقد إلى الحنكة والحكمة الالزمتين ال يزال األداء السياسي 

 للتعامل مع عدو بحجم دهاء وتفوق الكيان الصهيوني.
 ثانيًا: عربياً 

 انهيارات النظام العربي كبيرة جدًا، وتحتاج إلى سنوات عديدة إلعادة بنائها.
ادية القمعية، وتفتقد إلى االستقرار الداخلي، مما الدول العربية تهيمن على معظمها الشمولية االستبد

 يزيد من ارتهانها للدول الغربية، ويبقي أولوياتها منصرفة إلى الداخل.
 انخراط عدد من الدول العربية في مشاريع إقليمية صهيونية غربية إلعادة بناء الشرق األوسط.

لعربية، وانتفاء أسباب العداء تحول الكيان الصهيوني من عدو إلى صديق لدى عدد من الدول ا
 ومحاربة الكيان الصهيوني لديها.

 ثالثًا: دولياً 
ما تزال الواليات المتحدة والدول الغربية ملتزمة التزامًا كاماًل بحماية دولة الكيان الصهيوني، ولن 

 تسمح بزواله على النحو التي تشير إليه الشائعات والتنبؤات.
 بشكل كبير في الدول العربية، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. ما زالت الدول الغربية متحكمة

ما زال النظام الدولي الراهن متماسكًا دون تغيير على مستوى القوى والمؤسسات المتحكمة التي 
تديره، وسيظل كذلك إلى حين حدوث متغيرات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو بيئية تؤدي إلى 

 تدميره وبناء نظام جديد.
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ذا سلمنا جداًل بصحة التوقعات والتنبؤات التي تتحدث عن زوال دولة )إسرائيل( العام القادم، فإن إ
هذا األمر يتطلب تحركًا كبيرًا للقيام بهذه اإلزالة، على مختلف األصعدة، والوقت المتبقي حتى نهاية 

 العام القادم ال يتسع لذلك.
ن إلزالة دولة الكيان الصهيوني، وذلك عن طريق: إن الفرصة الذهبية متاحة أمام الفلسطينيين اآل

حل الدولة الواحدة للشعبين الفلسطيني واليهودي، والعالم حاليًا مستعد لمناصرة هذه الفكرة أكثر من 
سنوات، وال يوجد في المدى المنظور  10أي وقت مضى، وهذه الفرصة تحتاج إلى ما ال يقل عن 

 جرد ضرب من الخيال.أي فرص أخرى بديلة، والحديث عنها م
 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وسلوك الدولة المافياوية "إسرائيل"سقوط أساطير  .39

 د. عبد هللا األشعل
بصرف النظر عن الدمار الذي تلحقه )إسرائيل( بالشعب الفلسطيني في كل فلسطين خاصة في 

. لقد صدر الغرب لنا أن غزة، فوجئت )إسرائيل( والعالم بأن األساطير التي قامت عليها تسقط
)إسرائيل( دولة متحضرة، وديمقراطية وأنه زرعها في المنطقة لكي تكمل مهمته االستعمارية وهي نقل 

 المنطقة المتخلفة إلى مدارج الحضارة والمدنية.
وقد حاول الغرب أن يخلق لهذا الكيان شرعية في قرار التقسيم المخالف لميثاق األمم المتحدة ثم 

ا عضوية المنظمة الدولية رغم أنها ال تتمتع بشروط العضوية، ثم أن قرار العضوية اكتسب له
مشروط بثالثة شروط تسقط العضوية بعدم تحقق هذه الشروط. ثم شجع الغرب )إسرائيل( على 
مخططها التدليس بأن فلسطين لليهود وأنهم أحق من الشعب العربي الفلسطيني بها، كما ركز الغرب 

ئيل( تمثله في احترام حقوق اإلنسان والديمقراطية والتقدم العلمي والتكنولوجي ولكى على أن )إسرا
تفيد المنطقة فإن الغرب أرغم المنطقة العربية على التعاقد معها من خالل حكام يساندهم الغرب كلما 
أخلصوا لـ)إسرائيل( وليس ألوطانهم وأن هؤالء الحكام هم من قمع شعوبهم، وقد ثبت أن مدخل 
الحكام قد حول المنطقة إلى منطقة محايدة بين )إسرائيل( وفلسطين، وبنى بعضهم شرعيتهم الوهمية 
على شعارات مساندة فلسطين وهم من ضيع فلسطين ألن فلسطين ارتكنت إلى أن األمة العربية التي 

نيون هم ترددت في شعارات الدكتاتورية العربية حاضن لها من الذئب الصهيوني ولذلك كان الفلسطي
أكثر استجابة وتفاعال مع الشعارات القومية ولم يدركوا أن من ضيع    قضيتهم هي هذه الدكتاتورية 
العربية التي حرصت على بناء حكمها على استعباد الشعوب وترديد شعارات الحرية، ثم أفاق الشعب 

قوى ثالث دول على هزيمة )إسرائيل( لجيوش أ 1967الفلسطيني والشعوب العربية األخرى عام 
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عربية وأهمها مصر وكاتب الهزيمة مدخال الستئناس مصر فيما بعد في كامب ديفيد وهذا هو التح 
 ول األهم.

وتبين للشعوب العربية أن فلسطين ضاعت وتوحشت )إسرائيل( ثم كشفت عن مخططها في تفريغ 
تفاضة الفلسطينية فلسطين من سكانها العرب. كما تبين لهذه الشعوب دروس مريرة عمقتها االن

 الشاملة منذ أسبوعين تقريبا.
أوال: أن حرية المواطن تتراجع لصالح عصابات وطنية تتحكم في مقدرات البالد وشعارات التحرير 

 الفلسطيني ومناهضة )إسرائيل( وأن )إسرائيل( تتحالف معها من أجل ازدهارها.
وتكنولوجيا على حساب المنطقة التي ازدادت ثانيًا: ازدهار )إسرائيل( ديمقراطيا واقتصاديا وعسكريا 

تخلفا وقهرا وأصبحت )إسرائيل( هي سبب كل المآسي العربية. فسقطت المبررات الغربية الكاذبة 
إلنشاء )إسرائيل( وبالطبع فإن األساطير المؤسسة للكيان قد سقطت أيضا مثل الحقوق التاريخية 

م مكنتهم بريطانيا والغرب. فزعم الغرب أن اليهود لليهود في فلسطين وهم قد تسللوا إلى فلسطين ث
تاريخيا أولى بفلسطين، وهم أولى بها لتفوقهم العسكري والتكنولوجي ونفعهم للمنطقة وذلك بمساندة 
الحكام المستبدين على قهر شعوبهم وازدهار الدكتاتورية، وأقنعوا أنفسهم بأن الشعب الفلسطيني 

رهابي ثم أنه ا  غتصب فلسطين من اليهود، وأخضع اليهود الغرب بعدد من متخلف وعدواني وا 
األساطير منها أن )إسرائيل( تريد أن تجمع كل يهود العالم لتكون دولة دينية تفرض على وسط 
جرامها تجاه الفلسطينيين هو سند  عربي متربص بها، فقوتها وكل األسلحة وقمعها للدول العربية وا 

ستئناس واشنطن للحكام وحماية فسادهم والتغطية على استبدادهم بقائها. والحق أن سند بقائها هو ا
خضاعهم لنزوات )إسرائيل(.  وتدمير مؤسسات الوطن وا 

ثالثًا: أقنعت )إسرائيل( نفسها أنها دولة رغم أنها عصابة فإذا بسلوكها تجاه الفلسطينيين يتبين بأنه 
 ي للشباب لقتلهم وليس لتفريقهم.سلوك العصابة، فقد أمعنت في إبادة الشعب الفلسطيني والتصد

رابعا: أظهرت انتفاضة الشعب الفلسطيني كله بكل أجياله أن الشعب عندما أدرك أنه وحده، لسقوط 
كل أقنعة العرب و)إسرائيل(، فقد كشف للغرب عن سلوك وكيلها الهمجي ودعمه لهذه الهمجية، 

م يهبون بصدورهم العارية لكي فاتضح أن العرب ضيعوا فلسطين وفرضوا وصاية عليهم فإذا به
 يكشفوا نموذج الغرب المتحضر الديمقراطي، وكشف زعم العرب بأنهم حماة لفلسطين.

خامسًا: رغم تواضع أحوال الفلسطينيين ومقاومتهم بالمقارنة بـ)إسرائيل( تتار العصر الحديث، إال 
أصحاب األرض وال يمكن أن تمتد  أنهم أكدوا الرفض لكل األساطير اإلسرائيلية والعربية وأثبتوا أنهم

المؤامرة من كرم الضيافة العربية لليهود إلى اقتالع صاحب البيت الذي تآمرت عليه )إسرائيل( مع 
 المحيط العربي.
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سادسًا: كشف أحداث غزة والقدس أن القوة التدميرية لـ)إسرائيل( لن تدخل الفلسطينيين جحورهم بعد 
 من الموت البطيء الذليل الذي تعرضه )إسرائيل( عليهم.أن فضلوا الموت في أراضهم بدال 

سابعًا: أظهرت المقاومة بقدراتها المحدودة أنها أشد اصرارا على تغيير المفاهيم والخرائط بعد أن 
هزمت )إسرائيل( الجيوش العربية واستنزفتها بل وسعت إلى حل الجيش العراقي الوطني بعد احتالل 

 .2003بغداد 
سطين كلها ألهلها ولذلك ال يتصور أي سعى لتقسيم فلسطين مرة أخرى. لقد منح اليهود ثامنًا: إن فل

 فرصة لكنهم تمادوا في اإلجرام.
تاسعًا: سوف يتم تفريغ )إسرائيل( من سكانها اللصوص الذين أجرموا في مواجهة أصحاب األرض 

تنجح محاوالت تقسيمهم  بصدورهم العارية، ألن العرب داخل الكيان التحموا مع بقية الشعب ولم
 مادامت قد عمدت إلى إبادة العرق الفلسطيني.

عاشرًا: زوال )إسرائيل( وتفكيك هذه الخرافة سوف يغير خرائط المنطقة ويعيد االعتبار لألمة العربية 
ولكن الحكام المرتبطين بـ)إسرائيل( سوف يرحلون معها، والبد من ضمانة حقيقية الستقرار وازدهار 

 وهي الديمقراطية وحكم القانون واستقالل األمة العربية عن المكائد والدسائس والمؤامرات.المنطقة 
حادي عشر: صمود الفلسطينيين يجب دعمه من جانب الشعوب الحية ألنها قضية إنسانية تتجاوز 

 الطابع العربي واإلسالمي.
د إليه الهيمنة على أموره ولذلك فإن زوال )إسرائيل( شهادة لهذا الشعب بأن إصراره هو الذي أعا

وأسقط الوصاية العربية بحجج مختلفة عليه، وأنه خاض تجربة مريرة أسقط فيها مؤامرة االستعمار 
الغربي التي استمرت طوال قرنين شهدت أساطير مضحكة لكنها اعتمدت أساسًا على اختراق 

 الوالءات العربية.
ئيل( وحفظ القدس فإنها هدمت أركان الدولة ثاني عشر: هذه األحداث إن لم تسفر عن زوال )إسرا

المافياوية ألنها قامت على القوة والبطش فلما زلزلت المقاومة هذه القوة فقد مواطنو العصابة ثقتهم 
 وسوف يبحثون عن مالجئ خارجية.

 7/6/2021فلسطين أون الين، 
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