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*** 

 
 

 ر تنظيم "مسيرة األعالم" االستفزازية في القدس الثالثاء المقبللكابينت" يقرّ "ا .1
"األيءم": أعلن المجلس الوزابري المصغبر للشؤون األمنية والسيءسية "الكءعينت"، مسء  امس،  -القدس 

حزيبران الجءبري،  15تأجيل "مسيبرة األعالم" االستفزازية في مدينة القدس المحتلة، حتى يوم الثالثء  
على أن تقءم عموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع الشبرطة برغم تحذيبرات األجهزة األمنية 

 اإلسبرائيلية، من أن يؤدي ذلك إلى "تأجيج األوضءع األمنية".
فقد أخضع برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو، مسء  أمس، "الكءعينت" عادم إلغء  مسيبرة 

نمء تأجيلهء الى يوم الثالثء  المقعل.األعالم ا  الستفزازية عءلقدس الشبرقية المحتلة وا 
وقءل "الكءعينت" اإلسبرائيلي في عيءن: "يبرى برئيس الوزبرا  نتنيءهو أهمية في التوصل إلى إجمءع واسع 
النطءق حول إجبرا  مسيبرة األعالم ولذا أوقف جلسة )الكءعينت( للقيءم عءستبراحة قصيبرة وتوجه إلى 

 وزيبر الدفءع عيني غءنتس من أجل التوصل إلى هذا اإلجمءع".
وأضءف: "ثم طبرح برئيس الوزبرا  نتنيءهو ووزيبر الدفءع غءنتس على )الكءعينت( القبرابر التءلي الذي 

حزيبران، عموجب مخطط  15تمت المصءدقة عليه: سيتم إجبرا  مسيبرة األعالم يوم الثالثء  الموافق 
 سيتم االتفءق عليه عين الشبرطة ومنظمي المسيبرة".

برئيس جهءز األمن الاءم )الشءعءك(، نداف أبرغمءن، وبرئيس  وخالل جلسة "الكءعينت"، أوصى كل من
أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخءفي، والمفتش الاءم للشبرطة، ياقوب شفتءي، عادم إقءمة المسيبرة 
وفقء للمخطط األصلي الذي يقضي عءلدخول إلى العلدة القديمة من عءب الاءمود والمبروبر من الحي 

 ءئط العبراق.اإلسالمي وصوال إلى عءحة ح
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" عن مصءدبر مطلاة، أن نتنيءهو شدد في محءدثءت مغلقة 11ونقلت القنءة الاءمة اإلسبرائيلية "كءن 
على ضبروبرة إقءمة مسيبرة المستوطنين في القدس عمسءبرهء المقتبرح من قعل المنظمءت االستيطءنية. 

قءم كمء هو مخطط لهء، وقءل نتنيءهو: "نحن ال نستسلم لحبركة حمءس. أعتقد أن المسيبرة يجب أن ت  
 ليس المقصود من هذا القبرابر إحعءط إقءمة الحكومة الجديدة على عكس مء يقءل".

ولفت الموقع اإللكتبروني لصحيفة "يدياوت أحبرونوت" إلى مء وصفه عـ"منءقشءت حءدة" عين وزيبر 
 الدفءع اإلسبرائيلي، عيني غءنتس، ونتنيءهو، حول السمءح عإقءمة المسيبرة.

 9/6/2021األيام، رام هللا، 
 

 عمار القطاع ستتم من خالل الحكومة الفلسطينية باتفاق جميع الدولإعادة : إأشتية .2
الدول الابرعية التي قمنء عزيءبرتهء خالل األيءم قءل برئيس الوزبرا  محمد اشتية، "إن األشقء  في : برام هللا

المءضية أكدوا على ضبروبرة إيجءد مسءبر سيءسي ينهي االحتالل، وحشد الدعم من أجل القدس، 
عءدة إعمءبر قطءع غزة".   وا 

أوضح وحول جهود الحكومة الفلسطينية في إعءدة اعمءبر قطءع غزة جبرا  الادوان اإلسبرائيلي األخيبر، 
اشتية: وصل األسعوع المءضي عدد من الوزبرا  إلى القطءع، للعد  عاملية حصبر األضبرابر التي 
أصءعت العنية التحتية، والمعءني السكنية، واألعبراج، إضءفة إلى حصبر األضبرابر التي لحقت عجميع 

المحلي، القطءعءت، وخءصة الصحة، والكهبرعء ، والمبرافق االقتصءدية، والزبراعية، ومؤسسءت الحكم 
مشيبرا إلى أنه سيتم تشكيل فبريق من الوزبرا ، والمجتمع المدني، والقطءع الخءص، لمتءعاة عملية 

عءدة االعمءبر ستتم من خالل الحكومة إ ن أاعءدة اإلعمءبر، وتم االتفءق مع جميع دول الاءلم على 
 الفلسطينية.  

 8/6/2021، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 يدعو إلى تشكيل جسم قيادي فلسطيني مؤقت القدوة .3

أ ف ب: دعء الملتقى الوطني الديمقبراطي الفلسطيني الذي يقوده نءصبر القدوة الذي فصل  -برام هللا 
من حبركة فتح، امس، إلى تشكيل جسم قيءدي فلسطيني مؤقت، إلنهء  مء وصفه عأنه "حءلة متبردية" 

أعلنت في مؤتمبر صحءفي عقد في مدينة برام هللا،  يايشهء الشاب الفلسطيني. وجء ت الدعوة التي
 في سيءق معءدبرة طبرحهء الملتقى إلنهء  حءلة االنقسءم السيءسي الفلسطيني وتجديد النظءم السيءسي.

وحددت المعءدبرة إطءبرا زمنيء يتبراوح عين ستة وسعاة أشهبر يجبري خاللهء حل عدد من القضءيء الاءلقة 
 ءعءت وتشكيل حكومة فلسطينية وملف الموظفين المتوقفة برواتعهم.مثل إشكءليءت االنقسءم واالنتخ
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وعحسب عيءن للملتقى فإن الجسم القيءدي المؤقت المطءلب عه "يتكون من حوالي سعاين كءدبرا قيءديء 
يتم انتقءؤهم، عينهم أعضء  من اللجنتين التنفيذية والمبركزية لحبركة فتح والمكءتب السيءسية للفصءئل 

 تخءعية ومستقلون".والقوائم االن
 9/6/2021األيام، رام هللا، 

 
 دائرة المفاوضات تصدر نشرة باللغة اإلنجليزية حول نظام "الفصل العنصري" .4

أصدبرت دائبرة شؤون المفءوضءت في منظمة التحبريبر الفلسطينية، اليوم الثالثء ، نشبرة عانوان : برام هللا
 It Is"إنه الفصل الانصبري: واقع االحتالل االستامءبري اإلسبرائيلي لفلسطين" عءللغة اإلنجليزية  

Apartheid: The Reality Of Israel’s Colonial Occupation Of Palestineلامل ، والذي انتهى ا
وأوضحت الدائبرة، في عيءن صحفي، أن هذه النشبرة تقدم تحليال  .2020عهء في كءنون األول/ديسمعبر 

معنيء على مبرجايءت القءنون الدولي وتقءبريبر دولية مختلفة، لبرفع الوعي الاءلمي، والتابريف عأعمءل 
ايتس ووتش" مؤخبرا، إسبرائيل الانصبرية، وانسجءمء مع التقءبريبر الهءمة التي نشبرتهء مؤسسة "هيومن بر 

 والمنظمءت اإلسبرائيلية الحقوقية "عيتسيليم"، و"يش دين"، وغيبرهء لكشف وجه إسبرائيل الانصبري.  
 8/6/2021، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 دائرة التنظيمات الشعبية بمنظمة التحرير تعلن وقف أي تعاون إعالمي مع وكالة األنباء الفرنسية .5

أعلنت دائبرة التنظيمءت الشاعية في منظمة التحبريبر الفلسطينية، وقف أي تاءون إعالمي مع : هللابرام 
وأعبرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر، برئيس دائبرة التنظيمءت  وكءلة األنعء  الفبرنسية.

الشاعية واصل أعو يوسف، في عيءن صحفي، عن شجعه واستنكءبره فصل نقيب الصحفيين 
نيين نءصبر أعو عكبر من وظيفته في الوكءلة، ماتعبرا إيءه تواطؤا مع سيءسة االحتالل الفلسطي

اإلسبرائيلي في تكميم األفواه والتاتيم على الحقءئق ومحءبرعة صوت الحبرية والحقيقة التي ينءضل شاعنء 
 ألجلهء.

 8/6/2021، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 يصل القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريينهنية  .6

وصل إسمءعيل هنية برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس ووفد من قيءدة الحبركة إلى القءهبرة تلعية 
لدعوة من القيءدة المصبرية إلجبرا  حوابرات في مختلف التطوبرات السيءسية والميدانية، خءصة في 

 من نءئب برئيس الحبركة الشيخ صءلح الاءبروبري، ويضم وفد الحبركة كاًل  ظالل مابركة سيف القدس.
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ود. موسى أعو مبرزوق، وعزت البرشق، ومحمد نزال، وبروحي مشتهى، وحسءم عدبران، وزاهبر جعءبرين، 
 أعضء  المكتب السيءسي.

 8/6/2021موقع حركة حماس، 
 

 نهاء االنقسام برؤية حكومة موحدةوفد فتح يصل القاهرة.. العنوان األبرز إ .7
غءدبر إلى القءهبرة وفد من حبركة فتح، يضم كال من جعبريل البرجوب أمين سبر اللجنة  :أشبرف الهوبر

القدس ”وقءل إيءد نصبر النءطق عءسم حبركة فتح لـ المبركزية، وأعضء  اللجنة بروحي فتوح وأحمد حلس.
إن الحوابرات في القءهبرة ستبركز على التوصل لبرؤية فلسطينية للمبرحلة القءدمة، وأعبرزهء ” الابرعي
حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق، من أجل الوصول إلى لقء  الفصءئل الموسع، عصفبر  تشكيل

وأوضح أن لقء ات القءهبرة  خالفءت داخلية، إلقبرابر مء يجبري التوافق عليه، عءلشبراكة مع الفصءئل.
ستعحث في ملفءت عدة، من عينهء ملف إعمءبر غزة، والوصول إلى آلية تضمن اإلعمءبر عشكل سبريع، 

وأشءبر إلى أن  ، والتي تخضع للمزاج اإلسبرائيلي.2014كون كسءعقتهء التي أقبرت في الاءم ال ت
اللقء ات ستعحث أيضء ملف التهدئة، الفتء إلى أن حبركة فتح تبرفض أن تضحي شبروط التهدئة سععء 

دامة االنقسءم.  في تازيز وا 
 8/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل ورقة جديدة إلطالق سراح أبنائناأسرى  الزهار للجزيرة مباشر: .8

من  11تجبرعة “للجزيبرة معءشبر أن قءل محمود الزهءبر عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس 
مءيو/أيءبر كءنت عمثءعة دبرس تتالفى إسبرائيل تكبرابره، ولن نسمح لهم أن يتالععوا عمقدسءتنء، ولن يدفع 

 ”.الشءبرع الفلسطيني فءتوبرة الخالفءت اإلسبرائيلية الداخلية
إنهء برسءلة إلبرعءك الداخل الصهيوني “وعشأن األسبرى اإلسبرائيليين في قعضة حمءس، قءل الزهءبر 

والضغط عليهم من ذوي األسبرى الذين في حوزتنء من أجل تخفيف الضغط على الشءبرع الفلسطيني، 
ءنوني وبرسءلة صبريحة إلخواننء الماتقلين في السجون اإلسبرائيلية مفءدهء إن لم ي فبرجوا عنكم عشكل ق

فسنجعبرهم على تعءدل األسبرى وستاودون إلينء، مثلمء فالنء في صفقة الجندي اإلسبرائيلي جلاءد 
 ”.شءليط

 7/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 حماس: نقف على مسافة واحدة مع جميع مكونات الشعب اليمني .9
محطءت  ثمنت حبركة "حمءس" وقوف الشاب اليمني إلى جءنب شاعنء الفلسطيني في كل: صناء 

جهءده ونضءله، وآخبرهء مابركة سيف القدس عكل أطيءفه ومكونءته وأمءكن تواجده شمءال وجنوعء، شبرقء 
أن أي تصبريح أو موقف أو  ،وأكدت حبركة حمءس في تصبريح صحفي وغبرعء، وداخل اليمن وخءبرجه.

غيبره تصبرف يفهم منه أنه انحيءز ألي طبرف أو تدخل من الحبركة في الصبراع المؤسف في اليمن و 
وأوضحت حمءس أن  هو موقف شخصي ال ياعبر عن الحبركة وقيءدتهء عأي حءل من األحوال.

 تصبريحءت األخ القءئم عءألعمءل حول النصبر والتحبريبر ال يقصد منهء إال تحبريبر القدس وفلسطين.
وأضءفت حمءس أننء نتمنى لليمن ولشاعه الازيز كل خيبر ووحدة ووئءم، والخبروج من هذا الصبراع، 

 الوحدة واألمءن واالزدهءبر لمء فيه مصلحة كل اليمن.إلى 
 8/6/2021موقع حركة حماس، 

 
 حماس: تصريحات بلينكن تعطي االحتالل الضوء األخضر لالستمرار في عدوانه .10

استنكبرت حبركة حمءس التصبريحءت األخيبرة لوزيبر الخءبرجية األمبريكي أنتوني علينكن، عءدَّة أنهء : غزة
للادو الصهيوني لالستمبرابر في عدوانه على شاعنء؛ عءلحديث عن حقه في تاطى الضو  األخضبر 

وتسء لت الحبركة في تصبريح صحفي الثالثء : "هل قتل النسء  واألطفءل وهدم  الدفءع عن النفس.
العيوت على برؤوس سءكنيهء، وطبرد الفلسطينيين من عيوتهم في القدس، والادوان على المسجد 

حفيين وكسبر أيديهم، دفءع عن النفس؟"، مؤكدة أن المحتل ليس له األقصى، واالعتدا  على الص
حق الدفءع عن النفس، عل واجعه حسب القءنون الدولي هو أن ينهي احتالله ألبرضنء ويوقف عدوانه 

 على شاعنء.
 8/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تجدد مطالبة السعودية اإلفراج عن فلسطينيين في سجونها .11

جددت حبركة "حمءس"، الثالثء ، دعوتهء للسلطءت الساودية إلى إطالق سبراح الماتقلين  عيبروت:
الفلسطينيين وخءصة الماتقل محمد الخضبري الذي يزيد عمبره عن الثمءنين عءمء وياءني من عدة 

جء  ذلك في عيءن صحفي للقيءدي في الحبركة برأفت مبّرة، عءلتزامن مع اناقءد جلسة لمحءكمة  أمبراض.
 قلين الفلسطينيين في الساودية، ومنهم ممثل حبركة "حمءس" عءلمملكة محمد الخضبري.المات

سء ة للشاب الفلسطيني وقضيته  خوانه ظلم كعيبر، وا  وعّد مبّرة، أن "استمبرابر اعتقءل الخضبري وا 
ودعء القيءدي في "حمءس" قيءدة المملكة التخءذ قبرابر: "جبري   الاءدلة، وللاالقة الفلسطينية الساودية".
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ومسؤول يطوي هذه الصفحة، واإلنهء  الفوبري لهذه المحءكمة، وا عءدة الماتقلين إلى عءئالتهم، خءصة 
 أنه ليس هنءك أي مخءلفة ابرتكعهء الماتقلون".

 8/6/2021قدس برس، 

 
 "ج"بالمناطق ساعر يطالب بقيود أكبر على بناء الفلسطينيين  .12

عحث برئيس حزب "يمينء"، نفتءلي عينيت، مع برئيس حزب "كءحول الفءن"، عيني : عالل ضءهبر
 غءنتس، خالل لقءئهمء أمس، في سيءسية الحكومة اإلسبرائيلية الجديدة حيءل المستوطنءت والمنءطق

وجء  هذا اللقء  في الوقت الذي يتوقع فيه تنصيب الحكومة  في الضفة الغبرعية المحتلة. C "ج" أو
الجديدة يوم األحد المقعل، وسيتولى عينيت برئءستهء في النصف األول من واليتهء، فيمء سيعقى غءنتس 

 وزيبرا لألمن في هذه الحكومة.
لال" اإللكتبروني اليوم، الثالثء ، عن مصءدبر مطلاة على مضمون اللقء  قولهء إن أحد ونقل موقع "و 

الخالفءت في االتفءق االئتالفي يتالق عمطلب يطبرحه حزب "تيكفء حداشء، عبرائسة غدعون سءعبر، 
، أي فبرض قيود شديدة Cعتشكيل نظءم جديد لمبراقعة العنء  في القبرى الفلسطينية الواقاة في المنءطق 

 لى العنء  في هذه المنءطق.ع
 8/6/2021، 48عرب 

 
 من مليار شيكل بأكثردعوى ضد قطر  منظمة اسرائيلية ترفع .13

ذكبرت صحيفة يدياوت أحبرونوت الاعبرية، اليوم األبرعاء ، أن منظمة شوبرات هدين الحقوقية 
اإلسبرائيلية، برفات نيءعة عن عدد من عوائل القتلى اإلسبرائيليين في عمليءت للمقءومة الفلسطينية، 

الجمايءت الخيبرية القطبرية للحصول على تاويضءت مءلية عأكثبر من دعءوى قضءئية ضد العنوك و 
قتياًل إسبرائيلًيء، أمءم محكمة القدس  24عوائل  عأسمء وتتهم القضءيء التي برفات  مليءبر شيكل.

 المبركزية، تلك العنوك والجمايءت عتحويل أموال طءئلة لحبركة حمءس وجنءحهء الاسكبري.
كت في برفع الدعءوى عءئلة المستوطنة أوبري انسعءخبر التي قتلت ومن عين تلك الاءئالت التي شءبر 

، والحءخءم نحميء الفي الذي قتل في 2019على يد شءب من الخليل في إحدى غءعءت القدس عءم 
، والحءخءم شءي ”انتفءضة السكءكين“إعءن مء عبرف عـ  2015القدس على يد الشهيد مهند الحلي عءم 

، وغيبرهم من 2020من نءعلس في عتءح تكفء شبرق تل أعيب عءم أوهءيون الذي قتل على يد شءب 
 القتلى عمء فيهم من قتلوا خالل الاملية األخيبرة على قطءع غزة عفال صوابريخ حمءس.

 9/6/2021القدس، القدس، 
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 قادمة من الصين.. أسراب من النمل األبيض تقتحم منازل اإلسرائيليين .14
ء من النمل ذكبرت علدية عتءح تكفء المدينة اإلسبرائيلية الواقاة شبرق تل أعيب، الليلة المءضية، أن أسبراعً 

وعحسب صحيفة إسبرائيل اليوم  األعيض، اقتحمت منءزل اإلسبرائيليين في عدة أحيء  من المدينة.
الاعبرية، فإن أصل هذا النمل من الصين، مشيبرًة إلى أنه يمكن أن يسعب أضبرابًرا جسيمة في الخشب 

يختبرق العالستيك  ويتسعب في تفكيك األثءث المصنوع منه ويامل على انهيءبرهء، كمء أنه يمكن أن
 والمطءط وغيبرهء.

 9/6/2021القدس، القدس، 
 

 غانتس: هناك فرصة لتغيير سياسي عقب العملية األخيرة بغزة .15
قءل عيني غءنتس، وزيبر جيش االحتالل اإلسبرائيلي، مسء  الثالثء ، إن اليوم هنءك فبرصة للتحبرك من 

وأكد  ”.إنجءزات عسكبرية كعيبرة ومهمة في غزة“أجل التغييبر السيءسي عقب مء حقق جيشه مء سمءهء 
نوعية في الجيش اإلسبرائيلي أنه تمت صيءغة غءنتس خالل زيءبرته لمقبر مء يسمى قيءدة المنطقة الج

 )الادوان األخيبر(.” حءبرس األسوابر“سيءسة جديدة في ضو  التحديءت التي تم وضاهء عاد عملية 
وأشءبر إلى أنه أجبرى سلسلة نقءشءت عحضوبر برئيس أبركءن جيشه أفيف كوخءفي، وكعءبر الضعءط من 

وادعى غءنتس أنه تم تحقيق إنجءزات غيبر  اسكبرية.الجيش والشءعءك، لتقييم األوضءع عاد الاملية ال
 مسعوقة هجوًمًء ودفءعًء، مشيبًرا إلى أن جيشه ال يزال يامل على تحديث عنك أهدافه وأسءليعه.
 9/6/2021القدس، القدس، 

 
 دبلوماسيان إسرائيليان سابقان: ما يحدث بفلسطين "نظام فصل عنصري" .16

وصف دعلومءسيءن إسبرائيليءن سءعقءن، الثالثء ، مء تفاله سلطءت تل أعيب في : األنءضول -القدس
جء  ذلك في مقءل إليالن عءبروخ، األبراضي الفلسطينية المحتلة، عأنه نظءم فصل عنصبري "أعءبرتهءيد".

، وألون ليئيل، الذي عمل الذي عمل سفيبًرا إلسبرائيل في جنوب إفبريقيء ونءميعيء وعوتسوانء وزيمعءعوي
سفيبرًا إلسبرائيل في جنوب إفبريقيء ومديبًرا عءًمء لوزابرة الخءبرجية، نشبرته وكءلة أنعء  "غبراوند آب" في 

وقءل السفيبران: "خالل عملنء في السلك الدعلومءسي، عمل كالنء كسفيبر إلسبرائيل في  جنوب إفبريقيء.
ب حقيقة الفصل الانصبري والفظءئع التي أحدثهء، جنوب إفبريقيء، من خالل هذا الموقع تالمنء عن كث

 سءعدتنء الخعبرة والفهم الذي اكتسعنءه في جنوب إفبريقيء على فهم الواقع في الوطن".
وأوضحء: "مثل هذا الواقع كمء برأينء عأنفسنء هو فصل عنصبري، حءن الوقت ألن يدبرك الاءلم أن مء 

وتءعاء: األبراضي الفلسطينية المحتلة أيًضء". برأينءه في جنوب إفبريقيء منذ عقود هو مء يحدث في
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"ألكثبر من نصف قبرن حكمت إسبرائيل األبراضي الفلسطينية المحتلة عنظءم قءنوني من مستويين؛ 
حيث يايش المستوطنون اإلسبرائيليون ضمن نفس قطاة األبرض في الضفة الغبرعية عموجب القءنون 

القءنون الاسكبري وهذا النظءم هو عدم المسءواة  المدني اإلسبرائيلي، عينمء يايش الفلسطينيون تحت
 المتأصلة".

 8/6/2021، ، أنقرةلألنباءاالناضول  وكالة
 

 أخطأت بتوقعها تهدئة بعد دخول المال القطري لغزة "إسرائيل"كوهين:  .17
)المخءعبرات « الموسءد»البرئيس المنصبرف لجهءز قءل : عالل ضءهبر ،8/6/2021، 48عرب ذكبرت 

، إن إسبرائيل "أخطأت" الخءبرجية اإلسبرائيلية( يوسي كوهين الذي أنهى واليته األسعوع المءضي
كوهين خالل  عءعتمءدهء على أن المنحة المءلية القطبرية ستؤدي إلى تهدئة في قطءع غزة. وأضءف

، «الموسءد»محءضبرة ألقءهء أمءم جماية أصدقء  جءماة عءبر إيالن لمنءسعة إنهء  مهمته في برئءسة 
أنه "حتى منتصف عملية حءبرس األسوابر الاسكبرية كنء نأمل أن ضلوع القطبريين والمءل القطبري 

وجء ت أقوال كوهين خالل  برج قليال عن السيطبرة".سيقودنء إلى تهدئة مع حمءس، لكن هذا األمبر خ
ء ذكبر موقع "والال" اإللكتبروني محءضبرة ألقءهء أمءم جماية أصدقء  جءماة عءبر إيالن، أمس، حسعم

 يوم، الثالثء . 
كوهين الذي أنهى واليته األسعوع كشف : تل أعيب، 9/6/2021الشرق األوسط، لندن، وأضءفت 

دابرة البرئيس الحءلي جو االمءضي، أن إسبرائيل أعلغت إدابرة البرئيس األميبركي السءعق دونءلد تبر  مب، وا 
 إذا انسحعت الواليءت المتحدة من الابراق، فإن إيبران ستحتله عسهولة. عءيدن، عأنه

علينء أال ننسى »وتءعع: «. احتالل الابراق هو جز  عضوي من برؤية زعمء  إيبران»إن وقءل كوهين 
ولة عن إطالق صوابريخ عءتجءه إسبرائيل من سوبريء خالل الحبرب األخيبرة على غزة أن إيبران مسؤ 

 «.ومسؤولة عن غءلعية الامليءت اإلبرهءعية التي تابرض لهء مئءت آالف األعبريء  في منطقتنء
وفي موقف مفءجئ، وجه كوهين انتقءدات شديدة إلى الموقف األميبركي من الصين منءقضًء مواقف 

ذا كءن أحد يفهم »يدن. وقءل: إدابرتي تبرمب وجو عء أنء ال أفهم مءذا يبريد األميبركيون من الصين. وا 
 «.مءذا يبريد األميبركيون من الصين فليشبرح لي. الصين ليست ضدنء وهي ليست عدونء
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ش على "القبة استخدمت برج الجالء للتشوي حماس زعم أنيو  (AP) وكالة مقر أردان يزور .18
 الحديدية"

استخدمت معنى كءن يستضيف « حمءس»يوم الثالثء ، إّن حبركة إسبرائيل، زعمت واشنطن: 
مؤسسءت إعالمية دولية في غزة قعل أن تدّمبره ضبرعة جوية إسبرائيلية، للتشويش على أنظمة الدفءع 

 األميبركية إلعءدة عنء  مكتعهء.« أسوشييتد عبرس»كءلة الجوي، عءبرضة مسءعدة و 
وقدم سفيبر إسبرائيل لدى الواليءت المتحدة جلاءد أبردان التوضيح األكثبر تفصياًل منذ قبرابر الدولة 
الاعبرية ضبرب عبرج الجال  أثنء  لقءئه برئيس وكءلة األنعء  األميبركية غءبري عبرويت في مقبرهء في 

 نيويوبرك.
)في حمءس( كءنت تطوبر نظءم تشويش إلكتبروني يستخدم ضد نظءم القعة  وحدة» أنّ  أبردانزعم و 

تبرغب »أبردان أّن إسبرائيل  وتءعع ، وفق مء نقلته وكءلة الصحءفة الفبرنسية.«الحديدية الدفءعي
 .ة عنء  مكتعهء في غزةي إعءدف« أسوشييتد عبرس»وكءلة « عمسءعدة

ذ برحعت عمنءقشة  في « أسوشييتد عبرس»لومءسي اإلسبرائيلي، قءلت وكءلة مع الدع« إيجءعية وعنء ة»وا 
في إشءبرة إلى مء ع لغته من أبردان، مضيفة أن « أدلة تثعت هذه التأكيدات»عيءن إنهء لم تتلق 

أسوشييتد عبرس ال تزال تدعو إلى نشبر كل األدلة التي في حوزة اإلسبرائيليين عحيث تكون الوقءئع »
 «.في متنءول البرأي الاءم

 8/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 اس من صالحيات مراقبة الشرطة واألمن الداخليتجريد لجنة الداخلية برئاسة عب .19
أظهبرت اتفءقيءت االئتالف الحكومي عين أقطءب أحزاب "كتلة التغييبر"، أن لجنة الداخلية : محمد وتد

شبرطة، العبرلمءنية التي سيبرأسهء منصوبر ععءس برئيس القءئمة الموحدة، ستكون عال صالحيءت تجءه ال
 ولن يكون عإمكءنهء مبراقعة عمل الشبرطة وسيبر عمل وزابرة األمن الداخلي، مثلمء كءن متعاء.

وكشفت اإلذاعة اإلسبرائيلية البرسمية "كءن"، اليوم الثالثء ، عن تفءصيل االتفءق عين الموحدة وأحزاب 
ستكون عبرئءسة ععءس، من "كتلة التغييبر"، ويتضح عأنه تم تجبريد لجنة الداخلية التءعاة للكنيست والتي 

صالحيءت مبراقعة عمل الشبرطة ومتءعاة سيبر عمل وزابرة األمن الداخلي، حيث ستنقل هذه 
 الصالحيءت إلى لجنة عبرلمءنية أخبرى.

 8/6/2021، 48عرب 
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 اإلسرائيلية في العراق "أوبرا"وثائق حول عملية  .20
خلصت وثءئق سبرية تم اإلفبراج عنهء مؤخبرا عموجب قءنون حبرية تداول  ـ وكءالت:« القدس الابرعي»

المالومءت في الواليءت المتحدة، إلى أن الضبرعة الجوية اإلسبرائيلية التي أدت إلى تدميبر مفءعل 
، برعمء زادت من طموحءت البرئيس الابراقي آنذاك، صدام حسين، وأشءبرت 1981نووي عبراقي، في عءم 
 الدعلومءسيين األمبريكيين عشأن إمكءنية قيءم إسبرائيل عءستهداف المفءعل.إلى القلق الذي سءوبر 

تشيبر إلى الضبرعة الجوية التي استخدمت فيهء « أوعبرا»والاملية التي نفذتهء إسبرائيل وتابرف عءسم 
كيلومتبرا  17الابراقي أو )مفءعل تموز( الذي كءن يقع على عاد « أوزيبراك»طءئبرات حبرعية ضد مفءعل 

. وتسلل حينهء سبرب من الطءئبرات المقءتلة في 1981ق عغداد، في السءعع من يونيو من جنوب شبر 
يطءليون.  مهمة سبرية لتدميبر المفءعل الذي كءن يعنيه مهندسون فبرنسيون وا 

وقءلت الحكومة اإلسبرائيلية، حينهء إن المفءعل قد تم تصميمه ألغبراض تصنيع أسلحة، مء دعءهء إلى 
 برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي حينهء، منءحم عيغن. وفق« ضبرعة استعءقية»تنفيذ 

مجموعة واساة من »وقءل اإلسبرائيليون إن الضبرعة عطلت عشكل كعيبر طموحءت الابراق النووية، لكن 
المبراقعين المطلاين قءلوا إنه على الاكس من ذلك، حفز الهجوم قبرابر عغداد عءلساي وبرا  خيءبر 

وهي مؤسسة غيبر برعحية مقبرهء واشنطن، والتي « يأبرشيف األمن القوم»حسب « األسلحة النووية
 نشبرت تلك الوثءئق.

وتشمل الوثءئق عبرقيءت مبرسلة من العيت األعيض ووزابرة الخءبرجية ووكءلة االستخعءبرات المبركزية )سي 
 آي إيه( تلخص، التفءعالت الدعلومءسية والسيءسية التي سعقت الهجوم وكذلك تداعيءته.

يبر إلى أن اإلسبرائيليين عءلغوا في قدبرات المفءعل. لم يكن تصميمه يسمح األدلة تش»وتقول المنظمة: 
عتوليد كميءت كعيبرة من المواد االنشطءبرية عءلدبرجة المزعومة. وهنءك مؤشبرات على أن الهجوم برعمء 

 «.يكون قد سبّرع من ساي صدام حسين إلى امتالك أسلحة نووية
قية قد تم احتواؤهء سبرا من قعل األوبروعيين الذين كءنوا وتشيبر الوثءئق، إلى أن الطموحءت النووية الابرا

 يعنون المفءعل.
 8/6/2021القدس العربي، لندن، 

 
 جدي في المدارس اليهودية كلجمعية حقوقية إسرائيلية تطلق حملة لتدريس العربية بش .21

حءن الوقت »أطلقت جماية حقوقية إسبرائيلية حملة مشتبركة عانوان «: القدس الابرعي»النءصبرة ـ 
عهدف الضغط على وزابرة التبرعية والتاليم من أجل تازيز مهنية « لتدبريس الابرعية عشكل جّدّي ومهني
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تخبرج وهو قءدبر تدبريس اللغة الابرعية في المدابرس اليهودية البرسمية والدينية ليتسنى للطءلب اليهودي ال
 على التواصل عشكل أسءسي علغة الضءد.

النءشطة من أجل مواطنة متسءوية في إسبرائيل في حملتهء عءلتاءون مع « سيكوي»وتكشف جماية 
من اليهود يتخبرجون من المدبرسة الثءنوية دون أن يابرفوا تبركيب جمل  %98أن « مدبرسة»جماية 

ء ومنءهج لتاليمهء في المدابرس اليهودية وعاضهء إجعءبري أسءسية عءللغة الابرعية، علًمء أن هنءلك خططً 
 في المبرحلة اإلعدادية. 

 8/6/2021القدس العربي، لندن، 
 

 لألقصى رّدا على إلغاء "مسيرة األعالم"دعوات القتحام واسع  .22
ياتزم أعضء  كنيست عن الليكود و"الصهيونية الدينية"، قيءدة "مسيبرة األعالم" في : محمود مجءدلة

العلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس المقعل، على البرغم من تحذيبرات األجهزة األمنية 
دعت جمايءت استيطءنية، أنصءبرهء، إلى اقتحءم واسع للمسجد  اإلسبرائيلية. وفي ظل تخّعط الشبرطة،

وأعلن عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية"، إيتمءبر عن غفيبر،  األقصى، بردا على إلغء  المسيبرة.
وعضو الكنيست عن الليكود، مءي غوالن، مسء  اإلثنين، اعتزامهمء قيءدة المسيبرة االستفزازية، 

"( أن أعضء  11لمءنية، كمء ذكبرت القنءة الاءمة اإلسبرائيلية )"كءن مستفيدين من حصءنتهمء العبر 
كنيست آخبرين من الليكود ياتزمون االنضمءم للمسيبرة، برغم برفض الشبرطة، برسميء، السمءح 

 عتنظيمهء.
 8/6/2021، 48عرب 

 
 تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب لغاية االنتهاء من اإلجراءات القضائية .23

محكمة الصلح في النءصبرة، الثالثء ، اعتقءل القيءدي في الحبركة اإلسالمية مددت : قءسم عكبري
المحظوبرة إسبرائيليء، وبرئيس لجنة الحبريءت المنعثقة عن لجنة المتءعاة، الشيخ كمءل خطيب، لغءية 

وقءل طءقم الدفءع عن خطيب إنه عصدد تقديم استئنءف إلى  االنتهء  من اإلجبرا ات القضءئية.
المبركز القءنوني لحمءية حقوق  -وقءل مديبر "عدالة  ية ضد قبرابر محكمة الصلح.المحكمة المبركز 

األقلية الابرعية في إسبرائيل" وبرئيس طءقم المحءمين المكلف عءلدفءع عن خطيب، المحءمي حسن 
" إنه "منذ عشبرين عءمء لم يسعق أن تم تمديد اعتقءل متهم في قضءيء تتالق 48جعءبرين، لـ"عبرب 
االنتهء  من اإلجبرا ات القءنونية، لذلك نحن ناتعبر هذا القبرابر سءعقة خطيبرة، وهو  عحبرية البرأي حتى
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ذا كءن هذا القبرابر صحيحء فإن عموجعه يجب إدخءل مء ال يقل عن ألف  عايد كل العاد عن القءنون، وا 
 يهودي إلى السجن".

 8/6/2021، 48عرب 
 

 "جراحالشيخ "موعًدا جديًدا لقضية اإلسرائيلية تعين  "العليا" .24
قبربرت المحكمة الاليء اإلسبرائيلية الثالثء ، تايين موعد جديد عشأن قضية تهجيبر عءئالت حي : القدس

لاءئالت، سءمي ابرشيد في وقءل محءمي ا من الشهبر المقعل. 20الشيخ جبراح، إذ تقبربر عقدهء في 
قبربر قءضي المحكمة الاليء اإلسبرائيلية، القءضي إسحق عميت، عأنه على قلم المحكمة “، تصبريح له

القءسم،  اسكءفي،تايين موعد جلسة استمءع لطلب االستئنءف المقدم عءسم الاءئالت: الكبرد، 
 ”.2021-7-20والجءعوني، خالل السنة الحءلية، لدوبرة المحءكم، أي حتى يوم 

 8/6/2021، القدس، القدس
 

 صابات خالل مواجهات في بيتا والدهيشةإ .25
"األيءم": أصيب عشبرات المواطنين عجبروح وحءالت اختنءق خالل مواجهءت في علدة  –محءفظءت 

فقد أصيب الاشبرات عحءالت اختنءق عءلغءز خالل قمع قوات االحتالل مسيبرتين  عيتء ومخيم الدهيشة.
وأفءدت مصءدبر محلية  حوابرة جنوب نءعلس.منددتين عشق طبريق استيطءنية على أبراضي علدتي عيتء و 

عأن قوات االحتالل أطلقت قنءعل الغءز المسيل للدموع عكثءفة تجءه المشءبركين في المسيبرة التي 
انطلقت صعءح أمس، مء أدى إلصءعة الاشبرات عءالختنءق، كمء تابرضت مبركعة إساءف تءعاة 

ولفتت إلى أن  لى تحطم الزجءج األمءمي.لإلغءثة الطعية في نءعلس لالستهداف عقنعلة غءز مء أدى إ
 مسيبرة جمءهيبرية ثءنية انطلقت، مسء  أمس، عءتجءه مدخل علدة عيتء.

 9/6/2021، األيام، رام هللا
 

 توثيق أعمال تعذيب وتنكيل بحق شبان من فلسطينيي الداخل داخل مقر للشرطة اإلسرائيلية .26
أمس شكوى مقدمة عواسطة المحءميين  48الحقوقي داخل أبراضي ” عدالة“أبرسل مبركز : النءصبرة

نءبريمءن شحءدة زععي ووسءم شبرف إلى المستشءبر القضءئي للحكومة اإلسبرائيلية ووحدة التحقيق مع 
، تفيد عخبروقءت وانتهءكءت خطيبرة واعتدا ات وحشية عحق ”مءحءش“الشبرطة داخل وزابرة القضء ، 

الموجه نحو البرأس ونحو الوجه في المتظءهبرين الابرب من خالل الانف المفبرط والضبرب المعبرح 
وقد وثق الطءقم القءنوني في مبركز عدالة  التءعع للشبرطة اإلسبرائيلية في النءصبرة.” المسكوعية“مبركز 
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شهءدات ماتقلين ومحءمين ومسافين ت فيد عءعتدا ات عنيفة أثنء  اعتقءالت متوحشة ضد المءبرين 
واقتيءدهم إلى غبرفة تاذيب ضيقة عءت  والمتظءهبرين في النءصبرة من قعل شبرطيين ومستابرعين

 الماتقلون فيهء طوال ليلة كءملة وسط منع زيءبرة المحءمين لهم ومنع تقديم الاالج للمصءعين.
  8/6/2021، القدس العربي، لندن

 
بعادات بالجملة بالقدس تصعيد غير مسبوق .27  واالعتقاالت تطال اإلناث القاصرات وا 

صادت سلطءت االحتالل، عشكل غيبر مسعوق عمليءت االعتقءالت اليومية في مدينة : غزة –القدس
القدس، سوا  االعتقءالت الميدانية، من األقصى وطبرقءته، الشيخ جبراح، وعءب الاءمود والشوابرع 

وحسب مء  المحءذية له، أو االعتقءالت عاد اقتحءم المنءزل في كءفة العلدات واألحيء  في المدينة.
القدس، الذي يوثق االنتهءكءت اإلسبرائيلية، فقد استخدمت قوات -ز مالومءت وادي حلوةبرصد مبرك
خالل االعتقءالت الميدانية وخالل االحتجءز داخل مبركعءت الشبرطة، حيث ” القوة المفبرطة“االحتالل 

ن لم يميز االحتالل عءعتقءل الفتية والشعءن والنسء ، وهو مء أدى إلى إصءعة الاديد من الماتقلي
، إضءفة إلى جبروح في الوجه والبرأس والظهبر، ونقل عدة ماتقلين ”اليد، األنف، بريش الصدبر“عكسوبر 

من مبراكز التحقيق إلى المستشفيءت لتلقي الاالج، ومنهم من عقي برهن االعتقءل، ومنهم من أخلي 
 سعيله عشبرط الاودة للتحقيق عاد الاالج.

  8/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 وتنفيذ حملة تجريف واسعة خدمة لالستيطان زراعية وحظائر وبرك تجميع مياههدم منشآت  .28
"األيءم": شنت قوات االحتالل حملة تجبريف واساة في محءفظءت عدة خدمًة للتوسع  –محءفظءت 

االستيطءني، تزامنت مع هدمهء منشآت زبراعية وعبرك تجميع ميءه. عينمء واصل المستوطنون 
 وممتلكءتهم وأقدموا على تجبريف أبراض ومهءجمة البرعءة في مسءفبر يطء. اعتدا اتهم عحق المواطنين

وعينت أن جبرافءت االحتالل واصلت، أمس، تجبريف أبراضي المواطنين عهدف شق طبريق استيطءنية 
وفي علدة  في سيءق محءوالتهء السيطبرة على جعل صعيح الذي أقءم فيه المستوطنون عؤبرة استيطءنية.

شبرعت جبرافءت االحتالل عشق طبريق استيطءنية قبرب مدخل العلدة  حزمء شمءل شبرقي القدس،
وفي علدة جءلود جنوب نءعلس، جبرفت آليءت االحتالل، مسءحءت واساة من أبراضي  البرئيس.

وفي قبرية عبردلة عءألغوابر الشمءلية، هدمت  المواطنين، لصءلح توسيع مستوطنة "شفوت براحيل".
الزبراعي، وجبرفت طبريقء زبراعية في سهل قءعون غبرب جبرافءت االحتالل عبركتي ميءه لالستخدام 
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وأشءبر إلى أن هذه المشءبريع التي دمبرهء االحتالل هي ضمن خطة الانقود الزبراعي التي  القبرية.
 أقبرتهء الحكومة لطوعءس واألغوابر الشمءلية.

 9/6/2021، األيام، رام هللا
 

 القدس الشرقية .. أول مدينة فلسطينية تتعافى من كورونا .29
"األيءم": قءل الدكتوبر علي الجعبريني، من وحدة مكءفحة كوبرونء عءلقدس، لـ"األيءم": "الحمد  -القدس 

 هلل، القدس عءتت أولى المدن، إن لم يكن على مستوى الاءلم، التي تتاءفى من فيبروس كوبرونء".
ة إصءعة دون وجود أي إصءع 12وأشءبر الى ان عدد اإلصءعءت الفءعلة عءلمدينة حءليء هو 

وأشءبر الجعبريني في هذا الصدد الى  .أمسعءلمستشفيءت عاد ان غءدبرت آخبر إصءعة المستشفى، يوم 
ألفء تلقوا التطايم وهو مء سءهم عشكل واسع جدا في الحد من انتشءبر الفيبروس في  198أن أكثبر من 

 أوسءط السكءن عءلمدينة.
 9/6/2021، األيام، رام هللا

 
 مرشح فلسطيني لرئاسة تشيلي .30

ينحدبر من عءئلة دانيءل جءدو أنه  تشيبر الالفتءت حول مكتب برئيس علدية بريكوليتء: فيجءي عبراشءد
إلى وأيضًء «. االتحءد الاءم للطلعة الفلسطينيين»فلسطينية، وأنه قضى جز ًا من شعءعه يامل في 

ألته: التزامه تجءه فلسطين. هنءك برسم  حنظلة على الحءئط، وعلى الطءولة كتءب عن فلسطين. س
عندمء سمات عن »أجءب: «. 1993لمءذا توقَّفت عن الامل مع المنّظمءت الفلسطينية في عءم »

يتذّكبر دانيءل أنه عسعب الشاوبر «. اتفءقيءت أوسلو، شابرت عءإلحعءط. عدا األمبر كأنه استسالم
في بريكوليتء  عءإلحعءط من القيءدة الفلسطينية، عّمق مشءبركته في الحزب الشيوعي التشيلي. ولد دانيءل

، أصعح برئيسًء لعلدية 2012، عاد أسعوعين من انتهء  حبرب األيءم السّتة. وفي عءم 1967عءم 
على مدى الاقد المءضي، اكتسب دانيءل جءدو «. Por un Chile justo»بريكوليتء، وعمل على قءئمة 

عءم أثعَت نجءعته  سماًة طّيعة في إدابرته لحكومة تضع النءس قعل األبرعءح، من خالل عبرنءمج صيدلة
خالل األزمة الوعءئية. هذا الاءم، وعنءً  على قّوة عمله في بريكوليتء، يأمل أن يصعح برئيسًء لعالده. 

 «.أبريد أن آخذ تشيلي عايدًا من عقءيء الديكتءتوبرية والنيوليعبرالية»يقول: 
ءبرلوس فءكوسي لن يكون دانيءل أّول برئيس فلسطيني في أميبركء الالتينية. فهو يسيبر على خطى ك

إلى  2019(، ونءيب عوكيلي )2009-2004(، أنطونيو سءكء )السلفءدوبر، 2002-1998)هندوبراس، 
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الوقت البراهن(. لكن مء يمّيز دانيءل عن الزعمء  الثالثة في أميبركء الوسطى، هو التزامه القوّي تجءه 
 فلسطين. في الواقع، هذا مء يابّرفه.

  "Globetrotter"تنشبر عءلتاءون مع شعكة 
 9/6/2021، األخبار، بيروت

 
 عبد هللا الثاني: تصدينا لمؤامرة ضد األردن والقضية الفلسطينية .31

قءل عءهل األبردن، الملك ععد هللا الثءني، الثالثء ، إن "هنءك مؤامبرة )لم يحدد : عمءن/ ليث الجنيدي
 دي لهء".طعياتهء( كءنت ت حءك إلضاءف الدولة األبردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنء من التص

قءل الملك األبردني ععد هللا الثءني يوم الثالثء  إن "هنءك مؤامبرة" كءنت ت حءك إلضاءف الدولة 
وعشأن القضية الفلسطينية، شدد  األبردنية والقضية الفلسطينية، ولكن األبردن تمّكن من التصدي لهء.

يم كل أشكءل الدعم عءهل األبردن على موقف عالده "الثءعت والواضح تجءههء، واستمبرابره في تقد
وأضءف "هنءك اتصءالت مستمبرة مع دول شقيقة وأوبروعية، عءإلضءفة  والمسءندة لألشقء  الفلسطينيين".

 إلى الواليءت المتحدة األميبركية، للدفع نحو إيجءد حل عءدل وشءمل للقضية الفلسطينية".
 8/6/2021، لألنباءوكالة االناضول 

 
 تطلق سراح أردنيين تسلال لحدودها الشهر الماضي "إسرائيل" .32

أطلقت إسبرائيل، الثالثء ، سبراح مواطنين أبردنيين، تسلال إلى داخل حدودهء مع المملكة : زين خليل
وقءلت وزابرة الخءبرجية األبردنية في تغبريدة، إن الجهود . خالل عدوانهء على قطءع غزة الشهبر المءضي

نب مؤسسءت الدولة المانية، "أسفبرت عن قيءم السلطءت اإلسبرائيلية المكثفة التي عذلتهء هي إلى جء
خال  سعيلهمء". لغء  إجبرا ات االعتقءل وا   عإسقءط الئحة االتهءم عحق المواطنين وا 
 8/6/2021لألنباء، وكالة االناضول 

 
 إصابة جندي إسرائيلي في تبادل إطالق نار مع دورية أردنية .33

إسبرائيلي في تعءدل إطالق نءبر عين دوبرية تءعاة للجيش اإلسبرائيلي أصيب جندي : محمود مجءدلة
ودوبرية أبردنية، في حءدث وقع األسعوع المءضي، عحسب مء كشفت صحيفة "ماءبريف" ععبر موقاهء 

  اإللكتبروني، مسء  الثالثء .
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يد الجماة المءضي، نتيجة "خطأ في تحد -ووفقء للصحيفة فإن تعءدل إطالق النءبر وقع، ليل الخميس 
هوية" الدوبرية األبردنية، في منطقة ال يوجد فيهء سيءج حدودي عين إسبرائيل واألبردن، تءعاة لوادي 

 عبرعة وتقع على عاد عشبرات الكيلومتبرات شمءل إيالت.
 8/6/2021، 48عرب 

 
 نصر هللا: نعمل لنصل إلى معادلة أن االعتداء على القدس يعني حربًا إقليمية .34

نحن نامل عجد على أن “أمين عءم حزب هللا اللعنءني حسن نصبر هللا، الثالثء ، قءل  :شينخوا-عيبروت
 30وفي كلمة متلفزة لمنءسعة الذكبرى  ”.نصل إلى ماءدلة أن االعتدا  على القدس ياني حبرعًء إقليمية

من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حمءية القدس، “لتأسيس قنءة )المنءبر(، قءل نصبر هللا: 
 ”.القدس والمسجد األقصى همء قضية األمة كلهء“، مشددًا على أن ”على األمة أن تدعمهمويعقى 

، ”أننء أمءم عدو حءقد وأحمق ومأزوم، وقد يهبرب إلى األمءم من مآزقه الداخلية“وبرأى نصبر هللا، 
أحمق  قد يذهب إلى أي خيءبر“محذبرا من أن برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي المنتهي تكليفه عنيءمين نتنيءهو 

 ”.نتيجة أزمته وهدد عءلملف النووي اإليبراني كذلك قد يبرتكب حمءقة عءلقدس
 8/6/2021، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"اشكنازي: دول عربية تنظر في إمكانية تحسين عالقاتها مع  .35

ن دواًل إضءفية تنظبر في إمكءنية أع ،اإلسبرائيلي غءعي اشكنءزي صبرح وزيبر الخءبرجية: شماون آبران
تحسين عالقءتهء مع إسبرائيل في ظل اتفءقيءت التطعيع مع االمءبرات المتحدة والعحبرين والمغبرب. وقءل 
اشكنءزي خالل حوابر مع صحفيين إن اإلدابرة االمبريكية ستكلف مسؤواًل تنءط عه مهمة توسيع برقاة 

وزيبر الخءبرجية تحدث مؤخبرا مع سعاة من نظبرائه الدول الابرعية المطعاة مع إسبرائيل. يشءبر الى ان 
 في الشبرق األوسط عاضهم من دول ال تقيم عالقءت دعلومءسية مع إسبرائيل.

 8/6/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 مقاتلين من النظام السوري في غارات إسرائيلية على ريف دمشق 8مقتل  .36
أن ثمءنية من مقءتلي النظءم السوبري على  ذكبر المبرصد السوبري لحقوق اإلنسءن األبرعاء : دمشق

وقءل مديبر المبرصد برامي ععد  األقل قتلوا في الضبرعءت اإلسبرائيلية الليلية على محءفظة حمص.
خمسة جنود سوبريين وثالثة مقءتلين آخبرين موالين للنظءم تءعاين “البرحمن لوكءلة فبرانس عبرس إن 

منتصف ليل الثالثء  األبرعاء  في عدد من  قتلوا في الضبرعءت التي جبرت قعيل” للدفءع الوطني



 
 
 
 

 

 20 ص             5553 الادد:             6/9/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

وكءنت طءئبرات حبرعية إسبرائيلية، شنت قعيل منتصف الليل،  المنءطق عينهء إحدى ضواحي حمص.
 غءبرات جوية على أهداف سوبرية في منطقة بريف الاءصمة دمشق.

 9/6/2021، القدس، القدس
 

 دية"قوادريم": شركة سايبر هجومي إسرائيلية تبيع منتجاتها للسعو  .37
( اإلسبرائيلية، ومقبرهء في مدينة برمءت غءن، خدمءت Quadreamت قدم شبركة "قوادبريم" ): عالل ضءهبر

سءيعبر هجومية للنظءم الساودي، وهي واحدة من شبركءت السءيعبر الهجومية اإلسبرائيلية التي تاءقد 
ونقلت الصحيفة عن مصدبر  ماهء النظءم الساودي، وفق مء أفءدت صحيفة "ذي مءبركبر"، الثالثء .

قوله إنه "عين زعءئن قوادبريم أجهزة إنفءذ القءنون وحكومءت في عدة دول شبرعية في الغبرب، ولكن 
ونقلت الصحيفة عن مصءدبر مطلاة عن قبرب على الوسءئل التي تستخدمهء  هنءك آخبرون".

ق من شأنه أن يفسبر . "وهذا الفبر NSO"قوادبريم"، قولهء إن هذه الشبركة ال تستخدم نظءمء مشءعهء لـ
 سعب شبرا  حكومة الساودية خدمءت شبركتي السءيعبر، اللتين تعدوان كمن تستخدمءن منتجء مشءعهء".

وعحسب الصحيفة، فإن تقديبرا آخبر حول حءجة الساودية إلى استخدام خدمءت "قوادبريم" هو أن 
 جءت الشبركتين.، كمء أنه توجد فبروق ماينة عين منتNSOأساءبر منتجءتهء أبرخص قيءسء عخدمءت 

 8/6/2021، 48عرب 
 

 يطلق حملة لمالحقة مسؤولين إسرائيليين المغربي "العدالة والتنمية" .38
أعلن حزب "الادالة والتنمية"، الثالثء ، عن إطالق حملة لجمع توقياءت للمطءلعة عءلمالحقة : البرعءط

فت الشاب الفلسطيني مؤخبرا القضءئية للمسؤولين اإلسبرائيليين عن عمليءت القتل والتدميبر التي استهد
جء  ذلك في كلمة لمصطفى االعبراهيمي برئيس الفبريق النيءعي للحزب  أمءم المحكمة الجنءئية الدولية.

وقءل اعبراهيمي: "تم إطالق الابريضة، استنكءبرا للادوان الصهيوني على الفلسطينيين،  عمجلس النواب.
 امبرأة". 39طفال ونحو  66ولمتءعاة )المالحقة قضءئيء( من اقتبرفوا القتل الهمجي في حق أكثبر من 

وأضءف: "هذه الجبرائم تبرقى لمستوى الجبرائم ضد اإلنسءنية، )..( نطءلب عادم عدم إفالت المجبرمين 
 ن الاقءب".م

 8/6/2021لألنباء، وكالة االناضول 
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 المغرب.. حملة لـ"تنظيف" أماكن زارها "ممثل إسرائيل" .39
يشهد المغبرب تفءعال شاعيء واساء مع حملة أطلقهء نشطء  لـ"كنس وتنظيف" أمءكن زابرهء البرعءط: 

التواصل دافيد غوفبرين، ممثل إسبرائيل لدى البرعءط، عحسب عيءن وحسءعءت نشطء  على مواقع 
وانطلقت هذه الحملة قعل أيءم؛ على خلفية تفجبر األوضءع في  االجتمءعي في المملكة، الثالثء .
أعبريل/ نيسءن المءضي؛ جبرا  اعتدا ات إسبرائيلية "وحشية" في  13األبراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 

والتنظيف"، حيث وفي مدن مغبرعية عديدة، انخبرط نشطء  في حملة "الكنس  مدينة القدس المحتلة.
وشءبرك في الحملة،  نشبروا صوبرا وهم ينظفون أمءكن ومواقع زابرهء "غوفبرين" والتقط صوبرا فيهء.

الثالثء ، وفد من "الجعهة المغبرعية لدعم فلسطين وضد التطعيع" )غيبر حكومية(، عحسب عيءن وزعه 
 نشطء  مبرفقء عصوبرة لهم.

 9/6/2021لألنباء، وكالة االناضول 

 
 ع تأييد "إسرائيل" في أوروبا بعد العدوان األخير على غزةتراج .40

كشف استطالع للبرأي أجبرته مجموعة العحث والتحليل الدولية "يوجوف"، عن تبراجع مستوى : عبروكسل
، عاد الادوان األخيبر على %14سعة علغت في المتوسط تأييد "إسبرائيل" في عموم الدول األوبروعية عن

 قطءع غزة، الذي أوقع مئءت الشهدا  والجبرحى.
وقءلت المجموعة في عبرض لنتءئج االستطالع على موقاهء على اإلنتبرنت: إن شاعية "إسبرائيل" 

 تبراجات كثيبًرا في عموم أوبروعء، منذ آخبر استطالع أجبري في فعبرايبر/شعءط المءضي.
وأضءفت: أظهبر االستطالع أن العبريطءنيين كءنوا األقل تفضيال لـ"إسبرائيل"؛ حيث انخفض التأييد من 

في مستوى التأييد والتفضيل حءليء، مشددة على أنهء األدنى منذ  41نقطة في فعبرايبر/شعءط إلى  14
 .2016عءم 

 %68يل"، في حين من حزب الامءل العبريطءني فقط ينظبرون إيجءًعء لـ"إسبرائ %13وأوضحت أن 
من نءخعي حزب المحءفظين ينظبرون سلعيًّء لـ"إسبرائيل"، مقءعل  %53ينظبرون لهء سلعيًّء، في حين أن 

 إيجءعيًّء. 29%
ووفق االستطالع؛ حلت فبرنسء في المبرتعة الثءنية عين دول أوبروعء من حيث انخفءض مستوى التأييد 

، وكءن 2019نقطة، وهو أدنى تأييد منذ  36لى إ 13لـ"إسبرائيل" عاد الادوان غزة؛ إذ انخفض من 
 للدنمءبرك األمبر ذاته.

 نقطة توالًيء. 14و 17ولفت إلى أن السويد وألمءنيء تشهدان أقل انخفءضء في التأييد عند 
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شهيدا، منهم  292وأسفبر الادوان اإلسبرائيلي على األبراضي الفلسطينية إجمءال عن ابرتقء  أكثبر من 
 مصءب، إضءفة إلى دمءبر هءئل. 8,900مسنًّء، وأكثبر من  17وسيدة،  40طفال، و 69

 8/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األخيرخالل العدوان  "إسرائيل"بلينكن يكشف هوية الصواريخ التي أطلقت من غزة على  .41
كشف وزيبر الخءبرجية األمبريكي أنتوني علينكن أن تقييمءت عالده تشيبر إلى أن ”: القدس الابرعي“

 ماظم الصوابريخ التي أطلقت من غزة على إسبرائيل خالل الادوان األخيبر كءنت محلية الصنع.
أدق التقييمءت التي توجد لدينء تشيبر إلى أن ماظم “وقءل علينكن أمءم مجلس النواب اإلثنين، إن 

وشدد  عبرعي.” آبر تي“، عحسب مء نقل موقع قنءة ”حمءس“الصوابريخ صنات محليء في غزة على يد 
ون وكءن أعضء  جمهوبري وزيبر الخءبرجية أن ذلك ال ياني عأي حءل تعبرئة إيبران من دعمهء لحمءس.

 قءلوا إن الصوابريخ التي أطلقت تجءه إسبرائيل كءنت من صنع إيبراني.
 8/6/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "هش"اومة الفلسطينية واالحتالل مسؤول أممي: وقف إطالق النار بين المق .42

وصف مسؤول أممي كعيبر، اتفءق وقف إطالق النءبر الذي جبرى التوصل إليه قعل نحو ثالثة  :برام هللا
سبرائيل، عبرعءية عدة جهءت عينهء األمم المتحدة، عأنه  أسءعيع، عين فصءئل المقءومة الفلسطينية وا 

توبر وينسالند الذي  وقءل المنسق الخءص لألمم المتحدة لاملية السالم في الشبرق األوسط، ”.هش“
، وذلك في تغبريدة ”هش“كءن وسيطء برئيسء في اتفءق وقف إطالق النءبر األخيبر، إن هذا االتفءق 

إنني أحث كال الجءنعين على االمتنءع عن اتخءذ خطوات “أضءف:  ”.تويتبر“كتعهء على موقع 
ازيز وقف إطالق واستفزازات أحءدية الجءنب، وممءبرسة ضعط النفس والسمءح عءلامل الضبروبري لت

 ”.النءبر
 8/6/2021القدس العربي، لندن، 
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سبرائيل اليوم الاعبرية، اليوم األبرعاء ، أن إدابرة البرئيس األميبركي جو عءيدن تضغط ذكبرت صحيفة إ
ععبر حوابر سبري من خالل قنوات دعلومءسية مء عين واشنطن وتل أعيب، من أجل وقف مء أسمته 

ووفًقء للصحيفة، فإن إدابرة عءيدن  في القدس وخءصًة العلدة القديمة ومحيطهء.” االستيطءن اليهودي“
تهدئة األوضءع في المنطقة ومنع أي تصايد يشال األحداث مجدًدا خءصًة وأنه عءت يؤثبر على تبريد 
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واعتعبرت الصحيفة أن هذا هو االختعءبر األول أمءم برئيس الوزبرا  الثءلث  الوضع في المنطقة عأكملهء.
حكومة الجديدة عشبر إلسبرائيل، نفتءلي عينيت، والذي من المقبربر أن يصعح يوم األحد المقعل برئيًسء لل

، ”صفيق“و ” مخز  “ووصفت الصحيفة، المطلب األميبركي عأنه  عاد منحهء الثقة من قعل الكنيست.
 .قدس واالستيطءن اليهودي في القدسويهدف لتقسيم ال

 9/6/2021القدس، القدس، 
 

 بوادر تمرد على نتنياهو في اليمين اإلسرائيليتقرير:  .44
كشفت مصءدبر سيءسية في تل أعيب عن عوادبر تمبرد على برئيس الوزبرا  عنيءمين نتنيءهو، تل أعيب: 

عدأت تظهبر في حزب الليكود وكذلك في عاض أحزاب اليمين، مع تسبريب تصبريحءت ومواقف تدينه 
 وتتهمه عءلفشل واألنءنية.

«. غضب واإلحعءطهنءك كثيبرًا من ال»، وأن «أشعه عثوبرة»ووصف أحد قءدة الحزب مء يدوبر على أنه 
ويشابر قيءديون في حزب الليكود أن حكم حزعهم عءت في خطبر، وهم ال يستوععون عأن يءئيبر لعيد، 

، سيستعدالن نتنيءهو فااًل. وهم «يمينء»، ونفتءلي عنيت، برئيس حزب «يوجد مستقعل»برئيس حزب 
كءن ألحد أن يدلي يتهمون نتنيءهو عءلتصبرف عأنءنية وتبركيز كل الصالحيءت عيديه عحيث لم ياد م

هء نحن خسبرنء الحكم عطبريقة عجيعة. »على لسءن أحد هؤال  القءدة قوله « 13القنءة »عبرأيه. ونقلت 
مقادًا في االنتخءعءت األخيبرة، لكن نتنيءهو فشل في  76فأحزاب اليمين في إسبرائيل حصلت على 

 «.توحيد الماسكبر وأدخلنء في صدامءت مع أقبرب حلفءئنء
يديبر المابركة ضد نتنيءهو عحدة أقل. وأعلن وزيبر الصحة اإلسبرائيلية يولي إدلشتءين، لكن هنءك من 

 أمس، عن برغعته في التنءفس على برئءسة حزب الليكود. 
ونقلت مصءدبر أخبرى عن وزيبر المءلية يسبرائيل كءتس أيضًء نيته المنءفسة على برئءسة الحكومة، علمًء 

 «.حتى ال يخسبر حزعنء السلطة»ستقءلة قعل شهبر عأنه كءن قد نصح نتنيءهو عءال
لكن برئيس االئتالف الحكومي الحءلي ميكي زوهءبر المقبرب من نتنيءهو برفض هذه التقديبرات. وقءل، 

ال يوجد موعد زمني إلجبرا  انتخءعءت تمهيدية في الحزب، وعءلتءلي فإن استعدال عنيءمين نتنيءهو »إنه 
 «.عقى برئيسًء للحزب حتى االنتخءعءت المقعلةفي برئءسة الليكود ليس وابردًا وسي

من جهة ثءنية، يعدو أن الصدمة من خسءبرة الحكم تعدو أقوى في صفوف األحزاب الدينية. ومع أن 
عاض قءدة هذه األحزاب هءجم نتنيءهو واتهمه عءلفشل، إال أن برؤسء  هذه األحزاب عقدوا، أمس، 

وقبربروا تبركيز هجومهم على نفتءلي عنيت « هتوبراةيهدوت »و« شءس»اجتمءعًء لهم ضم نواب كتلتي 
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« ييش عتيد»الذي يتوقع أن يصعح برئيسًء للحكومة اإلسبرائيلية الجديدة عءلتنءوب مع برئيس حزب 
 يءئيبر لعيد، في حءل حصلت على تأييد أغلعية لتنصيعهء يوم األحد المقعل.

عبر، المنشق عن الليكود، غدعون سء« تيكفء حداشء»وحّملوا عنيت شخصيًء وكذلك برئيس حزب 
ووزيبر الصحة « يهدوت هتوبراة»مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة يمينية، عقيءدة نتنيءهو. فقءل برئيس 

ال ينعغي أن تخفي القلنسوة، وعإمكءنك أن تزيلهء، مثل شبريكك »ياقوب ليتسمءن، مخءطعًء عنيت، إنه 
مء نبراه أمءم أعيننء هو »همة الكفبر قءئاًل وألقى على قءدة الحكومة الجديدة ت«. وصديقك يءئيبر لعيد

حكومة يسءبر متطبرفة ضلت الطبريق وفقدت القيم والضميبر. والصعغة اليهودية كلهء في الدولة في 
خطبر. وتبراث إسبرائيل والقيم الدينية وأسس اليهودية ألقي في سلة المهمالت. وجبرى خبرق التهّود، 

توبراة، السعت المقدس، حءئط المعكى، االعتبراف عءلتيءبر أعنء  الييشيفوت )المدابرس الدينية(، عءلم ال
اليهودي اإلصالحي )الذي ال ياتبرف اليهود األبرثوذكس عيهوديته(، كل هذا انتقل إلى أيدي كءبرهي 

 «.الدين، ليعبرمءن وعنيت ولعيد
أن يقءطع هؤال  »إلى « كل متدين حقيقي»موشيه غفني « يهدوت هتوبراة»ودعء برئيس كتلة 

وشّعههم عءليهودي القديم كوبرح الذي وبرد ذكبره في التوبراة عءعتعءبره تمبرد على النعي «. المنحبرفين
 موسى.

هذه الحكومة تعين أن أمبرًا جلاًل قد حصل للشاب »أبريه دبرعي، فقءل إن « شءس»أمء برئيس حزب 
ين عن اليهودي ودولته. دولة إسبرائيل تغيبر وجههء وطعياتهء وهويتهء. وال يدوبر الحديث عن فصل الد

نمء عن اقتالع الدين من الدولة. الحكومة عبرئءسة عنيت ستهدم وتدمبر كل مء حءفظنء  السيءسة فقط، وا 
عءمًء، وحتى في أصاب األوقءت. الحكومة عبرئءسة عنيت ستدمبر السعت المقدس،  73عليه ماًء طوال 

طبر من ذلك أنهء ستمزق التهود، الحءخءمية البرئيسية والكوشيبر )الحالل وفق الشبرياة اليهودية(، واألخ
 «.شاب إسبرائيل إبرعًء وتضطبره إلى الاودة للايش كمء في الشتءت. إنهء حكومة شبريبرين

أعضء  الكنيست الحبريديين لن يالمونء مء هي اليهودية وعءلتأكيد »وبرد عنيت، وهو أيضًء متدين عأن 
 ليس مء هي الصهيونية. 

التوبراة. ليس ثمة مء تقلقون منه. عءلاكس، وكبرئيس للحكومة، سأهتم عءلجمهوبر الحبريدي وعءلم 
أظهبرت السنة األخيبرة أنكم أنتم الذين تدفاون الثمن، عحيءتكم، وعسعب ثقءفة سيءسية من اإلهمءل 

 «.وتفضيل المقبرعين وتخليد المشءكل
أسفت جدًا لسمءع التاءعيبر القءسية التي استخدمهء أعضء  الكنيست غفني ودبرعي »وأضءف 

تاءعيبر ال تضيف احتبرامًء إليهم وتاكس فقدان التاقل. وقعل سنة فقط، عندمء تشكلت  وليتسمءن. وهذه
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حكومة الوحدة الحءلية، عقي يمينء خءبرجهء، وجلس الحبريديون فيهء. ولم تبروني أدعو غفني إلى إزالة 
 «.القلنسوة. وكءنت الحكومة، ولم نكن جز ًا منهء، والشمس أشبرقت في الصعءح

 9/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

نهاء االستعمار االستيطاني اليهودي اإلسرائيلي .45  التعاون والثورة: الفلسطينيون وا 
 جوزيف مساد
في أعقءب الهجمءت التي شنهء جيش وشبرطة المستوطنة االستامءبرية اإلسبرائيلية األخيبرة على الشاب 
الفلسطيني داخل إسبرائيل، وفي الضفة الغبرعية، عمء في ذلك القدس، وفي قطءع غزة، أثءبر صمود 

لق برعءة المقءومة الفلسطينية وبردهء على عنف المستامبرين اليهود المدججين عأعتى أنواع األسلحة ق
إسبرائيل اإلمعبريءليين. ودب الذعبر في أوصءل الواليءت المتحدة، وحلفءئهء اإلمعبريءليين في االتحءد 
األوبروعي والمملكة المتحدة، وعمالئهء الابرب، الذين سءبرعوا لامل مء يمكن لضمءن وضاية إسبرائيل 

صل الانصبري )األعءبرتءيد( الذي كمستامبرة استيطءنية تكبرس الفوقية الابرقية والدينية اليهودية ونظءم الف
 تمءبرسه على الشاب الفلسطيني.

في هذا السيءق، قءمت إدابرة البرئيس األمبريكي عءيدن في مساًى إلثعءت تفوقهء على إدابرتي تبرامب 
وأوعءمء في الوال  إلسبرائيل، ععذل أقصى مء يمكنهء من جهود عمء فيهء منع اعتمءد أبرعاة قبرابرات 

مم المتحدة تدين إسبرائيل، ممء أثءبر حفيظة حتى قيءدة االتحءد األوبروعي لمجلس األمن التءعع لأل
الموالية إلسبرائيل عشكل متاصب، لشاوبرهء عأن سيءسة عءيدن تجءه إسبرائيل ال تختلف عن سيءسة 

 تبرامب.
فقد كشفت صحيفة يدياوت أحبرونوت اإلسبرائيلية، أنه عنءً  على طلب القءدة اإلسبرائيليين 

ءيدن على الفوبر في إجبرا  اتصءالت مع حلفء  الواليءت المتحدة في مصبر المصدومين، شبرع ع
واألبردن وقطبر، لكي يفالوا كل مء يمكنهم لكعح جمءح المقءومة الفلسطينية قعل تفءقم الضغط الدولي 
المطءلب عتفكيك الطعياة الانصبرية إلسبرائيل، ولضمءن سالمة المستامبرين اليهود، األمبر الذي لم 

 لبردع اإلسبرائيلي ضمءنه.ياد عمقدوبر ا
وهذا أمبر مهم ألن خعبرا  مفوضين من األمم المتحدة أصدبروا تقبريبرًا من خالل منظمة اإلسكوا في 

، يؤكد على أن المستامبرة االستيطءنية اليهودية هي دولة فصل عنصبري تكبرس الفوقية 2017عءم 
لية واألمبريكية مؤخبرًا، وهو مء اليهودية، وهو مء أجمات عليه أيضء مجموعءت حقوق اإلنسءن اإلسبرائي

يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط لتفكيك أسس المستامبرة االستيطءنية اليهودية. وممء زاد من 
خطوبرة الموقف إعبراب وزيبر خءبرجية فبرنسء، الموالية عشدة إلسبرائيل، عن قلقه من أن إسبرائيل مابرضة 
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ذلك، قءمت السلطءت في الواليءت  لخطبر أن تصعح نظءم "فصل عنصبري طويل األمد". وفي غضون
 المتحدة وفبرنسء وألمءنيء عقمع االحتجءجءت المنءهضة إلسبرائيل، حيث حظبرهء الفبرنسيون تمءمًء.

الحل القديم الجديد الذي قدمته الواليءت المتحدة وحلفءؤهء األوبروعيون والابرب هو حل الدولتين، والذي 
يهودية محكومة عنظءم فصل عنصبري، في حين من شأنه أن يحءفظ على إسبرائيل كدولة عنصبرية 

سيسمح عإقءمة دولة فلسطينية وهمية على طبريقة أوطءن العءنتوستءن في ظل نظءم الفصل الانصبري 
 في جنوب إفبريقيء.

في ضو  األدا  الاسكبري للمقءومة الفلسطينية في غزة، أعدى االتحءد األوبروعي برغعته عدعوة حمءس 
نت ستتصءلح مع السلطة الفلسطينية، األمبر الذي قد يشيبر لدى االتحءد إلى طءولة المفءوضءت إذا كء

األوبروعي عأن حمءس تقعل اتفءقيءت أوسلو، مء يانيه التزام حمءس عءالعتبراف عحق إسبرائيل في أن 
تكون دولة عنصبرية يهودية يحكمهء نظءم الفصل الانصبري، كمء فالت منظمة التحبريبر الفلسطينية 

ءيدن في عيءنه دعمًء إلسبرائيل على أنه "مء لم تقل المنطقة عشكل ال لعس فيه في أوسلو. وقد أصبر ع
 إنهء تاتبرف عحق إسبرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة، فلن يكون هنءك سالم".

برغءمه على  وليست هذه حيلة إمعبريءلية جديدة، فقد كءنت سيءسة إخضءع الشاب الفلسطيني وا 
ود األوبروعيين في سلعهم وطنهم هو الشبرط المبركزي منذ أن احتلت االعتبراف عحق المستامبرين اليه

. في ذلك 1917عبريطءنيء )البراعي البرئيس لالستامءبر اليهودي األوبروعي( فلسطين في أواخبر عءم 
الوقت، كءن برد الفال الفلسطيني على االستامءبر العبريطءني واالستامءبر االستيطءني اليهودي عدائيًء 

ءنيين للشبروع، كمء فالوا في عقية محميءتهم االستامءبرية، في اتعءع سيءسة فبرق عشدة، ممء دفع العبريط
 تسد من جهة وسيءسة احتوا  النخب من جهة أخبرى.

تنءفست النخب الفلسطينية في زمن االنتداب العبريطءني، شأنهء في ذلك شأن نظبرائهء في المستامبرات 
اءلم، عمء في ذلك الدول الابرعية المجءوبرة، والمحميءت االستامءبرية العبريطءنية في جميع أنحء  ال

لكسب تأييد العبريطءنيين على أمل إقنءعهم عءلوقوف ماهء ضد االستامءبر الصهيوني. وقد قءمت 
عتأسيس عدة هيئءت تمثيلية للتفءوض نيءعة عن المصءلح الفلسطينية، والتي برفضت الحكومة 

وكءن أعبرزهء "اللجنة التنفيذية الابرعية" التي االستامءبرية العبريطءنية االعتبراف عأن لهء أي شبرعية، 
 .1920انتخعهء المؤتمبر الابرعي الفلسطيني في عءم 

برفض المستامبرون العبريطءنيون االعتبراف عأي لجنة تمثيلية من هذا القعيل، مء لم تاتبرف عدوبرهء 
تداب، عءلهدف البرئيس لالنتداب االستامءبري العبريطءني على فلسطين، وهو كمء نص عليه صك االن

 االستيطءني اليهودي األوبروعي للعالد، وهو مء برفضه الفلسطينيون عشدة. -تسهيل االستامءبر
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وكبرد فال على وضاهم االستامءبري تحت نيبر االنتداب العبريطءني، انقسم الفلسطينيون إلى ثالث 
مجموعءت برئيسية هي: مجموعة من النخعة من أصحءب األبراضي والتجءبر الذين خدموا الدولة 

اثمءنية، والذين ساوا للمفءوضءت وعدم الصدام مع العبريطءنيين وقءموا عءحتوا  االحتجءجءت الشاعية ال
الفلسطينية ضد العبريطءنيين والصهءينة كجز  من توجههم غيبر الصدامي للحفءظ على مصءلحهم 
 الطعقية؛ مجموعة ثءنية أصغبر من أصحءب األبراضي والتجءبر الفلسطينيين الذين تاءونوا عشكل
معءشبر مع العبريطءنيين والصهءينة وقعلوا البرشءوى من كليهمء، وأصعحوا عمال  لهم لإلضبرابر عمصءلح 
الشاب الفلسطيني من أجل مكءسب شخصية وجهوية؛ أمء المجموعة الثءلثة فقد تألفت من جمءهيبر 

ي الشاب الفلسطيني، ال سيمء الفالحون، ولكن أيضًء المثقفون المبرتعطون عحزب االستقالل ف
الثالثينيءت، الذين اختءبروا مقءومة العبريطءنيين والصهءينة قعل وعاد االحتالل العبريطءني على عكس 

 النخب المتاءونة أو الخءئنة.
سءعد قءئد الفلسطينيين الماين من قعل العبريطءنيين الحءج أمين الحسيني، ونخعة من أتعءعه 

، عندمء لم 1935الاشبرينيءت حتى عءم  العبريطءنيين، في إخضءع المقءومة الفلسطينية من أوائل
ياودوا قءدبرين على احتوا  ثوبرة الفالحين الفلسطينيين الهءئلة التي استمبرت ثالث سنوات، إلى أن 

. ولم يكن أمءم الحسيني 1939تمكن العبريطءنيون والصهءينة من تقويضهء ععبر قمع وحشي في عءم 
ن كء ن متبرددًا في العداية، وعءلتءلي لم ياد البرجل أي خيءبر في نهءية المطءف سوى دعم الثوبرة، وا 

المنءسب للعبريطءنيين الذين عزلوه من منصعه كمفتي فلسطين األكعبر، وهو منصب اختبرعه 
خصيصًء له، مء منحه سلطة غيبر مسعوقة على كءفة األموبر الدينية )عمء  1921العبريطءنيون في عءم 

القضءة(، والتي لم تكن قءئمة قعل عد  االستامءبر في ذلك الشؤون المءلية واألوقءف الدينية وتايين 
العبريطءني )كءن لفلسطين الاديد من المفتين، عمء في ذلك المنصب المبرموق لـمفتي القدس لكن لم 
يكن هنءلك مفتي أكعبر أو أصغبر لفلسطين ككل(. وقد فبر الحسيني من العالد هبرعء من االعتقءل 

 والمالحقة العبريطءنية.
تامبرات العبريطءنية العحث ععثًء عن قيءدة فلسطينية أكثبر "اعتدااًل" على استاداد واصلت وزابرة المس

لخيءنة شاعهء، وقءدبرة على إقنءع الجمءهيبر عأن خيءنتهء هي في الواقع دفءعًء عن فلسطين 
والفلسطينيين. هل ثمة استبراتيجية أفضل من الاثوبر على فلسطينيين يقومون عمسءعدة القوات 

ستوطنين الصهءينة في قتل أعنء  جلدتهم المقءومين وقمع ثوبرتهم على االستامءبر، العبريطءنية والم
والزعم عأن هذه الخيءنة التي يقومون عهء ليست إال دفءعًء عن فلسطين والشاب الفلسطيني )وقد كءنت 
هذه االستبراتيجية قد استخدمت عنجءح عءهبر في المستامبرات العبريطءنية األخبرى، عمء في ذلك في 



 
 
 
 

 

 28 ص             5553 الادد:             6/9/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

د الابرعية التي خضات للحكم العبريطءني(؟ نجح العبريطءنيون في الاثوبر على هؤال  المتاءونين، العال
 ولكنهم لم ينجحوا في إكسءعهم الشبرعية في نظبر الشاب الفلسطيني الذي اعتعبرهم خونة.

، قوة مبرتزقة فلسطينية أطلقوا عليهء اسم "فصءئل السالم" 1938نظم العبريطءنيون لهذه الغءية في عءم 
أو كمء أسمءهء السءخبرون عـ"عصءعءت السالم"، والتي تم تمويلهء وتدبريعهء من قعل العبريطءنيين وحتى 
الصهءينة، لكنهء تألفت من متاءونين فلسطينيين شبرعوا في مسءعدة الجيش العبريطءني وفبرق الموت 

لبرعب في المجتمع اليهودية )وكءن اسم هذه الفبرق البرسمي "فبرق الليل الخءصة"( في قتل الثوابر وعث ا
الفلسطيني. لسو  حظ العبريطءنيين، قءم الفلسطينيون عءغتيءل المتاءونين الفلسطينيين البرئيسين، فخبري 

، عقءعًء على 1943و 1941النشءشيعي وفخبري ععد الهءدي، اللذين تبرأسء "فصءئل السالم" في عءمي 
لسطينيين للمشءبركة في قتل خيءنتهمء. لكن، وعلى البرغم من ذلك، كءنت هذه سءعقة في تجنيد ف

شاعهم، وهو مء قءم عه العبريطءنيون في مستامبراتهم األخبرى في آسيء وأفبريقيء، عمء في ذلك في الدول 
الابرعية، عنفس الفاءلية. عالوة على ذلك، استدعى العبريطءنيون قءدة الدول الابرعية المجءوبرة لممءبرسة 

 الضغوطءت على الفلسطينيين لوقف ثوبرتهم.
االستامءبرية اليهودية متاءونين فلسطينيين )ال سيمء مخءتيبر  -م إسبرائيل، جندت المستوطنةعاد قيء

القبرى(، لكنهء فشلت في إكسءعهم الشبرعية في عيون سكءنهء الفلسطينيين األسبرى. وعاد احتاللهء 
ءسة للضفة الغبرعية وقطءع غزة، حءولت مبرة أخبرى تجنيد المزيد من المتاءونين من خالل انتخءعءت برئ

 ، لكنهء فشلت مبرة أخبرى.1981، أو مشبروع برواعط القبرى في عءم 1976و 1972العلدية في 
لكن جهود إسبرائيل وبرعءتهء اإلمعبريءليين أثمبرت أخيبرًا في أواخبر الثمءنينيءت. في ذلك الوقت، طبرحت 

ي إسبرائيل وبرعءتهء الغبرعيون )كمء كءن االنتداب العبريطءني قد طبرح على اللجنة التنفيذية ف
الاشبرينيءت( على منظمة التحبريبر الفلسطينية، التي كءنت قد اكتسعت شبرعية دولية كممثل شبرعي 
سبرائيل، قعول حق إسبرائيل في أن  وحيد للشاب الفلسطيني منذ أوائل السعاينيءت عءستثنء  الغبرب وا 
 تكون دولة فصل عنصبري تكبرس الفوقية الابرقية اليهودية، مقءعل االعتبراف عمنظمة التحبريبر

 الفلسطينية.
وعخالف النخعة الفلسطينية في عشبرينيءت وثالثينيءت القبرن المءضي التي برفضت هذه الشبروط، قعلت 
قيءدة عبرفءت عءلصفقة، وحولت نفسهء إلى سلطة متاءونة مع إسبرائيل ومنفذ سيءسءتهء في الفصل 

ية، التي تم إنشءؤهء االستيطءني. وعذلك شبرعت السلطة الفلسطين -الانصبري وسيءسءتهء في االستامءبر
عموجب اتفءقية أوسلو، على الفوبر في تشكيل قواتهء األمنية، المدبرعة والممولة من قعل األمبريكيين 

ضد  1938واألوبروعيين، لمهءجمة الفلسطينيين المقءومين، تمءمًء كمء فالت "فصءئل السالم" عءم 
 الثوابر الفلسطينيين.
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 13هو إطالق النءبر على  1994ين الثءني/ نوفمعبر كءن أول عمل لقوات عبرفءت األمنية في تشبر 
فلسطيني في غزة، عقءعء لهم على االحتجءج على تاءونهء  200مدنيًء فلسطينيًء أبردتهم قتلى وجبرح 

الخيءني، وكءن ذلك عمثءعة عبرض افتتءحي لمء سيليه من قمع السلطة للشاب الفلسطيني منذ ذلك 
 الحين.

إن الهلع الذي أصءب سلطءت الواليءت المتحدة وأوبروعء واألنظمة الاميلة الابرعية والسلطة الفلسطينية 
عاد أدا  المقءومة الفلسطينية العطولي األخيبر؛ هو نتيجة الخسءبرة الكعيبرة التي منيت عهء المكءنة 

قءمت أثنء هء عءلمسءعدة  الدولية للسلطة الفلسطينية، والتي تم تهميشهء خالل االنتفءضة األخيبرة، عل
في قمع االنتفءضة. فقد أصدبر محمود ععءس أوامبر عإخمءد كل أشكءل الدعم لحمءس والمقءومة في 

 الضفة الغبرعية خالل االنتفءضة حمءية إلسبرائيل.
وفي حين أن السلطة الفلسطينية كءنت قد فقدت شبرعيتهء القءنونية كهيئة غيبر منتخعة منذ عءم 

، فإن زعمهء البرسمي عأن قماهء للمقءومة 2009برعيته االنتخءعية في عءم ، وفقد ععءس ش2007
االستيطءني هو من أجل الدفءع عن فلسطين والفلسطينيين ضد  -الفلسطينية ضد االستامءبر

 االستامءبر لم ياد مقناء على الصايد الدولي، حتى عند برعءتهء.
الفلسطينية كأداة لالستسالم الفلسطيني. لذلك، كءن ال عد من اتخءذ إجبرا ات سبرياة إلنقءذ السلطة 

وقد تم تجنيد مصبر واألبردن وقطبر )كمء حصل خالل الثوبرة الفلسطينية في الثالثينيءت( على الفوبر 
لمسءعدة الواليءت المتحدة على إنقءذ نظءم التفوق الابرقي اليهودي والفصل الانصبري اإلسبرائيلي من 

خ األموال في خزائن السلطة الفلسطينية، من أجل إعءدة المقءومة الفلسطينية المستمبرة، عن طبريق ض
إعمءبر غزة كمء يزعمون. في غضون ذلك، عبرض االتحءد األوبروعي على حبركة حمءس إمكءنية 
دعوتهء إلى طءولة المفءوضءت شبريطة أن تتصءلح مع السلطة الفلسطينية، األمبر الذي من شأنه أن 

تكون دولة يهودية عنصبرية ودولة فصل عنصبري،  يشيبر إلى أن حمءس تاتبرف عحق إسبرائيل في أن
وهو أمبر ياتعبره االتحءد األوبروعي مقدسًء ويتمءشى مع "القيم" الفالية لالتحءد األوبروعي المتمثلة في 

 الانصبرية ضد الابرب والمسلمين وتفوق العيض.
تحءد األوبروعي لكن كل هذه االستبراتيجيءت قديمة وقد أكل الدهبر عليهء وشبرب، والواليءت المتحدة واال

سبرائيل يابرفون ذلك جيدًا. فال يهدف خطءب حل الدولتين، واستاءدة شبرعية السلطة  والحلفء  الابرب وا 
الفلسطينية، واألمل في إمكءنية تشكيل حكومة إسبرائيلية جديدة من شأنهء أن تحءفظ على طعياة 

مقبراطية"، إلى إنقءذ إسبرائيل كدولة عنصبرية يهودية تصبر على أن تسميهء عـ"دولة يهودية ودي
الفلسطينيين من الحءلة االستامءبرية التي يخضاون لهء، عل لتمديد الوضع البراهن إلى أجل غيبر 
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مسمى، عينمء يستمبر االستامءبر االستيطءني اليهودي دون عوائق، وهو عءلضعط مء كءنت قد حققته 
 اتفءقيءت أوسلو.

الحبرب الاءلمية األولى لتايين متاءونين  لقد حققت المحءوالت االستامءبرية المعكبرة منذ نهءية
فلسطينيين خونة كقءدة للشاب الفلسطيني عأمبر من اإلمعبريءلية الغبرعية واالستامءبر االستيطءني 
اليهودي، نجءحًء مؤقتًء وجزئيًء لكنهء دائمًء مء فشلت في إضفء  شبرعية عءلمية دائمة إلسبرائيل. السذج 

الستبراتيجية سيحعط الثوبرة الفلسطينية الضخمة القءدمة ضد فقط هم من يؤمنون عأن استمبرابر هذه ا
االستامءبر، والتي تم اإلعالن عن أهدافهء اآلن للاءلم عأسبره: أال وهي التفكيك الكءمل للفوقية الابرقية 
اليهودية، والتقويض الكءمل لالستامءبر االستيطءني اليهودي ونظءم الفصل الانصبري اإلسبرائيلي من 

 النهبر إلى العحبر.
 8/6/2021، "21موقع "عربي 

 
 الرأي العام العالمي يتحول تجاه فلسطين .46

 محمد عءيش
 

ثمة الاديد من األسعءب وبرا  التحول الكعيبر في البرأي الاءم الاءلمي تجءه القضية الفلسطينية، وهو 
تحول شءهده الجميع عوضوح خالل األحداث األخيبرة، حيث كءنت التظءهبرات الشاعية المسءندة 

لغبرعية ت سجل أضاءف الذين تضءمنوا في الشءبرع للفلسطينيين، والمنددة عءالحتالل في الاواصم ا
الابرعي، كمء أن السيءسيين والعبرلمءنيين والنقءعيين والنءشطين األجءنب كءنوا أكثبر حمءسًء من نظبرائهم 

 الابرب في التفءعل مع مء يجبري في األبراضي الفلسطينية المحتلة.
التاءمل ماهء واستغاللهء لصءلح لكنَّ المهم في هذه الظءهبرة، أنهء توجب على الفلسطينيين حسن 

قضيتهم، والتحبرك لتبرجمة هذا البرأي الاءم الشاعي إلى مواقف برسمية مسءندة، تنتج عن الدول الكعبرى 
المهمة في السيءسة الدولية، وهذا الواجب يتحتم القيءم عه من قعل كل الفلسطينيين وليس عاضهم، أي 

فة، وماهء منظمة التحبريبر والسلطة الفلسطينية أنه واجب مشتبرك تتحمله الفصءئل الفلسطينية كء
 والسفءبرات والعاثءت الدعلومءسية الموجودة في الاواصم الغبرعية.

المسيبرات في الشءبرع وحمالت التضءمن الشاعية في الدول الغبرعية كءنت الفتة هذه المبرة، ومء يجب 
عءجلة على عدوان االحتالل، أن نفاله، فلسطينيين وعبرعًء، هو تحويل هذا البرأي الاءم من بردة فال 

إلى مواقف سيءسية مستدامة ت نءصبر الفلسطينيين، وتؤيد قضيتهم وتقدم لهم الدعم، سوا  على 
المستوى السيءسي أو حتى المءدي، عمء في ذلك عمليءت إعءدة اإلعمءبر، وتقديم الماونءت والبرعءية 
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تحول في البرأي الاءم الاءلمي يتوجب أواًل الطعية واإلنسءنية لسكءن المنءطق المحتلة. والستثمءبر هذا ال
تحديد أسعءعه والماطيءت التي أدت إليه، وهي عوامل برعمء تكون األهم حءليًء عند دبراسة هذه الظءهبرة، 

 وي مكن إيجءزهء في التءلي:
أواًل: األحداث األخيبرة عدأت عادوان إسبرائيلي عسكبري على المسجد األقصى، وهو عيت ععءدة، 

آمنًء عموجب المواثيق واألعبراف والقوانين كءفة في الاءلم، وهو مء جال البرواية  يتوجب أن يظل
اإلسبرائيلية الكءذعة مفضوحة ومكشوفة، وال تنطلي على أي عءقل، فضاًل عن أن المسجد األقصى 
عشكل خءص مدبرج على قوائم التبراث الاءلمي، وهو مكءن أثبري ياود تءبريخه إلى مئءت السنين 

ي مكن ألي غبرعي أن يتقعل فكبرة مداهمته من قعل جنود مدججين عءلسالح، ولذلك فإن المءضية، وال 
على الفلسطينيين أن يفهموا أن القضية التي يكون الحبرم  القدسي موضوعهء ومبركزهء ال ي مكن إال أن 

 يتاءطف ماهء النءس في مختلف أنحء  الاءلم، سوا  كءنوا من المسلمين أم من غيبرهم.
ثءنيًء: قضية حي الشيخ جبراح لاعت دوبرًا مهمًء في تكوين البرأي الاءم الاءلمي وتحوله، فءلحي يقع في 

ياتعبرهء فلسطينية، وال يجوز الشطبر الشبرقي من القدس المحتلة، وهذه منءطق مء زال الاءلم عأكمله 
لالحتالل تهويدهء، وال االستيال  عليهء، كمء أنهء أبراض  محتلة عموجب قبرابرات مجلس األمن والجماية 
الاءمة لألمم المتحدة، ولذلك فقد زابر القنصل العبريطءني ذلك الحي، وأدلى عتصبريح مسءند 

عءلاءئالت المهددة عءلتهجيبر من قعل قوات  قنصال أوبروعيًء الحي، والتقوا 20للفلسطينيين، وعاده زابر 
 االحتالل.

ثءلثًء: في دول أوبروعء والواليءت المتحدة وغيبرهء من عواصم الدول الكعبرى، لاعت الجءليءت الابرعية 
دوبرًا مهمًء في شبرح القضية الفلسطينية، سوا  خالل المواجهة األخيبرة، أو خالل السنوات المءضية 

والت التي شهدتهء هذه الجءليءت، التي أصعحت أكثبر التحءمًء وتأثيبرًا في عشكل عءم، وذلك عفضل التح
المجتماءت والدول التي تايش فيهء. وهذا لمسنءه عشكل واضح وجلي في الظهوبر المتكبربر والمميز 
لسفيبر فلسطين لدى عبريطءنيء الدكتوبر حسءم زملط، الذي استطءع أن يشبرح عءإلنكليزية مء يجبري في 

ينية للجمهوبر العبريطءني، وععبر أكثبر من قنءة، وعنجءح غيبر مسعوق. كمء ي سجل األبراضي الفلسط
في عبريطءنيء، وحبركة « أصدقء  األقصى»أيضًء الكثيبر من الفضل للمنظمءت المسءندة مثل جماية 

التضءمن وحبركة المقءطاة، وغيبرهء من المنظمءت المجتماية والشاعية التي لم تكن موجودة في 
 السءعق.
« االعالم الجديد»تبراجع تأثيبر اإلعالم التقليدي الموالي إلسبرائيل في الدول الغبرعية، لصءلح براعاًء: 

وشعكءت التواصل االجتمءعي، التي استطءعت أن ت عبرز البرواية الفلسطينية، وكشفت زيف االحتالل، 
وكذب البروايءت التي يبروجهء لمء يجبري، حيث شءهد البرأي الاءم الغبرعي استهداف المسءجد 
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المستشفيءت والصحءفيين واألطفءل والعنءيءت المدنية، التي يستحيل عقاًل أن تكون مقبرات لمسلحين و 
 أو مقءتلين، فضاًل عن استحءلة أن تكون قواعد إلطالق الصوابريخ.

الخالصة التي يجب أن يفهمهء الفلسطينيون اليوم هي، أن ثمة تحوال استبراتيجيء عءلغ األهمية في 
مي، والغبرعي على وجه الخصوص، في مء يتالق عقضيتهم ونضءلهم ضد االحتالل، البرأي الاءم الاءل

والمسيبرات التءبريخية غيبر المسعوقة التي شهدتهء شوابرع لندن ونيويوبرك وواشنطن وديتبرويت وعبروكسل 
وغيبرهء، كءنت تاعيبرًا عن موقف عءلمي جديد. وكل مء على الفلسطينيين اليوم فاله هو التحبرك من 

ءبر هذا التحول، وذلك ععبر عالقءت دولية نشيطة، ويجب على السفءبرات الفلسطينية أجل استثم
 ومنظمة التحبريبر والفصءئل عمء فيهء حبركة حمءس أن تتولى هذه المهمة عشكل جمءعي مشتبرك.

 8/6/2021القدس العربي، لندن، 
 

 على إسرائيل االبتعاد عن أي تسوية مع حماس في غزة .47
 دان شيفتن
اإلحعءط مفهوم. ومن سلم عأن ليس لغزة حل عسكبري، يتعنى اآلن وْهم التسوية عايدة المدى. فعدونهء 

في الجوالت السءعقة. ولكن ” لم نحقق شيئءً “وظءهبرًا ” نحتءج إلى أن نقءتل مبرابرًا من أجل األموبر ذاتهء“
ط في غزة: ليس لطيفًء، ال االستنتءج أننء لم نحقق شيئًء مغلوطًء من أسءسه. مبرغوب أن ناتءد اإلحعء

عأس. في المئة سنة األخيبرة عنيت دولة قوية ومزدهبرة في ظل بردع عءلقوة ومواجهءت متواتبرة مع 
أعدائنء. عند الحءجة، قد نواصل هكذا، في ظبروف أفضل عكثيبر، في المئة سنة القءدمة أيضًء. 

 والاقل يقول إنه الظبروف ستتحسن في أثنءئهء.
مءمهم على خطبر جسيم، مدعوون لالعتاءد عن الموعئة الغزية وفحص التهديد من يبريدون تبركيز اهت

اإليبراني. ويمكن ماه أيضًء التصدي عنجءح، ولكن التحدي أكعبر عال قيءس. أمء األوهءم عن التسوية 
في الجنوب فال تسءعد الصبراع في الشمءل. في غزة يجب أن نضبرب ونبردع، وقد نخلط وسءئل 

يوجد سعب معدئي لمنع اآلمءل عقيءدة أوبروعية وأمبريكية، ولكن يجب االمتنءع اقتصءدية محدودة وال 
من تبركيء وقطبر. عتاعيبر ” اإلخوان المسلمين“عن التشدد عمعءدبرة إسبرائيلية وبرفض البرعءية الخطيبرة من 

آخبر: كشبرط مسعق، يجب على البردع عءلقوة أن يجتءز برفاًء للمستوى. ويمكن السمءح عجزبرة صغيبرة 
 ب الاصء الغليظة.إلى جءن

لو كءن هنءك أمل في إعاءد حمءس عن الانف، لثمة منطق في معءدبرة إعمءبر أكثبر شمولية وجذبرية. 
غيبر أن الصبراع الانيف لتصفية الدولة اليهودية هو لعءب هوية المنظمة ومؤيديهء الكثيبرين. ليس 

ين أخذوا ماظم متطبرف“سوى الجءهل الذي يصبر على خداع نفسه يفتبرض عأن الحديث يدوبر عن 
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في المجتمع اإليبراني نواة كعيبرة لحجة كهذه، أمء في غزة، وعقدبر كعيبر حتى في ”. أعنء  شاعهم برهءئن
الضفة، ليس لهء أسءس. فليس صدفة أن هنءك مصلحة لحمءس في االنتخءعءت، ألنهء كءنت ستفوز 

ت الدوالبرات، التي كءن هي مضمون الحيءة المشوه لهذا المجتمع الانيف. مليءبرا” المقءومة“فيهء. 
لى مستقعل أفضل ألعنءئهم، استثمبرهء برجءل حمءس في الصوابريخ  يمكنهء أن تؤدي إلى ازدهءبر غزة وا 
وعءألنفءق، ولم يكلفوا أنفسهم حتى عنء  إخبراج أعنءئهم من المجءبري عحفبر قنوات تصبريف، وثمة مئءت 

. هكذا يعدو مجتمع يستمد برضء من آالف الاءطلين عن الامل لديهم متفبرغون ويابرفون كيف يحفبرون
قدبرته على إيالم اليهود وحبرق حقولهم عداًل من استاداده لعنء  مستقعل أفضل ألعنءئه. هذا نمط 

وهمية ” انتصءبرات”سنة األخيبرة. ولم يسعق أن احتفلوا عإنجءز عنء ، عل عـ 16سلوكهم السيءدي في الـ 
 عاد كل خبراب جلعوه على أنفسهم.

تسلم إسبرائيل عتاءظم قوة حمءس. فحمءس ستسمح عتهدئة مؤقتة كي تايد عنء  قوة  لم ياد يمكن أن
فتءكة تستخدمهء وقت الحبرب في الجعهة الشمءلية وبرعمء في الضفة. وينعغي ويمكن أن نفبرض عليهء 

 عءستاداداتهء الاسكبرية –عءلتوقيت الذي تختءبره  –تغييبرًا جذبريًء لقواعد اللاب تمس إسبرائيل في أثنءئهء
وعزعمءئهء، دون انتظءبر االستفزاز. سيصبرخ االتحءد األوبروعي، وستابرب إدابرة عءيدن عن االستيء  
وبرعمء تسمح عخطوات ضءبرة في األمم المتحدة، ولكن الكلفة محتملة، والمنفاة االستبراتيجية حيوية. 

هي التي تؤكد مبرغوب أن يطبرح الموضوع في العحث عن استاداد اإلدابرة لتازيز إيبران دبرامءتيكيًء، و 
 خطبر المواجهة في الشمءل وتجال تاءظم قوة حمءس أكثبر خطوبرة.

يمكن إلسبرائيل أن تفبرض على حمءس تالقًء عميقًء عمصبر التي تفهم أخطءبرهء، محبربرة من أوهءم 
عصوابريخ تصل إلى ” اإلخوان المسلمين“غبرعية عن تطلاهء لتحسين جودة الحيءة والخوف من تسلح 

ن  مثل المءل القطبري، والتعبرع التبركي، والامءل الغزيين في  –اقتصءدية أخبرى ” حلوالً “عمق مصبر. وا 
 تلحق ضبربرًا استبراتيجيًء متبراكمًء. –إسبرائيل 

لاعة معلغهء “تجبري عين إسبرائيل والجهءت الماتدلة في المنطقة وعين حمءس واإلخوان المسلمين 
واحدة، في غزة، يسيطبر فيهء تزمت إسالمي عبرعية ” دولة“مء هو خيبر لهم، شبر لهء. هنءك ”. الصفبر

برهءعي وسءئب. مبرغوب إلسبرائيل ومصبر واألبردن والساودية وحتى للسلطة  براديكءلي وعنيف وا 
الفلسطينية إظهءبر فشل هذا الخيءبر وعؤسه وضءئقته، وواشنطن وعبروكسل لن توّدعء أوهءم اإلعمءبر، 

 أمء إسبرائيل فيجب أن تنظبر فيه مبرة أخبرى.
 8/6/2021وم إسرائيل الي

 8/6/2021القدس العربي، لندن، 
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