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 مصر طلب  من المقاومة الهدوء ..كل  السيناريوا  حاةرة": غرفة العمليا  الم تركة" .1
، فإن «األخبار»بحسب مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة تحّدث إلى غزة: 

صدر أن لفصائل تتابع ما يجري في مدينة القدس، وُتجري تقييمًا متواصاًل لألوضاع. وأكد الما
المقاومة لن تتوانى عن مواجهة أّي محاولة من ِقَبل االحتالل لكسر المعادلة التي تّم رسمها خالل 

 ، مشيرًا إلى أن مختلف السيناريوات مطروحة على الطاولة لدى قيادة«سيف القدس»عركة م
أيار الماضي نفسه، موضحًا أن اتخاذ القرار سيكون بناًء على  11المقاومة، بما فيها تكرار سيناريو 

نية، ، من مصادر فلسطي«األخبار»المعطيات والتقييمات الواردة من المدينة المقدسة. كذلك، علمت 
المضاّدة الستمرار  أن اتفاقًا تّم بين فصائل المقاومة، خالل األيام الماضية، على تصعيد الخطوات

قطاع عبر مواصلة إغالق العدو، بعد المواجهة األخيرة، في تشديد الحصار المفروض على ال
 دينة القدس..المعابر، في محاولة لكسر المعادلة التي استطاعت المقاومة إعالءها في ما يتعّلق بم

ء، واعدًة بمباحثات في هذا الوقت، طلبت السلطات المصرية من المقاومة المحافظة على الهدو 
ع المقبل، خصوصًا في ظّل ما يبدو أنها رغبة واتصاالت سُتجرى مع حكومة العدو الوليدة، األسبو 

فلسطينية، أن ، من مصادر «األخبار»األخيرة في إدامة الهدوء في بداية عهدها. كذلك، علمت 
مباحثات صفقة تبادل أنها بصدد البدء بجولة جديدة من « حماس»السلطات المصرية أبلغت حركة 
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العمل على إعادة الجنود األسرى األسرى، في ضوء تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينت، ب
 في قطاع غزة.

 15/6/2021، خبار، بيرو األ
 

 أشتية: توجد حاجة ملحة الستبدال آلية اإلعمار السابقة .2
د حاجة ملحة الستبدال اآللية السابقة رام هللا: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه توج

ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا  ة، بأخرى من شأنها التسريع ببناءإلعادة إعمار قطاع غز 
غزة تحتاج إلى جانب إعادة »وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية،  بيوتهم.

 «. ار وتمكين قاعدتها اإلنتاجية من العملاإلعمار، إنعاش اقتصادها من خالل رفع الحص
 15/6/2021، ال رق األوسط، لندن

 
 مل على تكريس االنقسام بتعينها رئيسا جديدا إلدارة "العمل الحكومي"مجدالني: حماس تع .3

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، إن حماس تعمل على تكريس  :رام هللا
بعقلية االنقالب من خالل تعيين رئيس جديد إلدارة "العمل الحكومي" في قطاع االنقسام بتمسكها 

وحمل مجدالني في حديث إلذاعة صوت فلسطين، االثنين، حماس المسؤولية الكاملة عن  غزة.
وأضاف مجدالني ان  الحوار الفلسطيني األخيرة والجهود المصرية إلنهاء االنقسام. فشال جولةإ

ظمة التحرير، مؤكدا أن عقد حماس ات تكون من االحتالل وعليه وليس من مناإلنجازات واالنتصار 
وضح مجدالني بان حماس تقيم نظاما أو  ما يسمى بالتشريعي اجراء غير شرعي وغير قانوني.

 في قطاع غزة وتفرض حكومة ومجلسا تشريعيا يعيدنا الى نقطة الصفر. سياسيا موازيا 
 14/6/2021، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطي

 
 الفلسطينية: مسيرة األعالم تهديد مباشر للجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا" الخارجية" .4

األعالم التي ينوي اليمين المتطرف تنظيمها يوم قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مسيرة : رام هللا
تهديد مباشر للجهود المبذولة لوقف العدوان على غد في شوارع القدس المحتلة بما فيها البلدة القديمة 

وحذرت الوزارة في بيان االثنين، من مغبة اجراء هذه المسيرة االستفزازية ومخاطرها ونتائجها  شعبنا.
 ثبيت التهدئة ووقف العدوان وجهود احياء عملية السالم، وتعتبرها امتدادا على الجهود المبذولة لت
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ساتها ومواطنيها، وجزء ال يتجزأ من عمليات ضد المدينة المقدسة ومقد لعدوان االحتالل المتواصل
 أسرلة وتهويد القدس المحتلة.

 14/6/2021، وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطيني: "مسيرة األعالم" دعوة الستمرار العدوان واإلرهاب ةد المقدسيين" الوطني" .5
يم ما يسمى "مسيرة األعالم" طيني إن اإلصرار على تنظقال المجلس الوطني الفلس: عمان

االستيطانية في مدينة القدس المحتلة، هو دعوة الستمرار االضطهاد واإلرهاب والعدوان على أبناء 
وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه  المدينة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية.شعبنا في 

مسلمين ومسيحيين قادرون على مواجهة وإفشال هذه ن أبناء شعبنا اإلثنين، على أسليم الزعنون، 
فت المسيرة كما أفشلوا بصدورهم العارية وإرادتهم الصلبة كافة المحاوالت السابقة التي استهد

 المقدسات المسيحية واإلسالمية، وبشكل خاص االعتداءات على المسجد األقصى المبارك.
 14/6/2021، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطي

 
 حالة اعتقال واستدعاء سياسي بالضفة والتهمة نصرة القدس وغزة 200": الفلسطيني لإلعالم" .6

وجد الناشط الحقوقي مأمون العتيلي نفسه أمام استدعاء غريب لدى أجهزة أمن السلطة : رام هللا
السلطة خالل العدوان األخير ليقضي يومين متتالين من االستجواب على خلفية مواقفه الناقدة ألداء 

ما حدث مع العتيلي في األيام األخيرة، جرى مع  لواقع حقوق اإلنسان فيها. غزة، وانتقاداتهعلى 
عشرات آخرين من مناطق مختلفة القاسم المشترك بينهم هو دفاعهم عن قضايا عامة وانتقاد واقع 

استدعاء واعتقال وفصل  200أكثر من وبحسب مصادر لمراسلنا؛ فإن  معيش لم يعد مقبوال عند أحد.
نشطاء من جهات مختلفة على خلفية مواقفهم خالل وبعد العدوان األخير على غزة وإنذار وجهت ل
وأشارت مصادر لمراسلنا إلى أن عدًدا من رؤساء البلديات ُفصلوا في األيام القليلة  وأحداث القدس.

يد صدرت باسم م التوقيع على وثيقة دعم وتأيبتوصية أمنية على خلفية رفضه من الحكومةالماضية 
 يات بإيعاز أمني تأييدا لرئيس السلطة محمود عباس.البلد

وبحسب المصادر؛ فإن عددا من رؤساء بلديات قرى ضواحي القدس فصلوا من رئاسة البلديات، 
 لمقبلة.وعينت لجان من الحكم المحلي مكانهم، في إجراء عقابي يدلل على توجه قمعي خالل المدة ا

 14/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : حماس ُتصر على االنفصال بقرارها تعيين رئيس جديد لة"اللجنة اإلدارية"فتح .7
قال المتحدث باسم حركة "فتح" اياد نصر، إن حركة حماس ُتصر على االنفصال والبعد عن : هللارام 

وأضاف نصر  ارية الحكومية في قطاع غزة.الوحدة الوطنية من خالل تعيين رئيس جديد للجنة االد
عن الجهد المصري  انحرافا" الخطوة تشكلفي حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، اإلثنين، أن هذه 

الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي في إعادة  االنقسام وإضعافقيق الوحدة الوطنية وانهاء لتح
حماس ال تساعد في البناء على حالة الصمود إعمار قطاع غزة ومواجهة االحتالل". وأكد أن قرارات 

ت التي مشروع الوطني بمثل هذه القرارالشعبنا والتصدي آلثار العدوان في قطاع غزة، وال تخدم ال
ودعا نصر، حركة "حماس"، إلى إعادة حساباتها والعودة الى طاولة الحوار  تعتبر مضيعة للوقت.

 االنقسام. إلنهاءحمود عباس، الوطني الذي ترعاه القيادة برئاسة الرئيس م
 14/6/2021، وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية )وفا(

 
 جديدة حماس: مسيرة األعالم "صاعق انفجار" لمعركة .8

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم اإلثنين، إن مسيرة األعالم التي ينوي : غزة
فجار" لمعركة جديدة للدفاع عن القدس بمثابة "صاعق انالثالثاء ستكون المستوطنون تنفيذها 

لقدس والداخل ودعا القانوع في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، أهالي ا والمسجد األقصى.
وأضاف: "أن شعبنا ومقاومته مع أهالي  لالستنفار للتصدي للمستوطنين بمختلف الوسائل واألدوات.

 القدس والداخل إلفشال مخططات االحتالل".
 14/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تدعو للنفير العام إلى األقصى للتصدي لمسيرة األعالمفي غزة  الفلسطينية الفصائل .9

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل : غزة
امات االحتالل وتدنيسه لساحاته ومحاوالته لشد الرحال للرباط في المسجد األقصى للتصدي القتح

أبناء الشعب في  -في بيان لها-وطالبت  ولمجابهة مسيرة األعالم.فرض أمر واقع على شعبنا 
الضفة وغزة والخارج بالمشاركة الحاشدة والفاعلة في مسيرات الغضب غًدا؛ للتعبير عن رفضنا لهذا 

 صى.االستفزاز والعدوان المتواصل على القدس واألق
للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة  واالستراتيجيوأكد البيان أن خيار المقاومة هو الخيار األمثل 

على القتل واإلجرام وسفك الدم الفلسطيني، وأن استمرار إعدام االحتالل ألبناء شعبنا في الضفة 
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ائل، السلطة بت الفصكما طال والقدس ما هو إال استمرار لمسلسل اإلرهاب الصهيوني ِضد شعبنا.
 لتأخذ دورها في مواجهة االحتالل ورفع كلفته. الفلسطينية برفع يدها عن أبناء ومقاومة شعبنا؛

 14/6/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 فتح: سنتصدى لمسيرة المستوطنين في القدس مهما كان الثمن "مركزية" .10
وم جماهير شعبنا للتصدي لمسيرة المستوطنين يدعت اللجنة المركزية لحركة فتح كوادرها و : رام هللا

وأكدت اللجنة المركزية  واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات االسالمية والمسيحة.غد، والوقوف صفا 
في بيان، االثنين، أن القدس خط أحمر وأن لدى الشعب الفلسطيني االرادة الصلبة واإلصرار على 

ي الفلسطينية المحتلة وإفشال مخططاته االستعمارية، مقاومة االحتالل في القدس وكافة األراض
أن شعبنا العظيم خاصة في القدس العاصمة يثبت في كل استحقاق وطني أنه عصي  مشيرة الى

على الكسر ولن يرضخ لسياسة األمر الواقع وسيواصل صموده ومقاومته حتى يكنس عن أرض 
والضفة وقطاع غزة  لفلسطيني في القدسوقالت: إن الشعب ا وطنه آخر جندي ومستوطن إسرائيلي.

 ؤالء الفاشيين من اليمين الصهيوني العنصري.والداخل والشتات سيهزم ه
 14/6/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية 

 
 كتائب "أبو علي مصطفى" تحذر االحتالل من إقامة "مسيرة األعالم" بالقدس .11

حتالل اإلسرائيلي من مواصلة انتهاكاته للمسجد الا، حذرت كتائب "أبو علي مصطفى"غزة: 
وقال الناطق باسم الكتائب أبو جمال، في  األقصى، وإقامة "مسيرة األعالم" بمدينة القدس المحتلة.

تغريدة له االثنين: "نتابع ونرصد استمرار تجاوزات قيادة العدو وقطعان مستوطنيه، بحق شعبنا في 
بل قادة العدو االستفزاز المستمرة من ق نؤكد محاوالتلك وأمام ذوأضاف " مدينة القدس المحتلة".

وقطعان مستوطنيه، لعب بالنار، وتجاوز خطير ال يمكن السكوت عنه، لذا نحذر من استمرار ذلك 
 والتفكير بإقامة ما تسمى مسيرة األعالم، أو غيرها من المظاهر االستفزازية".

 14/6/2021، قدس برس

 
 جديدة حكومة إرهاب وعدواند": حكومة بيني  ال"ال عبي ة" و"الجها .12

قالت "الجبهة الشعبية" إن اإلعالن عن تشكيل حكومة جديدة لالحتالل برئاسة نفتالي بينيت : الناصرة
ويائير البيد بالتناوب، لن يغّير شيًئا على أرض الواقع، فرئيس وزراء العدو الجديد يتفق في جوهر 

 القائمة على العدوان واالستيطان والتهويد.برنامجه وسياساته مع نتنياهو و 
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ي ذات السياق، أكد الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، طارق سلمي، وف
أن االحتالل الصهيوني تحكمه منظومة أمنية وعسكرية ال تتوقف عن ممارسة اإلرهاب والعدوان 

وقال  تغيير في أطراف الحكم بدولة االحتالل.بحق الشعب الفلسطيني، مبينًا أنه ال رهان على أي 
لمي في تعقيب على تنصيب حكومة االحتالل الجديدة برئاسة يئير البيد: "ال رهان على أي تغيير س

 في أطراف الحكم فنحن نتعامل معها جميعًا كاحتالل".
 14/6/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 الة جماعية من الحركةقيادة إقليم حركة "فتح" شرق غزة يقدم استق .13

حركة "فتح" إقليم شرق غزة، االثنين، عن تقديم استقالة جماعية لقيادة التنظيم أعلنت قيادة غزة: 
وأكدت قيادة إقليم شرقي غزة  بسبب ما وصفوه بـ "التهميش الواضح لمطلبهم من قبل قيادة الحركة".

قريب وال من بعيد، بل مررنا بحالة من في بيان، أن "مطالبهم وأصواتهم لم تلق آذان صاغية ال من 
تسويف والمماطلة بحقوق شعبنا وحقوق أبناء حركة فتح الذين قدموا وما زالوا وسيبقون يقدمون كل ال

 جهد من اجل رفعة شعبنا وحركتنا فتح".
وكشف عن اسباب هذه االستقالة وهي عدم تنفيذ مطالب اإلقليم المتكررة حول هذه القضايا، وعدم 

بية، وعدم المساواة من قبل الحكومة الفلسطينية بين حقوق حركة فتح وأبنائها باألقاليم الجنو تنفيذ 
شطري الوطن رغم صدور مراسيم رئاسية بذلك، والمماطلة في تنفيذ درجات ومستحقات وحقوق 

 2005موظفي المحافظات الجنوبية، والمماطلة في تنفيذ الوعود التي قطعتها قيادة الحركة حول ملف 
قاعد المالي والتقاعد العسكري وغيرها من الملفات العالقة واإلطار التنظيمي والتقاعد القسري والت

 والمعلقة.
 14/6/2021، قدس برس

 
 مقاومون يطلقون الرصاص صوب بؤرة "جبل صبيح" .14

أطلق مقاومون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الرصاص صوب البؤرة االستيطانية : نابلس
نابلس. وتزامنت عملية إطالق النار مع فعاليات على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب المقامة 

اإلرباك الليلي التي ينفذها نشطاء وشبان من بلدة بيتا قرب البؤرة االستيطانية تعبيرًا عن رفضهم 
 لوجودها على جبل صبيح.

 14/6/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
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 غضب" نصرة للقدس و"األقصى""إةرابا شامال" و"يوم اء الثالثتعلن في لبنان قوى فلسطينية  .15
دعت قيادة فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، : محمد شهابي-بيروت

اليوم االثنين، للمشاركة في االضراب الشامل، في كل أماكن تواجد الفلسطينيين، غًدا الثالثاء، 
صادر باسم الفصائل واللجان  وأشار بيان والمسجد األقصى. واعتباره "يوم غضب" نصرة للقدس

الشعبية، االثنين، وصل "قدس برس" نسخة عنه، إلى أن "اإلضراب يأتي تأكيًدا على وحدة شعبنا 
الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات واستنكاًرا للعدوان الصهيوني المستمر على أهلنا وشعبنا في 

 القيادة الفلسطينية المركزية في الوطن".الفلسطينية والتزاًما بقرار القدس الشريف وفي كل األراضي 
ودعت أبناء المخيمات للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية من خالل المسيرات 
والمظاهرات واالعتصامات، ورفع األعالم الفلسطينية فوق أسطح وشرفات المنازل، وعلى مقّرات 

خل المخيمات لوطنية واألهلية التابعة لها دال منظمة التحرير والمؤسسات اومكاتب ومراكز فصائ
 .الفلسطينية في لبنان

 14/6/2021، قدس برس

 
 الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تسمح بمسيرة األعالم للمستوطنين بالقدس .16

 صادق وزير األمن الداخلي في حكومة نفتالي بينيت الجديدة على ما يسمى بمسيرة األعالم
وة للنفير للمستوطنين بالقدس، وذلك رغم تحذيرات فصائل المقاومة والخارجية الفلسطينية، والدع

وأفاد مراسل الجزيرة أن قرار وزير األمن الداخلي جاء بعد مشاورات مع قيادة الشرطة والجيش  العام.
لعمود الذي سيتم والمخابرات، بحيث تبقى المسيرة في موعدها اليوم الثالثاء والتي تصل إلى باب ا

ية اإلسرائيلية برفع جاهزيتها وقد صدرت األوامر للشرطة واألجهزة األمن إغالقه أمام الفلسطينيين.
وحشد تعزيزات على جانبي الخط األخضر والقدس المحتلة وتعزيز منظومة القبة الحديدية تحسبا 

 النفجار الموقف وإطالق الفصائل الفلسطينية صواريخ من غزة.
 14/6/2021. ن ، الجزيرة

 
 بيني  يؤكد لإلمارا  التزامه بتعزيز العالقا  بعد تهنئتها حكومته .17

أبدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، اإلثنين، التزامه بتعزيز العالقات : ترجمة خاصة
له  وقدم بينيت في بيان ، حسب قوله.”من أجل تحقيق السالم واألمن في المنطقة“مع اإلمارات 

ه بتعزيز العالقات التي قدمت له التهنئة بعد أدائه اليمين الدستوري، مؤكًدا التزامشكره لإلمارات 
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أتطلع إلى العمل معكم لتعزيز السالم “وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي:  الثنائية في جميع المجاالت.
 ”.واألمن والتعاون من أجل تحقيق الرخاء لشعوبنا والمنطقة بأسرها

 14/6/2021، القدس، سالقد
 

 بتحسين حياة الفلسطينيين"معنيين " ..علينا تغيير طريقة تعاملنا مع الديمقراطيين بأميركا لبيد: .18
وزير الخارجية اإلسرائيلي  تل أبيب: قال يائير البيد، من 14/6/2021ال رق األوسط، لندن، ذكرت 

تتعامل بها مع الديمقراطيين في الواليات  الجديد االثنين إنه يتعين على إسرائيل تغيير الطريقة التي
وأضاف البيد أمام  بنيامين نتنياهو تخلى عنهم. المتحدة، الذين قال إن رئيس الوزراء السابق

نا، لكن ليسوا هم وحدهم. نجد أنفسنا كما الجمهوريون مهمون بالنسبة ل»دبلوماسيين إسرائيليين 
«. مجلس شيوخ ديمقراطي وكونغرس ديمقراطيتعلمون جيدًا في مواجهة بيت أبيض ديمقراطي و 

 «.وهؤالء الديمقراطيون غاضبون »وتابع: 
وكاالت: قال وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد  -القدس، من 15/6/2021األيام، رام هللا، وأضافت 
 د، أمس، "كالعادة ستحدد الساحة الفلسطينية إلى حد كبير ساحات أخرى أيضًا".يائير البي

قع اتفاقًا بشأن الوضع النهائي قريبًا، لكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به ما ال نتو وأضاف "رب
وأوضح في تصريحات لموظفي  لتحسين حياة الفلسطينيين والحوار معهم بشأن القضايا المدنية".

 الخارجية أنه ال يتوقع "إحداث اختراق في ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين".وزارة 
مهم. الملك عبد هللا شريك مهم للغاية وسنعمل على تعزيز  استراتيجياألردن شريك أن " وأوضح

العالقات الثنائية معه". مع الفلسطينيين"، وحول المواجهة مع حركة "حماس" قال: "نحن نحارب 
منظمة إرهابية ال تخشى إطالق النار. الحكومة لن تخشى من الرد بقوة على أي صاروخ )من قطاع 

 ".غزة(
 

 ني  أمام تناقضاتها؟يهل تصمد حكومة بتقرير:  .19
المنطق السياسي التقليدي يقول إن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لن تصمد : نظير مجلي-تل أبيب

(. فهي 2024سنوات ونصف السنة، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني  4طيلة المدة المخصصة لواليتها )
ن معسكرين يتقاسمان السلطة مناصفة: معسكر اليمي تتألف من أحزاب متناقضة جدًا. تشكلت من

نواب(، ثم معسكر  6، وأمل جديد برئاسة غدعون ساعر 6نائبًا )يمينا برئاسة نفتالي بنيت  12ويضم 
 نائبًا )برئاسة يائير لبيد ويضم ستة أحزاب(. 49التغيير ويضم 
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ل معسكر لبيد. فهو يضم اقض بين المعسكرين، يوجد تناقض ال يقل شدة داخباإلضافة إلى التن
يمين وحزب ميرتس في أقصى اليسار، وبينهما حزب غانتس وحزب حزب ليبرمان في أقصى ال

 العمل وحزب لبيد نفسه. ومعهم أيضًا الحركة اإلسالمية.
خ السياسة اإلسرائيلية، نجد أن إذا قرأنا خريطة تشكيل الحكومة وبرامج كل منها وربطنا ذلك بتاري

في يوم إقرارها بالكنيست، أول ة وقابلة للكسر السريع. مثال على ذلك، ما حصل هذه الحكومة هش
من أمس، إذ أفاقت إسرائيل على سلسلة أحداث بسيطة كادت تطيح بالحكومة قبل أن ترى النور. 

برئاسة أفيغدور ليبرمان، أنه منذ « نويسرائيل بيتي»فبمجرد أن أعلن النائب إيلي أفيدار، من حزب 
زبه، حتى بدأ الحديث عن فشل وت في الكنيست بشكل مستقل ولن يلتزم بقرارات حاآلن سيص

الحكومة. ثم اهتزت من جديد عندما قرر النائب سعيد الخرومي االمتناع عن التصويت بعدما أرسل 
بيتًا آخر  99دته، بغرض هدم بيتها وشرطيًا إلى قرية بير هداج التي تعيش فيها وال 50نتنياهو 

 .59نائبًا مقابل  60بتأييد بالتالي حظيت الحكومة لسكانها. و 
إنها حكومة هشة فعاًل. تقف على شعرة. وإذا أصيب نائب في االئتالف باإلسهال واضطر إلى 

ى هذه التغيب، يمكن أن تسقط هذه الحكومة. ونتنياهو الذي يعرف ذلك جيدًا، يبني آماله كلها عل
ية كومة كهذه ينطوي على فرص ال يستهان بها، فغالبالهشاشة ليعود إلى الحكم. كما أن وجود ح

األحزاب اليمينية فيها فقدت حجمًا كبيرًا من المصوتين التقليديين لها، وإذا فشلت تجربتها وذهبت إلى 
 انتخابات مبكرة ستختفي عن الساحة.

 15/6/2021ال رق األوسط، لندن، 
 

 "واألمنية األسرار العسكرية"على  هو يمتنع عن إطالع بني نتنيا .20
تل أبيب: مع تسلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، دفة الحكم، وانطالق وزرائه إلى 
العمل في أول أيام الحكومة الجديدة، أعلن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أنه ينطلق في 

 معارضة إلسقاط هذه الحكومة في أسرع وقت.خطة عمل قوية في ال
لوصف « رئيس الوزراء»هو إجراء مراسم رسمية إلنهاء مهمته، وامتنع عن النطق بكلمة نتنياورفض 

دقيقة فقط. وفي خطوة  25خلفه، وجعل من جلسة تداول السلطة مع بنيت، إجراًء شكليًا، والتقاه لمدة 
ألمنية ع نتنياهو عن إبالغ بنيت باألسرار العسكرية واغير مسبوقة في التاريخ اإلسرائيلي، امتن
 المهمة للسكرتير العسكري ولرئيس مجلس األمن القومي. والمعلومات الحساسة بالتفصيل، وترك هذه

 15/6/2021ال رق األوسط، لندن، 
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 "مسيرة األعالم"ن ر القبة الحديدية مع انطالق ويمستوى التأهب يرفع الجيش اإلسرائيلي  .21
فلسطينية بالرد لتأهب بعد تهديدات الفصائل الرفع الجيش اإلسرائيلي مستوى ا: كفاح زبون -رام هللا

ونشر الجيش اإلسرائيلي بطاريات لمنظومة  على مسيرة األعالم إذا جرت اليوم الثالثاء في القدس.
من إسرائيل، تحسبًا إلقدام حماس على إطالق الصواريخ من قطاع القبة الحديدية في أنحاء مختلفة 

 ن تمر مرور الكرام.غزة بعد تهديدات علنية بأن المسيرة ل
واضطر وزير األمن الداخلي عومر بارليف في يومه األول، للتصدي لهذه المسألة المقلقة التي 

بارليف مع المفتش العام للشرطة  وضعتها الحكومة السابقة مثل لغم أمام الحكومة الجديدة. واجتمع
أن المسيرة ستجرى كما كان  الجنرال كوبي شابتاي ومسؤولين كبار آخرين، وذلك بعد أن أعلن سلفاً 

وحول رد «. ع أمنيإن المسيرة ستنطلق إذا لم يكن هناك أي مان»مخططًا لها. وقال بارليف: 
هي العاصمة األبدية إلسرائيل، وإن  إن القدس»محتمل لحماس على المسيرة، قال الوزير بارليف: 

 «.يةالتظاهر والقيام بمسيرة هو أمر مسموح في كل األنظمة الديمقراط
 15/6/2021ال رق األوسط، لندن، 

 
دة"يحذ ر من "توغ ل سياسا  االحتالل وم اريع األسرلة" بغطاء من  "التجم ع" .22  "الموح 

حّذر التجّمع الوطني الديمقراطّي، في بيان أصدره عقب مصادقة الكنيست على : باسل مغربي
" نفتالي بينيت أّوال، ورئيس تنصيب الحكومة التي يتناوب على رئاستها كل من رئيس حزب "يمينا

حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد؛ من "توّغل سياسات االحتالل ومشاريع األسرلة بغطاء من الموّحدة" 
ليبرمان هي تعبير عن  -لبيد  -وقال البيان إّن "حكومة بينيت  في االئتالف الحكومّي.المشاِركة 

ياسات االحتالل واالستيطان، وحصار غّزة استمرار هيمنة سياسات اليمين العنصرّي وعن مواصلة س
الدولة كدولة وتهويد القدس واالعتداء على األقصى، وهي تنطلق في عملها من قاعدة تعريف 

وأضاف: "هذه الحكومة المعادية لشعبنا ولمجتمعنا  ومن مبادئ قانون القومية العنصري". يهودية،
، معتبرا أّن "هذه الخطوة )ُتعّد( انزالًقا تحظى، وبشكل غير مسبوق، بدعم وبشرعية من حزب عربي"

الصهيونية،  الحاكمة وإقراًرا مهيًنا بالفوقية خطيًرا نحو هاوية التنازل عن الثوابت السترضاء المؤسسة
وتأسيًسا لمرحلة جديدة من التبعية مقابل وعود بفتات وبميزانيات وبحقوق طبيعية لشعبنا ولمجتمعنا، 

 بالموقف السياسي".لنا الحق فيها بال عالقة 
 14/6/2021، 48عرب 
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 جيش االحتالل يعلن إصابة جندي خالل إحباط عملية تهريب أسلحة من األردن .23
االحتالل اإلسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بجراح خالل إحباط عملية تهريب قال جيش : األناضول

مكتب الجزيرة وليد  مدير وأفاد أسلحة وذخائر من األردن في منطقة وادي عربا جنوب البحر الميت.
أصيب، بينما اعتقل آخرون وضبط قطع أسلحة  -وفق رواية الجيش-العمري بأن أحد المشتبه بهم 

يفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح طفيفة خالل إحباط وذكرت صح وذخيرة.
 عملية التهريب في المنطقة الحدودية.

 14/6/2021الجزيرة. ن ، 
 

 مستوطنين يقتحمون المسجد األقصى  الع را .24
اقتحم عشرات المستوطنين، االثنين، ساحات المسجد األقصى المبارك، بحماية : القدس المحتلة

مستوطنا اقتحموا  80وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، "أن  شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
قال شهود و  ونفذوا جوالت استفزازية". باحات األقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات،

 عيان: إن هؤالء المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
 14/6/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 اصلون إةرابهم عن الطعام بسجون االحتاللخمسة أسرى يو  .25

أسرى  5ن إن قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، االثني: فلسطين المحتلة
يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون االحتالل منذ فترات متفاوتة ضد اعتقالهم 

الهيئة خيمة التضامن مع األسير ابو  وأضاف أبو بكر خالل زيارته ووفد من اإلداري التعسفي.
سير الغضنفر عطوان وسط مدينة دورا قضاء الخليل أن أوضاعهم الصحية بدأت بالتفاقم ال سيما األ

 يوما بظروف اعتقالية خطيرة ومقلقة للغاية. 41أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 
 14/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 استدعاءا  بسلوان لسكان رفضوا هدم منازلهم :أبو ديابالناشط فخري  .26

نشآت الزراعية والتجارية في هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اإلثنين، العديد من الم: محمد وتد
يما سلمت بلدية االحتالل بالقدس، مواطنين من حي البستان بسلوان قرية دير شرف قضاء نابلس، ف
 ام مفتشي البلدية بحجة أنهم لم ينفذوا أوامر المحكمة بهدم منازلهم.استدعاءات للتحقيق والمثول أم
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بو دياب، أن االحتالل يطمع بحي وأكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان الناشط فخري أ
نسمة، موضحا أنه وقف إسالمي منذ زمن  1550دونم ويحوي على  70ساحته البستان الذي يبلغ م

منزل مهدد باإلخالء بادعاء أنها بنيت من دون  100أن هناك وبين أبو دياب  الخليفة عثمان.
ت بحاجة لتراخيص، مشددا ترخيص، على الرغم أن كثير منها بنيت قبل احتالل القدس وهي ليس

 على أن عمر المنازل أكبر من عمر االحتالل.
 14/6/2021، 48عرب 

 
 باألغوار ال ماليةهيئة الجدار" تنتزع قرارا بتجميد هدم تجمع الميتة  .27

قال مدير عام توثيق انتهاكات االحتالل في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان قاسم عواد إن : األغوار
بارين المكلف من قبل الهيئة تمكن من انتزاع قرار بتجميد عملية الهدم للتجمع المحامي توفيق ج

هددة بالتهجير القسري، حيث وأضاف أن تجمع الميتة كان من التجمعات السكانية الم السكاني.
 أخطرت سلطات االحتالل قبل أشهر بهدم التجمع بشكل كامل. 

 14/6/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لجديدة تواصل ت ديد حصار غزة وتمنع تصدير المنتجا  الزراعيةحتالل احكومة اال .28
لطات االحتالل عملية أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة استمرار منع س”: القدس العربي“ –غزة

وأشار المهندس أدهم  تصدير المنتجات الزراعية، وهو ما يكبد مزارعي القطاع خسائر فادحة.
خمسة أسابيع منع منتجات الوزارة إلى أن سلطات االحتالل تواصل لنحو البسيوني المتحدث باسم 

إلى أن قطاع غزة ُيسوق وأشار  قطاع غزة الزراعية من الوصول إلى أسواق الضفة الغربية والخارج.
للضفة والخارج خمسة عشر صنًفا من المنتجات الزراعية مثل البندورة، والبطاطس، والخيار، والفلفل 

ولفت إلى أن وزارة الزراعة حظرت على التجار  ، والكوسا والباذنجان، وغير ذلك.الحار والحلو
ي بمنع خروج منتجات غزة الزراعية استيراد فواكه من الداخل المحتل، رًدا على القرار اإلسرائيل

 ألسواق الضفة والخارج.
 14/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 فلسطينيي الداخل وتوصيا  لتعزيز قدراتهم مؤتمر أكاديمي: ارتفاع نسبة الجامعيين لدى .29

عن ارتفاع كبير لدى فلسطينيي  48كشف مؤتمر أكاديمي داخل أراضي ”: القدس العربي“ -الناصرة
الداخل في مجال التحصيل الجامعي خالل العقد األخير وقدم توصيات خاصة بالتنمية البشرية 
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مدينة الطيبة بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء المستدامة. وعقد مؤتمر القدرات البشرية الرابع في 
 اديميين الفلسطينيين في الداخل وحل ضيفا عليه الوكيل العام لوزارة التنمية الفلسطينية.األك

 14/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 التصدي لالنتهاكا  الصهيونيةشيخ األزهر: على العرب والمسلمين  .30
تنظيم ما يسمونه بـ"مسيرة  ب، إن إصرار الكيان الصهيوني علىقال شيخ األزهر االمام أحمد الطي

األعالم" حول المسجد األقصى المبارك، لهو استفزاٌز جديٌد، ينضم لسلسلٍة طويلٍة من المخططات 
ة رخيصة، يقوُدها اليمين اإلرهابي المتطرِّف، اإلجراميَّة، فضاًل عن كونه محاولًة لكسب دعاية سياسيَّ 

لعرب الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم. وأضاف شيخ األزهر علينا نحن اعلى حساب دماء 
والمسلمين وكل محبي السالم في العالم أن نتصدى لهذه االنتهاكات الصهيونية، التي لن تجلب إال 

مار والخراب.  مزيًدا من العنف والدَّ
 14/6/2021، فلسطين أون الين

 
 بسبب التكلفة الباهظة" اة أشدودنق"تراجع  عن إن اء  "إسرائيل" :مسؤول مصري  .31

أكد مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، الفريق مهاب ”: القدس العربي“
مميش، يوم السبت، أن إسرائيل فشلت في حفر قناة بديلة لقناة السويس، بحسب ما نقل موقع 

إن إسرائيل تراجعت عن ، ”إم بي سي مصر“وقال مميش في تصريحات لتلفزيون  سبوتنيك الروسي.
وأضاف مستشار السيسي أن المشروع فشل بسبب التكلفة  كم. 522، بطول ”أشدود قناة“إنشاء 

وكشف مميش أن إسرائيل فكرت في شيء آخر وهو  الباهظة التي رفضتها وزارة المالية اإلسرائيلية.
محطة حاويات وتنزيل البضائع في إيالت ثم يتم التنقل منها إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة 

 وا أن العملية مكلفة جدا، بحسب سبوتنيك.الحديد واكتشف
 14/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 استئناف مفاوةا  ترسيم الحدود "إسرائيل"لبنانية إذا رفض   "خيارا "عون يلو ح بة .32

لدى لبنان، في حال عدم « خيارات عديدة»بـ ،االثنين، بيروت: لّوح الرئيس اللبناني ميشال عون 
تجاوب اإلسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، طالبًا 

طلب الرئيس و  «.زيهة من دون شروط مسبقةالدفع نحو مفاوضات عادلة ون»من الوسيط األميركي 
يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروط »عون من الوسيط األميركي أن 
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 «.مسبقة ألن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه
انية الكاملة وحة ضمن إطار السيادة اللبنانفتاح لبنان على األفكار المطر »وشدد الرئيس عون على 

لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب اإلسرائيليين مع الجهود »، الفتًا إلى أن «برًا وبحراً 
 «.المبذولة لتحريك المفاوضات

 15/6/2021، ال رق األوسط، لندن
 

 على السماح لعميل بالسفر من لبنان من دون محاكمة بيرو : احتجاج .33
مدّججًا  -ر القضاء العسكري قرارًا بمنع سفر العميل جعفر غضبوني، العائد إلى لبنان لم ُيصد

عبر مطار بيروت، بعدما غادره عبر مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة،  -بجواز سفر أميركي 
منتصف تسعينيات القرن الماضي. أقامت هيئة ممثلي األسرى والمحررين، إضافة الى عدد من 

وقفة رمزية أمام المحكمة العسكرية أمس، احتجاجًا على السماح للعميل جعفر غضبوني اشطين، الن
بالسفر من لبنان من دون محاكمة، ورفضًا لعودة أي عميل الى لبنان من دون عقاب. وكان 
المحامي غسان المولى بوكالته عن األسرى المحررين عباس قبالن ونبيه عواضة وأحمد طالب 

م األسرى المحررين، قد تقدم بدعوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد ورفاقه وشوقي عواضة
 العميل غضبوني بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي. 

 15/6/2021، االخبار، بيرو 
 

 وزير الخارجية اإلماراتي يهاتف نظيره اإلسرائيلي الجديد ويؤكد على التعاون بين الحكومتين .34
تية في تغريدة على حسابها في تويتر إن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد ارجية اإلماراقالت الخ

هللا بن زايد بحث مع نظيره اإلسرائيلي يائير لبيد أوجه التعاون بين البلدين، كما هنأه على توليه 
 وزير الخارجيةوقال موقع العين اإلخبارية اإلماراتي إن  منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح.

اإلسرائيلي يائير لبيد رد في تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إنه يتطلع للعمل مع وزير 
 الخارجية اإلماراتي للبناء على العالقات بين البلدين.

 14/6/2021، ن  .ةالجزير 
 

 إطالق رابطة شبابية إلعادة الزخم للقضية الفلسطينية بالسودان .35
ادة الزخم لمناصرة القضية الفلسطينية بالسودان أطلق في محاولة إلع: الخرطوم –أحمد فضل 

مناهضو التطبيع "الرابطة السودانية لمقاومة التطبيع" كذراع وسط الطالب والشباب في بلد تكاد 
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وتأتي خطوة تدشين  تصرفه معاناته الداخلية عن قضية األقصى، على حد تعبير مؤسسي الرابطة.
" كذراع طالبية وشبابية لتحالف "قاوم" لتعمل في الخرطوم وكل سودانية لمقاومة التطبيع"الرابطة ال

وبدأ نشاط الرابطة السودانية لمقاومة التطبيع بوالية الخرطوم حيث  واليات البالد وجامعاتها.
وان بالمركز العام لإلخ ،األحد ،العاصمة االتحادية بإعالن المكتب التنفيذي في مؤتمر صحفي عقد

قول رئيس الرابطة الحاج وقيع هللا للجزيرة نت إن المكتب التنفيذي للرابطة وي المسلمين بالخرطوم.
ويكشف للجزيرة نت عن أن أعضاء الرابطة  عضوا. 160-150أشخاص وأعضاؤها  9بالوالية يضم 

 عضو. 1100الحديثة في جميع أنحاء القطر بلغوا 
 14/6/2021، ن  .ةالجزير 

 
 يقدم دعما "سخيا"إماراتي يزور مستوطنة برام هللا و وفد  .36

قالت مصادر عبرية، إن وفدا إماراتيا زار اإلثنين كنيسًا يهوديًا في مستوطنة "مودعين عليت" المقامة 
وذكرت المصادر أن الوفد اإلماراتي  على أراضي الفلسطينيين غرب مدينة رام هللا بالضفة المحتلة.

ت صور ومقاطع فيديو زيارة الوفد الذي ووثق للمستوطنة، وللكنيس اليهودي.قدم دعما ماليا "سخيا" 
ارتدى الزي الخليجي المعروف، فيما احتفى االحتالل بهذه الزيارة التي تأتي ضمن زيارات علنية عدة 
 لمسؤولين في الدولة الخليجية التي أبرمت اتفاقا للتطبيع مع االحتالل في أيلول/ سبتمبر الماضي.

يديو المتداول عبر وسائل التواصل االجتماعي من مصدر " التأكد من صحة الف21تسن لـ"عربيولم ي
 مستقل.

 14/6/2021، "21موقع "عربي 
 

 شركة إسرائيلية تعتزم إقامة مصنع لقطع السيارا  في اإلمارا  .37
وقال  اإلمارات.أفادت وسائل إعالم عبرية بعزم شركة إسرائيلية إنتاج قطع غيار سيارات في دولة 

شركة "أكواريوس منوعيم" اإلسرائيلية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة " العبري إن I24NEWSموقع "
"KIP.األجنبية، تشمل خطة إلقامة مصنع إنتاج لقطع سيارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة " 

بقيمة أعلى بكثير من قيمتها " أيضا، استثمارا محتمال بالشركة اإلسرائيلية KIPوشملت االتفاقية مع "
 اهم بقفزة في أسهمها مرتين لدى افتتاح بورصة تل أبيب هذا األسبوع. الحالية، ما س

 14/6/2021، "21موقع "عربي 
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 ولي عهد البحرين يهنئ بيني  والبيد بت كيل الحكومة اإٍلسرائيلية الجديدة .38
أن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل رويترز: أفادت وكالة أنباء البحرين، اإلثنين، ب -المنامة

ليفة ورئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير البيد بمناسبة تشكيل الحكومة خ
وأضافت الوكالة أن ولي العهد أعرب عن تمنياته للحكومة اإلسرائيلية الجديدة  اإلسرائيلية الجديدة.
 ”.قة والعالمركائز التنمية واالستقرار والسالم بالمنطبما يعزز من “بالتوفيق في مهامها 

  14/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 على تنظيم "مسيرة األعالم" "إسرائيل"رئيس البرلمان العربي يحذر من إصرار  .39
من خطورة تفجر األوضاع في المنطقة في حال  حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: القاهرة

يرة األعالم" حول المسجد األقصى المبارك إصرار القوة القائمة باالحتالل، إسرائيل، على تنظيم "مس
الثالثاء، محذرًا من الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة، 

 اليين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.وما يمثله من استفزاز لمشاعر الم
 14/6/2021، وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية )وفا(

 
 قريبا السماح بعودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهمسوري:  إخباري  موقع .40

ألهالي ذكرت وسائل إعالم سورية، األحد، أن قراًرا صدر عن مجلس محافظة دمشق، يسمح : دمشق
وأفاد موقع "صوت العاصمة" السوري، نقاًل عن "مصادره  مخيم اليرموك بالعودة إلى منازلهم قريًبا.

خاصة"، بأن القرار يتيح ألهالي مخيم اليرموك العودة إلى منازلهم، بعد استصدار موافقات أمنية ال
 العائالت.على غرار آلية الدخول السابقة، وأن القرار الجديد سيشمل عددا أكبر من 

وكانت مسؤولة المكتب الصحفي في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني راما قضباشي، ذكرت في 
أيار/مايو الماضي، عقب لقاء جمع الرئيس السوري  20فية، أن القرار صدر في تصريحات صح

وقال مصدر خاص لـ"قدس برس"، إن نائب الرئيس  بشار األسد بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية.
السوري للشؤون األمنية علي مملوك، أبلغ األجهزة األمنية بتوجيهات الرئيس السوري بشار األسد 

واستدرك المصدر: "هذا الكالم يظل في دائرة ما يتردد في أوساط  األهالي إلى المخيم.بتسهيل عودة 
أنه قد يصدر  المتابعين والمعنيين في شؤون المخيم، وأن ال قرار معلن بهذا الصدد حتى اآلن، إال

 خالل األيام القادمة".
 13/6/2021، قدس برس
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 ن بدعم ال عب الفلسطيني وحماية المقدسا يطالب أحرار العالم في كل مكا "علماء المسلمين" .41
سليمان حاج إبراهيم: استنهض االتحاد العالمي لعلماء المسلمين همم الشرفاء في كل مكان،  الدوحة ـ

واإلسالمي شعوبًا وحكومات ومنظمات، لنصرة القضية الفلسطينية، ومنع اقتحام ودعا العالم العربي 
ودعا الشيخ الدكتور علي القره داغي األمين العام  لمبارك.اليمينيين المتطرفين المسجد األقصى ا

لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجميع، شعوبًا وحكومات ومنظمات، بهبة تضامنية لمنع اقتحام 
د األقصى المبارك، من قبل اليمينيين المتطرفين بدعوى مسيرة األعالم االستفزازية، التي تعتزم المسج

 شرقية المحتلة، والتي قد تؤدي إلى تفجر األوضاع مجددًا بما في ذلك قطاع غزة.تنظيمها بالقدس ال
 14/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 يء حكومة جديدةبمج "إسرائيل"إيران ال تتوقع تغييرًا في سياسة  .42

إن لندن: نقلت وكالة أنباء الطلبة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده قوله 
وقال  إيران ال تتوقع تغييرًا في السياسة الخارجية واألمنية إلسرائيل مع تشكيل حكومة جديدة فيها.

رحل أعداء إيران وال تزال إيران القوية باقية... ال أعتقد أن سياسات إسرائيل ستتغير »خطيب زاده: 
 لألنباء.« رويترز»، حسب ما نقلته وكالة «مع الحكومة الجديدة

 14/6/2021، وسط، لندنال رق األ 

 
 لرئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديدالحزب الديمقراطي األمريكي من  رسالة قلق .43

أكدت مصادر في الحزب الديمقراطي األمريكي، أن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي : الناصرة
سرائيل" عالقات مع بينيت فرصة لفتح صفحة جديدة مع الديمقراطيين، والعودة إلى وضع تقيم فيه "إ

الديمقراطيين  المصادر أنوأوضح أحد  أن عددا ليس بقليل من الديمقراطيين معني بذلك.و  ،بينالحز 
انه في نهاية المطاف  مبيناً قلقون من مواقف بينت الخاصة بضم األراضي وحقوق الفلسطينيين، 
 السياسة التي ستؤثر على نظام العالقات، وليس هذا الشخص هو ذاك.

 14/6/2021، سبر  قدس
 

 مارسا  االحتالل  إلنسان في فلسطين جراء متدهور مستمر بوةع حقوق اهناك مية: لجنة أم .44
اإلثنين، أعربت لجنة األمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، : جنيف

 سطينية المحتلة.اإلنسان باألراضي الفلعن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق 
طاع غزة بسبب الهجمات اإلسرائيلية لألضرار في قمنشأة طبية  38بشأن تعرض  قلقوأشارت إلى ال
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على القطاع، وتداعيات التصعيد األخير على الالجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها 
 القدس الشرقية.

 14/6/2021، وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية )وفا(
 

 على "إسرائيل"  وبا بعق طالبتحزب العمال البريطاني في  يةعربالمجموعة ال .45
األحد، إلى زعيم حزب العمال كير في رسالة وجهتها المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، 

بالتصويت على فرض طالبت المجموعة  ،ستارمر ووزيرة الخارجية في حكومة الظل ليزا ناندي
بتأييد حق الشعب وا طالبكما  ى "إسرائيل" ووقف تصدير األسلحة البريطانية إليها.عقوبات عل

جاءت الرسالة قبل موعد مناقشة قد و حق تقرير المصير وإنهاء االحتالل. الفلسطيني في المقاومة و 
ألف بريطاني تطالب بفرض عقوبات على  380البرلمان البريطاني عريضة شعبية وقعها أكثر من 

 .""إسرائيل
 14/6/2021، "21موقع "عربي 

 
  وتدعو لمقاطعة "إسرائيل"لسطين كية تتضامن مع فير جامعا  أم .46

بمقاطعة  للقضية الفلسطينية، ومطالباً  مؤيداً  كية حراكاً ير شهدت بعض الجامعات األم: واشنطن
ي منظمة محلية وعضو برلمان ف 28، ومن طالب وأساتذة جامعة "بيين" 300طالب فقد  .يل""إسرائ

السرائيلية، والسماح للطالب بحرّية ركات اوالية بنسلفانيا، بفسخ شراكتها وسحب استثماراتها من الش
األخيرة على  ةأدان اتحاد أساتذة جامعة نيويورك، الهجمات اإلسرائيليكما  التعبير عن رأيهم.

ن في والية ما شهدت جامعة وايفي ."إسرائيل"وأكدوا عزمهم تأييد حركة مقاطعة الفلسطينيين، 
عد تدخل رئيس الجامعة بشكل مباشر لحذف متشيغان مناقشات حادة بين اتحاد الطلبة وإدارتها ب

على قطاع غزة وقتل العشرات من األطفال والنساء وتدمير  فقرات في بيان لالتحاد يدين الهجمات
 المباني.

 14/6/2021، وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية )وفا(
 

  ة في القدسالوصول للبلدة القديم كية تقرر منع موظفيها منير مالسفارة األ .47
االثنين، منع موظفيها ، مساء قررت كية في القدسير السفارة األمأن  ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي

 بسبب التوتر الذي قد تشهده بعد إقرار من الوصول إلى البلدة القديمة في المدينة والدخول إليها 
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 .رائيليةعالم االستنظيم مسيرة األ
 14/6/2021، القدس، القدس

 
 البريطاني بريطانيا لحزب العمال تراجع تأييد مسلمي .48

أظهر استطالع للرأي في بريطانيا تراجع تأييد المسلمين لحزب العمال بزعامة كير ستارمر، : لندن
لفا لجيرمي تأتي نتائج االستطالع بعد عام من تسلم ستارمر زعامة الحزب، خإذ  .بنسبة كبيرة

ف بدعمه للقضية الفلسطينية، بعكس كوربين الذي يتمتع بعالقات قوية مع المسلمين، كما ُيعر 
التخلص من إرث سلفه، وإعادة بناء الحزب بعيدا عن توجهات  ستارمر الذي يبدو حريصا على

العمال من المسلمين لحزب  في المئة 53فقد صوت ، وحسب االستطالع كوربين الداخلية والخارجية.
في المئة في االنتخابات العامة األخيرة  64في االنتخابات المحلية األخيرة )أيار/ مايو(، مقارنة مع 

لكن يبقى  في المئة لحزب المحافظين، بارتفاع أربع نقاط مئوية. 11، في حين صوت 2019عام 
مئوية عن نقطة  11ض في المئة، بانخفا 72حزب العمال هو الحزب المفضل للمسلمين بنسبة 

 .االستطالع السابق
 14/6/2021، "21موقع "عربي 

 
 ما الذي أف ل حوار القاهرة قبل أن يبدأ؟ .49

 هاني المصري 
قبل أن تصل الوفود إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الذي كان من المفترض أن يبدأ يوم السبت 

ون إبداء األسباب، وبال الماضي، أبلغت المصادر المصرية المعنية الوفود بتأجيل الحوار، من د
موعد جديد. وإلبقاء نافذة األمل، طلبت مصر من حركتي فتح وحماس تقديم تصّور مكتوب تحديد 

 كإشارة بأن ما طرح منهما ليس مقبواًل.
اُتخذ القرار بالتأجيل بعد اجتماعات تمهيدية بين وفدين من "فتح" و"حماس" بّينت أن الهوة بين 

 يمكن ردمها.الطرفين شاسعة جًدا وال 
حت البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية، فـ"فتح"/الرئيس طر 

لفتح اآلفاق الستئناف ما تسمى "مسيرة السالم"، ولتقوم بإعادة اإلعمار في قطاع غزة، ومعالجة 
النتخابات ال يمكن أن الملفات األخرى من دون االلتزام بموعد إلجراء االنتخابات على أساس أن ا

دون القدس، ما يتطلب موافقة الحكومة اإلسرائيلية، وهي غير مضمونة، وعندما توافق يتم تجري من 
 إجراء االنتخابات!!
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كما أصّرت "فتح" على أن تتولى السلطة ملف إعادة اإلعمار إلى حين االتفاق، ورأت أن البدء 
ا للجميع بأن "فتح" يجب وقًتا، وإذا ُفِتح ليكن معلومً بالمنظمة مستحيل، ألن هذا أمر معقد ويستغرق 

أن تحظى باألغلبية حتى ال تقاطع المنظمة دولًيا، وذلك من خالل دعوة المجلس المركزي لالنعقاد 
 وتوسيعه ال أكثر.

وفي خلفية موقف "فتح"/الرئيس مخاوف من تطّور االنقسام إلى منافسة على التمثيل والقيادة وإحياء 
ًدا لالستيالء على المنظمة، في ظل استمرار االنقسام وسيره إيجاد منظمة تحرير موازية تمهيمشاريع 

 نحو االنفصال، وإمكانية تدحرج األمر نحو وصاية مصرية على قطاع غزة.
أما وفد "حماس" فقد طرح تشكيل لجنة وطنية لإلعمار وال مانع من أن تشارك فيها السلطة، ورؤية 

لس وطني انتقالي لمدة سنتين بالتوافق، بالمنظمة من خالل طرح تشكيل مجتتضمن ضرورة البدء 
من خالل تشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة وإنجازها خالل ثالثة أشهر، على أن يتولى المجلس 
الوطني الجديد والهيئات المنبثقة عنه "مسؤولية االتفاق على شكل النظام السياسي الفلسطيني، 

 اسي للمرحلة المقبلة".العمل الوطني والبرنامج السي ةواستراتيجيوأدواته، 
وتضمنت الرؤية تشكيل قيادة وطنية مؤقتة تشرع فوًرا في قيادة الحالة الوطنية من جميع الفصائل 
الفلسطينية من داخل المنظمة وخارجها وفصائل المقاومة األخرى، في إشارة إلى حركة األحرار 

ب من "حماس" ورفضت "فتح" ية، التي دعتها مصر للحوار بطلوالمجاهدين ولجان المقاومة الشعب
مشاركتها، فيما لم تشر الرؤية إلى تشكيل الحكومة، وبالتالي تأجيل إنهاء االنقسام، إضافة إلى 
رفض "حماس" بحق فكرة طرحت في المداوالت على أن يكون الرئيس محمود عباس راعًيا للحوار، 

 كونه طرًفا من وجهة نظرها.
 

 ي موقفي "فتح" و"حماس"؟فسير هذا التغيير الدراماتيكي فما ت
بالنسبة إلى "فتح"/الرئيس، هناك إنكار للواقع وتعامل بأن شيًئا لم يتغير، وال حاجة لتغيير المقاربات 
التي اعتمدت سابًقا، على أساس أن التغيير الذي حدث عزز موقف السلطة، خصوًصا بعد االتصال 

وزير خارجيته أنتوني بلينكن التي أكدت  ميركي بالرئيس الفلسطيني وزيارةالذي أجراه الرئيس األ
استئناف وتطوير العالقات الفلسطينية األميركية، ودعم شرعية الرئيس، واإلصرار على اعتماد 
السلطة عن الجانب الفلسطيني بدعم إسرائيلي ودولي، ومنع تمكين "حماس" من االستفادة من 

السالح والصواريخ، وموافقة أميركية على  في بناء األنفاق وإنتاج وتطوير األموال ومواد اإلعمار
 تشكيل حكومة وحدة تلتزم بشروط اللجنة الرباعية الدولية.
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وتتناسى السلطة أن الوضع تغّير قبل وبعد معركة القدس لجهة تجاوز إسرائيل التفاق أوسلو وقرار 
وتجاوز أوسلو شعبًيا تفاقيات المعقودة مع االحتالل، المجلسين المركزي والوطني بإعادة النظر في اال

من خالل الملحمة الشعبية الفلسطينية التي وّحدت القضية والشعب واألرض، وال تدرك السلطة أيًضا 
بأّن ال بديل خارجًيا عن الشرعية الفلسطينية التي فقدتها بعد إلغاء االنتخابات وفشل مشروعها 

 عن عدم انتهاج المقاومة وال حتى على شكل وفاق وطني، فضاًل السياسي وعدم إنجاز الوحدة، 
 المسلحة أو الشعبية التي تعّد مصدًرا للشرعية.

أما بالنسبة إلى "حماس"، فهي تنطلق بأن ما بعد معركة سيف القدس يختلف كلًيا عما قبله، وأن 
ة العمل على أساس النتائج والحقائق الجديدة يجب أن تنعكس على النظام السياسي، وأن إمكاني

تفاقات السابقة أو من داخل المؤسسة الفلسطينية مستحيلة نظًرا للرفض من الرئيس، الحوارات واال
وأن الفرصة باتت سانحة بعد ما جرى لتشكيل مركز قيادي تمثيلي جديد، وما يعزز هذا االستنتاج 

 ئيس/السلطة.بأن "حماس" تعرف أن ما تطرحه من المستحيل أن توافق عليه "فتح"/الر 
تأجيل االنتخابات من طرف واحد ومن دون تشاور، رغم مرونة الحركة ويعزز موقف "حماس" 

البالغة التي وصلت إلى حد الموافقة على قائمة وطنية موحدة تحظى فيها حركة "فتح" بأغلبية، ودعم 
ه، وتجاهل اتفاق الرئيس محمود عباس في االنتخابات الرئاسية من خالل االلتزام بعدم دعم منافس ل

اإلعالن عن تراجع السلطة عن قرار التحلل من االتفاقيات، بحجة أن أوسلو مات، أوسلو حتى بعد 
 وهو صحيح مات إسرائيلًيا، أما السقف الذي تعمل تحته السلطة منذ سنوات فهو أسوأ من أوسلو.

في قيادتها؛ عزز من كما أن عدم تغطية معركة القدس من قيادة السلطة والمنظمة وال المشاركة 
لذي وصلت إليه "حماس" بأن الطرق السابقة إلنجاز الوحدة لم تعد تجدي، وال بد من االستنتاج ا

 طرح مقاربة جديدة.
من دون شك، هناك تغيرات مهمة أحدثتها معركة القدس والموجة االنتفاضية للشعب الفلسطيني في 

ت من دور ب الفلسطيني، وهذه التغيرات عزز القدس والضفة والداخل وفي جميع أماكن تواجد الشع
"حماس" كالعب رئيسي ال يمكن تجاوزه، ولكنها لم تغير الواقع، بل فتحت اآلفاق لتغييره، وهناك ثورة 
مضادة بدأت تستند إلى واقع االحتالل ووضع إقليمي ودولي، وبدأت سعيها لتفريغ االنتصارات من 

تبالغ ببعض اإلشارات  ير واالنتصار الذي حدث، كما أالمحتواها، وآمل أال تبالغ "حماس" بالتغي
اإليجابية من أميركا وأوروبا عن االتصال غير المباشر تمهيًدا لالتصال المباشر معها، ألن هذا إن 

ال يعني تغيًرا جوهرًيا في الموقف األميركي األوروبي الدولي، فليس  -وليس مؤكًدا حدوثه  -تحقق 
قوق الفلسطينية، والكف عن االنحياز بـ"حماس"، وإنما االعتراف بالح األمر األهم هو االتصال
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لالحتالل، وال يجب تجاهل الثمن المطلوب مقابل االتصال بـ"حماس"، والثمن األكبر مقابل االعتراف 
 بها.

يشكل نوًعا من المغامرة غير  -الذي آمل أال يكون رسمًيا ونهائًيا  -إن ما تطرحه رؤية "حماس" 
 اكة الوطنية، بدليل:ة أو حتى االنقالب على أسس الشر المحسوب

إن تشكيل المجلس الوطني االنتقالي الذي تدعو إليه سيتم بالتوافق من دون اإلشارة إلى االنتخابات، 
إن تمت الموافقة عليه  -ال من قريب أو بعيد، ال في الداخل وال في الخارج حيثما أمكن، وهذا يعيد 

 بائد، ولكن بشكل ثنائي فتحاوي حمساوي.إنتاج نظام الكوتا الفصائلي ال -ومستحيل أن يحصل ذلك 
هذا األمر خاطئ كلًيا فال يمكن تجاوز االحتكام إلى الشعب عبر صناديق االقتراع بعد إنهاء 
االنقسام حيثما أمكن، حتى لو أن هذا األمر بات أصعب، ولكنه متطلب ضروري، وإال فسيشكل أي 

االنتخابات مصادرًة إلرادة الشعب، وسيصبح هذا  افق ال يلتزم بموعد قريب إلجراءترتيب انتقالي بالتو 
األمر دائًما، ألن من شّكله استجابة لمصالحه لن يعرض نفسه لخسارته بخوض االنتخابات. وال ينفع 
أو يكفي لتبرير ذلك أن االنتخابات طرحت ورفضت، وأنه لن تتم الموافقة عليها بسهولة ال من 

لملحوظة في شعبية "حماس"، بل ال بد من التمسك بها إلى أن وال من االحتالل بعد الزيادة ا السلطة
 تصبح جزًءا من الكفاح ضد االحتالل.

إن القيادة الوطنية المؤقتة المطروحة تختلف عن اإلطار القيادي المؤقت في اتفاق القاهرة في أيار 
منظمة لوطني من تشكيلته يمس بشرعية ال، وإسقاط اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس ا2011

 ومؤسساتها ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.
والبرنامج السياسي، وبالتالي فإن الموقف من أوسلو والتزاماته  االستراتيجيةتأجيل مسألة االتفاق على 

 مؤجل في رؤية "حماس"، وهو مطروح على المجلس االنتقالي، وهذا خطأ.
الدعوة إلى مشاركة فصائل مقاومة في غزة محسوبة على "حماس"، وتتجاهل  تتضمن رؤية "حماس"

القوائم االنتخابية الذي سبق أن دعا إسماعيل هنية لمشاركتها في خطاب النصر، والمجموعات 
 والحراكات الشبابية والظواهر الجديدة المنتشرة بين الفلسطينيين، بمن فيهم فلسطينيو الخارج.

 يتضمن:المثالي هو حل الرزمة الشاملة الذي  لمخرج المتاح وليسا
إعادة بناء المنظمة، وتوزيع قيادتها ودوائرها في مختلف أماكن التجمعات الفلسطينية، من خالل 
انتخابات المجلس التشريعي كمرحلة أولى، يمكن أن تتزامن معها انتخابات المجلس الوطني في 

االنتخابات في القدس، بحيث ال تخضع للفيتو االتفاق أواًل على صيغة إلجراء الخارج، شرط 
اإلسرائيلي، وإجراء االنتخابات حيثما أمكن في الخارج، خصوًصا في الجاليات والمخيمات، 

 وبمشاركة ممثلي االتحادات الشعبية والنقابات بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة فيها.
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نتها، بما يشمل الضفة والقطاع، ونقل ر في وظائفها والتزاماتها ومواز تغيير السلطة وإعادة النظ
مهامها السياسية إلى المنظمة، وتشكيل حكومة وحدة تتولى إنهاء االنقسام واإلعمار والتحضير 

 إلجراء االنتخابات.
عتماد سياسية كفاحية وبرنامج سياسي يجّسد القواسم المشتركة، بما يتضمن ا  استراتيجيةاالتفاق على 

القرار الوطني والمصلحة الوطنية، وكيفية التعامل مع اتفاق أوسلو  المقاومة بكل أشكالها وفق
 والتزاماته إلنهائه، وأسس ومرجعية أي مفاوضات.

تشكيل قيادة مؤقتة تشارك فيها اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، واألمناء العامون، وممثلون 
 مدة عملها العام كحد أقصى.رطة الجديدة، على أن ال تتجاوز عن الفصائل ومكونات الخا

ما دام هناك اتفاق على وثيقة الوفاق كأساس، وعلى تطويرها، وعلى الهدف  -تتمثل نقطة البدء 
في االعتراف بالواقع بعد التغييرات التاريخية كما هو من دون زيادة وال  –الوطني في هذه المرحلة 

ن والتكفير، وعدم التسرع بالنزول عن الجبل قرار والهيمنة واإلقصاء والتخوينقصان، ونبذ التفرد بال
قبل اكتمال النصر، والشروع في حوار وطني شامل ال يقتصر المشاركون فيه على المدعوين 
السابقين، بل يتم دعوة ممثلين عن مكونات الخارطة الجديدة، خصوًصا المرأة والشباب، وتكون 

اسية والبرنامج السياسي، وإذا اُتفق عليها السي االستراتيجيةول أعماله هي النقطة األولى على جد
تكون المفتاح القادر على فتح بقية األقفال، بحيث يتم تطبيق ما يتم االتفاق عليه بشكل متزامن 
ومتواٍز، إذ ال يتم إعادة بناء المنظمة مع استمرار االنقسام، وفي الوقت ذاته عدم تجاهل المنظمة 

 ة وطنية شكلية، وإذا لم يتم االتفاق فال داعي الستمرار الحوار.رة االنقسام بحكومة وفاق أو وحدوإدا
إن هذه الصيغة إذا اعتمدت ُتحقُق التغيير الممكن والشراكة في المرحلة االنتقالية، التي يجب أال تزيد 

ن، وَتقطُع الطريق على عام إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد عبر االنتخابات حيث ما أمك
و األسوأ، وهو تعميق االنقسام وتحّوله إلى انفصال، وعلى تأجيج الصراع على القيادة على السيناري

والتمثيل والقرار وما يمكن أن يؤدي إليه من فوضى واقتتال وتعميق االنقسام، وإحياء مشروع دويلة 
التضحية بالضفة في ظل غزة كتحصيل حاصل وليس كهدف لطرف مقابل هدنة طويلة األمد، و 

البيد التي نّص برنامجها على توسيع االستيطان والتهويد في القدس والمناطق  -يت حكومة بين
المصنفة )ج(، وإضاعة الفرصة التاريخية التي وفرتها معركة القدس، وعدم البناء عليها بإعادة بناء 

ووحدة القضية واألرض والشعب، المشروع الوطني والمؤسسة الجامعة، على أساس الشراكة الكاملة 
 ما يأخذ الظروف الخاصة بكل تجمع بالحسبان.وب

وأخيًرا، الحل المطروح بحاجة إلى نضال لتغيير موازين القوى، ولن يجد استجابة من القيادة، ما 
يفرض ضرورة تشكيل أوسع جبهة وطنية )جبهة إنقاذ( تضم كل من يوافق على األسس الوطنية 
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معة، لتقوم بضغط يكبر ويتعاظم حتى ُتفرض إرادة وافقية والقواسم المشتركة والجاوالديمقراطية الت
 الشعب الفلسطيني على الجميع.

 15/6/2021مركز مسارا ، رام هللا، 
 

 لم ُتطو   "غزة ةة القدس": معادلة "مغامراتها"إسرائيل الجديدة أمام أولى  .50
 يحيى دبوق 

التداعيات، يبقى مصير  لقرارات اإلسرائيلية في حاالت الاليقين والخشية منكما هي عادُة اتخاذ ا
في القدس غير قطعي إلى ما قبل استحقاقها، سواء صدرت قرارات إلغائها أو « مسيرة األعالم»

تأجيلها أو حتى تسييرها كما هو مخّطط لها ابتداًء. المسيرة، التي تحوز أهمية دعائية بالنسبة إلى 
لمًا بأن معظم فرضياتها، إن لم تكن يد القدس وأسرلتها، يتعّذر تقدير ما ستؤول إليه، عمشروع تهو 

كّلها، سيئة إلسرائيل، مع تفاوت. ومن هنا، يترّكز البحث في تل أبيب، على رغم وجود مزايدات 
ء، وهو ومناكفات داخلية، على القرار األقّل سوءًا: تثبيت التوقيت كما هو أو التأجيل أو حتى اإللغا

 وحتى بدء المسيرة فعالياتها، لحسمه ومعرفته.ما ينبغي االنتظار حتى اللحظة األخيرة، بل 
تقليد إسرائيلي « مسيرة األعالم»والجدير التذكير به، هنا، منعًا لاللتباس المفضي إلى مغالطات، أن 

اإلسرائيلية على « دةالسيا»سنوي، دأب المستوطنون عليه منذ سنوات طويلة، بهدف تأكيد ما يسّمونه 
ر وُتنظَّم في موعدها السنوي، ضمن المدينة وعلى الحرم القدسي ال شريف. وكانت المسيرة ُتقرَّ
على الطريقة اليهودية التقليدية، والتلويح باألعالم « رقصة االنتصار«مسارات باتت تقليدية، لتنتهي بـ

من يشاركون فيها هم من خارج سّكان اإلسرائيلية بشكل كثيف جدًا، فيما يظّل الفتًا أن معظم 
 طّرفي المستوطنين، على اختالفهم.المدينة، ومن مت

على أن المسيرة تحّولت، هذا العام، إلى عامل إثارة ومحّرك لَهّبة مقدسية، بالتضافر مع جملة 
الفلسطينيين منها، أسباب؛ من بينها مبالغة تل أبيب في محاولة تهويد مدينة القدس وطرد سّكانها 

التطبيع العربية األخيرة التي أضّرت بهوية المدينة  فضاًل عن تفاقم االحتقان الفلسطيني جّراء عمليات
لمصلحة االّدعاءات اإلسرائيلية فيها. ومن هنا، جاءت قرارات تهجير أهالي حّي الشيخ جراح 

مسيرة »نيين على التعامل مع المقدسي، وكذلك ناحية سلوان المحاذية للقدس، لُتحّفز الفلسطي
إلجراءات التهجير ولالستفزازات في الحرم القدسي. وقد  ، هذه المّرة، بوصفها استكماالً «األعالم

أفلحت المواجهات األخيرة في القدس في الدفع نحو تأجيل المسيرة مرارًا، فيما فرضت الجولة 
شأنه أن يضغط على أّي قرار إسرائيلي في  العسكرية األخيرة مع قطاع غزة واقعًا مغايرًا تمامًا، من

 «.مسيرة األعالم»من بينه كّل ما يتعّلق بالمدينة، و 
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َوّلدت المواجهة األخيرة معادلة غير مسبوقة في الساحة الفلسطينية: إمكان تفعيل سالح غزة ضّد 
ل أبيب االحتالل، بهدف حماية الحرم والقدس. وهي معادلة باتت حاضرة على طاولة القرار في ت

جهات، من شأنها بالتبعية تفعيل القاعدة قبل اّتخاذ أّي قرار يمكن أن يستفّز المقدسيين ويتسّبب بموا
غزة ــــ »الجديدة. على أن معضلة القرار في إسرائيل اليوم، هي أن األخيرة معنّية بالتأكيد أن معادلة 

، ومحتاجة في الوقت نفسه إلى أن ال تدفعها إلى االنكفاء عن خططها ومشاريعها في القدس« القدس
هذه الخلفية، جرى تأجيل المسيرة تباعًا، فيما كانت كّل  ال تتسّبب بمواجهة مع القطاع. وعلى

األجهزة األمنية واستخباراتها تطلب إلغاءها ال تأجيلها فقط. لكن الفعالية تحّولت، أخيرًا، إلى موضوع 
اإلطار، جاء قرار تأجيل المسيرة إلى اليوم، والذي صدر مناكفة ومزايدة داخلية إسرائيلية. وفي هذا 

امين نتنياهو قبل سقوطها بأيام، ليكون جزءًا من سّلة تحّديات ُرّحلت كّلها إلى عن حكومة بني
 الحكومة الجديدة، بهدف اإلضرار بها.

ء أقّرت حاضرة على طاولة القرار في تل أبيب، سوا« غزة ــــ القدس»على أّي حال، ستظّل معادلة 
عتبارها جزءًا ال يتجّزأ من عوامل التأثير إسرائيل بها علنًا أو أنكرتها. وهي معادلة ال تجبرها على ا 

على قراراتها في ما يتعّلق بالقدس فحسب، بل ُتلزم أيضًا فصائل قطاع غزة، وتحديدًا حركة 
دلة، ينهي عمليًا أي ، بالحفاظ عليها؛ إذ إن تراجع الحركة عن التزاماتها بموجب المعا«حماس»

ركة كنتيجة للحرب، وخاصة أن هذه المعادلة مكسب، باإلمكان وصفه باالستراتيجي، حّصلته الح
إلى دور تأثير إقليمي، كان حتى األمس بعيدًا عنها، بعدما حصرها « حماس»هي التي رفعت 

تصادية. المعنى هنا أن االحتالل طوياًل ضمن معادلة الهدوء والالهدوء، مقابل الغذاء والعوائد االق
تدرك أيضًا أن فصائل المقاومة معنّية، بل وُمجَبرة، على ، «مسيرة األعالم»إسرائيل، المعنّية بتسيير 

 ، كي ال ُتضّيع الحّد األدنى من إنجازاتها.«غزة ــــ القدس»أن تلتزم بموجبات معادلة 
قبل إعادة « مسيرة األعالم«السابق لـوظّلت إسرائيل، حتى إلى ما قبل الخميس الماضي، أي التوقيت 

تها، عبر قرار يقضي باإلبقاء على المسيرة ــــ لما إللغائها من تأجيلها، تعمل على تسوية مع ذا
تداعيات سلبية على المصالح اإلسرائيلية في أكثر من اتجاه ومستوى ــــ، وفي الوقت نفسه عدم 

ريًا عليه، بشكل أو بآخر، إلى اآلن. وكانت حكومة استفزاز الفلسطينيين، وهو ما ال يزال العمل جا
تأجيل المسيرة إلى ما بعد نيل حكومة نفتالي بينت الثقة، في واحد من قراراتها نتنياهو قد قّررت 

الكيدية في السياسة الداخلية، وحتى ُتجّنب نفسها اتخاذ قرار َتظهر فيه أنها متراجعة أمام معادلة 
جع تقّر التقدير لدى األجهزة األمنية على أنها سُتفّعل في حال لم تترا، التي اس«غزة ــــ القدس»

رًا، وهنا وجه المكايدة،  إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، قّرر نتنياهو االمتناع عما كان سيقوم به، ُمقرِّ
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بلدة القديمة السماح للمسيرة ــــ بعد تأجيلها ــــ بأن تسلك مسارًا استفزازيًا يمّر من الحّي اإلسالمي في ال
 وباب العمود في الحرم.

ديدة أمام خياَرين اثنين: اإللغاء أو اإلبقاء على المسيرة مع تحوير بناًء عليه، ستكون الحكومة الج
مسارها. والقراران سّيئان: إلسرائيل الدولة التي اضطّرت إلى التراجع أمام المقدسيين وفي الخلفية 

كومة الجديدة وصورتها أمام اليمين اإلسرائيلي، الذي تحرص ، وللح«غزة ــــ القدس»أمام معادلة 
لسابقة على أن ُتحّرضه ضدها. ومهما يكن قرار تل أبيب، فإن المقدسيين يحققون انتصارًا الحكومة ا

ثمينًا من شأنه أن يؤّسس النتصارات أخرى تحبط مشاريع العدو. ويكفي من صور هذا االنتصار 
نها التي اعُتقد أ« مسيرة األعالم»ى قراراته، كما تمظهر في القرار حول إرباك االحتالل والتشويش عل

باتت من المسّلمات حتى في الوعي الجمعي للمقدسيين. واالنتصار هنا ما كان ليتحّقق، أيضًا، من 
 دون الموقف الحمائي لفصائل المقاومة وسالحها في غزة.

 15/6/2021األخبار، بيرو ، 
 

 بأقطاب خمسة حكومة إسرائيلية جديدة .51
 د. عدنان أبو عامر

إلى حيز النشر، وإذا لم تكن هناك مفاجأة مروعة، يكون  في الوقت الذي تخرج فيه هذه السطور
اإلسرائيليون قد حصلوا على نموذج جديد من حكومة الخماسي المكونة من: نفتالي بينيت، ويائير 
البيد، وغدعون ساعر، وأفيغدور ليبرمان، ومنصور عباس، بعد أن أدت اليمين الدستورية، ما 

 يجعلنا أمام حدث سياسي كبير.س
الئتالف الحكومي الذي رأى النور بعد مخاض عسير يمكن ألي صوت يغيب أن يتسبب هذا ا

بانهياره، ولذلك من الواضح لماذا يسكت الجميع، وينتظرون بقلق وبتوتر شديد اللحظات التالية، 
م نهاية للحكومة السادسة فبمجرد حدوث ذلك لن تتغير الحكومة في )إسرائيل( فقط، بل سنكون أما

 ، التي ستقدم نموذًجا لم يعتد اإلسرائيليون رؤيته.والثالثين
تشكل حكومة األقطاب الخمسة حدًثا جديًدا من الحكومات في )إسرائيل(، بعكس الوضع السابق، 
وسيكون اإلسرائيليون أمام مشهد جديد من الحكومة الناشئة اآلن، ألنها ستكون من النوع الذي لم 

 شهدوه.ي
يكون يائير البيد )رئيس حزب هناك مستقبل( في الدورة الثانية من القطب األول الذي يترأسها س

التناوب على رئاسة الحكومة، ويرأس حزبه مركًزا مهمًّا للسلطة، وهو رئيس الكنيست من طريق 
 ميكي ليفي، ما يمنحه قوة كبيرة في هذا الحدث السياسي.
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ذ يشغل وزارة المالية ولجنة المالية إسرائيل( بيتنا أفيغدور ليبرمان، إالقطب اآلخر هو رئيس حزب )
في الكنيست، ما يرشحه ألن يكون رئيًسا لوزراء )إسرائيل(، أما القطب الثالث فهو رئيس حزب 

أبيض بيني غانتس، إذ تمنحه وزارة الحرب سلطة داخلية في تكوين الحكومة، ولكن في هذه  -أزرق 
خبرة وخلفية عسكريتان أمام رئيس وزراء مضاعف قوة، فغانتس وزير حرب لديه  الحالة هناك أيًضا
 جديد دون خبرة.

وزير القضاء غدعون ساعر سيكون في المركز الرابع، وهو واحد من األقدم واألكثر خبرة في حكومة 
في التغيير، ومع الحقيبة التي يمتلكها يعد شخصية رئيسة، ليس فقط بتعيين قضاة دراماتيكيين 

ين المدعي العام، وبعد ذلك النائب العام، مع أن هذه التعيينات تثير المحكمة العليا، ولكن أيًضا تعي
 االضطرابات، واالنفجار في كل مرة تطرح على جدول األعمال.

القطب األخير في الحكومة هو رئيس الوزراء المعين نفتالي بينيت، إذ يمنحه دوره الرسمي تلقائيًّا قوة 
صيلة داخل الحكومة، ويتعين عليه الفوز على األقطاب مكانة عالية، فضاًل عن العالقات األكبيرة و 

األربعة األخرى، ومن أجل البقاء بنجاح بهذه المهمة المعقدة يتوقع أن يبني إستراتيجيته داخل 
 الحكومة على عالقات جيدة.

رهم ليس سهاًل، ألنهم سيواجهون الخالصة أن قادة الحكومة الجديدة يعترفون بأن الطريق الذي ينتظ
حزبي ليكود والصهيونية الدينية تحديات متكررة ويومية، ويبقى السؤال: هل هذه األقطاب من 

 الخمسة ستكون قادرة على ربط الخطوط والبقاء متحدة؟
 14/6/2021فلسطين أون الين، 

 
 :كاريكاتير .52

 
 12/8/2019، نافذة مصرموقع 


