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*** 
 
 

صابة "إسرائيل" تغي   .1 محيط  مع االحتالل في في مواجهات فلسطينياً  33ر طريق "مسيرة األعالم".. وا 
 القدس

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، مساء الثالثاء، باندالع اشتباكات : 15/6/2021، نت العربية.ذكر موقع 
لقوات اإلسرائيلية في القدس مع انطالق "مسيرة األعالم"، بالقرب من البلدة بين الفلسطينيين وا

وقال إن السلطات اإلسرائيلية غيرت مسار التظاهرة لتجنب البلدة  وسط استنفار أمني كبير. القديمة،
القديمة للقدس، مضيفًا أن متظاهري اليمين االستيطاني في القدس سينتقلون من باب العامود إلى 

عنصر أمني.  2,500آالف متظاهر إسرائيلي في القدس يحيط بهم  5كما أكد أن هناك  لخليل.باب ا
في المقابل، أعلن الهالل  وأضاف أنه تم تغيير مسار إقالع وهبوط الطائرات في مطار تل أبيب.

 .8شخصًا في مواجهات مع القوات اإلسرائيلية بالقدس، واعتقال  27األحمر الفلسطيني، إصابة 
فلسطينيا خالل مواجهات مع  33ُأصيب : قاسم بكري عن، 15/6/2021، 48عرب  ف موقعوأضا

قوات االحتالل اإلسرائيلّي في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، أحدهم بالرصاص الحّي، كما 
 شخصا على األقّل. 17اعتُِقل 

الثالثاء، بعد تحّرك المشاركين ووصلت "مسيرة األعالم" االستفزازّية إلى ساحة حائط البراق، مساء 
هروا هناك، ورقصوا، وهتفوا ضّد العرب، بحماية شرطة مفيها من محيط باب العامود، حيث تج

، باّدعاء رمي الحجارة، ومهاجمة 17وألقت شرطة االحتالل القبض على المعتقلين الـ االحتالل.
ي المدينة المحتلة، خالل بيان، وأفادت جمعية الهالل األحمر ف عناصر شرطة، واإلخالل بالنظام.

إصابة خالل مواجهات مع قوات االحتالل في محيط البلدة القديمة في القدس"، موضحة  33بوقوع "
 إصابات للمستشفى وباقي اإلصابات تم عالجهم ميدانيا". 6أّنه "تم نقل 

ي عنصر وشارك في المسيرة االستفزازية، نحو ألف مستوطن، يعمل على حمايتهم أكثر من ألف
شرطة، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها اإللكترونّي "واينت"، علما بأّن 

وأّدى  آالف مستوطن سيشاركون في المسيرة. 5تقديرات إسرائيلية، كانت قد أشارت إلى أن 
للعرب"  المستوطنون رقصة األعالم االستفزازية عند باب العامود، وهتفوا بشعارات من قبيل؛ "الموت

واعتدت قوات االحتالل بالضرب على فلسطينيين تواجدوا في باب العامود،  أثناء اقتحامهم المنطقة.
وفرضت شرطة االحتالل تشديدات أمنية على بوابات المسجد  بسبب رفعهم العلم الفلسطينّي.

م. األقصى، وتضّيق بشكل خاص على الشبان، وتحتجز بطاقات هويات بعضهم عند دخولهم الحر 
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كما تتواصل اقتحامات المستوطنين، بحماية الشرطة، لباحات المسجد األقصى منذ صباح اليوم 
 ولغاية اآلن.

 
 : السلطة الفلسطينية تشكل فريق تفاوض للتعامل مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدةعبرية قناة .2

ض مع إسرائيل بطلب ذكر تقرير إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية شكلت فريقا للتفاو : محمود مجادلة
من إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، على ضوء تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، بهدف تعزيز 

اإلسرائيلية، نشر الثالثاء، ونقل  12دور السلطة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في تقرير للقناة 
مستوى" قوله إن السلطة ستطالب خالل التقرير عن مسؤول في السلطة الفلسطينية وصف بـ"رفيع ال

محادثاتها مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، العودة إلى الوضع الذي كان قائما في الضفة قبل 
ووفقا  .Aاالنتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يشمل وقف اقتحامات الجيش اإلسرائيلي إلى المناطق 

لتفاوض الفلسطيني حتى قبل سقوط حكومة للتقرير فإن البيت األبيض عمل على تشكيل فريق ا
بنيامين نتنياهو، وبمجرد أن اتضح أن هناك حكومة جديدة في إسرائيل، عمل على تسريع إجراءات 
التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتشكيل فرق التفاوض، بهدف عقد مباحثات في "أسرع وقت ممكن"، 

يركية تعتزم تعيين مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية وقال التقرير إن اإلدارة األم على حد تعبير القناة.
واإلسرائيلية في وزارة الخارجية األميركية، هادي عمرو، ممثال عنها في المباحثات التي ستعقد بين 

 السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية الجديدة.
 15/6/2021، 48عرب 

 
 يبحث مع المبعوث النرويجي إعادة إعمار غزة اشتية .3

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع المبعوث النرويجي لعملية السالم في الشرق األوسط : هللارام 
عادة إعمار قطاع غزة.  ،وجدد اشتية خالل اللقاء جون هانسن باور، آخر المستجدات السياسية وا 

، تأكيده على ضرورة خلق مسار سياسي جاد وحقيقي تقوده الرباعية الدولية يهدف إلنهاء االحتالل
وعاصمتها القدس. وشدد رئيس  1967وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

الوزراء على أهمية أن تكون عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفق آلية جديدة لضمان إنجازها في إطار 
ت لعدم زمني مقبول، وأن يكون العنوان للدعم المالي هو السلطة الوطنية وبإشراف دولي، وضمانا

 تكرار العدوان وتدمير ما تم إعماره.
 15/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 النائب زيدان: المقدسيون أثبتوا بجدارة دفاعهم عن القدس .4
قال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم عبد الرحمن زيدان، إن المقدسيين : طولكرم

ناسبة أنهم الجديرون بشرف الدفاع عن بلدتهم ومقدساتهم وهم دائًما رأس أثبتوا بجدارة في كل م
وأكد النائب زيدان على أن وقفة أهل القدس في مواجهة مسيرة األعالم التهويدية  الحربة في الرباط.

لن تكون بأقل من صمودهم في معركة البوابات ومعركة باب الرحمة، مشيًدا بدعم أهالي الداخل 
 محتل.الفلسطيني ال

 15/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 طائرات االحتالل تقصف موقعين للمقاومة في غزة ردًا على إطالق البالونات الحارقة .5

األربعاء، عدة غارات على موقعين للمقاومة في  اليوم شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، فجر: غزة
قصفت موقعا للمقاومة بمنطقة معن شرق خان  وأفاد مراسل "الرأي" بأن طائرات حربية قطاع غزة.

وقال إن طائرات  يونس جنوب القطاع، بعد قصفه بثالثة صواريخ من طائرة حربية بدون طيار.
صواريخ من طائرة  3حربية استهدفت بصاروخين موقًعا للمقاومة جنوب مدينة غزة، بعد قصفه بـ 

 حربية بدون طيار.
م مواقع تابعة لحماس في غزة وخان يونس ردًا على إطالق وذكر بيان لجيش االحتالل أنه "هاج

نه مستعد لجميع الخيارات بما فيها تجدد القتال".  البالونات الحارقة، وا 
 16/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حماس: المقاومة وقراراتها الحاسمة أجبرت المحتل على تغيير مسار "مسيرة األعالم" .6

حركة حماس فوزي برهوم، الثالثاء، عقب انتهاء مسيرة األعالم للمستوطنين في الناطق باسم  قال
القدس، إن مواقف المقاومة الفلسطينية الشجاعة وقراراتها الحاسمة التي أجبرت االحتالل اإلسرائيلي 
على تغيير مسار ما يسمى مسيرة اإلعالم بعيدا عن المسجد األقصى، والطيران المدني وأكد أن 

شر القبة الحديدية، يشير على تحقيق معادلة الردع التي فرضتها في معركة سيف القدس، تكثيف ن
 القدس وشبابهاونجاحها في فرض قواعد اشتباك جديدة على العدو. وحيا برهوم جموع أهلنا في 

األبطال، وغزة والداخل المحتل، والضفة الغربية التي احتشدت في شتى الميادين واشتبكت مع 
في كافة األماكن وخطوط التماس في يوم الغضب الفلسطيني نصرة للقدس والمسجد االحتالل 
 األقصى. 

 25/6/2021، فلسطين أون الين
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 عن مدينة القدس: االحتالل ومستوطنوه مهزومون حماس طق باسمالنا .7
أكدت حركة حماس، أن صواعق التفجير الحقيقية للمواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي : القدس المحتلة

توجد في القدس المحتلة وأحيائها المقدسية. وقالت الحركة في تصريح لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، 
على لسان الناطق باسمها عن مدينة القدس محمد حمادة: االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنوه مهزومون 

باب العامود.  بعدما مرت "مسيرة األعالم" بهذا الشكل، وتحدي الفلسطينيين والمقدسيين لهم أمام
وأضاف حمادة: بال شك أن مشهد مرور المسيرة على الرغم من تسويق االحتالل على أنه صورة 
انتصار، يعكس حقيقة تخبط حكومات االحتالل السابقة والحالية أمام هذه المسيرة، وفرض المقاومة 

الوسطاء التوجه إلى  الفلسطينية معادالتها لها. وقال: "من يعبث بهذه الصواعق هو االحتالل، وعلى
االحتالل ولجم عدوانه". وأكد األسير المحرر والقيادي في حركة حماس، أن انعقاد المسيرة بعد 
اإلقرار، ثم التراجع واإلقرار الثاني، ثم التراجع ثم يواَفق عليها بمسار محدود ومختلف عن السابق، 

 يعد هزيمة جديدة لالحتالل اإلسرائيلي.  
 15/6/2021، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 برمتها المنطقة ستطال" األعالم مسيرة" ارتدادات": الشعبية" .8

حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الثالثاء، من "التداعيات الخطيرة" إلصرار رام هللا: 
االحتالل على إقامة "مسيرة األعالم"، مؤكدة أن المقاومة متأهبة وتتابع عن كثب المجريات في 

واعتبرت "الجبهة الشعبية" في بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أن "تنظيم  نة القدس المحتلة.مدي
مسيرة األعالم الصهيونية لقطعان المستوطنين، والتي ال ُتمّثل استفزازًا للشعب الفلسطيني فحسب، بل 

خطيرة على لما َتحمله من عوامل تفجير لن تقتصر على األراضي المحتلة، بل ارتداداتها ستكون 
وأكدت أن "المقاومة متأهبة وتتابع عن كثب مجريات هذا العدوان الجديد على مقدساتنا  المنطقة".

فشال هذا المخطط  ومدينة القدس، وهي أكثر إصرارًا على مواصلة الدفاع عن المقدسات وا 
ي الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، فقد كانت خاضت معركة )سيف القدس( من أجل القدس، وه

 مستعدة لتخوض هذه المعركة".
 15/6/2021، قدس برس

 
 : المقدسات خط أحمر والدفاع عنها واجب مقدسالمزيني .9

 جددت حركة "حماس"، تأكيدها أن المقدسات "خط أحمر"، وأن الدفاع عنها "واجب مقدس".: غزة
شد، جاء ذلك في تصريحات لعضو المكتب السياسي للحركة أسامة المزيني، خالل مهرجان حا
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نظمته الحركة النسائية لـ"حماس"، تكريمًا ألهالي شهداء معركة سيف القدس، بعنوان "أحد عشر 
وقال: "إن معركة سيف القدس جاءت دفاعا عن القدس وحي الشيخ جراح من  يومًا.. واقترب الوعد".

جل اعتداءات االحتالل، ليعلم االحتالل أن القدس والمقدسات خط أحمر، وكل ثمن يهون من أ
 الدفاع عن األقصى".

من جانبها، قالت رئيس الحركة النسائية فاطمة شراب، في كلمة خالل المهرجان: إن المعركة 
 األخيرة وّحدت كل أطياف الشعب الفلسطيني واألمة العربية من أجل القدس وضد الصهاينة.

 15/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مسيرات حاشدة تنديدا بمسيرة األعالم في القدس متنظ القوى الوطنية واإلسالمية بغزة .10
شارك عشرات االالف من المواطنين، مساء الثالثاء، في مسيرات جماهيرية انطلقت بشوارع : غزة

ورفع المشاركون أعالم فلسطين، ورددوا  قطاع غزة، تنديدا بمسيرة األعالم في القدس المحتلة.
اح فداء للقدس المحتلة. وقال محمود خلف، القيادي في شعارات تؤكد استعداد الجميع لتقديم األرو 

الجبهة الديموقراطية، في كلمة لجنة المتابعة العليا في القوى الوطنية واإلسالمية: إن السواعد تتشابك 
اليوم في جميع أماكن وجود الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان اإلسرائيلي المتجدد عبر مسيرة 

الوطنية واإلسالمية أن القدس هي خط القتال األول دفاعا عن القضية وأعلن باسم القوى  األعالم.
 الفلسطينية.

 15/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رئاسة الكنيست تجمد مشاريع القوانين الخاصة لشهر .11
أعلنت رئاسة الكنيست، يوم الثالثاء، عن تجميد مقترحات مشاريع القوانين الخاصة : محمد وتد

يوما، بحيث لن يسمح ألعضاء الكنيست سواء من االئتالف أو  30ست لمدة ألعضاء الكني
 المعارضة تقديم مقترحات قوانين خاصة.

وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان"، جاء هذا القرار بهدف منع مشاريع قوانين خاصة لمدة 
التوتر المحتمل داخل شهر، والتقليل من الصراعات بين األحزاب داخل الكنيست، وتقليل من حدة 

 الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
 15/6/2021، 48عرب 
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 المشتركة تطالب بإلغاء "مسيرة األعالم" وتحّ ر من إشعال الوعع في القدسالقائمة  .12
طالبت القائمة المشتركة في رسالة مستعجلة وجهتها إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلي، : قاسم بكري

وزير "األمن" الداخلي، عومر بار ليف، مطالبين من خاللها إلغاء ما ُتسمى "مسيرة نفتالي بينيت، و 
 األعالم"، والتي من المزمع إقامتها على يد غالة اليمين االستيطاني احتفااًل باحتالل القدس.

 15/6/2021، 48عرب 
 

ل مسار الرحالت الجوية تحسبا من تصعيد محتمل "إسرائيل" .13  تحو 
لت السلطات اإلسرائيلية، مساء يوم الثالثاء، جميع الرحالت المتوجهة والمغادرة حوّ : محمود مجادلة

لى إسرائيل، باتجاه "المسار الشمالي"، وذلك تحسبا من تصعيد محتمل في غزة، في ظل إقامة  من وا 
 "مسيرة األعالم" االستفزازية في مدينة القدس.

في ظل االستعدادات األمنية المرافقة لمسيرة "( أنه "11وذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 
 األعالم، تم تحويل مسار الطائرات التي تهبط في إسرائيل باتجاه المسار الشمالي".
 15/6/2021، 48عرب 

 
 نتنياهو يرفض مغادرة سريعة للمسكن الرسمي لرئيس الحكومة .14

نياهو، مغادرة سريعة للمسكن وكاالت: يرفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، بنيامين نت -القدس 
الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس، وفسح المجال أمام رئيس الحكومة الجديد، 

التلفزيونية، بأن مكتب نتنياهو أبلغ مكتب بينيت بأن  12نفتالي بينيت، للسكن فيه. وأفادت القناة 
 إخالء المسكن في بلفور سيستغرق "عدة أسابيع".

، فإن بينيت تقبل األمر، فيما يبدو أنه يسعى إلى عدم الدخول إلى مواجهة مع 12ير القناة ووفقا لتقر 
نتنياهو. رغم ذلك، تبين أن نتنياهو يواصل استقبال ضيوف رسميين في هذا المسكن، متجاهال وجود 
ة رئيس حكومة جديد. فقد استقبل نتنياهو في هذا المسكن، أول من أمس، سفيرة الواليات المتحد

السابقة في األمم المتحدة، نيكي هيلي، والتقط صورا معها في المكان نفسه الذي كان يلتقط فيه 
 صورا مع ضيوف رفيعي المستوى خالل توليه رئاسة الحكومة.

 16/6/2021األيام، رام هللا، 
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 وطلب تعويعات عن األسلحة والّخيرة «عرض دروس حرب غزة»كوخافي إلى واشنطن لـ .15
عد تأجيل دام حوالي الشهرين، أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه تل أبيب: ب

سيتوجه مساء السبت القريب إلى واشنطن للتداول في طلب حكومته الحصول على تعويضات عن 
األسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خالل الحرب األخيرة، ويعرض الدروس التي خرج بها جيشه من 

والتداول في مواضيع أخرى استراتيجية، كان يفترض أن يجريها في شهر أبريل )نيسان(  هذه الحرب،
 الماضي، وتم تأجيلها نتيجة للتدهور في األوضاع األمنية.

  16/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 بينيت يجدد والية رئيس جهاز الشاباك لمدة شهر واحد .16
ينيت، اليوم الثالثاء، تمديد والية فترة رئيس جهاز األمن قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي ب

والتقى بينيت مع أرغمان، وتلقى منه إحاطة أمنية  نداف أرغمان، لمدة شهر واحد.” الشاباك“العام 
 حول األوضاع.

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو هو اآلخر قرر تمديد والية أرغمان عدة أشهر 
كما التقى بينيت اليوم رئيس جهاز الموساد الجديد دافيد بارنيع، وتلقى  األوضاع األمنية. في ظل

 منه إحاطة أمنية أخرى.
 15/6/2021القدس، القدس، 

 
 تقدير إسرائيلي: القبعة األمنية تجاه الفلسطينيين فشلت .17

اعتراها الكثير من قال خبير عسكري إسرائيلي إن "السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين : حيفا
اإلخفاقات الكبيرة، وفي معظم نقاط اتخاذ القرارات المهمة، فضلت أيديولوجية أرض "إسرائيل" 
الكبرى، وقاعدتها السياسية على اليمين، على أمن اإلسرائيليين، دون التقليل من الجوانب 

 االستراتيجية الوجودية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني".
"، أنه "عندما ُطلب 21في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي وأضاف رون بن يشاي

من الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة اتخاذ قرارات أمنية عسكرية، فقد ارتكبت مراًرا أخطاء كلفت 
اإلسرائيليين دماء وموارد، بدًءا بافتتاح نفق حائط البراق، إلى السلوك المتبع تجاه حماس بغزة، وهي 

ة توصف بالفشل الذريع، فإسرائيل لم تفهم مدى انفجار المكون الديني، وخطورته في التجربة سياس
 الفلسطينية عامة، وفي حماس خاصة".

 15/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مستوطن يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى 100القدس:  .18
األقصى عبر باب المغاربة بحراسة مستوطن، أمس، اقتحامهم للمسجد  100"األيام": جدد  -القدس 

وكان من بين المقتحمين الحاخام المتطرف يهودا  ومرافقة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت دائرة  غليك الذي زعم انه يقتحم المسجد من اجل الصالة لنجاح الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

ن مستوطنا اقتح 46األوقاف اإلسالمية في القدس، إن   54موا المسجد األقصى بالفترة الصباحة وا 
 مستوطنا اقتحموا المسجد بفترة ما بعد صالة الظهر.

 16/6/2021، األيام، رام هللا  
 

 محاولة من االحتالل السترداد جزء من كرامته وهيبته في القدس "مسيرة األعالم": الهدمي .19
ن مسيرة األعالم هي محاولة من قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إ

االحتالل اإلسرائيلي السترداد جزء من كرامته وهيبته التي فقدها في المواجهة األخيرة وأن يستعرض 
ما يجري منذ بداية العام “وأضاف الهدمي في مقابلة مع الجزيرة مباشر  سيادته على مدينة القدس.

 ”.ستمر لمدينة القدسالماضي حتى يومنا هذا يندرج في إطار التهويد الم
أراد االحتالل بعد االعتراف له بالقدس عاصمة من قبل اإلدارة األمريكية أن يستعرض سيادته “وقال 

على المدينة المقدسة، فرأيناه يفتعل مناسبات معينة بهدف استعراض هذه السيادة ومنها مسيرة 
الجنود لتأمين المسيرة، وأرى في  الملفت لالنتباه هو جلب االحتالل آالف“وقال الهدمي  ”.األعالم

هذا رمزية واضحة أن االحتالل ال يسيطر على ما يسميه عاصمته األبدية، وال يستطيع أن يكمل 
لكن األمور اختلفت في الفترة األخيرة “وتابع  ”.الحلم الذي بدأه بنظرته إلى المسجد األقصى والقدس
يث أصبحوا ال يهابون الجنود، وهذا ينبئ بأن فيما يتعلق بتعامل المقدسيين مع سلطة االحتالل ح

 ”.االحتالل سينتقل من فشل إلى آخر خاصة فيما يتعلق بمسيرة األعالم
 15/6/2021نت،  .الجزيرة

 
 يعربون عن الطعام لاالحتال سجون بأسرى فلسطينيين  7": نادي األسير" .20

نيين يضربون عن الطعام في ، الثالثاء، إن سبعة فلسطي”نادي األسير الفلسطيني“رام هللا: قال 
وذكر نادي األسير )غير حكومي(، في  السجون اإلسرائيلية، رفضا لالعتقال اإلداري )دون تهمة(.

 42بيان صحافي أن أقدم األسرى المضربين هو الغضنفر أبو عطوان، الذي يواصل إضرابه لليوم 
سجون االحتالل المسؤولية الكاملة  إدارة“وحّمل نادي األسير  على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري.

وقال إن ستة أسرى آخرين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام،  ”.عن مصير األسرى المضربين



 
 
 
 

 

 12 ص             5559 العدد:             6/16/2021األربعاء  التاريخ: 

 

                                    

على التوالي، وعمرو الشامي ويوسف العامر  17وهم: خضر عدنان الذي يواصل إضرابه لليوم 
يوما رفًضا الستمرار  13، وجمال الطويل الذي يضرب منذ 16اللذان يواصالن إضرابهما لليوم 

 إداريا.” بشرى الطويل“اعتقال ابنته 
 15/6/2021قدس برس، 

 
ل االنتخابات لقلقه من النتائجبالعفة استطالع: تصاعد تأييد "حماس" .21  ... وعب اس أج 

كشف استطالع رأي، ُنشرت نتائجه الثالثاء، ارتفاعا حادا في نسبة دعم الفلسطينيين : باسل مغربي
غربية المحتلة، وقطاع غزة المحاَصر، لحركة حماس بعد العدوان اإلسرائيلّي على غزة في الضفة ال

الشهر الماضي، فيما اعتبر نحو ثالثة أرباع المستطلعة آراؤهم أن الحركة انتصرت في المعركة ضد 
وأظهر االستطالع العلمي الذي أجراه المركز الفلسطيني  االحتالل في الدفاع عن القدس المحتلة.

 لبحوث السياسية والمسحية، تراجع الدعم للرئيس الفلسطيني، محمود عباس.ل
بالمائة من الفلسطينيين يعتقدون أن حماس "هي األجدر بتمثيل وقيادة  53وكشف االستطالع أن 

بالمائة من  77ووجد االستطالع أن  بالمائة فقط حركة فتح. 14الشعب الفلسطيني"، بينما يفضل 
ن حماس خرجت منتصرة أمام االحتالل، ونفس النسبة قالت إنها خاضت الحرب الفلسطينيين يرون أ

 دفاعا عن القدس ومواقعها المقدسة، أكثر من كونها معركة داخلية ضد حركة فتح.
وعارض نحو ثلثا الفلسطينيين قرار عباس بإلغاء االنتخابات، وفقا لالستطالع. ويعتقد عدد مشابه أن 

أن النتائج ال بسبب رفض إسرائيل السماح علنا بالتصويت في القدس، عباس فعل ذلك ألنه قلق بش
 كما زعم.

 15/6/2021، 48عرب 
 

 فيديوهات توثق اعتداءات االحتالل على الفلسطينيين في باب العامود .22
أظهرت مشاهد حية اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على أشخاص يحملون العلم الفلسطيني في 

ووثقت لقطات فيديو التقطتها كاميرا الجزيرة  من مع مسيرة األعالم اإلسرائيلية.باب العامود، بالتزا
جنديا من قوات االحتالل، وهو يعتدي على شابة فلسطينية رفعت العلم الفلسطيني، في وجه آالف 

 المستوطنين اإلسرائيليين المتطرفين، أمام باب العامود أحد أبواب المسجد األقصى المبارك.
قطع فيديو بثه نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل، اعتداء قوات االحتالل بالضرب كما أظهر م

 على شاب رفع العلم الفلسطيني بين المستوطنين أثناء رقصهم بساحة باب العامود.
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وأظهرت مقاطع فيديو لحظة دخول عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ساحة باب 
 عالم محموال على األعناق.العامود، وسط مسيرة األ

كما أظهر مقطع فيديو نشرته منصات فلسطينية السيدة المقدسية عايدة الصيداوي، وهي ترفع 
 المصحف وتردد الهتافات في وجه قوات االحتالل أثناء قمعها للمقدسيين في منطقة باب العامود.

 15/6/2021، نت .الجزيرة
 

 يرة المستوطنين في القدساعتقال مواطنة رفعت علم فلسطين بقلب مس .23
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء الثالثاء، مواطنة رفعت علم فلسطين في قلب مسيرة : القدس

وأظهرت مشاهد  األعالم االستفزازية التي نفذها مستوطنون في ساحة باب العمود في مدينة القدس.
لفتحاوي الراحل عثمان أبو غربية، وهي ، أرملة القيادي ا”أبو غربية“جريئة للمواطنة هال الشريف 

ترفع العلم الفلسطيني في قلب مسيرة المستوطنين االستفزازية، لكن قوات االحتالل هاجمتها واعتدت 
 عليها بالضرب، ثم اعتقلتها.

 15/6/2021، القدس، القدس
 

 إصابة عشرات المواطنين في أرجاء العفة خالل قمع المسيرات والتظاهرات الشعبية .24
"األيام": أصيب العشرات باالختناق خالل قمع قوات االحتالل المسيرات والتظاهرات  –فظات محا

الشعبية التي خرجت في مختلف المحافظات رفضًا لـ"مسيرة األعالم" االستيطانية في مدينة القدس 
المحتلة، في الوقت الذي أقدمت فيه قوات االحتالل على وقف أعمال تأهيل مدخل بلدة سبسطية، 

 منازل ومنشأتين في بلدة بروقين. 4وأخطرت بوقف بناء 
 16/6/2021، األيام، رام هللا  

 
طالق مكثف للبالونات الحارقة 3غزة:  .25  إصابات في تظاهرات ليلية وا 

أصيب ثالثة شبان بالرصاص الحي وبشظايا أعيرة نارية، والعشرات باالختناق الشديد،  محمد الجمل:
ناطق متفرقة شرق وشمال قطاع غزة، خالل ساعات مساء وليلة في مواجهات واسعة شهدتها م

 أمس.
كما جرى اعتقال ثالثة شبان، عند اقترابهم من السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس، واقتيادهم 

وقالت مصادر متعددة، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي شرق محافظة خان  لجهة غير معلومة.



 
 
 
 

 

 14 ص             5559 العدد:             6/16/2021األربعاء  التاريخ: 

 

                                    

لتا قدميه، كما أصيب شاب ثالث في مواجهات اندلعت شرق يونس، أحدهما أصيب برصاصة في ك
 مدينة غزة.

 16/6/2021، األيام، رام هللا
 

 االحتالل يقمع مسيرة في اللد ويعتقل عددا من المشاركين .26
قمعت الشرطة اإلسرائيلية، مساء الثالثاء، مسيرة سلمية في مدينة اللد، خرجت نصرة للقدس، : اللد

وانطلقت المسيرة من المسجد العمري الكبير، وكان من المقرر أن  كين فيها.واعتقلت عددا من المشار 
 تتجه نحو مسجد النور في المدينة، إال أن الشرطة اإلسرائيلية قمعتها بالقوة.

 15/6/2021، قدس برس
 

 مخيم برج البراجنة .. اعتصام جماهيري تعامًنا مع القدس .27
فلسطينيين، اليوم الثالثاء، أمام مدخل مخيم برج اعتصم عشرات الالجئين ال: محمد شهابي-بيروت

البراجنة، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، استنكاًرا لما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من هجمة 
وسبق االعتصام،  صهيونية عليها، ومسيرة األعالم االستفزازية بدعوة من جماعات إسرائيلية متطرفة.

ات وأسطح منازل المخيمات، وذلك في تعبير من الالجئين على تعليق أعالم فلسطينية على شرف
دعمهم للمقدسيين والفلسطينيين في الداخل المحتل، أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة من 

 سلطات االحتالل.
 15/6/2021، قدس برس

 
 257: حصيلة الشهداء ارتفعت إلى بغزة وزارة الصحة .28

ف أبو الريش، أن االحتالل اإلسرائيلي يحرم آالف أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوس
المرضى من العالج جراء استمرار إغالق معبر بيت حانون/"إيرز"، فيما تعاني المشافي من نقص 
في األدوية والمستلزمات الطبية. جاء ذلك خالل مؤتمر دعم القطاع الصحي بعنوان "تحديات 

 ت والتطلعات المستقبلية للقطاع الصحي في غزة. وآفاق"، اليوم الثالثاء، بهدف مناقشة التحديا
وقال "أبو الريش" إن العدوان اإلسرائيلي األخير دفع بالنظام الصحي الى حافة االنهيار، مبينًا أن 

 . 1948مسنًا، فيما أصيب  17سيدة و 39طفاًل و 66بينهم  257حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 
من الحصول على عالجهم مما لم يترك لهم  151 مريًضا من أصل 138وأردف "االحتالل منع 

مجاال سوى المعاناة من مضاعفات كان باإلمكان عالجها". وأوضح أن المستشفيات والمراكز الطبية 
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في المستلزمات  %33في قائمة األدوية األساسية و %45في قطاع غزة تعاني حالًيا من عوز بنسبة 
مات بنك الدم. وأشار إلى أن موظفي الرعاية الصحية من المنتجات المخبرية ومستلز  %56الطبية و

 فقط من رواتبهم.  %50يعملون بنسبة 
 15/6/2021، فلسطين أون الين

 
 شهيد متأثرًا بجراحه في العدوان على غزة .29

أعلنت مصادر طبية، مساء الثالثاء، عن استشهاد مواطن متأثًرا بإصابته خالل العدوان : غزة
وأفادت المصادر الطبية لـمراسلنا، أّن المواطن مؤيد أحمد  ايو الماضي.اإلسرائيلي على القطاع م

حمدان، من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، استشهد متأثًرا بإصابته خالل العدوان األخير على 
 القطاع.

 15/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أوامر عسكرية جديدة لالحتالل بشأن اقتحام منازل بالعفة .30
وكاالت: كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن ان رئيس هيئة أركان جيش االحتالل  -تل أبيب 

أفيف كوخافي أمر جنوده بالكف عن اقتحام منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية في ساعات الفجر 
ية، ان وقالت التقارير العبر  والليل لمجرد معرفة من ينام فيها او لجمع معلومات عامة عن سكانها.

التعليمات ال تتعارض مع السماح للجنود باقتحام المنازل الفلسطينية وتدمير األبواب في الضفة لتنفيذ 
ويأتي ذلك في إطار محاولة تخفيف حدة االنتقادات  االعتقاالت والتفتيش عن السالح متى أرادوا.

 العالمية ضد جيش االحتالل وسلوكياته في المناطق الفلسطينية المحتلة.
 16/6/2021، األيام، رام هللا  

 
 في قطاع غزة تقترب من حافة الخطر بسبب االحتالل "السلة الغّائية" .31

غزة: حذرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، من انهيار وخسائر مالية كبيرة، تطال القطاع الزراعي، 
اع غزة تقترب من إن السلة الغذائية لسكان قط“وقالت الوزارة  جراء سياسات االحتالل اإلسرائيلي.

، نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغالق ”حافة الخطر
يومًا  35االحتالل اإلسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري، في وجه الصادرات الزراعية ألكثر من 

 على التوالي.
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التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أن قيمة الخسائر  
 مليون دوالر(. 12واألسماك نتيجة إغالق معبر كرم أبو سالم بلغت نحو )

 15/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 "الهدنة"يدخل شهره األول منّ لفتح معبر رفح تواصل السلطات المصرية  .32

نائيًا، ليدخل بذلك شهره األول القاهرة: واصلت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري استث
منذ فتحه، منتصف الشهر الماضي، الستقبال الجرحى والمصابين والحاالت الحرجة واإلنسانية من 
القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد 

قلت وكالة األنباء المصرية عن المصادر ون إعادة اإلعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع.
توفير األطقم اإلدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات »المسؤولة عن تشغيل المعبر تأكيدها على 

دخال المساعدات  استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحاالت اإلنسانية، وا 
د من سيارات اإلسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمعدات إلى قطاع غزة، عالوة على توفير عد

، مشيرة إلى أن هناك «والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية، لتلقى العالج طبقًا لحاالتهم
 استعدادات تامة الستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعالج.
 16/6/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 جهود إعادة إعمار غزةتدعم  العربية الجامعة .33

ُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العربية لبحث األوضاع في  الدوحة:
وهدف االجتماع بحث التحرك والتواصل مع الدول دائمة  قطاع غزة بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة.

لوقف السياسات واإلجراءات  العضوية لمجلس األمن الدولي لحثها على اتخاذ خطوات عملية
وأكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو  اإلسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

«. الجامعة تدعم أي جهد يهدف إلعادة إعمار غزة، ونؤيد كل دعوة لتحقيق هذا الغرض»الغيط، أن 
على خطوات يمكن اتخاذها جماعيًا لوقف » وقال وزير الخارجية القطري إن المجتمعين اتفقوا

 «.االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس
 16/6/2021، الشرق األوسط، لندن
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 وزراء الخارجية العرب يشكلون لجنة لمتابعة األحداث بالقدس .34
لمواجهة  مشتركةخالل اجتماعهم اليوم الثالثاء في الدوحة، تشكيل لجنة  وزراء الخارجية العربقرر 
في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط، على ف راءات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس.اإلج

هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ا يتعلق ثاني، إن "الدول العربية قلقة بشأن اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، وال سيما م

وأضاف أنه تم التوافق بين األعضاء على أن تتولى  بمسيرة األعالم، وعمليات تهجير المقدسيين".
المملكة األردنية الهاشمية رئاسة اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة ما يحدث في القدس، كما تم 

 التوافق على الخطوات الممكنة لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية.
 15/6/2021، نت .يرةالجز 

 
 دعوة عربية إلى دعم مؤسسات تعليمية استهدفها االحتالل بغزة .35

دعا "مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين" التابع لجامعة الدول العربية، الثالثاء إلى دعم : القاهرة
ة، ما المؤسسات التعليمية التي استهدفها االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه األخير على قطاع غز 
حداث أضرار جسيمة بالمدارس هناك. صابة العشرات من الطلبة وا  وحثَّ  أدى إلى استشهاد وا 

"مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين" على دعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في إعادة ما 
إلى توفير مقومات دمرته آلة البطش اإلسرائيلية ومعالجة اآلثار النفسية المترتبة على ذلك، باإلضافة 

 صمود للمدارس الواقعة في منطقة القدس ومناطق ما يسمى )ج( والبلدة القديمة في )الخليل(.
 15/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غوتيريش: غياب العملية السياسية أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية .36

سالم عادل »تيريش، مواصلة العمل لتحقيق رام هللا: تعهد األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غو 
قامة « ودائم وشامل سرائيل، وا  دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة األراضي وتتمتع »بين الفلسطينيين وا 

 «.بالسيادة
دولة(، بشأن تقييم  193جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش ألعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية )

. وأكد 2021مارس )آذار(  31و 2020أبريل )نيسان(  1عب الفلسطيني بين المساعدة التي تلقاها الش
التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، لن تتحقق إال بتنفيذ الرؤية القائمة »فيه، أن 

على وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سالم وأمن، وفي ظل اعتراف متبادل بينهما، وحّل 
 «.وضع النهائي حاًل دائمًا عن طريق المفاوضاتجميع مسائل ال
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ال يزال غياب عملية سياسية تهدف إلى إنهاء االحتالل والتوصل إلى حل قابل »وأردف غوتيريش 
عمليات »وشدد على أن «. للتطبيق قائم على وجود دولتين، يشكل أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية

الهدم وا غالق المعابر والقيود المفروضة على الحركة والتنقل،  التوّسع االستيطاني اإلسرائيلي وأعمال
وغير ذلك من مظاهر االحتالل العسكري التي طال أمدها، تؤّثر بشدة على الحالة اإلنسانية 

 «.واالقتصادية والحياة االجتماعية والسياسية للفلسطينيين
امل بين الفلسطينيين مواصلة العمل من أجل تحقيق سالم عادل ودائم وش»وتعهد غوتيريش 

سرائيل، على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إنهاء االحتالل الذي بدا عام  . 1967وا 
نشاء دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة األراضي تتوافر لها مقومات البقاء وتتمتع بالسيادة وأفاد «. وا 

أن نحو مليوني فلسطيني يعانون من نقص . كانت التقديرات تشير إلى 2020بحلول نهاية عام »بأنه 
 «.ألف في الضفة الغربية 600مليون في قطاع غزة، و 1.4حاد أو معتدل في األمن الغذائي، منهم

. وقد أدت القيود 2019ألف شخص مقارنة بعام  300تمثل هذه األرقام زيادة بنحو »وأضاف 
نية الحصول على الخدمات االجتماعية المفروضة فيما يتعلق بجائحة كورونا إلى زيادة تقويض إمكا

 «.في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة
، ُيـتوخى جمع 2021 في إطار خطة االستجابة اإلنسانية لألرض الفلسطينية المحتلة لعام»وتابع، أنه 
ى والمياه مليون دوالر لتأمين المواد الغذائية األساسية والحماية والرعاية الصحية والمأو  417مبلغ قدره 

 «. مليون فلسطيني 1.8وخدمات الصرف الصحي لنحو 
 16/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة أوستن يهاتف غانتس .37

قال وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، في تغريدة إنه تلقى اتصاال هاتفيا من وزير : بالل ضاهر
ليوم الثالثاء. وحسب غانتس، فإن "وزير الدفاع األميركي أوستن الدفاع األميركي، لويد أوستن، ا

 طلب تهنئتي باستمرار واليتي كوزير لألمن والحكومة الجديدة في إسرائيل".
وأضاف غانتس أنه "استمرارا للقاءاتنا في واشنطن"، قبل أسبوعين، "تحدثنا حول الحاجة إلى تعزيز 

لمنطقة وبحثنا الموضوع النووي اإليراني، وبفرص دفع وتحصين أمن إسرائيل مقابل التحديات في ا
 السالم في المنطقة وتوسيع اتفاقيات التطبيع".

وتابع أنه "شكرت وزير الدفاع على تأييده وتأييد اإلدارة إلسرائيل واحتياجاتها األمنية وأشرت إلى 
 .أنني سأعمل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والجهات المعتدلة في المنطقة"

 15/6/2021، 48عرب 
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 "إسرائيل"بايدن يختار الديمقراطي المخعرم توماس نايدز سفيرا لدى  .38
واشنطن: اختار الرئيس األمريكي جو بايدن، الثالثاء، الدبلوماسي الديمقراطي المخضرم توماس 

 نايدز سفيرا لبالده لدى إسرائيل بعد يومين من تشكيل الحكومة الجديدة.
اع لوقف مساعدات مالية أمريكية للفلسطينيين عندما كان يشغل منصبا ونايدز الذي تصدى لمس

رفيعا في وزارة الخارجية في عهد الرئيس األسبق باراك أوباما، يتطّلب تثبيته في المنصب مصادقة 
 الكونغرس.

 15/6/2021القدس العربي، لندن، 
 

 اإلسالمبعد تعليقات عنصرية عد الفلسطينيين و  "زارا"دعوات لمقاطعة محالت  .39
(، جدال ZARA” )زارا“أثارت فانيسا بيريلمان، المصممة الرئيسية لعالمة المالبس اإلسبانية الشهيرة 

كبيرا بعد أن أدلت بتعليقات كراهية ضد الفلسطينيين في محادثة مع عارض أزياء فلسطيني، وكشف 
 األخير الحقا المحادثة على وسائل التواصل االجتماعي.

فعت بيريلمان عن الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وألقت باللوم على خالل المحادثة، دا
 ، كما هاجمت العقيدة اإلسالمية.”اإلرهابيين”الفلسطينيين في قطاع غزة الذين وصفتهم بـ

 15/6/2021الجزيرة.نت، 
 

 قراءة استشرافية في مستقبل الصراع مع الكيان.. ماّا بعد معركة سيف القدس؟ .40
 الديب إبراهيم

في الحروب الحديثة التي ال تحسم بالضربة القاضية، بقضاء أحد الطرفين على اآلخر وفرض إرادته 
الكاملة عليه فيما يطلق عليها معارك التحريك وكسب النقاط، يصبح للسياسة وأالعيبها كلمة الفصل 

السطح  للتالعب بأوراق المعركة، وفرض تقويض أو تعظيم نتائج المعركة، حيث تطفو على
تناقضات أالعيب السياسية، وهذا ما سوف تعيشه المنطقة العربية خالل األسابيع القادمة، وهذا ما 
نستشرفه سويا من خالل معطيات األحداث والتصريحات الجارية على مدار الساعة من قبل صناع 

ر من المكاسب المعركة وشركاؤهم والداعمين لهم، والمتاجرين والمتسلقين الساعين لتحقيق أكبر قد
 السياسية الممكنة من المعركة.

ال شك أن المقاومة صاحبة المعركة، يقظة ومتحّسبة لما سيتم بعد الوقف المؤقت للمعركة، ولذلك 
 31هددت بإعادة تفجير المشهد إذا لم تتحقق مطالبها بشأن فك الحصار، وا عمار غزة قبل 

لسياسيين من كل األطراف أمام مطالب ، وبذلك وضعت الالعبين ا2021ديسمبر/كانون األول 
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محددة يجب الوفاء بها، وتركت لهم حرية المناورة السياسية في الملفات والتفاصيل المختلفة، بينما 
 هي تنتظر ما سيعرض عليها لتتخذ قرارها فيه.

 قراءة استشرافية في ملفات معركة سيف القدس 
 أوال: الملفات العسكرية واألمنية

 ألمن اإلسرائيلي واألمل في بقاء الدولة اليهودية. ملف نظرية ا1
أصبح ينتاب هذا الملف الكثير من القلق والشك الكبير في مستقبل هذه الدولة، والذي سيضع قادة 

قناع الشعب اليهودي باألمان، وذلك ما  استراتيجيالكيان أمام تحد  كبير بضرورة استعادة الهيبة، وا 
طفة وسريعة عظيمة النتائج، وهذا ما يبدو مستحيال في غزة إال يفتح المجال للتفكير في حرب خا

 باستخدام أسلحة دمار شامل.
ولذلك فإن من المفترض أن يشكل ذلك معادلة جديدة للقوة في المنطقة، يمكن أن تستثمر فيها النظم 

 -وتركياإيران -العربية إن كانت لديها إرادة سياسية لذلك، وبطبيعة الحال فإن القوى اإلقليمية 
 ستستثمر فيه سياسيا بكل قوة، وذلك ما سنشهده خالل المرحلة المقبلة.

 . تطور قوة المقاومة في العفة والقدس2
هذا التطور وتوجهات المقاومة بالتصعيد يضع دولة الكيان أمام تهديد داخلي بالغ الخطورة، مع 

 ضعف وعجز وحرج قوات السلطة الفلسطينية عن كبح جماح المقاومة.
سيجعل من الكيان أكثر قوة وسخونة في مواجهة فلسطينيي الداخل بمزيد من االعتقاالت، وربما 

 التصفيات لقادة المقاومة بالداخل، مع التوسع في سياسات التهجير القسري والطرد خارج البالد.
ل المقاومة الفلسطينية إلى جيش نظامي شبه متكامل األركان بريا وبحريا3  . تحو 

قدرات تكنولوجيا التصنيع والتطوير العسكري الخاص به ذاتيا، مع شرعية قانونية في  حيث يمتلك
المطالبة بحقه في التحرر، تدعمه شرعية شعبية عالمية في كافة الدول العربية والعالم اإلسالمية 

ي والعالم الحر، تعد أكبر بكثير مما يتمتع به الكيان من دعم دولي، وتمنحه الدعم المالي والشعب
والمعنوي الذي أصبح يجبر العالم اآلن على ضرورة االعتراف بالمقاومة والتعامل معها ككيان 

 مستقل، بل في القريب ممثلة لدولة فلسطين.
المقاومة الفلسطينية تجاوزت ما كان يسميه الكيان جماعات إرهابية، كما تجاوزت ما يمكن تسميته 

على العالم كدولة صغيرة قوة متماسكة البنيان المدني  تاريخيا بحركة التحرر الوطني، وفرضت نفسها
والعسكري، وتعاني مظلومية كبرى، وتطالب بحقها المشروع في الحياة لشعبها كما بقية شعوب 

 العالم.
 . تطور األجهزة المعلوماتية للمقاومة مع ما حققته من كسب تأييد ودعم عالمي4
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دى األنفاق والقدرة على االختراق التحتي للحدود هذا التأييد صنع لها غطاء سياسيا مع تطور م
والموانع فوق األرض، وتطور قوتها بالداخل الفلسطيني في الضفة والقدس يفتح المجال أمام عمليات 
تصفية متبادلة المنزلة، ففي حين تعرض أحد قيادات المقاومة لالغتيال كما كان يتم في السابق، 

يرة للمقاومة مقابل وزير في حكومة الكيان، وهذا ما سيلجم اآلن يمكننا أن نتحدث عن قيادة كب
… غطرسة الكيان عن التغول داخل غزة كما حدث مع الشيخ أحمد ياسين، والشهيد الرنتيسي وصيام

 إلخ، أو خارجها للنيل من قياداتها كما حدث سابقا مع الشهيد محمود المبحوح في دبي.
مباغتة ضد علماء وقيادات الصهاينة خارج الكيان، إن هي وربما تفاجئنا المقاومة قريبا بعمليات 

تجرأت على علماء وقيادات المقاومة بالخارج، كما فعلت مع الشهيد الزواوي في تونس، والشهيد 
المهندس البطش في كوااللمبور، فالحرج السياسي للقيام باغتياالت نوعية على أراضي دول أخرى 

 أصبح متوازنا.
ّاتية للتصنيع العسكري للمقاومة، مع القدرة على توطين الخبرات العالمية . تطور الخبرات ال5

 الداعمة لقعايا الحق والعدل في العالم
هذا التطور سيفتح الباب واسعا أمام إنتاج أولويات األسلحة الالزمة للدفاع عن غزة وفي مقدماتها 

اريخ األرضية كما حائط الصد الرادارات ومضادات الدفاع الجوي، وأستشرف حائطا من قواعد الصو 
، باإلضافة إلى تطوير الطائرات بدون طيار 1973الجوي لقناة السويس في أكتوبر/تشرين األول 

القادرة على حمل أوزان متوسطة من المتفجرات، وربما قريبا سنشاهد البيرقدار الفلسطينية في سماء 
 غزة، والضفة.

صناعة شريط  -مع األلغام البحرية-مقاومة والتي يمكنها كذلك بالنسبة لتطور الطوربيدات البحرية لل
حدودي مائي عازل عن اعتداءات الكيان البحرية على سواحل غزة، بما يؤمن لها عمليات التدريب و 

 الصيد والتهريب كبديل عن أنفاق غزة مع مصر التي دمرها السيسي.
 . رسالة المقاومة اإلقليمية6

يراني مع المقاومة، ورسائل الصواريخ من لبنان وسوريا، يعطي اإلعالن صراحة عن التحالف اإل
الصراع مع الكيان بعدا إقليميا مخيفا للكيان، بيد أنه سيوظف سياسيا لخدمة المصالح اإليرانية، إذ 

 إن الدعم اإليراني للمقاومة في حقيقته دعم سياسي مرن، وليس أيديولوجيا صلبا.
 المقاومة بشكل كبير. الحرب النفسية التي نجحت فيها 7

والتي ستعكس آثارها بوضوح على موجات الهجرة العكسية إلى خارج الكيان، باإلضافة إلى هروب 
االستثمارات األجنبية، مع الضربات االستخبارية والعسكرية التي وجهتها المقاومة للكيان، ال شك أنها 

ة داخل الكيان، ستنعكس آثاره أحدثت صدى وشرخا سياسيا كبيرا وعميقا على التوازنات السياسي
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العميقة ليس على البرامج السياسية لألحزاب الصهيونية، بل على أيديولوجياتها في بناء الدولة 
 اليهودية والتعاطي مع سكانها األصليين وجيرانها المحليين.

 . التقارب والتعاون المرتقب بين تركيا والمقاومة8
الحدود البحرية مع غزة، وما سيتبعه من منح الشركات التركية هذا التقارب بشأن عقد اتفاقية لترسيم 

 االستراتيجيةحق التنقيب عن الغاز في المياه اإلقليمية لغزة، ستكون له نتائج نوعية بالغة األهمية 
 من الناحية االقتصادية والسياسية.

ذلك، ولكنه ليس  يبدو األمر في بدايته صعبا أن تسمح القوى اإلقليمية والدولية لتركيا بتحقيق
مستحيال، كما أن الوزن والثقل التركي في نمو متزايد، واإلرادة السياسية التركية قوية في تحقيق ذلك، 
وال عجب، فقد نجح أردوغان فيما هو أبعد من ذلك، خاصة أن الدعم التركي يجمع بين مرونة 

 المصالح السياسية وصالبة المعتقدات الدينية.
 15/6/2021 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أخيرًا سقط ِنتنياهو.. وصواريخ غز ة جاِهَزٌة إلسقاط خلفه.. .41

 عبد الباري عطوان
ونحن ُنتاِبع جلسة الّتصويت على الثّقة بالُحكومة اإلسرائيلّية الجديدة، ونستمع إلى ِخطابّي الخصمين 

و، كانت ُصور الّصواريخ الرئيسّيين، الجديد الفائز نفتالي بينيت، والّراحل المهزوم بنيامين ِنتنياه
الّطائرة من ِقطاع غّزة وهي َتهِبط كالمطر على تل أبيب، والقدس وعسقالن وأسدود ُتسيِطر على 
المشهد في أذهاننا ورّبما في أذهان الُحضور أيًضا، ليس ألّنها كانت العاِمل الحاسم في إحداث 

حداث ا ّنما إسقاط عهد ِنتنياهو، وا  نقالب سياسي وأمني وعسكري غّير عملّية الّتغيير هذه، وا 
 الُمعادالت وقواعد االشِتباك في منطقة الّشرق األوسط ُبرّمتها أيًضا.

صحيح أّن ما حدث في الكنيست عصر اليوم كان تغييًرا ألشخاٍص وتكّتالت ولم َيُكن تغييًرا 
ن، القادمة والّراحلة، لِسياسات، فالِخالفات والفوارق محدودة، ورّبما هامشّية، بين سياستّي الُحكومتي

باعِتبارهما تتبّنيان برامج سياسّية ُعنصرّية، يمينّية، ُمتطرِّفة، ولكّن الّصحيح أيًضا أّن جلسة 
اإلسرائيلّية وقاعدتها الشعبّية في الُعُمق، ” الّدولة“الكنيست، َتعِكس الّتغيير األهم، وهو الذي ضرب 

 االرِتباك العسكرّي، والُقدرة على الحسم في الُمقابل.ونحُن نتحّدث ُهنا عن ارِتفاع منسوب القلق و 
*** 

االعِتراف بوجود أزمة، وتهديد وجودي، والبحث الباِئس حول كيفّية الُخروج منها، وطمأنة 
الُمستوطنين اليهود بالتّالي على ُمستَقبلهم، كانت كّلها القواسم الُمشَتركة في الِخطابات والّتعليقات، 
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على مجموعٍة من الّنقاط التي َتعِكس هذا الّتهديد، وما ُيخفيه من قلٍق وُرعب، مثلما من حيُث الّتركيز 
 َتعِكس َعجًزا ُمسَتِتًرا عن ُمواجهة مصادره وأسبابه:

أواًّل: أَخَذ الملف الّنووي اإليراني وما يتفّرع عنه من أخطاٍر أو اتّفاقات )مع أمريكا( الحّيز األكبر من 
نيت، وتعّهد الخصمان بُمواجهته، ومنع إيران من امِتالك أسلحة نووّية، وعرقلة ِخطابّي ِنتنياهو وبي

 أّي اتّفاق نووي معها، وال ِذكر ُمطلًقا لُحكوماٍت عربّية.
” ُمرتجفة“ثانًيا: االستمرار في التوّسع االسِتيطاني في األراضي الِفلسطينّية الُمحتّلة، ولكن بوعود 

ع األشهر والّسنوات، والّصمود الُبطولي في حّي الشيخ جراح وسلوان ونبرة أقل حّدة، بالُمقارنة م
 ونابلس.

إذا هاجموا ” “حماس“العسكرّية، وااللِتزام بالّتصّدي إلى حركة ” إسرائيل“ثالثًا: الّتركيز على زيادة ُقدرة 
التحتّية على ، أّي تجّنب الّتهديد بنوع أسلحتها وصواريخها، والقضاء على ُبناها العسكرّية ”إسرائيل

دة الّسابقة، واالعِتراف الُمَبطَّن  ِغرار ما كان َيحُدث في جميع برامج الُحكومات الجديدة أو الُمَتَجدِّ
بطال مفعول دّبابات  من ” الميركافا“بَتآُكل التّفّوق العسكري مع انِفضاح ُقدرات الُقبب الحديدّية، وا 

 عجزة.المُ ” الكورنيت“اقِتحام الِقطاع بَفضِل صواريخ 
ورّبما األخير، كانت تتحّدث عن ” الوداعي“رابًعا: جميع الّنقاط التي تباهى ِبها ِنتنياهو في ِخطابه 

إنجازات الماضي، وُمعَظمها لألسف في اتّفاقات االسِتسالم والهزائم العربّية، وبَدعٍم أمريكّي، وُخنوٍع 
تتبّخر في ” اإلنجازات“لم جّيًدا أّن هذه عربّي، والّترويج أُلكذوَبة األرض ُمقابل الّسالم، وهو يع

 ُغضوِن أشهٍر معدودة.
ال َيهّمنا أن يطول ُعمر الُحكومة الجديدة أو َيقُصر، كما ال َيهّمنا أن يبقى ِنتنياهو زعيًما للُمعارضة 

لَمصيري أو يذهب إلى الّسجن ُمداًنا بالفساد، فهذه اعِتباراٌت ليس لها أّي قيمة في رأينا، ألّن الّتغيير ا
يوًما األخيرة في غّزة جّب ُكّل ما قبله، فِمئات اآلالف من الّصواريخ ما  11الذي عكسته حرب الـ 

زالت منصوبًة مرفوَعة الّرأس في َمراِبضها، وُتحيط بدولة االحِتالل من ثالِث جهات، أّما الّرابعة، أّي 
 بّية األوروبّية اآلمنة.جبهة البحر، فجرى تركها مَمرًّا للُهروب إلى الَمالذات الغر 

عجزت عن هزيمة قطاع غّزة، مثلما عجز ِسالحها الجّوي عن ” الُعظمى“دولة االحِتالل اإلسرائيلي 
منع انِطالق الّصواريخ من الِقطاع، حّتى الّدقيقة األخيرة قبل سَريان اتّفاق الُهدنة، واضطّر إلى 

طنين إلى الثالثاء ُرعًبا من الَمساس بالقدس في القدس الُمحتّلة للُمستو ” األعالم“تأجيل مسيرات 
المحتّلة أو ُمقّدساتها وأقصاها وُمواطنيها، وال َنستبِعد إلغاءها، أو تغيير مسارها َتَجنًُّبا للعواقِب 

 الَوخيمة.
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عاًما من الترّبع على عرش الُعنصرّية، والكذب والِخداع،  12بعد ” ملك إسرائيل“أخيًرا سقط نتنياهو 
ط معه جميع اتّفاقات الّتطبيع المسمومة، وكاَن أّول الغيث الُمبِكر تصويت البحرين والسودان وسَتْسقُ 

لى جانب مشروع قرار عربي ِفلسطيني في مجلس األمن الّدولي بإدانة جرائم الحرب  ضّد إسرائيل، وا 
الرباط الُعثور على مبنى اإلسرائيلّية في ِقطاع غّزة، وثاني قَطراته فَشل الّسفير اإلسرائيلي الُمعيَّن في 

رين“يستأجره لوضع أوتاد سفارته بسبب الّنبذ الّشعبي المغربي، فقائمة  من أصدقاء ِنتنياهو، ” الُمَتضرِّ
 الُمعَلنين أو الُمسَتترين، سَتطول في األّيام القليلة الُمقبلة.

*** 
ب غّزة وصواريخها الُمباركة، ال لن يكون ُهناك سالٌم ُمقابل الّسالم، وال سالٌم ُمقابل األرض، فبعد حر 

ّنما الّدولة الِفلسطينّية التّاريخّية،  مكان لُمفاوضات الّسالم المغشوشة، وال لحّل الّدولتين الوهمّي، وا 
دة الجامعة لُكّل ُمواطنيها وعلى َقدِم الُمساواة، مثلما كان عليه الحال قبل  وعاِصمتها القدس الُموحَّ

 الحرب العالمّية اأُلولى.
إلى هذِه الّنهاية، ” إسرائيل الُعظمى“ِنتنياهو بُغروره، وغطرسته، وُعنصرّيته، َلِعَب دوًرا كبيًرا لوصول 

وُنشوء القّوة الِفلسطينّية الجّبارة، وتصنيعها العسكري الّذاتي، ودفعه بُمهاتَفة جو بايدن سّت مّرات 
 ل.. وُسبحان ُمَغيِّر األحوال.اسِتجداًءا لُهدنٍة في الحرب األخيرة.. ُيْمِهل وال ُيْهمِ 

 15/6/2021رأي اليوم، 
 

 كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع "حزب هللا" الصاروخي؟ .42
 عاموس هرئيل
"سيكون على حكومة نفتالي بينيت ويئير لبيد في أيامها األولى أن تعالج لغمين أمنيين وسياسيين 

يرة األعالم التي يتوقع إجراؤها اليوم في إطار مقلص في أبقتهما الحكومة السابقة في طريقها: مس
جنوب نابلس، التي ستعطى تعليمات للجيش اإلسرائيلي ” أفيتار“البلدة القديمة، والبؤرة غير القانونية 

كما يبدو بإخالئها. ولكن تنتظر رئيس الحكومة بينيت ووزير الخارجية لبيد ووزير الدفاع غانتس، في 
ديات استراتيجية مهمة. وتتعلق هذه التحديات بجميع الساحات الرئيسية التي نهاية الطريق، تح

تتعامل معها إسرائيل: إيران، والساحة الشمالية )سوريا ولبنان(، والساحة الفلسطينية )الضفة الغربية 
وقطاع غزة(. وفي جميع الساحات، ستكون القوة وهامش المناورة اللتين ستظهرهما إسرائيل، متعلقتين 

 بدرجة كبيرة بعالقاتها مع اإلدارة األمريكية.
سنة المتواصلة لواليته، سجل رئيس الحكومة السابق نتنياهو، نجاحًا كبيرًا في رؤيته إزاء  12في الـ 

المسألة الفلسطينية، إلى جانب الفشل الكبير الذي ال يعترف به في الموضوع اإليراني. استغل 
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قصى درجة، الربيع العربي وبعد ذلك صعود إدارة ترامب في نتنياهو التطورات التي حوله إلى أ
 الواليات المتحدة، لكي ينوم المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

تم جره إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة رغم أنفه، ولكن في حالة واحدة )الجرف الصامد( في 
ب الحقيقية. في الضفة، رغم عالقته المتوترة مع رئيس ، اقتربت العملية بأبعادها من الحر 2014

السلطة الفلسطينية، محمود عباس، واصلت السلطة العمل كمقاول أمني من الباطن إلسرائيل 
وساعدتها على إحباط عمليات حماس. إن حذر نتنياهو من تنفيذ العمليات العسكرية، إلى جانب 

واليته إلى فترة أهدأ بكثير من العقد التي سبقها والذي أداء ناجع للجيش اإلسرائيلي والشاباك، حول 
 تميز باندالع االنتفاضة الثانية وحرب لبنان الثانية.

استغل نتنياهو انخفاض اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في المناطق لصالحه بشكل جيد. ففي 
كاثر الطبيعي، ال ألف مستوطن )معظمهم نتيجة الت 200عهده ازداد المستوطنون في الضفة بنحو 

سيما في المستوطنات األصولية(. لم تتم إضافة مستوطنات، لكن لم يتم إخالء أي بؤر استيطانية، 
 وفي المقابل تم تبييض عدد من البؤر االستيطانية القديمة.

وخالل تلك الفترة ازداد نفوذ رؤساء المستوطنين في مركز الليكود وفي أروقة الحكومة. وقد ترجم 
ضخ متواصل لميزانيات ضخمة وتأثير على اتخاذ القرارات. بهذا، من المرجح أال يكون  ذلك إلى

، في ”غوش ايمونيم”هناك أي تغيير أيضًا في الحكومة الجديدة: بينيت تربى في المهد السياسي لـ
الوقت الذي يتماهى فيه افيغدور ليبرمان وجدعون ساعر مع تعزيز االستيطان. وليس لوزراء اليسار 

حباط كل ما سيتم االتفاق عليه سرًا بين المستوطنين ف ي حكومة الوحدة احتمالية حقيقية الجتياز وا 
 ووزراء اليمين والجيش.

لم ينجح نتنياهو في تجسيد طموحاته حول المشروع النووي اإليراني. ورغم الثناء الذي أغدقه على 
يس الموساد التارك، يوسي كوهين( في نفسه في خطابه في الكنيست أول أمس )المقابلة الوداعية لرئ

، يصعب التجادل مع الوقائع: إيران قريبة جدًا اآلن من إنتاج 12)الحقيقة( في القناة ” عوفداه“برنامج 
، عندما عاد نتنياهو إلى الحكم. صحيح أن الرئيس 2009القنبلة النووية أكثر مما كانت عليه في 

من االتفاق النووي، لكن  2018ياهو وانسحب في األمريكي السابق ترامب، استجاب لضغط نتن
العقوبات االقتصادية التي استأنفها األمريكيون والعمليات السرية المنسوبة إلسرائيل لم توقف تقدم 

 المشروع النووي.
على خلفية ذلك، ثمة أساس لالدعاء بأنها قد حثت إيران على خرق االتفاق، بعملية الموساد 

رشيف النووي من طهران التي تركت في الواقع انطباعًا كبيرًا على ترامب، الالمعة، وهي سرقة األ
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لكنها لم تؤثر على سير المشروع. ويمكن أن نرى في ذلك مثااًل كالسيكيًا على نقاط ضعف نتنياهو: 
 استعراض البالغة العدائية غير المدعومة بنتائج عملية.

 تجربة قليلة
تجربته القليلة نسبيًا؛ إذ ال تكفي بضع سنوات من العضوية نقطة الضعف الرئيسية لبينيت تتعلق ب

في الكابنت ونصف سنة في وزارة الدفاع، التي تم تبديد جزء كبير منها على خصومات عبثية بادر 
 إليها نتنياهو، من أجل إعداد شخص لثقل المسؤولية الذي يكتنف قيادة دولة معقدة مثل إسرائيل.

خطابه المسموم في الكنيست، الذي قال فيه إن أعداءنا راضون عن  تعرض نتنياهو لالنتقاد بسبب
تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن من الصعب استبعاد سيناريو يقول إن أحدًا من الجيران، باحتمالية 
عالية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، سيريد قريبًا اختبار الحكومة الجديدة. إن هذه الحكومة 

اب تختلف فيما بينها أيديولوجيًا وتعتمد على دعم من الخارج )على حزب التي تتكون من أحز 
 عربي(، تزيد تعقيد الوضع.

سؤال آخر يرتبط بالعالقات مع الواليات المتحدة؛ فقد كانت إدارة ترامب فظيعة بالنسبة للجمهور 
ولكن فيما يتعلق  األمريكي، مثلما أثبت ذلك معالجتها لوباء كورونا التي أدت إلى نهايته السياسية.

بصورة قوة إسرائيل في المنطقة، فقد كان لترامب إسهام حقيقي. إيران وحزب هللا حذران من االحتكاك 
 المباشر من إسرائيل ألنهما يجهالن الشيك المفتوح الذي وقع عليه ترامب لنتنياهو ضدهما.

بصورة غير مباشرة في خطابه العالقات بين الرئيس األمريكي بايدن ونتنياهو، مثلما اعترف األخير 
في الكنيست، كانت باردة جدًا. أول أمس، سارع بايدن إلى احتضان بينيت عندما اتصل به على 
الفور بعد أداء اليمين. وخالفًا الدعاءات المعارضة، تصعب رؤية الرئيس المجرب وهو يضغط على 

هذا ال يشبه بأي شكل من األشكال  رئيس الحكومة الفتي للدفع قدمًا بحلم حل الدولتين. وحتى اآلن،
 الدعم المطلق لنتنياهو من قبل ترامب.

المشكلة األكثر إلحاحًا والتي على جدول أعمال الحكومة الجديدة هي قطاع غزة. إن وقف إطالق 
النار الذي توصل إليه الوسطاء المصريون نص فقط على أن يكون الهدوء مقابل الهدوء. وفي هذه 

إضافة أي مضمون للتفاهمات. قررت الحكومة السابقة أن تبقي جزءًا من القيود على األثناء، لم تتم 
معابر الحدود على حالها بهدف الدفع قدمًا بمعالجة قضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين. لذا، 

 ستشتعل غزة قريبًا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوسع.
اهو فيما يتعلق بإيران. وعمليًا، تتقدم واشنطن نحو سبق أن صرح بينيت بأنه سيواصل سياسة نتني

التوقيع على اتفاق نووي جديد، وبينيت غارق أقل من سلفه في النضال ضد المشروع النووي. 
التقدير المرجح هو أن إسرائيل ستحتج على االتفاق، لكنها فعليًا ستضبط نفسها )وربما هذا ما كان 
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ني الحاسم الذي يمكن أن يواجه بينيت ولبيد وغانتس، ربما حتى سيفعله نتنياهو أيضًا(. التحدي األم
في السنة القادمة، هو مشروع زيادة دقة صواريخ حزب هللا. ومنذ اللحظة التي سيكون فيها لحزب هللا 
قدرة صناعية على إنتاج سالح دقيق على أراضي لبنان، فستقف إسرائيل أمام معضلة ملحة، هل 

 درة والمخاطرة باندالع حرب؟يجب عليها تدمير هذه الق
ستضطر الحكومة في ذروة األزمة االقتصادية إلى مواجهة مطالب ميزانية متزايدة من جانب الجيش 
اإلسرائيلي، سواء لملء مخازن الذخيرة بعد جولة القتال األخيرة في قطاع غزة، أو لتطبيق الخطة 

يضطر بينيت في القريب إلى أن يبت متعددة السنوات الطموحة لرئيس األركان، افيف كوخافي. وس
أيضًا في مصير تعيينات كبيرة: األول، تعيين مستشار جديد لألمن القومي، وبعد ذلك قبل أيلول، 
تعيين رئيس جديد للشاباك. مئير بن شبات، الذي طلب منه غانتس في هذه األثناء مواصلة وظيفته 

لن يحدث، وسيختار بينيت أحد النائبين  كمستشار، كان مرشح نتنياهو لمنصب رئيس الجهاز. وهذا
 األخيرين للرئيس الحالي، نداف ارغمان.

ولكن أداء الحكومة الجديدة لليمين يبشر بفرصة لتحريك عالقات رئيس الحكومة مجددًا مع القيادة 
األمنية. وحقيقة أن نتنياهو نجح في التشاجر مع جميع رؤساء األجهزة الذين خدموا تحت رئاسته، ثم 

ف معظمهم ضده علنًا بعد إنهاء الخدمة، تدل على عمق األزمة. يبدأ بينيت من نقطة انطالق وق
 مختلفة كليًا، أكثر إيجابية بكثير.

 هآرتس
 15/6/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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