
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 إعمار غزة وجميع خيارات المقاومة مفتوحةنزال لـ"قدس برس": لن نسمح لالحتالل بإعاقة 

 حماس تدعو شباب القدس لفعاليات "إرباك ليلي" وتصعيد المواجهة مع االحتالل

 "اًل لحل الدولتينتسهي" مع "إسرائيل" لتعزيز اتفاقات التطبيع األمريكي في الكونغرسقانون مشروع 

 "أمن الحدود"غرفة أردنية ــ إسرائيلية مشتركة لضبط معاريف: إنشاء صحيفة 

 من العمال الفلسطينيين تالدوالرانهبت ماليين  "إسرائيل"هآرتس: 

حماس والفصائل تحـرر االحـتالل مـن 
المماطلــــة فــــي كســــر الحصــــار عــــن 

 القطاع
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 28 :كاريكاتير

*** 
 

 تحرر االحتالل من المماطلة في كسر الحصار عن القطاع والفصائل حماس .1
مؤكدًة بأن وجهت حركة حماس والفصائل في قطاع غزة تهديدًا إلسرائيل، أمس،  مل:الج محمد

التباطؤ والمماطلة في كسر الحصار سيواجه برد حاسم، وأن المقاومة لن تصمت على استمرار خنق 
وأكدت حركة حماس بعد اجتماع وصف بالمهم مع فصائل المقاومة في قطاع غزة عقد مساء  غزة.

للقطاع، وأن لشعب الفلسطيني ومقاومته لن يصمتوا مطلقًا على استمرار الخنق والحصار أمس، أن "ا
 االحتالل سيرى أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها".

وقالت الحركة في بيان صدر عقب االجتماع: "إن العدو لن يفلح في سياسة االبتزاز ولي الذراع، 
 ط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها.. األسرى مقابل أسرى، وسيرى ولن نقبل الضغ

 العدو بأسًا لم يره من قبل، فشعبنا جاهز للتحدي وفرض مزيد من المعادالت"، كما جاء في البيان.
وانتقد البيان جهود األمم المتحدة األخيرة، السيما بعد اجتماع مبعوثها لعملية السالم في الشرق 

: "إن األمم "تور وينسالند"، مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، حيث قالاألوسط 
المتحدة منظمة عالمية سياسية وإنسانية، مسؤولة عن تحقيق السلم ومساعدة الشعوب، خاصة الواقعة 
تحت االحتالل، وليس التواطؤ مع االحتالل ومساندته ضد شعٍب أعزل يتعرض لشتى أنواع االبتزاز 

 الحصار"، كما نص البيان.و 
ئة المنظمة الدولية بإلزام االحتالل بالقانون الدولي، وطالب البيان األمين العام لألمم المتحدة وهي

والوقوف مع الشعب الفلسطيني، الذي صدر بحقه عشرات القرارات الدولية ولم ُيطبق منها شيء 
 حتى اآلن.

كز ل، أمس، سادته حالة من التوافق الشامل، وقد ر وأكد مصدر مطلع لـ"األيام"، أن اجتماع الفصائ
ض خنق قطاع غزة، أو عودة الحصار للمربع األول، وأن استمرار الوضع على موضوعين، األول رف
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على حاله سيدفع الفصائل للتحرك والرد على هذا الوضع الخطير، واألمر الثاني رفض محاوالت 
قطاع بموضوع األسرى، وقد أجمعت الفصائل أن هذا إسرائيل ربط القضايا المعيشية واإلنسانية لل

 األسرى مقابل أسرى.ملف منفصل تمامًا، وأن 
في حين أكدت مصادر أخرى، أن الفصائل قررت منح الوسطاء مهلة زمنية لن تتعدى بضعة أيام، 
للضغط على االحتالل ورفع الحصار، وأن المطروح في المرحلة القادمة في حال واصل االحتالل 

إلرباك الليلي، مع ره، عودة المقاومة الشعبية بشكل مكثف، بما فيها البالونات الحارقة، واحصا
 احتفاظ الفصائل بحق الرد على أي قصف أو غارات إسرائيلية على القطاع.

 23/6/2021، األيام، رام هللا
 

 لمساعدتها ماليا "األشقاء العرب"اشتية: فلسطين تعول على  .2
” األشقاء العرب“اشتية، الثالثاء، إن بالده تعول على وزراء الفلسطيني محمد رام هللا: قال رئيس ال

وقال اشتية  لمساعدتها في الخروج من األزمة المالية التي تواجهها، بسبب هبوط المنح الخارجية.
قية مالية مع بنك االستثمار األوروبي، إن حكومته تحضر إلجراء زيارة إلى على هامش توقيع اتفا

وأشار إلى أن انحسار المنح والمساعدات الخارجية الوافدة إلى  ة، دون ذكر موعد محدد.السعودي
نعول على أمتنا العربية في تقديم ما نحتاجه من “فلسطين، أثر سلبا على المالية العامة.. 

 ”.استئناف المساعدات األمريكية كان رسالة إيجابية لنامساعدات، كما أن 
 22/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 المالكي يطالب حركة عدم االنحياز بالتدخل لمنع جرائم االحتالل .3

طالب وزير الخارجية رياض المالكي، دول المجتمع الدولي من خالل حركة عدم االنحياز، : رام هللا
مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا وأرضه وممتلكاته، من جرائم شرسة تقودها بالوقوف عند 

جاء ذلك خالل كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين  إلسرائيلي وأذرعها االستعمارية.سلطات االحتالل ا
الوزارية لحركة عدم االنحياز، عبر االتصال المرئي، الثالثاء، والذي عقد بناء على طلب دولة 

وشدد المالكي على أن الجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل بمختلف الطرق يوميا، هي  فلسطين.
والجذور الرئيسية لزعزعة االستقرار في المنطقة والعالم، وحرمان شعبنا من حقوقه األساسية، العوامل 

األمم تعكس ممارساتها ازدرائها المطلق للقانون الدولي بما في ذلك المبادئ األساسية لميثاق و 
 المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة.

 22/6/2021، رام هللاالحياة الجديدة، 
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 : حكومة االحتالل تستغل الدعم األميركي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا"الفلسطينية الخارجية" .4

الدعم األميركي واالندفاع نحوها قالت وزارة الخارجية، إن حكومة االحتالل الجديدة، تستغل : رام هللا
ستيطان وإطالق يد المستوطنين للتعبير عن تطرفها وعدائها لشعبنا وحقوقه، وتوظفه لتعميق اال
وأدانت الوزارة الهجوم  فلسطينية.لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي لألرض ال

مواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح الوحشي الذي شنته قوات االحتالل والمستوطنون ضد ال
ه العادمة، وإطالق وابل من قنابل الغاز المسيل بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالميا

واالعتداء عليهم ما أدى إلصابة العشرات منهم،  للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم
 م في الحي.واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاس

 22/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحياة في المخيمات يز صمود الالجئين وتحسينأبو هولي: أولوياتنا تعز  .5
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون الالجئين احمد أبو هولي، : رام هللا

إن الدائرة ووفًقا لخططها  ،تمديد شبكة صرف صحي لمخيم بيرزيتخالل تفقده مشروع  الثالثاء،
ريع في المخيمات الفلسطينية في المحافظات الشمالية، للعام الحالي باشرت بتنفيذ عشرات المشا

 يز صمود الالجئين وتحسين الحياة في المخيمات على رأس أولويات الدائرة.مؤكًدا أن تعز 
 22/6/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 قدسواالنتهاكات اإلسرائيلية بال لجنة فلسطين في البرلمان العربي تبحث الجرائم .6

بحثت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، مستجدات الوضع في فلسطين والموقف من  :رام هللا
تنفيذ مخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي الشهر الماضي، لمناقشة الجرائم 

األقصى  واالنتهاكات المستمرة لسلطات االحتالل بمدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد
رك، وعمليات الهدم والتهجير القسري ألهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على المبا

 قطاع غزة.
 22/6/2021، القدس، القدس
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 أكد لي أن القضية الفلسطينية من ثوابت موريتانياالرئيس الموريتاني هنية:  .7
: قال إسماعيل مولودعبد هللا ها مراسل، عن نواكشوط، من 22/6/2021، لندن، القدس العربيذكرت 

إن الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني أكد له »هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالل لقائهما، اإلثنين، بشكل واضح أن موضوع القضية الفلسطينية من الثوابت السياسية في 

 «.موريتانيا على مختلف األطوار والمراحل السياسية
نية الذي بدأ زيارة لموريتانيا على رأس وفد من حركة حماس، أول من أمس اإلثنين، الرئيس قى هوالت

 الغزواني ورئيس الجمعية لوطنية الموريتاني الشيخ ولد بايه.
وواكب المدونون الموريتانيون زيارة وفد حماس بالترحيب وإعالن التأييد للمقاومة، وهو ما لم يرق 

 .داول بعض هذه التدويناتعت تي منتإلدارة فيسبوك ال
أنه عبر من جديد خالل لقاءاته، عن الشكر والعرفان للرئيس »وأوضح هنية في تصريحات له أمس 

إن »وقال  «.وللحكومة والبرلمان والشعب الموريتاني بكل قواه ومكوناته السياسية والثقافية والعلمية
 «.ه معا في القدس المحررةي فينصل شاء هللا كما قلنا لفخامة الرئيس سيكون لنا يوم

استقبل هنية ووفد قيادة الحركة، الثالثاء، عدًدا : نواكشوط، من 22/6/2021، قدس برسوأضافت 
وعّبر العلماء عن كامل الدعم والحب واإلسناد للشعب  من ممثلي األئمة والعلماء في موريتانيا.

عب الموريتاني ال يختلف إجماع للش تشكل قاعدةوأكدوا أن فلسطين  الفلسطيني وقضيته الوطنية.
من جانبه عّبر رئيس الحركة عن تقديره لمواقف السادة العلماء من حقوق شعبنا وما و  عليها أحد.

وأكد ثبات الحركة على مواقفها وحقوق شعبنا، وأنها  يقدمونه لقضية األمة الجامعة فلسطين.
 ستواصل المقاومة حتى التحرير والعودة.

 
 مح لالحتالل بإعاقة إعمار غزة وجميع خيارات المقاومة مفتوحةرس": لن نسل لـ"قدس بنزا .8

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمد نزال، على أن "جميع خيارات المقاومة الدوحة: 
الفلسطينية مفتوحة، وال يمكن أن نسمح لالحتالل اإلسرائيلي، أن يعيق إعمار غزة، وال أن يستمر 

وشدد "نزال"، في حوار مع "قدس برس"، أن معركة "سيف القدس" األخيرة، مثّلت  ه للقطاع".حصار 
"بروفة" للتحرير، مضيفا: "نحن إزاء عملية مراكمة للنتائج والنقاط، وعندما تكون الفرصة مواتية 

 ومهيئة، سنتّجه لحسم الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي".
معركة "سيف القدس"، "التي أوجعت ، إنه بعد ، قال نزالوبخصوص اتفاق التهدئة مع االحتالل

االحتالل، وهّشمت صورته، قبلنا باتفاق وقف إطالق النار، على قاعدة أن ال يعود االحتالل 
النتهاكاته في مدينة القدس، سواء بالمضي في سياسة تهويد المدينة، عبر طرد سّكانها بأساليب 
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ألقصى، كما يحاول المستوطنون فعل ة المسجد اتنتهك حرم مختلفة، وحي الشيخ جّراح مثاال، وأن
 ذلك دائما، بغطاء من سلطات االحتالل".

وردا على دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى العودة للحوار الوطني الفلسطيني 
جديدة، هو أن تفضي إلى شراكة  حوارات فلسطينيةإلنهاء االنقسام، قال نزال: إن "شرط عقد 

 كز على الذهاب إلى صناديق االقتراع، كخيار حضاري وعادل وعملي".قيقية، ترتفلسطينية ح
 22/6/2021، قدس برس

 
 حماس تدعو شباب القدس لفعاليات "إرباك ليلي" وتصعيد المواجهة مع االحتالل .9

شباب دعا الناطق باسم حركة )حماس( عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة : القدس المحتلة
ودعا حمادة، في تصريح صحفي،  جهة مع االحتالل اإلسرائيلي.ة إلى تصعيد المواالقدس المحتل

الثالثاء، الشباب الثائر في القدس أن يقلبوا ليل المحتلين إرباكًا ومواجهات في أحياء القدس 
صولها وشوارعها وأزقتها؛ "حتى يعلم المحتل أن االنتصار للقدس ومعركة سيف القدس ما زالت ف

 ها وعن أهلها".يرفع يد عدوانه عنمستمرة حتى 
 22/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ض وقف إطالق النار لالنهيارلجان المقاومة: االحتالل يعر   .10

شددت لجان المقاومة في فلسطين، على أن محاوالت االحتالل باالبتزاز وسرقة انتصار معركة 
وقال  مي المقدسات.عب الفلسطيني وسنحتدافع عن حقوق الش"سيف القدس" لن تمر، مؤكدة أنها س

مدير المكتب االعالمي للجان المقاومة محمد البريم "أبو مجاهد" في أعقاب االجتماع الذي ضم 
الفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس حركة حماس يحيى السنوار، الثالثاء: " إننا ننتظر رد الوسطاء 

 الحصار عن قطاع غزة". وان في القدس ورفعمقدمتها وقف العد على قائمة مطالب المقاومة وفي
وأضاف "لن نقبل خلط األوراق وتداخل الملفات وقضية الجنود األسرى ملف وطني بامتياز ملك  

أسرانا وعوائلهم من أجل انتزاع حريتهم رغم أنف السجان اإلسرائيلي. ونبه إلى أن "االحتالل يعرض 
 د الوطن".لمواجهة على امتداومقاومتنا جاهزة لوقف إطالق النار لالنهيار 

 22/6/2021، فلسطين أون الين
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 رضوان: دول التطبيع العربي معزولة عن شعوبها .11
اعتبر إسماعيل رضوان القيادي بحركة )حماس( أن أي مظهر من مظاهر التطبيع يمثل طعنة 

المقدسات  وتشجيعا لالحتالل النتهاكغادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتخليا حقيقيا عن القضية 
وقال رضوان إن دولتي اإلمارات والبحرين تعيشان حالة عزلة تامة مقارنة مع خيارات  ”.اإلسالمية
 وطالب رضوان الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع العدو اإلسرائيلي. شعبيهما.

قوق العديد من ه مجرم حرب قام بانتهاك حواستنكر رضوان استقبال اإلمارات ليائير البيد، مؤكدا أن
وأوضح رضوان أن تجارب التطبيع العربي مع إسرائيل لم يتمخض عنها  الفلسطينيين.المواطنين 

 خالل العقود الماضية عن أي نتائج تذكـر.
 21/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بشكل ملحوظحماس تصاعد قوة ... يديعوت: األوضاع بالضفة على شفير االنفجار .12

أحرونوت" العبرية الصادرة الثالثاء: "لقد انتهت عملية "حارس  ة "يديعوتقالت صحيف: الناصرة
األسوار" )العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة(، وخفت حدة التوترات حول األقصى، إال أن 

لي الشهر فلسطينيًّا في مواجهات مع الجيش اإلسرائي 34المواجهات بالضفة مستمرة، حيث استشهد 
وأضافت الصحيفة: "منذ بدء الحرب على غزة،  سنوات". 5خالل  الماضي، وهو أكبر عدد

والمواجهات بالضفة وعدد الهجمات واالحتجاجات والمظاهرات واالضطرابات بين الفلسطينيين 
 والقوات اإلسرائيلية يزداد بشكل ملحوظ".

 المواجهات، ال يقتصر على منطقةأن انتشار تلك  -بحسب للصحيفة  -ويكشف فحص النزاعات 
 ضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب.معينة، بل يشمل جميع مناطق ال

فلسطينيًّا  34وأشارت إلى أن اإلحصائية األكثر إثارة للقلق، هي أنه خالل الشهر الماضي، استشهد 
السنوات  في هجمات ومواجهات مع قوات الجيش، وهذا هو أعلى عدد للوفيات في شهر واحد في

ة القتلى المرتفعة، وتزايد الهجمات واالضطرابات، تشير إلى أن فة: إن حصيلوقالت الصحي األخيرة.
وتبّين الصحيفة العبرية أّن من بين أسباب  االستقرار األمني في الضفة الغربية أصبح "هًشا للغاية".

بعد إلغاء االنتخابات اضطراب الضفة، فقدان السلطة الفلسطينية للكثير من شرعيتها العامة 
زداد التعاطف مع حماس في مناطق السلطة الفلسطينية، كما ية الفلسطينية، ونتيجة لذلك، االبرلمان

 ظهر في استطالعات الرأي األسبوع الماضي.
 22/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الماضي أيار/مايوألف دونم في "غالف غزة" خالل  13قناة عبرية: بالونات العودة التهمت  .13
دونًما في  13,050ت نيران بالونات العودة خالل شهر مايو أيار الماضي على تأ: القدس المحتلة

ووفًقا لما ذكرته  مناطق "غالف غزة"، وفقا لما كشفه تقرير أعدته جامعة "بن غوريون" في بئر السبع.
ائل علمية لقياس المساحات القناة السابعة العبرية، فإن طالبا في الجامعة المذكورة طّوروا وس

 دونما من المحميات الطبيعية، 7,570وشملت حرائق الشهر الماضي،  تعلة حديثًا في الغالف.المش
 دونما من المناطق الزراعية. 2,260دونما من الغابات واألحراش،  3,220و

 22/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العالقات اإلسرائيلية مع واشنطن "تخريب"اتهام نتنياهو بـ  .14
شهد الكنيست، أمس )الثالثاء(، حدثين سياسيين غير عاديين أظهرا كم هي : مجلينظير -تل أبيب

الحياة السياسية في إسرائيل متأزمة، فقد سعى اليمين المتطرف المعارض إلى تفجير اجتماع سياسي 
(، ما دفع وزير الخارجية رئيس الحكومة )الفصل العنصري « مكافحة التمييز واألبرتهايد»بعنوان 
نتنياهو، بمحاولة تخريب متعمد للعالقات بين يائير لبيد، إلى اتهام رئيس المعارضة، بنيامين البديل، 

وقال أحد المراقبين للعمل البرلماني اإلسرائيلي خالل الخمسين سنة  إسرائيل والواليات المتحدة.
 ست تدهورًا إلى حضيض كهذا. األخيرة إنه لم يشهد في تاريخ الكني

معارضة، بنيامين نتنياهو، يعمد إلى اإلضرار بالعالقات شف لبيد أن رئيس الوفي هذا األثناء، ك
اإلسرائيلية عن قصد العتبارات سياسية شخصية. وكان لبيد يرد بذلك على ادعاءات  -األميركية 

أبرم اتفاقًا مع الواليات »حكومة الجديدة نتنياهو بشأن أن رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية في ال
األمن القومي، عندما أكد لنظيره  دة من شأنه تقويض األمن، وإحداث ضرر خطير لجوهرالمتح

 «.األميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لن تفاجئ الواليات المتحدة فيما يتعلق بإيران
في التلفزيون « 11القناة »ع وحول الموضوع ذاته، قال مسؤول إسرائيلي آخر، في حديث م

لبيد وإدارة بايدن بدأت بخطاب  -بينت  اوالت نتنياهو دق أسافين بين حكومةمح»اإلسرائيلي، إن 
نتنياهو يوم تنصيب الحكومة الجديدة، عندما حاول تصوير نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي 

ببساطة، هي »ريحات نتنياهو وشدد المسؤول على أن تص«. يمكنه الوقوف في مواجهة األميركيين
 «.ة حيال المعرفة السياسية التي يمتلكهااستخدام يدعو للسخري

 23/6/2021، الشرق األوسط، لندن
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 كوخافي بواشنطن: يحرر من االتفاق النووي ويستعرض العمليات العسكرية بغزة .15
التقى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، الذي بدأ زيارة رسمية إلى : بالل ضاهر

س األركان المشتركة للجيش األميركي، مارك ميلي، ووزير الدفاع، الواليات المتحدة، األحد، مع رئي
رى خالل اللقاءات استعراض تقارير استخباراتية لويد أوستن، وضباط كبار في الجيش األميركي، وج

 رية تمحورت باألساس حول إيران.وعسك
اللقاءات في وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أنه "جرى التداول خالل 

في مقدمتها التهديد النووي قضايا تتعلق بالتحديات المشتركة للجيشين األميركي واإلسرائيلي، و 
أضاف البيان أن كوخافي "توقف عند و  اإليراني والتموضع اإليراني في أنحاء الشرق األوسط".

أي شيء من  الخطر الذي يكمن في العودة إلى االتفاق النووي األصلي وشدد على أنه يجب فعل
 أجل منع حيازة إيران على قدرات نووية عسكرية".

وجرى التداول أيضا خالل اللقاء في "تعاظم قوة حزب هللا وتسلحه بمنظومات أسلحة وصواريخ 
في التحديات والرد عليها في الحلبة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة. كما استعرض دقيقة، وكذلك 

مليات العسكرية األساسية، أساليب العمل المميزة واإلنجازات العسكرية رئيس هيئة األركان العامة الع
 العسكرية" أي العدوان على غزة، الشهر الماضي.’ حارس األسوار"في عملية 

 22/6/2021، 48عرب 
 

 وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى مصر لبحث قضية أسرى االحتالل في غزة .16
الثانية خالل  إسرائيليا توجه، الثالثاء، إلى مصر للمرة ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن وفدا أمنيا

وقالت المصادر اإلسرائيلية إن اللقاء سيعقد في مدينة شرم الشيخ، وستتناول المحادثات بين  أيام.
وأكدت هيئة البث  جانبين المصري واإلسرائيلي قضية األسرى اإلسرائيليين في قطاع غزة.ال

 وأجهزة أمنية أخرى.يضم ممثلين عن وزارة المخابرات واألمن الوطني، اإلسرائيلية الرسمية أن الوفد 
 ولم يصدر تعقيب عن السلطات المصرية بشأن هذه الزيارة.

 22/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في نيويورك لـ"إسرائيل"تعيين اساف زامير قنصال عاما  .17
عن تعيين الوزير االسبق اساف زامير  ]أمس[وزير الخارجية االسرائيلية يائير البيد مساء اليوم أعلن

وكان  2020عاما( شغل منصب وزير السياحة عام  40في نيويورك. زامير ) إلسرائيلقنصال عاما 
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بيب، وهو امريكي سابق حيث ترعرع في الواليات المتحدة، وتخرج من جامعة نائبا لرئيس بلدية تل ا
 تل أبيب في موضوع الحقوق. 

 I24 News ،22/6/2021موقع 
 

 لن نكون في أي حال مع تمرير قانون منع لم الشمل": القائمة العربية الموحدة" .18
صرح النائب عن القائمة العربية الموحدة/ الحركة اإلسالمية )الجنوبية(، مازن غنايم، : قاسم بكري 

" أن "القائمة العربية الموحدة لن تكون، في أي حال من األحوال، مع تمرير قانون لم 48لـ"عرب 
ألف عائلة تعاني من جرائر هذا القانون، وتحويل قضية  17وأشار إلى أنه "ندرك معاناة  الشمل".

 إلى قضية أمنية، فلن نكون مع تمرير هذا القانون بأي شكل من األشكال". مدنية إنسانية
 22/6/2021، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية .19

لجيش اإلسرائيلي أنه اعتقل العشرات من تجار األسلحة الفلسطينيين في الضفة ن اأعل رام هللا:
وبحسب بيان مشترك،  الغربية، وذلك خالل عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة للشرطة اإلسرائيلية.

فإن العملية جرت بعد أشهر من المتابعة السرية عبر عميل سري تعامل مع أولئك التجار، الذين 
ات ومون بتهريب األسلحة إلى داخل إسرائيل لصالح عصابات إجرامية واشتروا منهم عشر كانوا يق

األنواع المختلفة من األسلحة. ووفقًا للبيان؛ فإنه ُدوهمت منازل عشرات المشتبه بهم واعتقلوا بتهمة 
 تورطهم في تجارة وتهريب وإنتاج وتوزيع األسلحة.

 23/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 هراتعلى ميزانية للشرطة من أجل شراء ذخيرة لتفريق المظا تصادقاإلسرائيلية لمالية وزارة ا .20
صادقت وزارة المالية اإلسرائيلية بإجراءات سريعة على ميزانية للشرطة من أجل شراء : بالل ضاهر

منها ذخيرة لتفريق المظاهرات، بينها قنبال صوتية وقنابل غاز وأعيرة إسفنجية، بعدما فرغت مخازنها 
والعربية، الشهر الماضي، وفي إطار إثر استخدامها الواسع خالل المواجهات في المدن الساحلية 

استعداد الشرطة لقمع مظاهرات واحتجاجات، خاصة في حال كانت مرتبطة باعتداءاتها في القدس 
  المحتلة، وفق ما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس"، الثالثاء.
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تصعيد رطة قوله إن "الهدوء الحالي ظاهري وحسب"، وأن أي عن مصدر في الشونقلت الصحيفة 
 أمني سيستوجب تعزيز قوات الشرطة في المدن والبلدات داخل إسرائيل ايضا.

 22/6/2021، 48عرب 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تعيد تشكيل "كابينيت كورونا" وفرض الكمامات جزئيا .21
الثالثاء، إعادة تشكيل المجلس  نيت، مساءسرائيلية، نفتالي بيأعلن رئيس الحكومة اإل: محمود مجادلة

الوزاري المصغر لشؤون فيروس كورونا )كابينيت كورونا(، وأوصى بارتداء الكمامات الواقية في 
األماكن المغلقة بالتزامن مع فرضها في مطار بن غوريون، مشددا على ضرورة خضوع جميع 

ر صحافي عقده في جاءت تصريحات بينيت في مؤتم .PCRالعائدين من الخارج إلى فحوصات 
مطار بن غوريون في أعقاب تفشي الطفرة الهندية في أوساط العائدين من الخارج وتراجع القدرة على 

 إجراء فحوصات كورونا في المطار.
 22/6/2021، 48عرب 

 
 عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون األقصى .22

ين، بقيادة المتطرف "يهودا غليك، الثالثاء، المسجد األقصى ت المستوطناقتحم عشرا: القدس
مستوطنا اقتحموا "األقصى"،  80وأفاد مراسلنا، بأن اإلسرائيلي. المبارك، بحماية من شرطة االحتالل 

ه من عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن غادرو 
 باب السلسلة.

 22/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المنظمات األهلية: نرفض قرار حكومة رام هللا تشكيل فريق إعمار غزة .23
أمس ]أول[رفضت شبكة المنظمات األهلية، القرار الصادر عن حكومة محمد شتية في رام هللا : غزة

ليوم الثالثاء، إن ها وصل الرأي نسخه عنه اوقالت الشبكة، في بيان ل بشأن تشكيل فريق إعمار غزة.
القرار جاء دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة وفي مقدمتهم الجهات المتضررة 

ودعت الشبكة إلى تحييد موضوع  في قطاع غزة دون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني.
مختلف األطراف  جراء حوار ونقاش جدي بينف واالنقسام السياسي، وإإعمار قطاع غزة عن الخال

 والتوافق على آلية إلعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع.
 22/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 منزال 21مواطنا وإخطارات بهدم  37االحتالل يواصل انتهاكاته: اعتقال  .24

ا نون، الثالثاء، انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، والمستوط: محافظات
ومقدساتهم وممتلكاتهم، فشن جنود االحتالل حملة اعتقاالت واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة، وأجبروا 

هم منزال شرق نابلس، فيما واصل المستوطنون اقتحام 21مقدسيا على هدم منزله، وأخطروا بهدم 
 أهالي الشيخ جراح.للمسجد األقصى المبارك، واالعتداء على 

 22/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عائالت بإخالئها في الشيخ جراح خالل شهر 3مستوطنون يهددون  .25
القسرية في القدس اقتحم مستوطنون، الثالثاء، حي الشيخ جراح المهدد بإخالء سكانه بالقوة : القدس

وقال أحد  منازل باإلخالء. 3سرائيلي، وهددوا سكان المحتلة، تحت حماية قوات االحتالل اإل
منازل في الحي تعود  3أصحاب المنازل المهددة صالح ذياب لـ"وفا"، إن المستوطنين حاولوا اقتحام 

لعائالت ذياب والكرد وقاسم، وسط استفزاز السكان، وهددوهم بإخالئهم من منازلهم لصالح 
وأضاف أن محاولة االقتحام قوبلت باشتباكات باأليدي  المستوطنين خالل مدة زمنية )شهر واحد(.

 مع السكان، الذين تصدوا لمجموعات المستوطنين.
 22/6/2021، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات

 
 من العمال الفلسطينيين الدوالراتنهبت ماليين  "إسرائيل"هآرتس:  .26

ن العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسي نهبت إسرائيل عشرات ماليين الشواقل من: بالل ضاهر
م عاما الماضية، من خالل خصم مبلغ من رواتبهم. وقررت المحكمة المركزية في القدس أن خص

هذه المبالغ كان مخالفا للقانون، لكن السلطات اإلسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خالل 
 "إشعار اإلنهاء" الذي قدمته إلى المحكمة.

من رواتب  %0.75، خصم "بدل اعتناء" بنسبة 1970ومة اإلسرائيلية قررت في العام الحك وكانت
موال إلى نقابة العمال العامة )الهستدروت(. ورغم أن هذا العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت األ

صوص، عاما، لكن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفا في اتفاق جماعي بهذا الخ 50اإلجراء استمر 
فا للقانون بموجب قانون كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخال

 حماية الراتب.
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هذه المبالغ ُخصمت من عشرات آالف العمال الفلسطينيين، وبحجم عشرات ماليين ويشار إلى أن 
نه ُفرضت غرامات، الشواقل سنويا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما أ

مالهم، حسبما بعشرات آالف الشواقل، على المشغلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب ع
 ، الثالثاء.س"ذكرت صحيفة "هآرت

 22/6/2021، 48عرب 
 

 االحتالل يجبر مواطن من بلدة العيساوية بهدم بنايته سكنية بحجة عدم الترخيص .27
، المواطن عبد ]أمس[ات االحتالل، بعد عصر اليومت سلطأجبر  :دياال جويحان-ةالقدس المحتل

سكنية  المحتلة على هدم بناية( من سكان بلدة العيساوية في القدس )شيخةالرحمن أحمد عبيد 
دة"، بعد عام أفاد المواطن عبد الرحمن عبيد في حديث لـ" الحياة الجدي بذريعة البناء دون ترخيص.

منزله  شهور بمداهمة بلدية االحتالل 4، ليتفاجأ قبل نحو من ثالث طوابق ةمن بناء بناية مكون
بمؤسساتها وأجهزتها الشرطية االسرائيلية  وأوضح، بأن بلدية االحتالل وتسليمه امر هدم للبناية.

االخيرة، تالحق الحجر والبشر بالرغم  اآلونةوتيرتها في  وارتفعتتستهدف بلدة العيساوية منذ سنوات 
ال بناء تم بنائه على أرض تعود ملكيتها للعائلة ويحق البناء عليها، ولكن سلطات االحتالل ان ال

 داخل منازلها هدفها هو تهجير سكانها. نةبطمأنيألي مواطن مقدسي العيش  دتري
 23/6/2021، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ل أوروبيمليون دوالر بتموي 425بنوك توقع اتفاقيات قروض قيمتها : رام هللا .28

وقعت سلطة النقد ومجموعة من البنوك، الثالثاء، اتفاقيات قروض للقطاع الخاص : رام هللا
 مليون دوالر، بتمويل من بنك االستثمار األوروبي. 425الفلسطيني، بقيمة 

 22/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المعابرطالبون بفتح مزارعو قطاع غزة ي.. مقبلون على كارثة زراعية .29
طالب مزارعو قطاع غزة بضرورة فتح المعابر وادخال مدخالت اإلنتاج الزراعي وتوفير : غزة

االغاثة “وقال المزارعون خالل ورشة عقدتها جمعية التنمية الزراعية  االعالف والمواد البيطرية.
ت الزراعية الذي يراد المدخالانهم مقبلون على كارثة زراعية حقيقية، وتتمثل في منع است” الزراعية

يؤثر بشكل سلبي على سير عجلة اإلنتاج الزراعي في قطاع غزة، حيث لن يتمكنوا من التحضير 
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للموسم الزراعي الحالي، وذلك لعدم توافر مدخالت اإلنتاج الزراعي مثل األسمدة ومعقمات التربة 
 وأصناف عديدة من البذور.

 22/6/2021، القدس، القدس

 
 تل أبيبو  المصرية شرم الشيخ إلعادة الطيران المباشر بين محادثات .30

ية، توجه وفد أمني إسرائيلي، صباح أمس الثالثاء، إلى شرم الشيخ في سيناء المصر تل أبيب: 
 لوضع اللمسات األخيرة على اتفاق يعيد فتح خط الطيران المباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ.

العبرية، فإن الوفد يضم ممثلين عن وزارة المخابرات  "11 –كان "وبحسب قناة التلفزيون الرسمية 
في مصر.  ومجلس األمن القومي، وجهات أمنية إسرائيلية أخرى تتولى التحقق من الترتيبات األمنية

تدرس السلطات اإلسرائيلية تخفيض درجة التحذير األمني المتعلق بزيارة شواطئ شبه جزيرة  حين في
 .3أو  2د )أقصى درجات التحذير( إلى سيناء من الدرجة رقم واح

 23/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

   "أمن الحدود"غرفة أردنية ــ إسرائيلية مشتركة لضبط معاريف: إنشاء صحيفة  .31
. "للحفاظ على االستقرار األمني على الحدود"يعمل الجيشان األردني واإلسرائيلي على توثيق التعاون 

لن يكون "ه ستكون هناك غرفتان واحدة أردنية وأخرى اسرائيلية فيما ، فإن"معاريف"وبحسب صحيفة 
 ، ولكّن الجيشين"ممثلين إسرائيليين في الغرفة األردنية والعكس صحيح بالنسبة للغرفة اإلسرائيلية

ومن غير الواضح فيما إذا كان قرار إقامة  سيتشاركان صورة المراقبة نفسها على جانبي الحدود.
الفلسطينية أثناء العدوان على غزة الشهر  -د التظاهرات التي شهدتها الحدود األردنية الغرفة تقرر بع

المنصرم، أو من أجل منع تهريب األسلحة، نظرًا إلى عمليات التهريب التي أحبطت في الفترة 
رافعة "وتجدر اإلشارة إلى أن الغرفة المشتركة هي جزء من مشروع أوسع يطلق عليه اسم  األخيرة.

األردنية،  -ًا لضبط األمن على الحدود الفلسطينية الذي يشمل تعدياًل تنظيميًا ومفاهيمي "دودالح
نقاط "الحدودية، وفي أجهزة المراقبة والرصد في  "الدفاعية"وتغييرًا في هيكلية وتدريب الكتائب 

 على طول الحدود. "الضعف
 22/6/2021، االخبار، بيروت
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موقفا أكثر ايجابية من عملية ل ان تتخر الحكومة االسرائيلية وزير الخارجية السعودي: "نأم .32
 السالم" 
رب وزير الخارجية اع ي فيينا مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ،فله مؤتمر صحافي في 

أكثر ايجابية مع  عن امله ان تتخذ الحكومة االسرائيلية الجديدة موقفاً  السعودية فيصل بن فرحان
 والسعودية.  "سرائيل"إبنفس الوقت عدم وجود اية عالقات بين  اً الفلسطينيين، مؤكد

 I24 News ،22/6/2021موقع 
 

 مة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الجزائر تجدد دعمها إلقا .33
في سبيل إقامة دولته المستقلة  الفلسطيني لشعبلالثالثاء، دعمها  جددت الجزائر،: الجزائر

وقالت الخارجية  ن القضية الفلسطينية قضية محورية بالنسبة للعرب.وعاصمتها القدس، معتبرة أ
لجنة فلسطين التابعة لحركة دول صبري بوقدوم أشاد في اجتماع  الجزائرية، في بيان لها، إن وزيرها

أن "جوهر القضية الفلسطينية يكمن على وجه مؤكدًا عدم االنحياز، بصمود الشعب الفلسطيني، 
ألراضي الفلسطينية، وكذلك في استمرار القوة القائمة باالحتالل في اإلفالت من التحديد في احتالل ا

 .العقاب"
 22/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
” كالليت“بين وزارة الصحة اإلماراتية وصندوق  ةطبي يةاتفاق: اعالن "جيروزاليم بوست" .34

 اإلسرائيلي  
الثالثاء التوقيع  اإلسرائيلية بأنه تم صباح "جيروزاليم بوست"يفة ح: أفادت ص)د ب أ( - تل أبيب

اإلسرائيلي  "كالليت"على اتفاقية تاريخية في المجال الصحي بين وزارة الصحة اإلماراتية وصندوق 
أن االتفاقية تنص على عقد اجتماعات لتبادل المعرفة الطبية، وعلى وأوضحت  .للرعاية الصحية

ء إسرائيليين بزيارة اإلمارات من أجل استشارات طبية واكتساب الخبرة في عالج قيام وفود من أطبا
على قيام الدولتين بالعمل معا لتعزيز وتطوير برامج الطب الوقائي، وتعزيز كما تنص  المرضى.

التجارب السريرية المشتركة، وتطوير أدوات تنبؤية للذكاء االصطناعي من أجل رصد المخاطر 
 الصحية.

 22/6/2021، العربي، لندنالقدس 
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 "اًل لحل الدولتينتسهي" مع "إسرائيل" لتعزيز اتفاقات التطبيع األمريكي في الكونغرسقانون مشروع  .35
مشروع قانون في  ن خمسين سيناتورًا ديمقراطيًا وجمهوريًا،أكثر مطرح : رنا أبتر - واشنطن

أن ، من منطلق "تطبيع مع إسرائيلتشجيع دول أخرى لل"ة، على يكير اإلدارة األميحث الكونغرس 
هذه االتفاقات التاريخية قد تساعد على إحقاق السالم بين إسرائيل والدول العربية، وغيرها من دول "

ع المنطقة، وتخلق فرصًا دبلوماسية إضافية. كما أنها ستحسن من الجهود الداعمة لحل الصرا 
الدولتين: دولة يهودية ديمقراطية ودولة  ر التفاوض، والتوصل إلى حلاإلسرائيلي الفلسطيني عب

 ."فلسطينية ديمقراطية، تعيشان جنبًا إلى جنب بسالم وأمن واعتراف متبادل
 23/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 كية في القدس ير واشنطن: نسير قدمًا إلعادة فتح القنصلية األم .36

أعلنت الواليات  ،، نيد برايسكيةير م الخارجية األمدث باسفي تصريحات للمتحوكاالت:  -واشنطن 
إال أنه أوضح  المتحدة، امس، أنها بصدد العمل على إعادة فتح قنصليتها في مدينة القدس المحتلة.

 .أي موعد محدد لذلك عدم وجود
 23/6/2021، األيام، رام هللا

 
 ة بعد الحرب  إلنقاذ الجئي غز تطلق نداء للمساعدة اإلنسانية  "األونروا" .37

مليون دوالر في  164للمساعدة اإلنسانية والتعافي المبكر بقيمة  ، نداءً األونرواكالة : أطلقت و غزة
يحل محل النداء العاجل األولي وقالت إن هذا النداء  .أعقاب الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة

فيليب  ونرواألم لـفوض العاوقال الم مايو الماضي. 19مليون دوالر والذي صدر في  38البالغ 
إن تأثير هذا الصراع )الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة( على الجئي فلسطين كما هي "الزاريني 

الصدمة التي عانى منها سكان غزة، بما في "مضيفا بأن  "،كان مدمرا جوالت العنف الثالث السابقة
إن  الوكالةل وتقو  ."التردد لفترة طويلة مليون الجئ من فلسطين، سيستمر صداها في 1.4ذلك حوالي 

شخصا يحتمون مع  7150ينهم الجئ، ب 7,500عدد النازحين منذ انتهاء الحرب يقدر بحوالي 
ال يزالون في مدرستين تابعتين لها في جباليا ومخيم  اً فرد 350األقارب واألصدقاء، وما يقرب من 

 الشاطئ.
 22/6/2021، القدس العربي، لندن
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 ني الحتالل اإلسرائيلي العدائية تجاه الشعب الفلسطيأعمال ا ون ديني "نحيازعدم اال " دول .38
أدانت اللجنة الوزارية لدول عدم االنحياز بأشد العبارات األعمال العدائية التي تقوم بها : نيويورك

عتداء على المصلين في سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اال
يد بتهجير مئات العائالت الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية لمسجد األقصى المبارك، والتهدا

، ، عقب االجتماع الذي عقدته لجنة فلسطين الوزارية للحركةالختامي هابيانفي كما أدانت  المحتلة.
ئات االقتحامات اليومية وحمالت االعتقال التي تستهدف م، بناء على طلب دولة فلسطين

فال ونساء وصحفيين، وأدانت أيضا العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع الفلسطينيين، بمن فيهم أط
وأكدوا أّن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بجميع جوانبها يجب أن يظل أولوية في  .غزة

 جدول أعمال الحركة، وأن يظل مسؤولية دائمة لألمم المتحدة.
 23/6/2021، القدس، القدس

 
 اسرائيلية البتياع منظومة سيتم تركيبها في مقاتالت من صنعها كة شر  تتعاقد معشركة بوينغ  .39

اختارت تركيب منظومة من صنع  هاالنتاج الطائرات انبوينغ االمريكية  ركةأعلنت ش: شايكي وانيت
يدور عن  والحديث .الجديدة من صنعها 15شركة البيت اإلسرائيلية في المقتاالت من طراز إف 

س في هذه الطائرات مما سيزيد من ظام المالحة االليكتروني ال جي بي إمنظومة لمنع تشويش ن
تركيب المنظومة في طائرات ة ككما تنوي الشر . قطرة الطيارين عل المالحة في أجواء تابعة للعدو

 ًا.التي تسلم سالح الجو االمريكية أربعة منها مؤخر  exمتقدمة من طراز 
 22/6/2021، "مكان"ث اإلسرائيلي هيئة الب

 
   "إسرائيل"للهجوم على حركة مقاطعة األمريكي محاولة جديدة في الكونغرس  .40

عاد السيناتور جو مانشين )ديمقراطي عن والية فرجينيا( وماركو روبيو : أ رائد صالحة -واشنطن
من األدوات القمعية  )جمهوري عن فلوريدا( طرح تشريعات من شأنها تزويد الواليات المحلية بمزيد

ات جميع الشركات التي تستهدف هذه التشريعإذ  )بي دي أس(. ل"إسرائي"حركة مقاطعة لمهاجمة 
 تقاطع االحتالل اإلسرائيلي.

 22/6/2021، القدس العربي، لندن
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   بزيارة وفد حركة حماسشر لترحيبه من الن اً سابق اً موريتاني   اً فيسبوك يمنع وزير  .41
 24ني السابق سيدي محمد ولد محم من النشر لمدة ع "فيسبوك" الوزير الموريتامنع موق: نواكشوط

 هامكتببرئاسة رئيس  إلى موريتانيا حماسبزيارة وفد حركة  اً ساعة على خلفية تدوينة نشرها ترحيب
 .إسماعيل هنيةالسياسي 

 22/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسرائيلي على الهواءمريعة كتالونية تدين التبييض الرياضي  .42
كالرا باسيانا، انتهاكات والسّباحة األولمبية  في التلفزيون الحكومي في كتالونياأدانت المعلقة : لندن

مع احتالل فريق السباحة  هاجاء موقفو االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين. 
الفنية، أود أن  انب األمور"إلى جارت قائلة وأش اإلسرائيلي المركز الرابع في حدث أولومبي للسباحة.

أشير إلى أن الوجود الدولي إلسرائيل في مجال الرياضة والثقافة هو استراتيجية أخرى لتبييض اإلبادة 
 الجماعية وانتهاك حقوق اإلنسان التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني".

 21/6/2021، "21موقع "عربي 
 

 حرب االستنزاف موجعة للعدو اإلسرائيلي أيًضا .43
 و شمالةفايز أب د.

بمجرد اإلعالن عن وقف إطالق النار ارتاح العدو اإلسرائيلي، خرج ماليين اإلسرائيليين من 
مخابئهم، واشتغلت ماكينة العمل والصناعة، وتحركت شاحنات التجارة، وظلت غزة مغلقة خلف 

عنقها على حبل االنتظار، انتظار ضغط الوسطاء، وانتظار فتح المعابر،  حصارها، معلقة من
 وإدخال المواد الغذائية، وانتظار اإلعمار، وانتظار موعد عقد اللقاءات والحوارات.

إنها المرة الثانية التي نصطدم بالنتيجة نفسها، رغم أننا نمتلك مقاومة مبدعة في المعركة، تقدم ما 
كانها، ما يفاجئ، وُتظهر قدرة وقوة مذهلين، ولكن النتائج ما كانت بمستوى العطاء، فما زالت تراوح م

ت الهزيمة ، حين كان2014بين وسطاء ووعود، وعقد اجتماعات، وهذا ما تكرر بعد عدوان 
، حين كان انتصار الشعب الفلسطيني 2021اإلسرائيلية فاضحة واضحة، وهذا ما تكرر بعد عدوان 

عدو مدويًا ومجلجاًل، ومع ذلك تشابهت النتائج، حتى هذه اللحظة على أقل تقدير، حيث اعتمد ال
إطالق النار  األسلوب نفسه في المماطلة، واالستفادة من الوسطاء إلى أبعد حد، بل وتوظيف وقف

لتعزيز قدراته الدفاعية، وترميم الفشل الذي أصاب قبته الحديدية، وملء مخازن األسلحة من جديد، 
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زنقة، فإذا  وهذا هو دأب العدو منذ مئة عام، حيث كانت العصابات اليهودية تطلب الهدنة في كل
 أعدوا أنفسهم واستعدوا، عاودوا العدوان.

رية، والقبول بهذه الحالة من تنقيط االنفراج ال يقبل به مهزوم، وال غزة على مفرق القرارات المصي
يرضى به مكلوم، فكيف وحال غزة المعنوي والنفسي والذي وصل إلى عنان السماء، حيث توقع 

في حياتهم، وهم الذين قدموا كل أشكال الصمود والمواجهة، وقدموا الناس أن يشهدوا انقالبًا جذريًا 
ولم يرتجف لهم جفن لحجم التدمير، كل ذلك الصمود استوجب الثمن، وعلى الشهداء والجرحى، 

العدو أن يدفع الثمن، فقدرات غزة على الصمود والمواجهة والقتال أكثر مما تظن قيادة المقاومة، 
إرهاب العدو يفوق تقديرات العدو نفسه، وهذا ما يجب أن تتفهمه قيادة  والقدرة على الصبر وتحمل

لناس الذين قدموا أعمارهم، ومنازلهم، وأبناءهم ومستقبلهم، جاهزون لتقديم المزيد من المقاومة، فا
األرواح واألبراج واإلحراج للعدو، ولكن بشرط كسر هذه الحالة المقيتة من االنتظار، ومن تنقيط 

 ومن تفضل القادرين على العاجزين. االنفراج،
فالواجب يقضي بأن تخوض المقاومة حرب  يومًا، 51لمدة  2014وإذا كانت غزة قد صمدت سنة 

استنزاف مع العدو تفوق الخمسين يومًا، وتتجاوز مئات األيام، حرب استنزاف طويلة األمد، على كل 
العمل والنوم والصناعة والتجارة الجبهات، وبكل المستويات، حرب استنزاف ال تسمح للعدو ب

كان العدو يحاصر غزة، فلنحاصره بعمليات  واالستقرار، حربا مفتوحة على كل االحتماالت، فإذا
المقاومة في العمق، وإذا كان قد عطل حياة الناس، فلنعطل حياته في الحافالت والمصانع 

ل على تضييق سبل التطور والمؤسسات، وإذا كان قد ضيق سبل المعيشة على سكان غزة، فلنعم
يفة القوية ال يفهم عدونا، ولن يشفق والنمو االقتصادي في كل تجمع صهيوني، وغير هذه اللغة العن
 علينا، ولن يتحنن لدموعنا، وتسولنا فك الحصار لدى الوسطاء.

الصبر إن أنفاس غزة المختنقة ألكثر صبرًا على البالد من أنفاس عدونا المنفتحة، وإننا ألقدر على 
رية وكرامة ومستقبل والجوع الذي خبرناه من صبر عدونا على إغالق منافذ حياته، ومن أراد وطنًا وح

 حياة كريمة، عليه أال يقع في المحذورين:
األول: أال تكون المعركة من أجل رفع الحصار، فهذه غاية المحتلين، يجب أن تكون المعركة من 

قع العدو في فخ التطرف بعد أيام، فهم يرتبون لمسيرات أجل القدس، وال بأس من التريث حتى ي
يخ جراح، وهذه فرصة النطالق الصواريخ دفاعًا عن القدس، ال تقترب من المسجد األقصى والش

 دفاعًا عن رغيف الخبز، رغم أهميته، وضرورة القتال من أجله.
ستدمي مقلة عدونا،  الثاني: عدم التوقف في منتصف الطريق، فحرب االستنزاف سترهقنا ولكنها

حقق أهدافه، فالوقوف في  ومن يجرد سيف القدس المسلول، عليه أال يعيده إلى غمده إال وقد
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منتصف الطريق عجز، وصاحب نصف القفزة يظل معلقًا في الهواء، أما إذا اكتملت الحركة، ووقفت 
المقاومة أنها مبدعة،  المقاومة على األرض الثابتة، فهذا ما نرجوه من مواجهات أثبتت من خاللها

 عطاء.وقادرة على قلب المعادلة لصالح شعبنا الفلسطيني الصبور الم
 22/6/2021فلسطين أون الين، 

 
 "سيف القدس"رير...من الكرامة إلى منظمة التح .44

 عريب الرنتاوي 
يين ثمة ما يغري للمقارنة بين الحدثين )الكرامة وسيف القدس(، وسلوك الفصيلين الفلسطينيين الكبر 

، 1968حيال منظمة التحرير إثرهما، برغم فارق الزمن الممتد ألكثر من خمسة عقود...في آذار 
طويلة  دليل حرب العصابات الشعبية»وبخالف ما ذهب إليه اليسار الفلسطيني من التزام حرفي بـ 

رت فتح ، قرر الراحل ياسر عرفات، خوض معركة الكرامة، وجهًا لوجه مع اإلسرائيليين، خس«األمد
مئة شهيد، وكسبت عشرات ألوف المتطوعين في اليوم التالي، فكانت االنطالقة الثانية )الحقيقية( 

مّر على والدتها من  للثورة الفلسطينية، التي سُتغري عرفات القتحام منظمة التحرير التي لم يكن قد
، وكان له «ثل الوحيدالمم«و« الشرعية»الخاصرة العربية سوى أربع سنوات، وليخوض بعدها معركة 

 ما أراد.
الشيء ذاته، مع اختالف الظرف والسياق حصل بالنسبة لحركة حماس، حين أقدم إسماعيل هنية 

إشهار السيف انتصارًا للقدس،  بين القدس وغزة، فتقرر الحركة« الربط الهوياتي»إلى طرح شعار 
وة بهذه الجرأة...خسرت حماس برغم الشكوك التي أحاطت بموقفها وبقدرتها على اإلقدام على خط

سيف »تسعين شهيدًا من مقاتليها ومقاتلي فصائل حليفة في أقل من عشرة أيام، بيد أنها بعد 
شعبية نادرة، يمكن عّدها ستنتقل من هامش القرار الفلسطيني إلى مركزه، وستحظى ب« القدس

ة والدولية، وليبدأ الفلسطينيون انطالقة ثانية للحركة، ولتدشن فصاٍلً جديدًا في عالقاتها اإلقليمي
 بالنظر إليها بوصفها الجهة األجدر بتمثيلهم.

مبادرة حماس األخيرة، بخصوص منظمة التحرير، وقيادتها المؤقتة ومجلسها الوطني االنتقالي 
ندماجها والجهاد اإلسالمي فيها، من دون التطرق لبقية قضايا الخالف على الساحة )عامين(، وا
تشبه إلى حد كبير، اقتحام فتح لمنظمة قبل نصف قرن...ومثلما قيل أن فتح كانت الفلسطينية، 

محّقة في الكرامة، كما في االنضواء تحت مظلة المنظمة، يمكن قول شيئًا مماثاًل حول حق حماس 
اج بالمنظمة، وبنسبة تليق بحجمها وتمثيلها داخل المجتمع الفلسطيني...ومثلما أن التاريخ في االندم

يرحم اليسار على خطأ قارفه وظل يلقي بظالله عليه حتى اليوم، فإن التاريخ ذاته، لن يرحم فتح لم 
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ة بال إّبان انتفاضة القدس وسيفها، بل وانعدام مبادرتها، منذ أن تحولت إلى سلط« قعودها»عن 
 سلطة.
فصيلين على ال« واجباً »الذي كان مضمونًا لفتح سابقًا ولحماس الحقا، يوّلد « الحق»لكن 

المذكورين...وهنا لن نّدعي الحكمة بأثر رجعي، ولكن مثلما كانت فتح مسؤولة عن استنهاض 
قدر ذاته، مسؤولة ، فإنها بال«الممثل الشرعي الوحيد»الحركة والكيانية والهوية الفلسطينية وأطرتها في 

قبل ابنتها الشوهاء: عن تآكل المنظمة وتراجع دورها ومكانتها في أوساط شعبها، بل وابتالعها من 
هذه المرة...على حماس أن تدرك أن « تقدمي»السلطة...الشيء ذاته، سنقوله لحماس، وإن بأثر 

فتح والمنظمة، إلى ما الرد على هيمنة ال يكون بفرض هيمنة مقابلة، وأن منطق االستحواذ قاد 
ف قرن، وكيف أمكن قادهما إليه، وأن على الحركة أن تدرس أوجه االختالف بين وضعنا قبل نص

قيادة الدمج بين المنظمة والفصائل بأقل كلفة ممكنة، وبأعلى العوائد على شعبنا، فيما المشهد 
وبااًل على الشعب، فال بيئة اإلقليمي والدولي يقول شيئًا مغايرًا اليوم: استحواذ حماس، سينعكس 
مة والشعب الفلسطيني، سلوك إقليمية أو دولية تقبل بذلك وتسمح به، ومن األفضل لحماس والمنظ

طريق التوافقات الوطنية، مع أنها شائكة، مديدة ومريرة، ومن واجب حماس، أن تنظر لمبادرتها بعين 
..الحق مع حماس في أن ترى نفسها وطنية أوسع بكثير، من أية حسابات فصائلية ومكاسب آنية.
رى ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لشعبها على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن واجبها كذلك، أن ت

 وقضيته ومستقبل مشروعه الوطني، إن لم تراع شروط البيئة اإلقليمية والدولية من حولها.
 23/6/2021الدستور، عمان، 

 
 اإلسرائيلية: سياسة مختلفة مع "حماس" وغزةالحكومة  .45

 أشرف العجرمي
ر عن الحكومات السابقة التي ترأسها بنيامين البيد تختلف في الكثير من األمو  -حكومة نفتالي بينيت
وحتى الثالث عشر من هذا الشهر، فهي تختلف في تركيبتها العجيبة التي  2009نتنياهو منذ العام 

أقصى اليمين حتى أقصى اليسار الصهيوني، وهي تتميز بسابقة تاريخية تضم أحزابًا وقوائم من 
تالف الحكومي ألول مرة في تاريخ إسرائيل. وبرنامج في االئ« القائمة العربية الموحدة»بمشاركة 

الحكومة مليء بالتناقضات والمشاكل بالنظر الختالف مركبات الحكومة من حيث األيدولوجيا 
ن القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ومنذ االجتماع األول للحكومة والمواقف تجاه الكثير م

قضات في أول قضية خالفية، وهي مسألة لم الشمل للمواطنين يوم األحد الماضي بدأت تظهر التنا
الفلسطينيين من الضفة والقطاع المحتلين الذين تزوجوا من مواطنين فلسطينيين في إسرائيل، حيث 
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مة اإلسرائيلية على تمديد سنوي لقانون مؤقت يحول دون منحهم هوية إسرائيلية. وقد تعمل الحكو 
هو عملية التمديد للحكومة الحالية حتى يحرجها ويضعها في مأزق. وقد جاء موعد التمديد وترك نتنيا

القائمة »تم تأجيل التصويت على تمديد القانون حتى يتم حل المشكلة والتوافق على حل يرضي 
وفي كل مرة تصطدم الحكومة بقضية مختلف عليها يتوجب عليها التوصل إلى حلول «. حدةالمو 

 ف.وسط ترضي جميع أطراف االئتال
وهناك اختالف آخر مهم عن حكومات نتنياهو، من بين أمور أخرى كثيرة، يتمثل في الموقف تجاه 

على « حماس»تعامل مع والتعامل مع قطاع غزة. فنتنياهو على سبيل المثال كان ي« حماس»حركة 
قاعدة االستخدام ألغراض سياسية، وفق معادلة أن تكون قوية بما يكفي لتسيطر على قطاع غزة 
وتضمن األمن فيه بما في ذلك االلتزام باالتفاقات مع إسرائيل، وضعيفة إلى درجة عدم قدرتها على 

يريد نتنياهو اإلبقاء على  تهديد األمن اإلسرائيلي بصورة جوهرية واستراتيجية. وبطبيعة الحال
فاق مع االنقسام الفلسطيني وتشجيعه، حتى يشكك في وجود شريك فلسطيني قادر على تطبيق أي ات

إسرائيل، وفي نفس الوقت التذرع بعدم قدرة إسرائيل على االنسحاب من الضفة الغربية بحجة أن 
. ولهذا امتنع نتنياهو طوال ستسيطر على الضفة وتهدد أمن إسرائيل وخاصة مركز البالد« حماس»

رائيل في غزة في الحروب التي خاضتها إس« حماس»الوقت عن القيام بأي عمل يهدد بقاء سلطة 
 حزيران من هذا العام. -وحتى الحرب األخيرة في أيار 2012في عهده منذ حرب عام 
طراف اليمينية فيها قوية في غزة كما كانت في عهد نتنياهو، فاأل« حماس»الحكومة الحالية ال تريد 

إسرائيل »بزعامة جدعون ساعر، و« أمل جديد»حزب رئيس الحكومة نفتالي بينيت و« يمينا»من 
وال تحتمل وجودها باعتبارها « حماس»الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان تريد القضاء على « نابيت
ما أحزاب الوسط تهدد أمن إسرائيل وال ينبغي التسامح معها. أ -كما يصفونها« منظمة إرهابية»

وتقوية السلطة الفلسطينية، وتشعر أن سياسات إضعاف « حماس»واليسار فهي تريد إضعاف 
ليست شريكًا. طبعًا مع وجود فرق بين « حماس»مفيدة إلسرائيل ألن السلطة شريك، والسلطة غير 
ة القائم»وحدها «. هناك مستقبل»و« أبيض -أزرق »عن « ميرتس»وحركة « العمل»موقفي حزب 

هي من يحمل موقفًا مختلفًا ولكنه حتى اللحظة غير مؤثر في موقف الحكومة. « العربية الموحدة
 لك في حال نشوب حرب وعندها قد تتدخل المعارضة اليمينية لدعم الحكومة.وربما يكون عكس ذ

ويعني هذا من الناحية العملية أن ردود فعل الحكومة تجاه أي عملية إطالق نار نحو إسرائيل 
ستكون متشددة وقاسية للغاية. وهذا ما شاهدناه خالل الرد على إطالق البالونات الحارقة من قطاع 

كومة بالرد على كل عملية إطالق للبالونات وتقول إنها تساوي بين البالون والصاروخ غزة. وتهدد الح
للتعامل  وهي فعلت ذلك مرتين. ولدى الحكومة كما يقول وزير الحرب بيني غانتس خطط عسكرية
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أي لعملية برية. وفي  -حسب رأي بعض الخبراء  –مع غزة التي قد تشمل الذهاب حتى النهاية 
تت الحكومة تربط بين إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الجثث والمواطنين اإلسرائيليين نفس الوقت با

ه كامل وتم األسرى في غزة. ومنذ جولة الحرب األخيرة والقطاع يخضع لحصار مشدد وإغالق شب
تقليص مساحة الصيد في البحر ووقف المنحة القطرية التي ترفض إسرائيل العودة إلى الطريقة التي 

في حقائب عن طريق مطار بن غوريون. كما « الكاش»تصل فيها إلى غزة، أي إيصال المال  كانت
ن األموال إلعادة من االستفادة م« حماس»أنها تريد طريقة مختلفة إلعادة اإلعمار بحيث ال تتمكن 

 بناء بنيتها العسكرية وتطويرها كما كان يحصل بعد الحروب السابقة.
الهدوء »من خالل معادلة « حماس»على تبديد النصر الذي أعلنته  البيد -وتحرص حكومة بينيت

، بل والعودة للخلف وإظهار أن األمور لن تعود إلى سابق عهدها بدون ثمن جديد. «مقابل ال شيء
في قطاع غزة يحيى السنوار إلى التهديد « حماس»هذا ما دفع رئيس المكتب السياسي لحركة وربما 

والمسيرات على الحدود مع غزة إذا « اإلرباك الليلي»ة أي البالونات وأعمال بالعودة للمقاومة الشعبي
اآلن  لم يتم استالم المنحة القطرية بدون شروط ورفع الحصار عن غزة. والسؤال الذي يطرح نفسه

هو كيف يمكن حل المعادلة الجديدة مع الحكومة اإلسرائيلية: هل هو بالتوصل التفاق شامل على 
تبادل أسرى وترتيبات طويلة األمد، أم بمواجهات وربما حرب طاحنة قد ال تؤدي إلى  التهدئة يشمل

 حلول جذرية للوضع المعقد؟
 23/6/2021األيام، رام هللا، 

 

  "إسرائيل"تناقص وزن  .46
  محمد سيد رصاص

 التقرير السري الذي ألقاه األمين العام "نيويورك تايمز"نشرت صحيفة  1956في شهر شباط/ فبراير 
األول للحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الذي انعقد في 

يين السوفيات الشهر المذكور وانتقد فيه نزعة عبادة الفرد عند ستالين. كان مفاجئًا هذا النشر للشيوع
الطلب من ومحرجًا، حيث أحاطت عملية إلقاء التقرير أجواء من السرية والتكتم، وصلت إلى حد 

ضيوف المؤتمر من األحزاب الشيوعية والعمالية العالمية الخروج من قاعة المؤتمر. في ما بعد، 
االس رئيس وكالة هو الذي سّرب التقرير ألالن د )الموساد( تبين بأن جهاز المخابرات اإلسرائيلي

المؤتمر من اليهود قد حصل عليه من أحد أعضاء  االستخبارات المركزية األميركية، وأن )الموساد(
تكّشف بأن  1989كيين والسوفيات في عام ير السوفيات. وفعاًل، مع نهاية الحرب الباردة بين األم

 ياتي وعن دول حلف وارسو.)الموساد( كان مصدر المعلومات الرئيسي لألميركيين عن االتحاد السوف
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مي لليهود في فلسطين كان هنا، يمكن الرجوع إلى الوراء، لتبيان أن وعد بلفور بإقامة وطن قو 
مرتبطًا عند لندن بإقامة كيان وظيفي يفصل بالد الشام عن وادي النيل، حيث كان اجتماعهما مع 

هذا الكيان قناة السويس التي بالد الرافدين مصدر قوة ونهوض للمنطقة، وفي الوقت نفسه يحمي 
. في هذا 1882نية على مصر عام وكان وجودها سببًا في السيطرة البريطا 1869اكتمل انشاؤها عام 

م تبعتها بعد أيام ث 1956كانت قلب هجوم حرب السويس عام  "إسرائيل"المجال يجب تذّكر أن 
ي تلك الحرب هو مفاعل ديمونا على دورها الوظيفي ف "إسرائيل"بريطانيا وفرنسا، وكانت مكافأة 

مع غروب  1964األطلسي في عام كي منير النووي. عندما نقلت تل أبيب تحالفها إلى الشاطئ األم
القوة األوروبية، بعد سنة من استقالة دافيد بن غوريون من رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، فإن أول دور 

، وكانت مكافأتها 1967مصر في حرب لمصلحة األميركيين كان ضرب « إسرائيل»وظيفي قامت به 
لوظيفي عند واشنطن بعمليَتي ضرب الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن، ثم أتبعت هذا الدور ا

 .1982وإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان عام  1981المفاعل النووي العراقي عام 
كية، وقد انتهى ير حاملة طائرات أم لإسرائي"مع انتهاء الحرب الباردة قال ياسر عرفات العبارة التالية: 

في منطقة الشرق األوسط في فترة ما بعد . يلفت النظر في هذا المجال، إلى كون أول حرب "دورها
أجل اقتالع شوكها "التي أتت واشنطن إلى المنطقة مباشرة من  1991الحرب الباردة هي حرب 

ذي فرضت عليه واشنطن عدم المشاركة من من دون استخدام الوكيل الوظيفي اإلسرائيلي، ال "بيديها
عربي ضد العراق، وفرضت عليه عدم الرد على أجل أن ال يفسد اشتراكه طبخة التحالف الدولي ـــ ال

عند  "إسرائيل"، وكال األمرين قد أعلنا مقدار تناقص وزن "إسرائيل"الصواريخ العراقية الموجهة إلى 
كي ير بانتهاء الدور الوظيفي اإلسرائيلي كوكيل لألم كي، من حيث إن األول يقولير المشّغل األم

كي من خالل صواريخ الباتريوت التي نصبها ير حامي األميحميها ال "إسرائيل"والثاني يقول بأن 
كيون هناك وليس السالح االسرائيلي. على هذا الصعيد ، يالحظ في األعوام الثالثين على ير األم

، وأربعة في غزة 2006شّنت خمسة حروب، واحدة في لبنان  "إسرائيل"انتهاء الحرب الباردة، أن 
في االنتصار فيها جميعًا. بعد حرب  "إسرائيل"م تنجح ، ول2021و 2014و 2012و 2009 – 2008
عندما يفشل جيش نظامي أمام قوة "قال وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق موشي أرينز التالي:  2006

 ."ذا ُيعتبر هزيمة لهغير نظامية في تحقيق أهدافه، فإن ه
م به، من خالل مؤشر مثل والتسلي "إسرائيل"ئيلي عام بتناقص وزن اهنا، يمكن تلّمس إحساس إسر 
وباقي  "إسرائيل"للفصل بين حدود دولة  2005الذي أقامه شارون عام  إقامة )السور الواقي ـــ العازل(

هو ما يعني التسليم بوضعية القلعة الضفة الغربية، وهو ما أتبعه بانسحاب أحادي من قطاع غزة، و 
عندما كان  1981لكبرى وله قول في عام ا "إسرائيل"المعزولة والمحاصرة عند شخص كان يقول بـ 
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يمكن تلّمسه  "إسرائيل". هناك ذعر في "ذراع اسرئيل تمتد من باكستان إلى المغرب"وزيرًا للدفاع بأن 
فوا في تلك الحرب كفلسطينيين وليس قد تصر  1948اآلن بعد حرب غزة األخيرة بأن عرب 

أن نفتالي بينيت ويائير البيد سارعا إلى يين من حاملي الجنسية، ويمكن لهذا السبب إسرائيلـكـ
استقطاب منصور عباس في االئتالف الحكومي الجديد إلثبات العكس، مع العلم بأن منصور عباس 

، وهما يفكران في خدمات لمناطقهما 1948 وقائمته ال يمثالن أكثر من حالة شاذة داخل جسم عرب
في أوروبا الغربية والواليات المتحدة  "إسرائيل"لىفي النقب وليس بالسياسة. هناك بداية نظرة سلبية إ

ما زالت جنينية عند المجتمعات هناك ولكنها قابلة للنمو السريع. هناك ذعر إسرائيلي من مصير 
البيض في دولة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا. شبيه بمصير الصرب في يوغسالفيا ومصير 
التطبيع التي بدأت مع السادات أواخر السبعينيات  هناك رؤية إسرائيلية للحصيلة الصفرية لعملية

وإنما مع  "مثقفين" والتي يدرك اإلسرائيليون فشلها الذريع ما دامت تطبيعًا ليس مع الحاكم أو بعض
 إلسرائيلي مقدار العداء له في شوارع القاهرة وعّمان والرباط.المواطن العادي، الذي لمس السائح ا

لعربية التي ذهبت إلى مؤتمر مدريد أواخر شهر تشرين األول/ أكتوبر كتكثيف: لم تدرك األنظمة ا
مقدار الفخ المعنوي الذي ُنصب لها عندما اختير مكان للمؤتمر في الذكرى  1991من عام 

عربية هناك. كان يراد القول بأنكم تأتون إلى مكان هزيمتكم وفي الخمسمئة لسقوط آخر المعاقل ال
العرب إلى ذلك " المثقفون "وا مؤتمرًا هناك مع عدوكم. بالطبع لم ينتبه ذكراها الخمسمئة لكي تعقد

أيضًا، وهم، بغالبيتهم، من أسوأ وأردأ أنواع المثقفين وأقّلهم مستوى عند أية أمة من األمم المعاصرة. 
تشريب العرب هذه الكأس في تلك األرض التي كان اسمها األندلس. اآلن يشعر اإلسرائيلي كان يراد 

حتى سقوط  1491 مصيره يمكن أن يكون مثل شعور ومصير أهل غرناطة في أواخر عام بأن
، أو شعور ومصير الصليبيين في عكا عند سقوطها كآخر 1492/ يناير كانون الثاني 2مدينتهم في 

 بعد احتالل للمدينة استغرق مئة عام. 1291/ مايو أيار 18في  معقل للصليبيين
 23/6/2021، االخبار، بيروت
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