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 من تسول له نفسه التطاول على أبنا  مؤسستنا األمنية فتس: سنضرب بيد من حديد كل .1
القدس: أعليت حركة فتح األقالنم الشمالنة، أ  المؤسسة األمينة الفلسطنينة ل  تكو  وحدها في 
معركة الدفاع ع  شعبيا وحقوقه وقضنته وسيتصدى لكل محاوالت المساس بها وتشونه صورتها 

ضرب بند م  حدند كل م  تسول له يفسه التطاول على واستغالل هذه الحادنثة لبث السموم، وسي
وقالت الحركة في بنا  مساء أمس، إيها تتابع ع  كنثب حادنثة وفاة المواط   أبياء مؤسستيا األمينة.

 يزار بيات رحمه هللا وتداعناتها في الشارع الفلسطنيي، معزنة عائلة بيات بوفاته.
لجية تحقنق مستقلة تمنثَّل بها عائلة المتوفى يزار بيات وأكدت دعم قرار الحكومة الفلسطنينة بتشكنل 

تقف على كل حننثنات الحادنثة وتتخذ اإلجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصو  الحقوق 
وأعليت رفضها محاوالت بعض األطراف المأجورة والتي تلطخت أندنها بدماء شعبيا،  ألصحابها.

اصم عدندة الستغالل هذه الحادنثة بهدف إنثارة الفت  والقالقل وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطينة في عو 
 في المجتمع الفلسطنيي.

 27/6/2021، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية وفا

 
واالنقالب على منظمة بالضفة حماس بالتخطيط إلحداث الفوضى تتهم السلطة الفلسطينية  .2

 التحرير
لطة الفلسطنينة وحركة فتح حركَة حماس بالتخطنط اتهم مسؤولو  في الس: كفاح زبو -رام هللا

إلحداث الفوضى في الضفة الغربنة، وااليقالب على ميظمة التحرنر، مستغلة حادنثة وفاة ياشط في 
أنثياء اعتقاله م  قبل قوات أمينة فلسطنينة، فنما ايتقدت جهات محلنة ودولنة االستخدام المفرط للقوة 

 أمام المتظاهرن .
إ  حركة حماس تسعى »لفنت عضو المجلس النثوري لحركة فتح، عبد هللا كمنل: وقال محافظ س

بصورة رخنصة الستغالل حادنثة وفاة الياشط يزار بيات لاليقالب على ميظمة التحرنر والسنطرة 
المسؤولنة الكاملة « حماس»وحمل كمنل «. علنها، وقلب الشارع الفلسطنيي على السلطة الوطينة
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كا  األجدر بها ايتظار يتائج »، قائاًل إيه «تي تسعى إلنثارتها في الشارعحالة الفوضى ال»ع  
 «.التحقنق

واستخدمت األجهزة األمينة الفلسطنينة ومدينن  تابعن  لها قيابل الغاز والصوت والهراوات في قمع 
المتظاهرن ، ما أدى إلى حالة احتقا  كبنرة. وأظهرت لقطات فندنو عياصر أمينة نيهالو  على 

 تظاهرن  وصحافنن  بالضرب، فنما اعتدى موالو  على المتظاهرن  بالهراوات والحجارة والسحل. م

واتهم أكرم الرجوب، محافظ جين  المسؤول في حركة فتح، مجموعة م  المتظاهرن  بشتم واستفزاز 
«. مقصود مخطط له نهدف إلى خلق فتية في الشارع الفلسطنيي»أفراد األم  في رام هللا بشكل 

هياك معلومات مؤكدة وتسجنالت صوتنة وصورًا لبعض التنارات وجهات مشبوهة »ولفت إلى أ  
 2007تؤكد أ  لدنهم مخططًا لزعزعة األم  واستهداف المؤسسة األمينة، لتكرار ما حدث في عام 

وأكد عضو المجلس النثوري لفتح، عبد اإلله األتنرة، كذلك أ  حركته  «.م  ايقالب في قطاع غزة
فصائل الوطينة ستكو  بالمندا ، ول  تسمح بالمساس باألم  الفلسطنيي، واالعتداء على مقراته، وال

 .2007وتكرار مشهد االيقالب الذي جرى في عام 
 28/6/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 يحّث لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات على اإلسراع في إنجاز مهّمتها عباس .3

محمود عباس، مساء أمس، اتصااًل هاتفنًا بوزنر  لسلطة الفلسطنينةا وفا: أجرى رئنس -رام هللا 
العدل محمد الشاللدة، بصفته رئنس لجية التحقنق الرسمنة بوفاة المواط  يزار بيات، لالطمئيا  على 

باإلسراع في إيجاز اللجية لمهمتها حتى نصار إلى اتخاذ  عباسووّجه  سنر التحقنق في القضنة.
وشدد على ضرورة أ  تعمل اللجية بحنادنة تامة لتبنا  الحقنقة  في هذه القضنة.المقتضى القايويي 

 كاملة واحترام حكم القايو .
 28/6/2021، األيام، رام هللا

 
 حزب الشعب يعلن انسحابه من الحكومة ويدعوها لالستقالة .4

ط يزار بيات، أعل  حزب الشعب، أمس، ايسحابه م  الحكومة على خلفنة وفاة الياش سائد أبو فرحة:
والتداعنات واألحداث التي ارتبطت بهذا األمر، وذلك خالل مؤتمر صحافي، عقده الحزب في مركز 

وأشار أمن  عام الحزب، بسام الصالحي، إلى أ  اللجية المركزنة للحزب  وط  اإلعالمي برام هللا.
ار بحكومة لدنها مشكلة في بحنثت معمقًا، أمس، مجمل الحالة الفلسطنينة، "وأخذت قرارًا بعدم االستمر 

ودعا إلى تشكنل جبهة واسعة  حمانة الحرنات بشكل عام"، داعنة بالمقابل الحكومة إلى االستقالة.
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لحمانة السلم األهلي، بمشاركة كافة القوى واالتحادات والهنئات، مضنفًا: "يح  يرفض التخون  
ه الرئنس، أو حركة فتح، أو "حماس" وعبارات الشتائم، وتحونل الصراع إلى صراع داخلي، سواء تجا

 أو أي م  القوى".
 28/6/2021، األيام، رام هللا

 
 فتيات برام هللا بسحلوقامت على متظاهرين  اعتدتعناصر أمنية فلسطينية بلباس مدني  .5

هاجمت عياصر أمينة بلباس مديي، تابعة للسلطة الفلسطنينة، مساء األحد، مسنرة ميددة : رام هللا
وأفاد شهود عنا   معارض السناسي يزار بيات، في رام هللا )وسط الضفة الغربنة المحتلة(.باغتنال ال

أ  العشرات م  العياصر األمينة هاجموا المتظاهرن  بـ "وحشنة" على دوار "الساعة" وكذلك مندا  
 "ناسر عرفات" )وسط رام هللا(، واعتدوا علنهم بالضرب باستخدام العصي والهراوات، كما قاموا

وطالت االعتداءات صحفنن  حنث ُميعوا م  تغطنة  بمالحقتهم وقمعهم م  مكا  االعتصام.
 األحداث والتصونر، كما تم ُمصادرة هواتفهم بعضهم خالل التظاهرة.

وكا  العدند م  المجموعات الشبابنة دعت للمشاركة بالمسنرة على دوار "الساعة" ومندا  "ناسر 
الميظمة والرافضة الغتنال بيات ويهج السلطة في تكمنم األفواه وقمع  عرفات"؛ استمراًرا للفعالنات

 المسنرات السلمنة.
والسبت، اعتدت قوات شرطة السلطة الفلسطنينة، على متظاهرن  شاركوا في مسنرة برام هللا، مييدة 

 واستخدمت قوات أم  السلطة، قيابل الصوت والغاز المسنل للدموع لتفرنق باغتنال يزار بيات.
وأضاف الشهود، أ  قوات األم   المشاركن  في المسنرة؛ ما أدى إلصابة عدد ميهم باالختياق.

في حن   أوقفت أحد المشاركن  في المسنرة، وصادرت عددًا م  الكامنرات والهواتف المحمولة.
اعتدت قوات أمينة بلباس مديي على المتظاهرن ، وقامت العياصر األمينة المدينة بسحل بعض 

 نات الذن  شارك  في التظاهرات واعتدوا علنه  بالضرب.الفت
 27/6/2021قدس برس، 

 
 يديعوت: السلطة الفلسطينية لم تقرأ ولم تقدر جيًدا نتائج اغتيال بنات .6

قالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، نوم األحد، إ  السلطة الفلسطنينة لم تقرأ : القدس المحتلة
وذكرت الصحنفة، أ  السلطة في رام هللا  ل المعارض السناسي يزار بيات.ولم تقدر جندًا يتائج اغتنا

ويقلت  لم تك  تتوقع أ  نسبب مقتل بيات كل حالة الغضب السائدة في الضفة الغربنة المحتلة.
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الصحنفة العبرنة ع  مصدر في الحكومة الفلسطنينة قوله: إ  "القنادة الفلسطنينة كايت تعتقد أ  
 قتله ستتراجع خالل نومن  أو نثالنثة".االحتجاجات على م

وأشارت الصحنفة إلى أ  حالة م  القلق تسود مقر المقاطعة في رام هللا جراء ايتشار المواجهات 
والتظاهرات في أكنثر م  مكا ، مع تحولها إلى حالة غضب ضد السلطة لنس فقط بسبب مقتل 

طة بالرئنس محمود عباس ال تعرف وقال المصدر الفلسطنيي للصحنفة: "إ  الدائرة المحن بيات.
وبموازاة ذلك، ذكرت الصحنفة أ  مسؤواًل كبنًرا في حركة فتح ش   حتى اآل  كنفنة تهدئة األمور".

ايتقاًدا داخلًنا لتصرف السلطة في القضنة، قائاًل: إ  "أجهزة األم  ما كا  لها أ  تذهب العتقال 
 بيات م  األساس".

 27/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 السلطة الفلسطينية في مواجهة غضب شعبي غير مسبوق بالضفة الغربية .7

تواجه السلطة الفلسطنينة موجة غضب شعبي غنر مسبوقة ميذ سيوات في الضفة  :د ب أ-رام هللا
الغربنة فجرها قتل ياشط سناسي وياقد بارز قبل نثالنثة أنام في ظروف غامضة بعد اعتقاله م  

ودعت هنئات شبابنة ولجا  محلنة إلى تصعند التظاهرات في رام هللا ومياطق  األجهزة األمينة.
 أخرى م  الضفة الغربنة بعد صدامات عينفة جرت مع قوات األم  الفلسطنيي النومن  الماضنن .

ونرى مراقبو  أ  تراكمات سيوات م  اإلحباط باتت تشكل ضغطا شعبنا على السلطة الفلسطنينة 
 ات داخلنة وخارجنة على خلفنة سناساتها وسلوكها األميي.التي تواجه ايتقاد

وجاءت حادنثة مقتل الياشط السناسي يزار بيات المعروف بايتقاداته العلينة للسلطة الفلسطنينة لتزند 
 م  حدة الغضب الشعبي وتتحول إلى تظاهرات غاضبة في الضفة الغربنة.

تصب البيزن  “أجهزة األم  الفلسطنينة  هن  إ شاوالمحلل السناسي م  رام هللا خلنل  وقال الكاتب
 باستمرارها في قمع التظاهرات الشعبنة بدال م  احتوائها واالستجابة لمطالبها.” على اليار

تواجه سيوات م  تراكمات “ورأى شاهن  في تصرنح لوكالة )د.ب.أ( أ  السلطة الفلسطنينة  
اليظام الفلسطنيي برمته وهو ما نعبر ع   الغضب الشعبي وصلت حد المطالبة في تظاهرات بإسقاط

 ”.حجم الفجوة بن  الشارع وصياع القرار
 27/6/2021، القدس، القدس
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 اتفاق على عودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الجولة األخيرة من التصعيد بغزةقناة عبرية:  .8
إدخال الوقود الخاص قرر المستونا  األميي والسناسي في إسرائنل، مساء األحد،  :ترجمة خاصة

العبرنة، فإ  ” رنشت كا “وبحسب قياة  بمحطة كهرباء غزة الوحندة والممول م  الميحة القطرنة.
وقال مصدر أميي إسرائنلي إيه طالما استمر  القرار جاء بعد تقننم أميي، وبموافقة المستوى السناسي.

 الهدوء فسنكو  هياك مزند م  التسهنالت.
ات عربنة أ  هياك اتفاقًا على عودة األوضاع إلى ما كايت علنه قبل الجولة ويقلت القياة ع  قيو 

سرائنل بشأ   األخنرة م  التصعند بغزة، على أ  تبدأ جولة حوارات غنر مباشرة بالقاهرة بن  حماس وا 
اإلعمار وصفقة أسرى، إال أ  المصدر األميي اإلسرائنلي قال إ  التسهنالت ستبقى في اإلطار 

ومرتبطة بالهدوء، وا   ملف إعادة اإلعمار وتحسن  الوضع االقتصادي مرتبط فقط بعودة اإليسايي 
 األسرى والمفقودن . 

 27/6/2021، القدس، القدس

 
 هنية: زيارة لبنان تكتسب أهمية خاصة لدى حماس .9

وصل األحد إسماعنل هينة رئنس المكتب السناسي لحركة حماس ووفد م  قنادة الحركة إلى 
لبياينة بنروت في زنارة رسمنة ضم  سلسلة الزنارات الرسمنة التي شرع بها بدانة الشهر العاصمة ال

قال إ  هذه  ،وخالل مؤتمر صحفي عقده رئنس الحركة فور وصوله مطار بنروت الدولي الحالي.
الزنارة تأتي في إطار استنثمار ايتصار المقاومة العظنم في معركة سنف القدس، مشدًدا على أ  

بيا  تكتسب دائًما أهمنة خاصة كويها فرصة للقاء المسؤولن  في الدولة بدًءا م  رئاسة زنارة ل
الجمهورنة ورئاسة البرلما  ورئاسة الحكومة، عدا ع  قادة الفصائل الفلسطنينة وقوى المقاومة 

 ة.واألحزاب والفعالنات اللبياينة، وأبياء الشعب الفلسطنيي المتواجدن  في مخنمات الصمود والعود
وأكد أ  اللقاءات ستتضم  البحث في الملفات ذات االهتمام المشترك، بدًءا بملف العالقات النثيائنة 
وكنفنة العمل على تيسنقها وتطونرها بما نخدم مصالح البلدن  والشعبن  الشقنقن ، وكذلك البحث في 

ي م  رحاب التطورات السناسنة التي ترتبت على هذا االيتصار الذي صيعه الشعب الفلسطني
المسجد األقصى والقدس، وامتدادا إلى كل يقطة جغرافنة داخل فلسطن  التارنخنة، وأبياء الشعب 

 الفلسطنيي كافة في كل مواقع الشتات وأحرار العالم.
وأضاف أيه سنجري البحث أنًضا بشأ  اإلجراءات اإلسرائنلنة التي ما زالت متواصلة في القدس 

د على نثوابت الشعب الفلسطنيي وخاصة حق العودة ورفض التوطن  واألراضي المحتلة، والتأكن
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ورفض الوط  البدنل، موضًحا أ  هذه النثوابت السناسنة راسخة في أدبنات الحركة والشعب 
 الفلسطنيي والمقاومة ومتقاطعة بالكامل مع أدبنات لبيا  رسمًنا وشعبًنا.

 27/6/2021، موقع حركة حماس
 

 لل الفكر االنقالبي والتكفيريتستحذر من مركزية "فتس"  .10
دعت اللجية المركزنة لحركة فتح، الجمنع إلى ضما  صناية وحمانة  كتب ميدوبو "األنام"، وكاالت:

المكتسبات الوطينة والسناسنة، وحمانة ميظمة التحرنر الفلسطنينة ومؤسساتها، وتعزنز المياعة 
 الوطينة ضد كل محاوالت اختراق الوحدة الوطينة.

ك بعد اجتماع طارئ عقدته اللجية المركزنة، أمس، لمياقشة األوضاع الراهية على الساحة جاء ذل
الفلسطنينة، على إنثر ما حدث مع المواط  يزار بيات، ودعت الجهات ذات العالقة إلى سرعة إيجاز 

 التحقنق، واتخاذ اإلجراءات الموجبة قايويًا ورفض توظنفه سناسنًا.
الت تؤم  بأ  الحوار الوطيي هو السبنل الوحند لحمانة وصناية مشروعيا وتابعت: "فتح" كايت وما ز 

التحرري القائم على تحدند األولونات بالتياقض المركزي مع المحتل، ويدعو الجمنع إلى االحتكام 
وقال البنا  الصادر ع  االجتماع: دعت اللجية المركزنة  للقايو  واليظام وحمانة وحدتيا الوطينة.

الكل الفلسطنيي في جمنع أماك  تواجده في الوط  والشتات للنقظة والحذر م  لحركة فتح 
المحاوالت الخطنرة والمشبوهة التي تستهدف وحدة شعبيا وضربها في الصمنم، وعدم السماح لتسلل 

كما حّنت اللجية المركزنة قنام أجهزة األم  الفلسطنينة بدورها  الفكر االيقالبي والتكفنري بن  صفوفيا.
 ي حمانة الوط  والمواط  في إطار القايو .ف

 28/6/2021، رام هللا، األيام
 

 أنها ستصّعد نهاية األسبوع الجاري بشكل كبيربالقاهرة ": حماس تبلغ األخبار" .11
تواَصلت المباحنثات التي ُتجرنها فصائل المقاومة الفلسطنينة في قطاع غزة مع الوسنط : غزة

لقطاع، في وقت كنثّفت فنه الفصائل عملنات الضغط على المصري، لبحث ملّف التهدئة في ا
االحتالل على طول حدود غزة، في ظّل التباطؤ اإلسرائنلي في إبالغ المصرنن  بموقف حاسم م  

 الوضع هياك. 
أ  « حماس»م  مصادر فلسطنينة، فقد يقل المصرنو  إلى حركة « األخبار»وبحسب ما علمته 

ع يهانة األسبوع الحالي مع استمرار حالة الهدوء، إاّل أ  الحركة سلطات العدو ستفتح معابر القطا
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أبلغت القاهرة أيها سُتواصل الضغط وستصّعده يهانة األسبوع الجاري بشكل كبنر، بما قد نؤدي إلى 
 تفّجر األوضاع مجددًا.

 28/6/2021، بيروت، األخبار
 

 دس" في قطاع غزةمخيمات طالئع التحرير تحت اسم "سيف الق تطلقكتائب القسام  .12
وقال  أطلقت كتائب القسام السبت، مخنمات طالئع التحرنر تحت اسم "سنف القدس" في قطاع غزة.

الياطق باسم المخنمات "أبو بالل" إ  ايطالق هذه المخنمات تأتي استمراًرا لمسنرة اإلعداد وحشد 
  أجلها في قلوب اليشء الطاقات ورفع الهمم، وترسنخ معايي حب األوطا ، واالستعداد للتضحنة م

"أبو بالل" إلى أ  مخنمات طالئع التحرنر هذا العام تحمل اسم "سنف القدس"  وأشار والشباب.
لُتراكم على ما حققه شعبيا خالل معركة سنف القدس، وُتعد جناًل نحمل هذا السنف لنضرب به 

 العدو وندخل القدس فاتًحا عما قرنب.
 27/6/2021، موقع حركة حماس

 
 س تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية أمام االستيطان اإلسرائيليحما .13

دعت حركة "حماس"، السبت، إلى "تصعند المقاومة الشعبنة" في الضفة الغربنة، لمواجهة : غزة
وقال عبد اللطنف القايوع، الياطق باسم الحركة، في تغرندة له: "مصادقة  االستنطا  اإلسرائنلي. 

خطة استنطاينة في الضفة الغربنة دلنل تطرف  31ستنطايي نشمل حكومة االحتالل على مخطط ا
 حكومة )يفتالي( بنيت ومضّنها مجددًا في سناسة التغول االستنطايي وسرقة األرض واقتالع أهلها". 

المقاومة الشعبنة في كل أرجاء الضفة؛ لمواجهة تغّول وطالب القايوع بـ"تصعند االيتفاضة، وتوسنع 
 ه االستنطاينة". االحتالل ومشارنع

 26/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الجهاد: السلطة تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين .14
قال الياطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد االسالمي طارق سلمي، السبت: "م  حق الجماهنر : غزة

اس لفشلها على كل المطالبة بمحاكمة ورحنل الفاسدن "، مضنًفا أ  "سناسات السلطة هي ايعك
  المستونات".
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وأكد سلمي أ  السلطة وأجهزتها األمينة تواصل إجرامها، وتعتدي على المتظاهرن  الميددن  بجرنمة 
كما أدا  بأشد العبارات قمع المتظاهرن  والمالحقات  اغتنال الياشط والمعارض السناسي يزار بيات.

 لشهند يزار بيات.البولنسنة لليشطاء المطالبن  بالقصاص م  قتلة ا
 26/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 : صمت فتس ليس في مصلحتها ويجب أن تكشف القتلةبحماسقيادي  .15

قال القنادي في حركة "حماس" خالد الحاج: إ  صمت حركة فتح ع  جرنمة اغتنال : رام هللا
الحاج، في تصرنح  وأكد المعارض السناسي يزار بيات لنس في مصلحتها في فلسطن  والعالم.

صحفي، أ  "فتح" ممنثلة بمؤسساتها النثوري والمركزنة مطالبة بالكشف ع  مرتكبي جرنمة اغتنال 
المعارض السناسي يزار بيات ومحاسبتهم، وا عادة التعددنة السناسنة لحناة الشعب الفلسطنيي، 

طالق سراح المعتقلن  السنا  سنن .والفصل بن  السلطات لحمانة حقوق المواطين ، وا 
وأشار الحاج إلى أ  مشاركة "حماس" في االحتجاج على جرنمة اغتنال يزار بيات، نيبع م  كويها 

 جزًءا م  الشعب الفلسطنيي، وم  الفاعلن  الرئنسن  في الساحة الفلسطنينة.
 27/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طينية للمسيرات السلميةالقوى الوطنية واإلسالمية بغزة تندد بقمع أمن السلطة الفلس .16

يددت لجية المتابعة للقوى الوطينة واإلسالمنة في قطاع غزة، قنام أجهزة أم  السلطة بالضفة الغربنة 
المحتلة، بقمع مسنرة جماهنرنة سلمنة خرجت لالحتجاج على جرنمة اغتنال المعارض والياشط 

دام الهراوات والقيابل المسنلة للدموع األحد، أ  استخ وأكدت للجية في بنا  لها السناسي يزار بيات.
واالعتداء على الصحفنن  هي جرنمة مداية ومرفوضة بحق الشعب الفلسطنيي. واعتبرت أ  ما جرى 
في شوارع رام هللا م  مطاردات ومالحقات وقمع واعتقاالت بحق المتظاهرن  نتطلب وقفها فورا 

سؤولن  ع  هذه االيتهاكات والممارسات ومحاسبة كل المتورطن  في االيتهاكات، وتقدنم كل الم
 القمعنة إلى العدالة مهما كا  مركزه ومكايته.

 27/6/2021، فلسطين أون الين
 

 ستشرع بإعداد جيل النصر قبل التوجه نحو معركة القدس: الجهاد خضر حبيب .17
حرنر تأتي إلعداد جنل مقاوم نتربى على الت»خضر حبنب إ  المخنمات « الجهاد»القنادي في قال 

وفتح المسجد األقصى المبارك م  االحتالل اإلسرائنلي، واقتالع اليبتة الغرنبة التي احتلت 



 
 
 
 

 

 12 ص             5569 العدد:             6/28/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

يح  شعٌب ندافع ع  حقوقه ونثوابته ولم يعتِد على أحد ولم يظلم أحدًا ويقاتل »وأضاف: «. فلسطن 
ها جنش العالم أجمع نشاهد المجازر التي نرتكب»، الفتًا إلى أ  «م  أجل قضنة عادلة مقدسة

شعبيا مضطر »وتابع: «. االحتالل بحق أبيائيا وتهجنر العائالت وهدم الميازل واستباحة المقدسات
شعبيا »، مؤكدًا أ  «للدفاع ع  يفسه في ظل تكالب العالم على قضنتيا والوقوف إلى جايب المحتل

الجهاد اإلسالمي »وأشار إلى أ   «.ماٍض في مقاومة االحتالل اإلسرائنلي حتى اليصر أو الشهادة
ستشرع بإعداد جنل اليصر قبل التوجه يحو معركة القدس التي هي معركة األمتن  العربنة 

 «.واإلسالمنة
 27/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 .. عودة محتملة لتفعيل "األدوات الخشنة" وحماس تحذر من انفجار وشيك"إسرائيل"غزة و .18

األوضاع في غزة على المحك، وتعزز م  احتماالت نثمة مؤشرات كنثنرة تضع  :غزة -رائد موسى
سرائنل، في  -كبرى فصائل المقاومة-تدحرجها يحو مواجهة مسلحة جدندة بن  حركة )حماس(  وا 

مانو/أنار  21ظل تبانيات حادة بن  الطرفن  تهدد بايهنار اتفاق وقف إطالق اليار الذي أبرم في 
 نومًا. 11الماضي وأوقف حربًا عينفة استمرت 

وحذر عضو مكتب العالقات الدولنة في حماس باسم يعنم، م  أيه ال سقف زمينا لاليفجار 
المحتمل، وقال للجزنرة يت، إ  "ملفات الحصار عبارة ع  قيبلة موقوتة، وهي اآل  في وضع العد 

ورفضت حماس لجية شكلتها السلطة الفلسطنينة في رام هللا  التيازلي وقد تيفجر في أي لحظة".
 ميفرد وم  دو  التشاور معها، لإلشراف على عملنة إعادة اإلعمار. بشكل

وقال يعنم إ  حماس تدعم تشكنل جسم وطيي نمنثل الجمنع، ونضم في عضونته شخصنات وطينة 
 مهينة، نشرف على األموال وعملنة إعادة اإلعمار، بما نضم  سرعة اإليجاز والشفافنة.

  حماس ومعها فصائل المقاومة في غزة قد تلجأ قرنبًا وعلمت "الجزنرة يت" م  مصادر مونثوقة أ
إلى تفعنل ما تعرف بـ"األدوات الخشية" على حدود غزة مع إسرائنل، منثل فعالنات "اإلرباك اللنلي" 
وتصعند عملنات إطالق "البالويات الحارقة"، في خطوة احتجاجنة أولنة الهدف ميها "إيذار الوسطاء" 

بتفاهمات األوضاع يحو مواجهة مسلحة واسعة إ  لم تلتزم إسرائنل للتحرك الفاعل قبل تدهور 
السابقة وترفع القنود المفروضة على غزة، وتسمح بمرور األموال والمساعدات وتسهل عملنة  التهدئة

 إعادة اإلعمار.
 26/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 إطالق محدود للبالونات الحارقة واندالع حريق في غالف غزة .19
محمد الجمل: أعليت مواقع إخبارنة عبرنة ع  ايدالع حرنق جدند في ميطقة غالف غزة،  -غزة 

وقال موقع  ساعة ع  إعال  ايدالع حرنقن  ممانثَلن  ظهر أول م  أمس. 24أمس، بعد أقل م  
"حدشوت بتاخو  سدنه" العبري: إ  حرنقًا نثالنثًا ايدلع في ميطقة غالف غزة، أمس، نعتقد أيه بفعل 

ولم تعل  أي جهة عودة إطالق البالويات، غنر أ  مصادر  ت حارقة أطلقت م  القطاع.بالويا
 تحدنثت ع  عملنات إطالق فردنة م  مياطق متفرقة شرق القطاع.

 28/6/2021، رام هللا، األيام
 

 واستحداث منصب نائب األمين العام "النضال الشعبي"انتخاب لجنة مركزية لت .20
ال الشعبي الفلسطنيي أعمال الكويفريس الوطيي العام النثايي عشر والذي اختتمت جبهة اليض: رام هللا

رؤنة جدندة ”و” هبة القدس والنثوابت الوطينة والتجدند الدنمقراطي“استمرت لمدة نومن  تحت شعار 
وايتخب المؤتمر اللجية المركزنة للجبهة التي ضمت الشباب والمرأة باطار الرؤنة  ”.لمرحلة جدندة

حول لحزب اشتراكي، ولمواجهة التحدنات وتداعنات شدندة التعقند والحساسنة على مختلف الجدندة للت
الصعد الوطينة واإلقلنمنة والدولنة، في مواجهة أسئلة المصنر والمستقبل على الصعد كافة التي أعل  
مؤتمرها في ختام أعماله تحولها إلى حزب اشتراكي دنمقراطي فلسطنيي، هذا التحول الكبنر 

ونأتي كذلك في  لتارنخي نأتي تلبنة للمرحلة المقبلة، ونفتح آفاقًا جدندة م  العمل اليضالي،وا
وياقش المؤتمر بمشاركة الداخل والساحات العربنة واألوروبنة مختلف  استراتنجنة عمل وطينة شاملة.

ستراتنجنات القضانا السناسنة والفكرنة والتيظنمنة ومراجعة شاملة عبر أوراق وبرامج وسناسات وا
جرت بلورتها كمشارنع تم طرحها على الجسم التيظنمي للمياقشة والتعدنل قبل المصادقة علنها 

 واعتمادها.
 27/6/2021، القدس، القدس

 
 «حوار مع المستوطنين»في الضفة لكن عبر « أفيتار»غانتس يؤيد إخال  بؤرة  .21

ر الجنش اإلسرائنلي، بنيي غايتس، نسعى إلى رام هللا: أفادت هنئة اإلذاعة العامة اإلسرائنلنة بأ  وزن
االستنطاينة على جبل صبنح في بلدة بنتا )شمال الضفة الغربنة( « أفنتار»إتمام عملنة إخالء بؤرة 

لتجيب اللجوء إلى استخدام « حوار مع المستوطين »على جياح السرعة، لكيه نرند أ  نتم ذلك عبر 
 القوة والعيف.
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لنة أ  عياصر الجنش والشرطة مستعدو  إلخالء البؤرة في أي وقت. وقال وأكدت اإلذاعة اإلسرائن
 مصدر أميي إسرائنلي إيه كا  نجب القنام بهذه الخطوة قبل يحو شهر.

واستفسر عضو الكينست موشنه أربل م  غايتس حول وضع األراضي التي أقنمت علنها البؤرة 
راضي لم نتم حرنثه خالل السيوات األخنرة، االستنطاينة، بعد صدور رأي جاء فنه أ  بعض هذه األ

)حكومنة(، وعيدها نمك  تيظنم الوضع القايويي للبؤرة، وميع « أرض أمنرنة»ما قد نجعله بمنثابة 
 عملنة إخالئها.

وطلب أربل أنضًا م  رئنس الوزراء اإلسرائنلي، يفتالي بينت، أ  نوضح ما إذا كا  وزنر الجنش 
يقطة استنطاينة بمفرده أم أ  األمر نتطلب تدخل رئنس الوزراء مخواًل بإصدار أوامر بإخالء 

 اإلسرائنلي.
 27/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 على المفاوضات مع إيران« الشديد»البيد يبلغ بلينكن تحفظ إسرائيل  .22

وزنر الخارجنة خالل لقائه وزنر الخارجنة اإلسرائنلي نائنر البند في روما )األحد(، أعرب  واشيط :
األمنركي أيتويي بلنيك ، ع  قلقه إزاء المحادنثات الجارنة بشأ  إنرا ، لكّيه تعهد اتّباع يهج أكنثر 

 تعاويًا مع الوالنات المتحدة.
لدى إسرائنل تحفظات شدندة بشأ  االتفاق »وقال البند في مستهل االجتماع مع بلنيك  في روما إ  

ننيا... يعتقد أ  السبنل لبحث هذه الخالفات هو م  حول اليووي اإلنرايي الذي نتم اإلعداد له في ف
 «.خالل حوارات مباشرة ومهينة، ولنس في مؤتمرات صحافنة

، في إشارة إلى التقارب بن  رئنس الوزراء «في السيوات األخنرة ارُتكبت أخطاء»وتابع البند: 
وف يصلح سونًا تلك س»اإلسرائنلي السابق بينامن  يتيناهو والحزب الجمهوري األمنركي، وأضاف: 

 «.األخطاء
وقال البند إ  الوقت قد حا  كي تدعم الوالنات المتحدة جهود التطبنع التي تقوم بها إسرائنل في 

 «.تارنخنة»الميطقة. ووصف البند زنارة مرتقبة إلى اإلمارات بأيها ستكو  
 27/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 َعميت إيسمان مدعيا عاما الحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين .23
صادقت الحكومة اإلسرائنلنة نوم األحد، على تعنن  المحامي َعمنت إنسما  مدعنا : بالل ضاهر

عاما. ونأتي هذا التعنن  بعد سية ويصف السية بقي هذا الميصب خاللها شاغرا، بنيما عّنيت 
 الحكومة السابقة قائما بأعمال المدعي العام.

وزنرا ووزنرة، فنما امتيعت نثالث وزنرات، ه  منراف منخائنلي  23دعنا عاما وأند تعنن  إنسما  م
وتمار زايدبرغ وبينيا تميو شاتا، ع  التصونت بسبب تفوهات مسنئة ليساء عمل  تحت إمرته أطلقها 

 إنسما  في الماضي.
العامة م  وقال وزنر القضاء، غدعو  ساعر، الذي رشح إنسما  للميصب، إ  التعنن  "نيقذ الينابة 

فترة طونلة ألكنثر م  سية ويصف السية كا  ميصب المدعي العام شاغرا خاللها. وال نمك  لهذه 
الحقنقة أال تكو  قد ألحقت ضررا في أداء هذا الجهاز الهام. وأعجبت بخطط المحامي إنسما  لهذا 

ومؤهالته باليجاح في  الميصب، والتي تشمل تغننرات هامة في عمل الينابة العامة وأيا مقتيع بقدراته
 هذا الميصب الهام".

 27/6/2021، 48عرب 
 

أبرز المقتحمين عضو كنيست : صلوات يهودية في األقصى لمحاولة إسقاط حكومة بنيت .24
 «متطرف»

في خطوة تيدرج ضم  سلسلة محاوالت ليشر الفوضى ودفع حكومة يفتالي بينت إلى تل أبنب: 
، «عوتسما نهودنت»السقوط، وا عادة بينامن  يتيناهو إلى الحكم، اقتحم عضو الكينست رئنس حزب 

النمنيي المتطرف، إنتمار ب  غبنر، أمس األحد، باحات المسجد األقصى م  جهة باب المغاربة، 
 م  قوات الشرطة ووحداتها الخاصة. تحت حمانة ضخمة

نجب علنيا »وأعل  ب  غبنر، أمام الصحافنن  اإلسرائنلنن  الذن  دعاهم لتغطنة جولته إعالمنًا، أيه 
 «.التخلص م  حكم األوقاف ورفع علم إسرائنل على جبل الهنكل

د مسجد عمر ودخل ب  غبنر الحرم برفقة انثين  م  مساعدنه وتجول في باحاته كلها نثم تمركز عي
وقبة الصخرة، الذي نعتقد هو وأمنثاله أيه بيي على ركام الهنكل النهودي، وراحوا نقنمو  الصالة 

 النهودنة والطقوس التلمودنة، متمين  إعادة بياء الهنكل مكايه. 
 28/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 مشروع قانون في الكنيست لتهويد المدن المختلطة .25
إذاعة الجنش اإلسرائنلي، النوم األحد، أ  حزب "اللنكود" أعد مشروع قايو   ذكرت: صالح اليعامي

لعرضه على الكينست نهدف إلى تهوند المد  المختلطة التي نقطيها فلسطنينو الداخل إلى جايب 
 المستوطين  النهود.

لوجود وأشارت اإلذاعة إلى أ  مشروع القايو  الذي أعده اليائب شلومو كارحي نهدف إلى تعزنز ا
النهودي في المد  المختلطة، ردًا على التظاهرات التي يظمها الفلسطنينو  فنها عيد تفجر هبة 

 القدس.
وحسب مشروع القايو  فإ  إسرائنل ستعل  ع  المد  المختلطة "مياطق أفضلنة وطينة" وميح 

 قاطينها تسهنالت ضرنبنة كبنرة.
ياجمة ع  إعال  المد  المختلطة "مياطق أفضلنة ولضما  تمتع النهود فقط بالمزانا االقتصادنة ال

وطينة"، فإ  مشروع القايو  نيص على أ  الحق بالحصول على هذه مزانا سنكو  م  يصنب 
 األشخاص الذن  أدوا الخدمة العسكرنة أو الخدمة الوطينة.

 27/6/2021العربي الجديد، لندن، 
 

 البيد يتعهد بالقضا  على الجريمة في الوسط العربي .26
تعّهد وزنر الخارجنة اإلسرائنلي نائنر البند، النوم األحد، بالعمل للقضاء على تفشي الجرنمة في 

 الوسط العربي بعد مقتل عدة أشخاص خالل الساعات األخنرة.
وأشار البند في تغرندة عبر حسابه في تونتر، إلى الجرنمة الجدندة التي وقعت في مدنية اللد فجر 

جرنمة قتل شينعة، “نيي على خلفنة شجار عشائري، حنث وصفها بأيها النوم وأدت لمقتل فلسط
 ”.وحادنثة عيف مروعة

أعد أييا سيبذل قصارى جهديا لمكافحة الجرنمة، وسيضع المنزاينة وفًقا لذلك، وسييفذ الخطة “وقال 
 ”.الخاصة بمحاربة العيف

 27/6/2021القدس، القدس، 
 

 ات المستوطنين يقتحمون ساحات األقصىمئ .27
في القدس، اقتحم مستوطيو  نتقدمهم عضو الكينست المتطرف إنتمار ب  : "األنام" –محافظات 

وذكرت مصادر محلنة أ   غفنر، المسجد األقصى، م  جهة باب المغاربة، بحمانة شرطة االحتالل.
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عشرات المستوطين  اقتحموا المسجد األقصى في ساعات الصباح الباكر، ويفذوا جوالت استفزازنة 
 باحاته. في

 28/6/2021، األيام، رام هللا
 

 سلوان: دخول قرار هدم منازل في حي البستان حيز التنفيذ .28
ايتهت المهلة التي حددتها سلطات االحتالل اإلسرائنلي، األحد، لإلقدام على هدم ميازل : طارق طه

عائالت الحي  وأمهلت سلطات االحتالل المقدسنن  في حي البستا  ببلدة سلوا  في القدس المحتلة.
 نوما لهدم ميازلهم بأندنهم أو أ  نقوم االحتالل بعملنة الهدم ونفرض علنهم كلفة الهدم. 21مدة 

تسعى سلطات  2005فلسطنينا مقدسنا، وميذ عام  1550دويما ونسكيه  70ونمتد حي البستا  على 
ئهم المقدسنن  خاضوا االحتالل لهدمه بحّجة بياء حدنقة قومّنة مكايه، إال أ  أسر الحي وم  ورا

، م  تيفنذ قرارات 725عائلة نبلغ عدد أفرادها  86وتخشى  مواجهات مع قوات االحتالل لميع ذلك.
 االحتالل بإخالئهم قسرا م  ميازلهم لصالح جمعنة "عطنرنت كوهاينم" االستنطاينة.
 27/6/2021، 48عرب 

 
 رام هللابظاهرين السلميين االعتدا  على المتو  هيئات فلسطينية تدين قمع االحتجاجات .29

أدايت الهنئة المستقلة لحقوق اإليسا  في بنا  لها "االعتداء على المتظاهرن  السلمنن ، مساء أول 
م  أمس، في مدنية رام هللا م  قبل األجهزة األمينة الفلسطنينة، بعضهم بالزي المديي، وبمشاركة 

تخدام قوات بالزي المديي، وعياصر م  وأضافت: إ  اس عياصر أخرى ال تيتمي ألجهزة األم ".
خارج األجهزة األمينة، هو سلوك خطنر على السلم األهلي، ونخالف توصنات لجا  التحقنق التي تم 

 تشكنلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمنة )سواء م  قبل الرئنس أو رئنس الوزراء(.
ذن  تم اعتقالهم على خلفنة المشاركة في وطالبت الهنئة باإلفراج الفوري ع  جمنع األشخاص ال

ويدد االتحاد الدنمقراطي الفلسطنيي )فدا(، بأشد العبارات بـ "اعتداء أجهزة األم  على  المسنرة.
المسنرة السلمنة التي ايطلقت في رام هللا، مساء أول م  أمس، تعبنرًا ع  الغضب العارم على جرنمة 

وأعليت يقابة  ح السابق للمجلس التشرنعي يزار بيات".قتل الياشط السناسي والمجتمعي والمرش
المحامن  الفلسطنينن  أيها اعتذرت ع  المشاركة في لجية التحقنق الخاصة بوفاة بيات برئاسة وزنر 

 العدل.
 27/6/2021، األيام، رام هللا
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 189هدم العراقيب للمرة االحتالل ي .30
ت م  الشرطة، بعد ظهر األحد، مساك  أهالي هدمت السلطات اإلسرائنلنة بحمانة قوا: قاسم بكري

وجاء هدم خنام القرنة النوم، بعدما  قرنة العراقنب مسلوبة االعتراف في ميطقة اليقب، جيوبي البالد.
على  2000ميذ العام  189وهذه هي المرة الـ حزنرا / نوينو الجاري. 1ُهدمت في المرة الماضنة نوم 

 .مساك  العراقنبالتوالي التي تهدم فنها السلطات 

 27/6/2021، 48عرب 
 

 المستوطنون يعتدون في الخليل ونابلس واالحتالل يقمع مسيرة مواطني كفر قدوم .31
"األنام": صّعد المستوطيو  م  اعتداءاتهم، أمس، وأقدموا على مهاجمة ميازل  –محافظات 

أسفر ع  إصابة  المواطين  في قرنة التواية جيوب الخلنل، وقرنة عنيابوس، جيوب يابلس، ما
حراق خنمتن ، بالتزام  مع تحطنمهم أشجار زنتو   مواطَين  بجروح ورضوض وآخرن  باالختياق وا 
في مسافر نطا، في الوقت الذي قمعت فنه قوات االحتالل تظاهرة ميددة باالستنطا  في بلدة كفر 

 ى هدم غرفة سكينة.قدوم، وأخطرت بهدم ميشأة زراعنة في األغوار الشمالنة، وأجبرت مقدسنًا عل
 27/6/2021، األيام، رام هللا

 
 عائلة البشيتي تطالب بتدخل دولي الستعادة منازلها وممتلكاتها في حارة الشرف بالقدس .32

طالب مشاركو  في مؤتمر صحافي، النوم األحد، في قرنة كفر  :”وفا”دوت كوم و” القدس“ -القدس
لتدخل م  أجل استعادة أمالك عائلة البشنتي في عقب، شمالّي القدس المحتلة، الجهات الدولنة با

وشدد المشاركو  في المؤتمر على أ  العائلة تملك أوراقًا نثبوتنة تؤكد  حارة الشرف بالقدس المحتلة.
ملكنتها للعقارات التي نسكيها مستوطيو  ونيتفعو  م  ميازلها ومحالها التجارنة، بزعم أيها مستخدمة 

 للمصلحة العامة.
 27/6/2021، قدسالقدس، ال

 
 "هّبة الكرامة"تحريض منفلت على فلسطينيي الداخل في اإلعالم اإلسرائيلي خالل  .33

 48داخل أراضي ” المركز العربي للحرنات اإلعالمنة والتيمنة والبحوث -إعالم“أصدر : الياصرة
مجتمع تقرنرًا كمنًا نرصد خطاب التحرنض والعيصرنة في اإلعالم اإلسرائنلي ضد كافة شرائح ال

 ”.الرصد“الفلسطنيي، ضم  مشروع 
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وتضّم  البحث رصدا للصحافة المكتوبة والمرئنة والمسموعة، باإلضافة إلى تعقب صفحات 
سناسنن  وا عالمنن  إسرائنلنن  على موقعْي التواصل االجتماعي )فنسبوك وتونتر(. نتطّرق التقرنر 

تحرنض وعيصرنة ضد المجتمع حالة  183الكمي لشهر مانو/ أنار الميصرم، حنث تم رصد 
 قبنل الحرب على غزة.” هّبة الكرامة“الفلسطنيي، وهو الشهر الذي شهد 

” تونتر”و” فنسبوك“ُنستدل م  اليتائج أ  الميصتْن  األكنثر تحرنضا على الفلسطنينن  هما شبكتا 
صحنفة حالة م  مجمل الحاالت على التوالي(، تلنهما  51و 59على التوالي ) %28و %32بيسبة 

 . %10بيسبة ” معارنف“م  مجمل الحاالت(، وصحنفة  31) %17بيسبة ” إسرائنل النوم“

 27/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 "فلسطينيو الخارج" ومجلس النواب األردني يبحثان دعم القدس .34

قاء عقد المؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج ولجية فلسطن  الينابنة بالبرلما  األرديي، لإسطيبول: 
عمل في مدنية اسطيبول التركنة، بهدف البحث في آفاق التعاو  للعمل المشترك م  أجل القدس 

 جاء ذلك في بنا  يشره المؤتمر عبر صفحته الرسمنة، األحد. وفلسطن .
وأّكد األمن  العام للمؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج مينر شفنق، خالل المؤتمر، الذي عقد السبت، 

وقال في هذا الصدد إّ  "المرحلة الحالنة هي مرحلة الدفاع  القدس في هذه المرحلة.محورنة قضنة 
ع  المسجد األقصى وميع جيود االحتالل ومستوطينه م  اقتحامه، عالوة على مواجهة هجمة 
االحتالل على األحناء المقدسنة المهددة باالستنطا "، وحشد الجهود لمواجهة مخططات االحتالل 

 عدواينة في القدس وفلسطن .التوسعنة وال
م  جايبه قال رئنس لجية فلسطن  الينابنة بمجلس اليواب األرديي محمد جمنل الظهراوي: "إ  

 األرد  رئة ومتيفس لجمنع أبياء الشعب الفلسطنيي في كافة أماك  تواجدهم".
 27/6/2021، قدس برس

 
 عراقية تؤكد دعم الحقوق الفلسطينية -أردنية  -قمة مصرية  .35

وكاالت: أكد قادة األرد  ومصر والعراق ضرورة تفعنل الجهود لتحقنق السالم العادل  -غداد ب
والشامل، الذي نلبي جمنع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطنيي وينل مطالبه المشروعة للحصول 

وعاصمتها القدس الشرقنة، وفق القايو   1967على دولته المستقلة على خطوط الرابع م  حزنرا  
 دولي وقرارات الشرعنة الدولنة.ال
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جاء ذلك في البنا  الختامي الصادر ع  القمة النثالنثنة التي ُعقدت في بغداد، أمس، وجمعت رئنس 
جمهورنة مصر العربنة عبد الفتاح السنسي، وملك المملكة األردينة الهاشمنة عبد هللا النثايي ب  

 اظمي.الحسن ، ورئنس مجلس وزراء جمهورنة العراق مصطفى الك
وأكد القادة أ  حل الصراع على أساس قرارات الشرعنة الدولنة هو السبنل الوحند لتحقنق السالم 
العادل والشامل والدائم في الميطقة، وشددوا على ضرورة وقف إسرائنل جمنع اإلجراءات التي تقّوض 

 القايويي فرص تحقنق السالم العادل، بما فنها تلك التي تستهدف تغننر الوضع التارنخي و 

القائم في القدس ومقدساتها اإلسالمنة والمسنحنة، وأكدوا على أهمنة دور الوصانة الهاشمنة التارنخنة 
 في حمانة هذه المقدسات وهونتها العربنة واإلسالمنة والمسنحنة.

كما رحب القادة باإلعال  المصري ع  مبادرة إعادة إعمار غزة باعتبارها مبادرة مصرنة تهدف لرفع 
لمعاياة ع  سكا  قطاع غزة في إطار الجهود الدولنة المبذولة في هذا الصدد، ونثّم  القادة أنضًا ا

الدور المصري الفاعل في المصالحة الفلسطنينة باعتبارها مسألة ال غيى عيها في سبنل إقامة الدولة 
 الفلسطنينة المستقلة.

 28/6/2021، األيام، رام هللا
 

 مع بلينكن التطبيع مع االحتاللرئيس حكومة السودان يبحث  .36
أعليت واشيط  أ  وزنر الخارجنة األمرنكي أيتويي بلنيك ، بحث مع رئنس الوزراء السودايي عبد هللا 

 حمدوك، عبر الهاتف، تطبنع الخرطوم عالقاتها مع االحتالل اإلسرائنلي.
وقع وزارته، أ  بلنيك  وأعل  المتحدث باسم الخارجنة األمرنكنة يند برانس، في بنا  ميشور على م

وحمدوك ياقشا خالل المكالمة "التقدم الذي تم إحرازه في إحالل السالم وتطبنق اإلصالح السناسي 
واألم  واالقتصادي"، باإلضافة إلى "االستقرار اإلقلنمي وتطبنق اتفاقات السالم التي أبرمها السودا  

 والتزام السودا  بتطبنع العالقات مع إسرائنل".
 27/6/2021، "21"عربي موقع 

 
 البيد يجتمع بنظيره البحريني: لدفع عالقات التطبيع .37

في أول لقاءاته مع ممنثلي الدول العربنة المطّبعة، التقى النوم وزنر خارجنة كنا  العدو، نائنر البند، 
يظنره البحرنيي، عبد اللطنف ب  راشد الزنايي، في إطار زنارتهما لروما للمشاركة في االجتماع 

وفنما لم  كما نرتقب أ  نزور البند اإلمارات النثالنثاء المقبل.«. داعش»الوزاري للتحالف الدولي ضد 
نذكر بنا  وزارة خارجنة العدو، الذي لفت إلى لقائهما في وقت سابق، أي تفاصنل حول محادنثات 
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العالقات النثيائنة أهمنة الدفع ب»إلى أ  البند أكد « وكالة أيباء البحرن »البند مع الزنايي، أشارت 
يحو آفاق أرحب لتعزنز العالقات بن  البلدن  على األصعدة كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشنرًا 

 «.إلى اهتمام دولة إسرائنل بتيمنة وتطونر التعاو  النثيائي مع مملكة البحرن  في مختلف المجاالت
 27/6/2021، األخبار، بيروت

 
 

 ن أن تكون بديال عن االنخراط في المفاوضات مع الفلسطينيينبلينكن: اتفاقات التطبيع ال يمك .38
واشيط : قال وزنر الخارجنة األمرنكي أيتويي بلنيك  النوم األحد إ  الوالنات المتحدة تدعم اتفاقات 
التطبنع مع إسرائنل لكيها ال نمك  أ  تكو  بدنال ع  االيخراط في المفاوضات بن  اإلسرائنلنن  

 والفلسطنينن .
 تقى بلنيك  مع وزنر الخارجنة اإلسرائنلي نائنر البند في روما.وال

 27/6/2021القدس العربي، لندن، 
 

 االتحاد األوروبي يؤكد رفض خطط إسرائيل لتهجير عائالت مقدسية .39
أكد مسؤول في االتحاد األوروبي نوم األحد، رفض خطط إسرائنل  -دوت كوم” القدس“ –رام هللا 

وقال مسؤول اإلعالم في مكتب االتحاد األوروبي  ة في أحناء شرق القدس.لتهجنر عائالت فلسطنين
االتحاد نعمل عبر القيوات السناسنة وم  خالل “في القدس شادي عنثما  للصحفنن  في رام هللا، إ  

الحوار بن  الدول األعضاء والجايب اإلسرائنلي على ضما  أ  ال نكو  هياك تهجنر للفلسطنينن  
 ”.في القدس

حي الشنخ جراح أحد المياطق التي نسعى االتحاد األوروبي للحنلولة دو  “اف عنثما  أ  وأض
، الفتا إلى أ  االتحاد على تواصل مستمر مع كل مكويات المجتمع الفلسطنيي في القدس، ”تهجنرها

 ”.والمجتمع المديي، والقنادة الفلسطنينة، لالطالع على ما نجري في أحناء المدنية المقدسة
ال نمك  أ  نقبل بتهجنر السكا  الفلسطنينن  تحت أي ذرنعة، “ر إلى أ  اإلتحاد األوروبي وأشا

باعتبار أ  حي الشنخ جراح قائم على أرض فلسطنينة محتلة، وبالتالي الحكومة اإلسرائنلنة وفق 
 ”.القايو  الدولي ملزمة بحمانتهم ولنس تهجنرهم

 27/6/2021القدس، القدس، 
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 نشعر بالصدمة من سلوك األمن الفلسطيني ضد المتظاهرين في رام هللااألمم المتحدة:  .40
قال مكتب األمم المتحدة لحقوق اإليسا  في فلسطن ، نوم األحد، إيه نشعر بـ"الصدمة" م  سلوك 

 قوات األم  الفلسطنينة، في مدنية رام هللا أمس السبت، ضد المتظاهرن .
إ  "فرنق المكتب، والذي كا  حاضرًا في المكا ، قد  وقال مكتب األمم المتحدة، في بنا  صحافي،

شهد استخدامًا وحشنًا للقوة ضد المتظاهرن ، كما شهد ميع عمل الصحافنن  وميظمات حقوق 
 اإليسا "، مضنفًا: "مكتبيا نواصل المراقبة، وسننثنر مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة".

"ضما  حرنة الرأي والتعبنر والتجمع"، داعنًا الحكومة وأكد المكتب أيه نجب على السلطة الفلسطنينة 
 الفلسطنينة إلى "ضبط استخدام القوة م  قبل قوات األم ".

 27/6/2021، العربي الجديد، لندن
 

في  من األمن الفلسطيني شخصيات تواجه تهديدات ": سبعاألورومتوسطي لحقوق اإلنسان" .41
 الضفة

إليسا ، رامي عبده، ع  تحرك دولي لتحمنل السلطة كشف رئنس المرصد األورومتوسطي لحقوق ا
 الفلسطنينة المسؤولنة ع  تهدندات نتلقاها يشطاء بارزو  في الضفة الغربنة.

وأكد عبده، في تصرنح صحفي عبر صفحته على فنسبوك، مساء األحد، أ  المرصد حدد حتى 
 اللحظة سبع شخصنات فلسطنينة تستهَدف بالتهدندات على يطاق واسع.

أعل  أ  المرصد نعمل على التواصل رسمنًّا مع أطراف دولنة عدة ميها مقررو  خاّصو  لألمم و 
المتحدة، وآلنات دولنة أخرى م  أجل تحمنل السلطة الفلسطنينة المسؤولنة تجاه تلك التهدندات، 

 ومطالبتها بتوفنر الحمانة الالزمة، وضما  عدم التعرض لهم.
م النثالنثة الماضنة تابع فرنق األورومتوسطي في األراضي الفلسطنينة وأشار إلى أيه على مدار األنا

عددًا كبنرًا م  حمالت التحرنض والتهدند التي استهدفت يشطاء بارزن  وصحفنن  وحقوقنن  
 وأصحاب رأي.

 27/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 توتر إسرائيلي تت بولندي: عانينا من النازيين مثل اليهود .42
ا  العدو اإلسرائنلي وبوليدا أزمة دنبلوماسنة، بعد مصادقة الغرفة األديى في البرلما  نعنش كن

استعادة أمالك نهودنة، أو ميح تعونضات »البوليدي، الخمنس الماضي، على مشروع قايو  نميع 



 
 
 
 

 

 23 ص             5569 العدد:             6/28/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

دا في ، وهو ما دفع وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة إلى استدعاء سفنر بولي«للياجن  م  المحرقة وألبيائهم
 الكنا  مارك مغنروفسكي، النوم، لتوبنخه.

وبعد مصادقة الغرفة األديى في البرلما  البوليدي، هّدد وزنر الخارجنة اإلسرائنلي، نائنر لبند، بأ  
ال نوجد أي قايو  »مصادقة يهائنة على القايو  ستمس بشدة بالعالقات بن  الطرفن ، معتبرًا أيه 

 .«القايو  البوليدي مخٍز وسنمس بشدة بالعالقات بن  الدولتن  بإمكايه تغننر التارنخ. وهذا
إيه نجب التيدند ببنا  لبند، الذي « كا »بالتوازي، قال مصدر رفنع في وزارة الخارجنة البوليدنة لقياة 

أظهر عدم معرفة، أليه منثل النهود، البوليدنو  أنضًا كايوا هدفًا لممارسات مرعبة م  جايب »
ايو  الذي تمت المصادقة علنها أمس نحمي عملنًا ورنثة أولئك البوليدنن  م  دعاوى اليازنن ، والق

 «.مزنفة
وبعد استدعاء الكنا  اإلسرائنلي السفنر البوليدي، استدعت وزارة الخارجنة البوليدنة المسؤولة المؤقتة 

 في السفارة اإلسرائنلنة لدى وارسو، طال ب  آري، إلجراء محادنثة مشابهة.
 28/6/2021، بيروت، األخبار

 
 رفع العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون االمريكيتين .43

أفادت وزارة الخارجنة وشؤو  المغتربن ، برفع العلم الفلسطنيي على  -دوت كوم” القدس“ -رام هللا
ء وحضر رفع العلم، عدد كبنر م  أبيا بلدنة كلنفتو  لمدة أسبوع كامل دعما للقضنة الفلسطنينة.

الجالنة الفلسطنينة والعربنة ورئنسا بلدنتي كلنفتو ، وباترسو ، والمحافظا ، وعدد م  الشخصنات 
 السناسنة واالعتبارنة.

 وسنتخلل فعالنة رفع العلم، أسبوع كامل م  الفعالنات الشعبنة والفلكلور الفلسطنيي.
 27/6/2021القدس، القدس، 

 
 َمن يخطط لسرقة فتس أو السلطة؟ .44

 ف رزقةأ.د. نوس
م  نتآمر على السلطة؟ وم  نخطط لسرقة فتح والسلطة؟ سؤاال  أنثارهما كالم محمود عباس مؤخًرا. 
سألتيي قياة الحوار م  نتآمر على السلطة بحسب قراءتك خطاب عباس األخنر؟ قلت ال ألحد في 

ا وكناًل الداخل نتآمر على السلطة، فجل م  بالداخل ال نرو  وجوًدا للسلطة أصاًل، هم نرويه
لالحتالل، وال نطمع أحد بهذه الوكالة المخزنة، وهياك احتمال أ  السلطة تتآمر على يفسها، أل  

 السلطة عيديا سلطات.
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وال أظ  أ  أحًدا م  قادة الدول م  حوليا نتآمر على السلطة، بل إ  أمرنكا صرحت بضرورة دعم 
وا بالميطق يفسه. ال أحد نتآمر على السلطة بعد حرب )سنف القدس(، وقادة دولة االحتالل قال

السلطة، وعباس نرند أ  نحرف بوصلة اإلعالم ع  تداعنات معركة )سنف القدس(، وع  حالة 
االحتقا  التي تتسع في غزة والقدس والضفة ضد الموقف الهزنل للسلطة م  الحرب وم  إعادة 

 اإلعمار.
ي داخل فتح م  نحاول إزاحة عباس ع  ومع ذلك يقول على قاعدة صناية االحتمال، ربما هياك ف

رئاسة فتح بااليتخابات، وهذا حق تيظنمي تعترف به لوائح فتح. إذا كا  ياصر القدوة الذي فصل 
م  حركة فتح نمنثل تهدندا لعباس ومركزه في القنادة، فإ  هذا التهدند لنس سرقة بل هو يوع م  

جل فتح دو  العجائز والميتفعن  نرو  أ  حقبة المدافعة الداخلنة المحكومة بقواين  مقررة، وربما 
 عباس ايتهت، وأ  التغننر حتمي.

وال أعتقد أ  عباس في خطابه نؤشر إلى محمد دحال  والتنار اإلصالحي، أل  قضنة دحال  
والتنار باتت م  القدنم، وال نوجد للتنار تحرك جدند ننثنر االيتباه. التنار نعمل باستقاللنة ع  عباس 

، يعم هو استقطب جزًءا ُمهمًّا م  تنار فتح، ولدنه مال ويظام، ولك  ال جدند في هذه وحاشنته
 القضنة حتى نتحدث عيها عباس مؤخرا تحت ألفاظ مبهمة: )سرقة فتح، والتصدي للمؤامرات(.

إذا لم نك  قول عباس يوًعا م  المياورات اإلعالمنة، والتضلنل اإلعالمي، فم  إذ  م  حاشنته 
ميه والتي تحنط به، تلتف علنه في خفاء مع آخرن  إلخراجه م  المشهد، وسرقة فتح؟ يح  المقربة 

ال يملك خنوطا للسرقة أو للمؤامرة، ولك  ال ييفي الممك  على قاعدة تحصن  االحتمال، حتى وا   
كا  مرجوحا، وعلى عباس أ  ُنفِصح ع  السارقن ، وع  المتآمرن ، لنكو  المجتمع شرنكا في 

 لجة.المعا
عباس وا   امتلك المال واألدوات، فهو ال نملك وحده مواجهة المتآمرن  والسارقن ، إ  كا  مخطط 
السرقة والتآمر موجودن  عيد م  حوله، وأليه ال نملك ذلك فالشعب نرند كالما واضحا فصال في 

لنس إال. إذا الخطاب م  تعيي؟ وا   لم تقل فأيت تتخنل أو تياور إعالمنًّا لتعزنز قبضتك وتفردك 
تحدث قائد أو رئنس ع  المؤامرات دو  بنا  وبرها  فاعلم أيه نستهدف تعزنز قبضته، وربما 

 اعتقاالت، أو استبعاد بعض م  حوله.
 27/6/2021، فلسطين أون الين
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 القمع في فلسطين وفداحة األضرار .45
 أسامة عنثما 

نام االحتالل المباشر، كا  الفلسطنينو  قبل اتفاقنة أوسلو، وقنام السلطة الوطينة الفلسطنينة؛ أ
نستبعدو  تماًما أ  تتلبَّس أيُّ سلطة ميهم، أو دولة مستقبلنة لهم، في حالة القمع والظلم الذي كّيا 
يشهدها م  يُظٍم عربنة مشهورة ومتمرِّسة بهما، لك  الوقائع التالنة أنثبتت خطأ تلك التوقُّعات أو 

 اآلمال.
سِجل السلطة الفلسطنينة في حاالت القمع، وقد تكو  المفارقة أ َّ السبب  ولسيا في حاجة إلى سرد

في تلك اآلمال هو الباعث على يفنها؛ بمعيى أ  كو  السلطة الفلسطنينة ما هي إال جهاز مؤقَّت، 
)في مرحلة ايتقالنة، طالت، حتى كادت تتأّبد(، هو الذي نبدو السبب، لنس في زنادة التالُحم مع 

ي هو رأس مالها، ولك  في تقدنم الدالئل على قدرتها على ُحْكمه، والسنطرة علنه؛ لكي شعبها الذ
تحظى باستحقاق االيتقال إلى صفة "الدولة"، كما ُنفهم م  تصفنة المعارض الفلسطنيي، يزار بيات. 
 وهياك جملة م  األضرار التي ال تيحصر في السلطة، بل تتجاوزها إلى الشعب الفلسطنيي وقضنته،

 التي هي قضنة عدالة وحرنة، في الدرجة األولى.
م  أول تلك األضرار المقارية بنيها وبن  سلطات االحتالل، أو دولة االحتالل التي ال تيقصها 
الوقاحة؛ لكي تتبجَّح بأسالنبها في التعامل مع الفلسطنينن ؛ بأيها أقل قسوة، م  تعامل سلطة 

نثر تدمنًرا لحناة الفلسطنينن ، وهي تعمل على ذلك َوْفق ميهجنة الفلسطنينن  أيفسهم، علًما بأيها األك
نثابتة، واستراتنجنات متواصلة، وشاملة، ميذ عقود. وذلك بمحاصرة أسباب الوجود الفلسطنيي، مادنًّا، 

 باالستنطا  والتهوند، ومعيونًّا، بإجهاض كلِّ المساعي يحو الخالص م  االحتالل.
نال األسبوع الماضي لعلَّه نيعكس على صورة السلطة الفلسطنينة؛ الضرر األكبر م  حادنثة االغت

م  كنا  نمنثِّل الفلسطنينن  جمنًعا، وندافع عيهم فنما ُنفتَرض، بوصفها الميبنثقة م  ميظمة التحرنر، 
إلى كناٍ  ال نمنثِّل إال فئة ضنِّقة، مستمنتة في الدفاع ع  مصالحها ومكتسباتها؛ ال نسمح طغناُيها 

ينن  باإلحساس بالمشتَركات الوطينة بنيها وبنيهم، لتغدو، في يظر أكنثر الفلسطنينن ، كناًيا للفلسطن
ميعزاًل، فوقنًّا، وِعدائّنا أحناًيا. وهيا ال مفّر م  استحضار قول طرفة ب  العبد "وُظْلُم ذوي الُقْربى أشدُّ 

عيى هيا، فقط، أيك ُتصاب بمقادنر أكبر َمضاضًة/ على اليَّْفِس م  وْقِع الُحسام الُمَهيَِّد". ولنس الم
م  الخذال ، حن  نكو  ظالُمك وقامُعك ِم  أهلك الذن  تيتمي لهم، وتؤمِّل فنهم، ولك  أيك مظلوٌم 
قوا  حتى م  أقاربك، وأهلك، وأيك لم تقدر أ  تدفع ع  يفسك، حتى ظلم الذن  ال ُنفتَرض أ  نتفوَّ

  أكبر، واإلنالم أكبر، والتبخنس الالحق بك أكنثر استفزاًزا، علنك، أو نقهروك؛ فمقدار الشعور بالهوا
 أو إحباًطا.
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رنرة المتمنثِّلة في  على الصعند اليضالي، ال نقّل الضرر ع  سابقاته، ففضاًل ع  أ  هذه الشرارة الشِّ
أسلوب التعاطي مع بعض أيواع المعارضة السناسنة، بالتصفنة الجسدنة، خارج يطاق القايو ، ُنلِحق 

رًرا بالسلطة يفسها؛ أل  فنه تجاهاًل للسلطة يفسها، ووظنفتها المأمولة، وتجاوًزا لمعاننر ض
خصوصنتها؛ بوصفها كناًيا تيفنذًنا نخضع لما هو أعلى م  رّدات الفعل االيفعالنة والنثأرنة، وغنر 

رات؛ إذ ال البعندة ع  األبعاد الشخصنة، فوق ذلك فإيه نحرم الفلسطنينن  م  وضوح الرؤنة والتصوُّ 
تعود الصورة حاسمة: شعب محتل، وكنا  عيصري نحتّل، ونعتدي، إذ الشعب يفسه سنكو  مرتبًكا 
لى  إزاء أبيائه الذن  نيتمو  إلى أجهزة السلطة الفلسطنينة األمينة، بن  ايتماءن ؛ ايتماؤهم إلنه، وا 

ر المضموية، ُتجاه الشعب، يسنجه االجتماعي، وبن  ايتمائهم إلى كنا  السلطة، بتلك العقلنة غن
 وُتجاه أبيائه، غنر المشكَّك في يزاهتهم الوطينة.

ع، كما ظهر ذلك في تعامل قوَّات أم  السلطة مع  حة للتوسُّ هذه الحْلقة م  التعاطي القمعي مرشَّ
االحتجاجات في بعض مد  الضفة الغربنة، كما حدث في رام هللا، منثاًل، م  ضرب للمتظاهرن ، 

لقاء قي ابل الغاز المسنِّل للدموع ُتجاههم، م  دو  أ  نواتي السلطة الصبر، أو حتى استنعاب هذه وا 
 الغضبة الشعبنة الطبنعنة.

قد نكو  المدُّ القمعي في الميطقة العربنة أغرى السلطة، أو جهات متيفِّذة فنها، على سلوك المسلك 
، وفي سجويها 2013أغسطس/ آب ذاته، كما حدث في مصر، في مجزرة مندا  رابعة العدونة في 

م  تعذنب وحشي للمعارضن  السناسنن ، وأصحاب الرأي. وكما حدث، ونحدث في سورنة، في 
ن ، في شوارع المد  العراقنة  سيوات نثورة السورنن ، وقبلها. وكما نحدث في العراق، م  قتل للمحتجِّ

السلطة بالقمع، ما تشهده دول  المحرومة، في األغلب، م  أبسط الحقوق المعنشنة. وحتى قد نغري
العالم األول، وفي مقدمتها أمنركا، م  اعتداءات عيصرنة، تقع م  أفراد األم ، مع الفارق الكبنر 
بن  تلك الحوادث الفردنة في أمنركا، والمالحقة قضائنًّا، ومنثنالتها في دول عربنة، تضنع فنها 

القمعي أغرى السلطة، أو جهاٍت متيفذة فنها بسلوك  القضانا اإليساينة، أو ُتضنَّع. قد نكو  هذا المدُّ 
هذا المسلك. لك  ال بد أال تيسى تلك الجهات خصوصنة الحدث الفلسطنيي، فمقتل فلسطنيي واحد، 
سواء على ند االحتالل، أو على نٍد داخلنة، ُنحدث م  االيتباه العالمي، والعربي، أكبر م  يظائره 

ا، ولخصوصنة تداعناتها على أم  الميطقة، ككل، لحساسنة في غنرها، لخصوصنة الصراع فنه
راعي  فلسطن ، السلنبة، والتي نحّس أكنثر العرب بأ  جرحها هو جرحهم األعمق، ولكو  الطرف الصِّ
فنها هي إسرائنل، بوصفها مشروًعا استعمارنًّا غربنًّا، في الدرجة األولى، ولقدرة هذا الصراع على 

اسة، كما ظهر إدخال العالم العربي واإل سالمي كلِّه في حمأة هذا الصراع، في أيٍّ م  مراحله الحسَّ
في المواجهة العسكرنة أخنًرا بن  فصائل المقاومة في غزة واالحتالل، وكما أحدنثت الَمشاهُد اآلتنة 
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حدث م  المسجد األقصى، وم  حيِّ الشنخ جرَّاح، المهدَّدة ميازٌل فنه باإلخالء، وسكَّايها بالطرد؛ فال
 الفلسطنيي نصعب أ  تُقاَر  تداعناته بغنره.

وبنيما الحالة اليضالنة الفلسطنينة في صعود وعيفوا ، نأتي هذا الحدث التصفوي لنحاول العكس، 
والهبوط. ولذلك هو صدمة، ال بدَّ أ  تراكم تحوُّالٍت شعبنة ويخبونة في اليظرة إلى السلطة 

قطاع التام ع  الشعب والعزلة أو إلى التداُرك الحقنقي الفلسطنينة؛ وهو ميعطٌف؛ إما إلى االي
ي، والحفاظ على الحّد األديى م  ضرورات الالمواجهة الداخلنة.  والِجدِّ
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ست إسرائنل دولة نهودنة أم دولة دنمقراطنة. ال نوجد نوم األربعاء القادم، سيعرف هل نرند كين
للكينست خنار آخر عدا االختنار بن  هذن  الخنارن . ال نوجد إلسرائنل أي احتمالنة اخرى سوى 

 اختنار أحدهما، واحد فقط م  هذن  الخنارن .
سه غنر التصونت على تمدند تعدنل قايو  المواطية سنكو  لحظة الحقنقة. صحنح أ  القايو  يف

مهم م  ياحنة عملنة، فإسرائنل ستعرف دائما كنف تتجاوزه، لك  أهمنته التصرنحنة هي المهمة. 
صحنح انضا أ  إسرائنل اختارت، ميذ فترة طونلة، أ  تكو  نهودنة ميذ تأسنسها عيد س  قايو  

قواينيها  العودة. ميذ ذلك الحن  لم تك  هياك أي لحظة لم تك  فنها وفنة لهذا االختنار. جمنع
ويشاطاتها تحددت على ضوء هذا المبدأ، وهو أ  تكو  دولة نهودنة قبل كل شيء. وبعد ذلك، إذا 

كا  باإلمكا  فلم ال؟ هذا غنر ممك . اإلسرائنلنو  الذن   إذاكا  باإلمكا ، أنضا دنمقراطنة. 
ب تقدنرهم على نعترفو  بأيهم األفضل، دنمقراطنو  متشددو  أو قومنو  متطرفو  بشكل عليي، نج

استقامتهم. الخطر نكم  في توجه المضللن ، االغلبنة الساحقة التي تقول، إيها ترند أ  تكو  نهودنة 
ودنمقراطنة انضا. وهم على قياعة بأ  هذا االمر ممك . إ  افضلنة قايو  المواطية، منثل قايو  

 العرسن . القومنة، هي أيه نقتضي االختنار. هو ننثبت أيه ال نمك  أ  ترقص في
ال نوجد شيء كهذا، دنمقراطنة ونهودنة. أليه، نوم االربعاء، سنكو  الكينست ملزما باالختنار بن  
أحدهما. م  نفضل دولة نهودنة سنصوت مع تمدند التعدنل الممنز والمنثنر للغضب لقايو  

لنهودي في المواطية، الذي نرسم فجوة واضحة بن  حقوق النهودي وحقوق العربي، مع تفوق واضح ل
كتاب القواين . وم  نفضل دولة دنمقراطنة سنرفع نده بالطبع ضد القايو . االكنثر يفاقا هي االغلبنة 
الساحقة في الكينست التي ستقول إيها مع القايو  ومع الدنمقراطنة انضا؛ والتي ستقول، إ  القايو  
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ه. هؤالء هم وكالء المبنعات هو قايو  مؤقت، فقط سية اخرى وسنيتهي، وأ  احتناجات االم  تقتضن
 المخادعو  جدا للصهنوينة. ال تشتروا ميهم سنارة مستعملة. هم سنخدعويكم.

ال أحد نستطنع أ  نتعامل بجدنة مع ذرائع االخطار االمينة التي نوجدها كما نبدو الغاء القايو . هل 
يصاف نهود وأحفاد نهود، تخنلت إسرائنل ذات نوم ميع نهود االتحاد السوفننتي، الذن  هم نهود وأ

م  الحصول على الجيسنة بشكل تلقائي في إسرائنل بسبب االمكاينة االجرامنة الكامية الضئنلة 
م  بنيهم؟ الخطر الوحند الذي تخشى ميه إسرائنل في القايو  هو الخطر الدنمغرافي، حتى  لألقلنة

مهاجرن  اجايب أو طالبي لنس خطرا نكم  م  جايب  -لو اعترف القالئل بذلك. ومجرد ذكره 
هو قومنة متطرفة غنر  –لجوء، بل م  جايب م  هم ابياء هذه البالد، على االقل منثل النهود 

محتملة. مجرد وجود هذا الخطر في الخطاب ننثبت االختنار الذي قامت به إسرائنل بن  النهودنة 
وصل الى ارض بال شعب، والدنمقراطنة. الصهنوينة، التي كذبت في البدانة حول شعب بدو  ارض 

ترند انضا أ  نكو  هيا شعب متفوق في بالد لم تك  في أي نوم بدو  شعب. إسرائنل اختارت أ  
تكو  دولة نهودنة مع ضرنبة كالمنة للدنمقراطنة. كلما كا  هياك تعارض بنيهما نكو  التفضنل 

 واضحا تحت غطاء االعتبارات االمينة التي تغطي على كل شيء.
رب االهلنة في سورنة أراد الرسام م  حنفا، عبد عابدي، ايقاذ شقنقته التي كايت محاصرة خالل الح

في مخنم النرموك لالجئن . شقنقته كايت م  موالند هذه البالد، حنفاونة، م  ملح االرض. جمنع 
، جهود عابدي لم تساعده، ورغم أيه م  مواطيي الدولة لم نسمح له بإعادة شقنقته الى مسقط رأسها

حتى عيدما كايت حناتها معرضة للخطر. لطفنة الكبنرة في الس  توفنت قبل يحو سية في سورنة 
دو  اليجاح في تحقنق حلمها والعودة الى الوط  الذي طردت ميه. شقنقها، أحد مواطيي الدولة، لم 

س نيجح في إيقاذها أليه غنر نهودي. ماذا ستقولو  لعابدي؟ سموا هذا ما شئتم، لك  هذا لن
دنمقراطنة مساواتنة. لطفنة توفنت في سورنة ومعها وهم الدنمقراطنة اإلسرائنلنة. نوم االربعاء القادم، 

 سنتم دق مسمار آخر في هذا التابوت القدنم.
 «هآرتس»
 28/6/2021األيام، رام هللا، 
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