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*** 

 
 1982بيغن وريغان بحثا طرد الالجئين الفلسطينيين من ل نان باجتياح : "هآرتس" .1

كشف تقرير صحافّي إسرائيلّي، أّن رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، مناحيم بيغن، :  باسل مغربي
مع   بالتزامن  لبنان،  من  الفلسطينيين  الالجئين  بحثا طرد  ريغان،  األسبق، رونالد  األميركي  والرئيس 

ليبيا  . كما اقترح األّول ترحيل الفلسطينيين إلى دول عربية أخرى ك1982اجتياح إسرائيل للبنان عام  
والعراق وسورية. وأفاد التقرير الذي ُنشر في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلّية، يوم الجمعة، بأّن "محضر  
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، كشف أن إسرائيل  1982لقاء بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، والرئيس األميركي في حزيران )يونيو(  
عند خط   لبنان  اجتياح  وقف  تنوي  ال  بأنها  المتحدة،  الواليات  كما   40أبلغت  الحدود،  كيلومترا من 

وذكر التقرير أن بيغن وريغان، التقيا بعد أسبوعين من بدء االجتياح اإلسرائيلّي    أُعِلن رسميًّا" حينها.
للبنان في واشنطن، مشيرا إلى أّن "األميركيين اعترفوا بحّق إسرائيل في التحرك ضد منظمة التحرير 

د إبعادها من األردن في السبعينيات، ومنه انطلقت في  الفلسطينية، التي كانت متمركزة في لبنان بع
 تنفيذ عمليات في األراضي اإلسرائيلية".

 3/6/2022، 48عرب 
 

 واشنطنفي  الفلسطينية رفضت عرضًا أمريكيًا بفتح مكتب تمثيلي   السلطة: "الشروق " .2
الحسيني  -واشنطن  السلطة  :  جيهان  إن  الجمعة،  يوم  هللا،  رام  في  موثوق  فلسطيني  مصدر  قال 

ايدن إعادة تعيين مبعوث )أمريكي( لعملية السالم الفلسطينية طلبت من إدارة الرئيس األمريكي جو ب
مفاوضات   استئناف  بإمكانية  األمل  وتعطي  الدولتين  على حل  وتؤكد  النوايا،  تعكس حسن  كخطوة 

وأوضح المصدر الفلسطيني    السالم المجمدة، لكن اإلدارة األمريكية تبدو غير متحمسة لتلك الخطوة.
أن األمريكيين تجاوبوا مع هذا الطرح في    -"الشروق" من واشنطنخالل اتصال هاتفي أجرته معه    -

بداية األمر، وعرضوا علينا أن يتم تعيين قنصل في السفارة األمريكية في القدس يقوم بتلك المهام،  
وبين   بيننا  متوقفة  المفاوضات  أن  طالما  منه  الجدوى  األمر  هذا  أن  معتبرين  تراجعوا،  لكنهم 

ى جدية الرئيس الفلسطيني في تلويحه لألمريكيين بوقف التنسيق األمني مع  وحول مد   اإلسرائيليين". 
تأجيل   تم  "لقد  موضحا:  تماما"،  ذلك  يعني  كان  "أبومازن  أن  المصدر  أكد  اإلسرائيلي،  الجانب 
اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح أكثر من مرة، والتى كان من  

لها اتخاذ قرارا بوقف التنسيق األمني مع اإلسرائيليين، لكن القيادة الفلسطينية فضلت أن  المقرر خال
إيجابية   خطوات  إتخاذ  أجل  من  اإلسرائيلي  الجانب  لدى  يتدخلوا  لكي  فرصة  األمريكيين  تعطي 

وأوضح المصدر أن الرئيس الفلسطيني مازال مستاء من  .  ملموسة على األرض تعكس حسن النوايا"
بايدن ولديه خيبة أمل بسبب عدم تنفيذها وعودها بإعادة فتح القنصلية األمريكية في  إدارة   الرئيس 

  القدس الشرقية.
الفلسطينية   للشؤون  األمريكي  الخارجية  وزير  مساعد  نائب  عمرو  هادى  أبلغ  أبومازن  أن  وكشف 

صلية األمريكية في القدس  اإلسرائيلية خالل زيارته األخيرة لرام هللا، أنه في حال عدم إعادة فتح القن
السفارة   في  الموجودة  فلسطين"  "وحدة  مع  التعامل  عن  ستتوقف  الفلسطينية  السلطة  فإن  الشرقية، 
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وكشف المصدر الفلسطيني عن أن اإلدارة األمريكية عرضت على الفلسطينيين   األمريكية في القدس.
رفضت ألنه اليرقى عن كونه مكتب  فتح مكتبا تمثيليا للسلطة في واشنطن، لكن القيادة الفلسطينية  

الخدمات. تقديم  على  إل  قاصر  مسبوقة    ىوأشار  غير  مالية  ألزمة  تتعرض  الفلسطينية  السلطة  أن 
بسبب توقف الدول المانحة عن دعمنا، موضحا بأن موازنة األجهزة األمنية تمول مباشرة من جهاز  

 المخابرات المركزية األمريكية "سي.آي.إيه" 
 6/2022/ 3ة، الشروق، القاهر 

 
 على تعميق االستيطان "إسرائيل": غياب الردع الدولي شجع "الفلسطينية الخارجية" .3

اعتبرت وزارة الخارجية أن إقدام جيش االحتالل اإلسرائيلي أن بناء معرش على مقربة من  :  رام هللا
سرق في  رسمي  إسرائيلي  إمعان  الشمالية،  باألغوار  الفارسية  خربة  في  المواطنين  األرض  خيام  ة 

استراتيجي   كعمق  "ج"  المصنفة  المناطق  من  األكبر  المساحة  وتهويد  طريق ضم  على  الفلسطينية 
اال  لالستيطان. إن سلطات  الجمعة،  بيان،  في  الوزارة  ويردعها وقالت  يحاسبها  تجد من    . حتالل ال 

المساءلة او المحاسبة،  وأضافت أن تشجيع الواليات المتحدة وتوفيرها الحماية لسلطات االحتالل من  
، شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق  تمع الدولي من اتهامه بالالساميةوخوف المج

عن دفعة جديدة من البناء االستيطاني    أعلنت   سلطات االحتالل  وأشارت إلى أن  شعبنا الفلسطيني.
 ى األرض.بهدف إغراق األرض باالستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية عل

 3/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تطالب العالم بمواجهة التحديات ال يئية واالحتالل اإلسرائيلي رئيسة سلطة جودة ال يئة   .4
طالبت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي العالم أجمع بالتكاتف والتكامل من أجل  :  ستوكهولم

المخاطر والتحديات البيئية، وحشد الموارد المالية الالزمة وبناء القدرات   الوقوف بشكل جماعي أمام 
للدول النامية وإيجاد كافة السبل والوسائل للمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا  

وشددت التميمي، في كلمتها خالل مشاركتها   ومقدراتنا في سبيل المساهمة بحماية كوكب األرض.
مؤت +  في  "ستوكهولم  االحتالل  50مر  استمرار  أن  على  فلسطين،  لدولة  ممثلة  بالسويد،  المنعقد   "

البيئية   أهدافها  تحقيق  في  فلسطين  دولة  تواجه  التي  والمخاطر  المھددات  من  يفاقم  اإلسرائيلي 
 والنهوض بالواقع البيئي الفلسطيني وتنفيذ الخطط والسياسات البيئية. 

 3/6/2022، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء  
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 بدران: رؤية المقاومة واضحة وحكيمة والمواجهة في الضفة والقدس مفتوحة  .5

إ ذاهبة  الغربية  الضفة  إن  بدران،  حسام  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  المواجهة  قال  لى 
المباشرة والشاملة مع االحتالل، مبينا أن هناك تطورا وتراكما في حالة المقاومة الشعبية والجماهيرية  

ونوه بدران بأن االحتالل غير قادر اليوم على دخول أي منطقة دون وجود مواجهات أو   والمسلحة.
عالم الصهيونية واالقتحامات  اشتباكات توقع إصابات في صفوف االحتالل. وأكد بدران أن مسيرة األ 

ال المدينة  أن  للعالم  المحتلة، أعطت صورة  القدس  مدينة  اإلسرائيلية  مفي  السيادة  تحت  ليست  قدسة 
 بسبب االجتماعات األمنية المكثفة، والعدد الكبير من قوات االحتالل الذي تم تخصيصه لتأمينها. 

انية، فنوه بدران بأنه من حق الناس أن يبدوا  أما فيما يتعلق برد المقاومة على االقتحامات االستيط
  وجهة نظرهم في أداء وخطوات المقاومة، ألنها جزء من الشعب، الذي هو أهم مصادر القوة لديها.
واستدرك بالقول: "من جانب آخر فإن المقاومة ليست في محل امتحان، وعندما نتحدث عن مقاومة  

وطريقة عمل مختلفة، وفي كل المحطات أثبتت   غزة فنحن نتحدث عن مقاومة لديها طبيعة خاصة
وبين أن الرد على االعتداءات اإلسرائيلية في القدس   قيادة المقاومة أنها قادرة على تحقيق الكثير".

الساحة   ذاته وفي  الرد  لكل حدث  يكون  أن  بالضرورة  وليس  الميدانية،  الحسابات  بكثير من  مرتبط 
مل على أساس ردات الفعل، وأن لدى المقاومة رؤية واضحة وشدد على أن قطاع غزة ال يتعا نفسها.

ونوه إلى وجود تواصل ومشاورات على مستوى الفصائل في غزة والضفة    حول ماذا تريد ومتى تفعل.
 والخارج وعلى المستوى الميداني كذلك.

 3/6/2022موقع حركة حماس، 
 

 تراها المقاومة النونو: ما حدث بالقدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي  .6
أكد طاهر النونو، المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة )حماس(، أن قيادة المقاومة  

القدس. بمدينة  االسرائيلية  األعالم  مسيرة  على  الرد  في  متناهية  بحكمة  في   تعاملت  النونو  وأشار 
ال المواجهة  أن  إلى  الجمعة،  مساء  الفضائية،  )األقصى(  لقناة  مع تصريحات  والشاملة  مفتوحة 

االحتالل، استراتيجية تقودها المقاومة، وأن ما حدث في القدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها  
 المقاومة.

 3/6/2022، دنيا الوطنموقع 
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 حماس تدين مصادقة االحتالل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس  .7
  820مصادقة االحتالل الصهيوني على بناء    ،نوعأدان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القا
أنقاض مبنى كبير يضّم   القانوع في تصريح صحفي    شقة سكنية.  24وحدة استيطانية، على  وقال 

المحتلة    ،الجمعة القدس  مدينة  على  الصهيونية  السيطرة  لبسط  يائسة  محاولة  تعد  الخطوة  هذه  إن 
وشدد على أنَّ توسيع دائرة االشتباك مع االحتالل، واستدامة المواجهات   وطمس معالمها وتهويدها.

المحتلة كفيل بردع االحتالل، ووقفه عند حّده، وإنهاء عدوانه على   في كل مدن ومخيمات الضفة 
 عبنا. ش

 3/6/2022موقع حركة حماس، 
 

 فوز تحالف اإلسالميين واليسار والمستقلين بانتخابات نقابة األطباء بالضفة  .8
فاز تحالف اإلسالميين واليسار والمستقلين، يوم الجمعة، بانتخابات نقابة األطباء في :  الضفة الغربية

الغربية. في    الضفة  التحالف  فوز  عن  محلية  مصادر  أصل    فروع  6وأعلنت  فيها   8من  أجريت 
وبينت أن قائمة حركة فتح    االنتخابات في الضفة الغربية مقابل فوز مرشحي فتح في فرعين فقط.

 خسرت انتخابات األطباء في كل من طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية، إضافة إلى القدس والخليل.
والتبريكات   التهاني  بأصدق  )حماس(  حركة  تقدمت  )تحالف  بدورها،  المستقلة  المهنية  للقوائم 

األطباء. نقابة  انتخابات  في  الكبير  بفوزهم  والمستقلين(  واليسار  قوائم    اإلسالميين  فوز  "إن  وقالت 
كل   حققتها  التي  المباركة  للنتائج  استمرار  األطباء هو  نقابة  انتخابات  في  المهني  الوطني  التحالف 

 يار المقاومة".القوى الفلسطينية المتمسكة بمنهج الصمود وخ
 3/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بينيت لمدير الوكالة الذرّية: نفّضل الدبلوماسّية بشأن إيران... ولنا حّق التحّرك إزاَءها .9

العام للوكالة الدولية   قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، خالل لقائه المدير:  باسل مغربي
للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل، تفضل حال دبلوماسيًّا عن المواجهة، في  

 ما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني، ولكنها قد تقوم بتحّرك منفرد، إزاء طهران. 
ران من أي إمكانية لتطوير  وذكر بينيت أن "إسرائيل تفّضل المسار الدبلوماسي، من أجل حرمان إي

بكل   إيران،  ضد  إجراءات  التخاذ  الدولي،  المجتمع  حشد  "يجب  أنه  على  مشّددا  نووية"،  أسلحة 
نووية". أسلحة  حيازة  من  منعها  أجل  من  إسرائيل    الوسائل،  أن  اجتماعهما،  خالل  بينيت  وأوضح 
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وقف برنامجها النووي، إذا "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، واتخاذ إجراءات ضد إيران من أجل  
 فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك خالل الفترة الزمنية )المناسبة(". 

وناقش االثنان تقّدم إيران نحو امتالك أسلحة نووية، وفي هذا الصدد، شّدد بينيت على "الخطر الذي  
 اذبة" بشأن ذلك. ينطوي عليه استمرار هذا التقدم مع تضليل المجتمع الدولي باستخدام معلومات ك

 3/6/2022، 48عرب 
 

 التابع لمنصور عباس  "مجلس الشورى اإلسالمي"يدير حكومة خاضعة لحكم "الليكود": بينيت  .10
خرج رئيس الوزراء نفتالي بنيت، بهجوم شديد على معارضيه بقيادة :  »الشرق األوسط«  -  تل أبيب 

 السموم«. بنيامين نتنياهو، واتهمهم بـ»إثارة القالقل وبث 
وقد رد »الليكود« على بنيت باتهامه بالكذب المهين ومحاولة إلقاء فشله على اآلخرين. وقال النائب  
لمنصور   التابع  اإلسالمي«  الشورى  »مجلس  لحكم  خاضعة  حكومة  يدير  بنيت  إن  عمسالم،  ديفيد 

بيت. يحسب عباس، الذي يبتزه في كل يوم من جديد. وأضاف: »بنيت ال يرى ما يجري له داخل ال
 أن الجمهور ال يرى أن المشكلة كامنة في ائتالفه، الذي ينقص في كل يوم نائبًا جديدًا«.

ووافق أحد الوزراء من حزب »يش عتيد«، حيلي غروفر، مع »الليكود«، وقال: »الصحيح أن معهم  
بتزاز في حقًا. فمشكلة الحكومة في هزال ائتالفها. نحن نواجه في كل يوم أزمة جديدة ونتعرض لال

 االئتالف نفسه«. 
 4/6/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع الصين "حرب الساي ر" غانتس يبحث في نيودلهي الدعم في مصادر إسرائيلية:  .11

األوسط« »الشرق  أبيب:  الدفاع    :تل  وزير  أن  الجمعة،  أمس  أبيب،  تل  في  أمنية  مصادر  كشفت 
بيني غانتس، بحث خالل زيارته   التوتر  اإلسرائيلي،  أمس، في  وأول من  الهند، أمس  إلى  الرسمية 

األمني الذي تشهده الحدود بين الهند والصين. وعرض على كل من وزير الدفاع الهندي، راجنات 
اجتمع  كما    سينج، ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تزويد جيشهما بقدرات عالية في حرب السايبر.

 وبل، للتداول في تعميق التعاون األمني. مع مستشار األمن القومي الهندي، آجيت د 
صادراتها   لتوسيع  فرصة  والصين  الهند  بين  التوتر  في  ترى  إسرائيل  إن  المصادر،  هذه  وقالت 
أن   وبما  اإلسرائيلية.  األمنية  والخبرات  األسلحة  مستوردي  أهم  من  تعد  الهند  بأن  علمًا  العسكرية، 
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« )ُصنع  Made in Indiaمحلية تحت عنوان »مودي يقود سياسة استراتيجية لتطوير الصناعات ال
في الهند(، تؤدي إلى تقليص صادراتها من جميع دول العالم، تفتش الصناعات العسكرية اإلسرائيلية  

 عن بدائل تبقيها في صورة التصدير للهند بمكانة عالية.
 4/6/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 المجندات بوحدات قتالية حاخامات يهاجمون جيش االحتالل عقب دمج  .12

عامر   -21عربي أبو  بعض  ب:  عدنان  في  المجندات  بدمج  االحتالل  جيش  قيادة  إقرار  من  أيام  عد 
إلى   أفيف كوخافي، ألنه يسعى  الجيش  أركان  هيئة  يهود رئيس  القتالية، هاجم حاخامات  الوحدات 

الجيش. إلى   تقسيم  جنبا  المتدينين  الجنود  لخدمة  رفضهم  عن  حاخامات  النساء،    وعبر  مع  جنب 
ألنه   المنفصلة"،  "القبائل  صيغة  من  الجيش  تقريب  على  وتعمل  خطيرة،  الخطوة  هذه  أن  زاعمين 

ووزع كبار الحاخامات في    يسعى إلى إنشاء المزيد من الوحدات العسكرية المختلطة من الجنسين.
في بعدم إدراج النساء  الصهيونية الدينية، بمن فيهم حاييم دروكمان وإيلي سادان، وثيقة تطالب كوخا

على  وتعمل  الوحدات،  هذه  في  انقسام  إلنشاء  سيؤدي  ألنه  الجيش،  في  أخرى  قتالية  وحدات  في 
الجنود   بين  الجنسية  العالقات  بذلك  قاصدين  اليهودية،  الشريعة  تحظرها  مواقف  لحدوث  األرجح 

 والمجندات.  
 3/6/2022"، 21موقع "عربي 

 
13. "INSS" في جنين  "حاضنة اإلرهاب": ال مفر من معركة لتفكيك 

“القدس العربي”: يرى باحثان بارزان في معهد دراسات األمن القومي التابع لـ جامعة تل   –الناصرة  
أنه ال مفر من خوض معركة فاصلة من أجل تفكيك “حاضنة اإلرهاب” في مدينة  (  INSS)أبيب  

ثان كوبي ميخائيل، وأوري فارتان في معهد دراسات األمن جنين شمال الضفة الغربية. ويقول الباح
 مواطنًا إسرائيليًا.  19القومي إن إسرائيل تعيش معركة “إرهابية” منذ أواخر آذار/ مارس، ُقتل خاللها 

لكن   الغربية،  الضفة  مناطق  كافة  على  يتوزع  اإلسرائيلي  الرد  إن  مشترك  مقال  في  أيضا  ويقوالن 
إسرائيليًا.   11منطقة جنين، التي خرج منها منّفذو ثالث عمليات ُقتل فيها    الجهد األساسي يتركز في

إلى   وأدى  الفلسطينية،  والجرأة  واالحتكاك  التوتر  منسوب  رفع  جنين  في  النشاط  هذا  أن  ويعتقدان 
 إطالق نار كثيف، ُقتل خالله جندي في وحدة اليمام الخاصة وأصيب عشرات المواطنين والجنود.
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أثمانًا عالية من    نباحثا الويخلص   بنى “اإلرهاب” في جنين ستحصد  للقول إن معركة واسعة ضد 
 .نشطاء “اإلرهاب”، وتقوم بصوغ قواعد اللعبة في الجبهة الفلسطينية من جديد 

 2022/ 3/6القدس العربي، لندن، 
 

 األكثر حماية في العالمليصبح  تنقل بنك الدم إلى مرفق تحت األرض  "إسرائيل": نيويورك تايمز" .14
عندما تعلو صافرات اإلنذار في األجواء، يتحرك بنك الدم :  »الشرق األوسط أونالين«  -ب  تل أبي

الوطني اإلسرائيلي في حالة تأهب قصوى للحفاظ على إمدادات الدم في البالد آمنة. يتم نقل اآلالت  
الخاصة   وهي  الثقيلة  السفلي،  الطابق  في  ملجأ  إلى  أخرى  وأجهزة  البالزما  ومجمدات  الدم  بمعالجة 

من   تستغرق  مرهقة  لتقرير    ساعة.  12إلى    10عملية  وفقًا  تتغير،  أن  وشك  على  اآللية  هذه  لكن 
بحلول نهاية العام، سيتم نقل بنك الدم إلى مرفق مشرق وعصري تحت    لصحيفة »نيويورك تايمز«.

لمق مبني  من  األرض  المباشرة  الضربة  ذلك  في  بما  والتقليدية،  والبيولوجية  الكيماوية  األسلحة  اومة 
وصف المسؤولون المنشأة الجديدة، التي أوشكت أن و   صاروخ كبير أو هجوم آخر، أو حتى الزالزل.

وتقع المنشأة    مليون دوالر، بأنها بنك الدم األكثر حماية في العالم.  135تكتمل، والتي تبلغ تكلفتها  
 . في الرملة  - مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم -الجديدة 

 3/6/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 وحدة استيطانية بالقدس  820االحتالل يقر خطة بناء  .15
أقرت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء مشروع بناء    :أبو خضيرمحمد    -"القدس" دوت كوم    -القدس  

القدس    820 القديمة في  البلدة  البناء في منطقتين جنوب  استيطانية جديدة كجزء من مخطط  وحدة 
  –وحدة استيطانية، في محطة القطار العثماني    130وسينفذ المشروع في جزئه األول ببناء    المحتلة.
القطمون( ضمن مخطط محو    –وحدة على طول الخط األخضر ) الولجة    490والثاني    –الثوري  

 الخط األخضر الفاصل بين القدس والضفة الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة. 
 3/6/2022القدس، القدس، 
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 في معتقالت االحتالل  30األسير محمود عيسى من عناتا يدخل عامه الر .16
بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، يوم الجمعة،   54دخل األسير محمود عيسى ):  رام هللا عاما( من 

وذكر   عاًما.  46في معتقالت االحتالل اإلسرائيلّي، وهو محكوم بالّسجن ثالثة مؤبدات و  30عامه الـ
نادي األسير أن عيسى من قيادات الحركة األسيرة ومن قدامى األسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع 

 أسيرا.  25اتفاقية "أوسلو" وعددهم 
 3/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يفرج عن األسيرة شذى عودة .17

عامًا( من    61أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الجمعة، عن األسيرة شذى عودة ):  رام هللا
، وصدر بحقها 2021قوات االحتالل اعتقلت عودة في الـسابع من تموز/ يوليو  وكانت    مدينة رام هللا.

لمدة   بالسجن  قررت   16حكم  بالناصرة  المركزية  االحتالل  محكمة  في  الثلث"  "لجنة  أن  إال  شهرا، 
 ُيشار إلى أن شذى عودة تشغل منصب مدير عام لجان العمل الصحي.  اإلفراج المبكر عنها.

 3/6/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نهائياً  مراد العباسي عن مدينة القدس المقدسي  االحتالل يبعد  .18

أبعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي السبت، المواطن المقدسي، مراد غازي العباسي عن مدينة القدس،  
إثر قرار أصدرته محكمة االحتالل مؤخرا يقضي بإبعاده تعسفيا إلى الضفة الغربية المحتلة، بحجة  

ال  أنه يشكل خطًرا على األمن. الدموع وودع مراد ظهر  فيه  أفراد عائلته في مشهد اختلطت  جمعة 
عاما متواصلة، دون أمل في الرجوع  42باآلهات، ليغادر مسقط رأسه في بلدة سلوان التي عاش فيها 

 إليها مرة أخرى، ذلك أن قرار المحكمة يقضي بإبعاده بشكل نهائي.
 3/6/2022، "21موقع "عربي 

 
 اص االحتالل منذ بداية العامطفال فلسطينيا استشهدوا برص 14تقرير:  .19

فرع فلسطين، في بيان تلقاه "المركز الفلسطيني    -قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  :  رام هللا
لإلعالم" الجمعة، إن  القوات اإلسرائيلية أطلقت، أمس الخميس، النار على الطفل الفلسطيني عودة 

عاًما(، وقتلته وسط الضفة الغربية المحتلة، ما رفع عدد األطفال الذين قتلوا   16محمد عودة صدقة )
 .14برصاص االحتالل إلى 
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وأكدت الحركة أن "األدلة التي جمعتها تشير بانتظام، إلى أن القوات اإلسرائيلية تستخدم القوة المميتة 
 قضاء، أو القتل العمد".ضد األطفال الفلسطينيين، في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق ال

 3/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إصابات في مواجهات مع االحتالل في عدة مناطق بالضفة المحتلة  .20
بالضفة   متفرقة  مناطق  في  الجمعة،  ظهر  بعد  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  اندلعت 

كما   المستوطنين  القتحامات  األهالي  وتصدي  المحتلة،  المستوطنين.  الغربية  شبان  استهدف 
واستهدفت مجموعات من الشبان الثائرين مركبات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة وفلسطين  
الشبان   الحجارة، وحطموا مركبات عدد منهم. وأوضحت مصادر محلية أن  المحتلة، وألقوا صوبهم 

عام المحتلة  الرملة  مدينة  من  كل  في  ومركباتهم  المستوطنين  مستوطنة 1948  استهدفوا  وقرب   ،
"إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وبالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال  
انطلقت   متفرقة  مسيرات  إثر  أخرى  مواجهات  واندلعت  هللا.  رام  غرب  نعلين  قرية  وقرب  هللا،  رام 

ومخططاته   شعبنا  أبناء  بحق  االحتالل  لجرائم  ورفضا  لالستيطان  المسجد مناهضة  بحق  التهويدية 
 األقصى. 

 3/6/2022فلسطين أون الين، 
 

 في بيروت  اعتصام لر"المعلمين الفلسطينيين" أمام مقر "أونروا" .21
نظم اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الجمعة، اعتصاًما أمام مكتب  :  مازن كرّيم-بيروت 

االعتصام، الذي أقيم تحت عنوان "انتزاع الحقوق  وشارك في    )أونروا(، في العاصمة اللبنانية بيروت.
"بدل  من  الذين حرموا  البارد،  نهر  مخيم  وموظفي  المعلمين،  من  المكتسبات"، حشد  على  والحفاظ 

وأكد رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، فتح شريف، على    اإليجار"، وغيرهم من الموظفين.
 ة محلية، دون مسوغ مقبول". "رفض تحويل الوظيفة الدولية إلى وظيف

 3/6/2022، قدس برس
 

 في ل نان يطلق حملة صحّية في المخيمات الفلسطينية  "مستشفى الهمشري" .22
كرّيم-بيروت   الهال:  مازن  لجمعية  التابع  الهمشري"،  "محمود  الشهيد  مستشفى  األحمر أطلق  ل 

لبنان،   في  العيادات  الفلسطيني  مبادرة  الخميس،  الحلوة"  يوم  "عين  مخيم  في  المتنقلة،  التخصصية 
لبنان(. )جنوب  صيدا  بمدينة  الفلسطينيين  في   لالجئين  والطوارئ  اإلسعاف  وحدة  مسؤول  وقال 
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مستشفى الهمشري، الطبيب زياد أبو العينين، إن "الحملة الصحية تشمل عيادات تخصصية وتوزيع  
ية في لبنان، بدعم من سفارة دولة فلسطين  أدوية مجانية، في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطين 

اللبنانية". الجمهورية  يضم    في  التخصصية  العيادات  "طاقم  أن  برس"  لـ"قدس  العينين  أبو  وأوضح 
 خمسة أطباء، لتخصصات مختلفة، يرافقهم عدد من الممرضين والمسعفين. 

 2/6/2022، قدس برس
 

 فلسطيني بالجزائر في ظروف غامضة طب  مقتل طالب .23
الجزائرية عثرت أمس الخميس، على  أكد س السلطات  أبوعيطة، أن  فايز  الجزائر  فير فلسطين لدى 

جثمان الطالب الفلسطيني صهيب أبو معيلق وهو من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على شاطئ  
ولفت السفير إلى أن الطالب كان يدرس في السنة الرابعة في تخصص   البحر في الجزائر العاصمة. 

ي، مؤكدًا أن السفارة الفلسطينية تتابع مع الجهات المختصة هذه القضية لمعرفة سبب الطب البشر 
الخميس. الفلسطينية،  الوطن«  »دنيا  صحيفة  نشرته  ما  حسب  المستشار    الوفاة،  قال  جانبه،  من 

الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى   السفير أحمد  الخارجية والمغتربين في فلسطين  السياسي لوزير 
 تتابع مع الجهات المختصة هذه القضية لمعرفة سبب الوفاة. الجزائر

 3/6/2022الخليج، الشارقة، 

 

 حكومة المغرب: ال نخجل من حفل إطالق مكتب قناة إسرائيلية لدينا  .24

قالت الحكومة المغربية؛ إن االحتفال بإطالق مكتب قناة إسرائيلية بالمغرب، هو نشاط تم في إطار  
القطاع. على  يشرف  الذي  المعني  الوزير  وحضره  بها،  المعمول  بايتاس    الضوابط  مصطفى  وأكد 

ا هناك خجل من عدمه  الناطق  ليس  أنه  الخميس،  مساء  ندوة صحفية  في  الحكومة،  باسم  لرسمي 
حيال هذا الموضوع، فالحكومة تقف على جميع االتفاقيات التي وقعتها المغرب، سواء في مجاالت 

 اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
انتقادا على  ردا  المغربية؛  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  تصريحات  المرصد وجاءت  وجهها  ت 

المغربي لمناهضة التطبيع للحكومة، بشأن إطالق مكتب قناة إسرائيلية بالمغرب، بحضور اثنين من  
 وزرائها، بعد أيام قليلة من اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قناص إسرائيلي. 

 3/6/2022، "21موقع "عربي 
 
 



  
 
 
 

 

ص            14   5849 العدد:              6/4/2022 سبتلا تاريخ:ال 

 

                                      

 "الصندوق الدولي لدعم العمال الفلسطينيين" الكويت تدعو إلى إنشاء  .25
أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت أحمد الموسى، اليوم الجمعة، :  الكويت 

أمامهم. اإلسرائيلي  االحتالل  يضعها  التي  العوائق  مواجهة  في  فلسطين  لعمال  بالده  ونظمت   دعم 
أممية )مؤسسة  الدولية"  العمل  العمل "منظمة  مؤتمر  إطار  في  فلسطين"  "يوم  اسم  تحت  جلسة   )

من   المتواصل  إلى    30الدولي  الماضي  منظمة    11أيار/مايو  مع  بالتعاون  الجاري،  حزيران/يونيو 
العربية. الكويتي    العمل  "الدعم  إن  قوله  الموسى  "كونا"، عن  الرسمية  الكويتية  األنباء  وكالة  ونقلت 

إنطال يأتي  فلسطين،  عمال  الشعب لألشقاء  خيارات  بدعم   .. الكويت  لدولة  الثابت  الموقف  من  قا 
 الفلسطيني". 

 3/6/2022قدس برس، 
 

 صحيفة أمريكية: توقعات بحرب إسرائيلية إيرانية ك رى تجتاح العالم بأسره  .26
العسكرية  :  واشنطن العمليات  التصعيد األخير في  حذرت صحيفة ”ديلي بيست“ األمريكية، من أن 

  اإلسرائيلية داخل إيران يمكن أن يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى مواجهة مفتوحة تطال العالم بأسره. 
وأشارت في تقرير إلى أن عمليات االغتيال التي يتم تنفيذها داخل إيران كانت دوما سرية قبل أن 

و  هي  أبيب  تل  بأن  قوية  تلميحان  تشمل  تصريحات  بإطالق  اإلسرائيليون  المسؤولون  تلك  يبدأ  راء 
 العمليات.

وقالت الصحيفة: ”خرجت الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران عبر الشرق األوسط من الظل وظهرت  
في العلن منذ فترة طويلة، ولكن اآلن، على خلفية العديد من الهجمات اإلسرائيلية المشتبه بها داخل 

 إيران نفسها، يهدد الصراع المميت بالتصعيد ربما خارج المنطقة“. 
 4/6/2022وكالة معا، 

 

 موسكو: عملية نقل ملكية "كنيسة ألكسندر" بالقدس إلى روسيا ستنتهي قريبًا   .27
أ  -موسكو   الروسي سيرغي الفروف،  الخارجية  اجتماع مخصص  ،  مسوكاالت: كشف وزير  في 

الـ الفلسطينيةللجمعية اإلمبراط  140للذكرى  تقدمورية األرثوذكسية  لكية  في قضية نقل م  ، عن وجود 
روسيا. إلى  القدس  في  عالميًا  الشهيرة  نيفسكي  ألكسندر  القديس  االتصاالت   كنيسة  مدير  وكان 

ابق،  لمجلس أساقفة الكنيسة األرثوذكسية الروسية خارج روسيا، نيكوالس أوخوتين، قد أكد في وقت س
، لن تعترض على نقل ملكيتها  ةيسكنالأن الجمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية الفلسطينية، التي تمتلك  

تطالب    روسيار ذكره، أن  ما يجد وم  إلى روسيا في حالة إسناد القيادة الرعوية للكنيسة إلى الجمعية.
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فيه    " إسرائيل" تقع  الذي  المجمع  بتسجيل ملكية أرض  التي تتعلق  بتسوية الخالفات  منذ فترة طويلة 
القدس المحتلة، وتشكل مقّر   ة القديمة في مدينة، داخل أسوار البلد كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي

وأشارت التقارير الواردة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن رسالة بوتين    البعثة الكنسية الروسية.
من    تشدد على األهمية التي توليها موسكو لهذه المسألة، فيما يشعر المسؤولون في تل أبيب بالقلق

لتي تتصاعد بالفعل بسبب الحرب على  ى تفاقم التوترات مع موسكو، واأن هذا الموضوع قد يؤدي إل
 وروسيا.  "إسرائيل"إلى أزمة دبلوماسية حقيقة بين مجمع الأوكرانيا، وأن تؤدي مسألة الملكية على 

 2022/6/4، رام هللا األيام،
 

   اضي العربية المحتلة في األر تجاه الفلسطينيين  قلق أممي إزاء العنف اإلسرائيلي  .28
عن قلق كبير إزاء تصاعد   ،المتحدث باسم األمم المتحدة  ،ستيفان دوجاريكأعرب  :  )بترا(  -  عمان

المحتلة. الغربية  الضفة  التوتر في  وارتفاع مستوى  اليومي  وتحدث    العنف  الصحفي  المؤتمر  خالل 
عن   بنيويورك  الدائم  المقّر  التيمن  أرب  الحوادث  ُقتل  "حيث  األخيرة،  األيام  خالل  عة  وقعت 
صحفية،   بينهم  من  لحم.فلسطينيين،  وبيت  وجنين  الخليل  في  اإلسرائيلية  القوات  يد  "وأكد    على 

واتخاذ   الهدوء  األطراف  جميع  يناشد  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أن  دوجاريك 
إلى تعيدنا  المفاوضات   خطوات  منظمة   ".مسار  أشارت  تويتر،  على  حسابها  على  تغريدة  وفي 

عاما بالرصاص،   16ر تفيد بمقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر  فلسطين إلى تلقيها تقاري  -اليونيسف 
"في حال تأكيد ذلك، يرتفع عدد األطفال الذين قتلوا هذا العام  مشيرة إلى أنه    يوم أمس غرب رام هللا.
 . 14في الضفة الغربية إلى 

 2022/6/4، دستور، عّمانال
  

 واشنطن تعّ ر عن قلقها العميق بشأن العنف المستمر في القدس والضفة الغربية   .29
جو بايدن  كية، نيد برايس: إن إدارة الرئيس  ير : قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األمالقدس

وفي رّده على سؤال   بية.تشعر بقلق عميق إزاء ما سّماه تصاعد العنف في شرق القدس والضفة الغر 
فلسطينيًا وفلسطينية ميدانيًا، منذ بداية العام، قال برايس: إنه ليس في   62بإعدام    "إسرائيل"عن قيام  

ممارسة   "المطلوب من جميع األطراف  ولكن  الفلسطينيين،  القتلى  عدد  بالتأكد من  له  يسمح  وضع 
واالمتن الهدوء،  على  والحفاظ  النفس،  اإلجراءاضبط  عن  احتماالت  اع  تقوض  التي  والخطابات  ت 

 التقدم في حل الدولتين المتفاوض عليه". 
 2022/6/4، األيام، رام هللا
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 ناصرة مالفلسطيني  لإلفراج عن األسير  "إسرائيل"لضغط على ل لمتحدةفي الواليات ا حملة شع ية .30

األم   :نواشنط والنشطاء  الفلسطينيين  من  المئات  أط ير تفاعل  شعبية  حملة  مع  مؤسسات كيين  لقتها 
مة  كي بالضغط على حكو ير ومنظمات فلسطينية في الواليات المتحدة تطالب أعضاء الكونغرس االم

أحمد مناصره الذي يعيش ظروفا إنسانية في غاية الصعوبة    الفلسطيني  األسيراالحتالل لإلفراج عن  
سنوات   7منذ نحو    ائيليةسر سلطات اإلالإثر تردي حالته النفسية مؤخرا جراء استمرار اعتقاله من قبل  

 وهو طفل. 
 2022/6/3، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لالنضمام إلى برنامج اإلعفاء من التأشيرة " إسرائيل"مساعي ية أمريكية تطالب بمنع  عريضة برلمان .31

األم:  واشنطن النّواب  مجلس  عضو  عريضة  ير أطلقت  طليب  رشيدة  الديمقراطي  الحزب  عن  كي 
جو بايدن بعدم الموافقة على مساعي تتيح لمواطني دولة االحتالل اإلسرائيلي دخول  ب الرئيس  تطال

تأشيرة. بدون  المتحدة  تطالب    الواليات  على  بكما  تضع ضوابط  التي  اإلسرائيلية  اإلجراءات  رفض 
 زيارة األمريكيين من أصل فلسطيني لموطنهم.

 2022/6/3، قدس برس
  

 لمواصلة توفير التعليم الجيد لالجئي فلسطين موعة استشارية "األونروا" تعلن تأسيس مج .32
وكالة    :نيويورك ضاألونرواأعلنت  في  للمساعدة  التعليم  لخبراء  استشاري  فريق  إطالق  عن  مان  ، 

من   أكثر  تقوم    550حصول  فلسطين  الجئي  من  طالب  إمكانية  الوكالة  ألف  على  خدمتهم،  على 
؛ يمثلون  جنة ستتألف من خبراء تعليم معترف بهم عالمياً أن الل  وأوضحت   الحصول على تعليم جيد.

ولفتت إلى أن التركيز األساسي لمجموعة    مؤسسات مرموقة مثل اليونسكو والبنك الدولي، وغيرهم.
ال لعامين،جديدةالخبراء  ستخدم  التي  الرقمي   ،  التحول  عملية  في  التعليم  برنامج  مساعدة  سيكون 

مة التعلم عن بعد سيساهم في جعل تعليم "األونروا" أكثر مرونة المستمر، حيث إن الوصول إلى أنظ
 . في مواجهة اضطراب التعليم الوجاهي

 2022/6/3، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اكتشافات محمود عباس الخطيرة .33
 فايز أبو شمالة  د.

يمكن   وال  يحتمل،  ال  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  الوضع  أن  عباس  محمود  اكتشف  وأخيًرا 
 كتشاف مهم وخطير، ويشير إلى داللتين: السكوت عنه، وهذا ا

األولى: محاولة من محمود عباس لاللتفاف على األوضاع المتفجرة في الضفة الغربية، واستغاللها، 
وركوب موجتها، وعدم السماح بانفالت األوضاع األمنية بعيدًا عن سيطرته، بما في ذلك المحاولة 

 .لتجديد مشواره التفاوضي مع أمريكا و)إسرائيل(
الثاني: يحاول محمود عباس أن يخرج من المشهد الفلسطيني على هيئة بطل قومي، خاض غمار  
هو   اختارهم  لمن  القيادة  وترك  االستقالة،  قرر  األصم،  الحائط  إلى  وحين وصل  التفاوض،  معركة 

على طريقته. وفصلهم  من    بنفسه،  الهدف  السياسية هي  المناورة  تكون  أن  هذا  مقالي  في  واستبعد 
أمريكا تلو  على  الضغط  هو  الهدف  يكون  أن  واستبعد  صعبة،  قرارات  باتخاذ  عباس  محمود  يح 

وإسرائيل إلحياء المسيرة التفاوضية، فعباس يعرف أكثر من غيره، أن أمريكا و)إسرائيل( تعرفان واقع  
في  السياسي  العمل  تجمعان خيوط  وأنهما  هو،  يعرف  مما  أكثر  الغربية  الضفة  على أرض  الحياة 

 . VIPاضي المحتلة على الحواجز اإلسرائيلية، حيث تصرف بطاقة األر 
إليها   وصلت  التي  المأسوية  الحالة  عن  عباس  محمود  يقدمه  الذي  الدقيق  التشخيص  هذا  ضمن 

 القضية الفلسطينية، من حق شعبنا أن يطرح السؤال التالي على محمود عباس: 
ال من  الحالة؟  هذه  إلى  الفلسطينية  القضية  وصلت  مدار لماذا  على  الفلسطينية  السياسة  قاد  ذي 

الوضع   هذا  وإلى  تحتمل،  ال  التي  المصيبة  هذه  إلى  الفلسطينية  األوضاع  وأوصل  سنة،  عشرين 
 الذي ال يمكن السكوت عنه؟ 

السنين،   عشرات  منذ  فلسطين  أرض  على  يجثم  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  والداني  القاصي  ويعرف 
ويعرف القاصي والداني أن االستيطان الصهيوني يتواصل منذ عشرات السنين، وأن العدو اإلسرائيلي  
المدن،  ويقتحم  الكرامة،  ويغتال  الصف،  ويفرق  البيوت،  ويهدم  اإلرادة،  ويحاصر  الموارد،    يجفف 
ويعتقل األلوف، ويقوم بتصفية الفلسطيني على  الهوية، فلماذا تم اكتشاف كل ذلك في هذه األيام؟  

 وهل كان االحتالل اإلسرائيلي محتماًل وبريئًا كل تلك السنوات، وصار اليوم ال يحتمل؟
ات، الشعب الفلسطيني لم يعد مغفاًل، ولن تنطلي عليه كل أالعيب الساسة، ولم يعد يشتري الشعار 

فقد شبع من حصى اإلنجازات التي تغلي على نار التفاوض، وبات يفتش عن الفعل الميداني القادر  
 على قلب المعادلة، وتغيير هذا الواقع الذي ال يحتمل حقًا.
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الضفة   ومخيمات  وقرى  مدن  سكنت  التي  والثورة  الغضب  واقع  على  االلتفافي  المشهد  هذا  ضم 
باسم وزارة الخارجية األمريكية، الذي قال: إن الواليات المتحدة ال  الغربية، تأتي تصريحات الناطق  

والتحايل  المهزلة،  إلى  األمريكي  التصريح  هذا  ليضاف  القدس،  في  قنصليتها  بفتح  ملتزمة  تزال 
تحت  موحدة  بها  اعترفت  التي  وهي  القدس،  في  قنصليتها  فتح  عن  أمريكا  تعجز  فحين  السياسي، 

يعني أنها أعجز عن فتح باب غرفة ضيق للمفاوضات العبثية، دون رغبة    السيادة اإلسرائيلية، فذلك
 )إسرائيل(. 

الخالص   جبهة  تشكيل  في  التونسيون  نجح  سعيد،  بن  قيس  استبداد  من  واحدة  سنة  بعد  ملحوظة: 
 الوطني.

سنة من استبداد محمود عباس، وتفرده بالقرار، وتقديسه للتنسيق والتعاون األمني، لم ينجح    20وبعد  
 الفلسطينيون في تشكيل جبهة الخالص الوطني!

 2/6/2022فلسطين أون الين، 
 

 من النكبة إلى النكسة: حرب األيام الستة التي ال تنتهي  .34
 نسيبة   منير

)  19بعد   الفلسطينية،  النكبة  من  من  1949-1947عامًا  جديدة  دفعة  بترحيل  إسرائيل  قامت   ،)
وبعدها. وقد ُهجر هؤالء الفلسطينيون قسرًا من    1967الفلسطينيين عن وطنهم األم خالل حرب العام  

 منطقة اللطرون والقدس الشرقية ووادي األردن إلى الضفة الغربية، من دون أمل بالعودة. 
 * * 

كارثة   إليه من  تشير  وما  “النكبة”  كلمة  اإلسرائيلي جيدًا معنى  الفلسطيني  للصراع  المتابعون  يعرف 
بين   رحاها  دارت  من  1949و  1947حرب  أكثر  اقتالع  إلى  وأدت  السكان    80،  من  بالمائة 

ًا  الفلسطينيين من األرض التي عاشوا فيها لقرون، وتأسيس إسرائيل عليها. وفي حين تمثل النكبة حدث
عامًا حرب رهيبة    19تاريخيًا كارثيًا في الضمير الجماعي للشعب الفلسطيني، فقد تبعتها بعد مضي  

أخرى أدت إلى تهجير ما يقرب من ربع إلى ثلث السكان الفلسطينيين، وبداية مرحلة جديدة للذين  
كسة”، لتعني  ظلوا واضطروا للعيش في ظل نظام إسرائيلي معقد. وقد سمي هذا الحدث الجديد بـ”الن

 التردي المفاجئ والخطير لمحنة سابقة. 
حدثت هذه النكسة خالل وبعد الحرب التي دامت ستة أيام فقط بين إسرائيل وعدد من الدول العربية  
المجاورة، وأسفرت عن انتصار يسير نسبيًا إلسرائيل واحتاللها لألراضي التي كانت تحت سيادة/ أو  

المجاورة. ومع الدول  تلك  أن عدد    إدارة  إال  كانت خاطفة وغير ممتدة على مسافات،  المعارك  أن 



  
 
 
 

 

ص            19   5849 العدد:              6/4/2022 سبتلا تاريخ:ال 

 

                                      

الفلسطينيين   عدد  فإن  آخر،  وبمعنى  اآلالف.  بمئات  كان  الحرب  هذه  جراء  الفلسطينيين  الُمرحلين 
 المشردين لم يتناسب مع حجم الحرب، وإنما يتخطاه بأشواط.

 
 حرب ديموغرافية 

فية األيديولوجية التي كانت تطبع أي عملية عسكرية  ال يمكن فهم هذا الناتج إال من خالل شرح للخل
أو تشريعية أو إدارية يقوم بها اإلسرائيليون. فكما كشف عدد من المؤرخين اإلسرائيليين الذين بحثوا 
عن   البحث  في  اشتغلوا  الذين  واآلخرين  النكبة،  بفترة  الخاصة  اإلسرائيلية  والوثائق  األرشيف  في 

فقد  الصهاينة،  القادة  لـ”المشكلة    موروث  المنشود  الحل  من  يتجزأ  ال  الفلسطينيين جزءًا  ترحيل  كان 
اليهودية”. وبما أن الصهاينة كانوا يريدون إنشاء دولة يهودية على أراٍض يشكل فيها اليهود أقلية، 
قيام   اليهود كان ممكنًا فقط من خالل أمرين متضافرين:  الجغرافي لصالح  الميزان  فإن ترجيح كفة 

عندما نشبت    تيطان األراضي الفلسطينية؛ وترحيل الفلسطينيين من هذه األراضي نفسها.اليهود باس
، رأى القادة الصهاينة فيها فرصة إلحداث بعض التحوالت الديموغرافية في  1967الحرب في العام  

األراضي المحتلة بشكل عام وفي بعض االراضي بالتحديد. وقد تم، خالل الحرب وبعدها مباشرة، 
(. وتم الترحيل بواسطة عمليات حربية، ثم تم  1من الفلسطينيين من ديارهم )  420.000قرابة  ترحيل  

 تثبيت هذا الوضع بفرض تدابير قانونية تحول دون عودة الُمهجرين إلى ديارهم.
 

 اللطرون والقدس الشرقية موقعان استراتيجيان 
األ  ذات  المناطق  بعض  على  التركيز  إلى  الحرب  خالل  إسرائيل  بشكل  عمدت  االستراتيجية  همية 

الطرف  في  الوسطى  اللطرون  منطقة  في  قرى  ثالث  بإخالء  العمليات  أهم  إحدى  وانتهت  خاص. 
ترحيل   عن  وأسفرت  اإلسرائيلية،  الحدود  من  مقربة  على  الغربية،  الضفة  من  من    10.000الغربي 

جسم الضفة الغربية،    (. وتبدو منطقة اللطرون وكأنها يد تخرج من2السكان المدنيين الفلسطينيين )
حين   1967. وظلت القرى مأهولة حتى حرب  1948والتي لم تنجح إسرائيل في احتاللها خالل حرب  

طردت إسرائيل سكانها بالقوة ودمرت كل المباني وسوتها باألرض. وتم تحويل األراضي إلى حديقة  
األراضي، فضاًل عن  عامة أطلق عليها اسم “كندا بارك”. كما شيدت مستعمرة على جزء من هذه  

 خط السكة الحديدية الذي أنشأته إسرائيل على قطعة أخرى من األراضي التي طردت منها السكان. 
وشملت عمليات التهجير في الطرف الغربي للضفة الغربية مزيدًا من المدن والقرى، حيث تم تدمير  

و”البرج”، وجزء ال و”الجفتلك”  و”حبلة”  عوا”  و”بيت  “بيت مرسم”  من  قلقيلية.    كل  من  به  يستهان 
ترحيل سكان   إلى  القدس حتى عمدت  يدها على منطقة  إسرائيل  إن وضعت  ما  نفسها،  وبالطريقة 
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“حي المغاربة” في المدينة القديمة ودمرت منازلهم وشردتهم. وكانت البيوت في هذه المنطقة السكنية  
العام   منذ  وقفًا  ا1193ملكًا  ذلك  منذ  فلسطينية  عائالت  تسكنها  المسؤولون  ،  اعتبر  وقد  لحين. 

المبكى، وهو مكان   أمام حائط  باحة  وفتح  المنطقة  هذه  سانحة إلخالء  الحرب فرصة  اإلسرائيليون 
مقدس بالنسبة لليهود. إال أنهم لم يدمروا المنازل التي طردوا منها الفلسطينيين وجعلوها الحقًا مأوى  

 (3للمستوطنين اليهود.)
 

 الغربية  إلى الضفة من الضفة الشرقية
وكان وادي األردن منطقة أخرى ذات أهمية استراتيجية في نظرهم كونه يشكل منطقة حدودية بين  

بالمائة من سكان    88الضفة الغربية والمملكة األردنية الهاشمية. ولقد طردت إسرائيل خالل الحرب  
  1948هم خالل حرب  هذه المنطقة. وكان أول من طرد منها الالجئون الذين كانوا قد ُهجروا من ديار 

القسم من  4) إلى  لينضموا  الى األردن،  المنطقة، وفروا  ثانية من ثالثة مخيمات في  (، فطردوا مرة 
 المجتمع األردني المتحدر من أصول فلسطينية. 
من الفلسطينيين بتخصيص حافالت تنقل   200.000وبعد الحرب، نجحت إسرائيل في التخلص من  

من الضفة الغربية إلى الحدود مع األردن، وأجبرت المرّحلين على  السكان من القدس وأماكن أخرى  
 (.5توقيع وثيقة تفيد بأنهم يرحلون بمحض إرادتهم )

ولئن كان بعض هؤالء قد اختاروا الرحيل فعاًل، فإن العدد األكبر منهم ُرحلوا قسرًا، كما شهد على 
 ذلك أحد الجنود اإلسرائيليين السابقين حين ذكر ما يلي: 

ل بعض المرحلين كان راغبًا بالمغادرة، إال أن عددًا ال يستهان به من السكان ُطردوا فعاًل. وقد  “لع
أجبرناهم على التوقيع. كنا نرى إحدى الحافالت تتوقف وينزل منها رجال. ويقول لنا المسؤولون إنهم  

الر  على  موافقين  هؤالء  يكن  ولم  الدولة.  خارج  يكونوا  أن  ويستحسن  المخربين،  وكانوا من  حيل، 
إلى   وصولهم  وعند  المسدسات.  بأعقاب  والضرب  بالركل  ويعنفون  بالقوة،  الحافالت  من  ينتزعون 
المقصورة التي أجلس فيها، كانوا في حال ضبابية تجعلهم ال يكترثون بالتوقيع. كان التوقيع بالنسبة  

ضدهم يؤتي ثماره من  لهم جزءًا من العملية بأسرها. وفي كثير من الحاالت كان العنف المستخدم  
وجهة نظرنا. وكانت المسافة بين نقطة الحدود ومعبر الجسر مائة متر، يعبرها الرجال الخاضعون  
للعنف ركضًا، في حالة من الرعب. وكان حضور الجنود المغاوير والمظليين اإلسرائيليين في الجوار 

بوضع بصم للتوقيع  يده  مد  الفلسطينيين  أحد  إذا رفض  فإنه يخضع  مستمرًا، حتى  الورقة،  ته على 
الحبر   في  إصبعه  وأغطس  يده  على  بقوة  أقبض  الحين،  ذلك  في  أنا،  وكنت  مبرح.  لضرب  حينها 
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وأجعله يوقع قسرًا. هكذا كان يتم ترحيل الرافضين. وال أشك في أن عشرات اآلالف من الناس ُهجروا 
 (6رغمًا عنهم”.)

 
 تحجيم الشعب الفلسطيني

إذا لم تلفت هذه المسألة انتباه المؤرخين بالقدر المطلوب، فإن السبب على األرجح هو أنها لم تنطو  
المسألة  هذه  لكن  قلقيلية.  أو  اللطرون  بعمليات  شبيهة  طرد  وعمليات  مثيرة  عسكرية  معارك  على 

باالهتمام عندما أعلن حاييم هيرتزوغ ف العام وبدأت تحظى  الخطاب  المأل في  إلى  العام خرجت  ي 
في   1991 نجح  وأنه  الغربية،  للضفة  عسكري  حاكم  أول  بصفته  العملية  هذه  نظم  أنه  اعتزاز  بكل 

 فلسطيني بهذه الطريقة. 200.000ترحيل نحو 
في الختام، نخلص إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تصرفت بدافع من الرغبة، كما يقول المؤرخ  

وزن” الوجود الفلسطيني في األراضي المحتلة. وقد أسفر الفلسطيني نور مصالحة، في “التخفيف من 
ترسيخه   التهجير جرى  تم  أن  وبعد  األراضي.  داخل  والمهجرين  الالجئين  من  هائل  عدد  عن  ذلك 

وتضمنت هذه األدوات القانونية أواًل الحؤول دون إمكانية    بأدوات القانون التي أدت إلى تثبيت النفي.
يارهم خالل الحرب وأولئك الذين اضطروا إلى اللجوء أو الهجرة خارج  عودة السكان الذين غابوا عن د 

في  لإلقامة  جديدة  أوراق  إصدار  عبر  ذلك  وتم  منازلهم.  في  مجددًا  العيش  من  وحرمانهم  الوطن 
في  أسماؤهم  وردت  الذين  السكان  على  توزيعها  غزة، جرى  وقطاع  الغربية  والضفة  الشرقية  القدس 

الس به  قامت  الذي  استثناء  اإلحصاء  تعمدت  والتي  المحتلة،  األراضي  بنفسها في  لطات اإلسرائيلية 
 الغائبين من هذه الرخص.

وكان األخطر من ذلك أن الحكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة أصدر أحكامًا  
عسكرية تجعل من أي دخول لألراضي المحتلة من دون رخصة غير شرعي يقتضي العقاب بجملة  

أدت هذه السياسات إلى التهجير المستمر لألفراد والعائالت   التدابير التي من ضمنها الترحيل.من  
الفلسطينية، وما يزال هؤالء الالجئون غير قادرين على العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا، عدا عن  

التهجير هذه في ما  األعداد اإلضافية من الفلسطينيين الذين القوا المصير نفسه للمرة الثانية بتدابير  
سمي “النكبة الثانية”. وتضم هذه التدابير إلغاء اإلقامة، وفرض القيود على تسجيل األطفال، من بين  

 أخريات.
العام   الفلسطينيين بعد حربي  والعام    48لن يكون هناك سالم عادل من دون حل لمشكلة الالجئين 

اإلسرائي67 النظام  يد  ذلك على  بعد  تهجيره  تم  إمكانية ، وكل من  أي  أن  كله  ذلك  لي. واألهم من 
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أي الدوافع األيديولوجية التي أدت إلى  -للسالم لن يكتب لها النجاح إذا لم تتعامل مع جذور المشكلة 
 هذا التهجير في المقام األول.

 1/6/2022"، 21أوريان "
 3/6/2022، الغد، عّمان

 
 حماس خرجت الى الهجوم .35

 جاكي حوجي 
موسى معاوية  مراكمة    من:  ترجمة  فقط  أجل  حماس  في  االجنحة  تكتفي  ال  الحساب،  ليوم  النقاط 

مثيرة    حملة   انهى  االسبوع  مطلع  موعده  صادف  الذي  القدس  يوم  الفلسطينية.  السلطة  بإضعاف 
لالهتمام  في حد ذاتها في مجال الوعي ) الحرب النفسية (  قادتها غزة، اعتبر قادة حماس المسيرة  

لتح  فرصة  المظاهرة  االحتفالية  أن  لهم  واضحا  كان  الفلسطيني.  الجمهور  في  المكاسب  بعض  قيق 
ستكون اشبه باستعراض مظاهر السيادة اإلسرائيلية، وكانوا يعلمون أنهم لن ينجحوا في إفشالها. كما 
لوصم   سياسية.  أرباح  لتحقيق  الحدث  ركوب  فقط  أرادوا  لقد  عسكرية.  جبهة  فتح  يريدون  ال  أنهم 

 واستنزاف اسرائيل ايضا.   ة  بالعار كون القدس الشرقية تقع تحت مسؤوليتها،السلطة الفلسطيني
ومن خالل التهديدات والتصريحات المتكررة على غرار "أنتم تلعبون بالنار"، ادخل المتحدثون باسم  
حماس المؤسسة األمنية في حالة تأهب قصوى. ساعدهم في ذلك الصاروخ نفسه الذي أطلق على  

وأدى الى البدء في عملية حارس االسوار. سقط الصاروخ في الحقول ولم    2021ار   اي  10القدس في  
 يصب أحدا، لكن أثره أظهر استعداد حماس للتضحية.

والتهديدات ضد   التحذيرات  قادة حماس على توزيع   التي سبقت مسيرة االعالم، حرص  األيام  في 
ريف. وحذر إسماعيل هنية قبل أسبوع من  إسرائيل، لئال تتجرا على انتهاك قدسية الحرم القدسي الش

المسيرة قائال "سنقاتل بكل الوسائل". وقبل يومين عاد وقال إنه بالنسبة لهم "كل االحتماالت مفتوحة".  
خشيت إسرائيل من تكرار  سيناريو العاشر من ايار من العام الماضي، واعلنت حالة االستنفار. تم  

حال  في  غزة  قطاع  حول  الجنود  مئات  إلى  وضع  الشرطة  عناصر  من  اآلالف  نقل  وتم  تأهب،  ة 
 القدس، ورفع جهاز األمن العام حالة اليقظة.  

القادم.   من  المخاوف  لديهم  وزرع  والوسط،  الجنوب  سكان  على  مباشر  بشكل  األمني  التوتر  أثر 
ت حماس لم تكن تعتزم القتال، بل كانت تريد خلق عناوين ضخمة. والباقي سياتي تلقائيا. منذ سنوا

وهم يصلون لهذه اللحظة، عندما  سيتمكنون من تحديد اولويات  اإلسرائيليين  بطريقة عبثية، كما  
أطلق  لحركة حماس  العسكري  الجناح  أن  الرغم من  منذ سنوات. على  فعله حسن نصر هللا  اعتاد 
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الخداع.  واباًل من الصواريخ الى البحر قبل يوم واحد من يوم القدس، لكن ذلك كان جزًءا من عملية  
 هدفت الرشقة إلى ادخال اسرائيل في حالة من التوتر والضغط، وإظهار جدية  نواياهم.

بالتدفق واحدا تلو االخر: وصل رئيس الشاباك رونين بار إلى غرفة القيادة  أبد  ت االخبار العاجلة 
بن  الشرطة،  منذ وقت طويل مع  هناك  يعقوب شبتاي كان  الشرطة  العامود. مفتش عام  باب    عند 
غفير يزور الحرم  محاطا بحزاما امنيا كبيرا جدا، عديد القوات وصل الى االالف. الجميع تساءل  
فيما اذا كانت الشرطة ستستطيع تحمل العبء الملقى على كاهلها او ان مشاهد جنازة شيرين ابو  

العالم ان  عاقلة ستتكرر ثانية. دولة واثقة من سيادتها على القدس ولكنها تحتاج كل الوقت لتذكير  
 هذه السيادة ال زالت قائمة. 

والسياسيين    االمنية  المؤسسة  فيه  النفسية (، ووقعت  الوعي)الحرب  ما حصل كان كمينا في مجال 
والسياسيون بادراك تام. حصدت حماس النقاط. وأظهروا أنهم رغم مرور عام ما زالوا يدافعون عن 

ة اإلسرائيلية. في األيام التي سبقت المسيرة،  القدس، رغم أنهم معتقلون  في قطاع غزة تحت القبض
إنشاء   من  بها  تمكنوا  التي  الطريقة  هي  الشوارع. هذه  إلى  النزول  الجمهور على  قادة حماس  حث 
الفلسطينية   األعالم  أيًضا  ولكن   ، والبيضاء  الزرقاء  األعالم  فقط  ليس  كالعادة.  مقسومة   شاشة 

الطريقة،   وبهذه  الفلسطينيين.  اإلسرائيلية.والمتظاهرين  السيادة  قضموا  نظرهم،  وجهة  "إسرائيل    من 
محمد    3000جندت   الفلسطينية،  السلطة  وزراء  رئيس  القدس"، سخر  في  علم  لرفع  وجندي  شرطي 

اشتية، في اليوم التالي. في الواقع، كان هذا اسبوعا نسينا فيه المكان الذي وضعنا فيه رباطة جأشنا  
 ا في هذه األثناء. مؤخًرا. أتمنى أن نكون قد وجدناه

 معاريف
 2022/ 3/6وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ؟ "صمت غزة"إسرائيل بعد تسييرها لمسيرة األعالم.. شعور بالرضا أم توجس من  .36

 تل ليف رام 
نتائج مشابهة، هذه جملة نطبقها على   إلى  بالضرورة  مالبسات مشابهة في أزمنة مختلفة ال تؤدي 

حيال   إسرائيل  وسلوك  غزة  المالبسات قطاع  كانت  السنة  هذه  طويلة.  سنوات  مدى  على  حماس 
يوم القدس، مسيرة األعالم، وتهديدات حماس، لكن النتائج كانت مختلفة. في العام    –بالفعل مشابهة  

الماضي، أطلقت حماس الصواريخ نحو القدس، مما شكل إشارة بدء لحملة “حارس األسوار”. أما  
 توتر، رغم إحساس التصعيد الذي حام في الجو. هذه السنة بالمقابل، فبقي هدوء م
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هذه إشارة إلى أن ردًا عسكريًا من غزة أو إطالق صواريخ أو محاولة عملية، كفيل بأن يقع في األيام  
المقبلة، لكن إسرائيل هذه المرة لم تقدم لحماس على طبق من فضة ذلك الربط الذي تريده لنفسها  

هاز األمن أن حماس ال تستعد للتصعيد مع إسرائيل، والسيناريو  كدرع للقدس. هذه المرة كان تقدير ج
المعقول أنه إذا ما وقعت نار من غزة، ستكون بحجوم ومسافات متدنية، وتنفذها منظمات إرهابية  

 أخرى. 
منظمات  على  االنضباط  فرض  على  قادرة  فإنها  حماس  تريد  عندما  أنه  ثبت  المطاف،  نهاية  في 

 ذا معطى ينبغي أن نتذكره جيدًا. اإلرهاب األخرى أيضًا. وه
في األشهر األخيرة، رغم التوتر األمني وموجة اإلرهاب في إسرائيل، بقي الهدوء النسبي من القطاع.  
لحماس، كما يتبين، ما تخسره من المواجهة. حتى لو أطلقت النار من غزة في “يوم القدس” أو حتى  

أ هذا  يعني  فال  يهددون،  مثلما  ثأر  عملية  تمت  حين وضعت  لو  السليم  القرار  تتخذ  لم  إسرائيل  ن 
 لحماس خطًا أحمر في محاوالتها إللغاء أو تغيير مسيرة األعالم.

سياسة   إدارة  بموضوع  أقل،  بقدر  يرتبط  فهو  المرة.  هذه  الصحيح  التوجه  اتخذت  إسرائيل  أن  يبدو 
ما تغير مسار المسيرة بسبب  عاقلة تجاه شدة التهديد من غزة، وبقدر أكبر بالقرار الذي اتخذ بأنه إذا  

ستحاول   التي  التالية  المرات  ويستدعي  الفلسطيني  الجمهور  في  مكانتها  فسيعزز  حماس،  تهديدات 
 فيها ابتزاز إسرائيل. 

تفسيرها   تقدم  أن  يتعين عليها  التي  المرة هي  قيادة حماس في غزة هذه  كانت  األخير،  السطر  في 
السياسي الذي نشأ في األيام األخيرة،    –ب الجماهيري  لجمهورها، وخير أن األمر هكذا. في الخطا

القرار   وبين  يتراجع،  أال  بينيت  نفتالي  الوزراء  ورئيس  السياسية  القيادة  قرار  بين  فورية  مقارنة  تمت 
الذي اتخذ في السنة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لتغيير المسار بسبب  

 النار على القدس. -رغم ذلك-ي نهاية المطاف، أطلقت حماس  الحساسية األمنية، وف
هي   وشرًا،  خيرًا  القرارات،  عن  المسؤولية  ألن  أيضًا  سياسية  ألغراض  استغلت  التي  المقارنة  نفهم 
لرئيس الوزراء، وبحكم منصبه وقوته السياسية الذي من صالحياته أن يتخذ القرارات بخالف توصية  

 جهاز األمن. 
أن جهاز األمن، مقابل الجولة األخيرة التي أوصى بها بالقطع بعدم تغيير الخطط،    ينبغي أن نذكر

األمن،   لجهاز  دروس  استخالص  بمثابة  األخيرة  القرارات  السابقة.  المرة  في  معاكسة  توصية  قدم 
وإسرائيل هذه المرة هي التي نجحت في إمالء الوتيرة. كان وضع الخطوط الحمراء واالستخدام السليم  

حقق  للوس المتوقع  التصعيد  ثمن  عن  لحماس  واضحة  رسائل  نقل  في  والقطريين  المصريين  طاء 
 الهدف المطلوب هذه المرة.
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 اعتبارات حماس

مدة سنة ونيف مرت منذ حملة “حارس األسوار”. ثمة دروس مهمة ينبغي للجيش أن يستخلصها، 
هدوءاً  األكثر  السنوات  من  األخيرة  السنة  كانت  النتيجة  اختبار  أهمية  ففي  مدى  االرتباط.  فك  منذ   

الحملة ليس فقط في اإلنجازات أو في األخطاء التي كانت في أثنائها )وبالفعل لم تكن تختلف كثيرًا  
 عن حمالت سابقة(، بل أيضًا في السياسة التي تتخذ بعدها.

بشكل   تعززها  عسكرية  حملة  كل  حماس.  مثل  إرهابية  منظمة  حيال  جدًا  متملص  مفهوم  الردع 
إنجازات طب األسوار”  لـ”حارس  كانت  فقد  القطاع.  على  تفرض  التي  الجسيمة  األثمان  بسبب  يعي، 

الردع   يتآكل  الوقت،  مر  كلما  ولكن  السياسي    –أيضًا،  السلوك  أهمية  أيضًا  هنا  العسكري    –ومن 
السليم، الثابت وعلى مدى الزمن. ويفترض بالسياسة أن تتضمن ردودًا أكثر حدة على كل نار تطلق  
أثمان خسارة   باإلرهاب، وتوسيع  تهديدات  إنجازات سياسية عن حماس في ظل  القطاع، ومنع  من 

 حماس بالتصعيد بسبب وقف التسهيالت االقتصادية. 
بثت إسرائيل لحماس هذه المرة بأنها ال تخشى مواجهة أخرى في القطاع، ويبدو أن حماس، مؤقتًا 

رور “يوم القدس” بهدوء ليس بمثابة بوليصة تأمين.  على األقل، فهمت الرسائل جيدًا. ومع ذلك، فم
ألن ردًا متأخرًا لمنظمات اإلرهاب في القطاع أو حتى من جانب حماس التي هي اآلن تحت ضغط  

 نقد الجمهور الفلسطيني بسبب حقيقة أنها جلست مكتوفة األيدي، قد يغير الصورة بسرعة. 
ما   المفتاح في كل  بالمناسبة، هو  األخيرة ال يضمن شيئًا.  الزمن،  السنة  بقطاع غزة. هدوء  يتعلق 

تأتي المرحلة التي تفضل فيها حماس احتكاكًا عسكريًا مع   مثلما في العقدين األخيرين، معقول أن 
إسرائيل على أي خيار آخر. في نقطة الزمن هذه قد نرى في الهدوء من القطاع مفاجأة معينة أو  

 في الماضي. تعبيرًا عن ردع عسكري أعمق مما 
بالمقابل، يجدر بنا أن نذكر أيضًا اعتبارات حماس التي تعمل بنشاط على إعادة بناء قدراتها التي  
تضررت في الحملة األخيرة واستخالص الدروس من إخفاقاتها في الوصول إلى إنجازات ليست فقط  

تعا استمرار  هي  إسرائيل  ناحية  من  النسبي  الهدوء  ونقيصة  الصواريخ.  مجال  حماس  في  قوة  ظم 
 ومعقول أن االستقرار سيتضعضع بقدر ما تشعر بأنها جاهزة للمواجهة التالية. 

وثمة مسألة أخرى ترتبط بالطبع بأثمان الخسارة. قبل “يوم القدس” ذّكر منسق أعمال الحكومة في 
اللواء غسان عليان، سكان غزة بأن التسهيالت االقتصادية للقطاع غير مسبوقة مقار  نة “المناطق” 

بالسنوات األخيرة، وهو بالفعل محق بهذا الشأن، وال سيما في كل ما يتعلق بإدخال آالف العمال من  



  
 
 
 

 

ص            26   5849 العدد:              6/4/2022 سبتلا تاريخ:ال 

 

                                      

غزة للعمل في إسرائيل. وبالمناسبة، تقترب إسرائيل من أقصى درجات قدرة المرونة لديها في كل ما  
 يتعلق بالتسهيالت االقتصادية.

قتصادية ال تبقي إال على هدوء نسبي من القطاع، المشكلة من ناحية إسرائيل هي أن التسهيالت اال
في   إسرائيل  رفضت  حيث  والمفقودين،  األسرى  مسألة  في  بالتقدم  مطالبة  حماس  تكون  أن  دون 
االعتبارات   تكون  بأن  االفتراض  تقدم كهذا. معقول  هناك  يكون  أن  دون  التسهيالت  تقديم  الماضي 

يين في قلب اعتبارات حماس للحفاظ على الهدوء االقتصادية والتعهدات للوسطاء المصريين والقطر 
يقوم   فيما  والتحريض،  اإلرهاب  وتوجيه  القوى،  لتعاظم  الزمن  استغالل  ظل  في  حاليًا،  القطاع  من 

 بالعمل هذه المرة آخرون من خارج قطاع غزة.
 3/6/2022معاريف 
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