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 44 :كاريكاتير

*** 
 

 السنوار: ننلر االحتالل ب ن قرار زواله مرهون بالمس بالقدس واألقصى .1
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة ، من غزة: 26/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

غزة، مساء األربعاء: "إذا ما تم المساس في يحيى السنوار، في لقاء مع صحفيين وا عالميين في 
األقصى فستنتفض مقاومة غزة بكل ما أوتيت من قوة، وسيهاجم شعبنا كل مستوطنات الضفة مرة 
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 واحدة، وسينتفض أهلنا في الداخل المحتل، وستنطلق مقاومة المنطقة لتدك بأكثر ما لديها من قوة".
لما سيحدث من حرب إقليمية ومواجهة مفتوحة"، وأضاف: "حذرنا بأن ما حدث كان مجرد مناورة 

  الفتا إلى أن الصواريخ التي خرجت من لبنان "كانت بتنسيق كامل بيننا وبين المقاومة اللبنانية".
وحذر السنوار االحتالَل الصهيوني من المساس بالمسجد األقصى والقدس المحتلة، مردفا: جاهزون 

وأضاف أننا نفضل مقاومة  قة كبرى في القدس والمقدسات.للمعركة الكبرى، إذا ارتكب العدو حما
 االحتالل بالوسائل السلمية، لكن إذا لم يتجاوب أو تمادى في إجرامه، فإن المقاومة ستردعه.

وشدد السنوار على أن العالم لديه الفرصة إللزام االحتالل بالقانون الدولي واالتفاقيات الدولية، 
وتابع: إذا انسحب االحتالل من الضفة الغربية وشرقي  يلة األمد.لتصبح الفرصة مهيأة لهدنة طو 

القدس، وأقمنا دولتنا على جزء من أرضنا، ستكون الفرصة متاحة لتوقيع هدنة طويلة األمد، مؤكدا 
أن فصائل المقاومة ليست في حاجة ألموال اإلعمار، مشددا على أن حركة حماس جاهزة لتسهيل 

 عملية إنعاش اقتصاد غزة.
وأضاف "أكدنا للوسطاء أننا أوصلنا رسالتنا أن المقدسات خط أحمر، وأن وقف إطالق النار غير 
مشروط، وطرحنا للجيمع قضايا القدس والشيخ جراح، وكذلك مشكلة االستيطان، والممارسات 

وأردف: أوصلنا رسالة للعدو والعالم أن  العنصرية ضد الداخل المحتل، ومشكلة الحصار على غزة".
وتابع السنوار  فرصة اآلن متاحة للمقاومة الشعبية السلمية، ضد االستيطان والحصار والعنصرية.ال

أن الفرصة أمام زعماء العالم، إن أرادوا االستقرار في المنطقة، فعليهم أن يرغموا االحتالل على 
 احترام حقوق شعبنا.

ألف خير، مشددا على أن الصراع  وشدد السنوار على أن القدرة الصاروخية للمقاومة ما زالت بألف
الداخلي االسرائيلي ال يعنينا كثيًرا، وأيًّا كان رئيس الوزراء القادم، سنفّهمه قواعد التعامل مع حقوق 

 شعبنا.
 فشل االحتالل

وأكد السنوار أن االحتالل فشل في استهداف المقاومة ومقدراتها، ولم ينجح سوى في استهداف 
وقال: إن االحتالل ارتكب فشال استخباراتيا كبيرا، وما بعد أيار  ة، والمنازل.المدنيين، والبنى التحتي

، ليس كما قبله، مضيفا: نجحنا في وضع القضية الفلسطينية من جديد على طاولة العالم، 2021
وأشار السنوار إلى أن االحتالل خطط لسنوات لعملية يغتال  وأنه ال يمكن تجاوز هذه القضية.

وأضاف: استخباراتنا  ألول للحركة بضربة واحدة، لكنهم لم ينالوا سوى قائد واحد فقط.خاللها الصف ا
كانت مطلعة على خطط العدو، ولم تنطِل عليهم خدعة الهجوم البري، وعممت المقاومة بعدم النزول 

كت إلى الخطوط المتقدمة، الفتا إلى أنه لم ينالوا من مقاتل واحد في هذه الخدعة الكبيرة التي شار 
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، وسيعالج %5ونبه السنوار إلى أن الضرر الموجود في شبكة األنفاق لم يصل إلى  طائرة. 160فيها 
خالل أيام معدودة، مشيرا إلى أن ورش التصنيع، ومخازن االسلحة، وغرف إدارة العمليات، تعمل 

قة وبين السنوار أن كتائب القسام كانت تخطط إلنهاء المعركة برش .%95بكفاءة تزيد على 
 قذيفة، لكن إكراما إلخواننا في مصر وقطر والوسطاء قررنا إيقاف هذه الضربة. 300صاروخية من 

خواننا في سرايا القدس،  خوانه في قيادة القسام، وا  وتوجه السنوار بالشكر للقائد العام محمد الضيف وا 
 وفي كل أجنحتنا العسكرية.

 إعمار غزة
في حاجة ألموال اإلعمار، مشددا على أن حركة حماس وأكد السنوار أن فصائل المقاومة ليست 
وقال: لن ينقضي هذا العام، إال وقد تحققت انفراجة كبيرة  جاهزة لتسهيل عملية إنعاش اقتصاد غزة.

وأضاف: لن ينقضي هذا العام والمشاكل الناجمة  في الحياة االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة.
 ر واليابس حتى نحّسن من حياة شعبنا.عن الحصار مستمرة، وسنحرق األخض

وأوضح السنوار أن هناك توجًها دوليًّا للتركيز على المشكلة اإلنسانية في قطاع غزة، وهم مقتنعون 
وأكد السنوار أن حركة حماس ستفتح المجال للجميع في إنعاش  أن هذه المشكلة ال بد أن تحل.

وتابع: حماس والقسام لديهم مصادرهم  القسام. االقتصاد في غزة، ولن تطلب قرشا واحدا لحماس أو
 المالية، التي تغنيهم عن أموال المساعدات المقدمة لشعبنا.

وأشار السنوار إلى أن حاضنتنا الشعبية في قطاع غزة قد دفعت أثمانا باهظة، وهي تحتاج إلى 
برامج وخطط وأضاف لدينا  بْلسمة جراحها، ونحن من جانبنا لن نقصر، وأمتنا كذلك لن تقصر.

 لمساندة أبناء شعبنا، ولن نترك شباًكا ُكسر إال ونصّلحه.
 مجرد مناورة

وحذر السنوار االحتالَل الصهيوني من المساس بالقدس واألقصى، ولفت إلى أن نتنياهو وغانتس لم 
 ن.تصلهم الرسالة، وأرادوها معركة طويلة، فرأوا ما لم يكونوا يتوقعون بانتفاضة شعبنا في كل فلسطي

وأكد السنوار أن على االحتالل أن يعلم أن ما حدث كان مجرد مناورة لما يمكن أن يكون إذا حاول 
 اللعب بالنار في المسجد األقصى.

 القدس والضفة
وطالب السنوار أهلنا في القدس أن يبقوا على أهبة االستعداد ليدافعوا عن المسجد األقصى والشيخ 

 أن وراءهم شعبا أصيال لن يتخلى عنهم، ومقاومة لن تخذلهم.جراح، مضيفا: نطمئن أهل القدس ب
ودعا أهلنا في الضفة الغربية للتصدي لعربدة المستوطنين، ومصادرة األراضي، مردفا: يجب أن نبدأ 

وتابع نحن نثق بأن أبناء شعبنا  في مهاجمة المستوطنات المنشأة حديثا، وطرد المستوطنين منها.
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كما دعا السنوار أهلنا في  اع عن حقوقهم، ونصرة القدس واألقصى.سيقومون بواجبهم في الدف
 الشتات أن يبقوا مستعدين للزحف نحو فلسطين.

وبشأن أسرانا في سجون االحتالل، قال السنوار: إن األسرى لهم منا العهد والوعد أن نفرج عنهم 
ير مستقرة خالل العامين وتابع: الحالة السياسية لدى االحتالل غ ليكونوا على موعد مع التحرير.

وأضاف: مقتنعون أنه توجد فرصة اآلن،  الماضيين، وهذا ما يعطل من إنجاز صفقة تبادل أسرى.
 لتحريك هذا الموضوع بجدّية.

 نضالية شاملة استراتيجية
وقال السنوار: إن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو اجتماع هنا وهناك، ال يناسب مستوى 

ولفت إلى أن منظمة  جب أن نجلس على طاولة واحدة لنعيد ترتيب البيت الفلسطيني.المعركة، وي
التحرير الفلسطينية من غير حماس والجهاد وقوتهما العسكرية، ال تمثل سوى صالون ثقافي 

وأكد السنوار أنه يجب علينا أال نسمح لألطراف الخارجية باللعب على الشق الداخلي،  وسياسي.
 نضالية شاملة. ةاستراتيجينهض لترتيب بيتنا الفلسطيني ومنظمة التحرير، ووضع ويجب علينا أن ن

وأضاف: نأمل أن تستثمر الحالة الفلسطينية لنخرج من االنقسام، ونحن سعداء بتحسن االتصاالت 
 السياسية مع السلطة، ولن تنجح المخططات األمريكية لزيادة الشقاق.

 العبث ب من غزة
 والت للعبث بأمن غزة من جهات تعمل بأجندات ال تخدم إال االحتالل.وكشف السنوار عن محا

وأضاف أننا خضنا معركة أمنية واستخباراتية خالل المعركة، وكشفنا عددا من العمالء والمخططات 
 االستخباراتية.

وأكد السنوار أن جمهورية مصر العربية لها دور حاضر في مواكبة األحداث ووقف إطالق النار، 
 د المصري زار غزة فور انتهاء العدوان، وناقشنا نظرتنا لحقوق شعبنا.والوف

يران، الذين لم يبخلوا عنا بالمال والسالح والخبرات، ولعظماء أبناء شعبنا إلوتوجه السنوار بالشكر 
كما توجه بالتحية ألهلنا في الضفة، والقدس،  وأمتنا الذين يتبرعون للمقاومة ويجاهدون بأموالهم.

ل المحتل على وقفتهم مع المسجد األقصى وحي الشيخ جراح، وألهلنا في الشتات الذين هبوا والداخ
هبة واحدة للتضامن معنا، وتحية للجماهير التي تدفقت إلى الحدود لتعبر عن انتمائها لهذا الوطن 

 الحبيب.
االحتالل  إن قرار زوال دولة، قال السنوار، من غزة: 26/5/2021، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

مرهون بالمساس باإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، وانتهاكاتها في المسجد األقصى واالعتداء على 
 المقدسيين.



 
 
 
 

 

 8 ص             5542 العدد:             5/27/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

أكد السنوار أن المخطط اإلسرائيلي فشل فشال ذريعا في القضاء على الصف األول السياسي و 
أيضا في استدراج وأضاف أن االحتالل فشل  والعسكري في حماس، ضمن خطة "رياح الجنوب".

مقاتلي النخبة في حماس، والفصائل األخرى، إلى كمائن في المواقع المتقدمة، مشيرا إلى أن 
 استخبارات المقاومة كانت مطلعة على خطة االحتالل ومحاولة خداعهم بوجود توغل بري.

صائل األخرى، وأكد السنوار أن االحتالل لم ينل من مقاتل واحد في كتائب عز الدين القسام، أو الف
وأشار إلى أن كل البنية التحتية العسكرية للمقاومة ما زالت قائمة  في خطة الخداع باالقتحام البري.

كلم من األنفاق، وأن الضرر ال يزيد  500ولم تتضرر إال بشكل طفيف، مؤكدا وجود ما يزيد على 
من سرايا  22القسام ومن  57وأوضح السنوار أن الحصيلة اإلجمالية من الشهداء هي  .%5على 
صاروخ دفعة واحدة، لكنها أوقفتها  300وكشف عن مخطط للمقاومة بإنهاء الجولة بإطالق  القدس.

 بعد تدخل الوساطات، وخاصة جهود دولة قطر.
 

 االحتالل اإلسرائيلي" الرباعية"أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه عباس يؤكد  .2
رام هللا، وزير الخارجية البريطاني بمحمود عباس، األربعاء،  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس : رام هللا

، على آخر مستجدات األوضاع وأهمية العمل على وقف اعتداءات المستوطنين هوأطلع، دومنيك راب
 تتثبيالمدعومين بقوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة بما فيها القدس، وضرورة العمل على 

أهمية البدء  عباسوأكد  ضي الفلسطينية، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.التهدئة في كامل األرا
الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض 

 دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
 26/5/2021، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 أشتية يقوم بجولة خليجية من أجل دعم سياسي ومالي .3

في إطار الجهود الفلسطينية لحشد دعم أوسع للحراك السياسي، الذي يشمل : كفاح زبون-رام هللا
أيضًا وضع خطة متفق عليها إلعادة إعمار قطاع غزة، ينطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية 

إن أشتية تحرك بتعليمات « الشرق األوسط»ة خليجية نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر لـفي جول
ن جولته هذه ستكون األولى من  من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجلب دعم سياسي ومالي، وا 

دول خليجية لم يعلن عنها في رام هللا، بسبب أن  3ويفترض أن يزور أشتية  بين جوالت أخرى.
اللمسات األخيرة في »ت النهائية مع هذه الدول لم تنجز بعد. وأعلن المالكي أنه جاٍر وضع الترتيبا

، مؤكدًا أنها تأتي «التنسيق والترتيب للزيارة، وسوف يعلن جدول الزيارة والدول التي سنزورها الحقاً 
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ة، للتأكيد تقوده القيادة الفلسطينية حاليًا على الصعد كاف« حراك دبلوماسي وسياسي واسع»ضمن 
 على ضرورة حل القضية الفلسطينية التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع.
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 الشيخ: إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس الشرقية يؤكد انهيار "صفقة القرن" .4

الشيخ، في حديث لتلفزيون فلسطين رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين  : قالرام هللا
ضمن برنامج "ملف اليوم": "اإلعالن عن إعادة فتح السفارة االميركية في القدس الشرقية يعني ضمنا 
ومضمونا انهيار صفقة القرن التي حاولت اإلدارة السابقة تمريرها، ويشكل أرضية صالحة إلعادة 

لتكون طرفًا فعااًل ومؤثرًا في إطار الرباعية الدولية،  العالقة الطبيعية مع الواليات المتحدة األميركية،
 في سبيل التوجه لمفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية".

 26/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 على جرائمها "إسرائيل"فلسطين تطالب األمم المتحدة بسرعة مساءلة  .5
ار التحركات الفلسطينية الهادفة لوقف جرائم االحتالل، بعث المندوب في إط ”:القدس العربي“غزة ـ 

الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثالث رسائل متطابقة إلى كل من 
األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )الصين(، ورئيس الجمعية العامة لألمم 

ملت الرسائل على شرح لما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون المتطرفون واشت المتحدة.
من مواصلة استفزازاتهم وتحريضهم واعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين واألماكن المقدسة في 
القدس، بما في ذلك المسجد األقصى والحرم الشريف، إلى جانب استمرار االعتقاالت التعسفية 

” وقف إطالق النار“، على الرغم من 1967طينيين، والتي تطال االطفال، على جانبي خط للفلس
 مايو. 21الذي دخل حيز التنفيذ في 

 26/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 اشتية يبحث مع مسؤولين أمميين ملف إعادة إعمار غزة .6
هللا، المنسق الخاص لألمم  استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، األربعاء في مكتبه برام: رام هللا

المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط تور وينسالند، وممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين سفين 
 كون فون بورغسدورف، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار.



 
 
 
 

 

 10 ص             5542 العدد:             5/27/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

اعمار قطاع  وبحث اشتية مع المسؤولين األمميين آخر التطورات والجهود المبذولة من أجل إعادة
وأوضح اشتية أن األولوية لدى القيادة الفلسطينية هي منع امكانية  غزة وتوفير الدعم المالي الالزم.

تكرار العدوان، وملئ الفراغ السياسي من خالل عملية سياسية ضمن إطار دولي متعدد، تنهي 
 ع القدس عاصمة لها.م 1967االحتالل وتضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود ال 

كما بحث مع الضيوف تسريع وصول المساعدات اإلغاثية للقطاع، وبدء عملية اإلعمار وفق آليات 
جديدة تضمن اتمامها في إطار زمني مقبول، وكذلك إطالق برنامج للتعافي االقتصادي والتنمية 

 لمختلف القطاعات في قطاع غزة.
 26/5/2021، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 "بحر" يطلع رئيس مجلس النواب األردني على جرائم االحتالل .7

هاتف رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر رئيس مجلس النواب األردني عبد المنعم العودات، 
على تداعيات العدوان األخير على قطاع غزة، وجرائم االحتالل ضد أبناء الشعب  الطالعه

ما خلفه العدوان من استهداف للبيوت والمباني السكنية والمقار  رض بحرواستع الفلسطيني.
صرارًا على الدفاع عن  الحكومية، مؤكدًا أن هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إال صمودًا وا 

رئيس مجلس النواب األردني لزيارة قطاع غزة  ودعا بحر مقدساته ونيل حقوقه الوطنية المشروعة.
ثار العدوان الهمجي بحق قطاع غزة المحاصر، وجرائم االحتالل المخالفة لكل لالطالع على آ
 القوانين الدولية.

 26/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "التشريعي" الفلسطيني: االحتالل تعّمد ضرب البنية االقتصادية لقطاع غزة .8
اطف عدوان، االحتالل اتهم رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي )البرلمان( ع: غزة

اإلسرائيلي، بتعمد استهداف القطاع االقتصادي والمؤسسات ذاته الطابع اإلنتاجي في غزة، بهدف 
مليون دوالر  40وبين أن الخسائر في قطاع الزراعة وصلت لنحو  ضرب البنية االقتصادية للقطاع.

جلس التشريعي، أنه بالحديث وبخصوص العمال؛ أوضح رئيس اللجنة االقتصادية بالم قابلة للزيادة.
ألف عامل تضرروا بشكل مباشر وغير مباشر من العدوان، ففعليا هؤالء يمثلون ثالث  155عن 

 5أرباع مليون شخص من أبناء قطاع غزة تضرروا، وذلك لو فرضنا أن كل عامل يعيل أسرة من 
 رزق".أشخاص وبالتالي الخسارة كبيرة ومضاعفة، فهؤالء الناس أصبحوا دون مصر 

  26/5/2021، قدس برس
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 لدينا قرار أن تصل صواريخنا لكل جغرافيا فلسطين.. هنية: "سيف القدس" أفشلت صفقة القرن .9
سيف “قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه كان لدى المقاومة الفلسطينية خالل معركة 

قراراتها في أعقاب الوساطة قرار بالوصول إلى كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ولكنها أوقفت ” القدس
أن حركة حماس أبلغت  ،وأضاف إسماعيل هنية في تصريحات لبرنامج "بال حدود" المصرية.

 الوسطاء أن من بدأ العدوان عليه تحمل مسؤولية وقف إطالق النار من جانبه.
ن وأكد أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس خاضت "معركة سيف القدس لحماية المعتصمي

 في المسجد األقصى والفلسطينيين في القدس".
وشدد هنية على أن خيارات المقاومة الفلسطينية مفتوحة، داعيا االحتالل اإلسرائيلي اللتقاط هذه 
الرسالة، وقال إنه بعد معركة سيف القدس لم يعد مقبوال تهجير الشعب الفلسطيني، وقال إن الضمان 

ة المحتلة وكذلك في داخل ففلسطيني في القدس وفي الضلذلك هو صواريخ المقاومة والشعب ال
 الخط األخضر.

وكشف هنية أن المقاومة رفضت أن تكون القدس على طاولة المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي 
لوقف إطالق النار، وأنها أبلغت جميع األطراف بمن فيهم األميركيون واإلسرائيليون أن القدس خط 

لتي كانت لديها اليد الطولى والكلمة األخيرة في هذا االتفاق، وأنها أجبرت أحمر، موضحا أنها هي ا
أبراج في غزة بهدمها، ثم عاد واتصل بهم  3الجيش اإلسرائيلي على التراجع عن إنذار وجهه لسكان 

كما  تحت تهديد المقاومة الفلسطينية بالعودة لمنازلهم زاعما أن االتصال الذي تلقوه كان بالغا كاذبا.
أكد أن "سيف القدس" جعلت مشاريع التطبيع وأوسلو "خلف ظهورنا"، كما أنها وجهت ضربة قاضية 
لما يعرف بـ"صفقة القرن" وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى، حيث اجتمع من أجلها 

 سالمي.مجلس األمن واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل اإل
وكشف أن المقاومة أفشلت خالل أيام المعركة خديعة جيش االحتالل بأنه سينفذ عملية برية في 
شمال وشرق غزة، كما أفشلت خطة كوفاخي للقضاء على القيادة السياسية والعسكرية للمقاومة 

 وتدمير األنفاق.
ة حول كل الملفات بما كما أعرب عن سعادته بالتوجه إلى مصر والحوار مع المسؤولين في القاهر 

في ذلك المصالحة الفلسطينية ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، مؤكدا أن حماس ترحب بأي تغيير 
إيجابي تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة وأنها ستتعامل معه بإيجابية، في إشارة لتلميحات أوروبية 

 عن استعداد أوروبا للعودة للحوار مع حركة حماس.
تعلق بالعالقات الداخلية مع القوى الفلسطينية األخرى، أكد أن حماس ستمضي أوال في تثبيت وفيما ي

صورة النصر والحفاظ على قواعد االشتباك وا عادة اإلعمار، وأنها ستسعى لوحدة حقيقية بين كافة 
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أطياف الشعب الفلسطيني والعمل تحت مرجعية جامعة لكل الفلسطينيين، في إشارة إلى منظمة 
وأشار إلى أن إعادة اإلعمار هي قضية إنسانية، رافضا بشدة محاوالت االبتزاز  تحرير الفلسطينية.ال

 السياسية في هذا الملف.
 26/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الشيخ: نوجه دعوة لحركة حماس لبدء حوار حول مواجهة التحديات المقبلة .10

ئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ر  : قالرام هللا
هناك اتصاال مع حركة حماس"، "الشيخ، في حديث لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج "ملف اليوم": 

وقال: "نتمنى أن يكون هناك لقاء قريب، وأن نتلقى إجابات إيجابية في أسرع وقت ممكن، حيث أكد 
لخيارات التي تكفل وحدة شعبنا في مواجهة التحديات، الرئيس محمود عباس استعداده التام لكافة ا

كما أبلغنا أشقاءنا في مصر استعدادنا للعودة للحوار مباشرة برعايتها على مستوى حركة حماس أو 
ودعا حركة حماس لحوار سريع وهادئ لالتفاق على  على مستوى فصائل العمل الوطني الفلسطيني".

بلة، ولدينا االستعداد بأن نّسرع بإخراج مخرجات الحوار لحيز آليات وكيفية مواجهة التحديات المق
 التنفيذ مباشرة على أرض الواقع".

 26/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يحول قيادي بحماس ونائب لالعتقال اإلداري .11
من محافظة طولكرم حولت سلطات االحتالل األربعاء القيادي في حركة حماس عدنان الحصري 

 اإلداري لفترات متفاوتة.والنائب نايف الرجوب من محافظة الخليل لالعتقال 
وأصدرت محكمة االحتالل قرارًا باالعتقال اإلداري بحق القيادي في حركة حماس عدنان الحصري 

 شهور.  6لمدة 
  26/5/2021، فلسطين أون الين

 
 ماس بالضفةتطبيق واتساب يحظر جروب المكتب اإلعالمي لح .12

( الجروب الخاص بالمكتب اإلعالمي لحركة WhatsAppحظر تطبيق واتساب ): الضفة الغربية
حماس في الضفة الغربية والذي يضم الصحفيين الفلسطينيين، وينشر بيانات وأخبار الحركة 

 ويأتي الحظر الجديد ضمن حملة تشنها شركة واتساب على الرواية الفلسطينية، وتضمنت الرسمية.
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حظر حسابات عدد كبير من الصحفيين والكتاب ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي والمؤسسات 
 اإلعالمية، بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.

 26/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
عادة االعمار مرهونة ب تسليم السلطة الدعم القطري: إسرائيل" .13  اظم قوة حماستشكيل نظام دولي يمنع تعوا 

كشف السفير اإلسرائيلي في واشنطن ولدى األمم المتحدة، غلعاد إردان، : نظير مجلي - تل أبيب
أمس األربعاء، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ كاًل من وزير الخارجية األميركي أنتوني 

ه في القدس الغربية، أن إسرائيل بلينكن، ووزير الخارجة البريطاني دومينيك راب، اللذين التقاهما بمقر 
ترفض أن يتم تحويل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة؛ أيضًا عبر السلطة الفلسطينية ما دامت 

وقال إردان، في تصريحات صحافية لخص فيها زيارة الوزيرين راب وبلينكن، إن  تعمل ضدها.
، ويدرك األميركيون ذلك. ولكن، حماس( هي العدو المطلق لنا، وليس باإلمكان إجراء حوار معها»)

أيضًا السلطة الفلسطينية تتخذ مواقف معادية إلسرائيل ولن نمنحها هذا االمتياز بتوزيع األموال 
القطرية ما دامت تستمر في خطوات سلبية ضدنا، مثل دفع رواتب للمخربين، أو التوجه ضدنا إلى 

ياسيًا معها ولن نثق بأنها تستحق تولي )الجنائية الدولية( في الهاي، فنحن لن نجري حوارًا س
 «. المسؤولية في قطاع غزة

األميركيين يريدون العمل من أجل تقوية االقتصاد الفلسطيني، وال نعارض ذلك. ويريدون »وتابع أن 
تقوية السلطة على حساب )حماس(، حتى تستأنف مفاوضات السالم، وال نتدخل في ذلك، مع العلم 

ًا لديه قدرة أو رغبة للتحدث معه والوصول إلى نهاية الصراع. ولكن عندما بأن أبو مازن ليس شخص
مليون دوالر في الشهر وتوجد مداوالت في مجلس  40يطالبوننا بالسماح بمساعدات قطرية بقيمة 

حقوق اإلنسان في جنيف يحاول خاللها الفلسطينيون تشكيل لجنة تحقيق دائمة ضد إسرائيل حول 
 «.ر(... فهل نكافئهم على ذلك؟عملية )حارس األسوا

من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن إسرائيل أبلغت بلينكن أنها ستوافق على إعادة 
وقالت صحيفة «. فقط في حال تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة )حماس( مجدداً »إعمار غزة؛ 

خطة إلدخال مساعدات إلى قطاع ، أمس، إن أشكنازي طرح أمام نظيره األميركي «يسرائيل هيوم»
، وبين إعادة «مساعدات إنسانية أساسية؛ مثل التزويد بالماء والكهرباء»غزة، بحيث يتم الفصل بين 

بينها إقامة نظام »اإلعمار. وأضاف أن إدخال المواد إلعادة اإلعمار سيكون مشروطًا بشروط؛ 
 «.ي يذهب إليها أي دوالر وأي كيس إسمنتمراقبة بالتعاون مع األمم المتحدة للتأكد من الجهة الت

   27/5/2021،الشرق األوسط، لندن



 
 
 
 

 

 14 ص             5542 العدد:             5/27/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 "إسرائيل"نتنياهو ينتقد تصريحا لوزير خارجية فرنسا حول الفصل العنصري في  .14
انتقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم األربعاء، تصريحا لوزير : محمود مجادلة

ف لودريان، حذر فيه من أن تتحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري الخارجية الفرنسي، جان إي
وقال نتنياهو، وفق بيان صدر عن مكتبه: "أود أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد  )أبرتهايد(.

 حكومة فرنسا بشأن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية".
رائيل يمكن أن تتحول إلى دولة فصل عنصري" هو "ادعاء وقح واعتبر أن تصريح لودريان بأن "إس

وزعم نتنياهو أنه "في إسرائيل كل المواطنين متساوون أمام القانون  وكاذب، وليس له أي أساس".
بغض النظر عن أصلهم". وأضاف "لن نقبل بأية محاولة منافقة وكاذبة لتعليمنا األخالق في هذا 

 الشأن".
 26/5/2021، 48عرب 

 
 انتس: بنك أهدافنا في لبنان أكبر بكثير من غزةغ .15

قال وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، يوم األربعاء، إن لدى الجيش اإلسرائيلي : محمود مجادلة
جاء ذلك في تصريحات  "بنك أهداف" في لبنان أكبر بكثير من ذلك الذي هاجمه في قطاع غزة.

جنديا( الذين سقطوا  660تلى الجيش اإلسرائيلي )نحو أدلى بها غانتس خالل مراسم إحياء ذكرى ق
 .1982حزيران/ يونيو  6في االجتياح اإلسرائيلي للبنان في 

وهدد بأن "البيوت في لبنان سترتعد وتتحول المنازل التي تستخدم لتخزين األسلحة إلى أنقاض"، 
وقال غانتس إن "بنك  وأضاف "دولة لبنان هي من تتحمل مسؤولية أي عدوان يندلع من جانبها".

األهداف اإلسرائيلي في لبنان، أكبر بكثير من الذي استهدفته إسرائيل في قطاع غزة خالل العملية 
واعتبر غانتس أن "ما كان في غزة ليس ما سيكون )بعد الحرب اإلسرائيلية  العسكرية األخيرة".

 األخيرة على القطاع(. اذا اقتضت الحاجة سنعاود التصرف".
عادة إعمارها بمساعدة دولية وبمشاركة السلطة الفلسطينية بشرط وتابع " نطمح إلى الهدوء في غزة وا 

وأضاف "إذا قررت حماس أن  عودة األبناء )األسرى والمفقودون اإلسرائيليون في غزة( إلى ديارهم.
 تحرم سكان غزة من إعادة اإلعمار فإننا سنتحرك حتى نصل إلى هدوء تخدم الجميع".
 26/5/2021، 48عرب 
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 ستعمل مع المجتمع الدولي إلضعاف حماس "إسرائيل"أشكنازي:  .16
)د ب أ(: قال وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، خالل استقباله وزير الخارجية  - تل أبيب

 البريطاني دومينك راب األربعاء، إن إسرائيل ستعمل مع المجتمع الدولي إلضعاف حركة حماس.
قليمية ودولية، “عنه القول إن ” يروزاليم بوستج“ونقلت صحيفة  هذه مصلحة إسرائيلية وفلسطينية وا 

 ”.حيث ستعزز االستقرار في الشرق األوسط وتقلل من التهديد الذي يتعرض له سكان إسرائيل
وكان راب وصل إلى إسرائيل لبحث تثبيت الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي تم التوصل إليها مؤخرا 

 وما من القتال.ي 11بعد 
 26/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة حماس مجددابتشترط إعادة إعمار غزة  "إسرائيل" .17

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير األمن بيني  -أبلغ المسؤولون اإلسرائيليون : بالل ضاهر
جية األميركي، أنتوني بلينكين، خالل لقاءاتهم وزير الخار  -غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي 

معه، أمس، أن إسرائيل ستوافق على إعادة إعمار غزة فقط في حال تشكيل نظام دولي "يمنع تعاظم 
 قوة حماس مجددا"، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، االربعاء.
قطاع غزة، بحيث يتم الفصل واستعرض أشكنازي أمام نظيره األميركي خطة إلدخال مساعدات إلى 

بين "مساعدات إنسانية أساسية، مثل تزويد الماء والكهرباء"، وبين إعادة اإلعمار. وأضاف أن إدخال 
المواد إلعادة اإلعمار سيكون مشروطا بشروط، بينها إقامة نظام مراقبة بالتعاون مع األمم المتحدة 

 يس إسمنت"."للتأكد من الجهة التي يذهب إليها أي دوالر وأي ك
وشرط إسرائيلي آخر هو ضلوع مصر بشكل كامل في نظام كهذا، وأن "تجند الواليات المتحدة 

أي مواد عبر األنفاق عند الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويتعلق الشرط  لإدخامصر" من أجل منع 
ب مطالب اإلسرائيلي الثالث بدفع عملية تبادل أسرى، تتم بموجب الشروط اإلسرائيلية وليس بموج

 حماس.
 26/5/2021، 48عرب 

 طالما يتوجهون للمؤسسات الدولية الفلسطينيينال مفاوضات مع ": إسرائيل" .18
أعلنت  إسرائيل ونقاًل عن وكاالت، أن القدس، من 26/5/2021، القدس العربي، لندنقالت 

القدس الشرقية، معارضتها لقرار إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، إعادة فتح قنصليتها العامة في 
وقال السفير اإلسرائيلي في واشنطن، جلعاد   بعد أن كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقها.

لست قلقا من رغبة إدارة بايدن في تعزيز أبو مازن )الرئيس “أردان لهيئة البث اإلسرائيلية، األربعاء: 



 
 
 
 

 

 16 ص             5542 العدد:             5/27/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 ”.صلية في منطقة بلدية القدسالفلسطيني محمود عباس(، لكننا عارضنا بشدة إعادة فتح القن
ليس كل خالف هو أزمة، أتمنى أال يتحقق هذا )إعادة فتح القنصلية(، ولكن إذا ما تم “واستدرك: 

 ”.فهو قرار سيادي للواليات المتحدة وسنظل في خالف حول األمر
سفير إسرائيل في واشنطن ، أن بالل ضاهر، عن مراسله، 26/5/2021، 48موقع عرب وأضاف 

مم المتحدة، غلعاد إردان، اعتبر يوم األربعاء، أن إسرائيل لن تعود إلى مفاوضات مع واأل
الفلسطينيين حول حل سياسي للصراع، متذرعا بأن السلطة الفلسطينية تنفذ "خطوات سلبية" ضد 

 إسرائيل.
ة وقال إردان لموقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، على خلفية وقف إطالق النار في غزة وزيار 

وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، إلسرائيل أمس، إن "حماس هي العدو المطلق الذي ليس 
باإلمكان إجراء حوار معه، ويدرك األميركيون ذلك. وطالما أن السلطة الفلسطينية مستمرة بخطوات 

ولية( في سلبية ضدنا، مثلم دفع )رواتب( للمخربين أو التوجه ضدنا إلى المحكمة )الجنائية الد
 الهاي، لن يجري حوارا سياسيا مع الفلسطينيين".

وأضاف أنه "أوضحنا لألميركيين أنه طالما السلطة مستمرة في ذلك، واليوم توجد مداوالت في مجلس 
حقوق اإلنسان في جنيف، ويحاول الفلسطينيون تشكيل لجنة تحقيق دائمة ضد إسرائيل حول عملية 

التصاالت مستمرة لن يكون هناك حوارا سياسيا مع الفلسطينيين. ، وطالما هذه ا’حارس األسوار’
 وصحيح أن األميركيين يريدون العمل من أجل تقوية االقتصاد الفلسطيني وال نعارض ذلك".

وبحسب إردان فإنه "لم نختر جيراننا ولم نتسبب بالوضع الذي فيه السلطة منقسمة وال تمثل 
 ". الفلسطينيين ألن حماس تسيطر على غزة

وحسب إردان، فإن "البشرى هي ربما أنهم )األميركيون( يواصلون تعزيز أمننا، وتعزيز القبة 
 الحديدية، وسوية مع مصر واألمم المتحدة، لن تصل أي مساعدات لقطاع غزة إلى أذرع حماس".

 
 قبل نهاية واليتهواشنطن : الرئيس اإلسرائيلي يتلقى دعوى لزيارة ريفلينمكتب  .19

يقوم الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، بزيارة إلى واشنطن : «الشرق األوسط أونالين» - تل أبيب
خالل األسابيع القادمة، حسبما أعلن مكتبه اليوم )األربعاء(، ستكون األولى لمسؤول إسرائيلي رفيع 

  لمقابلة الرئيس األميركي جو بايدن، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
 26/5/2021 ،الشرق األوسط، لندن
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 لم تنتصر في الحرب على غزة ال في الدفاع وال في الهجوم "إسرائيل"جنرال إسرائيلي:  .20
يؤكد الجنرال في االحتياط ونائب قائد جيش االحتالل سابقا، النائب «: القدس العربي»الناصرة ـ 

 حماس.يائير غوالن، أن ميزان اإلنجازات بعد الحرب األخيرة على غزة يميل لمصلحة حركة 
وقال في مقال مطول إنه مع توقُّف المعارك ال مفر من االستنتاج، مع األسف ميزان اإلنجازات 

حققت »سقطت أسوار كثيرة. وتابع: « حارس األسوار»يميل نحو حماس منوها أنه خالل عملية 
طلقت حماس أهدافها األساسية منذ بداية المعركة، وكل يوم مّر عّزز ذلك. على الصعيد العسكري أ

آالف الصواريخ على الجبهة الداخلية، وعطلت الحياة في أنحاء البلد، وزعزعت شعور « حماس»
وعلى الصعيد االستراتيجي يعتبر أن حماس نالت أيضا األسبقية في النضال  «.اإلسرائيليين باألمان

دافع على مستقبل الحكم الفلسطيني، وربطت نضالها بالنضال من أجل القدس، ونّصبت نفسها كم
الضفة، وكشفت تصدعًا متزايدًا بين إسرائيل وبعن األقصى، وتسببت باضطرابات في البالد 

 والواليات المتحدة.
وقال إن قدرات الجيش اإلسرائيلي ظهرت فعاًل قوية وشديدة الفتك، وسجلت إنجازات عسكرية مهمة ـ 

تها الهجومية والدفاع في بينها ضرب شبكة األنفاق ومنظومة إنتاج الصواريخ لحماس، وكبح خطوا
وجه الصواريخ )بواسطة القبة الحديدية( لكن ثبتت أيضًا بعض الخالصات المعروفة وغير 

 المشجعة.
وفي تفصيل ذلك قال أواًل، اتضح أنه بعد ثالثة عقود على ظهور التهديد الصاروخي، ال تزال 

ف حماس، ناهيك عن تهديد إسرائيل تفتقر إلى رد هجومي ناجع حتى ضد التهديد المحدود من طر 
 حزب هللا، ُيضاف إلى ذلك وضع إيران صواريخ في سوريا والعراق واليمن.

وثانيًا يقول غوالن أيضا على غرار جهات إسرائيلية أخرى إنه في مواجهة غير متناظرة ضد طرف 
ية ويشدد على أن الحسم في غزة ممكن فقط بعملية بر  ليس دولة، ال يمكن الحسم من الجو فقط.

 طويلة ستؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا. 
وثالثًا في رأي غوالن فإنه، مهما بدا ذلك منافيًا للمنطق، فان حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية كانت 
شريكة فعلية لحماس في المحافظة على سلطتها وعلى الوضع القائم. ويشير لتكرار الشعارات الفارغة 

يها والدروس التي تلّقنتها، والتهديدات بأنها لن تتجرأ على الهجوم بشأن الضربات التي ُوجهت إل
لكنها تتجرأ، ويستمر التباهي وبين الجوالت تزداد حماس قوة، وتصبح المشكلة أكثر »ثانية. ويتابع 

 «.خطورة
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ورابعًا يرى النائب اإلسرائيلي أنه في الحروب ال يوجد منتصرون في الدفاع، وأن المشكلة هي أن 
ئيل لم تنتصر أيضًا في الهجوم، ألنها غير مستعدة )وهي على حق( لدفع الثمن من حياة البشر إسرا

 .ومن مكانتها الدولية
وخامسًا يشير غوالن الى أن االستخبارات الممتازة والعمليات التكتيكية ال تشكل بدياًل عن 

المتكررة للجان البحث  وأن إسرائيل تواصل العمل بخالف المنطق وبعكس التوصيات تاالستراتيجيا
 .والخبراء، ومن دون أهداف استراتيجية واضحة

وسادسًا، وربما األكثر خطرًا برأي النائب / الجنرال اإلسرائيلي: حتى لو انتهت المعركة بإنجازات، 
 فإن ثقة الجمهور بزعمائه وحكمهم تصدعت أكثر، والفجوة مع الجمهور العربي تعمقت.
 26/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 سموتريتش يحرض على قتل فلسطينيي الداخل .21

حرض عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، اليوم األربعاء، على قتل 
 ”.اإلرهابيين”فلسطينيي الداخل الذين وصفهم بـ

 جاء ذلك عقب جدال دار في جلسة الكنيست بعد إلقاء وزير األمن الداخلي أمير أوحانا، اتهم
 الفلسطينيين بالداخل بالتسبب في األحداث األخيرة.

لقاء اللوم على الفلسطينيين بمثابة تحريض  ووصفت ابتسام مراعنة من حزب العمل خطاب أوحانا وا 
 ضدهم، مشيرًة إلى قتل أحد سكان مدينة اللد على يد مجموعة من اليهود.

، قبل أن تشهد الجلسة ”ل ألف إرهابيمن المؤسف أنه لم يقت“ورد سموتريتش على ما قالته مراعنة 
 جداًل صاخًبا بعد التصريحات التي تحدث بها المتطرف اليميني.

 26/5/2021القدس، القدس، 
 

 المنقسمة إلى يوغوسالفيا؟ "إسرائيل"بعد هّبة فلسطينيي الداخل.. هل تتحول  :مؤرخ إسرائيلي .22
، تواصل الشرطة اإلسرائيلية حملة 48اضي بعد الهبة الفلسطينية داخل أر ”: القدس العربي“ -الناصرة

، وبالتزامن يتساءل باحث يهودي ”القانون والنظام“اعتقاالت مئات من فلسطيني الداخل تحت ذريعة 
 عما إذا ستتحول إسرائيل المنقسمة إلى يوغسالفيا؟

اجأة الحقيقية المفأن في قراءة للواقع الراهن، يقول المؤرخ والباحث اإلسرائيلي بروفيسور شلومو زند، 
الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية ويتمتعون ” الفلسطينيين اإلسرائيليين“جاءت هذه المرة من جهة 

، ثم بدأوا مؤخرًا ”حطابين وسقايين“بالمساواة السياسية الرسمية الكاملة في إسرائيل الذين كانوا  
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ات. ويتساءل زند ما الذي يحدث بأعداد كبيرة في شغل وظائف في المستشفيات والصيدليات والجامع
اآلن، وفي جميع األوقات، حيث إننا بداًل عن رؤية العالمات األولى لالندماج والتقدم االجتماعي 

 واالقتصادي بوضوح، نرى أن تمردًا واسعًا قد ولد، وها هو بدأ يشبه الحرب األهلية؟
ال يمكن أن “كان إسرائيل اليوم: من س %19يؤكد زند متوجها لفلسطينيي الداخل الذين يشكّلون نحو 

تكونوا متساوين، لن تكونوا متساوين أبدًا، في دولة تعلن بوضوح أنها ليست دولتكم. إسرائيل، على 
عكس الديمقراطيات الليبرالية األخرى، ليست دولة جميع مواطنيها، ولكنها دولة كل يهود العالم 

 ”. )الذين ال يريدون حتى العيش هناك(
ن فجأة اندلع اآلالف من الفلسطينيين اإلسرائيليين في احتجاجات عنيفة واحتجاجية اآل“ويضيف: 

ضد عدم المساواة التي ال تطاق. لم يشارك أفراد من الطبقة الوسطى العربية في االحتجاجات 
القاسية، لكن للمرة األولى سمحوا ألطفالهم بمواجهة هراوات ضباط الشرطة، وكذلك ضد قبضات 

وراء تالل الظالم التي يضرب بها المثل، أي  إحضارهم منالمستوطنين اليهود الذين تم العنصريين و 
 من مناطق أرض إسرائيل المحررة. 

يخلص زند للتأكيد أن السؤال الذي يبقى بعد االشتباكات العنيفة األخيرة في إسرائيل هو: هل 
وغوسالفيا، التي تدهورت إلى ستنحدر إسرائيل المنقسمة إلى وضع متدهور وتتحول إلى نوع يشبه ي

حرب دموية بين مواطنيها المتنوعين وغير المتكافئين، وتمزقوا إلى أشالء؟ أم سنكون قادرين على 
تحويلها، على الرغم من كل الصعوبات، إلى دولة مثل كندا أو بلجيكا أو سويسرا، والتي ورغم كل 

عددة اللغات، حيث مبدأ الهوية المدنية االنقسامات، تمكنت من الحفاظ على نفسها كديمقراطيات مت
 الديني؟ أو أن الطبيعة اإلثنية البيولوجية هي الضوء الذي يوجهها؟ وغير غير العرقي 

 ”.سيخبرنا الوقت بذلك“عن هذا التساؤل فّضل التريث بالقول: 
 26/5/2021، القدس العربي، لندن

 
  لبيد وميرتس تفاهمات ائتالفية بين.. ليبرمان معبعد تفاهمات شبيهة  .23

يواصل رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، المفاوضات مع ما يسمى أحزاب "كتلة : محمد وتد
التغيير"، لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، وأعلن يوم األربعاء، عن توصل لبيد مع قادة حزب "ميرتس" 

إليها، أمس الثالثاء، مع إلى تفاهمات ائتالفية لتشكيل حكومة، وذلك بعد تفاهمات شبيهة تم التوصل 
 7"يسرائيل بيتنو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان. ويأتي اإلعالن عن هذه التفاهمات االئتالفية مع بقاء 

 .أيام على انتهاء كتاب التكليف
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وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان"، بأن "يش عتيد" و"ميرتس"، توصال إلى اتفاقيات حول بنود 
ي، إذ تتمحور بنود التفاهمات حول رصد ميزانيات إضافية للقطاع الصحي في االئتالف الحكوم

ضافة وظائف وملكات إلى جهاز الصحة النفسية والطبية.  البالد، والتي تشمل توسيع سلة األدوية وا 
كما تم االتفاق على تشريع مشروع قانون لمكافحة أزمة المناخ من شأنه أن يحتوي على أهداف للحد 

خالء المصانع الملوثة من خليج حيفا من انبعاثا ت الكربون، بما يتجاوز الطاقات المتجددة، وا 
وبحسب االتفاق االئتالفي، سيحصل "ميرتس"، على  وتحسين وسائل المواصالت العامة والتعاونية.

حقائب وزارية، بموجبها سيعين نيتسان هوروفيتش، وزيرا للصحة، بينما وزارة حماية البيئة ستكلف  3
 تمار زاندبرغ، ووزارة التعاون اإلقليمي إلى عيساوي فريج. إلى

 26/5/2021، 48عرب 
 

لتشكيل حكومة  61عالمة استفهام حول األحزاب التي يمكنها أن تكمل المقاعد الن ": واي نت" .24
 التغيير

 في حين أن االتفاقات االئتالفية مع أحزاب كتلة اليسار والوسط: دوت كوم” القدس“ترجمة خاصة بـ 
أيام من انتهاء تفويضه، ال تزال  6التي شكلها رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد جاهزة تقريًبا قبل 

لتشكيل  61هناك عالمة استفهام تلوح في األفق حول األحزاب التي يمكنها أن تكمل المقاعد الـ 
يعيش في حالة  وتقول مصادر في كتلة التغيير لـ موقع واي نت العبري، أن البيد حكومة التغيير.

انتظار اللحظة األخيرة لمعرفة قرار نفتالي بينيت زعيم يمينا، وكذلك موقف جدعون ساعر زعيم أمل 
 جديد، ليعرف فيما إذا كان بمقدوره تشكيل الحكومة.

وبحسب بعض العناصر في كتلة التغيير، فحتى في حزب ساعر لم يتم حل جميع الخالفات، ووفًقا 
 بل ساعر نفسه خطوة تشكيل حكومة بدعم من األحزاب العربية.لبعض الروايات، لم يق

وبحسب المصادر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه أيًضا حول ما إذا كان فصيل ساعر قد تم تشكيله 
وما إذا كان كبار المسؤولين في قائمته سيوافقون على تشكيل حكومة تغيير على افتراض عدم 

 وحقيقة أنه ال يمكن تشكيل حكومة كبيرة. منحهم مناصب عليا بسبب حجم الحكومة
ومع تزايد الشائعات حول حزب ساعر، نفى األخير وجود انشقاق داخل حزبه للمشاركة بحكومة 

 لليكود يقودها بنيامين نتنياهو.
 26/5/2021القدس، القدس، 
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بين مختلف أظهر وجود ثغرة في التناغم  مسيرة إسرائيليةالقبة الحديدية لإسقاط  موقع "والال": .25
 القوات

كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عن أن القبة الحديدية، تعرضت لتهديدات : القدس المحتلة
خطيرة من الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خالل العدوان اإلسرائيلي 

 األخير على قطاع غزة.
اء، عن مصدر عسكري إسرائيلي )لم تسمه(، أن القبة ونقل موقع "والال" اإلخباري العبرية، األربع

الحديدية تعرضت لتهديدات حادة، ما استدعى إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية تحسًبا من أن تكون 
 تابعة للمقاومة الفلسطينية.

وقال المصدر إن "االنتقاد موجه للقوة التي شغلت الطائرة بدون طيار"، مستدرًكا بالقول: "يشير ذلك 
 تهديد نظام القبة الحديدية من جميع العناصر التي تطير في األجواء". إلى

 وأضاف، أن الحادث أظهر وجود ثغرة في التناغم بين مختلف القوات، وأنه قيد التحقيق.
 26/5/2021، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
ى ممن طلبوها في أعداد المستوطنين اللين طلبوا المساعدة النفسية خالل الجولة األخيرة أعل .26

2014  

، يوم األربعاء، أن أعداد المستوطنين ”هآرتس“ذكرت صحيفة  :دوت كوم” القدس”ترجمة خاصة بـ
من سكان ما يعرف بـغالف غزة وبما يشمل مدينة عسقالن، والذين طلبوا المساعدة النفسية من 

أعلى بكثير ممن طلبوها  يوًما، 11مراكز الصمود والدعم خالل جولة القتال األخيرة التي استمرت 
 بالمئة. 54، وبنسبة وصلت إلى 2014خالل عملية الجرف الصامد عدوان 

ممن تعرضوا للقلق والخوف والضيق النفسي  3409وبحسب الصحيفة، فإنه تم تقديم العالج النفسي لـ
 مستوطًنا. 666في مراكز الصمود والدعم الخمسة في غالف غزة، فيما عولج في عسقالن 

 مستوطن. 2200، فإنه تم تقديم العالج لـ2014قارنة مع عدوان وبالم
خالل الجولة األخيرة، تم تسجيل أكبر عدد من طلبات الدعم النفسي بعدد وصل ” سديروت“وفي 
، وتم تقديمها بشكل خاص بعد اختراق شظية صاروخ لنافذة غرفة محصنة وأدت لمقتل 1347إلى 

 مستوطن.
، ”سدوت النقب“من المجلس اإلقليمي  580، و”أشكول“مستوطًنا من  663ووفًقا لبيانات رسمية، فإن 

من أعضاء فرق  522من شاطئ عسقالن، وتقديم العالج لـ 283، و”شاعر هنيغف“من  536و
 الطوارئ ونجمة داود الحمراء والشرطة وفرق اإلطفاء.
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ا أنها تعرضت وقالت هآرتس إن الجبهة الداخلية تعرضت لقصف صاروخي بمعدل غير مسبوق، كم
وتتوقع وزارة الصحة اإلسرائيلية ومراكز الصمود أن تزداد في األيام المقبلة، أعداد من  ألضرار كبيرة.

 .سيطلبون المساعدة النفسية، خاصًة ممن عانوا من أعراض أكبر وأعمق بفعل ما بعد الصدمة
 26/5/2021القدس، القدس، 

 
 ائالت من سلوان في القدس المحتلةمحكمة االحتالل ترجئ البت في قضية تهجير ع .27

أرجأت محكمة االحتالل "المركزية" في القدس، األربعاء، البت في قضية تهجير عائالت من : القدس
وكانت المحكمة المذكورة عقدت  حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

وقال  حي بطن الهوى في سلوان. في 86شقق سكنية من أصل  6الجلسة للنظر في قرارات تهجير 
رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب، إن 
االحداث التي جرت في حي الشيخ جراح، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح 

ا أن المتضامنين وأضاف أن قرار إخالء المنازل هو قرار سياسي وليس قضائي، مؤكد المستوطنين.
 سيبقون متواجدين في حي بطن الهوى لدعم صمود األهالي.

 26/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مواجهات بين الشبان الفلسطينيين واالحتالل في باب العامود  .28
د بالقدس اندلعت، مساء األربعاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة االحتالل في باب العامو 

وقالت وسائل إعالم فلسطينية، إن قوات االحتالل منعت الشبان الفلسطينيين من الجلوس  المحتلة.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين  على مدرجات باب العامود.

 خالل المواجهات التي اندلعت مساء األربعاء.
 26/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 ان فلسطينيان يواصالن إضرابهما عن الطعام رفضًا العتقالهماأسير  .29

عامًا(  28أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، األربعاء، أّن األسيرين، الغضنفر أبو عطوان ): رام هللا
عاًما( من بلدة  26من بلدة دورا غرب مدينة الخليل )جنوب الضفة الغربية المحتلة(، وخالد مخامرة )
 يطا قرب الخليل، يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلدارّي.

 26/5/2021، قدس برس
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 فورين بوليسي: جيل جديد من الشباب يعيد القضية الفلسطينية للصدارة .30
خط ( إن جيال من النشطاء الشباب على جانبي الForeign Policyقالت مجلة فورين بوليسي )

 األخضر بات اآلن يحمل راية الدفاع عن القضية الفلسطينية بعد أن تخلت عنها القيادة الفلسطينية.
ورأت المجلة في تقرير أعدته الصحفية داليا حتوقة، أن السلطة الفلسطينية غابت عن المشهد بشكل 

ا سوى يوما، ولم تفعل شيئً  11مخيف في وقت كانت فيه إسرائيل تقصف قطاع غزة على مدى 
إصدار بيانات إدانة شكلية لحملة القصف اإلسرائيلية التي تسببت في سقوط عدد مهول من القتلى 

وقالت إن قادة مدنيين على األرض، أغلبهم من الشباب الفلسطيني، ملؤوا الفراغ الذي خلفته  بالقطاع.
طينيين من قيادتهم كان قد وأشار التقرير إلى أن إحباط الفلس القيادة الفلسطينية التي فقدت البوصلة.

وصل إلى مستويات غير مسبوقة قبل األزمة الحالية بسبب غياب الديمقراطية في ظل سيطرة 
إسرائيل على شتى مناحي الحياة اليومية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النظام 

 االنتخابي.
ذ بجامعة كولومبيا، الذي قال إن "من وختمت المجلة تقريرها برأي راشد الخالدي، المؤرخ واألستا

ن "قيادة فلسطين اآلن هي  يّدعون أنهم قادة للشعب الفلسطيني فشلوا في وضع إستراتيجية وطنية" وا 
 المجتمع المدني الفلسطيني".

 26/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حملة اعتقاالت متواصلة للفلسطينيين في الداخل المحتل .31
سرائيلي حملة االعتقاالت بحق الفلسطينيين في مدن الداخل المحتل على تواصل قوات االحتالل اإل

خلفية األحداث األخيرة والغضب الشعبي نصرة للقدس وغزة. وبحسب اإلحصائيات فإن قوات 
شابًا  140شابا وشابة فلسطينية، من بينهم  250االحتالل اعتقلت خالل اليومين الماضيين أكثر من 

ية مشاركتهم في االحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة وتنديدا من اللد وحدها على خلف
 باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب.

 26/5/2021، فلسطين أون الين
 

 حولوه لبؤرة استيطانيةيمستوطنون يسرقون مبنى شرق بيت لحم و  .32

رق بيت لحم، وحولوه لبؤرة سرق مجموعة من المستوطنين، األربعاء، مبنى قديم في قرية الرشايدة ش
استيطانية. وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز الرشايدة أن مجموعة من المستوطنين استولوا 

متر مربع(. ولفت الرشايدة أن المبنى كان يستخدم سابقا  400على مبنى قديم بمساحة اجمالية تبلغ )
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وقام المستوطنين بتنظيفه ووصلة بالكهرباء مقرا لجيش البادية األردني، ويقع في منطقة رجم الناقة، 
 والمياه وتركيب إنارة وكشافات، باإلضافة إلى وضع أسرة للنوم. 

 26/5/2021، فلسطين أون الين
 

عمار غزة .33  توافق مصري ن أميركي على تثبيت التهدئة وا 
في  «تثبيت التهدئة»أكدت القاهرة وواشنطن، أمس، توافقهما على : محمد نبيل حلمي-القاهرة

واستقبل «. إطالق عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة تأسيسًا على المبادرة المصرية»فلسطين، و
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، وناقشا بحسب 

ورات مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السالم في أعقاب التط»بيان مصري، 
ثّمن الجهود المصرية الحثيثة في إطار التوصل إلى »ووفق البيان المصري، فإن بلينكن  «.األخيرة

وقف إطالق النار بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والعمل على تثبيته، وأشاد الرئيس )المصري( 
 «.بالدعم األميركي الكامل لجهود القاهرة

ت األحداث األخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري الستئناف تطورا»واعتبر الرئيس المصري، أن 
المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وبانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفين مجددًا 
إلى طاولة الحوار، مشددًا على حرص مصر على التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة في هذا 

 «.اإلطار
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 والسلطة الفلسطينية وحماس لمباحثات في القاهرة "إسرائيل"مصر تدعو قناة عبرية:  .34

دعت السلطات المصرية كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" إلى : محمود مجادلة
ة في عقد مباحثات في القاهرة، لضمان وقف إطالق نار طويل األمد بين فصائل المقاومة الفلسطيني

"(، مساء 11قطاع غزة وجيش االحتالل اإلسرائيلية؛ بحسب ما ذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 
وتهدف المحادثات إلى تعتزم السلطات المصرية تنظيمها، إلى بحث إمكانية  اليوم، األربعاء.

حركة "حماس" التوصل إلى تهدئة طويلة األمد في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة "تبادل أسرى" بين 
وذكرت القناة الرسمية اإلسرائيلية أن جنراال مصريا كان قد وصل إلى  وسلطات االحتالل اإلسرائيلي.

واشترطت  تل أبيب يوم الجمعة الماضي لبحث المبادرة المصرية وعرضها على الجانب اإلسرائيلي.
لة وليس بالتوازي"، باإلضافة إسرائيل استجابتها للمبادرة المصرية بـ"عقد المباحثات عبر قنوات منفص
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وبحسب  إلى "ربط التقدم بجهود إعمار غزة بقضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين في قطاع غزة".
 القناة، "لم يتم تحديد موعد لهذه المناقشات حتى هذه اآلن".

 26/5/2021، 48عرب 
 

 عبد هللا الثاني يحّلر من االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس .35
تقى العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، )األربعاء(، وزير الخارجية األميركي أنتوني ال عمان:
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي األردني أن الملك عبد هللا حذر خالل اللقاء من  بلينكن.

التهجير  استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية االستفزازية بالقدس والمسجد األقصى المبارك، ومحاوالت»
المتكررة وغير القانونية ألهالي عدد من أحياء القدس الشرقية، ال سيما حي الشيخ جّراح، التي قادت 

غياب الحل السياسي الذي يلبي الحقوق العادلة »وحذر الملك من أن  «.إلى التصعيد األخير
والقابلة للحياة، على والمشروعة لألشقاء الفلسطينيين، ويضمن إقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة 

، وعاصمتها القدس الشرقية، يدفع بالمنطقة نحو مزيد 1967خطوط الرابع من يونيو )حزيران( عام 
 «.من التوتر واالحتقان وعدم االستقرار

 26/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مليون دوالر دعما إلعمار غزة 500قطر تعلن عن تقديم  .36
مليون  500بن عبد الرحمن آل ثاني أن بالده ستقدم منحة بقيمة  أعلن وزير الخارجية القطري محمد

القرار  إن-تويترفي تغريدة على موقع -وقال وزير الخارجية القطري  دوالر دعما إلعادة إعمار غزة.
جاء بتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن بالده ستواصل دعم 

لحل العادل والدائم بإقامة دولتهم المستقلة، وفق مبادرة السالم العربية الفلسطينيين وصوال إلى ا
 ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 26/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "كان": اإلمارات تريد المساهمة بإعمار غزة دون تدخل حماس  .37
الخميس، عن أن  كشفت هيئة البث "كان" الرسمية اإلسرائيلية،: أحمد صقر -21عربي -غزة

اإلمارات تشترط من أجل المشاركة في إعمار قطاع غزة الذي دمره االحتالل اإلسرائيلي عدم تدخل 
وأفادت "كان"، بأن "مسؤولين أمريكيين توجهوا خالل األيام األخيرة إلى اإلمارات،  حركة "حماس". 

مريكا مفادها؛ أن أبو ظبي كي تنضم لجهود إعادة إعمار غزة، لكن اإلمارات نقلت رسالة واضحة أل
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مستعدة لتوفير الدعم اإلنساني المباشر لغزة، لكنها لن تمول أية آلية من هذا القبيل يكون لحماس 
 دور فيها". 

 ونوهت القناة، إلى أن "اإلمارات أوضحت أن مصر بالنسبة لهم هي التي ستركز الجهود". 
 ولم يصدر تعليق إماراتي رسمي على هذه األنباء.

 27/5/2021، "21قع "عربي مو 
 

 قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزة .38
أعلنت مصادر فلسطينية، )األربعاء(، عن وصول قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى غزة إثر  غزة:

وأفادت المصادر بتوافد قوافل  موجة التوتر األخيرة مع إسرائيل، وفقًا لوكالة األنباء األلمانية.
 .المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر المساعدات من

 26/5/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 الشمال السوري: مهرجانات مؤيدة لغزة والقدس في إدلب بمشاركة فلسطينية .39
وائل عصام: حظيت األحداث الفلسطينية باهتمام شعبي واضح على مستوى  –إدلب  –أنطاكيا 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفي هذا اإلطار، نظمت بلدة حَزانو في ريف إدلب، ادلب و 

مهرجانًا خطابيًا نصرة للمسجد األقصى المبارك ومدينة القدس، شارك فيه حشد غفير من السوريين 
دة ورفع المشاركون في الفعالية، األعالم الفلسطينية والفتات مؤي والفلسطينيين في الشمال السوري.

للمقاومة الفلسطينية، ورددوا هتافات ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة، والمجازر بحق األطفال 
والمدنيين االبرياء، وطالبوا بوقف العدوان اإلسرائيلي. وندد مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل 

امنهم مع السورية في إدلب بجرائم االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، معربين عن تض
الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وممارسات وحشية من قبل سلطات االحتالل، 

 حتى تحقيق النصر ونيل كامل حقوقه.
 26/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مظاهرة في إسطنبول تنديدا باعتداءات االحتالل اإلسرائيلي .40

مساء الثالثاء في إسطنبول احتجاًجا على  األناضول: تظاهر أعضاء منتدى التضامن مع فلسطين،
االعتداءات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتجمع المتظاهرون في منطقة "كاغط هانة" حاملين أعالم 
تركيا وفلسطين ومرديين هتافات مناهضة إلسرائيل. وفي كلمة باسم المتظاهرين، قال عضو المنتدى 
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عاًما.  73والخطر بسبب "االحتالل الصهيوني" لها منذ جهاد آيدن، إن القدس قابعة تحت التهديد 
 وأشار إلى محاوالت المتطرفين اليهود اقتحام المسجد األقصى بغطاء من قوات األمن اإلسرائيلية.

 26/5/2021، فلسطين أون الين
 

 الجدد في الخليج لحل األزمة بفلسطين "إسرائيل"باحثة أمريكية: لم يكن هناك أي دور لشركاء  .41
قالت الباحثة األمريكية كريستين سميث ديوان إن التصعيد األخير في ”: القدس العربي“ -نطنواش

العنف اإلسرائيلي الفلسطيني بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية كان بمثابة 
ات لم يكن اختبار مبكر غير مرحب به لشركاء إسرائيل الخليجيين الجدد، مشيرة إلى أن قطع العالق

خيارًا للبحرين أو اإلمارات، ولكن األزمة كشفت الحقائق الصعبة وزادت من التكاليف السياسية في 
وأكدت سميث ديوان في مقال نشره  موقع معهد دول الخليج العربي في  الداخل وفي المنطقة.

 سيما في مدينة واشنطن أن األزمة كشفت اواًل عجز هذه الدول عن كبح جماح التوسع اإلسرائيلي، ال
القدس ذات الصدى الديني والسياسي، كما أشارت إلى أن األزمة عملت على إعادة إحياء التضامن 
العربي واإلسالمي وعملت على تأخير مشروع إعادة تركيز الهوية السياسية على القومية والتفاعل 

كز على اإلنصاف والعدالة بين األديان، كما قدمت نشاطًا جديدًا على وسائل التواصل االجتماعي ير 
االجتماعية، والذي يتردد صداه لدى الشباب، مما قد يؤدي  إلى تفاقم التوترات مع الناس في 

 اإلمارات العربية المتحدة.
 26/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 لوقف انتهاكاتها "إسرائيل"البرلمان العربي يواصل العمل للضغط على  .42

ن العربي عادل العسومي، أن البرلمان في حالة عمل متواصل مع األطراف أكد رئيس البرلما: رام هللا
” من القاهرة“وقال العسومي في حديث لبرنامج  كافة، من أجل ضمان عدم تكرار العدوان اإلسرائيلي.

عبر تلفزيون فلسطين، إن هناك الكثير من األعمال التي يجب القيام بها بعد أن توقف العدوان على 
لى رأسها مواجهة ومنع أي تصعيد إسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة جميعها، قطاع غزة وع

عادة ما تم تدميره في قطاع غزة، بالتعاون المستمر بين كافة  وتحصين وحماية الفلسطينيين، وا 
 األطراف العربية.

 26/5/2021، القدس، القدس
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 تصورا أو مبادرة سالم الشرق األوسطلك تال تم أمريكية إدارة: إدارة بايدن أول كييسفير أمر  .43

عشية سفر وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن لجولته الشرق : محمد المنشاوي -واشنطن 
أوسطية؛ أصدر الرئيس جو بايدن بيانا حول الزيارة وأهدافها، ولم يشر البيان إلى نية اإلدارة تقديم 

بايدن أن مهمة بلينكن تتمثل في "متابعة واعتبر  أي مبادرة أو تصور لسالم الشرق األوسط.
دبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة من أجل تحقيق وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس"، كما تضمن 

 تأكيدا على التزام إدارة بايدن "الصارم بأمن إسرائيل".
شنر لسالم واعتبر سفير أميركي متقاعد أن موقف إدارة بايدن ال يختلف كثيرا "عن تصور جاريد كو 

الشرق األوسط من خالل اختصار القضية في نزاع عقاري وظروف إنسانية يمكن تحسينها 
في تعليق للجزيرة نت إلى "أنها المرة  -الذي لم يرغب بذكر اسمه-وأشار السفير  للفلسطينيين".

 األولى التي ال تملك فيها إدارة جديدة تصورا أو مبادرة لسالم الشرق األوسط".
الخبيرة بمعهد الشرق األوسط بواشنطن في مشاركة لها مع موقع المعهد -راندا سليم واعتبرت 
أن على المتابعين "عدم القفز على هدف رحلة السيد بلينكن الحالية للشرق األوسط،  -اإللكتروني

حيث إنها تتعلق بتهيئة الظروف على األرض للحفاظ على وقف إطالق النار من خالل المساعدة 
والتواصل السياسي المحدود مع جميع األطراف المتعارضة بما في ذلك السلطة الفلسطينية  اإلنمائية

وال يتعلق باالنخراط في دفعة أخرى بقيادة الواليات المتحدة إلحياء عملية السالم البائدة بين الحكومة 
 اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية".

 26/05/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ينفلسطينيللمليون دوالر من الدعم العاجل  360ن تعتزم تقديم أكثر من بلينكن: واشنط .44
األناضول: أعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، األربعاء، تقديم واشنطن دعما  – إسطنبول

 مليون دوالر. 360للشعب الفلسطيني بأكثر من ” عاجال“
مليون دوالر من الدعم العاجل  360ثر من واشنطن تعتزم تقديم أك“وقال بلينكن، في تغريدة، إن 

ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي إلتاحة المزيد من “وأكد أن بالده  ”.للشعب الفلسطيني
 للفلسطينيين.” المساعدات للجهود اإلنسانية واإلنمائية

له  وفي تغريدة ثانية، توجه بلينكن بالشكر إلى الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على استضافتهم
شكرا لإلسرائيليين “وقال بلينكن:  خالل زيارته رام هللا والقدس لبحث تثبيت الهدنة بين الجانبين.

 ”.والفلسطينيين على استضافتهم لي، ومناقشاتنا البناءة
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الدبلوماسية األمريكية المكثفة تستمر في بناء مستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون “وأضاف أن 
 ”.اوية من األمن والحرية واالزدهار والديمقراطيةواإلسرائيليون بمعايير متس

 26/05/2021القدس العربي، لندن، 
 

 نعمل مع مصر ليعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون في سالم: بلينكن يلتقي السيسي .45
وزير الخارجية األمريكي  ، أن)أ ف ب(وعن  القاهرة، من 26/5/2021القدس العربي، لندن، ذكرت 

ع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي األربعاء فور وصوله إلى القاهرة التي أنتوني بلينكن اجتم
 لعبت دورا رئيسيا في التوصل إلى وقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يأمل في تثبيته.
 استغرق االجتماع قرابة ساعة ونصف الساعة وحضره وزير الخارجية المصري سامح شكري وعباس

 .س المخابرات العامةكامل رئي
وزير الخارجية األميركي أنتوني  من القاهرة، أن، 26/5/2021، الشرق األوسط، لندنوجاء في 

بلينكن، قال في كلمة خالل زيارة للقاهرة، يوم )األربعاء(، إن الواليات المتحدة ومصر تعمالن معًا 
 لألنباء.« رويترز»، وفقًا لوكالة من أجل السماح لإلسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سالم وأمن

وأضاف بلينكن، خالل مناسبة في السفارة األميركية في القاهرة، أن مصر شريك حقيقي وفعال في 
 التعامل مع العنف في اآلونة األخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

 
 مليون دوالر إلعادة إعمار غزّة 18.6األمم المّتحدة ُتخّصص  .46

مليون دوالر إلى  4.5ك، المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، إضافة أّكد ستيفان دوجاري
مليون دوالر المخّصصة ُمسبًقا إلعادة إعمار قطاع غّزة، والذي يأتي من األموال المجمعة  14.1الـ

المركزية لألراضي الفلسطينية المحتلة. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية اليوم األربعاء: المبلغ 
مليون دوالر، مشيًرا إلى أنه من المتوقع إصدار نداء  18.6الي من األموال التي صرفناها هو اإلجم

عاجل مشترك بين الوكاالت األسبوع المقبل لألراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثالثة أشهر. كما لفت 
عدات لغزة في المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة أّن هناك دواًل أخرى قّدمت أو ستقّدم مسا

 مقّدمتها مصر وقطر واإلمارات.
 26/05/2021، فلسطين أون الين
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 قرار أيرلندي مرتقب ضد االحتالل قد يصل لعقوبات وطرد السفير .47
: أيدت الحكومة األيرلندية، الثالثاء، اقتراحا برلمانيا يدين الضم الفعلي لألراضي 21عربي -لندن

إلسرائيلية فيما قالت إنه أول استخدام لهذه العبارة من جانب الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل ا
وأيد وزير الخارجية األيرلندي  إحدى حكومات االتحاد األوروبي فيما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي.

سايمون كوفيني، الذي مثل أيرلندا في مجلس األمن الدولي في المناقشات بشأن االحتالل في 
، االقتراح وندد بما وصفه بمعاملة إسرائيل غير العادلة بوضوح للشعب األسابيع القليلة الماضية

لكنه أصر أيضا على إضافة التنديد بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس  الفلسطيني.
 على االحتالل قبل أن يوافق على دعم الحكومة للمقترح، الذي قدمه حزب شين فين المعارض.

: "حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني وطبيعته وأضاف كوفيني أمام البرلمان
االستراتيجية والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما 

ومضى يقول: "هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو في رأيي  يحدث بالفعل على األرض... إنه ضم فعلي".
أول دولة في االتحاد األوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير  هذا المجلس، باستخفاف. نحن

ورفض شين فين دعم التعديل الحكومي الذي  الذي يساورنا بشأن نية اإلجراءات وبالطبع تأثيرها".
وفي حالة إقرار االقتراح، سيتطلب التعديل من الحكومة طرد السفير  يدين هجمات حماس.

 عقوبات اقتصادية وسياسية وثقافية ضدها. اإلسرائيلي في أيرلندا وفرض
 26/5/2021، 21عربيموقع 

 
 يركل تتفق مع السيسي على ضرورة استمرار وقف النار في غزة م .48

قال متحدث باسم الحكومة األلمانية، )األربعاء(، إن المستشارة : «الشرق األوسط أونالين» - برلين
يديو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على األلمانية أنجيال ميركل اتفقت في اتصال عبر الف

السعي من أجل »ضرورة استمرار وقف إطالق النار في قطاع غزة. وأضاف أنهما اتفقا أيضًا على 
 لألنباء.« رويترز»، حسب ما نقلته وكالة «استئناف المفاوضات السياسية

 26/05/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 غزةبأمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب  "ائيلإسر "مكتب محاماة بلجيكي يقاضي  .49
رفع مكتب محاماة في بروكسل مساء يوم األربعاء دعوى قضائية على إسرائيل أمام "الجزيرة": 

المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الجرب واعتداءات 
 ر مادية جسيمة خالل الحرب األخيرة على غزة.تسببت في خسائر بشرية وأضرا
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وجاء في عريضة الدعوى التي حصلت الجزيرة على نسخة منها، أن إسرائيل ارتكبت ما بين الثالث 
من مايو/أيار الماضي والحادي عشر منه جرائم القتل والتعذيب والمالحقة والقتل العمد والمس 

عريضة اتهامات إلسرائيل بإلحاق األضرار كما تضمنت ال بالسالمة الجسدية للفلسطينيين.
 بالممتلكات من دون مبرر، واالعتداء على المدنيين والمنشآت واألمالك ذات الصبغة المدنية.

وجاء رفع هذه الدعوى القضائية بعد توصل مكتب المحاماة بتفويض قضائي من عائالت في منطقة 
المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق اإلنسان  الشيخ زايد في بيت الهيا بغزة بمتابعة إسرائيل أمام

غارة على منطقة  120وأكد فريق المحاماة أن قوات االحتالل نفذت  التابعة لمنظمة األمم المتحدة.
 صاروخا على مبان سكنية أدت إلى مقتل أسرة بكامل. 30الشيخ زايد وأطلقت 

 26/05/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلجرامية  "إسرائيل"على سياسة  آخر مثال "بطن الهوى"الء القسري في اإلخ": العفو الدولية" .50
قالت منظمة العفو الدولية إن اإلخالء القسري لألسر في منطقة بطن الهوى، مثال آخر ": الجزيرة"

 على سياسة إسرائيل اإلجرامية للتهجير القسري للفلسطينيين.
را عن خطط اإلخالء القسري في بطن الهوى في وطالبت المنظمة السلطات اإلسرائيلية بالتوقف فو 

وأكدت أن عمليات اإلخالء تشكل انتهاكا  سلوان وأي مناطق أخرى في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 للحظر الوارد في القانون اإلنساني الدولي على التهجير القسري وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ية والمجتمع الدولي المسؤولية لمنع إسرائيل من االستمرار وحملت المنظمة الواليات المتحدة األميرك
 في سياساتها الخاصة بالتهجير القسري ونزع الملكية.

 26/05/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اتحاد رئاسة "أونروا" بعمان وغزة يطالب ماتياس باالعتلار ثم االستقالة  .51
ئين )األونروا( في )عمان( و)غزة(، مساء طالب اتحاد الرئاسة العامة في وكالة غوث وتشغيل الالج

اليوم األربعاء، مدير عمليات وكالة الغوث الدولية "أونروا" ماتياس شمالي، باالعتذار الرسمي للشعب 
الفلسطيني أواًل، ثم تقديمه االستقالة، على خلفية تصريحاته التي وصفها بـ"الصادمة وغير الحيادية 

 ".بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وأكد في بيانه الصحفي، على أن تصريحات شمالي قد أساءت ألكبر منظمة تابعة لألمم المتحدة أال 
وهي "أونروا" والتي بدورها تمتعت بالحيادية في عملها على مدار أكثر من سبعة عقود في خدمة 

غاثة الالجئين الفلسطينيين.  وا 
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عن الحيادية وهي بمثابة جريمة بحق  وأشار إلى أن تصريحات شمالي تعتبر تضليلية تجرد فيها
الشعب الفلسطيني، تتنافى مع كافة مواقف المنظمات األممية التي أدانت العدوان اإلسرائيلي األخير 

 على الشعب الفلسطيني، واعتبرت ما جرى في قطاع غزة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وكالة غوث وتشغيل الالجئين وقال في بيانه: "هنا نذكر السيد شمالي بأنه مدير عمليات 

الفلسطينيين في غزة، وظيفته األساسية هي حماية وتشغيل وا غاثة الالجئين، وليس تبرير العدوان 
 عليهم بقتل أطفالهم وهدم منازلهم". 

 26/05/2021، فلسطين أون الين
 

  "يةالمعادية للسام": منظمات يهودية تنسق مع البيت األبيض بعد تصاعد الهجمات "أكسيوس" .52
يدعو البيت األبيض إلى عقد اجتماع آخر يوم األربعاء، وهو الثاني خالل األسبوع بين مسؤولي 
اإلدارة وجماعات الدفاع اليهودية، وسط ضغوط للرد بقوة أكبر بعد تصاعد الهجمات المعادية 

 للسامية بأميركا.
ع االفتراضي المقرر إن هذا االجتما –في تقرير له-( األميركي AXIOSوقال موقع "أكسيوس" )

عقده اليوم يأتي بعد جلسة أول أمس االثنين مع ممثلين من داخل البيت األبيض وأطراف أخرى من 
 اإلدارة بعد االنتقادات لبطء االستجابة األولية.

مقابلَة ممثلين عن وزارة العدل، بما في  -شاركت في الجلسة األولى-منظمات يهودية  5وطالب قادة 
 قيقات الفدرالي.ذلك مكتب التح

ويطالب المدافعون بالمزيد من تمويل المنح لتعزيز األمن حول المعابد اليهودية ودور العبادة األخرى 
كما أنهم يضغطون على اإلدارة لشغل منصبين لمكافحة معاداة السامية،  أو المنظمات غير الربحية.

 زة، وفق تقرير الموقع.بعد تصاعد الهجمات والتهديدات في أعقاب العنف في إسرائيل وغ
ويشمل ذلك إعادة اتصال البيت األبيض بالجالية اليهودية وتعيين مبعوث خاص بوزارة الخارجية 
لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، وهي وظيفة تتطلب للمرة األولى تأكيد مجلس الشيوخ ألنها ُرفعت 

سياسة العامة في االتحاد األرثوذكسي وهو المدير التنفيذي لل-وقال ناثان ديامينت  إلى رتبة سفير.
"إنهم يناقشون معنا  -الذي يعد من أكبر المنظمات اليهودية في أميركا، وقد شارك في المناقشات

 اإلجراءات الملموسة من قبل وكاالت السلطة التنفيذية لوقف وردع هذه الهجمات المعادية للسامية".
 26/05/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 بايدن أثبت دون ضجيج أن لنا صديقا في البيت األبيض  "يديعوت": .53
سلطت صحيفة عبرية الضوء على األسباب التي تقف خلف سلوك : أحمد صقر -21عربي -غزة

الرئيس األمريكي جو بايدن "السخي والمتسامح" مع االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوان األخير الذي 
ئات من األطفال والنساء ودمر المئات من البيوت على يوما، وقتل فيه الم 11استمر على قطاع غزة 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في مقال لمعلقها العسكري أليكس فيشمان، أن  رأس ساكنيها.
، سيوقع مجددا، وكل العقوبات 2018"الكل على ثقة، أن االتفاق النووي مع إيران الذي ألغي في 

هي المطالب اإلسرائيلية المتعلقة بمنظومة إنتاج صواريخ المركزية على إيران سترفع، تماما مثلما 
 أرض" اإليرانية، لن تكون جزءا من هذه الصفقة".-"أرض

ونبهت الصحيفة إلى أنه "عندما سيوقع االتفاق، قد يسمع انتقاد إسرائيلي، ولكنه سيقال بنبرات 
مة رئيس حكومة منخفضة ومؤدبة، وبالتأكيد ليس بنبرات حماسية على نمط بلفور )مقر إقا

يوما من العدوان في غزة، نجح الثعلب القديم الذي يجلس اليوم في البيت  11االحتالل(، ففي الـ 
 األبيض )جو بايدن( بإقناع إسرائيل، أن لديها صديقا حقيقيا في واشنطن".

يلية لقب وتابعت: "سبع مكالمات هاتفية أجراها بايدن مع نتنياهو، منحته في القيادة األمنية اإلسرائ
اإلنسان، وتحدث الجميع هناك )في إسرائيل( عن السلوك السخي والمتسامح للرئيس، يا له من 

 إحباط، ففي مثل هذا الوضع ليس ثمة من نهاجمه في موضوع االتفاق النووي".
ونوهت "يديعوت" إلى أن "بايدن امتلك كل األسباب كي ينقلب علينا، فهو لم يفكر أبدا من االقتراب 

الفلسطينية في السنة القريبة القادمة، ولكنه أفرغ جدول أعماله في  -ألزمة اإلسرائيلية من ا
األسبوعين األخيرين كي يعنى بالمواجهة العسكرية في غزة، وكل هذا يحصل كي يتاح إلسرائيل 

 تنفيذ خطوات عسكرية وبعد ذلك الوصول إلى تهدئة، قبل أن تخرج األزمة عن السيطرة".
فة إلى أن "اإلدارة األمريكية توصلت إلى االستنتاج، أن على تل أبيب وواشنطن ولفتت الصحي

االستثمار في تعزيز السلطة الفلسطينية"، مؤكدة أن سعي االحتالل إلى استغالل فصل غزة عن 
 الضفة وتعزيز ذلك، "أنبت ثمارا فجة".

رام هللا، أما اليوم،  وتابعت: "كانت هذه سياسة عفنة، كادت تؤدي لصعود حماس إلى الحكم في
بهدوء، بحث أمريكي، ودون أن تنطلق من بلفور )مقر إقامة رئيس حكومة االحتالل( تغريدة، يتغير 

 المفهوم".
 26/5/2021، 21عربيموقع 

 
 



 
 
 
 

 

 34 ص             5542 العدد:             5/27/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 حل الدولة الواحدة خطر على يهود أمريكا والحزب الديمقراطي: "نيويورك تايمز" .54
ي، توماس فريدمان، إن حل الدولة الواحدة ليس خطرا قال الكاتب األمريك: باسل درويش -21عربي

على إسرائيل والفلسطينيين، ولكنه خطر على أمريكا، وكفيل بتدمير الحزب الديمقراطي والمجتمع 
"، أن 21عربيوأضاف فريدمان في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، ترجمته " اليهودي بشكل عام.

يوما بين  11لتورط في النزاع، إال أن الحرب التي استمرت الرئيس األمريكي جوزيف بايدن ال يريد ا
إسرائيل وحماس أكدت بوضوح على أهمية حل الدولتين؛ ألن البديل عنه سيكون أسوأ، فالنتيجة 
النهائية هي دولة واحدة تقوم فيها غالبية إسرائيلية" يتمثل في كيان مشابه لنظام الفصل العنصري 

 )األبارتيد(.
الديمقراطي سيتشرذم، فهناك كورس متزايد من الديمقراطيين التقدميين الذين وقال إن الحزب 

يصورون معاملة الجيش اإلسرائيلي للفلسطينيين بطريقة مشابهة لمعاملة شرطة مينيابوليس للسود أو 
معاملة القوى االستعمارية، سيواصل التأكيد على إبعاد الواليات المتحدة عن إسرائيل، وربما الدفع 

 صفقات السالح إلى إسرائيل. لوقف
وعبر فريدمان عن أمله في "إيصال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى قادة إسرائيل وفلسطين أن 
اإلدارة األمريكية من اليوم وصاعدا ستتعامل مع السلطة الوطنية في الضفة الغربية كقيادة لدولة 

 حترم مظاهر قلق الطرفين".فلسطينية، في طور النشوء والتركيز على حل الدولتين، وت
ويرى أن البداية ستكون من خالل فتح بعثة دبلوماسية أمريكية قرب رام هللا، ودعوة السلطة الوطنية 

ومن خالل فتح بعثة دبلوماسية في رام هللا وليس القدس،  إلرسال وفدها إلى بعثتها في واشنطن. 
طينية الناشئة. أما األمر الثاني، فيجب يكون بايدن قد ألغى خطط ترامب، وأكد على الدولة الفلس

من الضفة الغربية  %30على بايدن بدء مفاوضات سالم بناء على خطة ترامب التي اقترحت منح 
 للفلسطينيين، وبناء عاصمة للسلطة خارج القدس، حسب فريدمان. %70إلسرائيل و

ر التوصل لحل الدولتين ولكن طالما ظل نتنياهو وعباس ممثلين للكيانين، يرى فريدمان أن منظو 
 سيظل بعيدا.  

 27/5/2021، 21عربيموقع 

 
 تعتلر عن أي إهانة غير مقصودة "غوغل"بعد اتهام محرك بحثها باالنحياز ضد الفلسطينيين..  .55

أثار محرك البحث "غوغل" جدال واسعا وانتقادات حادة على مواقع التواصل االجتماعي، وكاالت: 
لسطينية باإلرهاب، وتلقت وكالة سند بشبكة الجزيرة ردا من غوغل بهذا بسبب تعمده ربط الكوفية الف

 الخصوص عبرت فيه الشركة عن اعتذارها عن أي إساءة أو إهانة غير مقصودة.
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 what doوالحظ مستخدمو غوغل منذ أيام عند البحث عن إجابة لسؤال باللغة اإلنجليزية )?

terrorists wear on their head ماذا يرتدي اإلرهابيون على رؤوسهم؟"، تتصّدر ( والذي يعني"
مواضيع عن الكوفية الفلسطينية نتائج اإلجابات، وهو ما أثار غضب نشطاء فلسطينيين وعرب، 

 معتبرين هذا األمر يغّيب الحقائق ويطمس األصوات ويشوه الصورة الفلسطينية.
هور الكوفية في المرتبة األولى وتواصلت "وكالة سند" مع غوغل يوم االثنين الماضي، بشأن سبب ظ

عند البحث عن سؤال "ماذا يرتدي اإلرهابيون على رؤوسهم؟"، وتلقت اليوم األربعاء رسالة عبر 
البريد االلكتروني تعتذر فيها شركة غوغل عن أي إساءة أو إهانة غير مقصودة، وذلك بعدما أثار 

البريد لوكالة سند للتحقق اإلخباري وقالت غوغل في رسالتها عبر  موقفها سخط النشطاء العرب.
نعتذر عن أي إساءة أو إهانة ناتجة عن اإليحاء غير المقصود، إّن المقتطفات ”بشبكة الجزيرة 

(snippets التي تظهر على صفحات بحث غوغل هي مقتطفات تم إنشاؤها تلقائًيا من مراجع على )
 لمطلوبة بطريقة أسرع".الويب بهدف مساعدة األشخاص على الوصول إلى المعلومات ا

 26/05/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مليار دوالر 1.2بقيمة  "إسرائيل"صفقة جديدة مع  " توقعانأمازون"و "غوغل" .56
وغوغل صفقة  -(AWSمن خالل ذراعها أمازون "ويب سيرفيسيز" )-وّقعت شركة أمازون وكاالت: 

(، تقديم Nimbusشروع، المسمى "نيمبوس" )وسيشهد الم مليار دوالر. 1.2مشروع مع إسرائيل بقيمة 
 الشركتين األميركيتين خدمات سحابية للقطاع العام اإلسرائيلي والجيش اإلسرائيلي.

وجاءت االتفاقية، التي تم تأكيدها في أبريل/نيسان ولكن جرى توقيعها يوم االثنين فقط، بعد أيام فقط 
وة الرئيس التنفيذي ساندرا بيتشاي إلنهاء من قيام مجموعة من الموظفين اليهود في غوغل، بدع
وتأتي التطورات داخل غوغل جنًبا إلى جنب  العقود التجارية التي تنتهك حقوق اإلنسان للفلسطينيين.

مع جهود مماثلة في شركة آبل، حيث حث حوالي ألف شخص الرئيس التنفيذي تيم كوك على 
 إصدار بيان لدعم الحقوق الفلسطينية.

 26/05/2021، الدوحةالجزيرة نت، 
 

 مظاهرة تضامنية مع فلسطين في مدينة ناشفيل األمريكية .57
تظاهر المئات من سكان والية تينيسي في شوارع  :رائد صالحة، ”القدس العربي“ - ناشفيل )تينيسي(

 وسط مدينة ناشفيل لدعم فلسطين واالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.
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 ”.سنضحى بدمائنا وأرواحنا من أجل فلسطين“على األقل من المتظاهرين بالعربية  800وهتف 
 وكانت هذه المظاهرة الثانية من نوعها في ناشفيل خالل أسبوع للتضامن مع فلسطين.

 26/05/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "حدعوة للسال": مدير مدرسة بريطانية يعتلر لوصفه العلم الفلسطيني ب نه "التايمز" .58
تقريرا لمراسلة الشؤون الدينية كايا ” التايمز“إبراهيم درويش: نشرت صحيفة ، ”القدس العربي“ -لندن

بيرجيس قالت فيه إن مدير مدرسة في ليدز اعتذر لمحتجة متضامنة مع القضية الفلسطينية رفعت 
 ”.دعوة للسالح”و” مهدد للطالب ومخيف لهم“العلم الفلسطيني ووصفه بأنه 

سجيل تم توزيعه بشكل واسع على منصات التواصل اإلجتماعي قال مايك روبر، مدير وبحسب ت
عندما شاهدوا العلم ” شعروا بالتهديد وعدم األمان“مدرسة أليرتون غرينغ  في ليدز إن بعض الناس 

”. رسالة لدعم معاداة السامية“أو ” دعوة لحمل السالح“الفلسطيني الذي نظر إليه البعض بأنه 
 ”.لم يكن األمر كهذا في المقام األول“وأضاف 

ولكنهم قبلوا اعتذاره للتعليقات ” الساذجة“وعبر آباء التالميذ عن قلقهم وصدمتهم من تعليقات المدير 
  ”.إسالموفوبيا صارخة“التي وصفها المستخدمين لإلنترنت بأنها 

 26/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 من طعنات الخلفال خوف على غزة من المواجهة.. الخوف  .59
 فايز أبو شمالة د.

هزيمة وعليها شهود، هذا هو حال الجيش اإلسرائيلي الذي دس ذيله بين رجليه، وظل ينبح على 
بوابات غزة، دون أن يجرؤ على االقتراب منها، فكانت الهزيمة التي أكدت أن للعدو اإلسرائيلي أنيابًا 

آلمنين، ولكنها تتكسر لو اقتربت من حدود تقضم لحم المواطنين، وتدمر المساكن على رؤوس ا
 المقاومين.

العدو اإلسرائيلي لن يكتفي بالنباح خلف بوابات غزة، ولن يقبل بالهزيمة التي أخافت اإلسرائيليين، 
وخطفت منهم األمن كما قال رئيس الوزراء السابق إيهود أولموت، العدو اإلسرائيلي سيبتدع البدائل 

ع المكمل للصواريخ والقذائف، وسيفتش عن المتمم لفعل للطائرات والبوارج، للحرب المباشرة، وسيبتد
وال يتحقق ذلك إال من خالل تشديد الحصار على غزة، في خطوة أولى تهدف إلى امتصاص 
غضب الشارع اإلسرائيلي، الذي اكتشف الحقيقة، وعبر عنها من خالل استطالعات الرأي التي 

من اإلسرائيليين يظنون أن ال منتصر في الحرب، وقد  %54تقول: إن  العبرية، التي 13أجرتها قناة 
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فقط: إن الجيش  %24تعادلت المقاومة في غزة مع الجيش اإلسرائيلي وأجهزته األمنية، في حين قال 
أن الذي انتصر في المعركة األخيرة هم رجال المقاومة  %18قد انتصر على المقاومة، واعترف 

 الفلسطينية.
طالع الرأي هذه مفزعة للقيادة اإلسرائيلية التي تعودت أن تزف النصر لشعبها على طبق نتائج است

من اإلنجازات البائنة، وهذه الهزيمة أكبر محرض للقيادة اإلسرائيلية لتشديد الحصار على غزة، 
ومحاربتها بلقمة الخبز، والتضييق عليها من خالل المساعدات، حتى صارت اللغة السائدة لكل 

 تويات السياسية في )إسرائيل( على النحو التالي:المس
 ـ التضييق على الحاضنة الشعبية للمقاومة في غزة من خالل إغالق المعابر.1
 ـ عدم تحويل األموال القطرية باآللية السابقة، ألنها خدمت حماس، كما يزعمون.2
 ار غزة.ـ تقوية السلطة الفلسطينية، ومدها بكل مقومات السيطرة على آلية إعم3
 ـ تعزيز الفصل بين مقاومة غزة والقضية الفلسطينية، وذلك من خالل فتح بوابة المفاوضات.4
 .48ـ وأد أي محاولة تمرد أو انتفاضة سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو في فلسطين 5

لي، وأمام أمام هذا العدوان المتواصل من قبل العدو اإلسرائيلي، وأمام هذا التسلط، والصلف اإلسرائي
هزالة موقف السلطة الفلسطينية التي لم تعترض على التصريحات األمريكية التي وصفت المقاومة 
الفلسطينية باإلرهاب، وأمام لقاء قيادة السلطة مع أكثر من مسؤول دون التشاور مع تنظيمات غزة، 

ظيمات غزة على ودون مشاركتها، وأمام التحضير للقاء وزير الخارجية األمريكي دون إطالع تن
موضوعات اللقاء، ودون إشراكها في اللقاء، لكل ما سبق، ستجد المقاومة نفسها أمام الخيار الواحد 
والوحيد، وهو قلب الطاولة، وعدم الرضى بوقف إطالق ناٍر يمرر اإلمالءات اإلسرائيلية، فالعدو 

ق أهدافه من خالل التهدئة، الذي عجز عن تحقيق أهدافه في الميدان، من المذلة أن يسمح له بتحقي
لذلك ستجد المقاومة نفسها مجبرة على رفض الممارسات اإلسرائيلية، والتمرد على حالة الهدوء التي 

 يطالب بها الوسطاء.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن العدو اإلسرائيلي قد توجع من شعار المعركة "سيف القدس" بالقدر 

مقاومة، لذلك فالحذر يفرض على رجال المقاومة أال يحرفوا نفسه الذي توجع فيه من صواريخ ال
البوصلة، وأن تظل القدس عنوانًا ألي مواجهة قادمة، فالعدو حريص على أن تكون المساعدات وفك 
الحصار عن غزة عنوانًا للمواجهة القادمة، وهذا ما يجب أن يتنبه له رجال المقاومة، مع ضرورة 

الزمن الهادئ يصب في مصلحة حلف األعداء، الذي أربكهم التعاطف عدم االنتظار طوياًل، فمرور 
 الدولي الصاخب مع القضية الفلسطينية.

 26/5/2021فلسطين أون الين، 



 
 
 
 

 

 38 ص             5542 العدد:             5/27/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 
 حبا بن"حل الدولتين" أم خشيًة من "نصر حماس"؟ .60

 عريب الرنتاوي
الفلسطينية ويدور  لست متفائاًل بنتائج هذا الحراك السياسي والدبلوماسي الكثيف الذي يحيط بالقضية

حولها... لكن ال أحد لديه "ترف" الترفع عن االنخراط في هذه المساعي، على أن الحكمة، 
والمصلحة، تقتضيان توخي الحذر الشديد، مخافة أن تأتي نتائج هذا الحراك، بخالف المرامي 

 والتطلعات التي خرج الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه، من أجلها.
ذا الحراك حول محورين: األول؛ تثبيت وقف إطالق النار على جبهة غزة... والثاني؛ مبدئيًا، يدور ه

نزع فتيل انفجار القطاع، من خالل برامج للمساعدات اإلنسانية وا عادة اإلعمار... هذان الهدفان ال 
 يكاد يختلف عليهما أحد من الفلسطينيين.

أن أطرافه الدولية واإلقليمية، تريد لوقف  بيد أن المفارقة التي تصاحب هذا الحراك، وتتكشف عنه،
عادة اإلعمار أن يتم بمعزل عن حماس، وربما في مواجهتها، مقابل تعويم السلطة  إطالق النار وا 
وضخ مزيد من الدماء في عروقها الجافة... أي بمعنى آخر، أن الذين قدموا التضحيات، وخاضوا 

ميشهم ومعاقبتهم، في حين سيكافأ الذين طالما معارك المواجهة الصلبة مع االحتالل، سيجري ته
 تسببت لهم كلمة "مقاومة" و"انتفاضة" بحساسية بالغة.

المفارقة الثانية، أن الذين طالما رفضوا "نهج المفاوضات" و"اتفاقات أوسلو وما بعدها"، هم أنفسهم 
ضات الحياة"، في حين الذين خلقوا ظروفًا مواتية، من دون قصد طبعًا، لبعث روح جديدة في "المفاو 

يستشعر الذين قضوا أسوأ أحد عشر يومًا في حياتهم، بأن رهاناتهم عادت لالنتعاش مجددًا، وأن 
 الفرج جاءهم من حيث ال يحتسبون.

يفسر ما يجري بكثافة هذه األيام، ما سبق أن حّذر منه كثيرون: عملية إعادة إعمار غزة، لن تكون 
ة" باألهداف السياسية، وستتوالها أطراف عربية ودولية، مشهود لها إنسانية بحتة، بل ستكون "طافح

بالعداء لحماس و"اإلسالم السياسي" عمومًا، إذ يبدو أن ثمة قرارا "كبيرا" قد اتخذ، بعدم تمكين حماس 
سقاط هذه الثمار، بأي طريقة من الطرق، في جوف السلطة  من قطف ثمار "نصر فلسطين"، وا 

 الفلسطينية.
من مشكلة في ذلك، لو أن هذه السلطة، تمثل الجميع، وتعبر عن وحدة وطنية حقيقية، أو ليس ثمة 

أنها تنوي فعل ذلك... ليس ثمة من مشكلة في ذلك، لو أن هذه السلطة صدعت إلرادة الشعب 
الفلسطيني بالتجديد و"الدمقرطة" و"التشبيب"، عبر صناديق االقتراع... ليس ثمة من مشكلة في ذلك، 

هذه السلطة، جنحت إلدماج "قليل من المقاومة" في استراتيجية "المفاوضات والمزيد منها" التي  لو أن
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انتهجتها طوال أزيد من ربع قرن... لكن المشكلة تصبح تحديًا كبيرًا، في ضوء الحالة المزرية للنظام 
 السياسي الفلسطيني: ترهاًل وشيخوخة وفسادًا، انفرادًا وتفردًا.

ت، بدا أن حماس أعلنت "نصرها"، وأنها ستسعى في تثمير نتائجه، من خالل إعادة لبرهة من الوق
صياغة النظام الفلسطيني وفقًا لمعطيات مرحلة ما بعد "سيف القدس" وفقًا لما ألمح إسماعيل هنية 
إليه... لكن الصورة اليوم، تبدو مغايرة، فالعالم الذي غفل عن فلسطين وتجاهلها وأسقطها من 

 ، يهرع اليوم إلى رام هللا، مستنجدًا بعواصم عربية وحليفة، من أجل منع حصول ذلك.حساباته
حماس أرادت للمساعدات أن تمر عبر قنواتها، هكذا قال خالد مشعل... والسلطة تريد أن تكون رام 
هللا، طريق هذا المساعدات، إلى غزة.. يبدو أن مسألة المساعدات باتت عاماًل إضافيًا في تعميق 

فجوة الثقة" بين الجانبين، واستقرت في "قاموس االنقسام"... ولو أن الطرفين تحليا بحسن النوايا، "
واستلهما روح انتفاضة فلسطين وشعبها، ألمكن تشكيل "هيئة وطنية مستقلة" تعنى بملفي المساعدات 

عادة اإلعمار، لكن العقلية اإلقصائية، ما تزال سيدة الموقف، وأجواء "االنقضا ض" على نصر وا 
فلسطين، الذي هو بقدر كبير، نصر حماس، تطغى على ما عداها، وسط ضجيج يصم اآلذان، عن 
"حل الدولتين" الذي نعرف وتعرفون، أنه ليس سوى قنبلة دخانية، للتعمية على "الضم الواقعي" 

 الزحف االستيطاني.
 26/5/2021الدستور، عّمان، 

 
 مواد لتطوير صناعة الصواريخيوجد في غزة ما يكفي من الخبراء وال .61

 عاموس هرئيل
إنجازًا عملياتيًا مهمًا؛ العدد الكبير إلطالق « حماس»خالل جولة القتال األخيرة في غزة سجلت 

المهاجمة عن طريق « حماس»الصواريخ وقذائف الهاون على األراضي اإلسرائيلية. أما محاولة 
ق مفاجئة، على شاكلة المهاجمة بوساطة طائرات االنفاق ففشلت. وهكذا ايضا جهودها الستالل أورا

ولكن في «. الشاباك«مسيرة أو غواصات صغيرة مسيرة، تم إحباطها من قبل الجيش اإلسرائيلي و
مجال اإلطالق حدث هناك تطور ملحوظ. على الرغم من أن االطالق تسبب بخسائر صغيرة نسبيًا 

لقوة بين الطرفين. يحظى هذا االنجاز بتقدير غير إلسرائيل لكن يبدو أنه غّير بدرجة معينة ميزان ا
الجهاد »، وبدرجة معينة «حماس»قليل من جانب االشخاص المهنيين في إسرائيل. وقد نجحت 

ُصنع »، في تطوير صناعة عسكرية محلية مستقلة في القطاع تسمى في جهاز األمن «االسالمي
فيها مصر، بحّث من إسرائيل، الحدود حدث هذا بالضبط في السنوات التي أغلقت «. في فلسطين

 مع القطاع تقريبا بشكل كامل، وخفضت الى الحد االدنى نطاق تهريب السالح.
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 «ُصنع في فلسطين»
خالفًا للصورة السائدة في إسرائيل فان الحديث ال يدور عن وسائل بدائية، بل عن برنامج إنتاج 

، «هؤالء أعداء جديون جدا في غزة»اعية. منظم للسالح، جزء منه يتم إنتاجه في خطوط إنتاج صن
هذا ليس عدوا يمكن االستخفاف به. هم ال يقلون »قال آدم، الذي يعمل في هذا المجال منذ سنوات. 

 «.وفي حزب هللا ويعملون في ظروف أصعب بكثير إيرانفي جديتهم عمن يطورون السالح في 

حسب معطيات المتحدث بلسان الجيش،  يوما من ايام القتال ُأطلق نحو إسرائيل، 11خالل الـ 
صاروخ  3,400صاروخا، وهو ال يفرق في معطياته بين الصواريخ وبين قذائف الهاون. نحو  4,360

صاروخا انفجر أو سقط في أراضي  680في المئة( سقط في األراضي اإلسرائيلية، ونحو  78)
الى مدى  أطلقصاروخ  200الي في المئة سقطت في البحر. حو  6.5في المئة( ونحو  15.5القطاع )

 على غوش دان. أطلقصاروخا  120متوسط وبعيد. وحوالي 

كم، وهو  250الباقي ُأطلق نحو القدس ومناطق اخرى، منها العربة، التي ُأطلق نحوها صاروخ بمدى 
 350من  أكثرمواطنًا إسرائيليًا واجنبيًا وُأصيب  13المدى االقصى حتى اآلن. بسبب االطالق قتل 

صاروخ مضاد للدبابات على حدود القطاع. للمقارنة، في  إطالقخصا. ُقتل جندي واحد بسبب ش
صاروخ وقذيفة  4,600في الخمسين يوما من القتال تم إطالق  2014في « الجرف الصامد»عملية 

أضعاف ما كان  4.5صاروخ في اليوم بالمتوسط،  400في هذه المرة تقريبا « حماس»هاون. أطلقت 
 «.رف الصامدالج»في 

والتنظيمات الفلسطينية االخرى « حماس»قبل العملية االخيرة قدر جهاز االمن بأنه يوجد في حوزة 
كم. وعلى  50منها بمدى متوسط، وأكثر من  1,000ألف صاروخ، أكثر من  15في القطاع تقريبا 

في  60و صاروخ تم تدميرها في هجمات الجيش اإلسرائيلي فقد بقي لحماس نح 1,000فرض أن 
المئة من ترسانتها األصلية، ومن بينها مئات الصواريخ التي يمكنها اصابة مركز البالد. نطاقات 

، ولكن يبدو أنها فاجأت وسائل «الشاباك«االطالق على المركز لم تبتعد عن تقديرات االستخبارات و
 2012في « عمود السحاب»وعملية  2014في « الجرف الصامد»االعالم والجمهور. في عملية 

 فقط صواريخ قليلة نحو المركز. أطلقت
صاروخ في اقل  100من  أكثرعدة مرات ايضا في انتاج عروض هادفة؛ إطالق « حماس»نجحت 

من نصف ساعة على عسقالن ورشقات من عشرات الصواريخ على غوش دان. وقد كان لهذه 
القبة »ا أن إغراق بطاريات العروض هدف آخر اضافة الى فرض الذعر والخوف. الفلسطينيون قدرو 

بأهداف كثيرة سيصعب عليها اعتراضها جميعا وسيتمكن عدد من الصواريخ من اختراق « الحديدية
القبة »نظام الدفاع. احيانا نجح ذلك. في عسقالن ُقتل في رشقات كهذه امرأتان. ومع ذلك، 
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في المئة من الصواريخ  90يتم وصفها كنجاح عملياتي كبير حتى في هذه الجولة. نحو « الحديدية
التي تم اطالقها على مناطق مأهولة تم اعتراضها، وبذلك تم انقاذ حياة عشرات المواطنين 

 اإلسرائيليين.
 سالح كاسر التوازن

ُولدت صناعة السالح المحلية في القطاع في بداية سنوات االلفين عند اندالع االنتفاضة الثانية. في 
االول من انتاج محلي، سقط في سديروت. من تحت حدود « القسام»تم إطالق صاروخ  2001العام 

، 2005شبه جزيرة سيناء والقطاع ازدهر في حينه التهريب عبر االنفاق. بعد عملية االنفصال في 
. في إيران، حيث استند الى نظام التهريب المتشعب الذي أنشأته «حماس»تطور مشروع سالح 

كم، في مسار متشعب مر  75غزة، منها صاروخ فجر بمدى  اطاره تم تهريب صواريخ تقنية الى
دمر « عمود السحاب»في الطلعة االولى في عملية  2012عبر السودان، مصر، وسيناء. في العام 

 في القطاع.« فجر»سالح الجو معظم صواريخ 
ذي ، تم اغالق قناة التهريب بشكل كامل. االنقالب العسكري، ال2013بعد سنة على ذلك، في صيف 

نفذه عبد الفتاح السيسي، أصعد الى السلطة في القاهرة نظام فضل التعاون االمني مع إسرائيل على 
، المتماهية مع حركة االخوان المسلمين. وكبديل اضطروا في القطاع الى تعزيز «حماس»مساعدة 

 االنتاج المحلي.
 الحاجة أم االختراع

على إسرائيل كانت من انتاج  أطلقتواريخ التي في العملية االخيرة، االغلبية الساحقة من الص
 باألساسمحلي. وفقط عدد قليل يتكون من وسائل قتالية تقنية تم تهريبها الى غزة في السابق، 

 ملم. 107قذائف الهاون وصواريخ بمدى قصير، بقطر 
 امام« كاسر التوازن»االمكانية الكامنة للصواريخ كسالح أملت في أن يشكل « حماس»الحظت 

الجهد الكمي من »االول هو «. حماس»إسرائيل. في جهاز االمن يميزون بين جهدين رئيسيين لـ 
، انتاج المزيد من الصواريخ، عدد منها بمدى اطول بقليل أو أكثر فتكا بقليل. في «النوع نفسه

نتاج هذه الصواريخ انتقل الى مستوى  القطاع يوجد ما يكفي من المعرفة التكنولوجية من أجل ذلك، وا 
 عشرات تجارب االطالق خالل السنة من أجل فحص تقدم االنتاج.« حماس»صناعي. نفذت 

، سعت «حزب هللا»الجهد الثاني الذي ما زال يوجد في مرحلة التطوير يتعلق بمشروع الدقة. مثل 
الى تطوير وتركيب وسائل ستحسن من دقة الصواريخ التي توجد بحوزتها. تدرك « حماس»
يوجد للدقة اهمية استراتيجية. بوساطة السالح الدقيق يمكن ضرب مواقع حساسة في أنه « حماس»

إسرائيل مثل مطار بن غوريون وقواعد سالح الجو ومحطات الطاقة والموانئ. في الوقت نفسه تم 
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تطوير وسائل قتالية اخرى يمكن توجيهها من بعيد نحو اهدافها بشكل دقيق مثل الطائرات بدون 
تم اسقاط عدد منها من قبل الجيش اإلسرائيلي، وغواصات بدون مالحين، تم تفجيرها طيار، والتي 
 اثناء القتال.

في إسرائيل كانوا قلقين بشكل خاص من المجال الثاني. لذلك، تم توجيه عدد كبير من الهجمات 
فيها نحو مواقع وشبكات حواسيب ترتبط بتطوير السالح الدقيق. أيضا محاوالت االغتيال التي تم 

تفجير غرف قيادة وعمليات من الجو في داخل االنفاق وجهت ضد رؤساء نظام التطوير في 
اشخاص مركزيين في هذه المشاريع قتلوا في هذه الهجمات، من بينهم  10من  أكثر«. حماس»

بدأ بنشر صور للشهداء في العملية. من « حماس»جمال زبدة وجمعة طلحة. الذراع العسكرية لـ 
 سالح يسهل تشخيصهم، على األغلب هم ال يظهرون بالزي الرسمي وال يحملون السالح.يطورون ال

عدد من االشخاص الذين قادوا تطوير السالح هم اصحاب تأهيل رسمي، وقد حصلوا على شهادات 
في الطيران  الدكتوراهفي الهندسة التي درسوها في الخارج. زبدة كان حاصال على شهادة  الدكتوراه

أميركية. وليس بالصدفة أن خلفيته وخلفية طلحة تذكر بخلفية مهندسين آخرين مرتبطين من جامعة 
في ماليزيا « الموساد»، قتلوا في السنوات االخيرة في عمليات التصفية التي نسبت لـ «حماس»بـ 

 وفي تونس. هؤالء المهندسون، تم النشر، عملوا في تطوير الطائرات المسيرة والغواصات المسيرة.
، تجمعت ايضا مجموعة من اصحاب التجربة العملية. هؤالء هم األكاديميينافة الى المختصين اض

الذين لم يدرسوا في الجامعات في الخارج، لكنهم يعملون منذ عشرين سنة على « حماس»اعضاء 
التنظيمي. « دي.ان.ايه»تطورا. هذه الروح هي جزء مهم في الـ  أكثرتطوير سالح، تحول بالتدريج 

ل هؤالء كان هناك شخصان في السابق. االول يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في العام مث
 .2004، وعدنان الغول، أبو مشروع الصواريخ، الذي قتل في ظروف مشابهة في العام 1996

يساعدان من بعيد، « حزب هللا«تراكم جزء كبير من المعرفة التكنولوجية وتطور في القطاع. ايران و
القدرة على االرتجال على خلفية المواد الخام القليلة الموجودة، التي قام  باألساسك مجاالت، لكن هنا

والحرس « حزب هللا»فيها الخبراء من القطاع بتجاوز زمالئهم في المحور االيراني. اضافة الى ذلك، 
في محاولة الثوري االيراني يعتبرون غزة حقل تجارب كبيرا. الدروس التي يراكمها الفلسطينيون 

 مواجهة االنظمة الدفاعية والهجومية للجيش اإلسرائيلي تتم دراستها جيدا في طهران وبيروت.
بسبب االنفصال شبه المطلق عن العالم، يختلف السالح المحلي في غزة في طبيعته عن وسائل 

فيه وحدة القياس وفي الدول الغربية. في الوقت الذي تقاس  إيرانالقتال الموازية التي تم تطويرها في 
، فان قطر الصاروخ 16ملم لبندقية ام 5.56الدارجة لقطر السالح بشكل عام بالسم والملم مثل ذخيرة 
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من القطاع تقاس بالبوصة. السبب هو أن معظم الصواريخ صنع من انابيب تم تحويلها من مجال 
 البناء، وهناك وحدة القياس هي االنش.

 قدرة ارتجال مثيرة
ينيون جعل انتاجهم يظهر معياريًا بقدر االمكان. توجد للصواريخ ارقام متسلسلة. وتم يحاول الفلسط

ايضا وشعار تصميم غرافيكي محدد مع كتابة اسم النموذج على الصاروخ. قدرة غزة  ألواناختيار 
« حماس»على االرتجال تثير الدهشة احيانا في إسرائيل. بالنسبة لمحركات الغواصات استخدمت 

 دراجات بخارية مرت بعملية تحويل.محركات 
المدنية. مثال،  لألغراضفي عملية انتاج السالح استخدمت مواد كثيرة، في االصل كانت مخصصة 

الملح له دور في انتاج المواد المتفجرة. في إسرائيل يتابعون كمية الملح المستوردة للقطاع من أجل 
طلبات، التي تدل على استخدامات اخرى. في غير معقولة في ال« قفزات»التأكد من أنه ال توجد 

بأنهم استخرجوا قذائف « حماس»، السنة الماضية، تفاخر رجال «الجزيرة»التقرير الذي نشر في قناة 
من سفينة بريطانية قديمة غرقت امام شواطئ غزة في الحرب العالمية االولى من اجل استخدام 

 المواد المتفجرة في الصواريخ الجديدة.
في المئة من البضائع للقطاع تمر في المعابر من إسرائيل. جزء من البضائع يتم تحويلها  90نحو 

عسكرية. في حاالت اخرى تم تهريب بضائع اشتريت من شرقي القدس أو الضفة الغربية  ألغراض
عسكرية واضحة. من اجل التغلب على استخدام االنابيب للصواريخ  ألهدافمن اجل استخدامها 

يل ادخالها الى القطاع. في فرع البناء العالمي تم االنتقال في السنوات االخيرة الى منعت إسرائ
قبل سنة تقريبا أمرا يمنع  أصدر« المناطق»استخدام األنابيب البالستيكية. منسق اعمال الحكومة في 

ن انش الى القطاع. وفي جهاز االمن يعيدو  1.5ادخال االنابيب المعدنية التي يزيد قطرها على 
مجددا تحديد قائمة المواد ثنائية االستخدام التي يمنع ادخالها الى القطاع في محاولة لتشديد الرقابة 

 بعد العملية.
حتى بعد المس الشديد برؤساء جهاز انتاج الصواريخ، إال أنه بقي في القطاع ما يكفي من الخبراء 

ا، لكن يصعب تصديق أن والمواد الستئناف تطوير السالح قريبًا. النهوض سيستغرق وقت
الفلسطينيين سيتنازلون كليا عن المشروع. الصواريخ، على االقل في الجولة الحالية، كانت الوسيلة 

 الوحيدة التي لم تخيب آمال الفلسطينيين.
 «هآرتس»

 27/5/2021األيام، رام هللا، 
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