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 39 :يكاتيركار 

*** 
 

 مجلس حقوق اإلنسان ي وت ل الت فتت تحقيق في جرائم ارتكبت خالل العدوان على غزة .1
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  ، أن)أ ف ب(عن  27/5/2021، لندن، القدس العربيذكرت 
اضي الخميس، فتح تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت في األر  يوم قرر المتحدة،

سرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضا في   للتوترات.” األسباب الجذرية“الفلسطينية المحتلة وا 

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون االسالمي، والسلطة 
 الفلسطينية.
لألمم المتحدة مجلس حقوق اإلنسان التابع ، أن 27/5/2021، موقع الجزيرة نت، الدوحةوأضاف 

وأفاد مراسل . أقر إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان باألراضي الفلسطينية
ورفض  عن التصويت. 14أصوات وامتناع  9صوتا مقابل  24الجزيرة بأن تشكيل لجنة التحقيق ُأقر بـ
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وجزر المارشال وبريطانيا  القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا وماالوي
فيما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا  وأوروغواي.

يطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.  وا 
 

 السلطة الفلسطينية ترحب بالت ويت على قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية .2
رحبت وزارة الخارجية بالتصويت في مجلس حقوق اإلنسان، على قرار تشكيل لجنة دولية : رام هللا

مستقلة للتحقيق في جميع االنتهاكات للقانون اإلنساني وللقانون الدولي لحقوق اإلنسان في األرض 
 .48الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي أراضي الـ

دولة تتسق مع مواقفها وتحترم واجباتها  24صدر عنها، الخميس، إن وقالت "الخارجية" في بيان 
دول  9وذات ثقل وأغلبية أخالقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و

وأضافت أن القرار يعكس إصرار  دولة عن التصويت. 14انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 
ا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق المجتمع الدولي على المضي قدم  

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير  اإلنسان الفلسطيني.
أخالقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتّدعي التزامها بحقوق 

يتها هذا لجرائم إسرائيل وتشّجعها"، وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف اإلنسان، وتنحاز بتصو 
 العدائي "كي ال تبقى خارج التاريخ، وكي ال يتم تذكرها كداعم لالستعمار واالبارتهايد".
 27/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ي الحربن اف ضحايا شعبنا ومساءلة مجرمإالمالكي: ال عدالة دون  .3

قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه ال عدالة دون انصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، : رام هللا
نه ال سالم دون إنهاء االحتالل. وأضاف المالكي، في كلمته  ومساءلة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، وا 

على األرض  ، بشأن العدوان اإلسرائيلي30أمام مجلس حقوق االنسان في دورته الخاصة الـ
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إن االحتالل االستعماري اإلسرائيلي، أساس المشكلة، والمعاناة، 

أراد المجتمع الدولي انهاء معاناة الشعب  إذاوقال:  والمصدر والجذر الرئيس للجرائم والعدوان.
منتجاتها والشركات العاملة الفلسطيني، فيجب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر 

معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ووضعها موضع المساءلة والمحاسبة وصوال الى 
 انهائها، وتفكيكها، ووضع المستوطنين على قوائم اإلرهاب.

 27/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 على إنهاء عدوانها "إسرائيل"نقو ة ما لم تجبر : المواقف الدولية غير كافية وم"الخارجية" .4
قالت وزارة الخارجية، إن المواقف الدولية تبقى غير كافية ومنقوصة، في ظل استمرار : رام هللا

اسرائيل بتصعيدها، ومنقوصة ما لم تقترن بإيصال رسائل قوية وواضحة إلجبارها على وقف 
خميس، ان المواقف الدولية لن يكون لها أي قيمة أو ضافت الخارجية في بيان لها، الأو  اعتداءاتها.

 معنى على المستوى العملي، بعد أن تكون قد نسفتها اسرائيل بشكل كامل.
وأشارت إلى أن الساحة الفلسطينية تشهد حركة واتصاالت دولية نشطة وزيارات لعديد الوفود 

يجابية بشأن حل الصراع  والمسؤولين من عديد الدول، الذين أدلوا بتصريحات ومواقف مشجعة وا 
الفلسطيني اإلسرائيلي عامة، والعدوان األخير على القدس وقطاع غزة وتثبيت وقف إطالق النار 
والعدوان واعادة إعمار قطاع غزة خاصة، معطية االنطباع أنها حققت انجازات بالضغط على 

ن االحتالل واصل استهتاره وأوضحت أن رغم تلك المواقف إال أ إسرائيل لوقف عدوانها واستيطانها.
 بها والمطالبات الدولية بوقف عدوانه على شعبنا.

 27/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليون دوالر بشكل طارئ إل الح شبكات المياه 12مسؤول فلسطيني: غزة تحتاج  .5
مليون دوالر بشكل  12رة توفير أكد رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية مازن غنيم، ضرو : غزة

صالح محطات الضخ وبعض الخطوط  طارئ لضمان استمرار تشغيل محطات المعالجة والتحلية وا 
الرئيسية في قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك وفقا للتقديرات المبدئية لحجم األضرار متوقعا ارتفاع هذه 

 إلنقاذالدول المانحة  ممثلييس، مع ه الخمءوكشف غنيم خالل لقا القيمة حال إجراء تقييم تفصيلي.
الوضع المائي في غزة وجود خسائر كبيرة طالت البنية التحتية ومرافق المياه والصرف الصحي في 

 قطاع غزة نتيجة العدوان اإلسرائيلي األخير.
  27/5/2021، قدس برس

 
 األحمد: شعبنا يسعى للعيش بسالم في دولته المستقلة وعا متها القدس .6

 142أكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام األحمد، المشارك في أعمال الدورة : رام هللا
لالتحاد البرلماني الدولي، أن شعبنا الفلسطيني يسعى للعيش بسالم كباقي شعوب األرض، ويناضل 

 1967من أجل إنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
وقال األحمد في كلمة فلسطين، التي ألقاها الخميس، أمام الجمعية العامة  دس الشرقية عاصمتها.والق

سنة، وتبعه وباء "كورونا"  73لالتحاد إن فلسطين تتعرض لثالثة أوبئة: وباء االحتالل المتواصل منذ 
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ئيلي في القدس الذي اجتاح العالم منذ نحو عامين، وأخير ا وباء استمرار عدوان االحتالل اإلسرا
وأضاف: إن أهلنا في مدينة القدس المحتلة يواجهون اآلن خطر التهجير القسري من  المحتلة.

منازلهم وأرضهم بفعل سياسة التطهير العرقي التي يمارسها االحتالل بحقهم، خاصة  في حي الشيخ 
ى واالعتداء على جراح وسلوان، إضافة الى تواصل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد األقص

 المصلين اآلمنين فيه، ومحاولة تغيير طبيعته الفلسطينية العربية اإلسالمية والمسيحية.
 27/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دبلوماسيين عرب وأجانب: رفضنا التفاوض حول القدس بالقطعةو خالل لقائه سفراء  هنية .7

سياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن "حماس" أكدت خالل قال رئيس المكتب ال: الدوحة
االتصاالت التي تمت مع المسؤولين والقادة في العالم قبل وأثناء وبعد معركة "سيف القدس"، رفضها 

 القاطع للتفاوض حول القدس بالقطعة، وأكد "القدس غير قابلة للتفاوض".
لحركة، الخميس، عدد ا من السفراء واستعرض هنية، خالل لقائه وعدد من أعضاء قيادة ا

والدبلوماسيين العرب واألجانب في العاصمة القطرية الدوحة، تفاصيل العروض التي تلقتها قيادة 
ووضع هنية، السفراء في تفاصيل  الحركة عبر الوسطاء، حول قضية القدس والعدوان في غزة.
، والخطوات المستقبلية المترتبة على العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة ومسبباته وتداعياته

 األيام األخيرة الماضية.
وشدد رئيس "حماس" على تحمل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية العدوان األخير، وقال: "لقد تمادى 
االحتالل في عدوانه وانتهاكاته ضد شعبنا وخاصة في مدينة القدس سواء في حي الشيخ جراح 

تهم، ومحاوالت السيطرة على الحرم القدسي، ووضع الحواجز امام ومحاولة طرد المواطنين من بيو 
باب العامود البوابة الكبرى لألقصى، ومسيرة األعالم في الثامن والعشرين من رمضان والتي حاولت 
صابة العشرات من أبناء شعبنا ما  اقتحام المسجد ومحاولة تفريغ المسجد من المصلين والمعتكفين وا 

 مة في غزة".استدعى تدخل المقاو 
كما رحب رئيس "حماس"، بدعوات الحوار مع الحركة، معتبر ا أنها تصحيح لمواقف ما كان يجب أن 
تتخذ، داعي ا في الوقت نفسه إلى بذل كل الجهود من أجل إعادة إعمار ما دمره االحتالل، مشيد ا 

ضية اإلعمار قضية ومرحب ا بالدول التي أعلنت نواياها المساهمة في هذا المشروع، مؤكدا أن ق
 إنسانية مرفوض أي تسييس لها.

 27/5/2021، قدس برس
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 السنوار لألناضول: التهدئة "هّشة" وُنقّدر الدعم التركي لشعبنا .8
إن  ،األناضول معقال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار خالل حوار : غزة/ مصطفى َدَفجي

 سرائيلي "هّشة" ولم تتضمن "حل جذور المشكلة"."التهدئة" التي تم إبرامها مؤخرا  مع الجانب اإل
وخالل اللقاء، شكر السنوار، الجمهورية التركية، "شعبا، ورئيسا وحكومة"، على دعمهم المتواصل 

وقال السنوار إن "ما تم االتفاق عليه هو وقف إطالق نار متبادل ومتزامن من  للفلسطينيين.
وتابع أن األمر "مرتبط  الحتالل خالل األيام القادمة".الطرفين"، مضيفا "األمر كله مرتبط بسلوك ا

بضغط المنظومة الدولية والعالم على االحتالل لاللتزام بحقوق الشعب الفلسطيني وبالقرارات الدولية 
 والقانون الدولي".

وقال السنوار "إذا التزم االحتالل بالكف عن االعتداء على المسجد األقصى المبارك وعلى أبناء 
واستدرك "لكن إذا اعتدى  الفلسطيني أينما تواجدوا، فبالتأكيد هذه الهدنة يمكن أن تعّمر". الشعب

العدو على مقدساتنا وكرر تدنيسه لمسجدنا األقصى، وكرر هجومه على أهلنا في حي الشيخ جراح 
الكرة وأشار زعيم حماس بغزة إلى أن " ومحاولة إخراجهم من بيوتهم، بالتأكيد هذه الهدنة ستنفجر".

 في ملعب االحتالل، وهو من يتحمل المسؤولية ومطلوب منه أن يلتزم بالقوانين الدولية".
سرائيل، قال  وفي سياق حديثه عن جولة القتال األخيرة، التي جرت بين الفصائل الفلسطينية وا 

القسام  السنوار "صحيح أن العدو المجرم ارتكب جرائم ومجازر كبيرة بحقنا، لكّن مقاتلينا في كتائب
 أيديهم على الزناد وأصابعهم على كبسات إطالق الصواريخ".

 27/5/2021لألنباء، وكالة االناضول 
 

 شهداء: لن نسمت بالمساس بالمقاومة والمقدساتالقيادات في مهرجان لتكريم عوائل  .9
د أكدت قيادات فلسطينية مساء الخميس على جهوزية المقاومة لردع أي عدوان إسرائيلي جدي: غزة

جاء ذلك في مهرجان  يمس المقدسات والشعب، مشددة على أن الجولة الماضية حققت الكثير.
حاشد نظمته حركة "حماس" لتكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس الذين ارتقوا في محافظة خان 

وشهد المهرجان حضورا  حاشدا  تقدمه رئيس الحركة في القطاع يحيى  يونس جنوب قطاع غزة.
 وأعضاء المكتب السياسي وقادة الفصائل والعمل الوطني واإلسالمي.السنوار 

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية خالل المهرجان: "ستبقي القدس قبلتنا وقبلة جهادنا. هذه 
وتابع: "نقصف اليوم في محطة كسرنا فيها  والتخلص من االحتالل". يرنوا للحريةقضيتنا، إننا شعٌب 
 ر بنيانهم ودمر مكانتهم بين األمم بسالح مقاومتنا".شوكة عدونا ودم
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بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش، إن التزام فصائل المقاومة بوقف 
وأكد البطش في كلمة له ممثال  عن الفصائل  إطالق النار هو بمقدار التزام االحتالل اإلسرائيلي به.

جان حاشد نظمته حركة حماس لتكريم الشهداء في خانيونس مساء الوطنية واإلسالمية خالل مهر 
الخميس، على وحدة المعركة مع الكيان اإلسرائيلي، وأن زخات الصواريخ بمختلف أنواعها وضعت 

وشدد على أن الشيخ جراح والقدس واالعتداءات على المسجد األقصى  حد ا لكبرياء العدو وجبروته.
 حمر.واغتيال قادة المقاومة خٌط أ

من جهته قال "أبو أنس" أحد القيادات الميدانية في كتائب القسام، إن مقاومة غزة ستبقى سيف ا ودرعا  
وأضاف "نؤكد أننا سنواصل طريق الجهاد واإلعداد واالستعداد للمعركة المقدسة  للقدس والمقدسات.

 في هذا الطريق".والنصر المتمثل في تحرير األرض والمقدسات ومعركة سيف القدس محطة مهمة 
وشدد على أن "مقاومتكم ستبقى على عهدها والتوغل على شعبنا ومقدساتنا خط أحمر، وسيبقى الرد 

 حاضر ا حال تمادى العدوان".
 27/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "مركزية فتت": استمرار السياسة اإلسرائيلية الحالية سيعيد الت عيد والتوتر إلى المنطقة .10

قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن استمرار "إسرائيل" بانتهاج سياستها الحالية، سيعيد : رام هللا
المنطقة إلى دوامة التصعيد والتوتر، ما يستدعي ترجمة األقوال الصادرة عن إدارة الرئيس األميركي 

لحفاظ على الوضع جو بايدن الرافضة لسياسة االستيطان، وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم، وا
القائم في الحرم الشريف، إلى أفعال حقيقية من خالل الضغط على حكومة االحتالل لوقف عدوانها 

واعتبرت اللجنة المركزية لـ"فتح" في بيان، الخميس، عقب اجتماع  وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني.
ة األميركية بمدينة "القدس الشرقية"، عقدته في مدينة رام هللا الفلسطينية، أن إعادة العمل لفتح القنصلي

واستئناف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، ودعم الحل السياسي القائم على حل الدولتين، 
 األميركية لوضعها الطبيعي".–بأنها "خطوات مشجعة باتجاه إعادة العالقات الفلسطينية 

قوق شعبنا الفلسطيني البطل الصامد، وأشارت اللجنة، إلى أن "فتح" تضع بالمقام األول مصالح وح
وحماية ثوابته ومكتسباته، وعلى أساسها تتعامل مع أي طرف، معربة عن أملها بأن يستمر الزخم 

اإلسرائيلي وفق قرارات  –الدولي باتجاه "تحقيق حل سياسي قائم على إنهاء الصراع الفلسطيني
 ها القدس الشرقية".الشرعية الدولية، إلقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمت

 27/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "كتائب القسام" تعرض أسلحة استخدمتها في "سيف القدس" .11
ا عسكرّيا كبيرا )جنوب غزة(، بمشاركة المئات من غزة:  نفذت كتائب القسام، الخميس، عرض 

وأفاد مراسل  ستخدمت في المعركة.عناصرها، وكشفت الكتائب عن مجموعة من األسلحة التي ا
"قدس برس" في غزة، بأن مقاتلي "القسام" المشاركين في العرض العسكري، استعرضوا العديد من 
األسلحة التي استخدموها في معركة "سيف القدس" األخيرة، من بينها الصواريخ طويلة المدى، 

 لمسيرة.وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع واألفراد، وطائرات شهاب ا
 27/5/2021، قدس برس

 
 هآرتس: المقاومة أظهرت قدرة مدهشة باالعتماد على نفسها في  ناعة أسلحتها .12

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن حركة )حماس( حققت إنجازا عسكريا مهما خالل الجولة األخيرة 
وقالت الصحيفة في  ن.من القتال في غزة كشفت عبره أن ميزان القوى بدا يتغير شيئا ما بين الطرفي

يل إن تحسن المقاومة الفلسطينية الملحوظ في إطالق النار بعيد المدى ئموس هار اتحليل لكاتبها ع
 والعدد الهائل من الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها على إسرائيل كان الفتا.

المسيرة التي لم  وأوضح المحلل اإلسرائيلي أن األمر لم يكن كذلك بالنسبة للطائرات والغواصات
 تثبت جدارتها في الحرب األخيرة.

أما في ما يتعلق بالصواريخ فيقول الكاتب إنها مثلت إنجازا نال اعتراف المتخصصين على الجانب 
نجحتا في تطوير صناعة  -بشكل أقل-اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن حماس وحركة الجهاد اإلسالمي 

حدودها مع القطاع بشكل شبه  -بدفع من إسرائيل-صر عسكرية محلية في قطاع غزة رغم إغالق م
فإن هذه األسلحة ال تنتج  -يقول المحلل-وعلى عكس ما يعتقده الكثير من اإلسرائيليين  كامل.

بوسائل بدائية، بل إن هناك خطة منظمة إلنتاجها، وكثير منها يأتي بالفعل من خطوط التجميع، 
ن "هذا ليس عدوا يستهان به، إنهم ال يقلون خطورة عن ويقول رجل يعمل في الميدان منذ سنوات إ

ن كانوا يعملون في ظروف أكثر صعوبة بكثير".  مطوري األسلحة في إيران أو حزب هللا، وا 
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 باغتياله "إسرائيل"محلل إسرائيلي: أي عار نعيشه.. السنوار تجول في شوارع غزة وتحدى  .13

العلني لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى  الظهور القى: ةغز  –رائد موسى 
مرات في أقل من أسبوع على انتهاء الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة الرابع والطريقة  4السنوار 

التي تحدث بها من حيث المفردات ولغة الجسد تفاعال واسعا على منصات التواصل االجتماعي، 
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التي جال فيها سيرا على األقدام بعد أن تحدى االحتالل باإلقدام على اغتياله، في  وفي شوارع غزة
 رسالة اعتبرها مراقبون بمثابة تحٍد علني والفت لقادة االحتالل بأنه ال يخشى االغتيال.

كان له متابعة واسعة في  -وتحديدا الظهور األخير-ظهور السنوار المتكرر في األيام الماضية 
حتى أن أحد كبار المحللين اإلسرائيليين المقربين من مراكز صنع القرار قال "أي عار هذا إسرائيل، 

الذي تعيشه إسرائيل"، في معرض تعليقه على حديث السنوار عن قدرات المقاومة وتصنيع 
الصواريخ، وكذلك تحديه العلني لتهديدات غانتس. وعلقت شمريت مثير الصحفية في صحيفة 

ال يبدو أن السنوار في مزاج الخاضع لوقف إطالق النار، الرجل يتحدث بنبرة يديعوت أحرونوت "
 عالية وبالتهديد والوعيد".

 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 خبراء: استخدام المساعدات األميركية لتقويض حماس يعيق اإلغاثة وال يضعف الحركة .14
تقويض حركة )حماس( ودعم السلطة يقول خبراء إن استخدام المساعدات اإلنسانية األميركية ل

الفلسطينية سيعيق أعمال اإلغاثة ولن يضعف حماس، وسيضيع الوقت لحل قضية الصراع 
ن هذا النهج محكوم عليه بالفشل. ورد ذلك في تقرير نشره موقع "ميدل  الفلسطيني اإلسرائيلي، وا 

لمسؤولين أميركيين ( البريطاني، استعرض في مستهله تصريحات Middle East Eyeإيست آي" )
عن أن هدف المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين هو تقويض حماس ودعم السلطة الفلسطينية في 

 غزة.
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ولن تتعاون ترفض قرار مجلس حقوق اإلنسان بالتحقيق في العدوان على غزة"إسرائيل"  .15

نسان التابع لألمم المتحدة، الخميس، فتح تحقيق )أ ف ب(: قرر مجلس حقوق اإل - ”القدس العربي“
سرائيل منذ  دولي حول انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت في األراضي الفلسطينية المحتلة وا 

 للتوترات.” األسباب الجذرية“نيسان/أبريل، وأيضا في 
ن مع التحقيق، رفضت وزارة الخارجية اإلسرائيلية القرار، مشيرة إلى أن تل أبيب لن تتعاو من جهتها، 

  ”.للتغطية على جرائم ارتكبتها منظمة حماس اإلرهابية“ووصفته بأنه محاولة 
وقال في بيان لمكتبه ان ”. قرارا معيبا“وندد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بما اعتبره 

حقوق القرار المعيب اليوم هو مثال جديد على الهاجس الصارخ المناهض السرائيل في مجلس “
 ”.اإلنسان
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، واصفة إياها بأنها ”حماس بدأت هذا النزاع“من جهتها، قالت السفيرة اإلسرائيلية ميراف شاحار إن 
تعّمدت تصعيد التوترات “، مشّددة على أن حركة المقاومة اإلسالمية ”منظمة إرهابية تمّجد الموت“

صاروخ على مدن  4400وشددت السفيرة على أن حماس أطلقت  ”.في القدس لتبرير هجومها
حق “على سلوكها، مؤكدة على ” تشجيع حماس أو مكافأتها“إسرائيلية، وحّضت المجلس على عدم 

القرار ال يمت بصلة إلى “وعقب التصويت اعتبرت السفيرة أن  ”.إسرائيل في الدفاع عن نفسها
ين إسرائيل الواقع، وال يمت بصلة إلى الحقوق وبالتأكيد ال يمت بصلة إلى تشجيع الحوار ب

 ”.والفلسطينيين
 27/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 أشكنازي يزور القاهرة لبحث ملف التهدئة في قطاع غزة  .16

، غابي أشكنازي القاهرة بداية األسبوع المقبل، من أجل التداول ة االسرائيليةخارجيالوزير أن يزور 
ق تهدئة طويل األمد" مع حركة مع نظيره المصري، سامح شكري، حول ما تصفه إسرائيل بـ"اتفا

 حماس.
وكان أشكنازي وشكري قد تحدثا هاتفيا أثناء العدوان على غزة، واتفقا على لقاء بينهما في أقرب 
وقت، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" يوم الخميس. كذلك يتوقع وصول وفود 

ثات حول اتفاق تهدئة، وأن يشارك في هذه إسرائيلية أخرى القاهرة، األسبوع المقبل، في إطار محاد
 األمنية في وزارة األمن. –الوفود مندوبون عن مجلس األمن القومي والدائرة السياسية 

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن غاية هذه االتصاالت عقد "لقاء قمة" في 
 الواليات المتحدة أيضا.القاهرة بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، وربما 

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر إلى مصر أنها "عامل مركزي بإمكانه ممارسة ضغوط 
قناع حماس بالموافقة على مطلب إسرائيلي باشتراط إعادة إعمار قطاع غزة بحل قضية األسرى  وا 

 والمفقودين اإلسرائيليين في غزة".
  27/5/2021، 48موقع عرب 

 
 ت ريحات لودريان بعيدة عن الواقع"".. "توبيخه"تستدعي سفير فرنسا لسعبري: "إسرائيل" االعالم ال .17

استدعى وزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الخميس، السفير الفرنسي : بالل ضاهر
في تل أبيب، أريك دانون، إلى ما ُوصف بـ"محادثة توبيخ"، في أعقاب تصريح وزير الخارجية 
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سية، جان إيف لودريان، بأن إسرائيل تتحول إلى دولة أبرتهايد )فصل عنصري( في حال الفرن
 استمرار االحتالل.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن أشكنازي أبلغ السفير بأن 
عيدة عن الواقع"، رغم أقوال لودريان ليست مقبولة، وأنه زعم أن هذه األقوال "ال تستند إلى حقائق وب

جرامية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع  أن إسرائيل تمارس سياسة فصل عنصري بشعة وا 
 غزة.

وقال أشكنازي للسفير إن إسرائيل ترفض أقوال لودريان، وأنه يتوقع من الدول الصديقة أال تطلق 
 طرفة وأنشطة معادية إلسرائيل".تصريحات "عديمة المسؤولية"، بزعم أنها تشكل دعما "لجهات مت

وادعى أشكنازي أمام السفير الفرنسي أنه قلق من تصاعد حوادث معاداة السامية في فرنسا، وأنه 
 يتوقع من القيادة الفرنسية التنديد بهذه الحوادث والعمل من أجل إيقافها.

سرائيل من أجل منع وأضاف أشكنازي أن "فرنسا تجاهلت بشكل تظاهري كافة الخطوات التي نفذتها إ
تدهور الوضع، واقوال وزير الخارجية )لودريان( منحت، عمليا، جائزة لجهات متطرفة والمنظمات 

 اإلرهابية، وفي مقدمتها حماس".
 27/5/2021، 48عرب 

 
 لبيد يجتمع مع بينيت: استئناف مباحثات تشكيل "حكومة التغيير" .18

سرائيلية، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، اجتمع المكلف بتشكيل الحكومة اإل: محمود مجادلة
الخميس، برئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، في استئناف لمباحثات لتشكيل حكومة يتناوبان على 
رئاستها، وذلك ألول مرة منذ إعالن بينيت تراجعه عن المفاوضات مع "كتلة التغيير"في أعقاب بدء 

 من أيار/ مايو الجاري. العدوان اإلسرائيلي على غزة، في العاشر
اإلسرائيلية إلى أن بينيت لم يطلع الشخصيات القيادية في حزب "يمينا" على  12وأشارت القناة 

اجتماعه مع لبيد، بما في ذلك الشخصية الثانية في الحزب، الوزيرة السابقة، أييليت شاكيد. كما 
، بيني غانتس، في سياق كشفت القناة أن بينيت اجتمع كذلك مع رئيس حزب "كاحول الفان"

 المساعي لتشكيل الحكومة.
في السياق، قالت مصادر في "يمينا" إن المفاوضات مع الليكود شارفت على االنتهاء، في حين 
يعتقد المسؤولون في الليكود أن المفاوضات مع "يمينا" وصلت بالفعل إلى نهايتها، وأنه بإمكان 

وأوضحت القناة أن المفاوضات بين "يمينا"  ي تمت بلورته."يمينا" التوقيع بالفعل على االتفاق الذ
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والليكود تركزت على دمج "يمينا" في الليكود في انتخابات مقبلة، باإلضافة إلى الحقائب الوزارية التي 
 سيحظى لها "يمينا" إذا ما وافق على االنضمام إلى حكومة نتنياهو.

حكومة يمينية وترى أنه يجب قبول عرض  إن شاكيد تفضل تشكيل 12من جانبها، قالت القناة 
الليكود الذي يتعلق بتخصيص مواقع ألعضاء "يمينا" على قائمة الليكود لخوض االنتخابات المقبلة. 
ومع ذلك، فإن فرص تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو تبقى ضئيلة في ظل عدم توفل أغلبية من 

 عضو كنيست. 61
 27/5/2021، 48عرب 

 
 نوار أكثر شجاعة من نتنياهو وغانتسالس "هآرتس .19

هاجمت صحيفة عبرية رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير : أحمد صقر - غزة
 حربه بيني غانتس، مؤكدة أن قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، يمتلك شجاعة أكثر منهما. 

ر في إسرائيل عن تصفيتهم )المقاومة( ونبهت الصحيفة، إلى أن "الخطاب المقرف الذي يتطو 
خضاعهم والقضاء عليهم؛ هو خطاب شرعي، ومن الشرعي بحسب المفهوم اإلسرائيلي هدم بيوتهم  وا 
وقتل أبناء عائالتهم"، مضيفة: "السنوار على سبيل المثال، هل هو "متوحش" أكثر من الطيارين في 

طفال؟ هل توجد  66قنابل على المنازل وقتلوا سالح الجو اإلسرائيلي الذين قاموا بإلقاء عشرات ال
 دماء أكثر على يديه مما يوجد على أيدي ضباط الجيش اإلسرائيلي؟ لدينا شك كبير في ذلك".

وتساءلت: "هل هو أكثر شجاعة واستعدادا للتضحية من زعماء إسرائيل؟ ال أحد يوافق على 
 البشر".االعتراف بذلك؛ السنوار بالنسبة لنا عدو، وهو ليس من 

كيفية التحدث بالعبرية  تعلم حيثعاما في السجون اإلسرائيلية،  22وذكرت أن "السنوار قضى 
 بطالقة، وخسارة أن ال نسمعه وهو يتحدث بها".

ونوهت إلى أن السنوار ذات مرة قال بالعبرية من معتقله للصحفي "يورام بينور"، إنه مستعد لمناقشة 
، معتبرة أنه "ال يجب أن يكون المرء مؤيدا لحماس، كي يتذكر بأن هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل"

 السنوار ومحمد الضيف ترعرعا في مخيم خانيونس لالجئين جنوب القطاع". 
وتابعت: "كم هو عدد اإلسرائيليين الذين يعرفون عن ظروف الحياة هناك؟ هل يمكن أن يترعرع 

المجدل )السنوار( أو من كوكبة هناك شخص يحب إسرائيل، حفيد أشخاص تم طردهم من 
)الضيف(، التي دمرت إسرائيل حياتها وحياة العائالت الفلسطينية فيها إلى األبد؟ بما في ذلك الطرد 

 عاما من الحصار لغزة".  15وسلب األراضي واللجوء والفقر والسجن والقصف و
 27/5/2021، "21موقع "عربي 
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 هو استثمار اقت ادي حكيم االستثمار ب واريخ االعتراضو  السيناريو األخطر : حرب الشمال"يديعوت" .20
شددت صحيفة عبرية، على أهمية استعداد جيش االحتالل اإلسرائيلي لسيناريو : أحمد صقر - غزة

 نشوب حرب في الشمال، معتبرة أنها "السيناريو األخطر" الذي يتهدد تل أبيب. 
الخبير العسكري يوسي يهوشع، أنه كان وأوضحت "يديعوت أحرنوت" في افتتاحيتها التي كتبها 

يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل شن العدوان األخير على قطاع غزة، أن "يخرج لحيز 
التنفيذ تحصين المنازل التي ال تتمتع بتحصين كاف، وبالتوازي مع الخطة متعددة السنين "تنوفا" 

المشتريات لبطاريات "القبة الحديدية"، صواريخ لرئيس األركان أفيف كوخافي، والتأكد أن خطة 
قامة العائق األرضي في الشمال؛ كل هذا لم يحصل حتى اآلن، وهذه مسؤولية  االعتراض، السالح وا 

 نتنياهو". 
آالف صاروخ على  4وذكرت أن المقاومة في غزة أطلقت خالل العدوان اإلسرائيلي "أكثر من 

ة من قدرات حزب هللا في الجبهة الشمالية التي يستعد لها في المئ 10"إسرائيل"، وهذه فقط هي 
الجيش اإلسرائيلي"، منوهة أن األمين العام لحزب هللا حسن نصرهللا، "هدد بأن المس بالقدس سيجرنا 

 لحرب إقليمية". 
ويشير التقدير االستخباري اإلسرائيلي، إلى أن "حزب هللا منشغل بالمشاكل االقتصادية الداخلية ولن 

فتح حربا"، وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها: "لكن في الحملة األخيرة؛ تعلمنا أنه ال يمكن التعويل ي
بشكل مطلق على تقدير االستخبارات بالنسبة لنوايا العدو، وبالتالي يجب االستعداد للسيناريو 

 األخطر". 
نب إسرائيل؛ فكل وزعمت أن "االستثمار بصواريخ االعتراض؛ هو استثمار اقتصادي حكيم من جا

صاروخ كهذا منع ضرر سقوط لصاروخ وتعويضات كبيرة من ضريبة األمالك؛ كان يمكن لها أن 
شيكالت(، لذا التسلح بمبلغ أقل من مليار  3.3تصل لعشرات كثيرة من مليارات الشواكل )دوالر=

 شيكل لو كان تم، كان سيوفر ضررا مستقبليا". 
 27/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 لة في النيابة: توجب نسب تهمة الرشوة لنتنياهو في جميع الملفاتمسؤو  .21

قالت نائبة المدعي العام اإلسرائيلي المنتهية واليتها، المحامية نوريت ليتمان، إنه كان : بالل ضاهر
، 2000و 1000ينبغي توجيه تهمة الرشوة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الملفين 

وأضافت ليتمان، في مقابلة أجرتها معها اإلذاعة العامة اإلسرائيلية  .4000في الملف وليس فقط 
"كان" يوم، الخميس، أنه "لم أغير موقفي المهني. واعتقدت أنه باإلمكان ومن الصواب نسب الرشوة 
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وأشارت إلى أن "المستشار القضائي للحكومة )أفيحاي مندلبليت( اتخذ  ".2000و 1000في الملفين 
 رارا مختلفا. والنقاش موضوعي وليس شخصيا، وفي نهاية األمر هناك مسؤول يتخذ القرار".ق

وتطرقت ليتمان إلى عدم تسليم محامي نتنياهو مواد تحقيق، وقالت إنه "ال أعتقد أنه توجد مواد 
ة تحقيق وكانت النيابة تعلم بشأنه ولم تسلمها. وواضح أنه من االفضل أال تكون هناك أخطاء وخاص

في إدارة ملف ضد رئيس الحكومة". رغم ذلك، أشارت ليتمان إلى أن "هذا الملف ُيدار وفق توقعات 
وأضافت إلى أن النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات اآلالف  النيابة، مع إدراك تعقيدات الملف".

ات اليمين ضد نتنياهو. "أي ادعاء يتعالى يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات". وحول ادعاء
بتلفيق النيابة تهم لنتنياهو، شددت أن "هذا ادعاء ال يدعمه شيئ سوى نشر عناوين بوسائل 

 اإلعالم".
 27/5/2021، 48عرب 

 
 استشهدوا خالل العدون األخيرطفال من غزة  67تنشر  ور  "هآرتس" .22

ي المشهد اإلسرائيلية بخطوة غير مألوفة ف” هآرتس“قامت صحيفة ”: القدس العربي“ -الناصرة
اإلعالمي اإلسرائيلي، أمس األربعاء، بنشر صور األطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان 

وكتبت الصحيفة، التي تورطت ببعض التغطيات السيئة المنحازة  اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
 ”.ة.. هذا هو ثمن الحربطفال ُقتلوا في غز  67“للرواية الرسمية اإلسرائيلية، في عنوانها الرئيسي 

كل ضحية ”وعلق النائب اليهودي الشيوعي عوفر كسيف )من القائمة المشتركة( على ذلك بالقول لـ
 ”.اسم وقصة

، األردعاء، بالصور وبالمضامين، التي تطمسها وسائل إعالم إسرائيلية كثيرة، ”هارتس“وتبدو تغطية 
 مشبعة بكراهية اآلخر.في أجواء مسمومة و ” السباحة ضد التيار“نوعا من 
هذه إرادة “أنه عندما ُطلب من اآلباء وصف شعورهم، أجاب العديد منهم بهدوء ” هآرتس“وأوضحت 

 ”.أطفالهم كانوا يريدون أن يصبحوا أطباء وفنانين وقادة“وقالوا إن ”. هللا
 27/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 رها  ور شهداء غزة األطفالبعد نش "هآرتس"اليمين اإلسرائيلي المتطّرف يهاجم  .23

هاجم أعضاء كنيست من اليمين اإلسرائيلي، الخميس، صحيفة هآرتس،  :ترجمة خاصة –رام هللا 
لوضعها على صدر صفحتها الرئيسة صور شهداء أطفال قطاع غزة الذين قضوا خالل العدوان 

 ميرتس اليساري. اإلسرائيلي األخير، فيما أشاد بالصحيفة أعضاء من القائمة المشتركة وحزب
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ووصف المتطرف بتسلئيل سموتريتش عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، صحيفة هآرتس 
 ، داعي ا اإلسرائيليين لمقاطعتها.”مجلة حماس“بأنها 

فيما قال وزير ما يسمى شؤون القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس، إن نشر هذه الصورة 
 بمثابة إضاعة للطريق.

نما وجه أعضاء من حزب يمينا انتقادات للصحيفة، مشيرين إلى أنها لم تنشر صورة فتى إسرائيلي بي
 قتل بصاروخ من حماس في سديروت، معتبرين أن الصحيفة فقدت نفسها تمام ا.

من جهته قدم أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الشكر للصحيفة، بينما قال شريكه أحمد الطيبي 
 ”.ابتسامةلكل طفل اسم و “

وقال ثالثة من أعضاء حزب ميرتس، إن الصحيفة تستحق الشكر، مشيرين إلى أن الصورة تعّبر 
 عن ثمن الحرب.

 27/5/2021القدس، القدس، 
 

 1948مؤرخ يهودي يكشف سرقات الع ابات ال هيونية في  .24
ة كشف مؤرخ إسرائيلي عن جوانب من سرقة العصابات الصهيوني: عدنان أبو عامر -21عربي

 .1948للمدن الفلسطينية عند احتاللها في العام 
"، أن هناك "صلة 21وذكر بيني موريس في مقاله المطول في صحيفة هآرتس، ترجمته "عربي

 عضوية بين النهب والسرقة وسياسة دافيد بن غوريون، الذي أراد إفراغ فلسطين من سكانها العرب".
، ليس النهب 1948راز يتعامل مع أحداث النهب في وأضاف أن "الكتاب الجديد لزميله المؤرخ آدم 

الجماعي من قبل اليهود للعقارات والمنازل واألراضي الفلسطينية، وهي سلوكيات قام بها أيضا 
الجنود اإلسرائيليون والوحدات العسكرية ومؤسسات الدولة، صحيح أن هذه مسألة تطرق إليها 

 ثافة أو التفاصيل".مؤرخون مختلفون في الماضي، لكن ليس بهذه الك
أنه "اتضح له أن أغلب اليهود  1948يوليو  24ونقل عن بن غوريون في اجتماع لمركز ماباي في 

ا، خاصة من عناصر عصابات البالماخ، وكلهم شاركوا في عمليات النهب"، وفي نفس  كانوا لصوص 
بطرد فلسطينيي االجتماع كان هناك يوسف شبرنتزاك وشموئيل يفنيلي من مؤسسي ماباي سعداء 

 مدينتي اللد والرملة.
وأوضح أن "ترحيل العرب من اللد تم بإذن أو بأمر من بن غوريون ذاته، وكان هذا الحال فيما 

التي  1948يتعلق بالمجازر التي تعرض لها العرب خالل الحرب، مع مذبحة دير ياسين في أبريل 
 .نفذها اإلرغون وليحي، وتفجير فندق سميراميس في القدس"
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وأوضح أن "كتاب راز يروي تفاصيل متى وكيف ُنهبت األحياء العربية، ومنازل العرب، ومن فعل 
ذلك، وخصص فصوال  فرعية للنهب في القرى العربية، ومعظمها لم يكن لديها الكثير لنهبها بسبب 

رب، بؤسها، ونهب وتدمير الكنائس واألديرة والمساجد، بسبب رغبة بن غوريون في التخلص من الع
 وأن معظم قيادة ماباي أرادت فعال  النهب كجزء من جهود طرد العرب من أراضيهم ومنازلهم".

 27/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 شهيدا 255إلى  على غزة عدد شهداء العدوانيرفع  همتأثرا بجراح شاباستشهاد  .25
عدوان االحتالل  استشهد صباح الخميس، شاب فلسطيني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل: غزة

وقالت مصادر عائلية  شهيدا. 255اإلسرائيلي األخير على غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان إلى 
إن الشاب أحمد كامل عمار من مخيم البريج وسط قطاع غزة استشهد متأثرا  بإصابته خالل العدوان 

 اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
 27/5/2021، قدس برس

 
 أسيرا مقدسيا وعائالتهم 11يوقف التأمين ال حي عن االحتالل  .26

القدس: كشف نائب عربي في الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي، الخميس، أن السلطات اإلسرائيلية 
أسيرا وعائالتهم من سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك  11أوقفت التأمين الصحي عن 

أوقفت مؤسسة التأمين “ب عن القائمة المشتركة، في بيان: وقال أسامة السعدي، النائ كإجراء عقابي.
مَؤمنا صحيا، معظمهم  11الوطني اإلسرائيلية التأمين الصحي ومخصصات التأمين الوطني بحق 

أسرى محررون من سكان القدس، دون سابق إنذار، وال مستند قانوني، وحرمانهم من مخصصات 
يومين الماضيين، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن وفي ال ”.التأمين المستحقة لهم ولعائالتهم

السلطات اإلسرائيلية بدأت إلغاء التأمين الصحي ومخصصات الضمان االجتماعي للعديد من 
 األسرى المحررين وعائالتهم.

 27/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 اإلرهاب"تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب والنيابة العامة اإلسرائيلية تتهمه بدعم " .27
قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية الخميس للمحكمة في مدينة : القدس المحتلة -محمد محسن وتد 

الناصرة الئحة اتهام ضد القيادي اإلسالمي الشيخ كمال الخطيب، وذلك بزعم دعمه "اإلرهاب"، بعد 
ي الئحة االتهام على وتعتمد النيابة اإلسرائيلية ف أن مددت اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي.
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منشورات وتصريحات منسوبة إلى الشيخ الخطيب تتعلق بهبة القدس واألقصى وأحداث الشيخ جراح، 
وكذلك على تغريدات له عبر صفحته على فيسبوك تتعلق باالحتجاجات التي شهدتها بلدات الداخل 

سب النيابة العامة وتن الفلسطيني واعتداءات عصابات المستوطنين على العرب في يافا واللد.
اإلسرائيلية في الئحة االتهام للشيخ الخطيب تهما تتعلق بـ"دعم اإلرهاب"، و"التحريض على العنف 

 واإلرهاب"، "والتماهي مع منظمة إرهابية".
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وحدة استيطانية جديدة 560سلطات االحتالل ت ادق على بناء  .28

 560ألعلى للتخطيط في اإلدارة المدنية االسرائيلية، الخميس، على بناء صادق المجلس ا: بيت لحم
 .والرشايدةاستيطانية في مغتصبة متساد )جنوب شرق بيت لحم(، بالقرب من قرية كيسان  وحدة

وذكرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيان مكتوب، الخميس، أن االحتالل الصهيوني 
وبينت الهيئة أن مظاهر االستهداف، تمثلت في  شرقي بيت لحم.يستهدف بشكل واضح الجنوب ال

 وحدة استيطانية في مغتصبة "أبي هناحل" المقابلة لقرية كيسان. 90إعالن بناء 
 27/5/2021، قدس برس

 
 االحتالل اإلسرائيلي يقمع ندوة بالقدس ويعتقل أربعة فلسطينيين بينهم  حفيان .29

الخميس المشاركين في ندوة فلسطينية أقيمت في حي الشيخ قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
وقال شهود  منهم، بينهم صحفيان قبل أن تعتدي عليهما. 4جراح وسط القدس المحتلة، واعتقلت 

عيان لألناضول إن قوات االحتالل اقتحمت الندوة التي حضرها عدد من أهالي وسكان الشيخ جراح 
بينهم الصحفيان مراسلة قناة "الكوفية" زينة  4واعتقلت  وبعض أحياء القدس المهددة بالتهجير،

 الحلواني ومصورها وهبي مكية، قبل أن تعتدي عليهما بالضرب.
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اتهامممن اعتقلهم االحتالل بالداخل المحتل لم توجه لهم الئحة  %90": القائمة المشتركة" .30

ممن  %90مع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إن قال عضو القائمة المشتركة عن التج
 .اتهامخالل الفترة األخيرة، لم توجه لهم الئحة  48اعتقلتهم إسرائيل في أراضي 



 
 
 
 

 

 20 ص             5543 العدد:             5/28/2021 الجمعة التاريخ: 

                                    

وجاء ذلك خالل حديثه في حوار صحفي عقده بمدينة رام هللا، اليوم الخميس للحديث حول آخر 
الداخل المحتل، وحملة االعتقاالت المستجدات المتعلقة بالعدوان األخير على شعبنا خاصة 

 والتحريض الواسعة ضدهم. 
 27/5/2021، فلسطين أون الين

 
 رسام "جمل المحامل" سعيد باستخدام المقاومة أليقونته .31

أعرب الفنان الفلسطيني سليمان منصور، صاحب لوحة "جمل المحامل" الشهيرة، عن سعادته إزاء 
حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أثناء عقده ظهور أيقونته بشكل محور خلف رئيس حركة 

وتم تحوير رسم "جمل  مؤتمرا صحفيا بشأن انتصار المقاومة في العدوان اإلسرائيلي األخير.
المحامل"، الذي لطالما وصف بأنه األكثر تعبيرا عن الشعب الفلسطيني وقضيته، ليظهر فيها رجل 

 دت مؤتمر السنوار.بزي عناصر المقاومة، في خلفية المنصة التي شه
 27/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 والسلطة الفلسطينية وحماس "إسرائيل"مبادرة م رية لمفاوضات بين  .32

تحدثت مصادر سياسية عن مفاوضات جّدية ُيجريها المصريون من خالل : نظير مجلي-تل أبيب
لقاءات في كل من تل أبيب وغزة ورام هللا، وذلك تمهيدا  إلجراء مفاوضات مفّصلة حول عدة قضايا 
عادة إعمار غزة وتبادل األسرى والتوصل إلى اتفاق  أساسية، في مقدمتها تثبيت وقف إطالق النار وا 

« حماس». وقالت إن مصر َدَعت كال  من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة تهدئة طويل األمد
إلى عقد مباحثات في القاهرة، لضمان وقف إطالق نار طويل بين فصائل المقاومة الفلسطينية في 
سرائيل. وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة  قطاع غزة وا 

سرائيل.« حماس»والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة األمد في قطاع غزة   وا 
وقالت المصادر إن جنراال  مصريا  كان قد وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضية، لبحث المبادرة 

عقد »المصرية وعرضها على الجانب اإلسرائيلي. واشترطت إسرائيل الستجابتها للمبادرة المصرية 
، باإلضافة إلى ربط التقدم في جهود إعمار غزة «وليس بالتوازي المباحثات عبر قنوات منفصلة

إن اإلدارة « 11كان »بقضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين في القطاع. وقالت القناة الرسمية 
األميركية التي ستكون شريكة في المحادثات ومشرفة عليها، اتفقت مع القاهرة على أن تتم 

ين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث تتم في المبنى نفسه، إنما في غرف المحادثات بشكل غير مباشر ب
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اللبنانية حول الحدود  -مختلفة، يتنقل بينها الوسيط المصري، على غرار المفاوضات اإلسرائيلية 
 البحرية.

 28/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ف مفاوضات السالمعلى أهمية استئنا يباكستان-يتوافق م ر .. تفتت معبر رفت للعالقينم ر  .33
فتح معبر رفح البري استثنائيا  لليوم »واصلت السلطات المصرية أمس : وليد عبد الرحمن-القاهرة

توافقت مصر كما «. الثاني عشر على التوالي، لعبور العالقين والمرضى والحاالت اإلنسانية
الفتاح السيسي وأكد الرئيس المصري عبد  «.أهمية استئناف مفاوضات السالم»وباكستان على 

أهمية البدء في أقرب فرصة ممكنة الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بما »
جاء ذلك خالل اتصال  «.يساعد على تسوية القضية الفلسطينية، وانهاء دائرة )العنف المفرغة(
 ن.هاتفي، مساء األربعاء، بين السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خا

تم افتتاح معبر رفح من الجانبين لعبور العالقين من »وذكرت مصادر مسؤولة في مصر، أمس، أنه 
الفلسطينيين والعرب واألجانب، باإلضافة إلى استكمال استقبال الجرحى والمصابين والحاالت 

طبقا   اإلنسانية القادمين من قطاع غزة، فضال  عن إدخال المساعدات اإلنسانية إلى القطاع، وذلك
تم إدخال »الرسمية، أمس، فإنه « وكالة أنباء الشرق األوسط»وبحسب  «.لتوجيهات القيادة السياسية

كميات كبيرة من المساعدات اإلنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية 
لدول ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من ا

 «.العربية واألجنبية بحضور بعض السفراء

 28/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 على وقف النار في غزة "الحفاظ"العاهل األردني يؤكد أهمية  .34
عمان: أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

بيان  وجاء وقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين. على« الحفاظ»اليوم )الخميس(، أهمية 
صادر عن الديوان الملكي األردني أن الملك عبد هللا والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجريا 

العالقات األخوية بين البلدين، والتطورات في »محادثات في قصر الحسينية في عمان تناولت 
ونقل البيان عن الملك عبد  «.نية والتصعيد اإلسرائيلي األخيرالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطي

ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا  ودوليا  لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات »هللا تأكيده 
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استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك، والتي قادت إلى 
 «.التوتر واالحتقان بالمنطقةالتصعيد األخير، وتؤجج 

 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"مجلس األمة الكويتي يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع  .35
تغليظ “األناضول: أعلن مجلس األمة الكويتي )البرلمان(، الخميس، الموافقة مبدئيا على  -الكويت

بيان مجلس األمة الكويتي تاله رئيسه مرزوق الغانم،  جاء ذلك في ”.عقوبات التطبيع مع إسرائيل
خالل جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته 

الموافقة من حيث المبدأ على تعديالت بتشديد العقوبات وسد ”وأفاد البيان بـ وكالة األنباء الرسمية.
كما أعرب البرلمان الكويتي “.يونيھر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصالثغرات، على قانون حظ

عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة 
والمرابطين في األراضي الفلسطينية  المجاهدينالقدس الشريف، موجها التحية إلى  وعاصمتها

 ه.المحتلة، حسب البيان ذات
 27/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 وزير خارجية قطر: وقف إطالق النار في غزة مؤقت وال يعالج جذور القضية .36

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة 
سرائيل مؤقت وهش، وينبغي معالجة جذور المشكلة، مشيرا إل ى أن قطر تشكل منصة الفلسطينية وا 

 لمختلف المتخاصمين للتحاور بهدف حل نزاعاتهم سلميا.
( األميركية، أن جذور MSNBCفي مقابلة مع "إم إس إن بي سي" )-وأوضح الوزير القطري 

المشكلة التي أشعلت التصعيد اإلسرائيلي األخير في غزة، تكمن في االستفزازات اإلسرائيلية في 
يخ جراح، في ظل غياب أي أفق لتحقيق السالم بين الفلسطينيين القدس وخاصة في حي الش

هناك أهمية بالغة لوقف هذه االستفزازات والسماح للمصلين من  -يتابع الوزير- واإلسرائيليين.
مسلمين ومسيحيين بتأدية عباداتهم، ووقف ترحيل العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح، فضال عن 

طاع غزة بعد القصف اإلسرائيلي على القطاع، وضمان وصول معالجة إعادة اإلعمار في ق
 المساعدات اإلنسانية لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.

ولدى سؤاله عن كيفية تبديد المخاوف الغربية واإلسرائيلية من وصول المساعدات إلى حركة المقاومة 
 الوزيرة قطاع غزة، أكد مليون دوالر لمساعد 500اإلسالمية )حماس(، وال سيما أن قطر أعلنت عن 
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أن بالده اعتادت على تقديم المساعدات وفق إجراءات واضحة وصارمة عبر األمم المتحدة وبموافقة 
وأضاف أنه من الخطأ اعتبار أكثر من  االحتالل اإلسرائيلي باعتباره الممر الوحيد لتلك المساعدات.
دوالر التي كانت تقدمها قطر لكل  100مليوني نسمة في غزة، من حركة حماس، مشيرا إلى أن الـ

 عائلة محتاجة ال يمكن أن تسهم في صناعة أسلحة أو صواريخ.
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المن ف المرزوقي: حماس حركة مقاومة وطنية وعلى أمريكا الحوار معها .37

ية وليست قال الرئيس التونسي األسبق، المنصف المرزوقي، إن حركة )حماس( حركة مقاومة وطن
وأضاف خالل  وعلى الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بذلك والحوار معها.” منظمة إرهابية“

ما دامت الواليات المتحدة على “على قناة الجزيرة مباشر، الثالثاء: ” المسائية“مقابلة مع برنامج 
ت السالم موقفها بأن حركة حماس منظمة إرهابية فلن تصل إلى أية نتيجة بشأن محادثا

األمريكان يضيعون وقتهم ألنهم في نهاية المطاف لن يجدوا إال ضرورة “وأردف:  ”.والمفاوضات
األمريكان جلسوا مع “وتساءل المرزوقي قائال:  ”.التحاور من مع يملكون القوة على األرض

 ”.طالبان.. لماذا ال يجلسون مع كل القوى الفلسطينية؟
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "هامة"إعادة فتت القن لية األميركية في القدس خطوة : أبو الغيط .38

بقرار الواليات »رحب األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، : وليد عبد الرحمن-القاهرة
خطوة )هامة( لتعزيز العالقات »وعّده «. المتحدة إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية

ونقل مصدر مسؤول باألمانة العامة للجامعة عن األمين العام «. شنطن والجانب الفلسطينيبين وا
مثل هذه الخطوة تعّد تصحيحا  لخطأ أقدمت عليه اإلدارة السابقة بقرارها إغالق القنصلية »قوله إن 

حسب وأكد المصدر؛ ب «.التي ظلت لعقود طويلة جسرا  دبلوماسيا  بين الواليات المتحدة وفلسطين
الخطوة األميركية تعكس نهجا  إيجابيا  لدى اإلدارة األميركية الحالية، خاصة لجهة »بيان أمس، أن 

، موضحا  أن «اإلسرائيلي -االعتراف الواضح بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني 
لة الفلسطينية ، وهي تمثل عاصمة الدو 1967القدس الشرقية تقع ضمن األراضي التي احُتلت في »

 «.المستقبلية
 28/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 محمد بن زايد: السالم سبيل تسوية القضية الفلسطينية .39
بحث صاحب محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، 

اتيجي والتنسيق المشترك، بما عاهل األردن، الخميس، العالقات بين البلدين، وتعزيز التعاون االستر 
وأكد محمد بن زايد، والملك عبد هللا الثاني، أهمية اتفاق وقف إطالق  يحقق مصالحهما المتبادلة.

النار في قطاع غزة والحفاظ عليه. مشددين على ضرورة العمل إقليميا  ودوليا  خالل المرحلة المقبلة، 
ا السبيل األساسي للوصول إلى تسوية مستقرة لتحريك عملية السالم ودفعها إلى األمام، لكونه

ومستدامة للقضية الفلسطينية تلّبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحقق االستقرار والتنمية في 
المنطقة. وتبادال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين، 

قال بن زايد: إن دولة اإلمارات تدعم أي خطوة و  والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.
يمانها بأن السالم ضمانة المستقبل  في هذا االتجاه من منطلق نهجها الداعم للسالم والتعايش، وا 

 األفضل للمنطقة وشعوبها.
 27/5/2021، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"باحث: حرب غزة تفسد التوا ل العربي مع  .40

( األميركي أن التركيز المتجدد على محنة Bloombergومبيرغ" )ورد في مقال نشره موقع "بل
الفلسطينيين في األراضي المحتلة والعرب داخل إسرائيل يضع حكام اإلمارات والبحرين في موقف 

 عن التطبيع مع إسرائيل. -مثل السعودية وقطر وعمان-حرج، ويوقف نظراءهم في دول أخرى 
أنه  -الباحث المقيم بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن الذي كتبه حسين إيبش-وأوضح المقال 

بينما تقوم إسرائيل بتقييم حرب غزة الرابعة؛ يحصي حلفاؤها الجدد بين دول الخليج العربية تكاليف 
 صداقتهم، ويقوم آخرون بإجراء حسابات جديدة حول االنضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

نتقادات الذعة من الفلسطينيين وغيرهم من العرب، وأجبرت وأضاف أن اإلمارات والبحرين تعرضتا ال
مشاعر الغضب العربية الحكومتين اإلماراتية والبحرينية على إصدار بيانات شديدة اللهجة تدين 

 األعمال اإلسرائيلية في القدس والمسجد األقصى.
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يهدد بعرقلة التقدم الذي تحقق: ن غزةقرار مجلس حقوق اإلنسان بشألتأسف  واشنطن .41

« األسف الشديد»عبرت الواليات المتحدة، يوم الخميس، عن : «الشرق األوسط أونالين» - جنيف
لقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خالل 
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وجاء في بيان صادر عن البعثة  لألنباء.« رزرويت»الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لوكالة 
 «.تحرك اليوم يهدد بدال من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق»األميركية لدى األمم المتحدة في جنيف: 

والواليات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خالل الجلسة 
القرار الذي قدمته منظمة التعاون اإلسالمي ووفد فلسطين الخاصة التي استمرت طوال اليوم وتبنت 

 لألمم المتحدة.
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 على غزة مليون دوالر لدعم المتضررين من العدوان 95األمم المتحدة تطلق خطة طارئة بس .42

خطة طارئة أطلقت المنسقة اإلنسانية لألرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز،  :بترا -عمان 
 .لدعم المتضررين من حالة التصعيد األخيرة في األراضي الفلسطينية

ودعت هاستينغز، مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووكيل األمين العام للشؤون  
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك، الدول األعضاء إلى المساهمة في خطة 

 .مليون دوالر، للسماح بتنفيذها تنفيذ ا سريع ا وكامال  على مدى األشهر الثالثة المقبلة 95ا يبلغ قدره

 27/5/2021 عمان، ،الرأي
 

 المفوضة السامية لحقوق اإلنسان: الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب .43
يشيل باشليه اليوم )الخميس( اعتبرت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة م: جنيف

أن الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن 
 األبنية المستهدفة كانت تستخدم ألغراض عسكرية.

في حال »وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية )...( فإنها قد  تبين أن هذه

 ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.«تشكل جرائم حرب
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 مجلس األمن يبحث األوضاع في فلسطين  .44

الحرب األخيرة في القطاع، في بحث مجلس األمن األوضاع في غزة والقدس وتداعيات : وكاالت
مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة  95حين أطلقت األمم المتحدة مناشدة لجمع 

 والضفة الغربية والقدس الشرقية خالل الشهور الثالثة المقبلة.
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ادئة وقالت المندوبة األميركية لدى مجلس األمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن الدبلوماسية اله
 والمكثفة على أعلى المستويات أدت إلى وضع حد مؤقت للعنف بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكدت المندوبة األميركية خالل جلسة مفتوحة لمجلس األمن بشأن األوضاع في الشرق األوسط، أن 
 واشنطن مصممة على مواصلة العمل لضمان استمرار هذا الهدوء.

ة الخاص للسالم في الشرق األوسط تور وينسالند إن الوحدة من جهته، قال منسق األمم المتحد
الفلسطينية وعودة حكومة فلسطينية شرعية إلى غزة أمران ضروريان للمضي قدما على نحو مستدام، 

 مؤكدا على أهمية خلق أفق سياسي يسمح بالعودة إلى مسار المفاوضات الهادفة.
محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف، وطالب  وشدد وينسالند خالل جلسة بمجلس األمن على وجوب

 القوات اإلسرائيلية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة عند الضرورة فقط.
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مطالب بينها رفع ح ار غزة أربعةمجلس األمن للنظر في  األونروا تدعو .45

جئين الفلسطينيين "أونروا" أمس الخميس مجلس األمن إلى دعت وكالة غوث وتشغيل الال: وكاالت
جاء ذلك على  مطالب تتعلق بعملها، بينها رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة. 4النظر في 

لسان المفوض العام للوكالة فيليب الزاريني في جلسة عقدها مجلس األمن بمقره في نيويورك حول 
 لفلسطينية.الشرق األوسط، بما في ذلك القضية ا

وقال الزاريني إن المطلب األول يتمثل في ضرورة إيجاد مسار سياسي لرفع الحصار المفروض على 
وأضاف أن المطلب الثاني يتعلق بمساءلة منتهكي القانون  حركة الفلسطينيين والتجارة )في غزة(.

المطلب الثالث  وقال إن الدولي في التصعيد األخير من جميع األطراف، وتقديمهم إلى العدالة.
 يتصل بوضع حد لعمليات اإلخالء القسري وهدم المنازل في القدس الشرقية منعا لمزيد من التوترات.
وأوضح أن المطلب الرابع يتمثل في ضرورة تمويل الجهود اإلنسانية وا عادة اإلعمار بالكامل في 

 روس بالقطاع.غزة، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة لقاحات كورونا منعا لتفشي الفي
 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "برابرة أقل من البشر"برلماني أمريكي يهودي ي ف الفلسطينيين في غزة بأنهم  .46

اإلسالمية )كير( إلى تحقيق أخالقي مع  -دعا مجلس العالقات األمريكية: رائد صالحة -فلوريدا
أن استخدم لغة تحريضية ومتعصبة ضد راندي فاين، ممثل مقاطعة بريفارد في والية فلوريدا، بعد 
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وقال المجلس إن فاين نشر مرارا  على وسائل التواصل االجتماعي تعليقات تصف  الفلسطينيين.
 الفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم أقل من البشر.

وكشف المجلس أن فاين أشار أثناء مشاركته رسالة من التجمع اليهودي في مجلس فلوريدا التشريعي 
ال يبدون أي رحمة، ونعت سكان غزة ” حيوانات“ل المقاومة الفلسطينية في غزة بأنهم إلى رجا

وزعم فاين، وهو جمهوري ظهر في عدة مناسبات مع إريك  بالبرابرة، كما احتفل بابتهاج بقصف غزة.
 .ترامب، ابن الرئيس السابق، أن المسيرات المؤيدة لفلسطين هي معادية للسامية

)كير( بنشر نظرية مؤامرة ال تستند على أي دليل بأن مجلس العالقات ورد فاين على بيان 
إنهم ” وقال:” إرهابية“ووصف فاين المنظمة بأنها  ”.األخوان المسلمين“اإلسالمية ينتمي إلى جماعة 

 ”.يحاولون إسكات صوت جمهوري يهودي يدافع عن إسرائيل
 27/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مدنيًا بغزة وأعتذر عن ت ريحاتي 200قتل شمالي: جيش االحتالل  .47

أكد مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي لم : غزة
وقال شمالي، في تغريدة له على "تويتر"، إن  يلتزم بأي من القوانين الدولية خالل الحرب على غزة.

يهم من األطفال والنساء، يؤكد أن جيش االحتالل لم من المدنيين في غزة بما ف 200قتل أكثر من 
 يلتزم بأي من قوانين الحرب، مطالبا بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من فعلوا ذلك.

وأبدى "شمالي" أسفه واعتذاره عن تصريحاته األخيرة، مؤكدا أن قتل األطفال يحطم كافة قوانين 
أوضح أن السالح اإلسرائيلي المتقدم أدى إلى و  الحرب وأنه يجب أال يفلت من قام بذلك من العقاب.

 قتل أكثر من ستين طفال منهم عشرون مسجلون في مدارس "أونروا".  
 27/5/2021، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة يختبر قوة سياسة بريطانيا الخارجية بعد خروجها من االتحاد األوروبيب: الت عيد تقرير .48

الدكتور نيل كويليام، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية  )د ب أ(: قال الباحث - لندن
يوما بين  11)تشاتام هاوس( إن تصريحات المسؤولين البريطانيين خالل أعمال العنف التي استمرت 

إسرائيل وحماس، لم تفعل الكثير لبث الثقة بين الشركاء العرب وشعوبهم، الذين توقع معظمهم من 
ريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب أن يفعال أكثر من ترديد مصطلحات رئيس الوزراء بو 

كويليام، الزميل ببرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، إلى أنه  وأشار مستهلكة.
من ظالل االتحاد األوروبي وسعيها ” بريطانيا العالمية“كانت هناك توقعات متزايدة بأنه مع خروج 
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تعميق العالقات االقتصادية وتوقيع صفقات تجارية، وخاصة مع الشركاء القدامى والجدد، فإنها إلى 
 سوف تنتهج أيضا سياسة خارجية أكثر قوة.

وأوضح كويليام أنه مع ذلك فإنه في حالة الصراع بين إسرائيل وحماس، تركت بريطانيا العديد من 
هم ألنها لم تقدم شيئا جديدا، إال أنه لم ُيفقد كل الشركاء يشعرون بخيبة األمل بل والتحرر من الو 

 شيء. 
 27/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 أطلقت مئات أطنان القنابل شديدة االنفجار على غزة "إسرائيل": "األورومتوسطي" .49

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يوم الخميس إن إسرائيل  :دوت كوم” القدس“ –غزة 
 األطنان من القنابل شديدة االنفجار في هجماتها األخيرة على قطاع غزة.استخدمت مئات 

ُنشر على موقعه، ” جحيم ال يستثني أحد ا“وذكر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في تقرير 
يوم ا عبر سالح الجو والبر والبحر هجمات واسعة على  11أن قوات االحتالل نفذت على مدار 

 القتلى والجرحى. قطاع غزة لتوقع مئات
وأفاد بأن إسرائيل هاجمت غزة بصواريخ وقذائف تحتوي على آالف الكيلو جرامات من المتفجرات 
في هجمات عشوائية أو مخططة أحيان ا، دون إيالء اعتبار لسالمة المدنيين في القطاع الذي يعد من 

 أكثر األماكن اكتظاظ ا وكثافة سكانية في العالم.
ة انتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني ارتكبتها إسرائيل خالل هجومها سلسل“ووثق المرصد 

 من الشهر الجاري. 21إلى  10في الفترة من ” العسكري األخير على قطاع غزة
انتهاكات شملت القتل الجماعي والقتل العمد باستهداف تجمعات للمواطنين “وأوضح أن من بين ذلك 

استهداف األطفال والنساء ومن ضمنهن حوامل، واستهداف ذوي  والمركبات المتحركة، فضال  عن
 ”.اإلعاقة والطواقم والمقرات الطبية والمؤسسات اإلعالمية والتعليمية

 27/5/2021القدس، القدس، 
 

  ماليين دوالر مساعدات عاجلة لفلسطين 10اليابان تعلن تقديم  .50
يميتسو موتيجي الخميس عن تقديم بالده ) د ب أ(: أعلن وزير الخارجية الياباني توش - رام هللا

ماليين دوالر أمريكي لمواجهة االحتياجات العاجلة والطارئة  10مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 
  ”.كورونا“المترتبة على من العدوان األخير على غزة، ولمواجهة جائحة 

 27/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 فلسطين موظفو فيسبوك يتهمون شركتهم بالتحيز ضد .51
نشر موقع "بازفيد" اإلخباري واسع االنتشار تقريرا، سلط فيه الضوء على انتقادات من موظفي : لندن

 شركة "فيسبوك" للتواصل االجتماعي بشأن تحيز المنصة ضد الشعب الفلسطيني.
"، باإلشارة إلى تحذير أطلقه مهندس برمجيات مصري 21واستهل الموقع تقريره، الذي ترجمته "عربي

 الجنسية يعمل في فيسبوك، مفاده أن المنصة "تفقد الثقة بين المستخدمين العرب".
وكدليل على ذلك، قام المهندس بتضمين لقطة شاشة لـ"غزة اآلن"، وهو منفذ إخباري موثوق مع ما 

وعندما تقوم باإلعجاب بالصفحة، تظهر رسالة من "فيسبوك" تحذرك من  ماليين متابع. 4يقرب من 
 وهو أمر ال يتكرر مع صفحات داعمة لالحتالل. محتواها،

سأل أحدهم عن تلقي تحذير بشأن "محتوى حساس" لدى النقر لمشاهدة منشور على إنستغرام و 
وكتب موظف آخر على فيسبوك عن انعدام الثقة  للممثل مارك روفالو حول التهجير الفلسطيني.

نا وصلنا إلى مرحلة يكون فيها الخطأ الذي يخيم على المستخدمين العرب والمسلمين: "أخشى أن
 التالي هو القشة التي تقطع ظهر البعير، ويمكننا أن نرى مجتمعاتنا تهاجر إلى منصات أخرى".

نستغرام، بل إن تطبيق "واتساب"  ولم يتوقف األمر عند بعض المالحظات هنا وهناك على فيسبوك وا 
 جراء اتصاالت عبره.للرسائل واالتصاالت حظر صحفيين مقيمين في غزة من إ

موظفا اجتمعوا معا في وقت  30وأصبح الوضع ملتهبا داخل الشركة، لدرجة أن مجموعة من حوالي 
نستغرام الذي يعتقدون  سابق من هذا الشهر؛ لتقديم طعون داخلية الستعادة المحتوى على فيسبوك وا 

 أنه تم حظره أو إزالته بشكل غير صحيح.
 27/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بشبهة قتل ناشطة بارزة مؤيدة لفلسطين .52

أعلنت الشرطة البريطانية األربعاء أنها اعتقلت خمسة أشخاص لالشتباه بضلوعهم : وكاالت –لندن 
 في جريمة قتل متعمد بعد إطالق نار على ناشطة بارزة بحركة "حياة السود مهمة".

عاما(، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطالق النار عليها في حفل  27ونقلت ساشا جونسون، )
بأحد المنازل جنوب شرقي لندن صباح األحد، بعد ساعات من مشاركتها بمسيرة حاشدة مؤيدة 

 لفلسطين، ورافضة لحرب "إسرائيل" على غزة.
كن منظمة "أخذ وقالت الشرطة وصديقة لها إنه ال دليل يشير إلى استهداف جونسون في الهجوم، ل

 المبادرة" قالت إن ساشا تلقت تهديدات بالقتل في الماضي بسبب نشاطها.
 27/5/2021، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس على طريق الن ر .53
 د. محمد الجوادي
لما ظهرت حركة حماس إلى الوجود دارت مناقشات متعددة حول جدواها ومستقبلها، ومع أنني لم 

أية جبهة من جبهات منظمة التحرير؛ فإن من سمعوا رأيي في حماس اندهشوا أن أكن محسوبا على 
بدفاعي عن سياسات الرئيس السادات  -قبل ذلك الوقت-يصدر مثل هذا الرأي عني، وأنا المعروف 

واقتناعاته، بل عن آراء كآراء إسماعيل صدقي باشا، وازداد العجب حين كنت أقول إن طريق تحرير 
وباختصار شديد؛ كان أغلب المثقفين المصريين يعتقدون أن قضية التحرير ينبغي  األرض قد بدأ،

أن تسبق قضية األسلمة، وكنت أقول ما لم يكن اإلسالميون أنفسهم يقولونه؛ وهو أن األسلمة كفيلة 
بالتحرير، أو باإلسراع به على نحو ما، ألن الهوية تجلب ذلك، ولم يكن هذا المنطق مقبوال جدليا 

أي مستوى، ووصل الحال بأستاذ اجتماع صديقي لي أن جابهني في جلسة شبه عامة بقوله  على
إنني بهذا التفكير أضع العربة قبل الحصان، لكنني رددت عليه ردا أثار إعجاب الحاضرين مع أنهم 
لم يستوعبوا مضمونه تماما؛ حيث قلت له إن ما يسميه "العربة قبل الحصان" يسمونه في ميكانيكا 

 من الجر األمامي. -في مشكالته-لسيارات "الجر الخلفي" وهو أفضل بكثير وأقل ا
ومن ناحية أخرى، فإنه في حين كان من تعودوا النقد واللجوء إلى آليات اليأس وشعارات العدمية 

جهاضا للمقاومة؛  -التي من قبيل أوسلو ووادي عربة-يرون في كثير من االتفاقات  معوقا للتحرير وا 
ت أقول إن اإلسالميين هم أكثر من سيفيدون من مثل هذه االتفاقات بطريقة مباشرة وأخرى فقد كن

غير مباشرة، وكنت أتعرض لالنتقاد ولالتهام بالتناقض، لكنني كنت ألجأ في دفاعي عن رؤيتي إلى 
ا ال المثل الطبي المتمثل في األنسولين والكورتيزون اللذين يعمالن بآليتين متناقضتين، لكن أحدهم

 يلغي اآلخر وال يغني عنه.
 الفلسطينيون ينت رون أخيرا

شرفت بأن واكبت االنتفاضة والحراك الفلسطيني بمقاالت شبه يومية جمعتها بعد  2002في عام 
شهور في كتابي "الفلسطينيون ينتصرون أخيرا"، ولم أجد حرجا بثناياها في أن أوجه كثيرا من 

 للتاريخ.ٍح حين يغفل عن قراءة متأخرة االنتقادات لمسار الكفاح؛ أي كفا
منحتني إذاعة القاهرة الشرف في أن أكون في الصباح الباكر أول  2012سنوات في عام  10وبعد 

المعلقين على أحداث غزة، وكانت أمور كثيرة قد تغيرت في مصلحة الفلسطينيين وحماس على حد 
تعزف "مارشات" زاعقة تسفه وتشوه اللحن  سواء، ومع هذا فإن كل الصحافة القاهرية والعربية ظلت

الذي قمت وحدي بعزفه في الصباح الباكر، إلى حد أن قال أكثر من معلق إنهم ال يعرفون مصدرا 
لتفاؤلي، ومن اإلنصاف أن نقول إن تصرف الرئيس مرسي سرعان ما جاء مصدقا  وموافقا لما 
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النزيهة والسريعة  -في ذلك اليوم-ث تنبأت به من نجاح الوساطة المصرية بسبب خصائصها الثال
والمباشرة، وهي عناصر كانت قد بدأت تتناقص في األداء المصري في الشهور السابقة على انتخاب 

 الرئيس مرسي.
 ن ر استثنائي و مود أسطوري

من نصر استثنائي  -بنجاح ساحق-جاءت لتثبت لغزة ما حققته  2014فيما بعد، فإن أحداث 
كنت ألفت النظر إلى حقيقة أن يكون النصر االستثنائي نتيجة حتمية  وصمود أسطوري، وقد

لى حقيقة أهم منها؛ وهي أن حرب غزة  أثبتت أن العكس أيضا صحيح،  2014للصمود األسطوري وا 
إلى الصمود  -الذي حققته كتائب القسام وأخواتها وأبناؤها-فقد أدى االنتصار االستثنائي المفاجئ 

في ذلك الوقت كثيرا -د الذي يساعد على استكمال النصر وتتويجه، وقلت ذي المعنى؛ أي الصمو 
إنها ملحمة طويلة وعميقة ال يمكن أبدا اختصارها في مقال  -وبكثافة على الشاشات وفي الصحافة

وال في كتاب؛ ألنها ملحمة شعب، لكن هناك عوامل حاسمة عجلت بهذا النصر الطبيعي الذي ال بد 
ذه العوامل هو مواجهة الحقيقة المرة، فقد عاش شعب فلسطين ثلثي قرن يثق منه، وقد كان أول ه

بإخوانه العرب دون جدوى، حيث كان العرب في مجموعهم يفكرون في أزماتهم قبل أن يفكروا في 
الحالة الراهنة حتى لو كانوا مسؤولين عنها، كما هو الحال في مسؤولية الرئيس عبد الناصر المباشرة 

وهزيمتها المروعة التي سنظل ندفع ثمنها سنوات طويلة. وقلت إن هؤالء  1967حرب  والوحيدة عن
 العرب أوجدوا ألنفسهم عذرين قبيحين كانوا يعودون من آن آلخر للعزف عليهما بكل قوة.

وكان العذر األول الذي ال يخجل من يرددونه من سخافته وسخافتهم هو أن الفلسطينيين هم الذين 
كان من السهل على أي إنسان يتمتع بأدنى درجات الذكاء والمنطق أن يسألهم وماذا باعوا أرضهم، و 

عن األغلبية الساحقة التي لم تبع أرضها حتى اآلن رغم احتالل هذه األرض؟ ومن حسن حظ 
أنصفهم، وأصبح اإلسرائيليون اآلن على وشك أن يبيعوا  -سبحانه وتعالى-الفلسطينيين أن هللا 

 من أرض فلسطين المحتلة. -سموها ممتلكات التي-مغتصباتهم 
وكان العذر الثاني الذي كانت مجموعة الضباط األحرار في مصر يرددونه لجنودهم وضباطهم في 
محيط ضيق هو اكتشافهم أن نسبة الخيانة عالية بين الفلسطينيين، وقد أثبتت األيام مدى التجني في 

أرض الواقع، وثبت للعالم أجمع أن الخيانة هي  هذا الحكم السخيف، كما أثبتت عكسه تماما على
خطيئة إنسانية حتمية الوجود وواردة وأكثر تحققا في قيادات جيوش أخرى غير الجيوش الفلسطينية 

 الحقيقية.
ومن حسن حظ فلسطين أن حماس قدمت نموذجا تجّنَب القابلية لالتهام بالتستر على هذين 

خابرا مع العدو واإلعالن عن هذا وسط المعركة من دون مت 43االتهامين؛ وهو ما اتضح في كشف 
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ن كان بعضهم قد تمادى  تستر، ومع هذا فإن المتخاذلين من العرب ال يزالون يستمتعون بتخاذلهم وا 
 فحول التخاذل إلى تأمر.

 27/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أي فعالية لمجلس حقوق اإلنسان.. قراءة تقييمية؟ .54
 *محمود الحنفي

، جلسة استثنائية خاصة بالعدوان اإلسرائيلي على 27/5/2021د مجلس حقوق اإلنسان، اليوم يعق
 يوما. 11الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة الذي استمر 

وقد عبرت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه عما جرى في قطاع غزة بالقول إن 
لمسجد األقصى هي التي أججت الصراع بين حماس وجيش االحتالل أحداث الشيخ جراح واقتحام ا

اإلسرائيلي كما أنه لم يثبت لدى مجلس حقوق اإلنسان أن األبراج اإلعالمية والمباني السكنية كانت 
تحوي على مقار للجماعات المقاتلة، مما يعني أن السلوك اإلسرائيلي يرقى إلى مستوى جريمة 

النتائج المتوقعة عنه، هل يمتلك مجلس حقوق اإلنسان اآلليات القهرية أو إزاء هذا االجتماع و  حرب.
الزجرية إللزام الدول على احترام حقوق اإلنسان ال سيما دولة االحتالل اإلسرائيلي، وكيف يمكن 

 االستفادة من مخرجات هذا االجتماع؟
 لماذا مجلس حقوق اإلنسان؟ 

، يعمل على 2006العامة لألمم المتحدة، أنشأ عام مجلس حقوق اإلنسان هو جهاز يتبع الجمعية 
 التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان في مختلف دول العالم ويرفع التوصيات حيال هذه االنتهاكات.

يحتفظ بسرية البالغات التي يتوصل بها، ويعمل المجلس وفق شروط صارمة لجهة التوثيق واألدلة 
دولة عضوا يتم انتخابها في  47ذات الصلة. يضم المجلس  الراجحة ويتابع أمرها مع الدول والهيئات

 إطار الجمعية العامة باألغلبية المطلقة وفق توزيع جغرافي بين القارات.
ومجلس حقوق اإلنسان جاء ليخلف لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي اعتبرت أنها لم تؤد 

ها ظلت على مدى ستة عقود الهيكل مهامها بالشكل المطلوب مع قضايا حقوق اإلنسان رغم أن
الرئيسي المعني بحقوق اإلنسان حيث لم توجد آليات حقوقية فعالة للتصدي النتهاكات حقوق 

 اإلنسان.
جراءات أهمها:  ويعمل مجلس الحقوق اإلنسان من خالل آليات وا 

الدول .آلية االستعراض الدوري الشامل التي ُتستخدم لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان في جميع 1
 األعضاء في األمم المتحدة، 
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 . اللجنة االستشارية التي تزود المجلس بالخبرات والمشورة بشأن قضايا حقوق اإلنسان.2
 .إجراء الشكاوى الذي يتيح لألفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق اإلنسان.3
ن مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء .اإلجراءات الخاصة: وتتألف هذه اإلجراءات الخاصة م4

مستقلين وفرق عمل؛ ويضطلع هؤالء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الفرق، برصد 
 أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها واإلبالغ علنا  عنها.

ا في حالة ما إذا أصرت دولة على عدم يقرر مجلس حقوق اإلنسان التدابير التي يتعين اتخاذه
التعاون مع االستعراض الدوري الشامل. هذه التدابير ال تحمل الصفة اإللزامية أو الزجرية، بل هي 

 توصيات تحمل صفة أدبية وسياسية.
يلجأ مجلس حقوق اإلنسان إلى أسلوب الدبلوماسية الهادئة طريقا لحث الدول األعضاء على 

اإلنسان داخل حدودها، وهو بكل تأكيد أقل حسما بكثير من األسلوب  النهوض بأوضاع حقوق
القضائي الذي لجأت إليه دول ومنظمات خارج األمم المتحدة، مثل محكمة حقوق اإلنسان التابعة 

 لمجلس أوروبا فى ستراسبورج بفرنسا.
الفلسطينية هذا الهدوء ال قد ال يتناسب مع سخونة بعض األوضاع مثلما هو الحال في األراضي 

المحتلة. ال يمتلك مجلس حقوق اإلنسان وفق التعريف أعاله آليات تنفيذية إلجبار الدول على احترام 
 حقوق اإلنسان.

ومجلس حقوق اإلنسان يتبع للجمعية العامة لألمم المتحدة، وجل ما يمكن فعله هو أن يرفع توصية 
 جراءات زجرية بحق هذه الدولة أو تلك.عاجلة إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس األمن التخاذ إ

لكن وفي نفس الوقت يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن العمل الحقوقي ال يمكن قياسه بسهولة، وما 
قد يحصل في المعارك العسكرية من نصر واضح وحاسم في الزمان والمكان قد ال يكون بالضرورة 

 ى النفس الطويل والتركيز الشديد.كذلك في المعارك الحقوقية، إنه عمل تراكمي يعتمد عل
تشكل جلسات مجلس الحقوق اإلنسان والقرارات والتو يات ال ادرة عنه مكسبا على المستويات 

 التالية:
أوال: تصبح القضية المنظورة على جدول أعماله قضية ذات بعد عالمي لما يشكله المجلس من قيمة 

 حقوقية محترمة على مستوى العالم.
لبيانات والمداوالت والتوصيات الصادرة عنه وثيقة حقوقية قيمة يمكن االستفادة منها في ثانيا: تشكل ا

مالحقة مجرمي الحرب سواء على مستوى محكمة الجنايات الدولي أم المحاكم الوطنية ذات الوالية 
 العالمية أم أي إطار قانوني آخر.
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وط السياسية واألخالقية على الدولة ثالثا: تشكل التوصيات الصادرة عنه فرصة هامة لممارسة الضغ
التي تنتهك حقوق اإلنسان. األمر الذي يشكل إحراجا شديدا سواء للدولة نفسها أم للدول التي لها 

 عالقة عالقات وطيدة أو عالقات تطبيع مستجدة
رابعا: إن تكاملت الجهود الدبلوماسية مع مخرجات جلسة مجلس حقوق اإلنسان فإن ذلك سوف 

عية العامة التخاذ إجراءات هامة لجهة معاقبة دولة االحتالل سياسيا واقتصاديا )نشر يدعو الجم
 قائمة بالشركات التي تدعم االحتالل( أو اتخاذ قرار االتحاد من أجل السلم.

 مجلس حقوق اإلنسان واألراضي الفلسطينية المحتلة:
اضي الفلسطينية المحتلة أكثر ، ناقش مجلس حقو ق اإلنسان األوضاع في األر 2006منذ نشأته عام 

مرة، وفي كل مرة كان يصدر عنه توصيات وقرارات هامة تتحدث عن سلوك سلطات  92من 
 االحتالل ضد السكان المدنيين واألعيان المدنية.

وتشكل مجمل الوثائق والبيانات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان دليال دامغا على جرائم الحرب 
 اإلسرائيلية.
مجلس حقوق اإلنسان أكثر من بعثة تقصي حقائق أهمها بعثة األمم المتحدة لتقصي  كما أرسل

أو لجنة غولدستون وهي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق  غزة،الحقائق بشأن النزاع في 
 .2008اإلنسان التابع لألمم المتحدة بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

أفريقي ريتشارد غولدستون. مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ترأس اللجنة القاضي الجنوب 
 ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخاللها وبعدها.

قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة آنذاك، 
 وتعاونت معها حركة حماس.

صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير  575 أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من
غولدستون. والحقا اتهمت السلطة الفلسطينية بإجهاض مفاعيل تقرير غولدستون من خالل سحبه 

 من جدول أعمال مجلس حقوق اإلنسان.
واليوم يعقد مجلس حقوق اإلنسان جلسة خاصة بالعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين في القدس 

 ية وقطاع غزة.والضفة الغرب
وقد عبرت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه عما جرى في قطاع غزة بالقول إن 
أحداث الشيخ جراح واقتحام المسجد األقصى هي التي أججت الصراع بين حماس وجيش االحتالل 

السكنية كانت  اإلسرائيلي كما أنه لم يثبت لدى مجلس حقوق اإلنسان أن األبراج اإلعالمية والمباني
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تحوي على مقار للجماعات المقاتلة، مما يعني أن السلوك اإلسرائيلي يرقى إلى مستوى جريمة 
 حرب.

وعند إعالن عقد االجتماع، نددت السفيرة اإلسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن 
ول األعضاء إلى معارضة عقد ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا إلسرائيل"، ودعت الد

 االجتماع.
ودولة االحتالل اإلسرائيلي هي البلد الوحيد الذي يشكل بندا  ثابتا  على جدول أعمال كل جلسة لهذا 
المجلس. وكان الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب من مجلس حقوق اإلنسان، معتبرا 

 بايدن بصفة مراقب. أنه مناهض إلسرائيل قبل أن يعيدها خلفه جو
إن نجاح العمل الحقوقي خدمة لعدالة القضية الفلسطينية ال سيما ما يرتبط بمجلس حقوق اإلنسان، 

 يرتبط بجملة من العوامل المحلية واإلقليمية والدولية.
على المستوى المحلي/ الوطني: ال بد من التفاعل بشكل كبير مع مجلس حقوق اإلنسان ابتداء من 

جلسة أو أثنائها أو االستفادة من مخرجاتها، واعتبار ما يصدر عنه وثيقة حقوقية قيمة التحضير لل
 ومكسبا دبلوماسية كبيرا والمضي فيها حتى آخر نفس.

 وأن يكون هذا التفاعل بالتعاون مع كل المكونات الفلسطينية السياسية منها والمجتمعية والحقوقية.
الدبلوماسية الفلسطينية جاهدة مع المنظمات اإلقليمية، على المستوى اإلقليمي: ال بد أن تعمل 

جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واالتحاد األفريقي وغيرها من أجل تشكيل لوبيات 
 ضغط عالية التأثير.

على المستوى الدولي: ضرورة العمل على عقد جلسة طارئة واستثنائية للجمعية العامة، بعد فشل 
في القيام بمهامه في حفظ األمن والسلم الدوليين، من أجل الخروج بقرار االتحاد من  مجلس األمن
 أجل السالم.

كما ال بد من تزويد قلم محكمة الجنايات الدولية بكل التقارير والوثائق الصادرة عن مجلس الحقوق 
 اإلنسان بهذا الخصوص.
 * أستاذ بالقانون الدولي

 27/5/2021، "21موقع "عربي 
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 "حماس"تغيير قواعد اللعب من أجل استعادة الردع أمام  .55
 ميخائيل ميلشتاين*

بكثير من مجرد  أكثرإطالق رشقة الصواريخ نحو القدس، والتي بدأت حملة "حارس األسوار"، كان 
خطوة عسكرية مبادر اليها: كان هذا خرقا فظا وواعيا للتسوية التي كانت على مدى نحو سنة 

ع غزة، وشكلت العامود الفقري لما يمكن تسميته "االستراتيجية اإلسرائيلية" في ونصف السنة في قطا
 هذه الساحة.

وضائقة مدنية في القطاع، مثلما حصل في حالة حملة "الجرف  أمنىلم يقع التصعيد بعد تدهور 
الصامد". العكس هو الصحيح: فالمواجهة الحالية بدأت بعد تحسن متواصل في الواقع في قطاع 

، وبعد أن نفذت إسرائيل بادرات طيبة كثيرة استهدفت ضمان االستقرار المدني في المنطقة، بدءا  غزة
تصاريح الخروج للتجار، عبر تشجيع التصدير من القطاع، وانتهاء بتوسيع مجال الصيد،  بإصدار

 ومنح مساعدة واسعة للقضاء على "كورونا".
اإلسرائيلي في القدس، يدل على الشكل الذي  بدء "حماس" للمعركة، في ظل التعلق بحجة العمل

تنظر فيه الحركة إلى التسوية: تفاهمات عمومية ومرنة يمكنها أن تخرج منها ويمكنها أن تعود اليها 
وفقا لقراراتها ومصالحها. أما في الجانب اإلسرائيلي بالمقابل فكان هناك حرص اكبر على الحفاظ 

 هدوء طويل المدى في القطاع. على التسوية التي وصفت كوسيلة لضمان
انطوى بدء المعركة على خطأ في تقدير "حماس" لرد إسرائيل. فقد استعدت الحركة لجولة من عدة 
ايام، ولكنها علقت في حملة جبت منها ثمنا باهظا أكثر بكثير مما توقعت. وفي سياق التسوية، 

بعد رد رمزي وعقاب مؤقت قدرت "حماس"، على ما يبدو، بأن إسرائيل تخشى ضعضعتها وانه 
سيكون ممكنا العودة الى نقطة البداية، بل استخالص تنازالت مدنية اخرى. اما اآلن، مع نهاية 
المعركة، فتقف إسرائيل امام معضلة عسيرة: هل تعود إلى نقطة البداية ام تغير قواعد اللعب؟ 

اعدها على توفير احتياجات التسوية بثمارها المدنية تعد ذخرا استراتيجيا في نظر "حماس" تس
الجمهور الغزي وبذلك الحفاظ على استقرار سلطوي. والعودة السريعة إلى الظروف التي كانت قائمة 
حتى نشوب الحملة ستؤكد في وعي "حماس" الفهم أن الثمن العام الذي جبي منها على بدء العنف 

استراتيجي  إلنجازأن يعدا شطبا ليس باهظا، ومقابل ذلك فان الغاء أو تجميد التسوية كفيالن ب
عظيم االهمية لـ "حماس". إلى جانب الضرر الذي الحقته إسرائيل بالحركة، فان هذا عنصر حرج 
في محاولة اعادة الردع اإلسرائيلي تجاه "حماس"، وايضاح الثمن الباهظ الذي دفعته على محاولة 

 تغيير معادلة العمل.



 
 
 
 

 

 37 ص             5543 العدد:             5/28/2021 الجمعة التاريخ: 

                                    

بلورة تسوية  –القائمة، وبدال من ذلك ان تفحص بديلين. االول  نوصي إسرائيل اال تعود إلى التسوية
جديدة تملي فيها إسرائيل شروطا كانت حتى االن مرنة تجاهها، وعلى رأسها موضوع االسرى 

 والمفقودين.
إسرائيل مطالبة بأن توضح بأن ليس في نيتها ان تكون مرنة، وأنها ال تتأثر بتهديدات "حماس" في 

 سيؤدي إلى تدهور اقليمي يؤثر على الوضع االمني في القطاع. أن غياب التسوية
الحركة بشيء ولكن اال  إلزامالبديل الثاني هو عدم بلورة اي تسوية او تفاهمات مع "حماس": عدم 

نكون مقيدين بأي قيد، وبذلك نبقي حرية العمل التي تسمح بضرب البنى التحتية العسكرية لـ 
 مة في كل فرصة."حماس" ولكبار مسؤولي المنظ

يمكن بل من المرغوب فيه العمل على بادرات طيبة مدنية ولكن ليس كجزء من استراتيجية واسعة بل 
في نقاط زمنية وفي ظروف تبدو إلسرائيل مناسبة. في ضوء الطبيعة غير الملزمة التي تنظر فيها 

 ها."حماس" للتسوية، يحتمل أن يتعين على إسرائيل ايضا أن تتبنى نهجا مشاب
 *رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب.

 "يديعوت"
 28/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 ؟"حمسساس"كسسيسسف نحسسسّد مسسسن معضسلسسة  .56

 ميخائيل هرتسوغ
مع صمت المعركة في غزة، تكون إسرائيل مطالبة بأن تستخلص بعمق الدروس في مسائل عديدة، 

 ها مسألة االستراتيجية تجاه غزة.بما في
وعلى فرض أن إسرائيل ستواظب على استراتيجية االحتواء الذي يقوم على أساس الردع تجاه 
"حماس" )وباالستناد إلى أن استبدال السلطة الفلسطينية بها ليس واقعيا اآلن ومسألة جدوى سحقها 

 ت لخلق استقرار متواصل.إشكالية جدا( عليها أن تفكر من جديد كيف تزيد االحتماال
زادت "حماس" و"الجهاد االسالمي" قوتهما الصاروخية وقدرتهما على إنتاج  2014والدليل هو أنه منذ 

 تواصل ناري مركز، فيما مصدر معظم الترسانة إنتاج محلي على أساس مواد ثنائية االستخدام.
ردع اإلسرائيلي تآكل بالتدريج، وانهار مع فشلت األقانيم التي استندت إليها االستراتيجية المذكورة. فال

رشقة الصواريخ نحو القدس. فقد ظهر ترميم القطاع بكسل، وعانى من نقص في التمويل. فاآللية 
الترميم، والتي كان يفترض بها أن تمنع انتقال  إلدارةالدولية التي بنيت في اعقاب "الجرف الصامد" 
راقبين وكاميرات داخل غزة، ظهرت ضعيفة ومثقبة، المواد لتعاظم جيوش "االرهاب" من خالل م
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وتواصل ضخ مواد الترميم حتى عندما وضعت "حماس" يدها عليها. إضافة الى ذلك، تم االلتفاف 
على اآللية في قسم منها من خالل بوابة صالح الدين، التي تعمل منذ نحو ثالث سنوات، وعبره 

بى فيه تثري صندوق "حماس". إن االعتماد دخول شاحنات دون فحص حقيقي والجمارك التي تج
على المال القطري كضامن للهدوء تبين وهما ، وال سيما عندما يدور الحديث عن العب إشكالي 
يسعى إلى تعزيز "حماس" وماله يضخ مباشرة إلى المنظمة. وأخيرا، فشل جهد أن تكون بين إسرائيل 

 لواسعة بين الطرفين.و"حماس" تسوية طويلة المدى أساسا بسبب الفجوات ا
فماذا، إذا ، على إسرائيل أن تفعل في اليوم التالي؟ تعزيز الردع. الردع اإلسرائيلي شحن من جديد 
في الجولة االخيرة. لكم من الوقت؟ منوط بقدر كبير بنا. وعد قادة الدولة بأنه من اآلن فصاعدا  كل 

إلى جولة عنف على كل خرق. ومع ذلك،  صاروخ سيرد عليه بقوة. في واقع الهدوء لن يركضوا عبثا
 من الصواب ان نتوقع تشديد الرد حيال تنقيط الصواريخ واستفزازات عنف أخرى.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تبنى من جديد اآللية الدولية المسؤولة عن ترميم غزة، والسعي إلى أال 
اقليميين )واالفضلية لدول من تديرها األمم المتحدة، بل الواليات المتحدة ومصر، وتجنيد العبين 

الخليج( ودوليين آخرين لتمويل وادارة الترميم في ظل التخفيف من الدور القطري، لبناء نظام رقابة 
 امنية ذات مغزى في غزة بال ثغرات ووقف ضخ مواد الترميم في ضوء كل خرق من "حماس".

ولكن الربط بين الرقابة االمنية وبين  على غزة أن تتلقى احتياجاتها االنسانية االساسية دون اشتراط،
 الترميم يجب ان يتعزز جدا، وان يتضمن ايضا اعادة اسرانا ومفقودينا.

في البعد العسكري، على الجيش اإلسرائيلي أن يفحص هل وأي من العناصر من المعركة التي 
 في غزة.يديرها ضد التعاظم العسكري للمحور االيراني في سورية سيضعها الحباط التعاظم 

من ناحية دفاعية يجب تسريع تطوير المنظومة المضادة للصواريخ، التي تعمل على أساس الليزر 
واجمال خطة متعددة السنين جديدة لتقليص فوارق التحصين السلبي. على المدى البعيد يجب فحص 

راضي غزة( استكمال فك ارتباط إسرائيل عن غزة من خالل حلول بالبنى التحتية )مثل ميناء خارج ا
المسؤولية اإلسرائيلية عن رفاه القطاع والتعاطي  بإزالةخاضعة للرقابة االمنية من إسرائيل، ما يسمح 

 معه ككيان معاٍد مجاور.
كما أنه يوجد البعد السياسي. في الصراع بين السلطة الفلسطينية وبين "حماس" على قيادة الحركة 

رجم ذلك عمليا. صحيح ان السلطة وزعيمها أبو مازن الفلسطينية يجب أن نفضل بوضوح االولى ونت
 من "حماس"، والتنسيق االمني معهما مهم إلسرائيل. أفضلهما العبان اشكاليان ولكنهما في النهاية 

طالما تسيطر "حماس" في القطاع، وفي ظل غياب حل سياسي للنزاع، فان مشكلة غزة لن تجد على 
 ما يبدو حلها الكامل.
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يصها واحتواؤها، وال سيما عندما تكون "حماس" هي االضعف بين اعدائنا ومن ولكن يمكن تقل
ال فلن يبعد اليوم الذي نجد فيه  في جولة عنيفة  أنفسناالمرغوب فيه التركيز على األقوى بينهم. وا 

 اخرى، باستثناء أنه في حينه يحتمل أن تكون هذه متعددة الجبهات.
 "يديعوت"

 28/5/2021األيام، رام هللا، 
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