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 ورام هللا... مصر تطرق صفقة تبادل ومصالحة داخلية "إسرائيل"عباك كامل في  .1
از المخابرات العامة المصرية بدأ رئيس جه: محمد نبيل حلمي، كفاح زبون، من القاهرة -رام هللا

عباس كامل، مباحثات مكثفة في تل أبيب ورام هللا، أمس، تستكمل في قطاع غزة اليوم في محاولة 
لدفع اتفاق شامل لألمام، يضمن تهدئة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبما يشمل 

 طاع.وا عادة إعمار الق« حماس»إتمام صفقة تبادل بين إسرائيل و
والتقى كامل أوال برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامة األخير في القدس، ثم 
الرئيس الفلسطيني في رام هللا، على أن يصل غزة اليوم. وقالت مصادر فلسطينية في رام هللا 

مام، بما يشمل ، إن كامل يريد الوصول إلى هدوء كامل ودفع اتفاق شامل إلى األ«الشرق األوسط»لـ
أو قادتها، ووقف « حماس»وقف إسرائيل أي استفزاز في القدس وأي عمليات في غزة ضد 

طالق  تمام صفقة تبادل وا  االستيطان في الضفة، مقابل وقف أي هجمات من قبل الفلسطينيين وا 
( ذلك يشمل بطبيعة الحال موافقة السلطة و)حماس»وأضافت المصادر  عملية إعمار في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن مصر تريد من كل ذلك أن «. على العمل المشترك من أجل تذليل أي عقبات
 يكون مدخال لمسار سياسي جديد.

وأكد ديوان نتنياهو في بيان، أنه بحث مع كامل تعزيز التعاون اإلسرائيلي المصري وقضايا إقليمية، 
ي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي وقد رحب الجانبان، بالعالقات الثنائية وبالتفاهمات الت

يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة. وأضاف البيان أن نتنياهو طرح خالل اللقاء 
، وأضاف «المطالبة اإلسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت»

)حماس( من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام  تم بحث اآلليات التي من شأنها منع»أنه 
كما ناقش هذه الملفات مع عباس في رام هللا، «.. الموارد التي ستوجه مستقبال لدعم سكان القطاع
 «.حماس»الحقا، إلى جانب دفع المصالحة الداخلية مع 

 31/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

عمار غزة عباك يبحث مع رئيك المخابرات المصرية .2  جهود التهدئة وا 
رام هللا، رئيس جهاز المخابرات بمحمود عباس، األحد،  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس : رام هللا

وتم استعراض آخر المستجدات  العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.
عادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، و  ا 

من  الوطني الفلسطيني، واألفق السياسي الذي يعتبر مدخاًل لالستقرار واألمن والسالم في المنطقة.
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جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس السيسي، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية 
 فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة 

 30/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

طالق مسار سياسي جاد .3  اشتية يبحث مع المبعوث األوروبي لعملية السالم ملف إعمار غزة وا 
لجديد بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد في مكتبه برام هللا، مع المبعوث األوروبي ا :رام هللا

لعملية السالم في الشرق األوسط سفين كوبمانز، آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، 
طالق مسار سياسي جاد إلعادة احياء العملية السياسية.  وا 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملء الفراغ السياسي، من خالل بلورة أوروبا مبادرة إلعادة إحياء 
طراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية العملية السياسية، ومشاركة أ

وأشار اشتية  وعاصمتها القدس. 1967الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
إلى أنه تم تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة اإلعمار، مؤكدًا أهمية وجود ضمانات دولية 

 سرائيلي وتدمير ما تم إعماره.بعدم تكرار العدوان اإل
 30/5/2021، القدك، القدك

 
 باتت جثة هامدة وال حاجة لنا بها "الرباعية الدولية"تيسير خالد:  .4

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب  ة:عماد سعاد–نابلس 
التي تشكلت عام ” الرباعية الدولية“ن السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، بأ

وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وكان من مهامها دفع خطة خارطة  أميركامن  2002
باتت  الدولتين،االسرائيلي على أساس ما يسمى حل  –الطريق الى أمام لتسوية الصراع الفلسطيني 
الرباعية “خالد ان تستمر مراهنة البعض على  واستغرب جثة هامدة تعفنت وتحللت وال حاجة لنا بها.

، مؤكدا عقم العودة الى التعلق بأوهام اي دور لها في تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع، ”الدولية
خاصة وأن اللجنة لم تكن أمينة مع نفسها ولم تتدخل لحماية خطتها المعروفة بخارطة الطريق من 

ألدنى، حيث انتشر االستيطان وتفشى في جسد الضفة الغربية بما االنتهاكات االسرائيلية في الحد ا
 فيها القدس.

 29/5/2021، القدك، القدك
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صالحها .5  حملة فلسطينية دولية تدعو إلعادة بناء منظمة التحرير وا 
عبد الحميد صيام: أطلق نشطاء وأكاديميون وصحافيون فلسطينيون من أنحاء العالم، -نيويورك

مايو/أيار الجاري، مبادرة تدعو إلصالح منظمة التحرير والعمل  27/28عة يومي الخميس والجم
 57على إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني داخل وخارج فلسطين، وذلك تزامنًا مع الذكرى 

الحملة الوطنية “وشارك في الحملة التي جاءت بعنوان  .1964إلنشاء المنظمة التي ُأسست عام
، عدد من مؤسسي المنظمة، إذ تم اإلعالن عنها من خالل ”حرير الفلسطينيةإلعادة بناء منظمة الت

عبر تقنية الزوم أداره رئيس منتدى الفكر العربي بلندن محمد أمين، وحضره عدد من  صحافيمؤتمر 
وبحسب القائمين عليها وهم عدد من أعضاء المنظمة، فإن الهدف  الصحافيين ومؤسسي الحملة.

مذكورة هو إجراء االنتخابات التي من شأنها ضخ دماء جديد في شرايين الرئيس من الحملة ال
المنظمة، والعمل على إشراك الشباب في العمل السياسي الوطني الفلسطيني، بعيدًا عن المحاصصة 

 والمحسوبيات.
 30/5/2021، القدك العربي، لندن

 
 إلسرائيليمجدالني: تصريحات الزهار ضد منظمة التحرير أكبر هدية لالحتالل ا .6

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، تصريحات القيادي في : رام هللا
وقال مجدالني،  "حماس" محمود الزهار ضد منظمة التحرير، أنها أكبر هدية لالحتالل اإلسرائيلي.

وسل مع بعض في حديث إلذاعة صوت فلسطين، األحد، إن المنظمة لم تنتزع شرعيتها من خالل الت
نما بتمثيل شعبنا الفلسطيني على المستوى الدولي والعربي بنضاالت وتضحيات  األطراف اإلقليمية وا 

ودعا مجدالني كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إلى إدانة هذا السلوك  مئات اآلالف من شعبنا.
 ني.الفلسطي -العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني

 30/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "التشريعي": حرمان الدفاع المدني بغزة من المعدات جريمة ضد اإلنسانية .7
اعتبر المجلس التشريعي، أن حرمان جهاز الدفاع المدني في غزة من المعدات، ُيعد "جريمة ضد 

جهاز ومده باإلمكانيات الالزمة في حماية المدنيين في اإلنسانية"، مطالبًا المؤسسات الدولية بإغاثة ال
 القطاع.
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جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، 
اليوم األحد، في مقر الدفاع المدني جنوب مدينة غزة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وقيادة جهاز 

 الدفاع المدني. 

 30/5/2021، الين فلسطين أون
 

 "السياحة واآلثار" بغزة: الدمار بالمنشآت السياحية جراء القصف اإلسرائيلي غير مسبوق .8
وصفت وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية في قطاع غزة، حجم الدمار الذي أحدثه القصف : غزة

ل الجولة التفقدية العدوان األخير على القطاع، بأنه "غير مسبوق". جاء ذلك خال اإلسرائيلي، خالل
تضررت جراء العدوان  غزة التيالتي نظمتها الوزارة األحد، لعدد من المنشآت السياحية في 

 اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
وأكد الوكيل المساعد في الوزارة محمد خلة أن هذه الجولة تأتي للتعرف على حجم الضرر الذي لحق 

ير على قطاع غزة ومتابعتها ورفع معنويات أصحابها والتأكيد المنشآت السياحية خالل العدوان األخ
" إن اعتداء االحتالل على المقار كافة. وقال:على الوقوف بجانب أصحاب المنشآت السياحية 

 السياحية ما هو إال بنك أهداف فارغ ال أساس له وال قوة له ".
 30/5/2021قدك برك، 

 
 الصهيوني حماك: ال رهان على أي متغيرات في الكيان .9

أكدت حركة حماس، مساء األحد، عدم رهانها على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني، : غزة
 مشددة على أن هوية أي حكومة "إسرائيلية" قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل. 

رات وقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريح صحفي: "نحن ال نراهن على أي متغي
داخل الكيان اإلسرائيلي؛ فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتاللي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان 

 الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".
 29/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماد: لن نقبل المماطلة في فتح المعابر وتعطيل اإلعمار .10

ركة حماس، أن حركته لن تقف مكتوفة األيدي أكد فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لح: غزة
 -مساء األحد-وقال حماد في كلمته  أمام مماطلة االحتالل في فتح المعابر، وتعطيل اإلعمار.

خالل مهرجان الشمال لتكريم شهداء معركة سيف القدس: "أيدينا ما زالت على الزناد، وصواريخنا 
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رقب عمن كثب سلوك العدو الصهيوني وأضاف: "المقاومة في غزة ت جاهزة في المرابض".
 والمستوطنين، وجاهزون إلعادة الكرَّة من جديد".

 3/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 النخالة: "أي اغتيال يستهدف مقاتلينا وقادتنا سنرد بقصف تل أبيب" .11
القدس"، صّرح األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، زياد النخالة، في مهرجان "سيف : طارق طه

مساء السبت، أن "هذا يوم النصر للشعب الفلسطيني ويوم انتصارنا على الحياة التي أرادوها لنا قهًرا 
وقال النخالة من خالل كلمة له إن "المقاومة الفلسطينية تؤكد أن اإلرادة الحية  وظلًما وحصاًرا".

 المقاتلة تزيل أكبر التحديات رغم الحصار".
عايش مع تجداء ال يجلب إال الذل"، داعًيا "القوى الوطنية التي قبلت بإمكانية التوقال النخالة إن "االس

 المحتل أن يعيدوا النظر"
وهدد النخالة قائال إن "أي  وتابع: "معركة سيف القدس تشّكل مخرًجا وطنًيا للشعب الفلسطيني".

 سالم في المنطقة والعالم عملية اغتيال تستهدف قادتنا سنرد عليها بقصف تل أبيب قواًل واحًدا، وال
 ما دام االحتالل قائًما على أرض فلسطين".

 29/5/2021، 48عرب 
 

 الهندي: السلطة الفلسطينية تسعى لنشر نهج المفاوضات والوهم على حساب انتصار المقاومة .12
قال د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي إن فصائل المقاومة 

 الوطنية. محمية بقاعدة شعبية صلبة وتعمل على تحقيق أهدافهاالفلسطينية 
 وأضاف في لقاء مرئي تابعه "فلسطين أون الين": "المقاومة تملك الجرأة لتنفيذ تهديداتها، والمقاومة

 ا وال ترتهن لدول صناعة السالح".صنع سالحهت
كانت لالحتالل اإلسرائيلي  وأكد أن هزيمة العدو تمت في الميدان وفي الوعي أيضًا، وأن الهزيمة

ولنهج التطبيع والتعاون مع االحتالل. وشدد على أن السلطة الفلسطينية تعمل على نشر الوهم ونشر 
 نهج المفاوضات على حساب نصر المقاومة. 

 29/5/2021، فلسطين أون الين
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 االحتالل يعتقل القيادي في "الجهاد اإلسالمي" خضر عدنان .13
ل اإلسرائيلي، فجر األحد، اعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ أعادت قوات االحتال

عامًا(، عند حاجز عسكري غرب نابلس شمال الضفة، عندما كان في طريق  43خضر عدنان )
 .عودته إلى منزله في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية

 30/5/2021، فلسطين أون الين

 
 نقاذ منظمة التحرير من الخطر الذي تتعرض لهتدعو إل  "الديمقراطية" .14

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، إلى ضرورة إنقاذ منظمة التحرير من : غزة
إن استعادة م.ت.ف “ في بيان، وقالت الجبهة الخطر الذي يتعرض له موقعها التمثيلي والسياسي.
تند على معايير وقيم حركات التحرر الوطني، يتطلب إعادة بنائها على أسس ائتالفية عريضة، تس

بما يفتح الباب لتكون هي اإلطار المؤسساتي والسياسي لتوحيد الشعب الفلسطيني وقواه السياسية 
كافة، وا عادة تشكيل مجلسيها الوطني والمركزي، وانتخاب لجنة تنفيذية فاعلة تضم الطيف الواسع 

مج الوطني المتوافق عليه، والذي رسمت قرارات المجلس للحالة الفلسطينية، باالستناد إلى البرنا
الوطني في دورته األخيرة عناوينه، آخذين باالعتبار تداعيات النصر الكبير الذي حققه شعبنا 
ومقاومته في المعركة األخيرة، والنقلة التاريخية التي شهدتها قضيتنا الوطنية على األصعد الوطنية 

 ”.واإلقليمية والدولية
 29/5/2021، القدك، القدك

 
 "معاريف" عن كواليك معركة غزة: لهذا تغيرت الخطة األصلية .15

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن هنالك انتقادات طالت العملية العسكرية : القدس المحتلة
ونقلت عن أوساط أمنية  اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة، من بينها إلغاء التوغل البري في القطاع.

لخطة األصلية للحرب مع غزة تضمنت توغال بريا، األمر الذي لم يحصل، وعليه فإن الحرب لم أن ا
 تؤت أكلها كما كان مخططا لها.

وعن كواليس الحرب، قالت الصحيفة: "في الجيش قدروا بأن أربع كتائب لحماس ستدخل إلى األنفاق 
تيل منهم، وبحسب الخطة ق 800وكانت التقديرات بأنه كنتيجة للهجمات فسيكون هناك نحو 

األصلية، فقد كان يفترض بألوية الجيش أن تدخل إلى أراضي القطاع، ولكن في النهاية تحركت 
دبابات وآليات مدرعة للجيش قرب الحدود ولكنها لم تجتز السياج، وبوابات الدخول إلى غزة لم 
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اإليحاء باالستعداد لتوغل  وعن حملة التضليل التي قام بها الجيش، قالت الصحيفة إنه بعد تفتح".
 بري، فإن مقاتلي المقاومة لم يدخلوا إلى األنفاق كما كانت إسرائيل تنتظر.

وتابعت: "يزداد النقد من جانب قادة الميدان في الجيش وهناك عالمات استفهام حول مدى استعداد 
لنقد من جانب قادة الجيش الستخدام القوات البرية في أثناء القتال. وضمن أمور أخرى، طرح هذا ا

األلوية، الذين كانوا جزءا من القوات التي استعدت للقتال في غزة والتقوا األسبوع الماضي مع رئيس 
األركان أفيف كوخافي. أحد االدعاءات هو أن الجيش لم يفكر حتى في إمكانية أن تكون حاجة 

 حقيقية إلدخال قوات برية إلى القطاع".
 30/5/2021، 21موقع عربي 

 
 عملية مطار اللد.. ضربة لالحتالل بأيٍد يابانيةلعاما  49 الذكرى .16

يابانيين  3تحل في الثالثين من أيار/ مايو الذكرى التاسعة األربعين لعملية مطار اللد، التي نفذها 
وخططت الجبهة  من الجيش األحمر الياباني، بتخطيط مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

يابانيين حملوا أسماء  3توجيه ضربة لالحتالل في أهم المرافق لديه، ونفذها الستهداف مطار اللد، و 
حركية عربية، وهم: تسويوشي أوكودايرا )باسم(، وياسويوكي ياسودا )صالح(، باإلضافة إلى كوزو 

 أوكاموتو )أحمد(.
مطار، تمكن منفذوا العملية من إخفاء أسلحة رشاشة وقنابل في حقائبهم، وبعد استالمها داخل ال

وجرح نحو ثمانين وجرى وقف  26فتحوا نيرانهم صوب المسافرين اإلسرائيليين، فقتل في العملية 
المالحة على الفور وتطويق المطار، ودارت اشتباكات انتهت بمقتل ياسودا بعد نفاد ذخيرته 

 ابته.وأوكودايرا الذي فجر نفسه بقنبلة يدوية كانت بحوزته، وسقوط أوكاموتو في األسر بعد إص
وأقيم في لبنان قبر تذكاري للمقاتلين اليابانيين اللذين قتال في عملية المطار، وبقي أوكاموتو في 

 بيروت ومنح حق اللجوء السياسي لنضاله ضد االحتالل اإلسرائيلي.
 30/5/2021، 21موقع عربي 

 
 "سرائيلإ"خطرا على دها بينيت يعلن تحالفه مع لبيد لتشكيل حكومة وحدة.. ونتنياهو يع .17

أعلن رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، األحد، سعيه الحثيث إلى االنضمام رسميًّا : باسل مغربي
إلى حكومة وحدة وطنّية، مع رئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، قائال: "سأبذل قصارى جهدي لتشكيل 

ألزمة السياسية التي جاء ذلك خالل كلمة ألقاها مساء األحد، وانتقد في بدايتها ا. حكومة مع لبيد"
تعيشها بالده، والتي حالت دون تشكيل حكومة حّتى اآلن، إذ قال: "حملة انتخابية أخرى، وحملة 
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أخرى. في أربع حمالت انتخابية نراقب دولتنا وهي تخرب نفسها، وهي ُتضعف نفسها، وهي تفقد 
حمل المسؤولية. لذلك؛ وأضاف بينيت: "في مثل هذه اللحظة الحاسمة، يجب ت قدرتها على العمل".

أعلن اليوم أنني أعتزم العمل بكل قوتي لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع... لبيد. معا سننقذ البلد"، 
 مشيرا إلى أنه "يمكن الذهاب إلى انتخابات خامسة، ويمكن إيقاف الجنون وتحمل المسؤولية".

يا، إال أنهما يشتركان في وقال بينيت إنه على الرغم من اختالفه مع لبيد حول عدد من القضا
ورّحب بجميع األحزاب التي تريد االنضمام إلى الحكومة، ، "االستعداد للعمل من أجل الدولة"

وأضاف: "لن ُيطلب من أي شخص التخلي عن أيديولوجيته، لكن سيتعين على الجميع تأجيل تحقيق 
 ستحيل".بعض األحالم. سنركز على ما يمكن فعله، بدال من الجدل حول ما هو م

وتابع: "إنها حكومة لن تكون ضّد أي قطاع وأي جماعة. سوف تكون حكومة لصالح الوزراء 
 المهتمين، الذين يديرون البلد بكل بساطة، كّل رجل في مجاله".

بدوره، قال نتنياهو، في كلمة ألقاها بعيد التصريحات التي أدلى بها بينيت: "سمعت بينيت، لألسف 
أخرى. إنه يرتكب خداع القرن". وذكر أنه "يجب عدم تشكيل حكومة يسار  إنه يضلل الجمهور مرة

وأضاف: "في اليوم السابق لالنتخابات،  ألنها ستكون خطرا على مستقبل إسرائيل"، على حّد قوله.
لن أسمح للبيد أن يكون رئيسا للحكومة، حتى بالتناوب، ’وّقع بينيت وثيقة في بث مباشر... وقال: 

 ولدّي قَيم".
وتابع نتنياهو: "قيمَك ليس لها وزن ريٍش حّتى، وال يوجد شخص واحد كان سيصوت لك إذا كان 

وقال: "أثناء القتال )العدوان( في غزة، أعلن بينيت أن الحكومة اليسارية"، لم تعد  يعلم ما ستفعله".
 أمًرا ضمن الحسبان، "واآلن يركض مرة أخرى في اتجاه الحكومة اليسارية".

ته، كّرر نتنياهو عرضه، الذي سيكون بموجبه رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون وخالل كلم
وأضاف: "على الرغم من أننا نعتقد  ساعر، رئيسا لحكومة يتناوب على رئاستها مع نتنياهو وبينيت.

على رئاسة الحكومة(، إال أن مصلحة  3أنه أمر غير مقبول للغاية وغير تقليدي للغاية )تناوب بين 
وتابع: "نحن نعلم أن احتمال تشكيل حكومة يسارية أسوأ. وبداًل من قبول عرضنا  أمام أعيننا". الدولة

 المذهل، يواصل بينيت وساعر الهرولة نحو حكومة يسارية".
 30/5/2021، 48عرب 

 
 جنود األسرى بأقرب وقت ممكنالضرورة استعادة يؤكد خالل لقائه عباك كامل.. نتنياهو  .18

خالل لقائه رئيس المخابرات المصرية -اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طالب  أعلن رئيس الوزراء
 .باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة في أقرب وقت -عباس كامل في تل أبيب
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وأضاف نتنياهو أنه بحث مع رئيس المخابرات المصرية اآلليات لمنع حركة حماس من تعزيز 
 الموارد التي ستوجه مستقبال لدعم سكان غزة. قدراتها العسكرية، واستخدام

وتركزت المباحثات على تثبيت وقف للنار طويل األمد، ووضع آلية إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، 
وشارك فيها وزير المخابرات اإلسرائيلي إيلي كوهين ومستشار األمن القومي مائير بن شبات الذي 

ال مع رئيس المخابرات المصرية بشأن هذه القضايا عقد في وقت سابق من هذا اليوم لقاًء مطو 
 بالذات.

 30/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أشكنازي من القاهرة: ال إعادة إعمار لغزة ما لم ُتحّل قضية المحتجزين لدى حماك .19
األسرى والمفقودين  اشترطت إسرائيل، يوم األحد، اإلفراج عن: «الشرق األوسط أونالين» - القاهرة
رائيليين في قطاع غزة( الذين تحتجزهم حماس"، لكي تسمح بإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي )اإلس

 يومًا في وقت سابق الشهر الحالي. 11أصاب القطاع خالل القصف اإلسرائيلي على مدار 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اإلسرائيلي جابي أشكنازي عقب محادثات أجراها 

، على «تايمز أوف إسرائيل»رة مع نظيره المصري سامح شكري، بحسب ما أوردته صحيفة في القاه
 موقعها اإللكتروني.

لن تسمح إسرائيل لـ)حركة حماس( باستخدام إعادة إعمار »ونقلت الصحيفة عن أشكنازي قوله: 
 «.قطاع غزة لبناء قدراتها العسكرية

ر دون التوصل لحل من أجل اإلفراج عن إسرائيل لن تسمح كذلك بإعادة اإلعما"وأضاف أن 
عادة رفات جنديين قتال في حرب غزة عام  حيث ُيعتقد أن  "2014مواطنين إسرائيليين اثنين، وا 

 تحتفظ بها.« حماس»
 30/5/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ينشر صورة مفبركة لمستشفى باكستاني على أنه مخزن أسلحة في غزة بينيت .20

ين اإلسرائيلي نفتالي بينيت على قناته في يوتيوب مقطع فيديو يضم صورا نشر زعيم اليموكاالت: 
مفبركة زعم أنها لمستشفى الشفاء في غزة، مدعيا أنها تظهر أماكن مدنية تستخدمها حركة حماس 

ووجه بينيت رسالته في الفيديو إلى نجوم أميركيين لتضامنهم مع  لتخزين أسلحتها في القطاع.
عركة األخيرة، واتهم فيه حركة حماس بأنها تستخدم األماكن المدنية لتخزين الفلسطينيين في الم

اإلسرائيلية أن صورة  12وكشفت القناة  أسلحتها؛ ومن بين هذه األماكن التي ذكرها مستشفى الشفاء.
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المبنى الظاهرة في الفيديو تعود إلى مستشفى في إسالم آباد بباكستان، وقالت القناة "لكن رغم كل 
 ال يزال الفيديو مع الخطأ المحرج على حسابه، ولم يتم حذفه". شيء،

 
 30/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : دعم حكومة بينيت كالمستجير من الرمضاء بالنار"التجمع" .21

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه سيصّوت ضد الحكومة التي يرأسها نفتالي : ربيع سواعد
ليمينية المتطرفة المعادية للعرب، ودعا التجمع األحزاب العربية األخرى بينيت، المعروف بمواقفه ا

إلى التصويت ضدها وعدم اتخاذ موقف التأييد أو االمتناع وعدم المساهمة في تمرير حكومة معادية 
جاء ذلك في بيان أصدره التجّمع أّكد فيه أن ال تغيير في  لمجتمعنا العربي ولشعبنا الفلسطيني.

يير، وأنها ال تختلف في مواقفها السياسية عن حكومة نتنياهو مضيًفا "حتى لو كان هناك حكومة التغ
غضب مشروع على نتنياهو بسبب مواقفه المتطّرفة، فال تبرير لدعم حكومة يرأسها من هو أشّد 

 تطرًفا وأكثر عنصرية منه. فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار".
 30/5/2021، 48عرب 

 
 يقررون التصويت إلنهاء عهد نتنياهوفي الكنيست  النواب العرب .22

في الوقت الذي أعلن فيه يائير لبيد، رئيس المعارضة في إسرائيل : «الشرق األوسط» - تل أبيب
ورئيس الحكومة المكلف، عن تقدم كبير في جهود تشكيل الحكومة، أكدت مصادر عدة من األحزاب 

مهمة إنهاء عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو  العربية أنها قررت التصويت بأي طريقة تحقق
سقاطه. وقال ناطق بلسان الحركة اإلسالمية برئاسة النائب منصور عباس، إن نوابها األربعة  وا 

لتكون جزءًا من الدعم الخارجي المضمون للحكومة. فيما « حكومة التغيير»قرروا التصويت مباشرة لـ
إنهم يستصعبون التصويت المباشر « القائمة المشتركة»ة التي تؤلف قال مقربون من األحزاب الثالث

، وأفيغدور «يمينا»لحكومة كهذه، تضم شخصيات يمينية متطرفة مثل نفتالي بينيت، رئيس حزب 
، الذين دعموا «أمل جديد»، وغدعون ساعر، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»ليبرمان، رئيس حزب 

ولذلك فإن تصويتهم سيتم على أحد األشكال الثالثة: فإما يتغلبون  الحرب على غزة وقمع المقدسيين.
ما يتغيبون  ما يمتنعون عن التصويت وا  على هذه الصعوبة ويصوتون إلى جانب الحكومة الجديدة، وا 

 عن الجلسة.
  30/05/2021، الشرق األوسط، لندن
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 يق ضّد انتهاكات االحتالل الخارجّية اإلسرائيلية تستدعي السفير الفلبيني لدعم بالده إجراء تحق .23
استدعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، األحد، السفير الفلبيني لدى تل أبيب، بعد : باسل مغربي

تصويت بالده في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة تحقيق في 
 ، والضفة الغربية المحتلة.انتهاكات االحتالل اإلسرائيلّي، خالل عدوانه على قطاع غزة المحاصر

وقال نائب المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، غلعاد كوهين، 
 للسفير إن تصويت بالده "غير مقبول بالنسبة إلسرائيل ويشكل مكافأة لإلرهاب".

قترحات التي تعزز اإلرهاب، وأضاف: "تتوقع إسرائيل من الدول الصديقة مثل الفلبين أال تدعم الم
 وأن تقف إلى جانبنا في هذا التوقيت".

 30/5/2021، 48عرب 
 

 زعبي: السلطة الفلسطينية تعمل وكيالا لا"إسرائيل" .24
شنت النائب السابق في الكنيست )البرلمان( حنين زعبي هجوما الذعا على السلطة : الناصرة

شور على حسابها في "فيسبوك": "لن يستطيع وكتبت زعبي في من الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت: "السلطة  شعبنا الثائر أن يطّور نضاله في ظل احتالل بالوكالة يسّمى سلطة رام هللا".

الفلسطينّية تعمل كوكيل لدى إسرائيل، لمحاربة الهبة الشعبية عبر االعتقاالت والتعذيب والمالحقات 
م هللا تستمر في تصعيد مالحقاتها بهدف ضرب الّنضال وأضافت: "سلطة را والّتخويف والتهديد".

مكانيات تطوير مقاومة شعبية". وأشارت إلى أن "السلطة تساند إسرائيل في االعتقاالت  الفلسطيني وا 
 والمالحقات وِفي إضعاف الشعب الفلسطيني. ال يمكن محاربة إسرائيل دون التخّلص من الّسلطة".

 30/5/2021، ، غزةالمركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نبوءة إسرائيلية: اغتيال سياسي وحرب أهلية وهجرة عكسية  .25
تنّبأ أكاديمي إسرائيلي بارز بأن يشهد االحتالل حالة من الحرب األهلية، يسبقها : القدس المحتلة

 اغتيال سياسي ألحد زعمائه، فضال عن انتشار ظاهرة هجرة النخب اليهودية.
، البروفيسور ديفيد باسيج، من جامعة "بار إيالن"، في حوار مع هيئة وقال أستاذ الدراسات المستقبلية

كان،  أنه "يتوقع هزيمة دولة إسرائيل إذا لم يتم اتخاذ خطوات أخرى الزمة -البث اإلذاعي والتلفزيوني
 من أجل وضع تعريف محدد لطبيعة الدولة اليهودية". 

وط الخامس"، أنه "يتوقع أن يشهد العيد وأوضح باسيج، الذي يعتزم إصدار كتابه الجديدة "السق
" اندالع مواجهة غير متوقعة في موكب يتجه نحو حائط البراق، كجزء من 2041اليهودي "سوكوت 
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احتفاالت اليهود في كل عام، "لكن الصخب والضجيج عند الحائط يتسبب في قيام حراس األمن 
دأ اليهود بالهروب، وهناك تبدأ أعمال اإلسرائيليين بالصعود إلى المسجد األقصى لفتحه، فيما يب

االضطرابات الداخلية، وبالتالي فإنني أتوقع أن تندلع حوادث عنيفة بين اليهود، ويقتل العديد من 
 اإلسرائيليين".

وأشار إلى أن "السياسة والقومية نشأتا في نفس البوتقة التي أقيمت فيها إسرائيل، وما قد يحدث لهم 
يال أنهم سيبدأون في التفكك، وهذا التفكك يبدأ باغتيال القادة اليهود من اليهود بعد ثالثة أو أربعة أج

أنفسهم، ثم االنتفاضة األهلية الداخلية، ألن بعض الدول تنهار بهذه الطريقة، ما يتطلب من 
 اإلسرائيليين القيام بالمزيد من الخطوات التي تجنبهم هذا المصير المرير". 

بأن يؤدي التصعيد الداخلي بين اليهود أنفسهم إلى ما وصفها بالهجرة وأكد أن هناك "احتماال 
العكسية للنخب اليهودية والكفاءات اإلسرائيلية من إسرائيل ذاتها إلى الخارج، ولذلك فإنه في غضون 

ذا كان لديها أعداء من  200-100عملية استمرت  سنة، فإن إسرائيل سوف تشهد تفككا بالكامل، وا 
 سوف يتغلبون عليها". الخارج، فإنهم

وختم بالقول إن "إحدى مشكالت اليهود اليوم في إسرائيل أنه ليس لدينا الحق في الوجود بين كثير 
من األطراف حول العالم، ولذلك فإنني أقترح المزيد من الخطوات المطلوبة كي تكون حال للتغلب 

 على هذه النظريات والتنبؤات السوداوية".
 30/5/2021، غزة، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 غزة: أسقطه مسؤول بوزارة العدل.. نتنياهو وافق على حجب مواقع التواصل خالل عدوان "ولال" .26

أفاد موقع والال اإلسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد وافق خالل العملية العسكرية 
ل االجتماعي في إسرائيل، وعلى األخيرة على قطاع غزة على مقترح لحجب شبكات مواقع التواص

نستغرام.  رأسها فيسبوك وتيك توك وا 
وأضاف الموقع أن المقترح طرحته قيادة الشرطة واألجهزة األمنية اإلسرائيلية في إحدى جلسات 
المشاورات األمنية التي عقدت في أعقاب اندالع االحتجاجات والمواجهات بالمدن والبلدات العربية 

 داخل الخط األخضر.
 وقد أيد نتنياهو المقترح، في حين عارضه وأسقطه مسؤول في وزارة العدل اإلسرائيلية.

 30/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 
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  48فلسطينيي المخابرات اإلسرائيلية تكشف خلية إرهاب يهودية انتظموا لتنفيذ عمليات إرهاب ضد  .27
ئيلية، األحد، عن تنظيم إرهابي كشفت مصادر في المخابرات اإلسرا: «الشرق األوسط» - تل أبيب

، تصل إلى حد 48يهودي خطط لتنفيذ عمليات اعتداء مسلح على مواطنين عرب من فلسطينيي 
، «لهباه»وقالت المصادر إن تسعة شبان يهود من تنظيم يميني عنصري متطرف يدعى  القتل.

م اعتداءات جماعية يعرف بنشاطه لمنع فتيات يهوديات من الزواج بشبان عرب، مشتبه بهم بتنظي
عشوائية على مواطنين عرب من قرية نين في مرج ابن عامر، في الجنوب الشرقي لمنطقة الجليل، 
انتقاما من المظاهرات العربية ضد الممارسات اإلسرائيلية في المسجد األقصى، والتضامن مع سكان 

رة. فقد استغلوا تلك حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ومع أهل قطاع غزة خالل الحرب األخي
المظاهرات للتحريض ضد العرب واتهامهم باعتداءات إرهابية على اليهود في اللد ويافا وعكا. وقد تم 

 ضبطهم في اللحظات األخيرة وهم يحملون السالح ويستعدون لتنفيذ االعتداءات.
، بهدف تلقين «تلغرام»وحسب التحقيقات، اعترف المتهمون بإقامة تنظيم لشبان يهود عبر تطبيق 

 العرب درسا حول كيفية التعامل مع اليهود. 
  31/05/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 خطة لتوسيع بلدة شقيب السالم في النقبنتنياهو تقدم اعتراضاا التابعة لمكتب  لطاقة الذريةالجنة  .28

اعتراضا على  قدمت اللجنة للطاقة الذرية، التابعة لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية،: بالل ضاهر
خطة لتوسيع بلدة شقيب السالم في النقب إلى لجنة التخطيط والبناء في منطقة الجنوب، وفق ما 
أفادت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، األحد. لكن في الوقت نفسه يتبين أن اعتراض اللجنة للطاقة 

يطان والبناء في النووية سيمنع نقل سكان من القرى العربية مسلوبة االعتراف، كما سيمنع االست
وسلمت اللجنة للطاقة الذرية اعتراضها على خطة بناء الحي الجديد في  البلدات اليهودية في النقب.

 األمر الذي من شأنه أن يمنع إقامة هذا الحي. شقيب السالم األسبوع الماضي،
 30/5/2021، 48عرب 

 
 باإلرهاب وطعن شاب مقدسي ينمستوطنضد أربعة تقدم الئحة اتهام  النيابة العامة اإلسرائيلية .29

قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم، األحد، الئحة : بالل ضاهر
عاما( في سوق "محانيه  25اتهام ضد أربعة شبان يهود على خلفية اعتدائهم على شاب مقدسي )

صابه بجروح خطيرة.  يهودا" في القدس وطعنه وا 
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أيار/مايو الحالي، وفي اليوم  13اء على الشاب المقدسي في أول أيام عيد الفطر، في وجرى االعتد
صابته  نفسه الذي تعرض فيه مواطن عربي العتداء وحشي في مدينة بات يام، جنوبي يافا، وا 

ونسبت الئحة االتهام التي ُقدمت للمحكمة المركزية في القدس إلى ثالثة من  بجروح خطيرة.
د ارتكاب عمل إرهاب والشروع بالقتل، فيما نسبت للرابع ارتكاب عمل إرهابي تخريبي المتهمين اليهو 

 بوجود نية خطيرة.
 30/5/2021، 48عرب 

 
 آالف "اإلسرائيليين" يتظاهرون ضد نتنياهو مجددا .30

تظاهر آالف "اإلسرائيليين" في حركة "جودة الحكم"، مساء السبت، أمام مقر : وكاالت –الناصرة 
الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو في شارع "بلفور" بالقدس المحتلة، وذلك  للترويج  إقامة رئيس

لمشروع القانون الذي صاغته الحركة؛ إلبعاد المرشحين الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام عن 
 السياسة.

يمكن ونقل موقع "مفزاك اليف" العبري عن الناشط االجتماعي المحامي نيتسان كاهانا: أنه "ال 
لشخص متهم بجرائم النقاء األخالقي، أن يشغل منصب رئيس الوزراء أو وزير أو رئيس، ويجب 

وقال )العميد احتياط( جيورا عنبار: "نتنياهو متهم جنائّيا، يمزق المجتمع إلى  تمرير هذا التشريع".
 أشالء، نحن نستحق قيادة أخرى تخدمنا، بغض النظر عن اليمين أو اليسار".

 30/5/2021، غزة، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 العدو مستوطنون يقتحمون األقصى يتقدمهم وزير إسكان .31
اقتحم مستوطنون المسجد األقصى، فيما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في : محافظات

محافظات مختلفة، وواصل المستوطنون أعمال التخريب لممتلكات المواطنين، األحد، في يوم جديد 
اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم وزير فقد  تداءات وانتهاكات قوات االحتالل ومستوطنيه.من االع

اإلسكان في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، المسجد األقصى. وقالت مصادر محلية، إن عشرات 
 المستوطنين اقتحموا الحرم القدسي الشريف، برفقة الوزير اإلسرائيلي، من جهة باب المغاربة، ونفذوا

 جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
  30/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 شبكة هرمية من الشركات المشبوهة متورطة بمحاولة إخالء الشيخ جراق .32
كشف تحقيق لمركز "شومريم" اإلسرائيلي الذي ُيعنى بقضايا اإلعالم والديمقراطية، : محمود مجادلة

خالل محاولة لتتبع ملكية الشركات التي تسعى للسيطرة على الممتلكات الفلسطينية وتحويلها إلى 
بؤر استيطانية، تورط شبكة هرمية من الشركات الُمسجلة في الخارج، في مخطط تهويد حي الشيخ 

فيما تحول هذه الشبكة المركبة والمعقدة من الشركات دون التعرف على هوية المسؤول و  جراح.
األول عن تمويل مخططات التهويد في حي الشيخ جّراح وتحويله إلى بؤرة استيطانية سرطانية داخل 

كما  المدينة المحتلة، كشف التحقيق عن ماليين الدوالرات المحولة من هولندا لصالح هذا المشروع.
صد التحقيق اسم محام مغمور من مدينة نيويورك األميركية يدعى سيمور براون، يظهر في ر 

سجالت معظم هذه الشركات إما كمدير عام أو بصفته صاحب منصب رفيع. في حين كلما تدرجت 
إلى األسفل في هرم الشركات المتورطة في تهويد الشيخ جّراح، تصبح المعلومات أكثر وضوحا، إذ 

ة سيطرة المستوطنين على الشيخ جّراح عبر شركة "نحالت شمعون" االستيطانية، تدار محاول
 .2000المسجلة في نيسان/ أبريل عام 

 29/5/2021، 48عرب 
 

 عكرمة صبري: االحتالل ينتقم من المقدسيين بعد فشله في غزة .33
الجماعية أكد خطيب المسجد األقصى المبارك عكرمة صبري، أن حمالت اإلبعاد : فلسطين المحتلة

عن المسجد من ِقبل االحتالل اإلسرائيلي تعتبر بمثابة إجراءات انتقامية خاصة بعد فشله بمعركة 
وشدد "صبري" في تصريحات صحفية األحد، على أن سياسات االحتالل  "سيف القدس" في غزة.

 تتعارض مع قوانين العالم واألعراف الدولية، ومع حرية العبادة.
 30/5/2021، نية لإلعالموكالة الرأي الفلسطي

 
 مجزرة بحق عائالت فلسطينية خالل العدوان 19صحة" في غزة: االحتالل ارتكب ال" .34

مجزرة  19كشفت وزارة الصحة في غزة، األحد، النقاب عن أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت : غزة
ها، أن إجمالي وذكرت الوزارة في رصد بحق عائالت فلسطينية، خالل عدوانها األخير على القطاع.

 سيدة. 25طفال، و 41فلسطينيا، بينهم  91، بلغ 19الفلسطينيين الذين استشهدوا في المجازر الـ
 30/5/2021، قدك برك
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 يوما 26األسيران عواد وأبو عطوان يواصالن اإلضراب عن الطعام منذ  .35
عاًما( من  28عطوان )عاًما( من بيت لحم، والغضنفر أبو  25يواصل األسيران محمد عواد ): رام هللا

 يوما في سجون االحتالل، رفًضا العتقالهما اإلداري. 26الخليل، إضرابهما عن الطعام منذ 
 30/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قراراا إداريًّا بحق األسرى منذ بداية العام 554: "دراسات األسرى" .36

( قراًرا إداريًّا بحق 554االحتالل أصدرت )أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى بأن سلطات : رام هللا
وأوضح المركز في تقرير له، أن سلطات االحتالل  أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

صّعدت منذ بداية العام من إصدار األوامر اإلدارية بحق األسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين 
صدار أوامر االعتقال اإلداري بتوسع ملحوظ كسياسة وقال إن االحتالل لجأ مؤخًرا إلى إ األخيرين.

عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم مع أهالي القدس، واحتجاًجا على العدوان اإلسرائيلي الهمجي 
 األخير على قطاع غزة.

 30/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بسبب رفعه علم فلسطين على دراجته: شرطة االحتالل تدعك طفال مقدسيا .37
عاما( في حي  15دعست شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، الطفل جواد عباسي ): القدس

رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته 
وأفاد شهود عيان، لـ"وفا"، بأن ثالثة عناصر من شرطة االحتالل الحقوا الطفل عباسي  الهوائية.

بمركبتهم، وقد كان يستقل دراجة هوائية قرب مفترق حي رأس العامود، ودعسوه بحجة رفعه علم 
 فلسطين على الدراجة، ما أدى إلصابته بجروح في ساقيه.

  30/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينية ترّتب لنقل مصابين من غزة للعالج في الضفة "الصحة" .38
زارة الصحة الفلسطينية أنها تعمل على ترتيب إجراءات نقل المصابين في الحرب اإلسرائيلية أكدت و 

على قطاع غزة للعالج خارج القطاع بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في وقت طالبت منظمة 
وجاءت التصريحات  الصحة العالمية بالوصول إلى المرضى المحاصرين للتمكن من إجالئهم.

ل جولة قامت بها وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة للمرافق الصحية في قطاع غزة الصادرة خال
 التي تضررت في القصف اإلسرائيلي األخير.
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مدادات األدوية لغزة.  واشتكت منظمات إغاثية أخرى من صعوبة وصول المساعدات اإلنسانية وا 
ترسون للصحفيين هذا األسبوع، وقالت رئيسة بعثة منظمة أطباء بال حدود في غزة هيلين أوتينس با

 إن "قدرة النظام الصحي على التعامل مع الوضع انهارت تماما".
 29/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 غزة.. الحرب تطيح بإجراءات مكافحة كورونا ومخاوف من موجة ثالثة عنيفة .39

ورونا على تخشى السلطات الصحية في قطاع غزة من تفشي "موجة ثالثة" لك: غزة –رائد موسى 
نطاق واسع، إثر انهيار كل إجراءات الطوارئ التي كانت تتخذها لمجابهة الجائحة قبل اندالع 

يومًا من الحرب، اختفت بشكل الفت كل إجراءات الوقاية والتباعد  11وبعد  الحرب األخيرة.
غزة إن  وتقول وزارة الصحة في االجتماعي، وبدا استثنائيًا رؤية شخص يرتدي "كمامة" في غزة.

الحرب تسببت في انهيار إجراءات مكافحة كورونا، والتداعيات التي خلفتها سواء على الوزارة أو 
وتقدر الصحة نسبة اإلصابة بفيروس  السكان تعوق العودة السريعة لفرض هذه اإلجراءات من جديد.

لثة" قد تكون من إجمالي عينات الفحص اليومية، لكنها تتوقع "موجة ثا %30كورونا حاليا بنحو 
 عنيفة وواسعة في غضون أسبوع.

 30/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بلدية غزة تضخ مياه الصرف الصحي للبحر بسبب نقص الكهرباء .40
أمس، حظر السباحة قبالة شاطئ البحر بسبب ضخ مياه ]أول["األيام": أعلنت بلدية غزة،  -غزة 

وقالت بلدية غزة في بيان صحافي، إنها  ربائي.الصرف الصحي إليه بفعل تفاقم أزمة التيار الكه
اضطرت إلى ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر بدءًا من أمس، جراء تقليص ساعات 

 الكهرباء الواصلة إلى محطات المعالجة.
 30/5/2021، األيام، رام هللا

 
 "جادة وعاجلة"يدعو لمفاوضات يستقبل أشكنازي في القاهرة و  شكري .41

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خالل استقباله نظيره : حمد نبيل حلميم-القاهرة
إطالق مفاوضات جادة وبناءة )بين الفلسطينيين واإلسرائيليين( »اإلسرائيلي غابي أشكنازي، إلى 

 «.بشكل عاجل، مع االمتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد
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عامًا، وصل وزير الخارجية اإلسرائيلي إلى القاهرة، أمس،  13نوعها منذ وفي زيارة هي األولى من 
على رأس وفد لمدة ساعات، التقى فيها نظيره المصري سامح شكري. وقال السفير أحمد حافظ، 

الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين »المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن 
، مشيًرا إلى أن شكري أكد «لتثبيت وقف إطالق النار بين إسرائيل وقطاع غزةالفلسطيني واإلسرائيلي 

ضرورة البناء على إعالن وقف إطالق النار، عبر التوقف عن كافة الممارسات »خالل اللقاء على 
التي تؤدي إلى توتير األوضاع وتصعيد المواجهات، خاصًة في األراضي الفلسطينية، وضرورة 

خاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد األقصى وكافة المقدسات اإلسالمية مراعاة الحساسية ال
 «.والمسيحية

زيارة الوزير اإلسرائيلي، »وأفاد مصدر مصري مطلع على ملف العالقات بين القاهرة وتل أبيب، أن 
ظهار االنفتاح  -كانت تستهدف كذلك إعادة وضع العالقات المصرية  بين اإلسرائيلية إلى مسارها، وا 

وأشار المصدر «. الجانبين، خاصًة أن آخر زيارة قام بها الوزير شكري لتل أبيب كانت قبل سنوات
المقترح المصري إلنشاء )هيئة دولية إلعمار غزة(، حظي بقبول األطراف المعنية، وتبقت »إلى إن 

 «. مسألة االتفاق على آليات التشغيل وفتح المعابر عبر التنسيق مع أكثر من طرف

 31/5/2021، لشرق األوسط، لندنا
 

 وقف إسالمي "حائط البراق"األزهر:  .42
حائط البراق( »)في إطار حملتها للتعريف بالقضية الفلسطينية، قالت مشيخة األزهر إن  القاهرة:

وأطلقت المشيخة منذ األحداث األخيرة «. وقف إسالمي )خالص( وتسميته حائط المبكى )أكذوبة(
، «القدس بين الحقوق العربية والمزاعم اإلسرائيلية»لفلسطينية حملة بعنوان التي شهدتها األراضي ا

 ، بحسب المشيخة.«تفنيد )المزاعم المغلوطة( التي تروجها إسرائيل»باللغتين العربية واإلنجليزية، لـ
، «أكذوبة ما يسمى )حائط المبكى(»ونبهت مشيخة األزهر في بيان لها، مساء أول من أمس، إلى 

زعم إسرائيلي تم إطالقه على )حائط البراق(، بدأ الترويج له بعد صدور )وعد بلفور( »إلى أنه الفتة 
 «.1917عام 

 30/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 البرلمان العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن األصلي .43
ق التي يتمتع بها قرر مجلس النواب العراقي، منح الفلسطينيين المقيمين في البالد، الحقو : بغداد

ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في  المواطن األصلي.
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ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني حقوق المواطن العراقي كافة، إال أنه يستثنيه  الحقوق والواجبات.
للحفاظ على حقه بالعودة إلى من الجنسية العراقية ومشاركته في االنتخابات ترشيحًا وتصويتًا، 

قليم كردستان. 3,500ويعيش نحو  وطنه.  فلسطيني في العراق موزعين في بغداد وا 
 30/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزةقناة يهاجم  "إسرائيلا"سفير اإلمارات ب .44

لقائه زعيم حركة "شاس" المتطرفة شالوم  هاجم سفير اإلمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة خالل
كوهين، قناَة الجزيرة واتهمها بـ"تأجيج الجنون" في المنطقة، وذلك في اتهام ضمني لها بالتضليل أثناء 

فخالل زيارته األحد  يوما. 11تغطيتها للحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة التي استمرت 
وم كوهين في منزله بالقدس المحتلة، قال آل خاجة معلقا رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام شال

على التطورات األخيرة إن "قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة واإلخوان المسلمين يحاولون أن يظهر هذا 
 الجنون في منطقتنا"، وفق ما ورد في تقرير عن الزيارة نشرته هيئة البث اإلسرائيلية.

 30/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الوفاء بالتزاماتها وتطبيق القرارات الدولية "إسرائيل"على ر: قط .45
قالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية، إن دولة قطر 

وأوضحت أن على إسرائيل  تبقى مستعدة للقيام بأي دور من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.
تطبيق القرارات الدولية من أجل التوصل إلى حل، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ال الوفاء بالتزاماتها و 
وأضافت لولوة الخاطر "مرة أخرى نحن ال نتحدث عن اعتداء من طرفين. نحن  يمكن أن يستمر.

نتحدث عن دولة تملك السالح النووي وجيشها واحد من أكثر جيوش العالم تطورا، وأناس بدون دولة 
وتابعت قائلة "إذن مرة أخرى األمر ال يتعلق باعتداء من طرفين، إنه في األساس  قود".يعانون منذ ع

سرائيل هي آخر قوة استعمارية نعرفها في عصرنا".  احتالل، وا 
 30/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالحرك الثوري اإليراني: صواريخ الفلسطينيين صنعوها بأنفسهم "قوة القدك"قائد  .46

بالحرس الثوري اإليراني إسماعيل قاآني إن معظم الصواريخ التي « قوة القدس» قال قائد لندن:
وأضاف أن  أطلقتها فصائل فلسطينية في حربها األخيرة ضد إسرائيل صنعها مقاتلوها بأنفسهم.

وأضاف: «. الفلسطينيين استخدموا معظم هذه اإلمكانيات الواسعة إلنتاج األسلحة في أراضيهم»
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ونصح المسؤول  «.لقها الفلسطينيون على األراضي المحتلة صنعوها بأنفسهمصاروخ أط 3,000»
 والرحيل من إسرائيل.« العودة إلى أوروبا وأميركا»بـ« الصهاينة»العسكري اإليراني 

  30/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 إندونيسيا.. آالف المساجد والجمعيات توحد صوتها نصرة للمسجد األقصى .47
نظم التحالف اإلندونيسي لنصرة بيت المقدس برنامجا شارك فيه نحو ألف : كرتاجا –صهيب جاسم 

وبسبب جائحة كورونا  مسجد وعشرات المنظمات والجمعيات نصرة للمسجد األقصى وقطاع غزة.
وصعوبة تنظيم حشود كبيرة وسط العاصمة جاكرتا، كان البديل هو فعاليات حاشدة في مئات 

ساعات صباح  5يسيا إلى أقصى غربها في برنامج استمر نحو المساجد من أقصى شرق إندون
 األحد.

وقد أصدر المشاركون "إعالن إندونيسيا إلنقاذ المسجد األقصى وتحرير فلسطين"؛ حذروا فيه دولة 
طالق  االحتالل اإلسرائيلي من المساس بالمسجد األقصى وطالبوا بوقف التوسع االستيطاني، وا 

األطفال، كما دعا المشاركون إلى مقاطعة إسرائيل، معتبرين أن التطبيع  األسرى الفلسطينيين وخاصة
 يستغل لصالح االحتالل.

 30/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "التعاون االسالمي": نرحب بأي جهود تعيد الحقوق إلى أصحابها في األراضي المحتلة .48
حيبها بأي جهود تساهم في إعادة أكدت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، األحد، تر : جدة

وأشادت المنظمة، بقرار مجلس حقوق  الحقوق إلى أصحابها في األراضي الفلسطينية المحتلة.
اإلنسان التابع لألمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن األعمال العدائية والقتالية في 

 األراضي الفلسطينية. 
 30/5/2021، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 دعم اإلدارة األميركية إلرساء أمن دائم بناء على وقف إطالق النار في غزة  يؤكدالبنتاغون  .49

أفاد بيان لوزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( بأن الوزير لويد أوستن أكد دعم اإلدارة األميركية إلرساء 
ل والفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك بعد يومين أمن دائم بناء على وقف إطالق النار بين إسرائي
وقال البيان إن أوستن جدد، في اتصال بنظيره  من زيارة وزير الخارجية األميركي للمنطقة.
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اإلسرائيلي بيني غانتس، دعم الواليات المتحدة الصارم ألمن إسرائيل، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا 
 ات الدفاع المشتركة.على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولوي

وسبق أن صرح أوستن خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، بدعم البنتاغون "الراسخ لحق 
إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها"، وأدان "بشدة إطالق الصواريخ من قبل حماس 

طراف خطوات الستعادة والجماعات اإلرهابية األخرى"، وفق وصفه، كما أكد "أهمية اتخاذ جميع األ
 الهدوء".

 29/05/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تعلن استعدادها لتحريك مفاوضات السالم "الرباعية الدولية" .50
في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة، خالل أيام، الستقبال وفود من الفصائل : نظير مجلي - تل أبيب

هللا والحكومة اإلسرائيلية، إلجراء مفاوضات الفلسطينية في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام 
حول تثبيت وقف إطالق النار والتوصل إلى اتفاق حول هدنة طويلة األمد وتبادل أسرى، أعلنت 
اللجنة الرباعية الدولية استعدادها لتحريك عملية السالم الشاملة عندما تتقدم مفاوضات وقف إطالق 

 النار والتهدئة.
اص لعملية السالم في الشرق األوسط، تور وينسالند، عبر حسابه على وقال المنسق األممي الخ

السبت، إن اللجنة الرباعية الدولية )الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم  يوم، «تويتر»
المتحدة( عقدت اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الوضع على األرض، بما في ذلك سبل الحفاظ على 

عمال العدائية. وتم االتفاق خالل االجتماع على البقاء باتصال وثيق مع مفاوضات اتفاق وقف األ
القاهرة. وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضًا إمكانية االجتماع وجهًا لوجه في المستقبل القريب و}إطالق 

 محادثات سلمية موسعة{.
 30/05/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ي المسيئةتعتذر عن تصريحات ماتياك شمال اأونرو  .51

باالعتذار على خلفية تصريحات مدير عمليات الوكالة ” أونروا“)األناضول(: تقدمت وكالة  -غزة 
جاء ذلك في بيان  في قطاع غزة ماتياس شمالي، بشأن العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع.

ر من الخسائر ولفت الزاريني إلى وقوع الكثي على لسان المفوض العام للوكالة فيليب الزاريني.
 يوما، في غزة. 11التي استمرت ” االشتباكات“البشرية والمادية خالل 
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شخصا في غزة، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا والشفاء العاجل  250وأشار إلى استشهاد أكثر من 
وأكد أن أونروا تشعر بالقلق من الدمار الذي شهده قطاع غزة، وأنهم ينددون بشدة  للمصابين.

 ف المدنيين وممتلكاتهم بما يخالف القانون الدولي.باستهدا
طفال كانوا يدرسون  19وشدد على أنه ال يوجد أي مبرر إطالقا لقتل المدنيين، وأشار إلى أن هناك 

 استشهدوا في االعتداءات، وأنه ما كان ينبغي أن يحصل ذلك. 60في مدارس أونروا بين أكثر من 
 ن الرأي العام على خلفية تصريحات ماتياس شمالي.كما تضمن بيان الزاريني اعتذارا م

 30/5/2021، لندن، القدك العربي
 

 البرلمان الدنماركي يناقش مقترق قرار لرفع الحصار عن غزة .52
أقر البرلمان الدنماركي، الخميس، مشروع قرار يوصي برفع الحصار عن غزة، : محمد صفية

القوانين الدولية، باإلضافة إلى دعم لجنة  وضمان وقف إطالق النار من كال الطرفين، واحترام
 متابعة موضوع تقصي الحقائق، حول موضوع جرائم الحرب من خالل األمم المتحدة.

ويرى نشطاء فلسطينيون أن هذه الخطوة، تشكل نقلة نوعية في طريقة تعاطي الدنمارك مع القضية 
يسى طه: "إن جميع األحزاب وقال رئيس تجمع الشباب الفلسطيني في الدنمارك ع الفلسطينية.

 الدنماركية صوتت لصالح القرار، فيما امتنع ثالثة أحزاب فقط عن التصويت".
وأوضح لـ"قدس برس"، أن اثنين من األحزاب التي امتنعت عن التصويت، مناهضان للقضية 

روع الفلسطينية، وهما حزب الشعب الدنماركي والحزب البرجوازي الدنماركي، وطالبا أن يتضمن مش
القرار إدانة لفصائل المقاومة. أما الحزب الثالث، فهو حزب المستقلين الخضر، المناصر للقضية 
الفلسطينية، والذي يرى أن هذا المشروع غير كاف وقدم مقترحا بديال يتضمن تجريم االحتالل 

 اإلسرائيلي، وعدم المساواة بين الجالد والضحية.
 30/5/2021، قدك برك

 
 مليون دوالر 25دات للفلسطينيين بقيمة كندا تقدم مساع .53

مليون دوالر للمدنيين  25قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بالده ستقدم  :وفا -أوتاوا
 الفلسطينيين المتضررين من الصراع األخير في قطاع غزة والضفة الغربية.

إلى المنظمات ذات الخبرة إن التمويل سيذهب مباشرة “الجمعة،  يوموقال ترودو، في بيان صحفي، 
، منوها إلى ”التي ستساعد المدنيين الفلسطينيين األكثر ضعفا على التعامل مع آثار الصراع األخير
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االرتفاع األخير في أعمال العنف في المنطقة ينذر بالخطر، حيث رأى الجميع مشاهَد للمدنيين “أن 
 ”.النازحين، وحاالت الوفيات بين أفراد العائالت

 29/5/2021، ، القدكالقدك
 

 ألفاا آخرون يتعهدون بمقاطعة شركة تأمين فرنسية عمالقة لدعمها االستيطان 12تشومسكي و .54
تعهد األكاديمي األميركي نعوم تشومسكي بمقاطعة شركة التأمين الفرنسية العمالقة  :واشنطن

“AXA “.بسبب دعمها االستيطان اإلسرائيلي ، 
المنشور ” تويتر“في تغريدة على ” BDS“ب االستثمارات منها ونشرت حركة مقاطعة إسرائيل وسح

 ”.المشروع اإلجرامي”الذي نشره تشومسكي، ووصف فيه االستيطان بـ
ألفًا قد انضموا لتشومسكي، وتعهدوا بمقاطعة الشركة الفرنسية، حتى  12تجدر اإلشارة إلى أن نحو 

 ينتهي تواطؤها في الفصل العنصري.
 30/5/2021، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 ويهود أميركا "إسرائيل"حرب غزة عّمقت األزمة بين تقرير:  .55

لحق إسرائيل في »على الرغم من تأييد الرئيس األميركي، جو بايدن، : «الشرق األوسط» - تل أبيب
ت المتحدة ، خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، كشفت لجان يهودية في الواليا«الدفاع عن نفسها

أن هناك مظاهر عديدة مقلقة تبين أن مزيدًا من اليهود األميركيين ينفضون عن إسرائيل 
 ويستصعبون الدفاع عن سياستها خصوصًا بين جمهور الشباب.

من الخطأ الفاحش اإلركان إلى »وقال البروفسور شالوم ليفنر، الباحث في المجلس األطلسي، إن 
ى التغيرات الحاصلة في الرأي العام اليهودي األميركي. فهناك تيار قوي موقف بايدن وعدم االنتباه إل

في المائة من أصوات اليهود األميركيين، يتخذ  70يتنامى داخل الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بـ
 .مواقف معادية من السياسة اإلسرائيلية

، إن ممارسات إسرائيل وقال جيرمي سلوفين، وهو شاب يهودي يعمل مساعدًا لنائبة في الكونغرس
خالل الحرب وتباهي قادتها بقصف وتدمير عمارات وأبراج سكنية كبيرة جعلته وكثيرين يخجلون في 
كونهم يهودًا ويتنكرون تمامًا إلسرائيل ويقفون مع التيار اليساري الراديكالي للحزب الذي يطالب 

 بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها ووقف المساعدات لها.
فسور دوف فاكسمان، رئيس كلية دراسات إسرائيل في جامعة كاليفورنيا، إنه يلتقي يهودًا ويقول البرو 

ويقول إنه يسمع انتقادات إلسرائيل ليس «. صحوة ضد إسرائيل»كثيرين يتحدثون منذ حرب غزة عن 
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وقال إنه يالحظ أنه حتى في صفوف  فقط بين الشباب اليهودي بل بين أشد أصدقاء إسرائيل قربًا.
اب الطائفة اإلنجيلية، التي تعد مناصرة إلسرائيل أكثر من اليهود، يوجد تراجع عن تأييد إسرائيل شب

بسبب الحرب األخيرة، وأن الشباب في هذه الطائفة يختلفون عن آبائهم وينتقدون اليوم إسرائيل أكثر 
 فأكثر. 

 30/05/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة ينهار.. "إسرائيل": دعم "ستراتفور" .56
األمريكي للدراسات األمنية واالستخباراتية )الذي ” سترافور“نشر مركز  ”:القدس العربي“ -لندن 

أمريكا ستكون أكثر صرامة تجاه إسرائيل “يوصف بالمقرب من المخابرات األمريكية( مقاال بعنوان 
في أعقاب التصعيد األخير في غزة، من المرجح أن “ن بوهل إنه ، قال فيه كاتبه رايا”بعد معركة غزة

تركز الواليات المتحدة على إدارة التوترات اإلسرائيلية الفلسطينية بدال من االنخراط بعمق في عملية 
سالم جديدة. ولكن مع عدم حل النزاع، من المرجح أن يستمر ضعف الدعم من الحزبين في الواليات 

ما يؤدي إلى توتر دبلوماسي جديد وشكوك في العالقة الوثيقة بين الواليات  المتحدة إلسرائيل؛
سرائيل  ”.المتحدة وا 

ويشدد المحلل أن التصعيد األخير في غزة أظهر تزايد الدعم المحلي في الواليات المتحدة للقضية 
لحة بقيمة الفلسطينية، األمر الذي دفع التقدميين في الحزب الديمقراطي لمحاولة عرقلة صفقة أس

 مليون دوالر إلسرائيل. 735
وكان رد الفعل المؤيد للفلسطينيين مدفوعا بمجموعة من التغيرات االجتماعية، بما في ذلك الناخبون 
األصغر سنا الذين يهتمون بمواضيع العدالة االجتماعية، والفجوة األيديولوجية بين بعض اليهود 

مينيين، وتراجع الدعم إلسرائيل بين المسيحيين اإلنجيليين األمريكيين والجمهور اإلسرائيلي وخاصة الي
األصغر سنا، وبروز حركات اجتماعية أكثر تنظيما استخدمت اإلنترنت لصياغة وتوزيع روايات 

 مؤيدة للفلسطينيين في الواليات المتحدة.
 وتشير استطالعات الرأي في الواليات المتحدة إلى تراجع قاعدة الدعم إلسرائيل.

ذه التغيرات في المشهد، يرى الكاتب أنه من المرجح أن تتخذ واشنطن نهجا أكثر انتقادا ومع ه
 للسياسات اإلسرائيلية؛ ما يحد من عدوانية إسرائيل، ويحتمل أن يشجع المقاومة الفلسطينية.

 30/5/2021، لندن، القدك العربي
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 أكثر من ألف شخص يشاركون في تجمع مؤيد للفلسطينيين بواشنطن .57

)أ ف ب(: تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في واشنطن دفاعًا عن حقوق  - واشنطن
 الفلسطينّيين، مطالبين خصوصًا بإنهاء المساعدات من جانب الواليات المتحدة لصالح إسرائيل.

وتجّمع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكارّي، وهو مكان رمزي لالحتجاج في العاصمة االمريكية، 
فصاًل “ومطالبين بإنهاء ما يعتبرونه ” فلسطين حّرة“ارات تعّبر عن رغبتهم في رؤية مرّددين شع

 من جانب إسرائيل بحّق الشعب الفلسطيني.” عنصرّياً 
 30/5/2021، لندن، القدك العربي

 
 "إسرائيلا"برلين: وقفة إلدانة انحياز اإلعالم األلماني ل .58

اء الجمعة، وقفة نظمها فلسطينيون للتنديد شهدت العاصمة األلمانية برلين، مس: وفا -برلين
 .غزةوسائل اإلعالم األلمانية إلسرائيل؛ خالل تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي األخير على ” انحياز”بـ

، حيث اجتمع مئات المتظاهرين أمام ”جيل فلسطين“وجاءت الوقفة تلبية لدعوة وجهتها مبادرة تسمى 
متى سيغطي اإلعالم “األلمانية، رافعين الفتات كتبت عليها  المركز اإلعالمي الفيدرالي بالعاصمة

 ”.األخبار المنحازة تتجاهل مقتل األطفال بفلسطين”، و”األلماني جرائم الحرب اإلسرائيلية
 29/5/2021، القدك، القدك

 
 هكذا كشفت المقاومة "الخديعة" اإلسرائيلية .59

 د. عدنان أبو عامر
ل العدوان األخير على غزة، وال سيما "الخديعة" اإلسرائيلية بدأ االحتالل يكشف بعًضا من تفاصي

التي كشفتها حماس في اليوم الرابع من الحرب، حين أعلن جيش االحتالل عملية تدمير األنفاق، 
وفق ظنه أن المئات من مقاتلي الحركة داخلها، وكان من المفترض أن تُنفَّذ العملية بمساعدة تمرين 

ال أدلة ميدانية كما لو كان جيش االحتالل على وشك القيام بغزو بري "احتيالي"، من حيث إرس
 لقطاع غزة، ما قد يتسبب في نزول حماس إلى األنفاق، وحينها ُيقضى على المقاتلين.

لكن العملية فشلت، وهذه خالصة تحقيق أجراه جيش االحتالل، الذي قامت فرضيته على أنه عندما 
ى وشك الحدوث، فإن مقاتليها سينزلون إلى األنفاق، لكن شيئين لم أدركت حماس أن غزًوا بريًّا عل

ينجحا في هذا السياق، أولهما لم يُكن االحتالل اإلسرائيلي فعااًل بما فيه الكفاية، ولم يُقم جيش 
االحتالل بتفعيل عبوره للحدود إلى غزة، وثانيهما أن سبب فشل العملية يتمثل في كشف حماس 
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االحتالل اإلسرائيلي، ألن األداة التي خطط الستخدامها للقضاء على المقاتلين للسالح السري لجيش 
 في األنفاق عبارة عن قنابل خاصة تخترق األرض لتدمير األنفاق.

في الوقت ذاته، فإن أوساًطا عسكرية قريبة من جيش االحتالل اإلسرائيلي تؤكد أنه بعد مرور عشرة 
فون ما إذا كان قد تم تحقيق ردع استراتيجي ضد حماس، ألن أيام على وقف العدوان، فإنهم ال يعر 

الفشل األساسي لجيش االحتالل تمثل في عدم القدرة على منع إطالق الصواريخ من غزة باتجاه 
)إسرائيل(، ولذلك فإن التحقيق في حيثيات حرب غزة ما زال في مراحله األولى، وتم بالفعل تقديم 

 األركان.النتائج األولية منه إلى رئيس 
األكيد أن الحرب انتهت في غزة دون حصول )إسرائيل( على صورة انتصار، وانتهت حتى قبل أن 
يفهم اإلسرائيليون ما أهدافها، وما إذا تم تحقيقها، ألنه طوال الوقت واجهت )إسرائيل( صعوبة في 

 11واطنيها إجابات بعد تقديم روايتها للعالم، رغم محاوالتها إقناع المجتمع الدولي، لكنها لم تعِط م
يوًما من القتال في الجنوب وقطاع غزة، والنتيجة اإلجمالية أن صورة النصر تعني صفًرا، ليس 

 أكثر.
ال تزال قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي في حالة من الجاهزية واالستعداد خشية احتمال انتهاك 

للصواريخ، أكثر من حرب لبنان لوقف إطالق النار، بعد أن تعرضت )إسرائيل( إلى عدد قياسي 
الثانية، وفقط أقل بألف قذيفة عن العصف المأكول، واليوم ما زال السؤال ماثاًل عما أرادت )إسرائيل( 

 تحقيقه من هذه الحرب، ولماذا تبدو صورة النصر مهمة جدًّا.
ها غير منظم على الصعيد الدعائي، يقول الواقع إن الجهود اإلسرائيلية لم تُكن موحدة، وبدا عمل

مقارنة بالفلسطينيين، وهذا اعتراف إسرائيلي الفت، وليس هناك من عمل بجد ومتابعة على تصدير 
 الرواية اإلسرائيلية، أما الفلسطينيون، فقد اجتاحوا الفضاء األزرق بعبارة "غزة تحت القصف".

 30/5/2021فلسطين أون الين، 
 

 هل بدأت معركة نزع الشرعية عن االحتالل!؟ .60
 اني حبيبه

لن تتعاون إسرائيل مع التحقيقات، بينما تعرب واشنطن عن أسفها إثر تصويت مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وذلك إثر االنتهاكات 

ه، عدم اإلسرائيلية للقانون اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الفلسطيني على أرضه ووطن
التعاون اإلسرائيلي المترافق مع األسف األميركي لن يوقف جدية الحراك نحو نزع الشرعية عن دولية 
ذا كان صحيحًا أنها المرة التاسعة الذي يبحث فيها مجلس حقوق اإلنسان  االحتالل اإلسرائيلي، وا 
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اّل أّن القرار األخير عامًا، إ 15موضوع الحروب العدوانية على الشعب الفلسطيني منذ تأسيسه قبل 
ينظر إليه بوصفه إطالق حراك دولي جدي وحقيقي لنزع الشرعية عن دولة االحتالل اإلسرائيلي، 
خاصة وأّن هذا القرار تم اتخاذه بسرعة ملحوظة ولم يخضع لجلسات ومشاورات وتأجيالت، ما يشير 

 ه ألفعاٍل على األرض. سان قراراتإلى توجهات ونوايا قد انعقدت لكي يترجم مجلس حقوق اإلن
إذا كانت هذه هي المرة األولى الذي يشكل فيها مجلس حقوق اإلنسان لجنة تفويض بدون تحديد 
مدتها، أي أّن هذا التفويض متواصل وال يخضع لبرنامج زمني محدد، وذلك خالفًا لتفويضات سابقة 

إلى أسباٍب عديدة لعل أهمها أنه كانت محددة زمنيًا، فإن خطورة هذا القرار بالنسبة لالحتالل تعود 
يعزز ما توصلت إليه المحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن هذا التفويض والتحقيقات ستدعم الملفات 

إضافة بطبيعة الحال إلى الدور الخاص للمحكمة لفتح « الجنائية الدولية»التي تتناولها تحقيقات 
للتحقيق  1948األهمية يخضع مناطق العام  ملفات جديدة، ثم أّن هذا التفويض وفي سابقة بالغة

حول انتهاكات دولة االحتالل العنصرية والتمييزية، في حين كانت القرارات السابقة للمجلس تتعلق 
 ، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.1967حصريًا بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 
، تحديد هذا التاريخ للبدء في 2021نيسان  13للعمل منذ القرار منح لجنة التحقيق الصالحيات 

التحقيقات له مغزى كبير، ذلك أن هذه التحقيقات ال تتعلق فقط بالحرب العدوانية الدموية على قطاع 
غزة بل باألحداث الخطيرة التي أدت إلى تلك الحرب من باب العامود إلى اقتحام جحافل جيش 

، مرورًا بالمحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى اقتالع المواطنين االحتالل لباحات المسجد األقصى
الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان، أي أّن التحقيقات تشكل األسباب التي أدت إلى 

 الحرب اإلسرائيلية إلى قطاع غزة فضاًل عن نتائج تلك الحرب الدموية.
اإلسرائيلية على عموم األرض الفلسطينية التي شملت  وبينما كانت إحدى أهم نتائج الحرب العدوانية

، ما عزز أواصر الوحدة 1948الخارطة الطبيعية لفلسطين في القدس والضفة وغزة ومناطق  
والتماسك بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في المكان والزمان، فإن شمول التفويض للتحقيق 

لو ضمنيًا على األقل بهذه الوحدة الذي حاول االحتالل في كل هذه المناطق، يشكل اعترافًا دوليًا و 
 أن يقّوض أواصرها. 1948منذ قيامه عام 

ولعل هناك أهمية يتوجب أن تؤخذ في االعتبار، فهذا التفويض ال يتعلق بالمقاومة الفلسطينية التي 
ومة ردت بكل قوة على العدوان اإلسرائيلي، وكأن المحكمة وبشكٍل ضمني تعطي الحق في مقا

 االحتالل بكل الوسائل بما فيها الوسائل القتالية، ورغم أّن هذا الحق مكفول في سياق القوانين الدولية 
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إاّل أنه وخالفًا لتقرير غولدستون وللمحكمة الجنائية الدولية ولمحكمة العدل الدولية، فإن التحقيقات 
 ستنحصر في االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني.

 31/5/2021األيام، رام هللا، 
 

 اإلسرائيلية بعد حرب غزة األخيرة -العالقات األميركية  .61
 إلداد شافيط

اإلدارة األميركية. تأجل تعيين سفير في إسرائيل وقنصل عام في « حارس األسوار»فاجأت عملية 
لبيت األبيض، ولم القدس )دليل ثقة بالعالقات مع السلطة الفلسطينية( بعد دخول الرئيس بايدن إلى ا

الفلسطيني في رأس سّلم أولوياتها، مع أنها عملت  -تكن إدارته تنوي وضع قضية النزاع اإلسرائيلي 
على ترميم العالقات مع الفلسطينيين وفتح الباب مستقباًل أمام إمكان الدفع قدمًا بحل الدولتين. 

اإلدارة األميركية بسرعة بلورة  ، فرضت على«حماس«المواجهة العنيفة، التي نشبت بين إسرائيل و
 سياسة وتوظيف الكثير من الوقت للحث على التهدئة، خالل العملية وفورًا بعدها:

دعم الرئيس بايدن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وامتنع بقدر الممكن من انتقاد خطواتها -
ول العربية، وبصورة خاصة مصر، علنًا. في المقابل بذل جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا حيال إسرائيل والد

للدفع قدمًا بمخطط لوقف إطالق النار. ويبدو أن الضغوط على إسرائيل ازدادت فقط عندما بات 
 واضحًا لإلدارة األميركية أن المعركة العسكرية قد استُنفدت بالكامل.

ط واستخدم الضغو « الشرطي الشرير»بعكس أحداث مشابهة في الماضي، لعب الكونغرس دور -
على اإلدارة للتشدد في سياستها إزاء إسرائيل، وفي األساس الضغوط من األجزاء التقدمية في الحزب 

 الديمقراطي كانت كبيرة.
وصل وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة للعمل على ترسيخ التهدئة، وعلى ما -

اع غزة. في المقابل كررت إدارة بايدن يبدو من أجل تشجيع الجهود لبلورة مخطط إعادة إعمار قط
والرئيس القول إن شيئًا لم يتغير في االلتزامات األمنية إزاء إسرائيل، لكنهما شددًا على أن حل 
الدولتين هو السبيل الوحيد إلنهاء النزاع، وأن لإلسرائيليين والفلسطينيين الحق في الحصول على 

 «.فرص متساوية في العيش اآلمن والكريم
سيكون على إسرائيل بلورة سياستها، وأن تأخذ في حسابها المسائل « حارس األسوار»د عملية بع

 التالية:
على ما يبدو وبعكس التقديرات السابقة، يوجد في البيت األبيض اليوم رئيس صديق حقيقي إلسرائيل 

يات المتحدة إلى تأمين يعتمد نهجًا يستند إلى أعوام من التجربة السياسية والمعرفة العميقة بحاجة الوال
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مصالح إسرائيل األساسية في كل ما يتعلق بحاجاتها األمنية. مع ذلك، هذا الفهم ال يعني أن الرئيس 
دارته سيوافقان تلقائيًا على كل خطوة تقوم بها حكومة إسرائيل. ومثل اإلدارات السابقة فإن كل  وا 

الح األميركية والتفسيرات التي ستقدَّم الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل سُتدَرس في ضوء المص
للمصالح اإلسرائيلية. في هذا السياق يتعين على إسرائيل عند اتخاذ القرارات أن تدرس مسبقًا النهج 

 المتوقع لإلدارة األميركية.
أيضًا إذا تمسكت اإلدارة األميركية بسّلم أولوياتها فقد أثبتت التطورات األخيرة لها أن الشرق األوسط 

جذبنا إليه حتى لو لم نكن مهتمين به. يبدو أنه على األقل في المرحلة المقبلة ستكون اإلدارة ي
األميركية منخرطة في محاوالت بلورة مخطط عمل يسمح بتثبيت الوضع في قطاع غزة بهدف منع 

ن هو تجدد أعمال العنف. لقد شدد وزير الخارجية بلينكن قبل زيارته إلى المنطقة على أن الهدف اآل
وبحسب كالمه، في المرحلة «. بناء وسائل ملموسة تسمح بأمل جديد حقيقي وتقّدم فرصًا للناس»

األولى سيكون هناك حاجة إلى مواجهة الوضع اإلنساني الخطر في غزة من خالل إقناع الدول 
ين بدعم إعادة إعمار المنطقة وتطويرها. في المقابل، ستستأنف اإلدارة عالقاتها مع الفلسطيني

وستواصل الحوار الدائم مع إسرائيل. مع ذلك من المتوقع أن تواجه هذه اإلدارة صعوبات، سواء 
بسبب التشريعات التي تقّيد قدرتها على مساعدة الفلسطينيين، أو على ما يبدو بسبب رفض 

 الفلسطينيين بدء حوار معها قبل إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس.
ستدفع اإلدارة األميركية، « حماس«القول ما إذا كانت المواجهة بين إسرائيل ومن السابق ألوانه 

بخالف رغبتها السابقة، إلى المزيد من التدخل في القضية الفلسطينية. في هذه المرحلة تشدد اإلدارة 
على أنه من المبكر التطرق إلى مبادرات سياسية لحل النزاع. مع ذلك، يكرر الرئيس بايدن 

 -بلسانه أنه فقط لدى حّل الدولتين فرصة في النجاح في تهدئة النزاع اإلسرائيلي  والناطقون
 الفلسطيني.

بعد تركيزها في فترة الرئيس  -في الوقت عينه، يفرض سلوك المشّرعين الديمقراطيين على إسرائيل
مكانتها  بذل جهود أكبر لعودتها إلى -ترامب وفترة الرئيس أوباما على العالقة بالحزب الجمهوري

السابقة كمركز إجماع في الحزبين الكبيرين في الواليات المتحدة. ال تزال أغلبية المشّرعين 
الديمقراطيين في الكونغرس تتمسك بموقفها الداعم إلسرائيل. لكن المواقف االنتقادية إلسرائيل في 

ين ينتمون إلى التيار الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي بدأت تتغلغل أيضًا إلى المشّرعين الذ
الوسطي. في هذا السياق تبرز االنتقادات غير المسبوقة التي أدلى بها السيناتور الديمقراطي، بوب 
مينينديز، الذي ُيعتبر من أبرز مؤيدي إسرائيل، في أعقاب تدمير مبنى الجالء في غزة، الذي ضم 

أنا قِلق »ية األسوشيتد برس، إذ قال: أيضًا إلى جانب مكاتب الجزيرة مكاتب وكالة األنباء األميرك
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جدًا من تقارير عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة أدت إلى مقتل مواطنين أبرياء وتدمير مقصود 
 «.لمكاتب وسائل إعالم دولية

عالوة على ذلك، هناك مشّرعون ديمقراطيون، وعلى رأسهم السيناتور اليهودي برني ساندرز، يطلبون 
اشتراط المساعدة العسكرية إلسرائيل بالدفع قدمًا بحل النزاع.  -يعارض بشدة الذي  -من الرئيس 

ُيضاف إلى ذلك قيام عدد من المشّرعين الديمقراطيين خالل العملية بمحاولة فاشلة لوقف صفقة 
 السالح التي وافقت عليها اإلدارة مع إسرائيل.

ادر على الوقوف في وجه الضغط. لكن لقد دّل سلوك الرئيس بايدن خالل العملية فعاًل على أنه ق
دارته تجاُهل التيارات التي تزداد قوة داخل  يجب أن نأخذ في الحسبان أن ليس في إمكان الرئيس وا 
الحزب ووسط جمهور مؤيديه في شتى أنحاء الواليات المتحدة. فقد أظهر استطالع للرأي أجراه معهد 

نيين على الرغم من أن أغلبية الجمهور األميركي ارتفاعًا في تأييد الفلسطي 2021غالوب في شباط 
تقف موقفًا إيجابيًا من إسرائيل. كما يبرز أن األغلبية في وسط الديمقراطيين ترغب في ضغط أكبر 
من جانب الواليات المتحدة على إسرائيل. وأظهر بحث أجرته جامعة ميريالند ونشرته صحيفة 

الديمقراطيين تطالب باتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل الواشنطن بوست وجود أغلبية وسط الناخبين 
بسبب المستوطنات. وبحسب البحث األميركي، فإن عددًا كبيرًا من األميركيين مستعد اليوم للتخلي 
عن حل الدولتين ويفضل إسرائيل دولة ديمقراطية غير يهودية على دولة يهودية ال تمنح الفلسطينيين 

، يجب أاّل يغيب عن البال أن المزيد من المشّرعين الديمقراطيين حقوق المواطنة. أكثر من ذلك
يستوعبون الحديث المتزايد وسط جمهور الناخبين الديمقراطيين، والذي يربط بين النضال من أجل 

 حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة ونضال الفلسطينيين من أجل الحصول على حقوقهم.
إن الحزب الديمقراطي مستمر في تأييده « حارس األسوار» وقال الرئيس بايدن فور بدء عملية

إلسرائيل، لكنه اضطر أثناء العملية إلى توظيف جهود في مواجهة حزبه. التوتر بين التوجه 
األساسي للرئيس المؤيد إلسرائيل والتناقض الذي ينطوي عليه هذا الموقف مع األهمية التي يوليها 

دارته لحقوق اإلنسان، أ جبره على المناورة خالل العملية، في األساس عندما عرض موقفه الرئيس وا 
أمام خصومه في الساحة الدولية، وبصورة خاصة في مواجهة الصين عندما اتهمه وزير الخارجية 
الصيني بالنفاق، على خلفية االنتقادات األميركية لسياسة الصين في سنغافورة، بينما تسكت اإلدارة 

 ات اإلسرائيلية في غزة.األميركية على االنتهاك
ومن المتوقع أن يواصل بايدن، في ضوء صداقته والتزامه العميق بإسرائيل، صد المطالب غير 
العادية ألعضاء حزبه، لكن كونه بحاجة إليهم للدفع قدمًا بجدول أعمال إدارته يمكن أن يجعله يواجه 

 تحديات معقدة.
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أظهر الموقف اإليجابي « حارس األسوار»لية عالوة على أن سلوك اإلدارة األميركية خالل عم
للرئيس بايدن إزاء إسرائيل، فإنه أيضًا جّسد كما في الماضي الدور المركزي للواليات المتحدة في 
إدارة األزمات التي تؤثر في المصالح األمنية إلسرائيل. على هذه الخلفية، وكدرس مباشر، يتعين 

في اعتبارها مصالح الواليات المتحدة وحاجات اإلدارة على حكومة إسرائيل أن تفهم، وأن تأخذ 
األميركية. ومن أجل تقليص المفاجآت ومنع الفجوات بين مواقف الدولتين، يتعين على إسرائيل إجراء 
حوار استراتيجي متواصل وبّناء، يمكن في إطاره التأثير في اإلدارة، وبصورة خاصة أن تفهم 

في هذا السياق، نوصي إسرائيل بتبني نهج يؤدي إلى التقرب من المصالح األميركية بطريقة أفضل. 
الواليات المتحدة بقدر الممكن، وبعدم الدخول في مواجهة علنية معها، انطالقًا من التقدير أن 
مطالبها تتطابق مع المصالح اإلسرائيلية. بذلك تستطيع إسرائيل مساعدة اإلدارة األميركية على 

ة إلسرائيل وسط الجمهور األميركي، الذي من الصعب على إسرائيل التعامل مواجهة التيارات المعادي
 معه مباشرة.

 «مباط عال»
 31/5/2021األيام، رام هللا، 
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