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*** 
 

وض  حجر األساس لمدينة سكنية في القطاع... تشديد مصري السنوار في غزة.. كامل يلتقي  .1
 على المصالحة واإلعمار

اجتمع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ، من غزة: 31/5/2021، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
يل عباس كامل مع قيادة حركة )حماس( في غزة وأطلعها على مباحثاته مع المسؤولين في إسرائ

والتقى كامل  والسلطة الفلسطينية في رام هللا، في زيارة استمرت عدة ساعات للقطاع المحاصر.
رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة في القطاع في اجتماع مغلق بفندق "المشتل" 

 لمدينة.غربي مدينة غزة، كما التقى في اجتماع آخر ممثلين عن "حماس" والفصائل الفلسطينية في ا
ووصفت مصادر قريبة من "حماس" للجزيرة نت اللقاء بين كامل والوفد المرافق له وقيادة الحركة بأنه 
كان "حميميا" وعكس التطور الالفت في عالقة الطرفين، والذي ظهر بشكل جلي أثناء الحرب 

 اإلسرائيلية األخيرة على غزة التي انتهت باتفاق وقف إطالق نار برعاية مصرية.
ملفات رئيسية تتعلق بتثبيت وقف إطالق النار، وا عادة  3تركزت مباحثات كامل مع حماس على و 

إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية، وتبادل األسرى، إضافة إلى مسائل أخرى مرتبطة بحرص القاهرة 
نهاء االنقسام.  على إعادة إحياء مسار المصالحة وا 
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زير المصري وضع حماس في صورة المساعي المصرية وقالت مصادر موثوقة للجزيرة نت إن الو 
من أجل الوصول باتفاق وقف إطالق النار إلى تهدئة طويلة تسمح بحالة من األمن واالستقرار 

وأكد كامل لقيادة "حماس" أن السلطة ستكون شريكا أساسيا في  والشروع في عمليات إعادة اإلعمار.
 يمكن للقاهرة أو المجتمع الدولي تجاهلها للمرور إلى غزة ملف إعادة اإلعمار، وهي "البوابة" التي ال

 من أجل إعادة اإلعمار.
وبحسب المصادر، فإن "حماس" أكدت للوزير المصري أنها ال تنتظر شيئا من هذه األموال، وما 

دارة أموال المساعدات.  تريده هو "السرعة والشفافية" في عملية إعادة اإلعمار وا 
"حماس" مسألة العودة إلى مسار المصالحة الذي تعطل إثر قرار الرئيس وبحث كامل مع قيادة 

 مايو/أيار الجاري. 22الفلسطيني محمود عباس تأجيل االنتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 
وعلمت الجزيرة نت أن كامل طرح على الرئيس عباس وقيادة "حماس" في غزة استعداد القاهرة 

 ء العامين للفصائل بغية استئناف جهود المصالحة.الستضافة لقاءات لألمنا
وفي هذا السياق، قال خليل الحية نائب رئيس "حماس" في غزة في مؤتمر صحفي عقب االجتماع 
بالوزير المصري "ناقشنا عدة ملفات، أهمها ضرورة إلزام االحتالل بوقف عدوانه في غزة والقدس 

توطنين عن أبناء شعبنا، ورفع الحصار عن غزة والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين، ولجم المس
 بالكامل".

ووفقا للحية، فإن مصر تتفهم موقف "حماس" الرافض لربط ملف تبادل األسرى مع إسرائيل بملفي 
إعادة اإلعمار والتهدئة أو أي ملفات أخرى "فهو ملف مستقل"، وأكد "نحن في ظروف أفضل، 

 ط على االحتالل".واألشقاء في مصر لديهم أوراق جديدة للضغ
وفي وقت سابق، أكد مصدر قريب من حماس للجزيرة نت أن القاهرة تسعى إلى إنجاز صفقة مماثلة 

، وتضمنت إفراج حماس عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي 2011لتلك التي رعتها في عام 
 ير فلسطيني.، مقابل تحرير إسرائيل أكثر من ألف أس2006أسرته الحركة في يونيو/حزيران 

أفيد أمس بأن كامل شدد : كفاح زبون ، عنرام هللا، من 1/6/2021، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
الشرق »خالل زيارته لقطاع غزة على المصالحة واإلعمار، فيما قالت مصادر مطلعة في غزة، لـ

إسرائيل لألمام ، إن قيادة حركة }حماس{ أكدت له استعدادها لدفع اتفاق لصفقة تبادل مع «األوسط
نجازها أيضًا في وقت سريع، إذا كانت إسرائيل جاهزة فعاًل، لكن شرط أال يكون ذلك مرتبطًا بأي  وا 

وكان كامل قد وصل إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت  ملف آخر بما في ذلك ملف اإلعمار.
فيها كامل قطاع غزة حانون )إيرز( وسط إجراءات أمنية مشددة. وهذه هي المرة األولى التي يزور 

 . 2018منذ توليه منصبه عام 
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، من مصادر «األخبار»علمت ، من غزة عن رجب المدهون: 1/6/2021، بيروت األخبار،وقالت 
فلسطينية متعّددة حضرت اللقاء، أن الفصائل أبلغت كامل بأهمية العمل على تثبيت وقف إطالق 

حتلة، وأن العودة إلى االستفزازات في المدينة النار على قاعدة ارتباطه بما يجري في القدس الم
ستفّجر األوضاع، األمر الذي أبدى الضيف تفّهمًا كاماًل له. وبينما لم يدِل الوفد المصري بأّي 

االستمرار في حالة الهدوء وضبط »مصادر أن كامل طلب ال، من «األخبار»علمت تصريحات، 
سيعمل على تذليل كّل العقبات التي »مؤكدًا أن الوفد  ،«المنطقة الحدودية لمنع العودة إلى االشتباك

وجود إرادة مصرية لتحسين األوضاع »كما أكد «. ُتوّتر األجواء، بما في ذلك الوضع في القدس
عادة إعمار ما تّم تدميره، وضمان الهدوء والحياة الكريمة للسّكان  «.اإلنسانية والمعيشية في غزة، وا 

الحجر األساس إلنشاء حّي سكني وسط « حماس»امل ووفد من قيادة قبيل مغادرة الوفد، وضع كو 
 .القطاع بتبّرع من مصر

 
 في دمشق تعيين سفير للسلطة الفلسطينية .2

أدى سمير الرفاعي اليمين القانونية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفيرا لدى سوريا، : دمشق
مين القانونية، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة وحضر مراسم أداء الي خلفًا للراحل محمود الخالدي.

رام هللا، األحد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 
 مجدي الخالدي.

 31/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 لوفيغارو: عباس في أضعف مراحله .3
ي تقرير لعددها الصادر هذا اإلثنين إن النزاع آدم جابر: قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسة ف-باريس

المسلح األخير الذي فرضت فيه حماس نفسها أضر بصورة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
أبو مازن؛ موضحة أنه في الشوارع المزدحمة وسط رام هللا، باتجاه ساحة السوق، ينقسم السكان إلى 

ن المراقبة أو لعدم اهتمامهم، وأولئك الذين يصبون جام فئتين: أولئك الذين يرفضون التحدث خشية م
 غضبهم تجاه رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

عامًا( ووضعه الفكري،  85أبو مازن لم يطمئن أولئك القلقين على عمر األخير )-لكن لقاء بلينكين
قف بعد أن صحح له قبل أن يتدارك المو ” نود أن نرحب بوزيرة الخارجية كلينتون“خاصة بعد قوله: 

أنا هنا ألؤكد “قال وزير الخارجية األمريكي:  ،أبو مازن-وخالل لقاء بلينكين أحد مستشاريه االسم.
لكن ”. التزام الواليات المتحدة بإعادة بناء العالقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني
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جح أن تقوي أبو مازن. وفي هذا اعتبرت أن اليد الممدودة إلدارة بايدن من غير المر ” لوفيغارو“
الصدد، تنقل الصحيفة الفرنسية عن ناثان ثرال، المحلل المستقل والخبير في شؤون المنطقة، قوله: 

تود الواليات المتحدة أن تنقذ أبو مازن، لكنني لست متأكًدا من أنها تستطيع ذلك. لم يكن عباس في “
الحال منذ فترة طويلة، لكن مصداقيته تراجعت يوم من األيام بهذا الضعف السياسي. إن هذا هو 

 كثيرا في األشهر األخيرة مع إلغاء االنتخابات واالحتجاجات في القدس والحرب في غزة. 

 31/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 "خارطة طريق" الحكومة إلعمار غزة: إطار سياسي وملكية فلسطينية .4
ية فلسطينية بحتة، وشفافية، ثالثة مبادئ رئيسية إطار سياسي واضح، وملك: رام هللا  جعفر صدقة

 لـ"خارطة طريق" إعادة إعمار قطاع غزة، سلمتها الحكومة للرئيس محمود عباس، األسبوع الماضي.
ايار/مايو الحالي، كانت عملية إعمار القطاع من  10حتى بدء الحرب األخيرة على قطاع غزة في 

، لم تنته بعد، بل لم تتجاوز نسبة 2014و 2012و 2008آثار متراكمة لثالث حروب سبقتها، في 
(، ضخت 2007وخالل الفترة ايضا )منذ سيطرة حماس على القطاع في  .%50االنجاز فيها 

مليار دوالر، تضاف إلى مليارات من المانحين،  17الحكومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 
، وجوالت الحرب التدميرية ةالمتواصلائيلية جميعها ذهبت أدراج الرياح جراء االعتداءات اإلسر 

"عملية اإلعمار يجب أن تكون مرتبطة بإطار سياسي لضمان عدم تكرار ما حدث من  المتكررة.
دمار في قطاع غزة"، قال اسطفان سالمة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق 

التي حددتها الحكومة  المبادئم وشكل هذا اإلطار السياسي، بحسب سالمة، أول وأه المساعدات.
طار زمني، ومرجعية محددة، فإن ما  في خطتها إلعمار القطاع. وقال "دون عملية سياسية حقيقية وا 

 إلى االستدامة". يفتقرنقوم به 
 1/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
، وستذكرون هذا 1111ي رقم السنوار: مستعدون لمفاوضات لتبادل األسرى وسجلوا على لسان .5

 الرقم جيًدا"
أبدى قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، االثنين، استعداد حركته لمفاوضات عاجلة : غزة

وقال السنوار، في تصريحات عقب انتهاء االجتماع مع رئيس جهاز  حول ملف تبادل األسرى.
ل األسرى شهد حراكات خالل الفترة المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في غزة: "ملف تباد

وأضاف: "جاهزون  الماضية لكن توقف بسبب ما يعيشه االحتالل عدم وجود حكومة مستقرة"
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وكشف أن األيام القادمة ستشهد حوارات جادة في القاهرة لتوحيد الموقف  لمفاوضات عاجلة".
 ة لإلفراج عن األسرى".وقال: "المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفق الفلسطيني.

ه مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قال السنوار: "ناقشنا مع ئوحول ما دار في لقا
المصريين كافة تفاصيل تثبيت وقف إطالق النار وكبح العدوان عن شعبنا، وأّكدنا أّن مقاومتنا بألف 

وزعماء العالم لنزع صواعق  وأضاف: "دعونا المصريين خير وأيديها على الزناد لصّد أي عدوان".
وأوضح أن الوفد  التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح االحتالل عن ممارساته في المسجد األقصى".

المصري ناقش معهم ملف اإلعمار والمنح الدولية لغزة إلعادة اإلعمار، قائال: "العالم والمصريون 
 يتحدثون أّنهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كدبي".

لسنوار على أن قطاع غزة على موعد قريب لكسر الحصار وتوفير فرصة حياة كريمة للشعب وأكد ا
الفلسطيني بالقطاع، مشيرا إلى "وجود مناخ دولي وبيئة دولية داعمة لنا يجب أن نستغلها أحسن 

وحول ملف تبادل االسرى قال السنوار: "نرفض رفًضا قاطًعا أي اشتراطات بموضوع  استغالل".
وأضاف:  سرى، وال عالقة لهذا الموضوع بأي تخفيف أو أي إعمار أو كسر حصار لغزة".تبادل األ

وتابع:"  "ال مانع لدينا أن يسير المساران بشكل متواٍز، لكن أّي ربط بينهما هو مرفوض رفًضا قاطًعا"
 .جيًدا"، وستذكرون هذا الرقم 1111واثقون أننا قادرون على انتزاع حقوقنا، وسجلوا على لساني رقم 

 31/5/2021، قدس برس
 

 ملف األسرى بالهدوء واإلعمار في غزة "إسرائيل"حماس ترفض ربط  .6
)االثنين(، رفضها ربط إسرائيل ملف األسرى اإلسرائيليين  ]أمس[ ، اليوم«حماس»غزة: أعلنت حركة 

ة، خالل في غزة، خليل الحي« حماس»وقال نائب رئيس  المحتجزين لديها بالهدوء واإلعمار في غزة.
مؤتمر صحافي بعد اجتماع قيادات الحركة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس 

ال نقبل ربط ملف التبادل باإلعمار والحصار والحقوق الفلسطينية؛ وهذا متفهم من األشقاء »كامل: 
ربطه، ونحن ملف تبادل األسرى مستقل عن كل الملفات، وال نقبل »وأضاف الحية أن  «.في مصر

ذا كان جادًا  قطعنا شوطًا في اللقاءات قبل العدوان األخير لكن االحتالل ليس جادًا حتى اآلن، وا 
ضرورة إلزام »وأفاد الحية بأن االجتماع مع كامل تناول  «.فيمكن أن نمضي فيه بشكل سريع

المستوطنين عن االحتالل بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين، ولجم 
 «.أبناء الشعب الفلسطيني

رفع الحصار عن غزة بالكامل، وأن القضية الفلسطينية صدرت بحقها »وذكر أنه جرى البحث في 
 قرارات دولية في إقامة دولة والالجئين... وغيره، يجب تطبيقها، فإذا حدث ذلك، فيمكن عودة الهدوء
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ترتيب البيت الفلسطيني واالتفاق على استراتيجية »كما أشار إلى أنه جرى البحث في  «.واالستقرار
 «.للوقوف أمام العالم برؤية استراتيجية النتزاع الحقوق الفلسطينية

ترحيب الحركة بكل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها ستكون « حماس»وأكد المسؤول في 
الكبير في دعم الشعب  العالقة االستراتيجية مع مصر ودورها»مساهمة وداعمة لذلك، مشددًا على 

 «.الفلسطيني
 31/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بأسرع وقت ممكن بإشراف السلطة قطاع غزة لعمل على إعادة إعمار: ل"مركزية فتح" .7

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" وفي إطار استمرار اجتماعاتها المتواصلة، اجتماعا، في : رام هللا
لى آخر المستجدات المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى متابعة الوضع مدينة رام هللا، للوقوف ع

وحيت مركزية "فتح" صمود وتضحيات  الداخلي، على أن تستمر في اجتماعاتها خالل الفترة القادمة.
شعبنا في قطاع غزة، مشددة على ضرورة العمل الفوري للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ودعم 

العمل على إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن بإشراف السلطة الوطنية صمودهم، من خالل 
 الفلسطينية.

 31/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : أّي دعوة لعملية سياسية يجب أن تكون مشروطة بالتزام دولي لوقف االستيطان"الديمقراطية" .8
إن دعوة السلطة الفلسطينية “طين، اإلثنين، في بيان: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس: غزة

لمفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية دون اشتراط وقف االستيطان والضم ما هي إال هرطقة 
سياسية ودعوة لسياسة العبث بالقضية الوطنية، واستعادة لتجربة بائسة مضت عليها عقود، ألحقت 

وأكدت في ختام بيانها أن أية عملية  ”.نا وقضيته الوطنيةالكثير من األضرار والخسائر بحقوق شعب
سياسية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تكون لها متطلباتها وشروطها الملزمة للمجتمع الدولي 
وإلسرائيل، وفي مقدمتها وقف كل أشكال االستيطان والضم، وصون األرض، موضوع الصراع الدائم 

 هيوني.بيننا وبين االحتالل ومشروعه الص
 31/5/2021، القدس، القدس
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 انتشال جثمان أحد قادة "القسام" خالل العدوان على غزة .9
انتشلت الطواقم الطبية، مساء االثنين، جثمان أحد خبراء وحد التصنيع العسكري في "كتائب : غزة

 وأعلنت "كتائب والذي استشهد في قصف إسرائيلي سابق خالل العدوان على قطاع غزة، القسام"
خبراء التصنيع من المكان الذي قصف فيه بداية  أحدالقسام" انتشال جثمان القائد فيها وليد شمالي 

 الحرب على غزة في العاشر من أيار/ مايو الماضي.
وبإعالن استشهاد شمالي، يرتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الصاروخية اإلسرائيلية على القطاع، 

مسنا، فيما أدت إلى إصابة  17سيدة،  39طفال، و 66يا، بينهم فلسطين 256برا وجوا وبحرا، إلى 
 ُصنفت "شديدة الخطورة". 90بجروح مختلفة، منها  1948أكثر من 

 31/5/2021، قدس برس
 

 " سيكون له مدلول عسكري مهم وكبير1111محلل فلسطيني لـ"قدس برس": الرقم " .10
نوار باب التكهنات عقب دعوته فتحت تصريحات رئيس "حماس"، في قطاع غزة يحيى السغزة: 

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، عن  ".1111اليوم للتركيز على الرقم "
وأضاف المدهون في  ".مهم وكبيربأنه سيكون له "مدلول  ،( الذي ذكره السنوار1111الرقم )

كة حماس في غزة يحيى السنوار تصريحات لـ "قدس برس": "من الصعب التكهن ماذا يقصد قائد حر 
بهذا الرقم، ولكن يبدو انه رقم مميز وله مدلول عسكري لدى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة 

 ."واستبعد أن يكون هذا الرقم خاص بقضية تبادل األسرى حماس.
 31/5/2021، قدس برس

 
 سرى م  حماسوفد إسرائيلي إلى القاهرة األسبوع المقبل لبحث تبادل أ: "11"كان  .11

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اإلثنين، أن وفدا رسميا إسرائيليا سيصل إلى العاصمة : محمود مجادلة
 المصرية القاهرة، األسبوع المقبل، لبحث صفقة لتبادل األسرى بين تل أبيب وحركة "حماس".

لسطينيون تتهمهم تل وأشارت القناة إلى أنه في حال تنفيذ الصفقة، فسيكون بين المفرج عنهم أسرى ف
صابة إسرائيليين.  أبيب بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل وا 

"( أن "تقّدًما كبيًرا" طرأ على مباحثات صفقة تبادل األسرى 11وكشفت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 
 قبيل بدء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع.

، قبل شهر ونصف، قائمة بأسماء أسرى قالت إنها على وتابعت القناة أن إسرائيل قدمت لـ"حماس"
 استعداد لإلفراج عنهم، كجزء من الصفقة.
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وذكرت القناة أن عدد األسماء التي أدرجت في القائمة المقترحة إسرائيليا "أكثر من عشرات، وأقّل من 
إحدى الدول العربية في كما كشفت القناة أن مسؤوال إسرائيلًيا رفيًعا غادر في الفترة ذاتها إلى  مئات".

المنطقة، وطلب مساعدتها للتقدم في الصفقة مع "حماس"، "لكن جهود هذه الدولة باءت بالفشل، 
 وملف األسرى يدار من قبل المصريين اآلن".

 31/5/2021، 48عرب 
 

 عودة جثث الجنودبإعادة إعمار غزة مشروط  ..غانتس: "إسرائيل" ضعيفة ومتضاربة من الداخل .12
وزير الجيش اإلسرائيلي : أن القدس المحتلة، من 31/5/2021، ركز الفلسطيني لإلعالمالمذكر 

ووزير القضاء، بني غانتس، قال يوم االثنين، "إن إسرائيل قوية ضد أعدائها، لكنها في الداخل 
ضعيفة ومتضاربة وجريحة. التحدي األكثر إثارة للقلق هو الصمود اإلسرائيلي الذي عملنا بجد من 

وأضاف غانتس خالل حفل افتتاح المؤتمر السنوي العشرين  لعقود عديدة وقمنا بشرائه بالدم".  أجله
بدون المرونة لن يكون هناك حشد للحفاظ  -لنقابة المحامين في إيالت "لألسف هذا إنذار حقيقي 

 على األمن ضد أعدائنا". وتابع قائال: "حقيقة تعرض أعضاء منتخبين للتهديد بسبب التحركات
 الديمقراطية تشير إلى أننا لم نتعلم درسا من اغتيال رابين".

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني  ، أنتل أبيب، من 31/5/2021الشرق األوسط، لندن، وجاء في 
يوًما مع  11غانتس قال للصحافيين، يوم اإلثنين، إن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الصراع الذي دام 

مشروطا بعودة جثث جنود الجيش اإلسرائيلي، فضال عن الهدوء طويل الفصائل الفلسطينية سيكون 
لقد تحدثت إلى األمريكيين والمصريين والعديد من الممثلين الدوليين اآلخرين ”غانتس  وأضاف األمد.

سنطالب بأن يكون إعادة تأهيل قطاع غزة مصحوًبا بهدوء طويل األمد وعودة … وأوضحت أننا 
تايمز “، بحسب بيان من مكتبه نشرته صحيفة [”2014تجزها حماس منذ الجنود ]الرفات التي تح

باإلضافة إلى ذلك، سنعمل على تقوية عالقتنا مع السلطة الفلسطينية، والتي “وتابع  ”.أوف إسرائيل
 ”.آمل في أن ترغب في تحمل المسؤولية عن بعض ما يحدث في غزة

” حارس األسوار“، في إشارة إلى عملية ”بنانما رأيناه في غزة سيكون ُعشر ما سيحدث في ل“وذكر 
ستكون معركة معقدة ألن حزب هللا يخفي “اإلسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر. يقول غانتس: 

 ”.وجميعها ]مطمورة[ بين السكان المدنيين المدى،بعضها ]صواريخ[ دقيقة وبعيدة  صاروخ،ألف  100
الذي تتفاوض الواليات المتحدة على االنضمام إليه، ليس  كما حّذر من أن االتفاق النووي اإليراني،

سنوات للحصول  7إلى  6قويًا بما فيه الكفاية، موضحًا أن االتفاق، في شكله الحالي، يعطي إيران 
 على أسلحة نووية.
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 في الليكود يستعدون لسن السكاكين عليه هرفاق.. ليبرمان: نتنياهو فقد استقراره العقلي .13
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق وزعيم  أن القدس، من 31/5/2021ربي، لندن، القدس العذكرت 
فقد “اليميني أفيغدور ليبرمان، اإلثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ” إسرائيل بيتنا“حزب 

ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن ليبرمان قوله في اجتماع ألعضاء من حزبه  ”.استقراره العقلي
دت آخر مقاطع الفيديو لنتنياهو، وليس من الواضح ما إذا كان الرجل يتمتع بصحة عقلية مئة شاه“

لست متأكًدا من أنه الئق للعمل كرئيس للوزراء، لقد فقد الرجل على األقل استقراره “وأضاف  ”.بالمئة
اليميني ” ميناي“وكان ليبرمان يشير بذلك الى تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها زعيم حزب  ”.العقلي

 نفتالي بينيت على خلفية انضمامه إلى جهود تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.
أفيغدور ، أن نظير مجلي ،تل أبيبعن مراسلها من  ،1/6/2021، الشرق األوسط، لندنوجاء في 

 قال إن نتنياهو ال يصدق بأنه فشل وبأنه سيضطر إلى مغادرة مقر رئيس الوزراء. وكشف ليبرمان
أن رفاق نتنياهو في الليكود يستعدون لسن السكاكين عليه، حالما يرون أنهم فقدوا الحكم. وأضاف 

نتنياهو رجل يحتقر الذين يعملون معه. يقترح على بينيت وساعر منصب رئيس وزراء، فقط لكي »
أن يضمن بقاءه في الحكم. كان بإمكانه أن يترك كرسي الحكم، ويتيح لشخصية أخرى في الليكود 

تتولى رئاسة الحكومة بداًل منه، فيبقى اليمين في الحكم، لكن ما يهمه هو ليس اليمين بل حكمه هو 
 «.ومحاكمته

 
  الحكومةالكثير من العقبات ال تزال قائمة أمام تشكيل خطاب نتنياهو كان تحريضيًا.. : لبيد .14

حكومة التي سيتم تشكيلها في اإلسرائيلي، االثنين، إن ال« هناك مستقبل»قال يائير لبيد زعيم حزب 
إسرائيل هي حكومة وحدة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ستتحلى بالمسؤولية، فيما يسعى زعيم 
المعارضة لبيد واليميني المتشدد نفتالي بينيت إلى محاصرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووضع 

قبل انتهاء المهلة المحددة « لتغييرا»اللمسات األخيرة، والتقدم لإلعالن عن تشكيل ائتالف حكومة 
 غدًا األربعاء، وبالتالي إسدال الستار على حقبة نتنياهو.

«. كان خطابًا تحريضيًا وخطيراً »ووصف لبيد، في مؤتمر صحفي، خطاب نتنياهو األحد بأنه 
 ال تزال« الكثير من العقبات»، مشيرًا إلى أن «هدفنا تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل»وأضاف: 

ربما يكون هذا جيدًا وبمثابة أول اختبار لنا لمعرفة ما »قائمة أمام تشكيل ائتالف الحكومي. وأضاف 
 «.إذا بإمكاننا إيجاد حلول وسط ذكية في األيام المقبلة لتحقيق الهدف األكبر

 1/6/2021، الخليج، الشارقة
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  تشكيلها تهديدات بالقتل ألبرز قادة الحكومة اإلسرائيلية الجاري العمل على .15
وضعت المخابرات اإلسرائيلية حراسة مشددة أكثر على جميع قادة الجناح : نظير مجلي - تل أبيب

اليميني في الحكومة الجاري العمل على تشكيلها لتكون بدياًل عن حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة 
 بالقتل. لبقية المرشحين للحكومة من أحزاب أخرى، وذلك على إثر تلقيهم تهديدات كثيرة

وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق لمعرفة الجهة التي نشرت في الشبكات االجتماعية صورة 
للنائب نفتالي بينيت، الذي يفترض أن يكون رئيس الوزراء األول في هذه الحكومة، وقد ألبسوه كوفية 

رابين، قبيل  مع رئيس الوزراء إسحاق 1995فلسطينية، مثلما كان المتطرفون قد فعلوا في سنة 
اغتياله. وقالت مصادر الشرطة إنها لن تتساهل مع هذه التهديدات وتأخذها بكل جدية، خصوصًا 

، إييلت شكيد، «يمينا»أنها تترافق بتجمعات متظاهرين متطرفين أمام بيوت بينيت وشريكته في حزب 
المكلف « تقبليوجد مس»، غدعون ساعر، وكذلك يائير لبيد، رئيس حزب «أمل جديد»ورئيس حزب 

 بتشكيل الحكومة.
وراح المتظاهرون يهددون علنًا هؤالء المسؤولين وأفراد عائالتهم، ويطلقون الهتافات ضدهم باعتبارهم 
خونة لمبادئ اليمين، وامتألت الشبكات االجتماعية بالتحريض الدموي عليهم. وخرجت وسائل 

 . اإلعالم، أمس، بتحذيرات من خطورة هذا التحريض ونتائجه
 1/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 مفاوضات مكثفة في ظل خالفات بين أحزاب "كتلة التغيير"  ": يديعوت" .16

"ييش عتيد"، "يمينا"، "تيكفا  –عقدت طواقم المفاوضات في أحزاب "كتلة التغيير" : بالل ضاهر
مرت حتى جولة مفاوضات حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، است –حداشا" و"كاحول الفان" 

 . نفسه صباح اليوممن الساعة الثالثة من فجر يوم، اإلثنين، على أن تستأنف هذه المفاوضات 
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني أن هذه األحزاب تتطلع إلى التوصل إلى اتفاقات بينها 

 .االربعاء، وهو اليوم الذي ينتهي به التفويض يوم حتى موعد أقصاه
إعالم إسرائيلية إلى أنه ما زالت هناك خالفات بين أحزاب "كتلة التغيير"، بينها وأشارت وسائل 

مطالبة حزب "تيكفا حداشا" بحقيبة وزارية أخرى، الزراعة أو الثقافة، يتوالها عضو الكنيست تسفي 
هندل. في أعقاب ذلك، هدد حزب "كاحول الفان"، برئاسة بيني غانتس، بتفجير المفاوضات إذا تم 

 إحدى هاتين الحقيبتين منه.أخذ 
ويتمحور خالف آخر حول تمثيل األحزاب في لجنة تعيين القضاة. ويطالب "يمينا" بأغلبية في 
اللجنة، لكن بعد االتفاق بين لبيد ورئيس حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على أن تكون األخيرة 
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، تطالب أحزاب اليمين في عضو في اللجنة، وألنه ينبغي انتخاب ممثلْين عن الكنيست بشكل سري
يسار" لعضوية اللجنة يتعين على  –"كتلة التغيير" بأنه في حال انتخاب عضوي كنيست من "الوسط 

 ميخائيلي التنازل عن عضويتها في لجنة تعيين القضاة.
وهناك خالف حول عضو الكنيست الذي سيتولى وزارة "الشتات". كما تطالب عضو الكنيست عن 

شاكيد، بضم حقيبة النقب والجليل إلى وزارة الداخلية التي ستتوالها. لكن هذه الحقيبة  "يمينا"، أييليت
 سيحصل عليها حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

 31/5/2021، 48عرب 
 

 عباس يميل إلى دعم "حكومة التغيير" لسببين: منصور "هآرتس" .17
ات في "ييش عتيد" و"يمينا" تشير إلى أن القائمة صحيفة "هآرتس"، إن التقدير : قالت بالل ضاهر

لبيد، يئير بينيت، اليميني المتطرف، و نفتالي الموحدة ستدعم تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها 
 عباس لم يتعهد للبيد، خالل محادثات عديدة بينهما، بدعم الحكومة.منصور وذلك بالرغم من أن 

، أجرت اتصاالت مع القائمة الموحدة، قولها إن مطالب ونقلت الصحيفة عن مصادر في "ييش عتيد"
الموحدة األساسية هي "مطالب اقتصادية". واضافت أن عباس يطالب بزيادة ميزانيات لخطط عمل 
في المجتمع العربي تتعلق بالتعليم ومحاربة العنف والجريمة، وأن تمر هذه الميزانيات من خالل لجنة 

 برلمانية يرأسها عباس نفسه.
فقا للمصادر في "ييش عتيد"، فإن عباس طالب بإلغاء "قانون كيمينتس" وبأن يتم تعيينه أحد نواب وو 

 رئيس الكنيست، "لكنه لم يطرح مطلب إلغاء أو تعديل قانون القومية" العنصري. 
كذلك نقلت "هآرتس" عن مصادر داخل القائمة الموحدة قولها إن عباس يميل إلى دعم "حكومة 

بين: األول، هو أن تنصيب الحكومة سيمنع انتخابات داخلية في الموحدة بحال التوجه التغيير" لسب
النتخابات خامسة. ستؤدي انتخابات داخلية إلى اإلطاحة به بسبب الغضب الشديد تجاهه ودعوته 

 لالستقالة في أعقاب زيارته لكنيس في اللد تم حرقه وتعهده بالمساعدة في ترميمه.
ا للصحيفة، هو أن استطالعات داخلية في الموحدة دّلت على تراجع كبير في والسبب الثاني، وفق

 التأييد لها، وحتى أنها لن تعبر نسبة الحسم.
 31/5/2021، 48عرب 
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 "إسرائيل" قاب قوسين أو أدنى من تغيير رأس هرمها السياسي: "جيروزاليم بوست" .18
ليميني المتطرف نفتالي بينيت الدراماتيكي مع إعالن زعيم حزب "يمينا" ا: وكاالت –القدس المحتلة 

عن نيته االنضمام إلى حكومة زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، والتناوب معه  -ليلة األحد-
 على رئاسة الوزراء، اقتربت "إسرائيل" من وضع حد لعهد حكم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

( اإلسرائيلية هرب كينون Jerusalem Post" )هذا ما بدأ به الكاتب بصحيفة "جيروزاليم بوست
تحليال له أشار فيه إلى أن بعضهم سيستغرق وقتا حتى يتكيف مع "إسرائيل" من دون نتنياهو رئيسا 

 للوزراء.
وإللقاء الضوء على طول مّدة حكم نتنياهو، لفت الكاتب إلى أن هذا الزعيم اإلسرائيلي تولى رئاسة 

سنوات قبل تلك المّدة، وذلك  3يوًما، لكنه تولى رئاسة الوزراء  55عاما و 12الوزراء للمرة الثانية قبل 
 يوما. 73سنة و 15ليكون بذلك قد شغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل  1999إلى  1996من عام 

لكن كينون أوضح أن "إسرائيل" هي اليوم قاب قوسين أو أدنى من تغيير رأس هرمها السياسي، 
تنياهو، الذي "ظل جزًءا من المشهد السياسي هنا لمدة طويلة، وكان رئيًسا للوزراء منهية بذلك عهد ن

لمدة طويلة، وسيستغرق األمر بعض الوقت حتى يعتاد الناس على كونه لن يتخذ القرارات، ولن يلقي 
 بصوته الجهير الخطب، ولن يتخذ القرارات السياسية"، على حد تعبيره.

: إن الناس سيتأقلمون سريعا مع الوضع الجديد؛ إذ ال أحد أكبر من غير أن الكاتب استدرك بقوله
 أن يستغَنى عنه ويستبَدل بغيره مهما كانت أهميته ومهما كان عمق األثر الذي تركه.

 31/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 صدر عناوين الصحف العالميةت: محاولة اإلطاحة بنتنياهو ت"واي نت" .19
أبدت الصحف األجنبية الدولية ومواقعها اإلخبارية اإللكترونية : ت كومدو ” القدس”ترجمة خاصة بـ

بنيامين نتنياهو من ” الليكود“اهتماًما بالًغا بمحاوالت أحزاب إسرائيلية ومنها يمينية اإلطاحة بزعيم 
 عاًما على التوالي. 12الحكم، بعد أعوام طويلة قاد فيها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ألكثر من 

العبري، فإن محاولة اإلطاحة بنتنياهو تصدرت عناوين الصحف العالمية ” واي نت“وبحسب موقع 
وكذلك مواقعها اإللكترونية، التي أشارت إلى التغير الدراماتيكي في موقف نفتالي بينيت زعيم 

لى المحسوب ع” هناك مستقبل“، الذي قرر تشكيل حكومة مشتركة مع يائير البيد زعيم حزب ”يمينا“
 ”.الليكود“اليميني والمنشق عن ” أمل جديد“اليسار، وجدعون ساعر زعيم حزب  -تيار الوسط

 31/5/2021، القدس ،القدس
 



 
 
 
 

 

 16 ص             5546 العدد:             6/1/2021 الثالثاء التاريخ: 

 

                                    

 لجنة األمن بالكنيست تناقش فشل خطة إخالء "الغالف" أثناء الحرب .20
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن لجنة األمن في الكنيست اإلسرائيلي : القدس المحتلة

 تناقش يوم االثنين فشل خطة إخالء "غالف غزة" خالل العدوان األخير. 
ووفقًا للصحيفة العبرية، ألول مرة منذ انتهاء العدوان، سيناقشون اليوم وغًدا في لجنة الخارجية 

 واألمن بالكنيست عدة قضايا منها "فشل خطة إخالء مستوطنات غالف غزة أثناء حالة الطوارئ". 
حالة من السخط والتذمر عمت األوساط اإلسرائيلية بعد انتهاء العدوان العسكري على  ُيشار إلى أن  

قطاع غزة، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي منيت بها المدن اإلسرائيلية، وعدم تحقيق الحرب 
 أهدافها وفق تصريحات القادة اإلسرائيليين.

 31/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيلـ"رئيسًا جديدًا ل الثالثاءالكنيست ينتخب  .21
استكملت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، التحضيرات  :دوت كوم” القدس“ -تل أبيب

الختيار هوية الرئيس اإلسرائيلي الجديد بداًل من الحالي رؤوفين ريفلين الذي سينهي منصبه بعد نحو 
ملية اختيار أعضاء الكنيست في تصويت سري، إما رئيس وستتم غدًا الثالثاء ع شهر وعشرة أيام.

حزب العمل سابًقا يتسحاق هرتسوغ أو المربية الناشطة االجتماعية مريام بيرتس، بحسب هيئة البث 
 اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

صية ولفت مراقبون إلى أن غالبية الجمهور اإلسرائيلية تفضل بيرتس على هرتسوغ باعتبارها شخ
ومن المثير لالنتباه، أيضًا، هو أن هذه المرة ما من صراع بين االئتالف الحكومي  غير سياسية.

 والمعارضة بهذا الشأن، وكالهما منح نوابهما حرية التصويت، كما ذكرت الهيئة.
واجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المرشح لرئاسة إسحاق هيرتسوغ، وأعرب عن 

 وقال نتنياهو إن كال المرشحين يليق أن يتولى هذا المنصب. ”.الدولة“يره لعمله لصالح تقد
 31/5/2021القدس، القدس، 

 
 حاولت اغتيال محمد ضيف مرتين في العدوان األخير وفشلت "إسرائيل": "بي بي سي" .22

نيفت عن قائد تقريرا أعده جوشوا ” بي بي سي“نشر موقع : إبراهيم درويش ،”القدس العربي“ - لندن
 ”.زعيم حماس بعين واحدة في مرمى هدف إسرائيل“كتائب عز الدين القسام محمد ضيف 

سرائيل قبل أن يتم التوافق على وقف إطالق و  اندلعت حرب استمرت أحد عشر يوما بين غزة وا 
 النار.
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تيال محمد خالل العملية حاولنا اغ“وبحسب المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي هيدي زيلبرمان، قال: 
وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي وقوع محاولتي اغتيال للضيف أثناء الحرب األخيرة. وفشل ”. ضيف

المحاولتين يعني أن الزعيم العسكري فّر مرة أخرى من محاوالت جديدة بعد تعرضه ألكثر من سبع 
دى المسؤولين محاوالت اغتيال خالل العقدين الماضيين. وتسببت لعبة القط والفأر بحالة إحباط ل

اإلسرائيليين الذين حاولوا قتل أكبر عدد ممكن من قادة حماس في المواجهة األخيرة. وقال ماثيو 
من الواضح أنه كانت لديهم قائمة أشخاص يعتقدون أنهم “ليفيت، المحلل في شؤون الشرق األوسط: 

 ”.مهمون لقدرات حماس العسكرية. وعلى رأس القائمة محمد ضيف
ت أن تركيز إسرائيل على محمد ضيف نابع من كونه من القيادات الرئيسية التي ال تزال ويعتقد ليفي

باقية منذ والدة حماس وكتائبها مما يمنحه ذلك الموقع االستثنائي. وفي شوارع غزة هناك قلة تعرف 
وجه محمد ضيف. ويزعم ليفيت أن قادة حماس العسكريين ليسوا محبوبين في غزة، لكن اسم 

 ”.بالروح بالدم نفديك يا ضيف“ردد في االحتفاالت التي تبعت وقف إطالق النار: ت” ضيف“
 31/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 الخارجية اإلسرائيلية تستدعي السفير المكسيكي بسبب موقف بالده من أحداث غزة .23

ير المكسيكي استدعت الخارجية اإلسرائيلية، اليوم اإلثنين، السف -دوت كوم” القدس”ترجمة خاصة بـ
، فإن استدعاء ”السابعة“وبحسب القناة العبرية  لديها، بسبب موقف بالده من األحداث األخيرة بغزة.

السفير المكسيكي تم إلجراء مراجعة دبلوماسية بشأن تصويت بالده لصالح تشكيل لجنة تحقيق ضد 
 إسرائيل في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بعد أحداث غزة.
 31/5/2021، القدس ،لقدسا

 
 ألف عاطل عن العمل بعد كورونا 400اإلحصاء اإلسرائيلية:  .24

أظهرت معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، يوم اإلثنين، أن معدل : محمد وتد
، أي ما %6.7البطالة في إسرائيل انخفض خالل النصف األول من شهر أيار/مايو الجاري إلى 

ألفا لم يتمكنوا من العودة لسوق  150إسرائيلي دون عمل، إضافة إلى نحو  500ألفا و 267يعادل 
وتأتي هذه اإلحصاءات أقل من معدل  العمل بعد أن خرجوا إلجازة مدفوعة الثمن خالل عام كورونا.

الذي حدده القانون للتوقف عن دفع مخصصات البطالة، علما أن معدل البطالة في شهر  7.5%
 .%7.9يل الماضي توقف عند نيسان/أبر 

 31/5/2021، 48عرب 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى بحماية الشرطة اإلسرائيلية .25
يوم االثنين المسجد األقصى المبارك  ني بأن عشرات المستوطنين اقتحمواأفاد تقرير فلسطي القدس:

والمعلومات الفلسطينية )وفا(، اليوم، ونقلت وكالة األنباء  تحت حماية مشددة من الشرطة اإلسرائيلية.
مستوطنًا اقتحموا األقصى من جهة باب المغاربة، على شكل  51»عن أحد حراس األقصى قوله، إن 

 «.مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة
 31/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 على حرمانهم من زيارات األهل األسرى في سجون االحتالل يحتجون .26

أرجع األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وجبة الطعام ”: القدس العربي“ -غزة
المخصصة لهم، في إطار خطوة احتجاجية ضد سلطات االحتالل، التي ال تزال تمنعهم من زيارات 

وقال نادي األسير، في بيان  اضي.في شهر مارس من العام الم” كورونا“األهل، منذ انتشار فيروس 
 أصدره، إن الخطوات االحتجاجية لألسرى الحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطلبهم.
وأوضح أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة سجون االحتالل الستمرار وقف الزيارات، خاصة أن 

 غالبية األسرى تلقوا اللقاح، وكذلك بالنسبة لعائالتهم.
 31/5/2021، دس العربي، لندنالق

 
 شهيدا 256يرف  عدد الشهداء إلى  خالل العدوان على غزةشهيد انتشال  .27

انتشلت الطواقم الطبية، مساء االثنين، جثمان أحد خبراء وحد التصنيع العسكري في "كتائب القسام"، 
شهاد شمالي، وبإعالن است. والذي استشهد في قصف إسرائيلي سابق خالل العدوان على قطاع غزة

 256يرتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الصاروخية اإلسرائيلية على القطاع، برا وجوا وبحرا، إلى 
بجروح  1948مسنا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من  17سيدة،  39طفال، و 66فلسطينيا، بينهم 

 ُصنفت "شديدة الخطورة". 90مختلفة، منها 

 31/5/2021قدس برس، 
 

 وحدة استيطانية 1,168ط لبناء اإلعالن عن مخط .28
وحدة استيطانية واالستيالء  1,168"األيام": كشف النقاب عن إعالن االحتالل اإلسرائيلي عن -القدس
 دونمًا لصالح المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 1,538على 

 1/6/2021األيام، رام هللا، 
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 ل يمن  إدخال البضائ  والمحروقات لغزةلألسبوع الثالث: االحتال  .29
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اإلثنين، إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد : محمد وتد

في قطاع غزة، لليوم العشرين على التوالي وتمنع إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات إلى 
حتالل إدخال المحروقات من سوالر وبنزين وغاز، إضافًة كما تمنع سلطات اال قطاع غزة المحاصر.

 إلى منع ضخ السوالر الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة.
 31/5/2021، 48عرب 

 
 فردًا جنوب الخليل 15االحتالل يشّرد عائلة مكونة من .. بعد مصادرة مساكنهم .30

ربع خيام في مناطق متفرقة جنوبي الخليل فككت قوات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، أ: الخليل
وأفاد منسق اللجنة الوطنية  فردًا منهم أطفال. 15وصادرتها، مما تسبب بتشريد عائلة مكونة من 

لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، في تصريح صحفي، أن قوات االحتالل 
وأوضح الجبور أن خيمتين تقطنهما عائلة  خيام. 4اقتحمت قرية البويب شمال شرق يطا، وفككت 
وتستخدم اثنتان من  فردا، والتي باتت دون مأوى. 15المواطن إبراهيم جبرين المهانية، المكونة من 

 رأس من األغنام. 100الخيام حظيرة للماشية وتؤوي 
 31/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الصحفيين بالعدوانُتصدر تقرير انتهاكات االحتالل بحق  "اإلعالم" .31

وزارة اإلعالم تقرير انتهاكات االحتالل بحق الصحفيين  -أصدر المكتب اإلعالمي الحكومي: غزة
، حجمها وجسامتهاوسجل المكتب هجمة غير مسبوقة من حيث  بقطاع غزة خالل العدوان األخير.

شهر  إلعالمية خاللاالحريات  اإلسرائيلي ضد( انتهاكًا، جراء العدوان 96والتي بلغت أكثر من )
كبيرًا من االنتهاكات بحق أرواح الصحفيين، ومؤسساتهم  مخلفًا عدداً على قطاع غزة،  2021مايو

 اإلعالمية ومنازلهم ومركباتهم.
صابة( 1) اإلسرائيلي، حالةيوم من العدوان  11ووثق التقرير خالل  ( 12أكثر من ) استشهاد، وا 
( 11بين كلي وجزئي، وكذلك، دمر االحتالل ) المية ماإع( مقار ومؤسسة 44صحافيًا، وتدمير )

نتاج  مقار يتضمن ، ودور نشر. الى ذلك تضرر أكثر من فني، ومطابعشركات دعاية وا عالن، وا 
( سيارات تابعة لصحفيين 6( منزاًل لصحفيين واعالميين بشكل كلي وجزئي، عدا عن تضرر)22)

 واعالميين.
 31/5/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 مصر واألردن يناقشان إعادة إعمار غزة .32
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي، مساء )االثنين(، مع نظيره : القاهرة

األردني أيمن الصفدي في التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف 
الة األنباء األلمانية عن بيان للمتحدث باسم وزارة إطالق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وك

وبحسب البيان، تناول الوزيران أيضًا األفكار المطروحة  الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.
بشأن عملية إعادة إعمار غزة، حيث توافق الوزيران على استمرار التواصل بين البلدين في هذا 

وأكدا على أهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية  الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
طينية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة إلى دعم السلطة الوطنية الفلس

 الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
 31/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 مهرجان حاشد في الضنية شمال لبنان احتفاًء بانتصار المقاومة .33

سيف القدس، نظمت هيئة نصرة األقصى احتفاًء بانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة : بيروت
في الجماعة اإلسالمية وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مهرجاًنا حاشًدا في سير الضنية شمال 
لبنان بمشاركة فريق غرباء للفن اإلسالمي وبحضور شخصيات سياسية وعلمائية وفعاليات اجتماعية 

ي الشمال إيهاب نافع: "نبارك ألنفسنا وقال مسؤول العمل السياسي في الجماعة ف وجماهيرية.
وللشعب الفلسطيني ومقاومته هذا االنتصار البطولي الذي تجلى اليوم في غزة، والذي هو مقدمة 
لتحرير كل فلسطين من بطش االحتالل اإلسرائيلي"، داعًيا شعوب األمة إلى االحتفاء بهذا النصر 

 الفلسطيني الوطني العربي اإلسالمي.
 31/5/2021، طيني لإلعالمالمركز الفلس

 
 اإلمارات تفتتح سفارتها في المكان األكثر صهيونية بـ"تل أبيب" .34

سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الضوء على رفع علم اإلمارات، األحد، : القدس المحتلة
 إلى جانب علم االحتالل، عند مبنى "البورصة" بـ"تل أبيب"، على مسافة قصيرة من المكان الذي

وقال "إيتمار آيخنر" في تقرير  أُعلن فيه عن قيام "إسرائيل"، إيذانا بافتتاح أبو ظبي لسفارتها رسميًّا.
": إن "اإلمارات استأجرت مقر سفارتها في هذا المكان، بعد أن عملت سابقا من 21ترجمته "عربي

كثر صهيونية في تل ولفت إلى أن السفارة تقع بذلك "في الزاوية األ منزل السفير محمد آل خاجة".



 
 
 
 

 

 21 ص             5546 العدد:             6/1/2021 الثالثاء التاريخ: 

 

                                    

، وستكون هذه أول سفارة في مبنى 1948مترا فقط من مكان إعالن الدولة عام  15أبيب، على بعد 
 البورصة، الذي يضم أيضا العديد من مكاتب الشركات الناشئة اإلسرائيلية". 

 31/5/2021، 21عربي
 

 بية في مجال التعليمواإلمارات تتفقان على إطالق برامج لتبادل البعثات الطال "إسرائيل" .35
تل أبيب)د ب أ(: اتفقت إسرائيل واإلمارات على إطالق برامج لتبادل البعثات الطالبية في مجال 

 اجتماع بينأول  جاء فياإلثنين أن ذلك ” تويتر”  بموقع” بالعربيةإسرائيل “وذكر حساب  التعليم.
ووفق الموقع،  ة المتحدة محمد الخاجة.وزير التعليم االسرائيلي يؤاف غاالنت بسفير اإلمارات العربي

 ”.سعدت بلقاء شريك لدولة إسرائيل“قال الوزير غاالنت 
 31/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 وصول سفينة شحن إماراتية ضخمة إلى ميناء إيالت اإلسرائيلي .36

ي أظهرت بيانات مالحية وصول سفينة شحن إماراتية ضخمة إلى ميناء إيالت جنوبي إسرائيل، وه
آالف  4عاما، وتحمل نحو  15أول سفينة شحن تصل إلى الميناء من الخليج العربي منذ أكثر من 

 PSوذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن قدوم السفينة "بي إس فاليتا" ) طن من الحديد.

VALLETTAءي (، التي ترفع علم مالطا، إلى ميناء إيالت كان لتجنب االنتظار الطويل في مينا
 أسدود وحيفا، وسط وشمالي إسرائيل، بسبب االزدحام الشديد فيهما.

 31/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لخفض التصعيد "إسرائيل"اإلمارات تدعم حل الدولتين وتدعو  .37
أكد السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم لإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة 

ولية األخرى في جنيف دعم دولة اإلمارات لجميع الجهود اإلقليمية والدولية لدفع عملية والمنظمات الد
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام  السالم في الشرق األوسط وفقا لحل الدولتين، وا 

ر جاء ذلك في كلمة دولة اإلمارات التي ألقاها الجرمن في إطا وعاصمتها القدس الشرقية. 1967
الجلسة الخاصة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان بشأن ضمان احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

ودعا  .وفي إسرائيلوالقانون الدولي اإلنساني في األرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة 
فض التصعيد في مستهل الكلمة التي ألقاها عبر االتصال المرئي السلطات اإلسرائيلية إلى خ
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الهوية الدينية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، وشدد على حرمة المسجد األقصى  والحفاظ على
 الشريف، وعدم تهجير العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جّراح.

 31/5/2021، الخليج، الشارقة
 

 : الدوحة على استعداد للوساطة بين واشنطن وحماسةالقطري "الخارجية" .38
ولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة أن الدوحة منفتحة على أكدت ل

لعب دور الوساطة بين أي من القوى اإلقليمية، سواء بين واشنطن وحركة المقاومة اإلسالمية 
ت وقال )حماس(، أو إيران والسعودية، إليمانها بأهمية الوساطة الستقرار السلم واألمن الدوليين.

في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، بشأن احتمال استضافة الدوحة لقاء بين حركة -الخاطر 
إن "دولة قطر منفتحة على الوساطة متى طلب منها ذلك، إيمانا منها  -حماس واإلدارة األميركية

الدوحة ال  وفي شأن آخر، قالت المسؤولة القطرية إن بأهمية الوساطة للسلم واالستقرار الدوليين".
ترى أي قيمة مضافة لعملية السالم من التطبيع مع إسرائيل في الوقت الحالي، وتدعو كافة الالعبين 

 الدوليين إلى مراجعة "الدعم غير المشروط" إلسرائيل، سواء كان ماليا أو سياسيا.
 31/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بحضور روسي "هجوم جوي إسرائيلي"تمرين سوري لصد  .39

لندن: أفادت وسائل إعالم روسية أمس، عن تدريبات أجرتها قوات الحكومة السورية، للمرة -وسكوم
، «زفيزدا»ونشر موقع  ، في إشارة إلى الغارات اإلسرائيلية.«هجومًا جويًا افتراضياً »األولى، تحاكي 
ألول مرة »وأشار إلى أن قوات الحكومة أظهرت «. األجواء تحت السيطرة»عنوان بالروسي مقااًل 

وتحدث عن نجاح «. للصحافيين تدريب وحدات الدفاع الجوي في أقرب وقت ممكن من حالة القتال
 السوفياتية.« S-75صواريخ »في صد هجمات محاكاة العدو بمساعدة « جيش البحث واإلنقاذ»قوات 

 1/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 االحتاللتدعو للتحقيق في جرائم  رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون يوقعون رسالة .40
وّقع رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب : وكاالت

 ( البريطانية.The Guardianباألراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نشرته صحيفة الغارديان )
هم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة وعّبر رؤساء الحكومات والوزراء األوروبيون السابقون عن رفض

السامية لتحقيقها في جرائم إسرائيل، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم 
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وثمن رؤساء الحكومات والوزراء األوروبيون السابقون دعم االتحاد األوروبي  باألراضي الفلسطينية.
ارة بايدن التراجع عن األمر التنفيذي ورفع العقوبات لمحكمة الجنايات الدولية، كما رحبوا بقرار إد

التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز 
 لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.

  1/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"ة فورية بحق الحزب االشتراكي البلجيكي يطالب باتخاذ عقوبات اقتصادي .41
طالب رئيس الحزب االشتراكي البلجيكي، بول مانيت، والذي يشارك في الحكومة  :وفا -بروكسل 

الفيدرالية البلجيكية، حكومة بالده والكيانات اإلقليمية المشكلة للمملكة، باتخاذ عقوبات اقتصادية 
شارلروا، في تغريدة له على "تويتر"،  ودعا مانيت، وهو أيضا رئيس بلدية مدينة فورية بحق إسرائيل.

اليوم اإلثنين، إلى اتخاذ مواقف تتخطى اإلدانات المبدئية، مؤكدا أنه "يجب الحفاظ على وقف 
واعتمد المجلس البلدي لمدينة شارلروا اليوم، قرارا يطالب بوقف عمليات التهجير،  إطالق النار".

 ئيل.والضم لألراضي الفلسطينية، التي تقوم بها إسرا
 1/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نقابات أمريكية تطلق حملة لمن  السفن اإلسرائيلية من التفريغ في الموانئ العالمية  .42

أطلق تحالف نقابات وناشطون أميركيون، اليوم الثالثاء، حملة تضامنية تطالب  :وفا–واشنطن 
ع السفن اإلسرائيلية من النفريغ فيها خالل أسبوع تضامني مع نقابات عمال الموانئ حول العالم بمن

واعتبر بيان صدر اليوم عن التحالف  فلسطين يبدأ في الثاني من الشهر الجاري حتى التاسع منه.
تحت عنوان: "أوقفوا السفن"، أن أسبوع التضامن يهدف إليصال رسالة واضحة بأن االستعمار 

واالحتالل المتواصل، والعنف الممارس ضد الشعب الفلسطيني االستيطاني اإلسرائيلي المستمر 
وطالب البيان من النقابات العالمية بمشاركة واسعة في الحملة ومنع شركة  سيكون له ثمن باهظ.

"زيم" اإلسرائيلية من العمل في الموانيء العالمية، مشيرا إلى أن الشركة اإلسرائيلية تخسر أمواال 
 دون أن تتمكن ناقلة "زيم" من الرسّو وتفريغ حمولتها.طائلة في كل ساعة تمر ب

يشار إلى أن سفينة إسرائيلية ترسو بعيدا عن ميناء اوكالند األميركي في كاليفورنيا عجزت منذ نحو 
 ثالثة أسابيع عن تفريغ حمولتها بسبب مقاطعة عمال الميناء لها.

 1/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 



 
 
 
 

 

 24 ص             5546 العدد:             6/1/2021 الثالثاء التاريخ: 

 

                                    

 "إسرائيل"ستالين واالتحاد السوفييتي في إنشاء " ينشر تقريرًا عن دور بي بي سي" .43
اإللكتروني تقريرا حول دور االتحاد السوفييتي في ” بي بي سي“نشر موقع ”: القدس العربي“ -لندن

 على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية بعد النكبة. 1948إنشاء دولة إسرائيل عام 
قتطفات من كتاب صدر أخيرا للكاتب المصري سامي عمارة، الخبير في الشؤون ويتناول التقرير م

الروسية، حول من الذي أسهم بشكل أكبر في قيام إسرائيل، بريطانيا أم الواليات المتحدة، أم االتحاد 
إن أهمية الكتاب ترجع إلى كونه أول إصدار عربي يسجل، ” بي بي سي“ويقول تقرير  السوفييتي؟
مسبوق من الوثائق، فترتين مهمتين من تاريخ منطقة الشرق األوسط الحديث، أوالهما بعدد غير 

 -موسكو“ويحمل الكتاب عنوان  تتعلق بقيام إسرائيل، وثانيتهما تتصل بالعالقات العربية السوفيتية.
 ، للكاتب سامي عمارة، الخبير في الشؤون الروسية.”تل أبيب: وثائق وأسرار
إعادة النظر في أفكار شائعة بشأن أهمية وعد بلفور في قيام “قرير إن هدفه هو ويقول الكاتب في الت

عاما،  50ويستند الكاتب، الذي يعيش ويعمل في موسكو مراسال صحافيا منذ أكثر من  ”.إسرائيل
على وثائق وزارة الخارجية الروسية، وشهادات شخصيات سوفيتية بارزة، في توثيق دور االتحاد 

ما قدمه االتحاد السوفيتي من “وتلك الوثائق الرسمية تكشف أن  قيام إسرائيل ودعمها.السوفيتي، في 
جهد ومساعدات كان العامل الرئيسي في تثبيت أقدام دولة إسرائيل، على النقيض من الشائع عن أن 

، كان هو أهم عوامل قيام 1917الوعد البريطاني الصادر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
ويفصل الكتاب، الصادر عن دار نهضة مصر، شهادات شخصيات نافذة، مثل ميخائيل  ”.الدولة

بولتورانين، أول وزير إعالم للرئيس الروسي األسبق بوريس يلتسين، بشأن دور ستالين شخصيا في 
ما خفي من خطوات قام بها الزعيم السوفيتي األسبق جوزيف “ويتضمن الكتاب  قيام إسرائيل.

ل إقامة هذه الدولة التي كان يريدها مقدمة لبناء أول دولة اشتراكية في الشرق ستالين، من أج
هي من حيث “ويحاول عمارة أن يثبت أن تلك الخطوات  ”.األوسط، ودعمها بالمال والبشر والسالح

 ”.الجوهر أكثر تأثيرا وأبعد مدى من الوعد البريطاني
 31/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 التضامن م  فلسطين بين السود األمريكيين لها تاريخ طويل : حركة"بوليتكو" .44

 السودنعرف االحتالل: تاريخ تضامن “إبراهيم درويش: تحت عنوان ، ”القدس العربي“ -لندن
تقريرا تساءل فيه سام كالغ، عن دور ” بوليتكو“نشرت مجلة ” األمريكيين الطويل مع الفلسطينيين

 نقاش حول نزاع يدور آالف األميال بعيدا عن أمريكا.في حرف ال” حياة السود مهمة“حركة 
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وقال كالغ إن العنف الذي اندلع هذا الربيع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أدى لتنشيط حس 
ويرى الكاتب أن التحول في الرأي العام قد يؤشر  التضامن القوي للسود األمريكيين مع الفلسطينيين.

ويل من تضامن األمريكيين السود مع القضية الفلسطينية، وهو إلى مرحلة جديدة في التاريخ الط
تاريخ لم يتم فهمه بطريقة جيدة. وجزء من هذا هو أن تأثيره على النقاش األمريكي العام كان 
محدودا. وفي السنوات الماضية، حاول ناشطو حركة حياة السود مهمة، لفت انتباه حركات اجتماعية 

بنى الساسة السود الدفاع عنها في نقاشات السياسة الخارجية األمريكية. أخرى للقضية الفلسطينية، وت
ولكن من النادر أن عمل هذان الشكالن بشكل متتابع وبطريقة يكمل أحدهما اآلخر. واليوم يبدو 
جهدا مرتبطا بين القاعدة الشعبية ومنظميها والمشرعين الذين جاءوا من جذور العمل الشعبي، 

ف مؤيد وصديق للفلسطينيين. وطالما حركت التجربة المشتركة في مواجهة قمع ويدفعون باتجاه موق
الفلسطينيين. ولو استمرت حركة حياة السود مهمة في تشكيل النقاش  -الدولة وعنفها تضامن السود

حول العدالة العرقية في الواليات المتحدة، كما فعلت في العام الماضي فإنها قد تساعد في حرف 
 يكي من المسألة الفلسطينية.النهج األمر 

 31/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 " بسبب موقفها من "إسرائيل"حياة السود مهمة"حركة  تقرير: اليمين األمريكي هاجم .45
شن اليمين األمريكي المتطرف حملة شرسة ضد مؤسسة : رائد صالحة ،”القدس العربي“ -واشنطن
رة طويلة بطريقة ملفتة للنظر، تحت مزاعم لها عالقة باتريس كولورز لفت” حياة السود مهمة“حركة 

بإدارتها المالية للمنظمة، ليتضح الحقًا أن السبب الحقيقي وراء الهجوم هو موقفها من كيان 
وقد اضطرت كولورز مؤخرًا لالستقالة من الحركة حتى ال تتأثر الحركة  االحتالل اإلسرائيلي.

موارد المالية، ولكن اليمين األمريكي كشف بنفسه سبب بتشويشات جانبية وسط التساؤالت حول ال
هذا الهجوم، حيث بدأت المنصات اإلعالمية اليمينية بنشر تقارير تؤكد بأن كولورز قد طالبت في 

وقالت القيادية كولورز خالل حلقة نقاش في كلية الحقوق  بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي. 2015عام 
فلسطين هي جنوب أفريقيا، إذا لم نتقدم بجرأة وشجاعة إلنهاء :” 2015بجامعة هارفارد في عام 

وخالل جلسة النقاش، شاركت  ”.المشروع اإلمبريالي الذي يسمى إسرائيل، فإنه محكوم علينا بالفشل
، كجزء من وفد يساري، 2015كولورز تجربتها في زيارة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في عام 

وأخبرت الجمهور بأن إحدى  شاهدت اإلرهاب اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.وأكدت في النقاش بأنها 
 الطرق التي يمكن أن يقاوم بها الشعب األمريكي هي االنضمام إلى حركة مقاطعة إسرائيل.

 31/5/2021، القدس العربي، لندن
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 تساؤالت في كندا حول مبالغة الشرطة في الرد على التظاهرات المناصرة لفلسطين .46
رائد صالحة: تظاهر المئات من المناصرين لفلسطين المحتلة ضد  ،”القدس العربي“ -وأونتاري

 مايو الماضي في مدينة اونتاريو بكندا. 18العدوان اإلسرائيلي على القدس والضفة وغزة يوم 
األخيرة لكيان االحتالل  الفظائعولوحظ أن رد فعل الشرطة الكندية كان عنيفًا على االحتجاجات ضد 

رائيلي في القدس وغزة، حيث تعرض النشطاء للقمع وزاد حجم وجود الشرطة وتصاعدت اإلس
وأثار العديد من المحللين والنشطاء تساؤالت حول الدور  تكتيكات التخويف إلى درجة غير معقولة.

وكشف النشطاء أن الشرطة طلبت  الذي تلعبه شرطة كندا في قمع المظاهرات المناصرة لفلسطين.
لبداية عدم االحتجاج مع تهديدات بتوجيه اتهامات وغرامات، وبعد الفشل في هذا الطلب، منهم في ا

الغريب الذي قدمته الشرطة كان بعدم  الثانيوالطلب  بدأت الشرطة في انتهاج تكتيكات أخرى.
وقد وجهت الشرطة الكندية  استخدام مكبرات الصوت بحجة تنفيذ قوانين الضوضاء الجديدة.

 100مخالفة مع غرامات ضد  100شخصًا في هاميلتون كما فرضت  12ى ما يقل عن االتهامات إل
وتساءل المحللون عن مدى تناسب التظاهرات ضد سياسة اإلبادة  من المتظاهرين في ميسيسوجا.

وبين اهتمام الشرطة الكندية المفاجئ بالحد من  نالفلسطينييالجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد 
 قوانين حركة المرور. الضوضاء وتنفيذ

 31/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 على فيسبوك "إسرائيلـ"رئيس شرطة ديربورن األمريكية يعتذر عن إعجابه بمنشور مؤيد ل .47
اعتذر رئيس شرطة ديربورن، إحدى ضواحي مدينة ديترويت  :لميس أنس - ”القدس العربي“

الد، عن إعجابه بمنشور على موقع التواصل األمريكية، التي تضم جالية عربية هي األكبر في الب
 االجتماعي فيسبوك مؤيد إلسرائيل، بعد أن أثار انتقادات واسعة.

قبل يومين، أعجبت بصورة شخصية لزميل وصديق، علمت اآلن أنها كانت “وكتب رونالد حداد 
 ”.ى رسالة أزعجت الكثير من الناستحتوي أيضا عل

ديترويت “، وفق ما أفادت به صحيفة ”تسبب فيه هذا الخطأ أنا آسف ألي جرح أو ارتباك“وأضاف 
  ”.فري برس

 31/5/2021، القدس العربي، لندن
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 حول "شرعية" السلطة واستقالة الرئيس .48
 هاني المصري
أحدثت انتفاضة القدس واستعادة الوعي ووحدة الشعب وتجّلي هويته الوطنية تحواًل مهًما فيما يتعلق 

إذ عادت إلى صدارة األحداث واالهتمام العالمي بوصفها قضية تحرر وطني، بالقضية الفلسطينية، 
 يحمل لواءها شعٌب مؤمٌن بعدالتها، ويثق بقدرته على االنتصار مهما طال الزمن وغلت التضحيات.

يعود الجذر الرئيسي وراء هذا االنتصار إلى وحدة نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني في جميع 
الظروف الخاصة بكل تجمع، واستخدام أشكال النضال التي تناسبه ضد أماكن تواجده، رغم 

 االستعمار االستيطاني العنصري االحتاللي اإلحاللي.
إن القدس، واألقصى تحديًدا، المفجر الرئيسي للثورة، ولكنها مظهر واحد من مظاهر الصراع ال 

الذي يعّد أساسًيا من دون الوقوع أكثر، فالصراع وطني تحرري له أبعاد متعددة، منها البعد الديني 
 في التعامل معه كصراع ديني.

كالعادة، المقاومة توّحد الشعب، والمفاوضات تفّرق، والخالف يظهر على السلطة والقيادة والقرار 
والتمثيل والحصص والمكاسب الفئوية، وعلى كيفية استثمار المقاومة، بين من يتسرع في االستثمار، 

 يتقن أي استثمار، ومن ينتظر نضج الثمار. ومن ال يريد أو ال
وفي العادة، كانت مقاومة الشعب باسلة وشجاعة ومنتصرة، وقدمت تضحيات غالية، بينما الحصاد 
السياسي يأتي متواضًعا أو في االتجاه المعاكس تماًما؛ نظًرا لحجم المؤامرة والتحديات والمخاطر 

يخدم مشروًعا استعمارًيا، هذا من جهة، وبسبب أخطاء  وقوة وتحالفات العدو وكونه كياًنا وظيفًيا
وخطايا القيادة ومختلف أطراف الحركة الوطنية، وعدم التجديد والتغيير، ومن دون االستفادة من 

 التجارب السابقة، من جهة أخرى.
ا فعلى سبيل المثال ال الحصر، كانت االنتفاضة الشعبية األولى عظيمة، وألهمت العالم كله، ولكنه

انتهت ألسباب عدة، منها السعي الستثمارها قبل األوان، وتغليب االعتراف بمنظمة التحرير على 
االعتراف بالحقوق الوطنية، إلى توقيع اتفاق أوسلو، الذي أوصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها، مقابل 

 لى وطنهم.تأسيس سلطة حكم ذاتي مقيدة بأغالل ثقيلة وعودة مئات اآلالف من الفلسطينيين إ
تم عملًيا في أوسلو التخلي عن القضية بأبعادها المتعددة، وعن الرواية التاريخية الفلسطينية تحديًدا 
من خالل االعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة والتبعية االقتصادية والتنسيق األمني، وفصل القضية عن 

وراء وهم الحصول على دولة األرض والشعب وتقزيمها، وفصل كل واحدة منها إلى أجزاء جرًيا 
 وكانت من دون حرية وال استقالل وال سيادة.
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وكانت االنتفاضة الثانية عظيمة هي األخرى، ولكنها ُغِدرت وُظِلمت من خالل وصفها بأنها دمرتنا 
رغم أنها أوقفت إسرائيل على رؤوس أصابعها، ودفعت إدارة جورج بوش االبن إلى القبول المبدئي 

طينية، وقوات االحتالل إلى "االنسحاب" من قطاع غزة، ولكنها انتهت جراء السياسة إلى بالدولة الفلس
تجديد شرعية السلطة والتزامات أوسلو رغم تخلي الحكومة اإلسرائيلية عنه، وضمن سقف سياسي 
منخفض جًدا عنوانه تمديد المرحلة االنتقالية والحكم الذاتي حتى إشعار آخر، وضمن التزام 

يين باألمن اإلسرائيلي كمرجعية عليا للمسيرة السياسية كجسر للحصول على أهدافهم، ومن الفلسطين
ثم انتهت الحًقا بـ"االنقالب" واالنقسام، فيما العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وتعّمق 

 االحتالل، وتوّسع االستعمار االستيطاني، وتهّمشت القضية، واستمّر االنقسام.
إذ بدأت الموجة األولى منذ سنوات  -االنتفاضة الثالثة التي تأخذ شكل الموجات  وحتى ال تؤدي

إلى مصير سابقاتها، يجب عدم المسارعة إلى النزول عن  -ونشهد موجاتها الواحدة إثر األخرى 
الجبل للحصول على السلطة والمكاسب والقرار والتمثيل، خصوًصا من خالل التركيز على الدعوة 

ادة سلًما أم عنوة، األمر الذي سيدخل الفلسطينيين في نفق انقسام أعمق وأخطر بداًل من لتغيير القي
توظيف االنتصار والبناء عليه إلنجاز وحدة وطنية حقيقية، وشراكة كاملة تنهي التفرد واالنفراد 
ء والتزامات أوسلو، وتؤدي إلى قيام مؤسسة فلسطينية فاعلة في السلطة والمنظمة على أساس إعطا

األولوية الستمرارية المقاومة واالنتفاضة التي لم تحقق أهدافها بعد. فلم نحرر القدس والضفة، ولم 
 نستكمل تحرير غزة، ولم نحقق حق العودة، وال أسقطنا التمييز العنصري بحق شعبنا في الداخل.

حصًرا من من حق أي شخص أو مجموعة أن تدعو إلى استقالة أو إقالة الرئيس )مع أّن اإلقالة 
حق المؤسسات التي يقودها(، أو إلى تغيير القيادة واستبدالها، ولكن من الحكمة التفكير متى وكيف 

 يمكن أن يحدث ذلك، وما األجدى في هذه اللحظة الحساسة وما البديل؟
إن الدعوة الستبدال قيادة بقيادة ومختلف دعوات اإلقصاء والتكفير والتخوين من هذا الطرف أو ذاك 

ستبدال المنظمة بمنظمة أخرى، لن تؤدي لتحقيق شيء مما سبق، بل ستزيد حدة االستقطاب، وا
 وتعّمق االنقسام وتسّرع تحوله إلى انفصال.

التغيير سنة الحياة، وال مهرب منه، ويتحقق عبر التاريخ من خالل الثورات أو االنقالبات أو 
األبحاث، فهذه تساعد على التغيير،  وتوصيات وأوراق مراكز عبر العرائضاالنتخابات، وليس 

 ا ال تقود إلى التغيير الذي يبنى على الكفاح والحقائق على األرض وتغيير موازين القوى.هولكن
سقاطها  أما التغيير في التاريخ الفلسطيني المعاصر فجرى من خالل هزيمة قيادة الحركة الوطنية وا 

طينية المعاصرة بوالدة حركة فتح ومن ثم قيادتها بعد النكبة، ما فتح المجال لنهوض الثورة الفلس
 لمنظمة التحرير.
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لقد حازت الثورة حينها على تأييد غالبية كبيرة من الشعب الفلسطيني، خصوًصا بعد انطالقتها الثانية 
، وما مهد وساعد على ذلك 1968وانتصارها في الكرامة في العام  1967بعد هزيمة حزيران العام 

نظمة العربية من الثورة، خصوًصا نظام جمال عبد الناصر، التي وصفت في البداية تغيير موقف األ
بأنها طابور خامس تسعى لتوريط األنظمة في حرب قبل أوانها إلى "وجدت لتبقى، وهي أنبل ظاهرة 

 عرفها التاريخ" كما وصفها عبد الناصر.
التي فتحت الطريق لقيادة ياسر  في هذا السياق، هناك شبه بين معركة سيف القدس ومعركة الكرامة

عرفات وحركة فتح لمنظمة التحرير بعد استقالة أحمد الشقيري واستالم يحيى حمودة لرئاستها لفترة 
قصيرة، إال أن هناك اختالًفا كبيًرا بين "فتح" الحركة الوطنية الواسعة التعددية التي تشبه الشعب 

ومعظم دول العالم، وبين حركة حماس العقائدية  الفلسطيني المقبولة من مختلف المحاور العربية
التي لم تستكمل توطينها فلسطينًيا وال استقاللها عن جماعة اإلخوان المسلمين، التي تمر بمرحلة 
هبوط بعد هزيمة الربيع العربي اإلسالمي، إضافة إلى أنه لدينا اآلن سلطتين لكل منهما بنية كاملة 

 ية التغيير معقدة وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.وأجهزة أمنية، وبالتالي فإن عمل
لوال البيئة العربية وانقسام العالم إلى معسكرين: واحد اشتراكي بزعامة االتحاد السوفييتي انحاز لدعم 
الثورة الفلسطينية، والثاني رأسمالي واصل دعمه إلسرائيل، لما استطاعت الثورة بزعامة الرئيس 

 ن تقود الشعب الفلسطيني.الشهيد ياسر عرفات أ
يمكن القول بثقة لوال هزيمة األنظمة العربية وحاجتها إلى دعم الثورة الفلسطينية لستر عورتها، 
خصوًصا بعد االندفاع الجماهيري الفلسطيني والعربي التلقائي لدعمها، لما حققت "فتح" المكانة التي 

على أقدامها بدأت محاوالت تقزيم الثورة  حققتها كقيادة لمنظمة التحرير، وعندما وقفت األنظمة
 وانطالق قطار التسوية اللعين. 1973واحتوائها، عربًيا ودولًيا، خصوًصا بعد حرب تشرين/أكتوبر 

في ظل الواقع العربي واإلقليمي والدولي، حتى من  -اآلن  –ما تواجهه "حماس" وقوى المقاومة 
امة، وهو جهود حثيثة منذ اللحظة األولى لسكوت معظم حلفائها، مختلف عما كان بعد معركة الكر 

صواريخ سيف القدس الحتواء الحركة وترويضها، وتقوية السلطة في مواجهتها إذا لم توافق على 
االنضواء في السلطة بشروط ال ترضى عنها، والتلويح لها في سبيل تحقيق هذا الغرض بالجزرة 

لحرب عليها، وهذا يفترض التركيز على مصادر والعصا؛ جزرة االعتراف بها، وعصا مقاطعتها وا
 القوة الفلسطينية وليس االستقواء أو الخضوع للمحاور الخارجية.

نعم، القيادة الفلسطينية فقدت الشرعية عندما فشل برنامجها ولم تغيره، وبعدما أّجلت االنتخابات بقرار 
شعب الثائر في القدس منذ بداية انفرادي، ومن دون توافق وطني، وحين تخلت عن واجبها بقيادة ال

رمضان. ويتحمل الرئيس محمود عباس ضمن القيادة مسؤولية خاصة عما يحدث، كونه حاكًما 
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انفرادًيا يجمع كل السلطات والصالحيات في يديه بعد تعطيل وتجويف مؤسسات "فتح" والسلطة 
 والمنظمة.

ام السياسي الفلسطيني، تغيير يشمل نعم، نحن بحاجة إلى تغيير عميق في السلطة والمنظمة والنظ
السياسات والمسار وأساليب العمل واألشخاص، على أن يكون السبيل لتحقيق ذلك من خالل اعتماد 
أساليب ديمقراطية سياسية والشراكة وليس إقصاء طرف لطرف، وعبر صندوق االقتراع، أو قيام 

شعبية وسياسية تعّبر عن أغلبية كاسحة المؤسسة من تلقاء نفسها بالتغيير، أو نتيجة تبلور إرادة 
قادرة على إجبارها على القيام بالتغيير أو التنحي وترك الفرصة لقيادة جديدة قادرة على تحقيق ما لم 

 تتمكن القيادة الحالية من تحقيقه.
أفضل ما يمكن أن يحصل، وهي نصيحة خالصة أقدمها إلى الرئيس، أن يبادر بنفسه، ويقود عملية 

قيادي وسياسي وتغيير في "فتح" والسلطة والمنظمة لضمان سالستها وسلميتها. أما االنشغال انتقال 
بتغيير الرئيس والقيادة عبر الدعوة إلى اإلقالة أو اإلطاحة بعيًدا أو على حساب مواصلة المقاومة 

شاملة واالنتفاضة ومن دون ربطها بإجراء انتخابات أو الوفاق الوطني، أو من دون اندالع ثورة 
تفرض التغيير؛ فسيقود إلى انقالب وتناحر واقتتال داخلي وتدمير ذاتي، وهو أقصر طريق للفوضى 

 والفلتان األمني وتعددية السلطات.
هناك طريق وطني وديمقراطي للتغيير من خالل استمرار المقاومة واالنتفاضة ضد االحتالل أواًل، 

رورة التغيير ثانًيا؛ تطرح مستلزمات التغيير، وتشكيل جبهة وطنية عريضة تضم كل المؤمنين بض
 وتدعو الجميع بما في ذلك حركة فتح لتكون جزًءا أساسًيا على أساس وطني واضح وصلب.

يمكن أن يبدأ التغيير بمرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل قيادة مؤقتة تمثل القيادات القديمة وقيادات 
لمرأة والشباب الذين أبدعوا بالنضاالت األخيرة، كخطوة جديدة من مختلف التجمعات، كما تمثل فيها ا

نهاء االنقسام وتوحيد المؤسسات والتحضير النتخابات على كل  على طريق تغيير السلطة وا 
عادة بناء مؤسسات المنظمة من أسفل إلى أعلى.  المستويات، وفي كل القطاعات، وا 

ماس" أو منحها دوًرا شكلًيا ثانوًيا في ال يمكن إقصاء "فتح" واستبدالها بحماس، وال إلقصاء "ح
السلطة والمنظمة، بل مطلوب شراكة حقيقية كاملة تضم مختلف األطياف، كل حسب وزنه، وال 

واحدة،  واستراتيجيةيمكن االستغناء عن أحد كون المخاطر جسيمة، على أساس رؤية شاملة، 
حر   از النصر.وبرنامج نضالي قادر على توحيد الشعب والقوى والمؤسسات وا 

إن شعبنا يستحق النصر وقادر على تحقيقه لو وجد القيادة الجماعية الواعية والمخلصة التي تعرف 
 ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة، من دون التخلي عن األهداف واألحالم الكبيرة.

 1/6/2021مركز مسارات، رام هللا، 
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 خطوة غزة القادمة في طريق االنتصار .49
 د. محمد الجوادي

ذا لم يعلم نا التاريخ أن في تاريخ الصراع اإلنساني لحظات مفصلية تستدعي االنتباه وااللتقاط، وا 
ينتبه إليها أصحاب االنتصار فإنهم يفقدون من الوقت الثمين فترات تطول أو تقصر حتى يمكنهم 

ينا أن مثل هذه اللحظة التي تمر بها غزة اآلن، ومن الواجب عل -وللبناء على-العودة للوصول إلى 
إن صحت هذه -نلخص ما نعتبره بمثابة معوقات فكرية تتسلط على القرار السياسي اإلسالمي 

 بحيث تفقد هذا القراَر قوُة الدفع التي حصل عليها في اللحظات الفارقة. -التسمية اإلمبريالية المستفزة
افة العربية المتبقية سأبدأ بمفارقة غريبة يالحظها كل َمن يتابع وسائل التواصل االجتماعي والصح

والمترسخة من عصور الشمولية، فحين نعهد إلى أي خبير محايد بتحليل النصوص التي تعالج 
من هذه النصوص موجهة فقط النتقاد التطبيع وما  ٪95انتصار غزة الراهن؛ فإننا نجد أكثر من 

النسحاق كفيل لها يتعلق به من تصرفات رعناء لدول عربية صغيرة الهمة قصيرة النظر، ظنت أن ا
بتسيير مصالحها أو تمجيد صورتها أو زيادة مكاسبها، بينما تقول الحقائق التاريخية ألي صراع 
وجودي إن هذا موضوع فرعي تماما ال قيمة حقيقية له في مسار الصراع التاريخي وال في جوهره، 

دة هي الزعم بأن كامب لكن المؤسف أن كثيرين ال يعرفون من تاريخنا المعاصر كله إال دعوى واح
يرتكبونه هم أو -ديفيد هي أصل الشرور، وأن واجبهم الوحيد في الحياة الفكرية أن ينسبوا كل فشل 

إلى أثٍر ما من آثار سياسات الرئيس السادات المتعددة، حتى إنهم يتجاهلون أو ينكرون أنه  -غيرهم
طوه لنجم تلفزيوني أو حتى لنجم صاحب النصر الوحيد الذي ال يمانعون في أن يسرقوه منه ليع

 إسرائيلي متهور من طراز شارون.
 خطورة االنشغال بقضايا فرعية

بلغة -وفي هذا المقام فإني أكرر ما نبهت إليه أكثر من مرة من أن انتصارا كاالنتصار األخير يعد 
صحيح باالعتزاز كافيا ألن تتوجه البوصلة الفلسطينية في االتجاه السياسي ال -والحرب االستراتيجية

 -وال تزال-واالعتماد سياسيا على قدرتها الذاتية وحدها، ونحن نعرف أن القيادة الفلسطينية كانت  
تتلطف فتترك مقود السيارة للعرب أيا كانوا، لكنها  في هذه المرة أصبحت قادرة بوضوح على المضي 

الذي ال -ياتيا كذلك، ويقيني وسياسيا وعمل واستراتيجيافي طريق تولي القيادة بنفسها عسكريا 
هو أن الفلسطينيين سرعان ما سيكتشفون أن النصر قريب وأن ابتعاده أو تأخره لم يكن  -يتزعزع

نما كان بسبب رغبة من أمسكوا بمقود السيارة في المرور على مصالحهم أوال.  بسببهم، وا 
 -حتى من الفلسطينيين أنفسهم-والحق الذي ال مراء فيه أن إدراك هذه الحقيقة ال يزال عند البعض 

أمرا غير متخيل لسبب بيولوجي مهم يجعل القبول بالمبادرة بالتفاوض أمرا من رابع المستحيالت 
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على شعب مظلوم مضطهد متآَمر عليه، وقد ساعد على تكريس وتعقد هذا المفهوم في الماضي أن 
ة مع دعم مادي كان كفيال بأن العطف المعنوي العربي الذي كان يترافق في بعض األحيان القليل

يصرف الفلسطينيين عن إدراك الحقيقة المرة في فلسفة سياسية حاكمة غير معلنة تؤدي دوما إلى 
استمرار التآمر من قوى عربية كبيرة عليهم وعلى قضيتهم، ولم يكن كثير من الفلسطينيين ليصدقوا 

كان مرتبطا بخطط طويلة األمد أن بقاء بعض األنظمة الراهنة  -وال يزال بعضهم ال يصدق-
وتوافقات دولية اشترطت على هذه النظم التزاما بأن تضمن الحفاظ على إسرائيل وعلى أمنها، بل 

ال فقدت مقومات وجودها.  على هواء وغذاء ودم إسرائيل، وا 
 األفق العربي في تعطيل االنتصار

ا القاسية بدأت تنمو مع الزمن؛ ليس من شك في أن المعرفة بمثل هذه التعهدات العربية وحقيقته
بحيث تطورت درجات ما هو معروف من اتفاقيات سرية إلى اتفاقيات مسربة أو متسربة إلى لقاءات 

، 2014سرية إلى تخاذل إلى تواطؤ إلى تآمر سري إلى تآمر علني، فلما حدث التآمر العلني منذ 
أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة  وأسفر عن وجهه القبيح، فإننا أدركنا وأعلنا ذلك بكل وضوح

دراك أطراف اللعبة.  النصر الذي استكملت أسبابه بمعرفة الحقيقة وا 
وبدون مجاملة أو مبالغة أو توريط فإني أرى أنه آن األوان كي تتخلص القيادة الفلسطينية الحقيقية 

القيادة المرحب بها عند  من أعباء متعددة؛ منها عبء القيادة الرسمية وعبء القيادة التاريخية وعبء
األعداء؛ كي تعود أمور إدارة الصراع إلى الميدان البيولوجي الطبيعي الذي عرفه ويعرفه مجرى 
التاريخ اإلنساني؛ حيث تتولى أمر القيادة قوى تعبر عن مناطق القوة الحقيقية، ومناطق التأثير 

ذه الحركة من كفاح، وحيث يتحقق الفاعل، وحيث تكون القيادة تعبيرا عن حركة الشعب، بما في ه
 اإليمان الكفيل بتحقيق الهدف بعد ما بذل من السعي الجاد والمبدع من أجله.

ومن حسن الحظ أن هذه هي نفسها الحقيقة الثابتة والجوهرية في هذا النصر األخير الذي تحقق 
يط غير مخترق بإبداع غير تقليدي وغير محسوب حسابه عند الطرف اآلخر وحلفائه، وتحقق بتخط

بطابور رابع أو خامس أو ثالث أو ثان، ولعلي أعود إلى ما وصفت به هذا النصر من قبل حين 
سنوات إن طابور النصر كان واحدا ووحيدا، ولم يكن عند طابور النصر استعداد  7قلت منذ 

يا بالتماهي لالستعراض ألنه كان مشغوال باالستعداد، ولم يكن عنده استعداد للتباهي ألنه كان معن
 مع الحقيقة، ولم تكن عنده رغبة في إثبات الذات ألنه كان يؤمن بحتمية التضحية بالذات.

 31/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 سالح الجو اإلسرائيلي تحّطم في غزة .50
 روغل الفر
، منذ سنوات طويلة يعتبر المواطنون اإلسرائيليون سالح الجو نوعًا من الحامي، والمخلص الكبير

شيء في السماء وينقذهم من كل ضيق. واعجابهم بسالح  الذي يدافع عنهم، والذي يظهر من ال
الجو وايمانهم به وبقوته هو نوع من عبادة االوثان. نجوم وابراج اإلسرائيليين هي الطائرات التي لها 

 قدرة تدميرية متطورة في العالم.
ود من لحم ودم وهم يعودون ملفوفين باألكفان اآلن عندما يتخيل اإلسرائيليون الحرب يفكرون بجن

واألعالم ويتم دفنهم في المقبرة العسكرية. هكذا تبدو اآلن حرب إسرائيل: سالح الجو يعالج المشكلة. 
نحتاج فقط الى القليل من الصبر هناك في الغرف المحصنة. ولكن في عملية "حارس االسوار" سقط 

الالمعة والتي يلوح لها االوالد في عيد االستقالل توجد اآلن  سالح الجو من السماء وتحطم. طائراته
 تحت أقدامنا وهي محطمة مثل التماثيل التي سقطت وانكسرت.

المواطنون في إسرائيل فقدوا دينهم. سالح الجو الكبير والقوي مات في غزة. "مئات الطلعات ومئات 
لفة مليارات الشواقل على منطقة صغيرة"، الطائرات قامت بالقاء آالف القذائف الدقيقة المتفجرة بك

الصواريخ  إطالقوصف اسحق بريك المعركة االخيرة. "رغم كل شيء لم تنجح في وقف 
والقذائف... حماس والجهاد اإلسالمي استمرا في اإلطالق... وكأنه لم يحدث أي شيء من ناحيتهم، 

 ويبدو أنه كان يمكنهم االستمرار في ذلك لفترة طويلة اخرى".
طفال فلسطينيا. دماء اطفال سفكت في الوقت الذي فيه  67في مئات الطلعات قتل سالح الجو 

انتظر جنود سالح البر في إسرائيل، بالضبط مثل مواطني الدولة، بصبر أن يقوم سالح الجو بعالج 
ى المشكلة. النتيجة واضحة وهي أن سالح الجو لم يعالج المشكلة. هذه االسطورة تبددت. اضافة ال

 ذلك، في محاولة االنتصار في الحرب التي باءت بالفشل، قام بقتل األطفال.
طفال قتلوا في غزة. على األغلب اإلسرائيليون ال يعنيهم ذلك. االمر يعنيهم عندما يكونون  67حوالي 

هم أنفسهم في خطر، لذلك يجدر بهم الكف عن المضايقة. وبداًل من ذلك يجب عليهم البدء 
حرب متعددة الساحات"، قال بريك، "ستطلق نحو إسرائيل آالف الصواريخ والقذائف... بالخوف. "في 

الصواريخ على المراكز السكانية...  إطالقبدون توقف ومن جميع االتجاهات. كل يوم سيتم 
صواريخ قوة تدميرها أكبر بعشرات اضعاف من صواريخ "حماس". سيتم إطالق صواريخ دقيقة ذات 

مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة )حماس يوجد لديها صواريخ ثابتة غير  رؤوس متفجرة تحمل
كغم في حين أنه يوجد لدى حزب هللا صواريخ دقيقة مع  90دقيقة األكبر منها مع رأس متفجر بوزن 

كغم واكثر(. تخيلوا وابال من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة  500رؤوس متفجرة بوزن 
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صواريخ كروز، التي جزء منها مع رؤوس متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات، وهي تسقط االنتحارية و 
المحاربة ألسابيع وربما ألشهر بسبب احتياطي السالح  ألعدائناعلى رؤوسنا بدون توقف... ويمكن 

ألف صاروخ وقذيفة... والتي يصعب جدا اكتشاف  250الكبير الذي يوجد بحوزتهم، الذي يشمل 
 يرها".مكانها وتدم

يا مواطني إسرائيل. بريك يقول إن نصر هللا على حق: توجد لديكم كل االسباب من اجل االرتجاف 
خوفا عند سماع تهديداته. سالح الجو لن ينقذكم. ستكون هناك حاجة لسفك دماء كثيرة جدا لجنود 

يظهر مخيفا  الجيش اإلسرائيلي في الحرب في لبنان. ربما قنبلة نووية ستساعدكم. ألن وصف بريك
تقريبا مثل سيناريوهات الرعب التي جعلت موشيه ديان يقترح في اليوم التالي لحرب "يوم الغفران" 
تجهيز الخيار النووي. وأنتم تعرفون أن وصف بريك هو وصف دقيق ومتزن. في نهاية المطاف، 

االسالمي" عن كنتم هناك في الغرف المحصنة وفي بيت الدرج عندما لم تتوقف "حماس" و"الجهاد 
 الصواريخ عليكم. أنتم تعرفون أن سالح الجو لن يساعدكم. إطالق

 "هآرتس"
 1/6/2021، األيام، رام هللا

 
 حرب غزة: تغيُّر في الخط األميركي تجاه إسرائيل .51

 أودي أفينطال
ة التصعيد في غزة كان أول اختبار إلدارة بايدن في الساحة الفلسطينية. فخالل القتال عملت اإلدار 

مستشار األمن القومي، وزيرا  -بقيادة الرئيس، وبمشاركة جميع المسؤولين الكبار في طاقمه 
في الساحة الدبلوماسية والدولية واإلقليمية  -الخارجية والدفاع، والسفير في األمم المتحدة 

 )وخصوصًا إزاء مصر(، بهدف الدفع قدمًا بخطوات تؤدي إلى وقف التصعيد ووقف إطالق النار.
من عملية "حارس األسوار" ُيظهر أنه كلما استمر القتال  11فحُص سلوك اإلدارة خالل األيام الـ

تحول التأييد الواضح إلسرائيل ومسعى تأمين حرية عمل لها لتحقيق أهدافها العسكرية إلى مقاربة 
وقف إطالق أكثر "توازنًا" في الرسائل، وصواًل إلى المطالبة القاطعة بوقف القتال والتوصل إلى 

 النار.
 صبر الواليات المتحدة أصبح أقل

في األيام األولى لعملية "حارس األسوار" وفي بيانات وسائل اإلعالم ُنشرت بصورة خاصة أحاديث 
بايدن مع نتنياهو وأحاديث الموظفين الرفيعي المستوى في اإلدارة مع نظرائهم في إسرائيل، وشددت 
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ل في الدفاع عن نفسها في وجه إطالق الصواريخ عليها من اإلدارة في األساس على حق إسرائي
 "حماس" والتنظيمات اأُلخرى في غزة.

في المقابل منعت الواليات المتحدة خالل المواجهات عدة مرات صدور بيان من مجلس األمن 
س واقتراحًا فرنسيًا دعا إلى وقف إطالق نار فوري. وأوضحت اإلدارة أن وجود مساع من وراء الكوالي

 إلعادة الهدوء أكثر نجاعة من بيانات األمم المتحدة.
مع ذلك، منذ اليوم الثالث للقتال برز تغيير في الخط األميركي. في حديث بين بايدن ونتنياهو في 

أيار أعرب الرئيس األميركي عن قلقه من العنف في المدن المختلطة في إسرائيل، ومن التصعيد  15
إلى أمن الصحافيين )في أعقاب مهاجمة إسرائيل مبنى وسائل اإلعالم  في الضفة الغربية، وبالنسبة

لى جانب تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بحث  األجنبية في غزة(. بعد يومين على ذلك، وا 
بايدن مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية تقدُّم المعركة اإلسرائيلية ضد "حماس" وأعرب ألول مرة عن 

ق النار". بعد مرور يومين على ذلك جرى نشر أهم ما جاء في حديث بين "تأييده لوقف إطال
الزعيمين لم يجِر فيه ذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ بل تركز الحديث على التقدم 
اإلسرائيلي في ضرب قدرات التنظيمات المسلحة، وأعرب الرئيس عن توقعه "الحد من التصعيد" فورًا 

 لنار.على طريق وقف إطالق ا
غرينفيلد،  -أيار ألقت السفيرة األميركية في األمم المتحدة ليندا توماس  16في هذه األثناء، في 

خطابًا تفصيليًا برز فيه خط متوازن أكثر فيما يتعلق بالجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني. لم تذكر 
لى نتيجة إطالق الصواريخ السفيرة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشددًة على العدد المرتفع للقت

والهجمات الجوية؛ ودعت الطرفين إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون اإلنساني الدولي؛ ولم 
تصف "حماس" والتنظيمات اأُلخرى في غزة بأنها تنظيمات إرهابية؛ ودعت كل األطراف داخل 

رهاب واإلخالء، بما فيها في إسرائيل إلى االمتناع عن التحريض والهجمات العنيفة وعمليات اإل
 .1967القدس الشرقية، وهدم منازل، وبناء مستوطنات شرقي خط

 في الواليات المتحدة؟ َمن يقف وراء تغير التوجه
عوامل مركزية وّجهت وأّثرت في سياسة بايدن إزاء التصعيد في غزة. األول، دعم إسرائيل  3هناك 

جها من المواجهات منتصرة في مواجهة أطراف المحور وضمان أمنها والحاجة االستراتيجية إلى خرو 
الراديكالي في الشرق األوسط. العامل الثاني يتعلق بالتكلفة والفائدة من استمرار القتال في غزة على 
مكان امتداد األزمة إلى ساحات ُأخرى، وجّر الواليات المتحدة  خلفية تصاعد المّس بمواطنين عزل وا 

مع سّلم أولوياتها االستراتيجي. العامل الثالث هو الضغط الذي مورس  إلى المنطقة، بما يتعارض
 على بايدن من طرف الحزب الديمقراطي والكونغرس.
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 العامالن األخيران هما اللذان أديا إلى تغّير سياسة اإلدارة األميركية.
اتيجية إسرائيل كلما تقدم القتال اتضح أن اإلدارة األميركية لم تفهم ما هي استر  -القتال في غزة 

واألهداف التي تريد تحقيقها. وتحدثت تقارير عن بلورة فهم لدى اإلدارة في أن اإلنجازات العسكرية 
للجيش قد استُنفدت، وأن بايدن أوضح لنتنياهو أن استمرار المواجهات يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات. 

ئيس القيادات الجنرال مارك ميلي هذا كان تقدير هيئة األركان المشتركة في البنتاغون وقد حّذر ر 
 علنًا من أن استمرار القتال يمكن أن يزيد احتمال زعزعة االستقرار في المنطقة.

رفُض بايدن الدعوة فورًا إلى وقف إطالق النار وضعه في مواجهة مع الجناح  -الحزب الديمقراطي 
بيانًا دعا إلى وقف  50صل سيناتورًا من أ 29التقدمي من حزبه. في ذروة القتال أصدر أكثر من 

إطالق النار، بخالف موقف إسرائيل. وخالل المعركة قدم ممثلو الجناح اليساري في الحزب قرارًا 
مليون دوالر(، وكرروا مطالبتهم باشتراط تقديم  735هدفه منع صفقة سالح دقيق إلسرائيل )تقد ر بـ
 المساعدة إلسرائيل بوقف فوري إلطالق النار...

 األمام ودالالت نظرة إلى
المعركة في غزة جسدت حاجة إسرائيل العميقة إلى دعم أميركي وتنسيق كبير مع اإلدارة األميركية 
بمواجهة مجمل التحديات االستراتيجية التي تواجهها. المواجهة غير المفيدة مع بايدن بشأن العودة 

رجية األميركي إلى البلد بعد انتهاء إلى االتفاق النووي مع إيران، والتي ظهرت خالل زيارة وزير الخا
القتال، يمكن أن تلقي بظاللها على مجمل العالقات بين الدولتين، وأن تمّس بقدرة إسرائيل على 

 الحصول على مساعدة الواليات المتحدة، وعلى الدعم والضمانات المطلوبة في مختلف الساحات.
ام كبير في الساحة الفلسطينية بينما كان من لقد أجبر القتال في غزة إدارة بايدن على توظيف اهتم

الواضح أنها ترغب في تقليص اهتمامها بهذه المسألة. وذلك في ظل إدراكها عدم وجود فرص إلعادة 
تحريك العملية السياسية من جديد، واألهم من ذلك كجزء من سياستها التي تسعى لتقليص تدّخلها 

 جهة التاريخية، في نظرها، للتحدي الذي تمثله الصين.في الشرق األوسط والتوجه نحو آسيا والموا
ومن المعقول أن تؤدي األحداث إلى زيادة التدخل األميركي في الساحة الفلسطينية، ولو بهدف 
بعاد  المحافظة على التوازن األمني واالستقرار في المنطقة، وعدم خروج األحداث عن السيطرة، وا 

 ا االستراتيجي.الواليات المتحدة عن سّلم أولوياته
ووصفته اإلدارة بـ"المهم"، سيعزز نهج بايدن نحو سياسة واقعية ال  -يبدو أن الدور الذي أدته مصر 

تضع مسألة الديمقراطية وحقوق اإلنسان فوق كل شيء، وذلك كسبيل صحيح لتعاُمل الواليات 
 المتحدة مع حلفائها في الشرق األوسط.
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مثيرًا للقلق بشأن كل ما له عالقة بمكانة إسرائيل في  أظهرت األحداث في غزة بوضوح نهجاً 
الواليات المتحدة. لقد تحولت إسرائيل إلى المشكلة الخارجية األساسية التي تقسم الحزب الديمقراطي، 
وكموضوع خالف مركزي بين المعسكرات في السياسة األميركية، األمر الذي يضر كثيرًا بمكانتها 

 اب، وأحد األرصدة التقليدية المركزية في الواليات المتحدة.كموضوع إجماع يتخطى األحز 
في النهاية أثبت التصعيد في غزة أن قدرة الخطوات العسكرية إلسرائيل على تحقيق إنجازات، وكذلك 
حجم سيطرتها على األحداث، مرتبط بالتوقيت األميركي والوقت الذي تكون اإلدارة األميركية مستعدة 

 ستنفاد أهدافها العسكرية والسياسية.إلعطائه إلسرائيل ال
 موق  "معهد السياسات واالستراتيجية"

 1/6/2021، األيام، رام هللا
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