
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 دعو الفصائل الفلسطينية الجتماع في القاهرة لبحث إنهاء االنقسامي السيسي
 يصدر قرارا بتعيين ثالثة قضاة في المحكمة الدستورية عباس

 دعو شعبنا لرفع مستوى المواجهة مع االحتالل: نفي غزة فصائل المقاومة
 غاضبة من تصويت البحرين والسودان ضدها في األمم المتحدة "إسرائيل"

 عادة إعمار غزةإل "إسرائيل"أعضاء بمجلس الشيوخ األمريكي يطالبون بالضغط على 

ستفضاال شاان  "إساارائيل"نتنياااهو: 
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*** 
 

 واشنطنى لو تسبب ذلك بتوتر مع ستفضل شن هجوم عسكري ضد إيران حت "إسرائيل"نتنياهو:  .1
قال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستفضل شن هجوم عسكري ضد إيران حتى : كفاح زبون - رام هللا

المتحدة، وهو ما أثار مخاوف في إسرائيل من اتخاذ  لو تسبب ذلك بتوتر مع اإلدارة األميركية
 الحكومة.نتنياهو، خطوة ضد إيران، بهدف منع اإلطاحة به من رئاسة 

إن أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاوالت اإليرانية للتزود بأسلحة »وقال نتنياهو: 
نووية، سواء كان األمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خالل استخدام 

 «.غالف نووياألسلحة النووية أم تهديدنا بعشرات آالف الصواريخ التي تدعم ب
بغض النظر إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم ال سنواصل »وأضاف نتنياهو أنه قال لبايدن: 

القيام بكل ما بوسعنا من أجل إحباط تزود إيران بأسلحة نووية... ألن إيران تختلف عن باقي الدول 
 «.رد بالحسبانالتي تمتلك األسلحة النووية ولهذا السبب االحتواء ليس بمثابة خيار وا
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إذا اضطررنا إلى االختيار وآمل أن هذا لن يحدث بين االحتكاك مع صديقتنا الكبيرة »وأردف 
هذه »وأضاف «. الواليات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب

رائيل وعليك يا ديفيد المهمة ملقاة في مقدمة األمر على عاتقكم وعلى القيادة السياسية لدولة إس
)رئيس الموساد الجديد(، فعليكم أن تفعلوا كل شيء، كل شيء، لضمان عدم تزود إيران بأسلحة 

 «.نووية في أي حال من األحوال
 2/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 يصدر قرارا بتعيين ثالثة قضاة في المحكمة الدستورية عباس .2

محمود عباس، الثالثاء، قرارًا بتعيين القضاة فريد عقل،  يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس : رام هللا
وخالد التالحمة، وعبد الناصر أبو سمهدانة، قضاة في المحكمة الدستورية، وذلك استنادا ألحكام 

 وتعديالته. 2006لسنة  3قانون رقم 
 1/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة اإلعمار لن يتّم دون إشراف.. بالضغط على حماس مع عباس اتفقتمصر ": األخبار" .3

أزعج راَم هللا تحّرُك الوسيط المصري للتوّصل إلى اتفاق تهدئة طويل األمد بين : رجب المدهون
ودولة االحتالل، في ظّل تجاهل كامل لدور السلطة. وهو انزعاٌج أسمعه عباس « حماس»حركة 

قبل يومين، خالل زيارة األخير للمنطقة، حيث طلب منه  لوزير المخابرات المصري، عباس كامل،
كذلك، اعترض «. حماس»االنتباه لعدم تجاوز دور رام هللا، ألنه يصّب في مصلحة تقوية موقف 

 عباس على تجاهل المصريين للسلطة في عملية وقف إطالق النار بشكل كامل،

صريون مع عباس على الضغط من مصادر في السلطة، فقد اتفق الم« األخبار»وحسبما علمت 
شرافها، والتذرع بأن ذلك «حماس»على  بالغها أن اإلعمار لن يتّم من دون مسؤولية السلطة وا  ، وا 

 شرط من شروط الواليات المتحدة واألوروبيين والدول العربية. 

 2/6/2021، األخبار، بيروت
 

 رسائل احتجاجتستدعي سفراء أربع دول أوروبية وتسلمهم الفلسطينية الخارجية" " .4
استدعت وكيل وزارة الخارجية أمل جادو شكعة، سفراء كل من النمسا والتشيك وبريطانيا : رام هللا

وبلغاريا، على خلفية التصويت السلبي لبلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في كل من مجلس 
يم توضيحات من وزاراتهم وطالبت سفراء الدول األربع بتقد حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية.
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حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج 
 من وزير الخارجية والمغتربين إلى نظرائه في هذه الدول.

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

 : نقدر الدعم األوروبيعباسمستشار  .5
استقبل المستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، الثالثاء، برام هللا، المبعوث األوروبي : رام هللا

وجرى خالل اللقاء، بحث آخر المستجدات  الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط سفين كوبمانز.
والجهود المبذولة للوصول إلى التهدئة الشاملة في القدس وغزة والضفة، ووقف اعتداءات 

وشدد على وجوب  كما جرى بحث أهمية اإلسراع في إعادة اإلعمار في قطاع غزة. توطنين.المس
العمل على خلق أمل ألبناء الشعب الفلسطيني، من خالل االعتراف بدولة فلسطين، وأن من يريد 

بدوره أكد المبعوث األوروبي مواقف االتحاد األوروبي  الحرية لفلسطين فعليه االعتراف بفلسطين.
عمة لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لبناء الدا 

 مؤسساته والنهوض باقتصاده.
 1/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة الفلسطينية تساوم عائالت معتقلين سياسيين لإلفراج عن أبنائهافلسطين أون الين:  .6

محمد أبو شحمة: ضمن سياسة القمع والمالحقة للمعتقلين السياسيين في سجون أجهزة  غزة/-رام هللا
أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، ذهبت قيادة تلك األجهزة إلى ممارسة االبتزاز لعدد من 
المعتقلين وعائالتهم، عبر مطالبتها بعزل مؤسسات حقوقية ومحامين يرافعون عنهم. وأكد فريق 

من أجل العدالة"، وعدد من أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، أن األجهزة  "محامون
األمنية ساومتهم باإلفراج عنهم مقابل عزل محامي الفريق، ونفي الروايات التي نشرها حول تعرضهم 

 للتعذيب في سجونها.
 2/6/2021فلسطين أون الين، 

   

 رة مدير المخابرات المصريةحماس تنظر بإيجابية لزيا": القدس العربي" .7
تشير تصريحات قادة حماس، وما ُيذكر في المجالس السياسية الخاصة، أن ”: القدس العربي“ -غزة

الحركة راضية عن نتائج زيارة رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، لغزة، وأنها تركت 
ه عالقة بالملفات الفلسطينية التي أثرا إيجابيا يفيد بوجود تحرك مصري جدي وحقيقي، لكل ما ل
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تتوسط فيها القاهرة، سواء ما له عالقة مع االحتالل، أو تلك المرتبطة بملف المصالحة الداخلية مع 
وتشير مصادر مطلعة، أن قيادة حماس تلقت تطمينات بسرعة التحركات العربية والدولية  حركة فتح.

كل كامل، والشروع بعملية إعادة إعمار غزة، كما لمساعدة غزة، ضمن مساعي إزالة قيود الحصار بش
أبلغت قيادة حماس المسؤولين المصريين جهوزيتها للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول صفقة 

” وساطة حقيقية“كما ُنقل خالل الزيارة لحماس، موافقة إسرائيلية حول شروع القاهرة في  األسرى.
، تطلق بموجبها حماس سراح الجنود اإلسرائيليين باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة

 األسرى لديها، مقابل أن تطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.
 1/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 حالة انعقاد دائم ومصر سترسل دعوات إلجراء حوار وطنيب فتح العالول: مركزية .8

اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إن : رام هللا
كل ما يجري على األرض من اعتداءات االحتالل المتواصلة على شعبنا، واالستيطان، والتصدي 
للمخططات اإلسرائيلية، اضافة الى بحث القضايا الحركية والوضع الداخلي، فضاًل عن الحراك 

ضاف العالول في حديث إلذاعة صوت أو  .السياسي العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية
فلسطين، الثالثاء، ان اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش 
مشيرا الى أن هناك تواصال فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوضع الفلسطيني والملف الداخلي، 

ني للفصائل في القاهرة لكن لم يتم تحديد المواعيد مؤكدا ان مصر سترسل دعواتها إلجراء حوار وط
 حتى اآلن.

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

 القسام تدعو للتبرع لصالح المقاومة الفلسطينية .9
دعت كتائب القسام للتبرع لصالح المقاومة الفلسطينية من خالل عملة البتكوين الرقمية. وقالت 

غريدة لها: "َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اَّللِه َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن" الكتائب في ت
. [ وأضافت: "احجز لنفسك سهمًا في دعم المقاومة من خالل رابط التبرع بعملة البتكوين"41]التوبة:

   .ونشرت الكتائب رابطا للتبرع

 1/6/2021، الين فلسطين أون
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 : ندعو شعبنا لرفع مستوى المواجهة مع االحتاللفي غزة فصائل المقاومة .10
دعت فصائل المقاومة في قطاع غزة جماهير شعبنا لرفع مستوى المواجهة مع  الرأي: –غزة 

االحتالل اإلسرائيلي وتصعيد المقاومة على كافة نقاط التماس في الضفة الغربية ردًا على جرائمه 
جاء ذلك عقب االجتماع الدوري للفصائل اليوم الثالثاء، لمناقشة  متكررة ومؤامرة سرقة األرض.ال

 آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية في أعقاب العدوان األخير ووقف إطالق النار.
ساب وحذرت الفصائل االحتالل من مغبة االقدام على محاوالت بائسة لرسم انجازات وهمية على ح

شعبنا ومقاومتنا ومقدساتنا، مؤكدة أن مجاهديها األبطال ما زالت أيديهم على الزناد وراجماتهم على 
وأكدت على ضرورة وقف كل االستفزازات من قبل  أهبة االستعداد للدفاع عن شعبنا وحمايته.

عمار ورفع االحتالل في القدس وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان على شعبنا واإلسراع في إعادة اإل
 الحصار عن قطاع غزة.

 1/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يعتقل القيادي في حماس جمال الطويل .11
اعتقلت قوة "إسرائيلية" خاصة القيادي في حركة "حماس" ومرشح قائمة القدس موعدنا جمال : رام هللا

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة من  ة.الطويل من منزله في حي أم الشرايط بالبيرة وسط الضف
وكانت قوات االحتالل اقتحمت عدة مرات  جنود االحتالل اقتحمت منزل الشيخ الطويل واعتقلته.

 منزل الطويل بحي أم الشرايط واعتقلت نجله يحيى، بعد تفتيش منزله واقتادته إلى جهة مجهولة.
 1/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تدعو لتوسيع المشاركة في المقاومة ضد االحتالل والمستوطنينبرام هللا طينية القوى الفلس .12

رام هللا: أكدت قيادة القوى الوطنية واإلسالمية، على أهمية توسيع المشاركة في إطار المقاومة 
وشددت  الشعبية في كل مناطق التماس واالستيطان والحواجز العسكرية ضد االحتالل والمستوطنين.

ية العمل على تأمين أوسع مشاركة لمناسبة حلول ذكرى عدوان الخامس من حزيران على أهم
الوحدة والمقاومة رفضا “واحتالل األراضي الفلسطينية، ودعت ألن تكون هذه الفعاليات في إطار 

لالحتالل واألبرتهايد واالستيطان، من أجل الحرية واالستقالل ونيل باقي حقوق شعبنا الثابتة 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة  والتاريخية والمتمثلة بحق عودة الالجئين وحق تقرير المصير وا 

 ”.السيادة وعاصمتها القدس
 1/6/2021، القدس العربي، لندن
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 ؟توجيه نتنياهو ضربة إليرانمن  تضارب األنباء حول حقيقة زيارة غانتس لواشنطن: مخاوف أمريكية .13
اإلخباري اإلسرائيلي، الثالثاء، إن واشنطن استدعت وزير الدفاع ” والال“: قال موقع وكاالت - القدس

اإلسرائيلي بيني غانتس، وسط مخاوف من مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضرب إيران، 
ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة اإلسرائيلية على هذا  لمنع اإلطاحة به من رئاسة الحكومة.

ذاعة الجيش اإلسرائيلي في خبر ثاٍن، إن الهدف من التقرير، في الوقت  الذي قال فيه الموقع ذاته، وا 
 ”.بحث تطوير منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ“الزيارة هو 

بحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن السبب الرئيسي لرحلة “ولكن إذاعة الجيش اإلسرائيلي قالت 
، في إشارة ”جديد مخزون القبة الحديدية بعد عملية حارس األسوارغانتس إلى الواليات المتحدة هي ت

” والال“ومن جهته، قال المراسل السياسي في موقع  إلى الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة.
زيارة غانتس إلى واشنطن، التي كما فهمت ستأتي “اإلخباري باراك رافيد في تغريدة على تويتر 

 ”.مساعدة في استكمال عمليات القبة الحديدية ومخزونات الذخيرةبمبادرة منه، ستركز على ال
هذا هو الهدف الرئيسي. القضية اإليرانية دائما ما تثار في األحاديث، ولكن من “وأضاف رافيد 

 ”.المعلومات التي لدي، ليس هذا سبب الرحلة
 1/6/2021القدس العربي، لندن، 

 
 امجها النووي تحت غطاء حماية دوليةرئيس الموساد الجديد: إيران تعمل على برن .14

قال رئيس جهاز "الموساد" الجديد، دافيد برنياع، يوم الثالثاء، إن "إيران تعمل، حتى : محمود مجادلة
في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء من الحماية الدولية وتحت رعاية 

لمية مع إيران، وتسعى الواليات المتحدة إلى العودة إليها بعد االتفاقية" النووية التي أبرمتها القوى العا
جاء ذلك خالل مراسم تولي برنياع مهام منصبه  .2018انسحاب اإلدارة األميركية السابقة منها عام 

الجديد، خلفا ليوسي كوهين، في ما بدا أنه تطابق مع رؤية رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
االتفاق النووي مع إيران، حتى لو دفعه ذلك إلى "االحتكاك" مع إدارة الرئيس  نتنياهو، حول معارضة
  األميركي، جو بايدن.

 1/6/2021، 48عرب 
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 : وجهنا ضربات قوية في قلب إيرانيوسي كوهين .15
المنتهية واليته، يوسي كوهين، ” الموساد“األناضول: قال رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلي  - القدس
 تمكنت من توجيه ضربات قوية للمشروع النووي اإليراني.” بيبتل أ“إن 

لقد اخترقنا قلب العدو اإليراني، لقد “وقال كوهين، الذي أنهى مساء أمس اإلثنين مهام منصبه: 
 ”.عملنا بال كلل لجمع وكشف أحلك أسراره، وتمكّنا من تقويض ثقته بنفسه وغطرسته

 1/6/2021القدس العربي، لندن، 
 

 منية إسرائيلية: ال توجد فرصة للموافقة على مطالب السنوار إلتمام صفقة التبادلمصادر أ .16
قالت مصادر أمنية إسرائيلية، يوم الثالثاء، إنه ال توجد أي  :دوت كوم” القدس”ترجمة خاصة بـ

فرصة لموافقة الحكومة في تل أبيب على مطلب يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة، والذي أطلقه 
أسيًرا فلسطينًيا مقابل األسرى والمفقودين اإلسرائيليين لدى  1111ريد من خالله اإلفراج عن أمس وي
إن السنوار يريد إقناع نفسه بأنه قد “العبري عن تلك المصادر قولها، ” واي نت“ونقل موقع  حركته.

 ”.ف مطالبه)العدوان األخير على القطاع(، لذلك يرفع سق” حارس األسوار“حقق انتصاًرا في عملية 
وبحسب الموقع، فإن هناك تصميما إسرائيليا بأنه لن يسمح بإعادة إعمار غزة حتى يتم حل قضية 
األسرى والمفقودين، وأنه مشكوك جًدا إحراز تقدم في هذا الملف خاصًة وأن الحكومة الحالية وكذلك 

 ب به حماس.الحكومة التي قد يتم تشكيلها لن تكون على استعداد لدفع الثمن الذي تطال
 1/6/2021القدس، القدس، 

 
 الجيش يتكتم على تهم موجهة لضابط استخبارات مات في ظروف غامضة": "يديعوت .17

يحاول الجيش اإلسرائيلي التكتم على قضية "خطيرة" لم تتكشف أحداثها بعد، انتهت : محمود مجادلة
ري، قبل نحو أسبوعين، في بوفاة ضابط في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في سجن عسك

ويفرض الجيش اإلسرائيلي على القضية رقابة صارمة تشمل حظر نشر تفاصيلها  ظروف غامضة.
في وسائل اإلعالم. وبعد توجه من الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت( للجهات 

عتقل في أيلول/ سبتمبر وُعلم أن الضابط المذكور ا  المختصة، ٌسمح بالكشف عن تفاصيل محدودة.
ورفضت الرقابة العسكرية اإلفصاح عن التهم "الخطيرة" الموجهة لضابط االستخبارات في  الماضي.

وخالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، أورد "واينت" أن جندًيا إسرائيلًيا توفي  الجيش اإلسرائيلي.
وحينها، زعمت مصادر عسكرية أن  د".في ظروف استثنائية في السجن العسكري الجديد في "بيت لي

الشبهات تشير إلى انتحار "الجندي المذكور"، فيما قال الجيش اإلسرائيلي إنه "تم العثور على 
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حيث تدهورت حالته الصحية  -الجندي في حالة خطيرة في زنزانته لياًل، وتم نقله إلى المستشفى 
ين قضائيين بحظر النشر حول هذه القضية، وأصدر الجيش اإلسرائيلي أمر  وتم اإلعالن عن وفاته".

 كما منعت الرقابة العسكرية الكشف عن تفاصيل القضية.
وبعد وفاة الضابط، أسقطت النيابة العسكرية الئحة االتهام ضده وُخفِّف حظر النشر بدرجة قليلة، 

 ر.غير أن التفاصيل حول ظروف وفاته والتهم التي أدت إلى اعتقاله ظّلت تحت طائلة الحظ
 1/6/2021، 48عرب 

 
 جنرال إسرائيلي: سالح الجو فشل في تحقيق أهدافه بغزة .18

قال جنرال إسرائيلي: إّن "القصف الجوي في غزة، يصعب عليه تحقيق نصر واضح في : غزة
الحرب، رغم أنه يحقق نتائج متساوية إذا أدى ذلك إلى خسارة وأضرار ودفع ثمن كبير"، مضيفا: أن 

الجوي بحرب غزة، يتطلب اإلجابة عن سؤال استراتيجي كبير: هل من الممكن  "ما تكرر في القصف
وأشار ليبران المسؤول الكبير السابق في  بالقصف الجوي وحده تحقيق األهداف الرئيسية للحملة".

في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه؛ "في حرب غزة األخيرة  أمان، -جهاز االستخبارات العسكرية
ات الجوية في قطاع غزة هي الوسيلة المركزة الرئيسية للقتال، حيث أسقط سالح الجو جاءت الضرب

يوًما  11هدف لحماس والجهاد اإلسالمي، خالل  1500اإلسرائيلي مئات األطنان من الذخائر على 
من القتال في منطقة محدودة نسبًيا، ورغم ما أسفرت عن هذه التفجيرات، فإنها مع بطاريات القبة 

ولفت إلى أن "الخطوة األولى التي  يدية فشلت في منع جملة من الخطوات األساسية الالزمة".الحد
صاروخ وقذيفة، ودفع المنظمات المسلحة في  4300فشل سالح الجو في تحقيقها هي منع إطالق 

غزة إلى طلب وقف إطالق النار، وبالتالي فإن االستنتاج هو أن الضربات الجوية وحدها يصعب 
حقيق هذه األهداف، وقد ال تكون الضربات الجوية كافية لمهاجمة المنظمات المسلحة، معها ت

 والتسبب في خنق استراتيجي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حاسمة".
 1/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رفض طعن قانوني من نتنياهو في مسعى خصمه لرئاسة الوزراء .19

ئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الثالثاء طعنا في رويترز: قدم حزب ر  - القدس المحتلة
قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة حكومة جديدة، غير أن هذه المحاولة األخيرة إلطالة 

 أمد بقاء نتنياهو في السلطة باءت بالفشل إذ رفضها الرئيس ريئوفين ريفلين.
 1/6/2021القدس العربي، لندن، 
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 2020مليار دوالر في  8.3باعت أسلحة بقيمة  "ئيلإسراتقرير: " .20
، إن حجم عقود تصدير إسرائيل للسالح الثالثاء قالت وزارة األمن اإلسرائيلية، يوم: محمود مجادلة

في عدد االتفاقيات الموقعة مقارنة بالعام  %15مليار دوالر بزيادة بنسبة  8.3بلغ  2020في عام 
 %30درات األسلحة كانت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن صا %44وأضافت أن  الذي سبقه.
 ألميركا الالتينية. %2ألفريقيا، و %4ألميركا الشمالية، و %20ألوروبا، و

 ولم يتضمن بيان وزارة األمن اإلسرائيلية أسماء الدول في كل منطقة.
؛ %16 -لكترونية وجاء في البيان أن الصادرات توزعت على النحو التالي: "الرادارات والحرب اإل

لكترونيات الطيران %16 –الذخيرة واألسلحة  ؛ المراقبة واإللكترونيات %13 –؛ الطائرات المأهولة وا 
؛ أنظمة %8 -؛ محطات األسلحة وقاذفات %10 –؛ الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 13% –

ومات واألنظمة ؛ أنظمة االستخبارات والمعل%6 –؛ أنظمة الطائرات بدون طيار %8 –االتصاالت 
 ".%2 –، الخدمات وغيرها %3 –؛ المركبات وناقالت الجنود المدرعة %5 –اإللكترونية 

 1/6/2021، 48عرب 
 

 التحريض يتصاعد ومستوى التهديد يرتفع بشكل كبيرمسؤول سابق في الشاباك:  .21
قاتل رئيس حذر المحقق السابق في الشاباك، ْدفير كاريف، الذي كان أول من حقق مع يغآل عمير، 

الحكومة األسبق، يتسحاق رابين، من أن "التحريض يتصاعد، ومستوى التهديد يرتفع بشكل كبير" 
، اليوم، إن ثمة شبه كبير بين أقوال FM103وقال كاريف إلذاعة  على بينيت وشاكيد وساعر.

بلة باتجاه منفذي اغتياالت على خلفية أيديولوجية، وقارن بين عمير ويونا أبروشمي، الذي ألقى قن
 ، أدت إلى مقتل الناشط في حركة "سالم اآلن"، إميل غرينتسفايغ.1983تظاهرة ليساريين، عام 

صحيح أنني ’وأضاف كاريف أن "عمير وأبروشمي قاال الشيء نفسه خالل التحقيق. عمير قال 
معسكره. وهذا هو الدعم الذي شعر به من ’. قتلت رابين، لكن شعب إسرائيل كله كان يقف وراء ذلك

’. ألقيت القنبلة، لكن من أخرج الصمام هو المعسكر الذي أرسلني’وقال يونا أبروشمي األمر نفسه: 
أحببت )مناحيم( بيغن وكنت مستعدا أن أقتل من أجله، ’لقد شعر أنه رسول الجمهور. وقال إنه 

لحة الزعيم. لقد وصل إلى وضع هو مستعد فيه أن يقتل من أجل مص’. واليوم أنا أحب بيبي أكثر
 وعندما يوجد احتمال كهذا، علينا أن نخفض مستوى ألسنة اللهيب".

 1/6/2021، 48عرب 
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 أوحانا: دعوة مسلحين يهود للقدوم إلى اللد "شرعية" .22
زعم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، أمير أوحانا، أن دعوة عضو بلدية اللد عن حزب : بالل ضاهر

 نغفلد، ليهود مسلحين بالقدوم إلى المدينة هي دعوة "شرعية"."البيت اليهودي"، عاميحاي لي
واعتبر أوحانا، في رده على رسالة بعثها إليه النائب من القائمة المشتركة، عوفر كسيف، أمس 
اإلثنين، أنه "ال أوافق على أن هذا تحريض. ودعوة المواطنين للدفاع أمام مهاجميهم، بما في ذلك 

خيص قانوني، هي دعوة شرعية". وأضاف أنه "كانت هناك فترات كان بواسطة سالح يحملونه بتر 
 اليهود فيها يفتقدون الدرع والسيف، والحمد هلل أن هذه الفترة لم تعد موجودة".

ودعا لينغفلد، يوم الجمعة الماضي، اليهود المسلحين إلى الحضور إلى اللد بزعم حماية السكان. 
اجة حارقة، "إنني ال أعتمد على الشرطة اإلسرائيلية بأن تنجح وقال خالل زيارة لبيت ألقيت عليه زج

في حمايتنا، وندعو عشية السبت أشخاصا مسلحين، مثلما جرى في عيد البواكير، إلى المجيء 
والدفاع عن أنفسنا". وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الثالثاء، أن رئيس بلدية اللد، 

 إلى جانب لينغفلد، وحذر من أن يأخذ مواطنون القانون إلى أيديهم. يائير رافيفو، كان يقف
 1/6/2021، 48عرب 

 
 إشعال القدس وقتل مواطنين عرب.. لمنع تشكيل "حكومة التغيير"نتنياهو  سيناريوهات": هآرتس" .23

"لم نفتالي بينيت، و في إطار محاوالته لمنع تشكيل "حكومة التغيير"، برئاسة يائير لبيد : بالل ضاهر
يظهر نتنياهو في حالة طبيعية منذ فترة. وكشف خطابه األخير تدهورا آخر: المزيد من التوتر 
واألكاذيب وادعاءات ليست موضوعية"، وفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس 

ة، واستبعد هرئيل إقدام نتنياهو على استفزاز في إيران، لبنان أو قطاع غز  هرئيل، اليوم الثالثاء.
بادعاء أن "رؤساء أذرع األمن واثقون بالشكل الكافي بأنفسهم وبترجيحهم لرأيهم على ما يبدو كي 
ُيحبطوا خطوات عديمة المسؤولية، إذا حاول أحد تنفيذها. والحساسية الحالية إنما تعزز الحاجة 

 وحسب لحراس عتبة مستقلين وأقوياء في مناصبهم".
القيام باستفزاز كهذا ضد حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة،  وأشار هرئيل إلى أن نتنياهو حاول

. ومنع الجيش اإلسرائيلي والمستشار 2019عشية جولة االنتخابات الثانية في أيلول/سبتمبر العام 
القضائي للحكومة ذلك، لكن بعد شهرين من االنتخابات تم تنفيذ الهجوم ضد الجهاد واغتيل القيادي 

 بهاء أبو العطا، وتال ذلك تصعيد عسكري ليومين. العسكري في الحركة،
"جولة العنف األخيرة مع الفلسطينيين، التي  وأضاف هرئيل أنه "بقيت القدس" لتنفيذ استفزازات فيها.

في نهايتها العملية العسكرية في غزة وفي منتصفها المواجهات الشديدة بين اليهود والعرب داخل 
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قد أشعلت خطوات غير مدروسة من جانب الشرطة، في باب الخط األخضر، بدأت في القدس. ف
العامود والمسجد األقصى معارضة فلسطينية، وقادت الحقا إلى قرار قيادة حماس باالنضمام 

طالق القذائف الصاروخية باتجاه منطقة القدس". وتابع أن "نتنياهو أرخى الحبل للشرطة في القدس  وا 
أن تتكرر، من خالل قناة التواصل بين نتنياهو ووزير األمن  في بداية األحداث. وهذه مناورة يمكن

 الداخلي الوفّي له والمفتش العام للشرطة وقائد الشرطة في منطقة القدس".
ورأى هرئيل أن "ثمة سيناريوهين ينبغي االلتفات إليهما في الفترة القريبة. األول يتعلق بحراسة قادة 

التغيير. والثاني، أعمال إرهابية محتملة ينفذها يهود ضد أحزاب اليمين الذين انضموا إلى حكومة 
 عرب، على خلفية الوضع المتوتر في المدن المختلطة".

 1/6/2021، 48عرب 
 

 : اليهود الحريديم متخوفون من تشكيلة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة"يديعوت" .24
)الحريدية( عن مخاوفها من  أعربت محافل في أوساط األحزاب الدينية اليهودية المتشددة: الناصرة

تشكيلة حكومة التغيير اإلسرائيلية الجديدة، والتي يتوقع اإلعالن عن تشكيلها خالل الساعات القليلة 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة يوم الثالثاء: إن األحزاب الدينية  القادمة.

يمينا "اليمين" نفتالي بينيت لالنسحاب  المتشددة تمارس ضغوط "اللحظة األخيرة" على رئيس حزب
 من حكومة التغيير التي تضم أحزابا من الوسط واليمين واليسار ومنع تشكيلها.

 1/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو يدرس إجراء انتخابات داخلية لحزبه": يديعوت" .25
يدرس ” الليكود“ين نتنياهو زعيم العبرية، يوم الثالثاء، أن بنيام” يديعوت أحرونوت“ذكرت صحيفة 

إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية وسريعة داخل حزبه، بهدف االستمرار في قيادته، إلضعاف من 
وقال نتنياهو في محادثات  يحاول أن يخلفه، وبسبب االنتقادات أيًضا الموجهة إليه من الداخل.

  المعارضة بالكنيست.حتى لو كان حزبه في ” الليكود“مغلقة، إنه سيواصل قيادة 
 1/6/2021القدس، القدس، 

 
 ستظل كما هي حتى بعد ذهاب نتنياهو  "إسرائيل": سياسات "وول ستريت جورنال" .26

( إن إسرائيل قد تحصل على حكومة Wall Street Journalتقول صحيفة وول ستريت جورنال )ً 
حكومة ستتحدى التصنيف وفي جديدة، لكنها لن تشهد انعطافا نحو اليسار، وتقول أيضا إن هذه ال
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الغالب سيقودها رئيس وزراء متدين قومي يدعمه صانع صفقة وسطي بدعم من األحزاب العربية 
على الحكومة الجديدة المرجح أن تحافظ وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أنه من  واليسارية.

  السياسي واألمني اليميني. االتجاه
 1/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 

 وحدة استيطانية جديدة في "بيت إيل" 350وزراء نتنياهو يحتفلون با .27
شارك وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، يوم الثالثاء، في احتفال نظم في مستوطنة : محمود مجادلة

وحدة  350"بيت إيل" قرب مدينة رام هللا في الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة المصادقة على بناء 
 ة في المستوطنة.استيطانية جديد

وشارك بحفل وضع حجر األساس للوحدات االستيطانية كل من رئيس الكنيست، ياريف ليفين، 
ووزير األمن الداخلي، أمير أوحانا، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، ووزير التعليم، يوآف غاالنت، 

 ووزير التعاون اإلقليمي، أوفير أكونيس، وأعضاء كنيست من األحزاب اليمينية.
اليمينية اإلسرائيلية إلى أن اإلدارة المدنية في المناطق المحتلة التابعة لوزارة األمن  20وأشارت القناة 

اإلسرائيلية، كانت قد صادقت مؤخرا على إقامة هذه الوحدات االستيطانية. علما بأن حكومة نتنياهو، 
 العام الماضي.كانت قد أعلنت المصادقة على بناء هذه الوحدات االستيطانية نهاية 

 1/6/2021، 48عرب 
 

 الغتيال السنوار وتدعووالدة جولدن توجه انتقادات شديدة لقيادة الجيش اإلسرائيلي  .28
انتقدت ليئا جولدن، والدة الضابط األسير بغزة هدار جولدن، صباح يوم الثالثاء، : القدس المحتلة

رئيس األركان أفيف كوخافي الذي قيادة الجيش اإلسرائيلي وعلى رأسها وزير الجيش بني غانتس و 
جولدن أن ما يحدث هو عار كبير ألن القيادة  تووصف وعدها مرارا وتكرارا بالعمل على إعادته. 

السياسية والعسكرية لم تطلع العائلة على تفاصيل المفاوضات مع غزة، واضطرارها للزج بأنفسهم 
خارجية غابي أشكنازي قبيل سفره إلى للحصول على معلومات. وذكرت جولدن أنها اجتمعت بوزير ال

مصر، لكنها أشارت أنها لم تحصل على معلومات حول تلك الزيارة. ودعت والدة جولدن إلى تصفية 
قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار بعد استعداده للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة، عادة أنه 

لقاء اليهود إلى   البحر، على حد وصفها.المسؤول عن قتل ابنها، ويريد القدس وا 
 1/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عكرمة صبري: "سيف القدس" ألجمت االحتالل عن المضي بمخططاته في المدينة .29
غزة/ فاطمة الزهراء العويني: أكد خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري أن -القدس المحتلة

المضي قدًما في مخططاته ضد المدينة  معركة "سيف القدس" ألجمت االحتالل اإلسرائيلي عن
المحتلة والمسجد األقصى، الفًتا إلى أنها وحهدت الشعب الفلسطيني كاماًل ومشاعر المسلمين في 
العالم. وقال صبري في حديث لصحيفة "فلسطين": إن المعركة وجهت البوصلة نحو القدس، وأصبح 

 هناك اهتمام دولي بالمدينة. 
 1/6/2021، فلسطين أون الين

 
 آالف حاوية بضائع لغزة 3الخضري: االحتالل يمنع إدخال أكثر من  .30

قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، الثالثاء، إن : غزة
آالف حاوية بضائع ومستلزمات حياتية إلى القطاع من  3االحتالل اإلسرائيلي يمنع إدخال أكثر من 

ولفت الخضري في  سالم الذي يغلقه لليوم الحادي والعشرين على التوالي.خالل معبر كرم أبو 
تصريح صحفي له، إلى أن االحتالل يمنع أيًضا إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد 
الكهرباء، ويمنع دخول السلع والبضائع ما يفاقم وُيعقد الحالة اإلنسانية المنهكة بفعل الحصار 

 على غزة. والدمار وآثار العدوان
 1/6/2021، القدس، القدس

 
 مسيرة للمستوطنين في سلوان واعتقاالت وتجريف أراض .31

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم : محافظات
وممتلكاتهم، فاعتقلت عددا من المواطنين من مختلف محافظات الضفة، وجرفت أراضي في الخليل 

ونظموا مسيرة استفزازية في سلوان،  األقصى،ابلس، فيما واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد ون
 وأحرقوا محاصيل زراعية جنوب الخليل.

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

 األسير خضر عدنان ُيعلن إضرابه عن الطعام رفًضا العتقاله التعسفي .32
عاما( من جنين، إضرابه عن الطعام رفًضا العتقاله  43الشيخ خضر عدنان ) أعلن األسير: رام هللا

أيار/ مايو المنصرم.  30التعسفي في سجون االحتالل اإلسرائيلّي، وذلك منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 
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وأوضح نادي األسير، في بيان، أن محكمة االحتالل العسكرية في "سالم" مددت اعتقاله حّتى السابع 
 ران/ يونيو الجاري.من حزي

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

 48حملة اعتقاالت إسرائيلية واسعة بالضفة والقدس وأراضي الا  .33
 50شنت قوات االحتالل، فجر الثالثاء، حملة اعتقاالت واسعة، طالت أكثر من : رام هللا/ الناصرة

يشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية مواطنا فلسطينيا، عقب دهم منازلهم وتفت
 .48والقدس واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 1/6/2021، قدس برس
 

 .. االحتالل اإلسرائيلي يهدم قرية "العراقيب" الفلسطينية 188للمرة الا  .34
في النقب المحتل  هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، قرية "العراقيب": النقب المحتل

وأقدمت قوات االحتالل ووحدة "يوآف" التابعة  على التوالي. 188)جنوبي فلسطين المحتلة(، للمرة الـ 
"العراقيب" وشرعت بهدم خيام  ودهمت قريةلما تسمى "سلطة تطوير النقب" الحكومية ترافقها آليات 

التي تهدم فيها سلطات االحتالل، خيام وهذه هي المرة السابعة  ومنازل المواطنين الفلسطينيين فيها.
منذ بدء عمليات الهدم، لكن  188، والمرة الـ 2021أهالي "العراقيب" المتواضعة خالل العام الجاري 

 األهالي يعيدون نصبها كل مرة.
 1/6/2021، قدس برس

 
 أيار/مايو الماضي شهد أعلى نسبة انتهاكات إسرائيلية بحق اإلعالمشهر : تقرير .35

كشفت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها الشهري، النقاب عن أن شهر أيار/مايو الماضي : رام هللا
شهد أعلى نسبة انتهاكات إسرائيلية بحق الحريات اإلعالمية منذ بداية العام الحالي، بعد أن أوغل 

 حالة. 255االحتالل في استهداف الصحفيين في األراضي المحتلة لتصل انتهاكاته إلى 
 1/6/2021، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
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 دعو الفصائل الفلسطينية الجتماع في القاهرة لبحث إنهاء االنقسامي السيسي .36
وجهت الحكومة المصرية، أمس، الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية : محمد نبيل حلمي-القاهرة

 «.ء االنقساماالتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخطوات إنها»لالجتماع في القاهرة؛ بهدف 
وقالت مصادر رسمية، إنه تمت دعوة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية لالجتماع األسبوع المقبل 

 في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
، «إكسترا نيوز»ئية وصرح السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، خالل مداخلة هاتفية مع فضا

بأن مصر، ستستأنف اجتماعات الفصائل الفلسطينية خالل األيام المقبلة، وسيكون هناك اجتماع 
 لألمناء العامين بالفصائل كافة عبر الفيديو من أجل وضع الترتيبات النهائية.

 2/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ائيليةالقاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ا إسر  .37
بين « جادة وعاجلة»عززت القاهرة مساعيها الرامية إلطالق مفاوضات : محمد نبيل حلمي-القاهرة

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وسّرعت من الحشد الدولي الداعم المسار نفسه عبر مشاورات مع وزراء 
المسار  وجود أفق سياسي يسمح باستئناف»خارجية األردن وكندا وماليزيا، تطرقت لمناقشة 

التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصواًل إلى إقامة 
 «.عاصمتها القدس الشرقية 1967الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو )حزيران( 

 2/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الكويت تجدد دعمها إقامة دولة فلسطينية .38

ويت: أكد أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمس، موقف دولة الكويت الثابت الك
خالل لقائه أمس في قصر بيان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد ذلك و ، والمساند للقضية الفلسطينية

جّدد التأكيد وقالت وكالة األنباء الكويتية، إن أمير البالد، . إبراهيم أشتية الذي يقوم بزيارة للكويت
على أن القضية الفلسطينية كانت وال تزال قضية دولة الكويت األولى وذات مكانة مركزية في عالمنا 

 العربي واإلسالمي، متمنيًا للشعب الفلسطيني األمن والسالم. 

مرزوق الغانم، الذي شدد خالل اللقاء، « البرلمان»، رئيس مجلس األمة الكويتي اشتيةكما التقى 
ن الموقف البرلماني الشعبي تجاه القضية الفلسطينية، امتداد لموقف الكويت الرسمي المبدئي أ»على 

 «. من القضية
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من جانبه أثنى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني على مواقف دولة الكويت الرسمية والشعبية من 
 قضية الشعب الفلسطيني، مثمنًا الدعم الكويتي تاريخيًا للقضية الفلسطينية.

 2/6/2021، رق األوسط، لندنالش
 

 غاضبة من تصويت البحرين والسودان ضدها في األمم المتحدة "إسرائيل" .39
أعربت حكومة االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين عن استيائها من دعم البحرين والسودان قرار 

ائيلي في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الجيش اإلسر 
وأوضحت الخارجية اإلسرائيلية للمنامة والخرطوم أنه كان من المتوقع أن تصوتا بخالف  قطاع غزة.

ذلك، وأن إسرائيل غير راضية عن طريقة تصويتهما، التي ال تسهم في تعزيز السالم في المنطقة، 
 بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

 1/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تدّمر نقطة مراقبة للجيش السوري في الجوالن "إسرائيل" .40
دّمر الجيش اإلسرائيلي )الثالثاء( نقطة مراقبة تابعة للجيش السوري في هضبة الجوالن  تل أبيب:

وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسم  المحتلة، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، وفق متحّدث عسكري.
دّمر نقطة المراقبة األمامية للجيش السوري »بالعربية أفيخاي أدرعي أّن الجيش الجيش اإلسرائيلي 

وأعلن أدرعي أن القوات  «.والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غرب خط ألفا وسط هضبة الجوالن
ولم ترد على «. باقتحام نقطة المراقبة السورية وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية»اإلسرائيلية قامت 

 أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.الفور 
 1/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"اإلمارات توقع اتفاقا ضريبيا مع  .41

تل أبيب: وقعت إسرائيل، اإلثنين، اتفاقا ضريبيا مع اإلمارات يهدف لتعزيز الروابط االقتصادية بين 
وكتب  أعلن وزير المالية اإلسرائيلي.الجانبين فيما يسعيان لمزيد من تطبيع العالقات بينهما، على ما 

 ”.هذا اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط االقتصادية بين البلدين“الوزير يسرائيل كاتس في تغريدة 
 ”.سيوفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق“وقال إّن االتفاق 

 31/5/2021، القدس العربي، لندن
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 تأجير شققهم لممثل االحتالل اإلسرائيلي بالرباطتقرير: المغاربة يرفضون  .42
كشف موقع إخباري مغربي، عن رفض سكان مجمعات بالعاصمة المغربية الرباط، تأجير : الرباط

وأشار موقع "الصحيفة" المحلي، في تقرير  شققهم لممثل االحتالل اإلسرائيلي بالمغرب ديفيد جوفرين.
له، أنه "يبدو أن سكان العاصمة الرباط استفادوا من تجربة فيلم "السفارة في العمارة"، الذي من 
المحتمل أن يكون مدير مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط، ديفيد جوفرين، قد شاهده بدوره بحكم 

حيث قرروا من البداية رفض استضافته في مجمعاتهم  أنه كان سفيرا في مصر قبل قدومه للمغرب،
وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادر  السكنية، ما أجبره على اإلقامة في فندق".

مقربة من الشأن الدبلوماسي، فإن "غوفرين ال زال يقيم في فندق فخم وشديد الحراسة بالعاصمة 
 ".2021اير ين 26الرباط منذ حلوله بالمغرب بتاريخ 

 31/5/2021، برسقدس 
 

 سياح إسرائيليون في سقطرى اليمنية بتأشيرات إماراتية .43
ظهرت تقارير، خالل الشهرين الماضيين، تشير إلى توافد سياح إسرائيليين على ”: القدس العربي“

جزيرة سقطرى اليمنية من خالل تأشيرات تمنحها أبوظبي، دون الحصول على إذن من الحكومة 
وتداول نشطاء وحسابات على مواقع التواصل االجتماعي صورا لسياح قالوا إن معظمهم  ة.اليمني

 إسرائيليون كانوا برفقة ضباط أمن إماراتيين في الجزيرة الواقعة جنوب شرقي اليمن.
 1/6/2021، ، لندنالعربيالقدس 

 
 غزة  عادة إعمارإل "إسرائيل"أعضاء بمجلس الشيوخ األمريكي يطالبون بالضغط على  .44

من األعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ  17( اإلخباري بأن Axiosأفاد موقع أكسيوس ) :وكاالت
األميركي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن لحثه على الضغط على إسرائيل للسماح 

 بدخول المواد الالزمة إلعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة.
لموقعون أيضا إلى إعادة التمويل األميركي للجهود اإلنسانية في غزة إلى مستويات ما قبل ودعا ا

 الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
كما حثوا اإلدارة على تعيين سفير إلى إسرائيل وقنصل عام في القدس للتنسيق مع الفلسطينيين 

 ورئيس لبعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية.
 2/6/2021، زيرة نت، الدوحةالج
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 مسؤول أمريكي: "إسرائيل" ستطلب من واشنطن مساعدات عسكرية طارئة بقيمة مليار دوالر .45

محمود مجادلة: تعتزم الحكومة اإلسرائيلية طلب "مساعدات مالية طارئة" بقيمة مليار دوالر، من 
رائيلي في أعقاب الحرب إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، لتعزيز مخزون ذخيرة الجيش اإلس

 األخيرة على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي، اليوم الثالثاء.
جاء ذلك بحسب ما صّرح السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يزور إسرائيل، لشبكة "فوكس 

ن يوم غد، نيوز" األميركية. علما بأن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، يتوجه إلى واشنط
 األربعاء، في زيارة يلتقي خاللها وزير الدفاع األميركي ومستشار األمن القومي في البيت األبيض.

وقال غراهام: "يوم الخميس، سيطلب اإلسرائيليون من البنتاغون مليار دوالر كمساعدة لتجديد ذخيرة 
قصارى جهدي في مجلس القبة الحديدية. سيكون ذلك استثماًرا جيًدا للشعب األميركي وسأبذل 

 الشيوخ للتحصيل هذه األموال".
 1/6/2021، 48عرب 

 
 : نريد حاًل سياسيًا لغزة وحكومة منتخبة تتولى اإلعماريصل غزة ممثل االتحاد األوروباي .46

دعا سفين كون فون بورغسدورف، ممثل االتحاد  :دوت كوم” القدس“متابعة خاصة بــ  -غزة
ثاء، إلى إيجاد حل سياسي بشأن الوضع في قطاع غزة منًعا لعودة األوروبي في فلسطين، يوم الثال

النزاع من جديد، وأن تتولى حكومة وحدة وطنية فلسطينية يفضل أن تكون منتخبة ملف اإلعمار 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي  وتدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية.

دول االتحاد األوروبي من أمام برج الجالء المدمر خالل العدوان لبورغسدورف بحضور ممثلين عن 
وأعرب المسؤول األوروبي عن تعاطفه مع العائالت التي فقدت أرواح أبنائها،  اإلسرائيلي األخير.
سيدة، إلى جانب  33طفاًل و 66بالمائة منهم من المدنيين، بينهم  50فلسطينًيا،  250مشيًرا الستشهاد 

 بيرة لمصدر رزقهم الوحيد بفعل تدمير أماكن عملهم.فقدان أعداد ك
وشدد بورغسدورف على ضرورة تثبيت وقف إطالق النار ودعم جهود مصر، وأن يتمتع سكان غزة 
باالستقرار والسالم، وتوفير الملجأ والطعام والشراب لهم، وضمان وصول المساعدات عبر المعابر 

أن االتحاد األوروبي ينخرط حاليًا في تقييم عاجل وبين  التي تتحكم بها إسرائيل وكذلك مصر.
لألضرار التي لحقت بغزة، وأنه يعمل على توفير الخدمات الالزمة بأقصى جهد ممكن لوصولها 

ولفت إلى أن االتحاد األوروبي يريد  مليون يورو. 34للمتضررين من خالل إطالق دعم أولي بمبلغ 
 .ار والسماح لسكان غزة بالتحرك بحريةضمان تنفيذ اإلعمار تزامًنا مع رفع الحص

 1/6/2021، القدس، القدس
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 أو الالعب الجدي والموضوعي "إسرائيلا"ل المصفقبين لعب دور  مخير: بايدن "فايننشال تايمز" .47
من أن تجاهل الواليات ” فايننشال تايمز“إبراهيم درويش: حذرت صحيفة ، ”القدس العربي“ -لندن

ألوسط وعدم عمل شيء لن يؤدي إال إلى زرع بذور دوامة العنف القادمة المتحدة األزمة في الشرق ا
وجاء في افتتاحيتها أن السالم يحتاج لدور أمريكي فاعل. وقالت إن أزمات الشرق األوسط  حتما.

عادة ما تجر اإلدارات األمريكية أحبت أم كرهت. وهو ما حدث لجوزيف بايدن عندما اندلع العنف 
ن إسرائيل وحركة حماس في غزة مما أدى لعاصفة من االضطرابات التي أيار/مايو بي 10في 

 انتشرت إلى داخل البلدات المختلطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
ولكن الصحيفة ترى أن هناك جهودا أخرى يجب عملها، فقد يكون وقف إطالق النار قد انتهى ولكنه 

واليات المتحدة التي تعتبر الحليف الرئيسي إلسرائيل لن ينهي دوامة العنف. وترى الصحيفة أن ال
على أفعالها. ويجب والحالة هذه أن تستخدم نفوذها ” الدولة اليهودية“عليها واجب أخالقي لمحاسبة 

كي توقف سوء معاملة الفلسطينيين، سواء عبر عمليات الطرد من المنازل أو توسيع االستيطان أو 
 الل الذين يعانون منها على يد الجيش والمستوطنين. مضايقة الفلسطينيين تحت االحت

وعلى واشنطن الضغط على السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس لعقد االنتخابات ومنح 
ويجب على بايدن الذي وصف نفسه بالصهيوني  الفلسطينيين الفرصة النتخاب حكومة ممثلة.

لظهور بمظهر المصفق إلسرائيل في نزاع يغلي التعامل مع األزمة. وخيار الواليات المتحدة هو: إما ا
 أو أن تكون العبا جديا موضوعيا.

 1/6/2021، القدس العربي، لندن
  

 ال تساوي كلفتها الباهظة  "إسرائيل": العالقة األمريكية الخاصة مع "فورين بوليسي" .48
يام مقاال ألستاذ أ 3قبل ” فورين بوليسي“إبراهيم درويش: نشر موقع مجلة ، ”القدس العربي“ –لندن 

مع ” العالقة الخاصة“حان الوقت إلنهاء “العالقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن وولت بعنوان 
وقال فيه إن فوائد دعم الواليات المتحدة إلسرائيل لم تعد توازي تكاليفه المرتفعة، مضيفا أن  ،”إسرائيل

دمت المزيد من األدلة على أن واشنطن يجب أن االنتهاكات اإلسرائيلية األخيرة تجاه الفلسطينيين، ق
 توقف الدعم االقتصادي والعسكري والدبلوماسي غير المشروط إلسرائيل.

وأصبح الموضوع الرئيسي في المجلة، حيث أشار في ” تريند“ومنذ ذلك الوقت تحول المقال إلى 
انتهت بالطريقة المعتادة: بوقف بدايته إلى جولة القتال األخيرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين التي 

إلطالق النار خرج الفلسطينيون منه األكثر ضررا بدون حل المشاكل الجوهرية. ولكن الجولة كشفت 
عن ضرورة توقف الدعم العسكري والسياسي واالقتصادي والدبلوماسي األمريكي غير المشروط، 
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اع. وبدال من العالقة الخاصة، تحتاج ففوائد تلك السياسة صفر والتكاليف باهظة وما تزال في ارتف“
سرائيل إلى عالقة طبيعية بينهما  ”.الواليات المتحدة وا 

 1/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 التنافس بين واشنطن وبكين كان حاضرًا في حرب غزةتقرير:  .49
 عّد الدبلوماسي اإلسرائيلي إيال بروفر، النشاط الصيني السياسي في: «الشرق األوسط» - لندن

الصيني السياسي، على حساب  -الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، جزءًا من التنافس األميركي 
إسرائيل. وقال في دراسة أجراها معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب، إن على إسرائيل 

 أن تُبلغ الصين أنها بهذه الطريقة ُتلحق ضررًا بمصالحها في الشرق األوسط. 
في غزة أثناء تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس األمن، « حماس»األزمة بين إسرائيل و واندلعت

مما أتاح لها فرصة لتعزيز مصالحها القومية، ال سيما في سياق إقليم شينغ يانغ )األقلية المسلمة(، 
ى أداء وتصادمها مع سياسة الواليات المتحدة تجاه المسلمين. هذا مع التأكيد على قدرة الصين عل

دور ذي مغزى أكبر في الصراع بالشرق األوسط؛ بما في ذلك استضافة محادثات مباشرة بين 
إسرائيل والفلسطينيين. واستغل المتحدثون باسم وزارة الخارجية الصينية وأكاديميون صينيون، األزمة 

من ِقبل الواليات  في غزة فرصًة لتوجيه أصابع االتهام تجاه ما يرونها سياسة أحادية الجانب ومنحازة
المتحدة التي تواصل دعم إسرائيل وال تساعد حقوق اإلنسان في غزة. وقالت هوا تشونينغ، المتحدثة 

مايو )أيار( الماضي، ردًا على سؤال عن العمل الالزم تجاه  14باسم وزارة الخارجية الصينية، في 
ن الطرفين، ولكن الواليات الصين بصفتها رئيس مجلس األمن، تعمل للتوسط بي»إسرائيل، بأن 

المتحدة وحدها تمنع إصدار بيان، فهي تدعي أنها تحرص على حقوق المسلمين، ولكن عندما 
يصاب عدد كبير من الفلسطينيين المسلمين، فإن الواليات المتحدة تغض الطرف عن معاناتهم 

متحدة، مع بريطانيا وتمنع شجبًا عالميًا. وفي الوقت نفسه تجري الواليات المتحدة في األمم ال
 «.وألمانيا، لقاءات عديمة المعنى بشأن شينغ يانغ بهدف إطالق اتهامات عابثة ضد الصين
 2/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 

 حصدت أرواح نصف مليون إنسان ةفي حصيلة جديدة.. حرب سوري .50
يون شخص مقتل نحو نصف مل -في حصيلة جديدة-قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إنه وثق 

، وذلك بعد آخر حصيلة نشرها المرصد في مارس/آذار 2011منذ بداية االحتجاجات في البالد العام 
سوريا منذ بدء األزمة  438ألفا و 494وذكر أنه وثق مقتل  الماضي بالذكرى العاشرة الندالع الثورة.



 
 
 
 

 

 24 ص             5547 العدد:             6/2/2021 األربعاء التاريخ: 

 

                                    

سان من توثيق ، تمكن المرصد السوري لحقوق اإلن2021ومنذ مطلع عام  .2011في مارس/آذار 
 2012شخصا، وقال مدير المرصد إن غالبية هؤالء قضوا بين نهاية العام  15آالف و 105مقتل 
مدنيين، فارق جزء كبير منهم الحياة جراء التعذيب في معتقالت  103ألفا و 42، وبينهم 2015ونهاية 

قوات النظام ألف مقاتل من  168وضمن إجمالي قتلى الحرب السورية، أكثر من  نظام األسد.
ألف قتيل من  80والمجموعات الموالية لها، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، فضال عن قرابة 

من مجموعات أخرى أبرزها هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة  765ألفا و 27فصائل المعارضة، و
معتقال  567ألفا و 57ووثق المرصد مقتل  عنصرا من تنظيم الدولة اإلسالمية. 628ألفا و 40سابقا( و

ألفًا أيضًا تحت التعذيب وجراء  47في سجون نظام األسد، وال يزال يعمل على توثيق مقتل أكثر من 
ظروف السجون السيئة، في حين ما يزال مصير عشرات اآلالف من المفقودين والمخطوفين لدى 

 أطراف الحرب مجهوال.
 1/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصر تستعيد دورها اإلقليمي.. الرابحون والخاسرون في حرب غزة األخيرةحماس تكسب الحرب و  .51

، أشارت التقديرات اإلسرائيلية إلى أن حركة 2014عقب انتهاء الحرب على غزة عام : محمد العربي
يوما مئات المقاتلين، وثلثي ترسانتها  51المقاومة اإلسالمية "حماس" فقدت إثر المعارك التي دامت 

البالغ عددها آنذاك عشرة آالف صاروخ، باإلضافة إلى جميع أنفاقها تحت الحدود. وألن الصاروخية 
قدرات المقاومة العسكرية فاقت التوقعات خالل تلك المواجهات، وضعت إسرائيل خمسة أهداف 
إستراتيجية تبتغيها من خوض أية حرب قادمة مع حماس. وُيلخِّص هذه األهداف "رون بن يشاي"، 

عسكري اإلسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في قائمة تضم: "وقف إطالق المراسل ال
الصواريخ تماما على إسرائيل، واستهداف قادة الفصائل العسكرية، والقضاء على منصات إطالق 
طالق صواريخ بعيدة المدى، وتقليص قوة حماس السياسية  الصواريخ بطريقة ال تسمح بإنتاج وا 

لسطينية، وأخيرا استكمال تلك المهمات كافة دون المساس بشرعية إسرائيل ونفوذها في الساحة الف
 دوليا".

شخصا معظمهم من غزة؛ ال يبدو أن  257يوما، وُقتل فيها  11في الحرب األخيرة التي استمرت 
، حتى إن تصريحات "نتنياهو" بأن ضربات جيش االستراتيجيةإسرائيل حقهقت أيًّا من أهدافها الخمسة 

الل أعادت "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" سنوات إلى الوراء بدت ضبابية إلى حدٍّ بعيد، االحت
ومشكوكا بها في صفوف اإلسرائيليين أنفسهم. فألول مرة منذ زمن طويل تجد دولة االحتالل 
اإلسرائيلي نفسها في حالة "دفاع" ال "ردع"، كما أن الصواريخ طويلة المدى أثبتت أن المقاومة، 
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األضعف في الحرب، بوسعها استهداف "القدس" و"تل أبيب" وتهديد الشريط الساحلي الذي الطرف 
يضم الكثافة السكانية اإلسرائيلية الكبرى، عالوة على البنية التحتية الحيوية بأكملها. وفي المقابل، 
فإن غزة التي خرجت ُمدمهرة من الحرب، بسبب قصف المباني على رؤوس ساكنيها دون سابق 

ذار، حصدت حكومتها نصرا سياسيا. بيد أن حماس لم تخرج فائزة سياسيا وحدها، ولم تكن إسرائيل إن
 الخاسر الوحيد أيضا، فَمن ُهم الرابحون والخاسرون في تلك المعركة؟

تسبهبت هجمات صواريخ المقاومة الفلسطينية في إغالق مطاَرْي "بن غوريون" في تل أبيب، و"رامون" 
)إيالت(، وتعطهلت السياحة تماما، وُعلِّق العمل في حقل "تمار" للغاز الطبيعي، في أم الرشراش 

وُأصيبت خطوط النفط بين "إيالت" وعسقالن، وُأجبر سكان المستوطنات على دخول المالجئ هربا 
من المصانع والورش عن العمل كليا في  %30من الصواريخ حتى إشعار آخر. وتوقهفت كذلك 

من المدارس والجامعات، وبلغ إجمالي األضرار  %70ودية، وتعطهلت الدراسة في المستوطنات الحد
مليون دوالر(،  165مليون شيكل إسرائيلي ) 540االقتصادية في األيام الثالثة األولى من الحرب نحو 

 مليون دوالر أميركي عن كل يوم واحد من الحرب. 55وهو ما يعادل 

ية غير الرسمية إلى أن خسائر االقتصاد اإلسرائيلي كامال قاربت ُتشير التقديرات االقتصادية األول
من الناتج المحلي  %0.5مليار دوالر(، وهي خسائر تعادل نحو  2.14سبعة مليارات شيكل )

من الناتج  %0.3اإلسرائيلي تكبهدتها إسرائيل خالل أسبوعين فحسب، في حين توقهفت خسائرها عند 
، بحسب ما نشرته صحيفة 2014يوما عام  51لصامد" التي استمرت المحلي خالل عملية "الجرف ا

 "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية نقال عن مصدر في وزارة المالية اإلسرائيلية.
الُمثير أن الحكومة اإلسرائيلية ستتكفهل أيضا بدفع تعويضات عن األضرار التي لحقت بالمدنيين 

حتياط الذين استدعتهم من وظائفهم. وقد كشفت بيانات داخل إسرائيل، إلى جانب رواتب الجنود اال
دعوى قضائية من مدنيين إسرائيليين ضد  5200رسمية أعلنتها مصلحة الضرائب عن تقديم 

مليون دوالر(. وبحسب  67الحكومة، للمطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى ربع مليار شيكل )
 33ت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين إحصاء سلطة الضرائب، بلغت تكلفة األضرار التي لحق

مليون دوالر، بينما بلغت تكلفة العملية العسكرية والقتال لجيش االحتالل خالل األيام األربعة األولى 
 مليون دوالر. 500

يبدو ثمن المواجهة مع حماس باهظ التكلفة بالنظر إلى نتائجه السلبية على المستوى السياسي 
ت لم يكن في صالح إسرائيل بالنظر إلى حالة االقتصاد المتأزم بفعل أزمة والعسكري، واألهم أن الوق

رها بفعل  الديون الداخلية، إلى جانب إرهاق ميزانيتها بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا، وتضرُّ
مليار شيكل  984، ليصل إلى %20اإلغالق. فقد قفز الدهْين العام اإلسرائيلي أثناء عام كورونا بنسبة 
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، بحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة 1948مليار دوالر(، وهو الرقم األعلى في تاريخها منذ  302)
المالية. وبعيدا عن خسائر االقتصاد جرهاء كورونا والحرب معا، فما زال هناك نحو نصف مليون 

بعدم  إسرائيلي يتلّقون إعانات بطالة، وال يمكن للحكومة تعويض العجز عبر الضرائب نظرا لتعهُّدها
 فرض أي ضرائب جديدة بسبب تداعيات الوباء التي أضعفت االقتصاد بالفعل.

، تمكهن نظام الدفاع الجوي اإلسرائيلي محلي الصنع والمعروف اختصارا باسم 2014خالل حرب 
"القبة الحديدية" من تغيير قواعد اللعبة، ووضع حماس ومعها الفصائل الفلسطينية في موقف حرج. 

قاومة أطلقت نحو خمسة آالف صاروخ مستهدفة البلدات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع فرغم أن الم
وصوال إلى تل أبيب، فإن الصواريخ لم ُتحدث أثرا ملموسا يتجاوز دويها المتبوع بصافرات اإلنذار، 

الحرب ولم ُتغيِّر الموازين بين الطرفين. وُتشير البيانات إلى أن الحركة أطلقت خالل أسبوع واحد من 
أكثر من ألف صاروخ دون وقوع قتيل واحد بسبب صالبة "القبة الحديدية"، كما ُسمح  2014في 

للسكان في جميع أنحاء الجنوب باالستمرار في الحياة بشكل طبيعي. ويقول جيش االحتالل 
 .%90اإلسرائيلي إن نسبة نجاح النظام الدفاعي الصاروخي خالل تلك الحرب وصل إلى 

قبة الحديدية" آنذاك الدرع الصاروخي األكثر فاعلية، وبل وسرعان ما أصبحت واحدة من َمثهلت "ال
أكثر المنظومات الدفاعية المطلوبة للشراء عالميا. وقالت شركة "رافائيل"، المصنعة لتلك المنظومة، 

جنوبية، إن العديد من البالد الُمعرهضة لتهديد الصواريخ قصيرة المدى طلبت شراءها؛ مثل كوريا ال
ودول أوروبا الوسطى. وقد كان أحد هؤالء الراغبين في شراء المنظومة، بحسب تكهنات وتسريبات 
سرائيلية على السواء، دول خليجية عدة تسعى لحماية بنيتها التحتية من  نشرتها صحف عربية وا 

 الهجمات اإليرانية المحتملة أو الحوثية القائمة بالفعل.
إسرائيل خطأ بأن أداء صواريخ المقاومة الضعيفة لن يشهد قفزات ُمعتبرة  طوال تلك الفترة، افترضت

في ظل الحصار الخانق. وقد دعم ذلك التصوُّر التقدُّم التكنولوجي المستمر في ترسانة جيش 
االحتالل. بيد أن الحرب األخيرة أثبتت أن ذلك ليس دقيقا، فرغم أن أغلب صواريخ حماس ال تملك 

، وُتطَلق من إطار معدني بسيط، وال يمكنها اصطياد أهدافها بدقة، فإنها استطاعت نظام توجيه معقدا
، وفاقت كذلك التوقعات كافة اإلسرائيلية والعربية على 2014تأدية مهمهة فاقت بها دورها المحدود في 

ي مرحلة السواء. كانت الثغرة األولى التي التقطتها المقاومة في نظام القبة الحديدية هي أنه يصل ف
ما إلى "نقطة التشبع"، ومن ثمه يمكنه اعتراض عدد محدود من الصواريخ بشكل متزامن، فإذا أطلقت 
فصائل المقاومة دفعات ضخمة في مكان واحد، فلن تتمكهن الصواريخ اإلسرائيلية من إثبات كفاءتها 

 المعتادة، وهي ُنقطة قلبت مسار الحرب، وأوقفت الحياة داخل إسرائيل.
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َتمثهل في قصف منطقة واحدة ضيقة  2014المقاومة في حرب  استراتيجيةصور اآلخر الذي شاب الق
بعدد ال محدود من الصواريخ؛ ُبغية إحداث ثغرة في نظام القبة الحديدية، لكن جيش االحتالل فعهل 
نظام إطالق صاروخين لكل صاروخ حتى يضمن اعتراض أكبر عدد ممكن من الصواريخ في تلك 

طقة المحدودة. أما بعد سبع سنوات، وبسبب تطوُّر تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى لدى المن
المقاومة، نجحت المقاومة في توسيع دائرة استهداف إسرائيل جغرافيًّا فشملت وسط وجنوب إسرائيل 

 متدة.كاملة، ولذا بات صعبا على القبة الحديدة أن تحمي األجواء اإلسرائيلية فوق مساحة جغرافية م
تأتي حرب غزة بعد أشهر من توقيع إسرائيل اتفاقات سالم مع اإلمارات والبحرين والمغرب والحكومة 
االنتقالية السودانية، واالنفتاح بقوة على السعودية. وقد سعت تلك األنظمة كافة إلى تعبئة شعوبها 

لم يعد له موقع في  العربية من أجل القبول بتلك الصفقات، على اعتبار أن العداء مع إسرائيل
خريطة الصراعات اإلقليمية المتنوِّعة اآلن، وأنه ال بديل عن السالم لحل الصراع العربي اإلسرائيلي. 
بيد أن اشتعال فتيل األحداث بدءا من حي الشيخ جراح، وما تال ذلك من اعتداءات إسرائيلية صادمة 

مع المقاومة ُمقابل تصدُّر العداء مع  عربيا وعالميا، ثم اندالع الحرب وموجة التعاطف الجارفة
ر  إسرائيل المشهد في مطلع هذا العقد الجديد؛ وضع تلك األنظمة في مأزق أمام شعوبها، وجعلها ُتمرِّ

 بصمت حالة التضامن مع فلسطين.
أثبتت االنتقادات التي طالت تلك الحكومات إثر الحرب أن القضية ال تزال تحتفظ بجذورها العميقة 

تمع العربي. واألهم من ذلك أن العدوان اإلسرائيلي على غزة في أسبوعين فقط أطاح بسمعة في المج
إسرائيل التي ُبذلت جهود حثيثة على مدار سنوات لتلميع صورتها ومن ثمه تمرير اتفاقات التطبيع 

منذ  بمباركة شعبية. على سبيل المثال، واجه المجلس العسكري السوداني، الذي يحكم البالد مؤقتا
، توترا في الشارع السوداني الرافض التفاق التطبيع الموقهع العام الماضي. وبعدما 2019أواخر 

اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، دفعت كل تلك األحداث رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح 
فسه إلى أن اتفاق البرهان، إلى الدفاع عن نفسه مهاجما العدوان اإلسرائيلي، وُملمحا في الوقت ن

 التطبيع يمكن إلغاؤه.
أو الذت  -ولو بتصريحات دعائية-أما االستثناء الوحيد من الدول التي راجعت موقفها من التطبيع 

بالصمت فكانت اإلمارات التي واصلت السعي لفتح األبواب مع تل أبيب وتطويق غزة، مما أفقدها 
امها محط سخرية وغضب شعبي كبير. لقد انطلق وحدها دون غيرها رصيدا معنويا كبيرا، فبات نظ

اإلسرائيلي بسرعة شديدة العام الماضي، ومن ثمه بدا صعبا إيقافه فجأة حين -قطار التطبيع اإلماراتي
اندلعت الحرب أو تغيير مساره لحفظ ماء الوجه، وسيكون على أبو ظبي أن تواجه، ربما لسنوات، 

ها األخير، وعزوفها حتى عن تقديم الدعم المادي المرجو مآالت تراجع شعبيتها عربيا بسبب موقف
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صت رغم  منها بالمقارنة مع مصر، ذات الوضع االقتصادي األصعب والحمل األثقل، التي خصه
 صعابها نصف مليار دوالر.

همهشت الحرب أيضا كالًّ من محمود عباس والسلطة الفلسطينية، بل ولعلها دقهت المسمار األخير 
ية الجناح التقليدي في حركة فتح اآلخذ في التدهور والتآكل على مدار العقدين في نعش شرع

الماضيين. لقد كان الرئيس الفلسطيني يأمل أن تقود المصالحة الفلسطينية بين غزة والضفة إلى 
إعادة فرض سيطرته اإلدارية على القطاع، غير أنه حلم يبدو اآلن أصعب من أي وقت مضى في 

جميع الفلسطينيين أهمية سالح المقاومة في المعادلة بمواجهة إسرائيل. لقد فوجئ لحظة يعي فيها 
عباس واالحتالل اإلسرائيلي معا بأن بذور االنتفاضة ال تزال حاضرة وممكنة في الضفة والداخل 
اإلسرائيلي على السواء، وأن وحدة الملف الفلسطيني التي تشرذمت بسبب التفكيك الدبلوماسي 

لسطيني خالل األعوام الماضية سرعان ما دبهت فيها الحياة من جديد، راسمة إيقاعا للقضية الف
واالنتفاضة ضد االستيطان في  48مشتركا للمقاومة في غزة والعصيان المدني في صفوف عرب 

 الضفة؛ وهو إيقاع بدت معه السلطة غريبة عن الشارع الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى.
نت حركة حماس من عزلة سياسية فرضتها القاهرة وحلفاؤها عربيا عقب ، عا2014قبل حرب عام 

صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ُسدة الحكم، تزامنا مع ضغط خليجي بسبب عالقة 
حماس بجماعة اإلخوان المسلمين. ولم تكن األمور في الداخل بأفضل حاال من الخارج؛ فحالة 

ها الحركة بدت واضحة في عجزها عن دفع الرواتب الشهرية للموظفين اإلفالس المالي التي عانت من
المدنيين، وهو ما دفعها اضطرارا آنذاك إلى المصالحة مع حركة فتح، الخصم اللدود لها، في حين 
ُسلِّط الضوء على أوجه عدة ألسلوب إدارة الحركة سياسيا لقطاع غزة، بشكل جعلها تبدو مجرد وجه 

 نية التي تسعى لمصالحها الخاصة على حساب القضية الفلسطينية.آخر للسلطة الفلسطي
رت بشدة بسبب طول الحرب التي ُدمِّرت فيها البنية التحتية، وُهِدمت  2014رغم أن حماس عام  تضره

فيها العديد من األنفاق، إلى جانب استنزاف الترسانة العسكرية للفصائل، فإن اتفاق وقف إطالق 
ن بمنزلة نصر في نظر مؤيديها، ورفع نسبيا من شعبية الحركة داخل القطاع النار مع إسرائيل كا

 مقارنة بحركة فتح، ال سيما أن اللوم على سوء األحوال يقع على عاتق إسرائيل وعدوانها المتكرر.
ر تأجيل  قبل أيام من المواجهة األخيرة، كان الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته، محمود عباس، قد قره

نتخابات البرلمانية الفلسطينية، بدعوى التفاوض مع إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالتصويت في اال
القدس الشرقية المحتلة، وهو االستحقاق الذي كان من المقرر مشاركة الحركة فيه ألول مرة منذ آخر 

جريت . وكان أحد دوافع التأجيل هو خشية عباس من هزيمة محققة إذا ما أُ 2006انتخابات عام 
االنتخابات في وقت يواجه فيه تحديات من خصوم سياسيين ُكُثر بشكل ُيضعف فرص نجاح فتح 
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تحت قيادته. بدورها، استفادت إسرائيل من التأجيل، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي القائم 
سرعان والحيلولة دون تعطيل مسيرة االستيطان أو اندالع حرب جديدة، بيد أن سياساتها في الضفة 

ما أفضت إلى ما كانت تخشاه بالفعل؛ فوقعت حرب جديدة خسرت معها رصيدا غير مسبوق منذ 
 االنتفاضة الثانية.

سرائيل بطبيعة الحال،  لن يكون ارتفاع أرصدة حماس بعد الحرب في صالح أيٍّ من عباس وفتح وا 
أي وقت قريب ما دامت  ومن ثمه ُيرجهح أن السلطة الفلسطينية سُترجئ ملف إجراء انتخابات في

ز تلك الفرضية أن الرئيس الفلسطيني  المؤشرات على األرض ُتشير إلى أنها ستخسرها بسهولة. وُيعزِّ
نفسه لم يضع حدًّا واضحا للتأجيل حينما أعلنه، كما أن إسرائيل ُتعلن صراحة أنها لن تسمح لحماس 

تي فرضت بها نفسها في أي معادلة بالحصول على نفوذ سياسي ُيضاف إلى ترسانتها العسكرية ال
دولية للحل السياسي، وهو ما يدفع حماس للضغط أكثر فأكثر إلجراء االنتخابات في أقرب وقت 

 ممكن، وتقديم نفسها ممثال للفلسطينيين أصدق في صلته بالشارع من فتح على أقل تقدير.
ل إلى هدنة مع حماس لوقف إطالق النار، ر  اهنت الحركة على الضغط رغم رفض نتنياهو التوصُّ

الدولي الذي مورس على الحكومة اإلسرائيلية، ال سيما والوساطة المصرية قد لعبت دورا لصالحها 
هذه المرة. وقد َمثهل إعالن الهدنة اعترافا ضمنيا في األخير من تل أبيب بأنه ال يمكن الوصول إلى 

قد يقود ذلك تدريجيا إلى مرحلة حل سياسي دون أن تكون حماس على رأس طاولة المفاوضات. و 
تستدعي المطالبة برفع اسمها من قوائم المنظمات اإلرهابية التي وصمتها بها الواليات المتحدة 

. غير أن تحوُّال كهذا مرهون بمدى رغبة الوسطاء العرب األبرز 2019واالتحاد األوروبي أواخر عام 
ار القضية الفلسطينية بعد تلك الحرب الوجيزة في األزمة اآلن، وعلى رأسهم مصر، وتصوُّراتهم لمس

 والمفصلية في آٍن واحد.
رفعت األحداث األخيرة أرصدة القاهرة السياسية، فيما بدا أنه استعادة للدور المصري القديم في إدارة 
الملف الفلسطيني، بعد أحداث كادت تُنهي دور الوسيط التاريخي لمصر في القضية الفلسطينية. فقد 

امتطاء الدول الخليجية قطار التطبيع نقلة أفقدت مصر الورقة التي تمتهعت بها لعقود في  َمثهل
سرائيل.  الوساطة العلنية بين الدول العربية وا 

فقدت القاهرة أيضا أثناء العقد الماضي موقعها كونها وسيطا حصريا بين الفصائل الفلسطينية، وذلك 
وساطة. فقد التقطت الفصائل الفلسطينية إشارة نتيجة دخول دول إقليمية أخرى على خط ال

المستجدات السياسية الجديدة، واتجهت قيادات من حركَتْي فتح وحماس صوب تركيا التي تبوهأت 
موقعا مهما في ملف المصالحة، وخالل فترة قصيرة أدلت قطر بدلوها كذلك في الملف األمني عبر 

 اإليرانيون برابطة تسليح المقاومة. مباحثات تهدئة مع اإلسرائيليين، فيما احتفظ
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خالل الحرب األخيرة، قلبت القاهرة الطاولة وخالفت التوقعات، فوظهفت دبلوماسيتها واستخباراتها سعيا 
نحو اتفاق لوقف إطالق النار دون ضغط على الفصائل الفلسطينية في غزة وأبرزها حماس. وحدها 

دها األمنية ومساعداتها اإلنسانية، في حين تأخهر آخرون كانت القاهرة سبهاقة أيضا على األرض بوفو 
أو آثروا الدعم بتصريحات ليس إال. وبينما انخرط الخليج في التطبيع العام الماضي، وعادت المياه 
إلى مجاريها بين إسرائيل وأنقرة، وبدا أن القضية الفلسطينية فقدت زخمها المعتاد؛ استفادت القاهرة 

عظم الدول بفلسطين، وربح النظام المصري صورته أمام الشعب الفلسطيني وأهل من تراجع اهتمام م
غزة، كما حاز بالطبع ما أراد من خالل المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس األميركي جو بايدن مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وَمثهلت اعترافا علنيا بمركزية القاهرة في ملف ال يزال مهما 

 لألميركيين، لتستعيد مصر سريعا أوراقا عدة إلى حافظتها اإلقليمية.
انعكست المكاسب المصرية أيضا في تراجع الزخم الذي فرضه التطبيع سلبا على الدور المصري 

بوتيرة متسارعة وبذرائع عدة  االستراتيجيأثناء رئاسة ترامب. فقد سار التطبيع الذي أفقد مصر دورها 
ركيز على الخطر اإليراني، واألهم حماية الفلسطينيين ومنع ضم باقي أراضيهم مثل السالم والت

بضغط عربي، وهو ما لم يتحقهق بالطبع خالل الفترة األخيرة. فال إسرائيل توقهفت عن عمليات 
االستيطان، وال مارست الدول الخليجية ضغوطا لإليفاء بوعودها، وهي تطورات أوقفت قطار التطبيع 

 ، ورفعت حالة االستهجان الموجههة ضده في الشارع العربي إبهان الحرب األخيرة.ولو مؤقتا
كل تلك التحوُّالت لم تصب في صالح حماس والمقاومة الفلسطينية فحسب، بل لعبت لصالح النظام 
ن كان وقوف النظام المصري مع المقاومة في جهة واحدة خالل تلك األزمة قد  المصري أيضا. وا 

جأة للكثيرين، فإن األيام القادمة ستُثبت إلى أي مدى ستتوطهد تلك العروة بين القاهرة وغزة َشكهل مفا
ُرغم العالقات السيئة سابقا بين الطرفين، وعند أي نقطة ستفترق أهداف النظام المصري مع حركة 

على أوراق  المقاومة، واألهم كيف سيستفيد الطرفان من المساحة المشتركة المتزايدة بينهما للحصول
ز موقعهما اإلقليمي. على خلفية أنغام "تسلم األيادي" تقدهم موكب عباس كامل، مدير  جديدة ُتعزِّ
جهاز المخابرات المصري ومدير مكتب السيسي سابقا، في موكب خاص في غزة باألمس، قبل أن 

ن هنالك المزيد يجمعه بيحيى السنوار عناق حار، وصورة تشي بأن نقطة االفتراق لم تأِت بعد، وأ
 من األوراق التي يستعد الطرفان لحيازتها من ذلك االنفتاح السياسي غير المسبوق بينهما.

 1/6/2021نت، الدوحة،  الجزيرة
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 توجه عالمي لالنفتاح على حماس .52
 محمد عايش
 إحدى النتائج التي انتهت إليها الحرب األخيرة على قطاع غزة، حراك دولي غير مسبوق تجاه حركة

جراء  15حماس، التي تحكم القطاع منذ  عامًا، حيث يتجه العالم إلى االنفتاح أكثر على الحركة، وا 
اتصاالت مباشرة أو غير مباشرة معها، وهذا تحول مهم وغير مسبوق بالنسبة لحركة حماس، التي 

الواليات  تعاني من عزلة دولية، والمدرجة على قوائم اإلرهاب في الكثير من دول العالم، خاصة في
 المتحدة.

هذه الدعوات لالنفتاح على حماس ليست جديدة، فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير 
شراكها في العملية السياسية، وقال في مقابلة مع جريدة  2006عام  إلى التواصل مع الحركة، وا 

وية بين الفلسطينيين بشكل واضح، إن أي عملية سياسية في فلسطين، أو مسار تس« التايمز»
واإلسرائيليين يجب أن تكون حماس جزءًا منه، ويجب أن تشترك فيه، وهذه المقاربة كان بلير 

 يطرحها ويتبناها عندما كان مبعوثًا للرباعية الدولية.
بلير أيضًا كان قد عقد عدة لقاءات مع الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، 

ح ما دار في تلك اللقاءات السرية، وعدم تسرب مضامينها، ورغم قناعتنا وقناعة ورغم عدم اتضا
الكثير من المراقبين والمحللين الفلسطينيين، بأن تلك اللقاءات لم تكن مفيدة، إال أن المؤكد أنها 
ُتشكل تعبيرًا عن موقف دولي مهم تجاه الحركة، وهو موقف يدعو إلى التواصل معها بداًل من 

شراكها في العملية السياسية بداًل من التعامل معها على أنها منظمة إرهابية. ثمة مقاطعت ها، وا 
مؤشرات عدة جديدة تدفع إلى االعتقاد بأن واحدة من النتائج المهمة لحرب غزة األخيرة هي التوجه 

نما العالمي لالنفتاح على حماس، والقبول بأن تكون شريكًا في العملية السياسية، ليس هذا فحس ب، وا 
أيضًا التسليم بأنه ال يمكن تجاوز الحركة على المستوى الفلسطيني وهي التي فازت في انتخابات 

عامًا، ومؤخرًا تبين أنها تمتلك صواريخ قادرة على  15وتنفرد بحكم قطاع غزة منذ  2006عام 
ستخدام هذا السالح الوصول إلى أي نقطة تقريبًا من األرض الفلسطينية، ولديها قابلية اتخاذ قرار ال

 للدفاع عن الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية، وأي فلسطيني آخر خارج القطاع.
العالم بدأ يقبل تدريجيًا بوجود حركة حماس، وُيسّلم بدورها في المشهد السياسي والنضالي 

ة األلمانية أنغيال الفلسطيني، وهذا تحول استراتيجي مهم، فخالل الحرب على غزة قالت المستشار 
ميركل، وهي المرأة الحديدية القوية في أوروبا، إنه يتوجب إجراء اتصاالت مع حركة حماس، على 
الرغم من أن االتحاد األوروبي ُيدرج الحركة على قوائم اإلرهاب. وبعد تصريح ميركل بأيام قليلة 

ن الواليات المتحدة قد ُتجري العبرية مقااًل تحليليًا، أشار بوضوح الى أ« هآرتس»نشرت جريدة 
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اتصاالت مع حركة حماس، وأنه يوجد في اإلدارة األمريكية من يتبنى هذا التوجه، وأشارت الصحيفة 
واألهم من ذلك أنها استندت « بوادر تغير في التفكير األمريكي نحو حركة حماس»إلى ما سمته 

لى ما قبل الحرب األخيرة على غزة. ، أي إلى فترة حكم ترامب،2018أيضًا إلى دراسة تعود لعام   وا 
ثمة تحول دولي مهم تجاه حماس، وانفتاح تدريجي على الحركة، وربما كانت الحرب األخيرة أحد 
الدوافع المهمة لذلك، وبطبيعة الحال يمكن أن يكون هذا االنفتاح إيجابيا وجيدا للحركة وللقضية 

ل معه وأن يتولى ملف عالقاتها الدولية الفلسطينية، لكن بشرط أن تجيد حركة حماس التعام
 أشخاص مؤهلون لخوض هذه التجربة.

ما تمر به حركة حماس اليوم سبق أن مرت به فتح ومنظمة التحرير، لكنه انتهى بكل أسف الى 
( بسبب عدم إجادة التعامل معه، واليوم يتكرر سيناريو االنفتاح الدولي واالشارات 1993اتفاق أوسلو )
الخارج، وهذا ُيشكل امتحانًا مهمًا لحركة حماس التي إذا لم ُتجد التعامل معه فسوف المقبلة من 

 تغرق.
المشؤومة التي « الوثيقة السياسية»االنفتاح الدولي على حماس جاء بعد رشقات الصواريخ وليس بعد 

 ، وهذه رسالة مهمة يتوجب على حركة حماس أن تجيد قراءتها. كما يتوجب على2017صدرت عام 
الحركة اليوم أن تدرس اإلشارات الواردة من الخارج وتتعامل معها بحكمة وسياسة وذكاء حتى يستفيد 

 منها الفلسطينيون جميعًا.
 1/6/2021القدس العربي، لندن، 

 
 حماس ومصر والملفات الكبرى .53

 أحمد أبو زهري
ة اإلسرائيلية على مدار بعد الصمود األسطوري لشعبنا في غزة وقدرة المقاومة على ردع اآللة الحربي

يوًما في معركة سيف القدس، التي غيرت وجه المعادلة، وفرضت قواعد اشتباك مختلفة، لم  11
يعهدها العدو من قبل، وأسست لمسار سياسي مختلف بعد سقوط كل المراهنات على إمكانية هزيمة 

 المقاومة أو إزاحتها من المشهد.
في المنطقة، واإلدارة األمريكية، واألوروبيين، حتى (إسرائيل)  هذا بدوره فرض على كلٍّ من: األنظمة

تغيير قناعاتها وتبني خيارات مختلفة إلنهاء الصراع القائم، وذلك بتبني خيارات سياسية بعيًدا عن 
عاًما من الحصار واإلغالق والحروب  15الخيار العسكري الذي أثبت فشله، وكان ممتًدا على مدار 

خرجت منها حركة حماس وباقي فصائل المقاومة أكثر قوة وأكثر قدرة على المتواصلة، التي 
المواجهة، إذ تعاظمت لغة التحدي، وزاد االحتضان الشعبي، وامتد بصورة غير متوقعة ليشمل كل 
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، األمر الذي جعل الخيارات السياسية هي 1948األراضي الفلسطينية وصواًل لألراضي المحتلة عام 
 الطاولة بعد فشل الخيار العسكري في إحراز أي تقدم. األكثر تقدًما على

وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية راكمت النقاط جيًدا، ونجحت تماًما في استثمار هذه المعركة 
بصورة ذكية، وأعطتها بعًدا سياسيًّا، ألنها ال تسعى ألي معارك عسكرية دون أهداف واضحة، فقد 

 من مع جهد سياسي ودبلوماسي كبير.أدارت المعركة العسكرية بالتزا
هذا بدوره يؤكد أن قيادة المقاومة لديها الوعي والمسؤولية والقدرة الكاملة على إدارة المشهد بطريقة 
حكيمة تؤهلها إلنقاذ الوضع الراهن، وتصحيح المسار الفلسطيني بعد أن دخل أو أدخل في نفق 

لهذا االحتالل من طريق فريق السلطة في رام هللا  مظلم بفعل االرتهان لمشروع التسوية واالستسالم
ا وضعيًفا ومعزواًل وفاقًدا ألي شرعية.  الذي بدا هشًّ

لذلك إن ما يجري من تحرك سياسي في المنطقة يأتي ضمن هذا اإلطار لقناعة األطراف جميعها 
دلة، فهي من أنه ال يمكن تجاوز حركة حماس وباقي فصائل المقاومة ألنها جزء مهم في هذه المعا

تمتلك قوة التأثير، وبالتالي من يريد الهدوء واالستقرار وحسم كثير من الملفات عليه الجلوس مع هذه 
 الحركة وباقي فصائل المقاومة التي باتت تشكل قوة سياسية وعسكرية وجماهيرية ال يستهان بها.

ي هذا اإلطار، الذي تؤمن فيه وتأتي زيارة وزير المخابرات المصرية )عباس كامل( ممثاًل للرئاسة ف
مصر بأهمية دور حركة حماس وقدرتها على الحسم في كثير من الملفات؛ فهي من تمتلك القوة 
الميدانية والحكمة السياسية الكاملة إلدارة المشهد، لذلك جاء الوفد المصري محماًل بعدد من الملفات 

 القدوم لغزة. على الرغم من زيارته إلى قيادة السلطة الفلسطينية قبل
ففي الحقيقة ال يمكن لمصر أن تحسم ملف "وقف إطالق النار" مع قيادة السلطة مع عدم امتالكها 
أي عوامل قوة، ولكونها كانت خارج المواجهة الدائرة، كما أنها ال يمكن أن تحاور هذه القيادة على 

لسلطة ال تملك حسم هذا ملف التبادل ألن األسرى بيد حركة حماس، حتى فيما يتعلق باإلعمار ا
 الملف ألن حركة حماس هي من تحكم قطاع غزة وتقرر سلًما وحرًبا ومعها فصائل المقاومة.

حتى على صعيد الجهود الدولية إن اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي واإلسرائيليين، وغيرهم من 
حماس حتى إنهاء جولة  الجهات األممية كانت تتواصل مع القيادة المصرية للتوسط لدى حركة

 القتال والتوصل لتفاهمات تنهي الصراع القائم.
ن معظم االتصاالت التي جرت مع قيادة السلطة الفلسطينية أخذت الطابع الشكلي دون أن تفضي  وا 
إلى مضامين مهمة على الرغم من اهتمام كل األطراف لدعم وتعزيز السلطة واستعادة مسار التسوية 

مكن أن ينجح فقط مع توافر شرعية كاملة لهذه السلطة ومقدرة على تمثيل كل مجدًدا، لكن هذا ي
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الفلسطينيين وامتالك القوة الكافية لفرض مسار التسوية، وهذا ما تفتقده السلطة مع انهيار مشروعها 
 وعزلتها وفقدانها أي قوة حقيقية.

للقطاع ولقائه قادة حركة  لذلك إن التطورات األخيرة خصوًصا مع دخول وزير المخابرات المصرية
حماس وفصائل المقاومة ستحمل تغيًرا ملحوًظا في تعامل مصر مع قطاع غزة، ومع حماس تحديًدا 
التي نجحت أخيًرا في بناء عالقات مع مصر ال تزال في إطارها التكتيكي ولم تصل بعد إلى عمق 

 .استراتيجي
تي يحملها الوفد المصري سيعزز تماًما من وهذا يعني أن أي نجاح أو تقدم في الملفات الكبرى ال

هذه العالقة، وينقلها من بعدها األمني إلى البعد السياسي، وهذا بدوره أيًضا سيحقق مصلحة كبرى 
لمصر التي تقدم نفسها دولة فاعلة ومحورية في المنطقة أمام العالم، وبالتالي سينعكس ذلك على 

عموًما بما يحقق األهداف الكبرى التي تسعى لتحقيقها الواقع في قطاع غزة وعلى المشهد السياسي 
 المقاومة.

 1/6/2021فلسطين أون الين، 
 

 على إسرائيل االستعداد للمعركة المقبلة.. ولو بدخول القطاع براً  .54
 اللواء احتياط اليعيزر )تشايني( مروم  

رجة استنفاد المعطيات انتهت حملة حارس األسوار، ودافع الجيش اإلسرائيلي عن القبة الحديدية، لد
القائمة. ومع ذلك، تقاس اإلنجازات في التحقيقات والدروس التي ستستخلص، كي نكون جاهزين في 

 الجولة القادمة.
ينبغي القول إن الغارات الجوية وحدها ال يمكنها إيقاف بناء حماس نفسها من جديد، وتعميق نفوذها 

 ة الجبهات.في الوعي، وقد تجر إسرائيل إلى مواجهة متعدد
في الحرب على الوعي، لم تصل إسرائيل إلى إنجازات ذات مغزى. يبدو أن هذا المجال يعاني من 
النقص، وليس واضحًا من المسؤول عن تصميم الوعي. لقد أخذت حماس رهانًا كبيرًا وفتحت 

ها ضد أخرى ودفاع عن غزة وسكان” مقاومة“المعركة مع رواية مختلفة عن كل باقي الجوالت. ليس 
اشتعل الشارع الفلسطيني ورأينا أيضًا ”. سنحمي القدس، وسنمس بكل من يمسها“، بل ”الحصار“

 عرب إسرائيل يخرجون إلى الشوارع.
في نهاية المطاف، صورة النصر في الحرب تكون بالوعي. ، نجحت حماس في نهاية هذه الجولة 

الجمهور الفلسطيني. نجاح الجيش  في تقديم نفسها كدرع القدس من حيث الوعي في نظر جزء من
اإلسرائيلي الذي استنزف قدرات حماس العسكرية لم يجد تعبيره بما يكفي في الوعي. تحاول حماس 
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خلق معادلة جديدة، سيؤدي فيها كل مس بالقدس )إخالء سكان الشيخ جراح، أو اقتحام الشرطة 
ط البالد. ال يجب الموافقة على للحرم( إلى رد بالصواريخ من جانب حماس على أهداف مدنية وس

 ذلك.
وقف القتال الذي تحقق بين إسرائيل وحماس كان دون تسوية. حتى اآلن لم يخرق وقف النار على 
مدى عشرة أيام. ودخلت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات في القاهرة. وستحاول حماس التي تلقت 

ورقة ”. الحصار“ر القطاع ووقف ضربة عسكرية قاسية، المطالبة بوقف نار يترافق وخطة إلعما
المساومة التي بين يديها هي الوضع اإلنساني في غزة، وتهديد على تل أبيب بالصواريخ. بالمقابل، 
للجانب اإلسرائيلي أوراق عديدة: من الناحية العسكرية، فإن استئناف القتال والرد القاسي قد يمسا 

باطات المركزة لكبار مسؤولي حماس تحوم في كل بالبنى التحتية القتالية المتبقية لحماس، واإلح
لحظة. وفي الوقت نفسه، إن السيطرة اإلسرائيلية على المعابر تساعد في السيطرة. تسير إسرائيل 
على الجليد الدقيق نتيجة لضغط إدارة بايدن وجارتنا مصر. إسرائيل ملزمة بتوضيح أن كل موافقة 

سوا في قواعد اللعب، بل هم مجرمو حرب مسوا بالمدنيين تتضمن التفاهمات التالية: كبار حماس لي
عن قصد وسيحبطون. فضاًل عن ذلك، فإن ما يجري في المناطق خارج غزة، بما في ذلك القدس 

 عاصمة إسرائيل، لم يكن ولن يكون جزءًا من التسوية.
 قد يتجدد القتال

الجيش اإلسرائيلي ملزم بأن يكون المفاوضات وشروط البدء القاسية قد تؤدي إلى استئناف القتال. و 
جاهزًا لذلك بعد تطبيق استخالص سريع للدروس. والكابينت ملزم بالبحث في استئناف القتال 
إلجمال أهداف قتالية واضحة، ويقر للجيش اإلسرائيلي خطط عمل تتناسب واألهداف القتالية. 

بصالبة أمام جنون حماس  إلسرائيل قوة نفس طويل وقدرة على ضرب حماس بشدة. علينا أن نقف
 كي يعود الهدوء لبلدات الغالف بعد جولة أخرى إذا ما تطلب األمر ذلك.

 1/6/2021إسرائيل اليوم 
 1/6/2021القدس العربي، لندن، 
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