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 33 :واريواتير

*** 
 

يران ةبويبحث "القويين يغانتس يلتقي مسؤولين أمر  .1  الحديدية" وا 
نظيره  استقبل وزير الدفاع األميركي، لويد أوستن،، أن 4/6/2021األخبار  بيروت   صحيفةذكرت 

اإلسرائيلي بيني غانتس، في مقر البنتاغون بواشنطن، أمس، حيث ناقشا أمن إسرائيل ودعم الواليات 
ان صادر عن وزارة الدفاع وبحسب بي «.القبة الحديدة»المتحدة لتجديد نظام الدفاع الصاروخي 
التزام »وأشار البيان، إلى أن أوستن جدد خالل اللقاء،  األميركية، التقى أوستن، الوزير غانتس،

كما جددت اإلدارة »وتابع  «.الواليات المتحدة الراسخ بالدفاع اإلسرائيلي والتفوق العسكري النوعي لها
ماضي، لتوفير األمن الدائم لكل من اإلسرائيليين أيار ال 21األميركية دعمها لوقف إطالق النار في 

  «.والفلسطينيين، وأكدت دعم إسرائيل لتجديد القبة الحديدية
وكان الوزير أوستن، قد أدلى بتصريحات صحفية قبيل اللقاء، جدد فيها الدعم الذي تقّدمه الواليات 

عن نفسها ضد التهديدات  نحن مصممون على ضمان أن تدافع إسرائيل»المتحدة إلسرائيل، مضيفًا 
أعرب الرئيس »قال: و  «.اإلقليمية، مثل إيران والجماعات المدعومة منها، والمنظمات اإلرهابية

)األميركي، جو بايدن( عن دعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية، والذي أنقذ حياة الكثيرين من 
 «.األبرياء خالل الصراع األخير

أتت معها »للقاء، إن المصادمات األخيرة في األراضي الفلسطينية من جهته، قال غانتس قبل ا
بعد الجهود العسكرية، حان الوقت اآلن للعمل الدبلوماسي لمنع أو »، مضيفًا «بفرصة إجراء تغيير

وزعم غانتس أن إيران تواصل تطوير أسلحة نووية وتدعم  «.تأخير أي صراع عسكري آخر محتمل
إسمحوا لي أن أكون صريحًا، إيران »واستطرد قائاًل  الشرق األوسط.كافة الجماعات المسلحة في 
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قليمية. وفي الوقت نفسه، إنها تهديد وجودي إلسرائيل، كما  هي أواًل وقبل كل شيء مشكلة عالمية وا 
 «.أعلن زعماؤها علناً 

وزير الخارجية األميركي أنتوني ، من واشنطن، أن 3/6/2021الشرق األوسط  لندن  وأضافت 
 لينكن، بحث اليوم، مع وزير الدفاع بيني جانتس، التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل.ب

ناقش وزير الخارجية أنتوني »وجاء في بيان للمتحّدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس: 
ة بين الواليات بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي باإلنابة ووزير الدفاع بنيامين جانتس، الشراك

سرائيل والتزام أميركا الذي ال يتزعزع بأمن إسرائيل بلينكن جّدد »وأضاف البيان، أن  «.المتحدة وا 
التأكيد على أهمية تعزيز السالم واألمن لإلسرائيليين والفلسطينيين على حّد سواء ودعم حق إسرائيل 

 «.في الدفاع عن نفسها
تشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان جدد دعم مسأن ، 3/6/2021  الجزيرة.نتوجاء في 

وأكد سوليفان خالل لقائه  الرئيس جو بايدن الثابت لما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
سرائيل بما  غانتس التزام الرئيس بايدن بتعزيز جميع جوانب الشراكة األمنية بين الواليات المتحدة وا 

إن المسؤوَلْين اتفقا على انخراط  -في بيان-وقال البيت األبيض  ية.في ذلك دعم نظام القبة الحديد
كما سلط سوليفان الضوء على أهمية  في المنطقة. االستراتيجيةالبلدين بشكل وثيق لتعزيز أولوياتهما 

 ضمان وصول المساعدات اإلنسانية الفورية إلى سكان قطاع غزة.
س أعربا عن تصميمهما على مواجهة التهديدات التي وجاء في بيان البيت األبيض أن سوليفان وغانت

 تشكلها إيران في الشرق األوسط، وفق نص البيان.
 
 صيدم: يجب الضغط على االحتالل للحيلولة دون تحويله ملف اإلعمار البتزاز سياسي .2

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن اسرائيل ال ترى في ملف إعادة : رام هللا
ودعا صيدم عبر تلفزيون فلسطين، لمزيد من الضغط العربي  عمار إال ملفا جديدا البتزاز شعبنا.اإل

والدولي على حكومة االحتالل، إلنهاء معاناة المواطنين المتضررين، والحيلولة دون تحويل ملف 
ى حل وشدد على ضرورة وجود حراك دولي باتجاه ترجمة جهود القيادة، إل اإلعمار البتزاز سياسي.

 دائم للقضية الفلسطينية، وأال ينحصر الموضوع في التهدئة.
وأكد صيدم أن الرئيس محمود عباس يبذل جهودا كبيرة إليجاد حراك دولي وتعظيمه بإشراك أكبر 

 عدد من المؤسسات، التخاذ الخطوات العملية لدفع وتحفيز الجميع من أجل تحقيق عملية السالم.
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القطاع قائال: "األوضاع في غزة قبل العدوان األخير كانت مأساوية وحذر من خطورة األوضاع في 
نتيجة الحصار وانعدام بعض الخدمات األساسية ومشكلة الكهرباء، إال أن المعاناة زادت بعد جولة 

 القصف المهولة وأصبح حجم الدمار كبيرا جدا".
فتح اتخذت قرارا بأن تكون في  وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أضاف صيدم ان اللجنة المركزية لحركة

وقال: "سنخرج بتصور مشترك يوضع على  حالة انعقاد دائم لمتابعة تفاصيل تطور العملية السياسية.
 طاولة اللجنة المركزية بقيادة الرئيس لوضع خطة لمواجهة كافة القضايا".

 3/6/2021  ووالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ر من خطورة المشاريع االستيطانية في القدسمنظمة التحرير تحذّ  .3

حّذرت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس، من خطورة المشاريع : القدس
االستيطانية في المناطق المحيطة بمدينة القدس، وخاصة منطقتي الشيخ جّراح وباب العامود والتي 

وأوضحت الدائرة في بيان  قد تلوح باألفق.من شأنها أن تغلق الطريق أمام أي مبادرات سلمية 
صحافي، أن مثل هذه المشاريع تهدف إلى طمس معالم المدينة المقدسة العربية اإلسالمية المسيحية 

 وتأجيج الصراع، وتدفع باتجاه موجة من الغضب الفلسطيني.
 3/6/2021  القدس  القدس

 
 وبرأبو هولي: مؤتمر دولي للمانحين لدعم أونروا منتصف أوت .4

أعلن رئيس دائرة الالجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أن مؤتمًرا دولًيا للمانحين : رام هللا
وقال أبو هولي إلذاعة صوت فلسطين الخميس،  سيعقد منتصف أكتوبر المقبل، لبحث دعم أونروا.

وأوضح أن هدف  أكتوبر المقبل، عبر االنترنت. 15إن المؤتمر سيعقد برئاسة األردن والسويد في 
إنجاز خطة استراتيجية لضمان تنويع مصادر الدخل وتوفير دعم مالي مستدام “المؤتمر الدولي 

 ”.ألونروا يمكنها من التغلب على المصاعب المالية السنوية نحو إدارة موازنة على مدار ثالثة أعوام
 3/6/2021  القدس  القدس

 
 العتداءات االحتالل بالضفةالنائب زعارير: المقاومة هي الرادع الحقيقي  .5

أكد النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير أن المقاومة بجميع أشكالها هي الرادع : الخليل
ودعا زعارير، في تصريح  الحقيقي العتداءات االحتالل ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.

، والحشد الجماهيري صحفي الخميس، إلى التوجه لمناطق التماس مع االحتالل ومستوطنيه
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وقال: إن اعتداءات المستوطنين على  لمظاهرات غًدا الجمعة، لتشكيل ردع حقيقي للمستوطنين.
شعبنا لم تتوقف وبأشكال متعددة، حيث لم يسلم من االعتداءات الوحشية بشر وال شجر وال حجر وال 

مستنكًرا التزام السلطة بنهج وعدَّ أن تصاعد اعتداءات المستوطنين بسبب شعورهم باألمان،  مقدسات.
 أوسلو وتمسكها به وبالتنسيق األمني.

 3/6/2021  المروز الفلسطيني لإلعالم
 
 تنذر االحتالل وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري في غزة المقاومة": األخبار" .6

مة الفلسطينية في ظّل عدم التوّصل، إلى اآلن، إلى اتفاق تهدئة بين المقاو  رجب المدهون:-غزة
، بمنع إسرائيل إدخال المنحة القطرية إلى «حماس»ودولة االحتالل، َأبلغ الوسيط القطري، حركة 

قطاع غزة، تزامنًا مع االستمرار في إغالق معابر القطاع جزئيًا، منذ بداية العدوان األخير، األمر 
بنّيتها العودة إلى التصعيد على عبر المصريين  اللهجةالذي دفع المقاومة إلى البعث برسالة شديدة 

، فقد أبلغت فصائل المقاومة، الوسطاء «حمساوية»، من مصادر «األخبار»الحدود. وحسبما علمت 
المصريين واألمميين، بأن استمرار االستفزازات من ِقَبل العدو تجاه غزة والمواطنين الفقراء الذين 

دوالر، ليس معناه  100ألف أسرة فلسطينية بواقع  100يستفيدون من المنحة القطرية التي ُتوزَّع على 
سوى الدفع نحو التصعيد والمواجهة. وحّذرت الفصائل، بحسب المصادر، من أنه خالل وقت وجيز 

قد تذهب المقاومة إلى خيارات «سيتّم تفعيل أدوات الضغط في المنطقة الحدودية والتصعيد فيها، و
، أبلغت المقاومة الوسطاء بأنها ستنتظر حتى نهاية كذلك«. تعيد فتح المواجهة على مصراعيها

وفي حال لم يحدث ذلك، ستّتخذ قرارًا مهّمًا تجاه وقف إطالق النار »األسبوع المقبل لدخول األموال، 
 «.المتبادل الذي سرى بوساطات مصرية ودولية

ائل، بأن دولة وجاءت رسالة المقاومة هذه في أعقاب إبالغ السفير القطري، محمد العمادي، الفص
االحتالل رفضت، خالل األسبوع الحالي، دخول أموال المنحة القطرية إلى غزة عبر معبر بيت 

إيرز شمال القطاع، في وقت أبلغ فيه القطريون األمم المتحدة ومسؤولين في اإلدارة  -حانون 
نفت المصادر أن األميركية بأن مثل هذه الخطوة تستفّز الفلسطينيين وتدفع نحو تفجير األوضاع. و 

تكون الفصائل قد طلبت من القطريين تحويل المنحة القطرية عبر السلطة الفلسطينية أو بطريقة 
 جديدة، مؤكدة أن تلك محض شائعات ترّوجها أطراف في السلطة تابعة لرئيس المخابرات ماجد فرج. 

 4/6/2021  بيروت  األخبار
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 والخروج من حالة المراوحة السياسية حريصة على لم الشمل الفلسطينيالحروة فتح:  .7
قال الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ”: القدس العربي“ -غزة
حريصة على لم الشمل الفلسطيني، والخروج من حالة المراوحة “، إن حركته ”القدس العربي”لـ

نعاش دور منظمة السياسية، باتجاه إعادة اإلعمار، بعد لملمة الشمل الفلسطين ي، وتوحيد الرؤي وا 
حل سياسي دائم، وليس “وأكد صيدم أن فتح نريد التركيز على المستقبل الذي تريد فيه  ”.التحرير
نما وقف حالة الحرب المستمرة، واستمرار “، وأضاف: ”هدنة الهدف ليس فقط وقف إطالق النار، وا 

لن يأتي إال من خالل موقف فتحاوي “ألمر وأشار القيادي في حركة فتح إلى أن هذا ا ”.االحتالل
وموقف فصائلي يجمع عليه الجميع، تجاه إنهاء هذا المشهد حتى يكون الفتحاوي موحد، وقادر على 

 ”.رفع الصوت
نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، عن ملفات البحث في القاهرة، ” القدس العربي“وسألت 

حكومة الوحدة “، وتابع: ”الحديث يدور في عدة اتجاهات: “تجاه لملمة الشمل الفلسطيني، قال
، مشددا على أهمية حسم األمر الفلسطيني في ”الوطنية أحد الخيارات، وحكومة الوفاق أحد الخيارات

تسيس ملف “وأكد على أن  ”.حتى تكون هناك قناعة دولية بأن الفلسطيني أصبح جاهز“القاهرة، 
ا، الفتا إلى أن ذلك ربما سيجهضه، وسيدفع الثمن الشعب سيكون خطأ كبير ” إعادة اإلعمار

 الفلسطيني ثمن هذه المراوحة.
 3/6/2021  القدس العربي  لندن

 
صالح المنظمةالجهاد .8  : أولوياتنا في اجتماع القاهرة إحياء المشروع الوطني وا 

من اجتماع  عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام لـ "قدس برس": "ما يهمنا: قال غزة
القاهرة المرتقب وما يجب أن نكثف المساعي من أجله هو إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، 
صالح منظمة التحرير بحيث تصبح مظلة تمثل كل الشعب الفل بما يتوافق مع أماله وطموحاته."  وا 

لثوابت وشدد على أهمية التوافق حول برنامج وطني يحمي حقوق الشعب الفلسطيني ويدافع عن ا
وأضاف عزام: "هذه من أهم األولويات بالنسبة إلينا خالل  التي ضحى من اجلها الفلسطينيون.

اجتماع القاهرة، وفي ذات الوقت العمل على الوصول إلى رؤية وطنية جامعة تحمي حقوق الشعب 
 الفلسطيني وتدافع عن هذه الثوابت".

 3/6/2021  قدس برس
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 عهد الشهداء وقسمهم القواسمي: فتح لن تتراجع عن  .9
قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، إن فتح التي أوقدت شعلتها لتنير : رام هللا

درب االستقالل، وعّمدت مشوارها بدماء قادتها قبل مناضليها لم تتخل عن عهدتها وال عهودها، وكما 
هة، تسلحت بحقوق شعبها، خاضت معاركها وصمدت في وجه الطغاة وثبتت في خنادق المواج

وأضاف القواسمي،  وتحصنت بصبرهم، وخاضت ميادين الصراع مع االحتالل بكل بسالة وشموخ.
في بيان له، الخميس، إن الطريق لم يصل لنهايته بعد، والنصر الحقيقي بتحرير أرضنا وتفكيك 

قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومن أجل الغاية والثوابت فتح  المستوطنات وعودة الالجئين وا 
 ال تزال في معركتها المفتوحة مع االحتالل.

 2/6/2021  ووالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إطالق نار نحو طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض بمناطق متفرقة في غزة .10
فصائل الفلسطينية أطلقت النار على أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن ال: الجزيرة + األناضول

فترات زمنية متقطعة فجر الجمعة اتجاه طائرات استطالع إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" 
(quadcopter.حلقت على ارتفاع منخفض بمناطق متفرقة في القطاع )  ووفق المراسل فهذه هي

استطالع إسرائيلية على علو منخفض  المرة األولى منذ وقف إطالق النار التي تحلق فيها طائرات
 في أجواء قطاع غزة.

بدورها نقلت وكالة األناضول عن شهود عيان أن طائرات ُمسيرة صغيرة الحجم، وذات إضاءة خافتة، 
حّلقت في أجواء أحياء من مدينة غزة، وهي: الزيتون، الشجاعية، التفاح )شرق(، ومخيم الشاطئ، 

ونسبت الوكالة  م جباليا، وبيت الهيا، وحي الكرامة، شمال القطاع.تل الهوى، الرمال، )غرب(، ومخي
طائرات إسرائيلية ُمسيّرة حّلقت بشكل غير اعتيادي، على  10إلى مصدر أمني قوله إن أكثر من 

علو منخفض، خاصة في أجواء حي الشجاعية، شرقي المدينة، وتم إطالق النار نحوها في محاولة 
 إلسقاطها.

 3/6/2021  نت .الجزيرة
 

 بينيت باع النقب للقائمة الموحدة: حباط حوومة بديلةإلنتنياهو يجمع قادة اليمين والمستوطنين  .11
عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، اجتماعا "طارئا" مع : بالل ضاهر

لمعسكر المناوئ رؤساء األحزاب في معسكره، بهدف التداول في محاوالت منع تنصيب حكومة في ا
له، يتناوب على راستها كل من رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير 
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شاس، "يهدوت هتوراة" والصهيونية  –ويشارك في هذا االجتماع رؤساء األحزاب في معسكره  لبيد.
دد من قادة "مجلس ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، ورئيس االئتالف، ميكي زوهار، وع –الدينية 

وفي موازاة ذلك، قرر نتنياهو إلغاء قرار سابق بمنع ظهور أعضاء الكنيست الذين  المستوطنات".
يمثلونه في وسائل اإلعالم، ما يعني دفعهم إلى حملة إعالمية واسعة ضد تشكيل حكومة لبيد 

 وبينيت.
"يمينا"، نير أورباخ، الذي  كذلك أقام ناشطون يمينيون خيمة احتحاح قبالة منزل عن الكنيست عن

 لبيد. وطالب بينيت أورباخ باالستقالة من الكنيست. -يعارض دعم ائتالف بينيت 
وكتب نتنياهو في حسابه في "تويتر"، اليوم، أن "بينيت باع النقب للقائمة الموحدة. وعلى جميع 

خطيرة هذه". وأضاف أعضاء الكنيست الذين انتخبوا بأصوات اليمين أن يعارضوا حكومة اليسار ال
نما دعمها النتخاب مباشر لرئيس الحكومة،  أنه ال يطلب دعم القائمة الموحدة لحكومة برئاسته وا 
وادعى أنه لم تجر مفاوضات حول امتناع القائمة الموحدة عن التصويت على تنصيب حكومة 

 برئاسته.
"يمينا"، الذين يتعرضون ورصد نتنياهو ومعسكره نقطة ضعف االئتالف الجديد بأعضاء كنيست من 

لضغوط "هائلة وحتى غير إنسانية"، حسبما وصفت ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت". وستتواصل 
 هذه الضغوط وتتصاعد خالل الفترة المقبلة إلى حين تنصيب الحكومة.

 3/6/2021  48عرب 
 

  يسحب توقعيهيتراجع و اورباخ .. "وتلة التغيير" تسعى الستبدال رئيس الونيست .12
عضو  60قدمت أحزاب "كتلة التغيير" يوم، الخميس، إلى سكرتارية الكنيست تواقيع : حمد وتدم

كنيست من أجل تغيير رئيس الكنيست، ياريف ليفين. لكن بعد وقت قصير سحب عضو الكنيست 
عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، توقيعه األمر الذي قد يمنع تغيير ليفين، وتعيين عضو الكنيست من 

ويتوقع أن تنضم القائمة المشتركة إلى تواقيع أعضاء  ييش عتيد"، ميكي ليفي، خلفا له.حزب "
التلفزيونية، التي اعتبرت أن دعم المشتركة  12الكنيست الذين يطالبون بتغيير ليفين، وفقا للقناة 

أن  لتغيير رئيس الكنيست أسهل من دعمها لحكومة يرأسها بينيت في النصف األول من واليتها. إال
مصادر في حزبي "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، و"تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، قالت إنها 
لن توافق على تغيير رئيس الكنيست بأصوات نواب المشتركة، حسبما نقل عنها موقع "والال" 

 اإللكتروني.
 3/6/2021  48عرب 
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 د  لبي -تنشر قائمة أولّية بشخصيات حوومة بينيت  "يديعوت" .13
يوم الخميس، قائمة أولية  ،”يديعوت أحرنوت“نشر موقع صحيفة  :دوت كوم” القدس“ –رام هللا 

بأسماء الوزراء الذين يتوقع أن يكونوا في تشكيلة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي أعلن يائير البيد 
لذي سيتولى رئاستها وا” يمينا“تشكيلها بالتناوب مع نفتالي بينيت زعيم ” هناك مستقبل“زعيم حزب 

 أواًل.
وبحسب الموقع، فإن نفتالي بينيت سيكون رئيًسا للوزراء لمدة عامين، وفي هذه الفترة سيكون البيد 
نائًبا له بمهام رئيس الوزراء ووزير الخارجية وذلك لمدة عامين، على أن يتولى الحًقا بينيت وزارة 

 الخارجية.
ة، بينما سيكون بيني غانتس وزيًرا للجيش، وجدعون ساعر وسيتولى أفيغدور ليبرمان وزارة المالي

يليت شاكيد وزيرة للداخلية، وعومر بارليف وزيًرا لألمن الداخلي، ونيتسان هورويتز  وزيًرا للقضاء، وا 
وسيكون عيساوي فريج من حزب ميرتس وزير التعاون اإلقليمي، وهو أول وزير عربي  وزيًرا للصحة.

فيها أيًضا أول حزب عربي ذا طابع إسالمي ممثاًل بحزب القائمة العربية في الحكومة التي يشارك 
وستكون زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي وزيرة للنقل  الموحدة بزعامة منصور عباس.

والمواصالت، في حين أن زئيف إلكين سيكون وزيًرا لإلسكان، ويفعات بيتون وزيرة التعليم، ويوعاز 
وتمارا زاندبيرغ وزيرة لحماية البيئة، وحيلي تروبر وزيرة الثقافة، وميراف  هندل وزيًرا لالتصاالت،

كما سيكون مئير كوهين وزيًرا للرفاه،  كوهين وزيرة المساواة االجتماعية، وماتان كاهانا وزيًرا لألديان.
 ونحمان شاي وزيًرا لالستيعاب، وكارين الحرار وزيرة للطاقة.

 3/6/2021  القدس  القدس
 

 نتنياهو وغانتس ويعالونبينهم  مسؤولين سياسيين وعسوريين" الجنائية"ات إسرائيلية بمالحقة توقع .14
رجح عدد من كبار المسؤولين اإلسرائيليين توجيه المحكمة الجنائية الدولية أوامر ": األناضول"

اع بيني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون، ووزير الدف
 .2014غانتس، ومجموعة من قادة الجيش اإلسرائيلي خالل حرب غزة عام 

 -الذين لم تذكر أسماءهم-ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية اليوم الجمعة عن المسؤولين 
مسؤولين سياسيين وعسكريين  10قولهم إن المحكمة الدولية "قد تصدر أوامر اعتقال بحق نحو 

في حال شروعها بالتحقيق في الحالة الفلسطينية باألراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفة إسرائيليين 
أن هؤالء المسؤولين "قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة أو في غضون بضعة أشهر، في 

 3وصنفت الصحيفة اإلسرائيلية المسؤولين الذين من المتوقع محاكمتهم إلى  أسوأ السيناريوهات".
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 2018، وأزمة حدود غزة 2014تشمل األولى الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة فئات، 
وأضافت "يمكن أن يشمل ذلك  .2014)مسيرات العودة(، والنشاط االستيطاني منذ يونيو/حزيران 

وأشارت  أوري أرئيل، ويفعات شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاق كوهين، ويوآف غاالنت".
إلى أن وزراء الدفاع خالل هذه الفترة قد يقعون أيضا في مأزق، ألنهم استخدموا الجيش  الصحيفة

  اإلسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها.
 3/6/2021  الجزيرة.نت

 
 وليس قادة حماس المدنيين هم الذين يختبئون وراء" إسرائيل"قادة  :"هآرتس" .15

( إنه أصبح من روتين "الحرب" أن تقتل إسرائيل المدنيين Haaretzقال تقرير في صحيفة هآرتس )
إن هو أبدى أدنى استياء -وتنشر الدمار بشكل عشوائي وهي مسرورة بما تفعله، ثم ترد على العالم 

بأسطوانتها المشروخة وعذرها القبيح بأن "قادة العدو  -من مشاهد القتل والخراب وطلب تفسيرا
تقرير لكاتبها مايكل بريسون الذي يكتب باسم "بي مايكل" تقول  وفي يختبئون وراء المدنيين".

الصحيفة إن إسرائيل سحبت نفس العذر القديم البالي "اختبئوا وراء المدنيين"، لتبرر جبال األنقاض 
وأكوام الجثث التي نصفها من النساء واألطفال، وتكرره بكل األفواه، على ألسنة المتحدثين باسم 

، وحتى من فم الرئيس المنتهية واليته رؤوفين ريفلين، وكأن الجميع يعرفون تماما الجيش والمتطوعين
وقال الكاتب في الصحيفة اإلسرائيلية متسائال إن  أين يختبئ قادة حركة حماس ومن يجوز قتلهم.

)كان( القتل العشوائي في الواقع هو الهدف، والعملية كان ينبغي أن تسمى "متعة القتل" وليس 
وذهب إلى أن هذا العذر الذي تقدمه إسرائيل ال يعبر عن الكذب والغوغائية  ألسوار"؟"حارس ا

فحسب، بل يعبر أيضا عن وقاحة من الدرجة األولى، مشيرا إلى أن قادة إسرائيل السياسيين 
والعسكريين هم الذين يختبئون وراء المدنيين، والدليل أن مقر القيادة العسكرية اإلسرائيلية يختبئ 

السكان المدنيين وسط تل أبيب، وخلف المرضى في مستشفى إيخيلوف القريب من مكتب  خلف
وأضاف الكاتب أن مركز "شيبا" الطبي خارج تل أبيب يحمي قاعدة تل هشومير  القائد العام.

العسكرية، وأن القاعدة البحرية في حيفا تختبئ في ظالل مركز رامبام الطبي، وأنه حتى "عائلتنا 
أما قادة إسرائيل المدنيون، فرئيس الوزراء يختبئ خلف  ختبئ بين الرعاة من سكان الريف.النووية" ت

السكان المدنيين في حي الطالبية بالقدس، وخليفته المعين يفعل الشيء نفسه في رعنانا، ووزير 
الدفاع يختبئ في روش هعاين، والقائد العسكري في موشاف عادي، ونائبه محاط بجدار من مدنيي 

 د هشارون. وهلم جرا، فكلهم يختبئون وراء المدنيين، وكأنهم من أتباع حماس، بحسب الكاتب.هو 
 3/6/2021  الجزيرة.نت
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 بدون نتنياهو إنها جناح يميني ..ال تمثل الوحدة وال التغييرالحوومة الجديدة : "هآرتس" .16
( Haaretzآرتس" )الصحفي اإلسرائيلي جدعون ليفي في عموده األسبوعي بصحيفة "هوكاالت: قال 

أنه يفهم أولئك الذين يشعرون بالراحة أو  -تعليقا على تشكيل الحكومة الجديدة وردود الفعل تجاهها-
حتى الفرح، لكن من الصعب االنضمام إلى المبالغات الطفولية التي تصف إسرائيل بأنها تنتقل من 

در لوكاشينكو هو الذي سقط وليس الظالم إلى النور، ومن العبودية إلى الحرية، كما لو أن ألكسان
ثارة  بنيامين نتنياهو. واستمر الكاتب في تعليقه: سيكون للحكومة الجديدة فريق وزراء أكثر كفاءة وا 

لإلعجاب، سيحاول بعضهم القيام بعملهم بشكل أفضل، إنه ممتع، لكن فوق كل شيء تحوم سحابة 
 نياهو سيحل محل نتنياهو، وكالهما قاس.سوداء وقمعية: اليمين سيحل محل اليمين. يمين بدون نت

وسيكون لليمين أيضا نفوذ غير مقّيد على هذه الحكومة، إنها ال تمثل الوحدة وال التغيير، إنها جناح 
 .يميني

 3/6/2021  الجزيرة.نت
 

 تهاجم "الموحدة" بسبب دعمها لحوومة برئاسة بينيت 48األحزاب العربية في  .17
ب الشيوعي والجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة على دعم )أ ف ب(: اعترض الحز  - القدس

دعم الحركة “وقال الحزبان العربيان اإلسرائيليان في بيان مشترك إن  بينيت. نفتالي حكومة برئاسة
اإلسالمية الجنوبية لحكومة ال تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة واالنتهاكات 

لمسجد األقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنّكر واالستفزازات في ا
” إسقاط نتنياهو ال يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت“وأكد الحزبان أن  ”.لحقوق الشعب الفلسطيني

حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي ال تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا “التي اعتبرا أنها 
نما في تغيير “وشددتا على أن ”.ة نتنياهوعن حكوم التغيير الحقيقي ال ُيختزل في استبدال نتنياهو وا 

 ”.سياسة نتنياهو بدل سياسة تعميق االحتالل واالستيطان والعنصري
كما هاجم رئيس حزب التجمع العربي الديموقراطي النائب السابق جمال زحالقة مشاركة الحركة 

خطيئة وليس مجرد خطأ.. وصفقة على حساب الموقف الوطني “ا أنه االسالمية الجنوبية، معتبر 
 ”.والحقوق والكرامة

 3/6/2021  القدس العربي  لندن
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 حراسة بينيتبأنه سيبدأ "الشاباك" يعلن  .18
حراسة رئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي  )الحميس( أعلن الشاباك أنه سيبدأ منذ اليوم: محمد وتد

مة في حال تشكيلها. ويوصف قرار الشاباك بأنه غير مألوف، ألن بينيت ليس سيتولى رئاسة الحكو 
رئيس حكومة حتى اآلن، وألن الشاباك يتولى حراسة أشخاص يعتبرون "رموز الحكم". وكان الشاباك 
قد حذر، يوم اإلثنين الماضي، من تصاعد التحريض ضد بينيت وأييليت شاكيد ولبيد، وأوعز 

 بتشديد الحراسة حولهم.للشرطة وحرس الكنيست 
 3/6/2021  48عرب 

 
 ن نتنياهو أي جبهةسخِّّ إسرائيلي: جهاز األمن سيهتم أال يُ  مصدر أمني .19

قال مصدر أمني إسرائيلي إنه في الفترة القريبة المقبلة سيهتمون في جهاز األمن "بأال : بالل ضاهر
خلفية تغيير محتمل للحكم في  يسخن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أي جبهة اآلن"، وذلك على

إسرائيل في أعقاب إعالن رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، عن تمكنه من تشكيل حكومة في 
 "كتلة التغيير".
التلفزيونية، اليوم، عن المصدر األمني قوله إن "هذه أيام حساسة، ويجري في  12ونقلت القناة 

ي. وهذا السبب المركزي لسفر غانتس الليلة موازاتها سباق ضد الزمن بخصوص االتفاق النوو 
 الفائنة.

 3/6/2021  48عرب 
 

 أسرى ترجيحات إسرائيلية بإلغاء لقاء مرتقب في القاهرة لبحث صفقة تبادل .20
رجحت مصادر دولية، اليوم الخميس، أن تدرس مصر احتمال إلغاء  :دوت كوم” القدس“ –رام هللا 

 لقاهرة بشأن صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس.اللقاء المخطط له األسبوع المقبل في ا
ولم تحدد هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، هوية تلك المصادر التي أشارت إلى أن 
إلغاء اللقاء قد يعود ألسباب تتعلق بالتطورات السياسية في إسرائيل بعد الخطوة الجديدة التي تشير 

  يدة.إلمكانية تشكيل حكومة جد
وذكرت أن رئيس مجلس األمن القومي مئير بن شبات سيعقد اليوم جلسة حول القضية بمشاركة 

 ممثلين عن األجهزة األمنية اإلسرائيلية.
 3/6/2021  القدس  القدس
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 ضابط وبير بجيش االحتالل: مستعدون لمرحلة ثانية من القتال بغزة .21
د المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل إليعازر قال ما يسمى قائ :دوت كوم” القدس”ترجمة خاصة بـ

نه بعد  توليدانو، اليوم الخميس، إن الجيش اإلسرائيلي بحاجة الستنفاد العملية التي بدأها بغزة، وا 
، فإنه مستعد للمرحلة الثانية منها ألن ما فعله ”حارس األسوار“انتهاء المرحلة األولى من عملية 

 ليس كافًيا.
العبرية: إن العملية يمكن أن تنتهي تماًما عندما يتغير  13ل مقابلة مع قناة وأضاف توليدانو خال
واتهم حماس بأنها تستثمر أموال إعادة اإلعمار لبناء قوتها العسكرية على  الواقع األمني بالفعل.

وحاول تبرير جرائم قواته باإلدعاء أن حماس تطلق الصواريخ من  حساب المدنيين، وفق زعمه.
 نية.مناطق سك

وزعم أن سكان غالف غزة بحالة معنويات عالية، وكانوا يفضلون استمرار العملية، وأن عمل الجيش 
 اإلسرائيلي يتركز على ضمان واقع أمني أفضل لهم.

 3/6/2021القدس  القدس  
 

 فورين بوليسي: حرب غزة األخيرة أثبتت محدودية القبة الحديدية ونهاية زمنها .22
قال سيث فرانتزمان إن الحرب األخيرة في غزة كشفت عن  :إبراهيم درويش "،القدس العربي" -لندن

فورين “وبمقال نشرته مجلة  محدودية أحد األعمدة االستراتيجية الدفاعية اإلسرائيلية: القبة الحديدية.
تي ، قال فرانتزمان إن الحرب األخيرة في غزة وال”القبة الحديدية اإلسرائيلية لن تدوم“بعنوان ” بوليسي

 يوما انتهت بوقف إطالق النار، مع التحضير للجولة المقبلة. 11استمرت 
وبالنسبة إلسرائيل فقد كان العامل الرئيسي في نجاحها هو نظام القبة الحديدة، نظام الدفاع الجوي 
الذي يستخدم الردارات والصواريخ العتراض الصواريخ وتهديدات أخرى. وهو ما قلل من عدد 

 صاروخا أطلق من غزة. 4.340إلسرائيليين وحماهم من اإلصابات بين ا
وأشار الكاتب لزيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن ولقائه مع وزير الدفاع 
األمريكي أوستن لويد لطلب مساعدات عسكرية عاجلة بقيمة مليار دوالر إلعادة تزويد القبة 

 يرة.بالصواريخ التي استخدمتها في الحرب األخ
 3/6/2021القدس العربي  لندن  
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23. "INSS" د األزمة مع األردن  ويصعِّّ  "إسرائيل": البعد اإلقليمي غائب لدى 
رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في نهاية آذار/مارس الماضي، : بالل ضاهر

سالم بين الجانبين وصّعد األزمة طلبا أردنيا بالتزود بكمية إضافية من المياه، خارقا بذلك اتفاقية ال
في العالقات. وبعد نحو أسبوعين، تراجع نتنياهو ووافق على الطلب األردني، في أعقاب ضغوط، 

 بينها توصيات مسؤولين في سلطة المياه وجهاز األمن في إسرائيل باالستجابة للطلب.
ن غياب البعد اإلقليمي من ويعكس موقف نتنياهو "أحد اإلخفاقات في العالقات الثنائية مع األرد

جانب إسرائيل"، وفقا لتقرير نشره السفير اإلسرائيلي األسبق في عمان والباحث في "معهد أبحاث 
 األمن القومي" في جامعة تل أبيب، عوديد عيران، أمس األربعاء.

صادي وأشار عيران إلى أن "ضائقة المياه في األردن هي أحد األسباب المركزية لضعف األردن االقت
وتعلقها بجهات خارجية". وأضاف أن موضوع المياه مذكور في اتفاقية السالم بين الجانبين في البند 

 السادس، وقبل البند التاسع الذي يتحدث عن مكانة األردن في القدس، معتبرا ذلك أنه "أمر رمزي".
لى عدة سنوات من ووفقا لعيران، فإن "التحوالت الديمغرافية التي ُفرضت على األردن، إضافة إ

لمشكلة المياه، يتجاوز حجمه التسويات  استراتيجيالجفاف، رسخت الحاجة إلى بلورة حل 
التفاقية السالم، وفي مركزها تزويد دائم للمياه من إسرائيل إلى  2المنصوص عليها في الملحق رقم 

ين الدولتين. وهذه األردن وتقاسم مياه اليرموك، الذي يمر على طول القسم الشمالي من الحدود ب
التسويات تتطرق إلى عدة عشرات ماليين األمتار المكعبة سنويا، بينما عجز األردن بالمياه يصل 

وشدد عيران على أنه "عندما تتشكل حكومة مستقرة في  إلى نصف مليار متر مكعب سنويا".
نظرة واسعة ثنائية، إسرائيل، يجدر أن تبحث في العالقات المتأزمة بين إسرائيل واألردن من خالل 

 إقليمية، طويلة األمد ومتعددة المجاالت، وبذلك تمنع حلوال ترقيعية".
 3/6/2021  48عرب 

 
 تلغراف: الزواج المفاجئ بين المتشددين اليهود والعرب سينهار سريعا   .24

عن السبب الذي سيؤدي ” ديلي تلغراف“تساءلت صحيفة  :إبراهيم درويش، ”القدس العربي“ -لندن
 بين المتشددين اليهود والعرب إلى طالق سريع.” الزواج المفاجئ“ هذا

وقال جيمس روثويل في تقرير له إن الصورة المدهشة التي جمعت ما بين زعيم تحالف عربي وزعيم 
حزب متطرف يجب أن تكون أبعد من فرصة التقاط صورة للتعبير عن المعارضة ضد رئيس الوزراء 

ال إن الصورة كانت مستحيلة في الماضي، فقد جمعت زعيم حزب الحالي بنيامين نتنياهو. وق
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وسطي ومتطرف مع زعيم حزب عربي وكانت األقالم جاهزة للتوقيع على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية 
 الجديدة.

ولكن هذا الزواج السريع قد ينهار بشكل أسرع، نظرا للخالف بين المشاركين في االئتالف بشأن 
في الحقيقة ما يجمعهم هي كراهية ومعاداة نتنياهو ويفرقهم الكثير. فطموحات القضايا األساسية. و 

بينيت لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية حول القدس تعد لعنة للقائمة الموحدة، التي تمثل 
 قطاعات من الفلسطينيين داخل إسرائيل.

 3/6/2021  القدس العربي  لندن
 

 260رفعان حصيلة شهداء العدوان إلى غزة: شهيدان متأثران بإصابتيهما ي .25
استشهدت ديانا أبو العوف اليازجي، والشاب يحيي باسم العجلة، الخميس، متأثرين بإصابتهما خالل 

وبارتقاء الشهيدة اليازجي، فإن عدد الشهداء في . العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة المحاصر
 مسنا. 17سيدة، و 40طفال، و 66شهيدا، بينهم  260القطاع يرتفع إلى 

 3/6/2021  ووالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستوطنا يقتحمون "األقصى" 200أوثر من  .26
مستوطنا يهوديا، الخميس، المسجد األقصى المبارك، وسط حراسة  215اقتحم نحو : القدس المحتلة

ية في القدس، أن اقتحامات وذكرت دائرة األوقاف والمقدسات اإلسالم شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وقاد المتطرف يهودا غليك، االقتحامات الصباحية،  "األقصى" جرت على فترتين: صباحية ومسائية.

 من جهة باب المغاربة.
 3/6/2021  قدس برس

 
 : هوذا يخطط االحتالل اإلسرائيلي لتحويل المقدسيين إلى أقليةالتفوجي .27

خرائط في مدينة القدس المحتلة أن خطة االحتالل أكد الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة ال
نما  اإلسرائيلي في القدس ال تقتصر على تهجير أهالي حي الشيخ جراح ومنطقة بطن الهوى وفقط وا 

وأوضح في لقاء على الجزيرة  أن تصبح المناطق العربية بمثابة فسيفساء داخل األحياء اليهودية.
بحيث تصبح األقلية عربية واألغلبية  1973هذه عام مباشر أن الجانب اإلسرائيلي وضع خطته 

يهودية في القدس، عندما ُشكلت لجنة لهذا الغرض بقيادة رئيسة الوزراء اإلسرائيلية جولدا مائير في 
وأضاف أن ما يحدث في حي الشيخ جراح أو بطن الهوى أو أي منطقة أخرى في القدس  تلك الفترة.
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ي: عملية تطويق لهذه األحياء، ثم عملية اختراق األحياء، ثم يندرج تحت ثالثة أساليب رئيسية ه
على هذه األساس يستخدم الجانب اإلسرائيلي رواية أن هذه “وتابع  عملية التشتيت ألهالي األحياء.

 ”.ويستخدم كل هذه األساليب من أجل تحقيق هدفه االستراتيجي 1948أمالك يهودية فيما قبل عام 
 3/6/221  نت.الجزيرة

 
 ضخم لتغيير معالم حي الشيخ جرّاح ومنطقة باب العامود بالقدسإسرائيلي شروع م .28

ذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية أن العمل جار على مشروع ضخم لتغيير معالم حي الشيخ : القدس
جّراح ومنطقة باب العامود بالقدس، وتحويلها من "مركز صراع" إلى "مركز ترفيهي نابض بالحياة"، 

يرها، موضحًة أن بلدية االحتالل تأمل في تغيير صورة منطقة باب العامود وحي الشيخ على حد تعب
مليون شيقل"، يشمل "بناء جادة حضرية فسيحة  70جّراح "عن طريق تجديد معماري شامل بتكلفة 

ونابضة بالحياة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها على باب العامود". وتجديد المنطقة العامة، 
العامود وشارع السلطان سليمان إلى الطرف الجنوبي من حي الشيخ جراح، "مع الحفاظ ومنطقة باب 

على القيم التاريخية للفضاء". إضافة الى تطوير محور شارع السلطان سليمان واألنبياء المطل على 
األسوار، فضال عن تشييد شارع مظلل به صفان عريضان من األشجار في الموقع الذي سيربط 

 ال بأبواب المدينة القديمة.مركز األعم
 3/6/2021  ووالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خالل األيام الماضية 48حالة اعتقال في أراضي العام  2,000"هيئة األسرى": أوثر من  .29

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الخميس، أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت خالل الفترة : رام هللا
وبينت الهيئة،  منهم حتى اللحظة. 184فلسطينا، وأصدرت لوائح اتهام بحق  2,142رة الماضية القصي

، 48في بيان لها، أن هذه االعتقاالت تعتبر أكبر هجمة يتعرض لها أبناء شعبنا داخل أراضي العام 
 مئات.مقارنة بالفترة القياسية التي نفذت فيها هذه االعتقاالت، والتي وصلت في بعض األيام لل

وأضافت الهيئة أن "كافة عمليات االعتقال رافقها اعتداءات وحشية من شتم وضرب وتخريب 
لمحتويات منازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث وثقت عدسات الكاميرات الهجمات العنصرية التي 

 كانت تنفذ من شرطة االحتالل ومستوطنيه، والوحدات المتخصصة في االقتحامات واالعتقاالت".
 3/6/2021  الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وو
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 منزال ومنشأة في أيار/ مايو 19,815وتدمير وهدم  2,105واعتقال  292"وفا": استشهاد  .30
شهد شهر أيار/ مايو المنصرم، تصعيدا خطيرا من قبل االحتالل اإلسرائيلي، بحق شعبنا : رام هللا

رها الخامس، باالعتماد على شبكة مراسليها في كافة ورصدت "وفا"، في تقري وأرضه ومقدساته.
 292محافظات الوطن بما فيها العاصمة المحتلة، وبعض المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، استشهاد 

صابة  ووثقت "وفا" في تقريرها الشهري، حول انتهاكات االحتالل  آخرين. 3,569مواطنا، وا 
 185مبنى ومنشأة في الضفة وغزة، واقتالع  19,815حاالت اعتقال، وهدم  2,105والمستوطنين، 

 إخطارا بالهدم وعملية استيالء. 22شجرة زيتون ولوزيات، إضافة إلى 
 3/6/2021  ووالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يعتقل طفلة من "الشيخ جراح" بتهمة رسم علم فلسطين .31

، طفلة من حي الشيخ جراح المهدد بإخالء سكانه قسريا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس
عاما(، عند  14بالقدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الطفلة نفوذ حماد )

مدخل الحي، بتهمة رسمها علم فلسطين على وجه زميالتها، بالتزامن مع فعالية ترفيهية ألطفال 
 شرطة االحتالل في شارع صالح الدين بالقدس الستجوابها. الحي، قبل أن تقتادها إلى مركز

 3/6/2021  فلسطين أون الين
 

 االحتالل يفرج عن األسير عالء الريماوي .32
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام رفًضا : رام هللا

ا( من رام هللا، أعلن دخوله إضرابا مفتوًحا عامً  43وكان الصحفي عالء الريماوي ) العتقاله اإلداري.
 نيسان/أبريل الماضي. 21يوًما، منذ لحظة اعتقاله في  16عن الطعام، استمر 

 3/6/2021  قدس برس
 

 القوات اإلسرائيلية تغلق موقعا  أثريا  فلسطينيا  شمال نابلس .33
سبسطية شمال نابلس في  أغلقت القوات اإلسرائيلية )الخميس(، الموقع األثري في بلدة رام هللا:

قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت »إن قال: رئيس بلدية سبسطية محمد عازم  الضفة الغربية.
البلدة، وأغلقت الموقع األثري، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه، وذلك لتأمين اقتحام 

عن برنامج القتحام البلدة خالل المستوطنين أعلنوا »وأضاف أن «. عشرات المستوطنين للمنطقة
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، بحسب ما «األيام المقبلة، في محاولة لفرض أمر واقع، وتحقيق أطماعهم االستيطانية في المنطقة
 نقلته وكالة األنباء األلمانية.

 3/6/2021  الشرق األوسط  لندن
 

 لن يقيل عثرات الفلسطينيين "إسرائيل"فورين بوليسي: السالم االقتصادي مع  .34
( األميركية رد فعل Foreign Policyخبير اقتصادي دولي في مقال بمجلة فورين بوليسي )انتقد 

المجتمع الدولي على تداعيات الحرب التي شنتها إسرائيل مؤخرا على قطاع غزة وخلفت مئات 
وأكد إبراهيم الشقاقي  الشهداء الفلسطينيين وآالف الجرحى، وتسببت في دمار عدد كبير من المباني.

 -( بوالية كونيتيكتTrinity Collegeي يعمل أستاذا مساعدا في قسم االقتصاد بكلية ترينيتي )الذ-
في مقاله أن استجابة المجتمع الدولي الحالية تركزت، كما حدث في السابق، على تنظيم حملة لتقديم 

عادة بناء قطاع غزة.  مساعدات إنسانية وا 
واالقتصادي الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر لن وقال إن اإلخفاق في معالجة الواقع السياسي 

يؤدي إال لتكريس الوضع الراهن لالحتالل اإلسرائيلي، كما سيؤدي على األرجح إلى مزيد من 
 العنف.

ويرى الخبير الدولي أن التعاطي مع ذلك الواقع بالتشجيع على إقامة عالقات اقتصادية بين إسرائيل 
-فمثل هذه المقاربة  ليس هو الحل. -عواصم الغربية مؤخراحسبما بات شائعا في ال-وفلسطين 

من شأنها أن تفاقم اعتماد االقتصاد الفلسطيني على عائدات األيدي الفلسطينية  -بحسب الشقاقي
 العاملة في إسرائيل وعلى أسواق السلع.

الوقت  وينصح الكاتب األطراف الدولية بأن تعمل على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وأن تضغط في
ر لغزة،  نفسه على إسرائيل لوضع حد الحتاللها للضفة الغربية والقدس الشرقية وحصارها المدمِّ

 عوضا عن تكريس الوضع الراهن.
 3/6/2021  نت.الجزيرة

 
 "السالم"السيسي يشدد على استئناف فوري لمفاوضات  .35

ضرورة العمل بشكل »أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على : وليد عبد الرحمن-القاهرة
واستعرض السيسي خالل «. )فوري( الستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

، مساء األربعاء، الجهود المصرية المستمرة في «المجلس األوروبي»اتصال مع شارل ميشال، رئيس 
ين الفلسطيني واإلسرائيلي، تثبيت وقف إطالق النار بين الجانب»هذا اإلطار على مختلف الجبهات لـ
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بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي إلطالق عملية إعادة إعمار غزة، تأسيسًا على المبادرة 
 «.المصرية في هذا اإلطار

  3/6/2021  الشرق األوسط  لندن
 

 مصر وفرنسا واألردن تعتزم تنسيق العمل اإلنساني في األراضي الفلسطينية .36
عرب كل من مصر وفرنسا واألردن  عن اعتزامهم تنسيق العمل اإلنساني بشأن )د ب أ(: أ -القاهرة

خططهم لمعالجة األزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية، وال سيما في قطاع غزة، حيث عقدت 
وزارات الخارجية بالدول الثالث اجتماعا تنسيقيا عبر الفيديو كونفرانس، الخميس، في أعقاب القمة 

 مايو/ أيار الماضي. 18ي عقدت في الثالثية الت
وعالوة على ضرورة وجود استجابة إنسانية فورية، شّدد ممثلو الدول على أهمية وقف جميع 
اإلجراءات األحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسالم، وكذلك ضرورة الحفاظ على 

هم بحل الدولتين استنادا إلى القانون كما أعادوا التأكيد على التزام الوضع الراهن لألماكن المقدسة.
الدولي والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من اإلسرائيليين 

 والفلسطينيين بشكل دائم.
 3/6/2021  القدس العربي  لندن

 
 سرىمصر تدرس احتمال تأجيل اللقاء المخطط له بشأن صفقة تبادل األ": الشرق األوسط" .37

قالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن مصر تدرس احتمال تأجيل اللقاء المخطط له : كفاح زبون-رام هللا
ونقلت هيئة  األسبوع المقبل في القاهرة مع وفد إسرائيلي وآخر من حماس بشأن صفقة تبادل األسرى.

للقاء القريب، قد يعود البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن مصادر لم تحددها، أن إلغاء ا
ولم يخف  ألسباب تتعلق بالتطورات السياسية في إسرائيل المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

مسؤولون إسرائيليون قلقهم من تأجيل محادثات التهدئة برمتها في مصر، بسبب األزمة السياسية، 
قشة قضية الجنود األسرى. وكانت باعتبار أن موافقة إسرائيل على بحث إعادة اإلعمار مشروطة بمنا

مصر استدعت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، إلجراء محادثات في القاهرة استمرارًا لوقف 
هذا ولم توزع مصر، حتى أمس، أي دعوات على الفصائل الفلسطينية  إطالق النار بين الطرفين.

أنه ال تغيير على « الشرق األوسط»للحضور إلى القاهرة، لكن مصدرا قريبا من حركة حماس أكد لـ
 مخططات دعوة الفصائل بما فيها حركة حماس األسبوع القادم.

  4/6/2021  الشرق األوسط  لندن
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 "عروبة فلسطين"بمصر عن  "وبار العلماء"ملتقى لـ .38
بمصر )أعلى هيئة دينية في األزهر( ملتقًى « هيئة كبار العلماء»نظمت : وليد عبد الرحمن-القاهرة

الحق التاريخي »، تناول الحديث عن «عروبة فلسطين ومقدساتها عبر التاريخ»يًا تحت عنوان: ثقاف
والثقافي والشرعي في المسجد األقصى والقدس، وعروبة فلسطين ومقدساتها اإلسالمية عبر 

قضية القدس قضية قومية عربية إسالمية راسخة في »وأكد المشاركون في الملتقى أن «. التاريخ
المخططات اإلسرائيلية قامت على )اغتصاب األرض المقدسة( »، وأن «لمسلمين والعربأذهان ا

رهاب أهلها وطردهم قسرًا من أرضهم  وتهويد القدس عن طريق التغيير الديموغرافي لمعالم القدس، وا 
قامة المستوطنات عليها، فضاًل عن اختالق المزاعم على بعض المقدسات بدعوى )الهيكل  وا 

محاولة منهم لطمس الحقائق والهوية من خالل هدم األحياء اإلسالمية وتغيير  المزعوم( في
 «.)مسمياتها( من العربية إلى العبرية، لطمس هويتها اإلسالمية

  3/6/2021  الشرق األوسط  لندن
 

 ظريف: نتنياهو انضم لقافلة ترامب المشينة وبات على هامش التاريخ .39
واد ظريف من األزمة التي يواجهها رئيس وزراء إسرائيل سخر وزير الخارجية اإليراني محمد ج

وقال  بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه بات على هامش التاريخ، وأن "إيران صامدة في وجه المتآمرين".
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو انضم لما سماها 

ضم الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو القافلة المشينة، التي ت
 والمستشار السابق لألمن القومي جون بولتون، مضيفا أنه بات على هامش التاريخ.
 3/6/2021 نت  .الجزيرة

 
 ر أجواءها.. استياء في ماليزيا من صمتهاطائرة عسورية إسرائيلية تعبُ  .40

( الماليزية بين حادثتي اختراق طائرات New Straits Timesتايمز" )ربط مقال بصحيفة "نيو ستريتس 
حربية صينية المجال الجوي الماليزي قبالة والية ساراواك في بحر جنوب الصين، وعبور طائرة تابعة 

لى مطار عسكري في سنغافورة.  للجيش اإلسرائيلي األجواء الماليزية في طريقها من وا 
ي عبد الحميد، وهو شخصية عامة إذ يترأس مجلس تنسيق وتحدث كاتب المقال محمد عزم

المنظمات اإلسالمية بماليزيا، عن استهجان الماليزيين اعتراض طائرات ماليزية للطائرات الصينية، 
في مقابل تسويغ وزارة النقل الماليزية عبور طائرة إسرائيلية أجواء البالد، وقال عزمي إن عبور طائرة 

ن تبعاته على نقل عسكري إسرائيلية  األجواء الماليزية ال يمكن أن يكون مصادفة أو حدثا عابرا، وا 
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وأشار الكاتب إلى أن تل أبيب تسعى لالصطياد في الماء العكر في  األمن الماليزي سترى قريبا.
بحر جنوب الصين، حيث الصراع على النفوذ بين الدول الكبرى ال سيما الواليات المتحدة والصين، 

ندونيسيا ضحية لهذا التنافس، في ظل سعي إسرائيل لصرف وأعرب عن خ شيته أن تقع ماليزيا وا 
 االنتباه عن إخفاقها الذريع في الحرب األخيرة على قطاع غزة.

 3/6/2021 نت  .الجزيرة
 

 عسورية ال هانجح بضرب قدراتتلم  : حماس فاجأت تل أبيب بعدد الصواريخ.. "إسرائيل"روسيا .41
ر الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الجيش اإلسرائيلي لم ينجح بضرب أكد نائب وزي: موسكو

القدرات العسكرية لحركة "حماس"، مشيرا إلى أن الحركة أطلقت عددا غير متوقع من الصواريخ 
ولفت في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إلى أن الضربات اإلسرائيلية التي كانت  شّكل مفاجأة لـ"إسرائيل".

 فية اإلمكانات العسكرية لـ"حماس" لم تنجح.تستهدف تص
 3/6/2021  المروز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"تبادل أسرى بين حماس و الصليب األحمر: مستعدون للوساطة حول .42

أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر، يوم الخميس، استعدادها للوساطة إلجراء : باسل مغربي
 وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"."تبادٍل لألسرى" بين إسرائيل 

وقال مدير عام اللجنة الدولية، روبير مارديني، في تصريح مكتوب صدر عنه، وتاله في مؤتمر 
صحافي بالقدس المحتلة، في ختام زيارة له: "لقد أبلغُت الطرفين باستعدادنا ألن نكون وسيطا محايدا 

أو للرفات البشرية، للعائالت الحق في معرفة  بينهما في حالة التفاوض إلجراء تبادٍل للمعتقلين
 مصير أحبائهم والحزن والمضي قدما في الحياة".

وفي موضوع آخر، تطرق مارديني لألوضاع اإلنسانية الصعبة في قطاع غزة المحاصر، الذي زاره، 
سية في ولفت مارديني إلى أن "المساعدات اإلنسانية تمنع انهيار بعض الخدمات األسا األربعاء. يوم

 غزة في المرحلة الحالية، إاّل أنها ليست حال مستداما".
ماليين فرنك سويسري، وهو  10وأعلن مارديني أنه وّجه نداء أوليا لرفع ميزانية اللجنة الدولية بمقدار 

 مليون دوالر أميركي، لتلبية االحتياجات األكثر إلحاحا في غزة. 11.1ما يعادل 
 3/6/2021  48عرب 
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 قراطيون يضغطون على جمهوري بارز إللغاء تعليق المساعدات للفلسطينيينو منواب دي .43
 يومقامت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين،  :سعيد عريقات – واشنطن

األربعاء، بالضغط على السيناتور جيم ريش )جمهوري من والية أيداهو(، وهو أكبر جمهوري في 
جلس الشيوخ، لرفع قبضته عن ماليين الدوالرات من المساعدات لجنة العالقات الخارجية بم

 للفلسطينيين بعد الحرب الوحشية على قطاع غزة دمرت القطاع الساحلي.
ديمقراطيًا في  145وقاد النائب جيمي راسكين )ديمقراطي من والية ماريالند( مجموعة مؤلفة من 

عدات التي جرت الموافقة عليها في ظل مليون دوالر من المسا 75دعوة ريش إلى رفع قبضته عن 
 إدارة دونالد ترامب.

نكتب بشعور كبير باإللحاح لنطلب باحترام منك أن تفرج عن عشرات “وقال النواب في رسالة: 
الماليين من الدوالرات من المساعدات اإلنسانية المخصصة لتلبية احتياجات مئات اآلالف من 

سرائيل في المدنيين الفلسطينيين الذين يعيدون  بناء حياتهم في أعقاب القتال الذي نشب بين حماس وا 
 ”.وقت سابق من الشهر الماضي

 3/6/2021  القدس  القدس
 

 للرئيس اإلسرائيلي الجديد "تهانيه الحارة"بايدن يقدم  .44
للرئيس ” تهانيه الحارة“قدم الرئيس األمريكي جو بايدن  :)د ب أ( –دوت كوم ” القدس“ –واشنطن 
 يلي الجديد إسحاق هرتسوغ مساء األربعاء، حسبما أفاد موقع أكسيوس اإلخباري.اإلسرائ

أظهر طوال حياته المهنية “وأشار بايدن في بيان إلى أن هرتسوغ، الذي تربطه به عالقة شخصية 
 ”.التزامه الثابت بتعزيز أمن إسرائيل، ودفع الحوار، وبناء الجسور عبر المجتمع اليهودي العالمي

أنا واثق من أن الشراكة بين إسرائيل والواليات المتحدة في ظل رئاسته ستستمر في “ايدن: وأضاف ب
 ”.النمو والتعمق

 3/6/2021  القدس  القدس
 

 أونروا تستدعي مدير عملياتها في غزة وتوقعات بإعفائه من منصبه مصادر لـ"القدس العربي":  .45
د مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل استبعدت مصادر مطلعة، أن يعو ”: القدس العربي“ -غزة

في قطاع غزة، ماتياس شمالي إلى عمله في القطاع من جديد، ” األونروا“الالجئين الفلسطينيين 
وتوقعت أن يتم استبداله بعد انتهاء فترة إجازته، بسبب االحتجاجات الكبيرة واالعتراض على وجوده 
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الحتالل خالل العدوان األخير على القطاع، في غزة، على خلفيه تصريحاته التي برر فيها هجمات ا
 فيما عقد رئيس حركة حماس اجتماعا مع نائب مفّوض المنظمة الدولية.

لشمالي ونائبه، إذ لم يعَلن عن وقفهم عن العمل ” حفظ ماء الوجه“ويدور الحديث حاليا عن خطة 
له من القدس، وال ينكر بشكل مباشر، حيث بدأ األول في إجازة خارجية، فيما بدا اآلخر يمارس عم
 مسؤولون مطلعون في األمم المتحدة، وجود حديث قوي عن االستبدال القريب.

 3/6/2021العربي  لندن   القدس
 

 .. عمالقة التونولوجيا األمريوية يتعرضون للتدقيق والمحاسبة  "إسرائيل"بسبب التواطؤ مع  .46
ونشطاء الحقوق الفلسطينية في  يسعى عدد من موظفي التكنولوجيا :سعيد عريقات – واشنطن

شركات، مثل أمازون وجوجل، إلى قطع العالقات مع الحكومة اإلسرائيلية، ويتهمون فيسبوك 
وتفيد تقارير أن تداعيات الحرب اإلسرائيلية على غزة الشهر الماضي أدت إلى  قضيتهم.” إسكات”بـ

ا الوثيقة بإسرائيل، وهو جهد إلعادة فحص عالقاته” جوجل وأمازون وفيسبوك“تكثيف الضغط على 
 يأتي وسط مراجعة أوسع حول عسكرة صناعة التكنولوجيا األميركية.

ويقوم موظفو التكنولوجيا، الذين ضغطوا في السابق على الشركات العمالقة إلسقاط المشاريع مع 
حول أفضل والصين، بوضع استراتيجيات مع النشطاء الخارجيين ” البنتاغون“وزارة الدفاع األميركية 

مع الحكومة اإلسرائيلية، ” Cloud Contract –العقود السحابية“طريقة للتحريض ضد ما يسمى 
ويقومون بالتمحيص في مجموعة من الخيارات، بما في ذلك محاولة الوصول إلى المساهمين، 
وتعميم الرسائل على الرؤساء التنفيذيين للشركات، وهو ما فعله الموظفون في أمازون وجوجل 

 األسبوع الماضي.
 3/6/2021  القدس  القدس

 
 خسرت إسرائيل الحرب! من قال هذا؟ .47

 أحمد القديدي
ليس الذي أقر بهذه الحقيقة مقاوما فلسطينيا من "حماس" المجاهدة وليس حتى من رام هللا والسلطة 

الحقيقة الذين بقوا منذ ذلك التاريخ على أرضهم المحتلة، بل قائل هذه  48وليس أيضا من مواطني 
طفال شهيدا تحت  61( اإلسرائيلية اليسارية مع نشر صور هآرتسهو كاتب افتتاحية صحيفة )

القصف اإلسرائيلي مع عنوان في الصفحة األولى )هؤالء كانوا أطفاال يلعبون وقتلهم طيرانكم يا أهل 
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يكية وصدرت إسرائيل(، فأعادت الصحيفة نشر الصور التي سبق أن نشرتها )نيويورك تايمز( األمر 
 بها صفحتها األولى.

أما المفاجأة الثانية فإن القائل لهذه الحقيقة هو أشهر المفكرين واإلعالميين األمريكيين )توماس 
فريدمان( المتخصص في الشرق األوسط والفائز بجائزة )بوليتزر( اإلعالمية وكاتب افتتاحيات 

وني األشهر في )سي إن إن( الذي يعده )نيويورك تايمز(، وهو الذي تدخل في البرنامج التلفزي
مؤلفات حول  10ويقدمه المفكر السياسي األمريكي المسلم من أصول هندية )فريد زكريا صاحب 

التحالف الحضاري(.. وفي البرنامج قال فريدمان: إن إسرائيل بسبب تهور اليمين العنصري خسرت 
 ت الرأي العام األمريكي والعالمي. الحرب السياسية واإلعالمية وتشوهت صورتها في أغلب محطا

ضابطا إسرائيليا متقاعدا الذين وقعوا على بيان خطير  80أما القائلون األهم لهذه الحقيقة فهم الـ 
التي أذن بها أو على األقل سمح  االستفزازاتيدين تهور نتنياهو وأخذه قرار الحرب على غزة بعد 

سكان  المستوطنين فيها.. ثم بإحكام غلق المسجد األقصى بها في إخالء منازل حي الشيخ جراح وا 
أيام عيد الفطر اإلسالمي، وهو ما جر الجيش اإلسرائيلي حسب رأي الضباط الموقعين على البيان 

الجارية وهو عمل مناف  االنتخاباتإلى عمليات عسكرية غير مخططة وال غاية لها سوى كسب 
 اإلدارة األمريكية الى حل القضية! هخالللمصالح إسرائيل في هذا الوقت الذي تسعى 

 هؤالء المتكلمون عن هزيمة إسرائيل تختلف أهدافهم بالطبع ولكن تلتقي حول اإلقرار بالحقيقة!. 
بكل تجرد وموضوعية وقد اعترفت  اإلسرائيليهؤالء الرجال هم األقدر على تحليل السياسات 

العام اإلسرائيلي ثم في الرأي العام األمريكي  الصحف اإلسرائيلية أن مواقفهم أحدثت زلزاال في الرأي
المصدوم بصور أشالء األطفال الفلسطينيين من أبناء غزة يسحبهم جنود الحماية المدنية وأولياؤهم 

 من تحت األنقاض!
وأعود للسيدين توماس فريدمان وفريد زكريا.. هذان الرجالن كان لي في أواخر التسعينيات ومطلع 

ظ اللقاء بهما في المؤتمرات األولى حول حوار الحضارات التي بادرت دولة قطر األلفية الثالثة ح
العزيزة إلى عقدها في الدوحة في فندق شيراتون بحضور أكبر أعالم أمريكا وأوروبا واليابان والعالم 
العربي.. وأذكر النقاشات الثرية والمنعشة التي كنت شخصيا أنظمها على هامش المؤتمرات بين 

الشيخ يوسف القرضاوي وهذين المختصين األمريكيين في شؤون الشرق األوسط ومنزلة فضيلة 
اإلسالم والملف الفلسطيني وأيضا مع زميلي في الجامعة الفرنسية أشهر المختصين في الحركات 

 كتابا حول اإلسالم السياسي! 20اإلسالمية )جيل كيبيل( صاحب الـ 
العديدة في القنوات الفرنسية وخاصة )قناة بي أف أم( هذه  )جيل كيبيل( أقر هو األخر في مداخالته

األيام بمناسبة الجرائم اإلرهابية التي استهدفت رجال ونساء شرطة فرنسيين، أقر بأن الحرب التي 
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شنها نتنياهو ألسباب انتخابية كانت وباال على صورة الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق! التي 
 سبعين عاما وتزيد! تروج لها إسرائيل منذ

ولكن نتنياهو كأنما اتهم قبة الحديد المضادة للصواريخ بالهشاشة والضعف ويطالب اإلدارة األمريكية 
أن تمنحه بسرعة مليار دوالر لتجديدها، حيث قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام: إن إسرائيل 

ة الحديدية للدفاع الصاروخي واإلمدادات ستطلب مليار دوالر من الواليات المتحدة لتجديد نظام القب
يوًما على قطاع غزة بعد أن التقى جراهام  11العسكرية األخرى بعد الحرب األخيرة التي استمرت 

العضو البارز في مجلس الشيوخ األمريكي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
 يل..بيني غانتس أثناء قيامه بجولة في إسرائ

وقال جراهام في مؤتمر صحفي: "سيكون هناك طلب بمليار دوالر للبنتاغون هذا األسبوع من وزير 
الدفاع اإلسرائيلي لتجديد نظام القبة الحديدية ألن هذه القبة األمريكية لم تكن في مستوى التصدي 

 لصواريخ حماس والجهاد وكتائب القسام"!
عاما من إرهاب الدولة هو انتصار وأن حماقة  12لحكم بعد العالم أقر اليوم أن كنس نتنياهو من ا

نتنياهو بالتهديد بالتضحية بالحليف األمريكي هو انتصار، وأن ابتعاد بايدن عن مخطط نتنياهو في 
معالجة الملف النووي اإليراني هو انتصار! ثم إن اعتراف السيد )بوغدانوف( هذه األيام في موسكو 

لها الدور الحاسم في إنهاء العدوان على غزة والقدس هو انتصار  بأن القيادة القطرية كان
 للدبلوماسية القطرية المناصرة للحق الفلسطيني وللقانون الدولي بال تردد!

 3/6/2021  "21موقع "عربي 
 

 هل تخلصت واشنطن من عبء نتنياهو؟ .48
 محمد المنشاوي

هوري والديمقراطي، وخالل السنوات منذ نشأتها احتفظت إسرائيل بعالقات جيدة مع الحزبين الجم
األخيرة رأت بعض الدوائر األميركية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أضر بالعالقات 
بين الدولتين بسبب شخصنته عالقاته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما سهل دفع 

ا ظهر خالل العدوان األخير على قطاع الديمقراطيين لتبني مواقف غير مسبوقة تجاه إسرائيل كم
 غزة.

اختار نتنياهو التقرب من التيار اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري، وأثر ذلك على العالقات 
الثنائية بين الدولتين، وعلى يهود أميركا، ومستقبل عملية التسوية مع الفلسطينيين، واالتفاق المزمع 

 مع إيران.
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 مواقف غير محسوبة 3
، حّل 2015وج المفاوضات بين إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما وبين إيران في ربيع في أ

نتنياهو ضيفا على واشنطن دون أن يدعوه أوباما، بل جاء تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب النائب 
 الجمهوري جون بينر من أجل الحديث عن رفضه توقيع واشنطن على االتفاق النووي.

نياهو عن األعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وألقى خطابا معاديا للمفاوضات، وطالب وخرج نت
 الكونغرس برفض أي اتفاق مع إيران والضغط على أوباما لالنسحاب من المفاوضات.

وتسبب موقف نتنياهو واستعراضه لقوة نفوذ إسرائيل بين أعضاء الكونغرس في امتعاض كبير بين 
 ا، ومنهم جو بايدن نائب الرئيس حينذاك.أركان إدارة أوبام

سنوات انصاع نتنياهو لطلب من الرئيس السابق دونالد ترامب بمنع دخول عضوات مجلس  6وبعد 
النواب الديمقراطيات التقدميات إلى إسرائيل. وغرد ترامب يقول إن إسرائيل ستظهر ضعفا شديدا في 

لهان  عمر، اللتين قال عنهما إنهما "تكرهان إسرائيل حال سماحها بدخول النائبتين رشيدة طليب وا 
 وكل اليهود، وليس باإلمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما".

وأدى منع دخول العضوتين إلى غضب كبير بين قيادات الكونغرس حتى من القيادات الجمهورية. 
منع دخول النائبتين، ، عن رفضه 2020وعّبر بايدن، المرشح الديمقراطي في ذلك الوقت النتخابات 

وغرد "لطالما كنت مؤيدا قويا إلسرائيل، فهي شريك حيوي يشاركنا قيمنا الديمقراطية. لكن ال ينبغي 
أن تمنع أي ديمقراطية الزوار من الدخول على أساس محتوى أفكارهم، حتى األفكار التي يعترضون 

 لقيام بذلك".عليها بشدة. وال ينبغي أن يشجعهم أي زعيم للعالم الحر على ا
وخالل االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة التي ُأجريت في الفترة الرئاسية األميركية السابقة، حاول نتنياهو 
استمالة المزيد من الناخبين اليمينيين ممن ينظرون باعتزاز وتقدير لترامب ومواقفه الداعمة إلسرائيل. 

الصور ومواد الدعاية االنتخابية التي تجمعه  وخالل حمالته االنتخابية األخيرة، ظهرت الكثير من
 بالرئيس األميركي السابق.

 االنتخابات اإلسرائيلية شأن أميروي
سرائيل عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لبعضهما، إضافة لتبني ساستهما  تدعي الواليات المتحدة وا 

قات مع أميركا ورئيسها تعد شأنا الحياد تجاه االنتخابات التي تجري دوريا في الدولتين. إال أن العال
 يشغل الناخب اإلسرائيلي الذي يتطلع لعالقات طيبة مع أكبر الدول الداعمة إلسرائيل.

ولطالما تباهى رؤساء وزراء إسرائيليون بعالقاتهم الجيدة مع الرئيس األميركي سعيا لحصد المزيد من 
األبيض. فقد تباهى إيهود أولمرت أصوات الناخبين الذين يهتمون بعالقات تل أبيب مع البيت 

بعالقته الجيدة مع جورج بوش، وتباهى إيهود باراك بعالقاته الشخصية الممتازة مع بيل كلينتون، 
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لكن لم يتماد أي مسؤول إسرائيلي في التباهي بعالقاته الشخصية ليس فقط بالرئيس األميركي، بل 
 ترامب.بأركان إدارته وأفراد عائلته، كما فعل نتنياهو مع 

يناير/كانون الثاني الماضي، مر شهر كامل دون أن  20وبعد تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا يوم 
يهاتف بايدن نتنياهو ردا على تهنئته بالفوز والوصول للبيت األبيض. وجرت العادة أن يتلقى رئيس 

 ساعة في حكم الرئيس األميركي الجديد. 48الوزراء اإلسرائيلي مكالمة خالل أول 
واعتبر المراقبون في واشنطن أن تأخر بايدن في مهاتفة نتنياهو تعبيٌر عن استيائه من العالقات 

من زعماء العالم اآلخرين قبل مهاتفة  10الوثيقة بين نتنياهو وترامب. وتحدث بايدن مع أكثر من 
 نتنياهو.

 القادم قد يوون أسوأ
ياهو وطي صفحته يعني تلقائيا تحسنا في عّبر الكاتب ديفيد روزكوف عن تشاؤمه من أن رحيل نتن

عالقات واشنطن مع تل أبيب، واعتبر أن التغيير في إسرائيل لن يتبعه بالضرورة تغيير واسع في 
السياسات أو مواقف الحكومة اإلسرائيلية المتشددة. وقال روزكوف في تغريدة له "لو كان رحيل 

 ترامب، لكنت أكثر تفاؤال بشأن هذا األمر".ترامب عن المكتب البيضاوي قد أدى إلى نهاية عهد 
وستمثل أول شهور الحكم للوزارة الجديدة فترة راحة لرئيس أميركي حريص على تجنب الخالف 
العلني مع إسرائيل. وسوف ينشغل رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت اليميني بإدارة ائتالف غير 

االت توتر مع واشنطن، ويتخلى عن درجة متجانس سياسيا. ومن المرجح أن يخفض من أي احتم
 الهوس التي أبداها نتنياهو تجاه إقدام واشنطن على العودة لالتفاق النووي اإليراني.

سرائيل دانيال كروتزر، إدارة بايدن بأال  وذّكر بعض المعلقين، مثل السفير السابق لدى مصر وا 
نتنياهو، وعليه أال يتوقع شهر عسل  تنسى أن بينيت يتجه أبعد إلى اليمين وأنه أكثر تشددا من

 طويال.
وغرد آرون ديفيد ميلر، مسؤول مفاوضات السالم في عدة إدارات أميركية سابقة، يقول إنه "من 
الصعب المبالغة في تقدير الدرجة التي سيساعد بها رحيل نتنياهو على تخفيف التوترات بين 

سرائيل، ومن الصعب التقليل من شأن الدرجة التي ستحافظ بها ديناميكية  الواليات المتحدة وا 
 العالقات في الوقت الذي تتحرك فيه إسرائيل يمينا، بينما يتحرك الديمقراطيون يسارا".

(، أن من سيحل محل نتنياهو في POLITICOواعتبر كروتزر في مقال نشرته صحيفة بوليتيكو )
ن كان أقل منه دهاء م  ن الناحية السياسية.األساس ما هو إال نسخة أكثر تطرفا، وا 

وسيعمل بينيت ويائير لبيد، اللذان سيتناوبان على رئاسة الوزراء وعلى وزارة الخارجية، بجد لتطبيع 
 العالقات مع إدارة بايدن ومع الجالية اليهودية األميركية.
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وسيتطلع الرجالن، وال سيما لبيد، إلى إصالح العالقات مع الديمقراطيين حتى مع الحفاظ على 
 عالقات الودية مع الجمهوريين التي فضلها نتنياهو.ال

 4/6/2021. نت  الجزيرة
 

 الصادرات العسورية اإلسرائيلية تنشر الموت في العالم .49
 د. عدنان أبو عامر

، إذ ارتفعت من %15كشفت وزارة الحرب اإلسرائيلية عن زيادة حجم صادرات الصناعات العسكرية 
منها موجهة لدول  %44، مع العلم أن 2020مليار دوالر في  8.3إلى  2019مليار دوالر عام  7.3

 %20لدول أوروبية، و %30مليون دوالر، و 800آسيا والمحيط الهادئ والخليج العربي، بقيمة 
 ألمريكا الجنوبية. %2ألفريقيا، و %4ألمريكا الشمالية، و

لسالح والوسائل القتالية على هذه األرقام الكبيرة تعني أن دولة االحتالل زادت من رقعة تصديرها ل
مستوى العالم، وباتت من الدول الثمانية بالعالم في هذا المجال، مع أن معظم موردي السالح 
اإلسرائيلي في العالم شركات خاصة، ومجموعات العالم السفلي، ومنظمات الجريمة، التابعة 

لتطوير عالقاتها السياسية  لمنظمات اقتصادية عالمية، وبعض صفقات السالح تستخدمها )إسرائيل(
 من البوابة الخلفية.

كما تفرض )إسرائيل( ستاًرا ثقياًل من التعتيم األمني على صفقات األسلحة، لكن الحديث يدور عن 
وجود ألف شركة إسرائيلية تعمل في بيع السالح، ودأبت على إبرام صفقات ضخمة في العالم، وهي 

ا التسليحية مع دول العالم، ما يسهم في إذكاء نار الحروب مناسبة لتسليط الضوء على عالم صفقاته
 والصراعات الدامية، مع الدول التي تنتهك حقوق اإلنسان وتشهد حروًبا أهلية.

دولة تبرم معها  130ورغم رفض )إسرائيل( إعطاء قائمة تفصيلية بالدول التي تشتري أسلحتها، هناك 
ركز الصادرات العسكرية اإلسرائيلية على الروبوتات، مليارات دوالر سنويًّا، وت 9صفقات بقيمة 

والطائرات دون طيار، وأنظمة التحكم والسيطرة، وكذلك الرادارات ومعدات الحرب اإللكترونية، 
لكترونيات الطيران، ومعدات  ومنتجات الصواريخ والدفاع الجوي، وأيًضا الطائرات المأهولة وا 

ت، وبلغت ذروة صفقات األسلحة اإلسرائيلية ببيعها للجيش المراقبة؛ فضاًل عن أنظمة ذكاء واتصاال
 األمريكي بطاريات من منظومة القبة الحديدية لحماية قواته من التهديدات الباليستية والجوية.

وتوافقت المحافل اإلسرائيلية على أن اتفاقيات التطبيع األخيرة مع البحرين واإلمارات العربية المتحدة 
و"العالقات السرية" مع دول عربية أخرى، ستزيد من صفقات بيع السالح  والسودان والمغرب،
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اإلسرائيلي في المنطقة، ألن المزيد منها سيباع للدول "المطبعة"، فأموالها كثيرة، وتسعى لترقية 
 جيوشها، وفق محدد أساسي عنوانه أن التفوق األمني والعسكري اإلسرائيلي لن يتضرر.

كرية اإلسرائيلية بإبرام صفقات السالح مع العديد من الدكتاتوريات التي ولم تتردد الصناعات العس
تنتهك حقوق اإلنسان، وترتكب جرائم الحرب، ويقودها حكام طغاة، متورطون بإبادة الشعوب، وكلهم 
يعّدون زبائن مفضلين لتجار السالح اإلسرائيليين، بدًءا بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيرة، ما يؤكد 

م الدور العميق الذي تلعبه األسلحة اإلسرائيلية بتجارة الموت في العالم، مع عدم وجود رقابة حج
على صادراتها األمنية والعسكرية، وبالتالي إن هذه الصفقات ينبغي أن تكون مصدر خجل واشمئزاز 

 لإلسرائيليين.
 3/6/2021فلسطين أون الين  

 
 حوومة يمينية ولون دون نتنياهو .50

 يجدعون ليف
يمكن أن نتفهم من قلوبنا الذين يشعرون اليوم باالرتياح، وربما بالفرح، ألن حكومة جديدة ستؤلَّف. 
لكن من الصعب أكثر المشاركة في المبالغات الطفولية التي تصور إسرائيل كأنها خرجت من 

ا[ هو الذي الظلمة إلى النور، ومن العبودية إلى الحرية، وكأن ألكسندر لوكاشينكو ]رئيس بيالروسي
 سقط وليس بنيامين نتنياهو.

ذهاب نتنياهو ليس نهاية العالم وال يفتح أبواب  -المبالغات الهستيرية هي من صنع المعسكرين 
خفاقاته، سيقفز هذه  النعيم. المعسكر، الذي كره نتنياهو تجاهل إنجازاته وركز على نمط حياته وا 

ا االحتفال. فحكومة نتنياهو سُتستبدل بحكومة يمينية الليلة من الفرح، لكن عذرًا لسُت جزءًا من هذ
 ُأخرى. وستصحو إسرائيل على فجر يوم جديد يشبه كثيرًا اليوم الذي سبقه.

من الحكم. وبسبب كثرة المهرجين والذين ُكّمت « الليكود»بإمكان المرء أن يتفهم الفرحة بإزاحة 
ى حكومة الرجل الواحد. اختفاء ميري ريغيف أفواههم تحولت حكومة نتنياهو في األعوام األخيرة إل

من حياتنا هي لحظة مهمة. الحكومة الجديدة سيكون لديها طاقم فاعل ومهم من الوزراء، جزء منهم 
سيحاول القيام بمهمته بطريقة محترمة. هذا مفرح. لكن فوق هذا كله تحوم غيمة سوداء ثقيلة الوطأة: 

نتنياهو سيأتي مكان يمين مع نتنياهو، واإلثنان متوحشان. اليمين يحّل محل اليمين. يمين من دون 
 ما من يساري رصين يمكن أن يفرح بذلك.

، «حكومة أقصى اليسار»قبل أن يصدق اليسار حملة التهديدات التي يشنها أنصار نتنياهو على 
 يجب علينا مع األسف الشديد العودة إلى أرض الواقع: اليمين سيسيطر من دون حدود على هذه
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الحكومة أيضًا. هذه ليست حكومة وحدة وال تغيير بل حكومة يمين. عملية تأليف الحكومة تخبرنا 
لم يؤَخذا في الحسبان خالل المفاوضات االئتالفية، لقد كانا « ميرتس«و« العمل»بما هو آٍت الحقًا: 

، الحزب الذي «راعام»في جيب الكبار. رموا لهما بوزارتي المواصالت والصحة، وأعطوا الفتات لـ 
 من الصعب تسميته اليساري.

وزير الخارجية، يائير لبيد، سيسافر إلى العالم ويلتقط صورًا مع زعماء الدول، ويسحر كل الذين 
يريدون بشدة رؤية إسرائيل مختلفة. هذا سيكون وهمًا آخر مثل وهم الراحل شمعون بيريس، الذي 

هذا ليس بسبب الحكومة التي تقف وراء لبيد، بل  سبق لبيد في أداء دور الوجه الجميل إلسرائيل.
بسبب مواقفه الشخصية: لبيد يميني وهو سيوافق تقريبًا على كل خطوات التيار اليميني في الحكومة. 
 في الموضوعات المصيرية، األخ بينت سيطبق سياسة األخ لبيد، والعكس بالعكس. يا لها من أخوة.

أاّل نكثر الكالم. لم تشهد إسرائيل قط وزيرًا للمال يمينيًا وفاسدًا  عن وزير المال أفيغدور ليبرمان يجب
مثله. وزير العدل جدعون ساعر ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد سيمثالن وجه الشر في الحكومة. هنا 
ال مكان للتظاهر بالرحمة وال باإلنسانية، كي ال نتحدث عن المساواة مع غير اليهود في هذا البلد. 

دفاع، بني غانتس، يخنق اآلن غزة كما لم يفعل أحد مثله من قبل. يترأس كل هؤالء رئيس وزير ال
الحكومة نفتالي بينت، الذي ال يزال يحمل وسم الحرب الفظيعة على غزة، التي دفع وحّرض عليها 

 شبان يهود من الضفة الغربية، والذي يسّره تكرار ذلك. 3بسبب خطف وقتل 
قومية، وسلطة القانون، وميزانية الدفاع، والمستوطنات، ستعاَلج تمامًا كما موضوع إيران، وقانون ال

عالجتها الحكومة السابقة. في بؤرة أفيتار االستيطانية يمكنهم أن يفتحوا زجاجات الشمبانيا. حكومة 
 اليسار المتطرف هذه ستدعمهم. وهذه حكومة ال تبشر بالخير.

رجة. لن يأخذها أحد على محمل الجد، وفعاًل ليس لديها فلول اليسار البائس ستشاهد ما يجري متف
خيار. نيتسان هوروفيتس سيحتج وميراف ميخائيلي ستهدد، وسيسجل أمين سر الحكومة ذلك في 

 المحاضر. هما ال ينتميان إلى نادي الكبار.
ى أتمنى أن يكون هذا كله ليس صحيحًا. وأتمنى أن يكون هذا الكالم تذمرًا مزعجًا من شخص ير 

 دائمًا األسوأ. لكن مع األسف ال فرصة لذلك.
 «هآرتس»
 4/6/2021األيام  رام هللا  
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 :واريواتير .51

 
 4/6/2021الشرق األوسط  لندن  


