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 عارضو ا 59صوتوا لصالحها و 60: الحكومة ارسرائيلية الجديدة تنال ال قة وتنهي عهد نتنيا و .1
 60نالت ما يطلق عليها حكومة كتلة التغيير الجديدة في إسرائيل، مساء األحد، الثقة بعد أن صوت 

من عهد حكم رئيس الحكومة  عاماً  12، لتنهي 59عضوًا في الكنيست لصالحها، مقابل معارضة 
اإلسرائيلية األسبق بنيامين نتنياهو، فيما سبق نيل الثقة للحكومة أن تم انتخاب رئيس للكنيست 

 اإلسرائيلي.
وتغيب عن الجلسة أعضاء القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي، وكذلك سعيد خزومي 

 صويت.من القائمة العربية الموحدة، ممتنعين عن الت
وأدى نفتالي بينيت مساء اليوم، اليمين الدستورية لحكومته، ليكون رئيس الوزراء الثالث عشر في 

 تاريخ الحكومات اإلسرائيلية.
عاًما  12وبذلك، ينتهي رسميًا عهد بنيامين نتنياهو زعيم الليكود في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بعد 

 من الحكم بشكٍل متتاٍل.
، ”هناك مستقبل“، انتخاب الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي ميكي ليفي من حزب وسبق هذه الخطوة

 رئيسًا جديدًا للكنيست بدياًل لليكودي ياريف ليفين.
 صوتوا لصالح يعقوب مارجي من شاس. 52عضًوا من الكنيست لصالح ليفي، مقابل  67وصوت 

 الليكودي ليفين.وصوتت القائمة العربية المشتركة لصالح ليفي، بهدف تغيير 
 وفي ما يلي أسماء الوزراء الذين تضمهم الحكومة اإلسرائيلية السادسة والثالثون:

عاما(، زعيم حزب يمينا )اليمين(. سيتولى منصب وزير الداخلية  49رئيس الوزراء: نفتالي بينيت )
 20في العام 
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لوسطي. سيتسلم رئاسة الوزراء ا” هناك مستقبل“عاما(، زعيم حزب  57الشؤون الخارجية: يائير لبيد )
 .2023من بينيت في العام 

 ”.أزرق ابيض“عاما( زعيم حزب  62الدفاع: بيني غانتس )
 عاما( من حزب يمينا. 45الداخلية: إيليت شاكيد )

 عاما( من حزب العمل. 67األمن الداخلي: عومر بارليف )
 القومي العلماني.” ناإسرائيل بيت“عاما( زعيم حزب  62المالية: أفيغدور ليبرمان )

 عاما( زعيمة حزب العمل اليساري. 54المواصالت: ميراف ميخائيلي )
 اليميني.” أمل جديد“عاما( من حزب تيكفا حدشاه أو  53العدل: جدعون ساعر )

 عاما( من حزب ميرتس، اقصى اليسار. 56الصحة: نيتسان هورويتز )
 تقبل الوسطي.عاما( من حزب هناك مس 43الطاقة: كارين الحرار )

 عاما( من حزب أمل جديد. 50البناء واإلسكان ووزارة شؤون القدس: زئيف إلكين )
 الوسطي.” هناك مستقبل“عاما( من حزب  58االقتصاد: أورنا باربيفاي )
 عاما( من حزب أمل جديد. 46اإلعالم: يوعاز هاندل )

 عاما( من حزب ميرتس. 45حماية البيئة: تمار زاندبرغ )
 عاما( من حزب أزرق أبيض. 43والرياضة: هايلي تروبر ) الثقافة

 عاما( من حزب أرزق أبيض. 65الشؤون االجتماعية: مئير كوهين )
 عاما( من حزب هناك مستقبل. 37المساواة االجتماعية: ميراف كوهين )

 عاما( من حزب يمينا. 48الشؤون الدينية: متان كاهانا )
 عاما( من حزب إسرائيل بيتنا. 64)وزير في وزارة المالية: حمد عمار 

 عاما( من حزب إسرائيل بيتنا. 44الزراعة: عوديد فورر )
 عاما( من حزب ميرتس. 57التعاون اإلقليمي: عيساوي فريج )
 عاما( من حزب أرزق أبيض. 52هكوهين )-العلوم والتكنولوجيا: أوريت فركاش

 بل.عاما( من حزب هناك مستق 40السياحة: يوئيل رازفوزوف )
 عاما( من حزب أمل جديد. 48التعليم العالي: يفعات شاشا بيتون )

 عاما( من حزب هناك مستقبل. 64المعلوماتية: إلعازر ستيرن )
 عاما( من حزب أزرق أبيض. 40شاتا )-الهجرة واالستيعاب: بنينا تمانو

 عاما( من حزب العمل. 74الشتات: نامان شاي )
 13/6/2021القدس، القدس، 
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 قضاة في المحكمة الدستورية العليا عباسقضاة يؤدون اليمين القانونية أمام  ال ة  .2
أدى القضاة عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة، وخالد ابراهيم أحمد تالحمة، وفريد جميل : رام هللا

محمود عباس، قضاة في المحكمة  يةفلسطينال السلطةمحمود عقل، اليمين القانونية، أمام رئيس 
 ة العليا.الدستوري

 12/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عمار قطاع غزةإيبحث مع البنك الدولي إعادة  اشتية .3
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد برام هللا، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق : رام هللا

افظين المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، األوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، وعميد مجلس المح
( إحدى مؤسسات IFCومستشار المدير التنفيذي فواز البلبيسي، والممثل لمؤسسة التمويل الدولية )

بحث رئيس الوزراء مع الوفد الجهود المبذولة، من أجل إعادة و  مجموعة البنك الدولي، يوسف حبش.
، مؤكدا ضرورة أن تكون العملية متواصلة وعبر عنوان اعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي الالزم

 واحد هو السلطة الوطنية.
وقال رئيس الوزراء: يجب بدء عملية اإلعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها في إطار زمني 

وأوضح: "أن هناك  مقبول، بعيدا عن اآللية القديمة التي فرضتها اسرائيل وكانت سببا ببطء العملية.
لدعم غزة: تبدأ باإلغاثة، ثم اعادة اإلعمار، ويليها عملية متكاملة إلنعاش االقتصاد وخلق مراحل  3

 فرص عمل"، مؤكدا أن غزة بحاجة إلنهاء الحصار فورا وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية.
 13/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وتعّده مسألة سيادية "ملف ارعمار"نية ترفض تجاوز ا في السلطة الفلسطي": الشرق األوسط" .4

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن السلطة الفلسطينية مصرة على أن تتولى : كفاح زبون-رام هللا
عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بصفتها العنوان الشرعي للفلسطينيين وكل ما يخص فلسطين، 

أن السلطة « الشرق األوسط»وأضافت المصادر لـ رف.وترفض تجاوزها في هذه المسألة من أي ط
هناك خطوات يمكن أن تفهم »غير راضية عن طريقة التعامل مع ملف غزة بعد الحرب األخيرة. وأن 
 «.على أنها تشجيع ألطراف في المضي قدمًا في مسألة االنفصال وتعزيزه
وأصدرت اللجنة اإلدارية العليا كما ظهر أمس خالف جديد له عالقة بالسيادة االقتصادية في غزة. 

في غزة، األحد، قرارًا يسمح لمستوردي السيارات باستيراد سيارات حديثة وقديمة من مصر. وبحسب 
، مما يمكن أن 2015القرار؛ فإنه يسمح لمستوردي السيارات باستيراد الحديث والمستعمل فوق عام 
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ت السلطة، على لسان مصدر مسؤول، أن وعد   ُيساهم في زيادة إيرادات اللجنة الحكومية بغزة.
تحويل استيراد السيارات من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، إلى معبر رفح جزء من خطة 

 لالنفصال.
 14/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
  و إنهاء االحتالل "إسرائيل"االمتحان أمام حكومة اشتية:  .5

ية في أول تعليق على سقوط نتنياهو وانتهاء حقبته: "األيام": قال رئيس الوزراء محمد إشت -رام هللا 
"إن االمتحان أمام أي  حكومة في إسرائيل بالنسبة لنا هو تعهدها بإنهاء االحتالل، واالعتراف بالحق 
التاريخي والسياسي السيادي للفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس.. برنامج نتنياهو كان مبنيًا 

وأضاف: "نراهن على وعي وصمود شعبنا أمام ماكنة  لدولة فلسطينية". على تدمير أي  إمكانية
 البطش واالستيطان".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء أمس: إنه "من غير الدقيق تسمية الحكومة 
سياساتها اإلسرائيلية الجديدة حكومة تغيير، إال إذا كان المقصود بالتغيير إزاحة بنيامين نتنياهو؛ ألن 

 لن تتغير عن الحكومة السابقة إن لم نشاهد أسوأ منها".
 14/6/2021، األيام، رام هللا

 
 عصام الدعليس يتولى رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة .6

أعلن المكتب اإلعالم الحكومي في قطاع غزة، األحد، تسلم عصام الدعليس، مهام منصب : غزة
وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن  للدكتور محمد عوض.رئيس متابعة العمل الحكومي، خلفًا 

مراسم التسليم واالستالم جرت في مقر رئاسة متابعة العمل الحكومي بحضور نائب أمين عام مجلس 
وبين أن تكليف "الدعليس" جاء بعد مصادقة المجلس التشريعي، الذي قبل في وقت سابق  الوزراء.

 استقالة تقدم بها الدكتور "عوض".
 13/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصطفى البرغو ي: حكومة بينيت عنصرية وأك ر تطرفا من سابقتها .7

رام هللا: قال أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مساء األحد، إن الحكومة 
ثر تطرفا من اإلسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان وتمييز عنصري وأك

هذه الحكومة الجديدة ال تختلف عن حكومة نتنياهو، فهي “واعتبر البرغوثي أن  الحكومة السابقة.
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وأكد أن بينيت  ”.حكومة احتالل واستيطان استعماري وتمييز عنصري مثل الحكومة السابقة وأكثر
إنه سيدعم التوسع  ، مشيرا إلى تصريحات األول األخيرة التي قال فيها”أكثر تطرفا من نتنياهو“

بالضفة الغربية المحتلة، وذكر سابقا أنه يريد ضمها إلى ” ج“االستيطاني في المناطق المصنفة 
 إسرائيل، وهو من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

 13/6/2021، ، لندنالعربيالقدس 
 

 ي القدسمنظمة التحرير الفلسطينية تحذر من "مسيرة األعالم" ارسرائيلية ف .8
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، من اندالع "موجة غضب جديدة" حال إقامة : رام هللا

وقالت  حزيران/يونيو الجاري. 15مسيرة األعالم اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والمقررة في 
د في مدينة القدس قد دائرة القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان، إنها "تحذر من انفجار جدي
 يمتد إلى عموم األراضي الفلسطينية المحتلة واندالع موجة جديدة من الغضب".

وأضاف البيان أن "سلطات االحتالل لم تستخلص العبر من المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 
العرقي بحق  وتواصل تعنتها والسير باتجاه مزيد من التطرف، وتنفيذ سياستها العنصرية بالتطهير

بـ"توفير الحماية الدولية للشعب  األمريكية،وطالب البيان، المجتمع الدولي واإلدارة  أبناء شعبنا".
الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى أسرلة وتهويد المدينة 

 المقدسة".
 12/6/2021، قدس برس

 
شراٍف مصريأحد أعضاء الوفد الفني الموفد للقا .9   رة: إعمار غزة سيتم بأيٍد فلسطينية وا 

أك د أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين أحد أعضاء الوفد الفني الموفد للقاهرة عقب عودته : غزة
 للقطاع غزة، أن  مذكرة تفاهم عقدت بين االتحادين المصري والفلسطيني إلعادة إعمار قطاع غزة.

ركز الفلسطيني لإلعالم"، السبت، أن  اللقاء الفني في وأوضح كحيل في حواٍر خاص مع "الم
األول،  العاصمة المصرية حد د أربعة مسارات أساسية سيتم العمل عليها إلعادة إعمار قطاع غزة.

تأهيل وا عمار البنية التحتية، الثاني، إعادة بناء األبراج والمنازل التي دمرها االحتالل كليا وجزئيا، 
 2الف وحدة سكنية جديدة ألصحاب الدخل المحدود والفقراء، والرابع بناء عدد والثالث بناء عشرة آ

وبين كحيل، أن  المذكرة تنص  كوبري في أبرز المناطق الحيوية التي تشهد ازدحامًا مروريًا في غزة.
على إشراف وفد فني من المقاولين المصريين على عملية اإلعمار بالكامل، مبينًا أن  مصر ستبدأ 
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د قطاع غزة بالمواد الالزمة عبر معبر رفح البري لتسهيل عملية اإلعمار والبناء في أقرب وقٍت بإمدا
 ممكن.

 12/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: تصريحات عبد هللا بن زايد تتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة .10
هللا بن زايد آل نهيان، التي  استنكرت حركة "حماس" تصريحات وزير خارجية اإلمارات، عبد: غزة

حرض بها على الحركة. وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن 
"تحريض وزير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس 

القومية". وتابع قاسم بأن تصريح  كمنظمة إرهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة، ويتناقض مع كل المفاهيم
ابن زايد "يتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم 

 للمقاومة في فلسطين". 
 13/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حتالليككيان ا "إسرائيل": شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغير من طبيعة تعامل الحركة مع حماس .11

أكدت حركة )حماس( أن شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغير من طبيعة تعامل الحركة مع إسرائيل 
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، إن  ككيان احتاللي استيطاني تجب مقاومته.

السياسية، التي تكرار العملية االنتخابية اإلسرائيلية وما تفرزه داخل إسرائيل دليل على عمق األزمة 
وشدد برهوم على أن الحركة مستمرة في ترسيخ . تعيشها بالتوازي مع أزماتها العسكرية واألمنية

معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحمر، وأن سلوك الحكومة الجديدة على األرض يحدد 
 طبيعة ومسار التعامل الميداني مع االحتالل، حسب تعبيره.

 13/6/2021، حةالجزيرة نت، الدو 
 

 الصيفية "طالئع التحرير"كتائب القسام تبدأ التسجيل لمخيمات  .12
غزة: مع بداية اإلجازة الصيفية لطالب المدارس في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، عن بدء 

وأوضحت الكتائب في  ”.سيف القدس“والتي تحمل عنوان ” طالئع التحرير“التسجيل في مخيمات 
جيل في المخيمات سيبدأ اإلثنين ويستهدف كاًل من المرحلة اإلعدادية، والمرحلة بيان لها، أن التس

وأشارت إلى أن أماكن التسجيل لمخيمات  الثانوية، والمرحلة الجامعية، باإلضافة إلى مرحلة الكبار.
 طالئع ستكون في أقرب مسجد وفي نقاط التسجيل المنتشرة في المفترقات العامة والرئيسية، مبينة أن



 
 
 
 

 

 10 ص             5557 العدد:             6/14/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

وتقول كتاب القسام إن هذه المخيمات  مخيم طالب الثانوية العامة سيبدأ بعد انتهاء اختباراتهم.
إشعال جذوة الجهاد في جيل التحرير، وزرع القيم اإلسالمية وا عداد جيش النصر المرتقب، ”تهدف لـ

 ”.لتحرير فلسطين
 13/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل ادعى أنها تحمل سكينابرصاص يا استشهاد فلسطينية عند حاجز قلند .13

وقال بيان  استشهدت فلسطينية متأثرة بجروحها، إثر إطالق النار عليها عند حاجز قلنديا العسكري.
للشرطة اإلسرائيلية إنها كانت تحمل سكينا، ونشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو وصورا توثق 

وقد اد عت شرطة االحتالل  الذي يقع شمال القدس.لحظة إطالق النار عليها عند الحاجز العسكري، 
 عاما( اقتربت من الحاجز "وركضت نحو القوات وفي يدها سكين". 28أن الفلسطينية )

من جهة أخرى، تداولت مواقع فلسطينية صورة الشهيدة، وقالت إنها األسيرة المحررة ابتسام كعابنة 
 من أريحا.

 12/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تدعو إلى النفير العام واالحتشاد في األقصى ال ال اءحماس  .14
دعت حركة )حماس(، أهالي وشباب القدس المحتلة إلى النفير العام واالحتشاد في ساحات المسجد 
األقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة، وذلك لتفويت الفرصة على مستوطنين متطرفين يعتزمون 

وفي بيان صادر عن حماس، األحد، قال الناطق  بعد غد الثالثاء.تنظيم ما يسمى "مسيرة األعالم" 
باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة "ليكن يوم الثالثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد 
األقصى، ويوم غضب وتحٍد للمحتل". وأضاف "فأروا هللا وشعبكم منكم ما أبدعتم فيه، وكونوا خير 

 سيف للقدس واألقصى".
 13/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الديمقراطية": القدس خط القتال األول دفاًعا عن القضية والحقوق الوطنية" .15

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن مدينة القدس، وفي ظل ما تتعرض له من مخاطر، 
ة في بيان اليوم، باتت خط القتال األول عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. وأوضحت الجبه

أن مشاريع دولة االحتالل تخطت حدود االستيالء على أحياء القدس، وتطبق سياسة التطهير العرقي 
إلغراق المدينة بالمستوطنين على غرار ما يخطط له اآلن في حي الشيخ جراح، وحي بطن الهوى. 
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ي في موقعها، بما وذكرت أن المدينة كلها باتت تحت مخطط يهدف إلى إحداث انقالب استراتيج
 يخدم المشروع اإلسرائيلي، ويقضي على ما تبقى من المعالم الوطنية والدينية للمدينة. 
 13/6/2021، فلسطين أون الين

 
 القيادي "الطويل" يضيف رضرابه مطلب إنهاء اعتقاله ارداري .16

عن الطعام لليوم أعلن األسير القيادي في "حماس" جمال الطويل من رام هللا، والمضرب : رام هللا
 على التوالي، رفع سقف مطالبه، مطالبا بإنهاء اعتقاله واعتقال ابنته اإلداري منذ عدة أشهر. 12الـ

يوما من إضرابه  12وأعلن مكتب إعالم األسرى أن األسير القيادي جمال الطويل رفع مطالبه بعد 
 عن الطعام وعدم استجابة االحتالل له.

 13/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
عادة جنودنا األسرى مهمة مقدسة .17  بينت: أمامنا تحديات كبيرة وا 

بدأت الجلسة الخاصة بتنصيب الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في الكنيست، اليوم : القدس المحتلة
 األحد عند الساعة الرابعة مساًء، للتصويت عليها ومنحها الثقة.

معارضة من حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وتخلل الجلسة صخب وصراخ من قبل أعضاء ال
وقد طرد عدد من أعضاء الكنيست من القاعة، بسبب تشويشهم على كلمة رئيس الحكومة الجديد 

 نفتالي بينت.
وألقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية الجديدة )حكومة التغيير( نفتالي بينت، كلمة بدأها بتوجيه الشكر 

 ة واليته بنيامين نتنياهو.لرئيس الحكومة المنتهي
 وقال بينت في كلمته: إن "دولة إسرائيل هي حلم لليهود ولألجيال من كافة أنحاء العالم".

وأضاف أن "هناك تحديات كبيرة تواجهها إسرائيل، ومنها الملف النووي اإليراني، باإلضافة إلى 
ائيلية خالل الحمالت االنتخابية التحدي الداخلي وهو االنشقاق واالنقسام الذي مزق األحزاب اإلسر 

 المتتالية خالل السنوات القليلة الماضية، كذلك عدم وجود ميزانية للدولة بسبب الخالفات".
وأشار بينت إلى أنه "لم يكن مناسًبا الُمضي قدًما بهذه الطريقة مع جوالت انتخابية متتالية خامسة 

 وسادسة".
يد "لتضحيته الشخصية التي قدمها من أجل تشكيل وشكر بينيت رئيس حزب "يش عتيد" يائير لب

 الحكومة"، وفق تعبيره.
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وتابع بينت في كلمته: "سنصل إلى انتخابات بعد أربع سنوات وبإمكانكم حينها أن تطرحوا ما 
 تريدون، وسنعمل على إخراج إسرائيل من أزماتها".

ة "ج" وسنبدأ عالقة جديدة وأكد بينت أن حكومته ستدعم االستيطان في كل المناطق وخاصة منطق
 مع العرب في الداخل الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستبدأ عملها بمواجهة المشروع النووي اإليراني "هو التهديد األكبر 
 لدولتنا"، على حد قوله.

ة ولفت إلى أنَّ إعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة "هي مهمة مقدس
 يجب إنجازها".

وقال: إن حكومته ستعمل على إبرام اتفاقات سالم مع الدول العربية وتعزيز العالقات بين الشعوب 
 مثل "إسرائيل" واإلمارات.

 13/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 معاريف: استعدادات إسرائيلية لمواجهات محتملة بالقدس غًدا .18
االثنين، أن الشرطة اإلسرائيلية ستزيد من قواتها في منطقة ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم 

البلدة القديمة وباب العامود تحديًدا يوم غد الثالثاء، تزامًنا مع مسيرة األعالم االستفزازية التي من 
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة ستنشر قواتها في منطقة باب العامود بشكل  المقرر أن تجري غًدا.

شر عناصر سرية بلباس مدني لمحاولة منع أي مواجهات عنيفة بين المستوطنين أكبر، إلى جانب ن
 والفلسطينيين.

وتتخوف الشرطة اإلسرائيلية من اشتعال األوضاع مجدًدا واندالع مواجهات بالقدس في ظل إصرار 
 الجهات المشرفة على المسيرة بأن تمر من منطقة باب العامود.

 13/6/2021القدس، القدس، 
 

 أمن االحتالل الجديد: سنسمح باقتحام اليهود لألقصىوزير  .19
قال عومر بارليف الذي من المقرر أن يتولى اليوم األحد، وزارة األمن الداخلي لالحتالل، إنه  

سيسمح لليهود بـاقتحام المسجد األقصى، وأن هذه السياسة لن تتغير. وأوضح بارليف في تصريح 
ات" مرتبطة بالتزام ما وصفهم بـ"الزوار" بالقواعد واالتفاقيات مع إلذاعة "كان اليوم"، أن هذه "الزيار 

الوقف األردني. وحول مسيرة األعالم االستفزازية، قال بارليف إنه يثق بالمفوض العام للشرطة وأنه 
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ليس لديه أي شك في أنه سينجح في ضوء تجربته لألزمات األخيرة من تعلم الدروس، وتحديد 
 ها لمنع تدهور األوضاع.الكيفية الالزم اتباع

 13/6/2021، فلسطين أون الين
 

 ويدعو لمنع إقامة دولة فلسطينية "عودة قريبة"نتنيا و يتعهد بـ .20
تعهد رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو األحد بأن يكون صوت المعارضة في بالده : تل ابيب

 ئتالف الحكومي الجديد.قويا وواضحا في حال أطيح به من السلطة في تصويت منح الثقة لال
إذا ُقد ر لنا أن نكون في المعارضة، فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا ” “الكنيست“وقال نتنياهو مخاطبا 

 ”.مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البالد على طريقتنا
ن، وأنها لن قال نتنياهو إن هذه الحكومة ضعيفة وهشة ولن تنجح في رفض االتفاق النووي مع إيرا

 ”.ال“تستطيع القول لإلدارة األميركية 
وجدد نتنياهو تصريحاته في اآلونة األخيرة بأن إيران تحتفل بهذه الحكومة الضعيفة التي لن تستطيع 

 مواجهتها، أو حتى مواجهة حماس.
نه على ، مشيًرا إلى أ”إسرائيل بحاجة لرئيس وزراء قوي يقول ألميركا ال، ويقف في وجه إيران“وقال 
عاًما من حكمه فعل ذلك ومنع إيران من امتالك أسلحة نووية ونفذ هجمات مهمة لمنعها  15مدار 

 من ذلك.
وحاول نتنياهو خالل خطابه مقارنة ما فعله من انجازات داخلية وخارجية على مستوى الحياة العامة 

 ”.دولة عظمى“بأنها مثل تلك التي تنجز في اليابان وأوروبا، وأنه جعل من إسرائيل 
وتطرق لما قدمه من خدمات لإلسرائيليين، مدعًيا أنه أكثر من قدم دعًما للعرب بالداخل، قبل أن 

 .االدعاءاتيقاطعه فقط أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة نافًيا تلك 
زراء في وجدد نتنياهو دعوته لضرورة منع إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود إسرائيل، مدعًيا وجود و 

 الحكومة الجديدة يعارضون البناء في المستوطنات ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية.
 13/6/2021القدس، القدس، 

 
 للكنيست ارسرائيلي "أول أصم"انضمام  .21

ينضم للكنيست اإلسرائيلي منذ ” أصم“باتت شيرلي بينتو من حزب يمينا، الليلة الماضية، أول 
 تأسيسه.
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عدد من وزراء الحكومة الجديدة استقاالتهم من الكنيست ” القانون النرويجي“وقدم بموجب ما يسمى 
وبحسب موقع واي  إلتاحة الفرصة لمن هم خلفهم في القوائم بالدخول بداًل منهم لعضوية الكنيست.

نت العبري، فإن وزير األديان من يمينا ماتان كاهانا قدم استقالته أمس، ودخلت بداًل من بينتو، 
 بتاريخ الكنيست.” أول أصم“كنيست عن الحزب، لتصبح لعضوية ال

 13/6/2021القدس، القدس، 
 

 غانتس يصادق على "بنك أ داف" جديد في قطاع غزة .22
صادق وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، على "بنك أهداف" في قطاع غزة، وقالت : بالل ضاهر

دة مئات من األهداف الجديدة التي تم يوم األحد، إن غانتس صادق على ع التلفزيونية 12القناة 
 تجميعها في أعقاب العدوان على غزة، الشهر الماضي.

كذلك صادق غانتس على مجموعة من مستويات تصعيد الخطوات العسكرية اإلسرائيلية في حال 
 شن إسرائيل عدوانا جديدا في قطاع غزة.

 13/6/2021، 48عرب 
 

 رائيلي بشأن العملية األخيرة في غزةتوقعات بجولة جديدة.. مؤتمر عملياتي إس .23
 ]اليوم[ يعقد رئيس أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي، يوم غد -دوت كوم” القدس”ترجمة خاصة بـ

” حارس األسوار“اإلثنين، مؤتمرا عملياتيا موسعا وشامال إلجراء تحقيق أولي في ما تسمى عملية 
لعمليات العسكرية الجديدة، خاصًة مع وجود )عدوان غزة األخير(، وذلك بهدف البحث في تطوير ا

 احتماالت كبيرة بإمكانية تجدد جولة القتال.
العبرية، فإن قادة الكتائب والسرايا وما فوقهم سيحضرون هذا المؤتمر ” إسرائيل اليوم“ووفًقا لصحيفة 

يئة األركان العامة فريًقا من قبل ه 20العملياتي، مشيرًة إلى أنه منذ انتهاء العملية في غزة تم تشكيل 
 للتحقيق في مختلف المجاالت المتعلقة بالعملية.

وسيتم خالل العملية عرض نتائج تلك التحقيقات على منتدى العمليات، كما سيتم مناقشة الجمود 
بما في ذلك في مجاالت ” مفهوم النصر“الذي واجهه كوخافي في تنفيذ خطته المعروفة باسم 

 ي، وقدرة حماس في استمرار إدارتها ألهدافها بالمعركة.االستخبارات والعمل العسكر 
ووفًقا، للصحيفة العبرية، فإن الجيش اإلسرائيلي يعلق أهمية على التحقيق السريع حول العملية، 

أن جولة أخرى مع غزة قد تكون مسألة وقت فقط، في “ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن الجيش يفترض 
حباط حماس مما يحدثظل األحداث بالقدس والوضع اإلنسان  ”.ي المتراجع بغزة وا 
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تثبت الرسالة الحازمة التي تم نقلها “وقالت الصحيفة، إنه يتعين على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أن 
بعد عملية حارس األسوار، أنه سيكون هناك رد فعل حاد على أي صاروخ أو بالون حارق، وأن هذا 

 ”.ليس مجرد كالم، بل خطة عمل
 13/6/2021القدس، القدس، 

 
 معارضو نتنيا و يحتفلون أمام منزله بإقصائه المرتقب من رئاسة الحكومة .24

تجمع محتجون أمام مقر إقامة رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو في القدس مساء : تل أبيب
ة أمس لالحتفال بإقصائه من منصبه، بعد التصويت المقرر في البرلمان اليوم على تشكيلة الحكوم

 الجديدة.
وردد المشاركون هتافات مناهضة لنتنياهو أمام مقر إقامته الرسمية في شارع بلفور مساء أمس، 

 ”.هذا يوم السبت األخير لك في بلفور، احزم حقائبك“ورفعوا الفتات عليها 
وسبق أن خرجت احتجاجات متكررة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، احتجاجا على استمراره في 

 م رغم أنه يتم محاكمته في اتهامات بالفساد.الحك
وانتقد السياسي اليميني المتشدد نفتالي بينيت، الذي سيترأس الحكومة الجديدة، هذه التظاهرة. ونقل 

 ”.الوقت ليس مناسبا للتظاهرات واالستفزازات:”المتحدث باسمه عنه القول اليوم األحد 
 تيطان، المتظاهرين إلى معاملة نتنياهو وعائلته باحترام.المؤيد لالس” يامينا“ودعا بينيت، زعيم حزب 

ويضم االئتالف الحكومي الجديد ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، ويكاد ال يجمعهم 
مقعدا في الكنيست المؤلف من  61إال الرغبة في إزاحة نتنياهو. ويمتلك االئتالف أغلبية ضئيلة بـ 

 مقعدا. 120
وكان شغل  2009ف الجديد نهاية لعهد نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام .وسيضع التحال

 1999إلى عام  1996المنصب أيضا من عام 
وال يزال من غير الواضح متى سيغادر نتنياهو المقر الرسمي في القدس في حالة مصادقة البرلمان 

 على االئتالف الجديد اليوم.
لبقاء في منزله في رعنانا بالقرب من تل أبيب مع أسرته، وأن وفًقا لتقارير إعالمية، يعتزم بينيت ا

 يستخدم مقر القدس لالجتماعات الرسمية فقط أو في الحاالت االستثنائية.
 13/6/2021القدس، القدس، 
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 قلق إسرائيلي من إمكانية تزويد روسيا إيران بقمر اصطناعي .25
يل قلقون إزاء تقارير تفيد بأن روسيا ذكر تقرير صحافي أن المسؤولين في إسرائ: محمود مجادلة

 "ستزود إيران بقمر اصطناعي حديث"، يستخدم ألغراض استخباراتية وجمع المعلومات.
"(، مساء الجمعة، نقالعن مصادر أمنية إسرائيلية، إن 11وذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

سبوقة على تتبع ومراقبة قواعد الحديث يدور عن قمر اصطناعي "سيمنح اإليرانيين قدرة غير م
 عسكرية إسرائيلية"

لى جانب تتبع القواعد العسكرية اإلسرائيلية، سيمنح القمر االصطناعي أيضا اإليرانيين قدرة على  وا 
 تتبع مراقبة أهداف إستراتيجية أخرى في إسرائيل والشرق األوسط، بحسب المصدر ذاته.

في"، "مزود بكاميرا عالية الدقة يمكن أن -"كانوبوسوأضافت القناة، إن القمر الصناعي الروسي 
تساعد طهران في المراقبة المستمرة للمنشآت مثل القواعد العسكرية اإلسرائيلية والمنشآت التي تتواجد 

 بها القوات األميركية في العراق".
 13/6/2021، 48عرب 

 
 ناقيادات وأعضاء في الحركة ارسالمية )الجنوبية(: الموحدة ال تم ل .26

أنذرت قيادات وأعضاء في الحركة اإلسالمية )الجنوبية( قيادة الحركة اإلسالمية )الجنوبية( والقائمة 
العربية الموحدة بمن فيهم النائب منصور عباس، من خطورة االنضمام للحكومة، وتحميل الحركة 

نين للمسجد اإلسالمية وزر االحتالل واالستيطان واالقتحامات المتكررة من قبل غالة المستوط
وهددت هذه القيادات واألعضاء بأنه "إذا لم يتغير هذا النهج  األقصى المبارك في القدس المحتلة.

 فسُنعلن أمام الناس بأن القائمة الموحدة الجناح السياسي للحركة اإلسالمية ال تمثلنا".
 13/6/2021، 48عرب 

 
 مرات جنوب نابلس  5خطة لمضاعفة االستيطان  .27

سؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن سلطات االحتالل اودعت قال م :نابلس
وحدة استيطانية جديدة، على حساب  534مخططا كبيرا لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل"، بإضافة 

وأضاف دغلس لـ"وفا"، اليوم االحد، أن اقرار  اراضي المواطنين في جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.
، 1991ف االستيطان الى نحو خمس مرات في المستوطنة التي اقيمت عام المخطط الجديد سيضاع

 على اراضي جالود وترمسعيا.
 13/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 طفال خالل أّيار/مايو الماضي 471فلسطيني بينهم  3,100مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل  .28
، شهد تصعيدا 2021مؤسسات األسرى، أن شهر أي ار/ مايو  كشف تقرير شهري صادر عن :رام هللا

خطيرا في عمليات القمع واالعتداءات التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق  الشعب الفلسطيني  
 13في مختلف انحاء الوطن، وتحديًدا مع شرارة األحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 

 .2021نيسان/ أبريل 
ا للمتابعات التي تمت خالل شهر أي ار/ مايو فإن  سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت ووفقً 

( طفاًل، من مختلف المناطق ضمن حمالت 471( من النساء و)42( فلسطيني من بينهم )3,100)
، حيث بلغت نحو 1948وكانت أعلى هذه االعتقاالت في أراضي عام  اعتقال عشوائية ومنظمة.

( طفاًل، وُسجلت العديد من االنتهاكات الجسيمة، رافقت 291( حالة اعتقال من بينهم )2,000)
عمليات االعتقال الكثيفة والممنهجة في مختلف البلدات، ولم تتوقف عند لحظة االعتقال بحق 
المعتقلين وعائالتهم، بل بقيت مستمرة عبر سلسلة من األدوات والسياسات الحًقا، بما فيها عمليات 

( الئحة اتهام بحق المعتقلين، كانت أبرز 170ترهيب والتهديد والتعذيب، حيث وجهت أكثر من )ال
 هذه التهم، المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات االحتالل.

 13/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ئل ارعالمزبارقة: الشيخ صالح معزول بظروف قاسية ومحروم من وساالمحامي  .29
قال المحامي خالد زبارقة إن الشيخ األسير رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في : القدس المحتلة

وعقب زيارة قام بها  الداخل المحتل معزول في ظروف قاسية في سجن "ريمون" بصحراء النقب.
ل قنوات المحامي زبارقة لسجن ريمون أوضح أن شيخ األقصى يتابع األحداث األخيرة من خال

وأشار إلى أن االحتالل يمارس تضييقًا أكبر  إسرائيلية فقط بسبب حرمانه من باقي وسائل اإلعالم.
على الشيخ رائد في العزل االنفرادي في اآلونة األخيرة، وكما يبدو فإن ذلك له عالقة باألجواء العامة 

 والتصعيد اإلسرائيلي ضد شعبنا بعد األحداث األخيرة.
 12/6/2021، طيني لإلعالمالمركز الفلس

 
 : االحتالل يريد تفريغ عدد من أحياء القدس21ناشطة مقدسية لعربي .30

" مقابلة مع الناشطة المقدسية البارزة، سهاد عبد اللطيف، تحدثت فيها 21أجرت "عربي: قدامة خالد
د "الشيخ عن خطط "إسرائيل" ضد أحياء المدينة الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن األمر ال يتوقف عن
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وأوضحت عبد اللطيف أن "جميع األحياء العربية المحيطة بالبلدة القديمة مهددة بالتهجير،  جراح".
 وذلك ضمن مخطط إسرائيلي هدفه النهائي تهويد القدس الشرقية وهدم المسجد األقصى".

هجير وقالت عبد اللطيف إن أهالي الشيخ جراح يتصدون لالحتالل بصدور عالية، ولن يخضعوا للت
 والترحيل من الحي كما يتمنى االحتالل ومستوطنوه.

 13/6/2021، "21موقع "عربي 
 

 قوات القمع ارسرائيلية تقتحم سجن "عوفر" وتعتدي على األسرى .31
( في 12قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة إلدارة السجون، اقتحمت قسم )

(. وأوضحت 18( الى قسم )12ونقلتهم جميعا من قسم ) سجن عوفر، واعتدت عليهم بالضرب،
"الهيئة"، في بيان صحفي، اليوم األحد، أن "قوات القمع حطمت مقتنيات األسرى، ما تسبب بحالة 

 من السخط والتوتر في صفوفهم". 
 13/6/2021، فلسطين أون الين

 
 "ج"لجنة إسرائيلية لوقف البناء الفلسطيني في المناطق  .32

تكفا »بيني غانتس، و« كاحول الفان»اإلسرائيلي إن زعيمي حزبي « واي نت»ال موقع ق رام هللا:
جدعون ساعر، اتفقا قبيل التوقيع النهائي على اتفاقية االئتالف الحكومي الجديد، الذي « حداشا

اإلدارة »ُيفترض أن يتولى مهامه اليوم بعد منحه الثقة في الكنيست، على تشكيل لجنة خاصة ستتبع 
، التي تشكل نحو ثلثي الضفة «ج»لمراقبة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة « دنيةالم

 الغربية، وتتبع إداريًا وأمنيًا إلسرائيل.
 13/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 القدس: مستوطن يعتدي على طفلين برشهما بغاز الفلفل .33

لى طفلين بغاز الفلفل في منطقة جورة العناب "األيام": أقدم مستوطن أمس، على االعتداء ع-القدس 
وقالت مصادر محلية، إن المستوطن اعتدى على الطفلين برشهم  قرب باب الخليل بالقدس المحتلة.

بغاز الفلفل، أثناء تواجدهما في السيارة مع والدهما، قبل أن يلوذ بالفرار، مشيرة إلى أنه تم نقلهما 
 للمستشفى.

 13/6/2021، األيام، رام هللا
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 إحباط محاولة إقامة بؤرة استيطانية في األغوار الشمالية .34
أحبط نشطاء محاولة عشرات المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في معسكر مهجور لجيش 

وقال معتز بشارات مسؤول ملف األغوار في محافظة  االحتالل في منطقة المالح باألغوار الشمالية.
لـ"األيام": إن مستوطنين يستقلون عشرات المركبات توجهوا إلى حاجز طوباس واألغوار الشمالية 

"تياسير" إلقامة بؤرة استيطانية في المعسكر المحاذي للحاجز الذي قام جيش االحتالل بإخالئه قبل 
وأضاف بشارات: "كنا  سنوات، وهم يوجهون الشتائم للمواطنين أثناء مرورهم من عين الحلوة والمالح.

ير، فقررنا عدم السماح بإقامة تلك البؤرة االستيطانية مهما كان الثمن، وعندها قرر أمام تحد كب
 جيش االحتالل منع المستوطنين من تنفيذ مخططهم، وأجبرهم على مغادرة المكان".

 13/6/2021، األيام، رام هللا
 

 أراضي حزمااالحتالل يهدم خيامًا سكنية لتجّمع بدوي شرق رام هللا ويشق طريقًا عسكريًا في  .35
"األيام"، وكاالت: هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عدة خيام سكنية في التجمع  –محافظات 

وذكر الصحافي فارس كعابنة، أن قوة كبيرة من جيش  البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام هللا.
وأشار إلى أن  االحتالل داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين، واستولت على ممتلكاتهم كافة.

 فردًا. 15الخيام المستولى عليها تعود لعائلَتي عبد الحفيظ كعابنة ونجله إبراهيم، وتؤوي 
وفي القدس، نصبت قوات االحتالل خيمة عسكرية قرب مدخل بلدة حزما شمال شرقي المحافظة، 

 فيما واصلت جرافاتها شق طريق ألغراض عسكرية.
 14/6/2021، األيام، رام هللا

 
 ح إلى المدارس.. التجربة األصعب بعد الحرب على غزةالنزو  .36

"نعيش في سجن ال أمان وال استقرار به"؛ بهذه الكلمات حاولت العائالت التعبير : غزة –رويدا عامر 
شخص في مدارس اإليواء  300عن حالتها في مدارس اإليواء التابعة لألونروا؛ حيث يعيش أكثر من 

 ا منازلهم نتيجة القصف اإلسرائيلي خالل الحرب األخيرة على غزة.منذ قرابة الشهر، بعد أن فقدو 
حالة من الحزن والقهر تعيشها األمهات الالتي يعجزن عن تلبية ما يتمناه أطفالهن بسبب قلة 
اإلمكانيات في المدارس، ويشعرن بحسرة شديدة على فقدان البيوت والتشريد منها دون مأوى مناسب 

 لهن  ولعائالتهن.
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األطفال في غزة بحالة نفسية صعبة منذ بداية الحرب، حيث ال يستطيعون العودة إلى حياتهم ويمر 
الطبيعية، فيعانون من حاالت الشرود الذهني التي تصيبهم وحاالت أخرى من القلق أثناء الليل، وزاد 

 ذلك وجوُدهم في مدارس اإليواء؛ بسبب عدم شعورهم باألمان واالستقرار والخصوصية.
، أوضح المتحدث باسم األونروا في غزة عدنان أبو حسنة أن المدارس ليست بديال عن بدوره

ألف  70حل مؤقت ألصحاب البيوت المدمرة، ويضيف أن أكثر من  -حسب قوله-المنازل، لكنها 
مدرسة تابعة لألونروا، موزعة على كافة المناطق في  59مواطن لجؤوا خالل الحرب األخيرة إلى 

في مدرستين، وفق أبو  -ال مأوى لهم حتى اللحظة-شخص  300جد حاليا أكثر من قطاع غزة، ويو 
حسنة الذي يضيف أن األونروا توفر مساعدات غذائية ومياه للعائالت في مدارس اإليواء، وأنها 

 ستقدم مساعدة مالية عاجلة كبدل إيجار للعائالت الالجئة فقط.
 13/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ي يحبسه االحتالل في منزله ويمنعه من استخدام فيسبوكعالم فلسطين .37

ال يدري البروفيسور عماد البرغوثي متى سيتم إنهاء حبسه المنزلي الذي : بيت لحم -فادي العصا 
فرضه قاضي محكمة االحتالل اإلسرائيلي بعد اإلفراج عنه مؤخرا، في قضية رفعتها نيابة االحتالل 

 ي ما التهم الموجهة له فيها.العسكرية ضده، كما أنه ال يدر 
البرغوثي حاصل على درجة الدكتوراه في فيزياء الفضاء من جامعة والية "يوتا" األميركية الرسمية، 

(، قبل أن يعمل في عدة جامعات عربية NASAوعمل لفترة في وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" )
ي قسم الفيزياء بجامعة القدس ببلدة أبو في فلسطين، ليعمل ف 2000وعالمية، ويستقر به المقام عام 

من الخروج من  -سنة 60الذي يناهز عمره الـ-ويمنع االحتالل الرجل  ديس شرق القدس المحتلة.
منزله الكائن في بلدة بيت ريما شمال غرب رام هللا، لعدم انتهاء القضية المرفوعة ضده من قبل نيابة 

 لق بنشاطه األكاديمي واالجتماعي ليس أكثر.االحتالل العسكرية، والتي يعتقد أنها تتع
 13/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 احتجاجات الشيخ جراح منحت الفلسطينيين إطارا سياسيا غير مسبوق: أمير مغربي .38

عالج األمير المغربي هشام بن عبد هللا، ابن عم الملك محمد السادس، في مقال له في الموقع 
تطورات الوضع في فلسطين، مشيرا ” 21أوريون “لقضايا الدولية الفرنسي الرقمي المتخصص في ا

إلى دخول القضية الفلسطينية منعطفا جديدا مع نهاية ثالث عقود من االنتظار، واحتمال تحول 
 عسكري مثل حزب هللا، مشددا على الحل الديمقراطي.-حركة حماس إلى العب سياسي
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اآلفاق التأثيرية للحركة السلمية الجديدة للشيخ جراح  ويبرز األمير هشام الباحث من جامعة هارفارد،
والتي دفعت بإسرائيل إلى التخوف ومحاولة إنهائها في المهد، وبالتالي راهنت على أعلى مستويات 

 العنف والتقتيل، األمر الذي جلب رد حركة حماس المسلح.
العالم مع القضية  وعمليا، وفق المقال، شكلت أحداث الشيخ جراح منعطفا أوال، في تعاطف

الفلسطينية والسيما في الغرب وأساسا في قلب الواليات المتحدة، وثانيا أنها منحت الفلسطينيين إطارا 
سياسيا جديدا لم ينبثق من رحم السلطة الفلسطينية أو حركة حماس. ويراهن على الحل الديمقراطي 

 عبر االنتخابات وسط التجاذب الفلسطيني.
تتخوف كل من إسرائيل وحماس من التطور الجديد للعصيان المدني. فمن جهة، ويبرز األمير كيف 

وجد العنف اإلسرائيلي نفسه هذه المرة مرتبكا أمام الحقوق المدنية واألخالقية بعد التعاطف الدولي 
تأسست رؤية حماس األيديولوجية على مبدأ الكفاح المسلح “مع انتفاضة األقصى، ومن جهة أخرى 

ومن ضمن التطورات  ”.ة شعبية ديمقراطية متجذرة في القدس مهد فلسطين التاريخيةال على حرك
الجديدة لهذه القضية، هي احتمال تحول حركة حماس برد ها العسكري النوعي في مواجهة إسرائيل 

 إلى العب سياسي وعسكري على شاكلة حزب هللا اللبناني.
 13/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 لتل أبيب "عميال"افحة التجسس ارسرائيلي في االستخبارات اريرانية كان نجاد: مسؤول مك .39

فج ر الرئيس اإليراني السابق، محمود أحمدي نجاد، مفاجأة مدوية، عندما ”: القدس العربي“ -لندن
ونقل  كشف أن مسؤول مكافحة إسرائيل في وزارة االستخبارات اإليرانية كان جاسوسا للدولة العبرية.

أن نجاد قال مقابلة بالفيديو، إن ذلك جعل إسرائيل تنجح بتنفيذ عمليات ” روسيا اليوم“اة موقع قن
وأشار  تجسس کبيرة في إيران، من بينها االستيالء على وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة.

لى وجود داخل إيران، الفتا إ” عملية إسرائيل المكثفة“الرئيس اإليراني السابق إلى تفاصيل ما أسماه 
 رفيعة المستوى في بالده.” عصابة أمنية“

 13/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 الجامعة العربية تبحث تحديث خطة التحرك االعالمي بالخارج.. في مقدمتها القضية الفلسطينية .40
دعت جامعة الدول العربية، األحد الى تفعيل االستراتيجية االعالمية العربية وتحديث خطة التحرك 

عالمي بالخارج، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال األمين العام المساعد لشؤون االعالم اال
العربي برئاسة السعودية، "إن  لإلعالم( للجنة الدائمة 95بالجامعة أحمد خطابي في افتتاح الدورة )
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جدول األعمال يتضمن موضوعات تهم على الخصوص الخريطة االعالمية العربية للتنمية 
والتصدي لظاهرة االرهاب والتطرف". وتناقش الدورة على مدار يومين عددا من  2030مستدامة ال

البنود في مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على تنفيذ سياسة إعالمية عربية متواصلة وحشد الرأي 
 العام العالمي ومناهضة اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين. 

 13/6/2021، لسطين أون الينف

 
 صديق أفضل من أمريكا "إسرائيلـ"بايدن مهنئا بينيت: ليس ل .41

هن أ الرئيس األمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، الذي أطاح  -لندن
 عاما لألخير. 12ببنيامين نتنياهو بعد حقبة استمرت 

لمتحدة "ما زالت ملتزمة بأمن إسرائيل، وستعمل مع حكومتها وقال بايدن في بيان؛ إن الواليات ا
 الجديدة".

وأضاف: "ليس إلسرائيل صديق أفضل من الواليات المتحدة، وتظل الواليات المتحدة ثابتة في دعمها 
 ألمن إسرائيل".

 وقال البيت األبيض؛ إن بايدن تحدث مع بينيت اليوم األحد "لتقديم تهانيه الحارة".
يت األبيض: "عب ر بايدن عن رغبته القوية في تعميق أواصر التعاون بين الواليات المتحدة وتابع الب

سرائيل،   وا 
وفي بيان صدر في وقت سابق، قال بايدن: "أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء بينيت لتعزيز أوجه 

 يات المتحدة".العالقة الوثيقة والدائمة كافة بين بلدينا... ليس إلسرائيل صديق أفضل من الوال
وأضاف بايدن: "الواليات المتحدة ال تزال ثابتة في دعمها ألمن إسرائيل.. إدارتي تتعهد تماما 
بالتعاون مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لتعزيز األمن واالستقرار والسالم لإلسرائيليين والفلسطينيين، 

 ولجميع من في المنطقة".
ويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بيانات للترحيب كما أصدر وزير الدفاع األمريكي ل

 بنظيريهما في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.
 13/6/2021، "21موقع "عربي 

 
 مع رئيس الوزراء ارسرائيلي الجديد "بشكل و يق"ميركل ترغب في العمل  .42

راء اإلسرائيلي الجديد نفتالي برلين: هن أت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، يوم األحد، رئيس الوز 
 بينيت الذي تمك ن من تشكيل حكومة تضم ائتالفًا أطاح بنيامين نتنياهو.
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، جاء فيها أن «تويتر»ووج هت ميركل رسالة إلى بينيت، نشرتها المتحدثة باسمها أولريكي ديمر على 
سرائيل تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها. بهذه الذهنية أتطل  » ع إلى العمل معكم بشكل ألمانيا وا 

 ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.«وثيق
 13/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"مظا رة في لندن تطالب قادة مجموعة السبع بوقف دعم  .43

الدول “)األناضول(: شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مظاهرة تطالب قادة مجموعة -لندن
وتأتي هذه المظاهرة تزامنا مع انطالق أعمال  دعمهم السياسي والعسكري إلسرائيل.، بقطع ”السبع

جنوب غربي إنجلترا، والتي تستمر فعالياتها حتى ” كورنوال“قمة مجموعة السبع، الجمعة، بمدينة 
وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، مرددين هتافات  األحد.

ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية وصور األطفال الذين  ”.أوقفوا االحتالل“و ” طين حرةفلس“
 قتلتهم إسرائيل في غزة.

ودعا رئيس البعثة  وانتقد المتظاهرون الدول العربية الموقعة على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.
المتظاهرين، لدعم حق العودة الفلسطينية في بريطانيا، السفير حسام زملط، خالل كلمة له أمام 

 لالجئين الفلسطينيين.
مطالبنا “من جانبه، قال جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال في كلمة خالل المظاهرة: 

نهاء سياسة االستيطان  واضحة جدا، إنهاء احتالل الضفة الغربية، سحب جميع المستوطنين وا 
 ”.وحصار غزة

 13/6/2021القدس العربي، لندن، 
 

 نائبة بريطانية تتعرض لحمالت مسيئة لدفاعها عن فلسطين .44
لندن: انتقدت النائبة عن حزب العمال البريطاني، زارا سلطانة، الحمالت المسيئة ضدها على وسائل 

 التواصل االجتماعي، بعد رفضها للعدوان اإلسرائيلي األخير على الشعب الفلسطيني.
 ”.تويتر“لجمعة، عبر حسابها في جاء ذلك في تغريدة شاركتها سلطانة، ا

وقالت سلطانة إن تنديدها باعتداءات تل أبيب األخيرة على األبرياء الفلسطينيين، دفعت جهات )لم 
 تذكرها( إلطالق حمالت مسيئة ضدها على وسائل التواصل االجتماعي.
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على مواجهة  أنا كشابة مسلمة وأشارك بفعالية في العمل السياسي في بريطانيا، معتادة“وأضافت 
أخبركم بهذا األمر لكي تفهموا صعوبة أن أكون شابة مسلمة تعمل “وتابعت  ”.العنصرية والتحرش

 ”.في السياسة
 13/6/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مظا رة طالبية داعمة لفلسطين في  ولندا .45

مناصرة نظمت جمعية "طالب من أجل فلسطين" في مدينة روتردام الهولندية، مظاهرة : روتردام
وتجمع المتظاهرون في ساحة "شوبورغ" بروتردام، ورفعوا أعالم فلسطين، ورددا  للشعب الفلسطيني.

وخالل الكلمات التي ألقوها  هتافات تندد بالقمع اإلسرائيلي الممنهج واالعتداءات بحق الفلسطينيين.
نتهاك "إسرائيل" خالل المظاهرة، أكد المحتجون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى ا

وحمل المتظاهرون الفتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"ال لألبارتهايد )الفصل  حقوق اإلنسان.
 العنصري(" و"نحن مع فلسطين" و"أوقفوا االحتالل".

 13/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المدخل لإلصالح الفلسطيني .46
 محسن محمد صالحأ. د. 

صالح البيت الداخلي الفلسطيني مرتبطة بمحددين أساسيين؛ أولهما البدء يبدو أن نقطة البداية إل
بمنظمة التحرير الفلسطينية، وثانيهما وجود قيادة انتقالية موثوقة قادرة على إيجاد الشروط 

 الموضوعية والبيئة الجادة والفعالة إلنجاح مسار اإلصالح.
* * * 

يل قدرتها على العمل في قيادة الحكومة أو في ، وتم تعط2006منذ أن فازت حماس في انتخابات 
إطار المجلس التشريعي، وبالتالي حدوث ما ُعرف بـ"االنقسام" وسيطرة حماس على قطاع غزة... 
منذ ذلك الوقت واالجتماعات والورش والمؤتمرات وحلقات النقاش ال تنقطع، في محاولة "إنهاء 

صالح البيت الفلسطيني. وقد قام م ركز الزيتونة بعمل العديد من الفعاليات والدراسات في االنقسام" وا 
 هذا اإلطار.

غير أن أحد أبرز الورش التي شارك فيها كاتب هذه السطور، والتي امتدت على شكل جلسات دورية 
( كانت تلك التي أشرف عليها مركز مسارات، 2012-2010ألكثر من ثالث سنوات )خصوصًا الفترة 
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ل فلسطين وخارجها؛ محسوبة على فتح وحماس والجبهات الشعبية وشاركت فيها نخبة من داخ
 والديمقراطية وغيرها من الفصائل، باإلضافة إلى عدد من الخبراء والمستقلين.

وكانت إحدى أبرز الخالصات التي تم الوصول إليها أن المدخل األنسب إلصالح البيت الفلسطيني 
ب مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وتتم إعادة بناء يبدأ بمنظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تستوع

وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وبحيث يتم من خاللها صناعة القرار الفلسطيني المستقل 
 بعيدًا عن هيمنة االحتالل.

وقد ُكل ِّف في حينها الزميل الدكتور جميل هالل بكتابة مذكرة حول هذا الموضوع، وقام بالفعل 
عامًا تتكرر النتيجة نفسها عند عمل أي دراسات موضوعية أو لقاءات  13وطوال نحو بإعدادها. 

 معمقة للخبراء والمتخصصين.
في المقابل، ثمة إصرار عجيب وطوال السنوات الماضية من محمود عباس وقيادة منظمة التحرير 

"توافقية" للسلطة والسلطة )قيادة فتح(، على التركيز على تشكيل حكومة "وحدة وطنية" أو حكومة 
الفلسطينية، مع تضييع أو تمييع أي برامج إصالحية أخرى. وبالرغم من اضطرار حماس والقوى 
الفلسطينية للتجاوب مع إصرار عباس وقيادته؛ فإن عملية تشكيل الحكومة بحد  ذاتها كانت عملية 

ية مشاركة وزراء من متعثرة، وكانت خالصتها تشكيل فتح للحكومة أو هيمنتها عليها، وعدم إمكان
حماس أو من المحسوبين عليها، ألنها يجب أن تتوافق مع شروط أوسلو ومعايير الرباعية الدولية، 
وفق القراءة الواقعية لقيادة السلطة. هذا باإلضافة إلى قيام هذه الحكومة )حكومة رام هللا( بتنفيذ 

قطاع غزة، وتمنع ممارسة سياسات على األرض تستهدف المقاومة، وتسهم في التضييق على 
المجلس التشريعي لدوره، ألن األغلبية الساحقة الممثلة إلرادة الشعب الفلسطيني في هذا المجلس هي 

عامًا سياسات مخالفة أو على خصومة مع  14لحماس. أي أن هذه الحكومة كانت تنفذ على مدى 
 الجهة التي ُيفترض أن تحاسبها، وأن تأخذ شرعية تشكيلها منها.

* * * 
بالرغم من الفشل المريع لقيادة عباس والسلطة في إدارة الشأن الفلسطيني؛ وبالرغم مما رأته بعينيها 
من حالة السخط والغليان في الشارع الفلسطيني إثر تعطيلها لالنتخابات ومسار المصالحة؛ وبالرغم 

ه القيادة نفسها فيها، إثر من الحالة البائسة من العزلة السياسية واالنحسار الشعبي التي وجدت هذ
؛ واألداء البطولي 1948معركة "سيف القدس" والمواجهات في القدس والضفة الغربية وأرض الـ

للمقاومة التي توحدت خلفها جماهير الشعب الفلسطيني... بالرغم من ذلك كل ه، فإن قيادة السلطة 
و أو ما تسميه "الشرعية عادت هذه األيام لتتحدث عن حكومة "وحدة وطنية" وفق شروط أوسل

 الدولية".
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هل من المعقول أن هذه القيادة لم تصلها حتى اآلن رسالة الشعب الفلسطيني في أنها فقدت الثقة 
ذا  والمصداقية، وأن تكرار األساليب ذاتها في إعادة إنتاج الفشل مرفوضة بكل اللغات والتعبيرات؟ وا 

ال تراهن على العكازات العربية والدولية في "إعادة لم تصلها، فكيف ومتى ستصلها؟! أم أنها ما تز 
 تأهيل السلطة" ومسارات التسوية، ليستمر الفلسطينيون في معاناتهم من كوارثها؟

* * * 
من ناحية ثانية، فإن الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية كمدخل لإلصالح لم يعد كافيًا؛ إذ إن 

حقق إال من خالل قيادة انتقالية موثوقة قادرة على إيجاد رصيد التجربة أثبت أن هذا المدخل ال يت
الشروط الموضوعية لنجاح إعادة البناء واإلصالح، واستيعاب مختلف القوى والفصائل والكفاءات 
والخبرات الفلسطينية، ضمن بنية مؤسسية تشريعية وتنفيذية فعالة، ُتعب ِّر عن إرادة الشعب 

بات حقيقية شفافة، ونقل سلس للسلطة، وتضمن وصول الفلسطيني، وتتولى الترتيب النتخا
 اإلجراءات إلى نهايتها.

التجربة البئيسة التي خاضها الشعب الفلسطيني مع قيادة السلطة والمنظمة الحالية، والتي "تكل لت" 
بتعطيلها لالنتخابات، بناء على الحسابات االنتخابية لعباس وحركة فتح "الرسمية"، كانت تأكيدًا 

)معززًا بنماذج عديدة على مدى سنوات طويلة( أن هذه القيادة لم تعد مؤتمنة على أي حالة  حاسماً 
تغيير أو تطوير جادة، وأن هذه القيادة تنظر لألمور بمنظور حزبي مصلحي؛ وبالتالي فهي غير 

مة راغبة في المضي قدمًا في أي عملية انتخابية نزيهة شفافة يمكن أن تنتقص من هيمنتها على منظ
 التحرير أو السلطة.

هذه القيادة هي المسؤولة بشكل أساس عن حالة االنهيار والتردي التي شهدتها منظمة التحرير 
ومؤسساتها طوال سنوات تفردها بقيادتها، ولذلك فال يمكن الركون لهذه القيادة وشبكة مصالحها 

 يد.ومنظومتها الفاسدة، ألن النتيجة هي مجرد إعادة إنتاج الفشل من جد
فلتكن هذه القيادة االنتقالية هي اإلطار القيادي المؤقت أو جهة ناشئة عنه، وليوضع مدى زمني 
محدد النتهائها من أعمالها. غير أنه من الضروري أن تكون قيادة دينامية فعالة، قادرة على اتخاذ 

نفاذه على األرض. وال يجب أن يكون الحرص على الروح التوافقية سبباً  في أن يقوم البعض  القرار وا 
بتعطيل المسيرة أو وضع العصي في العجالت، كما أن بعض القوى الفصائلية الصغيرة )مع 
االحترام للجميع( ال ينبغي أن تمارس "ديكتاتورية األقلية"، وأن تحترم اإلرادة الغالبة للشعب 

خبراتها وطاقاتها  الفلسطيني؛ هذا، مع حقها الكامل في التمثيل بحسب حجمها، وفي االستفادة من
مكاناتها.  وا 

* * * 
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إن النموذج المطلوب مدخاًل لإلصالح الفلسطيني قريب من ذلك الذي حدث في الفترة كانون األول/ 
، عندما استقالت قيادة المنظمة، وتولى يحيى حمودة قيادة 1969شباط/ فبراير  – 1967ديسمبر 

ة وعلى رأسها فتح، وا عادة بناء منظمة التحرير مرحلة انتقالية انتهت باستيعاب الفصائل الفلسطيني
 ومجلسها الوطني وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة.

ولذلك، فإن ثمة تالزم في مدخل اإلصالح بين القيادة االنتقالية وبين البنية المؤسسية التمثيلية 
ير الحد األدنى الفلسطينية )المنظمة(، ولم يعد باإلمكان الحديث النظري عن المنظمة فقط، دون توف

 لمستلزمات نجاح إجراءات التنفيذ وجديتها.
 13/6/2021، 21موقع عربي 

 
 َمن أغضب السلطة وما العالج؟! .47

 أ.د. يوسف رزقة
عباس وحاشيته المقربة منه غاضبون جدًّا في هذه األيام. لم نشهد لهم غضًبا يذكر في أثناء قصف 

)سيف القدس(. بل لم نسمع لهم صوًتا، فقد نذروا طائرات االحتالل أبراج غزة السكنية في معركة 
صوًما عن الكالم حتى تضع الحرب أوزارها. ألجمتهم تضحيات غزة وبطوالت المقاومة، ونيلها من 
تل أبيب فسكتوا عن الكالم المباح مع أول صياح لصاروخ الصباح. ثم قطعوا صيامهم الكاذب، 

 ة إعمار غزة؟!وصاحوا بأعلى صوت أنهم هم عنوان المال إلعاد
استمعت مصر لصياحهم في كل واد يهيمون فيه، ورأت أن تستوعبهم من خالل لقاءات مصالحة 
وحكومة وحدة وطنية تشرف على إعادة اإلعمار، ولكن مصر وجدتهم يريدون التفرد بالمسؤولية، 

طريق وحيازة المال، ويلتفون على الدور المصري من خالل تحريض العدو الصهيوني على قطع ال
أمام مصر، وتشديد الحصار على غزة، وتأجيل فتح المعابر مع القطاع حتى ترضخ حماس لشروط 
السلطة، وطالبت االحتالل بإدخال المنحة القطرية من خالل السلطة في رام هللا، بحجة منع استفادة 

 حماس منها للعمل العسكري.
رقل للدور المصري، والمستظهر يبدو أن مصر حصلت على معلومات موثقة عن دور السلطة المع

بالعدو الصهيوني، ويبدو أن غضب مصر وصل أشده باعتراض السلطة على الدور المصري في 
صفقة تبادل األسرى، والتي تتضمن القائدين مروان البرغوثي من فتح، وأحمد سعدات من الجبهة 

اس ويزيد في الشعبية، بحجة أن خروجهما من المعتقل تحت مظلة حماس يقوي من شوكة حم
 شعبيتها التي ارتفعت للقمة في معركة سيف القدس.
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عباس وحاشيته غاضبون من مصر، ولكنهم يشنون هجوًما منظًما وظالًما على حماس وقادتها، في 
رسالة مزدوجة لها وللمخابرات المصرية، األمر الذي أزعج فيما يبدو القيادة المصرية، التي ألغت 

مرحلة، وتوقفت عن الحديث في حكومة وحدة وطنية، وباتت تتعامل مع لقاءات الفصائل في هذه ال
 حماس بشكل مباشر في عملية إعادة اإلعمار.

عباس وحاشيته يعانون فيما يبدو أزمة بسبب ارتفاع شعبية حماس بين كوادر فتح وشبابها، وبسبب 
من غزة، وهنا أقول الدور المصري الذي يعمل بشكل مباشر مع غزة، ويلتقي هنية وقادة عسكريين 

بما سمعته: يبدو أن خالص فتح من هذه األزمة يقتضي من الكل الفتحاوي العمل على تجديد قيادة 
فتح والسلطة، والقول للقيادة القديمة والحرس القديم، كفى، اذهبوا للبيت، ودعوا الشباب يقودون 

وطني، وهم قادرون على إنجاز المرحلة القادمة فهم ال عقد لهم في التعامل مع حماس والمجموع ال
 شراكة وطنية ذات مغزى.

فهل ينجح صوت التجديد والتغيير في فتح، أم أن الوقت ما زال فيه متسع أمام منارات القيادة 
القديمة المتحكمة بالمال؟! وهل صحيح ما يقال إن أطراًفا داخلية وعربية تعمل على التغيير 

لواقع القائم؟! لست من يملك اإلجابة ولكني أتوقعها كما والتجديد؟! وهل حقًّا انتهت صالحيات ا
 يتوقعها آخرون.

 13/6/2021فلسطين أون الين، 
 

 للخروج من مأزق غزة "اآللية الدولية"بهدف إضعاف حماس.. إسرائيل:  ذه  ي  .48
 عوديد عيران

كم في انتهت الحمالت العسكرية التي خاضتها إسرائيل مع قطاع غزة منذ استولت حماس على الح
( بدون 2014” الجرف الصامد"و 2012” عامود السحاب"، و2009” الرصاص المصبوب)“القطاع 

تسوية شاملة لثالثة عناصر مركزية: سياسي، أمني واقتصادي، وباألساس لم تؤد إلى إضعاف 
حماس وسيطرتها على القطاع. بدون تسوية شاملة تتداخل فيها الجوانب المركزية الثالثة هذه، ثمة 

حتمال عال في أال تحقق حملة حارس األسوار أيضًا نتائج مختلفة عن تلك التي حققتها سابقاتها. ا
ولهذا فإن على إسرائيل أن تتطلع إلى تغيير الواقع السياسي واألمني واالقتصادي في القطاع كي 

ثالث التي تمتنع عن العودة إلى الوضع الذي ساد في هذه الساحة عشية الجولة األخيرة والجوالت ال
سبقتها. أواًل وقبل كل شيء، يتعين عليها أن تقرر استراتيجية شاملة، ليس فقط إليجاد حلول 
تفصيلية لمسائل محددة. في هذا اإلطار سيتعين عليها أن تبلور تعاونًا مع السلطة الفلسطينية، ومع 

 الدول العربية التي طبعت عالقاتها معها ومع دول ومحافل دولية أيضًا.
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أن يكون الهدف األساس لخطة عمل متداخلة هو تثبيت معادلة استقرار متعدد السنين تمنح  يجب
إعمارًا شاماًل للقطاع، وتحسينًا مهمًا في مستوى معيشة سكانه، ووقفًا تامًا لكل أعمال العنف من غزة 

 الثالثة.نحو إسرائيل. تحقيق هذا الهدف يستوجب ثالث آليات مختلفة بالنسبة للجوانب المركزية 
الجانب السياسي: دون تغيير عميق في التوجه السياسي لحماس أو كبديل إضعاف نفوذها وسيطرتها 
في غزة، سيكون من الصعب تغيير الواقع في هذه الساحة. سيكون من األفضل إذا ما كان مثل هذا 

بالنتيجة  التغيير ينبع من خطوة ديمقراطية، ولكن من الصعب أن نتوقع وقوعها و/أو انتهائها
المنشودة. البديل هو خلق آلية تؤدي بشكل غير مباشر إلى إضعاف قوة حماس. هذه اآللية، مثابة 

 مجلس استشاري، يتشكل من مندوبي السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والرباعية الدولية.
كمن السؤال األساس هو: لماذا ستوافق حماس على المسيرة التي يفترض أن تضعف قوتها؟ ي

الجواب في عرض خطة من جانب إسرائيل يكون لها منطق سياسي وأمني واقتصادي. وفي استعداد 
األسرة اإلقليمية/الدولية ألن تعلق وتشترط استعدادها للمساهمة في عملية إعمار اقتصادي شامل 

بحسم ما كرافعة النتزاع التنازالت الالزمة من جانب حماس. كما ستكون إسرائيل هي األخرى مطالبة 
إذا كانت مستعدة للمشاركة في خطوة ينص عليها قرار من مجلس األمن، تطالب الجهات الخارجية 

فلسطينية أوسع، نجاحها ليس مضمونًا ومن شأنه أن يقلص مجال  –بدمجه بخطوة سياسية إسرائيلية 
 عسكري.العمل اإلسرائيلي بالنسبة لقطاع غزة، سواء بالمعنى االقتصادي أم على المستوى ال

جانب اإلعمار االقتصادي: الشرط الضروري للتغيير هو إعمار اقتصادي شامل ودائم لقطاع غزة. 
وفضاًل عن تجنيد المقدرات المالية، سيستوجب إقامة آلية مدنية دولية تشكل كحكومة ظالل 

يم( من اقتصادية تضم خبراء في مواضيع مختلفة )االقتصاد، البنى التحتية، الصحة، القضاء، التعل
سالمية ومؤسسات دولية ودول مانحة. جسم كهذا يمكنه أن يحسن  السلطة الفلسطينية ودول عربية وا 
جودة الحكم في قطاع غزة والخدمات التي تقدم لسكانه. إذا ما أقيمت، ستكون اآللية مسؤولة عن 

الصلة. استيعاب أموال المساعدة وتخصيصها مباشرة حسب خطة مرتبة ومنسقة بين الجهات ذات 
وهكذا يضمن أن تتجه هذه األموال مباشرة إلى المشاريع الألزمة وتقلص قدرة حماس على استخدام 

 جزء من التبرعات ألهداف عسكرية.
دوليًا يقام سيطلب من إسرائيل تعهدات، سواء في  –ينبغي االفتراض بأن جسمًا اقتصاديًا إقليميًا 
ذه المطالب كفيلة بأن تتضمن استيعاب اإلنتاج من المجال االقتصادي أم في المجال األمني. وه

غزة في إسرائيل، ونظامًا سريعًا للتصدير الزراعي إلى الخارج، ونظامًا سريعًا إلدخال المواد الخام 
إلى القطاع وكذا ضمانات لتوريد الوقود والكهرباء والمياه إلى القطاع في كل وضع، إضافة إلى 



 
 
 
 

 

 30 ص             5557 العدد:             6/14/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

في المدى األبعد، فهذه مطالب كفيلة بأن تتسع لتشمل أيضًا بناء  تصاريح عمل لغزيين في إسرائيل.
قامة بنى تحتية للمياه والكهرباء.  ميناء، ومطار وا 

الجانب العسكري: نتيجة مختلفة للجولة األخيرة عن تلك التي سبقتها، تستوجب منع قدرة حماس 
تحتية العسكرية )بما فيها على ملء مخازن الذخيرة من جديد وتقييد قدرتها على ترميم بناها ال

األنفاق(. بعض هذه األهداف تتحقق إذا ما أقيمت األجسام المقترحة، بما في ذلك الجسم االقتصادي 
الذي يوجه أموال المساعدة وغيرها من المقدرات. إضافة إلى ذلك، سيكون المطلوب آلية للرقابة على 

تلفة. وفي هذا الموضوع أيضًا، سيكون لقرار أعمال ترميم القدرات العسكرية للمنظمات المحلية المخ
مجلس األمن فضائل ونواقص من ناحية إسرائيل، وستكون أفضليته األساسية في مرابطة جهة 

أمنية أجنبية في قطاع غزة، تساعد في تخفيض قدرة حماس وفصائل أخرى على ترميم  –عسكرية 
هذه اآللية جنود من دول عربية لها  بناها التحتية العسكرية. يجب التطلع إلى أن يكون في مثل

 بينها أعضاء في الناتو. –عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومن دول أخرى 
إن تجربة إسرائيل مع آليات الرقابة الدولية ليست قاطعة ال لبس فيها، بل تتشكل من إخفاقات 

عربية التي تستوعب ونجاحات. فحصها يفيد بأن النجاحات تنبع أكثر من قرار استراتيجي للجهة ال
اآللية الدولية لوقف النشاط العسكري ضد إسرائيل، وليس بالضرورة من نجاعة اآللية. لم تجرب 
إسرائيل في نهاية الحمالت السابقة الثالث في قطاع غزة جلب وجود عسكري/أمني أجنبي ودائم في 

واجهة، نقترح النظر الساحة، ولكن في ضوء فشل منع تسلح حماس المتعاظم في أعقاب جوالت الم
ن استعدادًا من جانب مصر واإلمارات ودول من خارج المنطقة للمشاركة في مثل  في تواجد كهذا. وا 

 الجسم كفيل بأن يسهل على إسرائيل اتخاذ القرار.
في هذا الجانب أيضًا، وربما أكثر مما في الجانبين السياسي واالقتصادي، سيكون مطلوبًا قرار من 

و شرط ضروري لمشاركة دول معينة ومنظمات مثل االتحاد األوروبي والناتو. مجلس األمن، ه
وحيال المخاطرة التي تأخذها إسرائيل إذا ما قيدت حريتها في العمل، فإن التغيير اإليجابي الذي 

، ”حارس األسوار“يمكن لهذه العناصر أن تحققه في ساحة غزة في الواقع، مثلما كان قبل حملة 
اطرة. فضاًل عن ذلك، فإن إحدى النتائج الواضحة في الجولة األخيرة هي تعزز مكانة يبرر أخذ المخ

مصر في ساحة الصراع نفسها في الساحة الدولة. من زاوية النظر هذه، ثبتت جدوى استثمار 
إسرائيل في تعزيز التعاون األمني واالقتصادي مع مصر. ولكي يكون إلى جانب مصر في 

منظومة التسوية بين إسرائيل وقطاع غزة إسرائيل، يجب أن تسعى القاهرة  استعدادها لالنخراط في
الستغالل نجاحها في تحقيق وقف النار مع حماس كي توسع نشاطها في مسيرة سياسية بين إسرائيل 
ن رغبة مصرية كهذه ستنخرط أيضًا في الرسائل الواضحة التي نقلتها الواليات  والفلسطينيين. وا 
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من –األوروبي إلسرائيل في أثناء حملة حارس األسوار، إذ إن حل مشكلة غزة يعد  المتحدة واالتحاد
الفلسطيني، أي حل الدولتين. تبدو هذه النظرة  –جزءًا من الحل الشامل للنزاع اإلسرائيلي  -ناحيتهم

كمنقطعة عن الواقع السياسي الداخلي في الوقت الحالي، سواء في إسرائيل أم في أوساط السلطة 
لسطينية المنقسمة، ولكن ليس فيها ما يمنع التقدم المقنون ومتعدد المراحل نحو الحل الذي تشير الف

 إليه هذه القوى وتدعمه دول المنطقة واألسرة الدولية.
يمكن إلسرائيل أن تنقذ نفسها من النمط الذي تثب ت بعد ثالثة جوالت من المواجهات السابقة بينها 

عالقاتها المتعززة مع مصر، وثبات اتفاقات إبراهيم مع دول في وبين حماس، إذا ما استغلت 
الخليج، وفي الضغط الجماهيري العربي الداخلي في أعقاب موجات العنف في القدس وقطاع غزة 
وبعد االضطرابات في مدن إسرائيل، وكذا وقوف إدارة بايدن في الواليات المتحدة إلى جانب إسرائيل 

بار األول لإلدارة الجديدة، كي تحسن الواقع اإلقليمي والدولي الذي تعيش في أثناء الحملة في االخت
فيه. يمكن األمل في أن األزمة االقتصادية التي تعيشها إسرائيل منذ سنتين كاملتين لن تمس 
بالعملية من ناحية البدائل المختلفة لخلق واقع مختلف وبناء في ساحة غزة بعد مواجهة عسكرية 

 ة التي وقعت في ساحة غزة في غضون اثنتي عشرة سنة.أخرى، هي الرابع
 13/6/2021نظرة عليا 
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