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 "إسرائيل"لمحادثات مباشرة مع  تستعدالسلطة ": عباس يجرت ترتيبات داخلية.. الشرق األوسط" .1
تستعد السلطة الفلسطينية الحتمال استئناف مباحثات مباشرة مع الحكومة : بونكفاح ز -رام هللا

اإلسرائيلية الجديدة، لكنها ال تعول على حدوث اختراق في مثل هذه المباحثات، باعتبار الحكومة 
اإلسرائيلية الحالية هشة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية، على ما قال مصدر سياسي 

وأكد المصدر أن ثمة تفاهمات مع الواليات المتحدة حول ضرورة  «.رق األوسطالش»فلسطيني لـ
المباحثات مع األميركيين »استئناف وتوسيع المحادثات مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، مضيفًا أن 

لم تنقطع منذ فترة، وهم بدورهم تواصلوا مع أعضاء الحكومة اإلسرائيلية الجديدة. اتفقنا على 
د من أجل دفع المفاوضات قدمًا. لكننا ال نتوقع ضغطًا أميركيًا كافيًا على الحكومة الجديدة، االستعدا

وال نتوقع اختراقًا، بسبب تركيبة الحكومة اإلسرائيلية والظرف الذي أحاط تشكيلها وطبيعة المعارضة 
 «.هناك

الفلسطيني محمود  وقاد مسؤولون فلسطينيون هذه المحادثات مع األميركيين، فيما يجري الرئيس
عباس ترتيبات داخلية، استعدادًا للمرحلة الجديدة، ويشمل ذلك تعيين خلف للراحل صائب عريقات 

 في رئاسة دائرة شؤون المفاوضات، سيقوم بدوره بتشكيل فرق تفاوض.
 اإلسرائيلية، إن الفلسطينيين سيطلبون توسيع صالحيات السلطة الفلسطينية في 12وقال تقرير للقناة 

 الضفة الغربية، كجزء من المحادثات التي ستكون بوساطة إدارة الرئيس األميركي جو بايدن.
في « أ»وورد في التقرير أن المطالب ستشمل منع جنود الجيش اإلسرائيلي من دخول المنطقة 

« ب»الضفة الغربية، وتوسيع صالحيات السلطة، بما في ذلك في القضايا األمنية، في المنطقتين 
أخرى غير « بإجراءات بناء ثقة». وجاء في التقرير أيضًا أن السلطة الفلسطينية طالبت «ج»و

 محددة، تهدف إلى الحفاظ على قابلية حل الدولتين للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.

 18/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 الدعليس: ملف المؤسسات اإلعالمية المدمرة ضمن أولويات اإلعمار .2

غيث: أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن ملف المؤسسات غزة/ جمال 
اإلعالمية المدمرة خالل العدوان اإلسرائيلي يأتي ضمن أولويات إعمار قطاع غزة. وشدد الدعليس، 
خالل حفل نظمه المكتب اإلعالمي الحكومي لتكريم المؤسسات اإلعالمية، أمس، على أن الحكومة 

عفائها ستعمل على تق ديم مختلف التسهيالت كافة وتوفير المعدات للمؤسسات اإلعالمية المدمرة وا 
 من الضرائب تقديًرا لدورها وعملها خالل أيام العدوان األخير على غزة. وحضر حفل التكريم الذي 
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وقال الدعليس: إن الحكومة في غزة قررت وضع ملف المؤسسات اإلعالمية التي دمرها االحتالل 
 لعدوان ضمن أولوية ملف اإلعمار. خالل ا

 17/6/2021، فلسطين أون الين
 
جرائم االحتالل على سلم ببوضع التحقيق " لجنائية"االفلسطينية": تطالب مدعي عام  "الخارجية .3

 أولوياته
طالبت وزارة الخارجية، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بوضع : رام هللا

رسالة  إلرسالي جرائم االحتالل اإلسرائيلي، على سلم أولويات عمله خالل الفترة األولى، التحقيق ف
إلى الحكومة االسرائيلية الجديدة، حتى ال تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب 

وأدانت الخارجية في بيان صحفي الخميس، جرائم اإلعدام الميدانية المتواصلة التي  الفلسطيني.
 29تكبها قوات االحتالل ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها اعدام المواطنة الدكتورة مي عفانة )تر 

عاما( من بلدة بيتا جنوب نابلس، وهو الشهيد  16عاما( من بلدة أبو ديس، والفتى زاهي بني شمسة )
 الرابع من بلدة بيتا خالل اقل من شهر.

 17/6/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 على تماس بالقدس واألقصى .. هنية: المغربوفد قيادة حماس يلتقي مسؤولي األحزاب المغربية .4

)حماس(، مساء أمس، في اليوم الثاني  الرباط: عقد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة
ا )االستقالل( من زيارته للمغرب، لقاءات مع عدد قادة األحزاب السياسية المغربية، بضمنها حزب

و)األصالة والمعاصرة( المعارضان، وذلك بعد استقباله مساء األربعاء مباشرة بعد وصوله، من طرف 
سعد الدين العثماني األمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية. ويضم وفد 

الرشق، وطاهر  باإلضافة إلى هنية، كال من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت« حماس»
 النونو، وسامي أبو زهري.

وكان هنية قد قال، مساء أول من أمس، خالل لقاء صحافي في مقر إقامة رئيس الحكومة، إن هذه 
بعيد جغرافيا لكنه قريب في قلب »أول مرة يزور فيها المملكة المغربية، مشيرا إلى أن المغرب بلد 

باب »، في إشارة إلى «على تماس بالقدس واألقصى»، معتبرا أن المملكة المغربية «الوطن الكبير
 «.المغاربة وحارة المغاربة ومسيرات التضامن المغربية المساندة لفلسطين

بأحزابه ومكوناته وتجمعاته كعمق »واعتبر هنية أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى الشعب المغربي 
محمد السادس، واحتضان من تأتي برعاية من الملك »لفلسطين. وكشف أن زيارته « استراتيجي
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تلقينا قبل شهور دعوة لزيارة المغرب، ولعل من حسن الطالع أن تأتي »وقال: «. الشعب المغربي
«. الزيارة بعد االنتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني، في جولة من جوالت الصراع مع إسرائيل

سطينية، وقال إنه دور تاريخي يمتد وأشار هنية إلى الدور المحوري الذي تلعبه الرباط في القضية الفل
 في الحاضر وسيستمر مستقبال.

 18/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 
نجاز لم يتوقعه العالم .5  النخالة: "سيف القدس" مفارقة هامة وا 

قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة، إن المقاومة الفلسطينية وخالل : بيروت
قدس استطاعت أن تُبادر وتفتح النار على العدو الصهيوني، مؤكدًا أن ذلك مفارقة معركة سيف ال

 هامة وكبيرة في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي والكفاح الفلسطيني.
وشدد النخالة في كلمة له خالل استقباله وفد األحزاب والشخصيات العربية، األربعاء، على أن 

خيرة رسم مالمح جديدة تبشر بإمكانية تحرير فلسطين بعد السنوات الشعب الفلسطيني في المعركة األ
وبين النخالة، أن  الطويلة من العجز الذي اكتنف األنظمة العربية أمام المشروع المتوغل بالمنطقة.

"ما حصل في معركة سيف القدس إنجاز لم يتوقعه العالم، وهذا ما دفع رئيس الواليات المتحدة 
" للدفع بوساطة تقودها مصر ألجل وقف إطالق النار فالمعركة مع غزة أظهرت األمريكية "جو بايدن

 إسرائيل أمام كل العالم والدولة اإلقليمية الكبرى أنها مهددة وتحت صواريخ المقاومة".
وحول المسار السياسي الذي رافق العدوان على غزة، عد النخالة أن تحديات المعركة العسكرية 

ة السياسية، حيث كانت تجري محاوالت الحتواء نتائج معركة سيف القدس أسهل بكثير من المعرك
واالنتصار الذي تحقق على العدو؛ لكن النخالة أكد أن لدى المقاومة الفلسطينية من التجربة ما يكفي 
للتصدي لمثل هذه المحاوالت، قائال: "نحن مستيقظين لكل المحاوالت التي تحاول إجهاض ما تم 

 إنجازه".
 17/6/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 غارات االحتالل على غزة مشاهد استعراضية لترميم معنويات جنوده :حماس .6

قالت حركة "حماس": إن "قصف االحتالل اإلسرائيلي لمواقع المقاومة، ما هو إال مشاهد : غزة
انهارت أمام  استعراضية لحكومة االحتالل الجديدة، من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته، التي

وأضاف المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم،  صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس".
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في تصريح مساء الخميس، إن "ارتكاب االحتالل أّي حماقات تستهدف شعبنا، ستكون له المقاومة 
 بالمرصاد، وعلى رأسها كتائب القسام، دفاًعا عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا".

 17/6/2021، قدس برس
 
 لليوم الثالث "غالف غزة"بالونات حارقة تشعل محيط  .7

حرائق جديدة في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة من جراء استمرار إطالق  5اندلعت 
، فإن «(11كان )»وبحسب القناة العامة اإلسرائيلية . البالونات الحارقة لليوم الثالث على التوالي

ة منذ الثالثاء الماضي، خلفت أضرارًا جسيمة لحقت بمساحات واسعة من سلسلة الحرائق المستمر 
األراضي الزراعية وأتت على محاصيلها. وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الحكومة 

، وما إذا «غالف غزة»والجيش اإلسرائيليين يدرسان شكل الرد على إطالق بالونات حارقة باتجاه 
، فيما أفاد موقع «يديعوت أحرونوت»، حسبما ذكرت صحيفة «ديدةتبني سياسة ج»كان ينبغي 

اإللكتروني بأنه في الجيش اإلسرائيلي مترددون حيال الرد على إطالق هذه البالونات. « والال»
الفصائل »إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تلقت رسائل من مصر مفادها أن « 11كان »وأشارت 

تجري حول « مناقشات إسرائيلية داخلية»، ولفتت القناة إلى أن «الفلسطينية غير معنية بتصعيد جديد
 طرق الرد على إطالق البالونات الحارقة.

 18/6/2021، الخليج، الشارقة
 
 كتائب األقصى: المقاومة قادرة على ردع االحتالل في المكان والزمان المناسب .8

 ،ع العسكري لحركة فتح أبو جهاد"جيش العاصفة" الذرا  قال الناطق باسم كتائب شهداء األقصى: غزة
لقطاع غزة  استهدافهأن االحتالل يريد فرض معادلة جديدة بعد معركة "سيف القدس" من خالل 

وأكد أبو جهاد في  نحو غالف غزة. والمفخخةرًدا على إطالق البالونات الحارقة  الغادرةبطائراته 
شتباك وأنها قادرة على ردع االحتالل تصريح وصل وكالة سما "أن المقاومة هي من تحدد قواعد اال

وانعقاد دائم تحسًبا ألي حماقة  استنفاروأضاف "إن المقاومة في حالة  في المكان والزمان المناسب.
 يرتكبها االحتالل بحق مقاومينا األبطال.

 18/6/2021اإلخبارية، وكالة سما 
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 طائرات االحتالل تشن سلسلة غارات على قطاع غزة .9
وقال مراسل  طائرات الحربية اإلسرائيلية، مساء الخميس، سلسلة غارات على قطاع غزة.شنت ال: غزة

"قدس برس" في غزة، إن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت 
من جهتها، لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية، عن وقوع إصابات جراء  الهيا شمالي قطاع غزة".

 .القصف
 17/6/2021، قدس برس

 
 سوق سوداء: شركتان إسرائيليتان حاولتا بيع عشرات ماليين لقاحات "فايزر" .10

سعت شركات أمنية إسرائيلية إلى بيع لقاحات ضد فيروس كورونا من إنتاج شركة : بالل ضاهر
لبيع "فايزر" إلى حكومات أوروبية، خالفا للسياسة المعلنة لشركة "فايزر" بأنها تجري مفاوضات 

 اللقاح مع حكومات فقط وليس مع شركات خاصة أو شركات وساطة.
ووصلت الشكوى األولى إلى وزارة الصحة اإلسرائيلية من شركة "فايزر" نفسها، حسبما كشفت 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس. واتضح من هذه الشكوى أن شركتين إسرائيليتين أرسلتا 

 نبية، وطالبتها بالتوقيع على اتفاق سري قبل استكمال الصفقات.مسودات اتفاقيات إلى دول أج
وأجرت وزارة الصحة اإلسرائيلية تدقيقا حول مصدر اللقاحات التي تتاجر فيها شركتان إسرائيليتان، 

 وتدرس تقديم شكوى إلى الشرطة ضدهما.
حدى الشركتين هي  كة خاصة . ويرأسها ضابطان سابقان في الجيش والشرطة، وهي شر M.T.Sوا 

مقرها في مدينة هرتسيليا، وتصف نفسها في موقعها اإللكتروني بأنها تزود "حلوال أمنية وخدماتية، 
في عدد من المجاالت لزبائن من جميع أنحاء العالم". ووفقا للشركة، فإنها عملت خالل أزمة كورونا 

لكن عملها األساسي في تزويد معدات طبية، مثل كمامات وقفازات وأجهزة قياس درجة الحرارة، 
 يتركز على تقديم استشارات أمنية.

 17/6/2021، 48عرب 
 

 لبيد -الكابينت يعقد أول اجتماع له األحد تحت قيادة حكومة بينت .11
سيعقد مجلس الوزراء السياسي واألمني اإلسرائيلي المصغر "الكابينت" اجتماعه : القدس المحتلة

وأوضح موقع "واال" أنه تم أمس في مشاورات هاتفية  يد.األول يوم األحد كجزء من حكومة بينيت الب
  االتفاق النهائي على شكل الكابينت الجديد وأعضائه.
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وأشار إلى أن الكابينت يتكون من ستة وزراء من كتلة يش عتيد وستة وزراء آخرين من الكتلة 
 اليمينية الجديدة.

  17/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ن اقتحاماتهم لألقصى واعتقال أحد حرّاس المسجدمستوطنون يجّددو .12
جّدد عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد األقصى بحراسة : باسل مغربي

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس في تصريح مقتضب: "إن  شرطة االحتالل اإلسرائيلّي.
وفي سياق ذي  ح اليوم، بحراسة الشرطة اإلسرائيلية".مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى صبا 147

 صلة، اعتقلت قوات االحتالل، حارسا يعمل في باحات المسجد األقصى.
 17/6/2021، 48عرب 

 
 استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص االحتالل جنوب نابلس .13

جنوب نابلس،  عاما(، من بلدة بيتا 16استشهد، األربعاء، الفتى أحمد زاهي بني شمسة ): نابلس
والفتى بني  ببلدة بيتا جنوب نابلس. متأثرا بإصابته برصاص االحتالل اإلسرائيلي في جبل صبيح

 .شمسة هو الشهيد الرابع في بيتا منذ نحو شهر
 17/6/2021، والمعلومات الفلسطينية وفا األنباءوكالة 

 
 شهيدا في الثالجات 80تحتجز جثامين  "إسرائيل"حقوقي فلسطيني:  .14

م هللا: قال عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية )غير حكومي( لألناضول: را
 80، وتحتجز اآلن 2015إسرائيل بدأت احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الثالجات منذ عام “

ر جثمانا آخر في مقاب 254احتجاز “وأضاف العاروري أن سلطات االحتالل تواصل أيضا  ”.جثمانا
 ”.األرقام، بعضها منذ سبعينيات القرن الماضي

 17/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 أسيرا   75ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى  .15
عامًا متواصلة في سجون  20ارتفع عدد قائمة عمداء األسرى، وهم من أمضوا ما يزيد عن : غزة

 تواليا. 21دخوله عامه االعتقالي الـ أسيرًا، بعد انضمام أسير من قطاع غزة عقب 75االحتالل، إلى 
 17/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إمام مسجد اللد بتهمة التحريضاالحتالل يعتقل  .16
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، فجر الخميس، الشيخ يوسف الباز، إمام وخطيب المسجد الكبير 

لة الجزيرة، نجوان سمري، إنه تم وقالت مراس )المسجد العمري( في مدينة اللد داخل الخط األخضر.
اعتقال الباز بعد اقتحام منزله، ثم جرى اقتياده إلى مركز للشرطة للتحقيق معه، على أن يمثل أمام 

وأضافت أن الشرطة اإلسرائيلية تتهمه  محكمة إسرائيلية في ريشون ليتزيون )شمال تل أبيب(.
ل يومين في صفحته بموقع فيسبوك، بالتحريض على العنف واإلرهاب من خالل فيديو نشره قب

بالتزامن مع ما يسمى مسيرة األعالم التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة بضوء أخضر من 
وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن الشيخ يوسف الباز يتعرض منذ أسابيع  الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

 التي اندلعت داخل الخط األخضر. للمالحقة من قبل السلطات اإلسرائيلية بعد األحداث
 17/6/2021نت،  .الجزيرة

 
 الطيش والتهور.. تهمة شرطي إسرائيلي قتل فلسطينيا مصابا بالتوحد .17

وجهت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخميس تهمة "الطيش والتهور" إلى عنصر من شرطة االحتالل 
المحتلة في مايو/أيار من العام  متهم بقتل الفلسطيني المصاب بالتوحد إياد الحالق، بالقدس

وقالت هيئة البث اإلسرائيلية "قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة إلى المحكمة المركزية،  الماضي.
في القدس، الئحة اتهام بحق شرطي من حرس الحدود، يتهم فيها بإطالق النار على الشاب 

وأضافت أنها ُأسندت  ما أدى إلى مقتله".عاما( في المدينة قبل عام، م 32الفلسطيني إياد الحالق )
 إلى هذا الشرطي تهمة الطيش المفضي إلى الموت.

 17/6/2021نت،  .الجزيرة
 

 "حريتهم حق" .. حملة تضامن مع محررت صفقة "وفاء األحرار" .18
أطلقت مؤسسات فلسطينية مختصة بقضايا وشؤون األسرى والمحررين، الخميس، حملة : رام هللا

رري صفقة "وفاء األحرار" أعاد االحتالل اإلسرائيلي اعتقالهم، تحت عنوان "حريتهم للتضامن مع مح
وقال رئيس "نادي األسير" الفلسطيني قدورة فارس، إن المؤسسات سلمت رسالة باسم عائالت  حق".

األسرى لممثل األمم المتحدة في فلسطين، حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للقوانين واألعراف 
  لية.الدو 

 17/6/2021، قدس برس
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 منشأة بالهدم في الخليل 12جيش االحتالل يهدم منزلين ويخطر  .19
هدم جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين لفلسطينيين بذريعة تشييدهما دون : محمد وتد

ة منشأة أخرى، بينها مساكن، بالهدم بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربي 12ترخيص، وأخطر 
 المحتلة.

 17/6/2021، 48عرب 
 

 االحتالل يواصل فرض قيود على معابر غزة ويكبد السكان خسائر مالية كبيرة .20
ال تزال سلطات االحتالل تفرض قيود مشددة على سكان قطاع غزة، حيث لم ”: القدس العربي“ -غزة

ور نحو شهر على تفتح المعابر سواء التجارية أو تلك المخصصة لألفراد بالشكل السابق، رغم مر 
ولغاية اللحظة تشدد سلطات االحتالل من إجراءاتها على المعبر التجاري كرم أبو  العدوان. انتهاء

سالم، وتحول دون دخول العديد من السلع للسكان، وتبقي أمر الموافقة مقتصر على السلع الرئيسة 
في أسواق خارجية ومنها أسواق فقط، كما ال تزال تحرم مزارعي القطاع من تسويق منتجاتهم الزراعية 

وتقول وزارة الزراعية إن قيمة الخسائر التي لحقت  الضفة، بمنع أي عملية تصدير من القطاع.
مليون دوالر،  12بقطاع الصادرات الزراعية واألسماك نتيجة إغالق معبر كرم أبو سالم بلغت نحو 

 حتى اللحظة.
 17/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 االت بمواجهات مع االحتالل في الضفة والقدسإصابات واعتق .21

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، مناطق : القدس المحتلة
متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة وضواحيها، واعتقلت عددا من المواطنين منهم أسرى 

 لى إثرها عدد من الشبان.محررون، اندلعت خالل االقتحام مواجهات أصيب ع
 17/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مرسي الرئيس المصرت محمد مؤتمر بالقدس إلحياء الذكرى الثانية لرحيل .22

نظمت مؤسسة "مرسي للديمقراطية" مؤتمرا صحفيا، تحت شعار "مرسي شهيد فلسطين"، ُعقد : القدس
الثانية لرحيل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ  في مدينة القدس المحتلة، الخميس، إلحياء الذكرى

وأشارت المؤسسة إلى أنها اختارت إحياء  مصر، الفتة إلى مواقفه الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية.
تلك الذكرى من القدس لـ "تتوجه بتحية إكبار وا عزاز للشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة ضد 
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ى، وحي الشيخ جراح، وغزة العزة. وتكريما للمرابطين العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقص
 والمقاومين والمدافعين عن حقهم المشروع في حياة حرة وفي وطن مستقل".

 17/6/2021، "21موقع "عربي 

 
 "كان" العبرية: األردن قرر بشكل نهائي التخلي عن مشروع "قناة البحرين" .23

روع "قناة البحرين"، على الرغم من تأكيد إسرائيل وكاالت: تخلى األردن نهائيًا عن فكرة مش -القدس 
الوصول إلى تفاهمات بغية البدء بالمشروع المتعثر منذ خمس سنوات، بحسب ما أفادت اإلذاعة 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر في العاصمة عّمان قولها:  اإلسرائيلية الرسمية "كان" أمس.
مشروع قناة البحرين، بينه وبين إسرائيل والسلطة  إن "األردن قرر بشكل نهائي التخلي عن

وبحسب المصدر األردني، سترّكز المملكة جل اهتمامها على تطوير مشروع "ناقل  الفلسطينية".
المياه الوطني"، الذي ال يشارك فيه أي طرف، وذلك في محاولة من الحكومة األردنية مواجهة 

 د".النقص الحاد في المياه الذي تعاني منه البال
وعن أسباب تخلي األردن عن مشروع "قناة البحرين"، ذكرت المصادر األردنية، أنه لم تكن هناك 
رغبة حقيقية لدى الجانب اإلسرائيلي لتنفيذ المشروع الذي تم التعامل معه بنوع من المراوغة 

تراتيجية وأضافت المصادر األردنية: إن "إنهاء المشروع والتخلي عنه يمثل خسارة إس والمماطلة.
 إلسرائيل أيضًا، وال يشكل خطًا مشجعًا لمشاريع وتحركات مستقبلية.

 18/6/2021، األيام، رام هللا
 

 القضية الفلسطينية قضيته يعدّ  "ملكا وحكومة وشعبا"المغرب  :العثماني .24
لقيادة قال أمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن الدعوة التي وجهها حزبه  الرباط:

نها  6حماس، تمت قبل  ، «ملكا وحكومة وشعبا»وذكر أن المغرب «. لم تأت على عجل»أشهر، وا 
تترجمها المسيرات »، مشيرا إلى أن مواقف الشعب المغربي «القضية الفلسطينية قضيته»يعتبر 
لتي التي نظمت طيلة عقود، دعما لفلسطين، ودعما متواصال لوكالة بيت مال القدس، ا« المليونية

 يرأسها الملك محمد السادس.
، وقال إن «الرافضة لصفقة القرن، وتهويد القدس»وشدد العثماني على مواقف العاهل المغربي 

جاللة الملك يحس بمعاناة الشعب الفلسطيني، ولهذا وجه مساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة »
لسادس الذي يضع القضية الفلسطينية وذكر بمواقف الملك محمد ا«. خالل االنتهاكات اإلسرائيلية
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يدرك اإلخوة في فلسطين مكانة الصحراء لدى المغرب، فهي »، وقال «في مرتبة القضية الوطنية»
 ، مشيرا إلى أن فلسطين في نفس مرتبة الصحراء المغربية.«قضية وحدة وطنية وسيادة

 18/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 جيش السورت في الجوالنقصف مدفعي إسرائيلي يدمر نقطة لل .25
اإلسرائيلية بأن دبابات إسرائيلية قصفت، الخميس، « يديعوت أحرونوت»أفادت صحيفة : تل أبيب

وذكرت أن الجيش  نقطة تابعة للجيش السوري قرب الحدود مع إسرائيل، ما أسفر عن تدميرها.
ولفتت «. ب هللاحز »اإلسرائيلي يشتبه في أنه جرى استخدام الموقع مؤخرًا من جانب عناصر 

الصحيفة إلى أن هذا هو أول تحرك عسكري في الشمال منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
 منصبه.

 18/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلمارات مع النفطخط  إلغاء اتفاقية اإلسرائيلية طلبتوزيرة البيئة  .26
المبرمة بين شركة إسرائيلية -سا" تضع اتفاقية "خط النفط كات: القدس المحتلة -محمد محسن وتد 
الحكومَة اإلسرائيلية الجديدة أمام تحديات قد تشعل أزمة دبلوماسية بين تل أبيب  -خاصة واإلمارات

وفي أعقاب طلب  وأبوظبي، وذلك بعد طلبت وزيرة حماية البيئة الجديدة تمار زاندبرغ إلغاء االتفاقية.
عن مصادر دبلوماسية إماراتية رفيعة المستوى  ،يل هيوم"الوزيرة اإلسرائيلية؛ نقلت صحيفة "إسرائ

طها إلى والتي بموجبها تضخ اإلمارات نف-قولها إن "إلغاء االتفاقية من قبل الحكومة اإلسرائيلية 
من شأنه أن يتسبب بأزمة  -البحر األبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا عبر خط النفط إيالت عسقالن

 في العالقات مع إسرائيل، وسيكون هناك خطر على استقرار االتفاقات اإلبراهيمية".
وقال مصدر دبلوماسي كبير في أبوظبي للصحيفة اإلسرائيلية إنه "حتى قبل تنصيب الحكومة 

يدة، تم إرسال رسالة ال لبس فيها لإلمارات بأن تغيير الحكومة في إسرائيل لن يؤدي فقط إلى الجد
 إلغاء الصفقة مؤقتا، بل إن الوزيرة الجديدة تعتزم بذل جهودها من أجل إلغاء كلي لالتفاقية".

 17/6/202، الجزيرة نت، الدوحة
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 "سياسة السالم"على  الجديدة للتعرف "إسرائيل"تواصل مع حكومة : نالبحرين .27
رويترز: قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني األربعاء إن مملكة البحرين  -القاهرة

تجاه الجهود الرامية الى إحالل “تتواصل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل للتعرف على سياستها 
 ”.ولتين وقرارات الشرعية الدوليةالسالم في المنطقة من خالل تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الد

انطالقا من نهج المملكة القائم على التفاهم “وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا التواصل يأتي 
 ”.والحوار والتعاون بين الشعوب

 17/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 طينيملزمة بتوفير الحماية للشعب الفلس "إسرائيل"المفوض السامي لألمم المتحدة:  .28

أكدت المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه، أن إسرائيل باعتبارها : القاهرة
سلطة االحتالل ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة 

 الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة .
ان العربي عادل العسومي، ردا على خطابه المرسل جاء ذلك في خطاب أرسلته إلى رئيس البرلم

أيار الماضي، والتي  19إليها بشأن قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة التي عقدت في 
ُخِصصت لمناقشة الجرائم واالنتهاكات المستمرة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس 

 المحتلة والعدوان الغاشم على قطاع غزة.
دت باشليه في رسالتها على أن "الضربات الجوية اإلسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، في وشد

حال تبين أنها استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهداف مدنية، فإنها قد تشّكل جرائم 
 حرب".

 17/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قدس بأنها أرض محتلة و"إسرائيل " تحتجبريطانيا تصنف ال .29
فوجئت إسرائيليٌة تحمل الجنسية البريطانية بتحديد القدس منطقة محتلة عندما جددت : القدس المحتلة

 جواز سفرها البريطاني، وفق تقرير نشرته اإلذاعة العبرية العامة في نشرتها الصباحية، الخميس.
مدينة القدس ذهبت لتجديد جواز سفرها البريطاني، فتم تحديد وقالت اإلذاعة، إن إسرائيلية مولودة في 

 القدس )مكان الوالدة( بأنها مناطق فلسطينية محتلة.
وأضافت، يبدو أن هناك سياسة جديدة في هذا المجال، ففي السابق كان ُيكتب "القدس" في مكان 

 الوالدة دون إشارة إلى كونها منطقة محتلة.
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يرة "إسرائيل" في لندن، التي بدورها طلبت من وزارة الخارجية البريطانية وتوجهت اإلسرائيلية إلى سف
 توضيح األمر، فطلبت األخيرة مهلة للرد.

 17/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جمهوريون يرفضون اإلفراج عن المساعدات األميركية للفلسطينيين .30
األمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بأن رغم تطمينات المندوبة األميركية لدى : واشنطن: رنا أبتر

، فإنها لم تنجح في إقناع «حماس»المساعدات األميركية للفلسطينيين لن تقع في أيدي حركة 
 الجمهوريين المعارضين المساعدات األميركية للفلسطينيين بالتخلي عن معارضتهم.

بمجلس النواب، إنها ستزور منطقة وقالت غرينفيلد في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية 
لإلشراف على توزيع المساعدات األميركية واالطالع على « في األشهر المقبلة»الشرق األوسط 

الوضع هناك، مشيرة إلى أن وفودًا من وزارة الخارجية تزور المنطقة بشكل دوري للحرص على أال 
 «.حماس»تقع المساعدات األميركية بيد حركة 

مهوريين في لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، الذي وأكد كبير الج
يتمتع بصالحية تجميد المساعدات بحكم موقعه في لجنة العالقات الخارجية المسؤولة عن تمويل 
مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن الجزء الذي جّمده من المساعدات؛ بحجة أنه يخرق القوانين 

مليون دوالر، بأنه لن يفرج عن هذه األموال إلى أن  75كية. وأمس تعهد ريش؛ الذي جّمد مبلغ األمير 
تقدم إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ضمانات للكونغرس بأن األموال المذكورة لن تحول إلى حركة 

على حد ؛ «لإلرهابيين وعائالتهم»أو ُتستعمل من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ « حماس»
 تعبير السيناتور الجمهوري البارز.

 18/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

باحترام حقوق  "إسرائيلـ "بتقيد المساعدات األميركية ل يؤيدون من الديمقراطيين %72استطالع:  .31
 الفلسطينيين

ترام من الديمقراطيين بتقيد المساعدات األميركية إلسرائيل باح %72في استطالع جديد للرأي، أيد 
من الناخبين المحتملين األميركيين، تقييد  %52وأيد الديمقراطيون، ونحو  حقوق الشعب الفلسطيني.

استخدام إسرائيل للمساعدات العسكرية األميركية من أجل منع انتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان في 
 األراضي الفلسطينية.
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نيسان الماضي تأييدهم لربط عضو كونغرس، أعلنوا في شهر  14مؤسسة أميركية و 70وكانت 
المساعدات اإلسرائيلية باحترام حقوق فلسطين، ويحظر مشروع القانون استخدام األموال الممنوحة 
إلسرائيل من أموال دافعي الضرائب األمريكيين في كل من االعتقال العسكري أو اإلساءة أو سوء 

لي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات معاملة األطفال الفلسطينيين أو االعتقال العسكري اإلسرائي
والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي اإلنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي 

 الجانب لألراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي.
 17/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ويدعو لـ"تحسين العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية" بلينكن يهاتف لبيد .32

أجرى وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ثاني 
أيام مع وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد، ورئيس الحكومة في فترتها الثانية، يئير  4محدثة له خالل 

 لبيد.
ة األميركية على موقعها اإللكتروني، فقد تطّرق الوزيران إلى قضايا وبحسب بيان نشرته الخارجي

تخّص اإلقليم والعالقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على "ضرورة تحسين العالقات اإلسرائيلية 
 الفلسطينية بأساليب عملية".

 18/6/2021العربي الجديد، لندن، 
 

 زة"األورومتوسطي" يشكو منع االحتالل حركة بريد غ .33
وّجه المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، يوم الخميس، شكوى رسمية إلى االتحاد البريدي 

 15العالمي بشأن فرض االحتالل اإلسرائيلي مؤخًرا قيوًدا أكثر صرامة على قطاع غزة المحاصر منذ 
لى القطاع.  عاًما، والتي تسببت بتوقف الخدمات البريدية بشكل كلي من وا 

توسطي في شكواه الموجهة إلى مدير عام االتحاد البريدي العالمي، بشار عبد الرحمن وقال األوروم 
أيار/مايو الماضي،  21إلى  10حسين: "منذ الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة في الفترة من 

عمدت )الحكومة اإلسرائيلية( إلى تشديد حصارها، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على ما 
 بالدخول إلى القطاع والخروج منه".  يسمح

وأضافت الشكوى أّن "هذا التعليق المفاجئ أضر تسليم البريد بالعديد من األشخاص من سكان غزة، 
بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون استالم جوازات سفرهم من السفارات األجنبية في )إسرائيل( أو الضفة 
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في الخارج أو لم شمل األسرة أو تلقي عالج طبي غير  الغربية للسفر ألغراض إنسانية، مثل الدراسة
 متوفر محلًيا".

 17/6/2021، فلسطين أون الين
 

شخصية عالمية تدعو واشنطن للعمل على إنهاء القمع  680رسالة مفتوحة إلى بايدن..  .34
 اإلسرائيلي 

 75 شخصية مرموقة ومنظمة من 680في رسالة مفتوحة إلى الرئيس األميركي جو بايدن، دعت 
دولة، قادة أميركا إلى العمل من أجل المساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي، الذي تمارسه 
لى حماية حقوق اإلنسان األساسية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن  إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وا 

 الوقت قد حان للواليات المتحدة لتكسر الوضع السياسي الراهن في الشرق األوسط.
( الفرنسي، أن أعضاء التحالف Mediapartاء في الرسالة التي نشرها موقع "ميديابارت" )وج

العالمي للمجتمع المدني وقادة األعمال والفنانين والزعماء الدينيين والسياسيين الحائزين على جائزة 
والقمع  نوبل، الموقعين أدناه، يدعون قادة الواليات المتحدة للعمل للمساعدة في إنهاء الهيمنة

المؤسسي اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني؛ ألن السالم الدائم والعادل لجميع الناس، سيبقى بعيد المنال 
 إذا بقيت السياسة األميركية على الوضع الراهن بدون عدالة ومساءلة.

 17/6/2021الجزيرة.نت، 
 

 المقاومة الفلسطينية تحدد المسار وتدفع بالصراع نحو مرحلة جديدة .35
 دياك بوماجد أ

يبدو أن معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع االحتالل، لم تتوقف انعكاساتها 
على ميزان القوة مع االحتالل وحسب، ولكنها شملت أيضًا خارطة العالقات الفلسطينية ومستقبل 

 التوجه الوطني الفلسطيني، وهي تركيبة ضرورية إلدارة صراع متكامل مع إسرائيل.
فقد أكدت مصادر فلسطينية أن حماس قدمت في حوار القاهرة الذي دعت إليه مصر رؤيتها للمرحلة 
القادمة، والتي تركز على تشكيل مجلس وطني جديد بهدف التوافق على برنامج سياسي، على أن 
ن تتشكل فورًا قيادة وطنية مؤقتة تدير الشأن الفلسطيني كله، وتتولى مسؤوليته حتى االنتهاء م

 تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه.
 ترتيب البيت وانتزاع الحقوق
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وقد كان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار واضحًا وحاسمًا، عندما تحدث مع أكاديميين 
أيار )نهاية الحرب  21ومفكرين في عشية وقف إطالق النار، حينما قال إن "كل ما كان ُيطرح قبل 

غزة( لم يعد صالحًا، موضحًا أنه "يوجد استحقاق فلسطيني إلعادة ترتيب البيت الداخلي،  على
عادة هيكلة منظمة التحرير، وال يوجد فرصة ألي أحد للهروب من هذا االستحقاق، وقلنا لكل  وا 
الوسطاء قبل المعركة إنه يجب أن يدركوا، وتدرك قيادة فتح والمنظمة، أن منظمة التحرير دون 

 اس( و)الجهاد اإلسالمي( وباقي الفصائل هي بمثابة صالون سياسي فقط ليس له قيمة!)حم
وفي تأكيد على تعديل وتغيير المسار السابق الذي أفشله عباس بتأجيل االنتخابات، قال زعيم 
حماس "إن الحديث عن حكومات واجتماعات هدفها استهالك المرحلة وحرق الوقت ليس مجديًا، ولن 

  لدينا.يكون مقبوالً 
وأكد أن االستحقاق الوطني الحقيقي الفوري يجب أن يكون من خالل ترتيب المجلس الوطني 
الفلسطيني على أسس صحيحة، ليشمل القوى والفصائل المؤثرة كافة"، لنضع "استراتيجيتنا الوطنية 

 حول كيف سندير الصراع"
إعادة تشكيل المجلس الوطني،  وحدد السنوار الخطوة الضرورية التي يجب أن تتبع وتتكامل مع

بالقول: "يمكن أن نجعل االحتالل تحت ضغط العالم من أجل االنسحاب من القدس والضفة، ووقف 
نهاء حالة  االستيطان، وا عادة الالجئين" فيما أسماه "انتزاع الحد األدنى لحقوقنا" مع "عزل االحتالل وا 

 اندماجه في المنطقة والعالم كله".
جديد الذي تقدمه حماس يختلف بالتأكيد عن مسار االنتخابات الذي اضطرت إليه وهذا المسار ال

سابقًا، والذي ثبت عمليًا أنه لم ينجح في الوصول إلى أهداف وطنية جامعة وال التصدي لمخططات 
 االحتالل فضاًل عن أن يحقق الوحدة الوطنية.

 ال لحرف بوصلة النضال
س الفلسطيني محمود عباس بالبدء فورًا بتشكيل حكومة وقد اصطدمت رؤية حماس بمطالبة الرئي

وطنية فلسطينية تحوز االعتماد الدولي وتتولى اإلشراف على عملية اإلعمار في غزة، األمر الذي 
يعني موافقة هذه الحكومة على شروط الرباعية الدولية وهو ما ترفضه القوى الفلسطينية وعلى رأسها 

 حماس والجهاد اإلسالمي.
لطبيعي أن ترفض حماس هذا المطلب في حوار القاهرة، وتتمسك برؤيتها التي توافق عليها ومن ا

الفصائل الفلسطينية بمجملها، حيث سبق للجبهتين الشعبية والديمقراطية أن طالبتا بذلك في جوالت 
 الحوار السابقة.
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يف القدس" إن سعي عباس لتشكيل حكومة يهدف إلى القفز على اإلنجازات التي تحققت في "س
بعدما وحدت كفاح الفلسطينيين وأوجدت مسارًا قادرًا على ردع العدو ومنعه من االستمرار في 
سياساته االستيطانية العدوانية، وأخرجت الشعب الفلسطيني من حالة الدفاع إلى الهجوم وتحقيق 

 األهداف في مرمى االحتالل.
ار أوسلو والمفاوضات وا عادة عقارب الساعة كما تهدف الحكومة المطلوبة إلى إعادة االعتبار لمس

إلى الوراء باتجاه مسار فشل في تحقيق أدنى مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وكذلك الحفاظ 
على سلطة فاشلة متآكلة ربطت نفسها باالحتالل وعملت على خدمته ضد مصالح الشعب 

 الفلسطيني ومقاومته.
الل الستمرار حرف بوصلة النضال الفلسطيني، لن تجد إن محاوالت عباس وسلطته المرتبطة باالحت

لها فرصة للنجاح هذه المرة في ضوء المعادلة الجديدة التي فرضتها المعركة األخيرة، والتي جعلت 
اليد العليا للمقاومة ورفعت من شأن األهداف الوطنية العليا المتمثلة في السعي إلى دحر االحتالل 

والقدس باعتماد المقاومة المتفق عليها وطنيًا، ووضع برامج عملية في ولو مرحليًا عن الضفة وغزة 
كعامل  48هذا االتجاه يشترك فيها الفلسطينيون في الضفة والقدس وغزة بما يثير تفاعل فلسطينيي 

 داعم ومساند، ويرفع من مستوى انتمائهم الوطني في مواجهة األسرلة.
ينيين أو حتى التضامن معهم في معركتهم الشرسة مع لقد فشلت السلطة في مجاراة تطلعات الفلسط

يومًا من المعركة، وهذا ما دعا عددًا من األكاديميين والمثقفين الفلسطينيين إلى  11االحتالل خالل 
المطالبة بإقالة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من جميع مناصبه الرسمية والحركية، 

 سطيني.وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفل
 األولوية الفلسطينية القادمة

من الواضح أن القوى الدولية وعلى رأسها الواليات المتحدة تريد احتواء نتائج معركة القدس وتطويعها 
لخدمة برنامج التسوية والسلطة الفلسطينية القائمة عليه، وذلك من خالل توظيف الدول العربية وعلى 

 األخص مصر للقيام بهذا الدور.
الفت أن نجاح المقاومة في جولة المواجهة مع االحتالل دفعت بالرئيس األمريكي جو بايدن ومن ال

إلى رفع الصراع العربي اإلسرائيلي إلى مقدمة اهتماماته بعد أن كانت في ذيلها، خصوصًا أن 
المقاومة تمكنت من زعزعة أمن الكيان وهز استقراره الداخلي، وأحبطت خطوات التطبيع العربية، 

ركت مكامن الغضب والثورة في المنطقة العربية بما يشكل تهديدًا لدور الواليات المتحدة في وح
 المنطقة.
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ولذلك سعى بايدن مع الكيان إلى ترتيب وقف للنار وربط إعمار غزة بتثبيته، على أن تتولى السلطة 
عادة اال عتبار إلي مسار الفلسطينية إدارة اإلعمار في محاولة لنفخ الروح في جسدها الميت، وا 

التسوية الفاشل، مقابل أن تتولى سلطة التنسيق األمني االستمرار في إحباط أي تحركات 
 للفلسطينيين قد تفضي إلى انتفاضة جديدة في الضفة أو تصعيد المقاومة فيها.

ولكن المقاومة كانت واعية لما يجري، إذ أكدت أن الجولة األخيرة من المواجهة مع االحتالل كانت 
من أجل حماية القدس وسّكانها ومقّدساتها، وأن الهدنة يجب أن تكون شاملة وتضع حدًا للعدوان 
على القدس، وأصرت على رفض ربط مفاوضات تثبيت وقف إطالق النار بالمسارات األخرى، بما 

 في ذلك مفاوضات تبادل األسرى، أو بأي طرف آخر بما في ذلك الحكومة التي يريدها عباس.
 ين المقاومة والقيادةتكامل ب

إن المسار الذي قدمته المقاومة لمعالجة الملّف الفلسطيني الداخلي، وبأنها ال تتّم إاّل من خالل إعادة 
بناء "منّظمة التحرير" وضع القضية الفلسطينية على سكتها الصحيحة، بإيجاد تكامل مفقود بين 

دارة الشعب الفلسطيني، وأطاح بكل مناورات  السلطة ومن خلفها إلحياء برنامج التسوية المقاومة وا 
 محميًا بالتنسيق األمني.

وحتى في حال لم تنجح جهود إعادة بناء منظمة التحرير، فيمكن الذهاب إلى اتفاق وطني واسع لمن 
يقبل المشاركة به وتشكيل إطار آخر يرتضيه الفلسطينيون وتدافع عنه المقاومة التي ستقود المرحلة 

 القادمة.
بدو أن محاوالت عباس مدعومًا بقوى عربية ودولية إلجهاض مكتسبات معركة القدس ستنجح، وال ي

بل إن استمرار دور هذه السلطة بات مشكوكًا فيه في ظل األجواء التي خلقتها المعركة األخيرة حول 
 القدس.

قاومة االحتالل فقد باتت المقاومة تمتلك زمام المبادرة، وتقدم برنامجًا وطنيًا حقيقيًا للصمود وم
ومراكمة اإلنجازات باتجاه رفع كلفة االحتالل، ووقف عمليات المصادرة وتهويد القدس في األرض 
ضعاف إرادته  المحتلة، ودفع الصراع مع الكيان لمستوى جديد يؤدي إلى خلخلته من الداخل وا 

 ومقومات صموده.
تريه نقاط ضعف كثيرة يمكن ويشكل ذلك خطوة أساسية مهمة إلدارة صراع متوازن مع كيان تع

 للمقاومة أن تبني عليها لدحره في النهاية.
 17/6/2021، تي أر تي عربي
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 استطالع رأت فلسطيني دقيق ومتزن وموضوعي .36
 فايز أبو شمالة د.

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية المسحية من أدق مراكز استطالع الرأي في فلسطين، ومن 
وموضوعية، المركز مقره مدينة رام هللا، ولكن الحقائق العنيدة تفرض نفسها أكثرها حيادية ومصداقية 

دون أن تعمل حساًبا للجغرافيا، وقد حاكى آخر استطالع للرأي أجراه المركز الواقع الفلسطيني، وعبر 
 بصدق عن مشاعر وقناعات الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.

 ها من نتائج استطالع الرأت:وهذه أبرز المالحظات التي يمكن توثيق
من الشعب الفلسطيني أن حركة حماس قد خرجت منتصرة من الحرب األخيرة على  %77يعتقد  -1

 تقول لم ينتصر أحد. %18فقط، لقد انتصرت )إسرائيل(، ونسبة  %1غزة، في حين يقول 
من فقط  %24من الفلسطينيين لقد انتصرنا، يقول  %77ملحوظة: في الوقت الذي يقول 

من الفلسطينيين لم ينتصر أحد، تعادل،  %18اإلسرائيليين: لقد انتصرنا، وفي الوقت الذي يقول 
من الفلسطينيين لقد انتصرت  %1من اإلسرائيليين تعادل، وحين تقول نسبة  %54تقول نسبة 

 من اإلسرائيليين: لقد انتصرت المقاومة! %18)إسرائيل(، تقول نسبة 
قرار حركة حماس بإطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية قد جاء  أن %72تقول نسبة من  -2

دفاًعا عن القدس والمسجد األقصى، وأزعم أن هذا يعكس ثقة وقناعة واحتراًما للمقاومة، في حين 
فقط، أنه جاء احتجاًجا على إلغاء االنتخابات، وبهدف إضعاف قيادة السلطة  %9تقول نسبة من 

ذه النسبة تمثل مجموعة فلسطينية ال تحترم المقاومة، وال ترى بها طريًقا الفلسطينية، وأزعم أن ه
 لتحرير فلسطين، بل تتآمر عليها.

( كان أداء شباب القدس ممتاًزا في أثناء المواجهة العسكرية، وتقول نسبة %89تقول نسبة ) -3
 ممتاًزا.( كان أداء حماس %75ممتاًزا، وتقول نسبة ) 48( كان أداء فلسطينيي الـ86%)

( فقط: %11فقط تقول: إن أداء حركة فتح كان ممتاًزا، وتقول نسبة ) %13لكن المالحظ أن نسبة 
( فقط من الشعب الفلسطيني %8إن أداء الحكومة كان ممتاًزا، واألهم من كل ما سبق، أن نسبة )

 تقول: إن أداء الرئيس عباس كان ممتاًزا.
، وهذه النسبة تنعكس %8يد عباس على نسبة ، وحصل الس%75لقد حصلت حماس على نسبة 
 على البند الرابع من االستطالع.

أن حماس هي األكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم، في  %53تقول أغلبية من  -4
 فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. %14حين تقول نسبة من 

 فارق يحسم نتيجة أي انتخابات قادمة، ويحاكي مزاج الفلسطينيين.الفارق لم يعد بسيًطا، ال
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إن حركة حماس ستقصف تل أبيب بالصواريخ في حال قيام )إسرائيل( بطرد  %77تقول نسبة  -5
 إن السلطة ستقدم شكوى إلى األمم المتحدة. %9عائالت الشيخ جراح، في حين تقول نسبة 

من  %9ولن يغيروا مواقفهم أو قناعاتهم. تذكروا، إنهم بنسبة من شعبنا، لم يتغيروا،  %9إنهم بنسبة 
 مجموع الشعب الفلسطيني.

أنها تشعر بالفخر من أداء قطاع غزة في أثناء المواجهات األخيرة مع  %94تقول نسبة تبلغ  -6
إنها ال تشعر بذلك، وهذه  %6)إسرائيل(، وهذا شعور وطني صادق وأمين، في حين تقول نسبة 

 خارجة عن الثقافة الوطنية، فيهم بالدة سياسية، وتجدهم في كل المجتمعات. نسبة غير
أنها تؤيد، قرار الرئيس عباس بتأجيل  %25أنها تعارض، ونسبة من  %65تقول نسبة من  -7

االنتخابات التشريعية والرئاسية بسبب رفض )إسرائيل( إجراءها في القدس الشرقية، وهذه النسبة 
 في مقالي، وفي ذلك تأكيد على دقة االستطالع. 5ه، حمل رقم تكررت في سؤال مشاب

إنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريًبا في األراضي  %72تقول نسبة  -8
أنها ال ترغب بذلك، وأزعم أن هذه النسب دقيقة، فكل  %25الفلسطينية، في حين تقول نسبة من 

  يعارض االنتخابات إال القائمة الخاسرة.القوائم مع االنتخابات، وال
لو جرت انتخابات رئاسية اليوم، وترشح فيها اثنان فقط؛ محمود عباس أو إسماعيل هنية،  -10

 .%59من األصوات، في حين سيحصل هنية على  %27سيحصل عباس على 
 يًّا.فما أبعد المسافة بين من يقاومون العدو اإلسرائيلي، وبين من يتعاونون معه أمن

 .%30، وفتح على %41قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس تحصل على  -11
يستكمل استطالع الرأي في جملة من القضايا، تشير نتائجها إلى النسب نفسها التي ظهرت في 
الجزء الذي عرضته، وفي ذلك مؤشر على تغيُّر استراتيجي في تفكير الشعب الفلسطيني، وعلى 

 ية بعيدة المدى، لم ترتِق إليها قيادة السلطة الفلسطينية، ولن تتفق معها.تطلعات وطن
 17/6/2021فلسطين أون الين، 

 
 إسرائيل: استبدال المحترف بالمتدرب .37

 نبيل عمرو
أخيرًا نجح االنقالب الذي أطاح محترف رئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو، ليأتي بمتدرب ومبتدئ 

ن الصوت السحري الواحد الذي غّير المعادلة المعمول بها منذ تأسيس بدياًل عنه، بعد أن تم تأمي
 الدولة العبرية.
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إنه انقالب بكل ما للكلمة من معنى ليس عسكريًا بأي حال؛ ألنَّ العسكرية من اختصاصنا، فالنظام 
ثير اإلسرائيلي وفق قوانين تداول السلطة فيه يستبعد ذلك، بل برلماني سياسي وحتى عقائدي فيه الك

 الجديد الذي يحدث ألول مرة.
وألبدأ بتحديد الهدف الذي أملى وقوع هذا االنقالب بعد ثالث محاوالت تعثرت وأبقت بنيامين نتنياهو 

 في مكانه رئيسًا للحكومة.
كان هدفًا واحدًا هو إطاحة الرجل الذي وّفر لنفسه فائض قوة، ربما لم يتوفر مثله لكل من سبقه، 

 أول وحتى مركزيًا في الحياة السياسية اإلسرائيلية، وحظي بأوصاف لم يحَظ فقضى أطول مدة رجالً 
بمثلها مؤسسو الدولة والنظام، فهو الساحر والملك واألخطبوط الذي يطوق بأذرعته كل مقومات 
الدولة العميقة، وبفعل طول المدة وضعف المنافسين وقدرته على التالعب بالخصوم والموالين، لم 

 رجل األقوى في إسرائيل، بل أضحى وتكرس كاألقوى من إسرائيل.يعد مجرد ال
إسرائيل واجهت تحديات مصيرية وال تزال، إال أن هذه التحديات لم تفرض ائتالفًا يجمع كل 

« ميريتس»التناقضات على طاولة واحدة، أما التخلص من نتنياهو فقد فعل ذلك، وها نحن نرى 
تتحالف مع بينيت، « العربية اإلسالمية الموحدة»يمين، وأقصى اليسار تعانق ليبرمان أقصى ال

والنواب العرب يشكلون شبكة أمان لحكومة يتربع على رأسها أكثر شخصية سياسية وعقائدية ال 
تحب رؤية عربي واحد فيها، إنه سحر نتنياهو الذي كان مركزيًا في الصيغة القديمة وصار مركزيًا 

يس هذا فحسب، بل هنالك انقالب آخر حدث ألول مرة في التاريخ كذلك في بلورة الصيغة الجديدة، ل
عنوانه منصور عباس، الذي اقتحم المعادلة اإلسرائيلية مغلقة األبواب والنوافذ أمام أي عربي، بل 
كان أقطاب السياسية اليهود يجمعون على تفادي الحضور العربي سوى بالتصويت لمرشحيهم، أو 

تى صار ممثلو العرب في الكنيست مجرد داعمين أو مانعين من بترجيح فوز فريق على آخر ح
 الخارج.

والى أن مات رابين كان يواجه اتهامًا ملحًا وربما أدَّى إلى قتله، وهو اعتماده على النواب العرب 
 لتمرير اتفاق أوسلو، ولوال التصويت العربي لما رأت أوسلو النور حتى لو كان في ظهرها كل العالم.

الذي أطلق بالغه األول منصور عباس لم تقتصر مفاعيله على التركيبة الحكومية الجديدة،  االنقالب
بل طالت النسيج العربي الذي يبلغ تعداده قرابة المليوني نسمة، لقد تبلور انقسام معلن بين من 

حذر ليس ينادون باالندماج المطلق في الحياة اإلسرائيلية، وخصوصًا الداخلية منها وبين من ينادون ب
 لالندماج، بل للمساواة.

انقالب منصور عباس المدعم بناخبين عرب وضع األولوية لالندماج، وضّيق الهوامش على دعاة 
المساواة، وفي االنتخابات القادمة سيظهر عمق ومساحة التحول لدى الجماهير العربية من خالل 
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أنجح انقالبًا جذريًا مدعومًا التصويت، فإن تضاعفت مقاعد عباس في الكنيست يكون الرجل قد 
 بكثافة شعبية ذات وزن، أما إذا حدث العكس فإن انقالبه يكون قد فشل.

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ال تحمل فقط تغييرًا انقالبيًا على الصيغة، حين تولى رئاستها صاحب 
بل تم استبدال حكومة واحدة من أصغر الكتل البرلمانية في الكنيست واستبعد صاحب الكتلة األكبر، 

فعالة بحكومة شلل حتمي، وسيكون أقصى ما تستطيع فعله أن تظل على قيد الحياة ألطول أو 
 ألقصر مدة.

إن حكومة كهذه سيكون شرط بقائها أال تقترب من القضايا الجوهرية التي تفرض نفسها على 
ا أميركي، فإن عضوًا واحدًا من إسرائيل، فلو فتح مثاًل ملف التسوية بفعل إلحاح إقليمي ودولي وربم

أعضائها يملك قدرة حاسمة على إطاحتها، وذلك أمر ينبغي أال يستبعد من حساب االحتماالت، 
خصوصًا أن خصم الحكومة الذي سيتفرغ إلطاحتها هو نتنياهو صاحب التسعة وخمسين صوتًا، 

 وفوقها قدراته المميزة على تقويض الخصوم.
انقالب مركب وغير مسبوق عرفنا اتجاهاته من خالل المشهد الذي  إن ما حدث في إسرائيل هو

رأيناه في جلسة الكنيست الحاسمة، وكيف جرت وكيف كان خطاب نتنياهو الذي قبل على مضض 
وضعه الجديد رئيسًا للمعارضة، والذي توعد بإسقاط الحكومة مهما كلف األمر، ليس نتنياهو 

نما كل المطرودين من الفردو  س الحكومي كيف تصرفوا وكأنهم فقدوا اعز ما يملكون، ولن فحسب، وا 
 يوفروا جهدًا السترجاع ما فقدوا.

إن ما حدث في الجلسة الحاسمة لم يكن مجرد مناكفات برلمانية يمكن نسبتها إلى طقوس 
الديمقراطية المفتوحة حتى حدود الفوضى، بل هي بروفة لما سيحدث في قادم األيام من صراع 

 وادة فيه، مركزه شلل حتمي في مجال القرارات األساسية فلنراقب لنرى.داخلي ال ه
 18/6/2021، الشرق األوسط، لندن
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