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 بينيت لحماس: نفد صبرنا.. غانتس: استثمار "اإلنجاز العسكرّي" في مسار سياسيّ  .1
يفتالي بنينت، خالل مراسم إحناء ذكرى القتلى  قال رئنس الحكومة اإلسرائنلّنة،: باسل مغربي

، في رسالة موّجهة 2014اإلسرائنلنن  الذن  قضوا خالل فترة عدوا  جنش االحتالل على غزة عام 
لحركة المقاومة "حماس"، إّ  صبر إسرائنل يفد، في حن  قال وزنر األم ، بنيي غايتس، إّ  على 

 ل العدوا  األخنر على القطاع؛ إليجاز "خطوة سناسّنة".تل أبنب "استنثمار اإليجاز العسكري"، خال
(، لك  الحرب على 2014وقال بنينت: "قرابة سبع سيوات قد مضت )على العدوا  على غزة عام 

وجوديا لم تيتِه. إ  أبياءكم ساهموا في إيقاذ العدند م  األرواح بموتهم. ونواصل أعداؤيا، في هذه 
 وجوديا كدولة نهودنة على أرض إسرائنل".األنام بالذات، إيكارهم لمجرد 

 وأضاف: "العيف واإلرهاب لنسا بمنثابة ظواهر طبنعنة... م  المفروض أ  تسّلم دولة إسرائنل بها".
د على اختالف اليهج  وتابع بنينت: "في قطاع غزة، في الجايب اآلخر للحدود، سنتعّن  علنهم التعوُّ

 ام المبادرة والتصرُّف بصرامة وابتكار".الذي تتبعه إسرائنل، الذي نقضي بأخذ زم
وقال: "إ  موفقيا في غانة الوضوح: ال يخوض صراًعا مع سكا  قطاع غزة، ولنست لدنيا ينة بالمّس 
بم  ال نعتدي علنيا ُبغنة قتليا، وال يكره أولئك الذن  اتخذتهم ميظمة إرهابنة همجنة وعينفة رهائ  

قبلها كدروع بشرنة توضع حول آالت القتل"، على حّد زعمه، بندها، بل نتم استخدامهم أحنايا م  
مضنفا: "ولك  وفي الوقت ذاته، نتوجب على أعدائيا أ  نتعرفوا على القواعد التالنة: ل  يتسامح مع 

 عيف، ومع إطالق صوارنخ، ول  يتفهم أو يحتوي تيظنمات إرهابنة مارقة. صبريا قد يفد".
لنسوا مواطين  م  الدرجة النثاينة. وم  ’ غالف غزة’توطيات( وأضاف بنينت: "مواطيو ميطقة )مس

العنش بهدوء وبأما ، على ’ علومنم’أو عسقال  أو أو ’ سدنروت’حق المواطين  الذن  نسكيو  في 
 غرار جمنع مواطيي إسرائنل".

وفي ما نخّص الُمحتجزن  لدى حماس، قال بنينت: "هي سبع سيوات، وهذا أكنثر م  الالزم. بل هي 
عبارة ع  سين  طونلة م  االشتناق وااليتظار التي ابتلَنت بها عائالت مواطينيا... سيبذل كل ما 
بوسعيا في سبنل إرجاعهما إلى بنوتهم. وأعلم أيكم سئمتم م  الوعود والتصرنحات. ومررتم بخنبة 

حباط مرات عدندة. أما اآل ، فهذه والنتي وهذا التزامي".  أمل وا 
هياك أجر لفعلتك، وأمل في آخرتك وعاد األبياء إلى ’م ليستطنع القول: وأضاف: "سيتصرف بحز 

 سيعمل على الوفاء بهذه المهمة المقدسة".’. بنوتهم
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)سنف القدس(، نجب ’ حارس األسوار’بدوره، قال غايتس خالل كلمته: "اآل ، بعد ايتهاء عملنة 
 م  أ  ما كا  لنس كما سنكو ". علنيا االستفادة م  اإليجاز العسكري لتحّرك سناسّي، والتأكد

وأضاف غايتس: "يعمل على إحالِل سالم طونل األمد، وتعزنز األطراف المعتدلة، بقنادة السلطة 
الفلسطنينة، إلعادة األوالد إلى الوط  )الُمحتجزو  لدى حماس(، وكذلك خلق واقع أفضل لجنراييا 

 في غزة"، على حّد قوله.
نلي، رؤوفن  رنفلن : "لقد وّلت األنام التي تفتح فنها حماس اليار م  جايبه، قال الرئنس اإلسرائ

وتقرر متى نكو  الهدوء... لدنيا جنش سنواصل القتال م  أجل أم  دولة إسرائنل ومواطينها، وعيد 
 الضرورة سنتعّرض أعداؤيا لضربات قاسنة وحاسمة".

نطلق اليار على دولة إسرائنل وأضاف: "على حماس والميظمات اإلرهابنة األخرى أ  تفهم أ  م  
سوف نواجه ينرا  قواتيا، وسيستخدمها بقدر ما هو ضروري، وسوف يضم  أم  مواطينيا. هذا هو 

 التزام دولة اسرائنل".
 20/6/2021، 48عرب 

 
 الكيلة: سنعيد التفاوض مع "فايزر" و"الصحة" اإلسرائيلية الستكمال تنفيذ اتفاق اللقاحات .2

ت الدكتورة مي الكنلة وزنرة الصحة: إ  الوزارة ستعند التفاوض مع شركة "فانزر"، وفا: قال -رام هللا 
وأضافت: إ  ذلك سنتم وفق  ووزارة الصحة اإلسرائنلنة، الستكمال تيفنذ االتفاق حول اللقاحات.

شروط السالمة واألما  وتوارنخ الصالحنة التي تتطابق مع مواصفات ميظمة الصحة العالمنة، 
م  المياعة المجتمعنة، وتجينب  %70في الحملة الوطينة للتطعنم، وصواًل إلى يسبة الـ للمضي قدماً 

 أبياء شعبيا خطر الطفرات األخرى لفنروس كورويا، أو العودة إلى اإلغالقات.
وتابعت: "سيستأيف المباحنثات مع شركة "فانزر" للحصول على اللقاحات التي تيتهي صالحنتها في 

وقت ممك ، حتى نكو  لدنيا الوقت الكافي لتطعنم كافة الفئات الموضوعة بأسرع  7أواخر شهر 
 حسب الخطة الوطينة للتطعنم".

 21/6/2021، األيام، رام هللا
 

 خريشة: صفقة اللقاحات نموذج بسيط عن فساد السلطة .3
  ما قال اليائب النثايي لرئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي "حس  خرنشة"، "إ الرأي:-الضفة المحتلة

 جرى في صفقة اللقاحات نمنثل يموذجًا مبسطا للفساد المطلق الذي تعنشه السلطة بالضفة المحتلة".
وأضاف اليائب خرنشة "إ  ما جرى نستوجب وقفة وطينة حقنقنة لمحاسبة المسؤولن  ع  العبث 



 
 
 
 

 

 6 ص             5563 العدد:             6/21/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

كبش وأوضح أيه م  المتوقع تحمنل المسؤولنة لموظف لنكو   بحناة الشعب الفلسطنيي بأكمله".
الفداء في ظل الفضنحة التي تعنشها السلطة يتنجة موجة الغضب في الشارع الفلسطنيي، فنما 

وأشار خرنشة إلى أ  عدم وجود أجهزة رقابة شرعنة ميتخبة  سنفلت المسؤولن  الحقنقنن  م  العقاب.
لبا وال نمك  نحول دو  عقاب المسؤولن ، فنما نتربع على الميصة أجهزة رقابة تتبع السلطة قلبا وقا

 أخذ قرارات تعارض رأي القنادة.
 19/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 النائب العبادسة: جريمة اللقاحات تثبت فساد السلطة وتبعها لالحتالل .4

أدا  اليائب في المجلس التشرنعي، نحنى العبادسة، فضنحة صفقة اللقاحات الفاسدة ما بن  السلطة 
تالل، مؤكدًا أيها قضنة "فساد وخناية" ُتعبر ع  دور السلطة الحقنقي التي تستهدف الفلسطنينة واالح

حناة شعبيا الفلسطنيي، وأ  هذه السلطة بينت على التفرنط بالوط  دو  أي ضمايات عبر مسنرتها 
وأكد العبادسة أ  رئنس السلطة محمود عباس  الطونلة ورضنت بيفسها ا  تكو  "وكناًل لالحتالل". 

اراته السناسنة وكل قناداته األمينة شركاء في هذه الجرائم الموجودة وكلهم متواطئو  مع االحتالل واد
م  خالل العمل األميي للسلطة الفلسطنينة، موضحا أ  السلطة في رام هللا تتآمر بأجهزتها واداراتها 

 على شعبيا الفلسطنيي. 

 20/6/2021، فلسطين أون الين
 

 أي صلة بالصفقة ".. والشيخ ينفيإسرائيل"تبادل لقاحات كورونا مع  دعوات للتحقيق في صفقة .5
دعت يقابات فلسطنينة ويشطاء إلى التحقنق في تفاصنل صفقة تبادل لقاحات فنروس كورويا مع 

-ودعا اتحاد يقابات المه  الصحنة  إسرائنل التي جرى إلغاؤها بعدما تبن  قرب ايتهاء صالحنتها.
طنيي محمود عباس إلى "تشكنل لجية تحقنق مستقلة لبحث حننثنات هذه الرئنس الفلس -في بنا 

 الصفقة، ووضع تقرنر اللجية أمام شعبيا لليزاهة والشفافنة ومحاسبة المقصرن ".
إلى تشكنل  -في بنا -كما دعا الملتقى الوطيي الدنمقراطي بزعامة القنادي الفتحاوي ياصر القدوة 

 هاز حكومي، لمعرفة كل تفاصنل هذه الصفقة.لجية تحقنق مستقلة تماما ع  أي ج
بدوره، يفى حسن  الشنخ عضو اللجية المركزنة لحركة فتح رئنس الهنئة العامة للشؤو  المدينة )حلقة 

 الوصل الرسمنة مع إسرائنل( أي صلة للهنئة التي نترأسها بالصفقة.
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حدنث الشارع الفلسطنيي وميذ اإلعال  اإلسرائنلي عيها صباح الجمعة أصبحت صفقة اللقاحات 
 وعلى ميصات التواصل االجتماعي.

 19/6/2021الجزيرة. نت، 
 

 أبو يوسف يدعو لمواجهة دعوات التظاهر االستيطانية .6
)األياضول(: دعا قنادي فلسطنيي، األحد، إلى مواجهة دعوات أطلقها مستوطيو  لتيظنم  -رام هللا 

ا للبياء الفلسطنيي في أراٍض تخضع لسنطرة بالضفة الغربنة، اإلنثين ، رفض” مسنرات أعالم“
جاء ذلك على لسا  عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الوطينة، ميسق القوى الوطينة  االحتالل.

الدعوات غدا )اإلنثين ( لكل القوى والفصائل “وقال أبو نوسف:  واإلسالمنة، واصل أبو نوسف.
 ”.والميظمات الصهنوينة وشعبيا للخروج ومواجهة هذا التطرف الصهنويي

 20/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 "تطوير المشروع االستيطاني"من السباق اإلسرائيلي على تحذر منظمة التحرير  .7
الحاصل بن  النمن  الحاكم « السباق»أمس، م  ]أول[حذرت ميظمة التحرنر الفلسطنينة  رام هللا:

وخدمات لتطونر المشروع االستنطايي. وقال والنمن  المعارض في إسرائنل على تمرنر قواين  
المكتب الوطيي للدفاع ع  األرض ومقاومة االستنطا  التابع للميظمة في بنا  صحافي، إ  

« خدمات أكنثر لمشروع االستنطا  والضم واالحتالل»الميافسة اشتدت في إسرائنل على م  نؤدي 
المكتب إلى خطورة تقدنم مقترح في  ويبه ميذ إعال  تشكنل الحكومة الجدندة األسبوع الماضي.

 70الذي نضم « االستنطا  الشاب»الكينست )البرلما ( اإلسرائنلي لتمرنر قايو  شرعية ما نسمى 
بؤرة استنطاينة في الضفة الغربنة. وأشار إلى إعال  رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت خالل 

أيه سنعمل على تعزنز االستنطا  وزنادة  جلسة ينل حكومته النثقة م  الكينست األحد الماضي،
 الحمانة األمينة في المياطق المصيفة )ج( في الضفة الغربنة.

 20/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 غزة: السماح بدخول وخروج البريد وتصدير المحاصيل الزراعية واأللبسة .8
ق لـ"األنام": إ  الجايب عنسى سعد هللا: قال رئنس اللجية المدينة في قطاع غزة صالح الز  -غزة 

لى قطاع  اإلسرائنلي أبلغ هنئة الشؤو  المدينة، مساء أمس، بقراره السماح بدخول وخروج البرند م  وا 
غزة، وعلى وجه الخصوص جوازات السفر ابتداًء م  النوم )اإلنثين (، بعد ميع دام أكنثر م  شهر 
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مواطيي قطاع غزة في الخارج عبر  ويصف الشهر، باإلضافة إلى سماحه بعودة جمنع العالقن  م 
معبر بنت حايو  "إنرز"، وكذلك السماح بتصدنر كافة المحاصنل الزراعنة للضفة الغربنة، واأللبسة 

 المصيعة داخل القطاع إلى إسرائنل عبر معبر كرم أبو سالم.
 21/6/2021، األيام، رام هللا

 
 لى الالئحة السوداء انحياز مباشر لجرائمه"الخارجية الفلسطينية": عدم إدراج االحتالل وأدواته ع .9

قالت وزارة الخارجنة إيه في حال عدم إدراج االحتالل اإلسرائنلي على الالئحة السوداء للدول : رام هللا
والجماعات التي ترتكب ايتهاكات جسنمة لحقوق األطفال في اليزاعات المسلحة، فإ  ذلك نعتبر 

الحتالل والمستوطين  اإلرهابنن ، ودعوة لضما  إفالتهم م  ايحنازا للقاتل وحمانة لمجرمي جنش ا
وأضافت الوزارة، في بنا  لها، األحد، أ  ذلك أنضا نعرض األمم المتحدة، وتقارنرها لخطر  العقاب.

عدم المصداقنة واليزاهة والتشكنك بالمبادئ التي قامت علنها، ولنس لميصب األمن  العام، أو أيه 
الميظمة، باعتبار أ  التقرنر نصدر ع  األمن  العام، محذرة األمن  العام  موقف ميحاز ألمن  عام

 م  مغبة الوقوع في هذا الفخ.
 20/6/2021، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاو 

 
 نحن على موعد قريب مع النصر والتحرير والصالة في المسجد األقصى :السنوار .10

ى السيوار إ  الشعب الفلسطنيي على موعد قرنب مع قال رئنس حركة )حماس( في قطاع غزة نحن
خالل مؤتمر -وقال السيوار  اليصر والتحرنر والصالة في المسجد األقصى يتنجة إيجازات المقاومة.

إ  طباع الفلسطنينن  لم تتغنر بعد حمالت التطبنع العربي مع االحتالل  -للوجهاء والعشائر في غزة
غزة هم م  صيعوا اليصر بما تحملوه طنلة السيوات الماضنة م   وأشار إلى أ  أهالي اإلسرائنلي.

 قهر وجوع وحصار وتدمنر.
 20/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حماس توقف البالونات الحارقة إلعطاء الوسطاء فرصة": الشرق األوسط" .11

اإلسرائنلنة إرسال البالويات الحارقة م  قطاع غزة تجاه المستوطيات « حماس»رام هللا: أوقفت حركة 
القرنبة، كما أوقفت الفعالنات اللنلنة على الحدود، إلعطاء فرصة لجهود الوسطاء في دفع اتفاق 

، إ  الحركة استجابت «الشرق األوسط»وقالت مصادر فلسطنينة في قطاع غزة لـ التهدئة لألمام.
ما كا  علنه  لضغوط وطلبات م  مصر واألمم المتحدة وقطر، بإعطائهم فرصة إلعادة الوضع إلى
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الوسطاء طلبوا وقف إطالق »التي ايدلعت الشهر الماضي، مضنفة أ  « نوماً  11حرب الـ»قبل 
البالويات الحارقة لميع التصعند في ظل إصرار إسرائنل على سناسة الرد بغارات جونة على أي 

إلعادة  بالو  نيطلق م  غزة. وطلبوا إعطاءهم فرصة م  أجل التوصل إلى تفاهمات مع إسرائنل
الوضع إلى ما كا  علنه في السابق، بما نشمل إعادة فتح المعابر وتوسنع مساحة الصند وتخفنف 

 «.القنود االقتصادنة
 10الفصائل وافقت بشرط أ  نكو  ذلك محددًا بوقت قصنر )م  أسبوع إلى »وتابعت المصادر أ  

ائنل ع  سناستها الحالنة، وسترد أنام(، مهددة بأيها ستصعد عبر األدوات الخشية إذا لم تعد إسر 
 «.على القصف بقصف حتى لو كلف مواجهة جدندة

 21/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الجهاد تنفي علمها بمنح الجهات الدولية الفرصة لرفع الحصار .12
"األنام": قال الشنخ خالد البطش عضو المكتب السناسي في حركة الجهاد اإلسالمي  -غزة 

ركته لنس لدنها أّي علم بما تياقلته بعض وسائل اإلعالم، حول ميح المقاومة الفرصة لـ"األنام": إ  ح
 للجهود الدولنة والعربنة لفّك الحصار ع  قطاع غزة.

وكايت وسائل إعالم دولنة يقلت ع  مصادر فلسطنينة، وصفتها بالمطلعة، أ  قنادة المقاومة 
حقنق إيجازات في موضوع رفع الحصار الفلسطنينة قررت ميح جهود عربنة ودولنة فرصة لـت

يهاء معاياة سكايه.  المفروض على قطاع غزة، وا 
وأوضحت أ  قنادة المقاومة أجرت تقدنر موقف، في ضوء هذه التقدنرات، واتخذت قرارًا بميح هذه 
الجهود فرصة لليجاح، وأ  األنام القرنبة القادمة ستشهد مزندًا م  الحراكات والجهود الدبلوماسنة 

 تحقنق ذلك.ل
 21/6/2021، رام هللا، األيام

 
 هنية يستقبل عدًدا من الفعاليات المغربية الداعمة لفلسطين .13

استقبل رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" إسماعنل هينة ووفد قنادة الحركة في مقر : الرباط
وفد مجموعة العمل  م  ممنثلي الفعالنات المغربنة، ممنثلة في الجمعة، عدًداإقامته في المغرب، مساء 

 م  أجل فلسطن ، ويقنب الحقوقنن ، وممنثل المرصد المغربي لمياهضة التطبنع.
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واستمع هينة إلى شرح تفصنلي حول دور ومهام هذه المجموعات على مستوى التحرك الحقوقي 
والقايويي م  أجل فلسطن  خاصة وكويها تضم كل األطناف السناسنة المغربنة سواء التنار 

 ي أو القومي أو النساري وأشادوا بيضال الشعب الفلسطنيي ومقاومته.اإلسالم
وعبر رئنس المكتب السناسي ووفد "حماس" ع  عمنق التقدنر لهذه الجهود الداعمة للقضنة 
الفلسطنينة، وبن  أ  ايتصار الشعب الفلسطنيي ومقاومته هو ايتصار لألمة جمنًعا، وأضاف "كيا 

 ة عظنمة داعمة ومسايدة".يقاتل ويدرك أ  م  خلفيا أم
 19/6/2021، قدس برس

 
 الزهار: الذي يحكم صفقة التبادل القادمة هو سعينا لتحرير أكبر عدد من األسرى .14

نحنى النعقوبي: قلل عضو المكتب السناسي لحركة حماس د. محمود الزهار في حوار خاص -غزة
ها رئنس حكومة االحتالل الجدند مع صحنفة "فلسطن "، م  شأ  التهدندات اإلسرائنلنة التي نطلق

يفتالي بنينت ضد غزة، مذّكرا بأ  معركة "سنف القدس" ردعت بينامن  يتيناهو ورئنس أي حكومة 
إسرائنلنة بعده. وأشار الزهار إلى حالة االلتفاف الشعبي الفلسطنيي حول المقاومة بعد المعركة، عادًّا 

وهو مقدمة وخطوة أولى يحو معركة "وعدة اآلخرة" التي  ذلك "ُسّية كوينة"، وأ  لاليتصار له ما بعده،
 ستتبعها خطوة أخرى "ادخلوا علنهم الباب"، للبدء بدورة حضارنة جدندة لنس فنها احتالل وعمالء.

وبشأ  إرجاء مصر حوار القاهرة األخنر، أقر الزهار بوجود خالفات بالرؤى بن  حماس وفتح، 
عقبات، بحنث نتضم  االتفاق على "الحد األديى" لبريامج مشددا على ضرورة بحث كنفنة تخطي ال

نخدم القضنة الوطينة. وبشأ  إصرار السلطة الفلسطنينة على تولي ملف اإلعمار، الذي كا  سببا 
في إرجاء حوار القاهرة، قال: إ  "الحق في تولي ملف اإلعمار لصاحب البنت المهدوم يفسه، 

 غزة، وم  نرند المساعدة فلنزود باألدوات المطلوبة". والجهات الحكومنة المسؤولة في قطاع 
وبشأ  صفقة التبادل، أكد أ  المبدأ لدى حركة حماس بأ  صفقة التبادل نجب أ  تتم، وأ  الذي 
نحكمها هو كنفنة إخراج أكبر عدد م  األسرى في سجو  االحتالل وأصحاب المحكومنات العالنة 

 .العادلواألعمار الكبنرة والتوزنع الجغرافي 
 20/6/2021، فلسطين أون الين

 
 تحذر السلطة الفلسطينّية من االنزالق مجددا بمفاوضات مع االحتالل الشعبية .15

حّذرت "الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن "، السبت، م  خطورة ما جرى تداوله بشأ  تشكنل طواقم 
ة" بن  السلطة الفلسطنينة تفاوضنة جدندة استعدادًا للبدء بجوالت تفاوضنة وصفت بـ "االستكشافن
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وقالت "الجبهة الشعبنة" في بنا ، "هكذا خطوة بعد حصاد سيوات التفاوض  واالحتالل اإلسرائنلي.
والتي سبقت وتلت اتفاق أوسلو ل  تكو  إال خسارة إضافنة للشعب الفلسطنيي وقضنته وربحًا صافنًا 

ّدم بمشروعه االستعماري اإلحاللي على للكنا  الصهنويي الذي استظل بها لنعمق م  احتالله والتق
"األولونة نجب أ  تكو  لترتنب البنت الفلسطنيي  وأكدت أ  حساب أرضيا وحقوقيا الوطينة".

يهاء االيقسام واستعادة الوحدة وا عادة االعتبار للمؤسسات الفلسطنينة  واألوضاع الفلسطنينة وا 
 ة".ومعالجة أوضاع ميظمة التحرنر لتحقنق أهدافيا الوطين

 19/6/2021قدس برس، 
 

 حماس تستنكر عدم إدراج االحتالل في قائمة العار األممية .16
استيكرت حركة "حماس" عدم إدراج دولة االحتالل الصهنويي في "قائمة العار" الصادرة ع  : غزة

واستهجيت الحركة،  األمم المتحدة، للميظمات والدول التي تيتهك حقوق األطفال في مياطق اليزاع.
ار األمن  العام لألمم المتحدة السند أيطوينو غوتنرش على عدم إدراج اسم الكنا  في القائمة إصر 

السيونة التي تصدر باسمه، رغم أيه نحمل الكنا  مسؤولنة عدد كبنر م  الجرائم بحق األطفال 
الفلسطنينن ، م  قتل وسحل وسج  وخطف وحرما  م  كنثنر م  الحقوق األساسنة، وغناب 

وطالبت حركة حماس األمن  العام بتصحنح هذا الخطأ  اليزنه والشفاف في هذه الجرائم.التحقنق 
ضافة اسم دولة االحتالل لقائمة العار، بل وتفعنل كل األدوات الدولنة لمحاسبته على  الجسنم وا 

 جرائمه، وتوفنر الحمانة لألطفال الفلسطنينن .
 19/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تنسيق الفصائلي": النضال مستمر حتى إزالة البؤرة االستيطانية عن جبل "صبيح""ال .17

قال عضو لجية التيسنق الفصائلي في محافظة يابلس مدحت جاغوب، إ  مطلب أهالي بنتا : يابلس
 إزالة البؤرة االستنطاينة حقنقة وعمال، لتشكنلها خطرًا كبنرًا على أراضي البلدة والبلدات المجاورة.

اد "الجاغوب" أ  البؤرة االستنطاينة المعروفة باسم "أفنتار" تقع على أعلى تلة مرتفعة م  أراضي وأف
وأكد "الجاغوب" أ  الفعالنات ستستمر حتى إزالة  البلدة، وقد تتحول إلى يقطة ربط بن  المستوطيات.

حتى نتم على  تلك البؤرة، عادًّا الحدنث اإلعالمي اإلسرائنلي ع  توجهات إلزالتها، غنر مجدٍ 
 األرض فعلنًا إزالتها.

 20/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تهنئ "رئيسي" بالفوز في انتخابات الرئاسة اإليرانية .18
هيأت حركة "حماس"، الرئنس اإلنرايي الميتخب إبراهنم رئنسي على فوزه في االيتخابات غزة: 

 للرئنس إبراهنم رئنسي اختنار الشعب اإلنرايي له". وقالت الحركة في بنا  السبت: "يبارك الرئاسنة.
داد واليجاح في قنادة البالد، خدمة للجمهورنة اإلسالمنة  وأضافت: "ليسأل هللا تعالى له التوفنق والسَّ
في إنرا ، وتحقنق تطلعات شعبها يحو مزند م  التيمنة والتقّدم والّرخاء، ومواصلة وتعزنز مواقف 

 تضام  مع فلسطن  وقضنتها العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطنيي".إنرا  المشّرفة في ال
 19/6/2021، قدس برس

 
 يناقش خطط الحرب على غزة "الكابينت" .19

في أول اجتماع له برئاسة رئنس حكومة العدو الجدند يفتالي بنينت، صادق المجلس الحكومي 
، على خطط عسكرنة جدندة األحدنوم اإلسرائنلي المصغر للشؤو  األمينة والسناسنة )الكابنيت( 

 قدمها جنش العدو الستئياف الحرب على قطاع غزة.
الجنش اإلسرائنلي نيوي بدء جولة قتال جدندة في غزة، العتقاده بأ  »، إ  «13القياة الـ»وقالت 

، وهو ما دفع جنش العدو «الحرب على القطاع لم تيته بعد، ونجب االستعداد الدائم لجوالت جدندة
داد خطط عسكرنة جدندة، وافق علنها وزنر األم  بنيي غايتس، ورئنس هنئة األركا  أفنف إلى إع

 كوخافي.
م  دو  كوخافي، الذي نزور الوالنات المتحدة. وقال جنش العدو في بنا  « الكابنيت»وعقدت جلسة 

 مكايه كوخافي قرر عدم إلغاء الزنارة، بعد تقننم الوضع وفي ضوء أهمنة الرحلة، حنث سنمأل»إ  
 «.يائبه إنال زمنر

ومع استمرار فصائل المقاومة في إطالق البالويات الحارقة والمتفجرة م  قطاع غزة باتجاه األراضي 
المحتلة، بسبب عدم تقّدم محادنثات التهدئة في مصر، يقلت القياة ع  مسؤول أميي قوله إ  

م استئياف إطالق البالويات الجنش اإلسرائنلي سنرد بقصف واسع اليطاق ضد قطاع غزة إذا ت»
 «.الحارقة

 21/6/2021األخبار، بيروت، 
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: عمل جماعي.. وأولوية المسألة حكومة بنيت تقر تغييرًا جذريًا في أساليب عمل نتنياهو .20
 الفلسطينية

في أول جلسة عمل فعلنة لها ميذ ايتخابها في األسبوع الماضي، قررت : تل أبنب: يظنر مجلي
لنة الجدندة إحداث تغننر جوهري في أسلوب عملها ومضمو  اهتماماتها، بما الحكومة اإلسرائن

 نخالف أسلوب عمل الحكومة السابقة برئاسة بينامن  يتيناهو.
وفي حن  قصد رئنس الوزراء، يفتالي بينت، أسالنب العمل التقينة منثل العمل الجماعي واإلصرار 

الحكومة البدنل ووزنر الخارجنة، نائنر لبند، على تحقنق إيجازات ملموسة للمواطين ، قصد رئنس 
ويائب رئنس الوزراء ووزنر األم ، بنيي غايتس، إحداث تغننر في المضمو  أنضًا. وقال لبند إيه 
خالل السيتن  المقبلتن ، قبل تولنه رئاسة الحكومة بالتياوب، في حال لم تسقط هذه الحكومة ذلك 

رائنل مع الحزب الدنمقراطي األمنركي، والجالنات تحسن  عالقات إس»الحن ، سوف نعمل على 
النهودنة في أيحاء العالم وخاصًة في الوالنات المتحدة، ومع األرد  والسلطة الفلسطنينة، رغم أيه ال 

 «.نتوقع التوصل إلى اتفاق سالم مع األخنرة
ع اإلنرايي حكومة يتيناهو كايت تفضل الموضو »ويقل ع  لبند، قوله خالل لقاء مع وزرائه، إ  

وتهمل الموضوع الفلسطنيي. وقد ربطت في الماضي أي تقدم في الموضوع الفلسطنيي بالتقدم في 
الموضوع اإلنرايي. لكييي أرى العكس. وأعتقد بأ  التقدم في العالقات مع الفلسطنينن  سنفتح الطرنق 

 «. أمام اختراق في الموضوع اإلنرايي والتعاو  اإلقلنمي بشأيه
استهل بينت جلسة الحكومة، أمس األحد، باإلشارة إلى أ  إسرائنل تيطلق النوم في م  جهته، 

مشوار جدند. كل واحد م  الوزراء والوزنرات نتحلى بالدافعنة والرغبة بالمضي قدمًا وبإحراز تقدم. 
دبلوماسنًا لنتولوا مياصب محورنة في السلك الدبلوماسي، بعد أ   36وتمت المصادقة على تعنن  

 يت هذه المسألة عالقًة على مدار فترة زمينة طونلة للغانة. كا
 20/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 للعالم "جرس إنذار أخير"رئيس الوزراء اإلسرائيلي: انتخاب إبراهيم رئيسي  .21

جرس »قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت إ  ايتخاب إبراهنم رئنسي رئنسًا إلنرا   تل أبنب: 
وأضاف بينت في إفادة للحكومة إ  على القوى العالمنة إعادة اليظر في  للعالم.« أخنر إيذار

 المحادنثات بشأ  اتفاق يووي إنرايي جدند بعد ايتخاب رئنسي، حسبما أفادت وسائل إعالم إسرائنلنة.
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ي، ووصف بنينت، في أول جلسة نبنثها التلفزنو  لمجلس الوزراء ميذ تولنه الميصب األسبوع الماض
 صعود رئنسي للسلطة بأيه جاء بدفع م  المرشد اإلنرايي علي خاميئي ولنس بتصونت شعبي حر.

 20/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تشكيل لجنة تحقيق رسمية في مالبسات كارثة جبل ميرون )الجرمق(حكومة بينيت تصادق على  .22
النة، أفنغدور لنبرما ، تشكنل وصادقت الحكومة على اقتراح وزنر األم ، بنيي غايتس ووزنر الم

نوما وقتل  50لجية تحقنق رسمنة في مالبسات كارنثة جبل منرو  )الجرمق(، التي وقعت قبل 
هذه الكارنثة »شخصًا م  النهود المتزمتن  دنينا وجرح أكنثر م  مائتن . وقال بينت:  45خاللها 

لحنلولة دو  وقوع منثل هذه الرهنبة تلقي على عواتقيا مسؤولنة استخالص العبر والعمل على ا
الكوارث مستقباًل. ومع أ  اللجية ل  تستطنع إعادة األشخاص الذن  فقدياهم إلى الحناة، لك  نمك  

 «.للحكومة بذل كل ما بوسعها في سبنل تجيب فقدا  غنر ضروري لألرواح مستقبالً 
 20/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 2023يناير كانون الثاني/ ي حتى الحكومة اإلسرائيلية تمدد والية كوخاف .23

على تمدند والنة رئنس أركا  الحرب اإلسرائنلي أفنف  -نوم األحد-وافقت الحكومة اإلسرائنلنة 
وقال وزنر الحرب بيي غايتس الذي طرح  .2023كوخافي لسية أخرى، حتى كايو  اآلِخر )نيانر( 

وخافي عمل صحنح م  أجل أم  إسرائنل، اقتراح تمدند والنة كوخافي وفق "واال": إ  "تمدند مّدة ك
 وأيا أرحب، وهذا هو القرار األول الذي أقدمه النوم إلى اجتماع الحكومة وزنًرا للجنش".
 20/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دونم في محيطه 300مستوطن يقتحمون جبل العالم واالحتالل يجرف  100: نعلين .24

حد، ميطقة جبل العالم المهدد باالستنالء في قرنة يعلن  غرب رام مستوط ، األ 100اقتحم : رام هللا
وأفاد رئنس بلدنة يعلن  عماد الخواجا لـ"وفا"، بأ   دويم في محنطه. 300هللا، وجرفت آلنات االحتالل 

مستوط  بحراسة مشددة م  قوات االحتالل اقتحموا جبل العالم، في مسعى إليشاء مستوطية  100
دويم م  أراضي المواطين   300آلنات االحتالل جرفت ميذ ساعات الصباح  وأضاف: أ  جدندة.

في محنط الجبل، مشنرا إلى أ  األهالي توجهوا إلى المكا  لصد اعتداء جنش االحتالل 
 والمستوطين .

 20/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 



 
 
 
 

 

 15 ص             5563 العدد:             6/21/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

 االحتالل يفرج عن الشيخ كمال الخطيب بشروط مشددة .25
ررت محكمة إسرائنلنة اإلفراج ع  الشنخ كمال الخطنب، يائب رئنس الحركة اإلسالمنة داخل الخط ق

األخضر، وذلك بعد أ  اعتقلته قوات االحتالل الشهر الماضي بتهمة التحرنض على العيف خالل 
ى األحداث التي شهدتها مد  الداخل رفًضا اليتهاكات االحتالل في القدس واقتحام المسجد األقص

 45واشترطت المحكمة لإلفراج ع  الخطنب إبعاده ع  بلدته كفر كيا مدة  أواخر شهر رمضا .
نوما، وميعه م  إجراء مقابالت صحفنة أو المشاركة في خطب الجمعة أو أي خطب دنينة أو 

 15كذلك اشترطت المحكمة ميعه االلتقاء بمجموعة تزند على  أشهر. 3الصالة في المسجد مدة 
وتشمل القنود   ع  ميعه م  المشاركة واليشر في مواقع التواصل االجتماعي.شخصا، فضال

آالف دوالر(، وعدم التحدث مع  6ألف شنكل )قرابة  20المشددة أنضا إنداع كفالة مادنة قدرها 
 وسائل اإلعالم أو إلقاء خطابات.

 20/6/2021نت،  .الجزيرة
 

 هللا بزعم قتل مستوطن فلسطينيين من اللد ورام 8االحتالل يعلن اعتقال  .26
شبا  فلسطنينن  بزعم المشاركة في إلقاء الحجارة تجاه  8أعل  جهاز الشاباك اإلسرائنلي اعتقال : اللد

م   6وقال الشاباك في بنا  له إ   مستوط  الشهر الماضي في اللد المحتلة مما أدى لمقتله.
خرا  فهما م  سكا  رام هللا بالضفة الشبا  المعتقلن  م  سكا  اللد المحتلة، أما المعتقال  اآل

وبحسب البنا  فإ  الشبا  قرروا مهاجمة المستوطين  في مدنية اللد خالل هبة الكرامة  المحتلة.
 ومعركة سنف القدس.

 20/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نابلس: مئات المواطنين يشاركون بـ"اإلرباك الليلي" على جبل صبيح .27
: أصنب عدد م  المواطين  بحاالت االختياق؛ جراء مواجهات ايدلعت بن  مئات "األنام" -يابلس 

المواطين  وقوات االحتالل اإلسرائنلي، ضم  فعالنة اإلرباك اللنلي التي ايطلقت، مساء أمس، على 
 قمة جبل صبنح؛ احتجاجًا على إقامة بؤرة استنطاينة جدندة في بنتا جيوب يابلس.

ة "ندنعوت أحرويوت" اإلسرائنلنة، أمس: إ  ما نجري في يابلس مشابه وبهذا الصدد، قالت صحنف
وأضافت الصحنفة: إيه في إطار الكـفاح المستمر لسكا  قرنة بنتا  لما نحدث على حدود قطاع غزة.

ضد إقامة البؤرة على أراضنهم، بدؤوا في اللنالي األخنرة بتيظنم تظاهرات لنلنة تعرف باسم "اإلرباك 
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شارت إلى أ  "الخطوة مستوحاة م  أيشطة المقاومة على السناج الحدودي في قطاع غزة، وأ اللنلي".
 ونبدو اآل  أ  اليشاط نجري أنضًا في الضفة الغربنة".

 21/6/2021، األيام، رام هللا
 

 مليون دوالر 16زراعة غزة: خسائر منع التصدير الزراعي بلغت  .28
نينة في قطاع غزة، األحد، أ  القنود التي تفرضها األياضول: أعليت وزارة الزراعة الفلسط -غزة

ملنو  دوالر، يتنجة عدم  16جيوبي القطاع، سببت خسائر تقدر بـ” كرم أبو سالم“إسرائنل على معبر 
 السماح بالتسونق والتصدنر الزراعي.

 20/6/2021، القدس العربي، لندن
 

 غرف زراعية في بيت لحم والخليل 3االحتالل يهدم  .29
لحم، هدمت قوات االحتالل اإلسرائنلي، األحد، غرفة زراعنة في بلدة الخضر جيوب بنت : الخلنل

وأفاد مدنر مكتب هنئة مقاومة  هدمت قوات االحتالل اإلسرائنلي، غرفتن  زراعنتن  في الخلنل. كما
الجدار واالستنطا  في بنت لحم حس  برنجنة، في تصرنح صحافي، بأ  االحتالل هدم غرفة 

 ميطقة أم ركبة جيوب الخضر للمواط  محمد أحمد صالح بحجة عدم الترخنص. زراعنة في
 20/6/2021، القدس، القدس

 
 سياسة إسرائيلية جديدة جوهرها مأسسة القيود وحصر الوجود الفلسطيني بالقدسدراسة:  .30

( في القدس الشرقنة المحتلة، السبت، IPCCكشف مركز التعاو  والسالم الدولي ) :خاص -القدس
م الغب  الفاحش في التخطنط الذي تقوم به سلطات االحتالل، وحقنقة المشارنع التي تم اإلعال  حج

عيها لصالح المقدسنن  في المدنية المحتلة، مؤكدًا أيها مشارنع غنر مقرة أو تم شطبها أو ال تزال 
 قند البحث، ومساحتها ال تعادل مساحة مخطط مستوطية او حي استنطايي في أطراف القدس

 الغربنة.
على رغم “دوت كوم على يسخة ميها: ” القدس“وقال المركز في الدارسة المتخصصة التي حصل 

تعدد هذه المخططات، فإ  معظمها لم تتم المصادقة علنها، وبعضها تم شطبها أو تجمندها، والكنثنر 
ف اإلنداع ميها ال نعدو كويه مجرد مقترح، ولم نبدأ فعلنًا العمل على التخطنط القايويي بهد

وأضاف المركز في الدراسة التي تياولت المخططات التيظنمنة اإلسرائنلنة التي  والمصادقة للتيفنذ.
نجرى العمل علنها بوتنرة عالنة في القدس الشرقنة في السيوات القلنلة الماضنة: إ  معظم هذه 
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م  األراضي  المخططات ذات طابع اقتصادي لوظائف تشغنلنة وتجارنة، وتخصص مساحات كبنرة
الفلسطنينة للبينة التحتنة، ومياطق مفتوحة ومؤسسات عامة تتجاهل الحاجة لبياء آالف الوحدات 
السكينة وتتجاهل الضائقة السكينة التي نعنشها المواطيو  الفلسطنينو  في القدس المحتلة، والحاجة 

 ة.إلى تطونر قطاع اإلسكا  وبياء أحناء ومياطق جدندة ببينة تحتنة مياسب
ولفت المركز إلى أ  الكنثافة السكاينة العالنة والضائقة السكاينة المتفاقمة في القدس الشرقنة تعود 
إلى يدرة األراضي المخصصة للبياء، على رغم أيها فارغة، وجرى تضمنيها في حدود المخططات 

لألحناء  الهنكلنة اإلسرائنلنة، وكذلك يسب البياء للفلسطنينن  التي ال تعادل تلك المخصصة
وأوضحت الدراسة أ  المساحة الكلنة لهذه المخططات المقترحة ال تتعدى  والمستوطيات اإلسرائنلنة.

ملنو  متر مربع، وفي المقابل فإ  المشارنع التيظنمنة في القدس الغربنة نقارب الواحد ميها منثل  1.3
 .هذه المساحة

 20/6/2021، القدس، القدس
 

 بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"مفاوضات الء تنسيق مصري ـ أوروبي إلحيا .31
حناء مفاوضات السالم بن  »واصلت القاهرة مساعنها الرامنة لـ: محمد يبنل حلمي-القاهرة استئياف وا 

، إذ استقبل وزنر الخارجنة المصري، سامح «الفلسطنينن  واإلسرائنلنن  وفق مقررات الشرعنة الدولنة
حاد األوروبي لعملنة السالم في الشرق األوسط، سف  كوبمايس، شكري، أمس، الممنثل الخاص لالت

 بمقر الخارجنة المصرنة.
التطلع إلى استمرار التعاو  بن  مصر واالتحاد األوروبي »وأفاد بنا  مصري بأ  شكري أعرب ع  

مواصلة مصر جهودها »، مؤكدًا «خالل الفترة المقبلة م  أجل دفع مسار السالم بالشرق األوسط
تنثبنت وقف إطالق اليار بقطاع غزة م  أجل تحقنق الهدوء واالستقرار المرجو، بالتوازي مع  بهدف

دعم جهود إعادة اإلعمار، وتلبنة االحتناجات التيمونة لألشقاء باألراضي الفلسطنينة خالل الفترة 
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجنة المصرنة، أحمد حافظ، أمس، إ  شكري شدد على  «.المقبلة

أهمنة توافر اإلرادة الحقنقنة والُمياخ الُمالئم إلحناء المسار التفاوضي بشكل عاجل م  أجل »
، وعاصمتها 1967التوصل إلقامة الدولة الفلسطنينة الُمستقلة على حدود الرابع م  نوينو )حزنرا ( 

قدس الشرقنة، وفقًا لمقررات الشرعنة الدولنة، وبما ُنحقق السالم الشامل والعادل في الميطقة، ُمعربًا ال
ع  التطلع الستمرار قنام االتحاد األوروبي بدوره لتوفنر الدعم الالزم للقضنة الفلسطنينة على كافة 

 «.األصعدة
 21/6/2021، الشرق األوسط، لندن
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 تهم الالجئين الفلسطينيين في قضيتهم اإلنسانية العادلةاألزهر يدعو العالم لمساند .32
األزهر الشرنف، في بنا  صدر عيه، لمياسبة النوم العالمي لالجئن ، العالم بأقدم  ذّكر :القاهرة

قضنة لالجئن  في العصر اإليسايي الحدنث وهي قضنة الالجئن  الفلسطنينن  الذن  أخرجوا م  
رهابًا، وهجروا وضاعت حقوقهم وما تزال في ظل صمت عالمي  دنارهم وأراضنهم بغنر حق قسراً  وا 

متخاذل، داعنًا الجمنع لمسايدتهم في قضنتهم اإليساينة العادلة، حتى نعودوا إلى دنارهم سالمن  
 آمين  رغم أيف المحتل الغاصب وم  عاويه.

 20/6/2021، القدس، القدس
 

 الحق الفلسطينيأبو الغيط يدعو لموقف أوروبي أكثر اتساقًا بشأن  .33
دعا األمن  العام لجامعة الدول العربنة، أحمد أبو الغنط، خالل لقائه، األحد، ": الخلنج" –القاهرة 

سفن  كوبمايس، مبعوث االتحاد األوروبي الجدند للشرق األوسط، إلى موقف أوروبي أكنثر وحدًة 
ل كنثنرًا على األساس القنمي واتساقًا في شأ  الحقوق الفلسطنينة، خاصة وأ  الجايب العربي ُنعوّ 

اإلسرائنلي. وقال مصدر مسؤول باألماية -واألخالقي للمواقف األوروبنة حنال اليزاع الفلسطنيي
العامة للجامعة إ  أبو الغنط أعرب ع  قلقه، خالل االجتماع، حنال بعض المواقف األوروبنة 

 لمواجهات األخنرة في فلسطن ،السلبنة التي ايحازت بصورة صارخة للموقف اإلسرائنلي، خالل ا
 20/6/2021، الخليج، الشارقة

 
 دهس "حادث"وفاة ناشطة إماراتية ضد التطبيع في لندن... إثر  .34

فارقت الحقوقنة اإلماراتنة المعارضة للتطبنع، آالء الصدنق، الحناة، النوم إنثر حادث سنر تعّرضت 
وقد أعل  حقوقنو  وياشطو   حادث.له في برنطاينا حنث تقنم، وسط أسئلة وشكوك حول ظروف ال

لحقوق اإليسا ، التي ُتعد إحدى أبرز « القسط»خلنجنو  وفاة الصدنق، المدنرة التيفنذنة لميظمة 
وقادت الصدنق حملة شعبنة إماراتنة ضد التطبنع  الشخصنات المعارضة ليظام الحكم في اإلمارات.

وعقب وفاة آالء، حّمل بعض  «.د التطبنعإماراتنو  ض»مع كنا  االحتالل االسرائنلي، تحت اسم 
 الياشطن  مسؤولنة الحادث الذي أّدى إلى موت الصّدنق، لجهاز األم  اإلماراتي. 

 21/6/2021، األخبار، بيروت
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 من األصوات % 62رئيسي يفوز بانتخابات الرئاسة اإليرانية بـ .35
خابنة العلنا، جمال عارف، السبت، فوز أعل  مساعد وزنر الداخلنة اإلنرايي، رئنس اللجية االيت ليد :

المرشح إبراهنم رئنسي بااليتخابات الرئاسنة التي جرت في البالد الجمعة، وبأغلبنة كاسحة، بعد فرز 
بالمئة م  أصوات المقترعن ، وفق  62وحصل رئنسي على  في المئة م  أصوات الياخبن . 90

االيتخابات جمال عرف خالل مؤتمر صحافي، يتائج أولنة رسمنة أعليت السبت. وأفاد رئنس لجية 
ملنو  م   28.6صوت م  أصل « ملنو  17.8أكنثر م  »عاما( حصل على  60أ  رئنسي )

ملنو  إنرايي كايوا مدعون  للمشاركة في االقتراع، وفقا  59.3أصوات المقترعن ، علما بأ  أكنثر م  
 لوكالة الصحافة الفريسنة.

 19/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 برلين تحظر علم حماس .36

االشتراكي »و« االتحاد المسنحي»اتفقت أحزاب االئتالف الحكومي في ألماينا، المكّوية م  حزبي 
« Welt»ووفق ما أوردت صحنفة  الفلسطنينة.« حماس»، على حظر علم حركة «الدنمقراطي

م  القايو  األلمايي الذي  86األلماينة، النوم، استيد االئتالف الحكومي في مشروع القرار إلى المادة 
وُنصّيف االتحاد األوروبي ميذ العام  «.نحظر أيشطة المكويات التي تعارض الدستور األلمايي»

 «.التيظنمات اإلرهابنة»ضم  قائمته لـ« حماس»حركة  2001
 21/6/2021األخبار، بيروت، 

 
 مة االحتالل الجديدةتحديات أمنية وسياسية تنتظر حكو  7رئيس معهد دراسات األمن القومي:  .37

األسبق، ومدنر « أما »نرى رئنس االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة «: القدس العربي»الياصرة ـ 
معهد دراسات األم  القومي التابع لجامعة تل أبنب، الجيرال في االحتناط عاموس نادلن ، أ  

را  اليوونة، وم  بنيها عالقات حكومة يفتالي بنينت تواجه سبعة تحدنات أمينة، على رأسها قيبلة إن
 النهود والعرب داخل إسرائنل.

إ  حكومة التغننر ال تتعارض مواقفها مع الحكومة الميتهنة  12وقال في حدنث مع القياة العبرنة 
والنتها في الشؤو  الخارجنة واألمينة، باستنثياء القضنة الفلسطنينة، حنث توجد فجوة كبنرة بن  النمن  

 القضانا األنثقل واألكنثر أهمنة حولها هياك توافق داخلي.والنسار، لك  
نادلن  الذي قد نعن  مستشارا لألم  القومي لدى بنينت وفقا لتسرنبات صحافنة نقدم أمنثلة على هذه 
القضانا المتوافق علنها داخل حكومة االحتالل الجدندة، وميها تسلل إنرا  إلى العتبة اليوونة، 
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ق، ومشروع حزب هللا للصوارنخ الدقنقة، والوضع السوري، والتهدند ووجودها في سورنا والعرا
العسكري لحماس في غزة، وعالقات إسرائنل مع الوالنات المتحدة والصن  وروسنا، واتفاقنات 
التطبنع، ومكاية إسرائنل السناسنة في العالم، موضحا أ  جمنع هذه القضانا لنست حولها فروقات 

 لنسار الصهنوينن .أندنولوجنة بن  النمن  وا
نوضح أ  هذه القضانا السناسنة، إضافة لقضانا أخرى، تتطلب سناسة حدننثة، وتغننرا في إدارة 
الحكومة اإلسرائنلنة، والمياقشة ضرورنة في ضوء التحدنات المهمة والفورنة التي تواجه إسرائنل، 

لقنادة السناسنة اإلسرائنلنة بجايب التغنرات الجنوسناسنة في العالم والشرق األوسط، وحقنقة أ  ا
خالل العامن  الماضنن  ركزت على البقاء السناسي، وخاضت أربع ايتخابات، وواجهت وباء 

 كورويا.
وضم  التحدنات األمينة التي نتوقف عيدها نرى نادلن  أ  حكومة االحتالل مطالبة بالتركنز في 

ابع استراتنجي، ونجب أْ  تكو  على جدول القضانا التالنة المهمة للغانة، بل والعاجلة، وهي ذات ط
أعمال مجلس الوزراء السناسي واألميي في أول عشرة اجتماعات، وأولها إنرا  والمشروع اليووي، 

، ونجب على إسرائنل صناغة سناسة حدننثة في مواجهة 2018أليها النوم أقرب إلى قيبلة يوونة م  
 التقدم اإلنرايي في القضنة اليوونة.

عاما م   15ن  القضنة النثاينة هي ما نشكله حزب هللا م  تهدند عسكري إلسرائنل، رغم وحسب نادل
الصمت، لكيها ال تضم  المستقبل، ميوها أ  لكل ردع تارنخ ايتهاء، وقد بيى قوة كبنرة م  
الصوارنخ الدقنقة، بجايب قوة برنة كبنرة، تشكل تحدنا كبنرا للجنش، والجبهة الداخلنة، ومجلس 

ء المطالب بتعلم دروس حرب لبيا  النثاينة، ومياقشة البدائل االستراتنجنة واليظامنة قبل الوزرا
 الحرب، قبل ايدالع حرب الشمال األولى أو حرب لبيا  النثالنثة.

حنث نتلقى مجلس « المعركة بن  الحروب»والقضنة النثالنثة تتعلق باالستمرار في خوض ما تعرف بـ 
حقنق أهدافها، على صعند وقف تمركز إنرا  في سورنا ولبيا  وغرب الوزراء تقننما محّدنثا لمدى ت
عادة تقننم مخاطرها.  العراق، وا 

أما المسألة الرابعة باليسبة لنادلن  فتتعلق بما نجب فعله ضد حماس في غزة، فقد ايتهت الحرب 
المعاننر  األخنرة دو  قرار، ولنس م  الواضح ما إذا كا  الردع قد تحقق، ولم نتم االتفاق على

الخاصة بوقف إطالق اليار، وحل قضنة األسرى والمفقودن ، وا عادة إعمار غزة، ووقف تقونة 
حماس، وعلى الحكومة فحص ما إذا كايت سناسة حماس بالحفاظ على يفسها كعيوا  مردوع 

 بمساعدة مالنة قطرنة هي استراتنجنة صحنحة.



 
 
 
 

 

 21 ص             5563 العدد:             6/21/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

األخنرة أنثبتت أ  « حرب غزة»ن  أنضا أ  وبخالف مزاعم حكومة االحتالل السابقة نعتبر نادل
حماس لم ترتدع تماما، وال هي ضعنفة عسكرنا، بل تزداد قوة جولة تلو األخرى، وباليسبة له قد 
نكو  م  الصواب أ  تسعى إسرائنل الستبدالها بمرور الوقت، لكيها في الوقت ذاته سُنطلب ميها 

 االستعداد الستئياف إطالق اليار م  جهة حماس.
 اتفاقات التطبيع

ونقول نادلن  إ  القضنة الخامسة تتعلق باتفاقات التطبنع مع دول عربنة، وهي برأنه مهمة للسعودنة 
قامة التحالفات التكيولوجنة واالقتصادنة، مع إعادة تيظنم  في استعداداتها األمينة تجاه إنرا ، وا 

 الوالنات المتحدة في الشرق األوسط.
نة عقبات كبنرة أمام التقدم بهذه العملنة، كويها حارسة األماك  المقدسة، لك  لدى السعود»ونتابع 

مبادرة السالم »وهياك رأي عام داخلها ال نزال معادنا جدا إلسرائنل، ودورها المركزي نتمنثل في 
 «.العربنة

 ونعتبر أ  التحدي السادس نتعلق بإعادة العالقات مع األرد ، التي تدهورت في السيوات األخنرة
إلى أديى مستوناتها التارنخنة، مرجحا أ  القسم األهم واألكنثر إلحاحا واألوسع يطاقا هو عالقات 
إسرائنل مع الوالنات المتحدة، أهم حلنف لها، وأحنايا تكو  الوحندة، وتيعكس أهمنتها برأنه في كل 

 صحنح أ  إدارة ترامب كايت موالنة« مجال عسكري واقتصادي وصياعي وسناسي. ونضنف
 «.إلسرائنل، لك  المطلوب هو الحفاظ على التفاهمات السابقة، وتجدند النثقة

 الصراع مع الشعب الفلسطيني
أما المسألة السابعة واالخنرة فترتبط بالصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي، ونقول نادلن  إ  هذه قضنة 

ف الحاكم اإلبقاء واضحة، وا   هياك خالفات شدندة بن  الجهات الحكومنة، وقرار شركاء االئتال
على الوضع الراه  بشأ  هذه القضنة، لك  اليقاش حولها قد نفرض على الحكومة تحت ضغط 
خارجي أمرنكي وأوروبي الستئياف العملنة السناسنة، وتجمند المستوطيات، وايتشار الهجمات في 

 الضفة الغربنة وقطاع غزة.
ة اإلسرائنلنة الداخلنة تؤنثر على سناقات ونخلص نادلن  للقول إّ  هياك مسائل على صعند الساح

األم  القومي، أهمها عالقات المواطين  العرب والنهود، والقضاء على الجرنمة والعيف، واستعادة 
األم  الشخصي، خاصة في اليقب والجلنل، وخطة اقتصادنة واجتماعنة وتعلنمنة، ووقف ظاهرة 

ميع يشوب صراعات مستقبلنة، وتعزنز مكاية التطرف بن  الميظمات النمنينة النهودنة، م  أجل 
 إسرائنل العالمنة في اإلعالم والدبلوماسنة.
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ونتفق مع نادلن  المحلل العسكري نوآف لنمور بقوله لإلذاعة العبرنة العامة أمس إ  حكومة بنينت 
ة، تواجه تحدنات إقلنمنة واسعة أولها إنرا  وميتصفها حزب هللا وآخرها القضنة الفلسطنينة وغز 

مرجحا أ  سلسلة م  المواضنع، كل واحد ميها نستدعي بلورة سناسة ورسم طرق عمل تيتظر 
 الحكومة الجدندة.

وفي سناق الحدنث ع  التحدنات نرى المحلل السناسي رام ادلنست أ  مداوالت حقنقنة على مستقبل 
ينة. ونضنف ادلنست كلمته وعال« العم جو»األراضي الفلسطنينة المحتلة ل  تتم إال بعد ا  نقول 

افترض أ  وزنر األم  غايتس نعرف اكنثر م  بنينت ماذا نفكر « معارنف»في مقال يشرته صحنفة 
األمرنكنو  عقب محادنثات متواصلة مع البيتاغو  ووزارة الخارجنة، ميوها أيه قبل يحو شهر وصل 

أ  واشيط  تتوقع غايتس الى واشيط  كي نمأل مخاز  السالح والذخنرة بعد الحرب على غزة، و 
 مقابال سناسنا لذلك.
على االقل، حتى لو كا  غايتس ال نعرف التفاصنل التي هي لّب االقتراح »وع  ذلك نتابع 

األمرنكي، فهو نعرف ما يعرفه جمنعا: دولتا  للشعبن . إذا كيت أفهم صحنحا رأس الباندينن ، فإيهم 
نكو  مسيودا م  الرباعنة الدولنة، وهذا  سنسنرو  في يهانة المطاف يحو مؤتمر دولي نفترض أ 

سنحصل في ضوء توجنهات باند  الذي سنعمل في كل موضوع دولي مع الحد األقصى م  
 «.الشركاء بما في ذلك مع الدول العربنة. خميوا ماذا نقول كل هؤالء؟ صحنح. دولتا 

 غزة مصدر قلق كبير
دافند أ  غزة مصدر قلق كبنر، وهي المهمة ألو  ب   13ونرى المحلل العسكري البارز في القياة 

األولى والرئنسنة وعلى رأس التحدنات األمينة والسناسنة التي نتوجب على حكومة يفتالي بنينت 
 التعامل معها سواء على المدى القرنب أو البعند.

نامن  بعد األرض المحروقة واإلرث النثقنل الذي تركه رئنس الحكومة السابق بي»ونأتي ذلك في رأنه 
يتيناهو وعدم إطالع يفتالي بنينت على المعلومات السرنة واقتصار تسلنمه مقالند الحكم لمدة يصف 
ساعة فقط، ما دفع البعض للتحذنر م  التداعنات الكارنثنة على مستقبل إسرائنل في هذه المرحلة 

سط التي ل  تميح الحساسة التي تتزاند فنها التهدندات والتحدنات التي تشهدها ميطقة الشرق األو 
 «.بنينت فرصة االستعداد أو الراحة حتى لنوم واحد

وحسب ب  دافند ستكو  المهمة األولى والرئنسة لحكومة بنينت هي عدم محاكاة سناسة يتيناهو 
 وتحدند سناسة خاصة وطرنقة منثلى بياء على رؤنته ورؤنة شركائه في الحكومة الجدندة.

هدوء لعدة أنام مع غزة ال نعيي ايتهاء األزمة في ظل حالة ونقول إ  تمك  بنينت م  تحقنق ال
التوتر السائدة حالنا، وا   هياك إمكاينة لتجدد المواجهة أل  الجنش لم نتمك  م  تحقنق إيجازات 
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سناسنة وترمنم قوة الردع وهو ما نثبت خالل األنام الماضنة مع تجدد إطالق البالويات الحارقة وما 
 عشرات الحرائق في المستوطيات المتاخمة لغزة. ترتب علنها م  ايدالع

تمنثل غزة مصدر قلق كبنر ومعضلة استيزفت القنادة اإلسرائنلنة سناسنا وعسكرنا وميعتها « ونضنف
م  االهتمام في التهدند اإلنرايي واللبيايي بالقدر المطلوب. أما فنما نتعلق بقائد حماس في غزة 

ة لو تمكيت م  اغتناله وأيه نسمع دقات عقارب الساعة نحنى السيوار، فستكو  إسرائنل سعند
اإلسرائنلنة وهو ما دفعه لوقف إطالق البالويات الحارقة وفعالنات اإلرباك اللنلي على الحدود بشكل 

 مؤقت.
ونرى أ  استمرار المفاوضات قد نشكل فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل لضما  بقائه على قند 

  يفاجأ بتراجع السيوار ع  قراره حول عدد األسرى الذن  نرغب باإلفراج ل»الحناة. ونتابع ب  دافند 
ونرى أ  زنارة قاد جنش االحتالل افنف كوخافي إلى الوالنات المتحدة «. عيهم في إطار الصفقة

التي بدأت أمس تهدف لمحاولة إقياع األمرنكنن  بإدراج شروط تصب في صالح إسرائنل لالتفاق 
نثل بإطالة مدته وتشدند إجراءات الرقابة علنه. كما سنطالب بضما  حرنة العمل الجدند مع إنرا  تتم

 ضد محاوالت إنرا  ترسنخ وجودها في سورنا، وتعاظم قوة حزب هللا المتالك صوارنخ دقنقة.
 تحديات السياسة

األرد  أما التحدنات السناسنة أمام حكومة بنينت طبقا لب  دافند فتتمنثل في ضرورة ترمنم العالقة مع 
ع  « واشيط  بوست»باعتبارها كيزا استراتنجنا ألم  إسرائنل، خصوصا بعد ما كشفت صحنفة 

 المؤامرة التي أعدها يتيناهو وترامب وب  سلما  لإلطاحة بالملك عبد هللا.
وضم  التحدنات الصعبة التي نتوجب على حكومة يفتالي بنينت التعامل معها هي القدرة على 

الحكومة المكّوية م  ائتالف هش بسبب كنثرة التياقضات والخالفات بن   الحفاظ على تماسك
 أطنافها، عدا ع  محاوالت يتيناهو ومقربنه إسقاطها في أقرب وقت ممك .

يفتالي بنينت قد نرى في الحلبة السناسنة الدولنة مالذا وطرنقا لتحقنق إيجازات سرنعة »ونضنف 
قياع يفسه بأيه رئنس حكومة بكل ما تعينه الكلمة، وستعمل بعض  إلقياع المجتمع اإلسرائنلي وا 

 «.الدول التي ملت م  سناسة يتيناهو على مساعدته في ترسنخ مكايته
 20/6/2021القدس العربي، لندن، 
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 سيف القدس وتحوالت النظام المصري .38
 ناسر عبدالعزنز

نويي، لكي يفهم الميطلقات بدانة نجب الوقوف عيد خلفنة الحكومة الجدندة في دولة االحتالل الصه
التي نمك  أ  تبيي مواقفها علنها. وللتعرف على الحكومة نجب الوقوف عيد الفاعلن  فنها أو 
المؤنثرن  بشكل كبنر، وال سنما أ  هذه الحكومة لم نجمعها الكنثنر م  المشتركات األندنولوجنة، بقدر 

 اجتماعها على اإلطاحة بيتيناهو.
الجدندة وزنر الدفاع بنيي غايتس الذي نرأس "أزرق أبنض" وعاد م  وم  أبرز وجوه الحكومة 

صفوف حكومة يتيناهو لصفوف المعارضة، بعد أ  أغضبت الخطوة مياصرنه لما نرو  م  تيازالت 
نقدمها يتيناهو للفلسطنينن ! لذا فالرجل عاد لننثبت أيه أكنثر تشددا. والوجه النثايي المؤنثر في هذه 

لنبرما  وزنر المالنة في الحكومة الحالنة ووزنر الدفاع السابق الذي نتزعم  الحكومة، هو أفنغدور
حزب "إسرائنل بنتيا"، وله تصرنحات منثنرة للجدل كتهدنده بتدمنر السد العالي في مصر إبا  النثورة 
عدام المعتقلن  الفلسطنينن ، واغتنال إسماعنل هينة، وتحرنضه الدائم على ش  حرب  المصرنة، وا 

 ة والخالص م  "صداع المقاومة"، وهي تصرنحات تعكس أندنولوجنته النمنينة المتطرفة.على غز 
أما الشخصا  المتياوبا  على رئاسة الحكومة فمواقفهما متبانية وا   كايا نصال  إلى يفس اليتنجة، 
فلبند الرئنس المياوب للحكومة الجدندة والذي نأتي م  تنار الوسط، لطالما يسق خالل السيوات 
الماضنة مع األحزاب النمنينة، وهو ما نجعل تعاويه مع رئنس الوزراء الذي سنتولى الفترة األولى م  
عمر الحكومة يفتالي بنينت ممكيا إلى حد بعند، ومع الوضع في االعتبار أ  بنينت كا  نمنثل 

نمنينة اللوبي الضاغط للمستوطين  في الكنا  المحتل لسيوات عدندة، والمتماهي مع األحزاب ال
 المتشددة، فنمك  أ  يؤكد أ  حكومة أكنثر تشددا باتت تتصدر المشهد في الكنا  اإلسرائنلي.

وعيدما يضع في الحسبا  تلك القيابل الموقوتة التي تركها يتيناهو أمام الحكومة الجدندة، وعلى 
لمطالبات برد رأسها قطاع غزة بعد الهزنمة المذلة في معركة "سنف األقصى"، نمك  االستيتاج أ  ا

 لبند الجدندة.-االعتبار ستكو  على رأس أولونات حكومة بنيت
 رؤية النظام المصري للقضية الفلسطينية

أهمنة القضنة، وكويوا بذلك رؤنة ظلت  -ميذ بدانة أزمة فلسطن -لطالما وعى الساسة المصرنو  
المصري لفلسطن  على مدى عقود ميهاجا لسناستهم، فتحمل الملك فاروق عبء إرسال الجنش 

للذود ع  شرف األمة وقضنتها المحورنة ومقدساتها، وظلت القضنة الفلسطنينة محور السناسة 
المصرنة وال سنما بعد ايخراطها المباشر في صراع مع العدو المحتل حتى اتفاقنة كامب دنفند، وعلى 

، وعادت لتمسك بمقالندها الرغم م  توقنع االتفاقنة ظلت القنادة المصرنة ماسكة بطرف زمام القضنة
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بعد المصالحة العربنة مع مصر، وأصبحت القاهرة محط أيظار العالم سواء في السلم أو الحرب بن  
الفلسطنينن  واالحتالل، ومحل هيدسة تفاهمات تصل التفاقنات بن  العرب واالحتالل في أوسلو أو 

 وادي عربة.
قبل النثورة تراوغ بها كال م  واشيط  أو حتى تل  وظلت ورقة فلسطن  بند القنادة السناسنة المصرنة

أبنب لتحصنل المكاسب المطلوبة بحسب المرحلة، ولعل موقف القنادة المصرنة بعد النثورة كا  
واضحا، وال سنما عيدما حاول االحتالل اختبارها بش  حرب على غزة، فكا  الرد قونا وغنر متوقع، 

ى غزة تحت القصف كا  رسالة فصل بوجوب وقف ولعل إرسال الرئنس مرسي رئنس وزرائه إل
 العدوا ، وهو ما حدث.

درجة، باتهام  180نولنو/تموز اتخذ موقفا مغانرا  3لك  اليظام المصري الحالي، وبعد ايقالب 
المقاومة بزعزعة االستقرار في مصر وتدخلها في الشؤو  الداخلنة، حتى أ  عددا م  القضانا لفقت 

قاومة، ميهم م  مات قبل تلك القضانا بسيوات، إلظهار المقاومة في غزة لعياصر قنادنة في الم
بمظهر الشنطا  الواجب محاربته، فأغلق المعابر وشدد الحصار، بل ارتكب عددا م  االيتهاكات 
التي راح ضحنتها مدينو  م  غزة، بل حرض االحتالل على اقتالع المقاومة في حربه على غزة في 

 لمقاومة وحاضيتها الشعبنة شروطها بصمودها.، قبل أ  تفرض ا2014
 سيف القدس وتحوالت النظام المصري

لعل معركة سنف األقصى وما يتج عيها م  هزنمة مذلة للكنا  المحتل فاصلة في التحوالت التي 
شهدها اليظام المصري الحالي، لك  التحوالت المصرنة باتجاه القضنة الفلسطنينة وفي القلب ميها 

زعج لالحتالل والمتمنثل في غزة ومقاومتها، لم تبدأ بمعركة سنف األقصى، ولم تك  الطرف الم
نما المحرك الحقيقي يرجع إلى أمرين:  الدافع لتحرك القاهرة باتجاه غزة، وا 

والتي تم تهمنشها ميذ االيقالب على حساب -نتمنثل في إدراك الدولة العمنقة في مصر  األول
ر الحقنقنة تتمنثل في امتالكها لزمام القضنة الفلسطنينة، القضنة أ  مكاية مص -الوالءات والنثقة

المحورنة في الشرق األوسط ومياط اهتمام القوى العظمى في العالم وعلى رأسها أمنركا، كما أ  
الملفات الملتهبة في الميطقة كاألزمة السورنة واللنبنة تم تبرندها، واألزمة النمينة مرهوية بابتزاز 

بقاء على تواز  الصراع بنيها وبن  إنرا  م  ياحنة، وأ  الموجة النثاينة م  الربنع السعودنة واإل
العربي تم التحضنر للتعامل معها، وم  نثم فإ  القضنة المحورنة في الميطقة ستعود للواجهة، فعلى 
اليظام المصري أ  نعند تموضعه لنصبح في واجهة األحداث، وال سنما أ  القضنة الفلسطنينة 

 ذهبنة للتعافي م  أزمة الشرعنة التي عايى ميها طوال الفترة الماضنة. فرصة
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فهو محاوالت كل م  السعودنة واإلمارات خطف دور الرنادة م  القاهرة، فاألولى  األمر الثانيأما 
تسعى لذلك ميذ زم  ما قبل النثورة المصرنة، ولعل مبادرة الرناض لحل القضنة الفلسطنينة منثال 

اوالت بما نسمى بمبادرة السالم العربنة التي أطلقها الملك عبد هللا، وكا  نتعامل معها على تلك المح
حسيي مبارك بمزند م  الدهاء م  خالل تمرنرها وزنارة أمنركا أو إرسال وزنر الخارجنة إلى تل 

 وزته.أبنب، أو استدعاء قنادة المقاومة للقاهرة، لكيه كا  دوما نحافظ على أ  نبقى ملف القضنة بح
وفي الفترة األخنرة ومع حالة الرخاوة التي نعنشها اليظام في مصر أعادت المملكة الكرة، ولعل زنارة 

التي طرحها ولي العهد وتتضم  في طناتها تعاويا غنر معل  مع  2030ترامب للمملكة وخطة 
التطبنع مع االحتالل، نهدف إلى سحب الملف م  القاهرة. أما اإلمارات فقد جعلت م  رفع رانة 

االحتالل وسنلة لسحب الملف وتصدر المشهد، ولقد كا  لعلمنات الشراء والبنع التي تقوم بها 
أنثر تأشنرة الدخول  -التي تبن  أيها عربو  قبول ميها لتل أبنب-جمعنات إماراتنة في القدس الشرقنة 
 لعالم الرنادة في القضنة الفلسطنينة.
ملنة "سنف القدس"، أرغمت الجمنع على إعادة تموضعه، وكا  لك  المقاومة كا  لها رأي آخر بع

تسرنع القاهرة في التعاطي مع األزمة ميذ األنام األولى بمنثابة الفرصة للعودة بقوة للملف، بعد 
المحاوالت السابقة لجمع شتات الفرقاء الفلسطنينن  والتي أسفرت ع  "الالشيء"، ولعل اتصال 

أشهر م  وصولها البنت األبنض بمنثابة دافع كبنر، في ظل أزمة  7بعد اإلدارة األمنركنة بالقاهرة 
 السعودنة الحقوقنة واإلمارات وتعاويها مع الصن .

 غزة بين بينيت والسيسي
تشكنل الحكومة الجدندة في الكنا  المحتل وخلفناته التي ذكريا في صدر هذا المقال، تعطي خلفنة 

مع غزة وما تشكله م  صداع مزم  لدى تل أبنب، فالمتوقع شبه واضحة لما قد نكو  علنه تعاطنها 
أ  تسعى الحكومة الجدندة لرد االعتبار لكسب نثقة الشارع في المد  المحتلة، ولعل تصرنح وزنر 
األم  الداخلي الجدند عومر بارلنف بأيه نتم إجراء تقننم للوضع حول مسنرة األعالم التي تم إلغاؤها 

س، ندلل على ما يقول، ولعل أنضا تصرنحات عضو الكينست م  مرات بسبب تهدندات حما 3
الصهنوينة الدنينة إنتمار ب  غفنر ردا على تهدندات حماس حول مسنرة األعالم بأيه آ  األوا  أل  

 تهدد "إسرائنل" حماس ولنس العكس، هو دلنل آخر على ينة الحكومة الجدندة.
ذا ما استكمليا تصرنح ب  غفنر حول يفس الم وضوع يجده نؤكد أيه نتوقع م  رئنس الوزراء الجدند وا 

بنينت الذي شارك أكنثر م  مرة في مسنرات األعالم، أ  نقف بحزم أمام تلك التهدندات، وهي 
تصرنحات ظاهرها التأنند وباطيها التهدند واإلحراج، فحكومة بنينت التي حصلت على النثقة بفارق 

تحافظ على بقائها فإ  الدم الفلسطنيي هو النثم ، وم  صوت واحد، تخشى االيهنار في أي وقت، ول
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أ  تضع كل تلك المعطنات موضع االعتبار في  -وهيا أعيي القاهرة-نثم فإيه على الجايب اآلخر 
تعاملها مع تل أبنب، ولعل الدور الذي أراده باند  م  القاهرة هو إطفاء الحرائق المحتملة في هذا 

رغ أكنثر لمواجهة الخطر األكبر والمتمنثل في الصن  وتغولها المربع الساخ  م  العالم، لنتف
االقتصادي، الجايي لمزند م  اليفوذ، وهو ما نصعب على القاهرة تحقنقه إذا ما وضعيا في االعتبار 

 الميطلق األندنولوجي الذي تيطلق ميه القاهرة في تعاملها مع غزة.
 19/6/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ُمحّفزات التصعيد .39

 طالل عوكل
شهر مضى على وقف إطالق اليار بن  إسرائنل وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وأسبوع على ينل 
حكومة المتياقضات اإلسرائنلنة النثقة، دو  أ  نتحرك أي ملف بنيما تتصاعد التهدندات اإلسرائنلنة 

 لش  عدوا  جدند تتوقع أوساط إسرائنلنة أ  نقع خالل أسابنع.
جراءاتها المتبعة ضد الفلسطنينن  ال في القدس، وال في الضفة الغربنة، إسرائنل لم تغن ر سناساتها وا 

وال في الداخل الفلسطنيي، بنيما نستمر الحصار المشّدد ضد قطاع غزة، بعد أ  يسفت إسرائنل كل 
 التفاهمات، السابقة على العدوا  األخنر.

أشد م  حكومة يتيناهو، حن  هاجمت البند، أظهرت وحشنة وتطرفًا،  -حكومة يفتالي بنينت 
 طائرات حربنة إسرائنلنة مواقع في القطاع ردًا على إطالق بالويات حرارنة م  غزة.

الحكومة اإلسرائنلنة أعليت أيها ستتعامل مع البالويات الحرارنة، منثلما لو أيها صوارنخ تطلق م  
سة، بما نشنر إلى أ  حكومة الرأسن  غزة، وأيها سترد بقسوة أكبر على ذلك، وقد فعلت ذلك بالممار 

تسعى لفرض معادلة هدوء تام مقابل هدوء، التي نرفضها الفلسطنينو ، ويجحوا في تغننرها خالل 
 العدوا  األخنر.

ال نروق لحكومة الرأسن  أ  تبادر مصر التي تتولى الملف، إلى فتح المعابر، أمام تدفق البضائع 
لة الركام تمهندًا إلطالق عملنة إعادة البياء. تخشى إسرائنل أ  نؤدي ومواد البياء، والبدء بعملنة إزا

ذلك إلى وصول المواد الالزمة إلعادة ترمنم األيفاق، وتعزنز قدرات المقاومة طالما أ  األمر نتم 
 دو  إشراف م  قبلها أو م  قبل المجتمع الدولي.

ستمرار الوضع على ما هو علنه، حنث هذا نعيي أ  عوامل التفجنر قائمة، فال المقاومة ستقبل با
الحصار، وتعطنل إدخال األموال القطرنة، وأموال إعادة اإلعمار، مع استمرار العدوا  اإلسرائنلي 
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والقمع واالستنطا  على كل الجبهات الفلسطنينة. كما أ  إسرائنل ال نمك  أ  تتخلى ع  سناستها 
 نفلت ملف غزة م  سنطرتها. وطبنعتها االحتاللنة العدواينة والعيصرنة، وبأ 

حتى اآل  أظهر الفلسطنينو  استعدادًا لضبط اليفس، ومراعاة الموقف والدور المصري، الذي نسعى 
وراء اليجاح في المهام التي أوكلها إلنه المجتمع الدولي واإلقلنمي، لتنثبنت الهدوء، ومعالجة بقنة 

سة ضبط اليفس إذا واصلت إسرائنل التصعند الملفات المرتبطة به، ولك  ال أحد نضم  استمرار سنا
 م  جايبها.

م  الواضح أ  حكومة الرأسن ، محكومة لمعادالت الوضع الداخلي اإلسرائنلي لكويها في العموم 
تعكس تطرف المجتمع والسناسة، وأ  مبرر وجودها واستمرارها مرهو  بأ  تقود سناسة أكنثر تطرفًا 

ناهو. في الواقع فإ  نثمة صعوبات جمة أمام إمكاينة أ  تقود م  سناسة الحكومة التي أدارها يتي
الوساطات والضغوط الدولنة واإلقلنمنة، إلى أ  نتم تذلنل العقبات التي تعترض، فتح المسار 

 السناسي، الذي نؤكده المجتمع الدولي بما في ذلك الوالنات المتحدة.
متيع ع  ممارسة ضغوط فاعلة وحقنقنة على الوالنات المتحدة، تبدي اهتمامًا بالتفاصنل، ولكيها ت

إسرائنل لكي تقوم بما نجب علنها القنام به م  أجل تسهنل الوصول إلى مرحلة فتح المسار 
 السناسي.

كالعادة، ميحت إدارة باند  حكومة الرأسن ، مكافآت، كلما زاد ميسوب تطرفها، تمامًا كما فعلت إدارة 
ميحت إسرائنل نثماينة ونثالنثن  ملنار دوالر خالل عشر سيوات،  ، حن 2014باراك أوباما، بعد عدوا  

 ما شجع حكومة يتيناهو على مزند م  التطرف.
إدارة باند  أوصت بميح إسرائنل ملنارًا ومئتي ملنو  دوالر، أكنثر م  المبلغ الذي طلبه بنيي غايتس 

منركنة عزمها إعادة تذخنر وزنر الدفاع، الذي طالب بملنار دوالر فقط. عدا ذلك أعليت اإلدارة األ
 القبة الحدندنة، التزاما بتعهداتها المستيدة إلى سناسة حق إسرائنل في الدفاع ع  يفسها.

وباإلضافة إلى ذلك ميحت اإلدارة األمنركنة الحكومة الحالنة، أربعة أشهر، نفترض أ  نتم خاللها 
يي، أو ملف المفاوضات السناسنة. نعبر إقرار المنزاينة العامة، دو  أ  تزعجها بطرح الملف الفلسطن

ذلك ع  تفونض أمنركي لحكومة المستوطين ، بأ  تفعل ما تراه مياسبا دو  أ  تتعرض ألي ايتقاد 
 أو ضغط أمنركي.

وفق كل السنيارنوهات، م  غنر المتوقع أ  تحدث الحكومة اإلسرائنلنة أي فروقات في التعامل مع 
ساحة الفلسطنينة، سواء في القدس، أو الضفة واالستنطا  أو الداخل الواقع، والملفات التي تتصل بال

الفلسطنيي الذي نشتعل بسبب السناسة العيصرنة، وآخرها ما تشهده قرنة دنر األسد، وأخنرًا إزاء 
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قطاع غزة. ربما كا  األهم باليسبة لحكومة بنينت، هو كنفنة التعامل مع األفخاخ التي أبقاها يتيناهو 
 استمرارها ألطول فترة ممكية.وبما نضم  

نثمة تحدنات كبنرة وصعبة تيتظر حكومة بنينت، ربما كا  أولها الحذر م  الحمالت التي ندنرها 
اللنكود وزعنمه، إلسقاط هذه الحكومة، ولك  نثمة تحدنات أخرى أمينة واقتصادنة واجتماعنة شدندة 

 التعقند.
متدنين  الذي شاركوا في مسنرة األعالم، وهتفوا بقتل ايتقد البند هتافات المستوطين  المتطرفن ، وال

العرب، وقال ال نمك  أ  نكو  علم إسرائنل، رمزًا للعيصرنة، لكيه ال نستطنع أ  نميع ذلك، في 
ضوء قايو  العيصرنة، الذي نمارس جهارًا يهارًا ضد مواطيي إسرائنل م  الفلسطنينن  بصفة خاصة 

 وضد الفلسطنينن  بصفة عامة.
ام هذه الحكومة تحدنات أمينة استراتنجنة، حنث تخشى م  تطور قدرات إنرا  اليوونة، بنيما تدنر وأم

الوالنات المتحدة وشركاؤها في االتفاق سناسة العودة التفاق )خمسة زائد واحد(. وأمامها أنضًا تطور 
اعنة فضاًل في الشمال، خاصة في ضوء ايهنار األوضاع االقتصادنة واالجتم« حزب هللا»قدرات 

 ع  مالحقة الوجود اإلنرايي في سورنة والعراق.
وأخنرًا ال نمك  إقصاء فصائل المقاومة في غزة، م  دائرة الحسابات والمخاوف األمينة اإلسرائنلنة. 
كل هذه التحدنات والمخاوف المطروحة أمام حكومة االستنطا  تشكل تحدنات حقنقنة وخطنرة، 

الدولنة، التي تدعو للتحقنق في جرائم حرب، وتدعو إلى  خصوصًا في ظل تصاعد الحمالت
التضام  مع الشعب الفلسطنيي باإلضافة إلى لجا  التحقنق الدولنة، التي تتعرض لها إسرائنل م  

 قبل الجيائنة الدولنة، وحقوق اإليسا  الدولنة، وفي ظل اتساع دائرة التحرنض على العيصرنة.
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 رو  ب  نشاي
زنارة رئنس األركا ، اللواء أفنف كوخافي، إلى واشيط ، والتي ستبدأ غدًا األحد، ذات أهمنة 
إستراتنجنة وسناسنة. سنحاول رئنس الحكومة الجدند أ  نبيي عبر هذه الزنارة أساسًا للتعاو  وقاسمًا 

 -ركًا مع إدارة باند  في كل ما نتعلق بالتهدندات الياجمة ع  إنرا ، وع  المحور الشنعي مشت
 الرادنكالي الذي تقوده في الشرق األوسط.

في القدس، وأنضًا في واشيط ، نسود ايطباع بأ  المسألة اإلنراينة وصلت مفترق طرق مهمًا. وهذا 
الشرق األوسط. م  االيتخابات الرئاسنة اإلنراينة، هو شعور حلفاء الوالنات المتحدة في شتى أيحاء 
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، ووصواًل إلى الجرأة اإلنراينة 2015مرورًا بمفاوضات العودة إلى االتفاق اليووي العائد إلى سية 
المتزاندة في عملناتها في العراق ضد الجيود األمنركنن  والسعودنة واإلمارات، في كل هذه المواضنع 

سرائنل م  الدرجة العلنا، وهي تتطلب حوارًا معمقًا هياك مصلحة أمينة قومنة  للوالنات المتحدة وا 
 نؤدي إلى بلورة اتفاقات وتفاهمات بشأ  التعاو  في قضانا المحور الشنعي الرادنكالي.

، اللواء طال كالما ، ورئنس شعبة األبحاث االستراتنجنةلهذه الغانة نرافق رئنس األركا  قائد الشعبة 
ت العسكرنة، اللذن  م  المفترض أ  نبلورا تفاصنل التفاهمات والتعاو  مع اإلدارة في االستخبارا

الجدندة في واشيط . في فترة الرئنس السابق، دويالد ترامب، تعّزز التعاو  االستخباراتي والعماليي 
ومع مع الوالنات المتحدة، لك  اآل ، وفي الوضع الجدند الياشئ مع دخول إدارة باند  إلى العمل، 

توقُّع ايتخاب إبراهنم رئنسي رئنسًا للجمهورنة في إنرا ، وهو المحافظ والمعارض للعالقات مع 
 الوالنات المتحدة، المطلوب توحند الخط على كل الجبهات.

أحد األمور الضرورنة في إطار العمل المشترك هو صورة استخباراتنة مشتركة ومتفَّق علنها، إلى 
سرائنل، وفي األساس في المجال جايب اتفاقات تعاو  في ك ل المجاالت بن  اإلدارة األمنركنة وا 

 االستخباراتي.
الوالنات المتحدة قلقة جدًا م  هجمات منلنشنات غنر معروفة في العراق على جيودها وقواعدها، 
تجري بتوجنه م  قوة القدس. تستخدم هذه المنلنشنات مسّنرات ووسائل قتالنة حدننثة تفرض على 

ات المتحدة وحلفائها في الميطقة اتخاذ وسائل للدفاع ع  أفرادها ومصالحها. أسالنب العمل الوالن
 اإلنراينة الجدندة ال تظهر في العراق فقط، بل في سورنة ولبيا  والنم .

سنلتقي كوخافي قادة القنادة المركزنة األمنركنة في تامبا في فلورندا التي ايتقلت إلنها مهمة العالقة 
ل، مؤخرًا، وهي المسؤولة ع  ميطقة الشرق األوسط. في الماضي كايت القنادة في أوروبا بإسرائن

تتولى العالقة بإسرائنل. باليسبة إلى إسرائنل، معيى هذا االيتقال أيها ترند فعاًل االيخراط في 
لذي للوالنات المتحدة في الشرق األوسط، األمر ا واالستراتنجنةاالستعدادات العسكرنة واألمينة 

ستكو  له تداعنات عسكرنة واستخباراتنة كنثنرة، لنس فقط إذا يشبت مواجهات كبنرة في الشرق 
 األوسط، بل أنضًا في العملنات النومنة.

باإلضافة إلى العملنات اإلنراينة في الميطقة، الموضوع اليووي اإلنرايي مطروح أنضًا على جدول 
ام وزنر الدفاع األمنركي ومستشار األم  القومي األعمال. وم  دو  شك سنطرح رئنس األركا  أم

في الوالنات المتحدة عدة أسئلة: ماذا سنفعلو  إذا حاولت إنرا  القفز يحو السالح اليووي، وماذا 
سنجري إذا لم تيجح الوالنات المتحدة في إعادة إنرا  إلى حدود االتفاق اليووي، وماذا سنحدث إذا 

اليووي، أي قادرة على إيتاج سالح يووي في غضو  أسابنع، وصلت إنرا  إلى دولة على عتبة 
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وتيتظر فقط الوقت المالئم؟ هل ستتحمل الوالنات المتحدة منثل هذا الوضع؟ وهل ستسمح لإلنراينن  
 بمواصلة التسلح بصوارنخ طونلة المدى، بنيها صوارنخ قادرة على حمل رؤوس يوونة؟

الوالنات المتحدة مساعدتها في التزود بكمنات كبنرة  سنبحث رئنس األركا  أنضًا طلب إسرائنل م 
جدًا م  الصوارنخ االعتراضنة والسالح الدقنق، ومساعدتها في تطونر سالح اللنزر الدفاعي 

 والهجومي.
باإلضافة إلى المسألة اليوونة وتداعناتها وطلب إسرائنل م  الوالنات المتحدة مساعدتها على 

اليوعي، سُتطرح مواضنع، منثل الوضع في لبيا . سنوضح كوخافي  المحافظة على تفوقها العسكري
أ  هذا البلد هو اآل  في حالة ايهنار، وستكو  لذلك تداعنات خطرة على االستقرار في الشرق 

الدفع « حزب هللا«األوسط. وسنتحدث ع  الخطر الكبنر الذي نتهدد إسرائنل جّراء محاوالت إنرا  و
 وغزة.« حزب هللا«قنقة، وسُتطرح أنضًا العالقة بن  إنرا  وقدمًا بمشروع الصوارنخ الد

« حماس»ستلفت إسرائنل ايتباه المؤسسة العسكرنة األمنركنة إلى حقنقة أ  إنرا  تيوي مساعدة 
في غزة م  أجل استعادة قوتهما م  جدند بعد الضربات التي لحقت بهما في « الجهاد اإلسالمي«و

كوخافي على مضنفنه الدروس التي جمعتها إسرائنل، والتي كايت  وسنوزع«. حارس األسوار»عملنة 
ياجحة جدًا م  الياحنة العسكرنة في غزة، وسنقترح علنهم التعاو  معًا لتطونر أسالنب قتال وجمع 

ونمك  االستفادة ميها « حارس األسوار»معلومات استخباراتنة ساعدت الجنش اإلسرائنلي في عملنة 
األسالنب م  شأيها مساعدة القوات المسلحة األمنركنة في الساحات التي  إذا جرى تطونرها. هذه

 تواجه فنها حربًا غنر متياظرة، بدءًا م  العراق، مرورًا بأفغايستا ، ووصواًل إلى أفرنقنا.
أساس التعاو  االستخباراتي مع كل األجهزة االستخباراتنة األمنركنة ُطرح أنضًا في الزنارة التي قام 

س االستخبارات العسكرنة، تامنر هنم ، إلى الوالنات المتحدة قبل شهر. لك  في زنارة رئنس بها رئن
األركا  سنجري توسنع هذا التعاو  مع التركنز على التعاو  مع القنادة المركزنة األمنركنة، بما في 

راهام ذلك أيظمة أمينة مشتركة نمك  أ  تبادر إلنها الوالنات المتحدة على أساس اتفاقات أب
 والتحالفات مع شركائها في الميطقة.

الغرض م  الزنارة هو التوصل إلى تعاو  وتباُدل للتقدنرات مع إدارة باند ، والذي سنكو  في رأي 
مسؤولي الحكومة في القدس مفندًا أكنثر م  الخط العدائي واالستفزازي الذي كا  معتمدًا في فترة 

لت زنارة رئنس األركا  إلى رئنس الحكومة يتيناهو إزاء اإلدارة الد نمقراطنة. كما هو معروف، ُأجِّ
، كما كا  مميوعًا على رئنس األركا  «حارس األسوار»واشيط  بسبب التوترات في القدس وعملنة 

، نوسي «الموساد»الحدنث في الموضوع اليووي اإلنرايي، أليه كا  محصورًا بمسؤولنة رئنس 
ئنر ب  شبات، اللذن  كايا تابعْن  مباشرة ليتيناهو ونأخذا  كوهن ، ورئنس مجلس األم  القومي، م
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ميه األوامر، ماذا نجب أ  نقال وأال نقال. هذه المرة أرسل بنيت وغايتس كوخافي إلى واشيط  م  
 دو  مرافقن ، لترسنخ النثقة والتعاو  العملي مع إدارة باند .

 «يديعوت أحرونوت»
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