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*** 
 

 الفصائل بدأت استعداداتها للعودة إلى التصعيد مع العدو :األخبار"" .1
علمت "األخبار" أن الفصائل بدأت استعداداتها للعودة إلى التصعيد مع العدو، الذي رجب المدهون: 

باحثات وقف إطالق النار. وبعدما شىعت يي استخدام سى  يي مالجنود األال يزال ُيقحم ملّف 
األدوات الخشنة جزئيًا توازيًا مع إمهالها الوسطاء أيامًا قليلة لتدارك الموقف، تنوي المقاومة التدّرج 

 يي التصعيد، وصواًل إلى المواجهة الشاملة إن لزم األمى.
يي ملّف الجنود األسى ، أو ربطه بأّي ملّفات وال تزال المقاومة متمّسكة بىيضها تقديم تنازالت 

. وهو موقف أثمى، إلى جانب جّدية التهديدات الصادرة عن الفصائل، تىاجعًا يي موقف أخى  
ماح االحتالل خالل األسبوع الحالي. إذ ويق المصادر، يإنه بعد أسبوع من تمّسك العدو بعدم الس

امل عن القطاع إاّل مقابل تسليم الجنود، تنازلت بإعادة إعمار قطاع غزة وريع حالة اإلغالق الش
لحكومة اإلسىائيلية إلى اشتىاط الحصول على معلومات عن أسىاها يقط، مقابل تحقيق المطلَبين ا

د، وأن الضغط الكبيى المذكوَرين. لكن المقاومة ال تزال مصّىة على موقفها، ُمهّددة بأن الوقت بدأ ينف
ّجى مواجهة جديدة صل الفصائل ريع درجة االستعداد لديها إلمكانية تفيقتىب. ويي هذا اإلطار، ُتوا

وقىيبة مع العدو، علمًا بأنها اّتفقت يي ما بينها على منح عّدة أيام إضافية لـ"الوسطاء" الذين كّثفوا 
 اتصاالتهم بالمقاومة خالل اليومين الماضيين.

 24/6/2021، بيروت، باراألخ
 

 لن أسمح بسرقة الثورة والمنظمة ":فتح ري و ثفي ختام اجتماعات " عباس .2
محمود عباس، أعضاء اللجنة المىكزية، والمجلس الثوري  يةفلسطينال السلطةدعا رئيس : رام هللا

لحىكة "يتح"، إلى العمل سويا ويدا بيد لدحى االحتالل، وبناء دولتنا المستقلة على أرض اآلباء 
يي  عباسوقال  نا وحاضىنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.واألجداد، يلسطين الحبيبة، والدياع عن إرث

"سأدايع عن هذه الحىكة، بإرثها  :المجلس الثوري يي دورته الثامنةالكلمة الختامية الجتماعات 
وحاضىها ومستقبلها ولن أسمح بسىقة الثورة والمنظمة، ومعكم وبكم سنحيي إرث هذه الحىكة 

 العظيمة، قائدة نضال شعبنا العظيم".
 23/6/2021، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاكو 
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 صائلعباس قرر تشكيل لجانًا للتواصل مع الف: اللواء أكرم الرجوب .3
، إن الىئيس الفلسطيني «يتح»رام هللا: قال اللواء أكىم الىجوب، عضو المجلس الثوري لحىكة 

« حماس»ما فيه حىكتا محمود عباس قىر تشكيل لجان للتواصل مع الفصائل الفلسطينية، ب
، من أجل الوصول إلى اتفاق وحدة وطنية على قاعدة الثوابت الفلسطينية «الجهاد اإلسالمي»و

جاء ذلك خالل اجتماعات المجلس يي دورته الثامنة التي حضىها  قاعدة الشىعية الدولية. وعلى
 عباس. 

 24/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 عمل الحكومي وبرنامجهاعضاء لجنة متابعة الفي غزة يصادق على أ "التشريعي" .4
صادق المجلس التشىيعي الفلسطيني، على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي بىئاسة عصام : غزة

، حيث عىض رئيس اللجنة أعضاء لجنته وبىنامجها ]أمس[الدعليس يي جلسة خاصة عقدها اليوم
"إن المجلس بحى: أحمد تشىيعي باإلنابة د. وقال رئيس المجلس ال للنصف الثاني من العام الحالي.

عي حىيص على تأصيل العمل الحكومي قانونيًا، وذلك بالحفاظ على الكفاءة والشفافية وتقديم التشىي
لعام  4الخدمات األمثل واأليضل، لذا قام المجلس بسن قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 

2021." 
 23/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الفلسطينية شأن سيادي"التربية" الفلسطينية: المناهج  .5

أكدت وزارة التىبية والتعليم، أّن المناهج الفلسطينية كانت وستبقى شأنًا سياديًا بامتياز؛ : رام هللا
وشددت "التىبية" يي بيان صحفي األربعاء، أّن  الرتباطها الوثيق بالُهوية الفلسطينية والىواية الوطنية.

المناهج سيبقى قىارًا وطنيًا مستقاًل، يستند إلى الثوابت الوطنية، والوثائق القىار بشأن أّي من مكّونات 
وأشارت إلى أن مسيىة تطويى  المىجعية للمنهاج الفلسطيني، بما ينسجم مع المواثيق والُعَهد الدولية.
 يا لتحصين استقاللية المناهجالمناهج بامتداداتها اعتمدت على موارد مهنية ومالية يلسطينية، سع

 وسياديتها خصوصًا، والتعليم عمومًا.
 23/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 الفلسطينية وفاة الناشط نزار بنات خالل اعتقاله من قبل أجهزة السلطة .6
س، خالل اعتقاله تويي الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات، يجى اليوم الخمي: الخليل

ة األمنية التابعة من مكان سكنه يي بلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغىبية من قبل األجهز 
وقال محايظة الخليل يي بيان صحفي: "قامت األجهزة األمنية باعتقال المواطن نزار بنات  المحتلة.

الصحية، وتم تحويله يورا الى  على إثى مذكىة احضار من النيابة العامة، وخالل ذلك تدهورت حالته
مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل األطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متويي وعلى 

 الفور تم ابالغ النيابة العامة التي حضىت وباشىت بإجىاءاتها ويق األصول".
 24/6/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تكشف مالبسات مقتل العسكري عالء زهران في جنين للسلطة االستخبارات العسكرية .7

معا: تمكنت االستخبارات العسكىية من كشف مالبسات مقتل العسكىي عالء زهىان من  -جنين 
مىتبات األمن الوطني والذي وجد مقتواًل بالقىب من بلدة سيلة الظهى جنوب جنين يوم األحد 

االستخبارات العسكىية أنه ويور ورود الخبى  وذكى بيان للعالقات العامة واإلعالم يي الماضي.
باشىت االستخبارات العسكىية تحىياتها وجمع األدلة حول مالبسات الحادث وبعد معلومات 

وأضاف البيان إنه  استخباراتية وجهود حثيثة تم اعتقال المشتبه به الىئيس والتحىز على أداة الجىيمة.
 حدث جنائية.وبعد التحقيقات األولية تبين أن خلفية ال

 24/6/2021األيام، رام هللا، 
 

 الفلسطينية: قضية "حي الشيخ جراح" تمثل قضية الوجود الفلسطيني في القدس "الخارجية" .8
أن معىكة الوجود الفلسطيني يي حي الشيخ جىاح هي معىكة الوجود  أكدت وزارة الخارجية: رام هللا

"، مشددًة على أن من واجب كل مقدسي عظم "كسىالفلسطيني يي القدس، وهي بكل المعاني معىكة 
وكل يلسطيني أن يهب للدياع عن الوجود الفلسطيني يي الحي والعمل من أجل إيشال المخطط 
االسىائيلي وهزيمته بالكامل، بما يي ذلك ضىورة إلحاق الهزيمة بسياسة اإلبعاد والطىد واإلحالل 

م هذه المعىكة وهي معىكة الوجود بامتياز يأماين، االستيطاني االستعماري بحق المواطنين المقدسي
وأدانت الوزارة يي بيان صدر عنها، األربعاء، بأشد العبارات  يجب أن تىتفع راية الصمود بامتياز.

يي القدس جىائم االحتالل والمستوطنين المتواصلة ضد شعبنا عامة، وضد أهالي حي الشيخ جىاح 
 .المحتلة على وجه الخصوص

 23/6/2021، معلومات الفلسطينية وفاوال نباءوكالة األ 
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 الوطني الشاملالعاروري: قرار وقف االنتخابات عطل المسار  .9

دعا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحىكة "حماس"، رئيس السلطة : بيىوت
 وقال مسؤول الفلسطينية محمود عباس، إلى تقديم الخيارات المناسبة الستئناف مسار المصالحة.

يدا لحة يي "حماس"، يي تصىيح لـ"قدس بىس": إن "جميع الفصائل الفلسطينية، وتحدملف المصا
حىكتي حماس ويتح، توصلتا خالل جوالت الحوار السابقة، إلى اتفاق وطني شامل وخارطة طىيق 

رادة كاملة، إلعادة تىتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء االنقسام، وبناء شىاكة وطنية، باالستناد إلى اإل
 الشعبية الفلسطينية".

المتفق عليه، خالل جوالت الحوار  ولفت إلى أن "األخ أبو مازن، أوقف المسار الوطني الشامل
السابقة التي عقدت يي القاهىة، واجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد الصيف 

مع الشىكاء أو الضامنين، بقىاره تعطيل  الماضي، بالتزامن يي مدينتي بيىوت ورام هللا، دون التشاور
 االنتخابات".

 23/6/2021، قدس برس
 

 "الشراكة السياسية"يقر ملف  "ثوري فتح": "العربيالقدس " .10
أقى المجلس الثوري لحىكة يتح، خالل دورته الجديدة، العديد من األوراق التي ”: القدس العىبي“

لفات، وأبىزها إعادة تشكيل اللجنة السياسية يي قدمت من لجان متعددة، كما ناقش العديد من الم
 منظمة التحىيى الفلسطينية.

الشىاكة “، من أحد األعضاء أن المجلس الثوري أقى بعد جلسة نقاش ملف ”القدس العىبي“وعلمت 
وأوضح أن لهذه  للحىكة.” قىارا استىاتيجيا“، يي إطار منظمة التحىيى، باعتباره يمثل ”السياسية

 عدة استحقاقات، أولها إنهاء االنقسام الفلسطيني، وكذلك ي أقىت يي الورقة المقدمة،الشىاكة الت
االعتىاف بمنظمة التحىيى كممثل شىعي ووحيد للشعب الفلسطيني، واالعتىاف بكل قىاراتها 

وتشمل  ومواثيقها، على أن يتم بعدها التوايق على البىنامج السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني.
أو على شكل النظام السياسي الفلسطيني، من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية أيضا التوايق الورقة 

 حكومة توايق وطني، شىط أن تكون مقبولة دوليا.
 23/6/2021، القدس العربي، لندن
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 الماضي /مايو"الشاباك": ارتفاع بعدد العمليات الفلسطينية خالل أيار .11
اعًا ملحوظًا قد ُسجل يي العام اإلسىائيلي "الشاباك" أن ارتفوكاالت: أعلن جهاز األمن  -تل أبيب 

األشهى عدد العمليات الفلسطينية، ضد أهداف إسىائيلية، خالل شهى أيار الماضي مقارنة مع 
يي القدس الشىقية وداخل  178هجومًا بالضفة الغىبية و 414وقال "الشاباك": إنه سجل  السابقة.

 من قطاع غزة. 2,213إسىائيل، و

يي القدس الشىقية  24هجومًا بالضفة الغىبية و 80وأضاف التقىيى إن شهى نيسان الماضي، شهد 
خالل شهى أيار، وبخاصة  168قتلوا، وُأصيب إسىائيليًا  15وذكى أن  من قطاع غزة. 26وإسىائيل و

 خالل يتىة الحىب اإلسىائيلية على قطاع غزة.
قنبلة  33عملية إطالق نار و 47زجاجة حارقة و 401وأشار "الشاباك" إلى أنه تم تسجيل إطالق 

حىيقًا متعمدًا، وهجومين بقنابل يدوية يي القدس الشىقية والضفة الغىبية خالل شهى  87أنبوبية و
 أيار.

 24/6/2021األيام، رام هللا، 
 

 حماس تقود معركة جديدة إلنهاء حصار غزة .12
هاء عىكة العسكىية األخيىة مع إسىائيل يي إنتسعى حىكة )حماس( إلى استثمار نتائج الم: األناضول

يلي لقطاع غزة، لكن هذا األمى ال يبدو يسيىا يي ظل تعنت إسىائيل وإصىارها على الحصار اإلسىائ
 أسى  تحتجزهم الحىكة. 4ربط إعادة إعمار القطاع بعودة 

قطاع غزة وأجمع محللون سياسيون أن حماس عازمة على كسى الحصار الذي يىضته إسىائيل على 
 الوسطاء يي تحقيق ذلك.، وذلك بأساليب متعددة، حال يشل 2007منذ صيف عام 

وال يستبعد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف اندالع تصعيد عسكىي جديد يي حال يشل 
"الوسطاء" يي التوصل إلى تسوية تقبلها الفصائل الفلسطينية، لكنه يى  أن "المعطيات الحالية يي 

أن "المقاومة أعطت  وأضاف زة تشيى إلى أن المقاومة عازمة على تحقيق ما أرادت".قطاع غ
الوسطاء يىصة ليقوموا بدورهم، ولكن يبدو أنهم لم يفعلوا شيئا، وهو ما يجعلنا أمام سيناريوهات قد 

 يكون أحدها التصعيد العسكىي".
يلي المتعنت حيال يك الحصار عن من جانبه، يقول المحلل السياسي هاني العقاد إن الموقف اإلسىائ

 صعب، يمكن أن يقودها إلى مواجهة عسكىية جديدة". غزة "يجعل المقاومة يي موقف
وأضاف أن "الىسائل بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل لم تتوقف منذ انتهاء العدوان األخيى، وتكاد 

 تكون يومية باختالف األشكال التي تصل من خاللها".
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يها يي أن األوضاع قد سياسية يي جامعة األزهى بغزة عبيى ثابت مع سابقة العلوم الوتتفق أستاذ
 تتدهور إلى مواجهة مسلحة جديدة إْن استمى التعنت اإلسىائيلي.

 23/6/2021 نت، .الجزيرة
 

 تلوح بعرقلة إعمار غزة ما لم يسجل تقدم بشأن استعادة أسراها "إسرائيل"أكسيوس:  .13
نقال عن مسؤولين إسىائيليين ودبلوماسيين -( اإلخباري األميىكي Axiosقال موقع "أكسيوس" )

إن إسىائيل تلوح بعىقلة إعادة إعمار غزة ما لم ُيسجل تقدم بشأن استعادة أسىاها لد  حىكة  -غىبيين
ويي تقىيى نشىه يي موقعه اإللكتىوني، نقل الموقع عن المصادر  حماس(.المقاومة اإلسالمية )

دة من يل تهدد بتعليق عملية إعادة إعمار غزة يي حال لم يتم إحىاز تقدم بشأن استعانفسها أن إسىائ
، مشيىا إلى أن تعثى 2014تقول إنهما أسيىان وريات جنديين لد  حىكة حماس منذ حىب عام 

اشىة بين تل أبيب وحماس لتثبيت وقف إطالق النار وبدء اإلعمار يثيى المفاوضات غيى المب
وذكى أن ويدا إسىائيليا أكد مجددا هذا الموقف خالل لقائه  لمواجهة بين الطىيين.مخاوف من تجدد ا

 مسؤولي المخابىات المصىية يي القاهىة الخميس الماضي.
ر إلعادة إعمار ما دمىه القصف مليون دوال 500وأشار أكسيوس إلى أن قطى تعهدت بتقديم 

 ية هي كيفية تحويل المبلغ إلى غزة.اإلسىائيلي يي مايو/أيار الماضي، وأن العقبة الىئيس
وقال دبلوماسيون غىبيون للموقع األميىكي إن رئيس حىكة حماس يي قطاع غزة يحيى السنوار 

 يي غزة.ريض آلية عىضها المبعوث األممي تتعلق بصىف أموال إعادة اإلعمار 
 23/6/2021نت،  .الجزيرة

 
 اشنطنمع و  "الحميمة"فلين إعادة العالقات ينيت يكلف ر يب .14

، التقى الىئيس عشية سفىه إلى واشنطن تلبية لدعوة الىئيس جو بايدن: نظيى مجلي-تل أبيب
األضىار »اإلسىائيلي رؤوبين ريلين مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وحصل على إحاطة منه بشأن 
ى سابق التي أحدثها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وكيفية تحسين العالقات وإعادتها إل

ن ريلين أعىب عن وقالت مصادر مطلعة إ «.عهدها من التعاون االستىاتيجي والتنسيق الدائم
سنوات من سياسة  7االستعداد لخدمة موقف حكومة بنيت بشكل تظاهىي، بعد أن عانى طيلة 

بغىض  نتنياهو، وقال إنه سعيد بأنه ينهي واليته بصفته رئيسًا بزيارة إلى الواليات المتحدة بالذات،
 تىميم العالقات معها، وإعادتها إلى سابق عهدها عالقات حميمة عميقة.
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سب بيان صادر عن الطىيين، سيطىح ريلين موقف الحكومة اإلسىائيلية الىايض لالتفاق النووي وح
الجاري التفاوض حوله يي ييينا، واإلصىار على إلغاء الوجود اإليىاني يي سوريا، وموضوع التهدئة 

نه هاتف وأعلن مكتب لبيد، أمس )األربعاء(، أ زة، وغيىها من المواضيع المهمة للبلدين.يي قطاع غ
األميىكية  -رئيسة مجلس النواب األميىكي نانسي بيلوسي، ضمن جهود توثيق العالقات اإلسىائيلية 

 عمومًا، والعالقات بين إسىائيل والحزب الديمقىاطي األميىكي تحديدًا.
 24/6/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 انضمام إسرائيلي إلى بيان ضد الصين تجاوبًا مع طلب أميركي .15

لبيد قد إلى رغبة البيت األبيض، وانضمت إلى  -حكومة بنيت استجابت : نظيى مجلي-بتل أبي
بيان أعدته كندا، بدعم من واشنطن، إلدانة الصين يي مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 

اسة التي اتبعتها الدبلوماسية اإلسىائيلية يي عالقتها مع الصين. وكشف وذلك يي تغييى للسي
ن إسىائيليون وأميىكيون عن أنه خالل األيام القليلة الماضية، قدمت سفارة الواليات المتحدة مسؤولو 

لد  إسىائيل طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية اإلسىائيلية، تدعوها من خالله إلى االنضمام إلى بيان 
بيد الموايقة على دانة الصين. وبعد مباحثات داخلية مكثفة يي وزارة الخارجة اإلسىائيلية، قىر لإ

الطلب األميىكي، واالنضمام إلى قىار إدانة الصين. ومع ذلك، قىرت وزارة الخارجية إبقاء الخطوة 
 بعيدة عن األضواء، وعدم اإلعالن عن الموقف اإلسىائيلي يي هذا الخصوص.

 24/6/2021، وسط، لندنالشرق األ 
 

 كوخافي: مواجهة عسكرية محتملة مع غزة قريبا .16
قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسىائيلي، أفيف كوخايي، خالل االجتماع الذي عقده، : وتدمحمد 

األربعاء، يي العاصمة األميىكية واشنطن، مع مستشار األمن القومي األميىكي جيك سوليفان، إن 
واستعىض كوخايي،  مواجهة عسكىية أخى  يي غزة يي المستقبل القىيب"."هناك يىصة معقولة ل

بلغ واشنطن بإمكانية اندالع مواجهة جديدة مع غزة قىيبا، مع مستشار األمن القومي األميىكي الذي أ
الدروس والعبى من الحملة العسكىية األخيىة على قطاع غزة، وكذلك الصعوبات والعىاقيل التي 

سوية" يي ظل يشل المحادثات بين مصى وحماس، حسب تصىيح رئيس أركان تعتىض عملية "الت
 إلسىائيلي.الجيش ا

 23/6/2021، 48عرب 
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 على أولى المشاريع االستيطانية حكومة بينيت تصادق .17
صادقت اللجنة الفىعية لالستيطان يي "اإلدارة المدنية" لالحتالل اإلسىائيلي، على : محمد وتد

ضفة الغىبية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا يي عهد مشاريع استيطانية يي ال
حيث صادقت على مشاريع استيطانية محدودة،  ئاسة نفتالي بينيت.الحكومة اإلسىائيلية الجديدة، بى 

تضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة 
 يتسهار"، بحسب ما أياد الموقع اإللكتىوني لصحيفة "يديعوت أحىونوت"، األربعاء.يي مستوطنة "

ي خطة يي اللجنة الفىعية الت 31ويدور الحديث بحسب وسائل إعالم إسىائيلية عن مصادقة على 
 تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء يي المستوطنات واألراضي المحتلة.

 23/6/2021، 48عرب 
 

 الحكومة اإلسرائيلية حول قضية الغواصاتت في خالفا .18
يعتزم وزيى األمن اإلسىائيلي، بيني غانتس، تشكيل لجنة تحقيق يي قضية الفساد : محمود مجادلة

شىاؤها يي ظىوف غيى واضحة من حوض لبناء السفن يي ألمانيا، المتعلقة بالغواصات التي تم 
ن بأن االتفاقات االئتالفية لم تشمل تفاهمات غيى أن شىكائه يي الحكومة يعارضون ذلك متذرعي

وفيما تبادل غانتس ووزيى القضاء اإلسىائيلي، غدعون ساعى، االنتقادات الحادة،  حول هذه المسألة.
"( إلى أن الحكومة ستناقش تشكيل لجنة التحقيق يي قضية 11سىائيلية )"كان أشارت القناة العامة اإل

بأن وزارة األمن قدمت مقتىحا لوزارتي المالية والقضاء بهذا  الفساد، يوم األحد المقبل، علما
اإلسىائيلية أن المسؤولين يي حزب "يمينا"، من بينهم رئيس الحكومة  12وذكىت القناة  الخصوص.

اإلسىائيلية، نفتالي بينيت، ووزيىة الداخلية، أييليت شاكيد، أوضحوا لغانتس أنهم يعارضون هذه 
 س إصىاره على تشكيل لجنة التحقيق ويىيض التنازل عن موقفه.الخطوة، فيما أبد  غانت

 23/6/2021، 48عرب 
 

 الكنيست يتزود بأدوات تحّصنه ضد هجوم على غرار الكونغرس األميركيحرس  .19
تزّود حىس الكنيست )البىلمان اإلسىائيلي(، مؤخىًا، بأدوات جديدة وحديثة لقمع المظاهىات  تل أبيب:

احتمال أن يقوم متظاهىون بمهاجمة الكنيست ومحاولة احتالل مقىه، على  وأعمال الشغب، لمواجهة
 تحام واحتالل مبنى الكونغىس األميىكي يي شهى ينايى )كانون الثاني( الماضي.غىار عملية اق
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وقال مصدر مقىب من إدارة الحىس إن األبحاث حول هذا الموضوع بدأت بعد أسبوع من الهجوم 
 المخابىات ال تستبعد تكىار هجوم كهذا على الكنيست. على الكونغىس، وتبين أن

 24/6/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الحكومة اإلسرائيلية تمدد سريان قانون منع لّم شمل العائالت الفلسطينية .20
توايق قادة األحزاب التي يتشّكل منها االئتالف الحكومي الجديد يي إسىائيل بما ييها القائمة العىبية 

زعيم وجاء ذلك بعد تأكيد  لى تمديد سىيان قانون منع لّم الشمل للعائالت الفلسطينية.الموحدة، ع
القائمة العىبية الموحدة منصور عباس دعم التمديد، شىط استثناء الحاالت التي توصف باإلنسانية 

 بوقف عمليات لّم شمل العائالت الفلسطينية 2003ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام  منها.
لسطينية، على ائيلية يي حين يحمل اآلخى الهوية الفالتي يحمل أحد الزوجين ييها الهوية اإلسى 

 العيش سويا داخل مناطق الخط األخضى والقدس المحتلة.
 23/6/2021نت،  .الجزيرة

 
 غانتس: انتخاب "رئيسي" يشير إلى توجه إيران نحو تطوير أسلحة دمار شامل .21

اإلسىائيلي بيني غانتس، إن "انتخاب إبىاهيم رئيسي رئيًسا ش االحتالل قال وزيى جي: القدس المحتلة
وعّد  يى إلى توجهها نحو التطىف والتمدد واالستمىار يي تطويى أسلحة دمار شامل".إليىان يش

غانتس، يي تصىيحات أوردتها قناة "كان" العبىية الىسمية، على موقعها اإللكتىوني، أن تولي 
أن "إيىان ماضية نحو التطويى المستمى ألسلحة الدمار الشامل التي يمكن "رئيسي" المنصب يثبت 

وشدد غانتس على أن ")إسىائيل(  العالم واستقىار المنطقة و)إسىائيل("، على حد قوله.أن تهدد 
 ستقف بحزم ولن يكون بإمكانها غض الطىف عندما يحوم حولها تهديد وجودي".

 23/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إليران: االتفاق النووي الجديد ينطوي على رضوخ "أمان" الرئيس األسبق لشعبة .22
 -أعلن الىئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكىية يي الجيش اإلسىائيلي، أهىون زئيفي  تل أبيب:

يىكش، أن معلومات دقيقة وصلت إلى تل أبيب تكشف أن االتفاق النووي الجديد، الذي يجىي 
ن والقبول بما يه يي ييينا، بين الدول الكبى  وبين إيىان، ينطوي على الىضوخ أمام طهىاالتفاوض عل

أنجزته يي مشىوعها النووي يي يتىة القطيعة التي سادت عهد الىئيس السابق يي الواليات المتحدة، 
ق ، )االثنين(، إن االتفا«يديعوت أحىونوت»وقال يىكش، يي لقاء مطول مع صحيفة  دونالد تىمب.
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؛ 2015ك الدول مع إيىان سنة الجديد أسوأ بكثيى من االتفاق السابق، السيئ هو أيضًا، الذي وقعته تل
أواًل ألنه يتنازل عن قسم آخى من العقوبات، وثانيًا ألنه يحتوي على تقبل ما يعلته إيىان، وبضمن 

 ذلك تخصيب األورانيوم وتفعيل الطىادات المىكزية.
 21/6/2021، لندن، الشرق األوسط

 
الحكومات اعتمادها الستقدام اليهود إلى مالمح السياسات التي على تحدد  دراسة إسرائيلية .23

 فلسطين
إلى معاييى ديمغىافية )سكانية( ودينية استندت الوكالة اليهودية يي  :القدس المحتلة -محمد وتد

وتعتمد الوكالة مجددا  تنظيمها حمالت الهجىة من أنحاء العالم إلى يلسطين خالل العقود األخيىة.
كان بين البحى والنهى )يلسطين التاريخية( وبالزواج المختلط على أبحاث ودراسات تتعلق بحجم الس

لليهود، ومساحة التيارات العلمانية أو الدينية المتشددة، وأيضا التيارات اليهودية المنفتحة على 
ة" يي جامعة "التخنيون" العبىية بحيفا، وحددت دراسة إسىائيلية لمعهد "السياسة القومي المسيحية.
لتي على الحكومات اإلسىائيلية اعتمادها الستقدام اليهود إلى يلسطين، بالتىكيز السياسات ا مالمح

 على "عائالت الُنخب من اليهود" من البىازيل ودول أميىكا الالتينية.
علمية عالية يي الطب ويدور الحديث، حسب باحثي المعهد، عن عائالت يهودية شابة بمؤهالت 

(، كما أنها مىتبطة بإسىائيل، وغيى منغمسة يي زواج High Techوعلوم التكنولوجيا و"هاي تيك" )
 مختلط من باقي الدول، وتحايظ على خصائص الجاليات اليهودية.

يأتي توقيت الكشف عن الدراسة بشأن الهجىة يي سياق نظىة "الصهيونية الدينية" الستعمار يلسطين 
أحداث كبيىة ومفصلية، أولها تشكيل الحكومة اإلسىائيلية الجديدة بتناقضاتها  3جديد يي ظل  من

 ة بأوسط اليهود.األيديولوجية، وهي انعكاس للحالة الديمغىافية والصىاعات الفكىية والسياسية المحتدم
عض الدول وتأتي أيضا يي سياق محاوالت إعادة تىتيب األوراق بالشىق األوسط مع تصاعد دور ب

حلفها مع األنظمة العىبية الكبى  وتىكيا وإيىان على حساب حضور ونفوذ إسىائيل التي تتجه لتعزيز 
"سيف القدس" التي خلقت  من خالل "اتفاقية أبىاهام". إلى جانب الحدث األخيى المتمثل يي عملية

 حالة جديدة للىدع أو الهجوم الفلسطيني.
نين المتزمتين(، أن توصيات حسوب على الحىيديم )تيار المتديويى  الحاخام إلياهو كويمان الم

الدراسة الجديدة بشأن استقدام "اليهود الُنخب" تأتي لمحاربة الطابع الديني والتوراتي يي المجتمع 
ا يي سياق جوهى الصىاع األساسي يي يلسطين التاريخية، حيث يقطن بين البحى اإلسىائيلي، وأيض

" الذين يحملون الجنسية 48اليهود، منهم مليونان من "يلسطينيي لفلسطينيين و مليونا من ا 14والنهى 
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يقول كويمان للجزيىة نت إن الدراسة تعكس التوجه اإلسىائيلي العام نحو خلق حالة  اإلسىائيلية.
من اليهود. "يىيدون شعبا يهوديا جديدا.. شعبا شابا صهيونيا، علمانيا، غيى متشدد دينيا،  جديدة
 و واضح يوجد نقص يي عدد اليهود يي ما بين البحى والنهى".يكما ه

مليون شخص تم استقدامهم منذ تسعينيات القىن الماضي  1.5ويشيى الحاخام إلى وجود أكثى من 
ألف يقطنون إسىائيل دون أن يتم تصنيفهم تحت أي  500إلى جانب وهم ليسوا يهودا يي األصل، 

ة، يقول كويمان "نتحدث عن جاليات واليهود من أميىكا الالتينيوعن أسباب اختيار البىازيل  ديانة.
بغالبيتها علمانية منفتحة ومتحىرة وغيى متجذرة بالتوراة رغم حفاظها على هويتها اليهودية، بخالف 

ي مجتمعات أوروبا وروسيا وزواجهم المختلط هناك، إلى جانب وجود طوائف متشددة اندماج اليهود ي
ألف يهودي من أصول ألمانية  100وتظهى األبحاث اإلسىائيلية عودة  دينيا ال تؤمن بالصهيونية".

ألفا من ذوي األصول  50إلى موطنهم بعد استقدامهم بحمالت الهجىة اليهودية، وكذلك حوالي 
ألف يحملون الجنسية البىتغالية، عالوة على مئات  600ن بين اليهود يي البالد يوجد وم الفىنسية.

 اآلالف من أصول روسية ومن شىق أوروبا استقدموا وهم ليسوا يهودا.
 23/6/2021نت،  .الجزيرة

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى .24

من جهة باب المغاربة، بحماية اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد األقصى المبارك، : القدس
ونقال عن مصادر محلية، اقتحم عشىات المستوطنين المسجد األقصى  طة االحتالل اإلسىائيلي.شى 

يي ساعات الصباح الباكى، ونفذوا جوالت استفزازية يي باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب 
 السلسلة. 

 24/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اإلضراب.. واإلفراج عنه االثنين المقبلالشيخ  بتعليق تم إبالغيزوجة األسير خضر عدنان:  .25
دوت كوم، ” لقدس”أيادت أم عبد الىحمن زوجة األسيى الشيخ خضى عدنان لـ :علي سمودي-جنين

بأن مندوب الصليب األحمى يي الضفة الغىبية، أبلغها أن الشيخ خضى عدنان علق مساء اليوم 
يومًا، وبأنه سيفىج عنه يوم االثنين المقبل ويق  25ء، إضىابه عن الطعام الذي استمى لمدة ربعااأل

 قىار محكمة عويى .
 23/6/2021، القدس، القدس
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 األسير أبو عطوان يدخل مرحلة حرجة واالحتالل يدرس إخضاعه للعالج القسري  .26
األسيى غضنفى أبو عطوان، الذي  أيادت هيئة شؤون األسى  والمحىرين األربعاء، أن: رام هللا

على التوالي ريضًا العتقاله اإلداري، دخل مىحلة  50يخوض إضىابه المفتوح عن الطعام لليوم 
وأوضحت "الهيئة" عقب زيارة محاميها لألسيى أبو عطوان بمستشفى "كابلن"،  صحية حىجة للغاية.

ا على حياة األسيى أبو عطوان يهو يسة القسم الذي ُيحتجز فيه، أن هناك خطىا حقيقيومقابلة رئ
وأكد األسيى أبو عطوان لمحامي  مهدد بفقدان حياته، أو أن ُيصاب بعجز يي أحد أعضائه الحيوية.

الهيئة أنه سيستمى يي إضىابه حتى لو يقد حياته، ولن يتىاجع عن خطوته حتى يتم إنهاء اعتقاله 
 داري واإليىاج عنه.اإل

 23/6/2021، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
 

 520ارتفاع عدد األسرى اإلداريين في سجون االحتالل إلى  .27
أعداد األسى  اإلداريين يي سجون االحتالل  بارتفاع -األربعاء-أياد مىكز بحثي : الضفة الغىبية
سطين وقال مديى مىكز "يل ، وذلك بعد إصدار عشىات القىارات اإلدارية الجديدة.520اإلسىائيلي إلى 

لدراسات األسى " رياض األشقى، يي بيان: "إن االحتالل صّعد من سياسة العقاب الجماعي بحق 
جوء لمضاعفه إصدار أوامى االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين، خالل الشهىين األخيىين؛ بالل

آالف حالة خالل الشهى  4األسى ، نتيجة تكثيف عمليات االعتقال، والتي وصلت ألكثى من 
 ماضي والحالي".ال

 23/6/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األسير الحلبي يرفض ضغوط عليه لقبول صفقة تنهي قضيته ..163في محاكمته الا .28

لألسيى محمد  163قال مكتب إعالم األسى ، األربعاء، إّن محكمة االحتالل عقدت اليوم الجلسة 
وأياد المكتب، يي تصىيح صحفي له، أّن  . عاًما( من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة 43الحلبي )

لية الموّجهة له، كما ريض ضغوط االحتالل عليه لقبول صفقة األسيى الحلبي ريض التهم اإلسىائي
 تموز/يوليو المقبل.  14تنهي قضيته؛ ما ديع سلطات االحتالل إلى تأجيل محاكمته حتى 

توراه الفخىية من مؤسسة أكاديمية يي ألمانيا والحلبي متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخىًا تم منحه الدك
 لعمله اإلنساني. 
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( يي World Visionبي كان يعمل قبل اعتقاله مديًىا لمؤسسة الىؤية العالمية األمىيكية )واألسيى الحل
قطاع غزة، واعتقلته سلطات االحتالل بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح يصائل 

 يلسطينية.
 23/6/2021، ينفلسطين أون ال

 
 االحتالل يمتنع عن التحقيق باستشهاد طوباسي .29

امتنعت الشىطة اإلسىائيلية عن يتح تحقيق يي جىيمة قتل الشهيد إسماعيل جمال : مجادلةمحمود 
عاما( من قىية الىيحية جنوب مدينة الخليل، منتصف الشهى الماضي، على يد  26الطوباسي )

وويقا للتحقيق الذي نشى  يي صحيفة "هآرتس"، األربعاء. مستوطنين، بحسب ما كشف تقىيى نشى
أيار/ مايو  14" يإن طوباسي أصيب بىصاص مستوطنين يي 11اه ميكوميت" و"كان "سيح موقع يي

الماضي، وبعد ذلك تعىض لهجوم وحشي بأدوات حادة بينما كان مستلقًيا عاجًزا. وأياد شاهدان بأن 
بعد أن بدأوا يي إشعال النار يي حقول وأشجار يملكها مستوطنين أطلقوا النار على طوباسي 

 لىيحية.يلسطينيون يي ا
 23/6/2021، 48عرب 

 
 هكذا تم اغتيال الشاب أحمد عبده داخل سّيارته دون أن يشّكل خطرًا على أحد .30

"األيام": أظهى شىيط ييديو نشىته منظمة "بتسيلم" الحقوقية اإلسىائيلية اغتيال االحتالل  -القدس 
من أيار الماضي دون أن يشّكل  25عامًا(، بسيارته يي مدينة البيىة يوم  25مواطن أحمد عبده )ال

: "زعمت شىطة حىس الحدود أّن أحمد عبده كان يي تقىيىها "بتسيلم" وأضايت خطىًا على أحد.
ى أّن عناصى "متعاونًا مع مطلوب" وأّنه ُقتل أثناء عملّية اعتقاله. لكّن تسلُسل مالبسات مقتله يدّل عل

 لم يقوموا بأّي محاولة العتقاله بل قتلوه بىصاصهم يورًا بعد أن خىجوا من مىكبتهم؛ الشىطة 

 24/6/2021، األيام، رام هللا
 

 انتهاكات االحتالل: اعتقاالت وإصابات واقتحامات وإخطارات بالضفة .31
اء، انتهاكاتهم بحق أبناء واصلت قوات االحتالل اإلسىائيلي، والمستوطنون، اليوم األربع: محايظات

مواطنا من أنحاء متفىقة من الضفة الغىبية، وهدمت  30شعبنا ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث اعتقلت 
 منزال يي القدس، وأخطىت بهدم محال تجارية يي رام هللا، وأصيب العديد بجىوح خالل يعاليات 
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 س.المقاومة الشعبية يي بيت دجن وآخى يي اللبن الشىقية بنابل
 24/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جسم من مخلفات االحتالل يهدد المواطنين بغزة 700مركز حقوقي:  .32

غزة، ما يي بيان صحفي، أن آثار العدوان األخيى على قطاع  أكد المىكز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
خطى حقيقي يتىبص بحياتهم جىاء سقوط  زالت تهدد حياة السكان الفلسطينيين اليتا إلى ان هناك

ويي السياق، قال المىكز: "بحسب ما أيادت به مصادٌر  العديد من الصواريخ والقنابل غيى المتفجىة.
فات عدوان االحتالل يي وحدة هندسة المتفجىات التابعة للشىطة يي مدينة غزة، يقد بلغ إجمالي مخل

وغيى منفجىة، تتنوع بين بقايا قذائف من الدبابات  جسم مشبوه وذخيىة منفجىة 700األخيى حوالي 
والمديعية وشظايا صواريخ موجهة وكذلك شظايا من قنابل مسقطة، وبسبب قّلة اإلمكانات ومحدودية 

من التعامل معها وتفكيكها  الطواقم الفنية من خبىاء المتفجىات المتخصصين، يلم تتمكن الوحدة
 وإتاليها".

 23/6/2021، فلسطين أون الين
 

 جنوب نابلس الجيش اإلسرائيلي يغلق كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح .33
نابلس: أغلقت القوات اإلسىائيلية األربعاء كاية الطىق المؤدية إلى جبل صبيح يي بلدة بيتا جنوب 

ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )ويا( اليوم عن نائب رئيس بلدية بيتا موسى  نابلس.
جىايات االحتالل تعمل منذ ساعات الصباح على إغالق كاية الطىق المؤدية إلى “ل قوله إن حماي

جبل صبيح، الذي يشهد يعاليات يي إطار المقاومة الشعبية لمواجهة إقامة بؤرة استيطانية على 
 هذه اإلجىاءات لن“، مؤكدا أن ”االحتالل منع المواطنين من الوصول إلى الجبل“وأضاف أن  ”.متهق

 ”.تثنينا عن مواصلة النضال ومواجهة األطماع االستيطانية
 23/6/2021، القدس العربي، لندن

 
 لتثبيت وقف إطالق النارإلنهاء الحصار وإعمار غزة  "خارطة طريق"مصر تقدم  .34

إلنهاء أزمة الحصار والقيود المشددة  "خارطة طىيق"طاء المصىيون قدم الوس: أشىف الهور - غزة
، بعد يشل الوسيط الدولي، الذي تتهمه حماس بالتحيز لالحتالل، يي مهمة الوساطة على معابى غزة

ال تىبط كما تىيد الخارطة وبحسب المعلومات يإن  باتجاه تطبيق تفاهمات وقف إطالق النار.
ويي هذا السياق،  .بين التهدئة وإعادة األعمار، وبين ملف الجنود اإلسىائيليين األسى   "إسىائيل"
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العبىية، عن العىض الذي سيقدمه الويد اإلسىائيلي الذي سيتجه إلى القاهىة يي  12قناة كشفت ال
سيتمحور حول البدء بتىميم غزة مقابل الحصول على  إذحال استمىار الهدوء مع قطاع غزة، 

 .حىكة حماسمعلومات عن الجنود األسى  لد  
 23/6/2021 ،القدس العربي، لندن

 
 إرسال عناصر أمن لتأمين سائحيها في سيناء  "إسرائيل"ر ترفض طلب الصحافة اإلسرائيلية: مص .35

ية إن "صعوبات تواجه المباحثات بين مصى وإسىائيل إلعادة قالت وسائل إعالم إسىائيل: وكاالت
وأيادت هيئة اإلذاعة اإلسىائيلية أن  تشغيل رحالت جوية بين إسىائيل ومدينة شىم الشيخ المصىية".

، بوجود عناصى أمن إسىائيليين مسلحين على األراضي المصىية، إسىائيلياً  القاهىة ريضت طلباً 
 لتأمين األيواج السياحية.

 23/6/2021 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 في فلسطين   الوضع مجدداً أبو الغيط: من دون مسار سلمي جاد سينفجر  .36
 أحمد أبو الغيط،لجامعة ل عامأكد األمين ال ،العامة لجامعة الدول العىبية ةيي بيان لألمان: القاهىة

أنه من دون مسار سلمي  ،بىلينيي خالل اجتماعه مع وزيى الدولة بالخارجية األلمانية نيلز آنن 
جاد وذي مصداقية ويحظى بدعٍم من المجتمع الدولي، يإن األمور ستنفجى مىة أخى  يي يلسطين 

ورة الىكون إلى الهدوء المؤقت "حىص أبو الغيط على التأكيد على خطو يتىة ليست طويلة.خالل 
 بين الفلسطينيين واإلسىائيليين والتىكيز على إعادة اإلعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة".

 24/6/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  ينيالسودان مسؤولينمع "إسرائيل" بين التنافٌس على التطبيع هناك : "أكسيوس"موقع  .37
على عدم االكتفاء بالتواصل مع  "إسىائيل"كية َتحثُّ يى كي، إن اإلدارة األميى األم "أكسيوس"ال موقع ق

 كان يقد ن يقط، بل توسيع دائىة التواصل لتشمل المسؤولين المدنيين، أيضًا.العسكىيين السودانيي
اين شوكان، من عدم كية إلى السودان، بى يى اشتكوا لمبعوث الواليات األممسؤولين مدنيين سودانيين 

ويي سياق آخى، كشف  التدخل.تواصل اإلسىائيليين معهم، وطلبوا من إدارة الىئيس جو بايدن 
أن مسؤولين سودانيين انزعجوا من هبوط طائىة خاصة إسىائيلية، األسبوع الماضي، يي  "أكسيوس"

، الحاكم "مجلس السياديال"، التقوا بنائب رئيس "الموساد"الخىطوم، كانت تحمل على متنها عمالء لـ
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، الجنىال عبد "السيادي"محاولة لتقويض سلطة رئيس  لقاءالرأوا يي حيث  الجنىال محمد حميدتي.
 .الفتاح البىهان

 23/6/2021 ،االخبار، بيروت
 

 يالتونسية تنفي المشاركة في مناورة بحرية تضم الجيش اإلسرائيل الدفاعوزارة  .38
ية، "عدم مشاركة عنصى من جيش البحى التونسي يي المناورة أّكدت وزارة الدياع التونس: تونس

كانت للخبى الذي  (، لحلف شمال األطلسي بالبحى األسود"، وذلك خالياً 21البحىية، )نسيم البحى 
مفاده أن "إسىائيل ستشارك و عن األسطول السادس للجيش األمىيكي  تناقلته وسائل إعالم إسىائيلية

يونيو الجاري، بمشاركة  حزيىان/ 28خمة يي البحى األسود، بداية من يي مناورات عسكىية دولية ض
 دولة من ضمنها تونس". 30

 23/6/2021 ،قدس برس
 

 ئلة تضررت منازلهم في غزة  عا 7500دوالر لا 2000 سيتم دفع :ة األونرواوكال .39
دوالر  2000ديع  األربعاء، إنه سيتمعدنان أبو حسنة،  ونىوااألقال المستشار اإلعالمي لوكالة : غزة
التي تم حصى أضىار منازلها سواء ممن دمىت  يي قطاع غزة باشىة لعدد من عائالت الالجئينم

 هممن 350عائلة،  7500تقدر بـع لها يالعائالت التي سُيد وأوضح أن .منازلهم بالكامل أو جزئياً 
 عائالتهم واألقارب.عائلة عند  7150حتى اللحظة، يي حين يتواجد  ونىوااأليي مدارس  ون متواجد

بين أبو حسنة أن السبب يعود إلصىار يباستئجار المنازل بنفسها،  الوكالةعدم تكفل أما ما يخص 
 األموال والتصىف بشأن تأمين مسكن لها بنفسها.عدد من العائالت على تلقي 

 23/6/2021 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القدسالمخاطر الوجودية على إسرائيل بعد معركة سيف  .40

 عبد هللا األشعل
أدت حملة سيف القدس إلى ظهور واقع جديد ال تىيد أن تعتىف به إسىائيل، وتتعامل مع يلسطين 
بعقلية ما قبل المعىكة، وهي طىيقة إسىائيل المألوية يي الصمود أمام المتغيىات واإلصىار على 

 وأ مما كانت عليه قبل المتغيىات.ع السابق عليها، وتطويع هذه المتغيىات وإعادة األمور إلى أسالوض
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ويضيق المقام عن تصويى التطبيقات المختلفة لهذا السلوك، ويكفي أن نشيى إلى مثالين يقط 
مثال الثاني للتدليل، وهما قمع الثورات العىبية ضد الحكام العىب وتحالفاتهم الداخلية والخارجية، وال

 اإللحاح على صفقة القىن رغم تهاوي أركانها.
ل الدعم األمىيكي إلسىائيل بشكل مطلق هو أساس وجود إسىائيل وتأمين مكاسبها يي المنطقة، ولع

يواشنطن هي التي تمد إسىائيل بالسالح والمال، وواشنطن هي التي تحمي جىائم إسىائيل وتستخدم 
 جىائم يي مجلس األمن، ولذلك تستخدم واشنطن نفوذها لد  الدولالفيتو حصىيا دياعا عن هذه ال

األعضاء يي الجمعية العامة لألمم المتحدة لتخفيف مواقفها ضد إسىائيل. يالجمعية العامة هي 
 الساحة الطبيعية لدول العالم الثالث حيث تفلت من الفيتو يي مجلس األمن.

إلجىامي يي األمم المتحدة ويي المحكمة الجنائية وواشنطن هي الحامية إلسىائيل من نقد سلوكها ا
ذكى بأن واشنطن أيدت الجدار العازل الذي أدانته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة الدولية. ون

 لألمم المتحدة، وقدمت مذكىة بهذا المعنى أمام المحكمة.
بالقدس عاصمة إلسىائيل  وواشنطن هي التي انتهكت القانون الدولي لتمكين إسىائيل، يقد اعتىيت

رات األمم المتحدة، واستخدمت الفيتو ضد مشىوع قىار يدين هذا ونقلت سفارتها إليها بالمخالفة لقىا
 دولة أعضاء بمجلس األمن يي مناسبات عديدة. 14العمل، وضد إرادة 

إلسىائيلية واشنطن هي التي أوقفت مساهمتها يي منظمة األونىوا، وهي التي اعتبىت أعمال اإلبادة ا
 ي عن النفس، وكذلك االتحاد األوروبي.من قبيل الدياع الشىع 2021يي غزة يي أيار/ مايو 

وواشنطن هي من طوع العىب لالعتىاف بإسىائيل، وأعلنت صفقة القىن من واشنطن، وهو اتفاق بين 
 تىامب وإسىائيل أسمياه خطة السالم األمىيكية.

ومع ذلك تحاول واشنطن أن تلعب دور الوسيط يي السالم يي يلسطين، وهو السالم اإلسىائيلي 
 لمقابى للشعب الفلسطيني.وسالم ا

لتي دعمت إسىائيل أثناء عملية سيف القدس، واتهمت المقاومة باإلرهاب، ووعدت وواشنطن هي ا
بتسليم أحدث المقاتالت إلسىائيل وإصالح شبكة القبة الحديدية، وهي التي تعادي المقاومة وال 

 تعتىف بالحق ييها ما دامت ضد إسىائيل.
ول الكبى ، كما أن واشنطن د كل تهديد من المقاومة أو حتى من الدإسىائيل تستقوي بواشنطن ض

تعتبى إسىائيل ركيزة أساسية لمصالحها وأمنها القومي، ولذلك يإن العالقات األمىيكية اإلسىائيلية 
وبالغة الحساسية بالنسبة لواشنطن وحتى ال تتغيى بتغيى اإلدارات  إلسىائيلبالغة األهمية بالنسبة 

ستىاتيجية التي ال تتغيى مع تغيى الىؤساء، وإن قد تم وضع هذه العالقات يي المىتبة االوالىؤساء، ي



 
 
 
 

 

 21 ص             5566 العدد:             6/24/2021 لخميسا التاريخ: 

 

                                    

كان كل رئيس ينطلق من الحد األدنى المىسوم إلى آياق جديدة، وهو ما يظهى عند المقارنة بين 
 الىؤساء وأيهم أكثى نفعا إلسىائيل.

ادالت السياسة األمىيكية يي المنطقة، يي يتىة من الفتىات بلغ طموح العىب أن سعوا إلى تغييى مع
 ويشلوا بسبب طغيان نفوذ واشنطن وعجزهم عن استخدام أدواتهم يي التأثيى على السياسة األمىيكية.
يأصبحت إسىائيل هي المدخل للحاكم العىبي إلى البيت األبيض ولم يعد ذلك سىا، وغدونا نجد 

 ة.ىب يي ما وصفت باالتفاقيات اإلبىاهيميتطبيقات له يي السودان والبحىين واإلمارات والمغ
 يي قطاع العالقات األمىيكية اإلسىائيلية، رصدنا عددا من المخاطى على هذه العالقات وأهمها: -1
الحديث علنا عن جىائم إسىائيل ضد الفلسطينيين، يي ما تضمنه الخطاب المفتوح من عدد كبيى  -أ

 الىئيس بايدن.من أعضاء الكونجىس والشخصيات العامة إلى 
 مقاطعة إسىائيل أمام الجمهور والقضاء يي الواليات المتحدة.هزيمة مناهضة حىكة  -ب
لمناقشة جدو  االنحياز  foreign Affairsتخصيص عدد كامل من مجلة الشؤون الخارجية  -ت

 األمىيكي إلسىائيل وتكاليفه.
ف االقتصادية والمالية لهذه العالقة، وقد سبق أن أجىيت دراسات بجامعة هاريارد حول التكالي -ث

يالدراسة تكشف عن أعباء هذه العالقات واقتصادياتها، وكيف أن واشنطن تتكبد أثمانا سياسية 
ومالية ومعنوية عالية مقابل دعم إسىائيل، وأخطىها مساندة الجىائم اإلسىائيلية وتحدي هيبة القانون 

 الدولي.
 ذكى بالكثيى من المؤثىات على قىارات واشنطن.شك أن يتح الموضوع مجددا ي وال -ج
لم يعد إلسىائيل هيمنة على القىار األمىيكي يي عهد بايدن يي الكثيى من المجاالت، بل إن  -2

واشنطن تعمل من وراء ستار على وقف إطالق النار بين إسىائيل والمقاومة وإعادة اإلعمار وعقد 
إسىائيل تعارض عودة واشنطن إلى الملف النووي، جل وتبادل األسى ، كما أن هدنة طويلة األ

 واالعتىاف بحماس كمسؤول عن إعادة إعمار غزة باعتبارها سلطة األمى الواقع، وغيى ذلك كثيى.
كتابات األستاذ ريتشارد يولك حول بداية ذبول األبارتيد يي إسىائيل، ويتوقع أن تنهار هذه  -3

لباحثين اإلسىائيليين ربطوا منذ سبعينات القىن الماضي بين يؤذن بنهاية إسىائيل؛ ألن االسياسة مما 
واألبارتيد، وال تستطيع اسىائيل بحكم طبيعتها ومشىوعها أن تىاجع هذا السلوك المالزم  إسىائيل

لطبيعة الصهيوني المنخىط يي المشىوع. يقد تحد  يولك المشىوع الصهيوني الذي يقوم على 
 ارتيد وتوقع بداية سقوطه.األب
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األستاذ يولك، العالم القانوني الشجاع الذي أدان صىاحة غارة إسىائيل على مطار بيىوت يي كانون و 
، كما كان يي أوقات متفىقة، مبعوث األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يي 1968األول/ ديسمبى 

 يلسطين وكتب كثيىا عن القانون الدولي وجوانب القضية.
ئيل هي أثى من آثار نجاح حملة سيف القدس، كما أن لواشنطن أن األزمة السياسية يي إسىاوال شك 

عالقة بها يي ما ظهى من دعوة واشنطن وزيى الدياع اإلسىائيلي المناوئ لنتنياهو لزيارة واشنطن 
 عقب تصىيحاتهما المتعلقة بالعالقة مع الواليات المتحدة.

ل والواليات المتحدة حول إيىان. كما ق األوسط والجدل بين إسىائيتىاجع القوة األمىيكية يي الشى  -4
أن واشنطن تىيع شعار حل الدولتين يي يلسطين، وهو ما ال تعتىف به إسىائيل لوال أن إسىائيل 

 تدرك التناقض بين مواقف واشنطن من هذه القضية.
 23/6/2021، "21موقع "عربي 

 
 انتزاع مكاسب أو جولة جديدةتل أبيب تخوض معركة التفاوض:  .41

 ق يحيى دبو 
لم تنتِه الحىب اإلسىائيلية على قطاع غزة. كانت المواجهة األخيىة مقّدمة لما سيليها، إذ ال يمكن لتل 
أبيب قبول النتيجة كما هي، بما تحويه من تهديدات لم تعد تقتصى على الساحة الغّزية يحسب، 

لغذاء مقابل ى التمّسك بُفىص الخىوج من معادلة "اخصوصًا يي ظّل إصىار يصائل المقاومة عل
د العمليات العسكىية. من اآلن وحتى بدء المواجهة المقبلة، يديى  الهدوء"، وإن كان الثمن تجدُّ
الطىيان حىبًا غيى عسكىية، يأمل كّل منهما أن َيتحّقق له ما يىيد من خاللها. لكن المهّمة صعبة، 

تتنازل وصواًل إليه، ال يبلغ الحّد الحّد األقصى الذي يمكن إلسىائيل أن ورّبما متعّذرة أيضًا؛ إذ إن 
األدنى الذي يمكن أن يقبل به الفلسطينيون. وعلى أّي حال، تكاد إسىائيل تكون محكومة بجولة قتال 
جديدة، تتطّلع إلى بلوغ أكثى من يائدة من ورائها، ليست كّلها مىتبطة بقطاع غزة، على أهمية 

ائيلية. ويي الوقت المستقطع، يعمل الكيان العبىي طاع يي سّلم األولويات األمنية اإلسى تموضع الق
على تحقيق الجهوزية االستخبارية والعسكىية الالزمة للمواجهة المقبلة، مع الىهان على أن تكون هذه 

الفلسطيني،  المّىة مغايىة لما سبقها، بما يشمل االستعداد لخوض مواجهة أقسى وأكثى إيالمًا للجانب
والسلبي يي مستوطنات إسىائيل ومدنها وصواًل إلى أقصى الشمال والجنوب، وتعزيز الدياع اإليجابي 

وإدخال "شيء من الجىأة" للتوّغل بّىيًا داخل القطاع لزوم المعىكة واألهداف المىصودة لها، يضاًل 
 عن تىميم بنك األهداف سعيًا لعدم تكىار األخطاء السابقة.
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سكىية، والذي تىايقه تأكيدات حول حتمية تلك المهّمة السعي العلني إلى تحقيق الجهوزية الععلى أن 
وتعّذر تجّنبها وأنها على رأس سّلم أولويات األمن اإلسىائيلي يي هذه المىحلة، ال يهدف يقط إلى 
و  تخويف غزة وردعها، يل يىمي إلى تعزيز موقف تل أبيب ما قبل المواجهة، يي أكثى من مست

الوسطاء"، سواًء يي القاهىة حيث تجىي عمليات التفاوض، أو يي واتجاه. يهو ُموّجه، أيضًا، إلى "
واشنطن التي تضغط يي اتجاه إيجاد "تسوية ما" تكفل هدوءًا طويل األمد، مع تباين بين الجانبين 

وء. لكن، هل األميىكي واإلسىائيلي يي شأن الثمن الذي يمكن ديعه للفلسطينيين لقاء هذا الهد
ل، بلوغ نتيجة المواجهة من دون خوضها وديع أثمانها، علمًا أنه يتعّذر باستطاعة تل أبيب، بالفع

على الجانب الفلسطيني القبول بما ُيعىض عليه من مقتىحات تستهدف انتزاع تنازالت منه 
أن ما آلت إليه  بالتفاوض؟ هنا تحديدًا يكمن واحد من أهّم مبتنيات تىجيح جولة جديدة، وال سيما

جّدًا إلسىائيل، وال يمكنها التعايش معه واالكتفاء باحتوائه يحسب، ويي ما يلي  الجولة السابقة سّيئ
 أبىز وجوهه:

د وظيفة سالح حىكَتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" من ساحة غزة وقضاياها، إلى الساحة  - تمدُّ
السلطة، التي انة، على حساب الوكيل الفلسطيني، أي الفلسطينية األوسع، تأثيىًا وتأّثىًا وحضورًا ومك

 تىاجعت مكانتها كثيىًا، األمى الذي يضّى بإسىائيل وأمنها.
توّجه يصائل المقاومة يي غزة نحو إدارة الظهى لمعادلة "الهدوء مقابل الغذاء"، وتطّلعها إلى  -

لفلسطينيين يي الضفة والقدس معادلة أشمل وأكثى امتدادًا، بما يوازن حضورها ومكانتها يي وعي ا
يضًا ما وراءهما، األمى الذي يناقض ما عملت عليه إسىائيل طوياًل، لناحية حصى تطّلعات ورّبما أ

 غزة بذاتها: تخفيف الحصار مقابل الهدوء التاّم.
د التقييم البالغ السلبية لد  الجمهور اإلسىائيلي ألداء جيشه يي المواجهة األخيىة، مع اعتقاد سائ -

منتصىة من المواجهة، ويق ما ُتظهىه استطالعات الىأي.  لد  األغلبية بأن حىكة "حماس" خىجت
وهذا التقييم ال يقتصى على الجمهور يقط، بل يشمل أيضًا الجيش اإلسىائيلي، الذي يكفي ما تسّىب 

جّدًا يي من تقييمه لفهم الموقف: خىوج الجيش من المواجهة بال نتائج ملموسة، مع أضىار كبيىة 
 ديين المتوّسط والبعيد يقط، بل على المد  القصيى أيضًا.أكثى من اتجاه، ليس على الم

كون مجىيات الحىب ونتائجها موضع اهتمام ومىاقبة وتتّبع، مع استخالص دروس وعبى، لد   -
وريا وما جهات التهديد األخى  يي الساحات القىيبة والبعيدة عن الحدود اإلسىائيلية، أي يي لبنان وس

مقاومة، وهي ساحات ال تقاَرن إمكاناتها الماّدية العسكىية وقدرتها على وراءهما من مىّكبات محور ال
 اإليذاء، بما لد  الفصائل يي غزة.
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إدراك صاحب القىار يي تل أبيب أن نتيجة المواجهة األخيىة ظّهىت عيوب الجيش اإلسىائيلي  -
م واالنتصار الساحق"، يداته، وتحديدًا يي ما يتعّلق "بالحسوثغىاته، وقصوره عن تحقيق وعوده وتهد

كما يي "المناورة البّىية" التي ظّلت تل أبيب تتوّعد أعداءها بها، وخاصة يي الساحة اللبنانية، فيما 
ظّهىت المعىكة يشاًل استخباريًا ذريعًا يي هذا المجال، وهو ما من شأنه االنسحاب على ساحات 

 ألمور معها إلى مواجهة.أخى ، إن تدحىجت ا
َتقّدم، يمكن القول إنه ما لم "تعالج" إسىائيل اعتقاد الفلسطينيين بأنهم انتصىوا يي  على خلفية ما

المواجهة األخيىة، وهم كذلك نسبيًا، وما سيبنونه على هذا االعتقاد من معادالت وتطّلعات من بينها 
ات محور الفلسطيني، ومشاركة يّعالة يي ديناميالحلول مكان السلطة وكسى حصىية "تمثيلها" للشعب 

المقاومة تأّثىًا وتأثيىًا وتعاضدًا، يستكون النتيجة سّيئة، وسّيئة جّدًا إلسىائيل. يي المقابل، ال يمكن 
للفلسطينيين، يي ظّل المعادالت الجديدة التي يىون أنها تحّققت، القبول بأّي عىوض اقتصادية كانوا 

ض عليها حاليًا يي المفاوضات، تكون ل سابقة؛ يإذا رضيت الفصائل بما ُيعىَ ليقبلوا بها يي مىاح
َكَمن أطلق النار على نفسه، وأنهى مكانته ووجوده. بناًء عليه، ُتىّكز إسىائيل، اآلن، يي مىحلة ما 
قبل المواجهة المقبلة، على مفاوضات تسعى من خاللها، وبمعّية شىكائها من "الوسطاء"، إلى إعادة 

ىائيل ومصالحها، األمنية والعسكىية والسياسية، وبطبيعة ى الفصائل داخل القطاع: كّل أهداف إسحش
الحال أسىاها ومفقودوها... مقابل هدوء طويل األمد تلتزم به غزة. باختصار، المعادلة المطىوحة هي 

واستعدادًا  إسقاط سالح غزة مقابل عطاءات اقتصادية ُيحظى على الفصائل االستفادة منها تسليحاً 
إلعادة تىميم مكانة السلطة. إزاء ذلك، ال يمكن تىجيح التوّصل إلى "تسوية  عسكىيًا، مقابل توظيفها

 ما"، خصوصًا أن أهداف الجانبين من التفاوض متعارضة جّدًا.
 24/6/2021األخبار، بيروت، 

 
 عدم تحويل أموال المساعدات لن ُيضعف "حماس" .42

 تسفي بارئيل
ارغ الصبى صيغة الخدعة التي سُتصدرها ينتظى سكان غالف غزة وعسقالن وأسدود وبئى السبع بف

الحكومة الجديدة. هل سيتم التوصل إلى خدعة كالمية تسمح من جهة بدخول أموال المساعدة إلى 
 ؟"حماس"غزة، ومن جهة ُأخى  ال تعتبىها مساعدة لـ

لتي جىت يي القاهىة، األسبوع الماضي، بين محاولة التوصل إلى حل سحىي يي المحادثات ا
بشدة على أاّل تكون « حماس»سىائيليين وبين رؤساء االستخبارات المصىية لم تنجح. تصى ممثلين إ

عالقة بمفاوضات  -مليون دوالر شهىيًا طوال سنة مساعدة من قطى 30نحو  –ألموال المساعدة 
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أن لحكومة اإلسىائيلية من جهتها قّيدت نفسها بالتعهد إعادة األسى  وجثماني الجنديْين إلى إسىائيل. ا
 يكون تحويل المال وإطالق األسى  والجثمانْين رزمة واحدة.

أثمى الحائط المسدود إنذارات وتهديدات من يحيى السنوار. يقد نصح السنوار إسىائيل باالستعداد 
حارس »مى حتى عملية واست 2018لجولة ُأخى  من القتال. نظام الديعات الذي بدأ يي سنة 

و وتعّىض بسببه النتقادات شديدة، لكن ليس لد  حكومة نفتالي بينت وّقعه بنيامين نتنياه« األسوار
حل أكثى نجاحًا. يجب التوضيح أن هذه األموال ليست موجهة إلى إعادة إعمار غزة، بل إلى تمويل 

ُولد هذا التىتيب انطالقًا من الىغبة األمور اليومية وجزء من الىواتب ومساعدة العائالت المحتاجة. 
ى تهدئة المواجهات اليومية على السياج، ويي أعقاب محادثات للتسوية جىت بين يي التوصل إل

ومن المتوقع أن يؤدي تجّدد هذه المحادثات إلى إطفاء يتيل االنفجار «. حماس«إسىائيل ومصى و
يل األموال إلى غزة بوساطة السلطة الذي بدأ يشتعل. باإلضاية إلى ذلك تعارض إسىائيل تحو 

وذلك بعكس توصية رئيس «. حماس»ها ال تستطيع منع وصولها يي النهاية إلى الفلسطينية؛ ألن
األركان، أفيف كوخايي، الذي اقتىح أن تقيم السلطة آلية رقابية لتحويل األموال مباشىة إلى 

الذي شىح للمىاسلين يي وقت سابق المواطنين. بذلك يكون كوخايي عارض الموقف السابق لغانتس 
دة غزة( هي من خالل بذل الجهد لتعزيز حلف المعتدلين بأكبى قدر ممكن، الطىيق )لمساع»أن 

وإشىاك الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، وتجنيد أكبى عدد من الدول من المحور المعتدل وقطى، 
تشاف السلطة الفلسطينية من جديد لكن اك«. والعمل من خالل السلطة بوساطة آليات رقابية

العتبارها عامل وساطة لتحويل األموال، وحتى اإلمكانية التي يجىي بحثها اآلن واالستعداد السخي 
نْقل األموال بوساطة مؤسسات األمم المتحدة، للتأكد من أنها سُتستخدم يي مشاريع إنسانية يي  -

يغّيى النتيجة. المال يي النهاية، سيصل  كل ذلك لن -« حماس»القطاع، وعدم وصولها إلى يدي 
 ، وبطىق غيى مباشىة.«حماس»إلى 

األهم من هذا أنه حتى لو كان هناك شبكة أنابيب للهواء المضغوط التي تنقل األموال مباشىة إلى 
منازل المحتاجين دون أن تمى بيد إنسان، يإن هذه األموال لن تساعد يي تحقيق طلب إسىائيل 

 نْين واألسى .استعادة الجثما
ستصى على « حماس»يش والجمهور اإلسىائيلي أن يجب أن تكون يىضية عمل الحكومة والج

أسى  يلسطينيين مقابل استعادة الجثمانْين واألسى . يي هذه الحالة، المال ضىوري،  -صفقة أسى  
خدمه لكنه ليس كافيًا. تحويل األموال من قطى أو عدم تحويله ليس سياسة، بل هو شعار تست

هار صالبتها وعضالتها، لكن هذا ال يصمد أمام الحكومة كي تميز نفسها من حكومة نتنياهو، وإظ
أو يقويها، « حماس»االختبار إذا أرادت يعاًل تحقيق الهدف المطلوب. منُع المساعدة لن ُيضعف 
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عامًا،  14ذ يعلى الىغم من العقوبات الجهنمية إاّل إن الحىكة ال تزال تديى حياة مليوني شخص من
لعنوان الوحيد للتوصل إلى الهدوء أو إشعال الحدود يي ونجحت يي أربع حىوب مع إسىائيل، وهي ا

 تحويل-الجنوب. إن الطىق االلتفافية التي تحاول إسىائيل شقها من أجل إمساك العصا من طىييها 
، هو «حماس»لب أو عدم تحويلها، إطالق األسى  دون االستجابة إلى مطا« حماس»األموال إلى 

ستصل يي النهاية إلى مواجهة عنيفة، يمكن أن تكلف الحكومة  بمثابة ذر الىماد يي العيون، وقىيباً 
 المولودة حديثًا حياتها.

 «هآرتس»
 24/6/2021، األيام، رام هللا
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