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 اليوميات الفلسطينية
 2021 مايو /أيار

 1/5/2021 ،السبت

  مثل خابات "يردينة إن قرار القيادة تأجيل االنت أبونبيل السلطة الفلسطينية قال الناطق باسم رئاسة
 وأضاف أبو ردينة، في حديث إلذاعة صوت على الثوابت الوطنية، وعلى رأسها القدس". حفاظا  

 يتمثل في ،بعد قرار تأجيل االنتخابات واضحا   س حّدد طريقا  ن الرئيس محمود عباأفلسطين، 
وبّين أن األسابيع حوار مع الفصائل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعزيز منظمة التحرير، 

ليه علسير ل ،على الصعد كافة، لبلورة موقف وطني وفصائليا   فتحاويا   داخليا   القادمة ستشهد حراكا  
 1في المرحلة القادمة.

 2/5/2021 ،حداأل

  مستوطنين إسرائيليين بجروح؛ اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء إطالق نار من  ثالثةأصيب
سيارة عابرة عند حاجز زعترة العسكري )جنوبي نابلس(، في حين أغلقت سلطات االحتالل 

 2عن المنفذين. اإلسرائيلي جميع الطرق، وباشرت عملية تمشيط واسعة بحثا  
 استشهاد سيدة متأثرة بجروح حرجة، أصيبت بها برصاص جيش  حة الفلسطينيةأعلنت وزارة الص

يدة أن "الساإلسرائيلي )مكان( وزعمت هيئة البث  .اإلسرائيلي، جنوبي مدينة بيت لحماالحتالل 
 3الفلسطينية حاولت طعن جندي بسكين، فأطلق الجيش النار عليها".

  ة منشأ 27و منزال   31حتالل اإلسرائيلي هدم إن االالمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان قال
وحدة استيطانية جديدة خالل  4,982، في حين صادق على بناء 2021سنة فلسطينية منذ بداية 

 ا  كانتها 86 ، خالل الفترة ذاتها،أن فريقه وثقّ  ،في بيان صحفي ،ن المرصدوبيّ  ها.نفسالمدة 
دس، القي شرقطاني، نفذتها القوات اإلسرائيلية في بالهدم والتدمير، وتكريس الوجود االستي متعلقا  

 4انتهاكا . 31بواقع  2021 مارسآذار/ أوسعها كان خالل شهر 
 اكسون ية جيل جمريكدعت الحاخامة األ Jill Jackson ،يهود  ،في مقال لها بصحيفة هآرتس

ليهود المتطرفون "اإلرهاب اليهودي"، الذي يمارسه ابـ وصفتهالواليات المتحدة إلى وقف تمويل ما 
 "إسرائيل"الفلسطينيين، بدعم من شبكة معقدة من مصادر التمويل في كل من  اليمينيون ضدّ 

 5أن ذلك "واجب أخالقي". ورأتا، أمريكو 
 3/5/2021 ،اإلثنين

 بهدف بلورة مواقف من أجل االتفاق  ،عن تشكيل مجلس تنسيقي أعلنت قوائم انتخابية فلسطينية
وعقدت القوائم  .30/4/2021في العملية االنتخابية التي جرى تعطيلها على خطوات الستئناف 
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بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلنت فيه عن تشكيل مجلس  مشتركا   صحفيا   مؤتمرا  
 6قائمة انتخابية، بهدف الضغط الستكمال العملية االنتخابية. 22 تنسيقي، يضمّ 

 لقوا حزما  من البالونات، التي كانت تحمل عبوات صوتيةقالت مصادر متطابقة إن شبانا  أط 
جرى إطالق حزم أخرى و ، غزة شديدة االنفجار، من شرق محافظتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع

، وسط حركة نشطة سمع دوي انفجارات كبيرة وقدمن مناطق شرق مدينة غزة، وشمال القطاع، 
 7فوق مواقع عسكرية. خصوصا  آلليات االحتالل، 

 ي نفتال مستعد ألن يتنازل لصالح زعيم يمينا"رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه  الق
 ."لطةم السبزما حتى يبقى اليمين ممسكا   ،في تناوب لمدة عام ،أوال  للوزراء  بأن يكون رئيسا   بينيت

ن إ ،سة كتلتهوقال في مستهل جل، لكن بينيت سرعان ما نفى وجود صفقة مع نتنياهو قيد اإلعداد
ت بل طلب"وأوضح أنه لم يطلب من نتنياهو منصب رئاسة الحكومة  ."غير مفهوم"اقتراح نتنياهو 

 8."ال يستطيع القيام بذلك ،لألسف ،منه تشكيل ائتالف حكومي، وهو
  سع "إن الجيش سيزيد من قواته ويو  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس قال

اده في جميع أنحاء الضفة الغربية، في إطار استعد ،األسابيع المقبلة فيلياتية نشاطاته العم
 9الحتمالية حدوث تصعيد".

 منع دخول المستوطنين اليهود إلى المسجد األقصى بمدينة القدس قررت السلطات اإلسرائيلية 
 ية أعلنتوكانت جماعات استيطان ، وحتى إشعار آخر.4/5/2021 من الثالثاء بتداء  المحتلة، ا

، بمناسبة ما 10/5/2021رمضان، الموافق  28عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد األقصى في 
 10العبري. "يوم القدس"يسمى 

  في تقريرها الشهري عن انتهاكات االحتاللالفلسطينية، والشؤون الدينية  األوقافقالت وزارة 
 األقصىالمسجد على  اعتدىالل االحت إن، 2021 مارس /آذارالمقدسات خالل  على اإلسرائيلي
 11وقتا . 44 اإلبراهيمي سجدفي الم األذانمرة، ومنع رفع  02أكثر من 

 ات إن اإلعالميين الفلسطينيين تعرضوا النتهاك غزةقطاع في  الفلسطينية قالت وزارة اإلعالم
 .2021-2020خالل  ا  انتهاك 778واعتداءات متواصلة من قبل سلطات االحتالل، وصلت إلى 

الل خ، فيما واصل جرائمه 2020 سنةخالل  انتهاكا   561وأشارت الوزارة إلى أن االحتالل ارتكب 
تالل إلى أن االح النظر ولفتت الوزارة .ا  انتهاك 217 نيسان/ أبريل، والتي بلغت حتى 2021سنة 

 12.عالميا  إ صحفيا  و  29يعتقل في سجونه حتى اللحظة 

  إسرائيل"استئناف بالده المفاوضات غير المباشرة مع قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن"، 
ر ية واستضافة أممية، يعكس رغبة لبنان في تحقيق نتائج تسهم في حفظ االستقراأمريكبرعاية 

 13بالمنطقة الجنوبية.
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 4/5/2021 ،الثالثاء

  صادقت اللجنة المنظمة للكنيست اإلسرائيلي على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية
صادقت اللجنة المنظمة على دفع  ذلكك " )البؤر االستيطانية العشوائية(.الصغيرةستوطنات الم

 Supreme Court ofاإلسرائيلية  العلياسريع لمشروع قانون يتيح االلتفاف على قرارات المحكمة 

Israel.  ويقّيد القانون سلطة المحكمة العليا فيما يخص االعتراض على قوانين الكنيست أو
 14تناقضها مع قوانين أساس. نها غير دستورية في ظلّ إعال

  باسم  في رسالة له، نشرها الناطق اإلعالمي ،القائد العام لكتائب القسام محمد الضيفقال
لالحتالل  "يوجه قائد األركان تحذيرا  واضحا  وأخيرا  : Telegram رامجيعلى تل ،أبو عبيدة الكتائب

ف فإننا لن نق ،على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان
دس ا الضيف "أهالي حي الشيخ جراح في القوحيّ  وسيدفع العدو الثمن غاليا ". ،مكتوفي األيدي

 15المحتلة على صمودهم، وأكد بأن قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب".

 سلطات االحتالل باالتفاق مععن تخطيطها  المزعوم اليهودية المتطرفة كشفت منظمات الهيكل 
عة أنصارها للمشاركة الواس ، داعية10/5/2021، الموافق رمضان 28في  ام المسجد األقصىالقتح

 16في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد.
 5/5/2021 ،األربعاء

 دينة أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن معركة القدس مفتوحة، وأن الم
ي ما أن المستوطنين يهددون باقتحام المسجد األقصى فية ال سيّ تتعرض لتهديدات حقيقية وجدّ 

إصرار و وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، قال هنية: "أخذنا قرارانا بكل قوة  رمضان. 28
ان، من رمض 28بأن شعبنا لن يسمح للصهاينة بالعربدة في القدس أو أن يقتحموا األقصى في 

 ، ونحنوقال هنية: "على األمة أال تخذل القدس والمقدسيين فكلنا فداء للقدس وللمسجد المبارك".
 17سنمضي في طريق المقاومة والعودة والتحرير".

 ا مر بهإن المرحلة الحالية التي ت رئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينةقال الناطق الرسمي باسم ال
يحية، مشروعنا الوطني وتاريخنا ومقدساتنا اإلسالمية والمس" القضية الفلسطينية هي األخطر على

للقدس وصمود  الصفوف، واالصطفاف في خندق وطني واحد دعما   األمر الذي يتطلب رّص 
"اآلن جاءت معركة المعارك، معركة القدس ومقدساتها اإلسالمية  قائال : وأضاف ."أهلها

  18."جهة طويلة وصعبة والنصر فيها ليس مستحيال  والمسيحية وعروبتها وإرثها وتاريخها، وهذه موا

  أصيب  2/5/2021في  ن منفذ عملية حاجز زعترةأالعبرية  للتلفزيون اإلسرائيلي 12القناة كشفت
 بخطّ  "إسرائيل"رام هللا أبلغ الفلسطينية في مشيرة إلى أن األمن في السلطة  ،بجراح خالل العملية
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العبرية عن تفاصيل ما أسمته "التعاون بين أجهزة أمن  12سيره ومكان المركبة. ونقلت القناة 
 19السلطة وجيش االحتالل" للوصول إلى سيارة منفذي عملية حاجز زعترة في نابلس.

 في  ،ريفلين. وقال يائير البيد إلىمهمة تشكيل الحكومة رؤوفين ريفلين الرئيس اإلسرائيلي سند أ
عضو كنيست  56لحصوله على توصية من  همة نظرا  نه قرر تكليف البيد بهذه المإ ،عالن متلفزإ 

 20.الحكومةوعلى تعهد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس بالتعاون في المساعي لتشكيل 
  درون  مسّيرةكشفت هيئة الصناعات الجوية اإلسرائيلية عن إنتاجها طائرة( droneانتحارية )  ذات

وقالت  ."ئرات المسيرة والحرب الحديثةثورة في عالم الطا"حجم صغير ودقة عالية، عّدتها 
ز ن طرا، في بيان لها، إن الدرون الجديدة نسخة مطورة من الطائرة المسّيرة م"الصناعات الجوية"

 21ان وأرمينيا.، التي ُجّربت بنجاح في المعارك األخيرة التي دارت بين أذربيجHarop هاروب
 االنتحار، إذا لم تتجاوب الحكومة مع ب ود المعاقين في الجيش اإلسرائيليهدد عشرات الجن

مصادر في الجيش كشفت و  وترفع مخصصات التأمين المعيشي لهم. ،بإعاقتهموتعترف  ،مطالبهم
 22اإلسرائيلي أن خمسة جنود حاولوا االنتحار خالل األسبوع الماضي، بسبب الضوائق النفسية.

  ةيواألمن االستراتيجيةللدراسات  قدسمعهد النشر The Jerusalem Institute for Strategy and 

Security (JISS)في ، القدس ، معطيات بمناسبة "يوم القدس" اإلسرائيلي في ذكرى احتالل شرقي
. 2020ألف نسمة في نهاية  952. وحسب هذه المعطيات، يبلغ عدد سكان القدس 10/5/2021

نسمة، بينهم  919,400 بلغ 2018 سنةوأشارت معطيات سابقة نشرها المعهد أن عدد السكان في 
 23فلسطيني. 349,600ويهودي  569,900

 جميع أدوات التعاون مع إسرائيل متوفرة، وتوجد "ناصر بوريطة إن  قال وزير الخارجية المغربي
 جاء ذلك في كلمة لبوريطة ."، الزيارات رفيعة المستوى جدا   اإلرادة السياسية، وآمل أن نتبادل قريبا  

 American Israel Publicاإلسرائيلية )أيباك(  -الشؤون العامة األمريكية ة في مقابلة مع قناة لجن

Affairs Committee (AIPAC) بموقع يوتيوب YouTube.  :نحن مخلصون "وأضاف بوريطة
 في التزاماتنا، ألننا اتخذنا القرار )التطبيع مع إسرائيل( عن قناعة، وسوف نذهب إلى أقصى حدّ 

 24."الثنائيممكن في تطوير التعاون 
 كة من حر  المعتقلين الفلسطينيين جدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي دعوته السعودية لإلفراج عن

 25حماس في المملكة، مقابل إطالق سراح طيارين وعدد من الضباط السعوديين األسرى لدى جماعته.

  أكسيوسكشف موقع Axios جاريد كوشنر أن  األمريكيJared Kushnerستشار الرئيس ، م
، يعمل على تأسيس منظمة لتطبيع العالقات العربية دونالد ترامب وصهره األسبق األمريكي

ن م "ئيلإسرا"اإلسرائيلية تسمى "معهد اتفاقات إبراهيم للسالم" نسبة السم اتفاقيات التطبيع بين 
تعميق  ، والبحرين، والسودان والمغرب من جهة أخرى، وذلك "للعمل علىاإلماراتجهة، و 

 26اتفاقيات التطبيع التي ساعد في إبرامها بين إسرائيل والدول العربية" بحسب الموقع.
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  ية جالينا بورترمريكالمتحدثة باسم وزارة الخارجية األقالت Jalina Porter ّا على ه، في معرض رد
ي ف ،اسؤال يخص اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على األراضي الزراعية الفلسطينية وحرقه

اصل "نشعر بالقلق العميق إزاء التقارير، وإننا سنو : يةمريكالصحفي من الخارجية األ مؤتمرها
ها التأكيد على أنه من األهمية بمكان أن تمتنع إسرائيل عن أي خطوات أحادية الجانب من شأن

 27عن السالم". ا  أن تؤدي بالتأكيد إلى تفاقم التوترات أو تنقلنا بعيد
 6/5/2021 ،الخميس

 فضهم دين ر رّدهم للمحكمة الُعليا اإلسرائيلية، مؤكّ  الشيخ جّراح في القدس المحتلة قّدم أهالي حي
أن رّد  48وذكرت مصادر لموقع عرب  ألّي صفقة مع المستوطنين، بشأن إخالء منازلهم.

ع من .ا  األهالي ُسلِّم إلى المحكمة كتابي قِّبل  وبحسب التفاصيل المتوّفرة، فإن الرفض القاطِّ
 ألن االتفاق الذي عرضه مستوطنون، ينّص على اعتراف األهالي بملكية ا  األهالي، جاء أساس

 28المستوطنين لألرض، واعتبار األهالي "مستأجرين محمّيين".

 رة ، عن قناعته بقد"الشرق األوسط"في حديث لـ ،أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
أن  المالكي أكدو . ات القائمة حول تأجيل االنتخابات التشريعيةالفلسطينيين على تجاوز الخالف

لنظر ا كيالمال ولفت ،باحتكار واشنطن رعاية العملية السياسية القيادة الفلسطينية لن تقبل مجددا  
 ،ليةإلى أهمية الجهود الجارية بما في ذلك من جانب موسكو، لتنشيط دور اللجنة الرباعية الدو 

 29التسوية.لقرارات مجلس األمن باإلشراف على عملية  ف وفقا  بصفتها الطرف المكل

  نفيذ عاما ( قرب رام هللا، متهمة إياه بت 47منتصر شلبي ) فلسطينيالاعتقال  "إسرائيل"أعلنت
ة ذكر تقرير لقناو  عسكري.زعترة القرب حاجز  2/5/2021األحد عملية إطالق النار التي وقعت 

داث ، من سكان ترمسعيا، نفذ عمليته على إثر األحشلبي، أن يةالعبر  للتلفزيون اإلسرائيلي 12
أنه اشترى البندقية من ماله وكّلفته عدة آالف من الشواكل، ، و التي شهدتها مدينة القدس

 30.يةمريكأنه يتمّتع بوضع اقتصادي ممتاز، ويحمل الجنسية األ خصوصا  
  بمنأى عما يحصل في أي بقعة من أن المقاومة ليست أبو حمزةأكد الناطق باسم سرايا القدس 

ا زالت تتابع لحظة بلحظة ما يحصل في القدس واستمرار االعتداءات موأنها  ،أرض فلسطين
 31ومقاومته لن يسمحوا باستمرار العدوان. الفلسطيني شعبالعلى المرابطين، وأن 

  في حي  قطاع غزة إنها سترد على االنتهاكات اإلسرائيليةفي قالت كتائب أبو علي مصطفى
تبر ال تخ : "للعدو )إسرائيل( نقوللها وقالت الكتائب، في بيان الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

 32صبر مقاتلينا والمقاومة لك بالمرصاد".
  اإلسرائيلية العبريةالعامة ذاعة إلفي حديث ل ،أحمد الطيبيعضو الكنيست اإلسرائيلي رفض، 

تالل هو أصل كل شر، أريد أن أنقذ أرواح البشر، ولذلك االح"إن  :قائال   ،إدانة عملية زعترة
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قال ، وبشأن الوضع السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة ."أسعى من أجل السالم وإنهاء االحتالل
 33الطيبي إن القائمة لن تدعم تشكيل حكومة يكون فيها نفتالي بينيت، وجدعون ساعر.

  ّم تصديق عدفيها  يطلبون مذكرة للمحكمة الدولية ب إسرائيليا   أكاديميا   وباحثا   عالما   180ه توج
عين جرائم الحرب المنسوبة لها، ومن بين الموقطات اإلسرائيلية بكل ما يتعلق بالتحقيق بالسل

وحسب  العلمية. لمساهماتهم تقديرا   "جائزة إسرائيل"مثقفون يهود حائزون على الجائزة المرموقة 
رتهم الموجهة للمدعية العامة في المحكمة الدولية قد اقترح هؤالء في مذكف هآرتسصحيفة 

م ع أدلة على جرائمساعدة منظمات حقوقية إسرائيلية من أجل جمالمدعية العامة فاتو بنسودة 
 34حرب إسرائيلية.

  دما  فيقعلى تعليق قرارها المضي  "إسرائيل"وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا،  وألمانياحّضت فرنسا 
ئيل نحّض حكومة إسرا"في بيان مشترك:  ،وقالت الدول ة في الضفة الغربية.ات جديدمستعمر بناء 

ة وحدة استيطانية في )هار حوما إي( بالضف 540على العدول عن قرارها المضي قدما  في بناء 
 35."الغربية المحتلة، ووقف سياسة التوسع االستيطاني في أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة

 7/5/2021 ،الجمعة

 الهدوء إلى باحات المسجد األقصى وتراجع قوات االحتالل إلى  ةاد مراسل الجزيرة بعودأف
ر مما أسف ،خارجها، بعد اقتحامها وحصار آالف المصلين فيها ومحاولة إفراغ المصليات بالعنف

جراء  ،من عناصر شرطة االحتالل 6 ُأصيب في المقابل، جرحى بين المصلين. 205عن سقوط 
 36فلسطينيين الحجارة والزجاجات الفارغة عليهم.رمي الشبان ال

  تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام أجهزة أمن السلطة
 ورفضا   مع أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تضامنا  الفلسطينية بقمع مسيرة وسط مدينة الخليل 

 37جد األقصى.القتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي باحات المس

  خالل لقاء مع قناة األقصى ،إسماعيل هنية حماسقال رئيس المكتب السياسي لحركة 
صى ، إن قرار الحركة واضح بأنها لن تسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام المسجد األقالفضائية

وحذر هنية رئيس  .الفلسطيني شعبالرمضان، ولن تسمح بعربدة االحتالل على أبناء  28 في
ا، صر فيه: "ال تلعب بالنار، وهذه معركة ال يمكن أن تنتاالحتالل بنيامين نتنياهو قائال  حكومة 

 38."وعلى صخرة المسجد األقصى سوف يتحطم هذا الكبرياء والجبروت اإلسرائيلي

 وأصيب ثالث برصاص قوات االحتالل، بالقرب من معسكر سالم غرب  فلسطينيان استشهد شابان
وا ، حاولCarlo كارلوالثة شبان مسلحين ببنادق من نوع م عبرية: إن ثوقالت وسائل إعال جنين.

 39أن ما جرى حدث لم يشهد مثله منذ سنوات. شددة علىمعسكر في وضح النهار، مالاقتحام 
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  ّالمصلين في  على اعتداءاته ضدّ  هددت حركة الجهاد اإلسالمي االحتالل اإلسرائيلي بالرد
 ر عن أمينها العام زياد النخالة: "ما يجري في القدس الجاء في بيان صادو  المسجد األقصى.

 40يمكن السكوت عليه، وعلى العدو أن يتوقع ردنا في أي لحظة".
 ح أن ترحيل أهالي حي الشيخ جرا ،أيمن الصفدي األردني أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين

 .ورا  وبفاعلية لمنعهافي القدس المحتلة من بيوتهم جريمة يجب أن يتحرك المجتمع الدولي ف
ن و ن بالرحيل هم المالكين المهددين "الفلسطينيأالصفدي في تغريدات على تويتر  وأضاف
 41كما تثبت وثائق رسمية سلمها األردن لألشقاء في دولة فلسطين". ،ن لبيوتهمو الشرعي

  نيت، مع رئيسي حزبي يمينا نفتالي ب بيديائير ال (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب التقى رئيس
ل المحادثات حول تشكي"ن أدعون ساعر، وأصدروا بيانا  أكدوا فيه ج )أمل جديد( تكفاه حدشاو 

 42."حكومة تتقدم بروح طيبة

  لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  العاماألمين قالAntónio Guterres  ي هإن القضية الفلسطينية
قاء في ل ،غوتيريش وأفاد ها.جل حلّ للتعاون اإلقليمي من أ قضية مركزية بالنسبة إليه، داعيا  

 ه يعدّ بأن ،نيويوركفي متواصل مع ممثلي الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
يل تأجن ، مشددا  على أينبغي تعزيزه" "مسألة كون القدس عاصمة للبلدين )فلسطين وإسرائيل( أمرا  

صل ي القدس، في هذه المرحلة عرقل التو االنتخابات الفلسطينية، بعد رفض االحتالل إجراءها ف
 43الدولتين. إلى حلّ 

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين دعتThe United Nations High 

Commissioner for Refugees "جميع عمليات اإلجالء، بما في ذلك  ألن توقف فورا   "إسرائيل
وفي مؤتمر صحفي من جنيف،  القدس.قي شر عمليات إجالء العائالت في حي الشيخ جراح في 

تنفيذها، ستنتهك  مفوضية، إن أوامر عمليات اإلجالء، إذا صدرت وتمّ القال المتحدث باسم 
 44بموجب القانون الدولي. "إسرائيل"التزامات 

  "أن إدارة منصة تويتر للتواصل االجتماعي أغلقت  فلسطينيالكشف مركز "صدى سوشال
 45ت أو تعاطفت مع سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس.عشرات الحسابات التي نشر 

 8/5/2021 ،السبت

  تحذيرها لالحتالل اإلسرائيلي، في حال عدم وقف عدوانها على القدس  كتائب القسامجددت
رابطين "نحيي صمود أهلنا الم له:في بيان  ،عبيدة أبو الكتاب الناطق باسموقال  والمسجد األقصى.

 46نقول لهم بأن قائد أركان القسام محمد الضيف، وعدكم ولن يخلف وعده".في القدس واألقصى، و 
 ووحدة للكل الفلسطيني، وساحة صدام مع  إجماعأن القدس عنصر  ة لحركة فتحأكدت اللجنة المركزي

في الحركة، وشددت  االحتالل وكل رموزه، والمواجهة مع االحتالل تحتم تجنب كل التباينات الثانوية.
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لى ضرورة استمرار الهبة الجماهيرية وحالة التصدي في مواجهة قوات االحتالل بيان لها، ع
 47والمستوطنين وتنظيماتهم اإلرهابية الذين يعملون بإسناد من الحكومة اإلسرائيلية الفاشية اليمينية.

  ول ، من الوص1948عن قراره منع حافالت ُتقل المئات من فلسطينيي  اإلسرائيليتراجع االحتالل
القاة أهالي القدس بقوافل من المركبات لمبعد أن خرج  المسجد األقصى، إلحياء ليلة القدر.إلى 

 48على األقدام، لنقلهم لمدينة القدس. أهالي الداخل الذاهبين مشيا  
  ووصف الرئيس بأنها دولة "إرهابية وحشية". "إسرائيل"وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

رم والح، ماعبشكل االعتداءات اإلسرائيلية في شرقي القدس  ،أنقرة فيفي خطاب ألقاه ، التركي
بأّنها هجوم على "كّل المسلمين"، مشّددا  على أّن "حماية شرف القدس  ،صاخ بشكل القدسي

 49واجب على كّل مسلم".

 9/5/2021 ،األحد

  ل حرم من رمضان داخ 27 صالة التراويح والتهجد في ليلة الـفلسطيني ألف مصل  90أدى نحو
 50.األقصىالمسجد 

  م إسماعيل هنية إلى التحّرك العاجل التخاذ موقف حاز رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دعا
 العملضدَّ العدوان واإلجرام الذي تعّرضت وتتعّرض له مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى، و 

 ه عن، لمنع االحتالل وصدّ بلوماسية عربيا  وإسالميا  ودوليا  يعلى حشد المواقف السياسية والد
لة االستمرار في عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في مدينة القدس المحت

ول دفي رسالة بعث بها إلى قادة وزعماء هنية،  أكدو  وفي القلب منها المسجد األقصى المبارك.
 51ط الحمراء.أنَّ تصعيد االحتالل وعدوانه تجاوز كّل الخطو  ،عربية وإسالمية

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن االحتالل اإلسرائيلي يلعب
عركة ن المعركة القادمة هي مإ، فضائيةالاألقصى قناة في مداخلة عبر  ،العاروري  وقال بالنار.

 دايةبى القدس إلى أن االعتداء عل ا  القدس والمقدسات، وكل أمتنا ستشارك في هذه المعركة، مشير 
 52ر كل اإلمكانات فداء للقدس.، ويجب أن تسخّ معركة سيخسر فيها االحتالل حتما  

  ّعلى  أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق بحر قطاع غزة بشكل كامل؛ بدعوى الرد
قال و  استمرار إطالق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه البلدات والمستعمرات في غالف القطاع.

 53.ي غّزة أطلقت صواريخ تجاه عسقالنإن المقاومة الفلسطينية فحتالل اال
 ي حعن تأجيل جلستها، حول قضية طرد عائالت فلسطينية من  اإلسرائيليةالعليا المحكمة  أعلنت

 يرا  منازلهم، في القدس المحتّلة، بعد أن تلّقت المحكمة "تقد منالشيخ جراح لصالح مستوطنين 
قت ر أجهزة األمن اإلسرائيلية، ُيشير إلى أن النظر في القضية في الو " يشمل وجهة نظا  سريّ 

 54الجاري، قد يؤدي إلى تصعيد ميداني إضافي في المدينة.
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 الجدول الزمني لما يسمى "يوم القدس" وهو ذكرى لها ، في بياننشرت الشرطة اإلسرائيلية ،
سرائيلي "مسيرة األعالم" ، والذي ينظم فيه اليمين اإل1967 سنةاحتالل المدينة، في حرب 

  55.االستفزازية

 إلى تغيير  ،خالل مداوالت مع المستوى السياسي ،دعا مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي
دد ، أو تقليص ع10/5/2021 اإلثنين يومموعد "مسيرة األعالم"، التي ينظمها اليمين المتطرف 

ع مر في مناطق يكون االحتكاك فيها مالمشاركين فيها وتغيير مسارها على األقل، وبحيث ال ت
 لمسجدل. كما حذر المسؤولون األمنيون من عواقب اقتحامات المتطرفين اليهود الفلسطينيين كبيرا  

 األقصى، التي من شأنها تصعيد األوضاع ليس في القدس فقط، وإنما في الضفة الغربية وقطاع
 ليللتلفزيون اإلسرائي 12ادت القناة وأف غزة، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة هآرتس.

س بأنه تقرر خالل هذه المداوالت، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن تدر العبرية 
ات تقييملالشرطة عدة إمكانيات، من إجراء المسيرة كالمعتاد أو تقليصها وربما إلغائها وذلك وفقا 

 يمات كهذه للوضع كل بضع ساعات، "األمرلوضع. وأضافت القناة أن الشرطة تعتزم إجراء تقيا
 56الذي سيبقي إمكانية إلغاء هذه المسيرة".

  ةالفلسطيني السلطة خالل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس ،الثاني هللا عبدالملك األردني دان 
ى عل مشددا  ، محمود عباس، االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية التصعيدية في المسجد األقصى

هذه االنتهاكات واالستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون وتتناقض مع ضرورة وقف 
 57القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

 لدول أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة ا نة العامة لجامعة الدول العربيةأعلنت األما
 ،نعلى طلب دولة فلسطي، بناء 11/5/2021 لى مستوى وزراء الخارجية العرب، الثالثاءالعربية ع

 58محتلة.لبحث الجرائم والهجمات اإلسرائيلية في مدينة القدس ال وذلك ،أيده عدد من الدول العربية

   جنب   إلىتجمع آالف المتظاهرين من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية واإلسالمية جنبا
 ي عددفة في لندن وفي الميادين العامة مع المتضامنين البريطانيين أمام مقر الحكومة البريطاني

ى األقص  المسجدالمتواصلة ضدّ  اإلسرائيليةعلى االعتداءات  احتجاجا  ، من المدن البريطانية
 59وحي الشيخ جراح وغيرها من األراضي الفلسطينية المختلة.

  ءاتضبط النفس وتجنب اإلجرا"إلى  "إسرائيل" اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسطدعت 
في، جميع دعت اللجنة، في بيان صحو  ."التي من شأنها تصعيد الموقف في مدينة القدس

 60."التمسك بالوضع الراهن في األماكن المقدسة واحترامه"األطراف إلى 

 في د، جدّ  مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان، أن له في بيان ،أكد البيت األبيض
قلق الواليات المتحدة العميق بشأن الطرد ، مئير بن شباتئيلي نظيره اإلسرا اتصال هاتفي مع

اتفق االثنان على ": جاء في البيانو جراح. المحتمل ألسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ 
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غير مقبولة أن الهجمات الصاروخية والبالونات الحارقة )التي تطلق( من غزة على إسرائيل 
 61."وينبغي التنديد بها

  نب ج إلى آالف المتظاهرين من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية واإلسالمية جنبا  تجمع
 ي عددفمع المتضامنين البريطانيين أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن وفي الميادين العامة 

ى قصألا  المسجدالمتواصلة ضدّ  ةاإلسرائيليعلى االعتداءات  احتجاجا  ، من المدن البريطانية
  62تلة.حالفلسطينية الم األراضيوحي الشيخ جراح وغيرها من 

  ي، ، الشعب الفلسطينفي قطاع غزة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصاردعت
هل أل، إسنادا  وانتصارا  10/5/2021 ثنيناإلللنفير العام، والتظاهر في كافة أماكن تواجده، 

س تعظيم االشتباك في كافة المحاور ونقاط التماإلى ودعت  اصل.القدس، وفق برنامج وطني متو 
نقطة اشتباك مع االحتالل، وذلك تأكيدا  على وحدة  51والتي تصل إلى  ،الغربيةفي الضفة 

 63المعركة والشعب في مواجهة العدوان.

 10/5/2021 ،اإلثنين

  ّالساعة ؛ القدس لة فيإلى األراضي الفلسطينية المحتهت كتائب القسام ضربة  صاروخية  وج
 يلاأهوتنكيله ب ،المسجد األقصىعلى و ، ردا  على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسةالسادسة، 

ن أعلى العدو  ،"هذه رسالة :في تغريدة له ،أبو عبيدةالناطق باسم القسام وقال  الشيخ جراح.
عدة  ة، قبلعبيد يبأل لتهديد سابق تنفيذا  يأتي ذلك  يفهمها جيدا ، وإن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا".

عة : إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح االحتالل مهلة  حتى السافيهقال  ،ساعات
لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد األقصى المبارك وحي  ]االثنين[ السادسة من مساء اليوم

 64ذر".خيرة، وإال فقد أعذر من أنالشيخ جراح، واإلفراج عن كافة المعتقلين خالل هبة القدس األ

   ية ثنين عربة عسكر يظهر ما قالت إنها لحظة استهدافها اال مصورا   نشرت سرايا القدس تسجيال
لتي وأضافت سرايا القدس أن العربة العسكرية ا إسرائيلية شرق بيت حانون على حدود قطاع غزة.

 65علومات في فرقة غزة.برئاسة مسؤول وحدة الم عسكريا   استهدفتها كانت تقل وفدا  
  ردا  " ،من أفراد حركة حماس، في غارة شمالي قطاع غزة ثالثةأعلن الجيش اإلسرائيلي اغتيال 

وكان  في حسابه على تويتر. ،الجيش ، بحسب ما أعلنعلى إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل"
يز قوات فرقة غزة أنه تقرر تعز  ،10/5/2021ثنين ، في وقت سابق اإلأعلن قد الجيش اإلسرائيلي

بقوات إضافية، وذلك في ضوء تزايد محاوالت إطالق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع، 
وصفها بأنها "األكبر في تاريخ  إرجاء مناورات كان تمّ  الجيش أعلنو وفقا  لوكالة األنباء األلمانية. 

رئيس أن  ة يديعوت أحرونوتصحيفوذكر موقع  .بيوم واحد انطالقها إسرائيل"، وذلك بعد إعالن
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التوترات  قرر إرجاء المناورات في ظلّ  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األ
 66المتصاعدة في شرقي القدس وقطاع غزة.

  ،شددا  مهدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ هجوم واسع النطاق في قطاع غزة 
ستمر يإلى أن "التصعيد قد  سيرد بقوة كبيرة" على قطاع غزة، مشيرا  على أن الجيش اإلسرائيلي "

وقال نتنياهو: "نحن في مواجهة تمتد على عدة جبهات: في القدس وغزة ومناطق  بعض الوقت".
تي أخرى في البالد. المنظمات اإلرهابية في غزة تجاوزت الخط األحمر وهاجمتنا بالصواريخ ال

 67سقطت على مداخل القدس".
 إن  ل عدم الكشف عن اسمه لـ"األيام"،ة، فّض يمسؤول كبير في إحدى فصائل المقاومة الرئيسل قا

الجانب المصري بدأ اتصاالته بتقديم مقترح إلعادة الهدوء على حدود القطاع يقضي بوقف 
الغارات والقصف المتبادل، وهذا ما رفضته المقاومة واشترطت إضافة وقف شامل لالعتداءات 

 68ة على القدس والشيخ جراح والمسجد األقصى.اإلسرائيلي

  اجتمع مجلس األمن الدولي بشكل عاجل لبحث المواجهات في القدس، لكن أعضاءه لم يتفقوا
ة الواليات المتحدة أن من "غير المناسب" توجيه رسالة عام رأتعلى إصدار إعالن مشترك، إذ 

 69بلوماسيين.يفي هذه المرحلة، وفق د
  جد قررت منع المستوطنين من اقتحام المسري أن سلطات االحتالل خباري العبواال اإلذكر موقع

نه موضحا  أ ،القدس المحتلة، خالل مسيرة األعالم التي سينظمها المستوطنون في مدينة األقصى
 70تغيير مسار المسيرة؛ لتمر فقط في منطقة باب العامود والبلدة القديمة.قد تقرر 

 رجها ة في مدينة القدس المحتلة جموع المصلين من أهل المدينة وخادعت دائرة األوقاف اإلسالمي
ه وجّ و  القتحام المستوطنين للمسجد. والرباط في المسجد األقصى المبارك، تحسبا   التواجدإلى 

دعوة من جهته، عضو هيئة الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية،  ،األب مانويل مسلم
، على حسابه في فيسبوك وكتب منشورا   ه إلى المسجد األقصى.لرجال الدين المسيحيين بالتوجّ 

 71له الوجود معه أيام السلم". : "من ليس مع شعبه في الحرب، ال يحقّ قائال  

 حفي حّي الشيخ جرا على منازل المواطنين الفلسطينيين دى مئات المستوطنين اإلسرائيلييناعت .
كن لائيليين حاولوا اقتحام المنازل العربية، وأفادت مصادر محلية أن "مئات المستوطنين اإلسر 

 72.ابهم"تصدي لهم، ما أدى إلى انسحالشبان الفلسطينيين من كافة أنحاء المدينة هبوا إلى الحّي لل
  مناطق الضفة الغربية، عدد منخرجت مسيرات شعبية كبيرة نصرة للمسجد األقصى والقدس في 

 خرجتكذلك  تالل في مختلف نقاط التماس.ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االح
 73جموع الشعب الفلسطيني في لبنان، نصرة لفلسطين والمقدسات.

   سريع للتطورات  لوضع حدّ  أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بالده تبذل جهودا
ثة خالل اجتماع بمقر الوزارة مع رئيس بع ،وأكد شكري المصرية. وأوضح بيان للخارجية  بالقدس.
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سريع  "استمرار مصر في بذل جهودها من أجل وضع حدّ  ،بالده في رام هللا السفير طارق طايل
 74لهذه التطورات"، دون تفاصيل أكثر.

 يزال في صمت مخٍز تجاه اإلرهاب ما في بيان له، إن العالم  ،قال شيخ األزهر أحمد الطيب
 75وبة.رك، والمقدسات في فلسطين العر المسجد األقصى المبا اإلسرائيلي وانتهاكاته الوحشية بحقّ 

  ميا .  وعالن مدينة القدس في قلب الكنائس محليا  إقال المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم في األردن
واء القدس، سبالمركز عن األلم والقلق البالغين إزاء أحداث العنف واالضطرابات التي تعصف  وعّبر

ء جد األقصى، أم في حي الشيخ جّراح. وأكد بطاركة ورؤسافي أحياء البلدة القديمة وباحات المس
 قبولةمالكنائس في القدس بأّن التطورات األخيرة تنتهك حرمة المقدسيين والقدس، وبأنها أعمال غير 

 76تنال من سالمة المصلين وكرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون لإلخالء من منازلهم.
 مجييفلح ادان مفتي جمهورية الشيشان الشيخ ص Salah Mezhiev  اعتداء قوات االحتالل

 لدموعواستخدام القوة وإطالق قنابل الغاز المسيل ل ،اإلسرائيلي على المصلين في المسجد األقصى
أنه ال يمكن تسمية هذه األعمال بأي شيء سوى  ،في بيان صحفي ،وأضاف مجييف والرصاص.

 77سان األساسية في حرية الدين.عمل إرهابي، وأن دولة االحتالل داست على حقوق اإلن
 قال المجلس السويدي لإلفتاء Swedish Fatwa Council  إن المسجد األقصى بالنسبة للمسلمين

في بيان صدر عنه، أن االحتالل  ،وأضاف المجلس له مكانة وقدسية خاصة يعلمها الجميع.
وطالب المجلس  ية.القدس واألقصى انتهاكات صارخة لكل األعراف والقوانين الدولفي يمارس 

 وزارة الخارجية السويدية بالدفاع عن المصلين العزل المعتدى عليهم من الجيش اإلسرائيلي
عقوبات  وقطعان المستوطنين، وأن تسعى لدى االتحاد األوروبي الستصدار إدانة واضحة وسنّ 

 78رادعة تمنع تكرار ما حصل.
 عمليات اإلجالء الممنهجة ضدّ  ،، بشدةومملكة ليسوتو دانت جمهوريتا جنوب إفريقيا ونامبيا 

 79القدس. شرقيالفلسطينيين من 

  عدد  أنللنكبة،  73أظهر تقرير صادر عن جهاز اإلحصاء الفلسطيني، لمناسبة الذكرى الـ
عالم في ال اإلجماليفقد بلغ عدد الفلسطينيين ، مرات 9النكبة أكثر من  منذالفلسطينيين تضاعف 

 80.مليون نسمة 713.حو ن 2020 سنةفي نهاية 

 11/5/2021 ،الثالثاء

 العيار الثقيل خالل "من  صاروخا   137 أسدود وعسقالن بـ تاستهدف اأعلنت كتائب القسام أنه
وأشارت  أنه "ما زال في جعبتنا الكثير". مشددة على ،في ضربة هي األكبر من نوعها" دقائق 5

يل"، وذلك ضمن عملية أطلقت نها استخدمت في قصف عسقالن صواريخ "السجإلى أالكتائب 
صواريخ مبان في عسقالن، ما أسفر عن مقتل الأصابت و  عليها المقاومة اسم "سيف القدس".
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دمرت طائرات االحتالل "برج هنادي" السكنية بعدما ، تل أبيبكذلك استهدفت القسام  .إسرائيليتين
ب ما ترى ال ما الموعد، والجوا : "أبراج تل أبيب علىةلئقا ،طابقا   12والمكون من  غزة، مدينة في

عبيدة أن الضربة الصاروخية الضخمة التي  أبو القسام باسمأكد الناطق و  تسمع يا نتنياهو".
الثقيلة، وقد استهدفت إحدى  "العطار"كتائب لتل أبيب وضواحيها ُنفذت بصواريخ الوجهتها 

ائيلي إطالق عملية عسكرية أعلن الجيش اإلسر وفي المقابل،  وريون مباشرة.جالرشقات مطار بن 
، حيث استهدف وقصفه واصل غاراتهو  "،Defensive Shield على غزة تحت اسم "حارس األسوار

 المصغرالوزاري المجلس وقال بيان للجيش إن الغارات وافق عليها  قطاع.العدة مناطق في 
على أن  ، مشددا  ، وستشمل منازل قادة عسكريين في القطاع(كابينت)للشؤون السياسية واألمنية 

 81".باهظا   في غزة هو حماس، وستدفع ثمنا   واحدا   "لدينا عنوانا  
 وأصيب آخر، بجروح وصفت بالمتوسطة، بنيران مستوطن 1948من فلسطينيي  استشهد شاب ،

التي و في مدينة اللد، وذلك خالل قمع الشرطة لالحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس المحتلة، 
 82.فلسطينية في مدينة اللد أعالما   الفلسطينيون  فيها رفع

  جراء  ، ارتفاع أعداد اإلصابات2021/5/11 علنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، فجر الثالثاءأ
صى ، على الفلسطينيين في المسجد األق2021/5/10 االعتداءات اإلسرائيلية، منذ صباح اإلثنين

تصاف إلصابات منذ الصباح وحتى انوقالت في بيان، إن "حصيلة ا ومحيطه بالقدس المحتلة.
 83".إصابة 520 ليلة اإلثنين/الثالثاء بلغت

 عن انسحاب القوات اإلسرائيلية بشكل كامل  عمر الكسواني أعلن مدير المسجد األقصى الشيخ
آالف معتكف داخل  3 إلى وجود نحو مشيرا   ،من ساحات المسجد، إلى خارج بواباته الرئيسية

 84المسجد األقصى.

  ع شعبنا أرغم االحتالل على أن يدف"ن إحماس إسماعيل هنية ئيس المكتب السياسي لحركة ر قال
شدد و  ."األقصى، وأفسد احتفاالته الوهمية بما يسمى توحيد القدس المسجدعن  فيه بعيدا  بمتطرّ 
على أن ما قامت به غزة هو الواجب، ويجب أن يستمر ربط غزة بالقدس، وعلى االحتالل هنية 

 د االحتالل فالمقاومة جاهزة،إذا صعّ وأنه وأن يرفع يده عن القدس واألقصى،  ،لكأن يعي ذ
ى لى أن معادلة ربط غزة بالقدس ال تعنوأكد هنية ع ."هذه رسالة أوصلناها لجميع األطراف"و

هللا  نحن نقف على أرضية صلبة، وعاهدنا" ،معادلة مكانين، بل تعنى معادلة المقاومة مع الهوية
 85."متنا أال نفرط وأال نتنازلوشعبنا وأ

  إن "عدة أطراف )لم  ،له عزت الرشق، في بيانعضو المكتب السياسي لحركة حماس قال
يسمها( تقوم بجهود وساطة في موضوع التهدئة، وقلنا لهم أن يتوجهوا للعدو )إسرائيل( لوقف 

ع الدولي مطالب أن "المجتم الرشق وأضاف كلمتها". المقاومة.. وبعدها تقول .عدوانه أوال  
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دون شرط، ومن حّقنا الطبيعي  ة فورا  ل لوقف حربه وعدوانه على قطاع غز بالضغط على االحتال
 86والمشروع الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

 بنيع مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفا ، خاللتوّعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
حماس والجهاد في حركتي ، الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي  ركانهيئة األورئيس جانتس 

تل أبيب  استهدفقطاع غزة بدفع "ثمن فادح"، على خلفية قصٍف صاروخي غير مسبوق 
 87ومناطق أخرى في محيطها وعلى الحدود مع غزة.

  ن أأكدت صحف إسرائيلية أن الحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو فشلت بشكل كبير، موضحة
ت صحيفة يديعوت أحرونوت، في افتتاحيتها التي كتبها ناحوم قالو  حركة حماس حطمت القواعد.

 وضعا   أوجدتصواريخ نحو القدس،  7، أن "حماس حطمت القواعد؛ Nahum Barnea برنياع
ال يطاق من ناحيتنا، وللمدى البعيد يضع هذا عالمة استفهام حول قوة الردع للجيش  جديدا  

قة أن أنه "ال مفر من قول الحقي الصحيفة ورأت وهنا ال مفر من العمل، بشدة وقوة".اإلسرائيلي، 
 رأتو  على الخيار الذي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". باهظا   إسرائيل دفعت أمس ثمنا  

، أن إطالق حماس الصواريخ Tal Lev-Ram رام-صحيفة معاريف العبرية، في مقال كتبه تل ليف
 لم تترك الكثير من الخيارات أمام ات القدس هو بمثابة "إعالن حرب، وهي عمليا  ر عمصوب مست

، Amos Harel رئيلافي تقرير أعده الخبير العسكري عاموس ه ،صحيفة هآرتس وقالت حكومتنا".
 لتقديرات الجيش أن ما يجري اآلن في األراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، جاء "خالفا  

 88إسرائيل". ث تصرفت حماس بطريقة استفزازية على نطاق واسع ضدّ اإلسرائيلي، حي
   أوفير جندلمان  ادعاءات يدحضنشرت وكالة األنباء الفرنسية تقريراOfir Gendelman ،

طلق المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي زعم فيها أن حركة حماس ت
في قطاع غزة، بنشر فيديو تبين أنه قبل عدة سنوات في صواريخها من بين األحياء السكنية 

 89.ةسياقات مختلفة، منها أنه مصّور في سوري
  ّلبون يطا  أردنيا  نائبا   95خليل عطية مذكرة لرئاسة مجلس النواب تبناها  األردني م النائبسل

ير ب السفوسحمن عّمان،  سرائيلياإلسفير الوطرد  مع "إسرائيل"، بقطع العالقات مبالده حكومة
 90.من تل أبيب األردني

  ن تشكيل لجنة لمخاطبة دول مجلس األم على المستوى الوزاري  العربيةأعلن مجلس جامعة الدول
 91الفلسطينيين. الدولي؛ لوقف االعتداءات اإلسرائيلية بحقّ 

 المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الحقّ  "إسرائيلـ"قال البيت األبيض إن ل 
يجب أن "ن القدس على أالبيت األبيض د . وبالمقابل شدّ حماس حركةها روخية التي تشنّ الصا

 92."للتعايش تكون مكانا  
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 دينة نظم البيت الفلسطيني في كندا وقفة جماهيرية حاشدة أمام القنصلية اإلسرائيلية في وسط م
د يندتل، ليةشخص من أبناء الجالية الفلسطينية والعرب 1,400 أكثر منبمشاركة  ،تورنتو

باالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وخاصة في حي الشيخ جراح في 
 93القدس المحتلة.

 شارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر وسم "أنقذوا الشيخ جراح 
SaveSheikhJarrah".  94وسم حاجز المليوني تغريدة.التجاوز و 

 12/5/2021 ،األربعاء

  ّغارة على أهداف في  500أكثر من  أعلن الجيش اإلسرائيلي أن سالح الجو التابع له شن
إن  ،إياد البزم الفلسطينية الداخليةقال الناطق باسم وزارة و ، منذ بداية العدوان قطاع غزة

 أعلنت وزارة الصحةو  غارات أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع.ال
سيدات،  5و طفال   16؛ بينهم ستمرار العدوان نتيجة الشهيدا   65سقوط عن  طينيةالفلس

بصواريخ  ،5ارتفع عدد القتلى اإلسرائيليين إلى وبالمقابل،  .مصابا   365باإلضافة إلى 
أعلنت و  .10/5/2021 منذ مساء اإلثنين صاروخا   1,050المقاومة الفلسطينية التي تجاوزت 

تجاه تل أبيب  ،"3صاروخ "بدر ، من بينها صاروخ 100 ضربة بـسرايا القدس عن توجيه 
 95على استهداف األبراج السكنية في غزة. وعسقالن وبئر السبع وسديروت، وذلك ردا  

 ضافت ة، وأأكدت كتائب القسام استشهاد قائد لواء غزة وعدد من القادة الميدانيين في غارة إسرائيلي
لى يلية عورفاقه استشهدوا في غارة إسرائ ،أبو عماد ،اسم عيسىأن القائد ب لها،في بيان  ،الكتائب

عظم "مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة"، مشددة على أن هؤالء القادة "نالوا شرف الشهادة في أ 
 صاروخا   130أعلنت القسام أنها أطلقت و  المواطن، ومن خلفهم آالف القادة يواصلون المسير".

كردٍّ "طابقا (، و 14مكون من الردا  على قصف برج الشروق ) ،عسقالن ونتيفوت وسديروت على
 96أّولي على اغتيال ثلة من قادة القسام".

  وقعا  معملية إطالق نار استهدفت  هتنفيذ بعدشابا  فلسطينيا   اإلسرائيليأعدمت قوات االحتالل
رت عن ، أسفجنوبي مدينة نابلس ،يتسهارة مستعمر االستيطاني قرب  60عسكريا  في شارع 

 97إصابة جنديين بجروح متوسطة.
 وقلب فلسطين وروحها  ،أحمر خطّ "محمود عباس إن القدس  ةالفلسطيني السلطة قال رئيس

في كلمته  ،وأضاف عباس ."وعاصمتها األبدية، وال سالم وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل
، إن القيادة اعيات العدوان اإلسرائيليتد في رام هللا، لبحث الفلسطينية لقيادةلفي مستهل اجتماع 

يد االحتالل والمستوطنين  أبناء شعبنا، وكفّ "الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات للدفاع عن 
، طالب "إسرائيل"وفي كلمة وجهها للواليات المتحدة و ."عن المقدسات وسائر األراضي الفلسطينية
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ين لن يرحلوا وسيبقون شوكة في عيون االحتالل، الفلسطيني"أن  ، مؤكدا  بإنهاء االحتالل عباس
أن "، مشددا  على 1967و 1948ولن يغادروا وطنهم، ولن يقترفوا جريمة اللجوء والنزوح عامي 

 98."الشيخ جراح لن ترحل ولن تستكين العائالت المقدسية في حي"
  ُط صيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاأ

 99الضفة الغربية.في ندلعت في مناطق متفرقة اوباالختناق، خالل مواجهات 
 بين أبرزها في مدينتي الرملة واللد، ،الفلسطينية تجددت المواجهات في عدد من مدن الداخل 

 وذكرت األنباء أن الشرطة اضطرت إلخالء الشبان وعناصر الشرطة اإلسرائيلية والمستوطنين.
 100دية من منازلها بسبب األحداث.عشرات العائالت اليهو 

  ل يهود، وقاالو  1948فلسطينيي من نشوب حرب أهلية بين الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين حذر
لية : "نتعرض لخطر الصواريخ التي تطلق على مواطنينا وشوارعنا، ونشغل أنفسنا بحرب أهريفلين

 101ال معنى لها فيما بيننا".
  عمران خان أكد رئيس الوزراء الباكستانيImran Khan  دعم بالده ووقوفها إلى جانب غزة

: في تغريدة عبر حسابه على تويتر ،وقال خان وفلسطين، في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية.
 102"أنا رئيس وزراء باكستان، نحن نقف إلى جانب غزة وفلسطين".

 ة سفار العقدته في مقر  خالل اجتماع طارئ  ،أكدت الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة
 نم رغمبال، وقوفها ومساندتها للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة القدس في لبنان يةفلسطينال

 103مب لقطعها عن جسمها العربي.اكل ما فعله الرئيس األمريكي السابق دونالد تر 
  يدا  رك، تندفي نيويو  "إسرائيل"نظمت الجالية التركية والمسلمة مظاهرة احتجاجية أمام قنصلية 

وحظيت المظاهرة بدعم ومشاركة من أعضاء  باعتداءات تل أبيب على الشعب الفلسطيني.
 Neturei Karta."104 جماعة "ناطوري كارتا

 13/5/2021 ،الخميس

 راق اعترفت وسائل إعالم عبرية أن طائرة مسيرة مفخخة تتبع للمقاومة الفلسطينية نجحت في اخت
فوق أحد الكيبوتسات، زاعمة عدم وجود إصابات. وأوضحت  أجواء محيط قطاع غزة وانفجرت

 صد دخول، أن جيش االحتالل ر لهيئة البث اإلسرائيلية )مكان(التابعة  ،قناة التلفزة اإلسرائيلية
 سنةطائرة مسيرة من قطاع غزة اخترقت الحدود باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

1948.105 
 ال خطوط حمراء، وال قواعد اشتباك مقدسة تجاه "تائب القسام، أنه أكد أبو عبيدة، الناطق باسم ك

قرار  ، أنوشدد أبو عبيدة، في كلمة له ."االحتالل اإلسرائيلي إذا تعلق األمر بالدفاع عن شعبنا
 "أسهل علينا من شربة الماء". ،وعسقالن وما قبلها وما بعدها ،والقدس ،وديمونا ،قصف تل أبيب
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هنا لالحتالل ضربات صاروخية لم تجرؤ دول عربية على توجيه ُعشرها لهم منذ : "وجّ قائال   وتابع
قال أبو عبيدة: "باسم هللا وبقوة هللا وعلى بركة هللا، وبأمر من قائد هيئة و النكبة الفلسطينية".

أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق اآلن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد 
 ؛"وبقوة تدميرية هي األكبر ،كم 250بمدى أكبر من  ،250صاروخ عياش ، من غزةكم  220نحو 

نا على اغتيال قادتنا ومهندسينا األبطال بجزٍء من نصرة لألقصى وجزء من ردّ " مشددا  على أنها
: "بناء  عليه فإن قائد األركان يدعو شركات الطيران العالمية أضاف قائال  و  إنجازاتهم وتطويرهم".

 106قٍف فوريٍّ لرحالتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".إلى و 

 م وقال الناطق باس غزة.قطاع كتائب القسام االحتالل اإلسرائيلي من التوغل البري في  حذرت
ي تلويح العدو بحملة برية فإننا نقول: إن أ الكتائب أبو عبيدة، في تصريح مكتوب: "في ظلّ 

ي قطاع غزة، سيكون بإذن هللا فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى توغل بري في أي منطقة ف
 107العدو، وجاهزون لتلقينه دروسا  قاسية بعون هللا".

 ي فجيش اإلسرائيلي، وذلك لأفاد تقرير إسرائيلي بأن مدى صواريخ كتائب القسام شكل مفاجأة ل
خ يصل مداه إلى أكثر كم عن قطاع غزة، بصارو  220والذي يبعد  ،أعقاب استهداف مطار رامون 

وذكرت صحيفة هآرتس أن سالح الجو اإلسرائيلي كان يعتقد حتى اآلن أن المدى  كم. 250من 
 108كم. 160األقصى للصواريخ التي بحوزة حركة حماس يصل إلى 

  آالف جندي من قوات االحتياط، بحسب وسائل إعالم  7استدعى جيش االحتالل اإلسرائيلي
 109عبرية.

 آخرون ليلة األربعاء 350وأصيب  ،فلسطينيين استشهدوا 3مر الفلسطيني إن قال الهالل األح 
فلسطينيين  3أصيب و في مواجهات مع قوات االحتالل في الضفة الغربية،  ،الخميسوفجر 

 وقالت مراسلة الجزيرة إن بمواجهات مع شرطة االحتالل في باب العامود في القدس المحتلة.
 110.ساعة 24في الضفة الغربية خالل  فلسطينيا   60 قوات االحتالل اعتقلت أكثر من

  ّد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، على أن االحتالل الذي بدأ بالعدوان واللعبشد 
صى، : "فلينسحب االحتالل من المسجد األققائال   وأضاف بالنار عليه أن يتراجع ويوقف عدوانه.

ن عتوقف منع العبث في البلدة القديمة وبواباتها، ويويمنع المستوطنين أن يقتربوا من األقصى، وي
ين الشيخ جراح، ويوقف عدوانه على غزة، ويفرج عن المعتقلين الذ]أهالي[ محاولة تهجير وطرد 

اعتقلهم خالل التصعيد األخير، حينها نعود للوضع السابق، وتصبح القضية قضية احتالل 
 111وشعب يواجه االحتالل".

 رائيلي بني جانتس بإرسال تعزيزات مكثفة من القوى األمنية إلى المدن اإلس دفاعأمر وزير ال
رئيس  أطلقوالتي شهدت أعمال عنف ومواجهات، فيما  ،المختلطة التي يسكنها يهود وعرب
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الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يد الجيش والشرطة وحرس الحدود لقمع المتظاهرين العرب 
 112خل "الخط األخضر".في اللد والمدن المختلطة دا

  القيود  من رغمبالألف مصٍل صالة عيد الفطر في المسجد األقصى المبارك،  100أدى قرابة
 بشعالالمشددة التي فرضتها قوات االحتالل اإلسرائيلي للحيلولة دون وصول اآلالف من أبناء 

 113لمدينة القدس المحتلة، والصالة في باحاته. الفلسطيني
  ُل وقا .1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة جنوب لبنان باتجاه شمالي صواريخ من  3طلقت أ

إن القذائف سقطت في البحر قبالة سواحل الجليل  ،في بيان صدر عنه ،اإلسرائيلي الجيش
لبنان وقع "وقال م للسياسات المتبعة". تفعيل صافرات اإلنذار، وفقا   الغربي، ولفت إلى أنه "لم يتمّ 

 114.نهارياشلومي و تي مستعمر ، إن الصواريخ سقطت في لبنانية ر أمنيةعن مصاد " نقال  24
  الرئيس الفرنسي إيمانويلخالل اتصال هاتفي مع ، محمود عباس ةالفلسطينيالسلطة رئيس شدد 

ب ، على أهمية قيام فرنسا واالتحاد األوروبي وأطراف الرباعية، بلعEmmanuel Macronماكرون 
يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي  أفق سياسي إليجاددور محوري 

 115للسالم يضمن إنهاء االحتالل، واستقالل دولة فلسطين وعاصمتها شرقي القدس.

  والفصائل  "إسرائيل"وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب الستكمال عملية الوساطة بين
 116غزة.ة على قطاع ووقف االعتداءات اإلسرائيلي النارالفلسطينية لوقف إطالق 

 14/5/2021 ،الجمعة

  يبرصاص االحتالل اإلسرائيل فلسطينيا   مواطنا   11أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد، 
خالل مواجهات اندلعت في مختلف نقاط التماس بمناطق مختلفة بمدن وقرى الضفة الغربية، 

 117جريح. 500باإلضافة إلى إصابة أكثر من 
  ول حا ،فة المقاومة المشتركة بغزة إفشال "مناورة خداعية" لجيش االحتاللأعلن أحد قياديي غر

كانت  وأوضح القائد، في تصريحات له، أن المناورة اإلسرائيلية عبرها اإليهام ببدء حملة برية.
ل  إحباط المحاولة، ولم ين   ، مؤكدا  المئات من عناصر المقاومة وشّل قدراتها ل  ت  تستهدف ق  

 118اصر المقاومة المستهدفة وقدراتهم في هذه العملية الخداعية.االحتالل من عن
   من  للكيماويات في مستعمرة نير عوز، بطائرة مسيرة أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت مصنعا

 119 نوع شهاب.
  يديعوت أحرنوت أّن جيش االحتالل نفذ محاوالت فاشلة الغتيال قيادات عسكرية  صحيفةكشفت

قائد لواء خانيونس  استهدفتالصحيفة، فإّن محاوالت االغتيال الفاشلة، وبحسب  لحركة حماس.
قائد شعبة القوى البشرية في القسام محمد السنوار )شقيق يحيى و كتائب رفعت سالمة، الفي 
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السنوار(، وقائدي شعبة هيئة التدريب والمناورة في الكتائب: حكم يوسف ورائد صالح، وقائد شعبة 
 120داد.العمليات عز الدين ح

  لى إقالت مصادر بقطاع الشحن إن اثنين على األقل من مالكي الناقالت التي تشحن النفط الخام
 121طلبا التحويل من عسقالن إلى ميناء حيفا بسبب تصاعد المواجهات. "إسرائيل"
  ي داخل األراض حملة االعتقاالت والمداهمات في البلدات العربية اإلسرائيليةواصلت الشرطة

لى عالتي تشهد مسيرات واحتجاجات منددة بالعدوان اإلسرائيلي  ،1948ة المحتلة سنة الفلسطيني
من البلدات في النقب  ا  وداهمت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة عدد الشعب الفلسطيني.

ي فاعتقلت القيادي كذلك واعتقلت العشرات بزعم المشاركة في االحتجاجات،  ،والمثلث والجليل
 122الشيخ كمال خطيب، من منزله من بلدة كفركنا.لجنة المتابعة، 

 ودمر حكوميا   مقرا   60غزة إن "جيش االحتالل قصف  قطاع قالت دائرة اإلعالم الحكومي في ،
 أن ،في بيان لها الدائرة، وأضافت .، منذ بداية العدوانوحدة سكنية بالكامل" 500أكثر من 

لشهداء ا، فيما بلغ عدد مليون دوالر 73ة بلغت التقديرات األولية للخسائر نتيجة العدوان على غز 
قذيفة  2,000أعلن جيش االحتالل أن نحو وبالمقابل،  امرأة. 22و ،طفال   39بينهم  ،139

، أدت إلى ، منذ اندالع المواجهات1948 سنةصاروخية أطلقت من غزة تجاه األراضي المحتلة 
 123آخرين. 130إسرائيليين، وإصابة  9قتل م

  هت ضربات صاروخية صوب مدينة القدس المحتلة وتل أبيب أنها وجّ  القسامأعلنت كتائب
 على استمرار القصف اإلسرائيلي على المنشآت المدنية وأسدود وعسقالن وكريات مالخي، ردا  

قع نها قصفت موقع إيرز وزكيم شمال غزة، ومو إ ،من جانبها ،قالت سرايا القدسو  في قطاع غزة.
وأشارت سرايا القدس إلى أن مقاتليها قصفوا  من قذائف الهاون. نحال العوز شرق غزة بعدد

 124هرتسيليا وعسقالن بالصواريخ.

 لة الغتيال قيادات عسكرية كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن جيش االحتالل نفذ محاوالت فاش
أن شعبة االستخبارات  13، ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية وفي سياق متصل حماس.لحركة 
لى إنها من إطالة أمد المواجهة الحالية ألف صاروخ تمكّ  14تملك  ماسيلية تقدر بأن حاإلسرائ

 125شهرين.

 لشعب تظاهر آالف األردنيين على بعد كيلومترات قليلة من الحدود األردنية الفلسطينية، نصرة ل
رة الفلسطيني، ودعما  لصمودهم في وجه االعتداءات اإلسرائيلية على غزة واالنتهاكات المستم

آالف شخص،  3وفي منطقة الكرامة )غربي األردن(، تجّمع نحو  الفلسطينيين في القدس. بحقّ 
آالف شخص  4وفي وسط عّمان، شارك نحو  غزة.قطاع مطالبين بفتح الحدود لنصرة القدس و 

 126ة".في مظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير، هاتفين "تحية أردنية لفلسطين العربي
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 أثناء  في اإلسرائيليبرصاص الجيش  بجروحه بعد إصابته ، متأثرا  محمد طحان اللبناني استشهد
 127زة.طاع غبالعدوان اإلسرائيلي على ق تظاهره عند الحدود الشمالية مع لبنان، نصرة لفلسطين، وتنديدا  

 ت أصوا ىصوتها إل هللا بن زايد آل نهيان إن بالده تضمّ  قال وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد
 إلى الوقف الفوري للعنف واألعمال العدائية، وتدعو جميع األطراف إلى الدعوةاآلخرين في 

ر واتخاذ خطوات فورية لاللتزام بوقف إطالق النار وبدء حوا ،ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
سبوع ألاألحداث األليمة التي شهدناها ا"أن  عنه، في بيان صدر ،اإلماراتيوزير الوأكد  سياسي.

ل في هذا الشأن الماضي هي تذكير مهم بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعوّ 
م ي سالفعلى ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود ألجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم 

 128."وكرامة وازدهار
 ن، مسيرة داعمة للفلسطينييآالف شخص شاركوا في  4 نحونماركي الرسمي أن اذكر التلفزيون الد

رة في العاصمة كوبنهاغن. وشهدت المسيرة مواجهات بين الشرطة وعدد من المشاركين أمام السفا
 129.القوةب اإلسرائيلية، ما دفعها إلطالق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

 15/5/2021 ،السبت

  وكالة رة انتحارية، وفقا  لاستهداف تجمع للجنود اإلسرائيليين بطائرة مسي القسامأعلنت كتائب
وقع ميين في تستهدف تجمعا  للجنود اإلسرائيل"إنها  لها، وقالت القسام، في بيان األنباء األلمانية.

كتائب عن قصف تل الأعلنت و  ."كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب االنتحارية وبقذائف الهاون 
تي ، واللنساء واألطفال واآلمنينا ردا  على مجزرة مخيم الشاطئ بحقّ ، أبيب بعشرات الصواريخ

استهدفت طائرات االحتالل برج الجالء الذي و  .آخرين 25فلسطينيين، وأصيب  8استشهد فيها 
 يضم مقّر شبكة، و ، وتعمل فيه فئات مهنية من المحامين واألطباء وغيرهمسكنية شقة 60يضم 

ت بسلسة غارا ،س األمريكيةبر  سوشيتدوكالة األ ، من بينهاوسائل إعالموعدة الجزيرة في غزة 
 130.أّدت إلى انهياره بالكامل

  تيجة نأعلنت سلطة الضرائب اإلسرائيلية أن حجم األضرار في الممتلكات في البلدات اإلسرائيلية
أيام نصف األضرار التي حصلت خالل العدوان اإلسرائيلي  4من قطاع غزة، بلغ خالل  القصف

 131يوما . 51 ، والذي استمر2014 سنةعلى القطاع في 
  كبتها غزة أشرف القدرة أن المجازر التي ارتقطاع كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في

 عائلة فلسطينية بعد تعرضها إلبادة جماعية 12السجل المدني الفلسطيني  مناالحتالل شطبت 
 132جراء قصف منازلهم بشكل مباشر.

 ات داخل الخط األخضر نصرة للقدس وقطاع تواصلت االحتجاجات في العديد من المدن والبلد
 للنكبة. 73 اإلسرائيلية، وتزامن ذلك مع إحياء الفلسطينيين للذكرى الـ باالعتداءات غزة، وتنديدا  
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وتظاهر اآلالف في يافا وحيفا وسخنين وغيرها، وشارك في المظاهرات ممثلون من عدد من 
 133نين.األحزاب العربية إلى جانب مشاركة واسعة من المواط

  آالف شخص من القطريين والجاليات العربية واإلسالمية 10تحت شعار "فلسطين تنتفض" شارك نحو 
ن بالعاصمة الدوحة في مهرجان تضامني حاشد نظمه االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للتعبير ع

عدوان باستمرار ال، وللتنديد دعمهم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل  قالو  اإلسرائيلي الدامي على القدس وقطاع غزة.

جد من مغبة المساس بالمس رت العدو مرارا  المقاومة حذّ ": مهرجانالفي كلمة ألقاها خالل  هنية،
 ."ينطق فلسطاألقصى، فهو قبلتنا وهويتنا ومفجر ثورتنا، لكنه يواجه اآلن شعبا  جبارا  في كل منا

دو، الععاما  هي التي تفرض اليوم حظرا  للتجول في مدن  15وأشار هنية إلى أن غزة المحاصرة منذ 
 134التي قررت أن تزيل الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية، ففلسطين كلها منتفضة. وهي

   ومصريا   ريا  وقط تركيا   قال رئيس حركة حماس في خارج فلسطين خالد مشعل إن هناك حراكا 
تي  رآفي مقابلة تلفزيونية مع قناة تي ، وأضاف مشعل لوقف العدوان على غزة واألقصى. يا  أمريكو 

ا لشعبن أن "مطلبنا لوقف التصعيد خروج االحتالل من األقصى، والسماح التركية الناطقة بالعربية،
وقف "الت ،أيضا   ،لمطلوبإن ا مشعل وقال والمصلين بحرية العبادة والوجود في المسجد األقصى".

عن جريمتهم بتهجير أهالي حي الشيخ جراح، واإلفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات 
 135االحتالل في التصعيد األخير، وأن يوقفوا عدوانهم عن غزة".

  ّهي و  ،اتزويدهم به أبلغ أهالي حي الشيخ جراح في القدس الحكومة  األردنية بأن الوثائق التي تم
"غير كافية لالشتباك في قضيتهم مع القضاء  ،أردنية أو كانت مسجلة في األردن وثائق

لي وطلب أها والمعركة التي يخوضونها إلثبات ملكية العقارات التي يقيمون فيها". اإلسرائيلي
م عركتهمالحي تزويدهم بما تبقى من الوثائق الموجودة لدى الحكومة األردنية للقيام بواجب إكمال 

 136اك مع التفاصيل.واالشتب
 ستواصل قصف غزة ما دامت  "إسرائيل"أن  بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي أعلن رئيس الوزراء

وإنها ستبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط قتلى في صفوف المدنيين.  ،الضرورة تقتضي ذلك
ه الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن هذ": اإلسرائيلي وقال نتنياهو في خطاب نقله التلفزيون 

 137."واجهة ليس نحن، بل من يهاجمنا...الم
  بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة إلدخال سيارات إسعاف  المصريةقامت السلطات

د إلى القطاع، لنقل المصابين جراء القصف اإلسرائيلي إلى المستشفيات المصرية، بحسب ما أك
 138مسؤوالن؛ طبي وحدودي.

 الجيش اللبناني أقام الحواجز لمنع المواكب "أن  في لبنان ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم
بعدما "، وأشارت إلى أن ذلك جاء "الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 22       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             

هت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل األراضي اللبنانية، ومن وجّ 
ي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب على متن باصات مخيمات نهر البارد والبداو 

 139."مع الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود تضامنا  
  لغة عالمية، من 15أطلق شيخ األزهر أحمد الطيب، عبر حسابيه في فيسبوك وتويتر، نداء بـ 

ي ظلوم ف"المسالم والم ادة العالم إلى مساندة الشعب الفلسطينيبينها العبرية، دعا فيها شعوب وق
ل القت : "أوقفواضاف قائال  وأ ه وأرضه ومقدساته".قضيته المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقّ 

 140من أجل السالم". ، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حّقا  وادعموا صاحب الحقّ 
  يمز فاينانشيال تا صحيفةنشرتFinancial Times هبة  لمراسلتها في القاهرة تقريرا   البريطانية

، قاال فيه إن القصف اإلسرائيلي لقطاع Simeon Kerr صالح، ومراسلها في دبي سايمون كير
يم تق ا  . وأضافا أن ثلث الدول العربية تقريب"إسرائيل"غزة هّز عمليات التقارب بين دول عربية و

أنها ، و "النزاع حلّ "أظهر أن العالقات هذه ليست مهمة في  "العنف"ولكن ، "إسرائيل"عالقات مع 
 141."إسرائيل"لم تعط الدول العربية ورقة نفوذ للضغط على 

 ياسي الل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المكتب السخ ،دعا رئيس البرلمان الّتونسي راشد الغنوشي
د مشعل، إلى تدخل دولي عاجل، لوقف رئيس الحركة بالخارج خالو لحركة حماس إسماعيل هنية، 

 142الفلسطينيين. االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة بحقّ 
  تقديم لمن مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة الوطنية إلطالق حملة رسمية وشعبية  نائبا   91دعا

دعم الدعم للشعب الفلسطيني؛ لمجابهة العدوان السافر لقوات االحتالل اإلسرائيلي، وتقديم ال
 143للمرابطين في األراضي الفلسطينية.

  عمال ميناء ليفورنوأن أفادت وسائل إعالم إيطالية Livorno حة "أسل تحميل وافي إيطاليا رفض
 144."إسرائيل"ومتفجرات ستستخدم لقتل الفلسطينيين" على متن سفينة متوجهة إلى 

  ينيين بعد ستة أيام من مدريد لدعم الفلسطالعاصمة اإلسبانية شارك اآلالف في احتجاج في
موع أطلقت الشرطة في باريس الغاز المسيل للدالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. وبالمقابل، 
ة، غز قطاع على  العدوان اإلسرائيلي لمسيرة ضدّ  وصوبت مدافع المياه على محتجين تحدوا حظرا  

اه ع الميالمسيل للدموع ومداف أطلقت الشرطة اليونانية الغاز. كذلك في محاولة لتفريق المتظاهرين
 145العدوان اإلسرائيلي. لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ضدّ 

 16/5/2021 ،األحد

  ّغارة في غضون نصف  60أكثر من  قال مراسل الجزيرة هشام زقوت بأن الطيران اإلسرائيلي شن
قالت وسائل و  تركزت في غرب وشمال غزة، باإلضافة إلى الجنوب. ،الليل منتصفساعة بعد 

غارة على قطاع غزة خالل ساعة  100أكثر من  إعالم إسرائيلية إن الطيران اإلسرائيلي شنّ 
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 90من قبل االحتالل في قطاع غزة منذ بداية العدوان وقد بلغ عدد المباني التي قصفت  واحدة.
الغارات استهدفت مراسل إلى أن الوأشار  .كامال   منها تدميرا   3أبراج سكنية دمرت  6بناية، بينها 

لشقيقه القيادي في الحركة محمد  لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ومنزال   ومكتبا   منزال  
قالت وزارة و  لهيئة المعابر الفلسطينية. تابعا   حكوميا   استهدفت إحدى الغارات مقرا  و السنوار، 

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن و . ذلكجريحا  جراء  50شهيدا  و 42الصحة في قطاع غزة إنه ارتقى 
األراضي الفلسطينية آالف صاروخ في اتجاه  3الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت نحو 

 10/5/2021.146ثنين منذ يوم اإل ،1948المحتلة سنة 
  أصيب على إثرها  ،القدسفي في حي الشيخ جراح  سعد عمليةاستشهد شاب فلسطيني، في

 147ثنين وصفت بالخطيرة.حالة ا ،إسرائيليين جنودسبعة 
  في مباحثات هاتفية مع شيخ األزهر  ،إسماعيل هنيةالسياسي لحركة حماس  المكتبرئيس أكد

 صمود الشعب الفلسطيني ومواصلته حماية المسجد األقصى والمقدسات، مشيدا   ،أحمد الطيب
 148بدعم األزهر للقدس والقضية الفلسطينية.

 حماس "غواصات مستقلة" قادرة على حمل عبوة ناسفة إن بحوزة حركة  قال الجيش اإلسرائيلي
 نه استهدف قسما  إ، و GPS جي بي أس توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع ويتمّ كغ  50بزنة 

منها في األيام األخيرة. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن حماس 
مار، وبحسب صحيفة هآرتس توقف عمل حاولت إطالق مقذوفات الستهداف منصة حقل الغاز ت

 149المنصة إلى شواطئ غزة.

  سكرية تها العال تنوي حاليا  تعليق عملي "إسرائيل"بنيامين نتنياهو إن  اإلسرائيليقال رئيس الوزراء
بدعم من دول أخرى على رأسها الواليات  ،في قطاع غزة، وإن هذه الحملة مستمرة "بكل قوة"

عتدي الم إجبارو" ،ى أن هدف العملية يكمن في "إعادة الهدوء واألمن"وشدد نتنياهو عل المتحدة.
ذا ستحتاج إلى "وقت ما" لتحقيق ه "إسرائيل"ن أ و"استعادة الردع"، مضيفا   ،على دفع الثمن"

، : "سيستغرق ذلك وقتا  ما، وهناك ضغط، لكننا نحظى أيضا  بدعم ملموسنتنياهوقال و  الهدف.
 150يات المتحدة. نتمتع بدعم دولي ونستفيد منه".بالدرجة األولى من الوال

  أكد قيادي بارز في المقاومة الفلسطينية، "وجود اتصاالت من وسطاء من أجل التوصل إلى
، طينيةتهدئة تلجم العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني". وقال القيادي في المقاومة الفلس

مقاومة متمسكة بأن يكون وقف االعتداءات ": "هناك اتصاالت، وال21في تصريح خاص لـ"عربي
يادي الق: "وهذا شرط المقاومة الوحيد". وأوضح في وقف إطالق النار"، مضيفا   في القدس مشموال  

أحمر والمساس بالمقدسات  أن "المقاومة أرسلت الرسالة التي أرادتها؛ وهي أن القدس خطّ 
الشعبي  لحراك؛ يتمثل في هذا امهما   قاومة هدفا  ، وبالتالي حققت الموالمرابطين فيه ليس أمرا  هينا  

 151لألقصى والقدس وأهلها". وإسنادا   المنتفض دعما  
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 لسلة قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه "في الجولة العسكرية الحالية، وعلى الرغم من س
 لصحيفةوأضافت ا االغتياالت وصور الدمار من قطاع غزة، إال أن حماس لديها اليد العليا".

ى ن "حماس حققت سلسلة من اإلنجازات التي يمكنها التباهي بها، كإطالق الصواريخ علقائلة إ
ر واحدة على منطقة تل أبيب، وإغالق مطا الصواريخ دفعةمنطقة القدس المحتلة؛ وإطالق مئات 

 على ما تريده، حصلت حماسوعلى المستوى االستراتيجي،  وريون أمام الرحالت الجوية".جبن 
 حارس وفق الصحيفة؛ "ففي نظر الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية، ُينظر إليها اآلن على أنها

القدس والمسجد األقصى، في تناقض صارخ مع السلطة الفلسطينية وفتح، اللتين ينظر إليهما 
 152على أنهما تتعاونان مع إسرائيل".

  الشرق األوسط آفي إساكروف قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في مقال لمحللها لشؤون Avi 

Issacharoff  من خاللها تسويق عملياتها  "إسرائيل"بين الطريقة التي تحاول  شاسعا   ، إن هناك بونا
"، إسرائيل" قطاع غزة، والطريقة التي نجحت بها حركة حماس في تقديم حربها ضدّ  العسكرية ضدّ 

 153سط الفلسطيني والعربي وحتى اإلسرائيلي.وأسبقية في الو  استراتيجيا ، انتصارا   هاقيتحقوفي 
 يفشخصين مسلحين بالسكاكين قالت إنهما عبرا الحدود من األردن  اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 

 154أثناء الليل، وقال متحدث باسم الشرطة إن األجهزة األمنية تستجوبهما.
 ارات إسعاف إلى فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة إلدخال سي

لى وقالت القناة األو  القطاع لنقل المصابين جراء القصف اإلسرائيلي إلى المستشفيات المصرية.
 155يني.مع الشعب الفلسط الستقبال المصابين جاء تضامنا   المصرية إن إعادة فتح المعبر استثنائيا  

  في تقريره  ،يمتخصص في شؤون االستيطان ومصادرة األراضال ،مركز أبحاث األراضيقال
ة لغربياالسنوي بعنوان "االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية في األرض والسكن في الضفة 

 "كورونا"، إال سنة يه 2020 سنةأن من رغم بالنه إ"، 2020بما فيها شرقي القدس خالل عام 
 يليةاته اإلسرائظلما  من الوباء، وهو وباء االحتالل الذي ضاعف انتهاك أن هناك من كان أشدّ 

 يومنشأة فمسكنا   883هدم  تمّ  وأشار المركز إلى أنه الفلسطينيين في أرضهم وسكنهم. بحقّ 
مسكنا  أدى  337، منها 2019 سنة% عن 27المحتلة، حيث زادت بنسبة  الفلسطينيةاألراضي 

ت المنشآ اعتداء  بحقّ  162ذ المستوطنون ونفّ  فرد نصفهم أطفال. 1,600إلى تهجير داخلي لـ 
وبخصوص مصادرة  مسكنا  ومنشأة. 374لـ والمساكن الفلسطينية، أدى إلى تضرر مباشر 
 تمّ و ، (2كم 934.3) دونما   34,390 ما مساحتهاألراضي، أشار التقرير إلى أن االحتالل صادر 

داء من األراضي الزراعية والرعوية، إضافة إلى االعت( 2كم 3.83) دونما   3,830تجريف وتدمير 
 156إعدامها بالكامل. تمّ  اتشجر  15,005شجرة منها  21,965لى ع
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  واستنكارا  العتداءات االحتالل  ،تظاهرات دعما  للفلسطينيين مدينة مغربية 50حو نشهدت
يد من كثيفة لمختلف األطياف السياسية والحقوقية والنقابية والعد بمشاركةاإلسرائيلي، وتميزت 

 157ال  ونساء وأطفاال .المواطنين من مختلف األعمار، رجا
  يه على األقل في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عل شخصا   20أوقفت الهند

 158بسبب مشاركتهم في "احتجاج تضامني مع فلسطين".
 دوان بالع هولندية مظاهرات ووقفات تضامن، تنديدا  و  ةوإسباني يةشهدت عدة مدن بريطانية وبلجيك

في الوقفة بمحاسبة  ن و طالب المشاركني في الضفة والقدس وقطاع غزة. و على الشعب الفلسطي
 159قادة االحتالل على جرائمها، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.

 17/5/2021 ،اإلثنين

  ة أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي استشهاد قائد جناحها العسكري "سرايا القدس" بلواء شمال غز
حصيلة  قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام هللا إنو  .جوية إسرائيليةحسام أبو هربيد في ضربة 

ة لغربيالشهداء والجرحى بفعل العدوان اإلسرائيلي المتواصل على األراضي الفلسطينية في الضفة ا
أن  إلىالنظر ولفتت الوزارة  جريحا . 6,039شهيدا  و 220بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت 

سيدة، في حين استشهد في  35طفال  و 58، بينهم 198قطاع غزة، وصل إلى  عدد الشهداء في
 160، بينهم طفل، باإلضافة إلى شهيد آخر في القدس المحتلة.فلسطينّيا   21الضفة 

  قالت كتائب القسام إنها استهدفت بارجة صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقٍة
 161صاروخيٍة.

  الل خصاروخ على عسقالن  700إطالق  "إنه تمّ العبرية  اإلسرائيليللتلفزيون  12قالت القناة
 162".2014رشقة، وهي تمثل ثالثة أضعاف ما تعرضت له المدينة في حرب  70

 قال الجيش اإلسرائيلي إن ستة صواريخ من نوع غراد Grad  األراضي أطلقت باتجاه شمال
جيش ذكر الاخل األراضي اللبنانية. و سقطت د كلهامن لبنان، لكن  1948الفلسطينية المحتلة سنة 

 163بإطالق النار على مصدر إطالق القذائف.ت ردّ قوات مدفعية الجيش اإلسرائيلي  أن
  لإسرائي"خرج عدد من أبرز الشخصيات السياسية والجنراالت السابقين والمعلقين الصحفيين في" ،

ما ة، عندبأنه أشعل الحرب الحاليبانتقادات شديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، متهمين إياه 
لتتدحرج إلى حرب مع حماس في قطاع غزة  ،المحتلةالقدس قاد إلى تفجير األوضاع في شرقي 

 164مشاكله. حتى يحلّ 

  أعضائه من  95أعلن مجلس النواب األردني أنه أرسل إلى مجلس الوزراء مذكرة موقعة من
على العدوان  ا  ملكة من تل أبيب، ردّ تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي، واستدعاء سفير الم

، التحالف الوطني لإلصالح ينال فريحاتعن  هاجم النائب األردنيو  اإلسرائيلي على فلسطين.
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جلسة البرلمان الطارئة، السياسات الحكومية في التعامل مع القضية الفلسطينية من خالل  خالل
ضرورة إعادة العالقات السياسية مع  ا  كدمؤ ، مليار عبر اتفاقية الغاز 11 تمويل خزانة االحتالل بـ

وقال فريحات: "التحية أقدمها لكتائب عز الدين القسام، التي يجب دعمها بالمال  حركة حماس.
 165والرجال والسالح كما دعم أجدادنا ثورة عز الدين القسام".

 كشفت صحيفة واشنطن بوست The Washington post، إدارة الرئيس لها، أن  في تقرير
"، ائيلإسر ـ"مليون دوالر ل 735بقيمة  ،ألمريكي جو بايدن وافقت على بيع أسلحة "دقيقة اإلصابة"ا
 5/5/2021.166إخطار الكونجرس رسميا  بالبيع المقترح في  تمّ ذكرت الصحيفة أنه و 

 دولة إرهاب تتطاول على حرمة القدس "إسرائيل"إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  قال، 
ان وانتقد أردوغ مكاتب وسائل إعالم. يضمّ  وتدمر مبنى ضخما   ،ن بال رحمة في غزةوتقصف المدنيي

لدقة بذخائر موجهة عالية ا "إسرائيل"مصادقة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن على صفقة لتزويد 
كتبون ت: "واآلن مع األسف أردوغان قائال   وأضاف .قبيل فترة وجيزة من اعتداءاتها على غزة مؤخرا  

كة في ية شرياإلدارة األمريك  على أنا  شدد"، مبأيديكم الملطخة بالدماء في هذه الحادثة أيضا   ا  اريخت
 167الهجوم غير المتناسب على غزة والتسبب في استشهاد العديد من األبرياء الفلسطينيين.

   ن مدنييالألرواح  مروعا   قالت منظمة العفو الدولية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي أظهرت تجاهال
ر عن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت المباني السكنية، ما أسف الفلسطينيين من خالل شنّ 

في  والتسبب في الدمار المتعّمد للممتلكات المدنية، ،بمن فيهم أطفال، مقتل عائالت بأكملها
 168اإلنسانية. جرائم حرب أو جرائم ضدّ  هجمات قد ترقى إلى حدّ 

 ة ساحة أخرى في مدن يمنية مختلفة لمساند 13ليمنيين في العاصمة صنعاء واحتشد اآلالف من ا
 وفي ي.الشعب الفلسطين بالجرائم المرتكبة بحقّ  وتنديدا  المقاومة الفلسطينية ومؤازرة صمودها، 

ي للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيل تضامنية، دعما  الوقفات التواصلت لبنان، 
أشاد مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالمقاومة ه، ومن جهت المستمر.

انتها جددت نقابة الصحفيين في مصر إدو إنها "غسلت جبين األمة من العار".  الفلسطينية، قائال  
ي لالعتداءات الصهيونية، كما قررت إعادة فتح حساب في النقابة لدعم الشعب الفلسطيني وتلق

 إلى جنب، في جميع المدارس والمعاهد ن الفلسطيني والتونسي جنبا  ُرفع العلماو  التبرعات.
 169مع الشعب الفلسطيني. التدريسية بتونس، تضامنا  

   مقّر وية على رفع العلم اإلسرائيلي فوق مقّر وزارة الخارجية، و ابعدما أقدمت الحكومة النمس
، شهدت "إسرائيل"سا مع ، تعبيرا  عن تضامن النمSebastian Kurz المستشار سيباستيان كورتس

وصف و  فيينا، تظاهرة أمام مبنى رئاسة الوزراء، نّدد فيها المشاركون بهذا التصرف الـ"مخجل".
وي -رئيس جمعية "المجتمع العربي  غر"، فريتز إدلينSociety for Austro-Arab Relations النمس 

Fritz Edlinger170للخجل". ، سماح كورتس، برفع العلم اإلسرائيلي بأنه "مدعاة 
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 18/5/2021 ،الثالثاء

 الفلسطيني هي الرابعة في  - جلسة جديدة حول النزاع اإلسرائيلي عقد مجلس األمن الدولي
إصرار واشنطن على أن النص  ثمانية أيام، من دون التوّصل إلصدار بيان مشترك، في ظلّ 

ة لدى لسفيرة األمريكيابلوماسي بأن يوأفاد د بلوماسيين.يلن يؤدي إلى احتواء التصعيد، وفق د
 لنيا  ع ال نعتقد أن بيانا  " :خالل الجلسة المغلقة :قالتغرينفيلد -توماس ليندااألمم المتحدة 

 171."سيسهم في الوقت الراهن في احتواء التصعيد
 ت واصلت طائرات االحتالل اإلسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث استهدف

ديان قتل جنوبالمقابل،  ومنطقة الجامعات. ونروااألبالقرب من مقر وكالة  منازل ومواقع حكومية
منهم بحالة الخطر الشديد، جراء قصف  4آخرين بجراح مختلفة،  14وأصيب  ،إسرائيليان

 172ز شمالي قطاع غزة.يير إالمقاومة الفلسطينية لمستعمرة أشكول بالنقب المحتل، ومنطقة 
 جاه بات صاروخا   3,350 ،ومن بينها حماس والجهاد اإلسالمي ،ةأطلقت فصائل المقاومة الفلسطيني

 10/5/2021.173منذ  ،1948" منذ سنة إسرائيللتي تحتلها "المواقع والمدن ا
 تلة.األربعاء، قصف فواعد جوية إسرائيلية في فلسطين المح-أعلنت كتائب القسام، ليل الثالثاء 

تيم تهدفها القسام هي "حتسور وحتسريم ونيفافي بيان مقتضب، إلى أن القواعد التي اس ،وأشارت
 20كيو  في بالغ عسكري، أنها استخدمت صاروخ ،كتائبالوتل نوف وبلماخيم ورامون". وأكدت 

في الضربة الصاروخية القسامية صوب موشاف أوهاد، ضمن مجمع مفتاحيم في  Q20 أو
لى مقتل إسرائيليين وأوضحت الكتائب أن هذه الضربة أدت إ المجلس اإلقليمي في أشكول.

 174آخرين. 20وإصابة 
  أصيب جنديان إسرائيليان، إثر تعرض قوة إسرائيلية إلطالق نار كثيف عند حاجز عسكري في

 175مدينة البيرة.
  لإسرائي"خرج عدد من أبرز الشخصيات السياسية والجنراالت السابقين والمعلقين الصحفيين في" ،

ابق، الس دفاعووزير ال، Ehud Olmertابق، إيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي السمن بينهم 
ووزير  ركان، دان حالوتس،هيئة األالرئيس األسبق لو ، Avigdor Liebermanدور ليبرمان جأفي

ن بانتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامي، Daniel Friedman القضاء األسبق، دانئيل فريدمان
لقدس االحالية، عندما قاد إلى تفجير األوضاع في شرقي  نتنياهو، متهمين إياه بأنه أشعل الحرب

 176المحتلة لتتدحرج إلى حرب مع حماس في قطاع غزة، دون أن يضع لها استراتيجية مالئمة.
 الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "التنسيق األمني مع  السلطة قال الناطق الرسمي باسم رئاسة

في مقابلة مع قناة  ،وأضاف أبو ردينة اع عن شعبنا".إسرائيل نوع من السيادة الفلسطينية، والدف
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التنسيق األمني موجود مع كل الدول العربية، ولم تطلق طلقة واحدة من تلك "الجديد اللبنانية، أن 
 177".الدول على إسرائيل، ولم يقل أحد شيئا  

 "منذ  ،إن الجيش اإلسرائيلي حاول مرتين، لهافي تقرير  قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
 178، لكن محاوالته باءت بالفشل.لضيفمحمد االقائد العام لكتائب القسام اغتيال  ،10/5/2021

 خالل مواجهات ا  مقاوم عمال   142 الغربية رصد تقرير للمكتب اإلعالمي لحركة حماس بالضفة 
 وحسب التقرير، استشهد خالل المواجهات عمليات مؤثرة. 10، منها 15/5/2021في  يوم النكبة

 179.ا  جريح 64حو ناب وأصيب ش
  حوادث  3فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش االحتالل في  4قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن

 فلسطيني 100وذكرت وزارة الصحة في بيانات متتالية أن أكثر من  .في الضفة الغربية منفصلة
لى األقل حالتهم منهم ع 10أصيبوا برصاص جيش االحتالل في مناطق مختلفة من الضفة، وأن 

 180خطيرة.

  ّ1948بما فيها القدس المحتلة، وأراضي اإلضراب الشامل، مختلف محافظات الضفة الغربية  عم 
في  الفلسطينيينطالب عدد من و  ومخيمات الشتات في لبنان، تنديدا  بعدوان االحتالل المتواصل.

ن استمرار المقاومة الضفة الغربية بتشكيل "قيادة موحدة" عاجلة لالنتفاضة، وذلك لضما
شوارع مدن الضفة،  إلىواالحتجاجات بالشكل المناسب، مؤكدين أن "خروج مئات اآلالف 

 للشعب الفلسطيني جمعيا   واالشتباك مع االحتالل على الحواجز ونقاط التماس، يشكل قرارا  
 181باالنحياز للمقاومة، وإعالن انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثالثة".

 تطالب بتعويضات بعد تضرر  ،دعاوى إلى مصلحة الضرائب يإسرائيل 4,500 قدم أكثر من
ة أو خالل المواجهات التي اندلعت في المدن الساحلي ،غزة قطاعأمالكهم بمقذوفات أطلقت من 

 وتبين أن مبلغ التعويضات مجتمعة التي يطالب بها المتضررون  التي يسكنها العرب واليهود.
% من الدعاوى تتعلق 55ن إ، بحيث مليون دوالر( 61نحو ) مليون شيكل 200يزيد عن 

حقت بسيارات، حسبما أفادت صحيفة باستهداف مبان، وباقي الدعاوى تتعلق باألساس بأضرار ل
 182.اإلسرائيلية The Marker ذي ماركر

 إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم ث باسم رئاسة الجمهورية المصريةقال المتحد 
مليون دوالر كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة اإلعمار في قطاع  500غ مصر مبل

ية غزة نتيجة األحداث األخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة باالشتراك في تنفيذ عمل
طنا  من  65إرسال  من جانبها،، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايدو  إعادة اإلعمار.

 183.ام في معالجة المصابينهسى غزة لإلالمساعدات الطبية إل

  حمد الطيب إن "استمرار اإلرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينيين أقال شيخ األزهر
األبرياء، وتدمير الطرق واألبنية والمنازل وبنايات الهالل األحمر، وتشريد العائالت وتهجيرهم 
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لسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، قسريا ، واستهداف المقار اإلعالمية، نقطٌة سوداء ُتضاف ل
 184."تواطئ عالمي مخزٍ  في ظلّ 

  ّالشعب الفلسطيني، حيث عقد البرلمان التركي جلسة خاصة لمناقشة الجرائم اإلسرائيلية ضد 
ما ك أجمعت كافة األحزاب التركية على وقوفها إلى جانب فلسطين ونددت بالجرائم اإلسرائيلية.

دات أوغلو على أن "تركيا لن تتخلى عن فلسطين"، موجها  انتقا أكد وزير الخارجية مولود جاوش
 185حادة للصمت الدولي.

   لشعب ا باالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية بحقّ  تنديدلل شهدت العاصمة اإليرانية طهران تجمعا
 الفلسطيني، وشاركت مجموعات طالبية في المظاهرة التي انطلقت من شارع فلسطين في طهران.

 للعدوان لعاصمة األندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، تظاهرات شعبية حاشدة رفضا  شهدت اوو 
ومن جهتها، ، ولالنتهاكات المستمرة في القدس. الفلسطيني شعبالاإلسرائيلي المتواصل على 

لى عأعلنت الشرطة الماليزية اتخاذها كل التدابير الالزمة لحماية قيادات وشخصيات فلسطينية 
فية لك بعد انتشار مزاعم حول تهديدات أطلقها جهاز االستخبارات اإلسرائيلي، لتصأراضيها، وذ

 186هذه الشخصيات حول العالم.
  يها فشعب الفلسطيني، ندد الشهدت عدة مدن أرجنتينية وبرازيلية، تحركات وفعاليات تضامنية مع

ية يات حقوقية كور نظمت جمعو  .الشعب الفلسطينيالمشاركون باستمرار العدوان اإلسرائيلي على 
رقي ر العجنوبية وقفتين احتجاجيتين أمام السفارة اإلسرائيلية بالعاصمة سول، نددت فيهما بالتطهي

ولتهم كما طالب المحتجون بوقف اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها د والعدوان على قطاع غزة.
 187في اليوم األول من بدء العدوان على غزة. "إسرائيل"مع 

  من  مكونةزراء خارجية االتحاد األوروبي لمناقشة كيفية استخدام النفوذ السياسي للكتلة الاجتمع و
 ن.الفلسطينيي بحقّ  اإلسرائيليةبلوماسية إلنهاء المجازر يدولة، للمساعدة في الجهود الد 27

ء سياسي إلنها وشددت دول االتحاد األوروبي في دعواتها لوقف إطالق النار والحاجة إلى حلّ 
 188ع المجر عن التوقيع على اإلعالن.اتناموانتهى االجتماع ب .صراع األخيرال

 19/5/2021 ،األربعاء

 في كلمة مسجلة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان  ،قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
عاصمة دولة "القدُس  :اإلسرائيلي االحتاللالعربي حول الجرائم واالنتهاكات المستمرة لدولة 

فلسطين األبدية التي ال يمكن أن نرضى عنها بديال ، وهي مِّفتاح السالم واألمن واالستقرار في 
أن "ما تقوم به دولة االحتالل اآلن في القطاع، إرهاب دولة  عباس وأكد ."منطقتنا وفي العالم

 منظم، وجرائم حرب يعاقب عليها القانون" الدولي، وأنه لن يتهاون في مالحقة مرتكبي هذه
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التأكيد على اسـتعداده لتشكيل حكومة وفاق وطني  عباس وجدد الجرائم أمام المحاكم الدولية.
 189."تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دوليا  "

   جوية التقطتها طائرة مسيرة نفذت طلعات رصد واستطالع فوق  نشرت كتائب القسام صورا
ور اإلعالم العسكري لكتائب القسام إن الص وقال .1948 سنةاألراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

 آلياتو التقطتها طائرة مسيرة اسمها "الزواري"، وأظهرت الصور عدة مواقع لتمركز قوات االحتالل 
 190عسكرية ودبابات.

  في غزة بأنها أفشل  الحاليةالعسكرية  العمليةهآرتس اإلسرائيلية وصف رئيس تحرير صحيفة
وف وشدد أل على حرب لبنان الثانية وحروب غزة السابقة. قياسا   "،إسرائيل"ها وأحمق حرب تشنّ 

، في تحليل له، على أن ما حصل "فشل عسكري ودبلوماسي خطير كشف Aluf Benn بن
 قيادةوالتخبط السياسي ل ،اإلخفاقات العسكرية الكبيرة في استعدادات الجيش اإلسرائيلي وأدائه

 191حكومة مشوشة وعاجزة".
 وقالت إذاعة الجيش .ر على فلسطينية في منطقة الخليلالنا اإلسرائيلي أطلق جيش االحتالل 

 192ة كريات أربع".مستعمر اإلسرائيلي إن فلسطينية "حاولت تنفيذ عملية طعن في 

 أبرز خسائر االقتصاد اإلسرائيلي اليومية والمتراكمة بسبب القصف  21 عربي موقع رصد
لي أيام متواصلة من بدء العدوان اإلسرائي 10ل الصاروخي المتواصل للمقاومة الفلسطينية خال

ية المستندة إلى تقديرات خبراء اقتصاد وبيانات رسم 21 لحسابات عربي ووفقا   على قطاع غزة.
لها االقتصاد اإلسرائيلي بسبب صواريخ  تعرضعن حجم الخسائر التي  ،وإعالمية لالحتالل

دوالر  مليار 2.5مليون دوالر )أي ما يعادل  250المقاومة، تقدر الخسائر اليومية لالحتالل بنحو 
 193أيام، وهو رقم قابل للزيادة مع كل يوم من العدوان(. 10في 

  أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه أطلق قذائف مدفعية في اتجاه جنوب لبنان، بعد إطالق أربعة
دث ثالث حا ، في1948 سنةاألراضي الفلسطينية المحتلة منذ صواريخ من األراضي اللبنانية نحو 

 194من هذا النوع منذ أيام.
 لى قطاع إنه يرى أنه ال "مناص من السيطرة المؤقتة ع زيوفال شتاينت اإلسرائيليالطاقة  قال وزير

 زشتاينتعن صحيفة يديعوت أحرونوت ونقل موقع  غزة" من أجل نزع سالح حركة حماس.
سيكون "بأنه  الوزير وأقر بالقوة".القول: "ال يمكن ألحد أن ينزع سالح حماس إال إذا فعلنا ذلك 

 195لهذا تكلفته الباهظة".
  لم  رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس المطران عطا هللا حّنا: "االنتفاضة الفلسطينيةقال

 ها "مرحلةبأنّ  تتوّقف يوما ، وإن كانت بأساليب وأنماط مختلفة وأوجه متعددة"، واصفا  المرحلة الحالّية
ون ها المقدسّيون بصدوٍر عارية لالحتالل، حيُث وقف فيها المسيحيون والمسلمجديدة يتصّدى في

 196مية".إلسالمعا  في دفاعهم عن القدس وهوّيتها العربي ة الفلسطينية ومقدساتها وأوقافها المسيحية وا
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  في كلمة خالل لقاء مع شبان أتراك في المجمع ، أردوغانقال الرئيس التركي رجب طيب
 ،ون أبدا  ن يكلبالده، ول إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن صديقا   ،ةالرئاسي بأنقر 

  197ه كما فعلنا حتى اليوم".سنواصل طريقنا في النضال ضدّ "و

  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مظاهرات احتجاجية ضدّ  إسالميةخرجت في عدة مدن عربية و 
فقد شهدت مدينة  وطالب المحتجون بوقف إطالق النار. وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة،

ي وف ة.إسطنبول مظاهرة مناصرة للفلسطينيين، ومنددة بالهجمات اإلسرائيلية المستمرة على قطاع غز 
ية، الجماعة اإلسالمية الباكستان هانّظمت ،العاصمة الباكستانية إسالم آباد، طالبت احتجاجات

بوقف الحرب اإلسرائيلية على غزة، وشجب  ،المدنيبمشاركة عدد من منظمات المجتمع 
رات مم مطالبين بفتحالمتظاهرون ما وصفوه بتقاعس المنظمات الدولية ومنظمة التعاون اإلسالمي، 

 ."ئيلإسراـ"إنسانية إلغاثة سكان قطاع غزة، كما نددوا بما سّموه الدعم األمريكي غير المحدود ل
جلس مع فلسطين في ساحة اإلرادة الواقعة قبالة م تضامنيا   نظمت قوى سياسية كويتية اعتصاما  و 

 بالهجمات وفي األردن، خرجت مظاهرة في محيط السفارة اإلسرائيلية، تنديدا   األمة الكويتي.
 العدوانبوقفة بمدينة مكناس، للتنديد  ُنظمتوفي المغرب،  اإلسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

 ا  وفي العاصمة تونس، تظاهر أكثر من ألف شخص تعبير  غاء التطبيع.والمطالبة بإل ،اإلسرائيلي
هر تظاو  ."إسرائيل"عن الدعم للفلسطينيين، ومطالبة بالمصادقة على قانون "يجّرم" التطبيع مع 

ن اآلالف من الموريتانيين في شوارع العاصمة نواكشوط، للتنديد بما يتعرض له الفلسطينيون م
 198.ا  وعسكري ومعنويا   وطالبوا بالوقوف مع الفلسطينيين ودعمهم ماديا   "،إسرائيل"ها هجمات تشنّ 

 ربية ين العأطلق األزهر الشريف حملة بعنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، باللغت
 لمغلوطةاويفند األزهر عبر هذه الحملة المزاعم  مع القضية الفلسطينية. واإلنجليزية، وذلك تضامنا  

نشء، باب والوالصهيونية العالمية، بهدف التأثير على القاعدة المعرفية لدى الش "إسرائيل"تي تروجها ال
 199التأثيرات السلبية لحمالت التغريب والغزو الثقافي عبر مواقع التواصل االجتماعي. في ظلّ 

  أن  ، حيث من المقررالفلسطيني شعبالمع  إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين، تضامنا   جرى
 يستمر ذلك طوال فترة الحملة الشعبية التي أطلقتها الكويت إلغاثة فلسطين تحت شعار "نحن

 200بجانبكم"، والتي ستستمر لمدة شهر.
 م أماواليتا نيويورك وميشيغن والعاصمة واشنطن، في الواليات المتحدة، تظاهرات حاشدة  تشهد

ه يلي تجامنددة بعنصرية ووحشية االحتالل اإلسرائ الشوارعجابت  ،اإلسرائيلية اتالقنصليالسفارة و 
والدفاع عن  "إسرائيل"للتعبير عن غضبهم من ، و الشعب الفلسطيني ما يرتكبه من مجازر بحقّ 
 ولدغأكدت الناشطة اليهودية األمريكية المناهضة للحروب، آرييل و  حركة المقاومة الفلسطينية.

Arielle Goldأن  األخيرة على غزة تعتبر جرائم حرب، مشددة على ، أن االعتداءات اإلسرائيلية
 201قتل األطفال ال يمكن أن يكون دفاعا  عن النفس.
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  يها، ، وفرض عقوبات عل"إسرائيلـ"بريطانيون حكومة بالدهم بوقف بيع األسلحة ل برلمانيون طالب
ل ذلك خال جاء الفلسطينيين. بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، خالل اعتداءاتها األخيرة ضدّ 

 202جلسة بمجلس العموم، لمناقشة التطورات األخيرة في قطاع غزة.
 ي ظلّ عن تأييدهم للفلسطينيين ف تعبيرا   ،تظاهر أكثر من ألفي شخص في العاصمة األلمانية برلين 

ن وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة خرجت تحت شعار "ضد العدوا .يةسرائيلاالعتداءات اإل
 203فلسطين"، وأضاف أن المؤشرات األولى تفيد بأن المظاهرة سارت بشكل سلمي.اإلسرائيلي في 

  قالت مجلة لوبوانLe Point  راعها مع صلم تعد بيدها البطاقات الرابحة، وإن  "إسرائيل"الفرنسية إن
الفلسطينيين سيبقى في طريق مسدود ما دام الطرفان يفضالن الوضع القائم على التخلي عن 

فجار ، رأت المجلة أن انLuc de Barochez وفي افتتاحية بقلم لوك دو باروشيه نية.هواجسهما الوط
التي تواجه ما قد يكون أسوأ  "إسرائيل"كشف عن ضعف شديد لدى  2021 مايو /العنف في أيار

 204تتعاظم على الساحة الدولية. "إسرائيل"ويرى الكاتب أن عزلة  أزمة في تاريخها المضطرب.
  النرويجية السيادية قرر صندوق الثرو Norway's sovereign wealth fund وهو األكبر من ،

ات اإلسرائيلية في الضفة مستعمر نوعه في العالم، التخلي عن شركتين تعمالن في تطوير ال
ن ، إن الصندوق سيصّفي حصصه في الشركتيلهالبنك المركزي النرويجي في بيان وقال . الغربية

ي في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد ف اإسهاماتهمة المتمثلة في بسبب األخطار غير المقبول"
 205."مواقف أو حرب أو نزاع

 20/5/2021 ،الخميس

  باإلجماع، على وقف (كابينت)للشؤون السياسية واألمنية  المصغرالوزاري المجلس صادق ،
ار دون أي وأعلن الكابينت أنه وافق على "وقف متبادل إلطالق الن في قطاع غزة. النارإطالق 
"، ما على أن يدخل وقف إطالق النار حّيز التنفيذ "في ساعة سيتم التوافق عليها الحقا   ،شروط"

من أي التزامات ثنائية متبادلة؛  حماس ستكونان في حلّ حركة من تل أبيب و  يعني أن كال  
 وقال على أن "الواقع على األرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة". "إسرائيل"وشددت 
 تبلغأن مصر إاإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو  المستشار

التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بشكل متبادل ومتزامن في  أنه تمّ  الفصائل الفلسطينية
 ما التزم به االحتالل. االتفاقأن المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا  ة، مؤكدا  علىقطاع غز 

إن المقاومة "تمّكنت من إذالل العدو  من جهته، ،و عبيدة المتحدث باسم كتائب القسامقال أبو 
"كنا أعددنا  :في كلمته ،وأضاف أبو عبيدة القبول بوقف إطالق النار. "، مؤكدا  وجيشه الهّش 

"خضنا المعركة  :ا  ضيفضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى الجنوب"، م
ولم تكتم بنادقنا  ،مقاومتنا ادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها، والمجازر لم توقف مدّ بكل شرف وإر 
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"استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة  :وقال المتحدث باسم كتائب القسام وراجماتنا".
قيقي "قيادة االحتالل أمام امتحان ح  أنالصاروخية حتى الساعة الثانية من فجر الجمعة"، مضيفا  
أكد األمين العام لحركة  ،من جانبهو  ".وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الثانية فجرا  
وقال نخالة:  وسنرد على أي خرق". ،الجهاد اإلسالمي زياد نخالة االلتزام "بما التزم به العدو

 206 ."فجرا   2وافقنا على االقتراح المصري بوقف إطالق النار المتبادل والمتزامن عند "
  تشيد باتفاق وقف إطالق النار غير المشروط بين  بالدهقال الرئيس األمريكي جو بايدن إن

نه تحدث مع رئيس الوزراء قال إ، و وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "إسرائيل"
طالق إاالتفاق على وقف  وتمّ  ،اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يخ دعم واشنطن لـ"حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها من الصوار  ا  جددم ،نار غير مشروط
قبة يز الالتي تطلقها المنظمات اإلرهابية في غزة"، وأضاف أنه أبلغ نتنياهو أن أمريكا ستدعم تعز 

ر من ناحية أخرى، قال بايدن إن بالده ملتزمة بالعمل مع األمم المتحدة لتوفي الحديدية.
المساعدات اإلنسانية والدعم لشعب غزة، ومن أجل إعادة بناء القطاع بشراكة مع السلطات 

 دانو  الفلسطينية، ال مع حركة حماس، وذلك بأسلوب ال يسمح لألخيرة بتعزيز قدراتها العسكرية.
 207العنف الذي تسبب بموت الكثير من المدنيين. بايدن

  من اإلنجازات التي حققتها حركة حماس والمقاومة سلط خبراء إسرائيليون الضوء على العديد
وأكد الخبير العسكري يوآف  الفلسطينية في تصديها للعدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن لدى حماس "إنجازات ال بأس في في مقال له  ،Yoav Limor ليمور
دارة في الشارع الفلسطيني، وإعادة القضية بها في الساحة السياسية، على رأسها أخذ الص

الفلسطينية إلى جدول األعمال في إسرائيل، إضافة إلى إشعال المدن المختلطة في إسرائيل"، 
سيتقرر بعد هذه الحملة. أما الجنرال  ، أي في قطاع غزة،أن "الواقع المستقبلي في الجنوب" منوها  
يديعوت  له في ، فقد أكد في مقالAmos Gilad لعادجعاموس  الجيش اإلسرائيلي احتياطفي 

أحرنوت، أن "حماس ستواصل عمل كل ما تستطيع كي تحقق رؤيتها بكل عناصرها، على أساس 
من بين اإلنجازات التي تحققت بوضع ، مشيرا  إلى صورة نجاحها قبل المواجهة الحالية وخاللها"

طبيع االحتالل مع الدول العربية القضية الفلسطينية ضمن االهتمامات العالمية، أن مسار ت
"سيبتعد، ألن العديد من أنظمة الدول العربية ستخاف على استقرارها، إذا ما عادت المسألة 

 Yossi الفلسطينية لمركز جدول األعمال اإلقليمي". المراسل العسكري ليديعوت يوسي يهوشع

Yehoshua ّإلى تلك  1948فلسطينيي  ، أكد أن من أهم إنجازات حماس في هذه المعركة هو ضم
 208المعركة، إضافة إلى الفلسطينيين في الضفة ولبنان.

  في قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرات فلسطينية في بعض مناطق الضفة الغربية و
، خرجت للتعبير عن رفض العدوان اإلسرائيلي على 1948ة المحتلة سنة الفلسطيني األراضي
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ة القدس المحتلة. واعتدت قوات االحتالل على المتظاهرين في قطاع غزة واعتداءاته على مدين
 209الفحم بالغاز المدمع والرصاص المطاطي والمياه العادمة. أم
 نياهو بنيامين نت الحكومة اإلسرائيلية بيد ورئيساليائير  (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب  دعا رئيس

 ، في منشورشدد البيدق النار. و إلى االستجابة لطلب الرئيس األمريكي جو بايدن، بوقف إطال
فسه: نعلى العملية العسكرية، سيسأل أي مواطن إسرائيلي  يوما   11أنه "بعد  على فيسبوك،ال على

يل طو  االستراتيجيماذا أرادت الحكومة أن تحقق من العملية العسكرية؟ ما هي سياستها وهدفها 
لية هل تمنع العملية العسكرية الحا األمد مقابل حماس في غزة؟ ما الذي ينبغي أن يحدث هناك؟

ت ومة فشلبيد إن "هذه الحكالحكومة اإلسرائيلية ورئيسها، وقال ال بيدالهاجم و  الجولة المقبلة؟".
في كافة المجاالت الموجودة تحت مسؤوليتها. وقد فشلت في مشروع تحصين البيوت، وفشلت 

كة بيد أن حر وأضاف ال هذا اإلخفاق".في اإلعالم. وببساطة ال توجد كلمات لوصف  ذريعا   فشال  
حماس، التي وصفها بأنها "منظمة إرهابية متعصبة، قاتلة وعنصرية"، "انتصرت على حكومة 

دما إسرائيل في المعركة اإلعالمية في وسائل اإلعالم الغربية الليبرالية. والحكومة فشلت عن
 210".فّضلت الحفاظ على حكم حماس من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية

  من بينها مدينة القدس، وفيمدن الضفة الغربية وقراهافي خرجت مظاهرات جماهيرية حاشدة ، 
لعنوان ا بانتصار المقاومة الفلسطينية ضدّ  ، احتفاال  1948 سنةالفلسطيني المحتل منذ  مدن الداخل
 ورفعت األعالم الفلسطينية وأعالم حركة حماس في المظاهرات التي عمت الضفة على غزة.

 211رين بالهتافات المؤيدة للمقاومة.الغربية، وصدحت حناجر المتظاه

  اطق اإلسرائيلية شّنت عشرات الغارات على المن المقاتالتأفاد مراسل الجزيرة في غزة بأن
 همنمن بي ،شهيدا   232الشمالية والشرقية والجنوبية من القطاع لترتفع حصيلة الشهداء إلى 

 ،طفال   560 هم، من بين1,900وعدد المصابين إلى ، مسنا   17سيدة، و 39طفال  و 65
المتحدث باسم  ،Ofir Gendelmanأوفير جندلمان قال  ،من جهته مسنا . 91و سيدة 380و

خ صارو آالف  4إن حماس والجهاد اإلسالمي أطلقتا ما يقارب  ،من جهته ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي
 9481.212 سنةاألراضي الفلسطينية المحتلة منذ باتجاه 

 إن الطائرات والمدفعية اإلسرائيلية له، في بيان في غزة، قال المكتب اإلعالمي الحكومي 
كثر أقال المكتب إن . و غارات منذ بداية العدوان 1,810ت أكثر من بمشاركة سالح البحرية، شنّ 

زح نا ألف 44ن المكتب أن من هؤالء وبيّ  .نتيجة لذلكآالف فلسطيني نزحوا من منازلهم،  107من 
 لخسائرإلى أن ا المكتب الحكومي وأشار ونروا.األيتواجدون حاليا  في مراكز إيواء تابعة لوكالة 

ى مليون دوالر خالل العشرة أيام األولى للعدوان اإلسرائيلي عل 322المادية بلغت أكثر من 
 ،كليا   دمتهُ  ،إعالميا   مقرا   33، وومنزال   سكنيا   برجا   184وقال المكتب اإلعالمي إن  القطاع.

 213مليون دوالر. 92والخسائر األولية في قطاع اإلسكان نحو 
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  طينيا ، فلس 28ع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس إلى ارتفا، الفلسطينيةأعلنت وزارة الصحة
رة ، وأشارت الوزااستشهاد شاب فلسطيني متأثرا  بإصابته برصاص االحتاللبعد أطفال،  4منهم 

 214.آالف 7قرابة إلصابات بلغ إلى أن عدد ا

  طاع قأعلنت كتائب القسام عن استهداف حافلة لنقل الجنود اإلسرائيليين قرب قاعدة زيكيم شمال
وأوضحت الكتائب في بالغ عسكري، أنها "تدك محيط الحافلة المستهدفة  ه.موجّ  بصاروخغزة 

 215بقذائف الهاون".

 كة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة ستعيدلحر  السياسينائب رئيس المكتب  ،أكد خليل الحية 
 :ماسوقال القيادي في ح بناء البيوت التي دمرها االحتالل، وستعيد البسمة واألمل للمكلومين.

.. .انحن منتصرون يا نتنياهو، ألن مجاهدينا اآلن يتبخترون في األنفاق التي زعمت أنك دمرته"
، ها نقول لنتنياهو" :وأضاف الحية ."والكرامة مجاهدونا اآلن يسرحون ويمرحون في أنفاق العزّ 

 216."هم فرسان المقاومة يخرجون من كل مكان يبايعون شعبنا ومقاومتنا
  19/5/2021 األربعاء ييومخالل أعلن نادي األسير الفلسطيني أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل 

وقال مراسل  ة.من عدة مناطق في الضفة الغربي فلسطينيا   60أكثر من  20/5/2021 الخميسو 
 217.قيادات وكوادر في حركة حماس استهدفتعاطف دغلس إن حملة االعتقاالت  الجزيرة.نت

  وزير الخارجية ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على
 طتبقايا طائرة من دون طيار مسلحة ُأسقله،  ، خالل استقبالهHeiko Maas ماس األلماني هايكو

أنها  ، بعد عبورها من األجواء العراقية أو األردنية، كاشفا  18/5/2021 في إسرائيل، الثالثاء
 218وفقا  لوكالة األنباء األلمانية.وذلك  ،إيرانية

  ألف تغريدة، بعد  350#غزة_تنتصر، موقع تويتر في السعودية بأكثر من  (هاشتاغ)تصدر وسم
سم تصدر و وفي السياق نفسه،  ي والمقاومة الفلسطينية.إعالن التهدئة بين االحتالل اإلسرائيل

)رددوا أسماءهم( منصات التواصل االجتماعي في تركيا خالل  #SayTheirNames)هاشتاغ( 
اليومين الماضيين بالدعوة لنشر أسماء أطفال فلسطين ضحايا القصف اإلسرائيلي، وتعريف 

 219العالم بهم.
 لصمود أبناء دعما   ،مسيرة جابت شوارع بيروتو امنية نظم المؤتمر الشعبي اللبناني وقفة تض 

ظاهرين اتجهت قافلة من المتومن جهتها،  بالعدوان اإلسرائيلي عليه. ، وتنديدا  يفلسطينالشعب ال
طين ى فلسالعراقيين إلى الحدود العراقية األردنية، للمطالبة بالسماح لهم بدخول األردن ومنها إل

 لنت وزارة الصحة العراقية عزمها إرسال فرق طبية إلى أراضيلمساندة شعبها هناك، فيما أع
فض تواصل الحراك الشعبي الراو الفلسطينية، لدعم المتضررين من العدوان اإلسرائيلي.  السلطة

وته للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة في عدد من المدن اإلندونيسية وبلغ ذر 
 220بالعاصمة جاكرتا.
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 ش أوغلوياو جرجية التركي مولود لخاطالب وزير ا Mouloud Cavusoglu  بإنشاء آلية دولية
وقال  أن األخيرة تمارس "جرائم حرب".إلى  ا  ، مشير "إسرائيل"لحماية الفلسطينيين من اعتداءات 

ماية إن "جهود ح ،نيويوركفي في كلمة ألقاها في اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة ، أوغلو
ية امات عسكرية ومالهسإب ،عبر تشكيل قوة دولية ،يجب أن تشمل الحماية الجسدية الفلسطينيين

 221من الدول المتطوعة".

 ية أمريكمشروع قرار يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة  بيرني ساندرزي مريكقّدم السناتور األ
 :اندرزسوقال . مليون دوالر، بعد خطوة مماثلة لنواب ديموقراطيين تقدميين 735بقيمة  "إسرائيلـ"ل

بساطة ية الصنع غزة وتقتل النساء واألطفال، ال يمكننا بأمريك"في الوقت الذي تدمر فيه قنابل 
 222".كونجرسالسماح بصفقة أسلحة أخرى ضخمة بدون نقاش حتى في ال

  نجيال ميركلأالمستشارة األلمانية أعربت Angela Merkel  اتصاالت غير "عن تأييدها إجراء
ال ": العام DWR في مقابلة مع تلفزيون دبليو.دي.آر ،وقالت ميركل ة حماس.مع حرك "مباشرة

 ه منألن ،بطريقة أو بأخرى  مباشرة لكن بالتأكيد يجب إشراك حماس يمكن القيام دائما  باتصاالت
 223."دون حماس ال وقف إلطالق النار

  ساتاو  فريقياإأعلنت نقابة عمال جنوبSatawu  حمولة السفينة أن أعضاءها يرفضون تفريغ
ا مع ضحاي ، تعاطفا  التي رست في ميناء مدينة ديربان ،Zim Shinghaiاإلسرائيلية زيم شنغاي 

 224االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين، وللضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته المستمرة.

 21/5/2021 ،الجمعة

  اومة في معركة سيف حماس إسماعيل هنية أن انتصار المقأكد رئيس المكتب السياسي لحركة
ة القدس نصر استراتيجي، ألن مرحلة ما بعد معركة سيف القدس، ليست كما قبلها، فهذه المعرك

طوت مراحل، وفتحت الباب أمام مراحل جديدة ستشهد الكثير من االنتصارات، والكثير من 
 225االستراتيجيات على كل المستويات.النجاحات، والكثير من بناء 

 ية ، داعن وقف إطالق النار في قطاع غزةبإعال، لها في بيان ،الفلسطينية طةالسل رّحبت رئاسة
 رئيس السلطة محمودوبحسب البيان، طالب  إلطالق عملية سياسية تنهي االحتالل اإلسرائيلي.

إيجاد أفق سياسي ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس "عباس بـ
من ق األمن أجل تحقي ،نة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدوليةالشرقية، تحت مظلة اللج

 226."واالستقرار في المنطقة والعالم

  خالل زيارة له لقطاع غزة، استمرت ثالث ساعات مع مسؤولي حركة  ،بحث وفد أمني مصري
ن الفصائل تستعد إوقال مصدر مطلع ومسؤول  تثبيت وقف إطالق النار. ،حماس في القطاع

 227لجولة طويلة من الوساطة بينها وبين االحتالل ستقودها مصر.
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  غزة أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت قطاع العامة واإلسكان في  األشغالأعلنت وزارة
نية وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السك 1,800للهدم الكلي بشكل كامل خالل العدوان بلغ 

وأضاف بأن هناك خمسة أبراج سكنية كبيرة تتوسط  سكنية.وحدة  16,800المتضررة بشكل جزئي 
مير مدينة غزة تعرضت للهدم الكلي، فيما بلغ عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتد

 ،مساجد للهدم الكلي 3تعرضت و  ،مدرسة ألضرار 66وتعرضت . حكوميا  ومنشأة عامة مقرا   74
 228.ألضرار طفيفة ا  مسجد 40وقرابة 

 جثامين تسعة مقاومين استشهدوا داخل أحد األنفاق شرقي خانيونس  الطبيةت الطواقم انتشل
 229أيام. 10جنوبي قطاع غزة قبل 

  في مؤتمر صحفي وسط غزة:الغرفة المشتركة لفصائل المقاومةالمتحدث باسم  ،أبو أحمدقال ، 
كان مقدساتنا في أي ل على شعبنا بعد اليوم، ولن نمرر العدوان على أهلنا وم"لن نقبل بالتغوّ 

ح ل وضو : "نقول لك بكقائال   ه رسالة لالحتاللبإذن هللا". ووجّ  ،وكلمة وحضور للمقاومة دون ردّ 
 نجهيةإن عدتم عدنا، أيادينا على الزناد ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد، وإن منطق العربدة والع

 230لصمود والرد والتحدي بعون هللا".لن يواجه إال با

  المقاومة ": مدينة غزةفي سرايا القدس أبو حمزة، خالل مؤتمر صحفي  اسمبلناطق اقال
الح من الس يسيرا   على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة جزءا   الفلسطينية استخدمت في الردّ 

 231."والقدرات، وسنواصل المسيرة بخطى واثقة في مشروع تحرير كامل فلسطين المحتلة
  نحو  ،ا  يوم 11نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خالل  "،سرائيلإـ"ل االقتصاديةبلغت الخسائر

ا مجاء ذلك وفق  لتقديرات أولية غير رسمية. مليار دوالر(، وفقا   2.14نحو مليارات شيكل ) 7
 عن عالناإلأفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية اإلسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، عقب 

 232وقف إطالق النار.
 إنجازات حققت بعدوانها على غزة " "إسرائيل"اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن  الحكومةرئيس  ادعى

 تدمير األنفاق وأنه تمّ  ،ن "حماس تلقت ضربات لم تحلم بها"إنتنياهو  قالغير مألوفة". و 
 ، "وهذا إنجاز هائل لم يحقق مثله أي جيش في العالم حتى اليوم".مك 100الهجومية، بطول 

 233س.وحما "إسرائيل"" لعملية تبادل أسرى بين أفضل أن نتائج العدوان "أنشأت شروطا   إلىأشار و 

 بعد إعالن اتفاق وقف إطالق ،بحسب تقييم أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية فقد حافظت حماس 
صواريخ أن وتيرة إطالق الو ، "إسرائيل"على قدرتها إلطالق أعداد كبيرة من الصواريخ على  ،النار
افة القذائف التي سجلت خالل التصعيد كانت األعلى على اإلطالق حيث أطلقت عناصر وكث

 منها إلى داخل األراضي 3,400وقذيفة هاون من القطاع، عب ر نحو  صاروخا   4,360المقاومة 
 1948.234فلسطينية المحتلة منذ سنة ال
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  ّبدأت  مة الفلسطينية، حتىاإلعالن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار مع المقاو  ما إن تم
راف الساحة السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية تشهد حالة من تبادل االتهامات بين مختلف األط

فاع انتقد وزير الدفقد  للفلسطينيين. اإلسرائيلية، واعتبار ما حصل هزيمة نكراء، وانتصارا  
لنار االذي أفضى لوقف إطالق  دور ليبرمان ما وصفه بـ"االتفاق المحرج"جاإلسرائيلي األسبق أفي

العملية  "هذه :العبرية للتلفزيون اإلسرائيلي 12القناة  مع في مقابلة، قال ليبرمانو  قطاع غزة. في
ن حماس نجحت في ، مشددا  على أ، وحماس هي من ستخرج منتصرة"برمتها غير ضرورية تماما  

ن أعلفيما  الشارع الفلسطيني". ونجحت بالسيطرة على ،جبهة داخلية لها داخل إسرائيل" إيجاد
تكفاه حدشا )أمل جديد( جدعون ساعر أن "وقف القتال في غزة بشكل أحادي الجانب رئيس حزب 

س من مداوالت المجل نقلت صحيفة هآرتس بعضا  و  ُيعّد بمثابة ضربة قوية للردع اإلسرائيلي".
يث حتفاق وقف إطالق النار، الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابينت(، الذي أقر ا

 سرأى بعض أعضاء المجل"وصف بعض الوزراء أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية بأنها "ضعيفة"، و 
 وجه المحللون في وسائلو سالح الجو اإلسرائيلي فشل في تدمير أنفاق حماس الدفاعية". "أن 

ف يقة وقوان، كما انتقدوا طر اإلعالم اإلسرائيلية انتقادات لنتنياهو، وسياسته وأدائه خالل العد
 نهم أنمإطالق النار، واتهموا نتنياهو بأنه استسلم لضغوط الرئيس األمريكي جو بايدن. ورأى قسم 

 235تلقت "ضربة قاضية" من الناحية اإلعالمية خالل العدوان. "إسرائيل"
 السياسية داليا شندلين االستراتيجيةالخبيرة اإلسرائيلية في  تلاق Dahlia Scheindlin  إسرائيل"إن" 

 ا.تنهار ألن الصراع مع الفلسطينيين يسيطر عليها، وسياستها معطلة وديموقراطيتها ُيرثى له
إن الحرب التي  New York Timesنيويورك تايمز صحيفة  فيفي مقال لها  ،وقالت شندلين

د يبدأ ويبعوحركة حماس أوقفت التغيير السياسي الذي كان من الممكن أن  "إسرائيل"دارت بين 
ال  وأضافت أنه قد حان الوقت لقبول أن األمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي من الحياة السياسية.

 236."إسرائيل"على  على الفلسطينيين، بل أن فلسطين تسيطر أيضا   "إسرائيل"يقتصر على سيطرة 
 يلي على احتفاالت بانتهاء العدوان اإلسرائ ،بعد صالة الجمعة ،شهدت ساحات المسجد األقصى

 بلياحتج عدد من المصلين في المسجد القوبالمقابل،  قطاع غزة واحتفاء بـ"انتصار" المقاومة.
التي ألقاها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد  ،على خطبة الجمعة األقصى داخل

ومة مقاألنها لم تشمل تحية للمقاومة في غزة، ولم تركز بالشكل المطلوب على إنجازات ال؛ حسين
وأظهرت  محمود عباس. ةالفلسطيني السلطة أثناء تصديها للعدوان، وشملت إشادة برئيسفي 

لقطات فيديو بثتها حسابات شبكات إعالمية فلسطينية وناشطون على تويتر هتافات المصلين 
داخل المسجد وقيامهم بإنزال الشيخ محمد حسين من على منبر المسجد، وهم يرددون هتافات 

 237إخراجه من المسجد.تطالب ب
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   عد ب، مع الفلسطينيين وأهل غزة تحديدا   تظاهر اآلالف في مدن وعواصم عربية وإسالمية تضامنا
ففي  ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل حيز التنفيذ.

ليها الحركة حضوٍر جماهيري ضخم، شارك عشرات آالف األردنيين، في الفعالية التي دعت إ
ي ومة فبانتصار المقا اإلسالمية في منطقة األغوار، قرب الحدود األردنية الفلسطينية، احتفاال  

شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، و  االحتفاالت مخيمات الشتات في لبنان. وعّمت قطاع غزة.
 ،ة. بدورهخروج مئات المواطنين في مظاهرات للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطيني

كم نا، ل: "قدسنا غزتهامقتدى الصدر رسالة للفلسطينيين، قال في العراقي وجه زعيم التيار الصدري 
مني خالص الشكر واالمتنان على هذا النصر المؤزر على العدو الذي استكان أمام إيمانكم 

لسطينية جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، دعمه للقضية الفو  وشجاعتكم".
ة ومقاومتها ضد االحتالل. وشهدت جاكرتا ومدن إندونيسية أخرى مظاهرات بمشاركة شعبية واسع

وشهدت العاصمة الموريتانية  مع الشعب الفلسطيني، واحتفاء بوقف إطالق النار. تضامنا  
 238بانتصار المقاومة الفلسطينية". نواكشوط مسيرات شعبية "احتفاال  

 ق حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني، تستمر شهرا  أعلنت الكويت بدء انطال
وأطلقت الحملة بحضور الوكيلة . مليون دوالر، وسط دعوات للمشاركة فيها 100وتسعى لجمع 

ير عد وز المساعدة للتنمية االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية الكويتية هناء الهاجري، ومسا
تنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، والسفير الفلسطيني في الخارجية الكويتي لشؤون ال

 .239رامي طهبوب الكويت

  كشفت القوة الجوفضائيةCorps Aerospace Force  ة عن طائرة مسير اإليرانية  في الحرس الثوري
يما  وأطلقت عليها اسم "غزة" تكر  ،قالت إن مداها يصل إلى ألفي كيلومتر ،مقاتلة محلية الصنع

يرة أن الحرس الثوري قال إن الطائرة المسوكالة الوذكرت  ."إسرائيل" فلسطينيين ضدّ لكفاح ال
 240.غك 500قنبلة ومعدات إلكترونية وزنها  13يمكنها حمل 

 22/5/2021 ،السبت

 من يوما   11عدد الصواريخ والقذائف التي ُأطلِّقت من غزة خالل  أن جيش اإلسرائيليأعلن ال 
، زاعما  "إسرائيل"وصلت منها  3,400ذكر أّن نحو و  ،4,360إلى وصل غزة العدوان على قطاع 

ل أّن معظمها سقطت في مناطق مفتوحة، أو اعترضتها بطاريات القبة الحديدية، بنسبة نجاح تص
، آالف صاروخ 10وذكرت أّن التقديرات اإلسرائيلية ُتشير إلى بقاء  %، على حّد زعمه.90إلى 

 241ي ذلك المئات من الصواريخ بعيدة المدى.لدى كّل فصائل المقاومة، بما ف
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  لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل نفذت حمالت اعتقال واسعة في المدن  فلسطينأكد مركز
 ، منذ بداية العدوان على قطاع غزة في1948 سنةوالقرى الفلسطينية داخل األراضي المحتلة 

 242حالة اعتقال. 1,100، حيث رصد 10/5/2021

 ن مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع أ المصرية أعلنت الرئاسة
 طن من المواد الغذائية، واألدوية، وألبان 2,500بـ شاحنة محملة  130غزة، وهي عبارة عن 

 243األطفال، باإلضافة إلى مالبس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية.
  رئ ة ومنسق اإلغاثة في حاالت الطواوكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانيعلن أ 

مليون دوالر أمريكي لالستجابة لالحتياجات  22.5عن تخصيص  Mark Lowcock مارك لوكوك
 مليون  4.5ن "المبلغ يشمل مخصصات بقيمة أ لوكوكأوضح و  اإلنسانية المتزايدة في قطاع غزة.

ن دوالر من الصندوق مليو  18وما يصل إلى  ،دوالر من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
 244اإلنساني لألراضي الفلسطينية المحتلة".

 ل ، في أو والفلسطينيين "إسرائيل"لوقف إطالق النار بين  "تام"إلى احترام  دعا مجلس األمن الدولي
، وفق ما أفادت به مصادر 10/5/2021في  عدوانبموافقة أعضائه منذ بدء ال يحظىبيان 

يدعو مجلس األمن إلى "ترحته الصين والنرويج وتونس: وأضاف النص الذي اق بلوماسية.يد
ف تأس" ، مكتفيا  باإلشارة إلى أن الدول األعضاء في المجلس"االحترام الكامل لوقف إطالق النار

القلق حيال التوترات "وأعرب مجلس األمن أيضا  عن  ."للخسائر المدنية بسبب أعمال العنف
على احترام الوضع الراهن  واقع المقدسة، وحّض والعنف في القدس الشرقية، خاصة في الم

 245."التاريخي في األماكن المقدسة
  ح، ه على سؤال بشأن حي الشيخ جرافي ردّ  ،الخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث قال

إن "الحفاظ على الوضع  األمريكية MSNBC ن بي سيأس أم أ شبكةخالل مقابلة أجرتها معه 
لشيخ امعاملة سكان حي  "إسرائيل"وشدد برايس على أن على  مر بالغ األهمية".القائم في القدس أ

 246جراح باحترام، وأن واشنطن ستواصل الضغط بهذا االتجاه.

 بعد أن دعت لهما  السبت، حظرت الشرطة األلمانية تظاهرتين كان من المقرر انطالقهما
برلين قرار حظر الشرطة تنظيم أيدت المحكمة اإلدارية العليا في قد و  مجموعات فلسطينية.

 247.ينظاهرتتال
 23/5/2021 ،األحد

  ذكرت مصادر مطلعة وموثوقة لـ"األيام"، أن ممثلي الفصائل بغزة وضعوا خالل لقائهم بالوفد
تتمثل في االعتداء على  ،"إسرائيل"األمني المصري في مدينة غزة، ثالثة خطوط حمراء أمام 

وطالب هؤالء الوفد المصري خالل زيارته  لعودة لالغتياالت.وا ،وحي الشيخ جراح ،مدينة القدس
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القصيرة الثانية لغزة، منذ توقف العدوان اإلسرائيلي على غزة، بإبالغ االحتالل بهذه الخطوط، 
 248وبأن تجاوزها سينسف كل الجهود الدولية للتهدئة وسيشعل المنطقة من جديد.

  ة معروف عن وجود توافق وطني على تشكيل سالم اإلعالمي الحكومي بغزة المكتبأفاد رئيس
والقطاع األهلي  ،وأكد أن المجلس يتكون من الحكومة مجلس وطني إلعادة إعمار غزة.

وبعض الشخصيات الوطنية، بحيث يتولى اإلشراف على عملية إعادة اإلعمار  ،والخاص
 249بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة داخل وخارج قطاع غزة.

  مي الكيلة إن العدوان اإلسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب  الفلسطينية الصحةقالت وزيرة
 ا ،مواطن 277الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة خالل األسابيع األخيرة، أسفر عن استشهاد 

، أن في مؤتمر صحفي ،وأوضحت الكيلة جريح. 8,500سيدة، إضافة لنحو  40طفال  و 70بينهم 
 250اإلسعاف.مراكز العالج وسيارات طواقم  انتهاكا  بحقّ  89الوزارة رصدت 

  خالل كلمة مسجلة في مهرجان "القدس عنوان  ،حماس في الخارج خالد مشعل حركةقال رئيس
، "عشعبنا عرف طريقه، وانتصر حين اتخذ القدس واألقصى عنوانا  للصرا "النصر" في األردن: إن 

 ى.األقصو وإنقاذ القدس  ،والعودة ،لة النهائية للتحريروأكد أننا وضعنا أقدامنا على بداية المرح
يها فوقال مشعل: "ال تستغربوا يوما  قريبا  حين نعلن عن ساعة الصفر، وعن اللحظة التي نحسم 

 251الصراع مع العدو المحتل".

  عبرية مصرع مستوطنة، متأثرة بإصابتها األسبوع الماضي جراء إطالق  إعالمأعلنت مصادر
وبذلك يرتفع عدد قتلى االحتالل  طاع غزة على وسط األراضي المحتلة،صواريخ من ق

 252.، باإلضافة إلى مئات اإلصابات13اإلسرائيلي، خالل العدوان األخير على غزة، إلى 

 ي استهداف مقابل أ :اإلسرائيلية العبريةالعامة لإلذاعة يسرائيل كاتس وزير المالية اإلسرائيلي  قال
، بيبا بإطالق الصواريخ تجاه تل أياالت لقادة حماس، وعليهم أال يهددو للجنوب ستكون هناك اغت

على أن السماح بإعادة  كاتس وشدد وأي مكان آخر. ،ف نمنعهم من اإلطالق على سديروتوسو 
إعمار قطاع غزة لن يحدث إال بعد إعادة حركة حماس األسرى والمفقودين اإلسرائيليين 

 253المحتجزين لديها.

 ير القيادة السياسية بإدخال تغي الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان األ هيئةرئيس  أوصى
. المخصصة لجهود إعادة اإلعمار في غزة إلى الفلسطينيين المساعداتعلى طريقة تحويل أموال 

ر تحويل األموال، القطرية أو غي وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإنه تمت التوصية بأال يتمّ 
ة شرة، وإنما إلى السلطة الفلسطينية، من خالل آلية خاصة ستحولها مباشر ذلك، إلى حماس مبا

 254إلى أهالي غزة.
 على  ةخالل مداخل ،عضو التجمع الوطني الديموقراطي الفلسطيني بالكنيست ،قالت حنين زعبي

ن وإعرب إسرائيل"، "إلى  1948فشلت في تحويل فلسطينيي  "إسرائيل"قناة الجزيرة مباشر، إن 
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وإعادة تشكيل الهوية التي اعتمدتها البرامج السياسية والتعليمية اإلسرائيلية، لم  ،االحتواءسياسة "
من المشروع  يمثلون جزءا   1948تنجح في تحقيق هذه السياسة العنصرية"، مبرزة أن فلسطينيي 

الفلسطيني الشامل، وأن ما حدث في المدن المختلطة يوضح وحدة المصير الفلسطيني المشترك 
 255ن الداخل والخارج.بي
  فريدمان توماسبّين Thomas Friedman، الحرب ، أن صحيفة نيويورك تايمز مقال له في في

ل فريدمان إن اوق أمام الرأي العام العالمي. هوفاقمت "،إسرائيل"كشفت ضعف في قطاع غزة 
 جموعةمي إطالق ف سببا   كان ،مهما كان تبريره ودقته ،القوة الجوية المتقدمة "إسرائيل"استخدام 

حول  "إسرائيل"صور وأشرطة فيديو في عالم منصات التواصل االجتماعي أشعلت حماس نقاد 
وحتى الشباب اليهود الذين نفروا من  ،وكشفت عن تصاعد اليسار التقدمي ه،طتونشّ  ،العالم

صلة مواسياسات بنيامين نتنياهو المتطرفة واستعداده للتخلي عن األعراف الديموقراطية من أجل 
 براليينالجيل المقبل من اللي "إسرائيل"وقال فريدمان إنه في حالة خسرت  احتالل الضفة الغربية.

 األمريكيين بمن فيهم اليهود الليبراليون فسيؤدي ذلك إلى ضرر سياسي لن يستطيع كل الدعم
 256اإلنجيلي مواجهته.

  مصري الرئيس التفي مع اتصال هاخالل  ،ولي عهد أبو ظبي ،آل نهيان زايدمحمد بن أكد
قف الفتاح السيسي، أن دولة اإلمارات على استعداد للعمل مع جميع األطراف للحفاظ على و  عبد

 257واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السالم. ،إطالق النار

  ن مإن "تطبيع عدد  :الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريلقال
ى دد علشلكنه  بأن القضية الفلسطينية انتهت". لدول العربية عالقاتها مع إسرائيل أعطى انطباعا  ا

ات على األراضي مستعمر النزاع، ولم توقف توسيع ال أن مفاوضات عملية السالم لم تحلّ 
ل أن وأضاف بوري الذي يدعمه المجتمع الدولي. الفلسطينية التي تقوض من الناحية العملية الحلّ 

سي االتحاد ال يمكنه أن يستمر في تمويل إعادة إعمار غزة، دون وجود احتمال إطالق مسار سيا
 لي جانبا  إلى أن ترك أسباب الصراع الفلسطيني اإلسرائي بوريلوأشار  والفلسطينيين. "إسرائيل"بين 

 258لن يفضي إال لدورات جديدة من العنف، حسب تعبيره.
  ّإيف لو دريانالفرنسي جان  الخارجيةوزير ر حذ Jean-Yves Le Drian  من "احتمال حصول

 "إسرائيل"الدولتين بين  في حال عدم التوصل إلى حلّ  "،إسرائيل"فصل عنصري" في 
سرائيلية تواجه سكان من "في مدن إ :خالل مقابلة صحفية ،لو دريان وقال والفلسطينيين.

 آخر غير حلّ  في حال اعتماد حلّ  ظهر أنهما يُ  ،هي المرة األولى التي يحصل ذلك... الطرفين
 259الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

 سقة الشؤون اإلنسانية للمناطق الفلسطينية في األمم المتحدة لين هاستينغزنوصلت م Lynn Hastings 
ستعادة غزة لتفقد األضرار الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي، وطالبت بتمويل عالمي ال قطاعإلى 
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وقالت إن سكان غزة تحملوا معاناة ال  قدرة سكان غزة على الوصول إلى احتياجاتهم األساسية.
تدمير مستودع للمحاصيل الزراعية لموسم كامل وذلك يهدد  ، وإنه تمّ يوما   11يمكن تخيلها خالل 

 260غذائية في غزة. بأزمة
 24/5/2021 ،اإلثنين

  قطاع  متأثرا  بجروح أصيب بها خالل العدوان اإلسرائيلي علىعمار أبو جراد،  محمود الشاباستشهد
ينهم ب، شهيدا   249وباستشهاد أبو جراد ترتفع حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى  غزة.

 261إصابة. 1,750من ذوي االحتياجات الخاصة، وأكثر من  5، ومسنا   17سيدة، و 39، وطفال   66
 بعد أن تعرض إلطالق نار من قبل هو من بلدة كفر عقبو  ،استشهد الفتى زهدي الطويل ،

تنفيذ عملية طعن، قرب حي الشيخ جراح في القدس عد محاولته عناصر شرطة االحتالل ب
 262المحتلة، حيث أسفرت عملية الطعن عن إصابة مستوطنين اثنين أحدهما بحالة خطيرة.

  بالعبرية  ستعرفيمموتلفظ ) "مستعربون  إسرائيليةاستشهد شاب برصاص قوة خاصة
Mista'arvim).لقوة ا، بأن وفاوكالة وأفادت مصادر محلية ل " في حي أم الشرايط في مدينة البيرة

 263الخاصة أطلقت النار على الشاب فهد وتركته ينزف في الشارع، إلى أن استشهد.

  مح ، في رام هللا، وزير الخارجية المصري ساالفلسطينية محمود عباس السلطةاستقبل رئيس
"نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون : وقال عباس ،شكري 

لبدء "ضرورة االنتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة ا عباس كدأملتزمة بالشرعية الدولية". و 
أكد شكري مواصلة ومن جهته،  العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية".

 264مساعيها للبناء على وقف إطالق النار في قطاع غزة.القاهرة 
 ن عبتقديم تقرير شامل  في قطاع غزة تكليف فريق إعادة اإلعمار الفلسطيني قرر مجلس الوزراء

لجهة وحصر مخاطبة المانحين حول أعمال اإلعمار با ،الدمار واالحتياجات المالية الالزمة لذلك
أن يتولى  قرر مجلس الوزراءو  مكتب رئيس الوزراء. وتنسيق ذلك مع ،الحكومية ذات العالقة

 265.الهالل األحمر الفلسطيني مهمة تلقي المساعدات اإلغاثية والنقدية وإرسالها إلى القطاع

  ن أن المقاومة لم تستخدم إال اليسير م حماس أسامة المزيني لحركةأكد عضو المكتب السياسي
 266يتوقعه االحتالل اإلسرائيلي. قدراتها، وأنها تعمل على ترميمها بأسرع مما

  عن تعيين دافيد برنياع بنيامين نتنياهو اإلسرائيليةأعلن رئيس الحكومة David Barnea يسا  رئ 
تسليح  إن "مهمتنا الشاملة هي منع إيران من: نتنياهووقال  ليوسي كوهين. لجهاز الموساد، خلفا  

 267نفسها باألسلحة النووية".
  إسرائيل اتحاد الصناعات في "قالManufacturers Association of Israel"  إن الشركات

من القتال بين  يوما   11مليون دوالر( على مدار  368نحو ) شيكلمليار  1.2اإلسرائيلية خسرت 
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شركة  1,500وأضاف االتحاد، الذي يمثل نحو  الجيش اإلسرائيلي وحركة حماس في غزة.
ى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطالق ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إل 400و

 268الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز لألنباء.
  ات حالة اعتقال من قبل قو  2,400إنه سجل أكثر من ، له في بيان ،الفلسطينيقال نادي األسير

في ة تلة، ومن المدن العربياالحتالل خالل موجة التصعيد الجارية في األراضي الفلسطينية المح
ي بشكل إلى ارتفاع حاالت االعتقال اإلدار   النظر، الفتا  1948 األراضي الفلسطينية المحتلة سنة

 269ملحوظ.
 قود ومواد بإدخال و  ،25/5/2021 من الثالثاء اعتبارا   ،أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أنها ستسمح

ري م، باإلضافة إلى إعادة فتح منطقة الصيد البحغزة عبر معبر كرم أبو سالقطاع غذائية إلى 
يين وزارة السماح بدخول موظفي المنظمات الدولية والصحفالوقررت  أميال. 6قبالة القطاع إلى 

 270إيرز. /األجانب إلى غزة عن طريق معبر بيت حانون 
  خالل ،غزة رشدي وادي أن طائرات االحتالل دمرتقطاع أعلن وكيل وزارة االقتصاد الوطني في 

ل نصفهم بالكام ،في المدينة الصناعية شرقي مدينة غزة مصنعا   16 ،العدوان األخير على غزة
 271.والنصف اآلخر جزئيا  

 حذر اللواء في جيش االحتياط اإلسرائيلي يتسحاق بريك Yitzhak Brick،  في لقاء مع صحيفة
وم الي "إسرائيل"وقال إن من كارثة على الطريق، ومن توالي اإلخفاقات على أنواعها، ، معاريف

 ،1948 إنشائها سنةفي نقطة حضيض غير مسبوقة منذ ، و "Titanic موجودة على ظهر "تايتنك
من أن ما حصل  ،الذي شغل منصب "مندوب شكاوى الجنود"، حذر بريكو  وهي عالقة بأزمة.

 "سرائيلإإن " بريك قالو  ليست مستعدة لها. "إسرائيل"لمعركة متعددة الجبهات، و مقدمةهو 
 272.خسرت أو لم تنتصر في الحرب األخيرة

 ة لتابععّدد نائب رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي السابق، عضو لجنة الخارجية واألمن ا
، اإلنجازات التي قال إن حركة حماس حققتها في Yair Golan والنجيائير  النائب للكنيست،

اهو الن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيالعدوان األخير على قطاع غزة، ساخرا  من إع
وفي تحليل نشرته صحيفة هآرتس، كتب جوالن أن حماس حققت  النصر في أعقاب العدوان.

، أهدافها الرئيسة عند بداية الحرب، والتي شملت إطالق آالف الصواريخ، وتعطيل نسق الحياة
أن ميزان اإلنجازات  والنجكد وأ وتقويض مستوى الشعور باألمن الشخصي لدى اإلسرائيليين.

 273يميل لمصلحة حماس.
 غزة ستجعل من الصعب  قطاع علىاألخيرة جمع محللون وباحثون إسرائيليون على أن الحرب أ

أن تواصل قطار التطبيع والتوقيع على اتفاقيات جديدة مع دول في العالمين  "إسرائيل"على 
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م من العدوان اإلسرائيلي على غزة، فلن يكون هناك ويقّدر هؤالء أنه على الرغ العربي واإلسالمي.
 274انسحاب من "اتفاق إبراهيم".

  حملة الرئيس األمريكي جو بايدن وموظفين في الحزب  منعضو  500وقع أكثر من
وانها بعد عد "محاسبة الحكومة اإلسرائيلية"والية، على رسالة تدعو بايدن لـ 22ي في ديموقراطال

قالت صحيفة واشنطن بوست األمريكية إن الرسالة تدعو الرئيس إلى و  األخير على قطاع غزة.
لذي احماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على عدد القتلى غير المتكافئ "بذل المزيد في 

 275."تسببت به القوات اإلسرائيلية مقارنة بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون 

  وضع لردع المحاوالت الرامية لمقاطعة  تلغي تشريعا   يةأمريك واليةأصبحت جورجيا خامس
بحسب ما أفاد موقع  ؛وأركنساس ،وتكساس ،وأريزونا ،بعد كل من واليات كنساس "،إسرائيل"

وأفاد الموقع بأن محكمة فدرالية في  اإلخباري البريطاني. Middle East Eyeميدل إيست آي 
وفرض  االستثماراتكة المقاطعة وسحب حر وضع لتقويض أنشطة  الوالية قضت بأن قانونا  

 276للتعديل األول من دستور الواليات المتحدة. مخالفا   عدّ يُ  العقوبات )بي دي أس(
 الذي  نرحب بوقف إطالق النار"قادة االتحاد في بروكسل:  عه، في بيان وقّ التحاد األوروبيقال ا

ء ي سيواصل العمل مع الشركااالتحاد األوروب"أن  البيان وأضاف ."يجب أن ينهي أعمال العنف
 التزامه الثابت بحلّ  مجددا   األوروبيالدوليين الستئناف عملية سياسية. ويؤكد االتحاد 

 277."الدولتين

 25/5/2021الثالثاء، 

  ّقال و  ."إسرائيل"التأكيد على التزام بالده بدعم وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن د جد
نه جرى خالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إ س الوزراءبلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئي

 ديدية.ة الحبما في ذلك تعزيز القب ،"إسرائيلـ"محادثاته مع نتنياهو االستماع لالحتياجات األمنية ل
تعمل إن الواليات المتحدة ستواصل حشد الدعم الدولي إلعادة إعمار غزة، ولكنها س بلينكن وقال

 سعد لقائه رئيببلينكن، وأعلن  ستفادة من أموال إعادة اإلعمار.على منع حركة حماس من اال
أن بالده ترغب في "إعادة بناء" عالقتها مع ، الفلسطيني محمود عباس في رام هللا السلطة

لتأكيد "أنا هنا ل :وقال بلينكن ،القدسفي  األمريكيةالفلسطينيين، وستسعى إلعادة فتح القنصلية 
القة عيني. حدة بإعادة بناء العالقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطعلى التزام الواليات المت

ليين على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين واإلسرائي وأيضا   ،مبنية على االحترام المتبادل
 278والكرامة". ،والفرصة ،والحرية ،سواء إجراءات متساوية من ناحية األمن يستحقون على حدّ 

 اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ختام لقائه مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني رئيس الحكومة  قال
إسرائيل في الدفاع  للرئيس بايدن ولك بسبب دعمكما لحقّ  "أريد أن أقول شكرا  : بلينكن، في القدس
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دعمنا الرئيس "، العدوان على غزة، خالل 2014 سنةفي  هوأشار نتنياهو إلى أن ."عن نفسها
بأن اهتم بمخزون الصواريخ االعتراضية للقبة الحديدية. وهذا  ،نائب للرئيس حينها(بايدن )ك

 جدا   يحدث اآلن مرة أخرى، فالصواريخ االعتراضية تحمي حياة المواطنين. وردنا سيكون شديدا  
 279إذا خرقت حماس وقف إطالق النار".

 اإلسرائيلي األخير على أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان 
 280.ةإصاب 948,1و شهيدا   253القطاع إلى 

  وجود اتصاالت بين المملكة وحركة حماس خالل فترة  الصفديوزير خارجية األردن أيمن أكد
ناك هاتصاالتنا مع أشقائنا في فلسطين مستمرة، وكان "إن  الصفدي. وقال "إسرائيل"التصعيد مع 

التواصل مستمر مع الجميع ". وأضاف: "األسابيع الماضيةاتصال بين حماس والمملكة عبر 
 281."وهدفنا األساس خدمة وإسناد أشقائنا الفلسطينيين

  من عناصرها بينهم قيادات، خالل معركة  61أظهرت صور نشرتها كتائب القسام عن استشهاد
 282من أبرز قادة القسام. 8 هممن بين ،سيف القدس

  الل خحول األسلحة الجديدة التي أدخلتها للخدمة ألول مرة  ومعلومات ا  نشرت كتائب القسام صور
نسبة إلى الشهيد  ،SH85 أو 85أس أتش  صاروخ، . ومن األسلحة الجديدةالقدسمعركة سيف 

 بأدخلت القسام طائرة شهاو عالية.  ولديه قدرة تدميرية ،كم 85ويصل مداه  ،محمد أبو شمالة
 283ستطالع مسيرة محلية الصنع "الزواري".وطائرات ا ،الُمصنعة محليا   ،االنتحارية

  زة.إلدخالها إلى قطاع غ إلى ميناء رفح البري استعدادا   "تحيا مصر"وصلت ثاني قوافل صندوق 
تجهيز القافلة الثانية من خالل تبرعات عينية  إلى أنه تمّ  صادر عن الصندوق  بيانوأشار 

ام في عملية إعادة هسكإصحية،  طن سيراميك وأدوات 500حاوية محملة بأكثر من  20تضمنت 
لة ساعة من وصول قاف 48أن القافلة الثانية تأتي بعد أقل من  الصندوق  وأضاف إعمار القطاع.

الف طن من آ 3محملة بأكثر من  ،حاوية 130األولى، والتي تضمنت  "تحيا مصر"صندوق 
 284المساعدات الغذائية واإلغاثية.

  اضي حسن نصر هللا أن التطورات األخيرة في األر السيد  هللا اللبناني لحزباألمين العام  أىر
والمقدسات المحتلة أسست لمعادلة تقوم على أن المساس بالقدس والمسجد األقصى الفلسطينية 

بمناسبة عيد  في كلمة ،وأضاف نصر هللا .سيؤدي إلى حرب إقليميةو  ،تقابله مواجهة مسلحة
لقدس بالمسجد األقصى في مدينة ا يفهموا أن المّس ، أن على اإلسرائيليين أن التحرير في لبنان

د على ذلك لن يقف عند حدو  المحتلة والمقدسات، مختلف عن أي اعتداء آخر يقومون به، فالردّ 
 285المقاومة في قطاع غزة.

 الفعلي لألراضي الفلسطينية من قبل  يدين الضمّ  برلمانيا   اقتراحا   أيدت الحكومة اإليرلندية
 ،االقتراح Simon Coveney دي سايمون كوفينييرلنوزير الخارجية اإل وأيد ،ليةسلطات اإلسرائيال
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وأضاف كوفيني أمام  للشعب الفلسطيني. "غير العادلة بوضوح" "إسرائيل"وندد بما وصفه بمعاملة 
البرلمان: "حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني وطبيعته االستراتيجية والنية من 

أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على  وراء ذلك
أقوله أنا، أو في رأيي هذا المجلس،  : "هذا ليس شيئا  ال  ائومضى ق فعلي". األرض... إنه ضمّ 

 286. "باستخفاف. نحن أول دولة في االتحاد األوروبي تفعل ذلك

 " ائير يبرئاسة  (مستقبل يوجد) عتيد يشبرمان، وحزب دور ليج" برئاسة أفياسرائيل بيتنإأعلن حزب
ي ذلك فلتوقيع اتفاق ائتالفي، بما  إلى تفاهمات خالل ساعات الليل تمهيدا   توصال، أنهما بيدال

 287اتفاقيات حول قضايا "الدين والدولة".

 26/5/2021 ،األربعاء

  ل قاومة الفلسطينية خالإنه كان لدى المإسماعيل هنية قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
ي فمعركة سيف القدس قرار بالوصول إلى كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ولكنها أوقفت قراراتها 

وكشف هنية أن المقاومة رفضت أن تكون القدس على طاولة  أعقاب الوساطة المصرية.
م بمن فيه المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي لوقف إطالق النار، وأنها أبلغت جميع األطراف

أن المقاومة أفشلت خالل أيام  هنية وكشف. أحمر األمريكيون واإلسرائيليون أن القدس خطّ 
رئيس أفشلت خطة و المعركة خديعة جيش االحتالل بأنه سينفذ عملية برية في شمال وشرق غزة، 

ة للقضاء على القيادة السياسية والعسكري الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األ
 288للمقاومة وتدمير األنفاق.

 إن قرار زوال دولة االحتالل مرهون  حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قال رئيس حركة
ى بالمساس باإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، وانتهاكاتها في المسجد األقصى واالعتداء عل

لم و  ،ما زالت قائمة وأشار السنوار إلى أن كل البنية التحتية العسكرية للمقاومة المقدسيين.
كم من األنفاق، وأن الضرر ال يزيد  500وجود ما يزيد على  تتضرر إال بشكل طفيف، مؤكدا  

من  22و ،من القسام 57وأوضح السنوار أن الحصيلة اإلجمالية من الشهداء هي  %.5على 
عة صاروخ دف 300عن مخطط للمقاومة بإنهاء الجولة بإطالق  السنوار وكشف سرايا القدس.

 289جهود دولة قطر. وخصوصا  واحدة، لكنها أوقفتها بعد تدخل الوساطات، 
  ودة أبلغنا أشقاءنا في مصر استعدادنا للع" :عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخقال

أو على مستوى فصائل العمل الوطني  ،للحوار مباشرة برعايتها على مستوى حركة حماس
ة لالتفاق على آليات وكيفية مواجه ،ة حماس لحوار سريع وهادئحرك"الشيخ ودعا  الفلسطيني".

لى شرة عالتحديات المقبلة، ولدينا االستعداد بأن نّسرع بإخراج مخرجات الحوار لحيز التنفيذ مبا
 290أرض الواقع".
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  ر ي بأكثللشعب الفلسطين عاجال   أنتوني بلينكن تقديم واشنطن دعما   األمريكيأعلن وزير الخارجية
ثر من ، إن "واشنطن تعتزم تقديم أكتويترله على  وقال بلينكن، في تغريدة مليون دوالر. 036من 
وأكد بلينكن أن بالده "ستعمل على  مليون دوالر من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني". 360

 291ن.طينييتحفيز المجتمع الدولي إلتاحة المزيد من المساعدات للجهود اإلنسانية واإلنمائية" للفلس
  أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بالده ستقدم منحة بقيمة

أن بالده ستواصل دعم الفلسطينيين  إلعادة إعمار غزة، مؤكدا   مليون دوالر دعما   500
ية العادل والدائم بإقامة دولتهم المستقلة، وفق مبادرة السالم العرب إلى الحلّ  وصوال  

 292الدولية ذات الصلة. ومرجعيات الشرعية
 " ووزير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو)ن ين اإلسرائيلييالمسؤولأن  يوم"السرائيل إذكرت صحيفة ،

ي وزير الخارجية األمريكي أنتون واأبلغ (بني جانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي  دفاعال
ل ر غزة فقط في حال تشكيستوافق على إعادة إعما "إسرائيل"نكن، خالل لقاءاتهم معه، أن يبل

ار أشكنازي أن إدخال المواد إلعادة اإلعموأضاف  ".نظام دولي "يمنع تعاظم قوة حماس مجددا  
لجهة ابشروط، بينها إقامة نظام مراقبة بالتعاون مع األمم المتحدة "للتأكد من  سيكون مشروطا  

 293وأي كيس إسمنت". ،التي يذهب إليها أي دوالر
 ومينك غابي أشكنازي، خالل استقباله وزير الخارجية البريطاني د اإلسرائيلي قال وزير الخارجية

صحيفة ونقلت  ستعمل مع المجتمع الدولي إلضعاف حركة حماس. "إسرائيل"إن  ،راب
تعزز سعنه القول إن "هذه مصلحة إسرائيلية وفلسطينية وإقليمية ودولية، حيث  جيروزاليم بوستال

 294وتقلل من التهديد الذي يتعرض له سكان إسرائيل". ،االستقرار في الشرق األوسط
 كبر أبني جانتس إن لدى الجيش اإلسرائيلي "بنك أهداف" في لبنان  اإلسرائيلي دفاعقال وزير ال

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جانتس خالل  بكثير من ذلك الذي هاجمه في قطاع غزة.
( الذين سقطوا في االجتياح جنديا   660مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش اإلسرائيلي )نحو 

ها وإعادة إعمار  ،"نطمح إلى الهدوء في غزة قائال : وتابع .1982 صيف اإلسرائيلي للبنان في
بشرط عودة األبناء )األسرى والمفقودون  ،بمساعدة دولية وبمشاركة السلطة الفلسطينية

 295."اإلسرائيليون في غزة( إلى ديارهم
 جلعاد أردان في واشنطن ولدى األمم المتحدة  كشف السفير اإلسرائيليGilad Erdan  عن أن

ي أنتوني بلينكن، ووزير مريكرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ كال  من وزير الخارجية األ
 ترفض أن يتمّ  "إسرائيل"، أن اللذين التقاهما بمقره في القدس الخارجة البريطاني دومينيك راب،

 ها.ية إلى قطاع غزة؛ أيضا  عبر السلطة الفلسطينية ما دامت تعمل ضدّ تحويل المساعدات القطر 
ردان لموقع يديعوت أحرونوت إن "حماس هي العدو المطلق الذي ليس باإلمكان إجراء وقال أ

نا، بخطوات سلبية ضدّ  مستمرةحوار معه، ويدرك األمريكيون ذلك. وطالما أن السلطة الفلسطينية 
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نا إلى المحكمة )الجنائية الدولية( في الهاي، لن أو التوجه ضدّ  ،نمثل دفع )رواتب( للمخربي
 296مع الفلسطينيين". سياسيا   يجري حوارا  

 وبما يشمل مدينة  ،ذكرت صحيفة هآرتس أن أعداد المستوطنين من سكان ما يعرف بـغالف غزة
طلبوها  ، أعلى بكثير ممنمعركة سيف القدسعسقالن، والذين طلبوا المساعدة النفسية خالل 

تقديم العالج  وبحسب الصحيفة، فإنه تمّ  .%54، وبنسبة وصلت إلى 2014 صيف خالل عدوان
ة ممن تعرضوا للقلق والخوف والضيق النفسي في مراكز الصمود والدعم الخمس 3,409 النفسي لـ

 ، فإنه تمّ 2014وبالمقارنة مع عدوان  .ا  مستوطن 666في غالف غزة، فيما عولج في عسقالن 
 297مستوطن. 2,200 يم العالج لـتقد

 ألونروا مدير عمليات وكالة ا غزةقطاع ان و عمّ في  طالب اتحاد الرئاسة العامة في وكالة األونروا
 ، ثمّ باالعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني أوال   Matthias Schmaleفي قطاع غزة ماتياس شمالي 

 الشعب لصادمة وغير الحيادية بحقّ تقديمه االستقالة، على خلفية تصريحاته التي وصفها بـ"ا
 في بيانه الصحفي: "نذكر السيد شمالي بأنه مدير االتحاد، وقال الفلسطيني في قطاع غزة".

يل عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة، وظيفته األساسية هي حماية وتشغ
 298هدم منازلهم".طفالهم و وإغاثة الالجئين، وليس تبرير العدوان عليهم بقتل أ

  اشفيل في شوارع وسط مدينة نبالواليات المتحدة األمريكية من سكان والية تينيسي  المئاتتظاهر
 على 800وهتف  لدعم فلسطين واالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

وكانت هذه  األقل من المتظاهرين بالعربية "سنضحى بدمائنا وأرواحنا من أجل فلسطين".
 299المظاهرة الثانية من نوعها في ناشفيل خالل أسبوع للتضامن مع فلسطين.

 27/5/2021 ،الخميس

 سان فتح تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق اإلن ،المتحدة لألمممجلس حقوق اإلنسان التابع  قرر
 ضا  ، وأي2021 أبريل منذ نيسان/ "إسرائيل"و 1967سنة  ارتكبت في األراضي الفلسطينية المحتلة

 سقا  وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها من للتوترات. "األسباب الجذرية"في 
تحقيق وأفاد مراسل الجزيرة بأن تشكيل لجنة ال ، والسلطة الفلسطينية.اإلسالميلمنظمة التعاون 

 ، من النمساورفض القرار كل   عن التصويت. 14وامتناع  ،أصوات 9مقابل  صوتا   24 ُأقر بـ
 300اي.وأوروغو  ،وبريطانيا ،وجزر المارشال ،وماالوي  ،وألمانيا ،وتشيكيا ،والكاميرون  ،وبلغاريا

  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فتح تحقيق قرار رفضت وزارة الخارجية اإلسرائيلية
 1967سنة  دولي حول انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت في األراضي الفلسطينية المحتلة

، مشيرة إلى أن تل أبيب لن تتعاون مع التحقيق، ووصفته بأنه 2021أبريل منذ نيسان/ "إسرائيل"و
 اإلسرائيليوندد رئيس الوزراء  محاولة "للتغطية على جرائم ارتكبتها منظمة حماس اإلرهابية".
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ر المعيب اليوم هو مثال "القرا إن". وقال في بيان لمكتبه معيبا   ه "قرارا  دّ بنيامين نتنياهو بما ع
 301في مجلس حقوق اإلنسان". إلسرائيلجديد على الهاجس الصارخ المناهض 

   ى عدوان اإلسرائيلي األخير علالبجراحه التي أصيب بها خالل  استشهد شاب فلسطيني، متأثرا
 302.شهيدا   255غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان إلى 

 خالل االتصاالت  ،أكدت إن حماس س إسماعيل هنيةقال رئيس المكتب السياسي لحركة حما
 أثناء وبعد معركة سيف القدس، رفضهافي قبل و  ،التي تمت مع المسؤولين والقادة في العالم

 303القاطع للتفاوض حول القدس بالقطعة، وأكد "القدس غير قابلة للتفاوض".
 إن  ،األناضولة وكال معخالل حوار  ،غزة يحيى السنوار قطاع قال رئيس حركة حماس في

 لة".لمشكاجذور  ولم تتضمن "حلّ  ،إبرامها مؤخرا  مع الجانب اإلسرائيلي "هّشة" "التهدئة" التي تمّ 
 :ضيفا  ماالتفاق عليه هو وقف إطالق نار متبادل ومتزامن من الطرفين"،  وقال السنوار إن "ما تمّ 

رتبط األمر "مد السنوار على أن شدّ و  "األمر كله مرتبط بسلوك االحتالل خالل األيام القادمة".
ات وبالقرار  ،بضغط المنظومة الدولية والعالم على االحتالل لاللتزام بحقوق الشعب الفلسطيني

 304الدولية والقانون الدولي".

   غزة، بمشاركة المئات من عناصرها، قطاع جنوب  كبيرا   نفذت كتائب القسام عرضا  عسكرّيا
، من بينها "سيف القدس" لحة التي استخدمت في معركةوكشفت الكتائب عن مجموعة من األس

المضادة للدروع واألفراد، وطائرات شهاب  Cornet الصواريخ طويلة المدى، وصواريخ كورنت
 305المسيرة.

   خالل الجولة  مهما   عسكريا   قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن حركة حماس حققت إنجازا
 فين.ما بين الطر  عبره أن ميزان القوى بدا يتغير شيئا  كشفت  ،غزةقطاع األخيرة من القتال في 

إن تحسن المقاومة الفلسطينية ، رئيلالخبير العسكري عاموس هلفي تحليل  ،وقالت الصحيفة
 لقتهاوالعدد الهائل من الصواريخ وقذائف الهاون التي أط ،الملحوظ في إطالق النار بعيد المدى

ت رئيل أن األمر لم يكن كذلك بالنسبة للطائرااوضح هوأ . للنظركان الفتا   "،إسرائيل"على 
 306والغواصات المسيرة التي لم تثبت جدارتها في الحرب األخيرة.

  ل مليون دوالر بشك 12أكد رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية مازن غنيم ضرورة توفير
وبعض  لضخّ وإصالح محطات ا ،لضمان استمرار تشغيل محطات المعالجة والتحلية ،طارئ 

 ،للتقديرات المبدئية لحجم األضرار الخطوط الرئيسية في قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك وفقا  
 307ارتفاع هذه القيمة حال إجراء تقييم تفصيلي. متوقعا  

 المجلس األعلى للتخطيط في  أن، في بيان مكتوب ،لجدار واالستيطانذكرت هيئة مقاومة ا
ب ة متساد )جنو ستعمر استيطانية في م وحدة 560على بناء صادق  اإلسرائيليةاإلدارة المدنية 

 308.والرشايدةشرق بيت لحم(، بالقرب من قرية كيسان 
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 ذلك  جاء ."تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل"على  الموافقة مبدئيا   أعلن مجلس األمة الكويتي
قشة ة خاصة، لمناتاله رئيسه مرزوق الغانم، خالل جلسة برلماني ،في بيان مجلس األمة الكويتي

  309.على األراضي الفلسطينية المحتلة العدوان اإلسرائيلي

  ن بي سيأس أم أ شبكةالرحمن آل ثاني في مقابلة مع  محمد بن عبد القطري قال وزير الخارجية 
غي ، وينبمؤقت وهّش  "إسرائيل"إن اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة الفلسطينية و ،األمريكية

ولدى سؤاله عن كيفية تبديد المخاوف الغربية واإلسرائيلية من وصول . لمشكلةمعالجة جذور ا
مليون دوالر لمساعدة قطاع غزة،  500ما أن قطر أعلنت عن ، وال سيّ حماسالمساعدات إلى حركة 

تحدة على تقديم المساعدات وفق إجراءات واضحة وصارمة عبر األمم الم بالده اعتادت أن الوزيرأكد 
دوالر التي  100 إلى أن الـ مشيرا  ، المساعدات الحتالل اإلسرائيلي باعتباره الممر الوحيد لتلكوبموافقة ا

 310كانت تقدمها قطر لكل عائلة محتاجة ال يمكن أن تسهم في صناعة أسلحة أو صواريخ.

 أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي Toshimitsu Motegi ،خالل اتصال هاتفي مع 
ماليين  10مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة  بالده تقديمعن  ،الفلسطيني رياض المالكينظيره 

ة، دوالر أمريكي لمواجهة االحتياجات العاجلة والطارئة المترتبة من العدوان األخير على غز 
 311ولمواجهة جائحة كورونا.

  ارئة خطة ط استينغزسقة الشؤون اإلنسانية للمناطق الفلسطينية في األمم المتحدة لين هنمأطلقت
 مليون دوالر "لدعم األشخاص المتضررين من حالة التصعيد والعنف األخيرة في غزة 95بقيمة 

 ئية الذيإلى أن "وقف األعمال العدا هاستينغزوأشارت  ".والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
 312."ا  ا يزال هشموالتصعيد من الشدة والعنف  يوما   11التوصل إليها يوم الجمعة الماضي بعد  تمّ 

 ال  دلي إن المفوضية لم تر   تباشيلي لميشي قالت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
حة مجموعات مسل غزة كانت تضمّ قطاع في  "إسرائيل"على أن العديد من المباني التي استهدفتها 

ئية وغير متناسبة من حيث أو تستخدم ألغراض عسكرية، مشيرة إلى أنه إذا تبّين أنها عشوا
  313تأثيرها على المدنيين واألعيان المدنية، فقد تشكل هذه الهجمات جرائم حرب.

  تزم أن جيش االحتالل اإلسرائيلي لم يل ليفي قطاع غزة ماتياس شما ونروااألأكد مدير عمليات
تل قتويتر، إن وقال شمالي، في تغريدة له على  على غزة. الحرببأي من القوانين الدولية خالل 

فيهم من أطفال ونساء، يؤكد أن جيش  نمن المدنيين في غزة بم 200أكثر من  لاالحتال
 لك.بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من فعلوا ذ االحتالل لم يلتزم بأي من قوانين الحرب، مطالبا  

 314.شمالي أسفه واعتذاره عن تصريحاته األخيرةوأبدى 

  خالل تصريحات خاصة أدلى بها عبر الهاتف  ،ني بلينكنوزير الخارجية األمريكي أنتو قال
، إنه حذر القادة اإلسرائيليين خالل زيارته إلى تل أبيب هذا األسبوع، األمريكي أكسيوسلموقع 

القدس واالضطرابات عند المسجد شرقي من عواقب إجالء العائالت الفلسطينية من بيوتهم ب
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ته هو أنه سمع بشكل مباشر من إسرائيل وبشكل أهم جانب في جول"وأكد بلينكن أن  األقصى.
 315."غير مباشر من حركة حماس عبر مصر أنهما يريدان الحفاظ على وقف إطالق النار

  يمريكالمعهد العربي األأنجزه  ا  حديث ا  استطالعأن  آي يستإموقع ميدل ذكر Arab American 

Institute يين يعارضون ديموقراطيرة من اليين وأغلبية كبمريكأظهر أن معظم األ، في واشنطن
ات مستعمر إن استمرت في توسيع ال "إسرائيلـ"تقديم مساعدات مالية وعسكرية، غير مقيدة، ل

 316بالضفة الغربية المحتلة.
 مشروع قرار يوصي برفع الحصار عن غزة، وضمان وقف إطالق النار  أقر البرلمان الدنماركي

ة، باإلضافة إلى دعم لجنة متابعة موضوع تقصي من كال الطرفين، واحترام القوانين الدولي
الحقائق، حول موضوع جرائم الحرب من خالل األمم المتحدة. وقال رئيس تجمع الشباب 

"جميع األحزاب الدنماركية صوتت  إن :قدس برسوكالة الفلسطيني في الدنمارك عيسى طه ل
 317لصالح القرار، فيما امتنع ثالثة أحزاب فقط عن التصويت".

 28/5/2021 ،معةالج

  س عن التوصل إلى اتفاق ائتالفي في إطار سعي رئي والعمل (مستقبل يوجد) عتيد يشأعلن حزبا
على  تيمينا نفتالي بينيوافق رئيس في السياق ذاته، و  تشكيل حكومة. إلىبيد، يائير ال عتيد يش

 318.سرائيليةالعامة اإل 12القناة بيد، بحسب ما أوردت االنضمام إلى حكومة مشتركة مع ال

  بية في العليا للجماهير العر  تعمل تحت إطار لجنة المتابعة التي ،قالت الهيئة العربية للطوارئ
وبالتنسيق مع  ،واللجنة القطرية لرؤساء السلطات ،1948 سنة الفلسطينية المحتلة راضياأل

ى حالة اعتداء عل 300اعتقال و 1,700إنها رصدت أكثر من  ،مؤسسات المجتمع المدني
 .العدوان على قطاع غزة خالل ،1948فلسطينيي أو على ممتلكات بحيازة  ،1948فلسطينيي 

من  100بالمعدل اعتقال  إلى أنه منذ بدء ما تسمى حملة "تطبيق القانون" يتمّ  الهيئة وأشارت
  319في كل يوم. 1948فلسطينيي 

  منذ انتهاء الحرب  من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، في زيارة هي الثالثة وفدوصل
وسيط وعن مغزى هذه الزيارة، قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن ال اإلسرائيلية على القطاع.

رة ، يولي أهمية كبي"إسرائيل"المصري في اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة الفلسطينية و
 ح المعابرثل فتم ؛باستحقاقاته فِّ لم ت "إسرائيل"، وال سيما أن وهشا   مؤقتا   دّ علتثبيت االتفاق الذي يُ 

 320وتسهيل دخول االحتياجات للقطاع.
  يسود في جهاز األمن  ا  خالف، أن هناك صحيفة هآرتسفي  رئيلاالخبير العسكري عاموس هذكر

وأشار هارئيل إلى  ها في قطاع غزة، يحيى السنوار.رئيساإلسرائيلي حيال حركة حماس، وخاصة 
 االستراتيجيية اإلسرائيلية )أمان( ما زالت تعتقد أن خيار السنوار شعبة االستخبارات العسكر  أن
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بالمقابل، يذكر في القطاع. و  ا  ناجح ا  سيادي ا  نموذجتريد  حركةأن الالتوصل إلى تهدئة. و هو 
 321ويحذر من اندالع مواجهة أخرى. ،أكثر تشاؤما   هو الشاباكهارئيل أن جهاز 

 فشل  ائيليابعة لهيئة البث اإلسرائيلي )مكان( أن الجيش اإلسر كشفت القناة اإلسرائيلية الرسمية الت
في مخططه خالل األيام األولى من العدوان على غزة، والتي كان يهدف من خاللها لقتل قادة 

ملية "في اليوم الرابع للحرب على غزة أطلق الجيش ع قائلة: قناة العبريةالوأضافت  حركة حماس.
يش جوتابعت القناة أن  راض أن بداخلها مئات المسلحين من حماس".تهدف إلى تدمير األنفاق بافت

ض أن االحتالل أطلق على العملية الجديدة "ليلة احتيال الجيش اإلسرائيلي"؛ حيث كان من المفتر 
ك لى وشإرسال أدلة كما لو أن الجيش اإلسرائيلي كان ع ،تنفيذ العملية بمساعدة تمرين مخادع يتمّ 

 فاق.األمر الذي من شأنه أن يتسبب في نزول مقاتلي حماس إلى األن ،طاع غزةالقيام بغزو بري لق
لتنفيذ الجيش مخططه امتنع قادة الحركة  حماس أدركت الخدعة، وتحسبا   ذكرت القناة أنو 

 322.العبريةوالمقاومين عن العمل تحت األرض، حسب نتائج تحقيقات للجيش نشرتها القناة 
 ألرض لقرارا  لصالح فلسطين، يدعو إلدانة االحتالل اإلسرائيلي  ياعتمد برلمان بروكسل اإلقليم

ر ، ورفع الحصا1967، واالعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967المحتلة سنة  الفلسطينية
 وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا، المفروض على األرض الفلسطينية،

 ."يلإسرائـ"ووقف كافة البعثات االقتصادية البلجيكية ل "،إسرائيل"وفرض عقوبات اقتصادية على 
 323.ا  نائب 15وامتنع عن التصويت  ،25ه ، وضدّ ا  نائب 44وصوت لصالح القرار 

  إلى قطع جميع  الهولندية أكاديمي وباحث في جامعات هولندا عريضة تدعو الحكومة 600وّقع
أطلقت  ،في الوقت نفسهو  سطينيين.، من أجل تحقيق سالم عادل للفل"إسرائيل"العالقات مع 

 324طالب. 1,200عريضة مماثلة لطلبة في الجامعات الهولندية، بلغ عدد الموقعين عليها قرابة 
 29/5/2021 ،السبت

  قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليرانيقال Islamic Revolutionary Guard Corps 
التي أطلقتها فصائل فلسطينية في حربها إن معظم الصواريخ  Esmail Ghaaniإسماعيل قاآني 

معظم  الفلسطينيين استخدموا"أن  قاآني وأضاف صنعها مقاتلوها بأنفسهم. "إسرائيل" األخيرة ضدّ 
 325."هذه اإلمكانيات الواسعة إلنتاج األسلحة في أراضيهم

 نحن ال نراهن على أي متغيراتله في تصريح ،قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم" : 
يان داخل الكيان اإلسرائيلي؛ فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتاللي يهدف إلى تثبيت أركان الك

 326الفلسطيني". الصهيوني على حساب الحقّ 
 سيف القدس، إن "االستجداء زياد النخالة، في مهرجان  األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي قال

ي قبلت بإمكانية التعايش مع المحتل أن يعيدوا "القوى الوطنية الت ا  ال يجلب إال الذل"، داعي
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إن "أي عملية اغتيال تستهدف قادتنا سنرد عليها بقصف تل أبيب  :النظر". وهدد النخالة قائال  
 327على أرض فلسطين". ا  ، وال سالم في المنطقة والعالم ما دام االحتالل قائما  واحد قوال  

 من  "صديقة"يدية أسقطت طائرة استطالع دون طيار أكدت وزارة الدفاع اإلسرائيلي أن القبة الحد
 غزة، بحسب تقرير لمجلة ميليتري ووتش عدوان على قطاعال أثناء في Skylark طراز سكايالرك

Military Watch Magazine.  ا يزال عدد مأعلن الجيش اإلسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق، و و
 328إسقاطها غير مؤكد. الطائرات دون طيار من طراز سكايالرك التي تمّ 

  ن دائم رساء أمية إلمريكأكد دعم اإلدارة األلويد أوستن بأن الوزير  يةمريكاأل الدفاعأفاد بيان لوزارة
وستن وقال البيان إن أ .والفصائل الفلسطينية في غزة "إسرائيل"بناء على وقف إطالق النار بين 

، "لإسرائي"اليات المتحدة الصارم ألمن انتس، دعم الو ج بنيد، في اتصال بنظيره اإلسرائيلي جدّ 
 329اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع المشتركة. الطرفينإلى أن  مشيرا  

 30/5/2021 ،األحد

 ة لمصريخالل لقائه رئيس المخابرات ا ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طالب
 غزة في أقرب وقت. قطاع دة الجنود والمدنيين المحتجزين فيباستعا ،عباس كامل في تل أبيب

اآلليات لمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية، كامل  هوأضاف نتنياهو أنه بحث مع
 كاملو نتنياهو بين  وتركزت المباحثات لدعم سكان غزة. ه مستقبال  واستخدام الموارد التي ستوجّ 

 330ووضع آلية إلعادة اإلعمار في قطاع غزة.على تثبيت وقف للنار طويل األمد، 

  في  دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خالل استقباله نظيره اإلسرائيلي غابي أشكنازي
ع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بشكل عاجل، مة وبناءة إطالق مفاوضات جادّ ، إلى القاهرة

وقال السفير أحمد حافظ،  ا الصدد.االمتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذ
ين الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانب"المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن 

 331."الفلسطيني واإلسرائيلي لتثبيت وقف إطالق النار بين إسرائيل وقطاع غزة

 رة مجز  19يلي ارتكب النقاب عن أن االحتالل اإلسرائ غزة قطاع في الفلسطينية كشفت وزارة الصحة
الي وذكرت الوزارة في رصدها، أن إجم عائالت فلسطينية، خالل عدوانها األخير على القطاع. بحقّ 

 332دة.سي 25، وطفال   41، بينهم فلسطينيا   91، بلغ 19 الفلسطينيين الذين استشهدوا في المجازر الـ
 ن لمواطا، الحقوق التي يتمتع بها قرر مجلس النواب العراقي منح الفلسطينيين المقيمين في البالد

قوق في العراق معاملة العراقي في الح أعوام ةويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر  األصلي.
نه أأن القانون يمنح الفلسطيني حقوق المواطن العراقي كافة، إال  من رغمعلى الو  والواجبات.

ه للحفاظ على حق، ا  رشيحا  وتصويتيستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في االنتخابات ت
 333.بالعودة إلى وطنه
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   م التحالف اإلندونيسي لنصرة بيت المقدسنظ The Indonesian Coalition Defending Baitul 

Maqdis   نصرة للمسجد  ،شارك فيه نحو ألف مسجد وعشرات المنظمات والجمعيات برنامجا
ندونيسيا إلنقاذ المسجد األقصى وتحرير وقد أصدر المشاركون "إعالن إ األقصى وقطاع غزة.

وطالبوا بوقف  ،فلسطين"؛ حذروا فيه دولة االحتالل اإلسرائيلي من المساس بالمسجد األقصى
طالق األسرى الفلسطينيين  دعا المشاركون إلى و األطفال،  وخصوصا  التوسع االستيطاني، وا 

 334ل.، معتبرين أن التطبيع يستغل لصالح االحتال"إسرائيل"مقاطعة 
  ي نعوم تشومسكيمريكاأل األكاديميتعهد Noam Chomsky  بمقاطعة شركة التأمين الفرنسية العمالقة

وفرض  االستثماراتحركة المقاطعة وسحب ونشرت  ، بسبب دعمها االستيطان اإلسرائيلي.AXA اأكس
االستيطان في تغريدة على تويتر المنشور الذي نشره تشومسكي، ووصف فيه  ،العقوبات )بي دي أس(

ألفا  قد انضموا لتشومسكي، وتعهدوا بمقاطعة  12تجدر اإلشارة إلى أن نحو  ."المشروع اإلجرامي"بـ
 335الشركة الفرنسية، حتى ينتهي تواطؤها في الفصل العنصري.

 31/5/2021 ،اإلثنين

  غزة قطاع حماس في حركة التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل رئيس
التقى في اجتماع آخر ممثلين عن حماس والفصائل في و ، غزةالسنوار وقيادة الحركة في  يحيى

نت اللقاء بين كامل والوفد المرافق له وقيادة .للجزيرة حماسووصفت مصادر قريبة من  المدينة.
ملفات رئيسية تتعلق  ثالثةوتركزت مباحثات كامل مع حماس على  ".الحركة بأنه كان "حميميا  

وقف إطالق النار، وا عادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية، وتبادل األسرى، إضافة إلى  بتثبيت
نهاء االنقسام. وأكد  مسائل أخرى مرتبطة بحرص القاهرة على إعادة إحياء مسار المصالحة وا 

قال و  .في ملف إعادة اإلعمار أساسيا   حماس أن السلطة الفلسطينية ستكون شريكا  كامل لقيادة 
وأضاف  "المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة لإلفراج عن األسرى". :نوارالس
: "نرفض رفضا  قاطعا  أي اشتراطات بموضوع تبادل األسرى، وال عالقة لهذا الموضوع بأي قائال  

: "ال مانع لدينا أن يسير المساران قال السنوارو  أو كسر حصار لغزة". ،أو أي إعمار ،تخفيف
واثقون أننا قادرون على انتزاع  ...متواٍز، لكن أي  ربط بينهما هو مرفوض رفضا  قاطعا   بشكل

 336.، وستذكرون هذا الرقم جيدا "1111حقوقنا، وسجلوا على لساني رقم 

 إن دعوة السلطة الفلسطينية لمفاوضات ": لها ، في بيانفلسطين لتحريرية ديموقراطقالت الجبهة ال
 ،ما هي إال هرطقة سياسية ،دولية دون اشتراط وقف االستيطان والضم  تحت رعاية الرباعية ال

ودعوة لسياسة العبث بالقضية الوطنية، واستعادة لتجربة بائسة مضت عليها عقود، ألحقت الكثير 
 337."من األضرار والخسائر بحقوق شعبنا وقضيته الوطنية
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 وليد ،كتائب القسامتصنيع العسكري في ال ةجثمان أحد خبراء وحد الفلسطينية قم الطبيةانتشلت الطوا 
 ،فلسطينيا   256إلى  غزة على قطاعالعدوان استشهاد شمالي، يرتفع عدد شهداء  وبإعالن .شمالي
نها بجروح مختلفة، م 1,948، فيما أدت إلى إصابة أكثر من مسنا   17وسيدة،  39، وطفال   66بينهم 

 338ُصنفت "شديدة الخطورة". 90

  ن ملقد تحدثت إلى األمريكيين والمصريين والعديد : "بني جانتسسرائيلي وزير الدفاع اإلقال
 ا  وأوضحت أننا سنطالب بأن يكون إعادة تأهيل قطاع غزة مصحوب ،الممثلين الدوليين اآلخرين

 :"يلتايمز أوف إسرائ"بيان من مكتبه نشرته صحيفة وجاء في  ".بهدوء طويل األمد وعودة الجنود
رغب سنعمل على تقوية عالقتنا مع السلطة الفلسطينية، والتي آمل في أن ت باإلضافة إلى ذلك،"

ما رأيناه في غزة "على أن  جانتس شددو  ."في تحمل المسؤولية عن بعض ما يحدث في غزة
 339."سيكون ُعشر ما سيحدث في لبنان

  وكالة  لة معفي مقاب ،باسم الوزارة والمتحدثةالخارجية القطري  وزيرمساعدة  ،لولوة الخاطرقالت
الروسية، بشأن احتمال استضافة الدوحة لقاء بين حركة حماس واإلدارة  Sputnik سبوتنيك

ة لوساطمنها بأهمية ا إن "دولة قطر منفتحة على الوساطة متى طلب منها ذلك، إيمانا   ،يةمريكاأل
 340لم واالستقرار الدوليين".للسّ 

 ي ة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب باألراضوّقع رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون رسال
 واّبر وع .البريطانية The Guardianصحيفة الغارديان ، وفق ما نشرته 1967سنة  الفلسطينية المحتلة

 341."إسرائيل"عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم 
  ّيما فانبين لتعزيز الروابط االقتصادية بين الج مع اإلمارات يهدف ضريبيا   اتفاقا   "إسرائيل"عت وق

 .اتسكيسرائيل  ما أعلن وزير المالية اإلسرائيلي وفق، بينهمايسعيان لمزيد من تطبيع العالقات 
بين  هذا اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط االقتصادية" :تويتر ىله عل وكتب كاتس في تغريدة

 342."طاقفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النسيو "إن االتفاق  كاتس لوقا ."البلدين
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