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ال�صبت، 2021/5/1

قال �لناطق با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن قر�ر �لقيادة تاأجيل �النتخابات   •

حديث  يف  ردينة،  �أبو  و�أ�صاف  �لقد�ص”.  ر�أ�صها  وعلى  �لوطنية،  �لثو�بت  على  حفاظاً  “يثل 
تاأجيل  قر�ر  بعد  و��صحاً  طريقاً  حّدد  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  فل�صطني،  �صوت  الإذ�عة 

منظمة  وتعزيز  وطنية،  وحدة  حكومة  وت�صكيل  �لف�صائل،  مع  حو�ر  يف  يتمثل  �النتخابات، 

�ل�صعد  على  وف�صائلياً  فتحاوياً  د�خلياً  �صت�صهد حر�كاً  �لقادمة  �الأ�صابيع  �أن  �لتحرير، وبنّي 

1
كافة، لبلورة موقف وطني، لل�صري عليه يف �ملرحلة �لقادمة.

االأحد، 2021/5/2

�إ�رش�ئيليني بجروح؛ �ثنان منهم يف حالة خطرية، جر�ء �إطالق نار  �أ�صيب ثالثة م�صتوطنني   •

�صلطات  �أغلقت  حني  يف  نابل�ص(،  )جنوبي  �لع�صكري  زعرتة  حاجز  عند  عابرة  �صيارة  من 

2
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي جميع �لطرق، وبا�رشت عملية مت�صيط و��صعة بحثاً عن �ملنفذين.

بها  �أ�صيبت  حرجة،  بجروح  متاأثرة  �صيدة  ��صت�صهاد  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

�لبث  هيئة  وزعمت  حلم.  بيت  مدينة  جنوبي  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  بر�صا�ص 

�الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن “�ل�صيدة �لفل�صطينية حاولت طعن جندي ب�صكني، فاأطلق �جلي�ص �لنار 

3
عليها”.

منزالً  31 هدم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قال   • 

وحدة   4,982 بناء  على  �صادق  حني  يف   ،2021 �صنة  بد�ية  منذ  فل�صطينية  من�صاأة  و27 

��صتيطانية جديدة خالل �ملدة نف�صها. وبنّي �ملر�صد، يف بيان �صحفي، �أن فريقه وّثق، خالل 

نفذتها  �ال�صتيطاين،  �لوجود  وتكري�ص  و�لتدمري،  بالهدم  متعلقاً  �نتهاكاً   86 ذ�تها،  �لفرتة 

بو�قع  2021 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  خالل  كان  �أو�صعها  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �الإ�رش�ئيلية   �لقو�ت 

4
31 �نتهاكاً.

دعت �حلاخامة �الأمريكية جيل جاك�صون Jill Jackson، يف مقال لها ب�صحيفة هاآرت�ص، يهود   •

�لواليات �ملتحدة �إىل وقف متويل ما و�صفته بـ“�الإرهاب �ليهودي”، �لذي يار�صه �ملتطرفون 
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�لتمويل يف كل من  �لفل�صطينيني، بدعم من �صبكة معقدة من م�صادر  �ليمينيون �صّد  �ليهود 

5
“�إ�رش�ئيل” و�أمريكا، ور�أت �أن ذلك “و�جب �أخالقي”.

االإثنني، 2021/5/3

�أعلنت قو�ئم �نتخابية فل�صطينية عن ت�صكيل جمل�ص تن�صيقي، بهدف بلورة مو�قف من �أجل   •

 .2021/4/30 يف  تعطيلها  جرى  �لتي  �النتخابية  �لعملية  ال�صتئناف  خطو�ت  على  �التفاق 

وعقدت �لقو�ئم موؤمتر�ً �صحفياً م�صرتكاً بالتز�من ما بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �أعلنت 

فيه عن ت�صكيل جمل�ص تن�صيقي، ي�صّم 22 قائمة �نتخابية، بهدف �ل�صغط ال�صتكمال �لعملية 

6
�النتخابية.

قالت م�صادر متطابقة �إن �صباناً �أطلقو� حزماً من �لبالونات، �لتي كانت حتمل عبو�ت �صوتية   •

�إطالق  وجرى  غزة،  قطاع  جنوب  ورفح،  خانيون�ص  حمافظتي  �رشق  من  �النفجار،  �صديدة 

حزم �أخرى من مناطق �رشق مدينة غزة، و�صمال �لقطاع، وقد �صمع دوي �نفجار�ت كبرية، 

7
و�صط حركة ن�صطة الآليات �الحتالل، خ�صو�صاً فوق مو�قع ع�صكرية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه “م�صتعد الأن يتنازل ل�صالح زعيم يينا   •

مم�صكاً  �ليمني  يبقى  حتى  عام،  ملدة  تناوب  يف  �أوالً،  للوزر�ء  رئي�صاً  يكون  باأن  بينيت  نفتايل 

بزمام �ل�صلطة”. لكن بينيت �رشعان ما نفى وجود �صفقة مع نتنياهو قيد �الإعد�د، وقال يف 

نتنياهو  من  يطلب  مل  �أنه  و�أو�صح  مفهوم”.  “غري  نتنياهو  �قرت�ح  �إن  كتلته،  م�صتهل جل�صة 

من�صب رئا�صة �حلكومة “بل طلبت منه ت�صكيل �ئتالف حكومي، وهو، لالأ�صف، ال ي�صتطيع 

8
�لقيام بذلك”.

“�إن �جلي�ص �صيزيد من قو�ته  �أفيف كوخايف  قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

�إطار  يف  �لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  جميع  يف  �ملقبلة،  �الأ�صابيع  يف  �لعملياتية  ن�صاطاته  ويو�صع 

9
��صتعد�ده الحتمالية حدوث ت�صعيد”.

مبدينة  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �ليهود  �مل�صتوطنني  دخول  منع  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قررت   •

�لقد�ص �ملحتلة، �بتد�ًء من �لثالثاء 2021/5/4، وحتى �إ�صعار �آخر. وكانت جماعات ��صتيطانية 

 ،2021/5/10 �ملو�فق  رم�صان،   28 يف  �الأق�صى  للم�صجد  كبري  �قتحام  تنفيذ  عزمها  �أعلنت 

10
مبنا�صبة ما ي�صمى “يوم �لقد�ص” �لعبي.
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�نتهاكات  عن  �ل�صهري  تقريرها  يف  �لفل�صطينية،  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت   •

على  �عتدى  �الحتالل  �إن   ،2021 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  �ملقد�صات  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

11
�مل�صجد �الأق�صى �أكرث من 20 مرة، ومنع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 44 وقتاً.

قالت وز�رة �الإعالم �لفل�صطينية يف قطاع غزة �إن �الإعالميني �لفل�صطينيني تعر�صو� النتهاكات   •

و�عتد�ء�ت متو��صلة من قبل �صلطات �الحتالل، و�صلت �إىل 778 �نتهاكاً خالل 2020–2021. 

و�أ�صارت �لوز�رة �إىل �أن �الحتالل �رتكب 561 �نتهاكاً خالل �صنة 2020، فيما و��صل جر�ئمه 

خالل �صنة 2021، و�لتي بلغت حتى ني�صان/ �أبريل 217 �نتهاكاً. ولفتت �لوز�رة �لنظر �إىل �أن 

12
�الحتالل يعتقل يف �صجونه حتى �للحظة 29 �صحفياً و�إعالمياً.

قال �لرئي�ص �للبناين مي�صال عون �إن ��صتئناف بالده �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”،   •

حفظ  يف  ت�صهم  نتائج  حتقيق  يف  لبنان  رغبة  يعك�ص  �أممية،  و��صت�صافة  �أمريكية  برعاية 

13
�ال�صتقر�ر باملنطقة �جلنوبية.

الثالثاء، 2021/5/4

�صادقت �للجنة �ملنظمة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي على دفع �رشيع مل�رشوع قانون يتيح “ت�صوية   •

�مل�صتوطنات �ل�صغرية” )�لبوؤر �ال�صتيطانية �لع�صو�ئية(. كذلك �صادقت �للجنة �ملنظمة على 

ويقيّد  �الإ�رش�ئيلية.  �لعليا  �ملحكمة  قر�ر�ت  على  �اللتفاف  يتيح  قانون  مل�رشوع  �رشيع  دفع 

غري  �إعالنها  �أو  �لكني�صت  قو�نني  على  �العرت��ص  يخ�ص  فيما  �لعليا  �ملحكمة  �صلطة  �لقانون 

14
د�صتورية يف ظّل تناق�صها مع قو�نني �أ�صا�ص.

قال �لقائد �لعام لكتائب �لق�صام حممد �ل�صيف، يف ر�صالة له، ن�رشها �لناطق �الإعالمي با�صم   •

و�أخري�ً  �الأركان حتذير�ً و��صحاً  “يوجه قائد   :Telegram �أبو عبيدة، على تليجر�م  �لكتائب 

�ل�صيخ جر�ح يف �حلال،  �أهلنا يف حي  �لعدو�ن على  يتوقف  �إن مل  باأنه  لالحتالل ومغت�صبيه 

فاإننا لن نقف مكتويف �الأيدي، و�صيدفع �لعدو �لثمن غالياً”. وحيّا �ل�صيف “�أهايل حي �ل�صيخ 

�ملقاومة و�لق�صام تر�قب ما يجري باأن قيادة  �لقد�ص �ملحتلة على �صمودهم، و�أكد   جر�ح يف 

15
عن كثب”.

�صلطات  مع  باالتفاق  تخطيطها  عن  �ملتطرفة  �ليهودية  �ملزعوم  �لهيكل  منظمات  ك�صفت   •

�أن�صارها  د�عية   ،2021/5/10 �ملو�فق  رم�صان،   28 يف  �الأق�صى  �مل�صجد  القتحام  �الحتالل 

16
للم�صاركة �لو��صعة يف �قتحامات جماعية ومكثفة للم�صجد.
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االأربعاء، 2021/5/5

مفتوحة،  �لقد�ص  معركة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

باقتحام يهددون  �مل�صتوطنني  �أن  �صيّما  ال  وجّدية  حقيقية  لتهديد�ت  تتعر�ص  �ملدينة   و�أن 

�مل�صجد �الأق�صى يف 28 رم�صان. ويف كلمة له مبنا�صبة يوم �لقد�ص �لعاملي، قال هنية: “�أخذنا 

قر�رنا بكل قوة و�إ�رش�ر باأن �صعبنا لن ي�صمح لل�صهاينة بالعربدة يف �لقد�ص �أو �أن يقتحمو� 

�الأق�صى يف 28 من رم�صان، فكلنا فد�ء للقد�ص وللم�صجد �ملبارك”. وقال هنية: “على �الأمة �أال 

17
تخذل �لقد�ص و�ملقد�صيني، ونحن �صنم�صي يف طريق �ملقاومة و�لعودة و�لتحرير”.

�لتي  �حلالية  �ملرحلة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال   •

ومقد�صاتنا  وتاريخنا  �لوطني  “م�رشوعنا  على  �الأخطر  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  بها  متّر 

وطني  خندق  يف  و�ال�صطفاف  �ل�صفوف،  ر�ّص  يتطلب  �لذي  �الأمر  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية 

معركة  �ملعارك،  معركة  جاءت  “�الآن  قائالً:  و�أ�صاف  �أهلها”.  و�صمود  للقد�ص  دعماً  و�حد 

�لقد�ص ومقد�صاتها �الإ�صالمية و�مل�صيحية وعروبتها و�إرثها وتاريخها، وهذه مو�جهة طويلة 

 
18

و�صعبة و�لن�رش فيها لي�ص م�صتحيالً”.

 2021/5/2 �أن منفذ عملية حاجز زعرتة يف  �لعبية  �الإ�رش�ئيلي  للتلفزيون   12 �لقناة  ك�صفت   •

�أبلغ  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �الأمن  �أن  �إىل  م�صرية  �لعملية،  خالل  بجر�ح  �أ�صيب 

�أ�صمته  ما  تفا�صيل  عن  �لعبية   12 �لقناة  ونقلت  �ملركبة.  ومكان  �صريه  بخّط  “�إ�رش�ئيل” 
“�لتعاون بني �أجهزة �أمن �ل�صلطة وجي�ص �الحتالل” للو�صول �إىل �صيارة منفذي عملية حاجز 

19
زعرتة يف نابل�ص.

وقال  البيد.  يائري  �إىل  �حلكومة  ت�صكيل  مهمة  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �أ�صند   •

من  تو�صية  على  حل�صوله  نظر�ً  �ملهمة  بهذه  البيد  تكليف  قرر  �إنه  متلفز،  �إعالن  يف  ريفلني، 

�مل�صاعي  يف  بالتعاون  عبا�ص  من�صور  �ملوحدة  �لقائمة  رئي�ص  تعهد  وعلى  كني�صت  ع�صو   56
20

لت�صكيل �حلكومة.

 )drone )درون  م�صرّية  طائرة  �إنتاجها  عن  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �ل�صناعات  هيئة  ك�صفت   •

و�حلرب  �مل�صرية  �لطائر�ت  عامل  يف  “ثورة  عّدتها  عالية،  ودقة  �صغري  حجم  ذ�ت  �نتحارية 

�إن �لدرون �جلديدة ن�صخة مطورة من  “�ل�صناعات �جلوية”، يف بيان لها،  �حلديثة”. وقالت 

�لطائرة �مل�صرّية من طر�ز هاروب Harop، �لتي ُجّربت بنجاح يف �ملعارك �الأخرية �لتي د�رت 

21
بني �أذربيجان و�أرمينيا.
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�إذ� مل تتجاوب �حلكومة مع  هدد ع�رش�ت �جلنود �ملعاقني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باالنتحار،   •

م�صادر  وك�صفت  لهم.  �ملعي�صي  �لتاأمني  خم�ص�صات  وترفع  باإعاقتهم،  وتعرتف  مطالبهم، 

ب�صبب  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  خالل  �النتحار  حاولو�  جنود  خم�صة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف 

22
�ل�صو�ئق �لنف�صية.

 The Jerusalem Institute for و�الأمنية  �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �لقد�ص  معهد  ن�رش   •

ذكرى  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لقد�ص”  “يوم  مبنا�صبة  معطيات   ،Strategy and Security (JISS)

�لقد�ص �صكان  عدد  يبلغ  �ملعطيات،  هذه  وح�صب   .2021/5/10 يف  �لقد�ص،  �رشقي   �حتالل 

�ل�صكان يف  �أن عدد  2020. و�أ�صارت معطيات �صابقة ن�رشها �ملعهد  �ألف ن�صمة يف نهاية   952

23
�صنة 2018 بلغ 919,400 ن�صمة، بينهم 569,900 يهودي و349,600 فل�صطيني.

قال وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة �إن “جميع �أدو�ت �لتعاون مع �إ�رش�ئيل متوفرة،   •

وتوجد �الإر�دة �ل�صيا�صية، و�آمل �أن نتبادل قريباً جد�ً، �لزيار�ت رفيعة �مل�صتوى”. جاء ذلك 

يف كلمة لبوريطة يف مقابلة مع قناة جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�الآيباك( 

 .YouTube American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) مبوقع يوتيوب 

و�أ�صاف بوريطة: “نحن خمل�صون يف �لتز�ماتنا، الأننا �تخذنا �لقر�ر )�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل( 

24
عن قناعة، و�صوف نذهب �إىل �أق�صى حّد ممكن يف تطوير �لتعاون �لثنائي”.

�ملعتقلني  عن  لالإفر�ج  �ل�صعودية  دعوته  �حلوثي  �مللك  عبد  �حلوثيني  جماعة  زعيم  جدد   •

�ل�صباط  من  وعدد  طيارين  �رش�ح  �إطالق  مقابل  �ململكة،  يف  حما�ص  حركة  من  �لفل�صطينيني 

25
�ل�صعوديني �الأ�رشى لدى جماعته.

م�صت�صار   ،Jared Kushner كو�صرن  جاريد  �أن  �الأمريكي   Axios �أك�صيو�ص  موقع  ك�صف   •

�لرئي�ص �الأمريكي �الأ�صبق دونالد تر�مب و�صهره، يعمل على تاأ�صي�ص منظمة لتطبيع �لعالقات 

�لتطبيع  �تفاقيات  لل�صالم” ن�صبة ال�صم  �إبر�هيم  �تفاقات  “معهد  �الإ�رش�ئيلية ت�صمى  �لعربية 

بني “�إ�رش�ئيل” من جهة، و�الإمار�ت، و�لبحرين، و�ل�صود�ن و�ملغرب من جهة �أخرى، وذلك 

�لعربية”  و�لدول  �إ�رش�ئيل  بني  �إبر�مها  يف  �صاعد  �لتي  �لتطبيع  �تفاقيات  تعميق  على  “للعمل 
26

بح�صب �ملوقع.

قالت �ملتحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية جالينا بورتر Jalina Porter، يف معر�ص رّدها   •

�لفل�صطينية  �لزر�عية  �الأر��صي  على  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  يخ�ّص  �صوؤ�ل  على 

وحرقها، يف موؤمترها �ل�صحفي من �خلارجية �الأمريكية: “ن�صعر بالقلق �لعميق �إز�ء �لتقارير، 
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و�إننا �صنو��صل �لتاأكيد على �أنه من �الأهمية مبكان �أن متتنع �إ�رش�ئيل عن �أي خطو�ت �أحادية 

27
�جلانب من �صاأنها �أن توؤدي بالتاأكيد �إىل تفاقم �لتوتر�ت �أو تنقلنا بعيد�ً عن �ل�صالم”.

اخلمي�س، 2021/5/6

موؤّكدين  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  للمحكمة  ردّهم  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  جرّ�ح  �ل�صيخ  حي  �أهايل  قدّم   •

رف�صهم الأّي �صفقة مع �مل�صتوطنني، ب�صاأن �إخالء منازلهم. وذكرت م�صادر ملوقع عرب 48 

�إىل �ملحكمة كتابياً. وبح�صب �لتفا�صيل �ملتوّفرة، فاإن �لرف�ص �لقاِطع من  �أن رّد �الأهايل �ُصلِّم 

�الأهايل  �مل�صتوطنون، ين�ّص على �عرت�ف  �لذي عر�صه  الأن �التفاق  �أ�صا�صاً  �الأهايل، جاء  ِقبل 

28
مبلكية �مل�صتوطنني لالأر�ص، و�عتبار �الأهايل “م�صتاأجرين حممينّي”.

�أعرب وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف حديث لـ“�ل�رشق �الأو�صط”، عن قناعته   •

بقدرة �لفل�صطينيني على جتاوز �خلالفات �لقائمة حول تاأجيل �النتخابات �لت�رشيعية. و�أكد 

�ل�صيا�صية،  �لعملية  رعاية  و��صنطن  باحتكار  جمدد�ً  تقبل  لن  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  �ملالكي 

لتن�صيط دور  �أهمية �جلهود �جلارية مبا يف ذلك من جانب مو�صكو،  �إىل  �لنظر  �ملالكي  ولفت 

�للجنة �لرباعية �لدولية، ب�صفتها �لطرف �ملكلف وفقاً لقر�ر�ت جمل�ص �الأمن باالإ�رش�ف على 

29
عملية �لت�صوية.

�إياه  متهمة  �هلل،  ر�م  قرب  عاماً(   47( �صلبي  منت�رش  �لفل�صطيني  �عتقال  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   •

بتنفيذ عملية �إطالق �لنار �لتي وقعت �الأحد 2021/5/2 قرب حاجز زعرتة �لع�صكري. وذكر 

�أن �صلبي، من �صكان ترم�صعيا، نفذ عمليته  12 للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �لعبية،  تقرير لقناة 

على �إثر �الأحد�ث �لتي �صهدتها مدينة �لقد�ص، و�أنه ��صرتى �لبندقية من ماله وكلّفته عدة �آالف 

30
من �ل�صو�كل، خ�صو�صاً �أنه يتمتّع بو�صع �قت�صادي ممتاز، ويحمل �جلن�صية �الأمريكية.

�أكد �لناطق با�صم �رش�يا �لقد�ص �أبو حمزة �أن �ملقاومة لي�صت مبناأى عما يح�صل يف �أي بقعة من   •

�أر�ص فل�صطني، و�أنها ما ز�لت تتابع حلظة بلحظة ما يح�صل يف �لقد�ص و��صتمر�ر �العتد�ء�ت 

31
على �ملر�بطني، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته لن ي�صمحو� با�صتمر�ر �لعدو�ن.

يف �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  على  �صرتد  �إنها  غزة  قطاع  يف  م�صطفى  علي  �أبو  كتائب  قالت   • 

حي �ل�صيخ جر�ح مبدينة �لقد�ص �ملحتلة. وقالت �لكتائب، يف بيان لها: “للعدو )�إ�رش�ئيل( نقول 

32
ال تختب �صب مقاتلينا و�ملقاومة لك باملر�صاد”.
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رف�ص ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �أحمد �لطيبي، يف حديث لالإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية،   •

�إد�نة عملية زعرتة، قائالً: �إن “�الحتالل هو �أ�صل كل �رش، �أريد �أن �أنقذ �أرو�ح �لب�رش، ولذلك 

�حلكومة  وت�صكيل  �ل�صيا�صي  �لو�صع  وب�صاأن  �الحتالل”.  و�إنهاء  �ل�صالم  �أجل  من  �أ�صعى 

�جلديدة، قال �لطيبي �إن �لقائمة لن تدعم ت�صكيل حكومة يكون فيها نفتايل بينيت، وجدعون 

33
�صاعر.

توجّه 180 عاملاً وباحثاً �أكاديياً �إ�رش�ئيلياً مبذكرة للمحكمة �لدولية يطلبون فيها عدم ت�صديق   •

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية بكل ما يتعلق بالتحقيق بجر�ئم �حلرب �ملن�صوبة لها، ومن بني �ملوقعني 

مثقفون يهود حائزون على �جلائزة �ملرموقة “جائزة �إ�رش�ئيل” تقدير�ً الإ�صهاماتهم �لعلمية. 

�ملحكمة  �لعامة يف  للمدعية  �ملوجهة  �قرتح هوؤالء يف مذكرتهم  فقد  هاآرت�ص  وح�صب �صحيفة 

�لدولية �ملدعية �لعامة فاتو بن�صودة م�صاعدة منظمات حقوقية �إ�رش�ئيلية من �أجل جمع �أدلة 

34
على جر�ئم حرب �إ�رش�ئيلية.

“�إ�رش�ئيل” على تعليق قر�رها �مل�صّي  ح�ّصت فرن�صا و�أملانيا و�إيطاليا و�إ�صبانيا وبريطانيا،   •

“نح�ّص  وقالت �لدول، يف بيان م�صرتك:  قدماً يف بناء م�صتعمر�ت جديدة يف �ل�صفة �لغربية. 

يف ��صتيطانية  وحدة   540 بناء  يف  قدماً  �مل�صي  قر�رها  عن  �لعدول  على  �إ�رش�ئيل   حكومة 

�أنحاء  يف  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  �صيا�صة  ووقف  �ملحتلة،  �لغربية  بال�صفة  �إي(  حوما  )هار 

35
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”.

اجلمعة، 2021/5/7

�أفاد مر��صل �جلزيرة بعودة �لهدوء �إىل باحات �مل�صجد �الأق�صى وتر�جع قو�ت �الحتالل �إىل   •

خارجها، بعد �قتحامها وح�صار �آالف �مل�صلني فيها وحماولة �إفر�غ �مل�صليات بالعنف، مما 

�صيب 6 من عنا�رش �رشطة �الحتالل، 
ُ
�أ�صفر عن �صقوط 205 جرحى بني �مل�صلني. يف �ملقابل، �أ

36
جر�ء رمي �ل�صبان �لفل�صطينيني �حلجارة و�لزجاجات �لفارغة عليهم.

تد�ول ن�صطاء على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام �أجهزة �أمن �ل�صلطة   •

�لفل�صطينية بقمع م�صرية و�صط مدينة �خلليل ت�صامناً مع �أهايل �ل�صيخ جر�ح بالقد�ص �ملحتلة، 

37
ورف�صاً القتحام قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باحات �مل�صجد �الأق�صى.

�الأق�صى  قناة  مع  لقاء  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

و�قتحام جر�ح  �ل�صيخ  بتهويد  ت�صمح  لن  باأنها  و��صح  �حلركة  قر�ر  �إن   �لف�صائية، 

�مل�صجد �الأق�صى يف 28 رم�صان، ولن ت�صمح بعربدة �الحتالل على �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني. 
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وحذّر هنية رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو قائالً: “ال تلعب بالنار، وهذه معركة ال 

يكن �أن تنت�رش فيها، وعلى �صخرة �مل�صجد �الأق�صى �صوف يتحطم هذ� �لكبياء و�جلبوت 

38
�الإ�رش�ئيلي”.

بالقرب من مع�صكر  �الحتالل،  ثالث بر�صا�ص قو�ت  و�أ�صيب  فل�صطينيان  �صابان  ��صت�صهد   •

نوع  من  ببنادق  م�صلحني  �صبان  ثالثة  �إن  عبية:  �إعالم  و�صائل  وقالت  جنني.  غرب  �صامل 

مل  حدث  جرى  ما  �أن  على  م�صددة  �لنهار،  �ملع�صكر يف و�صح  �قتحام  Carlo، حاولو�  كارلو 

39
ي�صهد مثله منذ �صنو�ت.

يف  �مل�صلني  �صّد  �عتد�ء�ته  على  بالرّد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  هددت   •

�مل�صجد �الأق�صى. وجاء يف بيان �صادر عن �أمينها �لعام زياد �لنخالة: “ما يجري يف �لقد�ص ال 

40
يكن �ل�صكوت عليه، وعلى �لعدو �أن يتوقع ردنا يف �أي حلظة”.

�أكد وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردين �أين �ل�صفدي، �أن ترحيل �أهايل حي �ل�صيخ   •

وبفاعلية  فور�ً  �لدويل  �ملجتمع  يتحرك  �أن  يجب  جرية  بيوتهم  من  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  جر�ح 

بالرحيل  �ملهددين  “�لفل�صطينيني  �أن  تويرت  على  تغريد�ت  يف  �ل�صفدي  و�أ�صاف  ملنعها. 

دولة  يف  لالأ�صقاء  �الأردن  �صلّمها  ر�صمية  وثائق  تثبت  كما  لبيوتهم،  �ل�رشعيون  �ملالكون  هم 

41
فل�صطني”.

نفتايل  يينا  حزبي  رئي�صي  مع  البيد  يائري  م�صتقبل(  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  رئي�ص  �لتقى   •

بينيت، وتكفاه حد�صاه )�أمل جديد( جدعون �صاعر، و�أ�صدرو� بياناً �أكدو� فيه �أن “�ملحادثات 

42
حول ت�صكيل حكومة تتقدم بروح طيبة”.

قال �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص António Guterres �إن �لق�صية �لفل�صطينية   •

هي ق�صية مركزية بالن�صبة �إليه، د�عياً للتعاون �الإقليمي من �أجل حلّها. و�أفاد غوتريي�ص، يف 

لقاء متو��صل مع ممثلي �لدول �الأع�صاء يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك، باأنه 

يعّد “م�صاألة كون �لقد�ص عا�صمة للبلدين )فل�صطني و�إ�رش�ئيل( �أمر�ً ينبغي تعزيزه”، م�صدد�ً 

على �أن تاأجيل �النتخابات �لفل�صطينية، بعد رف�ص �الحتالل �إجر�ءها يف �لقد�ص، يف هذه �ملرحلة 

43
عرقل �لتو�صل �إىل حّل �لدولتني.

 The United Nations High �لالجئني  ل�صوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�صامية  �ملفو�صية  دعت   •

Commissioner for Refugees “�إ�رش�ئيل” الأن توقف فور�ً جميع عمليات �الإجالء، مبا يف 



189

�أيار/ مايو 2021

ذلك عمليات �إجالء �لعائالت يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �رشقي �لقد�ص. ويف موؤمتر �صحفي من 

تنفيذها،  ومّت  �صدرت  �إذ�  �الإجالء،  عمليات  �أو�مر  �إن  �ملفو�صية،  با�صم  �ملتحدث  قال  جنيف، 

44
�صتنتهك �لتز�مات “�إ�رش�ئيل” مبوجب �لقانون �لدويل.

ك�صف مركز “�صدى �صو�صال” �لفل�صطيني �أن �إد�رة من�صة تويرت للتو��صل �الجتماعي �أغلقت   •
45

ع�رش�ت �حل�صابات �لتي ن�رشت �أو تعاطفت مع �صكان حي �ل�صيخ جر�ح يف مدينة �لقد�ص.

ال�صبت، 2021/5/8

جددت كتائب �لق�صام حتذيرها لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، يف حال عدم وقف عدو�نها على �لقد�ص   •

�أهلنا  “نحيي �صمود  له:  �أبو عبيدة، يف بيان  �لكتائب  �لناطق با�صم  �الأق�صى. وقال  و�مل�صجد 

�ملر�بطني يف �لقد�ص و�الأق�صى، ونقول لهم باأن قائد �أركان �لق�صام حممد �ل�صيف، وعدكم ولن 

46
يخلف وعده”.

�أكدت �للجنة �ملركزية حلركة فتح �أن �لقد�ص عن�رش �إجماع ووحدة للكل �لفل�صطيني، و�صاحة   •

�صد�م مع �الحتالل وكل رموزه، و�ملو�جهة مع �الحتالل حتتِّم جتنب كل �لتباينات �لثانوية. 

�لت�صدي يف  �لهبة �جلماهريية وحالة  ��صتمر�ر  لها، على �رشورة  و�صددت �حلركة، يف بيان 

من  باإ�صناد  يعملون  �لذين  �الإرهابية  وتنظيماتهم  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  قو�ت  مو�جهة 

47
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لفا�صية �ليمينية.

من   ،1948 فل�صطينيي  من  �ملئات  ُتقل  حافالت  منع  قر�ره  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تر�جع   •

من  بقو�فل  �لقد�ص  �أهايل  خرج  �أن  بعد  �لقدر.  ليلة  الإحياء  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �لو�صول 

48
�ملركبات ملالقاة �أهايل �لد�خل �لذ�هبني م�صياً على �الأقد�م، لنقلهم ملدينة �لقد�ص.

وح�صية”.  “�إرهابية  دولة  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و�صف   •

وو�صف �لرئي�ص �لرتكي، يف خطاب �ألقاه يف �أنقرة، �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �رشقي �لقد�ص 

ب�صكل عام، و�حلرم �لقد�صي ب�صكل خا�ص، باأّنها هجوم على “كّل �مل�صلمني”، م�صّدد�ً على �أّن 

49
“حماية �رشف �لقد�ص و�جب على كّل م�صلم”.

االأحد، 2021/5/9

�أدى نحو 90 �ألف م�صل فل�صطيني �صالة �لرت�ويح و�لتهجد يف ليلة �لـ 27 من رم�صان د�خل   •
50

حرم �مل�صجد �الأق�صى.
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التخاذ  �لعاجل  �لتحّرك  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •

�ملحتلة �لقد�ص  مدينة  له  وتتعّر�ص  تعّر�صت  �لذي  و�الإجر�م  �لعدو�ن  �صدَّ  حازم   موقف 

و�إ�صالمياً  عربياً  و�لديبلوما�صية  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  ح�صد  على  و�لعمل  �الأق�صى،  و�مل�صجد 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �لهمجي  عدو�نه  يف  �ال�صتمر�ر  عن  و�صّده  �الحتالل  ملنع  ودولياً، 

و�أكد  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  منها  �لقلب  ويف  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  يف  ومقد�صاته  و�أر�صه 

هنية، يف ر�صالة بعث بها �إىل قادة وزعماء دول عربية و�إ�صالمية، �أنَّ ت�صعيد �الحتالل وعدو�نه 

51
جتاوز كّل �خلطوط �حلمر�ء.

�أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  �أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري   •

�لقادمة  �ملعركة  �إن  �لف�صائية،  �الأق�صى  قناة  عب  مد�خلة  يف  �لعاروري،  وقال  بالنار.  يلعب 

�العتد�ء  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ملعركة،  هذه  يف  �صت�صارك  �أمتنا  وكل  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  معركة  هي 

على �لقد�ص بد�ية معركة �صيخ�رش فيها �الحتالل حتماً، ويجب �أن ت�صّخر كل �الإمكانات فد�ء 

52
للقد�ص.

�لرّد على  �إغالق بحر قطاع غزة ب�صكل كامل؛ بدعوى  �الإ�رش�ئيلي  �أعلنت �صلطات �الحتالل   •

��صتمر�ر �إطالق �لبالونات �حلارقة و�ل�صو�ريخ جتاه �لبلد�ت و�مل�صتعمر�ت يف غالف �لقطاع. 

53
وقال �الحتالل �إن �ملقاومة �لفل�صطينية يف غزّة �أطلقت �صو�ريخ جتاه ع�صقالن.

�أعلنت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية عن تاأجيل جل�صتها، حول ق�صية طرد عائالت فل�صطينية من   •

�أن تلّقت �ملحكمة  حي �ل�صيخ جر�ح ل�صالح م�صتوطنني من منازلهم، يف �لقد�ص �ملحتلّة، بعد 

“تقدير�ً �رشّياً” ي�صمل وجهة نظر �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، ُي�صري �إىل �أن �لنظر يف �لق�صية يف 
54

�لوقت �جلاري، قد يوؤدي �إىل ت�صعيد ميد�ين �إ�صايف يف �ملدينة.

ن�رشت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، يف بيان لها، �جلدول �لزمني ملا ي�صمى “يوم �لقد�ص” وهو ذكرى   •

“م�صرية �الأعالم”  1967، و�لذي ينظم فيه �ليمني �الإ�رش�ئيلي  �حتالل �ملدينة، يف حرب �صنة 

 55
�ال�صتفز�زية.

دعا م�صوؤولون يف جهاز �الأمن �الإ�رش�ئيلي، خالل مد�والت مع �مل�صتوى �ل�صيا�صي، �إىل تغيري   •

تقلي�ص  �أو   ،2021/5/10 �الإثنني  يوم  �ملتطرف  �ليمني  ينظمها  �لتي  �الأعالم،  م�صرية  موعد 

�الحتكاك  �الأقل، وبحيث ال متّر يف مناطق يكون  فيها وتغيري م�صارها على  �مل�صاركني  عدد 

فيها مع �لفل�صطينيني كبري�ً. كما حّذر �مل�صوؤولون �الأمنيون من عو�قب �قتحامات �ملتطرفني 
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يف  و�إمنا  فقط،  �لقد�ص  يف  لي�ص  �الأو�صاع  ت�صعيد  �صاأنها  من  �لتي  �الأق�صى،  للم�صجد  �ليهود 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ح�صبما ذكر �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة هاآرت�ص. و�أفادت �لقناة 

12 للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �لعبية باأنه تقرر خالل هذه �ملد�والت، مب�صاركة رئي�ص �حلكومة 

�أو تقلي�صها  �إجر�ء �مل�صرية كاملعتاد  �إمكانيات، من  �ل�رشطة عدة  �أن تدر�ص  بنيامني نتنياهو، 

ورمبا �إلغائها وذلك وفقاً لتقييمات �لو�صع. و�أ�صافت �لقناة �أن �ل�رشطة تعتزم �إجر�ء تقييمات 

56
كهذه للو�صع كل ب�صع �صاعات، “�الأمر �لذي �صيبقي �إمكانية �إلغاء هذه �مل�صرية”.

د�ن �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، خالل �ت�صال هاتفي �أجر�ه مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

حممود عبا�ص، �النتهاكات و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لت�صعيدية يف �مل�صجد �الأق�صى، م�صدد�ً 

�ملقد�صيون  لها  يتعر�ص  �لتي  �خلطرية  و�ال�صتفز�ز�ت  �النتهاكات  هذه  وقف  �رشورة  على 

57
وتتناق�ص مع �لقانون �لدويل وحقوق �الإن�صان.

جامعة  ملجل�ص  عادية  غري  دورة  عقد  تقرر  �أنه  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة  �الأمانة  �أعلنت   •

طلب  على  بناء   ،2021/5/11 �لثالثاء  �لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  م�صتوى  على  �لعربية  �لدول 

�أيده عدد من �لدول �لعربية، وذلك لبحث �جلر�ئم و�لهجمات �الإ�رش�ئيلية يف  دولة فل�صطني، 

58
مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

جتّمع �آالف �ملتظاهرين من �أبناء �جلالية �لفل�صطينية و�جلاليات �لعربية و�الإ�صالمية جنباً �إىل   •

�لعامة  �مليادين  �أمام مقر �حلكومة �لبيطانية يف لندن ويف  جنب مع �ملت�صامنني �لبيطانيني 

�مل�صجد  �صّد  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  على  �حتجاجاً  �لبيطانية،  �ملدن  من  عدد  يف 

59
�الأق�صى وحي �ل�صيخ جر�ح وغريها من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

وجتنب  �لنف�ص  “�صبط  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  لل�صالم  �لرباعية  �للجنة  دعت   •

�الإجر�ء�ت �لتي من �صاأنها ت�صعيد �ملوقف يف مدينة �لقد�ص”. ودعت �للجنة، يف بيان �صحفي، 

60
جميع �الأطر�ف �إىل “�لتم�صك بالو�صع �لر�هن يف �الأماكن �ملقد�صة و�حرت�مه”.

جّدد،  �صوليفان  جيك  �الأمريكي  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  �أن  له،  بيان  يف  �الأبي�ص،  �لبيت  �أكد   •

يف �ت�صال هاتفي مع  نظريه �الإ�رش�ئيلي مئري بن �صبات، قلق �لواليات �ملتحدة �لعميق ب�صاأن 

“�تفق  �لبيان:  يف  وجاء  جر�ح.  �ل�صيخ  حي  يف  منازلها  من  فل�صطينية  الأ�رش  �ملحتمل  �لطرد 

�الثنان على �أن �لهجمات �ل�صاروخية و�لبالونات �حلارقة )�لتي تطلق( من غزة على �إ�رش�ئيل 

61
 غري مقبولة وينبغي �لتنديد بها”  . 
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جتّمع �آالف �ملتظاهرين من �أبناء �جلالية �لفل�صطينية و�جلاليات �لعربية و�الإ�صالمية جنباً �إىل   •

�لعامة  �مليادين  �أمام مقر �حلكومة �لبيطانية يف لندن ويف  جنب مع �ملت�صامنني �لبيطانيني 

�مل�صجد  �صّد  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  على  �حتجاجاً  �لبيطانية،  �ملدن  من  عدد  يف 

 62
�الأق�صى وحي �ل�صيخ جر�ح وغريها من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

دعت �لهيئة �لوطنية �لعليا مل�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار يف قطاع غزة، �ل�صعب �لفل�صطيني،   •

الأهل  و�نت�صار�ً  �إ�صناد�ً   ،2021/5/10 �الإثنني  �أماكن تو�جده،  �لعام، و�لتظاهر يف كافة  للنفري 

ونقاط  �ملحاور  كافة  يف  �ال�صتباك  تعظيم  �إىل  ودعت  متو��صل.  وطني  برنامج  وفق  �لقد�ص، 

�لتما�ص يف �ل�صفة �لغربية، و�لتي ت�صل �إىل 51 نقطة ��صتباك مع �الحتالل، وذلك تاأكيد�ً على 

63
وحدة �ملعركة و�ل�صعب يف مو�جهة �لعدو�ن.

االإثنني، 2021/5/10

وجّهت كتائب �لق�صام �رشبًة �صاروخيًة �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة يف �لقد�ص؛ �ل�صاعة   •

�ملقد�صة، وعلى �مل�صجد �الأق�صى، وتنكيله  �ملدينة  �ل�صاد�صة، رد�ً على جر�ئمه وعدو�نه على 

ر�صالة،  “هذه  له:  تغريدة  يف  عبيدة،  �أبو  �لق�صام  با�صم  �لناطق  وقال  جر�ح.  �ل�صيخ  باأهايل 

 على �لعدو �أن يفهمها جيد�ً، و�إن عدمت عدنا، و�إن زدمت زدنا”. ياأتي ذلك تنفيذ�ً لتهديد �صابق

متنح  �مل�صرتكة  �لغرفة  يف  �ملقاومة  “قيادة  �إن  فيه:  قال  �صاعات،  عدة  قبل  عبيدة،  الأبي 

�الحتالل مهلًة حتى �ل�صاعة �ل�صاد�صة من م�صاء �ليوم ]�الإثنني[ ل�صحب جنوده ومغت�صبيه 

هبّة  خالل  �ملعتقلني  كافة  عن  و�الإفر�ج  جر�ح،  �ل�صيخ  وحي  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  من 

64
�لقد�ص �الأخرية، و�إال فقد �أعذر من �أنذر”.

عربة  �الإثنني  ��صتهد�فها  حلظة  �إنها  قالت  ما  يظهر  م�صور�ً  ت�صجيالً  �لقد�ص  �رش�يا  ن�رشت   •

�أن  �لقد�ص  �رش�يا  و�أ�صافت  غزة.  قطاع  حدود  على  حانون  بيت  �رشق  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية 

�لعربة �لع�صكرية �لتي ��صتهدفتها كانت َتقّل وفد�ً ع�صكرياً برئا�صة م�صوؤول وحدة �ملعلومات 

65
يف فرقة غزة.

غزة،  قطاع  �صمايل  غارة  يف  حما�ص،  حركة  �أفر�د  من  ثالثة  �غتيال  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

على  ح�صابه  يف  �جلي�ص،  �أعلن  ما  بح�صب  �إ�رش�ئيل”،  باجتاه  �ل�صو�ريخ  �إطالق  على  “رد�ً 
تويرت. وكان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قد �أعلن، يف وقت �صابق �الإثنني 2021/5/10، �أنه تقرر تعزيز 

قو�ت فرقة غزة بقو�ت �إ�صافية، وذلك يف �صوء تز�يد حماوالت �إطالق �ل�صو�ريخ و�لبالونات 

مّت  كان  مناور�ت  �إرجاء  �جلي�ص  و�أعلن  �الأملانية.  �الأنباء  لوكالة  وفقاً  �لقطاع،  من  �حلارقة 
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و�صفها باأنها “�الأكب يف تاريخ �إ�رش�ئيل”، وذلك بعد �إعالن �نطالقها بيوم و�حد. وذكر موقع 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف قرر 

66
�إرجاء �ملناور�ت يف ظّل �لتوتر�ت �ملت�صاعدة يف �رشقي �لقد�ص وقطاع غزة.

هدد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بتنفيذ هجوم و��صع �لنطاق يف قطاع غزة،   •

�أن  �إىل  م�صري�ً  غزة،  قطاع  على  كبرية”  بقوة  “�صريد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  على  م�صدد�ً 

“�لت�صعيد قد ي�صتمر بع�ص �لوقت”. وقال نتنياهو: “نحن يف مو�جهة متتد على عدة جبهات: 
يف �لقد�ص وغزة ومناطق �أخرى يف �لبالد. �ملنظمات �الإرهابية يف غزة جتاوزت �خلط �الأحمر 

67
وهاجمتنا بال�صو�ريخ �لتي �صقطت على مد�خل �لقد�ص”.

��صمه  عن  �لك�صف  عدم  ف�ّصل  �لرئي�صية،  �ملقاومة  ف�صائل  �إحدى  يف  كبري  م�صوؤول  قال   •

لـ“�الأيام”، �إن �جلانب �مل�رشي بد�أ �ت�صاالته بتقدمي مقرتح الإعادة �لهدوء على حدود �لقطاع 

يق�صي بوقف �لغار�ت و�لق�صف �ملتبادل، وهذ� ما رف�صته �ملقاومة و��صرتطت �إ�صافة وقف 

68
�صامل لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص و�ل�صيخ جر�ح و�مل�صجد �الأق�صى.

�جتمع جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صكل عاجل لبحث �ملو�جهات يف �لقد�ص، لكن �أع�صاءه مل يتفقو�   •

�ملنا�صب” توجيه ر�صالة  “غري  �أن من  �ملتحدة  �لواليات  �إذ ر�أت  �إعالن م�صرتك،  �إ�صد�ر  على 

69
عامة يف هذه �ملرحلة، وفق ديبلوما�صيني.

�قتحام  �مل�صتوطنني من  �أن �صلطات �الحتالل قررت منع  �لعبي  �الإخباري  ذكر موقع و�ال   •

�مل�صجد �الأق�صى، خالل م�صرية �الأعالم �لتي �صينظمها �مل�صتوطنون يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، 

70
مو�صحاً �أنه قد تقرر تغيري م�صار �مل�صرية؛ لتمر فقط يف منطقة باب �لعامود و�لبلدة �لقدية.

�ملدينة  �أهل  من  �مل�صلني  جموع  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  دعت   •

�مل�صتوطنني  القتحام  حت�صباً  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  و�لرباط  �لتو�جد  �إىل  وخارجها 

�لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ع�صو  م�صلم،  مانويل  �الأب  ووجّه  للم�صجد. 

�الأق�صى. وكتب  �مل�صجد  �إىل  بالتوّجه  �مل�صيحيني  �لدين  و�ملقد�صات، من جهته، دعوة لرجال 

من�صور�ً على ح�صابه يف في�صبوك، قائالً: “من لي�ص مع �صعبه يف �حلرب، ال يحّق له �لوجود 

71
معه �أيام �ل�صلم”.

�ل�صيخ  حّي  يف  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  منازل  على  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  مئات  �عتدى   •

�ملنازل  �قتحام  حاولو�  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  “مئات  �أن  حملية  م�صادر  و�أفادت  جر�ح. 
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�لعربية، لكن �ل�صبان �لفل�صطينيني من كافة �أنحاء �ملدينة هبو� �إىل �حلّي للت�صدي لهم، ما �أدى 

72
�إىل �ن�صحابهم”.

خرجت م�صري�ت �صعبية كبرية ن�رشة للم�صجد �الأق�صى و�لقد�ص يف عدد من مناطق �ل�صفة   •

�لغربية، ود�رت مو�جهات عنيفة بني �ل�صبان وقو�ت �الحتالل يف خمتلف نقاط �لتما�ص. كذلك 

73
خرجت جموع �ل�صعب �لفل�صطيني يف لبنان، ن�رشة لفل�صطني و�ملقد�صات.

�رشيع  حّد  لو�صع  جهود�ً  تبذل  بالده  �أن  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

مبقر  �جتماع  خالل  �صكري،  و�أكد  �مل�رشية.  للخارجية  بيان  و�أو�صح  بالقد�ص.  للتطور�ت 

�لوز�رة مع رئي�ص بعثة بالده يف ر�م �هلل �ل�صفري طارق طايل، “��صتمر�ر م�رش يف بذل جهودها 

74
من �أجل و�صع حّد �رشيع لهذه �لتطور�ت”، دون تفا�صيل �أكرث.

�الإرهاب  جتاه  خمٍز  �صمت  يف  يز�ل  ما  �لعامل  �إن  له،  بيان  يف  �لطيب،  �أحمد  �الأزهر  �صيخ  قال   •

فل�صطني  يف  و�ملقد�صات  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  بحقّ  �لوح�صية  و�نتهاكاته  �الإ�رش�ئيلي 

75
�لعروبة.

قال �ملركز �لكاثوليكي للدر��صات و�الإعالم يف �الأردن �إن مدينة �لقد�ص يف قلب �لكنائ�ص حملياً   •

وعاملياً. وعّب �ملركز عن �الأمل و�لقلق �لبالَغني �إز�ء �أحد�ث �لعنف و�ال�صطر�بات �لتي تع�صف 

بالقد�ص، �صو�ء يف �أحياء �لبلدة �لقدية وباحات �مل�صجد �الأق�صى، �أم يف حي �ل�صيخ جرّ�ح. و�أكد 

بطاركة وروؤ�صاء �لكنائ�ص يف �لقد�ص باأّن �لتطور�ت �الأخرية تنتهك حرمة �ملقد�صيني و�لقد�ص، 

يتعر�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  وكر�مة  �مل�صلنّي  �صالمة  من  تنال  مقبولة  غري  �أعمال  وباأنها 

76
لالإخالء من منازلهم.

د�ن مفتي جمهورية �ل�صي�صان �ل�صيخ �صالح جمييف Salah Mezhiev �عتد�ء قو�ت �الحتالل   •

�مل�صيل  �لغاز  �لقوة و�إطالق قنابل  �الأق�صى، و��صتخد�م  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلي على �مل�صلّني يف 

للدموع و�لر�صا�ص. و�أ�صاف جمييف، يف بيان �صحفي، �أنه ال يكن ت�صمية هذه �الأعمال باأي 

�صيء �صوى عمل �إرهابي، و�أن دولة �الحتالل د��صت على حقوق �الإن�صان �الأ�صا�صية يف حرية 

77
�لدين.

بالن�صبة  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن   Swedish Fatwa Council لالإفتاء  �ل�صويدي  �ملجل�ص  قال   •

عنه،  �صدر  بيان  يف  �ملجل�ص،  و�أ�صاف  �جلميع.  يعلمها  خا�صة  وقد�صية  مكانة  له  للم�صلمني 

�أن �الحتالل يار�ص يف �لقد�ص و�الأق�صى �نتهاكات �صارخة لكل �الأعر�ف و�لقو�نني �لدولية. 

من  عليهم  �ملعتدى  �لعّزل  �مل�صلنّي  عن  بالدفاع  �ل�صويدية  �خلارجية  وز�رة  �ملجل�ص  وطالب 
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ال�صت�صد�ر  �الأوروبي  �الحتاد  لدى  ت�صعى  و�أن  �مل�صتوطنني،  وقطعان  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

78
�إد�نة و��صحة و�صّن عقوبات ر�دعة متنع تكر�ر ما ح�صل.

د�نت جمهوريتا جنوب �إفريقيا وناميبيا ومملكة لي�صوتو، ب�صدة، عمليات �الإجالء �ملمنهجة   •
79

�صّد �لفل�صطينيني من �رشقي �لقد�ص.

�أن عدد  للنكبة،   73 �لـ  �لذكرى  ملنا�صبة  �لفل�صطيني،  �الإح�صاء  تقرير �صادر عن جهاز  �أظهر   •

يف  �الإجمايل  �لفل�صطينيني  عدد  بلغ  فقد  مر�ت،   9 من  �أكرث  �لنكبة  منذ  ت�صاعف  �لفل�صطينيني 

80
�لعامل يف نهاية �صنة 2020 نحو 13.7 مليون ن�صمة.

الثالثاء، 2021/5/11

�لثقيل  “�لعيار  137 �صاروخاً من  بـ  �أ�صدود وع�صقالن  ��صتهدفت  �أنها  �لق�صام  �أعلنت كتائب   •

خالل 5 دقائق يف �رشبة هي �الأكب من نوعها”، م�صددة على �أنه “ما ز�ل يف جعبتنا �لكثري”. 

“�ل�صجيل”، وذلك �صمن  و�أ�صارت �لكتائب �إىل �أنها ��صتخدمت يف ق�صف ع�صقالن �صو�ريخ 

ع�صقالن،  يف  مبان  �ل�صو�ريخ  و�أ�صابت  �لقد�ص”.  “�صيف  ��صم  �ملقاومة  عليها  �أطلقت  عملية 

طائر�ت  دمرت  بعدما  �أبيب،  تل  �لق�صام  ��صتهدفت  كذلك  �إ�رش�ئيليتني.  مقتل  عن  �أ�صفر  ما 

“�أبر�ج قائلة:  طابقاً،   12 من  و�ملكون  غزة،  مدينة  يف  �ل�صكنية  هنادي”  “برج   �الحتالل 

�أبيب على �ملوعد، و�جلو�ب ما ترى ال ما ت�صمع يا نتنياهو”. و�أكد �لناطق با�صم �لق�صام  تل 

و�صو�حيها  �أبيب  لتل  �لكتائب  وجهتها  �لتي  �ل�صخمة  �ل�صاروخية  �ل�رشبة  �أن  عبيدة  �أبو 

جوريون  بن  مطار  �لر�صقات  �إحدى  ��صتهدفت  وقد  �لثقيلة،  “�لعطار”  ب�صو�ريخ  نُفذت 

��صم  حتت  غزة  على  ع�صكرية  عملية  �إطالق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن  �ملقابل،  ويف  مبا�رشة. 

“حار�ص �الأ�صو�ر Defensive Shield”، وو��صل غار�ته وق�صفه، حيث ��صتهدف عدة مناطق 
لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  عليها  و�فق  �لغار�ت  �إن  للجي�ص  بيان  وقال  �لقطاع.  يف 

�أن  على  م�صدد�ً  �لقطاع،  يف  ع�صكريني  قادة  منازل  و�صت�صمل  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية 

81
“لدينا عنو�ناً و�حد�ً يف غزة هو حما�ص، و�صتدفع ثمناً باهظاً”.

بنري�ن  باملتو�صطة،  و�صفت  بجروح  �آخر،  و�أ�صيب   ،1948 فل�صطينيي  من  �صاب  ��صت�صهد   •

م�صتوطن يف مدينة �للد، وذلك خالل قمع �ل�رشطة لالحتجاجات �لتي خرجت ن�رشة للقد�ص 

82
�ملحتلة، و�لتي رفع فيها �لفل�صطينيون يف مدينة �للد �أعالماً فل�صطينية.

�أعلنت جمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطيني، فجر �لثالثاء 2021/5/11، �رتفاع �أعد�د �الإ�صابات   •

يف �لفل�صطينيني  على   ،2021/5/10 �الإثنني  �صباح  منذ  �الإ�رش�ئيلية،  �العتد�ء�ت   جر�ء 



196

اليوميات الفل�سطينية

منذ  �الإ�صابات  “ح�صيلة  �إن  بيان،  يف  وقالت  �ملحتلة.  بالقد�ص  وحميطه  �الأق�صى  �مل�صجد 

83
�ل�صباح وحتى �نت�صاف ليلة �الإثنني/ �لثالثاء بلغت 520 �إ�صابة”.

�الإ�رش�ئيلية ب�صكل  �لقو�ت  �ن�صحاب  �لك�صو�ين عن  �ل�صيخ عمر  �الأق�صى  �مل�صجد  �أعلن مدير   •

كامل من �صاحات �مل�صجد، �إىل خارج بو�باته �لرئي�صية، م�صري�ً �إىل وجود نحو 3 �آالف معتكف 

84
د�خل �مل�صجد �الأق�صى.

�الحتالل على  �أرغم  “�صعبنا  �إن  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص   •

�أن يدفع مبتطرّفيه بعيد�ً عن �مل�صجد �الأق�صى، و�أف�صد �حتفاالته �لوهمية مبا ي�صمى توحيد 

غزة  ربط  ي�صتمر  �أن  ويجب  �لو�جب،  هو  غزة  به  قامت  ما  �أن  على  هنية  و�صدد  �لقد�ص”. 

�إذ� �صّعد  �لقد�ص و�الأق�صى، و�أنه  �أن يعي ذلك، و�أن يرفع يده عن  بالقد�ص، وعلى �الحتالل 

�أن  �أو�صلناها جلميع �الأطر�ف”. و�أكد هنية على  �الحتالل فاملقاومة جاهزة، و“هذه ر�صالة 

معادلة ربط غزة بالقد�ص ال تعنى معادلة مكاَنني، بل تعنى معادلة �ملقاومة مع �لهوية، “نحن 

85
نقف على �أر�صية �صلبة، وعاهدنا �هلل و�صعبنا و�أمتنا �أال نفرط و�أال نتنازل”.

)مل  �أطر�ف  “عدة  �إن  له،  بيان  يف  �لر�صق،  عزت  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�أن يتوجهو� للعدو )�إ�رش�ئيل(  ي�صمها( تقوم بجهود و�صاطة يف مو�صوع �لتهدئة، وقلنا لهم 

�لدويل  “�ملجتمع  �أن  �لر�صق  و�أ�صاف  كلمتها”.  �ملقاومة  تقول  وبعدها  �أوالً...  عدو�نه  لوقف 

مطالب بال�صغط على �الحتالل لوقف حربه وعدو�نه على قطاع غزة فور�ً دون �رشط، ومن 

86
حّقنا �لطبيعي و�مل�رشوع �لدفاع عن �صعبنا و�أر�صنا ومقد�صاتنا”.

توعّد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع وزير   •

حركتَي  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  ورئي�ص  جانت�ص  بني  �لدفاع 

حما�ص و�جلهاد يف قطاع غزة بدفع “ثمن فادح”، على خلفية ق�صٍف �صاروخي غري م�صبوق 

87
��صتهدف تل �أبيب ومناطق �أخرى يف حميطها وعلى �حلدود مع غزة.

كبري،  ب�صكل  ف�صلت  نتنياهو  بنيامني  بزعامة  �حلالية  �حلكومة  �أن  �إ�رش�ئيلية  �صحف  �أكدت   •

مو�صحة �أن حركة حما�ص حطمت �لقو�عد. وقالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف �فتتاحيتها 

�صو�ريخ   7 �لقو�عد؛  حطمت  “حما�ص  �أن   ،Nahum Barnea برنياع  ناحوم  كتبها  �لتي 

عالمة  هذ�  ي�صع  �لبعيد  وللمدى  ناحيتنا،  من  يطاق  ال  جديد�ً  و�صعاً  �أوجدت  �لقد�ص،  نحو 

��صتفهام حول قوة �لردع للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، وهنا ال مفر من �لعمل، ب�صدة وقوة”. ور�أت 
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�ل�صحيفة �أنه “ال مفر من قول �حلقيقة �أن �إ�رش�ئيل دفعت �أم�ص ثمناً باهظاً على �خليار �لذي 

كتبه مقال  يف  �لعبية،  معاريف  �صحيفة  ور�أت  نتنياهو”.  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص   �تخذه 

“�إعالن  مبثابة  هو  �لقد�ص  م�صتعمر�ت  �صوب  �ل�صو�ريخ  حما�ص  �إطالق  �أن  ليف-ر�م،  تل 

حرب، وهي عملياً مل ترتك �لكثري من �خليار�ت �أمام حكومتنا”. وقالت �صحيفة هاآرت�ص، يف 

تقرير �أعده �خلبري �لع�صكري عامو�ص هارئيل Amos Harel، �أن ما يجري �الآن يف �الأر��صي 

حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  لتقدير�ت  “خالفاً  جاء  غزة،  قطاع  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية 

88
ت�رشفت حما�ص بطريقة ��صتفز�زية على نطاق و��صع �صّد �إ�رش�ئيل”.

 ،Ofir Gendelman ن�رشت وكالة �الأنباء �لفرن�صية تقرير�ً يدح�ص �دعاء�ت عوفري جندملان  •

�ملتحدث با�صم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �لتي زعم فيها �أن حركة حما�ص 

ر قبل  �أنه م�صوَّ تطلق �صو�ريخها من بني �الأحياء �ل�صكنية يف قطاع غزة، بن�رش فيديو تبني 

89
عدة �صنو�ت يف �صياقات خمتلفة، منها �أنه م�صوّر يف �صورية.

�صلّم �لنائب �الأردين خليل عطية مذكرة لرئا�صة جمل�ص �لنو�ب تبناها 95 نائباً �أردنياً يطالبون   •

حكومة بالدهم بقطع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، وطرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي من عمّان، و�صحب 

90
�ل�صفري �الأردين من تل �أبيب.

�أعلن جمل�ص جامعة �لدول �لعربية على �مل�صتوى �لوز�ري ت�صكيل جلنة ملخاطبة دول جمل�ص   •
91

�الأمن �لدويل؛ لوقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحّق �لفل�صطينيني.

قال �لبيت �الأبي�ص �إن لـ“�إ�رش�ئيل” �حلّق �مل�رشوع يف �لدفاع عن نف�صها يف مو�جهة �لهجمات   •

�ل�صاروخية �لتي ت�صنّها حركة حما�ص. وباملقابل �صدّد �لبيت �الأبي�ص على �أن �لقد�ص “يجب 

92
�أن تكون مكاناً للتعاي�ص”.

�أمام �لقن�صلية �الإ�رش�ئيلية يف و�صط  نظم �لبيت �لفل�صطيني يف كند� وقفة جماهريية حا�صدة   •

و�لعربية،  �لفل�صطينية  �جلالية  �أبناء  من  �صخ�ص   1,400 من  �أكرث  مب�صاركة  تورنتو،  مدينة 

حي يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  باالعتد�ء�ت   للتنديد 

93
�ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص �ملحتلة.

جر�ح  �ل�صيخ  “�أنقذو�  و�صم  عب  �لعامل  حول  و�لزعماء  و�ملوؤثرين  �مل�صاهري  من  عدد  �صارك   •
94

SaveSheikhJarrah”. وجتاوز �لو�صم حاجز �ملليوين تغريدة.
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االأربعاء، 2021/5/12

يف  �أهد�ف  على  غارة   500 من  �أكرث  �صّن  له  �لتابع  �جلو  �صالح  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

قطاع غزة منذ بد�ية �لعدو�ن، وقال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية �إياد �لبزم، �إن 

�لغار�ت �أ�صفرت عن تدمري جميع مباين مقر قيادة �ل�رشطة يف �لقطاع. و�أعلنت وز�رة �ل�صحة 

�صيد�ت،  و5  طفالً   16 بينهم  �لعدو�ن؛  ال�صتمر�ر  نتيجة  �صهيد�ً   65 �صقوط  عن  �لفل�صطينية 

ب�صو�ريخ   ،5 �إىل  �الإ�رش�ئيليني  �لقتلى  عدد  �رتفع  وباملقابل،  م�صاباً.   365 �إىل  باالإ�صافة 

�ملقاومة �لفل�صطينية �لتي جتاوزت 1,050 �صاروخاً منذ م�صاء �الإثنني 2021/5/10. و�أعلنت 

�رش�يا �لقد�ص عن توجيه �رشبة بـ 100 �صاروخ، من بينها �صاروخ “بدر 3”، جتاه تل �أبيب 

95
وع�صقالن وبئر �ل�صبع و�صديروت، وذلك رد�ً على ��صتهد�ف �الأبر�ج �ل�صكنية يف غزة.

�إ�رش�ئيلية،  �مليد�نيني يف غارة  �لقادة  ��صت�صهاد قائد لو�ء غزة وعدد من  �لق�صام  �أكدت كتائب   •

و�أ�صافت �لكتائب، يف بيان لها، �أن �لقائد با�صم عي�صى، �أبو عماد، ورفاقه ��صت�صهدو� يف غارة 

“نالو�  �لقادة  هوؤالء  �أن  على  م�صددة  �ملقاومة”،  وكمائن  ومقدر�ت  “مو�قع  على  �إ�رش�ئيلية 

�رشف �ل�صهادة يف �أعظم �ملو�طن، ومن خلفهم �آالف �لقادة يو��صلون �مل�صري”. و�أعلنت �لق�صام 

�أنها �أطلقت 130 �صاروخاً على ع�صقالن ونتيفوت و�صديروت، رد�ً على ق�صف برج �ل�رشوق 

96
)�ملكون من 14 طابقاً(، و“كردٍّ �أّويل على �غتيال ثلة من قادة �لق�صام”.

��صتهدفت  نار  �إطالق  عملية  تنفيذه  بعد  فل�صطينياً  �صاباً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أعدمت   •

نابل�ص،  مدينة  جنوبي  يت�صهار،  م�صتعمرة  قرب  �ال�صتيطاين   60 �صارع  يف  ع�صكرياً  موقعاً 

97
�أ�صفرت عن �إ�صابة جنديني بجروح متو�صطة.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن �لقد�ص “خّط �أحمر، وقلب فل�صطني وروحها   •

وعا�صمتها �الأبدية، وال �صالم وال �أمن وال ��صتقر�ر �إال بتحريرها �لكامل”. و�أ�صاف عبا�ص، يف 

كلمته يف م�صتهل �جتماع للقيادة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، لبحث تد�عيات �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، 

�إن �لقيادة �لفل�صطينية تتحرك على كافة �مل�صتويات للدفاع عن “�أبناء �صعبنا، وكّف يد �الحتالل 

و�مل�صتوطنني عن �ملقد�صات و�صائر �الأر��صي �لفل�صطينية”. ويف كلمة وجهها للواليات �ملتحدة 

“�لفل�صطينيني لن يرحلو� و�صيبقون  �أن  باإنهاء �الحتالل، موؤكد�ً  و“�إ�رش�ئيل”، طالب عبا�ص 

�صوكة يف عيون �الحتالل، ولن يغادرو� وطنهم، ولن يقرتفو� جرية �للجوء و�لنزوح عامي 

ولن  ترحل  لن  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  �ملقد�صية  “�لعائالت  �أن  على  م�صدد�ً  و1967”،   1948

98
ت�صتكني”.
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باملطاط  �ملغلّف  �ملعدين  بالر�صا�ص  و�لع�رش�ت  �حلي،  بالر�صا�ص  فل�صطيني  �صاب  �صيب 
ُ
�أ  •

99
وباالختناق، خالل مو�جهات �ندلعت يف مناطق متفرقة يف �ل�صفة �لغربية.

جتددت �ملو�جهات يف عدد من مدن �لد�خل �لفل�صطيني، �أبرزها يف مدينتي �لرملة و�للد، بني   •

��صطرت  �ل�رشطة  �أن  �الأنباء  وذكرت  و�مل�صتوطنني.  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  وعنا�رش  �ل�صبان 

100
الإخالء ع�رش�ت �لعائالت �ليهودية من منازلها ب�صبب �الأحد�ث.

 1948 فل�صطينيي  بني  �أهلية  حرب  ن�صوب  من  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  حذّر   •

و�صو�رعنا،  مو�طنينا  على  تطلق  �لتي  �ل�صو�ريخ  خلطر  “نتعر�ص  ريفلني:  وقال  و�ليهود، 

101
ون�صغل �أنف�صنا بحرب �أهلية ال معنى لها فيما بيننا”.

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لباك�صتاين عمر�ن خان Imran Khan دعم بالده ووقوفها �إىل جانب غزة   •

وفل�صطني، يف مو�جهة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية. وقال خان، يف تغريدة عب ح�صابه على تويرت: 

102
“�أنا رئي�ص وزر�ء باك�صتان، نحن نقف �إىل جانب غزة وفل�صطني”.

مقر  يف  عقدته  طارئ  �جتماع  خالل  �الأمة،  وق�صايا  فل�صطني  لن�رشة  �الأهلية  �حلملة  �أكدت   •

�ل�صفارة �لفل�صطينية يف لبنان، وقوفها وم�صاندتها لل�صعب �لفل�صطيني �لذي يخو�ص معركة 

�لقد�ص بالرغم من كل ما فعله �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب لقطعها عن ج�صمها 

103
�لعربي.

“�إ�رش�ئيل” يف نيويورك،  �أمام قن�صلية  �لرتكية و�مل�صلمة مظاهرة �حتجاجية  نظّمت �جلالية   •

من  وم�صاركة  بدعم  �ملظاهرة  وحظيت  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  على  �أبيب  تل  باعتد�ء�ت  تنديدً� 

104
.”Neturei Karta أع�صاء جماعة “ناطوري كارتا�

اخلمي�س، 2021/5/13

جنحت  �لفل�صطينية  للمقاومة  تتبع  مفخخة  م�صرية  طائرة  �أن  عبية  �إعالم  و�صائل  �عرتفت   •

وجود  عدم  ز�عمة  �لكيبوت�صات،  �أحد  فوق  و�نفجرت  غزة  قطاع  حميط  �أجو�ء  �خرت�ق  يف 

�أن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية،  �لتلفزة  قناة  و�أو�صحت  �إ�صابات. 

جي�ص �الحتالل ر�صد دخول طائرة م�صرية من قطاع غزة �خرتقت �حلدود باجتاه �الأر��صي 

105
�لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948.

�أكد �أبو عبيدة، �لناطق با�صم كتائب �لق�صام، �أنه “ال خطوط حمر�ء، وال قو�عد ��صتباك مقد�صة   •

جتاه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إذ� تعلق �الأمر بالدفاع عن �صعبنا”. و�صدد �أبو عبيدة، يف كلمة له، 
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“�أ�صهل علينا  �أن قر�ر ق�صف تل �أبيب، وديونا، و�لقد�ص، وع�صقالن وما قبلها وما بعدها، 

“وّجهنا لالحتالل �رشبات �صاروخية مل جتروؤ دول عربية  وتابع قائالً:  من �رشبة �ملاء”. 

على توجيه ُع�رشها لهم منذ �لنكبة �لفل�صطينية”. وقال �أبو عبيدة: “با�صم �هلل وبقوة �هلل وعلى 

بركة �هلل، وباأمر من قائد هيئة �أركان �لق�صام �أبو خالد حممد �ل�صيف، ينطلق �الآن جتاه مطار 

ر�مون جنوب فل�صطني وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، �صاروخ عيا�ص 250، مبدى �أكب من 

250 كم، وبقوة تدمريية هي �الأكب”؛ م�صدد�ً على �أنها “ن�رشة لالأق�صى وجزء من رّدنا على 

“بناًء  قائالً:  �إجناز�تهم وتطويرهم”. و�أ�صاف  �الأبطال بجزٍء من  قادتنا ومهند�صينا  �غتيال 

عليه فاإن قائد �الأركان يدعو �رشكات �لطري�ن �لعاملية �إىل وقٍف فوريٍّ لرحالتها �إىل �أي مطار يف 

106
نطاق جغر�فيا فل�صطني �ملحتلة”.

�لناطق  وقال  غزة.  قطاع  يف  �لبي  �لتوغل  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لق�صام  كتائب  حذرت   •

“يف ظّل تلويح �لعدو بحملة برية فاإننا نقول:  �أبو عبيدة، يف ت�رشيح مكتوب:  با�صم �لكتائب 

�إن �أي توغل بّري يف �أي منطقة يف قطاع غزة، �صيكون باإذن �هلل فر�صة لزيادة غلتنا من قتلى 

107
و�أ�رشى �لعدو، وجاهزون لتلقينه درو�صاً قا�صية بعون �هلل”.

�الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �صكّل مفاجاأة  �لق�صام  كتائب  باأن مدى �صو�ريخ  �إ�رش�ئيلي  تقرير  �أفاد   •

وذلك يف �أعقاب ��صتهد�ف مطار ر�مون، و�لذي يبعد 220 كم عن قطاع غزة، ب�صاروخ ي�صل 

�الإ�رش�ئيلي كان يعتقد  �أن �صالح �جلو  250 كم. وذكرت �صحيفة هاآرت�ص  �أكرث من  �إىل  مد�ه 

108
حتى �الآن �أن �ملدى �الأق�صى لل�صو�ريخ �لتي بحوزة حركة حما�ص ي�صل �إىل 160 كم.

و�صائل  بح�صب  �الحتياط،  قو�ت  من  جندي  �آالف   7 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  ��صتدعى   •
109

�إعالم عبية.

قال �لهالل �الأحمر �لفل�صطيني �إن 3 فل�صطينيني ��صت�صهدو�، و�أ�صيب 350 �آخرون ليلة �الأربعاء   •

3 فل�صطينيني  وفجر �خلمي�ص، يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، و�أ�صيب 

مبو�جهات مع �رشطة �الحتالل يف باب �لعامود يف �لقد�ص �ملحتلة. وقالت مر��صلة �جلزيرة �إن 

110
قو�ت �الحتالل �عتقلت �أكرث من 60 فل�صطينياً يف �ل�صفة �لغربية خالل 24 �صاعة.

بالعدو�ن  بد�أ  �لذي  �الحتالل  �أن  على  �خلارج،  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  م�صعل،  خالد  �صدّد   •

من  �الحتالل  “فلين�صحب  قائالً:  و�أ�صاف  عدو�نه.  ويوقف  يرت�جع  �أن  عليه  بالنار  و�للعب 

�مل�صجد �الأق�صى، وينع �مل�صتوطنني �أن يقرتبو� من �الأق�صى، وينع �لعبث يف �لبلدة �لقدية 

على  عدو�نه  ويوقف  جر�ح،  �ل�صيخ  ]�أهايل[  وطرد  تهجري  حماولة  عن  ويتوقف  وبو�باتها، 
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غزة، ويفرج عن �ملعتقلني �لذين �عتقلهم خالل �لت�صعيد �الأخري، حينها نعود للو�صع �ل�صابق، 

111
وت�صبح �لق�صية ق�صية �حتالل و�صعب يو�جه �الحتالل”.

�أمر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص باإر�صال تعزيز�ت مكثفة من �لقوى �الأمنية �إىل �ملدن   •

�ملختلطة �لتي ي�صكنها يهود وعرب، و�لتي �صهدت �أعمال عنف ومو�جهات، فيما �أطلق رئي�ص 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو يد �جلي�ص و�ل�رشطة وحر�ص �حلدود لقمع �ملتظاهرين 

112
�لعرب يف �للد و�ملدن �ملختلطة د�خل “�خلط �الأخ�رش”.

�ألف م�صلٍ �صالة عيد �لفطر يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، بالرغم من �لقيود   100 �أدى قر�بة   •

�أبناء  من  �الآالف  و�صول  دون  للحيلولة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  فر�صتها  �لتي  �مل�صددة 

113
�ل�صعب �لفل�صطيني ملدينة �لقد�ص �ملحتلة، و�ل�صالة يف باحاته.

�أُطلقت 3 �صو�ريخ من جنوب لبنان باجتاه �صمايل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.   •

�صو�حل  قبالة  �لبحر  يف  �صقطت  �لقذ�ئف  �إن  عنه،  �صدر  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  وقال 

�ملتبعة”.  لل�صيا�صات  وفقاً  �الإنذ�ر،  �صافر�ت  تفعيل  يتّم  “مل  �أنه  �إىل  ولفت  �لغربي،  �جلليل 

وقال موقع “لبنان 24” نقالً عن م�صادر �أمنية لبنانية، �إن �ل�صو�ريخ �صقطت يف م�صتعمرتي 

114
�صلومي ونهاريا.

خالل �ت�صال هاتفي مع �لرئي�ص �لفرن�صي  �صدد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص،   •

�الأوروبي  و�الحتاد  فرن�صا  قيام  �أهمية  على   ،Emmanuel Macron ماكرون  �إيانويل 

قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  يقوم  �صيا�صي  �أفق  الإيجاد  حموري  دور  بلعب  �لرباعية،  و�أطر�ف 

�ل�رشعية �لدولية، وعقد موؤمتر دويل لل�صالم ي�صمن �إنهاء �الحتالل، و��صتقالل دولة فل�صطني 

115
وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص.

“�إ�رش�ئيل” و�لف�صائل  �أبيب ال�صتكمال عملية �لو�صاطة بني  و�صل وفد �أمني م�رشي �إىل تل   •
116

�لفل�صطينية لوقف �إطالق �لنار ووقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة.

اجلمعة، 2021/5/14

�الحتالل  بر�صا�ص  فل�صطينياً  مو�طناً   11 ��صت�صهاد  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

�لتما�ص مبناطق خمتلفة مبدن وقرى  �الإ�رش�ئيلي، خالل مو�جهات �ندلعت يف خمتلف نقاط 

117
�ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل �إ�صابة �أكرث من 500 جريح.
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“مناورة خد�عية” جلي�ص �الحتالل،  �إف�صال  �أحد قياديي غرفة �ملقاومة �مل�صرتكة بغزة  �أعلن   •

�ملناورة  �أن  له،  ت�رشيحات  يف  �لقائد،  و�أو�صح  برية.  حملة  ببدء  �الإيهام  عبها  حاول 

�إحباط  موؤكد�ً  قدر�تها،  و�صّل  �ملقاومة  عنا�رش  من  �ملئات  َقتَْل  ت�صتهدف  كانت  �الإ�رش�ئيلية 

�لعملية  هذه  يف  وقدر�تهم  �مل�صتهدفة  �ملقاومة  عنا�رش  من  �الحتالل  ينَْل  ومل  �ملحاولة، 

118
�خلد�عية.

بطائرة  عوز،  نري  م�صتعمرة  يف  للكيماويات  م�صنعاً  ��صتهدفت  �أنها  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   •
119 

م�صرية من نوع �صهاب.

�أنّ جي�ص �الحتالل نفذ حماوالت فا�صلة الغتيال قياد�ت  �أحرنوت  ك�صفت �صحيفة يديعوت   •

��صتهدفت  �لفا�صلة،  �الغتيال  حماوالت  فاإّن  �ل�صحيفة،  وبح�صب  حما�ص.  حلركة  ع�صكرية 

�لق�صام يف  �لب�رشية  �لقوى  �صعبة  وقائد  �صالمة،  رفعت  �لكتائب  يف  خانيون�ص  لو�ء   قائد 

حممد �ل�صنو�ر )�صقيق يحيى �ل�صنو�ر(، وقائَدي �صعبة هيئة �لتدريب و�ملناورة يف �لكتائب: 

120
حكم يو�صف ور�ئد �صالح، وقائد �صعبة �لعمليات عز �لدين حد�د.

قالت م�صادر بقطاع �ل�صحن �إن �ثنني على �الأقل من مالكي �لناقالت �لتي ت�صحن �لنفط �خلام   •
121

�إىل “�إ�رش�ئيل” طلبا �لتحويل من ع�صقالن �إىل ميناء حيفا ب�صبب ت�صاعد �ملو�جهات.

و��صلت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية حملة �العتقاالت و�ملد�همات يف �لبلد�ت �لعربية د�خل �الأر��صي   •

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، �لتي ت�صهد م�صري�ت و�حتجاجات منددة بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

يف  �لبلد�ت  من  عدد�ً  �خلا�صة  بالوحد�ت  معززة  �ل�رشطة  ود�همت  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  على 

�عتقلت  كذلك  �الحتجاجات،  يف  �مل�صاركة  بزعم  �لع�رش�ت  و�عتقلت  و�جلليل،  و�ملثلث  �لنقب 

122
�لقيادي يف جلنة �ملتابعة، �ل�صيخ كمال �خلطيب، من منزله من بلدة كفركنا.

حكومياً،  مقر�ً   60 ق�صف  �الحتالل  “جي�ص  �إن  غزة  قطاع  يف  �حلكومي  �الإعالم  د�ئرة  قالت   •

بيان  �لد�ئرة، يف  و�أ�صافت  �لعدو�ن.  بد�ية  بالكامل”، منذ  500 وحدة �صكنية  �أكرث من  ودمر 

فيما  دوالر،  مليون   73 بلغت  غزة  على  �لعدو�ن  نتيجة  للخ�صائر  �الأولية  �لتقدير�ت  �أن  لها، 

 بلغ عدد �ل�صهد�ء 139، بينهم 39 طفالً، و22 �مر�أة. وباملقابل، �أعلن جي�ص �الحتالل �أن نحو

�ندالع  منذ   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  جتاه  غزة  من  �أطلقت  �صاروخية  قذيفة   2,000
123

�ملو�جهات، �أدت �إىل مقتل 9 �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 130 �آخرين.

�أعلنت كتائب �لق�صام �أنها وجّهت �رشبات �صاروخية �صوب مدينة �لقد�ص �ملحتلة وتل �أبيب   •

�ملن�صاآت  �الإ�رش�ئيلي على  �لق�صف  ��صتمر�ر  على  و�أ�صدود وع�صقالن وكريات مالخي، رد�ً 
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�ملدنية يف قطاع غزة. وقالت �رش�يا �لقد�ص، من جانبها، �إنها ق�صفت موقع �إيريز وزكيم �صمال 

غزة، وموقع نحال �لعوز �رشق غزة بعدد من قذ�ئف �لهاون. و�أ�صارت �رش�يا �لقد�ص �إىل �أن 

124
مقاتليها ق�صفو� هرت�صيليا وع�صقالن بال�صو�ريخ.

�أن جي�ص �الحتالل نفذ حماوالت فا�صلة الغتيال قياد�ت  �أحرنوت  ك�صفت �صحيفة يديعوت   •

�صعبة  �أن   13 �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  ذكرت  مت�صل،  �صياق  ويف  حما�ص.  حلركة  ع�صكرية 

�أمد  �إطالة  من  متّكنها  �صاروخ  �ألف   14 متلك  حما�ص  باأن  تقّدر  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت 

125
�ملو�جهة �حلالية �إىل �صهرين.

�لفل�صطينية، ن�رشة  �الأردنية  قليلة من �حلدود  بعد كيلومرت�ت  �الأردنيني على  �آالف  تظاهر   •

لل�صعب �لفل�صطيني، ودعماً ل�صمودهم يف وجه �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على غزة و�النتهاكات 

�مل�صتمرة بحقّ �لفل�صطينيني يف �لقد�ص. ويف منطقة �لكر�مة )غربي �الأردن(، جتّمع نحو 3 �آالف 

نحو �صارك  عمّان،  و�صط  ويف  غزة.  وقطاع  �لقد�ص  لن�رشة  �حلدود  بفتح  مطالبني   �صخ�ص، 

4 �آالف �صخ�ص يف مظاهرة �نطلقت من �أمام �مل�صجد �حل�صيني �لكبري، هاتفني “حتية �أردنية 

126
لفل�صطني �لعربية”.

��صت�صهد �للبناين حممد طحان، متاأثر�ً بجروحه بعد �إ�صابته بر�صا�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف   •

�أثناء تظاهره عند �حلدود �ل�صمالية مع لبنان، ن�رشة لفل�صطني، وتنديد�ً بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

127
على قطاع غزة.

�صوتها  ت�صّم  بالده  �إن  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  قال   •

جميع  وتدعو  �لعد�ئية،  و�الأعمال  للعنف  �لفوري  �لوقف  �إىل  �لدعوة  يف  �الآخرين  �أ�صو�ت  �إىل 

�أق�صى درجات �صبط �لنف�ص، و�تخاذ خطو�ت فورية لاللتز�م بوقف  �الأطر�ف �إىل ممار�صة 

“�الأحد�ث  �أن  �الإمار�تي، يف بيان �صدر عنه،  �لوزير  �لنار وبدء حو�ر �صيا�صي. و�أكد  �إطالق 

�ل�صلمي  �حلو�ر  يف  �لبدء  ب�رشورة  مهم  تذكري  هي  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �صهدناها  �لتي  �الأليمة 

و�مل�صاحلة، ونعوّل يف هذ� �ل�صاأن على ما حتمله �تفاقيات �إبر�هيم من وعود الأجيالنا �حلالية 

128
و�ملقبلة بالعي�ص مع جري�نهم يف �صالم وكر�مة و�زدهار”.

د�عمة  م�صرية  يف  �صاركو�  �صخ�ص  �آالف   4 نحو  �أن  �لر�صمي  �لد�مناركي  �لتلفزيون  ذكر   •

من  وعدد  �ل�رشطة  بني  مو�جهات  �مل�صرية  و�صهدت  كوبنهاغن.  �لعا�صمة  يف  للفل�صطينيني، 

لتفريقهم  للدموع  �مل�صيل  �لغاز  الإطالق  دفعها  ما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صفارة  �أمام  �مل�صاركني 

129
بالقوة.
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ال�صبت، 2021/5/15

�نتحارية،  م�صرية  بطائرة  �الإ�رش�ئيليني  للجنود  جتمع  ��صتهد�ف  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   •

للجنود  جتمعاً  “ت�صتهدف  �إنها  لها،  بيان  يف  �لق�صام،  وقالت  �الأملانية.  �الأنباء  لوكالة  وفقاً 

�لهاون”.  وبقذ�ئف  �النتحارية  �صهاب  بطائرة  �لع�صكري  كي�صوفيم  موقع  يف  �الإ�رش�ئيليني 

�ل�صاطئ  خميم  جمزرة  على  رد�ً  �ل�صو�ريخ،  بع�رش�ت  �أبيب  تل  ق�صف  عن  �لكتائب  و�أعلنت 

�آخرين.   25 و�أ�صيب  فل�صطينيني،   8 فيها  ��صت�صهد  و�لتي  و�الآمنني،  و�الأطفال  �لن�صاء  بحّق 

و��صتهدفت طائر�ت �الحتالل برج �جلالء �لذي ي�صم 60 �صقة �صكنية، وتعمل فيه فئات مهنية 

من �ملحامني و�الأطباء وغريهم، وي�صم مقّر �صبكة �جلزيرة يف غزة وعدة و�صائل �إعالم، من 

130
بينها وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص �الأمريكية، ب�صل�صة غار�ت �أّدت �إىل �نهياره بالكامل.

�الإ�رش�ئيلية  �لبلد�ت  يف  �ملمتلكات  يف  �الأ�رش�ر  حجم  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رش�ئب  �صلطة  �أعلنت   •

نتيجة �لق�صف من قطاع غزة، بلغ خالل 4 �أيام ن�صف �الأ�رش�ر �لتي ح�صلت خالل �لعدو�ن 

131
�الإ�رش�ئيلي على �لقطاع يف �صنة 2014، و�لذي ��صتمر 51 يوماً.

ك�صف �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة �أن �ملجازر �لتي   •

فل�صطينية؛ بعد تعر�صها  12 عائلة  �لفل�صطيني  �ملدين  �ل�صجل  �رتكبها �الحتالل �صطبت من 

132
الإبادة جماعية جر�ء ق�صف منازلهم ب�صكل مبا�رش.

للقد�ص  ن�رشة  �الأخ�رش  �خلط  د�خل  و�لبلد�ت  �ملدن  من  �لعديد  يف  �الحتجاجات  تو��صلت   •

 وقطاع غزة، وتنديد�ً باالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، وتز�من ذلك مع �إحياء �لفل�صطينيني للذكرى

�لـ 73 للنكبة. وتظاهر �الآالف يف يافا وحيفا و�صخنني وغريها، و�صارك يف �ملظاهر�ت ممثلون 

133
من عدد من �الأحز�ب �لعربية �إىل جانب م�صاركة و��صعة من �ملو�طنني.

حتت �صعار “فل�صطني تنتف�ص” �صارك نحو 10 �آالف �صخ�ص من �لقطريني و�جلاليات �لعربية   •

لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  نظمه  حا�صد  ت�صامني  مهرجان  يف  �لدوحة  بالعا�صمة  و�الإ�صالمية 

�مل�صلمني، للتعبري عن دعمهم �ل�صعب �لفل�صطيني �لذي يتعر�ص لعدو�ن �إ�رش�ئيلي متو��صل، 

وللتنديد با�صتمر�ر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �لد�مي على �لقد�ص وقطاع غزة. وقال رئي�ص �ملكتب 

حّذرت  “�ملقاومة  �ملهرجان:  خالل  �ألقاها  كلمة  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

لكنه  قبلتنا وهويتنا ومفجر ثورتنا،  �الأق�صى، فهو  بامل�صجد  �مل�صا�ص  من مغبة  �لعدو مر�ر�ً 

منذ �ملحا�رشة  غزة  �أن  �إىل  هنية  و�أ�صار  فل�صطني”.  مناطق  كل  يف  جبار�ً  �صعباً  �الآن   يو�جه 
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تزيل  �أن  قررت  �لتي  وهي  �لعدو،  مدن  يف  للتجول  حظر�ً  �ليوم  تفر�ص  �لتي  هي  عاماً   15

134
�لفو��صل �جلغر�فية د�خل فل�صطني �لتاريخية، ففل�صطني كلها منتف�صة.

وقطرياً  تركياً  حر�كاً  هناك  �إن  م�صعل  خالد  فل�صطني  خارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  قال   •

وم�رشياً و�أمريكياً لوقف �لعدو�ن على غزة و�الأق�صى. و�أ�صاف م�صعل، يف مقابلة تلفزيونية 

مع قناة تي �آر تي �لرتكية �لناطقة بالعربية، �أن “مطلبنا لوقف �لت�صعيد خروج �الحتالل من 

وقال  �الأق�صى”.  �مل�صجد  يف  و�لوجود  �لعبادة  بحرية  و�مل�صلني  ل�صعبنا  و�ل�صماح  �الأق�صى، 

م�صعل �إن �ملطلوب، �أي�صاً، “�لتوقف عن جريتهم بتهجري �أهايل حي �ل�صيخ جر�ح، و�الإفر�ج 

عن  عدو�نهم  يوقفو�  و�أن  �الأخري،  �لت�صعيد  يف  �الحتالل  قو�ت  �عتقلتهم  �لذين  �ملعتقلني  عن 

135
غزة”.

�أبلغ �أهايل حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص �حلكومة �الأردنية باأن �لوثائق �لتي مّت تزويدهم بها،   •

وهي وثائق �أردنية �أو كانت م�صجلة يف �الأردن، “غري كافية لال�صتباك يف ق�صيتهم مع �لق�صاء 

وطلب  فيها”.  يقيمون  �لتي  �لعقار�ت  ملكية  الإثبات  يخو�صونها  �لتي  و�ملعركة  �الإ�رش�ئيلي 

للقيام بو�جب  �الأردنية  �ملوجودة لدى �حلكومة  �لوثائق  تبقى من  �أهايل �حلي تزويدهم مبا 

136
�إكمال معركتهم و�ال�صتباك مع �لتفا�صيل.

ما  غزة  ق�صف  �صتو��صل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

د�مت �ل�رشورة تقت�صي ذلك، و�إنها �صتبذل ق�صارى جهدها لتجنب �صقوط قتلى يف �صفوف 

�ملدنيني. وقال نتنياهو يف خطاب نقله �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي: “�لطرف �لذي يتحمل �مل�صوؤولية 

137
عن هذه �ملو�جهة لي�ص نحن، بل من يهاجمنا...”.

�صيار�ت  الإدخال  غزة  قطاع  مع  �حلدودي  �لبي  رفح  معب  بفتح  �مل�رشية  �ل�صلطات  قامت   •

�مل�رشية،  �مل�صت�صفيات  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صف  جر�ء  �مل�صابني  لنقل  �لقطاع،  �إىل  �إ�صعاف 

138
بح�صب ما �أكد م�صوؤوالن؛ طبي وحدودي.

�ملو�كب  ملنع  �حلو�جز  �أقام  �للبناين  “�جلي�ص  �أن  لبنان  يف  لالإعالم  �لوطنية  �لوكالة  ذكرت   •

�أن ذلك جاء  �إىل  �ملحتلة”، و�أ�صارت  �للبنانية وفل�صطني  �إىل �حلدود  �لو�صول  �لفل�صطينية من 

�لفل�صطينيني �ملوجودين على كل �الأر��صي  �إىل  �لفل�صطينية �لدعوة  �لف�صائل  “بعدما وّجهت 
�إىل �جلنوب  �لبارد و�لبد�وي و�لر�صيدية وعني �حللوة، للتوجه  �للبنانية، ومن خميمات نهر 

على منت با�صات للم�صاركة يف حركات �حتجاجية عند �حلدود ت�صامناً مع �لفل�صطينيني د�خل 

139
�الأر��صي �ملحتلة”.
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�أطلق �صيخ �الأزهر �أحمد �لطيب، عب ح�صاَبيه يف في�صبوك وتويرت، ند�ء بـ 15 لغة عاملية، من   •

بينها �لعبية، دعا فيها �صعوب وقادة �لعامل �إىل م�صاندة �ل�صعب �لفل�صطيني “�مل�صامل و�ملظلوم 

�أجل ��صرتد�د حّقه و�أر�صه ومقد�صاته”. و�أ�صاف قائالً:  يف ق�صيته �مل�رشوعة و�لعادلة، من 

“�أوقفو� �لقتل و�دعمو� �صاحب �حلّق، وكفى �ل�صمت و�لكيل مبكيالني �إذ� كنا نعمل حّقاً من 
140

�أجل �ل�صالم”.

ن�رشت �صحيفة فاينان�صيال تايز Financial Times �لبيطانية تقريرً� ملر��صلتها يف �لقاهرة   •

هبة �صالح، ومر��صلها يف دبي �صايون كري Simeon Kerr، قاال فيه �إن �لق�صف �الإ�رش�ئيلي 

لقطاع غزة هّز عمليات �لتقارب بني دول عربية و“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صافا �أن ثلث �لدول �لعربية 

“�لعنف” �أظهر �أن �لعالقات هذه لي�صت مهمة يف  “�إ�رش�ئيل”، ولكن  تقريباً تقيم عالقات مع 

141
“حّل �لنز�ع”، و�أنها مل تعطِ �لدول �لعربية ورقة نفوذ لل�صغط على “�إ�رش�ئيل”.

دعا رئي�ص �لبملان �لتّون�صي ر��صد �لغنو�صي، خالل �ت�صال هاتفي �أجر�ه مع رئي�ص �ملكتب   •

تدخل  �إىل  م�صعل،  خالد  باخلارج  �حلركة  ورئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

142
دويل عاجل، لوقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملت�صاعدة بحّق �لفل�صطينيني.

دعا 91 نائباً من جمل�ص �لنو�ب �لليبي حكومة �لوحدة �لوطنية الإطالق حملة ر�صمية و�صعبية   •

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  لقو�ت  �ل�صافر  �لعدو�ن  ملجابهة  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  �لدعم  لتقدمي 

143
وتقدمي �لدعم للمر�بطني يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

حتميل  رف�صو�  �إيطاليا  يف   Livorno ليفورنو  ميناء  عمال  �أن  �إيطالية  �إعالم  و�صائل  �أفادت   •

�إىل  متوجهة  �صفينة  منت  على  �لفل�صطينيني”  لقتل  �صت�صتخدم  ومتفجر�ت  “�أ�صلحة 
144

“�إ�رش�ئيل”.

�أيام  �صتة  بعد  �لفل�صطينيني  لدعم  مدريد  �الإ�صبانية  �لعا�صمة  يف  �حتجاج  يف  �الآالف  �صارك   •

�مل�صيل  �لغاز  �ل�رشطة يف باري�ص  �أطلقت  �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة. وباملقابل،  من 

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  مل�صرية �صّد  �ملياه على حمتجني حتدو� حظر�ً  للدموع و�صوبت مد�فع 

على قطاع غزة، يف حماولة لتفريق �ملتظاهرين. كذلك �أطلقت �ل�رشطة �ليونانية �لغاز �مل�صيل 

145
للدموع ومد�فع �ملياه لتفريق متظاهرين موؤيدين للفل�صطينيني �صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي.

االأحد، 2021/5/16

قال مر��صل �جلزيرة ه�صام زقوت باأن �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي �صّن �أكرث من 60 غارة يف غ�صون   •

ن�صف �صاعة بعد منت�صف �لليل، تركزت يف غرب و�صمال غزة، باالإ�صافة �إىل �جلنوب. وقالت 
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غزة  قطاع  على  غارة   100 من  �أكرث  �صّن  �الإ�رش�ئيلي  �لطري�ن  �إن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل 

خالل �صاعة و�حدة. وقد بلغ عدد �ملباين �لتي ق�صفت منذ بد�ية �لعدو�ن من قبل �الحتالل يف 

قطاع غزة 90 بناية، بينها 6 �أبر�ج �صكنية دمرت 3 منها تدمري�ً كامالً. و�أ�صار �ملر��صل �إىل �أن 

�لغار�ت ��صتهدفت منزالً ومكتباً لرئي�ص حركة حما�ص يف غزة يحيى �ل�صنو�ر، ومنزالً ل�صقيقه 

�لقيادي يف �حلركة حممد �ل�صنو�ر، و��صتهدفت �إحدى �لغار�ت مقر�ً حكومياً تابعاً لهيئة �ملعابر 

�لفل�صطينية. وقالت وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة �إنه �رتقى 42 �صهيد�ً و50 جريحاً جر�ء ذلك. 

و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أطلقت نحو 3 �آالف �صاروخ 

146
يف �جتاه �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، منذ يوم �الإثنني 2021/5/10.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني، يف عملية دع�ص يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، �أ�صيب على �إثرها   •
147

�صبعة جنود �إ�رش�ئيليني، حالة �ثنني و�صفت باخلطرية.

�صيخ  مع  هاتفية  مباحثات  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�الأق�صى  �مل�صجد  حماية  ومو��صلته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  �لطيب،  �أحمد  �الأزهر 

148
و�ملقد�صات، م�صيد�ً بدعم �الأزهر للقد�ص و�لق�صية �لفل�صطينية.

حمل  على  قادرة  م�صتقلة”  “غو��صات  حما�ص  حركة  بحوزة  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال   •

عبوة نا�صفة بزنة 50 كغ ويتّم توجيهها بو��صطة نظام حتديد �ملو�قع جي بي �أ�ص GPS، و�إنه 

��صتهدف ق�صماً منها يف �الأيام �الأخرية. ونقلت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية عن م�صادر ع�صكرية 

وبح�صب  متار،  �لغاز  حقل  من�صة  ال�صتهد�ف  مقذوفات  �إطالق  حاولت  حما�ص  �إن  قولها 

149
�صحيفة هاآرت�ص توقف عمل �ملن�صة �إىل �صو�طئ غزة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل” ال تنوي حالياً تعليق عمليتها   •

�أخرى على  “بكل قوة”، بدعم من دول  �لع�صكرية يف قطاع غزة، و�إن هذه �حلملة م�صتمرة 

�لهدوء  “�إعادة  يف  يكمن  �لعملية  هدف  �أن  على  نتنياهو  و�صّدد  �ملتحدة.  �لواليات  ر�أ�صها 

“�إ�رش�ئيل”  �أن  م�صيفاً  �لردع”،  و“��صتعادة  �لثمن”،  دفع  على  �ملعتدي  و“�إجبار  و�الأمن”، 

�صتحتاج �إىل “وقت ما” لتحقيق هذ� �لهدف. وقال نتنياهو: “�صي�صتغرق ذلك وقتاً ما، وهناك 

�صغط، لكننا نحظى �أي�صاً بدعم ملمو�ص، بالدرجة �الأوىل من �لواليات �ملتحدة. نتمتع بدعم 

150
دويل ون�صتفيد منه”.

�لتو�صل  �أجل  من  و�صطاء  من  �ت�صاالت  “وجود  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  يف  بارز  قيادي  �أكد   •

�ملقاومة  يف  �لقيادي  وقال  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  تلجم  تهدئة  �إىل 
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�لفل�صطينية، يف ت�رشيح خا�ص لـ“عربي21”: “هناك �ت�صاالت، و�ملقاومة متم�صكة باأن يكون 

�ملقاومة  �رشط  “وهذ�  م�صيفاً:  �لنار”،  �إطالق  وقف  يف  م�صموالً  �لقد�ص  يف  �العتد�ء�ت  وقف 

�لوحيد”. و�أو�صح �لقيادي �أن “�ملقاومة �أر�صلت �لر�صالة �لتي �أر�دتها؛ وهي �أن �لقد�ص خّط 

�أحمر و�مل�صا�ص باملقد�صات و�ملر�بطني فيه لي�ص �أمر�ً هيناً، وبالتايل حققت �ملقاومة هدفاً مهماً؛ 

151
يتمثل يف هذ� �حلر�ك �ل�صعبي �ملنتف�ص دعماً و�إ�صنادً� لالأق�صى و�لقد�ص و�أهلها”.

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �إنه “يف �جلولة �لع�صكرية �حلالية، وعلى �لرغم من   •

�صل�صلة �الغتياالت و�صور �لدمار من قطاع غزة، �إال �أن حما�ص لديها �ليد �لعليا”. و�أ�صافت 

�ل�صحيفة قائلة �إن “حما�ص حققت �صل�صلة من �الإجناز�ت �لتي يكنها �لتباهي بها، كاإطالق 

منطقة  على  و�حدة  دفعة  �ل�صو�ريخ  مئات  و�إطالق  �ملحتلة؛  �لقد�ص  منطقة  على  �ل�صو�ريخ 

تل �أبيب، و�إغالق مطار بن جوريون �أمام �لرحالت �جلوية”. وعلى �مل�صتوى �ال�صرت�تيجي، 

و�ل�صفة  بالقد�ص  �لفل�صطينيني  نظر  “ففي  �ل�صحيفة؛  وفق  تريده،  ما  على  حما�ص  ح�صلت 

�الأق�صى، يف تناق�ص �صارخ مع  �لقد�ص و�مل�صجد  �أنها حار�ص  �الآن على  �إليها  يُنظر  �لغربية، 

152
�ل�صلطة �لفل�صطينية وفتح، �للتني ُينظر �إليهما على �أنهما تتعاونان مع �إ�رش�ئيل”.

قالت �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل” يف مقال ملحللها ل�صوؤون �ل�رشق �الأو�صط �آيف �إ�صاكروف   •

“�إ�رش�ئيل” من خاللها  �لتي حتاول  �لطريقة  بني  �صا�صعاً  بوناً  �إن هناك   ،Avi Issacharoff

ت�صويق عملياتها �لع�صكرية �صّد قطاع غزة، و�لطريقة �لتي جنحت بها حركة حما�ص يف تقدمي 

حربها �صّد “�إ�رش�ئيل”، ويف حتقيقها �نت�صار�ً ��صرت�تيجياً، و�أ�صبقية يف �لو�صط �لفل�صطيني 

153
و�لعربي وحتى �الإ�رش�ئيلي.

من  �حلدود  عب�  �إنهما  قالت  بال�صكاكني  م�صلَحني  �صخ�َصني  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �عتقلت   •
154

�الأردن يف �أثناء �لليل، وقال متحدث با�صم �ل�رشطة �إن �الأجهزة �الأمنية ت�صتجوبهما.

فتحت �ل�صلطات �مل�رشية معب رفح �لبي �حلدودي مع قطاع غزة الإدخال �صيار�ت �إ�صعاف   •

�إىل �مل�صت�صفيات �مل�رشية. وقالت �لقناة  �إىل �لقطاع لنقل �مل�صابني جر�ء �لق�صف �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صعب  مع  ت�صامناً  جاء  �مل�صابني  ال�صتقبال  ��صتثنائياً  �ملعب  فتح  �إعادة  �إن  �مل�رشية  �الأوىل 

155
�لفل�صطيني.

يف  �الأر��صي،  وم�صادرة  �ال�صتيطان  �صوؤون  يف  �ملتخ�ص�ص  �الأر��صي،  �أبحاث  مركز  قال   •

و�ل�صكن  �الأر�ص  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �الإ�رش�ئيلية  “�النتهاكات  بعنو�ن  �ل�صنوي  تقريره 

 2020 �أن �صنة  �إنه بالرغم من   ،”2020 �لقد�ص خالل عام  يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي 
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�لذي  �الحتالل  وباء  وهو  �لوباء،  من  ظلماً  �أ�صّد  كان  من  هناك  �أن  �إال  “كورونا”،  �صنة  هي 

�إىل  �ملركز  و�أ�صار  و�صكنهم.  �أر�صهم  يف  �لفل�صطينيني  بحّق  �الإ�رش�ئيلية  �نتهاكاته  �صاعف 

 %27 �لفل�صطينية �ملحتلة، حيث ز�دت بن�صبة  883 م�صكناً ومن�صاأة يف �الأر��صي  مّت هدم  �أنه 

�أطفال.  ن�صفهم  فرد   1,600 لـ  د�خلي  تهجري  �إىل  �أدى  م�صكناً   337 منها   ،2019 �صنة  عن 

�إىل ت�رشر مبا�رش �أدى  �لفل�صطينية،  �ملن�صاآت و�مل�صاكن  �عتد�ًء بحّق   162 �مل�صتوطنون   ونّفذ 

�الحتالل  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�صار  �الأر��صي،  م�صادرة  وبخ�صو�ص  ومن�صاأة.  م�صكناً   374 لـ 

ً دومنا  3,830 وتدمري  جتريف  ومّت   ،)
2
كم  34.39( دومناً   34,390 م�صاحته  ما   �صادر 

( من �الأر��صي �لزر�عية و�لرعوية، �إ�صافة �إىل �العتد�ء على 21,965 �صجرة منها 
2
)3.83 كم

156
15,005 �صجر�ت مّت �إعد�مها بالكامل.

�صهدت نحو 50 مدينة مغربية تظاهر�ت دعماً للفل�صطينيني، و��صتنكار�ً العتد�ء�ت �الحتالل   •

و�لنقابية  و�حلقوقية  �ل�صيا�صية  �الأطياف  ملختلف  كثيفة  مب�صاركة  ومتيّزت  �الإ�رش�ئيلي، 

157
و�لعديد من �ملو�طنني من خمتلف �الأعمار، رجاالً ون�صاء و�أطفاالً.

�إقليم ك�صمري �ملتنازع  20 �صخ�صاً على �الأقل يف �جلزء �خلا�صع ل�صيطرتها من  �أوقفت �لهند   •
158

عليه ب�صبب م�صاركتهم يف “�حتجاج ت�صامني مع فل�صطني”.

�صهدت عدة مدن بريطانية وبلجيكية و�إ�صبانية وهولندية مظاهر�ت ووقفات ت�صامن، تنديد�ً   •

يف  �مل�صاركون  وطالب  غزة.  وقطاع  و�لقد�ص  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  بالعدو�ن 

159
�لوقفة مبحا�صبة قادة �الحتالل على جر�ئمها، و�نتهاكاتها �ملتو��صلة للقانون �لدويل.

االإثنني، 2021/5/17

بلو�ء  �لقد�ص”  “�رش�يا  �لع�صكري  جناحها  قائد  ��صت�صهاد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

�إ�رش�ئيلية. وقالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية  �أبو هربيد يف �رشبة جوية  �صمال غزة ح�صام 

على  �ملتو��صل  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بفعل  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  ح�صيلة  �إن  �هلل  ر�م  يف 

ً �صهيد�  220 بلغت  �لقد�ص ويف قطاع غزة،  فيها  �لغربية مبا  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف   �الأر��صي 

 ،198 �إىل  و�صل  غزة،  قطاع  يف  �ل�صهد�ء  عدد  �أن  �إىل  �لنظر  �لوز�رة  ولفتت  جريحاً.  و6,039 

بينهم 58 طفالً و35 �صيدة، يف حني ��صت�صهد يف �ل�صفة 21 فل�صطينيّاً، بينهم طفل، باالإ�صافة 

160
�إىل �صهيد �آخر يف �لقد�ص �ملحتلة.

غزة  �صو�طئ  قبالة  �لبحر  عر�ص  يف  �صهيونية  بارجة  ��صتهدفت  �إنها  �لق�صام  كتائب  قالت   •
161

بر�صقٍة �صاروخيٍة.
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ع�صقالن  على  �صاروخ   700 �إطالق  متّ  “�إنه  �لعبية  �الإ�رش�ئيلي  للتلفزيون   12 �لقناة  قالت   •
162

خالل 70 ر�صقة، وهي متثل ثالثة �أ�صعاف ما تعر�صت له �ملدينة يف حرب 2014”.

�الأر��صي  �صمال  باجتاه  �أطلقت  غر�د   نوع  من  �صو�ريخ  �صتة  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال   •

�للبنانية.  �الأر��صي  د�خل  �صقطت  كلها  لكن  لبنان،  من   1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�إطالق  م�صدر  على  �لنار  باإطالق  رّدت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  مدفعية  قو�ت  �أن  �جلي�ص  وذكر 

163
�لقذ�ئف.

يف  �ل�صحفيني  و�ملعلقني  �ل�صابقني  و�جلرن�الت  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  �أبرز  من  عدد  خرج   •

�أ�صعل  باأنه  �إياه  متهمني  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء،  لرئي�ص  �صديدة  بانتقاد�ت  “�إ�رش�ئيل”، 
�حلرب �حلالية، عندما قاد �إىل تفجري �الأو�صاع يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، لتتدحرج �إىل حرب 

164
مع حما�ص يف قطاع غزة حتى يحّل م�صاكله.

من   95 من  موقعة  مذكرة  �لوزر�ء  جمل�ص  �إىل  �أر�صل  �أنه  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  �أعلن   •

على  رّد�ً  �أبيب،  تل  من  �ململكة  �صفري  و��صتدعاء  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صفري  بطرد  تطالب  �أع�صائه 

لالإ�صالح �لوطني  �لتحالف  عن  �الأردين  �لنائب  وهاجم  فل�صطني.  على  �الإ�رش�ئيلي   �لعدو�ن 

�لق�صية  مع  �لتعامل  يف  �حلكومية  �ل�صيا�صات  �لطارئة،  �لبملان  جل�صة  خالل  فريحات،  ينال 

�لفل�صطينية من خالل متويل خز�نة �الحتالل بـ 11 مليار عب �تفاقية �لغاز، موؤكد�ً �رشورة 

لكتائب �أقدمها  “�لتحية  فريحات:  وقال  حما�ص.  حركة  مع  �ل�صيا�صية  �لعالقات   �إعادة 

ثورة �أجد�دنا  دعم  كما  و�ل�صالح  و�لرجال  باملال  دعمها  يجب  �لتي  �لق�صام،  �لدين   عز 

165
عز �لدين �لق�صام”.

�إد�رة  �أن  لها،  تقرير  يف   ،The Washington post بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  ك�صفت   •

735 مليون  بقيمة  �الإ�صابة”،  “دقيقة  �أ�صلحة  بيع  بايدن و�فقت على  �الأمريكي جو  �لرئي�ص 

يف  �ملقرتح  بالبيع  ر�صمياً  �لكوجنر�ص  �إخطار  متّ  �أنه  �ل�صحيفة  وذكرت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  دوالر 

166
.2021/5/5

حرمة  على  تتطاول  �إرهاب  دولة  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

�لقد�ص، وتق�صف �ملدنيني بال رحمة يف غزة، وتدمر مبنى �صخماً ي�صّم مكاتب و�صائل �إعالم. 

و�نتقد �أردوغان م�صادقة �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن على �صفقة لتزويد “�إ�رش�ئيل” 

و�أ�صاف  موؤخر�ً.  غزة  على  �عتد�ء�تها  من  وجيزة  فرتة  قبيل  �لدقة  عالية  موجهة  بذخائر 

باأيديكم �مللطخة بالدماء يف هذه �حلادثة  “و�الآن مع �الأ�صف تكتبون تاريخاً  �أردوغان قائالً: 
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�أي�صاً”، م�صدد�ً على �أن �الإد�رة �الأمريكية �رشيكة يف �لهجوم غري �ملتنا�صب على غزة و�لت�صبب 

167
يف ��صت�صهاد �لعديد من �الأبرياء �لفل�صطينيني.

الأرو�ح  مروعاً  جتاهالً  �أظهرت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت   •

�ملدنيني �لفل�صطينيني من خالل �صّن عدد من �لغار�ت �جلوية �لتي ��صتهدفت �ملباين �ل�صكنية، 

�أ�صفر عن مقتل عائالت باأكملها، مبن فيهم �أطفال، و�لت�صبب يف �لدمار �ملتعّمد للممتلكات  ما 

168
�ملدنية، يف هجمات قد ترقى �إىل حّد جر�ئم حرب �أو جر�ئم �صّد �الإن�صانية.

خمتلفة  ينية  مدن  يف  �أخرى  �صاحة  و13  �صنعاء  �لعا�صمة  يف  �ليمنيني  من  �الآالف  �حت�صد   •

�ل�صعب  بحّق  �ملرتكبة  باجلر�ئم  وتنديد�ً  �صمودها،  وموؤ�زرة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  مل�صاندة 

لل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهة  �لفل�صطيني. ويف لبنان، تو��صلت �لوقفات �لت�صامنية، دعماً 

�أحمد بن حمد  �ل�صيخ  عُمان،  �صلطنة  �أ�صاد مفتي  �مل�صتمر. ومن جهته،  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

نقابة  وجددت  �لعار”.  من  �الأمة  جبني  “غ�صلت  �إنها  قائالً  �لفل�صطينية،  باملقاومة  �خلليلي، 

�ل�صحفيني يف م�رش �إد�نتها لالعتد�ء�ت �ل�صهيونية، كما قررت �إعادة فتح ح�صاب يف �لنقابة 

�إىل  جنباً  و�لتون�صي  �لفل�صطيني  �لعلَمان  وُرفع  �لتبعات.  وتلقي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لدعم 

169
جنب، يف جميع �ملد�ر�ص و�ملعاهد �لتدري�صية بتون�ص، ت�صامناً مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

بعدما �أقدمت �حلكومة �لنم�صاوية على رفع �لعلم �الإ�رش�ئيلي فوق مقّر وز�رة �خلارجية، ومقّر   •

فيينا،  �صهدت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لنم�صا  ت�صامن  عن  تعبري�ً  كورت�ص،  �صيبا�صتيان  �مل�صت�صار 

تظاهرة �أمام مبنى رئا�صة �لوزر�ء، نّدد فيها �مل�صاركون بهذ� �لت�رشف �لـ“خمجل”. وو�صف 

،”Society for Austro–Arab Relations �لنم�َصوي   - �لعربي  “�ملجتمع  جمعية   رئي�ص 

“مدعاة  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �لعلم  برفع  كورت�ص،  �صماح   ،Fritz Edlinger �إدلينغر  فريتز 

170
للخجل”.

الثالثاء، 2021/5/18

عقد جمل�ص �الأمن �لدويل جل�صة جديدة حول �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني هي �لر�بعة يف   •

ثمانية �أيام، من دون �لتو�صّل الإ�صد�ر بيان م�صرتك، يف ظلّ �إ�رش�ر و��صنطن على �أن �لن�ص 

لن يوؤدي �إىل �حتو�ء �لت�صعيد، وفق ديبلوما�صيني. و�أفاد ديبلوما�صي باأن �ل�صفرية �الأمريكية 

بياناً  �أن  نعتقد  “ال  �ملغلقة:  �جلل�صة  خالل  قالت:  توما�ص-غرينفيلد  ليند�  �ملتحدة  �الأمم  لدى 

171
علنياً �صي�صهم يف �لوقت �لر�هن يف �حتو�ء �لت�صعيد”.



212

اليوميات الفل�سطينية

حيث  �لتو�يل،  على  �لتا�صع  لليوم  غزة  قطاع  ق�صف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طائر�ت  و��صلت   •

�جلامعات.  ومنطقة  �الأونرو�  وكالة  مقر  من  بالقرب  حكومية  ومو�قع  منازل  ��صتهدفت 

وباملقابل، ُقتل جنديان �إ�رش�ئيليان، و�أ�صيب 14 �آخرين بجر�ح خمتلفة، 4 منهم بحالة �خلطر 

�إيريز  �أ�صكول بالنقب �ملحتل، ومنطقة  �لفل�صطينية مل�صتعمرة  �ملقاومة  �ل�صديد، جر�ء ق�صف 

172
�صمايل قطاع غزة.

�أطلقت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، ومن بينها حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، 3,350 �صاروخاً   •
173

باجتاه �ملو�قع و�ملدن �لتي حتتلها “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1948، منذ 2021/5/10.

فل�صطني  يف  �إ�رش�ئيلية  جوية  قو�عد  ق�صف  �الأربعاء،   - �لثالثاء  ليل  �لق�صام،  كتائب  �أعلنت   •

“حت�صور،  هي  �لق�صام  ��صتهدفها  �لتي  �لقو�عد  �أن  �إىل  مقت�صب،  بيان  يف  و�أ�صارت،  �ملحتلة. 

وحت�رشمي، ونيفاتيم، وتل نوف، وبلماخيم، ور�مون”. و�أكدت �لكتائب، يف بالغ ع�صكري، 

�أنها ��صتخدمت �صاروخ كيو 20 �أو Q 20 يف �ل�رشبة �ل�صاروخية �لق�صامية �صوب مو�صاف 

هذه  �أن  �لكتائب  و�أو�صحت  �أ�صكول.  يف  �الإقليمي  �ملجل�ص  يف  مفتاحيم  جممع  �صمن  �أوهاد، 

174
�ل�رشبة �أدت �إىل مقتل �إ�رش�ئيلينَي و�إ�صابة 20 �آخرين.

�أ�صيب جنديان �إ�رش�ئيليان، �إثر تعر�ص قوة �إ�رش�ئيلية الإطالق نار كثيف عند حاجز ع�صكري   •
175

يف مدينة �لبرية.

يف  �ل�صحفيني  و�ملعلقني  �ل�صابقني  و�جلرن�الت  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  �أبرز  من  عدد  خرج   •

 ،Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بينهم  من  “�إ�رش�ئيل”، 
لهيئة  �الأ�صبق  و�لرئي�ص   ،Avigdor Lieberman ليبمان  �أفيجدور  �ل�صابق،  �لدفاع  ووزير 

 ،Daniel Friedman فريدمان  د�نئيل  �الأ�صبق،  �لق�صاء  ووزير  حالوت�ص،  د�ن  �الأركان، 

�أ�صعل �حلرب �حلالية،  �إياه باأنه  بانتقاد�ت �صديدة لرئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، متهمني 

عندما قاد �إىل تفجري �الأو�صاع يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة لتتدحرج �إىل حرب مع حما�ص يف قطاع 

176
غزة، دون �أن ي�صع لها ��صرت�تيجية مالئمة.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن “�لتن�صيق �الأمني مع   •

�أبو ردينة، يف مقابلة  �إ�رش�ئيل نوع من �ل�صيادة �لفل�صطينية، و�لدفاع عن �صعبنا”. و�أ�صاف 

مع قناة �جلديد �للبنانية، �أن “�لتن�صيق �الأمني موجود مع كل �لدول �لعربية، ومل تطلق طلقة 

177
و�حدة من تلك �لدول على �إ�رش�ئيل، ومل يقل �أحد �صيئاً”.
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مرتني،  حاول  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  لها،  تقرير  يف  �إ�رش�ئيل”  �أوف  “تايز  �صحيفة  قالت   •

باءت  حماوالته  لكن  �ل�صيف،  حممد  �لق�صام  لكتائب  �لعام  �لقائد  �غتيال   ،2021/5/10 منذ 

178
بالف�صل.

خالل  مقاوماً  عمالً   142 �لغربية  بال�صفة  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  للمكتب  تقرير  ر�صد   •

��صت�صهد  �لتقرير،  وح�صب  موؤثرة.  عمليات   10 منها   ،2021/5/15 يف  �لنكبة  يوم  مو�جهات 

179
خالل �ملو�جهات �صاب و�أ�صيب نحو 64 جريحاً.

��صت�صهدو� بر�صا�ص جي�ص �الحتالل يف 4 فل�صطينيني  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  قالت وز�رة   • 

�أن �أكرث من  3 حو�دث منف�صلة يف �ل�صفة �لغربية. وذكرت وز�رة �ل�صحة يف بيانات متتالية 

100 فل�صطيني �أ�صيبو� بر�صا�ص جي�ص �الحتالل يف مناطق خمتلفة من �ل�صفة، و�أن 10 منهم 

180
على �الأقل حالتهم خطرية.

�ملحتلة، و�أر��صي  �لقد�ص  �لغربية مبا فيها  �ل�صفة  �ل�صامل، خمتلف حمافظات  �الإ�رش�ب  عّم   •

من  عدد  وطالب  �ملتو��صل.  �الحتالل  بعدو�ن  تنديد�ً  لبنان،  يف  �ل�صتات  وخميمات   1948

“قيادة موحدة” عاجلة لالنتفا�صة، وذلك ل�صمان  �لغربية بت�صكيل  �ل�صفة  �لفل�صطينيني يف 

�إىل  �الآالف  مئات  “خروج  �أن  موؤكدين  �ملنا�صب،  بال�صكل  و�الحتجاجات  �ملقاومة  ��صتمر�ر 

قر�ر�ً  ي�صكل  �لتما�ص،  ونقاط  �حلو�جز  على  �الحتالل  مع  و�ال�صتباك  �ل�صفة،  مدن  �صو�رع 

�لفل�صطينية  �النتفا�صة  �نطالق  و�إعالن  للمقاومة،  باالنحياز  �لفل�صطيني  لل�صعب  جمعياً 

181
�لثالثة”.

بعد  بتعوي�صات  تطالب  �ل�رش�ئب،  م�صلحة  �إىل  دعاوى  �إ�رش�ئيلي   4,500 من  �أكرث  قدم   •

�لتي �ندلعت يف �ملدن  �أو خالل �ملو�جهات  �أطلقت من قطاع غزة،  �أمالكهم مبقذوفات  ت�رشر 

�ل�صاحلية �لتي ي�صكنها �لعرب و�ليهود. وتبنّي �أن مبلغ �لتعوي�صات جمتمعة �لتي يطالب بها 

�ملت�رشرون يزيد عن 200 مليون �صيكل )نحو 61 مليون دوالر(، بحيث �إن 55% من �لدعاوى 

تتعلق با�صتهد�ف مبان، وباقي �لدعاوى تتعلق باالأ�صا�ص باأ�رش�ر حلقت ب�صيار�ت، ح�صبما 

182
�أفادت �صحيفة ذي ماركر The Marker �الإ�رش�ئيلية.

عن  �أعلن  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  �إن  �مل�رشية  �جلمهورية  رئا�صة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

تقدمي م�رش مبلغ 500 مليون دوالر كمبادرة م�رشية تخ�ص�ص ل�صالح عملية �إعادة �الإعمار 

يف قطاع غزة نتيجة �الأحد�ث �الأخرية، مع قيام �ل�رشكات �مل�رشية �ملتخ�ص�صة باال�صرت�ك يف 
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�إر�صال �ل�صحة �مل�رشية هالة ز�يد، من جانبها،  �الإعمار. و�أعلنت وزيرة  �إعادة   تنفيذ عملية 

183
65 طناً من �مل�صاعد�ت �لطبية �إىل غزة لالإ�صهام يف معاجلة �مل�صابني.

�لفل�صطينيني  ��صتهد�ف  “��صتمر�ر �الإرهاب �ل�صهيوين يف  �إن  �لطيب  �أحمد  قال �صيخ �الأزهر   •

�لعائالت  وت�رشيد  �الأحمر،  �لهالل  وبنايات  و�ملنازل  و�الأبنية  �لطرق  وتدمري  �الأبرياء، 

وتهجريهم ق�رشياً، و��صتهد�ف �ملقار �الإعالمية، نقطٌة �صود�ء ُت�صاف لل�صجل �لدموي لهذ� 

184
�لكيان �لغا�صب، يف ظّل تو�طئ عاملي خمٍز”.

عقد �لبملان �لرتكي جل�صة خا�صة ملناق�صة �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، حيث   •

�أجمعت كافة �الأحز�ب �لرتكية على وقوفها �إىل جانب فل�صطني ونددت باجلر�ئم �الإ�رش�ئيلية. 

“تركيا لن  �أن  Mouloud Cavusoglu على  �أوغلو  �أكد وزير �خلارجية مولود جاوي�ص  كما 

185
تتخلى عن فل�صطني”، موجهاً �نتقاد�ت حادة لل�صمت �لدويل.

بحّق  �الإ�رش�ئيلية  و�جلر�ئم  باالعتد�ء�ت  للتنديد  جتمعاً  طهر�ن  �الإير�نية  �لعا�صمة  �صهدت   •

�صارع  من  �نطلقت  �لتي  �ملظاهرة  يف  طالبية  جمموعات  و�صاركت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

تظاهر�ت  �ملدن،  من  وعدد  جاكرتا  �الأندوني�صية،  �لعا�صمة  و�صهدت  طهر�ن.  يف  فل�صطني 

�صعبية حا�صدة رف�صاً للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتو��صل على �ل�صعب �لفل�صطيني، ولالنتهاكات 

�مل�صتمرة يف �لقد�ص. ومن جهتها، �أعلنت �ل�رشطة �ملاليزية �تخاذها كل �لتد�بري �لالزمة حلماية 

قياد�ت و�صخ�صيات فل�صطينية على �أر��صيها، وذلك بعد �نت�صار مز�عم حول تهديد�ت �أطلقها 

186
جهاز �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي، لت�صفية هذه �ل�صخ�صيات حول �لعامل.

�صهدت عدة مدن �أرجنتينية وبر�زيلية، حتركات وفعاليات ت�صامنية مع �ل�صعب �لفل�صطيني،   •

ونظمت  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  با�صتمر�ر  �مل�صاركون  فيها  نّدد 

�أمام �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية بالعا�صمة  جمعيات حقوقية كورية جنوبية وقفتني �حتجاجيتني 

�صول، نّددت فيهما بالتطهري �لعرقي و�لعدو�ن على قطاع غزة. كما طالب �ملحتجون بوقف 

�لعدو�ن  �الأول من بدء  �ليوم  “�إ�رش�ئيل” يف  �أبرمتها دولتهم مع  �لتي  �لتجارة �حلرة  �تفاقية 

187
على غزة.

للكتلة  �ل�صيا�صي  �لنفوذ  ��صتخد�م  كيفية  ملناق�صة  �الأوروبي  �الحتاد  خارجية  وزر�ء  �جتمع   •

بحّق  �الإ�رش�ئيلية  �ملجازر  الإنهاء  �لديبلوما�صية  �جلهود  يف  للم�صاعدة  دولة،   27 من  �ملكونة 

�لفل�صطينيني. و�صّددت دول �الحتاد �الأوروبي يف دعو�تها لوقف �إطالق �لنار و�حلاجة �إىل حّل 

188
�صيا�صي الإنهاء �ل�رش�ع �الأخري. و�نتهى �الجتماع بامتناع �ملجر عن �لتوقيع على �الإعالن.
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االأربعاء، 2021/5/19

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة م�صجلة �أمام �جلل�صة �لطارئة للبملان   •

“�لقد�ُص عا�صمة  �الإ�رش�ئيلي:  �مل�صتمرة لدولة �الحتالل  �لعربي حول �جلر�ئم و�النتهاكات 

و�الأمن  �ل�صالم  ِمفتاح  وهي  بديالً،  عنها  نر�صى  �أن  يكن  ال  �لتي  �الأبدية  فل�صطني  دولة 

و�ال�صتقر�ر يف منطقتنا ويف �لعامل”. و�أكد عبا�ص �أن “ما تقوم به دولة �الحتالل �الآن يف �لقطاع، 

�إرهاب دولة منظم، وجر�ئم حرب يعاقب عليها �لقانون” �لدويل، و�أنه لن يتهاون يف مالحقة 

لت�صكيل  ��صـتعد�ده  على  �لتاأكيد  عبا�ص  وجدد  �لدولية.  �ملحاكم  �أمام  �جلر�ئم  هذه  مرتكبي 

189
حكومة وفاق وطني “تلتزم بال�رشعية �لدولية وتكون مقبولة دولياً”.

�لتقطتها طائرة م�صرية نّفذت طلعات ر�صد و��صتطالع  �لق�صام �صور�ً جوية  ن�رشت كتائب   •

1948. وقال �الإعالم �لع�صكري لكتائب �لق�صام  فوق �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 

�إن �ل�صور �لتقطتها طائرة م�صرية ��صمها “�لزو�ري”، و�أظهرت �ل�صور عدة مو�قع لتمركز 

190
قو�ت �الحتالل و�آليات ع�صكرية ودبابات.

باأنها  �لع�صكرية �حلالية يف غزة  �لعملية  �الإ�رش�ئيلية  و�صف رئي�ص حترير �صحيفة هاآرت�ص   •

�أف�صل و�أحمق حرب ت�صنّها “�إ�رش�ئيل”، قيا�صاً على حرب لبنان �لثانية وحروب غزة �ل�صابقة. 

و�صدد �ألوف بن Aluf Benn، يف حتليل له، على �أن ما ح�صل “ف�صل ع�صكري ودبلوما�صي 

خطري ك�صف �الإخفاقات �لع�صكرية �لكبرية يف ��صتعد�د�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�أد�ئه، و�لتخبط 

191
�ل�صيا�صي لقيادة حكومة م�صو�صة وعاجزة”.

�أطلق جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار على فل�صطينية يف منطقة �خلليل. وقالت �إذ�عة �جلي�ص   •
192

�الإ�رش�ئيلي �إن فل�صطينية “حاولت تنفيذ عملية طعن يف م�صتعمرة كريات �أربع”.

ب�صبب  و�ملرت�كمة  �ليومية  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  خ�صائر  �أبرز   21 عربي  موقع  ر�صد   •

بدء  من  متو��صلة  �أيام   10 خالل  �لفل�صطينية  للمقاومة  �ملتو��صل  �ل�صاروخي  �لق�صف 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة. ووفقاً حل�صابات عربي 21 �مل�صتندة �إىل تقدير�ت خب�ء 

�قت�صاد وبيانات ر�صمية و�إعالمية لالحتالل، عن حجم �خل�صائر �لتي تعر�ص لها �القت�صاد 

مليون   250 بنحو  لالحتالل  �ليومية  �خل�صائر  تقدر  �ملقاومة،  �صو�ريخ  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلي 

من  يوم  كل  مع  للزيادة  قابل  رقم  وهو  �أيام،   10 يف  دوالر  مليار   2.5 يعادل  ما  )�أي  دوالر 

193
�لعدو�ن(.
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�إطالق بعد  لبنان،  جنوب  �جتاه  يف  مدفعية  قذ�ئف  �أطلق  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   • 

�أربعة �صو�ريخ من �الأر��صي �للبنانية نحو �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948، يف 

194
ثالث حادث من هذ� �لنوع منذ �أيام.

قال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز �إنه يرى �أنه ال “منا�ص من �ل�صيطرة �ملوؤقتة على   •

قطاع غزة” من �أجل نزع �صالح حركة حما�ص. ونقل موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت عن 

�صتاينتز �لقول: “ال يكن الأحد �أن ينزع �صالح حما�ص �إال �إذ� فعلنا ذلك بالقوة”. و�أقر �لوزير 

195
باأنه “�صيكون لهذ� تكلفته �لباهظة”.

قال رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية �لروم �الأرثوذك�ص �ملطر�ن عطا �هلل حنّا: “�النتفا�صة �لفل�صطينية   •

مل تتوّقف يوماً، و�إن كانت باأ�صاليب و�أمناط خمتلفة و�أوجه متعددة”، و��صفاً �ملرحلة �حلاليّة 

فيها  وقف  حيُث  لالحتالل،  عارية  ب�صدوٍر  �ملقد�صيّون  فيها  يت�صّدى  جديدة  “مرحلة  باأّنها 

�مل�صيحيون و�مل�صلمون معاً يف دفاعهم عن �لقد�ص وهوّيتها �لعربيَة �لفل�صطينية ومقد�صاتها 

196
و�أوقافها �مل�صيحية و�الإ�صالمية”.

�ملجّمع  يف  �أتر�ك  �صبان  مع  لقاء  خالل  كلمة  يف  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

�لرئا�صي باأنقرة، �إن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو مل يكن �صديقاً لبالده، ولن 

 
197

يكون �أبد�ً، و“�صنو��صل طريقنا يف �لن�صال �صّده كما فعلنا حتى �ليوم”.

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �صّد  �حتجاجية  مظاهر�ت  و�إ�صالمية  عربية  مدن  عدة  يف  خرجت   •

فقد  �لنار.  �إطالق  بوقف  �ملحتجون  وطالب  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  وكافة  غزة  قطاع 

�الإ�رش�ئيلية  بالهجمات  ومنّددة  للفل�صطينيني،  منا�رشة  مظاهرة  �إ�صطنبول  مدينة  �صهدت 

�مل�صتمرة على قطاع غزة. ويف �لعا�صمة �لباك�صتانية �إ�صالم �آباد، طالبت �حتجاجات، نّظمتها 

Jamaat-e-Islami Pakistan، مب�صاركة عدد من منظمات  �لباك�صتانية  �الإ�صالمية  �جلماعة 

�ملجتمع �ملدين، بوقف �حلرب �الإ�رش�ئيلية على غزة، و�صجب �ملتظاهرون ما و�صفوه بتقاع�ص 

�صكان  الإغاثة  �إن�صانية  ممر�ت  بفتح  مطالبني  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ومنظمة  �لدولية  �ملنظمات 

قوى  ونظمت  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �ملحدود  غري  �الأمريكي  �لدعم  �صّموه  مبا  نّددو�  كما  غزة،  قطاع 

�صيا�صية كويتية �عت�صاماً ت�صامنياً مع فل�صطني يف �صاحة �الإر�دة �لو�قعة قبالة جمل�ص �الأمة 

بالهجمات  تنديد�ً  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صفارة  حميط  يف  مظاهرة  خرجت  �الأردن،  ويف  �لكويتي. 

للتنديد  مكنا�ص،  مبدينة  وقفة  ُنظمت  �ملغرب،  ويف  �لفل�صطينيني.  على  �مل�صتمرة  �الإ�رش�ئيلية 

من �أكرث  تظاهر  تون�ص،  �لعا�صمة  ويف  �لتطبيع.  باإلغاء  و�ملطالبة  �الإ�رش�ئيلي،   بالعدو�ن 
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�ألف �صخ�ص تعبري�ً عن �لدعم للفل�صطينيني، ومطالبة بامل�صادقة على قانون “يجّرم” �لتطبيع 

مع “�إ�رش�ئيل”. وتظاهر �الآالف من �ملوريتانيني يف �صو�رع �لعا�صمة نو�ك�صوط، للتنديد مبا 

يتعر�ص له �لفل�صطينيون من هجمات ت�صنّها “�إ�رش�ئيل”، وطالبو� بالوقوف مع �لفل�صطينيني 

198
ودعمهم مادياً ومعنوياً وع�صكرياً.

�ل�صهيونية”،  و�ملز�عم  �لعربية  �حلقوق  بني  “�لقد�ص  بعنو�ن  حملة  �ل�رشيف  �الأزهر  �أطلق   •

باللغتني �لعربية و�الإجنليزية، وذلك ت�صامناً مع �لق�صية �لفل�صطينية. ويفنّد �الأزهر عب هذه 

على  �لتاأثري  بهدف  �لعاملية،  و�ل�صهيونية  “�إ�رش�ئيل”  تروجها  �لتي  �ملغلوطة  �ملز�عم  �حلملة 

و�لغزو  �لتغريب  حلمالت  �ل�صلبية  �لتاأثري�ت  ظّل  يف  و�لن�صء،  �ل�صباب  لدى  �ملعرفية  �لقاعدة 

199
�لثقايف عب مو�قع �لتو��صل �الجتماعي.

جرى �إ�صاءة �أبر�ج �لكويت بعلم فل�صطني، ت�صامناً مع �ل�صعب �لفل�صطيني، حيث من �ملقرر   •

�أن ي�صتمر ذلك طو�ل فرتة �حلملة �ل�صعبية �لتي �أطلقتها �لكويت الإغاثة فل�صطني حتت �صعار 

200
“نحن بجانبكم”، و�لتي �صت�صتمر ملدة �صهر.

تظاهر�ت  �ملتحدة،  �لواليات  يف  و��صنطن،  و�لعا�صمة  ومي�صيغن  نيويورك  واليتا  �صهدت   •

حا�صدة �أمام �ل�صفارة و�لقن�صليات �الإ�رش�ئيلية، جابت �ل�صو�رع منّددة بعن�رشية ووح�صية 

عن  وللتعبري  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحّق  جمازر  من  يرتكبه  ما  جتاه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�ليهودية  �لنا�صطة  �لفل�صطينية. و�أكدت  �ملقاومة  “�إ�رش�ئيل” و�لدفاع عن حركة  غ�صبهم من 

�الأمريكية �ملناه�صة للحروب، �آرييل جولد Arielle Gold، �أن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �الأخرية 

201
على غزة تعدُّ جر�ئم حرب، م�صددة على �أن قتل �الأطفال ال يكن �أن يكون دفاعاً عن �لنف�ص.

وفر�ص  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأ�صلحة  بيع  بوقف  بالدهم  حكومة  بريطانيون  برملانيون  طالب   •

عقوبات عليها، ب�صبب �نتهاكاتها للقانون �لدويل، خالل �عتد�ء�تها �الأخرية �صّد �لفل�صطينيني. 

202
جاء ذلك خالل جل�صة مبجل�ص �لعموم، ملناق�صة �لتطور�ت �الأخرية يف قطاع غزة.

تظاهر �أكرث من �ألَفي �صخ�ص يف �لعا�صمة �الأملانية برلني، تعبري�ً عن تاأييدهم للفل�صطينيني يف   •

�صعار  حتت  خرجت  �ملظاهرة  �إن  �ل�رشطة  با�صم  متحدث  وقال  �الإ�رش�ئيلية.  �العتد�ء�ت  ظّل 

�ملظاهرة  باأن  تفيد  �الأوىل  �ملوؤ�رش�ت  �أن  و�أ�صاف  فل�صطني”،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  “�صد 
203

�صارت ب�صكل �صلمي.

�لر�بحة،  �لبطاقات  بيدها  تعد  مل  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �لفرن�صية   Le Point لوبو�ن  جملة  قالت   •

�لو�صع  يف�صالن  �لطرفان  د�م  ما  م�صدود  طريق  يف  �صيبقى  �لفل�صطينيني  مع  �رش�عها  و�إن 
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 Luc de بارو�صيه  دو  لوك  بقلم  �فتتاحية  ويف  �لوطنية.  هو�ج�صهما  عن  �لتخلي  على  �لقائم 

2021 ك�صف عن �صعف �صديد لدى  �أيار/ مايو  �أن �نفجار �لعنف يف  Barochez، ر�أت �ملجلة 

�أن  �لكاتب  ويرى  �مل�صطرب.  تاريخها  يف  �أزمة  �أ�صو�أ  يكون  قد  ما  تو�جه  �لتي  “�إ�رش�ئيل” 
204

عزلة “�إ�رش�ئيل” تتعاظم على �ل�صاحة �لدولية.

وهو   ،Norway’s sovereign wealth fund �لرنويجي  �ل�صيادية  �لرثوة  �صندوق  قرر   •

�الأكب من نوعه يف �لعامل، �لتخلي عن �رشكتني تعمالن يف تطوير �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

�ل�صفة �لغربية. وقال �لبنك �ملركزي �لرنويجي يف بيان له، �إن �ل�صندوق �صي�صّفي ح�ص�صه 

يف �ل�رشكتني “ب�صبب �الأخطار غري �ملقبولة �ملتمثلة يف �إ�صهاماتهما يف �نتهاكات منهجية حلقوق 

205
�أفر�د يف مو�قف �أو حرب �أو نز�ع”.

اخلمي�س، 2021/5/20

�صادق �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، باالإجماع، على وقف   •

�إطالق �لنار يف قطاع غزة. و�أعلن �لكابينت �أنه و�فق على “وقف متبادل الإطالق �لنار دون �أي 

�رشوط”، على �أن يدخل وقف �إطالق �لنار حيّز �لتنفيذ “يف �صاعة �صيتم �لتو�فق عليها الحقاً”، 

ما يعني �أن كالً من تل �أبيب وحركة حما�ص �صتكونان يف ِحّل من �أي �لتز�مات ثنائية متبادلة؛ 

و�صددت “�إ�رش�ئيل” على �أن “�لو�قع على �الأر�ص هو �لذي �صيحدد ��صتمر�ر �ملعركة”. وقال 

�أبلغت  م�رش  �إن  �لنونو  طاهر  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  لرئي�ص  �الإعالمي  �مل�صت�صار 

�لف�صائل �لفل�صطينية �أنه مّت �لتو�صل �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار ب�صكل متبادل ومتز�من يف 

قطاع غزة، موؤكد�ً على �أن �ملقاومة �لفل�صطينية �صوف تلتزم بهذ� �التفاق ما �لتزم به �الحتالل. 

وقال �أبو عبيدة �ملتحدث با�صم كتائب �لق�صام، من جهته، �إن �ملقاومة “متّكنت من �إذالل �لعدو 

وجي�صه �له�ّص”، موؤكد�ً �لقبول بوقف �إطالق �لنار. و�أ�صاف �أبو عبيدة، يف كلمته: “كنا �أعددنا 

�رشبة �صاروخية كبرية تغطي فل�صطني من �أق�صى �ل�صمال �إىل �جلنوب”، م�صيفاً: “خ�صنا 

�ملعركة بكل �رشف و�إر�دة و�قتد�ر نيابة عن �أمة باأكملها، و�ملجازر مل توقف مّد مقاومتنا، ومل 

تكتم بنادقنا ور�جماتنا”. وقال �ملتحدث با�صم كتائب �لق�صام: “��صتجبنا لتدخل �لو�صاطات 

�أن  م�صيفاً  �جلمعة”،  فجر  من  �لثانية  �ل�صاعة  حتى  �ل�صاروخية  �ل�رشبة  وعلقنا  �لعربية 

 “قيادة �الحتالل �أمام �متحان حقيقي وقر�ر �ل�رشبة �ل�صاروخية على �لطاولة حتى �لثانية
“مبا  �اللتز�م  �لنخالة  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �أكد  جانبه،  ومن  فجر�ً”. 

�لتزم به �لعدو، و�صرند على �أي خرق”. وقال نخالة: “و�فقنا على �القرت�ح �مل�رشي بوقف 

206 
�إطالق �لنار �ملتبادل و�ملتز�من عند 2 فجر�ً”.
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قال �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن �إن بالده ت�صيد باتفاق وقف �إطالق �لنار غري �مل�رشوط بني   •

“�إ�رش�ئيل” وف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، وقال �إنه حتدث مع رئي�ص �لوزر�ء 
�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو و�لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ومّت �التفاق على وقف 

�إ�رش�ئيل �لكامل يف �لدفاع عن نف�صها  لـ“حق  �إطالق نار غري م�رشوط، جمددً� دعم و��صنطن 

من �ل�صو�ريخ �لتي تطلقها �ملنظمات �الإرهابية يف غزة”، و�أ�صاف �أنه �أبلغ نتنياهو �أن �أمريكا 

�صتدعم تعزيز �لقبة �حلديدية. من ناحية �أخرى، قال بايدن �إن بالده ملتزمة بالعمل مع �الأمم 

�ملتحدة لتوفري �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�لدعم ل�صعب غزة، ومن �أجل �إعادة بناء �لقطاع ب�رش�كة 

بتعزيز  لالأخرية  ي�صمح  ال  باأ�صلوب  وذلك  حما�ص،  حركة  مع  ال  �لفل�صطينية،  �ل�صلطات  مع 

207
قدر�تها �لع�صكرية. ود�ن بايدن �لعنف �لذي ت�صبب مبوت �لكثري من �ملدنيني.

حما�ص  حركة  حققتها  �لتي  �الإجناز�ت  من  �لعديد  على  �ل�صوء  �إ�رش�ئيليون  خب�ء  �صلط   •

و�ملقاومة �لفل�صطينية يف ت�صديها للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر على قطاع غزة. و�أكد �خلبري 

�لع�صكري يو�آف ليمور Yoav Limor، يف مقال له يف �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم”، �أن لدى حما�ص 

“�إجناز�ت ال باأ�ص بها يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية، على ر�أ�صها �أخذ �ل�صد�رة يف �ل�صارع �لفل�صطيني، 
و�إعادة �لق�صية �لفل�صطينية �إىل جدول �الأعمال يف �إ�رش�ئيل، �إ�صافة �إىل �إ�صعال �ملدن �ملختلطة 

�أن “�لو�قع �مل�صتقبلي يف �جلنوب”، �أي يف قطاع غزة، �صيتقرر بعد هذه  يف �إ�رش�ئيل”، منوهاً 

�حلملة. �أما �جلرن�ل يف �حتياط �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عامو�ص جلعاد Amos Gilad، فقد �أكد يف 

مقال له يف يديعوت �أحرنوت، �أن “حما�ص �صتو��صل عمل كل ما ت�صتطيع كي حتقق روؤيتها 

�إىل من  بكل عنا�رشها، على �أ�صا�ص �صورة جناحها قبل �ملو�جهة �حلالية وخاللها”، م�صري�ً 

بني �الإجناز�ت �لتي حتققت بو�صع �لق�صية �لفل�صطينية �صمن �الهتمامات �لعاملية، �أن م�صار 

�لعربية �صتخاف  �لدول  �أنظمة  �لعديد من  “�صيبتعد، الأن  �لعربية  �لدول  تطبيع �الحتالل مع 

�ملر��صل  �الإقليمي”.  �الأعمال  �لفل�صطينية ملركز جدول  �مل�صاألة  �إذ� ما عادت  ��صتقر�رها،  على 

�إجناز�ت حما�ص يف  �أهم  �أن من  �أكد   ،Yossi Yehoshua �لع�صكري ليديعوت يو�صي يهو�صع 

�ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �إىل  �إ�صافة  �ملعركة،  تلك  �إىل   1948 فل�صطينيي  �صّم  هو  �ملعركة  هذه 
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ولبنان.

�لغربية ويف  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلي م�صري�ت فل�صطينية يف بع�ص مناطق  قمعت قو�ت �الحتالل   •

�الإ�رش�ئيلي �لعدو�ن  رف�ص  عن  للتعبري  خرجت   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية   �الأر��صي 

على قطاع غزة و�عتد�ء�ته على مدينة �لقد�ص �ملحتلة. و�عتدت قو�ت �الحتالل على �ملتظاهرين 

209
يف �أم �لفحم بالغاز �ملدمع و�لر�صا�ص �ملطاطي و�ملياه �لعادمة.
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�الإ�رش�ئيلية �حلكومة  ورئي�ص  البيد  يائري  م�صتقبل(  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  رئي�ص  دعا   • 

بنيامني نتنياهو �إىل �ال�صتجابة لطلب �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن، بوقف �إطالق �لنار. و�صدد 

�صي�صاأل  �لع�صكرية،  �لعملية  على  يوماً   11 “بعد  �أنه  على  في�صبوك،  على  من�صور  يف  البيد، 

هي  ما  �لع�صكرية؟  �لعملية  من  حتقق  �أن  �حلكومة  �أر�دت  ماذ�  نف�صه:  �إ�رش�ئيلي  مو�طن  �أي 

�صيا�صتها وهدفها �ال�صرت�تيجي طويل �الأمد مقابل حما�ص يف غزة؟ ما �لذي ينبغي �أن يحدث 

هناك؟ هل متنع �لعملية �لع�صكرية �حلالية �جلولة �ملقبلة؟”. وهاجم البيد �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

ورئي�صها، وقال البيد �إن “هذه �حلكومة ف�صلت يف كافة �ملجاالت �ملوجودة حتت م�صوؤوليتها. 

وقد ف�صلت يف م�رشوع حت�صني �لبيوت، وف�صلت ف�صالً ذريعاً يف �الإعالم. وبب�صاطة ال توجد 

“منظمة  كلمات لو�صف هذ� �الإخفاق”. و�أ�صاف البيد �أن حركة حما�ص، �لتي و�صفها باأنها 

�إرهابية متع�صبة، قاتلة وعن�رشية”، “�نت�رشت على حكومة �إ�رش�ئيل يف �ملعركة �الإعالمية يف 

و�صائل �الإعالم �لغربية �لليب�لية. و�حلكومة ف�صلت عندما ف�ّصلت �حلفاظ على حكم حما�ص 
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من �أجل �إ�صعاف �ل�صلطة �لفل�صطينية”.

خرجت مظاهر�ت جماهريية حا�صدة يف مدن �ل�صفة �لغربية وقر�ها، من بينها مدينة �لقد�ص،   •

�لفل�صطينية  �ملقاومة  بانت�صار  �حتفاالً   ،1948 �صنة  �ملحتل منذ  �لفل�صطيني  �لد�خل  ويف مدن 

�صّد �لعنو�ن على غزة. ورفعت �الأعالم �لفل�صطينية و�أعالم حركة حما�ص يف �ملظاهر�ت �لتي 
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عّمت �ل�صفة �لغربية، و�صدحت حناجر �ملتظاهرين بالهتافات �ملوؤيدة للمقاومة.

�ملناطق  �لغار�ت على  �ملقاتالت �الإ�رش�ئيلية �صنّت ع�رش�ت  باأن  �أفاد مر��صل �جلزيرة يف غزة   •

من  �صهيد�ً،   232 �إىل  �ل�صهد�ء  ح�صيلة  لرتتفع  �لقطاع  من  و�جلنوبية  و�ل�رشقية  �ل�صمالية 

طفالً،  560 بينهم  من   ،1,900 �إىل  �مل�صابني  وعدد  م�صناً،  و17  �صيدة،  و39  طفالً   65  بينهم 

�لوزر�ء  رئي�ص  با�صم  �ملتحدث   ، جندملان  عوفري  قال  جهته،  من  م�صناً.  و91  �صيدة  و380 

�صاروخ  �آالف   4 يقارب  ما  �أطلقتا  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  �إن  جهته،  من  �الإ�رش�ئيلي، 
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باجتاه �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948.

�الإ�رش�ئيلية  و�ملدفعية  �لطائر�ت  �إن  له،  بيان  يف  غزة،  يف  �حلكومي  �الإعالمي  �ملكتب  قال   •

�إن  1,810 غار�ت منذ بد�ية �لعدو�ن. وقال �ملكتب  �أكرث من  مب�صاركة �صالح �لبحرية، �صنّت 

هوؤالء من  �أن  �ملكتب  وبنّي  لذلك.  نتيجة  منازلهم،  من  نزحو�  فل�صطيني  �آالف   107 من   �أكرث 

44 �ألف نازح يتو�جدون حالياً يف مر�كز �إيو�ء تابعة لوكالة �الأونرو�. و�أ�صار �ملكتب �حلكومي 

للعدو�ن  �الأوىل  �أيام  �لع�رشة  322 مليون دوالر خالل  �أكرث من  �ملادية بلغت  �أن �خل�صائر  �إىل 
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مقر�ً  و33  ومنزالً،  �صكنياً  برجاً   184 �إن  �الإعالمي  �ملكتب  وقال  �لقطاع.  على  �الإ�رش�ئيلي 
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�إعالمياً، ُهدمت كلياً، و�خل�صائر �الأولية يف قطاع �الإ�صكان نحو 92 مليون دوالر.

�إىل و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صهد�ء  عدد  �رتفاع  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   • 

بر�صا�ص  باإ�صابته  متاأثر�ً  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهاد  بعد  �أطفال،   4 منهم  فل�صطينياً،   28

214
�الحتالل، و�أ�صارت �لوز�رة �إىل �أن عدد �الإ�صابات بلغ قر�بة 7 �آالف.

�أعلنت كتائب �لق�صام عن ��صتهد�ف حافلة لنقل �جلنود �الإ�رش�ئيليني قرب قاعدة زكيم �صمال   •

قطاع غزة ب�صاروخ موّجه. و�أو�صحت �لكتائب يف بالغ ع�صكري، �أنها “تدك حميط �حلافلة 
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�مل�صتهدفة بقذ�ئف �لهاون”.

�ملقاومة  �أن  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �حلية،  خليل  �أكد   •

�صتعيد بناء �لبيوت �لتي دمرها �الحتالل، و�صتعيد �لب�صمة و�الأمل للمكلومني. وقال �لقيادي 

�لتي  �الأنفاق  يف  يتبخرتون  �الآن  جماهدينا  الأن  نتنياهو،  يا  منت�رشون  “نحن  حما�ص:  يف 

زعمت �أنك دمرتها... جماهدونا �الآن ي�رشحون ويرحون يف �أنفاق �لعّز و�لكر�مة”. و�أ�صاف 

�صعبنا  يبايعون  مكان  كل  من  يخرجون  �ملقاومة  فر�صان  هم  ها  لنتنياهو،  “نقول  �حلية: 
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ومقاومتنا”.

�أعلن نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عتقل خالل يوَمي �الأربعاء 2021/5/19   •

و�خلمي�ص 2021/5/20 �أكرث من 60 فل�صطينياً من عدة مناطق يف �ل�صفة �لغربية. وقال مر��صل 
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�جلزيرة.نت عاطف دغل�ص �إن حملة �العتقاالت ��صتهدفت قياد�ت وكو�در يف حركة حما�ص.

وزير  على  عر�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت   •

�خلارجية �الأملاين هايكو ما�ص Heiko Maas، خالل ��صتقباله له، بقايا طائرة من دون طيار 

�أو  �لعر�قية  �الأجو�ء  من  عبورها  بعد   ،2021/5/18 �لثالثاء  �إ�رش�ئيل،  يف  �صقطت 
ُ
�أ م�صلحة 
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�الأردنية، كا�صفاً �أنها �إير�نية، وذلك وفقاً لوكالة �الأنباء �الأملانية.

ت�صدر و�صم )ها�صتاغ( #غزة_تنت�رش، موقع تويرت يف �ل�صعودية باأكرث من 350 �ألف تغريدة،   •

بعد �إعالن �لتهدئة بني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�ملقاومة �لفل�صطينية. ويف �ل�صياق نف�صه، ت�صدر 

�الجتماعي  �لتو��صل  من�صات  �أ�صماءهم(  )رددو�   #SayTheirNames )ها�صتاغ(  و�صم 

�لق�صف  �صحايا  فل�صطني  �أطفال  �أ�صماء  لن�رش  بالدعوة  �ملا�صيني  �ليومني  خالل  تركيا  يف 

219
�الإ�رش�ئيلي، وتعريف �لعامل بهم.
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نظم �ملوؤمتر �ل�صعبي �للبناين وقفة ت�صامنية وم�صرية جابت �صو�رع بريوت، دعماً ل�صمود   •

�أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، وتنديد�ً بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي عليه. ومن جهتها، �جتهت قافلة من 

�الأردن  بدخول  لهم  بال�صماح  للمطالبة  �الأردنية،  �لعر�قية  �حلدود  �إىل  �لعر�قيني  �ملتظاهرين 

ومنها �إىل فل�صطني مل�صاندة �صعبها هناك، فيما �أعلنت وز�رة �ل�صحة �لعر�قية عزمها �إر�صال 

�الإ�رش�ئيلي.  �لعدو�ن  من  �ملت�رشرين  لدعم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  طبية  فرق 

�ملحتلة يف  �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة و�لقد�ص  للعدو�ن  �لر�ف�ص  �ل�صعبي  وتو��صل �حلر�ك 
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عدد من �ملدن �الإندوني�صية وبلغ ذروته بالعا�صمة جاكرتا.

طالب وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو باإن�صاء �آلية دولية حلماية �لفل�صطينيني   •

جاوي�ص  وقال  حرب”.  “جر�ئم  متار�ص  �الأخرية  �أن  �إىل  م�صري�ً  “�إ�رش�ئيل”،  �عتد�ء�ت  من 

�أوغلو، يف كلمة �ألقاها يف �جتماع للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك، �إن “جهود حماية 

�لفل�صطينيني يجب �أن ت�صمل �حلماية �جل�صدية، عب ت�صكيل قوة دولية، باإ�صهامات ع�صكرية 
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ومالية من �لدول �ملتطوعة”.

�أ�صلحة  بيع  �صفقة  منع  �إىل  يرمي  قر�ر  م�رشوع  �صاندرز  بريين  �الأمريكي  �ل�صناتور  قدّم   •

ديوقر�طيني  لنو�ب  مماثلة  خطوة  بعد  دوالر،  مليون   735 بقيمة  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أمريكية 

تقدميني. وقال �صاندرز: “يف �لوقت �لذي تدمر فيه قنابل �أمريكية �ل�صنع غزة وتقتل �لن�صاء 

يف  حتى  نقا�ص  بدون  �صخمة  �أخرى  �أ�صلحة  ب�صفقة  �ل�صماح  بب�صاطة  يكننا  ال  و�الأطفال، 
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�لكوجنر�ص”.

“�ت�صاالت  �إجر�ء  تاأييدها  عن   Angela Merkel مريكل  �أجنيال  �الأملانية  �مل�صت�صارة  �أعربت   •

 WDR غري مبا�رشة” مع حركة حما�ص. وقالت مريكل، يف مقابلة مع تلفزيون دبليو دي �آر

�إ�رش�ك حما�ص بطريقة بالتاأكيد يجب  لكن  بات�صاالت مبا�رشة  د�ئماً  �لقيام  “ال يكن   �لعام: 

223
�أو باأخرى، الأنه من دون حما�ص ال وقف الإطالق �لنار”.

حمولة  تفريغ  يرف�صون  �أع�صاءها  �أن   )Satawu )�صاتاو  �إفريقيا  جنوب  عمال  نقابة  �أعلنت   •

�ل�صفينة �الإ�رش�ئيلية زمي �صنغاي Zim Shinghai، �لتي ر�صت يف ميناء مدينة ديربان، تعاطفاً 

�عتد�ء�ته  لوقف  �الحتالل  على  ولل�صغط  فل�صطني،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صحايا  مع 
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�مل�صتمرة.
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اجلمعة، 2021/5/21

معركة  يف  �ملقاومة  �نت�صار  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�صيف �لقد�ص ن�رش ��صرت�تيجي، الأن مرحلة ما بعد معركة �صيف �لقد�ص، لي�صت كما قبلها، 

فهذه �ملعركة طوت مر�حل، وفتحت �لباب �أمام مر�حل جديدة �صت�صهد �لكثري من �النت�صار�ت، 
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و�لكثري من �لنجاحات، و�لكثري من بناء �ال�صرت�تيجيات على كل �مل�صتويات.

رّحبت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف بيان لها، باإعالن وقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة، د�عية   •

�ل�صلطة  رئي�ص  طالب  �لبيان،  وبح�صب  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  تنهي  �صيا�صية  عملية  الإطالق 

فل�صطني  دولة  الأر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ينهي  �صيا�صي  �أفق  بـ“�إيجاد  عبا�ص  حممود 

�ل�رشعية  قر�ر�ت  ووفق  �لدولية،  �لرباعية  �للجنة  مظلة  حتت  �ل�رشقية،  �لقد�ص  وعا�صمتها 
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�لدولية، من �أجل حتقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل”.

م�صوؤويل  مع  �صاعات  ثالث  ��صتمرت  غزة،  لقطاع  له  �أمني م�رشي، خالل زيارة  وفد  بحث   •

حركة حما�ص يف �لقطاع، تثبيت وقف �إطالق �لنار. وقال م�صدر مّطلع وم�صوؤول �إن �لف�صائل 
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ت�صتعد جلولة طويلة من �لو�صاطة بينها وبني �الحتالل �صتقودها م�رش.

�لتي  �ل�صكنية  �لوحد�ت  عدد  �أن  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  �أعلنت   •

عدد  بلغ  فيما  �صكنية،  وحدة   1,800 بلغ  �لعدو�ن  خالل  كامل  ب�صكل  �لكلي  للهدم  تعر�صت 

هناك باأن  و�أ�صاف  �صكنية.  وحدة   16,800 جزئي  ب�صكل  �ملت�رشرة  �ل�صكنية   �لوحد�ت 

�أبر�ج �صكنية كبرية تتو�صط مدينة غزة تعر�صت للهدم �لكلي، فيما بلغ عدد �ملر�فق  خم�صة 

وتعر�صت عامة.  ومن�صاأة  حكومياً  مقر�ً   74 للتدمري  تعر�صت  �لتي  �حلكومية   و�ملقار 
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66 مدر�صة الأ�رش�ر، وتعر�صت 3 م�صاجد للهدم �لكلي، وقر�بة 40 م�صجد�ً الأ�رش�ر طفيفة.

�رشقي  �الأنفاق  �أحد  د�خل  ��صت�صهدو�  مقاومني  ت�صعة  جثامني  �لطبية  �لطو�قم  �نت�صلت   •
229

خانيون�ص جنوبي قطاع غزة قبل 10 �أيام.

و�صط  �صحفي  موؤمتر  يف  �ملقاومة،  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة  با�صم  �ملتحدث  �أحمد،  �أبو  قال   •

غزة: “لن نقبل بالتغّول على �صعبنا بعد �ليوم، ولن منرر �لعدو�ن على �أهلنا ومقد�صاتنا يف �أي 

“نقول  مكان دون رّد وكلمة وح�صور للمقاومة، باإذن �هلل”. ووّجه ر�صالة لالحتالل قائالً: 

لك بكل و�صوح �إن عدمت عدنا، �أيادينا على �لزناد وملعركتنا ف�صول مل تكتب بعد، و�إن منطق 
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�لعربدة و�لعنجهية لن يو�جه �إال بال�صمود و�لرد و�لتحدي بعون �هلل”.
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“�ملقاومة  غزة:  مدينة  يف  �صحفي  موؤمتر  خالل  حمزة،  �أبو  �لقد�ص  �رش�يا  با�صم  �لناطق  قال   •

من  ي�صري�ً  جزء�ً  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  على  �لرّد  يف  ��صتخدمت  �لفل�صطينية 

فل�صطني  كامل  حترير  م�رشوع  يف  و�ثقة  بخطى  �مل�صرية  و�صنو��صل  و�لقدر�ت،  �ل�صالح 

231
�ملحتلة”.

خالل غزة  قطاع  يف  �لع�صكرية  �لعملية  نتيجة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �القت�صادية  �خل�صائر  بلغت   • 

11 يوماً، نحو 7 مليار�ت �صيكل )نحو 2.14 مليار دوالر(، وفقاً لتقدير�ت �أولية غري ر�صمية. 

يديعوت  ل�صحيفة  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  بوز�رة  م�صوؤول  م�صدر  به  �أفاد  ما  وفق  ذلك  جاء 

232
�أحرونوت، عقب �الإعالن عن وقف �إطالق �لنار.

�دعى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �أن “�إ�رش�ئيل” حققت بعدو�نها على غزة   •

مّت  و�أنه  بها”،  حتلم  مل  �رشبات  تلقت  “حما�ص  �إن  نتنياهو  وقال  ماألوفة”.  غري  “�إجناز�ت 
تدمري �الأنفاق �لهجومية، بطول 100 كم، “وهذ� �إجناز هائل مل يحقق مثله �أي جي�ص يف �لعامل 

حتى �ليوم”. و�أ�صار �إىل �أن نتائج �لعدو�ن “�أن�صاأت �رشوطاً �أف�صل” لعملية تبادل �أ�رشى بني 

233
“�إ�رش�ئيل” وحما�ص.

بح�صب تقييم �أجهزة �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية فقد حافظت حما�ص، بعد �إعالن �تفاق وقف   •

و�أن وترية  “�إ�رش�ئيل”،  �ل�صو�ريخ على  �أعد�د كبرية من  �لنار، على قدرتها الإطالق  �إطالق 

�الإطالق  على  �الأعلى  كانت  �لت�صعيد  خالل  �صجلت  �لتي  �لقذ�ئف  وكثافة  �ل�صو�ريخ  �إطالق 

 3,400 �لقطاع، عَب نحو  وقذيفة هاون من  4,360 �صاروخاً  �ملقاومة  �أطلقت عنا�رش  حيث 

234
منها �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948.

حتى  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  مع  �لنار  �إطالق  لوقف  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  عن  �الإعالن  مّت  �إن  ما   •

بد�أت �ل�صاحة �ل�صيا�صية و�الإعالمية �الإ�رش�ئيلية ت�صهد حالة من تبادل �التهامات بني خمتلف 

�نتقد  فقد  للفل�صطينيني.  و�نت�صار�ً  نكر�ء،  هزية  ح�صل  ما  و�عتبار  �الإ�رش�ئيلية،  �الأطر�ف 

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �أفيجدور ليبمان ما و�صفه بـ“�التفاق �ملحرج” �لذي �أف�صى 

لوقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة. وقال ليبمان، يف مقابلة مع �لقناة 12 للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي 

منت�رشة”،  �صتخرج  من  هي  وحما�ص  متاماً،  �رشورية  غري  برمتها  �لعملية  “هذه  �لعبية: 

م�صدد�ً على �أن حما�ص جنحت يف �إيجاد “جبهة د�خلية لها د�خل �إ�رش�ئيل، وجنحت بال�صيطرة 

على �ل�صارع �لفل�صطيني”. فيما �أعلن رئي�ص حزب تكفاه حد�صاه )�أمل جديد( جدعون �صاعر 

�أن “وقف �لقتال يف غزة ب�صكل �أحادي �جلانب ُيعّد مبثابة �رشبة قوية للردع �الإ�رش�ئيلي”. 
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�ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  مد�والت  من  بع�صاً  هاآرت�ص  �صحيفة  ونقلت 

�أجهزة  “و�صف بع�ص �لوزر�ء  �أقر �تفاق وقف �إطالق �لنار، حيث  و�الأمنية )كابينت(، �لذي 

�جلو  “�صالح  �أن  �ملجل�ص  �أع�صاء  بع�ص  ور�أى  “�صعيفة”،  باأنها  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت 

�الإعالم  و�صائل  يف  �ملحللون  ووجه  �لدفاعية”.  حما�ص  �أنفاق  تدمري  يف  ف�صل  �الإ�رش�ئيلي 

وقف  طريقة  �نتقدو�  كما  �لعدو�ن،  خالل  و�أد�ئه  و�صيا�صته  لنتنياهو،  �نتقاد�ت  �الإ�رش�ئيلية 

ور�أى  بايدن.  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  ل�صغوط  ��صت�صلم  باأنه  نتنياهو  و�تهمو�  �لنار،  �إطالق 

235
ق�صم منهم �أن “�إ�رش�ئيل” تلقت “�رشبة قا�صية” من �لناحية �الإعالمية خالل �لعدو�ن.

 Dahlia Scheindlin �صندلني  د�ليا  �ل�صيا�صية  �ال�صرت�تيجية  يف  �الإ�رش�ئيلية  �خلبرية  قالت   •

معطلة  و�صيا�صتها  عليها،  ي�صيطر  �لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع  الأن  تنهار  “�إ�رش�ئيل”  �إن 

تايز  �لنيويورك  �صحيفة  يف  لها  مقال  يف  �صندلني،  وقالت  لها.  ُيرثى   وديوقر�طيتها 

�أوقفت  حما�ص  وحركة  “�إ�رش�ئيل”  بني  د�رت  �لتي  �حلرب  �إن   The New York Times

�أن يبد�أ ويبعد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي من �حلياة  �لتغيري �ل�صيا�صي �لذي كان من �ملمكن 

�ل�صيا�صية. و�أ�صافت �أنه قد حان �لوقت، لقبول �أن �الأمر ال يقت�رش على �صيطرة “�إ�رش�ئيل” 

236
على �لفل�صطينيني، بل �أن فل�صطني ت�صيطر �أي�صاً على “�إ�رش�ئيل”.

�صهدت �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، بعد �صالة �جلمعة، �حتفاالت بانتهاء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي   •

�مل�صجد  �ملقاومة. وباملقابل، �حتج عدد من �مل�صلني يف  بـ“�نت�صار”  على قطاع غزة و�حتفاء 

�لقبلي د�خل �الأق�صى على خطبة �جلمعة، �لتي �ألقاها مفتي �لقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ 

حممد ح�صني؛ الأنها مل ت�صمل حتية للمقاومة يف غزة، ومل ترّكز بال�صكل �ملطلوب على �إجناز�ت 

�ملقاومة يف �أثناء ت�صديها للعدو�ن، و�صملت �إ�صادة برئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص. 

تويرت  على  ونا�صطون  فل�صطينية  �إعالمية  �صبكات  ح�صابات  بثّتها  فيديو  لقطات  و�أظهرت 

هتافات �مل�صلني د�خل �مل�صجد وقيامهم باإنز�ل �ل�صيخ حممد ح�صني من على منب �مل�صجد، 

237
وهم يرّددون هتافات تطالب باإخر�جه من �مل�صجد.

تظاهر �الآالف يف مدن وعو��صم عربية و�إ�صالمية ت�صامناً مع �لفل�صطينيني و�أهل غزة حتديد�ً،   •

بعد �صاعات قليلة من دخول �تفاق وقف �إطالق �لنار بني �ملقاومة و�الحتالل حيّز �لتنفيذ. ففي 

ح�صوٍر جماهريي �صخم، �صارك ع�رش�ت �آالف �الأردنيني، يف �لفعالية �لتي دعت �إليها �حلركة 

�الإ�صالمية يف منطقة �الأغو�ر، قرب �حلدود �الأردنية �لفل�صطينية، �حتفاالً بانت�صار �ملقاومة يف 

قطاع غزة. وعمّت �الحتفاالت خميمات �ل�صتات يف لبنان. و�صهدت �لعا�صمة �لليبية، طر�بل�ص، 

�لفل�صطينية.  للق�صية  ودعمهم  ت�صامنهم  عن  للتعبري  مظاهر�ت  يف  �ملو�طنني  مئات  خروج 
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�لتيار �ل�صدري �لعر�قي مقتدى �ل�صدر ر�صالة للفل�صطينيني، قال فيها:  بدوره، وجه زعيم 

�لذي  �لعدو  على  �ملوؤزر  �لن�رش  هذ�  على  و�المتنان  �ل�صكر  خال�ص  مني  لكم  غزتنا،  “قد�صنا 
��صتكان �أمام �إيانكم و�صجاعتكم”. وجدد رئي�ص حتالف قوى �لدولة �لوطنية، عمار �حلكيم، 

�إندوني�صية  ومدن  جاكرتا  و�صهدت  �الحتالل.  �صد  ومقاومتها  �لفل�صطينية  للق�صية  دعمه 

�لفل�صطيني، و�حتفاء بوقف  �ل�صعب  �أخرى مظاهر�ت مب�صاركة �صعبية و��صعة ت�صامناً مع 

بانت�صار  “�حتفاالً  �صعبية  م�صري�ت  نو�ك�صوط  �ملوريتانية  �لعا�صمة  و�صهدت  �لنار.  �إطالق 

238
�ملقاومة �لفل�صطينية”.

�أعلنت �لكويت بدء �نطالق حملة �إغاثة �صعبية عاجلة ل�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، ت�صتمر �صهر�ً   •

100 مليون دوالر، و�صط دعو�ت للم�صاركة فيها. و�أطلقت �حلملة بح�صور  وت�صعى جلمع 

�لوكيلة �مل�صاعدة للتنمية �الجتماعية يف وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية �لكويتية هناء �لهاجري، 

وم�صاعد وزير �خلارجية �لكويتي ل�صوؤون �لتنمية و�لتعاون �لدويل نا�رش �ل�صبيح، و�ل�صفري 

�لفل�صطيني يف �لكويت ر�مي طهبوب.239

 Islamic Revolutionary Guard �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  يف  �جلوف�صائية  �لقوة  ك�صفت   •

كيلومرت،  �ألفي  �إىل  ي�صل  مد�ها  �إن  قالت  �ل�صنع،  حملية  مقاتلة  م�صرية  طائرة  عن   Corps

�أن  “�إ�رش�ئيل”. وذكرت �لوكالة  “غزة” تكرياً لكفاح �لفل�صطينيني �صّد  و�أطلقت عليها ��صم 

وزنها  �إلكرتونية  ومعد�ت  قنبلة   13 حمل  يكنها  �مل�صرية  �لطائرة  �إن  قال  �لثوري  �حلر�ص 

240
500 كغ.

ال�صبت، 2021/5/22

يوماً   11 طلِقت من غزة خالل 
ُ
�أ �لتي  �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف  �أن عدد  �الإ�رش�ئيلي  �أعلن �جلي�ص   •

من �لعدو�ن على قطاع غزة و�صل �إىل 4,360، وذكر �أن نحو 3,400 منها و�صلت “�إ�رش�ئيل”، 

ز�عماً �أن معظمها �صقطت يف مناطق مفتوحة، �أو �عرت�صتها بطاريات �لقبة �حلديدية، بن�صبة 

بقاء �إىل  ُت�صري  �الإ�رش�ئيلية  �لتقدير�ت  �أن  وذكرت  زعمه.  حّد  على   ،%90 �إىل  ت�صل   جناح 

241
10 �آالف �صاروخ، لدى كّل ف�صائل �ملقاومة، مبا يف ذلك �ملئات من �ل�صو�ريخ بعيدة �ملدى.

�أن �صلطات �الحتالل نفذت حمالت �عتقال و��صعة يف  �أكد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى   •

�ملدن و�لقرى �لفل�صطينية د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، منذ بد�ية �لعدو�ن على قطاع 

242
غزة يف 2021/5/10، حيث ر�صد 1,100 حالة �عتقال.
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�أعلنت �لرئا�صة �مل�رشية �أن م�رش قدمت �أ�صخم قافلة م�صاعد�ت لل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع   •

غزة، وهي عبارة عن 130 �صاحنة حمملة بـ 2,500 طن من �ملو�د �لغذ�ئية، و�الأدوية، و�ألبان 

243
�الأطفال، باالإ�صافة �إىل مالب�ص، ومفرو�صات، و�أجهزة كهربائية.

�أعلن وكيل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة لل�صوؤون �الإن�صانية ومن�صق �الإغاثة يف حاالت �لطو�رئ   •

لال�صتجابة  �أمريكي  دوالر  مليون   22.5 تخ�صي�ص  عن   Mark Lowcock لوكوك  مارك 

لالحتياجات �الإن�صانية �ملتز�يدة يف قطاع غزة. و�أو�صح لوكوك �أن “�ملبلغ ي�صمل خم�ص�صات 

18 مليون  4.5 ماليني دوالر من �ل�صندوق �ملركزي ملو�جهة �لطو�رئ، وما ي�صل �إىل  بقيمة 

244
دوالر من �ل�صندوق �الإن�صاين لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”.

دعا جمل�ص �الأمن �لدويل �إىل �حرت�م “تام” لوقف �إطالق �لنار بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني، يف   •

�أول بيان يحظى مبو�فقة �أع�صائه منذ بدء �لعدو�ن يف 2021/5/10، وفق ما �أفادت به م�صادر 

ديبلوما�صية. و�أ�صاف �لن�ص �لذي �قرتحته �ل�صني و�لرنويج وتون�ص: “يدعو جمل�ص �الأمن 

�أن �لدول �الأع�صاء يف �ملجل�ص  �إىل  �إطالق �لنار”، مكتفياً باالإ�صارة  �إىل �الحرت�م �لكامل لوقف 

“تاأ�صف للخ�صائر �ملدنية ب�صبب �أعمال �لعنف”. و�أعرب جمل�ص �الأمن �أي�صاً عن “�لقلق حيال 
�لتوتر�ت و�لعنف يف �لقد�ص �ل�رشقية، خا�صة يف �ملو�قع �ملقد�صة، وح�ّص على �حرت�م �لو�صع 

245
�لر�هن �لتاريخي يف �الأماكن �ملقد�صة”.

�ل�صيخ  �الأمريكية نيد بر�ي�ص، يف رّده على �صوؤ�ل ب�صاأن حي  �ملتحدث بل�صان �خلارجية  قال   •

جر�ح، خالل مقابلة �أجرتها معه �صبكة �أم �أ�ص �أن بي �صي MSNBC �الأمريكية �إن “�حلفاظ 

“�إ�رش�ئيل”  على  �أن  على  بر�ي�ص  و�صدد  �الأهمية”.  بالغ  �أمر  �لقد�ص  يف  �لقائم  �لو�صع  على 

246
معاملة �صكان حي �ل�صيخ جر�ح باحرت�م، و�أن و��صنطن �صتو��صل �ل�صغط بهذ� �الجتاه.

لهما  دعت  �أن  بعد  �ل�صبت،  �نطالقهما  �ملقرر  من  كان  تظاهرتني  �الأملانية  �ل�رشطة  حظرت   •

�أيدت �ملحكمة �الإد�رية �لعليا يف برلني قر�ر حظر �ل�رشطة تنظيم  جمموعات فل�صطينية. وقد 

247
�لتظاهرتني.

االأحد، 2021/5/23

�أن ممثلي �لف�صائل بغزة و�صعو� خالل لقائهم  لـ“�الأيام”،  ذكرت م�صادر مطلعة وموثوقة   •

بالوفد �الأمني �مل�رشي يف مدينة غزة، ثالثة خطوط حمر�ء �أمام “�إ�رش�ئيل”، تتمثل يف �العتد�ء 

�لوفد �مل�رشي  �ل�صيخ جر�ح، و�لعودة لالغتياالت. وطالب هوؤالء  �لقد�ص، وحي  على مدينة 
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باإبالغ  غزة،  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  توقف  منذ  لغزة،  �لثانية  �لق�صرية  زيارته  خالل 

و�صي�صعل  للتهدئة  �لدولية  �جلهود  كل  �صين�صف  جتاوزها  وباأن  �خلطوط،  بهذه  �الحتالل 

248
�ملنطقة من جديد.

على  وطني  تو�فق  وجود  عن  معروف  �صالمة  بغزة  �حلكومي  �الإعالمي  �ملكتب  رئي�ص  �أفاد   •

و�لقطاع  �حلكومة،  من  يتكون  �ملجل�ص  �أن  و�أكد  غزة.  �إعمار  الإعادة  وطني  جمل�ص  ت�صكيل 

�إعادة  عملية  على  �الإ�رش�ف  يتوىل  بحيث  �لوطنية،  �ل�صخ�صيات  وبع�ص  و�خلا�ص،  �الأهلي 

249
�الإعمار بالتن�صيق مع كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة د�خل وخارج قطاع غزة.

قالت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي �لكيلة �إن �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �لهمجي على �أبناء �ل�صعب   •

��صت�صهاد عن  �أ�صفر  �الأخرية،  �الأ�صابيع  خالل  غزة  وقطاع  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف   �لفل�صطيني 

�لكيلة،  و�أو�صحت  جريح.   8,500 لنحو  �إ�صافة  �صيدة،  و40  طفالً   70 بينهم  مو�طناً،   277

طو�قم  و�صيار�ت  �لعالج  مر�كز  بحّق  �نتهاكاً   89 ر�صدت  �لوز�رة  �أن  �صحفي،  موؤمتر  يف 

250
�الإ�صعاف.

“�لقد�ص  قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل، خالل كلمة م�صجلة يف مهرجان   •

و�الأق�صى  �لقد�ص  �تخذ  حني  و�نت�رش  طريقه،  عرف  “�صعبنا  �إن  �الأردن:  يف  �لن�رش”  عنو�ن 

و�لعودة،  للتحرير،  �لنهائية  �ملرحلة  بد�ية  على  �أقد�منا  و�صعنا  �أننا  و�أكد  لل�رش�ع”،  عنو�ناً 

�صاعة  عن  نعلن  حني  قريباً  يوماً  ت�صتغربو�  “ال  م�صعل:  وقال  و�الأق�صى.  �لقد�ص  و�إنقاذ 

251
�ل�صفر، وعن �للحظة �لتي نح�صم فيها �ل�رش�ع مع �لعدو �ملحتل”.

جر�ء  �ملا�صي  �الأ�صبوع  باإ�صابتها  متاأثرة  م�صتوطنة،  م�رشع  عبية  �إعالم  م�صادر  �أعلنت   •

�إطالق �صو�ريخ من قطاع غزة على و�صط �الأر��صي �ملحتلة، وبذلك يرتفع عدد قتلى �الحتالل 

252
�الإ�رش�ئيلي، خالل �لعدو�ن �الأخري على غزة، �إىل 13، باالإ�صافة �إىل مئات �الإ�صابات.

مقابل  �الإ�رش�ئيلية:  �لعبية  �لعامة  لالإذ�عة  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  قال   •

باإطالق  يهددو�  �أال  وعليهم  حما�ص،  لقادة  �غتياالت  هناك  �صتكون  للجنوب  ��صتهد�ف  �أي 

�آخر.  مكان  و�أي  �صديروت،  على  �الإطالق  من  مننعهم  و�صوف  �أبيب،  تل  جتاه  �ل�صو�ريخ 

و�صدد كات�ص على �أن �ل�صماح باإعادة �إعمار قطاع غزة لن يحدث �إال بعد �إعادة حركة حما�ص 

253
�الأ�رشى و�ملفقودين �الإ�رش�ئيليني �ملحتجزين لديها.

�ل�صيا�صية باإدخال  �لقيادة  �أفيف كوخايف  �أو�صى رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

�إىل  غزة  يف  �الإعمار  �إعادة  جلهود  �ملخ�ص�صة  �مل�صاعد�ت  �أمو�ل  حتويل  طريقة  على  تغيري 
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حتويل  يتّم  باأال  �لتو�صية  متت  فاإنه  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وبح�صب  �لفل�صطينيني. 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل  �إىل حما�ص مبا�رشة، و�إمنا  �أو غري ذلك،  �الأمو�ل، �لقطرية 

254
�آلية خا�صة �صتحولها مبا�رشة �إىل �أهايل غزة.

قالت حنني زعبي، ع�صو �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي �لفل�صطيني بالكني�صت، خالل مد�خلة   •

“عرب  �إىل   1948 فل�صطينيي  حتويل  يف  ف�صلت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة  على 

“�صيا�صة �الحتو�ء، و�إعادة ت�صكيل �لهوية �لتي �عتمدتها �لب�مج �ل�صيا�صية  �إ�رش�ئيل”، و�إن 

و�لتعليمية �الإ�رش�ئيلية، مل تنجح يف حتقيق هذه �ل�صيا�صة �لعن�رشية”، مبزة �أن فل�صطينيي 

1948 يثلون جزء�ً من �مل�رشوع �لفل�صطيني �ل�صامل، و�أن ما حدث يف �ملدن �ملختلطة يو�صح 

255
وحدة �مل�صري �لفل�صطيني �مل�صرتك بني �لد�خل و�خلارج.

�أن  تايز،  �لنيويورك  �صحيفة  يف  له  مقال  يف   ،Thomas Friedman فريدمان  توما�ص  بنّي   •

وقال  �لعاملي.  �لعام  �لر�أي  �أمام  وفاقمته  “�إ�رش�ئيل”،  �صعف  ك�صفت  غزة  قطاع  يف  �حلرب 

فريدمان �إن ��صتخد�م “�إ�رش�ئيل” �لقوة �جلوية �ملتقدمة، مهما كان تبيره ودقته، كان �صبباً 

يف �إطالق جمموعة �صور و�أ�رشطة فيديو يف عامل من�صات �لتو��صل �الجتماعي �أ�صعلت حما�ص 

نقاد “�إ�رش�ئيل” حول �لعامل، ون�ّصطته، وك�صفت عن ت�صاعد �لي�صار �لتقدمي، وحتى �ل�صباب 

�ليهود �لذين نفرو� من �صيا�صات بنيامني نتنياهو �ملتطرفة و��صتعد�ده للتخلي عن �الأعر�ف 

�لديوقر�طية من �أجل مو��صلة �حتالل �ل�صفة �لغربية. وقال فريدمان �إنه يف حالة خ�رشت 

ف�صيوؤدي  �لليب�ليون  �ليهود  فيهم  مبن  �الأمريكيني  �لليب�ليني  من  �ملقبل  �جليل  “�إ�رش�ئيل” 
256

ذلك �إىل �رشر �صيا�صي لن ي�صتطيع كل �لدعم �الإجنيلي مو�جهته.

�أبو ظبي، خالل �ت�صال هاتفي مع �لرئي�ص �مل�رشي  �آل نهيان، ويل عهد  �أكد حممد بن ز�يد   •

عبد �لفتاح �ل�صي�صي، �أن دولة �الإمار�ت على ��صتعد�د للعمل مع جميع �الأطر�ف للحفاظ على 

257
وقف �إطالق �لنار، و��صتك�صاف م�صار�ت جديدة خلف�ص �لت�صعيد وحتقيق �ل�صالم.

قال �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل: �إن “تطبيع عدد   •

من �لدول �لعربية عالقاتها مع �إ�رش�ئيل �أعطى �نطباعاً باأن �لق�صية �لفل�صطينية �نتهت”. لكنه 

�صدد على �أن مفاو�صات عملية �ل�صالم مل حتّل �لنز�ع، ومل توقف تو�صيع �مل�صتعمر�ت على 

�لدويل.  �ملجتمع  يدعمه  �لذي  �حلّل  �لعملية  �لناحية  من  تقو�ص  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

و�أ�صاف بوريل �أن �الحتاد ال يكنه �أن ي�صتمر يف متويل �إعادة �إعمار غزة، دون وجود �حتمال 

�أ�صباب  ترك  �أن  �إىل  بوريل  و�أ�صار  و�لفل�صطينيني.  “�إ�رش�ئيل”  بني  �صيا�صي  م�صار  �إطالق 
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ح�صب  �لعنف،  من  جديدة  لدور�ت  �إال  يف�صي  لن  جانباً  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع 

258
تعبريه.

“�حتمال  من   Jean–Yves Le Drian دريان  لو  �إيف  جان  �لفرن�صي  �خلارجية  وزير  حذّر   •

ح�صول ف�صل عن�رشي” يف “�إ�رش�ئيل”، يف حال عدم �لتو�صل �إىل حّل �لدولتني بني “�إ�رش�ئيل” 

و�لفل�صطينيني. وقال لو دريان، خالل مقابلة �صحفية: “يف مدن �إ�رش�ئيلية تو�جه �صكان من 

�آخر غري حّل  �أنه يف حال �عتماد حّل  �لطرفني... هي �ملرة �الأوىل �لتي يح�صل ذلك، ما ُيظهر 

259
�لدولتني �صتتو�فر مكونات ف�صل عن�رشي ي�صتمر لفرتة طويلة”.

ها�صتينغز  لني  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لفل�صطينية  للمناطق  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  من�صقة  و�صلت   •

وطالبت  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  عن  �لناجتة  �الأ�رش�ر  لتفقد  غزة  قطاع  �إىل   Lynn Hastings

بتمويل عاملي ال�صتعادة قدرة �صكان غزة على �لو�صول �إىل �حتياجاتهم �الأ�صا�صية. وقالت �إن 

�صكان غزة حتملو� معاناة ال يكن تخيلها خالل 11 يوماً، و�إنه مّت تدمري م�صتودع للمحا�صيل 

260
�لزر�عية ملو�صم كامل وذلك يهدد باأزمة غذ�ئية يف غزة.

االإثنني، 2021/5/24

��صت�صهد �ل�صاب حممود عمار �أبو جر�د، متاأثر�ً بجروح �أ�صيب بها خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي   •

�أبو جر�د ترتفع ح�صيلة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة  على قطاع غزة. وبا�صت�صهاد 

�إىل 249 �صهيد�ً، بينهم 66 طفالً، و39 �صيدة، و17 م�صناً، و5 من ذوي �الحتياجات �خلا�صة، 

261
و�أكرث من 1,750 �إ�صابة.

��صت�صهد �لفتى زهدي �لطويل، وهو من بلدة كفر عقب، بعد �أن تعر�ص الإطالق نار من قبل   •

عنا�رش �رشطة �الحتالل بعد حماولته تنفيذ عملية طعن، قرب حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص 

262
�ملحتلة، حيث �أ�صفرت عملية �لطعن عن �إ�صابة م�صتوطنني �ثنني �أحدهما بحالة خطرية.

“م�صتعربون )وتلفظ م�صتعرفيم بالعبية  �إ�رش�ئيلية  ��صت�صهد �صاب بر�صا�ص قوة خا�صة   •

Mista‘arvim(” يف حي �أم �ل�رش�يط يف مدينة �لبرية. و�أفادت م�صادر حملية لوكالة وفا، باأن 

263
�لقوة �خلا�صة �أطلقت �لنار على �ل�صاب فهد وتركته ينزف يف �ل�صارع، �إىل �أن ��صت�صهد.

�مل�رشي �خلارجية  وزير  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل   • 

وفاق  حكومة  لت�صكيل  �حلو�ر  ملو��صلة  ��صتعد�د  على  “نحن  عبا�ص:  وقال  �صكري،  �صامح 

وطني تكون ملتزمة بال�رشعية �لدولية”. و�أكد عبا�ص “�رشورة �النتقال بعد تثبيت �لتهدئة، 
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�إىل مرحلة �لبدء �لعاجل مب�صار �صيا�صي حتت �إ�رش�ف �للجنة �لرباعية �لدولية”. ومن جهته، 

264
�أكد �صكري مو��صلة �لقاهرة م�صاعيها للبناء على وقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة.

قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني تكليف فريق �إعادة �الإعمار يف قطاع غزة بتقدمي تقرير �صامل   •

عن �لدمار و�الحتياجات �ملالية �لالزمة لذلك، وح�رش خماطبة �ملانحني حول �أعمال �الإعمار 

باجلهة �حلكومية ذ�ت �لعالقة، وتن�صيق ذلك مع مكتب رئي�ص �لوزر�ء. وقرر جمل�ص �لوزر�ء 

�إىل  و�إر�صالها  و�لنقدية  �الإغاثية  �مل�صاعد�ت  تلقي  مهمة  �لفل�صطيني  �الأحمر  �لهالل  يتوىل  �أن 

265
�لقطاع.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �أ�صامة �ملزيني �أن �ملقاومة مل ت�صتخدم �إال �لي�صري   •
266

من قدر�تها، و�أنها تعمل على ترميمها باأ�رشع مما يتوقعه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

 David Barnea �أعلن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو عن تعيني د�فيد برنياع   •

منع  هي  �ل�صاملة  “مهمتنا  �إن  نتنياهو:  وقال  كوهني.  ليو�صي  خلفاً  �ملو�صاد،  جلهاز  رئي�صاً 

267
�إير�ن من ت�صليح نف�صها باالأ�صلحة �لنووية”.

قال “�حتاد �ل�صناعات يف �إ�رش�ئيل Manufacturers Association of Israel” �إن �ل�رشكات   •

من  يوماً   11 مد�ر  على  دوالر(  مليون   368 )نحو  �صيكل  مليار   1.2 خ�رشت  �الإ�رش�ئيلية 

نحو يثل  �لذي  �الحتاد،  و�أ�صاف  غزة.  يف  حما�ص  وحركة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بني   �لقتال 

1,500 �رشكة و400 �ألف عامل، �أن معظم �خل�صارة ترجع �إىل بقاء �ملوظفني يف منازلهم ب�صبب 

268
�إطالق �ل�صو�ريخ �لذي مل يكد يتوقف من غزة، بح�صب ما نقلته وكالة رويرتز لالأنباء.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إنه �صجل �أكرث من 2,400 حالة �عتقال من قبل قو�ت   •

�الحتالل خالل موجة �لت�صعيد �جلارية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، ومن �ملدن �لعربية 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، الفتاً �لنظر �إىل �رتفاع حاالت �العتقال �الإد�ري 

269
ب�صكل ملحوظ.

باإدخال   ،2021/5/25 �لثالثاء  من  �عتبار�ً  �صت�صمح،  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت   •

�أبو �صامل، باالإ�صافة �إىل �إعادة فتح منطقة  وقود ومو�د غذ�ئية �إىل قطاع غزة عب معب كرم 

�ل�صيد �لبحري قبالة �لقطاع �إىل 6 �أميال. وقررت �لوز�رة �ل�صماح بدخول موظفي �ملنظمات 

270
�لدولية و�ل�صحفيني �الأجانب �إىل غزة عن طريق معب بيت حانون/ �إيريز
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�أعلن وكيل وز�رة �القت�صاد �لوطني يف قطاع غزة ر�صدي و�دي �أن طائر�ت �الحتالل دمرت،   •

خالل �لعدو�ن �الأخري على غزة، 16 م�صنعاً يف �ملدينة �ل�صناعية �رشقي مدينة غزة، ن�صفهم 

271
بالكامل و�لن�صف �الآخر جزئياً.

حذّر �للو�ء يف جي�ص �الحتياط �الإ�رش�ئيلي يت�صحاق بريك Yitzhak Brick، يف لقاء مع �صحيفة   •

“�إ�رش�ئيل”  �إن  �أنو�عها، وقال  �لطريق، ومن تو�يل �الإخفاقات على  معاريف، من كارثة على 

�ليوم موجودة على ظهر “تايتنك Titanic”، ويف نقطة ح�صي�ص غري م�صبوقة منذ �إن�صائها 

�صنة 1948، وهي عالقة باأزمة. وحذر بريك، �لذي �صغل من�صب “مندوب �صكاوى �جلنود”، 

من �أن ما ح�صل هو مقدمة ملعركة متعددة �جلبهات، و“�إ�رش�ئيل” لي�صت م�صتعدة لها. وقال 

272
بريك �إن “�إ�رش�ئيل” خ�رشت �أو مل تنت�رش يف �حلرب �الأخرية.

عدّد نائب رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، ع�صو جلنة �خلارجية و�الأمن   •

�إن حركة حما�ص  �لتي قال  Yair Golan، �الإجناز�ت  �لنائب يائري جوالن  �لتابعة للكني�صت، 

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �إعالن  من  �صاخر�ً  غزة،  قطاع  على  �الأخري  �لعدو�ن  يف  حققتها 

بنيامني نتنياهو �لن�رش يف �أعقاب �لعدو�ن. ويف حتليل ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص، كتب جوالن 

�أن حما�ص حققت �أهد�فها �لرئي�صة عند بد�ية �حلرب، و�لتي �صملت �إطالق �آالف �ل�صو�ريخ، 

وتعطيل ن�صق �حلياة، وتقوي�ص م�صتوى �ل�صعور باالأمن �ل�صخ�صي لدى �الإ�رش�ئيليني. و�أكد 

273
جوالن �أن ميز�ن �الإجناز�ت ييل مل�صلحة حما�ص.

من  �صتجعل  غزة  قطاع  على  �الأخرية  �حلرب  �أن  على  �إ�رش�ئيليون  وباحثون  حمللون  �أجمع   •

�ل�صعب على “�إ�رش�ئيل” �أن تو��صل قطار �لتطبيع و�لتوقيع على �تفاقيات جديدة مع دول يف 

�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي. ويقّدر هوؤالء �أنه على �لرغم من �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، 
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فلن يكون هناك �ن�صحاب من “�تفاق �إبر�هيم”.

�حلزب  يف  وموظفني  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  حملة  من  ع�صو   500 من  �أكرث  وقّع   •

�الإ�رش�ئيلية” بعد  لـ“حما�صبة �حلكومة  بايدن  22 والية، على ر�صالة تدعو  �لديوقر�طي يف 

عدو�نها �الأخري على قطاع غزة. وقالت �صحيفة و��صنطن بو�صت �الأمريكية �إن �لر�صالة تدعو 

�لقتلى  عدد  على  �إ�رش�ئيل  وحما�صبة  �لفل�صطينيني  حقوق  “حماية  يف  �ملزيد  بذل  �إىل  �لرئي�ص 

�مل�صلحون  بها  ت�صبب  �لتي  بتلك  مقارنة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  به  ت�صببت  �لذي  �ملتكافئ  غري 

275
�لفل�صطينيون”.



233

�أيار/ مايو 2021

�لر�مية  �ملحاوالت  لردع  و�صع  ت�رشيعاً  تلغي  �أمريكية  والية  خام�ص  جورجيا  �أ�صبحت   •

ملقاطعة “�إ�رش�ئيل”، بعد كل من واليات كن�صا�ص، و�أريزونا، وتك�صا�ص، و�أركن�صا�ص؛ بح�صب 

باأن  �ملوقع  و�أفاد  �لبيطاين.  �الإخباري   Middle East Eye �آي  �إي�صت  ميدل  موقع  �أفاد  ما 

حمكمة فدر�لية يف �لوالية ق�صت باأن قانوناً و�صع لتقوي�ص �أن�صطة حركة �ملقاطعة و�صحب 

�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( ُيعّد خمالفاً للتعديل �الأول من د�صتور �لواليات 
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�ملتحدة.

قال �الحتاد �الأوروبي، يف بيان وقّعه قادة �الحتاد يف بروك�صل: “نرحب بوقف �إطالق �لنار   •

�لذي يجب �أن ينهي �أعمال �لعنف”. و�أ�صاف �لبيان �أن “�الحتاد �الأوروبي �صيو��صل �لعمل 

�لتز�مه  جمدد�ً  �الأوروبي  �الحتاد  ويوؤكد  �صيا�صية.  عملية  ال�صتئناف  �لدوليني  �ل�رشكاء  مع 
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�لثابت بحّل �لدولتني”.

الثالثاء، 2021/5/25

“�إ�رش�ئيل”.  �لتز�م بالده بدعم  �لتاأكيد على  �أنطوين بلينكن  جدّد وزير �خلارجية �الأمريكي   •

�إنه جرى  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  بلينكن، يف موؤمتر �صحفي مع رئي�ص  وقال 

لـ“�إ�رش�ئيل”، مبا يف ذلك تعزيز  �الأمنية  خالل حمادثاته مع نتنياهو �ال�صتماع لالحتياجات 

�لقبة �حلديدية. وقال بلينكن �إن �لواليات �ملتحدة �صتو��صل ح�صد �لدعم �لدويل الإعادة �إعمار 

غزة، ولكنها �صتعمل على منع حركة حما�ص من �ال�صتفادة من �أمو�ل �إعادة �الإعمار. و�أعلن 

يف  ترغب  بالده  �أن  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �ل�صلطة  رئي�ص  لقائه  بعد  بلينكن، 

“�إعادة بناء” عالقتها مع �لفل�صطينيني، و�صت�صعى الإعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، 
�ل�صلطة  مع  �لعالقة  بناء  باإعادة  �ملتحدة  �لواليات  �لتز�م  على  للتاأكيد  هنا  “�أنا  بلينكن:  وقال 

�لقناعة  على  و�أي�صاً  �ملتبادل،  �الحرت�م  على  مبنية  عالقة  �لفل�صطيني.  و�ل�صعب  �لفل�صطينية 

�إجر�ء�ت مت�صاوية من  �مل�صرتكة باأن �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني ي�صتحقون على حّد �صو�ء 
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ناحية �الأمن، و�حلرية، و�لفر�صة، و�لكر�مة”.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف ختام لقائه مع وزير �خلارجية �الأمريكي   •

حلّق  دعمكما  ب�صبب  ولك  بايدن  للرئي�ص  �صكر�ً  �أقول  �أن  “�أريد  �لقد�ص:  يف  بلينكن،  �أنطوين 

�إ�رش�ئيل يف �لدفاع عن نف�صها”. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أنه يف �صنة 2014، خالل �لعدو�ن على غزة، 

�ل�صو�ريخ �العرت��صية  �هتم مبخزون  باأن  للرئي�ص حينها(،  )كنائب  بايدن  �لرئي�ص  “دعمنا 
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للقبة �حلديدية. وهذ� يحدث �الآن مرة �أخرى، فال�صو�ريخ �العرت��صية حتمي حياة �ملو�طنني. 

279
ورّدنا �صيكون �صديد�ً جد�ً �إذ� خرقت حما�ص وقف �إطالق �لنار”.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف غزة �رتفاع عدد �صحايا �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري على   •
280

�لقطاع �إىل 253 �صهيد�ً و1,948 �إ�صابة.

�أكد وزير خارجية �الأردن �أين �ل�صفدي وجود �ت�صاالت بني �ململكة وحركة حما�ص خالل   •

فرتة �لت�صعيد مع “�إ�رش�ئيل”. وقال �ل�صفدي �إن “�ت�صاالتنا مع �أ�صقائنا يف فل�صطني م�صتمرة، 

وكان هناك �ت�صال بني حما�ص و�ململكة عب �الأ�صابيع �ملا�صية”. و�أ�صاف: “�لتو��صل م�صتمر 
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مع �جلميع وهدفنا �الأ�صا�ص خدمة و�إ�صناد �أ�صقائنا �لفل�صطينيني”.

61 من عنا�رشها بينهم قياد�ت، خالل  �أظهرت �صور ن�رشتها كتائب �لق�صام عن ��صت�صهاد   •
282

معركة �صيف �لقد�ص، من بينهم 8 من �أبرز قادة �لق�صام.

ن�رشت كتائب �لق�صام �صور�ً ومعلومات حول �الأ�صلحة �جلديدة �لتي �أدخلتها للخدمة الأول   •

 ،SH85 �أو   85 �أت�ص  �أ�ص  �الأ�صلحة �جلديدة، �صاروخ  �لقد�ص. ومن  مرة خالل معركة �صيف 

ن�صبة �إىل �ل�صهيد حممد �أبو �صمالة، وي�صل مد�ه 85 كم، ولديه قدرة تدمريية عالية. و�أدخلت 

ة حملية �ل�صنع  �لق�صام طائرة �صهاب �النتحارية، �ملُ�صنعة حملياً، وطائر�ت ��صتطالع م�صريَّ

283
“�لزو�ري”.

و�صلت ثاين قو�فل �صندوق “حتيا م�رش” �إىل ميناء رفح �لبي ��صتعد�د�ً الإدخالها �إىل قطاع   •

تبعات  خالل  من  �لثانية  �لقافلة  جتهيز  مّت  �أنه  �إىل  �ل�صندوق  عن  �صادر  بيان  و�أ�صار  غزة. 

500 طن �صري�ميك و�أدو�ت �صحية، كاإ�صهام يف  باأكرث من  20 حاوية حمملة  عينية ت�صمنت 

عملية �إعادة �إعمار �لقطاع. و�أ�صاف �ل�صندوق �أن �لقافلة �لثانية تاأتي بعد �أقل من 48 �صاعة 

من و�صول قافلة �صندوق “حتيا م�رش” �الأوىل، و�لتي ت�صمنت 130 حاوية، حمملة باأكرث من 
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3 �آالف طن من �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية و�الإغاثية.

ر�أى �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أن �لتطور�ت �الأخرية يف �الأر��صي   •

�لفل�صطينية �ملحتلة �أ�ص�صت ملعادلة تقوم على �أن �مل�صا�ص بالقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات 

تقابله مو�جهة م�صلحة، و�صيوؤدي �إىل حرب �إقليمية. و�أ�صاف ن�رش �هلل، يف كلمة مبنا�صبة عيد 

�لتحرير يف لبنان، �أن على �الإ�رش�ئيليني �أن يفهمو� �أن �مل�صّ بامل�صجد �الأق�صى يف مدينة �لقد�ص 

�ملحتلة و�ملقد�صات، خمتلف عن �أي �عتد�ء �آخر يقومون به، فالرّد على ذلك لن يقف عند حدود 
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�ملقاومة يف قطاع غزة.
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�أيدت �حلكومة �الإيرلندية �قرت�حاً برملانياً يدين �ل�صّم �لفعلي لالأر��صي �لفل�صطينية من قبل   •

 Simon Coveney ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية، و�أيد وزير �خلارجية �الإيرلندي �صايون كوفيني�

�القرت�ح، وندد مبا و�صفه مبعاملة “�إ�رش�ئيل” “غري �لعادلة بو�صوح” لل�صعب �لفل�صطيني. 

��صتيطاين  تو�صع  من  �إ�رش�ئيل  به  تقوم  ما  ووترية  “حجم  �لبملان:  �أمام  كوفيني  و�أ�صاف 

نكون  �أن  �إىل  عندها  نحتاج  نقطة  �إىل  �أو�صلنا  ذلك  ور�ء  من  و�لنية  �ال�صرت�تيجية  وطبيعته 

“هذ� لي�ص  �إنه �صّم فعلي”، وم�صى قائالً:  �صادقني ب�صاأن ما يحدث بالفعل على �الأر�ص... 

�صيئاً �أقوله �أنا، �أو يف ر�أيي هذ� �ملجل�ص، با�صتخفاف. نحن �أول دولة يف �الحتاد �الأوروبي تفعل 
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ذلك”. 

�أفيجدور ليبمان، وحزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل(  “�إ�رش�ئيل بيتنا” برئا�صة  �أعلن حزب   •

�تفاق  لتوقيع  متهيد�ً  �لليل  �صاعات  خالل  تفاهمات  �إىل  تو�صال  �أنهما  البيد،  يائري  برئا�صة 
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�ئتاليف، مبا يف ذلك �تفاقيات حول ق�صايا “�لدين و�لدولة”.

االأربعاء، 2021/5/26

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إنه كان لدى �ملقاومة �لفل�صطينية   •

خالل معركة �صيف �لقد�ص قر�ر بالو�صول �إىل كل جغر�فيا فل�صطني �ملحتلة، ولكنها �أوقفت 

قر�ر�تها يف �أعقاب �لو�صاطة �مل�رشية. وك�صف هنية �أن �ملقاومة رف�صت �أن تكون �لقد�ص على 

طاولة �ملفاو�صات مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لوقف �إطالق �لنار، و�أنها �أبلغت جميع �الأطر�ف 

مبن فيهم �الأمريكيون و�الإ�رش�ئيليون �أن �لقد�ص خّط �أحمر. وك�صف هنية �أن �ملقاومة �أف�صلت 

غزة،  و�رشق  �صمال  يف  برية  عملية  �صينفذ  باأنه  �الحتالل  جي�ص  خديعة  �ملعركة  �أيام  خالل 

و�أف�صلت خطة رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف للق�صاء على �لقيادة 
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�ل�صيا�صية و�لع�صكرية للمقاومة وتدمري �الأنفاق.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن قر�ر زو�ل دولة �الحتالل مرهون   •

بامل�صا�ص باالإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، و�نتهاكاتها يف �مل�صجد �الأق�صى و�العتد�ء على 

�ملقد�صيني. و�أ�صار �ل�صنو�ر �إىل �أن كل �لبنية �لتحتية �لع�صكرية للمقاومة ما ز�لت قائمة، ومل 

تت�رشر �إال ب�صكل طفيف، موؤكد�ً وجود ما يزيد على 500 كم من �الأنفاق، و�أن �ل�رشر ال يزيد 

على 5%. و�أو�صح �ل�صنو�ر �أن �حل�صيلة �الإجمالية من �ل�صهد�ء هي 57 من �لق�صام، و22 من 

�صاروخ   300 باإطالق  �جلولة  باإنهاء  للمقاومة  خمطط  عن  �ل�صنو�ر  وك�صف  �لقد�ص.  �رش�يا 
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دفعة و�حدة، لكنها �أوقفتها بعد تدخل �لو�صاطات، وخ�صو�صاً جهود دولة قطر.
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��صتعد�دنا  م�رش  يف  �أ�صقاءنا  “�أبلغنا  �ل�صيخ:  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

للعودة للحو�ر مبا�رشة برعايتها على م�صتوى حركة حما�ص، �أو على م�صتوى ف�صائل �لعمل 

�لوطني �لفل�صطيني”. ودعا �ل�صيخ “حركة حما�ص حلو�ر �رشيع وهادئ، لالتفاق على �آليات 

�حلو�ر  خمرجات  باإخر�ج  ن�رّشع  باأن  �ال�صتعد�د  ولدينا  �ملقبلة،  �لتحديات  مو�جهة  وكيفية 
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حليز �لتنفيذ مبا�رشة على �أر�ص �لو�قع”.

�أعلن وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن تقدمي و��صنطن دعماً عاجالً لل�صعب �لفل�صطيني   •

تعتزم  “و��صنطن  �إن  له على تويرت،  بلينكن، يف تغريدة  360 مليون دوالر. وقال  باأكرث من 

�أن  بلينكن  و�أكد  �لفل�صطيني”.  لل�صعب  �لعاجل  �لدعم  من  دوالر  مليون   360 من  �أكرث  تقدمي 

�الإن�صانية  للجهود  �مل�صاعد�ت  من  �ملزيد  الإتاحة  �لدويل  �ملجتمع  حتفيز  على  “�صتعمل  بالده 
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و�الإمنائية” للفل�صطينيني.

�أعلن وزير �خلارجية �لقطري حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين �أن بالده �صتقدم منحة بقيمة   •

�لفل�صطينيني  دعم  �صتو��صل  بالده  �أن  موؤكد�ً  غزة،  �إعمار  الإعادة  دعماً  دوالر  مليون   500

�لعربية  �ل�صالم  مبادرة  وفق  �مل�صتقلة،  دولتهم  باإقامة  و�لد�ئم  �لعادل  �حللّ  �إىل  و�صوالً 
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ومرجعيات �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة.

�حلكومة )رئي�ص  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  �أن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ذكرت   • 

�أبلغو�  �أ�صكنازي(  جابي  �خلارجية  ووزير  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير  نتنياهو،  بنيامني 

وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن، خالل لقاء�تهم معه، �أن “�إ�رش�ئيل” �صتو�فق على 

�إعادة �إعمار غزة فقط يف حال ت�صكيل نظام دويل “ينع تعاظم قوة حما�ص جمدد�ً”. و�أ�صاف 

نظام  �إقامة  بينها  ب�رشوط،  م�رشوطاً  �صيكون  �الإعمار  الإعادة  �ملو�د  �إدخال  �أن  �أ�صكنازي 

�أي دوالر، و�أي كي�ص  �إليها  “للتاأكد من �جلهة �لتي يذهب  مر�قبة بالتعاون مع �الأمم �ملتحدة 
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�إ�صمنت”.

قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي، خالل ��صتقباله وزير �خلارجية �لبيطاين   •

ونقلت  حما�ص.  حركة  الإ�صعاف  �لدويل  �ملجتمع  مع  �صتعمل  “�إ�رش�ئيل”  �إن  ر�ب،  دومينيك 

و�إقليمية  وفل�صطينية  �إ�رش�ئيلية  م�صلحة  “هذه  �إن  �لقول  عنه  بو�صت  �جلريوز�ليم  �صحيفة 

له  يتعر�ص  �لذي  �لتهديد  من  وتقلل  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ال�صتقر�ر  �صتعزز  حيث  ودولية، 

294
�صكان �إ�رش�ئيل”.
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قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إن لدى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “بنك �أهد�ف” يف لبنان   •

�أكب بكثري من ذلك �لذي هاجمه يف قطاع غزة. جاء ذلك يف ت�رشيحات �أدىل بها جانت�ص خالل 

�لذين �صقطو� يف �الجتياح  660 جندياً(  �إحياء ذكرى قتلى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي )نحو  مر��صم 

�الإ�رش�ئيلي للبنان يف �صيف 1982. وتابع قائالً: “نطمح �إىل �لهدوء يف غزة، و�إعادة �إعمارها 

مب�صاعدة دولية ومب�صاركة �ل�صلطة �لفل�صطينية، ب�رشط عودة �الأبناء )�الأ�رشى و�ملفقودون 

295
�الإ�رش�ئيليون يف غزة( �إىل ديارهم”.

ك�صف �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف و��صنطن ولدى �الأمم �ملتحدة جلعاد �أرد�ن Gilad Erdan عن �أن   •

بلينكن،  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  من  كالً  �أبلغ  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص 

“�إ�رش�ئيل”  �أن  �لقد�ص،  �لتقاهما مبقره يف  �للذين  ووزير �خلارجة �لبيطاين دومينيك ر�ب، 

�لفل�صطينية ما  �ل�صلطة  �أي�صاً عب  �إىل قطاع غزة؛  �لقطرية  �مل�صاعد�ت  �أن يتّم حتويل  ترف�ص 

د�مت تعمل �صّدها. وقال �أرد�ن ملوقع يديعوت �أحرونوت �إن “حما�ص هي �لعدو �ملطلق �لذي 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  وطاملا  ذلك.  �الأمريكيون  ويدرك  معه،  حو�ر  �إجر�ء  باالإمكان  لي�ص 

م�صتمرة بخطو�ت �صلبية �صّدنا، مثل دفع )رو�تب( للمخربني، �أو �لتوجه �صّدنا �إىل �ملحكمة 
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)�جلنائية �لدولية( يف الهاي، لن يجري حو�ر�ً �صيا�صياً مع �لفل�صطينيني”.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن �أعد�د �مل�صتوطنني من �صكان ما يعرف بـغالف غزة، ومبا ي�صمل   •

بكثري  �أعلى  �لقد�ص،  �صيف  معركة  خالل  �لنف�صية  �مل�صاعدة  طلبو�  و�لذين  ع�صقالن،  مدينة 

ممن طلبوها خالل عدو�ن �صيف 2014، وبن�صبة و�صلت �إىل 54%. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإنه 

مّت تقدمي �لعالج �لنف�صي لـ 3,409 ممن تعر�صو� للقلق و�خلوف و�ل�صيق �لنف�صي يف مر�كز 

�ل�صمود و�لدعم �خلم�صة يف غالف غزة، فيما عولج يف ع�صقالن 666 م�صتوطناً. وباملقارنة مع 

297
عدو�ن 2014، فاإنه مّت تقدمي �لعالج لـ 2,200 م�صتوطن.

وكالة  عمليات  مدير  غزة  وقطاع  عمّان  يف  �الأونرو�  وكالة  يف  �لعامة  �لرئا�صة  �حتاد  طالب   •

لل�صعب  �لر�صمي  باالعتذ�ر   Matthias Schmale �صمايل  ماتيا�ص  غزة  قطاع  يف  �الأونرو� 

بـ“�ل�صادمة  و�صفها  �لتي  ت�رشيحاته  خلفية  على  �ال�صتقالة،  تقديه  ثّم  �أوالً،  �لفل�صطيني 

�ل�صحفي:  بيانه  يف  �الحتاد،  وقال  غزة”.  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحّق  �حليادية  وغري 

“نذكر �ل�صيد �صمايل باأنه مدير عمليات وكالة غوث وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف غزة، 
�لعدو�ن عليهم بقتل  وظيفته �الأ�صا�صية هي حماية وت�صغيل و�إغاثة �لالجئني، ولي�ص تبير 

298
�أطفالهم وهدم منازلهم”.
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تظاهر �ملئات من �صكان والية تيني�صي بالواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �صو�رع و�صط مدينة   •

�لفل�صطينيني.  �ملدنيني  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  على  و�الحتجاج  فل�صطني  لدعم  نا�صفيل 

�أجل  من  و�أرو�حنا  بدمائنا  “�صن�صحى  بالعربية  �ملتظاهرين  من  �الأقل  على   800 وهتف 

مع  للت�صامن  �أ�صبوع  خالل  نا�صفيل  يف  نوعها  من  �لثانية  �ملظاهرة  هذه  وكانت  فل�صطني”. 
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فل�صطني.

اخلمي�س، 2021/5/27

�نتهاكات حلقوق  �ملتحدة، فتح حتقيق دويل حول  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  قرر جمل�ص حقوق   •

ني�صان/ منذ  و“�إ�رش�ئيل”   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �رتكبت   �الإن�صان 

على  بناء  �لطارئة  �جلل�صة  وعقدت  للتوتر�ت.  �جلذرية”  “�الأ�صباب  يف  و�أي�صاً   ،2021 �أبريل 

و�أفاد  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  من�صقاً  بو�صفها  باك�صتان  طلب 

و�متناع �أ�صو�ت،   9 مقابل  �صوتاً   24 بـ  قر 
ُ
�أ �لتحقيق  جلنة  ت�صكيل  باأن  �جلزيرة   مر��صل 

14 عن �لت�صويت. ورف�ص �لقر�ر كلٌّ من �لنم�صا، وبلغاريا، و�لكامريون، وت�صيكيا، و�أملانيا، 
300

وماالوي، وجزر �ملار�صال، وبريطانيا، و�أوروغو�ي.

�ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  قر�ر  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  رف�صت   •

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �رتكبت  �الإن�صان  حلقوق  �نتهاكات  حول  دويل  حتقيق   فتح 

مع  تتعاون  لن  �أبيب  تل  �أن  �إىل  م�صرية  �أبريل2021،  ني�صان/  منذ  و“�إ�رش�ئيل”   1967 �صنة 

�الإرهابية”.  �رتكبتها منظمة حما�ص  “للتغطية على جر�ئم  باأنه حماولة  �لتحقيق، وو�صفته 

بيان  يف  وقال،  معيباً”.  “قر�ر�ً  عّده  مبا  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  وندد 

ملكتبه، �إن “�لقر�ر �ملعيب �ليوم هو مثال جديد على �لهاج�ص �ل�صارخ �ملناه�ص الإ�رش�ئيل يف 
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جمل�ص حقوق �الإن�صان”.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني، متاأثر�ً بجر�حه �لتي �أ�صيب بها خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري   •
302

على غزة، لريتفع بذلك عدد �صهد�ء �لعدو�ن �إىل 255 �صهيد�ً.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن حما�ص �أكدت، خالل �الت�صاالت   •

�لتي متت مع �مل�صوؤولني و�لقادة يف �لعامل، قبل ويف �أثناء وبعد معركة �صيف �لقد�ص، رف�صها 

303
�لقاطع للتفاو�ص حول �لقد�ص بالقطعة، و�أكد “�لقد�ص غري قابلة للتفاو�ص”.

�الأنا�صول،  وكالة  مع  حو�ر  خالل  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  قال   •

“حّل  تت�صمن  ومل  “ه�ّصة”،  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  موؤخر�ً  �إبر�مها  مّت  �لتي  “�لتهدئة”  �إن 
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جذور �مل�صكلة”. وقال �ل�صنو�ر �إن “ما مّت �التفاق عليه هو وقف �إطالق نار متبادل ومتز�من 

و�صّدد  �لقادمة”.  �الأيام  خالل  �الحتالل  ب�صلوك  مرتبط  كله  “�الأمر  م�صيفاً:  �لطرفني”،  من 

لاللتز�م  �الحتالل  على  و�لعامل  �لدولية  �ملنظومة  ب�صغط  “مرتبط  �الأمر  �أن  على  �ل�صنو�ر 
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بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وبالقر�ر�ت �لدولية و�لقانون �لدويل”.

نفذت كتائب �لق�صام عر�صاً ع�صكرياً كبري�ً جنوب قطاع غزة، مب�صاركة �ملئات من عنا�رشها،   •

وك�صفت �لكتائب عن جمموعة من �الأ�صلحة �لتي ��صتخدمت يف معركة �صيف �لقد�ص، من بينها 

وطائر�ت  و�الأفر�د،  للدروع  �مل�صادة   Cornet كورنت  و�صو�ريخ  �ملدى،  طويلة  �ل�صو�ريخ 
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�صهاب �مل�صرية.

خالل  مهماً  ع�صكرياً  �إجناز�ً  حققت  حما�ص  حركة  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •

ما  �صيئاً  يتغري  بد�أ  �لقوى  ميز�ن  �أن  عبه  ك�صفت  غزة،  قطاع  يف  �لقتال  من  �الأخرية  �جلولة 

حت�صن  �إن  هارئيل،  عامو�ص  �لع�صكري  للخبري  حتليل  يف  �ل�صحيفة،  وقالت  �لطرفني.  بني 

�ملقاومة �لفل�صطينية �مللحوظ يف �إطالق �لنار بعيد �ملدى، و�لعدد �لهائل من �ل�صو�ريخ وقذ�ئف 

�لهاون �لتي �أطلقتها على “�إ�رش�ئيل”، كان الفتاً للنظر. و�أو�صح هارئيل �أن �الأمر مل يكن كذلك 
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بالن�صبة للطائر�ت و�لغو��صات �مل�صرية �لتي مل تثبت جد�رتها يف �حلرب �الأخرية.

12 مليون دوالر  �لفل�صطينية مازن غنيم �رشورة توفري  �ل�صلطة  �ملياه يف  �أكد رئي�ص �صلطة   •

ب�صكل طارئ، ل�صمان ��صتمر�ر ت�صغيل حمطات �ملعاجلة و�لتحلية، و�إ�صالح حمطات �ل�صّخ 

وبع�ص �خلطوط �لرئي�صية يف قطاع غزة ب�صكل عاجل، وذلك وفقاً للتقدير�ت �ملبدئية حلجم 
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�الأ�رش�ر، متوقعاً �رتفاع هذه �لقيمة حال �إجر�ء تقييم تف�صيلي.

للتخطيط  �الأعلى  �ملجل�ص  �أن  مكتوب،  بيان  يف  و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  ذكرت   •

مت�صاد  م�صتعمرة  يف  ��صتيطانية  وحدة   560 بناء  على  �صادق  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �الإد�رة  يف 
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)جنوب �رشق بيت حلم(، بالقرب من قرية كي�صان و�لر�صايدة.

�أعلن جمل�ص �الأمة �لكويتي �ملو�فقة مبدئياً على “تغليظ عقوبات �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل”. جاء   •

ذلك يف بيان جمل�ص �الأمة �لكويتي، تاله رئي�صه مرزوق �لغامن، خالل جل�صة برملانية خا�صة، 

 
309

ملناق�صة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�صبكة مع  مقابلة  يف  ثاين  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لقطري  �خلارجية  وزير  قال   • 

�لفل�صطينية �ملقاومة  بني  �لنار  �إطالق  وقف  �تفاق  �إن  �الأمريكية،  �صي  بي  �أن  �أ�ص   �أم 
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تبديد  كيفية  عن  �صوؤ�له  ولدى  �مل�صكلة.  جذور  معاجلة  وينبغي  وه�ّص،  موؤقت  و“�إ�رش�ئيل” 

�أن قطر  �إىل حركة حما�ص، وال �صيّما  �مل�صاعد�ت  �لغربية و�الإ�رش�ئيلية من و�صول  �ملخاوف 

تقدمي  على  �عتادت  بالده  �أن  �لوزير  �أكد  غزة،  قطاع  مل�صاعدة  دوالر  مليون   500 عن  �أعلنت 

�مل�صاعد�ت وفق �إجر�ء�ت و��صحة و�صارمة عب �الأمم �ملتحدة ومبو�فقة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

باعتباره �ملمر �لوحيد لتلك �مل�صاعد�ت، م�صري�ً �إىل �أن �لـ 100 دوالر �لتي كانت تقدمها قطر لكل 

310
عائلة حمتاجة ال يكن �أن ت�صهم يف �صناعة �أ�صلحة �أو �صو�ريخ.

�ت�صال  Toshimitsu Motegi، خالل  �لياباين تو�صيميت�صو موتيجي  �أعلن وزير �خلارجية   •

هاتفي مع نظريه �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، عن تقدمي بالده م�صاعد�ت �إن�صانية عاجلة بقيمة 

10 ماليني دوالر �أمريكي ملو�جهة �الحتياجات �لعاجلة و�لطارئة �ملرتتبة من �لعدو�ن �الأخري 

311
على غزة، وملو�جهة جائحة كورونا.

�أطلقت من�صقة �ل�صوؤون �الإن�صانية للمناطق �لفل�صطينية يف �الأمم �ملتحدة لني ها�صتينغز خطة   •

و�لعنف  �لت�صعيد  حالة  من  �ملت�رشرين  �الأ�صخا�ص  “لدعم  دوالر  مليون   95 بقيمة  طارئة 

�أن  �إىل  ها�صتينغز  و�أ�صارت  �ل�رشقية”.  �لقد�ص  فيها  مبا  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  يف  �الأخرية 

11 يوماً من �ل�صدة  �إليها يوم �جلمعة �ملا�صي بعد  “وقف �الأعمال �لعد�ئية �لذي مّت �لتو�صل 
312

و�لعنف و�لت�صعيد ما يز�ل ه�صاً”.

مل  �ملفو�صية  �إن  با�صيليت  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صة  قالت   •

ت�صّم  كانت  غزة  قطاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتهدفتها  �لتي  �ملباين  من  �لعديد  �أن  على  دليالً  تَر 

جمموعات م�صلحة �أو ُت�صتخدم الأغر��ص ع�صكرية، م�صرية �إىل �أنه �إذ� تبنّي �أنها ع�صو�ئية وغري 

جر�ئم  �لهجمات  هذه  ت�صكل  فقد  �ملدنية،  و�الأعيان  �ملدنيني  على  تاأثريها  حيث  من  متنا�صبة 

 313
حرب.

مل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أن  �صمايل  ماتيا�ص  غزة  قطاع  يف  �الأونرو�  عمليات  مدير  �أكد   •

يلتزم باأي من �لقو�نني �لدولية خالل �حلرب على غزة. وقال �صمايل، يف تغريدة له على تويرت، 

�أن  يوؤكد  ون�صاء،  �أطفال  من  فيهم  مبن  غزة  يف  �ملدنيني  من   200 من  �أكرث  �الحتالل  قتل  �إن 

جي�ص �الحتالل مل يلتزم باأي من قو�نني �حلرب، مطالباً بفتح حتقيق م�صتقل وحما�صبة من 

314
فعلو� ذلك. و�أبدى �صمايل �أ�صفه و�عتذ�ره عن ت�رشيحاته �الأخرية.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن، خالل ت�رشيحات خا�صة �أدىل بها عب �لهاتف   •

هذ�  �أبيب  تل  �إىل  زيارته  خالل  �الإ�رش�ئيليني  �لقادة  حذر  �إنه  �الأمريكي،  �أك�صيو�ص  ملوقع 
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�الأ�صبوع، من عو�قب �إجالء �لعائالت �لفل�صطينية من بيوتهم ب�رشقي �لقد�ص و�ال�صطر�بات 

“�أهم جانب يف جولته هو �أنه �صمع ب�صكل مبا�رش من  عند �مل�صجد �الأق�صى. و�أكد بلينكن �أن 

�أنهما يريد�ن �حلفاظ على وقف  �إ�رش�ئيل وب�صكل غري مبا�رش من حركة حما�ص عب م�رش 

315
�إطالق �لنار”.

 Arab �الأمريكي  �لعربي  �ملعهد  �أجنزه  حديثاً  ��صتطالعاً  �أن  �آي  �إي�صت  ميدل  موقع  ذكر   •

من  كبرية  و�أغلبية  �الأمريكيني  معظم  �أن  �أظهر  و��صنطن،  يف   American Institute

�إن  لـ“�إ�رش�ئيل”  مقيدة،  غري  وع�صكرية،  مالية  م�صاعد�ت  تقدمي  يعار�صون  �لديوقر�طيني 

316
��صتمرت يف تو�صيع �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية �ملحتلة.

�أقر �لبملان �لدمناركي م�رشوع قر�ر يو�صي برفع �حل�صار عن غزة، و�صمان وقف �إطالق   •

�إىل دعم جلنة متابعة مو�صوع  باالإ�صافة  �لدولية،  �لقو�نني  �لطرفني، و�حرت�م  �لنار من كال 

تق�صي �حلقائق، حول مو�صوع جر�ئم �حلرب من خالل �الأمم �ملتحدة. وقال رئي�ص جتمع 

�ل�صباب �لفل�صطيني يف �لدمنارك عي�صى طه لوكالة قد�ص بر�ص: �إن “جميع �الأحز�ب �لدمناركية 

317
�صوتت ل�صالح �لقر�ر، فيما �متنع ثالثة �أحز�ب فقط عن �لت�صويت”.

اجلمعة، 2021/5/28

�صعي  �إطار  يف  �ئتاليف  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  عن  و�لعمل  م�صتقبل(  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزبا  �أعلن   •

رئي�ص ي�ص عتيد يائري البيد، �إىل ت�صكيل حكومة. ويف �ل�صياق ذ�ته، و�فق رئي�ص يينا نفتايل 

�لعامة   12 �لقناة  �أوردت  ما  بح�صب  البيد،  مع  م�صرتكة  حكومة  �إىل  �الن�صمام  على  بينيت 

318
�الإ�رش�ئيلية.

قالت �لهيئة �لعربية للطو�رئ، �لتي تعمل حتت �إطار جلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية يف   •

وبالتن�صيق  �ل�صلطات،  لروؤ�صاء  �لقطرية  و�للجنة   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

�عتد�ء على  �عتقال و300 حالة   1,700 �أكرث من  �إنها ر�صدت  �ملدين،  �ملجتمع  مع موؤ�ص�صات 

فل�صطينيي 1948، �أو على ممتلكات بحيازة فل�صطينيي 1948، خالل �لعدو�ن على قطاع غزة. 

و�أ�صارت �لهيئة �إىل �أنه منذ بدء ما ت�صمى حملة “تطبيق �لقانون” يتّم باملعدل �عتقال 100 من 

 319
فل�صطينيي 1948 يف كل يوم.

�حلرب  �نتهاء  منذ  �لثالثة  هي  زيارة  يف  غزة،  قطاع  �إىل  �مل�رشية  �ملخابر�ت  من  وفد  و�صل   •

�إن  �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع. وعن مغزى هذه �لزيارة، قال مر��صل �جلزيرة و�ئل �لدحدوح 

�لو�صيط �مل�رشي يف �تفاق وقف �إطالق �لنار بني �ملقاومة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، يويل �أهمية 
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كبرية لتثبيت �التفاق �لذي ُيعّد موؤقتاً وه�صاً، وال �صيّما �أن “�إ�رش�ئيل” مل تِف با�صتحقاقاته؛ 

320
مثل فتح �ملعابر وت�صهيل دخول �الحتياجات للقطاع.

�أن هناك خالفاً ي�صود يف جهاز  ذكر �خلبري �لع�صكري عامو�ص هارئيل يف �صحيفة هاآرت�ص،   •

�ل�صنو�ر.  �الإ�رش�ئيلي حيال حركة حما�ص، وخ�صو�صاً رئي�صها يف قطاع غزة، يحيى  �الأمن 

�أن  تعتقد  ز�لت  ما  )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �أن �صعبة  �إىل  و�أ�صار هارئيل 

خيار �ل�صنو�ر �ال�صرت�تيجي هو �لتو�صل �إىل تهدئة. و�أن �حلركة تريد منوذجاً �صيادياً ناجحاً 

�ندالع  من  ويحذر  ت�صاوؤماً،  �أكرث  هو  �ل�صاباك  جهاز  �أن  هارئيل  يذكر  وباملقابل،  �لقطاع.  يف 

321
مو�جهة �أخرى.

�جلي�ص  �أن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ك�صفت   •

�الإ�رش�ئيلي ف�صل يف خمططه خالل �الأيام �الأوىل من �لعدو�ن على غزة، و�لتي كان يهدف من 

خاللها لقتل قادة حركة حما�ص. و�أ�صافت �لقناة �لعبية قائلة: “يف �ليوم �لر�بع للحرب على 

�مل�صلحني من  �أن بد�خلها مئات  �الأنفاق بافرت��ص  �إىل تدمري  �أطلق �جلي�ص عملية تهدف  غزة 

حما�ص”. وتابعت �لقناة �أن جي�ص �الحتالل �أطلق على �لعملية �جلديدة “ليلة �حتيال �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي”؛ حيث كان من �ملفرت�ص �أن يتّم تنفيذ �لعملية مب�صاعدة مترين خمادع، �إر�صال 

�أدلة كما لو �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي كان على و�صك �لقيام بغزو بري لقطاع غزة، �الأمر �لذي من 

�صاأنه �أن يت�صبب يف نزول مقاتلي حما�ص �إىل �الأنفاق. وذكرت �لقناة �أن حما�ص �أدركت �خلدعة، 

وحت�صباً لتنفيذ �جلي�ص خمططه �متنع قادة �حلركة و�ملقاومني عن �لعمل حتت �الأر�ص، ح�صب 

322
نتائج حتقيقات للجي�ص ن�رشتها �لقناة �لعبية.

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  الإد�نة  يدعو  فل�صطني،  ل�صالح  قر�ر�ً  �الإقليمي  بروك�صل  برملان  �عتمد   •

 ،1967 حدود  على  فل�صطني  بدولة  و�العرت�ف   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  لالأر�ص 

يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لدعم  وتقدمي  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  ورفع 

“�إ�رش�ئيل”، ووقف كافة �لبعثات  مو�جهة جائحة كورونا، وفر�ص عقوبات �قت�صادية على 

�القت�صادية �لبلجيكية لـ“�إ�رش�ئيل”. و�صوت ل�صالح �لقر�ر 44 نائباً، و�صّده 25، و�متنع عن 

323
�لت�صويت 15 نائباً.

قطع  �إىل  �لهولندية  �حلكومة  تدعو  عري�صة  هولند�  جامعات  يف  وباحث  �أكاديي   600 وقّع   •

�لوقت  ويف  للفل�صطينيني.  عادل  �صالم  حتقيق  �أجل  من  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  جميع 

قر�بة عليها  �ملوقعني  عدد  بلغ  �لهولندية،  �جلامعات  يف  لطلبة  مماثلة  عري�صة  �أطلقت   نف�صه، 

324
1,200 طالب.
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ال�صبت، 2021/5/29

قال قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري �الإير�ين �إ�صماعيل قا�آين Esmail Ghaani �إن معظم   •

�صنعها  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  �الأخرية  حربها  يف  فل�صطينية  ف�صائل  �أطلقتها  �لتي  �ل�صو�ريخ 

�الإمكانيات  هذه  معظم  ��صتخدمو�  “�لفل�صطينيني  �أن  قا�آين  و�أ�صاف  باأنف�صهم.  مقاتلوها 

325
�لو��صعة الإنتاج �الأ�صلحة يف �أر��صيهم”.

�أي  على  نر�هن  ال  “نحن  له:  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

�إىل  يهدف  �حتاليل  �صهيوين  م�رشوع  نتاج  فجميعهم  �الإ�رش�ئيلي؛  �لكيان  د�خل  متغري�ت 

326
تثبيت �أركان �لكيان �ل�صهيوين على ح�صاب �حلّق �لفل�صطيني”.

�إن  �لقد�ص،  �صيف  مهرجان  يف  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   •

“�ال�صتجد�ء ال يجلب �إال �لذل”، د�عياً “�لقوى �لوطنية �لتي قبلت باإمكانية �لتعاي�ص مع �ملحتل 
قادتنا �صرند عليها  ت�صتهدف  �غتيال  “�أي عملية  �إن  �لنخالة قائالً:  �لنظر”. وهدد  �أن يعيدو� 

بق�صف تل �أبيب قوالً و�حد�ً، وال �صالم يف �ملنطقة و�لعامل ما د�م �الحتالل قائماً على �أر�ص 
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فل�صطني”.

طيار  دون  ��صتطالع  طائرة  �أ�صقطت  �حلديدية  �لقبة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وز�رة  �أكدت   •

تقرير  بح�صب  غزة،  قطاع  على  �لعدو�ن  �أثناء  يف   Skylark �صكايالرك  طر�ز  من  “�صديقة” 
ملجلة ميليرتي ووت�ص Military Watch Magazine. و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �حلادث 

قيد �لتحقيق، وما يز�ل عدد �لطائر�ت دون طيار من طر�ز �صكايالرك �لتي مّت �إ�صقاطها غري 

328
موؤكد.

�أفاد بيان لوز�رة �لدفاع �الأمريكية باأن �لوزير لويد �أو�صنت �أكد دعم �الإد�رة �الأمريكية الإر�صاء   •

وقال  غزة.  يف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لنار  �إطالق  وقف  على  بناء  د�ئم  �أمن 

�ملتحدة  �لواليات  دعم  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  بنظريه  �ت�صال  يف  جدّد،  �أو�صنت  �إن  �لبيان 

�إىل �أن �لطرفني �تفقا على مو��صلة �لتن�صيق �لوثيق ب�صاأن  �ل�صارم الأمن “�إ�رش�ئيل”، م�صري�ً 

329
�أولويات �لدفاع �مل�صرتكة.

االأحد، 2021/5/30

�ملخابر�ت  رئي�ص  لقائه  خالل  طالب،  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

يف  غزة  قطاع  يف  �ملحتجزين  و�ملدنيني  �جلنود  با�صتعادة  �أبيب،  تل  يف  كامل  عبا�ص  �مل�رشية 



244

اليوميات الفل�سطينية

�أقرب وقت. و�أ�صاف نتنياهو �أنه بحث معه كامل �الآليات ملنع حركة حما�ص من تعزيز قدر�تها 

لدعم �صكان غزة. وتركزت �ملباحثات  �لتي �صتوّجه م�صتقبالً  �لع�صكرية، و��صتخد�م �ملو�رد 

بني نتنياهو وكامل على تثبيت وقف للنار طويل �الأمد، وو�صع �آلية الإعادة �الإعمار يف قطاع 

330
غزة.

جابي  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  ��صتقباله  خالل  �صكري،  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  دعا   •

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  وبناءة  جاّدة  مفاو�صات  �إطالق  �إىل  �لقاهرة،  يف  �أ�صكنازي 

وقال  �ل�صدد.  هذ�  يف  �ملبذولة  �جلهود  تعرقل  �إجر�ء�ت  �أي  عن  �المتناع  مع  عاجل،  ب�صكل 

“�لزيارة تاأتي يف �إطار  �إن  �ل�صفري �أحمد حافظ، �ملتحدث �لر�صمي با�صم �خلارجية �مل�رشية، 

تو��صل م�رش مع �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي لتثبيت وقف �إطالق �لنار بني �إ�رش�ئيل 

331
وقطاع غزة”.

�أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �رتكب  ك�صفت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �لنقاب عن   •

19 جمزرة بحّق عائالت فل�صطينية، خالل عدو�نها �الأخري على �لقطاع. وذكرت �لوز�رة يف 

ر�صدها، �أن �إجمايل �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� يف �ملجازر �لـ 19، بلغ 91 فل�صطينياً، بينهم 
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41 طفالً، و25 �صيدة.

بها  يتمتع  �لتي  �حلقوق  �لبالد،  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  منح  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ص  قرر   •

�أعو�م يف �لعر�ق معاملة �لعر�قي  �ملو�طن �الأ�صلي. وينح �لقانون �لفل�صطيني �ملقيم لع�رشة 

يف �حلقوق و�لو�جبات. وعلى �لرغم من �أن �لقانون ينح �لفل�صطيني حقوق �ملو�طن �لعر�قي 

وت�صويتاً،  تر�صيحاً  �النتخابات  يف  وم�صاركته  �لعر�قية  �جلن�صية  من  ي�صتثنيه  �أنه  �إال  كافة، 

333
للحفاظ على حقه بالعودة �إىل وطنه.

 The Indonesian Coalition Defending نّظم �لتحالف �الإندوني�صي لن�رشة بيت �ملقد�ص  •

و�جلمعيات،  �ملنظمات  وع�رش�ت  م�صجد  �ألف  نحو  فيه  �صارك  برناجماً   Baitul Maqdis

الإنقاذ �إندوني�صيا  “�إعالن  �مل�صاركون  �أ�صدر  وقد  غزة.  وقطاع  �الأق�صى  للم�صجد   ن�رشة 

�مل�صا�ص  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  فيه  حذرو�  فل�صطني”؛  وحترير  �الأق�صى  �مل�صجد 

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  و�إطالق  �ال�صتيطاين،  �لتو�صع  بوقف  وطالبو�  �الأق�صى،  بامل�صجد 

وخ�صو�صاً �الأطفال، ودعا �مل�صاركون �إىل مقاطعة “�إ�رش�ئيل”، معتبين �أن �لتطبيع ُي�صتغل 

334
ل�صالح �الحتالل.
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�لتاأمني  �رشكة  مبقاطعة   Noam Chomsky ت�صوم�صكي  نعوم  �الأمريكي  �الأكاديي  تعهد   •

حركة  ون�رشت  �الإ�رش�ئيلي.  �ال�صتيطان  دعمها  ب�صبب   ،AXA �أك�صا  �لعمالقة  �لفرن�صية 

�ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، يف تغريدة على تويرت �ملن�صور 

�لذي ن�رشه ت�صوم�صكي، وو�صف فيه �ال�صتيطان بـ“�مل�رشوع �الإجر�مي”. جتدر �الإ�صارة �إىل 

�أن نحو 12 �ألفاً قد �ن�صمو� لت�صوم�صكي، وتعهدو� مبقاطعة �ل�رشكة �لفرن�صية، حتى ينتهي 
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تو�طوؤها يف �لف�صل �لعن�رشي.

االإثنني، 2021/5/31

�لتقى رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية عبا�ص كامل رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة   •

يحيى �ل�صنو�ر وقيادة �حلركة يف غزة، و�لتقى يف �جتماع �آخر ممثلني عن حما�ص و�لف�صائل 

�ملر�فق  �للقاء بني كامل و�لوفد  �ملدينة. وو�صفت م�صادر قريبة من حما�ص للجزيرة.نت  يف 

له وقيادة �حلركة باأنه كان “حميمياً”. وتركزت مباحثات كامل مع حما�ص على ثالثة ملفات 

رئي�صية تتعلق بتثبيت وقف �إطالق �لنار، و�إعادة �إعمار ما دمرته �حلرب �الإ�رش�ئيلية، وتبادل 

�الأ�رشى، �إ�صافة �إىل م�صائل �أخرى مرتبطة بحر�ص �لقاهرة على �إعادة �إحياء م�صار �مل�صاحلة 

و�إنهاء �النق�صام. و�أكد كامل لقيادة حما�ص �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتكون �رشيكاً �أ�صا�صياً يف 

ملف �إعادة �الإعمار. وقال �ل�صنو�ر: “�ملقاومة فر�صت نف�صها على �لعدو و�صتكون هناك �صفقة 

لالإفر�ج عن �الأ�رشى”. و�أ�صاف قائالً: “نرف�ص رف�صاً قاطعاً �أي ��صرت�طات مبو�صوع تبادل 

�الأ�رشى، وال عالقة لهذ� �ملو�صوع باأي تخفيف، �أو �أي �إعمار، �أو ك�رش ح�صار لغزة”. وقال 

�أّي ربط بينهما هو مرفو�ص  “ال مانع لدينا �أن ي�صري �مل�صار�ن ب�صكل متو�ٍز، لكن  �ل�صنو�ر: 

 ،1111 �أننا قادرون على �نتز�ع حقوقنا، و�صجلو� على ل�صاين رقم  رف�صاً قاطعاً... و�ثقون 

336
و�صتذكرون هذ� �لرقم جيد�ً”.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  دعوة  “�إن  لها:  بيان  يف  فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  قالت   •

�إال  �لدولية دون ��صرت�ط وقف �ال�صتيطان و�ل�صّم، ما هي  �لرباعية  ملفاو�صات حتت رعاية 

هرطقة �صيا�صية، ودعوة ل�صيا�صة �لعبث بالق�صية �لوطنية، و��صتعادة لتجربة بائ�صة م�صت 

337
عليها عقود، �أحلقت �لكثري من �الأ�رش�ر و�خل�صائر بحقوق �صعبنا وق�صيته �لوطنية”.

�لع�صكري يف كتائب  �لت�صنيع  �أحد خب�ء وحدة  �لفل�صطينية جثمان  �لطبية  �لطو�قم  �نت�صلت   •

�لق�صام، وليد �صمايل. وباإعالن ��صت�صهاد �صمايل، يرتفع عدد �صهد�ء �لعدو�ن على قطاع غزة 
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من  �أكرث  �إ�صابة  �إىل  �أدت  فيما  م�صناً،  و17  �صيدة،  و39  طفالً،   66 بينهم  فل�صطينياً،   256 �إىل 

338
1,948 بجروح خمتلفة، منها 90 �ُصنفت “�صديدة �خلطورة”.

�إىل �الأمريكيني و�مل�رشيني و�لعديد  “لقد حتدثت  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص:   •

غزة  قطاع  تاأهيل  �إعادة  يكون  باأن  �صنطالب  �أننا  و�أو�صحت  �الآخرين،  �لدوليني  �ملمثلني  من 

�صحيفة ن�رشته  مكتبه  من  بيان  يف  وجاء  �جلنود”.  وعودة  �الأمد  طويل  بهدوء   م�صحوباً 

�ل�صلطة  مع  عالقتنا  تقوية  على  �صنعمل  ذلك،  �إىل  “باالإ�صافة  �إ�رش�ئيل”:  �أوف  “تايز 
�لفل�صطينية، و�لتي �آمل يف �أن ترغب يف حتمل �مل�صوؤولية عن بع�ص ما يحدث يف غزة”. و�صدد 

339
جانت�ص على �أن “ما ر�أيناه يف غزة �صيكون عُ�رش ما �صيحدث يف لبنان”.

قالت لولوة �خلاطر، م�صاعدة وزير �خلارجية �لقطري و�ملتحدثة با�صم �لوز�رة، يف مقابلة مع   •

وكالة �صبوتنيك Sputnik �لرو�صية، ب�صاأن �حتمال ��صت�صافة �لدوحة لقاء بني حركة حما�ص 

منها  �إياناً  �لو�صاطة متى طلب منها ذلك،  “دولة قطر منفتحة على  �إن  �الأمريكية،  و�الإد�رة 

340
باأهمية �لو�صاطة لل�ّصلم و�ال�صتقر�ر �لدوليني”.

للتحقيق يف جر�ئم �حلرب  �أوروبيون �صابقون ر�صالة تدعو  وّقع روؤ�صاء حكومات ووزر�ء   •

 The Guardian باالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وفق ما ن�رشته �صحيفة �لغارديان

�لبيطانية. وعبّو� عن رف�صهم �تهام �جلنائية �لدولية مبعاد�ة �ل�صامية لتحقيقها يف جر�ئم 

341
“�إ�رش�ئيل”.

بني  �القت�صادية  �لرو�بط  لتعزيز  يهدف  �الإمار�ت  مع  �رشيبياً  �تفاقاً  “�إ�رش�ئيل”  وقّعت   •

�جلانبني فيما ي�صعيان ملزيد من تطبيع �لعالقات بينهما، وفق ما �أعلن وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي 

�تفاق تاريخي �صيحفز تنمية  “هذ�  له على تويرت:  ي�رش�ئيل كات�ص. وكتب كات�ص يف تغريدة 

�لرو�بط �القت�صادية بني �لبلدين”. وقال كات�ص �إن �التفاق “�صيوفر �ليقني و�ل�رشوط �ملو�تية 

342
لن�صاط جتاري و��صع �لنطاق”.
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