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نصرة للقدس والمسجد األقصى: "القسام" تقصف مستوطنات القدس والفصائل تدك عسقالن  .1
 وجوارها.. وتتوعد بالمزيد

، «كتائب القسام»قصفت : كفاح زبون-رام هللامن ، 11/5/2021، الشرق األوسط، لندنذكرت 
صواريخ شملت كذلك عسقالن القريبة من غزة، ال دد منالتابعة لحركة حماس، مدينة القدس أمس، بع

ومستوطنات الغالف، في أقوى تحد إلسرائيل، وتنفيذًا لتهديد سابق أمس، طلبت فيه من تل أبيب 
طالق سراح المعتقلين حتى الساعة السادسة مساء.إجالء جنودها من األقصى وحي الشيخ جراح،   وا 

إن قيادة المــقاومة في الغرفة »، قائاًل: «حماس»غرد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام التابعة لـو 
المشتركة تمنح االحتالل مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم )االثنين( لسحب جنوده 

رك وحي الشيخ جراح، واإلفراج عن كافة المعتقلين خالل هبة ومغتصبيه من المسجد األقصى المبا
ال فقد أعذر من أنذر القلق في إسرائيل « حماس»وسرعان ما أشعلت تهديدات  «.القدس األخيرة، وا 

التي قررت تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة، وألغت جميع األنشطة 
« حماس»زة التي فتحت فيها المالجئ كذلك. وفعاًل، قصفت االجتماعية في مستوطنات غالف غ

، صواريخ أخرى «الجهاد»، التابعة لـ«سرايا القدس»القدس ومستوطنات قريبة من غزة، وضربت 
 على عسقالن، واستهدفت سيارة إسرائيلية في إحدى مستوطنات غزة بصاروخ مضاد للدبابات.

طنون يحتفلون بيوم توحيد القدس )احتالل القدس(، في وقت كان فيه المستو  إطالق الصواريخوجاء 
في مسيرة أعالم كبيرة كانت سببًا في إشعال المدينة منذ ساعات الصباح، قبل أن يفروا بعد سماعهم 

 دوي صفارات اإلنذار، وتأمرهم الشرطة بوقفها نهائيًا، مع إخالئها حائط البراق من اليهود.
أطفال. واعتبر  9شخصًا بينهم  20أودت بحياة ما ال يقل عن  وفورًا، ردت إسرائيل بغارات على غزة

 .«الخط األحمر»رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالق الصواريخ على القدس تجاوزًا لـ 
ضربة صاروخية للعدو في القدس، ردًا على »، في رسالة مقتضبة، إنها وجهت «القسام»وقالت 

ن زدتم زدنا»، مضيفة: «المقدسةجرائمه وعدوانه على المدينة  ، في تهديد مباشر «إن عدتم عدنا، وا 
 إلسرائيل من أجل وقف إجراءاتها في القدس.

وشهد المسجد األقصى ومحيطة ما يشبه حربًا واسعة، استهدفت فيها الشرطة اإلسرائيلية المصلين 
واألحذية وما تيسر في  والمحتجين بالرصاص والغاز والقنابل الصوتية، مقابل الحجارة والزجاجات

أيدي الفلسطينيين الذي هبوا للدفاع عن المسجد، في مواجهة خطط مستوطنين متطرفين القتحامه 
 في 9إصابة في صفوف الفلسطينيين، و 331في يوم احتفالهم بتوحيد القدس. وخلفت المواجهات 
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باته، وطرد صفوف الشرطة التي استباحت ساحات المسجد منذ الصباح، وحاولت إغالق بوا
المصلين منه، ما فجر مواجهة سرعان ما امتدت إلى أزقة وشوارع القدس التي شهدت كذلك 

 محاوالت دهس واعتقاالت وضرب متبادل.
شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثالثاء سلسلة : 11/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة وأضافت

صابة آخرين من الغارات الجوية على مناطق عدة في قطاع غ زة، مما أسفر عن استشهاد امرأة وا 
جراء استهداف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في 

 غارة أخرى جنوب مدينة غزة.
وردا على استهداف المدنيين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، أنها وجهت فجر اليوم ضربة 

ن في إسرائيل، وقالت "إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية اآلمنة صاروخية كبيرة لمدينة عسقال
 فسنجعل مدينة عسقالن في إسرائيل جحيما".

شهيدا  22وقد أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا القصف اإلسرائيلي المتواصل إلى 
 مصابين. 103أطفال و 9بينهم 

ن المواقع المستهدفة فجر اليوم موقعا للمقاومة في منطقة وقال مراسل الجزيرة هشام زقوت إن من بي
تل الهوى وسط مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة شرطي فلسطيني، مشيرا إلى انضمام المروحيات 

وبالتزامن، قصفت الزوارق الحربية  إلى الطائرات الحربية وطائرات االستطالع في تنفيذ الغارات.
 اضي زراعية شمال غرب قطاع غزة.اإلسرائيلية مجددا فجر اليوم أر 

وبعيد منتصف الليلة الماضية أوردت وسائل إعالم إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي أطلق عملية 
عسكرية على غزة تحت اسم "حارس األسوار"، مشيرة إلى أن العملية انطلقت عبر سلسلة غارات 

 على أهداف متفرقة في قطاع غزة.
على مدينة  7صاروخ باتجاه إسرائيل، بما في ذلك  100أنها أطلقت وكانت فصائل المقاومة أعلنت 

القدس، واستهدفت بقية الصواريخ عسقالن وسديروت ومستوطنات بمنطقة غالف غزة، في حين 
تحدث الجيش اإلسرائيلي عن إطالق عدد أكبر من الصواريخ، مشيرا إلى أن القبة الحديدية 

 اعترضت عشرات منها.
دات اإلسرائيلية توعدت كتائب القسام إسرائيل برد مؤلم يفوق توقعاتها إذا أقدمت وفي مواجهة التهدي

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه إذا لم  على قصف منشآت مدنية أو منازل في غزة.
 يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين بالمسجد األقصى فلينتظر رد المقاومة.

قسام فجر اليوم إن هذه الضربة نفذت بصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة بقدرة تدميرية وقالت كتائب ال
كيلومترا، مشيرة إلى أنها  120وأضافت أن الصواريخ التي تم توجيهها للقدس يصل مداها إلى  عالية.



 
 
 
 

 

 7 ص             5532 العدد:             5/11/2021الثالثاء  التاريخ: 

 

                                    

وأفاد مراسل الجزيرة بأنه ما زالت في جعبة المقاومة أسلحة  تدخل الخدمة بشكل معلن ألول مرة.
 اريخ أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.وصو 

إنها تحذر االحتالل من التمادي في عدوانه،  -في بيان-من جهتها، قالت الغرفة المشتركة للمقاومة 
نه آن األوان له أن يدفع فاتورة الحساب.  وا 

 
 الفلسطينية تعرب عن إدانتها لجرائم االحتالل في غزة والقدس واألراضي كافة السلطة .2

ربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للجريمة اإلسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة أع: رام هللا
أطفال،  9مواطنا بينهم  20االحتالل، مساء االثنين، بحق أبناء شعبنا في غزة وأدت إلى استشهاد 

صابة العشرات. عن  وحملت الرئاسة في بيان صدر عنها، حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة وا 
 التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس.

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بشأن القدس ترفض تصريحات نتنياهو السلطة الفلسطينية رئاسة .3

تعقيبا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة، : رام هللا
ل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين األبدية وفق قا

هذا وتؤكد  الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.
ألوضاع الرئاسة أن خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من االتفاقيات وخرقه للقانون الدولي يدفع با

لى طريق مسدود ال يخدم سوى التطرف وأعداء السالم، وهو )نتنياهو( يتحمل  نحو مستقبل مجهول وا 
 مسؤولية التصعيد على كل ما يحصل من تدهور وتوتر لألوضاع وفي كل مكان. 

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جهود اإلدارة األميركيةلقصى تحٍد جديد أبو ردينة: اعتداءات قوات االحتالل في األ .4

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إن ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي من : رام هللا
اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد األقصى المبارك وباحاته هو تحٍد جديد للمجتمع 

وأكد أبو ردينة، أن الحكومة اإلسرائيلية ضربت  رة األميركية.الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها اإلدا
بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخالت الدولية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية وشعبنا لن 

 يسمحوا بتمرير هذه المخططات اإلسرائيلية. 
 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 غزة األمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاعيطالب مجلس اشتية  .5
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان صدر عنه، الليلة، مجلس األمن الدولي بالتدخل : رام هللا

الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي المتدحرج ضد أهلنا في قطاع غزة، الذي أدى حتى اآلن إلى 
ووجه رئيس الوزراء بتوفير جميع اإلمكانيات  شرين مواطنا بينهم تسعة أطفال.استشهاد أكثر من ع

 الصحية والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع، معربا عن مواساته لعائالت الضحايا.
وطالب مجلس األمن بوضع حد للعدوان اإلسرائيلي المتواصل على المسجد األقصى، والذي أدى 

ن بجروح، مطالبا بوقف عمليات التطهير العرقي التي تستهدف سكان إلى إصابة مئات المصلي
 المدينة المقدسة وخاصة أهالي حي الشيخ جراح.

 11/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطينيين في ظهر" التنسيق األمني"خنجر  ..السلطة الفلسطينية على عهدها": األخبار" .6

نسيق األمني هذا الشهر مجّددًا إلى الواجهة، خصوصًا مع مالحقة العدو منفذ عملية عاد الت :رام هللا
التنسيق »، أن «األخبار»يؤكد مصدر مطلع، في حديث إلى . حاجز زعترة األسير منتصر شلبي

األمني مستمّر والدالئل ملحوظة، كإخالء السلطة مراكز المدن والنقاط والحواجز في مناطق )أ( قبل 
جيش العدو بوقت قصير، إضافة إلى استمرار اقتحامات مستوطنين في بعض المناطق التي اقتحام 

وفي األصل، يرى مراقبون أن إيقاف التنسيق فعليًا يعني صدامًا «. فيها مراكز شرطية فلسطينية
جهازا المخابرات والوقائي »وتوترات بين أجهزة أمن الجانبين، وهو ما لم يحدث. يقول المصدر: 

ما عادوا إلى التنّقل بالمركبات الرسمية والمرور عبر الحواجز اإلسرائيلية، وقد سبق أن منع وغيره
العدو هذه المركبات من المرور بين المحافظات خالل إعالن السلطة وقف التنسيق المباشر، وقد 

 .«تحّرك أمن السلطة بمركبات مدنية آنذاك بعكس اليوم، ما يؤكد أن التنسيق يجري على أشّده
ال يقتصر على االتصاالت المباشرة بين أجهزة أمن لتبليغ « التنسيق األمني العسكري»ما ُيعرف بـ

البعض عن تحّركات اآلخر، أو عن مهّمات أمنية في الحّيز الجغرافي المعّقد في الضفة والمقّسم 
إلى أمن العدو، إلى: أ، ب، ج، بل يمتّد ليصل إلى مهّمات تنّفذها السلطة وترفع بها تقارير دورية 

من مثل: مراقبة الوضع المالي للشخصيات المقّربة من فصائل المقاومة، ضبط أسلحة وخاليا 
رون أنهم وجدوا معلومات كاملة  للمقاومين واإلبالغ عنها بعد اعتقال أصحابها. كما يؤكد أسرى محرَّ

 لدى مخابرات العدو تطابق معلومات وقضايا حّققت السلطة فيها معهم.
 11/5/2021، بيروت، باراألخ
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 هنية: قررنا أن نستمر ما لم توقف "إسرائيل" كل مظاهر العدوان بالقدس واألقصى .7
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن "القدس رسخت ميزان قوة : غزة

رادة شعبنا  وأكد هنية،  تنتصر".جديد سياسًيا وجماهيرًيا وميدانًيا على المستوى الداخلي والخارجي، وا 
في بيان صحفي، فجر الثالثاء، أن "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس 

وختم قائاًل: "نحن قررنا أن نستمر، ما لم يوقف االحتالل كل مظاهر العدوان  لّبت غزة النداء".
 واإلرهاب في القدس والمسجد األقصى المبارك".

 11/5/2021، قدس برس 
 

 مصدر مط لع لـ"األيام": المقاومة اشترطت وقف االعتداءات في القدس لقبول صيغة تهدئة .8
عيسى سعد هللا: قال مسؤول كبير في إحدى فصائل المقاومة الرئيسة، إن المقاومة طالبت  -غزة 

ف بوقف العدوان اإلسرائيلي على مدينة القدس وسكانها والمسجد األقصى فورًا، باإلضافة إلى وق
العدوان على قطاع غزة كشرط للموافقة على صيغة تهدئة قدمها الجانب المصري، مساء أمس، بعد 

 ساعات قليلة من بدء جولة التصعيد العسكرية.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"األيام"، إن الجانب المصري بدأ اتصاالته 

قضي بوقف الغارات والقصف المتبادل، وهذا ما بتقديم مقترح إلعادة الهدوء على حدود القطاع ي
رفضته المقاومة واشترطت إضافة وقف شامل لالعتداءات اإلسرائيلية على القدس والشيخ جراح 

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحديث عن تهدئة مرتبط بسلوك وموافقة االحتالل  والمسجد األقصى.
القدس، مشيرًا إلى أن استهداف االحتالل على مطالب المقاومة وعلى رأسها وقف جرائمه في 
 للمدنيين لن يساعد الوسيط المصري على تحقيق الهدوء.

 11/5/2021، األيام، رام هللا
 

 : تهويد القدس يمر عبر مسارين وهذه دالالت الهتاف باسم قائد كتائب القسامأسامة حمدان .9
ية تأتي في سياق مشروع صهيوني قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان إن الممارسات اإلسرائيل

لتهويد المدينة، وأن االحتالل لم ينجح في تغيير هوية القدس، بينما يحاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 بنيامين نتنياهو استنزاف قدرة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المحاوالت اإلسرائيلية لتهويد القدس تمر عبر مسارين؛ األول رسمي عن طريق 
تيالء على العقارات واألراضي والسعي لفرض واقع تهويدي للمدينة، والثاني يبدو وكأنه غير االس

 رسمي ويتضمن الجمعيات االستيطانية المتطرفة.
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إن المسألة “وفي إطار الهتافات الشبابية باسم محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، قال حمدان 
ن، وال تحرير إال بهذه القوة المسلحة، عالوة على الثقة تتعلق بالمقاومة المسلحة للقدس وفلسطي

الهتاف لمحمد الضيف يعزز الثقة في هذا الموقف ويجدد الوالء “، مؤكًدا أن ”الفلسطينية بالمقاومة
 ”.للقضية الفلسطينية

 10/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ": سنرد على أي قصف لقطاع غزة بالمثل21المقاومة لـ"عربي .10
أكدت المقاومة الفلسطينية عزمها الرد على أي عدوان أو قصف من قبل جيش : رأحمد صق

وعن  االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر بالمثل، مشددة أنه ال جديد بخصوص التهدئة. 
آخر جهود الوسطاء بشأن التوصل لتهدئة ووقف عدوان االحتالل، أوضح قيادي بارز في المقاومة 

"ال جديد بشأن جهود الوسطاء، وموقفنا أن يرفع االحتالل اإلسرائيلي يده عن  الفلسطينية، أنه
"، على أن المقاومة سترد على أي عدوان 21وشدد القيادي في تصريح خاص لـ"عربي القدس". 

 يرتكبه االحتالل"، مضيفا: "في حال قصفت غزة سترد المقاومة بالمثل". 
 10/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 استهداف جيب عسكري إسرائيلي": الجهاد" .11

ذا لم يتوقف هذا من جهتها،  قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن "العدو بدأ العدوان على القدس، وا 
 العدوان فال معنى للجهود السياسية لوقف إطالق النار".

وقد نشرت سرايا القدس تسجيال مصورا يظهر ما قالت إنها لحظة استهدافها أمس االثنين عربة  
وأضافت سرايا القدس أن العربة  ة إسرائيلية في شرق بيت حانون على حدود قطاع غزة.عسكري

 العسكرية التي استهدفتها كانت تقل وفدا عسكريا برئاسة مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة.
 11/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من حماس شمالي غزة 3الجيش اإلسرائيلي يعلن اغتيال  .12

من أفراد حركة حماس، في  3ل: أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، اغتيال األناضو  -غزة 
ونشر الجيش في حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر استهداف طائرة  غارة، شمالي قطاع غزة.

 من نشطاء حماس شمال قطاع غزة 3توثيق للهجوم: مقتل “لهدف على األرض، معلقا عليه بالقول 
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 ”.وية ردا على إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيلبرصاص القوات الج 
 105/2021، القدس العربي، لندن

 
 نشطاء الجبهة الشعبيةجديدة... العدو يواصل مالحقة  "عين بوبين"خوفًا من  .13

الضوء األحمر أمام المخابرات اإلسرائيلية، « عين بوبين»، أشعلت عملية 2019منذ آب/ أغسطس 
، لتبدأ أوسع مالحقة إسرائيلية متدّرجة لها، «ة الشعبية لتحرير فلسطينالجبه»فاتحة كّل العيون على 

ما بين اعتقاالت وقرارات حظر للذراع الطالبية التابعة للجبهة، إضافة إلى اقتحام مؤّسسات 
« الضربات االستباقية»وجمعيات ومراكز. وعلى رغم مرور نحو عامين على العملية، يواصل العدو 

 ، وفي أحياٍن كثيرة بالتعاون مع أمن السلطة الفلسطينية. «عبيةالش»ومالحقة ناشطي 
، وجود عمليات «عين بوبين»أن العدو اكتشف، بعد فّك لغز « الجبهة الشعبية»تكشف مصادر في 

إطالق نار سابقة للخلية المنّفذة نفسها، كما استطاع كشف خاليا أخرى ومجموعة أسلحة، ليبدأ 
 المشهد ليس خلية منّظمة واحدة نّفذت عملية وانتهى األمر الشعور بوجود خطر جّدي، وأن

حتى اآلن، كانت  2010وكَشفها العدو منذ « الشعبية»تقول المصادر إن معظم الخاليا التي تتبع 
توجيه ضربات اعتقالية »تضّم طلبة في الجامعات، وهذا ما يفّسر اإلصرار اإلسرائيلي على 

صدار « واستباقية  «. القطب الطالبي الديموقراطي التقدمي»قرار بحظر لطلبة الجبهة، وا 

، عن إنشاء مخابرات السلطة «األخبار»، في حديث إلى «الشعبية»وسبق أن كشف قيادي في 
لمراقبة ناشطي الجبهة ومالحقتهم وتبادل المعلومات بين « الشاباك»غرفة عمليات مشتركة مع 

 قبلية، وهو ما أثار رّد فعل كبيرًا. الطرفين، ولمنع تشكيل خاليا مقاومة وعمليات مست

 11/5/2021، األخبار، بيروت

 
 ويتوعد بعدوان "قاٍس" قد يستمر "بعض الوقت" "الخط األحمر"يؤكد أن حماس تخطت  ونتنياه .14

هدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم اإلثنين، بتنفيذ هجوم : محمود مجادلة
ع غزة، مشددا على أن الجيش اإلسرائيلي "سيرد بقوة كبيرة" على قطاع غزة، واسع النطاق في قطا

 ومشيرا إلى أن "التصعيد قد يستمر بعض الوقت".
وقال نتنياهو: "نحن في مواجهة تمتد على عدة جبهات: في القدس وغزة ومناطق أخرى في البالد. 

)ذكرى احتالل المدينة وفقا  ‘قدسيوم ال‘المنظمات اإلرهابية في غزة تجاوزت الخط األحمر مساء 
 للتقويم العبري( وهاجمتنا بالصواريخ التي سقطت على مداخل القدس".
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وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية: "لن نتسامح مع المساس بأرضنا وعاصمتنا 
بعض الوقت"، ومواطنينا وجنودنا". وأضاف أن المواجهة الحالية مع قطاع غزة يمكن أن تستغرق "

 وتابع: "من يهاجمنا سيدفع ثمنا فادحا".
وادعى نتنياهو أنه "لم نرغب في التصعيد، لكن من اختار التصعيد سيشعر بقوة أذرعنا. ال يمكنني 
أن أشاطركم تقييمات الوضع التي أجريتها مع جميع قوات األمن، وال في جميع اإلجراءات التي 

 نظرنا إلى الصورة العامة. نديرها بتصميم ومسؤولية وحكمة".نتخذها. إنها مواجهة صعبة إذا ما 
وزعم أنه "نحن ال نقع في األفخاخ التي ينصبها العدو. امتحان القيادة يتطلب اتخاذ القرارات 

ذ ال بد وأن تتضح الحًقا".  الصحيحة حتى عندما ال يفهمها الجميع في لحظة معينة، وا 
انتهكت السيادة اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة متجاوزة  من جانبه، اعتبر غانتس أن "حركة حماس

الخطوط الحمراء"، وأضاف أنه "صادقنا اليوم على عمليات هجومية بعدة طرق ستلحق ضرًرا شديًدا 
 بحركة حماس وغيرها من المنظمات".

وعودة وزعم غانتس أن اإلجراءات التي صادقت عليها المؤسسة األمنية "تضمن أمن دولة إسرائيل، 
السالم المطلق على المدى الطويل". وحّمل غانتس حركة حماس المسؤولية وقال إن حركة حماس 

 "ستدفع ثمن العدوان".
وشدد غانتس على أنه "من المتوقع أن تستمر هذه العمليات الهجومية حتى نحقق األهداف التي 

 حددناها".
صدر في الجيش اإلسرائيلي أن "الجيش يستعد "( نقال عن م11ونقلت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

 -لعدة أيام من المعركة. على اعتبار أن إطالق النار على القدس أمر غير معتاد ويتطلب ردا حادا 
 بما في ذلك غارات جوية كبيرة".

وفي وقت سابق، اليوم، صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية 
عد اجتماع استمر ألكثر من ساعتين، مساء اإلثنين، على توجيه ضربة جوية واسعة )كابينيت(، ب

 في قطاع غزة، لكن دون تحرك بري.
فيما فرض وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، حالة طوارئ "خاصة" في المنطقة الواقعة حتى 

الجبهة الداخلية سلطة  كيلومترا من قطاع غزة. وهذا يعني إعطاء الجيش وقيادة 80مسافة تصل إلى 
خالء السكان من تلك المناطق.  فرض قيود على التجمعات وا 

وهدد الجيش اإلسرائيلي حركة "حماس" الفلسطينية، بأن الرد على إطالق الصواريخ من قطاع غزة 
سيكون "حادا ولن يستمر دقائق بل أيام". وقال المتحدث العسكري اإلسرائيلي: "حماس ستشعر بقوة 

 الرد سيكون حاًدا ولن يستمر دقائق بل أيام". -سرائيلي الجيش اإل
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فيما قرر الجيش اإلسرائيلي تعليق الدوام الدراسي في منطقة "غالف غزة" والواقعة على مسافة تصل 
 ، غدا الثالثاء.عكيلومترا من قطا 40إلى 

 10/5/2021، 48عرب 
 

 تعلن إطالق عملية "حارس األسوار" على غزة  "إسرائيل" .15
ن الجيش اإلسرائيلي الثالثاء إطالق عملية عسكرية على غزة تحت اسم "حارس األسوار"، ويأتي أعل

شهيدا وعشرات الجرحى، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية إطالق  20هذا التطور بعد غارات أوقعت 
 الصواريخ على أهداف إسرائيلية، وهددت برد أقوى.

ن اإلسرائيلي بدأ تنفيذ العملية العسكرية مساء أمس االثنين وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن الطيرا
 عبر سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

ويأتي اإلعالن عن العملية العسكرية بعد تهديد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل 
 لسطينية ستدفع ثمنا باهظا.سترد بقوة على إطالق الصواريخ من قطاع غزة، وأن الفصائل الف

وواصل الجيش اإلسرائيلي حتى الساعات األولى من فجر اليوم شن غارات على مناطق عدة في 
 غزة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية قصف أهداف إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

مية وأعلن جيش االحتالل أمس أنه قصف عددا من األهداف التابعة لحركة المقاومة اإلسال
نشطاء من حركة حماس ومنصات إلطالق الصواريخ ومواقع  8)حماس(، وأنه استهدف حتى اآلن 

 عسكرية أخرى، وقال إنه عزز منصات منظومة القبة الحديدية في المناطق المحاذية لقطاع غزة.
طقة وبالتوازي مع الغارات الجوية، أفاد مراسل الجزيرة بأن زوارق حربية إسرائيلية قصفت شاطئ من

 السودانية شمالي قطاع غزة.
وقال بيان للجيش اإلسرائيلي إن الغارات وافق عليها المجلس الوزاري المصغر، وستشمل منازل قادة 

 عسكريين في القطاع، مشددا على أن "لدينا عنوانا واحدا في غزة هو حماس، وستدفع ثمنا باهظا".
 10/5/2021.نت، الجزيرة

 
 ف يعزز السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقيةمشروع قانون لليمين المتطر  .16

مكافحة إهمال »األربعة عن خطة تهدف إلى ما عدوه « الصهيونية الدينية»تل أبيب: أعلن نواب 
وتشمل الخطة إجراء يوم دراسي في المدينة، ينتهي بالتوقيع «. السيادة اإلسرائيلية في القدس الشرقية

 هذه السيادة، ليتم طرحه على الكنيست )البرلمان( الحقًا.على مشروع قانون جديد يضمن تعزيز 
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وحسب نص الدعوة التي وجهتها الكتلة البرلمانية، برئاسة بتسلئيل سموترتش، فإن أبحاثها ستشمل 
سبب الترهل في فرض السيادة اإلسرائيلية على المناطق الواقعة شرقي الخط األخضر )أي حدود ما 

قدس الشرقية، وغياب الحكم اإلسرائيلي، ومظاهر حكم السلطة (، خصوصًا في ال1967قبل حرب 
الفلسطينية، وغيرها من المنظمات األجنبية في المدينة. وستقيم الكتلة يومًا دراسيًا، بمشاركة باحثين 

المتناعها عن استعادة البيوت والعمارات واألراضي »من اليمين، ممن ينتقدون الحكومات اإلسرائيلية 
تحويل مشروع القدس الموحدة من شعار فارغ إلى سياسة »و« ضعة للسيطرة الفلسطينيةاليهودية الخا

 «.ذات مضمون وفاعلية
هناك قوى فلسطينية معادية »وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للصهيونية الدينية، أوريت ستروك، إن 

الدنا، ومنع أي تجعل من القدس تحديًا لنا، ونحن نعمل على ضمان وجودنا، وتعزيز قوتنا في ب
 «.سياسي من التفريط بالقدس أو أي قطعة من بالدنا

 10/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 "األكبر في تاريخه"الجيش اإلسرائيلي يرجئ المناورات  .17
تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي، اليوم )االثنين(، أنه تقرر تعزيز قوات فرقة غزة بقوات إضافية، 

اوالت إطالق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع، وفقًا لوكالة األنباء وذلك في ضوء تزايد مح
، وذلك بعدما تم «األكبر في تاريخ إسرائيل»األلمانية. كما أعلن إرجاء مناورات كان تم وصفها بأنها 

أن رئيس األركان أفيف كوخافي، « واي نت»وذكر موقع  اإلعالن، أمس )األحد(، عن انطالقها.
 اء المناورات في ظل التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية وقطاع غزة.قرر إرج

 10/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة اإلرهاب .18
مع التقدم اإلضافي في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل تنهي : تل أبيب: نظير مجلي

الفشل في إقناع الحركة اإلسالمية برئاسة منصور عباس، بالبقاء مع عهد بنيامين نتنياهو، وبعد 
نتنياهو في المعارضة، خرج الليكود بحملة هجوم شديدة على المرشحين للتناوب على رئاسة 

، يتهمهما «يمينا»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «ييش عتيد»الحكومة، يائير لبيد، رئيس حزب 
 بية تساند اإلرهاب.بتشكيل حكومة تستند إلى أحزاب عر 

وكان لبيد قد أعلن، في كلمة أمام كتلته البرلمانية، أمس االثنين، أن الخالفات قليلة جدًا بين أطراف 
معسكر التغيير، وأنه في حال فهم كل رئيس حزب أنه لن يحصل على كل مطالبه وأن األولوية هو 
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ين. وقال رئيس حزب اليهود التخلص من عهد نتنياهو، فإننا نستطيع تشكيل حكومة خالل يوم
، أفيغدور ليبرمان، إن نهاية األسبوع األخير شهدت مفاوضات متقدمة «يسرائيل بيتينو»الروس 

ن هذه المفاوضات اكتسبت زخمًا كبيرًا، ودامت حتى ساعات الفجر األولى،  لتشكيل حكومة، وا 
رض هذه الحكومة في األسبوع بهدف إبرام اتفاقات ائتالفية مع الشركاء في الحكومة، وأتوقع أن تع

إذا تم »وأكد ليبرمان أن الفجوات بين األطراف ليست كبيرة، قائاًل: «. المقبل على الكنيست لنيل الثقة
تشكيل مثل هذا االئتالف، فسيكون ذلك بفضل نتنياهو، فجميع من تحالفوا وعملوا معه في السابق، 

 «.كمهباتوا ال يثقون به ومستعدين ألي شيء يضع حدًا لح
وذكرت مصادر أن بنيت سيكون رئيس الحكومة في نصف الدورة، أي سنتين وربع السنة، ولبيد في 
النصف الثاني، ويتناوبان أيضًا على منصب وزير الخارجية. وسيتولى ليبرمان وزارة المالية، وسيبقى 

وزارات ، بيني غانتس، في منصبه وزيرًا لألمن. وهناك خالفات حول «كحول لفان»رئيس حزب 
تنفيذية أخرى، مثل وزارة الداخلية ووزارة األمن الداخلي ووزارة القضاء ووزارة التعليم ووزارة الرفاه 
وغيرها. وقال النائب عن ميرتس، عيساوي فريج، أمس، إن هناك عدة خالفات فعاًل، ولكنها جميعًا 

ن حكومة البديل عن نتنياهو باتت في المخاض األخير.  قابلة للحل، وا 
 11/5/2021لشرق األوسط، لندن، ا

 
 حتى صباح اليوم الثالثاء إصابات جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة  106شهيدًا و 25  .19

 25ارتفعت حصيلة العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حتى فجر اليوم الثالثاء، إلى : غزة
جهاز الدفاع وزارة الصحة و  وذلك بحسب ما أعلنت مصابين. 106شهيدًا بينهم تسعة أطفال، و

، حيث استهدف في ساعات وقصفه واصل غاراتهقد االحتالل اإلسرائيلي في القطاع. وكان  المدني
 الصباح الباكر، اليوم، عدة مناطق في قطاع غزة.

 2021/5/11، قدس برس
 

 مصاباً    520ارتفاع إصابات انتفاضة األقصى إلى الهالل األحمر الفلسطيني يعلن  .20
علنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، فجر الثالثاء، ارتفاع أعداد اإلصابات : أ المحتلة القدس

جراء االعتداءات اإلسرائيلية، منذ صباح اإلثنين، على الفلسطينيين في المسجد األقصى ومحيطه 
وقالت في بيان، إن "حصيلة اإلصابات منذ الصباح وحتى انتصاف ليلة  بالقدس المحتلة.

 إصابة". 520الثالثاء بلغت اإلثنين/
 2021/5/10، قدس برس
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 انسحاب القوات اإلسرائيلية من ساحات األقصىالشيخ الكسواني يؤكد  .21
أعلن مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، الثالثاء، عن انسحاب : عوض الرجوب القدس/

إلى وجود  مشيراً  ئيسية.القوات اإلسرائيلية بشكل كامل من ساحات المسجد، إلى خارج بواباته الر 
أن االنسحاب جرى من طرف واحد، ولم وأوضح  .حالياً  آالف معتكف داخل المسجد األقصى  3نحو

 دائرة األوقاف اإلسالمية، المسؤولة عن المسجد. يكن هناك أي تواصل مع
 2021/5/11، وكالة األناضول، أنقرة

 
  ظهر لنا ولن يساعدنا أحدتغولت ألنها علمت أنه ال "إسرائيل"األب مانويل مسلم:  .22

ن العنف الذي تمارسه إقال األب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالمة القدس، 
نما هو طابعها األساسي، ومهما توحشت فإنها ستفشل في وضع  "إسرائيل" ليس جديًدا عليها، وا 

واعتبر في هذا السياق، أن  أتى.وسيعود المحتل كما  "إسرائيل"قبضتها على القدس، وستنتهي 
ومقدسات،  وقدساً  وشعباً  شطب وفسخ البعد القومي للفلسطينيين أرضاً  العربي مع "إسرائيل"، التطبيع

بالقيامة، وربط القيامة واألقصى بمكة  مشيًرا إلى أن الفتح اإلسالمي لفلسطين ربط القدس دينياً 
 قائالً  وتابع ي، لكن التطبيع نسف ذلك بجرة قلم.المكرمة، وبذلك مكَّن اإلسالم للوجود الفلسطين

لت إسرائيل ألنها علمت أنه ال ظهر لنا، ولن يساعدنا أحد، ومن ثم اتجهت النداءات صوب " تغوَّ
 ."غزة وليس صوب أي دولة عربية، إذ الثقة اآلن في غزة ورجال المقاومة

  2021/5/10، الجزيرة نت، الدوحة
  

 في محاولة إلفراغ المسجد والسيطرة عليه تيح المسجد األقصىتصادر كافة مفا "إسرائيل" .23
ن قوات كما أ تل أبيب: صادرت القوات اإلسرائيلية، االثنين، كافة مفاتيح المسجد األقصى بالقدس.

االحتالل تحاول طرد مدير المسجد األقصى وموظفي األوقاف الموجودين معه بالمكتب إلفراغ 
قوات االحتالل اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ "ف اإلسالمية قالت إن وكانت األوقا ."المسجد تماماً 

 ."باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح لألطقم الطبية بإخالء اإلصابات من المكان
أطلقت نداًء موحدًا ألبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم قد مآذن القدس وكانت 

 ه قوات االحتالل اإلسرائيلي على المسجد األقصى.للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرض
 2021/5/10، الشرق األوسط، لندن
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 لحرم القدسي لزيارة غير المسلمين الصمود الفلسطيني في األقصى يجبر االحتالل على منع  .24
اقتحامًا إسرائيليًا  واأحبط الفلسطينيين نيالمواطن، أن القدسمن  2021/5/11، األيام، رام هللانشرت 

خططًا للمسجد األقصى وأجبروا االحتالل على إلغاء ما تسمى "مسيرة األعالم" االستفزازية في م
البلدة القديمة في واحدة من أعنف وأطول وأوسع المواجهات التي تشهدها مدينة القدس الشرقية 

 ولكن شرطة االحتالل ردت باقتحام مخطط للمسجد األقصى استخدمت فيه كماً  المحتلة منذ سنوات.
في  فلسطينيًا. 395هائاًل من الرصاص المعدني وقنابل الصوت والمسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة 

ثر ذلك،  شرطيًا بالمواجهات. 32علنت الشرطة اإلسرائيلية إصابة حين أ  المفوض العام قرر وا 
 يعقوب شبتاي، عدم السماح بزيارة الحرم القدسي لغير المسلمين. يةسرائيلاإلشرطة لل

 بمجرد إقدام، أنه و القدس المحتلةمن أسيل الجندي عن  2021/5/10، الجزيرة نت، الدوحةردت وأو 
 ،أعلى باب القطانين )أحد أبواب المسجد األقصى( تحطيم كاميرات المراقبةعلى  الشبان الفلسطينيين

أمام مخفر الشرطة في صحن مصلى قبة الصخرة، باغت مئات العناصر من شرطة االحتالل ومن 
إلسرائيلي والجيش والقوات الخاصة المصلين، وبدؤوا بإطالق الغاز المدمع والقنابل الصوتية ا

حيث  واألعيرة المطاطية بشكل عشوائي، األمر الذي أدى لوقوع عشرات اإلصابات دفعة واحدة.
وصف مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني المشهد لدى اقتحام قوات االحتالل للمسجد بأنه 

  به بساحة حرب.أش
 

 اإلسرائيلية تهرع لحمايتهدهس فلسطينيين بالقدس والشرطة حاول مستوطن ي .25
وثق ناشطون بالفيديو محاولة مستوطن إسرائيلي دهس عدد من الفلسطينيين بسيارته : وكالة سند

ية شرطة االحتالل اإلسرائيلي لحماوقد هرعت  قرب باب األسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
 المستوطن، بعدما حاول الفلسطينيون الوصول إليه.

 2021/5/10، الجزيرة نت، الدوحة
 

صابة آخر بنيران مستوطن في اللد بأراضي الـ .26  48استشهاد شاب وا 
استشهد شاب، وأصيب آخر، بجروح وصفت بالمتوسطة، فجر الثالثاء، بنيران مستوطن : الناصرة

ل قمع الشرطة لالحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس ، وذلك خال48في مدينة اللد، بأراضي الـ
لالعتداءات اإلسرائيلية على المعتصمين في الشيخ جّراح وساحة باب العامود  المحتلة، ورفضاً 

 16وفي مدينتي اللد والرملة، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية  والمصلين في محيط المسجد األقصى.
في حين  جارة واأللعاب النارية وأشعلوا إطارات السيارات.، ادعت أنهم رشقوا عناصرها بالحمتظاهراً 
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 46، مساء اإلثنين، 48بلغ إجمالي المعتقلين في صفوف الفلسطينيين خالل تظاهرات اراضي الـ
 على األقل. شخصاً 

 2021/5/10، قدس برس
 

 يةمتظاهرون في اللد يرفعون أعالم فلسطين .27
فلسطينية، في تعبير عن دعمهم  لخط األخضر أعالماً رفع الفلسطينيون في مدينة اللد داخل ا: لندن

للمقاومة، ورفضهم لعدوان االحتالل الذي استهدف القدس وغزة والضفة الغربية. وُيعّد مشهد رفع 
نادر الحدوث؛ بسبب أن القوات اإلسرائيلية  أمراً  48العلم الفلسطيني داخل األراضي المحتلة عام 

فلسطينية، وتعتبر هؤالء الفلسطينيين مجرد "أقلية يعيشون في تمنع أي مظاهر تعبر عن الهوية ال
 دولة إسرائيل".

 2021/5/10، "21موقع "عربي 
 

 أثناء فعاليات التضامن مع القدس إسرائيلياً  اعتقال شابين من أم الفحم دهسا ضابطاً  .28
إسرائيلي، اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي شابين من أم الفحم، اتهما بدهس ضابط شرطة : لندن

صابته بجروح. وجاءت حادثة الدهس خالل وقفات احتجاجية ضخمة نفذها الفلسطينيون داخل  وا 
 الخط األخضر، تضامنا مع أهالي القدس المحتلة.

 2021/5/10، "21موقع "عربي 
 

 إلى هب ة المقدسيين  48مظاهرات لمنع انضمام فلسطينيي الالشرطة اإلسرائيلية تعترف بقمع  .29
عترف ممثل الشرطة اإلسرائيلية في محكمة الصلح في الناصرة، بأن قواته مارست العنف تل أبيب: ا 

المصلحة القومية العليا في إسرائيل تحتم منع انضمام المواطنين العرب "بحق المتظاهرين، وقال إن 
وكان مندوب الشرطة يرد بذلك على الموقف الذي  ."( إلى أهل القدس في هبتهم48)فلسطينيي 

، المحامي حسن جبارين، واتهم فيه الشرطة بممارسة العنف "مركز عدالة القانوني"رئيس عرضه 
 الشديد.

 2021/5/11، الشرق األوسط، لندن
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 تنتصر لألقصى ومواجهات مع االحتالل في كافة نقاط التماس الغربية الضفة  .30
 عدد منصى والقدس في محافظات: خرجت الليلة الماضية، مسيرات شعبية كبيرة نصرة للمسجد األق

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل في مختلف نقاط  مناطق الضفة الغربية،
وأدت المواجهات إلى تسجيل عدد من اإلصابات باالختناق والرصاص المطاطي والحي وتم  التماس.

 اعتقال عدد من الشبان.
 2021/5/11، األيام، رام هللا

 
 مسيرات داعمة للقدس وغزة يخرجون في  نلبناالفلسطينيون في  .31

تضامًنا مع القدس والمسجد األقصى المبارك، وانتصاًرا لغزة، التي تتعرض : بيروت )محمد شهابي(
 جموع الشعب الفلسطيني في لبنان، نصرة لفلسطين والمقدسات. ،االثنين، لعدوان إسرائيلي، خرجت

ية بيروت، خرجت تظاهرة بدعوة من نشطاء على ففي مخيم برج البراجنة، جنوبي العاصمة اللبنان
بيروت، رافعة األعالم  كما جابت مسيرة سيارة ودراجات نارية، شوارع  مواقع التواصل االجتماعي.

 اللبنانية والفلسطينية، وطالبت بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته لقوات االحتالل اإلسرائيلي.
ي القدس، عصر االثنين، بدعوة من هيئة العمل كذلك نفذت وقفة تضامنية مع المنتفضين ف

الفلسطيني المشترك، في ملعب أبو جهاد الوزير، في مخيم عين الحلوة، شارك فيها ممثلو عن 
لى تجمع وادي الزينة في إقليم الخروب، انطلقت مسيرة  .األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وا 

مخيم المية ومية، شرقي مدينة في  تظاهر المئاتكما نانية، حاشدة، رفع فيها األعالم الفلسطينية واللب
صيدا، نصرة لغزة والقدس الشريف، حيث طالب المتظاهرون باالنتقام والرّد على همجية االحتالل 

لى أقصى الجنوب، تظاهر المئات من أبناء مخيم البرج الشمالي، في مدينة صور، . اإلسرائيلي وا 
 ة، في مواجهة العدوان اإلسرائيلي على القطاع.لغز  نصرة لمدينة القدس ودعماً 

 2021/5/10، قدس برس
 

  رغم المواجهات مع االحتاللمقعد فلسطيني يخطف األنظار بإصراره على الرباط باألقصى  .32
خطف فلسطيني مقعد على كرسي متحرك األنظار والتغطيات اإلعالمية، بعد إصراره على : القدس

رك، رغم تصاعد االعتداءات التي تقوم بها قوات االحتالل ضد الرباط في المسجد األقصى المبا
 المرابطين في المسجد منذ أيام.

 2021/5/10، "21موقع "عربي 
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 في رسالة تحدي وصمود بقنابل االحتالل قبة الصخرة فلسطينيون يرسمون مجسم .33
الغازية التي أطلقت أقدم فلسطينيون على رسم مجسم قبة الصخرة ببقايا القنابل الصوتية و : وكالة سند

األحد داخل باحات المسجد األقصى المبارك في القدس. وتهدف  يومتجاه المرابطين والمصلين منذ 
الفكرة المبتكرة إلى إيصال رسالة بأن قنابل االحتالل لن ترهب األهالي في القدس، وأنهم يفدونه 

 بأرواحهم ودمائهم ويعيدون توجيه البوصلة إليه كلما انحرفت.
 2021/5/10، زيرة نت، الدوحةالج

 
 يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخراإلسرائيلي االحتالل  .34

أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في : غزة
 ذكرت لجنة تنسيق إدخال البضائع في غزة، بأن االحتالل أعلن منعو  القطاع، حتى إشعار آخر.

 .بدءًا من الثالثاء إدخال البضائع والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع
 2021/5/10، قدس برس

 
 القاهرة: نبذل جهودا لوضع حد سريع للتطورات بالقدس .35

األناضول: أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بالده تبذل جهودا لوضع حد  -القاهرة 
بيان للخارجية، اإلثنين، أن شكري عقد اجتماًعا بمقر الوزارة مع  وأوضح سريع للتطورات بالقدس.

 السفير طارق طايل رئيس بعثة بالده في رام هللا.
تقريرا بشأن آخر التطورات في مدينة القدس، سواء الخاصة باقتحام قوات االحتالل “وناقش اللقاء 

 ”.للمسجد األقصى أو بأحداث حي الشيخ جراح
، ”استمرار مصر في بذل جهودها من أجل وضع حد سريع لهذه التطورات“اء وأكد شكري خالل اللق
 دون تفاصيل أكثر.

 10/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مسؤوليتها إزاء التطورات في القدس "إسرائيل"مصر تؤكد ضرورة تحمُّل  .36
اقتحام القوات  القاهرة: أعربت وزارة الخارجية المصرية، يوم )االثنين(، عن إدانتها بأشد العبارات

خراجهم من  اإلسرائيلية ُمجددًا حرم المسجد األقصى المبارك، والتعّرض للُمصليين الفلسطينيين وا 
ضرورة »وأكدت الوزارة، في بيان،  داخل باحات المسجد األقصى، وفقًا لوكالة األنباء األلمانية.
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، والتي تُنبئ بمزيد من االحتقان تحمُّل إسرائيل لمسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة
 «.والتصعيد الذي ال ُتحمد ُعقباه

 10/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 شيخ األزهر: ال يزال العالم في صمت مخز تجاه اإلرهاب اإلسرائيلي بحق األقصى .37
ي قال شيخ األزهر أحمد الطيب، إن العالم ال يزال في صمت مخٍز تجاه اإلرهاب اإلسرائيل: القاهرة

 وانتهاكاته الوحشية بحق المسجد األقصى المبارك، والمقدسات في فلسطين العروبة.
ن له، اليوم اإلثنين، "أن فلسطين ستبقى أبية على الطغاة مهما طال الزمن، وأكد الطيب في بيا

وسيظل شعبها مرابطا على أرضه وِعرِضه ومقدساته، مدافعا عن األقصى المبارك أولى القبلتين 
كبار لهذا الشعب المظلوم".  وثالث الحرمين، فتحية إجالل وا 

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المصريون يدعمون األقصى وغضب من غياب "فخر العرب" .38
مثل أغلب بلدان الوطن العربي شهدت مواقع التواصل االجتماعي في مصر : القاهرة –عمرو جمال 

دعما شعبيا كبيرا ألهالي مدينة القدس المحتلة عامة، والمرابطين في المسجد األقصى خاصة، وذلك 
نب قوات االحتالل اإلسرائيلي ومحاولتها اقتحام المسجد الذي يعد بعد تواصل االعتداءات من جا

 أولى القبلتين وثالث الحرمين لدى المسلمين.
وامتألت صفحات مواقع التواصل االجتماعي بمنشورات وتغريدات من شخصيات عامة ونشطاء 

بلحظة،  ومواطنين عاديين تدعم المرابطين في المسجد األقصى وتنقل محاوالت االقتحام لحظة
وتستنكر المواقف الحكومية المتخاذلة، والتي توقفت عند بيانات ضعيفة، مطالبين بموقف حازم من 

 اعتداءات قوات االحتالل المتكررة.
وكان الفتا قيام عدد من المدونين بانتقاد صمت نجم الكرة المصري الشهير محمد صالح الشهير 

قصى وما يتعرض له المرابطون من اعتداء قوات بلقب "فخر العرب"، وعدم دفاعه عن المسجد األ
 من تأثير إعالمي كبير. -بفضل نجوميته الكبيرة-االحتالل اإلسرائيلي طوال األيام الماضية، لما له 

وما زاد غضب المتابعين على صالح قيام عدد كبير من الرياضيين في العالم بالتنديد بما تقوم به 
ومنهم مواطنه محمد النني، والجزائري رياض محرز وعدد من قوات االحتالل في المسجد األقصى، 
 النجوم العرب وغير العرب حول العالم.

 10/5/2021الجزيرة.نت، 
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 دعمًا للمقدسيين... أبرز المواقف السياسية في لبنان .39
يبدو أن صفقة القرن أو الواليات »وليد جنبالط، أنه « التقدمي االشتراكي»غّرد رئيس الحزب 

ة تزداد عنفًا وشراسة، في كل يوم في مشروع تهويد القدس العربية واإلسالمية وتدنيس اإلبراهيمي
صمت بعض األحزاب العربية في الكنيست، وصمت العرب »، مستغربًا «الحرم الشريف واستباحته

 «.أجمعين
اّلذي االستفزاز والقمع »بدوره، أعرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عن استنكاره الشديد لـ

«. تمارسه قوات االحتالل اإلسرائيلي ضّد السّكان اآلمنين في القدس وفي داخل المسجد األقصى
الشعب الفلسطيني في األراضي المحتّلة يعّلمنا كّل يوم دروسًا في الصمود والعّزة »ورّكز على أن 

الحتالل اإلسرائيلي وضع حّد لغطرسة ا»، مطالبًا الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بـ«والثبات
 «.الذي يضرب عرض الحائط، ويستهين بكّل المواثيق والقوانين الدولية

إلى أن « تويتر»إلى ذلك، لفت رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقاتي في تغريدة على حسابه على 
أسبوعًا جديدًا بدأ وكل األنظار متجهة إلى أولى القبلتين، حيث يكتب المقاومون صفحات النضال »

 «.دفاعًا عن المسجد األقصى واألرض والتاريخ والكرامة. القدس عربية وفلسطين القضية
ما »من جهته، غّرد النائب المستقيل نعمة افرام، مدينًا ما يحدث حول المسجد األقصى بالقول: 

يحصل في القدس الشريف مرفوض ومدان أشد اإلدانة بكل المعايير األخالقية والقيمية واإلنسانية 
اإلدانات »، أن «توتير»واعتبر النائب السابق اميل رحمة، في تغريدة على «. لروحية والدوليةوا

الكالمية ال تكفي، وحان أوان العمل إللزام إسرائيل بالقرارات الدولية وفي مقدمها حق العودة ومبدأ 
 «.األرض مقابل السالم

يتوجب قيام حركة دعم شعبي »نه إلى أ« حركة أمل»في السياق عينه، أشار المكتب السياسي في 
سالمي دولي يواكب ويفضح سياسات العدو ونهجه العنصري وعمليات تصفية  ورسمي عربي وا 

حيائها ما يقوم به جيش العدو الصهيوني من مناورات »، معتبرًا أن «الوجود العربي في القدس وا 
لف مواقعهم ضرورة التيقظ استثنائية في شمال فلسطين، يحّتم على المسؤولين اللبنانيين في مخت

 «.واالنتباه من مجازفة يمكن أن يلجأ لها العدو هربًا من أزماته الداخلية
حركة »على صعيد مّتصل، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس المكتب السياسي لـ

، اسماعيل هنية شرح فيها آخر تطورات األوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصاعد «حماس
 العدوانية اإلسرائيلية.

 11/5/2021األخبار، بيروت، 
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 ”اإلرهاب اإلسرائيلي“أردوغان هاتف عباس وهنية.. حراك رسمي وشعبي واسع في تركيا ضد  .40
إسماعيل جمال: تواصلت ردود الفعل الرسمية والشعبية الواسعة في تركيا ضد الهجوم  -إسطنبول

الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، إذ أدان  اإلسرائيلي المتواصل على المسجد األقصى وحي
عدد كبير من المسؤولين األتراك وزعماء المعارضة االعتداءات اإلسرائيلية التي ُأجمع على وصفها 

، في حين قاد الرئيس رجب طيب أردوغان حملة اتصاالت دبلوماسية بالتزامن مع ”إرهاب الدولة”بـ
ش أوغلو إلى الرياض في أول زيارة منذ سنوات، قال إنها وصول وزير الخارجية التركي مولود جاو 

 ستطرق بدرجة أساسية إلى بحث األوضاع في القدس إلى جانب العالقات الثنائية.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، فإن أردوغان بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 

اإلسرائيلية الجارية في مدينة القدس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، االعتداءات 
وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، حيث وصف أردوغان اعتداءات اسرائيل في القدس 

 ، معبرًا عن إدانته بشدة الظلم الذي يطال الفلسطينيين.”اإلرهاب”بـ
حرك من أجل وبينما تعهد أردوغان ببذل المزيد من الجهود لدفع العالم اإلسالمي والمجتمع الدولي للت

نصيرًا للقضية الفلسطينية، وستقف “، أكد أن بالده ستظل دائمًا ”ممارسات إسرائيل اإلرهابية“وقف 
 ”.إلى جانب أشقائها الفلسطينيين وتحمي كرامة القدس

وعلى مدار اليومين الماضيين تظاهر المئات من النشطاء األتراك والعرب في تركيا أمام السفارة 
قرة وقنصليتها في إسطنبول، حيث أطلقت دعوات لتظاهرات أضخم تنفذ مساء اإلسرائيلية في أن

االثنين أمام السفارة والقنصلية، بالتزامن مع تجمعات ووقفات تضامنية نظمت في الكثير من 
المحافظات التركية، كما واصل مئات آالف األتراك بالتعبير عن تضامنهم مع القدس عبر ماليين 

اإلرهاب ”و” المسجد األقصى”و” القدس“التواصل حيث تصدرت وسوم المنشورات على مواقع 
 قائمة الهاشتاقات األعلى تداواًل في تركيا.” اإلسرائيلي

وبتعليمات من رئاسة الشؤون الدينية التركية، ارتفعت أصوات الدعاء واالبتهاالت عقب صالة ظهر 
 التضامن مع المسجد األقصى.ألف مسجد في عموم تركيا للتعبير عن  80االثنين من أكثر من 

وفي إطار ردود الفعل الرسمية، دعا متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اإلثنين، إلى وقف 
 اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي في القدس، تجاه المدنيين الفلسطينيين. 

للعالم اإلسالمي،  من جهته، وجه رئيس دائرة االتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، نداء
 من أجل وقف االعتداءات اإلسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين.

تركيا ستظل دائما صوتا جهورا “في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن 
 ."ومدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العنف اإلسرائيلي في المسجد األقصى
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رون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن بدوره، أعرب سيد طو 
القضية الفلسطينية ألمنا وجرحنا “تنديده باالعتداءات اإلسرائيلية تجاه المسجد األقصى، وكتب: 

 ”.المشترك
 10/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 السعودية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على حرمة األقصى .41

: دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم )الثالثاء(، بأشد العبارات االعتداءات السافرة التي الرياض
 قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي على حرمة المسجد األقصى الشريف، وألمن وسالمة المصلين.
يد، ودعت السعودية في بيان المجتمع الدولي لتحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية هذا التصع

 وضرورة وقفه الفوري ألعماله التصعيدية، التي تخالف كل األعراف والمواثيق الدولية.
 11/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "التعاون اإلسالمي": وحشية االحتالل في القدس "جريمة حرب" تستوجب المحاكمة .42

ل الوحشية ضد قالت منظمة التعاون اإلسالمي، اليوم اإلثنين، إن تصاعد وتيرة األعما: جدة
جاء ذلك في بيان  الفلسطينيين بالمسجد األقصى والقدس المحتلة "جريمة حرب" تستوجب المحاكمة.

الهيئة الدائمة لحقوق اإلنسان )منبثقة عن المنظمة(، على خلفية اعتداء قوات االحتالل على 
صابة المئات.المصلين بالمسجد األقصى بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صباح اليوم، و   ا 

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تصنع الذهب ودبي تبيعه "إسرائيل"آخر اتفاقيات التطبيع..  .43
دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، وهي  4شهد توّجه  2020رغم أن عام : عبد الحافظ الصاوي

انت هي األسرع في تنفيذ صفقات الشراكة )اإلمارات والبحرين والسودان والمغرب(، فإن اإلمارات ك
 واالندماج االقتصادي والتجاري مع إسرائيل.

( ووسائل إعالم مختلفة من فتح Reutersوكانت آخر هذه االتفاقيات ما أشارت إليه وكالة رويترز )
المجال في بورصة دبي للذهب والسلع لإلسرائيليين إلمكانية تسجيل شركاتهم فيها، والدخول على 

 صات التداول بها.من
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وحسب ما نشرته رويترز، فإن بورصة دبي أعلنت أن "الطريق مفتوح إلطالق منتجاتها وخدماتها، 
مثل العقود اآلجلة والخيارات التي تغطي قطاعات المعادن النفيسة والطاقة والسلع والعملة، في 

 إسرائيل مع توسعها في تداول المشتقات بالشرق األوسط".
 10/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 سخط عربي تجاه موقف إعالميين ومشاهير إماراتيين من القدس .44

عّبر ناشطون عرب عن سخطهم الشديد تجاه موقف إعالميين إماراتيين من األحداث الجارية   -لندن
 في القدس المحتلة.

وعمد إعالميون ورجال أعمال وشخصيات مشهورة في اإلمارات، خالل اليومين الماضيين، إلى 
 الفلسطينيين، والتشكيك في هّبة المقدسيين. مهاجمة

وبّرر آخرون إجرام االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين، بأن األخيرين هم من بادروا إلى استخدام 
 العنف.

وتصّدر الحملة اإلماراتية المروجة لخطاب االحتالل رجل األعمال حسن سجواني، الذي دعا 
 ى، متهما إياهم باستفزاز اإلسرائيليين.المقدسيين إلى مغادرة المسجد األقص

كما اعتبر اإلعالمي حمد الحوسني أن هناك ثأرا تاريخيا من اإلماراتيين تجاه الفلسطينيين، مشيرا 
إلى الدبلوماسي اإلماراتي خليفة أحمد المبارك، ووزير الدولة سيف غباش، اللذين قتال على يد 

 رن الماضي.منظمات فلسطينية في سبعينات وثمانينات الق
وشارك في حملة الترويج للخطاب اإلسرائيلي اإلعالمي ماجد الرئيسي، والكاتبة مريم القبيسي، 

 والمغرد الشهير علي الحمادي، وآخرون.
فيما أعلن الداعية المثير للجدل وسيم يوسف، أنه لن يتعاطف مع الفلسطينيين، بسبب أن األخيرين 

 ال يحترمون دولة اإلمارات.
غردون أن دور المقربين من الحكومة اإلماراتية بات يقتصر على ترويج الدعاية اإلسرائيلية، واعتبر م

 ووسم الفلسطينيين بالعنف والتطرف.
 10/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 26 ص             5532 العدد:             5/11/2021الثالثاء  التاريخ: 

 

                                    

 نجم إنتر حكيمي يتضامن مع فلسطين بعد االعتداء على المقدسيين .45
إنتر ميالن اإليطالي بعدد من النجوم  التحق النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، العب: لندن

والمشاهير الذين عبروا عن تضامنهم مع فلسطين بعد أحداث اقتحام المسجد األقصى، واالعتداء 
 على المقدسيين.

" FreePalestine:”#ونشر حكيمي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر كتب فيها هاشتاج 
ين ورفضه لالنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل )فلسطين حرة(، تعبيرا عن تضامنه مع المقدسي
 اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين والمسجد األقصى.

وتأتي خطوة النجم المغربي بعد تفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع القضية، أبرزهم نجم المنتخب 
 يونايتد. الجزائري ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، والنجم الفرنسي، بول بوغبا، العب مانشستر

 10/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 السد  والعربي يتضامنان مع فلسطين.. وشقيق أمير قطر يعلق .46
في لفتٍة تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المقدسيون في حي الشيخ  -لندن

ض مباراة جراح والمسجد األقصى المبارك، دخل العبو ناديي السّد والعربي إلى أرضية الملعب لخو 
ورفع العبو السد والعربي الفتًة كبيرة  نصف نهائي كأس أمير قطر، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

من جهته، عّلق الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير دولة قطر،  ”.فلسطين في قلوبنا“كتب عليها 
 ”.ي القلوبفلسطين القضية العادلة واألقصى ف“على لفتة العبي السد والعربي بالقول إّن 

 10/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 مفتي الشيشان: العدوان اإلسرائيلي على القدس والمسجد األقصى عمل إرهابي .47
أدان مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صالح الدين مجييف، اليوم اإلثنين، اعتداء قوات : غروزني

طالق قنابل االحتالل اإلسرائيلي على المصلين في المسجد األقصى في القدس واستخد ام القوة وا 
الغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدى إلى إصابة المئات من المصلين والمرابطين داخل الحرم 

 القدسي الشريف.
وأضاف مجييف في بيان صحفي أنه ال يمكن تسمية هذه األعمال بأي شيء سوى عمل إرهابي، 

 ية الدين.وأن دولة االحتالل داست على حقوق اإلنسان األساسية في حر 
 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ويبحثان األحداث األخيرة في القدس وغزة يتصل رئيس مجلس الرئاسة الليبي .48
محمود عباس، مساء اليوم اإلثنين، اتصاال هاتفيا من رئيس  السلطة الوطنيةتلقى رئيس : رام هللا

كد رئيس مجلس الرئاسة الليبي، وقوف ليبيا وشعبها إلى وأ مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي.
 جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن القدس ومقدساتها ضد االعتداءات اإلسرائيلية.

وأشار إلى أن ليبيا تقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب 
 قدساتها هي قضية األحرار في العالم أجمع.الفلسطيني، مؤكدًا أن قضية الدفاع عن القدس بم

وأعرب رئيس مجلس الرئاسة الليبي عن إدانة ليبيا الشديدة لالعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، 
 وأنه قد تم صدور التعليمات لوزارة الخارجية الليبية بمساندة الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.

 10/5/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

الهجمات الصاروخية ” تدين”إزاء تصاعد العنف في القدس و” القلق“واشنطن تعبر عن  .49
 الفلسطينية
)وكاالت(: قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت األبيض، يوم اإلثنين، إن إدارة الرئيس -واشنطن

في ظل احتدام التوتر مع ” ئيلتصاعد العنف في إسرا“األمريكي جو بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء 
 الفلسطينيين في القدس.

نواصل مراقبة العنف في إسرائيل عن كثب. لدينا “وقالت ساكي، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم، 
مخاوف جدية بشأن الوضع بما في ذلك المواجهات العنيفة التي شهدناها خالل األيام القليلة 

 ”.الماضية
كرر المخاوف بشأن احتمال إخالء “األمن القومي جاك سوليفان وأشارت بساكي إلى أن مستشار 

 ”.عائالت فلسطينية من منازلهم
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس الهجمات الصاروخية التي تشنها فصائل 

وذلك بعد المواجهات ” تصعيد غير مقبول“فلسطينية مسلحة في قطاع غزة على إسرائيل بأنها 
نعترف بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها “وقال برايس  لعنيفة مع الفلسطينيين في القدس.ا

 ”.وشعبها وأراضيها
 10/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 مجلس األمن يخفق في إصدار بيان حول أحداث القدس .50
في القدس، لكن  بشكل عاجل لبحث المواجهات -يوم االثنين-اجتمع مجلس األمن الدولي : وكاالت

أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعالن مشترك، إذ اعتبرت الواليات المتحدة أن من "غير المناسب" 
 توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة، وفق دبلوماسيين.

وأوضحت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها لوكالة األناضول، أن مسودة البيان الذي أعدته تونس 
ان األوروبية األعضاء بمجلس األمن، لم يتضمن أي إدانة لالعتداءات بالتعاون مع عدد من البلد

 اإلسرائيلية على الفلسطينيين بحي الشيخ جراح والمسجد األقصى.
وأضافت أن البيان كان يطالب إسرائيل فقط بالتوقف عن اعتداءاتها على الفلسطينيين، واحترام مبدأ 

 ينيين في المسجد األقصى دون خوف أو ترهيب.حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية للفلسط
من جانبه، قال رئيس مجلس األمن السفير الصيني تشانغ جيون قبيل انعقاد جلسة مجلس األمن 

 المغلقة حول أحداث القدس، إنه يتعين على أعضاء المجلس التصرف على وجه السرعة.
عادة تأكيد وأضاف الدبلوماسي الصيني مغردا بأنه ينبغي أن يحث المجلس عل ى تهدئة التوترات وا 

 االلتزام بمبدأ حل الدولتين )الفلسطينية واإلسرائيلية(.
 10/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على ضبط النفس ووقف عمليات الهدم واإلخالء "إسرائيل"غوتيريش يحث  .51

رار العنف في قلقه العميق إزاء استم»نيويورك: أعرب أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 
القدس الشرقية المحتلة، وكذلك احتمال إخالء عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 

 «.وسلوان
ووفقًا لموقع أخبار األمم المتحدة، فقد حث غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان 

تزاماتها بموجب القانون اإلنساني إسرائيل على وقف عمليات الهدم واإلخالء تماشيًا مع ال»دوجاريك، 
 «.الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

ينبغي على السلطات اإلسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في »وقال إنه 
 «.حرية التجمع السلمي

أعمال تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث عالنية ضد جميع »كما دعا كافة القادة إلى 
 «.العنف والتحريض

 10/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 في القدس "أحداث العنف"فرنسا قلقة من  .52
” أحداث العنف واالشتباكات“األناضول: أعربت فرنسا، اإلثنين، عن قلقها الشديد من  -باريس 

شأنها وأكدت وزارة الخارجية في بيان، ضرورة وقف جميع األعمال التي من  المستمرة في القدس.
 تصعيد األحداث.

” الشيخ جراح“وعّبرت عن قلق فرنسا العميق إزاء الترحيل القسري للناس من منازلهم في حي 
 بالقدس.

 وعلى صعيد متصل، أدانت بشدة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية.
ميع األطراف بضبط النفس وتجنب وطالبت في البيان، الذي لم يوجه أي إدانة للعنف اإلسرائيلي، ج

 االستفزازات.
  10/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 في القدس المحتلة” الهدوء وضبط النفس“الصين تدعو إلى  .53

األناضول: دعت الخارجية الصينية، اإلثنين، إلى الهدوء وضبط النفس وتجنب االشتباكات  -بكين 
جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة التلفزيون  بية المحتلة.بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في القدس العر 

وأضاف متحدث  ( عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينج.CGTNالصينية الرسمية )
الصين مستعدة للعب دور بناء في استئناف محادثات السالم بين اإلسرائيليين “الخارجية إن 

 ”.جنبا إلى جنب مع األطراف الدولية المعنية والفلسطينيين تماشيا مع قرارات األمم المتحدة،
 10/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو تدين بشدة اعتداءات االحتالل على القدس واألقصى .54

أدانت جمهوريتا جنوب إفريقيا، ونامبيا، ومملكة ليسوتو، بشدة عمليات اإلجالء الممنهجة ضد 
 الشرقية، والتي تهدف إلفساح المجال أمام التوسع االستيطاني.الفلسطينيين من القدس 

وجدد بيان صادر عن حكومة جنوب إفريقيا، أصدرته وزارة العالقات الدولية والتعاون، التأكيد على  
أن أفعال إسرائيل تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تتجاهل القانون اإلنساني الدولي 

وأدان البيان، في الوقت ذاته، القسوة الوحشية والقمع الذي تعرض له  من.وقرارات مجلس األ
 المتظاهرون الفلسطينيون األبرياء في المسجد األقصى وقبة الصخرة.

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بولوزير خارجية إيرلندا: عمليات التهجير وقمع المواطنين في األقصى أمر غير مق .55
قال وزير الخارجية اإليرلندي سيمون كوفيني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" إن عمليات التهجير 
والتهديد بإخالء العائالت في حي الشيخ جراح وسلوان، واستخدام القوة المفرطة وقمع إسرائيل 

 للمواطنين في المسجد األقصى أمر غير مقبول.
 10/5/2021، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 يدينون االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين براميال جايابالو  رشيدة طليب الهان عمر .56

قالت النائب في الكونغرس األميركي رشيدة طليب: الكثير يرفضون أو يصمتون على استخدام أموال 
يتر": "أنا متعبة من وأضافت طليب في تغريدة على "تو  دافعي الضرائب في أعمال غير إنسانية.

وجود أشخاص يعملون من موقع الخوف وال يقومون بما هو مطلوب منهم وذلك بسبب عربدة اللوبي 
 اإلسرائيلي، هذا هو الفصل العنصري ببساطة".

قالت النائب عن الكونجرس األميركي الهان عمر إن الغارات الجوية اإلسرائيلية التي تقتل المدنيين 
وأضافت النائب عمر في تغريدة على "تويتر": "يستحق الفلسطينيون الحماية،  في غزة عمل إرهابي.

على عكس إسرائيل برامج الدفاع الصاروخي لديها مثل القبة الحديدية غير موجودة لحماية المدنيين 
 وشددت على أنه من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد. الفلسطينيين".

الكونغرس األميركي براميال جايابال إنه ال يمكننا الوقوف متفرجين صامتين على  وقالت النائب في
وطالبت جايابال في تغريدة على "تويتر"،  التهجير القسري والمتواصل للفلسطينيين في الشيخ جراح.

 الليلة، وزارة الخارجية األميركية بالنظر في موضوع المحاسبة فورا.
 10/5/2021، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 نائب بلجيكي: يجب أن ُيقابل االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه غير الشرعي بعقوبات .57

قال النائب الفيدرالي البلجيكي )حزب الخضر( سيمون موتكان إنه " االحتالل اإلسرائيلي والعدوان 
ا على المستوى غير الشرعي يجب أن يقابل بفرض عقوبات، على الصعيد الدولي، ولكن أيضً 

 الثنائي، تشمل بلجيكا أيضا".
وأضاف موتكان، في بيان صادر عن حزب الخضر للمطالبة بإجراءات ضد السياسة اإلسرائيلية  

 وممارستها االخيرة في القدس، "إن هذا االلتزام واضح في اتفاق االئتالف االتحادي الحكومي
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لدولي لم تسفر عن شيء، وهذا اإلفالت من العقاب البلجيكي، وأن ردود الفعل الفاترة من المجتمع ا 
 يجب أن ينتهي".

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزير التعاون الدولي السويدي: يجب إنهاء عمليات الهدم واإلخالء في القدس .58
بالغ جراء استمرار عبر وزير التعاون الدولي في الحكومة السويدية بير أولسون فريده، عن قلقه ال

وقال على "تويتر": "يجب احترام القانون الدولي وقوانين حقوق اإلنسان،  العنف في القدس الشرقية.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، قالت في تصريح  ويجب إنهاء عمليات الهدم واإلخالء"

تي عليها أن تتصرف بضبط للكومبس، "هناك مسؤولية خاصة تقع على السلطات اإلسرائيلية، ال
 وأشارت ليندي إلى أن هذه القضية قيد المناقشة اآلن بين وزراء خارجية االتحاد األوروبي. النفس".

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

لألقصى مكانة خاصة وال بد من استصدار عقوبات رادعة بحق  المجلس السويدي لإلفتاء: .59
 "إسرائيل"

قال المجلس السويدي لإلفتاء إن المسجد األقصى بالنسبة للمسلمين له مكانة وقدسية خاصة يعلمها 
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم  الجميع، فهو أول قبلة وآية من القرآن الكريم.

ل االثنين، أن القدس الشريف والمسجد األقصى تحت االحتالل اإلسرائيلي، ويمارس فيه االحتال
وطالب وزارة الخارجية السويدية بالدفاع عن  انتهاكات صارخة لكل األعراف والقوانين الدولية.

المصلين العزل المعتدى عليهم من الجيش اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين، وأن تسعى لدى االتحاد 
 األوروبي الستصدار إدانة واضحة وسن عقوبات رادعة تمنع تكرار ما حصل.

 10/5/2021، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا
 

 "رايتس ووتش": وحشية االحتالل ناجمة عن إفالته من العقاب .60
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الوحشية التي تتعامل بها سلطات االحتالل مع  -لندن

قاب عن المتظاهرين الفلسطينيين في القدس، ناجمة عن منهجية القوة المفرطة، واإلفالت من الع
وقال مدير المنظمة في "إسرائيل وفلسطين"، عمر شاكر، إن قوات االحتالل  االنتهاكات الجسيمة.

 تسعى بذلك إلى قمع المظاهرات، وبالتالي سحق التصدي للفصل العنصري.
 11/5/2021، "21موقع "عربي 
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 أين ذهبت تظاهرات المصريين لنصرة فلسطين.. وطأة القمع أم تراجع االهتمام؟ .61
على مدى عقود، كانت مصر بحكم مكانها ومكانتها في مقدمة الدول : القاهرة –حمود صديق م

العربية واإلسالمية التي تتفاعل مع ما يجري في األراضي الفلسطينية، خاصة القدس حيث المسجد 
 األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

بل والمدارس أحيانا، في القاهرة والمدن الرئيسية  ويتذكر المصريون كيف كانت الجامعات والنقابات،
تشتعل بمظاهرات الغضب كلما حدث اعتداء من جانب االحتالل اإلسرائيلي على الفلسطينيين، ال 

 سيما لو كانت الساحة هي القدس.
لكن السنوات األخيرة شهدت تراجعا كبيرا في تظاهرات المصريين المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة 

على ساللم نقابة  2017الحتالل اإلسرائيلي، وكانت آخر مظاهرة جرت على استحياء عام بطش ا
الصحفيين اعتراضا على نقل الواليات المتحدة سفارتها إلى القدس، وانتهت باعتقال عدد من النشطاء 

 والصحفيين، وطالب بعض الجامعات الذين شاركوا في مظاهرات مماثلة.
عت بين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي التي تحاول تهجير وجاءت المواجهات التي اندل

عائالت من حي الشيخ جراح من منازلهم وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين، واقتحام المسجد األقصى؛ 
 لتدلل على اختفاء أي مظاهرة أو دعوة واحدة للتظاهر تضامنا مع أهل القدس.

طين بالتظاهر.. هل هو تراجع اهتمام المصريين بالقضية فما أسباب توقف المصريين عن نصرة فلس
 الفلسطينية؟ أو هو القمع الشديد للمظاهرات بكل أنواعها بوصفها سياسة ينتهجها النظام الحالي؟

اختفاء المظاهرات والفعاليات المؤيدة لفلسطين والقدس سبب ويرجع الناشط السياسي محمد الكاشف 
ألجهزة األمنية مع المتظاهرين اآلن مقارنة بفترة الرئيس الراحل حسني إلى الفارق الشاسع في تعامل ا

مبارك؛ ففي عهده كان المقبوض عليهم ال يكملون أياما معدودة في االحتجاز، ثم ُيفرج عنهم بعد 
محاضرة من ضابط أمن الدولة حول ضرورة مراعاة ظروف البلد، وضرورة عدم اللجوء للعنف أو 

 .االعتداء على المنشآت
بأن الضباط في قرارة أنفسهم يكنون لنا احتراما وال يكرهوننا، وذلك  -حسب الكاشف-وكنا نشعر 

عقب نقل سفارة الواليات  2017على النقيض تماما مما يحدث اآلن؛ فعندما نظم النشطاء وقفة عام 
ن الضباط المتحدة لدى إسرائيل إلى القدس على سلم نقابة الصحفيين شعر من ُقبض عليهم وقتها بأ

 يرونهم أعداء للوطن، وهناك من ظل في الحبس االحتياطي نحو عامين.
في حين يرى المحلل السياسي عالء فاروق أن تراجع االهتمام اإلعالمي بالقضية الفلسطينية بشكل 
عام كان له كبير األثر في تفاعل المصريين مع ما يحدث في القدس، سواء على مستوى النخب 

 نشطاء وحتى على المستوى الشعبي.والمثقفين أو ال
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إلى أن الصراعات الداخلية والقمع الدموي للمعارضين  -في حواره مع الجزيرة نت-وأشار فاروق 
، ومناظر الدم الكثيرة؛ هونت في عيونهم ما 2013يوليو/تموز  30خاصة الذي شهده المصريون بعد 

تتعامل مع مواطنيها بقسوة  -بل والعربية-يحدث في فلسطين؛ فقد شاهدوا األجهزة األمنية المصرية 
 تفوق ما يرونه من جنود االحتالل اإلسرائيلي.

 10/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 القدس إذ تحقق انتصاراتها في زمن االنحطاط الرسمي .62
 فراس أبو هالل
ال نعرف إلى ماذا ستنتهي محاوالت االحتالل الجارية منذ ساعات القتحام المسجد األقصى المبارك، 
لضمان دخول آمن للمستوطنين لساحات المسجد "احتفاال" بيوم "توحيد القدس" المزعوم حسب التقويم 

عدة  1948العبري، ولكننا نعرف أن القدس انتصرت بأهلها وأهل الضفة واألراضي المحتلة منذ عام 
رى، مرات على سطوة االحتالل خالل السنوات واألسابيع الماضية، وأنها ستنتصر في جوالت أخ

 بغض النظر عن نتيجة هذه الجولة اليوم.
 سطر المقدسيون هذه االنتصارات:

انتصر المقدسيون على االحتالل في معركة البوابات اإللكترونية بعد أيام من االعتصامات ·
، حيث اضطر االحتالل بعد الصمود 2017تموز/ يوليو  27إلى  14والنضال الشعبي، امتدت من 

ابات اإللكترونية وكافة الحواجز والعراقيل التي وضعها أمام المصلين، والتي األسطوري إلزالة البو 
 كانت سببا في اندالع األزمة.

نيسان/ إبريل الماضي على إرادة االحتالل، واضطرت قواته إلعادة فتح  26انتصر الفلسطينيون في ·
ين، تمهيدا القتحام باب العامود، الذي أقدمت على إغالقه في بداية رمضان إلعاقة وصول المصل

 المستوطنين للمسجد.  
انتصر المرابطون في األقصى ليلة الجمعة السابع من أيار/ مايو على قوات االحتالل، حيث هاجم ·

الجنود مساجد الحرم القدسي الشريف جميعها بعد صالة التراويح لمنع المصلين من االعتكاف، 
مرابطين رغم اإلصابات الكثيرة والهجوم بالقنابل بهدف تفريغ المساجد من المرابطين، ومع صمود ال

 الصوتية داخل المساجد المغلقة، اضطر الجنود للتراجع.
انتصرت إرادة الفلسطينيين يوم السبت الثامن من أيار/ مايو عندما حاولت قوات االحتالل منعهم ·

. 1948منذ عام من الوصول إلى المسجد األقصى وأوقفت الباصات القادمة من األراضي المحتلة 
انطلقت السيارات بالمئات من داخل القدس ألخذ المصلين الذين نزلوا من الباصات وتوجهوا مشيا 
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على األقدام، فاضطرت قوات االحتالل لفتح الحواجز لدخول الباصات والسيارات وتوجه عشرات 
 اآلالف في مشهد مهيب نحو األقصى.

الحتالل على تأجيل الحكم في قضية بيوت الشيخ استطاع الفلسطينيون بصمودهم أن يجبروا ا· 
جراح المهددة بالمصادرة، ولوال هذا الصمود والتضامن الكبير الذي حظي به سكان الحي من قبل 
أهالي القدس والمدن الفلسطينية األخرى، لربما كان قرار المصادرة أمرا واقعا اليوم. لم تنته المعركة 

 األقل.بالطبع، ولكنه انتصار مرحلي على 
انتصرت القدس في المعركة اإلعالمية، حيث سيطرت األحداث على وسائل اإلعالم العربية ·

والغربية، سواء منها تلك المؤيدة للفلسطينيين أو وسائل اإلعالم الصهيونية. عادت القضية 
الفلسطينية للواجهة بعد أن تهمشت في السنوات األخيرة بشكل كبير، ألسباب كثيرة أهمها ضعف 

 السلطة والفصائل المختلفة.
انتصر الفلسطينيون في الرأي العام الدولي. عمت المظاهرات ألول مرة منذ سنوات عواصم ومدن ·

العالم الكبرى، من لندن إلى برلين إلى شيكاغو ومدن أوروبية عديدة. أعادت القدس فلسطين إلى 
، وأصبحت فلسطين من جديد على قلب التضامن العالمي، وساهمت بتعرية رواية االحتالل الكاذبة

 قمة أجندة حركات التضامن في العالم.
استطاعت اإلرادة الفلسطينية في القدس أن تنتصر في معركة الوعي بمواجهة دعاية أنظمة ·

التطبيع، فقد تمكنت األحداث من إعادة الرواية الحقيقية للصراع مع االحتالل بعد سنوات من 
يف هذه الرواية. سقط كل الخطاب الساعي لشيطنة الشعب محاوالت األنظمة الرسمية تزي

الفلسطيني، والتهامه ببيع األرض والخيانة، وسقطت كل محاوالت تجميل وجه االحتالل القبيح، 
واستطاعت صور الصمود القادمة من القدس أن تعيد البوصلة التجاهها الصحيح. كان الصمود 

 يه التي صرفت عليها ماليين الدوالرات لعدة سنوات.الفلسطيني أليام كفيال بإفراغ حمالت التشو 
انتصر المقدسيون في توحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فليس هناك من قضية توحد ·

الشعب داخل الوطن وفي الشتات أكثر من االشتباك مع االحتالل، وليس هناك من عنوان يجمع 
 الفلسطينيين أكثر من القدس.

ا إذا كان االحتالل سيتمكن اليوم من فرض اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى ليس من المؤكد م
بعد اعتدائه الكبير والغاشم على المسجد، ولكن ما هو مؤكد أن صمود المقدسيين انتصر في عدة 
جوالت خالل السنوات الماضية، سواء كان ذلك في حرب اإلرادة مع االحتالل أو في معارك الوعي 

هو أكثر تأكيدا أن الصمود الفلسطيني سيكون قادرا اليوم وغدا ودائما على توحيد  واإلعالم. وما
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الفلسطينيين وتسجيل نقاط في صراعه الطويل مع االحتالل، في زمن االنحطاط العربي الرسمي، 
 وفي زمن تخبط وفشل خيارات سلطة أوسلو وتنسيقها األمني المشين.

 10/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 الشيخ جراح قادرة على االنتصارمعركة حي  .63
 هاني المصري
القدس في محور االهتمام كما كانت دوًما؛ نظًرا لمكانتها الدينية والوطنية والتاريخية، ولكونها بؤرة 
الصراع بين مشروعين: المشروع الصهيوني االستعماري الذي أقام إسرائيل بالقوة والدمار والموت، 

ويحاول منذ أكثر من مائة عام تصفية القضية الفلسطينية دون  وقام بتشريد الشعب الفلسطيني،
جدوى. ورغم نجاحاته الكبرى لم ينتصر، وال يزال الشعب الفلسطيني متمسًكا بقضيته ومستعًدا للدفاع 
عنها، ويتواجد نصفه في وطنه، ومع ذلك لم يغلق المشروع الصهيوني، ويواصل طريقه نحو إقامة 

عبر االستيالء وتهويد أكبر مساحة ممكنة من األرض، وطرد أكبر عدد ممكن دولة "إسرائيل الكبرى" 
 من السكان، بشكل سافر ومستفز وعدواني غالًبا، وبشكل ناعم وهادئ أحياًنا.

أما المشروع اآلخر فهو المشروع الفلسطيني الذي ضاعت مالمحه حين راهنت قيادته على إمكانية 
ثبات الجدارة بداًل إحراز تسوية تحقق الحد األدنى من ا لحقوق، اعتماًدا على المفاوضات والتنازالت وا 

من الرهان على الذات والمقاومة وعدالة القضية وتفوقها األخالقي ودعم العرب العرب واألحرار في 
 العالم كله، خصوًصا منذ توقيع اتفاق أوسلو.

ل والتبعية االقتصادية والتنسيق لقد أقدم المفاوض الفلسطيني في هذا االتفاق على االعتراف بإسرائي
األمني والتخلي عن المقاومة واألبعاد العربية واإلسالمية والدولية، وتم فيه تأجيل التفاوض حول 

خراجها من الوحدة اإلقليمية مع بقية األرض المحتلة العام   1967القدس إلى الوضع النهائي، وا 
ا واعتبرتها عاصمة أبدية موحدة لها، ولم )الضفة الغربية وقطاع غزة(، حيث ضمتها إسرائيل له

تشملها بالتالي خطط إعادة االنتشار في الضفة، ولم تكن ضمن المناطق المصنفة )أ( الخاضعة 
 للسيطرة المدنية واألمنية للسلطة.

قامة المستعمرات االستيطانية  وفي هذا السياق لم تأخذ القدس مكانتها، وتعرضت لمصادرة األرض وا 
إغالق المؤسسات الفلسطينية في القدس، وأبرزها بيت الشرق، وارتكبت السلطة خطأ  داخلها، وتم

فادًحا بسحب المؤسسات األخرى التابعة لها إلى رام هللا، ولم تخصص موازنات كافية للقدس في 
(، ولم تأخذ مؤسسات القدس بما فيها المستشفيات %1.5موازنة السلطة منذ تأسيسها حيث بلغت )

إال بصعوبة ومتأخرة جًدا، ما يهددها باإلغالق، فيما أبدى المفاوض الفلسطيني تساهاًل مستحقاتها 
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خالل المفاوضات بالموافقة على ضم جزء من القدس الشرقية تطبيًقا لمبدأ "تبادل األراضي" من 
 خالل ضم الكتل االستيطانية.

على دفع الرسوم والضرائب،  كما خضع المواطن المقدسي لشروط المواطنة اإلسرائيلية لجهة إجباره
مع ممارسة تمييز عنصري صارخ ضده باعتباره مجرد مقيم في وطنه من دون أن يحصل على 
المكاسب والحقوق، وتم سحب إقامته وهويته إذا أقام سنوات عدة متواصلة خارج القدس ألسباب 

 تتعلق بالعمل أو الدراسة أو المرض.
لة كل أنواع الجريمة والرذيلة والعنف الداخلي، وخصوًصا وغّذت سلطات االحتالل في القدس المحت

 المخدرات، لتفتيت المجتمع، ودفع أصحاب المدينة األصليين إلى الهجرة داخلًيا وخارجًيا.
كما تدخلت سلطات االحتالل في مناهج التعليم، وقّسمت القدس إلى قدس واحد وقدس اثنين وقدس 

عتقاالت بشكل منهجي منظم حتى ضد األطفال، وممارسة داخل الجدار وخارج الجدار، وقامت باال
القتل بدم بارد في وضح النهار وأمام الكاميرات، وفرض اإلقامة الجبرية داخل المنزل، والنفي خارج 
القدس، وسحب الهوية، وهدم المنازل، وسرقة األراضي والبيوت بالقوة والجبروت حيًنا، و"بشرائها" 

 بتواطؤ مع أفراد أو جهات فلسطينية. حيًنا آخر عبر وسطاء عمالء
وواصل االحتالل االعتداء على المقدسات، وخصوًصا األقصى، لتمهيد الطريق لترسيم التقسيم 
الزماني والمكاني على طريق هدم األقصى وبناء "هيكل سليمان الثالث" بداًل منه في الوقت 

 المناسب.
القدس، في مخالفة جديدة لاللتزامات اإلسرائيلية في  وأخيًرا، قامت إسرائيل بمنع إجراء االنتخابات في

اتفاق أوسلو الذي أجهزت عليه الحكومات اإلسرائيلية منذ اغتيال إسحاق رابين، لدرجة لم يبق منه 
ومحاصرة واغتيال ياسر عرفات سوى  2002شيء بعد اجتياح القوات المحتلة الضفة في العام 

 االلتزامات الفلسطينية.
قّدم شعبنا في القدس نموذًجا للصمود والمقاومة أذهلت العالم كله، وأحرزت نجاحات في المقابل، 

كبيرة في اإلصرار على التواجد في المدينة المقدسة درة التاج، وساعدهم على ذلك عدم وجود سلطة 
 مقيدة بقيود غليظة تقيد حركتهم كما يحصل في الضفة المحتلة الواقعة تحت احتالل مباشر.

عوامل الطرد ومخططات التهجير والتمييز العنصري، استطاعت القدس الفلسطينية الحفاظ ورغم كل 
على وجودها، وتأكيد سيادتها، واالنتصار في معارك عدة، فقد فجرت االنتفاضات والهبات والموجات 

كين في ، ومروًرا باالنتفاضتين األولى والثانية، وهبة السكا1929االنتفاضية منذ هبة البراق في العام 
، وصواًل إلى معارك البوابات والكاميرات، وباب الرحمة، وباب العامود، وفي طريقها 2015العام 
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إذا تواصلت وتعاظمت المعركة واستكملت متطلبات االنتصار في حي  -إن شاء هللا  –لالنتصار 
 الشيخ جراح ومعركة القدس كلها.

خوض المعركة الراهنة، واالستمرار فيها  وهذا يتحقق من خالل توفر إجماع سياسي فلسطيني حول
حتى النهاية بانتصار أهالي حي الشيخ جراح وأهل القدس. وهنا ال تكفي الوحدة الميدانية وتكرار أن 
القدس للجميع وبحاجة إلى الجميع وال تحتمل التجاذب السياسي، بل ال بد من توفر مستلزمات 

القدس في مختلف الجوانب، ومن خالل تشكيل  االستمرار واالنتصار عبر توفير كل ما تحتاجه
مرجعية عليا وطنية واحدة للقدس، وتوفير مقومات الصمود والتواجد واالستثمار، بداًل من تعدد 
المرجعيات التي تبعثر الجهود واإلمكانات، وتضيع قضية القدس بين المرجعيات المختلفة والمتنافسة 

 عليها وباسمها.
ضية الوحيدة، القادرة على الصمود والمقاومة، وعلى تحريك وجذب ما زالت القدس، ربما الق

الفلسطينيين إلى مواصلة النضال، وحث األشقاء واألصدقاء في العالم كله على التحرك، لذلك تبدو 
الحكومة اإلسرائيلية مرتبكة، وقامت المحكمة االسرائيلية بتأجيل الحكم في قضية حي الشيخ جراح 

ام عالمي إلى نهاية الشهر؛ خشية من أن تثير هبة القدس انتفاضة عارمة، التي أصبحت محل اهتم
خصوًصا بعد أن دخلت صواريخ غزة والقنابل الحارقة إلى المعركة، مع احتماالت تشير بعد 
تهديدات محمد الضيف إلى استخدامها بشكل أوسع، ورغم كل الجدل المشروع عن صحة استخدام 

ًرا لما يمكن أن تؤدي إليه من تحويل المعركة إلى معركة عسكرية الصواريخ دفاًعا عن القدس نظ
مكانيات تواصل المقاومة الشعبية، إال أن صمت الصواريخ التي تستخدم من  تمس الطابع الشعبي وا 
أجل تخفيف الحصار عن القطاع الحبيب أو رًدا على اغتيال قائد فلسطيني يجعل من المتوقع، 

فاًعا عن القدس، خصوًصا في ظل أن الوضع الفلسطيني يعاني من وربما المطلوب، استخدامها د
 .االستراتيجياتالضعف واالنقسام وغياب الرؤية الوطنية الجامعة ووحدة 

اآلن، يجب عمل كل ما يمكن عمله لالنتصار في معركة القدس الحالية، وعدم االستكانة، فما جرى 
الحكومة اإلسرائيلية ال يمكن أن تسلم بسهولة  يوم أمس، اإلثنين، من اعتداءات همجية تدل على أن

بهزيمتها، والعمل في نفس الوقت من أجل مراجعة التجربة برمتها مراجعة جذرية، وتغيير المسار 
 واحدة. استراتيجيةووضع  االنقسامتغييًرا جوهرًيا، وبلورة رؤية شاملة تقود إلى إنهاء 
الفلسطينية أن تكون بمستوى التحديات التي تفرضها مطلوب من القيادة والقوى والقوائم والشخصيات 

معركة القدس، وهذا لم يحصل حتى اآلن رغم كل مشاهد الصمود والمقاومة التي سّطرها شعبنا 
بدون قيادة، وهو يستدعي أواًل وقبل أي شيء آخر وقف العمل باالتفاقات، وخصوًصا التنسيق 

ن التزاماتها، وآخرها منع االنتخابات التشريعية، األمني، رًدا على تنصل الحكومة اإلسرائيلية م
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وانتصاًرا للقدس، ال سيما أن القيادة الفلسطينية عادت عن قرارها السابق بالتحلل من االتفاقيات بعد 
الزعم بأن الحكومة اإلسرائيلية جددت التزامها بها من خالل الرسالة التي أرسلها منسق اإلدارة المدنية 

 على رسالة وزير الشؤون المدنية الفلسطينية.اإلسرائيلية رًدا 
وقيادة  واستراتيجيةإن وقف العمل باالتفاقات سيوفر أساًسا لالتفاق على برنامج سياسي مشترك 

 موحدة للمقاومة الشعبية في القدس واألرض المحتلة برمتها.
نتصارها، وأن كما مطلوب أن تحتل القدس المكانة التي تستحقها عبر توفير متطلبات صمودها وا

تكون لها األولوية على كل المستويات واألصعدة، بما في ذلك وصول كل من يستطيع الوصول إلى 
(، وبشكل أخص المسؤولين، ولو من أجل الصالة GMC( و)VIPالقدس، خصوًصا من حملة )

ن وتقديم الدعم المعنوي والتعرف إلى احتياجاتهم وتلبيتها، إن لم نقل للمشاركة مع الصامدي
والمرابطين، والعمل على مّد الهبة المجيدة لكل األماكن داخل فلسطين وخارجها، ووضع العرب 

أمام مسؤولياتهم، وعدم  -بعد القيام بواجبنا  -والمسلمين واألحرار في العالم كله والمجتمع الدولي 
رادعة وعقوبات ضد االكتفاء باإلدانات اللفظية واالجتماعات الشكلية، بل علينا أواًل اتخاذ خطوات 

إسرائيل، ومطالبة اآلخرين باتخاذها. فال معنى لبيانات الشجب واإلدانة العربية، خصوًصا من العرب 
المطبعين القدامى والجدد، المطالبين بسحب سفرائهم من تل أبيب، وطرد السفراء اإلسرائيليين من 

 عدد من العواصم العربية.
واحدة ومرجعية واحدة تستند إلى موقف يتناسب مع شموخ  قلنا ونردد إن ما تحتاجه القدس رؤية

وتحدي أهل القدس، وتبدأ بإعالن وقف العمل باالتفاقيات وااللتزامات، وااللتزام بقرارات المجلسين 
 الموضوع.الوطني والمركزي ذات العالقة بهذا 

أن شيًئا لم يكن، ال معنى ألي موقف رسمي فلسطيني نصرة للقدس إذا استمر العمل باالتفاقيات وك
ذا لم يقترن بمواصلة الهبة والوحدة الميدانية على طريق الوحدة السياسية والمؤسسية ومدها إلى كل  وا 
المناطق، فهذا وحده سيجعل الحكومة اإلسرائيلية تعيد النظر في حساباتها، ويفرض عليها أن تختار 

ضة شاملة، وبين استمرار موقفها بين وقف االتفاقات وهبة مفتوحة على آفاق التحول إلى انتفا
الحالي الذي يواصل تهويد القدس وأسرلتها وطرد وتهجير سكانها، وتطبيق رؤية ترامب رغم سقوطه، 

 فنتنياهو واليمين هم أصحابها األصليون.
وفي الختام، نحذر من جعل معركة القدس الحالية فرصة لتصفية الحساب داخلًيا، فهذا أقصر طريق 

يمة شعبنا في القدس، مع أن هناك الكثير الذي يستوجب الحساب، ولكن ليس اآلن للوصول إلى هز 
 والمقدسيين في ذروة المعركة.
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القدس للجميع وتحتاج إلى الجميع وهي توحدنا، وحذار من الفتن الداخلية ومن رفع الشعارات الكبيرة 
قدس وتحقيق أقصى ما التي تحمل القدس أكثر ما تحتمل، ومن التخاذل وعدم استنفاد معركة ال

يمكن تحقيقه، خصوًصا في معركة حي الشيخ جراح، ومنع وصولها إلى محطة االنتصار التي 
 يمكنها الوصول إليها.

 11/5/2021مركز مسارات، رام هللا، 

 
رت خوض مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل .64  "حماس" قر 

 اليكس فيشمان
الم، يوم النكبة، الشيخ جراح، ولكن هذه هي محطات القدس تجذب العناوين: يوم القدس، مسيرة األع

أخذ المخاطرة والخروج الى مواجهة « حماس»في الطريق الى المواجهة. قلب القصة هو غزة: قررت 
مسلحة مع إسرائيل. ليس لها الكثير من الوقت للتردد، فقد فتحت أمامها نافذة فرص تاريخية، 

 في غزة بل أيضا في الضفة ولقيادة المجتمع الفلسطيني. محدودة الزمن، ألن تنال الصدارة ليس فقط
المواجهة المسلحة مع إسرائيل هي وسيلة لالرتفاع درجة في الوعي الفلسطيني كقوة رائدة. نوجد، 

، التي تنتج فيها أو تستغل أحداثا كي تجر إسرائيل الى «حماس»اليوم، في مرحلة حرجة من خطة 
الى عمق إسرائيل دون أن تتمكن من أن تعرض، قبل ذلك،  رد عنيف. فإطالق عشرات الصواريخ

للجمهور الفلسطيني وللعالم العربي صور عشرات القتلى في الضفة أو صور دمار تسبب به قصف 
إسرائيلي في غزة، سيجعل من الصعب عليها تجنيد الرأي العام. تجنيد سكان غزة حيوي من ناحيتها. 

جماع فلسطيني وتأييد عربي في أثناء جولة عنيفة اخرى إذ انهم هم الذين سيدفعون ثمن المو  اجهة. وا 
بل سيسرع أيضًا ضغوطا دولية إلنهاء المعركة بينما « حماس»مع إسرائيل لن يحسن فقط مكانة 

 على قدميها فتنشد أناشيد النصر، مثلما في الماضي.« حماس»تقف 
استعدت إسرائيل لنار  -ي القدس على خلفية االضطرابات ف –في يومي الجمعة والسبت األخيرين 

الصواريخ من غزة. وأقرت شعبة العمليات التابعة لسالح الجو االستعداد لموجة واسعة من الهجمات 
فاجأت إسرائيل: لم تطلق النار، باستثناء صاروخ واحد. ربما ألن « حماس»في القطاع. غير ان 

هم ينتظرون أن تكبو إسرائيل، فترتكب هناك أحدًا ما يخشى من رد إسرائيلي بقوة غير متوقعة. و 
على التصعيد بالتدرج: بالونات، حرائق، « حماس»تبني «. الالمفر»خطوة تضعهم ظاهرًا في وضع 

تظاهرات على السياج، وحدات االرباك الليلية، أما إسرائيل، حاليا، فال تخدمها. ال يوجد تعزيز كبير 
ذلك كي ال ترفع التوتر. وعلى اي حال، فإن سالح و « القبة الحديدية»للقوات حول غزة باستثناء 

 الجو هو الذي سيقوم بالمهمة.
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تجنيده. مصدر « حماس»وبالتوازي تنقل إسرائيل رسائل تهدئة من خالل العالم العربي الذي تحاول 
حتى اآلن هو دليل على أن ليس لها « حماس«لـ« الطفيف»عسكري رفيع المستوى أعلن بان الرد 

 لوضع. هذا بث للوعي يستهدف التهدئة.نية لتصعيد ا
كل االسباب التي تجعها تضرم النار اآلن بالذات في شعلة كبرى. فإسرائيل توجد « حماس«ولكن لـ

يقدرون بأن القادة في إسرائيل ال يوجدون في وضع يسمح « حماس»في فترة سلطوية انتقالية، وفي 
ية، منذ إعالن ابو مازن تأجيل االنتخابات، لهم بإعالن الحرب على القطاع. في السلطة الفلسطين

 ال يوجد رب بيت في الضفة.«. فتح»تقل أسهم الرئيس الفلسطيني وحركة 
تركز على جهدين: في الساحة العسكرية تحاول اشعال انتفاضة في الضفة، فيما تدفع « حماس»

شعل الحدود وعمليات ضد أهداف إسرائيلية. في الجنوب تحاول أن ت« اعمال شغب»نحو موجة 
بالتدريج، بحيث إن الصلية تجاه عسقالن، أول من امس، تشكل محاولة اخرى لجر إسرائيل لرد 
دراماتيكي. وفي الساحة السياسية تخلق جبهة مشتركة مع كل القوى السياسية التي تضررت نتيجة 

 إللغاء االنتخابات وتبني تحالفا تقف على رأسه.
تقفز، بطرق قصيرة، الى الهدف. غير ان نافذة « حماس»ل ان مواجهة مسلحة مع إسرائيل ستجع

على االقل  –فرصها محدودة الزمن: في إسرائيل على ما يبدو ستقوم حكومة، السلطة في الضفة 
سيصحون ألنهم يفهمون الخطر، ايام ما قبل العيد والعيد الفلسطينية ستنقضي،  –خلفاء ابو مازن 

تريد أن تضرب الحديد وهو حاٍم. وسلوك إسرائيلي حكيم « اسحم»رمضان سينتهي، والتوتر سيتبدد. 
 يمكن أن يصب ماء باردا عليه.

 «يديعوت»
 10/5/2021األيام، رام هللا، 
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