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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 هنية: هذه المعركة لها ما بعدها والقدس محور الصراع .1
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن انتصار المقاومة في معركة سيف 
المعركة   فهذه  قبلها،  كما  ليست  القدس،  بعد معركة سيف  ما  استراتيجي، ألن مرحلة  القدس نصر 
من   والكثير  االنتصارات،  من  الكثير  ستشهد  جديدة  مراحل  أمام  الباب  وفتحت  مراحل،  طوت 

بناء االستراتيجيات على كل المستويات. وشدد هنية في خطاب له احتفاالا  النجاحات،   والكثير من 
مع   الصراع  محور  هي  القدس  أن  على  القدس،  سيف  معركة  في  الفلسطينية  المقاومة  بانتصار 

 االحتالل.  
ا  وأكد أن هذا النصر صنعه شعبنا الفلسطيني، والتف حوله أبناء األمة، هذا النصر الذي تنزل علين 

بفضل هللا وتوفيقه وألطافه بشعبنا ومقاومتنا. ولفت إلى أن هذا النصر ُصنع بأداء فصائل المقاومة  
وعلى رأسها كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وألوية الناصر، وغيرها  

شتركة وقفت صفاا من فصائل المقاومة في الغرفة المشتركة. وأشار هنية إلى أن فصائل الغرفة الم
واحداا، وضربت العدو ضربات موجعة قاسية ستترك آثاراا عميقة على هذا الكيان، وعلى مجتمعه،  
تحية   هنية  المباركة. ووجه  هذا األرض  بل على مستقبله على  والعسكرية،  األمنية  وعلى مؤسساته 

وحيا السنوار،  يحيى  مقدمتهم  وفي  األبية،  غزة  في  وقيادتها  محمد   قائد   للمقاومة  المقاومة  أركان 
"إننا اليوم نقف بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة، ومنهم  الضيف . وتابع هنية: 

 من قضى نحبه، القائد باسم عيسى، والدكتور جمال الزبدة". 
 

 مواصلة الزحف
وأ والشيخ جراح،  األقصى  المسجد  القدس ورحاب  كانت في  المعركة  بداية  أن  هنية  الشعب  وأكد  ن 

الفلسطيني والمقاومة المباركة، لن تتراجع ولن تتوقف في أي لحظة من اللحظات، وستواصل زحفها  
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نحو القدس. وشدد على أن كل الدماء التي سالت في هذه المعركة، وما قبلها من المواجهات مع  
قدس  العدو، هي على طريق القدس، وعلى طريق كل فلسطين. وبّين هنية أن غزة حملت سيف ال

 عن جدارة وبجدارة، وقد وقفت للمرة الرابعة في هذه المعارك البطولية الفاصلة.  
 

 ضربات موجعة 
رادة، ولقنت العدو الدرس الذي لن ينساه مطلقاا، لكي   ونوه هنية بأن غزة ضربت بسيف القدس بعزم وا 

أكد أن المقاومة اشتد  رغم بعدها الجغرافي، أن لكم درعاا وسيفاا. و   48تؤكد للقدس وأهالي الضفة والـ  
يماناا عميقاا بحتمية النصر، كما أنها تملك عقالا مبدعاا   عودها، وهي تعرف طريقها، وتملك إرادة وا 
شهده العالم. واعتبر هنية هذه المعركة نقطة تحول كثيرة وكبيرة سيقرؤها كل المعنيين، وصناع القرار  

 المتابعين داخل المنطقة وخارجها. داخل العدو، وكل 
وقال: "شعبنا ومقاومتنا وأحبابنا، سنحضر أنفسنا لمرحلة ما بعد معركة سيف القدس، بكل ما تعنيه  
وأحرار  األمة  مستوى  وعلى  الفلسطيني،  المستوى  على  مركب  النصر  هذا  وأن  معنى،  من  الكلمة 

أس  العالم، وعلى المستوى الدولي". وبّين هنية أن هذا النصر مركب، يوم أن توحدت فلسطين من ر 
الفلسطينية تشارك في صناعة  تقدم الشهداء، وهذه جالياتنا  الناقورة وحتى أم الرشراش، هذه الضفة 

 هذا النصر. 
 

 جية أولويات استراتي
وقال هنية: مطلوب منا في المرحلة القادمة أن نمضي على مسارات وأولويات استراتيجية متعددة، 

التح نحو  الطرق  أقصر  هو  المقاومة  خيار  أن  أوهام أولها  أسقطت  المعركة  وهذه  والعودة،  رير 
الثاني هو أن وحدة   التطبيع. وبّين أن المسار  المفاوضات وصفقة القرن، وثقافة الهزيمة، ومشاريع 

 ، هذه الوحدة كانت حول المقاومة.الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج التي تجلت في هذا الميدان
وحدة   لبناء  كبير  جهد  إلى  "نحتاج  والمؤسسات  وأضاف:  التحرير  منظمة  مستوى  على  حقيقية، 

العربي   محيطنا  مع  العالقة  تعزيز  والمطلوب  مشترك،  وطني  برنامج  بناء  مستوى  وعلى  الداخلية، 
واإلسالمي، ورأينا كيف توحدت أمتنا ووقفت خلف القدس وخلف فلسطين". وبّين أن المطلوب تعزيز 

كبيراا جداا يطرأ على المجتمعات الغربية واألوروبية، وحتى  العالقة مع المجتمع الدولي، ورأينا تغييراا  
 في قلب أمريكا.  

 
 ترميم القدرات
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وقال إننا في قيادة الحركة مع كل الخيرين في العالم، سنعيد بناء ما هدم االحتالل، وسنرمم القدرات، 
 ولن نتخلى عن التزاماتنا وواجبنا تجاه أهالي الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة. 

اصلت وأثنى هنية على جمهورية مصر العربية، التي واكبت يوماا بيوم، ومارست دورها التاريخي، وو 
 الجهود لرفع العدوان عن شعبنا.  

أجل   التاريخي من  دورها  بيوم ومارست  يوما  المعركة  هذه  واكبت  التي  بالشكر لمصر  هنية  وتوجه 
كبح جماح هذا العدوان، كما شكر قطر على تحركاتها الدبلوماسية والسياسية، واألمم المتحدة على  

والدوحة. القاهرة  من  كل  مع  التواصل  في  المالي    كما   دورها  الدعم  في  دورها  على  إيران  شكر 
 والسالح، وكذلك كل الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم.

 21/5/2021موقع حركة حماس، 
 

 الفلسطينية تدعو إلطالق عملية سياسية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي  السلطة .2
هللا: داعية   رام  )الجمعة(،  غزة،  قطاع  في  النار  إطالق  وقف  بإعالن  الفلسطينية  الرئاسة  رّحبت 

اإلسرائيلي. االحتالل  تنهي  سياسية  عملية  بخطوة    إلطالق  »ترحب  إنها  بيان،  في  الرئاسة،  وقالت 
اإلس العدوان  وقطر إيقاف  مصر  في  األشقاء  بذلها  التي  بالجهود  وتشيد  غزة،  قطاع  على  رائيلي 

وحّيت الرئاسة »صمود    واألردن، واإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة لتحقيق ذلك«.
وتضحيات شعبنا في قطاع غزة، وتحدي المقدسيين لإلجراءات اإلسرائيلية والحراك الشعبي السلمي  

الغربية، الذي جاء متزامناا من جهود مصرية وعربية وأميركية، واتصاالت فلسطينية على  في الضفة  
اإلنسان«   حقوق  ومجلس  العامة  والجمعية  األمن  مجلس  تجاه  التحرك  ذلك  في  بما  الساعة،  مدار 

 لألمم المتحدة.
خطوا التخاذ  الدولي  والمجتمع  األميركية  لإلدارة  الوقت  »حان  أنه  على  الرئاسة  عملية  وشددت  ت 

 وجدية، لوقف هذه الجرائم اإلسرائيلية المستمرة على شعبنا، التي أدت إلى هذا التصعيد الخطير«. 
وبحسب البيان، طالب عباس بـ»إيجاد أفق سياسي ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين 

عية الدولية من أجل وعاصمتها القدس الشرقية، تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشر 
والعالم«. المنطقة  في  واالستقرار  األمن  الجارية   تحقيق  األحداث  أن  الفلسطينية  الرئاسة  بيان  وأكد 

»أثبتت أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واألمن، وأن لذلك طريقاا واحداا واضحاا، بأن القدس 
 هي مركز الصراع وطريق السلم والحرب«. 

 21/5/2021، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا
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 تدين اقتحام قوات االحتالل للمسجد األقصى السلطة الفلسطينيةرئاسة  .3
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، للمسجد األقصى المبارك عقب    :رام هللا

هذه   وقف  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  على  أن  مؤكدة  المصلين،  على  واعتدائها  الجمعة  صالة 
والتصعيد. اإلسالمية    االنتهاكات  للمقدسات  االقتحامات  بسياسة  االستمرار  إن  الرئاسة،  وقالت 

واستفزاز  وا ومدانة،  مرفوضة  سياسة  هي  اآلمنين،  المصلين  على  االعتداءات  ومواصلة  لمسيحية، 
 غير مقبول يعيد األمور إلى مربع العنف والتوتر. 

 21/5/2021، القدس، القدس
 

 رئيس الوزراء يدين محاولة المس بمكانة مفتي القدس وخطيب المسجد األقصى .4
أدان رئيس الوزراء محمد اشتية محاولة المس بمكانة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ  :  رام هللا

المسجد األقصى   الجمعة في  أدائه خطبة  المحاولة    المبارك.محمد حسين خالل  تلك  واعتبر اشتية 
الوطنية  للوحدة  ضعافا  وا  بالمحرمات،  ومسا  المقدسات  اعتداء على  المفتي ومكانته،  استهدفت  التي 
التي جسدتها التضحيات التي قدمها شعبنا في جميع أماكن تواجده دفاعا األرض والمقدسات وذودا  

الحرمات. تل  عن  مثل  تكرار  يؤدي  أن  من  اشتية  تدخل  وحذر  استجالب  إلى  المدانة  األعمال  ك 
 إسرائيلي ينتهك حرمة المسجد األقصى المبارك.

 21/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بمحاسبة االحتالل على جرائمه  يطالببحر  .5
هنأ رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد بحر شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واالسالمية وأحرار  

معركة سيف القدس، مشيداا بصمود ورباط الشعب الفلسطيني في    االحتالل فيالعالم، بالنصر على  
كشف وجه الحقيقي ت  االحتالل والتيوندد بجرائم    كل مكان في مواجهة العدوان والجرائم الصهيونية.  

تحقيق في كل جرائم االحتالل ومحاسبة   وضربه لكل األعراف والمواثيق، مؤكداا على ضرورة فتح 
 ومحاكمة قادة االحتالل على جرائمهم في كافة المحاكم التي تتيح ذلك. 

 21/5/2021، فلسطين أون الين
 

 ستعزز الوحدة الوطنية  "إسرائيل"هذه المواجهة مع   المالكي: .6
الميدانية  -نيويورك الوحدة  إن  المالكي،  رياض  الفلسطيني،  الخارجية  وزير  قال  صيام:  الحميد  عبد 

التي تجسدت خالل أيام العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ال بد أن تستمر وتنعكس على تشكيل  
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العدوان. بعد  ما  لمرحلة  وطنية  وحدة  أسئلة  قيادة  على  ردا  ذلك  هامش    جاء  العربي” على  “القدس 
انعقاد جلسة الجمعية العامة التي خصصت لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على غزة، أمس الخميس، 

 .110عضوا إلى   70والتي ستتواصل يوم الثالثاء القادم بعد أن ارتفع عدد طالبي الكلمات من 
يصد  لن  والتي  العامة  الجمعية  اجتماع  أهمية  حول  سؤال  على  رده  قال  وفي  قرار،  أي  عنها  ر 

شهرا من الوفود وبحضور عدد من    14المالكي: “هذا أول اجتماع للجمعية العامة بحضور فعلي منذ  
وزراء الخارجية وكل ذلك من أجل فلسطين. ما أعاد الحياة إلى هذا المقر هو القضية الفلسطينية،  

ء للعمل من أجل تحقيق تقدم  وآمل أن تكون القضية الفلسطينية عامل تحفيز لكافة الدول األعضا
 على طريق الحل العادل والدائم والشامل للقضية. 

 21/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 خالل العدوان للهدم الكلي تتعرض وحدة سكنية 1,800" بغزة: األشغال" .7
أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي  

وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل    1,800بشكل كامل خالل العدوان بلغ  
ائيلي على  وقال وكيل الوزارة المهندس ناجي سرحان، إن العدوان اإلسر   وحدة سكنية.   16,800جزئي  

ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف،   120قطاع غزة خّلف واقعاا إنسانياا صعباا مع نزوح أكثر من  
من    50منهم   وأكثر  اإليواء،  مراكز  في  ظروف   70ألفاا  ظل  في  األقارب  لدى  المراكز  خارج  ألفاا 

نسانية غاية في التعقيد.   اقتصادية وا 
ة تتوسط مدينة غزة تعرضت للهدم الكلي، فيما بلغ عدد وأضاف بأن هناك خمسة أبراج سكنية كبير 

للتدمير   تعرضت  التي  الحكومية  والمقار  بين مقرات    74المرافق  تنوعت  مقرا حكومياا ومنشأة عامة 
المساجد للهدم الكلي وقرابة    3مدرسة ألضرار كما تعرضت    66شرطية ومرافق خدماتية، وتعرضت  

وأشار إلى أن الوزارة وزعت بالتعاون    سة واحدة لألضرار.مسجد ألضرار طفيفة كما تعرضت كني  40
دوالر لكل وحدة سكنية مهدمة    2,000مع اللجنة القطرية ووزارة التنمية االجتماعية مبلغا إغاثيا بقيمة  

دوالر للوحدات السكنية غير الصالحة للسكن، حيث بلغ عدد المستفيدين في الدفعة    1,000كليا، و
 مستفيداا. 330األولى 

 21/5/2021، القدس العربي، لندن
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صالح أضرار قصف غزة "إسرائيل": على الرشق .8  وقف االنتهاكات بالقدس وا 
انتهاكاتها بالقدس وُتصلح األضرار  قيادي بحركة »حماس« إن على إسرائيل أن توِقف  القال    الدوحة:

زالت   ما  الحركة  يد  أن  من  محذراا  )الجمعة(،  النار  إطالق  وقف  بدء  بعد  الناجمة عن قصف غزة 
الزناد«. المعركة    »على  هذه  تقف  »اليوم  لـ»حماس«:  السياسي  المكتب  الرشق عضو  عزت  وقال 

الز  يدنا على  العالم كله أن  نتنياهو وليعلم  فليعلم  إمكانيات هذه  صحيح، لكن  ُنَراِكم  وأننا سنبقى  ناد 
عدنا«. عدتم  إْن  وجيشه:  لنتنياهو  ونقول  في   المقاومة،  لألنباء  »رويترز«  لوكالة  قائالا  ومضى 

الدوحة، إن مطالب الحركة تتضمن أيضاا حماية المسجد األقصى والكّف عن إخراج الفلسطينيين من  
 ه »خط أحمر«.ديارهم بالقدس الشرقية، وهو ما وصفه الرشق بأن

 21/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق  بدران: .9
القيادي في حركة حماس أن فلسطين تنتصر على    إبراهيم:سليمان حاج  -الدوحة شدد حسام بدران 

كل   على  بعدها  ما  لها  فاصلة  محطة  القدس  سيف  معركة  أن  وأثبتت  اإلسرائيلي،  االحتالل 
حركة    المستويات. في  الوطنية  العالقات  مكتب  ورئيس  السياسي،  المكتب  عضو  بدران  وكشف 

الفلسطيني في الداخل والخارج انتخب في الشارع  حماس، في تصريح لـ”القدس العربي”، أن “الشعب  
وأضاف أن “المقاومة بكل أشكالها  بدون صناديق اقتراع، وهو مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق”.

وفي مقدمتها العسكرية وضعت القضية في صلب االهتمام الدولي، حيث لم يعد هناك بعد اليوم أي 
الفلسطيني”. الشارع  في  انقسام  عن  ويبني  أ  حديث  العبرة  يأخذ  أن  الجميع  على  أنه  بدران  ضاف 
 سياساته بناء على الموقف الشعبي الموحد.

 21/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مقاومين شرقي خانيونس   9انتشال جثامين  .10

(، جثامين تسعة مقاومين استشهدوا داخل أحد األنفاق  5-21انتشلت الطواقم الطبية، الجمعة ):  غزة
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن طواقم الدفاع   أيام.  10شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة قبل  

من انتشال جثامين فلسطينيين استشهدوا في عدوان االحتالل االسرائيلي    -الجمعة   -المدني تمكنت  
  على قطاع غزة.
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مايو عن تعّرض موقع يوجد فيه عناصرها    11عز الدين القسام، أعلنت يوم    وكانت كتائب الشهيد 
 للقصف أثناء عملهم على رفع الجهوزية واالستعداد لصد العدوان، مؤكدة وجود شهداء ومفقودين. 

 21/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غول على شعبنا بعد اليوملن نقبل بالت  ..أيادينا على الزنادو : إن عدتم عدنا "الغرفة المشتركة" .11
أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة يوم الجمعة، أن االحتالل اإلسرائيلي فشل في توقع مستوى  
رد المقاومة وحجمه واستمراريته وكثافته، مشددة على أن معركة "سيف القدس" فرضت قواعد جديدة 

مر صحفي وسط مدينة غزة، "عندما  على المحتل". وقال "أبو أحمد" المتحدث باسم الغرفة في مؤت
هددنا نفذنا وعندما حذرنا فعلنا، وعندما قررنا خضنا المعركة، بل وفرضنا قواعد جديدة على المحتل  
سيكون لها ما بعدها بإذن هللا". وأضاف: "لن نقبل بالتغول على شعبنا بعد اليوم، ولن نمرر العدوان 

دون رد وكل أهلنا ومقدساتنا في أي مكان  أحمد":  على  "أبو  بإذن هللا". وتابع  للمقاومة  مة وحضور 
"فشل مجدداا حين راهن على قتل الروح المعنوية لشعبنا عبر جرائم القتل البشعة واستهداف البيوت 
خداعية   ومناورات  خطط  على  راهن  حين  "فشل  وأضاف:  التحتية.  والبنى  السكنية  واألبراج  اآلمنة 

اغتيال قيادتها وأفرادها، وحين قّدر أنها يمكن أن تتهاون في الدفاع الستدراج المقاومة وهدم مقدراتها و 
 عن مقدسات شعبنا وأن تستسلم لحصار أو عدوان، وأن تنشغل بغزة عن بقية الوطن الكبير. 
ستقف    48وذكر "أبو أحمد" أن االحتالل فشل حين قّدر أن الضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام  

 ان عليها، وستتوالى خيباته وسيتعزز فشله بعد هذه المعركة. متفرجة على قصف غزة والعدو 
ووجه رسالة لالحتالل: "نقول لك بكل وضوح إن عدتم عدنا، أيادينا على الزناد ولمعركتنا فصول لم  

ن منطق العربدة والعنجهية لن يواجه إال بالصمود والرد والتحدي بعون هللا".   تكتب بعد، وا 
 21/5/2021، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل" : استخدمنا جزءا من السالح ردا على عدوان د"لجها"ا .12

غزة: قالت “سرايا القدس”، الجمعة، إن “المقاومة استخدمت جزءا يسيرا من السالح” في الرد على  
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم “سرايا القدس”، أبو حمزة، خالل   العدوان اإلسرائيلي على غزة.

ساع عقب  غزة،  بمدينة  بين  مؤتمر صحافي  القطاع،  في  النار  إطالق  وقف  سريان  بدء  على  ات 
  إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
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قطاع غزة   اإلسرائيلي على  العدوان  على  الرد  في  استخدمت  الفلسطينية  “المقاومة  أبو حمزة:  وقال 
جزءا يسيرا من السالح والقدرات، وسنواصل المسيرة بخطى واثقة في مشروع َتحرير كامل فلسطين 

 لة”.المحت
 21/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 ةحماس تبدأ خطوات العودة إلى سوري": األخبار" .13

بعد سنوات من القطيعة بين حركة »حماس« والجمهورية العربية السورية، تستعّد الحركة الستثمار  
لـ»الحمساويين« بالعودة إلى اإلشارات اإليجابية الصادرة عن الرئيس بشار األسد، في شأن السماح  

مع   عقدها  تنوي  مشاورات  سلسلة  أعقاب  في  وذلك  مغادرتها،  من  سنوات  بعد  السورية  األراضي 
القريبة. الفترة  المقاومة خالل  محور  في  إلى   أطراف  تحّدث  »حماس«  في  قيادي  وبحسب مصدر 

ورية عندما تحين الفرصة  »األخبار«، فإن لدى الحركة قراراا مسبقاا ببحث عودتها إلى األراضي الس
المناسبة، »وفي ضوء الرسائل اإليجابية التي نقلها لنا عدد من قادة فصائل المقاومة في سوريا عقب  
التحية   وتوجيهه  استثناء،  بدون  الفصائل  بجميع  وترحيبه  األسد،  بشار  بالرئيس  األخير  لقائهم 

الح أن  إلى  المصدر  وأشار  سيتعّزز.  القرار  هذا  فإن  هللا  للحركة«،  حزب  مع  مشاورات  ستبدأ  ركة 
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل الفترة القريبة، لجّس نبض السوريين حول عودة عالقة الحركة 
معهم، متوّقعاا أن تكون الردود السورية إيجابية، ومن دون شروط مسبقة، األمر الذي سيفتح الباب 

 ت من الحركة إلى األراضي السورية في وقت الحق.لعودة العالقات، كخطوة أولى تتبعها عودة قيادا
 22/5/2021، خبار، بيروتاأل

 
 قيادات فصائلية: انتصار غزة رسم معادلة جديدة في الصراع مع العدو .14

أكد قياديان في حركة "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن انتصار  :  محمد شهابي-بيروت 
وبّينا أن هزيمة    الفلسطينية في غزة، رسم معادلة جديدة في الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي.   ةالمقاوم

االحتالل،  لمواجهة  الوحيد  الخيار  المقاومة هو  نهج  أن  يثبت  القدس"،  "سيف  االحتالل في معركة 
 ر فلسطين، وتحقيق العودة. وتحري

انتصار   أّن  أكد  لبنان، جهاد طه،  المقاومة اإلسالمية "حماس" في  السياسي لحركة  المسؤول  نائب 
غزة هو "انتصار لفلسطين وللمقاومة ولدماء الشهداء وعذابات شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية  

عادلة جديدة في تاريخ الصراع مع الكيان  وأضاف: لـ"قدس برس": هذا "الصراع كّرس م  واإلسالمية".
الصهيوني، أال وهي معادلة القّوة التي كرستها المقاومة في مواجهة االحتالل وجرائمه التي ترتكب  
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بحق شعبنا ومقدساتنا، والتي أعادت المعنى الحقيقي للقضية الفلسطينية لدى أبناء أمتنا ودفعهم نحو  
 لقضية الفلسطينية". االلتفاف نحو القضية المركزية وهي ا

المسؤول السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سمير لوباني، قال: إّن "انتصار غزة هو انتصار  
لكل فلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولكّل أحرار األمة العربية واإلسالمية، وهو إثبات لشعار ما  

أّن االنتصار، "زاد فينا    ،مع "قدس برس"في حديثه    وأوضح لوباني  أخذ بالقوة ال يسترّد إال بالقوة".
األمل أّن موضوع حق العودة ليس منسياا وأنه موجود على طاولة البحث، وأّن األمل بتحقيق العودة 
باتت قريبة، أما النقطة الثالثة فهي أّن النصر قد وضع حجراا فوق كل االتفاقيات، والنقطة الرابعة،  

 للتضحية بأرواحه فداءا ألرضه". أّن الشعب الفلسطيني أثبت أنه مستعد 
 21/5/2021، قدس برس

 
 تقديرات إسرائيلية لخسائر تل أبيب من الحرب تقرير:  .15

وقف    11بعد   دخل  الطرفين،  بين  المتبادل  والقصف  قطاع غزة،  على  المتواصل  العدوان  من  يوما 
النار   سرائيل-إطالق  وا  غزة  بقطاع  الفلسطينية  الفصائل  وبدأ  -بين  التنفيذ،  في  حيز  إسرائيل  ت 

الحرب    الكشف عن خسائرها. الكبرى خالل  الخسائر  أن  واالقتصادي -ورغم  البشري  جانبها    -في 
على مستوى القطاع؛ فقد تعرضت إسرائيل أيضا لخسائر لم تتعود عليها في الحروب السابقة   كانت 

صاروخا    594آالف و  4صاروخ، مقابل    300آالف و   4يوما أكثر من    11ضد غزة، واستقبلت خالل  
 يوما، وفقا لمراسل الجزيرة إلياس كرام.  51الذي استمر  2014في عدوان 

 
 ضا للقصفأكثر المدن اإلسرائيلية تعر 

وخالل موجة العدوان الحالية، كانت مدينتا أسدود وعسقالن )جنوب( أكثر المدن استقباال للصواريخ  
كما تلقت مدينة بئر السبع )جنوب(   صافرة إنذار في كل منهما.  400الفلسطينية، وتم إطالق حوالي  
 صافرة إنذار أثناء العملية العسكرية، بحسب قناة "كان".  160نيرانا شديدة، وتم إطالق حوالي 

 
 األخطر من إطالق الصواريخ

% من الصواريخ التي كانت تهدد المناطق المأهولة في  90ورغم أن منظومة القبة الحديدية أسقطت  
فإن الصواريخ الفلسطينية أصبحت أكثر خطورة بمرور السنوات؛   -رائيلية بحسب القناة اإلس-إسرائيل  

  12إسرائيليين طوال عملية الجرف الصامد جراء الصواريخ، ُقتل في العملية األخيرة    6ففي حين ُقتل  
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وفقا للقناة، وهي أرقام أقل بكثير من إحصائيات تتحدث عنها مصادر    330إسرائيليا، وأصيب نحو  
 رى.إسرائيلية أخ

القصة   أن  إلى  تشير  اإلسرائيلية  كان  قناة  أن  اإلسرائيلي -بيد  الجانب  أعداد    -في  في  ليست 
الفلسطينية   الفصائل  تمكنت  فقد  الحياة في    -حسب وصفها-المصابين،  التشويش على روتين  من 

اس  كما تشير إلى أن حم   إسرائيل، وواصلت حماس ممارسة قدرة القيادة والسيطرة بشكل يثير التقدير.
خرجت إلى المعركة على خلفية قضية القدس وأظهرت تفوقا توعويا في الطريقة التي تربط بها بين  

 القطاعات. 
 
 مليارات دوالر خسائر اقتصادية  4

نحو    -يوما   11نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خالل  -وبلغت الخسائر االقتصادية إلسرائيل  
أولية غير رسمية.مليار دوالر(، وف  2.14مليارات شيكل )  7 لتقديرات  به    قا  أفاد  جاء ذلك وفق ما 

مصدر مسؤول بوزارة المالية اإلسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، عقب إعالن وقف إطالق النار  
 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. 

 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ساعات من وقف النار  3قناة عبرية: الجيش اإلسرائيلي أحبط هجوًما كبيرًا على حدود غزة قبل  .16
خاص قناة  ة:  ترجمة  الساعة    12ذكرت  عند  أحبط  اإلسرائيلي  الجيش  أن  الجمعة،  مساء  العبرية، 

ا ساعات، هجوماا كبيرا   3الحادية عشر من مساء الخميس، أي قبل سريان قرار وقف إطالق النار، بـ  
داخل    على حدود غزة. إلى  التسلل  لها  نفق  عبر  تحركت  لحماس  تابعة  خلية  فإن  القناة،  وبحسب 

الخلية   التعرف على  تم  اللحظة األخيرة  “األراضي اإلسرائيلية” لمهاجمة جنود إسرائيليين، ولكن في 
اإلسرائيلي”. الجو  “سالح  قبل  من  الفور  على  الذكي  ومهاجمتها  الجدار  أن  القناة،  الذي    وادعت 

 أشهر، كان له دور كبير في إحباط الهجوم والكشف عن الخلية.  3اكتمل بناؤه قبل 
 21/5/2021القدس، القدس، 

 
 نتنياهو: حققنا غايات العدوان على غزة بشكل غير مألوف  .17

ة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن إسرائيل حققت بعدوانها  اعتبر رئيس الحكوم:  بالل ضاهر
غايتها   العسكرية حددت  العملية  لشن  "عندما خرجنا  أنه  مألوفة". وأضاف  "إنجازات غير  على غزة 
وهكذا   اإلرهابية.  للمنظمات  شديدة  وتوجيه ضربة  الردع،  ترسيخ  من خالل  الهدوء  إعادة  المركزية: 
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معروف للجمهور اآلن، وليس لحماس أيضا، لكن سيتم    كل شيء، أنه "ليس  ياهووادعى نتن   فعلنا".
وتابع نتنياهو أن "حماس تلقت ضربات لم تحلم بها" وأنه   الكشف عن مجمل إنجازاتنا بمرور الزمن".

بطول   الهجومية،  األنفاق  تدمير  أي جيش في    100تم  مثله  يحقق  لم  هائل  إنجاز  "وهذا  كيلومتر، 
 العالم حتى اليوم". 

وتابع أن "الدمار الذي جلبوه على أنفسهم بأيديهم أصبحوا يعرفونه. وهم يعلمون أننا أعدناهم سنوات 
الوراء". شروطا    إلى  "أنشأت  العدوان  نتائج  أن  إسرائيل  أفضلواعتبر  بين  أسرى  تبادل  لعملية   "

 وحماس.
 21/5/2021، 48رب ع

 
 غانتس: هناك فرصة إلمكانية إبرام صفقة تبادل مع حماس .18

إمكانية إلبرام صفقة    :ترجمة خاصة أن هناك  الجمعة،  اإلسرائيلي،  الجيش  بيني غانتس وزير  قال 
وأضاف غانتس في مقابلة مع قناة ريشت كان العبرية،   تبادل أسرى مع حماس بعد المعركة األخيرة.

فرصة أفضل لدفع هذه القضية لألمام في ظل ما فعلناه بغزة وفي مواجهة ما تحتاجه،   إن اليوم هناك
وحاول غانتس ربط قضية إعادة إعمار غزة بإعادة   مشيراا إلى أن هناك جهود تبذل من أجل إعادتهم.

وأشار إلى أن إسرائيل ستغير من سياساتها تجاه غزة، ولن    هؤالء األسرى والمفقودين إلى إسرائيل.
بقوة. وأنها سترد على إطالقها  بالونات حارقة  أو  بإطالق أي صواريخ  أن    تقبل  وأكد غانتس على 
 قيادة حماس وخاصةا محمد الضيف ويحيى السنوار ال زالوا هدفاا إلسرائيل. 

 21/5/2021، القدس، القدس
 

 نتنياهو يستثمر الحرب الستئناف جهود تشكيل الحكومة برئاسته  .19
باشر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الجهود لتشكيل حكومة برئاسته،    تل أبيب:

وذلك بعد أن نجح في استغالل وقائع الحرب وتبعاتها إلضعاف معسكر التغيير المناوئ له برئاسة  
كر  وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يعمل بالخفاء ولكن بشكل حثيث على تفسيخ المعس  يائير لبيد.

المنافس. وهو تنصب مساعيه على تمرير األيام العشرة التي تبقت على مدة التكليف، الذي حصل  
)البرلمان   الكنيست  إلى  التكليف  تحويل  الدولة  رئيس  يقرر  أن  يتوقع  يفشل  فعندما  لبيد.  عليه 

نتخابات  صوتاا لصالحه. فإن لم يفلح في ذلك، فإن إسرائيل ستتوجه نحو ا  61اإلسرائيلي( وهنا يجمع  
خامسة. وتقول هذه المصادر إن نتنياهو ال يستبعد إمكانية أن يتفق مع وزير األمن، رئيس »كحول  
لفان«، بيني غانتس، الذي أدار معه الحرب على غزة. وأضافت أن »التعاون الذي أبدياه في هذه  
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ئاسة الحكومة من  المعركة كان مثالياا ويحتمل أن يترجماه إلى تعاون سياسي حزبي يتقاسمان بعده ر 
جديد. لكن مقرباا من غانتس نفى ذلك تماماا وقال: »غانتس كان حريصاا على التعاون مع نتنياهو  
في الحرب ولكنه لم ينس خداع نتنياهو وال يثق بأنه سيكون مخلصاا ألي اتفاق معه ولذلك فإن كل 

 حديث كهذا هو بعيد عن الواقع«.
ح الباب إلى استئناف جهوده لتشكيل حكومة وأنه ال يجد سبباا  من جهته، أكد لبيد أن وقف النار يفت 

ألن تفشل جهوده، »خصوصا بعد هذه الحرب التي تجلى فيها نتنياهو بعجزه وفشله وتقويته لحركة  
 حماس. فلوال سياسة نتنياهو التي كانت تعزز قوة حماس لما كانت هناك حاجة للحرب«..

 22/5/2021، ، لندنالشرق األوسط
 

 بمحو عائالت فلسطينية بالكامل عن قصد وبأوامر عليا "إسرائيل"س تتهم هآرت .20
الحوادث   إن  األربعاء،  اليوم  نشرته  تحليل  في  العبرية،  “هآرتس”  صحيفة  قالت  العربي”:  “القدس 
العديدة لقتل عائالت بأكملها في القصف اإلسرائيلي على غزة تشهد على أن هذه “لم تكن أخطاء”. 

جاءت   العسكريين.إذ  القانون  رجال  بموافقة  مدعومة  عليا،  قرارات  أعقاب  في  وتابعت   الغارات 
إن   القول  القصف   15الصحيفة  في  أفرادها،  من  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  خسرت  فلسطينية  أسرة 

مايو/ أيار. وأضافت “آباء وأطفال ورضع وأجداد    10اإلسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ من  
أخ وأبناء أخوات لقوا حتفهم سويا عندما قصفت إسرائيل منازلهم التي انهارت عليهم”، وأشقاء وأبناء  

 مشيرة إلى أنه لم يتم إعطاء إنذار مسبق إلخالء المنازل المستهدفة.
 19/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 تنهار ألن الصراع مع الفلسطينيين يسيطر عليها "إسرائيل"إسرائيلية:  استراتيجيةخبيرة  .21

الخبيرة اإلسرائيلية في   الصراع مع    االستراتيجيةتقول  تنهار ألن  إسرائيل  إن  داليا شندلين  السياسية 
لها. ُيرثى  وديمقراطيتها  معطلة  وسياستها  عليها،  يسيطر  نشرته    الفلسطينيين  لها  مقال  في  وقالت 

المقاومة اإلسالمية  ( إن الحرب التي دارت بين إسرائيل وحركة  New York Times"نيويورك تايمز" )
"حماس" أوقفت التغيير السياسي الذي كان من الممكن أن يبدأ ويبعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي من  

وأضافت أنه قد حان الوقت لقبول أن األمر ال يقتصر على سيطرة إسرائيل على    الحياة السياسية.
ا تغلغل  فقد  إسرائيل.  على  أيضا  تسيطر  فلسطين  أن  بل  السياسي  الفلسطينيين،  والصراع  الحتالل 

ذا استطاعت   1948المحتدم منذ عام   في كل جزء من المجتمع والمؤسسات السياسية واالجتماعية. وا 
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إسرائيل وأنصارها النظر إلى الوضع في ضوء ذلك، فقد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة حول ما 
 هو األفضل للبالد.

 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة
 

 .. ليبرمان ُيقر بالهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية "إسرائيل"تاريخ   ألول مرة في .22
بـ"االتفاق   إسرائيليون  سياسيون  وصفه  ما  ليبرمان  أفيغدور  األسبق  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  انتقد 

وأنهى   النار  لوقف إطالق  أفضى  الذي  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،    11المحرج"  يوما من 
 ن إقراره بهزيمة االحتالل أمام المقاومة الفلسطينية سلفا.وذلك بعد أيام م

ليبرمان   أفيغدور  المعارض  اليميني  بيتنا"  "إسرائيل  حزب  وزعيم  األسبق  الدفاع  وزير  في  -وكتب 
النار إطالق  وقف  اتفاق  اإلعالن عن  عقب  سنوات   -تغريدة  في  أخرى  مرة  النار  حماس  "ستطلق 

اإلسرائيلية "أنا هنا ألقول ما    12في مقابلة مع القناة  -ليبرمان    وقال  قليلة، وسنجري عملية جراحية".
العملية برمتها غير   أمنية، هذه  للحديث عنه اآلن، وهو أمن إسرائيل من وجهة نظر  هو ضروري 

منتصرة". ستخرج  من  هي  وحماس  تماما،  جبهة   ضرورية  خلق  في  "نجحت  حماس  أن  وأضاف 
 رة على الشارع الفلسطيني". داخلية لها داخل إسرائيل ونجحت بالسيط 

 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة
 

 انتقادات إسرائيلية ألداء نتنياهو: تهّرب من مسؤولياته واستسلم لضغوط بايدن .23
الحكومة وكاالت   -القدس   لرئيس  انتقادات  أمس،  اإلسرائيلية،  اإلعالم  وسائل  في  المحللون  وجه   :

النار،   انتقدوا طريقة وقف إطالق  العدوان، كما  نتنياهو، وسياسته وأدائه خالل  بنيامين  اإلسرائيلية، 
  واتهموا نتنياهو بأنه استسلم لضغوط الرئيس األميركي جو بايدن. ورأى قسم منهم أن إسرائيل تلقت 

 "ضربة قاضية" من الناحية اإلعالمية خالل العدوان.
 22/5/2021، األيام، رام هللا

 
 يوما  11مليار دوالر بة   2"حرب غزة" تكبد االحتالل خسائر فاقت  .24

أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية اإلسرائيلية، الجمعة، أن الخسائر األولية لالقتصاد  :  أنس السنجري
 مليار دوالر. 2يوما(، فاقت  11اإلسرائيلي جراء العدوان األخير على قطاع غزة )استمر 

بين   النار  إطالق  وقف  إعالن  عقب  المالي،  المسؤول  عن  أحرونوت"،  "يديعوت  صحيفة  ونقلت 
والفصائل نحو    إسرائيل  بلغت  الخسائر  إن  قوله؛  غزة،  بقطاع  الناتج    0.5الفلسطينية  من  بالمائة 
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بالمائة من الناتج المحلي خالل عملية "الجرف الصامد" التي   0.3المحلي اإلجمالي، مقارنة بخسائر  
ولفت المسؤول المالي، إلى أن إجمالي الناتج المحلي إلسرائيل يبلغ    .2014يوما صيف    51استمرت  

شيكل(، وهو ما يعني أن الخسائر االقتصادية    3.26تريليون شيكل )الدوالر يساوي    1.4نحو  حاليا  
وتتراوح خسائر االقتصاد اإلسرائيلي جراء    مليار دوالر(.  2.14مليارات شيكل )  7إلسرائيل بلغت نحو  

بي  إسرائيل،  األخرى في  االقتصادية  الهيئات  بعض  تقديرات  بعض  في  األخير على غزة  ن  العدوان 
 % مع حساب دقيق للخسائر.0.8% إلى 0.6

لـ"عربي تقدير  وفقا 21وفي  النار،  إطالق  وقف  إعالن  من  يوم  قبل  اإلسرائيلي  االقتصاد  لخسائر   "
الخسائر   لالحتالل، وصلت  وا عالمية  وبيانات رسمية  اقتصاد  خبراء  تقديرات  إلى  مستندة  لحسابات 

مليار دوالر في    2.5مليون دوالر )أي ما يعادل    250اليومية لالحتالل جراء صواريخ المقاومة بنحو  
 أيام(.  10

 21/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 عن خسائر اإلسرائيليين المباشرةتنشر تقريرا االقتصادية العبرية  "كالكاليست" .25
»كالكاليست  موقع صحيفة  لحقت  نشر  التي  المباشرة«  تقريراا عن »األضرار  العبرية،  االقتصادية   »

بـ»األمالك المدنية الخاصة« في مدن فلسطين المحتلة، جراء المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة 
واستقى التقرير معلوماته   اإلسرائيلية والمستوطنين، والصواريخ التي أطلقتها المقاومة من قطاع غّزة.

شرته مصلحة الضرائب اإلسرائيلية، يوضح عدد طلبات تعويض األضرار التي تلقتها،  من إحصاء ن
بلغ   اليوم.   5,245والذي  لتعويض »أضرار    طلباا حتى  المقدمة  التعويضات  قيمة  وفي حين وصلت 

العام   المباشرة« في  الخاصة  إلى نحو  2014الممتلكات  توقعت »كالكاليست«    200،  مليون شيكل، 
ويشير بيان مصلحة الضرائب إلى أن عدد طلبات التعويض    مليون شيكل.  300وصول الرقم إلى  

في وسط وجنوب البالد متساٍو تقريباا. ويتوقع أن يرتفع العدد اإلجمالي في األيام المقبلة مع عودة 
 سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة إلى المستوطنات واألراضي الزراعية التي يحتلونها هناك. 

تفاصيل بنحو    وفي  تقارير خاصة  القائمة  المقدمة، ضمت  التعويض  و  3,400طلبات    1,700مبنى 
طلب من المنطقة الجنوبية ونحو    2600أخرى لم تصّنف بشكل دقيق. وهناك نحو    100مركبة ونحو  

 من تل أبيب ومحيطها، والباقي من القدس وحيفا.  2,300
 21/5/2021، االخبار، بيروت
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 يهوديين مشتبهين بطعن شاب فلسطيني في القدس الشاباك يعتقل  .26

ضاهر بشبهة  :  بالل  يهوديين  اعتقل  أنه  الجمعة،  )الشاباك(،  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  أعلن 
ضلوعهما في عملية إرهابية، طعنا خاللها فلسطينيا في القدس، والذي أصيب بجروح خطيرة، يوم  

 الخميس من األسبوع الماضي.
 21/5/2021، 48عرب 

 
 248غزة إلى  على رفع عدد شهداء العدوان ي شهيدًا من داخل نفقين 14انتشال جثامين  .27

شهيداا من داخل نفقين للمقاومة، كانا تعرضا للقصف في    14انتشل منقذون جثامين    محمد الجمل:
يونس،  خان  محافظة  شرق  والفخاري،  القرارة،  منطقتي  في  الجاري،  أيار  شهر  من  عشر  الحادي 

ل جثمان طفلة من تحت أنقاض منزل عائلتها، الكائن غرب مدينة  كما جرى انتشا  جنوب قطاع غزة.
للقصف قبل نحو أسبوع. الـ    غزة، والذي تعرض  الشهداء  العدوان 15وبانتشال  ، ارتفع عدد شهداء 

مسناا، إضافة إلى    17سيدة، و  39طفالا، و  66شهيداا، من بينهم    248اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى  
 فة.  إصابات بجروح مختل  1,910

 22/5/2021، األيام، رام هللا
 

 أشاد بعباس وأغفل المقاومة.. فلسطينيون يحتجون على خطبة مفتي القدس .28
الشيخ   ألقاها  التي  الجمعة  القدسي على خطبة  بالحرم  القبلي  المسجد  في  المصلين  من  احتج عدد 

الفلسطينية. والديار  القدس  مفتي  المصلين على    محمد حسين  اعتراض بعض  الجمعة  وجاء  خطبة 
أثناء   المقاومة  إنجازات  على  المطلوب  بالشكل  تركز  ولم  غزة،  في  للمقاومة  تحية  تشمل  لم  ألنها 

وأظهرت لقطات فيديو   تصديها للعدوان اإلسرائيلي، وشملت إشادة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
المصلين   هتافات  تويتر  على  وناشطون  فلسطينية  إعالمية  شبكات  حسابات  المسجد  بثتها  داخل 

وقيامهم بإنزال الشيخ محمد حسين من على منبر المسجد، وهم يرددون هتافات تطالب بإخراجه من  
 المسجد. 

 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تكبيرات وهتافات وحلوى.. هكذا احتفل المصلون في المسجد األقصى بة"انتصار" المقاومة  .29
شهدت ساحات المسجد األقصى بعد صالة الجمعة احتفاالت بانتهاء العدوان اإلسرائيلي الذي استمر  

المقاومة.  11 بـ"انتصار"  وصفوه  بما  واحتفاء  غزة  قطاع  على  في   يوما  الفلسطينيين  آالف  وتجمع 
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قت  الحرم القدسي، ظهر الجمعة، لالحتفال بوقف إطالق النار في حرب غزة األخيرة، في حين أطل
وهتف المحتشدون بعبارات   األلعاب النارية ولّوح شبان باألعالم الفلسطينية ورايات لفصائل المقاومة.

و"لن أكبر"  على    "هللا  الحلوى  بتوزيع  البعض  قام  فيما  أقصى"،  يا  نفديك  بالدم  و"بالروح  نركع" 
غزة. في  المقاومة  بـ"انتصار"  احتفاء  األقصى  المسجد  باحات  في  فرحة    الموجودين  تستمر  ولم 

المصلين طويال حيث اقتحمت قوات االحتالل باحات المسجد األقصى عقب صالة الجمعة، ما أدى 
 بين المصلين.  لوقوع عدد من الجرحى

فلسطينيا أصيبوا بجروح متباينة خالل االقتحام، حيث أطلقت   20وقال الهالل األحمر الفلسطيني إن  
قوات االحتالل قنابل الصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وفق ما أفاد به مراسلو الجزيرة  

 في القدس المحتلة.
 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية فلسطينيا  97إصابة  .30

األناضول: أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، ارتفاع عدد اإلصابات    -رام هللا 
، في المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي بمناطق متفرقة بالضفة الغربية بما  97بين الفلسطينيين إلى  
المحتلة. القدس  “  وذكر  فيها  كالتالي:  موزعة  اإلصابات  أن  األحمر  بالرصاص    8الهالل  إصابات 

المطاطي،    30الحي،   بالرصاص  للدموع،    56إصابة  مسيل  غاز  استنشاق  نتيجة  اختناق    3حالة 
أصيبوا خالل اقتحام الشرطة   23وأوضح أن من بين اإلصابات    إصابات بقنابل الصوت واالعتداء”.
عقب  األقصى،  للمسجد  منهم    اإلسرائيلية  الجمعة،  واثنان    21صالة  المطاطي،  بالرصاص  أصيبوا 

 . أصيبا بقنبلتي صوت 
 21/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مخّيمات لبنان تحتفل بالنصر  .31

ما إن أعلنت المقاومة الفلسطينية االنتصار على االحتالل اإلسرائيلي في الحرب األخيرة على غّزة،  
وعقب صالة الجمعة نظمت فصائل المقاومة    مخيمات الشتات في لبنان.حتى بدأت االحتفاالت تعّم  

بعد منتصف   الثانية  الرشيدية. وفي  الفلسطينين في  الالجئين  الفلسطينية مسيرة جابت شوارع مخيم 
الليل، شهدت المخيمات على امتداد األراضي اللبنانية، مسيرات شعبية عفوية. في »البارد«، حمل  

لفلسطينية مرّددين هتافات النصر. كذلك، في مخّيمات صور، وال سيما الرشيدية  المشاركون األعالم ا
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التي   النارية  والدراجات  المسيرات  وجابت  ابتهاجاا،  الهواء  في  النار  أطلقوا  الشمالي،  والبرج  والبص 
 انطلقت من المخّيمات، شوارع مدينة صور وسط الهتافات احتفاالا بنصر المقاومة في فلسطين. 

أيضاا، وتحديداا في مخيم عين الحلوة في صيدا، ابتهج األهالي بدخول وقف إطالق النار في جنوباا  
لى البقاع، شهد مخيم الجليل، عند مدخل بعلبك الجنوبي، احتفاالت   فلسطين المحتلة حّيز التنفيذ، وا 

 بصمود وانتصار المقاومة في غزة والقدس. 

 22/5/2021، خبار، بيروتاأل
 

 على التوالي 17سير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الة نادي األسير: األ .32
):  رام هللا عطوان  أبو  الغضنفر  األسير  بأن  الجمعة،  األسير،  نادي  دورا   28أفاد  بلدة  من  عاماا( 

الـ لليوم  الطعام  عن  المفتوح  إضرابه  يواصل  الخليل،  العتقاله    17بمحافظة  ا  رفضا التوالي،  على 
 اإلدارّي، وهو يقبع في سجن عزل "أوهليكدار".

 21/5/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 دولية مالك برج قصفه االحتالل بغزة يتقدم بشكوى للجنائية ال .33
قرر مالك البرج الذي دمره طيران االحتالل اإلسرائيلي في غزة، :  ووكاالت   21عربي  -الهاي   -لندن

الذي كان يضم مكاتب مؤسسات إعالمية دولية، التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا  
  15هجوم  وجاء في شكوى لمالك البرج جواد مهدي، أن    عدم وجود أي هدف عسكري في المبنى.

 أيار/ مايو الذي سّوى برج الجالء باألرض، كان "جريمة حرب"، بحسب وكالة فرانس برس.
 22/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 إعادة فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين .34

أمام    :غزة القطاع  بحر  فتح  إعادة  عن  السبت،  اليوم  غزة،  قطاع  في  البحرية  الشرطة  أعلنت 
وبحسب الشرطة، فإنه يسمح بعودة الصيادين للعمل في البحر وفق المساحات المحددة   الصيادين.

 مسبقاا. 
 22/5/2021، القدس، القدس
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 أشكنازي يشكر شكري على جهود وقف إطالق النار  .35
اإلسرائيلي   نظيره  من  اتصاالا  شكري،  سامح  الخارجية  وزير  تلقي  المصرية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 

 التوصل إلى وقف إطالق النار مع الجانب الفلسطيني. غابي أشكنازي، الذي ثمَّن جهود مصر في 
أن   مضيفة  الهدوء«،  على  الحفاظ  على  اإلسرائيلي  الجانب  »حرص  أشكنازي  إن  الخارجية  وقالت 
»الوزيرين بحثا اإلجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة المقبلة، كما أكدا على 

البلدي بين  بالتنسيق  العمل  بتأمين  أهمية  يتعلق  فيما  سواء  الدوليين  والشركاء  الفلسطينية  والسلطة  ن 
 استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السالم«.  

 21/5/2021، االخبار، بيروت
 

 وفد مصري يقوم بزيارة خاطفة إلى غزة ويبحث مع قيادة حماس تثبيت وقف النار  .36
ري خالل زيارة خاطفة له لقطاع غزة، أمس، استمرت ثالث  بحث وفد أمني مص  عيسى سعد هللا:

وقف  الى  أفضى  الذي  النار  إطالق  وقف  تثبيت  القطاع  في  حماس  حركة  مسؤولي  مع  ساعات 
فجر   من  الثانية  الساعة  في  اإلسرائيلي  ومسؤول،    .أمسالعدوان  مطلع  مصدر  الفصائل إوقال  ن 

بينها وبين االحتال الوساطة  استهل   أمنىل ستقودها مصر من خالل وفد  تستعد لجولة طويلة من 
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"األيام"،   مهمته، أمس، بزيارة قصيرة وخاطفة للقطاع.

ان الوفد المصري سيبحث مع الفصائل في غزة خالل اللقاءات القادمة قضايا كبيرة ومتعددة أبرزها،  
رائيلي المفروض على القطاع واالنتهاكات اإلسرائيلية  تثبيت وقف إطالق النار وتخفيف الحصار اإلس 

في مدينة القدس بشكل عام وبشكل خاص االقتحامات في المسجد األقصى وقضية الشيخ جراح، 
تمام   في  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  التهدئة  وصمود  نجاح  لضمان  الفلسطينية  والشروط  الرؤية  وفق 

 الساعة الثانية من فجر امس.
 22/5/2021، األيام، رام هللا

 
 مصر تقدم قافلة مساعدات ضخمة لقطاع غزة .37

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

   األطفال، باإلضافة إلى مالبس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية.
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لتوجيهات   تنفيذا  تأتي  القافلة  هذه  إن  راضي،  بسام  السفير  المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
 الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خالل صندوق تحيا مصر.

 22/5/2021، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 األردن مرحبا بوقف إطالق النار: خطوة أولى إيجابية  .38

دعا األردن، الجمعة، إسرائيل إلى االلتزام بوقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجرا،   :عمان
وأكد الناطق   مشيرا إلى أن “نجاح جهود وقف النار والعدوان على قطاع غزة خطوة أولى إيجابية”.

ة أولى  باسم وزارة الخارجية، أن “نجاح الجهود لوقف إطالق النار، ووقف العدوان على غزة هو خطو 
في األراضي الفلسطينية    إيجابية وضرورية، وعلى إسرائيل االلتزام بها ووقف االستفزازات والتصعيد 

 ”.المحتلة
 21/5/2021، الغد، عّمان

 
 الحركة اإلسالمية باألردن تقود مسيرة حاشدة احتفاال بانتصار المقاومة  .39

الفعالية التي دعت  بحضوٍر جماهيري ضخم، شارك عشرات آالف  :  عمان األردنيين، الجمعة، في 
بانتصار   احتفاال  الفلسطينية،  األردنية  الحدود  قرب  األغوار،  منطقة  في  اإلسالمية  الحركة  إليها 

الصهيونية. والبطش  القتل  آلة  على  غزة  قطاع  في  "عنوان    المقاومة  فعالية  في  المشاركون  وأكد 
المقاومة الفلسطينية، لما حققته من إنجازات ضد    النصر"، على ضرورة العمل الجاد والواضح لدعم

وجدد    العدو الصهيوني؛ فهي استطاعت أن تطور نفسها بنفسها في ظّل الحصار المفروض عليها.
السفير   بطرد  والنيابية  الشعبية  المطالب  مع  بجدية  تتعامل  بأن  للحكومة،  دعوتهم  المشاركون 

م األردني  السفير  واستدعاء  عمان،  من  التي  الصهيوني  الوحشية  المجازر  على  ردًّا  أبيب"؛  "تل  ن 
 ارتكبت بحق أطفال غزة على مدار األيام الماضية. 

 21/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : االنتصار الفلسطيني حال دون تحقيق أهداف العدوان"فلسطين النيابية" .40
لجنة فلسطين النيابية في بيان صحفي أصدرته أمس الجمعة، على لسان رئيسها النائب   حيت  :عمان

أهداف  تحقيق  دون  حالت  التي  الفلسطينية  والمقاومة  الفلسطيني  الشعب  انتصار  الظهراوي،  محمد 
انتصاراا جديداا  الفلسطينية حققت  المقاومة  الظهراوي، إن  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. وقال 
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رضت معادلة جديدة ووقفت في وجه آلة الحرب اإلسرائيلية. وأكد، أن الشعب الفلسطيني سيبقى  وف
 عنوانا للثورة واالنتفاضة ولصمود المقاومة الفلسطينية نحو العودة والتحرير.

 22/5/2021، ، عّمانالدستور
 

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان: خطة ترشيد الدعم لن تشمل "الشرق األوسط" .41
شري-وت بير  االحتياط  :  إيناس  أموال  معه  تنفد  الذي  )أيار(  مايو  شهر  انتهاء  من  أيام  ُبعد  على 

وزني، ال   األعمال غازي  في حكومة تصريف  المالية  أعلن وزير  كما  لبنان،  األجنبي من مصرف 
ألساسية غير واضحة المعالم، ولكن ما بات مؤكداا أنها لن تشمل  تزال خطة ترشيد الدعم عن المواد ا

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، فهؤالء الذين وّسعت األزمة االقتصادية رقعة الفقر بينهم لتصل إلى  
% سيفقدون قريباا ما تبقى من قدرتهم الشرائية إال إذا وجدوا دعماا خاصاا بهم من مصادر  90حدود الـ
الفلسطيني« الوزير السابق حسن منيمنة    -هذا اإلطار يرى رئيس »لجنة الحوار اللبناني    وفي  دولية.

الدولة   وضعتها  التي  الخطة  تشمل  أن  الواجب  من  وربما  الطبيعي  من  كان  المبدأ  حيث  ومن  أنه 
 اللبنانية لترشيد الدعم كل المقيمين على األراضي اللبنانية من دون أي استثناء تماماا كما حصل في
من   بهم  المعترف  الفلسطينيين  تشمل  أن  يجب  كان  وبالتالي  »كورونا«،  وباء  ضد  التلقيح  خطة 
الحكومة كالجئين ال سيما في ظل انعكاس األزمة االقتصادية السياسية االجتماعية التي يعاني منها  

)أنروا وكالة  منها  تعاني  التي  المتمادية  األزمة  مع  ذلك  وَتراُفق  الفئة،  هذه  على  ويضيف   (.البلد 
لبنان يعيش على حافة انهيار اقتصادي شامل وواسع  منيمنة في حديث مع »الشرق األوسط« أن 
العناصر   من  هذا  كان  وربما  للبنانيين،  األساسية  االحتياجات  أدنى  تأمين  عن  عاجزة  وحكومته 

اخلية وضعف األساسية التي دفعتها إلى حصر تقديم الدعم للبنانيين انطالقاا من قلة اإلمكانيات الد 
الالجئين   مسؤولية  أن  اللبنانيين  المسؤولين  اعتبار  وهو  آخر  عامل  إلى  مشيراا  الخارجي،  الدعم 

 الفلسطينيين تقع على عاتق »أونروا« التي ُيفترض أن تهتم بإغاثتهم وتشغيلهم.
وانطالقاا من هذا الواقع يوضح منيمنة أن اللجنة ركزت ومن خالل االجتماع مع كل من المفوض  
حالة   إعالن  على ضرورة  مؤخراا،  لبنان  زارا  اللذين  ونائبته  الزاريني،  فيليب  »أونروا«  لوكالة  العام 
لتأمين الدعم لهم ال سيما أن   يجاد جهد خاص أو إضافي  الفلسطينيين وا  بالالجئين  طوارئ خاصة 

 %.80البطالة المتفشية بينهم تعدت الـ
 22/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 : قواعد جديدة وتداعيات بالغة األهمية االنتصارتبارك  لبنانية مواقف .42
حزب هللا بيان  أّكد  المواجهة، في  من  البطولية  الجولة  هذه  في  كسرت  الفلسطينية  »المقاومة  أن   ،

والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة سوف تمّهد بالحديد  معادالت قديمة عمل العدّو على تثبيتها  
الكبير الحياة    لالنتصار  وأعادت  للشعوب  إلى  القادم،  أمالا  باتت  حتى  مجدداا،  الفلسطينية  القضية 
 المستضعفة«. 

وقاوم   بأرضه  آمن  »من  إن  قائالا  فرنجية،  سليمان  المردة،  تيار  رئيس  غّرد  »تويتر«،  على  ومن 
 وصمد سينتصر مهما طال الزمن. مبروك لغّزة التي كتبت بانتصارها فصالا جديداا لفلسطين«. 

بدوره، أصدر حزب التوحيد العربي بياناا، مؤكداا أن »هذا النصر يوازي بأهميته انتصار تموز، ألنه  
مستقبل   على  األهمية  بالغة  وسياسة  استراتيجية  تداعيات  وسيترك  الصهيوني  الكيان  داخل  جرى 

المنطقة«. في  رئيس    الصراع  أشار  جهته،  جبران  من  النائب  الحر  الوطني  عبر    باسيلالتيار 
إلى   ثّبتت حق تقرير    2021عام  أنه في  »تويتر«،  التي  الردع  المقاومة في فلسطين معادلة  أرست 

»مبروك للنصر الجديد«، وأكد بأنه »ال    :وأضاف  المصير ووضعت الحجر األساس لحل الدولتين«.
 هزائم بعد اليوم«. 

أرسالن،النائب  ووّجه   الشعب    طالل  إلى  »التهنئة  كالمه  أن  كاتباا،  »تويتر«،  عبر  الفلسطينّي 
الـ أّما    48والمباركة قليلتان مقابل ما قّدمتم لألمة من كرامة مفقودة؛ منذ نكبة  التاريخ،  وأنتم تكتبون 

كما نّظمت الجماعة اإلسالمية في لبنان، وقفة    اليوم، فأصبحتم أنتم التاريخ... والتاريخ... والتاريخ«.
 قرعون، بعد صالة الجمعة احتفاالا بانتصار المقاومة الفلسطينية.رمزية في بلدة ال

 21/5/2021، االخبار، بيروت
 

 الملك سلمان: سنواصل جهودنا لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على القدس .43
السعودية الرياض:   إدانة  )الجمعة(،  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أكد 

تداءات واإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وشجبها لالع 
وشدد    وما أسفر عنه من سقوط للضحايا األبرياء والجرحى، داعياا هللا أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

السعودية  أن  على  عباس،  محمد  الفلسطيني  بالرئيس  أجراه  هاتفي  اتصال  خالل  سلمان  الملك 
القدس من  ستو  على  اإلسرائيلية  واالعتداءات  اإلجراءات  لوقف  األصعدة  جميع  على  جهودها  اصل 

متمنياا   اإلسرائيلي،  االحتالل  حكومة  على  الضغوط  لممارسة  الفاعلة  األطراف  مع  التواصل  خالل 
 لشعب فلسطين األمن والسالم.
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كة بإعالن وقف إطالق من جانب آخر، عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة الممل
النار في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها مصر وكذلك جهود األطراف الدولية األخرى في هذا 

 الشأن.
  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 دولة إرهابية  "إسرائيل"أردوغان: لن نسكت إلى أن يعرف العالم بأسره أن  .44

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية،  
وقال   حسب قوله، في حين رحبت وزارة الخارجية التركية بوقف إطالق النار بغزة وتمنت استمراره.

في -وأضاف    الرئيس أردوغان إن كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية.
أنه   -كلمة خالل مشاركته بافتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول 

 "يجب على العالم أجمع أن يدرك من هي إسرائيل، هذه الدولة اإلرهابية". 
 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة

 
سالمي بهدنة غزة... وتأكيد على ضرورة حل الدول .45  تينترحيب خليجي وا 

والدبلوماسية   الرياض: مصر  بذلتها  التي  الجهود  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  ثمنت 
نفسه  الوقت  في  داعية  غزة،  في  النار  إطالق  وقف  إلى  أدت  التي  والدولية  واإلسالمية  العربية 

وأكدت    سياسي ينهي االحتالل اإلسرائيلي.  األطراف الدولية الفاعلة، إلى ضرورة العمل إليجاد أفق
المنظمة أنه »رغم توقف األعمال العدائية إلسرائيل ووقف إطالق النار، إال أن تحقيق السالم العادل 
العربية   السالم  ومبادرة  الصلة  ذات  األممية  والقرارات  الحوار  على  يقوم  أن  بد  ال  والشامل  والدائم 

د  قامة  وا  الدولتين  حل  على  األرض  القائمة  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  المستقلة  فلسطين  ولة 
 «. 1967الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

إلى   بالتوصل  الخليجي،  التعاون  الحجرف، أمين عام مجلس  نايف  الدكتور  من جانب آخر، رحب 
دولياا إلحياء  وأكد أن »ما شهده قطاع غزة من تصعيد واعتداءات يتطلب موقفاا    هدنة في قطاع غزة.

والمبادرة  الدولية  المرجعيات  أساس  الفلسطينية على  للقضية  إلى حل عادل  والتوصل  السالم  جهود 
حزيران   من  الرابع  حدود  على  فلسطين  دولة  وقيام  الدولتين  وحل  القدس    1967العربية  وعاصمتها 

لشقيق في قيام دولته  الشرقية«، مؤكداا دعم مجلس التعاون الثابت والراسخ لحق الشعب الفلسطيني ا
 المستقلة. 

  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 في غزة  "جرائم"مسؤولية ارتكاب   "إسرائيل"أبو الغيط يحّمل  .46

رحب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق وقف إطالق النار بين الفلسطينيين  
سريانه فجر )الجمعة(، منادياا بتحميل إسرائيل المسؤولية عّما  واإلسرائيليين في قطاع غزة، الذي بدأ  

الفرنسية. الصحافة  لوكالة  وفقاا  القطاع،  في  »جرائم«  من  إن    ارتكبته  بيان،  في  الغيط،  أبو  وقال 
»إعالن التهدئة في غزة ال يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارُتكبت خالل هذه الجولة الدامية، 

األطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضالا عن تعرض البنية األساسية في القطاع  والتي شكل  
 لدمار مروع«.

  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

عادة االعمار  .47  خامنئي يهنئ فلسطين: لدعمها بالمال والسالح وا 

الفلسطينية ع بيان له انتصار المقاومة  لى العدوان  هنأ المرشد األعلى في إيران علي خامنئي، في 
بتعاون   مشيداا  الرأس«،  مرفوع  الفلسطيني  الشعب  جعل  األيام  هذه  »اختبار  أن  ورأى  اإلسرائيلي، 

والمخيمات. ورأى ان ما حصل كشف طريق المستقبل   48القدس والضفة الغربية مع غزة وأراضي  
 أمام الفلسطينيين. 

 21/5/2021، االخبار، بيروت
 

 طائرة مسّيرةتطلق اسم "غزة" على   إيران .48
محلية   طهران: مقاتلة  الجمعة عن طائرة مسيرة  أمس  إيران كشفت  أن  إعالم رسمية  وسائل  ذكرت 

الصنع قالت إن مداها يصل إلى ألفي كيلومتر وأطلقت عليها اسم »غزة« تكريماا لكفاح الفلسطينيين  
لوكالة »رويترز«. تقرير  أورد  ما  إسرائيل، حسب  ل ال وذكرت    ضد  الرسمية  الحرس وكالة  أن  ألنباء 

كيلوغرام. ونقل    500قنبلة ومعدات إلكترونية وزنها    13الثوري قال إن الطائرة المسيرة يمكنها حمل  
الطائرة   إن  قوله  حسين سالمي  جنرال  الميجر  الحرس  قائد  عن  الثوري  للحرس  اإللكتروني  الموقع 

في تلك األرض المحتلة ضد    الجديدة تحمل اسم »غزة« لـ»تكون فخراا أبدياا لمن هم صامدون اليوم
 عدوان الصهاينة«. 

  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 بنصر المقاومة بغزة والصدر يوجه رسالة والعراق احتفاالت في ليبيا  .49
عن   للتعبير  مظاهرات  في  المواطنين  مئات  خروج  الجمعة،  طرابلس،  الليبية،  العاصمة  شهدت 

ورفع   الفلسطينية.  للقضية  ودعمهم  تستنكر  تضامنهم  وشعارات  وليبيا،  فلسطين  علمي  المتظاهرون 
 األعمال التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي وتدعم الفلسطينيين. 

على   تغريدة  في  قائال  للفلسطينيين،  رسالة  الصدر،  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  وجه  جهته،  من 
ى هذا النصر المؤزر على العدو  حسابه بتويتر: "قدسنا غزتنا، لكم مني خالص الشكر واالمتنان عل

بدوره، جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم،    الذي استكان أمام إيمانكم وشجاعتكم".
 دعمه للقضية الفلسطينية ومقاومتها ضد االحتالل. 

 21/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 مظاهرات بإندونيسيا ونواكشوط تضامنا مع الفلسطينيين  .50

بعد تظاهر   تحديدا،  وأهل غزة  الفلسطينيين  مع  تضامنا  سالمية  وا  مدن وعواصم عربية  في  اآلالف 
 ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل حيز التنفيذ فجر اليوم.

بمشاركة   مظاهرات  وصولو  وباندونغ  ومكاسر  ميدان  مثل  أخرى  إندونيسية  ومدن  جاكرتا  وشهدت 
سعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واحتفاء بوقف إطالق النار في غزة واستنكارا للعدوان  شعبية وا

كما تناولت خطب كثير من مساجد إندونيسيا الوضع    اإلسرائيلي على سكانها خالل األيام الماضية. 
 في فلسطين. 

"احتفاال   شعبية  مسيرات  الجمعة،  نواكشوط،  الموريتانية  العاصمة  المقاومة  وشهدت  بانتصار 
العاصمة،  في  رئيسية  شوارع  جابت  بالسيارات  مسيرة  نواكشوط  سكان  من  عدد  ونظم  الفلسطينية"، 

للمقاومة. دعما  وشعارات   وهتفوا  الفلسطينية  األعالم  سياراتهم  على  المسيرة  في  المشاركون  ورفع 
ألقصى وكل فلسطين من المقاومة، وطالبوا بمزيد من الدعم الشعبي للمقاومة حتى تحرير المسجد ا

 االحتالل اإلسرائيلي. 
 2021/ 21/5، الجزيرة نت، الدوحة

 
عادة إعمار غزة   .51  بايدن يؤكد على حل الدولتين والتزام إدارته بأمن إسرائيل وا 

في البيت    مشترك  ايدن، خالل مؤتمر صحفيقال الرئيس األميركي، جو ب:  سعيد عريقات   –واشنطن 
جاي  األبيض  مون  الجنوبي،  الكوري  نظيره  هو  إن-مع  الدولتين  حل  إن  الجمعة،  الوحيد "،   " الرد 

اإلسرائيلي  للنزاع  داعيالفلسطيني-الممكن  في  المجتمع    اا ،  المساعدة  إلى  إعمار غزة"الدولي    . " إعادة 
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أعلن   في كما  واليهود  العرب  بين  الصدامات  وقف  العمل على  اإلسرائيلية  السلطات  من  أنه طلب 
في    بإقامة مؤتمر دولي إلعادة إعمار قطاع غزة.كما تعهد   بـ”المتطرفين” من الطرفين.  اا القدس، مندد 

 ."ال يوجد أي تغيير في التزامنا تجاه إسرائيل"  قائالا أكد حين 
 22/5/2021، دس، القدسالق

 
 في قطاع غزة واشنطن تؤكد وجود ضمانات قوية من األطراف المعنية بالتزامها بوقف إطالق النار .52

الجمعة، إن الواليات المتحدة  باسم البيت األبيض جين ساكي،  : قالت المتحدثة  )وكاالت(  -  واشنطن
بالتزامها بوقف إطالق النار بعد التصعيد األخير بين    "معنيةاألطراف ال"من    "ضمانات قوية"لديها  

 والمقاومة في غزة.  "إسرائيل"
 21/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 وحماسبين "إسرائيل" : لم نقدم تنازالت للوصول إلى وقف إطالق النار البيت األبيض .53

ن وقف أ  ،الجمعة  ،صحفيال  هاساكي في مؤتمر   المتحدثة باسم البيت األبيض جين  كشفت :  وكاالت 
  كي جو بايدن بنفسه. ير إطالق النار تطلب محادثات إضافية خلف الكواليس شارك فيها الرئيس األم

كان يسعى إلنهاء الصراع في غزة بأسرع وقت ممكن، وأنه رأى أن أفضل سبيل    بايدن  وأوضحت أن
لرغم من أن وقف الحرب "بدا بعيد المنال مع إطالق  لذلك هو الدبلوماسية "الهادئة والمكثفة"، على ا

أن الواليات المتحدة لم تقدم أي  مؤكدة    آالف الصواريخ على تل أبيب واستعداد إسرائيل لتوغل بري".
إطال وقف  إلى  للوصول  تعبيرها.تنازالت  النار، حسب  أ  ق  إلى  أي  وأشارت  لديها  ليس  واشنطن  ن 

كية بأن "إسرائيل لها  ير ، مجددة المقولة األم"إسرائيل ـ"خطة إلجراء أي تغيير على مساعدتها األمنية ل
 "منظمة إرهابية". حماس الحق في الدفاع عن نفسها"، ومعتبرة حركة

 21/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

   إلسرائيلي الفلسطيني" لحل النزاع احل الدولتين"تأييد دولي واسع للهدنة وتشديد على  .54
بين  عواصم:   الجمعة  أمس  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  النار  إطالق  وقف  والفصائل    "إسرائيل"لقي 

واسعاا  دولياا  ترحيباا  غزة،  قطاع  في  حل  الفلسطينية  إلى  دعوات  وسط  رحبت فقد    للنزاع.  "دائم"، 
وقال المتحدث باسم الحكومة األلمانية، شتيفن    ،المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، أمس، بوقف النار

نبأ جيد "  إن  زايبرت، النار واستمراره... من المهم اآلن أيضاا    ،هذا  المهم اآلن احترام وقف إطالق 
وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني  .  "إلنسانية إلى سكان قطاع غزة بسرعةإيصال المساعدات ا
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الته إن  جونسون  غزة  بوريس  في  السبيل  "دئة  هو  الدولتين  وحل  للحوار  نحتاج  واآلن  طيبة،  أنباء 
أن موسكو    وفي موسكو، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.  "الوحيد للمضي قدماا 

كبير  تلقت   اإلسرائيلي  و دخبارتياح  النزاع  في  التنفيذ  حيز  النار  إلطالق  وقف  .  الفلسطيني  -ل 
تركيز  "وأضافت   العنيفة، يجب  المواجهة  كافية. من أجل تجنب تكرار  لكنها غير  إنه خطوة مهمة 

استئناف على  واإلقليمية  الدولية  والفلسطينيين  الجهود  اإلسرائيليين  بين  مباشرة  سياسية   . " مفاوضات 
الصين ترحب بوقف إطالق  "تشاو ليجيان إن  الصينية  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية  من جهته  و 

ولي أن يعمل على استئناف محادثات السالم بين إسرائيل والفلسطينيين وأن  على المجتمع الد و"   "النار
وزير  في حين أكد    ."يتوصل لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

معلن الذي  يرحب بوقف إطالق النار ال"ن التكتل  أخارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل في بيان  
إشادته بمصر وقطر واألمم المتحدة والواليات المتحدة  "، معبراا عن  "ينهي العنف في غزة وما حولها

الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السالم  "أن  وأضاف    ."وغيرها ممن لعبوا دورا في تسهيل ذلك
برمته اإلسرائيلي  الفلسطيني  النزاع  وينهي  رحب  .  "الدائم  إيف  كما  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير 

يد في األيام القليلة  التصع"وشدد على أن  ،  "بوقف األعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ "لودريان  
البابا  في حين  .  "الماضية يؤكد الحاجة إلى إعادة إطالق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين رحب 
رها على الصالة من أجل  فرنسيس الجمعة باتفاق وقف إطالق النار وحض الكنيسة الكاثوليكية بأس 

 السالم.
 22/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 إلعمار غزةمساعدات بتعهد وت وغزة "إسرائيل"بوقف اطالق النار بين ب ترحيابان ال .55

اليابانية  :عمان الحكومة  الجمعة،رحبت  وقف    ،  اتفاق  إلى  بين  بالتوصل  النار    " إسرائيل "إطالق 
والمقاومة الفلسطينية، وأعربت عن احترامها لجهود الوساطة من قبل الدول المعنية، وعن أملها القوي  
أن يؤدي هذا االتفاق إلى وقف دائم إلطالق النار في قطاع غزة واستقرار طويل األمد في المنطقة  

على لعب دور نشط بما في ذلك تقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة  عزم  ال  ت وأكد   بما يشمل القطاع.
 ومساعدات إعادة اإلعمار.

 21/5/2021، الدستور، عّمان
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 وحماس على تعزيز التهدئة    "إسرائيل"رئيسة المفوضية األوروبية تحث  .56
باتفاق وقف   ،الجمعة  ،ضية األوروبية: رحبت أورسوال فون دير الين رئيسة المفو )رويترز(  -باريس 

على  واعتبرت في تغريدة لها    وحثت الجانبين على تعزيزه.   حماسوحركة    " إسرائيل"إطالق النار بين  
 . هو الذي سيجلب السالم واألمن الدائمين للجميعوحده الحل السياسي  أنتويتر 

 21/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 : بإمكان األوروبيين التواصل مع حماس بعد المصالحة الفلسطينية  مسؤول أوروبي .57
بعد المصالحة الفلسطينية،    حماس إنه يمكن لألوربيين التواصل مع حركة    قال مسؤول أوروبي رفيع

الفلسطينية و  وذلك في ظل سريان وقف إطالق النار بين فصائل يوما    11، بعد  "إسرائيل "المقاومة 
أنه يمكن لالتصاالت مع حماس أن تتم بشكل مباشر أو غير مباشر  وأوضح    من العدوان على غزة.

وروبي سيحتاج للتعامل مع حركة حماس  مشيرا إلى أن االتحاد األ  عبر طرف ثالث؛ قطر ومصر.
 بشكل أو بآخر ألنها جزء من الحل.

 21/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

   على قائمة اإلرهاب حماسحركة  إدراج تبحث أوكرانيا  .58
على قائمة التنظيمات    "حماس"تباحث البرلمان األوكراني في مشروع قرار جديد يقضي بإدراج حركة  

 أبدت و   لذين ينتمون إلى أحزاب مختلفة.نائباا من أعضاء البرلمان ا  80اإلرهابية، ويدعمه، لحد اآلن،  
حزب   عن  سماغلوك،  فاليليفسكايا  أولغا  الشعب "النائب،  األوكراني،    "خادم  الرئيس  يتزعمه  الذي 

معتبرة أن    نّص التشريع الذي قّدمته إلى البرلمان.  أملها في أن يتبنى البرلمانفولوديمير زيلينسكي،  
ستنضم إلى العالم المتحضر، وشركائها االستراتيجيين، وهم االتحاد األوروبي  "بهذه الخطوة  أوكرانيا  

خطوة تجاه إسرائيل نضجت  ". كما وصفت الخطوة بأنها  "والواليات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان
 ."منذ زمن

 21/5/2021، االخبار، بيروت 
 

 بغزة والقدس "إسرائيل"قيق في جرائم خبراء أمميون يدعون الجنائية الدولية للتح .59
من خبراء األمم المتحدة المعنيين بحقوق اإلنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى    10دعا  األناضول  

ا خالل  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات  المدنيين  على  الهجمات  في  تحقيق  لعدوان فتح 
قطاع غزة.  على  في    واوقال  اإلسرائيلي  للفلسطينيين  القسري  اإلخالء  "عمليات  إن  مشترك  بيان  في 
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  واوأوضح  الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الحرب المفتوحة".
فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من   أنه بالنظر إلى التفاوت في القوة، فإن أغلب ضحايا هذه الحرب 

مبنى في قطاع    450ن "أكثر من  وبينوا أ  ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء واألطفال.  74
بينها   بالكامل من  المياه تزود   9مستشفيات و  6غزة تم تدميره  لتحلية  مراكز رعاية صحية ومحطة 

 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة".  250حوالي 
 21/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يرقى لجرائم حرب  لقطاع غزة "األورومتوسطي": القصف المدفعي اإلسرائيلي  .60

نفذتها  :  جنيف التي  العشوائي  القصف  عمليات  إّن  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  قال 
االحتالل   وغربه،    اإلسرائيليةقوات  غزة  قطاع  شرق  تجاه  الحربية  وزوارقها  ومدفعيتها  دباباتها  عبر 

 خالل عمليتها العسكرية على غزة، تنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني وقد تشكل جريمة حرب.
 21/5/2021،  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الشرطة األلمانية تحظر تظاهرات مؤيدة لفلسطين   .61

حظرت الشرطة األلمانية تظاهرتين كان من المقرر انطالقهما اليوم السبت، بعد  :  )د ب أ(  –برلين  
لشرطة أيدت المحكمة اإلدارية العليا في برلين قرار حظر اقد  و   دعت لهما مجموعات فلسطينية.أن  

 .  "إسرائيل"تنظيم المظاهرات الرافضة لسياسات 
 22/5/2021، القدس، القدس

 
 شخصًا في مظاهرة داعمة لفلسطين  15السويد توقف  .62

السويدية، السلطات  لفلسطين في   15  الخميس،  أوقفت  داعمة  شخصاا خالل مشاركتهم في مظاهرة 
كما حاولت الشرطة منع   .، لالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيينالعاصمة ستوكهولم

 . الصحفيين من تغطية المظاهرة
 21/5/2021، االخبار، بيروت 

 
 مليون دوالر إغاثة عاجلة لغزة  22.5األمم المتحدة تخصص  .63

إلنسانية، مارك لوكوك، السبت  علن وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون ا: أ األناضول  -نيويورك
  مليون دوالر أمريكي لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في قطاع غزة.   22.5عن تخصيص  
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أ بقيمة  موضحاا  مخصصات  يشمل  "المبلغ  لمواجهة   4.5ن  المركزي  الصندوق  من  دوالر  مليون 
 دوالر من الصندوق اإلنساني لألراضي الفلسطينية المحتلة".مليون   18الطوارئ وما يصل إلى 

 22/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 : إعادة بناء غزة سيستغرق سنوات وربما عقود   الدولي الصليب األحمر .64
رحب فابريزيو كاربوني المدير اإلقليمي للجنة الدولية لمنطقة الشرق األدنى واألوسط، بوقف  :  جنيف

 اا من األسى والموت والدمار بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكد   اا يوم  11إطالق النار الذي جاء بعد  
نه ال بد في المرحلة الحالية من تركيز الدعم والجهود على إعادة البناء والتعافي من الضرر الجسيم  أ

يكن عقود  لم  إن  والذي سيستغرق سنوات،  أسبوعين،  من  أقل  في  الزمن، إلعادة   اا الذي حدث  من 
 بنائه من جديد.

 21/5/2021، القدس، القدس
 

 االتحاد األوروبي يدعم إغاثة ضحايا اعتداءات االحتالل في فلسطين    .65
ألف يورو تخصص    200الجمعة، أنها قررت المساهمة بمبلغ  ت المفوضية األوروبية،  أعلن:  رام هللا

لـ   الطارئة  لإلغاثة  إنسانية  فلسطين.  54000كمساعدات  في  األموال    توذكر   شخص  هذه  أن 
ية من خالل خدمات  ستخصص لدعم تمويل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، لتقديم المساعدة الفور 

 الطوارئ الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
 21/5/2021، القدس، القدس

 
   الواليات المتحدة األمريكيةي تفاعل غير مسبوق مع فلسطين فتقرير:  .66

المنشاوي   أم  :واشنطن   –محمد  في  الواسع  التفاعل  أن  مراقبون  فلسطين ير يعتقد  في  الحرب  مع  كا 
كي"، والتي كانت خارج حسابات الطرفين قبل  ير بمثابة انتصار فلسطيني في معركة "الرأي العام األم

يلية والنفوذ اليهودي الطاغي على قضية صراع الشرق األوسط في الدوائر ذلك بسبب السيطرة اإلسرائ
شهدت مدن عدة في جميع أنحاء الواليات المتحدة مظاهرات احتشد . فقد  كيةير الشعبية والرسمية األم

للفلسطينيي  المؤيدين  آالف  رفضهم  فيها  وإلعالن  الفلسطيني،  الشعب  كفاح  دعمهم  عن  للتعبير  ن 
  " إسرائيل "وعلى الرغم من تنظيم بعض أنصار    العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ومطالبتهم بوقفه.

كية فإن التركيز السياسي واإلعالمي انصب على المظاهرات ير مظاهرات مؤيدة لها في عدة مدن أم
خامة أعداد المشاركين فيها، إضافة إلى ما تعكسه من تغيرات مجتمعية  المؤيدة للفلسطينيين نظرا لض
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األم الشارع  تفاعل  في طريقة  اإلسرائيلي. ير مهمة  العربي  الصراع  مع  عامة  العام بصفة  والرأي    كي 
ودفع انتشار مشاهد العدوان اإلسرائيلي وسهولة عرض صور القتل والدمار داخل قطاع غزة على  

ن كان بطيئا -ر وسائل التواصل االجتماعي إلى بدء تغيي  . "إسرائيل"في صورة  -وا 
 21/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

  
  لحقوق فلسطين الرقمية "انتهاكات فيسبوك" شكوى لألمم المتحدة حول  .67

تقدم  )األناضول(  -  رام هللا سوشال"مركز  :  بالضفة    "صدى  هللا  رام  مدينة  ومقره  حكومي(  )غير 
دارة موقع فيسبوك، حول انتهاكات األخير للمحتوى الفلسطيني. الغربية   ، بشكوى إلى األمم المتحدة وا 

مراجعة عاجلة وشرحاا للقرارات التي اتخذها فيسبوك بتعليق الحسابات والمنشورات "وتطلب الشكوى  
 ." التابعة لوكاالت األنباء الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين

 21/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 بدعم فلسطين    هايطالبون  "آبل" في شركةموظفون  .68
في   مماثلة  خطوة  مع  شركة  "غوغل"تزامناا  في  موظفون  وّجه  رئيس    "آبل"،  تطالب  داخلية  رسالة 

تي التنفيذي،  الفلسطيني.الشركة  للشعب  داعم  بيان  بإصدار  كوك،  أّن    م  تفهم  بأن  الشركة  وطالبوا 
 ."ذا فيرج"، وفق ما نقل موقع "ماليين الفلسطينيين يعانون حالياا من احتالل غير شرعي"

 21/5/2021، االخبار، بيروت 
 

 هذه مفاجآت االنتفاضة ونصرها.. وهذه هي الخطوة الضرورية التالية .69
 ياسر الزعاترة 
الفلسطينية الجديدة ونصرها، وهي التي   لن نضيف الكثير إذا جئنا نتحدث عن مفاجآت االنتفاضة 

أولئك الذين أدمنوا بث اليأس، سواء فعلوا    كانت بدورها مفاجأة مدوّية بالنسبة لكثيرين، بخاصة من
ذلك بحسن نية، أم بسوء نية من أجل تبرير سياسات التعاون األمني مع العدو، واستمرار مطاردة  

 الوهم وتجريب المجّرب.
تثبيت الحقائق يبدو أمرا   الحديث لن يكون سيئا في كل األحوال، بخاصة أن  ذلك، فإن تكرار  مع 

الية، وألجل ضرب آلة الدعاية للطرف اآلخر، التي لم تتوقف يوما عن بث ما  مهما لطرح الرؤية الت
 يثير اليأس، ويبرر منطق الهزيمة.
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قلنا ونقول مرارا؛ إن للقدس أسرارها، ولألقصى كذلك، فلهذه البقعة من فلسطين بركتها الخاصة؛ ليس  
فشال   وا  الصراع  ديمومة  تكريس  صعيد  على  بل  وحسب،  الديني  الصعيد  إنهائه  على  مساعي  كل 

بطرق مشّوهة. ونتذكر هنا أن هذه البقعة تحديدا هي ما أفشل مفاوضات كامب ديفيد؛ صيف العام  
 ، وهي ذاتها التي أفشلت مفاوضات عباس مع أولمرت بعد رحيل عرفات، رحمه هللا.2000

ية استثنائية؛ ليس  هذه البقعة يريدها الغزاة يهودية، ويريدون أقصاها "هيكال"، وهذا األمر يثير حساس 
قضيتهم   القضية  هذه  يعتبرون  إنسان،  ملياري  من  أّمة  عند  بل  وحسب،  الفلسطيني  الشعب  عند 

 المركزية.
المقدسيين،   العدو هي صمود  أذهلت  التي  المفاجأة  لكن  فتلك حقيقة راسخة،  هنا،  المفاجأة  تكن  لم 

ن لم  48من فلسطينيي    بخاصة في حي الشيخ جراح، وفي المسجد األقصى، وبمساعدة إخوانهم ؛ وا 
يكن األمر مفاجئا لنا؛ ألن القدس لم تتوقف عن الحراك، بخاصة أن األجهزة التابعة لسلطة "أوسلو"  

 ال تحضر فيها. 
العظيم، كانت مفاجأة فلسطينيي   القدس وحراكها  العدو، فهنا   48بعد مفاجأة  أقّضت مضاجع  التي 

معادلة الصراع، ليس فيما يخّص القدس وحسب، بل أثبت هذا الجزء من شعبنا أنه حاضر بقوة في  
النهر إلى   أيضا فيما يخّص قضيته األساسية، األمر الذي أعاد مصطلح فلسطين من  البحر إلى 

 التداول من جديد، ومعه وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده؛ في الداخل وفي الشتات.
كما فعلت هذه المرة، واعتقل من أبنائها ما ال يقل عن ألف، وارتقى    48منذ عقود لم تنتفض مناطق  

وعلى   الصهيوني،  المجتمع  الكبيرة على  آثاره  له  كانت  نوعي  تحّول  وهذا  كثيرون،  وأصيب  شهداء 
 قيادته أيضا. 

الصغار يتحدثون دائما    أما المفاجأة الرائعة؛ ولكن المتوقعة، فجاءت من قطاع غزة. هناك حيث كان
بمنطق التشكيك في المقاومة، ويساوون بين من يصل الليل بالنهار في سياق اإلعداد، ومن يتعاون  

 أمنيا مع عدوه.
، بل كانت  2014لقد أثبتت المقاومة في غزة بقيادة "حماس"، أنها لم تكن تلعب منذ آخر معاركها في 

ا على الصمود، وفي قدرتها على بث الخوف والوجع تواصل اإلعداد، وهو ما ثبت عمليا في قدرته
بسبب  العدو  هّددت  لقد  فلسطين.  كل  تشمل  جديدة  ردع  معادلة  تثبيت  واألهم  العدو،  أوصال  في 
ممارساته في القدس واألقصى، ونّفذت التهديد، فأثبتت قدرتها، في ذات الوقت الذي أثبتت فيه وحدة  

على   "حماس"  حرص  مقولة  فضحت  كما  برموز  شعبنا،  مساواتها  عن  فضال  ومزاياها،  السلطة 
 ". VIPالتعاون األمني، وحملة بطاقات الـ"
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حين تواجه مقاومة في قطاع صغير ومحاصر أكبر قوة عسكرية وتكنولوجية في الشرق األوسط، ثم 
تفرض عليه وقف إطالق النار دون تحقيق أهدافه، فهذا ليس انتصارا عاديا بحال، ولنا أن نتذكر 

 الصراع مع هذا العدو، كي ندرك في اتجاه يسير ونسير. تاريخ 
أما الضفة الغربية، فكانت هنا أيضا. إنها الضفة التي تم اتهامها بالتقاعس، وشعبها بالركون لبؤس  
السلطة واشتراطاتها، من دون النظر إلى صعوبة التحّرك في ظل قوة أجهزة تلك السلطة، وحضور 

انحياز حركة كبيرة  االحتالل بشكل يومي في سياق مط المقاومة، واعتقال رموزها، فضال عن  اردة 
 بحجم "فتح" إلى خيارات عباس العبثية.

طالق  مع ذلك، فقد ثبت أن روح المقاومة لم تخمد في الضفة، ورأينا عمليات كثيرة )دهس وطعن وا 
ا، تجّلى في  نار(، وحدث ذلك رغم الضربات التي تعّرضت لها قوى المقاومة، ثم رأينا حراكا شعبي

من أيار؛ يوم اإلضراب العظيم الذي جعل فلسطين؛ كل فلسطين وحدة واحدة،   18أروع صورة يوم الـ
 حيث رأينا حشودا في المدن الفلسطينية لم نَر مثلها منذ عقود.

اعتقد   التي  فلسطين  إحياء قضية  ممثلة في  االنتفاضة األخرى،  بتداعيات  التذكير  هنا من  بأس  ال 
حياء قضية فلسطين، ساهم في إحياء األمة التي    الغزاة أنهم دفنوها تحت غبار التطبيع والمطّبعين. وا 

عانت من عدوان إيران وهجمة الثورة المضادة، وفوق ذلك كله حصولها على تعاطف عالمي رهيب، 
 بما في ذلك داخل أمريكا التي شهدت خطابا لم تعرفه منذ إنشاء الكيان. 

لمعنيين، لكن السؤال األهم الذي ينبغي طرحه هو: ماذا بعد؟ وهل انتهت  ربما كان كل ذلك معروفا ل
المعركة بانتصار المقاومة في قطاع غزة وفرض الهدنة الجديدة، ومن ثّم العودة إلى حالة المراوحة  

، أي منذ تسّلم محمود عباس لقيادة السلطة و"فتح" ومنظمة التحرير، وكذلك 2004التي عرفناها منذ  
 (؟ 2014، 2012، 2008رك الثالث السابقة )بعد المعا

إذا كانت اإلجابة هي )نعم(، فتلك مصيبة بحق. أما اإلجابة الضرورية فهي )ال( وألف )ال(؛ إذ ال 
 ينبغي أن نعود إلى حالة التيه القديمة بحال.

تبادر مع )الجهاد( والقوى األخرى، بما ف  نالت الصدارة في هذه المواجهة أن  ي  على "حماس" وقد 
ذلك "فتح"، أو من يقبل التمّرد على عباس منها، أن تبادر إلى بناء مشروع جديد عنوانه الوحدة في 
دارة السلطة بشكل توافقي، كسلطة تدير حياة الناس، وال شأن   ميدان المقاومة واالنتفاضة الشاملة، وا 

 لها بالقرار السياسي. 
ال، فليكن المشروع   إذا قبلت "فتح" بإعادة تشكيل منظمة التحرير على هذه  القاعدة، فأهال ومرحبا، وا 

البديل من كل القوى في الداخل والشتات، ولنبدأ مرحلة جديدة فرضتها هذه المعركة الوحدوية الرائعة  
والعبث،   التيه  إلى مرحلة  أخفقنا، وعدنا  قد  ذلك، فسنكون  يحدث  لم  إذا  منذ عقود.  لم نعرفها  التي 
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قبل بذلك، وكذلك جماهير األّمة التي استعادت بوصلتها وآمالها وشعبنا في كل أماكن وجوده لن ي
 بعد هجمة "الثورة المضادة" منذ عقد كامل. 

 21/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 خرجت من المعركة أكثر قوة  "حماس" .70
 يوسي يهوشع 

ولكن   النار،  وقف  حول  القادمة  القريبة  األيام  في  ستدور  جداا  كثيرة  إعالمية  أحابيل  الوصفة  ثمة 
المرتقبة هي "الهدوء مقابل الهدوء"، حيث سيروي كل طرف لنفسه قصة النصر. أما االختبار، مثلما  

 في جوالت القتال السابقة، فسيكون المدة الزمنية التي يبقى فيها هذا الهدوء. 
أيلول   من  التام  الهدوء  بقي  الصامد"  "الجرف  حملة  السياج    2014بعد  على  الشغب"  "أعمال  حتى 

. ظاهراا يدور الحديث عن إنجاز يتمثل في الفترة األطول واألهدأ منذ  2018اصل في غزة في آذار  الف
بدء جوالت القتال، ولكن ما اكتشفناه في حملة "حارس األسوار" هذه أنه في هذا الزمن تعاظمت قوة  

ت الصواريخ.  ومدى  النارية  قدراتهما  وحّسنتا  كبير،  بشكل  اإلسالمي"  و"الجهاد  هذه  "حماس"  رتبط 
الحقيقة ارتباطاا مباشراا بالرواية التي سمعت في إسرائيل حول "حزب هللا " بأنه مردوع، وال يشرع في  

فقد قفزت من امتالك  2006معركة منذ   المنظمة لتصبح وحشاا،  إلى   30، ولكن منذئذ تحولت  ألفاا 
اروخ في اليوم. وعليه،  ص  2000ألف صاروخ بعيد المدى، أثقل وأكثر دقة مع قدرة نارية تبلغ    150

 فمن الواضح اليوم أن إسرائيل هي األخرى مردوعة. 
لماذا هذا مهم؟ إلن التحلي بالهدوء دون معالجة تعاظم قوة "حماس" ال يعد نجاحاا، بل العكس هذا 
فشل. وفي مثل هذه الحالة من الصواب للجيش اإلسرائيلي أن يواصل مهاجمة وسائل إنتاج الوسائل  

وذ  التموضع القتالية  ضد  سورية  في  إسرائيل  تديرها  التي  المعارك"  بين  "المعركة  هي  مثلما  لك 
يقيموا هناك "حزب هللا   المناوشة على  2اإليراني، حيث حاول اإليرانيون أن  الثمن  "، حتى لو كان 

  " على الحدود الجنوبية. أما إذا كانوا يريدون إعماراا 2مستوى متدٍن وكل ذلك من أجل منع "حزب هللا  
حقيقي ومساعدة إنسانية مهمة فعندها يكون هذا فقط تحت رقابة إسرائيلية وثيقة، مقابل خطوة واسعة  

 تتضمن صفقة أسرى ومفقودين بثمن ال يتضمن تحرير عشرات "المخربين" مع دم على األيدي. 
تى أول  من المشكوك فيه جداا أن يتبنى الجيش اإلسرائيلي هذه السياسة. ففي قيادة هيئة األركان، ح

من أمس، يعشقون التسوية، تلك التي أيدوها بكل قوة وآمنوا بالحوار غير الرسمي مع يحيى السنوار، 
وبموجبه فإن المساعدة االقتصادية التي تدخل إلى القطاع هي مصلحة إسرائيلية تبقي على الهدوء.  

بقدر أقل نحو السكان. كما  لقد تبين أنه ال يمكن الثقة بالسنوار؛ ألن المال يقود نحو تعاظم القوة و 
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تبين أن االستخبارات أيضاا لم تعرف كيف تقرأ نواياه. وحتى قبل يوم من بدء هذه المعركة لم يصدقوا  
 أنه سيفعل ذلك وفوجئوا. 

خططه   شّوش  ما  المفاجأة،  عنصر  دون  إشكالية  بنقطة  بدأ  كثيراا،  كتبنا  كما  اإلسرائيلي،  الجيش 
ش بسرعة، وأبدى قدرة عملياتية جيدة في أعمال موضعية في ظروف العملياتية. ولكن بعد ذلك انتع

 غير بسيطة من محيط مدني مكتظ مع قيود القانون الدولي.
القوة. فهي ليس فقط أعادت قضيتها إلى الوعي   ناحيتها خرجت معززة  أبينا، "حماس" من  شئنا أم 

الساحة الالعبين في  إقليمياا ربط عموم  بل أصبحت العباا  للقدس  الدولي،  رئيسة    –، ووقفت كدرع 
ونتيجة لذلك قيدت أيضاا ردود فعل إسرائيل في جبهات أخرى مثل    –معسكر المقاومة بشكل مؤقت  

عنيفاا   رداا  العادية  األيام  في  ستجر  كانت  مسّيرة  إيرانية  طائرة  مؤخراا  تسللت  حيث  وسورية،  لبنان 
 للجيش اإلسرائيلي على أهداف هناك. 

التالي على الجيش اإلسرائيلي أن يعزز الردع ليس فقط حيال "حماس"، بل أن   إذاا، في إطار اليوم
إبعاد   بهدف  بقوة شديدة  والرد  الحساب  وحان وقت  مفتوحاا  كان  الدفتر  أن  الالعبين  يوضح ألولئك 

 الحرب أو التفكير بأن بوسعهم أن ينضموا إليها في المرة التالية التي تشتعل فيها جبهة ما.
، فلتفحص إستراتيجية تفضيل "حماس" على إضعاف السلطة الفلسطينية. من الواضح  واألمر األخير

قوة   بكل  العمل  يتعين  حيث  "حماس"،  قوة  تعزيز  مع  اآلن  سيما  ال  أفلست،  أنها  الكفاية  فيه  بما 
 إلضعافها في الساحة السياسية وبخطوات عملية تعزيز قوة أبو مازن.      

 "يديعوت" 
 22/5/2021، األيام، رام هللا

 
 مع إسرائيل باتت تهتز   "ال تتزعزع"روابط الصداقة األميركية التي  .71

 نيكوالس كريستوف
إذا كنت تعارض جرائم الحرب التي يرتكبها أعداؤك فقط، إذن فأنت ال تعارض جرائم الحرب بشكل  

سرائيل متورطتان في جرائم   حرب حقيقي، وفي ظل اقتراح العديد من الخبراء أن كالا من »حماس« وا 
 في الصراع الحالي في غزة، فإنه يجب الصراع من أجل هذه الفكرة. 

الوزراء   رئيس  أبيب،  لتل  »حماس«  قصف  فيه  نستنكر  الذي  السبب  لنفس  نطالب،  أن  يجب  فأال 
تقتل   التي  القصف  عمليات  ووقف  النار،  إطالق  وقف  بقبول  أيضاا،  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي، 

 برياء؟أعداداا أكبر بكثير من األ 
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عام   في  تأسيسها  عند  بإسرائيل  تعترف  دولة  أول  المتحدة  الواليات  كانت  أحد 1948فقد  أن  كما   ،
القليلة التي اتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون في الغالب على مدى عقود هو دعمهم   األشياء 

 الثابت لتل أبيب.
فتر  بعد  كتب  قد  أوباما،  باراك  السابق،  األميركي  الرئيس  منصبه: »ستظل  وكان  توليه  من  وجيزة  ة 

سرائيل قوية، ولن تتزعزع، كما كانت دائماا«.   روابط الصداقة العميقة بين الواليات المتحدة وا 
بينما  وذلك  تهتز،  باتت  قد  الديمقراطي،  الحزب  داخل  وخاصة  اليوم،  الروابط  هذه  فإن  ذلك،  ومع 

نتس يتركنا  مما  غزة،  في  النار  إطالق  وقف  نتنياهو  الضرائب  يقاوم  دافعي  أموال  تدعم  لماذا  اءل: 
بـ أضراراا  وألحقت  األطفال،  قتلت عشرات  التي  هذه  الدمار  أمطار  وعيادة،    17األميركيين  مستشفى 

 ألف شخص على الفرار من منازلهم؟  72وأجبرت 
فقد منع الرئيس األميركي، جو بايدن، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من الدعوة إلى وقف إطالق 
من   أكثر  الخاصة  الدبلوماسية  خالل  من  المزيد  تحقيق  يستطيع  أنه  يعتقد  أنه  يبدو  حيث  النار، 

في   بايدن  قال  وقد  العلني،  الجميع  2010التوبيخ  يعلم  عندما  األوسط  الشرق  في  التقدم  »يحدث   :
سرائيل«.  ببساطة أنه ال توجد مساحة بين الواليات المتحدة وا 

مالحظة   الصعب  من  لألسف،  لتوسيع  ولكن  األميركي  الغطاء  نتنياهو  استخدم  فقد  »التقدم«،  هذا 
المتطرفين   تصرفات  عن  الطرف  غض  كما  الدولتين،  حل  في  أمل  أي  وتدمير  المستوطنات، 

عن   يقل  ال  ما  هناك  بات  حتى  التواصل    100الداخليين،  تطبيق  على  جديدة  محادثة  مجموعة 
»الم مثل  بأسماء  إسرائيل،  في  »واتساب«  العنف ضد  االجتماعي  على  تشجع  والتي  للعرب«،  وت 

الفلسطينيين، وهو اآلن يقصف غزة، ويشعل قتال الشوارع الذي وصفه الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين  
 المحرر(. -ريفلين، بأنه »حرب أهلية«. )أعلن عن وقف إطالق النار فجر أمس 

ينظرون   ال  فهم  وتطرفاا،  تشدداا  أكثر  باعتباره  إسرائيل  إلى صعود  األميركي  الشباب  بعض  وينظر 
القيم   ليس  دهشتهم  يثير  ما  وأكثر  قمعية،  عسكرية  كقوة  ولكن  شجاعة  ديمقراطية  باعتبارها  إليها 
بـ»جرائم الفصل العنصري«، فقد قوض    الديمقراطية بقدر ما تصفه منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
أوباما،   مثل  الديمقراطيين  تقويض  خالل  من  إلسرائيل  الحزبين،  كال  من  األميركي،  الدعم  نتنياهو 

 واالصطفاف مع الجناح اليميني في أميركا. 
تمنح   قوية  ديمقراطية  الداخل  في  لديها  أن  لزعمها  وذلك  بإسرائيل،  المعجبين  من  الكثير  وهناك 

 بعض جيرانها.  المواطنين العرب حقوقاا، ربما أكثر مما يفعل
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ومع ذلك، فإنَّ هناك أيضاا إسرائيل األخرى التي تمارس التمييز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين في  
إلى أجل غير مسمى، واالستيالء   السيطرة عليهم  أنها تستطيع  تعتقد  أنها  المحتلة، ويبدو  األراضي 

 على أراضيهم، ومياههم من دون منحهم حقوق التصويت.
تدمير مبانيهم،  ويالحظ   أحياناا قبل  الناس  المدافعون عن سياسة إسرائيل في غزة أن األولى تحذر 

ما   غالباا  األخيرة  وأن  المدنيين،  أكبر عدد ممكن من  قتل  تحاول  وأنها، على عكس »حماس«، ال 
تجعل مواقعها العسكرية في مناطق مدنية بطرق تجعل األضرار الجانبية أكثر احتماالا، وهي أمور  

حيحة بالكامل، ولكن على أميركا أن تطمح إلى أن يكون لديها حلفاء يتمتعون بمعايير أخالقية  ص
 أعلى، من أولئك الذين يتم وصفهم بأنهم »أفضل من حماس«.

ومما يثير القلق أيضاا أنه بينما يساعد تدمير غزة نتنياهو على المستوى السياسي، فإنه ال يبدو أن له  
 إنه في الواقع يمكن القول إنه يساعد »حماس«.أي هدف استراتيجي، بل 

وقد كتب رئيس تحرير صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، ألوف بن: »هذه هي أكثر عمليات إسرائيل  
 فشالا على اإلطالق، كما أنها عديمة الجدوى«. 

غرس ولذا فإنه يجب تحية السيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور جون أوسوف إلظهار القيادة في الكون
بالذكر أن كال الرجلين يهودي، حيث بات أقوى   نتنياهو، ومن الجدير  من خالل الوقوف في وجه 
مؤيدي سياسات نتنياهو المتشددة اليوم ليسوا من اليهود األميركيين بل من المسيحيين البيض. وقد 

اليه الشباب  ثلث  من  أقل  أن  الماضي،  العام  بيو،  مركز  أجراها  استقصائية،  دراسة  في وجدت  ود 
لمقاطعة   وثيقة  ربعهم  عارض  بالكاد  أنه  كما  ممتاز،  أو  جيد  بأنه  نتنياهو  المتحدة صنفوا  الواليات 

 إسرائيل. 
تقديم   يعتبر  لماذا  فيه  وسألت  مؤخراا،  كتبته  عمود  كمساعدة عسكرية    3.8وفي  سنوياا  دوالر  مليار 

يم الناس في البلدان الفقيرة ضد  لدولة غنية مثل إسرائيل يعد أفضل استخدام لتلك األموال، وليس تطع
 « على سبيل المثال.19 -»كوفيد 

لي   توجيهها  تم  التي  االنتقادات  بعض  هناك  وكان  االنتقادات،  من  سيل  لتلقي  نفسي  أعددت  ولقد 
مشروعة، لكن ما أدهشني هو عدد األشخاص الذين اتفقوا معي بطريقة لم تكن لتتحقق قبل عقد من  

 الزمان.
اقتراح أخير:  اتهامات    شيء  حتماا  يثير  إلسرائيل  مساعداتها  على  شروطاا  المتحدة  الواليات  فرض 

بعض   تثير  أنها  شك  وال  حقيقي  قلق  مصدر  تعد  السامية  معاداة  أن  وصحيح  السامية،  بمعاداة 
هذه   مثل  بإلقاء  السامية  معاداة  ضد  الحقيقي  النضال  شأن  من  تقلل  لكنها  إلسرائيل،  اإلدانات 

 االتهامات باستخفاف. 
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وكما يجب أال يستخدم المعادون للسامية هذا الصراع للترويج للكراهية، فإنه ال ينبغي لمؤيدي إسرائيل  
 أن يستخدموا معاداة السامية إلخفاء تصرفات تل أبيب من النقد الحقيقي. 

وم إنَّ إدانة برنامج إيران النووي ليس معادياا لإلسالم، كما أنه ليس من المناهض للمسيحية توجيه الل
إلى ترمب بسبب تغاضيه عن القومية البيضاء، وكذلك ليس من معاداة السامية انتقاد إسرائيل على  

 جرائم الحرب المحتملة.
 »نيويورك تايمز« 
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