
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

عادة اإلعمار  وفد أمني مصري في غزة الستكمال مباحثات وقف إطالق النار وا 
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 لقادة حماس بمن فيهم الضيف والسنوار  غانتس: ال حصانة 
 في غزة شهيدا 249حصيلة إلى الرفع ياستشهاد شاب متأثرًا بجروحه 

 درس التواصل مع حماسياالتحاد األوروبي "الجزيرة": 

غززززززة: ال صزززززائل ال لسزززززطينية تضزززززع 
ثالثزززة ططزززوط حمزززران لضزززمان منزززع 

 انهيار وقف إطالق النار
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 57 :كاريكاتير
*** 

 
 تضع ثالثة ططوط حمران لضمان منع انهيار وقف إطالق النار ال لسطينية غزة: ال صائل  .1

ذكرت مصادر مطلعة وموثوقة لـ"األيام"، أن ممثلي الفصائل بغزة وضعوا خالل  عيسى سعد هللا:
ي في مدينة غزة، أمس، ثالثة خطوط حمراء أمام إسرائيل تتمثل في لقائهم بالوفد األمني المصر 

 االعتداء على مدينة القدس وحي الشيخ جراح والعودة لالغتياالت.
وطالب هؤالء الوفد المصري خالل زيارته القصيرة الثانية لغزة، منذ توقف العدوان اإلسرائيلي على 

ا سينسف كل الجهود الدولية للتهدئة وسيشعل غزة، بإبالغ االحتالل بهذه الخطوط، وبأن تجاوزه
 المنطقة من جديد.

وأضاف المصدر الذي حضر االجتماع، وفّضل عدم ذكر اسمه: إن ممثلي الفصائل الذين حضروا 
االجتماع، بمن فيهم قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أكدوا للوفد المصري أن استمرار 

تشديد الحصار بشكل عام، سيقود في النهاية إلى انهيار وقف االحتالل بإغالق المعابر والبحر و 
 إطالق النار والعودة إلى المواجهة.

وأضاف المصدر: إن الوفد المصري الذي غادر القطاع، بعد زيارة استغرقت ست ساعات، أبلغ 
وقف الفصائل بأنه سيواصل زياراته لقطاع غزة وتل أبيب ولقائه بالمسؤولين حتى إنجاز مهمة تثبيت 
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إطالق النار، مشيرًا إلى أن الوفد استبق لقاءه بممثلي الفصائل بعقد لقاء منفرد مع قيادة حركة 
 حماس.

 24/5/2021، األيام، رام هللا
 

 يشكر السيسي لدوره في التهدئةو يستقبل الوفد األمني المصري  عباس .2
رب على قطاع غزة سّرعت قالت مصادر سياسية فلسطينية في رام هللا إن الح: كفاح زبون-رام هللا

من جهود دفع عملية سياسية جديدة في المنطقة، مؤكدة أن اتصاالت ومباحثات وقف النار في 
قطاع غزة وفرض تهدئة طويلة األمد كانت جزءًا من خطة أوسع الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

بوجود إدارة «: »سطالشرق األو »وأضافت المصادر لـ اإلسرائيلية، والوصول إلى اتفاق سالم. -
قليمي كان ُيفترض أن تنطلق مثل هذه  أميركية جديدة تريد استئناف عملية السالم ودعم دولي وا 

 «.العملية، لكن ما حدث في القدس والحرب على غزة جعال األمر ملحًا أكثر وحتمياً 
رائيليين بشكل وأكدت المصادر أن االتصاالت التي أجرتها الواليات المتحدة مع الفلسطينيين واإلس

سرائيلي،  مباشر، تركزت على أنه يجب إطالق عملية سالم للوصول إلى اتفاق شامل فلسطيني وا 
 وليس مجرد الوصول إلى اتفاق مؤقت لوقف النار في غزة.

كان عباس أكد، أثناء الجهود المبذولة لوقف النار، قبل أيام، أنه يريد وقف العدوان، ثم الدخول في 
ية، وبمرجعية دولية واضحة، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة عملية سياسية جد

الواليات المتحدة تدعم »وأكدت المصادر أن  «. عاصمتنا المقدسة»فلسطين بما فيها القدس الشرقية 
هذا التوجه، كما تعمل عليه دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا واالتحاد األوروبي ومصر ودول 

 «.يوجد حراك واسعأخرى. 
اإلسرائيلية إن المصريين يسعون إلى التأكد من وقف إطالق « يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 

وأكدت  النار، ثم مناقشة أي تفاهمات طويلة األمد، وهي عملية معقدة بسبب شروط إسرائيل. 
ادة إعمار غزة، أن المجتمع الدولي معني بانخراط السلطة الفلسطينية بملف إع« يديعوت أحرونوت»

وأكد وزير األشغال العامة  كليًا عن هذا الملف.« حماس»بما في ذلك الوجود هناك، وتحييد حركة 
ستواصل تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار في »واإلسكان الفلسطيني، محمد زيارة، أمس، أن السلطة 

ة في جميع مناحي قطاع غزة، الذي تعرض إلى دمار هائل خلفته آلة الحرب اإلسرائيلية المجرم
 «. الحياة

 23/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 مربع التصعيد إذا استمر اقتحام األقصى وحصار الشيخ جراحإلى أبو ردينة: نحذر من العودة  .3
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الحكومة اإلسرائيلية من مغبة : رام هللا

صعيد والتوتر، من خالل عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، العودة إلى مربع الت
وحمل أبو ردينة،  واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة االعتقاالت المستمرة ضد أبناء شعبنا.

حكومة االحتالل مسؤولية تخريب جهود وقف العدوان، خاصة جهود اإلدارة األميركية، وجهود مصر 
تمرة مع األطراف كافة لتثبيت وقف العدوان، واإلعداد إلعادة إعمار قطاع غزة مع الشقيقة المس

 المجتمع الدولي، واإلدارة األميركية.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، اإلدارة األميركية بالتدخل السريع منعا لسياسة االستفزازات 

 ه من جديد.والتصعيد الذي تحاول الحكومة اإلسرائيلية جر المنطقة إلي
 23/5/2021، وكالة األنبان والمعلومات ال لسطينية )وفا(

 
 المالكي والص دي يبحثان إطالق تحّرك دولّي إلنهان االحتالل .4

بحث وزير الخارجية الفلسطينّي، رياض المالكي، مع نظيره األردنّي، أيمن الصفدي، : باسل مغربي
تالل" اإلسرائيلي، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية اليوم األحد، "إطالق تحرك دولي فاعل إلنهاء االح

الفلسطينية في بيان. وأّكدت الخارجية األردنية، أن اقتحام األقصى، انتهاك سافر مرفوض ومدان 
يتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تبلورت طيلة الفترة الماضية للوصول إلى تهدئة. وذكر البيان 

رار التنسيق والتشاور للجهود المشتركة إلطالق تحرك دولي أن المالكي بحث مع الصفدي "استم
فاعل إليجاد آفاق حقيقية إلنهاء االحتالل، وتحقيق السالم العادل على أساس حل الدولتين وفق 

 القانون الدولي ومبادرة السالم العربية".
 23/5/2021، 48عرب 

 
 المستوطنين للمسجد األقصىال لسطينية تدين اقتحامات الشرطة اإلسرائيلية و  "الطارجية" .5

اقتحامات الشرطة اإلسرائيلية »أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية )األحد(، استمرار  رام هللا:
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن إسرائيل  لباحات المسجد األقصى في القدس.« والمستوطنين

ني، وصواًل إلى عبر تكريس تقسيمه الزما ما زالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد األقصى»
 «.تقسيمه المكاني
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إجراءات االحتالل الخانقة والحصار الذي يفرضه على حي الشيخ »كما أدانت الخارجية الفلسطينية 
امتدادًا لعمليات خنق وتهجير »، واعتبرتها «جراح وعمليات القمع والتنكيل بأهله وبالمتضامنين معه

 «.هدم منازلهم أو طردهم منها بالقوةالمواطنين المقدسيين و 
 23/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بدن ططوات تشكيل مجلس وطني إلعمار غزة .6

أفاد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، سالمة معروف، عن وجود توافق وطني على غزة: 
ر من قبل وأشار معروف الذي يترأس المكتب الذي يدا تشكيل مجلس وطني إلعادة إعمار غزة.

المنظومة الحكومية لحركة حماس في غزة، إلى أنه تم خالل األيام الماضية التواصل مع العديد من 
وأكد أن المجلس يتكون من  مكونات المجتمع والتوافق على تشكيل مجلس وطني إلعادة اإلعمار.

ى عملية الحكومة والقطاع األهلي والخاص وبعض الشخصيات الوطنية، بحيث يتولى اإلشراف عل
 إعادة اإلعمار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة داخل وخارج قطاع غزة.

لكن من المستبعد أن يتم التعامل مع هذا المجلس من قبل المانحين، الذين إما ينفذون المشاريع عن 
 طريق المؤسسات الدولية، أو عن طريق السلطة الفلسطينية.

 23/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 كيلة: عدوان االحتالل طرق فاضح وانتهاك يرقى لجريمة حربال .7
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن العدوان اإلسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني : رام هللا

 70مواطنًا، بينهم  277في القدس والضفة وقطاع غزة خالل األسابيع األخيرة، أسفر عن استشهاد 
 جريح. 8,500لنحو سيدة، إضافة  40طفاًل و

انتهاكًا بحق مراكز العالج  89وأوضحت الكيلة في مؤتمر صحفي األحد، أن الوزارة رصدت 
وسيارات طواقم االسعاف، فيما استشهد طبيبان في قطاع غزة وأصيب عدد من األطباء الممرضين، 

يارات مشيرة إلى أن االحتالل استهدف مراكز العالج في قطاع غزة وعمد إلى إعاقة عمل س
اإلسعاف وطواقمها وعرقل وصول الجرحى إلى مراكز العالج ومركز فحص كورونا، وهو يشكل 

وأضافت الكيلة، "ما شاهدناه  خرقًا فاضحًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
مسعفين في من دمار كبير لحق بالمباني التابعة لوزارة الصحة في القطاع، واالعتداءات على ال

ساحات المسجد األقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وعلى نقاط التماس والحواجز العسكرية في 
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الضفة الغربية، هو دليل واضح على انتهاك يرقى إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون 
 الدولي".

 23/5/2021، وكالة األنبان والمعلومات ال لسطينية )وفا(

 
 ماس لن تمانع أن تكون السلطة عنوانًا فلسطينياً : ح"الشرق األوسط" .8

وصل وفد أمني مصري أمس األحد إلى قطاع غزة ضمن مساعيه لتثبيت اتفاق  رام هللا: كفاح زبون:
سرائيل. وهذه هي الزيارة الثانية  وقف إطالق النار، الذي بدأ فجر الجمعة بين الفصائل الفلسطينية وا 

وقال مصدر  ساعة الماضية للقاء قيادات حركة حماس. 48الـ للوفد المصري إلى قطاع غزة خالل
في حركة حماس، إن الوفد المصري، سيبحث مع قيادة الحركة ترتيبات ما بعد إعالن اتفاق وقف 

في سياق اتفاق فلسطيني »إنه « الشرق األوسط»وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ إطالق النار.
ون السلطة عنوانًا فلسطينيًا ضمن آلية إلعادة إعمار القطاع داخلي وشامل، لن تمانع الحركة أن تك

 «.باعتبار أن الحركة قد تكون جزءًا من السلطة إذا ما تشكلت حكومة وحدة وطنية كما هو مخطط
أن التوجه اإلسرائيلي جزء من توجه أوسع، أميركي ودولي « الشرق األوسط»وأكدت المصادر لـ

الشرعية التي يمكن للعالم أن يتعامل معها، ووجودها في غزة كذلك، باعتبار أن السلطة الجهة 
 سيعطي ضمانات أكبر لهدنة طويلة.

 24/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مشعل: وضعنا أقدامنا على بداية المرحلة النهائية للتحرير والعودة .9
حين اتخذ قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل: إن شعبنا عرف طريقه، وانتصر : الدوحة

وخالل كلمة مسجلة في  القدس واألقصى عنوانًا للصراع، واستحضرناه في كل نضالنا وهبتنا.
مهرجان "القدس عنوان النصر" في األردن، طالب مشعل العالم بأن يقيم اعتبارًا لفلسطين ولألمة 

هتم العالم بها العربية واإلسالمية، وليس لهذا الكيان المسخ، مبينا أن أمتنا هي التي تستحق أن ي
الجديدة هي أن تحرير  االستراتيجيةوأشار إلى أن  ويحسب لها حساب، ونكون أقوياء بإذن هللا.

فلسطين ليس مجرد حلم، فهو يقين ال شك فيه؛ ألنه وعد هللا وبشارة نبينا صلوات هللا عليه وسلم، 
نقاذ القدس وأكد أننا وضعنا أقدامنا على بداية المرحلة النهائي وحقائق التاريخ. ة للتحرير والعودة وا 

وقال مشعل: "ال تستغربوا يومًا قريبًا حين نعلن عن ساعة الصفر، وعن اللحظة التي  واألقصى.
 نحسم فيها الصراع مع العدو المحتل".

 23/5/2021، المركز ال لسطيني لإلعالم
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 لمستوطنين: المقاومة لم تكشف كل أوراقها وصواريطها شلت الكيان وأرعبت اأبو مرزوق .10
سليمان حاج إبراهيم: كشف موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس -الدوحة

، أن المقاومة انتصرت في معركتها األخيرة مع ”القدس العربي“في الخارج، في حوار حصري مع 
المعركة االحتالل اإلسرائيلي، مع أنها لم توظف سوى جزء يسير من قدراتها، ولم تنخرط في هذه 
 بشكل مباشر إال أعداد قليلة، حيث تولى الدفاع عن القدس عدد محدود من الوحدات القتالية.

وأشار إلى أن صواريخ المقاومة كان من بين أهدافها تحويل الكيان الصهيوني إلى بيئة طاردة 
حتى للمستوطنين، وذلك من خالل بث الرعب والخوف، وشل الحياة اليومية في المدن المحتلة، 

يهاجر المستوطنون إلى حيث أتوا. وشدد أبو مرزوق أن الصواريخ أصبحت أكثر دقة، بفضل 
مقاتلونا موانئ بحرية، وحتى في قلب قد ضرب "العقول التي طورتها، ولهذا فإنها أصابت أهدافها، و

قة مدن المركز، ومنصات إنتاج الغاز الفلسطيني المسروق، وخطوط الوقود، ومن الشواهد على د
وأضاف أن المعركة ال تزال مفتوحة،  ”.التصويب أن المقاتلين استهدفوا شارع هرتزل في ذكرى النكبة

المعيشية في غزة، فأهل القطاع هم رافعة المشروع الوطني، ويجب أن ينتهي الظلم لتحسين الظروف 
تي داسها شعبنا تحت ال“وأكد أن ال حديث عن صفقة القرن الواقع عليهم، وأن يعيشوا كباقي البشر. 

المباركة، وهي أي صفقة قرن أصبحت اآلن وراء ظهورنا جميعا، ” سيف القدس"أقدامه في معركة 
 ”.عليهومن يريد من العرب أن يعقد اتفاقيات سالم مع العدو فليذهب غير مأسوف 

 23/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 غزة باتت وران ظهور ال لسطينيينالمقاومة للوسطان: محاولة فرض معادالت جديدة على  .11

هّددت الفصائل بالعودة إلى التصعيد، في ظّل االستفزازات التي يقوم بها : غّزة-رجب المدهون
االحتالل، وخاصة في ما يتعّلق بالوضع في مدينة القدس، وسماحه باقتحام عدد من المستوطنين 

، فقد نقلت «األخبار»علمت  وحسبما للحرم القدسي أمس، وفرض حصار على حّي الشيخ جراح.
فصائل المقاومة رسالة شديدة اللهجة إلى الوسيط المصري، محّذرة من أن المهلة التي أُعطيت 
لتثبيت وقف إطالق النار شارفت على االنتهاء من دون أن يلتزم العدّو بموجباتها، وهذا األمر سيدفع 

معادالت جديدة من ِقَبل االحتالل على  المقاومة إلى التصعيد مجّددًا، مؤكدة أن محاولة فرض أيّ 
غزة باتت وراء ظهور الفلسطينيين. كذلك، شملت الرسالة تهديدًا واضحًا بأّن أّي اعتداء على القطاع 
سيتّم الرّد عليه بالمستوى نفسه، وخاصة في ظّل محاولة أطراف في الكيان فرض معادلة جديدة في 

 .الحارقةما يتعّلق بإطالق الصواريخ والبالونات 
 24/5/2021، االطبار، بيروت



 
 
 
 

 

 11 ص             5539 العدد:             5/24/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                    

 أول ظهور لرئيس حركة حماس بقطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي .12
زار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مجلس عزاء، السبت، في أول ظهور له منذ 

ى، قائد لواء بدء المواجهة األخيرة مع جيش االحتالل اإلسرائيلي، حيث قدم التعازي لعائلة باسم عيس
وقال مراسل الجزيرة، وائل الدحدوح، إن  غزة في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

وقال مراسل الجزيرة  السنوار زار مجلس العزاء، الذي أقيم في قلب مدينة غزة بدون ترتيبات مسبقة.
ريين أو السياسيين ما زالوا إنه من المالحظ أن قادة فصائل المقاومة الفلسطينية سواء من العسك

 يتخذون تدابير أمنية مشددة، ويتجنب أغلبهم الظهور منذ وقف إطالق النار فجر أمس الجمعة.
 22/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 طالل العدوان على غّزة "إسرائيل"قذي ة ُأطِلقت باّتجاه  4,360يديعوت:  .13

يوما من العدوان على  11ِلقت من غزة، خالل وصل عدد الصواريخ والقذائف التي ُأط: باسل مغربي
 3,400، بحسب ما قال جيش االحتالل اإلسرائيلّي، الذي ذكر أّن نحو 4,360القطاع المحاَصر، إلى 

وصلت إسرائيل، زاعًما أّن معظمها سقطت في مناطق مفتوحة، أو اعترضتها بطاريات القبة 
 لصحيفةوبحسب الموقع اإللكتروني  .، على حّد زعمه%90الحديدية، بنسبة نجاح تصل إلى 

"يديعوت أحرونوت" )واينت(؛ "ربما يكون هذا أكبر عدد من عمليات إطالق الصواريخ من أي 
 يوما من العدوان على القطاع(". 11منطقة معادية إلسرائيل في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن )

الف صاروخ، لدى كّل فصائل المقاومة، بما في آ 10وذكرت أّن التقديرات اإلسرائيلية ُتشير إلى بقاء 
 ذلك المئات من الصواريخ بعيدة المدى.

 22/5/2021، 48عرب 
 

 مصانع على األقل تحت األرض إلنتاج الصواريخ 3حماس لديها : مسؤول أمني إيراني .14
ة في يرى مسؤولون ومحللون أن المواجهة األخيرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطيني: رويترز

 قطاع غزة أثبتت قدرة المقاومة على بناء ترسانة من الصواريخ محلية الصنع.
وقالت وكالة رويترز في تحليل يستند إلى آراء مسؤولين حاليين وسابقين إن "هذا إنجاز من المرجح 

ونقلت عن مسؤول أوروبي كبير، اشترط عدم نشر اسمه، القول  أن تتمكن الحركة من تكراره".
 د الدهشة لقدرات حماس هذه المرة.أش"اندهشنا 
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ونقل التقرير  فقد امتلكوا صواريخ طويلة المدى لم تكن لديهم من قبل. وكل هذا يرجع إلى إيران".
مصانع على األقل تحت األرض إلنتاج  3عن مسؤول أمني إيراني قوله إن حماس لديها اآلن 

 الصواريخ في غزة.
 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ن: "سيف القدس" عنوان للوحدة الوطنية والعمل المشتركبدرا .15

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام بدران: إن "معركة : الدوحة
سيف القدس، عنوان للوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك، دفاعا عن حقوق شعبنا ومقدساته 

وأضاف بدران، في تصريح مكتوب  حق شعبنا في كل مكان".وأرضه، ومواجهة اإلجرام الصهيوني ب
فجر األحد: "إننا مطالبون بتعزيز نسيج الوحدة الوطنية الذي نعول عليه في مواجهة االحتالل، 

وأكد  وندعو الجميع للحفاظ على هذا المنجز الرائع في مواجهة االحتالل وتعزيزه والتقدم فيه لألمام".
 ز شعبنا الوطنية والدينية".بدران، "ضرورة احترام رمو 

 23/5/2021، المركز ال لسطيني لإلعالم
 

 وعقيدتها األمنية "إسرائيل"الرجوب: الصواريخ ال لسطينية هزت كيان  .16
إن الصواريخ ” فتح“قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة ”: القدس العربي“ -لندن

تلفزيون ”وأضاف في حديث لـ رائيل وعقيدتها األمنية.الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة هزت إس
نحيي كل شكل من أشكال المقاومة التي َحصلت،.. الصواريخ هزت كيانهم “السبت: ” فلسطين

( أنهى شيئا اسمه 48ما جرى في مدن الداخل )أراضي … )اإلسرائيليين( وضربت عقيدتهم األمنية
جوب أن معركة القدس ما زالت هي العنوان، وأنها وأكد الر  ”.حياة مشتركة في نظام عنصري وفاشي

ما زالت على قائمة االستهداف من قبل اليمين االسرائيلي الفاشي، رغم كل عناوين االنتصار التي 
تحققت في الجولة االخيرة التي أظهرت أنبل تجليات الوحدة الوطنية وأعادت االعتبار للقضية 

 الفلسطينية.
 23/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 عرض عسكري للقسام في مدينة غزة .17

مع عودة الحياة إلى طبيعتها، واستمرار سريان التهدئة، خرج للمرة األولى نشطاء من الجناح غزة: 
العسكري لحركة حماس كتائب القسام، في عرض عسكري كبير في مدينة غزة، عندما شاركوا في 
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استشهد برفقة عدد من قادة الجناح المسلح  حفل تأبين قائد الكتائب في المدينة باسم عيسى، الذي
وحول مكان حفل التأبين، انتشر المئات من مسلحي القسام، بعد أن  في الغارات الجوية اإلسرائيلية.

قدموا في عرض عسكري كبير، وقد ظهروا وهم يحملون بنادق رشاشة، وصواريخ مضادة للدروع، 
 دا.وأسلحة قناصة، وكانوا يرتدون لباسا عسكريا موح

 23/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 مصرع مستوٍطنة متأثرة بإصابتها جران إطالق صواريخ من غزة .18
أعلنت مصادر إعالم عبرية مصرع مستوطنة، األحد، متأثرة بإصابتها األسبوع الماضي جراء إطالق 

س" ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتو  صواريخ من قطاع غزة على وسط األراضي المحتلة،
عاما( سقطت أثناء هروبها إلى مركز الشرطة في مدينة "حولون"  73العبرية أن المستوطنة )

مايو/أيار الجاري. وبذلك يرتفع عدد قتلى االحتالل اإلسرائيلي،  15)وسط(، لتصاب في رأسها، يوم 
 برية.، باإلضافة إلى مئات اإلصابات، وفقا للصحيفة الع13خالل العدوان األخير على غزة، إلى 

 23/5/2021، فلسطين أون الين

 
 غانتس: ال حصانة لقادة حماس بمن فيهم الضيف والسنوار .19

ال حصانة لقادة “)األناضول(: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، األحد، إنه   -القدس 
ري )حركة( حماس، بمن فيهم محمد الضـيف )القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسك

وأضاف غانتس، في تصريح  ”.للحركة(، ويحيى السنوار )رئيس المكتب السياسي لحماس بغزة(
أنا لم أبرم اتفاق حماية مع أي منهم، وليس لدي التزام بعدم تعرضهم “إلذاعة جيش االحتالل: 

 ”.لألذى
إعادة تل أبيب ستسمح بإدخال المستلزمات اإلنسانية األساسية فقط إلى غزة، لحين “وتابع أن 

 ”.األسرى والمفقودين اإلسرائيليين في غزة
وأردف غانتس أن اإلجراءات في غزة ستكون أكثر محدودية مما كانت عليه قبل عملية )حارس 

 يوما. 11مايو/ أيار الجاري واستمر  10، في إشارة إلى عدوان إسرائيلي على غزة، بدأ في ”األسوار(
 قبالة سواحل غزة على البحر المتوسط.” ساحة الصيدتل أبيب لن تسمح بتوسيع م“وشدد على أن 

إسرائيل تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية قدر اإلمكان، وعدم السماح لحماس بوضع “وزاد بأن 
 ”.جدول األعمال

 23/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 وشطصية حمله مسؤولية تعزيز قوة حماس ألهداف سياسية  :من نتنياهو« االنتقام»بنيت يهدد بز .20
نظير مجلي: بعد تثبيت وقف النار مع قطاع غزة، عادت الحياة تدب في الحلبة  -تل أبيب 

السياسية اإلسرائيلية وعادت الجهود لتشكيل حكومة. وفي الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء، 
ه بقيادة نفتالي بنيت وتقليص كتلت« يمينا»بنيامين نتنياهو، نجح في سحب نائبين من حزب 

مقاعد، وتنصل من وعد تعيينه رئيس حكومة بالتناوب، هدد بنيت، أمس،  5إلى  7البرلمانية من 
 «.معسكر التغيير»باالنتقام والعودة إلى 

أنه امتنع عن إطالق تصريحات ضد الحكومة خالل « فيسبوك»وكتب بنيت على صفحته في 
مة، ولكنه اآلن يعّد نفسه حرًا في الحرب بدافع من مسؤوليته القومية، وأسقط فكرة تغيير الحكو 

التصرف وقول رأيه أيضًا في أداء الحكومة الفاشل في الحرب. وحمل بنيت نتنياهو مسؤولية تعزيز 
 ألهداف سياسية وحزبية وشخصية. « حماس»قوة 

 24/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 دة حماس إذا أطلقت صواريخ من غزةكاتس يهدد باغتيال قا .21
"األناضول": هدد وزير المالية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس بأن أي صاروخ سيتم  –" "الجزيرة نت

إطالقه من قطاع غزة سيواجه باغتياالت لقادة حركة حماس، في حين يعقد رئيس األركان اإلسرائيلي 
وقال كاتس لإلذاعة العبرية العامة  أفيف كوخافي اجتماعات لتقييم الوضع بعد وقف إطالق النار.

ت بيت( مقابل أي استهداف للجنوب ستكون هناك اغتياالت لقادة حماس، وعليهم أال يهددوا )ريش
بإطالق الصواريخ تجاه تل أبيب )وسط(، وسوف نمنعهم من اإلطالق على سديروت )جنوب( وأي 

وأضاف نحن اآلن مضطرون التباع سياسة أن حكم )إطالق الصواريخ على( سديروت،  مكان آخر.
وأوضح أن هذا ما تم التوصل إليه من قبل المجلس الوزاري  على( تل أبيب والقدس. م )إطالقهاكحك

األمني اإلسرائيلي المصغر )الكابينت(، حسب المصدر ذاته. وشدد على أن السماح بإعادة إعمار 
 قطاع غزة لن يحدث إال بعد إعادة حركة حماس األسرى والمفقودين اإلسرائيليين المحتجزين لديها.

 23/5/2021ة نت، الدوحة، الجزير 
 

 الجيش اإلسرائيلي يوصي بتحويل المساعدات القطرية إلى رام هللا  .22
من تل أبيب، أن تقريرا إخباريا أفاد يوم األحد، بأن رئيس  ،23/5/2021القدس العربي، لندن، نشرت 

يل أموال األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي أوصى القيادة السياسية بإدخال تغيير على طريقة تحو 
يديعوت “المساعدات المخصصة لجهود إعادة اإلعمار في غزة إلى الفلسطينيين. وبحسب صحيفة 
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فإنه تمت التوصية بأال يتم تحويل األموال، القطرية أو غير ذلك، إلى حماس مباشرة، ” أحرونوت
نما إلى السلطة الفلسطينية، من خالل آلية خاصة ستحولها مباشرة إلى أهالي غزة.  وا 

، من تل أبيب، أن مسؤوال أمنيا كبير في تل أبيب، 24/5/2021الشرق األوسط، لندن، أضافت، و 
، في أعقاب «حماس»كشف أن الجيش اإلسرائيلي قرر إحداث تغيير جذري في تعامله مع حركة 

الحرب األخيرة. وأنه قرر التوصية للقيادة السياسية بأن تكف عن تحويل المساعدات المالية التي 
 «.حماس»ها قطر إلى قطاع غزة عن طريق تقدم

ما أن يتم تحويلها عن طريق السلطة »وقال المسؤول:  إما أن تتوقف هذه المساعدات تمامًا، وا 
 «. الفلسطينية برئاسة محمود عباس

 
 كوطافي يعقد اجتماعات لتقييم الموق ين األمني والعسكري بعد نهاية الحرب  .23

رئيس هيئة األركان العسكرية للجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي "األناضول": يعقد  –"الجزيرة نت" 
جولتين من االجتماعات يومي االثنين والخميس المقبلين لتقييم الموقفين األمني والعسكري، بعد 
توقف الحملة العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة. وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن االجتماعين 

يوما على قطاع  11ق النار، وما أنجزته الحرب األخيرة التي استمرت سيتناوالن تداعيات وقف إطال
وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، فقد قدمت القيادات العسكرية توصيات للقيادة السياسية في إسرائيل  غزة.

بالرد بقوة على كل خرق أو إطالق للنار من غزة، خاصة بعد أن اتضح لها أن الضرر الذي لحق 
خ لدى الفصائل الفلسطينية، وتحديدا حركة حماس، كان أقل بكثير مما كان يتوقع، بمنظومة الصواري

 وفق ما نقله المحرر العسكري واألمني لصحيفة هآرتس.
يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطالق النار في قطاع غزة بين إسرائيل  11وعقب 

ترحا مصريا لوقف إطالق النار، ودخل حيز والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مق
 التنفيذ فجر أمس األول الجمعة.

 23/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "هآرتس": مسؤولون كبار بالجيش اإلسرائيلي يشككون في فعالية العملية العسكرية ضد غزة   .24
سكرية األخيرة شكك مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في مدى فعالية العملية الع

ضد قطاع غزة، خاصة حجم الضرر الذي تم إلحاقه بشبكة الصواريخ التابعة لحركة المقاومة 
 اإلسالمية )حماس(.
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أن العملية  -(Haaretzوفق ما نقلت صحيفة هآرتس )-وأكد المسؤولون العسكريون اإلسرائيليون 
البنية التحتية الصاروخية لحماس األخيرة كانت بالفعل بمثابة "ردع ناجح" لكن الضرر الذي لحق ب

 كان محدودا أكثر مما خطط له، بينما تلقت إسرائيل أعنف موجات قصف صاروخي على اإلطالق.
من منصات إطالق  %40وذكر الجيش اإلسرائيلي أنه هاجم طوال فترة التصعيد األخير حوالي 

ة بسبب نقص المعلومات الصواريخ التابعة للحركة، لكنه واجه صعوبة في قصف مواقع أخرى خاص
 االستخبارية الدقيقة.

بعد إعالن اتفاق وقف إطالق -وبحسب تقييم أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية فقد حافظت حماس 
على قدرتها إلطالق أعداد كبيرة من الصواريخ على إسرائيل، كما أن وتيرة إطالق الصواريخ  -النار

نت األعلى على اإلطالق حيث أطلقت عناصر وكثافة القذائف التي سجلت خالل التصعيد كا
منها إلى داخل األراضي  3,400صاروخا وقذيفة هاون من القطاع، عَبر نحو  4,360المقاومة 

 اإلسرائيلية.
وكانت المهمة األكثر جرأة التي كان يعتزم الجيش اإلسرائيلي إتمامها هي تدمير شبكة أنفاق حماس 

"جنوب أزرق" تمت الموافقة على تفاصيلها العملياتية خالل تحت األرض، وهي عملية معروفة باسم 
 وتم تحيينها مرتين. 2018و 2016فترة تولي أفيغدور ليبرمان وزارة الدفاع بين عامي 

من ناحية أخرى، يرى المسؤولون العسكريون اإلسرائيليون أن عدد القتلى في صفوف فصائل 
ان مخططا له، رغم أن القيادة الجنوبية للجيش أقل بكثير مما ك -من عشرات إلى مئات-المقاومة 

اإلسرائيلي اعتبرت العملية "ناجحة" ألنها أضعفت شعور نشطاء حماس باألمن كما تعتقد أن أعدادا 
 كبيرة منهم ما زالوا مدفونين  تحت أنقاض األنفاق وأن عدد القتلى سيرتفع.

المضادة للدبابات، وهو األمر  أما فيما يتعلق بمساعي تدمير منصات حماس إلطالق الصواريخ
الذي أثار قلق إسرائيل قبل بدء العملية، فيرى الجيش اإلسرائيلي أنها تكللت بالنجاح حيث تمكنت 

 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات. 20القوات الجوية والبرية من إعطاب حوالي 
 22/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 

 
25. "INSSن طالل العدوان.. والجمهور اإلسرائيلي محبط من ": ثالث م اجآت شهدها اإلسرائيليو

 الصواريخ
قال نائب رئيس معهد دارسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ايتي ”: القدس العربي“ -الناصرة

تلقت ضربة قاسية خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، ” حماس“بارون أن 
محبط من استمرار إطالق الصواريخ، ومن عجز الجيش عن منع ذلك، لكن الجمهور في إسرائيل 
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ومن عدم تحقيق انتصار إسرائيلي واضح وقاطع، موضحا أنه في االستديوهات التلفزيونية المفتوحة 
عالمة على إخفاق الجيش في ضرب الحركة منوها أن ” حماس“اعتُبر كل إطالق جديد لصواريخ 
كانت أسرع مما كانت عليه في المواجهات السابقة، من هنا أيضا وتيرة األحداث في هذه العملية 

 الشعور المعروف بالمرارة الذي سارع هذه المرة إلى الظهور.
ويعتبر أن هذا التناقض المحبط هو حصيلة ثالث مفاجآت شهدها اإلسرائيليون خالل أيام العملية: 

)البدء بالعملية بحد ذاته، إطالق ” حماس“كان هناك أيضا مفاجآت )صغيرة( لها عالقة بعمليات 
الصواريخ على القدس، والقصف الكثيف على منطقة المركز(. لكن المفاجآت الثالث األساسية 

بدال من ” حماس“كالعادة ال تزال هي نفسها: اكتشاف اإلسرائيليين أن حكومتهم تختار )مجددا( ردع 
ة على وقف إطالق الصواريخ رغم قوتها إخضاعها؛ العمليات الهجومية للجيش اإلسرائيلي غير قادر 

الهائلة؛ والصعوبة التي يواجهها الجيش في تفسير وتجسيد اإلنجازات الحقيقية التي حققها خالل أيام 
العملية، موضحا أنه إلى جانب هذا اإلحباط المعين الذي يتميز به الجمهور اإلسرائيلي، فإن هذه 

بق منذ أعوام طويلة، مقرونة بفشل مستمر للقيادتين المفاجآت هي وليدة سياسة إخفاء متعمدة تط
السياسية والعسكرية في الشرح للجمهور االستراتيجيا اإلسرائيلية والخصائص الحالية للمواجهات 

 العسكرية.
إطالق الصواريخ، صفارات اإلنذار، إصابة المنازل وسقوط –” حماس“ويرى بارون أن إنجازات 

ا تبدو أهمية إنجازات الجيش اإلسرائيلي غير ملموسة وأقل كانت واضحة ومباشرة فيم -قتلى
عندما نربط هذه الفجوة باالعتراف المتزايد بعدم القدرة على وقف إطالق الصواريخ “وضوحا. ويتابع 

نحصل على نتيجة كئيبة: ببساطة، لم يشعر الجمهور بنجاح الجيش الذي اعتمد على فكرة ردع 
 ”.ينما يريد اإلسرائيليون انتصارا في هذه المواجهةعن خوض مواجهة مقبلة، ب” حماس“
الجبهة ” حماس“دارت حول بعدين مختلفين: في األول تهاجم ” حارس األسوار“ويقول إن عملية  

في غزة بقوة ” حماس“الداخلية بكميات من الصواريخ لم تشهدها من قبل؛ وفي الثاني تهاجم إسرائيل 
 عمليا توجد عالقة فضفاضة بين البعدين. ودقة أكبر من العمليات السابقة لكن

بهذا المعنى يبدو أن القيادتين السياسية والعسكرية فوجئتا أيضا خالل العملية. فقد اكتشفتا “ويتابع 
مجددا أن التطلع إلى تحقيق حسم واضح وقاطع في حرب خاطفة ال يزال يطبع تفكير الجمهور 

هات العسكرية. وهذا هو أحد أسباب إحباط الجمهور اإلسرائيلي والنتائج التي ينتظرها من المواج
اإلسرائيلي وزاد فيه الحديث في االستديوهات في القنوات المختلفة، الذي منح تفضيال واضحا 
لالهتمام بالقصف المستمر ووجد صعوبة في تفسير إنجازات الجيش. من هنا يعكس التطلع إلى 
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في صورة انتصار، لكن ثمة شكا في أن نجاح الرغبة ” حماس“اغتيال شخصية معروفة في قيادة 
 ”.مثل هذه العملية سيغير الصورة األساسية للوضع

 23/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 السادات": حرب غزة انتهت وبقيت مشكلة حماس –"بيغن  .26
زعم الباحث في مركز بيغن السادات للدراسات أنه رغم إطالق أكثر من ”: القدس العربي“ -الناصرة
صاروخ على المدن والبلدات والقرى اإلسرائيلية، أكثر مما حدث خالل الصراع الذي استمر  3,500

، فقد تعرضت البنية التحتية العسكرية لحماس ألضرار جسيمة خالل عملية 2014يوما في عام  51
 ”.من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة عدد من المنظمات اإلرهابية” حارس األسوار“

الميجور جنرال في جيش االحتياط غيرشون هاكوهين “ السادات –بيغن “زميله في في المقابل يرى 
أن حرب غزة انتهت وبقيت مشكلة حماس وأن عالقات إسرائيل مع حماس ستختبر في األشهر 
المقبلة أوال وقبل كل شيء من خالل تعزيز سيادتها في القدس وهذا يجعل خطر اندالع حريق هائل 

 مرتفعا للغاية.
إنه مع نهاية الحرب سيستخلص الجيش الدروس العملياتية فيما ستحتاج إسرائيل إلى إعادة  ويقول

فحص مدى قدرتها المستمرة على العيش تحت سيف حماس المسلط. ويدعو هاكوهين لتهنئة الجيش 
يلي اإلسرائيلي على إنجازاته العملياتية في جولة القتال الحالية، كما ينبغي أن يكون المجتمع اإلسرائ
ال “على صموده وتماسكه الذي تجاوز التوترات واالنقسامات المستوطنة. ويستنتج من رؤيته هذه أنه 

بد أن يلعب هذا العرض الرائع للصمود الوطني دورا مهما في تعامل الحكومة مع مشكلة غزة في 
 ”.األشهر والسنوات المقبلة

 23/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 ف على المكان الذي أدارت منه "إسرائيل" الحرب على غزة "نيويورك تايمز": تعر  .27
عميقا تحت األرض وفي قلب تل أبيب يقع مقر القيادة العليا للجيش اإلسرائيلي التي أشرفت على 
الحملة العسكرية األخيرة على قطاع غزة، ويقول اإلسرائيليون إنه صّمم خصيصا لقيادة الحروب 

 محل العمليات البرية التي تخوضها الدبابات وقوات المشاة. الجوية عالية التقنية التي حّلت
( األميركية رونن برغمان، وهو The New York Timesالكاتب بصحيفة "نيويورك تايمز" )

صحفي إسرائيلي كان من بين اإلعالميين القالئل الذين سمح لهم الجيش اإلسرائيلي أول مرة بزيارة 
" لمجمع مترامي األطراف يعرف بـ"قلعة صهيون"، وهو مقر هذا المكان الذي يعّد "مركز العصب
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عسكري جديد "يعّد األكثر سّرية وتحصينا في إسرائيل"، وفق تعبيره. ويرى برغمان أن هذه الزيارة 
غير المسبوقة للمقر تأتي على األرجح في إطار "مساعي إسرائيل إلظهار قوتها العسكرية 

نتقادات التي وّجهت إليها بشأن الخسائر التي سجلت في والتكنولوجية وكذلك لمواجهة سيل اال
 صفوف المدنيين" خالل حملتها األخيرة على القطاع.

جندي على مدار الساعة لكن  400و 300ويقول الكاتب إنه في الظروف العادية، يعمل هنا ما بين 
رض إلى حينما قررت إسرائيل شّن هجوم جوي على غزة انضم آالف من مقار عسكرية فوق األ

المخبأ، كذلك حضر إلى المكان أعضاء من وكاالت المخابرات المختلفة مثل الموساد والشين بيت 
ووكالة األمن الداخلي )الشاباك( وممثلون عن وزارة الخارجية وأجهزة الشرطة، قادوا جميعهم على 

شخصا  70حو يوما الحملة العسكرية على القطاع. وداخل هذه الغرفة السرية تم توزيع ن 11مدى 
على مستويات مختلفة حتى يتمكن الجميع من رؤية الشاشات الموجودة على الحائط، معظمهم 

 يرتدون زيًّا عسكريا أما األكبر سنا فيرتدون مالبس مدنية. 25شباب تحت سن الـ
صغيرا  والمقّر في الواقع امتداد لمركز قيادة قديم كان يسمى بـ"الحفرة"، تم توسيعه مرات عدة لكنه ُعدّ 

جدا وكئيبا وكان يعاني مشكالت في الكهرباء والصرف الصحي. ويتصل المركز الجديد عبر وسائط 
تكنولوجية بمركز قيادة آخر تحت األرض خاص بالقادة السياسيين يوجد بالقرب من القدس، وبمقرين 

 سريين آخرين لقيادة القوات الجوية والشاباك.
 23/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 

    
تقارير إعالمية: االحتالل أططأ في تقدير تداعيات تدمير برج الجالن ومسؤولون بالحكومة  .28

 والجيش نادمون
الذي يضم مكاتب مؤسسات -"الجزيرة نت": شكل تدمير سالح الجو اإلسرائيلي لبرج الجالء في غزة 

نقطة  -جزيرة( األميركية وقناة الAssociated Pressإعالمية من ضمنها وكالة أسوشيتد برس )
تحول في الموقف الدبلوماسي من الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة وفق مقال نشرته صحيفة 

 ( اإلسرائيلية.Jerusalem Post"جيروزاليم بوست" )
فشل القيادة العسكرية  -في مقال له بالصحيفة-وانتقد الكاتب الصحفي اإلسرائيلي ياكوف كاتز 

البرج الذي يضم وكالة األنباء األميركية، بسبب كونه حدثا ال اإلسرائيلية في تقدير تداعيات قصف 
 يمكن أن يتم تجاهله من قبل إدارة بايدن والرأي العام األميركي.

ُاتخذ خالل  -الذي يضم مكاتب مؤسسات إعالمية عديدة-وكشف كاتز عن أن قرار استهداف البرج 
زة والتي تجري خاللها مراجعة بنك أحد االجتماعات اليومية في أثناء العملية العسكرية ضد غ
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األهداف اليومي، وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي 
 ووزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس.

وقال الكاتب إن قصف مكتب وكالة األنباء األميركية أغضب البيت األبيض، وأدى إلى تحول في 
دن من الحرب بعد أن كانت تقف بحزم خلف إسرائيل، فقبل يوم واحد من تدمير برج موقف إدارة باي

الجالء كان الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يشددان على حق إسرائيل في الدفاع عن 
 النفس ويؤكدان دعمهما الثابت ألمنها.

ارة الخارجية اإلسرائيلية الذين نفوا وأشار الكاتب إلى أن تدمير البرج شكل صدمة للدبلوماسيين في وز 
أي علم مسبق لهم بالقصف، ولم تكن لديهم أي معلومات تساعدهم على شرح أسباب استهداف 

 مكاتب وسائل اإلعالم، وفقا للمقال.
ونقل مقال جيروزاليم بوست عن مسؤول بوزارة الخارجية القول "لم يخبرنا أحد بأي شيء، وقد كان 

ئيليون يسألون عن هذا األمر )قصف المكاتب اإلعالمية( في جميع أنحاء الدبلوماسيون اإلسرا
 العالم، ولم يكن لدى أي منهم أي معلومات يمكنه استخدامها لشرح سبب حدوث ذلك".

كما نقل عن دبلوماسي إسرائيلي القول "هذه هي المشكلة، كان يجب على شخص ما رفع العلم 
 وكالة أنباء أميركية، وأن هجوما كهذا لن يمر بصمت".األحمر واإلشارة إلى أن أسوشيتد برس 

دقائق بعد القصف، لكن لسوء الحظ  5وأضاف "كان ينبغي أن يكون الدليل جاهزا للنشر في غضون 
 لم يحدث ذلك".

( إن مسؤولين إسرائيليين كبارا في New York Timesفي السياق ذاته، قالت "نيويورك تايمز" )
والذي كان -لى تدمير برج الجالء في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة الحكومة والجيش ندموا ع

 بسبب ما أثاره من استنكار دولي. -يضم مكاتب مؤسسات إعالمية من بينها الجزيرة
مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ضباط الجيش كانوا يعلمون قبل  3ونقلت الصحيفة األميركية عن 

كاتب شبكة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس األميركية ووسائل اتخاذ قرارهم بتدمير البرج أنه يضم م
ن بعضهم كان يخشى أال تكون فكرة صائبة.  إعالم أخرى، وا 

 23/5/2021-22الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 يش يغسل أدمغتهم لقصف أبراج غزةطيار "إسرائيلي" سابق يتحدث عن الطيارين "الغاضبين": الج .29
ق في الجيش اإلسرائيلي يوناتان شابيرا الطيارين اإلسرائيليين الذين "الجزيرة نت": اتهم الطيار الساب

قصفوا األبراج السكنية في قطاع غزة بارتكاب جرائم حرب، وذلك بعدما صرح أحدهم بأن القصف 
 كان وسيلة للتنفيس عن إحباطهم بعد اإلخفاق في وقف إطالق الصواريخ من القطاع.
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السبت إن أفعال هؤالء الطيارين هي محصلة غسل أدمغتهم  وقال شابيرا في حديث للجزيرة اليوم
 لسنوات طويلة من قبل الجيش. 

 22/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 موقع "ولال": حرب غزة فتحت تساؤالت كبيرة دون إجابة   .30
المركز الفلسطيني لإلعالم: قال كاتب إسرائيلي: إن "هناك الكثير من القلق في النقاش -القدس
بسبب أداء الجيش اإلسرائيلي، لكن المشاكل األساسية في قطاع غزة باقية، ويبقى السؤال:  الوزاري

كيف ترد إسرائيل في الجولة المقبلة؟ وكيف نتعامل مع تقوية حماس في الشارع الفلسطيني أمام أبي 
 مازن؟".

قتال في غزة يوًما من ال 11"، أن "21وأضاف باراك رابيد، في مقال بموقع ويلال، ترجمته "عربي
أحدثت أضراًرا جسيمة لحركة حماس، لكن األضرار لم تستثِن إسرائيل، واألهم من ذلك كله، أن 
الحرب لم تساهم بأي شكل من األشكال في حل المشاكل األساسية في قطاع غزة، رغم أنه بعد كل 

القات مع جولة، يدرك نتنياهو والوزراء أنه يجب صياغة إستراتيجية شاملة لقطاع غزة، والع
 الفلسطينيين عاّمًة".

وأكد أنه "في كل مرة تُنسى مشاكل غزة، أو تنحَّى جانبًا في غضون أسابيع قليلة، بانتظار التدهور 
القادم، وال يوجد سبب لالعتقاد بأن األمر سيكون مختلفا هذه المرة؛ فبغض النظر عن المراجعات 

ا السياسة واإلستراتيجية مفتوحة لمزيد من المطولة لألضرار التي لحقت بالحرب، فقد ظلت قضاي
 المناقشة، وأظهرت الحرب األخيرة مرة أخرى أن سياسة نتنياهو في غزة قد فشلت".

ضعاف السلطة الفلسطينية، وضخ  وأشار إلى أن "نتائج الحرب شملت الحفاظ على قوة حماس، وا 
اقتصادية لمنع تدهور الصراع األموال من قطر، واالمتناع عن إعادة إعمار القطاع، وخلق حوافز 

من جهة، والموافقة الضمنية على استمرار حيازة حماس الصاروخية واألسلحة المتطورة، وفي نهاية 
اجتماع مجلس الوزراء الذي صّدق على وقف إطالق النار، أغرقنا بالمزيد من األسئلة المفتوحة أكثر 

 مما تمت اإلجابة عليه".
، لم تتقرر سياسة رد إسرائيل إذا استأنفت حماس عملياتها ضدها، وأوضح أنه "أوال وقبل كل شيء

سواء بإطالق الصواريخ أو البالونات الحارقة أو المظاهرات داخل السياج، وهل سترد إسرائيل بحدة، 
أم ستعود لضبط النفس، وهل ستسمح إسرائيل لقادة حماس بأخذ الحصانة من االستهداف خشية من 

إسرائيل على منع حماس من إعادة تسليحها، وستفتتح مناقشة جادة ومؤثرة رد الحركة، وهل ستعمل 
 مع مصر حول المعدات والمواد الخام التي تدخل الحدود، ودورها في تحسين قدرات حماس".
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وأكد أن "الحرب التي انتهت في غزة، لم تطِو صفحة التوترات في القدس؛ ففي غضون أقل من 
مناقشة ترحيل العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح، ومجلس ثالثة أسابيع ستعود المحكمة ل

الوزراء لم يناقش هذا الموضوع إطالقا، وفي الواقع السياسي اإلسرائيلي لحكومة انتقالية، من 
 المشكوك فيه ما إذا كان يمكن اتخاذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا المصيرية على اإلطالق".

اك قرارات وال سياسات، فإن الشخصيات المتطرفة مثل إيتمار بن وأضاف أنه "عندما ال تكون هن
ذا حدث هذا مرة أخرى، فإن التصعيد التالي مجرد مسألة وقت، عالوة على  غفير تملي األحداث، وا 
ذلك فإن الحرب في غزة عّجلت من تقوية حماس أمام الرأي العام الفلسطيني، ما دفع وزير الحرب 

عدة مرات بإعادة العالقات مع السلطة الفلسطينية، عقب إضعافها المتعمد بيني غانتس إلى المطالبة 
 من إسرائيل".

وأشار إلى أن "الضغط الذي مارسه الرئيس بايدن إلنهاء العملية في غزة، بجانب اإلدانات الشديدة 
من الكثيرين في الكونغرس األمريكي، ووصلت إلى حد إصدار دعوات لوقف تزويد إسرائيل 

يجب أن تكون مصدر قلق كبير للمستوى السياسي اإلسرائيلي، ولكن يبدو أن الحكومة لم  بالسالح،
ذا لم يحدث ذلك بسرعة، فقد يكون الضرر  تستوعب بعد التغيير السياسي في أمريكا بشكل كاٍف، وا 

 كبيرا في المستقبل".
الداخلي في  وأوضح أن "السؤال األكبر الذي بقي مفتوحا عقب الحرب األخيرة يتعلق بالوضع

إسرائيل، بين اليهود والعرب، وحول هذه المسألة لم تجر الحكومة حتى اآلن نقاًشا مهمًّا، رغم أن 
الحرب أعادت فتح الجروح التي اعتقد الكثير من اإلسرائيليين أنها تلتئم مع العرب، وتسببت في فتح 

ع العربي، وعنصرية مخيفة جروح جديدة، وكشفت عن كراهية شديدة للدولة من جانب شرائح المجتم
 في قطاعات من المجتمع اليهودي"، على حد تعبيره.

 23/5/2021المركز ال لسطيني لإلعالم، 
 

 طبير استراتيجي: "إسرائيل" مطالبة بتطصيص مليار دوالر سنويا لمحاربة المحتوى ال لسطيني    .31
ئيلي روني ريمون،  الحكومة "القدس العربي"، هاجر حرب: طالب الخبير االستراتيجي اإلسرا -لندن

اإلسرائيلية بتخصيص موازنة مالية تقدر بمليار دوالر سنويًا من أجل محاربة الرواية الفلسطينية عبر 
 مواقع التواصل االجتماعي.

واعتبر ريمون أن عدم إيالء هذه المسألة أهمية قصوى من قبل الحكومة سيؤدي لنشر الرواية 
مطالبات الخبير الذي أدار الحملة االنتخابية لرئيس ”. ياء وهم الضعفاءتظهرنا كأقو “الفلسطينية التي 

الوزراء اإلسرائيلي بينامين نتنياهو في مارس/آذار الماضي، جاءت خالل مقابلة تلفزيونية مع إحدى 
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سبب فشل إسرائيل إعالميًا في الحرب األخيرة على “القنوات اإلسرائيلية، ردًا على سؤال وجه له حول 
 ”.غزة قطاع 

واتهم ريمون الحكومة اإلسرائيلية بالتقصير فيما يخص الدعم المالي للرواية اإلسرائيلية الواجب 
عندما تريد “، مضيفًا ”إسرائيل لم تقرر أن تعالج هذا األمر“تداولها عبر المنصات االجتماعية. وقال 

، ”ربية توجد ميزانية للتربيةأن يكون لها أمن فهي توجد ميزانية لألمن، عندما تريد أن يكون هناك ت
في إشارة منه لتجاهل الحكومة اإلسرائيلية بشأن الدعم المالي للترويج للرواية اإلسرائيلية عبر تلك 

 المنصات.
وشدد الخبير على أن إسرائيل مجبورة بعد هذا الفشل الذي لحق بها بسبب نجاح وصول الرواية 

اعمين للقضية الفلسطينية، على تخصيص ميزانية الفلسطينية، التي استطاعت أن تحشد آالف الد
إذا لم تقرر إسرائيل أن هذا الموضوع يحتاج “لألمن الرقمي داخل ميزانية وزارة الخارجية. وتابع 

سنويًا لمليار دوالر فلن تستطيع تقليل الفجوة بين الرواية اإلسرائيلية والفلسطينية التي اكتسحت 
يستحيل أن تقل “الفلسطينيين اليوم يملكون الصور والتوثيقات، ، الفتًا إلى أن النشطاء ”العالم
 ”.الفجوة

   23/05/2021القدس العربي، لندن،  
 

 ل"جنرال إسرائيلي سابق يحذر من سيناريو كارثي يمكن أن يواجه "إسرائي .32
ر المركز الفلسطيني لإلعالم: قال جنرال إسرائيلي سابق: إن "طيران إسرائيل الحربي دم -الناصرة 

 قطاع غزة خالل الحرب األخيرة، لكنه فشل في وقف إطالق صواريخ حركة حماس".
وعدَّ يتسحاك بريك، في تصريحات إلذاعة "الجيش اإلسرائيلي"، يوم األحد، أن "النظرية القائلة إنه 
يمكن االنتصار في الحروب فقط من خالل الطيران قد انهارت تماما". وحذَّر بريك، الذي سبق 

)بين مصر وسوريا من جهة واالحتالل من جهة(، من  1973ائد سرية في حرب أكتوبر وشارك كق
يوما في وقف  11سيناريو كارثي يمكن أن يواجه الكيان. وأردف متسائال: "إذا كنا فشلنا على مدى 

نيران الصواريخ )من غزة(، فكيف سنفعل ذلك في مواجهة حرب متعددة الجبهات ينضم إليها حزب 
ستطرد الجنرال، الذي شغل لنحو عشر سنوات منصب مفوض شكاوى الجنود بالجيش وا هللا؟".

اإلسرائيلي: "سيكون ذلك دمارا حقيقيا، وليس لدينا القدرة على الرد". وأضاف: "في األسبوعيين 
الماضيين دمر سالح الطيران )اإلسرائيلي( غزة، لكّن شيئا واحدا فشل في تحقيقه؛ وهو وقف إطالق 

 س". صواريخ حما
   23/05/2021المركز ال لسطيني لإلعالم، 
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 ستراتيجية وال يمكنها طداع أحدالغارديان: "إسرائيل" تعرضت لكارثة إ .33
وكاالت: عّد الكاتب البريطاني، جوناثان فريدالند، أن قادة االحتالل، الذين يزعمون تحقيق  –لندن 

يل تدرك أنها تعرضت لكارثة إنجازات ضد المقاومة الفلسطينية؛ "ال يخدعون أحدا، فإسرائ
 إستراتيجية".

وفي مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، وافق فريدالند على أن العدوان اإلسرائيلي األخير ضد قطاع 
غزة، وما صاحبه من انتفاضة في عموم األراضي المحتلة؛ كان "أكثر الحروب فشال وعبثية" في 

 ف بين.التاريخ، بحسب ما كتبه محرر صحيفة هآريتس، ألو 
ويوضح فريدالند أن االحتالل لم يتوقع هجوم "حماس"، التي تمكنت من اختراق منظومة "القبة 
الحديدية" والوصول إلى أهداف إستراتيجية، وحرمان االحتالل من "بنك أهداف" لضربها وتحقيق 

 "نصر" لتسويقه محليا على األقل.
ئيل" لن تخفى عن نظر حزب هللا في ويقول الكاتب: إن نقاط الضعف التي انكشفت لدى "إسرا

الشمال الذي يمتلك ترسانة أقوى بكثير من تلك التي تملكها حماس، وال عن نظر من يرعى حزب 
 هللا ويواليه في طهران.

   23/05/2021المركز ال لسطيني لإلعالم، 
 

 رون للمطالبة باستقالة نتنياهوإسرائيليون يتظاه .34
ئات اإلسرائيليين في القدس المحتلة السبت للمطالبة باستقالة وكاالت : تظاهر م -"الجزيرة نت" 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما قال مفوض الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل 
 إن "تطبيع دول عربية عالقاتها مع إسرائيل أعطى انطباعا بأن القضية الفلسطينية انتهت".

نوت" اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني، إن "قرابة ألف شخص وقالت صحيفة "يديعوت أحرو 
 تظاهروا في شارع بلفور، القريب من مقر إقامة نتنياهو؛ للمطالبة باستقالته".

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين اتهموه بأنه ال يجلب األمن لإلسرائيليين، وأنه جر إسرائيل إلى 
 عملية في قطاع غزة ألسباب شخصية.

ت يديعوت أحرونوت أن المتظاهرين رأوا أن سبب العملية ضد قطاع غزة؛ هو رغبة نتنياهو في ونقل
إحباط تشكيل حكومة ائتالف بمشاركة كل من يائير لبيد )زعيم حزب يش عتيد( ونفتالي بينيت 

 وقالت إحدى المتظاهرات للصحيفة "لقد حان الوقت لمغادرة نتنياهو، ال )زعيم حزب اليمين الجديد(.
 يكفي أن يجرنا إلى انتخابات غير ضرورية، إنه يجرنا أيضا إلى الحروب".

 23/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 
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 عشرات اآلالف بإجازة بدون راتب تحولوا لعاطلين عن العمل .35
بالل ضاهر: أظهرت معطيات نشرتها مصلحة التشغيل اإلسرائيلية اليوم، األحد، أن عدد طالبي 

في نيسان/أبريل الفائت، أي  638,650في آذار/مارس الماضي إلى  739,235العمل انخفض من 
 .%13.6تراجع عددهم بنسبة 

وتبين من هذه المعطيات أن التراجع في عدد طالبي العمل يستند باألساس إلى العاملين الذين كانوا 
ير من أولئك يتواجدون في إجازة بدون راتب، ونسبة الذين عادوا إلى العمل من بينهم كانت أعلى بكث

 الذين لم يتواجدوا في إجازة بدون راتب وبقوا خارج دائرة العمل.
وقال مدير عام مصلحة التشغيل، رامي غراور، إن "معظم العائدين إلى دائرة العمل تواجدوا في إجازة 
م بدون راتب، لكن ينبغي االنتباه إلى أنه بقي كثيرون الذين يعتقدون أنهم في إجازة بدون راتب لكنه

ال يعلمون حتى اآلن أنهم عمليا باتوا عاطلين عن العمل. ونحن نركز على مساعدة المجموعات 
 عند انتهاء شبكة األمان التلقائية". 2021السكانية التي ستبقى بدون عمل بعد حزيران/يونيو 

ن وأفادت معطيات مصلحة التشغيل بأن عدد طالبي العمل المتواجدين في إجازة بدون راتب ويتلقو 
ألفا،  445، في نهاية نيسان/أبريل الفائت، بينما كان عددهم قرابة 224,365مخصصات بطالة بلغ 

 7في نهاية شباط/فبراير الماضي، أي بعد ثالثة أسابيع من انتهاء اإلغالق الثالث، في 
جعت شباط/فبراير. وفي المقابل، فإن نسبة طالبي العمل الذين لم يتواجدوا في إجازة بدون راتب ترا

 فقط. %6بـ
وقالت مصادر في مصلحة التشغيل إنه "خالفا لطالبي العمل المتواجدين في إجازة بدون راتب، فإن 
أولئك الذين ال يتواجدون في إجازة بدون راتب تسربوا من دائرة العمل وبقوا من دون ُمشغل في 

لعودة إلى دائرة العمل االفق. ولهذا السبب، وكما تظهر المعطيات، فإنهم يواجهون صعوبة أكبر با
وقد يغرقون في بطالة طويلة األمد وربما يتعلقون بمخصصات اجتماعية كلما استمرت فترة بطالتهم"، 

 حسبما نقل عن المصادر موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني.
شخصا، الشهر  75,070وبلغ عدد طالبي العمل الذين تسجلوا من أجل الحصول على ضمان دخل 

 في آذار/مارس. 79,482ينما كان عددهم الماضي، ب
  23/05/2021، 48عرب 

 
 في غزة شهيدا 249حصيلة إلى الرفع ياستشهاد شاب متأثرًا بجروحه  .36

محمود عمار أبو جراد، اليوم االثنين، متأثرًا بجروح أصيب بها خالل العدوان  الشاباستشهد : غزة
ع حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وباستشهاد أبو جراد ترتف اإلسرائيلي على قطاع غزة.
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من ذوي االحتياجات الخاصة، وأكثر  5مسنا، و 17سيدة، و 39طفال، و 66شهيدا، بينهم  249إلى 
 إصابة. 1,750من 

 24/5/2021، وكالة األنبان والمعلومات ال لسطينية )وفا(
 

 ين فجرامستوطنا يقتحمون "األقصى" واالحتالل يعتدي على المصل 253القدس:  .37
استأنفت جماعات المستوطنين، األحد، اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية : القدس

قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي اعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت ستة بينهم، حارس في 
ل، وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن عشرات جنود االحتال "األقصى"، وموظف في األوقاف اإلسالمية.

اقتحموا ساحات المسجد األقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب 
 المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان.

 23/5/2021، وكالة األنبان والمعلومات ال لسطينية )وفا(
 

 األقصى ويستدعي أطريات للتحقيق مقدسيات عن 8االحتالل يبعد  .38
مقدسيات عن المسجد األقصى، في وقت  8 -األحد-أبعدت قوات االحتالل : القدس المحتلة

وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات  صّعدت فيه من عمليات التضييق على المصلين في المسجد.
ن بعد أسبوع مواطنات مقدسيات عن المسجد األقصى ألسبوع على أن يعد 8االحتالل أبعدت 

 أشهر. 6الستالم قرار إبعاد جديد لـ 
مقدسيات للتحقيق فور خروجهن من المسجد األقصى،  10كما استدعت قوات االحتالل أكثر من 

 واحتجزتهن لساعات في مركز القشلة بالقدس القديمة.
 23/5/2021، المركز ال لسطيني لإلعالم

 
 حتى إشعار آطر االحتالل يشدد الحصار على غزة: إغالق المعابر .39

أغلقت إسرائيل، األحد، معبري "إيرز" )بيت حانون( وكرم أبو سالم إلى قطاع غزة. : بالل ضاهر
وقال مسؤول أمني إسرائيلي، وفقا لموقع "والال" اإللكتروني، إنه "في هذه المرحلة، تقرر إغالق 

 معبري إيرز وكيرم شالوم حتى إشعار آخر".
مستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة وأضاف المسؤول األمني أن "ال

وحماس"، وأن "أي طلب لنقل بضائع عن طريق كيرم شالوم، جثث مخربين ماتوا في مستشفيات في 
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وتابع المسؤول األمني أنه "حسبما فهمنا، فإن  إسرائيل ومواطنين يريدون العودة إلى غزة سُيرفض".
 د اللعبة مع غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين".إسرائيل تعتزم تغيير قواع

 23/5/2021، 48عرب 
 

 أن تح ظ أسمان أبنائنا جيًدا "إسرائيل"أسرة مطّور صواريخ المقاومة بعد استشهاده: على  .40
رائيلي لقاء مع أسرة العالم الفلسطيني جمال الزبدة والذي اغتاله االحتالل اإلس” الجزيرة مباشر“أجرت 

وقالت زوجة الشهيد جمال الزبدة إن االحتالل لم  هو ونجله أسامة خالل العدوان األخير على غزة.
ن قتل جمال الزبدة؛ فإن في أرضنا ألف جمال، فهو قد غرس في نفوس أبنائه وأحفاده  يفهم أنه وا 

حفادها على درب التمسك بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها بكل غاٍل ونفيس، مضيفة أنها ستربي أ
 جدهم ولن يحيدوا عن طريق العزة والكرامة حتى يحرروا أرضهم كاملة من المحتل الغاصب.

سأربي أبنائي على نهج أبيهم “وأكدت زوجة الشهيد أسامة جمال الزبدة في حديث للجزيرة مباشر 
ما على وجدهم، ولن يهنأ المحتل في أرضنا، واستشهاد زوجي وأبيه شرف لنا جميعا، ونعاهده

وقبل استشهاده، لم يكن الزبدة معروًفا على الساحة الفلسطينية، لكنه كان يعمل  ”.استكمال دربهما
مع المقاومة لتطوير قدراتها العسكرية، ومعه مجموعة من المهندسين والخبراء محّليين، يعملون على 

 الل.تحويل الموارد الشحيحة في قطاع غزة إلى أدوات متقّدمة تواجه جيش االحت
 22/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حالة اعتقال من الداطل ال لسطيني طالل أيام العدوان على غزة 1,100األسرى: دراسات  .41

أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل نفذت حمالت اعتقال : القدس المحتلة
، منذ بداية العدوان على قطاع 48واسعة في المدن والقرى الفلسطينية داخل األراضي المحتلة عام 

الباحث رياض األشقر، مدير  ( حالة اعتقال.1,100غزة في العاشر من الشهر الجاري، حيث رصد )
األراضي المحتلة  الفلسطينيين داخلالمركز، أشار إلى أن االحتالل تفاجأ بحجم اإلسناد الواسع من 

يجري في القدس من اقتحام للمسجد األقصى، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، وقبلها احتجاجًا على ما 
الشيخ جراح، وواجه هذا التضامن بحمالت اعتقال واسعة كان أشرسها في حيفا واللد  وتهجير أهالي

 وأم الفحم والطيرة والناصرة.
 22/5/2021، المركز ال لسطيني لإلعالم

 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             5539 العدد:             5/24/2021 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                    

 سكان غزة يحاولون العودة إلى حياتهم... ويت قدون حجم الدمار .42
يحاول سكان قطاع غزة، )السبت(، العودة ببطء إلى حياتهم الطبيعية رغم هول الدمار والركام،  غزة:

بعد تصعيد مع إسرائيل استمر ألحد عشر يومًا وأدى إلى نقص حاد في اإلمدادات األساسية في 
ون إلى وأعادت المقاهي فتح أبوابها، وعاد الصياد القطاع المحاصر، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

البحر، بينما بدأ أصحاب المحالت التجارية بتنظيف محالتهم من الركام والغبار المتراكم جراء 
الذين وبدأت السلطات، السبت، بتوزيع الخيم والفرش والمساعدات الغذائية على السكان  القصف.

 فقدوا منازلهم بسبب القصف.
دءًا من )األحد(، بحسب ما أعلن ديوان وستعود كل المكاتب الحكومية في قطاع غزة إلى العمل ب

مقيم في قطاع غزة فقدوا منازلهم  6000وتفيد أرقام صادرة عن )أوتشا(، بأن نحو  الموظفين في غزة.
وتضررت أيضًا  وحدة سكنية أو تجارية بفعل الغارات. 1042جراء القصف، بينما تضررت أكثر من 

ال »ألف شخص في القطاع  800، في حين أن البنى التحتية في قطاع غزة خاصة خطوط الكهرباء
 «.أوتشا»، بحسب «يحصلون على المياه بشكل منتظم

 22/5/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 مليون دوالر طسائر القطاع الثقافي في غزة 3.4الثقافة":  .43
ر على "األيام": قالت وزارة الثقافة "إن مجمل خسائر القطاع الثقافي خالل العدوان األخي -رام هللا 

مليون دوالر، وهي خسائر المؤسسات، والجمعيات،  3.4قطاع غزة بلغت وفق التقديرات األولية 
والمراكز العاملة في قطاع الثقافة، وال يشمل هذا خسائر الفنانين األفراد، والمقتنيات الفنية، واألماكن 

ل أضرارًا كلية وجزئية، وأوضحت "الثقافة"، في بيان لها، أمس، أن هذه الخسائر تشم الخاصة بهم".
وخسائر في المعدات، والتجهيزات الفنية، وأضرارًا ناجمة عن تأخر تنفيذ نشاطات، أو توقف 

 نشاطات في منتصف مراحل التنفيذ وخسائر وتعويضات للعاملين.
 23/5/2021، األيام، رام هللا

 
عادة اإلع .44  ماروفد أمني مصري في غزة الستكمال مباحثات وقف إطالق النار وا 

على مدار أيام األسبوع الجاري، سيكّثف الوفد األمني المصري الذي شرع ”: القدس العربي“ -غزة
سرائيل، من اتصاالته بين الطرفين، إذ  منذ يومين مهام تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وا 

الالزمة إلعادة سيركز البحث خالل الفترة القادمة، على سبل استمرار حالة الهدوء، ووضع اآلليات 
إعمار غزة، التي ستشترك فيها السلطة الفلسطينية، بصفتها الجهة الرسمية المعترف فيها عند 
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وظهر األحد، وصل الوفد المصري في زيارة جديدة للقطاع، والتقى قيادة حركة  المجتمع الدولي.
ي الذي وصل غزة حماس، الستكمال الحديث حول ملف التهدئة، وهنا يدور الحديث أن الوفد المصر 

دخول قرار وقف إطالق النار حيز التنفيذ، أبلغ قيادة  علىساعة  12في المرة األولى، بعد أقل من 
حماس، أن القاهرة تلقت وعودا أمريكية وأوروبية بإعادة إعمار غزة، وأن المرحلة القادمة ستشهد 

كي يقوم الممولون لهذه البحث بالشكل التفصيلي في عملية اإلعمار، التي تحتاج إلى هدوء، ل
أن األطراف الفلسطينية المعنية، تلقت إحاطة بأن ” القدس العربي“وعلمت  المشاريع بتنفيذها.

المانحين يريدون أن ينتهي التوتر بشكل كبير، من أجل البدء بإعادة اإلعمار، حيث يتوقع أن ال 
فد المصري أشار إلى أن هناك يطول أمد الفترة التي تنطلق فيها مشاريع اإلعمار، خاصة وأن الو 

ترتيبات قائمة الحتمال عقد مؤتمر دولي للمانحين في القاهرة، على غرار المؤتمر الذي عقد بعد 
 ، لوضع آليات تنفيذ المشاريع وجمع األموال الالزمة لذلك.2014حرب 

من أجل  ووفق مصدر مطلع، فإن صيغة التفاهم الجديدة تشمل تثبيت قرار وقف إطالق النار أوال،
يشار إلى أن الوفد المصري زار خالل اليومين الماضيين قطاع غزة أكثر  االنتقال إلى باقي الملفات.

من مرة، والتقى قيادة حركة حماس، وتنقل من القطاع إلى إسرائيل، حيث عقد هناك أيضا لقاءات 
 مع القيادات األمنية في حكومة تل أبيب.

 23/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 المجلس األعلى للجامعات المصرية يع ي طلبة غزة من القسط الثاني للمصروفات .45
قرر المجلس األعلى للجامعات المصرية إعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة  :القاهرة

للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي 
قرر المجلس دعم مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء  كما الحالي.

 هيئة التدريس والتجهيزات الالزمة، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي لها.
 23/5/2021، القدس، القدس

 
 «حل سياسي»العاهل األردني يدعو إلى ترجمة وقف النار بز .46

أهمية تكثيف الجهود عربيًا ودوليًا لترجمة  ،ي الملك عبد هللا الثاني األحدعمان: أكد العاهل األردن
وقف إطالق النار في األراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق لألشقاء 

كما شدد على أن األردن يضع كل إمكاناته وعالقاته الدبلوماسية  الفلسطينيين حقوقهم المشروعة..
القضية الفلسطينية، مجددًا التأكيد على أن بالده مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية  في خدمة
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وأكد الملك األردني  المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة األشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد 

 وان اإلسرائيلي.العد
 24/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 إجرانات أردنية لدعم الغزيين والمقدسيين .47

توجيهات لحكومة بالده بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم  ]أمس[أصدر الملك األردني اليوم
 الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة، ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم في أعقاب االنتهاكات

وتتضمن تلك اإلجراءات  اإلسرائيلية بحقهم والعدوان على القطاع، بحسب بيان للديوان الملكي.
تسيير قوافل مساعدات طبية وا غاثية، ونقل المصابين في غزة ممن تتطلب حاالتهم استكمال العالج 

رسال عدد من اختصاصيي صحة األطفال النفسية ليعملو  ا في في األردن إلى مستشفيات المملكة، وا 
كما تتضمن اإلجراءات إرسال مساعدات طبية لبعض  المستشفيين األردنيين الميدانيين في القطاع.

المستشفيات في القدس، وتجهيز مركز في غزة إلجراء فحوص الكشف عن كورونا، وا عطاء 
اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوص كورونا في القطاع، جراء 

وتشمل اإلجراءات أيضا إصالح وترميم األضرار  ن اإلسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل.العدوا
التي تسببت بها اقتحامات جنود االحتالل األخيرة للمسجد األقصى المبارك بأقصى سرعة، وصرف 
مكافآت مالية على نفقة الملك الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديرا لجهودهم في حماية 

 د األقصى المبارك ورعايته.المسج
 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عرض عسكري مقابل المستوطنات اإلسرائيليةحزب هللا ين ذ  .48

عرضًا بالزي العسكري في « حزب هللا»التابعة لـ« السرايا الوطنية لمقاومة االحتالل»نفذت  بيروت:
حدود اللبنانية، وذلك احتفااًل بذكرى اإلسرائيلية عند ال« المطلة»منطقة الحمامص مقابل مستوطنة 

ذكرى « حركة أمل»التابعة لـ« الرسالة اإلسالمية»بدورها أحيت جمعية كشافة  «.المقاومة والتحرير»
 التحرير بعرض موسيقي وكشفي قرب الجدار الحدودي في بلدة العديسة الحدودية.

 24/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 " "السالم"حقيقلز"ت : مستعدالق النار في غزةمحمد بن زايد يرحب بوقف إط .49
أجرى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اتصااًل هاتفيًا مع عبد الفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية، رحب خالله بوقف إطالق النار في غزة، وعبر عن دعم دولة اإلمارات 

وشدد على الحاجة إلى بذل المزيد  في المنطقة. للجهود المصرية الرامية لتحقيق األمن واالستقرار
من الجهود خاصة من قبل القادة اإلسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن دولة اإلمارات على استعداد 
للعمل مع جميع األطراف للحفاظ على وقف إطالق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض 

 التصعيد وتحقيق السالم.
 23/5/2021، الطليج، الشارقة

 
 أمير قطر يستقبل هنية ويؤكد دعم الدوحة للشعب ال لسطيني وقضيته العادلة .50

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية  ،استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
وقد تقدم هنية بالشكر ألمير دولة قطر على مساعي الدوحة وجهودها الدبلوماسية  والوفد المرافق له.

ي أسهمت في وقف االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة ووقف الت
 إطالق النار في غزة.

من جانبه أكد أمير قطر دعم الدوحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف 
قامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام  الشرقية، وفًقا  وعاصمتها القدس 1967الفلسطيني، وا 
 لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أمير الكويت: نقف إلى جانب الشعب ال لسطيني في السران والضران .51
يت محمود عباس، السبت، اتصاال هاتفيا من أمير دولة الكو  يةفلسطينال السلطةتلقى رئيس : رام هللا

، أمير الكويت، على آخر مستجدات عباسواطلع  الشقيقة الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
األوضاع في األراضي الفلسطينية، واالتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية مع اإلدارة األميركية 

ر قطاع غزة واألمم المتحدة، واألطراف العربية والدولية للمساهمة في إنشاء برنامج إعادة إعما
 ومساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره، أكد أمير الكويت، مواقف بالده الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في مواجهة 
 العدوان اإلسرائيلي الغاشم.
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فلسطيني ودعمه في وأشار إلى أن الكويت ستبقى تقف دوما أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب الحق ال
 السراء والضراء، ونصرة قضية القدس ومقدساتها في كل مكان.

 22/5/2021، وكالة األنبان والمعلومات ال لسطينية )وفا(
 

 وزير الطارجية العراقي يدعو الستثمار انتصار غزة وت عيله سياسيًّا .52
ة وحدة الصف الفلسطيني، أكد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، األحد، ضرور : وكاالت –بغداد 

وقال حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره  واستثمار االنتصار في غزة وتفعيله سياسيا.
 الفلسطيني رياض المالكي، في بغداد: "في العراق دعم مجتمعي للقضية الفلسطينية".

سهم. من وأضاف: "أكدنا وحدة الصف الفلسطيني، ونحتاج إلى حوار وصريح بين الفلسطينيين أنف
الضروري توحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينية، ومن الخطر استثمار االنتصار إلضعاف 

  السلطة الفلسطينية".
ودعا إلى استثمار االنتصار في غزة وتفعيله سياسيا، "وسوف يكون لنا اجتماع مع اللجنة المشتركة 

 العراقية الفلسطينية في األشهر المقبلة في رام هللا".
 23/5/2021، ال لسطيني لإلعالم المركز

 
 مظاهرة غضًبا على العدوان واحت اًن بنصر المقاومة ال لسطينية 64: المغرب .53

مدينة مغربية؛ احتفاال بانتصار المقاومة  51مظاهرة شملت  64تظاهر المغاربة الجمعة في : الرباط
رسمي مع الكيان المحتل، الفلسطينية عقب إعالن وقف عدوان االحتالل، ورفضا للتطبيع المغربي ال

 وتنديدا بالمجازر الوحشية التي استهدفت غزة الصامدة وكل فلسطين.
 22/5/2021، المركز ال لسطيني لإلعالم

 
 "إبادة جماعية" "إسرائيل"موريتانيا تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في ارتكاب  .54

ية بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين طالبت موريتانيا، )السبت(، المحكمة الجنائية الدول نواكشوط:
 248يومًا وأسفر عن مقتل  11خالل النزاع مع الفلسطينيين الذي استمر « إبادة جماعية»الرتكابهم 
الحاكم، وكالة « االتحاد من أجل الجمهورية»وأفاد محمد ولد رزيزيمي، وهو محاٍم من حزب  شخصًا.

مقعدًا تبنت باإلجماع القرار غير الملزم،  157ن الصحافة الفرنسية بأّن الجمعية الوطنية المؤلفة م
الجمعية الوطنية تعتبر العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني »وجاء في القرار أّن 
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وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية في الهاي يجب أن  «.إحدى أسوأ جرائم اإلبادة الجماعية
 «.تقاضي المتورطين في هذا العدوان»

 23/5/2021، األوسط، لندن الشرق
 

 عشرات اآلالف يطرجون بمسيرة في كراتشي إسنادًا للقضية ال لسطينية .55
شارك عشرات اآلالف في مدينة كراتشي الباكستانية، األحد، بمسيرة جماهيرية داعمة : اسالم أباد

ع المشاركون ورف للقضية الفلسطينية، ومنددة بالعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
في هذه الفعالية التي أقيمت في أكبر المدن الباكستانية كراتشي، األعالم الفلسطينية، والالفتات 

وطالبوا بوقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب  المطالبة برحيل االحتالل والحرية لفلسطين.
 الفلسطيني، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

 23/5/2021 ،القدس، القدس
 

 محرز يحت ل بلقب الدوري اإلنجليزي برفع علم فلسطينرياض النجم الجزائري  .56
رفع النجم الجزائري رياض محرز علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، خالل احتفاالته مع رفاقه 

واختار محرز رفع العلم الفلسطيني في  في مانشستر سيتي برفع درع الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسط ملعب االتحاد وأمام الجماهير، التي حضرت لالحتفال بتتويج النادي السماوي بالدوري للمرة 

وكان محرز ضمن عدد من النجوم العرب والعالميين في عالم كرة القدم، الذين  السابعة في تاريخه.
لطرد وجهوا رسائل تضامن للشعب الفلسطيني، بعد استهداف المصلين في المسجد األقصى والسعي 

 سكان حي الشيخ جراح، والعدوان اإلسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة مؤخرا.
 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 

 درس التواصل مع حماس ياالتحاد األوروبي "الجزيرة":  .57
في إطار ردود الفعل لما بعد وقف إطالق النار في غزة أكد مسؤول أوروبي وكاالت:  -"الجزيرة" 

االتحاد األوروبي سيحتاج من الناحية الواقعية إلى التعامل مع حركة حماس بوجه  رفيع للجزيرة أن
 أو بآخر ألنها جزء من الحل للصراع مع إسرائيل.

وقال المصدر إن التعامل مع حماس مشروط بتحقيق المصالحة الفلسطينية أوال، موضًحا أنه بعد 
 باشرة مع الحركة.ذلك يمكن لالتحاد األوروبي أن ينتظم في اتصاالت غير م
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ولفت المسؤول إلى أن هذه االتصاالت يمكن أن تكون عبر وسيط ثالث، مؤكدا في هذا السياق أن 
 الجهة التي يمكن من خاللها االتصال بشكل غير مباشر مع حماس هي قطر ومصر.
 22/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في غزة« الططير»بلينكن يعد بمعالجة الوضع اإلنساني  .58

أكد وزير الخارجية األميركي أنطوني بلينكن أن الوضع اإلنساني في غزة : علي بردى - نطنواش
يومًا من القتال الضاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في  11، ذلك بعد «خطير»

 القطاع. 
المتوقَّع  ويستعد وزير الخارجية األميركي أنطوني بلينكن للسفر هذا األسبوع إلى المنطقة حيث من

أن يجتمع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين اإلسرائيليين، وكذلك مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين، باإلضافة إلى المسؤولين المصريين 

 وغيرهم من المعنيين في المنطقة. 
األميركية للتلفزيون أن التوصل إلى اتفاق لوقف « آي بي سي»وعشية سفره، رأى بلينكن عبر شبكة 

الدبلوماسية الحازمة »إلنهاء القتال، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن يركز على « حاسماً »النار كان 
إنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، ووقف المزيد من المعاناة »التي أوصلت إلى « والحازمة والهادئة

 «.يجب أن نبدأ اآلن بالتعامل مع الوضع اإلنساني الخطير في غزة»أنه  ، مضيفاً ««اإلنسانية
، متعهدًا بداًل من ذلك «األموال يجب أال تذهب لـ)حماس(»وكرر ما قاله الرئيس بايدن حول أن 

عملنا في الماضي، ويمكننا االستمرار في »بالعمل مع الوكاالت المستقلة إلعادة بناء القطاع. وقال: 
األطراف المستقلة الموثوقة التي يمكن أن تساعد في إعادة اإلعمار والتنمية، وليس بعض العمل مع 

لم تجلب سوى الخراب للشعب الفلسطيني. »التي « حماس»، في إشارة إلى «السلطات شبه الحكومية
وائية إنها سوء إدارة فادح لغزة أثناء توليها زمام األمور. وبالطبع، فإن هذه الهجمات الصاروخية العش

«. على المدنيين اإلسرائيليين، التي أثارت الرد، كما فعلوا، ألن إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها
التحدي الحقيقي هنا هو مساعدة الفلسطينيين، وخاصة مساعدة الفلسطينيين المعتدلين »واعتبر أن 

ميق تلعبه في ذلك والسلطة الفلسطينية، وتحقيق نتائج أفضل لشعبهم، وبالطبع إلسرائيل دور ع
 «.أيضاً 

  24/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 بغزة مجلس األمن يدعو إلى احترام تام لوقف إطالق النار .59
لوقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، « تام»دعا مجلس األمن الدولي، السبت، إلى احترام 

ر من مايو/ أيار، وفق ما أفادت به في أول بيان يحظى بموافقة أعضائه منذ بدء النزاع في العاش
 مصادر دبلوماسية.

أعضاء »وبحسب النص الذي وافقت عليه واشنطن بعد حذف فقرة كانت تندد بأعمال العنف، فإن 
مايو/ أيار الجاري، ويقّرون بالدور  21مجلس األمن يرحبون بإعالن وقف إطالق النار اعتبارًا من 

 «.لمنطقة للتوصل إليهالمهم الذي أدته مصر ودول أخرى في ا
يدعو مجلس األمن إلى االحترام الكامل »وأضاف النص الذي اقترحته الصين والنرويج وتونس: 

تأسف للخسائر المدنية »، مكتفيًا باإلشارة إلى أن الدول األعضاء في المجلس «لوقف إطالق النار
 «.بسبب أعمال العنف

ة لتقديم المساعدة اإلنسانية للمدنيين الفلسطينيين، أكدوا الحاجة الفوري»وأضاف البيان أن األعضاء 
السيما في غزة، وأيدوا دعوة األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى المجتمع الدولي 

 «.إلعادة بناء القطاع
القلق حيال التوترات والعنف في القدس الشرقية، خاصة في المواقع »وأعرب مجلس األمن أيضًا عن 

 «.وحض على احترام الوضع الراهن التاريخي في األماكن المقدسة المقدسة،
 23/5/2021، الطليج، الشارقة

 
 أضر بالقضية ال لسطينية "إسرائيل"جوزيب بوريل: تطبيع دول عربية مع  .60

قال مفوض األمن والسياسات الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل، إن "تطبيع عدد من الدول 
 مع إسرائيل أعطى انطباعا بأن القضية الفلسطينية انتهت". العربية عالقاتها

، وتطبيع عدد 2014ولفت بوريل إلى أن الهدوء النسبي الذي شهدته األراضي الفلسطينية منذ عام 
من الدول العربية عالقاتها مع إسرائيل بوساطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ولدت انطباعا لدى 

ضية الفلسطينية قد تمت تسويتها وأن النزاع العربي اإلسرائيلي بلغ نهايته البعض في إسرائيل بأن الق
 وأن الوضع الراهن يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

لكنه شدد على أن مفاوضات عملية السالم لم تحل النزاع، ولم توقف توسيع المستوطنات على 
 ذي يدعمه المجتمع الدولي.األراضي الفلسطينية التي تقوض من الناحية العملية الحل ال
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وأضاف بوريل أن االتحاد ال يمكنه أن يستمر في تمويل إعادة إعمار غزة، دون وجود احتمال 
وأشار إلى أن ترك أسباب الصراع الفلسطيني  إطالق مسار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.

 اإلسرائيلي جانبا لن يفضي إال لدورات جديدة من العنف، حسب تعبيره.
ما نبه للحاجة للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى لحل الدولتين على أساس المعايير المتفق عليها ك

 دولًيا.
وأشار المسؤول األوروبي إلى أن الوصول إلى هذه النقطة يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات بما في 

 ذلك االنتخابات الفلسطينية والطرق المتفق عليها إلنهاء عزلة غزة.
 23/5/2021، لدوحةالجزيرة نت، ا

 
 ح اظ على وقف إطالق الناروتؤكد سعيها لل لمعاملة سكان الشيخ جراح باحترام واشنطن تدعو .61

دعت واشنطن تل أبيب إلى معاملة سكان حي الشيخ جراح باحترام، وسط وكاالت:  -"الجزيرة" 
وزير الخارجية قال و  استمرار الترحيب بوقف إطالق النار الذي بدأ سريانه فجر الجمعة في غزة.

األميركية أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "اإلدارة 
األميركية ملتزمة العمل مع السلطة الفلسطينية واألمم المتحدة لتقديم مساعدة إنسانية سريعة لقطاع 

 غزة".
خالل االتصال إبقاء خطوط  أن بلينكن وعباس التزما -في بيان-وأكدت الخارجية األميركية 

 االتصال مفتوحة على كل المستويات من أجل الحفاظ على وقف إطالق النار.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس إن "وزير الخارجية بلينكن سيتوجه إلى 

لتركيز على يوما السابقة فحسب، ولكن ل 11إسرائيل والضفة الغربية ليس للتحدث عما وقع خالل 
 المضي قدما وكيفية بناء حياة أفضل للفلسطينيين واإلسرائيليين".

وفي رده على سؤال بشأن حي الشيخ جراح، قال برايس خالل مقابلة أجرتها معه شبكة "إم إس إن 
 ( األميركية إن "الحفاظ على الوضع القائم في القدس أمر بالغ األهمية".MSNBCبي سي" )

على إسرائيل معاملة سكان حي الشيخ جراح باحترام، وأن واشنطن ستواصل وشدد برايس على أن 
 الضغط بهذا االتجاه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية األميركية أن التفاوض على الوضع النهائي للقدس سيتم بين 
 الطرفين في السياق الدبلوماسي.

 22/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 ميق من التوترات المستمرة في القدسقلقها العتبدي األمم المتحدة  .62
وقال . أبدت األمم المتحدة قلقها العميق من التوترات المستمرة في القدسوكاالت:  -"الجزيرة" 

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة إن األمم المتحدة قلقة جدا بشأن التوترات 
 الشرقية المحتلة، ال سيما في المدينة القديمة وحولها. المستمرة التي وقعت اليوم السبت في القدس

وأضاف دوجاريك أن من المهم جدا أن يحترم الجميع قدسية األماكن المقدسة في المدينة القديمة، 
وأن يمتنعوا عن أي استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، مشددا على ضرورة أن يتحلى الجميع 

 القائم في األماكن المقدسة. بضبط النفس، وأن ُيحترام الوضع
وقال دوجاريك إنه في هذه الحاالت يتحمل القادة السياسيون والزعماء الدينيون مسؤولية التحدث 
عالنية ضد أي شخص يعطل السالم، داعيا إلى الوقوف بحزم في وجه التحريض على العنف 

 بخاصة في مثل هذه البيئة المتوترة.
 22/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"باريس تحذر من احتمال حصول فصل عنصري في  .63

إيف لودريان األحد من -حذر وزير الخارجية الفرنسي جان: )أ ف ب( -دوت كوم” القدس“ -باريس
 في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين .” احتمال حصول فصل عنصري“

في إشارة ألى صدامات في ” ان من الطرفينفي مدن إسرائيلية تواجه سك“وقال خالل مقابلة صحافية 
 األيام األخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.

هي المرة األولى التي يحصل ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل “وأضاف 
 ”.الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة

نصري قوي في حال االستمرار بمنطق الدولة خطر وقوع فصل ع“ونبه وزير الخارجية الفرنسي من 
 ”.الواحدة أو إطالة الوضع الراهن. حتى إطالة الوضع الرهن قد يؤدي إلى ذلك

يظهر الضرورة الملحة إليجاد مسار سياسي. يجب “وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا 
لتزامه ضرورة قيام دولتين ا“مرحبا بتجديد الرئيس األميركي جو بايدن ” اعتماد سياسة الخطوة خطوة

 بين طرفي النزاع.” ينبغي اآلن السعي إلى إرساء الثقة“وتابع  ”.وهي فرضية كانت بدأت تزول
 23/5/2021، القدس، القدس
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 بمكونات بريطانية في العدوان على غزة” 35 -إف“استطدمت طائرات  "إسرائيل": "إندبندنت" .64
البريطانية تقريرا أعده جون ستون، قال فيه إن ” بندنتإند“إبراهيم درويش: نشرت صحيفة  - لندن

معدات عسكرية بريطانية الصنع استخدمت في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة. وأضاف أن 
 قطع غيار وأجهزة عسكرية استخدمتها قوات االحتالل في غاراتها على غزة.

خدمت في النزاع رغم القواعد التي واستندت الصحيفة على تقرير بحثي قائلة إن هذه األسلحة است
 تضعها بريطانيا على استعمالها.

بصمات اإلبداع البريطاني واضحة في عدد من “المصنعة للطائرة إن ” لوكهيد مارتن“وقالت شركة 
من مكونات الطائرة مصنعة في  %15وذكرت مجلة عسكرية بريطانية أن ”. مكونات الطائرة الرئيسية

 بريطانيا.
وم الجمعة لحاملة طائرات بريطانية جديدة، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الطائرة وفي زيارة ي

تظهر كيف نقوم بدفع االستثمار في كل بريطانيا ونرفع مستوى البلد بتكنولوجيا جديدة ومهارات “
 ”.جديدة

بمن فيهم  مزود في بريطانيا ساهموا في بنائها 100? إن أكثر من 35-إف”وقالت الشركة المصنعة لـ
كوبام ”و” سيلكيس”و” مارتن بيكر”و” جي إي أفييشين”و” بي إي إي سيستمز“شركة أنظمة السالح 

 ”.رولز رويس”و” يو تي سي أكوتشين سيستمز”و” ألترا إلكترونيكس”و” 
وأباتشي التي تقول الحكومة البريطانية إنها تحتوي ” 16-إف“ويستخدم الجيش اإلسرائيلي طائرات 

مصنوعة في بريطانيا. وفي بيان لوزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند، صدر في  على مكونات
أثناء حرب سابقة على غزة، إن هذه المكونات تم تصديرها للواليات المتحدة وانتهت إلسرائيل  2009

على ” 16-إف“كمستخدم نهائي لألسلحة. وتشمل المكونات المصنعة في بريطانيا المستخدمة في 
تهداف متقدمة بما في ذلك شاشات عرض رأسية وشاشات عرض تحتية ووحدات عرض أجهزة اس
 محسنة.

وفي الوقت نفسه، تستخدم مدافع األباتشي أنظمة رادار مصنعة في بريطانيا وأجهزة طيران وتجميع 
 المحركات وأنظمة التحكم بالنيران.

ت تصدير السالح العسكرية، وقدمت الصحيفة األدلة للحكومة البريطانية التي تشرف على تنظيما
”. بريطانيا تتعامل مع مسؤوليات تصدير السالح بجدية تامة“ولم تحصل إال على بيان جاء فيه أن 

وطالبت منظمات حقوق اإلنسان بوقف تصدير السالح إلى إسرائيل والفصائل الفلسطينية كجزء من 
 مراجعة شاملة للمنطقة التي تعيش النزاع.

 23/5/2021 القدس العربي، لندن،
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 تكشف زيف المعترضين عليها وعلى حرب غزة لالحتاللاألطيرة  ةص قة األسلحة األميركيتقرير:  .65
تسببت صفقة األسلحة األخيرة التي وافقت عليها إدارة الرئيس األميركي جو بايدن إلسرائيل بقيمة 

والليبرالي، على  بين الديمقراطيين من الجناحين اليساري« خطوط صدع»مليون دوالر، ببروز  735
خلفية الحرب المندلعة في غزة. وبين األسباب التي أدت إلى اعتراضات اليساريين على الصفقة، أن 

، «بوينغ»معظم المعدات موضوع الصفقة عبارة عن ذخائر وتقنيات هجومية مباشرة من إنتاج شركة 
ط من الطائرات، وهي ما ُتسقَ « ذكية»إلى صواريخ « الغبية»بإمكانها تحويل القنابل والصواريخ 

 تعتمد عليه إسرائيل اآلن في هجماتها الجوية على غزة.
وفي حين مّهد الديمقراطيون الذين ال يزالون حلفاء أقوياء إلسرائيل، للصفقة وأعربوا عن دعمهم 

إن معاملة إسرائيل للفلسطينيين « التقدميون»، يقول «وعن حقها في الدفاع عن نفسها»إلسرائيل 
حتى من الديمقراطيين  -على ظلم اجتماعي. ورغم االنتقادات التي وجهت إلسرائيل تنطوي 

بسبب ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وضخامة حجم الدمار في المباني التي طالت  -المعتدلين 
األميركية، وتدمير البنى التحتية « أسوشيتد برس»أيضا مبنى يضم وكاالت أنباء عالمية بينها وكالة 

 لقطاع، فقد كان من المستحيل وقف صفقة بيع األسلحة.في ا
على « محسومة ويستحيل التراجع عنها، بعدما مرت بعملية تدقيق كاملة»السبب أن الصفقة كانت 

حد قول رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز. ورغم توجيه مينينديز نقدا 
ة، فإنه أفاد بأنه جرى إخطار قيادات مجلسي الشيوخ والنواب إلسرائيل على حربها في غز « نادراً »

 بها.
وبالفعل، تكشف اإلجراءات التي اتبعتها إدارة بايدن عن زيف كل من منتقدي الحرب في غزة أو 

مايو )أيار( الجاري الكونغرس بها، أي قبل  5المعترضين على الصفقة. إذ أبلغ البيت األبيض في 
ة، تحت قانون خاص يقلص مهلة مراجعة صفقات األسلحة الخاصة اندالع المواجهات في غز 

يوما.  15يوما إلى  30بإسرائيل وبعض أقرب حلفاء الواليات المتحدة دون غيرها من البلدان، من 
ولكن قبل ذلك، كان على َمن يريد االعتراض أن يقدم للجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ 

م، منذ إبالغ الكونغرس بالصفقة، قبل الدعوة إلى تصويت في اللجنة، أيا 10طلبا في مهلة أقصاها 
 وهذه المهلة انقضت.

بل حتى النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي 
دعا األعضاء الديمقراطيين في اللجنة إلى جلسة افتراضية يوم االثنين لمناقشة صفقة األسلحة 

ألزمة في غزة، وكان قد أعلن عن عزمه إرسال خطاب إلى إدارة بايدن يطلب فيه تأجيل الصفقة، وا
بالحصول على إحاطة بشأن الصفقة « وعداً »عاد عن قراره وتخلى عن جهوده، بعد ما تلقى 
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األوسع لإلدارة لحل األزمة. وهكذا، تحّول النقاش إلى جدل حظي بتغطية إعالمية « االستراتيجية»و
 دودة، في سياق تغطية الحرب في غزة.مح

  22/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 حتياجاتهم األساسيةالوصول للسكان الغزة وتطالب بتمويل عالمي الستعادة قدرة  تصلمسؤولة أممية  .66

قد وصلت منسقة الشؤون اإلنسانية للمناطق الفلسطينية في األمم المتحدة، لين هاس تينغز، إلى 
د األضرار الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي، وطالبت بتمويل عالمي الستعادة قدرة قطاع غزة لتفق

 سكان غزة على الوصول إلى احتياجاتهم األساسية.
نه تم تدمير مستودع  11وقالت إن سكان غزة تحملوا معاناة ال يمكن تخيلها خالل  يوما، وا 

 غزة. للمحاصيل الزراعية لموسم كامل وذلك يهدد بأزمة غذائية في
وناشدت تينغز إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اإلبقاء على حالة وقف إطالق النار، إلفساح 

 المجال لتقييم حجم الدمار الذي خلفه القصف اإلسرائيلي.
وفي أثناء زيارتها لقطاع غزة، تحدثت هاس تينغز إلى مجموعة من الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، 

 لم تلحق بالبنى التحتية فقط، بل باألسر الفلسطينية أيضا.ورأت أن األضرار 
 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

  
 : غزة تحّملت ما ال يزمكن تطّيله واألوضاع فيها صادمةيالزارين .67

دعا مسؤول في األمم المتحدة، يوم األحد، إسرائيل والفصائل الفلسطينية : دوت كوم” القدس“ - غزة
 ”.االستفزازات“إطالق النار في قطاع غزة وتفادي  إلى تعزيز اتفاق وقف

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة للمفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( فيليب الزاريني ومنسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في 

 األراضي الفلسطينية لين هاستينغز.
من موجة العنف القاسية وغير المعقولة التي قتل فيها المدنيون ودمرت “عرب الزاريني عن إحباطه وأ 

 ”.البنى التحتية وجعلت غزة تعود للوراء سنين طويلة
عامًا في ظل الحصار المشدد والتدمير الشديد،  14هذه الجولة الرابعة من العنف خالل “وقال إن 

 ”.ي لتقديم المعونات قبل أن يتبخر هذا التمويل ونعود للصورة نفسهاوبعد كل مرة يأتي المجتمع الدول
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طبقات المعاناة في غزة تزداد سماكة بسبب عدم معالجة جذور “وأضاف مفوض عام )أونروا( أن 
كما البركان يثور ومن ثم يخمد، لكنه “، واصفًا غزة بأنها ”المشاكل األساسية التي يعيشها القطاع

 ”.يدمر كل شيء حوله
مليون دوالر، وقد بدأت  38وأشار الزاريني إلى أن )أونروا( أطلقت نداء عاجاًل قبل أيام بالحاجة إلى 

 تلقى بعض المساعدات وسيتم تسليمها لألكثر تضررًا من سكان غزة.
 23/5/2021، القدس، القدس

 
 ي غزةوال صائل ف "إسرائيل"كي تجاه التصعيد بين يموقع أكسيوس يرصد تطور الموقف األمر  .68

( تطور الموقف األميركي تجاه التصعيد العسكري في غزة، axiosرصد موقع أكسيوس )وكاالت: 
سرائيلية، مقسما التطورات إلى  مراحل تزامنت مع التطورات على  4وذلك نقال عن مصادر أميركية وا 

 األرض.
ور مواقف إدارة مكالمات ووقف إلطالق النار"، قسم الموقع تط 8يوما و 11وفي مقال تحت عنوان "

الرئيس األميركي جو بايدن من تجاهل التحذيرات من احتمال تأزم الموقف وحدوث صدام عسكري، 
 إلى الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد،

 6حسب الموقع األميركي، فإن الرئيس بايدن قبل التوصل لوقف إطالق النار في قطاع غزة أجرى 
ائيلي بنيامين نتنياهو، واتصاال واحدا مع الرئيس المصري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء اإلسر 

عبد الفتاح السيسي، واتصاال آخر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي ما يلي موجز ألهم 
 هذه التطورات في الموقف األميركي:

 
 المرحلة األولى: قبل بداية العمليات

ا من أن تأجيل االنتخابات البرلمانية ذكر أكسيوس أن مسؤولين وخبراء في البيت األبيض حذرو 
الفلسطينية، إلى جانب االحتجاجات على الطرد الوشيك لعائالت فلسطينية بحي الشيخ جراح؛ يمكن 

وأضاف أن البيت األبيض لم يأخذ التحذيرات على محمل الجد، وأن النزاع  أن ينذرا بأزمة جديدة.
 3ومع تصاعد التوتر، كانت إلدارة بايدن  اية.اإلسرائيلي الفلسطيني لم يحظ باألولوية في البد

مطالب فورية، وهي وقف عمليات اإلخالء في حي الشيخ جراح، وخفض التوترات في الحرم 
لغاء موكب العلم السنوي خالل يوم القدس الذي يحتفل خالله اإلسرائيليون بتوحيد القدس  القدسي، وا 

 .1967تحت سيطرتهم في حرب 
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اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لطلبات اإلدارة األميركية في العاشر من مايو/أيار وامتثل رئيس الحكومة 
الحالي، وطلب من المحكمة العليا تأجيل حكمها بشأن عمليات اإلخالء، وحظر زيارات اليهود إلى 
الحرم القدسي الشريف، وغّير مسار موكب العلم حتى ال يمر عبر الحي اإلسالمي في البلدة القديمة 

 قدس.بال
 

 المرحلة الثانية: بعد قصف حماس القدس
ويقول موقع أكسيوس إن بدء المقاومة الفلسطينية قصفها للقدس دفع مساعدي نتنياهو لالتصال 

خبار واشنطن بأن اللعبة تغيرت، وأن إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية في غزة.  بالبيت األبيض وا 
لمتحدة ستتعامل مع األزمة من خالل دبلوماسية وهنا أخبر بايدن كبار مستشاريه بأن الواليات ا

وأضاف الموقع أن بايدن اتبع إستراتيجية مزدوجة، تقوم  مكثفة، ولكن هادئة، مع إسرائيل ومصر.
على دعم إسرائيل علنا، في حين يحث نتنياهو في السر على إنهاء العملية في أقرب وقت ممكن، 

بايدن فريقه بأن الواليات المتحدة لن تدعو علنا إلى  كما أخبر وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
 وقف إطالق النار، أو تتعامل مع القضية في مجلس األمن.

 
 المرحلة الثالثة: نقطة التحول

وحسب موقع أكسيوس، فرغم تزايد اإلدانة الدولية وعدد القتلى المدنيين في غزة في األيام األولى من 
على دعم الواليات المتحدة إلسرائيل، ولكن بعد أن قصفت إسرائيل العملية، فإن رسالة بايدن ركزت 

مبنى في غزة يضم مكاتب شبكة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس ووسائل إعالم أخرى، طالب بايدن 
وفي الوقت نفسه، حث بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  نتنياهو بالتركيز على وقف التصعيد.

سطينية لتكون بمثابة حاجز بين الجنود اإلسرائيليين والمتظاهرين في على إرسال قوات األمن الفل
بعد ذلك توصلت مصر إلى تفاهم سري مع  الضفة الغربية، والتزم عباس بذلك، حسب الموقع.

 ساعة. 18حماس، لوقف إطالق النار على تل أبيب، واستمر الهدوء غير المعلن عنه 
 

 النارالمرحلة الرابعة: الدفع نحو وقف إطالق 
ويقول موقع أكسيوس إن هذه المرحلة أصبح فيها الرئيس األميركي أكثر حزما، ففي المكالمة الرابعة 
مع نتنياهو قال له "أعلم أن الجيش اإلسرائيلي حقق أهدافه األساسية، وأحذر من أن استمرار القتال 

ن بايدن قال لنتنياهو ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المكالمة أ قد يخرج األمور عن السيطرة".
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"ال يمكنك التحكم في األحداث، المصريون لديهم اقتراح جيد، وأعتقد أن الوقت قد حان إلنهاء 
 العملية".

وفي النهاية، نقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس بايدن استخدم رأسماله السياسي 
تنياهو، والمساعدة في التوصل إلى وسمعته كصديق إلسرائيل، من أجل تجنب المواجهة العلنية مع ن

 وقف إلطالق النار.
 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أعلى في مواجهة معاداة السامية رئيس حكومة والية ألمانية يسعى لت عيل عقوبات .69

دعا رئيس الحزب المسيحي االجتماعي بوالية بافاريا الشريك باالئتالف الحاكم في  :)د ب أ( -برلين
 ضد اليهود.” مواجهة العداء“شديد اإلجراءات التي يتم اتخاذها في ألمانيا لت

” فونكه“وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة والية بافاريا لصحف مجموعة 
تعد  -وكذلك معاداة السامية اليومية -معاداة السامية“األلمانية في عددها الصادر اليوم األحد: 

 ”.نا تفعيل عقوبات أعلى حالياجريمة خطيرة. يتعين علي
يجب أن يكون واضحا في “ضرورية أيضا، وقال: ” فكرة االندماج الجديدة“وأضاف زودر أنه يعتبر 

يجب أن يشعر الجميع  -النهاية: سواء مسيحيون أو مسلمون أو بوذيون أو هندوس أو ملحدون
 ”.كمواطنين ألمان وأن يحييوا فلسفة مجتمع ديمقراطي حر

ه، انتقد المجلس المركزي لليهود القانون الجنائي األلماني الذي ال يسمح باتخاذ إجراء ضد ومن جانب
األلمانية ” بيلد أم زونتاج“رسائل الكراهية الكثيرة، وقال رئيس المجلس يوزف شوستر لصحيفة 

 ”.رسالة كراهية في اليوم 50نتلقى حاليا نحو “األسبوعية في عددها الصادر اليوم األحد: 
ضاف شوستر أن أغلب مرسلي هذه الرسائل يعرفون بالضبط ما يتعين عليهم فعله كي ال يتم وأ

 مقاضاتهم بتهمة الهجوم اللفظي.
 23/5/2021، القدس، القدس

 
   تضامنًا مع فلسطين عمال مينان جنوب أفريقي يرفضون ت ريغ س ينة إسرائيلية .70

( أن Satawuجنوب أفريقيا "ساتاو" ) أعلنت نقابة عمال: جوهانسبيرغ –عبد العزيز أبو بكر 
( التي رست في Zim Shinghaiأعضاءها يرفضون تفريغ حمولة السفينة اإلسرائيلية "زيم شنغاي" )

ميناء مدينة ديربان أول أمس الخميس، تعاطفا مع ضحايا االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين، 
اء النقابة وتحالف حملة المقاطعة وتجمع أعض وللضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته المستمرة.
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منظمة عمالية ونقابية جنوب  14( إضافة إلى أكثر من BDSالعالمية إلسرائيل "بي دي إس" )
أفريقية في متنزه ديربان وميناء ديربان أمس الجمعة، لالحتجاج على رسو السفينة اإلسرائيلية، 

 مقاطعة أي واردات إسرائيلية.واحتفاال بقرار أعضاء اتحاد عمال النقل في جنوب أفريقيا 
ويأتي قرار النقابات وتحالف حملة المقاطعة عقب دعوة االتحاد العام لنقابات العمال في جنوب 

 أفريقيا "لرفض تفريغ السفن والبضائع اإلسرائيلية من الموانئ البحرية والمطارات".
ت التي دعا إليها الفلسطينيون وهذه الدعوة واحدة من إجراءات المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبا

نتيجة للهجوم اإلسرائيلي الوحشي على غزة، وقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتطهير العرقي 
 في القدس المحتلة.

وقال أنيل كيت نائب األمين العام لساتاو إن أعضاء النقابة أكدوا أنهم سيتجاهلون شركات النقل  
لة باالحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى أنه ستكون هناك اعتصامات اإلسرائيلية وأي حموالت ذات ص

إلى أنهم تلقوا طلبا  -في حديثه مع الجزيرة نت-وأشار كيت  متنوعة تضامنا مع القضية الفلسطينية.
من مجموعة تحالف "بي دي إس" للمشاركة كجزء من إظهار التضامن مع فلسطين، مشددا على أنه 

 ابة الذين يعملون في ميناء ديربان مقاطعة الشحنة.يتعين على أعضاء النق
 22/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

  
 على ال لسطينيين  اإلسرائيلي كا وأوروبا وأستراليا تندد بالعدوانيمظاهرات في أمر  .71

شهدت مدن عدة في أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا والعالم العربي موجة جديدة من : وكاالت
ددة بالعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين، وطالب المحتجون في دول غربية المظاهرات المن

 حكوماتهم بالتوقف عن دعم إسرائيل.
وبعد يومين من سريان وقف إطالق النار في غزة، شارك اآلالف أمس السبت في مسيرة بمدينة 

 نيويورك للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين.
الفتات تندد باالنتهاكات وأعمال القتل التي  -ينهم العديد من أصول عربيةوب-ورفع المتظاهرون 

ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، كما طالبوا بوقف الدعم إلسرائيل، ووقف بناء 
 المستوطنات.

وفي والية ميشيغان، شارك ناشطون أميركيون في المدينة الجامعية "آن أربور" في مسيرة تضامنية 
لشعب الفلسطيني، ونددوا بالعدوان اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، كما شهدت مدينة رالي في والية مع ا

 كارولينا الشمالية مظاهرة مماثلة.
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وفي كندا، نظم مئات من النشطاء العرب والمسلمين مسيرة في مدينة تورينتو دعما لفلسطين 
يلية بحق الفلسطينيين ومدينة القدس ومقاومتها، مطالبين بتحرك دولي لوقف االنتهاكات اإلسرائ

كما تظاهر المئات في مدينة مونتلاير الكندية أمس السبت رافعين أعالما فلسطينية والفتات  المحتلة.
 كتب عليها "فلسطين حّرة".

وفي أوروبا، كانت أكبر المسيرات في بريطانيا، حيث تظاهر عشرات اآلالف وسط لندن تعبيرا عن 
لفلسطيني، وتنديدا بما يعتبرونه تواطؤا من الحكومة البريطانية مع إسرائيل في تضامنهم مع الشعب ا

 جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما تظاهر المئات في عدة مدن بألمانيا، وبينها برلين وفرانكفورت واليبزيغ، وحمل المحتجون الفتات 

 نحياز لالحتالل اإلسرائيلي.كتب عليها "فلسطين حرة"، مطالبين الحكومات الغربية بعدم اال
وفي باريس، طالب متظاهرون الحكومة الفرنسية ودول االتحاد األوروبي بوقف جميع أشكال التعاون 
العسكري مع إسرائيل، واالمتناع عن بيعها األسلحة التي تستخدم في قمع الشعب الفلسطيني، كما 

 االحتالل في األراضي الفلسطينية.طالبوا بالكف عن التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها قوات 
كما تظاهر اآلالف أمس السبت في العاصمة البلغارية صوفيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، 
وتنديدا بالقصف اإلسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بعمليات القمع ضد 

 عالمية.المدنيين في القدس وقطاع غزة واستهداف قوات االحتالل مكاتب إ 
وفي البوسنة، أفاد مراسل الجزيرة نت بأن آالف البوسنيين نظموا أمس السبت وقفة في العاصمة 
سراييفو للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين، والتعبير عن فرحتهم بانتصار الفلسطينيين في مواجهة 

 العدوان اإلسرائيلي.
اشدة، رفع فيها المتظاهرون وفي أستراليا، خرجت أمس السبت في سيدني وملبورن مظاهرات ح

األعالم الفلسطينية والفتات وصفت ما حصل في غزة بجريمة إبادة، ونددت بسياسة التمييز 
 العنصري الذي تمارسه إسرائيل، مرددين هتافات داعمة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
 23/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 صوال لوقف إطالق النار في غزةسية الهادئة و نتنياهو عبر الدبلوما روض: بايدن تقرير .72

كشف تقرير صحافي عن الدور الذي لعبته واشنطن وراء الكواليس للضغط على : محمود مجادلة
الحكومة اإلسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لوقف إطالق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية في 

اها الرئيس األميركي، جو بايدن، مع نتنياهو والرئيس مكالمات هاتفية أجر  8قطاع غزة. ولفت إلى 
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يوما من  11الفلسطيني، محمود عّباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "أدت إلى إنهاء 
 القتال في قطاع غزة".

ونقل التقرير الذي أورده موقع "والال" اإلسرائيلي عن مسؤولين في البيت األبيض، شاركوا في 
ة األميركية في هذا الشأن، أن الرئيس األميركي استخدم سمعته كصديق إلسرائيل مداوالت اإلدار 

للضغط من أجل وقف إطالق النار في أسرع وقت ممكن من خالل ما وصفوه بـ"الدبلوماسية 
 الهادئة".

وذكر التقرير أن مسؤولين في اإلدارة األميركية توقعوا أن يؤدي إلغاء االنتخابات الفلسطينية إلى 
عيد بين إسرائيل والفلسطينيين" وحذروا البيت األبيض من ذلك، ومع تصاعد االعتداءات "تص

اإلسرائيلية في القدس في نيسان/ أبريل الماضي، واندالع المواجهات في الشيخ جراح والمسجد 
 األقصى، "أدركت إدارة بايدن أن هناك مشكلة تحتاج إلى معالجة".

عي المستوى من الجانبين منذ دخول الرئيس األميركي إلى وفي أول اجتماع شخصي لمسؤولين رفي
البيت األبيض، بين مستشار األمن القومي للرئيس األميركي، جيك سوليفان، ونظيره اإلسرائيلي مئير 
بن شبات، نهاية نيسان/ أبريل الماضي، طرحت واشنطن مسألة األوضاع في القدس، وطالبت 

 لتوتر".إسرائيل باتخاذ خطوات من أجل "خفض ا
ومع استمرار التصعيد اإلسرائيلي في القدس، اتصل مستشار األمن القومي األميركي بنظيره 
اإلسرائيلي، فيما اتصلت نائبة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، بالمدير العام لوزارة الخارجية 

لب فورية: اإلسرائيلية، ألون أوشبيز، ونقال رسالة واشنطن إلى تل أبيب التي تتلخص بثالثة مطا
االمتناع عن إخالء العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح، تهدئة األوضاع في الحرم القدسي، 
لغاء "مسيرة األعالم" التي نظمتها الجمعيات االستيطانية واليمين اإلسرائيلي المتطرف في البلدة  وا 

 القديمة في القدس.
يامين نتنياهو، "نفذ جميع المطالب األميركية؛ إذ ولفت التقرير إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بن

طلب من المحكمة تأجيل إصدار قرارها" المتعلق بااللتماس الذي قدمته العائالت المهددة بالتهجير؛ 
ومنع اقتحام المستوطنين للحرم القدسي في ذكري احتالل المدينة وفق التقويم العبري؛ وغّير مسار 

 من ساحة باب العامود. "مسيرة األعالم" لتجنب مرورها
من جهة أخرى، ادعى مسؤولون إسرائيليون في إفادات قدموها لإلعالم اإلسرائيلي، أن بن شبات 
رفض المطالب األميركية التي عرضها سوليفان، واعتبروا أن تنفيذ هذه المطالب بمثابة "تقديم جائزة 

األوان"، مشيرا إلى تنفيذ كتائب لإلرهاب"؛ ويضيف التقرير بأنه في هذه المرحلة " كان قد فات 
 صواريخ باتجاه مدينة القدس. 7"القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تهديدها، وأطلقت 
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بعد استهداف القدس بصواريخ المقاومة الفلسطينية، ذكر التقرير أن المسؤولين اإلسرائيليين اتصلوا 
قواعد اللعبة. نحن بصدد تنفيذ عملية )عسكرية( بنظرائهم األميركيين وأخبروهم أن "هذا الحدث يغّير 

واسعة" ضد قطاع غزة؛ لتنطلق سلسلة من المباحثات المكثفة في البيت األبيض للتعامل مع 
الموقف. واالقتراحات التي فورية التي تم تداولها هي الشروع باإلجراءات المتبعة في السياسة 

يفاد وزير الخارجية األميركية للتعامل مع مثل هذا التطور ، بما يشمل التدخل العلني القوي وا 
 الخارجية إلى المنطقة؛ "غير أن بايدن قرر عدم اتباع هذا المسار".

وأشارت استنتاجات المباحثات التي عقدت في البيت األبيض إلى أن السياسية التي اتبعتها الواليات 
واشنطن إلى "مركز القصة"  ، حولت2014المتحدة للتعامل مع الحرب اإلسرائيلية على غزة عام 

 وخلقت مقاومة إسرائيلية لإلرادة األميركية، األمر الذي قلص فرص التوصل إلى وقف إلطالق النار.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع على مباحثات اإلدارة األميركية أن بايدن أوضح لمستشاريه أن 

ة مع إسرائيل ومصر، وليس عبر "التعامل مع هذه األزمة سيكون من خالل دبلوماسية هادئة ومكثف
 إطالق دعوات علنية لوقف إطالق النار".

واعتمدت السياسة التي وضعها بايدن على "تقديم الدعم العلني إلسرائيل، مقابل إجراء محادثات 
هادئة ومكثفة مع إسرائيل ومصر لضمان أن تكون العملية العسكرية اإلسرائيلية قصيرة قدر 

عدم الدعوة علنا إلى وقف إطالق النار وعدم السماح بإصدار بيانات أو  اإلمكان"، إذ قرر بايدن
 قرارات عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، تدعو إلى ذلك.

وفي يوم السبت، بعد قصف إسرائيل مبنى يضم مكاتب "الجزيرة" ووكالة "أسوشييتد برس" األميركية 
أن كان قد أكد في اتصالين سابقين على الدعم  في غزة، اتصل بايدن للمرة الثالثة بنتنياهو بعد

األميركي إلسرائيل. وفي هذه المرة، قال بايدن لنتنياهو إن "استهداف المبنى زاد من الضغوطات 
 عليه في البيت األبيض للعمل على إنهاء القتال".

في أول  وفي نفس اليوم، ذكر التقرير أن بايدن تحدث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عّباس، وذلك
اتصال بينهما منذ توليه المنصب، وأول مكالمة لعباس مع رئيس أميركي منذ كانون األول/ ديسمبر 

. وبحسب مصدر أميركي مّطلع فإن هدف المكالمة كان التأكد من أن "األزمة في غزة لن 2017
يني إنه تتحول إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية"، وبحسب التقرير، قال بايدن للرئيس الفلسط

"يتوقع منه إرسال قوات أمن السلطة الفلسطينية إلى نقاط التظاهر، وعزل المتظاهرين عن الجنود 
 اإلسرائيليين لتهدئة الموقف".
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وبعد وقف إطالق الصواريخ على منطقة تل أبيب الكبرى لهذه المدة، اتصل بايدن بنتنياهو يوم 
ار. وكان الرد اإلسرائيلي من نتنياهو ووزير اإلثنين الماضي وأوضح له أنه يدعم وقف إطالق الن

 أمنه، بني غانتس، هو أنه "لن نتوقف حتى نقضي على قدرات حماس العسكرية".
وصباح يوم األربعاء الماضي، جاء في جلسة تقييم للوضع عقد في البيت األبيض أن "وقف إطالق 

ات األميركية أن "هذا االنطباع النار يمكن أن يتحقق في القريب العاجل". وذكر مطلع على المباحث
تشكل لدى بعد تلقي رسائل من قيادات في الجيش اإلسرائيلي تحدثوا إلى نظرائهم األميركيين تشير 
إلى أن العملية العسكرية اإلسرائيلية حققت أهدافها. وقرر بايدن في هذه المرحلة االتصال وزيادة 

 ر.الضغط على نتنياهو، للموافقة على وقف إطالق النا
وبحسب المصادر، فإن المحادثة التي أجراها بايدن مع نتنياهو يوم األربعاء، كانت أكثر حزًما مما 
كانت عليه في المحادثات الثالث السابقة، وأشارت إلى أن المحادثات التي دارت بين بايدن ونتنياهو 

 نهما.في البداية، لم تجر في أجواء متوترة أو عدوانية، نظرا للمعرفة الشخصية بي
واألربعاء، سأل بايدن نتنياهو: "إلى أين تتجه هذه العملية؟ متى ستنهيها؟"؛ أجاب نتنياهو أنه يحتاج 
إلى بضعة أيام أخرى، لكن بايدن كان يعلم بالفعل أن العملية قد استنفدت بالنسبة للجيش 

ال تتحكم في  اإلسرائيلي، فرد على نتنياهو بالقول: "يمكنك االستمرار لبضعة أيام أخرى لكنك
األحداث"؛ وأضاف "كل يوم تواصل فيه شيًئا ما يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ ما سيؤدي إلى 
تدهور الوضع. مصر لديها عرض معقول وأعتقد أن الوقت قد حان إلنهاء ذلك"؛ وبحسب التقرير، 

 ساعة. 24قدم نتنياهو التزاما بإنهاء العملية بعد 
 22/5/2021، 48عرب 

 
 " بأططان التعامل اإلسرائيلي مع المقاومة"كشف حساب .73

بعد انقضاء العدوان اإلسرائيلي على غزة بدأت تتكشف جملة األخطاء واإلخفاقات : عدنان أبو عامر
اإلسرائيلية التي ارتكبها جيش االحتالل وحكومته، األمر الذي أدى إلى فشل االحتالل في تحقيق 

لجان تحقيق داخلية بعد أن ساهمت هذه األخطاء في  أهداف العدوان، مما قد يدفع باتجاه تشكيل
تبدد صورة الردع اإلسرائيلي أمام المقاومة، وفي ما يلي نسلط الضوء على أبرز جوانب إخفاقات 

 االحتالل اإلسرائيلي على شكل سؤال وجواب:
 هل أططأ االحتالل في قرانة "عقل" المقاومة؟

تقدير الموقف" الذي ساد في األوساط الحكومية  توقف اإلسرائيليون مطوال عند ما سموه "سوء
واألمنية طوال األشهر الماضية، ومفاده أن حماس المنشغلة برفع حصار غزة ومعالجة مشاكل 
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الفلسطينيين المعيشية واالقتصادية لن تتجه لخوض مواجهة عسكرية مع االحتالل حتى لو كان من 
جراح، مما دفع بمحافل أمنية إسرائيلية  أجل الدفاع عن القدس والمسجد األقصى وحي الشيخ

 للمطالبة بمعرفة سبب هذه القراءة الخاطئة لتوجهات حماس السياسية والعسكرية.
وحتى حينما أعلن محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة 

جاري الستعداد المستوطنين القتحام مايو/أيار ال 7المقاومة اإلسالمية )حماس( تهديده يوم الجمعة 
األقصى يوم االثنين لم تأخذ حكومة االحتالل وجيشها هذا التهديد على محمل الجد، واعتبرته 
تسجيل موقف سياسي، وتحذيرا نفسيا تعبويا أكثر من كونه تهديدا قد يجد طريقه للتنفيذ على أرض 

خفاق االحتالل في الواقع، لكن اندالع المواجهة تحت عنوان القدس أثبت ص دق تهديد المقاومة وا 
 قراءته.

 كيف طضع االحتالل لمعادلة المقاومة "القصف بالقصف"؟
، وذلك من خالل المباشرة بقصف 2014بما انتهى به عدوان  2021بدأ االحتالل عدوانه األخير 

يجاد تشققات في مو  قف وتدمير األبراج السكنية بهدف بث صور مخيفة لدى الفلسطينيين، وا 
الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة في غزة، ودفعها لمطالبتها بوقف المواجهة، لكن ردود الفعل 
الفلسطينية التي كانت تخرج فور هدم أي برج سكني شكلت صدمة لالحتالل الذي فوجئ وهو يسمع 

 راجع.الفلسطينيين المهدمة منازلهم يدعون المقاومة لالستمرار في التصدي لالحتالل، وعدم الت
ومع مرور الوقت توقف االحتالل عن هذه السياسة بعد إعالن المقاومة معادلتها الجديدة "القصف 
بالقصف، والمبنى بالمبنى"، مما يعني أنه أمام كل برج سكني يدمره االحتالل في غزة سيتم 

نية توقفت استهداف مبنى مقابله في عسقالن وتل أبيب، وكانت المفاجأة أن سياسة هدم األبراج السك
 فجأة التزاما من االحتالل بتهديد المقاومة.

وعالوة على ذلك، عند اإلعالن عن اتفاق وقف إطالق النار ترقب الفلسطينيون أن يطوي االحتالل 
صفحة العدوان بارتكاب مجزرة دامية، وفق ما أعلنت ذلك كل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، لكن 

ستهدف كل أرجاء الكيان وصوال إلى عكا في أقصى الشمال إن المقاومة أصدرت تحذيرا أنها سوف ت
ارتكب االحتالل حماقة من هذا النوع، مما تسبب بردعه، وامتناعه عن سفك مزيد من دماء 

 الفلسطينيين.
 لماذا أط قت القبة الحديدية في وقف صواريخ المقاومة؟

الدفاعية اإلسرائيلية القادرة على دأبت المنظومة اإلعالمية اإلسرائيلية على الترويج للمنظومات 
التصدي لمختلف أنواع الصواريخ التي تهدد جبهتها الداخلية، ومنها "حيتس"، و"مقالع داود"، 
و"معطف الريح"، و"آرو"، و"القبة الحديدية"، وقد حازت األخيرة على حجم إشادات إسرائيلية فاقت 
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المنطلقة من غزة استطاعت تجاوزها  سواها من المنظومات الصاروخية، لكن صواريخ المقاومة
بصورة ال تخطئها العين، بل إن المصورين الصحفيين الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء 
استطاعوا أن يلتقطوا صورا حية ومباشرة للعجز الذي واجهته القبة الحديدية في التصدي للصواريخ 

 الفلسطينية.
اب قدرة الصواريخ الفلسطينية على تجاوز القبة الحديدية، بدأ العسكريون اإلسرائيليون يحللون أسب

فمنهم من قالوا إن السبب يعود إلى الكثافة الكمية للصواريخ المنطلقة من غزة، فكل رشقة كانت 
ثانية، وهو  90صاروخا في  170صاروخا، وفي إحدى المرات أطلقت القسام  50تخرج ال تقل عن 

 عبا.ما يجعل اعتراضها من قبل القبة ص
وهناك سبب آخر اتبعته المقاومة في تضليل القبة الحديدية تمثل في إطالق قذائف "تمويهية" في 
السماء بحيث تالحقها صواريخ القبة، وفي هذه الحالة تفرغ حمولتها من الصواريخ الدفاعية، مما 

غة أو شبه فارغة، يدفع المقاومة إلطالق الصواريخ "الحقيقية"، وهنا تكون مخازن القبة الحديدية فار 
سرائيليين لوصفها متهكمين بـ"القبة الحريرية أو البالستيكية".  وكل ذلك دفع بمدونين فلسطينيين وا 

 هل منعت المقاومة االحتالل من تن يذ العملية البرية؟
شهدت الحرب األخيرة صدور تهديدات إسرائيلية بأن العدوان قد يمتد لتنفيذ عملية برية ضد 

ء كانت في أعماق غزة أو على أطرافها، دون أن يترجم هذا التهديد إلى واقع ميداني المقاومة، سوا
على األرض عقب رد المقاومة بتهديد مماثل بأنها تستعد لمثل هذه العملية بكثير من السيناريوهات 

 القاسية على جيش االحتالل.
غزة رغم كثافة الضربات  ومع مرور الوقت لم تتقدم قوات االحتالل أمتارا معدودة باتجاه قطاع

الجوية والمدفعية، وسط تحذيرات صدرت من أوساط سياسية وعسكرية في تل أبيب من التورط في 
ما سمته "المستنقع الغزاوي"، ألن المقاومة لديها من الخطط العسكرية الكفيلة بتحويل جنود االحتالل 

اومين في معارك يثبتون فيها في شوارع غزة من "صيادين إلى مصطادين"، ويسقطون برصاص المق
أن لديهم قدرات عسكرية متفوقة، وستكون العبارة األكثر تداوال للجنود المتوغلين بريا "انظر، تحت 

 قدمك توجد حفرة".
 لماذا أط ق االحتالل في اطتراق شبكة اتصاالت المقاومة؟

شبكة اتصاالت المقاومة  بذلت المخابرات اإلسرائيلية خالل أيام العدوان جهودا حثيثة للوصول إلى
لعلها تظفر بمعلومة هنا أو طرف خيط هناك، لكن دون جدوى، مما جعلها تقصف العديد من 

 مرات، في ضوء شح ما تسميه "بنك األهداف" وعدم تحديثه. 3المواقع مرتين و
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سبب اإلخفاق اإلسرائيلي هذا يعود إلى أن المقاومة تحوز على شبكة اتصاالت مغلقة جدا من 
ناحية التكنولوجية تمّكن المقاتلين من إجراء اتصاالت دون مشاكل، وال يمكن لالحتالل اختراق ال

 محادثاتهم، مما أسهم بخفض نسبة الخسائر في األرواح بين المقاومين.
كما أن شبكة االتصاالت الداخلية للمقاومة حالت دون وصول آذان رجال مخابرات االحتالل 

قاومين والتنصت عليها، مما أخفى عنها كشف الكثير من التكتيكات التي للمكالمات الخاصة بين الم
تتبعها األذرع العسكرية، وقد بذلت المقاومة عبر وحداتها الهندسية الكثير من الجهود للتأكد من 

إخفاق المخابرات  11سالمة اتصاالتها، ومنع اختراقها من االحتالل، وأثبتت أيام العدوان الـ
 تنصت على المقاومة.اإلسرائيلية بال

 ما الذي جعل االحتالل يطسر "معركة الرواية" أمام العالم؟
رغم حيازة االحتالل إمكانيات تقنية وتكنولوجية هائلة يستخدمها في أوقات الحروب التي يشنها على 
الفلسطينيين بين حين وآخر من أجل تبريرها وشرعنتها فإنه هذه المرة أخفق في تحقيق مشروعية 

ه على غزة بدليل خروج مظاهرات واحتجاجات حول العالم تندد بالعدوان وتطالب بوقفه، وتعلن عدوان
 عن تضامنها مع الفلسطينيين الذين يواجهون أعتى قوة حربية فتاكة.

بدا واضحا أن آلة الدعاية اإلسرائيلية أخفقت في تقديم رواية مقنعة للمجتمع الدولي في مصداقية 
ال سيما عقب الصور التي خرجت من غزة للضحايا المدنيين، والمجازر مواجهتها للمقاومة، و 

والمذابح التي ارتكبها طيران االحتالل في إبادة عائالت بأكملها، فضال عن استهداف األبراج 
السكنية التي ضمت مقرات إعالمية وتلفزيونية، من بينها مكتب قناة الجزيرة، وقد فهم من ذلك أن 

 ب الصورة الصادرة من غزة.االحتالل يسعى لتغيي
وبقدر الجهد الحثيث الذي بذلته الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية في عواصم صنع القرار الدولي لكنها 
أخفقت في ترويج روايتها، وال سيما مع خروج شهادات فلسطينية من قلب غزة عن استهداف 

 عسكرية للمقاومة. المدنيين، وعدم دقة ما ينشره جيش االحتالل عن استهداف مواقع
 22/5/2021نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 األوروبيون ومحاولة طنق ال يل في علبة سردين.. حماس نموذجا .74

 أحمد الحيلة
أّيدت بعض الدول الغربية فكرة التواصل مع حركة "حماس"، كونها طرفا أساسيا ال يمكن تجاوزه في 

 المعادلة الفلسطينية.
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ة ميركل في العشرين من الشهر الجاري عن تأييدها للتفاوض معها فقد أعربت المستشارة األلماني
بقولها: "ال يجب التفاوض معها بشكل مباشر دائما، لكن ال بد من إشراك حماس بطريقة ما، فبدون 
حماس لن يكون هناك وقف إلطالق النار". وأضافت أنه "ال بد بالطبع من وجود اتصاالت غير 

 مباشرة مع حماس".
أيار/ مايو( بقوله:  21ياق، صرح مصدر أوروبي مسؤول وصف بالرفيع لقناة الجزيرة )في ذات الس

"االتحاد األوروبي سيحتاج للتعامل مع حماس بشكل أو بآخر ألنها جزء من الحل"، مضيفا: 
"التعامل مع حماس مشروط بتحقيق المصالحة الفلسطينية أوال، بعد المصالحة الفلسطينية يمكن 

 اء اتصاالت غير مباشرة مع حماس".لألوروبيين إجر 
أوال: هذا الخطاب ال يعني بالضرورة تغيرا جوهريا في الموقف األوروبي من "حماس"، فالحركة ال 
زالت إرهابية في التصنيف األوروبي، ناهيك عن أن موقف ميركل جاء في أثناء زيارة وزير خارجيتها 

دا تضامن ألمانيا مع إسرائيل في أثناء عدوانها أيار/ مايو الجاري(، مؤكّ  20هايكو ماس لتل أبيب )
على غزة. هذا ناهيك عن أن آرمين الشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي )حزب ميركل( 
ومرشحه لمنصب المستشار في ألمانيا، طالب بـ "إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع حركة 

تهما حماس بأنها "منظمة إرهابية تقوم "حماس" والمتعاطفين معها على األراضي األلمانية"، م
طرفا  -حسب قوله  -بإضعاف السلطة الفسلطينية، وبإلحاق الضرر بالفلسطينيين في غزة، وال أراها 

 محاورا للحكومة األلمانية في الوقت الحالي".
ثانيا: عند النظر إلى تلك التصريحات، ال بد من استحضار الموقف األمريكي الذي يشّكل عادة 

دا أساسيا في فهم طبيعة وسقف الموقف األوروبي. فالواليات المتحدة عّبرت عن دعمها لحق محد
إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في مواجهة صواريخ المقاومة وحركة "حماس" المصنفة أمريكيا 
إرهابية. لكن، هنا ال بد من اإلشارة إلى أن واشنطن اضطّرت للتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي على 
غزة، وبتعديل خطابها المتعّلق بالقدس وبحي الشيخ جراح، ألسباب أهمها حماية إسرائيل من نفسها 
عندما عجزت خالل المدة التي منحتها إياها واشنطن من القضاء على البنية التحتية للمقاومة، 

يدن( في وعندما بدأت تتعالى أصوات المشّرعين األمريكيين في الحزب الديموقراطي )حزب الرئيس با
انتقاد سلوك الجيش اإلسرائيلي، الذي يقتل األطفال ويدّمر البيوت والمكاتب الصحفية )برج الجالء( 
أمام عدسات الكاميرات وفي أثناء البث المباشر، ما يعني سقوط الرواية اإلسرائيلية أمام الرأي 

ك وميتشيغان للمطالبة العالمي والجمهور األمريكي، الذي خرج بعشرات اآلالف في واشنطن ونيويور 
بوقف العدوان اإلسرائيلي، وهو العدوان الذي إن استمر سيشكل إحراجا وتشويشا لإلدارة األمريكية 
بقيادة جو بايدن، الرافع لواء الدفاع عن حقوق اإلنسان. هذا ناهيك عن الخشية من ارتدادات ما 
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حت محرجة أمام ضغط الرأي يجري في فلسطين على دول المنطقة العربية وأنظمتها، التي أصب
 العام، ال سّيما األنظمة التي تقيم عالقات تطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

ثالثا: بالعودة إلى مفردات تصريح المسؤول األوروبي لقناة الجزيرة، نجد أنه تحّدث عن أهمية 
الحة االتصال الرسمي غير المباشر بحركة "حماس" بواسطة مصر أو قطر، بشرط إتمام المص

الفلسطينية أوال. وهنا نكتشف غاية الموقف األوروبي بمحاولته االلتفاف على ما أنجزته معركة 
"سيف القدس" من انتصار على االحتالل، والحيلولة دون استكمال ما أنجزته حركة "حماس" 

بمنزلة والمقاومة الفلسطينية التي نالت شرف الدفاع عن القدس، والتي حظيت بتأييد فلسطيني عارم )
استفتاء وانتخاب(؛ ألن تعظيم هذا المسار الشعبي النضالي والبناء عليه السترداد الحقوق الوطنية، 
ُيعّد مأزقا وجوديا لدولة االحتالل اإلسرائيلي، التي تشّكل بدورها قاعدة أمريكية غربية متقدمة في 

 الشرق األوسط.
للعودة إلى الوراء، إلى مربع اللعب مع  وهنا يدرك األوروبيون أهمية وخطورة دفع حركة "حماس"

فريق أوسلو، إلى مربع التباينات واالنقسامات الداخلية التي تشكل حلبة استنزاف للفلسطينيين دون 
شغال المقاومة  االحتالل الذي يتنفس الصعداء على هذا الوتر، وتر العودة للحديث عن االنقسام وا 

كتائب القسام من يٍد ُعليا تفرض شروطها على الخصم بتفاصيل ومسارات أوسلو، فتتحول "حماس" و 
والعدو، إلى يٍد دنيا تستجدي رضا سيادة الرئيس محمود عباس للموافقة على هذه أو تلك من أعمال 
البلديات والوزارات تحت سيادة االحتالل، ما يعني عمليا محاولة لخنق الفيل في علبة سردين فريق 

 أوسلو.
قوة "حماس" العسكرية أوال، ومن ثم تغيير سلم أولوياتها السياسية الوطنية  فالغرب يسعى هنا لتحييد

باالنتقال من مربع المواجهة الشاملة مع االحتالل إلى مربع المصالحة مع حركة "فتح"؛ التي غابت 
عمليا عن مجهر الشعب الفلسطيني وعينه، في زحمة الدفاع عن القدس وحي الشيخ جراح. إنها 

 ي تقسيم المقسم، واستنزاف الجريح، والسير في جنازته.مهارة الغرب ف
أحسب أن الشعب الفلسطيني بخبرته وتجاربه الطويلة أصبح مدركا ألالعيب الدول الغربية، وطرق 
خداعها المتعددة في حماية المشروع الصهيوني، الذي وّجه له الشعب الفلسطيني ضربة قوية بسيف 

اء عليها باستدامة المقاومة الشاملة، وعدم التوقف أو العودة إلى القدس، تلك المعركة التي يجب البن
الخلف، بعدما أعلن الشعب الفلسطيني بوضوح منح ثقته لفصائل المقاومة، فالعودة إلى الخلف تعني 

 خيانة لهذه الثقة، وخيانة لدماء الشهداء.
لى سّلم السياسة أنجزت المقاومة بإعادة القضية الفلسطينية إلى سلم األولويات في المن طقة العربية، وا 

الدولية بعد أن حاول البعض شطبها بتركها لقمة سائغة في فم االحتالل الصهيوني ليقضم منها 
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كيف يشاء، فكان الشعب الفلسطيني على موعد وقدر لكسر تلك المعادلة، وكانت المقاومة رأس 
سياسية غربية وعربية، في  حربة في هذا المسار الذي سيشهد خالل األسابيع القادمة محطات

محاولة منها لثني الفلسطينيين عن خيار استدامة المقاومة في مواجهة االحتالل، عبر ابتزازهم بملف 
 إعمار غزة التي كان لها شرف الدفاع عن القدس.

وهنا يقع االمتحان األصعب أمام الفلسطينيين في كيفية المواءمة بين استمرار المقاومة الشاملة 
ل السياسي إلعمار غزة واسترداد الحقوق الوطنية؛ ألن العالم وفقا لفلسفة الواقع، ال يحترم إال والنضا

 األقوياء، وال يرى في الدبلوماسية إال شكال من أشكال الحرب.
 23/5/2021، 21موقع عربي 

 
 : في الطريق لقيادة النظام ال لسطيني"سيف القدس"حماس بعد  .75

 عريب الرنتاوي
مع « غير مباشر»تشارة األلمانية أنجيال ميركيل، أن الوقت قد حان للبدء في حوار حين تعلن المس

حوار »حركة حماس، فمعنى ذلك أن الوقت بالنسبة لدول غربية أخرى، ربما يكون قد نضح إلجراء 
مع الحركة ... ومعنى ذلك أيضًا، أن الباب قد ُفتح مواربًا، لحوار مباشر الحق، ستجريه « مباشر
 مع حماس في قادمات األيام.« المترددة»الدول 

التصريح األلماني مشبع بالداللة، فألمانيا تقف بقوة خلف إسرائيل، وهي تتخذ مواقف متشددة حيال 
حركات اإلسالم السياسي، اإلخواني بعامة، وحماس بصفة خاصة، وألمانيا فوق هذا وذاك، لديها 

« الهولوكوست»ووجودها، متأسسة على إرث حيل كل ما يتعلق بأمن إسرائيل « حساسية مفرطة»
 وعقده.

الموقف األلماني الجديد، جاء مبكرًا، وحتى قبل أن تضح الحرب اإلسرائيلية على غزة أوزارها، وقد 
تزامن مع تصريحات أمريكية تستعجل إمداد قطاع غزة بالمساعدات اإلنسانية وتتحدث عن إعادة 

يليين )بالقدر ذاته( من الحرية والرفاه ... هذا تطور في إعماره، وتقر بحق الفلسطينيين واإلسرائ
الموقف الغربي عمومًا، يعكس اقترابًا من لحظة التوازن، لم يبلغها بعد، على أنه سائر في الطريق 

 نحوها.
صورة إسرائيل ومكانتها تتضعضع في الغرب، ليس بفعل انتهاكاتها المنهجية المنظمة لحقوق 

ّشف بعض صور نظامها العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني االنسان الفلسطيني، وتك
الدولة التي ال تعرف «و« الجيش الذي ال ُيقهر»فحسب، بل ولتآكل قدرتها الردعية، وخبو صور 
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سرائيل اليوم، وتحديدًا بعد انتفاضة « ... سوى االنتصارات الخاطفة هذا كله بات من الماضي، وا 
 ئيل ذاتها، وتلكم حقيقة أولى.القدس وسيفها، لم تعد هي إسرا

في المقابل، لقد بدأ العالم يقتنع على ما يبدو، باختالل توازنات القوى الفلسطينية الداخلية ... حماس 
لشعب فلسطين بقيادتها  األسطورياليوم، وليس السلطة، هي عنوان الفلسطينيين الذي كرسه الصمود 

لطة الفلسطينية، وتصّدر حماس للمشهد ... الغرب ... الغرب، راقب بكل قلق، األداء الهزيل للس
يراقب انتقال مركز ثقل القرار الفلسطيني من رام هللا إلى غزة، وربما لهذا السبب بالذات، تحولت 

 ، إلى محور االتصاالت الدولية حول األزمة األخيرة.«حاضنة حماس في الخارج»المنامة، 
وتخطت « األسوار»، التي اخترقت «يف القدسس»ويبدو واضحًا لكل أعمى وبصير، أن عملية 

، إنما ينسب الفضل األول والرئيس في نتائجها إلى حركة حماس أساسًا ... اما خروج «حارسها»
، ومن مختلف المدن الفلسطينية، داخل الخط األخضر وفي القدس األلوفالشعب الفلسطيني بمئات 

، إنما كان تصويتًا لصالح حماس، وعلى حساب والضفة والقطاع، وبعفوية تامة، لالحتفال بانتصاره
 خصومها ومجادليها على الساحة الفلسطينية، وتلكم حقيقة ثانية.

بالطبع، ستعمل عواصم القرار اإلقليمي والدولي النافذة، على محورين اثنين في المرحلة القادمة: 
واالنهيار، أقله في المدى األول؛ تعويم السلطة واستنقاذها، ألن ال مصلحة ألحد في دفعها للسقوط 

لقيادته، وتلكم  توطئةالقريب والفوري .... والثاني؛ تأهيل حماس لالنخراط في النظام الفلسطيني، 
مهمة سيقع الجزء األكبر منها، على كاهل كل من قطر وتركيا، تمامًا مثلما حصل في أفغانستان، 

شاهد ما شفش »مة أشرف غني إلى حيث باتت طالبان هي المحاور الرئيس لواشنطن، وتحولت حكو 
الحالة «و« ملف إعادة اإلعمار»وسيستخدم الغرب، في مسعاه، أدوات عدة من أهمها  «.حاجة

في غزة، وسيتكئ على حلفائه الذين لن يتورعوا في تقديم الخدمة، وعلى المحورين: تأهيل « االنسانية
بقاء السلطة في  رة، سيكون أكثر تخففًا من ثقل الشروط لكنه هذه الم« ... غرفة االنعاش»حماس، وا 

اإلسرائيلية، بعد أن فقدت تل أبيب، الكثير من عناصر تفوقها المعنوية واألخالقية في « الفيتوات«و
 حواضنها الغربية.

 22/5/2021، الدستور، عّمان
 

 طمسة طيارات في التعامل مع غزة .76
 غيورا آيلند

م؛ موضوعه اختيار االستراتيجية تجاه غزة. توجد يسمح انتهاء الحملة بوجود نقاش لم يسبق أن ت
 خمسة بدائل مختلفة في الغاية أو على االقل في الطريق.
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االمكانية االولى هي استمرار الوضع القائم والذي معناه الهدوء مقابل الهدوء. المعنى العملي هو ان 
ة يمر الكثير من الزمن. نواصل العيش من جولة إلى جولة في ظل االمل في انه حتى الجولة التالي

ثمة من سيقول ان هذا هو االمر الصحيح، وهو بمثابة اهون الشرور. من المشكوك فيه أن يوافق 
 سكان عسقالن، سديروت، والغالف على هذا.

« حماس»االمكانية الثانية تقوم على اساس االدعاء بأن الردع ليس كافيا، إذ في نهاية المطاف فان 
ون هدوء ومتى يكون قتال، وبالتالي يجب ان نستغل نجاح الحملة لمنع هي التي تقرر متى يك

من بناء قوتها العسكرية. من ناحية عملية سيكون من الصواب حسب هذه االستراتيجية « حماس»
 اقامته.« حماس»الهجوم على كل مشروع سالح تحاول 

من ذلك غايتها اسقاط حكم  أكثرملزمون بأن نتخذ استراتيجية عدوانية  فإنناوحسب االمكانية الثالثة 
في غزة. والسبيل لعمل ذلك سيوجب عملية برية واسعة وسيطرة على قسم مهم من قطاع « حماس»

 غزة على مدى زمن طويل.
، ولكنها معاكسة في الطريق. «حماس»اسقاط حكم  –االمكانية الرابعة تشبه الثالثة من حيث الهدف 

ة صرفة وليس عسكرية. ولهذا علينا أن نستأنف حوارا حسب هذا النهج فان المشكلة هي سياسي
 السلطة الفلسطينية الى غزة. بإعادةمحترما مع السلطة الفلسطينية ونشجع كل عمل يسمح 

االمكانية الخامسة معاكسة. حسب هذا النهج فان غزة هي دولة بحكم االمر الواقع. صحيح أن 
لهم تطلعات للسيطرة في الضفة ايضا، ولكن  ، وصحيح أنه توجد«اشرار»الحكم في غزة هو ألناس 

الحكم يعمل حسب المصالح وليس حسب االيديولوجيا. وبالتالي فان علينا ان نخلق فجوة حقيقية بين 
كان هنالك هدوء.  إذاعلينا النار وبين الجزرة التي نمنحها  أطلقواما  إذاالعصا التي نستخدمها 
ليس فقط نطلق النار عليهم، بل نوقف كل  فإننالينا النار ع أطلقواما  إذاوالمعنى العملي هو انه 

عبور للوقود، الكهرباء، والمياه، وبالتوازي نشجع أن تبني حكومات اجنبية بنى تحتية في غزة بما في 
«. حماس»ذلك ميناء بحري، وان يفعلوا هذا في ظل التعاون الكامل مع الحكم في غزة، حكم 

سنة خوفا من تدمير لبنان، هكذا ستفعل ايضا  15على الهدوء « حزب هللا»وعندها، مثلما يحافظ 
 في غزة.« حماس»حكومة 

نقاش استراتيجي حقيقي تبحث فيه الحكومة، القائمة او القادمة بجدية  إلجراءيبدو أنه حان الوقت 
 لم يجَر مثل هذا البحث، وألسفي من المعقول اال إذافي البدائل الخمسة. من المهم أن نفهم انه 

يجرى فانه كآخر الخيارات سنبقى مع االستراتيجية االولى، اي استمرار السياسة القائمة. حكومات 
إسرائيل على اجيالها تتملص من مناقشات من هذا النوع، وليس فقط بالنسبة لغزة بل تقريبا بالنسبة 
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يقر في «: ناقتراح المقرري»لكل موضوع آخر. النهج الدارج في اتخاذ القرارات عندنا هو نهج 
 النقاش ما سبق أن تقرر عمليا.

 –إن السياسة تجاه غزة ليست الموضوع االهم الذي تبين في االسبوعين االخيرين. فعالقات العرب 
الضيق لهذا المقال. اضافة الى ذلك، من الملح  اإلطاراليهود موضوع اهم، وال يمكن تناوله في 

الذكر ان التوتر بدأ عندما هدد محمد ضيف بأن ايضا التشديد على معضلة الشيخ جراح. يجدر ب
من جهة كل تنازل إسرائيلي في هذا «. حماس»اخالء العرب في هذا الحي ليس مقبوال على 

، ومن جهة اخرى فان القرار القائم للمحكمة المركزية الخالء «حماس«الموضوع سيعد خنوعا معيبا لـ
هو قرار معيب يقوم على اساس قانون  سنة واسكان يهود محلهم 70عرب يسكنون هناك منذ 

 إسرائيلي غبي، وتطبيق مثل هذا القرار سيتسبب حقًا بغضب شديد على إسرائيل. قلنا، معضلة.
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