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 74 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين استهداف االحتالل للمقدسيين والمقدسات  92.

 74 عن القدسفيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع   93.

 
 75 :معركة "سيف القدس"األحداث خالل  مسارثانيًا: 

 75  القيود اإلسرائيلية من رغمعلى الليلة السابع والعشرين من رمضان  األقصىفي  حيوني ألفاً تسعون   94.

 75 وعده عبيدة: قائد أركان القسام وعدكم ولن يخلف أبو  95.

 75 وسط غزة "حماس"االحتالل يقصف موقع مراقبة لـ  96.

 75  استئناف إطالق البالونات الحارقة من غزة  97.

 76  اإلعالم اإلسرائيلي يبث مشاهد لتأثر مناطق في عسقالن بصواريخ المقاومة في غزة  98.

 76 تأجيل النظر بقضّية الشيخ جراح: اإلخالء سيؤدي إلى تصعيد ميدانيّ   99.

 76 من امتدادها للضفة وغزة: محاوالت إسرائيلية لخفض التوتر بالقدس تحسباً   100.

 77  كل كامل حتى إشعار آخرسلطات االحتالل تغلق بحر غزة بش  101.

 77  قدس والفصائل تدك عسقالن تقصف مستوطنات ال "القسام": األقصىنصرة للقدس والمسجد   102.

 79  : المقاومة اشترطت وقف االعتداءات في القدس لقبول صيغة تهدئة"األيام"مصدر مّطلع لـ  103.

 80 : سنرد على أي قصف لقطاع غزة بالمثل"21 عربي"ة لـالمقاوم  104.
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 80 استهداف جيب عسكري إسرائيلي: "الجهاد"  105.

 80 من حماس شمالي غزة 3الجيش اإلسرائيلي يعلن اغتيال   106.

 80 نشطاء الجبهة الشعبيةالعدو يواصل مالحقة  جديدة... "عين بوبين"خوفًا من   107.

 81  على غزة "حارس األسوار"تعلن إطالق عملية  "إسرائيل"  108.

 82 مشروع قانون لليمين المتطرف يعزز السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية  109.

 82 األقصىانسحاب القوات اإلسرائيلية من ساحات لشيخ الكسواني يؤكد ا  110.

 82 يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخراإلسرائيلي االحتالل   111.

 83 ليهفي محاولة إلفراغ المسجد والسيطرة ع األقصىتصادر كافة مفاتيح المسجد  "إسرائيل"  112.

 83  لحرم القدسيلزيارة غير المسلمين يجبر االحتالل على منع  األقصىالصمود الفلسطيني في   113.

 83 صاروخاً  230بأكثر من  "إسرائيل"تواصل قصف و  "سيف القدس"تطلق عملية  في غزة المقاومة  114.

 85 : وجهنا الضربة األكبر لعسقالن وأسدود والقادم أعظم"القسام"  115.

 86 نيويورك تايمز: صواريخ حماس تغلبت على الدفاعات اإلسرائيلية  116.

 86 يتوعدون حماس والجهاد ويهددون بتوسيع رقعة الحرب على غزة "إسرائيل"قادة   117.

 87 وتستدعي قوات االحتياط بوقف إطالق النار في غزة مصرياً  ترفض طلباً  "إسرائيل"  118.

 88  عسقالن: قتيلتان إسرائيليتان بصاروخ أصاب بنايتين مباشرة  119.

 88 لقد فشلنا ...جديداً  اقعاً و  وأوجدتصحف عبرية: حماس حطمت القواعد   120.

 89 خألف دوالر لكل صارو  100. .قبة حديدية فاشلة وصواريخ فلسطينية تدك الداخل اإلسرائيلي.  121.

 90 غرب مدينة غزة اً عالي اً سكنيّ  اً ائرات االحتالل تدمر برجط  122.

 90 لوضع حد سريع للتطورات بالقدس القاهرة: نبذل جهوداً   123.

 91 صاروخ منذ بدء العدوان 3,300غارات إسرائيلية لليوم التاسع والمقاومة أطلقت أكثر من غزة:   124.

 91 أبو عبيدة: ال خطوط حمراء إذا تعلق األمر بالدفاع عن شعبنا  125.

 91 الجيش اإلسرائيلي: حماس حاولت استهداف منصة الغاز وبحوزتها غواصات مستقلة  126.

 92 ومواقع عسكرية إسرائيلية مصانع ومدناً  تضربصواريخ المقاومة   127.

 92 "إسرائيل"كم يدك عمق  250بمدى . صاروخ العياش .بأمر قائد القسام.  128.

 93 لحركة حماس االحتالل يتحدث عن قصف شبكة أنفاق عمالقة  129.

 93 القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه وتتوعد بالرد  130.

 93 ائد سرايا القدس في لواء شمال غزةتعلن استشهاد ق الجهاد  131.

 94 ردًا على اغتيال عدد من قادة كتائب القسام "إسرائيل"اتجاه بصاروخًا  130حماس تطلق   132.

 94 واالحتالل يعترف .عبر طائرات مسّيرة.. ينّفذ هجوماً  "القسام"  133.
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 94 ضربة صاروخية قسامية لبارجة صهيونية ولعدد من المغتصبات المركزيةكتائب القسام:   134.

 94 قيادي بارز في المقاومة: ال تهدئة مع االحتالل دون وقف عدوانه بالقدس  135.

 95 الضيف محمد يهتف لقائد القسام "فتح"الجناح العسكري لـ  136.

 95 يديعوت أحرونوت: جولة القتال الحالية أظهرت أن يد حماس هي العليا  137.

 95 القسام: دخول االحتالل البري يعني زيادة غّلتنا من الجنود القتلى واألسرى  138.

 96 بطائرة مسيرة "نير عوز"هدف مصنع الكيماويات في تست "كتائب القسام"  139.

 96 الستهداف مئات المقاومين "مناورة خداعية": أفشلنا "الغرفة المشتركة"  140.

 96 حماسفشلت في اغتيال قادة عسكريين ل "إسرائيل": "يديعوت أحرونوت"  141.

 97 جيروزاليم بوست تنشر تقديرات إسرائيلية لعدد صواريخ حماس والجهاد وعدد مقاتليهما  142.

 98 "يشكل مفاجأة للجيش اإلسرائيلي"مدى صواريخ المقاومة   143.

 98 االستراتيجيهي المنتصر  حققت مكاسب تكتيكية لكن حماس "إسرائيل"صحيفة إسرائيلية:   144.

 98 .. والمقاومة تبارك.جنود االحتالل بالشيخ جراح عسشهيد بعملية د  145.

صابة جنديين إسرائيليين بإطالق نار جنوب نابلس  146.  99 شهيد وا 

 99 لروح شهيد الشيخ جراحالقسام تهدي ضربات صاروخية   147.

 99 اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات االحتالل بحاجز قلنديا العسكري  148.

 100 إصابة مستوطن بعملية طعن في اللد  149.

 100 2014 سنةالتي تعرضت لها  االحتالل: عسقالن تعرضت لثالثة أضعاف الصواريخ  150.

 100 نتنياهو: العملية في غزة مستمرة بكل قوة بدعم من واشنطن  151.

 101 نتنياهو يعلن حصيلة القتلى اإلسرائيليين بصواريخ المقاومة  152.

 101 "سيستغرق بعض الوقت"حتالل على غزة نتنياهو يعلن أن عدوان اال  153.

 101 "الخط األخضر"نتنياهو يطلق يد حرس الحدود داخل   154.

 102 : الجيش اإلسرائيلي جاهز ألي سيناريو في الضفة الغربية ولكنه ال يرغب في التصعيدجانتس  155.

 102 الرئيس اإلسرائيلي يحذر من حرب أهلية جراء اشتباكات اليهود والعرب  156.

 103 آالف جندي احتياط ويلغي اإلجازات 7جيش االحتالل يستدعي   157.

 103 دقيقة 90قطعة بحرية تصب حممها على مدينة غزة طوال  20طائرة و 80   158.

 103 مسؤول أمني إسرائيلي: جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها وسندخل في أيام حرجة  159.

 104 تسعى التفاق طويل األمد يتضمن تبادل أسرى "إسرائيل"  160.

 104 ابلة تلفزيونية لحظة انطالق صفارات اإلنذارينسحب من مق بالجيش قائد المنطقة الجنوبية  161.

 105 أضرار كبيرة لالحتالل جراء سقوط صواريخ للمقاومة على أسدود  162.
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 105 "بن غوريون"رحلة جوية قادمة لـ 40صواريخ المقاومة ُتلغي   163.

 105 تغيير ميناء شحن النفط "إسرائيل"ناقالت يطلبون من مالكو   164.

 105 أبراج 6بناية بينها  90االحتالل قصف  ...غارة ليلية 60 غزة:  165.

 106 ألف فلسطيني بال مياه وآالف المنازل تتهددها كارثة حقيقية 350. .غزة تحت القصف.  166.

 106 االحتالل يقصف غزة بقذائف فسفورية  167.

 106 "التهدئة" مصر: نقل المصابين عبر رفح واتصاالت مع واشنطن إلقرار  168.

 107 ترّد بقصف مدفعي "إسرائيل"إطالق صواريخ من لبنان على الجليل األعلى و  169.

 107 في اتجاه الجوالن المحتل ةإطالق ثالثة صواريخ من سوري  170.

 107 اإلسرائيلي على غزة لعدوانمجلس األمن يفشل للمرة الرابعة في تبني بيان مشترك حول ا  171.

 108 ائيليةقواعد جوية إسر  6تعلن قصف  "القسام"  172.

صابة   173.  108 "يرزإ"و "شكولأ"في قصف المقاومة لـ 14مقتل جنديين إسرائيليين وا 

 109 تكشف عن نوع الصاروخ الذي ضرب أشكول "القسام"  174.

 109 ساعة الماضية 12الـ  من غزة خالل صاروخاً  90جيش االحتالل: إطالق   175.

 109 إصابة جنديين إسرائيليين في إطالق نار على حاجز عسكري قرب رام هللا  176.

 109 ثنينبالضفة خالل مواجهات اإل  اً مقاوم عمالً  142حماس:   177.

 110 "إسرائيل"ى وأبعد مدى في مواجهة محللون: أسلحة حماس أقو   178.

 110 إلنهاء عمليته بغزةثالثة أيام مصادر غربية: نتنياهو طلب من واشنطن يومين أو   179.

 111 االحتالل يكثف قصفه لمنازل قادة حماس والمقاومة تستهدف قواعد إسرائيلية  180.

 112 "ردعها"إذا لم تنجح في  "سحق حماس"ال تستبعد العمل على  "إسرائيل"نتنياهو:   181.

 113 يطالب بتكثيف الهجمات الليلة قبل وقف إطالق النار جانتس  182.

 113 معةتقديرات إسرائيلية: وقف إطالق النار لن يحصل قبل الج  183.

 113 صواريخ 4قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه لبنان ردًا على إطالق   184.

 114 تستهدف حافلة جنود بصاروخ موجه "القسام"  185.

 114 اعنتنياهو: إيران أرسلت طائرة من دون طيار مسلحة للمشاركة في النز   186.

 114 كا حول إنهاء العملية بغزةيأردان: ال خالفات مع أمر   187.

 115 على غزة وزير إسرائيلي يعترف: ال سبيل للقضاء على سالح حماس إال بالسيطرة مؤقتاً   188.

 115 الليلة قبل وقف إطالق النار يطالب بتكثيف الهجمات جانتس  189.

 115 أبو عبيدة: عّلقنا ضربة تغطي كل فلسطين  ...تعلن وقف إطالق النار مع غزة "إسرائيل"  190.

 116 مقاومين شرقي خانيونس 9انتشال جثامين   191.
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 117 لن نقبل بالتغول على شعبنا بعد اليوم ...أيادينا على الزنادو : إن عدتم عدنا "ركةالغرفة المشت"  192.

 117 وقف النارساعات من على حدود غزة قبل  اً كبير  اً رية: الجيش اإلسرائيلي أحبط هجومقناة عب  193.

 117 على غزة بشكل غير مألوف نتنياهو: حققنا غايات العدوان  194.

 118 على جهود وقف إطالق النار وزير خارجية مصرأشكنازي يشكر   195.

 118 وفد مصري يقوم بزيارة خاطفة إلى غزة ويبحث مع قيادة حماس تثبيت وقف النار  196.

 119 قرب حي الشيخ جراح بالقدسواستشهاد المنفذ  ن بعملية طعني  وطن  إصابة مست  197.

 119 حماسحركة يصادق على مصادرة معدات بحجة محاولة تهريبها ل جانتس  198.

 119 تعلن فتح معبر كرم أبو سالم ومنطقة الصيد "إسرائيل"  199.

 120 تنشر معلومات حول أسلحتها التي دخلت الخدمة ألول مرة "القسام"  200.

 120 أسقطت طائرة بدون طيار إسرائيلية خالل العدوان على غزة "القبة الحديدية"  201.

 120 "اتفاق أوسع من وقف النار" العمل من أجل ...للمرة الثالثة غزةوفد أمني مصري يزور   202.

 
 122 :معركة "سيف القدس"جراء ثانيًا: الخسائر البشرية والمادية 

 122 :الفلسطينية الخسائر.أ

 122  حكومياً  مقراً  60االحتالل قصف  ...مليون دوالر 73األولية بلغت  لخسائر: اغزة  203.

 122 شقة 60وفي غزة يضم مقر الجزيرة  االحتالل يدمر برجاً   204.

 122 "إسرائيل"آالف وحدة سكنية تضررت بعدوان  10: أكثر من بغزة "األشغالوزارة "  205.

 123 خسائر بالماليين نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتقرير:   206.

 123 مليون دوالر  322آالف نازح في غزة وخسائر بـ 107الحكومي: المكتب اإلعالمي   207.

 124 حصيلة أولية بضحايا وخسائر العدوان اإلسرائيلي على غزة .باألرقام..  208.

 125 خالل العدوان للهدم الكلي توحدة سكنية تعرض 1,800بغزة:  "األشغال"  209.

 126 األضرار االقتصادية في غزةعلى . تعرَّف .في أول أيام التهدئة.  210.

 127 غزة: ربع مليار دوالر خسائر القطاعات االقتصادية بفعل العدوان اإلسرائيلي  211.

 128 مليون دوالر خسائر القطاع الثقافي في غزة 3.4: "الثقافة"  212.

 129 بغزة خالل العدوان مصنعاً  16: االحتالل دّمر "االقتصاد"  213.

 129 شهيداً  255إلى  يصل على غزة عدد شهداء العدوان  214.

 129 هم ثمانية قادةنبي العدوان على قطاع غزة فيكتائب القسام شهيدًا من  61: "القدس"  215.

 129 سرائيليصابة خالل العدوان اإلإ 1,948و اً شهيد 253وزارة الصحة:   216.

 130 اإلسرائيلية:  الخسائر. ب

 130  يكبد االحتالل خسائر اقتصادية قاسية "أبيبتل "قصف   217.
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 130 يومياً  "القطاع الخاص"خسائر  مليون دوالر 55الحرب: نتيجة  خسائر االقتصاد اإلسرائيلي  218.

 131 "2014بلغت نصف األضرار في  "إسرائيل"األضرار بالممتلكات في "أيام:  4خالل   219.

 131 مليون دوالر 61بـ : دعاوى لتعويضات على أضرار خالل العدوان 2014 في سنةكما   220.

 132 "نزيف اقتصادي" .أيام.. 10في  "إسرائيل"خسائر   221.

 136 تل أبيب من الحربتقديرات إسرائيلية لخسائر تقرير:   222.

 137 اً يوم 11مليار دوالر بـ  2تكبد االحتالل خسائر فاقت  "حرب غزة"  223.

 137 عن خسائر اإلسرائيليين المباشرة تنشر تقريراً االقتصادية العبرية  "كالكاليست"  224.

 138 "إسرائيل"خسائر  على . تعرَّف.أول أيام التهدئة.في   225.

 140 مليون دوالر 368خسائر الشركات اإلسرائيلية في حرب غزة تقرير:   226.

 
 141  :معركة "سيف القدس"خالل ثالثًا: شواهد على جرائم الحرب اإلسرائيلية   

 141 إصابات جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة حتى صباح اليوم الثالثاء 106ًا وشهيد 25  227.

 141 مصاباً    520إلى  األقصىالهالل األحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع إصابات انتفاضة   228.

 141 إصابة 233و 35إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي على غزة   229.

 141 عائلة فلسطينية من السجل المدني 12شطبت في قطاع غزة : مجازر االحتالل وزارة الصحة  230.

 142 مقتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة في ضربة جوية إسرائيلية  231.

 142 جريحًا حصيلة العدوان خالل عشرة أيام 6,039شهيدًا و 220: الفلسطينية "الصحة"  232.

 142 "مجزرة الوحدة"حصيلة  اً شهيد 42. ..االحتالل تعّمد قصف المؤسسات الصحيةبغزة:  "الصحة"  233.

 143 اً جريح 1,530شهيدًا و 219.. ارتفاع شهداء غزة إلى .اليوم العاشر للعدوان اإلسرائيلي  234.

 143 فلسطينيين بمواجهات في الضفة 4استشهاد   235.

 143 اً جريح 7,802وشهيدًا  241.. .حصيلة العدوان اإلسرائيلي  236.

 144 ويخوضون اشتباكات يومية مع االحتالل شهيداً  27قدموا  اخل الفلسطينيدأهالي الضفة وال  237.

 144 حصيلة العدوان على غزة اً شهيد 232الفلسطينية:  "الصحة"  238.

 144 اً فلسطيني 28شهيد في جنين يرفع عدد الشهداء في الضفة والقدس إلى   239.

 145 248غزة إلى على رفع عدد شهداء العدوان يشهيدًا من داخل نفقين  14انتشال جثامين   240.

 145 القطاعمدرسة حكومية تضررت نتيجة العدوان على  46بغزة:  "التربية"  241.

 145 في العدوان اإلسرائيلي على القطاع قضوا شهيداً  253غزة:  "صحة"  242.

 145 شهداء من نفق واستشهاد مواطني ن متأثري ن بجروحهما 4غزة: انتشال جثامين   243.

 146 استخدمت أسلحة محرمة في حربها األخيرة على غزة "إسرائيل"خبير عسكري:   244.

 146 ن األخيرااستشهدوا خالل العدو من غزة  طفالً  67تنشر صور  "هآرتس"  245.



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          12 

 147 مجزرة بحق عائالت فلسطينية خالل العدوان 19في غزة: االحتالل ارتكب  "صحةال"  246.

 
 148  :لقدس"اإلسرائيلي خالل معركة "سيف ا بالعدوانرابعًا: التحركات الشعبية المنددة 

 148  عتقاالت في تجّدد االشتباكات الليليةاالقدس: إصابات و   247.

 148 والفلسطينيون يصدونهم مئات المستوطنين يهاجمون حي الشيخ جراح في القدس  248.

 148 خالل يومينيًا في القدس الشرقية طفاًل فلسطين 37إصابة واعتقال   249.

 148 األقصىاالحتالل يتراجع عن منع فلسطينيي الداخل من الوصول للمسجد   250.

 149 تضامنًا مع القدس خالل مواجهات في الناصرة وحيفا فلسطينياً  30اعتقال   251.

 149 واعتداءات لالحتالل في مناطق الضفةإصابة العشرات خالل قمع مسيرة كفر قدوم   252.

سرائيليين في الجامعة العبرية في القدس  253.  149  مواجهات بين طالب فلسطينيين وا 

 149 نتتحّرك دعمًا للمقدسييجنوبي لبنان مخّيمات صور   254.

 150 مقدسي منذ مطلع العام 700الفلسطيني: االحتالل اعتقل  "نادي األسير"  255.

 150 اإلسرائيلية تهرع لحمايتهس فلسطينيين بالقدس والشرطة عدحاول مستوطن ي  256.

صابة آخر   257.  150  48 بنيران مستوطن في اللد بأراضي الـاستشهاد شاب وا 

 150 يةمتظاهرون في اللد يرفعون أعالم فلسطين  258.

 151 أثناء فعاليات التضامن مع القدس في إسرائيلياً  ضابطاً  اعتقال شابين من أم الفحم دهساً   259.

 151  إلى هّبة المقدسيين 48مظاهرات لمنع انضمام فلسطينيي الالشرطة اإلسرائيلية تعترف بقمع   260.

 151  تنتصر لألقصى ومواجهات مع االحتالل في كافة نقاط التماسالغربية الضفة   261.

 151 ات داعمة للقدس وغزةمسير  يخرجون في لبنانالفلسطينيون في   262.

 152  المواجهات مع االحتالل من رغمالعلى  األقصىمقعد فلسطيني يخطف األنظار بإصراره على الرباط ب  263.

 152 في رسالة تحدي وصمود بقنابل االحتالل قبة الصخرة فلسطينيون يرسمون مجسم  264.

عالن حالة الطوارئ في اللد  265.  152 تجدد المواجهات وحرق السيارات في مدن الداخل نصرة للقدس وا 

 153 إصابات بالرصاص واالختناق واعتقاالت خالل مواجهات مع االحتالل بالضفة  266.

 153 بريلأنيسان/ طفاًل في  61فلسطيني بينهم  402اعتقلت  "رائيلإس"مؤسسات فلسطينية:   267.

 153 بالسماح لهم بالعودة إلى المخيم يطالبون "مخيم اليرموك"سكان   268.

 153 مرات 9في ذكرى النكبة: عدد الفلسطينيين تضاعف أكثر من  "اإلحصاء"  269.

 154 المستوطنون يجددون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم  270.

 154 القيود المشددة على الرغم من األقصىألف مصٍل يؤدون صالة العيد في  100: القدس  271.

 155 عتقاالت غير مسبوقة في الداخل المحتليشن حملة او  يعتقل الشيخ كمال خطيب االحتالل  272.

 155 استمرار المظاهرات والصدامات داخل الخط األخضر نصرة للقدس وغزة  273.
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 155 اللتزاماتكم وفقاً  "الناقصة"أهالي الشيخ جراح للحكومة األردنية: نرجوكم زودونا بالوثيقة   274.

 156 فلسطيني منذ بدء التصعيد 1,500اعتقلت  "إسرائيل": "نادي األسير"  275.

 156 من الدولة مدعوماً  متطرفاً  يمينياً  كاتب بريطاني: فلسطينيو الداخل يواجهون اآلن عنفاً   276.

 156 "والقدس األقصىفداء "بهتاف  ها الثالث شهيداً تودع ابن "خنساء غزة"  277.

 157 1936األكبر منذ  .اإلضراب الشامل..  278.

 157 لالنتفاضة "قيادة موحدة"فلسطينيو الضفة يطالبون بــ  279.

 157 االحتالل يقتل فلسطينية في مستوطنة كريات أربعجيش  .بزعم محاولة طعن جنوده..  280.

 158 مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة  281.

 158 لم تسمح للمساعدات اإلنسانية بالعبور "إسرائيل"من سكان غزة نزحوا و ألفاً  48: أبو حسنة  282.

 158 االحتالل يقمع مظاهرات داعمة لغزة والقدس في الضفة والخط األخضر  283.

 159 بقطاع غزة صحياً  مركزاً  24االحتالل يستهدف   284.

 159 اذ بقطاع غزة. الجنود المجهولون في ملحمة اإلنق.أبطال السترات البرتقالية.  285.

 160 المقاومة فلسطين من البحر إلى النهر تحتفل بنصر  286.

 160 / أبريلمعتقل فلسطيني منذ نيسان 1,800نادي األسير:   287.

 160 االحتالل يغتال الصحفي يوسف أبو حسين  288.

 160 ... وسيلة تحذير إسرائيلية للتحايل على اتهامها بقتل المدنيين"ارحلوا سنقصف"  289.

 161 والشرطة تعتدي على المتظاهرين شابعلى استشهاد  اً حاشدة احتجاج أم الفحم: تظاهرة  290.

 161 فلسطينيون يحتجون على خطبة مفتي القدس .لمقاومة..أشاد بعباس وأغفل ا  291.

 161 المقاومة "انتصار"بـ األقصى. هكذا احتفل المصلون في المسجد .تكبيرات وهتافات وحلوى.  292.

 162 الغربية في مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة فلسطينياً  97إصابة   293.

 162 مخّيمات لبنان تحتفل بالنصر  294.

 163 على التوالي 17نادي األسير: األسير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ   295.

 163 نائية الدوليةمالك برج قصفه االحتالل بغزة يتقدم بشكوى للج  296.

 163 إعادة فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين  297.

 163 اعتقال فلسطيني من الداخل بزعم إنتاج أسلحة وذخائر  298.

 164 48 الضفة والقدس وأراضي الـفي فلسطيني  2,400تعتقل  "إسرائيل"  299.

 164 حملة إسرائيلية شرسة على المتظاهرين والناشطين السياسيين داخل الخط األخضر  300.

 164 في سجون االحتالل منذ ما قبل اتفاق أوسلو أسيراً  25األسرى: هيئة شؤون   301.

 165 وسم أنقذوا حي سلوان لمواجهة حملة تهجير إسرائيلية جديدة في القدس ...الشيخ جراحبعد   302.
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 165 "رفعت رؤوسنا"والمقاومة  "قطعة من جهنم"الحرب  .مسّنون في غزة..  303.

 165 مواطنين عرب اعتداء على 300اعتقال و 1,700: أكثر من في الداخل الفلسطينيهيئة   304.

 
 166 :معركة "سيف القدس"خالل الفصل الثاني: الموقف واألداء الفلسطيني 

 
 167 أواًل: حماس:

 167 واألقصىهنية يدعو الزعماء العرب والمسلمين إلى موقف حازم ضد عدوان االحتالل على القدس   305.

 167  العاروري: العبث بالقدس لعب بالنار سيحرق المحتل   306.

 167 خالد مشعل: جاهزية مقاومة غزة إلسناد القدس جعل قادة العالم يتحركون  307.

 168 ل وتغولهموسى أبو مرزوق: الصمت العربي واإلسالمي هو من يزيد من عنجهية االحتال   308.

 168 خطوة نحو طّي صفحة االنقسام ومنع تهويد القدس "األقصىهّبة "لبنان: بالفصائل الفلسطينية   309.

 168 األقصىكل مظاهر العدوان بالقدس و  "إسرائيل"هنية: قررنا أن نستمر ما لم توقف   310.

 169 أسامة حمدان: تهويد القدس يمر عبر مسارين وهذه دالالت الهتاف باسم قائد كتائب القسام  311.

 169 هنية: سياسة االستفراد بالقدس لم تعد مقبولة  312.

 170 خط أحمر األقصىقدس و العاروري: المقاومة تقول لالحتالل إن ال  313.

 170 وقف عدوانها أوالً  "إسرائيل": أبلغنا وسطاء التهدئة بأن على الرشق  314.

 171 على وحدة كل أبناء شعبنا اً ة القدس تؤكد مجددحماس: هبّ   315.

 171 والمقدسات األقصىفلسطينيون صامدون ويواصلون حماية هنية لشيخ األزهر: ال  316.

 171 هنية من الدوحة: اليوم تمت إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين  317.

 172 الحرب البرّية ستكون كارثة على االحتالل ...العاروري: شعبنا سيفاجئ العدو  318.

 172 أن مطلب المقاومة وقف جرائم االحتالل يؤكدمشعل   319.

 173 الرشق: صفقة السالح األمريكية تشجيع لالحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم  320.

 173 ة األمةحماس: استشهاد اللبناني طحان يؤكد أن فلسطين قضي  321.

 173 هنية: ما يجري في الضفة هو تأكيد على حيوية شعبنا في مواجهة التحديات  322.

 174 : لم نوافق على وقف إطالق النار ومطالبنا واضحة ومعروفة"الغد"لـ الرشق  323.

 174 بغزة هشمت صورة االحتالل اإلسرائيلي مشعل: المقاومة  324.

 174 حاولت اغتيال قائد كتائب القسام مرتين في غاراتها األخيرة "إسرائيل"صحيفة:   325.

 175 مليون دوالر إلعمار القطاع 500هنية يشكر مصر لتخصيصها   326.

 175 رأفت مرة: اإلضراب الشامل تحول نوعي في مواجهة االحتالل  327.

 175 هنية: المقاومة ذات نفس طويل وقدراتها تفوق تقديرات االحتالل  328.
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 176 بخير "فالضي". ..أبو مرزوق: الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الوحدة نحو تحرير فلسطين  329.

 176 حلقت فوق جنود االحتالل .القسام تكشف عن طائرة جديدة..  330.

 176 "سيف القدس"رسائل خالل  4مشعل: المقاومة وجهت   331.

 177 الحية: سنبني البيوت ونعيد البسمة واألمل للمكلومين  332.

 177 األقصىحماس: حصلنا على ضمانات بشأن الشيخ جراح والمسجد   333.

 177 معادالت جديدة وردعت االحتالل ت: المقاومة فرض"المركز"فوزي برهوم لـ  334.

 178 إنشائه انهار في هذه المعركةالنونو: العدو الصهيوني وكل ما خطط منذ   335.

 178 خبراء إسرائيليون يعددون إنجازات حماس في المعركة الدائرة  336.

 178 االحتالل يعتقل قيادات وكوادر في حركة حماس من عدة مناطق في الضفة  337.

 179 لطويل: معركتنا الحقيقية في الضفة والقدس ضد االحتاللالقيادي ا  338.

 179 هنية: هذه المعركة لها ما بعدها والقدس محور الصراع  339.

صالح أضرار قصف غزة "إسرائيل": على الرشق  340.  181 وقف االنتهاكات بالقدس وا 

 181 الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق بدران:  341.

 181 قيادات فصائلية: انتصار غزة رسم معادلة جديدة في الصراع مع العدو  342.

 182  ال تسهيالت فوريةحماس ترفض ربط صفقة تبادل بإدخ: "الشرق األوسط"  343.

 183 المفاوضات تباعد بين الفلسطينيين والمقاومة توحدهم مشعل:  344.

 183 أبو مرزوق: الصالة في ساحة البراق أبلغ رد على المستوطنين  345.

 183 يسير من قدراتها بمعركة سيف القدس: المقاومة استخدمت الالمزيني  346.

 184 .. القسام تؤبن الشهداء وتؤكد تثبيت معادلة القصف بالقصف.بحضور السنوار  347.

 184 حماس: حمالت االعتقال بالداخل لن تفلح في إخماد ثورة شعبنا  348.

 184 : حملة االعتقاالت الواسعة في الداخل المحتل سياسة انتقامية فاشلة"الشعبية"  349.

 184 مرة: نؤكد الحاجة لوحدة وطنية تصون منجزات الشعب  350.

 185 طه: المقاومة أرست معادلة جديدة عنوانها كسر إرادة العدو الصهيوني  351.

 185 مشعل: معركة سيف القدس فاصلة وقربتنا من التحرير وهشمت صورة الكيان  352.

 185 الواليات المتحدة إلى المنطقة هو أثر صواريخ المقاومة ةأبو مرزوق: ما جاء بوزير خارجي  353.

 186 الفلسطينية وصول مخصصات إعادة اإلعمار عبر السلطة: حماس ال تمانع "الشرق األوسط"  354.

 186 االعتذار لتحريضها على الشعب الفلسطيني "األونروا"من  انتطلب الجهادو  حماس  355.

 186 ابحماس تكّذب مزاعم بيالروسيا بحادثة تحويل مسار طائرة رك  356.

 187 لدينا قرار أن تصل صواريخنا لكل جغرافيا فلسطين ...أفشلت صفقة القرن "سيف القدس"هنية:   357.
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 188 تطبيق واتساب يحظر جروب المكتب اإلعالمي لحماس بالضفة  358.

 188 األقصىتالل بأن قرار زواله مرهون بالمس بالقدس و السنوار: ننذر االح  359.

 191 بلوماسيين عرب وأجانب: رفضنا التفاوض حول القدس بالقطعةيدو خالل لقائه سفراء  هنية  360.

 192 وُنقّدر الدعم التركي لشعبنا "هّشة"السنوار لألناضول: التهدئة   361.

 192 شهداء: لن نسمح بالمساس بالمقاومة والمقدساتالقيادات في مهرجان لتكريم عوائل   362.

 193 "سيف القدس"تعرض أسلحة استخدمتها في  "كتائب القسام"  363.

 193 االعتماد على نفسها في صناعة أسلحتهاهآرتس: المقاومة أظهرت قدرة مدهشة ب  364.

 
 195 ثانيًا: فتح:

 195  جماع ووحدة للكل الفلسطيني وساحة صدام مع االحتاللإ: القدس عنصر "مركزية فتح"  365.

 195 توجه إلى الحدودفي لبنان بال الفلسطينيين منير المقدح يطالب بالسماح لالجئين  366.

 195 رجال دحالن يغادرون غزة بعد فتح مصر لمعبر رفح  367.

 195  العالول: لن نستسلم ولن تسقط الراية   368.

 196 ارتباط مباشر مع االحتالل بل "أمنياً  تنسيقاً "القدوة: ليس   369.

 196 الشيخ: نوجه دعوة لحركة حماس لبدء حوار حول مواجهة التحديات المقبلة  370.

 197 : استمرار السياسة اإلسرائيلية الحالية سيعيد التصعيد والتوتر إلى المنطقة"مركزية فتح"  371.

 
 198 ثالثًا: الجهاد:

 198 النخالة: ال معنى لجهود التهدئة إذا لم يتوقف العدوان على القدس  372.

 198 "إسرائيل تعجز عن خوض معركة برية مع رجال المقاومة" :النخالة  373.

 198 : واشنطن متواطئة مع االحتالل في عدوانه ضد شعبناالجهاد  374.

 198 : الجبهة الداخلية لالحتالل ُمحطمة وجيشه بال أهدافالجهادقيادي في   375.

 199 األمين العام لحركة الجهاد: دولة االحتالل بكل إمكانياتها تعجز عن مواجهة غزة  376.

 200 طر للتهدئة بعد فشله بكسر المقاومةالهندي: نتنياهو اض  377.

 200 "إسرائيل"على عدوان  من السالح رداً  : استخدمنا جزءاً دلجهاا  378.

 
 201 رابعًا: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

 201 اتحذر من مروجي اإلشاعات المرّوعة ألبناء شعبن "الشعبية"  379.

 201 انتصار غزة هو انتصار لكل فلسطيني في كافة أماكن تواجده: "الشعبية"  380.
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 202 خامسًا: الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين:

 202 استراتيجية أممية فلسطينية جديدة : يجب العمل على "قراطيةو الديم"  381.

 
 203 : األداء الفلسطيني الرسمي:سادساً 

 203 فلسطين تطالب بقرارات ترتقي لمستوى الهجوم على القدس  382.

 203  الخارجية الفلسطينية تحذر من االستغالل اإلسرائيلي البشع لشعار توحيد القدس  383.

 203 بتوفير الحماية للفلسطينيين ال تُذعن للبيانات بل للخطوات العملية "إسرائيل"زملط: حسام   384.

 204 غزة تدعو الدول العربية لقطع عالقاتها مع االحتالل اإلسرائيلي "أوقاف"  385.

 204 الحتالل في غزة والقدس واألراضي كافةالفلسطينية تعرب عن إدانتها لجرائم ا السلطة  386.

 204 جهود اإلدارة األمريكيةلبو ردينة: اعتداءات قوات االحتالل في األقصى تحٍد جديد أ  387.

 204 غزة طاعيطالب مجلس األمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي على قاشتية   388.

 205 الفلسطينيين في ظهر "التنسيق األمني"خنجر  ...السلطة الفلسطينية على عهدها: "األخبار"  389.

 205 كييمر يتسلم رسالة خطية من الرئيس األ عباس  390.

 206 حول صواريخ حماس "بي بي سي"على مذيعة  هكذا رد سفير فلسطين بلندن  391.

 206 : االحتالل اغتال أحد ضباطنا وأصاب آخر بجروح حرجة جنوب نابلسبرام هللا "المخابرات"  392.

 206 مجلس األمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الفلسطينية تطالب "الخارجية"  393.

 207 يدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرًة للقدس "التشريعي"  394.

 207  ونتائجهسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحكومة اإلالفلسطينية تحمل الرئاسة   395.

 207 وال استقرار إال بتحريرها الكامل وال أمن "سالم"وال  ط أحمرعباس: القدس خمحمود   396.

 208 ترتكب جرائم حرب "إسرائيل": لمجلس األمنوزير خارجية فلسطين   397.

 208 "إسرائيل"ائم جر ل ىالتعاون اإلسالمي بتشكيل جبهة دولية تتصدمنظمة في اجتماع  يطالب المالكي  398.

 208  اإلسرائيلي العدوانشتية: سنتوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة إلصدار قرار يدين ا  399.

 209  تواصل حربها ضد اإلنسانية وتتسبب بمذابح  "إسرائيل"رسائل فلسطينية لقادة األمم المتحدة:   400.

 209 خالل العدوان اإلسرائيلي الحالي جبريل الرجوب: لم يتصل أي زعيم عربي بالرئيس عباس  401.

 209  غزة: االحتالل يرتكب جرائم إبادة والصور والفيديو تكذب ادعاءاتهفي داخلية وزارة ال  402.

 210   "الجنائية"العام الفلسطيني: سنوثق أدلة الجريمة اإلسرائيلية التي تدخل في اختصاص  النائب  403.

 210  الداخلية: االحتالل دمر جميع مقرات قيادة الشرطة بغزة وزارة   404.

 210  ر سياستها تجاه القضية الفلسطينية فيسبوك بتغييإدارة  طالبسفير فلسطين في بريطانيا ي  405.

 211 لقصف من غزةالغربية الصحة الفلسطينية تنفي تعرض مستشفى بالضفة وزارة   406.

 211  ويوجه رسالة شديدة للمطّبعين  "اإلعالم العربي الصهيوني"عزام األحمد يحذر من   407.
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 212  للدفاع عن شعبنا "إسرائيل"أبو ردينة: التنسيق األمني مع   408.

 212 وتدعو لمقاطعتها "قناة العربية"داخلية غزة تنفي مزاعم بثتها   409.

 212 ة ضد الفلسطينيينويطالب بمتابعة خطاب الكراهي "فيسبوك"يلتقي إدارة اشتية   410.

 213  المستوطنين تاإلسرائيلية واعتداءاالمستشارة األلمانية على الجرائم  طلعيالفلسطيني الرئيس   411.

 213 يرحب بنجاح الجهود التي قادتها مصر لوقف العدوان اإلسرائيلي محمد اشتية  412.

 213  في كل فلسطين  عاّماً  اً رير: جرائم االحتالل تتطلب نفير النائب باسم زعا  413.

 213 الفلسطينية تدعو إلطالق عملية سياسية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي السلطة  414.

 214 األقصىقتحام قوات االحتالل للمسجد تدين ا رئاسة السلطة الفلسطينية  415.

 214 بمحاسبة االحتالل على جرائمه يطالببحر   416.

 215 ستعزز الوحدة الوطنية "إسرائيل"هذه المواجهة مع  المالكي:  417.

 215 ر لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية: مستعدون لمواصلة الحواعباس  418.

 215 معونات إغاثية وطبية للقطاع ووضع آلية إلعادة إعمار ما دمره العدوان برام هللا: الحكومة  419.

 216 ساألردن الداعم لفلسطين والقد يثمن موقفالمصري مشير النائب   420.

 216 أبو طير: المقدسيون شعلة المواجهة وشوكة في حلق االحتاللالنائب   421.

 216 دعو للوقوف في وجه حملة االحتالل االنتقامية ضد فلسطينيي الداخلتمنظمة التحرير   422.

 216 حملة اعتقاالت ضد ناشطين شاركوا بفعاليات مساندة للقدس وغزة السلطة تشنأجهزة   423.

 217 يطالب ببدء مسار سياسي إلنهاء االحتالل ويدعو لوقف الممارسات اإلسرائيلية عباس  424.

 217 ة مكثفة لعملية سياسية جديدةمصريــــ  أردنية ـــــمشاورات فلسطينية : "الشرق األوسط"  425.

 218 المالكي: نسعى لخطة تخرجنا من الوضع القائم إلى حل سياسي ينهي معاناة شعبنا  426.

 218 أبو هولي: تصريحات شمالي تضليلية وجريمة بحق الشعب الفلسطيني  427.

 218 مجدالني: قطاع غزة بحاجة إلغاثة فورية  428.

 219 "الرباعية"أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه عباس يؤكد   429.

 219 شتية يقوم بجولة خليجية من أجل دعم سياسي وماليا  430.

 219 "صفقة القرن"فتح القنصلية األمريكية في القدس الشرقية يؤكد انهيار  الشيخ: إعادة  431.

 220 يطلع رئيس مجلس النواب األردني على جرائم االحتالل "بحر"  432.

 220 الفلسطيني: االحتالل تعّمد ضرب البنية االقتصادية لقطاع غزة "التشريعي"  433.

 
 221 سابعًا: المواقف الشعبية: 

 221  مفتي القدس: ال نريد بيانات لكن نحتاج إلى مواقف حقيقية   434.

 221  األقصىانويل مسلم يدعو المسيحيين للدفاع عن المسجد األب م  435.
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 221 االحتالل يريد إفراغ الحرم القدسي للسماح باقتحامات اليهود المتطرفين: رمة صبريالشيخ عك  436.

 221  للمستوطنين  األقصىكمال الخطيب: كونوا على العهد وال تتركوا   437.

 221  األقصىأوقاف القدس تدعو لشد الرحال والرباط في دائرة   438.

 222 األقصىدمة العتداء واسع على القدس و : تنكيل االحتالل بالمصلين مق"القدس الدولية"  439.

 222 تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرة للقدس "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة"  440.

 222 تغولت ألنها علمت أنه ال ظهر لنا ولن يساعدنا أحد "إسرائيل"األب مانويل مسلم:   441.

 223 البطريرك ثيوفيلوس يدين العنف ويؤكد على الحق الحصري للمسلمين في الحرم القدسي  442.

 223 اية المستوطنين من غضب أهل فلسطينعكرمة صبري: االحتالل لن يستطيع حم  443.

 223 األقصىغير قادرة على حماية المستوطنين عند  "إسرائيل": "الغد"صبري لـ عكرمة الشيخ  444.

 224 من السيطرة على الشيخ جراح "إسرائيل"مدير دائرة الخرائط في القدس يكشف هدف   445.

 224 األقصىالحركة اإلسالمية بالقدس: أمن االحتالل مرهون بسالمة   446.

 224 : فلسطين جبهة واحدة وال مكان للحياد"األخبار"عطا هللا حّنا لـ  447.

 225 : غزة مألت قلوبنا عزةاألقصىخطيب   448.

 
 226 :معركة "سيف القدس"خالل الفصل الثالث: الموقف واألداء اإلسرائيلي 

 
 227 أواًل: المواقف السياسية:

 227 نتنياهو: نرفض بشدة الضغوط لعدم البناء في القدس  449.

 227 ور األوضاعنتنياهو يسعى لتأجيل إخالء الشيخ جراح لمنع تده  450.

 227 بينيت-ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد  451.

 228 اليوم "األقصى"إعالم إسرائيلي: االحتالل يقرر منع المستوطنين من الدخول إلى   452.

 228 "بعض الوقت"قد يستمر  "قاسٍ "ويتوعد بعدوان  "الخط األحمر"تخطت يؤكد أن حماس  ونتنياه  453.

 229 عباس استئناف مفاوضات تشكيل حكومةمنصور بينيت ولبيد يرجوان   454.

ق الصواريخ من للزعم أن حماس تطل ةمن سوري قديماً  المتحدث باسم نتنياهو يستخدم تسجيالً   455.
 األحياء السكنية

230 

 231 نائب متطرف يدعو لتكريم مستوطن قتل عربياً   456.

 231 "من يتصرف كإرهابي سُيعامل كإرهابي"نتنياهو يحرض على المواطنين العرب:   457.

 232 ليون يتهمون نتنياهو بإشعال الحرب إلجهاض محاكمتهمسؤولون إسرائي  458.

 233 سموتريتش وبن غفير يطالبان باعتقال زحالقة بتهمة التحريض  459.

 233 الشاباك ينشر عناصره في المدن وُيسّخر أدوات التجسس ضد المدنيين  460.
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 234 "على المجتمع األلماني األحداث المعادية للسامية تشكل خطراً "السفير اإلسرائيلي في ألمانيا:   461.

 234 "إسرائيل"صاروخ من غزة يقتل عاملين من تايالند في   462.

 235 لى رئاستها مع نتنياهوبتشكيل حكومة يتناوب ع ساعر يدرس مقترحاً   463.

 235 إذاعة جيش االحتالل تستعيد اعتراف موشيه ديان حول غزة  464.

 236 رئيس تحرير هآرتس: هذه أفشل وأحمق عملية عسكرية تشن على غزة!  465.

 236 انتقادات للحكومة والجيش بعد التهدئةو  ..."إسرائيل"غضب في   466.

 238 بمحو عائالت فلسطينية بالكامل عن قصد وبأوامر عليا "إسرائيل"هآرتس تتهم   467.

 238 فشلت وينبغي وقف إطالق النار "إسرائيل"لبيد: حكومة   468.

 239 بحاجة إلى أيام قتال أخرى في غزة "إسرائيل"أشكنازي:   469.

 239 مسؤول إسرائيلي يدعو لفصل كامل مع فلسطينيي الداخل  470.

 240 : هناك فرصة إلمكانية إبرام صفقة تبادل مع حماسجانتس  471.

 240 تنياهو يستثمر الحرب الستئناف جهود تشكيل الحكومة برئاستهن  472.

 240 تقديرات إسرائيلية: وقف إطالق النار لن يحصل قبل الجمعة   473.

 241 ليهاتنهار ألن الصراع مع الفلسطينيين يسيطر ع "إسرائيل"إسرائيلية:  استراتيجيةخبيرة   474.

 241 ليبرمان ُيقر بالهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية ..."إسرائيل"ألول مرة في تاريخ   475.

 242 انتقادات إسرائيلية ألداء نتنياهو: تهّرب من مسؤولياته واستسلم لضغوط بايدن  476.

 242  . نتنياهو يعود لمعركة مستقبله السياسي.بعد فشله بالحرب على غزة.: نمحللون إسرائيليو  477.

 243  يقدم مشاريع قوانين إحداها لحرمان نتنياهو من تشكيل حكومة  "يش عتيد"  478.

 243 تحديد العالقة مع غزةكنيست يطالبون بعقد مناقشة لفي ال أعضاء  479.

 244 "فلسطينيي الداخل إلى عرب إسرائيل"فشلت في تحويل  "إسرائيل" :حنين زعبي  480.

عادة  تسليم السلطة الدعم القطري: "إسرائيل"  481. تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة مرهونة ب اإلعماروا 
 حماس

244 

 245 ستعمل مع المجتمع الدولي إلضعاف حماس "إسرائيل"أشكنازي:   482.

 245 تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة حماس مجدداً بتشترط إعادة إعمار غزة  "إسرائيل"  483.

 246 ولن تتعاون اإلنسان بالتحقيق في العدوان على غزةترفض قرار مجلس حقوق  "إسرائيل"  484.

 246  أشكنازي يزور القاهرة لبحث ملف التهدئة في قطاع غزة  485.

 
 248 ثانيًا: المواقف العسكرية واألمنية:

 248 في ضوء هبة القدسالجيش اإلسرائيلي يجري تغييرات في تدريباته الضخمة   486.

 248 "األكبر في تاريخه"الجيش اإلسرائيلي يرجئ المناورات   487.
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 248 "تايتنك"موجودة على ظهر  "إسرائيل"لواء إسرائيلي بارز في جيش االحتياط: حماس انتصرت و  488.

 249 لم تنتصر في الحرب على غزة ال في الدفاع وال في الهجوم "إسرائيل"إسرائيلي:  جنرال  489.

 250 خالفات بين أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية حول موقف حماس من التهدئة: "هآرتس"  490.

 251  لسببين ام األولى من العدوان على غزةمخططه خالل األيفشل في  الجيش :العبرية "كان"  491.

 
 253 ثالثًا: التحركات الشعبية اإلسرائيلية:

 253 حماسأكثر من نصف اإلسرائيليين يرفض اعتبار الحرب نصرًا لهم أو ل: استطالع  492.

 253  2014النفسية خالل الجولة األخيرة أعلى ممن طلبوها في  المساعدة المستوطنين الذين طلبوا أعداد  493.

 
 254 :معركة "سيف القدس"من الفصل الرابع: المواقف العربية 

 
 255 أواًل: جامعة الدول العربية:

 255 اجتماع وزاري عربي طارئ الثالثاء لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية  494.

 255 تشكيل لجنة وزارية لمخاطبة دول مجلس األمنتقرر جامعة العربية ال  495.

 256 "للقوة بائساً  استعراضاً "ه رااإلسرائيلي على قطاع غزة ويأبو الغيط يدين القصف الجوي   496.

 256 إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة "ملف غزة"تنقل  "المجموعة العربية"  497.

 256 أبو الغيط: االعتداءات على غزة قد تسبِّّب تصعيدًا يطال المنطقة بأسرها  498.

 257 ى غزةعلاإلسرائيلي إزاء العدوان  عدم تحرك مجلس األمنل "المجموعة العربية" "خيبة أمل"  499.

 257 في غزة "جرائم"مسؤولية ارتكاب  "إسرائيل"أبو الغيط يحّمل   500.

 257 لقدس وغزةباالجامعة العربية: االحتالل المتسبب باألزمة الحالية ويجب وضع حد الستفزازاته   501.

 258 االستيطاني "إسرائيل"نشاط  "النواب اآليرلندي"لعربي يثمن إدانة البرلمان ا  502.

 258 لوقف انتهاكاتها "إسرائيل"البرلمان العربي يواصل العمل للضغط على   503.

 
 259 ثانيًا: مصر:

 259  ب الغاشماألزهر يصف اعتداءات االحتالل بالقدس باإلرها  504.

 259 األقصى السافر على "العصابات الصهيونية"بعدوان تندد  جماعة اإلخوان المسلمين في مصر  505.

 259 نائب مصري يدعو مجلس األمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني  506.

 260  األقصىينددون باالعتداءات اإلسرائيلية على المسجد  "شيكاباال"وأبو تريكة و محمد هنيدي  507.

 260 مسؤوليتها إزاء التطورات في القدس "إسرائيل"مصر تؤكد ضرورة تحمُّل   508.

 261 األقصىتجاه اإلرهاب اإلسرائيلي بحق  يزال العالم في صمت مخز ماشيخ األزهر:   509.

 261 "فخر العرب"وغضب من غياب  األقصىالمصريون يدعمون   510.
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 261 للتهدئة "إسرائيل"من  "لم تجد الصدى الالزم": القاهرة وزير الخارجية المصري  511.

 262 محمد صالح يخرج عن صمته ويطالب بوقف قتل األبرياء  512.

 262 "بوابة غزة"قطري من  ــــــ تفاعل مصري  513.

 263 شيخ األزهر يطلق نداء بلغات العالم المختلفة لمساندة فلسطين  514.

 263 "إسرائيل"عبي مصري مع فلسطين وتشكيل لجنة لتوثيق جرائم تضامن ش  515.

 263 مليون دوالر لجهود إعادة إعمار غزة 500مصر تخصص   516.

خالء سبيل بعضهم ..فلسطين.اعتقال مصريين تضامنوا مع   517.  264 وا 

 264 شيخ األزهر: استمرار اإلرهاب الصهيوني نقطٌة سوداء ُتضاف للسجل الدموي لهذا الكيان  518.

 264 نقابة الصحافيين المصريين تبدأ جمع تبرعات لدعم فلسطين  519.

 264 "إعمار غزة"إلعادة  "تنسيقًا فورياً "الحكومة المصرية تبدأ   520.

 265  موقف مصر تجاه فلسطين يثير حيرة مواقع التواصل .دعم رسمي واعتقال متضامنين..  521.

 265 الفلسطينية باألراضيمصر تواصل اتصاالتها المكثفة إلنهاء التصعيد  شكري:  522.

 265 طلق حملة عالمية للتعريف بعروبة القدس وحقوق فلسطيناألزهر ي  523.

 266 مصر تقدم قافلة مساعدات ضخمة لقطاع غزة  524.

 266 التسويةشكري يبحث مع عباس في رام هللا سبل إحياء مسار   525.

 266 مصر اقترحت تشكيل هيئة دولية للمشروعات في غزة :"الشرق األوسط"  526.

 267 يرسل القافلة الثانية إلدخالها إلى قطاع غزة "تحيا مصر"صندوق   527.

عمار غزةريأمــــــ توافق مصري   528.  267 كي على تثبيت التهدئة وا 

 268 والسلطة الفلسطينية وحماس لمباحثات في القاهرة "إسرائيل"مصر تدعو قناة عبرية:   529.

 268 والسلطة الفلسطينية وحماس "إسرائيل"مبادرة مصرية لمفاوضات بين   530.

 269 تسويةلى أهمية استئناف مفاوضات الع يباكستانـــــــ  يتوافق مصر .. .تفتح معبر رفحمصر   531.

 
 270 ثالثًا: األردن:

 270 األقصىالملك يدين االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية التصعيدية في المسجد   532.

 270 . ووقفة قرب السفارة.األردن يستدعي القائم باألعمال اإلسرائيلي.  533.

 270 النواب األردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين  534.

 271 األقصىمدير أوقاف القدس: توجيهات ملكية بتوفير الرعاية المناسبة لمعتكفي   535.

 271 كس على العالقات األردنية اإلسرائيليةالصفدي: االنتهاكات بالقدس ستنع  536.

 271 األردنيوقعون مذكرة لقطع العالقات مع االحتالل وطرد سفيرها من  نائباً  95: عّمان  537.

 271 وعالمياً  اً المركز الكاثوليكي في األردن: القدس في قلب الكنائس محلي  538.
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 272 فاعليات شعبية وحزبية تندد باالعتداءات اإلسرائيلية في القدس وغزة  539.

 272 نصرة للقدس وغزة الفلسطينية ـــــــ مسيرة حاشدة غير مسبوقة على الحدود األردنية  540.

 272 االستفزازية بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد "إسرائيل" العاهل األردني: ممارسات  541.

 273 نواب أردنيون يدعون لعودة العالقة مع حماس ودعم القسام  542.

 273 الحكومة األردنية تدرس مذّكرة من مجلس النواب تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي  543.

 273  الشرطة اإلسرائيلية تعتقل شخصين مسلحين بالسكاكين عبرا من األردن  544.

 274 المتكررة "إسرائيل"عبدهللا الثاني لـ ميركل: التطورات المأساوية في فلسطين نتيجة انتهاكات   545.

 274 ش اإلسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع األردنالجي  546.

 274 بوقف إطالق النار: خطوة أولى إيجابية األردن مرحباً   547.

 274 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: يجب وضع حد للعدوان االسرائيلي بأسرع وقت الصفدي  548.

 275 بانتصار المقاومة الحركة اإلسالمية باألردن تقود مسيرة حاشدة احتفاالً   549.

 275 : االنتصار الفلسطيني حال دون تحقيق أهداف العدوان"فلسطين النيابية"  550.

 275 مع حماس خالل التصعيد اتصاالت. ..ت وقف إطالق النارأهمية تثبيالصفدي يؤكد   551.

 276 شهيد أردني بالحرب على غزة  552.

 276 األردن يدعو إلى تهدئة شاملة في فلسطين واالنتقال لحل سياسي  553.

 277 على احتجاز مواطني ن أردنيين سرائيلي احتجاجاً عّمان تستدعي السفير اإل  554.

 277 عبد هللا الثاني يحّذر من االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس  555.

 277 على وقف النار في غزة "الحفاظ"العاهل األردني يؤكد أهمية   556.

 
 278 رابعًا: السعودية:   

 278 األقصىالسعودية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على حرمة   557.

 278 أحداث القدس وغزة تواإلماراهكذا تناولت صحف السعودية   558.

 278 التهدئةالسعودية تشدد على وقف التصعيد اإلسرائيلي... ومصر تواصل مساعي   559.

 278 يعزز العنف والتطرفو فرص السالم  قّوضي العدوان اإلسرائيلي: ةوزير خارجية السعودي  560.

 279 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يجدد موقف بالده الداعم لفلسطين وزير الخارجية السعودي  561.

 279 يتصدر الترند في السعودية "غزة تنتصر"هاشتاغ   562.

 280 الملك سلمان: سنواصل جهودنا لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على القدس  563.

 
 281 خامسًا: قطر:

 281 بحق الفلسطينييناكات االحتالل اإلسرائيلي أمير قطر يناقش مع عباس وهنية الوضع في القدس وانته  564.
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 281 . وشقيق أمير قطر يعلق.السّد والعربي يتضامنان مع فلسطين.  565.

 281 قطر تبدأ توزيع مساعدات إغاثية عاجلة ألهالي الشهداء والمتضررين بغزة  566.

 282 تقصف مقر الهالل األحمر القطري في غزة "إسرائيل" ...سافراً  انتهاكاً  رأتهالدوحة   567.

 282 مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني في قطرفي اآلالف   568.

 282 يتحطم األرقام القياسية في تغطية الحدث الفلسطين "الجزيرة"  569.

 282 حمد بن جاسم يفضح الدول العربية التي اشترت عقارات في القدس وحولتها للمستوطنين  570.

 283 للقصف اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة هواستنكار  تهيجدد إدان القطري مجلس الوزراء  571.

 283 ة في فلسطينأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: لوقف االعتداءات اإلسرائيلي قطر   572.

 284 إلعمار غزة مليون دوالر دعماً  500قطر تعلن عن تقديم   573.

 284 القضيةوزير خارجية قطر: وقف إطالق النار في غزة مؤقت وال يعالج جذور   574.

 
 285 :اإلماراتسادسًا: 

 285 العدوان على غزة من غمعلى الر  "إسرائيل"ـإعالنات بدبي للسفر ل  575.

 285 الداعية اإلماراتي وسيم يوسف يكرس حسابه لمهاجمة حماس ويتجاهل االحتالل  576.

 285 والفلسطينيين "إسرائيل"لتحقيق السالم بين  "اتفاقيات إبراهيم"اإلمارات: نعول على   577.

 286 : على العرب القضاء على حماس"على مسؤوليته"ضاحي خلفان   578.

 286  لالحتالل في معرض السفر العربي اإلمارات تفتتح جناحاً   579.

 286 حفاظ على قدسية القدس لجميع الديانات اإلبراهيمية الثالثة ة العامة: للياإلمارات أمام الجمع  580.

 287  بإعمار غزة دون تدخل حماس سهام: اإلمارات تريد اإل"كان"  581.

 287 السالم سبيل تسوية القضية الفلسطينية محمد بن زايد:  582.

 
 288 :الكويتسابعًا: 

 288 الغانم يطالب بعقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي لبحث األوضاع في القدس  583.

 288 فصل معّلمة أمريكية بالكويت أّيدت االحتالل اإلسرائيلي  584.

 288 ويؤكد دعم قضيتهم شعبياً  فلسطينياً  برلمان الكويت يستقبل وفداً   585.

 288 "الكيان الصهيوني"رئيس مجلس األمة الكويتي: سنغلظ العقوبات على من يقوم بالتطبيع مع   586.

 289 ة إلغاثة الشعب الفلسطيني بدعم حكوميالكويت تطلق حمل  587.

 289 الكويت أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة تدعو مجلس األمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان    588.

 289 "يلإسرائ"على تغليظ عقوبات التطبيع مع  مجلس األمة الكويتي يوافق مبدئياً   589.
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 291 ثامنًا: سورية:

 291 الشعب الفلسطينيسورية تدين السلوك الهمجي لسلطات االحتالل بحق   590.

 291 أوساط المعارضة السورية تتفق على دعم الفلسطينيين  591.

 291 ع فلسطين بمسيرات الدعم والتأييديتضامنون م ةنازحو سوري  592.

 292 األسد مستقبِّاًل فصائل فلسطينية: تحّية للمقاوِّمين... كّل المقاوِّمين  593.

 292 مته السياسةتغطية أز لغزة على  أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نتنياهو شن عدواناً  ةسوري  594.

 292 الشمال السوري: مهرجانات مؤيدة لغزة والقدس في إدلب بمشاركة فلسطينية  595.

 
 293 تاسعًا: لبنان:

 293 تنديد لبناني باعتداءات االحتالل الوحشية بحق المقدسيين  596.

 293 مة الفلسطينيين في القدسمواقف داعمة لمقاو   597.

 294 جعجع يتضامن مع الفلسطينيين ويطالب بخطوات حازمة!  598.

 294 دعمًا للمقدسيين... أبرز المواقف السياسية في لبنان  599.

 295 هنيةويتلّقى رسالة من  يتابع تطّورات القدس الرئيس اللبناني  600.

 295 بيروت: اجتماع يؤكد الوقوف مع شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان بالقدس وغزة  601.

 295 "لستم وحدكم"تحّركات ومواقف مناصرة للشعب الفلسطيني:   602.

 296 ي برصاص الجيش اإلسرائيليشهيد لبنان  603.

 296 "إسرائيل"الجيش اللبناني أقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود مع   604.

 297 "إسرائيل"بإشعال جبهة الجنوب ضد  "لن تسمح"السلطات اللبنانية : "الشرق األوسط"  605.

 297 البطريرك الراعـي يدعـو إلى ضبـط الحـدود وعـدم تعريـض لبنـان لحـروب جديـدة  606.

 297 هدوء في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي ردًا على إطالق صواريخ  607.

 298 سؤول عن إطالق الصواريخ من لبنانجيش االحتالل: حزب هللا غير م  608.

 298 باسيل يتصل بعباس: المقاومة تسّطر ملحمة  609.

 298 دريان يتصل بمفتي القدس: لبنان وشعبه مع فلسطين  610.

 299 إال الصواريخ والصمود حزب هللا والجهاد اإلسالمي: ال يردع العدوّ   611.

 299 مواجهة العدوان اإلسرائيليبلفلسطين  تضامنية في لبنان دعماً ومسيرات وقفات تضامنية   612.

 299  مسيرة ووقفة في بيروت تنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي  613.

 300 : قواعد جديدة وتداعيات بالغة األهميةاالنتصارتبارك  لبنانية فمواق  614.

 300 بري: الجغرافيا الفلسطينية باتت بحجم الكون  615.

 301 نصر هللا: أي مساس بالقدس والمقدسات سيؤدي إلى حرب إقليمية  616.
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 302 :عاشرًا: دول عربية أخرى

 302 العراق يدين اقتحام االحتالل لألقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية  617.

 302 والصدر: جاهزون لدعم المجاهدين… الرئيس العراقي يدين قمع االحتالل للفلسطينيين  618.

 302 ان على غزة يشعل الشارع العراقيالعدو   619.

 303 حراك عراقي الفت لنصرة فلسطين والتنديد بالعدوان اإلسرائيلي  620.

 303 المحتلة األراضياالنسحاب من جميع  "سرائيلإ"أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: على  العراق  621.

 303 العراق يدعو لمقاطعة الدول الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي  622.

 304 األقصىالبحرين تستنكر االعتداء على المصلين في المسجد   623.

 304 طبيع وعدم أهميتها: الهجوم على غزة كشف عن محدودية تأثير دول الت"فايننشال تايمز"  624.

 304 توتر الوتهجير السكان سبب  األقصىأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: االعتداء على  البحرين  625.

 305 وتطالب بحماية دولية لشعبنا األقصىتونس تدين اقتحام االحتالل باحات   626.

 305 سعّيد: موقف تونس من العدوان على القدس يتجاوز التنديد والشجب  627.

 305 مشيخة جامع الزيتونة في تونس تدين االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا  628.

 305 أممية لحقن دماء الفلسطينيين وزير خارجية تونس للجزيرة نت: نبذل جهوداً   629.

 306 دعا لتدخل دولي .الغنوشي: ملتزمون بواجبنا تجاه فلسطين..  630.

 306 تالميذ تونس يتضامنون مع الشعب الفلسطيني  631.

 306 سطيني خيانة عظمىالرئيس التونسي: إنكار الحق الفل  632.

 307 محاكمتهأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: ما يقوم به االحتالل جريمة حرب تستوجب  تونس  633.

 307 المرزوقي يهاتف هنية مهنًئا بانتصار المقاومة بغزة  634.

 307 شي يؤكد التزام تونس بالدفاع عن القضية الفلسطينيةالغنو   635.

 308 المنصف المرزوقي: حماس حركة مقاومة وطنية وعلى أمريكا الحوار معها  636.

 308 المغرب يعبر عن قلقه إزاء أحداث القدس ويدعو إلى الحوار  637.

 308 السلطات المغربّية تقمع وقفة تضامنّية مع الشعب الفلسطيني  638.

 309 نجم إنتر حكيمي يتضامن مع فلسطين بعد االعتداء على المقدسيين  639.

 309 مدينة 50المغرب: وقفات تضامن مع فلسطين في   640.

 309 المغرب يرسل إلى فلسطين دفعة جديدة من المساعدات الطبية والغذائية  641.

 310 السالم القائم على الشرعية الدولية: نتمسك بالمغرب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  642.

 310 ونهنئها جلياً  ت انتصاراً المقاومة الفلسطينية سجل :العثماني  643.

 310 "إسرائيل"ـ. قيادي بالعدالة والتنمية يشيد بانتقادات العثماني ل.المغرب.  644.
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 311 لالحتالل اإلسرائيلي على المقدسيين "االعتداءات العنصرية والمتطرفة"الجزائر تدين   645.

 311 لوقف عدوانها على شعبنا "سرائيلإ"إللزام  مام الجمعية العامة لألمم المتحدة يدعوأ الجزائر  646.

 311  األقصىاالعتداءات على المصلين في المسجد بالكف عن  "إسرائيل"طالب ت الخارجية السودانية  647.

 312 "إسرائيل"لخرطوم تدافع عن تطبيع العالقات مع ا  648.

 312 واالستيطان وإلقامة الدولة الفلسطينيةالتصعيد  وقف أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: السودان  649.

 312 ي القدس وغزةويبحثان األحداث األخيرة ف يتصل رئيس مجلس الرئاسة الليبي  650.

 313 من مجلس النواب يدعون الحكومة إلطالق حملة لدعم الشعب الفلسطيني عضواً  91ليبيا:   651.

 313 وزيرة ترتدي كوفية .تضامن رسمي ليبي مع فلسطين..  652.

 313 األراضي الفلسطينية تخطت كل الحدودبلعامة لألمم المتحدة: جرائم االحتالل أمام الجمعية ا ليبيا  653.

 314 بنصر المقاومة بغزة والصدر يوجه رسالةوالعراق احتفاالت في ليبيا   654.

 314 "المقاومة غسلت جبين األمة من العار"مفتي سلطنة ُعمان:   655.

 314 السفير العماني يعود جرحى المواجهات مع االحتالل خالل المسيرات في الضفة  656.

 314 إدانة موريتانية واسعة لالعتداءات اإلسرائيلية ضد المقدسيين  657.

 315 وعسكرياً  ومعنوياً  بدعم الفلسطينيين مادياً متظاهرون في موريتانيا يطالبون   658.

 315 لنصرة غزة والقدس موريتاني حراك رسمي  659.

 315 مواجهة قوة الشرعية هو حل غير ضامن لالستقرار  أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: موريتانيا  660.

 316  اليمنيون يتناسون مشاكلهم ويتضامنون مع فلسطين  661.

 316 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني اليمن  662.

 316  الدولةو  المصيرالحتالل وحق تقرير إنهاء اندعم أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة:  الصومال  663.

 317 وضع حد لالحتالل اإلسرائيليلدعو ت مام الجمعية العامة لألمم المتحدةأجزر القمر   664.

 317 سخط عربي تجاه موقف إعالميين ومشاهير إماراتيين من القدس  665.

 318 البرلمان العربي يطالب بلجنة دولية لتقصي االنتهاكات اإلسرائيلية  666.

سالميةمظاهرات بعدة مدن عربية   667.  318 فلسطيننصرة ل وا 

 319 ترتكب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"مؤسسات حقوقية عربية:   668.

 320 لدعم فلسطين "عاجلة"أغنيات عربية   669.

 320 أن تواصل قطار التطبيع "إسرائيل"غزة ستجعل من الصعب على  على حربال: باحثون إسرائيليون  670.

 320 قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزة  671.
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 321 :معركة "سيف القدس"من الخامس: مواقف الدول اإلسالمية الفصل 

 
 322 التعاون اإلسالمي: منظمةأواًل: 

 322 تستوجب المحاكمة "جريمة حرب": وحشية االحتالل في القدس "التعاون اإلسالمي"  672.

 322 ضد الفلسطينيين "إسرائيل"هجمات  "شد العباراتبأ"تدين  "التعاون اإلسالمي"  673.

سالمي بهدنة غزة..  674.  322 . وتأكيد على ضرورة حل الدولتين.ترحيب خليجي وا 

 
 323 : تركياثانيًا: 

 323 "إرهابية وحشية"دولة  "إسرائيل"أردوغان:   675.

 323  وقفة احتجاجية أمام قنصلية االحتالل في إسطنبول  676.

 323 "اإلرهاب اإلسرائيلي"حراك رسمي وشعبي واسع في تركيا ضد  .أردوغان هاتف عباس وهنية..  677.

 324 "إسرائيل"تنديد تركي باكستاني باعتداءات   678.

 325 تركيا تلغي زيارة وزير إسرائيلي بسبب اعتداءات االحتالل  679.

 325 "ملطختان بالدماء"دولة إرهابية ويدا بايدن  "إسرائيل"أردوغان:   680.

 326 نالبرلمان التركي يعقد جلسة تضامن ودعم لفلسطي  681.

 326 لنا ولن يكون أردوغان: نتنياهو لم يكن صديقاً   682.

 326 تشاووش أوغلو يطالب بإنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين  683.

 327 ي يرتقي لجرائم الحرب ؤكد أن ما يجر تأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  تركيا  684.

 327 فنانون ومسؤولون أتراك يطلقون حملة للتذكير بأطفال غزة الشهداء  685.

 327 دولة إرهابية "إسرائيل"أردوغان: لن نسكت إلى أن يعرف العالم بأسره أن   686.

 
 329 إيران: :ثالثاً 

 329 خامنئي يدعو الفلسطينيين للتوحد لمواجهة االحتالل  687.

 329 ضد الفلسطينيين "إسرائيل"روحاني ينتقد صمت مصر واألردن إزاء ممارسات   688.

 329 ي المتواصل على الشعب الفلسطينيبالعدوان اإلسرائيلإيران تندد   689.

 329 باالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تندد مظاهرات إيرانية  690.

 330 تواصل انتهاكها لحقوق االنسان "سرائيلإ": مام الجمعية العامة لألمم المتحدةأ رانإي  691.

عادة   692.  330 اإلعمارخامنئي يهنئ فلسطين: لدعمها بالمال والسالح وا 

 330 طائرة مسّيرةعلى  "غزة"تطلق اسم  إيران  693.
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 331 رابعًا: ماليزيًا:

 331 نية على أراضيها عقب تهديدات إسرائيلية بتصفيتهمماليزيا تتخذ تدابير لحماية قيادات فلسطي  694.

 331 طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين تماليزيا أمام الجمعية العامة   695.

 
 332 خامسًا: مواقف دول إسالمية أخرى:

 332  المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التوتر في القدس يدعو "حكماء المسلمين"  696.

 332 وتطالب بإجراءات لحماية شعبنا األقصىباكستان تدين اعتداء االحتالل على المصلين ب  697.

 332 إرهابي عمل األقصىمفتي الشيشان: العدوان اإلسرائيلي على القدس والمسجد   698.

 332 مسؤولون بالبوسنة وكوسوفو يكذبون نتنياهو: ما يحصل جريمة حرب وأوقفوا قتل األبرياء  699.

 333 عمران خان: نقف إلى جانب غزة وفلسطين  700.

 333 مسؤولية ارتكاب جرائم حرب "إسرائيل"ل باكستان تطالب مجلس األمن بتحمي  701.

 333 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نحن مع عقد مؤتمر دولي لتحقيق تسوية سلميةباكستان   702.

 334 ق النار أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة تدعو إلنهاء العنف ووقف إطال  اندونيسيأ  703.

 334 للعدوان ونصرة للقدس مظاهرات في إندونيسيا رفضاً   704.

 334 كي لالحتالليمظاهرات في إندونيسيا لوقف العدوان اإلسرائيلي والدعم األمر تواصل ال  705.

 335 مع الفلسطينيين نواكشوط تضامناً مظاهرات بإندونيسيا و   706.

 335 على األرض أمام الجمعية العامة: على األسرة الدولية ترجمة مواقفها أفعاالً أذربيجان   707.

 336 ية الدوليةللجنائ "إسرائيل"أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نؤيد تقديم ملف  بنغالدش ندوبم  708.

 336 الفلسطينيون خرق واضح لحقوق اإلنسانما يتعرض له أمام الجمعية العامة:  غانستانأف  709.

 336 األقصىجراءات االستفزازية في أمام الجمعية العامة: نحذر من مواصلة اإل كازاخستان  710.

 
 338 :معركة "سيف القدس"من واقف الدولية الفصل السادس: الم

 
 339 المتحدة:  األممأواًل: 

 339 إلى ضبط النفس "إسرائيل"تدعو  "الرباعية الدولية"  711.

 339 مجلس األمن يخفق في إصدار بيان حول أحداث القدس  712.

 339 على ضبط النفس ووقف عمليات الهدم واإلخالء "إسرائيل"غوتيريش يحث   713.

 340 وتيريش: التصعيد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتوقف فوراً غ  714.

 340 طفال بغزةتدعوان إلنهاء التصعيد وحماية األ "سيفياليون"و "األونروا"  715.

 341 غوتيريش: دوامة الدماء والرعب في الشرق األوسط يجب أن تتوقف فوراً   716.
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 341 تعلن عن تعرض مرافقها في غزة للقصف "األونروا"  717.

 341 ألف فلسطيني في غزة 52شردت أكثر من  األمم المتحدة: الغارات اإلسرائيلية  718.

 342 لتسهيل إدخال اإلمدادات إلى القطاع "إسرائيل"تدعو  "األونروا"  719.

 342 ألف مواطن في غزة 52: الغارات شردت أكثر من "أوتشا"  720.

 342 مليون دوالر من أجل غزة 38بمبلغ  عاجالً  ءً تطلق ندا "ااألونرو "  721.

 343 تمنع وصول المساعدات اإلنسانية إلى غزة "إسرائيل": "األونروا"  722.

 343 وريأمام الجمعية العامة: يجب إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطالق نار بشكل ف غوتيريش  723.

 344 مليون دوالر إغاثة عاجلة لغزة 22.5األمم المتحدة تخصص   724.

 345 مليون دوالر إلعادة إعمار غزّة 18.6األمم المّتحدة ُتخّصص   725.

 345 العدوان على غزة جرائم ارتكبت خالل مجلس حقوق اإلنسان يصوت لصالح فتح تحقيق في  726.

 345 على غزة مليون دوالر لدعم المتضررين من العدوان 95 األمم المتحدة تطلق خطة طارئة بـ  727.

 346 ائم حربالمفوضة السامية لحقوق اإلنسان: الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جر   728.

 346  مجلس األمن يبحث األوضاع في فلسطين  729.

 346 مطالب بينها رفع حصار غزة أربعةمجلس األمن للنظر في  األونروا تدعو  730.

 347 تصريحاتي مدنيًا بغزة وأعتذر عن 200شمالي: جيش االحتالل قتل   731.

 
 348 الواليات المتحدة األمريكية: ثانيًا:

 348 وخطط طرد عائالت فلسطينية "اشتباكات القدس"واشنطن تبدي قلقها إزاء   732.

 348 رائيلية في القدسكي من االنتهاكات اإلسيساندرز يطالب بموقف رسمي أمر   733.

 348 الشيخ جراح: متضامنون مع الفلسطينيين بحي رس األمريكيجعضوان بالكون  734.

 349 الهجمات الصاروخية الفلسطينية "تدين"إزاء تصاعد العنف في القدس و "القلق"واشنطن تعبر عن   735.

 349 االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين ُيدنّ  براميال جايابالو  رشيدة طليب الهان عمر  736.

 350 األزمة "تهدئة"بايدن يطلب من عباس   737.

 350 لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ حماس "إسرائيل"البيت األبيض:   738.

 351 كي: التهجير القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح أمر فظيع وغير مقبوليسيناتور أمر   739.

 351 والفلسطينيين "إسرائيل"بلوماسيون: واشنطن ترفض مسودة بيان أممي حول النزاع بين يد  740.

 351 "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"ويؤكد  ...بايدن يؤيد وقف إطالق النار. محادثة هاتفية.. في  741.

 351  بلوماسية هادئة ومكثفة لخفض التصعيديالبيت األبيض: منخرطون في د  742.

 352  هجمات حماسعلى  "إسرائيل"بايدن: ال أرى مبالغة في رد   743.

 352 يجب أن تتوقف "إسرائيل"بلينكن: أمريكا واضحة في أن الهجمات الصاروخية على   744.
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 353 بالكونغرس يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة نائباً  36  745.

 353 والفلسطينيين إذا سعوا لوقف إطالق النار "إسرائيل"اعدة واشنطن: مستعدون لمس  746.

 353  رسجوتبكي أمام الكون .طليب تدعو لمعاقبة حكومة نتنياهو..  747.

 354 إسرائيليًا على استخدام حماس لبرج الجالء بلينكن: ال دليالً   748.

 355 ساندرز: ليس دور واشنطن دعم حكومة إسرائيلية يمينية  749.

 356 مليون دوالر 735بقيمة  "إسرائيل"ـبايدن يوافق على صفقة أسلحة ل  750.

 356 والمقاومة الفلسطينية "إسرائيل"بايدن يضغط لوقف إطالق النار بين   751.

 357  بايدن لرشيدة طليب: أدعو أن تكون جدتك في الضفة بخير  752.

 357 والفلسطينيين "إسرائيل"كي يدعم خفض التصعيد بين يوزير الدفاع األمر   753.

 358 إسرائيلية "جرائم حرب"المتحدثة باسم البيت األبيض تتجنب اإلجابة عن   754.

 358 ماليين دوالر من المساعدات المالية للفلسطينيين 10بايدن ُيحّرر   755.

 358 كية ضد االحتالل االسرائيلييتحركات غاضبة في عدة واليات أمر   756.

 359 شروع القرار الفرنسي في األمم المتحدة حول التصعيد اإلسرائيلي الفلسطينيواشنطن ال تدعم م  757.

 359 تعهد تجديد القبة الحديدية وتقديم دعم إنساني للفلسطينيينيشيد باتفاق وقف النار ويبايدن   758.

 359 للتهدئة بغزة صاالً ات 80البيت األبيض: أجرينا أكثر من   759.

 359 بلينكن ألشكنازي: لن نتمكن من مواصلة دعمكم بالمؤسسات الدولية  760.

 360 "إسرائيل"ـل "دعم مطلق"الجمهوريون يطالبون بايدن بـ  761.

 360 "إسرائيل"ـكية ليلحة أمر ساندرز يسعى لمنع صفقة بيع أس  762.

 360 "إسرائيل"ـرس لمنع بيع األسلحة لجبرلمانية ديموقراطية تقود الجهود المبذولة في الكون  763.

عادة إعمار غزة  "إسرائيل"بايدن يؤكد على حل الدولتين والتزام إدارته بأمن   764.  361  وا 

 361 منطقةفي ال "السالم": نسعى إلحالل مام الجمعية العامة لألمم المتحدةأ كيةيالمندوبة األمر   765.

 361 وحماس "إسرائيل": لم نقدم تنازالت للوصول إلى وقف إطالق النار بين البيت األبيض  766.

 362 "لإسرائي"محاسبة يطالبون بقراطي و ديمعضو من حملة بايدن وموظفين في ال 500ثر من أك  767.

 362 بلينكن يبدأ جولة في الشرق األوسط لدعم التهدئة في غزة  768.

 363 ضرر سياسيلسيؤدي  ين األمريكيينالجيل المقبل من الليبرالي "إسرائيل"خسارة  :"نيويورك تايمز"  769.

 364 أمل إعادة دور السلطةون غزة يطرح تحدياً بعدم الحديث مع حماس : الخارجية األمريكية  770.

 364 "لإسرائي"ـقراطي سيواصل ضغوطه حول التمويل األمريكي لو الحزب الديم و: تقدمي"ذي هيل"  771.

 365 ق األوسطلشرل "سالم"أو مبادرة  لك تصوراً تال تم أمريكية إدارة: إدارة بايدن أول كييسفير أمر   772.

 365 ينفلسطينيللمليون دوالر من الدعم العاجل  360بلينكن: واشنطن تعتزم تقديم أكثر من   773.
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 366 "سالم"نعمل مع مصر ليعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون في : بلينكن يلتقي السيسي  774.

 366 يهدد بعرقلة التقدم الذي تحقق: قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن غزةلتأسف  واشنطن  775.

 367 "برابرة أقل من البشر"ف الفلسطينيين في غزة بأنهم برلماني أمريكي يهودي يص  776.

 367 من عواقب إجالء العائالت الفلسطينية "إسرائيل"بلينكن: حذرت   777.

 
 368 األوروبي ودوله: االتحادثالثًا: 

 368 األوضاع تأجيجلوتؤدي القدس غير قانونية في نيين خالء الفلسطيا  االتحاد األوروبي: عمليات تهجير و   778.

 368 دول أوروبية: المستوطنات تهدد آفاق التسوية في فلسطين  779.

 368 محكمة أوروبية تؤيد حظر استيراد سلع المستوطنات اإلسرائيلية  780.

 369  تمنع إعالن بيان مشترك "إسرائيل". والمجر المؤيدة لـ..لوقف النار االتحاد األوروبي يدعو  781.

 369  لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني "حل الدولتين"تأييد دولي واسع للهدنة وتشديد على   782.

 370 األولوية يجب أن تنصب على التوصل لوقف إطالق نار فورياالتحاد األوروبي:  مندوب  783.

 371  وحماس على تعزيز التهدئة  "إسرائيل"رئيسة المفوضية األوروبية تحث   784.

 371  مسؤول أوروبي: بإمكان األوروبيين التواصل مع حماس بعد المصالحة الفلسطينية  785.

 371  االتحاد األوروبي يدعم إغاثة ضحايا اعتداءات االحتالل في فلسطين   786.

 371 بالتراجع عن التهجير القسري في حي الشيخ جراح بالقدس "إسرائيل"ان تطالب واسكتلندا بريطانيا  787.

 372 "مروع وانتهاك للقانون الدولي"الشيخ جراح أمر في ني بريطاني: اإلخالء القسري للفلسطينيين برلما  788.

 372 بريطانيا تطالب بوقف استهداف المدنيين في القدس وغزة  789.

 372 "نفسضبط ال"والفلسطينيين إلى  "إسرائيل"بوريس جونسون يدعو   790.

 373 "حافة الهاوية"للتراجع عن  "إسرائيل"بريطانيا تدعو حماس و  791.

 373 خالل مظاهرة في لندن "فلسطين حرة"التحقيق مع شرطية بعد هتافها   792.

 373 حتالل وجرائمهمقدم تلفزيوني بريطاني شهير يهاجم اال  793.

 373 "إسرائيل"ـبرلمانيون يطالبون بوقف بيع السالح ل .بريطانيا..  794.

 374 حكومة بالدهم بوقف بيع األسلحة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي يطالبون برلمانيون بريطانيون  795.

 374 والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين "إسرائيل"وزير الخارجية البريطاني يدعو   796.

 375 في القدس "أحداث العنف"فرنسا قلقة من   797.

 375 إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين "إسرائيل"باريس تدعو   798.

 376 وزارة الداخلية الفرنسية تقرر حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين  799.

 376 البرلمانية الفرنسية كليمونتين أوتين وحزب الخضر المعارض يدينان االنتهاكات اإلسرائيلية  800.

 376  نار في غزةفرنسا تسعى لوقف إطالق ال  801.
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 376  في غزة "برج الجالء"بتفسير الستهداف  "إسرائيل"ماكرون يطالب   802.

 377 للمساعدات إلى غزة "ضمان الوصول السريع" "إسرائيل"فرنسا تطلب من   803.

 377 م مجلس األمن لحل النزاع الفلسطيني ــ اإلسرائيليفرنسا تطرح مشروعًا أما  804.

 377 فرنسا: غياب الرؤى السياسية وعدم تنفيذ القرارات الدولية بقيام دولتين السبب في العنف  805.

 378 بغزة وصل لوقف النارسرعت التأحرجت واشنطن و مصادر فرنسية: مبادرتنا في مجلس األمن   806.

 378 سياسية في حزب ميركل تضطر لتقديم استقالتها… إلدانتها للجرائم اإلسرائيلية  807.

 379 حتى الخميس المقبل "إسرائيل"توقف رحالتها إلى  "لوفتهانزا"مجموعة   808.

 379 "إسرائيل"ألمانيا مع  "تضامن"يركل تتصل بنتنياهو وتؤكد م  809.

 379 وندعمها مقابل صواريخ غزة "إسرائيل"وزير الخارجية األلماني: نقف بجانب   810.

 380 مع حماس بشأن الوضع في غزة "اتصاالت غير مباشرة"ميركل تؤيد إجراء   811.

 380  الشرطة األلمانية تحظر تظاهرات مؤيدة لفلسطين   812.

 380  يركل تتفق مع السيسي على ضرورة استمرار وقف النار في غزةم  813.

 380  نيينللفلسطيمليون يورو إضافية مساعدات إنسانية  15ألمانيا تخصص   814.

 381 البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الصدامات في القدس  815.

 381 واألراضي الفلسطينية "إسرائيل"قلق بالغ حيال تصاعد الهجمات والعنف في إيطاليا:   816.

 381 والعدد الكبير من الضحايافي غزة  اء التصعيدز إ: نشعر بقلق إيطاليا مندوب  817.

 382 خالء في الشيخ جراح بالقدس المحتلةبلجيكا تعرب عن قلقها إزاء التوتر وعمليات اإل  818.

 382 وباتنائب بلجيكي: يجب أن ُيقابل االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه غير الشرعي بعق  819.

 382 ضد الفلسطينيين إجرامي وهناك حاجة لعقوبات صارمة "إسرائيل"وزير بلجيكي: عنف   820.

 382 لصالح فلسطين برلمان بروكسل اإلقليمي يعتمد قراراً   821.

 383 غزةبأمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب  "ائيلإسر "مكتب محاماة بلجيكي يقاضي   822.

 383 وزير التعاون الدولي السويدي: يجب إنهاء عمليات الهدم واإلخالء في القدس  823.

 384 "إسرائيل"ات بحق لألقصى مكانة خاصة وال بد من استصدار عقوب المجلس السويدي لإلفتاء:  824.

 384 تحقيق حل الدولتين ومعالجة األسباب الجذرية للصراعلتدعو أمام الجمعية العامة السويد   825.

 384 شخصًا في مظاهرة داعمة لفلسطين 15السويد توقف   826.

 384 كية تفّرق مسيرة داعمة للفلسطينيين في كوبنهاغنالشرطة الدنمار   827.

 385 خالء والهدمفي القدس ونطالب بوقف عمليات اإل : نتابع بقلق ما يجرياإليرلنديوزير الخارجية   828.

 385 أمر غير مقبول قصىاألوزير خارجية إيرلندا: عمليات التهجير وقمع المواطنين في   829.

 385 وقتل األطفال أمر مؤسف : األيام الماضية كانت كابوساً أمام الجمعية العامة رلنداإي  830.
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 386 اقتراح في البرلمان اإليرلندي لطرد السفير اإلسرائيلي  831.

 386 رلندي مرتقب ضد االحتالل قد يصل لعقوبات وطرد السفيرقرار أي  832.

 387   التوتراتطرد العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح ال يتماشى مع القانون الدولي ويزيد  سويسرا:  833.

 387 لمباني الحكومّيةالنمسا: تظاهرة رافضة لرفع العلم اإلسرائيلي فوق ا  834.

 387 السفير التشيكي في الكويت يعتذر لنشر صورته بجانب العلم اإلسرائيلي  835.

 388  حماس على قائمة اإلرهابحركة إدراج تبحث أوكرانيا   836.

 
 389 بعًا: روسيا:ار 

 389 في القدس "تصعيد العنف"وتدعو إلى تجنب  "قلقة"ا روسي  837.

 389 بوتين: النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يخص مصالحنا األمنية مباشرة  838.

 389 كيةيلتدخل أوسع إذا فشلت الجهود األمر  روسيا مستعدة  839.

 390 للحل "رباعّية"روسيا تدعو إلى   840.

 390 بوتين يأمر بإجالء الرعايا الروس من قطاع غزة  841.

 391 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: العنف يتفجر في األراضي الفلسطينية روسيا ندوبم  842.

 
 392 خامسًا: الصين: 

 392 في القدس المحتلة "الهدوء وضبط النفس"الصين تدعو إلى   843.

 392 واشنطن بيان مجلس األمن حول أزمة غزة "عرقلة"الصين تأسف لـ  844.

 392 ستهداف المرافق المدنيةالحترام القانون الدولي اإلنساني ووقف ا "إسرائيل"الصين: ندعو   845.

 
 394 سادسًا: دول قارة أمريكا الجنوبية:

 394 فنزويال تدعم الشعب الفلسطيني وسيادته واستقالله  846.

 394 فنزويال تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة  847.

 394 للعدوان على غزة ونصرة للقدس مسيرات في األرجنتين والبرازيل رفضاً   848.

 394 الخارجية الكوبية تدعو إلى وقف العدوان اإلسرائيلي  849.

 395 الفتة يرفعها نواب في مجلس الشيوخ بتشيلي ... "إسرائيل تقتل فلسطين"  850.

 395 "إسرائيل"فنزويال: الواليات المتحدة توفر إطارًا من اإلفالت من العقاب والمحاكمة لصالح  ندوبم  851.

 396 كوبا يستنكر عجز مجلس األمن وعدم استطاعته إدانة العنف في غزة والقدس ندوبم  852.

 396 القوة المفرطة ضد المدنيين "إسرائيل"دانة استخدام إمندوب تشيلي يدعو إلى   853.

 396 رجنتين: يجب حل النزاع واحترام القانون الدوليمهورية األ ج ندوبم  854.
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 397 لزيادة التصعيد : مواصلة االستفزاز لن يؤدي إالأمام الجمعية العامة مكسيكال  855.

 397 اإلكوادور يدعو إلى وقف إطالق النار والوصول إلى حل الدولتين ندوبم  856.

 397 كوستاريكا: ال يمكن أن نقبل باستمرار معاناة وألم أطفال فلسطين ندوبم  857.

 398 الستخدام القوة بحق الفلسطينيين وندعو لوقف االستيطان والعودة للمفاوضات البيرو: نأسف  858.

 
 399 سابعًا: دول أخرى:

 399 األقصىجنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو تدين بشدة اعتداءات االحتالل على القدس و   859.

 399 يعلن دعمه للشعب الفلسطيني االتحاد األفريقي  860.

 399 في كشمير تضامنوا مع فلسطين شخصاً  20الهند توقف   861.

 400 الشرطة الكندية تالحق مناصري فلسطين  862.

 400 بالعدوان نصرة لغزة وتنديداً .. وقفتان بكوريا الجنوبية .رغم مضايقات حكومية  863.

 400 وتتعهد بمساعدات إلعمار غزة وغزة "إسرائيل"طالق النار بين إترحب بوقف يابان ال  864.

 401  ماليين دوالر مساعدات عاجلة لفلسطين 10اليابان تعلن تقديم   865.

 401 عقود طويلة من المطالبة بإنهاءه من رغمعلى الالمالديف: االحتالل اإلسرائيلي مستمر  ندوبم  866.

قامة الدولة الفلسطينية ندوبم  867.  402 النيجر: ال يمكن وقف الصراع إال بوقف االستيطان وا 

 402 كثيرة رائيلي أزهق أرواحاً سغانا: التصعيد اإل ندوبم  868.

 402 نيوزيلندا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف ندوبم  869.

 403 كندا: قلقون من سقوط الضحايا المدنيين وتطور األزمة اإلنسانية في قطاع غزة ندوبم   870.

 403 نت فنسنت والجرينادينز: السالم يتحقق بالوفاء بالحقوق الفلسطينيةسا ندوبم  871.

 403 كينيا يدعوا لوقف النار والعودة للمفاوضات مندوب  872.

 404 الةوندعم كفاح الفلسطينيين لتحقيق العد "إسرائيل"كوريا الشمالية: ال يمكن تجاهل تجاوزات   873.

 404 دعو لوقف النار والعودة للمفاوضاتتكينيا  ندوبم   874.

 404 سان سان مارينو يعرب عن قلقه جراء االعتداء على المدنيين ندوبم   875.

 405 وقف العدواننيبال يدين االستخدام المفرط للقوة ويدعو ل ندوبم  876.

 405 وكرانيا: ندين العنف في األراضي الفلسطينية وندعم حل الدولتينأ ندوبم  877.

 405 دين أعمال العنف في الضفة والقدس ويؤكد ضمان الوصول للمتضررين في غزةتاليابان   878.

 406 للقانون الدولي جسيماً  فريقيا: الهجوم العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة يمثل انتهاكاً أجنوب   879.

 406 برياءتبريره عندما يطال المدنيين واأل العنف ال يمكنالجنوبية:  كوريا ندوبم  880.

 406 الق النار الستئناف المفاوضات السياسيةلوكسمبورغ: نأمل أن يقود وقف إط ندوبم  881.

 407 فيتنام: الشرق األوسط لن يعرف السالم إذا لم تحل القضية الفلسطينية ندوبم  882.
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 408 ثامنًا: التحركات الشعبية:

 408  بانتهاكات االحتالل ن والقدس وتنديداً لفلسطي اآلالف يشاركون في تظاهرة ضخمة بلندن دعماً   883.

 408 مشاهير وفنانون يتضامنون مع الشيخ جراح والقدس  884.

 409 وقفة جماهيرية بكندا تضامًنا مع حي الشيخ جراح  885.

 409 "فيسبوك"عم القضية الفلسطينية تجنبًا لخوارزميات أبجدية دون نقاط... حيلة لد  886.

 409 "إسرائيل"عمال ميناء إيطالي يرفضون تحميل أسلحة على سفينة متوجهة إلى   887.

 410 تضامًنا مع الفلسطينيين "إسرائيل". مظاهرة أمام قنصلية .نيويورك.  888.

 410 اشتباكات بين الشرطة ومحتجين تأييدًا للفلسطينيين في باريس  889.

 410 وقفة في هولندا منددة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة  890.

سبانيا ضد العدوان اإلسرائيل  891.  410 ي على القدس والضفة وغزةمظاهرات في بريطانيا وبلجيكا وا 

 411 العبها المغربي بعد تضامنه مع فلسطين  تطالب برحيلهولندي الأياكس نادي هير جما  892.

 411 علم فلسطين حاضر في تتويج ليستر سيتي بلقب كأس إنجلترا  893.

 411 ظاهرة في ألمانيا تأييدًا للشعب الفلسطينيم  894.

 412 "الحرية لفلسطين"الكوميدي األمريكي روب ديالني:   895.

 412 . المئات يتظاهرون أمام القنصلية اإلسرائيلية بمانهاتن.نيويورك.  896.

 412 وقفة أمام السفارة اإلسرائيلية دعمًا لفلسطين ..طن.واشن  897.

 413 ترتكب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"ناشطة يهودية أمريكية:   898.

 413 "إسرائيل"أهل فلسطين يدعونكم لمقاطعة … الغارديان: يا أصحاب الضمير  899.

 413 مديرة مدرسة في نيويورك تتعرض لتحقيق بسبب بريد إلكتروني يدعو لدعم فلسطين  900.

 414 "معاداة السامية"يعلن دعمه لليهود ضد  لكرة القدمفي الدوري اإلنجليزي  "تشيلسي"فريق   901.

 414 فلسطين في مدينة ناشفيل األمريكيةمظاهرة تضامنية مع   902.

 414 "دعوة للسالح": مدير مدرسة بريطانية يعتذر لوصفه العلم الفلسطيني بأنه "التايمز"  903.

نصاف الفلسطينيين "إسرائيل"أكاديمي يطالبون حكومتهم بمقاطعة  600ا: هولند  904.  415  وا 

 415 "إسرائيل"ـاستطالع: معظم األمريكيين يعارضون تقديم مساعدات غير مقيدة ل  905.

 416 "معاقبة وردع إسرائيل"مليونية غضب بواشنطن تحت عنوان االستعداد ل  906.

 
 417 تاسعًا: منظمات ومؤسسات دولية:

 417 : وحشية االحتالل ناجمة عن إفالته من العقاب"رايتس ووتش"  907.

 417 في القدس "غير المشروعة"تستخدم القوة  "إسرائيل"منظمة العفو الدولية:   908.
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 417 نفساللجنة الدولية للصليب األحمر تدعو أطراف صراع غزة إلى ضبط ال  909.

 417 يتصاعد "إسرائيل"ذا هيل: غضب الديمقراطيين األميركيين إزاء   910.

 418 يتجاوز حاجز مليوني تغريدة "أنقذوا الشيخ جراح". وسم .مع استمرار حملة التضامن العالمية.  911.

 418 تناصران حّي الشيخ جرّاح "بينك فلويد"و "النسترسرسي "  912.

 419 أدعو قادة جميع األطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية: "الصحة العالمية"  913.

 419 مكتبها في غزة تبدي صدمتها للضربة اإلسرائيلية التي استهدفت "أسوشييتد برس"وكالة   914.

 419 المحكمة الجنائية الدولية تحذر من جرائم حرب في األراضي الفلسطينية  915.

 419  بسبب الحربغزة بالمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يحذر من انهيار المنظومة الصحية   916.

 420 لم تعد بيدها البطاقات الرابحة وحماس تسجل نقاطاً  "إسرائيل"لوبوان:   917.

 420 لغزة "مركز عمليات خاصة"تطلق  "فايسبوك"  918.

 420 ماليين دوالر 7تعلن خطة استجابة لغزة بـ "الصحة العالمية"  919.

 421 ترتكب جرائم مروعة ترقى لجرائم حرب وضد اإلنسانية "إسرائيل": "العفو الدولية"  920.

 421 صندوق النرويج السيادي سيصّفي حصصه في شركتين تنشطان بمستوطنات الضفة الغربية  921.

 421 بغزة والقدس "إسرائيل"ائية الدولية للتحقيق في جرائم خبراء أمميون يدعون الجن  922.

 422  يرقى لجرائم حربلقطاع غزة : القصف المدفعي اإلسرائيلي "األورومتوسطي"  923.

 422  : إعادة بناء غزة سيستغرق سنوات وربما عقود الدولي الصليب األحمر  924.

 422  لحقوق فلسطين الرقمية "انتهاكات فيسبوك"شكوى لألمم المتحدة حول   925.

 422  بدعم فلسطين  هايطالبون "آبل"في شركة موظفون   926.

 423 وتحظر حسابات صحفيي غزة "إسرائيل"ترضي  "واتساب"  927.

 423 خطوات لواشنطن لوضع الصراع العربي اإلسرائيلي على مسار بّناء 10معهد السالم األمريكي:   928.

 425 يجعلها متواطئة ضد الفلسطينيين "إسرائيل"شجب  واشنطن: رفض "ناشونال إنترست"  929.

 425 شهادتهم على قسوة العدوان اإلسرائيلي األخير على غزةيوثقون  "أطباء بال حدود"  930.

 426  المنتدى األوروبي اإلسالمي يدعو إلى معاقبة نتنياهو في محكمة الهاي  931.

 426 حتى بين المسيحيين إندبندنت: ارتفاع التأييد لحماس في الضفة الغربية  932.

 427 أطلقت مئات أطنان القنابل شديدة االنفجار على غزة "إسرائيل": "األورومتوسطي"  933.

 427 موظفو فيسبوك يتهمون شركتهم بالتحيز ضد فلسطين  934.

 428 تطالب بريطانيا بإغالق مصنع إسرائيلي للمسّيرات منظمات داعمة لفلسطين  935.

 428 الدعم غير المشروط لالحتالل يخلق مشاكل لواشنطن أكثر مما يقدمه من حلول فورين بوليسي:  936.

 429 متطالب بالوصول للمرضى في غزة والتمكن من إجالئه "العالمية الصحة"  937.
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 المقدمة
أخطأ صانع القرار اإلسرائيلي عندما لم يدرك ويتصور مدى رّدات الفعل الفلسطينية والعربية 

ات وقرارات اإلخالء التي اتخذها ضّد سكان حي الشيخ واإلسالمية والعالمية التي ستنشأ نتيجة اإلجراء
في شهر رمضان المبارك لمنع  األقصىجراح في القدس المحتلة، باإلضافة إلى اقتحامات جيشه للمسجد 

مستوطنيه ضّد الفلسطينيين في أحياء القدس  "عربدات"إقامة صلوات التراويح، بالتزامن مع اقتحامات و
 . األقصىوفي المسجد 

حسب التقويم الهجري، والذي  1442رمضان  28، الموافق 2021أيار/ مايو  10كن يوم اإلثنين لم ي
حسب التقويم  "يوم القدس"في ذكرى ما ُيسمى بـ األقصىهّم المستوطنون اليهود فيه باقتحام المسجد 

اع غزة العبري، ليمر مرور الكرام دون موقف وفعل رادع وحاسم من قبل المقاومة الفلسطينية في قط
والشتات؛ فقد قصفت كتائب  1948وعموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واألراضي المحتلة سنة 

الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، مدينة القدس بسبعة صواريخ 
، "إسرائيل"ـفي أقوى تحد ل ،1948باإلضافة إلى قصف مدينة عسقالن الواقعة في األراضي المحتلة سنة 

وحي الشيخ  األقصى، طلبت فيه من تل أبيب إجالء جنودها من في اليوم نفسهوتنفيذًا لتهديد سابق 
طالق سراح المعتقلين حتى الساعة السادسة مساء. غرد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام و  جراح، وا 

الغرفة المشتركة تمنح االحتالل مهلة حتى الساعة  إن قيادة المــقاومة في"، قائاًل: "حماس"التابعة لـ
المبارك وحي الشيخ  األقصىالسادسة من مساء اليوم )االثنين( لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد 

ال فقد أعذر من أنذر   1."جراح، واإلفراج عن كافة المعتقلين خالل هبة القدس األخيرة، وا 
، قلبت المعادالت 21/5/2021-10/5/2021الفترة هذه الجولة من المعارك التي اشتعلت خالل 

وأحدثت تحوالت وارتدادات لها ما بعدها على كافة األصعدة، في الوقت الذي ظّن فيه صانع القرار 
اإلسرائيلي أن ملف القضية الفلسطينية قد حسم لصالح االحتالل؛ خصوصًا بعد عقد اتفاقيات التطبيع مع 

س أصبحت خارج نطاق الصراع أو أي مفاوضات مستقبلية بعد إعالن عدد من الدول العربية، وأن القد
اإلدارة األمريكية القدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة األمريكية إلى القدس. لقد أعادت هذه الجولة من 
المواجهات تشكيل الوعي الفلسطيني وأظهرت وحدة الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، وهو مشهد 

نه قد ال يحدث بسبب ما تعانيه القضية الفلسطينية من تراجع، وبسبب البيئة اإلقليمية ظن البعض أ
 والدولية.

ال شك أن ما تمر به البيئة اإلقليمية والدولية خصوصًا مع انتشار جائحة كرونا، أبعد االهتمام عن 
تبقى من ملفات الحل القضية الفلسطينية مما شّكل فرصة للكيان اإلسرائيلي لمحاولة االنقضاض على ما 

. جاءت إجراءات االحتالل في القدس والمسجد األقصىالنهائي وفي قلب ذلك ملف القدس والمسجد 
استكمااًل لمسار االستيطان الزاحف وخطط الضم اإلسرائيلي في أراضي الضفة الغربية بما فيها  األقصى
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يد منها أن ُتغلق ما تبقى من ملفات التي ُأر  "صفقة القرن"شرقي القدس، وتماشيًا مع تداعيات إطالق 
فلسطينية. لكن المقاومة الفلسطينية المسلحة والشعبية لم تحتج إال لبضعة أيام إلعادة القضية الفلسطينية 

ثبات معادلة أن  ما ُأخذ بالقوة ال ُيسترد إال "إلى مكانها الطبيعي وتسليط االهتمام من جديد عليها، وا 
 ."بالقوة

لة من الصراع، أن المقاومة الفلسطينية هي من حدد ساعة الصفر النطالقها، وهو ما يمّيز هذه الجو 
، وهي من حدد شروط 1973ما لم نشهده طوال عقود من الصراع مع االحتالل تحديدًا منذ حرب سنة 

وقف إطالق النار. لقد بدى مدى تطور القدرات العسكرية واألمنية واالستخبارية لفصائل المقاومة 
ية، وكذلك مدى النضج االستراتيجي والتكتيكي لدى الفصائل المقاومة؛ في المقابل أثبت عجز الفلسطين

القدرات العسكرية اإلسرائيلية وفشل سنوات من االعداد اإلسرائيلي لهذه المعركة. لقد استطاعت المقاومة 
تلها الصهاينة الف صاروخ غطت ثلثي مساحة األراضي التي احآأن تطلق من قطاع غزة أكثر من أربعة 

؛ والتي امتدت من تل أبيب شمااًل إلى إيالت جنوبًا ومن القدس شرقًا "إسرائيل"، أو ما ُيسمى بـ1948سنة 
إلى عسقالن المحاذية للبحر غربًا؛ وقد بات أكثر من نصف السكان اإلسرائيليين في مرمى نيران صواريخ 

ة اإلسرائيلية آالف القذائف والصواريخ مستهدفة في المقاومة الفلسطينية. في المقابل صبت اآللية العسكري
معظمها أهدافًا مدنيًا من أبراج سكنية ومصانع مدنية وبنى تحتية، تعبيرًا عن العجز من النيل من 
 اإلمكانيات العسكرية لفصائل المقاومة ومحاولة لترسيخ مبدأ كي الوعي وتدفيع الثمن للشعب الفلسطيني.

ن خالل أدائها العسكري أن تضرب أهم ركائز األمن القومي اإلسرائيلي لقد استطاعت المقاومة م
وهي الردع والحسم ونقل الصراع إلى أراضي العدو؛ فالجبهة الداخلية باتت هدفًا آلالف الصواريخ، 
والجيش اإلسرائيلي بات عاجزًا عن الزج بقواته البرية في مسرح المعركة، والردع أصبح أكثر تآكاًل، 

نهائه. والكيان أ  صبح فاقدًا للقدرة على حسم المعارك وال يملك االستراتيجية والرؤية إلدارة الصراع وا 
سنة، فقد أثبتت المقاومة أن لديها  14على الرغم من الحصار المتواصل على القطاع منذ أكثر من 

فشال الخطط اإلسرائيلية ومقارعة أحد أقوى الجيوش في العال م، من خالل القدرة على تخطي الصعاب وا 
إمكانيات بسيطة ومحدودة، مع تجفيف قنوات الدعم الشعبي العربي واإلسالمي الذي يمكن أن يصل إلى 

 المقاومة الفلسطينية. 
سيسعى العدو اإلسرائيلي أن ُيحقق من خالل االستعانة بالبيئة اإلقليمية والدولية المعادية للمقاومة ما 

حاولة إعادة قطاع غزة إلى أجواء الحصار والمعاناة الكبيرة الناتجة عجز عن تحقيقه خالل الحرب، وأن تتم م
عن الدمار، واستغالل الكيان اإلسرائيلي واألنظمة العربية والدولية، باإلضافة إلى السلطة الفلسطينية في رام 

 ر.هللا، ذلك لتطويع المقاومة في قطاع غزة، ومحاولة ابتزازها ماليًا وسياسيًا لتمرير ملف اإلعما
من أهمية هذا الموضوع، اختارت هيئة التحرير في مركز الزيتونة إصدار ملف معلومات يتناول  انطالقاً 

والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من مواقف وردود فعل عربية  "سيف القدس" معركةأحداث 
سالمية ودولية. ويغطي هذا الملف أهم األحداث والمواقف خالل الفترة م  .31/5/2021إلى  1/4/2021ن وا 
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 معركة "سيف القدس" خلفياتأواًل: 
 

 اليهودي "عيد الفصح"لمناسبة  األقصىمئات المستوطنين يقتحمون ساحات  .1
: أصيب مواطنون برضوض وكدمات واعتقل مواطنان خالل تصديهم لحملة "األيام" –محافظات 

وعدد من المواقع األثرية في محافظات عدة،  األقصىحامات متزامنة شنها المستوطنون في المسجد اقت
 وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل.
، تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل لمناسبة عيد األقصىفقد اقتحم مستوطنون باحات المسجد 

 309في دائرة األوقاف بالقدس فراس الدبس: إن  الفصح اليهودي. وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم
منذ ساعات الصباح من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية  األقصىمستوطنين اقتحموا باحات 

 األقصىمستوطنًا قد اقتحموا المسجد  1,322في باحاته، قبل مغادرتهم من باب السلسلة. يشار إلى أن 
 ، الذي يستمر حتى مساء السبت المقبل."العيد"مع على مدار أربعة أيام، تزامنًا 

 1/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يشرع بأعمال تجريف واسعة قرب العيسوية بهدف عزل القدس .2
القدس المحتلة: شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، األحد، في أعمال تجريف واسعة قرب قرية العيسوية  

، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها. وقالت مصادر مقدسية: إّن شمال شرق مدينة القدس المحتلة
أعمال التجريف جرت وما تزال مستمرة في األراضي الواقعة ما بين قريتي الزعيم والعيسوية إلى الشرق من 
القدس المحتلة. وأكدت المصادر أن الهدف من أعمال التجريف، هو فتح طريق استيطانية جديدة ضمن 

 الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها. "E1"شروع ما يسمى بم
 4/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 االحتالل يرّكب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود .3

وكاالت: شرعت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في باب  -القدس 
ة. وأفادت مصادر مقدسية بأن طواقم بلدية االحتالل شرعت، ظهر العامود، وسط مدينة القدس المحتل

أمس، بتركيب كاميرات جديدة في منطقة باب العامود. ولفتت المصادر إلى أن كاميرات المراقبة، التي 
 زرعتها شرطة االحتالل، تنتشر في كل زاوية لمراقبة تحركات المقدسيين.

 5/4/2021األيام، رام هللا، 
 
 

 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          44 

  للقدس مؤتمر تحضيري لتدارس كيفية تنظيم اقتحاٍم آلالفتدعو ل "هيكل المزعومال"جماعات  .4
لتدارس كيفية "المنظمات الشبابية والمدارس الدينية إلى مؤتمر تحضيري  "الهيكل المزعوم"دعت جماعات 

عة فندق . وسينعقد هذا المؤتمر التحضيري وفق الدعوة في قا"آلالف اليهود في يوم القدس"اقتحاٍم  "تنظيم
في شارع يافا غربي القدس، أي قبل االقتحام بخمسة وثالثين يومًا، وهذه المرة األولى  "جيروزاليم جولد"

، وهو ما يؤكد أن المتطرفين األقصىالتي ُيدعى فيها إلى مؤتمر تحضيري بهذا الحجم القتحام المسجد 
 األقصىدوانهم على المسجد رمضان القادم عالمة فارقة في ع 28الصهاينة يسعون إلى جعل يوم 

 المبارك.
 4/4/2021الدستور، عّمان، 

 
 االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله .5

أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األحد، المواطن عامر شقيرات، على هدم منزله في حي جبل المكبر 
را من االحتالل، بأنه سيهدم بالقدس المحتلة. وبين شقيرات، أنه أقدم على هدم منزله بعد أن تلقى إخطا

 منزله، ويجبره على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك، ما اضطره لهدمه ذاتيا. 
 4/4/2021فلسطين أون الين، 

 
 شبان يحرقون البرج العسكري على مدخل مخيم شعفاط .6

حاجز القدس المحتلة: أحرق شبان فلسطينيون، مساء األحد، البرج العسكري لسلطات االحتالل على 
مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة. وأفادت مصادر مقدسية أن 

 مواجهات شديدة اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل، جراء اعتداءات األخيرة على المواطنين.
 4/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 القدساالحتالل يهدم منشآت تجارية وزراعية في  .7

: أصيب العشرات بحاالت اختناق متفاوتة خالل مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال "األيام" -محافظات 
خطار ومصادرة واسعة، أقدمت خاللها  الخليل، في الوقت الذي شنت فيه قوات االحتالل حملة هدم وا 

رت بهدم عشرات على هدم منشآت تجارية وزراعية واالستيالء على بسطات في القدس المحتلة، وأخط
المساكن والمنشآت في عدد من القرى والخرب في األغوار الشمالية والوسطى. في السياق، اعتدت قوات 
االحتالل على عدد من المقدسيين في البلدة القديمة من المدينة المحتلة واستولت على عدد من بسطات 

منشأة في  63ل بهدم ووقف البناء في الباعة المتجولين. وفي األغوار الشمالية، أخطرت سلطات االحتال
 منطقة الرأس األحمر.

 8/4/2021األيام، رام هللا، 
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 األقصىبنايات وأرض جنوب المسجد  3مستوطنون يستولون على  .8
استولى مستوطنون يهود، الخميس، على ثالث بنايات سكنية وقطعة أرض، في الحارة الوسطى في بلدة 

، أن أكثر من "مركز معلومات وادي حلوة"قدس المحتلة. وذكر في ال األقصىجنوبي المسجد  "سلوان"
االستيطانية، برفقة أفراد من الشرطة والحراسة وعمال  "عطيرت كوهنيم"مستوطنا من جمعية  100

، وقاموا بالدخول إلى قطعة "سلوان"المستوطنين، اقتحموا عند الساعة الثانية فجرًا الحارة الوسطى في بلدة 
. وأوضح مركز "لم يتواجد أصحابها بها وكانت غير مأهولة بالسكان"كنية في المنطقة بنايات س 3أرض و

بؤرة وقطعة  12في سلوان ارتفع اليوم إلى  "بطن الهوى"المعلومات أن عدد البؤر االستيطانية في حي 
ر أكب 2015و 2014أرض، ومعظمها بنايات سكنية سربت للمستوطنين خالل األعوام الماضية، وشهد عام 

 .   "سلوان"عملية تسريب في 
 8/4/2021وكالة قدس برس، 

 
 أهالي سلوان يوّقعون وثيقة لحماية األرض والبيوت من التسريب لصالح المستوطنين .9

القدس: أدى عشرات المواطنين، صالة الجمعة في خيمة االعتصام ببلدة سلوان في القدس المحتلة، بدعوة 
تعهدوا من خاللها  "وثيقة شرف أهالي سلوان"وّقع األهالي على من أهالي البلدة. وبعد خطبة الجمعة 
التي هي عنوان ورمز الوجود، ونبذ الخائن واالمتناع عن مشاركته "بالمحافظة على بيوت وأراضي البلدة 

في المناسبات وعدم غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ومقاطعته مقاطعًة تامًة بما في ذلك البيع 
 واإليجار والخطبة والزواج والمجالسة والمصاحبة والصداقة.والشراء 

 10/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 شبان العيسوية يشعلون حافلة إسرائيلية بالحارقات واالحتالل يقتحم البلدة .10
دخلت بالخطأ إلى قرية  "إيجد": هاجم شبان، مساء أمس، حافلة إسرائيلية تابعة لشركة "األيام" -القدس

ة شرق القدس المحتلة. وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن الحافلة تم مهاجمتها بالحجارة العيساوي
قبل أن يتم إلقاء زجاجة حارقة تجاهها، ما تسبب باندالع النيران فيها، وحدوث أضرار جسيمة. واقتحمت 

 قوات االحتالل، مساء أمس، العيسوية، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها.
 12/4/2021م، رام هللا، األيا

 
 األقصىاالحتالل ُيبعد المرابطة مدلين عيسى عن  .11

المرابطة مدلين عيسى، من الداخل الفلسطيني  -األحد -القدس المحتلة: سلَّمت سلطات االحتـالل 
بعد أربعة أشهر فقط من انتهاء آخر إبعاد لها. وأشارت إلى  األقصىالمحتل، قراًرا بإبعادها عن المسجد 
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يشكل خطرًا ويثير المشاكل، وهي التهمة  األقصىمخابرات االحتالل وجهت لها تهمة أن وجودها في أن 
 ذاتها التي توجه للمرابطين والمرابطات.

 11/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 القدس بالغور ــــــ أنفاق لربط شبكة الطرق السريعة تل أبيب 4مخطط إلقامة  .12
لخاص: كشفت لجنة التنظيم والبناء اإلسرائيلية حقيقة المخطط الرامي إلى ربط ا "القدس"مراسل -القدس

، عند عرض 5/8/20218القدس الشرقية شمااًل بأربعة أنفاق جديدة بدل نفق واحد، كما أُعلن سابقًا في 
 المشروع.

أنفاق في  4مشروع إقامة "تحت اسم  "101-036240 0"وأعلنت اللجنة إيداع خارطة هيکلية محلية رقم  
ولربط شبكة الطرق بين  –مفرق مستوطنة التلة الفرنسية لفصل مستوى حركة مواصالت شمال القدس

القدس الغربية بالقدس الشرقية شرقًا، باتجاه مستوطنات الغور، ضمن  - تل أبيب 443الشارع االلتفافي 
اضي في القدس خليل . وقال خبير األراضي واالستيطان رئيس دائرة األر 1خطة توسيع الشارع رقم 

: إن المشروع يعتبر مفصليًا لتسهيل حركة المستوطنين في القدس المحتلة واختراق "القدس"التفكجي لـ
العيسوية وشعفاط وبيت حنينا وعناتا وأجزاء من حزما، بهدف ربط -االحياء الفلسطينية شمال القدس 

راضي واستغاللها بتوسيع المستوطنات المستوطنات شرق المدينة ضمن خطة توحيد وتهويد ما تبقى من أ
 والطرق االلتفافية.

 12/4/2021القدس، القدس، 
 

 األقصىعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد  .13
، بمدينة القدس، األقصىاألناضول: اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، اإلثنين، المسجد  -القدس 

مستوطنا  87"إلسالمية بالقدس، في بيان مقتضب إن بمرافقة عناصر من الشرطة. وقالت دائرة األوقاف ا
 ."اقتحموا المسجد صباح اليوم ]أمس[

 12/4/2021القدس العربي، لندن، 
 

 فطارمود بالقدس ويستولي على وجبات اإلاالحتالل يعتدي على المصلين في باب العا .14
ن صالة التراويح قرب باب القدس: اعتدت قوات االحتالل االسرائيلي الليلة، على المصلين بعد خروجهم م

العامود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بانتشار مكثف لقوات االحتالل في منطقة باب العامود 
عقب مواجهات بينها وبين الشبان في المكان عقب رفض األهالي قرارات االحتالل بمنع الجلوس في 

بخلع باب مئذنة باب األسباط، واقتحموا  المنطقة. وقال مراسلنا إن عناصر من شرطة االحتالل قاموا



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 47                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

سطح المئذنة، وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب في المكان، فيما منعت تلك القوات توزيع وجبات االفطار 
 على الصائمين قرب األسباط، واستولت عليها.

 13/4/2021والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  األنباءوكالة 
 

 األقصىيؤّمون  اً فأل 70 ...الجمعة األولى من رمضان .15
رغم  -اليوم-المبارك  األقصىالقدس المحتلة: تمكن عشرات آالف المواطنين من الوصول إلى المسجد 

ألف مصلٍّ  70حواجز االحتالل، وأداء صالة الجمعة األولى من رمضان. وذكرت مصادر مقدسية أن 
ن دخول القدس. وشددت قوات في حين منع االحتالل اآلالف م األقصىفي  -اليوم-أدوا صالة الجمعة 

االحتالل منذ ساعات الصباح من عمليات التضييق على المواطنين، وخاصة سكان الضفة الذين حاولوا 
 .األقصىالوصول إلى المسجد 

 16/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 خالل األسبوع الماضي األقصىمستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد  575موقع عبري:  .16
المبارك، خالل األسبوع الماضي. وأفاد موقع  األقصىئات المستوطنين، ساحات المسجد اقتحم م

هذا األسبوع، بحماية  األقصىمستوطنا اقـتـحـموا باحات المسجد  575العبري، أّن  "حدشوت هار هبايت"
ر بن إيتما"من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، بينهم عضو الكنيست المتطرف من حزب الصهيونية الدينية 

 "غفير
 16/4/2021فلسطين أون الين، 

 
 سلطات االحتالل تمنع اآلالف من الوصول لألقصى: اشتراط تلّقي لقاح .17

باسل مغربي: قّيدت سلطات االحتالل اإلسرائيلّي، دخول أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى مدينة القدس، 
ذ اشترطت حصول الراغبين بالصالة ، إاألقصىألداء صالة الجمعة األولى من شهر رمضان في المسجد 

(، وهو ما حرم اآلالف من 19 -في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد )كوفيد
الوصول للمسجد. وشهدت الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، 

أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود، بحسب حركة نشطة من الفلسطينيين، منذ ساعات الفجر؛ غير 
 لألنباء. "األناضول"وكالة 

 16/4/2021، 48عرب 
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 القدس: بلدية االحتالل تشرع بتحويل كرم المفتي إلى حديقة .18
: أعلنت بلدية االحتالل بمدينة القدس أنها شرعت بتحويل كرم المفتي في حي الشيخ "األيام" -القدس 

مليون شيكل، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاحه في غضون عامين على  28ل إلى جراح إلى حديقة بتكلفة تص
دونمًا. وتقع أرض كرم المفتي مقابل منزل مفتي القدس األسبق الحاج أمين الحسيني  25أرض مساحتها 

 الذي تم تحويل األرض المالصقة إلى منزله إلى مستوطنة بعد هدم فندق شبرد.
 16/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 األقصىيقتحمون المسجد  اً مستوطن 264القدس:  .19

طالب  205مستوطًنا بينهم  261القدس المحتلة: أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة بأن 
، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في المنطقة الشرقية األقصىيهود اقتحموا 

ر من شرطة االحتالل اقتحموا أيًضا المسجد، ونظموا جولة استكشافية في منه. وأوضحت أن ثالثة عناص
 باحاته.

 20/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 مصاب وعشرات المعتقلين خالل مواجهات مع شرطة االحتالل والمستوطنين 100أكثر من  القدس: .20
ي، واعتقل العشرات، مواطن مقدس 100، من القدس: أصيب أكثر من 23/4/2021قدس برس، ذكرت 

فجر الجمعة، خالل مواجهات عنيفة شهدتها مدينة القدس المحتلة، ردا على اعتداءات المستوطنين اليهود 
، وسط "الدفاع عن الشرف اليهودي"اليمينية المتطرفة، على المقدسيين، تحت شعار  "منظمة ليهافا"و

عاف في الهالل األحمر الفلسطيني محمد . وقال ضابط اإلس"الموت للعرب"تعالي هتافاتهم المنادية 
. وبين الفتياني "منها إلى المستشفى 21إصابة، نقل  100إن طواقم الهالل تعاملت مع أكثر من "الفتياني: 

 ."األعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، والضرب، والقنابل الغازية"أن اإلصابات تنوعت بين 
اعتقاال من  12دس فراس الجبريني، أن القوات نفذت الق-وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة

المدينة، بينهم فتية، وأن معظم المعتقلين تعرضوا للضرب وظهرت عليهم عالمات االعتداء والرضوض، 
 الفتا إلى أن الضرب وجه للمعتقلين في منطقة الرأس والوجه بشكل خاص.

مواجهات إلى باب الساهرة الذي يبعد أقل من ، من القدس: امتدت ال23/4/2021األيام، رام هللا، وأضافت 
كيلو متر عن باب العامود، فيما اعتدى جنود االحتالل على المقدسيين في شارع السلطان سليمان وشارع 
نابلس، كما استهدف خيالة شرطة االحتالل المواطنين وتسببوا بإصابة عدد منهم برضوض. والليلة 

 مقدسيين قرب باب الخليل والبلدة القديمة.  الماضية، هاجم عشرات المستوطنين بيوت
 "ليهافا": نشرت مجموعات استيطانية، وفي مقدمتها منظمة 23/4/2021األخبار، بيروت، وقالت 

اإلرهابية، فيديوات ومنشورات تدعو فيها إلى المشاركة في مسيرات االنتقام الليلة في مدينة القدس. كما 
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تناقش كيفية االنتقام من العرب. وفي السياق نفسه، نقلت  "ابواتس"أنشأ هؤالء مجموعة على تطبيق 
سنصل بتظاهرة "، بينتسي غوبنشطاين، قوله إنه "ليهافا"، عن زعيم منظمة "كان"اإلذاعة العامة اإلسرائيلية 

إلى باب العمود، حاملين األعالم اإلسرائيلية، من أجل الدفاع عن االحترام والشرف اليهودي، مؤكدين أن 
األرض لنا. أريد أن أقول للشرطة إنه يجب تطبيق القانون في يافا وفي قلب القدس، ويجب أال هذه 

 ."يخاف اليهود
 

 األقصىتطالب بإدخال الطعام والشراب للمقتحمين ب "الهيكل"جماعات  .21
طالبته  "األمن الداخلي"اليهودية، رسالة إلى وزير  "تراث جبل الهيكل"القدس المحتلة: وجهت مؤسسة 

، والسماح لهم بتناولها داخل األقصىلها بالسماح لليهود بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب إلى خال
على ضرورة السماح لهم بإدخال  -مدير المؤسسة-ساحاته في نهار رمضان. وقد شدد تومي نيساني 

 ."يعّد ذلك خطوة في طريق بناء الهيكل"كميات كافية من الطعام. وقال: 
 22/4/2021سطيني لإلعالم، المركز الفل

 
 صواريخ غزة تنهمر على المستوطنات واالحتالل يقصف بالطيران .22

صاروخا انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات االحتالل المحاذية للقطاع، في أعنف  15أكثر من 
لمقاومة هجمات تشهدها المنطقة منذ فترة، فيما قصف االحتالل اإلسرائيلي بالطيران والمدفعية أهدافا ل

حوالي سبع ساعات، تم إطالق ما ال "العبرية، أنه في  "يديعوت أحرنوت"داخل القطاع. وأفادت صحيفة 
، "منها فقط وسقط الباقي في مناطق مفتوحة 4 "القبة الحديدية"صاروخا من غزة، اعترضت  18يقل عن 

لن وزارة الصحة بغزة لم تع "21عربي"مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين. وحسب مراسل 
 حتى اللحظة عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

 23/4/2021، 21عربي
 

 مقدسيًا خالل مواجهات في مختلف أحياء القدس  50اعتقال  .23
شابًا فلسطينيًا من مختلف أحياء  50القدس: ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم اعتقال قرابة 

تلة بعد أن تصدوا مساء أمس وبعد منتصف الليلة الماضية، لعصابات القدس الشرقية المح
المستوطنين الذين اعتدوا على المقدسيين. حيث استمرت المواجهات منذ انتهاء صالة التراويح 
حتى ساعات الصباح األولى في مختلف أحياء المدينة المقدسة خصوصا تلك المتاخمة للقدس 

 والتلة الفرنسية ووادي الجوز.الغربية كالشيخ جراح والمصرارة 
 23/4/2021القدس، القدس، 
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 حواجز االحتالل  من رغمال على األقصىألف فلسطيني أدوا صالة الجمعة الثانية من رمضان ب 60  .24
 60القدس: قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن أكثر من 

. وذلك على الرغم من القيود األقصىمن شهر رمضان في المسجد  ألفا أدوا صالة الجمعة الثانية
اإلسرائيلية التي حالت دون تمكن عشرات آالف المواطنين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 
من الوصول الى المسجد ألداء الصالة. فيما تجدر اإلشارة إلى أن عشرات آالف المصلين فضلوا 

 التراويح. البقاء في المسجد حتى موعد صالة
 24/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 إجراءات االحتالل  على الرغم من األقصىألفًا يؤدون صالة التراويح في رحاب  175  .25

ألف مصل أّدوا صالتي العشاء والتراويح  75القدس: أفادت دائرة األوقاف في القدس المحتلة، بأن 
ل اإلسرائيلي منع المواطنين الوصول المبارك، رغم محاوالت االحتال األقصىفي رحاب المسجد 

 إلى المسجد.
 23/4/2021القدس، القدس، 

 
 بعد صالة التراويح تنديدًا باعتداءات االحتالل  األقصىمسيرة عفوية حاشدة ب .26

 األقصىاألناضول: شارك آالف الفلسطينيين، مساء الجمعة، في مسيرة حاشدة داخل المسجد 
 بمدينة القدس المحتلة. 

، األقصىآلالف بشكل عفوي عقب انتهاء صالتي العشاء والتراويح في المسجد حيث تجمع ا
 وهتفوا ضد االحتالل اإلسرائيلي وممارساته بالمدينة، رافعين األعالم الفلسطينية.

 23/4/2021 الجزيرة.نت،
 

 مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح  .27
يوم السبت، منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح القدس: هاجم مستوطنون، فجر ال

بمدينة القدس المحتلة. وفي وقت سابق، اعتدت قوات االحتالل على وقفة تضامنية ضد تهجير 
سكان الحي أمام منازلهم، ومنعت الصحفيين الموجودين من التغطية، في حين رفع المشاركون 

 اإلسرائيلي المتواصلة.الفتات دعت إلنقاذه من عمليات االستهداف 
 24/4/2021والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  األنباءوكالة 
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 والهّبة متواصلة ...االحتالل يرضخ ويزيل حواجز باب العامود بالقدس .28
امتألت ساحة باب العامود في القدس ليال بآالف الفلسطينيين الذين احتفلوا بإزالة الحواجز 

تالل اإلسرائيلي منذ بداية شهر رمضان لمنعهم من الوصول إلى الحديدية التي أقامتها قوات االح
زالة الحواجز بأنها انتصار للهبة التي  الساحة. ووصف الشبان المقدسيون تراجع قوات االحتالل وا 
قاموا بها على مدى األيام الماضية، حيث وقعت مواجهات ليلية عنيفة. وردد المحتفلون األناشيد، 

طينية، ووقعت مواجهات محدودة عندما اقتحمت الشرطة اإلسرائيلية الحشود ولوحوا باألعالم الفلس
 لمصادرة تلك األعالم.

 26/4/2021 الجزيرة.نت،
 

 ومواجهات شعبية تنفجر في القدس والضفة وغزة .مود..اباب الع مجدداً االحتالل يقتحم  .29
زالة الحواجز غزة: بالرغم من إعالن االحتالل في وقت سابق االنسحاب من منطقة  -هللا باب العمود، وا 

الحديدية، عادت قوات كبيرة من جيش االحتالل، وجددت اقتحامها للساحة وما تشمله من منطقة االدراج، 
واعتدت على المواطنين المقدسيين الجالسين هناك، ما أدى إلى انفجار مواجهات شعبية في المكان، وفي 

ت إلى وقوع إصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين، في عدة مناطق بالقدس وفي الضفة الغربية وغزة، أد
والعديد من  األقصىالوقت الذي تستعد فيه جماعات استيطانية متطرقة، لتنفيذ اقتحام كبير للمسجد 

 رمضان. 28مناطق المدينة المحتلة يوم 
فس اد الفعاليات وقالت مصادر من مدينة القدس المحتلة، إن عمليات االقتحام لباب العمود جاءت لمنع وا 

الدينية واألهازيج الرمضانية، واألمسيات الثقافية التي اعتاد المقدسيين على تنظيمها في شهر رمضان، 
 على غرار ما تقوم بع منذ بداية الشهر.

 27/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 قدسوالالضفة بصابات بمواجهات ا  طرد في األغوار واعتقاالت و  .انتهاكات االحتالل تتصاعد.. .30
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وأجهزتها العسكرية والمستوطنين، الليلة وفجر اليوم : محافظات

الثالثاء، انتهاكاتهم بحق ابناء شعبنا ومقدساتهم وأسراهم، واستمر العدوان على القدس المحتلة، فقد 
لت واصابت عدد من أخطرت بهدم منشآت سكنية في العيسوية، وطردت سكان في األغوار، فيما اعتق

 .األقصىالمواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وواصل مستوطنون اقتحام 
 27/4/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 محكمة إسرائيلية تمهل عائالت الشيخ جراح حتى الخميس .31
نية في حي الشيخ جراح، حتى الخميس رام هللا: أمهلت المحكمة العليا اإلسرائيلية، العائالت الفلسطي

المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين، حول إخالء منازلهم في الحي الذي تتهدده حملة تطهير 
وقال قضاة المحكمة مع انتهاء الجلسة التي حضرها األهالي ونواب كنيست عرب وناشطين  أوسع.

 بالتراضي، فإنهم سيصدرون حكمهم يوم الخميس. وجمعيات استيطانية، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
وكانت محكمة إسرائيلية منحت في وقت سابق عائالت في الحي وهم: القاسم، والجاعوني، والكرد، 
سكافي، مهلة إلخالء المنازل التي تقول جمعيات استيطانية إنها تملكها، حتى بداية مايو )أيار( الحالي،  وا 

والمنازل األربعة المهددة باإلخالء فورًا،  حماد، حتى مطلع أغسطس )آب(.وعائالت الداودي، والدجاني، و 
فردًا،  70فردًا، أما المنازل األخرى المهددة باإلخالء بداية أغسطس المقبل، فيقطنها نحو  50يقطنها قرابة 

 مقدسي في الحي. 500وبشكل عام تتهدد مخططات اإلخالء نحو 
 3/5/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 في ذكرى احتالل القدس األقصىألف مستوطن يتحضرون القتحام  30دس: الق .32

 األقصى: قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق باب العامود، أحد أبواب المسجد "األيام" -القدس 
في مدينة القدس المحتلة، ومنع الفلسطينيين من التواجد في ساحته في ذكرى احتالل المدينة وفقًا للتقويم 

اإلسرائيلية، مساء  12وذكرت القناة  .األقصىألف مستوطن القتحامات في  30ري، إذ يتحضر نحو العب
عن اتفاق  "منظمات الهيكل"آالف عنصر. وكشفت دعوات  3أمس، أن شرطة االحتالل ستعزز قواتها بـ

إلى أبرمته مع سلطات االحتالل، على الرغم من إعالن االحتالل عن قراره منع دخول المستوطنين 
 .األقصىالمسجد 

 6/5/2021، األيام، رام هللا
 

 إصابات واعتقاالت ...االحتالل يقمع المعتصمين في الشيخ جراح .33
آخرين، مساء األربعاء، خالل قمع االحتالل المواطنين  5مواطنين، واعتقل  10أصيب : القدس المحتلة

 في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. المقدسيين الموجودين في محيط المنازل المهددة باالستيالء عليها
، فيما أفاد إعالم االحتالل أن الجيش 10وأفادت جمعية الهالل األحمر بأن اإلصابات بلغت حتى اللحظة 

وقالت مصادر محلية: إن شرطة االحتالل اعتدت بالضرب  مواطنين خالل المواجهات الدائرة. 5اعتقل 
 ألربعة المهددة باالستيالء عليها لمصلحة المستوطنين.على مواطنين شاركوا باعتصام في المنازل ا

وأضافت المصادر أن االحتالل أطلق قنابل الصوت تجاه المعتصمين، وأسفرت عملية القمع عن إصابات 
 واعتقاالت.

 5/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أهالي الشيخ جرّاح يقّدمون رّدهم للمحكمة: رفض ألي صفقة مع المستوطنين .34
قّدم أهالي حّي الشيخ جّراح في القدس المحتّلة، رّدهم للمحكمة الُعليا اإلسرائيلّية، يوم : سل مغربيبا

وكانت المحكمة العليا، قد  الخميس، مؤّكدين رفضهم ألّي صفقة مع المستوطنين، بشأن إخالء منازلهم.
ع المستوطنين حول منازلهم ؛ للتوّصل إلى اتفاق م]أمس[أمهلت األحد الماضي، أهالي الحّي، حتى اليوم

وذكرت مصادر لموقع  قبل إخالئها، لكّن الجواب كان عند األهالي محسوًما، وهو تمّسكهم بمنازلهم.
وبحسب  أن رّد األهالي، ُسلِّّم إلى المحكمة كتابيًّا، قرابة الساعة الواحدة من ظهر اليوم. "48عرب "

ع من قِّب ل األهالي، جاء أساًسا ألّن االتفاق الذي عرضه مستوطنون، التّفاصيل المتوّفرة، فإّن الرفض القاطِّ
 ."مستأجرين محمّيين"ينّص على اعتراف األهالي بملكية المستوطنين لألرض، واعتبار األهالي 

 6/5/2021، 48عرب 
 

 ثنينإلى اإل  المحكمة العليا اإلسرائيلية تؤجل قرارها حول الشيخ جراح .35
ة العليا اإلسرائيلية إصدار قرارها النهائي حول إخالء منازل عائالت أرجأت المحكم: كفاح زبون-رام هللا

فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس إلى العاشر من الشهر الحالي، بعدما أبلغ أهالي الحي المحكمة 
وقال محامي األهالي سامي  رفضهم إبرام أي اتفاق مع شركات تهويدية استيطانية تدعي ملكية منازلهم.

. وأضاف أن "قدمنا للمحكمة إشعارًا بأن األطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن بانتظار قرار المحكمة" أرشيد:
األهالي قدموا أيضًا طلبًا جديدًا باالستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية، من أجل تثبيت ملكية 

 ثنين المقبل. وقررت المحكمة إرجاء األمر برمته إلى يوم اال األراضي ألهالي الشيخ جراح.
 6/5/2021، ، لندنالشرق األوسط

 
 المتطرف بن غفير ينقل مكتبه إلى الشيخ جراح .36

أعلن ايتمار بن غفير عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، اليوم الخميس، أنه : ترجمة خاصة
يسبوك، وقال بن غفير في منشور له عبر حسابه في ف قرر نقل مكتبه البرلماني إلى حي الشيخ جراح.

، والتأكد من "معالجة أعمال الشغب"إنه سيصل هذه الليلة إلى الحي للتأكد من أن الشرطة تعمل على 
من جهتها ذكرت القناة العبرية السابعة، أن هناك دعوات للمستوطنين  أسلوبها في حماية السكان اليهود.

 للتظاهر هذه الليلة في حي الشيخ جراح. 
 6/5/2021، القدس، القدس

 
 عتقاالت واعتداءات لالحتالل بالضفة وحي الشيخ جراح بالقدسا .37

شن االحتالل اإلسرائيلي حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، : رام هللا
وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن قوات  بالقدس المحتلة. الشيخ جراحفيما واصل قمع المعتصمين في حي 
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مواطنا فلسطينيا خالل اقتحامات ومداهمات بمناطق مختلفة بالضفة  11ت فجر الخميس، االحتالل اعتقل
 والقدس المحتلتين. 

 6/5/2021، قدس برس
 

 األقصىتدعو للحشد الشعبي في الشيخ جراح وشد الرحال للمسجد  "المتابعة العربية" .38
وم الخميس، جماهيرنا العربية في دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها الي: القدس

مقدسي فيه موجة  500، الى تكثيف الحشد والنضال في حي الشيخ جراح، الذي يواجه 1948أراضي عام 
لى شد الرحال إلى المسجد  المبارك، في هذه األيام  األقصىجديدة من جرائم االقتالع االحتالل، وا 

 تفزازات االحتالل وعصابات المستوطنين اإلرهابية.خاصة، التي يواجه فيها المسجد تصعيدا متزايدا الس
وتواجد وفد من لجنة المتابعة، عصر اليوم الخميس، مع أهالي الشيخ جراح في الحي، لتأكيد التضامن 

 معهم وأن قضية الشيخ جراح ليست قضية الحي فقط بل هي قضية الكل الفلسطيني.
 6/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 مستوطن يطلق الرصاص الحي صوب الشبان في حي الشيخ جراح .39

أطلق مستوطن، مساء الخميس، الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان في حي الشيخ  :القدس
وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنًا مسلحًا كان يختبئ خلف أحد األبنية في الحي،  جراح، بالقدس المحتلة.

ن الشبان خالل مواجهات اندلعت في المكان، وذلك عقب اعتقال قوات أطلق الرصاص الحي على عدد م
 االحتالل عددا من المواطنين واالعتداء عليهم خالل مشاركتهم في وقفة تضامنية في الحي.

 6/5/2021، القدس، القدس
 

 بعد فشل اقتحامه األقصىالقدس تشهد ليلة انتصار فلسطيني جديد واالحتالل يعيد فتح  .40
للمرة الثانية خالل شهر رمضان المبارك، : القدس المحتلة، من 8/5/2021، "21ربي ع" ذكر موقع

وتمكن  استطاع الفلسطينيون بصمودهم تحقيق انتصار كبير على جنود االحتالل في القدس.
الفلسطينيون، ليلة الجمعة، من فرض إرادتهم على جنود االحتالل الذين حاولوا اقتحام ثالثة مساجد في 

وهي المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة والمصلى المرواني، حيث تمسك المرابطون من  صىاألقحرم 
النساء والرجال في هذه المساجد باالعتكاف فيها رغم تعرضهم للعدوان بالرصاص المطاطي وقنابل 

 بدأ العدوان اإلسرائيلي على الموجودين في ساحة الصوت، ما دفع قوات االحتالل لالنسحاب من الحرم.
الحرم القدسي في أثناء صالة التراويح، وأغلق الجنود مكبرات الصوت لحجب صوت اإلمام عن المصلين 
في الساحات، قبل أن تدخل قوات االحتالل للحرم عبر بابي السلسلة والزاوية لتشن حصارا على مساجد 

 الحرم الثالثة، بهدف إجبار المصلين على مغادرتها.
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 األقصىأفاد مراسل الجزيرة بعود الهدوء إلى باحات المسجد ، من القدس: 8/5/2021 الجزيرة.نت،وقالت 
وتراجع قوات االحتالل إلى خارجها، بعد اقتحامها وحصار آالف المصلين فيها ومحاولة إفراغ المصليات 

 جرحى بين المصلين. 205بالعنف مما أسفر عن سقوط 
، األقصىآالف المصلين الذين بقوا داخل باحات وقال مدير مكتب الجزيرة في رام هللا وليد العمري إن 

أدوا صالة قيام الليل والتهجد قبل السحور، عقب خروج قوات االحتالل وتراجعها إلى خارج باحات الحرم 
آالف مصل في  3وفي وقت سابق، قالت مراسلة الجزيرة إن جنود االحتالل حاصروا حوالي  القدسي.

حاولة إلخراجهم، لكن الشبان أغلقوا األبواب، في حين اعتلى في م األقصىالمصلى القبلي بالمسجد 
كما أفاد مراسل  الجنود أسطح المسجد وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المطاطي لتسريع اإلخالء.

وحي الشيخ جراح  األقصىالجزيرة بأن سلطات االحتالل عرقلت عمل األطقم الطبية الفلسطينية في 
 وحاجز قلنديا بالقدس.

 205إلى  األقصىجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ارتفاع عدد اإلصابات في مواجهات  وأعلنت
مصابا إلى المستشفيات، كما أكد ناشطون أن هناك إصابات خطيرة داخل المسجد  88مصابين، ونقل 

 المحاصر.
الل من عناصر شرطة االحتالل أصيبوا خ 6اإلسرائيلية الرسمية إن  "كان"في المقابل، قالت قناة 

المواجهات، ووصفت جروح أحدهم بالمتوسطة، وذلك جراء رمي الشبان الفلسطينيين الحجارة والزجاجات 
وقال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن هناك دعوات لمظاهرات في القدس، تندد بقمع  الفارغة عليهم.

 االحتالل من قبل القوى الفلسطينية داخل الخط األخضر.
 

 حي الشيخ جراحبجراء اعتداء شرطة االحتالل والمستوطنين إصابات واعتقاالت  .41
: فجر مستوطنون متطرفون غضب المواطنين عندما ألقوا برذاذ الفلفل على مائدة إفطار "األيام" -القدس 

تمت إقامتها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة لسكان الحي والمتضامنين معهم ضد قرارات 
واعتدى مستوطنون، تساندهم شرطة االحتالل، على المواطنين والمتضامنين، ما أدى  .اإلخالء اإلسرائيلية

وأغلق االحتالل مداخل الحي لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين  إلى إصابة عدد من المواطنين.
 بالتهجير، فيما تواصلت استفزازات المستوطنين باالحتشاد في المكان.

 7/5/2021، األيام، رام هللا
 

 تقرير: التحريض اإلسرائيلي يستهدف المجتمع الفلسطيني في القدس .42
المركز العربي للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث، حديثا، تقريرا كمًيا يرصد  -أصدر إعالم: قاسم بكري

خطاب التحريض والعنصرية في اإلعالم اإلسرائيلي ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، ضمن مشروع 
وتضّمن البحث رصًدا للصحافة المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، باإلضافة إلى تعقب صفحات  ."رصدال"
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سياسّيين وا عالمّيين إسرائيليين على مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك وتويتر(. وتطّرق التقرير الكمي 
 لمجتمع الفلسطيني.حالة تحريض وعنصرية ضد ا 81لشهر نيسان/ أبريل من العام الجاري، إذ تم رصد 

 "فيسبوك"وتبين من النتائج أن المنصة األكثر تحريًضا على الفلسطينيين هي شبكة التواصل االجتماعي 
من  15) %19بنسبة  "يسرائيل هيوم"من مجمل الحاالت على التوالي(، تليها صحيفة  39) %48بنسبة 

 ، على التوالي.%10و %12بنسبة  "معاريف"مجمل الحاالت(، وكل من شبكة تويتر وصحيفة 
 7/5/2021، 48عرب 

 
 عشرات اإلصابات في الضفة الغربية خالل قمع مسيرات التضامن مع القدس .43

محافظات: أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة خالل 
عتداءات االحتالل قمع قوات االحتالل المسيرات التي خرجت، أمس، في الضفة الغربية تنديدًا با

والمصلين فيه، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون  األقصىوالمستوطنين بحق المسجد 
اعتداءاتهم في محافظات عدة، وأقدموا خاللها على اقتالع أشجار زيتون وتحطيم زجاج مركبات 

 ومحاولة االستيالء على قطعة أرض.
 24/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 ة تضامنًا مع القدس مسيرات عفوية بغز  .44

غزة: شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، مسيرات عفوية في كافة المحافظات 
تضامنًا مع أهالي القدس الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة. وطالب المشاركون 

االحتالل بقوة األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بالوقوف إلى جانب أهل القدس، والرد على 
والسكان في المدينة التي يسعى االحتالل  األقصىإلجباره على وقف اعتداءاته بحق القدس و 

 لتهويدها والسيطرة عليها.
 24/4/2021القدس، القدس، 

 
 مسيرة لالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد شمالي لبنان نصرة للقدس .45

لجمعة، في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين، بيروت: انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، مساء ا
شمال لبنان، نصرة ألهل القدس، ودعمًا لصمودهم وانتفاضتهم ضد االحتالل اإلسرائيلي، ورفضًا 

 المبارك. األقصىلمشاريع االحتالل بالسيطرة على المسجد 
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ل الشعب وأكد المتظاهرون على وحدة الشعب الفلسطيني واعتزازهم بنضال أهل القدس وك 
الفلسطيني، مشددين على ضرورة التوحد لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه االستيطانية 

 التهويدية.
 23/4/2021قدس برس، 

 
 مظاهرات في يافا ضد سياسة االحتالل التهجيرية .46

اإلسرائيلية  "عميدار"لندن: احتشد األهالي في مدينة يافا لألسبوع التاسع، ضد سياسات شركة 
الء المباني المأهولة من الفلسطينيين في حّي العجمي، وبيعها إلى مستثمرين إسرائيليين، بمبالغ بإخ

المعركة في يافا والقدس واحدة، وهي "طائلة. ونقل عن رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، قوله إن 
 ."التصدي للمخططات اإلسرائيلية القتالع يافا والقدس من هويتهما

 23/4/2021، "21عربي "موقع 
 

 :)فلسطين( فعلردود  .أ
 

 حماس تحذر االحتالل من تداعيات المساس بأهل الشيخ جراح .47
إن ما يقوم به االحتالل الصهيوني "فوزي برهوم في تصريح، األحد:  حماس قال الناطق باسم حركة: غزة

الء على من عمليات تهجير جماعي بحق أهلنا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، واالستي
بيوتهم، هو استهداف علني للهوية الفلسطينية المقدسية وللوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، وسلوك 

أن "وأضاف:  ."عدواني عنصري خطير وجريمة جديدة تضاف إلى سجله األسود بحق أهلنا في القدس
ل قوى المقاومة فلسطيني رسمي، ومن ك في تبنيمواجهة هذا العدوان الصهيوني يتطلب اإلسراع 

الفلسطينية ومكونات شعبنا الستراتيجية عمل وطني مقاوم ممتد يعزز صمود أهلنا في القدس، ويواجه كل 
 ."أشكال المقاومة الصهيوني وبكافةمع العدو  االشتباكمساحات  والجرائم، وتوسيع االنتهاكاتهذه 

المساس بأهلنا في القدس وفي  ن شأنهامإنَّنا نحذر االحتالل الصهيوني من أي حماقات "وتابع برهوم: 
ونحّمله مسؤولية وتداعيات كل هذه السياسات العنصرية المتطرفة واألعمال االستفزازية التي  جراح،الشيخ 

 ."يقوم بها بحق المقدسيين
 2/5/2021قدس برس، 
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 رمضان 28هنية: معركة القدس مفتوحة وشعبنا لن يسمح باقتحام  .48
تب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن معركة القدس مفتوحة، وأن المدينة أكد رئيس المك: الدوحة

 28في  األقصىتتعرض لتهديدات حقيقية وجدية ال سيما أن المستوطنين يهددون باقتحام المسجد 
صرار بأن شعبنا "وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، قال هنية:  رمضان. أخذنا قرارانا بكل قوة وا 

من رمضان، فكلنا فداء للقدس  28في  األقصىسمح للصهاينة بالعربدة في القدس أو أن يقتحموا لن ي
تعدٍّ سافٍر على األمة  األقصىوشدد هنية على أن اعتداءات االحتالل بحق  ."وللمسجد المبارك

ودعم  األقصى اإلسالمية، داعيًا شعوب أمتنا وحكوماتها إلى أن تقف موقفًا قويًا صلبًا من أجل الدفاع عن
على األمة أال تخذل القدس والمقدسيين، ونحن سنمضي في "وقال هنية:  صمود أهل القدس ورباطهم.

 ."طريق المقاومة والعودة والتحرير
جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى أن يهّبوا ليقولوا: ال للمحتلين، وال للغزاة، وال للمساس هنية ودعا 

 صمة القلوب المؤمنة، وبوصلة ومحور الصراع على أرض فلسطين.، وعااألقصىبالمسجد 
 5/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو: ال تلعب بالنار ومعركة القدس ال يمكن أن تنتصر بها هنية مهدداً  .49

الجمعة، إن قرار  ،األقصىخالل لقاء مع قناة  إسماعيل هنية "حماس"قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
من رمضان، ولن  28يوم  األقصىحركة واضح بأنها لن تسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام المسجد ال

، األقصىوأشار هنية إلى أن االحتالل يحاول تفريغ المسجد  تسمح بعربدة االحتالل على أبناء شعبنا.
ال يعرف  والقدس األقصىلكننا سندافع عنه بأرواحنا ودمائنا، مضيفا أن العدو يرتكب حماقات في 

ولفت  وبّين أن ما قبل هذه األيام ليس كما بعدها على المستوى الفلسطيني والعربي واإلسالمي. نتائجها.
هنية إلى أنه أجرى اتصاالت عديدة مع عدد من المسؤولين في المنطقة، وحذر من مغبة هذا العدوان 

 دوان وكبح جماحه.، مطالبا بالتدخل العاجل لوقف هذا العاألقصىالذي يجري في المسجد 
دراك  وأكد هنية أن ما يجري انتفاضة يجب أن تتواصل، ولن تتوقف، ليعلم الجميع أننا نتحدث عن وعي وا 

هذه الجماهير التي هتفت للمقاومة ليدرك الجميع أن الذي يجري هو وعي، وليس "وتابع:  ومقاومة وثورة.
حماس على أن أي معركة يفتحها  وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة هبة عاطفية سوف تنتهي.

وحذر  االحتالل في القدس ال يمكن أن ينتصر فيها، فدائًما كانت القدس على صخرتها تتحطم المؤامرات.
ال تلعب بالنار، وهذه معركة ال يمكن أن تنتصر "هنية رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو قائال: 

 ذا الكبرياء والجبروت اإلسرائيلي.سوف يتحطم ه األقصىفيها، وعلى صخرة المسجد 
 7/5/2021، موقع حركة حماس
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 أبو مرزوق: قادرون على ردع االحتالل بالقدس ورسم معادالت جديدة في الصراع .50
أبناء الشعب "في الخارج، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت،  "حماس"دعا نائب رئيس حركة : الدوحة

حتل، إلشعال خطوط التماس والمواجهة مع العدو، والزحف لدعم الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل الم
وطالب الفلسطينيين في قطاع غزة والخارج، مناصرة أبناء القدس بالسبل  ."األقصىالمرابطين في المسجد 

نحن قادرون على ردعه ورسم معادالت "مشّددا ، كافة، وحشد الطاقات للمواجهة الكبرى مع االحتالل
سناد المقدسيين، في مواجهة  ."ع االحتاللجديدة في الصراع م وعّد الصمت العربي واإلسالمي في دعم وا 

هو من يزيد من عنجهية االحتالل وتغوله في االعتداء على "انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المتصاعدة، 
 ."والشعب الفلسطيني وتهويد القدس األقصىالمسجد 

 8/5/2021، قدس برس
 

 ال لألقصى والنفير بغزةحماس تدعو إلى شد الرح .51
، والمقاومة األقصىإلى شد الرحال للمسجد  48في القدس، أهالي الضفة وأراضي  "حماس  "دعت حركة 

وقالت الحركة في بيان صحفي إنها تشّد على أيادي  في غزة إلعالن النفير فيما تبقى من شهر رمضان.
وصمدوا في ميادين الشرف في باب العامود  األبطال الذين التحموا مع العدو الصهيوني من مسافة صفر،

 وحي الشيخ جراح، فأساؤوا وجوه الصهاينة في كل حي وشارع وميدان.
 7/5/2021، موقع حركة حماس

 
 فتح تدعو األمم المتحدة إلى وقف مجزرة الشيخ جراح .52

القانونية األمم المتحدة، ومجلس األمن الدولي، للوقوف عند مسؤولياتهم  "فتح"دعت حركة : رام هللا
اإلسرائيلية، بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح  االحتاللواإلنسانية، أمام المجزرة التي ترتكبها سلطات 

أسامة  "فتح"وقال المتحدث بإسم  بالقدس المحتلة، والمتمثلة بتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم بقوة السالح.
طهير عرقي وتمييز عنصري واضطهاد القواسمي، في بيان االحد، إن أهل القدس يتعرضون لمجزرة ت

وأضاف أن على العالم التحرك  تمارسه حكومة نتنياهو المتطرفة، أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية.
 الفوري لوقف هذا العدوان اإلسرائيلي فورا. 

 2/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 األقصىالرد على اعتداءات الجهاد تهدد كيان االحتالل اإلسرائيلي ب .53
، الجمعة، كيان االحتالل اإلسرائيلي بالرد على "الجهاد اإلسالمي"األناضول: هددت حركة  -غزة 

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن أمينها العام، زياد  .األقصىاعتداءاتها ضد المصلين في المسجد 
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وأضاف  المسجد في مدينة القدس المحتلة.النخالة، تزامنا مع اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين ب
 ."ما يجري في القدس ال يمكن السكوت عليه، وعلى العدو أن يتوقع ردنا في أي لحظة"النخالة: 

 7/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 الشيخ جراحكتائب أبو علي مصطفى: سنرد على انتهاكات العدو اإلسرائيلي في  .54
بقطاع غزة، الخميس، إنها سترد على  "ب أبو علي مصطفىكتائ")فلسطين المحتلة(: قالت  -غزة

وقالت الكتائب، في بيان:  بمدينة القدس العربية المحتلة. الشيخ جراحاالنتهاكات اإلسرائيلية في حي 
وحذرت الكتائب، كيان االحتالل  ."للعدو )إسرائيل( نقول ال تختبر صبر مقاتلينا والمقاومة لك بالمرصاد"

 ."مغبة استمرار حماقاتها، وعليها أن تأخذ ما نقول على محمل الجدمن "اإلسرائيلي 
 7/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 الشعبية: ما يجري في الشيخ جراح تصعيد في حرب التهويد بالقدس .55

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساعي االحتالل للبدء بتنفيذ قراره بتهجير أهالي حي  :غزة
مدينة القدس، بمثابة تصعيد خطير يأتي في إطار حرب التهويد المستمرة بحق المدينة  الشيخ جراح في

المقدسة، وضمن سياسة التطهير العرقي التي يمارسها بحق أبناء المدينة، والمخططات المستمرة لتغيير 
الحثيثة  وشددت الجبهة في بيان لها، على ضرورة مواجهة محاوالت االحتالل واقعها العمراني والسكاني.

  .القتالع المئات من السكان المقدسيين من بيوتهم في إطار الحرب الديمغرافية
 2/5/2021، القدس، القدس

 
 رد طبيعي على جرائم االحتالل ..."زعترة"عملية حاجز  تبارك فصائل فلسطينية .56

 "زعترة")األناضول(: اعتبرت فصائل فلسطينية، األحد، أن عملية إطالق النار على حاجز  -غزة 
جاء ذلك في  ."رد طبيعي على الجرائم اإلسرائيلية"اإلسرائيلي العسكري، شمالّي الضفة الغربية المحتلة، 

 بيانات منفصلة.
هذه العملية هي دليل ساطع على أن المقاومة قادرة على استعادة ": "الجهاد اإلسالمي"وقالت حركة 

الشعب الفلسطيني كله أن القدس خط أحمر وأن العملية رسالة باسم "وأضافت:  ."حيويتها في الضفة
 ."المساس بالمقدسات سيفجر غضبًا ال ينتهي في وجه االحتالل

عملية زعترة البطولية واضحة لجيش االحتالل وقادة العدو أن البندقية "، إن "حماس"بدورها، قالت حركة 
ودعت حماس  ."األقصىو  السمراء التي يحملها األبطال من أبناء شعبنا جاهزة للدفاع عن القدس

إلى تصعيد المقاومة في وجه مخططات " 1948الفلسطينيين بالضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 
 ."من رمضان 28في الـ  األقصىجماعات الهيكل التي تنوي اقتحام المسجد 
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لمتواصلة بحق العملية رد على جرائم االحتالل اإلسرائيلي ا"إن ، من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية
لتصعيد "ودعت الجبهة  ."أبناء شعبنا وخاصة جرائم التهجير والتهويد في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

 ."المقاومة بكافة أشكالها ضد االحتالل
نبارك العملية البطولية في حاجز زعترة جنوب "في السياق ذاته، قالت لجان المقاومة الشعبية في غزة: 

دا عاجال على االعتداءات الصهيونية في القدس المحتلة وتأكيدا على قدرة شعبنا في نابلس التي جاءت ر 
فشال مخططاته  ."مواجهة العدو وا 

 2/5/2021، القدس العربي، لندن
 
 (:"إسرائيل"ردود فعل ) .ب

 
 نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس: أعطيت تعليماتي لالستعداد ألي سيناريو في غزة .57

)األناضول(: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  -لقدس ا ،25/4/2021دن، القدس العربي، لنذكرت 
 فيما يخص المواجهة في قطاع غزة. "لالستعداد ألي سيناريو"نتنياهو، السبت، إنه أعطى تعليماته 

، في نهاية مناقشة تقييم الوضع مع كبار المسؤولين األمنيين"الرسمية عن نتنياهو قوله  "كان"ونقلت قناة 
 ."أكملت اآلن تقييم الوضع األمني مع وزير الجيش، ورئيس جهاز األمن العام ومفوض الشرطة

 ."فيما يخص المواجهة مع قطاع غزة؛ أعطيت تعليماتي لالستعداد ألي سيناريو"وأضاف 
استمعنا إلى استعراض الوضع في القدس من مفوض "وبشأن األحداث في مدينة القدس، قال نتنياهو 

 ."نريد أوال للجميع ضمان القانون والنظامالشرطة، 
، في ختام مشاورات أمنّية، اليوم، السبت، إلى دعا نتنياهوأن  ،24/4/2021، 48عرب وأضاف موقع 

لى  "تهدئة النفوس من كل األطراف" وتطّرق نتنياهو  ."االستعداد لكافة السيناريوهات في غزة"في القدس، وا 
 رات إلى األوضاع في القدس المحتلة وقطاع غزة.في بيان قصير له صدر عقب المشاو 

، واألمن الداخلي، أمير أوحانا، ورئيس أركان الجيش جانتسوشارك في المشاورات وزيرا األمن، بيني 
(، نداف أرغمان، ومفّتش عام جهاز "الشاباك"اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز األمن العام )

 الشرطة.
نه وقال نتنياهو إنه استمع  يريد أوال ضمان القانون "إلى عرض وضع من مفّتش جهاز الشرطة، وا 

 ."والنظام.. نحن نحافظ على حرّية العبادة مثل كل عام، لكل السكان ولكل الزوار في القدس
اآلن الوضع هادئ في الجنوب. لكن إن لم ُيحافظ على الهدوء، فستتضّرر غزة بشكل " جانتسبينما قال 

. الجيش اإلسرائيلي جاهز الحتمال "حماس"ادًيا وأمنًيا، ومن سيتحّمل ذلك هم قادة قاٍس، مدنًيا واقتص
 ."التصعيد، وسنفعل كل ما هو مطلب للحفاظ على الهدوء
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 نتنياهو: مستعدون لجميع السيناريوهات وال أنصح أعداءنا باختبارنا .58
ثاء( بأن الجيش مستعد لجميع صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم )الثال تل أبيب:

السيناريوهات، وذلك بعد رصد إطالق العشرات من القذائف الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل خالل 
سرائيليين في القدس، وفقًا لوكالة   األنباءاأليام القليلة الماضية، بالتزامن مع مواجهات بين فلسطينيين وا 

 األلمانية.
لقد اتخذنا قرارات بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر "لحكومته اليوم:  وقال نتنياهو في مستهل اجتماع

للشؤون السياسية واألمنية مفادها االستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات. والجيش مستعد حقا لمواجهة 
 ."جميع السيناريوهات

مع أي تطور، وال  كانت الليلة الماضية هادئة وآمل أن يستمر الهدوء. إننا مستعدون للتعامل"وأضاف: 
 ."أنصح أعداءنا أن يختبرونا

الشرطة وقوات األمن تعمل للحفاظ على النظام العام وتأمين حرية "وفيما يتعلق بتوترات القدس، قال: 
 ."العبادة. وأعتقد أن انخفاضا طرأ هناك أيضا في حدة االضطرابات وهذا تحول إيجابي بطبيعة الحال

 27/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 نيت اإلسرائيلي يوافق على خطة لتوجيه ضربة لغزة في حال تجدد إطالق الصواريخيالكاب .59
، من حيث المبدأ على خطة لتوجيه ضربة جوية "الكابنيت"وافق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 

 كبيرة ضد أهداف حماس في قطاع غزة، في حال تجدد إطالق الصواريخ من القطاع.
ان رسمي للحكومة اإلسرائيلية عقب اجتماع استمر ساعتين ونصف للكابنيت، كما ذكر وجاء ذلك في بي

 موقع واي نت العبري.
وبحسب الموقع العبري، فإن الجيش قدم خطة عملياتية على عدة مستويات تهدف إلى إلحاق الضرر 

 بحركة حماس باعتبارها مسؤولة عن إطالق الصواريخ من غزة.
نية إسرائيلية قولها، إن حماس ال تطلق الصواريخ في األيام األخيرة، بل حركة ونقل الموقع عن جهات أم

الجهاد اإلسالمي تقف خلف إطالقها، مشيرًة إلى أن حماس أرسلت عبر مصر ومبعوث األمم المتحدة 
 تور وينسالند، بأنها تسعى لوقف إطالق الصواريخ.

جهود لضبط النفس من قبل حماس، لكن التصعيد  وقالت مصادر استخباراتية إسرائيلية، إنه بالفعل هناك
الحالي يرجع باألساس إلى ما يجري في القدس، وكذلك التوترات السياسية الداخلية الفلسطينية على خلفية 

 االنتخابات.
، بالبت في توقيت جانتسوفوض الكابنيت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني 

 العملياتية التي قدمها الجيش ووافقت عليها الحكومة.تنفيذ الخطة 
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وبحسب الموقع العبري، فإن مصر واألمم المتحدة واألردن تشارك في الجهود الدبلوماسية الحالية باعتبار 
 أن هناك مصلحة لكل طرف في تهدئة الوضع، كما قال مصدر أمني إسرائيلي.

ال زالت تفضل االستمرار في حالة الهدوء مع قطاع وأكد مراسلون عسكريون إسرائيليون، أن تل أبيب 
 غزة، وعدم الرغبة في التصعيد بالوقت الحالي رغم إطالق الصواريخ.

تم خالله  "الكابنيت"وبحسب يؤاف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن اجتماع 
 خ.تداول خيارات الرد في حال حماس قررت االستمرار في إطالق الصواري

ووفًقا للمراسل العسكري، فإنه لم يتخذ حالًيا أي قرار بتعزيز القوات العسكرية اإلسرائيلية في غالف غزة، 
مشيًرا إلى أن بعض الكتائب العسكرية التي كانت تتدرب بالمنطقة تم وضعها في إطار االستعداد ألي 

 طارئ لتعزيز المهمات الدفاعية في مواجهة أي اضطرابات عند الحدود.
فيما قال تال ليف رام المراسل العسكري لصحيفة معاريف، إن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد في غزة 

 واألمور اآلن في يد حماس.
وأشار إلى أنه خالل اجتماع الكابنيت، قدم الجيش اإلسرائيلي التقييمات ومراحل خيارات الرد للعمل بناًء 

 على ما يتطور من وضع ميداني.
هناك رد إسرائيلي هش في حال تجدد إطالق الصواريخ، لكنه ال يزال بعيًدا عن جولة  قد يكون"وقال، 

 ."قتال، وفي هذه المرحلة لم يتم اتخاذ قرار بتعزيز القوات
 26/4/2021القدس، القدس، 

 
 الشاباك ضغط على شرطة االحتالل إلزالة حواجز باب العامود .60

نين، أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، ضغط كشف تقرير إسرائيلي، مساء اإلث: محمود مجادلة
 "خفض التوتر"على شرطة االحتالل في القدس، إلزالة الحواجز التي وضعتها عند مدرج باب العامود، لـ

في المدينة المحتلة، بعد أن أدى نصب الحواجز الحديدية إلى موجة مواجهات واسعة منذ بداية شهر 
 رمضان.

( عن مصدر في الشرطة لم تسمه، إن مسؤولين في الشاباك "11كان "مة اإلسرائيلية )ونقلت القناة العا
 إلى الشرطة بضرورة إزالة الحواجز التي نصبتها األخيرة في المنطقة. "ال لبس فيها"بعثوا برسالة 

نصب الحواجز تسهم في زيادة التوترات في القدس بين "وجاءت أوامر الشاباك من منطلق تقييمه بأن 
 ، بحسب المصدر ذاته."لفلسطينيين والشرطةا

 26/4/2021، 48عرب 
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 ردود فعل )عربي إسالمي(: .ج
 

 منظمة التعاون اإلسالمي تدين االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين في القدس .61
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي ومجموعات المستوطنين : جدة

رفين، من اعتداءات على الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف، ما أسفر عن جرح واعتقال العشرات المتط
 -قوة االحتالل-وحملت منظمة التعاون اإلسالمي في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إسرائيل منهم.

نف والتوتر المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه االعتداءات االستفزازية، التي تغذي الع
 والكراهية، وتستوجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 25/4/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 أبو الغيط ُيدين اعتداءات االحتالل على المواطنين في القدس الشرقية .62
ءات المستوطنين وقوات االحتالل أدان األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اعتدا: القاهرة

اإلسرائيلي ضد أبناء شعبنا في القدس الشرقية ليلة أمس، مؤكدا أن وتيرة االستفزاز من جانب المتطرفين 
اليهود ظلت تتصاعد في القدس عبر األيام الماضية، وأن دولة االحتالل تحمي جرائم المستوطنين 

 وتشجعها.
حد، إن عمليه االستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في وقال أبو الغيط، في بيان له، يوم األ

المدينة المقدسة، والُمضي قدما في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيودا على المسلمين 
 حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم.

شددا على أن مناخ التحريض وحّمل أبو الغيط سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية التصعيد الجاري، مُ 
الذي ُيشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح 

 الفلسطينيين وأمنهم.
 25/4/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 البرلمان العربي يستنكر انتهاكات االحتالل في أحياء القدس .63

البرلمان العربي بشدة ما تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي من اعتداءات وحشية القاهرة: استنكر 
على الفلسطينيين في أحياء القدس، مشددا على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين 
وخط أحمر. وحمل البرلمان العربي في بيان له الجمعة قوات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية 

المواجهات الخطيرة وما سينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة الكاملة عن هذه 
برمتها، داعيا المجتمع الدولي لالضطالع بدوره ووقف هذه االعتداءات وعدم الصمت حيال تلك 
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االنتهاكات وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة المقدسيين الذين يتعرضون 
 تهجير قسرية من مدينتهم.ألبشع عملية طرد و 

 23/4/2021القدس، القدس، 
 

 وزير الخارجية األردني: القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار .64
ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة، القدس "عمان: قال وزير الخارجية أيمن الصفدي 

ال بد من تحرك "فجر السبت،  "تويتر". وأضاف في تغريدة نشرها على "المحتلة، ونحذر من تبعاتها
دولي فاعل لحماية المقدسيين من االعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية. على سلطات 

. وشدد على أن القدس خط أحمر "االحتالل تقع مسؤولية وقف االعتداءات وفق القانون الدولي
 والمساس بها لعب بالنار.

 24/4/2021الغد، عّمان، 
 

 : االحتالل اإلسرائيلي يقود المنطقة إلى حرب دينية"الملكية لشؤون القدس" .65
عمان: قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدهللا توفيق كنعان، إن العالم يصحو كل يوم 
على جريمة جديدة في القدس المحتلة، ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي وتؤكد خاللها حكومة 

واستعمار وال تلتزم بشرعية وال أخالق  "ابرتهايد"ستعمارية أنها دولة اليمين اإلسرائيلية وأجهزتها اال
وال تعرف حرمة دينية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين والقدس. واعتبر كنعان أن ما 
تقوم به اآللة العسكرية اإلسرائيلية وجماعات متطرفة من المستوطنين؛ داللة ومؤشر أكيد على أن 

منطقة الى حرب دينية ستشعلها وتنشر الكراهية في ظل مطالبات دولية رافضة إسرائيل تقود ال
 للعنف وداعية للسالم واألمن.

 23/4/2021الغد، عّمان، 
 

 تركيا تندد باألعمال االستفزازية لمستوطنين بباب العامود بالقدس .66
ا مجموعة من التي قام به "األعمال االستفزازية"أعربت تركيا، مساء الجمعة، عن قلقها إزاء 

المستوطنين المتطرفين في باب العامود في القدس المحتلة الليلة الماضية. وقالت وزارة الخارجية 
إن األعمال االستفزازية التي قامت بها مجموعات متطرفة تعيش في مستوطنات "التركية في بيان، 

. ودعت "وتثير للقلقغير شرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة أمس أمام باب العامود خطيرة 
الخارجية التركية، حكومة االحتالل التخاذ التدابير الالزمة لحماية المدنيين الفلسطينيين من 
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تهيئة مناخ من السالم والتسامح بدال من االستفزاز وأعمال "هجمات المستوطنين المتطرفين، و
 ."الكراهية خالل شهر رمضان

 23/4/2021، "21عربي "موقع 
 

 ر جرائم االحتالل ضد سكان القدسطهران تستنك .67
جرائم الكيان الصهيوني المجرم بحق الفلسطينيين  -مساء السبت-أدانت الخارجية اإليرانية : طهران

وأعلن المتحدث باسم الخارجية  ."وقف فوري للتصرفات الوحشية للصهانية"وأهالي القدس، داعية إلى 
والمستوطنين  "اإلسرائيلي" ية تندد باعتداءات االحتاللاإليرانية سعيد خطيب زادة أن الجمهورية اإلسالم

بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وتحديدا "وأشاد خطيب زادة  ضد المقدسات وسكان بيت المقدس.
وطالب خطيب زادة المجاميع الدولية  ."سكان وشباب مدينة القدس في مواجهة الصهاينة المجرمين

اإلنسان بحق الشعب الفلسطيني األعزل واالعتداء على مقدسات  بضرورة التحرك لوقف انتهاكات حقوق
 بيت المقدس.

 24/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سورية تدين الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته .68
ى دعمها الراسخ ألهلنا األبطال في أدانت سورية الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين، مجددة التأكيد عل
 القدس وكل األراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوالن السوري المحتل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان صدر عنها، مساء يوم األحد، إن الهجمة اإلسرائيلية 
تاريخي القائم في المسجد، والمضي الجديدة تأتي تعبيرا عن سياسة االحتالل بتغيير الوضع القانوني وال

نهاء الوجود العربي فيها لإلجهاز على القضية الفلسطينية وحقوق  في مخططها بتهويد مدينة القدس وا 
 الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي أقرتها قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

 25/4/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 جمعيات بحرينية تستنكر قمع االحتالل أبناء شعبنا في القدس المحتلة .69
أدانت جمعيات سياسية في البحرين، اجراءات االحتالل اإلسرائيلي القمعية والوحشية بحق ابناء : المنامة

وأكدت هذه الجمعيات وهي: التجمع القومي الديمقراطي،  الشعب األعزل ومقدساته في القدس المحتلة.
ر التقدمي، والمنبر الوطني اإلسالمي، وتجمع الوحدة الوطنية، والتجمع الوطني الديمقراطي والمنب

الوحدوي، والصف اإلسالمي، والتجمع الوطني الدستوري في بيان اليوم السبت، أن هذه االجراءات التي 
عبر تأتي وسط صمت من الجميع، تهدف إلى فرض مزيد من اجراءات التهويد في المدينة المقدسة 
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بهدف عزل المدينة عن باقي  األقصىالتشديد على دخول المصلين من محافظات فلسطين للصالة في 
 مدن الوطن.

 24/4/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 جهة كويتية تعلن تأييدها وتضامنها مع هبة المقدسيين 14  .70
 األقصىامن مع هبة المقدسيين للدفاع عن جهة كويتية، األحد، بيان تأييد وتض 14أصدرت : لندن

 المبارك.
وقال البيان؛ إن إجراءات االحتالل تأتي في سياق مخطط لمنع التجمعات الفلسطينية في القدس، وتعزيز 

، التي "منظمات المعبد"الهيمنة اإلسرائيلية على القدس، وسعيا إلمرار التعديات والممارسات التي تطلقها 
 رمضان. 28في  األقصىمتطرفين على اقتحام المسجد تحرض المستوطنين ال

وحّيت الفعاليات الكويتية ومن ضمنها جمعية المحامين الكويتية، وجمعة المعلمين الكويتية وجمعية الثقافة 
الكويتية وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات 

 ي المرابط.التطبيقية، الشباب المقدس
وأكد البيان الذي وقعته كذلك الحركة الدستورية اإلسالمية، والهيئة التنفيذية التحاد طلبة الكويت، ورابطة 

القدس عبر المراحل المختلفة كانت وستظل عربية إسالمية، وواجبنا هو استدامة هذه "دعاة الكويت، أن 
 ."الحقيقة

 26/4/2021، "21عربي "موقع 
 

 مع أحداث القدس تزامناً  "تويتر"في  "اإلمارات مقاطعة"حملة لـ .71
دّشن ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي، حملة لمقاطعة اإلمارات ومنتجاتها، تزامنا مع األحداث 

 التي تشهدها مدينة القدس المحتلة منذ عدة أيام.
الذي تقوم  "المبتذل"ع يأتي نظرا للتطبي #مقاطعه_اإلمارات "مقاطعة اإلمارات"وقال ناشطون إن هاشتاغ 
 به أبو ظبي مع تل أبيب. 

 25/4/2021، "21عربي "موقع 
 

 ي وشامل وعادل للقضية الفلسطينيةدعمها إليجاد حل سلمتجدد اإلمارات  .72
جددت دولة اإلمارات دعمها إليجاد حل سلمي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات 

 بادئ مؤتمر مدريد، ومبادرة السالم العربية.األمم المتحدة ذات الصلة، وم
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وأكد بيان خطي قدمته دولة اإلمارات خالل المناقشة المفتوحة لمجلس األمن حول الوضع في الشرق  
األوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، أن موقف الدولة في هذا الشأن ينطلق من إيمانها بالمسؤولية 

 ليميين والدوليين، والتزامها المستمر تجاه الشعب الفلسطيني.الجماعية في صون األمن والسلم اإلق
 26/4/2021الخليج، الشارقة،  

 
 األقصىالخارجية المصرية تستنكر اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على المسجد  .73

من قبل قوات  األقصى، عن بالغ إدانتها واستنكارها القتحام المسجد المصرية أعربت وزارة الخارجية: لندن
االحتالل، مؤكدة ضرورة تحمل سلطات االحتالل لمسؤوليتها، وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية 

مساعي سلطات االحتالل  تكما أدان الالزمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
رقية، التي تمثل انتهاكا بالقدس الش الشيخ جراحالحالية لتهجير عائالت فلسطينية من منازلهم في حي 

 لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي اإلنساني، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
 8/5/2021، "21عربي "موقع 

 
  في القدساألردن يطالب بتحرك دولي لوقف جريمة االحتالل في الشيخ جراح  .74

أن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح  ،أيمن الصفدي ردنياأل أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين: عمان
في  وأضاف في القدس المحتلة من بيوتهم جريمة يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورًا وبفاعلية لمنعها.

ن لبيوتهم كما تثبت وثائق ين الشرعيين بالرحيل هم المالكين المهدديالفلسطيني"تغريدات على تويتر إن 
 ."شقاء في دولة فلسطينرسمية سلمها األردن لأل

 7/5/2021الغد، عّمان، 
 

 األقصىدين اقتحام الشرطة والقوات الخاصة اإلسرائيلية للمسجد ية تاألردنالخارجية  .75
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الشرطة والقوات الخاصة اإلسرائيلية المسجد : بترا -نعما

الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف هللا  طالبو  المصلين.واالعتداء الهمجي على  المبارك األقصى
الفايز، السلطات اإلسرائيلية بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورًا وترك المصلين اآلمنين لتأدية 

الل طالبها بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة باالحتكما الشعائر الدينية بكل حرية في ليالي رمضان المباركة. 
 وفق القانون الدولي اإلنساني والكف عن االنتهاكات واالعتداءات واالستفزازات.

 7/5/2021الغد، عّمان، 
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 ينبغي تعزيزه ( أمراً "إسرائيل"القدس عاصمة للبلدين )فلسطين وغوتيريش:  .76
الجمعة إن القضية الفلسطينية ، يشقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتير : وكاالت + وكالة سند

في لقاء متواصل مع ممثلي -وأفاد  هي قضية مركزية بالنسبة إليه، داعيا للتعاون اإلقليمي من أجل حلها.
مسألة كون القدس عاصمة "ه يعتبر بأن -الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك

سرائيل( أمرا ينبغي ت   ."عزيزهللبلدين )فلسطين وا 
أن تأجيل االنتخابات الفلسطينية، بعد رفض االحتالل إجراءها في القدس، في هذه المرحلة الفتُا إلى 

 عرقل التوصل إلى حل الدولتين.
 7/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 من األراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية ما تزال جزءاً  :األمم المتحدة .77

قرار إجالء الفلسطينيين من القدس يعتبر انتهاكا إسرائيليا للقانون  أعلنت األمم المتحدة أن: وكاالت
مؤكدة أن جميع و القدس الشرقية ما تزال جزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن  الدولي.

 اإلجراءات اإلسرائيلية التشريعية واإلدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي.
 7/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 إلى الوقف الفوري لعمليات إخالء المنازل في حي الشيخ جراح ضية حقوق اإلنسان تدعومفو  .78

ألن توقف فورا جميع عمليات اإلجالء،  "إسرائيل"دعت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
وفي مؤتمر صحفي من  بما في ذلك عمليات إجالء العائالت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

مفوضية، روبرت كولفيل، إن أوامر عمليات اإلجالء، إذا صدرت وتم الجنيف، قال المتحدث باسم 
وشدد على أن على السلطة القائمة باالحتالل  بموجب القانون الدولي. "إسرائيل"تنفيذها، ستنتهك التزامات 

ها احترام القوانين أن تحترم الممتلكات الخاصة في األرض المحتلة، وال يمكنها مصادرتها، ويجب علي
 السارية في البالد.

 7/5/2021موقع أخبار األمم المتحدة، 
 

 إلعادة الهدوء بالقدس  المنسق األممي لعملية السالم يدعو  .79
أعرب تور وينسالند المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، فجر اليوم : ترجمة خاصة

 في تغريدة له عبر حسابه في تويتر قالو  متوتر في القدس وحولها.السبت، عن قلقه العميق إزاء الوضع ال
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يجب على الجميع احترام الوضع الراهن لألماكن المقدسة في البلدة القديمة في مدينة القدس، وذلك من "
 ."أجل السالم واالستقرار

 8/5/2021القدس، القدس، 
 

 ل في القدساالتحاد األوروبي يحذر من تداعيات إجراءات سلطات االحتال  .80
حذر االتحاد األوروبي، يوم األربعاء، من تداعيات إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتمثلة بسرقة 

 وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم االتحاد األوروبي في بروكسل، في بيان صحفي، بشأن التوسع االستيطاني 

وحدة سكنية جديدة  540السلطات اإلسرائيلية أعلنت مؤخرا عزمها بناء "القدس الشرقية، إن  والوضع في
في هار حوما إي. تنفيذ هذه المخططات، وكذلك خطط جفعات هاماتوس، من شأنه أن يفصل القدس 

ي جدد االتحاد األوروبو  ."ات المستقبلية نحو حل الدولتينالشرقية عن بيت لحم ويقوض بشدة المفاوض
لغاء القرارات األخيرة على وجه السرعة.  دعوته للحكومة اإلسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وا 

 5/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 الواليات المتحدة تبدي قلقها إزاء أعمال العنف بالقدس وتدين خطاب الكراهية  .81
يكية، مساء الجمعة، قلقها العميق إزاء تصعيد العنف )بترا(: أبدت وزارة الخارجية االمر  -واشنطن

في القدس، مؤّكدة إدانتها لخطاب الكراهية وللتصرفات غير المسؤولة، التي قام بها مجموعة من 
 اليهود المتشددين، بعد أن أطلقوا هتافات كراهية وأعمال شغب مناهضة للفلسطينيين.

 24/4/2021الدستور، عّمان، 
 

 ة في القدس تدعو إلنهاء التحريض واحترام سالمة الجميع في المدينةالسفارة األمريكي .82
تحرير باسل مغربي: أصدرت السفارة األمريكية في القدس، بيانًا، عبرت فيه عن أسفها إزاء 

من جميع األصوات المسؤولة أن تعزز إنهاء "األحداث التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، آملًة 
 ."هدوء، واحترام سالمة وكرامة الجميع في القدسالتحريض، والعودة إلى ال

 23/4/2021، 48عرب 
 

 يدين اعتداءات االحتالل ضد القدس  "أوروبيون ألجل القدس"تجمع  .83
، بشّدة، االعتداءات التي نفذتها قوات االحتالل "أوروبيون ألجل القدس"القدس المحتلة: أدان تجمع 

سيين في القدس المحتلة. وطالب التجمع البرلمان اإلسرائيلي ومستوطنوها، ضد المصلين والمقد
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األوروبي والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان حماية المقدسيين من االعتداءات اإلسرائيلية، 
مؤكدًا أن مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات األمم المتحدة، وأي إجراءات 

 . وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق
  23/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 واشنطن: قلقون بشأن العنف في القدس وندعو السلطات لحماية المقدسيين .84

عربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية/ جالينا بورتر، الجمعة عن قلق : سعيد عريقات -واشنطن
نف الناتج عن المواجهات بين المواطنين إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، من حدة التوتر وارتفاع الع

الفلسطينيين وسلطات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة التي اندلعت في 
 المدينة منذ عدة أيام.

في مؤتمر وزارة الخارجية اليومي بشأن موقف اإلدارة  "القدس"وأجابت بورتر على سؤال وجهته لها 
مة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من قبل حشود المستوطنين واإلسرائيليين األميركية من مهاج

نحن بالتأكيد "بالقول،  "الموت للعرب"المتطرفين باإلضافة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي وهم يهتفون بــ
والتي  قلقون للغاية بشأن التصعيد األخير للعنف في القدس، وهذا يشمل االشتباكات في البلدة القديمة،

 ."جريح، كما ورد 100خلفت أكثر من 
عندما يتعلق األمر بالتقارير عن متظاهرين متطرفين يرددون شعارات بغيضة وعنصرية "وأضافت بورتر، 

وعنيفة، فهي مزعجة للغاية ويجب رفضها بحزم. ندعو السلطات في القدس إلى اتخاذ جميع الخطوات 
كن أيًضا لضمان السالمة واألمن ، فضاًل عن حقوق جميع ليس فقط لتهدئة التوترات، ول -المناسبة 

 ."للهدوء والوحدة في مواجهة هذه الهجمات البغيضة"داعية  "سكان القدس
 24/4/2021القدس، القدس، 

 
 باالمتناع عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب "إسرائيل"كية تطالب يالخارجية األمر  .85

سم وزارة الخارجية األميركية، جالينا بورتر، األربعاء، طالبت المتحدثة با: سعيد عريقات -واشنطن
 الحكومة اإلسرائيلية باالمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت بورتر في معرض ردها على سؤال يخص اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على األراضي 
نشعر بالقلق العميق إزاء "مؤتمرها الصحفي من الخارجية األميركية الزراعية الفلسطينية وحرقها في 

ننا سنواصل التأكيد على أنه من األهمية بمكان أن تمتنع إسرائيل عن أي خطوات أحادية  التقارير، وا 
 ."الجانب من شأنها أن تؤدي بالتأكيد إلى تفاقم التوترات أو تنقلنا بعيًدا عن السالم

 6/5/2021، القدس، القدس
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 كي تدعو الخارجية إلدانة إبعاد العائالت الفلسطينية من الشيخ جراحير رس األمجعضو الكون .86
قالت عضو الكونغرس : واشنطن، 6/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة ذكرت 

على األميركي ماري نيومان، إن للعائالت الفلسطينية الحق في العيش في حي الشيخ جراح، وذلك ردا 
 استهداف سلطات االحتالل اإلسرائيلية، لهذه العائالت.

ودعت نيومان عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في تصريحات لها، وزارة الخارجية األميركية إلى 
ادانة هذه االنتهاكات للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتم ابعاد العائالت الفلسطينية عن منازلها في القدس 

فيديو عن عمليات االستيالء على منازل  "تويتر"ونشرت نيومان على موقعها على  رًا.الشرقية قس
 ."احفظوا الشيخ جراح"الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: 

عضو الكونغرس األميركي، تشوي غارسيا )ديمقراطي من والية أن  6/5/2021القدس، القدس، ونشرت 
لعنيفة لتهجير العائالت في حي الشيخ جراح مروعة. على وزارة المحاوالت ا"أن  قال إلينويز أيضا(

 ."الخارجية أن تدين عنف الشرطة اإلسرائيلية المستمر ضد الفلسطينيين
 

 إزاء احتمال إجالء عائالت فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح الخارجية األمريكية قلقة .87
 األقصىتوتر المتصاعد في القدس والمسجد أبدت الواليات المتحدة قلقها من ال: وكاالت + وكالة سند

وزارة  دعتو . على خلفية مساعي االحتالل اإلسرائيلي طرد عائالت من منازلها لصالح المستوطنين
كية جميع األطراف إلى ضمان الهدوء والتصرف بمسؤولية لتهدئة التوترات وتجنب يالخارجية األمر 

نها تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أ أعلنت كما ستفزازية.المواجهات، واالمتناع عن األعمال والخطابات اال
 إجالء عائالت فلسطينية تعيش منذ أجيال في حي الشيخ جراح.

 7/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 نواب أمريكيون يتضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح في وجه العربدة اإلسرائيلية .88
، عن تضامنها القوي مع أهالي حي كي، كوري بوشيأعربت عضو الكونغرس األمر  وكاالت: -عواصم 

كي أنتوني بلينكن إلى إدانة االعتداءات يودعت وزير الخارجية األمر  الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
قالت عضو الكونغرس ديبي دينجيل: إّن العنف والتهجير القسري للفلسطينيين في فيما  اإلسرائيلية فورًا.

إن  فقالت: عن والية مينيسوتا بيتي ماكولومأما البرلمانية  .الشيخ جراح هو أمٌر فظيع ومرفوض أخالقياً 
عنف الشرطة اإلسرائيلية، ضد الفلسطينيين في الشيخ جراح، الذين يريدون فقط البقاء في منازلهم التي "

 ."عاشوا فيها ألجيال، يعتبر اضطهادًا بتحريض من الدولة
 8/5/2021األيام، رام هللا، 
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 الفلسطينيين ضدّ يزور حي الشيخ جراح ويستهجن القوانين اإلسرائيلية  نيالقدس: القنصل البريطا .89
لندن: أكد القنصل العام البريطاني في القدس المحتلة، فيليب هول، موقف المملكة المتحدة من القدس 

 الشرقية، أنها منطقة محتلة، وأنه قد تم ضمها بصورة غير قانونية.
نعتبر عمليات "ن حي الشيخ جراح المهددين باإلخالء من منازلهم وقال القنصل العام خالل زيارته لسكا 

 ."استرداد الملكيات والتسجيل غير عادلة ومجحفة وتنتهك القوانين التي تلزم إسرائيل كقوة احتالل
 واستهجن هول القوانين اإلسرائيلية التي تطارد الفلسطينيين.

والذي جرى تداوله على وسائل التواصل وأظهر فيديو لزيارة هول لحي الشيخ جراح أمس األحد، 
االجتماعي، مجموعة من اللقاءات ببعض أصحاب المنازل المهددة باإلخالء واستماعه لشكواهم، وقال إنه 

 يقوم بزيارة الحي لالستماع لسكان الحي المهددين باإلخالء.
 3/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 أمر مخيف الشيخ جراحري بحق الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني: ما يج .90

حذر الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، من خطورة ما يجري بحق المقدسيين : لندن
 في حي الشيخ جراح، ومحاوالت المستوطنين المدعومة من حكومة االحتالل، للسيطرة على منازلهم.

زرت حي الشيخ جراح في القدس الشرقية،  2010عام "وقال كوربين في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: 
والتقيت بعائلة طردت من منزلها بموجب خطة مدعومة من الحكومة تسمح للمستوطنين باالستيالء على 

، أمر مخيف.. أنقذوا الشيخ 2021أن يحدث هذا في العام "وأضاف السياسي البريطاني:  ."منازل اآلخرين
 ."جراح

 6/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 طراف لتهدئة الوضع في القدس ومحيط غزةوينيسالند: نعمل مع جميع األ .91
قال منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط تور وينيسالند، إن االمم المتحدة تعمل 

وأعرب وينيسالند في بيان صحفي اليوم  تهدئة الوضع في القدس ومحيط غزة.مع جميع االطراف المعنية ل
يجب أن "ساعة الماضية. وقال:  48ت، عن قلقه من التصعيد في القدس ومحيط غزة، على مدار الـالسب

ممارسة أقصى درجات "ودعا جميع األطراف إلى  ."ال االستفزازية في أنحاء القدستتوقف هذه األعم
 ."ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، سيما خالل شهر رمضان المبارك

 24/4/2021، علومات الفلسطينية )وفا(والم األنباءوكالة 
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 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين استهداف االحتالل للمقدسيين والمقدسات .92
حيا االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الهبة البطولية للشعب الفلسطيني في تصديه : دمشق 

 المبارك. األقصىن المبارك في المسجد لالعتداءات الصهيونية التي استهدفت المصلين في شهر رمضا
وأدان االتحاد في بيان صدر عنه، يوم السبت، عنف االحتالل الذي أدى إلى إصابة المئات واعتقال 
العشرات، فضال عن اإلجراءات العسكرية التعسفية وحالة الحصار والتطويق والتضييق على المقدسيين 

 طنين الصهاينة.التي ترتكبها شرطة االحتالل وعصابات المستو 
وقال االتحاد إن ما تحّقق على مدى األيام الرمضانية العشرة الماضية، يؤكد عجز االحتاّلل أمام اإلرادة 
الجماهيرية الفلسطينية، وأنه ال بّد من مواصلة الهبة الشعبية والتصدي لالحتالل اإلسرائيلي في كل 

 في ساحة باب الَعمود. ساحات فلسطين المحتلة لكسر الحواجز الحديدية كما حدث
 24/4/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 فيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس .93

حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس جودت مناع حيث  "فيسبوك"أغلق : موقع الشرق –الدوحة 
 عب الفلسطيني للتضامن مع القدس.سارع عمالق التكنولوجيا لكبح دعوته الش

ووفًقا لخبر صحفي نشرته الحملة الوطنية للدفاع عن القدس، كان الصحفي مناع دان أيضا استفزازات 
المستوطنين في القدس في بث مباشر على حسابه القدس عشية تخطيط منظمة )لهافا( المتطرفة 

 نة.التحضير لهجوم مدبر على المواطنين الفلسطينيين في المدي
وأدان المجلس المصغر في الحملة الدولية للدفاع عن القدس إغالق حساب مناع واعتبره محاولة لتغليب 
صوت قوة االحتالل العسكرية على صوت مناهضة صنيع سلطة االحتالل اإلسرائيلي في القدس وعموم 

 فلسطين المحتلة.
 24/4/2021، الدستور، عّمان
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 معركة "سيف القدس"ل نيًا: مسار األحداث خال ثا
 

  القيود اإلسرائيلية من رغمعلى ال ليلة السابع والعشرين من رمضان األقصىفي  حيوني ألفاً تسعون  .94
من رمضان داخل حرم المسجد  27صالة التراويح والتهجد في ليلة الـفلسطيني ألف مصل  90أدى نحو 
وفي وقت مبكر إلى ذلك  داسة هذا المكان.يقدم رسالة لالحتالل بتمسك الفلسطينيين بقوهو ما ، األقصى

خالل مواجهات  90من فجر األحد أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن عدد المصابين ارتفع إلى 
شددت مساء قد  القوات اإلسرائيلية كانتو  منهم نقلوا إلى المستشفيات. 30عنيفة في محيط القدس، وأن 

قة في مدينة القدس تزامنا مع توافد آالف الفلسطينيين إلى المسجد السبت إجراءاتها األمنية غير المسبو 
 إلحياء ليلة القدر، وأغلقت المحال التجارية بالبلدة القديمة. األقصى

 2021/5/9 الجزيرة.نت،
 

 عبيدة: قائد أركان القسام وعدكم ولن يخلف وعده أبو .95
اء السبت، تحذيرها لالحتالل ، مس"حماس"، الجناح العسكري لحركة "كتائب القسام"جددت : غزة

في  هاعبيدة الناطق باسم وقال أبو .األقصىاإلسرائيلي، في حال عدم وقف عدوانها على القدس والمسجد 
، ونقول لهم بأن قائد أركان القسام محمد األقصىنحيي صمود أهلنا المرابطين في القدس و "بيان مقتضب، 

 ."الضيف، وعدكم ولن يخلف وعده
  2021/5/8، قدس برس

 
 وسط غزة "حماس"االحتالل يقصف موقع مراقبة لـ .96

األناضول: قصفت مقاتلة إسرائيلية، فجر األحد، موقع رصد يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح -غزة
رًدا على إطالق القذيفة "فيما قال الجيش اإلسرائيلي أن القصف جراء  لحماس وسط قطاع غزة.

 ."راضي اإلسرائيلية في وقت سابق الليلةالصاروخية من قطاع غزة باتجاه األ
 2021/5/9القدس العربي، لندن، 

 
 استئناف إطالق البالونات الحارقة من غزة  .97

استأنفت مجموعات تابعة للفصائل الفلسطينية إطالق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه  رام هللا:
 صباح السبت. "برق الجهادية"وحدة لنت ، بحسب ما أعمستوطنات الغالف بعد تصعيد التوتر في القدس

 2021/5/9الشرق األوسط، لندن، 
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  اإلعالم اإلسرائيلي يبث مشاهد لتأثر مناطق في عسقالن بصواريخ المقاومة في غزة .98
قال االحتالل اإلسرائيلي، األحد، إن المقاومة الفلسطينية في غّزة أطلقت صواريخ تجاه عسقالن، : لندن

وبثت وسائل إعالم إسرائيلية فيديوهات  إغالق البحر كامال أمام صيادي غزة. "ائيلإسر "وذلك بعد قرار 
 تظهر تأثر بعض المناطق في عسقالن المحتلة بصواريخ المقاومة.

 2021/5/9، "21عربي "موقع 
 

 تأجيل النظر بقضّية الشيخ جراح: اإلخالء سيؤدي إلى تصعيد ميدانيّ  .99
سرائيلية العليا عن تأجيل جلستها، حول قضية طرد عائالت جاء إعالن المحكمة اإل: باسل مغربي

فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إلى منازلهم، في القدس المحتّلة، بعد أن تلّقت المحكمة 
يشمل وجهة نظر أجهزة األمن اإلسرائيلية، ُيشير إلى أن النظر في القضية في الوقت  "تقديرا سريًّا"

 إلى تصعيد ميدانّي إضافّي في المدينة.الجاري، قد يؤدي 
وطلب المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، من المحكمة تأجيل جلستها، التي كان 

 من المقرر عقدها غدا اإلثنين، إلى موعد الحق في األسبوع الحالي، لُتعلن المحكمة التأجيل، بعد ذلك.
 يوما. 30أن موعد عقد الجلسة سيتقرر خالل وذكرت المحكمة في قرار التأجيل 

اإلسرائيلّي، مساء يوم األحد، بأّن مندلبليت، هو من نقل إلى المحكمة التقدير األمنّي  "والال"وأفاد موقع 
 "جميع المسؤولين األمنيين"الصادر عن رئيس مجلس األمن القومي، مئير بن شبات، والذي أجمع عليه 

 اإلسرائيلين.
ير، الذي شمل وجهة نظر جيش االحتالل، وشرطته، باإلضافة إلى جهاز األمن العام وبموجب التقد

)الشاباك(؛ فإّن عقد جلسة استماع حول إخالء السكان الفلسطينيين من الحّي، والذي التي قد تؤّدي 
 لتهجير عائالت، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد ميدانّي في المدينة.

 9/5/2021، 48عرب 
 

 دها للضفة وغزة: محاوالت إسرائيلية لخفض التوتر بالقدسمن امتدا تحسباً  .100
دعا مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي خالل مداوالت مع المستوى السياسي إلى تغيير : بالل ضاهر

، التي ينظمها اليمين المتطرف غدا، اإلثنين، أو تقليص عدد المشاركين فيها وتغيير "مسيرة األعالم"موعد 
ل، وبحيث ال تمر في مناطق يكون االحتكاك فيها مع الفلسطينيين كبيرا. كما حذر مسارها على األق

، التي من شأنها تصعيد األقصىالمسؤولون األمنيون من عواقب اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد 
نما في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني  األوضاع ليس في القدس فقط، وا 

 اليوم، األحد. "هآرتس"ة لصحيف
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التلفزيونية بأنه تقرر خالل هذه المداوالت، التي جرت أمس، بمشاركة رئيس الحكومة  12وأفادت القناة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن تدرس الشرطة عدة إمكانيات، من إجراء المسيرة كالمعتاد أو تقليصها 

أن الشرطة تعتزم إجراء تقييمات كهذه  12ضافت القناة وربما إلغائها وذلك وفقا لتقييمات للوضع. وأ
 ."األمر الذي سيبقي إمكانية إلغاء هذه المسيرة"للوضع كل بضع ساعات، 

وهو  "يوم القدس"، في بيان، الجدول الزمني لما يسمى ]أمس[ إال أن الشرطة اإلسرائيلية نشرت اليوم
 "مسيرة األعالم"فيه اليمين اإلسرائيلي  ، والذي ينظم1967ذكرى احتالل المدينة، في حرب عام 
، وسط إغالق شوارع بمحاذاة األحياء 19:00والساعة  14:00االستفزازية، وستجري غدا بين الساعة 
، كما سيتوقف تسيير القطار البلدي. 22:00والساعة  14:00الفلسطينية والبلدة القديمة، بين الساعة 

، حتى الساعة الثانية من فجر "ليلة بيضاء"طار ما يسمى وحسب بيان الشرطة، ستستمر المراسم في إ
 بعد غد.

عنف "مع أي  "صفر تسامح"وجاء في البيان أن قوات الشرطة ستنتشر بشكل مكثف، وأنه سيتعاملون بـ
، وهو تهديد توجهه الشرطة إلى الفلسطينيين المقدسيين، وليس إلى عناصر اليمين "جسدي أو كالمي

 ينيين.الذين يستفزون الفلسط
 9/5/2021، 48عرب 

 
 سلطات االحتالل تغلق بحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر  .101

)وكاالت(: أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، إغالق بحر قطاع غزة بشكل كامل؛  - غزة
ف بدعوى الرد على استمرار إطالق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات في غال

 القطاع.
 2021/5/9القدس العربي، لندن، 

 
 تقصف مستوطنات القدس والفصائل تدك عسقالن  "القسام": األقصىنصرة للقدس والمسجد  .102

، التابعة "كتائب القسام"قصفت : كفاح زبون-رام هللا، من 11/5/2021، الشرق األوسط، لندنذكرت 
كذلك عسقالن القريبة من غزة،  صواريخ شملتال دد منلحركة حماس، مدينة القدس أمس، بع

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

إن قيادة المــقاومة في الغرفة المشتركة "، قائاًل: "حماس"الناطق باسم كتائب عز الدين القسام التابعة لـ
تمنح االحتالل مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم )االثنين( لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد 

ال فقد أعذر  األقصى المبارك وحي الشيخ جراح، واإلفراج عن كافة المعتقلين خالل هبة القدس األخيرة، وا 
القلق في إسرائيل التي قررت تحويل حركة الطائرات في  "حماس"ا أشعلت تهديدات وسرعان م ."من أنذر
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مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة، وألغت جميع األنشطة االجتماعية في مستوطنات غالف غزة التي 
سرايا "القدس ومستوطنات قريبة من غزة، وضربت  "حماس"فتحت فيها المالجئ كذلك. وفعاًل، قصفت 

، صواريخ أخرى على عسقالن، واستهدفت سيارة إسرائيلية في إحدى مستوطنات "الجهاد"التابعة لـ ،"القدس
 غزة بصاروخ مضاد للدبابات.

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

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

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

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

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

حامه في يوم الفلسطينيين الذي هبوا للدفاع عن المسجد، في مواجهة خطط مستوطنين متطرفين القت
في صفوف الشرطة  9إصابة في صفوف الفلسطينيين، و 331احتفالهم بتوحيد القدس. وخلفت المواجهات 

التي استباحت ساحات المسجد منذ الصباح، وحاولت إغالق بواباته، وطرد المصلين منه، ما فجر 
واعتقاالت وضرب مواجهة سرعان ما امتدت إلى أزقة وشوارع القدس التي شهدت كذلك محاوالت دهس 

 متبادل.
شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثالثاء سلسلة من الغارات : 11/5/2021 الجزيرة.نت، وأضافت

صابة آخرين جراء استهداف منزل  الجوية على مناطق عدة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد امرأة وا 
روح خطيرة في غارة أخرى جنوب مدينة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أصيب فلسطيني بج

 غزة.
وردا على استهداف المدنيين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، أنها وجهت فجر اليوم ضربة صاروخية 

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

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

وقال مراسل الجزيرة هشام زقوت إن من بين المواقع المستهدفة فجر اليوم موقعا للمقاومة في منطقة تل 
مشيرا إلى انضمام المروحيات إلى الهوى وسط مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة شرطي فلسطيني، 
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وبالتزامن، قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية  الطائرات الحربية وطائرات االستطالع في تنفيذ الغارات.
 مجددا فجر اليوم أراضي زراعية شمال غرب قطاع غزة.

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

على مدينة  7صاروخ باتجاه إسرائيل، بما في ذلك  100وكانت فصائل المقاومة أعلنت أنها أطلقت 
طنات بمنطقة غالف غزة، في حين تحدث القدس، واستهدفت بقية الصواريخ عسقالن وسديروت ومستو 

الجيش اإلسرائيلي عن إطالق عدد أكبر من الصواريخ، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت عشرات 
 منها.

وفي مواجهة التهديدات اإلسرائيلية توعدت كتائب القسام إسرائيل برد مؤلم يفوق توقعاتها إذا أقدمت على 
وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه إذا لم يفك العدو  ة.قصف منشآت مدنية أو منازل في غز 

 فلينتظر رد المقاومة. األقصىالحصار عن المرابطين المعتكفين بالمسجد 
 وقالت كتائب القسام فجر اليوم إن هذه الضربة نفذت بصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة بقدرة تدميرية عالية.

كيلومترا، مشيرة إلى أنها تدخل  120جيهها للقدس يصل مداها إلى وأضافت أن الصواريخ التي تم تو 
ريخ وأفاد مراسل الجزيرة بأنه ما زالت في جعبة المقاومة أسلحة وصوا الخدمة بشكل معلن ألول مرة.

إنها تحذر  -في بيان-من جهتها، قالت الغرفة المشتركة للمقاومة  أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
نه آن األوان له أن يدفع فاتورة الحساب.االحتالل من التما  دي في عدوانه، وا 

 
 : المقاومة اشترطت وقف االعتداءات في القدس لقبول صيغة تهدئة"األيام"مصدر مّطلع لـ .103

عيسى سعد هللا: قال مسؤول كبير في إحدى فصائل المقاومة الرئيسة، إن المقاومة طالبت بوقف  -غزة 
فورًا، باإلضافة إلى وقف العدوان على  األقصىالقدس وسكانها والمسجد العدوان اإلسرائيلي على مدينة 

قطاع غزة كشرط للموافقة على صيغة تهدئة قدمها الجانب المصري، مساء أمس، بعد ساعات قليلة من 
 بدء جولة التصعيد العسكرية.

صاالته بتقديم ، إن الجانب المصري بدأ ات"األيام"وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ
مقترح إلعادة الهدوء على حدود القطاع يقضي بوقف الغارات والقصف المتبادل، وهذا ما رفضته المقاومة 

وأشار  .األقصىواشترطت إضافة وقف شامل لالعتداءات اإلسرائيلية على القدس والشيخ جراح والمسجد 
حتالل على مطالب المقاومة وعلى المسؤول ذاته إلى أن الحديث عن تهدئة مرتبط بسلوك وموافقة اال

رأسها وقف جرائمه في القدس، مشيرًا إلى أن استهداف االحتالل للمدنيين لن يساعد الوسيط المصري 
 على تحقيق الهدوء.

 11/5/2021، األيام، رام هللا
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 : سنرد على أي قصف لقطاع غزة بالمثل"21 عربي"المقاومة لـ .104
عزمها الرد على أي عدوان أو قصف من قبل جيش االحتالل  أكدت المقاومة الفلسطينية: أحمد صقر

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

وشدد القيادي في  . "، وموقفنا أن يرفع االحتالل اإلسرائيلي يده عن القدسال جديد بشأن جهود الوسطاء"
في حال "، مضيفا: "، على أن المقاومة سترد على أي عدوان يرتكبه االحتالل"21عربي"تصريح خاص لـ

 . "قصفت غزة سترد المقاومة بالمثل
 10/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 استهداف جيب عسكري إسرائيلي: الجهاد .105

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

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

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

 
 من حماس شمالي غزة 3الجيش اإلسرائيلي يعلن اغتيال  .106

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

 من نشطاء حماس شمال قطاع غزة 3توثيق للهجوم: مقتل "األرض، معلقا عليه بالقول 
 ."ئيلبرصاص القوات الجوية ردا على إطالق الصواريخ باتجاه إسرا 

 10/5/2021 ،القدس العربي، لندن
 

 نشطاء الجبهة الشعبيةجديدة... العدو يواصل مالحقة  "عين بوبين"خوفًا من  .107
الضوء األحمر أمام المخابرات اإلسرائيلية، فاتحة  "عين بوبين"، أشعلت عملية 2019منذ آب/ أغسطس 
مالحقة إسرائيلية متدّرجة لها، ما بين ، لتبدأ أوسع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"كّل العيون على 

اعتقاالت وقرارات حظر للذراع الطالبية التابعة للجبهة، إضافة إلى اقتحام مؤّسسات وجمعيات ومراكز. 
ومالحقة ناشطي  "الضربات االستباقية"وعلى رغم مرور نحو عامين على العملية، يواصل العدو 

 من السلطة الفلسطينية. ، وفي أحياٍن كثيرة بالتعاون مع أ"الشعبية"
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، وجود عمليات إطالق "عين بوبين"أن العدو اكتشف، بعد فّك لغز  "الجبهة الشعبية"تكشف مصادر في 
نار سابقة للخلية المنّفذة نفسها، كما استطاع كشف خاليا أخرى ومجموعة أسلحة، ليبدأ الشعور بوجود 

 ملية وانتهى األمرخطر جّدي، وأن المشهد ليس خلية منّظمة واحدة نّفذت ع
حتى اآلن، كانت تضّم  2010وكَشفها العدو منذ  "الشعبية"تقول المصادر إن معظم الخاليا التي تتبع 

لطلبة  "توجيه ضربات اعتقالية واستباقية"طلبة في الجامعات، وهذا ما يفّسر اإلصرار اإلسرائيلي على 
صدار قرار بحظر   . "التقدميالقطب الطالبي الديموقراطي "الجبهة، وا 
، عن إنشاء مخابرات السلطة غرفة عمليات "األخبار"، في حديث إلى "الشعبية"وسبق أن كشف قيادي في 

لمراقبة ناشطي الجبهة ومالحقتهم وتبادل المعلومات بين الطرفين، ولمنع تشكيل  "الشاباك"مشتركة مع 
 خاليا مقاومة وعمليات مستقبلية، وهو ما أثار رّد فعل كبيرًا. 

 11/5/2021، ألخبار، بيروتا
 

 على غزة  "حارس األسوار"تعلن إطالق عملية  "إسرائيل" .108
، ويأتي هذا "حارس األسوار"أعلن الجيش اإلسرائيلي الثالثاء إطالق عملية عسكرية على غزة تحت اسم 

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

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

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

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

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

 وقال إنه عزز منصات منظومة القبة الحديدية في المناطق المحاذية لقطاع غزة.
ازي مع الغارات الجوية، أفاد مراسل الجزيرة بأن زوارق حربية إسرائيلية قصفت شاطئ منطقة وبالتو 

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

 ."زة هو حماس، وستدفع ثمنا باهظالدينا عنوانا واحدا في غ"عسكريين في القطاع، مشددا على أن 
 10/5/2021.نت، الجزيرة
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 مشروع قانون لليمين المتطرف يعزز السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية .109
مكافحة إهمال السيادة "األربعة عن خطة تهدف إلى ما عدوه  "الصهيونية الدينية"تل أبيب: أعلن نواب 

لخطة إجراء يوم دراسي في المدينة، ينتهي بالتوقيع على مشروع . وتشمل ا"اإلسرائيلية في القدس الشرقية
 قانون جديد يضمن تعزيز هذه السيادة، ليتم طرحه على الكنيست )البرلمان( الحقًا.

وحسب نص الدعوة التي وجهتها الكتلة البرلمانية، برئاسة بتسلئيل سموترتش، فإن أبحاثها ستشمل سبب 
لية على المناطق الواقعة شرقي الخط األخضر )أي حدود ما قبل حرب الترهل في فرض السيادة اإلسرائي

(، خصوصًا في القدس الشرقية، وغياب الحكم اإلسرائيلي، ومظاهر حكم السلطة الفلسطينية، 1967
وغيرها من المنظمات األجنبية في المدينة. وستقيم الكتلة يومًا دراسيًا، بمشاركة باحثين من اليمين، ممن 

المتناعها عن استعادة البيوت والعمارات واألراضي اليهودية الخاضعة "حكومات اإلسرائيلية ينتقدون ال
 ."تحويل مشروع القدس الموحدة من شعار فارغ إلى سياسة ذات مضمون وفاعلية"و "للسيطرة الفلسطينية

ية معادية تجعل هناك قوى فلسطين"وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للصهيونية الدينية، أوريت ستروك، إن 
من القدس تحديًا لنا، ونحن نعمل على ضمان وجودنا، وتعزيز قوتنا في بالدنا، ومنع أي سياسي من 

 ."التفريط بالقدس أو أي قطعة من بالدنا
 10/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 األقصىانسحاب القوات اإلسرائيلية من ساحات الشيخ الكسواني يؤكد  .110

الشيخ عمر الكسواني، الثالثاء، عن انسحاب القوات  األقصىلن مدير المسجد أع: عوض الرجوب القدس/
آالف   3إلى وجود نحو مشيراً  اإلسرائيلية بشكل كامل من ساحات المسجد، إلى خارج بواباته الرئيسية.

أن االنسحاب جرى من طرف واحد، ولم يكن هناك أي وأوضح  .حالياً  األقصىمعتكف داخل المسجد 
 ائرة األوقاف اإلسالمية، المسؤولة عن المسجد.د تواصل مع

 2021/5/11، وكالة األناضول، أنقرة
 

 يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخراإلسرائيلي االحتالل  .111
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، : غزة

تنسيق إدخال البضائع في غزة، بأن االحتالل أعلن منع إدخال البضائع  ذكرت لجنةو  حتى إشعار آخر.
 .بدءًا من الثالثاء والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع

 2021/5/10قدس برس، 
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 في محاولة إلفراغ المسجد والسيطرة عليه األقصىتصادر كافة مفاتيح المسجد  "إسرائيل" .112
ن قوات كما أ بالقدس. األقصىيلية، االثنين، كافة مفاتيح المسجد تل أبيب: صادرت القوات اإلسرائ

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

مآذن وكانت  ."ترفص السماح لألطقم الطبية بإخالء اإلصابات من المكانالمسجد دون أي سبب، و 
أطلقت نداًء موحدًا ألبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم للتدخل من أجل فك قد القدس 

 .األقصىالحصار الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على المسجد 
 2021/5/10الشرق األوسط، لندن، 

 
 لحرم القدسي لزيارة غير المسلمين يجبر االحتالل على منع  األقصىلفلسطيني في الصمود ا .113

اقتحامًا إسرائيليًا  واأحبط الفلسطينيين نيالمواطن، أن القدسمن  2021/5/11األيام، رام هللا، نشرت 
البلدة االستفزازية في  "مسيرة األعالم"وأجبروا االحتالل على إلغاء ما تسمى  األقصىمخططًا للمسجد 

القديمة في واحدة من أعنف وأطول وأوسع المواجهات التي تشهدها مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ 
استخدمت فيه كمًا هائاًل من  األقصىولكن شرطة االحتالل ردت باقتحام مخطط للمسجد  سنوات.

علنت في حين أ  .فلسطينياً  395الرصاص المعدني وقنابل الصوت والمسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة 
ثر ذلك،  شرطيًا بالمواجهات. 32الشرطة اإلسرائيلية إصابة   يةسرائيلاإلشرطة لالمفوض العام لقرر وا 

 يعقوب شبتاي، عدم السماح بزيارة الحرم القدسي لغير المسلمين.
الشبان  بمجرد إقدام، أنه و القدس المحتلةمن أسيل الجندي عن  2021/5/10 الجزيرة.نت،وأوردت 

أمام ومن  ،(األقصىأعلى باب القطانين )أحد أبواب المسجد  تحطيم كاميرات المراقبةعلى  لسطينيينالف
مخفر الشرطة في صحن مصلى قبة الصخرة، باغت مئات العناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي 

المطاطية والجيش والقوات الخاصة المصلين، وبدؤوا بإطالق الغاز المدمع والقنابل الصوتية واألعيرة 
وصف مدير المسجد حيث  بشكل عشوائي، األمر الذي أدى لوقوع عشرات اإلصابات دفعة واحدة.

  الشيخ عمر الكسواني المشهد لدى اقتحام قوات االحتالل للمسجد بأنه أشبه بساحة حرب. األقصى
 

 اً صاروخ 230بأكثر من  "إسرائيل"تواصل قصف و  "سيف القدس"تطلق عملية  في غزة المقاومة .114
عدد القتلى اإلسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي  5ارتفع إلى : 12/5/2021 الجزيرة.نت،ذكرت 

 فلسطينيا جراء القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة. 35صاروخا، في حين استشهد  230تجاوزت 
ن يونس، إضافة غارات إسرائيلية استهدفت مقرات حكومية في خا 10وقال مراسل الجزيرة إن أكثر من 

دارة الجوازات ومقرات حكومية في قطاع غزة. من جهته،  لغارات مكثفة ضربت جهاز األمن الداخلي وا 
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن الغارات اإلسرائيلية أسفرت عن تدمير جميع مباني قيادة 
 الشرطة.

أثناء محاولتهما إطالق "ن حركة حماس وكشف الجيش اإلسرائيلي بدوره عن أنه استهدف ناشطْين م
ناشطين في جهاز االستخبارات التابع للحركة، بينهم رئيس  3، معلنا أنه قتل "صواريخ باتجاه إسرائيل

وأضاف المراسل أن الجيش اإلسرائيلي دفع  جهاز أمن المخابرات العسكرية وقائد شعبة مكافحة التجسس.
 أن السلطات اإلسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة اللد.بتعزيزات إضافية إلى تخوم قطاع غزة، و 

طائرة لقصف غزة، ونشرت مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل  80وقالت إسرائيل إنها أرسلت 
وفي وقت  على الحدود، كما قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية شاطئ مدينة غزة ومنطقة السودانية.

الجزيرة إن المقاومة أطلقت في ساعة متأخرة من ليل أمس الثالثاء، رشقات صاروخية سابق، قال مراسل 
 جديدة على بلدات ومدن في إسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا صاروخيا جديدا وقع على تل أبيب وضواحيها ومدينة عسقالن فجر 
 20جنوب عسقالن بـ "كاتسا"األربعاء، كما أكدت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت حقل صهاريج 

 (.Q20) "20كيو"صاروخا من طراز 
صاروخ تجاه تل أبيب وعسقالن وبئر السبع  100عن توجيه ضربة بـ ،ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس

وأكدت في تصريح مقتضب، منتصف ليل  وسديروت، وذلك ردا على استهداف األبراج السكنية في غزة.
بدر "قالن )شمال قطاع غزة( برشقة صاروخية ُمركزة، وصاروخ من طراز دكت مدينة عس"الثالثاء، أنها 

3". 
قتلى إسرائيليين، منهم اثنان في  5وخّلف القصف الصاروخي الذي نّفذته فصائل المقاومة حتى اآلن 

)وسط(، واالثنان الباقيان سقطا في مدنية اللد،  "ريشون لتسيون"عسقالن )جنوب(، وثالث في مدينة 
 ."يديعوت أحرونوت"جريحا بينهم إصابات وصفت بالحرجة، بحسب صحيفة  26 إضافة إلى

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي وآخر في قطاع الطاقة لرويترز إن خطا ألنابيب الوقود مملوكا لشركة 
 12وأظهر مقطع فيديو بثته القناة  حكومية إسرائيلية، أصيب في هجوم صاروخي من غزة مساء الثالثاء.

ن اإلسرائيلي ألسنة اللهب تتصاعد مما يبدو أنه مستودع ضخم للوقود بالقرب من مدينة عسقالن بالتلفزيو 
 الساحلية جنوب تل أبيب.

 أكبر قصف صاروخي
 130وفي وقت سابق مساء أمس الثالثاء، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بـ

ارات السكنية في قطاع غزة، وقالت الكتائب إن هذه صاروخا؛ ردا على استهداف الطيران اإلسرائيلي العم
وقالت كتائب القسام إنها  الضربة الصاروخية هي أكبر عملية قصف تشنها المقاومة على تل أبيب.

قصفت عدة أهداف بينها مطار بن غوريون، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن منظومة القبة الحديدية 
وقال مسؤول إسرائيلي  يخ التي أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.فشلت في اعتراض عدد كبير من الصوار 
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لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم تعليق حركة المالحة الجوية في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر 
قصف من غزة، وأظهرت صور إجالء عدد من الركاب في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب 

 سرائيلية بتعطيل الدراسة اليوم األربعاء في تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية.وأفادت وسائل إعالم إ المطار.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم كتائب القسام إنها استهدفت مساء الثالثاء مدينتي عسقالن وأسدود 

 وقالت الكتائب إنها ."في جعبتنا الكثير"دقائق، وأضاف أن  5صاروخا من العيار الثقيل خالل  137بـ
التي نجحت في تجاوز القبة الحديدية، وذلك ضمن  "السجيل"استخدمت في قصف عسقالن صواريخ 

للدفاع عن الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة  "سيف القدس"عملية أطلقت عليها المقاومة اسم 
 .األقصىوالمرابطين في المسجد 

إن  -تحرير الوطني الفلسطيني )فتح(الذراع العسكري لحركة ال- األقصىبدورها، قالت كتائب شهداء 
إال إصرارا على الدفاع عن أبناء "تهديدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تزيد المقاومة 

 ."شعبنا ومقدساتنا
أكد أبوعبيدة، الناطق باسم القسام، أن : غزة، من 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

خمة التي وجهتها كتائب القسام لتل أبيب وضواحيها ُنفذت بصواريخ العطار الضربة الصاروخية الض
وفي وقت سابق، توعدت  مباشرة. "بن غوريون"الثقيلة، وقد استهدفت إحدى الرشقات الرشقات مطار 

أبراج تل أبيب على الموعد، والجواب ما ترى ال "، وقالت: "تل أبيب"القسام، االحتالل اإلسرائيلي بقصف "
وآخر في  "حيلون"واعترفت قوات االحتالل بمقتل مستوطنين أحدهما في مدينة  ."سمع يا نتنياهوما ت

 بعد قصف المقاومة لتل أبيب وضواحيها، إضافة لعشرات اإلصابات. "ريشون لتسيون"
أعلن الجيش اإلسرائيلي صباح األربعاء أن المقاومة الفلسطينية  :12/5/2021الدستور، عّمان، ونقلت 

وقال المتحدث باسم الجيش  صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل منذ مساء اإلثنين. 1050ت نحو أطلق
أطلقت من غزة تم  "أكثر من ألف صاروخ"جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحافيين عبر اإلنترنت إن 

انب منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان على الج 850اعتراض 
 اآلخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء االثنين.

 
 : وجهنا الضربة األكبر لعسقالن وأسدود والقادم أعظم"القسام" .115

إنها وجهت الضربة الصاروخية األكبر حتى اآلن لمدينتي أسدود وعسقالن  قالت كتائب القسام،
لقصف يأتي ردًّا على استمرار وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب اليوم الثالثاء، أن هذا ا المحتلتين. 

 . "القادم أعظم بإذن هللا"العدو في استهداف البيوت اآلمنة ورجال المقاومة. وأكدت كتائب القسام أن 
 11/5/2021، فلسطين أون الين

 
 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          86 

 نيويورك تايمز: صواريخ حماس تغلبت على الدفاعات اإلسرائيلية .116
-مريكية أن كتائب الشهيد عز الدين القسام األ "نيويورك تايمز"كشفت صحيفة : وكاالت –واشنطن 

ربما "وقالت الصحيفة: إنه  استهدف الكيان اإلسرائيلي بالصواريخ بكثافة. -الجناح العسكري لحركة حماس
ظهر -.من جانبها، أعلنت كتائب القسام استخدامها في دك عسقالن "تغلبت على الدفاعات اإلسرائيلية

وقالت الكتائب، في تصريح  اريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية.تكتيكًا خاصًا بإطالق صو  -اليوم
نجح هذا التكتيك في تجاوز القبة الحديدية، وأوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى؛ ردًا على "مقتضب: 

 ."استهداف البيوت اآلمنة
 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ددون بتوسيع رقعة الحرب على غزةيتوعدون حماس والجهاد ويه "إسرائيل"قادة  .117

اإلسالمي  "الجهاد"و "حماس"توّعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حركتي : وكاالت -الجزيرة 
، على خلفية قصٍف صاروخي غير مسبوق طال مدينة تل أبيب ومناطق "ثمن فادح"في قطاع غزة بدفع 

 أخرى في محيطها وعلى الحدود مع غزة.
ورئيس األركان أفيف كوخافي، قال نتنياهو:  جانتسر صحفي مشترك مع وزير الدفاع بيني وفي مؤتم

 ."نحن في خضم معركة، باألمس واليوم هاجم الجيش اإلسرائيلي المئات من أهداف حماس والجهاد"
قضينا على العشرات من القادة بمن فيهم كبار القادة، وهدمنا المباني واألبراج التي كان "وأضاف 

 ."ستخدمها اإلرهابيون، وسنواصل الهجوم بكل قوتناي
هذه "من جانبه، قال وزير الدفاع خالل المؤتمر الصحفي إن هناك الكثير من األهداف في قطاع غزة، 

تضررت بقوة وستواصل "، وأن فصائل المقاومة فيها "الساحة الغزاوية"، مشيرا إلى أنه يعرف "مجرد بداية
 ."الصواريخ تجاه إسرائيل التضرر بسبب قرارهم إطالق

هدف في غزة،  500بدوره، قال رئيس األركان أفيف كوخافي إن الجيش اإلسرائيلي قصف أكثر من 
ضربنا وقتلنا العشرات من الناشطين، بينهم قادة، ودمرنا مبان "، مضيفا "تضمنت مواقع تصنيع أسلحة"

 ."وبنى تحتية. على الجانب اآلخر في غزة الواقع صعب
 "والجهاد "حماس"وخافي بتوسيع المعركة في قطاع غزة حال اقتضت الضرورة، وبجعل حركتي وهدد ك
 ."ثمنا غير مسبوق"تدفعان 

صاروخا، امتد مداها من  630اإلسرائيلية، فقد أطلقت فصائل المقاومة في غزة  "13"وبحسب القناة 
 الجنوب وصوال إلى منطقة تل أبيب.

 11/5/2021الجزيرة.نت، 
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 وتستدعي قوات االحتياط بوقف إطالق النار في غزة مصرياً  ترفض طلباً  "يلإسرائ" .118
الرياض: رفضت الحكومة في تل أبيب اقتراحات مصر ، 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

وغيرها من الدول والجهات الدولية، وقف النار والعودة إلى التهدئة، في وقت ارتفع فيه بشكل حاد سفك 
ء الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة والقصف الفلسطيني لمدن إسرائيلية. وقال الدماء من جرا

جباية الثمن عن القصف الصاروخي الكثيف من قطاع غزة، "اإلسرائيليون، بصراحة، إنهم في مرحلة 
 ."الذي جبا عشرات الجرحى وقتيلين حتى مساء أمس

ال "ى التوجهات المصرية وغيرها، كان ، فإن الرد اإلسرائيلي عل"يديعوت أحرونوت"وحسب صحيفة 
 ."تتحدثوا معنا اآلن، نحن نجبي ثمنًا ونعزز الردع

وقالت مصادر في تل أبيب، إن الجيش اإلسرائيلي، الذي يتعرض النتقادات شديدة من وزراء اليمين 
قصف من الرد بقبضة حديدية على ال"المتطرف، ويتلقى توجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بـ

جندي إضافي من جيش  5000، قرر استدعاء قوة تضم "غزة وعلى عمليات اإلرهاب في القدس وغيرها
االحتياط، إلسناد القوات الميدانية، ونشر منظومات جديدة من القبة الحديدية وغيرها من المضادات 

فلسطينيًا بينهم  26غارة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل  130الجوية. وبعد أن كشف عن أن قواته شّنت 
)حماس( تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، "امرأة وتسعة أطفال، أعلن أن 

 ."وستتحمل تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها
)المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية في الحكومة  "الكابينيت"وكشفت المصادر، عن أن 

ائيلية(، الذي اجتمع بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء االثنين، منح الجيش حرية مطلقة اإلسر 
لتنفيذ عمليات حربية بمختلف المستويات، باستثناء االجتياح البري في هذه المرحلة. ومن ضمن العمليات 

، "الجهاد"و "حماس"د قادة التي سمح بها، من دون الرجوع ألخذ مصادقة من الحكومة، تنفيذ اغتياالت ض
 وغيرهما من الفصائل، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة وقصف وتدمير بيوت خاصة لعدد من القادة.

وحرص وزراء اليمين على تسريب تصريحات إلى الصحافة، لتضاف إلى انتقادات الخبراء للجيش 
كوخافي، الثالثاء، أوامر بمواصلة وللحكومة. وأعطى رئيس األركان العامة اإلسرائيلية الجنرال أفيف 

في غزة،  "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية، التابعة لحركتي 
 وكذلك النشطاء التابعون لهما. 

، "تويتر"وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي لإلعالم العربي، عبر صفحته على موقع 
. وأمر بتعزيز "لتوسيع المعركة دون قيود زمنية"األركان شدد على ضرورة استعداد المقار كافة  أن رئيس

فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، باإلضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي 
 واالستخبارات.
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شرعت عمليًا في معركة  "سحما"، ألكس فيشمان، فإن "يديعوت أحرونوت"وبحسب المحلل العسكري في 
نما أجزاء من يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، عرب شرقي  إقليمية ضد إسرائيل، وهي ال تشمل غزة فقط وا 

 القدس وقسم من عرب إسرائيل.
رفضت إسرائيل توجهات مصرية لوقف إطالق النار : بالل ضاهر، 11/5/2021، 48موقع عرب وأضاف 

اإللكتروني عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولهم  "أحرونوت يديعوت"في غزة، ونقل موقع 
 ."ال تتحدثوا معنا اآلن، نحن نجبي ثمنا ونعزز الردع"إن الرد اإلسرائيلي على التوجهات المصرية كان: 

اإلدراك لدى القيادة السياسية اإلسرائيلية هو أن المصريين، وكذلك "وأضافت المصادر السياسية أن 
 –مجتمع الدولي، سيسمحون بحرية عمل إسرائيلية حتى بداية عيد الفطر، أي حتى ليلة األربعاء ال

 ."الخميس
إسرائيل متعلقة بالنتيجة التي سيحققها الجيش اإلسرائيلي. ونحن نريد "وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن 
 ."أن يشدد الجيش من قوة الهجمات

وزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية ونقل الموقع عن وزير عضو في المجلس ال
ضربة البداية التي وجهها الجيش اإلسرائيلي كان ينبغي أن تكون قوتها أشد بعشر ")الكابينيت( قوله، إن 

مرات عما رأينا. ونحن سندفع الثمن في أي حالة، فلماذا لم يردوا بشكل يوضح أن هذا تدفيع ثمن على 
 ."اه القدس؟ وألسفي، فإن المنطق اآلن أيضا هو االحتواءإطالق الصواريخ باتج

  
  عسقالن: قتيلتان إسرائيليتان بصاروخ أصاب بنايتين مباشرة .119

من بعد  14:45أصابت صواريخ أطلقت من قطاع غزة مبان في مدينة عسقالن، عند الساعة : محمد وتد
ن مختلفتين، باإلضافة إلى إصابتين ظهر اليوم، الثالثاء، ما أسفر عن مقتل إسرائيليتين في بنايتي

 ."نجمة داود الحمراء"خطيرتين، وفق ما أفادت خدمة اإلسعاف األولي 
حتى "وطالبت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي سكان مدينة عسقالن بالبقاء في أماكن آمنة 

دود وعسقالن بجنوبي بنايات بشكل مباشر في مدينتي أس 8. وجاء ذلك بعد أن أصيبت "أشعار آخر
البالد بمقذوفات أطلق من قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الثالثاء. كما تضررت مؤسسة تعليمية كانت خالية، 

مقذوفا أطلق من القطاع باتجاه أسدود  40بعدما أصابها مقذوف. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن 
 ى المقذوفات.وعسقالن وغان يبنة خالل دقائق، ووصفت ذلك بأنه توسيع لمد

 11/5/2021، 48عرب 
 

 لقد فشلنا ...جديداً  واقعاً  أوجدتصحف عبرية: حماس حطمت القواعد و  .120
أكدت صحف إسرائيلية، أن الحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو فشلت : أحمد صقر -21عربي -غزة

 حطمت القواعد وخلقت واقعا جديدا. "حماس"بشكل كبير، موضحة أن حركة 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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حماس حطمت القواعد؛ "، في افتتاحيتها التي كتبها ناحوم برنياع، أن "يديعوت أحرونوت"حيفة وأكدت ص
صواريخ نحو القدس، خلقت وضعا جديدا ال يطاق من ناحيتنا، وللمدى البعيد يضع هذا عالمة استفهام  7

 ."حول قوة الردع للجيش اإلسرائيلي، وهنا ال مفر من العمل، بشدة وقوة
مفر من قول الحقيقة أن إسرائيل دفعت أمس ثمنا باهظا على الخيار الذي اتخذه رئيس ال "ورأت أنه 

الوزراء بنيامين نتنياهو، فالواقع المعقد في الضفة وغزة أجبره على أن يحسم؛ هل سيدفع لألمام بالتعاون 
 ."مع السلطة الفلسطينية أو كبديل يعزز قوة حماس

، أن إطالق حماس الصواريخ صوب "رام-تل ليف"مقال كتبه العبرية، في  "معاريف"واعتبرت صحيفة 
 ."إعالن حرب، وهي عمليا لم تترك الكثير من الخيارات أمام حكومتنا"مستوطنات القدس هو بمثابة 

أصبحت اآلن اختبارا حقيقيا له ولرئيس "ورأت أن المناورة التي خطط جيش االحتالل لتنفيذها هذا األسبوع 
، "؟2014؛ فهل الجيش حقا مستعد لحملة في قطاع غزة أكثر مما كان في حرب األركان أفيف كوخافي

مبدأ العزل والفصل بين ما يجري في الضفة وغزة، فأبخرة وقود "ملمحة إلى فشل االحتالل في تحقيق 
 ."التصعيد وصلت بسرعة شديدة إلى القطاع

اتخذتها إسرائيل مثل؛ إغالق معبر ال معنى للخطوات التي "وأكدت أنه في ظل التصعيد الحالي مع غزة 
أمام االحتالل من خالل جولة  "فرصة للتغيير"، معتبرا أنه هناك "بيت حانون ومنع الصيد في البحر

 التصعيد الحالية.
في تقرير أعده الخبير العسكري عاموس هرئيل، أن ما يجري اآلن في  "هآرتس"كما أوضحت صحيفة 

خالفا لتقديرات الجيش اإلسرائيلي، حيث تصرفت "غزة، جاء  األراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع
 ."حماس بطريقة استفزازية على نطاق واسع ضد إسرائيل

كبار قادة حماس، من بينهم خالد مشعل، بدأوا يتحدثون أمس بمصطلح انتفاضة ثالثة بدال من "وأضافت: 
و إسرائيل دعما للشباب الذين هبة، والمتحدثون أوضحوا بأن غزة ستقدم بواسطة إطالق الصواريخ نح

 ."يناضلون من أجل القدس
 11/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 ألف دوالر لكل صاروخ  100 ...قبة حديدية فاشلة وصواريخ فلسطينية تدك الداخل اإلسرائيلي .121

مد يحظر على إسرائيل أن تعت"للتكنولوجيا في جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه  81أكد قائد الوحدة -الدوحة 
فقط على نظام دفاع فعال يعتمد على تكنولوجيا الصواريخ االعتراضية، من أجل توفير استجابة فعالة 
للتهديدات الصاروخية، التي قد تلحق أضرارًا بالغة بالحرب المستقبلية في الجبهة الداخلية، ومنشآتها 

 عربي. TRT، وفقا لـ"فاالستراتيجية وقوات الجيش، وتشمل هذه التهديدات الطائرة وصواريخ وقذائ
نظام القبة الحديدية له العديد من القيود بما في ذلك نطاق االعتراض الفعال للصاروخ قصير "وأضاف أن 

االعتراض، ألنه في كثير من الحاالت يحدث االعتراض فوق منطقة االستهداف، وكذاك لديه قيود في 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ديين المتوسط والبعيد، وغير قادرة على التعامل اعتراض الصواريخ الباليستية التي يجري إطالقها على الم
مع صواريخ العدو القابلة للمناورة والدقيقة، بحيث تبلغ تكلفة كل إطالق صاروخ على القبة الحديدية أكثر 

 ."ألف دوالر 100من 
قبة ال"ولم تنجح المقاومة الفلسطينية هذه المرة في كسر عقدة منظومة الدفاع اإلسرائيلية المعروفة باسم 

فقط، بل قررت أن توثق ذلك بالصور ما جعل األمر في شكل تحدٍّ لهذه المنظومة التي لطالما  "الحديدية
 تباهت بها إسرائيل.

، توالت األقصىومنذ إعالن الغرفة المشتركة للمقاومة التدخل أمس إثر االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد 
 لقطاع غزة بخاصة على عسقالن وأسدود. الرشقات الصاروخية على المستوطنات المحاذية

يذكر أّن هذا الفشل ليس األول للقبة الحديدية التي فشلت قبل فترة وجيزة في اعتراض صاروخين قادمين 
 ، ما طرح وقتها عشرات التساؤالت عن مدى فاعليتها."ديمونا"من سوريا سقطا بالقرب من المفاعل النووي 

 11/5/2021الشرق، الدوحة، 
 

 غرب مدينة غزة اً عالي اً سكنيّ  اً ت االحتالل تدمر برجطائرا .122
وأفاد  دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء، أحد األبراج السكنية العالية في مدينة غزة.: غزة

قرب دوار الميناء غرب المدينة والمكون  "برج هنادي"مراسلنا أن طائرات االحتالل دون طيار، استهدفت 
وكانت  ا بعدة صواريخ تحذيرية قبل أن تستهدفه مقاتالته الحربية، وتدّمره وتسّويه باألرض.طابق 12من 

عدة شقق ومنازل سكنية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة؛ ما  -]أمس[اليوم–طائرات االحتالل استهدفت 
 أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. 

 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لوضع حد سريع للتطورات بالقدس رة: نبذل جهوداً القاه .123
األناضول: أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بالده تبذل جهودا لوضع حد سريع  -القاهرة 

وأوضح بيان للخارجية، اإلثنين، أن شكري عقد اجتماًعا بمقر الوزارة مع السفير طارق  للتطورات بالقدس.
 ام هللا.طايل رئيس بعثة بالده في ر 

تقريرا بشأن آخر التطورات في مدينة القدس، سواء الخاصة باقتحام قوات االحتالل للمسجد "وناقش اللقاء 
 ."أو بأحداث حي الشيخ جراح األقصى

، دون "استمرار مصر في بذل جهودها من أجل وضع حد سريع لهذه التطورات"وأكد شكري خالل اللقاء 
 تفاصيل أكثر.

 10/5/2021ن، القدس العربي، لند
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 صاروخ منذ بدء العدوان 3,300غارات إسرائيلية لليوم التاسع والمقاومة أطلقت أكثر من غزة:  .124
واصلت طائرات االحتالل اإلسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث استهدفت منازل 

حدى الغارات مبنى بالقرب من واستهدفت إ ومواقع حكومية في الساعات األولى من صباح اليوم الثالثاء.
 مقر وكالة )أونروا( ومنطقة الجامعات.

غارة على مناطق  50وقال مراسل الجزيرة هشام زقوت إن طائرات االحتالل اإلسرائيلي شنت أكثر من 
في الوقت نفسه، قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينة غزة بعدد  شرق وشمال مدينة غزة فجر اليوم.

 الصاروخية.من القذائف 
 61بينهم -فلسطينيا  212وحسب آخر اإلحصاءات الصادرة أمس عن وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 

بجراح مختلفة جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ العاشر من  1,400وأصيب  -امرأة 36طفال و
 مايو/أيار الجاري.

وت بدفعة صاروخية في رد أولي على العدوان من جانبها، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت منطقة نتيف
وقد نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، مساء أمس  اإلسرائيلي فجر اليوم.

 االثنين مقطع فيديو يظهر إطالق قذائف هاون على حشود لجنود االحتالل في غالف غزة.
صاروخا باتجاه  3,350 -س والجهاد اإلسالميومن بينها حما-وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية 

المواقع والمدن اإلسرائيلية منذ بدء المواجهة الراهنة، وهي أعلى وتيرة إطالق صواريخ تستهدف إسرائيل 
 حسب ما أعلنه الجيش اإلسرائيلي.

 18/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 أبو عبيدة: ال خطوط حمراء إذا تعلق األمر بالدفاع عن شعبنا .125
أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أنه ال خطوط حمراء، وال قواعد اشتباك مقدسة تجاه أكد : غزة

قرار  الخميس، أنوشدد أبو عبيدة، في كلمة له  االحتالل اإلسرائيلي إذا تعلق األمر بالدفاع عن شعبنا.
وتابع:  ."لماءأسهل علينا من شربة ا"قصف تل أبيب وديمونا والقدس وعسقالن وما قبلها وما بعدها 

 ."وّجهنا لالحتالل ضربات صاروخية لم تجرؤ دول عربية على توجيه ُعشرها لهم منذ النكبة الفلسطينية"
احشدوا ما شئتم من قوات، فقد أعددنا لكم أصنافًا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم، وليس "وأضاف: 

 ."في غزة يدفع األثمان نيابة عن األمة كلهاالشعب الفلسطيني "وشدد على أن  ."لكم منا إال السيف والنار
 13/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجيش اإلسرائيلي: حماس حاولت استهداف منصة الغاز وبحوزتها غواصات مستقلة .126

قادرة على حمل  "غواصات مستقلة"قال الجيش اإلسرائيلي، األحد، إن بحوزة حركة حماس : بالل ضاهر
، وأنه استهدف قسما منها GPSكيلوغرام ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع  50عبوة ناسفة بزنة 
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في األيام األخيرة. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن حماس حاولت إطالق 
توقف عمل المنصة إلى شواطئ  "هآرتس"، وبحسب صحيفة "تمار"مقذوفات الستهداف منصة حقل الغاز 

وحسب مصادر في جهاز األمن اإلسرائيلي، فإنه من الجائز أنه تبقى بحوزة حماس ثالث غواصات  غزة.
كهذه. وأشارت المصادر إلى أنه لدى حماس قدرات بحرية أخرى، بينها زوارق كوماندوز سريعة، طائرات 

 ."الجيش اإلسرائيلي دمر غالبيتها العظمى"بدون طيار دقيقة ومعدات غطس، وأن 
 16/5/2021، 48عرب 

 
 ومواقع عسكرية إسرائيلية مصانع ومدناً  تضربصواريخ المقاومة  .127

أنها وجهت ضربات صاروخية صوب مدينة القدس المحتلة وتل أبيب وأسدود  أعلنت كتائب القسام
 وعسقالن وكريات مالخي، ردا على استمرار القصف اإلسرائيلي على المنشآت المدنية في قطاع غزة.

سام أنها استهدفت مصنع كيماويات في بلدة نير عوز بطائرة شهاب المسيرة. كما أعلن وأعلنت كتائب الق
 الجيش اإلسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة.

ومن جانبها قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أنها قصفت موقع إيرز وزكيم 
وأشارت سرايا القدس إلى أن مقاتليها  غزة بعدد من قذائف الهاون. شمال غزة، وموقع نحال العوز شرق
 قصفوا هرتسيليا وعسقالن بالصواريخ.

إسرائيليين في مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب إثر تعرضها لقصف  5وقد أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 
 صاروخي من غزة.

 14/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 "إسرائيل"كم يدك عمق  250بمدى  صاروخ العياش ...بأمر قائد القسام .128
أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة : غزة، من 13/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم  كم ألول مرة. 250، اليوم الخميس، صاروًخا بعيد المدى يصل إلى "حماس"
، وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، باسم هللا وبقوة هللا وعلى بركة هللا"القسام: 

صاروخ "وأضاف:  ."كم من غزة 220ينطلق اآلن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 
كم وبقوة تدميرية هي األكبر؛ نصرة لألقصى وجزًءا من ردنا على اغتيال 250بمدى أكبر من  250عياش 

بناًء عليه فإن قائد األركان يدعو شركات "وتابع:  ."بجزٍء من إنجازاتهم وتطويرهمقادتنا ومهندسينا األبطال 
 ."الطيران العالمية إلى وقٍف فوريٍّ لرحالتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة

أعلنت كتائب القسام أنها قصفت الخميس تل أبيب وبئر السبع : 13/5/2021 الجزيرة.نت،وأضافت 
وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم بعشرات الصواريخ، وذلك بعد أن توعد الناطق باسم الكتائب أبو  ونتيفوت

وفي تطور الفت، قال مراسل الجزيرة إن الرشقات  عبيدة بأنه ال حدود حمراء في صد العدوان اإلسرائيلي.
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وب اإلسرائيلي على األخيرة لفصائل المقاومة الفلسطينية وصلت إلى حدود مدينة إيالت في أقصى الجن
 البحر األحمر.

 
 لحركة حماس االحتالل يتحدث عن قصف شبكة أنفاق عمالقة .129

للمرة الثالثة خالل ثالثة أيام، وجهت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ضربات عنيفة على مناطق  تل أبيب:
 ثانية تحت األرض.واسعة في أنحاء قطاع غزة، قالت إنها ألنفاق بنتها حماس وبدت كما لو أنها مدينة 

وبدأت عملية قصف األنفاق يوم الجمعة الماضي، في عملية سرية خاصة، قيل إن الجيش بدأ العمل 
عليها وأجرى عدة تدريبات بشأنها قبل حوالي أربع سنوات. ولكنها، بحسب جنرال متقاعد تحدث إلى القناة 

، ولذلك فإن القصف استمر في "رسةفشلت وارتدت إلى نحرها، بسبب الغط"للتلفزيون اإلسرائيلي،  13
 اليومين الماضيين، بعد أن تنازل الجيش عن الخدعة.

 18/5/2021، ، لندناألوسطالشرق 
 

 القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه وتتوعد بالرد .130
في الوقت الذي أكدت كتائب القسام استشهاد قائد لواء غزة وعدد من القادة الميدانيين في غارة إسرائيلية، 

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب أن  ."هيئة أركان عمليات الحركة"أكد فيه الجيش اإلسرائيلي استهداف 
، "مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة"القائد باسم عيسى أبو عماد ورفاقه استشهدوا في غارة إسرائيلية على 

المواطن، ومن خلفهم آالف القادة يواصلون  نالوا شرف الشهادة في أعظم"مشددة على أن هؤالء القادة 
 ."المسير

قضينا على قادة كبار " ،في المقابل، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية
، فيما قال بيان للجيش اإلسرائيلي "وهذه مجرد بداية -بينهم قائد لواء غزة-في هيئة أركان حماس 

 ."ت العسكرية لحماس يشكلون هيئة أركان عمليات الحركةمن القيادا 4استهدفنا "
 12/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 تعلن استشهاد قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة الجهاد .131

بلواء شمال غزة  "سرايا القدس"أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي االثنين استشهاد قائد جناحها العسكري 
من جانبه، قال الجيش اإلسرائيلي في بيان إنه  ة إسرائيلية..عاما( في ضربة جوي 37حسام أبو هربيد )

وبحسب البيان، فإن أبو هربيد أدار َووّجه ، أبو هربيد -"الشاباك"بالتعاون مع جهاز المخابرات -استهدف 
عمليات إطالق صواريخ باتجاه إسرائيل وعمليات استهدفت قواتها، وكان مسؤوال عن تنفيذ عدة هجمات 

صابة شخص كان بداخلها.بصواريخ كورن  يت، آخرها استهداف سيارة اسرائيلية قبل نحو أسبوع وا 
 17/5/2021 الجزيرة.نت،
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 ردًا على اغتيال عدد من قادة كتائب القسام "إسرائيل"اتجاه بصاروخًا  130حماس تطلق  .132
على تدمير مبنى ، أنها أطلقت مائة وثالثين صاروخًا في اتجاه إسرائيل، ردًا "كتائب القسام"أعلنت  غزة:

 مكون من أربعة عشر طابقًا في غزة. في الوقت ذاته، ُأفيد عن إطالق صافرات إنذار في تل أبيب.
قصفت )مدن( عسقالن ونتيفوت وسديروت بمائة وثالثين صاروخًا ردًا على "في بيان إنها  "القسام"وقالت 

. وكانت "غتيال ثلة من قادة )القسام(طابقًا(، وكردٍّ أّولي على ا  14قصف برج الشروق )مبنى مكون من 
 أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من قادتها في غارة جوية على موقع للحركة.

 12/5/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 واالحتالل يعترف ...عبر طائرات مسّيرة ينّفذ هجوماً  "القسام" .133
قاومة الفلسطينية نجحت في اعترفت وسائل إعالم عبرية، الخميس، أّن طائرة مسيرة مفخخة تتبع للم

المستعمرات(، زاعمة عدم وجود إصابات. ×اختراق أجواء محيط غزة قطاع وانفجرت فوق أحد الكيبوتسات 
، دخول طائرة مسيرة من مظهر اليو العبرية، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي رصد،  "كان"وأوضحت قناة 

. وفي تصريح مقتضب، 1948لمحتلة منذ عام قطاع غزة اخترقت الحدود باتجاه األراضي الفلسطينية ا
أعلنت كتائب القسام عن تنفيذها عدة هجمات ضد أهداٍف لالحتالل عبر طائراٍت مسيرٍة انتحارية، الفتًة 

 إلى أّنها ستكشف عن التفاصيل الحًقا.
 13/5/2021، فلسطين أون الين

 
 لمغتصبات المركزيةضربة صاروخية قسامية لبارجة صهيونية ولعدد من اكتائب القسام:  .134

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إنها استهدفت ظهر االثنين بارجة صهيونية في عرض البحر : غزة
كما وجهت الكتائب ضربًة صاروخيًة بعشرات الصواريخ للمدن  قبالة شواطئ غزة برشقٍة صاروخيٍة.

  المركزية المحتلة: أسدود وعسقالن وبئر السبع.
في بيان صحفي مقتضب أن هذا القصف يأتي ردًّا على العربدة الجوفاء من العدو وأشارت الكتائب 

 الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة.
 17/5/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 قيادي بارز في المقاومة: ال تهدئة مع االحتالل دون وقف عدوانه بالقدس .135

وجود اتصاالت من وسطاء من "ة الفلسطينية، أكد قيادي بارز في المقاوم: أحمد صقر -21عربي -غزة
. وقال القيادي في المقاومة "أجل التوصل إلى تهدئة تلجم العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

هناك اتصاالت، والمقاومة متمسكة بأن يكون وقف ": "21عربي"الفلسطينية، في تصريح خاص لـ
وأوضح أن  . "وهذا شرط المقاومة الوحيد"، مضيفا: "ناراالعتداءات في القدس مشموال في وقف إطالق ال
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المقاومة أرسلت الرسالة التي أرادتها؛ وهي أن القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات والمرابطين فيه ليس "
سنادا  أمرًا هينا، وبالتالي حققت المقاومة هدفا مهما؛ يتمثل في هذا الحراك الشعبي المنتفض دعما وا 

 . "واضح؛ القدس خط أحمر". وشدد على أن موقف المقاومة "أهلهالألقصى والقدس و 
 16/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 الضيفمحمد يهتف لقائد القسام  "فتح"الجناح العسكري لـ .136

في  األقصىتداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مسلحون من كتائب شهداء 
حط السيف على "ومن بين الهتافات التي انطلقت  ام محمد الضيف.نابلس، يهتفون لقائد كتائب القس
 ."السيف، إحنا رجالك محمد ضيف

قطعان المستوطنين الجبناء "، مقاتليها ألن ال يتركوا "بالغ عسكري"وجهت في  "األقصىشهداء "وكانت 
يح وغزتنا الصابرة إذا لم يتوقف االعتداء اآلثم على أقصانا الجر "يهنؤون  "وجنود االحتالل المرتجفين
لِّتجعلوا طرق ومستوطنات ومعسكرات االحتالل في الضفة الباسلة هدفا "، و"وأهلنا في حي الشيخ جراح

 ."لكم وجحيما ال يطاق
 16/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 يديعوت أحرونوت: جولة القتال الحالية أظهرت أن يد حماس هي العليا .137

في الجولة العسكرية الحالية، وعلى الرغم "العبرية: إنه  "رونوتيديعوت أح"قالت صحيفة : القدس المحتلة
وأضافت الصحيفة،  ."من سلسلة االغتياالت وصور الدمار من قطاع غزة، إال أن حماس لديها اليد العليا

حماس حققت سلسلة من اإلنجازات التي يمكنها التباهي بها، كإطالق الصواريخ "الصادرة األحد، أن: 
طالق مئات على منطقة الق واحدة على منطقة تل أبيب، وا غالق مطار بن  الصواريخ دفعةدس المحتلة؛ وا 

 ."غوريون أمام الرحالت الجوية
ففي نظر الفلسطينيين "على ما تريده، وفق الصحيفة؛  حصلت حماسوعلى المستوى االستراتيجي، 

، في تناقض صارخ األقصىجد بالقدس والضفة الغربية، ُينظر إليها اآلن على أنها حارس القدس والمس
 . "مع السلطة الفلسطينية وفتح، اللتين ينظر إليهما على أنهما تتعاونان مع إسرائيل

 16/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القسام: دخول االحتالل البري يعني زيادة غّلتنا من الجنود القتلى واألسرى .138
وقال الناطق باسم الكتائب،  ي من التوغل البري في غزة.، االحتالل اإلسرائيل"كتائب القسام"حذرت : غزة
في ظل تلويح العدو بحملة برية فإننا نقول: إن أي توغل بري "، في تصريح مكتوب، الخميس: "أبو عبيدة"

في أي منطقة في قطاع غزة، سيكون بإذن هللا فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو، وجاهزون 
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إنها بدأت بتوجيه "، في بيان مقتضب: "كتائب القسام"وفي السياق، قالت  ."عون هللالتلقينه دروسًا قاسية ب
صاروخًا؛ ردًا على استمرار العدو  90ضربٍة صاروخيٍة كبيرة لمدينتي أسدود وعسقالن المحتلتين بـ

 ."باستهداف المنازل المدنية اآلمنة وقتل األطفال والنساء
 13/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بطائرة مسيرة "نير عوز"تستهدف مصنع الكيماويات في  "كتائب القسام" .139

نير "أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجمعة، أنها استهدفت مصنعا للكيماويات في مستوطنة : غزة
بإسقاط طائرة مسّيرة اخترقت األجواء من "واعترفت مصادر عبرية،  ."شهاب"، بطائرة مسيرة من نوع "عوز

 ."قطاع غزة، وألقت عبوة متفجرة على مستوطنة )نير عوز(
 14/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الستهداف مئات المقاومين "مناورة خداعية": أفشلنا "الغرفة المشتركة" .140

 -ليلة أمس-لجيش االحتالل  "مناورة خداعية"أعلن أحد قياديي غرفة المقاومة المشتركة بغزة إفشال : غزة
(، أن المناورة 5-14وأوضح القائد، في تصريحات له اليوم الجمعة ) عبرها اإليهام ببدء حملة برية.حاول 

اإلسرائيلية كانت تستهدف لقتل المئات من عناصر المقاومة وشّل قدراتها. وأكد أنه تم إحباط المحاولة، 
 ة الخداعية.ولم يَنْل االحتالل من عناصر المقاومة المستهدفة وقدراتهم في هذه العملي

 14/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماسفشلت في اغتيال قادة عسكريين ل "إسرائيل": "يديعوت أحرونوت" .141
، الجمعة، أّن جيش االحتالل نفذ محاوالت فاشلة الغتيال "يديعوت أحرنوت"كشفت صحيفة : الناصرة

االغتيال الفاشلة، طاولت رفعت محاوالت "وبحسب الصحيفة، فإّن  ."حماس"قيادات عسكرية لحركة 
، ومحمد السنوار، قائد شعبة القوى البشرية في "كتائب عز الدين القسام"سالمة، قائد لواء خان يونس في 

)شقيق يحيى السنوار، رئيس الحركة في القطاع(، وقائدي شعبة هيئة التدريب والمناورة في  "القسام"
من ناحية ثانية، ذكرت قناة  ."العمليات عز الدين حداد الكتائب: حكم يوسف ورائد صالح، وقائد شعبة

ألف صاروخ  14تملك  "حماس"أن شعبة االستخبارات اإلسرائيلية تقدر بأن حركة  "13"التلفزة اإلسرائيلية 
 تمكنها من إطالة أمد المواجهة الحالية إلى شهرين.

 14/5/2021، قدس برس
 
 
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 97                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 لعدد صواريخ حماس والجهاد وعدد مقاتليهماجيروزاليم بوست تنشر تقديرات إسرائيلية  .142
الجهاد وحركة أرقاما حول ما سّمته ترسانات حركة حماس  بوست اإلسرائيليةأوردت صحيفة جيروزاليم 

وقالت في تقرير لها إن الصواريخ في  اإلسالمي في فلسطين الصاروخية وعدد القوة القتالية البشرية.
، لكن بعضها ظهر 2014دة منذ عملية الجرف الصامد في عام ترسانات )حماس( و)الجهاد( بغزة موجو 

 .2001. والصواريخ األخرى قصيرة المدى كانت موجودة منذ عام 2019ألول مرة في 
 عشرات الصواريخ تغطي معظم إسرائيل

وقالت إن تقديرات المخابرات اإلسرائيلية تشير إلى أن حماس لديها عشرات الصواريخ بمدى يتراوح بين 
كيلومترا، والتي يمكن أن تغطي معظم إسرائيل حتى حيفا والشمال. وتشمل هذه الصواريخ  160و 100
 بي(. 302-دي( و)إم 302-( )إم160-)آر

( التي يصل مداها إلى أكثر من 100-وبالنسبة للجهاد قد يكون لديها عدد قليل جدا من صواريخ )البراق
كيلومترا،  80و 70واريخ التي يتراوح مداها بين وقد يكون لدى حماس أيضا مئات الص كيلومتر. 100

أهداف مهمة: تل أبيب والمدن الواقعة داخل ممرها، ومطار بن غوريون والقدس.  3والتي يصل مداها إلى 
(. وقد يكون للجهاد 75-( والجيل الثاني من )إم5-( و)فجر75-( و)إم80-وتشمل هذه الصواريخ )جي

 ( والتي لها مدى مماثل.70 عدد أقل بكثير من صواريخ )البراق
( والتي يصل مداها إلى 55-( و)سجيل3-والمستوى التالي األقل مدى بالنسبة لحماس هو صواريخ )فجر

 المدن الكبيرة على الساحل وفي الوسط، بما في ذلك ريشون، لتسيون، رحوفوت، وبيت شيمش.
 آالف الصواريخ لألهداف القريبة
آالف صاروخ( يمكن أن  6آالف إلى  5معظم ترسانة حماس )من  وتقدر المخابرات اإلسرائيلية أن

 كيلومترا من الحدود. 45و 40تضرب في مكان ما بين المجتمعات الحدودية التي تبعد ما بين 
كيلومترا، يمكن أن تصل نسخ مختلفة من صاروخ غراد إلى بئر السبع وأسدود في  40وعلى بعد حوالي 

كيلومترات، يمكن  10وعلى ُبعد حوالي  هاد له المدى نفسه.( من الج3-الجنوب. وصاروخ )بدر
 إلصدارات مختلفة من صواريخ القسام أن تصل إلى عسقالن وممر غزة بأكمله.

وتمتلك حماس أيضا مجموعة واسعة من قذائف الهاون التي يمكن أن تصل إلى القرى اإلسرائيلية على 
حماس صواريخ بعيدة المدى أكثر بكثير من الجهاد وعلى الرغم من أنه يعتقد أن لدى  طول حدود غزة.

آالف صاروخ قصير المدى، مما يعني أن لديها قوة نيران أكثر  8اإلسالمي، فإن لديها ما يقدر بحوالي 
 من حماس لممر غزة القريب.

 القوة البشرية
القوة القتالية ألف رجل، في حين أن  40وتشير التقديرات إلى أن حماس لديها قوة قتالية تقدر بحوالي 

 آالف. 9للجهاد اإلسالمي في فلسطين يعتقد أنها ال تقل عن 
 12/5/2021 الجزيرة.نت،
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 "يشكل مفاجأة للجيش اإلسرائيلي"مدى صواريخ المقاومة  .143
، شكل مفاجأة لجيش االحتالل "القسام"أفاد تقرير إسرائيلي بأن مدى صواريخ كتائب : محمود مجادلة

كيلومترا عن  220اب استهداف مطار رامون الواقع جنوبي البالد والذي يبعد اإلسرائيلي، وذلك في أعق
، "هآرتس"وذكرت صحيفة  كيلومترا. 250قطاع غزة المحاصر، بصاروخ يصل مداه إلى أكثر من 

للصواريخ التي بحوزة حركة  األقصىسالح الجو اإلسرائيلي كان يعتقد حتى اآلن أن المدى "الخميس، أن 
وتشير األرقام اإلسرائيلية إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت  ."كيلومتًرا 160حماس يصل إلى 

باتجاه مدينة تل أبيب  200صاروخ منذ بدء العدوان، مساء يوم اإلثنين الماضي، من بينها  1600نحو 
كما زعم  صاروخ. 600اعترضت نحو  "القبة الحديدية"ووفقا لألرقام اإلسرائيلية فإن منظومة  ومحيطها.

وبحسب األرقام  طائرات مسّيرة متفجرة أطلقت من القطاع المحاصر. 5الجيش اإلسرائيلي اعتراض 
اإلسرائيلية فإن معدل الغارات الجوية اإلسرائيلية على قطاع غزة بلغ أكثر من مئة غارة في اليوم، وألقى 

وذكرت هآرتس أن  وان الحالي..االحتالل اإلسرائيلي أكثر من ألف صاروخ على قطاع غزة منذ بدء العد
 160؛ ودمر نحو "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"عنصرا في حركتي  60الجيش اإلسرائيلي يزعم قتل نحو 

 أبراج سكنية. 4هجوما على أنفاق المقاومة الهجومية، ودمر  33منصة إلطالق الصواريخ ونفذ 
 13/5/2021، 48عرب 

 
 االستراتيجيتكتيكية لكن حماس هي المنتصر  حققت مكاسب "إسرائيل"صحيفة إسرائيلية:  .144

( إن هناك بونا شاسعا بين الطريقة التي تحاول Times of Israel) "تايمز أوف إسرائيل"قالت صحيفة 
إسرائيل من خاللها تسويق عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، والطريقة التي نجحت بها حركة المقاومة 

وذكرت في مقال لمحللها  ضد إسرائيل للجمهور الفلسطيني والعربي.اإلسالمية )حماس( في تقديم حربها 
لشؤون الشرق األوسط، آفي إساكروف، أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتحقيق انتصارات تكتيكية 
مثل قصف شبكة األنفاق التابعة لحماس بقطاع غزة، وتدمير األبراج الشاهقة واستهداف مخازن األسلحة 

وأسبقية في الوسط الفلسطيني والعربي وحتى  استراتيجيااريخ، فإن حماس تحقق انتصارا وقاذفات الصو 
 اإلسرائيلي.

 16/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 والمقاومة تبارك ...س جنود االحتالل بالشيخ جراحعشهيد بعملية د .145
ب على استشهد شاب فلسطيني، مساء األحد، وفق ما أعلن عنه إعالم االحتالل، في محاولة دهس أصي

حالة اثنين من المصابين بعملية الدعس في حي "العبرية:  "كان"وقالت قناة  إثرها سبعة جنود إسرائيليين.
وتداولت وسائل إعالم محلية بأن منفذ عملية الدهس يدعى الشهيد  ."الشيخ جراح بالقدس وصفت بالخطيرة

 شاهر أبو خديجة.
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نبارك العملية البطولية الجريئة في حي "ام أبو عبيدة: من جهته، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القس
 ."الشيخ جراح، التي تؤكد تجّذر روح الثورة ودافعية أبطال شعبنا في القدس لمقاومة االحتالل

 16/5/2021، "21 عربي"موقع 
 

صابة جنديين إسرائيليين بإطالق نار جنوب نابلس .146  شهيد وا 
رائيليان بجراح، مساء األربعاء، في عملية إطالق نار استشهد فلسطيني، وأصيب جنديان إس: نابلس

  جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وسائل إعالم عبرية أن فلسطينيا أطلق النار تجاه عدد من الجنود قرب قرية تل جنوبي نابلس، 

 أدت إلصابة اثنين منهم.
 12/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضربات صاروخية لروح شهيد الشيخ جراح القسام تهدي .147

أهدت كتائب القسام، مساء االثنين، ضربات صاروخية إلى روح شهيد عملية الدهس في الشيخ جراح، 
رشقات صاروخية تهديها كتائب القسام إلى روح الشهيد شاهر أبو "وقالت في بيان لها:  التي نفذها األحد.

  ."شيخ جراحخديجة منفذ عملية الدهس البطولية في ال
وأكدت أن الضربات التي  ونشرت فيديو يوثق ضربات وجهتها إلى االحتالل اإلسرائيلي وأهدتها للشهيد.

 وجهتها أدت إلى أضرار كبيرة في مواقع االحتالل اإلسرائيلي، وبثت مشاهد عن ذلك.
 17/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 قلنديا العسكري اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات االحتالل بحاجز .148

وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمالي 
 القدس المحتلة، في ظل قصف صاروخي متبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي.

ين أطلقوا الرصاص الحي بشكل ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري عن مصادر إسرائيلية أن مسلح
وتداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي مقاطع  مكثف على قوات االحتالل عند حاجز قلنديا.

 فيديو لالشتباكات المسلحة.
 16/5/2021 الجزيرة.نت،
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 إصابة مستوطن بعملية طعن في اللد .149
في مدينة اللد المحتلة في الداخل  أصيب مستوطن، صباح اليوم الخميس، بعملية طعن: القدس المحتلة

العبرية إن مستوطنا أصيب بعملية طعن في  "إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة  .1948الفلسطيني المحتل عام 
 مدينة اللد المحتلة.

 13/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 2014 سنةاالحتالل: عسقالن تعرضت لثالثة أضعاف الصواريخ التي تعرضت لها  .150
صاروخ على عسقالن خالل  700إنه تم إطالق "العبرية، اليوم االثنين:  12قالت القناة : س المحتلةالقد
إنه "العبرية: وأضافت القناة  ."2014رشقة، وهي تمثل ثالثة أضعاف ما تعرضت له المدينة في حرب  70

من أزمة الكورونا بدأت حالة التذمر من السكان بسبب عدم القدرة على تحمل الخسائر خصوصا بعد عام 
جراءات اإلغالق التي رافقتها  ."وا 

 17/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو: العملية في غزة مستمرة بكل قوة بدعم من واشنطن .151
وكاالت: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ال تنوي حاليًا تعليق عمليتها  -القدس 

ن هذه الحملة مستمرة العسكرية في قطا بدعم من دول أخرى على رأسها الواليات  "بكل قوة"ع غزة، وا 
 المتحدة.

وشدد نتنياهو في كلمة ألقاها، أمس، في أعقاب ترؤسه جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
 "حارس األسوار"واألمنية وعقده اجتماعًا مع قيادة الجيش، على أن هدف العملية التي أطلق عليها اسم 

، مضيفًا: إن إسرائيل "استعادة الردع"و "إجبار المعتدي على دفع الثمن"و "إعادة الهدوء واألمن"يكمن في 
 لتحقيق هذا الهدف. "وقت ما"ستحتاج إلى 

، لحركة "بنى تحتية تحت األرض"وتابع: إن الجيش اإلسرائيلي قصف أكثر من ألف هدف، بما فيها 
ن الحركة في قطاع غزة م "حماس"  ."تكبدت ضربة موجهة لكن ليست قاتلة"نذ بداية التصعيد الجديد، وا 

، مضيفًا: إن "أبراج إرهابية"وتطرق نتنياهو خاصة إلى تدمير إسرائيل أبراجًا سكنية في غزة، واصفًا إياها بـ
ي كان يضم في برج الجالء الذ "نشاط إرهابي"تل أبيب قدمت إلى المخابرات األميركية أدلة تثبت وجود 

 ."أسوشيتد برس"ووكالة  "الجزيرة"مكاتب لوسائل إعالم كبيرة منها قناة 
 ."ال يوجد هناك إرهابي يحظى بالحصانة"وقال: إنه 

سيستغرق ذلك وقتًا ما، وهناك ضغط، لكننا نحظى أيضًا بدعم ملموس، "وصرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي: 
 ."تع بدعم دولي ونستفيد منهبالدرجة األولى من الواليات المتحدة. نتم

 17/5/2021األيام، رام هللا، 
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 نتنياهو يعلن حصيلة القتلى اإلسرائيليين بصواريخ المقاومة .152
قال رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، إن حصيلة القتلى اإلسرائيليين، جراء قصف صواريخ : لندن

وكان قائد  حالة حرجة. 50صابين، بينها قتلى ومئات الم 10المقاومة على األراضي المحتلة، بلغت 
الجبهة الداخلية لالحتالل الجنرال أوري غوردين، قال إن كثافة عمليات القصف ازدادت في األيام األخيرة 
بشكل ملحوظ، موضحا أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن 

يوما من  50، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ جنوبية إسرائيلية خالل األسبوع األخير
ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء  .2014العدوان على غزة عام 

 3,000اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المقاومة أطلقت منذ بداية العداون الجاري على غزة أكثر من 
 صاروخ.

 17/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 "سيستغرق بعض الوقت"نتنياهو يعلن أن عدوان االحتالل على غزة  .153
وكاالت: أعلن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن عدوان  -تل أبيب 

 ."سيستغرق بعض الوقت"جيش االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة 
، أن جيش االحتالل هاجم مئات األهداف "القبة الحديدية"زيارته، أحد مواقع بطاريات  وزعم نتنياهو خالل

  في غزة.
  14/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 "الخط األخضر"نتنياهو يطلق يد حرس الحدود داخل  .154

أمر وزير الجيش اإلسرائيلي بيني جانتس، أمس الخميس، بإرسال تعزيزات مكثفة من القوى األمنية إلى 
المدن المختلطة التي يسكنها يهود وعرب والتي شهدت أعمال عنف ومواجهات خالل األيام الماضية، 
فيما أطلق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يد الجيش والشرطة وحرس الحدود لقمع المتظاهرين 

 . "الخط األخضر"العرب في اللد والمدن المختلطة داخل 
نحن في وضع طوارئ بسبب العنف الوطني، ومن الضروري اآلن تعزيز القوات "وقال جانتس، في بيان: 

 ."بكثافة على األرض، وسيتم إرسالها فورًا لتطبيق القانون والنظام
ومن جانبه، منح نتنياهو، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الصالحيات بإدخال جنود في الجيش 

لتشديد القبضة  "حرس الحدود"و، أمس، أيدي عناصر قوات اإلسرائيلي إلى المدن. كما أطلق نتنياه
األمنية في مدينة اللد والمدن المختلطة، ودعاهم إلى عدم خشية لجان تحقيق مستقبلية قد تنتج عن جرائم 

 محتملة.
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يجب إعادة "، إنه "حرس الحدود"وقال نتنياهو، خالل جولة ميدانية في مدينة اللد، مخاطبًا عناصر  
من لسكان إسرائيل، هذا األمر يبدأ وينتهي بتوفير الدعم للمجندين والمجندات؛ لديك الدعم الهدوء واأل

 . "الكامل لحماية نفسك، ال تخافوا من لجان التحقيق
 14/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 : الجيش اإلسرائيلي جاهز ألي سيناريو في الضفة الغربية ولكنه ال يرغب في التصعيدجانتس .155

أن إسرائيل ال ترغب في التصعيد داخل الضفة  جانتسد وزير الجيش اإلسرائيلي بيني تل أبيب: أك
على موقعها اإللكتروني اليوم  "جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة  الغربية، لكنها مستعدة ألي سيناريو.

ائيل في قطاع غزة في قصف إسر  "الجماعات اإلرهابية"القول إنه إذا ما استمرت  جانتسالسبت عن بيان ل
المساعدات التي تقدم للفلسطينيين بهدف تخفيف "بالصواريخ، فإن الحكومة اإلسرائيلية ستقرر وقف 

 ."الضغط على اقتصادهم
أن الجيش اإلسرائيلي منتشر ومتواجد في الضفة الغربية وسط تصاعد التوترات بين  جانتسوأضاف 

 لتضامنية في بعض الدول المجاورة.إسرائيل وغزة، وفي ظل التهديدات التي تشكلها االحتجاجات ا
 15/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 الرئيس اإلسرائيلي يحذر من حرب أهلية جراء اشتباكات اليهود والعرب .156

القدس: حذر رئيس إسرائيل يوم األربعاء من نشوب حرب أهلية بين عرب البالد ويهودها، بينما أشعل 
 ئل الفلسطينية في غزة أعمال عنف في شوارع إسرائيل.الغضب والخوف من القصف المتبادل مع الفصا

ولم تنجح مناشدات رجال الدين والقادة السياسيين، إلى جانب تعزيزات الشرطة واالعتقاالت الجماعية، إلى 
 حد بعيد على ما يبدو في كبح أعمال العنف بعدة مدن يسكنها عرب ويهود.

كنيس يهودي وسيارات وتعرض قائدو سيارات للرشق وفي بلدة اللد اإلسرائيلية ُأضرمت النيران في 
بالحجارة على بعض الطرق واشتبك متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني مع الشرطة في ميناء حيفا في 

 الشمال.
الواسعة المشاهدة اتصال من الرئيس ريئوفين ريفلين الذي أطلق نداء  12وقطع البث على تلفزيون القناة 

 ."جنونرجاء أوقفوا هذا ال"
نتعرض لخطر الصواريخ التي تطلق على "وقال الرئيس، الذي يعد منصبه شرفيًا في النظام اإلسرائيلي: 

 ."مواطنينا وشوارعنا، ونشغل أنفسنا بحرب أهلية ال معنى لها فيما بيننا
سيطرة على المدينة لقد فقدنا ال"اإلخبارية اإلسرائيلية:  12وقال يائير ريفيفو رئيس بلدية اللد لتلفزيون القناة 

، وذلك بعد عدة لياٍل من المواجهات العنيفة ُقتل خاللها عربي بالرصاص واعتقل اثنان من "والشوارع
 اليهود لالشتباه بهما في القتل.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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مستمرة في مدن مثل  "انتفاضة"وقال إبراهيم، وهو مستشار عربي في بلدية اللد إن ما يحدث اآلن هو 
 وحيفا.الرملة واللد ويافا وعكا 

 14/5/2021، 48عرب 
 

 آالف جندي احتياط ويلغي اإلجازات 7جيش االحتالل يستدعي  .157
آالف جندي من قوات  7وكاالت: استدعى جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس،  -تل أبيب 

ي جند 7000الجيش استدعى "وقالت القناة اإلسرائيلية السابعة إن  االحتياط، بحسب وسائل إعالم عبرية.
أن رئيس أركان الجيش أفيف  "13"وذكرت القناة اإلخبارية  ."احتياط لتعزيز القوات والجبهة الداخلية

 كوخافي، ألغى اإلجازات في صفوف القوات العاملة.
 14/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 دقيقة 90قطعة بحرية تصب حممها على مدينة غزة طوال  20طائرة و 80  .158

ينة غزة، أمس، الى أعنف وأسرع هجوم جوي وبحري اسرائيلي في تاريخها تعرضت مد عيسى سعد هللا:
شاركت في تنفيذه أكثر من ثمانين طائرة حربية ونحو عشرين قطعة بحرية استغرق ساعة ونصف الساعة 

 وذلك في ساعة مبكرة من صباح أمس.
ات القنابل الضخمة، غارة أسقطت خاللها مئ 250وتقدر عدد الغارات التي شنتها الطائرات بأكثر من 
 باإلضافة الى عشرات القذائف أطلقتها قطع البحرية.

وأطلقت بحرية االحتالل بالتزامن عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب 
مدينة غزة. وتزامن إطالق القذائف من البحر بإطالق مدفعية االحتالل قذائف بشكل مكثف في المنطقة 

 رق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.الحدودية ش
 13/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 مسؤول أمني إسرائيلي: جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها وسندخل في أيام حرجة .159

بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية اإلسرائيلية ": قال مسؤول أمني إسرائيلي إنه "القدس العربي"
 ."انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام"را إلى أن ، مشي"في قطاع غزة

بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه "وأضاف المسؤول في تصريح لقناة إسرائيلية، أنه 
روسيا "، بحسب ما نقل موقع "بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة

 ."اليوم
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انتهاء الجولة سيستغرق عدة "، مشيرا إلى أن "نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجةنقترب من "وأضاف: 
هناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد األوضاع "وذكرت القناة اإلسرائيلية أن  ."أيام

 ."في الضفة الغربية، األمر الذي سيمنح حركة حماس إنجازا، إسرائيل ال ترغب أن تحصل عليه
 17/5/2021لقدس العربي، لندن، ا

 
 التفاق طويل األمد يتضمن تبادل أسرى تسعى "إسرائيل" .160

على الرغم من أن وسائل إعالم إسرائيلية قالت إن المجلس الوزاري اإلسرائيلي : رام هللا: كفاح زبون
ي ساعات ونصف وقف إطالق النار ف 4، لم يناقش أمس خالل "الكابينت"السياسي واألمني المصغر 

قطاع غزة وأقّر استمرار العملية، فإن مصادر عسكرية وأمنية ومؤشرات على األرض تقول إن إسرائيل 
 تتجه إلى مثل ذلك خالل هذا األسبوع، محاولًة فرض اتفاق هدنة طويلة يتضمن تبادل أسرى.

الق النار ، إن الكابينت لم يبحث موضوع وقف إط"معريب"وصحيفة  "كان"وقالت هيئة البث اإلسرائيلية 
نه ليس هناك أي اقتراح بشأن هدنة طويلة األمد. ونقل اإلعالم العبري عن مسؤول سياسي  في غزة وا 

الكابينت لم يناقش وقف إطالق النار وال يوجد اقتراح من هذا القبيل مطروح على الطاولة، "إسرائيلي، أن 
 ."ياستناكما أن قضية األسرى والمفقودين تشّكل دائمًا عنصرًا مهمًا في س
نما  "مؤقت"ويتضح من التصريح أن إسرائيل ال تريد وقف إطالق نار  على غرار الهدنات السابقة، وا 

 تسعى إلى وقف إطالق نار طويل يتخلله اتفاق على استعادة جنودها من قطاع غزة. 
ير الجيش واجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بوزراء الكابينت، ثم توجه إلى جلسة مشاورات أمنية مع وز 

، ورئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، وغيرهما من كبار المسؤولين األمنيين. وجاءت جانتسبيني 
مع مبعوث الرئيس األميركي إلى إسرائيل هادي عمرو، الذي  جانتسهذه االجتماعات بعد اجتماع عقده 

ية التوصل لوقف إطالق بحث التصعيد في غزة واألوضاع في الضفة الغربية، وسبل خفض التوتر بغ
للوفد األميركي إن إسرائيل تريد وقف إطالق نار طويل  جانتسالنار بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال 

 األمد.
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطالق صفارات اإلنذاربالجيش قائد المنطقة الجنوبية  .161

االجتماعي مقطع فيديو يظهر انسحاب قائد المنطقة الجنوبية بالجيش تداول رواد منصات التواصل 
وسارع الجنرال إليعازر توليدانو بمغادرة  اإلسرائيلي من مقابلة تلفزيونية عند انطالق صفارات اإلنذار.

في التلفزيون اإلسرائيلي حين دوت صفارات اإلنذار لتحذر من رشقة صاروخية  13المقابلة مع القناة 
 انطلقت من قطاع غزة صوب المواقع اإلسرائيلية.جديدة 

 17/5/2021الجزيرة.نت، 
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 أضرار كبيرة لالحتالل جراء سقوط صواريخ للمقاومة على أسدود .162
أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون وحسابات إعالمية إسرائيلية أضرارا كبيرة جراء سقوط صواريخ 

ب تل أبيب(، وتسببت في أضرار مباشرة لمنازل أطلقتها المقاومة في غزة باتجاه مدينة أسدود )جنو 
سيارات إسرائيلية تحترق، ودمارا كبيرا في المكان، إضافة إلى  "غير المسبوقة"وتظهر الصور  وسيارات.

سرائيليين إطفاءها. وجاء بث الصور بعدما أعلنت كتائب القسام  نيران مشتعلة تحاول فرق االحتالل وا 
 لسبع وسديروت وقاعدة رعيم بدفعة صاروخية كبيرة.استهداف أسدود وعسقالن وبئر ا

 16/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 "بن غوريون"رحلة جوية قادمة لـ 40صواريخ المقاومة ُتلغي  .163
رحلة جوية،  40أعلنت سلطات الطيران التابعة لالحتالل، اليوم السبت، عن إلغاء نحو : القدس المحتلة

 ساعة المقبلة. 24خالل الـ  "تل أبيب"ولي في كان من المقرر أن تصل مطار بن غوريون الد
 24رحلة جوية كان من المفترض أن تحط خالل الـ  40تم إلغاء نحو "وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه 
ومن ضمن الوجهات التي كان ينتظر أن تنطلق منها الرحالت،  ."ساعة المقبلة في مطار بن غوريون
 نكفورت، وفق اإلعالم العبري.نيويورك شيكاغو، باريس، لندن وفرا

 15/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تغيير ميناء شحن النفط "إسرائيل"مالكو ناقالت يطلبون من  .164
لندن: قالت مصادر بقطاع الشحن، يوم )الجمعة(، إن اثنين على األقل من مالكي الناقالت التي تشحن 

ن إلى ميناء حيفا في إسرائيل بسبب تصاعد المواجهات، النفط الخام إلى إسرائيل طلبا التحويل من عسقال
 لألنباء. "رويترز"وفقًا لوكالة 

 14/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 أبراج 6بناية بينها  90االحتالل قصف  ...غارة ليلية 60 غزة: .165
ارات بعد عشرات الغ]أمس[تجدد قصف االحتالل اإلسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم 

العنيفة منتصف ليلة االثنين والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، وذلك لليوم 
وقصفت طائرات االحتالل فجرا منازل في دير البلح وسط القطاع، وحي الزيتون  الثامن على التوالي.

 جنوبا، وحي الشجاعية شرقا.
غارة في غضون  60ن الطيران اإلسرائيلي شن أكثر من من جهته، أفاد قال مراسل الجزيرة هشام زقوت بأ

نصف ساعة بعد منتصف الليل تركزت في غرب وشمال غزة، باإلضافة إلى الجنوب، وسط تحليق 
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وقد بلغ عدد المباني التي قصفت من قبل االحتالل في قطاع غزة  مكثف للطائرات الحربية اإلسرائيلية.
 منها تدميرا كامال. 3أبراج سكنية دمرت  6بناية، بينها  90

 17/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 ألف فلسطيني بال مياه وآالف المنازل تتهددها كارثة حقيقية 350 .غزة تحت القصف.. .166
بعد أكثر من أسبوع من الحملة العسكرية العنيفة لالحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، : غزة –رائد موسى 

رثة حقيقية جراء انقطاع الخدمات األساسية من المياه ألف فلسطيني يواجهون كا 350أصبح أكثر من 
وحذرت شركة توزيع  والكهرباء والتداعيات الخطيرة للضرر الذي أصاب شبكات الصرف الصحي.

؛ جراء نفاد 3الكهرباء في غزة من توقف محطة توليد الطاقة الوحيدة عن العمل كليا خالل يومين أو 
 بر معبر كرم أبو سالم التجاري المغلق منذ اندالع الحرب.الوقود ومنع إسرائيل إدخال الوقود ع

 17/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 االحتالل يقصف غزة بقذائف فسفورية .167
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع 

حكومية في القطاع، كما ركزت الغارات وقد استهدفت هذه الغارات منازل مدنية ومقرات أمنية و  غزة.
الجديدة على تدمير عدد من الشوارع والمفترقات الرئيسية، مما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية 

 في مدينة غزة.
 17/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "التهدئة" مصر: نقل المصابين عبر رفح واتصاالت مع واشنطن إلقرار .168

في الوقت الذي واصلت فيه مصر، أمس، لليوم الثاني، فتح معبر رفح  :محمد نبيل حلمي-القاهرة
الحدودي لنقل المصابين جراء القصف اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واصلت البالد مساعيها 

بالتنسيق مع دول عدة أبرزها الواليات المتحدة األميركية التي أجرى وزير  "تهدئة"الدبلوماسية لسرعة إقرار 
تطورات الوضع المتأزم "تها أنتوني بلينكن، اتصااًل مع نظيره المصري، سامح شكري بحثا خالله خارجي

 ."في األراضي الفلسطينية
الرسمية المصرية، أمس، بأن العديد من الحافالت التي تحمل  األنباءفي غضون ذلك أفادت وكالة 

الرئيس "ر رفح، مشيرة إلى أن المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني، توجهت في طريقها إلى معب
المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالتنسيق مع األشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على 

 . "احتياجاتهم وتلبيتها
 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ترّد بقصف مدفعي "إسرائيل"إطالق صواريخ من لبنان على الجليل األعلى و .169
قال الجيش اإلسرائيلي مساء اإلثنين إن ستة  بيروت:، من 17/5/2021 ،الشرق األوسط، لندنذكرت 

أطلقت باتجاه شمال إسرائيل من لبنان، لكن كلها سقطت داخل األراضي اللبنانية.  "غراد"صواريخ من نوع 
، بحسب "ردت قوات مدفعية الجيش اإلسرائيلي بإطالق النار على مصدر إطالق القذائف"وأضاف: 
وأفاد عدد من وسائل اإلعالم بأن ستة صواريخ  على موقعها اإللكتروني. "وف إسرائيلتايمز أ"صحيفة 

ُأطلقت، ليل اليوم االثنين، من الجنوب في اتجاه منطقة الجليل األعلى في شمال إسرائيل. وقد ُسمع دوي 
 صفارات اإلنذار في عدد من المستوطنات اإلسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

صواريخ من جنوب لبنان باتجاه  3أطلقت : محمود مجادلة، نقلت عن 13/5/2021، 48عرب وكانت 
شمالي البالد، مساء الخميس، بحسب تقارير صحافية أكدها الجيش اإلسرائيلي؛ وسط استبعاد إسرائيلي 

وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان صدر عنه  اللبناني مسؤوال عن اإلطالق. "حزب هللا"الحتمال أن يكون 
لم يتم تفعيل صافرات اإلنذار، "القذائف سقطت في البحر قبالة سواحل الجليل الغربي، ولفت إلى أنه إن 

نقال عن مصادر أمنية، إن الصواريخ أطلقت من منطقة  "24لبنان "وقال موقع  ."وفقا للسياسات المتبعة
 رائيل.شمالي إس "نهاريا"و "شلومي"في جنوب لبنان، )لم يحددها( وسقطت في مستوطنتي 

 
 في اتجاه الجوالن المحتل ةإطالق ثالثة صواريخ من سوري .170

صواريخ من سورية باتجاه الجوالن المحتل مساء الجمعة، بحسب تقارير  3أطلقت : تحرير: محمد وتد
تم رصد "وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي في بيان مقتضب  صحافية أكدها الجيش اإلسرائيلي.

ن داخل سورية نحو األراضي اإلسرائيلية، حيث سقط أحدها داخل األراضي إطالق ثالثة صواريخ م
وأفادت وسائل اإلعالم  ."السورية، بينما سقط الصاروخان اآلخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل

اإلسرائيلية أنه لم يتم تشغيل نظام اإلنذار من الهجمات الصاروخية خالل إطالق الصواريخ باتجاه منطقة 
 إطالق النار. خط وقف

 14/5/2021، 48عرب 
 

 اإلسرائيلي على غزة لعدوانمجلس األمن يفشل للمرة الرابعة في تبني بيان مشترك حول ا .171
الفلسطيني هي الرابعة  -نيويورك: عقد مجلس األمن الدولي، الثالثاء، جلسة جديدة حول النزاع اإلسرائيلي

رك، في ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدي في ثمانية أيام، من دون التوّصل إلصدار بيان مشت
 إلى احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيين.

ال نعتقد أن بيانا "غرينفيلد قالت خالل الجلسة المغلقة -وأفاد دبلوماسي بأن السفيرة األميركية ليندا توماس
 ."علنيا سيسهم في الوقت الراهن في احتواء التصعيد
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لم تعرض الصين وتونس والنروج، الدول الثالث التي أعدت مشروع وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، 
البيان الجديد والتي تبذل منذ أكثر من أسبوع جهودا للتعبئة األممية والنعقاد مجلس األمن، النص مسبقا 

 على أعضاء المجلس.
م في واستغرقت الجلسة أقل من ساعة، ولم يتخللها عرض مبعوث األمم المتحدة الخاص لعملية السال

 الشرق األوسط تور وينسالند آلخر المستجدات.
في ما يتعلق باإلجراء المستقبلي لمجلس األمن، علينا أن نجري "وجّددت السفيرة األمريكية التأكيد أنه 

 ."تقييما لتبيان ما إذا كان أي إجراء أو بيان معين سيساهم في تعزيز احتماالت إنهاء العنف
أعربت نظيرتها اإليرلندية جيرالدين بايرن نيسن عن أسفها لعدم توّصل وفي بيان نشر عقب االجتماع، 
 مجلس األمن إلى موقف موحد.

النزاع على أشده، وتداعياته اإلنسانية مدّمرة للغاية. لم يقل مجلس "وجاء في بيان السفيرة اإليرلندية أن 
ية تجاه السلم واألمن األمن ولو كلمة واحدة علنا. تقع على عاتق أعضاء المجلس مسؤولية جماع

 ."الدوليين. لقد حان الوقت لكي يتدخل المجلس ويكسر صمته
 18/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 قواعد جوية إسرائيلية 6تعلن قصف  "القسام" .172

 أعلنت كتائب القسام، ليل الثالثاء/ األربعاء، قصف فواعد جوية إسرائيلية في فلسطين المحتلة.
إلى أن الضربات للقواعد العسكرية الجوية جاءت ردا على الغارات اإلسرائيلية  وأشارت في بيان مقتضب،

حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل "ولفتت إلى أن القواعد التي استهدفها القسام هي  في جنوب قطاع غزة.
 ."نوف وبلماخيم ورامون

 18/5/2021، "21عربي "موقع 
 

صابة  .173  "يرزإ"و "شكولأ"قاومة لـفي قصف الم 14مقتل جنديين إسرائيليين وا 
منهم بحالة الخطر الشديد، ظهر اليوم  4آخرين بجراح مختلفة،  14قتل جنديان إسرائيليان وأصيب : غزة

شمالي قطاع  "ايرز"بالنقب المحتل، ومنطقة  "أشكول"الثالثاء، جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنة 
تعرضت لقصف كبيرمن الصواريخ عدد منها  "اشكول"العبرية أن مستوطنة  "كان"وأوضحت قناة  غزة.

صابة  منهم بحالة  4آخرين بجراح  14سقط على مبنى بشكل مباشر متسببا بمقتل جنديان إسرائيليان وا 
 خطيرة، واحدة حرجة جدا، وأضرار كبيرة.

 18/5/2021، قدس برس
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 تكشف عن نوع الصاروخ الذي ضرب أشكول "القسام" .174
د عز الدين القسام، الثالثاء، عن اسم الصاروخ الذي أدى إلى مقتل إسرائيليين كشفت كتائب الشهي: غزة

في الضربة  Q20وأكدت الكتائب في بالغ عسكري، أنها استخدمت اليوم، صاروخ  في أشكول في النقب.
 ، ضمن مجمع مفتاحيم في المجلس اإلقليمي في أشكول."أوهاد"الصاروخية القسامية صوب موشاف 

صابة وأوضحت الكت  آخرين. 20ائب أن هذه الضربة أدت إلى مقتل إسرائيليين وا 
 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ساعة الماضية 12من غزة خالل الـ  صاروخاً  90جيش االحتالل: إطالق  .175

صاروخا أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الواقعة  90تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي، أن نحو 
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد هيدي زيلبرمان إنه منذ  ساعة الماضية. 12سرائيل خالل الـ جنوب إ
صاروخ تجاه األراضي  90مساء بالتوقيت المحلي أطلقت الفصائل الفلسطينية حوالي  7الساعة 

صاروخا سقطت داخل  20وأوضح أن  الرسمية. "كان"اإلسرائيلية، دون وقوع إصابات، بحسب قناة 
 قطاع، وأسقطت منظومة القبة الحديدية عددا آخر، لم يحدده.ال

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 إصابة جنديين إسرائيليين في إطالق نار على حاجز عسكري قرب رام هللا .176
األناضول: أصيب جنديان إسرائيليان، الثالثاء، إثر تعرض قوة إسرائيلية إلطالق نار كثيف عند  -رام هللا 

قبل قليل وخالل "وقال الجيش، في بيان،  كري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.حاجز عس
. وتابع "أعمال عنيفة في منطقة البيرة، تعرضت قوة عسكرية كانت قرب المنطقة إلى إطالق نار كثيف

ردت "حتالل وذكر البيان أن قوات جيش اال ."نتيجة لذلك أصيب جنديان في قدميهما ونقال لتلقي العالج"
 ، دون تفاصيل أكثر."بإطالق النار نحو مصادر النيران

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 ثنينبالضفة خالل مواجهات اإل  اً مقاوم عمالً  142حماس:  .177
شهدت الضفة الغربية، أمس االثنين، مواجهات مع قوات االحتالل ضمن الفعاليات : الضفة الغربية

وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء أمس، اندلعت  عم المقاومة في غزة.المتواصلة لنصرة للقدس ود
ورصد تقرير للمكتب اإلعالمي لحركة حماس  نقطة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية. 59مواجهات في 

وحسب التقرير، استشهد  عمليات مؤثرة. 10عماًل مقاوًما خالل مواجهات يوم النكبة، منها  142بالضفة 
 جريًحا. 64هات شاب وأصيب حوالي خالل المواج

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "إسرائيل"محللون: أسلحة حماس أقوى وأبعد مدى في مواجهة  .178
ضربات أقوى وأبعد مدى انطالقًا من قطاع غزة المحاصر وتمثل تحديًا  "حماس"توجه حركة  باريس:

 توحة مع إسرائيل منذ أكثر من أسبوع.للجيش اإلسرائيلي ذي التسليح الحديث في حربها المف
قادرة على توجيه ضربات أكثر كثافة وضرب مناطق أعمق في إسرائيل؛  "حماس"ويقول محللون إن 

 مقارنة بالنزاعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تلقيها الدعم من إيران.
األمر األكثر إثارة لالستغراب "قال فابيان هينز، الخبير المستقل المختص في التسلح بالشرق األوسط، إن 

في هذه الحرب هو كيف تمكنوا من إطالق كل هذا العدد من الصواريخ في هذا الوقت القصير؛ إن لم 
 ."يكن في وقت واحد

قوة )حماس( النارية؛ سواء من حيث "في تقرير أصدرته )الجمعة( أن  "مجموعة األزمات الدولية"وأكدت 
ثير ما رأيناه سابقًا... على الصعيد العسكري؛ فوجئت إسرائيل بقدرات عدد الصواريخ ومداها، تفوق بك

 .")حماس( العملياتية
صار دعم الجهات الفاعلة "، في أبريل )نيسان( الماضي: "المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية"وقال 

ة على النظام السوري اإلقليمية ركيزة أساسية للموقف العسكري اإليراني... ركزت أنشطة االنتشار اإليراني
 ."والكيانات الفاعلة غير الحكومية، ال سيما في غزة، وكذلك في العراق ولبنان وسوريا واليمن

من جانبه، قال لوكالة الصحافة الفرنسية خبير أسلحة طلب عدم الكشف عن هويته وينشر أبحاثه عبر 
ز نقل األسلحة... إنه يعتمد على نقل النهج اإليراني يتجاو "، إن "تويتر"على  "كاليبر أوبسكورا"حساب 

 15مخزونًا من  "حماس"ويقول الجيش اإلسرائيلي إن لدى  ."المعرفة ونماذج التصميم والممارسات الجيدة
 ألف صاروخ.

قال إنهم  "كاليبر أوبسكورا"ولئن كان يصعب تقدير الطاقة اإلنتاجية لدى الفلسطينيين، فإن حساب 
هم ال يريدون أن يصلوا إلى وضع تنفد فيه صواريخهم، وأعتقد أنه ". وأضاف: "استعدوا جيدًا لهذه اللحظة"

لدى حماس )في الواقع( تاريخًا طوياًل في تصنيع "وأضاف أن  ."جرى التقليل من حجم المخزون
، مذكرًا بأنهم جمعوا قذائف تعود إلى الحرب "الصواريخ، وقد برهنوا على أنهم أذكياء ومبدعون ومبتكرون

 مية األولى من سفينة بريطانية غارقة قبالة غزة.العال
 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 إلنهاء عمليته بغزةثالثة أيام مصادر غربية: نتنياهو طلب من واشنطن يومين أو  .179

القدس: قالت مصادر غربية مطلعة على محادثات وقف إطالق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، 
ئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من اإلدارة األمريكية مهلة يومين إلى ثالثة إلنهاء عمليته الثالثاء، إن ر 

 العسكرية في قطاع غزة.
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 وأضافت المصادر الغربية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن األمريكيين طلبوا من نتنياهو يومي األحد
يومين إلى ثالثة الستكمال تنفيذ الجيش واإلثنين، إنهاء عدوانه على غزة فرد أنه ما زال بحاجة ل

 اإلسرائيلي ضرب أهدافه في القطاع.
األمريكية  "سي إن إن"اإلخباري اإلسرائيلي باراك رافيد، لقناة  "والال"فيما قال المراسل السياسي في موقع 

غزة ثم  ساعة إلتمام العملية في 48-24إنهم بحاجة إلى "فجر الثالثاء، نقال عن مسؤولين إسرائيليين 
 ."سيتوقفون
 ."رسالة إدارة )الرئيس األمريكي( جو بايدن إلسرائيل هي أن وقت العملية بدأ ينفد"وأضاف: 

 18/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يكثف قصفه لمنازل قادة حماس والمقاومة تستهدف قواعد إسرائيلية .180
شّنت عشرات الغارات على المناطق الشمالية أفاد مراسل الجزيرة في غزة بأن المقاتالت اإلسرائيلية 

نما تسببت في  والشرقية والجنوبية من القطاع، بصواريخ لم تحدث انفجارات أو أصواتا أو أضواء، وا 
شّن الجيش اإلسرائيلي العشرات من الغارات على مناطق شمالي وشرقي وجنوبي فقد  ارتجاجات بالمنازل.

ادة في حركة )حماس( وذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام، قطاع غزة، استهدف عدد منها منازل لق
بينما وّجهت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية لمدن وبلدات جنوبي إسرائيل، فضال عن قواعد 
 عسكرية إسرائيلية، وذلك رغم تزايد التصريحات بشأن قرب سريان وقف إطالق النار بين الجانبين.

غارات إسرائيلية على غزة أمس األربعاء، لترتفع حصيلة الشهداء حتى صباح فلسطينيا في  12واستشهد 
 شهيدا. 232اليوم إلى 

كما تواصلت الغارات صباح اليوم، حيث أفاد مراسل الجزيرة في القطاع بأن االحتالل كثف غاراته على 
صابة  أشخاص بينهم  7مناطق عدة في قطاع غزة خالل الساعات األخيرة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وا 

 أطفال في غارة استهدفت منزال في خان يونس جنوبي القطاع.
وأفاد جيش االحتالل بأن غاراته الجوية مساء أمس األربعاء استهدفت مباني في شمال غزة وجنوبها، قال 

 إن القوات البحرية التابعة لحماس تستخدمها.
اإلسرائيلي إن حماس والجهاد اإلسالمي أطلقتا من جهته قال أوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء 

صاروخ باتجاه إسرائيل، وأضاف أن حوالي ألف صاروخ سقط داخل قطاع غزة وقتل  4,000ما يقارب 
 وجرح مدنيين فلسطينيين، حسب تعبيره.

إن الطائرات والمدفعية اإلسرائيلية  -في بيان-وقال المكتب اإلعالمي الحكومي )التابع لحركة حماس( 
غارات منذ بداية العدوان، وأضاف المكتب أن القصف  1,810بمشاركة سالح البحرية، شنت أكثر من 

ألفا يعيشون حاليا في مراكز  44آالف شخص من منازلهم، منهم  107اإلسرائيلي أدى لنزوح أكثر من 
 وفي صباح ي.ألفا لدى أقارب لهم في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطين 63إيواء، وأكثر من 
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اليوم، قال الجيش اإلسرائيلي إن إطالق الصواريخ والقذائف من غزة على األراضي المحتلة والعمق 
صاروخ وقذيفة أطلقت من  200وأضاف أن  اإلسرائيلي متوقف منذ الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية.

 معظمها.الليلة الماضية، وأنه اعترض  70ساعة، منها  24غزة على إسرائيل خالل 
في المقابل، قالت كتائب القسام إنها استهدفت عدة قواعد عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية، منها قاعدة 
حتسريم الجوية إلى الغرب من مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، ومعسكر تل نوف إلى الشمال الشرقي 

 من مدينة أسدود شمال قطاع غزة.
لرشقات صاروخية أطلقتها صوب المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، " وبثت سرايا القدس صورا قالت إنها

ردا على اغتيال القائد العسكري بالحركة حسام أبو هربيد، وعلى قصف البيوت اآلمنة في غزة، ضمن 
 ."معركة: سيف القدس

ركية ( األميMSNBC) "إم إس إن بي سي"وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي لقناة 
صاروخا من غزة منذ صباح أمس األربعاء تجاه وسط وجنوب إسرائيل، وأضاف  250إنه تم إطالق نحو 

أنه بحسب المؤشرات المتوفرة فإن حركة حماس تنوي مواصلة التصعيد، خاصة أنها تمكنت في السنوات 
 إسرائيل تقريبا.األخيرة من بناء ترسانة كبيرة من الصواريخ القادرة على الوصول إلى أي مكان في 

 19/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 "ردعها"إذا لم تنجح في  "سحق حماس"ال تستبعد العمل على  "إسرائيل"نتنياهو:  .181
تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، أن حملة القصف الجوي على 

هناك طريقتان فقط يمكن التعامل ". وقال: "ردعها"إذا لم تنجح في  "سحق حماس"قطاع غزة تهدف إلى 
ما تردعهم؛ ونحن منخرطون اآلن في ردع  بهما معهم )حماس(: إما تسحقهم؛ وهذا دائمًا احتمال مفتوح. وا 

 ."لكن يجب أن أقول إننا ال نستبعد أي احتمال". وأضاف أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب: "قوي
مايو )أيار(  10إلى التصعيد الذي بدأ في  "لم َتْسعَ "دد على أن إسرائيل وأصر رئيس الوزراء اليميني المتش

صواريخ باتجاه األراضي اإلسرائيلية بعد توجيه إنذار إلى إسرائيل  "حماس"الحالي عندما أطلقت حركة 
 وباحاته في القدس من أفراد األمن اإلسرائيلي. األقصىبضرورة إخالء المسجد 

دراماتيكي ألعمال العنف بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلغاء وربط نتنياهو التصعيد ال
 مايو الحالي. 22االنتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر أن تجرى في 

 19/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 يطالب بتكثيف الهجمات الليلة قبل وقف إطالق النار جانتس .182
أمر "ي، يوم األربعاء، إن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، أعطى قال تقرير إسرائيل: محمود مجادلة

مع الفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن  "بشن هجمات ليلية مكثفة على قطاع غزة قبل وقف إطالق النار
اتفاق مبدئي بين الفصائل الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، وترجيحات إسرائيلية بوقف إطالق النار 

 ءا من منتصف نهار يوم الجمعة المقبل.بد
غانتس أعطى أوامره بتكثيف الهجمات "اإلسرائيلية، ألون بن دافيد، أن  13وذكر المراسل العسكري للقناة 

بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية  "ضد األهداف خالل الهجمات الليلية، قبل سريان وقف إطالق النار
على  "هجوم خاطف"ة، مشيرا إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لشن في غزة، دون أن يحدد موعدا للتهدئ

 غزة.
الجيش اإلسرائيلي لم يتلق تعليمات لالستعداد "، على أن "تويتر"وشدد بن دافيد، في تغريدة منفصلة على 

موعد "، مشيرا إلى أن "الجيش اإلسرائيلي يستعد لليلة قتال عنيف"، وأضاف "إلى وقف إلطالق النار
فد المخابرات المصرية لم يحدد بعد، كذلك لم تتم دعوة المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر وصول و 

 ."للشؤون األمنية والسياسية )الكابينيت( لالنعقاد
 19/5/2021، 48عرب 

 
 تقديرات إسرائيلية: وقف إطالق النار لن يحصل قبل الجمعة .183

إلعالم اإلسرائيلية، الليلة الماضية، إلى توافق بين وكاالت: أشارت التقارير الواردة في وسائل ا -تل أبيب 
 ."وقف إطالق النار لن يحصل قبل الجمعة"المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل على أن 

تراجعت عن موافقتها على تهدئة بوساطة مصرية، دون  "حماس"( العبرية، أّن حركة 12وذكرت القناة )
 تفاصيل إضافية.

وضاع، عقدها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مع قادة وفي جلسة لتقييم األ
ساعة إضافية إلكمال العملية  48إسرائيل تحتاج إلى "أن  اإلسرائيليوناألجهزة األمنية، قدر المسؤولون 

 ."العسكرية
 20/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 صواريخ 4إطالق  قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه لبنان ردًا على .184

تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي األربعاء أنه أطلق قذائف مدفعية في اتجاه جنوب لبنان، بعد إطالق 
 أربعة صواريخ من األراضي اللبنانية نحو إسرائيل، في ثالث حادث من هذا النوع منذ أيام.

اإلسرائيلية، وردًا على ذلك أطلقت أربعة صواريخ من لبنان على األراضي "وقال الجيش اإلسرائيلي: 
. وأشار إلى أن صواريخ درع القبة الحديدية "استهدفت مدفعيتنا أهدافًا في منطقة داخل األراضي اللبنانية
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وكانت وسائل إعالم  اعترضت أحد الصواريخ، مرجحًا أن تكون الثالثة األخرى سقطت في أرض خالية.
 شمال إسرائيل عصر اليوم. إسرائيلية أفادت بأن صافرات اإلنذار دوَّت في

 19/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 تستهدف حافلة جنود بصاروخ موجه "القسام" .185
(، عن استهداف حافلة لنقل الجنود 5-20أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الخميس ): غزة

بالغ عسكري وأوضحت الكتائب في  شمال قطاع غزة بصاروخ موجه. "زيكيم"اإلسرائيليين قرب قاعدة 
من جهته، قال المتحدث باسم جيش  ."تدك محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون"مقتضب، أنها 

 االحتالل إن جنديًّا أصيب جراء إطالق صاروخ مضاد للدروع باتجاه باص قرب الحدود. 
 20/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للمشاركة في النزاع نتنياهو: إيران أرسلت طائرة من دون طيار مسلحة .186

تل أبيب: أشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إيران تلعب دورًا في المواجهة الحالية، 
 األلمانية. األنباءوذلك خالل استقباله وزير الخارجية األلماني هايكو ماس، اليوم )الخميس(، وفقًا لوكالة 

تنياهو عرض على ماس بقايا طائرة من دون طيار مسلحة اإلسرائيلية أن ن "هآرتس"وذكرت صحيفة 
ُأسقطت في إسرائيل، الثالثاء، بعد عبورها من األجواء العراقية أو األردنية، كاشفًا أنها إيرانية. ولفت إلى 

في غزة بشكل كامل وتقدم لها كل التمويل، وأنها أيضًا تزود  "حركة الجهاد اإلسالمي"أن طهران تدعم 
 بالسالح. "ب هللاحز "و "حماس"

 20/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 كا حول إنهاء العملية بغزةيأردان: ال خالفات مع أمر  .187
ادعى سفير إسرائيل لدى الواليات المتحدة جلعاد أردان أنه ال توجد خالفات بين الواليات المتحدة : القدس

سرائيل، حول إنهاء العملية العسكرية في غزة، ألن إسرائيل معن  ية هي أيًضا بذلك.وا 
صباح الخميس أن القضية كانت مدار نقاش المكالمة الهاتفية بين  "كان"وقال أردان، في حديث مع إذاعة 

وأضاف أن من مصلحة إسرائيل  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي جو بايدن أمس.
 مواصلة النشاطات العسكرية في قطاع غزة.

تحدة منعت المصادقة على ثالثة قرارات لمجلس األمن ضد إسرائيل خالل أيام وبين أن الواليات الم
 العملية العسكرية في قطاع غزة، وأن علينا أن نرفع الشكر للرئيس بايدين على ذلك.

 20/5/2021القدس، القدس، 
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 على غزة وزير إسرائيلي يعترف: ال سبيل للقضاء على سالح حماس إال بالسيطرة مؤقتاً  .188
مناص من السيطرة ")د ب أ(: قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس إنه يرى أنه ال -تل أبيب

عن الوزير المنتمي  "واي نت"ونقل موقع  من أجل نزع سالح حركة حماس. "المؤقتة على قطاع غزة
حماس إال ال يمكن ألحد أن ينزع سالح "، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، القول: "الليكود"لحزب 

لهذا أتفهم من يفكرون بصورة مختلفة "، وقال: "سيكون لهذا تكلفته الباهظة"وأقر بأنه  ."إذا فعلنا ذلك بالقوة
 وأضاف أنه يفضل وقف إطالق النار من جانب واحد على االتفاق مع حماس. ."عني

  19/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 إطالق النار يطالب بتكثيف الهجمات الليلة قبل وقف جانتس .189
أمر بشن هجمات "، أعطى جانتسقال تقرير إسرائيلي، يوم األربعاء، إن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني 

مع الفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن اتفاق مبدئي  "ليلية مكثفة على قطاع غزة قبل وقف إطالق النار
إسرائيلية بوقف إطالق النار بدءا من  بين الفصائل الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، وترجيحات

 منتصف نهار يوم الجمعة المقبل.
 19/5/2021، 48عرب 

 
 أبو عبيدة: عّلقنا ضربة تغطي كل فلسطين  ...تعلن وقف إطالق النار مع غزة "إسرائيل" .190

صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر : محمود مجادلةعن  ،20/5/2021، 48عرب موقع ذكر 
ألمنية والسياسية )الكابينيت(، مساء الخميس، باإلجماع، على وقف إطالق النار في قطاع غزة للشؤون ا

التوصل إلى هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ في  "حماس"المحاصر. وأكد مسؤولون في حركة 
 الساعة الثانية فجر الجمعة.

على أن يدخل وقف إطالق  "ون أي شروطوقف متبادل إلطالق النار د"وأعلن الكابينيت أنه وافق على 
 "حماس"، ما يعني أن كال من تل أبيب وحركة "في ساعة سيتم التوافق عليها الحقا"النار حّيز التنفيذ 

الواقع على األرض هو الذي "ستكونان في حل من أي التزامات ثنائية متبادلة؛ وشددت إسرائيل على أن 
 ."سيحدد استمرار المعركة

نيت قراره بقبول المقترح المصري بوقف إطالق النار، بتوصية من األجهزة األمنية، بحسب واتخذ الكابي
بيان رسمي. وفيما كّلف الكابينيت مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، مئير بن شابات، التواصل مع 

، "حماس"مصر لتحديد موعد وقف إطالق النار؛ أخطر الوسيط المصري، رئيس المكتب السياسي لحركة 
 إسماعيل هنية، أن وقف إطالق النار يدخل حّيز التنفيذ بدءا من الساعة الثانية فجر الجمعة.

الواقع على األرض سيحدد مصير العملية العسكرية في "، إن جانتسقال وزير األمن اإلسرائيلي، بيني 
حققنا " جانتس وقال ."ال توجد أية شروط فيما يتعلق باتفاق وقف إطالق النار"، وشدد على أنه "غزة
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، وأضاف "إنجازات غير مسبوقة ومستعدون ألي سيناريو، والهدوء سيقابل بهدوء فقط وال توجد أية شروط
 ."تتواصل جهوزية الجيش اإلسرائيلي لحماية المواطنين"

(، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين "11كان "ذكرت القناة العامة اإلسرائيلية ) جانتسوبعد تصريح 
أعطى تعليماته للوزراء في حكومته بعدم اإلدالء بأي تصريح لوسائل اإلعالم بشأن وقف إطالق "نياهو، نت

 ."النار مع الفصائل الفلسطينية
ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية و 

 طالق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إ1967المحتلة عام 
تمّكنت من "إن المقاومة ، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: 21/5/2021 الجزيرة.نت،وأضافت 

كنا أعددنا "وأضاف أبو عبيدة في كلمته  ، مؤكدا القبول بوقف إطالق النار."إذالل العدو وجيشه الهش
خضنا المعركة بكل شرف "، مؤكدا "فلسطين من أقصى الشمال إلى الجنوبضربة صاروخية كبيرة تغطي 

رادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها، والمجازر لم توقف مد مقاومتنا ولم تكتم بنادقنا وراجماتنا وقال  ."وا 
استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى الساعة "المتحدث باسم كتائب القسام 

قيادة االحتالل أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على "، مضيفا "الثانية من فجر الجمعة
وأضاف أبو عبيدة أن كلمته هي نيابة عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة،  ."الطاولة حتى الثانية فجرا
 وبالتوافق بين مكوناتها.

بما التزم به العدو وسنرد على أي "مي زياد نخالة االلتزام من جانبه أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسال
 فجرا. 2وقال نخالة: وافقنا على االقتراح المصري بوقف إطالق النار المتبادل والمتزامن عند  ."خرق

صرح المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب ، من غزة: 20/5/2021، وكالة الرأي الفلسطينيةونقلت 
، بأنه تم اإلبالغ من األشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق "طاهر النونو"، "حماس"السياسي لحركة 

وأكد أن المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا ة، لوقف إطالق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غز 
 ما التزم به االحتالل. االتفاق

 
 مقاومين شرقي خانيونس 9انتشال جثامين  .191

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

  من انتشال جثامين فلسطينيين استشهدوا في عدوان االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة. -الجمعة -
مايو عن تعّرض موقع يوجد فيه عناصرها للقصف  11وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت يوم 

 أثناء عملهم على رفع الجهوزية واالستعداد لصد العدوان، مؤكدة وجود شهداء ومفقودين.
 21/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لن نقبل بالتغول على شعبنا بعد اليوم ...زنادأيادينا على الو : إن عدتم عدنا "الغرفة المشتركة" .192
أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة يوم الجمعة، أن االحتالل اإلسرائيلي فشل في توقع مستوى رد 

فرضت قواعد جديدة على  "سيف القدس"المقاومة وحجمه واستمراريته وكثافته، مشددة على أن معركة 
عندما هددنا نفذنا "ث باسم الغرفة في مؤتمر صحفي وسط مدينة غزة، المتحد "أبو أحمد". وقال "المحتل

وعندما حذرنا فعلنا، وعندما قررنا خضنا المعركة، بل وفرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما 
لن نقبل بالتغول على شعبنا بعد اليوم، ولن نمرر العدوان على أهلنا ومقدساتنا ". وأضاف: "بعدها بإذن هللا

فشل مجدًدا حين راهن على ": "أبو أحمد". وتابع "ي أي مكان دون رد وكلمة وحضور للمقاومة بإذن هللاف
قتل الروح المعنوية لشعبنا عبر جرائم القتل البشعة واستهداف البيوت اآلمنة واألبراج السكنية والبنى 

اومة وهدم مقدراتها واغتيال فشل حين راهن على خطط ومناورات خداعية الستدراج المق"التحتية. وأضاف: 
قيادتها وأفرادها، وحين قّدر أنها يمكن أن تتهاون في الدفاع عن مقدسات شعبنا وأن تستسلم لحصار أو 

 عدوان، وأن تنشغل بغزة عن بقية الوطن الكبير. 
ة ستقف متفرج 48أن االحتالل فشل حين قّدر أن الضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام  "أبو أحمد"وذكر 

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

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

 
 ساعات من وقف النار على حدود غزة قبل اً كبير  اً هجوم قناة عبرية: الجيش اإلسرائيلي أحبط .193

العبرية، مساء الجمعة، أن الجيش اإلسرائيلي أحبط عند الساعة الحادية  12ذكرت قناة ة: ترجمة خاص
ساعات، هجوًما كبيًرا على حدود  3 عشر من مساء الخميس، أي قبل سريان قرار وقف إطالق النار، بـ

 "األراضي اإلسرائيلية"وبحسب القناة، فإن خلية تابعة لحماس تحركت عبر نفق لها التسلل إلى داخل  غزة.
لمهاجمة جنود إسرائيليين، ولكن في اللحظة األخيرة تم التعرف على الخلية ومهاجمتها على الفور من قبل 

أشهر، كان له دور  3لقناة، أن الجدار الذكي الذي اكتمل بناؤه قبل وادعت ا ."سالح الجو اإلسرائيلي"
 كبير في إحباط الهجوم والكشف عن الخلية.

 21/5/2021القدس، القدس، 
 

 نتنياهو: حققنا غايات العدوان على غزة بشكل غير مألوف .194
ل حققت بعدوانها على اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن إسرائي: بالل ضاهر

عندما خرجنا لشن العملية العسكرية حددت غايتها المركزية: ". وأضاف أنه "إنجازات غير مألوفة"غزة 
وادعى  ."إعادة الهدوء من خالل ترسيخ الردع، وتوجيه ضربة شديدة للمنظمات اإلرهابية. وهكذا فعلنا
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ماس أيضا، لكن سيتم الكشف عن مجمل معروف للجمهور اآلن، وليس لح كل شيءليس "نتنياهو، أنه 
وأنه تم تدمير األنفاق  "حماس تلقت ضربات لم تحلم بها"وتابع نتنياهو أن  ."إنجازاتنا بمرور الزمن

 ."وهذا إنجاز هائل لم يحقق مثله أي جيش في العالم حتى اليوم"كيلومتر،  100الهجومية، بطول 
يهم أصبحوا يعرفونه. وهم يعلمون أننا أعدناهم سنوات إلى الدمار الذي جلبوه على أنفسهم بأيد"وتابع أن 

 لعملية تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس. "أفضلأنشأت شروطا "واعتبر أن نتائج العدوان  ."الوراء
  21/5/2021، 48عرب 

 
 على جهود وقف إطالق النار وزير خارجية مصرأشكنازي يشكر  .195

الخارجية سامح شكري، اتصااًل من نظيره اإلسرائيلي غابي  أعلنت وزارة الخارجية المصرية، تلقي وزير
 أشكنازي، الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطالق النار مع الجانب الفلسطيني.

الوزيرين "، مضيفة أن "حرص الجانب اإلسرائيلي على الحفاظ على الهدوء"وقالت الخارجية إن أشكنازي 
عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة المقبلة، كما أكدا على أهمية العمل بحثا اإلجراءات الكفيلة بتسهيل 

بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو 
 . "باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السالم

 21/5/2021، ، بيروتاألخبار
 

 زيارة خاطفة إلى غزة ويبحث مع قيادة حماس تثبيت وقف الناروفد مصري يقوم ب .196
بحث وفد أمني مصري خالل زيارة خاطفة له لقطاع غزة، أمس، استمرت ثالث ساعات  عيسى سعد هللا:

مع مسؤولي حركة حماس في القطاع تثبيت وقف إطالق النار الذي أفضى الى وقف العدوان اإلسرائيلي 
ن الفصائل تستعد لجولة طويلة من إوقال مصدر مطلع ومسؤول،  .أمس في الساعة الثانية من فجر

استهل مهمته، أمس، بزيارة قصيرة  أمنىالوساطة بينها وبين االحتالل ستقودها مصر من خالل وفد 
، ان الوفد المصري سيبحث مع "األيام"وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ وخاطفة للقطاع.

اللقاءات القادمة قضايا كبيرة ومتعددة أبرزها، تثبيت وقف إطالق النار وتخفيف  الفصائل في غزة خالل
الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس بشكل عام وبشكل 

وقضية الشيخ جراح، وفق الرؤية والشروط الفلسطينية لضمان  األقصىخاص االقتحامات في المسجد 
 وصمود التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر امس. نجاح

 22/5/2021، األيام، رام هللا
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 قرب حي الشيخ جراح بالقدسواستشهاد المنفذ  ن بعملية طعني  إصابة مستوطن   .197
تعرض  عاما( وهو من بلدة كفر عقب ظهر اإلثنين، بعد أن 17استشهد الفتى زهدي الطويل ): محمد وتد

إلطالق نار من قبل عناصر شرطة االحتالل بزعم تنفيذ عملية طعن، قرب حي الشيخ جراح في القدس 
المحتلة، حيث أسفرت عملية الطعن عن إصابة مستوطنين اثنين أحدهما بحالة خطيرة، بحسب ما أفادت 

 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
 24/5/2021، 48عرب 

 
 حماسحركة بحجة محاولة تهريبها ل يصادق على مصادرة معدات جانتس .198

يشتبه "، اليوم اإلثنين، على مصادرة معدات بماليين الشواكل، جانتسصادق وزير جيش االحتالل بيني 
 "واي نت"وبحسب موقع  ، الجناح العسكري لحركة حماس."في أنها تستخدم لدعم خط إنتاج كتائب القسام

في األيام التي  "كرم أبو سالم"إلى قطاع غزة عبر معبر  فإن هذه المعدات تم محاولة تهريبها"العبري، 
 ."سبقت جولة القتال

تم ضبط شحنات من كلوريد البوتاسيوم، والجلسرين بولي يوريثين، والبوليستر، واأللياف الزجاجية "و
على مصادرة شحنة ذهب، تصل قيمتها إلى أكثر من مليون  جانتسكما صادق  ."ومعدات اتصاالت

إطار جهود حماس لتمويل أنشطة "حاولة تهريبها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في شيكل، تمت م
 ، وفق ادعائه."المنظمة في المنطقة

 24/5/2021، القدس، القدس
 

 تعلن فتح معبر كرم أبو سالم ومنطقة الصيد "إسرائيل" .199
خال وقود ومواد غذائية إلى أعلنت إسرائيل مساء أمس االثنين أنها ستسمح اعتبارا من اليوم الثالثاء بإد

 أميال. 6غزة عبر معبر كرم أبو سالم، باإلضافة إلى إعادة فتح منطقة الصيد البحري قبالة القطاع إلى 
وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في بيان إنه قد تقرر السماح اعتبارا من اليوم الثالثاء بإدخال مستلزمات 

سماح بدخول موظفي المنظمات الدولية والصحفيين األجانب إلى إنسانية عن طريق المعبر، كما قررت ال
وتابعت أنه اعتبارا من صباح اليوم ستتم إعادة فتح مسافة  غزة عن طريق معبر بيت حانون )إيرز(.

الصيد بشكل مقلص لستة أميال بحرية فقط، وهو ما أكده نقيب الصيادين في غزة نزار عياش من أن 
ز االرتباط التابع للسلطة الفلسطينية( أنه تقرر إعادة فتح المجال البحري أمام االحتالل أبلغهم )عبر جها

 أميال بحرية اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي الثالثاء.  6الصيادين لمسافة 
 25/5/2021 الجزيرة.نت،
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 تنشر معلومات حول أسلحتها التي دخلت الخدمة ألول مرة "القسام" .200
سام الثالثاء، صوًرا ومعلومات حول األسلحة الجديدة التي أدخلتها للخدمة ألول مرة خالل نشرت كتائب الق

. ومن األسلحة الجديدة التي أعلنت عنها كتائب القسام بشكل رسمي، صاروخ "سيف القدس"معركة 
(SH85 الذي ُسمي بهذا االسم نسبة إلى الشهيد القائد محمد أبو شمالة ويصل مداه )ولديه كيلو متر  85

 قدرة تدميرية عالية.
االنتحارية الُمصنعة محليا. وأعلنت الكتائب عن طائرات استطالع  "شهاب"كما أدخلت القسام طائرة  

 .  "الزواري"مسيرة محلية الصنع 
 25/5/2021، فلسطين أون الين

 
 أسقطت طائرة بدون طيار إسرائيلية خالل العدوان على غزة "القبة الحديدية" .201

خالل العدوان األخير على غزة طائرة بدون طيار تابعة للجيش  "القبة الحديدية"اعترضت  :بالل ضاهر
 اليوم، الثالثاء. "هآرتس"اإلسرائيلي، بعد رصدها كطائرة معادية، وفق ما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 

باراتية. وفتح ، التي تنفذ مهمات استطالع وجمع معلومات استخ"راكب السماء"وهذه الطائرة من طراز 
 الجيش اإلسرائيلي تحقيقا في إسقاط الطائرة.

القبة "وذكرت الصحيفة أن حادثة إسقاط هذه الطائرة اثار قلقا في سالح الجو، الذي يعتمد على قدرات 
 في األجواء اإلسرائيلية ومناطق القتال بهدف اعتراضها. "طائرات معادية"في رصد  "الحديدية

الجوية الدولية قد صادقت خالل العدوان على غزة على إبقاء المجال الجوي وكانت منظومة المراقبة 
مفتوحا للطيران المدني. ووصل مندوبون عنها إلى إسرائيل، التي استعرضت أمامهم قدراتها على إدارة 

 المجال الجوي في ظل إطالق صواريخ واألنشطة الواسعة لسالح الجو اإلسرائيلي في سماء البالد.
السبب المركزي الذي سمح بإبقاء المجال الجوي مفتوحا بسبب قدراتها على التمييز  "قبة الحديديةال"وكانت 

 وأخرى ال تشكل تهديدا. "طائرات معادية"بين 
في إطار جولة القتال في غزة، وكجزء من حماية سماء "وقال الناطق العسكري اإلسرائيلي في بيان إنه 

تابعة للجيش اإلسرائيلي بواسطة القبة  "راكب السماء" ار من طرازالدولة، جرى استهداف طائرة بدون طي
 ."الحديدية. ويجري التحقيق في الحادث

 25/5/2021، 48عرب 
 

 "اتفاق أوسع من وقف النار"العمل من أجل  ...للمرة الثالثة غزةوفد أمني مصري يزور  .202
وفد من المخابرات المصرية إلى أفاد مراسل الجزيرة بوصول ، من غزة: 28/5/2021 الجزيرة.نت،ذكرت 

 قطاع غزة صباح الجمعة، في زيارة هي الثالثة منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل أسبوع.
وعن مغزى هذه الزيارة، قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن الوسيط المصري في اتفاق وقف إطالق النار 
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سرائيل، يولي  أهمية كبيرة لتثبيت االتفاق الذي يعتبر مؤقتا وهشا، وال سيما أن بين المقاومة الفلسطينية وا 
إسرائيل لم تف باستحقاقاته مثل فتح المعابر وتسهيل دخول االحتياجات للقطاع، موضحا أن الزيارة ربما 

ورّجح المراسل أن تكون هذه الزيارة التي يترأسها اللواء  تأتي الستكشاف التفاصيل مع الجانب الفلسطيني.
حمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، تمهيدا لوصول شخصية أ

رفيعة المستوى في جهاز المخابرات المصرية، ربما تكون رئيس الجهاز عباس كامل، إلى القطاع خالل 
الق النار في وهذه ثالث زيارة يجريها وفد مصري إلى غزة منذ وقف إط األيام المقبلة لتثبيت التهدئة.

 .القطاع
أجرى وفد أمني مصري مباحثات في قطاع غزة أمس، مع : 29/5/2021، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

وفصائل فلسطينية، من أجل تثبيت وقف إطالق النار ودفع جهود إعادة إعمار القطاع  "حماس"قادة حركة 
مكان تنفيذ صفقة تبادل بين  سرائيل. "حماس"وا   "بيت حانون"ر الجمعة، عبر معبر ووصل الوفد ظه وا 

 )ايرز( شمال القطاع، وترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.
، إن الزيارة جاءت ضمن جهود مصرية حثيثة "الشرق األوسط"وقالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة لـ

مور إلى هدنة طويلة تسمح بإعادة إعمار غزة وتحقيق وقرار مصري بتكثيف هذه الجهود من أجل دفع األ
من هذا الشهر لم يكن  21ما حدث في "وأضافت المصادر:  صفقة تبادل، وليس مجرد اتفاق مؤقت.

 ."اتفاقًا حول أي شيء. كان مجرد وقف إلطالق النار. ال يوجد اتفاق، اآلن يجري العمل على اتفاق
تحدة واألردن والفلسطينيين من أجل دفع مسار سياسي جديد وفق وتعمل مصر بالتنسيق مع الواليات الم

 حل الدولتين، وهو الحل الذي أعادته الحرب األخيرة إلى الطاولة.
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 معركة "سيف القدس"ثانيًا: الخسائر البشرية والمادية جراء 
 

 :الخسائر الفلسطينية.أ

 
 حكومياً  مقراً  60االحتالل قصف  ...مليون دوالر 73األولية بلغت  لخسائر: اغزة .203

وأدى القصف اإلسرائيلي  أمطرت إسرائيل قطاع غزة الجمعة بوابل من قذائف المدفعية والقصف الجوي.
العنيف إلى تدمير وتخريب عدد كبير من المحالت التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء، مما 

جيش "وقالت دائرة اإلعالم الحكومي في غزة إن  أدى إلى انقطاعها عن حي الرمال )غرب مدينة غزة(.
 -في بيان لها-وأضافت  ."وحدة سكنية بالكامل 500مقرا حكوميا، ودمر أكثر من  60االحتالل قصف 

لنت بلدية جباليا في وأع مليون دوالر. 73أن التقديرات األولية للخسائر نتيجة العدوان على غزة بلغت 
آالف منزل، جّراء  10دمات المياه والصرف الصحي عن نحو انقطاع خ -يوم الجمعة-قطاع غزة 

 العدوان الذي شّنته مقاتالت إسرائيلية أمس الخميس ليال، شمالي القطاع.
 14/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 شقة 60وفي غزة يضم مقر الجزيرة  االحتالل يدمر برجاً  .204

في غزة بسلسة غارات أّدت إلى استهدفت طائرات االحتالل برج الجالء الذي يضم مقّر شبكة الجزيرة 
أسوشيتد "الذي يضم أيضا من بين وسائل اإلعالم وكالة -وقبيل قصف برج الجالء  انهياره بالكامل.

رفض ضابط مخابرات إسرائيلي السماح للموظفين في البرج  -( األميركيةAssociated Press) "برس
ة، إذ أمهلهم الضابط في اتصال هاتفي بضع بالعودة إلى إخراج بعض مقتنياتهم وأدوات العمل اإلعالمي

شقة، تقطن فيها أسر، وتعمل فيه فئات  60يضم  -وهو من بين األقدم في القطاع-دقائق. وكان البرج 
 مهنية من المحامين واألطباء وغيرهم.

وقال رئيس شبكة الصحافة األخالقية الدولية آيدن وايت إن استهداف إسرائيل مكاتب صحفية دولية في 
وفي أول تعليق للمقاومة على تدمير البرج، قال أبو عبيدة  زة يرقى إلى جريمة حرب تستحق المساءلة.غ

سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على قدم واحدة، وأن ينتظروا رّدنا "إن على ، الناطق باسم كتائب القسام
 ."المزلزل

 15/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 "إسرائيل"الف وحدة سكنية تضررت بعدوان آ 10: أكثر من بغزة "األشغالوزارة " .205
آالف وحدة سكنية تعرضت ألضرار جراء  10قالت وزارة األشغال العامة واإلسكان إن أكثر من : غزة

وذكرت األشغال في بيان صحفي  الهجمات اإلسرائيلية العنيفة على قطاع غزة منذ االثنين الماضي.
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، بينما تنوعت األضرار بين جزئي 800كليًّا بلغ حوالي االثنين، أنَّ عدد الوحدات السكنية المهدمة 
 وطفيف.

 17/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خسائر بالماليين نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتقرير:  .206
منشأة اقتصادية في هجماتها  525كشف توثيق حقوقي، )األربعاء(، عن أن إسرائيل استهدفت  غزة:

وأعلن المكتب اإلعالمي  المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي. الجوية وبنيران
الحكومي في غزة، في بيان صحافي )األربعاء(، أن التقديرات األولية للخسائر الناتجة عن هجمات 

قيمة وذكر المكتب أن من ذلك خسائر مباشرة ب إسرائيل على القطاع تصل إلى عشرات ماليين الدوالرات.
مليون دوالر في المنشآت االقتصادية  27مليون دوالر نتيجة قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية، و 22

 والتجارية جراء قصفها، ومنه قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع بشكل مباشر.
ستهداف وتدمير ، في تقرير، عن بالغ قلقه من ا"المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان"بدوره؛ أعرب 

وقال  الجيش اإلسرائيلي عددًا كبيرًا من المنشآت االقتصادية والتجارية في قطاع غزة بهجماته المتواصلة.
مصنعًا، وفق  50منشأة اقتصادية؛ منها  525التقرير إنه وثق تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 
 قطاع غزة.معطيات أولية غير نهائية، خالل الهجوم اإلسرائيلي على 

الحايك، إنه من الصعب في هذه المرحلة  ، عليّ "جمعية رجال األعمال في غزة"من جهته؛ قال رئيس 
وأكد الحايك تعرض ما ال  حصر حجم المصانع والمنشآت المدمرة أو المتضررة أو تقدير حجم خسائرها.

لتدمير الكلي أو الجزئي مصنعًا، إضافة إلى عشرات المحال التجارية والمنشآت األخرى، ل 50يقل عن 
 بسبب عمليات القصف اإلسرائيلي المستمرة.

 19/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مليون دوالر 322 آالف نازح في غزة وخسائر بـ 107الحكومي: المكتب اإلعالمي  .207
آالف فلسطيني نزحوا من منازلهم،  107قال المكتب اإلعالمي الحكومي، الخميس، إن أكثر من : غزة
ألف نازح  44وبين المكتب في تصريح صحفي، أن من هؤالء  ب القصف اإلسرائيلي في قطاع غزة.بسب

 ."أونروا"يتواجدون حاليًّا في مراكز إيواء تابعة لوكالة 
مليون دوالر خالل العشرة أيام األولى للعدوان  322وأشار إلى أن الخسائر المادية بلغت أكثر من 

وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ، ونحو  1,335إلى أن أكثر من ولفت  اإلسرائيلي على القطاع.
برجا سكنيا ومنزال،  184وقال المكتب اإلعالمي إن  ألف وحدة تعرضت ألضرار متوسطة أو جزئية. 13
 مليون دوالر. 92مقرا إعالميا، هدمت كليا والخسائر األولية في قطاع اإلسكان نحو  33و

 20/5/2021، عالمالمركز الفلسطيني لإل
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 حصيلة أولية بضحايا وخسائر العدوان اإلسرائيلي على غزة .باألرقام.. .208
مع حلول الساعة الثانية بعد منتصف ليل الخميس، دخل اتفاق وقف إطالق النار في قطاع غزة بين 

 يوما من العدوان. 11إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، حيز التنفيذ بعد 
ادر الرسمية الفلسطينية في غزة، خلف العدوان اإلسرائيلي خسائر باهظة في األرواح ووفقا للمص

والممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، واألراضي الزراعية، وتاليا أبرز 
 إحصائيات العدوان وفق المصادر الرسمية:

 شهداء
مدنيا فلسطينيا،  232ع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد أسفرت الهجمات الصاروخية اإلسرائيلية على القطا

 مسنا. 17سيدة، و 39طفال، و 65بينهم 
 مصابون

مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة،  1900أدت الهجمات الصاروخية لجيش االحتالل إلى إصابة أكثر من 
 380طفاًل، و 560ُصنفت شديدة الخطورة. ومن بين اإلصابات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية،  90منها 

 ُمسنًا. 91سيدة، و
 نازحون

، أن الهجمات اإلسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر "أونروا"أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
إلى مدارس الوكالة، إما بسبب هدم بيوتهم،  700ألفا و 28ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم  75من 

 اآلخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى. أو هربا من القصف. في حين لجأ
 المساجد

 40مساجد للهدم الكلي بفعل االستهداف المباشر، و 3ولم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرضت 
 مسجدا وكنيسة واحدة بشكل بليغ.

 منازل ومرافق مدمرة
هدم الكلي بفعل القصف اإلسرائيلي، وحدة سكنية في غزة لل 1447ووفق إحصاءات حكومية، فقد تعرضت 

 ألفا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة. 13إلى جانب 
مؤسسة إعالمية،  33منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات  205وهدم الجيش اإلسرائيلي، بشكل كلي، 

 ار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.فضال عن أضر 
مقرًا حكوميًا ومنشأة عامة تعرضت  75ه حركة حماس(، إن وقال المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة )تدير 

 للقصف اإلسرائيلي، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية وشرطية.
مدرسة، ومرفقا صحيا، وعيادة رعاية أولية، بشكل بليغ وجزئي بفعل القصف الشديد في  68كما تضررت 

 انية وحمامات زراعية وآبار وشبكات ري.منشأة زراعية من مزارع حيو  490محيطها، بينما تضررت 
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 االقتصاد
مصانع  7منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم  300قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 

 مرفقا سياحيا. 60بشكل كلي، وألحق أضرارًا بأكثر من 
 البنية التحتية

ع والبنى التحتية، حيث تضررت ركز جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان على استهداف الشوار 
مدادات المياه تحت األرض بشكل كبير، نتيجة االستهداف المباشر.  شبكات الصرف الصحي وا 

 الطاقة
خطوط  9محول كهرباء في غزة بفعل الهجمات اإلسرائيلية، وتعرضت  31وفي قطاع الطاقة، تضرر 

 رئيسية للقطع.
 المواصالت

 سيارة ووسيلة نقل بشكل كامل، أو بأضرار بليغة. 454وبينت اإلحصائيات الحكومية تضرر 
 االتصاالت

نترنت بفعل القصف اإلسرائيلي. 16وفي قطاع االتصاالت، تضررت شبكات   شركة اتصاالت وا 
وأوضح اإلعالم الحكومي في غزة أن تلك األضرار هي تقديرات أولية للخسائر، لعدم االنتهاء من حصر 

 لمتضررة، ولصعوبة الوصول لبعض المناطق جراء العدوان.كافة المنشآت والبنى التحتية ا
 21/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 خالل العدوان للهدم الكلي توحدة سكنية تعرض 1,800بغزة:  "األشغال" .209

أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي بشكل 
وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي  1,800كامل خالل العدوان بلغ 

وقال وكيل الوزارة المهندس ناجي سرحان، إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  وحدة سكنية. 16,800
ألفًا  50ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم  120خّلف واقعًا إنسانيًا صعبًا مع نزوح أكثر من 

نسانية غاية ألفًا خارج المراكز لدى األقارب في ظل ظروف اقت 70اكز اإليواء، وأكثر من في مر  صادية وا 
وأضاف بأن هناك خمسة أبراج سكنية كبيرة تتوسط مدينة غزة تعرضت للهدم الكلي، فيما بلغ  في التعقيد.

امة تنوعت بين مقرات مقرا حكوميًا ومنشأة ع 74عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 
 40المساجد للهدم الكلي وقرابة  3مدرسة ألضرار كما تعرضت  66شرطية ومرافق خدماتية، وتعرضت 

مسجد ألضرار طفيفة كما تعرضت كنيسة واحدة لألضرار. وأشار أن الوزارة وزعت بالتعاون مع اللجنة 
 1,000دوالر لكل وحدة سكنية مهدمة كليا، و 2,000القطرية ووزارة التنمية االجتماعية مبلغا إغاثيا بقيمة 

 مستفيدًا. 330دوالر للوحدات السكنية غير الصالحة للسكن، حيث بلغ عدد المستفيدين في الدفعة األولى 
 21/5/2021، القدس العربي، لندن
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 األضرار االقتصادية في غزةعلى تعرَّف  ...في أول أيام التهدئة .210
لنار، قدر رئيس مكتب اإلعالم الحكومي في قطاع غزة سالمة قبل يومين على إعالن وقف إطالق ا

مليون  332مجمل الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والمزارع بأكثر من  ، يوم األربعاء،معروف
 مليونًا غير مباشرة. 75مليون دوالر خسائر مباشرة، و 247دوالر، منها 

 قطاع اإلسكان
منشأة سكنية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، ولم تعد  1335في الجولة األخيرة  وفقًا لمعروف، فقد دمر القصف
 منزاًل أضرار متوسطة. 886ألفًا و 12صالحة للسكن، فيما لحق بحوالي 

وقالت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، إن إعادة إعمار المساكن التي تضررت في المواجهة 
 ون دوالر.ملي 150األخيرة يحتاج إلى أكثر من 

 خسائر اقتصادية
وقال مكتب اإلعالم الحكومي بغزة أن آلة الحرب اإلسرائيلية قصفت العديد من المزارع الحيوانية وأراضي 

 مليون دوالر. 24زراعية وآبارًا وشبكات، ونجم عن ذلك خسائر بأكثر من 
الر، بما في ذلك المنطقة مليون دو  40فيما بلغت الخسائر التي لحقت بمنشآت اقتصادية وتجارية حوالي 
 مصنعًا. 13الصناعية التي استهدفت بالقصف ثالث مرات، نتج عنها تدمير 

وقالت وزارة الزراعة بغزة إن األضرار في قطاعي اإلنتاج النباتي والحيواني، كان يتضاعف بشكل يومي 
 على مدى أيام العدوان األحد عشر.

ألف لتر من الحليب، لعدم القدرة على  15لى إتالف وأوضحت الوزارة أن مزارعي األبقار اضطروا إ
 تسويقها أو تصنيعها.

وأشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة لحقت باألراضي المزروعة والبنية التحتية لقطاع الزراعة ومزارع الثروة 
 الحيوانية، وتلف عشرات األطنان من الخضراوات والفواكه.

 البنية التحتية
وارع شبكات مياه وصرف صحي، وقدر مكتب اإلعالم الحكومي بغزة وطال القصف اإلسرائيلي ش

 مليون دوالر. 27الخسائر المباشرة في هذه القطاعات بنحو 
والخميس، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية برام هللا، مازن غنيم، إن األضرار التي لحقت بقطاع المياه 

يجة انقطاع الكهرباء، أدت إلى انخفاض كمية مياه بغزة، سواء جراء القصف المباشر أو تعطل المرافق نت
 .%50الشرب المتوفرة في القطاع بنسبة 

مليون  19وقبل المواجهة األخيرة، كان قطاع غزة يعاني نقصًا خطيرًا بالمياه الصالحة، إذ ال يتوفر سوى 
 لحقيقية.مليون متر مكعب االحتياجات ا 70متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، من أصل حوالي 

 21/5/2021موقع تي آر تي، 
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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 غزة: ربع مليار دوالر خسائر القطاعات االقتصادية بفعل العدوان اإلسرائيلي .211
تكبدت العديد من القطاعات العاملة في قطاع غزة بما فيها الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والبنية 

اإلسرائيلي المتعمد للمنشآت العاملة، ملحقة التحتية، خسائر فادحة نتيجة استهداف طائرات االحتالل 
مليون دوالر، إلى جانب صعوبة نهوض العديد من  220خسائر مالية كبيرة وصلت كحصيلة أولية إلى 
 هذه المنشآت بسبب الدمار الكامل الذي حل بها.

لموجودة وركز االحتالل اإلسرائيلي في قصفه خالل العدوان الحالي على غزة، على استهداف المصانع ا
داخل المناطق الواقعة شرق وشمال القطاع، ما أحدث دمارًا كبيرًا في العديد من هذه المصانع، ومن 

 أبرزها مصانع النسيج والبالستيك والنايلون ومواد التنظيف.
واستنكر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، قصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي للمنشآت 

دية والمصانع والشركات، مبينًا أن استهداف المنشآت والمصانع الفلسطينية، يهدف لتدمير ما االقتصا
تبقى من اقتصاد غزة والحاق أكبر قدر من الخسائر في القطاع الخاص، وزيادة الخناق االقتصادي على 

االقتصادية  أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع، مشيرًا في ذلك إلى أن تعمد استهداف المنشآت
التي ال تشكل أي تهديد لالحتالل وسكانه، ويأتي في سياق التدمير الممنهج لالقتصاد الفلسطيني، 

 عامًا. 15وسياسات تشديد الحصار اإلسرائيلي المتواصل على غزة منذ 
مليون دوالر بعد قصف  27وعلى صعيد القطاع الصناعي والتجاري، فقد وصلت قيمة هذه الخسائر إلى 

تالل لعدد من المصانع، إلى جانب قصف محال تجارية ومدن ترفيهية، أما على صعيد البنية التحتية االح
وحدة سكنية، ما بين الهدم  1174فقصفت إسرائيل منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 

الصعيد وحدة سكنية ألضرار بين متوسطة وجزئية، وعلى  7073الكلي، فضاًل عن تضرر ما ال يقل عن 
الزراعي فقد قصفت الطائرات الحربية مئات الدونمات الزراعية في مدينة خانيونس جنوبًا وبيت الهيا 
شمااًل، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المحاصيل الزراعية، إلى جانب تدمير عدد من مزارع الدواجن 

منشأة صحية في  20ف والماشية في المناطق الحدودية، أما على صعيد القطاع الصحي، فتم استهدا
 القطاع منذ بداية العدوان من بينها الهالل األحمر القطري.

وقال الناطق باسم وزارة االقتصاد في غزة عبدالفتاح أبو موسى، إن عدوان االحتالل المستمر قد أضر 
إلى  بالحركة التجارية بشكل كبير، وهناك سلع بكميات كافية داخل المخازن تكفي ألسابيع مقبلة، مشيراً 

أن إغالق معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد مع غزة، يعتبر جريمة حرب كونه يحرم األهالي من تلقي 
 الغذاء والعيش حياة كريمة.

بدوره قال الخبير االقتصادي معين رجب إن الخسائر التقديرية األولية التي لحقت بالقطاع الصناعي وحده 
وهذه الخسائر تعمد االحتالل على مدار حروبه المتعاقبة على حتى اآلن، تقترب من ربع مليار دوالر، 

لحاق بالغ الضرر في ممتلكات القطاع الخاص والعام.  قطاع غزة، إلى تدمير المنشآت االقتصادية وا 
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: أن عدد المصانع المتضررة كليًا وجزئيًا جراء استهدافها بآلة حرب االحتالل "القدس العربي"وبين رجب لـ
مصنعًا من مختلف القطاعات الصناعية، في حين يواصل االحتالل  31بلغت نحو  خالل العدوان،

استهداف المنشآت الصناعية واالقتصادية ضمن حربه على القطاع، لتدمير ما تبقى من مرافق اقتصادية 
 وخدماتية وبنية تحتية بدون أي مبرر لهذه االستهدافات.

قد أودت بعشرات المنشآت الصناعية والتجارية  2014وأشار إلى أن الحرب اإلسرائيلية على غزة صيف 
التي أغلقت أبوابها إلى هذا الوقت بسبب صعوبة التعافي لعدم تلقيها الدعم والمنح، وما حصل من تدمير 
واسع خالل العدوان الحالي من قبل إسرائيل على المنشآت المنهكة اقتصاديًا، سيعمق من تردي الواقع 

 غزة. االقتصادي بشكل كبير في
في سياق ذلك أكد الخبير االقتصادي ماهر الطباع، أن العدوان اإلسرائيلي أضاف أزمة جديدة للقطاع 
االقتصادي، الذي يعاني من أزمات عالقة منذ سنوات بسبب المضايقات اإلسرائيلية عليه إلى جانب أزمة 

 جة اإلغالقات المتكررة.كورونا، والتي أثرت وعلى مدار عامين بشكل كبير على تقدم االقتصاد نتي
وأضاف أن االحتالل اإلسرائيلي يتعمد خالل هذا العدوان كغيره، على تدمير كافة المرافق االقتصادية 
التي تعتبر أحد ركائز الحياة في غزة، وذلك إلغراق القطاع في مستنقع الفقر والجوع، والضغط بشكل 

 عامًا. 15كبير على حماس التي تدير القطاع منذ 
ن تلقت الدعم من الدول "القدس العربي"الطباع لـ وقال : إن القطاعات الصناعية المتضررة حتى وا 

المانحة، يحتاج تعافيها مجددًا إلى وقت كبير، في ظل صعوبة حصول أصحاب المنشآت على اآلالت 
بد ومقومات عمل تلك المصانع، التي تتحكم إسرائيل في ادخالها وتمنع بعضها بحجج أمنية، وهذا يك

 ."القطاع الصناعي خسائر وصعوبة في النهوض
 22/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر خسائر القطاع الثقافي في غزة 3.4: "الثقافة" .212

إن مجمل خسائر القطاع الثقافي خالل العدوان األخير على قطاع ": قالت وزارة الثقافة "األيام" -رام هللا 
مليون دوالر، وهي خسائر المؤسسات، والجمعيات، والمراكز العاملة  3.4ية غزة بلغت وفق التقديرات األول

 ."في قطاع الثقافة، وال يشمل هذا خسائر الفنانين األفراد، والمقتنيات الفنية، واألماكن الخاصة بهم
، في بيان لها، أمس، أن هذه الخسائر تشمل أضرارًا كلية وجزئية، وخسائر في "الثقافة"وأوضحت 

ت، والتجهيزات الفنية، وأضرارًا ناجمة عن تأخر تنفيذ نشاطات، أو توقف نشاطات في منتصف المعدا
 مراحل التنفيذ وخسائر وتعويضات للعاملين.

 23/5/2021، األيام، رام هللا
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 بغزة خالل العدوان مصنعاً  16: االحتالل دّمر "االقتصاد" .213
وادي، أن طائرات االحتالل، دمرت خالل العدوان أعلن وكيل وزارة االقتصاد الوطني في غزة رشدي : غزة

مصنعا في المدينة الصناعية شرقي مدينة غزة نصفهم بالكامل والنصف اآلخر  16األخير على غزة 
وأكد خالل جولة تفقدية اليوم االثنين، على المنطقة الصناعية بغزة أن الوزارة شكلت لجانا فنية  جزئيا.

 ية المختلفة لبدء حصر األضرار االقتصادية.تضم طواقمها واالتحادات الصناع
 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شهيداً  255إلى  يصل على غزة العدوان عدد شهداء .214

استشهد صباح الخميس، شاب فلسطيني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل عدوان االحتالل : غزة
وقالت مصادر عائلية إن  شهيدا. 255ء العدوان إلى اإلسرائيلي األخير على غزة، ليرتفع بذلك عدد شهدا

الشاب أحمد كامل عمار من مخيم البريج وسط قطاع غزة استشهد متأثرًا بإصابته خالل العدوان 
 اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.

 27/5/2021، قدس برس
 

 قادةهم ثمانية نبي العدوان على قطاع غزة فيكتائب القسام شهيدًا من  61: "القدس" .215
من عناصرها بينهم قيادات،  61أظهرت صور نشرتها كتائب القسام، عن استشهاد : متابعة خاصة –غزة 

 ."سيف القدس"خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع والذي أسمته المقاومة معركة 
أسماء العديد  كما تظهر من أبرز قادة القسام. 8، فإن من بين الشهداء "القدس"وبحسب متابعة خاصة بـ 

من القيادات التي تم استهدافها مع ذات المجموعة ومنهم سامي رضوان، وحازم الخطيب، ووليد شمال 
، وهو يتعلق بتصنيع الصواريخ ومطوريها، ويعملون "ركن التصنيع"وغيرهم، وجمعيهم من ما يعرف باسم 

ر الهائل للقدرات الصاروخية التي برفقة الشهداء الطحلة والزبدة واللذين يقفان بشكل كبير خلف التطو 
كما يظهر من الصور التي  تمتلكها كتائب القسام والتي فيما يبدو أظهرت جزء منها خالل الجولة األخيرة.

من شهدائها هم من القادة الميدانيين الذين استشهدوا في مناطق  17نشرتها كتائب القسام لشهدائها، وجود 
 متفرقة من القطاع.

   25/5/2021 ،القدس، القدس
 

 سرائيليإصابة خالل العدوان اإل 1,948و اً شهيد 253وزارة الصحة:  .216
 66 بينهم من شهيد 253جمالي ضحايا العدوان االسرائيلي على قطاع غزة : اقطاع غزة-وزارة الصحة

 مختلفة. بجراح اصابة 1948 الى اضافة مسن 17 و سيدة 39 و طفل
 24/5/2021وزارة الصحة، 
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 إلسرائيلية:الخسائر ا .ب
 

 يكبد االحتالل خسائر اقتصادية قاسية  "تل أبيب"قصف   .217
، مساء "تل أبيب"تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية التي استهدفت بشكل غير مسبوق : أنس السنجري

 الثالثاء، في خسائر اقتصادية قاسية لالحتالل اإلسرائيلي.
الحتالل قوله إن أضرارا ضخمة لحقت بمنشأة خط العبرية، عن متحدث باسم حكومة ا "كان"ونقلت قناة 

 إيالت جراء سقوط صاروخ عليها.-أنابيب النفط الواصل من عسقالن
، والتي تمثل العاصمة "تل أبيب"كما تسببت صواريخ المقاومة في شل الحركة التجارية واالقتصادية في 

لتجارية والمقاهي والمطاعم االقتصادية لالحتالل، وسط حديث عن خسائر كبيرة ألصحاب المحالت ا
 التي تضررت من تداعيات القصف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني اإلسرائيلي، تعليق إقالع جميع الرحالت من مطار بن 
غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وتم تحويل مسار كافة الطائرات 

 ن وقبرص الرومية.من المطار إلى اليونا
  بالمئة، وفقا لألناضول. 1.4وفي السياق، تراجع الشيكل اإلسرائيلي في التعامالت المسائية، الثالثاء، 

في بداية  3.252أمام الدوالر، نزوال من  3.29وبلغ سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي في التعامالت المسائية 
 التعامالت صباحا.

 11/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 يومياً  "القطاع الخاص"خسائر  مليون دوالر 55الحرب: نتيجة  ائر االقتصاد اإلسرائيليخس .218
كم تكلف الحملة العسكرية اإلسرائيلية ضد المقاومة في غزة؟ لإلجابة عن ذلك، يجب النظر في عدد من 

 الجوانب المختلفة لالقتصاد.
اإلسرائيلية، إنه من الجانب  "م بوستجيروزالي"يقول الكاتب زيف ستاب في تقريره الذي نشرته صحيفة 

العسكري، تم إطالق آالف صواريخ القبة الحديدية على صواريخ المقاومة، حيث تبلغ تكلفة كل من 
 ألف دوالر، وفقا لتقديرات مختلفة. 80إلى  50صواريخ القبة ما بين 

لى أن تدفع رواتبهم آالف جندي احتياطي، ع 7وأضاف هناك أيضا تكاليف كبيرة لقرار الجيش استدعاء 
من قبل مؤسسة التأمين الوطني، فضال عن مئات الضربات الجوية التي نفذها الجيش، وهذه األرقام في 

 ارتفاع مستمر.
مليون شيكل إسرائيلي  180في غضون ذلك، تبلغ التكلفة التي يتحملها القطاع الخاص في إسرائيل حوالي 

 اه قسم االقتصاد في اتحاد المصّنعين.مليون دوالر(، وفقا لتحليل أجر  55يوميا )



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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وتابع الكاتب أن جمعية المصّنعين قّدرت تكلفة القوى العاملة في األيام الثالثة األولى من العمليات 
مليون دوالر(. وأشار هذا التقييم إلى األضرار التي لحقت بأنشطة  165مليون شيكل ) 540بحوالي 

 13و 11ات قيادة الجبهة الداخلية، والتي أشارت إلى أنه بين األعمال والمنشآت الصناعية وفقا إلرشاد
 مايو/أيار الحالي، لم يتم تنفيذ أي عمل كامل في المناطق الجنوبية والوسطى.

من المشتغلين في المنطقة الجنوبية  %35ويعتمد هذا التقدير على تكلفة يوم العمل، بافتراض أن حوالي 
 في المنطقة الوسطى. %10حوالي كانوا متغيبين عن العمل، إلى جانب 

وتضررت بالفعل آالف المنازل والعربات والممتلكات الخاصة بسبب العمليات، وتقدر تكلفة هذا الضرر 
 حتى اآلن بمئات الماليين من الشيكالت.

وهي إحدى الوكاالت التي تساعد تصنيفاتها - (Fitch Ratings) "فيتش"ويوم الخميس، قالت وكالة 
القتال المطول قد يشكل تهديدات لتوقعات التصنيف "إن  -لدوليين على تقييم القرارات الماليةالمستثمرين ا
 ."اإلسرائيلي

 16/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 "2014بلغت نصف األضرار في  "إسرائيل"األضرار بالممتلكات في "أيام:  4خالل  .219
لممتلكات في البلدات اإلسرائيلية أعلنت سلطة الضرائب اإلسرائيلية، يوم السبت، أن حجم األضرار في ا

أيام نصف األضرار التي حصلت خالل العدوان اإلسرائيلي  4نتيجة القصف من قطاع غزة، بلغ خالل 
 يوًما. 51، والذي استمر 2014على القطاع في العام 

ن مليو  200بلغت  "الجرف الصامد"بـ 2014ولفتت إلى أن حجم األضرار في العدوان الذي أطلق عليه في 
شيكل، باإلضافة إلى مليارات رصدت للتعويض عن األضرار غير المباشرة، بحسب موقع صحيفة 

 ."يديعوت أحرونوت"
وذكرت سلطة الضرائب أنه حتى أمس الجمعة بلغت األضرار في الممتلكات الخاصة خالل ما يسمى 

األضرار في الممتلكات نحو مليون شيكل، باإلضافة إلى عشرات الماليين نتيجة  "حارس األسوار"عملية 
 العامة.

 15/5/2021، 48عرب 
 

 مليون دوالر 61بـ : دعاوى لتعويضات على أضرار خالل العدوان 2014 في سنةكما  .220
مواطن في إسرائيل دعاوى إلى مصلحة  4,500منذ بداية العدوان على غزة، قدم أكثر من : بالل ضاهر

ات أطلقت من قطاع غزة أو خالل المواجهات الضرائب تطالب بتعويضات بعد تضرر أمالكهم بمقذوف
 التي اندلعت في المدن الساحلية التي يسكنها العرب واليهود.



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          132 

مليون  61) مليون شيكل 200وتبين أن مبلغ التعويضات مجتمعة التي يطالب بها المتضررون يزيد عن 
باألساس بأضرار  من الدعاوى تتعلق باستهداف مبان، وباقي الدعاوى تتعلق %55، بحيث أن دوالر(

 اليوم، الثالثاء. "ذي ماركر"لحقت بسيارات، حسبما أفادت صحيفة 
أيام، إال أن مبلغ التعويضات الذي يطالب به  9ورغم أن العدوان الحالي على غزة مستمر منذ 

المتضررون يزيد عن مبلغ التعويضات الذي طالب به متضررون في إسرائيل خالل العدوان على غزة في 
 مليون شيكل. 200يوما، والذي قارب  50، واستمر 2014العام 

دعوى للحصول على تعويضات، فيما قدم سكان في أسدود  1,400وقدم مواطنون في عسقالن أكثر من 
دعوى.  1,600دعوى. وقدم سكان في وسط البالد، يشمل مدينتي اللد والرملة، أكثر من  250أكثر من 

 التي أصبحت غير مالئمة للسكن فيها، ونقلوا إلى مساكن بديلة. عائلة من بيوتها، 155كما تم إجالء 
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مصلحة الضرائب قولها إن التعويضات ستغطي األضرار في أعقاب 

 المواجهات في المدن الساحلية، وليس فقط األضرار الناجمة عن إطالق المقذوفات.
 18/5/2021، 48عرب 

 
 "نزيف اقتصادي" ...أيام 10في  "إسرائيل"خسائر  .221

أبرز خسائر االقتصاد اإلسرائيلي اليومية والمتراكمة بسبب  "21عربي"رصدت : إبراهيم الطاهر -21عربي
أيام متواصلة من بدء العدوان اإلسرائيلي  10القصف الصاروخي المتواصل للمقاومة الفلسطينية خالل 

 على قطاع غزة.
ى تقديرات خبراء اقتصاد وبيانات رسمية وا عالمية لالحتالل عن ، المستندة إل"21عربي"ووفقا لحسابات 

حجم الخسائر التي تعرض لها االقتصاد اإلسرائيلي بسبب صواريخ المقاومة، تقدر الخسائر اليومية 
أيام، وهو رقم قابل للزيادة مع  10مليار دوالر في  2.5مليون دوالر )أي ما يعادل  250لالحتالل بنحو 
 وان(.كل يوم من العد

وأعلن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، األربعاء، أن إجمالي عدد الصواريخ التي 
صاروخ، فيما يقدر جيش االحتالل  4,000أطلقتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل منذ بدء الحرب بلغ 
 وخ يوميا.صار  500عدد الصواريخ التي يتم إطالقها من غزه باتجاه إسرائيل نحو 

إن صواريخ المقاومة تتسبب في نزيف يومي لالقتصاد اإلسرائيلي، خاصة  "21عربي"وقال خبراء اقتصاد لـ
 "تمار"بعد استهداف منشآت حيوية واستراتيجية عدة مرات خالل األيام العشرة الماضية من أهمها منصة 

القطاعات االقتصادية التي تضررت الدولي، هذا إلى جانب خسائر  "بن غوريون"للغاز الطبيعي، ومطار 
التي تمثل العاصمة االقتصادية  "تل أبيب"بسبب استهداف العديد من المدن الحيوية والهامة أبرزها 

 لالحتالل.
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وكذلك األضرار الجسيمة التي لحقت بالمصانع ومخزونات البضائع في الشركات والمتاجر، والمناطق 
الف غزة بسبب الحرائق الناجمة عن إطالق الصواريخ، الزراعية خاصة تلك الواقعة في منطقة غ

مليون  120باإلضافة إلى تكلفة القتال بالنسبة لجيش االحتالل التي تقدرها بعض الصحف العبرية بنحو 
 مليون دوالر(. 37شيكل يوميا )حوالي 

 "منصة تمار للغاز الطبيعي"
نصة تمار للغاز الطبيعي قبالة ساحل واألربعاء الماضي، أغلقت شركة شيفرون األمريكية للطاقة م

إسرائيل في شرق البحر المتوسط بناء على تعليمات من وزارة الطاقة اإلسرائيلية، بعد استهداف المقاومة 
 الفلسطينية للمنصة، وفقا لرويترز.

مليار دوالر سنويا(، في  11.8)أكبر مستثمر في سوق الطاقة اإلسرائيلي، بقيمة تبلغ  "شيفرون"وقالت 
 ."طبقا للتعليمات التي تلقيناها من وزارة الطاقة فإننا أغلقنا منصة تمار"بيان: 

ميال غربي مدينة حيفا، وتقدر  50في شرق البحر األبيض المتوسط، على بعد  "تمار"ويقع حقل 
مليار دوالر سنويا  1.8مليار متر مكعب. ومنصة تمار تعود بدخل قيمته  275احتياطياته من الغاز بنحو 

 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. 8.2لى إسرائيل، وتنتج ع
الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. وترتبط آبار اإلنتاج بمنصة المعالجة  "تمار"وينتج حقل 

واإلنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج تحت سطح 
 5,000على عمق إجمالي قدره  2009كم غربي حيفا، في عام  100لحقل على بعد البحر. وتم اكتشاف ا

 .2013متر. وبدأ اإلنتاج في عام  1,700متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق 
، إن االحتالل "21عربي"وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ

مليار دوالر سنويا من الدخل الذي كان  1.8ة ماليين دوالر يوميا، وما يقارب الـاإلسرائيلي يفقد قرابة خمس
 للغاز الطبيعي. "تمار"يتوفر له عند استغالل أو بيع الغاز الطبيعي من حقل 

وأوضح الشوبكي، أن الخسائر التي يتكبدها االقتصاد اإلسرائيلي جراء سقوط صواريخ المقاومة على 
، 2020بالمئة في العام الماضي  5.5ية، يتزامن مع تراجع اقتصاد االحتالل بواقع منشآت حيوية واستراتيج

 وذلك للمرة األولى في تاريخه، في ظل إجراءات احتواء تفشي وباء كورونا.
وأشار الشوبكي، إلى أنه في الشهر الماضي وقعت اإلمارات ممثلة في شركة مبادلة للبترول في أبو 

مة مع شركة ديليك اإلسرائيلية لبيع حصة ديليك للحفر غير المخدومة بنسبة ظبي، مذكرة تفاهم غير ملز 
 مليار دوالر.  1.1مقابل  "تمار"بالمئة في حقل  22

ولفت إلى أن الخسائر الكبرى لالحتالل منذ بدء العدوان اإلسرائيلي كانت في قطاع الطاقة نتيجة إغالق 
ء بالنسبة للقبة الحديدية أو بالنسبة لتكلفة انتشار الجيش حقل تمار، إلى جانب الكلفة األمنية األخرى سوا

 والشرطة، وكذلك مختلف القطاعات الخدمية. 
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ية وأضاف، أن االقتصاد اإلسرائيلي كان يعاني باألساس من أكبر انكماش في تاريخه جراء اآلثار السلب
 الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

 "مطار بن غوريون وشواطئ تل أبيب" 
ليوم الثاني من العدوان اإلسرائيلي، قررت سلطات االحتالل تحويل مسار جميع الطائرات القادمة وفي ا
 مؤقتا إلى مطارات أخرى، بعد استهدافه من قبل صواريخ المقاومة. "بن غوريون"إلى 

ومع تجدد استهداف المقاومة للمطار الرئيسي لالحتالل، قررت السلطات إغالق مهابط المطار بشكل 
في إيالت، أقصى جنوب إسرائيل، بدال  "رامون"في اليوم الرابع للعدوان اإلسرائيلي، واستخدام مطار  كامل
، ما دفع العديد من شركات الطيران حول "رامون"، فاستهدفت صواريخ المقاومة مطار "بن غوريون"من 

لى إسرائيل.   العالم إلى تعليق رحالت الطيران من وا 
، عن تغييرات "النمساوية"و "لوفتهانزا"و "يونايتد إيرالينز"و "دلتا إيرالينز"ان والخميس، أعلنت شركات طير 

اإلماراتيتين، ما تسبب في خسائر كبيرة  "فالي دبي"و "االتحاد"في جدول الرحالت، تبعتها السبت شركات 
 لقطاعي الطيران والسياحة.

تل أبيب، واندالع احتجاجات كما تضرر قطاع السياحة أيضا باستهداف صواريخ المقاومة لشواطئ 
ومواجهات غير مسبوقة بين قوات االحتالل وشبان وفلسطينيين في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، نصرة 

 ودعما لغزة والمقاومة الفلسطينية. األقصىللقدس والمسجد 
البحر في  الكثير من السلطات المحلية للمدن الواقعة على"العبرية إن  "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 

الوسط، بما في ذلك هرتسليا وتل أبيب وبات يام، أصدرت أوامر بإغالق الشواطئ التي لم يتم إغالقها 
 بعد أمام الزوار.

آالف إسرائيلي تقدموا حتى اآلن  4وفي تقرير منفصل، كشفت الصحيفة مساء اإلثنين، أن أكثر من 
رات واألثاث المنزلي وغيرها من الممتلكات جراء ببالغات عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والشقق والسيا

 إطالق الصواريخ من غزة خالل األيام الثماني األولى من العدوان.
، مدفوعة 2019، مقارنة مع 2020بالمئة خالل  81.7وتراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة 

 حادة لتفشي جائحة كورونا عالميا.بالتبعات السلبية ال
 "الحديدية نزيف القبة"

لى جانب الخسائر اليومية في مختلف القطاعات االقتصادية، يوجد نزيف اقتصادي لميزانية جيش  وا 
االحتالل مع استمرار العدوان، وباألخص نزيف القبة الحديدية التي تعترض صواريخ المقاومة والتي يقدر 

ألف دوالر للصاروخ الواحد، في  150ألفا و 50تكلفة كل صاروخ من صواريخ القبة الحديدة بما يتراوح بين 
دوالر للصاروخ الواحد، وهو ما يعني أن تكلفة  1,000و 300حين تبلغ تكلفة صاروخ المقاومة بين 

 مليون دوالر خالل األيام العشرة الماضية في المتوسط.  500اعتراض القبة لصواريخ المقاومة تقدر بنحو 
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، يرى المسؤولون اإلسرائيليون أن القبة الحديدية تستحق هذه "جيروزليم بوست"ووفقا لتقرير نشرته صحيفة 
التكلفة المرتفعة، ويقولون إن المقارنة األكثر صلة هي الثمن الذي ستتحمله إسرائيل من األرواح وتدمير 

 الممتلكات حال عدم وجود قبة حديدية.
العدوان على غزة، قال الكاتب  وفي إطار تقديره لحجم الخسائر التي يتكبدها االقتصاد اإلسرائيلي جراء

تكلفة القتال في الجيش ": "21عربي"، ترجمته "يديعوت أحرونوت"اإلسرائيلي غاد ليئور في مقال بصحيفة 
اإلسرائيلي، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، تجاوزت مليارا ونصف المليار شيكل في األيام الخمسة 

أيام(،  10مليارات شيكل في  3يوم من أيام القتال، )أي بلغت األولى للقتال، وتتزايد بمعدل مرتفع كل 
ويرجح أنه في األيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من المال، ويمكن أن تصل إلى مليارات الشواكل، 

 ."بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة
ن فصائل المقاومة جهزت نفسها وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إ

 ستة أشهر متواصلة. "تل أبيب"قصف ل
 "خسائر قطاع التصنيع"

مليون دوالر خالل  160وأعلن اتحاد المصنعين اإلسرائيليين، الخميس الماضي، أن قطاع التصنيع خسر 
 الثالثة أيام األولى من العدوان؛ جراء تعذر العمل بدوام كامل.

تحليل قسم االقتصاد في اتحاد المصنعين "سرائيلية، وفقا لألناضول، أن اإل "غلوبس"وذكرت صحيفة 
ُيظهر أن الضرر االقتصادي التراكمي للتصعيد األمني في األيام الثالثة الماضية لالقتصاد بأكمله ُيقدر 

مليون دوالر( لكل يوم  54مليون شيكل ) 180مليون دوالر(، أي نحو  160مليون شيكل ) 540بنحو 
 ."ن القتالإضافي م

التقييم يشير إلى األضرار التي لحقت بأنشطة األعمال والمنشآت الصناعية وفقا إلرشادات "وأوضحت أن 
قيادة الجبهة الداخلية بالجيش اإلسرائيلي، والتي بموجبها لم يتم إجراء أي عمل بدوام كامل في المناطق 

 ."مايو/أيار الجاري 13و 11الجنوبية والوسطى بين 
بالمئة من موظفي المنطقة  35لتقدير، وفق الصحيفة، على تكلفة يوم العمل، بافتراض أن نحو ويعتمد ا

 بالمئة في المنطقة الوسطى. 10الجنوبية متغيبون عن العمل، ونحو 
هذا التقدير ال يأخذ في االعتبار الخسائر المالية الناتجة عن األضرار المباشرة التي لحقت "وأفادت بأن 

لغاء بالمصانع، واأل ضرار التي لحقت باألرباح، وغير المباشرة كاإلضرار بالسمعة مع عمالء الخارج، وا 
المعامالت، وعدم االمتثال للجداول الزمنية، والمتوقع أن تكون أعلى بكثير عند حصرها نهاية العملية 

 ."العسكرية
نشآت األعمال واألضرار وهو ما يعني أنه إذا ما تم حساب األضرار المباشرة لصواريخ المقاومة على م

التي لحقت بها، فضال عن انخفاض أرباحها وتعثر الوفاء بالتزاماتها، فإن خسائر االقتصاد اإلسرائيلي 
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سيكون أعلى بكثير من تقديرات اتحاد المصنعين اإلسرائيليين التي اعتمدت على حساب الخسائر وفقا 
 لعدد ساعات العمل فقط.

 "وحشية"تفجرت األوضاع في األراضي الفلسطينية جراء اعتداءات  نيسان/ أبريل الماضي، 13ومنذ 
الشيخ "ومحيطه وحي  األقصىترتكبها شرطة االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنون في القدس والمسجد 

 منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها لمستوطنين. 12، إثر مساع إسرائيلية إلخالء "جراح
 19/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 تقديرات إسرائيلية لخسائر تل أبيب من الحربر: تقري .222

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

كانت على مستوى  -في جانبها البشري واالقتصادي-الل الحرب ورغم أن الخسائر الكبرى خ خسائرها.
القطاع؛ فقد تعرضت إسرائيل أيضا لخسائر لم تتعود عليها في الحروب السابقة ضد غزة، واستقبلت خالل 

الذي استمر  2014صاروخا في عدوان  594آالف و 4صاروخ، مقابل  300آالف و 4يوما أكثر من  11
 جزيرة إلياس كرام.وفقا لمراسل اليوما،  51

 أكثر المدن اإلسرائيلية تعرضا للقصف
وخالل موجة العدوان الحالية، كانت مدينتا أسدود وعسقالن )جنوب( أكثر المدن استقباال للصواريخ 

كما تلقت مدينة بئر السبع )جنوب( نيرانا  صافرة إنذار في كل منهما. 400الفلسطينية، وتم إطالق حوالي 
 ."كان"ملية العسكرية، بحسب قناة صافرة إنذار أثناء الع 160حوالي شديدة، وتم إطالق 

 األخطر من إطالق الصواريخ
من الصواريخ التي كانت تهدد المناطق المأهولة في  %90ورغم أن منظومة القبة الحديدية أسقطت 

السنوات؛ ففي فإن الصواريخ الفلسطينية أصبحت أكثر خطورة بمرور  -بحسب القناة اإلسرائيلية-إسرائيل 
إسرائيليا،  12إسرائيليين طوال عملية الجرف الصامد جراء الصواريخ، ُقتل في العملية األخيرة  6حين ُقتل 

 وفقا للقناة، وهي أرقام أقل بكثير من إحصائيات تتحدث عنها مصادر إسرائيلية أخرى. 330وأصيب نحو 
ليست في أعداد المصابين، فقد  -جانب اإلسرائيليفي ال-بيد أن قناة كان اإلسرائيلية تشير إلى أن القصة 

من التشويش على روتين الحياة في إسرائيل، وواصلت  -حسب وصفها-تمكنت الفصائل الفلسطينية 
كما تشير إلى أن حماس خرجت إلى المعركة  حماس ممارسة قدرة القيادة والسيطرة بشكل يثير التقدير.

 عويا في الطريقة التي تربط بها بين القطاعات.على خلفية قضية القدس وأظهرت تفوقا تو 
 مليارات دوالر خسائر اقتصادية 4

 7نحو  -يوما 11نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خالل -وبلغت الخسائر االقتصادية إلسرائيل 
 جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مليار دوالر(، وفقا لتقديرات أولية غير رسمية. 2.14مليارات شيكل )
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مسؤول بوزارة المالية اإلسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، عقب إعالن وقف إطالق النار بين إسرائيل 
 والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

 21/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 اً يوم 11مليار دوالر بـ  2تكبد االحتالل خسائر فاقت  "حرب غزة" .223
سرائيلية، الجمعة، أن الخسائر األولية لالقتصاد أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية اإل: أنس السنجري

 مليار دوالر. 2يوما(، فاقت  11اإلسرائيلي جراء العدوان األخير على قطاع غزة )استمر 
، عن المسؤول المالي، عقب إعالن وقف إطالق النار بين إسرائيل "يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  0.5لخسائر بلغت نحو والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، قوله؛ إن ا
يوما  51التي استمرت  "الجرف الصامد"بالمائة من الناتج المحلي خالل عملية  0.3مقارنة بخسائر 

تريليون  1.4ولفت المسؤول المالي، إلى أن إجمالي الناتج المحلي إلسرائيل يبلغ حاليا نحو  .2014صيف 
مليارات  7شيكل(، وهو ما يعني أن الخسائر االقتصادية إلسرائيل بلغت نحو  3.26وي شيكل )الدوالر يسا

وتتراوح خسائر االقتصاد اإلسرائيلي جراء العدوان األخير على غزة في بعض  مليار دوالر(. 2.14شيكل )
مع حساب دقيق  %0.8إلى  %0.6تقديرات بعض الهيئات االقتصادية األخرى في إسرائيل، بين 

 ائر.للخس
لخسائر االقتصاد اإلسرائيلي قبل يوم من إعالن وقف إطالق النار، وفقا لحسابات  "21عربي"وفي تقدير لـ

مستندة إلى تقديرات خبراء اقتصاد وبيانات رسمية وا عالمية لالحتالل، وصلت الخسائر اليومية لالحتالل 
 أيام(. 10يار دوالر في مل 2.5مليون دوالر )أي ما يعادل  250جراء صواريخ المقاومة بنحو 

 21/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 عن خسائر اإلسرائيليين المباشرة تنشر تقريراً االقتصادية العبرية  "كالكاليست" .224
األمالك "التي لحقت بـ "األضرار المباشرة"االقتصادية العبرية، تقريرًا عن  "كالكاليست"نشر موقع صحيفة 

حتلة، جراء المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية في مدن فلسطين الم "المدنية الخاصة
واستقى التقرير معلوماته من إحصاء  والمستوطنين، والصواريخ التي أطلقتها المقاومة من قطاع غّزة.

 5,245نشرته مصلحة الضرائب اإلسرائيلية، يوضح عدد طلبات تعويض األضرار التي تلقتها، والذي بلغ 
أضرار الممتلكات الخاصة "وفي حين وصلت قيمة التعويضات المقدمة لتعويض  طلبًا حتى اليوم.

مليون  300وصول الرقم إلى  "كالكاليست"مليون شيكل، توقعت  200، إلى نحو 2014في العام  "المباشرة
ويشير بيان مصلحة الضرائب إلى أن عدد طلبات التعويض في وسط وجنوب البالد متساٍو تقريبًا.  شيكل.
قع أن يرتفع العدد اإلجمالي في األيام المقبلة مع عودة سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة إلى ويتو 

 المستوطنات واألراضي الزراعية التي يحتلونها هناك.
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مركبة  1,700مبنى و 3,400وفي تفاصيل طلبات التعويض المقدمة، ضمت القائمة تقارير خاصة بنحو 
من  2,300طلب من المنطقة الجنوبية ونحو  2,600قيق. وهناك نحو أخرى لم تصّنف بشكل د 100ونحو 

 تل أبيب ومحيطها، والباقي من القدس وحيفا. 
 21/5/2021، ، بيروتاألخبار

 
  "إسرائيل"خسائر  على تعرَّف ...في أول أيام التهدئة .225

تصادية، عدا منذ بدء المواجهة، لم يصدر عن جهات االختصاص اإلسرائيلية سوى رقمين للخسائر االق
مليون دوالر في ثالثة أيام  160ما أعلنه اتحاد المصنعين اإلسرائيليين بأن خسائر القطاع بلغت حوالي 

 (.مايو /أيار 11-13)
 لكن يمكن رسم صورة لحجم الخسائر في الجانب اإلسرائيلي، استنادًا إلى أرقام معلنة ومعروفة.

مليار دوالر سنويًا، بمعدل يزيد عن مليار دوالر  400والي يبلغ حجم إجمالي الناتج المحلي اإلسرائيلي ح
 مليار دوالر سنويًا. 100يوميًا، فيما تتجاوز صادراته 

وتمكنت صواريخ المقاومة الفلسطينية من تعطيل الحياة تمامًا، بما فيها اإلنتاج والحياة العامة واالجتماعية 
جنوبًا، وهي مساحة تضم معظم أنشطة اإلنتاج والتعليم، بمساحة تمتد من حيفا شمااًل حتى إيالت 

يضاف ذلك إلى األضرار المباشرة لسقوط الصواريخ الفلسطينية في البنى التحتية  والتجارة في إسرائيل.
 والمباني.

 للغاز "تمار"إغالق حقل 
افة النيران، وأظهرت المقاومة الفلسطينية في هذه المواجهة تطورًا الفتًا في منظومتها الصاروخية، سواء بكث

 أو توسيع نطاق المناطق المستهدفة، أو دقة الوصول إلى الهدف.
وأصابت الصواريخ الفلسطينية، بشكل مباشر، منصة غاز في البحر المتوسط ما أدى إلى إغالق حقل 

 ، الذي يورد إلى كل من األردن ومصر."تمار"
عسقالن، الذي طالما أبقته إسرائيل -إيالتكما ألحقت الصواريخ الفلسطينية أضرارًا جسيمة بأنبوب النفط 

طي الكتمان، إضافة إلى تدمير خزانات ضخمة للوقود جنوب عسقالن، بقيت النار مشتعلة فيها لنحو 
 أربعة أيام.

 إرباك حركة الطيران والقطارات
جرى منذ اليوم األول للمواجهة، اضطرت إسرائيل إلغالق مطارها الرئيسي )بن غوريون( شرق تل أبيب، و 

تحويل الرحالت الجوية إلى اليونان وجزيرة قبرص، ومطار رامون )جنوب(، والذي أغلق بدوره بعد أن 
 تمكنت المقاومة الفلسطينية من قصفه أيضًا.
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ودفعت هذه التطورات العديد من شركات الطيران العالمية، بما في ذلك شركات أوروبية وأمريكية، إلى 
كما توقفت حركة القطارات بشكل تام، تقريبًا، في منطقة وسط  ئيل.إلغاء رحالت طائراتها إلى إسرا

 وجنوب إسرائيل.
 إسرائيليةإغالق موانئ 

ضمن المنطقة التي غطتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، تقع أبرز الموانئ اإلسرائيلية: حيفا، وأشدود، 
لى هذه وعسقالن، وحتى إيالت، وقد أدت صواريخ المقاومة إلى إرباك كبير في  حركة المالحة من وا 

 الموانئ.
واضطر العديد من شركات النقل البحري إلى تحويل مسار سفن كانت متوجهة إلى الموانئ اإلسرائيلية، ما 

 ألحق خسائر فادحة بقطاع التصدير المحرك األساسي للنمو في االقتصاد اإلسرائيلي.
 اليوم بخمسة

يديعوت "االحتالل وفصائل المقاومة بغزة، نشرت صحيفة  في اليوم الثامن للمواجهة األخيرة بين جيش
على  2014أيام( بما يعادل خسائر حرب  8تقريرًا قدرت فيه خسائر االقتصاد اإلسرائيلي )في  "أحرونوت

 يومًا. 51القطاع، والتي استمرت 
 المجهود الحربي

للمواجهة(، إن كلفة المجهود أيار )اليوم الثامن  مايو/ 19في تقريرها يوم  "يديعوت أحرونوت"وقالت 
 مليون دوالر(. 290مليون شيكل )حوالي  960الحربي اإلسرائيلي لثماني أيام بلغت 

لكن محللين يرون أنه رقم متحفظ للغاية، بالنظر إلى كثافة النيران التي صبتها إسرائيل على قطاع غزة، 
ن القذائف والصواريخ باهظة الثمن، من الجو والبر والبحر، وما احتاجته هذه العملية من كم هائل م

 والوقود الالزمة لتحريك كل هذه اآلليات من طائرات ودبابات وبوارج حربية.
كما استدعى الجيش اإلسرائيلي آالف جنود االحتياط منذ اليوم الثاني للمواجهة، في مسعى لتوسيع نطاق 

 الحدود اللبنانية واألردنية.، وعلى 48المواجهات لتشمل الضفة الغربية والمدن العربية داخل 
دوالر على األقل يوميًا، إضافة إلى نفقات  150وقدر محللون حاجة كل جندي لنفقات شخصية إلى 

 تجهيزاته العسكرية.
غير أن الكلفة األبرز في المجهود الحربي اإلسرائيلي كانت من نصيب القبة الحديدية، حيث كانت تطلق 

 300ألف دوالر للقذيفة الواحدة، العتراض صاروخ بكلفة ال تزيد عن  50عشرات الصواريخ بكلفة تقدر بـ
 دوالر، حسب تقديرات خبراء.

للمنظومات الدفاعية في سوق السالح  "درة"وتبقى الخسارة الكبرى للقبة الحديدية، التي روجتها إسرائيل كـ
شلها المدوي أمام صواريخ العالمي، حيث بدأ العديد من الدول في إعادة النظر بعقود شرائها، نتيجة ف

 المقاومة الفلسطينية.
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استرشادًا بأرقام ومعطيات رسمية منشورة حول االقتصاد اإلسرائيلي، فإن المحللين يقدرون الخسائر 
 اإلسرائيلية في المواجهة األخيرة، اقتصاديًا وفي المجهود الحربي، بأكثر من مليار دوالر يوميًا.
 21/5/2021موقع تي آر تي، 

 
 مليون دوالر 368خسائر الشركات اإلسرائيلية في حرب غزة رير: تق .226

 368) شيكلمليار  1.2قال اتحاد الصناعات في إسرائيل اليوم )االثنين( إن الشركات اإلسرائيلية خسرت 
 في غزة. "حماس"يوما من القتال بين الجيش اإلسرائيلي وحركة  11مليون دوالر( على مدار 

ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء  400شركة و 1,500ثل نحو وأضاف االتحاد، الذي يم
الموظفين في منازلهم بسبب إطالق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز 
لألنباء. وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل بينما لزم حوالي عشرة بالمائة 

 في المناطق األقرب إلى المركز التجاري للبالد في وسط إسرائيل. المنازل
وفي حين انهالت الصواريخ على إسرائيل، ألحق القصف اإلسرائيلي المكثف عبر الحدود دمارا كبيرا  

أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت  "حماس"بقطاع غزة، قدر المكتب اإلعالمي لـ
 مليون دوالر بقطاع الطاقة. 22مليون دوالر، فضال عن أضرار بنحو  40أخرى بنحو 

 24/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 معركة "سيف القدس"ية خالل ثالثًا: شواهد على جرائم الحرب اإلسرائيل
 

 حتى صباح اليوم الثالثاء إصابات جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة  106شهيدًا و 25  .227
 25ارتفعت حصيلة العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حتى فجر اليوم الثالثاء، إلى : غزة

في  جهاز الدفاع المدنيوذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة و  مصابين. 106شهيدًا بينهم تسعة أطفال، و
صباح الباكر، ، حيث استهدف في ساعات الوقصفه واصل غاراتهقد االحتالل اإلسرائيلي القطاع. وكان 

 اليوم، عدة مناطق في قطاع غزة.
 2021/5/11قدس برس، 

 
 مصاباً    520إلى  األقصىارتفاع إصابات انتفاضة الهالل األحمر الفلسطيني يعلن  .228

علنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، فجر الثالثاء، ارتفاع أعداد اإلصابات جراء : أ القدس المحتلة
ومحيطه بالقدس  األقصىنذ صباح اإلثنين، على الفلسطينيين في المسجد االعتداءات اإلسرائيلية، م

حصيلة اإلصابات منذ الصباح وحتى انتصاف ليلة اإلثنين/الثالثاء بلغت "وقالت في بيان، إن  المحتلة.
 ."إصابة 520

  2021/5/10قدس برس، 
 

 إصابة 233و 35ارتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  .229
من بينهم  35أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر األربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى  :غزة
إصابة بجراح مختلفة. وارتقى آخر الشهداء الليلة، وهم ثالثة، وأصيب أربعة  233سيدات و 3طفال و 12

وقالت مصادر  آخرون، في قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية في حّي تل الهوا، جنوب مدينة غزة.
 طبية، إّن الشهداء طفالن وسيدة.

 12/5/2021، قدس برس
 

 عائلة فلسطينية من السجل المدني 12شطبت في قطاع غزة : مجازر االحتالل وزارة الصحة .230
كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن المجازر التي ارتكبتها دولة : غزة

عائلة فلسطينية بعد تعرضها إلبادة جماعية جراء  12سجل المدني الفلسطيني االحتالل شطبت من ال
 قصف منازلهم بشكل مباشر.

 2021/5/15، قدس برس
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 مقتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة في ضربة جوية إسرائيلية .231
ت غزة صباح ُقتل عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جّراء ضربة جوية إسرائيلية استهدف: أ ف ب

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة  السبت، وفق ما أفاد به مسعفون في القطاع الفلسطيني.
أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثالثة طوابق في مخيم الشاطئ لالجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما 

 أفادت به مصادر طبية.
 15/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 جريحًا حصيلة العدوان خالل عشرة أيام 6,039شهيدًا و 220: لسطينيةالف "الصحة" .232

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام هللا، اإلثنين، إن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان : رام هللا
اإلسرائيلي المتواصل على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت 

 جريحًا. 39آالف و 6شهيدًا و 220
سيدة، في حين  35طفاًل و 58، بينهم 198ولفتت الوزارة إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة، وصل إلى 

 فلسطينّيا، بينهم طفل، باإلضافة إلى شهيد آخر في القدس المحتلة. 21استشهد في الضفة 
آالف  3، وفي الضفة 1,300بلغ في غزة  وفيما يتعلق بعدد الجرحى، أوضحت الوزارة أن عدد اإلصابات

وفي  إصابة خطرة. 60إصابة، بينها  11سجل في القدس ألف و خطرة، بينماإصابة  80، بينها نحو 728و
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض  172إصابة بالرصاص الحي، و 441الضفة، سجلت 

 موع.مصاب لالختناق، بسبب استنشاق الغاز المسيل للد 93
 17/5/2021، قدس برس

 
 "مجزرة الوحدة"حصيلة  اً شهيد 42 ...االحتالل تعّمد قصف المؤسسات الصحيةبغزة:  "الصحة" .233

جريحًا جراء المجزرة المرّوعة التي  50شهيًدا و 42 -األحد-قالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إنه ارتقى 
وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش: إن  ة.وسط مدينة غز  "الوحدة"ارتكبتها قوات االحتالل في شارع 

العالم تفاجأ مع صبيحة هذا اليوم بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق اآلمنين في بيوتهم، 
هذه األسلحة حّولت أجساد "وأضاف:  حيث صّب المحتل أعتى األسلحة وأشدها فتًكا بحق أبناء شعبنا.

ا، حيث ارتقى من الشهداء الطبيب معين العالول والطبيب أيمن أبو األطفال ألشالء يصعب تمييزه
ولفت إلى أن االحتالل تعّمد قصف المؤسسات  ."العوف، واللذان باستهدافهم يفضحون وجه المحتل القبيح

 الصحية، وأعاق عمل الكوادر الطبية في غزة.
 16/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 جريحاً  1,530شهيدًا و 219ارتفاع شهداء غزة إلى  ...سرائيلياليوم العاشر للعدوان اإل .234
ارتفعت، اليوم األربعاء، حصيلة الشهداء نتيجة العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ : غزة

قطاع "وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن  جريحا. 1,530شهيدا، إضافة إلى و 219أكثر من أسبوع إلى 
وتواصل  ."بجراح مختلفة 1,530سيدة، في حين أصيب  36طفاًل و 63شهيدا، بينهم  219ء غزة شهد ارتقا

قوات االحتالل اإلسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة. 
ع وعلى الجانب اآلخر، ردت الفصائل الفلسطينية بإطالق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواق

 عسكرية إسرائيلية.
 19/5/2021، قدس برس

 
 فلسطينيين بمواجهات في الضفة 4استشهاد  .235

حوادث  3فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش االحتالل في  4قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
وأضافت الوزارة في بيان أن اثنين استشهدا خالل مواجهات شهدها مدخل مدينة رام هللا الشمالي  منفصلة.

وذكرت أن الشهيد الثالث وصل إلى  عد مسيرة انطلقت من وسط المدينة شارك فيها آالف المواطنين.ب
 الرأس خالل مواجهات شهدتها بلدة بلعين غرب رام هللا.بمجمع فلسطين الطبي مصابا بالرصاص الحي 

وذكرت  (.وأوضحت الوزارة أن الشهيد الرابع سقط برصاص االحتالل في مدينة الخليل )جنوبي الضفة
فلسطيني أصيبوا برصاص جيش االحتالل في  100وزارة الصحة في بيانات متتالية اليوم أن أكثر من 

 منهم على األقل حالتهم خطيرة. 10مناطق مختلفة من الضفة، وأن 
 18/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 اً جريح 7,802وشهيدًا  241 ...حصيلة العدوان اإلسرائيلي .236

فلسطينًيا استشهدوا، منذ بدء العدوان اإلسرائيلي  241حة الفلسطينية، األربعاء، إن قالت وزارة الص: رام هللا
فلسطينًيا، خالل تصعيد االحتالل في مناطق الداخل الفلسطيني  802و 7أيار/مايو الجاري، وجرح  7في 

 المحتل والقدس والضفة، وعدوانه العسكري على قطاع غزة.
فلسطينًيا في الضفة الغربية،  26طًفال، فيما استشهد  36طفاًل و 63هم فلسطينًيا، بين 219واستشهد في غزة 

 164آالف و 5وفي الضفة، أصيب نحو  في حين استشهد فلسطيني في القدس.أطفال،  4بينهم 
إصابة بالرصاص  578فلسطينًيا، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي فعاليات متضامنة مع غزة، منها 

، في قصف 530المغلف بالمطاط، بينما أصيب في غزة، ألف و المعدنيرصاص إصابة بال 289الحي، و
ا، منذ بدء اإلسرائيلي األخير يفلسطين 108طائرات ومدفعيات االحتالل للقطاع، وفي القدس أصيب ألف و

 إصابة خطرة. 60ومحيطه، وحي الشيح جراح، بينها  األقصىفي المسجد 
 19/5/2021، قدس برس
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 ويخوضون اشتباكات يومية مع االحتالل شهيداً  27قدموا  خل الفلسطينيداأهالي الضفة وال .237
مواطنا استشهدوا في الضفة والقدس المحتلتين وداخل الخط األخضر، كما  27قالت مصادر فلسطينية إن 

ويوميا، يخوض األهالي في محافظات  آالف آخرين، منذ السابع من الشهر الجاري. 4أصيب نحو 
الخط األخضر اشتباكات مع جيش االحتالل الذي يواجه المحتجين بالرصاص الضفة ومدن وبلدات 

إصابة بالضفة  156الحي. ومن جانبها قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 
 إصابة بالرصاص الحي. 35والقدس بينها 

المدخل الشمالي لمدينة البيرة،  أما الجيش اإلسرائيلي فقد قال إن عناصره تعرضوا إلى إطالق للنار عند
وفي المدينة المقدسة، فرقت قوات الشرطة اإلسرائيلية  الفتا إلصابة إثنين من عناصره بجروح طفيفة.

تجمعا شبابيا عند باب العامود، وقال نشطاء إنها ألقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي ورشت المياه 
 اآلسنة باتجاه المتظاهرين.

 19/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 حصيلة العدوان على غزة اً شهيد 232الفلسطينية:  "الصحة" .238
شهيًدا، حسب آخر ما أعلنته وزارة  232ارتفع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، إلى : غزة

 17سيدة، و 39طفاًل و 65وبحسب الوزارة، فإن من بين الشهداء  الصحة في القطاع مساء الخميس.
 500إصابة شديدة الخطورة و 90مواطن بجروح مختلفة، منها  1,900د المصابين إلى وارتفع عد مسًنا.

طفاًل  560إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين اإلصابات  155إصابة في األجزاء العلوية ومنها 
 مسًنا. وفًقا للوزارة. 91و سيدة 380و

 20/5/2021القدس، القدس، 
 

 اً فلسطيني 28في الضفة والقدس إلى  شهيد في جنين يرفع عدد الشهداء .239
(، استشهاد شاب فلسطيني متأثًرا بإصابته 5-20أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس ): جنين

وقالت الصحة في  برصاص االحتالل في رأسه قبل يومين في جنين )شمال الضفة الغربية المحتلة(.
وبهذا يرتفع عدد  غربي جنين. "أم دار"من بلدة عاًما(،  29بيان: إن الشهيد هو منتصر محمود زيدان )

آالف، وذلك خالل  7أطفال، وأصيب قرابة  4فلسطينيًّا، منهم  28الشهداء في الضفة الغربية والقدس إلى 
مواجهات مع جيش االحتالل، حيث استخدم خاللها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع 

 لتفريق الفلسطينيين. 
 20/5/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
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 248غزة إلى على رفع عدد شهداء العدوان يشهيدًا من داخل نفقين  14انتشال جثامين  .240
شهيدًا من داخل نفقين للمقاومة، كانا تعرضا للقصف في  14انتشل منقذون جثامين  محمد الجمل:

شرق محافظة خان يونس، جنوب الحادي عشر من شهر أيار الجاري، في منطقتي القرارة، والفخاري، 
كما جرى انتشال جثمان طفلة من تحت أنقاض منزل عائلتها، الكائن غرب مدينة غزة، والذي  قطاع غزة.

، ارتفع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي على 15وبانتشال الشهداء الـ  تعرض للقصف قبل نحو أسبوع.
إصابات  1,910مسنًا، إضافة إلى  17يدة، وس 39طفاًل، و 66شهيدًا، من بينهم  248قطاع غزة إلى 
 بجروح مختلفة.  

 22/5/2021، األيام، رام هللا
 

 القطاعمدرسة حكومية تضررت نتيجة العدوان على  46بغزة:  "التربية" .241
مدرسة حكومية ومبنيين لمديريتي تعليم  46كشفت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن تضرر : غزة

وقالت الوزارة في بيان  تيجة العدوان الصهيوني المتواصل على محافظات قطاع غزة.شمال وغرب غزة ن
 صحفي اليوم الخميس، إن المدارس المتضررة تعرضت للقصف المباشر أو غير المباشر.

 20/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قضوا في العدوان اإلسرائيلي على القطاع شهيداً  253غزة:  "صحة" .242
ت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع أعلن: غزة
، دون توضيح 1,710وذكرت أن عدد اإلصابات ارتفع أيضا إلى  إصابات. 1,948شهيدا و 253إلى 

 طبيعة اإلصابات.
 25/5/2021، قدس برس

 
 ن متأثري ن بجروحهماشهداء من نفق واستشهاد مواطني   4غزة: انتشال جثامين  .243

، الواقع شرق "الفخاري"تمكنت فرق اإلنقاذ من انتشال جثامين أربعة شهداء من داخل نفق  محمد الجمل:
محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، عصر أمس، وذلك بعد أعمال حفر وبحث استمرت أربعة أيام 

  متواصلة.
فر والبحث منذ ساعات صباح أمس، ودخلت وقالت مصادر متعددة، إن فرق اإلنقاذ كثفت عمليات الح

إلى مسارات جديدة للنفق، حتى تم العثور على المفقودين األربعة، وجرى انتشال جثثهم، ومن ثم نقلها 
 للمستشفى.

 25/5/2021األيام، رام هللا، 
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 استخدمت أسلحة محرمة في حربها األخيرة على غزة  "إسرائيل"خبير عسكري:  .244
األشد "ع كثيرون من سكان قطاع غزة على أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة هي يجم: رائد موسى - غزة

دالئل عدة تشير إلى أن إسرائيل استخدمت في حربها األخيرة . من بين الحروب الثالث السابقة "قساوة
الختبار أسلحة جديدة والوقوف  "حقل تجارب"على غزة أسلحة محرمة دوليا، وحولت القطاع إلى ما يشبه 

مدى فعاليتها وقدرتها التدميرية ودقة إصابتها للهدف، كما يقول الخبير والمحلل العسكري اللواء ركن  على
 متقاعد واصف عريقات.

وقال عريقات للجزيرة نت إن إسرائيل لها سوابق في استخدام األسلحة المحرمة دوليا في حروبها مع 
وأضاف أن  مت أنواعا مختلفة من هذه األسلحة.الفلسطينيين والعرب، وفي حربها األخيرة على غزة استخد

إسرائيل قامت بتجربة أسلحة جديدة من صناعتها وصورت أثرها بالصوت والصورة من أجل استخدامها 
 في عمليات التسويق لدى دول تعد إسرائيل بالنسبة لها مصدر السالح الرئيسي.

لبنان خالل الحصار اإلسرائيلي لبيروت عام الذي كان قائد قوات المدفعية بالقوات المشتركة في -عريقات 
جي بي "قال إن إسرائيل استخدمت آنذاك ألول مرة في تاريخ الحروب القنابل الفراغية من طراز  -1982

( شديدة االنفجار وذات القدرة التدميرية ضد بناية العكر في منطقة الصنايع، وهي تعمل على GBU) "يو
 ثم تسويته باألرض. تفريغ المبنى المستهدف من الهواء

ورجح أن تكون إسرائيل استخدمت هذه القنابل بإصداراتها المختلفة ضد األبراج السكنية خالل حربها 
األخيرة على غزة، وهو ما يفسر األصوات المرعبة الناتجة عن الغارات الجوية التي يقول سكان غزة إنها 

ة استخدمت هذه القنابل وأسلحة مختلفة يحرم ويؤكد عريقات أن إسرائيل في حربها األخير  غير مسبوقة.
، وكثير منها محرم استخدامه حتى ضد "غازات سامة"استخدامها ضد المدنيين تنبعث من بعض أنواعها 

 الجيوش النظامية.
 25/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 ن األخيرااستشهدوا خالل العدو من غزة  طفالً  67تنشر صور  "هآرتس" .245

اإلسرائيلية بخطوة غير مألوفة في المشهد اإلعالمي  "هآرتس"قامت صحيفة  :"القدس العربي" -الناصرة
اإلسرائيلي، أمس األربعاء، بنشر صور األطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان اإلسرائيلي 

وكتبت الصحيفة، التي تورطت ببعض التغطيات السيئة المنحازة للرواية الرسمية  األخير على قطاع غزة.
 ."طفال ُقتلوا في غزة.. هذا هو ثمن الحرب 67"سرائيلية، في عنوانها الرئيسي اإل

كل ضحية اسم "وعلق النائب اليهودي الشيوعي عوفر كسيف )من القائمة المشتركة( على ذلك بالقول لـ
 ."وقصة

يرة، نوعا ، األردعاء، بالصور وبالمضامين، التي تطمسها وسائل إعالم إسرائيلية كث"هارتس"وتبدو تغطية 
 في أجواء مسمومة ومشبعة بكراهية اآلخر. "السباحة ضد التيار"من 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 147                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

. "هذه إرادة هللا"أنه عندما ُطلب من اآلباء وصف شعورهم، أجاب العديد منهم بهدوء  "هآرتس"وأوضحت 
 ."أطفالهم كانوا يريدون أن يصبحوا أطباء وفنانين وقادة"وقالوا إن 

 27/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مجزرة بحق عائالت فلسطينية خالل العدوان 19في غزة: االحتالل ارتكب  "صحةال" .246
مجزرة بحق  19كشفت وزارة الصحة في غزة، األحد، النقاب عن أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت : غزة

وذكرت الوزارة في رصدها، أن إجمالي  عائالت فلسطينية، خالل عدوانها األخير على القطاع.
 سيدة. 25طفال، و 41فلسطينيا، بينهم  91، بلغ 19نيين الذين استشهدوا في المجازر الـالفلسطي

 30/5/2021، قدس برس
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 بالعدوان اإلسرائيلي خالل معركة "سيف القدس"الشعبية المنددة عًا: التحركات راب
 

 عتقاالت في تجّدد االشتباكات الليلية االقدس: إصابات و  .247
وشرطة االحتالل في أنحاء  الفلسطينيين : تجددت االشتباكات، مساء أمس، بين مئات المواطنينالقدس

إصابة خالل  14ن طواقمها سجلت أالقدس الشرقية المحتلة، حيث أفادت جمعية الهالل األحمر 
وحذر مواطنون من إقدام شرطة االحتالل على السماح  مواجهات في الشيخ جراح وباب العامود.ال

كما  للقدس الشرقية. "إسرائيل"، اليوم، في ذكرى احتالل األقصىتوطنين إسرائيليين باقتحام المسجد لمس
في شوارع القدس  "مسيرة األعالم"حذر مواطنون ومؤسسات يسارية إسرائيلية من مغبة السماح لما تسمى 

 القديمة، اليوم، لمناسبة احتالل المدينة.
 2021/5/10األيام، رام هللا، 

 
 والفلسطينيون يصدونهم ت المستوطنين يهاجمون حي الشيخ جراح في القدسمئا .248

اعتدى مئات المستوطنين اإلسرائيليين، فجر اإلثنين، على منازل المواطنين الفلسطينيين، : القدس المحتلة
مئات المستوطنين اإلسرائيليين "في حّي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أّن 

ولوا اقتحام المنازل العربية، لكن الشبان الفلسطينيين من كافة أنحاء المدينة هبوا إلى الحّي للتصدي حا
، أدى آالف المصلين صالة الفجر، ونظموا بعيد األقصى. وفي المسجد "لهم، ما أدى إلى انسحابهم

 . "قصىبالروح بالدم نفديك يا أ"انتهاء الصالة مظاهرة في ساحات المسجد، وهم يهتفون 
 2021/5/10، قدس برس

 
 خالل يومينطفاًل فلسطينيًا في القدس الشرقية  37إصابة واعتقال  .249

طفاًل فلسطينيًا أصيبوا في القدس الشرقية، بما في ذلك في البلدة  29عمان: قالت منظمة اليونيسف، إن 
الماضيين. وطالب بيان القديمة وحي الشيخ جراح. بينما اعتقل ثمانية أطفال فلسطينيين، خالل اليومين 

اليونيسيف بضرورة حماية جميع األطفال من العنف في كافة األوقات، وصون حقوق العائالت في 
 الوصول إلى جميع أماكن العبادة وتقديم المساعدة إلى المصابين دون قيود.

 2021/5/10الشرق األوسط، لندن، 
 

 األقصىمسجد االحتالل يتراجع عن منع فلسطينيي الداخل من الوصول لل .250
تراجع االحتالل اإلسرائيلي، مساء السبت، عن قراره منع حافالت تُقل المئات من فلسطينيي : الناصرة

  ، إلحياء ليلة القدر.األقصىالداخل، من الوصول إلى المسجد 
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هم على األقدام، لنقل أهالي القدس بقوافل من المركبات لمالقاة أهالي الداخل الذاهبين مشياً بعد أن خرج 
 لمدينة القدس.

 2021/5/8، قدس برس
 

 تضامنًا مع القدس خالل مواجهات في الناصرة وحيفا فلسطينياً  30اعتقال  .251
، أن شرطة االحتالل اعتقلت 1948ذكرت مصادر فلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل عام : الناصرة

لمحتلة، خالل مواجهات اندلعت فلسطينيا، في مدينتي حيفا والناصرة شمال فلسطين ا 30ما ال يقل عن 
 األقصىمساء أمس مع شرطة االحتالل في المدينتين؛ احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على المسجد 

 وتضامنا مع أهالي حي الشيح جراح في القدس المحتلة.
 2021/5/10، قدس برس

 
 ةواعتداءات لالحتالل في مناطق الضفإصابة العشرات خالل قمع مسيرة كفر قدوم  .252

محافظات: أصيب العشرات بحاالت اختناق متفاوتة خالل قمع قوات االحتالل مسيرة في بلدة كفر قدوم، 
، في الوقت الذي أخطرت فيه األقصى، تنديدًا باقتحام قوات االحتالل المسجد السبتشرق قلقيلية خرجت، 
 .مبنى في بلدة بروقين، جنوب نابلسقوات االحتالل بهدم 

 2021/5/9 األيام، رام هللا،
  

سرائيليين في الجامعة العبرية في القدس .253   مواجهات بين طالب فلسطينيين وا 
سرائيليين على وكاالت:  شهدت مداخل الجامعة العبرية في القدس مواجهات بين طالب فلسطينيين وا 

خلفية التصعيد الحاصل في المدينة، وألقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز المدمع لتفريق 
أسفرت المواجهات عن إصابات نتيجة استخدام الغاز، منها إصابات في صفوف قد و  تظاهرين.الم

 الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن شرطة االحتالل اعتقلت عددا من الطالب الفلسطينيين.
  2021/5/10 الجزيرة.نت،

 
 تتحّرك دعمًا للمقدسيينجنوبي لبنان مخّيمات صور  .254

، بمسيرة على جنوبي لبنان ، من مخّيمات مدينة صورألحديين فجر اخرج عدد من الالجئين الفلسطين
في  ، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة.األقصىالدراجات النارية نصرًة للمسجد 

غضون ذلك، نّفذت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، في مخيم الرشيدية، مسيرة دعمًا لمدينة القدس 
 وحي الشيخ جّراح. األقصىجد والمرابطين في المس

 2021/5/9األخبار، بيروت، 
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 مقدسي منذ مطلع العام  700الفلسطيني: االحتالل اعتقل  "نادي األسير" .255
شخص في مدينة القدس   700الفلسطيني، اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي "نادي األسير"وثق : رام هللا

 .بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ى األقل السبتعل 25المحتلة، منذ مطلع العام الجاري، بينهم 
 2021/5/8، قدس برس

 
 اإلسرائيلية تهرع لحمايتهس فلسطينيين بالقدس والشرطة عدحاول مستوطن ي .256

وثق ناشطون بالفيديو محاولة مستوطن إسرائيلي دهس عدد من الفلسطينيين بسيارته قرب : وكالة سند
شرطة االحتالل اإلسرائيلي لحماية المستوطن، وقد هرعت  لمحتلة.باب األسباط في البلدة القديمة بالقدس ا
 بعدما حاول الفلسطينيون الوصول إليه.

 2021/5/10 الجزيرة.نت،
 

صابة آخر بنيران مستوطن في اللد بأراضي الـ .257   48استشهاد شاب وا 
طن في استشهد شاب، وأصيب آخر، بجروح وصفت بالمتوسطة، فجر الثالثاء، بنيران مستو : الناصرة

، وذلك خالل قمع الشرطة لالحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس المحتلة، 48مدينة اللد، بأراضي الـ
لالعتداءات اإلسرائيلية على المعتصمين في الشيخ جّراح وساحة باب العامود والمصلين في  ورفضاً 

، ادعت أنهم متظاهراً  16وفي مدينتي اللد والرملة، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية  .األقصىمحيط المسجد 
بلغ إجمالي المعتقلين في في حين  رشقوا عناصرها بالحجارة واأللعاب النارية وأشعلوا إطارات السيارات.

 على األقل. شخصاً  46، مساء اإلثنين، 48صفوف الفلسطينيين خالل تظاهرات اراضي الـ
 2021/5/10قدس برس، 

 
 يةمتظاهرون في اللد يرفعون أعالم فلسطين .258

فلسطينية، في تعبير عن دعمهم  رفع الفلسطينيون في مدينة اللد داخل الخط األخضر أعالماً : نلند
للمقاومة، ورفضهم لعدوان االحتالل الذي استهدف القدس وغزة والضفة الغربية. وُيعّد مشهد رفع العلم 

رائيلية تمنع أي نادر الحدوث؛ بسبب أن القوات اإلس أمراً  48الفلسطيني داخل األراضي المحتلة عام 
 ."أقلية يعيشون في دولة إسرائيل"مظاهر تعبر عن الهوية الفلسطينية، وتعتبر هؤالء الفلسطينيين مجرد 

 2021/5/10، "21عربي "موقع 
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 أثناء فعاليات التضامن مع القدسفي  إسرائيلياً  ضابطاً  اعتقال شابين من أم الفحم دهساً  .259
ائيلي شابين من أم الفحم، اتهما بدهس ضابط شرطة إسرائيلي، اعتقلت شرطة االحتالل اإلسر : لندن

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

 2021/5/10، "21عربي "موقع 
 

 إلى هّبة المقدسيين  48مام فلسطينيي مظاهرات لمنع انضالالشرطة اإلسرائيلية تعترف بقمع  .260
تل أبيب: اعترف ممثل الشرطة اإلسرائيلية في محكمة الصلح في الناصرة، بأن قواته مارست العنف بحق 

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

 ، المحامي حسن جبارين، واتهم فيه الشرطة بممارسة العنف الشديد."عدالة القانوني
 2021/5/11الشرق األوسط، لندن، 

   
 تنتصر لألقصى ومواجهات مع االحتالل في كافة نقاط التماس الغربية الضفة  .261

 عدد منوالقدس في  األقصىالماضية، مسيرات شعبية كبيرة نصرة للمسجد محافظات: خرجت الليلة 
 ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل في مختلف نقاط التماس. مناطق الضفة الغربية،

وأدت المواجهات إلى تسجيل عدد من اإلصابات باالختناق والرصاص المطاطي والحي وتم اعتقال عدد 
 من الشبان.

 2021/5/11ام، رام هللا، األي
 

 مسيرات داعمة للقدس وغزة يخرجون في  لبنانالفلسطينيون في  .262
المبارك، وانتصاًرا لغزة، التي تتعرض  األقصىتضامًنا مع القدس والمسجد : بيروت )محمد شهابي(
ففي  جموع الشعب الفلسطيني في لبنان، نصرة لفلسطين والمقدسات. ،االثنين، لعدوان إسرائيلي، خرجت

مخيم برج البراجنة، جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، خرجت تظاهرة بدعوة من نشطاء على مواقع 
بيروت، رافعة األعالم اللبنانية  سيرة سيارة ودراجات نارية، شوارعكما جابت م التواصل االجتماعي.

كذلك نفذت وقفة  ئيلي.والفلسطينية، وطالبت بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته لقوات االحتالل اإلسرا
تضامنية مع المنتفضين في القدس، عصر االثنين، بدعوة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، في ملعب 
 .أبو جهاد الوزير، في مخيم عين الحلوة، شارك فيها ممثلو عن األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية

لى تجمع وادي الزينة في إقليم الخروب، انطلقت مسي رة حاشدة، رفع فيها األعالم الفلسطينية واللبنانية، وا 
مخيم المية ومية، شرقي مدينة صيدا، نصرة لغزة والقدس الشريف، حيث طالب في  تظاهر المئاتكما 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          152 

لى أقصى الجنوب، تظاهر المئات من . المتظاهرون باالنتقام والرّد على همجية االحتالل اإلسرائيلي وا 
لغزة، في مواجهة العدوان  في مدينة صور، نصرة لمدينة القدس ودعماً  أبناء مخيم البرج الشمالي،

 اإلسرائيلي على القطاع.
 2021/5/10قدس برس، 

 
  المواجهات مع االحتالل من رغمعلى ال األقصىمقعد فلسطيني يخطف األنظار بإصراره على الرباط ب .263

عالمية، بعد إصراره على الرباط خطف فلسطيني مقعد على كرسي متحرك األنظار والتغطيات اإل: القدس
المبارك، رغم تصاعد االعتداءات التي تقوم بها قوات االحتالل ضد المرابطين في  األقصىفي المسجد 

 المسجد منذ أيام.
 2021/5/10، "21عربي "موقع 

 
 في رسالة تحدي وصمود بقنابل االحتالل قبة الصخرة فلسطينيون يرسمون مجسم .264

يون على رسم مجسم قبة الصخرة ببقايا القنابل الصوتية والغازية التي أطلقت تجاه أقدم فلسطين: وكالة سند
المبارك في القدس. وتهدف الفكرة  األقصىاألحد داخل باحات المسجد  يومالمرابطين والمصلين منذ 

 المبتكرة إلى إيصال رسالة بأن قنابل االحتالل لن ترهب األهالي في القدس، وأنهم يفدونه بأرواحهم
 ودمائهم ويعيدون توجيه البوصلة إليه كلما انحرفت.

 2021/5/10 الجزيرة.نت،
 

عالن حالة الطوارئ في اللد .265  تجدد المواجهات وحرق السيارات في مدن الداخل نصرة للقدس وا 
وكاالت: تجددت المواجهات، ليلة امس، في عدد من مدن الداخل، بين الشبان وعناصر الشرطة  -اللد 

أن شبانا في الرملة، أحرقوا عشرات السيارات التابعة للمستوطنين  األنباءوذكرت  المستوطنين.اإلسرائيلية و 
ووقعت مواجهات  في المدينة، وقالت الشرطة، إنها اضطرت إلخالء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.

العائالت شديدة أيضا في اللد بين الشرطة والشبان الفلسطينيين، وقالت الشرطة، إنها أخلت عشرات 
 اليهودية من منازلها في المدينة بسبب األحداث.

 وأطلق شبان النار على عناصر الشرطة اإلسرائيلية، وحاول متظاهرون اقتحام مقر البلدية في اللد.
وقال رئيس بلدية اللد، فقدنا السيطرة كليا على المدينة والشوارع تشهد حربا أهلية بين العرب واليهود، 

العبرية، ان كنيسا يهوديا وحوالي  "كان"وقالت قناة  إدخال الجيش الستعادة السيطرة فورا.وأطالب نتنياهو 
 سيارة لليهود تم إحراقها الليلة الماضية في مدينة اللد. 30

 12/5/2021، األيام، رام هللا
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 إصابات بالرصاص واالختناق واعتقاالت خالل مواجهات مع االحتالل بالضفة .266
فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أصيب شاب : رام هللا

 ندلعت مساء الثالثاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.اوباالختناق، خالل مواجهات 
 12/5/2021، قدس برس

 
 بريلأ/ طفاًل نيسان 61فلسطيني بينهم  402اعتقلت  "إسرائيل"مؤسسات فلسطينية:  .267

حقوقية فلسطينية، الثالثاء، إن إسرائيل اعتقلت خالل شهر أبريل )نيسان(  قالت مؤسسات رام هللا:
فلسطيني حوالي نصفهم من مدينة القدس التي تشهد مواجهات مستمرة منذ ما يقارب  402الماضي 
وأضافت هيئة شؤون األسرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية  الشهر.

القدس، في تقرير، أن من بين المعتقلين الشهر  -ان ومركز معلومات وادي حلوة األسير وحقوق اإلنس
 طفاًل وسبع نساء. 61الماضي 

 11/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 بالسماح لهم بالعودة إلى المخيم يطالبون "مخيم اليرموك"سكان  .268
سوري والفصائل الفلسطينية الفلسطيني، جنوب دمشق، النظام ال "مخيم اليرموك"طالب سكان : يمان نعمة

بالسماح لهم بالعودة إلى المخيم، فيما دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل االجتماعي للسماح بصالة 
، أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"وأكدت  العيد في المخيم.

أزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار يعانون بشكل عام وأبناء مخيم اليرموك بشكل خاص 
 الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع األمني والقصف والحصار.
وأضافت أن معظم عائالت مخيم اليرموك تعيش خالل السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة 

مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائالت بدفع جزء من بشكل رئيسي، حيث تقدم المنظمة  "األونروا"
 إيجارات المنازل.

 11/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 مرات 9في ذكرى النكبة: عدد الفلسطينيين تضاعف أكثر من  "اإلحصاء" .269
 73: أظهر تقرير صادر عن جهاز اإلحصاء الفلسطيني، امس، لمناسبة الذكرى الـ "األيام" -رام هللا 

بة، من خالل األرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية للنك
 مرات. 9واالقتصادية، أن عدد الفلسطينيين تضاعف منذ النكبة أكثر من 

ألف فلسطيني غالبيتهم  200ونزوح أكثر من  1948ألف فلسطيني في العام  800رغم تشريد أكثر من ف
 2020، فقد بلغ عدد الفلسطينيين االجمالي في العالم في نهاية العام 1967بعد حرب حزيران الى األردن 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرات منذ أحداث نكبة  9مليون نسمة، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من  13.7حوالي 
ة عام مليون في المناطق المحتل 1.6مليون( نسمة في فلسطين التاريخية ) 6.8، أكثر من نصفهم )1948
 "بما فيها القدس"في الضفة الغربية  2020(، وتشير التقديرات السكانية الى أن عدد السكان نهاية 1948

قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد  مليون نسمة في  2.1مليون نسمة، وحوالي  3.1
نسمة( يقيمون  ألف 301الي )حو  %65، منهم حوالي 2020ألف نسمة في نهاية العام  467السكان حوالي 

(، والتي ضمها االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام J1في مناطق القدس )
1967. 

 مئة ألف شهيد
وحتى اليوم )داخل وخارج فلسطين( نحو مئة  1948بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 

 .ألف شهيد
 ريالتوسع االستعما

 461في الضفة الغربية  2019بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية العام 
بؤرة  140بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و 26مستعمرة و 151موقعًا، منها 

مستعمرًا وذلك في نهاية  688,262د بلغ استعمارية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فق
  .%2.6، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2019العام 

 11/5/2021، األيام، رام هللا
 

 المستوطنون يجددون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم .270
 : جدد المستوطنون، أمس، اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في العديد من"األيام" –محافظات 

محافظات الضفة، انتهكوا خاللها حرمة مقبرة باب الرحمة ونّكلوا بطبيب ومواطَنين، وأطلقوا الرصاص 
باتجاه عدد من المنازل واعتدوا على عدد من المركبات وأحرقوا أراضي زراعية وسط حماية من جنود 

 االحتالل.
 18/5/2021، األيام، رام هللا

 
 القيود المشددة على الرغم من األقصىد في ألف مصٍل يؤدون صالة العي 100: القدس .271

ألف مصٍل، صباح اليوم الخميس، صالة عيد الفطر السعيد في المسجد  100وفا: أدى قرابة الـ -القدس 
المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات االحتالل اإلسرائيلي للحيلولة دون وصول  األقصى

 المحتلة، والصالة في باحاته.اآلالف من أبناء شعبنا لمدينة القدس 
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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، وعدد 1948وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام  
 قليل من أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

 13/5/2021، رام هللا، األيام
 
 

 ة اعتقاالت غير مسبوقة في الداخل المحتليشن حملو  يعتقل الشيخ كمال خطيب االحتالل .272
واصلت الشرطة اإلسرائيلية، الجمعة، حملة االعتقاالت والمداهمات في البلدات العربية التي : محمد وتد

وداهمت الشرطة معززة  تشهد مسيرات واحتجاجات منددة بالعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
العربية في النقب والمثلث والجليل واعتقلت العشرات بزعم المشاركة بالوحدات الخاصة العدد من البلدات 

 في االحتجاجات، كما اعتقلت القيادي في لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، من منزله من بلدة كفركنا.
ت من خالله باعتقال الشيخ خطيب وهجوم دوأصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانا ند

كما حذرت المتابعة، من حملة االعتقاالت  لقنابل والذخيرة على المواطنين في كفر كنا.الشرطة با
المهووسة التي تشنها األجهزة البوليسية والمخابرات في صفوف الجماهير العربية، وتكثفت في اليومين 

شاب  600ل األخيرين االعتقاالت من البيوت، ومن بين المارة في الشارع، علما أنه تم حتى اآلن اعتقا
 أيام. 5وشابة خالل 

 14/5/2021، 48عرب 
 

 استمرار المظاهرات والصدامات داخل الخط األخضر نصرة للقدس وغزة .273
تواصلت االحتجاجات اليوم في العديد من المدن والبلدات داخل الخط األخضر نصرة للقدس وقطاع غزة، 

وتظاهر اآلالف  للنكبة. 73لسطينيين للذكرى الـوتنديدا باالعتداءات اإلسرائيلية، وتزامن ذلك مع إحياء الف
مساء اليوم في يافا وحيفا وسخنين وغيرها، وشارك في المظاهرات ممثلون من عدد من األحزاب العربية 

وتشهد البلدات العربية منذ أيام تصعيدا في  داخل إسرائيل إلى جانب مشاركة واسعة من المواطنين.
 لشرطة وعدوانها وحمايتها لقطعان المستوطنين، الذين يستهدفون العرب.االحتجاجات، تنديدا باعتقاالت ا

 15/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 اللتزاماتكم وفقاً  "الناقصة"أهالي الشيخ جراح للحكومة األردنية: نرجوكم زودونا بالوثيقة  .274
طين وقنوات : أبلغ أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الحكومَة األردنية عبر ناش"القدس العربي" -لندن

غير كافية "قانونية محلية، بأن الوثائق التي تم تزويدهم بها وهي وثائق أردنية أو كانت مسجلة في األردن 
لالشتباك في قضيتهم مع القضاء االسرائيلي والمعركة التي يخوضونها إلثبات ملكية العقارات التي يقيمون 
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تزويدهم بما تبقى من الوثائق الموجودة لدى  وطلب أهالي الحي عبر متضامنين أردنيين علناً  ."فيها
 الحكومة األردنية للقيام بواجب إكمال معركتهم واالشتباك مع التفاصيل.

 16/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 فلسطيني منذ بدء التصعيد 1,500اعتقلت  "إسرائيل": "نادي األسير" .275
فلسطيني منذ بدء  1,500إسرائيل اعتقلت نحو  ، اليوم األحد، إن"نادي األسير الفلسطيني"رام هللا: قال 

وأضاف  تصاعد المواجهة بالقدس في أبريل )نيسان( الماضي، وأفرجت عن معظمهم بشروط مختلفة.
أعلى نسبة اعتقاالت ُتسجل منذ أكتوبر )تشرين "لألنباء، أن هذه  "رويترز"في بيان نقلته وكالة  "النادي"

؛ 1948بة )األعلى( من المعتقلين هم من األراضي المحتلة عام النس"وأوضح أن  ."2015األول( عام 
 ."حالة اعتقال، وذلك منذ تاريخ التاسع من مايو )أيار( الجاري 700حيث ُسجلت أكثر من 

 16/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 من الدولة مدعوماً  متطرفاً  يمينياً  كاتب بريطاني: فلسطينيو الداخل يواجهون اآلن عنفاً  .276
الكاتب الصحفي البريطاني المقيم في الناصرة جوناثان كوك إن االحتجاجات التي اجتاحت قال 

المجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل تزامنا مع تفجر الوضع في كل من القدس وغزة وباقي األراضي 
لقمع الفلسطينية المحتلة حاول من خالله فلسطينيو الداخل التنفيس عن إحباطهم وغضبهم من عقود من ا

في مقال -وذكر كوك  اإلسرائيلي الموجه ضدهم وضد أبناء وطنهم الواقعين تحت احتالل أكثر وضوحا.
وهم -أن احتجاجات هؤالء الفلسطينيين  -( البريطانيMiddle East Eye) "ميدل إيست آي"له بموقع 

فعل عنيف  قوبلت برد -مليون شخص 1.8مواطنون إسرائيليون باالسم فقط، ويقدر عددهم بحوالي 
ووحشي، وبمزيج من العنف الرسمي من قبل الشرطة اإلسرائيلية وعنف المليشيات والعصابات اليهودية 

 اليمينية المتطرفة.
 16/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "والقدس األقصىفداء "بهتاف  تودع ابنها الثالث شهيداً  "خنساء غزة" .277

ودعت الفلسطينية أم أحمد العابد نجلها  .. بهذه الكلمات"ما بيتعوض األقصىالشباب بتتعوض بس "
وكانت أم أحمد ودعت ابنها  مصطفى الذي ارتقى شهيدا في العدوان اإلسرائيلي على غزة الخميس.

شهيدا الذي كان يشارك في  "خالد"، ثم ودعت ابنها الثاني 2003الذي نفذ عملية استشهادية عام  "أحمد"
وتقول أم أحمد  الثالث مصطفى على درب الشهادة أيضا. ، وودعت الخميس ابنها2009التصدي لعدوان 

 ."األقصىقطع رحلوا عني.. الحمد هللا.. لم يبق لي شيء، هم شهداء في سبيل هللا ودفاعا عن  3"إن 
 15/5/2021 الجزيرة.نت،
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 1936األكبر منذ  .اإلضراب الشامل.. .278
الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، : عم اإلضراب الشامل، أمس، مختلف محافظات "األيام" –رام هللا 

ومخيمات الشتات في لبنان، في مظهر نادر جسد وحدة الشعب الفلسطيني، تنديدًا بعدوان  48وأراضي الـ
وشمل اإلضراب مختلف مناحي الحياة بما فيها المؤسسات الخاصة، وأغلقت  االحتالل المتواصل.

بات أبوابها، وتوقفت وسائل النقل العام عن الحركة، في المدارس والجامعات والمحاكم والمصارف والنقا
الوقت الذي شارك فيه موظفو القطاع العام في اإلضراب، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية 

 ومؤسسات خدمية حيوية.
 19/5/2021، األيام، رام هللا

 
 لالنتفاضة "قيادة موحدة"فلسطينيو الضفة يطالبون بــ .279

طالب العديد من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية بتشكيل : خاص – 21عربي -حم بيت ل -رام هللا
قيادة عاجلة لالنتفاضة الشاملة التي بدأت في األراضي الفلسطينية من البحر الى النهر، وذلك لضمان 

لعودة الى استمرار المقاومة واالحتجاجات بالشكل المناسب، وبما يؤدي الى تجاوز السلطة الفلسطينية، وا
بالعديد من الشبان في عدد من نقاط التماس  "21عربي"فصائل المقاومة، ومن بينها حركة فتح. والتقت 

لالنتفاضة؛ من أجل البدء في  "قيادة موحدة"مع االحتالل بالضفة الغربية الثالثاء، حيث طالبوا بتشكيل 
دارة االش تباك المباشر مع االحتالل، مؤكدين أن تنسيق الفعاليات في مدن الضفة الغربية المختلفة، وا 

خروج مئات اآلالف الى شوارع مدن الضفة، واالشتباك مع االحتالل على الحواجز ونقاط التماس، يشكل "
 ."قرارا جمعيا للشعب الفلسطيني باالنحياز للمقاومة، وا عالن انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثالثة

 18/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 جيش االحتالل يقتل فلسطينية في مستوطنة كريات أربع .ولة طعن جنوده..بزعم محا .280
أطلق جيش االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، النار على فلسطينية في منطقة الخليل )جنوبي الضفة 

حاولت تنفيذ عملية طعن في مستوطنة كريات "وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن فلسطينية  الغربية(.
، من دون المزيد من "تم إطالق النار على الفلسطينية"وأضافت أنه  مة على أراضي الخليل.المقا "أربع

، مما يشير إلى أن المستهدفين من "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"التفاصيل. وأشارت اإلذاعة إلى أنه 
 الجنود.

األرض بعد تعرضها  وتداولت وسائل إعالم فلسطينية فيديوهات وصورا تظهر جثمان الشهيدة مسجى على
المستوطنين المتطرفين "الفلسطينية عن شهود عيان أن أحد  "شهاب"في حين نقلت وكالة  إلطالق النار.

 ."هو من أطلق النار وألقى سالحه بجانبها، وهو السالح نفسه الذي قتلها به -ويدعى عوفر-
  19/5/2021 الجزيرة.نت،
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 كنيسة القيامة مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب .281
وأفاد شهود  اعتدى مستوطنون، على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، بالقدس المحتلة.: القدس

عيان، بأن ثالثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة األرمن األرثوذكس، قرب كنيسة 
فقد نقل رجال الدين المسيحيون  وبحسب شهود العيان، القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

 إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه. 
 19/5/2021، القدس، القدس

 
 لم تسمح للمساعدات اإلنسانية بالعبور "إسرائيل"من سكان غزة نزحوا و ألفاً  48: أبو حسنة .282

ألفا من  48إن  -في تصريحات خاصة للجزيرة- "أونروا"قال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لوكالة 
وأضاف أن إسرائيل  مدرسة. 58أمس من منازلهم، وقد تم توزيعهم على ]أول[ سكان غزة نزحوا يوم 

شاحنات وقود ومنعت شاحنات تحمل مساعدات غذائية، مؤكدا ضرورة إدخال المساعدات  5أدخلت 
ن إسرائيل ترفض إدخال وأوضح المستشار اإلعالمي ألونروا أ الغذائية اإلنسانية للسكان داخل القطاع.

المساعدات اإلنسانية إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأن جميع الشاحنات المحملة 
 بالمساعدات اإلنسانية عادت من المعبر.

 19/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 االحتالل يقمع مظاهرات داعمة لغزة والقدس في الضفة والخط األخضر .283
ئيلي مسيرات فلسطينية في بعض مناطق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، قمعت قوات االحتالل اإلسرا

خرجت للتعبير عن رفض العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة واعتداءاته على مدينة القدس المحتلة. وقد 
 استشهدت فتاة أمس األربعاء برصاص االحتالل في مدينة الخليل.

مدينة أم الفحم بالغاز المدمع والرصاص المطاطي والمياه واعتدت قوات االحتالل على المتظاهرين في 
العادمة، وذلك بغرض تفريق المتظاهرين وال سيما عند مداخل المدينة، ونقلت مواقع فلسطينية البث الحي 

وانتشرت قوات الشرطة اإلسرائيلية بكثافة في مدينة  لمواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات االحتالل.
اقعة في مناطق الداخل الفلسطيني، لمواجهة االحتجاجات التي شملت العديد من مدن وبلدات أم الفحم الو 

-كما قمع جيش االحتالل  الخط األخضر للتنديد بالممارسات اإلسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع غزة.
هللا )وسط( مسيرات خرجت في مناطق متفرقة من مدن قلقيلية وجنين )شمال الضفة( ورام  -أمس األربعاء

 وبيت لحم )جنوب(، وذلك للتعبير عن دعم قطاع غزة ورفض العدوان اإلسرائيلي عليه.
 20/5/2021 الجزيرة.نت،
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مركزا  24قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ان االحتالل قصف  ة:غز 

ع كان اخرها مركز الدرج الصحي اليوم األربعاء ما يجعل الطواقم الطبية تعمل في صحيا في القطا
ودعا القدرة في تصريح صحفي مساء  ظروف غير أمنة وتحت خطر االستهداف المباشر وغير المباشر.

ثيق االربعاء المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها وحماية الطواقم الطبية وفقًا للموا
الدولية مطالبا الجهات المعنية بالضغط على االحتالل لفتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود 

 الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.
  20/5/2021، الغد، عّمان

 
 الجنود المجهولون في ملحمة اإلنقاذ بقطاع غزة ...أبطال السترات البرتقالية .285

مع تصاعد وتيرة العدوان على قطاع غزة يظهر أبطال لم يتركوا مواقعهم في الميدان بحثا : هيممريم إبرا 
بين الركام والمباني المهدمة عن شهيد أو جريح، إنهم أبطال السترات البرتقالية رجال الدفاع المدني 

تواصلت  قاض.واإلسعاف في أرض غزة والمسؤولون الوحيدون عن إجالء الشهداء والجرحى من تحت األن
جالء، ليرووا لنا كيف تركوا خلفهم أسرهم  الجزيرة نت معهم على مدار يومين بين تصريح وقصف وا 

خراج الشهداء من تحت األنقاض. يعملون بسترات برتقالية كتب  وأطفالهم ليقوموا بإسعاف الجرحى وا 
قاذ االستثنائية، يحفرون ، يعلنون سيطرتهم على الموقف وقيادتهم عمليات اإلن"قيادة وسيطرة"عليها 

األنقاض ليرى الجرحى نور الحياة من جديد على أيديهم، إنهم أبطال السترات البرتقالية طواقم الدفاع 
 المدني واإلسعاف.

تمكنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة منذ بداية العدوان الغاشم من انتشال الشهداء والجرحى فور 
إلى البيوت المهدمة لتقوم برفع األنقاض حتى تكشف عن الشهداء أو  القصف مباشرة، حيث تتوجه مباشرة

تواجه فرق  الجرحى وتقوم بنقلهم من خالل طواقم اإلسعاف إلى المستشفيات إلجراء التقييم الطبي الالزم.
الدفاع المدني العديد من أنواع المباني المهدمة بين مصانع ومنازل مستهدفة بقنابل وأسلحة معتادة أو 

 لحة محرمة دوليا، األمر الذي يتطلب تعامال مختلفا بحسب نوع المادة التي أطلقت مع القصف.بأس
ساعات تحت األنقاض بحثا  10تستمر عمليات البحث في كل موقع لعدة ساعات، وقد يستغرق الفريق 

عديد التي تحتوي بطبيعة الحال على ال-عن شهيد أو جريح أو أشالء، حيث تقوم الفرق برفع األنقاض 
بحذر شديد تفاديا لتفاقم إصابات الجرحى، وال يغادر أفراد الدفاع المدني المكان  -من القطع الخرسانية

 قبل التأكد من أنهم أخرجوا كافة أفراد المنزل وساكنيه شهداء أو جرحى.
 19/5/2021 الجزيرة.نت،
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 المقاومة فلسطين من البحر إلى النهر تحتفل بنصر .286
رية حاشدة في مدن الضفة الغربية وقراها، وفي القدس الشريف، ومدن الداخل خرجت مظاهرات جماهي

، احتفاال بانتصار المقاومة الفلسطينية ضد العنوان على غزة، وابتهاجا 1948الفلسطيني المحتل منذ عام 
 بسريان وقف إطالق النار بين جيش المقاومة وجيش االحتالل.

مهد المواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي،  األقصىوالمسجد  "ودباب العام"وشهدت مدينة القدس، السيما 
وانطلقت مسيرات في كل  أيضا مظاهرة مقدسية احتفاال بغزة، إلى جانب مظاهرة أخرى في بلدة العيسوية.

من رام هللا والخليل وطولكرم ونابلس وقلقيلية ومدن أخرى بالضفة؛ احتفاء بنصر المقاومة في معركة 
 ."سيف القدس"
رفعت األعالم الفلسطينية وأعالم حركة حماس في المظاهرات التي عمت الضفة الغربية، وصدحت و 

تحية من "و "تحية من فتح للقسام"حناجر المتظاهرين في رام هللا بالهتافات المؤيدة للمقاومة، ومن ضمنها 
 ."تحية ألبو عبيدة"، و"فتح لمحمد ضيف

 20/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 بريلأ/ معتقل فلسطيني منذ نيسان 1,800: نادي األسير .287
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي، تصعيد عمليات االعتقال في كافة أنحاء فلسطين، حيث : طارق طه

فلسطيني من بينهم  1,800وصل عدد المعتقلين منذ بداية األحداث وتصاعد المواجهة، إلى أكثر من 
 أطفال ونساء، وجرحى، ومرضى.

 20/5/2021، 48عرب 
 

 االحتالل يغتال الصحفي يوسف أبو حسين .288
استهدفت طائرات االحتالل الصهيوني، األربعاء، منزل الزميل الصحفي يوسف أبو حسين بحي : غزة

 3وأفادت مصادر محلية، أن طائرات االستطالع أطلقت  الشيخ رضوان بغزة، ما أدى إلى استشهاده.
ين الواقع قرب صيدلية التقوى بحي الشيخ رضوان ما صواريخ من دون سابق إنذار تجاه منزل أبو حس

شهيدها يوسف وقالت إنه أحد فرسان الكلمة والحقيقة  األقصىونعت إذاعة صوت  أدى إلى استشهاده.
 ويعمل مذًيعا فيها منذ سنوات.

 20/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 امها بقتل المدنيين... وسيلة تحذير إسرائيلية للتحايل على اته"ارحلوا سنقصف" .289
روف نوكينغ )القرع على "يلجأ الجيش اإلسرائيلي قبل بعض عمليات القصف إلى ما يعرف باسم  القدس:
لتحذير القاطنين إلخالء مبنى قبل ضربة وشيكة، وهو تكتيك مثير للجدل تحاول إسرائيل  "السطح(
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 "روف نوكينغ" -ئيلي هذه الوسيلة استحدث الجيش اإلسرا استخدامه في وجه اتهامها باستهداف مدنيين.
بالعراق. ووضع تكتيك إطالق صاروخ  2016، واعتمدها الجيش األميركي في 2009بدءًا من عام  -

تحذيري هذا في صلب عمليات التواصل الحربي، ووسعها لتشمل النداءات والرسائل النصية القصيرة 
القوات "نسان بأن الطلقة التحذيرية ال تعفي وتفيد منظمات مدافعة عن حقوق اإل وحتى إلقاء المنشورات.

ويعبر فلسطينيون كثر عبر وسائل التواصل  من مسؤولياتها بموجب القانون اإلنساني الدولي. "المهاجمة
االجتماعي عن هذا التفاعل الغريب مع العدو مع ما يحمله من توتر وضغط نفسي وحتى صدمة، خالل 

ة والموت، وما يمكنهم حمله من مقتنيات تشكل شاهدًا على حياتهم، قبل الدقائق القليلة الفاصلة بين الحيا
 أن يلوذوا بالفرار.

 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 والشرطة تعتدي على المتظاهرين شابعلى استشهاد  اً أم الفحم: تظاهرة حاشدة احتجاج .290
مت احتجاجا فّرقت الشرطة اإلسرائيلّية، في وقت متأخر من مساء األر : باسل مغربي بعاء، تظاهرة ُنظِّّ

عاما، متأثرا بإصابته  17ى استشهاد ابن المدينة، الشاب محمد محمود كيوان، والذي يبلغ من العمر لع
واستشهد الشاب كيوان، في وقت سابق األربعاء. وعقب ذلك، أعلنت لجنة  برصاص الشرطة اإلسرائيلّية.

، "عدالة"عاّم في كافة مدارس المدينة، في حين قال مركز أولياء األمور في المدينة، الخميس، يوم حداد 
 ."المؤسسة اإلسرائيلية بكامل أذرعها تتحمل مسؤولية استشهاد كيوان"في بيان، إّن 

 20/5/2021، 48عرب 
 

 فلسطينيون يحتجون على خطبة مفتي القدس .أشاد بعباس وأغفل المقاومة.. .291
رم القدسي على خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد احتج عدد من المصلين في المسجد القبلي بالح

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

وأظهرت لقطات فيديو بثتها حسابات  يس الفلسطيني محمود عباس.اإلسرائيلي، وشملت إشادة بالرئ
شبكات إعالمية فلسطينية وناشطون على تويتر هتافات المصلين داخل المسجد وقيامهم بإنزال الشيخ 

 محمد حسين من على منبر المسجد، وهم يرددون هتافات تطالب بإخراجه من المسجد.
 21/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 المقاومة "انتصار"بـ األقصىهكذا احتفل المصلون في المسجد  .ت وحلوى..تكبيرات وهتافا .292

 11بعد صالة الجمعة احتفاالت بانتهاء العدوان اإلسرائيلي الذي استمر  األقصىشهدت ساحات المسجد 
وتجمع آالف الفلسطينيين في الحرم  المقاومة. "انتصار"يوما على قطاع غزة واحتفاء بما وصفوه بـ
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هر الجمعة، لالحتفال بوقف إطالق النار في حرب غزة األخيرة، في حين أطلقت األلعاب القدسي، ظ
 "هللا أكبر"وهتف المحتشدون بعبارات  النارية ولّوح شبان باألعالم الفلسطينية ورايات لفصائل المقاومة.

ودين في باحات ، فيما قام البعض بتوزيع الحلوى على الموج"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"و "لن نركع"و
ولم تستمر فرحة المصلين طويال حيث اقتحمت  المقاومة في غزة. "انتصار"احتفاء بـ األقصىالمسجد 

عقب صالة الجمعة، ما أدى لوقوع عدد من الجرحى بين  األقصىقوات االحتالل باحات المسجد 
 المصلين.

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

 المحتلة.
 21/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 في مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية فلسطينياً  97إصابة  .293

الهالل األحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، ارتفاع عدد اإلصابات بين  األناضول: أعلنت جمعية -رام هللا 
، في المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي بمناطق متفرقة بالضفة الغربية بما فيها القدس 97الفلسطينيين إلى 

إصابة  30إصابات بالرصاص الحي،  8"وذكر الهالل األحمر أن اإلصابات موزعة كالتالي:  المحتلة.
إصابات بقنابل الصوت  3حالة اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع،  56المطاطي، بالرصاص 
، األقصىأصيبوا خالل اقتحام الشرطة اإلسرائيلية للمسجد  23وأوضح أن من بين اإلصابات  ."واالعتداء

 أصيبوا بالرصاص المطاطي، واثنان أصيبا بقنبلتي صوت. 21عقب صالة الجمعة، منهم 
 21/5/2021، ي، لندنالقدس العرب

 
 مخّيمات لبنان تحتفل بالنصر .294

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

م الالجئين الفلسطينين في الرشيدية. وفي الثانية بعد منتصف الليل، شهدت مسيرة جابت شوارع مخي
، حمل المشاركون األعالم "البارد"المخيمات على امتداد األراضي اللبنانية، مسيرات شعبية عفوية. في 

، الفلسطينية مرّددين هتافات النصر. كذلك، في مخّيمات صور، وال سيما الرشيدية والبص والبرج الشمالي
أطلقوا النار في الهواء ابتهاجًا، وجابت المسيرات والدراجات النارية التي انطلقت من المخّيمات، شوارع 

 مدينة صور وسط الهتافات احتفااًل بنصر المقاومة في فلسطين.
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جنوبًا أيضًا، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة في صيدا، ابتهج األهالي بدخول وقف إطالق النار في 
لى البقاع، شهد مخيم الجليل، عند مدخل بعلبك الجنوبي، احتفاالت فلسطين ال محتلة حّيز التنفيذ، وا 

 بصمود وانتصار المقاومة في غزة والقدس.
 22/5/2021، خبار، بيروتاأل

 
 على التوالي 17نادي األسير: األسير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ  .295

عاًما( من بلدة دورا بمحافظة  28جمعة، بأن األسير الغضنفر أبو عطوان )أفاد نادي األسير، ال: رام هللا
على التوالي، رفًضا العتقاله اإلدارّي، وهو يقبع  17الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ

 ."أوهليكدار"في سجن عزل 
 21/5/2021(، وفا)والمعلومات الفلسطينية  األنباءوكالة 

 
 االحتالل بغزة يتقدم بشكوى للجنائية الدولية مالك برج قصفه .296

قرر مالك البرج الذي دمره طيران االحتالل اإلسرائيلي في غزة، الذي : ووكاالت 21عربي -الهاي -لندن
كان يضم مكاتب مؤسسات إعالمية دولية، التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا عدم وجود 

أيار/ مايو الذي  15جاء في شكوى لمالك البرج جواد مهدي، أن هجوم و  أي هدف عسكري في المبنى.
 ، بحسب وكالة فرانس برس."جريمة حرب"سّوى برج الجالء باألرض، كان 

 22/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 إعادة فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين .297
 ر القطاع أمام الصيادين.أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن إعادة فتح بح :غزة

 وبحسب الشرطة، فإنه يسمح بعودة الصيادين للعمل في البحر وفق المساحات المحددة مسبًقا.
 22/5/2021، القدس، القدس

 
 اعتقال فلسطيني من الداخل بزعم إنتاج أسلحة وذخائر .298

عاما(،  23الداخل )بالتعاون مع شرطة االحتالل، شاّبا فلسطينيا من  "الشاباك"اعتقل جهاز : الناصرة
المستوطنين بزعم االشتباه في قيامه بتصنيع أسلحة ومتفجرات لبيعها لمنظمات فلسطينية، بهدف إيذاء "

ضباط شرطة االحتالل، بالتعاون مع جهاز األمن العام )الشاباك(، "العبرية: إن  "20"وقالت قناة  ."اليهود
(، كان 48ترشيحا )شمال فلسطين المحتلة عام فتحوا تحقيًقا حول الشاب كريم موسى من سكان بلدة 

 ."يعمل في مصنع في الشمال، وكجزء من العمل مع اآلالت تعلم كيفية صنع أجزاء سالح محفورة منها
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أجزاء األسلحة المختلفة، تم ضبط رسومات لمتفجرات وأسلحة مختلفة كان "وادعت أنه باإلضافة إلى 
 ."لتصنيعها الفلسطيني يخططالمعتقل 

 24/5/2021، برس قدس
 

 48 الضفة والقدس وأراضي الـفي فلسطيني  2,400تعتقل  "إسرائيل" .299

حالة اعتقال من قبل قوات  2,400إنه سجل أكثر من ، رام هللا: قال نادي األسير الفلسطيني في بيان
ضي االحتالل خالل موجة التصعيد الجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المدن العربية )أرا

 (، الفتا إلى ارتفاع حاالت االعتقال اإلداري بشكل ملحوظ.48
 24/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 حملة إسرائيلية شرسة على المتظاهرين والناشطين السياسيين داخل الخط األخضر .300

تشن الشرطة اإلسرائيلية حملة اعتقاالت ضد مئات الفلسطينيين داخل الخط األخضر على : األناضول
، واالعتداء على سكان القدس وحي األقصىمشاركتهم في االحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد  خلفية

بمشاركة آالف من أفراد الشرطة اإلسرائيلية وحرس  -التي بدأت يوم األحد-وتستمر الحملة  الشيخ جراح.
 ."يق القانونفرض النظام وتطب"الحدود وعناصر االحتياط، ضمن ما أسمته السلطات اإلسرائيلية حملة 

خالل اليوم األخير، ألقت "ونقلت وكالة األناضول عن الشرطة اإلسرائيلية قولها في تصريح مكتوب 
يعد هذا استمرارا للنشاط الذي "وأضافت  ."مشتبها به لضلوعهم في أعمال الشغب 74الشرطة القبض على 

مشتبها به، وتقديم  1,550أكثر من  تقوم به الشرطة خالل األسبوعين األخيرين، وتخلله إلقاء القبض على
 ."الئحة اتهام 150حوالي 

شخص  500إن الشرطة حددت قائمة بأسماء نحو  "يديعوت أحرونوت"وفي وقت سابق، قالت صحيفة 
 ، من أجل اعتقالهم.48من فلسطينيي أراضي  "العناصر اإلجرامية"ممن وصفتهم بـ 

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 في سجون االحتالل منذ ما قبل اتفاق أوسلو أسيراً  25األسرى: هيئة شؤون  .301
طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، اإلثنين، مؤسسات المجتمع الدولي، : رام هللا

 .1993بالعمل الجاد إلعادة تفعيل موضوع األسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 
أسيرًا لهذه السنوات الطويلة، يعتبر  25اإلثنين، أن استمرار اعتقال وأوضح أبو بكر في بيان صحفي اليوم 

جريمة وعنصرية مستمرة، خاصة وأنه كان من المفترض اإلفراج عنهم في الدفعة الرابعة واألخيرة من 
 .2014التفاهمات عام 

 24/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 حي سلوان لمواجهة حملة تهجير إسرائيلية جديدة في القدس وسم أنقذوا ...الشيخ جراحبعد  .302
مواقع التواصل االجتماعي في عدد من الدول العربية، وذلك بعد  "#أنقذوا_حي_سلوان"تصدر وسم 

الكشف عن حملة تهجير جديدة يسعى االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذها بحق السكان الفلسطينيين في الحي 
وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من إقدام االحتالل اإلسرائيلي على  .الواقع شرقي القدس الشرقية

ببلدة سلوان في  "بطن الهوى"تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي 
 القدس المحتلة.

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 "رفعت رؤوسنا"والمقاومة  "قطعة من جهنم"الحرب  ..مسّنون في غزة. .303
قطعة من "يصف المسن السبعيني شعبان صيام أيام الحرب اإلسرائيلية على غزة بأنها : غزة –رائد موسى 

ويقيم صيام  ، عايش خاللها رعبا يقول إنه غير مسبوق ولم يشهده خالل حروب كثيرة مرت عليه."جهنم
ان ليل الحرب قاسيًا ك"مسنا ومسنة، ويقول للجزيرة نت  40رفقة  "مركز الوفاء لرعاية المسنين"في 

ويقول صيام الذي ينحدر من أسرة الجئة  ."ومرعبًا، وفي كل ليلة من لياليها نشعر بأن الموت يقترب منا
جمعية "وأكد مدير  رغم كل هذه الجرائم فإن القدس تستحق أن نضحي من أجلها."، "الجورة"من قرية 

آثارا نفسية صعبة على المسنين في المركز، الذي فؤاد نجم، للجزيرة نت، أن الحرب تركت  "الوفاء الخيرية
ونبه إلى أن  يقع في مدينة الزهراء، وتعرضت األراضي المحيطة به إلى عمليات قصف جوية عنيفة.

المركز هو الوحيد في قطاع غزة، ويؤوي هؤالء المسنين مجانًا مدى الحياة، ويقدم لهم خدمات الرعاية 
 هية.والتمريض، وخدمات اجتماعية وترفي

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 اعتداء على مواطنين عرب 300اعتقال و 1,700: أكثر من في الداخل الفلسطينيهيئة  .304
حالة  300اعتقال و 1,700قالت الهيئة العربية للطوارئ، الجمعة، إنها رصدت أكثر من : قاسم بكري

وأشارت إلى  حداث األخيرة.اعتداء على مواطنين عرب أو على ممتلكات بحيازة مواطنين عرب خالل األ
 مواطن عربي في كل يوم. 100يتم بالمعدل اعتقال  "تطبيق القانون"أنه منذ بدء ما تسمى حملة 

  28/5/2021، 48عرب 
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 أواًل: حماس

 
 األقصىهنية يدعو الزعماء العرب والمسلمين إلى موقف حازم ضد عدوان االحتالل على القدس و  .305

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى التحّرك العاجل التخاذ موقف حازم ضدَّ 
، والعمل على حشد ىاألقصالعدوان واإلجرام الذي تعّرضت وتتعّرض له مدينة القدس المحتلة والمسجد 

سالميًا ودوليًا، لمنع االحتالل وصّده عن االستمرار في عدوانه  المواقف السياسية والدبلوماسية عربيًا وا 
الهمجي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد 

  المبارك. األقصى
سالميةفي رسالة بعث بها إلى قادة وزعم أكدو  أنَّ تصعيد االحتالل وعدوانه تجاوز كّل  ،اء دول عربية وا 

الخطوط الحمراء، ويستفّز مشاعر األمَّة العربية واإلسالمية، ويستهدف مدينة القدس المحتلة في تاريخها 
العربي واإلسالمي، وأهل القدس في حياتهم وأرزاقهم ووجودهم ومستقبلهم على أرضهم وحقوقهم 

 المبارك والمرابطين فيه. األقصىيستهدف بشكل مباشر المسجد المشروعة، كما 
 2021/5/9موقع حركة حماس، 

 
 العاروري: العبث بالقدس لعب بالنار سيحرق المحتل   .306

 صالح العاروري أن االحتالل اإلسرائيلي يلعب بالنار. "حماس"أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
ن المعركة القادمة هي معركة القدس والمقدسات، إمساء األحد،  األقصىوقال في مداخلة عبر فضائية 

وكل أمتنا ستشارك في هذه المعركة، مشيًرا إلى أن االعتداء على القدس بداية معركة سيخسر فيها 
 ، ويجب أن تسخر كل اإلمكانات فداء للقدس.االحتالل حتماً 

 2021/5/9موقع حركة حماس، 
 

 سناد القدس جعل قادة العالم يتحركونخالد مشعل: جاهزية مقاومة غزة إل .307
سنادها  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إقليم الخارج خالد مشعل إن جاهزية غزة للمقاومة وا 
للقدس جعل قادة دول العالم يتحركون، مؤكدا أن الخيارات مفتوحة، ومن حقنا استخدام كل أساليب الدفاع 

  عن النفس.
ة الحوار السبت أنه حينما تصبح القدس في خطر فال يبقى كالم، إننا أمام هّبة وأكد في حوار مع فضائي

 وأشار مشعل إلى أن هذه فرصتنا لترتيب في القدس، ثم انتفاضة حتى كنس االحتالل من أرضنا المحتلة.
البيت الفلسطيني الداخلي وال خالف حول القدس ونحتشد فيها حول قدسنا وأقصانا، مؤكدا أن القيادة 

 الفلسطينية مسؤولة أمام ما يحدث، وعلينا صناعة الفعل.
 2021/5/9موقع حركة حماس، 
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 موسى أبو مرزوق: الصمت العربي واإلسالمي هو من يزيد من عنجهية االحتالل وتغوله .308
أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أن االحتالل سيتحمل ثمن اعتدائه على 

واالعتداء على المصلين، مشددًا على قدرة شعبنا على ردعه ورسم  األقصىه المسجد مدينة القدس وتدنيس
وقال إن الصمت العربي واإلسالمي هو من يزيد من عنجهية  معادالت جديدة في الصراع مع االحتالل.
 والشعب الفلسطيني وتهويد القدس. األقصىاالحتالل وتغوله في االعتداء على المسجد 

 2021/5/8 موقع حركة حماس،
 

 خطوة نحو طّي صفحة االنقسام ومنع تهويد القدس "األقصىهّبة "لبنان: بالفصائل الفلسطينية  .309
الشعب "أن المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، : اكد بيروت )محمد شهابي(

، فمخيمات لبنان ويتضامنون معه ويناصرونه األقصىالفلسطيني في الخارج، هو مع أهلنا في القدس و 
انتفضت خالل األيام الماضية، من خالل وقفات واعتصامات ومسيرات تضامنية، على اعتبار أننا شعب 

ننا ، إمن جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصلو  ."واحد في الداخل والخارج
في اجتماع األمناء العامين في بيروت ورام نريد أن نوفر اإلرادة السياسية، من خالل تنفيذ ما اتفق عليه "

هللا، وما أقر بالمجلس الوطني والمجلس المركزي وما أقرته وثيقة األسرى والتي قالت بضرورة طي صفحة 
ق أوسلو والتنسيق األمني، لصالح استراتيجية أممية فلسطينية ااالنقسام واستعادة الوحدة وفك العالقة باتف

يد واالنتفاضة بيد أخرى وسحب االعتراف بإسرائيل ومحاكمتها قانونًيا باعتبارها جديدة ثابتها المقاومة ب
المطلوب من "أن  بدوره، قال ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، إحسان عطايا ."دولة جرائم حرب

ار القيادة السياسية الفلسطينية هو التماهي مع الشعب الفلسطيني المنتفض، كي نأخذ مواجهاته نحو مس
 ."نستثمره في المقاومة

 2021/5/9، قدس برس
 

 األقصىكل مظاهر العدوان بالقدس و  "إسرائيل"هنية: قررنا أن نستمر ما لم توقف  .310
القدس رسخت ميزان قوة جديد "، إسماعيل هنية، إن "حماس"قال رئيس المكتب السياسي لحركة : غزة

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

نحن قررنا أن نستمر، ما لم يوقف االحتالل كل مظاهر العدوان واإلرهاب في القدس "وختم قائاًل:  ."النداء
 ."ركالمبا األقصىوالمسجد 

 11/5/2021، قدس برس 
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 أسامة حمدان: تهويد القدس يمر عبر مسارين وهذه دالالت الهتاف باسم قائد كتائب القسام .311
قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان إن الممارسات اإلسرائيلية تأتي في سياق مشروع صهيوني 

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

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

 الجمعيات االستيطانية المتطرفة.
إن المسألة تتعلق "وفي إطار الهتافات الشبابية باسم محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، قال حمدان 

بالمقاومة المسلحة للقدس وفلسطين، وال تحرير إال بهذه القوة المسلحة، عالوة على الثقة الفلسطينية 
تاف لمحمد الضيف يعزز الثقة في هذا الموقف ويجدد الوالء للقضية اله"، مؤكًدا أن "بالمقاومة
 ."الفلسطينية

 10/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 هنية: سياسة االستفراد بالقدس لم تعد مقبولة .312

إسماعيل هنية، على سياسة االستفراد والعبث في القدس لم  "حماس"شدد رئيس المكتب السياسي لحركة 
وحّمل  ومة وتحديدا في غزة، مؤكدا أننا لن نتراجع مهما كانت التضحيات.تعد مقبولة لدينا كشعب ومقا
مساء الثالثاء، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات  األقصىهنية خالل كلمة له عبر قناة 

 التصعيد في غزة والقدس المحتلة.
، وأفسد احتفاالته األقصىعن المسجد وشدد على أن شعبنا أرغم االحتالل على أن يدفع بمتطرفيه بعيدا  

 الوهمية بما يسمى توحيد القدس.
وشدد على أن ما قامت به غزة هو الواجب، ويجب أن يستمر بربط غزة بالقدس، وعلى االحتالل أن يعي 

ذا صعد االحتالل فالمقاومة جاهزة، وهذه رسالة األقصىذلك وأن يرفع يده عن القدس و  ، مردفا وا 
وأضاف هنية أن غزة لبت النداء، وغزة العظيمة ما كان لها أن تتأخر، وكيف  األطراف.أوصلناها لجميع 

، الفتا إلى أن معادلة ربط غزة بالقدس ال تعنى معادلة مكانين، بل األقصىلها أن تتأخر عن القدس و 
تنا أال وتابع: نحن نقف على أرضية صلبة، وعاهدنا هللا وشعبنا وأم تعنى معادلة المقاومة مع الهوية.

 نفرط وأال نتنازل.
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وأشار هنية إلى أن اليوم هناك ميزان قوة جديد انطلق من ساحات القدس، وهو في سياق التطور والثورة 
 إلى مقاومة غزة البطولية. األقصىوالمقاومة بكل أشكالها من المقاومة الشعبية التي رأينها في 

 ثالث جبهات
ا خالل الفترة الماضية على ثالث جبهات، تمثلت الجبهة األولى في وأكد هنية أنه من هذا المنطلق تحركن

 ، وهي الجبهة التي التف حولها كل شعبنا وأمتنا.األقصىجبهة القدس و 
وأضاف أن الجبهة الثانية كانت غزة الملتهبة التي تقف اليوم نيابة عن شعبنا في رسم هذه المعالم 

 اط الجغرافي والتاريخي والديني مع القدس.ومواجهة هذه المخططات وتكريس نظرية االرتب
وتابع هنية أن الجبهة الثالثة كانت جبهة الداخل الفلسطيني، مضيفا: أحيي أبناء شعبنا هناك الذين 
يعيشون في قلب الحوت والذين تحملوا صحراء السنين، وتحملوا كل محاوالت طمس الهوية اليوم هؤالء 

ولفت إلى أن هذه الجبهات يتحرك معها أبناء  السور الواقي للقدس.العظماء في الداخل هم الذين يشكلون 
 شعبنا في كل أماكن تواجده، فشعبنا اليوم يرسم لوحة تكاملية عظيمة.

 11/5/2021، موقع حركة حماس
 

 خط أحمر األقصىالعاروري: المقاومة تقول لالحتالل إن القدس و  .313
اروري، أن المقاومة تبني مقدراتها من أجل القدس، أكد نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح الع: الدوحة

وجاءت اللحظة التي تؤكد فيها المقاومة أنها بكل ما تملك مسّخرة من أجل حماية شعبنا وفي مقدمة ذلك 
على أن كل  -(5-10خالل لقاء عبر قناة الميادين مساء االثنين )-وشدد العاروري  مقدساته في القدس.

ام الصهاينة، ولكن ذروة سنام رد شعبنا هو في هذا الحراك التي تقوده فلسطين تتحرك من تحت أقد
وقال العاروري:  ."إن القدس والمقدسات خط أحمر"المقاومة في غزة وتوجه إنذارها للعدو، وتقول له: 

الذين شككوا اآلن يدركون أن المقاومة في فلسطين جادة وصادقة في انتمائها لفلسطين والقدس والمسجد "
 ."مستعدون أن نبذل كل شيء من أجل المقدسات"، مؤكًدا "ىاألقص

 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وقف عدوانها أوالً  "إسرائيل": أبلغنا وسطاء التهدئة بأن على الرشق .314
تبذل جهودا  "عدة أطراف"كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة )حماس(، الثالثاء، عن أن 

بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأن حركته أبلغتهم بضرورة وقف  "ةتهدئ"للتوصل إلى 
 العدوان اإلسرائيلي أوال.

عدة أطراف )لم يسمها( تقوم بجهود وساطة في موضوع التهدئة، وقلنا لهم "إن  -في بيان-وقال الرشق  
 المجتمع"وأضاف أن  ."اومة كلمتهاأن يتوجهوا للعدو )إسرائيل( لوقف عدوانه أوال.. وبعدها تقول المق
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الدولي مطالب بالضغط على االحتالل لوقف حربه وعدوانه على قطاع غّزة فورا دون شرط، ومن حّقنا 
 ."الطبيعي والمشروع الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا

 12/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 على وحدة كل أبناء شعبنا اً دس تؤكد مجددة القحماس: هبّ  .315
لت حركة حماس إن هبة القدس الحالية تؤكد من جديد على وحدة كل أبناء شعبنا في كل أماكن قا: غزة

ووجه بيان مقتضب للحركة، الثالثاء، التحية ألهلنا في مدينة  تواجده على امتداد أرض فلسطين التاريخية.
لسطيني في كل مدن ودعا البيان شعبنا الف .األقصىاللد التي ينتفض شبابها دفاعًا عن القدس والمسجد 

، واالشتباك مع االحتالل ليدفع ثمن األقصىالضفة والداخل المحتل لالستمرار في الهبة لنصرة القدس و 
 عدوانه على مقدساتنا وشعبنا. 

  11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 والمقدسات األقصىهنية لشيخ األزهر: الفلسطينيون صامدون ويواصلون حماية  .316
في مباحثات هاتفية مع شيخ األزهر الدكتور -ل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة )حماس( أكد إسماعي

والمقدسات، مشيدا بدعم  األقصىصمود الشعب الفلسطيني ومواصلته حماية المسجد  -أحمد الطيب
 ما قامت وتقوم به قوات االحتالل، تصالاالخالل -استعرض هنية و  األزهر للقدس والقضية الفلسطينية.
، والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة بحق األطفال والنساء األقصىاإلسرائيلية في القدس والمسجد 

 األقصىوأكد هنية في المحادثة على صمود الشعب الفلسطيني، وأنه سيواصل حماية المسجد  والمدنيين.
سناده لصمود الشعب الفلسط يني ودعمه لقضية والمقدسات. وأشاد بالموقف الذي أطلقه شيخ األزهر وا 

 القدس التي تشكل قضية األمة المركزية، وفق البيان.
 16/5/2021حماس،  حركةموقع 

 
 هنية من الدوحة: اليوم تمت إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين .317

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مهرجانًا شعبيًا  حضرسليمان حاج إبراهيم: -الدوحة
التحاد العالمي لعلماء المسلمين وعددا من الفعاليات االجتماعية في قطر تضامنًا مع دعا إليه ا
إن الملحمة البطولية الدائرة على أرض فلسطين "وقال في كلمة ألقاها خالل المهرجان  الفلسطينيين.

، خصوصًا وأن الصهاينة عاثوا األقصىتسجل حقائق أهمها أن أساس الصراع مع العدو هو القدس و 
المقاومة "واستطرد:  ."األقصىسادًا في أرضنا وظنوا أنهم قادرون على تهجير أهلنا وتقسيم المسجد ف

، فهو قبلتنا وهويتنا ومفجر ثورتنا، لكنه يواجه اآلن األقصىحذرت العدو مرارا من مغبة المساس بالمسجد 
، فهذا األقصىقدس والمسجد لن يهدأ لنا بال حتى نحرر ال"وتابع  ."شعبًا جبارًا في كل مناطق فلسطين
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أن المقاومة هي الخيار االستراتيجي للفلسطينيين وأنها لن تظل  مؤكدًا على، "الجيل قادر على ذلك
عامًا  15وأشار هنية إلى أن غزة المحاصرة منذ  المبارك. األقصىمكتوفة األيدي أمام استباحة المسجد 

التي قررت أن تزيل الفواصل الجغرافية داخل  وهيالعدو، هي التي تفرض اليوم حظرًا للتجول في مدن 
 فلسطين التاريخية، ففلسطين كلها منتفضة.

 15/5/2021، لندن، العربيالقدس 
 

 الحرب البرّية ستكون كارثة على االحتالل ...العاروري: شعبنا سيفاجئ العدو .318
عاروري، نائب رئيس أكد الشيخ صالح ال: إسطنبول، من 12/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

تحمل دالالت وطنية؛ أهمها  1948المكتب السياسي لحركة حماس، أن ثورة أهلنا في الداخل المحتل عام 
العاروري، في لقاء مع قناة  وقال أننا شعب واحد، وال يمكن أن تنطلي على شعبنا مخططات التهويد.

، وهذه معركة شرف األقصىوالمسجد مستعدون لدفع الثمن من أجل القدس "، مساء األربعاء: األقصى
كما دعا جميع الشباب الفلسطيني وفي كل مكان للمشاركة في معركة القدس، ونيل هذا  ."بالنسبة لنا
ووعد العاروري االحتالل بالمزيد من المقاومة في كل مكان، وشعبنا سيفاجئ العدو بإصراره على  الشرف.

اومة لديها القدرة على القتال لشهور طويلة بزخم أكبر من أي وأكد العاروري أن المق المقاومة والمواجهة.
وأوضح أن األمم المتحدة  وقت مضى، وقادرة على ختام المعركة في صورة نصر تقررها كتائب القسام.

وقطر ومصر وجهات دولية أخرى تواصلت مع الحركة من أجل وقف المعركة، وأن حماس أبلغت 
 وحّي الشيخ جراح. األقصىحتالل عن المسجد الوسطاء بأن مطلبها هو كّف يد اال

إلى أن استعداد حركته للمعارك البرية  العاروري، أشار: بيروت، من 14/5/2021، قدس برس وأضافت
المعركة البرية ستكون كارثية على "وتابع:  )مع الجيش اإلسرائيلي( أكبر بكثير من القدرات الصاروخية.

وأوضح أن عمل  ."تغير ميزان الصراع.. وأنا أعرف ما أقول جيداً االحتالل، ولن يخرج منها إال وقد 
عدادها خالل المرحلة السابقة، كان بهدف التجهيز لتلك المعركة البرية.  المقاومة وا 

وبّين العاروري أن المقاومة تقاتل االحتالل بنفس طويل وبكل الوسائل، مشددًا على أن تكامل الجبهات 
 ."مفتاح النصر"هو  48اضي في الضفة الغربية وغزة وأر 

 
 أن مطلب المقاومة وقف جرائم االحتالل يؤكدمشعل  .319

إن هناك حراكا تركيا وقطريا ومصريا  ،قال رئيس حركة )حماس( في خارج فلسطين خالد مشعل الجمعة
( TRT) "تي آر تي"وأضاف مشعل خالل لقاء مع قناة  .األقصىوأميركيا لوقف العدوان على غزة و 

، والسماح لشعبنا والمصلين بحرية العبادة األقصىمطلبنا لوقف التصعيد خروج االحتالل من "التركية أن 
التوقف عن جريمتهم بتهجير أهالي حي الشيخ "وقال إن المطلوب أيضا  ."األقصىوالوجود في المسجد 

فوا عدوانهم عن جراح، واإلفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات االحتالل في التصعيد األخير، وأن يوق
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، والمقاومة األقصىوأكد أن االحتالل اإلسرائيلي لعب بالنار وفجر األزمة الحالية باقتحامه المسجد  ."غزة
وأوضح مشعل أن الصراع مع االحتالل  في غزة أنذرت إسرائيل عدة أيام لوقف عدوانها على القدس.

أحد أن يحرم الشعب الفلسطيني من حقه ال يستطيع "اإلسرائيلي هو صراع وطني لتحرير األرض، وتابع 
، مؤكدا أن المقاومة نجحت في تطوير قدراتها "األقصىبالمقاومة ومن حق غزة أن تنتصر للقدس و 

 العسكرية رغم حصار غزة.
 15/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 الرشق: صفقة السالح األمريكية تشجيع لالحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم .320

إعالن إدارة الرئيس األمريكي جو "، عزت الرشق، إن "حماس"المكتب السياسي لحركة قال عضو : الدوحة
رهابه المستمر  735بايدن، عقد صفقة سالح بقيمة  مليون دوالر مع حكومة االحتالل، في ظل عدوانه وا 

ي الدعم األمريك"، في تصريح صحفي، اليوم الثالثاء، أن "الرشق"وأضاف  ."ضد شعبنا، انحياز ودعم له
، األقصىيشجع االحتالل على االستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم واالنتهاكات في القدس والمسجد 

، "واشنطن بوست"وكانت صحيفة  ."غزةوالمزيد من المجازر ضد المدنيين العّزل من النساء واألطفال في 
مليون  735بقيمة  "تل أبيب" أفادت، اإلثنين، أن اإلدارة األمريكية وافقت على بيع صواريخ ذكية إلى

 دوالر.
 17/5/2021، قدس برس

 
 حماس: استشهاد اللبناني طحان يؤكد أن فلسطين قضية األمة .321

إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم الشهيد  "حماس"نعت حركة : بيروت
يلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين برصاص االحتالل اإلسرائ -السبت -محمد طحان، الذي استشهد 

وقالت  المحتلة وهو يتضامن مع فلسطين والقدس، ويعلن رفضه للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
استشهاد محمد طحان اليوم  وأكدت أن حماس: إن طحان من شهداء المقاومة والشرف والواجب الوطني.

 د وحدة الدم الفلسطيني اللبناني.يؤكد أن قضية فلسطين هي قضية األمة واألحرار، ويؤك
 14/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هنية: ما يجري في الضفة هو تأكيد على حيوية شعبنا في مواجهة التحديات .322

، إن ما يجري في الضفة الغربية هو تأكيد على حيوية "حماس"هنية: قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
يات، وتأكيد أيًضا أن شعبنا يملك زمام قضيته، وأن قراره إعادة االعتبار شعبنا وقدرته على مواجهة التحد

لها قضية شعب يريد أن يتحرر. ووجه هنية، التحية ألبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذين 
، 1948ينتفضون في وجه المحتل اإلسرائيلي، موضحًا أنهم أكدوا وحدة الدم مع غزة واألرض المحتلة عام 
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شددوا على أن هذا الشعب في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج مصمم على مواصلة الطريق حتى و 
قامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.   دحر االحتالل والمستوطنين، وا 

ألهداف الذين أعلنوا اإلضراب توحيًدا للموقف وا 48عام كما نحيي أهلنا في األرض المحتلة "وتابع هنية: 
 . "والغايات

 18/5/2021، فلسطين أون الين
 

 : لم نوافق على وقف إطالق النار ومطالبنا واضحة ومعروفة"الغد"لـ الرشق .323
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أنه ليس صحيحًا ما تتناقله : حمزة دعنا -عمان

وبين الرشق لـ الغد من  ار يوم الخميس.بعض وسائل إعالم العدو أن حماس وافقت على وقف اطالق الن
مع التأكيد أن الجهود  وأضاف، ."النار إطالقلم يتم التوصل التفاق او توقيتات محددة لوقف "الدوحة، 

 واالتصاالت من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة. 
 18/5/2021، الغد، عّمان

 
 الل اإلسرائيليمشعل: المقاومة بغزة هشمت صورة االحت .324

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، "في الخارج، إن  "حماس"قال خالد مشعل، رئيس حركة الدوحة: 
الفضائية،  األقصى، خالل لقاء مع قناة "مشعل"وأضاف  ."نجحت في تهشيم صورة الجيش اإلسرائيلي

اليوم أن يراهن على العدو  ، وال يمكن ألحد بعداألقصىالمقاومة من غزة انتصرت للقدس و "، األربعاء
غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سيف القدس، والمقاومة في غزة هشمت صورة الجيش "وتابع  ."المهزوم

شعبنا في غزة والقدس بعث روح االنتفاضة من جديد، وغزة جعلت المستحيل ممكًنا "وأكمل  ."الصهيوني
، مضيفا "تفاضة في الضفة والداخل المحتلاالن". وشدد على ضرورة تواصل "من خالل انتصارها للقدس

 ."العدو فشل وارتبكت حسابته، ولم يستطع أن يحقق أهدافه بغزة"وأضاف  ."أمر ممكن وضروري"إن هذا 
هيأت "وقال مشعل إن المقاومة  ."إسرائيل تبحث عن صورة المنتصر بعد أن هزمتها المقاومة"ورأى أن 

االحتالل سيوقف الحرب رغما عنه ألنه لن "وأضاف  ."ًرانفسها للتصدي لحرب تستمر أسابيَع وشهو 
 ."يتحمل استمرارها

 18/5/2021قدس برس، 
 

 حاولت اغتيال قائد كتائب القسام مرتين في غاراتها األخيرة "إسرائيل"صحيفة:  .325
اغتيال  -خالل تصعيده الراهن ضد قطاع غزة-قالت صحيفة إسرائيلية إن الجيش اإلسرائيلي حاول مرتين 

تايمز "وأشارت صحيفة  مد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، لكن محاوالته باءت بالفشل.مح
في تقريرها أمس الثالثاء، إلى أن الضيف موجود على قائمة المطلوبين إلسرائيل منذ أكثر  "أوف إسرائيل
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أن الجيش اإلسرائيلي عاما، حيث تتهمه بتخطيط وتنفيذ عدد كبير من الهجمات ضدها، وأضافت  25من 
ونقلت الصحيفة تصريحات لقائد القيادة الجنوبية في جيش االحتالل، قال فيها  يعتبره قائدا ميدانيا محنكا.

إن الضيف ومعه يحيى السنوار رئيس حماس بقطاع غزة، على رأس قائمة المستهدفين باالغتيال. وقال 
ثاء إنهم يتطلعون لمواصلة القتال حتى يتسنى اإلسرائيلية مساء الثال 12مسؤولون عسكريون للقناة 

 خصوصا االستمرار في مالحقة الضيف وآخرين من كبار قادة حماس.
 19/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 مليون دوالر إلعمار القطاع 500هنية يشكر مصر لتخصيصها  .326

س المصري إسماعيل هنية، عن شكره وتقديره للرئي "حماس"عبر رئيس المكتب السياسي لحركة : الدوحة
وقال هنية،  مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة. 500عبد الفتاح السيسي، على قرار تخصيص مبلغ 

نعبر عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس "في تصريح صحفي، الثالثاء: 
اع غزة، بما يعكس مليون دوالر إلعادة إعمار قط 500جمهورية مصر العربية على قراره تخصيص مبلغ 

قامة دولته  االلتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وا 
 ."المستقلة وعاصمتها القدس

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رأفت مرة: اإلضراب الشامل تحول نوعي في مواجهة االحتالل .327
رة اإلعالمية لحركة حماس في الخارج إن اإلضراب الشامل الذي دعت قال رأفت مرة، رئيس الدائ: بيروت

الثالثاء، يعبر عن  1948إليه األحزاب ولجان المتابعة والمؤسسات العربية في األراضي المحتلة عام 
تحول نوعي في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي والتمسك بالهوية والحقوق ورفض الممارسات اإلرهابية 

 لالحتالل.
 18/5/2021، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 

 
 هنية: المقاومة ذات نفس طويل وقدراتها تفوق تقديرات االحتالل .328

المقاومة الفلسطينية ذات نفس "، إسماعيل هنية، على أن "حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة : غزة
اليوم األربعاء: إن  وقال هنية في تصريح مقتضب، مساء ."طويل، وقادرة على حماية الشعب الفلسطيني

المقاومة قادرة على "وأضاف:  ."المقاومة ذات نفس طويل وقدراتها على المواصلة تفوق تقديرات االحتالل"
 ."حماية شعبنا وصد العدوان

 19/5/2021، قدس برس
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 بخير "الضيف" ...أبو مرزوق: الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الوحدة نحو تحرير فلسطين .329
الدكتور  "حركة حماس في منطقة الخارج"قال نائب رئيس ، الدوحة: 19/5/2021، قدس برسذكرت 

موسى أبو مرزوق، األربعاء، إن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من ربط غزة والمقاومة بالقدس والشيخ 
، أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من "القدس ويب تي في"وأكد أبو مرزوق خالل مقابلة مع  جراح.

 هدف اسمه فلسطين. الوحدة نحو
وبين أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية قدمت صورة جديدة في مواجهتها لالحتالل، مضيفًا بالرغم من 

ما كان للمقاومة وللقسام "وتابع:  الموت والشهادة ورائحة الدماء نجد صبرًا ويقينًا وأماًل بالعودة والتحرير.
وشدد على أن القصف مقابل  ."راح يناشدونها بالنصرةوالشيخ ج األقصىأن تبقى صامتة وأهل القدس و 

ذا أوقفوا النيران على غزة أوقفنا النيران على  ذا صعدوا صعدنا، وا   ."تل أبيب"القصف، وا 
وأعرب أبو مرزوق عن أمله أن تتجدد االتصاالت مع الرئيس محمود عباس على أساس ما عليه اآلن 

أننا ال نريد ألي شطط في العالقة بيننا وبين "وأضاف:  ل.الشعب الفلسطيني من ثورة في مواجهة المحت
إخواننا في فتح، مبينًا أن رجال فتح وحماس مشتركون في االشتباك مع المستوطنين وجيش االحتالل في 

 ."الضفة
خالل يوم أو "توقع أبو مرزوق، األربعاء، أن يكون هناك ، 19/5/2021، "21عربي "موقع وأضاف 

، "الميادين"وفي تصريحات لقناة  النار بين المقاومة في غزة، واالحتالل اإلسرائيلي. وقف إلطالق "يومين
وحول قول  ."أعتقد أن المساعي الدائرة اآلن بشأن وقف إطالق النار سوف تنجح"قال أبو مرزوق: 

خالل  مسؤولين إسرائيليين إن االحتالل حاول اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عدة مرات
 ."الضيف لم يتعرض ألي إصابة في المعركة، هو بخير ويدير المعركة"هذه الحرب، علق أبو مرزوق: 

 
 حلقت فوق جنود االحتالل ...القسام تكشف عن طائرة جديدة .330

وقال  طلعات رصد واستطالع فوق إسرائيل.نشرت كتائب القسام صورا جوية التقطتها طائرة مسيرة نفذت 
، وأظهرت الصور عدة "الزواري"كتائب القسام إن الصور التقطتها طائرة مسيرة اسمها اإلعالم العسكري ل

 مواقع لتمركز قوات االحتالل وآليات عسكرية ودبابات.
 19/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "سيف القدس"رسائل خالل  4مشعل: المقاومة وجهت  .331

المقاومة وجهت أربع رسائل خالد مشعل، الخميس: إن  "حركة حماس في الخارج"قال رئيس : الدوحة
خّط أحمر، وأن القضية الفلسطينية واحدة بعناوين  األقصىو  أن القدسخالل معركة سيف القدس؛ 

متعددة، كلٌّ ال يتجزأ، وأن شعبنا لم ولن يتعب من النضال بالرغم من الصعوبات، وأن المقامرات العبثية 
وأشار إلى أن بعض األطراف  وسيدفع ثمنها.للكيان الصهيوني ال تتّم على حساب الدم الفلسطيني، 
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الغربية أرادت أن تنقذ الكيان الصهيوني من الحماقة التي وقع فيها، وأن الواليات المتحدة أرادت أن توجد 
 قواعد سياسية جديدة تعود فيها للمنطقة.

 20/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 كلومينالحية: سنبني البيوت ونعيد البسمة واألمل للم .332
أكد خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة ستعيد بناء : غزة

واعتبر الحية في كلمة له خالل مسيرة  البيوت التي دمرها االحتالل، وستعيد البسمة واألمل للمكلومين.
وللمقاومة الراشدة المنتصرةـ، ، بأكملهإن ما جرى نصر للشعب الفلسطيني ، خرجت عقب اعالن التهدئة

نحن منتصرون يا نتنياهو، ألن "وقال القيادي في حماس  ."شعبنا الموحد يعلن النصر على عدونا"مضيًفا 
.. مجاهدونا اآلن يسرحون ويمرحون في زعمت أنك دمرتهامجاهدينا اآلن يتبخترون في األنفاق التي 

ياهو، ها هم فرسان المقاومة يخرجون من كل مكان نقول لنتن"وأضاف الحية  ."أنفاق العز والكرامة
 ."يبايعون شعبنا ومقاومتنا

 20/5/2021، القدس، القدس
 

 األقصىحماس: حصلنا على ضمانات بشأن الشيخ جراح والمسجد  .333
، أسامة حمدان، أن حركته حصلت على ضمانات بشأن رفع يد االحتالل "حماس"أكد القيادي في حركة 
وأكد حمدان، في تصريحات  في مدينة القدس. األقصىشيخ جراح والمسجد اإلسرائيلي عن حي ال

تلفزيونية، أن موعد وقف إطالق النار الساعة الثانية فجًرا، مشددا على أن فصائل المقاومة الفلسطينية 
مستعدة ألي تطور. وقال إن حماس حصلت كذلك على ضمانات من الوسطاء بأن العدوان على غزة 

ابل، نفت مصادر في الحكومة اإلسرائيلية أّن يكون اتفاق وقف إطالق النار مرتبط في المق سيتوقف.
 بالقدس أو حّي الشيخ جراح.

 20/5/2021، 48عرب 
 

 معادالت جديدة وردعت االحتالل ت: المقاومة فرض"المركز"فوزي برهوم لـ .334
سخت معادالت جديدة، في ، فوزي برهوم، أن المقاومة الفلسطينية ر "حماس"أكد الناطق باسم حركة : غزة

االحتالل "سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وردع االحتالل اإلسرائيلي. وقال برهوم: 
اإلسرائيلي لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، والمقاومة قوية في كل ساحات المواجهة مع 

الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة  . ووّجه القيادي في حماس، التحية إلى جماهير الشعب"االحتالل
 الغربية والقدس المحتلة، وأهالي قطاع غزة؛ لصمودهم في وجه العدوان اإلسرائيلي.  

 20/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 النونو: العدو الصهيوني وكل ما خطط منذ إنشائه انهار في هذه المعركة .335
لسياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أن الشعب أكد المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب ا: غزة

والشتات  48الفلسطيني أثبت مجدًدا توحده وتمسكه بثوابته وحقوقه، والمشهد المستمر في الضفة وغزة والـ
 "العدو الصهيوني"وأوضح النونو في لقاء متلفز الليلة، أن هذه الجولة أثبتت فشل استراتيجية  يثبت ذلك.

 انهار في هذه المعركة. وكل ما خطط منذ إنشائه،
 20/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خبراء إسرائيليون يعددون إنجازات حماس في المعركة الدائرة .336

 "حماس"سلط خبراء إسرائيليون الضوء على العديد من اإلنجازات التي حققتها حركة : أحمد صقر
مر على قطاع غزة والذي دخل يومه الحادي والمقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان اإلسرائيلي المست

إنجازات "، أن لدى حماس "إسرائيل اليوم"وأكد الخبير العسكري يوآف ليمور في مقال له بصحيفة  عشر. 
ال بأس بها في الساحة السياسية، على رأسها أخذ الصدارة في الشارع الفلسطيني، وا عادة القضية 

، منوها أن "ل، إضافة إلى إشعال المدن المختلطة في إسرائيلالفلسطينية إلى جدول األعمال في إسرائي
 سيتقرر بعد هذه الحملة.  "الواقع المستقبلي في الجنوب"

حماس ستواصل "، أن "يديعوت أحرنوت"أما الجنرال اإلسرائيلي البارز عاموس جلعاد، فقد أكد في مقال بـ
صورة نجاحها قبل المواجهة الحالية  عمل كل ما تستطيع كي تحقق رؤيتها بكل عناصرها، على أساس

ومن بين اإلنجازات التي تحققت بوضع القضية الفلسطينية ضمن االهتمامات العالمية، أن  . "وخاللها
سيبتعد، ألن العديد من أنظمة الدول العربية ستخاف على "مسار تطبيع االحتالل مع الدول العربية 
. المراسل العسكري لصحيفة "لمركز جدول األعمال اإلقليمي استقرارها، إذا ما عادت المسألة الفلسطينية

ضم العرب في الداخل إلى "يوسي يهوشع، أكد أن من أهم إنجازات حماس في هذه المعركة هو  "يديعوت"
 . "تلك المعركة، إضافة إلى الفلسطينيين في الضفة ولبنان

 20/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 حركة حماس من عدة مناطق في الضفة االحتالل يعتقل قيادات وكوادر في .337

 60أعلن نادي األسير الفلسطيني أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل فجر اليوم الخميس وأمس األربعاء أكثر من 
وقال مراسل الجزيرة نت عاطف دغلس إن حملة االعتقاالت  فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

ا إلى أن من بين المعتقلين القيادي والنائب السابق في طالت قيادات وكوادر في حركة حماس، مشير 
  يوسف قزاز؛ وكالهما من دورا قرب "القدس موعدنا"المجلس التشريعي نايف الرجوب، والمرشح عن قائمة 
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وأضاف أن الحملة شملت أيضا فادي ومحمد العمور، ويزن حريزات  مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
 .من بلدة يطا بالخليل

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 القيادي الطويل: معركتنا الحقيقية في الضفة والقدس ضد االحتالل .338
جمال الطويل، أن المعركة الحقيقية في الضفة الغربية والقدس المحتلة  "حماس"أكد القيادي في حركة 

رهاب االحتالل اإلسرائيلي. ودعا القيادي الطويل أ بناء الشعب التي تتعرض لالنتهاكات والخنق وا 
إن "الفلسطيني إلى المواصلة في االنتفاضة الشعبية وعدم مغادرة الميادين حتى تحقيق األهداف. وقال: 

المعركة الحقيقية في الضفة والقدس، فهنا الكرامة منتهكة وهنا الحرمات تداس، هنا الخنق والعزل 
فك العزلة عن القدس وتأمين الوصول ال تغادروا قبل أن تحققوا األهداف ب" وشدد . "واإلرهاب واإلعدام

طالق سراح المعتقلين كمقدمات أولية األقصىإلى  خالء المستوطنين من الضفة وا  مقابل هذه االنتفاضة  وا 
 ."المباركة

 20/5/2021، فلسطين أون الين
 

 هنية: هذه المعركة لها ما بعدها والقدس محور الصراع .339
اعيل هنية، أن انتصار المقاومة في معركة سيف القدس إسم "حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة 

نصر استراتيجي، ألن مرحلة ما بعد معركة سيف القدس، ليست كما قبلها، فهذه المعركة طوت مراحل، 
وفتحت الباب أمام مراحل جديدة ستشهد الكثير من االنتصارات، والكثير من النجاحات، والكثير من بناء 

ستويات. وشدد هنية في خطاب له احتفااًل بانتصار المقاومة الفلسطينية في االستراتيجيات على كل الم
 معركة سيف القدس، على أن القدس هي محور الصراع مع االحتالل. 

وأكد أن هذا النصر صنعه شعبنا الفلسطيني، والتف حوله أبناء األمة، هذا النصر الذي تنزل علينا بفضل 
متنا. ولفت إلى أن هذا النصر ُصنع بأداء فصائل المقاومة وعلى رأسها هللا وتوفيقه وألطافه بشعبنا ومقاو 

كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وألوية الناصر، وغيرها من فصائل 
المقاومة في الغرفة المشتركة. وأشار هنية إلى أن فصائل الغرفة المشتركة وقفت صًفا واحًدا، وضربت 

ت موجعة قاسية ستترك آثاًرا عميقة على هذا الكيان، وعلى مجتمعه، وعلى مؤسساته األمنية العدو ضربا
والعسكرية، بل على مستقبله على هذا األرض المباركة. ووجه هنية تحية للمقاومة وقيادتها في غزة 

إننا اليوم نقف "األبية، وفي مقدمتهم يحيى السنوار، وحيا قائد أركان المقاومة محمد الضيف. وتابع هنية: 
م عيسى، والدكتور بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة، ومنهم من قضى نحبه، القائد باس

 . "جمال الزبدة
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 مواصلة الزحف
والشيخ جراح، وأن الشعب  األقصىوأكد هنية أن بداية المعركة كانت في القدس ورحاب المسجد 

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

 ة الفاصلة. رابعة في هذه المعارك البطوليوقد وقفت للمرة ال
 ضربات موجعة

رادة، ولقنت العدو الدرس الذي لن ينساه مطلًقا، لكي تؤكد  ونوه هنية بأن غزة ضربت بسيف القدس بعزم وا 
رغم بعدها الجغرافي، أن لكم درًعا وسيًفا. وأكد أن المقاومة اشتد عودها،  48للقدس وأهالي الضفة والـ 

يماًنا عميًقا بحتمية النصر، كما أنها تملك عقاًل مبدًعا شهده العالم. وهي تعرف طر  يقها، وتملك إرادة وا 
واعتبر هنية هذه المعركة نقطة تحول كثيرة وكبيرة سيقرؤها كل المعنيين، وصناع القرار داخل العدو، وكل 

 المتابعين داخل المنطقة وخارجها.
أنفسنا لمرحلة ما بعد معركة سيف القدس، بكل ما تعنيه الكلمة شعبنا ومقاومتنا وأحبابنا، سنحضر "وقال: 

من معنى، وأن هذا النصر مركب على المستوى الفلسطيني، وعلى مستوى األمة وأحرار العالم، وعلى 
. وبّين هنية أن هذا النصر مركب، يوم أن توحدت فلسطين من رأس الناقورة وحتى أم "المستوى الدولي

 ينية تشارك في صناعة هذا النصر. تقدم الشهداء، وهذه جالياتنا الفلسطالرشراش، هذه الضفة 
 أولويات استراتيجية

وقال هنية: مطلوب منا في المرحلة القادمة أن نمضي على مسارات وأولويات استراتيجية متعددة، أولها 
لمفاوضات أن خيار المقاومة هو أقصر الطرق نحو التحرير والعودة، وهذه المعركة أسقطت أوهام ا

وصفقة القرن، وثقافة الهزيمة، ومشاريع التطبيع. وبّين أن المسار الثاني هو أن وحدة الشعب الفلسطيني 
 في الداخل والخارج التي تجلت في هذا الميدان، هذه الوحدة كانت حول المقاومة.

ات الداخلية، نحتاج إلى جهد كبير لبناء وحدة حقيقية، على مستوى منظمة التحرير والمؤسس"وأضاف: 
وعلى مستوى بناء برنامج وطني مشترك، والمطلوب تعزيز العالقة مع محيطنا العربي واإلسالمي، ورأينا 

. وبّين أن المطلوب تعزيز العالقة مع المجتمع "كيف توحدت أمتنا ووقفت خلف القدس وخلف فلسطين
 ريكا. واألوروبية، وحتى في قلب أمالدولي، ورأينا تغييًرا كبيًرا جًدا يطرأ على المجتمعات الغربية 

 ترميم القدرات
وقال إننا في قيادة الحركة مع كل الخيرين في العالم، سنعيد بناء ما هدم االحتالل، وسنرمم القدرات، ولن 

 نتخلى عن التزاماتنا وواجبنا تجاه أهالي الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة. 
لتي واكبت يوًما بيوم، ومارست دورها التاريخي، وواصلت وأثنى هنية على جمهورية مصر العربية، ا

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

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

 21/5/2021موقع حركة حماس، 
 

صالح أضرار قصف غزة "إسرائيل": على الرشق .340  وقف االنتهاكات بالقدس وا 
إن على إسرائيل أن توقِّف انتهاكاتها بالقدس وُتصلح األضرار  "حماس"كة قيادي بحر القال  الدوحة:

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

وليعلم العالم كله أن يدنا على الزناد وأننا سنبقى ُنَراكِّم إمكانيات هذه المقاومة، ونقول لنتنياهو  نتنياهو
لألنباء في الدوحة، إن مطالب الحركة تتضمن  "رويترز"ومضى قائاًل لوكالة  ."وجيشه: إْن عدتم عدنا
قدس الشرقية، وهو ما وصفه والكّف عن إخراج الفلسطينيين من ديارهم بال األقصىأيضًا حماية المسجد 

 ."خط أحمر"الرشق بأنه 
 21/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق بدران: .341

شدد حسام بدران القيادي في حركة حماس أن فلسطين تنتصر على  إبراهيم:سليمان حاج -الدوحة
 ثبتت أن معركة سيف القدس محطة فاصلة لها ما بعدها على كل المستويات.االحتالل اإلسرائيلي، وأ

وكشف بدران عضو المكتب السياسي، ورئيس مكتب العالقات الوطنية في حركة حماس، في تصريح 
الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج انتخب في الشارع بدون صناديق اقتراع، وهو "، أن "القدس العربي"لـ

المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها العسكرية وضعت "وأضاف أن  ."ومشروعها بشكل مطلقمع المقاومة 
القضية في صلب االهتمام الدولي، حيث لم يعد هناك بعد اليوم أي حديث عن انقسام في الشارع 

أضاف بدران أنه على الجميع أن يأخذ العبرة ويبني سياساته بناء على الموقف الشعبي  ."الفلسطيني
 وحد.الم

 21/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 قيادات فصائلية: انتصار غزة رسم معادلة جديدة في الصراع مع العدو .342
، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن انتصار "حماس"أكد قياديان في حركة : محمد شهابي-بيروت
وبّينا أن هزيمة  سرائيلي.الفلسطينية في غزة، رسم معادلة جديدة في الصراع مع االحتالل اإل ةالمقاوم
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، يثبت أن نهج المقاومة هو الخيار الوحيد لمواجهة االحتالل، وتحرير "سيف القدس"االحتالل في معركة 
 فلسطين، وتحقيق العودة.

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

الصراع كّرس معادلة جديدة في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، أال ": هذا "قدس برس"وأضاف: لـ
ومقدساتنا، وهي معادلة القّوة التي كرستها المقاومة في مواجهة االحتالل وجرائمه التي ترتكب بحق شعبنا 

والتي أعادت المعنى الحقيقي للقضية الفلسطينية لدى أبناء أمتنا ودفعهم نحو االلتفاف نحو القضية 
 ."المركزية وهي القضية الفلسطينية

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

زاد فينا األمل أّن موضوع "أّن االنتصار،  ،"قدس برس"وأوضح لوباني في حديثه مع  ."ال يسترّد إال بالقوة
أما النقطة  حق العودة ليس منسًيا وأنه موجود على طاولة البحث، وأّن األمل بتحقيق العودة باتت قريبة،

الثالثة فهي أّن النصر قد وضع حجًرا فوق كل االتفاقيات، والنقطة الرابعة، أّن الشعب الفلسطيني أثبت أنه 
 ."مستعد للتضحية بأرواحه فداًء ألرضه

 21/5/2021، قدس برس
 

 حماس ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيالت فورية: "الشرق األوسط" .343

رفضت بشكل قطعي السياسة اإلسرائيلية وربط إنجاز صفقة  "حماس"أن  "سطالشرق األو "رام هللا: علمت 
تبادل بإدخال تسهيالت على الحصار المفروض. وقالت المصادر إن الحركة تريد إنجاز صفقة، ومستعدة 

 لمفاوضات حولها، ولكن ليس بشكل مرتبط مع الهدنة.
إلسرائيل، وليست عسكرية، إذا  هددت باستخدام وسائل أخرى مرهقة "حماس"وأكدت المصادر أن 

 استمرت السياسة اإلسرائيلية الحالية.
وسائل المواجهة ستبقى مفتوحة لدى الشعب "عبد اللطيف القانوع:  "حركة حماس"وقال الناطق باسم 

مستعدة  "حركة حماس"وأضاف أن  ."األقصىالفلسطيني إن أعاد االحتالل ومستوطنوه اقتحام المسجد 
، األقصىأي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد وجاهزة لمواجهة 

 وتغيير معالمه، وتهويد القدس، محذرًا من مغبة العودة إلى مسببات انفجار األوضاع في ساحات القدس. 
 25/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 المفاوضات تباعد بين الفلسطينيين والمقاومة توحدهم مشعل: .344
د"قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن المفاوضات مع إسرائيل : اضولاألن بين  "تباعِّ

 ."المقاومة والنضال واالنتفاضة توحدهم"الفلسطينيين، بينما 
المغربي  "العدالة والتنمية"جاء ذلك في كلمة له خالل مهرجان خطابي، مساء األحد، نظمه عن بعد حزب 

 احتفاال بانتصار الفلسطينيين ضد العدوان اإلسرائيلي. قائد االئتالف الحكومي،
الركض خلف سراب المفاوضات مع إسرائيل موت، والتضحية والجهاد من أجل فلسطين "وقال مشعل إن 

المفاوضات تباعد بيننا ". مؤكدا أن "حياة وعزة وشرف، والشعب العظيم يؤكد في كل لحظة أنه موحد
الوحدة الوطنية الحقيقية "وأشار مشعل إلى أن  ."والنضال واالنتفاضة توحدنا )الفلسطينيين(، بينما المقاومة

 ."هي التي تكون على أرضية حقوقنا وثوابتنا والمواجهة المفتوحة مع االحتالل
 24/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 أبو مرزوق: الصالة في ساحة البراق أبلغ رد على المستوطنين .345

حركة حماس موسى أبو مرزوق، االثنين، بالصالة في ساحة طالب عضو المكتب السياسي ل: الدوحة
جاء ذلك في تغريدة ألبو مرزوق، بسبب  ."أبلغ رّد على المستوطنين"البراق بمدينة القدس، مؤكدا أن ذلك 

 .األقصىاستئناف المستوطنين اليهود اقتحاماتهم للمسجد 
، مشيرًا إلى أن ساحة البراق جزء األقصىبدفاع أهالي القدس والداخل الفلسطيني عن  "أبو مرزوق"وأشاد 

 المبارك. األقصىأصيل من 
 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : المقاومة استخدمت اليسير من قدراتها بمعركة سيف القدسالمزيني .346

، أسامة المزيني، أن المقاومة لم تستخدم إال اليسير من "حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة : غزة
وقال المزيني في كلمة له خالل  اتها، وأنها تعمل على ترميمها بأسرع مما يتوقعه االحتالل اإلسرائيلي.قدر 

انتصار شعبنا ومقاومتنا الباسلة في معركة "حفل تأبين كوكبة من شهداء العدوان في غزة اليوم االثنين: 
ما بعده في تعزيز صمود شعبنا  سيف القدس يشكل عالمات فارقة في تاريخ مقاومتنا الباسلة، وسيكون له

على أرضنا وتحقيق ألهداف شعبنا، وانتزاعنا لحقوقنا المشروع وما النصر اليوم إاّل مقدمة النتصار كبير 
 ."قادم بإذن هللا

 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 القسام تؤبن الشهداء وتؤكد تثبيت معادلة القصف بالقصف ...بحضور السنوار .347
تحدث باسم كتائب عز الدين القسام خالل حفل جماهيري أقيم في قطاع غزة االثنين لتأبين شهداء قال م

 العدوان اإلسرائيلي األخير، إن الكتائب جاهزة للرد على أي تصعيد جديد.
نقول للعدو إن "، وأضاف "منطق العربدة لن يواجه إال بالصمود والثبات والتحدي"وتابع المتحدث بأن 

ن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد، ولمعركتنا فصول لم تكتب بعدعدتم عدنا  ."، وا 
ووّجه المتحدث التحية لشهداء غزة وكتائب القسام، مؤكدا أن المقاومة أوفت بوعدها وقامت بتثبيت 

وأقيم الحفل في مدينة غزة بحضور يحيى السنوار  مع إسرائيل. "معادلة القصف بالقصف والدم بالدم"
 حماس في القطاع، الذي ظهر علنا للمرة الثانية منذ انتهاء العدوان اإلسرائيلي فجر الجمعة.رئيس حركة 

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 حماس: حمالت االعتقال بالداخل لن تفلح في إخماد ثورة شعبنا .348
ل حمالت االعتقال التي تشنها قوات االحتالل في صفوف أبناء شعبنا في الداخ": إن "حماس"قالت حركة 

المحتل والقدس والضفة المحتلة، لن تفلح في إخماد ثورة شعبنا، الذي سيواصل دفاعه عن حقه في البقاء 
فوق أرضه، ومواجهة مخططات االحتالل في الترحيل والتهجير في القدس والمدن العربية في الداخل 

 ."المحتل
 24/5/2021، فلسطين أون الين

 
 في الداخل المحتل سياسة انتقامية فاشلة: حملة االعتقاالت الواسعة "الشعبية" .349

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، اإلثنين، شن االحتالل اإلسرائيلي حملة  :غزة
اعتقاالت واسعة في صفوف أهالي الداخل الفلسطيني، خاصة في مدينة اللد، خطوة انتقامية لن تنجح في 

 خل.وقف الهبة الشعبية المتواصلة في الدا
 24/5/2021، القدس، القدس

 
 مرة: نؤكد الحاجة لوحدة وطنية تصون منجزات الشعب .350

 رأفت مرة في لقاء سياسي بمخيم البص "حماس في الخارج"قال رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة : بيروت
يني، ، إننا اليوم، وبعد معركة سيف القدس واإلنجازات التي حققتها وانتفاضة الشعب الفلسطجنوب لبنان

في كل مكان أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لوحدة وطنية حقيقية تصون تضحيات أهلنا في 
ودعا مرة  ، وتحقق أهداف شعبنا خارج فلسطين المحتلة.1948غزة والقدس والضفة والمناطق المحتلة عام 

 إلى وحدة وطنية حقيقية على قاعدة المقاومة والصمود واالنتفاضة.
 24/5/2021، قدس برس
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 طه: المقاومة أرست معادلة جديدة عنوانها كسر إرادة العدو الصهيوني .351
في لبنان جهاد طه: إن المقاومة أرست معادلة  "حماس"قال نائب المسؤول السياسي لحركة : بيروت

جديدة عنوانها كسر إرادة العدو الصهيوني، ورسمت معادلة النصر من غزة إلى الضفة والقدس وأراضي 
اللبناني، األحد، بمناسبة انتصار  "حزب هللا"ك خالل كلمة ألقاها طه في احتفال أقامه جاء ذل .48

وأكد طه أن  نسخة منه، االثنين. "قدس برس"تلقت  "حماس"المقاومة في فلسطين، وفق بيان لحركة 
ة لنا المعركة التي خاضتها المقاومة مع الكيان الصهيوني كانت تمثل حماية للقدس؛ ألن القدس بالنسب"

 ."تمثل عمق القضية الفلسطينية، وهي على سلم أولوياتنا الوطنية في المقاومة
 24/5/2021، قدس برس

 
 مشعل: معركة سيف القدس فاصلة وقربتنا من التحرير وهشمت صورة الكيان .352

فاصلة وقّربتنا من هدف  "سيف القدس"قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن معركة : الدوحة
وأكد مشعل، خالل  حرير وهزيمة الكيان اإلسرائيلي، وأحيت مكانة القضية الفلسطينية في األمة.الت

مشاركة على إذاعة الفجر اللبنانية، على أن معركة سيف القدس انخرط فيها المجموع الفلسطيني وهشمت 
وغزة متمثلة باإلسراع صورة الكيان اإلسرائيلي، داعيا األمة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وواجبة لنصرة القدس 

وحيا مشعل  في إغاثتهم، وتفعيل الحراك العربي واإلسالمي دوليًا لتثبيت النصر وفضح جرائم االحتالل.
 لبنان والالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء هناك، شاكرًا لهم على كل ما قدمه.

 25/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الواليات المتحدة إلى المنطقة هو أثر صواريخ المقاومة ةرجيأبو مرزوق: ما جاء بوزير خا .353
في الخارج موسى أبو مرزوق، أن التسوية  "حماس"متابعة: أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

السياسية لم تكن أولوية للواليات المتحدة، وأن ما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو أثر صواريخ 
ذا كانت الواليات المتحدة حريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني فلتوقف إ"المقاومة. وأضاف: 

. ونوه إلى أن الواليات المتحدة تالحق حركة حماس منذ التسعينات وتضيق "الصواريخ التي تقتل أبناءه
عادة اإلعمار أكد أن حركته ال مانع لديها من إدخال  عليها دبلوماسيا وماليا. وفي شأن المساعدات وا 

المساعدات عبر وكاالت دولية أو بشكل مباشر من الدول المانحة دون تدخل من حماس. وذكر أن أموال 
 المجتمع الدولي يريد إبقاء السلطة الفلسطينية إحدى أدوات اتفاق أوسلو بديال عن المقاومة.
 25/5/2021، فلسطين أون الين
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 الفلسطينية عبر السلطةوصول مخصصات إعادة اإلعمار : حماس ال تمانع "الشرق األوسط" .354
: "الشرق األوسط"عبد اللطيف القانوع، لـ "حماس"قال المتحدث باسم حركة : محمد نبيل حلمي-القاهرة

نحن على تواصل دائم مع األشقاء في مصر لضمان إعادة إعمار ما دمره االحتالل الصهيوني، وعدم "
ألف وحدة  40ال يزال هناك "يضيف: ، و "2014المماطلة والتسويف كما حدث في الحرب األخيرة عام 

. وبشأن ما إذا "متضررة لم يتم ترميمها، وبالتالي نتوافق بما يخدم مصلحة شعبنا وُيسرع وتيرة اإلعمار
طالما أن األمر يخدم "تمانع وصول مخصصات إعادة اإلعمار عبر السلطة، قال القانوع:  "حماس"كانت 

 ."مع ضمان السرعة وعدم التسويفمصلحة الفلسطينيين، بالتأكيد ال نمانع، 
 26/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 االعتذار لتحريضها على الشعب الفلسطيني "األونروا"من  انتطلب والجهاد حماس .355

باالعتذار بشكل رسمي للشعب الفلسطيني، ولكل  "األونروا"طالبت حركة حماس، الثالثاء، وكالة : غزة
وعّبرت حركة )حماس( عن  عليهم، وعلى منازلهم وممتلكاتهم. ضحايا العدوان عن تحريضها المباشر

ُصدمنا من تصريحات " -في تصريح صدر عنها الثالثاء-صدمتها من تصريحات شمالي، وقالت 
ماتياس شمالي حول العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، حيث نّصب نفسه محلال عسكريا أو 

 ."ناطقا باسم جيش االحتالل
ركة إن شمالي برر استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش وقالت الح

 االحتالل ودقته في إصابة أهدافه.
على ضوء ما "إلى عزل شمالي من مهامه،  -في بيان لها-من جهتها، دعت حركة الجهاد اإلسالمي 

إلزام مسؤوليها "األونروا باالعتذار و، وطالبت إدارة "كشفته تصريحاته من دور خطير وتجاوز لمهام عمله
 ."بمهام عملهم في حماية الالجئين الفلسطينيين

 26/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 حماس تكّذب مزاعم بيالروسيا بحادثة تحويل مسار طائرة ركاب .356
، عالقتها بحادثة تحويل بيالروسيا، مسار طائرة قادمة من اليونان، واعتقال معارض "حماس"نفت حركة 

في منطقة الخارج موسى أبو مرزوق، في تغريدة عبر  "حماس"وقال نائب رئيس حركة  تنها.على م
 ."اتهامات وزارة النقل البيالروسية ال أساس لها من الصّحة، كما أنها كاذبة وسخيفة": "تويتر"حسابه على 

 . "نؤكد أن معركة حركة حماس منذ تأسيسها هي مع االحتالل االسرائيلي حصًرا"وأضاف 
 25/5/2021قدس برس، 
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 لدينا قرار أن تصل صواريخنا لكل جغرافيا فلسطين ...أفشلت صفقة القرن "سيف القدس"هنية:  .357
 "سيف القدس"قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه كان لدى المقاومة الفلسطينية خالل معركة 

 اتها في أعقاب الوساطة المصرية.قرار بالوصول إلى كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ولكنها أوقفت قرار 
أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أن من بدأ  ،"بال حدود"وأضاف إسماعيل هنية في تصريحات لبرنامج 

 العدوان عليه تحمل مسؤولية وقف إطالق النار من جانبه.
 معركة سيف القدس لحماية المعتصمين في"وأكد أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس خاضت 

 ."والفلسطينيين في القدس األقصىالمسجد 
وشدد هنية على أن خيارات المقاومة الفلسطينية مفتوحة، داعيا االحتالل اإلسرائيلي اللتقاط هذه الرسالة، 
وقال إنه بعد معركة سيف القدس لم يعد مقبوال تهجير الشعب الفلسطيني، وقال إن الضمان لذلك هو 

 ة المحتلة وكذلك في داخل الخط األخضر.فيني في القدس وفي الضصواريخ المقاومة والشعب الفلسط
وكشف هنية أن المقاومة رفضت أن تكون القدس على طاولة المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي لوقف 
إطالق النار، وأنها أبلغت جميع األطراف بمن فيهم األميركيون واإلسرائيليون أن القدس خط أحمر، 

كانت لديها اليد الطولى والكلمة األخيرة في هذا االتفاق، وأنها أجبرت الجيش موضحا أنها هي التي 
أبراج في غزة بهدمها، ثم عاد واتصل بهم تحت تهديد  3اإلسرائيلي على التراجع عن إنذار وجهه لسكان 

سيف "أن كما أكد  المقاومة الفلسطينية بالعودة لمنازلهم زاعما أن االتصال الذي تلقوه كان بالغا كاذبا.
صفقة "، كما أنها وجهت ضربة قاضية لما يعرف بـ"خلف ظهورنا"جعلت مشاريع التطبيع وأوسلو  "القدس
وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى، حيث اجتمع من أجلها مجلس األمن واألمم  "القرن

 ي.المتحدة واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل اإلسالم
وكشف أن المقاومة أفشلت خالل أيام المعركة خديعة جيش االحتالل بأنه سينفذ عملية برية في شمال 

 وشرق غزة، كما أفشلت خطة كوفاخي للقضاء على القيادة السياسية والعسكرية للمقاومة وتدمير األنفاق.
ل كل الملفات بما في ذلك كما أعرب عن سعادته بالتوجه إلى مصر والحوار مع المسؤولين في القاهرة حو 

المصالحة الفلسطينية ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، مؤكدا أن حماس ترحب بأي تغيير إيجابي تجاه 
القضية الفلسطينية والمقاومة وأنها ستتعامل معه بإيجابية، في إشارة لتلميحات أوروبية عن استعداد أوروبا 

 للعودة للحوار مع حركة حماس.
بالعالقات الداخلية مع القوى الفلسطينية األخرى، أكد أن حماس ستمضي أوال في تثبيت  وفيما يتعلق

صورة النصر والحفاظ على قواعد االشتباك وا عادة اإلعمار، وأنها ستسعى لوحدة حقيقية بين كافة أطياف 
ر الشعب الفلسطيني والعمل تحت مرجعية جامعة لكل الفلسطينيين، في إشارة إلى منظمة التحري

وأشار إلى أن إعادة اإلعمار هي قضية إنسانية، رافضا بشدة محاوالت االبتزاز السياسية في  الفلسطينية.

 هذا الملف.
 26/5/2021 الجزيرة.نت،
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 تطبيق واتساب يحظر جروب المكتب اإلعالمي لحماس بالضفة .358
لحركة حماس ( الجروب الخاص بالمكتب اإلعالمي WhatsAppحظر تطبيق واتساب ): الضفة الغربية

ويأتي  في الضفة الغربية والذي يضم الصحفيين الفلسطينيين، وينشر بيانات وأخبار الحركة الرسمية.
الحظر الجديد ضمن حملة تشنها شركة واتساب على الرواية الفلسطينية، وتضمنت حظر حسابات عدد 

عالمية، بعد العدوان كبير من الصحفيين والكتاب ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي والمؤسسات اإل
 اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.

 26/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األقصىالسنوار: ننذر االحتالل بأن قرار زواله مرهون بالمس بالقدس و  .359
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى ، من غزة: 26/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

 األقصىإذا ما تم المساس في "مع صحفيين وا عالميين في غزة، مساء األربعاء:  السنوار، في لقاء
فستنتفض مقاومة غزة بكل ما أوتيت من قوة، وسيهاجم شعبنا كل مستوطنات الضفة مرة واحدة، 

وأضاف:  ."وسينتفض أهلنا في الداخل المحتل، وستنطلق مقاومة المنطقة لتدك بأكثر ما لديها من قوة
، الفتا إلى أن "ما حدث كان مجرد مناورة لما سيحدث من حرب إقليمية ومواجهة مفتوحة حذرنا بأن"

  ."كانت بتنسيق كامل بيننا وبين المقاومة اللبنانية"الصواريخ التي خرجت من لبنان 
والقدس المحتلة، مردفا: جاهزون  األقصىوحذر السنوار االحتالَل الصهيوني من المساس بالمسجد 

وأضاف أننا نفضل مقاومة  برى، إذا ارتكب العدو حماقة كبرى في القدس والمقدسات.للمعركة الك
 االحتالل بالوسائل السلمية، لكن إذا لم يتجاوب أو تمادى في إجرامه، فإن المقاومة ستردعه.

بح وشدد السنوار على أن العالم لديه الفرصة إللزام االحتالل بالقانون الدولي واالتفاقيات الدولية، لتص
وتابع: إذا انسحب االحتالل من الضفة الغربية وشرقي القدس، وأقمنا  الفرصة مهيأة لهدنة طويلة األمد.

دولتنا على جزء من أرضنا، ستكون الفرصة متاحة لتوقيع هدنة طويلة األمد، مؤكدا أن فصائل المقاومة 
 عملية إنعاش اقتصاد غزة.ليست في حاجة ألموال اإلعمار، مشددا على أن حركة حماس جاهزة لتسهيل 

أكدنا للوسطاء أننا أوصلنا رسالتنا أن المقدسات خط أحمر، وأن وقف إطالق النار غير "وأضاف 
مشروط، وطرحنا للجيمع قضايا القدس والشيخ جراح، وكذلك مشكلة االستيطان، والممارسات العنصرية 

سالة للعدو والعالم أن الفرصة اآلن وأردف: أوصلنا ر  ."ضد الداخل المحتل، ومشكلة الحصار على غزة
وتابع السنوار أن الفرصة أمام  متاحة للمقاومة الشعبية السلمية، ضد االستيطان والحصار والعنصرية.

 زعماء العالم، إن أرادوا االستقرار في المنطقة، فعليهم أن يرغموا االحتالل على احترام حقوق شعبنا.
ية للمقاومة ما زالت بألف ألف خير، مشددا على أن الصراع وشدد السنوار على أن القدرة الصاروخ

 الداخلي االسرائيلي ال يعنينا كثيًرا، وأيًّا كان رئيس الوزراء القادم، سنفّهمه قواعد التعامل مع حقوق شعبنا.
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 فشل االحتالل
ف المدنيين، وأكد السنوار أن االحتالل فشل في استهداف المقاومة ومقدراتها، ولم ينجح سوى في استهدا

، ليس كما 2021وقال: إن االحتالل ارتكب فشال استخباراتيا كبيرا، وما بعد أيار  والبنى التحتية، والمنازل.
قبله، مضيفا: نجحنا في وضع القضية الفلسطينية من جديد على طاولة العالم، وأنه ال يمكن تجاوز هذه 

عملية يغتال خاللها الصف األول للحركة بضربة وأشار السنوار إلى أن االحتالل خطط لسنوات ل القضية.
وأضاف: استخباراتنا كانت مطلعة على خطط العدو، ولم  واحدة، لكنهم لم ينالوا سوى قائد واحد فقط.

تنطلِّ عليهم خدعة الهجوم البري، وعممت المقاومة بعدم النزول إلى الخطوط المتقدمة، الفتا إلى أنه لم 
ونبه السنوار إلى أن الضرر  طائرة. 160ه الخدعة الكبيرة التي شاركت فيها ينالوا من مقاتل واحد في هذ

، وسيعالج خالل أيام معدودة، مشيرا إلى أن ورش التصنيع، %5الموجود في شبكة األنفاق لم يصل إلى 
وبين السنوار أن كتائب القسام  .%95ومخازن االسلحة، وغرف إدارة العمليات، تعمل بكفاءة تزيد على 

قذيفة، لكن إكراما إلخواننا في مصر وقطر  300ت تخطط إلنهاء المعركة برشقة صاروخية من كان
خوانه في قيادة  والوسطاء قررنا إيقاف هذه الضربة. وتوجه السنوار بالشكر للقائد العام محمد الضيف وا 

خواننا في سرايا القدس، وفي كل أجنحتنا العسكرية.  القسام، وا 
 إعمار غزة
ر أن فصائل المقاومة ليست في حاجة ألموال اإلعمار، مشددا على أن حركة حماس جاهزة وأكد السنوا

وقال: لن ينقضي هذا العام، إال وقد تحققت انفراجة كبيرة في الحياة  لتسهيل عملية إنعاش اقتصاد غزة.
حصار وأضاف: لن ينقضي هذا العام والمشاكل الناجمة عن ال االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة.

 مستمرة، وسنحرق األخضر واليابس حتى نحّسن من حياة شعبنا.
وأوضح السنوار أن هناك توجًها دوليًّا للتركيز على المشكلة اإلنسانية في قطاع غزة، وهم مقتنعون أن هذه 

وأكد السنوار أن حركة حماس ستفتح المجال للجميع في إنعاش االقتصاد في  المشكلة ال بد أن تحل.
وتابع: حماس والقسام لديهم مصادرهم المالية، التي تغنيهم  تطلب قرشا واحدا لحماس أو القسام. غزة، ولن

 عن أموال المساعدات المقدمة لشعبنا.
وأشار السنوار إلى أن حاضنتنا الشعبية في قطاع غزة قد دفعت أثمانا باهظة، وهي تحتاج إلى بْلسمة 

وأضاف لدينا برامج وخطط لمساندة أبناء  ذلك لن تقصر.جراحها، ونحن من جانبنا لن نقصر، وأمتنا ك
 شعبنا، ولن نترك شباًكا ُكسر إال ونصّلحه.

 مجرد مناورة
لم  جانتس، ولفت إلى أن نتنياهو و األقصىوحذر السنوار االحتالَل الصهيوني من المساس بالقدس و 

وأكد  انتفاضة شعبنا في كل فلسطين.تصلهم الرسالة، وأرادوها معركة طويلة، فرأوا ما لم يكونوا يتوقعون ب
السنوار أن على االحتالل أن يعلم أن ما حدث كان مجرد مناورة لما يمكن أن يكون إذا حاول اللعب 

 .األقصىبالنار في المسجد 
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 القدس والضفة
 والشيخ جراح، األقصىوطالب السنوار أهلنا في القدس أن يبقوا على أهبة االستعداد ليدافعوا عن المسجد 

ودعا أهلنا في  مضيفا: نطمئن أهل القدس بأن وراءهم شعبا أصيال لن يتخلى عنهم، ومقاومة لن تخذلهم.
الضفة الغربية للتصدي لعربدة المستوطنين، ومصادرة األراضي، مردفا: يجب أن نبدأ في مهاجمة 

ا سيقومون بواجبهم وتابع نحن نثق بأن أبناء شعبن المستوطنات المنشأة حديثا، وطرد المستوطنين منها.
كما دعا السنوار أهلنا في الشتات أن يبقوا مستعدين  .األقصىفي الدفاع عن حقوقهم، ونصرة القدس و 

 للزحف نحو فلسطين.
وبشأن أسرانا في سجون االحتالل، قال السنوار: إن األسرى لهم منا العهد والوعد أن نفرج عنهم ليكونوا 

ة السياسية لدى االحتالل غير مستقرة خالل العامين الماضيين، وهذا وتابع: الحال على موعد مع التحرير.
وأضاف: مقتنعون أنه توجد فرصة اآلن، لتحريك هذا الموضوع  ما يعطل من إنجاز صفقة تبادل أسرى.

 بجدّية.
 نضالية شاملة استراتيجية

 يناسب مستوى وقال السنوار: إن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو اجتماع هنا وهناك، ال
ولفت إلى أن منظمة التحرير  المعركة، ويجب أن نجلس على طاولة واحدة لنعيد ترتيب البيت الفلسطيني.

وأكد  الفلسطينية من غير حماس والجهاد وقوتهما العسكرية، ال تمثل سوى صالون ثقافي وسياسي.
الداخلي، ويجب علينا أن ننهض  السنوار أنه يجب علينا أال نسمح لألطراف الخارجية باللعب على الشق

وأضاف: نأمل أن تستثمر  نضالية شاملة. ةاستراتيجيلترتيب بيتنا الفلسطيني ومنظمة التحرير، ووضع 
الحالة الفلسطينية لنخرج من االنقسام، ونحن سعداء بتحسن االتصاالت السياسية مع السلطة، ولن تنجح 

 المخططات األمريكية لزيادة الشقاق.
 ن غزةالعبث بأم

وأضاف  وكشف السنوار عن محاوالت للعبث بأمن غزة من جهات تعمل بأجندات ال تخدم إال االحتالل.
 أننا خضنا معركة أمنية واستخباراتية خالل المعركة، وكشفنا عددا من العمالء والمخططات االستخباراتية.

ث ووقف إطالق النار، والوفد وأكد السنوار أن جمهورية مصر العربية لها دور حاضر في مواكبة األحدا
 المصري زار غزة فور انتهاء العدوان، وناقشنا نظرتنا لحقوق شعبنا.

يران، الذين لم يبخلوا عنا بالمال والسالح والخبرات، ولعظماء أبناء شعبنا وأمتنا إلوتوجه السنوار بالشكر 
في الضفة، والقدس، والداخل المحتل  كما توجه بالتحية ألهلنا الذين يتبرعون للمقاومة ويجاهدون بأموالهم.

وحي الشيخ جراح، وألهلنا في الشتات الذين هبوا هبة واحدة للتضامن  األقصىعلى وقفتهم مع المسجد 
 معنا، وتحية للجماهير التي تدفقت إلى الحدود لتعبر عن انتمائها لهذا الوطن الحبيب.

إن قرار زوال دولة االحتالل مرهون بالمساس ، قال السنوار، من غزة: 26/5/2021 الجزيرة.نت،وأضافت 
 واالعتداء على المقدسيين. األقصىباإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، وانتهاكاتها في المسجد 
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أكد السنوار أن المخطط اإلسرائيلي فشل فشال ذريعا في القضاء على الصف األول السياسي والعسكري و 
أن االحتالل فشل أيضا في استدراج مقاتلي النخبة في  وأضاف ."رياح الجنوب"في حماس، ضمن خطة 

حماس، والفصائل األخرى، إلى كمائن في المواقع المتقدمة، مشيرا إلى أن استخبارات المقاومة كانت 
 مطلعة على خطة االحتالل ومحاولة خداعهم بوجود توغل بري.

ين القسام، أو الفصائل األخرى، في وأكد السنوار أن االحتالل لم ينل من مقاتل واحد في كتائب عز الد
وأشار إلى أن كل البنية التحتية العسكرية للمقاومة ما زالت قائمة ولم  خطة الخداع باالقتحام البري.

 .%5كلم من األنفاق، وأن الضرر ال يزيد على  500تتضرر إال بشكل طفيف، مؤكدا وجود ما يزيد على 
وكشف عن  من سرايا القدس. 22من القسام و 57الشهداء هي وأوضح السنوار أن الحصيلة اإلجمالية من 
صاروخ دفعة واحدة، لكنها أوقفتها بعد تدخل الوساطات،  300مخطط للمقاومة بإنهاء الجولة بإطالق 

 وخاصة جهود دولة قطر.
 

 بلوماسيين عرب وأجانب: رفضنا التفاوض حول القدس بالقطعةيدو خالل لقائه سفراء  هنية .360
أكدت خالل االتصاالت  "حماس"إسماعيل هنية، إن  "حماس"ئيس المكتب السياسي لحركة قال ر : الدوحة

، رفضها القاطع للتفاوض "سيف القدس"التي تمت مع المسؤولين والقادة في العالم قبل وأثناء وبعد معركة 
 ."القدس غير قابلة للتفاوض"حول القدس بالقطعة، وأكد 

أعضاء قيادة الحركة، الخميس، عدًدا من السفراء والدبلوماسيين واستعرض هنية، خالل لقائه وعدد من 
العرب واألجانب في العاصمة القطرية الدوحة، تفاصيل العروض التي تلقتها قيادة الحركة عبر الوسطاء، 

ووضع هنية، السفراء في تفاصيل العدوان الصهيوني األخير على  حول قضية القدس والعدوان في غزة.
 اته وتداعياته، والخطوات المستقبلية المترتبة على األيام األخيرة الماضية.قطاع غزة ومسبب
لقد تمادى "على تحمل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية العدوان األخير، وقال:  "حماس"وشدد رئيس 

االحتالل في عدوانه وانتهاكاته ضد شعبنا وخاصة في مدينة القدس سواء في حي الشيخ جراح ومحاولة 
واطنين من بيوتهم، ومحاوالت السيطرة على الحرم القدسي، ووضع الحواجز امام باب العامود طرد الم

البوابة الكبرى لألقصى، ومسيرة األعالم في الثامن والعشرين من رمضان والتي حاولت اقتحام المسجد 
صابة العشرات من أبناء شعبنا ما استدع ى تدخل ومحاولة تفريغ المسجد من المصلين والمعتكفين وا 

 ."المقاومة في غزة
، بدعوات الحوار مع الحركة، معتبًرا أنها تصحيح لمواقف ما كان يجب أن "حماس"كما رحب رئيس 

تتخذ، داعًيا في الوقت نفسه إلى بذل كل الجهود من أجل إعادة إعمار ما دمره االحتالل، مشيًدا ومرحًبا 
ع، مؤكدا أن قضية اإلعمار قضية إنسانية مرفوض بالدول التي أعلنت نواياها المساهمة في هذا المشرو 

 أي تسييس لها.
 27/5/2021، قدس برس
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 وُنقّدر الدعم التركي لشعبنا "هّشة"السنوار لألناضول: التهدئة  .361
إن  ،األناضول معقال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار خالل حوار : غزة/ مصطفى َدَفجي

وخالل  ."حل جذور المشكلة"ولم تتضمن  "هّشة"ع الجانب اإلسرائيلي التي تم إبرامها مؤخرًا م "التهدئة"
 ، على دعمهم المتواصل للفلسطينيين."شعبا، ورئيسا وحكومة"اللقاء، شكر السنوار، الجمهورية التركية، 

األمر "، مضيفا "ما تم االتفاق عليه هو وقف إطالق نار متبادل ومتزامن من الطرفين"وقال السنوار إن 
مرتبط بضغط المنظومة الدولية والعالم "وتابع أن األمر  ."رتبط بسلوك االحتالل خالل األيام القادمةكله م

 ."على االحتالل لاللتزام بحقوق الشعب الفلسطيني وبالقرارات الدولية والقانون الدولي
أبناء الشعب  المبارك وعلى األقصىإذا التزم االحتالل بالكف عن االعتداء على المسجد "وقال السنوار 

لكن إذا اعتدى العدو على "واستدرك  ."الفلسطيني أينما تواجدوا، فبالتأكيد هذه الهدنة يمكن أن تعّمر
، وكرر هجومه على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة إخراجهم األقصىمقدساتنا وكرر تدنيسه لمسجدنا 

الكرة في ملعب االحتالل، وهو "غزة إلى أن وأشار زعيم حماس ب ."من بيوتهم، بالتأكيد هذه الهدنة ستنفجر
 ."من يتحمل المسؤولية ومطلوب منه أن يلتزم بالقوانين الدولية

سرائيل، قال السنوار  وفي سياق حديثه عن جولة القتال األخيرة، التي جرت بين الفصائل الفلسطينية وا 
ينا في كتائب القسام أيديهم على صحيح أن العدو المجرم ارتكب جرائم ومجازر كبيرة بحقنا، لكّن مقاتل"

 ."الزناد وأصابعهم على كبسات إطالق الصواريخ
 27/5/2021، وكالة األناضول لألنباء

 
 شهداء: لن نسمح بالمساس بالمقاومة والمقدساتالقيادات في مهرجان لتكريم عوائل  .362

إسرائيلي جديد يمس أكدت قيادات فلسطينية مساء الخميس على جهوزية المقاومة لردع أي عدوان : غزة
جاء ذلك في مهرجان حاشد نظمته  المقدسات والشعب، مشددة على أن الجولة الماضية حققت الكثير.

لتكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس الذين ارتقوا في محافظة خان يونس جنوب قطاع  "حماس"حركة 
حيى السنوار وأعضاء المكتب وشهد المهرجان حضورًا حاشدًا تقدمه رئيس الحركة في القطاع ي غزة.

 السياسي وقادة الفصائل والعمل الوطني واإلسالمي.
ستبقي القدس قبلتنا وقبلة جهادنا. هذه "وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية خالل المهرجان: 

نقصف اليوم في محطة كسرنا فيها "وتابع:  ."والتخلص من االحتالل يرنوا للحريةقضيتنا، إننا شعٌب 
 ."كة عدونا ودمر بنيانهم ودمر مكانتهم بين األمم بسالح مقاومتناشو 

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش، إن التزام فصائل المقاومة بوقف إطالق 
وأكد البطش في كلمة له ممثاًل عن الفصائل الوطنية  النار هو بمقدار التزام االحتالل اإلسرائيلي به.

مية خالل مهرجان حاشد نظمته حركة حماس لتكريم الشهداء في خانيونس مساء الخميس، على واإلسال
وحدة المعركة مع الكيان اإلسرائيلي، وأن زخات الصواريخ بمختلف أنواعها وضعت حًدا لكبرياء العدو 
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مقاومة واغتيال قادة ال األقصىوشدد على أن الشيخ جراح والقدس واالعتداءات على المسجد  وجبروته.
 خٌط أحمر.

أحد القيادات الميدانية في كتائب القسام، إن مقاومة غزة ستبقى سيًفا ودرعًا  "أبو أنس"من جهته قال 
نؤكد أننا سنواصل طريق الجهاد واإلعداد واالستعداد للمعركة المقدسة "وأضاف  للقدس والمقدسات.

وشدد  ."س محطة مهمة في هذا الطريقوالنصر المتمثل في تحرير األرض والمقدسات ومعركة سيف القد
مقاومتكم ستبقى على عهدها والتوغل على شعبنا ومقدساتنا خط أحمر، وسيبقى الرد حاضًرا "على أن 

 ."حال تمادى العدوان
 27/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "سيف القدس"تعرض أسلحة استخدمتها في  "كتائب القسام" .363

خميس، عرًضا عسكرّيا كبيرا )جنوب غزة(، بمشاركة المئات من عناصرها، نفذت كتائب القسام، الغزة: 
في  "قدس برس"وأفاد مراسل  وكشفت الكتائب عن مجموعة من األسلحة التي استخدمت في المعركة.

المشاركين في العرض العسكري، استعرضوا العديد من األسلحة التي استخدموها  "القسام"غزة، بأن مقاتلي 
األخيرة، من بينها الصواريخ طويلة المدى، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع  "يف القدسس"في معركة 

 واألفراد، وطائرات شهاب المسيرة.
 27/5/2021، قدس برس

 
 هآرتس: المقاومة أظهرت قدرة مدهشة باالعتماد على نفسها في صناعة أسلحتها .364

ازا عسكريا مهما خالل الجولة األخيرة من قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن حركة )حماس( حققت إنج
وقالت الصحيفة في تحليل  القتال في غزة كشفت عبره أن ميزان القوى بدا يتغير شيئا ما بين الطرفين.

يل إن تحسن المقاومة الفلسطينية الملحوظ في إطالق النار بعيد المدى والعدد الهائل ئموس هار الكاتبها ع
 لتي أطلقتها على إسرائيل كان الفتا.من الصواريخ وقذائف الهاون ا

وأوضح المحلل اإلسرائيلي أن األمر لم يكن كذلك بالنسبة للطائرات والغواصات المسيرة التي لم تثبت 
 جدارتها في الحرب األخيرة.

أما في ما يتعلق بالصواريخ فيقول الكاتب إنها مثلت إنجازا نال اعتراف المتخصصين على الجانب 
نجحتا في تطوير صناعة  -بشكل أقل-يرا إلى أن حماس وحركة الجهاد اإلسالمي اإلسرائيلي، مش

حدودها مع القطاع بشكل شبه  -بدفع من إسرائيل-عسكرية محلية في قطاع غزة رغم إغالق مصر 
فإن هذه األسلحة ال تنتج بوسائل  -يقول المحلل-وعلى عكس ما يعتقده الكثير من اإلسرائيليين  كامل.

إن هناك خطة منظمة إلنتاجها، وكثير منها يأتي بالفعل من خطوط التجميع، ويقول رجل  بدائية، بل
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هذا ليس عدوا يستهان به، إنهم ال يقلون خطورة عن مطوري األسلحة "يعمل في الميدان منذ سنوات إن 
ن كانوا يعملون في ظروف أكثر صعوبة بكثير  ."في إيران أو حزب هللا، وا 

 27/5/2021 الجزيرة.نت،
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 ثانيًا: فتح
 

 جماع ووحدة للكل الفلسطيني وساحة صدام مع االحتالل إ: القدس عنصر "مركزية فتح" .365
أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القدس عنصر اجماع ووحدة للكل الفلسطيني، وساحة : رام هللا

وشددت في  ل تحتم تجنب كل التباينات الثانوية.صدام مع االحتالل وكل رموزه، والمواجهة مع االحتال
بيان لها، مساء السبت، على ضرورة استمرار الهبة الجماهيرية وحالة التصدي في مواجهة قوات االحتالل 

 والمستوطنين وتنظيماتهم اإلرهابية الذين يعملون بإسناد من الحكومة اإلسرائيلية الفاشية اليمينية.
مام المقرات الدولية أفي المخيمات والشتات للتحرك يوم االثنين واالعتصام  الفلسطيني شعبالكما دعت 

 والسفارات األجنبية.
 2021/5/8والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  األنباءوكالة 

 
 في لبنان بالتوجه إلى الحدود الفلسطينيين منير المقدح يطالب بالسماح لالجئين .366

اتصاالت تقوم بها "في لبنان، اللواء منير المقدح، عن  "فتح" أعلن القيادي في حركة: بوال أسطيح-بيروت
الفصائل مع الجهات اللبنانية المختصة للسماح بتحرك الالجئين الفلسطينيين في لبنان باتجاه الحدود 

نحن ال نخشى النتائج التي ستترتب ": "الشرق األوسط". وقال المقدح لـ"الجنوبية في مسيرات شعبية كبيرة
عاما للشعب الفلسطيني أن يتحرر ويحرر أرضه بعدما تأكد  73ننا نعتبر أنه آن األوان بعد عن ذلك أل

ال حاجة "وردا على سؤال، اعتبر المقدح أنه  ."لنا أن المفاوضات ليست إال لتضييع الوقت واألرض
يخ إلطالق صواريخ كالتي أطلقت مؤخرًا من األراضي اللبنانية لتسقط في البحر طالما أن الصوار 

على مقاطع صوتية تدعو الالجئين الفلسطينيين  "الشرق األوسط"واطلعت  ."الفلسطينية تستهدف تل أبيب
 في مخيمات لبنان لتجمعات كبيرة يوم غد األحد عند الحدود الجنوبية.

 15/5/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 رجال دحالن يغادرون غزة بعد فتح مصر لمعبر رفح .367
ي قطاع غزة عن مغادرة عناصر من تيار دحالن، القطاع بعد أن كانوا دخلوه في كشفت وزارة الداخلية ف

شخصا وافقت  59ونشرت وزارة الداخلية في القطاع كشفا بأسماء حوالي  وقت سابق من هذا العام.
ويظهر الكشف أن اسم القيادي في تيار  السلطات المصرية على دخولهم إلى مصر عبر معبر رفح.

ويظهر في  من الوقائي السابق في غزة رشيد أبو شباك ونجله حاتم على رأس القائمة.دحالن ورئيس األ
 القائمة خضر سميح المجدالوي، وهو أحد القيادات في تيار دحالن القيادي المفصول من حركة فتح.

 19/5/2021، "21عربي "موقع 
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 لول: لن نستسلم ولن تسقط الرايةالعا .368
تح، محمود العالول، مساء الثالثاء، مع اختتام فعاليات يوم اإلضراب رام هللا: قال نائب رئيس حركة ف

إنه ومرة أخرى يمسك شعبنا بالمبادرة "التاريخية الشامل في كل أماكن تواجد الفلسطيني في فلسطين 
ويحاصر االحتالل بحصاره ويجعل من هذا االحتالل ذليل سياسات اختلقها واهما بأنه بها يستطيع أن 

وأضاف العالول أن هذا اليوم الذي حمل عنوان اإلضراب الشامل ما  ."مة الكل الفلسطينيينال من كرا
 .كان إال رسالة بأن شعبنا لن يستسلم ولن ُيسقط الراية

 20/5/2021، القدس العربي، لندن
 بل ارتباط مباشر مع االحتالل "أمنياً  تنسيقاً "القدوة: ليس  .369

السابق في حركة فتح والمفصول منها ناصر القدوة تساؤالت أثارت تصريحات عضو المركزية : رام هللا
وأوضح القدوة، في تصريحات  حول الدور الذي تؤديه األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وصفها بعضهم بالمثيرة، بأن ما يجرى ليس تنسيقا أمنيا بقدر ما هو ارتباط مباشر لجزء من األجهزة 
 جهزة األمن اإلسرائيلية.األمنية الفلسطينية بأ

أن أحداث األسبوعين األخيرين أثبتت بال شك  -البريطانية "ميدل إيست آي"في مقابلة مع -وعّد القدوة 
وأكد القدوة أن مروان البرغوثي، كان سيطيح بأبو مازن  )السلطة(. "القيادة الفلسطينية"الحاجة إلى إصالح 

 ، لكن عباس منع الفلسطينيين من حقهم في اختيار من يمثلهم.لو أجريت االنتخابات التشريعية والرئاسية
 ويرى القدوة أن ارتباط األجهزة األمنية الفلسطينية مع نظيرتها اإلسرائيلية يتناقض والمصالح الوطنية.

 25/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الشيخ: نوجه دعوة لحركة حماس لبدء حوار حول مواجهة التحديات المقبلة .370
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ،  : قالرام هللا

نتمنى "، وقال: "هناك اتصاال مع حركة حماس": "ملف اليوم"في حديث لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج 
ث أكد الرئيس محمود أن يكون هناك لقاء قريب، وأن نتلقى إجابات إيجابية في أسرع وقت ممكن، حي

عباس استعداده التام لكافة الخيارات التي تكفل وحدة شعبنا في مواجهة التحديات، كما أبلغنا أشقاءنا في 
مصر استعدادنا للعودة للحوار مباشرة برعايتها على مستوى حركة حماس أو على مستوى فصائل العمل 

لالتفاق على آليات وكيفية مواجهة التحديات  ودعا حركة حماس لحوار سريع وهادئ ."الوطني الفلسطيني
 ."المقبلة، ولدينا االستعداد بأن نّسرع بإخراج مخرجات الحوار لحيز التنفيذ مباشرة على أرض الواقع

 26/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 والتوتر إلى المنطقة: استمرار السياسة اإلسرائيلية الحالية سيعيد التصعيد "مركزية فتح" .371
بانتهاج سياستها الحالية، سيعيد المنطقة  "إسرائيل"، إن استمرار "فتح"قالت اللجنة المركزية لحركة : رام هللا

إلى دوامة التصعيد والتوتر، ما يستدعي ترجمة األقوال الصادرة عن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
لفلسطينيين من منازلهم، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الرافضة لسياسة االستيطان، وطرد السكان ا

الشريف، إلى أفعال حقيقية من خالل الضغط على حكومة االحتالل لوقف عدوانها وسياساتها ضد 
في بيان، الخميس، عقب اجتماع عقدته في مدينة رام  "فتح"واعتبرت اللجنة المركزية لـ الشعب الفلسطيني.
، واستئناف المساعدات "القدس الشرقية"إعادة العمل لفتح القنصلية األميركية بمدينة  هللا الفلسطينية، أن

خطوات مشجعة باتجاه "المقدمة للشعب الفلسطيني، ودعم الحل السياسي القائم على حل الدولتين، بأنها 
 ."األميركية لوضعها الطبيعي–إعادة العالقات الفلسطينية 
ضع بالمقام األول مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني البطل الصامد، ت "فتح"وأشارت اللجنة، إلى أن 

وحماية ثوابته ومكتسباته، وعلى أساسها تتعامل مع أي طرف، معربة عن أملها بأن يستمر الزخم الدولي 
اإلسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية،  –تحقيق حل سياسي قائم على إنهاء الصراع الفلسطيني"باتجاه 

 ."لة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةإلقامة دو 
 27/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 ثالثًا: الجهاد
 

 النخالة: ال معنى لجهود التهدئة إذا لم يتوقف العدوان على القدس .372
 إطالقن الجهود السياسية لوقف أكد األمين العام لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين زياد النخالة، أ

المحتلة. وقال النخالة في تصريح  مدينة القدسالنار ال معني لها ان لم يتوقف العدوان اإلسرائيلي على 
ذا لم يتوقف العدوان على القدس فال معنى للجهود  "صحفي الثالثاء: العدو بدأ العدوان على القدس وا 

 ."السياسية لوقف إطالق النار
 11/5/2021، الينفلسطين أون 

 
 "إسرائيل تعجز عن خوض معركة برية مع رجال المقاومة" :النخالة .373

سنقاتل اإلسرائيليين على مدار الوقت، وسنستمر "قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة 
وأضاف أن  ."دنوقع الخسائر بالعدو ونذل كبرياءه، والمعركة لم تنته بع"، مضيفا "في قتالهم حتى يرحلوا

، موضحا أن "المقاومة تذل إسرائيل يوميا، وتخلق وقائع على األرض، وسوف تصمد وتحقق االنتصار"
المقاومة تضع العدو في "وقال النخالة إن  ."إسرائيل تعجز عن خوض معركة برية مع رجال المقاومة"

 ."مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل
  17/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 نطن متواطئة مع االحتالل في عدوانه ضد شعبناالجهاد: واش .374

قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن الموقف األمريكي متواطئ مع االحتالل في عدوانه على شعبنا : غزة
وأضاف بيان  وداعم لإلرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة وجيش االحتالل ضد الشعب الفلسطيني.

على إعفاء كيان االحتالل من المسؤولية عما يجري من  للحركة الجمعة أن إدارة بايدن تركز جهودها
عدوان وجرائم، ومنع أي إجراء دولي إلدانة ااٍلرهاب اإلسرائيلي، وا عطاء االحتالل مزيدًا من الوقت 

وأكدت أن المقاومة ستواصل  لالنتقام وارتكاب المجازر بحق النساء واألطفال وتدمير المنشآت المدنية.
فاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ولن تقبل أبدًا أن تبقى اليد الصهيونية حقها المشروع في الد

 طليقة في العدوان واإلرهاب دون رادع.
 14/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قيادي في الجهاد: الجبهة الداخلية لالحتالل ُمحطمة وجيشه بال أهداف .375

في تصريح صحفي األحد،  اإلسالمي محمد الهندي،قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد : غزة
قادة العدو كعادتهم يكذبون، يتحدثون عن "وكوخافي:  جانتسمعلقًا على المؤتمر الصحفي لنتنياهو و 
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وتابع  ."ضرب بنية إنتاج وقواعد إطالق الصواريخ، فمن أين تنطلق مئات الصواريخ إذًا وأين يتم إنتاجها؟
لردع وجباية الثمن، من المردوع اليوم؟ ستة ماليين صهيوني في المالجئ مع بالقول: يتحدثون عن ترميم ا

وأكد  ."انهيار الروح المعنوية، بينما الفلسطيني في غزة يخرج من تحت األنقاض ليهتف للقدس والمقاومة
 أن التهديدات اإلسرائيلية الفارغة تعكس االرتباك واإلحباط لدى دولة مشلولة مع جبهة داخلية محطمة

 وجيش بال أهداف سوى البيوت اآلمنة.
 16/5/2021قدس برس، 

 
 األمين العام لحركة الجهاد: دولة االحتالل بكل إمكانياتها تعجز عن مواجهة غزة .376

قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، زياد نخالة، إن دولة االحتالل بكل إمكانياتها تعجز 
ذه الدولة كذبة كبيرة، انخدع العالم بما فيهم العرب والمسلمون بها، بينما عن مواجهة غزة، معتبرا أن ه

يقافهم عند حدهم.  استطاعت فئة صغيرة من المجاهدين التصدي لهم وا 
 إن المقاومة ذهبت إلى المعركة، وهي تدرك أنها مكلفة؛  -في كلمة متلفزة من بيروت-وأضاف 

كنا أمام خيارين إما أن نستسلم "ة القدس والناس، موضحا لكنها تدرك كذلك أنها الطريق للحرية وحماي
 ."ونعطيهم كل شيء، أو نقاتلهم على كل شيء

اليوم نحن نقاتلهم على المقدس في حياتنا، لقد تسللوا وفرضوا وتأمروا، واآلن "وتابع نخالة كلمته بالقول 
الق لمجدنا اآلتي، إنها القدس لذلك يريدون االستيالء على قلعتنا األخيرة، التي يجب أن نجعلها نقطة انط

كانت معركة سيف القدس، هذا السيف الذي يجب أال ُيغمد لتبقى القدس حرة وعنوان عزتنا وكرامتنا 
 ."ودليلنا إلى هللا

في معركة القدس نقول للصهاينة، ال أسلحتكم وال طائراتكم وال اتفاقيات الذل مع المتساقطين يمكن "وقال 
ننا نملك خيار القتال واالستشهاد ألجل القدسأن تجلب لكم أمنا   ."وسالما. وا 

وفي تحذير لالحتالل، قال نخالة إن المجاهدين في فلسطين وفي غزة هم جزء محدود من طاقات األمة، 
 ومع ذلك يحققون المعجزة أمامكم، عندما تتراكضون إلى المالجئ.

ن تدور هناك معركة سياسية. وأكد على أن وعن الجانب السياسي، قال نخالة إنه بجانب معارك الميدا
المعركة السياسية يجب أن ترتقي إلى قامات الشهداء وقامات المقاتلين، مشيرا إلى أنها ما زالت تراوح 
مكانها، ويريد االحتالل فرض وقف إطالق النار من خالل اإليغال في قتل المدنيين وتدمير البيوت مبررا 

 عالم.هجماته بأكاذيب يوزعها على ال
إن القدس قضية كل عربي وكل "وفي كلمته، حرص نخالة على استنهاض همة العرب والمسلمين، قائال 

 ."مسلم، فلتنهض الشعوب لتحمي القدس، كونوا بحجم القدس لتستحقوها
 19/5/2021 الجزيرة.نت،
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 الهندي: نتنياهو اضطر للتهدئة بعد فشله بكسر المقاومة .377
الجهاد اإلسالمي، محمد الهندي، إن حكومة االحتالل كانت تبحث عن  قال القيادي البارز في حركة

وأضاف الهندي في تصريح  صورة انتصار في غزة، لكنها فشلت واضطرت أخيرا لوقف إطالق النار.
أن الوقت أصبح يضيق الخناق على حكومة االحتالل، في أعقاب فشلها ميدانيا في  "21عربي"خاص لـ

، ما اضطر نتنياهو للقبول بوقف 48ة في الضفة والقدس واألراضي المحتلة عام غزة، واالنتفاضة المشتعل
 إطالق النار.

 20/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 "إسرائيل"على عدوان  من السالح رداً  : استخدمنا جزءاً دلجهاا .378
العدوان  في الرد على "المقاومة استخدمت جزءا يسيرا من السالح"، الجمعة، إن "سرايا القدس"غزة: قالت 

، أبو حمزة، خالل مؤتمر صحافي "سرايا القدس"جاء ذلك في تصريح للناطق باسم  اإلسرائيلي على غزة.
بمدينة غزة، عقب ساعات على بدء سريان وقف إطالق النار في القطاع، بين إسرائيل والفصائل 

  الفلسطينية.
دوان اإلسرائيلي على قطاع غزة جزءا المقاومة الفلسطينية استخدمت في الرد على الع"وقال أبو حمزة: 

 ."يسيرا من السالح والقدرات، وسنواصل المسيرة بخطى واثقة في مشروع َتحرير كامل فلسطين المحتلة
 21/5/2021، القدس العربي، لندن
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 : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينرابعاً 
 

 شعبنا تحذر من مروجي اإلشاعات المرّوعة ألبناء "الشعبية" .379
حذرت الجبهة الشعبية كل من َتسول له نفسه أن يبث اإلشاعات الهادفة لترويع أبناء شعبنا ونؤكد : غزة

نأمل منكم أبناء شعبنا أن ال "وقال بيان للجبهة الجمعة:  أنه بذلك ُيعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة.
وأكد البيان على  ."لجبهتنا الداخلية تتعاملوا مع أي أخبار ال مصدر لها، وال تساهموا في نشرها حمايةً 

وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، وهو ما يدعونا لمواصلة تعزيز التضامن والتكافل بين أبناء 
 شعبنا، واحتضان أهالي البيوت المدمرة.

 14/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أماكن تواجده انتصار غزة هو انتصار لكل فلسطيني في كافة: "الشعبية" .380

انتصار "أكد المسؤول السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سمير لوباني: إّن : محمد شهابي-بيروت
غزة هو انتصار لكل فلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولكّل أحرار األمة العربية واإلسالمية، وهو إثبات 

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

 ."بت أنه مستعد للتضحية بأرواحه فداًء ألرضهالشعب الفلسطيني أث
 21/5/2021، قدس برس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          202 

 جبهة الديموقراطية لتحرير فلسطينخامسًا: ال
 

 استراتيجية أممية فلسطينية جديدة: يجب العمل على "قراطيةو الديم" .381
نريد أن نوفر "ننا ، إقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل: بيروت )محمد شهابي(

اإلرادة السياسية، من خالل تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع األمناء العامين في بيروت ورام هللا، وما أقر 
بالمجلس الوطني والمجلس المركزي وما أقرته وثيقة األسرى والتي قالت بضرورة طي صفحة االنقسام 

ني، لصالح استراتيجية أممية فلسطينية جديدة ق أوسلو والتنسيق األماواستعادة الوحدة وفك العالقة باتف
ثابتها المقاومة بيد واالنتفاضة بيد أخرى وسحب االعتراف بإسرائيل ومحاكمتها قانونًيا باعتبارها دولة 

  ."جرائم حرب
 2021/5/9، قدس برس
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 سادسًا: األداء الفلسطيني الرسمي
 

 الهجوم على القدس فلسطين تطالب بقرارات ترتقي لمستوى .382
جراءات ترتقي لمستوى الهجوم الذي عغزة: طالبت دولة فلسطين، من الجامعة ال ربية، بأن تتخذ قرارات وا 

تتعرض له مدينة القدس المحتلة، وذلك خالل االجتماع المقرر عقده االثنين، بعد أن جرى تعديله ليصبح 
ين، في وقت عمم فيه وزير الخارجية الفلسطيني، على مستوى وزراء الخارجية، بدال من المندوبين الدائم

على السفراء، بالتحرك مع نظرائهم األردنيين، في العواصم العالمية، تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع 
وفي السياق، قال إبراهيم خريشة مندوب  القرار والرأي العام والبرلمانات، لشرح ما يحري في القدس.

في مقر جنيف، إن هناك اتصاالت ومشاورات مع سفراء من االتحاد االوروبي  فلسطين لدى األمم المتحدة
والمنظمات العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز، لبحث إمكانية عقد اجتماع أو جلسة خاصة لمجلس 

 حقوق االنسان، بشأن اعتداءات االحتالل في القدس المحتلة.
 2021/5/9القدس العربي، لندن، 

 
  لسطينية تحذر من االستغالل اإلسرائيلي البشع لشعار توحيد القدسالخارجية الف .383

لندن: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من دعوات التحشيد المتصاعدة التي تطلقها  -رام هللا 
تحت  اإلثنين، ،جهات رسمية إسرائيلية والجمعيات االستيطانية لمسيرات في شوارع وأحياء القدس الشرقية

هذا الشعار تستغله الجمعيات االستيطانية "واعتبرت في بيان صحافي، أن  ."يوم توحيد القدس"شعار 
أبشع استغالل من أجل تكثيف عربدتها واعتداءاتها االستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم 

 ."ومقدساتهم
 2021/5/9الشرق األوسط، لندن، 

 
 بتوفير الحماية للفلسطينيين بيانات بل للخطوات العمليةال تُذعن لل "إسرائيل"حسام زملط:  .384

رحب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بموقف الحكومة البريطانية المطالب بوقف لندن: 
تهجير المقدسيين من حي الشيخ جراح، ووقف اعتداءات قوات االحتالل وعصابات المستوطنين على 

ال تُذعن للبيانات بل للخطوات العملية من قِّبل بريطانيا والمجتمع  "إسرائيل"وأضاف أن  المواطنين.
الدولي، ومنها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس 

 .الشرقية
 2021/5/9القدس العربي، لندن، 
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 سرائيليغزة تدعو الدول العربية لقطع عالقاتها مع االحتالل اإل "أوقاف" .385
السبت، الدول العربية إلى قطع عالقاتها مع  دعت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة،: غزة

 االحتالل اإلسرائيلي، ووقف عملية التطبيع، ردا على اعتدائها على مدينة القدس المحتلة وسكانها.
ية وغطاء الرتكاب المزيد من يتخذ من عملية التطبيع مع الدول العربية، شرع"ن االحتالل واعتبرت أ

 ."الجرائم
 2021/5/8، قدس برس

 
 الفلسطينية تعرب عن إدانتها لجرائم االحتالل في غزة والقدس واألراضي كافة السلطة .386

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

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

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 كيةيجهود اإلدارة األمر لتحٍد جديد  األقصىو ردينة: اعتداءات قوات االحتالل في أب .387
إن ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي من اقتحام "قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة : رام هللا

دولي، المبارك وباحاته هو تحٍد جديد للمجتمع ال األقصىواعتداء وحشي على المصلين في المسجد 
وأكد أبو ردينة، أن الحكومة اإلسرائيلية ضربت بعرض  وتحديدا للجهود التي تبذلها اإلدارة األميركية.

الحائط كل هذه الجهود والتدخالت الدولية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير 
 هذه المخططات اإلسرائيلية. 

 10/5/2021، نية )وفا(والمعلومات الفلسطي األنباءوكالة 
 

 غزة يطالب مجلس األمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاعاشتية  .388
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان صدر عنه، الليلة، مجلس األمن الدولي بالتدخل الفوري : رام هللا

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

 الطبية للمستشفيات في القطاع، معربا عن مواساته لعائالت الضحايا.
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 205                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

، والذي أدى إلى األقصى وطالب مجلس األمن بوضع حد للعدوان اإلسرائيلي المتواصل على المسجد
إصابة مئات المصلين بجروح، مطالبا بوقف عمليات التطهير العرقي التي تستهدف سكان المدينة 

 المقدسة وخاصة أهالي حي الشيخ جراح.
 11/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 الفلسطينيين في ظهر "منيالتنسيق األ"خنجر . ..السلطة الفلسطينية على عهدها: "األخبار" .389

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

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

. وفي األصل، يرى مراقبون أن إيقاف التنسيق فعليًا يعني صدامًا وتوترات بين أجهزة أمن "فلسطينية
جهازا المخابرات والوقائي وغيرهما عادوا إلى التنّقل "ل المصدر: الجانبين، وهو ما لم يحدث. يقو 

بالمركبات الرسمية والمرور عبر الحواجز اإلسرائيلية، وقد سبق أن منع العدو هذه المركبات من المرور 
بين المحافظات خالل إعالن السلطة وقف التنسيق المباشر، وقد تحّرك أمن السلطة بمركبات مدنية آنذاك 

 ."اليوم، ما يؤكد أن التنسيق يجري على أشّدهبعكس 
ال يقتصر على االتصاالت المباشرة بين أجهزة أمن لتبليغ البعض  "التنسيق األمني العسكري"ما ُيعرف بـ

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

المالي للشخصيات المقّربة من فصائل المقاومة، ضبط أسلحة وخاليا للمقاومين واإلبالغ عنها بعد اعتقال 
رون أنهم وجدوا معلومات كاملة لدى مخابرات العدو تطابق مع لومات أصحابها. كما يؤكد أسرى محرَّ

 وقضايا حّققت السلطة فيها معهم.
 11/5/2021، بيروت، األخبار

 
 كياألمرييتسلم رسالة خطية من الرئيس  عباس .390

محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس االميركي جوزيف بايدن،  يةفلسطينال السلطةتسلم رئيس : رام هللا
لعالقات الثنائية بين الواليات المتحدة ودولة الثالثاء، تناولت آخر التطورات السياسية واألوضاع الراهنة وا

 فلسطين.
 11/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 حول صواريخ حماس "بي بي سي"هكذا رد سفير فلسطين بلندن على مذيعة  .391
اإلعالمي  في التعامل "ازدواجية المعايير"استيائه من  زملط، عنعّبر السفير الفلسطيني في لندن، حسام 

وكان زملط يتحدث في برنامج نيوز نايت على  البريطاني مع األحداث الجارية في األراضي الفلسطينية.
محطة بي بي سي، حيث اتهم المذيعة بأنها تتبع ازدواجية المعايير في أسئلتها، وأشار إلى اعتداء 

 جريحا. 300ما خلف أكثر من في ليلة القدر،  األقصىاالحتالل اإلسرائيلي على المصلين في المسجد 
وتوجهت إليه المذيعة بسؤال عن هجمات حركة حماس التي وصفها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

ال عالقة لحماس بهذا، "، مضيفا: "دعاية فجة"ط بأن هذه ل، فرد زم"تجاوزت الخطوط الحمر"نتنياهو بأنها 
مصل في المسجد  300ا.. إسرائيل أصابت أكثر من بل إلسرائيل التي تقوم بكل جريمة تستطيعين تخيله

.. إسرائيل تطرد الناس من بيوتهم، وتستمر في انتهاكها ألبسط حقوق الناس، ثم تحاول إلقاء األقصى
بسبب هذه  48. وأشار إلى مظاهرات الفلسطينيين في مناطق الـ"اللوم على ردة الفعل بدال من إدانة الفعل

 االنتهاكات أيضا.
أدين العدوان اإلسرائيلي.. أنا أنعى أكثر "مذيعة السؤال عما إذا كان يدين هجمات حماس فقال: وكررت ال

ليست حماس التي قررت إخالء الناس من "وقال:  ."فلسطينيا قتلوا في غزة، بينهم تسعة أطفال 20من 
في القدس. ولفت ، في إشارة إلى محاولة طرد عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح "منازلهم

زملط إلى أن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، سارع إلدانة هجمات حماس، دون إدانة االعتداءات 
 ."ازدواجية المعايير"اإلسرائيلية اليومية، واصفا ذلك بـ

 11/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 رجة جنوب نابلس: االحتالل اغتال أحد ضباطنا وأصاب آخر بجروح حبرام هللا "المخابرات" .392
قال جهاز المخابرات العامة الفلسطينية إن جيش االحتالل اإلسرائيلي وعصابات المستوطنين : نابلس

أقدموا، مساء أمس الثالثاء، على اغتيال أحد ضباط الجهاز وأصابوا آخر بجروح حرجة، بدم بارد، على 
تالل جثمان الشهيد ضراغمة، وفي وقت الحق، سلمت قوات االح حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

 حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس. 
 12/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 مجلس األمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الفلسطينية تطالب "الخارجية" .393

لس األمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، : طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مج"األيام" -رام هللا 
مؤكدًة أن ذلك ليس امتيازًا أو مّنة، وانما واجب وحق مشروع لشعب تحت االحتالل، يواجه أشكال البطش 

وقالت في  والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وان لمجلس األمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه بيان صحافي امس، إنه آن اآل
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وقال وزير شؤون القدس فادي  جرائم االحتالل، وهو بحاجة الى جرأة وشجاعة في نصرة شعبنا وقضيته.
عدوان همجي "المبارك  األقصىالهدمي، إن الجريمة البشعة التي ترتكبها قوات االحتالل في المسجد 

 ."مبّيت
 11/5/2021، األيام، رام هللا

 
 يدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرًة للقدس "التشريعي" .394

للنفير العام؛  48دعا المجلس التشريعي )البرلمان(، الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي الــ : غزة
 والدفاع عنه. األقصىنصرًة للقدس، مطالبًا العرب والمسلمين والشعوب العربية الحية والحرَّة بنجدة 

يعملون على إحباط المؤامرة التي تستهدف تهجير أهالي الشيخ  األقصىالمرابطون في المسجد "وأضاف: 
، مؤكدًا أن الكل الفلسطيني سيكون دومًا إلى جوارهم، ولن "وبناء الهيكل المزعوم األقصىجراح وتقسيم 

رهاب يسمح للعدو الصهيوني باالستفراد بهم، فالمقاومة حاضر  ة دومًا، وبكل قوة، للرد على عدوان وا 
 ."وأهلها الميامين األقصىاالحتالل والمستوطنين، والدفاع عن حياض القدس و 

 10/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  ونتائجهسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحكومة اإلالفلسطينية تحمل الرئاسة  .395
اسة الفلسطينية، عمليات القتل الوحشية المبرمجة التي تقوم بها قوات االحتالل وفا: أدانت الرئ -رام هللا 

الحكومة  وحملت في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. ب الفلسطينيشعالاالسرائيلي ضد ابناء 
وري وطالبت االدارة االمريكية بالتدخل الف .ونتائجهاالسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير 

كما دعت مجلس االمن الدولي،  والسريع لوقف هذا العدوان االسرائيلي كي التخرج االمور عن السيطرة.
وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات االقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه االعتداءات حفاظًا 

 على االمن والسلم وفقًا أحكام القانون الدولي.  
 2021/5/15، األيام، رام هللا

 
 وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل "سالم"وال  عباس: القدس خط أحمرمحمود  .396

وقف العدوان اإلجرامي اإلسرائيلي المتواصل "رام هللا: طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة 
وقوات االحتالل على ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد العتداءات المستوطنين 

المبارك، وكنيسة القيامة،  األقصىأبناء شعبنا، ومقدساتنا اإلسالمية، والمسيحية، وخاصة في المسجد 
وشدد خالل اتصال هاتفي مع  ."ومنع االستيالء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح

يام فرنسا واالتحاد األوروبي وأطراف ، على أهمية ق5/13الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الرباعية، بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر 
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طالب عباس قد و  دولي للسالم يضمن إنهاء االحتالل، واستقالل دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
القدس خط أحمر، وقلب فلسطين "ات من قوله إن بعد ساع، بتدخل دولي لوقف العدوان على غزة

، "إسرائيل". وخاطب عباس الواليات المتحدة و"وروحها، وال سالم وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل
والواليات المتحدة بعد تلقيه  "إسرائيل"الغضب الذي أبداه عباس ضد قد جاء و  ."لقد طفح الكيل"بالقول: 

، طالبه فيه بوقف إطالق 5/12 كي أنتوني بلينكن، مساء األربعاءيارجية األمر اتصااًل من وزير الخ
 ."إسرائيل"الصواريخ على 

 2021/5/14الشرق األوسط، لندن، 
 

 ترتكب جرائم حرب "إسرائيل": لمجلس األمنوزير خارجية فلسطين  .397
 األحد ،مجلس األمنطارئ لندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشّدة في اجتماع  نيويورك:

ال يريد البعض استخدام هذه " قائالً  وأضاف على الشعب الفلسطيني ومقدساته. "إسرائيل"بـعدوان  ،5/16
 ."الكلمات، جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، لكنهم يعرفون أنها الحقيقة

 2021/5/16الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"جرائم ل ىي بتشكيل جبهة دولية تتصداإلسالممنظمة التعاون  في اجتماع يطالب المالكي .398
رام هللا: دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة 
للجرائم والتصعيد اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرك في مجلس األمن الدولي 

، أمام االجتماع تهوأكد، في كلم ، ومجلس حقوق اإلنسان، والمحاكم الدولية.والجمعية العامة لألمم المتحدة
الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون 

أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل االحتالل المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات "اإلسالمي، 
تصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ اق

االلتزامات، وقرارات األمم المتحدة وحماية الشعب الفلسطيني من بطش االحتالل وأدواته، وسرعة حظر 
 ."أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات

 2021/5/16الشرق األوسط، لندن،  
 

 اإلسرائيلي  العدوانتية: سنتوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة إلصدار قرار يدين شا .399
، أنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة 5/17 رام هللا: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، االثنين

العدوان، حيث  اهذ إلصدار قرار يدين، على قطاع غزة لي المستمرسرائياإلعدوان اللألمم المتحدة بشأن 
ال أحد يملك حق النقض )الفيتو( هناك، في إشارة للواليات المتحدة التي تعرقل صدور قرار من مجلس 

إجراءات عقابية ضد إسرائيل واستدعاء الدول الصديقة سفراءها "دعا إلى فرض كما  األمن الدولي.
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خول أي إسرائيلي ألي دولة عربية للتشاور على األقل؛ تعبيرًا عن رفضهم العدوان اإلسرائيلي، ومنع د
ووقف أي صفقات تجارية، وربط أي مساعدة دولية خاصة من واشنطن وأوروبا إلسرائيل باحترامها حقوق 

 ."اإلنسان
  2021/5/17الشرق األوسط، لندن، 

 
 تواصل حربها ضد اإلنسانية وتتسبب بمذابح  "إسرائيل"رسائل فلسطينية لقادة األمم المتحدة:  .400

ن التحركات الفلسطينية، لوقف جرائم االحتالل على المناطق الفلسطينية، بعث المندوب الدائم ضم غزة:
لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثالث رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم 

حدة، بشأن ازدياد المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )الصين(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المت
مع مرور كل ساعة، " أنه في رسائلهمبينًا  خطورة الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

تواصل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، شن جميع وسائل العدوان العسكري الفتاك على السكان المدنيين 
اإلنسانية تتسبب في مذابح ومعاناة بشرية واسعة  الفلسطينيين العزل، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد

 ."النطاق، ما يهدد بشكل مباشر السالم واألمن اإلقليميين والدوليين
 2021/5/14القدس العربي، لندن، 

 
 خالل العدوان اإلسرائيلي الحالي جبريل الرجوب: لم يتصل أي زعيم عربي بالرئيس عباس .401

ن سر اللجنة المركزية لحركة فتح إن أيًّا من الزعماء العرب لم قال جبريل الرجوب أمي: وكالة األناضول
بالتواطؤ  -لم يسمها-يتصل بالرئيس محمود عباس خالل العدوان اإلسرائيلي الحالي، مّتهما أطرافا عربية 

في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي مساء أشار، و  مع بنيامين نتنياهو لتكريس االنقسام الفلسطيني.
مخاطر تواجه الفلسطينيين في المرحلة الحالية، حسب تعبيره، وهي تكريس االنقسام  3إلى ، 5/14 الجمعة

بأن يكون هناك تغيير للنظام " عدم السماحوا غالق باب الحوار ومحاولة تغيير النظام السياسي، مؤكدا 
 ."السياسي الفلسطيني بإرادة إقليمية محتلة من تل أبيب

 2021/5/15 الجزيرة.نت،
 

 غزة: االحتالل يرتكب جرائم إبادة والصور والفيديو تكذب ادعاءاته في داخلية زارة الو  .402
، أن االحتالل اإلسرائيلي يرتكب جرائم 5/17 االثنينفي قطاع غزة،  أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني

بادة بحق المدنيين اآلمنين، حيث ُتكذب الصور والفيديوهات ادعاءاته لتبرير مجا  ودعازره. حرب وا 
وزارة إياد البزم كل الشعوب للتحرك في كل مكان للضغط على حكوماتها من أجل دفع الالمتحدث باسم 

 شعب الفلسطيني.الاالحتالل لوقف العدوان الغاشم بحق 
 2021/5/17فلسطين أون الين، 
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 "نائيةالج"النائب العام الفلسطيني: سنوثق أدلة الجريمة اإلسرائيلية التي تدخل في اختصاص  .403
قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن النيابة العامة ستوثق كافة األدلة المرتبطة بالجرائم  رام هللا:

اإلسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصًا تلك التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية 
إسرائيل تنتهك "مبينًا أن  قرارات المحكمة. الدولية، تمهيدًا لعرضها أمام لجان التحقيق المشكلة بموجب

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بشكل واضح وصريح، وترتكب جرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم، 
 ."التي ترتقي ألن تكون جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 2021/5/16الشرق األوسط، لندن، 
 

 قرات قيادة الشرطة بغزة  الداخلية: االحتالل دمر جميع موزارة  .404
إياد البزم، إن طائرات االحتالل اإلسرائيلي شنت غارات  الفلسطينية قال الناطق باسم وزارة الداخلية: غزة

متتالية على عدة مناطق من قطاع غزة أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة )الجوازات( في 
شرطية تواصل القيام بواجبها في متابعة آثار العدوان اإلسرائيلي إلى أن األجهزة األمنية والمشيرًا  القطاع.

 المستمر على قطاع غزة، والعمل على حماية الجبهة الداخلية، وحفظ األمن.
 2021/5/12المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 فيسبوك بتغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية  إدارة  طالبسفير فلسطين في بريطانيا ي .405

سفير فلسطين في  ، أنلندن مراسلتها من هاجر حربعن  2021/5/14لقدس العربي، لندن، اأوردت 
فيسبوك، إيبيلي أوكوب، شركة مديرة السياسات العامة في خالل لقائه  قدم المملكة المتحدة حسام زملط

ائيلية على من استمرار التحيز الواضح للرواية اإلسر  شركةال، رسالة شديدة اللهجة حذر فيها 5/14 الجمعة
 ."التحيز الفاضح وبشكل فوري"طالبهم بوجوب إصالح ما أسماه و حساب الرواية الفلسطينية، 

 "فيسبوك"رسالة رسمية من إدارة شركة  تلقى زملط، أن لندنمن  2021/5/17قدس برس، وذكرت 
، لة فلسطين، أعربت فيها عن اعتذارها لما جاء في الشكوى التي تقدمت بها دو "انستغرام"و "واتساب"و

، ومن أعلى الهرم "إسرائيل"وقالت إنها ستنظر في حمالت التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في 
وأقرت الرسالة بأخطاء الشركة في  على منصاتها. ،وزراء بنيامين نتنياهوالرئيس  السياسي خصوصاً 

رات وا غالق حسابات التعامل مع مستخدمي منصات التواصل االجتماعي من الفلسطينيين، وحذف منشو 
أعرب  ومن جهته نية الشركة تصحيح هذه األخطاء. مؤكدة ،المبارك األقصىبسبب استخدام كلمات مثل 

، من أجل حل هذه المسائل وانهاء "فيسبوك"السفير زملط عن استعداد دولة فلسطين للعمل مع ادارة شركة 
ن جهة، ووقف حمالت التحريض االسرائيلية ممارسة التعتيم وتكميم األفواه وتشويه النضال الفلسطيني م

وشدد على أن الجهود مستمرة من اجل متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة  الممنهجة من جهة أخرى.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 211                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 "فيسبوك"فلسطين، حيث يجري ترتيب لقاءات رسمية فلسطينية وفريق عالي المستوى من إدارة شركة 
 خالل األسبوع الحالي.

 
 لقصف من غزةالغربية ية تنفي تعرض مستشفى بالضفة الصحة الفلسطينوزارة  .406

منسق "، معلومات كاذبة أطلقها ما ُيسمى 5/17 نفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء االثنين: رام هللا
، عن تعرض مستشفى شمالي الضفة الغربية "أعمال حكومة االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة

اعتبرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن محاولة تضليل الرأي و  المحتلة، لقصف من قطاع غزة.
هروب من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عائالت "العام العالمي 

بأكملها، إضافة إلى طواقم طبية، وقصف للمستشفيات والمراكز الصحية والطبية وقصف مبنى وزارة 
، والمختبر المركزي الوحيد الذي يجري فحوصات كورونا، ما يهدد بتفشي فيروس الصحة في قطاع غزة
 ."كورونا في قطاع غزة

 2021/5/17، قدس برس
 

  ويوجه رسالة شديدة للمطّبعين  "اإلعالم العربي الصهيوني"عزام األحمد يحذر من  .407
اإلعالم العربي "أسماه حذر عزام األحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما 

 الذي يرمي لبث اإلحباط في نفوس الفلسطينيين واألمة العربية. "الصهيوني
ودعا في لقاء مع الجزيرة مباشر، األمة العربية إلى االستفاقة من سباتها كما دعا النظام العربي إلى 

 تطبيع وال اعتراف بإسرائيل التوقف عن سياسة التطبيع مع إسرائيل وااللتزام بما قرروه هم أنفسهم بأنه ال
 قبل تنفيذ مبادرة السالم العربية كاملة.

وقال عزام األحمد، إن بعض األنظمة العربية تصدر بيانات خجولة وكأنها الصليب األحمر الدولي 
اومة بكل األشكال المتاحة وليست دولة عربية شقيقة لفلسطين، مؤكًدا أنه ليس أمام الفلسطينيين إال المق

وعن دور اإلدارة األمريكية تجاه ما يحدث من تصعيد بحق الفلسطينيين، قال األحمد إن أمريكا  .لديهم
مب اليست صديقة للفلسطينيين وليست صديقة للعرب عموًما، مشيًرا إلى أن الرئيس السابق دونالد تر 

 أصدر األوامر بخصوص العالقات مع إسرائيل.
األوامر وأقامت عالقات مع إسرائيل وافتخرت بها، بل أن  وقال إن بعض الدول العربية استجابت لهذه

 بعضها أخذ يتهجم على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ويصدر بيانات بخجل.
 18/5/2021الجزيرة.نت، 
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 للدفاع عن شعبنا  "إسرائيل"أبو ردينة: التنسيق األمني مع  .408
التنسيق األمني مع "طينية نبيل أبو ردينة، إن قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلس: عالء عبد الرحمن

 ."نوع من السيادة الفلسطينية، والدفاع عن شعبنا "إسرائيل"
وأضاف أبو ردينة في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، أن التنسيق األمني موجود مع كل الدول العربية، 

 ."يئاولم تطلق طلقة واحدة من تلك الدول على إسرائيل، ولم يقل أحد ش
هذه "وعلق الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد هللا العقرباوي على حديث أبو ردينة بالقول: إن 

التصريحات تدل على حالة العجز التي وصلت لها قيادات السلطة، بعدم القدرة على التعبير عن 
 ."طموحات وآمال الشعب الفلسطيني. وارتباط برنامجها عضويا باالحتالل

 18/5/2021، "21 عربي"موقع 
 

 وتدعو لمقاطعتها "قناة العربية"داخلية غزة تنفي مزاعم بثتها  .409
السعودية، التي تبث من  "العربية"نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ما روجته قناة : لندن

الجاري على  اإلمارات خروج عوائل قادة بالفصائل الفلسطينية وأبنائهم إلى مصر خالل العدوان اإلسرائيلي
 قطاع غزة.

عن أن عددا كبيرا من عوائل الفصائل بغزة وأبنائهم غادروا إلى مصر  "قناة العربية"والثالثاء، تحدثت 
 مؤخرا.

من شائعات مغرضة بحق شعبنا  "العربية"ننفي بشكل قاطع ما ترّوجه قناة "وفالت وزارة الداخلية في بيان: 
التي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل المقاومة الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، 

 ."وعائالتهم إلى مصر في ظل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
نؤكد أن قناة العربية كانت وال تزال تمارس دورا مشبوها، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة "وأضافت: 

 ."بنا ومقاومتهاالحتالل اإلسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شع
 18/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 ويطالب بمتابعة خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين "فيسبوك"يلتقي إدارة اشتية  .410

نيك كليغ، "فيسبوك "بحث رئيس الوزراء محمد إشتية مع رئيس الشؤون العالمية واالتصاالت في : رام هللا
والمناصر للقضية الفلسطينية ووقف التحريض عبر  آليات تعامل الشركة العمالقة مع المحتوى الفلسطيني

من حق الشعب الفلسطيني ومناصريه التعبير عن الرواية "وقال رئيس الوزراء:  منصات الشركة.
الفلسطينية من دون التعرض لتقييد المحتوى أو إزالته، وهذا يشمل استخدام المصطلحات التي تعبر عن 

وطالب رئيس  ."بنا كشهيد ومقاومة بالمخالفة لمعايير المجتمعسياقنا، ونرفض وسم كلمات مهمة في خطا
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الوزراء باتخاذ إجراء ضد المحتوى التحريضي غير المقبول باللغتين العبرية واإلنجليزية تجاه الشعب 
 الفلسطيني وقضيته، ال سيما خطاب الكراهية والعنف الذي يتبناه المستوطنون المتطرفون.

 19/5/2021، الفلسطينية )وفا(والمعلومات  األنباءوكالة 
 

  المستوطنين تاإلسرائيلية واعتداءاالمستشارة األلمانية على الجرائم  طلعيالفلسطيني الرئيس  .411
من المستشارة األلمانية انجيال  هاتفياً  محمود عباس، الخميس، اتصاالً  يفلسطينال رئيسالتلقى : رام هللا
كارثية على االرض في قطاع غزة بسبب االعتداءات على األوضاع الخطيرة والها أطلع، حيث ميركل

الوحشية االسرائيلية، عالوة على االعتداءات المتواصلة لقوات االحتالل والمستوطنين على القدس 
أكدت ميركل موقف ومن جهتها  المبارك وحي الشيخ جراح وجميع مدن الضفة الغربية. األقصىوالمسجد 

ق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويالت الصراع، مشددة على دعم ألمانيا ألمانيا الداعي لوقف التصعيد وتحقي
 لتحقيق السالم وفق مقررات االتحاد األوروبي والقانون الدولي.

 20/5/2021والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  األنباءوكالة 
 

 يرحب بنجاح الجهود التي قادتها مصر لوقف العدوان اإلسرائيلي محمد اشتية .412
محمد اشتية بنجاح الجهود الدولية التي قادتها مصر لوقف  الفلسطيني حب رئيس الوزراءر : رام هللا

التي ارتكبت  اإلسرائيلية سترفع الجرائم الفلسطينية وأكد أن الحكومة. العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 بحق األطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 21/5/2021سطينية )وفا(، والمعلومات الفل األنباءوكالة 
 

 في كل فلسطين   عاّماً ًا رير: جرائم االحتالل تتطلب نفير النائب باسم زعا .413
حماس باسم زعارير إلى النفير العام في حركة دعا النائب في المجلس التشريعي والقيادي في : الخليل

جميع نقاط التماس؛ لمواجهة  الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، واالشتباك مع االحتالل في
  .الفلسطيني شعبالجرائمه ضد أبناء 

إلى أن القيادة السياسية اليوم ليس لها أي نشاط سياسي أو دبلوماسي حقيقي وفاعل على األرض مشيرًا 
 لمواجهة إرهاب االحتالل في المحافل الدولية واإلنسانية.

 20/5/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 سطينية تدعو إلطالق عملية سياسية إلنهاء االحتالل اإلسرائيليالفل السلطة .414
رّحبت الرئاسة الفلسطينية بإعالن وقف إطالق النار في قطاع غزة، )الجمعة(، داعية إلطالق  رام هللا:

ترحب بخطوة إيقاف العدوان "وقالت الرئاسة، في بيان، إنها  عملية سياسية تنهي االحتالل اإلسرائيلي.
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ي على قطاع غزة، وتشيد بالجهود التي بذلها األشقاء في مصر وقطر واألردن، واإلدارة األميركية اإلسرائيل
صمود وتضحيات شعبنا في قطاع غزة، "وحّيت الرئاسة  ."واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة لتحقيق ذلك

ية، الذي جاء متزامنًا وتحدي المقدسيين لإلجراءات اإلسرائيلية والحراك الشعبي السلمي في الضفة الغرب
من جهود مصرية وعربية وأميركية، واتصاالت فلسطينية على مدار الساعة، بما في ذلك التحرك تجاه 

 لألمم المتحدة. "مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان
ية وجدية، حان الوقت لإلدارة األميركية والمجتمع الدولي التخاذ خطوات عمل"وشددت الرئاسة على أنه 

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

لدولية من أجل وعاصمتها القدس الشرقية، تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية ا
أثبتت أن "وأكد بيان الرئاسة الفلسطينية أن األحداث الجارية  ."تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة والعالم

القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واألمن، وأن لذلك طريقًا واحدًا واضحًا، بأن القدس هي مركز 
 ."الصراع وطريق السلم والحرب

 21/5/2021، مات الفلسطينية )وفا(والمعلو  األنباءوكالة 
 

 األقصىتدين اقتحام قوات االحتالل للمسجد  رئاسة السلطة الفلسطينية .415
المبارك عقب  األقصىأدانت الرئاسة الفلسطينية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، للمسجد  :رام هللا

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

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

 21/5/2021، القدس، القدس
 

 بمحاسبة االحتالل على جرائمه يطالببحر  .416
هنأ رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد بحر شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واالسالمية وأحرار 

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

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

 21/5/2021، فلسطين أون الين
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 ستعزز الوحدة الوطنية "إسرائيل"ة مع هذه المواجه المالكي: .417
عبد الحميد صيام: قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الوحدة الميدانية التي -نيويورك

تجسدت خالل أيام العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ال بد أن تستمر وتنعكس على تشكيل قيادة وحدة 
على هامش انعقاد جلسة الجمعية  "القدس العربي"ردا على أسئلة  جاء ذلك وطنية لمرحلة ما بعد العدوان.

العامة التي خصصت لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على غزة، أمس الخميس، والتي ستتواصل يوم الثالثاء 
 .110عضوا إلى  70القادم بعد أن ارتفع عدد طالبي الكلمات من 

ة والتي لن يصدر عنها أي قرار، قال المالكي: وفي رده على سؤال حول أهمية اجتماع الجمعية العام
شهرا من الوفود وبحضور عدد من وزراء  14هذا أول اجتماع للجمعية العامة بحضور فعلي منذ "

الخارجية وكل ذلك من أجل فلسطين. ما أعاد الحياة إلى هذا المقر هو القضية الفلسطينية، وآمل أن 
ة الدول األعضاء للعمل من أجل تحقيق تقدم على طريق الحل تكون القضية الفلسطينية عامل تحفيز لكاف

 العادل والدائم والشامل للقضية. 
 21/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدوليةعباس .418

، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، االثنين]أمس[محمود عباس  السلطة الفلسطينية رئيس رام هللا: استقبل
نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة "، عباسوقال  وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ضرورة االنتقال بعد "وتطرق إلى العملية السياسية، مؤكدًا  ."وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية
بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل 

االحتالل اإلسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، 
 ."على أساس قرارات الشرعية الدولية

 24/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 معونات إغاثية وطبية للقطاع ووضع آلية إلعادة إعمار ما دمره العدوان برام هللا: الحكومة .419
قرر مجلس الوزراء، تكليف فريق إعادة اإلعمار بتقديم تقرير شامل عن الدمار واالحتياجات : رام هللا

المالية الالزمة لذلك وحصر مخاطبة المانحين حول أعمال اإلعمار بالجهة الحكومية ذات العالقة وتنسيق 
قرر مجلس الوزراء، أن يتولى الهالل األحمر الفلسطيني مهمة تلقي كما  ك مع مكتب رئيس الوزراء.ذل

رسالها إلى القطاع وفق آلية تضمن تخفيف المعاناة عن المتضررين من  المساعدات اإلغاثية والنقدية وا 
المتضررين من  وأكد المجلس على أهمية معرفة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات إلغاثة العدوان.
 العدوان.

 24/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 األردن الداعم لفلسطين والقدس يثمن موقفالمصري مشير النائب  .420
هاتف النائب مشير المصري رئيس لجنة العالقات الخارجية في كتلة التغيير واالصالح البرلمانية، 

س لجنة فلسطين النيابية في البرلمان األردني، مثمنًا موقف البرلمان اإلثنين، النائب محمد الظهراوي رئي
ووجه المصري خالل اتصاله التحية للمقاومة. األردني الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمساند 

للشعب األردني الشقيق الذي عبر عن نصرته للشعب الفلسطيني من خالل المظاهرات المؤيدة لفلسطين 
 ومة واستعداده للتضحية من أجل نصرة فلسطين والقدس.والمقا

 24/5/2021، فلسطين أون الين
 

 أبو طير: المقدسيون شعلة المواجهة وشوكة في حلق االحتاللالنائب  .421
أكد النائب المقدسي محمد أبو طير أن المقدسيين يمثلون شعلة المواجهات وشوكة في : القدس المحتلة

ن مضاجعه، ويقفون لجنوده بالمرصاد. وأشار أبو طير، في تصريح حلق االحتالل، وهم من يقّضو 
، فهم يقّلون عند الطمع األقصىصحفي، إلى أن المقدسيين أثبتوا ذلك عندما تصدروا األحداث في ملحمة 

ويكثرون عند الفزع. وبّين النائب المقدسي أن سياسة التضييق التي تمارسها قوات االحتالل بحق 
 وبسببها يعيش أكثر من مائة ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري. المقدسيين ممنهجة،

 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دعو للوقوف في وجه حملة االحتالل االنتقامية ضد فلسطينيي الداخلتمنظمة التحرير  .422
نسان والمجتمع دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق اال: رام هللا

المدني، أحمد التميمي، المؤسسات الدولية كافة، وخاصة مؤسسات حقوق االنسان، للتدخل الفوري 
أمام الهجمة العنصرية التي يتعرضون لها  1948والتحرك من أجل حماية الفلسطينيين في أراضي عام 

 عبر الحرب المسعورة التي تشنها حكومة االحتالل عليهم في هذه األيام.
 24/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 السلطة تشن حملة اعتقاالت ضد ناشطين شاركوا بفعاليات مساندة للقدس وغزةأجهزة  .423

: إن أجهزة السلطة شنت -مرشحة عن قائمة القدس موعدنا-قالت الناشطة السياسية سمر حمد : رام هللا
اسية طالت ناشطين شاركوا بفعالية في الحراك األخير المساند في اليومين الماضيين حملة اعتقاالت سي

 للقدس وغزة، منهم: طارق خضيري وأكرم سلمة، ومالحقات واستدعاءات أخرى.
 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يطالب ببدء مسار سياسي إلنهاء االحتالل ويدعو لوقف الممارسات اإلسرائيلية عباس .424
رام هللا، وزير الخارجية األميركي بمحمود عباس، الثالثاء،  يةفلسطينال السلطةئيس استقبل ر : رام هللا

أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. حيث جرى بحث آخر المستجدات لتثبيت التهدئة في كامل األراضي 
ل الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل التوصل للح

 السياسي وتعزيز الشراكة الفلسطينية األميركية.
، اإلدارة األميركية بقيادة جو بايدن على الجهود التي قامت بها بالتعاون الوثيق مع مصر عباسوشكر 

ومع األشقاء العرب واألطراف المعنية، لوقف إطالق النار، مؤكدا على ضرورة أن يتم العمل على تثبيت 
ءات المستوطنين المتطرفين المدعومين بقوات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة التهدئة لتشمل وقف اعتدا

، إعالن عباسكما ثمن  الشيخ جراح وسلوان.و  األقصىفي مدينة القدس المحتلة، وخاصة في المسجد 
مليون  75الوزير بلينكن إلعادة فتح القنصلية العامة في القدس وتقديم مساعدات تنموية إضافية بقيمة 

 مليون لألونروا. 32ماليين دعم إغاثي و 5ر ودوال
، أن تثبيت التهدئة، ووقف العدوان خطوة مهمة تمهد الطريق للبدء الفوري لمسار سياسي عباسوتابع 

ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية تحت إشراف اللجنة الرباعية 
وأضاف: ونحن في ذات اإلطار نواصل مساعينا إلنجاز  الدولية. الدولية، وعلى أساس قرارات الشرعية

الحوار الوطني لتشكيل حكومة وفاق وطني تضم الجميع وتكون ملتزمة بالشرعية الدولية، تكون قادرة على 
 خدمة الشعب الفلسطيني في كل مكان.

 25/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 مصرية مكثفة لعملية سياسية جديدةـــ أردنية ـــــ اورات فلسطينية مش: "الشرق األوسط" .425
يعمل الفلسطينيون مع مصر واألردن من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم : كفاح زبون-رام هللا

أميركي، من أجل إطالق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 
تم خاللها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق، الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء واإلسرائيليين، ي
  إعمار القطاع.

، إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو "الشرق األوسط"قالت مصادر سياسية في رام هللا لـ
بداء  اإلدارة األميركية رغبة في بايدن للحكم، لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعًا بعد الحرب على القطاع، وا 

 وليس مجرد حل جزئي في قطاع غزة. إيجاد حل شامل يقوم على حل الدولتين،
ألجل ذلك يجري تنسيق مكثف بين رام هللا وعمان ومصر، يقوم على وضع خطة إلطالق "وأضافت: 

 ."عملية سياسية جديدة، وهذا متفق عليه وجرى إبالغه أيضًا للواليات المتحدة
 26/5/2021، وسط، لندنالشرق األ 
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 المالكي: نسعى لخطة تخرجنا من الوضع القائم إلى حل سياسي ينهي معاناة شعبنا .426

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي إن وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي : رام هللا
كد خاللها موقف األردن الثابت نقل رسالة شفوية من الملك عبد هللا الثاني إلى الرئيس محمود عباس، أؤ 

دانة العدوان اإلسرائيلي األخير عليه.  في دعم ومساندة شعبنا وحقوقه المشروعة، وا 
تحدثنا خالل اللقاء عن أهمية هذه المرحلة وضرورة استكمال التنسيق األردني "وأضاف المالكي: 

إنما في تهدئة دائمة تشمل القدس  الفلسطيني الذي نعتبره مهم، وكان الحديث ليس فقط في تثبيت التهدئة
نوقش خالل االجتماع إعادة إعمار قطاع غزة، والذي "وتابع:  ."الشرقية والضفة الغربية كما قطاع غزة

يجب أن يكون جزءا أصيال من خطة أكبر تشمل الحديث عن مسار سياسي يخرجنا من هذا الوضع 
لمفاوضات، وفق المرجعيات الدولية تفضي إلى المستمر منذ سنوات إلى أفق سياسي يسمح بالعودة إلى ا

 ."إنهاء االحتالل
 25/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 أبو هولي: تصريحات شمالي تضليلية وجريمة بحق الشعب الفلسطيني .427

لشديد عبرت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عن استهجانها واستيائها ا: رام هللا
( االسرائيلية التي ادعى فيها ان 12ماتياس شمالي، التي ادلى بها للقناة ) "األونروا"لتصريحات مدير 

 ."الجيش اإلسرائيلي لم يقصف أهداًفا مدنية في قطاع غزة مع وجود بعض االستثناءات"
عت هذه التصريحات تاب ةدائر الوقال رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد ابو هولي، في بيان الثالثاء، إن 

المشينة التي تسيئ ألكبر منظمة تابعة لألمم المتحدة تمتعت بالحيادية في عملها على مدار سبعة عقود 
ووصف ابو هولي تصريحات شمالي بالتضليلية وجريمة بحق الشعب  في خدمة الالجئين الفلسطينيين.

ظمات األممية التي ادانت العدوان الفلسطيني تجرد فيها عن الحيادية، وتتنافى مع كافة مواقف المن
 اإلسرائيلي واعتبرت ما جرى في قطاع غزة يرقى الى مستوى جرائم الحرب.

 25/5/2021، القدس، القدس
 

 مجدالني: قطاع غزة بحاجة إلغاثة فورية .428
قال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، إن قطاع غزة بحاجة إلغاثة فورية وبرامج اعادة : رام هللا
عادة تشغيل وتيرة االقتصاد، والضغط على االحتالل لرفع  اإلعمار وبرنامج تنموي لخلق فرص العمل وا 

دون تأخير، مع التأكيد على تغيير اآللية السابقة لإلعمار  اإلعمارالحصار كي تسير عملية اعادة 
(GRM.ألن ما فرضته إسرائيل من إجراءات أعاق العملية بشكل كبير ) 

 25/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 "الرباعية"أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه عباس يؤكد  .429
رام هللا، وزير الخارجية البريطاني بمحمود عباس، األربعاء،  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس : رام هللا

وقف اعتداءات المستوطنين  ، على آخر مستجدات األوضاع وأهمية العمل علىهوأطلع، دومنيك راب
التهدئة في  تتثبيالمدعومين بقوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة بما فيها القدس، وضرورة العمل على 

أهمية البدء الفوري بمسار  عباسوأكد  كامل األراضي الفلسطينية، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
ولية، ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الد

 بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
 26/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 شتية يقوم بجولة خليجية من أجل دعم سياسي وماليا .430

دعم أوسع للحراك السياسي، الذي يشمل أيضًا  في إطار الجهود الفلسطينية لحشد: كفاح زبون-رام هللا
وضع خطة متفق عليها إلعادة إعمار قطاع غزة، ينطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في جولة 

إن أشتية تحرك بتعليمات من الرئيس  "الشرق األوسط"خليجية نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر لـ
ن جولته هذه ستكون األولى من بين جوالت  الفلسطيني محمود عباس لجلب دعم سياسي ومالي، وا 

دول خليجية لم يعلن عنها في رام هللا، بسبب أن الترتيبات النهائية مع  3ويفترض أن يزور أشتية  أخرى.
اللمسات األخيرة في التنسيق والترتيب للزيارة، "هذه الدول لم تنجز بعد. وأعلن المالكي أنه جاٍر وضع 

حراك دبلوماسي وسياسي "، مؤكدًا أنها تأتي ضمن "لزيارة والدول التي سنزورها الحقاً وسوف يعلن جدول ا
تقوده القيادة الفلسطينية حاليًا على الصعد كافة، للتأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية التي  "واسع

 عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع.
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "صفقة القرن"عادة فتح القنصلية األمريكية في القدس الشرقية يؤكد انهيار الشيخ: إ .431

رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، في حديث لتلفزيون فلسطين ضمن  : قالرام هللا
ونا اإلعالن عن إعادة فتح السفارة االميركية في القدس الشرقية يعني ضمنا ومضم": "ملف اليوم"برنامج 

انهيار صفقة القرن التي حاولت اإلدارة السابقة تمريرها، ويشكل أرضية صالحة إلعادة العالقة الطبيعية 
مع الواليات المتحدة األميركية، لتكون طرفًا فعااًل ومؤثرًا في إطار الرباعية الدولية، في سبيل التوجه 

 ."لمفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية
 26/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 يطلع رئيس مجلس النواب األردني على جرائم االحتالل "بحر" .432
هاتف رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر رئيس مجلس النواب األردني عبد المنعم العودات، 

 ناء الشعب الفلسطيني.على تداعيات العدوان األخير على قطاع غزة، وجرائم االحتالل ضد أب الطالعه
ما خلفه العدوان من استهداف للبيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية، مؤكدًا أن هذا  واستعرض بحر

صرارًا على الدفاع عن مقدساته ونيل حقوقه الوطنية  العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إال صمودًا وا 
ارة قطاع غزة لالطالع على آثار العدوان الهمجي رئيس مجلس النواب األردني لزي ودعا بحر المشروعة.

 بحق قطاع غزة المحاصر، وجرائم االحتالل المخالفة لكل القوانين الدولية.
 26/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الفلسطيني: االحتالل تعّمد ضرب البنية االقتصادية لقطاع غزة "التشريعي" .433

مجلس التشريعي )البرلمان( عاطف عدوان، االحتالل اإلسرائيلي، اتهم رئيس اللجنة االقتصادية بال: غزة
بتعمد استهداف القطاع االقتصادي والمؤسسات ذاته الطابع اإلنتاجي في غزة، بهدف ضرب البنية 

 مليون دوالر قابلة للزيادة. 40وبين أن الخسائر في قطاع الزراعة وصلت لنحو  االقتصادية للقطاع.
ألف  155ئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي، أنه بالحديث عن وبخصوص العمال؛ أوضح ر 

عامل تضرروا بشكل مباشر وغير مباشر من العدوان، ففعليا هؤالء يمثلون ثالث أرباع مليون شخص من 
أشخاص وبالتالي الخسارة كبيرة  5أبناء قطاع غزة تضرروا، وذلك لو فرضنا أن كل عامل يعيل أسرة من 

 ."ؤالء الناس أصبحوا دون مصر رزقومضاعفة، فه
  26/5/2021، قدس برس
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 سابعًا: المواقف الشعبية
 

 مفتي القدس: ال نريد بيانات لكن نحتاج إلى مواقف حقيقية   .434
أكد مفتي مدينة القدس الشيخ محمد حسين أن على األمتين العربية واإلسالمية مطالبة المجتمع الدولي 

إلى ثكنة عسكرية،  األقصىوأضاف االحتالل حّول المسجد . الحقوق الفلسطينيةبالضغط للحفاظ على 
 ."ال نريد بيانات من الدول العربية واإلسالمية ولكن نحتاج إلى مواقف حقيقية للحفاظ على القدس" :مشدداً 

 2021/5/9فلسطين أون الين، 
 

  األقصىانويل مسلم يدعو المسيحيين للدفاع عن المسجد األب م .435
وجه األب مانويل مسلم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية، دعوة لرجال الدين : نلند

من ليس مع "، قائال: "فيسبوك"وكتب منشورا على حسابه في  .األقصىالمسيحيين بالتوجه إلى المسجد 
 األقصىسيهدم فإن كنا ضعفاء "وأكد قائال:  ."شعبه في الحرب، ال يحق له الوجود معه أيام السلم

ن كنا أقوياء ستتحّطم حين تضربنا النكبة هذه، وينتهي استعمار أرضنا  والقيامة كما وعد هرتزل، وا 
 ."وغزوها

 2021/5/10، "21عربي "موقع 
 

 االحتالل يريد إفراغ الحرم القدسي للسماح باقتحامات اليهود المتطرفين: الشيخ عكرمة صبري .436
إن االحتالل يريد إفراغ الحرم القدسي للسماح  ،رمة صبريالشيخ عك األقصىقال خطيب المسجد 

 ."نحن باقون في القدس، ولن نقبل المّس بحرمات المسجد الشريف"باقتحامات اليهود المتطرفين، مضيفا 
 2021/5/9 الجزيرة.نت،

 
 للمستوطنين األقصىكمال الخطيب: كونوا على العهد وال تتركوا  .437

يس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، أن الشعب الفلسطيني أعلن أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئ
سيبقون  الفلسطيني شعبالشدد على أن أبناء و  أن اقتحام المستوطنين لألقصى لن يكون ولن يتحقق.

 ، ويسدون عن كل العرب والمسلمين في الدفاع عن المسجد.األقصىعلى عهدهم االثنين مع 
  2021/5/9المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  األقصىأوقاف القدس تدعو لشد الرحال والرباط في دائرة  .438

دعت دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة، جموع المصلين من أهل المدينة : أحمد صقر
 األقصىالمبارك، تحسبا القتحام المستوطنين للمسجد  األقصىوخارجها إلى الوجود والرباط في المسجد 
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الشيخ عمر الكسواني، أنه يوجد حاليا داخل  األقصىأوضح مدير شؤون المسجد و  ثنين.المبارك اال
 معتكف، من الرجال والنساء.  2500نحو  األقصىالمسجد 

 2021/5/10، "21عربي "موقع 
 

 األقصىدمة العتداء واسع على القدس و : تنكيل االحتالل بالمصلين مق"القدس الدولية" .439
، إن المعركة التي تدور رحاها في مدينة القدس الحتلة، وعمليات "الدوليةالقدس "قالت مؤسسة : بيروت

وحي  "األقصى"المبارك، مقدمٌة العتداٍء واسٍع يستهدف  األقصىتنكيل االحتالل بالمصلين في المسجد 
دعت المقدسيين وجميع لها في بيان و  رمضان الجاري. 28في الـ ،"باب العمود"وساحة  "الشيخ جراح"

إلى مواصلة الرباط واالعتكاف في المسجدِّ  األقصىنيين القادرين على الوصول إلى المسجد الفلسطي
توفيرِّ الدعم والحماية للمعتكفين بوطالبت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدسِّ  طوال األيام القليلة القادمة.

رمضان على األقل،  28 ، وتعبئتهم لمواصلةِّ الرباط والثبات إلى عصر يوماألقصىوالمصلين في المسجد 
 عبر خطبائها وموظفيها وحراسها.

 2021/5/8، قدس برس
 

 تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرة للقدس "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" .440
، الشعب الفلسطيني، للنفير العام، والتظاهر في في قطاع غزة "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة"دعت : غزة

إلى ودعت  واجده، االثنين، إسنادًا وانتصارًا ألهل القدس، وفق برنامج وطني متواصل.كافة أماكن ت
نقطة اشتباك مع  51والتي تصل إلى  الغربيةتعظيم االشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة 

العربية ودعت جماهير األمة  االحتالل، وذلك تأكيدًا على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوان.
واإلسالمية الستنهاض الهمم والتحرك العاجل لالنتصار لقضية فلسطين والقدس، من خالل فعاليات 
ميدانية متواصلة وضاغطة في الشوارع والعواصم العربية. كما ودعت إلى اإلسراع في تشكيل القيادة 

لهبة إلى انتفاضة شعبية الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، إلدامة االشتباك مع االحتالل، وتحويل ا
 شاملة وعارمة.

 2021/5/9، قدس برس
 

 تغولت ألنها علمت أنه ال ظهر لنا ولن يساعدنا أحد "إسرائيل"األب مانويل مسلم:  .441
ن العنف الذي تمارسه إقال األب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالمة القدس، 

نم "إسرائيل" ا هو طابعها األساسي، ومهما توحشت فإنها ستفشل في وضع قبضتها ليس جديًدا عليها، وا 
العربي مع  التطبيعواعتبر في هذا السياق، أن  وسيعود المحتل كما أتى. "إسرائيل"على القدس، وستنتهي 

ومقدسات، مشيًرا إلى أن الفتح  وقدساً  وشعباً  شطب وفسخ البعد القومي للفلسطينيين أرضاً  ،"إسرائيل"
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بمكة المكرمة، وبذلك مكَّن اإلسالم  األقصىبالقيامة، وربط القيامة و  لفلسطين ربط القدس دينياً  اإلسالمي
لت إسرائيل ألنها علمت أنه ال ظهر " قائالً  وتابع للوجود الفلسطيني، لكن التطبيع نسف ذلك بجرة قلم. تغوَّ

ولة عربية، إذ الثقة اآلن لنا، ولن يساعدنا أحد، ومن ثم اتجهت النداءات صوب غزة وليس صوب أي د
 ."في غزة ورجال المقاومة

  2021/5/10 الجزيرة.نت،
 

 البطريرك ثيوفيلوس يدين العنف ويؤكد على الحق الحصري للمسلمين في الحرم القدسي .442
دان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين، العنف الذي يمارس ضد : أعمان

واضاف ثيوفيلوس  وخاصة في الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح. الشرقية المدنيين في القدس
الثالث ان العنف يولد العنف، وفي هذه الحالة ال يوجد رابح بل يخسر الجميع، مؤكدًا على حق المسلمين 

 المبارك، وأن أي اعتداء على المقدسات سينتج عنه عقبات وخيمة.  األقصىالحصري في المسجد 
 11/5/2021، عّمان الدستور،

  
 عكرمة صبري: االحتالل لن يستطيع حماية المستوطنين من غضب أهل فلسطين .443

المبارك الشيخ عكرمة صبري أن قوات االحتالل غير قادرة  األقصىأكد خطيب المسجد : القدس المحتلة
ي، وأوضح صبري، في بيان صحف على حماية المستوطنين المتطرفين من غضب أهل القدس وفلسطين.

أن هناك ضغًطا الفًتا من غزة ألجل القدس، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد أن يلتّف على هذا الضغط في 
إلى التعامل مع األوضع في  األقصىودعا خطيب  إطار كل األحداث الساخنة التي تدور في فلسطين.

 طرفين لألقصى.على أنها ال تزال متوترة مع قرار نتنياهو بمنع اقتحام المستوطنين المت األقصى
 16/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األقصىغير قادرة على حماية المستوطنين عند  "إسرائيل": "الغد"صبري لـ عكرمة الشيخ .444

في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، عدم دخول  األقصىأكد خطيب المسجد  :حمزة دعنا -عمان
من رمضان، وذلك لعدم قدرة الحكومة اإلسرائيلية على  20ـمنذ ال األقصىقطعان المستوطنين إلى المسجد 

أضعفت قدرة الحكومة اإلسرائيلية "، أن األوضاع الدائرة في كامل فلسطين "الغد"وبين صبري لـ حمايتهم.
وأبدى صبري تخوفه من غدر الكيان الصهيوني  ."األقصىعلى حماية المستوطنين عند دخول المسجد 

، لذلك فإن أهالي القدس على أهبة االستعداد ألي اعتداء يستهدف األقصى والحشد الستباحة المسجد
 المسجد.

 19/5/2021، الغد، عّمان
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 من السيطرة على الشيخ جراح "إسرائيل"مدير دائرة الخرائط في القدس يكشف هدف  .445
حي الشيخ  قال مدير دائرة الخرائط في القدس خليل التفكجي إن هدف االحتالل اإلسرائيلي من نزع ملكية

أنا أحد من "وأضاف في مداخلة على الجزيرة مباشر  جراح هو تشتيت العرب داخل مستعمرات إسرائيلية.
ذهبوا إلى تركيا إلحضار الوثائق الرسمية بأن هذه ملكية عربية وليست ملكية يهودية، وأحد من يدافعون 

ل هي برنامج إسرائيلي واضح هدفه القضية ليست ملكية أراض ب"وقال  ."1994عن هذه المنطقة منذ عام 
التطويق ثم االختراق ثم التشتيت، بمعنى تطويق األحياء العربية الفلسطينية بالمستعمرات اإلسرائيلية، ثم 
االختراق عن طريق إقامة البؤر االستيطانية داخل األحياء الفلسطينية، ثم تشتيت هذه األحياء داخل أحياء 

 ."اليهودية
 18/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 األقصىالحركة اإلسالمية بالقدس: أمن االحتالل مرهون بسالمة  .446

قالت الحركة اإلسالمية في القدس المحتلة، الثالثاء، إن االعتقاالت والجراحات وأرواح الشهداء في القدس 
وغزة والداخل المحتل والضفة الغربية وفي كل أماكن الشعب الفلسطيني الصامد رخيصة في سبيل تحرير 

هذه المعركة التي بدأت فصولها اليوم لن تنتهي إال بزوال "وأضافت في بيان، الثالثاء:  انا وقدسنا.أقص
أمن المحتلين الغاصبين مرهون اليوم "مشددا على البيان على أن  "االحتالل وظلمه عن مسرى نبينا

 ."ين في أرضهم وبيوتهموبقائه طاهرا من تدنيس المستوطنين، وبقاء المقدسيين آمنين ثابت األقصىبسالمة 
 18/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 : فلسطين جبهة واحدة وال مكان للحياد"األخبار"عطا هللا حّنا لـ .447

االنتفاضة "، يعّلق المطران حّنا على ما يجري اليوم بالقول: "األخبار"في حديث إلى : ريم زيتوني
ن كانت بأساليب وأنماط مخت ، واصفًا المرحلة الحالّية بأّنها "لفة وأوجه متعددةالفلسطينية لم تتوّقف يومًا، وا 

مرحلة جديدة يتصّدى فيها المقدسّيون بصدوٍر عارية لالحتالل، حيُث وقف فيها المسيحيون والمسلمون "
. ويشيد "معًا في دفاعهم عن القدس وهوّيتها العربَية الفلسطينية ومقدساتها وأوقافها المسيحية واإلسالمية

الفلسطينيون بانتماءاتهم الدينية والحزبية والفصائلية "ّية اّلتي تجّلت في االنتفاضة الحالّية: بالوحدة الوطن
كافة وحتى أولئك الذين ال ينتمون ألي حزب وقفوا منتصبي القامة أمام االحتالل ليقولوا ال لتهويد القدس 

 ."وسرقتها وال لسياسة التطهير العرقي في القدس
 19/5/2021، األخبار، بيروت
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 : غزة مألت قلوبنا عزةاألقصىخطيب  .448
المبارك. وقالت األوقاف  األقصىأدى آالف المواطنين صالة اليوم الجمعة، في المسجد : القدس المحتلة
، بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح من عدة األقصىألف مصل، أدوا الجمعة في  40اإلسالمية إن 

أكد الشيخ محمد سرندح أن غزة أعزها هللا بثباتها ومألت  صىاألقمناطق. وفي خطبة الجمعة بالمسجد 
لن يضام أهل بيت المقدس وأهل غزة وهم ضيوف هللا ولن نهان ونحن  "قلوبنا كرامة وعزة. وقال سرندح:

للصامدين والثابتين في غزة،  األقصىتحية اكبار واجالل من المسجد  األقصى. ووجه خطيب "عبيد هللا
 صدرن ثباتًا وكرامة للعالم. مؤكدًا أن نسائها 

 28/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفصل الثالث
 

 ء اإلسرائيلي خاللالموقف واألدا
 

 معركة "سيف القدس" 
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 أواًل: المواقف السياسية

 
 نتنياهو: نرفض بشدة الضغوط لعدم البناء في القدس .449

الضغوط  "ترفض بشدة"ال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم )األحد(، إن إسرائيل القدس: ق
تأتي تصريحات نتنياهو بعد تزايد اإلدانات الدولية لعمليات اإلخالء  الرامية لمنعها من البناء في القدس.

يتصاعد التوتر منذ أسابيع و  المزمعة لفلسطينيين من منازل في المدينة يطالب مستوطنون يهود بملكيتها.
في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتّلتين حيث تظاهر فلسطينيون رفضًا لقيود على التنقل فرضتها 
إسرائيل في بعض المناطق خالل شهر رمضان، وضّد قرارات بإخالء منازل في حي الشيخ جراح من 

 سكانها الفلسطينيين.
 10/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ياهو يسعى لتأجيل إخالء الشيخ جراح لمنع تدهور األوضاعنتن .450

وكاالت: ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  -القدس
، يسعيان لتأجيل اتخاذ المحكمة العليا اإلسرائيلية أي قرار جانتسنتنياهو، وبمساعدة من وزير الدفاع بيني 

 ل الشيخ جراح بالقدس المحتلة.بشأن إخالء مناز 
وبحسب القناة، فإنه من المفترض أن تعقد جلسة يوم غد اإلثنين، التخاذ قرار بشأن قضية إخالء تلك 
المنازل، مشيرًة إلى أن نتنياهو يسعى لتأجيل الجلسة وعدم اتخاذ أي قرار لمحاولة تهدئة األوضاع وعدم 

ثا القضية خالل جلسة تقييم، وطلبا من المستشار القضائي بح جانتسوأشارت إلى أن نتنياهو و  تدهورها.
 للحكومة أفيحاي ماندلبليت فحص فيما إذا كان ذلك ممكًنا تحت أي سبب كان.

 9/5/2021األيام، رام هللا، 
 

 بينيت-ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد .451
أن نهاية األسبوع شهدت مفاوضات ، أفيغدور ليبرمان، "يسرائيل بيتينو"قال رئيس حزب : محمد وتد

وذكر  ، والمعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو."كتلة التغيير"متقدمة لتشكيل حكومة تعتمد على أحزاب 
بينيت، -ليبرمان أنه ليس من المستبعد أن يعلن هذا األسبوع عن التوصل لتفاهمات لتشكيل حكومة لبيد

 بعض الحقائب الوزارية. وذلك على الرغم من تباين المواقف بشأن توزيع
وزيرا، وفيما ثمانية وزراء سيكونوا من  24 – 23وحسب خطة تشكيل هذه الحكومة، فإنها ستؤلف من 

 ."تيكفا حداشا"و "يمينا"حزبي اليمين 
، "كان"وردت تصريحات ليبرمان صباح اليوم األحد، خالل مقابلة أجرته معه اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية 

بينيت زخما كبيرا، حيث جلست طواقم المفاوضات -تسبت المفاوضات لتشكيل حكومة لبيدلقد اك"قائال 
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حتى ساعات الفجر األولى، بهدف إبرام اتفاقات ائتالفية مع الشركاء  "يمينا"وحزب  "يش عتيد"عن حزب 
 ."بالحكومة خالل هذا األسبوع على أن تعرض الحكومة في األسبوع المقبل على الكنيست لنيل الثقة

بينيت في وقت مبكر من هذا -وأوضح ليبرمان أن هناك فرصة معقولة لإلعالن عن تشكيل حكومة لبيد
 األسبوع.

 9/5/2021، 48عرب 
 

 اليوم "األقصى"إعالم إسرائيلي: االحتالل يقرر منع المستوطنين من الدخول إلى  .452
، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اإلخباري العبري صباح اليوم االثنين "والال"ذكر موقع : القدس المحتلة

، خالل مسيرة األعالم التي سينظمها المستوطنون في األقصىقررت منع المستوطنين من اقتحام المسجد 
تغيير مسار المسيرة؛ لتمر فقط في منطقة باب موضحًا أنه قد تقرر  مدينة القدس المحتلة، اليوم االثنين.

 العامود والبلدة القديمة.
 2021/5/10، قدس برس

 
 "بعض الوقت"قد يستمر  "قاسٍ "ويتوعد بعدوان  "الخط األحمر"يؤكد أن حماس تخطت  ونتنياه .453

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

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

)ذكرى احتالل المدينة وفقا للتقويم  ‘يوم القدس‘المنظمات اإلرهابية في غزة تجاوزت الخط األحمر مساء 
 ."ا بالصواريخ التي سقطت على مداخل القدسالعبري( وهاجمتن

لن نتسامح مع المساس بأرضنا وعاصمتنا "وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية: 
، وتابع: "بعض الوقت". وأضاف أن المواجهة الحالية مع قطاع غزة يمكن أن تستغرق "ومواطنينا وجنودنا

 ."من يهاجمنا سيدفع ثمنا فادحا"
لم نرغب في التصعيد، لكن من اختار التصعيد سيشعر بقوة أذرعنا. ال يمكنني أن "ى نتنياهو أنه وادع

أشاطركم تقييمات الوضع التي أجريتها مع جميع قوات األمن، وال في جميع اإلجراءات التي نتخذها. إنها 
 ."مواجهة صعبة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة. نديرها بتصميم ومسؤولية وحكمة

نحن ال نقع في األفخاخ التي ينصبها العدو. امتحان القيادة يتطلب اتخاذ القرارات الصحيحة "وزعم أنه 
ذ ال بد وأن تتضح الحًقا  ."حتى عندما ال يفهمها الجميع في لحظة معينة، وا 
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ة حركة حماس انتهكت السيادة اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة متجاوز "أن  جانتسمن جانبه، اعتبر 
صادقنا اليوم على عمليات هجومية بعدة طرق ستلحق ضرًرا شديًدا "، وأضاف أنه "الخطوط الحمراء

 ."بحركة حماس وغيرها من المنظمات
تضمن أمن دولة إسرائيل، وعودة "أن اإلجراءات التي صادقت عليها المؤسسة األمنية  جانتسوزعم 

ستدفع "ة حماس المسؤولية وقال إن حركة حماس حرك جانتس. وحّمل "السالم المطلق على المدى الطويل
 ."ثمن العدوان

من المتوقع أن تستمر هذه العمليات الهجومية حتى نحقق األهداف التي "على أنه  جانتسوشدد 
 ."حددناها

الجيش يستعد لعدة "( نقال عن مصدر في الجيش اإلسرائيلي أن "11كان "ونقلت القناة العامة اإلسرائيلية )
بما في  -لمعركة. على اعتبار أن إطالق النار على القدس أمر غير معتاد ويتطلب ردا حادا أيام من ا

 ."ذلك غارات جوية كبيرة
وفي وقت سابق، اليوم، صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية )كابينيت(، 

يه ضربة جوية واسعة في قطاع غزة، لكن بعد اجتماع استمر ألكثر من ساعتين، مساء اإلثنين، على توج
 دون تحرك بري.

في المنطقة الواقعة حتى مسافة  "خاصة"، حالة طوارئ جانتسفيما فرض وزير األمن اإلسرائيلي، بيني 
كيلومترا من قطاع غزة. وهذا يعني إعطاء الجيش وقيادة الجبهة الداخلية سلطة فرض قيود  80تصل إلى 

خالء الس  كان من تلك المناطق.على التجمعات وا 
الفلسطينية، بأن الرد على إطالق الصواريخ من قطاع غزة سيكون  "حماس"وهدد الجيش اإلسرائيلي حركة 

حماس ستشعر بقوة الجيش ". وقال المتحدث العسكري اإلسرائيلي: "حادا ولن يستمر دقائق بل أيام"
 ."الرد سيكون حاًدا ولن يستمر دقائق بل أيام -اإلسرائيلي 

والواقعة على مسافة تصل إلى  "غالف غزة"فيما قرر الجيش اإلسرائيلي تعليق الدوام الدراسي في منطقة 
 ، غدا الثالثاء.عكيلومترا من قطا 40

  10/5/2021، 48عرب 
 

 عباس استئناف مفاوضات تشكيل حكومةمنصور بينيت ولبيد يرجوان  .454
ي تل أبيب بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في أعقاب نشر تقديرات سياسية ف: تل أبيب: نظير مجلي

بنيامين نتنياهو، يعمل على تصعيد التوتر في القدس ومع قطاع غزة ألغراض تخدم مصالحه الحزبية 
وتعرقل مسار تشكيل حكومة بديلة عنه، توجه المرشحان للتناوب على رئاسة الحكومة من بعده، نفتالي 

، النائب منصور عباس، أمس "الحركة اإلسالمية"لـ "لعربية الموحدةالقائمة ا"بينيت ويائير لبيد، إلى رئيس 
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الثالثاء، داعين إياه إلى استئناف المفاوضات على تشكيل الحكومة وسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو 
 وحلفائه.

نتنياهو الذي ال يفوت أي فرصة لتمديد بقائه في الحكم حتى على حساب "ونقل على لسان لبيد قوله إن 
إحراق األرض وما عليها، هو المستفيد األول من عدم تشكيل حكومة ويجب منعه من هذه المتعة، 

 ."فإسرائيل في هذا الوقت أحوج ما تكون إلى حكومة قوية وثابتة تعالج األوضاع بعقالنية وبدعم دولي
 "معسكر التغيير"قد أعلنت، االثنين، عن تعليق المفاوضات االئتالفية مع  "الحركة اإلسالمية"وكانت 

لألحزاب المناوئة لنتنياهو، بعد أن تصاعد التوتر في القدس واتسع مع قطاع غزة. وألغى عباس جلسة 
مقررة مع كل من لبيد وبينيت لوضع اللمسات األخيرة على االتفاق االئتالفي. وقال مصدر مقرب من لبيد 

ن لبيد وبينيت كانا يعتزمان إبالغ رئيس الدولة  إن االتفاق بين جميع أحزاب االئتالف أصبح جاهزًا، وا 
ن هذه الحكومة  62رؤوبين رفلين، اليوم األربعاء، بأنهما تمكنا من تركيب ائتالف يضم أكثرية  نائبًا، وا 

 ستؤدي القسم القانوني في األسبوع المقبل.
كر معس"ولكن عباس لم يستجب بعد، خصوصًا بعدما أعلن كل من لبيد وبينيت ونواب عديدون في 

. وكتب مثله أيضًا "تويتر"، تأييدهم الرد بقوة على إطالق الصواريخ من غزة في تغريدات على "التغيير
 غدعون ساعر وأييلت شكيد.

احتجاجًا على ما  2018وأما ليبرمان، الذي استقال من منصبه وزيرًا لألمن في حكومة نتنياهو في عام 
مرة أخرى، ثبت ": "تويتر"ت صاروخية من غزة، فكتب على عّده ردًا غير قوي بما فيه الكفاية على هجما

 أن سياسة التسوية التي يتبعها نتنياهو مع )حماس( هي لغة تبييض لسياسة االستسالم لإلرهاب. 
 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
ياء للزعم أن حماس تطلق الصواريخ من األح ةمن سوري قديماً  المتحدث باسم نتنياهو يستخدم تسجيالً  .455

 السكنية
الفرنسية، الثالثاء، تقريرًا يضحد إدعاءات عوفير جندلمان، المتحدث باسم  األنباءلندن: نشرت وكالة 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي زعم فيها أن حركة حماس تطلق صواريخها من بين 
 ت في سياقات مختلفة.األحياء السكنية في قطاع غزة، بنشر فيديو تبين أنه قبل عدة سنوا

منشور قبل سنوات في "وأكد التقرير على أن الفيديو الذي نشره جندلمان على موقعي فيسبوك وتويتر، 
 له بما يجرى في قطاع غزة. ةعالق ، وأن ال"سياقات مختلفة، منها أنه مصّور في سوريا

 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 عربياً  نائب متطرف يدعو لتكريم مستوطن قتل .456
تل أبيب: دعا النائب عن حزب الصهيونية الدينية المتطرف، إيتمار بن غفير، إلطالق سراح المستوطن 

( وتم اعتقاله، أمس الثالثاء. وقال بن غبير إن 48الذي قتل مواطنا عربيا من مدينة اللد )فلسطينيي 
. وعم اإلضراب الشامل "يهودي بطل أطلق الرصاص دفاعا عن النفس ويستحق التكريم"المستوطن هو 

جميع مناحي الحياة لدى المواطنين العرب في مدينة اللد، الثالثاء، حدادا على الشهيد، وحذرت قيادات 
العرب من التساهل مع المتطرفين اليهود ومن قمع مظاهرات المواطنين العرب، درءا لتدهور أكبر 

مرار في أعمال االحتجاج والتضامن مع وأخطر. وقررت لجنة متابعة شؤون العرب في إسرائيل، االست
 القدس وأهلها ومقدساتها.

 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 "من يتصرف كإرهابي سُيعامل كإرهابي"نتنياهو يحرض على المواطنين العرب:  .457
لن تنتهي حتى  "عملية حارس األسوار"قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن 

جميع العمليات هدفت إلى وضع تزن فيه حماس األمور جيًدا في المرة المقبلة، إذا ما "حقق أهدافها، وأن ت
 ."فكرت بإطالق الصواريخ علينا

نحن في عملية لم تنته وستستمر حتى الوصول إلى لهدف الذي حددته... فقد دخلنا بعملية "وأضاف 
في القدس. وهاجمتنا في تل  –يوم القدس  –يدنا بعدما قامت حماس بمهاجمتنا بالصواريخ في يوم ع

أبيب وغوش دان، وواصلت مهاجمتنا برشقات صاروخية في مستوطنات غالف غزة. المواطنون يعيشون 
 . "بحالة جهنمية هناك.... أي دولة لن تجلس مكتوفة األيدي أمام خطر الموت من الصواريخ

اف المدنيين وتتستر خلف المدنيين، نقوم بفعل كل خالفا لحماس التي تتعمد استهد"وزعم أن إسرائيل 
. وقال إن العملية "شيء للتقليص قدر اإلمكان من استهداف المدنيين، استهداف اإلرهابيين يكون مباشرا

يقوم بتدمير البنى التحتية ألنفاق حماس، وليس فقط تلك التي ُجهزت للتسلل "، وأن الجيش "غير مسبوقة"
نما مخ إننا نقوم بتدمير أبراج اإلرهاب وندمر منازل قادة حماس ". كما زعم "ابئ اإلرهابيينإلى إسرائيل، وا 

التي ُتستخدم كمقرات قيادة، ومبنى االتصاالت الذي يخدم االستخبارات العسكرية التابعة لحماس... هذا 
 ."ليس مبنى بريًئا

، "حقها في الدفاع عن نفسها"ئيل ووثّمن نتنياهو الموقف األميركي وموقف الرئيس جو بايدن الداعم إلسرا
 دولة. 25من  "دعم غير مسبوق"وقال إن إسرائيل حظيت بـ

ما "وبدى خطاب نتنياهو وكأنه ينقل الجبهة من غزة إلى الداخل، وتحديًدا ضد المواطنين العرب، وقال إن 
ب يهاجمون يحصل هنا هو أمر األكثر خطورة. مجموعة كبيرة من العرب المعتدين على القانون العر 

اليهود. يضرمون النيران في كنس، يدمرون متاجر يهود، يدمرون أمالك يهود. لن نصبر على هذا 
األمر، وعندما أقول ذلك، أكرر بأنه ال يدور الحديث عن الجمهور العربي كله، وال حتى معظمه، ولكن 
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المروعة من اعتداءات تنشط هنا مجموعة جدية علينا وقف نشاطها. يجب علينا جميعا إدانة المشاهد 
على مواطنين في المدن اإلسرائيلية. كل من هو شريك بذلك ويشجع على ذلك ويحرض على ذلك، سوف 

 ."يدفع ثمًنا قاسًيا جًدا
رًدا على هذا السلوك العنيف ومحاولة قتل مواطنين أبرياء الذي ُيعرف فقط باإلرهاب، ومن "وأضاف أنه 

بإدخال الشاباك لمعالجة ذلك بالطريق الصحيحة... ال يجوز ألي قمنا ". وأوضح أنه "يتصرف كإرهاب
أحد أخذ القانون باليد، ال يوجد أمر كهذا، االعتداءات التنكيلية )لينتش( من قبل العرب، واليهود إن 

. وقال إن الدولة ومؤسساتها مثل الشرطة وحرس الحدود والشاباك هي "وجدت كذلك، نواجهها بقوة قصوى
، دون أن يتطرق بشكل إلى "لن نقبل أخذ القانون باليد"اذ القانون وفرض النظام وأنه المخولة بإنف

اعتداءات المستوطنين بخطابه في اللغة العبرية، ولكنه اعتبر في خطاب باإلنجليزية االعتداءات التي يقوم 
 ."إرهاًبا"، فيما اعتبر سلوك العرب "أخذ القانون باليد"بها مواطنون يهود على أنه 

 15/5/2021، 48عرب 
 

 مسؤولون إسرائيليون يتهمون نتنياهو بإشعال الحرب إلجهاض محاكمته .458
تل أبيب: خرج عدد من أبرز الشخصيات السياسية والجنراالت السابقين والمعلقين الصحافيين في 

لية، عندما إسرائيل، بانتقادات شديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بأنه أشعل الحرب الحا
في قطاع غزة، دون  "حماس"قاد إلى تفجير األوضاع في القدس الشرقية المحتلة لتتدحرج إلى حرب مع 

 أن يضع لها استراتيجية مالئمة.
وقال رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، إن نتنياهو يدير هذه الحرب، من بدايتها في أحداث القدس، 

ته األساسية شخصية تتعلق ببقائه في الحكم حتى يستطيع إجهاض بطريقة مشبوهة، تدل على أن حسابا
منذ سنوات وأنا أحذر من أن يلجأ إلى افتعال "محاكمته بسن قوانين جديدة مفصلة على مقاسه. وأضاف 

 ."حرب حتى يحل مشاكله. إنه مستعد إلشعال األرض تحت أقدامنا في سبيل مصالحه
رائيلي، دان حالوتس، ينتقد انشغال وسائل اإلعالم العبرية وكتب الرئيس األسبق ألركان الجيش اإلس

والصحافيين والجنراالت المتقاعدين خالل نقاشاتهم على شاشات التلفزة، بالقشور واألمور التافهة، بشكل 
 متعمد، والفشل في االهتمام بتلك العالقة الوثيقة، السرية والعلنية، ما بين نتائج االنتخابات األخيرة الرابعة،
التي قادت إلى منح يائير لبيد كتاب التكليف )لتشكيل الحكومة القادمة(، وبين إلقاء عود الثقاب. وتساءل: 

ما أهمية عدد مخربي )حماس( المدفونين في األنفاق المهدومة، وما هو المهم في أن تكون نسبة نجاح "
سي هو: كيف وصلنا إلى هذا في المائة؟ األمر األسا 90في المائة أو  85القبة الحديدية المدهشة 

عاما، كان من المفترض أن ينجح في منع )حماس(  12الوضع، فالمتهم الذي يجلس على كرسيه طيلة 
 ."من التزود بصواريخ يغطي مداها قسما كبيرا من المناطق المأهولة في دولة إسرائيل
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مجتمع العربي، وتحطيم جهاز ويعدد حالوتس إخفاقات نتنياهو، وفي مقدمتها إهمال العنف الداخلي في ال
الشرطة، وتحطيم المحكمة العليا والنيابة، وجعلها مؤسسات ضعيفة يسهل تسخيرها لمصلحته ومكانته في 

 التحقيقات وفي المحاكمة التي يخوضها. 
وكتب وزير القضاء األسبق، البروفسور دانئيل فريدمان، أن نتنياهو الذي وعد قبل وصوله إلى الحكم 

في قطاع غزة، كان أكثر المسؤولين اإلسرائيليين الذي عمل على تقوية حكم  "حماس" بإسقاط حكم
واستمر في التوصل إلى تهدئة وفي ترتيب دعم قطري تدخل " 2021. بدءا بصفقة شاليط في سنة "حماس"

في . واليوم توجد مصلحة مشتركة بينهما "بموجبه حقائب النقود إلى القطاع وتكريس االنقسام الفلسطيني
 البقاء في الحكم.

اليميني، إنه مهما تفوه نتنياهو  "يسرائيل بيتنا"وقال وزير األمن السابق، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
، فإنه ال يستطيع إخفاء الحقيقة بأنه كان أكبر داعم لها. وقال إن نتنياهو يدير الحرب "حماس"اليوم ضد 

فإنه سيواصل الحرب إلى "دام أن كتاب التكليف بيد لبيد، مع غزة وفقا لمصالحه الشخصية والحزبية. وما 
أن يلتف الجمهور اإلسرائيلي من حوله وينفض عن خصومه، و)حماس( تساعده في ذلك، فهي أيضًا 

 ."تربح حزبيًا من الحرب
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 سموتريتش وبن غفير يطالبان باعتقال زحالقة بتهمة التحريض .459

إلى المدعي العام  "الصهيونية الدينية"توّجه عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، من حزب  :قاسم بكري
مطالبا بالتحقيق مع النائب السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، إثر مقابلة 

يتش، في وفي نفس السياق، كتب عضو الكنيست المتطرف، بتسلئيل سموتر  له مع اإلعالم اإلسرائيلي.
، على حد تعبيره، فيما أشار في حسابه إلى الشرطة "لماذا ال يتم اعتقال هذا المخرب"حسابه على تويتر: 

 اإلسرائيلية.
 17/5/2021، 48عرب 

 
 الشاباك ينشر عناصره في المدن وُيسّخر أدوات التجسس ضد المدنيين .460

في بيان صدر عنه يوم الجمعة، استخدام أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، : محمود مجادلة
قدراته االستخباراتية ضد المدنيين، واصفا المواجهات التي تندلع إثر اعتداءات المستوطنين على العرب 

، وأكد انتشار عناصره في المدن "األعمال اإلرهابية"في المدن والبلدات، تحت حماية عناصر الشرطة، بـ
الشاباك "عالن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتقال جاء ذلك بالتزامن مع إ  والبلدات.
لن ". وأضاف في بيان أنه "االعتداء على إسرائيليين"، بزعم "فلسطينيين من سكان القدس 6والشرطة 

 ."نتسامح مع االعتداء على مواطنينا ونعتبر هذه االعتداءات أعماال إرهابية بكل معنى الكلمة
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الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد منح المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وكان رئيس 
الصالحيات بإدخال جنود في الجيش اإلسرائيلي إلى المدن، لقمع المتظاهرين العرب، وتنفيذ اعتقاالت 

 إدارية.
 14/5/2021، 48عرب 

 
 "على المجتمع األلماني كل خطراً األحداث المعادية للسامية تش"السفير اإلسرائيلي في ألمانيا:  .461

التي  "المعادية للسامية"يرى السفير اإلسرائيلي في ألمانيا جيريمي إسخاروف، األحداث  -)د ب أ( -برلين
 وقعت في ألمانيا في األيام القليلة الماضية على أنها تهديد للمجتمع األلماني.

الجالية "لمانية الصادرة اليوم الثالثاء: األ "أوجسبورجر ألجماينه"وقال السفير في تصريحات لصحيفة 
اندالع العنف هذا ليس فقط شيئا يهدد اليهود وحدهم، … اليهودية في ألمانيا ال عالقة لها باألزمة في غزة

 ."بل إنه يهدد أيضا الهوية األخالقية أللمانيا كمجتمع متسامح
اص إلى الشوارع في المدن وفي ظل تصاعد األوضاع في األراضي الفلسطينية، نزل آالف األشخ

األلمانية خالل عطلة نهاية األسبوع للتعبير بشكل أساسي عن تضامنهم مع الفلسطينيين. وكان هناك 
أيار، والذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى طرد  15الموافق  "النكبة"سبب آخر للمظاهرات، وهو يوم ذكرى 

، ووقعت حوادث وأعمال 1948رائيل في عام مئات اآلالف من الفلسطينيين مما سيصبح فيما بعد إس
 شغب في عدة مظاهرات، وكان أسوأها في برلين.

 18/5/2021القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"صاروخ من غزة يقتل عاملين من تايالند في  .462
تل أبيب: ُقتل عامالن أجنبيان اثنان وُأصيب سبعة آخرون بجراح متفاوتة، إثر سقوط صاروخ ثقيل على 

 وتغليف كانوا يعملون فيه ال تتوفر فيه وسائل حماية. مصنع تعليب
وقال رفاق هؤالء العمال إنهم كانوا يعملون في المصنع الواقع على ُبعد سبعة كيلومترات من الحدود مع 
غزة، وهم يسمعون طول الوقت دوّي القصف من الشرق ومن الغرب، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية 

عامل من تايالند ونيبال والفلبين يعملون في الزراعة في  600ألفًا و 24أن هناك في قطاع غزة. المعروف 
  إسرائيل، غالبيتهم يعملون في الحقول المجاورة لقطاع غزة. 

 19/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 بتشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع نتنياهو ساعر يدرس مقترحاً  .463
، غدعون ساعر، اقتراحا ىبتشكيل حكومة بالتناوب على "فا حداشاتيك"يدرس رئيس حزب : بالل ضاهر

 "هآرتس"رئاستها مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
 اليوم، الثالثاء.

ونية الدينية ووافق ساعر، قبل عدة أيام، على دفع هذه الخطوة قدما، والتي بادر إليها رئيس قائمة الصهي
، نفتالي بينيت، يوم الخميس الماضي، عن "يمينا"والفاشية، بتسلئيل سموتريتش، بعد إعالن رئيس حزب 

 لم تعد مطروحة. "كتلة التغيير"أن إمكانية تشكيل حكومة في 
لم ُينقل إلينا أي اقتراح من عضو الكنيست "قولها إنه  "تيكفا حداشا"ونقلت الصحيفة عن مصادر في 

 ."ريتش، وال علم لنا باقتراح كهذاسموت
 18/5/2021، 48عرب 

 
 إذاعة جيش االحتالل تستعيد اعتراف موشيه ديان حول غزة .464

الناصرة: في ظل العدوان الجديد، اختارت إذاعة جيش االحتالل التذكير مجددا باعتراف تاريخي نادر 
لما عملت إسرائيل على طمسها أو لقائده الراحل موشيه ديان حول الحقيقة التاريخية عن غزة التي طا

 تزويرها.
قام كيبوتس ناحل عوز مقابل حدود القطاع على أنقاض  1948واستذكرت أنه في مثل هذا الشهر عام 

قتل فدائيون جنديا من سكان  1956خربة الوحيدي القرية الفلسطينية المهجرة. وقالت إنه في ربيع 
كان شابا وسيما في الثالثة والعشرين من عمره وأب لطفل  الكيبوتس يدعى روعي روتنبيرغ واستذكرت بأنه

 )بوعز(.
وقتها مات والد روعي بعد انكسار قلبه حزنا على مقتل ولده وماتت زوجته مريضة دون أن تتزوج ثانية 

( فترك البالد قبل سنوات كثيرة ويعترف أنه هرب لتايلند بحثا عن السكينة ولإلفالت 67أما االبن بوعز )
 يسدده دون نهاية.من ثمن 

وكررت إذاعة جيش االحتالل مجددا بكلمة الرثاء التي قدمها قائد جيش االحتالل اإلسرائيلي وقتها موشيه 
ديان وتخللها اعتراف نادر وهي تحتوي على حقيقة غزة التي حولتها إسرائيل من مدينة ساحلية جميلة 

تدمير عشرات القرى الوادعة في المنطقة بين  لغيتو فلسطيني وألكبر مخيم الجئين مزدحم في العالم بعد
 وبات سكانها الجئين داخل القطاع بل أغلبية سكانه. 1948غزة وبين يافا، اللد والرملة عام 

باألمس قتل روعي. سكينة الصباح الربيعي بهرت عينيه فلم "عاما ما يلي:  65وجاء في رثاء ديان قبل 
حقل. فال نكيلن التهم اليوم للقتلة. كيف لنا أن نشكو كراهيتهم ير المتربصين بروحه على حد التلم في ال

الشديدة لنا؟ ثماني سنوات وهم يقيمون داخل مخيمات الالجئين داخل قطاع غزة وقبالة عيونهم نحّول 
أراضيهم وبلداتهم التي سكنوها وأجدادهم إلى مزارع لنا نزرعها ونحصدها وهم يروننا من خلف السياج. 
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لب بدم روعي من أنفسنا ال من العرب في غزة. كيف أغمضنا عيوننا ولم نحدق مباشرة علينا أن نطا
تحمل  "ناحل عوز"بمصيرنا لنرى وعد زماننا بكل قسوته؟ هل ننسى أن مجموعة الشباب هنا في كيبوتس 

ل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة، بوابات تزدحم خلفها مئات آالف العيون واأليدي المبتهلة من أج
ضعفنا، كي يتمكنوا من الظفر بنا ويمزقونا إربا إربا.. هل نسينا؟ روعي الفتى الذي غادر تل أبيب ليشيد 
له منزال على أبواب غزة ويكون سورا لنا، خبا الضوء في فؤاده وفي عينيه فلم ير بريق السكين. الشوق 

 ."ـ أبواب غزة الثقيلة فصرعتهللسالم صّم أذنيه فلم يسمع صوت القتل المترصد له. لم تتسع كتفاه ل
 18/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس تحرير هآرتس: هذه أفشل وأحمق عملية عسكرية تشن على غزة! .465

اإلسرائيلية العملية العسكرية الحالية في غزة بأنها أفشل  "هآرتس"وصف رئيس تحرير صحيفة : الدوحة
 لثانية وحروب غزة السابقة.وأحمق حرب تشنها إسرائيل قياسا على حرب لبنان ا

فشل عسكري ودبلوماسي خطير كشف اإلخفاقات "وشدد ألوف بن، في تحليل له، على أن ما حصل 
 ."العسكرية الكبيرة في استعدادات الجيش اإلسرائيلي وأدائه والتخبط السياسي لقيادة حكومة مشوشة وعاجزة

و بإعطاء األوامر بالوقف الفوري لهذه الحرب بداًل وطالب الكاتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه
تضييع الوقت في جهد ال طائل منه بحثا عن صورة انتصار وهمي، رغم ما يسببه ذلك من موت "من 

 ."ودمار في غزة وتعريض أرواح للخطر في إسرائيل
 20/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

  
 عد التهدئةوانتقادات للحكومة والجيش ب ..."إسرائيل"غضب في  .466

ما إن تم اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار مع المقاومة : عدنان أبو عامر -21عربي
الفلسطينية، حتى بدأت الساحة السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية تشهد حالة من تبادل االتهامات بين 

 ا للفلسطينيين.مختلف األطراف اإلسرائيلية، واعتبار ما حصل هزيمة نكراء، وانتصار 
أجرت جولة سريعة في أهم التصريحات السياسية والمواقف اإلعالمية التي خرجت من األوساط  "21عربي"

 اإلسرائيلية، ووجهت جملة انتقادات واتهامات حادة للحكومة وقيادة جيش االحتالل.
ة بشكل أحادي وقف القتال في غز "، أن "أمل جديد"فقد أعلن عضو الكنيست جدعون ساعر، زعيم حزب 

الجانب ُيعّد بمثابة ضربة قوية للردع اإلسرائيلي، ألّن وقف النشاط العسكري في غزة دون فرض قيود على 
 ."تعزيز قوة وتسلح حماس، سيكون فشال سياسيا، سندفع ثمنه غاليا

بينما  تساءل عن مصير وقف إطالق النار في غزة،"أما أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، فقد 
 ."توافق الحكومة اإلسرائيلية على استمرار تحويل المنح المالية القطرية إلى الفلسطينيين في القطاع
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أي قرار بوقف إطالق النار "آيليت شاكيد، إحدى قادة معسكر اليمين، ووزيرة القضاء السابقة، اعتبرت أن 
 ."ال بد أن يشمل إعادة الجنود األسرى لدى حماس في غزة

األوساط السياسية نفت لي أن وقف إطالق النار "ل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية، أكد أن بيتسلئي
ينطوي على تقييدات يهودية في القدس، أما إذا كان التقرير كاذبا حقا، فأنا أتوقع في الصباح أن أرى 

كذبت المحافل مفتوحا لليهود، وأي شيء آخر سيثبت لألسف أن حماس قالت الحقيقة، و  األقصىالمسجد 
 ."السياسية عندنا

هاجمت الجيش في مجلس الوزراء، وسألت "ميري ريغيف، وزير الثقافة الليكودية القريبة من نتنياهو، 
? من اإلسرائيليين أرادوا أن 70رئيس األركان كوخافي عدة مرات لماذا لم يواصلوا العملية، بزعم أن 

لسياسي بمواصلة الهجوم، حينها كنت سأستمر، لكنني لم نواصلها، فرد عليها بأنها إن أمره المستوى ا
 ."أوص بذلك

انتقد استمرار العمليات "أمان، -الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق لجهاز االستخبارات العسكرية
ساعة األخيرة، ألنها لم تخدم هدفا حقيقيا، رافضا إعالن الناطق باسم  48العسكرية اإلسرائيلية في الـ

ن استهدافه لبعض نشطاء حماس ذوي الرتب المنخفضة، وفي المحصلة فإن هذه العملية تسببت الجيش ع
 ."بأضرار سياسية كبيرة إلسرائيل، وكان يجب االستجابة للطلب األمريكي بوقف النار بشكل فوري ومباشر

قب على التي شكلت هدفا مفضال لصواريخ المقاومة، ع "سديروت"ألون دافيدي، رئيس بلدية مستوطنة 
نتنياهو عاد إلى سياسة فرق تسد، فهو يتعامل مع مستوطنات غالف "قرار وقف إطالق النار بقوله إن 

غزة بسياسة متساهلة، ومدن الوسط وتل أبيب بسياسة مغايرة، ما جعل دماء سكان الجنوب مستباحة بيد 
 ."حماس

ة الجيش مستهزئا بقادة الحلبة على صعيد الصحف ووسائل اإلعالم، فقد تساءل جاكي خوجي مراسل إذاع
الرئيس رؤوفين ريفلين يفكر في منح محمد الضيف التفويض لتشكيل الحكومة "السياسية، بقوله إن 

 ."الجديدة
صحيفة هآرتس نقلت بعضا من مداوالت المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، الذي أقر 

، "ضعيفة"راء أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية بأنها وصف بعض الوز "اتفاق وقف إطالق النار، حيث 
 ."واعتبروا أن سالح الجو اإلسرائيلي فشل في تدمير أنفاق حماس الدفاعية

ربما تكون هناك خالفات بين "يوسي يهوشوع، الخبير العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أنه 
يئة األركان يرفض تحمل فشل العدوان في قادة الجيش والمستوى السياسي، ألن أفيف كوخافي رئيس ه

رام، محرر الشؤون العسكرية في صحيفة معاريف، عن مسؤولين أمنيين -حال استمر، فيما نقل تال ليف
إسرائيليين قولهم إنه من الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبذل جهدا كبيرا لالدعاء بأن الجيش 

 ."يضغط على وقف إطالق النار
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بأن يقفا الليلة أمام  جانتسنتنياهو ووزير الجيش بيني "بوكير، مراسل الشؤون الفلسطينية، طالب ألموغ 
الكاميرات، وأن ينقلوا الرسالة الواضحة لإلسرائيليين، ومفادها أن المعادلة تغيرت، ولن نسمح بمزيد من 

ال فإن هذه الحرب بال جدوى، واإلسرائ يليون لن ينسوا أن نتنياهو الصواريخ نحو مستوطنات غالف غزة، وا 
أنشأ دولتين في إسرائيل: تل أبيب وضواحيها، وغالف غزة والجنوب، ووضع حياة المستوطنين تحت 

 ."رحمة حماس
 21/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 بمحو عائالت فلسطينية بالكامل عن قصد وبأوامر عليا "إسرائيل"هآرتس تتهم  .467

العبرية، في تحليل نشرته يوم األربعاء، إن الحوادث العديدة لقتل  "هآرتس": قالت صحيفة "القدس العربي"
. إذ جاءت الغارات "لم تكن أخطاء"عائالت بأكملها في القصف اإلسرائيلي على غزة تشهد على أن هذه 

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

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

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

 
 فشلت وينبغي وقف إطالق النار "إسرائيل"لبيد: حكومة  .468

يوم  "فيسبوك"، يائير لبيد، في منشور في صفحته في "ييش عتيد"هاجم رئيس حزب : بالل ضاهر
هذه الحكومة فشلت في كافة المجاالت "ن الخميس، الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، وقال إ

الموجودة تحت مسؤوليتها. وقد فشلت في مشروع تحصين البيوت، وفشلت فشال ذريعا في اإلعالم. 
 ."وببساطة ال توجد كلمات لوصف هذا اإلخفاق

منظمة إرهابية متعصبة، "وأضاف لبيد، المكلف بتشكيل حكومة، أن حركة حماس، التي وصفها بأنها 
انتصرت على حكومة إسرائيل في المعركة اإلعالمية في وسائل اإلعالم الغربية "، "وعنصريةقاتلة 

 ."الليبرالية. والحكومة فشلت عندما فّضلت الحفاظ على حكم حماس من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية
دت الحكومة أن يوما على العملية العسكرية، سيسأل أي مواطن إسرائيلي نفسه: ماذا أرا 11بعد "وتابع أنه 

تحقق من العملية العسكرية؟ ما هي سياستها وهدفها اإلستراتيجي طويل األمد مقابل حماس في غزة؟ ما 
ودعا لبيد نتنياهو إلى  ."الذي ينبغي أن يحدث هناك؟ هل تمنع العملية العسكرية الحالية الجولة المقبلة؟

 النار.  االستجابة لطلب الرئيس األميركي، جو بايدن، بوقف إطالق
  19/5/2021، 48عرب 
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 بحاجة إلى أيام قتال أخرى في غزة "إسرائيل"أشكنازي:  .469
جرت محادثة بين وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره اإلسرائيلي، غابي : بالل ضاهر

 أشكنازي، وطالب المسؤوالن األميركيان خاللهما بوقف إطالق النار.
ني عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على المحادثة بين بلينكن وأشكنازي، قوله اإللكترو  "والال"ونقل موقع 

إن أشكنازي ادعى أن إسرائيل بحاجة إلى أيام قتال أخرى في غزة، وأن بلينكن أوضح له أن إدارة بايدن 
رى ثمة أهداف أخ"واعتبر أشكنازي خالل المحادثة أن  تتوقع من إسرائيل إنهاء عمليتها العسكرية قريبا.

 ."تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، ولذلك هي بحاجة إلى وقت آخر
 20/5/2021، 48عرب 

 
 مسؤول إسرائيلي يدعو لفصل كامل مع فلسطينيي الداخل .470

الكراهية السائدة بين العرب واليهود "قال مسؤول أمني إسرائيلي بارز إن : عدنان أبو عامر -21عربي
ا حرائق قومية من شأنها أن تزيد من اندالع حرب أهلية، ويبقى داخل إسرائيل، رغم أنهم جيران، تغذيه

أحد الحلول، صعبة التنفيذ، لكن ربما ال مفر منه، هو دولتان قوميتان مع قيود أمنية، إحداهما للعرب 
 ."الفلسطينيين، والثانية لليهود

 "21عربي"ترجمته  وأضاف ميشكا بن دافيد أحد قادة جهاز الموساد، بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت،
على خلفية االشتباكات في القدس، والقتال ضد حماس في غزة، ظهرت األزمة العربية اليهودية في "أنه 

إسرائيل، وتجلت كراهيتهما لبعضهما، ألن العرب يرون أنفسهم شعًبا محتاًل ومحروًما، بل يطلب منهم 
شعورا وطنيا، بجانب مشاعر التمييز المدني  قبول إسرائيل كدولة يهودية، ولذلك ما زال إحساسهم بالغربة

 . "أو االقتصادي
مظاهر الكراهية بين الجيران العرب واليهود تغذيها دوافع وطنية ودينية، فيما يريد اليمين "وأوضح أن 

اليهودي الديني رؤية عرب إسرائيل وأراضيهم ليس فقط تحت الحكم اليهودي، ولكن أيًضا بدون حقوق 
ن كان مدنية متساوية،  وهو حل ال يقبله أي كيان ديمقراطي، مما يتطلب أن يكون الحل الممكن، وا 

 ."صعًبا، هو الفصل الوطني والمدني للفلسطينيين
الدولة اليهودية ستضم المستوطنين في الضفة الغربية واألحياء اليهودية في القدس، وفي حال "وأوضح أن 

رائيل في هذه الحالة االنفصال واالنسحاب أحادي رفض الفلسطينيون مثل هذا الحل، سيتعين على إس
الجانب بترتيبات أمنية، وهو حل يوقفنا عن السيطرة على شعب أجنبي، مما يضر بنا، رغم أن آالف 

 ."البنادق بحوزة قوات األمن الفلسطينية ستوجه ضدنا في نهاية المطاف
 20/5/2021، "21عربي "موقع 
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 م صفقة تبادل مع حماس: هناك فرصة إلمكانية إبراجانتس .471
وزير الجيش اإلسرائيلي، الجمعة، أن هناك إمكانية إلبرام صفقة تبادل  جانتسقال بيني  :ترجمة خاصة

في مقابلة مع قناة ريشت كان العبرية، إن اليوم  جانتسوأضاف  أسرى مع حماس بعد المعركة األخيرة.
ه بغزة وفي مواجهة ما تحتاجه، مشيًرا إلى أن هناك فرصة أفضل لدفع هذه القضية لألمام في ظل ما فعلنا

ربط قضية إعادة إعمار غزة بإعادة هؤالء األسرى  جانتسوحاول  هناك جهود تبذل من أجل إعادتهم.
وأشار إلى أن إسرائيل ستغير من سياساتها تجاه غزة، ولن تقبل بإطالق أي  والمفقودين إلى إسرائيل.

على أن قيادة حماس وخاصًة  جانتسوأكد  د على إطالقها بقوة.صواريخ أو بالونات حارقة وأنها ستر 
 محمد الضيف ويحيى السنوار ال زالوا هدًفا إلسرائيل. 

 21/5/2021، القدس، القدس
 

 نتنياهو يستثمر الحرب الستئناف جهود تشكيل الحكومة برئاسته .472
هود لتشكيل حكومة برئاسته، وذلك باشر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الج تل أبيب:

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

بقت على مدة التكليف، الذي حصل عليه لبيد. فعندما تنصب مساعيه على تمرير األيام العشرة التي ت
 61يفشل يتوقع أن يقرر رئيس الدولة تحويل التكليف إلى الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( وهنا يجمع 

صوتًا لصالحه. فإن لم يفلح في ذلك، فإن إسرائيل ستتوجه نحو انتخابات خامسة. وتقول هذه المصادر 
، الذي أدار معه جانتس، بيني "كحول لفان"نية أن يتفق مع وزير األمن، رئيس إن نتنياهو ال يستبعد إمكا

التعاون الذي أبدياه في هذه المعركة كان مثاليًا ويحتمل أن يترجماه إلى "الحرب على غزة. وأضافت أن 
نفى ذلك تمامًا  جانتستعاون سياسي حزبي يتقاسمان بعده رئاسة الحكومة من جديد. لكن مقربًا من 

كان حريصًا على التعاون مع نتنياهو في الحرب ولكنه لم ينس خداع نتنياهو وال يثق بأنه  جانتس"قال: و 
 ."سيكون مخلصًا ألي اتفاق معه ولذلك فإن كل حديث كهذا هو بعيد عن الواقع

ن من جهته، أكد لبيد أن وقف النار يفتح الباب إلى استئناف جهوده لتشكيل حكومة وأنه ال يجد سببًا أل
خصوصا بعد هذه الحرب التي تجلى فيها نتنياهو بعجزه وفشله وتقويته لحركة حماس. "تفشل جهوده، 

 .."فلوال سياسة نتنياهو التي كانت تعزز قوة حماس لما كانت هناك حاجة للحرب
 22/5/2021، ، لندنالشرق األوسط

 
 تقديرات إسرائيلية: وقف إطالق النار لن يحصل قبل الجمعة .473

وكاالت: أشارت التقارير الواردة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، الليلة الماضية، إلى توافق  -ب تل أبي "
 بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل على أن "وقف إطالق النار لن يحصل قبل الجمعة".
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مصرية، دون  ( العبرية، أّن حركة "حماس" تراجعت عن موافقتها على تهدئة بوساطة12وذكرت القناة )
 تفاصيل إضافية.

وفي جلسة لتقييم األوضاع، عقدها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مع قادة 
ساعة إضافية إلكمال العملية  48أن "إسرائيل تحتاج إلى  اإلسرائيليوناألجهزة األمنية، قدر المسؤولون 

 العسكرية".
 20/5/2021، األيام، رام هللا

 
 تنهار ألن الصراع مع الفلسطينيين يسيطر عليها "إسرائيل"إسرائيلية:  استراتيجيةخبيرة  .474

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

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

على سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين، بل أن وأضافت أنه قد حان الوقت لقبول أن األمر ال يقتصر 
في  1948فلسطين تسيطر أيضا على إسرائيل. فقد تغلغل االحتالل والصراع السياسي المحتدم منذ عام 

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

 21/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 ليبرمان ُيقر بالهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية ..."إسرائيل"ألول مرة في تاريخ  .475
 "االتفاق المحرج"انتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق أفيغدور ليبرمان ما وصفه سياسيون إسرائيليون بـ

يوما من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من  11طالق النار وأنهى الذي أفضى لوقف إ
 إقراره بهزيمة االحتالل أمام المقاومة الفلسطينية سلفا.

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

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

نجحت في خلق جبهة داخلية لها داخل إسرائيل ونجحت "وأضاف أن حماس  ."نتصرةمن ستخرج م
 ."بالسيطرة على الشارع الفلسطيني

 21/5/2021 الجزيرة.نت،
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 انتقادات إسرائيلية ألداء نتنياهو: تهّرب من مسؤولياته واستسلم لضغوط بايدن .476
أمس، انتقادات لرئيس الحكومة  وكاالت: وجه المحللون في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، -القدس 

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

 وان.من الناحية اإلعالمية خالل العد "قاضية
 22/5/2021، األيام، رام هللا

 
 نتنياهو يعود لمعركة مستقبله السياسي  .بعد فشله بالحرب على غزة..: نمحللون إسرائيليو .477

يخوض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة داخلية بشأن : القدس المحتلة -محمد محسن وتد 
صيره ومستقبله السياسي، وتأتي هذه المعركة بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي من شأنها أن تحدد م

انتكاسة نتنياهو على جبهة غزة، وفشله في حسم المعركة مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع، وهي 
 المستجدات والمتحوالت التي من شأنها أن تؤثر على المشهد السياسي.

سية الداخلية مع تجدد مساعي وما أن وضعت الحرب أوزارها على جبهة غزة حتى اشتعلت الجبهة السيا
يوما، وهو  11لتشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة التكليف، حيث تبقت أمام لبيد  "هناك مستقبل"رئيس 

 بحاجة لدعم من قبل نواب عرب عن القائمة الموحدة أو القائمة المشتركة.
 حكومة بديلة

ح بتحقيق هدف واحد من الحملة العسكرية آدم كيلر إن نتنياهو نج "السالم اآلن"يقول المتحدث باسم كتلة 
على غزة، وهو شطب فكرة حكومة بديلة لكتلة التغيير عن األجندة، وخلط األوراق مجددا على الساحتين 
الحزبية والسياسية، بغية أن يحاول مجددا لتشكيل حكومة في حال تعذر على لبيد ذلك، أو تعزيز فرصه 

 عبر التوجه إلى انتخابات خامسة.
ح كيلر في حديثه للجزيرة نت أن نتنياهو عمد من خالل افتعال األحداث بالقدس وحي الشيخ جراح ويوض

والبلدات العربية داخل إسرائيل إلى شيطنة المواطنين العرب ونزع الشرعية عن أي حكومة تضم تحالفات 
لعربية، وعليه لن وتشكيالت معقدة بين المعسكرات السياسية والحزبية اليهودية، وأيضا دعم األحزاب ا

يتردد في جر إسرائيل النتخابات خامسة في فترة عامين بغية تحسين فرصه للبقاء على كرسي رئاسة 
 الوزراء.

 حالة طوارئ
يوما بعد انتهاء مهلة لبيد  21وفي ظل هذه المستجدات تتجه أنظار النظام السياسي في إسرائيل إلى 

توقيعا من تشكيل حكومة، لكن هناك مخاوف  61لديه لتشكيل الحكومة عندما يتمكن أي عضو كنيست 
لدى المقربين من لبيد من أن نتنياهو سيحاول إعادة التفويض إليه من أجل السيطرة على اللجنة المنظمة 

 في الكنيست، وفقا للمحل السياسي عكيفا إلدار.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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جل البقاء على الكرسي، ويوضح إلدار للجزيرة نت أن نتنياهو على استعداد ليحرق األخضر واليابس من أ
وراهن على الحرب على غزة من أجل منع تشكيل حكومة بديلة وتكليفه مجددا، أو الذهاب إلى انتخابات 

 خامسة وهو رئيس لحكومة انتقالية.
التقييمات والتقديرات لدى كتلة التغيير هي أن بينيت ال ينوي تشكيل "ويخلص المحلل السياسي للقول إن 

جباره على تقديم حكومة مع المركز  واليسار ودعم عربي، وعليه يسعى البتزاز نتنياهو بالمفاوضات وا 
تنازالت لسيناريو تشكيل حكومة يمين ضيقة تؤسس لترتيب األوراق لنتنياهو قبيل التوجه النتخابات 

 ."خامسة
 24/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 حكومة  يقدم مشاريع قوانين إحداها لحرمان نتنياهو من تشكيل  "يش عتيد" .478

الذي يتزعمه يائير لبيد، اليوم )يش عتيد(  "هناك مستقبل"قدم حزب  :دوت كوم "القدس"ترجمة خاصة بـ
أيام من إنتهاء المهلة  9اإلثنين، سلسلة مشاريع قوانين أمام اللجنة المنظمة للكنيست اإلسرائيلي، قبل 

 الممنوحة لشخصية البيد لتشكيل حكومة جديدة.
العبري، فإن من بين هذه القوانين، منع عضو كنيست مقدم ضده لوائح اتهام من  "تواي ن"وبحسب موقع 

من  "الليكود"الحصول على تفويض لتشكيل حكومة، في إشارة واضحة لحرمان بنيامين نتنياهو زعيم 
 فرصة تشكيل الحكومة الحًقا.

لهيئة العامة للتصويت عليه، وفي حال وافقت اللجنة المنظمة على مشروع القانون باألغلبية سيتم نقله ل
 وسط توقعات بفشل التصويت عليه.

كارثة "كما قدم حزب البيد مشروع قانون يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق حكومية لفحص مالبسات ما يعرف بـ
 ."ميرون

 24/5/2021، القدس، القدس
 

 كنيست يطالبون بعقد مناقشة لتحديد العالقة مع غزةفي ال أعضاء .479
نيست اإلسرائيلي، بمبادرة من حزب الصهيونية الدينية، على رسالة عاجلة وجهت وقع أعضاء من الك

لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية واألمن، تطالب بعقد جلسة تناقش العالقات بين إسرائيل وغزة بعد عملية 
 ."حارس األسوار"

جنة الموافقة على الطلب وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه وفًقا للوائح الكنيست، يجب على رئاسة الل
 في غضون فترة زمنية قصيرة.



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يجب وضع قواعد تحدد العالقة مع غزة فيما يتعلق  "حارس األسوار"وتنص الرسالة على أنه بعد عملية 
بإعادة إعمارها والتعامل مع ظروفها اإلنسانية، وربط ذلك بالحاجة إلى نزع سالح حماس ومنع تسلحها 

عادة األسرى والمفقودين  .وا 
 24/5/2021، القدس، القدس

 
 "فلسطينيي الداخل إلى عرب إسرائيل"فشلت في تحويل  "إسرائيل" :حنين زعبي .480

قالت حنين زعبي عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني بالكنيست إن الهجمة الجديدة على القدس 
يلي ضد المقدسيين، ورسالة اإلسرائ للعدوانتمثل استمرارا  األقصىواقتحام المستوطنين لباحات المسجد 

وأضافت حنين  سياسية موجهة للداخل بأن إسرائيل انتصرت وأنها صاحبة الكلمة الفصل في القدس.
خالل مداخلتها في النافذة المسائية على شاشة قناة الجزيرة مباشر، األحد، إن المواطن اإلسرائيلي فقد 

وأن الساسة  "سيف القدس"نياهو بعد حرب الشعور باألمن في ظل سياسة رئيس الوزراء بنيامين نت
 اإلسرائيليون شرعوا في إعادة النظر في حساباتهم السياسية والعسكرية.

الشعور بالضعف والهزيمة في إسرائيل، عادة ما يقود ساستها إلى تبني مخططات جديدة تقوم "وتابعت 
صدار لوائح االتهام ضد الفل  ."سطينيينعلى االستقواء والتحريض واالعتقاالت وا 

، مضيفة أن "فلسطينيي الداخل إلى عرب إسرائيل"وشددت حنين على أن إسرائيل فشلت في تحويل 
عادة تشكيل الهوية التي اعتمدتها البرامج السياسية والتعليمية اإلسرائيلية، لم تنجح في  سياسة االحتواء وا 

جزءا من المشروع الفلسطيني الشامل، ، مبرزة أن فلسطينيي الداخل يمثلون "تحقيق هذه السياسة العنصرية
 وأن ما حدث في المدن المختلطة يوضح وحدة المصير الفلسطيني المشترك بين الداخل والخارج.

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

عادة  تسليم السلطة الدعم القطري: "إسرائيل" .481 تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة مرهونة ب اإلعماروا 
 حماس

كشف السفير اإلسرائيلي في واشنطن ولدى األمم المتحدة، غلعاد إردان، أمس : نظير مجلي - تل أبيب
األربعاء، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ كاًل من وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، 

رفض أن ووزير الخارجة البريطاني دومينيك راب، اللذين التقاهما بمقره في القدس الغربية، أن إسرائيل ت
وقال  يتم تحويل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة؛ أيضًا عبر السلطة الفلسطينية ما دامت تعمل ضدها.

)حماس( هي العدو المطلق "إردان، في تصريحات صحافية لخص فيها زيارة الوزيرين راب وبلينكن، إن 
ضًا السلطة الفلسطينية تتخذ لنا، وليس باإلمكان إجراء حوار معها، ويدرك األميركيون ذلك. ولكن، أي

مواقف معادية إلسرائيل ولن نمنحها هذا االمتياز بتوزيع األموال القطرية ما دامت تستمر في خطوات 
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سلبية ضدنا، مثل دفع رواتب للمخربين، أو التوجه ضدنا إلى )الجنائية الدولية( في الهاي، فنحن لن 
 . "تولي المسؤولية في قطاع غزةنجري حوارًا سياسيًا معها ولن نثق بأنها تستحق 

األميركيين يريدون العمل من أجل تقوية االقتصاد الفلسطيني، وال نعارض ذلك. ويريدون تقوية "وتابع أن 
السلطة على حساب )حماس(، حتى تستأنف مفاوضات السالم، وال نتدخل في ذلك، مع العلم بأن أبو 

والوصول إلى نهاية الصراع. ولكن عندما يطالبوننا مازن ليس شخصًا لديه قدرة أو رغبة للتحدث معه 
مليون دوالر في الشهر وتوجد مداوالت في مجلس حقوق اإلنسان في  40بالسماح بمساعدات قطرية بقيمة 

جنيف يحاول خاللها الفلسطينيون تشكيل لجنة تحقيق دائمة ضد إسرائيل حول عملية )حارس األسوار(... 
 ."فهل نكافئهم على ذلك؟

جهة ثانية، قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن إسرائيل أبلغت بلينكن أنها ستوافق على إعادة من 
يسرائيل ". وقالت صحيفة "فقط في حال تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة )حماس( مجدداً "إعمار غزة؛ 

بحيث يتم  ، أمس، إن أشكنازي طرح أمام نظيره األميركي خطة إلدخال مساعدات إلى قطاع غزة،"هيوم
، وبين إعادة اإلعمار. وأضاف أن "مساعدات إنسانية أساسية؛ مثل التزويد بالماء والكهرباء"الفصل بين 

بينها إقامة نظام مراقبة بالتعاون مع األمم المتحدة "إدخال المواد إلعادة اإلعمار سيكون مشروطًا بشروط؛ 
 ."منتللتأكد من الجهة التي يذهب إليها أي دوالر وأي كيس إس

   27/5/2021،الشرق األوسط، لندن
 

 ستعمل مع المجتمع الدولي إلضعاف حماس "إسرائيل"أشكنازي:  .482
)د ب أ(: قال وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، خالل استقباله وزير الخارجية  - تل أبيب

 حركة حماس.البريطاني دومينك راب األربعاء، إن إسرائيل ستعمل مع المجتمع الدولي إلضعاف 
قليمية ودولية، حيث "عنه القول إن  "جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة  هذه مصلحة إسرائيلية وفلسطينية وا 

 ."ستعزز االستقرار في الشرق األوسط وتقلل من التهديد الذي يتعرض له سكان إسرائيل
توصل إليها مؤخرا بعد وكان راب وصل إلى إسرائيل لبحث تثبيت الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي تم ال

 يوما من القتال. 11
 26/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة حماس مجدداً بتشترط إعادة إعمار غزة  "إسرائيل" .483

، جانتسرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير األمن بيني  -أبلغ المسؤولون اإلسرائيليون : بالل ضاهر
وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكين، خالل لقاءاتهم معه، أمس،  -غابي أشكنازي  ووزير الخارجية

يمنع تعاظم قوة حماس "أن إسرائيل ستوافق على إعادة إعمار غزة فقط في حال تشكيل نظام دولي 
 اليوم، االربعاء. "يسرائيل هيوم"، حسبما ذكرت صحيفة "مجددا
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كي خطة إلدخال مساعدات إلى قطاع غزة، بحيث يتم الفصل بين واستعرض أشكنازي أمام نظيره األمير 
، وبين إعادة اإلعمار. وأضاف أن إدخال المواد "مساعدات إنسانية أساسية، مثل تزويد الماء والكهرباء"

للتأكد من "إلعادة اإلعمار سيكون مشروطا بشروط، بينها إقامة نظام مراقبة بالتعاون مع األمم المتحدة 
 ."يذهب إليها أي دوالر وأي كيس إسمنت الجهة التي

من  "تجند الواليات المتحدة مصر"وشرط إسرائيلي آخر هو ضلوع مصر بشكل كامل في نظام كهذا، وأن 
أي مواد عبر األنفاق عند الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويتعلق الشرط اإلسرائيلي  لإدخاأجل منع 

 شروط اإلسرائيلية وليس بموجب مطالب حماس.الثالث بدفع عملية تبادل أسرى، تتم بموجب ال
 26/5/2021، 48عرب 

 
 ولن تتعاون ترفض قرار مجلس حقوق اإلنسان بالتحقيق في العدوان على غزة "إسرائيل" .484

قرر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الخميس، فتح تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق 
سرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضا في اإلنسان ارتكبت في األراضي الفلسطين  "األسباب الجذرية"ية المحتلة وا 

 للتوترات.
رفضت وزارة الخارجية اإلسرائيلية القرار، مشيرة إلى أن تل أبيب لن تتعاون مع التحقيق، من جهتها، 

  ."للتغطية على جرائم ارتكبتها منظمة حماس اإلرهابية"ووصفته بأنه محاولة 
القرار ". وقال في بيان لمكتبه ان "قرارا معيبا"االسرائيلي بنيامين نتنياهو بما اعتبره وندد رئيس الوزراء 

 ."المعيب اليوم هو مثال جديد على الهاجس الصارخ المناهض السرائيل في مجلس حقوق اإلنسان
نها ، واصفة إياها بأ"حماس بدأت هذا النزاع"من جهتها، قالت السفيرة اإلسرائيلية ميراف شاحار إن 

تعّمدت تصعيد التوترات في "، مشّددة على أن حركة المقاومة اإلسالمية "منظمة إرهابية تمّجد الموت"
صاروخ على مدن إسرائيلية،  4400وشددت السفيرة على أن حماس أطلقت  ."القدس لتبرير هجومها

ائيل في حق إسر "على سلوكها، مؤكدة على  "تشجيع حماس أو مكافأتها"وحّضت المجلس على عدم 
القرار ال يمت بصلة إلى الواقع، وال يمت بصلة "وعقب التصويت اعتبرت السفيرة أن  ."الدفاع عن نفسها

 ."إلى الحقوق وبالتأكيد ال يمت بصلة إلى تشجيع الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين
 27/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 غزة أشكنازي يزور القاهرة لبحث ملف التهدئة في قطاع  .485

، غابي أشكنازي القاهرة بداية األسبوع المقبل، من أجل التداول مع ة االسرائيليةخارجيالوزير أن يزور 
 مع حركة حماس. "اتفاق تهدئة طويل األمد"نظيره المصري، سامح شكري، حول ما تصفه إسرائيل بـ

لقاء بينهما في أقرب وقت، وكان أشكنازي وشكري قد تحدثا هاتفيا أثناء العدوان على غزة، واتفقا على 
يوم الخميس. كذلك يتوقع وصول وفود إسرائيلية أخرى  "هآرتس"حسبما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
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القاهرة، األسبوع المقبل، في إطار محادثات حول اتفاق تهدئة، وأن يشارك في هذه الوفود مندوبون عن 
 ي وزارة األمن.األمنية ف –مجلس األمن القومي والدائرة السياسية 

في القاهرة  "لقاء قمة"ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن غاية هذه االتصاالت عقد 
 بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، وربما الواليات المتحدة أيضا.

قناع عامل مركزي بإمكانه ممارسة ضغوط "وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر إلى مصر أنها  وا 
حماس بالموافقة على مطلب إسرائيلي باشتراط إعادة إعمار قطاع غزة بحل قضية األسرى والمفقودين 

 ."اإلسرائيليين في غزة
  27/5/2021، 48موقع عرب 
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 نيًا: المواقف العسكرية واألمنيةثا
 

 هبة القدسالجيش اإلسرائيلي يجري تغييرات في تدريباته الضخمة في ضوء  .486
التدريبات الضخمة التي أطلقها الجيش "تل أبيب: كشفت أوساط عسكرية رفيعة في تل أبيب عن أن 

اإلسرائيلي )األحد( وتعّد كبرى المناورات في تاريخه، شهدت تغييرات عديدة في ضوء تدهور األوضاع 
ينظر إلى هّبة القدس على أنها هذه التغييرات تؤكد أن الجيش ". وقالت إن "األمنية مع الساحة الفلسطينية

 ."عالمة خطيرة. ولذلك؛ اقترح على الحكومة أن تعمل بكل ما في وسعها لتخفيف التوتر
المعروف أن التدريبات اإلسرائيلية الطويلة كانت تستغرق أسبوعًا واحدًا على أكثر تعديل. ولكن، في ضوء 

التي  2006يومًا، وعلى لبنان سنة  51ت على قطاع غزة التي استغرق 2014الحربين األخيرتين: سنة 
يومًا، وعلى ضوء تجارب التدريبات األخيرة والتقديرات بأن هناك نحو نصف مليون صاروخ  34استغرقت 

إيراني موجه إلى إسرائيل من سوريا ولبنان واحتمال توجيه صواريخ أخرى من العراق وربما من إيران 
ق شهرًا، وذلك ألول مرة في تاريخ الجيش اإلسرائيلي. وهو نفسها، فقد قررت إجراء تدريب ضخم يستغر 
تنقل المعركة إلى قلب أرض العدو وتأخذ في حسابها حربًا "يتناول مخططات دفاعية وأخرى هجومية 

 ، وفقًا للمصادر."داخل المدن
وغيرهما،  "حماس"وحركة  "حزب هللا"العبرية، بأن المناورة ستحاكي حربًا شاملة ضد  "13القناة "وأفادت 

 مع إطالق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية. 
 9/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "األكبر في تاريخه"الجيش اإلسرائيلي يرجئ المناورات  .487

تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي، اليوم )االثنين(، أنه تقرر تعزيز قوات فرقة غزة بقوات إضافية، وذلك 
األلمانية.  األنباءتزايد محاوالت إطالق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع، وفقًا لوكالة في ضوء 

، وذلك بعدما تم اإلعالن، أمس "األكبر في تاريخ إسرائيل"كما أعلن إرجاء مناورات كان تم وصفها بأنها 
قرر إرجاء المناورات في  أن رئيس األركان أفيف كوخافي، "واي نت"وذكر موقع  )األحد(، عن انطالقها.

 ظل التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية وقطاع غزة.
 10/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "تايتنك"موجودة على ظهر  "إسرائيل"لواء إسرائيلي بارز في جيش االحتياط: حماس انتصرت و .488

نتائجها وتبعاتها ولكل في إطار التقييمات اإلسرائيلية للحرب على غزة و : وديع عواودة - الناصرة
األوضاع العامة، حذر جنرال في جيش االحتياط اإلسرائيلي من كارثة على الطريق، ومن توالي 

 ."تايتنك"اإلخفاقات على أنواعها، وقال إن إسرائيل اليوم موجودة على ظهر 
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ة جيش تقريرا عن جاهزي"وسبق وأعد  "مندوب شكاوى الجنود"اللواء يتسحاق بريك الذي شغل منصب 
االحتالل يستعرض سلسلة األعطال واإلخفاقات الدبلوماسية واألمنية، محذرا من أن ما حصل هو مقدمة 

سرائيل ليست مستعدة لها.  لمعركة متعددة الجبهات، وا 
 يطلق بريك صرخة ونبوءة غضب. "معاريف"في لقاء مطول جدا أجرته معه صحيفة 

القدس التي قتل فيها عشرات من المتزمتين اليهود وتقول الصحيفة إنه بعد كارثتي جبل الجرمق و 
)الحريديم( نتيجة انهيارات وحالة فوضى، وبعد الجولة العسكرية مع غزة فإن أقواله جديرة بالدراسة 

 المتعمقة.
مثل كارثة الجرمق تتكرر مرة كل عام وحتى اآلن ال توجد رؤية شاملة وال أحد يتحمل المسؤولية "ويضيف 

لحدث يهرب الجميع. هناك حدث يقترب منا بخطوات كبيرة جدا. الحرب المقبلة متعددة وعندما يتكرر ا
الجبهات وستؤدي لكارثة كبيرة إلسرائيل من ناحية الخسائر باألنفس والدمار الواسع للبنى االستراتيجية 

ستويين واالقتصادية والمواصالت ومؤسسات ومرافق الحكم. يمكن منذ اآلن اإلشارة بإصبع االتهام للم
السياسي واألمني اللذين دفعا في السنوات األخيرة الجيش نحو التدهور ومنعاه من أداء وظائفه خوفا من 

 فقدان الجنود وهكذا مّسوا بقيمة االنتصار.
ويحذو بريك حذو باحثين ومسؤولين إسرائيليين سابقين أكدوا أن إسرائيل خسرت أو لم تنتصر في الحرب 

قول إن إسرائيل موجودة اليوم في نقطة حضيض غير مسبوقة منذ قامت عام األخيرة، يخلص بريك لل
إن  13 وهي عالقة بأزمة. يشار أن نصف اإلسرائيليين قالوا في استطالع جديد للقناة العبرية 1948

نها أخطأت بوقفها الحرب على غزة.  ٍإسرائيل لم تنتصر على حماس، وا 
 24/5/2021، لندن، القدس العربي

 
 لم تنتصر في الحرب على غزة ال في الدفاع وال في الهجوم "إسرائيل"رائيلي: جنرال إس .489

: يؤكد الجنرال في االحتياط ونائب قائد جيش االحتالل سابقا، النائب يائير "القدس العربي"الناصرة ـ 
 غوالن، أن ميزان اإلنجازات بعد الحرب األخيرة على غزة يميل لمصلحة حركة حماس.

ول إنه مع توقُّف المعارك ال مفر من االستنتاج، مع األسف ميزان اإلنجازات يميل نحو وقال في مقال مط
حققت حماس أهدافها "سقطت أسوار كثيرة. وتابع:  "حارس األسوار"حماس منوها أنه خالل عملية 

آالف  "حماس"األساسية منذ بداية المعركة، وكل يوم مّر عّزز ذلك. على الصعيد العسكري أطلقت 
 ."اريخ على الجبهة الداخلية، وعطلت الحياة في أنحاء البلد، وزعزعت شعور اإلسرائيليين باألمانالصو 

وعلى الصعيد االستراتيجي يعتبر أن حماس نالت أيضا األسبقية في النضال على مستقبل الحكم 
ت ، وتسبباألقصىالفلسطيني، وربطت نضالها بالنضال من أجل القدس، ونّصبت نفسها كمدافع عن 

 الضفة، وكشفت تصدعًا متزايدًا بين إسرائيل والواليات المتحدة.وبباضطرابات في البالد 
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وقال إن قدرات الجيش اإلسرائيلي ظهرت فعاًل قوية وشديدة الفتك، وسجلت إنجازات عسكرية مهمة ـ بينها 
في وجه ضرب شبكة األنفاق ومنظومة إنتاج الصواريخ لحماس، وكبح خطواتها الهجومية والدفاع 
 الصواريخ )بواسطة القبة الحديدية( لكن ثبتت أيضًا بعض الخالصات المعروفة وغير المشجعة.

وفي تفصيل ذلك قال أواًل، اتضح أنه بعد ثالثة عقود على ظهور التهديد الصاروخي، ال تزال إسرائيل 
د حزب هللا، تفتقر إلى رد هجومي ناجع حتى ضد التهديد المحدود من طرف حماس، ناهيك عن تهدي

 ُيضاف إلى ذلك وضع إيران صواريخ في سوريا والعراق واليمن.
وثانيًا يقول غوالن أيضا على غرار جهات إسرائيلية أخرى إنه في مواجهة غير متناظرة ضد طرف ليس 

ويشدد على أن الحسم في غزة ممكن فقط بعملية برية طويلة ستؤدي  دولة، ال يمكن الحسم من الجو فقط.
 وط الكثير من الضحايا. إلى سق

وثالثًا في رأي غوالن فإنه، مهما بدا ذلك منافيًا للمنطق، فان حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية كانت شريكة 
فعلية لحماس في المحافظة على سلطتها وعلى الوضع القائم. ويشير لتكرار الشعارات الفارغة بشأن 

نتها، والتهديدات بأنها لن تتجرأ على الهجوم ثانية. ويتابع الضربات التي ُوجهت إليها والدروس التي تلقّ 
 ."لكنها تتجرأ، ويستمر التباهي وبين الجوالت تزداد حماس قوة، وتصبح المشكلة أكثر خطورة"

ورابعًا يرى النائب اإلسرائيلي أنه في الحروب ال يوجد منتصرون في الدفاع، وأن المشكلة هي أن إسرائيل 
الهجوم، ألنها غير مستعدة )وهي على حق( لدفع الثمن من حياة البشر ومن مكانتها  لم تنتصر أيضًا في

 .الدولية
 تاالستراتيجياوخامسًا يشير غوالن الى أن االستخبارات الممتازة والعمليات التكتيكية ال تشكل بدياًل عن 

والخبراء، ومن دون  وأن إسرائيل تواصل العمل بخالف المنطق وبعكس التوصيات المتكررة للجان البحث
 .أهداف استراتيجية واضحة

وسادسًا، وربما األكثر خطرًا برأي النائب / الجنرال اإلسرائيلي: حتى لو انتهت المعركة بإنجازات، فإن ثقة 
 الجمهور بزعمائه وحكمهم تصدعت أكثر، والفجوة مع الجمهور العربي تعمقت.

 26/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 ات بين أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية حول موقف حماس من التهدئةخالف: "هآرتس" .490
يسود خالف في جهاز األمن اإلسرائيلي حيال حركة حماس، وخاصة زعيمها في قطاع : بالل ضاهر

أمان )شعبة "، عاموس هرئيل. "هآرتس"غزة، يحيى السنوار، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة 
بالتوصل إلى تهدئة.  االستراتيجيسرائيلية( ما زالت تعتقد أن خيار السنوار االستخبارات العسكرية اإل

وتريد الحركة نموذج سيادي ناجح في القطاع، كممثل لحركة اإلخوان المسلمين في غزة. والشاباك، 
 ."كالعادة، أكثر تشاؤما ويحذر من اندالع مواجهة أخرى
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أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية التغيير في مفهوم  رصدت"وأضاف هرئيل أنه في أعقاب التوتر في القدس 
السنوار قبل شهر تقريبا من نشوب الحرب )العدوان على غزة(. لكن حتى أيام معدودة قبلها، كانت 
التقديرات السائدة تعتبر أن حماس تريد مواجهات عند الجدار، وليس إطالق قذائف صاروخية باتجاه 

إسرائيل تواجه صعوبة، مرة بعد األخرى، في قراءة حماس بشكل "ووفقا لهرئيل، فإن  ."وسط البالد
، ويقود أحيانا إلى سوء المتبادلصحيح. والفجوة بين شكل فهم الجانبين للواقع يشوش التوقعات والفهم 

تلقت االستخبارات اإلسرائيلية إنذارا محددا، "أيار/مايو الحالي،  10وأشار هرئيل إلى أنه في يوم  ."فهم
أن السنوار وقائد كتائب القسام، محمد الضيف، اتخذا قرارا بتنفيذ تهديدهما. وستطلق حماس  جاء فيه

رشقة صاروخية باتجاه القدس في ساعات بعد الظهر، تضامنا مع الفلسطينيين الذين يخوضون مواجهات 
 ( والشيخ جراح. األقصىمع قوات األمن اإلسرائيلية في جبل الهيكل )المسجد 

عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية  وأضاف أنه تم
وكان هناك خالف في الكابينيت، إثر المعلومة االستخبارية المحددة، حول ما إذا ينبغي  )الكابينيت(،

، 2012، شبيهة بتلك التي وجهتها في بداية عدوان العام "مؤلمة"مفاجأة حماس وتوجيه ضربة استباقية 
 ، أحمد الجعبري.القسامالتي اغتيل فيها قائد 

وأشار هرئيل إلى أن الكابينيت لم يوافق على توصية كهذه، التي طرحها رئيس الشاباك، ناداف أرغمان. 
، فضال االستعداد دفاعيا وأن جانتسويبدو أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، بيني "

خطوات إسرائيل، كمن هوجمت أوال. وهذا األداء أقنع فعال الرئيس األميركي، يرسخا بذلك شرعية دولية ل
جو بايدن، الذي منح إسرائيل دعما كامال في األسبوع األول للعملية العسكرية، قبل أن يبدأ بالسعي إلى 

 ."وقف إطالق نار
 28/5/2021، 48عرب 

 

 لسببين  العدوان على غزة مخططه خالل األيام األولى منفشل في  الجيش :العبرية "كان" .491
كشفت سلطات االحتالل أن الجيش فشل في مخططه خالل األيام األولى من العدوان : القدس المحتلة

في اليوم الرابع "وأضافت قناة كان العبرية  على غزة، والتي كان يهدف من خاللها لقتل قادة حركة حماس.
نفاق بافتراض أن بداخلها مئات المسلحين من للحرب على غزة أطلق الجيش عملية تهدف إلى تدمير األ

؛ "ليلة احتيال الجيش اإلسرائيلي"وتابعت القناة أن جيش االحتالل أطلق على العملية الجديدة  ."حماس
إرسال أدلة كما لو أن الجيش -حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذ العملية بمساعدة تمرين مخادع 

األمر الذي من شأنه أن يتسبب في نزول مقاتلي  -زو بري لقطاع غزةاإلسرائيلي كان على وشك القيام بغ
 حماس إلى األنفاق.
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وكانت فرضية جيش االحتالل، حسب القناة اإلسرائيلية؛ هي أنه عندما تدرك حماس أن غزًوا بريًّا على 
لم يكن وشك الحدوث، فإنهم سوف ينزلون إلى األنفاق، لكّن شيئين لم ينجحا في هذا السياق؛ أواًل: 

 االحتيال فعااًل بما يكفي، ولم يعبر الجيش الحدود إلى غزة.
للجيش اإلسرائيلي، واألداة التي خططوا  "السالح السري"أما الجانب الثاني من العملية التي لم تنجح هو 

الستخدامها للقضاء على المقاومين في األنفاق كانت قنابل خاصة قادرة على اختراق األرض لتدمير 
ق. ونتيجة لذلك، أدركت حماس الخدعة، وتحسبا لتنفيذ الجيش مخططه امتنع قادة الحركة األنفا

 والمقاومين عن العمل تحت األرض، حسب نتائج تحقيقات للجيش نشرتها القناة العبرية.
 28/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : التحركات الشعبية اإلسرائيليةثالثاً 
 

 حماسأكثر من نصف اإلسرائيليين يرفض اعتبار الحرب نصرًا لهم أو ل: تطالعاس .492
من  %54للتلفزيون اإلسرائيلي، أن  "13القناة "كشف استطالع رأي نشرته : "الشرق األوسط" - تل أبيب

لم  ، وأن أيًا منهما"حماس"اإلسرائيليين، ال يعتبرون نتيجة الحرب األخيرة انتصارًا إلسرائيل وال لحركة 
من  %16إنهم يعتبرون النتيجة انتصارًا إلسرائيل وقال  %24، فيما قال "صورة النصر"ينجح في إحراز 
 هي التي انتصرت. "حماس"اإلسرائيليين إن 

من اإلسرائيليين المستطلعة آراؤهم، يرون أنه كان على إسرائيل مواصلة  %48وأظهر االستطالع أن 
من المستطلعة آراؤهم، بأنهم لم  %12قف إطالق النار، فيما أجاب أيدوا و  %40حربها على غزة، مقابل 

خالل الحرب، حصل نتنياهو  جانتسألداء نتنياهو و  10حتى  1يبلوروا موقفًا وبإعطاء عالمة تقييم من 
 .6.2على  جانتس، في حين حصل 5.4على عالمة 

 25/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

  2014ساعدة النفسية خالل الجولة األخيرة أعلى ممن طلبوها في أعداد المستوطنين الذين طلبوا الم .493

، يوم األربعاء، أن أعداد المستوطنين من "هآرتس"ذكرت صحيفة  :دوت كوم "القدس"ترجمة خاصة بـ
سكان ما يعرف بـغالف غزة وبما يشمل مدينة عسقالن، والذين طلبوا المساعدة النفسية من مراكز الصمود 

يوًما، أعلى بكثير ممن طلبوها خالل عملية الجرف  11القتال األخيرة التي استمرت  والدعم خالل جولة
 بالمئة. 54، وبنسبة وصلت إلى 2014الصامد عدوان 

ممن تعرضوا للقلق والخوف والضيق النفسي في  3,409وبحسب الصحيفة، فإنه تم تقديم العالج النفسي لـ
 مستوطًنا. 666يما عولج في عسقالن مراكز الصمود والدعم الخمسة في غالف غزة، ف

 مستوطن. 2,200، فإنه تم تقديم العالج لـ2014وبالمقارنة مع عدوان 
خالل الجولة األخيرة، تم تسجيل أكبر عدد من طلبات الدعم النفسي بعدد وصل إلى  "سديروت"وفي 

 لمقتل مستوطن.، وتم تقديمها بشكل خاص بعد اختراق شظية صاروخ لنافذة غرفة محصنة وأدت 1,347
 536، و"سدوت النقب"من المجلس اإلقليمي  580، و"أشكول"مستوطًنا من  663ووفًقا لبيانات رسمية، فإن 

من أعضاء فرق الطوارئ ونجمة  522من شاطئ عسقالن، وتقديم العالج لـ 283، و"شاعر هنيغف"من 
 داود الحمراء والشرطة وفرق اإلطفاء.

ية تعرضت لقصف صاروخي بمعدل غير مسبوق، كما أنها تعرضت وقالت هآرتس إن الجبهة الداخل
وتتوقع وزارة الصحة اإلسرائيلية ومراكز الصمود أن تزداد في األيام المقبلة، أعداد من  ألضرار كبيرة.

 .سيطلبون المساعدة النفسية، خاصًة ممن عانوا من أعراض أكبر وأعمق بفعل ما بعد الصدمة
 26/5/2021القدس، القدس، 
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 أواًل: جامعة الدول العربية

 
 اجتماع وزاري عربي طارئ الثالثاء لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية .494

س جامعة : أعلنت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، األحد، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلالقاهرة
الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، )الثالثاء(، افتراضيًا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي 
لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين أيده عدد من الدول العربية وذلك لبحث الجرائم والهجمات 

 اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
 10/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 تشكيل لجنة وزارية لمخاطبة دول مجلس األمنتقرر جامعة العربية ال .495

األناضول: أعلن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الثالثاء، تشكيل لجنة  -القاهرة 
 لمخاطبة دول مجلس األمن الدولي؛ لوقف االعتداءات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جلس بختام االجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة قطر افتراضيا، وفق إعالم محلي جاء ذلك في قرار للم
مصري، لم يذكر حجم ومستوى المشاركة، غير أن اكتفي بالتأكيد بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود 

 عربية.
 واستهداف "األقصىجرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المصلين في المسجد "وأدان المجلس بشدة 

جراءات التهجير بحق أهالي القدس، مشيدا ببطولة الشعب الفلسطيني  المدنيين في قطاع غزة، وا 
وطالب األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس األمن، بتحمل المسؤوليات 

ر الحماية الدولة القانونية واألخالقية واإلنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان اإلسرائيلي، وتوفي
 للشعب الفلسطيني.

اعتزام الدول األعضاء إطالق تحرك دبلوماسي مكثف لحماية مدينة القدس والدفاع عن "وأكد المجلس 
 ."مقدساتها اإلسالمية والمسيحية

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من: األردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، 
 الدولة التي تكون رئيسا للقمة العربية، والبلد العربي العضو في مجلس األمن. المغرب، إضافة إلى

التحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن وغيرها من "وأكد المجلس، أن اللجنة هدفها 
 الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير

 ."القانونية في مدينة القدس
ستقدم تقريرًا حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية "وأشار إلى أن اللجنة 
 ، دون تحديد موعد.")طارئة( تعقد للغرض



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          256 

 المحكمة الجنائية الدولية المضي قدمًا بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق"وطلب المجلس، 
 ."الشعب الفلسطيني األعزل، بما فيها التهجير

تكليفات للتحرك إسالميا وأمميا لمواجهة اعتداءات إسرائيل تجاه القدس، بينها التنسيق  4وأصدر المجلس 
طالق جهد دبلوماسي في عواصم الدول  مع منظمة التعاون اإلسالمي والبرلمان العربي في هذا الصدد، وا 

 المؤثرة.
فات إجراء المجموعة العربية في األمم المتحدة في نيويورك وجنيف وباريس مشاورات كما تشمل التكلي

جراءات مع رئيسي مجلس األمن الجمعية العامة، ومجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، كل في موقعه،  وا 
 لمواجهة ووقف االعتداءات والسياسات اإلسرائيلية.
 ."تطورات المخططات العدوانية اإلسرائيلية"ائم لمتابعة كما قرر الوزراء إبقاء المجلس في حالة انعقاد د

 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "للقوة بائساً  استعراضاً " راهلجوي اإلسرائيلي على قطاع غزة ويأبو الغيط يدين القصف ا .496
قطاع  أدان األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القصف الجوي اإلسرائيلي على: القاهرة

أطفال. ووصف أبو الغيط في بيان له، اليوم  9شهيدا فلسطينيا، بينهم  24غزة، والذي أسفر عن استشهاد 
الثالثاء، هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسؤولة والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، 

ولي بالعمل فورا على وقف هذا واستعراض بائس للقوة على حساب دماء األطفال. وطالب المجتمع الد
 العدوان اإلسرائيلي في القدس، وغزة، وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة.

  11/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة "ملف غزة"تنقل  "المجموعة العربية" .497
ة مجددًا االنضمام إلى بقية أعضاء مجلس األمن الذين رفضت الواليات المتحد: علي بردى-واشنطن

توافقوا على مشروع بيان معدل قدمته تونس والنرويج والصين، من أجل وقف إطالق النار بين إسرائيل 
وغيرها من الفصائل المسلحة في غزة، مما دفع المجموعة العربية إلى نقل جهودها إلى الجمعية  "حماس"و

التي ستعقد اجتماعًا بعد غد الخميس، إلظهار االلتفاف الدولي حول الفلسطينيين العامة لألمم المتحدة 
 وابتعاد إدارة الرئيس جو بايدن عن الدبلوماسية المتعددة األطراف.

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 أبو الغيط: االعتداءات على غزة قد تسبِّّب تصعيدًا يطال المنطقة بأسرها .498
األولوية "دعا األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى إعطاء : ميمحمد نبيل حل-القاهرة

لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة بشكل فوري، تجنبًا لتصعيد متباَدل قد تطال تبعاته المنطقة 
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يويورك تتابع مع بعثة الجامعة بن"، وقال مصدر مسؤول باألمانة العامة لجامعة الدول العربية إن "بأسرها
المجموعة العربية عن كثب التحركات الجارية في مجلس األمن بهدف تحميل إسرائيل مسؤولية 

العضو العربي –تونس "، مشيرًا إلى أن "اعتداءاتها، وبخاصة في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة
يًة إلسرائيل من التعرض تقود هذه التحركات باقتدار، فيما يسعى البعض إلى إجهاضها حما -في المجلس

 ."ألي مساءلة أو انتقاد
 15/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 على غزةاإلسرائيلي إزاء العدوان  عدم تحرك مجلس األمنل "المجموعة العربية" "خيبة أمل" .499

إزاء عدم تحرك مجلس األمن لوقف العدوان  "خيبة أملها"أعربت المجموعة العربية في األمم المتحدة عن 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السفير الجزائري لدى األمم المتحدة  سرائيلي على قطاع غزة.اإل

سفيان ميموني، الذي تتولى بالده رئاسة المجموعة الشهر الجاري، وذلك مع السفير رياض منصور 
ت عقد اجتماع وقال ميموني إن الجزائر طلب مراقب فلسطين بالمنظمة الدولية، التي مقرها في نيويورك.

وأعرب  عاجل للجمعية العامة لألمم المتحدة حول آخر التطورات الحاصلة في فلسطين الخميس المقبل.
عن خيبة أمل المجموعة العربية إزاء عدم تعامل مجلس األمن مع الوضع الخطير على األرض في غزة، 

حجامه عن مطالبة القوة القائمة باالحتالل بضرورة وقف عدوانها.  وا 
 18/5/2021 جزيرة.نت،ال

 
 في غزة "جرائم"مسؤولية ارتكاب  "إسرائيل"أبو الغيط يحّمل  .500

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

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

 ."األساسية في القطاع لدمار مروع األطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضاًل عن تعرض البنية
  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 القدس وغزةبالجامعة العربية: االحتالل المتسبب باألزمة الحالية ويجب وضع حد الستفزازاته  .501

قال األمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الجميع رأى حقيقة الوضع وما يجري 
 سطين، وسط طوفان الهجمات اإلسرائيلية في غزة، ومئات الضحايا.مؤخرا في فل



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال يجب أن ننسى أن الحلقة "وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم الخميس، 
األولى بدأت في القدس المحتلة والشرارة التي فجرت الموقف هي اجراءات االحتالل االستفزازية في القدس 

حالل مستوطنين محلهمالمحتلة، ال  ."ذي يسعى لنزع ملكية السكان األصليين وا 
وقال إن الجمعية تمثل الضمير العالمي وهي مطالبة بالتعبير عن موقف واضح من القضية األصلية، 
وهي استمرار االحتالل دون أي أفق سياسي، واليوم تدخل هذه القضية منعطفا خطيرا مع جنوح متصاعد 

صارت أجندة المستوطنين المنادين بترحيل العرب وقتلهم هي فعليا برنامج الحكومة ناحية اليمين، ولقد 
اإلسرائيلية حاليا، واشعال الوضع في القدس وقصف غزة صار سبيال للبقاء على رأس السلطة في 

 إسرائيل.
ن وحل الدولتين هو الحل الوحيد  وأضاف أن األزمة الحالية كشفت االهمال الدولي للقضية الفلسطينية، وا 

لتحقيق السالم ولكن الطرف القائم باالحتالل يفضل حال يقوم على الفصل العنصري، ومستعد ألن يذهب 
 إلى أبعد مدى في تطبيقه بالقوة الغاشة.

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

 تيطانياالس "إسرائيل"نشاط  "النواب اآليرلندي"البرلمان العربي يثمن إدانة  .502
ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قرار مجلس النواب في آيرلندا بشأن  القاهرة:

إدانته ضم األراضي الفلسطينية والنشاط االستيطاني المستمر إلسرائيل في مدينة القدس والضفة الغربية 
وأكد رئيس البرلمان العربي،  ."ي المحتلةالتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في األراض"و

هذا القرار )الشجاع( لمجلس النواب اآليرلندي، والذي جاء بإجماع األغلبية "في بيان له أمس، أن 
 والمعارضة، يضاف إلى سجل المواقف المشرفة للبرلمانات التي تدعم 

 ."الحق الفلسطيني، ويبرهن بشكل جلي على حق الشعب الفلسطيني في أرضه
  29/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 

 لوقف انتهاكاتها "إسرائيل"البرلمان العربي يواصل العمل للضغط على  .503
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان في حالة عمل متواصل مع األطراف : رام هللا

عبر  "من القاهرة"لبرنامج وقال العسومي في حديث  كافة، من أجل ضمان عدم تكرار العدوان اإلسرائيلي.
تلفزيون فلسطين، إن هناك الكثير من األعمال التي يجب القيام بها بعد أن توقف العدوان على قطاع غزة 
وعلى رأسها مواجهة ومنع أي تصعيد إسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة جميعها، وتحصين وحماية 

 بالتعاون المستمر بين كافة األطراف العربية. الفلسطينيين، وا عادة ما تم تدميره في قطاع غزة،
 26/5/2021، القدس، القدس
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 ثانيًا: مصر
 

 األزهر يصف اعتداءات االحتالل بالقدس باإلرهاب الغاشم  .504
 األقصىاقتحام ساحات المسجد "من القاهرة قال شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب : وكاالت -الجزيرة 

االعتداء السافر على المصلين اآلمِّنين، ومن َقبلِّها االعتداء بالسالح على المبارك، وانتهاك حرمات هللا ب
التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله، إرهاٌب صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي 

 ."مخزٍ 
وأضاف الشيخ الطيب، في تدوينه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن األزهر الشريف، علماء 

ا، ليتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعًيا وطالب
 هللا أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق واألرض والقضية العادلة.

 8/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 األقصى فر علىالسا "العصابات الصهيونية"بعدوان تندد  جماعة اإلخوان المسلمين في مصر .505
السافر  "العصابات الصهيونية"بعدوان  نددت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر: وكاالت -الجزيرة 

، ومحاولة طرد عائالت فلسطينية بالقوة من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس األقصىعلى المسجد 
حالل مستوطنين مكانهم.  وا 

ما جرى الجمعة امتداد للعدوان المتواصل منذ بداية شهر  ورأت، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن
ومدينة القدس بأحيائها وشوارعها وبواباتها، وذلك في الوقت الذي  األقصىرمضان المبارك على المسجد 
المتطرفة أعدادا غفيرة من المتطرفين اليهود القتحام المسجد  "أمناء الهيكل"تحشد فيه جماعة ما ُيسمى 

 رمضان تحت دعاوى باطلة باستعادة الهيكل المزعوم. 28يوم  األقصى
 2021فبراير/شباط  5ودعت الجماعة المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة تفعيل قرارها الصادر في 

بفرض واليتها القضائية على األراضي الفلسطينية، حيت تتزايد وتيرة جرائم انتزاع األراضي وطرد سكانها 
 .لصالح المستوطنين الغرباء

  8/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 نائب مصري يدعو مجلس األمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .506
دعا عضو مجلس النواب المصري عاطف مغاوري مجلس األمن إلصدار قرار ملزم واللجوء للبند : رام هللا

 السابع من ميثاق األمم المتحدة الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعا في حديث لتلفزيون فلسطين عبر الموجة المفتوحة لتغطية أحداث القدس، الدول العربية إلى دعم 

قد تكون محنة وتتحول إلى منحة كما حدث في يوم األرض من "ومساندة الهبة المقدسية المقدسة، وقال: 
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سرائيل في تهجيرها قبل، ونقول لألشقاء العرب إن شعب فلسطين ليس بالزائدة السكانية التي ترغب ا
خراجها من بيوتها، وعلينا أن نقدم دعما كاماًل للمقدسيين  ."وا 
 9/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
  األقصىينددون باالعتداءات اإلسرائيلية على المسجد  "شيكاباال"وأبو تريكة و محمد هنيدي .507

تصّدر الفنان المصري محمد هنيدي موقع : صل االجتماعيمواقع التوا -الجزيرة  –عمرو جمال -القاهرة 
في مصر لعدة ساعات يوم األحد، بعد تضامنه مع أهل القدس المحتلة  "تويتر"التدوينات القصيرة 

في مواجهة الظلم والقهر اللذين "، ودعوة جمهوره إلى الوقوف معهم األقصىوالمرابطين في المسجد 
 ."يتعرضون لهما
الصمت والتجاهل العالمي تجاه ما يحدث في "ما وصفه بـ -ي تغريدة على حسابه الرسميف-وانتقد هنيدي 

 #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح."، واختتم التغريدة بوسم "األراضي المحتلة
شادة من متابعيه في مختلف أنحاء الوطن العربي، وحصدت  والقت تغريدة هنيدي تفاعال كبيرا وترحيبا وا 

 ألف متابع بإعادة تغريدها. 12ب، وقام أكثر من ألف إعجا 45ما يزيد على 
ورغم الهجوم الشديد عليه، لم يكن الفنان محمد هنيدي النجم المصري الوحيد الذي تضامن مع 
الفلسطينيين في القدس المحتلة، فقد قدم نجم الكرة المصرية والنادي األهلي السابق محمد أبو تريكة التحية 

لتحليل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في  "بي إن"ية حديثه في أستوديو إلى الشعب الفلسطيني، في بدا
 الدوري اإلنجليزي الممتاز، مؤكدا حاجته إلى الدعاء في هذا الوقت المبارك.

، تغريدة لدعم المرابطين في المسجد "شيكاباال"ونشر قائد نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق 
دد كبير من الفنانين واإلعالميين المصريين مثل فتحي عبد الوهاب، ، وعلى نفس النهج سار عاألقصى

وتامر حسني، وأحمد مكي، ومحمد إمام، وحمادة هالل، وحمو بيكا، ومي كساب، ووفاء الكيالني، 
 وغيرهم.

 9/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 مسؤوليتها إزاء التطورات في القدس "إسرائيل"مصر تؤكد ضرورة تحمُّل  .508
وزارة الخارجية المصرية، يوم )االثنين(، عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات  القاهرة: أعربت

خراجهم من داخل  األقصىاإلسرائيلية ُمجددًا حرم المسجد  المبارك، والتعّرض للُمصليين الفلسطينيين وا 
ة تحمُّل إسرائيل ضرور "وأكدت الوزارة، في بيان،  األلمانية. األنباء، وفقًا لوكالة األقصىباحات المسجد 

لمسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من االحتقان والتصعيد الذي ال 
 ."ُتحمد ُعقباه

 10/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 األقصىيزال العالم في صمت مخز تجاه اإلرهاب اإلسرائيلي بحق  ماشيخ األزهر:  .509

يزال في صمت مخٍز تجاه اإلرهاب اإلسرائيلي ما أحمد الطيب، إن العالم خ األزهر قال شي: القاهرة
 المبارك، والمقدسات في فلسطين العروبة. األقصىوانتهاكاته الوحشية بحق المسجد 

أن فلسطين ستبقى أبية على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل "وأكد الطيب في بيان له، اليوم اإلثنين، 
ه ومقدساته، مدافعا عن شعبها مرابطا على أرضه  رضِّ المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين،  األقصىوعِّ

كبار لهذا الشعب المظلوم  ."فتحية إجالل وا 
 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 "فخر العرب"وغضب من غياب  األقصىالمصريون يدعمون  .510

العربي شهدت مواقع التواصل االجتماعي في مصر دعما مثل أغلب بلدان الوطن : القاهرة –عمرو جمال 
خاصة، وذلك بعد  األقصىشعبيا كبيرا ألهالي مدينة القدس المحتلة عامة، والمرابطين في المسجد 

تواصل االعتداءات من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي ومحاولتها اقتحام المسجد الذي يعد أولى القبلتين 
 مين.وثالث الحرمين لدى المسل

وامتألت صفحات مواقع التواصل االجتماعي بمنشورات وتغريدات من شخصيات عامة ونشطاء ومواطنين 
وتنقل محاوالت االقتحام لحظة بلحظة، وتستنكر المواقف  األقصىعاديين تدعم المرابطين في المسجد 

تداءات قوات الحكومية المتخاذلة، والتي توقفت عند بيانات ضعيفة، مطالبين بموقف حازم من اع
 االحتالل المتكررة.

وكان الفتا قيام عدد من المدونين بانتقاد صمت نجم الكرة المصري الشهير محمد صالح الشهير بلقب 
وما يتعرض له المرابطون من اعتداء قوات االحتالل  األقصى، وعدم دفاعه عن المسجد "فخر العرب"

 من تأثير إعالمي كبير. -وميته الكبيرةبفضل نج-اإلسرائيلي طوال األيام الماضية، لما له 
وما زاد غضب المتابعين على صالح قيام عدد كبير من الرياضيين في العالم بالتنديد بما تقوم به قوات 

، ومنهم مواطنه محمد النني، والجزائري رياض محرز وعدد من النجوم األقصىاالحتالل في المسجد 
 العرب وغير العرب حول العالم.

 10/5/2021ت، الجزيرة.ن
 

 للتهدئة "إسرائيل"من  "لم تجد الصدى الالزم": القاهرة وزير الخارجية المصري .511
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، )الثالثاء(، إن بالده أجرت اتصاالت مع إسرائيل  القاهرة:

وأكد  ."ى الالزملم تجد الصد"خالل األيام الماضية من أجل التهدئة في القدس الشرقية المحتلة، لكنها 
شكري في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بدأ بعد الظهر لبحث األوضاع في القدس: 
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إزاء كل هذه االنتهاكات )اإلسرائيلية( تحركت مصر بشكل مكثف خالل األيام القليلة الماضية فقامت "
لى بذل كل ما يمكن من جهود لمنع تدهور بنقل رسائل إلى إسرائيل وكل الدول الفاعلة والمعنّية لحثها ع

وأضاف  ، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية."األوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى الالزم
 ال تزال مصر ُتجري اتصاالتها المكثفة مع األطراف الدولية "شكري: 

 . "واإلقليمية الفاعلة كافة من أجل ضمان تهدئة األوضاع في القدس الشريف
 11/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 محمد صالح يخرج عن صمته ويطالب بوقف قتل األبرياء .512

النجم المصري محمد صالح هداف ليفربول صورة له من القدس عبر حساباته على  : غردوكالة سند
في  -الذي انتُقد كثيرا لصمته وعدم التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه-وسائل التواصل االجتماعي

أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طيلة "تغريدة له عبر تويتر 
السنوات األربع الماضية )بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني(، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد 

 ."من وقف العنف وقتل األبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل
 11/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "بوابة غزة"قطري من  ـــــــتفاعل مصري  .513

ألقت األزمة المشتعلة في فلسطين بظاللها على مجمل الملفات السياسية : محمد نبيل حلمي-القاهرة
القطرية التي شهدت إشارات إلى تفاعل  -العربية واإلقليمية، وبدا الفتًا انعكاسها على العالقات المصرية 

قليمياً "، ومحاولة "ة غزةبواب"بين البلدين من   بهدف التوصل إلى وقف إلطالق النار. "التنسيق ثنائيًا وا 
وفي حين تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، اتصااًل هاتفيًا من نظيره 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، فإن المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، 

المملوكة للدوحة، تحدث خاللها عن مساعي القاهرة  "الجزيرة"لى بتصريحات غير مسبوقة لفضائية أد
 للتهدئة، وأوليات تحركاتها في الصدد نفسه. 

في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من "وبحسب بيان مصري، فإن االتصال بين الوزيرين، جاء 
االتفاق على "، ونقل عن الوزيرين "زة وسائر األراضي الفلسطينيةالدول، اتصااًل بالمواجهة العسكرية في غ

كما أشار  ."أهمية العمل للتوصل إلى وقف إلطالق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
 استمرار التنسيق في اإلطار الثنائي، كما في األطر اإلقليمية والدولية، بما"البيان إلى أن الوزيرين أكدا 

 ."فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى وقف إلطالق النار
 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 شيخ األزهر يطلق نداء بلغات العالم المختلفة لمساندة فلسطين .514
لغة عالمية، من بينها  15أطلق شيخ شيخ األزهر أحمد الطيب، عبر حسابيه في فيسبوك وتويتر، نداء بـ 

 دعا فيها شعوب وقادة العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني.العبرية، 
أدعو شعوب العالم وقادته إلى مساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته "وقال الطيب: 

أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، "وأردف:  ."المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته
ل بمكيالين إذا كنا نعمل حّقا من أجل السالم.. أدعو هللا أن يرحم شهداء فلسطين، وكفى الصمت والكي

 . "وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته
 15/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 "إسرائيل"تضامن شعبي مصري مع فلسطين وتشكيل لجنة لتوثيق جرائم  .515

ة في بيان لها مشاركتها بتشكيل لجنة لتوثيق أعلنت النقابة الفرعية لمحامي القاهرة الجديد: تامر هنداوي
الوقائع والحقائق وتوفير الدعم الالزم لسلوك طريق القانون الدولي لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين 

 وتحميلهم المسؤوليات كافة عما يحدث من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
لالزم لسلوك طريق القانون الدولي لمالحقة مجرمي ايمانا بالتزام النقابة في توفير الدعم ا"وقالت في بيان: 

الحرب ودولة االحتالل، وتحميلهم جميع المسؤوليات عما يحدث من جرائم في فلسطين، قررنا تشكيل 
لجنة لتوثيق جرائم الحرب، ولتوثيق ما حدث في حي الشيخ جراح في القدس وما تلى ذلك من محاوالت 

 ."عتداء على المقدساتاغتصاب األرض وعمليات التهويد واال
في الموازاة، نظم حزب المحافظين وقفة تضامنية، تعبيرا عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ورفضهم 

 العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
 14/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مليون دوالر لجهود إعادة إعمار غزة 500مصر تخصص  .516

رئاسة الجمهورية المصرية، الثالثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال المتحدث باسم  القاهرة:
مليون دوالر كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة اإلعمار في  500أعلن عن تقديم مصر مبلغ 

قطاع غزة نتيجة األحداث األخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة باالشتراك في تنفيذ عملية 
طنًا من المساعدات  65من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إرسال  عمار.إعادة اإل

الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين، مع تواصل الغارات اإلسرائيلية على القطاع لليوم التاسع 
 على التوالي.

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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خالء سبيل بعضهم ...فلسطيناعتقال مصريين تضامنوا مع  .517  وا 
أخلت السلطات المصرية سبيل عدد من المواطنين الذين رفعوا علم فلسطين في ميدان التحرير، وأبقت 

وكانت الشرطة  على بعضهم قيد االحتجاز، بحسب ما نشر نشطاء على صفحات مواقع التواصل.
ضامن مع الشعب الفلسطيني المصرية اعتقلت الصحفية المصرية نور الهدى زكي وآخرين، على خلفية الت

 في ميدان التحرير ورفع العلم الفلسطيني.
 18/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 شيخ األزهر: استمرار اإلرهاب الصهيوني نقطٌة سوداء ُتضاف للسجل الدموي لهذا الكيان .518

ين استمرار اإلرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطيني"قال شيخ األزهر احمد الطيب، إن : القاهرة
األبرياء، وتدمير الطرق واألبنية والمنازل وبنايات الهالل األحمر، وتشريد العائالت وتهجيرهم قسريًّا، 
واستهداف المقار اإلعالمية، نقطٌة سوداء ُتضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ 

 عالمي مخٍز.
 18/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 نقابة الصحافيين المصريين تبدأ جمع تبرعات لدعم فلسطين .519

: جددت نقابة الصحافيين في مصر، أمس اإلثنين، إدانتها لالعتداءات الصهيونية "القدس العربي"القاهرة ـ 
الغاشمة على فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات، كما قررت إعادة فتح حساب في النقابة لدعم الشعب 

 رعات.الفلسطيني وتلقي التب
 18/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 "إعمار غزة"إلعادة  "تنسيقًا فورياً "الحكومة المصرية تبدأ  .520

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء المصري، دكتور مصطفى : محمد نبيل حلمي-القاهر
لرئيس المصري عبد بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلنه ا"مدبولي، أمس، 

مليون دوالر كمبادرة لصالح عملية إعادة اإلعمار في قطاع  500الفتاح السيسي من تخصيص بالده 
، واصلت السلطات المصرية، لليوم الرابع، فتح معبر رفح الحدودي مع القطاع الستقبال الجرحى "غزة

دخال المساعدات المقدمة من القاهر  ة، نتيجة األحداث األخيرة، مع قيام وعالجهم بالمستشفيات المصرية وا 
 الشركات المصرية المتخصصة باالشتراك في تنفيذ عملية إعادة اإلعمار.

 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 265                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 موقف مصر تجاه فلسطين يثير حيرة مواقع التواصل  .دعم رسمي واعتقال متضامنين.. .521
ن مع القضية الفلسطينية حيرة واستنكار العديد من أثارت وقائع االعتقال المتكررة للنشطاء أثناء التضام

نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، مما دفع بعضهم للتساؤل عن حقيقة الموقف الرسمي المصري تجاه 
ودعا مغردون السلطات المصرية إلى  العدوان اإلسرائيلي، وما بدا أنه تناقض، وفق وصف بعضهم.

قف المصري خارجيا وداخليا، والسماح بالمظاهرات الداعمة اإلفراج عن المعتقلين حتى ينسجم المو 
 "حملة مقاطعة إسرائيل"لفلسطين في الشوارع المصرية، وأعاد بعضهم التذكير باإلفراج عن معتقلي 

(BDS.رامي شعث ومحمد المصري المعتقلين منذ عامين ) 
حة الوطنية المباشرة، تتطلع من منطلق المصل"وفي اإلطار ذاته، قال بيان ألحزاب وقوى وطنية مصرية 

لعدم التضييق األمني على الفاعليات الخاصة بدعم وتأييد االنتفاضة الفلسطينية، مذكرة الجميع 
 ."بمسؤولياتهم الوطنية والقومية

 19/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 الفلسطينية باألراضيمصر تواصل اتصاالتها المكثفة إلنهاء التصعيد  شكري: .522
كد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار مصر في مساعيها واتصاالتها )د ب أ(: أ-القاهرة

وقال  الفلسطينية ووقف إطالق النار في قطاع غزة. باألراضيالمكثفة الرامية إلنهاء التصعيد الحالي 
إن ذلك جاء خالل استقبال الوزير شكري لعضو  الخميس،المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحافي 

أكد الوزير شكري مواصلة  المتحدث،ووفق األحمد. عزام  "فتح"تنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية اللجنة ال
 دعم األشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 20/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 األزهر يطلق حملة عالمية للتعريف بعروبة القدس وحقوق فلسطين .523
، "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"اء األربعاء، حملة بعنوان أطلق األزهر الشريف، مس

 باللغتين العربية واإلنجليزية، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية.
ويفند األزهر عبر هذه الحملة المزاعم المغلوطة التي تروجها إسرائيل والصهيونية العالمية، بهدف التأثير 

لدى الشباب والنشء، في ظل التأثيرات السلبية لحمالت التغريب والغزو الثقافي على القاعدة المعرفية 
وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن الحملة تسعى من خالل مجموعة  عبر مواقع التواصل االجتماعي.

من الرسائل إلى رفع وعي الشباب بالقضية الفلسطينية؛ قضية العرب والمسلمين األولى، والتصدي لما يتم 
 يجه من قبل المنصات اإلعالمية الصهيونية من شبهات ومزاعم مغلوطة حول القدس وعروبتها.ترو 

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
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 مصر تقدم قافلة مساعدات ضخمة لقطاع غزة .524
ن مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع أأعلنت الرئاسة المصرية، : القاهرة

طن من المواد الغذائية، واألدوية، وألبان األطفال،  2,500ة محملة بعدد شاحن 130غزة، وهي عبارة عن 
  باإلضافة إلى مالبس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن هذه القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
 عبد الفتاح السيسي، من خالل صندوق تحيا مصر.
 22/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءالة وك

 
 التسويةشكري يبحث مع عباس في رام هللا سبل إحياء مسار  .525

رام هللا: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، من 24/5/2021، الشرق األوسط، لندنذكرت 
ش سبل إعادة إحياء مسار مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطالق النار في قطاع غزة، وناق

السالم، وتقديم الدعم والمساندة الالزمين للشعب الفلسطيني، وذلك خالل استقباله من قِّبل الرئيس 
ووصل شكري  االثنين. ]أمس[الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام هللا، اليوم

الموقف المصري الثابت بمواصلة دعم األشقاء "ر عن في زيارة للتعبي -قادمًا من عّمان  -إلى رام هللا 
 ؛ بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية المصرية."الفلسطينيين
وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك اهتماما بالغا في  : قال24/5/2021 الجزيرة.نت،وأضافت 

في حين تحدث وزير الخارجية  المرحلة الحالية بمؤازرة ودعم األشقاء في غزة لما تعرضوا له من أضرار،
وأكد شكري أن عملية  أولويات في الوقت الحالي بعد العدوان على غزة. 3األردني أيمن الصفدي عن 

وأوضح أن بالده تنسق  إعادة إعمار غزة ستتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واألشقاء في القطاع.
تصدي للتحديات اإلقليمية وتجاوزها، خصوصا عقب بشكل وثيق مع األردن لتطوير العالقات الثنائية، ولل

ما شهدته الفترة الماضية من تطورات تتعلق بالمحافظة على هوية القدس، والوصاية الهامشية على 
 المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، ومنع االعتداءات المتكررة، وكذلك قضية حي الشيخ جراح.

 
 ة دولية للمشروعات في غزةمصر اقترحت تشكيل هيئ: "الشرق األوسط" .526

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، الجمعة  "وقف إطالق النار"بإعالن سريان : محمد نبيل حلمي-القاهرة
الماضي، بدأت االستحقاقات المترتبة على التهدئة في البزوغ على أجندة أولويات األطراف المعنية 

التي عّبر عنها اتصال هاتفي أجراه الرئيس وتواكبت مساعي القاهرة مع توجهات واشنطن . بالقضية
األميركي جو بايدن، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعلى مستوى المسار األقرب واألكثر 

بدت مدخاًل مهمًا لألطراف كافة، غير أنها واجهت  "قضية إعادة اإلعمار، وتثبيت الهدنة"ضغطًا، فإن 
وقال مصدر  ."لتي تتولى األمر أو تمر من خاللها المخصصاتالجهة ا"في وقت مبكر إشكالية تتعلق بـ
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القاهرة اقترحت فكرة إنشاء هيئة دولية، تكون مصر "، إن "الشرق األوسط"مصري مطلع على الملف، لـ
ن تدخل األموال من المؤسسات المانحة إلى الهيئة التي سيكون  مسؤولة عنها مع أطراف عربية أخرى، وا 

أوجه الصرف، وبالتالي يتم تالفي أوجه االعتراضات األميركية واألوروبية على لها مراقب مالي يحدد 
سيكون هناك بالتأكيد دور للسلطة الفلسطينية، كما يمكن تقديم تطمينات لـ)حماس( ". واستكمل: ")حماس(

باعتبار بمراعاة رغباتهم في المشروعات، وفي إطار )الهيئة المقترحة( يمكن التنسيق بين القاهرة والدوحة 
أن عالقاتهما أصبحت جيدة، وكذلك فإنه من المطروح بشدة تعزيز دور األمم المتحدة حتى يمكن 

 ."الحصول على مساهمات من المؤسسات األوروبية إلعمار القطاع
 26/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 يرسل القافلة الثانية إلدخالها إلى قطاع غزة "تحيا مصر"صندوق  .527

، الثالثاء، إلى ميناء رفح البري استعدادا إلدخالها إلى "تحيا مصر"ني قوافل صندوق وصلت ثا: العريش
عادة  قطاع غزة، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم وا 

ات عينية وأشار بيان صادر عن الصندوق، إلى أنه تم تجهيز القافلة الثانية من خالل تبرع إعمار غزة.
طن سيراميك وأدوات صحية، مساهمة في عملية إعادة إعمار  500حاوية محملة بأكثر من  20تضمنت 
 "تحيا مصر"ساعة من وصول قافلة صندوق  48وأضاف، أن القافلة الثانية تأتي بعد أقل من  القطاع.

 ائية واإلغاثية.أالف طن من المساعدات الغذ 3حاوية محملة بأكثر من  130األولى، والتي تضمنت 
 25/5/2021القدس، القدس، 

 
عمار غزةريأمـــــ توافق مصري  .528  كي على تثبيت التهدئة وا 

في فلسطين،  "تثبيت التهدئة"أكدت القاهرة وواشنطن، أمس، توافقهما على : محمد نبيل حلمي-القاهرة
واستقبل الرئيس المصري، . "إطالق عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة تأسيسًا على المبادرة المصرية"و

عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، وناقشا بحسب بيان مصري، 
ووفق البيان  ."مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السالم في أعقاب التطورات األخيرة"

التوصل إلى وقف إطالق النار بين ثّمن الجهود المصرية الحثيثة في إطار "المصري، فإن بلينكن 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والعمل على تثبيته، وأشاد الرئيس )المصري( بالدعم األميركي الكامل 

 ."لجهود القاهرة
تطورات األحداث األخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري الستئناف "واعتبر الرئيس المصري، أن 
ينيين واإلسرائيليين، وبانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفين مجددًا إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسط

 ."طاولة الحوار، مشددًا على حرص مصر على التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة في هذا اإلطار
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 اهرةوالسلطة الفلسطينية وحماس لمباحثات في الق "إسرائيل"مصر تدعو قناة عبرية:  .529
إلى عقد  "حماس"دعت السلطات المصرية كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة : محمود مجادلة

مباحثات في القاهرة، لضمان وقف إطالق نار طويل األمد بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 
 (، مساء اليوم، األربعاء."11ن كا"وجيش االحتالل اإلسرائيلية؛ بحسب ما ذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )

وتهدف المحادثات إلى تعتزم السلطات المصرية تنظيمها، إلى بحث إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة 
 وسلطات االحتالل اإلسرائيلي. "حماس"بين حركة  "تبادل أسرى"األمد في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة 

صريا كان قد وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضي لبحث وذكرت القناة الرسمية اإلسرائيلية أن جنراال م
عقد "واشترطت إسرائيل استجابتها للمبادرة المصرية بـ المبادرة المصرية وعرضها على الجانب اإلسرائيلي.

ربط التقدم بجهود إعمار غزة بقضية "، باإلضافة إلى "المباحثات عبر قنوات منفصلة وليس بالتوازي
لم يتم تحديد موعد لهذه المناقشات حتى "وبحسب القناة،  ."اإلسرائيليين في قطاع غزةاألسرى والمفقودين 

 ."هذه اآلن
 26/5/2021، 48عرب 

 
 والسلطة الفلسطينية وحماس "إسرائيل"مبادرة مصرية لمفاوضات بين  .530

 تحدثت مصادر سياسية عن مفاوضات جّدية ُيجريها المصريون من خالل لقاءات: نظير مجلي-تل أبيب
في كل من تل أبيب وغزة ورام هللا، وذلك تمهيدًا إلجراء مفاوضات مفّصلة حول عدة قضايا أساسية، في 
مقدمتها تثبيت وقف إطالق النار وا عادة إعمار غزة وتبادل األسرى والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل 

إلى عقد مباحثات في  "حماس"األمد. وقالت إن مصر َدَعت كاًل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة 
سرائيل.  القاهرة، لضمان وقف إطالق نار طويل بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وا 
وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة األمد في قطاع غزة والتوصل 

سرائيل. "حماس"إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة   وا 
إن جنرااًل مصريًا كان قد وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضية، لبحث المبادرة  وقالت المصادر

عقد "المصرية وعرضها على الجانب اإلسرائيلي. واشترطت إسرائيل الستجابتها للمبادرة المصرية 
، باإلضافة إلى ربط التقدم في جهود إعمار غزة بقضية "المباحثات عبر قنوات منفصلة وليس بالتوازي

إن اإلدارة األميركية التي  "11كان "سرى والمفقودين اإلسرائيليين في القطاع. وقالت القناة الرسمية األ
ستكون شريكة في المحادثات ومشرفة عليها، اتفقت مع القاهرة على أن تتم المحادثات بشكل غير مباشر 

ة، يتنقل بينها الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث تتم في المبنى نفسه، إنما في غرف مختلف
 اللبنانية حول الحدود البحرية. -المصري، على غرار المفاوضات اإلسرائيلية 

 28/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 269                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 التسوية على أهمية استئناف مفاوضات يباكستانــــــ  يتوافق مصر  ...تفتح معبر رفحمصر  .531
فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الثاني " واصلت السلطات المصرية أمس: وليد عبد الرحمن-القاهرة

توافقت مصر وباكستان على كما . "عشر على التوالي، لعبور العالقين والمرضى والحاالت اإلنسانية
أهمية البدء في أقرب "وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  ."أهمية استئناف مفاوضات السالم"

ن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بما يساعد على تسوية القضية فرصة ممكنة الستئناف المفاوضات بي
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي، مساء األربعاء، بين السيسي  ."الفلسطينية، وانهاء دائرة )العنف المفرغة(

 ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
بين لعبور العالقين من تم افتتاح معبر رفح من الجان"وذكرت مصادر مسؤولة في مصر، أمس، أنه 

الفلسطينيين والعرب واألجانب، باإلضافة إلى استكمال استقبال الجرحى والمصابين والحاالت اإلنسانية 
القادمين من قطاع غزة، فضاًل عن إدخال المساعدات اإلنسانية إلى القطاع، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة 

تم إدخال كميات كبيرة من "الرسمية، أمس، فإنه  "وكالة أنباء الشرق األوسط"وبحسب  ."السياسية
المساعدات اإلنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى 
سياسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية واألجنبية بحضور بعض 

 ."السفراء
 28/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ثالثًا: األردن
 

 األقصىالملك يدين االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية التصعيدية في المسجد  .532
أدان جاللة الملك عبدهللا الثاني االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية التصعيدية في المسجد : )بترا( -عمان 

ى ضرورة وقف هذه االنتهاكات واالستفزازات الخطيرة المبارك / الحرم القدسي الشريف، مشددا عل األقصى
 التي يتعرض لها المقدسيون، وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

خالل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس األحد، رفضه  الملك،وأكد 
دس الشرقية، وكل اإلجراءات التي لمحاوالت السلطات اإلسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في الق

تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، الفتا إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي 
 والقانون الدولي اإلنساني.

 10/5/2021الدستور، عّمان، 
 

 ووقفة قرب السفارة .األردن يستدعي القائم باألعمال اإلسرائيلي.. .533
األردنية، إن الحكومة استدعت، األحد، القائم بأعمال السفارة اإلسرائيلية، وأبلغته  األنباءكالة قالت و : لندن

 احتجاج عّمان على االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية في القدس المحتلة.
 وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت القائم بأعمال السفارة اإلسرائيلية في عمان؛

دانتها لالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد المسجد   األقصىللتأكيد على احتجاج الحكومة األردنية، وا 
المبارك، واالعتداءات األخيرة على الحرم والمصلين، واالعتداءات على المقدسيين، خصوصا في حي 

 الشيخ جراح.
بالقرب من مبنى السفارة اإلسرائيلية خرج المئات من األردنيين في اعتصام تضامني مع أهالي القدس، و  

ووثق ناشطون حدوث مناوشات بين المحتجين وقوات األمن، التي حالت دون وصولهم  في منطقة الرابية.
 إلى مبنى السفارة، واعتقلت عددا منهم لمدة وجيزة، قبل أن تخلي سبيلهم. 

 9/5/2021، "21عربي "موقع 
  

 طارئة لدعم المقدسيينالنواب األردني يطالب بعقد اجتماعات  .534
دعا رئيس مجلس النواب األردني المحامي عبد المنعم العودات رؤساء  -دوت كوم "القدس" -عمان

البرلمان واالتحاد العربي واتحاد مجالس الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى عقد اجتماعات 
الحتالل اإلسرائيلية والعصابات اليهودية طارئة للدول األعضاء التخاذ مواقف لمواجهة انتهاكات حكومة ا

 المتطرفة في مدينة القدس، وآخرها في حي الشيخ جراح.
 9/5/2021القدس، القدس، 
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 األقصىمدير أوقاف القدس: توجيهات ملكية بتوفير الرعاية المناسبة لمعتكفي  .535
خال مركبات الطعام قال مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، إن الشرطة االسرائيلية منعت إد

 في ليلة القدر. األقصىالى المقدسيين المعتكفين داخل المسجد 
أوعز إلى أوقاف  ملك األردن، أمس األحد، إن "جيش إف إم"وأضاف الخطيب في حديث عبر إذاعة 

، مضيفا ان أوقاف األقصىالقدس خالل لقائه بهم مؤخرًا، بتوفير الرعاية المناسبة للمعتكفين في المسجد 
 والسحور لهم منذ بداية الشهر الفضيل. اإلفطاراتالقدس قدمت 

 10/5/2021الدستور، عّمان،  
 

 الصفدي: االنتهاكات بالقدس ستنعكس على العالقات األردنية اإلسرائيلية .536
ألقى وزير الخارجية أيمن الصفدي، كلمة األردن في الجلسة الطارئة التي تعقدها جامعة الدول العربية 

سرائيل تلعب بالنار، وعدوانية  اإلسرائيلية. واالعتداءاتئم لبحث الجرا وقال إن القدس خط أحمر وا 
ممارساتها وال أخالقيتها وال شرعيتها تدفع المنطقة كلها تجاه المزيد من الصراع وتقوض فرص تحقيق 

ا انعكاسات على السالم العادل وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، وسيكون الستمرارها في عدوانيتها وعنجهيته
 كل شيء بما في ذلك على العالقات األردنية اإلسرائيلية. 

 11/5/2021، الدستور، عّمان
 

 األردنيوقعون مذكرة لقطع العالقات مع االحتالل وطرد سفيرها من  نائباً  95: عّمان .537
كومة بقطع سلم النائب خليل عطية مذكرة لرئاسة مجلس النواب تبناها نواب عديدون يطالبون الح: عمان

 العالقات وطرد سفير الصهاينة وسحب السفير االردني.
 11/5/2021، الدستور، عّمان

 
 اً وعالمي اً ردن: القدس في قلب الكنائس محليالمركز الكاثوليكي في األ  .538

ضّم المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم في األردن صوته إلى جميع الدول والكنائس التي  :الدستور
معّبرة عن األلم والقلق البالغين إزاء أحداث العنف واالضطرابات التي تعصف بمدينة رفعت صوتها 

، أم في حي الشيخ جّراح. وقال بأن األقصىالقدس، سواء في أحياء البلدة القديمة أو باحات المسجد 
مثل أيًضا القدس في قلب الكنائس محلًيا وعالمًيا. وبدورهم، أكد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس وهي ت

القيادات الروحية على كنائس األردن، بأّن التطورات األخيرة تنتهك حرمة المقدسيين والقدس، وبأنها أعمال 
 غير مقبولة تنال من سالمة المصلين وكرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون لإلخالء من منازلهم.

  11/5/2021، الدستور، عّمان
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 اءات اإلسرائيلية في القدس وغزةفاعليات شعبية وحزبية تندد باالعتد .539
نددت فاعليات شعبية وحزبية ورسمية في بيانات منفصلة الثالثاء باالعتداءات : بترا –عمان ومحافظات 

، والعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، مؤكدين أن هذا السلوك اجرامي األقصىاالسرائيلية على القدس و 
 الدولية.وغير اخالقي ومناف لكل االعراف والقوانين 

 11/5/2021، الدستور، عّمان
 

 نصرة للقدس وغزة الفلسطينية ــــــ مسيرة حاشدة غير مسبوقة على الحدود األردنية .540
احتشد مئات األردنيين في وقفة احتجاجية غير مسبوقة على بعد كيلومترات : محمد خير الرواشدة-عّمان

ة، نصرة للشعب الفلسطيني، ودعمًا لصمودهم في قليلة من الحدود األردنية الفلسطينية في منطقة الكرام
وجه االعتداءات اإلسرائيلية على غزة واالنتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس. وفّرقت الشرطة 
األردنية اليوم )الجمعة( بالقوة مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى جسر 

 ة التي تحتلها إسرائيل.يؤدي إلى الضفة الغربي
متظاهر  500وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لوقف نحو 

انشقوا عن خط السير المقرر لمسيرة قرب الحدود ُنّظمت لالحتجاج على الهجمات اإلسرائيلية ضد 
لى جانب الوقفة الحاشدة التي نفذها األردنيو  الفلسطينيين. ن على الحدود الفلسطينية استجابة لدعوات وا 

، بعد صالة الجمعة "#يال_على_الحدود"أطلقها نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي تحت عنوان 
أمس، خرجت مسيرات واسعة في عدد من محافظات المملكة، ومن وسط العاصمة عمان، ليتجاوز 

 لتي عادة ما كانت تدعو لتنظيم تلك الفعاليات.المحتجون سقف الدعوات الحزبية والنقابية التقليدية، ا
 15/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 االستفزازية بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد "إسرائيل"العاهل األردني: ممارسات  .541

ررة شينخوا: أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني أن الممارسات اإلسرائيلية االستفزازية المتك -عمان 
بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر، والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التأزيم والتوتر وفق 

مع األمين  أمسوحسب البيان شدد العاهل األردني، خالل اتصال هاتفي  بيان للديوان الملكي األردني.
سي الذي يفضي إلى تحقيق العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أنه ال بديل عن الحل السيا

السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

 18/5/2021، األيام، رام هللا
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 مع حماس ودعم القسام نواب أردنيون يدعون لعودة العالقة .542
شهدت جلسة البرلمان األردني الطارئة، االثنين، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على القدس المحتلة وغزة، 

هاجم النائب ينال فريحات السياسات الحكومية في التعامل مع و  كلمات نارية وصاخبة لنواب أردنيين.
 مليار عبر اتفاقية الغاز. 11ـالقضية الفلسطينية من خالل تمويل خزانة االحتالل ب

الحركة العب رئيس في القضية "وأكد ضرورة إعادة العالقات السياسية مع حركة حماس، الفتا إلى أن 
التحية أقدمها لكتائب عز الدين القسام، التي يجب "وقال:  ."الفلسطينية ولها امتدادها في فلسطين واألردن
ندعم هذه الكتائب "وأضاف:  ."جدادنا ثورة عز الدين القسامدعمها بالمال والرجال والسالح كما دعم أ

بالمال والموقف والكلمة، وسندعمها بوقت قريب بالمال والرجال والسالح من العشائر األردنية وكل أحرار 
 ."هذا الوطن

 السالم عليكم يا أبا خالد محمد الضيف أيها األسد أيها البطل صاحب القرار"وقال النائب خليل عطية: 
 ."بمساندة أهلنا في القدس

 17/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 الحكومة األردنية تدرس مذّكرة من مجلس النواب تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي .543
أعلن رئيس الوزراء األردني بشر الخصاونة نية الحكومة دراسة مذكرة نيابية قدمها أعضاء مجلس  عّمان:

من عّمان وسحب السفير األردني من تل أبيب، ضمن ما وصفه النواب تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي 
وفي رده على  ."دعم األشقاء في فلسطين ولجم العدوان اإلسرائيلي"، التي من شأنها "الخيارات المتاحة"بـ

مداخالت نيابية خالل جلسة عقدت )االثنين( لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، شدد 
، ليشرح نائب رئيس الوزراء وزير "الكل الفلسطيني وليس فصياًل محدداً "ن بالده تدعم الخصاونة على أ

الخارجية أيمن الصفدي سلسلة الخطوات التي قامت بها الحكومة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح، 
 ووقف االعتداءات اإلسرائيلية في القدس وعلى المقدسات، ووقف العدوان اإلسرائيلي على غزة.

 17/5/2021، شرق األوسط، لندنال
 

 الشرطة اإلسرائيلية تعتقل شخصين مسلحين بالسكاكين عبرا من األردن  .544
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، األحد، شخصين مسلحين بالسكاكين قالت إنهما عبرا الحدود من األردن وسط 

ا عبرا الحدود أثناء الليل، وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهم االضطرابات التي تشهدها المنطقة.
ن األجهزة األمنية تستجوبهما.  ولم يصدر بعد أي تعليق عن السلطات األردنية. وا 

 16/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 المتكررة "إسرائيل"عبدهللا الثاني لـ ميركل: التطورات المأساوية في فلسطين نتيجة انتهاكات  .545
ل هاتفي اليوم الثالثاء مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، أن أكد الملك عبدهللا الثاني، خالل اتصا

التطورات المأساوية في األراضي الفلسطينية هي نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة بحق الشعب 
الفلسطيني، الفتا إلى أن منع تكرار التصعيد اإلسرائيلي ووقف دوامة العنف يتطلبان إيجاد حل سياسي 

 لفلسطينية يفضي إلى السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين.للقضية ا
 18/5/2021، الغد، عّمان

 
 الجيش اإلسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع األردن .546

وقال متحدث  أعلن الجيش اإلسرائيلي )الثالثاء(، إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع األردن. تل أبيب:
سقاط طائرة مسيرة اقتربت إلى حدود الدولة في ف"باسم الجيش:  ي ساعات الصباح الباكر، تم رصد وا 

وأضاف أن قوات األمن جمعت حطام المسيرة، دون أن يذكر الجهة  ."منطقة وادي العيون في األغوار
 التي يشتبه في أنها أطلقتها.

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 وة أولى إيجابيةبوقف إطالق النار: خط األردن مرحباً  .547
دعا األردن، الجمعة، إسرائيل إلى االلتزام بوقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجرا، مشيرا  :عمان

وأكد الناطق باسم وزارة  ."نجاح جهود وقف النار والعدوان على قطاع غزة خطوة أولى إيجابية"إلى أن 
لعدوان على غزة هو خطوة أولى إيجابية نجاح الجهود لوقف إطالق النار، ووقف ا"الخارجية، أن 

 ."وضرورية، وعلى إسرائيل االلتزام بها ووقف االستفزازات والتصعيد في األراضي الفلسطينية المحتلة
 21/5/2021، الغد، عّمان

 
 الصفدي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: يجب وضع حد للعدوان االسرائيلي بأسرع وقت .548

أما وأختا وزوجة ارتقوا  39طفال، و 65، وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، إن قال نائب رئيس الوزراء
 منذ ان شنت إسرائيل عدوانها على غزة، ومع كل يوم يمر دون وقف العدوان، يفقد الفلسطينيون المزيد.
ائيلي وأضاف الصفدي خالل كلمته أمام جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تبحث العدوان اإلسر 

دقيقة، ويرتقي فيها األبرياء، ويقتل أملهم في بيت آمن وفي  25غارة تشن كل  120على شعبنا، إن 
ألفا في قطاع غزة، لجأوا إلى  75يوما شرد العدوان حوالي  11مدرسة وفي عيادة، مشيرا إلى انه وخالل 

 ية لهم.التي ال تزال غير قادرة على توفير المساعدات اإلنسان "األونروا"مدارس 
وأشار إلى أن قوات االحتالل أحالت مدينة القدس وهي مدينة السالم إلى مدينة للقهر والظلم وتستفز 

المبارك، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتعتدي  األقصىحوالي ملياري مسلم باالعتداء على المسجد 
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لقدس، معتبرا أن تهجير سكان على حقوق الفلسطينيين في بيوتهم في سعي لتغيير الهوية العربية في ا
ان اللحظة حاسمة ويجب ان نقوم بتحرك فوري "واختتم الصفدي  الشيخ جراح سيكون جريمة حرب.

وفاعل لمعالجة أساس الصراع من ظلم وقهر، وا عادة األمل والتوصل لسالم عادل وشامل تستحقه المنطقة 
 ."وشعوبها، وهو يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للجميع
 21/5/2021، )وفا( لة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوكا

 
 بانتصار المقاومة الحركة اإلسالمية باألردن تقود مسيرة حاشدة احتفاالً  .549

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

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

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

؛ ردًّا على المجازر الوحشية التي ارتكبت بحق أطفال غزة على مدار األيام "تل أبيب"األردني من 
 الماضية.

 21/5/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
 

 : االنتصار الفلسطيني حال دون تحقيق أهداف العدوان"فلسطين النيابية" .550
لجنة فلسطين النيابية في بيان صحفي أصدرته أمس الجمعة، على لسان رئيسها النائب  حيت :عمان

تحقيق أهداف العدوان  محمد الظهراوي، انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي حالت دون
اإلسرائيلي على قطاع غزة. وقال الظهراوي، إن المقاومة الفلسطينية حققت انتصارًا جديدًا وفرضت معادلة 
جديدة ووقفت في وجه آلة الحرب اإلسرائيلية. وأكد، أن الشعب الفلسطيني سيبقى عنوانا للثورة واالنتفاضة 

 لتحرير.ولصمود المقاومة الفلسطينية نحو العودة وا
 22/5/2021، ، عّمانالدستور

 
 مع حماس خالل التصعيد اتصاالت ...أهمية تثبيت وقف إطالق النارالصفدي يؤكد  .551

حض وزير خارجية األردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، خالل مؤتمر صحافي عقد في 
 حماس التي بدأت فجر الجمعة.بين إسرائيل وحركة  "بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة"عمان، على 

. "األولوية اآلن هي لضمان استمرار وقف إطالق النار ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية"وأكد الصفدي أن 
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تهجير "، معتبرًا أن "ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار األمور مرة أخرى"وحذر بأن 
 ."سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب

ر، أكد الصفدي وجود اتصاالت بين المملكة وحركة )حماس( خالل فترة التصعيد مع من جانب آخ
اتصاالتنا مع أشقائنا في فلسطين مستمرة، وكان هناك اتصال بين حماس والمملكة "إسرائيل. وقال إن 

سناد أشقائنا ". وأضاف: "عبر األسابيع الماضية التواصل مستمر مع الجميع وهدفنا األساس خدمة وا 
 ."لسطينيينالف

 25/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 شهيد أردني بالحرب على غزة .552
في منطقة عبدون )غرب العاصمة األردنية عّمان(، استقبلتنا عائلة الشهيد : عَمان –أيمن فضيالت 

األردني جمعة الطحلة أبو مجاهد بالفخر والفرح الممزوج بألم الفراق، يتقبلون التهاني بشهادة والدهم، 
أيام على استشهاده فما  10كما تقول زوجته، ورغم مرور أكثر من  "الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون"فـ

عاش حياته مولعا بالجهاد "وتقول الزوجة أم مجاهد للجزيرة نت  زالت الوفود تُقدم لعائلته التهاني.
، لينتقل 1982ان عام ، وتضيف أن زوجها شارك في شبابه في الحرب بعد اجتياح إسرائيل لبن"والمجاهدين

، وصوال للتصنيع العسكري 1989بعدها للمشاركة مع المجاهدين العرب في حرب أفغانستان حتى عام 
وفق زوجته التي رافقته في غزة -تعرض الطحلة  واألمن السيبراني والحرب اإللكترونية في كتائب القسام.

حتى استشهاده المسؤول عن جهاز األمن لعدة محاوالت اغتيال من قوات االحتالل، حيث كان  -لسنوات
 السيبراني والتطوير اإللكتروني في الجناح العسكري لحركة )حماس(.

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 األردن يدعو إلى تهدئة شاملة في فلسطين واالنتقال لحل سياسي .553
إلى تحقيق التهدئة دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، )الثالثاء(  رام هللا:

وأكد  األلمانية. األنباءلتشمل الضفة الغربية وغزة واالنتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية، وفقًا لوكالة 
الصفدي خالل لقائه في رام هللا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة العمل على إعادة اإلعمار في 

رات الشرعية الدولية يؤدي إلى إنهاء االحتالل وتجسيد قطاع غزة واإلسراع باالنتقال لحل سياسي وفق قرا
 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 25/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 على احتجاز مواطني ن أردنيين عّمان تستدعي السفير اإلسرائيلي احتجاجاً  .554
ائيلي في عّمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة قالت وزارة الخارجية األردنية إنها استدعت السفير اإلسر 

وحّملت الوزارة إسرائيل  بشأن احتجاز مواطَنين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات معهما.
سالمة المحتجَزين، وطالبت السفير اإلسرائيلي بنقل رسالة االحتجاج إلى سلطات بالده لإلفراج  مسؤولية
سم الخارجية األردنية ضيف هللا الفايز إنه تم إبالغ السفير اإلسرائيلي برفض وقال المتحدث با عنهما.

دانتها لما تقوم به الشرطة اإلسرائيلية من انتهاكات واستفزازات مستمرة في المسجد   .األقصىالمملكة وا 
المملكة مايو/أيار اعتقال أردنيْين اثنين، قالت إنهما اجتازا الحدود من  16وكانت إسرائيل أعلنت في 

نهما كانا يحمالن سكاكين.  بهدف الوصول إلى القدس، وا 
 25/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 عبد هللا الثاني يحّذر من االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس .555

 التقى العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، )األربعاء(، وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن. عمان:
استمرار "الديوان الملكي األردني أن الملك عبد هللا حذر خالل اللقاء من  وجاء في بيان صادر عن

المبارك، ومحاوالت التهجير المتكررة وغير  األقصىاالنتهاكات اإلسرائيلية االستفزازية بالقدس والمسجد 
د القانونية ألهالي عدد من أحياء القدس الشرقية، ال سيما حي الشيخ جّراح، التي قادت إلى التصعي

غياب الحل السياسي الذي يلبي الحقوق العادلة والمشروعة لألشقاء "وحذر الملك من أن  ."األخير
الفلسطينيين، ويضمن إقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 

لتوتر واالحتقان وعدم ، وعاصمتها القدس الشرقية، يدفع بالمنطقة نحو مزيد من ا1967)حزيران( عام 
 ."االستقرار

 26/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 على وقف النار في غزة "الحفاظ"العاهل األردني يؤكد أهمية  .556
عمان: أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم 

بيان صادر عن  وجاء النار بين إسرائيل والفلسطينيين. على وقف إطالق "الحفاظ")الخميس(، أهمية 
الديوان الملكي األردني أن الملك عبد هللا والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجريا محادثات في قصر 

العالقات األخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية "الحسينية في عمان تناولت 
ضرورة مواصلة بذل كل "ونقل البيان عن الملك عبد هللا تأكيده  ."يد اإلسرائيلي األخيرالفلسطينية والتصع

الجهود عربيًا ودوليًا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس 
 ."حتقان بالمنطقةالمبارك، والتي قادت إلى التصعيد األخير، وتؤجج التوتر واال األقصىالشريف والمسجد 

 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 رابعًا: السعودية
 

 األقصىالسعودية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على حرمة  .557
الرياض: دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم )الثالثاء(، بأشد العبارات االعتداءات السافرة التي قامت 

 الشريف، وألمن وسالمة المصلين. األقصىالمسجد بها قوات االحتالل اإلسرائيلي على حرمة 
ودعت السعودية في بيان المجتمع الدولي لتحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة 

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

 
 أحداث القدس وغزة تواإلمارالسعودية هكذا تناولت صحف ا .558

أبدت الصحف السعودية اهتماما باألحداث الجارية في القدس وقطاع غزة، واعتمدت لهجة تدين االحتالل 
 .األنباءاإلسرائيلي، في حين اعتمدت صحف اإلمارات صيغة خبرية منقولة عن وكاالت 
 12/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 عيد اإلسرائيلي... ومصر تواصل مساعي التهدئةالسعودية تشدد على وقف التص .559

أكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، إدانة بالده للممارسات غير الشرعية التي  الرياض:
تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية، وذلك خالل االتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الفلسطيني 

مير فيصل بن فرحان، خالل االتصال، ضرورة وقف االحتالل اإلسرائيلي رياض المالكي. كما أكد األ
 الفوري ألعماله التصعيدية التي تخالف األعراف والمواثيق الدولية كافة. 

 15/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يعزز العنف والتطرفو قّوض فرص السالم ي العدوان اإلسرائيلي: ةوزير خارجية السعودي .560
حّذر وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان من أن العدوان اإلسرائيلي : علي بردى-واشنطن

في المنطقة،  "يقلص فرص حل الدولتين ويعزز العنف والتطرف"ضد الفلسطينيين، وال سيما في غزة، 
بية لوقف إراقة الدماء في فلسطين، مؤكدًا ترحيب المملكة العر  "بذل كل جهد ممكن وبأسرع وقت"مطالبًا بـ

 السعودية بكل الجهود البناءة من أجل تحقيق وقف عاجل للعمليات العسكرية.
 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 يجدد موقف بالده الداعم لفلسطينأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة وزير الخارجية السعودي  .561
م للقضية الفلسطينية وأنها في بالده الداع جدد زير الخارجية السعودي فيصل الفرحان ال سعود موقف 

 صميم السياسة الخارجية للمملكة.
ان المملكة العربية السعودية ومن موقع رئاستها لمنظمة التعاون االسالمي، تود التأكيد على ما تم "وقال 

اقراره في االجتماع االستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية للدول االعضاء الذي تضمن 
وادانة االستعمار االسرائيلي المتواصل لالراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وانشاء  رفض

منظومة فصل عنصري فيها وتحديدا من خالل بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء 
طينيين وتهجيرهم من والمنازل والممتلكات واخالء الفلس األراضيجدار الضم التوسع العنصري ومصادرة 

منازلهم واراضيهم، واالعراب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة االستعمار االسرائيلي لالرض 
الفلسطينية وتحديدا اخالء المئات من العائالت الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، 

واجهان اخالء وشيكا من قبل مجموعات بما في ذلك العائالت في حيي الشيخ جراح وسلوان الذين ي
المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات االحتالل االسرائيلية بالتعاون مع المحاكم العنصرية، 
ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك الممارسات والسياسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات االحتالل 

جنيف الرابعة وقوانين حقوق االنسان وقرارات االمم المتحدة بما فيها قرار مع ميثاق االمم المتحدة واتفاقية 
، ويدعو الى التصدي لهذه االجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ 2334مجلس االمن 

 ."اجراءات دولية سريعة لمواجهتها
ة العنف والتي لن تحقق وأضاف ان علينا وباسرع وقت بذل كل جهد ممكن لوقف اراقة الدماء ودوام

االمن وال تفضي اال الى المزيد من مشاعر الياس واالحباط والكراهية في سبيل استعادة االمل وتصويب 
ورحب بكل الجهود البناءة لتحقيق وقف عاجل للعمليات  الهدف نحو مستقبل آمن وغد مزدهر للجميع .

 تضررين في قطاع غزة.العسكرية وادخال عاجل للمساعدات االنسانية والطبية للم
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 يتصدر الترند في السعودية "غزة تنتصر"هاشتاغ  .562

ألف تغريدة في الساعات  350تصدر وسم )هاشتاغ( #غزة_تنتصر، موقع تويتر في السعودية بأكثر من 
واعتبر المشاركون في الوسم أن  والمقاومة الفلسطينية. األخيرة، بعد إعالن التهدئة بين االحتالل اإلسرائيلي

 المقاومة انتصرت على االحتالل، وأرغمته على الذهاب إلى التهدئة.
 20/5/2021، "21عربي "موقع 
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 الملك سلمان: سنواصل جهودنا لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على القدس .563
عبد العزيز، )الجمعة(، إدانة السعودية وشجبها  أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنالرياض: 

لالعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه 
وشدد الملك سلمان خالل  من سقوط للضحايا األبرياء والجرحى، داعيًا هللا أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

بالرئيس الفلسطيني محمد عباس، على أن السعودية ستواصل جهودها على جميع  اتصال هاتفي أجراه
األصعدة لوقف اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القدس من خالل التواصل مع األطراف الفاعلة 

 لممارسة الضغوط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي، متمنيًا لشعب فلسطين األمن والسالم.
برت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعالن وقف إطالق النار من جانب آخر، ع

 في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها مصر وكذلك جهود األطراف الدولية األخرى في هذا الشأن.
  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 خامسًا: قطر
 

 ة الوضع في القدس وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيينأمير قطر يناقش مع عباس وهني .564
سليمان حاج إبراهيم: أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، اتصالين مع كل من  -الدوحة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وناقش معهما 
 ي القدس المحتلة، وانتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين.تطورات األوضاع ف

أكد األمير تميم للرئيس عباس موقف بالده الثابت والداعم للشعب  القطرية، األنباءوبحسب وكالة 
 الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.

صااًل هاتفيًا من إسماعيل هنية رئيس المكتب القطرية )قنا( أن أمير البالد تلقى ات األنباءكما كشفت وكالة 
 السياسي لحركة حماس.

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 وشقيق أمير قطر يعلق .السّد والعربي يتضامنان مع فلسطين.. .565
في لفتٍة تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المقدسيون في حي الشيخ جراح  -لندن

بارك، دخل العبو ناديي السّد والعربي إلى أرضية الملعب لخوض مباراة نصف الم األقصىوالمسجد 
ورفع العبو السد والعربي الفتًة كبيرة كتب عليها  نهائي كأس أمير قطر، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

من جهته، عّلق الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير دولة قطر، على لفتة العبي  ."فلسطين في قلوبنا"
 ."في القلوب األقصىفلسطين القضية العادلة و "السد والعربي بالقول إّن 

 10/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 قطر تبدأ توزيع مساعدات إغاثية عاجلة ألهالي الشهداء والمتضررين بغزة .566
األناضول: بدأت دولة قطر، اإلثنين، في توزيع مساعدات إغاثية عاجلة، ألهالي الشهداء  -غزة 

وقال محمد  ن من العدوان اإلسرائيلي المتواصل لليوم الثامن على التوالي في قطاع غزة.والمتضرري
)تتبع وزارة الخارجية القطرية(، في بيان، إن لجنته  "اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة"العمادي، رئيس 

صحاب المنازل أ"وأوضح أن المستفيدين من المساعدات هم من  ."بدأت في عملية توزيع تلك المساعدات"
 ."المدّمرة بشكل كامل، وبشكل جزئي بليغ، وعوائل الشهداء، في جميع محافظات القطاع

 17/5/2021، القدس العربي، لندن
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 تقصف مقر الهالل األحمر القطري في غزة "إسرائيل" ...سافراً  انتهاكاً  رأته الدوحة .567
قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء اليوم  تعرض مقر الهالل األحمر القطري في قطاع غزة للقصف من قبل

صابة   آخرين. 10االثنين، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وا 
وندد الهالل األحمر القطري في بيان له باستهداف مقره في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة السماح للفرق 

مر القطري أن استهداف فرقه ومقراته واعتبر الهالل األح اإلغاثية بالعمل وفقا للقانون الدولي اإلنساني.
يعد انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني، مؤكدا على استمراره في تقديم المساعدات اإلغاثية للمتضررين في 

 قطاع غزة بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني.
 17/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني في قطرفي اآلالف  .568

شارك اآلالف من القطريين والجاليات العربية  "فلسطين تنتفض"تحت شعار : الدوحة –لسيد محمد ا
واإلسالمية بالعاصمة الدوحة في مهرجان تضامني حاشد، للتعبير عن دعمهم الشعب الفلسطيني الذي 

دس وندد المشاركون باستمرار العدوان اإلسرائيلي الدامي على الق يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.
أيام، والذي خلف عشرات الشهداء من الفلسطينيين ومئات الجرحى من المدنيين  6وقطاع غزة منذ 

 األبرياء، فضال عن سياسة الدمار الشامل التي تنتهجها قوات االحتالل.
آالف شخص في المهرجان التضامني الذي نظمه االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أمام  10وشارك نحو 

حمد بن عبد الوهاب في وسط الدوحة، ورددوا هتافات تطالب بنصرة الفلسطينيين والقدس ساحة مسجد م
 .األقصىوالمسجد 

  15/5/2021 الجزيرة.نت، 
 

 تحطم األرقام القياسية في تغطية الحدث الفلسطيني "الجزيرة" .569
تمامًا واسعا في تغطية األحداث الجارية في سليمان حاج إبراهيم: استأثرت شبكة الجزيرة اه-الدوحة

 فلسطين المحتلة، لتتربع مجددًا على عرش اإلعالم العربي، وتظل المؤسسة رقم واحد، الحائزة على 
المصداقية، ومصدر المشاهدين األساسي في كل مكان، بعدما فضحت بالمقابل القنوات المنافسة، 

 جعل التطبيع حقيقة.المروجة ألجندات إسرائيل، ونسفت خططها في 
 12/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 حمد بن جاسم يفضح الدول العربية التي اشترت عقارات في القدس وحولتها للمستوطنين .570

سليمان حاج إبراهيم: فضح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -الدوحة
اكين على ما يجري في فلسطين، مع أنهم األشد خطرًا على المسؤولين المتب في تغريدة، القطري السابق
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بعض : فسر الشيخ حمد بن جاسم ما يقصده بالقولو  القضية، وهم من تآمر عليها مع سلطات االحتالل.
، الذي بارك هللا ذو العزة والجالل األقصىالذين يتباكون على ما يجري في فلسطين وبالذات حول المسجد 

 األقصىأهل فلسطين في ظهورهم. فبعض األشقاء المتباكين اشتروا ما حول و  األقصىحوله يطعنون 
 وحولوه إلى غير أصحاب الدار كي يحصلوا على الثناء وعلى بعض المال! بئس التجارة الدنيئة!

 12/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 غزة مجلس الوزراء القطري يجدد إدانته واستنكاره للقصف اإلسرائيلي الوحشي على قطاع .571
إدانة واستنكار دولة قطر للقصف اإلسرائيلي الوحشي على  القطري جدد مجلس الوزراء قنا: -الدوحة 

قطاع غزة، والمتواصل على مدار اليوم منذ عشرة أيام، مخلفا مئات الشهداء والمصابين المدنيين من 
ف الفوري العتداءات ودعا المجلس المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل الوق رجال ونساء وأطفال.

إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وفي جميع األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وحيا المجلس صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وكافة األراضي الفلسطينية ووقفته الباسلة في 

وأكد  بيرة في سبيل قضيته العادلة.مواجهة آلة الحرب اإلسرائيلية، وما قدمه ويقدمه من تضحيات ك
المجلس أن دولة قطر، والتي تبذل جهودها حاليًا لوقف اعتداءات وانتهاكات القوات اإلسرائيلية، ستظل 

 إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه.
 19/5/2021، الشرق، الدوحة

 
 سرائيلية في فلسطينقطر أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: لوقف االعتداءات اإل .572

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوضع الخطير الذي تشهده 
األراضي الفلسطينية المحتلة، ال سيما في القدس المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من قصف باألسلحة 

لي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الفتاكة على المدنيين العزل ومنازلهم يستدعي قيام المجتمع الدو 
المبارك، ومنع تكرارها وضرورة احترام  األقصىاالعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد 

 الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وباألخص الحرم القدسي الشريف.
الخميس، إنه على الرغم من التحذيرات وأضاف، في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم 

والشجب الواسع من قبل المجتمع الدولي خالل األشهر األخيرة لمحاوالت السلطات اإلسرائيلية 
والمستوطنين واالعتداءات على الفلسطينيين من سكان القدس، واالستيالء على منازلهم في حي الشيخ 

 ."لة يمكن وصفها بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيينجراح، فإن وتيرة االستيطان  ارتفعت لتصل إلى مرح
وأكد إدانة دولة قطر القصف العشوائي لقطاع غزة، وخاصة الهجوم على مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته 

اشخاص من أسرة واحدة، واستمرار استهداف األبراج السكنية الذي يوقع  10عشرات المدنيين بمن فيهم 
 ل، واستهداف مبنى الهالل األحمر القطري في قطاع غزة.عشرات الضحايا جلهم من األطفا
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وتابع أن تقاعس مجلس األمن عن الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح بالنسبة إلى القضية الفلسطينية 
 يفقد الثقة باألمم المتحدة في تحقيق هدفها الرئيسي، وهو تحقيق األمن والسلم الدوليين.

رار وسيظل هو دعم جميع الجهود الدولية إلحراز تقدم حول تسوية وقال إن موقف دولة قطر كان باستم
 دائمة لقضية الشرق األوسط.

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

 إلعمار غزة مليون دوالر دعماً  500قطر تعلن عن تقديم  .573
مليون دوالر  500م منحة بقيمة أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بالده ستقد

القرار جاء  إن-تويترفي تغريدة على موقع -وقال وزير الخارجية القطري  دعما إلعادة إعمار غزة.
بتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن بالده ستواصل دعم الفلسطينيين 

ستقلة، وفق مبادرة السالم العربية ومرجعيات الشرعية وصوال إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولتهم الم
 الدولية ذات الصلة.

 26/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 وزير خارجية قطر: وقف إطالق النار في غزة مؤقت وال يعالج جذور القضية .574
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة 

سرائيل مؤقت وهش، وينبغي معالجة جذور المشكلة، مشيرا إلى أن قطر تشكل منصة الفلسطين ية وا 
 لمختلف المتخاصمين للتحاور بهدف حل نزاعاتهم سلميا.

( األميركية، أن جذور المشكلة MSNBC) "إم إس إن بي سي"في مقابلة مع -وأوضح الوزير القطري 
، تكمن في االستفزازات اإلسرائيلية في القدس وخاصة في التي أشعلت التصعيد اإلسرائيلي األخير في غزة

 -يتابع الوزير-حي الشيخ جراح، في ظل غياب أي أفق لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. 
هناك أهمية بالغة لوقف هذه االستفزازات والسماح للمصلين من مسلمين ومسيحيين بتأدية عباداتهم، 

لفلسطينية من الشيخ جراح، فضال عن معالجة إعادة اإلعمار في قطاع غزة بعد ووقف ترحيل العائالت ا
 القصف اإلسرائيلي على القطاع، وضمان وصول المساعدات اإلنسانية لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.

ولدى سؤاله عن كيفية تبديد المخاوف الغربية واإلسرائيلية من وصول المساعدات إلى حركة المقاومة 
مليون دوالر لمساعدة قطاع غزة، أكد الوزير أن  500ية )حماس(، وال سيما أن قطر أعلنت عن اإلسالم

بالده اعتادت على تقديم المساعدات وفق إجراءات واضحة وصارمة عبر األمم المتحدة وبموافقة االحتالل 
ر من مليوني نسمة اإلسرائيلي باعتباره الممر الوحيد لتلك المساعدات. وأضاف أنه من الخطأ اعتبار أكث

دوالر التي كانت تقدمها قطر لكل عائلة محتاجة ال  100في غزة، من حركة حماس، مشيرا إلى أن الـ
 يمكن أن تسهم في صناعة أسلحة أو صواريخ.

 27/5/2021 الجزيرة.نت،
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 سادسًا: اإلمارات
  

 العدوان على غزة من رغمعلى ال "سرائيلـ"إإعالنات بدبي للسفر ل .575
ء على مواقع التواصل االجتماعي، قيام دولة اإلمارات بدعم إسرائيل عبر الترويج للسفر إليها، انتقد نشطا

، أسفرت "حارس األسوار"بالتزامن مع إطالق جيش االحتالل عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم 
صابة مئات بجراح. 28حتى لحظة نشر الخبر عن استشهاد  يديو وأظهرت صور ومقاطع ف فلسطينيا وا 

تداولها النشطاء، الثالثاء، إعالنات ترويجية في دبي، ومول دبي، أحد أكبر المجمعات التجارية في 
 العالم، يدعو إلى السفر إلسرائيل.

 11/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 الداعية اإلماراتي وسيم يوسف يكرس حسابه لمهاجمة حماس ويتجاهل االحتالل .576
لمهاجمة حركة المقاومة حماس  "تويتر"جدل وسيم يوسف حسابه على كرس الداعية اإلماراتي المثير لل

بعد أن أعلنت أنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء انتهاكات االحتالل للمقدسات في القدس وحي الشيخ 
وخال حساب يوسف خالل األيام الماضية من أي رد فعل على انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  جراح.

والمقدسيين طيلة أسابيع. كما لم يتطرق الداعية لقضية طرد أهالي الشيخ  األقصىد واعتداءاته على المسج
 وواجه يوسف انتقادات وهجوما واسعا. جراح من منازلهم لتسليمها لجمعية استيطانية.

 11/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 ينوالفلسطيني "إسرائيل"لتحقيق السالم بين  "اتفاقيات إبراهيم"اإلمارات: نعول على  .577
أعربت االمارات عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وقدمت تعازيها  أبوظبي:

 لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال األخيرة.
وقال وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان إن بالده تضم صوتها إلى أصوات اآلخرين 

الوقف الفوري للعنف واألعمال العدائية، وتدعو جميع األطراف إلى ممارسة أقصى درجات في الدعوة إلى 
 ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لاللتزام بوقف إطالق النار وبدء حوار سياسي.

األحداث األليمة التي شهدناها األسبوع "أن ]الجمعة[  وأكد وزير الخارجية اإلماراتي في بيان صدر اليوم
ي تذكير مهم بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما الماضي ه

 ."تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود ألجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سالم وكرامة وازدهار
 14/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 لى حماس: على العرب القضاء ع"على مسؤوليته"ضاحي خلفان  .578
وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، انتقادات حادة لحركة حماس ي: دب

على "الفلسطينية، وحملها مسؤولية تصعيد المواجهات مع إسرائيل وسقوط قتلى فلسطينيين، مصرحًا بأن 
ال "قال خلفان:  وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، ، بحسب تعبيره."العرب القضاء على حماس

شراف إيران أي شيء يصلح الحال ويحقق اآلمال أهل "، مضيفًا: "ينتظر من حماس بقيادة اإلخوان وا 
القدس نحن معهم قلبا وقالبا ووقوفهم ضد العنصرية اإلسرائيلية يقف العالم معه... تدخل حماس يفسد 

واعتبر خلفان أنه  ."ب قضية ألهل القدسالتأييد العالمي لقضيتهم، وحماس تريد مكسبًا سياسيًا لها ال كس
إسرائيل تريد حماس لتدفع عنها تهم ". وقال إن "إذا قضت إسرائيل على حماس فقد قضت على نفسها"

لو "وأضاف:  ، بحسب تعبيره."العالم الموجهة إليها بالعنصرية من خالل شوية مقذوفات ال تهش وال تنش
، وتابع "عدم قيام الدولة الفلسطينية. )على مسؤوليتي(قضت إسرائيل على حماس لقضت على المبرر ب

 ."فعلى العرب القضاء على حماس"بالقول: 
  14/5/2021، نأن أسي 

 
 لالحتالل في معرض السفر العربي  اإلمارات تفتتح جناحاً  .579

 استهجن رواد مواقع التواصل االجتماعي، استضافة اإلمارات جناحا إسرائيليا، في معرض السفر العربي،
وبدأت فعاليات المؤتمر منذ األحد، بمشاركة متخصصين إقليميين ودوليين في مجال  الذي افتتح في دبي.

وأظهرت صورة جناحا لالحتالل اإلسرائيلي في المعرض،  السفر والسياحة بمركز دبي التجاري العالمي.
ة والمناطق المحتلة عام على الرغم من العدوان الذي يشنه على كامل األراضي الفلسطينية في الضفة وغز 

1948 . 
 17/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 يجب الحفاظ على قدسية القدس لجميع الديانات اإلبراهيمية الثالثةة العامة: ياإلمارات أمام الجمع .580

لدى األمم المتحدة في كلمة أمام الجمعية العامة  اإلمارات العربية المتحدة مندوبة النا زكي نسيبة رحبت
وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك خطوة نحو إحالل  ،بأخبار وقف إطالق النار اليومتحدة، لألمم الم

السالم. وأعربت عن قلقها إزاء العنف الموجه ضد الفلسطينيين، فقالت إن على إسرائيل االمتثال للقانون 
دسية القدس لجميع الدولي وقرارات األمم المتحدة ووقف جميع األعمال غير القانونية. يجب الحفاظ على ق

الديانات اإلبراهيمية الثالثة وحمايتها. يتطلب العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في األسبوعين الماضيين 
اتخاذ إجراءات لدفع جهود السالم بسرعة نحو تحقيق حل الدولتين، وفقا لقرارات األمم المتحدة ومبادرة 

األوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي  السالم العربية. وأعربت عن قلقها إزاء تدهور
إن المساعدة مطلوبة بشكل عاجل. وأكدت أن دولة اإلمارات زكي قالت و ، 19-تفاقمت بسبب كوفيد 
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العربية المتحدة ستعمل من أجل تحقيق سالم حقيقي ودائم، مضيفة أن شباب المنطقة يجب أال يستهلكهم 
 سموا مسار السالم الدائم.الكراهية، بل يجب أن ير 

  20/5/2021موقع األمم المتحدة، 
 

 بإعمار غزة دون تدخل حماس  اإلسهام: اإلمارات تريد "كان" .581
الرسمية اإلسرائيلية، الخميس، عن أن اإلمارات  "كان"كشفت هيئة البث : أحمد صقر -21عربي -غزة

 . "حماس"ل اإلسرائيلي عدم تدخل حركة تشترط من أجل المشاركة في إعمار قطاع غزة الذي دمره االحتال
مسؤولين أمريكيين توجهوا خالل األيام األخيرة إلى اإلمارات، كي تنضم لجهود إعادة "، بأن "كان"وأفادت 

إعمار غزة، لكن اإلمارات نقلت رسالة واضحة ألمريكا مفادها؛ أن أبو ظبي مستعدة لتوفير الدعم 
 . "ول أية آلية من هذا القبيل يكون لحماس دور فيهااإلنساني المباشر لغزة، لكنها لن تم

 . "اإلمارات أوضحت أن مصر بالنسبة لهم هي التي ستركز الجهود"ونوهت القناة، إلى أن 
 .األنباءولم يصدر تعليق إماراتي رسمي على هذه 

 27/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 محمد بن زايد: السالم سبيل تسوية القضية الفلسطينية .582
احب محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، عاهل بحث ص

األردن، الخميس، العالقات بين البلدين، وتعزيز التعاون االستراتيجي والتنسيق المشترك، بما يحقق 
طالق النار في قطاع وأكد محمد بن زايد، والملك عبد هللا الثاني، أهمية اتفاق وقف إ مصالحهما المتبادلة.

غزة والحفاظ عليه. مشددين على ضرورة العمل إقليميًا ودوليًا خالل المرحلة المقبلة، لتحريك عملية السالم 
ودفعها إلى األمام، لكونها السبيل األساسي للوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة للقضية الفلسطينية تلّبي 

والتنمية في المنطقة. وتبادال وجهات النظر بشأن عدد من  تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحقق االستقرار
وقال بن  القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين، والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.

يمانها  زايد: إن دولة اإلمارات تدعم أي خطوة في هذا االتجاه من منطلق نهجها الداعم للسالم والتعايش، وا 
 الم ضمانة المستقبل األفضل للمنطقة وشعوبها.بأن الس

 27/5/2021، الخليج، الشارقة
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 سابعًا: الكويت
 

 الغانم يطالب بعقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي لبحث األوضاع في القدس .583
ة في طلب رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم االتحاد البرلماني العربي بعقد جالسة طارئ: الكويت

أقرب وقت ممكن، لبحث انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ضد الحرم القدسي الشريف، وعمليات التطهير 
 العرقي في حي الشيخ جراح والقدس المحتلة.

 9/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 فصل معّلمة أمريكية بالكويت أّيدت االحتالل اإلسرائيلي .584
كية في الكويت جدال واسعا، بنشرها تأييدا لالحتالل اإلسرائيلي عبر مواقع التواصل أثارت معلمة أمري

، "إنستغرام"نشرت المعلمة األمريكية ألونا كيكر تشاستيان، تأييدا لالحتالل اإلسرائيلي عبر  االجتماعي.
المدرسة الدولية  وقالت وسائل إعالم كويتية، إن قبل أن تبادر إلى حذفه عقب الجدل الواسع الذي أحدثته.

 األمريكية التي تعمل تشاستيان فيها، نشرت بيانا أعلنت فيه إنهاء خدماتها على الفور.
 17/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 ويؤكد دعم قضيتهم شعبياً  فلسطينياً  برلمان الكويت يستقبل وفداً  .585

سطينيي الخارج، للتأكيد على استقبل مجلس األمة الكويتي، وفدا فلسطينيا من تنسيقية المؤتمر الشعبي لفل
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس األمة الكويتي، فقد استقبل مراقب  دعم البالد للشعب الفلسطيني.

وثمن الوفد الفلسطيني مواقف رئيس مجلس األمة مرزوق  مجلس األمة، أسامة الشاهين، أعضاء الوفد.
ثمن الوفد الزائر موقف الشعب الكويتي السباق تجاه  علي الغانم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية. كما

 األحداث األخيرة والتي تمثل استمرارا لدور لدولة الكويت الريادي في نصرة القضية الفلسطينية.
 19/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 "الكيان الصهيوني"رئيس مجلس األمة الكويتي: سنغلظ العقوبات على من يقوم بالتطبيع مع  .586

مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة األسبوع المقبل لبحث أكد رئيس 
حظر "األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، واستعجال اللجنة التشريعية لالنتهاء من قانون 

 المجلس سيشدد ويغلظ العقوبات على من"وأوضح الغانم أن  ."ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني
يقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بهدف توجيه رسالة إلى األشقاء في فلسطين أن الكويت ترفض 

تعلمت أنا وجيلي أن "وقال الغانم في مداخلة على قناة الجزيرة مباشر  ."كل االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم
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سطينية شرف، وأنه ال توجد دولة أسير، والكيان الصهيوني عدو، والمقاومة الفل األقصىفلسطين محتلة، و 
 ."تربينا على هذه المبادئ وسنموت عليها"وأضاف  "اسمها إسرائيل

 19/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 الكويت تطلق حملة إلغاثة الشعب الفلسطيني بدعم حكومي .587
األربعاء، إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين، تضامنا مع شعبنا، حيث من المقرر أن يستمر ذلك  جرى
، والتي "نحن بجانبكم"ال فترة الحملة الشعبية التي أطلقتها الكويت اليوم إلغاثة فلسطين تحت شعار طو 

وكانت الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية الكويتية هناء  ستستمر لمدة شهر.
نا، بدءا من اليوم ولمدة الهاجري، أعلنت أمس عن إطالق حملة إغاثية شعبية عاجلة لصالح دعم شعب

 شهر.
 19/5/2021، القدس، القدس

 
 دعو مجلس األمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوانأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ت الكويت .588

طالب وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مجلس 
 ه لوقف التصعيد والعدوان الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي على شعبنا.األمن الدولي بتحمل مسؤوليات

طالما بقي مجلس األمن صامتا فإن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها بحق المدنيين العزل، "وأضاف 
 ."وغياب المحاسبة واإلفالت من العقاب يؤدي لمزيد من الجرائم

ائيل في القدس والمخططات االستيطانية التي تستهدف وأدان كافة السياسات والجرائم التي ترتكبها إسر 
االستيالء على المنازل خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ مدينة القدس من سكانها وتهجير 

ودعا سلطات االحتالل لوقف انتهاك حقوق شعبنا، ووقف عمليات القتل والتهجير القسري  أهلها وتهويدها.
العتداءات المتكررة على األماكن المقدسة، مؤكدا دعم دولة الكويت لكافة والحصار على قطاع غزة وا

الجهود العربية والدولية واإلسالمية لوقف العدوان والعودة للمفاوضات لضمان إقامة دولة فلسطينية على 
 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967حدود عام 

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

 "إسرائيل"على تغليظ عقوبات التطبيع مع  مجلس األمة الكويتي يوافق مبدئياً  .589
تغليظ عقوبات "األناضول: أعلن مجلس األمة الكويتي )البرلمان(، الخميس، الموافقة مبدئيا على  -الكويت

سة جاء ذلك في بيان مجلس األمة الكويتي تاله رئيسه مرزوق الغانم، خالل جل ."التطبيع مع إسرائيل
 األنباءبرلمانية خاصة، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة 

الموافقة من حيث المبدأ على تعديالت بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون "وأفاد البيان بـ الرسمية.
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 مع الدائم التضامن عن الكويتي نالبرلما أعرب كما."يونيھحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الص
القدس الشريف، موجها  وعاصمتها المستقلة دولته إقامة في الطبيعي حقه لنيل الفلسطيني الشعب نضال

 والمرابطين في األراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته. المجاهدينالتحية إلى 
 27/5/2021، القدس العربي، لندن
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 ثامنًا: سورية
 

 الشعب الفلسطينيسورية تدين السلوك الهمجي لسلطات االحتالل بحق  .590
أدانت سورية وبأشد العبارات السلوك الهمجي الال إنساني لسلطات االحتالل اإلسرائيلي : دمشق

والمستوطنين إزاء شعبنا، مؤكدة حق شعبنا غير القابل للتصرف بحريته الكاملة وبانهاء االحتالل 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.اإل  سرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة وا 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها اليوم األحد، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
سجد قدسية المتحترم وال ، وقطعان المستوطنين يواصلون عدوانهم المشترك على الشعب الفلسطيني

 وخصوصية أداء المسلمين لشعائر شهر رمضان المبارك. األقصى
 9/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 أوساط المعارضة السورية تتفق على دعم الفلسطينيين .591

وائل عصام: نحى غالبية السوريين في إدلب والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، –أنطاكيا
لمتعلقة بعالقة المقاومة الفلسطينية مع إيران جانبًا، وأعلنوا تضامنهم الواضح مع الشعب الحسابات ا

 الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، ونظموا وقفات ومظاهرات تضامنًا مع قطاع غزة والقدس.
صد صمت ن المراقب ال يحتاج لكثير جهد لير أ ومع أن حالة التضامن مع الفلسطينيين تبدو غالبة، إال

قسم من األوساط المعارضة السورية إزاء ما يجري في غزة، تأثرًا كما يبدو بإشادة قادة من المقاومة 
 الفلسطينية بموقف إيران، المصنفة على رأس األطراف المعادية للثورة السورية.

 17/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 ديتضامنون مع فلسطين بمسيرات الدعم والتأيي ةنازحو سوري .592

رغم مرارة النزوح والتهجير التي يعيشها مئات اآلالف من النازحين السوريين : شمال سوريا -عمر يوسف 
منذ عقد من الزمن، فإنها لم تمنعهم من التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهالي حي الشيخ جراح عبر 

ومن أمام  ل السوري.الخروج بمظاهرات ووقفات مناصرة ودعم في ساحات مخيماتهم المتناثرة في الشما
خيامهم المهترئة البالية نظم آالف من النازحين السوريين وقفات دعم وتأييد للشعب الفلسطيني منذ بداية 
التطورات في حي الشيخ جراح، واستمرار االعتداءات من جيش االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، 

 .األقصىهر فيها المسجد رافعين األعالم الفلسطينية وشعارات التضامن، ورسوما يظ
 17/5/2021 الجزيرة.نت،
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 األسد مستقبِّاًل فصائل فلسطينية: تحّية للمقاوِّمين... كّل المقاوِّمين .593
استقبل الرئيس السوري، بشار األسد، في دمشق، أمس، وفدًا ضّم عددًا من قادة وممثِّّلي القوى والفصائل 

بأن اللقاء الذي استمّر على  "األخبار"وأفادت مصادر عن اللقاء.  "حماس"غاب ممّثلو حركة ، الفلسطينية
لفت الرئيس السوري إلى بطوالت الشعب الفلسطيني ووحدته، وأهمّية و . "ممتازاً "مدى ثالث ساعات كان 

، مؤكدًا أن سوريا "كبرى األخطاء"ُتعدُّ من  "اتفاقات أوسلو"الدعم الشعبي العربي والعالمي له. كما رأى أن 
، ألن المفاوضات عن طريق الرباعية تعني "الرباعية"دوام ضّد هذه االتفاقات وضّد ستبقى على ال

ذ رّحب الرئيس السوري بالوفد، حّيا  . "كّل المقاومين من دون استثناء"التفاوض تحت السقف األميركي. وا 
لكّل ما سوريا جاهزة "، مضيفًا إن "كّل المقاومين"، كّرر، بحسب المصادر، "حماس"وَلّما ُذكر اسم 

إعادة إعمار مخّيم ". وقال إن قرار سوريا "تحتاجون إليه. نحن جزء من محور المقاومة عسكرّيًا وسياسياً 
 ، مشّددًا، في الوقت ذاته، على أهمية حّق العودة."اليرموك ثابت ونتابع معًا آليات التنفيذ

 20/5/2021، األخبار، بيروت
 

 تغطية أزمته السياسةعلى غزة ل : نتنياهو شن عدواناً دةأمام الجمعية العامة لألمم المتح ةسوري .594
قال ممثل سوريا في األمم المتحدة، إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة جاء للتغطية على نيويورك: 

وأضاف أن الشلل الذي يعاني منه المجلس األممي يأتي في ظل وقوف  أزمة نتنياهو السياسية الداخلية.
ورفض الممثل السوري توصيف ما  دائم ضد أي قرارات تدين االحتاللميركية بشكل الواليات المتحدة األ

تصريح بعض الدول أنه من حق  "وتابع: يجري بأنه عنف متبادل، الفتا إلى أن هذا التوصيف مضلل.
 ."اسرائيل الدفاع عن نفسها ما هو إال تشجيع على االستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

 21/5/2021، )وفا( نباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة األ 
 

 الشمال السوري: مهرجانات مؤيدة لغزة والقدس في إدلب بمشاركة فلسطينية .595
وائل عصام: حظيت األحداث الفلسطينية باهتمام شعبي واضح على مستوى ادلب  –إدلب  –أنطاكيا 

حَزانو في ريف إدلب، مهرجانًا  والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفي هذا اإلطار، نظمت بلدة
المبارك ومدينة القدس، شارك فيه حشد غفير من السوريين والفلسطينيين  األقصىخطابيًا نصرة للمسجد 

ورفع المشاركون في الفعالية، األعالم الفلسطينية والفتات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية،  في الشمال السوري.
ي على غزة، والمجازر بحق األطفال والمدنيين االبرياء، وطالبوا ورددوا هتافات ضد العدوان اإلسرائيل

بوقف العدوان اإلسرائيلي. وندد مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في إدلب بجرائم االحتالل 
الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، معربين عن تضامنهم مع الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من 

 سات وحشية من قبل سلطات االحتالل، حتى تحقيق النصر ونيل كامل حقوقه.اعتداءات وممار 
 26/5/2021، القدس العربي، لندن
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 تاسعًا: لبنان
 

 تنديد لبناني باعتداءات االحتالل الوحشية بحق المقدسيين .596
ما في يوم القدس نزفت القدس من جديد، وستبقى تنزف "قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون : بيروت 

: إذا كان "تويتر"وأكد الرئيس اللبناني في تغريدة له على  ."دام مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق سائدا
السالم هو الهدف فليتذكر الجميع وبخاصة المجتمع الدولي، أن ال سالم من دون عدالة وال عدالة من 

 ."دون احترام للحقوق
الهجمة اإلسرائيلية التي يتعرض "بيان، صدر اليوم السبت،  من جهتها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في

لها الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، حيث يعمل المستوطنون على تهجير أبناء حي الشيخ جراح 
 ."تحت مرأى العالم بأسره، في سلوك ال يختلف عن ممارسات التطهير العرقي

يه بري اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي باحات المسجد من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نب
الشريف، وتدنيس حرمات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وممارسة أبشع صنوف  األقصى

العدوانية على نحو غير مسبوق بحق رجال الدين مسلمين ومسيحيين في القدس الشريف، وبحق المصلين 
 من شيوخ ونساء وأطفال.

 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( نباءاأل وكالة 
 

 مواقف داعمة لمقاومة الفلسطينيين في القدس .597
حّيا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مقاومة المقدسيين وصمودهم في الدفاع عن المسجد 

 ."جرام الموصوفباإلرهاب واإل"والمرابطة فيه، واصفًا اقتحام باحاته من قبل العدو اإلسرائيلي بـ األقصى
 ودان في بيان، عملية تهجير عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جّراح في القدس الشرقية.

القدس "قائاًل:  "تويتر"في غضون ذلك، غّرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طالل أرسالن على موقع 
المحتل. التاريخ لن يرحم كل من  أقرب من أي وقت مضى، بعزيمة أهلها وصمودهم بوجه غطرسة العدو

يقف متفّرجًا على االعتداءات واالغتصاب اليومي لفلسطين. قلبنا مع الشعب الفلسطيني حتى النصر 
 ."المحّتم. أنقذوا حي الشيخ الجراح

القضية الفلسطينية لن تموت مهما كُثر التطبيع وهرول "من جهته، اعتبر الشيخ نصر الدين الغريب، أن 
 ."المطبعون

في مسيرة دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني، لمناسبة عيد العمال العالمي، وّجه األمين العام للحزب، حنا 
من مرفأ بيروت الى القدس، تحية، الى مقاومةِّ شعبِّنا الفلسطيني اليوَم ضد االحتاللِّ الصهيوني، "غريب، 

اءِّ معملِّ غندور وشهداءِّ مزارعي التبغ وصيادي تحيًة لهم من حزبِّ المقاومةِّ الوطنيةِّ اللبنانية جّمول وشهد
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فكان التاسع من  ،ن سقطوا دفاعًا عن البشرية جمعاءاألسماك والحركةِّ الطالبية وغيرِّهم من الشهداء الذي
 . "أيار يومًا عالميًا لالنتصارِّ على الفاشية

 10/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 مة!جعجع يتضامن مع الفلسطينيين ويطالب بخطوات حاز  .598
تضامن القوات مع الشعب الفلسطيني، حيال ما "أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عن 

ضطهاد متواصل وقهر دائم وقمع للمتظاهرين العّزل، خصوصًا في  يتعرض له من مضايقات ال تنتهي وا 
الدولية، فال يجوز أن ما يجري غير مقبول بكل المقاييس اإلنسانية والمعايير "ورأى أن  ."األقصىالمسجد 

، معتبرًا أن "يبقى الشعب الفلسطيني في معاناة ال تنتهي دفاعًا عن حقه بالحرية والعيش اآلمن والمستقر
ب باتخاذ كل الخطوات السياسية طالَ مُ "االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي يلتئم غدًا اإلثنين، 

 ."إلى استنفار كل الدول الصديقةالالزمة، من دعوة مجلس األمن لالنعقاد، 
 10/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 دعمًا للمقدسيين... أبرز المواقف السياسية في لبنان .599

يبدو أن صفقة القرن أو الواليات اإلبراهيمية "وليد جنبالط، أنه  "التقدمي االشتراكي"غّرد رئيس الحزب 
العربية واإلسالمية وتدنيس الحرم الشريف تزداد عنفًا وشراسة، في كل يوم في مشروع تهويد القدس 

 ."صمت بعض األحزاب العربية في الكنيست، وصمت العرب أجمعين"، مستغربًا "واستباحته
االستفزاز والقمع اّلذي تمارسه "بدوره، أعرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عن استنكاره الشديد لـ

. ورّكز على أن "األقصىمنين في القدس وفي داخل المسجد قوات االحتالل اإلسرائيلي ضّد السّكان اآل
، مطالبًا الرأي "الشعب الفلسطيني في األراضي المحتّلة يعّلمنا كّل يوم دروسًا في الصمود والعّزة والثبات"

وضع حّد لغطرسة االحتالل اإلسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط، "العام العالمي والمجتمع الدولي بـ
 ."المواثيق والقوانين الدولية ويستهين بكلّ 

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

 ."دس عربية وفلسطين القضيةواألرض والتاريخ والكرامة. الق األقصىالمسجد 
ما يحصل "بالقول:  األقصىمن جهته، غّرد النائب المستقيل نعمة افرام، مدينًا ما يحدث حول المسجد 

في القدس الشريف مرفوض ومدان أشد اإلدانة بكل المعايير األخالقية والقيمية واإلنسانية والروحية 
اإلدانات الكالمية ال تكفي، "، أن "توتير"تغريدة على . واعتبر النائب السابق اميل رحمة، في "والدولية

 ."وحان أوان العمل إللزام إسرائيل بالقرارات الدولية وفي مقدمها حق العودة ومبدأ األرض مقابل السالم
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يتوجب قيام حركة دعم شعبي ورسمي "إلى أنه  "حركة أمل"في السياق عينه، أشار المكتب السياسي في 
سالمي دولي  يواكب ويفضح سياسات العدو ونهجه العنصري وعمليات تصفية الوجود العربي في عربي وا 

حيائها ما يقوم به جيش العدو الصهيوني من مناورات استثنائية في شمال فلسطين، "، معتبرًا أن "القدس وا 
لجأ لها يحّتم على المسؤولين اللبنانيين في مختلف مواقعهم ضرورة التيقظ واالنتباه من مجازفة يمكن أن ي

 ."العدو هربًا من أزماته الداخلية
حركة "على صعيد مّتصل، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس المكتب السياسي لـ

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

  11/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 هنيةيتابع تطّورات القدس ويتلّقى رسالة من  رئيس اللبنانيال .600
تابع رئيس الجمهورية ميشال عون، تطّور األحداث في األراضي المحتلة، في ضوء استمرار االعتداءات 

المجتمع الدولي  ، ودعااألقصىاإلسرائيلية التي بدأت قبل أيام في حي الشيخ جّراح، واستهداف المسجد 
ال سالم من دون عدالة وال عدالة من "، مجددًا التأكيد أن "ع إسرائيل من مواصلة عدوانهاالتدخل لمن"إلى 

 ."دون احترام الحقوق
، إسماعيل هنية، الذي طلب فيها "حماس"وكان عون تلّقى رسالة من رئيس المكتب السياسي في حركة 

حشد المواقف السياسية  التحرك العاجل التخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان، والعمل على"من عون 
سالميًا ودوليًا، لمنع االحتالل وصّده  . "والدبلوماسية عربيًا وا 

 11/5/2021، األخبار، بيروت
 

 بيروت: اجتماع يؤكد الوقوف مع شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان بالقدس وغزة .601
عب الفلسطيني الذي أكدت الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة وقوفها ومساندتها للش: بيروت

 يخوض معركة القدس رغم كل ما فعله الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب لقطعها عن جسمها العربي.
، الثالثاء، للتداول في سبل إعالن في لبنانجاء ذلك خالل اجتماع طارئ عقدته في مقر سفارة فلسطين 
 تصاعد.التضامن مع أهلنا في القدس وعموم فلسطين بوجه العدوان الم

 12/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 "لستم وحدكم"تحّركات ومواقف مناصرة للشعب الفلسطيني:  .602
وفي  يتواصل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهته لقوات االحتالل في القدس، وتصّديه لعدوانها على غّزة.

ن العربي االشتراكي، االنتفاضة الشعبية في القدس، هذا اإلطار، حّيت القيادة الُقطرية لحزب طليعة لبنا
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 ."المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر االحتالل الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المغتصبة"معتبرًة أن 
، اعتصامًا في ساحة جمال عبد "حركة تجّمع أمان والقوى الشعبية اللبنانية والفلسطينية"نّظمت  كما

أهل طرابلس يقفون إلى جانب إخوانهم في فلسطين، وأن "د خاللها الحاضرون أن الناصر في طرابلس، أكّ 
أهمية تضافر جهود ". وشّددوا على "الكثير ينتظر الفرصة ليكون له شرف المشاركة في تحرير القدس

كذلك، أقام رئيس تيار صرخة وطن،  ."المجاهدين في فلسطين وتوجيه جهدهم لمحاربة العدو المحتل
يوم القدس "ان، إحياًء ليوم القدس العالمي، حفل إفطار في دارته في مزرعة الشوف، تحت شعار جهاد ذبي

القدس تزداد اقترابًا بنضال الشعب "، تخّلله كلمة لذبيان أشار فيها إلى أن "العالمي رؤية وقرار وانتصار
 ."الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، الذين يعلمون أنهم ليسوا وحدهم

 11/5/2021، ، بيروتاألخبار
 

 شهيد لبناني برصاص الجيش اإلسرائيلي .603
عاما(، متأثرا بجروحه بعد إصابته، اليوم الجمعة،  21استشهد الشاب محمد طحان ): محمود مجادلة

برصاص الجيش اإلسرائيلي أثناء تظاهره عند الحدود الشمالية مع لبنان، نصرة لفلسطين، وتنديدا بالعدوان 
ونعى حزب هللا في بيان إلى أهله وشعبه الشهيد محمد قاسم طحان، شهيدا  طاع غزة.اإلسرائيلي على ق

على طريق القدس، الذي استشهد إثناء مشاركته في الوقفات والتظاهرات الشعبية على الحدود اللبنانية 
 الفلسطينية تضامنا ودعًما لقضية القدس.

 14/5/2021، 48عرب 
 

 "إسرائيل"ع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود مع الجيش اللبناني أقام الحواجز لمن .604
أعلن الجيش اللبناني، )السبت(، اتخاذ تدابير أمنية صارمة في جنوب البالد، وأغلق جميع الطرق  بيروت:

الوكالة "وذكرت  األلمانية. األنباءالمؤدية إلى سهل مرجعيون على الحدود مع إسرائيل، وفقًا لوكالة 
الجيش أقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية "أن  "المالوطنية لإلع

بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين "، وأشارت إلى أن ذلك جاء "وفلسطين المحتلة
ين الحلوة، للتوجه الموجودين على كل األراضي اللبنانية، ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وع

إلى الجنوب على متن باصات للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود تضامنا مع الفلسطينيين داخل 
 ."األراضي المحتلة

 15/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 "إسرائيل"بإشعال جبهة الجنوب ضد  "لن تسمح"السلطات اللبنانية : "الشرق األوسط" .605
عد مصدر سياسي بارز اشتعال الوضع على جبهة جنوب لبنان، امتدادًا استب: محمد شقير-بيروت

سرائيل، وقال لـ إنه سيبقى تحت السيطرة  "الشرق األوسط"للمواجهات العسكرية المفتوحة بين قطاع غزة وا 
في أن تتوسع المواجهة لتشمل الجنوب الذي يشهد موجات تضامن مع  "حزب هللا"ألن ال مصلحة لـ

سرائيل للتعبير عن فورة الغضب التي تجتاح عددًا من المناطق الفلسطينيين قر  ب الحدود بين لبنان وا 
اللبنانية تأييدًا لقطاع غزة، والتي ما زالت في حدودها الرمزية، بمشاركة عدد من األحزاب والمجموعات 

 اليسارية.
 16/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 عـدم تعريـض لبنـان لحـروب جديـدةالبطريرك الراعـي يدعـو إلى ضبـط الحـدود و  .606

دعا البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، أمس االحد، السلطات : ، وكاالت"الخليج"-بيروت
ضبط الحدود ومنع استخدام األراضي اللبنانية منصة إلطالق الصواريخ وتعريض لبنان "اللبنانية إلى 
لبنانية الى ضبط الحدود ومنع استخدام األراضي اللبناني ندعو السلطات ال": ، وقال الراعي"لحروب جديدة

لقد دفع لبنان ما يكفي من هذه ". وأضاف: "منصة إلطالق الصواريخ وتعريض لبنان لحروب جديدة
 . "الشعب اللبناني ليس مستعدًا أن يدمر بلده مرة أخرى، أكثر مما هو مدمر"، مشيرًا إلى أن "الصراعات

 14/5/2021، الخليج، الشارقة
 

 هدوء في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي ردًا على إطالق صواريخ .607
قالت قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( في ساعة متأخرة من مساء أمس االثنين إنها  بيروت:

ا تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة األمنية بعدما رصدت إطالق صواريخ من منطقة راشي
... ردت قوات الدفاع "وأضافت اليونيفيل على تويتر  الفخار شمالي كفر شوبا في جنوب لبنان.

وذكرت المهمة أن قائدها ستيفانو  ."اإلسرائيلية بنيران المدفعية على المكان الذي انطلقت منه الصواريخ
وحث على التحلي "ديل كول اتصل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقادة الجيش اإلسرائيلي 

أوقفت قوات الدفاع "وتابعت اليونيفيل  ."بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف
 ."اإلسرائيلية اآلن إطالق النار

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 
 
 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          298 

 جيش االحتالل: حزب هللا غير مسؤول عن إطالق الصواريخ من لبنان .608
صواريخ  6اللبناني مسؤوال عن إطالق  "حزب هللا"ائيلي، أن يكون تل أبيب: نفى جيش االحتالل اإلسر 

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد هيدي زيلبرمان إنه من بين  مساء اإلثنين تجاه األراضي اإلسرائيلية.
ستة صواريخ أطلقت الليلة الماضية من جنوب لبنان، ربما يكون أحدها قد سقط داخل األراضي  6

طالق "في تصريحات للصحافيين، إلى أنه  "زيلبرمان"شار وأ اإلسرائيلية. ال عالقة بين حزب هللا وا 
وأضاف أن الصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية  العبرية. "يديعوت أحرونوت"، بحسب صحيفة "الصواريخ
)مزارع شبعا المحتلة(، ورد الجيش اإلسرائيلي بقصف مدفعي على مصادر إطالق  "جبل دوف"شمال 
 دون مزيد من التفاصيل.النار، 

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 باسيل يتصل بعباس: المقاومة تسّطر ملحمة .609
رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بالرئيس الفلسطيني محمود  : اتصلهيثم الموسوي

لمرحلة، على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وعن األمل بأن تكون هذه ا"عباس، وأعرب له عن 
الرغم من مرارتها، محطة على طريق تحرير فلسطين وتحقيق مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

الشعبية التي يقوم  باالنتفاضةكما أعرب عن ألمه لما يتعّرض له الشعب الفلسطيني، وعن أمله  ."الشرقية
 ة الفلسطينية.التي تسّطرها المقاوم "الملحمة"بها الفلسطينيون في الداخل و

 17/5/2021، األخبار، بيروت
 

 دريان يتصل بمفتي القدس: لبنان وشعبه مع فلسطين .610
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن ما جرى ويجري في باحات المسجد : مروان طحطح

الفلسطينية، ، ومن ثم العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وسائر المناطق األقصى
اإلرهاب بعينه واإلجرام الذي لم يسبق له مثيل، وال يجب السكوت عنه ال من قبل المجتمع العربي وال "هو 

وخالل اتصال أجراه دريان بمفتي القدس والديار  ."حتى الدولي، وينبغي اتخاذ قرار حاسم وجازم لردعه
لبنان "عكرمة صبري، شدد على أن ، الشيخ األقصىالفلسطينية، الشيخ محمد حسين، وخطيب مسجد 

إغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في "كما أعلن أن  ."واللبنانيين مع دولة فلسطين وعاصمتها القدس
 . "أرضه واجب شرعي

 19/5/2021، األخبار، بيروت
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 حزب هللا والجهاد اإلسالمي: ال يردع العدّو إال الصواريخ والصمود .611
 حفاًل تضامنيًا في حارة حريك، دعمًا لفلسطين، وللمقاومة في مختلف أقام حزب هللا: هيثم الموسوي

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب هللا، هاشم صفي الدين، أن الدفاع عن فلسطين والقدس  أطيافها.
هو دفاع عن كل األمة، كما أضاف أن معركة القدس هي معركة األمة وهنا ال مجال للحياد وال مجال 

نحن في لبنان نمتلك قدرات أكثر بكثير من قبل، "وأضاف صفي الدين:  اسية في هذا األمر.لهوامش سي
المعركة العسكرية حسمت والعدو ال يملك سوى القتل وتدمير "، جازمًا بأن "والمقاومة في غزة أيضاً 

 . "المباني وال يردعه إال الصواريخ والقوة والصمود
إننا في معركة جديدة كبرى في كل "زياد نخالة:  "اد اإلسالميالجه"بدوره، أكد األمين العام لحركة 

فلسطين، وشعبنا ومقاومته يخوضون معركة القدس، وسنستمر في مقاومة المحتلين الصهاينة حتى 
المقاومة صامدة في الميدان وتسجل بطوالت تاريخية وجعلت إسرائيل كيانًا أوهن من ". كما قال إن "يرحلوا

 ."خرىبيت العنكبوت مرة أ
 17/5/2021، األخبار، بيروت

 
 مواجهة العدوان اإلسرائيليبلفلسطين  تضامنية في لبنان دعماً ومسيرات وقفات تضامنية  .612

تواصلت يوم أمس وقفات تضامنية في لبنان، دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان العسكري 
بنى لجنة األمم المتحدة االقتصادية وتجمع النشطاء في العاصمة بيروت أمام م اإلسرائيلي المستمر.

 واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، تحت عنوان استنكار الجرائم اإلسرائيلية في فلسطين ودعما للقدس.
وشارك في الوقفة االحتجاجية ممثلون عن أحزاب وهيئات وشخصيات لبنانية وفلسطينية، ورفعوا أعالم 

لي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتندد بالصمت العربي فلسطين والفتات تستنكر العدوان اإلسرائي
وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان، نفذت محاميات ومحامون وقفة تضامنية بثوب المحاماة، تعبيرا  والدولي.

 عن الرفض المطلق لجرائم العدوان اإلسرائيلي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
ة أطباء األسنان وقفة عند ساحة الشهداء في المدينة، تضامنا مع وفي صيدا جنوبي لبنان، نظمت رابط

أهالي فلسطين المحتلة ونصرة لألقصى الشريف، واستنكارا لما يتعرض له األهالي في حي الشيخ جراح 
 وفي غزة والضفة الغربية.

 18/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 مسيرة ووقفة في بيروت تنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي  .613
م المؤتمر الشعبي اللبناني، الخميس، وقفة تضامنية دعما لصمود أبناء شعبنا في فلسطين، نظ: بيروت

وفي نهاية الوقفة التي شارك بها أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي  وتنديدا بالعدوان اإلسرائيلي عليه.
شعبين اللبناني اللبناني، وممثلو األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد جماهيري من ابناء ال
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والفلسطيني، نظم المؤتمر الشعبي مسيرة جابت شوارع بيروت وانتهت أمام تمثال الرئيس المصري الراحل 
 جمال عبد الناصر. 

 20/5/2021، القدس، القدس
 

 : قواعد جديدة وتداعيات بالغة األهميةاالنتصارتبارك  لبنانية مواقف .614
سطينية كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة، معادالت المقاومة الفل"، أن في بيان أّكد حزب هللا

والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة سوف تمّهد لالنتصار الكبير بالحديد قديمة عمل العدّو على تثبيتها 
 ."القضية الفلسطينية مجددًا، حتى باتت أماًل للشعوب المستضعفةإلى القادم، وأعادت الحياة 

من آمن بأرضه وقاوم وصمد "، غّرد رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، قائاًل إن "يترتو "ومن على 
 ."سينتصر مهما طال الزمن. مبروك لغّزة التي كتبت بانتصارها فصاًل جديدًا لفلسطين

هذا النصر يوازي بأهميته انتصار تموز، ألنه جرى "بدوره، أصدر حزب التوحيد العربي بيانًا، مؤكدًا أن 
ل الكيان الصهيوني وسيترك تداعيات استراتيجية وسياسة بالغة األهمية على مستقبل الصراع في داخ

عام أنه في ، إلى "تويتر"عبر  من جهته، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ."المنطقة
الحجر األساس أرست المقاومة في فلسطين معادلة الردع التي ثّبتت حق تقرير المصير ووضعت  2021

 ."ال هزائم بعد اليوم"، وأكد بأنه "مبروك للنصر الجديد" وأضاف: ."لحل الدولتين
التهنئة والمباركة "، كاتبًا، أن "تويتر"كالمه إلى الشعب الفلسطينّي عبر  ووّجه النائب طالل أرسالن،

بون التاريخ، أّما اليوم، فأصبحتم وأنتم تكت 48قليلتان مقابل ما قّدمتم لألمة من كرامة مفقودة؛ منذ نكبة الـ
كما نّظمت الجماعة اإلسالمية في لبنان، وقفة رمزية في بلدة  ."أنتم التاريخ... والتاريخ... والتاريخ

 القرعون، بعد صالة الجمعة احتفااًل بانتصار المقاومة الفلسطينية.
 21/5/2021، ، بيروتاألخبار

 
 لكونبري: الجغرافيا الفلسطينية باتت بحجم ا .615

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الجغرافيا الفلسطينية باتت بحجم الكون، وأن من : بيروت
يمتلك عزيمة كعزيمة غزة والمقدسيين وثباتا كثبات أبناء حي الشيخ جراح، هم منتصرون ال محالة، وأن 

قامة  ، بات قاب قوسين أو أدنى.ا القدسالدولة المستقلة وعاصمته الحلم الفلسطيني بالعودة والتحرير وا 
للمائة ألف شهيد من شهداء المقاومة واالنتفاضة الفلسطينية ولألحد عشر ألف كوكب "ووّجه بري التحية 

ودعا بري في ختام كلمته إلى اليقظة والتنبه لما جرى  ."من المعتقلين األسرى في سجون االحتالل
 في اللد وحيفا وغيرهما. 48حتالل اإلسرائيلي بحق فلسطينيي صبيحة هذا اليوم من إقدام وانتقام لقوات اال

 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 301                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 نصر هللا: أي مساس بالقدس والمقدسات سيؤدي إلى حرب إقليمية .616
اعتبر األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا أن التطورات األخيرة في األراضي المحتلة أسست 

وأضاف نصر هللا في  تقابله مواجهة مسلحة. األقصىوم على أن المساس بالقدس والمسجد لمعادلة تق
، أن المعادلة التي يجب 2000كلمة له بمناسبة ذكرى انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من لبنان عام 

يليين وقال إن على اإلسرائ الوصول إليها هي أن المساس بالقدس والمقدسات سيؤدي إلى حرب إقليمية.
في مدينة القدس المحتلة والمقدسات، مختلف عن أي اعتداء آخر  األقصىأن يفهموا أن المس بالمسجد 

وأضاف نصر هللا أيضا أن  يقومون به، فالرد على ذلك لن يقف عند حدود المقاومة في قطاع غزة.
أن القدرة على  الحرب األخيرة على غزة أظهرت أن حماس قد طورت قدراتها الصاروخية كثيرا، مضيفا

أعادت  "سيف القدس"واعتبر أن معركة  ."هو نتيجة ممتازة جدا"يوما  11مواصلة إطالق الصواريخ 
االعتبار إلى القضية الفلسطينية، وأسقطت صفقة القرن، ووجهت ضربة قاسية لمسار التطبيع ودوله 

 وا عالمه.
  25/5/2021 الجزيرة.نت،
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 ة أخرىعاشرًا: دول عربي
 

 العراق يدين اقتحام االحتالل لألقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية .617
، وممارسة أعمال الترويع وبثِّّ األقصىالقّوات اإلسرائيلّية للمسجد  اقتحامأدانت الحكومة العراقّية، : بغداد

في بيان صحفي اليوم السبت، وأكدت وزارة الخارجية العراقية  الُذعرِّ بين صفوف المصّليَن الفلسطينيين.
 تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس، مطالبة بوقفِّ الهجمات العدائّية على اآلمنين.

 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 والصدر: جاهزون لدعم المجاهدين… الرئيس العراقي يدين قمع االحتالل للفلسطينيين .618

: ندد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أمس األربعاء، بالقّمع الذي يتعرض "عربيالقدس ال"بغداد ـ 
له الفلسطينيون على يد القوات اإلسرائيلية، معلنًا وقوف العراق إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق 

وقوف إلى تطلعه لدولة مستقلة، فيما كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن استعداد أتباعه لل
 في فلسطين ودعمهم. "المجاهدين"جانب 

وأجرى صالح، اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تطورات األوضاع في القدس 
 واألراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية.
 13/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 على غزة يشعل الشارع العراقيالعدوان  .619

يتابع العراقيون أحداث العدوان اإلسرائيلي في فلسطين وخصوًصا الهجوم على قطاع غزة بشكل كبير 
طالق صرخات االستنكار واإلدانة لهذا العدوان. ودعا  حيث انشغلت مواقع التواصل بتغطية األحداث وا 

من  ردنية للمطالبة بالسماح بدخولهم إلى فلسطين.ناشطون إلى نقل االحتجاجات إلى الحدود العراقية األ
جهات عربية وفلسطينية، لتوفير تسهيالت انضمام  4جهتها وجهت نقابة األطباء في العراق دعوات إلى 

أطباء متطوعين عراقيين لمعالجة الجرحى وتقديم الخدمات الالزمة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر 
 اصل.من أسبوع لقصف إسرائيلي متو 

دانته للعدوان اإلسرائيلي على  رسميا، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفض العراق وا 
وكان آالف العراقيين خرجوا في مظاهرة احتجاجية وسط بغداد وعدد  الفلسطينيين العزل في القدس وغزة.

 لسطيني.من المحافظات اليوم السبت للتنديد باالعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الف
 18/5/2021 الجزيرة.نت،
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 حراك عراقي الفت لنصرة فلسطين والتنديد بالعدوان اإلسرائيلي .620
اتجهت قافلة من المتظاهرين العراقيين صباح الخميس إلى الحدود العراقية األردنية، للمطالبة بالسماح لهم 

الصحة العراقية عزمها إرسال بدخول األردن ومنها إلى فلسطين لمساندة شعبها هناك، فيما أعلنت وزارة 
 فرق طبية إلى األراضي الفلسطينية، لدعم المتضررين من العدوان اإلسرائيلي.

لذهاب المحتجين العراقيين إلى الحدود مع األردن ومنها إلى فلسطين  -في وقت سابق-ودعا ناشطون 
مئات العراقيين  وتظاهر في حال سمحت السلطات األردنية لهم بالمرور نصرة للشعب الفلسطيني.

األربعاء في بغداد رفضا لالعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني. واحتشد المتظاهرون في شارع 
فلسطين ببغداد، رافعين األعالم الفلسطينية والعراقية والفتات مناهضة للعدوان اإلسرائيلي على الشعب 

 الفلسطيني.
 20/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 المحتلة األراضياالنسحاب من جميع  "سرائيلإ"ة العامة لألمم المتحدة: على مام الجمعيأ العراق .621

أكد مندوب العراق اهمية اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية المدنيين تحت االحتالل واالنسحاب من نيويورك: 
المحتلة بما فيها القدس الشريف، واالفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون  األراضيجميع 

 االسرائيلية، ووقف االجراءات االستيطانية االسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس.
وشدد على ضرورة بلورة موقف دولي موحد من خالل اتخاذ جميع االجراءات القانونية والسياسية ضد 

ا مرارا الكيان االسرائيلي لوقف تماديه واعتداءاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني االعزل التي نددت به
 قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة ومجلس االمن ومجلس حقوق االنسان والمحافل الدولية االخرى.
وتابع: موقف حكومة وشعب العراق ثابت ومبدئي ودعمه غير محدود للقضية الفلسطينية، التي يبذل 

ها القدس الشريف، وعلى ابناءها تضحياتهم للحفاظ على حقهم الثابت بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمت
 المجتمع الدولي أن يتحمل مسسؤولياته القانونية واالخالقية بالمساءله عن هذه االنتهاكات.

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

 العراق يدعو لمقاطعة الدول الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي .622
دول الداعمة مع االحتالل اإلسرائيلي، اقتصاديا وتجاريا، على دعا العراق، االثنين، إلى مقاطعة ال: بغداد

جاء ذلك خالل إلقاء نائب رئيس البرلمان العراقي،  خلفية العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
حسن الكعبي، لكلمة بالده في اجتماع استثنائي للجنة شؤون فلسطين في اتحاد مجالس الدول األعضاء 

إصدار قرارات ُملزمة إلدانة "ودعا الكعبي، في كلمته األمم المتحدة إلى  اإلسالمي.بمنظمة التعاون 
إعادة صياغة "ودعا الكعبي إلى  ."العدوان الصهيوني على القدس الشريف وغزة وباقي المدن الفلسطينية
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ئع العالقات االقتصادية مع الكيان الغاصب والدول الداعمة له من خالل مقاطعة المنتجات والبضا
 ."والتعامالت المالية والتجارية مع هذه الدول

 24/5/2021، قدس برس
 

 األقصىالبحرين تستنكر االعتداء على المصلين في المسجد  .623
المبارك،  األقصىاستنكرت البحرين اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلية على المصلين في المسجد : المنامة

 مصل. 200كثر من الذي وقع الليلة الماضية وأسفر عن إصابة أ
وأعربت وزارة الخارجية في البحرين، عن استنكار المملكة الشديد لهذه االعتداءات، داعية الحكومة 
اإلسرائيلية إلى وقف هذه االستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض 

 للمصلين في هذا الشهر الفضيل.
 8/5/2021، فلسطينية )وفا(والمعلومات ال األنباءوكالة 

 
 : الهجوم على غزة كشف عن محدودية تأثير دول التطبيع وعدم أهميتها"فايننشال تايمز" .624

تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح، ومراسلها  "فايننشال تايمز"إبراهيم درويش: نشرت صحيفة -لندن
ة هّز عمليات التقارب بين دول عربية في دبي سايمون كير، قاال فيه إن القصف اإلسرائيلي لقطاع غز 

سرائيل. وأضافا أن ثلث الدول العربية تقريبا تقيم عالقات مع الدولة اليهودية، ولكن العنف أظهر أن  وا 
 العالقات هذه ليست مهمة في حل النزاع، وأنها لم تعط الدول العربية ورقة نفوذ للضغط على إسرائيل.

 15/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 وتهجير السكان سبب التوتر ألقصىعلى ا العامة لألمم المتحدة: االعتداءلبحرين أمام الجمعية ا .625
قال ممثل البحرين لدى االمم المتحدة، إن مملكة البحرين تدعو الجمعية العامة الى مواصلة جهودها في 

لألمم المتحدة،  وشدد في كلمته أمام الجمعية العامة الشرق االوسط من أجل تحقيق سالم عادل وآمن.
اليوم الخميس، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على شعبنا، على استنكار المملكة العتداءات االحتالل 

والمصليين، ومحاولة المستوطنين مؤخرا تهجير مواطنين من سكناهم،  األقصىالمستمرة بحق المسجد 
ض مع قرارات الشرعية الدولية والذي كان سببا في توتر المنطقة اآلن، مضيفا أن هذا األمر يتعار 

 والقانون الدولي، ويتنافى مع قيم التعايش والتسامح والسالم.
 21/5/2021، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 وتطالب بحماية دولية لشعبنا األقصىتونس تدين اقتحام االحتالل باحات  .626
 األقصىلخارج، اقتحام قوات االحتالل لباحات المسجد أدانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين با

وجددت الخارجية التونسية في بيان صحفي يوم السبت، دعوتها للمجتمع  ومهاجمتها للمصلين العزل.
الدولي للتسريع بتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة واالنتهاكات 

بدوره، عبر حزب قلب تونس عن استنكاره بما يتعّرض له . عيدية الخطيرةالمتواصلة والخطوات التص
 أهالي حي الشيخ جّراح المقدسي.

 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 سعّيد: موقف تونس من العدوان على القدس يتجاوز التنديد والشجب .627
عيد في اتصال هاتفي برئيس المكتب أكد رئيس جمهورية تونس قيس س: حليمة بن نصر -تونس 

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنّية أن موقف تونس من العدوان على القدس الشريف موقف يتجاوز 
وقال سعيد إن تونس لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب األشقاء الفلسطينيين  التنديد والشجب المعهودين.

وضوع صفقات أو أن يسقط بالتقادم مهما اشتّد الظلم السترجاع حقهم المسلوب والذي ال يمكن أن يكون م
أشار سعيد في المكالمة الهاتفية التي جرت الثالثاء إلى أن أكبر خطر يتهدد الحق الفلسطيني و  والعدوان.

ودعا الرئيس سعيد إلى وحدة الصف الداخلي خدمة لمصلحة القضية  هو ثقافة الهزيمة واالستسالم.
 الفلسطينية العادلة.

 11/5/2021، "21عربي " موقع
 

 مشيخة جامع الزيتونة في تونس تدين االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا .628
أدانت مشيخة جامع الزيتونة المعمور في تونس، االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب : تونس

المستوطنين تهجير سكان حي ، ومحاولة األقصىالفلسطيني ومنعه من أداء شعائره الدينية في المسجد 
 الشيخ جراح وتهويده.

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 أممية لحقن دماء الفلسطينيين وزير خارجية تونس للجزيرة نت: نبذل جهوداً  .629
-أن تونس ، أكد وزير الخارجية عثمان الجرندي في تصريح خاص للجزيرة نت: تونس –آمال الهاللي 

تبذل قصارى جهدها رفقة دول صديقة لوضع حد لجرائم االحتالل  -هي عضو غير دائم بمجلس األمنو 
شرعنا في عقد جلسة مفتوحة مع أعضاء مجلس األمن تحدثنا فيها بكل "وتابع  وحقن دماء الفلسطينيين.

بادة وضوح حول الهجمات الشرسة التي تقوم بها اآللة الحربية اإلسرائيلية والتي ترقى لجرائ م حرب وا 
وأضاف الوزير أن هناك نية للتوجه أيضا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لعقد اجتماع  ."جماعية
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تشارك فيه الدول األعضاء حتى يتحرك المجتمع الدولي، ويخرج بموقف موحد بأنه ال يوجد حل إال 
 بإرجاع الحق ألصحابه.

 17/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 دعا لتدخل دولي ...بنا تجاه فلسطينالغنوشي: ملتزمون بواج .630
دعا رئيس البرلمان الّتونسي راشد الغنوشي، الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل، لوقف االعتداءات 

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه مع إسماعيل هنية رئيس  اإلسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين.
وأكد  لحركة بالخارج، وفق بيان للبرلمان التونسي.، وخالد مشعل رئيس ا"حماس"المكتب السياسي لحركة 

البرلمان التونسي ملتزم بواجبه التاريخي ُتجاه القضية الفلسطينية باعتبارها أّم القضايا، ويقوم بدور "أن 
 ."مهم وُمستمر في المحافل الدولية لدعم الحّق الفلسطيني

 15/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 عب الفلسطينيتالميذ تونس يتضامنون مع الش .631
ُرفع العلمان الفلسطيني والتونسي جنبا إلى جنب، في جميع المدارس والمعاهد التدريسية بتونس، تضامنا 

الثانوية بالعاصمة تونس  "الصادقية"تالميذ مدرسة   -االثنين -كذلك رّدد  مع الشعب الفلسطيني.
وأشرفت على المبادرة نقابات  اإلسرائيلي.النشيدين الوطنيين للبلدين تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان 

التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية، في أول يوم دراسي بعد إغالق المدارس مدة أسبوع، ضمن تدابير 
دقيقة صمت ترحما على أرواح  1875ووقف تالميذ المدرسة التي أسست عام  مكافحة فيروس كورونا.

 سرائيلي.الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الجيش اإل
 18/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 الرئيس التونسي: إنكار الحق الفلسطيني خيانة عظمى .632

، التي قال إنها دخلت "تطبيع"حسن سلمان: عبر الرئيس التونسي قيس سعّيد عن رفضه لكلمة  -تونس
سرائيل، كما وّجه انتقادا مبّطن التفاقيا ت التطبيع القاموس العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وا 

وقال الرئيس  ."خيانة عظمى"األخيرة مع االحتالل اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن إنكار الحق الفلسطيني هو 
القضية ليست مع اليهود بل مع الصهيونية " :األربعاءيوم ، تم بثها "24فرانس "سعيد، في مقابلة مع قناة 

ن يكون حرا في وطنه فلسطين وأن يحمل التي أرادت إبادة الشعب الفلسطيني. فالفلسطيني له الحق أ
 ."جنسيته
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أكره كلمة تطبيع. فليس وضعا طبيعيا أن تكون تحت االحتالل وكذلك أن تكون لك عالقات "وأضاف  
مع المحتل. كل دولة حرة في اختياراتها ولكن القضية تتعلق بالخيانة والتنكر للحق المشروع للشعب 

ن)…( الفلسطيني في أرضه ومقدساته   ."كار الحق الفلسطيني هو خيانة عظمىوا 
 20/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 حتالل جريمة حرب تستوجب محاكمتهتونس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: ما يقوم به اال .633

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن ما تقوم به سلطات االحتالل 
بادة جماعية، وتطهير عرقي، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، اإلسرائيل ي يرتقي لجرائم الحرب، وا 

 ."تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية
وأضاف أن استباحة المقدسات والترحيل والتهجير القسري ألهالي حي الشيخ جراح، والتصعيد العسكري 

سلسلة الجرائم اإلسرائيلية والسياسات االسرائيلية بالقوة والترهيب،  ضد غزة، ما هو سوى حلقة جديدة في
 وتغيير معالم المدن الفلسطينية.

ودعا وزير الخارجية الجمعية العامة كجهاز رئيسي وأممي وجامعي وممثلي لجميع شعوب العالم لتحمل 
االحتالل االسرائيلي على األراضي مسؤوليتها التاريخية والقانونية واألخالقية إلدانة العدوان اآلثم لقوات 

الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، ودعوتها للوقف الفوري إلطالق النار، واتخاذ موقف حازم من إصرارها 
 االستفزازي في االستمرار بعملياتها العسكرية.

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

 المقاومة بغزة المرزوقي يهاتف هنية مهنًئا بانتصار .634
إسماعيل هنية، االثنين، اتصااًل هاتفيًّا من الرئيس  "حماس"تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة : الدوحة

 التونسي األسبق المنصف المرزوقي الذي قدم له التهاني بانتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة.
  تها، معبًرا عن اعتزازه بما قدمته لهذه األمة.وأشاد المرزوقي خالل االتصال بصمود غزة وأهلها وبطوال

، مؤكًدا أّن غزة عرين "نحن نفخر بكم"وعّد هذا االنتصار انتصاًرا لألمة العربية واإلسالمية، وقال: 
أنتم شركاء "من جانبه عبر هنية عن تقديره لهذا االتصال، وقال:  ل إليها وزيارتها.األسود، متمنًيا الوصو 

 شيًدا بمواقفه الثابتة لمصلحة فلسطين وأهلها.، م"في هذا النصر
 24/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الغنوشي يؤكد التزام تونس بالدفاع عن القضية الفلسطينية .635

أكد رئيس مجلس نواب الشعب )البرلمان( التونسي راشد الغنوشي، التزام بالده بالدفاع عن القضية : تونس
دانتها االعت جاء  داءات اإلسرائيلية المتكررة على المقدسات وعمليات التوّسع االستيطاني.الفلسطينية، وا 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          308 

ذلك خالل تلقيه اتصالين هاتفيين من أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالنيابة، وعّزام 
 "باءوكالة تونس إفريقيا لألن"األحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما أوردته 

مجلس نواب الشعب مستعد لمواصلة االضطالع بدوره "وقال الغنوشي:  الرسمية على موقعها االلكتروني.
 ."التشريعي، وحضوره في المحافل الدولية ومساندته للشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة

  25/5/2021، قدس برس
 

 ا الحوار معهاالمنصف المرزوقي: حماس حركة مقاومة وطنية وعلى أمريك .636
قال الرئيس التونسي األسبق، المنصف المرزوقي، إن حركة )حماس( حركة مقاومة وطنية وليست 

وأضاف خالل مقابلة مع  وعلى الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بذلك والحوار معها. "منظمة إرهابية"
لواليات المتحدة على موقفها بأن حركة ما دامت ا"على قناة الجزيرة مباشر، الثالثاء:  "المسائية"برنامج 

األمريكان "وأردف:  ."حماس منظمة إرهابية فلن تصل إلى أية نتيجة بشأن محادثات السالم والمفاوضات
 ."يضيعون وقتهم ألنهم في نهاية المطاف لن يجدوا إال ضرورة التحاور من مع يملكون القوة على األرض

 ."لسوا مع طالبان.. لماذا ال يجلسون مع كل القوى الفلسطينية؟األمريكان ج"وتساءل المرزوقي قائال: 
 27/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 المغرب يعبر عن قلقه إزاء أحداث القدس ويدعو إلى الحوار .637

األحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي "رويترز: عبر المغرب األحد عن قلقه إزاء  -الرباط 
 من شأنها أن تزيد من حدة االحتقان. "نتهاكات عمال مرفوضااإل"معتبرا  "األقصىالمسجد 

المملكة المغربية تابعت بقلق بالغ األحداث العنيفة المتواترة في القدس "وقال بيان للحكومة المغربية إن 
، وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين اآلمنين خالل شهر األقصىالشريف وفي المسجد 

 ."رمضان المبارك
 9/5/2021لقدس العربي، لندن، ا

 
 السلطات المغربّية تقمع وقفة تضامنّية مع الشعب الفلسطيني .638

تتوالى التضييقات التي تجريها السلطات المغربية على الوقفات االحتجاجية الداعمة لفلسطين والمناهضة 
لتضامنية مع الشعب فقد ضّيقت السلطات المغربية، اليوم، على الوقفة ا لصفقة التطبيع مع كيان العدو.

في العاصمة الرباط أمام مبنى  "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"الفلسطيني التي دعت إليها 
 البرلمان في شارع محمد الخامس.

 12/5/2021، األخبار، بيروت
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 نجم إنتر حكيمي يتضامن مع فلسطين بعد االعتداء على المقدسيين .639
مغربي أشرف حكيمي، العب إنتر ميالن اإليطالي بعدد من النجوم التحق النجم الدولي ال: لندن

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

)فلسطين  "FreePalestine#"ونشر حكيمي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر كتب فيها هاشتاج :
ا عن تضامنه مع المقدسيين ورفضه لالنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد حرة(، تعبير 

 .األقصىالفلسطينيين والمسجد 
وتأتي خطوة النجم المغربي بعد تفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع القضية، أبرزهم نجم المنتخب 

 ول بوغبا، العب مانشستر يونايتد.الجزائري ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، والنجم الفرنسي، ب
 10/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 مدينة 50المغرب: وقفات تضامن مع فلسطين في  .640

مدينة مغربية، األحد، تظاهرات دعمًا للفلسطينيين واستنكارًا  50: شهدت حوالي "القدس العربي"الرباط ـ 
األطياف السياسية والحقوقية والنقابية  العتداءات االحتالل اإلسرائيلي، وتميزت بمشاركة كثيفة لمختلف
 والعديد من المواطنين من مختلف األعمار، رجااًل ونساء وأطفااًل.

على دعم  "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"وأكدت الوقفات االحتجاجية التي دعت لها 
 عالمًا فلسطينية الشعب المغربي بمختلف مكوناته للقضية الفلسطينية، حيث رفع المتظاهرون أ 

ضد … المبارك، مع المقاومة األقصىالشعب المغربي، دفاعًا عن القدس والمسجد "والفتات كتب عليها 
 ."ندين العدوان الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع"و "التطبيع

 17/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 ئيةالمغرب يرسل إلى فلسطين دفعة جديدة من المساعدات الطبية والغذا .641
الرباط: وصلت صباح أمس الثالثاء إلى مطار قاعدة شرق القاهرة الجوية، طائرتان تابعتان للقوات 

طنًا من المساعدات اإلنسانية العاجلة الموجهة لفائدة السكان الفلسطينيين  20المسلحة الملكية، تحمالن 
ومن المنتظر أن يجري  لسادس.في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنفيذًا لتعليمات العاهل المغربي محمد ا

 األنباءنقل تلك المساعدات الحقًا، برًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي؛ وفق ما أوردت وكالة 
 المغربية.

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 
 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          310 

 بالسالم القائم على الشرعية الدولية: نتمسك المغرب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ندوبم .642
مثل المغرب، نيابة عن وزير الخارجية التأكيد على تمسك بالده بالسالم القائم على الشرعية جدد م

الدولية، وحل الدولتين حيث انه ال بديل عن الحل السلمي المفضي لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
 القدس على حدود الرابع من حزيران.

المنطقة للتوتر، ويشدد على أهمية المحافظة على وأضاف أن ملك المغرب أكد ضرورة االمتناع عن جر 
ودعا المجتمع الدولي الى العمل بجدية لوقف التصعيد،  المدينة المقدسة كونها رمزا للتعايش السلمي.

 وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني لتجاوز الظروف الصعبة.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 ونهنئها جلياً  المقاومة الفلسطينية سجلت انتصاراً  :العثماني .643

خالل  "العدالة والتنمية"قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية واألمين العام لحزب  :األناضول
احتفاال بانتصار الفلسطينيين ضد  "العدالة والتنمية"نظمه عن بعد حزب  مهرجان خطابي، مساء األحد

المقاومة الفلسطينية سجلت انتصارا جليا ونهنئها على االنتصار، كما نهنئ "إن  ،يالعدوان اإلسرائيل
أحيت الصمود والمقاومة في النفوس  األقصىهبة ". واعتبر أن "المسلمين أينما كانوا وكل أحرار العالم

يتحرقون المغاربة ملكا وحكومة وشعبا "وأضاف العثماني  ."ليس فقط بين الفلسطينيين بل في األمة كلها
شوقا لليوم الذي تتحرر فيه فلسطين ومعركة التحرير قادمة ال محالة مهما كانت موازين القوة مختلة 

 ."لصالح االحتالل اإلسرائيلي
 24/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "إسرائيل"ـقيادي بالعدالة والتنمية يشيد بانتقادات العثماني ل ...المغرب .644

ما "ادي بحزب العدالة والتنمية المغربي )قائد االئتالف الحكومي(، إن الرباط: قال عبد العزيز أفتاتي، القي
يعبر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو رأي المغرب الرسمي والشعبي، الرافض للكيان اإلرهابي 

جاء ذلك في تصريح، الثالثاء، ردا على انتقاد القائم  ."اإلجرامي )إسرائيل(، الذي مصيره مزبلة التاريخ
بأعمال مكتب االتصال اإلسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، تهنئة العثماني، للمقاومة الفلسطينية 

 ."االنتصار"بـ
 25/5/2021، القدس العربي، لندن
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 لالحتالل اإلسرائيلي على المقدسيين "االعتداءات العنصرية والمتطرفة"الجزائر تدين  .645
االعتداءات العنصرية "وزارة الخارجية، يوم األحد، ليان رضا شنوف: أدانت الجزائر في ب -الجزائر

لالحتالل اإلسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في  "والمتطرفة
 في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية. األقصىالمسجد 

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 لوقف عدوانها على شعبنا "سرائيلإ"إللزام يدعو  العامة لألمم المتحدة مام الجمعيةأالجزائر  .646
قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، ان المجموعة العربية ترى ضرورة تحرك الجمعية 
لوقف العدوان ضد الفلسطينيين، في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم، وتضافر الجهود الدولية لوقف 

 هاء االزمة الكارثية، وتوفير المناخ المناسب لعملية السالم وفق قرارات الشرعية الدولية.العنف وان
وطالب بوقدوم في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة، نيابة عن المجموعة العربية، اليوم 

االخالقي، وعدم  الخميس، بإدانة الجرائم التي يشنها جيش االحتالل ضد شعبنا، الوقوف عند االلتزام
وتحدث عن تقصير األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي الذي فشل في  المساواة بين الضحية والجالد.

 اصدار قرار بإنهاء العدوان أو إدانته، معتبر أن الحصانة الممنوحة لالحتالل لن تزيد األوضاع اال تأزما.
 لجمعية العامة بالتحرك إلعادة اعمار قطاع غزة.وطالب االمين العام بإعالن حالة الطوارئ االنسانية، وا

وأكد ان القدس تبقى عاصمة دولة فلسطين األبدية، وجزء من االرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على 
 ضرورة االبقاء على الوضع القانوني لها.

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

  األقصىاالعتداءات على المصلين في المسجد بالكف عن  "رائيلس"إطالب ت الخارجية السودانية .647
المنظم الواقع  واالعتداءعن قلقها البالغ من تواصل حركة القمع  السودانيةأعربت وزارة الخارجية : الخرطوم

على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة اإلسرائيلية، بما في ذلك تواصل 
حق حرية المصلين للوصول إلى مناطق العبادة فيه ألداء  وانتهاك، األقصىللمسجد  االقتحام محاوالت

  بحّي الشيخ جراح. نالفلسطينييالمستوطنين المسلحين على بيوت  اعتداءاتالصلوات، بالتوازي مع 
ية والوضع القانوني وطالبت الحكومة اإلسرائيلية بإيقاف كافة التدابير الخاصة بتغيير الهوية العربية والدين

 لمدينة القدس.
 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 "إسرائيل"الخرطوم تدافع عن تطبيع العالقات مع  .648
دافع رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اإلثنين عن تطبيع : )أ ف ب( -الخرطوم

سرائ ليست له عالقة بحق الفلسطينيين في إقامة "يل، مشددا على أن األمر العالقات بين السودان وا 
تصالح "ووصف تطبيع العالقات مع الدولة العبرية بأنه  ، معتبرا أن قيام دولة فلسطينية هو الحل."دولتهم

ما يحدث في غزة شيء "واعتبر البرهان أن  ."مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل
الحل المبني على "، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم "حق األبرياء والمدنيين العزل مؤسف في

 .")إقامة( الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية
 17/5/2021القدس، القدس، 

 
 ةوقف التصعيد واالستيطان وإلقامة الدولة الفلسطيني: السودان أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة .649

دعا ممثل السودان إلى وقف االجراءات التصعيدية التي تقوم بها الحكومة االسرائيلية، ووقف االجراءات 
، والعودة للمفاوضات األراضياالحادية الجانب المتمثلة باالستيطان، وعمليات الهدم والقتل ومصادرة 

قامة الدولة الفلسطينية. عمليات استفزاز المواطنين في  وأوضح، أن لتحقيق االستقرار بالشرق االوسط وا 
، وعمليات الهدم والتهجير في حي الشيخ جراح وغيره، زادت من التوتر بين الجانبين، األقصىالمسجد 

 الفلسطينية. األراضيوتأجيج الصراع والعدوان االسرائيلي على قطاع غزه، وكافة 
واصل على الشعب الفلسطيني، والذي وأشار إلى أن الحكومة السودانية تندد بأعمال العنف والعدوان المت

ودعا إليجاد حل عادل  حقيق األمن واالستقرار بالمنطقة.بدوره يقوض عملية السالم وعرقلة المفاوضات وت
قامة الدولة الفلسطينية على حدود  وشامل للقضية الفلسطينية، والعودة الى المفاوضات برعاية دولية، وا 

 ضمن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية. ، وتحقيق مبدأ حل الدولتين،67العام 
  21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 ويبحثان األحداث األخيرة في القدس وغزة يتصل رئيس مجلس الرئاسة الليبي .650

من رئيس مجلس محمود عباس، مساء اليوم اإلثنين، اتصاال هاتفيا  السلطة الوطنيةتلقى رئيس : رام هللا
وأكد رئيس مجلس الرئاسة الليبي، وقوف ليبيا وشعبها إلى جانب الشعب  الرئاسة الليبي محمد المنفي.

وأشار إلى أن ليبيا تقف دوما  اتها ضد االعتداءات اإلسرائيلية.الفلسطيني في الدفاع عن القدس ومقدس
لفلسطيني، مؤكدًا أن قضية الدفاع عن إلى جانب القضية الفلسطينية، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب ا

وأعرب رئيس مجلس الرئاسة الليبي عن إدانة ليبيا  هي قضية األحرار في العالم أجمع.القدس بمقدساتها 
الشديدة لالعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، وأنه قد تم صدور التعليمات لوزارة الخارجية الليبية 

 افل الدولية.بمساندة الموقف الفلسطيني في المح
 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 من مجلس النواب يدعون الحكومة إلطالق حملة لدعم الشعب الفلسطيني عضواً  91ليبيا:  .651
نائبا من مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة الوطنية إلطالق حملة  91: دعا "القدس العربي" -طرابلس

الدعم للشعب الفلسطيني؛ لمجابهة العدوان السافر لقوات االحتالل اإلسرائيلي، رسمية وشعبية لتقديم 
وطالب النواب الموقعون على البيان، وزارة الخارجية  وتقديم الدعم للمرابطين في األراضي الفلسطينية.

 بالتواصل مع الدول العربية واإلسالمية التخاذ موقف جاد يوقف االستيطان والعدوان على األراضي
وحث البيان الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية، إلى إصدار توجيهات لخطباء  الفلسطينية.

، والدعاء للمرابطين من أجل أن تبقى القضية األقصىالمساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد 
 حية تتوارثها األجيال، وفق نص البيان.

 15/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 وزيرة ترتدي كوفية ...رسمي ليبي مع فلسطينتضامن  .652
تضامنت وزيرة الخارجية الليبية، نجالء المنقوش، مع الشعب : عالء فاروق -21عربي -طرابلس

الفلسطيني في ظل العدوان اإلسرائيلي الجاري في الضفة والقدس وغزة وأراضي فلسطيني المحتلة عام 
رة وهي ترتدي وشاحا بألوان الكوفية الفلسطينية، وذلك قبل وشوهدت الوزي ، بارتداء كوفية فلسطينية.1948

في سياق متصل، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية  استقبالها نائب وزير الخارجية األمريكي جوي هود.
ما تردد عن توجيه لوم أو لفت نظر لمندوبها لدى األمم المتحدة بخصوص خطابه األخير وتحدثه عن 

 تطوراتها. القضية الفلسطينية و 
 19/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 األراضي الفلسطينية تخطت كل الحدودبليبيا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: جرائم االحتالل  .653

قال ممثل ليبيا لدى األمم المتحدة إن الجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية تخطت كل نيويورك: 
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن الجرائم  ال.الحدود، ولم يعد السكوت عنها مقبو 

فلسطيني،  200اإلسرائيلية الجارية هي جرائم حرب متكاملة األركان في قطاع غزة، حيث ارتقى أكثر 
 معظمهم من األطفال، واستخدم االحتالل أعتى األسلحة المدمرة.

ئيلية في مختلف األراضي الفلسطينية خاصة المتعلق مع استمرار الممارسات العنصرية اإلسرا"وتابع:
 ."بمخطط التهجير بحي الشيخ جراح بالقدس، فإن ذلك يستوجب إرادة سياسية دولية لوقف كل ذلك

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 بنصر المقاومة بغزة والصدر يوجه رسالةوالعراق احتفاالت في ليبيا  .654
العاصمة الليبية، طرابلس، الجمعة، خروج مئات المواطنين في مظاهرات للتعبير عن تضامنهم شهدت 

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

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

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

 21/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 "المقاومة غسلت جبين األمة من العار"مفتي سلطنة ُعمان:  .655

غسلت جبين "أشاد مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالمقاومة الفلسطينية، قائال إنها 
في  ."باالستمساك بالعروة الوثقى من الدينال تحل إال "وقال الخليلي إن مشكالت األمة  ."األمة من العار

، بعد تصديهم لالقتحامات األقصىوقت سابق، أشاد مفتي السلطنة بأهل القدس، والمرابطين بالمسجد 
 الشرسة لقوات االحتالل.

 17/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 السفير العماني يعود جرحى المواجهات مع االحتالل خالل المسيرات في الضفة .656
عاد سفير عمان لدى فلسطين سالم بن حبيب، برفقة وزيرة الصحة مي الكيلة، األربعاء، عددا من : رام هللا

الجرحى جراء اصابتهم إثر المواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل المسيرات المنددة بجرائمها 
 على قطاع غزة.بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس والشيخ جراح، والعدوان المتواصل 

وأعرب السفير العماني عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ومقدما تعازيه ألسر الشهداء، مؤكدا وقوف 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.  بالده إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته وا 

 19/5/2021، القدس، القدس
 

 اإلسرائيلية ضد المقدسيين إدانة موريتانية واسعة لالعتداءات .657
دعا البرلمان الموريتاني برلمانات البلدان العربية واإلسالمية وشعوب العالم المحبة  -)د ب أ( -نواكشوط

للسالم والعدل إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام الحكومات باتخاذ المواقف الضرورية لصد الهجمة التي 
 يتعرض لها سكان القدس.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب ردا على "بيان نشره ليلة السبت بوقف  وطالب البرلمان في 
 ."جرائمه المتكررة ضد شعبنا وأهلنا في فلسطين والقدس

 9/5/2021القدس، القدس، 
 

 وعسكرياً  ومعنوياً  متظاهرون في موريتانيا يطالبون بدعم الفلسطينيين مادياً  .658
يتانيين في شوارع العاصمة نواكشوط مساء اليوم األربعاء، تظاهر اآلالف من المور  :)د ب أ( -نواكشوط

للتنديد بما يتعرض له الفلسطينيون من هجمات تشنها إسرائيل وطالبوا بالوقوف مع الفلسطينيين ودعمهم 
ويمثل المتظاهرون األحزاب السياسية من الموالين والمعارضة ومنظمات المجتمع  ماديا ومعنويا وعسكريا.

ت حقوق اإلنسان غابت عنها نقابات العمال ألنها قررت تنظيم مهرجان جماهيري بدار المدني ومنظما
العدوان "وطالب المشاركون في المسيرة بتحرك دولي سريع لوقف  الشباب بنواكشوط بالتوازي مع المسيرة.

نقاذ القدس الشريف وبيت المقدس.  اإلسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وا 
 19/5/2021، القدس، سالقد

 
 لنصرة غزة والقدس موريتاني حراك رسمي .659

بعد مواقف رسمية مناصرة للقضية الفلسطينية، خرج الموريتانيون بكل : نواكشوط –حبيب هللا مايابي 
أطيافهم وأعراقهم في مسيرات حاشدة وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء األربعاء، لمناصرة الشعب 

 نديد بجرائم االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة والقدس الشريف وباقي البلدات الفلسطينية.الفلسطيني والت
وقد وّحدت المظاهرات، التي جاءت بعد دعوة من الحزب الحاكم لألحزاب السياسية من المعارضة 

عدد من وشارك في مسيرة التضامن  والمواالة، جميع األطياف السياسية والحركات الفكرية في موريتانيا.
 العلماء ورؤساء األحزاب السياسية ونواب في البرلمان الموريتاني والمسؤولين في البلد.

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 موريتانيا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: مواجهة قوة الشرعية هو حل غير ضامن لالستقرار .660
ئيلي لقضية الصراع في الشرق األوسط، قال الممثل الموريتاني لدى األمم المتحدة، إن الحل اإلسرا

والمتمثل في مواجهة قوة الشرعية حل غير مستدام وغير قابل للتسجيل بصورة عملية كحل نهائي واقعي 
 وضامن لالستقرار في منطقة الشرق االوسط، بل هو خطر فعلي ومؤجج لحلقة ال نهاية من العنف.

المتحدة نيابة عن وزير خارجية موريتانيا، اليوم  وأضاف خالل كلمته في جلسة الجمعية العامة لألمم
من الشهر الجاري يتعرض الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة لما يمكن أن  11منذ "الخميس، 

يوصف بجريمة حرب ومحاولة إبادة جماعية وتطهير عرقي متكامل األركان، بدأ بقيام االحتالل 
اح، وطمس معالم الهوية العربية اإلسالمية، مرورا باالعتداء اإلسرائيلي بتهجير حي بأكمله وهو الشيخ جر 
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الوحشي على المصلين في القدس الشريف، وانتهاء بالقصف العشوائي والعنيف، جوا وبرا وبحرا لقطاع 
وأكد أن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  ."غزة ما أدى لسقوط مئات الضحايا من بينهم أطفال ونساء

العدوان اإلسرائيلي، وتؤكد بشكل ال لبس فيه وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في  تدعو إلى وقف هذا
 وجه هذا العدوان.

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

 اليمنيون يتناسون مشاكلهم ويتضامنون مع فلسطين  .661

ات بينهم، وخلق أوضاع إنسانية نجحت الحرب في تفرقة اليمنيين، وتعميق الخالف: خاص –الجزيرة نت 
غاية في السوء، لكنها لم تنسهم القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين في حربهم المصيرية مع 

وأثار العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة والقدس وحي الشيخ جراح غضب اليمنيين، الذين  االحتالل.
 ."الفلسطيني الجرائم المرتكبة بحق الشعب"أدانوا ما وصفوها بـ

وتعددت أشكال التفاعل والتضامن مع الشعب الفلسطيني بين المظاهرات الشعبية، والبيانات السياسية، 
واحتشد اآلالف من اليمنيين االثنين في العاصمة  واالهتمام الواسع عبر مواقع التواصل االجتماعي.

الحوثيين لمساندة المقاومة ساحة أخرى في مدن يمنية مختلفة تقع تحت سيطرة جماعة  13صنعاء و
 الفلسطينية ومؤازرة صمودها، حسب متظاهرين.

 18/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 : نقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية العامة لألمم المتحدةيأمام الجمع اليمن .662
 الكرامة.الحقوق المشروعة للفلسطينيين في المقاومة والحرية و  قال ممثل اليمن، إننا نقف معنيويورك: 

وأكد في كلمته الوصايا التاريخية لألردن على األماكن المقدسة االسالمية والمسيحية بالقدس، ودوره في 
حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، مشددا على المضي بالنهج الذي سار عليه 

تحقيق كافة تطلعاته المشروعه في  الشعب اليمني بنصرة مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني الشقيق حتى
 الحرية واالستقالل وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

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

 دولةإنهاء االحتالل وحق تقرير المصير والندعم الصومال أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة:  .663
قال ممثل الصومال لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة إن الصومال تعيد التأكيد على دعمها الثابت 

 إلنهاء االحتالل الكامل وغير المشروط، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودولته المستقلة.
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ة العدوان اإلسرائيلي على قدم خالل كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشو 
شعبنا، التعازي للشعب الفلسطيني وحكومته على فقدان المدنيين وبينهم النساء واألطفال جراء العدوان 

 اإلسرائيلي.
وأضاف: إن األوضاع المتدهورة في فلسطين وأراضيها المحتلة بما فيها القدس مرفوض وال يجب أن 

وشدد على أن الصومال تؤيد مبادئ سالم عادل  د المدنيين.يستمر، وخاصة أننا نشهد القوة المفرطة ض
ودائم في المنطقة بما يتماشى مع مبادئ األمم المتحدة والقانون الدولي، والوقوف مع حق الشعوب في 

واختتم حديثه بالقول: إن الحل الوحيد لتسوية العدوان العسكري طويل األمد  تقرير المصير واالستقالل.
ل واالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية حسب هو إنهاء االحتال

 القرارات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 سرائيليوضع حد لالحتالل اإللدعو تمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أ جزر القمر .664

دعا ممثل جزر القمر لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة، نيابة عن المجموعة األفريقية، المجتمع الدولي 
لتحمل مسؤولياته من خالل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة أن نضاعف الجهود للوصول 

 إلى حل عادل ودائم للنزاع بين الطرفين على أساس حل الدولتين.
ودعا مجلس األمن  الب في كملته، بالبدء الفوري بوضع حد الحتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية.وط

طالق عملية السالم لنصل إلى حل  والجمعية العامة والرباعية الدولية لاللتزام بوضع حد لهذا الوضع، وا 
رات األمم المتحدة ذات عادل ودائم لهذا النزاع يرسي لدولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية، عمال بقرا

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

 
 سخط عربي تجاه موقف إعالميين ومشاهير إماراتيين من القدس .665

حداث الجارية في عّبر ناشطون عرب عن سخطهم الشديد تجاه موقف إعالميين إماراتيين من األ  -لندن
ورجال أعمال وشخصيات مشهورة في اإلمارات، خالل اليومين  وعمد إعالميون القدس المحتلة.

 الماضيين، إلى مهاجمة الفلسطينيين، والتشكيك في هّبة المقدسيين.
هم من بادروا إلى استخدام وبّرر آخرون إجرام االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين، بأن األخيرين 

الحتالل رجل األعمال حسن سجواني، الذي دعا وتصّدر الحملة اإلماراتية المروجة لخطاب ا العنف.
 ، متهما إياهم باستفزاز اإلسرائيليين.األقصىالمقدسيين إلى مغادرة المسجد 
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كما اعتبر اإلعالمي حمد الحوسني أن هناك ثأرا تاريخيا من اإلماراتيين تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى 
دولة سيف غباش، اللذين قتال على يد منظمات الدبلوماسي اإلماراتي خليفة أحمد المبارك، ووزير ال

 فلسطينية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
غرد وشارك في حملة الترويج للخطاب اإلسرائيلي اإلعالمي ماجد الرئيسي، والكاتبة مريم القبيسي، والم

يتعاطف مع فيما أعلن الداعية المثير للجدل وسيم يوسف، أنه لن  الشهير علي الحمادي، وآخرون.
واعتبر مغردون أن دور المقربين من  خيرين ال يحترمون دولة اإلمارات.الفلسطينيين، بسبب أن األ

 الحكومة اإلماراتية بات يقتصر على ترويج الدعاية اإلسرائيلية، ووسم الفلسطينيين بالعنف والتطرف.
 10/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 صي االنتهاكات اإلسرائيليةالبرلمان العربي يطالب بلجنة دولية لتق .666

القاهرة: دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، األربعاء، األمم المتحدة واالتحاد 
البرلماني الدولي، إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق مشتركة، حكومية وبرلمانية، للتحقيق في االنتهاكات 

وقطاع غزة، وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة. كما  الصارخة للسلطات اإلسرائيلية في مدينة القدس،
ف  دعا إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، لبحث هذه االنتهاكات التي تعصِّ
بأبسط مبادئ وقواعد حقوق اإلنسان، الُمتعارف عليها عالميًا، والمنصوص عليها في كافة االتفاقيات 

ات الصلة، في حين أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهجوم والمواثيق الدولية ذ
 ."الجيش األخالقي"على غزة فضح أسطورة 

إن البرلمان العربي، ، وقال، العسومي، في كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت أمس
افة البرلمانات اإلقليمية والدولية المؤثرة، لحثها على سيظل في حالة انعقاٍد دائم، وتواصل مستمر مع ك

اتخاذ الخطوات الالزمة لوقف االنتهاكات واالعتداءات، التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية. وسنعمل على 
حشد المواقف البرلمانية الدولية المؤيدة إلدراج هذه المسألة كبنٍد طارئ على اجتماعات االتحاد البرلماني 

 المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري. الدولي 
 20/5/2021، الخليج، الشارقة

 
سالميةمظاهرات بعدة مدن عربية  .667  فلسطيننصرة ل وا 

خرجت أمس األربعاء في عدة مدن عربية وعالمية، مظاهرات احتجاجية ضد العدوان اإلسرائيلي على 
 إطالق النار. قطاع غزة وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المحتجون بوقف

فقد شهدت مدينة إسطنبول مظاهرة مناصرة للفلسطينيين، ومنددة بالهجمات اإلسرائيلية المستمرة على 
ورفع المشاركون في المظاهرة األعالم الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة إسرائيل  قطاع غزة.

 على ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني.
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حق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، وبالصمت الدولي تجاه ما كما نددوا باالنتهاكات ب
وفي العاصمة الباكستانية إسالم آباد، طالبت احتجاجات بوقف الحرب اإلسرائيلية  يجري في فلسطين.

مطالبين على غزة، وشجب المتظاهرون ما وصفوه بتقاعس المنظمات الدولية ومنظمة التعاون اإلسالمي، 
 ممرات إنسانية إلغاثة سكان قطاع غزة، كما نددوا بما سّموه الدعم األميركي غير المحدود إلسرائيل. بفتح

 ونّظمت الوقفات االحتجاجية الجماعة اإلسالمية الباكستانية، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني.
ة الواقعة قبالة مجلس األمة نظمت قوى سياسية كويتية اعتصاما تضامنيا مع فلسطين في ساحة اإلرادكما 

وقال المشاركون إن اعتصامهم يأتي أيضا تعبيرا عن استنكار االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة  الكويتي.
 على الفلسطينيين في القدس وغزة ومختلف المناطق الفلسطينية.

ا بالهجمات وفي األردن، خرجت مظاهرة في محيط السفارة اإلسرائيلية غرب العاصمة عمان، تنديد
 اإلسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

في وقفة بمدينة مكناس )شمال(، للتنديد بالعدوان  -مساء األربعاء-وفي المغرب، شارك المئات 
 اإلسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بإلغاء التطبيع.

طالبة بالمصادقة وفي العاصمة تونس، تظاهر أكثر من ألف شخص تعبيرا عن الدعم للفلسطينيين، وم
  التطبيع مع إسرائيل. "يجّرم"على قانون 

وشارك في التظاهرة التي دعت إليها المركزية النقابية، ممثلون عن أحزاب يسارية وعن حزب النهضة ذي 
 الغالبية البرلمانية، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 ترتكب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"مؤسسات حقوقية عربية:  .668
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في 
قطاع غزة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، محذرة من استمرار تصعيد قوات االحتالل عدوانها وجرائمها 

  زة.وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد المدنيين في غ
إن صمت  -الثالثاء-وقال البيان الختامي لالجتماع الطارئ الذي عقدته الشبكة عبر االتصال المرئي 

فالت دولة االحتالل من العقاب، هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب  المجتمع الدولي وا 
 المزيد من الجرائم في قطاع غزة وكامل األراضي الفلسطينية المحتلة.

 18/5/2021 ة.نت،الجزير 
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 لدعم فلسطين "عاجلة"أغنيات عربية  .669
تسابق عدد من المطربين العرب خالل الساعات الماضية إلى طرح أغنيات : محمود الرفاعي-القاهرة

وجديدة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حاليًا لغارات وهجمات عنيفة من جيش االحتالل  "عاجلة"
 تلى والجرحى.اإلسرائيلي خّلفت عشرات الق

 20/5/2021األوسط، لندن،  الشرق
 

 أن تواصل قطار التطبيع "إسرائيل"الحرب على غزة ستجعل من الصعب على : باحثون إسرائيليون .670
 "حارس األسوار"يجمع محللون وباحثون إسرائيليون على أن عملية : القدس المحتلة -محمد محسن وتد 

، ستجعل من 2014عام  "الجرف الصامد"القتالية منذ حملة التي تعتبر من أشرس الجوالت التصعيدية و 
الصعب على إسرائيل أن تواصل قطار التطبيع والتوقيع على اتفاقيات جديدة مع دول في العالمين العربي 

ويقّدر هؤالء أنه على الرغم من العدوان اإلسرائيلي على غزة، فلن يكون هناك انسحاب من  واإلسالمي.
التي اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها تمهد لتصفية القضية الفلسطينية، لكنهم  "اتفاقيات أبراهام"

يرّجحون أن وتيرة االتفاقيات قد تتباطأ، ومجاالت التعاون واالستثمار قد تشهد تراجعا ما دامت القضية 
 الفلسطينية عالقة دون حل.

نسحاب الدول المطبعة من االتفاقيات، وعدم ويعتقد الباحثون اإلسرائيليون أنه على الرغم من عدم ا
استدعاء السفراء والمندوبين والدبلوماسيين خالل سير العمليات العسكرية، فإن االنتقاد الذي وجهه مواطنو 
هذه الدول ال يحرج الحكومات واألنظمة هناك فحسب، بل يعزز أيضا القناعات في العالمين العربي 

ية ال تزال تلقى صدى بين العرب، وتحظى بتضامن شعبي في جميع واإلسالمي بأن القضية الفلسطين
 أنحاء الشرق األوسط.

 24/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزة .671
أعلنت مصادر فلسطينية، )األربعاء(، عن وصول قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى غزة إثر موجة  غزة:

وأفادت المصادر بتوافد قوافل المساعدات من  األلمانية. األنباءل، وفقًا لوكالة التوتر األخيرة مع إسرائي
 .المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر

 26/5/2021، لندن، الشرق األوسط
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 الفصل الخامس
 
 

 معركة "سيف القدس"مواقف الدول اإلسالمية من 
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 أواًل: منظمة التعاون اإلسالمي

 
 تستوجب المحاكمة "جريمة حرب": وحشية االحتالل في القدس "التعاون اإلسالمي" .672

قالت منظمة التعاون اإلسالمي، اليوم اإلثنين، إن تصاعد وتيرة األعمال الوحشية ضد الفلسطينيين : جدة
جاء ذلك في بيان الهيئة الدائمة  لمحاكمة.تستوجب ا "جريمة حرب"والقدس المحتلة  األقصىبالمسجد 

 األقصىلحقوق اإلنسان )منبثقة عن المنظمة(، على خلفية اعتداء قوات االحتالل على المصلين بالمسجد 
صابة المئات.  بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صباح اليوم، وا 

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 ضد الفلسطينيين "إسرائيل"هجمات  "بأشد العبارات"تدين  "ن اإلسالميالتعاو" .673
الرياض: دانت منظمة التعاون اإلسالمي الثالثاء الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد األراضي الفلسطينية، 

وقالت المنظمة في بيان إثر اجتماع  وسط اشتداد حدة التصعيد العسكري.مكررًة دعمها للفلسطينيين 
تدين بأشد العبارات االعتداءات المتكررة التي تقدم عليها سلطات االحتالل االسرائيلي على "ها طارئ إن

مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي لبرنامجها االستعماري في بناء "كما دانت  ."الشعب الفلسطيني
 ."ن ارضهمالمستعمرات والسعي الى االستيالء على أمالك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسرًا م

 12/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

سالمي بهدنة غزة... وتأكيد على ضرورة حل الدولتين .674  ترحيب خليجي وا 
ثمنت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي الجهود التي بذلتها مصر والدبلوماسية العربية  الرياض:

داعية في الوقت نفسه األطراف الدولية واإلسالمية والدولية التي أدت إلى وقف إطالق النار في غزة، 
رغم توقف "وأكدت المنظمة أنه  الفاعلة، إلى ضرورة العمل إليجاد أفق سياسي ينهي االحتالل اإلسرائيلي.

األعمال العدائية إلسرائيل ووقف إطالق النار، إال أن تحقيق السالم العادل والدائم والشامل ال بد أن يقوم 
قامة دولة على الحوار والقرارات األ ممية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية القائمة على حل الدولتين وا 

 ."1967فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على األرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
من جانب آخر، رحب الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالتوصل إلى هدنة 

ما شهده قطاع غزة من تصعيد واعتداءات يتطلب موقفًا دوليًا إلحياء جهود "وأكد أن  في قطاع غزة.
السالم والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية وحل 

، مؤكدًا دعم "الشرقية وعاصمتها القدس 1967الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
 مجلس التعاون الثابت والراسخ لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة.

   21/5/2021، الشرق األوسط، لندن



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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 ثانيًا: تركيا
 

 "إرهابية وحشية"دولة  "إسرائيل"أردوغان:  .675
إرهابية "ئيل بأنها دولة )أ ف ب(: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، إسرا -أنقرة 
التي خّلفت أكثر  األقصى، وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة تناول فيه المواجهات في باحة المسجد "وحشية
إسرائيل دولة إرهابية وحشية، تهاجم بشكل وحشي وغير أخالقي "وقال إن  جريح فلسطيني. 200من 

 ."دهم األلفي وقيمهم المقدسةالمسلمين في القدس الذين يسعون فقط لحماية منازلهم وبل
ووصف الرئيس التركي االعتداءات اإلسرائيلية في القدس الشرقية عموما والحرم القدسي خصوصًا بأّنها 

 ."حماية شرف القدس واجب على كّل مسلم"، مشّددًا على أّن "كّل المسلمين"هجوم على 
 ."ن في جميع األحوال والظروفنحن في تركيا سنواصل الوقوف بجانب إخوتنا الفلسطينيي"وأضاف 

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 وقفة احتجاجية أمام قنصلية االحتالل في إسطنبول  .676
نظم مجموعة من األتراك وقفة احتجاجية أمام قنصلية تل أبيب في إسطنبول، تنديدا  -إسطنبول

 مدينة القدس المحتلة.في  األقصىباعتداءات شرطة االحتالل اإلسرائيلي على المصلين في المسجد 
التركية للوقفة االحتجاجية أمام قنصلية االحتالل في منطقة ليفنت  "IHH"اإلنسانية  ةودعت منظمة اإلغاث
 في مدينة إسطنبول.

 9/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 "اإلرهاب اإلسرائيلي"حراك رسمي وشعبي واسع في تركيا ضد  ...أردوغان هاتف عباس وهنية .677
عيل جمال: تواصلت ردود الفعل الرسمية والشعبية الواسعة في تركيا ضد الهجوم إسما -إسطنبول

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

، في حين قاد الرئيس رجب طيب أردوغان حملة اتصاالت دبلوماسية بالتزامن مع وصول وزير "الدولة
الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى الرياض في أول زيارة منذ سنوات، قال إنها ستطرق بدرجة 

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

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، االعتداءات اإلسرائيلية الجارية في مدينة القدس وذلك في 
، معبرًا عن "اإلرهاب"اتصالين هاتفيين منفصلين، حيث وصف أردوغان اعتداءات اسرائيل في القدس بـ

 ة الظلم الذي يطال الفلسطينيين.إدانته بشد
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وبينما تعهد أردوغان ببذل المزيد من الجهود لدفع العالم اإلسالمي والمجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف 
نصيرًا للقضية الفلسطينية، وستقف إلى جانب "، أكد أن بالده ستظل دائمًا "ممارسات إسرائيل اإلرهابية"

 ."القدسأشقائها الفلسطينيين وتحمي كرامة 
وعلى مدار اليومين الماضيين تظاهر المئات من النشطاء األتراك والعرب في تركيا أمام السفارة 
اإلسرائيلية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول، حيث أطلقت دعوات لتظاهرات أضخم تنفذ مساء االثنين 

ثير من المحافظات التركية، أمام السفارة والقنصلية، بالتزامن مع تجمعات ووقفات تضامنية نظمت في الك
كما واصل مئات آالف األتراك بالتعبير عن تضامنهم مع القدس عبر ماليين المنشورات على مواقع 

قائمة الهاشتاقات  "اإلرهاب اإلسرائيلي"و "األقصىالمسجد "و "القدس"التواصل حيث تصدرت وسوم 
 األعلى تداواًل في تركيا.

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

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

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

ا ستظل دائما صوتا جهورا تركي"في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن 
 ."األقصىومدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العنف اإلسرائيلي في المسجد 

بدوره، أعرب سيد طورون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن 
 ."ألمنا وجرحنا المشتركالقضية الفلسطينية "، وكتب: األقصىتنديده باالعتداءات اإلسرائيلية تجاه المسجد 

 10/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"تنديد تركي باكستاني باعتداءات  .678
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بالده تسعى الستصدار قرار من الجمعية العامة لألمم 

اإلسالمية تتطلع إلى خطوات  المتحدة بشأن االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين، مضيفا أن األمة
 ملموسة تتجاوز بيانات التنديد.

وقالت الخارجية في  أدانت الخارجية الباكستانية الضربات الجوية اإلسرائيلية على قطاع غزة.من جهتها، 
هذا عمل مستهجن آخر خالل شهر رمضان المبارك، عقب زيادة القيود على الحريات األساسية "بيان 

االستخدام العشوائي للقوة ضد "وأكدت أن  ."األقصىهجمات داخل وخارج المسجد للفلسطينيين، وال
الفلسطينيين العزل، والذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى، يتحدى كل األعراف اإلنسانية وقوانين حقوق 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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وأوضحت الوزارة أن إسالم آباد طالبت المجتمع الدولي بوضع حد لالستخدام السافر للقوة  ."اإلنسان
 نتهاك الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني.واال

 11/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 تركيا تلغي زيارة وزير إسرائيلي بسبب اعتداءات االحتالل .679
سحبت تركيا الثالثاء، دعوة وجهتها سابقا لوزير الطاقة في دولة االحتالل يوفال شتاينيتز، للمشاركة في 

وبحسب معلومات حصلت عليها  ان/ يونيو المقبل.المقرر عقده في حزير  "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"
وتبين أن سبب إلغاء الدعوة  وكالة األناضول، سحبت تركيا الدعوة التي وجهتها إلى الجانب اإلسرائيلي.

 هو االعتداءات واالنتهاكات المتزايدة ضد الفلسطينيين.
 11/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 "ملطختان بالدماء"يدن دولة إرهابية ويدا با "إسرائيل"أردوغان:  .680

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدولة النمساوية على خلفية رفعها العلم اإلسرائيلي فوق أنقرة: 
جاء  مبانيها الرسمية، ودعا إلى تشكيل إدارة ثالثية لمدينة القدس عبر لجنة تضم ممثلي الديانات الثالث.

 .الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرةذلك اإلثنين، خالل كلمة عقب ترؤسه اجتماع 
ولفت أردوغان إلى أن إسرائيل دولة إرهاب تتطاول على حرمة القدس وتقصف المدنيين بال رحمة في غزة 

ودعا األمم المتحدة ومجلس األمن ومنظمة التعاون  وتدمر مبنى ضخما يضم مكاتب وسائل إعالم.
من أجل الفلسطينيين المظلومين  "لتحرك بفعاليةا"اإلسالمي وجميع المنظمات الدولية األخرى إلى 

سنقدم كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري بخصوص الخطوات الدولية التي "ومضى قائال:  والقدس.
 ."ستتخذ من أجل تحرير القدس وحماية الشعب الفلسطيني من االعتداءات
قة لتزويد إسرائيل بذخائر موجهة وانتقد أردوغان مصادقة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، على صف

 عالية الدقة قبيل فترة وجيزة من اعتداءاتها على غزة مؤخرا.
واآلن مع "وأضاف:  ."اإلبادة الجماعية"ولفت إلى وقوف بايدن إلى جانب األرمن فيما يخص مزاعم 

ة األمريكية شريكة في ، معتبرا اإلدار "األسف تكتبون تاريًخا بأيديكم الملطخة بالدماء في هذه الحادثة أيضا
 الهجوم غير المتناسب على غزة والتسبب في استشهاد العديد من األبرياء الفلسطينيين.

التجاذبات بين الفلسطينيين أنفسهم، واألخطاء في مقاربات بعض الدول العربية حيال هذه "وأشار إلى أن 
 ."ي واستمرارهالمسألة )القضية الفلسطينية(، ساهمت في بروز هذا المشهد المأساو 

كان يشعر "وأشار الرئيس أردوغان إلى أن أحد رؤساء وزراء إسرائيل )لم يحدد اسمه(، أبلغه شخصيا بأنه 
ولفت إلى أن هذه الواقعة حدثت خالل  ."بأكبر متعة، عندما كان يقتل الفلسطينيين حينما كان جنراال

ألمر )القتل( موجود في طينتهم، وال يشبعون هذا ا"زيارته إلسرائيل بصفته رئيسا لوزراء تركيا، وأضاف: 
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هؤالء )إسرائيل( قتلة، لدرجة سفكهم دماء شيوخ وأطفال ونساء، هؤالء "وأردف:  ."سوى بامتصاص الدماء
 ."ال يشبههم أحد

 17/5/2021، وكالة األناضول لألنباء
 

 البرلمان التركي يعقد جلسة تضامن ودعم لفلسطين .681

البرلمان التركي، الثالثاء، جلسة خاصة لمناقشة الجرائم اإلسرائيلية ضد  إسماعيل جمال: عقد -إسطنبول
الشعب الفلسطيني، حيث أجمعت كافة األحزاب التركية على وقوفها إلى جانب فلسطين ونددت بالجرائم 

، موجهًا "تركيا لن تتخلى عن فلسطين"كما أكد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو على أن  اإلسرائيلية.
 قادات حادة للصمت الدولي.انت

وقبل أيام، أصدرت األحزاب التركية الخمسة الكبرى الممثلة في البرلمان التركي بيانًا مشتركًا أدانت فيه 
العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس، ووقع على البيان األحزاب الخمسة 

التركية التي يستحيل فيها االجتماع من قبل جميع هذه األحزاب  في خطوة نادرة جدًا في الحياة السياسية
 على قضية داخلية أو خارجية باستثناء القضية الفلسطينية.

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 لنا ولن يكون أردوغان: نتنياهو لم يكن صديقاً  .682
مين نتنياهو، لم يكن صديقا قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيا

وأردف:  جاء ذلك في كلمة خالل لقاء مع شبان أتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، لبالده، ولن يكون أبدا.
لم ألتقِّ نتنياهو أبدا حتى اليوم. كما تعلمون كان لي واقعة مع الرئيس اإلسرائيلي )شمعون بيريز( في "

وشدد على أن كامل الدعم المقدم لفلسطين من  ."يه حينهامؤتمر دافوس، والعالم بأسره يعلم ردي عل
نتنياهو لم يكن صديقا لنا أبدا، ولن يكون، "وأضاف:  الجمهورية التركية تم في عهد حزب العدالة والتنمية.

 . "وسنواصل طريقنا في النضال ضده كما فعلنا حتى اليوم
 19/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 آلية دولية لحماية الفلسطينيينتشاووش أوغلو يطالب بإنشاء  .683

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، بإنشاء آلية دولية لحماية : نيويورك
جاء ذلك في كلمة ألقاها في  ."جرائم حرب"الفلسطينيين من اعتداءات إسرائيل، مشيًرا أن األخيرة تمارس 

جهود حماية الفلسطينيين يجب أن "وقال أوغلو إن  ورك.نيويباجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
وشدد  ."تشمل الحماية الجسدية عبر تشكيل قوة دولية بمساهمات عسكرية ومالية من الدول المتطوعة

تشكل جريمة حرب وعلينا "وزير الخارجية التركي على أن األعمال العدوانية األخيرة التي تمارسها إسرائيل 
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وقال إن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث اليوم في القدس والضفة  ."كشف مرتكب الجريمة
السكوت على الظلم يشبه المشاركة في الجريمة، فالساكت عن الحق شيطان "الغربية وغزة، واعتبر أن 

 ."أخرس
 20/5/2021 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 يرتقي لجرائم الحربتركيا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة تؤكد أن ما يجري  .684

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن األعمال العدوانية ترتقي لمرتبة جرائم الحرب، ويجب 
أال نسكت عنها، وتكرار هذه المآسي ال يمكن منعه إال إن أخضعنا إسرائيل للمسؤولية عن جرائمها، 

لسالم واالستقرار المستدامين في األراضي واضاف ان ا ووضع نهاية إلحساسها باإلفالت من العقاب.
الفلسطينية، يمكن أن يتحققا فقط عندما ينتهي هذا االحتالل غير الشرعي والالإنساني، وان عدوان 
إسرائيل يعتبر جزءا من سياساتها إلخضاع الفلسطينيين وتعريضهم للتطهير العرقي والتوسع على 

 حسابهم، وحصارها المستمر لغزة.
ن اسرائيل تهدف لتقويض كل المعايير الالزمة لتحقيق حل الدولتين، وما يجب علينا فعله واشار الى أ

نما حشد وتعزيز الجهود الدولية من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي،  اآلن ليس فقط وقف إطالق النار، وا 
عم الشعب وشدد أوغلو على أن تركيا ستستمر في د ووقف الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية.

 الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وضمان حقوقه وحرياته.
 21/5/2021، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 فنانون ومسؤولون أتراك يطلقون حملة للتذكير بأطفال غزة الشهداء .685

ركيا # )رددوا أسماءهم( منصات التواصل االجتماعي في تSayTheirNamesتصدر وسم )هاشتاغ( 
خالل اليومين الماضيين بالدعوة لنشر أسماء أطفال فلسطين ضحايا القصف اإلسرائيلي، وتعريف العالم 

وتقدم المشاركين فنانون ومسؤولون أتراك على رأسهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  بهم.
 ب العدالة والتنمية الحاكم.التركية إبراهيم قالن، ومستشارون للرئيس رجب طيب أردوغان، وقياديون في حز 

وعرض بعض الناشطين بطاقات تعريفية ببعض األطفال الشهداء تشمل أسماءهم وصورهم ومعلومات 
 عنهم، وذلك تحت الوسم الذي شهد تفاعال متزايدا مع بدء انتشاره على منصات التواصل.

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 دولة إرهابية "إسرائيل" أردوغان: لن نسكت إلى أن يعرف العالم بأسره أن .686
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية، حسب 

وقال الرئيس  قوله، في حين رحبت وزارة الخارجية التركية بوقف إطالق النار بغزة وتمنت استمراره.
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في كلمة خالل -وأضاف  تنهض فيه تركيا القوية. أردوغان إن كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي
يجب على "أنه  -مشاركته بافتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول

 ."العالم أجمع أن يدرك من هي إسرائيل، هذه الدولة اإلرهابية
 21/5/2021 الجزيرة.نت،
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 إيران ثالثًا:
 

 خامنئي يدعو الفلسطينيين للتوحد لمواجهة االحتالل .687
دعا مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي، الثالثاء، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة 

غة وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بالل إلى التوحد لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي. 48وأراضي الـ
الفلسطينيون، سواء في غزة أم في القدس أم في الضفة الغربية وسواء كانوا في "العربية قال خامنئي: 

 ."أو في المخيمات، يشكلون بأجمعهم جسدا واحدا 1948أراضي 
ينبغي أن يتجهوا إلى استراتيجية التالحم، بحيث يدافع كّل قطاع عن القطاعات األخرى، وأن "وأضاف: 

 ."الضغط على تلك القطاعات من كل ما لديهم من ُمعّداتيستفيدوا حين 
 11/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 ضد الفلسطينيين "إسرائيل"روحاني ينتقد صمت مصر واألردن إزاء ممارسات  .688

األناضول: انتقد الرئيس اإليراني حسن روحاني، صمت مصر واألردن الجارتين إلسرائيل، إزاء  -طهران 
وأشار روحاني في تصريحات أدلى بها األربعاء، عقب اجتماع  ضد الفلسطينيين.االعتداءات األخيرة 

وتساءل  وتحويلهم إلى الجئين. 1948للحكومة في طهران، إلى تهجير الفلسطينيين من بيوتهم منذ عام 
ي لماذا تصمت دول كبيرة جارة إلسرائيل، مثل مصر واألردن؟ كذلك األمر بالنسبة للدول األخرى ف"قائاًل: 

 ."المنطقة، لماذا ال يعارضون؟ )االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة ضد الفلسطينيين(
 12/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينيإيران تندد  .689

ع غزة نددت الخارجية اإليرانية بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطا: طهران
والقدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها لوقف 

عبِّ الفِّلِّسطيني "وقالت الخارجية في بيان لها:  المجازر الصهيونية وشالل الدم الفلسطيني. َنري أنَّ لِّلشَّ
ُل من أجلِّ استعادةِّ حقوقِّه كافة، َال ه، واّلذي ُيناضِّ أنَّ اْلمقاَومَة اْلمشروعَة حقَّ الطبيعيَّ في الّدفاعِّ عن نفسِّ
بيُل الوحيُد لِّمواَجهةِّ الُعدوانِّ وااْلحتالل  ."هي السَّ

 17/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 باالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تندد مظاهرات إيرانية .690
طهران تجمعا يندد باالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، شهدت العاصمة اإليرانية 

ورفع المتظاهرون  وشاركت مجموعات طالبية في المظاهرة التي انطلقت من شارع فلسطين في طهران.
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شعارات تندد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة واالعتداءات اإلسرائيلية بالقدس وبقية األراضي الفلسطينية، 
ما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي والدول اإلسالمية إلى الوقوف في وجه الجرائم اإلسرائيلية وتقديم ك

 الدعم الالزم للفلسطينيين.
 18/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 تواصل انتهاكها لحقوق االنسان "إسرائيل"يران أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: إ .691

تواصل إسرائيل  قودع 7إيران لدى األمم المتحدة، إنه ألكثر من  قال وزير خارجية جمهوريةنيويورك: 
وأضاف، لقد دمرت هذه الهجمة آالف المنازل، والكثير من المباني  ممارستها وتنتهك حقوق اإلنسان.

 وسوتها في األرض، وهذا انتهاك للقانون الدولي واالنساني، وحقوق اإلنسان.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
عادة  .692  اإلعمارخامنئي يهنئ فلسطين: لدعمها بالمال والسالح وا 

هنأ المرشد األعلى في إيران علي خامنئي، في بيان له انتصار المقاومة الفلسطينية على العدوان 
 ، مشيدًا بتعاون القدس"اختبار هذه األيام جعل الشعب الفلسطيني مرفوع الرأس"اإلسرائيلي، ورأى أن 

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

 21/5/2021، ، بيروتاألخبار
 

 طائرة مسّيرةعلى  "غزة"تطلق اسم  إيران .693
ذكرت وسائل إعالم رسمية أن إيران كشفت أمس الجمعة عن طائرة مسيرة مقاتلة محلية الصنع  طهران:
تكريمًا لكفاح الفلسطينيين ضد إسرائيل،  "غزة"مداها يصل إلى ألفي كيلومتر وأطلقت عليها اسم  قالت إن

وكالة الرسمية لألنباء أن الحرس الثوري قال إن الطائرة الوذكرت  ."رويترز"حسب ما أورد تقرير لوكالة 
لموقع اإللكتروني للحرس كيلوغرام. ونقل ا 500قنبلة ومعدات إلكترونية وزنها  13المسيرة يمكنها حمل 

تكون "لـ "غزة"الثوري عن قائد الحرس الميجر جنرال حسين سالمي قوله إن الطائرة الجديدة تحمل اسم 
 ."فخرًا أبديًا لمن هم صامدون اليوم في تلك األرض المحتلة ضد عدوان الصهاينة

  21/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 رابعًا: ماليزياً 
 

 دابير لحماية قيادات فلسطينية على أراضيها عقب تهديدات إسرائيلية بتصفيتهمماليزيا تتخذ ت .694
أعلنت الشرطة الماليزية اتخاذها كل التدابير الالزمة لحماية قيادات وشخصيات فلسطينية على أراضيها، 
 وذلك بعد انتشار مزاعم حول تهديدات أطلقها جهاز االستخبارات اإلسرائيلي، لتصفية هذه الشخصيات

وفي معرض تعليقه على األمر، قال المسؤول في جهاز الشرطة الماليزية، أكريل ساني عبد  حول العالم.
هللا ساني، في تصريح للصحفيين الثالثاء، إنهم أخذوا التهديدات التي انتشرت االثنين، في شبكة 

ذا الخصوص، واتخذوا اإلنترنت، على محمل الجد، مضيفا أنهم عززوا من التدابير األمنية المتخذة في ه
وكان مركز عمليات الدفاع السيبراني الماليزي قال أمس إن جهاز االستخبارات  الخطوات الالزمة..

 اإلسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات ضد قيادات وشخصيات فلسطينية في دول العالم، وفي مقدمتها ماليزيا.
 18/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 لب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيينماليزيا أمام الجمعية العامة تطا .695

طالب ممثل ماليزيا لدى األمم المتحدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينين وقضيتهم 
 الفلسطينية، وتعزيزالعادلة. ودعا إلى تطبيق كافة المواثيق الدولية وقرارات مجلس االمن المتعلقة بالقضية 

التواصل لحل دائم وعادل وفقا لقرارات الدولية، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع  الجهود من أجل
وشدد في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة،  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967من حزيران 

ة الذين يعيشون في المحتل األراضياليوم الخميس، على أهمية توفير الحماية للمدنين الفلسطينين في 
 ظروف مروعة تحت احتالل اسرائيلي غير شرعي.

 األراضيلالسف نشهد غياب في وحدة الصف بمجلس االمن، واتخاذ قرار بشأن ما يجري في "وقال 
 ."الفلسطينية، ونطالب المجلس بتحمل مسؤولياته من أجل السالم واالمن في المنطقة

انا مشتركا إلدانة العدوان االسرائيلي، وطالبتا المجتمع الدولي ماليزيا واندونيسا أطلقتا بي"وأضاف أن 
 ."1967بااللتزام بمبدأ حل الدولتين وضمان اقامة دولة حدود 

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 خامسًا: مواقف دول إسالمية أخرى
 

 لوقف التوتر في القدس  يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك "حكماء المسلمين" .696
دعت األمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لوقف التوتر في القدس 

وقال الدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء  الشريف عقب المواجهات العنيفة مؤخرا.
ويتنافى مع دعوتنا الدائمة لتغليب صوت المسلمين إن استخدام العنف وخطابات التحريض غير مقبول 

 العقل والحكمة. 
 8/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 وتطالب بإجراءات لحماية شعبنا األقصىباكستان تدين اعتداء االحتالل على المصلين ب .697

أدانت باكستان، اعتداءات االحتالل االسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس : إسالم أباد
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في  .األقصىن داخل المسجد والمصلي

تدين باكستان بقوة االعتداءات التي ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي على "بيان صحفي اليوم السبت، 
 ."وجرح عدد منهم األقصىالمصلين األبرياء في المسجد 

 8/5/2021، الفلسطينية )وفا( والمعلومات األنباءوكالة 
 

 عمل إرهابي األقصىمفتي الشيشان: العدوان اإلسرائيلي على القدس والمسجد  .698
أدان مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صالح الدين مجييف، اليوم اإلثنين، اعتداء قوات االحتالل : غروزني

طالق قنابل الغاز المسيل في القدس واستخدام القوة  األقصىاإلسرائيلي على المصلين في المسجد  وا 
 للدموع والرصاص، ما أدى إلى إصابة المئات من المصلين والمرابطين داخل الحرم القدسي الشريف.

وأضاف مجييف في بيان صحفي أنه ال يمكن تسمية هذه األعمال بأي شيء سوى عمل إرهابي، وأن 
 دولة االحتالل داست على حقوق اإلنسان األساسية في حرية الدين.

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 مسؤولون بالبوسنة وكوسوفو يكذبون نتنياهو: ما يحصل جريمة حرب وأوقفوا قتل األبرياء .699
رد مسؤولون من البوسنة والهرسك وكوسوفو على تغريدة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : األناضول

اإلسرائيلي على غزة، ودعوا إلى وقف فوري لهذه االعتداءات وطالبوا نتنياهو ونفوا أي دعم للعدوان 
 بالحرية للشعب الفلسطيني.

رسالتي إلى نتنياهو التالي، "وقال العضو في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، شفيق جعفروفيتش، 
ولن تدعم تلك البوسنة والهرسك ال تدعم الهجمات اإلسرائيلية التي تستهدف األبرياء في قطاع غزة، 
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الهجمات أبدا، وندعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على قطاع غزة مباشرة، وتحقيق السالم للشعب 
 ."الفلسطيني

كما انتقدت بصيرة توركوفيتش نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، تصرف 
سرائيل. ودعت إلى وقف فوري لالعتداءات  نتنياهو، مؤكدة أن بالدها تدعم حال عادال بين فلسطين وا 

 التي يقتل فيها المسلمون، مشيرة إلى أن العنف ال يمكن أن يؤدي إلى استقرار.
أما رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، فقال في منشور على حسابه في فيسبوك إن بالده وقفت مع 

ن ما يحدث في غزة اإلسرائيليين ضد النازيين ويجب أن تقف اآلن أيضا إلى جانب الفلسطينيين ، وا 
 جريمة ضد اإلنسانية، مضيفا أنه ال فرق بين النازية والصهيونية.

  17/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 عمران خان: نقف إلى جانب غزة وفلسطين .700

األناضول: أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، األربعاء، دعم بالده ووقوفها إلى  -إسالم أباد 
وقال خان في تغريدة عبر حسابه على تويتر:  مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية. جانب غزة وفلسطين، في

 ."أنا رئيس وزراء باكستان، نحن نقف إلى جانب غزة وفلسطين"
 12/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مسؤولية ارتكاب جرائم حرب "إسرائيل"باكستان تطالب مجلس األمن بتحميل  .701

اكستان، مجلس األمن الدولي، باتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تحميل األناضول: طالبت ب -إسالم أباد 
 إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وضد اإلنسانية، بسبب اعتداءاتها ضد الفلسطينيين.

وقال الممثل الباكستاني الدائم لدى األمم المتحدة، منير أكرم، اإلثنين، في كلمة له خالل جلسة لمناقشة 
وأكد على ضرورة تحرك  ."سيئ للغاية"يلي األخير، إن الوضع في األراضي الفلسطينية العدوان اإلسرائ

مجلس األمن لوقف استخدام إسرائيل للعنف المفرط، وتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وضد 
 اإلنسانية.

 17/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 مؤتمر دولي لتحقيق تسوية سلمية باكستان أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نحن مع عقد .702
أكد وزير خارجية الباكستان شاه محمود قريشي دعم بالده دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي 

، لبحث 75وقال في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة ضمن دروتها الـ لتحقيق تسوية سلمية.
الحل العادل لقضية فلسطين ضروري لصون األمن والسلم "تطورات العدوان اإلسرائيلي على شعبنا: 

 ."الدوليين واالقليميين، وعلى إسرائيل إنهاء احتاللها وتنفيذ قرارات مجلس األمن والجمعية العامة
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وشدد قريشي على أهمية إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، ووقف االعتداءات اإلسرائيلية على 
لذين تحاول اخالئهم من منازلهم في حي الشيخ جراح والقدس برمتها، ووقف بناء السكان الفلسطينيني ا

الشريف قبلة المسلمين األولى، وعلى غزة التي شنت عليها  األقصىالمستوطنات واالعتداءات على 
 إسرائيل وما تزال هجوما عنيفا ينتج عنه مئآت المأسي كل ساعة.

 21/5/2021، فا()و  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 أندونيسيا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة تدعو إلنهاء العنف ووقف إطالق النار .703
إلنهاء العنف ووقف إطالق النار على الفور "دعت وزيرة الشؤون الخارجية االندونيسية ريتنو مارسودي 

 ."إلنقاذ أرواح األبرياء الفلسطينيين
ناس هو دائما أولويتنا األولى، وأنا على ثقة أن كل منا يتأثر عندما أمان ورفاه ال"وتابعت مارسودي أن 

 ."يواجه ويرى صور طفل عمره شهران مصابا وينتشل من تحت الركام بعد موت أسرته
وأكدت أن االحتالل هو المسالة األساسية، وأن هذا العدوان المستمر من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا 

طالقمارسودي الجمعية العامة التخاذ تدابير لوقف العنف ودعت  واضحا للقانون الدولي. النار،  وا 
 وطالبت بوقف العنف، عن طريق استخدام كل األساليب.

ودعت الجمعية العامة والوكاالت األممية الى تعزيز الجهود من اجل توفير المساعدة اإلنسانية 
 غزة.للفلسطينيين، وحث اسرائيل لضمان وصول المساعدة االنسانية الى 

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

 للعدوان ونصرة للقدس مظاهرات في إندونيسيا رفضاً  .704
شهدت العاصمة األندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم الثالثاء، تظاهرات شعبية حاشدة : جاكرتا

ورفع المشاركون في  المستمرة في القدس.المتواصل على شعبنا، ولالنتهاكات  "اإلسرائيلي"رفضا للعدوان 
التظاهرة التي نظمها عدد من الفعاليات الطالبية والعمالية، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة 
بالجرائم اإلسرائيلية، وقتل المواطنين، واالعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف األميركي المنحاز 

 . "إسرائيل"لـ
 18/5/2021، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
 كي لالحتالليمظاهرات في إندونيسيا لوقف العدوان اإلسرائيلي والدعم األمر تواصل ال .705

تواصل الحراك الشعبي الرافض للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة في عدد من المدن 
داة يوم حافل بالمظاهرات المماثلة في اإلندونيسية وبلغ ذروته بالعاصمة جاكرتا صباح اليوم الخميس، غ

على خط تنظيم المظاهرات  "العدالة والرفاه المعارض"وفي جاكرتا دخل حزب  عدة مدن حول العالم.
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االحتجاجية ضد العدوان اإلسرائيلي، وقد سبقته إليها منظمات طالبية واتحادات عمالية في أكبر الدول 
شد متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام السفارة األميركية اإلسالمية سكانا في العالم. وسبق أن احت

الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة جاكرتا للمطالبة بإنهاء الغارات الجوية اإلسرائيلية على قطاع غزة، 
 وإلدانة الدعم األميركي إلسرائيل.

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 مع الفلسطينيين مظاهرات بإندونيسيا ونواكشوط تضامناً  .706

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

عبية وشهدت جاكرتا ومدن إندونيسية أخرى مثل ميدان ومكاسر وباندونغ وصولو مظاهرات بمشاركة ش
واسعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واحتفاء بوقف إطالق النار في غزة واستنكارا للعدوان اإلسرائيلي 

 كما تناولت خطب كثير من مساجد إندونيسيا الوضع في فلسطين. على سكانها خالل األيام الماضية.
، "صار المقاومة الفلسطينيةاحتفاال بانت"وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، الجمعة، مسيرات شعبية 

 ونظم عدد من سكان نواكشوط مسيرة بالسيارات جابت شوارع رئيسية في العاصمة، وهتفوا دعما للمقاومة.
ورفع المشاركون في المسيرة على سياراتهم األعالم الفلسطينية وشعارات المقاومة، وطالبوا بمزيد من الدعم 

 وكل فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي. ىاألقصالشعبي للمقاومة حتى تحرير المسجد 
 21/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 على األرض أذربيجان أمام الجمعية العامة: على األسرة الدولية ترجمة مواقفها أفعاالً  .707

قال ممثل اذربيجان لدى األمم المتحدة إن على االسرة الدولية ترجمة مواقفها والتزاماتها أفعاال على 
العدوان اإلسرائيلي فورا، واتاحة التمويل المطلوب لألونروا لتتمكن من مساعدة االرض. ودعا الى وقف 

وشدد في كلمته باالنابة  الالجئين الفلسطينيين بما في ذلك الذين هجروا مرة جديدة من بيوتهم في غزة.
عن حركة عدم االنحياز على أهمية وقف العدوان اإلسرائيلي فورا ودحر االحتالل ورفع الظلم عن 

 الفلسطينين وا عطائهم حقهم بالعودة وتقرير المصير واقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
الفلسطينية المحتلة، وتدعو مجلس االمن  األراضيواضاف أن الحركة تؤكد ان القدس جزء ال يتجزأ من 

ف الى احترام مسؤولياته فيما يتعلق بصون االمن والسلم الدوليين وان يتحرك بشكل فوري من اجل وق
 االعمال العدائية واالستفزازات والممارسات االسرائيلية.

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 الدولية للجنائية "إسرائيل"بنغالدش أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نؤيد تقديم ملف  ندوبم .708
ت اإلسرائيلية بتجاهل القرارات الدولية ومعاناة قالت ممثلة بنغالدش لدى األمم المتحدة، إن استمرار القوا

ن تحميل إسرائيل مسؤولية أفعالها  المدنيين األبرياء يخلق شعوًرا بالظلم الدائم واالنفالت من العقاب، وا 
 سيقدم خطوة مهمة لتحقيق السالم العادل، ولهذا فإننا نؤيد تقديم ملفها الى ملف الجنائية الدولية.

لضحايا االبرياء الفلسطينيين جراء العدوان االسرائيلي، وقالت: نقف متضامنين مع وأعربت عن تعازيها 
 الشعب الفلسطيني وحكومته.

وانتهاك المواقع المقدسة األخرى، والعنف الذي  األقصىوأضافت: إن الهجمات المتكررة على المسجد 
لقسري للفلسطينيين من بيوتهم، كلها استهدف المصلين والنساء واألطفال، وتدمير البنية التحتية والتهجير ا

انتهاكات صارخة لإلنسانية الدولية وقضايا حقوق اإلنسان والمواثيق المختلفة، وترتقي لجرائم الحرب. 
مطالبة بوقف فوري للعدوان اإلسرائيلي، وداعية المجتمع الدولي التخاذ اإلجراءات الملحة والثابتة لتسوية 

عربت عن دعم بالدها لدولة فلسطين ليحققوا أهدافهم وطموحاتهم وأ  هذه األزمة التي طال أمدها.
 المشروعة، وهذا أساسي للوصول الى حل دائم وشامل للقضية والسالم في المنطقة.

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

 إلنسان: ما يتعرض له الفلسطينيون خرق واضح لحقوق اةأفغانستان أمام الجمعية العام .709
تهم في خرق واضح لحقوق قالت ممثلة أفغانستان، إن الفلسطينيين يقتلون وتسرق ممتلكانيويورك:  

وتغيير الوضع التاريخي وتركيبتها الديمغرافية  األقصىونددت في كلمتها، بانتهاك حرمة المسجد اإلنسان. 
وقف إطالق النار فورا، وتوفير وأكدت ضرورة طاني، والطرد القسري للفلسطيني. من خالل التوسع االستي

الفلسطيني وحقه  ، مشيرة إلى أن أفغانستان تدعم قضية الشعباعدة اإلنسانية للمناطق المتضررةالمس
ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتحقيق سالم عادل، مشددة على ضرورة بتقرير المصير. 

الدولة الفلسطينية على تراب الرابع من  استئناف المفاوضات المباشرة، وتسوية النزاع بحيث يضمن
 حزيران.

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

 األقصىجراءات االستفزازية في كازاخستان أمام الجمعية العامة: نحذر من مواصلة اإل .710
ي المسجد حذر ممثل كازخستان لدى األمم المتحدة من مواصلة االجراءات االستفزازية فنيويورك: 
 النار بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، ووقف العنف ضد األبرياء. إطالق، ورحب بوقف األقصى

وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة لالمم المتحدة، دعم بالده لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا للعودة 
الدولة الفلسطينية، وتطبيق للمفاوضات، وضرورة تحقيق األمن والسالم في الشرق االوسط، واقامة 
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وأشار الى ان العنف واستخدام القوة ضد المدنيين  االتفاقيات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
 واألبرياء يؤدي الى تفاقم االوضاع التي بدورها تؤثر على الشرق األوسط واستقراره.

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



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 
 
 معركة "سيف القدس"المواقف الدولية من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 339                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 أواًل: األمم المتحدة

 
 تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس "الرباعية الدولية"  .711

رائيل إلى األناضول: دعت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط، السبت، إس -رام هللا 
كما دعت  المحتلة. "ضبط النفس وتجنب اإلجراءات التي من شأنها تصعيد الموقف في مدينة القدس"

 ."التمسك بالوضع الراهن في األماكن المقدسة واحترامه"اللجنة، في بيان صحافي، جميع األطراف إلى 
فيها ألجيال في حيي الشيخ  وأعربت عن قلقها الحتمال إخالء عائالت فلسطينية من منازلها التي عاشوا

وعبرت اللجنة عن رفضها لإلجراءات األحادية الجانب التي لن تؤدي إال  جراح وسلوان بالقدس الشرقية.
 إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل.

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مجلس األمن يخفق في إصدار بيان حول أحداث القدس .712
بشكل عاجل لبحث المواجهات في القدس، لكن  -يوم االثنين-دولي اجتمع مجلس األمن ال: وكاالت

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

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

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

 دون خوف أو ترهيب. األقصىالعبادة وممارسة الشعائر الدينية للفلسطينيين في المسجد 
من جانبه، قال رئيس مجلس األمن السفير الصيني تشانغ جيون قبيل انعقاد جلسة مجلس األمن المغلقة 

 حول أحداث القدس، إنه يتعين على أعضاء المجلس التصرف على وجه السرعة.
سي الصيني مغردا بأنه ينبغي أن يحث المجلس على تهدئة التوترات وا عادة تأكيد االلتزام وأضاف الدبلوما

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

 
 على ضبط النفس ووقف عمليات الهدم واإلخالء "إسرائيل"غوتيريش يحث  .713

قلقه العميق إزاء استمرار العنف في "و غوتيريش عن نيويورك: أعرب أمين عام األمم المتحدة أنطوني
القدس الشرقية المحتلة، وكذلك احتمال إخالء عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 

 ."وسلوان
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ووفقًا لموقع أخبار األمم المتحدة، فقد حث غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان 
عمليات الهدم واإلخالء تماشيًا مع التزاماتها بموجب القانون اإلنساني إسرائيل على وقف "دوجاريك، 

 ."الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ينبغي على السلطات اإلسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية "وقال إنه 

 ."التجمع السلمي
د المتطرفين والتحدث عالنية ضد جميع أعمال العنف تحمل مسؤولية العمل ض"كما دعا كافة القادة إلى 

 ."والتحريض
 10/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 وتيريش: التصعيد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتوقف فوراً غ .714

التوقف "وتيريش، الثالثاء، بـ غن العام لألمم المتحدة، أنطونيو طالب األمي: أ ف ب -األمم المتحدة 
 لتطورات الوضع الحالي. "قلق كبير"للتصعيد الحالي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، معربًا عن  "الفوري

يجب أن تبدي القوى األمنية اإلسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس، وضبط اللجوء "وأضاف في بيان: 
إسرائيلية مأهولة  الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على مناطق إطالق"، الفتًا أيضًا إلى أن "إلى القوة

 ."غير مقبول
 "نزع فتيل التفجير على وجه السرعة"وأكد البيان على ان المنظمة الدولية تعمل مع كل األطراف المعنية لـ

 من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.
 11/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 تدعوان إلنهاء التصعيد وحماية األطفال بغزة "سيفياليون"و "األونروا" .715

دعا مدير عمليات األونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي وممثلة منظمة اليونيسف الخاصة  :)بترا(–غزة 
في دولة فلسطين لوسيا إلمي، الى عدم استهداف المدنيين، مشيرين الى أن التصعيد في قطاع غزة بعد 

 طفال فلسطينيين.أ 9شخًصا من بينهم  20أسابيع من العنف في القدس ادى إلى مقتل ما ال يقل عن 
واشار البيان الى ان للنزاع تأثيرا عميقا وطويل األمد على األطفال، بغض النظر عن المكان الذي 
نهاء  يعيشون فيه، ما يتوجب على جميع األطراف منع المزيد من تصعيد العنف، وحماية المدنيين، وا 

 االنتهاكات ضد األطفال.
 11/5/2021ان، الغد، عم
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 ة الدماء والرعب في الشرق األوسط يجب أن تتوقف فوراً غوتيريش: دوام .716
حض األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم )األحد(، على وقف فوري ألعمال  نيويورك:

العنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، منبهًا مجلس األمن إلى أن القتال يمكن أن يفضي إلى أزمة إقليمية 
 ، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية."هاال يمكن احتواؤ "

المجزرة "وقال غوتيريش، في مستهل اجتماع للمجلس عبر تقنية الفيديو يشارك فيه العديد من الوزراء: 
 ."تواصلت اليوم. دوامة إراقة الدماء والرعب والتدمير يجب أن تتوقف فوراً 

للمجلس، لكن تأييد الواليات المتحدة ال يزال وأفاد دبلوماسيون بأنه يتم التفاوض في موازاة ذلك على بيان 
 غير مؤكد صباح األحد، علمًا بأنها ترفض إصدار أي بيان منذ أسبوع.

يجب أن تتوقف المواجهات فورًا. يجب أن يتوقف إطالق الصواريخ وقذائف الهاون "وأضاف غوتيريش: 
 ."من جهة، والقصف الجوي والمدفعي من جهة أخرى

ات تهدد بدفع اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة عنف لها تداعيات مدمرة على المواجه"واعتبر أن 
نسانية ال يمكن "، الفتًا إلى أن التصعيد "الشعبين وعلى المنطقة برمتها يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وا 

سرائيل فحسب لى مزيد من تشجيع التطرف، ليس في األراضي الفلسطينية المحتلة وا  ، بل في احتواؤها وا 
 ."المنطقة بكاملها

 16/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 تعلن عن تعرض مرافقها في غزة للقصف "األونروا" .717
: أعلنت وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، أن أربعة مبان على "األيام" -غزة 

 لى قطاع غزة.األقل تابعة لها تعرضت للقصف في سياق العدوان اإلسرائيلي ع
أيار الحالي، تعرضت للقصف مدرستان تابعتان لألونروا  12و 11في يومي "في بيان إنه  "األونروا"وقالت 

، مشيرة إلى أن القصف "داخل مجمع للوكالة، في سياق الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة
 ."غرفة صفية 29ألحق أضرارا جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع وبما ال يقل عن "

أيار، تعرض مبنى تابع لرئاسة األونروا في غزة للقصف، مما ألحق أضرارا بالجدار 12في "وأوضحت أنه 
من غير الواضح ما إذا كان مبنى األونروا قد تعرض لقصف مباشر أو إذا "، مبينة أنه "المحيط بالمكاتب

 ."كانت الغارة قريبة جدًا لدرجة أن سببت الضرر للمبنى
 14/5/2021م، رام هللا، األيا

 
 ألف فلسطيني في غزة 52األمم المتحدة: الغارات اإلسرائيلية شردت أكثر من  .718

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( يوم الثالثاء إن الغارات الجوية اإلسرائيلية  غزة:
مبنى في قطاع  450بالغة بنحو ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار  52أدت إلى تشريد أكثر من 
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مدرسة  58ألفا من النازحين لجأوا إلى  47وقال ينس الركيه المتحدث باسم أوتشا للصحفيين إن نحو  غزة.
 تديرها األمم المتحدة في غزة.

مبنى ألضرار بالغة منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز  316بناية دمرت كما تعرض  132وأضاف أن 
لية. وقالت أوتشا إنها ترحب بفتح إسرائيل معبرا حدوديا أمام اإلمدادات اإلنسانية للرعاية الصحية األو 

 لكنها دعت أيضا إلى فتح معبر آخر.
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 لتسهيل إدخال اإلمدادات إلى القطاع "إسرائيل"تدعو  "األونروا" .719

حكومة إسرائيل على وجه  "األونروا"سطينيين : دعت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفل"األيام" -القدس 
تمكين اإلمدادات اإلنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، وذلك وفقا "السرعة إلى 

 ."اللتزاماتها بموجب القانون الدولي
ي تهدف ولم تحصل الوكالة على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة لإلمدادات اإلنسانية األساسية الت

 إلى توفير اإلغاثة للسكان المنكوبين.
 19/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 ألف مواطن في غزة 52: الغارات شردت أكثر من "أوتشا" .720

، أمس، إن الغارات الجوية "أوتشا"رويترز: قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  -جنيف 
مبنى في  450فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو  ألف 52اإلسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 

ألفا من النازحين لجؤوا إلى  47للصحافيين، إن نحو  "أوتشا"وقال ينس الركيه المتحدث باسم  قطاع غزة.
 مدرسة تديرها األمم المتحدة في غزة. 58

مراكز للرعاية  9ات ومستشفي 6مبنى ألضرار بالغة منها  316بناية دمرت كما تعرض  132وأضاف، إن 
 الصحية األولية.

 19/5/2021األيام، رام هللا، 
 

 مليون دوالر من أجل غزة 38بمبلغ  عاجالً  ءً تطلق ندا "األونروا" .721
دعت لفتح ممر إنساني لتمكين اإلمدادات اإلنسانية أطلقت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  "األونروا"

مليون دوالر لتغطية االحتياجات  38نداء عاجاًل بـ "األونروا"دنى الالجئين الفلسطينيين في الشرق األ
لقد "فيليب الزاريني:  لألونروااإلنسانية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية. وقال المفوض العام 

صدمت بعدد المدنيين الذين قضوا، والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية، كما صدمت أيضا من 
دام المفرط للقوة خالل المواجهات التى دارت في الضفة الغربية والتي شملت أيضا في شرق االستخ
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األونروا استجابت وبشكل فوري بتقديم الخدمات اإلنسانية، لكن نحتاج أيضا للدعم ". وأضاف أن "القدس
ء العاجل يحدد . وأشار إلى أن الندا"لرفع سوية هذه االستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان المتضررين

أولويات االستجابة الفورية للغذاء والدعم والصحي والنفسي واالجتماعي واحتياجات طارئة أخرى برزت 
 بعد القصف الهائل على غزة.

 19/5/2021فلسطين أون الين، 
 

 تمنع وصول المساعدات اإلنسانية إلى غزة "إسرائيل": "األونروا" .722
حكومة  "األونروا"مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : طالبت وكالة األ"القدس العربي" -غزة

إسرائيل على وجه السرعة، لتمكين إدخال اإلمدادات اإلنسانية، والسماح لموظفيها بالوصول إلى غزة، وفقًا 
 اللتزاماتها بموجب القانون الدولي.

دادات اإلنسانية األساسية إلى غزة، والتي في بيان، إنها لم تتلق الموافقة على وصول اإلم "األونروا"وقالت 
تهدف إلى توفير اإلغاثة للسكان المنكوبين، بما في ذلك األشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص مثل 
النساء الحوامل واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والحاالت الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من 

 االحتياجات الهائلة بسبب الصراع.
 19/5/2021، قدس العربي، لندنال

 
 غوتيريش أمام الجمعية العامة: يجب إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطالق نار بشكل فوري .723

إن األيام العشرة الماضية "وفي كلمته، قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، 
سطينية المحتلة ال سيما في غزة، وشكل استمرار شهدت تصاعد العنف المميت والفتاك في األراضي الفل

القصف والضربات الجوية على القطاع من قبل إسرائيل صدمة كبيرة، في ظل التقارير التي تشير إلى أن 
 ."طفال وجرحت اآلالف 60بينهم  "فلسطيني 200العدوان حصد أرواحا أكثر من 

م المتحدة، التي تبحث العدوان اإلسرائيلي على وأكد غوتيريش في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة لألم
أن األعمال "، مشيرا إلى "ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطالق نار بشكل فوري"شعبنا، 

العدائية ألحقت أضرارا كبيرة في البنية التحتية في غزة بما في ذلك الطرق وشبكة الكهرباء، وأسهمت في 
 ."د اإلنسانيتفاقم الحالة الطارئة على الصعي

العدوان تسبب في إغالق المعابر ونقص إمدادات المياه، فضال عن تضرر آالف البيوت التي "وبين أن 
دمرت ولم تعد صالحة للسكن، فيما تضررت المستشفيات التي كانت تعاني من نقص في اإلمدادات، كما 

مدارس وكالة غوث وتشغيل ألفا لجأوا إلى  50أنه ترك آالف المشردين من الفلسطينيين وأكثر من 
 ."، دون أن يحصلوا على أي مساعدات إنسانية"أونروا"الالجئين 
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ووصف األمين العام لألمم المتحدة حياة األطفال في قطاع غزة بأنها الجحيم على األرض، مستنكرا في 
ون أي ذات الوقت استهداف إسرائيل للمؤسسات الصحافية والصحفيين الذين يتوجب أن يعملوا بحرية د

 تهديد، كذلك مرافق األمم المتحدة والمرافق اإلنسانية الواجب احترامها وحمايتها وتحييدها.
وأعلن أنطونيو غوتيريش أن األمم المتحدة ستطلق في أقرب فرصة نداًء لتقديم التمويل لها من أجل 

ركزي لألراضي تغطية االحتياجات، كما أنها أعلنت عن رصد مبلغ من المال من صندوق الطوارئ الم
الفلسطينية المحتلة، مطالبا إسرائيل بتيسير وصول المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك 

 اإلمدادات الغذائية.
وأكد أن هناك ضرورة الحترام إسرائيل قواعد الحروب التي تنص على حماية المدنيين وممتلكاتهم والتوقف 

 على أن الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين ليس لها أي مبرر. عما أسماها بالهجمات العشوائية، مشددا
وأعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن األحداث الميدانية في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، حيث تسعى إسرائيل إلى إخالء السكان من منازلهم وتدنيس األماكن المقدسة، مطالبا 

خالئها من سكانها ألن ذلك يشكل خرقا اللتزامات القانون الدولي.إياها بوق  ف استهداف المنازل وا 
خالئها غير قانونية بموجب القانون الدولي،  وشدد على أن األنشطة االستيطانية وأعمال هدم المنازل وا 

رائيل تعمل كما أن القدس يجب أن تحترم فيها المقدسات التي تخص الديانات الثالث، الفتا إلى أن إس
 على تأجيج األوضاع النتهاكاتها وخطابها التحريضي في هذا اإلطار.

وبّين غوتيريش أن األحداث التي تشهدها األراضي الفلسطينية يجب أن ينظر لها في سياق استمرار 
بقاء رؤ  ية االحتالل لعدة عقود وانسداد آفاق الحل السياسي، داعيا في هذا السياق لتنشيط عملية السالم وا 

حل الدولتين على قيد الحياة واستئناف المفاوضات التي تتناول ملفات الحل النهائي بموجب قرارات 
 الشرعية الدولية.

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

 مليون دوالر إغاثة عاجلة لغزة  22.5األمم المتحدة تخصص  .724
عام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، مارك لوكوك، السبت عن علن وكيل األمين ال: أ األناضول -نيويورك

موضحًا  مليون دوالر أمريكي لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في قطاع غزة. 22.5تخصيص 
مليون دوالر من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وما يصل  4.5المبلغ يشمل مخصصات بقيمة "ن أ

 ."ن الصندوق اإلنساني لألراضي الفلسطينية المحتلةمليون دوالر م 18إلى 
 22/5/2021، "21عربي "موقع 
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 مليون دوالر إلعادة إعمار غزّة 18.6األمم المّتحدة ُتخّصص  .725
 14.1مليون دوالر إلى الـ 4.5أّكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، إضافة 

ا إلعادة إعمار قطاع غّزة، والذي يأتي من األموال المجمعة المركزية مليون دوالر المخّصصة ُمسبقً 
لألراضي الفلسطينية المحتلة. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية اليوم األربعاء: المبلغ اإلجمالي من 

مليون دوالر، مشيًرا إلى أنه من المتوقع إصدار نداء عاجل مشترك بين  18.6األموال التي صرفناها هو 
كاالت األسبوع المقبل لألراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثالثة أشهر. كما لفت المتحدث باسم األمين الو 

العام لألمم المتحدة أّن هناك دواًل أخرى قّدمت أو ستقّدم مساعدات لغزة في مقّدمتها مصر وقطر 
 واإلمارات.

 26/05/2021، فلسطين أون الين
 

 تحقيق في جرائم ارتكبت خالل العدوان على غزةمجلس حقوق اإلنسان يصوت لصالح فتح  .726
 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، ، أن)أ ف ب(عن  27/5/2021، لندن، القدس العربيذكرت 

الخميس، فتح تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت في األراضي الفلسطينية  يوم قرر
سرائيل منذ نيسان/أبريل، وأ  للتوترات. "األسباب الجذرية"يضا في المحتلة وا 

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون االسالمي، والسلطة 
 الفلسطينية.
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أقر إنشاء لجنة ، أن 27/5/2021 الجزيرة.نت،موقع وأضاف 

وأفاد مراسل الجزيرة بأن تشكيل لجنة . ق اإلنسان باألراضي الفلسطينيةتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقو 
ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا  عن التصويت. 14أصوات وامتناع  9صوتا مقابل  24التحقيق ُأقر بـ

لٌّ فيما امتنع عن التصويت ك والكاميرون وتشيكيا وألمانيا وماالوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي.
يطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا  من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وا 

 وتوغو وأوكرانيا.
 

 على غزة مليون دوالر لدعم المتضررين من العدوان 95 األمم المتحدة تطلق خطة طارئة بـ .727
ة المحتلة، لين هاستينغز، خطة طارئة لدعم أطلقت المنسقة اإلنسانية لألرض الفلسطينيبترا:  -عمان 

 .المتضررين من حالة التصعيد األخيرة في األراضي الفلسطينية
ودعت هاستينغز، مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووكيل األمين العام للشؤون  

المساهمة في خطة يبلغ اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك، الدول األعضاء إلى 
 .مليون دوالر، للسماح بتنفيذها تنفيًذا سريًعا وكاماًل على مدى األشهر الثالثة المقبلة 95قدرها 

 27/5/2021الرأي، عمان، 
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 المفوضة السامية لحقوق اإلنسان: الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب .728
نسان في األمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم )الخميس( أن اعتبرت المفوضة السامية لحقوق اإل: جنيف

الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن األبنية 
 المستهدفة كانت تستخدم ألغراض عسكرية.

في حال تبين أن "تحدة وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم الم
هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية )...( فإنها قد تشكل جرائم 

 ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية."حرب
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 مجلس األمن يبحث األوضاع في فلسطين  .729

في غزة والقدس وتداعيات الحرب األخيرة في القطاع، في حين  بحث مجلس األمن األوضاع: وكاالت
مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية  95أطلقت األمم المتحدة مناشدة لجمع 

 والقدس الشرقية خالل الشهور الثالثة المقبلة.
نفيلد إن الدبلوماسية الهادئة والمكثفة وقالت المندوبة األميركية لدى مجلس األمن الدولي ليندا توماس غري

 على أعلى المستويات أدت إلى وضع حد مؤقت للعنف بين إسرائيل وحركة حماس.
وأكدت المندوبة األميركية خالل جلسة مفتوحة لمجلس األمن بشأن األوضاع في الشرق األوسط، أن 

 واشنطن مصممة على مواصلة العمل لضمان استمرار هذا الهدوء.
ه، قال منسق األمم المتحدة الخاص للسالم في الشرق األوسط تور وينسالند إن الوحدة من جهت

الفلسطينية وعودة حكومة فلسطينية شرعية إلى غزة أمران ضروريان للمضي قدما على نحو مستدام، 
 مؤكدا على أهمية خلق أفق سياسي يسمح بالعودة إلى مسار المفاوضات الهادفة.

لسة بمجلس األمن على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف، وطالب وشدد وينسالند خالل ج
 القوات اإلسرائيلية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة عند الضرورة فقط.

 27/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 مطالب بينها رفع حصار غزة أربعةمجلس األمن للنظر في  األونروا تدعو .730
أمس الخميس مجلس األمن إلى النظر  "أونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  دعت وكالة: وكاالت

جاء ذلك على لسان المفوض  مطالب تتعلق بعملها، بينها رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة. 4في 
 العام للوكالة فيليب الزاريني في جلسة عقدها مجلس األمن بمقره في نيويورك حول الشرق األوسط، بما

 في ذلك القضية الفلسطينية.
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وقال الزاريني إن المطلب األول يتمثل في ضرورة إيجاد مسار سياسي لرفع الحصار المفروض على 
وأضاف أن المطلب الثاني يتعلق بمساءلة منتهكي القانون الدولي  حركة الفلسطينيين والتجارة )في غزة(.

وقال إن المطلب الثالث يتصل بوضع حد  العدالة.في التصعيد األخير من جميع األطراف، وتقديمهم إلى 
وأوضح أن المطلب  لعمليات اإلخالء القسري وهدم المنازل في القدس الشرقية منعا لمزيد من التوترات.

الرابع يتمثل في ضرورة تمويل الجهود اإلنسانية وا عادة اإلعمار بالكامل في غزة، ودعم الجهود الرامية 
 منعا لتفشي الفيروس بالقطاع. إلى زيادة لقاحات كورونا

 27/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 مدنيًا بغزة وأعتذر عن تصريحاتي 200شمالي: جيش االحتالل قتل  .731
في قطاع غزة ماتياس شمالي، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي لم يلتزم بأي  "أونروا"أكد مدير عمليات : غزة

، إن قتل أكثر من "تويتر"ي، في تغريدة له على وقال شمال من القوانين الدولية خالل الحرب على غزة.
من المدنيين في غزة بما فيهم من األطفال والنساء، يؤكد أن جيش االحتالل لم يلتزم بأي من قوانين  200

 الحرب، مطالبا بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من فعلوا ذلك.
ألطفال يحطم كافة قوانين الحرب أسفه واعتذاره عن تصريحاته األخيرة، مؤكدا أن قتل ا "شمالي"وأبدى 

وأوضح أن السالح اإلسرائيلي المتقدم أدى إلى قتل أكثر  وأنه يجب أال يفلت من قام بذلك من العقاب.
 .  "أونروا"من ستين طفال منهم عشرون مسجلون في مدارس 

 27/5/2021، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الواليات المتحدة األمريكية يًا:ثان
 

 وخطط طرد عائالت فلسطينية "اشتباكات القدس"واشنطن تبدي قلقها إزاء  .732
أكد البيت األبيض في بيان، أن مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان، عبر في  واشنطن:

 اكات التي شهدتها القدس.إزاء االشتب "قلقه العميق"نظيره اإلسرائيلي يوم األحد عن  اتصال هاتفي مع
قلق  "مجدداً "وأوضح البيت األبيض، أن سوليفان أكد لمستشار األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات، 
 الواليات المتحدة العميق بشأن الطرد المحتمل ألسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.

البالونات الحارقة )التي تطلق( من غزة على اتفق االثنان على أن الهجمات الصاروخية و "وأضاف: 
 ."غير مقبولة وينبغي التنديد بهاإسرائيل 

 9/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 من االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس أمريكيساندرز يطالب بموقف رسمي  .733
باتخاذ موقف أكثر  طالب عضو مجلس الشيوخ األميركي بيرني ساندرز، يوم السبت، إدارة بالده: واشنطن

وكتب ساندرز في تغريدة  صرامة من االنتهاكات اإلسرائيلية الذي تنفذ في القدس الشرقية والضفة الغربية.
يجب على الواليات المتحدة أن تتحدث بقوة ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون "له على موقع تويتر: 

ودعا التخاذ إجراء عملي من عمليات إخالء  ."بيةالمتحالفون مع الحكومة في القدس الشرقية والضفة الغر 
 العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، داعيًا إلى وقف هذا المخطط بشكل فوري.

 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 الشيخ جراح: متضامنون مع الفلسطينيين بحي رس األمريكيجعضوان بالكون .734
، عن تضامنها مع "ألكساندريا كورتيز"ربت العضو الديمقراطي بمجلس النواب األميركي أع: واشنطن

، "توتير"وقالت كورتيز، في تغريدة لها عبر  الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
طينيين ما يجري أمر غير إنساني، وعلى الواليات المتحدة حماية حقوق الفلس"مساء يوم أمس السبت، إن 

 ."اإلنسانية
في حي  نللفلسطينييإن ما يحدث من اخالء قسري "قالت عضو الكونغرس األميركي اليزابيث وورين و 

االدارة االميركية  "تويتر"وطالبت في تغريدة لها عبر  ."الشيخ جراح بمدينة القدس غير مقبول، ومقيت
 بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف هذه األعمال.

 9/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( ألنباءاوكالة 
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 الهجمات الصاروخية الفلسطينية "تدين"إزاء تصاعد العنف في القدس و "القلق"واشنطن تعبر عن  .735
)وكاالت(: قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت األبيض، يوم اإلثنين، إن إدارة الرئيس -واشنطن

في ظل احتدام التوتر مع  "تصاعد العنف في إسرائيل"اء األمريكي جو بايدن تشعر بقلق بالغ إز 
 الفلسطينيين في القدس.

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

كرر المخاوف بشأن احتمال إخالء عائالت "رت بساكي إلى أن مستشار األمن القومي جاك سوليفان وأشا
 ."فلسطينية من منازلهم

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس الهجمات الصاروخية التي تشنها فصائل 
وذلك بعد المواجهات العنيفة مع  "لتصعيد غير مقبو "فلسطينية مسلحة في قطاع غزة على إسرائيل بأنها 

نعترف بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها "وقال برايس  الفلسطينيين في القدس.
 ."وأراضيها

 10/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين ُيدنّ  براميال جايابالو  رشيدة طليب الهان عمر .736
في الكونغرس األميركي رشيدة طليب: الكثير يرفضون أو يصمتون على استخدام أموال قالت النائب 

أنا متعبة من وجود ": "تويتر"وأضافت طليب في تغريدة على  دافعي الضرائب في أعمال غير إنسانية.
أشخاص يعملون من موقع الخوف وال يقومون بما هو مطلوب منهم وذلك بسبب عربدة اللوبي اإلسرائيلي، 

 ."هذا هو الفصل العنصري ببساطة
قالت النائب عن الكونجرس األميركي الهان عمر إن الغارات الجوية اإلسرائيلية التي تقتل المدنيين في 

يستحق الفلسطينيون الحماية، على ": "تويتر"وأضافت النائب عمر في تغريدة على  غزة عمل إرهابي.
ل القبة الحديدية غير موجودة لحماية المدنيين عكس إسرائيل برامج الدفاع الصاروخي لديها مث

 وشددت على أنه من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد. ."الفلسطينيين
وقالت النائب في الكونغرس األميركي براميال جايابال إنه ال يمكننا الوقوف متفرجين صامتين على 

، الليلة، "تويتر"وطالبت جايابال في تغريدة على  لشيخ جراح.التهجير القسري والمتواصل للفلسطينيين في ا
 وزارة الخارجية األميركية بالنظر في موضوع المحاسبة فورا.

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 األزمة "تهدئة"بايدن يطلب من عباس  .737
دى البيت األبيض، أن الرئيس جو بايدن أعلن ناطق باسم مجلس األمن القومي ل: علي بردى - واشنطن

مع  "ضرورة تهدئة األزمة الحالية"وّجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد فيها على 
 إسرائيل.

وأوضح الناطق، أن رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة األميركية في القدس جورج نول، سّلم أمس 
رسالة تهنئة بايدن على االنتخابات بعث بها عباس في وقت سابق من هذا جاءت ردًا على "الرسالة التي 

هذا جزء من التواصل المستمر لهذه اإلدارة مع ". ومع أنه لم يذكر تفاصيل الرسالة، قال الناطق، إن "العام
القيادة الفلسطينية في شأن مجموعة من القضايا ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الجارية 

 ."لتهدئة العنف واستعادة الهدوء
  12/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ حماس "إسرائيل"البيت األبيض:  .738

واشنطن: قال البيت األبيض اليوم )الثالثاء( إن إلسرائيل الحق المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة 
ركة حماس، لكنه مارس ضغوطا على إسرائيل بشأن معاملة الهجمات الصاروخية التي تشنها ح

 ."يجب أن تكون مكانا للتعايش"الفلسطينيين، قائال إن القدس 
بالقدس وسط غضب متزايد من  األقصىواندلعت أعمال العنف يوم )الجمعة( الماضي في المسجد 

يهود. وتصاعدت  احتمال طرد فلسطينيين من منازلهم المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون
 االشتباكات، أمس )االثنين(.

وافتتحت المتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي مؤتمرها الصحفي اليومي ببيان حول الوضع، قائلة إن 
ن تركيزه األساسي ينصب على  الرئيس جو بايدن تلقى لتوه إيجازا من فريق األمن القومي عن الوضع وا 

 وقف التصعيد.
وجماعات أخرى، بما في  "حماس"المتحدة تدين الهجمات الصاروخية التي تشنها  وأضافت أن الواليات

ن دعم بايدن  ألمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها "ذلك الهجمات على القدس، وا 
 أساسي ولن يتراجع أبدًا... يجب أن تكون القدس، وهي مدينة لها أهمية كبيرة للشعوب المؤمنة في أنحاء

 ."العالم، مكانًا للتعايش
 12/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 كي: التهجير القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح أمر فظيع وغير مقبوليأمر سيناتور  .739
قالت السيناتور األقدم في مجلس الشيوخ األميركي اليزيابيث وارين إن التهجير القسري للعائالت : واشنطن

وطالبت وارين في تغريدة على تويتر، الليلة، إدارة  اح هو أمر فظيع وغير مقبول.الفلسطينية في الشيخ جر 
 بالدها بإبالغ إسرائيل أن هذه العمليات غير قانونية ويجب أن تتوقف فورا.

 11/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 والفلسطينيين "إسرائيل"بلوماسيون: واشنطن ترفض مسودة بيان أممي حول النزاع بين يد .740
نيويورك: رفضت الواليات المتحدة، اليوم اإلثنين، للمرة الثالثة في اسبوع، أن يتبنى مجلس االمن الدولي 

حماية المدنيين وخصوصًا "و "وقف أعمال العنف"بيانا حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين يدعو الى 
 سية عن دبلوماسيين.، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرن"األطفال

وُسلمت مسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنروج مساء أمس األحد العضاء المجلس الخمسة 
ال يمكن ان تدعم في الوقت الراهن "عشر بهدف الموافقة عليها اليوم. لكن الواليات المتحدة قالت إنها 

 ة الصحافة الفرنسية.مجلس األمن، وفق ما قاله دبلوماسي لوكال "موقفا يعبر عنه
  17/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"ويؤكد  .... بايدن يؤيد وقف إطالق النار.في محادثة هاتفية. .741

قال البيت األبيض إن الرئيس األميركي جو بايدن أعرب في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
االثنين، عن دعمه وقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت قال فيه بنيامين نتنياهو، مساء 
 ."استكمال الهدف"نتنياهو إنه مصمم على 

دانته لما وصفها بالهجمات "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"وقد أكد بايدن على ما سماه  ، وا 
فق ما جاء على البلدات اإلسرائيلية، و الصاروخية العشوائية من قبل حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

أعرب عن دعمه لوقف إطالق النار "لكن البيان أضاف أن الرئيس األميركي  في بيان للبيت األبيض.
وذكر البيت األبيض أن  ."شركاء آخرين من أجل هذه الغايةوبحث انخراط الواليات المتحدة مع مصر و 

وأعرب الرئيس  ."لضمان حماية المدنيين األبرياءالممكنة اتخاذ كل اإلجراءات "بايدن شجع إسرائيل على 
 ."العنف بين السكان في إسرائيل"بشأن  "قلقه البالغ"األميركي أيضا عن 

 17/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 بلوماسية هادئة ومكثفة لخفض التصعيد يالبيت األبيض: منخرطون في د .742
ع المتصاعد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وقد بحثنا مع شركاء في المنطقة الصرا "وقال البيت األبيض 

 ."مكالمة خالل األسبوع الماضي بشأن الوضع في المنطقة 60تلقينا أكثر من 
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تحدثنا مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة واتصاالتنا تشمل المصريين والقطريين وغيرهم، ودورنا "وأضاف 
 ."قادة المنطقة أن نوظف عالقاتنا لالنخراط في مناقشات هادئة مع

، "الطريقة الفعالة لوضع حد للعنف هي من خالل الدبلوماسية الصامتة والهادئة"واعتبر البيت األبيض أن 
حل الدولتين هو الحل ". كما أكد أن "اإلسرائيليين والفلسطينيين باالنخراط في حل للصراع بينهم"مطالبا 

 ."الدائم لوقف العنف
أن واشنطن تعتمد على مسؤولين مصريين  -ي وقت سابق اليوم االثنينف-وكانت صحيفة أميركية كشفت 

 كبار للضغط على حركة حماس لقبول هدنة مع إسرائيل.
األميركية إنها نقلت تطورات الوساطة  (The Wall Street Journal) "وول ستريت جورنال"وقالت صحيفة 

 هذه عن مسؤول غربي.
 17/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 على هجمات حماس  "إسرائيل"مبالغة في رد  بايدن: ال أرى .743

ال يرى "واشنطن: جدد الرئيس األمريكي جو بايدن، دعمه لممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، قائال إنه 
وقال بايدن، في مؤتمر  في ردها على الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة حماس. "مبالغة كبيرة

 المحادثات بهدف خفض التصعيد.صحافي الخميس، إنه يتوقع مزيدا من 
أحد األشياء التي رأيتها حتى اآلن هو أنه لم يكن هناك رد فعل مفرط. واآلن يبقى السؤال هو كيف "وتابع 

نصل إلى مرحلة انخفاض الهجمات، ال سيما الصاروخية التي يتم إطالقها عشوائيا على التجمعات 
 ."السكانية

 13/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 يجب أن تتوقف "إسرائيل"نكن: أمريكا واضحة في أن الهجمات الصاروخية على بلي .744
)وكاالت(: جدد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن التأكيد، اليوم الخميس، على أن -واشنطن 

هجمات المقاومة الفلسطينية الصاروخية على إسرائيل يجب أن تتوقف، وقال أيضا إن بالده كانت 
أدلى بلينكن بالتصريحات في إفادة صحافية  إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.واضحة في أن 

وقال بلينكن إن الواليات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس األمن حول  مشتركة مع نظيرته األسترالية.
 ."بداية األسبوع المقبل"النزاع االسرائيلي الفلسطيني 

 13/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 بالكونغرس يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة نائباً  36  .745
نائبا في الكونغرس األميركي، اليوم االثنين، بوقف إطالق النار فورا لمنع  36طالب : وكاالت –واشنطن 

لمنع أي "عضوا في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك مقتضب:  28وقال  المزيد من الخسائر في األرواح.
 ."المدنيين ومن التصعيد؛ نحث على وقف فوري إلطالق النار خسائر أخرى في أرواح

 وجميع الموقعين على البيان هم من الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس األميركي جو بايدن.
ومن أبرز النواب الموقعين على البيان: بيرني ساندرز، وتامي بالدوين، وشيرود براون، وكوري بوكر، 

 داكوورث، وديك دوربين، وجاك ريد، وتينا سميث، وكريس فان هولين. وتوم كاربر، وتامي
 من أعضاء بمجلس النواب، دعوة مشابهة لوقف فوري إلطالق النار. 8وبالتزامن مع ذلك، أصدر 

من الضرورة القصوى أن يتم وقف فوري إلطالق النار وتجنب المزيد من إراقة الدماء. البديل "وأضافوا: 
 ."تتكشف بأبعاد ال يمكن تصورها هو مأساة إنسانية

 ، باتجاه وقف إطالق النار."القيادة بجرأة واتخاذ إجراءات حاسمة"وحث البيان، إدارة الرئيس بايدن، على 
 17/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 والفلسطينيين إذا سعوا لوقف إطالق النار "إسرائيل"واشنطن: مستعدون لمساعدة  .746

اليات المتحدة لمجلس األمن الدولي، يوم )األحد(، إنها أوضحت إلسرائيل وللفلسطينيين نيويورك: قالت الو 
، لوضع حد للعنف "إذا سعى الطرفان إلى وقف إطالق النار"وألطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم 

 لألنباء. "رويترز"المتزايد، وفقا لوكالة 
تعمل الواليات المتحدة بال "ألمم المتحدة لمجلس األمن: وذكرت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أميركا لدى ا

كلل عبر القنوات الدبلوماسية لوضع حد لهذا الصراع... ألننا نعتقد أن اإلسرائيليين والفلسطينيين على 
 ."السواء لهم الحق في العيش بأمن وأمان

 16/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 رس جكي أمام الكونوتب ...طليب تدعو لمعاقبة حكومة نتنياهو .747
دعت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، إلى محاسبة حكومة االحتالل اإلسرائيلي على جرائم الحرب  -لندن

 ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
األمريكي، إنها تعلمت من ديترويت )المنطقة االنتخابية التي  "الكونغرس"وقالت طليب في خطاب في 

 لها( قول الحقيقة للسلطة حتى لو كان صوتها يرتعش.تمث
وأضافت أن الفلسطينيين تعرضوا لعقود من القتل والقمع في ظل حكومة الفصل العنصري، التي تمولها 

 مليارات الدوالرات دون شروط للمطالبة بالمساواة وحقوق اإلنسان.
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يذهبوا إلى أي مكان بغض النظر عن  وأكدت طليب وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية أن الفلسطينيين لن
 األموال التي ترسلها الحكومة األمريكية لحكومة الفصل العنصري.

وقالت طليب إن تصريحات إدارة الرئيس جو بايدن ال تتضمن أي إشارة إلى المعاناة الفلسطينية أو 
 طفال الفلسطينيين.. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية األمريكية رفضت التنديد بقتل األاألقصىالمسجد 

دولة "ن جهتها قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، إن ما يجري حاليا من أزمة في فلسطين سببه م
 ."تمولها أمريكا تواصل احتالال غير قانوني لمجموعة من الناس

عوض أن أقضي أيام عيد الفطر مع "وأضافت إلهان عمر في كلمة لها في مجلس النواب الخميس: 
 ."ي، فإن الواجب يحتم علّي أن أساند العائالت التي فقدت أبناءها بسبب العنف الدائر في فلسطينعائلت

ن جهته شدد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، على ضرورة تغيير الواليات المتحدة مسارها، وتبني م 
 نهج محايد ضد سياسات إسرائيل القمعية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

األمريكية الشهيرة تحت عنوان  "نيويورك تايمز"ذلك في مقال لساندرز، نشرته الجمعة، صحيفة جاء 
؛ وذلك في تقييم منه للهجمات اإلسرائيلية "يجب على الواليات المتحدة دعم نهج محايد في الشرق األوسط"

 األخيرة بالقدس وقطاع غزة الفلسطيني.
أيضا مارك بوكان، خالل جلسة برلمانية، إن هجمات حركة وفي السياق نفسه، قال النائب الديمقراطي 

، "عامـا 50مدانة، ولكن يجب إدانـة معاناة الفلسطينيين المستمرة منـذ "المقاومة اإلسالمية )حماس( 
ينبغي أال يعاني أحـد مـن خسارة األرواح أو الحريـة أو الكرامة التي عاناها الفلسطينيون "وأضاف بوكان 
 ."نياهـوفي ظل حكـم نت

 15/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 إسرائيليًا على استخدام حماس لبرج الجالء بلينكن: ال دليالً  .748
وكاالت: أكد وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، أمس، إنه لم ير أي دليل إسرائيلي  -كوبنهاغن 
م في غزة وتعرض كانت تستخدم برج الجالء في غزة، الذي كان يضم وسائل إعال "حماس"على أن 

 لقصف جوي إسرائيلي دمره خالل العدوان على غزة، يوم السبت الماضي.
طابقًا،  15وقال بلينكن إنه طلب من إسرائيل تبرير الضربة، التي أدت النهيار برج الجالء، المؤلف من 

 بنهاغن.وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحافي في العاصمة الدنماركية كو  شقة ومكتبًا، بالكامل. 60و
ودمرت إسرائيل مبنى يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة ووسائل إعالم أخرى، وزعمت أن 

 كانت تستخدم المبنى لمكتب استخبارات عسكري. "حماس"
وتوخى بلينكن الحذر في كالمه، مؤكدًا أنه لم يطلع شخصيًا على معلومات يحتمل أن السلطات 

نه تاليًا إبداء رأي حول شرعية الضربة من عدمها. وأضاف خالل زيارة اإلسرائيلية وفرتها وال يمك
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لكن عمومًا لدى إسرائيل مسؤولية خاصة على صعيد حماية المدنيين في إطار الدفاع عن "لكوبنهاغن 
 ."نفسها بما يشمل الصحافيين بالتأكيد
، معتبرًا أن إسرائيل "منهم إلى حماية المدنيين وخصوصا األطفال"ودعا بلينكن إسرائيل والفلسطينيين 

 على هذا الصعيد. "بصفتها دولة ديموقراطية لديها واجب خاص"
سنواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف هذه. نحن "وقال الوزير األميركي إنه 

تصاالت ، مؤكدًا تكثيف اال"مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت األطراف التوصل إلى وقف إلطالق النار
 ."في الكواليس"

ال مجال للمقارنة بين "، قائاًل "في الدفاع عن نفسها"وكرر بلينكن دعم الواليات المتحدة لحق إسرائيل 
 ."مجموعة إرهابية تطلق الصواريخ عشوائيًا على المدنيين ودولة تدافع عن نفسها في وجه هذه الهجمات

لذا ندعو حركة حماس والمنظمات "بيه كوفود، وأضاف خالل مؤتمر صحافي مع نظيره الدنماركي، ي
 ."الفلسطينية األخرى في غزة إلى وقف فوري إلطالق الصواريخ

حيال حماية وسائل االعالم من دون أن يذهب إلى حد إدانة  "قلقة"وادعى بلينكن أن الواليات المتحدة 
 الضربة. "إضافية حول مبررتوضيحات "الضربة اإلسرائيلية. وقال إن واشنطن طلبت من إسرائيل تقديم 

كذلك ادعى بلينكن أنه لم يعطل في مجلس األمن الدولي إصدار إعالن يدعو إلى وضع حد للمواجهات 
نحن ال نعطل المسار "لكنه ألمح إلى أنه ال يعتبر أن نصا كهذا سيساهم في وقف التصعيد، وقال 

 ."الدبلوماسي
 18/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 ر واشنطن دعم حكومة إسرائيلية يمينيةساندرز: ليس دو  .749

وكاالت: استنكر السيناتور األميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، الجمعة، دعم بالده لحكومة  -واشنطن 
 يمينية في إسرائيل عوضا عن التقريب بين شعوب المنطقة.

يب بين شعوب دور الواليات المتحدة يجب أن يكون التقر "وقال ساندرز، في تغريدة عبر تويتر إن 
 ."المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية

بينما يفكر الرئيس جو بايدن في اختيار سفير أميركي جديد لدى إسرائيل، "وأضاف قي تغريدة ثانية 
أشجعه على اختيار شخص يمكنه تمثيل بلدنا بطريقة عادلة، ويمكنه التعامل ليس فقط مع إسرائيل، ولكن 

 ."مع الفلسطينيين أيضا
 14/5/2021األيام، رام هللا، 
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 مليون دوالر 735بقيمة  "سرائيلإ"ـبايدن يوافق على صفقة أسلحة ل .750
مليون دوالر  735بقيمة  "دقيقة اإلصابة"وافقت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، على بيع أسلحة 

واشنطن "شفت صحيفة أيار، بحسب ما ك 5وتم إخطار الكونغرس رسميًا بالبيع المقترح في  إلسرائيل.
أي أن الصفقة بدأ العمل بها قبل أسبوع تقريبًا من تحّرك آلة القتل اإلسرائيلية،  اليوم في تقرير. "بوست

 وشّنها عمليات قصف جوي وبحري وبري على الفلسطينيين في غزة.
(، وهي JDAMSالالفت في صفقة األسلحة، أن الجزء األكبر منها هو ذخائر الهجوم المباشر المشترك )

إلى صواريخ دقيقة التوجيه. وتأتي بشكل قطع إضافية يتم وضعها  "الغبية"أدوات تحّول ما يسمى بالقنابل 
 على الصاروخ، يقصف بها االحتالل مباني غزة بشكل مكثف.

ويثير توقيت هذه الصفقة تساؤالت إن كان لدى جيش االحتالل سيناريوات لعدوان على غزة قبل اندالع 
 فعليًا منذ االثنين الماضي. المواجهات

 15تجدر اإلشارة الى أنه يجب على اإلدارة إبالغ الكونغرس بمثل هذه المبيعات، ويكون أمام المشرعين 
 يومًا لالعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.

 18/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 والمقاومة الفلسطينية "إسرائيل"بايدن يضغط لوقف إطالق النار بين  .751
من وراء الكواليس، سعى الرئيس األميركي جو بايدن ومساعدوه للضغط من أجل وقف إطالق : رويترز

 النار بين إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.
وتأتي هذه الضغوط وسط ما وصفه مصدر بخيبة أمل إزاء قصف إسرائيل لمبنى في غزة كان يضم 

 بعض المؤسسات اإلعالمية.
متنامية من المشرعين من حزبه الديمقراطي للقيام بدور أكثر وضوحا، لكن  ويواجه بايدن ضغوطا

مسؤولين أميركيين يقولون إن بايدن وفريقه اختاروا نهجا أكثر هدوءا، حيث يتحدثون مع المسؤولين 
 اإلسرائيليين وحلفاء الواليات المتحدة في العالم العربي.

تقديراتنا في الوقت الحالي، هي أن إجراء تلك المحادثات "وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت األبيض 
 ."خلف الكواليس هو أفضل نهج بّناء يمكننا تبنيه

وتحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي المحادثة الثالثة بينهما منذ اندالع 
 العنف.

ل على بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية شجع إسرائي"وقال البيت األبيض، في بيان، إن بايدن 
 ."المدنيين األبرياء

التقدم في العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد حماس والجماعات اإلرهابية "وأضاف أنهما ناقشا أيضا 
 ."األخرى في غزة
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عبَّر الرئيس عن دعمه لوقف إطالق النار وبحث انخراط الواليات المتحدة مع مصر وشركاء "وتابع 
 ."آخرين من أجل هذه الغاية

 وفي المقابل، طالب مؤيدو إدارة بايدن بتحرك أسرع.
نشعر في الحقيقة بخيبة أمل "المؤيدة إلسرائيل  "جيه ستريت"وقال لوجان بايروف المتحدث باسم جماعة 

 ."لعدم تحرك اإلدارة بشكل أكثر إلحاحا
 ريد التوصل سريعا إلى وقف إطالق النار.وقال تشاك شومر زعيم األغلبية بمجلس الشيوخ إنه أيضا ي

 لكن اإلدارة لم تؤيد تدمير إسرائيل لبرج في غزة كان يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة.
كبيرا، ألسباب من أهمها أنه  استراتيجياوقال المصدر إن إدارة بايدن تعتبر الضربة على المبنى خطأ 

 المتحدة ضد إسرائيل. حّول بعض الرأي العام في الواليات
زيادة الخسائر في األرواح بين المدنيين "وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب واكين كاسترو 

 ."الفلسطينيين واإلسرائيليين غير معقولة وغير مقبولة
أنا منزعج بشكل خاص بالقصف غير المتناسب لقطاع غزة، بما في ذلك مقتل ما ال يقل عن "وأضاف 

 ."فال واستهداف مبنى أسوشيتد برسامرأة وط 92
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع وزير الخارجية اإلماراتي 
الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان بشأن ضرورة وقف العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بشكل 

 عاجل.
نهاء هذا الصراعفقد األرواح بسبب هذه األزمة "وقال   ."محزن للغاية، وال بد من استعادة الهدوء وا 

 18/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 بايدن لرشيدة طليب: أدعو أن تكون جدتك في الضفة بخير  .752
خاطب الرئيس األمريكي جو بايدن، النائبة في الكونغرس من أصل فلسطيني رشيدة طليب، وأبدى تعاطفه 

وقال بايدن خالل خطاب في ديربورن، وهو يتحدث لطليب  ية.دتها الموجودة في الضفة الغربمع ج
أنت دائما تذرفين الدموع في الكونغرس.. أدعو هللا أن تكون جدتك وعائلتك بخير، أعدك أن "ممازحا: 

 ."أفعل كل شيء ألرى أنهم كذلك في الضفة الغربية، أنت مقاتلة فعال، وشكرا لكونك مقاتلة
 18/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 والفلسطينيين "إسرائيل"كي يدعم خفض التصعيد بين يزير الدفاع األمر و  .753

ذكرت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( أن الوزير لويد أوستن عبر عن دعمه لخفض التصعيد  واشنطن:
يوم  جانتسفي القتال بين إسرائيل وحركة )حماس(، وذلك في اتصال مع نظيره اإلسرائيلي بيني 

 )الثالثاء(.
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أوستن أكد مجددًا على دعم الواليات المتحدة الثابت لحق "قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: و 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي حماية المدنيين اإلسرائيليين، وأبدى أسفه لمقتل إسرائيليين وفلسطينيين 

ن عبر عن دعمه لخفض التصعيد أوست"وأضاف كيربي:  لألنباء. "رويترز"، بحسب ما نقلته وكالة "أبرياء
 ."في الصراع واستعادة الهدوء

 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيلية "جرائم حرب"المتحدثة باسم البيت األبيض تتجنب اإلجابة عن  .754
تجّنبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت األبيض، اإلجابة بشكل واضح عن أسئلة : واشنطن: هبة القدسي

ا إذا كانت إدارة جو بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب المشتعلة ما للصحافيين عمّ 
 في غزة، وأشارت أن هذا األمر يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقريره. "حماس"بين إسرائيل وحركة 

 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 لفلسطينيينماليين دوالر من المساعدات المالية ل 10بايدن ُيحّرر  .755
جزء من ُحزمة مساعدات "ماليين دوالر للفلسطينيين، كـ 10أبلغت اإلدارة األميركية الكونغرس أنها ستُقّدم 

، وفق وزارة الخارجية "مليون دوالر، تّم تخصيصها بداية العام الجاري للفلسطينيين 100تزيد قيمتها على 
األميركية، أن تصل المساعدة المالية إلى  "أسوشيتيد برس"ومن الُمقرر، وفق وكالة  األميركية.

 الفلسطينيين، خالل األسبوع الجاري.
 16/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 كية ضد االحتالل االسرائيلييتحركات غاضبة في عدة واليات أمر  .756

تشهد واليتا نيويورك وميشيغن والعاصمة واشنطن، في الواليات المتحدة، تظاهرات حاشدة جابت الشوراع 
 بعنصرية ووحشية كيان االحتالل اإلسرائيلي تجاه ما يرتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. منددة

وأغلق مئات المتظاهرين والناشطين جزءًا من الجادة الثانية )نيويورك( أثناء تجمعهم أمام البعثة اإلسرائيلية 
 اومة الفلسطينية.لدى األمم المتحدة، للتعبير عن غضبهم من إسرائيل والدفاع عن حركة المق

وفي واشنطن، نّظم مناصرو فلسطين فعالية احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية، تنديدًا بالصمت األميركي 
 تجاه االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة.

 19/5/2021األخبار، بيروت، 
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 لمتحدة حول التصعيد اإلسرائيلي الفلسطينيواشنطن ال تدعم مشروع القرار الفرنسي في األمم ا .757
لن تدعم "األمم المتحدة: قالت البعثة الدبلوماسية األمريكية لدى األمم المتحدة األربعاء إن واشنطن 

في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، ردا على  "الخطوات التي تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد
 يدعو إلى وقف المواجهات.مشروع قرار فرنسي في مجلس األمن 

كنا واضحين في أننا نركز على الجهود "وقالت متحدثة باسم البعثة األمريكية لوكالة فرانس برس 
الدبلوماسية المكثفة الجارية إلنهاء العنف وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية 

 ."إلى وقف التصعيد
 19/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 تعهد تجديد القبة الحديدية وتقديم دعم إنساني للفلسطينيينيشيد باتفاق وقف النار ويبايدن  .758

أشاد الرئيس األميركي جو بايدن بالتوصل إلى وقف إلطالق النار بين إسرائيل : هبة القدسي-واشنطن
 م.من دون قيد أو شرط، مؤكدًا أنها فرصة إلحراز تقدم حقيقي نحو السال "حماس"وحركة 

وقبل بدء سريان االتفاق، تحدث بايدن ألربع دقائق مساء الخميس أشار فيها إلى أنه تحدث مع رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتم االتفاق على وقف إطالق 

ه إلسرائيل ضد الهجمات والفصائل األخرى، مؤكدًا مساندة بالد "حماس"نار غير مشروط بين إسرائيل و
. وتعهد تجديد نظام القبة الحديدية، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم اإلنساني "حماس"الصاروخية من حركة 

 للفلسطينيين. وأدان العنف الذي تسبب بموت الكثير من المدنيين.
 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بغزةللتهدئة  اتصاالً  80البيت األبيض: أجرينا أكثر من  .759

اتصاال دوليا حتى  80واشنطن: أعلن البيت األبيض، الخميس، أن الواليات المتحدة أجرت أكثر من 
 اآلن، ضمن الجهود الرامية لوقف إطالق النار في غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
 نا رأي"وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض، جين ساكي، خالل مؤتمر صحافي بالبيت األبيض، 

 ."تحركات باتجاه وقف محتمل إلطالق النار في غزة، ونشجع ذلك
 20/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 بلينكن ألشكنازي: لن نتمكن من مواصلة دعمكم بالمؤسسات الدولية .760

اإللكتروني عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على المحادثة بين وزير  "والال"نقل موقع : بالل ضاهر
كي، أنتوني بلينكن، ونظيره اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله إن أشكنازي ادعى أن الخارجية األمير 

إسرائيل بحاجة إلى أيام قتال أخرى في غزة، وأن بلينكن أوضح له أن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل إنهاء 
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حدة تلجم المبادرة ، فإن بلينكن أبلغ اشكنازي بأن الواليات المت"والال"ووفقا لـ عمليتها العسكرية قريبا.
لن "الفرنسية في مجلس األمن الدولي إلصدار قرار بوقف إطالق النار في غزة. وأضاف بلينكن أنه 

نتمكن من االستمرار لوقت طويل في دعمكم علنا وفي المؤسسات الدولية، وصد مبادرات في مجلس 
 ."األمن

 20/5/2021، 48عرب 
 

 "إسرائيل"ـل "دعم مطلق"الجمهوريون يطالبون بايدن بـ .761
الوفاء بااللتزام بعدم "سارع النواب الجمهوريون في الكونغرس األميركي إلى حث الرئيس جو بايدن على 

األميركي ، بعد أن طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب "األمنية إلسرائيل"وضع شروط للمساعدة 
تصعيد الحالي في الصراع بين قانون لحجب مبيعات أسلحة إلسرائيل، في رد فعل رمزي على ال مشروع

 إسرائيل والمقاومة بقطاع غزة.
هجمات حماس على "نائب جمهوري قال هؤالء النواب إن  100وفي رسالة موجهة إلى بايدن من نحو 

وأضافوا أنهم  ."إسرائيل تؤكد بوضوح األهمية الحاسمة لمساعدة الواليات المتحدة األمنية إلسرائيل
، كما "المساعدة األمنية إلسرائيل"فيضات للتمويل أو شروط إضافية على مستمرون في معارضة أي تخ

 ."تبذل الواليات المتحدة جهودا منسقة ومتضافرة لقطع الدعم عن حماس"أن  -في رسالتهم-طالبوا 
 20/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "إسرائيل"ـكية ليساندرز يسعى لمنع صفقة بيع أسلحة أمر  .762

ر األميركي بيرني ساندرز امس، مشروع قرار يرمي إلى منع صفقة بيع أ ف ب: قّدم السناتو  -واشنطن
مليون دوالر، بعد خطوة مماثلة لنواب ديموقراطيين تقدميين، لكّن مع  735أسلحة أميركية إلسرائيل بقيمة 

وتؤيد أغلبية كبيرة من الجمهوريين إسرائيل في المواجهة العسكرية الراهنة مع  حظوظ نجاح ضئيلة للغاية.
قطاع غزة. لكن الديموقراطيين أكثر انقسامًا، ما يترك الرئيس جو بايدن تحت ضغط من الجناح الليبرالي 

في الوقت الذي تدمر فيه قنابل أميركية الصنع غزة وتقتل "وقال ساندرز وهو سناتور مستقل  في حزبه.
 ."قاش حتى في الكونغرسالنساء واألطفال، ال يمكننا ببساطة السماح بصفقة أسلحة أخرى ضخمة بدون ن

 21/5/2021، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"ـرس لمنع بيع األسلحة لجة تقود الجهود المبذولة في الكونبرلمانية ديموقراطي .763
رائد صالحة: قدمت مجموعة من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب األمريكي بقيادة -واشنطن

والقرار  مليون دوالر إلسرائيل. 735رًا يهدف إلى منع بيع أسلحة بقيمة النائبة أوكاسيو كورتيز األربعاء قرا
رمزي إلى حد كبير، حيث أنه من غير المرجح أن يمنح زعماء الحزب الديمقراطي الذين يدعمون عملية 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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البيع التشريع تصويتًا لمنع تمرير الصفقة خالل يومين، ولكن الجهد يسلط الضوء على االنقسام المتزايد 
 الديمقراطيين بشأن كيان االحتالل اإلسرائيلي مع استمرار العدوان على قطاع غزة. بين

 20/5/2021، القدس العربي، لندن
 

عادة إعمار غزة  "إسرائيل"بايدن يؤكد على حل الدولتين والتزام إدارته بأمن  .764  وا 
ك في البيت قال الرئيس األميركي، جو بايدن، خالل مؤتمر صحفي مشتر : سعيد عريقات –واشنطن 

الممكن  "الرد الوحيد"إن، الجمعة، إن حل الدولتين هو -األبيض مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي
كما أعلن أنه  ."إعادة إعمار غزة"المجتمع الدولي إلى المساعدة في  الفلسطيني، داعياً -للنزاع اإلسرائيلي

 لعرب واليهود في القدس، مندداً طلب من السلطات اإلسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين ا
ال " قائالً أكد في حين  كما تعهد بإقامة مؤتمر دولي إلعادة إعمار قطاع غزة. من الطرفين. "المتطرفين"بـ

 ."يوجد أي تغيير في التزامنا تجاه إسرائيل
 22/5/2021، القدس، القدس

 
 في المنطقة "السالم"الل مام الجمعية العامة لألمم المتحدة: نسعى إلحأكية يالمندوبة األمر  .765

سعت للتركيز لوضع "قالت ممثلة ومندوبة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة ليندا غرينفيلد، إن بالدها 
نسعى إلحالل "وأضافت خالل كلمتها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،  ."حد للعنف بأسرع وقت ممكن

وفلسطين والشركاء في المنطقة لتسوية النزاع ونزع فتيل  السالم، ونؤكد على مواصلة العمل مع اسرائيل
 ."اجتماعا، منها أجراها الرئيس بايدن بشكل مباشر 90ازمة، وأجرينا خالل األيام السابقة 

مرات خالل االسبوع المنصرم، لمناقشة الوضع وال سيما  4وأشارت غرينفيلد إلى ان مجلس األمن اجتمع 
المن والسالم يتطلبان من جميع االطراف استمرار العمل، وتوفير االحتياجات ا"وتابعت:  معاناة المدنيين.

 ."االنسانية للمدنيين، ونأمل من المجتمع الدولي توفير ذلك وخالل الفترة القادمة، وسنسعى لتسوية النزاع
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 وحماس "إسرائيل"صول إلى وقف إطالق النار بين : لم نقدم تنازالت للو البيت األبيض .766

ن وقف أ ،الجمعة ،صحفيال هاالمتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي في مؤتمر  : كشفتوكاالت
 كي جو بايدن بنفسه.يإطالق النار تطلب محادثات إضافية خلف الكواليس شارك فيها الرئيس األمر 

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

أن الواليات المتحدة لم تقدم أي تنازالت مؤكدة  ."الصواريخ على تل أبيب واستعداد إسرائيل لتوغل بري
ن واشنطن ليس لديها أي خطة إلجراء أي وأشارت إلى أ لنار، حسب تعبيرها.للوصول إلى وقف إطالق ا
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إسرائيل لها الحق في الدفاع عن "كية بأن ي، مجددة المقولة األمر "إسرائيل"ـتغيير على مساعدتها األمنية ل
 ."منظمة إرهابية"حماس  ، ومعتبرة حركة"نفسها

 21/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 "لإسرائي"محاسبة يطالبون بقراطي و ديمال بايدن وموظفين في الحزبعضو من حملة  500أكثر من  .767
عضو من حملة الرئيس األمريكي جو بايدن وموظفين في  500األناضول: وقع أكثر من  - واشنطن

بعد عدوانها األخير على قطاع  "محاسبة الحكومة اإلسرائيلية"الحزب الديمقراطي على رسالة تدعو بايدن لـ
حماية حقوق "األمريكية إن الرسالة تدعو الرئيس إلى بذل المزيد في  "واشنطن بوست"ة وقالت صحيف غزة.

لفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على عدد القتلى غير المتكافئ الذي تسببت به القوات اإلسرائيلية مقارنة  ا
 ."بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون
فون والمنظمون الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية لبايدن، ووقع الرسالة، التي صدرت اإلثنين، الموظ

والية، بما في ذلك الواليات المتأرجحة في ويسكونسن  22في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 
 وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.

  24/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 لدعم التهدئة في غزة بلينكن يبدأ جولة في الشرق األوسط .768
وزير الخارجية األمريكي  ، أن)د ب أ(نقاًل عن  واشنطن، من 24/5/2021، القدس العربي، لندنذكرت 

يوم اإلثنين جولة بمنطقة الشرق األوسط تشمل القدس ورام هللا والقاهرة وَعمان وتستمر  بدأ أنتوني بلينكن
جية األمريكية إلى أن الواليات المتحدة انخرطت في وأشار بيان لوزارة الخار  حتى يوم الخميس المقبل.

مناقشة جهود "دبلوماسية مكثفة إلنهاء األعمال العدائية في غزة، وأن زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى 
 ."المتابعة األساسية لتعزيز وقف إطالق النار وتقليل احتماالت اندالع صراع آخر خالل األشهر المقبلة

ة من إسرائيل حيث سيلتقي بالرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين ويبدأ بلينكن الجول
 نتنياهو، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، وعدد من كبار المسؤولين اإلسرائيليين.

وفي رام هللا، سيلتقي بلينكن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
وفى ختام زيارته لرام هللا يتوجه بلينكن إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد  عدد من المسؤولين.اشتية، و 

ويختتم بلينكن جولته بالعاصمة األردنية عمان حيث سيلتقي  الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
 الملك عبد هللا الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

المتحدثة باسم ، أن هبة القدسي، عن مراسلتها من واشنطن 24/5/2021، ، لندنالشرق األوسطوأضافت 
أكدت تمسك إدارة الرئيس جو بايدن بهدنة وقف إطالق النار لتكون دائمة ، البيت األبيض جين ساكي

 الرئيس بايدن"وتأكيد مهمة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة لمناقشة إعادة إعمار غزة. وقالت: 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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أوفد وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة لتحقيق هدفين: األول هو إدامة هدنة وقف إطالق النار 
وسنستمر في مراقبة الهدنة والنقاش مع الشركاء وقادة دول المنطقة، والهدف الثاني هو مناقشة إعادة 

مل على التأكد من أال نعلم أن الطريق إلعادة إعمار غزة ليس سهاًل لكننا سنع". وأضافت "إعمار غزة
 ."تذهب تلك األموال إلى حركة حماس

 
 ضرر سياسيلسيؤدي  الجيل المقبل من الليبراليين األمريكيين "إسرائيل"خسارة  :"نيويورك تايمز" .769

قائال إن الرئيس جوزيف بايدن  "نيويورك تايمز"كتب توماس فريدمان في صحيفة : إبراهيم درويش –لندن
ذلك أن الالعبين الثالثة في  وبل للسالم لو لعب أوراقه جيدا في الشرق األوسط.يمكنه الفوز بجائزة ن

 الفلسطيني عانوا من صدمات مؤلمة في العام الماضي. -النزاع اإلسرائيلي
ويعرفون في عمق أعماقهم أن جولة جديدة من القتال، كما شاهدنا في األسبوعين الماضيين قد تطلق 

ربما لم تكن مهتما بالحرب ولكن الحرب "دأ باإلشارة إلى ما قاله ليون تروتسكي العنان لتداعيات كارثية. وب
ربما لم تكن مهتما بعملية صناعة السالم في الشرق "، وأعاد صياغة المقولة مخاطبا بايدن: "تهتم بك

 ."األوسط ولكن صناعة السالم في الشرق األوسط مهتمة بك
 كشفت وفاقمت ضعف إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.هذه الحرب مع حماس من جهة أخرى، بين أن 

ويقول فريدمان إن إسرائيل وجدت هذه المرة الكثير من تعاطف الرأي العالمي والدعم لكن إلى متى؟ فقد 
كشفت هذه الحرب مع حماس وفاقمت ضعف إسرائيل أمام الرأي العام العالمي. وكان استخدام إسرائيل 

هما كان تبريره ودقته سببا في إطالق مجموعة صور وأشرطة فيديو في عالم القوة الجوية المتقدمة م
منصات التواصل االجتماعي أشعلت حماس ونشطت نقاد إسرائيل حول العالم وكشفت عن تصاعد 
اليسار التقدمي وحتى الشباب اليهود الذين نفروا من سياسات بنيامين نتنياهو المتطرفة واستعداده للتخلي 

الديمقراطية من أجل مواصلة احتالل الضفة الغربية. وكتب جوناثان فريدالند مقاال في عن األعراف 
أشار فيه إلى أن الناشطين من اليسار في الواليات المتحدة وأوروبا  "الغارديان"األسبوع الماضي بصحيفة 

موضوع يتعلق "ه الفلسطيني ليس كنزاع بين حركتين قوميتين ولكن -باتوا يتعاملون مع النزاع اإلسرائيلي
بالعدالة العرقية. والالفتات التي رفعت في تظاهرات لندن األسبوع الماضي كتب عليها: فلسطين ال 

 ."تستطيع التنفس وحياة الفلسطينيين مهمة
وقال إن الكثير من طالب الجامعات اليهود في أمريكا إما غير مستعدين أو غير قادرين أو خائفين من 

سة للدفاع عن إسرائيل. وأخبر المشرعون الديمقراطيون الكاتب أنهم هوجموا على الوقوف في قاعة الدرا
 تويتر وفيسبوك لمجرد اقتراحهم أن إسرائيل لها حق الدفاع عن النفس.

وقال فريدمان إنه في حالة خسرت إسرائيل الجيل المقبل من الليبراليين األمريكيين بمن فيهم اليهود 
 ضرر سياسي لن يستطيع كل الدعم اإلنجيلي مواجهته. الليبراليون فسيؤدي ذلك إلى

 24/5/2021، القدس العربي، لندن
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 أمل إعادة دور السلطةون غزة يطرح تحدياً بعدم الحديث مع حماس : الخارجية األمريكية .770
ن حركة قال مسؤول بالخارجية األميركية إن عدم الحديث مع  :وكاالت حماس في غزة يطرح تحديا، وا 

 ميركية تأمل إعادة دور السلطة الفلسطينية في غزة بطريقة ما.اإلدارة األ
وتابع المسؤول بأن واشنطن ال ترى أن حماس تتمتع بحق النقض، وأن العمل سيكون مع األمم المتحدة 

 التي قال إن لها وجودا هادفا على األرض ضمن عملية تقديم المساعدات.
ض، وأن واشنطن ستعمل على احتواء جهودها، وأنها لكنه اعترف بأن حماس ما تزال موجودة على األر 

 تأمل وتتوقع أن يستمر وقف إطالق النار على المدى القريب.
وأوضح أن الواليات المتحدة ستعمل بشراكة مع األمم المتحدة والسلطة الفلسطينية من أجل أن يستفيد 

 سكان غزة من المساعدات، وأن لمصر دورا في هذا المجال.
ه ال يوجد ما يضمن ما سماه عدم استغالل المساعدات من حماس، ولكن اإلدارة األميركية وأشار إلى أن

 ستعمل على أن تصل هذه المساعدات إلى األشخاص الذين يحتاجون لها، حسب تعبيره.
 25/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 "إسرائيل"ـقراطي سيواصل ضغوطه حول التمويل األمريكي لو الحزب الديمب: التيار التقدمي "ذي هيل" .771

أن التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي يزيد من ضغوطه  "ذي هيل"ذكر موقع : إبراهيم درويش - لندن
وفي تقرير أعدته ربيكا كيل قالت فيه إن الجهود متواصلة حتى  وتدقيقه على التمويل األمريكي إلسرائيل.

يوما من القتال  11طر على غزة، وبعد بعد اتفاق وقف إطالق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسي
 "البقرة المقدسة"فلسطينيا. وتقول إن التقدميين سيواصلون الضغط ويستهدفون  240واستشهاد أكثر من 

 والتمويل األمريكي إلسرائيل.
وقف إطالق النار ضروري لكنه ال يكفي "وقالت رشيدة طليب أول فلسطينية أمريكية في مجلس النواب 

يجب على "، وأضافت "ة والعدالة والمساواة لكل من يعيشون في ظل دولة الفصل العنصريلتحقيق الحري
الواليات المتحدة اشتراط التمويل باحترام حقوق اإلنسان ووقف الدعم بشكل كامل حالة لم يتم االلتزام بهذه 

وقف إطالق النار "ن . وكتب النائبة الديمقراطية عن مينسيوتا بيتي ماكوالم تغريدة قالت فيها، إ"الشروط
سرائيل بشكل مؤقت لكن هذا ليس سالما  ."يمنع صواريخ حماس وا 

الشعب الفلسطيني يستحق الحقوق والحرية وليس االضطهاد "وخاطبت رئيس الواليات المتحدة بالقول إن 
 . وضمنت تغريدتها هاشتاغ عن مشروع قرار تدعمه ويمنع إسرائيل"القاتل في ظل االحتالل اإلسرائيلي

لألطفال الفلسطينيين ومصادرة  "من استخدام الدعم األمريكي لالحتجاز العسكري، التحقيق وسوء المعاملة
الممتلكات والطرد اإلجباري في المناطق الفلسطينية المحتلة واستخدام المواد والمعدات لدعم ضم أراض 

 في الضفة الغربية.
 ثرين الذين لم يتخلوا عن دعمهم إلسرائيل. لكن الجهود قد تتصادم مع القادة الديمقراطيين المؤ 
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مليار دوالر من الدعم األمني األمريكي ومعظمه كان على  63على  2001وحصلت إسرائيل منذ عام 
شكل تمويل عسكري أجنبي. ومن المتوقع أن يستخدم داعمو إسرائيل مذكرة التفاهم لمنع التقدميين من 

 تحقيق ما يريدون.
 25/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 لشرق األوسطل "سالم"أو مبادرة  لك تصوراً تال تم أمريكية إدارة: إدارة بايدن أول كييسفير أمر  .772

عشية سفر وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن لجولته الشرق أوسطية؛ : محمد المنشاوي -واشنطن 
ى نية اإلدارة تقديم أي مبادرة أو أصدر الرئيس جو بايدن بيانا حول الزيارة وأهدافها، ولم يشر البيان إل

متابعة دبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة "واعتبر بايدن أن مهمة بلينكن تتمثل في  تصور لسالم الشرق األوسط.
، كما تضمن تأكيدا على التزام إدارة بايدن "من أجل تحقيق وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس

 ."الصارم بأمن إسرائيل"
عن تصور جاريد كوشنر لسالم الشرق "ميركي متقاعد أن موقف إدارة بايدن ال يختلف كثيرا واعتبر سفير أ

وأشار  ."األوسط من خالل اختصار القضية في نزاع عقاري وظروف إنسانية يمكن تحسينها للفلسطينيين
لك فيها إدارة أنها المرة األولى التي ال تم"في تعليق للجزيرة نت إلى  -الذي لم يرغب بذكر اسمه-السفير 

 ."جديدة تصورا أو مبادرة لسالم الشرق األوسط
 -الخبيرة بمعهد الشرق األوسط بواشنطن في مشاركة لها مع موقع المعهد اإللكتروني-واعتبرت راندا سليم 
عدم القفز على هدف رحلة السيد بلينكن الحالية للشرق األوسط، حيث إنها تتعلق "أن على المتابعين 

ف على األرض للحفاظ على وقف إطالق النار من خالل المساعدة اإلنمائية والتواصل بتهيئة الظرو 
السياسي المحدود مع جميع األطراف المتعارضة بما في ذلك السلطة الفلسطينية وال يتعلق باالنخراط في 

السلطة دفعة أخرى بقيادة الواليات المتحدة إلحياء عملية السالم البائدة بين الحكومة اإلسرائيلية و 
 ."الفلسطينية

 26/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 ينفلسطينيللمليون دوالر من الدعم العاجل  360بلينكن: واشنطن تعتزم تقديم أكثر من  .773
األناضول: أعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، األربعاء، تقديم واشنطن دعما  – إسطنبول

 دوالر.مليون  360للشعب الفلسطيني بأكثر من  "عاجال"
مليون دوالر من الدعم العاجل للشعب  360واشنطن تعتزم تقديم أكثر من "وقال بلينكن، في تغريدة، إن 

ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي إلتاحة المزيد من المساعدات للجهود "وأكد أن بالده  ."الفلسطيني
 للفلسطينيين. "اإلنسانية واإلنمائية
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بالشكر إلى الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على استضافتهم له خالل  وفي تغريدة ثانية، توجه بلينكن
شكرا لإلسرائيليين والفلسطينيين "وقال بلينكن:  زيارته رام هللا والقدس لبحث تثبيت الهدنة بين الجانبين.

 ."على استضافتهم لي، ومناقشاتنا البناءة
ء مستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون واإلسرائيليون الدبلوماسية األمريكية المكثفة تستمر في بنا"وأضاف أن 

 ."بمعايير متساوية من األمن والحرية واالزدهار والديمقراطية
 26/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "سالم"نعمل مع مصر ليعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون في : بلينكن يلتقي السيسي .774

وزير الخارجية األمريكي  ، أن)أ ف ب(وعن  القاهرة، من 26/5/2021القدس العربي، لندن، ذكرت 
أنتوني بلينكن اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي األربعاء فور وصوله إلى القاهرة التي لعبت 

استغرق  دورا رئيسيا في التوصل إلى وقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يأمل في تثبيته.
كامل رئيس  لساعة وحضره وزير الخارجية المصري سامح شكري وعباساالجتماع قرابة ساعة ونصف ا

 .المخابرات العامة
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن،  من القاهرة، أن، 26/5/2021، الشرق األوسط، لندنوجاء في 

أجل  قال في كلمة خالل زيارة للقاهرة، يوم )األربعاء(، إن الواليات المتحدة ومصر تعمالن معًا من
 لألنباء. "رويترز"السماح لإلسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سالم وأمن، وفقًا لوكالة 

وأضاف بلينكن، خالل مناسبة في السفارة األميركية في القاهرة، أن مصر شريك حقيقي وفعال في 
 التعامل مع العنف في اآلونة األخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

 
 يهدد بعرقلة التقدم الذي تحقق: مجلس حقوق اإلنسان بشأن غزةقرار لتأسف  واشنطن .775

لقرار  "األسف الشديد"عبرت الواليات المتحدة، يوم الخميس، عن : "الشرق األوسط أونالين" - جنيف
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خالل الصراع بين 

وجاء في بيان صادر عن البعثة األميركية لدى األمم  لألنباء. "رويترز"ين، وفقا لوكالة إسرائيل والفلسطيني
 ."تحرك اليوم يهدد بدال من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق"المتحدة في جنيف: 

والواليات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خالل الجلسة 
مرت طوال اليوم وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون اإلسالمي ووفد فلسطين لألمم الخاصة التي است

 المتحدة.
 27/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 "برابرة أقل من البشر"برلماني أمريكي يهودي يصف الفلسطينيين في غزة بأنهم  .776
ر( إلى تحقيق أخالقي مع راندي اإلسالمية )كي -دعا مجلس العالقات األمريكية: رائد صالحة -فلوريدا

 فاين، ممثل مقاطعة بريفارد في والية فلوريدا، بعد أن استخدم لغة تحريضية ومتعصبة ضد الفلسطينيين.
وقال المجلس إن فاين نشر مرارًا على وسائل التواصل االجتماعي تعليقات تصف الفلسطينيين في قطاع 

 غزة بأنهم أقل من البشر.
ن أشار أثناء مشاركته رسالة من التجمع اليهودي في مجلس فلوريدا التشريعي إلى وكشف المجلس أن فاي

ال يبدون أي رحمة، ونعت سكان غزة بالبرابرة، كما  "حيوانات"رجال المقاومة الفلسطينية في غزة بأنهم 
وزعم فاين، وهو جمهوري ظهر في عدة مناسبات مع إريك ترامب، ابن  احتفل بابتهاج بقصف غزة.

 .ئيس السابق، أن المسيرات المؤيدة لفلسطين هي معادية للساميةالر 
ورد فاين على بيان )كير( بنشر نظرية مؤامرة ال تستند على أي دليل بأن مجلس العالقات اإلسالمية 

إنهم يحاولون إسكات  "وقال: "إرهابية"ووصف فاين المنظمة بأنها  ."األخوان المسلمين"ينتمي إلى جماعة 
 ."يهودي يدافع عن إسرائيل صوت جمهوري

 27/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 من عواقب إجالء العائالت الفلسطينية "إسرائيل"بلينكن: حذرت  .777
األناضول: قال وزير الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، إنه حذر القادة اإلسرائيليين خالل  – إسطنبول

ء العائالت الفلسطينية من بيوتهم بالقدس الشرقية زيارته إلى تل أبيب هذا األسبوع، من عواقب إجال
  .األقصىواالضطرابات عند المسجد 

األمريكي،  "أكسيوس"جاء ذلك خالل تصريحات خاصة أدلى بها بلينكن، في مقابلة عبر الهاتف، لموقع 
نية وأضاف أن إجالء العائالت الفلسطي مساء الخميس، أثناء رحلة عودته من جولته في الشرق األوسط.

التوتر "، قد يؤدي إلى تجدد األقصىمن القدس الشرقية، أو اندالع المزيد من االضطرابات في المسجد 
 في البالد. "والصراع والحرب
أهم جانب في جولته هو أنه سمع بشكل مباشر من إسرائيل وبشكل غير مباشر من "وأكد بلينكن أن 

  ."إطالق النار عبر مصر أنهما يريدان الحفاظ على وقف "حماس"حركة 
لكن من المهم أيًضا أن نتجنب األعمال المختلفة التي يمكن أن تؤدي عن غير قصد أو "وتابع قائال: 

 ."قصد إلى اندالع جولة أخرى من العنف
إال أن وزير الخارجية األمريكي لم يشر إلى رد فعل الجانب اإلسرائيلي على التحذير الذي وجهه إليهم، 

 ي.وفق الموقع األمريك
 28/5/2021، القدس العربي، لندن
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 ثالثًا: االتحاد األوروبي ودوله
 

 خالء الفلسطينيين في القدس غير قانونية وتؤدي لتأجيج األوضاعا  التحاد األوروبي: عمليات تهجير و ا .778
الوضع فيما يتعلق بإخالء العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراح "قال االتحاد األوروبي، إن : بروكسل

اطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، وهذه األعمال غير قانونية، بموجب القانون اإلنساني ومن
 ."الدولي، وتؤدي لتأجيج التوترات على األرض

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المفوضية األوروبية للشؤون الخارجية واألمن بيتر ستانو، في بيان، صدر 
على مدى األيام الماضية، تصاعدت التوترات "رات والعنف في القدس يوم السبت، بشأن تصاعد التوت

وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، وال سيما في القدس الشرقية، بشكل خطير، وشهدت الليلة 
 ."الماضية اشتباكات خطيرة في الحرم القدسي الشريف أدت إلى إصابة العديد من الجرحى

 8/5/2021، لفلسطينية )وفا(والمعلومات ا األنباءوكالة 
 

 دول أوروبية: المستوطنات تهدد آفاق التسوية في فلسطين .779
سبانيا والمملكة المتحدة، أن المستوطنات تنتهك القانون : )وكاالت( يطاليا وا  أكدت كل من ألمانيا وفرنسا وا 

نه إذا تم تنفيذ القرار ببناء الفلسطيني، وأ -الدولي، وتشكل تهديدًا آلفاق التسوية السلمية للنزاع اإلسرائيلي 
مستوطنات في هار حوما الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم، فسيتسبب ذلك في إلحاق المزيد من 

دولتين اإلسرائيلية الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة لالستمرار، بوجود القدس عاصمة لكل من ال
سبانيا والمملكة المتحدة، في  وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية والفلسطينية. يطاليا وا  ألمانيا وفرنسا وا 

بيان األحد، أن ذلك القرار، باإلضافة إلى عملية تسريع وتيرة االستيطان في جفعات همتوس، ومواصلة 
وال سّيما في حي الشيخ جّراح، تقوض الجهود الرامية إلى  عمليات التهجير القسري في القدس الشرقية

 بين الطرفين. إعادة بناء الثقة 
 10/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 محكمة أوروبية تؤيد حظر استيراد سلع المستوطنات اإلسرائيلية .780

لوكسمبورغ: أصدرت محكمة في االتحاد األوروبي، اليوم )األربعاء(، قرارًا لصالح جماعة تسعى لفرض 
ة لتلغي بذلك قرار المفوضية حظر على استيراد السلع من المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتل

 لألنباء. "رويترز"عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها، وفقًا لوكالة  2019األوروبية في 
وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ في بيان إن المفوضية األوروبية لم تقدم تفسيرًا مقنعًا لألسباب التي 

 ."نين األوروبيينمبادرة المواط"دعتها إلى عدم تسجيل 
 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 تمنع إعالن بيان مشترك  "إسرائيل"والمجر المؤيدة لـ ...لوقف إطالق النار االتحاد األوروبي يدعو .781
، لمناقشة كيفية استخدام النفوذ السياسي للكتلة المكونة ]أمس[ اجتمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي اليوم

 اعدة في الجهود الدبلوماسية إلنهاء المجازر االسرائيلية بحق الفلسطينيين.دولة، للمس 27من 
وشددت دول االتحاد األوروبي في دعواتها لوقف إطالق النار والحاجة إلى حل سياسي إلنهاء الصراع 
األخير، الذي دخل اآلن في أسبوعه الثاني. لكن الدول منقسمة حول أفضل السبل للمساعدة. وال توجد 

 ات حازمة تنطوي على تهديدات بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى.قرار 
دولة في االتحاد األوروبي، عن التوقيع على  27وانتهى االجتماع بتمّنع المجر، الدولة الوحيدة من بين 

اإلعالن المشترك بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. لذا، لن يصدر االتحاد األوروبي بيانًا رسميًا. إذ 
 يكون باإلجماع. يجب أن

وقف فوري لكل اعمال العنف وتطبيق وقف "ودعا وزير خارجية االتحاد االوروبي، جوزيب بوريل، الى 
الهدف هو حماية المدنيين والسماح بايصال ". وأضاف أن "بين اسرائيل والفلسطينيين "الطالق النار

دولة عضوا في االتحاد  27من  26، مؤكدا أن هذا الموقف يحظى بدعم "المساعدة االنسانية الى غزة
 االوروبي، باستثناء المجر.

 ."العدد المرتفع للضحايا المدنيين بمن فيهم النساء واالطفال هو أمر غير مقبول"واعتبر أن 
ندين الهجمات الصاروخية لحماس ومجموعات إرهابية أخرى على أراضي اسرائيل، وندعم بالكامل "وأكمل 

فسها )...( ولكن ينبغي القيام بذلك في شكل متكافئ ومع احترام القانون حق اسرائيل في الدفاع عن ن
 ."اإلنساني الدولي

ورفضت المجر إظهار دعمها لبيان لالتحاد االوروبي، الذي دعا إلى وقف إطالق النار، على اعتبار أن 
 ."منحازة وغير متوازنة"هذه المواقف 

لدي "على هامش زيارته باريس  "فرانس برس"مقابلة مع وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في 
مشكلة شاملة مع التصريحات االوروبية عن اسرائيل )...( إنها ال تساعد كثيرا، وخصوصًا في الظروف 

 ."الراهنة، حين تكون التوترات شديدة الى هذا الحد
 19/5/2021األخبار، بيروت، 

 
  لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني "ولتينحل الد"تأييد دولي واسع للهدنة وتشديد على  .782

والفصائل الفلسطينية  "إسرائيل"عواصم: لقي وقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة بين 
رحبت المستشارة األلمانية فقد  للنزاع. "دائم"في قطاع غزة، ترحيبًا دوليًا واسعًا، وسط دعوات إلى حل 

هذا نبأ " إن وقال المتحدث باسم الحكومة األلمانية، شتيفن زايبرت، ،نارأنجيال ميركل، أمس، بوقف ال
المهم اآلن احترام وقف إطالق النار واستمراره... من المهم اآلن أيضًا إيصال المساعدات اإلنسانية  ،جيد

. وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن التهدئة في "إلى سكان قطاع غزة بسرعة
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. وفي موسكو، قالت "أنباء طيبة، واآلن نحتاج للحوار وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدماً "غزة 
ل وقف إلطالق النار و بارتياح كبير دخأن موسكو تلقت  الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

ة لكنها غير كافية. من أجل إنه خطوة مهم"الفلسطيني. وأضافت  -حيز التنفيذ في النزاع اإلسرائيلي 
تجنب تكرار المواجهة العنيفة، يجب تركيز الجهود الدولية واإلقليمية على استئناف مفاوضات سياسية 

تشاو ليجيان الصينية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية من جهته و  ."مباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
المجتمع الدولي أن يعمل على استئناف محادثات السالم  على"و "الصين ترحب بوقف إطالق النار"إن 

بين إسرائيل والفلسطينيين وأن يتوصل لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل 
يرحب بوقف "ن التكتل أوزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل في بيان في حين أكد  ."الدولتين

إشادته بمصر وقطر واألمم "، معبرًا عن "ي العنف في غزة وما حولهاإطالق النار المعلن الذي ينه
الحل السياسي وحده هو "أن وأضاف  ."المتحدة والواليات المتحدة وغيرها ممن لعبوا دورا في تسهيل ذلك

وزير الخارجية الفرنسي كما رحب . "الذي سيحقق السالم الدائم وينهي النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي برمته
التصعيد في األيام "، وشدد على أن "بوقف األعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ"إيف لودريان  جان

رحب البابا في حين . "القليلة الماضية يؤكد الحاجة إلى إعادة إطالق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين
ى الصالة من أجل فرنسيس الجمعة باتفاق وقف إطالق النار وحض الكنيسة الكاثوليكية بأسرها عل

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

 
 االتحاد األوروبي: األولوية يجب أن تنصب على التوصل لوقف إطالق نار فوري مندوب .783

قال ممثل االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة، إن األولوية يجب أن تنصب في الوقت الراهن على 
 لمدنيين، والسماح بحرية نقل المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة.التوصل إلى وقف إطالق النار، وحماية ا

وأضاف في كلمته أن القلق يساور االتحاد األوروبي إزاء العنف الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين في 
األيام األخيرة، بما يشمل النساء واألطفال، مؤكدًا أن هذا المصير غير مقبول كونه يمثل خرقًا للقانون 

وشدد على أن الوضع الراهن في مدينة القدس يجب أن يحترم، ويجب صيانة حق  ي اإلنساني.الدول
وجدد التأكيد على رفض االتحاد األوروبي التام لسياسة االستيطان  ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

ن مساكنهم اإلسرائيلية واإلجراءات التي تتخذ في هذا السياق، مطالبا بوقف أعمال تهجير الفلسطينيين م
 في حي الشيخ جراح بالقدس.

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 وحماس على تعزيز التهدئة   "إسرائيل"رئيسة المفوضية األوروبية تحث  .784
باتفاق وقف إطالق  ،الجمعة ،)رويترز(: رحبت أورسوال فون دير الين رئيسة المفوضية األوروبية -باريس
 أنعلى تويتر واعتبرت في تغريدة لها  وحركة حماس وحثت الجانبين على تعزيزه. "إسرائيل"بين النار 

 هو الذي سيجلب السالم واألمن الدائمين للجميع.وحده الحل السياسي 
 21/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مسؤول أوروبي: بإمكان األوروبيين التواصل مع حماس بعد المصالحة الفلسطينية  .785

مسؤول أوروبي رفيع إنه يمكن لألوربيين التواصل مع حركة حماس بعد المصالحة الفلسطينية، وذلك  قال
يوما من العدوان  11، بعد "إسرائيل"في ظل سريان وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و

بر طرف وأوضح أنه يمكن لالتصاالت مع حماس أن تتم بشكل مباشر أو غير مباشر ع على غزة.
مشيرا إلى أن االتحاد األوروبي سيحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر  ثالث؛ قطر ومصر.
 ألنها جزء من الحل.

 21/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 االتحاد األوروبي يدعم إغاثة ضحايا اعتداءات االحتالل في فلسطين   .786
ألف يورو تخصص  200مساهمة بمبلغ أعلنت المفوضية األوروبية، الجمعة، أنها قررت ال: رام هللا

أن هذه األموال ستخصص  توذكر  شخص في فلسطين. 54,000كمساعدات إنسانية لإلغاثة الطارئة لـ 
لدعم تمويل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، لتقديم المساعدة الفورية من خالل خدمات الطوارئ الطبية 

 في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
 21/5/2021، قدس، القدسال

 
 بالتراجع عن التهجير القسري في حي الشيخ جراح بالقدس "إسرائيل"ان تطالب واسكتلندا بريطانيا .787

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الحكومة اإلسرائيلية بوقف اإلخالء : لندن
ا عن قلق الحكومة البريطانية من التطورات القسري للعائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح، معبر 
وقال كليفرلي في بيان صدر، اليوم السبت، إنه  والهجوم اإلسرائيلي على المقدسات االسالمية في القدس.

يشعر بالقلق من التوتر المتصاعد في القدس والمرتبط بالتهديدات بإخالء العائالت الفلسطينية من الشيخ 
ائيلية للتراجع عن اإلخالءات القسرية، والعمل من أجل التهدئة في القدس جراح، داعيا الحكومة اإلسر 

 الشرقية.
من جانبها، انتقدت الوزيرة األولى في الحكومة األسكتلندية نيكوال سيرجن إسرائيل القتحامها المسجد 

يره، ووصفت سيرجن في تغريدة لها االقتحام بالمستهجن والذي ال يمكن تبر  الليلة الماضية. األقصى
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وطالبت إسرائيل بالتوقف الفوري عن ممارسة العنف ضد  خصوصا أنه جاء خالل شهر رمضان الفضيل.
 الفلسطينيين العزل.

 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 "مروع وانتهاك للقانون الدولي"برلماني بريطاني: اإلخالء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح أمر  .788
ستنكر النائب في البرلمان البريطاني جوناثان أشوورث، أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل ضد ا

وأدان أشوورث، الذي يشغل منصب وزير صحة في  بالقدس. األقصىالمصلين الفلسطينيين في المسجد 
من حي الشيخ  حكومة الظل العمالية، التحركات العدوانية للسلطات اإلسرائيلية لطرد السكان الفلسطينيين

 .األقصىجراح بالقدس الشرقية، واالعتداء على المصلين المسلمين في المسجد 
لقد شعرت بالفزع الشديد من مشاهد القدس الشرقية، وعمليات اإلخالء، واالعتداءات "وقال في البيان: 

 ."األقصىعلى المسجد 
 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 يا تطالب بوقف استهداف المدنيين في القدس وغزةبريطان .789

 ."وقف استهداف السكان المدنيين في القدس وغزة"دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى : لندن
، إثر تصاعد التوتر في القدس المحتلة، على خلفية اقتحام "تويتر"جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع 

يحب وقف العنف المستمر في القدس "وقال راب:  المبارك. األقصىئيلي المسجد قوات االحتالل اإلسرا
نحن بحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من جميع األطراف، ووقف استهداف السكان "، مضيًفا: "وغزة

 ، حسب تعبيره."المدنيين
 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "ضبط النفس"لى والفلسطينيين إ "إسرائيل"بوريس جونسون يدعو  .790

 "ضبط النفس"لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون األربعاء إسرائيل والفلسطينيين إلى 
وقف التصعيد بشكل "، وحث على "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين"من  "قلق جدا"قائال إنه 

ن على التراجع عن حافة الهاوية وضبط أحض إسرائيل والفلسطينيي"وقال في تغريدة على تويتر  ."عاجل
المملكة المتحدة قلقة جدا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين ونريد "، مؤكدا أن "النفس

 ."وقف التصعيد بشكل عاجل
 12/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 "حافة الهاوية"للتراجع عن  "إسرائيل"بريطانيا تدعو حماس و .791
كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا يوم الخميس  لندن: دعا جيمس

إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية، ووصف التصعيد 
سكاي "وقال لمحطة  بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل. "حماس"الحالي بأنه مروع، وطالب 

نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات "وتابع قائاًل:  ."من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء": "وزني
 ."الصاروخية على إسرائيل... نريد أن تتوقف تلك الهجمات الصاروخية

 13/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 خالل مظاهرة في لندن "فلسطين حرة"التحقيق مع شرطية بعد هتافها  .792
تحقق السلطات البريطانية مع إحدى أفراد شرطة لندن، بعد ظهورها في مقطع فيديو تعانق أحد لندن: 

 ."فلسطين حرة"المتظاهرين في مسيرة للتنديد بالغارات اإلسرائيلية على غزة، وهي تصرخ 
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل االجتماعي لضابطة شرطة، لم تذكر اسمها، 

هي تحمل وردة بيضاء وترفع ذراعها في دعم واضح للمتجمعين، بحسب ما نقله موقع هيئة اإلذاعة و 
 البريطانية )بي بي سي(.

  18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 مقدم تلفزيوني بريطاني شهير يهاجم االحتالل وجرائمه .793
أوليفر، انتقادات كبيرة لما يقوم به  وجه الممثل الكوميدي والمقدم التلفزيوني البريطاني الشهير جون: لندن

 االحتالل من مجازر في غزة، ومن يساوون بين ترسانته وما لدى المقاومة الفلسطينية من سالح.
، إن النظرة في الواليات المتحدة، هي أن كال "الست ويك تونايت"وقال أوليفر في مقطع من برنامجه 

رة، ولديها جيش ضخم، مقابل ما لدى الفلسطينيين، الجانبين مخطئ، لكن إسرائيل لديها ترسانة كبي
ودعا الواليات  باإلضافة إلى أن حجم الضرر الذي وقع على الفلسطينيين كبير جدا ولديهم أطفال قتلى.

 المتحدة، ألن تجرب أمرا جديدا ورائعا وهو أن ال تكون صديقا إلسرائيل.
 18/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 "إسرائيل"ـطالبون بوقف بيع السالح لبرلمانيون ي ...بريطانيا .794

لندن: طالب برلمانيون بريطانيون، حكومة بالدهم بوقف بيع األسلحة إلسرائيل، وفرض عقوبات عليها، 
جاء ذلك خالل جلسة بمجلس  بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، خالل اعتداءاتها األخيرة ضد الفلسطينيين.

وفي كلمة له خالل الجلسة، طالب ريتشارد  األخيرة في قطاع غزة. العموم، األربعاء، لمناقشة التطورات



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          374 

بورغون، النائب عن حزب العمال، الحكومة باالعتراف بفلسطين كدولة، مبينًا أن الفلسطينيين لهم الحق 
 أيضًا في الحياة.

ية خالل ودعا الحكومة إلى وقف بيع األسلحة إلسرائيل وفرض عقوبات عليها، النتهاكها القوانين الدول
 هجماتها األخيرة على الفلسطينيين.

بدورها، شددت البرلمانية عن الحزب نفسه، ليلى موران، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري إلطالق 
طفال فلسطينيا، جراء الهجمات  63وأشارت البرلمانية ذات األصول الفلسطينية، إلى استشهاد  النار.

 اإلسرائيلية على غزة.
جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت من جهته، تساءل 

 األسلحة والذخائر البريطانية، خالل هجومها األخير على قطاع غزة.
  19/5/2021فلسطين أون الين، 

 
 حكومة بالدهم بوقف بيع األسلحة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي يطالبون برلمانيون بريطانيون .795

رلمانيون بريطانيون، حكومة بالدهم بوقف بيع األسلحة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، وفرض طالب ب
 عقوبات عليها، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، خالل اعتداءاتها األخيرة ضد الفلسطينيين. 

له في قطاع غزة. وفي كلمة  "التطورات األخيرة"جاء ذلك خالل جلسة بمجلس العموم، أمس، لمناقشة 
خالل الجلسة، طالب ريتشارد بورغون، النائب عن حزب العمال، الحكومة باالعتراف بفلسطين كدولة، 
مبينًا أن الفلسطينيين لهم الحق أيضًا في الحياة. ودعا الحكومة إلى وقف بيع األسلحة لـ)إسرائيل( وفرض 

 الفلسطينيين.عقوبات عليها، النتهاكها القوانين الدولية خالل هجماتها األخيرة على 
 20/5/2021، فلسطين أون الين

 
 والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين "إسرائيل"وزير الخارجية البريطاني يدعو  .796

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عشية محادثات يجريها : "الشرق األوسط أونالين" - لندن
عبر العودة إلى الحل القائم  "دوامة العنف"ة، إلى إنهاء الفلسطينياليوم )األربعاء( في إسرائيل واألراضي 

 .على أساس الدولتين
وقالت الخارجية البريطانية، إن راب سيلتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ورئيس 

 .الفلسطينية محمود عباس في رام هللا، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهماالسلطة 
تي هذه التحركات الدبلوماسية لدعم ترسيخ وقف إطالق النار الهش بين إسرائيل وحماس والذي أنهى وتأ

من المهم أن "ورحب راب بوقف إطالق النار قائاًل في بيان، إن  .تصعيدًا داميًا استمر أحد عشر يوماً 
تظهر الحاجة الملحة "ة ، معتبرًا أن األحداث األخير "استمرارهيركز جميع األطراف اآلن على ضمان 

من اإلسرائيليين والفلسطينيين وكسر حلقة العنف التي إلحراز تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل 
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المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره الطريقة األفضل "وشدد راب على أن  ."أودت بحياة كثيرين
 ."لتحقيق سالم دائم

 25/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 في القدس "أحداث العنف"فرنسا قلقة من  .797
المستمرة  "أحداث العنف واالشتباكات"األناضول: أعربت فرنسا، اإلثنين، عن قلقها الشديد من  -باريس 

 وأكدت وزارة الخارجية في بيان، ضرورة وقف جميع األعمال التي من شأنها تصعيد األحداث. في القدس.
 بالقدس. "الشيخ جراح"يق إزاء الترحيل القسري للناس من منازلهم في حي وعّبرت عن قلق فرنسا العم

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

 االستفزازات.
  10/5/2021دس العربي، لندن، الق

  
 إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين "إسرائيل"باريس تدعو  .798

باريس: دعت باريس، يوم )الثالثاء(، السلطات اإلسرائيلية إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد 
 الفلسطينيين.

ندعو بوضوح السلطات "الوطنية:  وقال وزير الدولة لشؤون الخارجية جان باتيست لوموين في الجمعية
 ، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية."اإلسرائيلية إلى استخدام متناسب للقوة
، محذرة من "جميع األطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس"ودعت الحكومة الفرنسية )االثنين( 

 ؤاتيًا للغاية للدولة العبرية.، وهو موقف اعتبره جزء من اليسار الفرنسي م"تصعيد واسع النطاق"
إطالق صواريخ من قطاع غزة استهدفت )ليل األحد/االثنين( األراضي "ونددت باريس خصوصًا بـ

 ."اإلسرائيلية
بعد الصمت جاء العار، العار من تصريح ُيظهر ما يسمى التوازن، "وقالت النائبة الشيوعية إلسا فوسيلون 
 ."االستيطان والفصل العنصري التي تروج لها الحكومة اإلسرائيلية هذا التوازن الذي ينسى إدانة سياسة

)يسار راديكالي( كليمانتين أوتان، الحكومة؛ ألنها  "فرنسا المتمردة"من جهتها، انتقدت النائبة عن حزب 
لم تجد الكلمات التي تدين االنتهاكات التي يمارسها الجيش بأوامر من حكومة يمينية متطرفة تهدف إلى "
نحن ال نتحدث باللهجة نفسها مع الحذاء ". وأضافت: "سيخ السيطرة اإلسرائيلية ونظام الفصل العنصريتر 

 ."الذي يسحق والوجه المسحوق
  11/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 وزارة الداخلية الفرنسية تقرر حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين .799
)الخميس(، حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مرتقبة باريس: طلبت الداخلية الفرنسية من الشرطة، اليوم 

في باريس نهاية األسبوع على خلفية النزاع مع إسرائيل خشية تكرار صدامات وقعت في ظروف مشابهة 
 ، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.2014عام 

م إسرائيل ودعا ناشطون إلى التظاهر في حي باربيس في شمال العاصمة الفرنسية احتجاجا على استخدا
 ضد الدولة العبرية. "حماس"للقوة في قطاع غزة ردا على ضربات صاروخية تنفذها حركة 

 13/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 البرلمانية الفرنسية كليمونتين أوتين وحزب الخضر المعارض يدينان االنتهاكات اإلسرائيلية .800
ها أمام الجمعية الوطنية )الغرفة األولى للبرلمان( إن قالت البرلمانية الفرنسية، كليمونتين أوتين، في كلمة ل

 إسرائيل تضاعف من انتهاكها للقانون الدولي يوما بعد آخر.
( المعارض في فرنسا سياسة االستيطان اإلسرائيلية في القدس EELV) "الُخضر"وبالتزامن، وصف حزب 

 ن الشرق األوسط.، مؤكدا أن ذلك يهدد أم"استعمار"الشرقية والضفة الغربية بأنها 
  13/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 فرنسا تسعى لوقف إطالق النار في غزة  .801

أن فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة، واتفقتا على مواصلة الجهود من  -في بيان-ذكرت الرئاسة الفرنسية 
مانويل أجل إعالن هدنة سريعة وتجنب تفاقم الوضع.وصدر بيان اإلليزيه بعدما استقبل الرئيس الفرنسي إي

 ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس.
نسعى مع مصر واألردن وألمانيا لوقف إطالق النار وضمان حل "وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية 

دائم في المنطقة، وقد بدأنا تحركا دبلوماسيا منذ أيام للتوصل إلى وقف إلطالق النار في أقرب وقت 
 ."ممكن

  17/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 في غزة  "برج الجالء"بتفسير الستهداف  "إسرائيل"ماكرون يطالب  .802
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بالده طالبت إسرائيل بتقديم تفسير بشأن : وكاالت -الجزيرة 

 في قطاع غزة، الذي كان يضم مكاتب مؤسسات إعالمية. "برج الجالء"الغارة الجوية، التي استهدفت 
سالمة وحماية الصحفيين ومن يعمل من أجل "وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي في باريس، بأن 

سفارتنا تعمل على هذه القضية )قصف برج الجالء(، "، وأضاف "حرية التعبير هي مسؤولية مهمة للغاية
 ."وننتظر توضيحات من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أعقاب مطالبة وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل بتقديم وجاءت تصريحات ماكرون في 
 لقصف برج الجالء. "مبرر"

  18/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 للمساعدات إلى غزة "ضمان الوصول السريع" "إسرائيل"فرنسا تطلب من  .803
اء(، أن فرنسا طلبت باريس: أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام الجمعية الوطنية، يوم )الثالث

كرم أبو "، بعد إغالق معبر "ضمان الوصول السريع ومن دون عوائق للمساعدات إلى غزة"من إسرائيل 
 ."سالم

 2021 /18/5الشرق األوسط، لندن، 
 

 فرنسا تطرح مشروعًا أمام مجلس األمن لحل النزاع الفلسطيني ــ اإلسرائيلي .804
اء الثالثاء مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي يدعو إلى قّدمت فرنسا بالتنسيق مع مصر واألردن، مس

وقف إطالق النار بين إسرائيل وغّزة ويلقى تأييد الصين وروسيا، مجازفة بانتزاع المبادرة من الواليات 
 المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بينما سيتوجه وزراء خارجية عدد من الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى الجمعية 
اليوم الخميس في نقاش عاجل بحضورهم شخصيًا حول النزاع  14,00عامة ليشاركوا اعتبارًا من الساعة ال

بين إسرائيل والفلسطينيين بمشاركة األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس. وبين الدول التي 
الجزائر التي ترأس أعلنت مشاركتها على المستوى الوزاري مصر وتركيا واألردن وباكستان وتونس و 

المجموعة العربية في األمم المتحدة. وقال اإلليزيه إّنه خالل اجتماع بين الرئيَسين الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضّم إليهما العاهل األردني عبد هللا الثاني عبر الفيديو، 

هي أن إطالق )الصواريخ( يجب أن يتوّقف، وحان  "اتّفقت الدول الثالث على ثالثة عناصر بسيطة"
 الوقت لوقٍف إلطالق النار ويجب أن يتولى مجلس األمن الدولي الملّف. 

 19/5/2021الخليج، الشارقة،  
 

 فرنسا: غياب الرؤى السياسية وعدم تنفيذ القرارات الدولية بقيام دولتين السبب في العنف .805
ألمم المتحدة، بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين طالبت ممثلة فرنسا بالجمعة العامة با

 وضمان وصول المساعدات االنسانية للمدنيين خاصة من فقدوا بيوتهم.
وأضافت، خالل كلمتها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي 

م احترام القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس االمن إن غياب الرؤى السياسية وعد"على شعبنا: 
 كان السبب في العنف. 1967والجمعية العامة التي أقرت إقامة دولتين جنبا الى جنب على حدود 
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ولفتت الى مبادرة الرئيس امانويل ماكرون والتي طرحها خالل اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
 الثاني، والتي تتضمن الوقف الفوري لألعمال العدائية واحترام القانون السيسي وملك االردن عبد هللا

وأكدت ضرورة قيام مجلس األمن بالدور المنوط به وتحمل المجتمع  الدولي والعودة للعملية السياسية.
 الدولي مسؤولياته.

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

 بغزة سرعت التوصل لوقف النارأحرجت واشنطن و في مجلس األمن مصادر فرنسية: مبادرتنا  .806
رغم أن باريس عمدت إلى سحب مشروع القرار الذي طرحته في عز الحرب : بميشال أبو نجم - باريس 

، عقب اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بوساطة مصرية، فإن "حماس"بين إسرائيل و
كان لها دور مهم في دفع الجانب "خطوة التي أقدم عليها في مجلس األمن الجانب الفرنسي يعّد أن ال

 للتوصل إلى وقف النار. "األميركي إلى تغيير مقاربته وممارسة ضغوط على الطرف اإلسرائيلي
وتفيد مصادر واسعة االطالع في باريس بأن واشنطن توكأت جزئيًا على مشروع القرار الفرنسي في إفهام 

لم تعد قادرة على حمايته في مجلس األمن ومنعه من "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها رئيس الوزراء 
اجتماعات  4. ولم يعد سرًا أن إجهاض واشنطن "استصدار بيان أو قرار، وأن الخطوة الفرنسية محرجة لها

لة الزمنية لمجلس األمن ومنع صدور بيان رئاسي قدمت مسودته تونس والنرويج والصين، كان لتوفير المه
 . "تلقين )حماس( درساً "التي طلبها نتنياهو لـ

 24/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 سياسية في حزب ميركل تضطر لتقديم استقالتها… إلدانتها للجرائم اإلسرائيلية .807
برلين: اضطرت السياسية آيتن أرديل، لالستقالة من عضوية مجلس إدارة حزب االتحاد الديمقراطي 

(، إثر منشور على حساب فيسبوك، وجهت فيه اتهامات إلسرائيل بارتكاب جرائم ضد CDUالمسيحي )
. وقالت السياسية من أصل تركي إن "اإلرهاب"اإلنسانية. وصفها الهجمات اإلسرائيلية في القدس الشرقية بـ

 تسمية الجرائم والمجرمين ضد اإلنسانية التي تحدث في شهر رمضان، وقت الصيام ال يعد معاداة
 للسامية.

وبعد ضغوطات كبيرة على ما يبدو أعلنت إرديل استقالتها من منصبها فيما نشر فرع الحزب في برلين 
نحن ال نشارك هذا النهج على اإلطالق. هذا غير "على منشور أرديل عبر الحساب الرسمي قائال: 

 ."لس إدارة الحزبتحدثنا مع آيتن أرديل وتركت منصبها في مج". وتابع "متوافق مع سياسة الحزب
 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 حتى الخميس المقبل "إسرائيل"توقف رحالتها إلى  "لوفتهانزا"مجموعة  .808
األلمانية للطيران إلغاء رحالتها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل حتى  "لوفتهانزا"برلين: أعلنت مجموعة 

 يوم الخميس المقبل.
، في فرانكفورت، اليوم )االثنين(، إنه لن تكون هناك رحالت طيران "فتهانزالو "وقال متحدث باسم مجموعة 

حتى الخميس المقبل، حسب ما  "الخطوط الجوية النمساوية"و "سويس إير"و "لوفتهانزا"لشركات المجموعة 
عة األلمانية. وأضاف أن من المتوقع أن تعاود المجموعة رحالتها اعتبارًا من الجم األنباءنقلته وكالة 

 المقبل.
 2021 /17/5الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"ألمانيا مع  "تضامن"ميركل تتصل بنتنياهو وتؤكد  .809

برلين: أكدت المستشارة االلمانية أنجيال ميركل، اليوم االثنين، خالل اتصال هاتفي برئيس الوزراء 
تهي )العمليات العسكرية( في أسرع أن تن"االسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضامنها مع إسرائيل، مبدية أملها 

 ."وقت
المستشارة كررت تنديدها الشديد باستمرار "وكتب شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل على تويتر أن 

إطالق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وأكدت لرئيس الوزراء تضامن الحكومة االلمانية. وجددت 
 ، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية."د هذه الهجماتتأكيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ض

، "انتشرت فيها الكراهية ومعاداة السامية"وأضاف المتحدث أن ميركل نددت أيضا باحتجاجات في ألمانيا 
 لألنباء. "رويترز"وفق وكالة 

 2021 /17/5الشرق األوسط، لندن، 
 

 مقابل صواريخ غزةوندعمها  "إسرائيل"وزير الخارجية األلماني: نقف بجانب  .810
عّبر وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، خالل لقائه مع وزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي : بالل ضاهر

أشكنازي، لدى وصوله إلى إسرائيل، الخميس، عن دعم بالده في عدوانها على غزة، واعتبر أن إلسرائيل 
سرائيلي الوحشي على الفلسطينيين، الذي تسبب ، لكنه لم يندد بالعدوان اإل"الحق في الدفاع عن نفسها"

ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل وحقها في "وقال ماس إن  بالتدمير الهائل والكارثة اإلنسانية في قطاع غزة.
الدفاع عن نفسها. وجئت إلى إسرائيل من أجل إظهار تضامن ودعم إلسرائيل في أعقاب إطالق 

 ."في الدفاع عن نفسهاالصواريخ من غزة. وإلسرائيل الحق 
 20/5/2021، 48عرب 
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 مع حماس بشأن الوضع في غزة "اتصاالت غير مباشرة"ميركل تؤيد إجراء  .811
 "اتصاالت غير مباشرة"برلين: أعربت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، )الخميس(، عن تأييدها إجراء 

ساسية للتوصل إلى وقف إطالق نار التي تسيطر على قطاع غزة، مشددة على أنها أ "حماس"مع حركة 
ال يمكن القيام دائمًا باتصاالت مباشرة لكن بالتأكيد يجب إشراك "وقالت ميركل خالل منتدى:  مع إسرائيل.

، حسبما نقلته وكالة الصحافة ")حماس( بطريقة أو بأخرى ألنه من دون )حماس( ال وقف إلطالق النار
 الفرنسية.

  20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الشرطة األلمانية تحظر تظاهرات مؤيدة لفلسطين   .812
حظرت الشرطة األلمانية تظاهرتين كان من المقرر انطالقهما اليوم السبت، بعد أن : )د ب أ( –برلين 

أيدت المحكمة اإلدارية العليا في برلين قرار حظر الشرطة تنظيم قد و  دعت لهما مجموعات فلسطينية.
 . "إسرائيل"سات المظاهرات الرافضة لسيا

 22/5/2021، القدس، القدس
 
 

 يركل تتفق مع السيسي على ضرورة استمرار وقف النار في غزة م .813
قال متحدث باسم الحكومة األلمانية، )األربعاء(، إن المستشارة األلمانية : "الشرق األوسط أونالين" - برلين

عبد الفتاح السيسي على ضرورة  أنجيال ميركل اتفقت في اتصال عبر الفيديو مع الرئيس المصري
السعي من أجل استئناف "استمرار وقف إطالق النار في قطاع غزة. وأضاف أنهما اتفقا أيضًا على 

 لألنباء. "رويترز"، حسب ما نقلته وكالة "المفاوضات السياسية
 26/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
  لفلسطينيينلمليون يورو إضافية مساعدات إنسانية  15ألمانيا تخصص  .814

مليون يورو إضافية كمساعدات  15تعتزم الخارجية األلمانية تخصيص : "الشرق األوسط أونالين" - برلين
الدعم اإلنساني للمدنيين في غزة "وقال متحدث باسم الوزارة، يوم الجمعة:  إنسانية للمناطق الفلسطينية.

ستقرار وتثبيت وقف إطالق النار الذي بدأ قبل يمثل اهتمامًا رئيسيًا للحكومة األلمانية، ولبنة مهمة ال
 األلمانية. األنباء، بحسب ما نقلته وكالة "أسبوع

وأوضح المتحدث أن جزءًا كبيرًا من هذه األموال سيذهب إلى توفير إمدادات للسكان في غزة، مشيرًا إلى 
 الجاري. مليون يورو خالل العام 50أن الحكومة األلمانية تدعم القطاع بذلك بأكثر من 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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وذكر المتحدث أن الخارجية األلمانية على اتصال وثيق بمنظمات األمم المتحدة فيما يتعلق بتخصيص 
المساعدات اإلنسانية، موضحًا أن األموال التي تم التعهد بها ستستخدم لتوفير مواد غذائية طارئة عبر 

 العالمي. وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( وبرنامج األغذية
 28/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الصدامات في القدس .815

األناضول: أعرب بابا الفاتيكان، األحد، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في القدس، داعيا إلى إنهاء -الفاتيكان 
 الصدامات في المدينة المقدسة.

، "العنف ال يولد سوى العنف، فلنوقف هذه المواجهات"ة األحد: وقال البابا فرانسيس في رسالة عقب صال 
البحث عن حلول مشتركة؛ من "ودعا جميع األطراف إلى  البريطانية. "ديلي تلغراف"حسبما نقلت صحيفة 

أدعو هللا أن يكون هذا مكانا "وأضاف:  ."أجل احترام هوية المدينة المقدسة المتعددة األديان والثقافات
 ."س لالشتباكات العنيفة، ومكانا للصالة والسالمللقاء، ولي

  9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 واألراضي الفلسطينية "إسرائيل"بالغ حيال تصاعد الهجمات والعنف في  قلق إيطاليا: .816
دعت روما من ناحيتها إلى احتواء التصعيد المتواصل منذ أسبوع. وأعرب وزير الخارجية اإليطالي لويجي 

 ."عن قلقه البالغ حيال تصاعد الهجمات والعنف في إسرائيل واألراضي الفلسطينية"دي مايو 
تتخذ "وفي بيان صدر عقب اجتماعه في روما مع نظيره اإليراني محمد جواد ظريف، طالب دي مايو بأن 

 ."األطراف بشكل فوري إجراءات لخفض التصعيد وتحمل المسؤولية
 17/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 والعدد الكبير من الضحايافي غزة  زاء التصعيدإ: نشعر بقلق ياإيطال ندوبم .817

الفلسطينية  األراضيقال ممثل ايطاليا لدى األمم المتحدة، إننا نشعر بقلق ازاء التصعيد في  :نيويورك
 المحتلة في قطاع غزة، والعدد الكبير من الضحايا، ونعبر عن اسفنا لسقوط الضحايا من المدنيين.

يطاليا بيان االتحاد االوروبي، وندعو االطراف الى التجاوب مع جهود االطراف خاصة واضاف: تؤيد ا
 المجموعة الرباعية الدولية.

واشار إلى أن الطرد المحتمل لألسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح وفي القدس الشرقية يمثل مصدر  
جميعها غير قانونية وغير شرعية قلق بالنسبة إليطاليا، وأن عمليات الطرد للفلسطينيين واالستيطان 

طالقواكد التزام ايطاليا بحل الدولتين العادل والشامل  وتقوض حل الدولتين. مفاوضات وفق قرارات  وا 
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الشرعية الدولية وضرورة التركيز على المسار السياسي وتهيئة بيئة مناسبة إلطالق عملية المفاوضات، 
 يش بسالم جنبا الى جنب مع اسرائيل، والقدس عاصمة لهما.مشيرا إلى ان لدى الفلسطينيين الحق في الع

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

 خالء في الشيخ جراح بالقدس المحتلةعن قلقها إزاء التوتر وعمليات اإلبلجيكا تعرب  .818
وقالت وزارة الخارجية  ."يةقلقها للغاية من تصاعد التوترات في القدس الشرق"أعربت بلجيكا، عن : بروكسل

البلجيكية في بيانها، مساء اليوم السبت، إن العنف في الحرم الشريف غير مقبول ويجب احترام الوضع 
واعتبرت بلجيكا عمليات إخالء الفلسطينيين في الشيخ جراح غير قانونية  الراهن في الموقع المقدس. 

 !"بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف
 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( نباءاأل وكالة 

 
 نائب بلجيكي: يجب أن ُيقابل االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه غير الشرعي بعقوبات .819

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

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

البلجيكي،  اتفاق االئتالف االتحادي الحكوميإن هذا االلتزام واضح في "وممارستها االخيرة في القدس، 
 ."رة من المجتمع الدولي لم تسفر عن شيء، وهذا اإلفالت من العقاب يجب أن ينتهيوأن ردود الفعل الفات

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 ضد الفلسطينيين إجرامي وهناك حاجة لعقوبات صارمة "إسرائيل"وزير بلجيكي: عنف  .820
القاتل ضد إسرائيل غير المتكافئ و  قال وزير الدولة البلجيكي آندريه فالهو، إن عنف: بروكسل

جرامي.الفلسطينيين ال يطاق و  ال يمكننا "وأضاف الوزير البلجيكي في تصريحات صحفية يوم الثالثاء،  ا 
وتابع:  ."السماح إلسرائيل بمواصلة قتل المدنيين واألطفال، وتدمير كل اآلمال في السالم يوًما بعد يوم

 ."ترام القانون الدولي، وليس مجرد كالم، بل أفعال قوية وملموسةهناك حاجة لعقوبات صارمة لضمان اح"
 11/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 لصالح فلسطين برلمان بروكسل اإلقليمي يعتمد قراراً  .821

اعتمد برلمان بروكسل اإلقليمي، يوم الجمعة، قرارًا لصالح فلسطين، يدعو  :دوت كوم"القدس" -بروكسل
إلدانة االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، واالعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
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، ورفع الحصار المفروض على األرض الفلسطينية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة 1967
البلجيكية  جائحة كورونا، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ووقف كافة البعثات االقتصادية

وتقدم بالقرار النائب  نائًبا. 15وامتنع عن التصويت  25نائًبا، وضده  44وصوت لصالح القرار  إلسرائيل.
جمال ايكابزان عن الحزب االشتراكي الناطق باللغة الفرنسية، والنائب فؤاد حيدر عن الحزب االشتراكي 

ضر الناطق باللغة الفرنسية، والنائب جوان الناطق باللغة الهولندية، والنائب ماري لوكوك عن حزب الخ
بينوكيو مورينو عن حزب الخضر الناطق باللغة الهولندية، والنائب فيرونيك لو فران عن الحزب 

 الديمقراطي اإلنساني.
 28/5/2021القدس، القدس، 

 
 غزةبأمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب  "إسرائيل"مكتب محاماة بلجيكي يقاضي  .822

رفع مكتب محاماة في بروكسل مساء يوم األربعاء دعوى قضائية على إسرائيل أمام المحكمة : "الجزيرة"
الجنائية الدولية في الهاي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الجرب واعتداءات تسببت في 

 خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة خالل الحرب األخيرة على غزة.
الدعوى التي حصلت الجزيرة على نسخة منها، أن إسرائيل ارتكبت ما بين الثالث من  وجاء في عريضة

مايو/أيار الماضي والحادي عشر منه جرائم القتل والتعذيب والمالحقة والقتل العمد والمس بالسالمة 
 كما تضمنت العريضة اتهامات إلسرائيل بإلحاق األضرار بالممتلكات من دون الجسدية للفلسطينيين.

 مبرر، واالعتداء على المدنيين والمنشآت واألمالك ذات الصبغة المدنية.
وجاء رفع هذه الدعوى القضائية بعد توصل مكتب المحاماة بتفويض قضائي من عائالت في منطقة 
الشيخ زايد في بيت الهيا بغزة بمتابعة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق اإلنسان التابعة 

غارة على منطقة الشيخ زايد  120وأكد فريق المحاماة أن قوات االحتالل نفذت  نظمة األمم المتحدة.لم
 صاروخا على مبان سكنية أدت إلى مقتل أسرة بكامل. 30وأطلقت 

 26/05/2021 الجزيرة.نت،
 

 وزير التعاون الدولي السويدي: يجب إنهاء عمليات الهدم واإلخالء في القدس .823
ون الدولي في الحكومة السويدية بير أولسون فريده، عن قلقه البالغ جراء استمرار العنف عبر وزير التعا

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

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

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 "إسرائيل"مكانة خاصة وال بد من استصدار عقوبات رادعة بحق  لألقصى المجلس السويدي لإلفتاء: .824
بالنسبة للمسلمين له مكانة وقدسية خاصة يعلمها  األقصىقال المجلس السويدي لإلفتاء إن المسجد 
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم االثنين،  الجميع، فهو أول قبلة وآية من القرآن الكريم.

تحت االحتالل اإلسرائيلي، ويمارس فيه االحتالل انتهاكات صارخة  األقصىوالمسجد أن القدس الشريف 
وطالب وزارة الخارجية السويدية بالدفاع عن المصلين العزل المعتدى  لكل األعراف والقوانين الدولية.

نة عليهم من الجيش اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين، وأن تسعى لدى االتحاد األوروبي الستصدار إدا
 واضحة وسن عقوبات رادعة تمنع تكرار ما حصل.

  10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 تحقيق حل الدولتين ومعالجة األسباب الجذرية للصراعلالسويد أمام الجمعية العامة تدعو  .825
ر تصعيد في فلسطين، رحبت ممثلة السويد لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة بعقد االجتماع في ظل أكب

وأضافت في كلمة نيابة عن بلدان أوروبا  وحثت مجلس األمن على تحمل مسؤوليته والعمل وفق واليته.
يجب أن ننزع "الشمالية خالل جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة التي انعقدت مساء اليوم الخميس، أنه 

امة اإلحباط وفقدان األمن، وجعلت من أي فتيل التوتر بشكل فوري، حيث فاقمت آخر جولة عنف من دو 
أمل للتعايش السلمي بعيد المنال، وقد فجعنا بقتل المدنيين ال سيما األعداد الرهيبة من األطفال الذين 

 يجب توفير الحماية لهم.
قامة الدولتين، مؤكدة أن مواصلة توسيع المستوطنات غير  ودعت إلى معالجة األسباب الجذرية للنزاع وا 

نأخذ العبر "ونية وفق القانون الدولي واستهداف األماكن المقدسة سيزيد من وتيرة العنف، كما يجب أن القان
 ."من األحداث مؤخرا، وعلى القادة أن يعملوا بشكل مسؤول ويرفعوا أصواتهم ضد أي تحريض

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

 هرة داعمة لفلسطينشخصًا في مظا 15السويد توقف  .826
شخصًا خالل مشاركتهم في مظاهرة داعمة لفلسطين في  15 الخميس، أوقفت السلطات السويدية،

كما حاولت الشرطة منع  العاصمة ستوكهولم، لالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين.
 الصحفيين من تغطية المظاهرة.

 21/5/2021، االخبار، بيروت
 

 ركية تفّرق مسيرة داعمة للفلسطينيين في كوبنهاغنالشرطة الدنما .827
 استخدمت الشرطة الدنماركية، اليوم، القوة لتفريق مسيرة داعمة للفلسطينيين، في العاصمة كوبنهاغن.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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ونّظم المئات مسيرة في كوبنهاغن دعمًا للفلسطينيين في مواجهة الهجمات اإلسرائيلية المستمرة. وشهدت 
لشرطة وعدد من المشاركين أمام السفارة اإلسرائيلية، ما دفعها إلطالق الغاز المسيرة مواجهات بين ا
 آالف شخص شاركوا في المسيرة. 4وذكر التلفزيون الدنماركي الرسمي أن نحو  المسيل للدموع لتفريقهم.

 14/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 خالء والهدمعمليات اإل في القدس ونطالب بوقف يرلندي: نتابع بقلق ما يجريوزير الخارجية اإل .828
سيمون كوفيني عن قلق بالده من أحداث العنف في القدس  اإليرلنديأعرب وزير الخارجية : دبلن

، "توتير"وطالب كوفيني في تغريدة له عبر موقع  الشرقية، والتهديد باإلخالء في حي الشيخ جراح.
ن قراراها بشأن بناء وحدات وحث إسرائيل على التراجع ع بضرورة وقف عمليات االخالء والهدم.

استيطانية في )هار حوما( أراضي جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس، باعتبارها غير قانونية بموجب 
 القانون الدولي، وتقوض فرص السالم، وحل الدولتين.

 8/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 أمر غير مقبول األقصىالمواطنين في  وزير خارجية إيرلندا: عمليات التهجير وقمع .829
إن عمليات التهجير  "تويتر"قال وزير الخارجية اإليرلندي سيمون كوفيني، في تغريدة له عبر موقع 

والتهديد بإخالء العائالت في حي الشيخ جراح وسلوان، واستخدام القوة المفرطة وقمع إسرائيل للمواطنين 
 أمر غير مقبول. األقصىفي المسجد 

 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءلة وكا
 

 وقتل األطفال أمر مؤسف األيام الماضية كانت كابوساً  أمام الجمعية العامة:إيرلندا  .830
من المالئم أن تنظر الجمعية العامة اآلن في الوضع المتدهور "قالت ممثلة إيرلندا لدى األمم المتحدة إن  

الماضية كانت كابوسا على الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن قتل االطفال  في األراضي المحتلة، فاأليام
 وأكدت أن ايرلندا تندد بكل هذه األحداث، وتنادي بوقف النار بشكل فوري. أمر مؤسف.

 ونوهت إلى أن المدنيين في غزة ليس لهم مفر وهم سكان محاصرون بشكل مستمر.
نها عبر نقاط العبور، ومنح فرصة الوصول دون أي كما أشارت إلى أن دخول اإلغاثة لغزة يجب ضما

 واعتبرت أن تدمير البنية التحتية أمر ال يمكن قبوله ويعتبر وصمة يجب أن تتوقف. عوائق.
في الوقت الذي نحن قلقون فيه من الوضع في غزة، ال يمكن التغافل عما يحدث في الضفة "وأضافت: 

قلقون من التقارير التي تشير من استخدام االحتالل والقدس، فالعنف وصل ألعلى المستويات ونحن 
 ."للذخيرة الحية، حيث انه ال يجب أبدا ان تستخدم القوة ضد من يطالب بحقه بالتعبير السلمي

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 اقتراح في البرلمان اإليرلندي لطرد السفير اإلسرائيلي .831
اإلسرائيلية، أن البرلمان اإليرلندي يعتزم هذا األسبوع  "جيروزاليم بوست"رت صحيفة ذك: القدس المحتلة

 التصويت على اقتراح لطرد السفير اإلسرائيلي من إيرلندا.
وأشارت إلى أن االقتراح جاء على خلفية اتهام االحتالل بارتكاب جرائم حرب خالل العدوان األخير على 

نائًبا ممن ينتمون ألربعة أحزاب، قدموا اقتراًحا لطرد السفير  11وأوضحت الصحيفة أن  قطاع غزة.
ونّبهت  وبّينت أن االقتراح تم ُقبيل سريان اتفاق وقف عدوان االحتالل غزة. اإلسرائيلي األسبوع المنصرم.

بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات  "إسرائيل"إلى أن االقتراح جاء على خلفية اتهام 
.غي وجود السفير اإلسرائيلي في إيرلندا ال يمكن الدفاع عنه في ظل هذه "بأن  "جيراوزاليم"وبّينت  َر قانونيٍّ

طفاًل قتلوا بنيران الجيش اإلسرائيلي، مشيًرا إلى أن  60ولفت االقتراح النظر إلى أن أكثر من  ."الظروف
ة فلسطينية في حي الشيخ جراح عائل 28سبب التصعيد األخير هو محاولة تنفيذ تطهير عرقي بحق 

 بالقدس.
  25/5/2021م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 قرار أيرلندي مرتقب ضد االحتالل قد يصل لعقوبات وطرد السفير .832

: أيدت الحكومة األيرلندية، الثالثاء، اقتراحا برلمانيا يدين الضم الفعلي لألراضي 21عربي -لندن
اإلسرائيلية فيما قالت إنه أول استخدام لهذه العبارة من جانب إحدى الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل 

وأيد وزير الخارجية األيرلندي سايمون  حكومات االتحاد األوروبي فيما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي.
كوفيني، الذي مثل أيرلندا في مجلس األمن الدولي في المناقشات بشأن االحتالل في األسابيع القليلة 

لكنه أصر  ة، االقتراح وندد بما وصفه بمعاملة إسرائيل غير العادلة بوضوح للشعب الفلسطيني.الماضي
أيضا على إضافة التنديد بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على االحتالل قبل أن يوافق 

 على دعم الحكومة للمقترح، الذي قدمه حزب شين فين المعارض.
حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني وطبيعته االستراتيجية "ن: وأضاف كوفيني أمام البرلما

والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على 
هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو في رأيي هذا المجلس، باستخفاف. "ومضى يقول:  ."األرض... إنه ضم فعلي

ن أول دولة في االتحاد األوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن نية نح
وفي  ورفض شين فين دعم التعديل الحكومي الذي يدين هجمات حماس. ."اإلجراءات وبالطبع تأثيرها

ض عقوبات حالة إقرار االقتراح، سيتطلب التعديل من الحكومة طرد السفير اإلسرائيلي في أيرلندا وفر 
 اقتصادية وسياسية وثقافية ضدها.

 26/5/2021، 21عربيموقع 
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سويسرا: طرد العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح ال يتماشى مع القانون الدولي ويزيد من تأجيج  .833
 التوترات 

قالت سويسرا، إن عمليات طرد العائالت الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس : برن
وقالت الخارجية السويسرية  ة، ال يتماشى مع القانون اإلنساني الدولي، ويزيد من تأجيج التوترات.الشرقي

في بيان، اليوم األحد، إنها قلقة للغاية بشأن تصاعد العنف في القدس، خاصة في الحرم الشريف، وفي 
 الشيخ جراح، داعية جميع األطراف إلى العمل على الفور لنزع فتيل التوترات.

يجب ضمان الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف والتعايش السلمي "ابع البيان: وت
 ."لجميع سكان القدس وفًقا للقانون الدولي

 9/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 النمسا: تظاهرة رافضة لرفع العلم اإلسرائيلي فوق المباني الحكومّية .834
الحكومة النمَسوية على رفع العلم اإلسرائيلي فوق مقّر وزارة الخارجية، ومقّر المستشار  بعدما أقدمت

سيباستيان كورتس، تعبيرًا عن تضامن النمسا مع إسرائيل، شهدت فيينا أمس، تظاهرة أمام مبنى رئاسة 
 ."مخجل"الوزراء، نّدد فيها المشاركون بهذا التصرف الـ

أوقفوا "األعالم الفلسطينية، الفتات ُكتب عليها شعارات من قبيل  وقد حمل المتظاهرون، إلى جانب
 ."مقاطعة الفصل العنصري حق ديمقراطي"، و"القصف واالحتالل

، فريتز إدلينغر، سماح رئيس الوزراء النمَسوي، "النمَسوي-المجتمع العربي"ووصف رئيس جمعية 
 ."جلمدعاة للخ"سباستيان كورتس، برفع العلم اإلسرائيلي بأنه 

 18/5/2021، بيروت، األخبار
 

 السفير التشيكي في الكويت يعتذر لنشر صورته بجانب العلم اإلسرائيلي .835
االثنين، بعد نشره ملصقًا على صفحته في أحد مواقع  قدم السفير التشيكي في الكويت اعتذاره، يوم

رمة في الكويت، واستدعته التواصل االجتماعي بجانب العلم اإلسرائيلي، األمر الذي أدى لموجة سخط عا
 الخارجية الكويتية للتعبير عن امتعاضها من هذا السلوك.

وجاء نشر الملصق كتعبير عن التضامن مع إسرائيل في وقت تستعر المواجهات في قطاع غزة والقدس 
في  ونشرت السفارة التشيكية اعتذارًا مشابهًا على موقعها الرسمي الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي. بين
: "تويتر". وقالت سفارة التشيك لدى الكويت في بيان نشرته باللغة اإلنجليزية على حسابها في "تويتر"
يعتذر السفير مارتن دفوراك بشدة لجميع الكويتيين وجميع األشخاص اآلخرين الذين قد تأثروا بالصورة، "

 ."لكويت عن طريق الخطأحيث ظهرت هذه الصورة أيضًا في الملف الشخصي للسفارة التشيكية في ا
 17/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 حماس على قائمة اإلرهاب حركة إدراج تبحث أوكرانيا  .836
على قائمة التنظيمات  "حماس"تباحث البرلمان األوكراني في مشروع قرار جديد يقضي بإدراج حركة 

 أبدتو  ون إلى أحزاب مختلفة.نائبًا من أعضاء البرلمان الذين ينتم 80اإلرهابية، ويدعمه، لحد اآلن، 
الذي يتزعمه الرئيس األوكراني، فولوديمير  "خادم الشعب"النائب، أولغا فاليليفسكايا سماغلوك، عن حزب 

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

 ."خطوة تجاه إسرائيل نضجت منذ زمن". كما وصفت الخطوة بأنها "وكندا وبريطانيا واليابان
 21/5/2021، ، بيروتاألخبار
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 بعًا: روسياار 
 

 قدسفي ال "تصعيد العنف"وتدعو إلى تجنب  "قلقة"روسيا  .837
في القدس حيث اندلعت  "تصعيد العنف"ودعت إلى تجنب  "قلقها"موسكو: أعربت روسيا السبت عن 

وقالت وزارة الخارجية  اشتباكات هي األكبر في السنوات األخيرة بين الفلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية.
جميع األطراف إلى "وأضافت أنها تدعو  ."في موسكو ُينظر إلى هذا التطور بقلق"الروسية في بيان 

 . "االمتناع عن القيام بخطوات قد تؤدي إلى تصعيد العنف
 9/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 بوتين: النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يخص مصالحنا األمنية مباشرة .838

)األناضول(: حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين، الجمعة، من أن التصعيد الحالي في النزاع  -موسكو 
 الفلسطيني يشكل خطرا مباشرا على مصالح بالده األمنية.-إلسرائيليا

واقترح بوتين في مستهل اجتماع عقده الجمعة مع األعضاء الدائمين لمجلس األمن الروسي مناقشة 
 الوضع في القدس وقطاع غزة، قبل البدء بجدول األعمال المتفق عليه.

مستجدات الوضع في الشرق األوسط، وأقصد بذلك أدعو زمالئي إلى طرح مواقفهم إزاء آخر "وقال: 
 ."روسيا اليوم"، بحسب موقع "تصعيد النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

النزاع يجري على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا "وأضاف الرئيس الروسي أن 
 ."األمنية

 14/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 كيةيإذا فشلت الجهود األمر لتدخل أوسع  روسيا مستعدة .839
اإلسرائيلية أسبوعها الثاني، برزت تساؤالت حول  -مع دخول المواجهات الفلسطينية : رائد جبر -موسكو

 خلف نشاط اللجنة الرباعية وتحركات المبعوثين األميركيين. "متوارياً "الموقف الروسي الذي بدا 
الحاد في المنطقة، صعوبات جدية واختبارًا لقدرة  ولفتت تقارير إلى أن الكرملين يواجه، بسبب التدهور

موسكو على التأثير على األطراف المختلفة، خصوصًا مع حرص روسيا على المحافظة على التوازن 
الدقيق الذي أقامته في عالقاتها مع األطراف اإلقليمية إلنجاح مهمتها في سوريا، وتعزيز حضورها في 

 المنطقة.
اتصاالت مكثفة مع أعضاء اللجنة "إن موسكو شرعت منذ بداية األزمة في  وقال المصدر الدبلوماسي

الرباعية، وتم توجيه تعليمات محددة لممثل روسيا في اللجنة بتكثيف التحركات، كما تم توجيه تعليمات 
 ."للسفراء الروس في الدول المعنية بإطالق نشاط مكثف على المستوى الثنائي مع كل بلد
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ل المصدر إن المستوى الدبلوماسي الروسي أقام اتصاالت متواصلة نشطة مع الطرفين فضاًل عن ذلك، قا
الفلسطيني واإلسرائيلي، مشيرًا إلى احتمال أن يتم تتويج هذا التوجه باتصالين ينتظر أن يجريهما الرئيس 

، أمس، الناطق فالديمير بوتين مع القيادتين في غضون اليومين المقبلين، علمًا بأن هذا األمر أشار إليه
باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عندما قال إن بوتين سوف يجري اتصاالت مباشرة مع الطرفين في 

 أسرع وقت إذا لزم األمر.
وزاد المصدر أن كل المبادرات التي جرت في اجتماعين طارئين للجنة الرباعية، والدعوة إلى نقاش الملف 

ف، قوبلت مواقفنا باعتراض أميركي، وأبلغتنا واشنطن بأنه لألس"في مجلس األمن، صدرت عن موسكو، و
ركة حماس ال يمكن ال يمكن التأثير على األحداث بسبب غياب الطرف الفلسطيني، وباعتبار أن ح

ال تتفق مع هذا الطرح، ودعت "وقال الدبلوماسي إن موسكو أبلغت الجانب األميركي بأنها  ."التعامل معها
الرباعية في مجلس األمن، لكن هذه الدعوة قوبلت برفض كامل من جانب واشنطن إلى تبني بيان اللجنة 

التي سعت إلى عرقلة عقد جلسة مجلس األمن، لوال اإلصرار الصيني على عقد الجلسة، بصفتها رئيس 
 ."الدورة الحالية

 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 للحل "رباعّية"روسيا تدعو إلى  .840
هناك حاجة ملّحة لعقد اجتماع للرباعية الدولية إليجاد "روسي، سيرغي الفروف، إن قال وزير الخارجية ال

في مؤتمر صحافي مشترك مع األمين العام لألمم المتحدة  "حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني المتصاعد
كة أعتقد أننا توصلنا إلى نتيجة مشتر "وقال الفروف:  تيريش بعد محادثات جرت في موسكو.أنطونيو غو 

، مضيفًا إن "مفادها أن المهمة األكثر إلحاحًا هي الدعوة الى عقد اجتماع لرباعي الوسطاء الدوليين
 ."االجتماع يجب أن يعقد على مستوى وزراء خارجية األطراف األربعة"

 13/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 بوتين يأمر بإجالء الرعايا الروس من قطاع غزة .841
كست تنامي القلق الروسي حيال الوضع المتفاقم حول قطاع غزة في خطوة ع: رائد جبر -موسكو

وتوقعات موسكو بفشل جهود التهدئة، أصدر الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس، قرارًا بإجالء مواطني 
ونص األمر الرئاسي الذي وقعه بوتين  الراغبين في مغادرة القطاع. "رابطة الدول المستقلة"روسيا وبلدان 

نظرًا لتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات المسلحة "على أنه 
اإلسرائيلية، فإنه يجب تأمين إجالء مواطني روسيا والدول األعضاء في )رابطة الدول المستقلة( 

 ."الموجودين في قطاع غزة والراغبين في مغادرته
 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 : العنف يتفجر في األراضي الفلسطينيةم الجمعية العامة لألمم المتحدةأما روسيا ندوبم .842
قال ممثل االتحاد الروسي لدى االمم المتحدة إن العنف يتفجر في األراضي الفلسطينية، وهذا نيويورك: 

ليس للمرة األولى، ونرى استمرار االستيطان وطرد الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات في القدس الشرقية 
 ا ما أدى لتصعيد العنف، إضافة لقتل األطفال والمباني وتدمير البنية التحتية.وهذ

ولفت في كلمته، الى أن هذا العنف سيؤدي الى عدم االستقرار في المنطقة برمتها، مشدًدا على ضرورة 
ل اتخاذ تدابير إلطالق حوار مباشر بين الطرفين، وتحديًدا في إطار المفاوضات المباشرة على أساس ح

 الدولتين.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 خامسًا: الصين
 

 في القدس المحتلة "الهدوء وضبط النفس"الصين تدعو إلى  .843
األناضول: دعت الخارجية الصينية، اإلثنين، إلى الهدوء وضبط النفس وتجنب االشتباكات بين  -بكين 

جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة التلفزيون الصينية  واإلسرائيليين في القدس العربية المحتلة. الفلسطينيين
وأضاف متحدث الخارجية إن  ( عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينج.CGTNالرسمية )

شيا مع الصين مستعدة للعب دور بناء في استئناف محادثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تما"
 ."قرارات األمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع األطراف الدولية المعنية

 10/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 واشنطن بيان مجلس األمن حول أزمة غزة "عرقلة"الصين تأسف لـ .844
نيويورك: أعربت الصين، اليوم )األحد(، عن أسفها لقيام الواليات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس 

ن الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة األم
 العنف، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية لمجلس األمن خالل اجتماع 
سبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس األمن من التحدث بكل أسف، فقط ب"لألخير عبر الفيديو: 

وعمدت الواليات المتحدة إلى  ."ندعو الواليات المتحدة الى تحمل مسؤولياتها"وأضاف  ،"بصوت واحد
 إرجاء اجتماع مجلس األمن منذ األسبوع الماضي ولم تظهر حماسة إلصدار بيان.

يشمل  "تحرك قوي"النار مناشدًا مجلس األمن القيام بـ وطالب وزير الخارجية الصيني بوقف فوري إلطالق
تكرار تأييده لحل الدولتين، وأكد استعداد الصين الستضافة مفاوضات بين ممثلين لكل من إسرائيل 

 والفلسطينيين.
 16/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 افق المدنيةالحترام القانون الدولي اإلنساني ووقف استهداف المر  "إسرائيل"الصين: ندعو  .845

دعا ممثل الصين لدى األمم المتحدة، إسرائيل الحترام القانون الدولي اإلنساني، ووقف استهداف المناطق  
 والمرافق المدنية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتيسير وصول اإلمدادات والمساعدات للقطاع فورا.

الخميس، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على وأضاف خالل كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم 
ندين تصاعد النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ألعلى مستوياته في السنوات األخيرة، ونعلن عن بالغ "شعبنا: 

 ."انشغالنا حيال األمر، وندعو النتهاء األزمة ومنع خروج األوضاع عن السيطرة
 ئم في القدس، واحترام هذا الوضع.كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القا
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وأشار إلى أنه يجب اتخاد اجراءات لمنع الكوارث اإلنسانية في قطاع غزة في ظل تضافر ظروف 
 الجائحة والحصار.

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 ادسًا: دول قارة أمريكا الجنوبيةس
 

 دعم الشعب الفلسطيني وسيادته واستقاللهفنزويال ت .846
، "موقف فنزويال التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وسيادته واستقالله وحقه في تقرير مصيره"تأكيدًا لـ

انتقدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، القصف الحاصل على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من 
، "تويتر"ارجية والشؤون األوروبية الفنزويلي، يوان غيل، في تغريدة على وقد انتقد نائب وزير الخ ديارهم.

إّن من ينّصبون أنفسهم مدافعين عن "التي تحصل في فلسطين قائاًل:  "المجازر"الصمت الغربي حول 
 ."حقوق اإلنسان لدى )االعتداء على ديمقراطية اآلخرين(، ظلوا صامتين أمام مثل هذه اإلبادة!

ذاته، عّبرت وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها إزاء التهجير، داعية في تغريدة عبر وعلى الصعيد 
 ، األطراف كافة إلى االعتدال وتجّنب العنف والتحريض."تويتر"حسابها على 

 12/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 فنزويال تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة .847
رجية الفنزويلي خورخي أرياسا، يوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى دعا وزير الخا: وكاالت –بوغوتا 

عبر حسابه على تويتر،  "أرياسا"ونشر  التحرك من أجل وقف الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة.
 طوابق في غزة وانهياره. 9مقطع فيديو للحظات قصف إسرائيلي لمبنى مؤلف من 

ينبغي إظهار رد فعل "ا عاجال على تلك الهجمات، قائاًل: وشدد على ضرورة أن تظهر األمم المتحدة رد
 ."فوري دون االنحياز ضد أي أيديولوجية أو دين

 14/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للعدوان على غزة ونصرة للقدس مسيرات في األرجنتين والبرازيل رفضاً  .848
فعاليات تضامنية مع شعبنا شهدت عدة مدن أرجنتينية وبرازيلية، تحركات و : وكاالت –عواصم 

على قطاع غزة والقدس والضفة  "اإلسرائيلي"الفلسطيني، ندد فيها المشاركون باستمرار العدوان 
 .48وأراضي

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الخارجية الكوبية تدعو إلى وقف العدوان اإلسرائيلي .849
في القدس المحتلة، وعمليات القصف  األقصىد الهجوم على المسج"أدانت الوزارة الخارجية الكوبية 

، في بيان نشرته "العشوائي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل القوات العسكرية اإلسرائيلية
 .]السبت[ أمس
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انتهاكًا خطيرًا وصارخًا جديدًا لميثاق األمم المتحدة "وقالت الوزارة إنها تعتبر هذه الهجمات اإلسرائيلية 
استمرار استعمارها واحتاللها األراضي العربية "، فضاًل عن "الدولي والقانون اإلنساني الدوليوالقانون 

والفلسطينية بالتواطؤ واإلفالت من العقاب الذي تكفله الواليات المتحدة التي منعت مجلس األمن التابع 
 ."لألمم المتحدة من اتخاذ إجراءات

  16/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 الفتة يرفعها نواب في مجلس الشيوخ بتشيلي... "تل فلسطينإسرائيل تق" .850
في تشيلي، األربعاء، قيام  -الغرفة العليا من الكونغرس –األناضول: شهد مجلس الشيوخ  -سانتياغو 

؛ بهدف لفت األنظار "إسرائيل تقتل فلسطين"مجموعة من أعضائه برفع الفتة عند مدخله مكتوب عليها 
 "راديو كوبراتيفا"وبحسب ما بثته إذاعة  غاشم ضد الفلسطينيين باألراضي المحتلة.للعدوان اإلسرائيلي ال

المحلية، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور، أليخاندرو نافارو، عن غضبهم حيال 
 وفي تصريحات صحافية، طالب السيناتور، نافارو، رئيس الهجمات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.

العنصرية تمارس في "البالد، سيباستيان بينيرا، بتقديم شكوى إلى األمم المتحدة ضد إسرائيل، مضيًفا 
 ."فلسطين. فلسطين تحت النيران

 20/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"فنزويال: الواليات المتحدة توفر إطارًا من اإلفالت من العقاب والمحاكمة لصالح  ندوبم .851
وقال:  لمدنيين في األراضي الفلسطينية.نزويال بالقصف العشوائي الذي تقوم به إسرائيل ضد اندد ممثل ف

إن ما نشهده اليوم هو مرحلة عسكرية جديدة من الحرب االستعمارية الطويلة التي يواجهها الشعب "
ارتكاب الفلسطيني من نظام يمارس الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين، وتستمر إسرائيل في 

 ."جرائم حرب ممنهجة وتطهير عرقي وجرائم ضد اإلنسانية ضد الشعب الفلسطيني
وأضاف أن االنتهاكات ضد األماكن المقدسة ال تؤدي سوى إلى تأجيج المشاعر الدينية لدى الفلسطينيين، 

للمسجد وفي الوقت الذي تفرض فيه قوات االحتالل اإلسرائيلي قيودًا على وصول الفلسطينيين ودخولهم 
 ، تقوم قوات االحتالل باقتحامه وتطلق فيه العيارات النارية وقنابل الغاز وهذا يمثل انتهاكًا خطيرًا.األقصى

وأكد أن مجلس األمن وأمام هذه البربرية أصيب بالشلل بسبب الواليات المتحدة التي منعت بإصدار قرار 
رك من المجلس ينادي بوقف إطالق النار، ملزم يوقف العدوان، ورفضت الموافقة على إصدار بيان مشت
واتهم ممثل فنزويال الواليات المتحدة بتوفير  وحتى اآلن ترفض نشر أية بيانات صحفية في هذا الصدد.

إطارًا من اإلفالت من العقاب والمحاكمة أمام محاكم دولية لصالح إسرائيل، قائاًل: يستحيل أن تكون 
 قوق اإلنسانية وتقوم في ذات الوقت بمعاقبة المظلوم لصالح الظالم.مدافعًا عن القضايا اإلنسانية والح

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 كوبا يستنكر عجز مجلس األمن وعدم استطاعته إدانة العنف في غزة والقدس ندوبم .852
س األمن الدولي وعدم قدرته استنكر ممثل كوبا لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة، عجز مجلنيويورك: 

 على إدانة العنف اإلسرائيلي في قطاع غزة والقدس.
وقال: إن صمت مجلس األمن وعدم قدرته على إدانة العنف اإلسرائيلي واستغراقه أياما لالنعقاد يؤثر سلبا 

نما على السلم واألمن الدوليين.  ليس على الشرق األوسط فقط وا 
دعم الواليات المتحدة إلسرائيل أعطاها مجاال الرتكاب المزيد من  وأضاف أن صمت مجلس األمن بسبب

 الجرائم واإلفالت من العقاب.
إن كوبا تدين جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل وضع حد لممارساتها المقيتة "وقال :

لهذا العدوان العالم يصفع  نتيجة"وأضاف:  ."وأن تحترم القانون الدولي، وهذا العدوان يجب أن يتوقف فورا
، مطالبا الجمعية العامة بوضع حد لإلفالت من العقاب "على وجهه، وهذا العنف تغذيه الواليات المتحدة

 إذا استمر مجلس األمن بالشلل.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 مفرطة ضد المدنيينالقوة ال "سرائيل"إدانة استخدام إب تشيلي يدعو إلى مندو  .853

دعا مندوب تشيلي لدى االمم المتحدة إلى ادانة المجتمع الدولي استخدام اسرائيل القوة المفرطة نيويورك: 
ضد المدنيين، مطالبا بحماية المدنيين خاصة االطفال والنساء، وأن المساس بهم يمثل انتهاكا للقانون 

 الدولي االنساني.
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس  األراضيلمعالجة الوضع في  وأضاف: يجب اتخاذ تدابير طارئة

 الشرقية، وحل القضية الفلسطينية واعطائها االولوية على جدول اعمال الجمعية العامة.
واشار الى أنه على المجتمع الدولي ان يعزز عملية السالم، مؤكدا موقف بالده من ضرورة حل القضية 

ود معترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن بناء المستوطنات على  اساس حل الدولتين وحد
 .1967وتوسيعها يهدد امكانية التوصل لحل الدولتين على اساس حدود عام 

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

 جنتين: يجب حل النزاع واحترام القانون الدولير جمهورية األ  ندوبم .854
، إنه يجب حل النزاع والحد من دى الجمعية العامة لألمم المتحدةممثل جمهورية االرجنتين لقال نيويورك: 

تصعيد العنف على اساس حل الدولتين، وعلى جميع االطراف احترام القانون الدولي االنساني والقانون 
 الدولي لحقوق االنسان.

ال غنى عنه، وأساس اي سالم  وأضاف، إن صون الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها امر
والدبلوماسية والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل الى حل دائم وعادل، لذلك تدعم االرجنتين كل 
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الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي سيتمخض عنه انشاء دولتين، وعلينا ان نتحمل تحقيق هذا الهدف 
 دون اي تاخير او اعذار.

 21/5/2021، )وفا( مات الفلسطينيةوكالة األنباء والمعلو 
 

 : مواصلة االستفزاز لن يؤدي إال لزيادة التصعيدأمام الجمعية العامة المكسيك .855
ن  قال ممثل المكسيك لدى األمم المتحدة إن بالده ترفض وضع المدنيين في حالة انعدام األمن، وا 

بير عن وجومنا حول االوضاع جئنا للتع"وأضاف:  مواصلة االستفزاز لن يؤدي اال لزيادة التصعيد.
بالشرق االوسط، والنتيجة المأساوية لالحداث الجارية والتي قتل فيها المئات، ومنهم عشرات القصر 

 ."واالف الجرحى
وشدد على ضرورة انهاء العنف وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي االنساني، والحوار 

وعبر ."عن اتخاذ موقف من العنف الدائرعجز مجلس االمن "ف بالده عن بين االطراف. معربا عن أس
داعيا لحماية الصالة فيها،  عن رفضه لما تعرضت له الكنائس والمساجد في القدس من اجراءات ومنع

ودعا الى ضرورة وقف اطالق النار، منددا بالعنف ضد  األماكن الدينية وحماية حق االنسان في العبادة.
وشدد على ضرورة تطبيق حل  لجنة الرباعية لنزع فتيل االزمة.شيدا بجهود المنسق الخاص والالمدنيين م

 الدولتين واقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء وذات سيادة الى جانب اسرائيل.
  21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 الوصول إلى حل الدولتيناإلكوادور يدعو إلى وقف إطالق النار و  ندوبم .856

لى  دعا وزير خارجية اإلكوادور، خوسيه فالنسيا، إن تبدأ األطراف في فلسطين إلى وقف إطالق النار، وا 
كما دعا في كلمته أمام الجمعية العامة، الطرفين بالموافقة  مفاوضات حقيقية للوصول الى حل الدولتين.

طراف عن االضرار بالمدنيين، وأن يحترموا حقوق بشكل فوري على وقف إطالق النار، وأن تتوقف األ
وحث الممثل االكوادوري، كل األطراف أن تسرع من  وحياة المواطنين اتساقا مع أحكام القانون الدولي.

جهودها إلطالق مفاوضات ذات مصداقية لكي تكثف كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق سالم دائم وعادل 
 .وشامل دون تأخير في الشرق األوسط

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

 كوستاريكا: ال يمكن أن نقبل باستمرار معاناة وألم أطفال فلسطين ندوبم .857
قال ممثل كوستاريكا، إن العنف الذي ال يعد سبياًل لتسوية النزاعات بعض النظر عن السباب،  :نيويورك

السياسي يؤجل مرة بعد أخرى إلى حد أصبح من الصعب يمثل أكثر فصول الصراع قتامة، فيما الحل 
وأعربت كوستاريكا عن األلم العميق الذي يعتصر بالده بسبب العبء غير المتناسب الذي  الوصول إليه.
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فلسطيني قتلوا في  200طفاًل من نحو  60يتحمله األطفال الفلسطينيين، حيث قضى في األيام األخيرة 
لي، وقال: إن كوستاريكا ال يمكن أن تقبل باستمرار معاناة وألم أطفال اعتداءات االحتالل اإلسرائي

فلسطين، ويجب أن تسليط الضوء على التبعات الدائمة لهذا العنف على األطفال بغض النظر عن 
مستويات التعليم وسبل كسب العيش في منازلهم، وتحديدًا األثر على عملهم من أجل السالم والمصالحة 

 في المستقبل.
أكد أن األمم المتحدة ومجلس األمن يتحمالن مسؤولية تحقيق السالم واألمن بين الفلسطينيين و 

واإلسرائيليين، مشيرًا في ذات السياق إلى خيبة األمل من عدم مقدرة مجلس األمن على اتخاذ إجراء على 
 اضي الفلسطينية.األرض في االجتماعات الطارئة التي عقدها مؤخرًا للنظر في موضوع التصعيد في األر 
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 البيرو: نأسف الستخدام القوة بحق الفلسطينيين وندعو لوقف االستيطان والعودة للمفاوضات ندوبم .858

قال ممثل البيرو لدى األمم المتحدة، ان حصار قطاع غزه المتواصل قد فاقم الوضع بين نيويورك:  
وأعرب في كلمته أمام الجمعية العامة عن اسف بالده من استخدام  الفلسطيني واالسرائيلي. الجانبين

 السلطات اإلسرائيلية للقوة بشكل غير مناسب، وغير متكافيء.
ودعا الحكومة االسرائيلية لوقف االستيطان وضبط النفس ووقف استهداف االبرياء والعودة للمفاوضات 

 ة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، والعيش بأمن وامان.وتحقيق السالم واقامة الدول
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 سابعًا: دول أخرى
 

 األقصىجنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو تدين بشدة اعتداءات االحتالل على القدس و  .859
كة ليسوتو، بشدة عمليات اإلجالء الممنهجة ضد الفلسطينيين أدانت جمهوريتا جنوب إفريقيا، ونامبيا، وممل

 من القدس الشرقية، والتي تهدف إلفساح المجال أمام التوسع االستيطاني.
وجدد بيان صادر عن حكومة جنوب إفريقيا، أصدرته وزارة العالقات الدولية والتعاون، التأكيد على أن  

الدولي، كما أنها تتجاهل القانون اإلنساني الدولي وقرارات  أفعال إسرائيل تشكل انتهاكا صارخا للقانون
وأدان البيان، في الوقت ذاته، القسوة الوحشية والقمع الذي تعرض له المتظاهرون  مجلس األمن.

 وقبة الصخرة. األقصىالفلسطينيون األبرياء في المسجد 
 10/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 األفريقي يعلن دعمه للشعب الفلسطيني االتحاد .860

أدانت مفوضية االتحاد األفريقي في بيان، اليوم، اعتداءات القوات اإلسرائيلية على المصلين في المسجد 
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي موسى "وأضافت المفوضية في بيانها أن  وقصف قطاع غزة. األقصى

فلسطينيًا،  21ع غزة التي راح ضحيتها أكثر من فقي محمد يدين بشدة عمليات القصف في قطا
التي ارتكبتها قوات األمن اإلسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين،  األقصىواالعتداءات العنيفة في المسجد 

 ."مصلي خالل شهر رمضان المبارك 300مما أدى إلى إصابة 
 12/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 ا مع فلسطينفي كشمير تضامنو  شخصاً  20الهند توقف  .861

شخصا على األقل في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع  20جامو وكشمير: أوقفت الهند 
 ."احتجاج تضامني مع فلسطين"عليه بسبب مشاركتهم في 

 20وأكد فيجاي كومار، قائد شرطة منطقة جامو وكشمير، مساء السبت، في بيان، توقيف ما ال يقل عن 
 ي مظاهرة مؤيدة لفلسطين.شخصا شاركوا ف

ويوم الجمعة، خرج كشميريون في تظاهرة، في مدينة سريناغار، عاصمة جامو وكشمير، تعبيرا عن 
 تضامنهم مع الفلسطينيين.

  16/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 الشرطة الكندية تالحق مناصري فلسطين .862
وتلك المعادية لإلسالم  "المعادية للسامية"لفاظ بأعمال العنف واأل نّدد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو

التي ُأطلقت خالل تظاهرات جرت في نهاية األسبوع في عدد من مدن البالد، وال سّيما في تورونتو حيث 
 اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين وآخرين متضامنين مع إسرائيل.

ذ شّدد ترودو على  ، أّنه "تويتر"، أّكد في تغريدة على "مي وحرية التعبير في كنداالحّق في التجّمع السل"وا 
 ."معاداة السامية أو معاداة اإلسالم أو الكراهية"ليس بتاتًا في وارد التسامح مع 

جرت في عدد من مدن  "بشّدة األقوال المهينة والعنف الذي شهدناه خالل تظاهرات"وأدان رئيس الوزراء 
 البالد في نهاية األسبوع.

وأتت تغريدة ترودو بعدما استخدمت الشرطة في تورونتو، األحد، الغاز المسّيل للدموع إثر صدامات 
 دارت خالل تجّمع داعم إلسرائيل بين متظاهرين مؤّيدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين للدولة العبرية.

متظاهري المجموعتين وتدّخلت فرق من شرطة مكافحة الشغب، وأطلقت الغاز المسّيل للدموع للفصل بين 
 ."فرانس برس"وتفريقهم، وفق مراسل وكالة 

 18/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 بالعدوان وقفتان بكوريا الجنوبية نصرة لغزة وتنديداً  ...رغم مضايقات حكومية .863
نظمت جمعيات حقوقية كورية جنوبية أمس واليوم، وقفتين احتجاجيتين أمام السفارة اإلسرائيلية بالعاصمة 

 ل، نددت فيهما بالتطهير العرقي والعدوان على قطاع غزة.سو 
كما طالب المحتجون بوقف اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها دولتهم مع إسرائيل في اليوم األول من بدء 

 العدوان على غزة.
أشخاص  9وقد تعرضت الوقفتان لمضايقات من السلطات، حيث تم تحديد عدد المشاركين في الوقفة بـ

قط ومنع المشاركين من ترديد الشعارات، وقد استعملت الشرطة مكبرات صوت عالية حالت دون وصول ف
 أصوات المحتجين للجمهور.

شخص يمثلون جمعيات حقوقية واتحادات عمالية  200ورغم التضيق فقد شارك في كل وقفة أزيد من 
 الجنوبية. وطالبية، فضال عن ممثلين للجالية الفلسطينية والعربية في كوريا

 19/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 وتتعهد بمساعدات إلعمار غزة وغزة "إسرائيل"النار بين  إطالقترحب بوقف يابان ال .864
والمقاومة  "إسرائيل"بالتوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار بين  ، الجمعة،رحبت الحكومة اليابانية :عمان

ل الدول المعنية، وعن أملها القوي أن يؤدي هذا الفلسطينية، وأعربت عن احترامها لجهود الوساطة من قب
 االتفاق إلى وقف دائم إلطالق النار في قطاع غزة واستقرار طويل األمد في المنطقة بما يشمل القطاع.
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عزم على لعب دور نشط بما في ذلك تقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة ومساعدات إعادة ال توأكد
 اإلعمار.

 21/5/2021، الدستور، عّمان
 

 ماليين دوالر مساعدات عاجلة لفلسطين  10اليابان تعلن تقديم  .865
) د ب أ(: أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي الخميس عن تقديم بالده مساعدات  - رام هللا

ماليين دوالر أمريكي لمواجهة االحتياجات العاجلة والطارئة المترتبة على من  10إنسانية عاجلة بقيمة 
  ."كورونا"العدوان األخير على غزة، ولمواجهة جائحة 

 27/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 عقود طويلة من المطالبة بإنهاءه من رغمعلى الالمالديف: االحتالل اإلسرائيلي مستمر  ندوبم .866
لى مدار قال ممثل المالديف لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة إن الجمعية العامة ناقشت منذ نشأتها وع 

عقود طويلة القضية الفلسطينية دون أن يتغير أي شيء على أرض الواقع، حيث يستمر االحتالل 
 اإلسرائيلي.

وأضاف أن حكومة وشعب المالديف يساورهم القلق إزاء العنف اإلسرائيلي في فلسطين، معربًا عن إدانة 
للقوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين بالده وبشدة العتداءات االحتالل اإلسرائيلي العنيفة واستخدامه 

وأكد أن مزيدًا من تدهور األوضاع الميدانية  والمنازل ووسائل اإلعالم والبنى التحتية في قطاع غزة.
 سيكون له تداعيات أمنية خطيرة على كامل المنطقة.

لسكان هناك وطالب ممثل المالديف، بإنهاء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث يعيش ا
وأشار إلى أن القصف العشوائي الذي تقوم به  في عزلة قسرية في مساحة صغيرة منذ سنوات عديدة.

قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة أدى لقتل المئات وتشريد اآلالف وهدم البنى التحتية، مشددا على 
 من التدهور.أهمية وقف إطالق النار بشكل فوري حتى ال تؤول األوضاع إلى مزيد 

وأكد أن المالديف تؤمن بشدة أن حل الدولتين المقبول دوليًا هو الوحيد القابل للحياة والتطبيق، والذي يكفل 
وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا  1967قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود األراضي المحتلة عام 

المجتمع الدولي البحث عن حلول طويلة  الشعب الفلسطيني يستحق الحياة بكرامة ورخاء، وعلى"أن 
 ."األجل تحقق هذه األهداف

 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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قامة الدولة الفلسطينية ندوبم .867  النيجر: ال يمكن وقف الصراع إال بوقف االستيطان وا 
ال يمكن وقفها إال بوقف االستيطان، قال ممثل النيجر، إن األزمة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

قامة الدولة الفلسطينية على حدود العام   ، وعاصمتها القدس.67وا 
وأشار، في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على 

لي المتواصل بحق الشعب شعبنا: إلى أن األحداث التي تشهدها فلسطين هي نتاج االحتالل اإلسرائي
الفلسطيني وأراضيه، ونتيجة لسياسة االحتالل واالستيطان وسياسة التخويف وترهيب المواطنين واذاللهم 

كما طالب بوقف القصف الذي طال المشافي والمدارس، والمؤسسات اإلعالمية،  بالقدس الشرقية وغيرها.
 ا من المؤسسات االغاثية.والبنية التحتية، ومؤسسات االونروا واليونيسف وغيره

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

 كثيرة سرائيلي أزهق أرواحاً غانا: التصعيد اإل ندوبم .868
قالت ممثلة غانا لدى االمم المتحدة إن االحتالل االسرائيلي وخالل سنوات حصاره الطويلة لفلسطين بما 

ظروف اقتصادية مالية اجتماعية صعبة للغاية يعانيها الشعب في ذلك القدس الشرقية، قد أدى الى 
وأشارت إلى أن حكومة جمهورية غانا تشعر بقلق إزاء التصعيد اإلسرائيلي، الذي  الفلسطيني الى اليوم.

 أدى إلى إزهاق الكثير من األرواح، ونزوح المواطنين، باإلضافة إلى انتكاسة خطيرة بالشرق ألوسط.
والهجمات على المرافق الطبية واالعالمية، داعية إسرائيل  األقصىتها غزو المسجد كما أدانت في كلم

 إلى وقف كل األعمال التي تتناقض مع القانون الدولي بما ذلك االنساني.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 نيوزيلندا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف ندوبم .869

نيوزيلندا لدى األمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعد العنف واألعمال العدائية، وزيادة نسبة أعربت ممثلة 
وفيات المدنيين، وقالت: إن هذه األعداد تعتبر صادمة في قطاع غزة، حيث أن العنف شهد نزوح آالف 

 المدنيين، كما تضررت البنية التحتية بما فيها الكهرباء والمياه.
مكانية  وطالبت، بضرورة وقف إطالق النار، وقالت: إن هذا األمر سيضيق من فرص وآفاق السالم، وا 

تحقيق حل الدولتين وهو الحل الوحيد لضمان السالم المستدام، يبقى حلًما بعيد المنال، إذا لم تعرب 
وأوضحت أن بالدها مستمرة بدعم حل الدولتين، وأنه دون  األطراف عن رغبتها بوقف إطالق النار.

تقدم ملموس تجاه هذا األمر، فإن أعمال العنف ستتكرر مرة أخرى، داعية مجلس األمن واألمم تحقيق 
 المتحدة التخاذ إجراءات ملحة من أجل وضع حد للعنف وتحقيق وقف دائم إلطالق النار.

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



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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 يين وتطور األزمة اإلنسانية في قطاع غزةكندا: قلقون من سقوط الضحايا المدن ندوبم  .870
قد حظيت باهتمام الجمعية العامة  1945قال ممثل كندا لدى األمم المتحدة، ال توجد أي قضية منذ العام 

مثل قضية فلسطين، مشيرا إلى أن بالده لعبت دورا بارزا في األيام األولى للصراع ودعمت مبدأ حل 
أمام اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم الخميس، عن القلق وأعرب في كلمته  الدولتين لشعبين.

جراء استمرار العنف في غزة والضفة الغربية، الذي أدى على مدار األيام القليلة الماضية إلى فقدان 
 التي ترد حول إمكانية التوصل األنباءوأشار إلى أن  أرواح الكثيير من المدنيين السيما النساء واألطفال.

 إلى اتفاق وقف إطالق النار هي أنباء سارة، ولكنها مجرد البداية.
وأعرب عن قلق بالده إزاء تطور األزمة اإلنسانية في قطاع غزة خالل األيام الماضية، حيث أن أكثر من 

ألفًا نزحوا داخل بلدهم والكثير لجأوا إلى مدارس األونروا والتي هي في أوضاع كارثية، فيما يواجه  70
دنيون نقصا في األدوية والغذاء والوقود وكذلك المنتجات األساسية والضرورية، وحث كل األطراف الم

 على مواصلة تيسير وصول المساعدات اإلنسانية إلى القطاع بشكل آمن لتصل إلى األكثر حاجة.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 السالم يتحقق بالوفاء بالحقوق الفلسطينية سانت فنسنت والجرينادينز: ندوبم .871

أكدت ممثلة سانت فنسنت والجرينادينز أن السالم والحرية ال يمكن فصلهما عن بعضهما، وأن السالم  
في الشرق االوسط ال يكون اال باحترام الحقوق االساسية الفلسطينية والوفاء بها، ألن معاناة الشعب 

 وصمة على جبين المجتمع الدولي. الفلسطيني وآالمه طال أمدهما وهي
وطالبت االطراف بالعودة الى المفاوضات المباشرة وايجاد حل دائم لهذا النزاع، الن االجيال المتعاقبة من 
الفلسطينين تستحق العيش والعمل والصالة بأمن وسالم، في حدود متصله لبلدهم، جنبا الى جنب مع 

همية وفاء المجتمع الدولي وبسخاء مع مطالبات االونروا، للوفاء واكدت أ  دولة اسرائيل اآلمنه والمزدهرة.
يفرض  2007باالحتياجات االنسانية في فلسطين وخاصة غزة، فالحصار المفروض على غزة منذ عام 

الفلسطينية، ونحن نطالب برفع هذا الحصار فورا  األراضيمعاناة تراكمية حادة على كل مناحي الحياة في 
 دون شروط.

 21/5/2021، )وفا( األنباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة 
 

 كينيا يدعوا لوقف النار والعودة للمفاوضات مندوب .872
طالب ممثل كينيا لدى األمم المتحدة بالوقف الفوري إلطالق النار، وعودة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

العتداء على المقدسات يؤدي وقال في كلمته، إن العنف وا للمفاوضات للوصول إلى حل عادل وشامل.
قامة الدولة  إلى الكراهية والعنصرية بالعالم، داعيا للوقف الفوري للنار، والعودة الى المفاوضات، وا 

وأشار إلى أن األنشطة  والوصول إلى حل عادل وشامل للجميع. 1967الفلسطينية على حدود العام 
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تالل في األراضي الفلسطينية، تعتبر مبررا للنزاع االستيطانية غير الشرعية، التي تقوم بها سلطات االح
 وتفاقم الوضع بين الجانبين.

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

 وندعم كفاح الفلسطينيين لتحقيق العدالة "إسرائيل"كوريا الشمالية: ال يمكن تجاهل تجاوزات  .873
ه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أنا ندين بشدة الهجمات قال ممثل كوريا الشعبية الديمقراطية في كلمت

 العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتي أوقعت آالف الضحايا.
 وأكد دعم بالده الكامل للفلسطينيين في كفاحه لتحقيق العدالة، وإلنهاء طموحات االحتالل بالتوسع.

ئيلية ضد الفلسطينيين أصبحت منهجا مؤسسيا، وان أعمال قوة ولفت إلى أن قسوة االجراءات اإلسرا
االحتالل التي تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين تحرمهم من حقهم في تقرير المصير 

وتابع: ال يمكن تجاهل تجاوزات إسرائيل، ولهذا نؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني  وهذا أمر ال يمكن تبريره.
 لة لوضع نهاية لالحتالل اإلسرائيلي.في قضيته العاد

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

 كينيا يدعو لوقف النار والعودة للمفاوضات ندوبم  .874
طالب ممثل كينيا لدى األمم المتحدة بالوقف الفوري إلطالق النار، وعودة الجانبين الفلسطيني نيويورك: 

وقال في كلمته، إن العنف واالعتداء على  وصول إلى حل عادل وشامل.واإلسرائيلي للمفاوضات لل
المقدسات يؤدي إلى الكراهية والعنصرية بالعالم، داعيا للوقف الفوري للنار، والعودة الى المفاوضات، 

قامة الدولة الفلسطينية على حدود العام  وأشار إلى أن  والوصول إلى حل عادل وشامل للجميع. 1967وا 
االستيطانية غير الشرعية، التي تقوم بها سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية، تعتبر مبررا  األنشطة

 للنزاع وتفاقم الوضع بين الجانبين.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 سان سان مارينو يعرب عن قلقه جراء االعتداء على المدنيين ندوبم  .875

كلما انتظرنا "ثل سان مارينو لدى األمم المتحدة، عن قلقه جراء قصف المدنيين، قائال: أعرب ممنيويورك: 
 ."الحل السلمي، كلما أبعدنا عن تحقيق السالم وخاطرنا بأمن المنطقة

وطالب بالوقف الفوري إلطالق النار وحماية المدنيين خاصة النساء واألطفال، واحترام قرارات مجلس 
ا إلى معالجة الوضع االقتصادي واالنساني في فلسطين بشكل عاجل، وضمان ودع األمن ذات الصلة.

 دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
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وشدد على ضرورة تسوية الصراع بالسبل السلمية، والعمل على تأسيس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب 
 والقدس عاصمة لهما.

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

 نيبال يدين االستخدام المفرط للقوة ويدعو لوقف العدوان ندوبم .876
استنكر ممثل نيبال االستخدام المفرط للقوة الذي اودي بحياة العشرات من االطفال واالبرياء، نيويورك: 

 داعيا الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي للعودة للمفاوضات.
سب للقوة، داعيا لوقف العدوان والعنف، ونبذ الكراهية واعرب عن قلق نيبال لالستخدام المفرط وغير المنا

 والعنصرية، ووقف استهداف المواطنين العزل.
وأشار إلى أن التصعيد يؤدي الى مزيد من المعاناة بين الشعوب، امال بحل عادل وشامل ضمن المعايير 

 الدولية المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين.
 21/5/2021، )وفا( نيةوكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

 
 : ندين العنف في األراضي الفلسطينية وندعم حل الدولتينوكرانياأ ندوبم .877

أدان ممثل أوكرانيا لدى األمم المتحدة استخدام العنف في الضفة الغربية وغزة، والذي أودى نيويورك: 
ء واألطفال. وأكد في كلمته بحياة الكثير من األبرياء، مؤكدا ضرورة وقفه، وحماية المدنيين ال سيما النسا

 أمام الجمعية العامة دعم بالده لحل الدولتين، ووجوب وضع حد للعنف.
كما تطرق إلى المشاريع االستيطانية في األراضي الفلسطينية، وضرورة معالجتها، مشددا على أن عملية 

 السالم في الشرق األوسط ال تزال هي اساس االستقرار في المنطقة.
 21/5/2021، )وفا( ء والمعلومات الفلسطينيةوكالة األنبا

 
 ين أعمال العنف في الضفة والقدس ويؤكد ضمان الوصول للمتضررين في غزةتداليابان  .878

 أدان ممثل اليابان لدى األمم المتحدة أعمال العنف المتعددة في الضفة الغربية بما فيها القدس. :نيويورك
عازي بالده للضحايا وأسرهم في قطاع غزة، مؤكدا أهمية وأعرب في كلمته أمام الجمعية العامة عن ت

 حماية المرافق المدنية، وضمان الوصول اإلنساني للمتضررين.
وأكد أن عملية السالم في الشرق األوسط ال يمكن أن ُتحل من خالل العنف، بل من خالل المفاوضات 

ولفت الى أن المجتمع الدولي  دولًيا. على أساس قرارات مجلس األمن ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها
يسعي للتوصل لحل الدولتين، واليابان تحث األطراف الى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس، إلنهاء 

 حلقة العنف الال نهائية ولمنع الخسائر المروعة في صفوف األبرياء.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 للقانون الدولي جسيماً  هجوم العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة يمثل انتهاكاً فريقيا: الأجنوب  .879
ان الهجوم العسكري االسرائيلي المروع ادى الى  "قالت ممثلة جنوب افريقيا لدى األمم المتحدة،نيويورك:  

خسارة ودمار في قطاع غزة، وتضرر النساء واالطفال وكبار السن، وهذا يستدعي التدخل الطارئ 
لمجتمع الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، التي انشئت بغية النظر في الجرائم ضد ل

 االنسانية، وأن ما تقوم به اسرائيل يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
لن نستمر في السكوت عن حرمان الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير، ونطالب  "واضافت 

وفير المساعدات االنسانية للفلسطينين، وعلى اسرائيل فتح كل القنوات االنسانية من المجتمع الدولي بت
شهدنا في االسبوعين الماضيين تعرض "وتابعت  ."اجل ضمان وصول المساعدات االنسانية الحرجة

االبرياء للهجوم والقتل واستهداف للبنى التحتية ولوسائل االعالم وتقوض حريتها، وكل هذه االجراءات 
 ."تقوم بها دولة تظهر نفسها على انها ديمقراطية، تحت مظلة الدفاع عن النفس

وشددت على ضرورة تحمل مجلس االمن مسؤولياته وعدم الكيل بمكيالين، بعد فشله في اتخاذ اجراءات 
 توقف ما يحدث في المنطقة؛ كونه المكلف بصون االمن والسلم الدوليين.

الدول االعضاء في االمم  س االمن في تحمل مسؤولياته، فعلىمجلوحذرت من أنه في حال استمر فشل 
المتحدة تحمل المسؤولية؛ من اجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني منذ عقود، والمساهمة في صنع 

 وبناء السالم في الشرق االوسط.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 برياءتبريره عندما يطال المدنيين واأل نف ال يمكنالعالجنوبية:  كوريا ندوبم .880

أعرب ممثل كوريا لدى األمم المتحدة عن أمله في الحفاظ على االماكن المقدسة، مشيرا الى ان  نيويورك:
 العنف ال يمكن تبريره عندما يطال المدنيين واالبرياء.

لوماسية التي بذلتها االدارة االميركية واشاد خالل كلمته في الجمعية العامة لألمم المتحدة بالجهود الدب
 النار بين الجانبين. إطالقومصر وعدد من االطراف الدولية لدورهم في وقف 

وتحدث عن المعاناة التي تكبدها الفلسطينييون خالل هذه الحرب التي طالت االبرياء والمدنيين، والتي 
ف الى تسهيل وصول المساعدات االنسانية ادت الى تدهور الوضع وزيادة الفقر والبطالة، داعيا االطرا

 دون عرقلتها إلغاثة االبرياء الذين فقدوا ابناءهم وبيوتهم.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 لوكسمبورغ: نأمل أن يقود وقف إطالق النار الستئناف المفاوضات السياسية ندوبم .881

حدة عن إدانة بالده لقتل األطفال والمدنيين في التصعيد اإلسرائيلي أعرب ممثل لوكسمبورغ لدى األمم المت
، 2014مارس  /( الصادر في آذار2143األخير على غزة، مؤكدًا ضرورة االلتزام بقرار مجلس األمن )
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وقال،  والذي ينص على حماية أفضل األطفال في الصراعات المسلحة، ومحاكمة من يخترق ذلك القواعد.
وقف إطالق النار ووضع حد لدائرة العنف نظرا لخطورة الوضع القائم، وإلتاحة وصول  إنه من الحيوي

 المساعدات اإلنسانية.
وشدد على أن حل الدولتين أصبح صعب المنال بسبب استمرار إسرائيل في إنشاء المستوطنات، وكذلك 

 األقصىخ جراح والمسجد عمليات الهدم والنزوح القسري، منوها إلى أن األحداث المتسلسلة في حي الشي
 المبارك تؤكد ضرورة التوصل إلي حل سياسي يقوم على حل الدولتين.

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

 فيتنام: الشرق األوسط لن يعرف السالم إذا لم تحل القضية الفلسطينية ندوبم .882
م المتحدة إن الشرق األوسط لن يعرف السالم إذا لم قال ممثل فيتنام لدى الجمعية العامة لألمنيويورك: 

 تحل القضية الفلسطينية بشكل عادل.
وأكد خالل كلمته أمام الجمعية العامة على ضرورة التوصل لسالم عادل وتسوية شاملة للقضية 

قامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.  الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وا 
على دعم بالده القوي للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني، معربا عن ادانته  وشدد

 للهجمات التي ينفذها االحتالل اإلسرائيلي ضد المدنيين، ال سيما النساء واألطفال.
نيين نناشد إسرائيل بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك هدم المنازل، وطرد الفلسطي"وأضاف: 

 ."من ديارهم، ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس
وأوضح أن إيصال المساعدات اإلنسانية في هذه الظروف يعد حاجة ملحة، مشيرا إلى الظروف التي 

 يعمل فيها مقدمو المساعدات والذين يخاطرون بحياتهم.
لم تكف عن دور االستجابة اإلنسانية  وما تبذله في غزة الحتواء األوضاع، فهي "األونروا"وثمن دور 

 والوفاء بااللتزامات بموجب القانون الدولي اإلنساني.
 21/5/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 ثامنًا: التحركات الشعبية
 

 ل بانتهاكات االحتال  لفلسطين والقدس وتنديداً  اآلالف يشاركون في تظاهرة ضخمة بلندن دعماً  .883
لندن: تجمع آالف المتظاهرين من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية واإلسالمية جنبًا إلى جنب 

امة في عدد من المدن مع المتضامنين البريطانيين أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن وفي الميادين الع
اقليم بريطانيا والمنتدى الفلسطيني واالتحاد  جاء ذلك بدعوة من الجالية الفلسطينية وحركة فتح البريطانية.

 األقصىالعام لطلبة فلسطين في بريطانيا ومؤسسة اوليف للشباب والرابطة االسالمية ومنظمة اصدقاء 
وحي الشيخ  األقصىوالمؤسسات الداعمة للمشاركة احتجاجا على االعتداءات االسرائلية المتواصلة ضد 

 نية المختلة.الفلسطي األراضيجراح وغيرها من 
 9/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مشاهير وفنانون يتضامنون مع الشيخ جراح والقدس .884

، مقطع فيديو على حسابه في "بينك فلويد"نشر المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز، عضو فرقة 
يدن لالحتالل ، تضامن فيه مع أهالي الشيخ جراح، وهاجم دعم اإلدارة األمريكية والرئيس جو با"تويتر"

ماذا لو جاء مستوطن "وتساءل ووترز موجها كالمه لبايدن:  اإلسرائيلي، رغم تقرير هيومن رايتس ووتش.
 ."أحمق ليأخذ منزلك؟!

، األحداث في الشيخ "إنستغرام"عارضة األزياء األمريكية، بيال حديد، شاركت عبر سلسلة قصص في 
 الت الفلسطينية داخل حي الشيخ جراح.جراح، معربة عن حزنها بسبب ما تعانيه العائ

الخاصة بها، بما في ذلك  "إنستغرام"نشرتها أختها الكبرى، أالنا حديد، في صفحة  "قصة"كما أعادت نشر 
لقطة دامعة تعبر عن إحباطها من النزوح المستمر والعنف تجاه الفلسطينيين، مشجعة اآلخرين على 

 دة الوعي.االستمرار في مشاركة المحتوى من أجل زيا
أنا وأخواتي، نتحدث في دردشة جماعية عائلية كل يوم، في الغالب عن فلسطين وكل ما "وقالت بيال: 

 . "من الصعب جدا أن أصف ما أشعر به في الكلمات يجري..
إذا كنت إنسانا في أي مكان يهمه الحق، "تويتر: "الفنان المصري عمرو واكد، كتب على حسابه في 

 ."قضيتكفقضية فلسطين هي 
ذا كنت مسلما، فقضية فلسطين هي قضيتك"وتابع:   ."إذا كنت عربيا، فقضية فلسطين هي قضيتك، وا 

، تغريدة أكد فيها أنه يقف مع الفلسطينيين "تويتر"الشيف التركي الشهير براك، شارك على حسابه في 
 والقدس المحتلة.

 9/5/2021، "21عربي "موقع 
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 مع حي الشيخ جراحوقفة جماهيرية بكندا تضامًنا  .885
نظم البيت الفلسطيني في كندا وقفة جماهيرية حاشدة أمام القنصلية اإلسرائيلية في وسط مدينة : تورنتو

ورفع المتظاهرون  شخص من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية. 1400تورنتو في كندا بمشاركة ما يفوق 
 ولفلسطين.األعالم الفلسطينية وهتفوا بالحرية للشعب الفلسطيني 

كما رفعت اليافطات المنددة باالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وخاصة في حي 
 الشيخ جراح في القدس المحتلة.

 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "فيسبوك"أبجدية دون نقاط... حيلة لدعم القضية الفلسطينية تجنبًا لخوارزميات  .886
هربًا من الخوارزميات المعقدة وتجنبًا لحجب أو تعليق حساباتهم على موقع التواصل : ربيعالقاهرة: سارة 
، استدعى مستخدمون مصريون وعرب طريقة الكتابة القديمة للغة العربية من دون "فيسبوك"االجتماعي 

لي المستمر على نقاط أو همزات وذلك في المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنتقدة للهجوم اإلسرائي
 غزة منذ أكثر من أسبوع.

خوارزميات عبارة عن برمجيات ومعادالت آلية لكي يقيس  "فيسبوك"ويستخدم موقع التواصل االجتماعي 
بها مدى جودة كل منشور يتم نشره عبر الموقع وفق معاييره، سواء عبر حساب شخصي، أو صفحة، أو 

 اطع المصورة، والمنشورات التي تحمل رابطًا.مجموعات مغلقة، ويطبق ذلك على النصوص والمق
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"عمال ميناء إيطالي يرفضون تحميل أسلحة على سفينة متوجهة إلى  .887

روما: رفض عمال ميناء ليفورنو في إيطاليا، تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى إسرائيل، على 
 الية.ما أفادت وسائل إعالم إيط

فإن السفينة كانت تحمل حاويات أسلحة ومتفجرات في طريقها لميناء أشدود.  "كونتروبيانو"وبحسب موقع 
، "أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل الفلسطينيين"وقال الموقع إن نقابة عمال الميناء اعترضت على تحميل 

ات عن المزيد من الشحنات فيما تحدثت تقارير صحافية عن محاولة نقابات عمال الرصيف جمع معلوم
 لمنعها من الوصول إلى إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين.

ودعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ من أجل منع عمليات مماثلة لشحن 
 األسلحة.

 16/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ع الفلسطينيينتضامًنا م "إسرائيل"مظاهرة أمام قنصلية  ...نيويورك .888
)األناضول(: نظمت الجالية التركية والمسلمة، األربعاء، مظاهرة احتجاجية أمام قنصلية  -نيويورك 

 إسرائيل في نيويورك، تنديدا باعتداءات تل أبيب على الشعب الفلسطيني.
يها وتجمع مئات األشخاص أمام مبنى القنصلية في مانهاتن، حاملين أعالم فلسطين والفتات ُكتب عل

 ."ضعوا حدا لالحتالل والعدوان اإلسرائيلي"و "الحرية لفلسطين"
اليهودية األرثوذكسية المناهضة  "ناطوري كارتا"وحظيت المظاهرة بدعم ومشاركة من أعضاء جماعة 

 للصهيونية.
 12/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 اشتباكات بين الشرطة ومحتجين تأييدًا للفلسطينيين في باريس .889

الشرطة في باريس، يوم السبت، الغاز المسيل للدموع وصّوبت مدافع المياه على محتجين تحدوا أطلقت 
حظرا لمسيرة ضد الهجمات اإلسرائيلية على غزة، في محاولة لتفريق المتظاهرين المحتشدين في 
مجموعات من عدة مئات. وشارك مئات أيضا في احتجاجات سلمية في مدن فرنسية أخرى منها ليون 

 رسيليا.وم
وفي باريس، حظرت الشرطة التجمع بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، مع تخوف السلطات 
من أن تتحول االحتجاجات إلى أحداث عنف. غير أن محتجين خرجوا وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني 

 لألنباء. "رزرويت"محاولين االنضمام إلى مجموعات متفرقة من المتظاهرين، كما أوردت وكالة 
 15/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 وقفة في هولندا منددة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة .890

العشرات شاركوا في الوقفة التضامنية شهدت العاصمة الهولندية، أمستردام، اليوم األحد، وقفة وتظاهرة 
والقدس وقطاع غزة. وشارك  حاشدة، تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة

في الوقفة أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وعدد من المتضامنين من مختلف دول العالم، ورفع المشاركون 
األعالم الفلسطينية، والالفتات والصور التي تظهر بشاعة جرائم االحتالل، مطالبين بمحاسبة قادة 

 ة للقانون الدولي.االحتالل على جرائمها، وانتهاكاتها المتواصل
 16/5/2021، فلسطين أون الين

 
سبانيا ضد العدوان اإلسرائيلي على القدس والضفة وغزة .891  مظاهرات في بريطانيا وبلجيكا وا 

مدريد: شارت المئات في مظاهرات شهدتها عدة مدن بريطانية، تنديدا بالعدوان على  -بروكسل -لندن
رات ووقفات تضامن، تنديدا بالعدوان االسرائيلي على وشهدت مدن بلجيكية، تظاه الشعب الفلسطيني.
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المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية كما شارك  ابناء الشعب الفلسطيني في كافة األراضي المحتلة.
والعربية في اسبانيا، وأعضاء األحزاب السياسية المختلفة، والنقابات العمالية اإلسبانية، شاركوا في وقفة 

 ب الفلسطيني ضد العدوان اإلسرائيلي المتواصل.تضامنية مع الشع
 17/5/2021القدس العربي، لندن،  

 
 العبها المغربي بعد تضامنه مع فلسطين تطالب برحيل نادي أياكس الهولندي جماهير .892

أثار تضامن الالعب المغربي نصير مزراوي مع القضية الفلسطينية غضب بعض جماهير ناديه : لندن
 لندي، التي عمدت إلى المطالبة برحيله عن الفريق.أياكس أمستردام الهو 

ونشر مزراوي صورة، عبر خاصية الستوري على إنستغرام، لطفل فلسطيني ممسك بحجارة صغيرة أمام 
 ."الحرية لفلسطين"جندي مسلح من قوات االحتالل، مكتوب عليها 

لخاصية ذاتها، الذي أظهر وشارك الالعب المغربي منشورا للمقاتل الروسي حبيب نور محمدوف، عبر ا
 ."ال تحتاج لتكون مسلما حتى تساند غزة، فقط تحتاج أن تكون إنسانا"صورة مكتوبا عليها 

وعّبر عدد من جماهير النادي الهولندي عن غضبهم من رسالة التضامن والدعم التي أرسلها مزراوي عبر 
وطالبوا اإلدارة باالستغناء عن الالعب حسابه على إنستغرام، مشيرين إلى أنها تسببت في جرح مشاعرهم، 

 المغربي.
 15/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 علم فلسطين حاضر في تتويج ليستر سيتي بلقب كأس إنجلترا .893

احتفل الالعب الفرنسي، ويسلي فوفانا، بتتويج فريقه بلقب كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، برفع العلم 
 الفلسطيني.

 15/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 مظاهرة في ألمانيا تأييدًا للشعب الفلسطيني .894
تظاهر أكثر من ألفي شخص في العاصمة األلمانية برلين اليوم األربعاء تعبيرا عن  -)د ب أ( -برلين

 تأييدهم للفلسطينيين في ظل المواجهات الحالية بينهم وبين إسرائيل.
، "العدوان اإلسرائيلي في فلسطين ضد"وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة خرجت تحت شعار 

ورفع العديد من المشاركين أعالم  وأضاف أن المؤشرات األولى تفيد بأن المظاهرة سارت بشكل سلمي.
 فلسطين.

 19/5/2021القدس، القدس، 
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 "الحرية لفلسطين"الكوميدي األمريكي روب ديالني:  .895
الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان تضامن الفنان الكوميدي األمريكي الشهير، روب ديالني، مع 

 ."الحرية لفلسطين"وعلى صفحته على موقع تويتر، قال ديالني:  إسرائيلي.
وديالني ممثل كوميدي وكاتب وناشط أمريكي، دعم بيرني ساندرز في االنتخابات التمهيدية الديمقراطية 

ودعم ساندر مجددا في حملته ، وصوت لهيالري كلينتون في االنتخابات العامة الالحقة، 2016لعام 
 الرئاسية الثانية.

   20/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 المئات يتظاهرون أمام القنصلية اإلسرائيلية بمانهاتن ...نيويورك .896
)األناضول(: تظاهر المئات أمام القنصلية اإلسرائيلية في حي مانهاتن بمدينة نيويورك -نيويورك

وردد المتظاهرون هتافات منددة  تنديدا باالحتالل اإلسرائيلي.األمريكية، دعما للشعب الفلسطيني و 
 بإسرائيل وحملوا أعالم فلسطين، وأغلقوا حركة المرور بالمنطقة.

وانطلقت التظاهرات بشكل متزامن أيضا في بروكلين والعاصمة األمريكية واشنطن ضد الممارسات 
 اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.

 19/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 وقفة أمام السفارة اإلسرائيلية دعمًا لفلسطين ...واشنطن .897
واشنطن: شهدت العاصمة األمريكية، واشنطن، الثالثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية، دعًما 
لفلسطين، واحتجاًجا على إدارة الرئيس، جو بايدن، التي تواصل دعمها إلسرائيل التي ما زالت تشن 

 مها على الفلسطينيين.هجو 
وبحسب مراسل األناضول، نظم مئات األشخاص من الفلسطينيين واألمريكيين، وقفة أمام السفارة 

 اإلسرائيلية بواشنطن، لمطالبة إدارة بايدن بوقف دعم بالده إلسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.
ديد هتافات مناهضة لكيان االحتالل وحرص المحتجون على رفع األعالم الفلسطينية أمام السفارة وسط تر 

نريد "، و"إسرائيل دولة إرهابية"، و"، والحرية لغزة"الحرية لفلسطين"اإلسرائيلي، ومؤيدة لفلسطين من قبيل 
 ."العدالة اآلن

كما شهدت الوقفة تالوة ألسماء األطفال الذين استشهدوا جراء العدوان اإلسرائيلي بفلسطين، كما قاموا 
ية ملفوفة باألعالم الفلسطينية؛ للفت األنظار إلى أن المدنيين يلقون حتفهم بشكل يومي بوضع نعوش رمز 
 جّراء ذلك العدوان.

  19/5/2021، القدس العربي، لندن
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 ترتكب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"ناشطة يهودية أمريكية:  .898
، أن االعتداءات اإلسرائيلية نيويورك: أكدت الناشطة اليهودية األمريكية المناهضة للحروب، آرييل غولد

 األخيرة على غزة تعتبر جرائم حرب، مشددة على أن قتل األطفال ال يمكن أن يكون دفاعًا عن النفس.
ة القمع إسرائيل تدعي أنها تدافع عن نفسها إال أن ذلك غير صحيح وما شهدناه هو نتيج"وأضافت أن 

 (codepink)ناهضة للحروب ومنسقة منظمة كودبينك وغولد هي ناشطة يهودية م ."والعنصرية اإلسرائيلية
 نساء من أجل السالم. -األمريكية

 19/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"أهل فلسطين يدعونكم لمقاطعة … الغارديان: يا أصحاب الضمير .899
، "يا أصحاب الضمير: أهل فلسطين يدعونكم لمقاطعة إسرائيل"إبراهيم درويش: تحت عنوان  –لندن 

مقاال لعمر برغوثي، المدافع الفلسطيني عن حقوق اإلنسان والمؤسس المشارك  "الغارديان"نشرت صحيفة 
 لحركة المقاطعة والعدالة من أجل فلسطين )بي دي أس(.

 19/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مديرة مدرسة في نيويورك تتعرض لتحقيق بسبب بريد إلكتروني يدعو لدعم فلسطين .900
رائد صالحة: تعرضت مديرة مدرسة متوسطة في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك لتحقيق عاجل  -نيويورك

وقالت  بسبب إرسالها لبريد إلكتروني يحث على المطالبة بفرض عقوبات على كيان االحتالل اإلسرائيلي.
سرائيلي على المديرة الشجاعة أماندا بوينو للموظفين في الرسالة البريدية تعليقًا على العدوان اإل

إذا كنت تشاهد هذه األخبار في حالة من الرعب، فأنت لست " الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة:
  ."لوحدك

وكتبت أماندا في الرسالة أنه يمكن اتخاذ إجراءات من خالل االحتجاج أو حضور وقفة احتجاجية أو 
لحكومة لفرض عقوبات على ة مسؤولي اتقديم التزام علني لتحرير فلسطين أو التوقيع على عيضة او دعو 

 إسرائيل.
وعلى الفور التقط اللوبي اليهودي واليمين العنصري األمريكي الرسالة لبدء هجوم على المديرة بعد أن 

 زعمت معلمة يهودية أنها مستهدفة بالرسالة.
لديمقراطي دوف وقامت محامية تدعى إينا فيرنيكوف، وهي موظفة سابقة عند النائب الموالي إلسرائيل، ا

وأعلن متحدث باسم دائرة التربية والتعليم أن األمر  هيكيند، ببعث رسالة إلى وزارة التعليم لمعاقبة بوينو.
 قيد المعالجة داخليًا، وقد تم إحالة القضية إلى المفوض الخاص لمزيد من التحقيق.

 24/5/2021، القدس العربي، لندن
 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          414 

 "معاداة السامية"يعلن دعمه لليهود ضد  لكرة القدم في الدوري اإلنجليزي "تشيلسي"فريق  .901
أصدر نادي تشيلسي، المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيانا أعلن فيه دعمه مجتمع 

 ."معاداة السامية"اليهود حول العالم ضد 
قف تشيلسي مع ي"وقال تشيلسي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي: 

 ."مجتمع يهود المملكة المتحدة، واليهود حول العالم في مواجهة معاداة السامية
 ."هذه الكراهية والترهيب ضد المجتمع اليهودي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"وأضاف البيان: 

 والقى بيان الفريق اللندني هجوما كبيرا من قبل بعض جماهيره.
 24/5/2021، "تويتر"ي على تشيلس الرسمي لصفحة حسابال

 
 مظاهرة تضامنية مع فلسطين في مدينة ناشفيل األمريكية .902

تظاهر المئات من سكان والية تينيسي في شوارع وسط  :رائد صالحة، "القدس العربي" - ناشفيل )تينيسي(
 800تف وه مدينة ناشفيل لدعم فلسطين واالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

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

 26/05/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "ة للسالحدعو ": مدير مدرسة بريطانية يعتذر لوصفه العلم الفلسطيني بأنه "التايمز" .903
تقريرا لمراسلة الشؤون الدينية كايا  "التايمز"إبراهيم درويش: نشرت صحيفة ، "القدس العربي" -لندن

بيرجيس قالت فيه إن مدير مدرسة في ليدز اعتذر لمحتجة متضامنة مع القضية الفلسطينية رفعت العلم 
 ."دعوة للسالح"و "مهدد للطالب ومخيف لهم"الفلسطيني ووصفه بأنه 

بحسب تسجيل تم توزيعه بشكل واسع على منصات التواصل اإلجتماعي قال مايك روبر، مدير مدرسة و 
عندما شاهدوا العلم الفلسطيني  "شعروا بالتهديد وعدم األمان"أليرتون غرينغ  في ليدز إن بعض الناس 

لم يكن األمر "أضاف . و "رسالة لدعم معاداة السامية"أو  "دعوة لحمل السالح"الذي نظر إليه البعض بأنه 
 ."كهذا في المقام األول

ولكنهم قبلوا اعتذاره للتعليقات التي  "الساذجة"وعبر آباء التالميذ عن قلقهم وصدمتهم من تعليقات المدير 
  ."إسالموفوبيا صارخة"وصفها المستخدمين لإلنترنت بأنها 

 26/5/2021القدس العربي، لندن، 
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نصاف الفلسطينيين  "إسرائيل"حكومتهم بمقاطعة  أكاديمي يطالبون 600ا: هولند .904  وا 
وسط موجات من التضامن مع الشعب الفلسطيني في األوساط األكاديمية الغربية إزاء الهجمة اإلسرائيلية 

أكاديمي وباحث في جامعات هولندا عريضة تدعو الحكومة إلى قطع جميع العالقات  600األخيرة، وّقع 
 سالم عادل للفلسطينيين.مع إسرائيل، من أجل تحقيق 

وتضمنت التوقيعات أسماء أساتذة بارزين، من بينهم كايلي توما، األستاذة في المعهد الهولندي لدراسات 
 الحرب والمحرقة )الهولوكوست( واإلبادة.

نحن علماء ومعلمون في التعليم العالي الهولندي، "وجاء في مقدمة العريضة التي نشرت على اإلنترنت: 
وأعرب  ."استمرار نزع الملكية واالحتالل والحرب التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينييننقف ضد 

سرائيل، باإلضافة إلى السبعة ماليين الجئ "الموقعون عن دعمهم  للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وا 
ت العريضة وأدان ."حول العالم، بما في ذلك الذين يقيمون في هولندا، وبعضهم من زمالئنا وطالبنا

محاوالت المساواة بين الضحية والجالد في توصيف المواجهات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث قالت 
نزاع بين طرفين متكافئين واستخدام كلمة صراع لوصف الوضع في فلسطين، "إن تصوير األمر على أنه 

امعات الهولندية، بلغ عدد وأطلقت في الوقت نفسه عريضة مماثلة لطلبة في الج ."هو تضليل خطير
 طالب. 1200الموقعين عليها بحلول ظهر اليوم الجمعة قرابة 

 28/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 "إسرائيل"ـاستطالع: معظم األمريكيين يعارضون تقديم مساعدات غير مقيدة ل .905
ة كبيرة من في واشنطن أن معظم األميركيين وأغلبي "المعهد العربي األميركي"أظهر استطالع حديث أنجزه 

الديمقراطيين يعارضون تقديم مساعدات مالية وعسكرية، غير مقيدة، إلسرائيل إن استمرت في توسيع 
اإلخباري  (Middle East Eye)وذكر موقع ميدل إيست آي  ستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.الم

انقسام "ف أيضا وجود كش -الخميس يومالذي نشرت نتائجه -البريطاني الذي أورد الخبر أن االستطالع 
بالواليات المتحدة حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيث أظهر الجمهوريون مزيدا من  "حزبي واضح

 الدعم للسياسات اإلسرائيلية في ملفات متعددة.
يجب على الواليات المتحدة أال تقدم مساعدات "ممن تم استجوابهم على أنه  %51ووفق االستطالع وافق 

وسع كرية، غير مقيدة، للحكومة اإلسرائيلية إذا استمرت في انتهاك السياسة األميركية بشأن التمالية وعس
من  %75بين الديمقراطيين، و %62وترتفع نسبة التأييد هذه إلى  ."االستيطاني بالضفة الغربية

مهم معظ %42في المقابل، أظهر االستطالع أن  ."ليبراليين"المستطلعين الذين يعتبرون أنفسهم 
يجب على الواليات المتحدة، دائما، تقديم مساعدات مالية وعسكرية، غير مقيدة، "جمهوريون يقولون 
 ."للحكومة اإلسرائيلية

 28/5/2021 الجزيرة.نت،
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 "معاقبة وردع إسرائيل"مليونية غضب بواشنطن تحت عنوان االستعداد ل .906

واألميركية العاملة في الواليات المتحدة لتنظيم تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية واإلسالمية : اشنطنو 
؛ تنديدًا بجرائم "معاقبة وردع إسرائيل"السبت، في العاصمة واشنطن، تحت عنوان  يوم، "مظاهرة مليونية"

 االحتالل المستمرة بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها العدوان على قطاع غزة.
اهرة بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات اآلالف خالل وتستمر المؤسسات في حشد الجماهير لهذه المظ

في العديد من المدن األميركية  األقصىالمظاهرات التي نظمت إبان العدوان على قطاع غزة واقتحامات 
 أبرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.

ت للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة ووجهت دعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي وعبر أعضاء المؤسسا
 بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع األمريكي.

يصال  ومن المتوقع أن تزحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن للتنديد بجرائم االحتالل، وا 
لمسلمين، وضرورة إيقاف خط أحمر لكل العرب وا األقصىرسالة لإلدارة االميركية أن القدس والمسجد 

المساعدات العسكرية األميركية عن دولة االحتالل التي تستخدمها في جرائمها ضد أبناء شعبنا، لتوطيد 
 نظام االبرتهايد التوسعي االستيطاني على حساب حقوق شعبنا.

 28/5/2021، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تاسعًا: منظمات ومؤسسات دولية
 

 عن إفالته من العقاب: وحشية االحتالل ناجمة "رايتس ووتش" .907
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الوحشية التي تتعامل بها سلطات االحتالل مع المتظاهرين  -لندن

 الفلسطينيين في القدس، ناجمة عن منهجية القوة المفرطة، واإلفالت من العقاب عن االنتهاكات الجسيمة.
، عمر شاكر، إن قوات االحتالل تسعى بذلك إلى قمع "إسرائيل وفلسطين"نظمة في وقال مدير الم

 المظاهرات، وبالتالي سحق التصدي للفصل العنصري.
  11/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 في القدس "غير المشروعة"تستخدم القوة  "إسرائيل"منظمة العفو الدولية:  .908

التعسفية والوحشية ضد المتظاهرين "تستخدم القوة  القدس: قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل
في الصدامات الدائرة في القدس الشرقية والتي أوقعت مئات  "الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير

 اإلصابات في صفوف المتظاهرين والعشرات من رجال الشرطة.
 "غير متناسبة وغير قانونية"ووصفت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها تلك الوسائل بأنها 

 ."هجمات غير مبررة ضد المتظاهرين السلميين"متهمة قوات األمن بتنفيذ 
 11/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر تدعو أطراف صراع غزة إلى ضبط النفس .909

اع بين إسرائيل وحركة جنيف: دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر اليوم الثالثاء جميع أطراف الصر 
حماس الفلسطينية التي تدير قطاع غزة إلى العمل على تهدئة العنف الذي أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 

 شخصا، وأعادت تذكير الجميع بقواعد الحرب. 30
وقال فابريزيو كاربوني المدير اإلقليمي للجنة الدولية للصليب األحمر بالشرق األوسط في بيان، إن مبادئ 

قانون الدولي اإلنساني الذي يحكم سير األعمال العدائية تحظر الهجمات المباشرة والعشوائية ضد ال
 المدنيين مع ضرورة اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
 11/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 تصاعدي "إسرائيل"ذا هيل: غضب الديمقراطيين األميركيين إزاء  .910

اإلخباري األميركي إن الغضب في أوساط الديمقراطيين األميركيين يتصاعد  (The Hill)قال موقع ذا هيل 
إزاء تصرفات إسرائيل في المنطقة خاصة بعد التصعيد األخير في كل من القدس وقطاع غزة، والذي 

 أطفال، ومئات الجرحى. 9شهيدا فلسطينيا، بينهم  20خّلف أكثر من 
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أن جيال سابقا من  -في تقرير لكاتب عمود البيت األبيض بالموقع نيال ستانادج "هيل ذا"وذكر 
الديمقراطيين كان يميل بشدة إلى فكرة أن إسرائيل حليف قوي للواليات المتحدة، كما كان انتقاد واشنطن 

سرائيل لتل أبيب خافتا حد الصمت أو معدوما وغالبا ما كانت هي نفسها بمثابة الحصن الذي يحمي إ
 ضد اللوم واالنتقاد الدوليين.

لكن من المرجح أن يكون التقدميون الصاعدون اليوم أكثر ميال لعقد مقارنات بين محنة الشعب 
الفلسطيني والظلم الذي مورس على السود األميركيين، أو مقارنة مواقف إسرائيل وسلوكها بما عرفته حقبة 

 الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
من كبار الشخصيات في اليسار األميركي أدانت خالل عطلة نهاية األسبوع ما جرى  3وقع أن وذكر الم
وحي الشيخ جّراح بالقدس وفي غزة، وهم كل من السيناتور االشتراكي الديمقراطي بيرني  األقصىبالمسجد 

 كورتيز. ساندرز، والنائبتين الديمقراطيتين بمجلس الشيوخ إليزابيث وارين وألكساندريا أوكاسيو
 11/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 يتجاوز حاجز مليوني تغريدة "أنقذوا الشيخ جراح"وسم  ...مع استمرار حملة التضامن العالمية .911

شارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر الوسم، والذين نددوا بالظلم الذي : وكالة سند
أنقذوا "تجاوز وسم  حتالل إلجبارهم على ترك منازلهماال يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاوالت

حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي  (SaveSheikhJarrah) "الشيخ جراح
 تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 11/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 تناصران حّي الشيخ جرّاح "بينك فلويد"و "رسي النسترس" .912
، ما تقوم "غايم أوف ثرونز"انتقدت الممثلة لينا هيدي، والمعروفة بدور الملكة سرسي النستر، في مسلسل 

وقالت في منشور قامت بإعادة نشره من حساب  ن ظلم واستبداد بحق الفلسطينيين.به سلطات االحتالل م
فلسطيني من أحياء القدس يواجهون خطر  1,500أكثر من "، اليوم، إن "إنستغرام"آخر، في حسابها على 

التهجير القسري وهدم المنازل من قبل السلطات اإلسرائيلية. ويشكل األطفال نسبة كبيرة من العائالت 
 ."المهددة بالتشرد

اإلخالء القسري  ، المغني روجر ووترز، يوم الجمعة،"بينك فلويد"انتقد عضو فرقة الروك الشهيرة 
للفلسطينيين الذين يعيشون في حي الشيخ جراح، في القدس، من قبل قوات االحتالل، واصفًا إسرائيل بأنها 

، يتضامن فيه "تويتر"و "إنستغرام"ونشر ووترز، مقطع فيديو عبر حساباته على  ."دولة فصل عنصري"
 ."ل دولة أبارتايد )فصل عنصري(إسرائي"مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بعنوان 

 11/5/2021األخبار، بيروت، 
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 أدعو قادة جميع األطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية: "الصحة العالمية" .913
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن حماية البنى التحتية الطبية وطواقم المعالجين هو أمر 

من الضروري أن يتم احترام المعايير "دروس أدهانوم غيبريسوس وقال تي ."واجب في كل الظروف"
 ."اإلنسانية الدولية في شكل تام. أدعو قادة جميع األطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية
 17/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 تبدي صدمتها للضربة اإلسرائيلية التي استهدفت مكتبها في غزة "أسوشييتد برس"وكالة  .914

إثر  "صدمتها وارتياعها"األميركية لألنباء، اليوم السبت، عن  "أسوشييتد برس"ن: أعربت وكالة واشنط
في  "الجزيرة" طابقًا يحوي مكتبها ومكتب قناة 12تدمير الجيش اإلسرائيلي عبر ضربة جوية مبنى من 

الصحافة الفرنسية: وقال المدير التنفيذي للوكالة غاري برويت في بيان نقلته وكالة قطاع غزة المحاصر.
العالم سيكون أقل "، وأضاف أن "هذا تطور مقلق للغاية... لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في األرواح"

 ."اطالعًا على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم
. وأضاف أنه تم "إنهم يعرفون منذ فترة طويلة موقع مكتبنا ويعرفون أن الصحافيين كانوا هناك"وقال:  
 حذير المؤسسة من الضربة وتم إجالء الصحافيين في الوقت المناسب.ت

 15/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 المحكمة الجنائية الدولية تحذر من جرائم حرب في األراضي الفلسطينية .915
إن المشاركين في جولة جديدة  -في مقابلة-قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا 

إراقة الدماء في الصراع الحالي في األراضي الفلسطينية ربما يكونون أهدافا لتحقيق تجريه المحكمة من 
  زعومة في جوالت سابقة من الصراع.اآلن في جرائم حرب م

وقالت بنسودا لرويترز إنها ماضية في تحقيقها حتى من دون تعاون إسرائيل، التي تتهم مكتب المدعية 
 -مثل أقرب حلفائها الواليات المتحدة-م على دوافع من معاداة السامية وترفض أيضا العامة بالتحيز القائ

 عضوية المحكمة، وترفض واليتها القضائية.
 14/5/2021 الجزيرة.نت،

 
  الحربالمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يحذر من انهيار المنظومة الصحية في غزة مع تصاعد  .916

من  "مخاوفه العميقة"صد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان اليوم السبت عن : عّبر المر "القدس العربي"–غزة
انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، مع تصاعد الهجوم اإلسرائيلي، واالرتفاع الكبير في أعداد 

 الحاالت التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.
 17/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 البطاقات الرابحة وحماس تسجل نقاطاً  لم تعد بيدها "إسرائيل"لوبوان:  .917
ن صراعها مع  (Le Point) "لوبوان"قالت مجلة  الفرنسية إن إسرائيل لم تعد بيدها البطاقات الرابحة، وا 

الفلسطينيين سيبقى في طريق مسدود ما دام الطرفان يفضالن الوضع القائم على التخلي عن هواجسهما 
 الوطنية.

كشف عن ضعف  2021اروشيه، رأت المجلة أن انفجار العنف في مايو/أيار وفي افتتاحية بقلم لوك دو ب
شديد لدى إسرائيل التي تواجه ما قد يكون أسوأ أزمة في تاريخها المضطرب، فهي تُقذف بوابل غير 

 من غزة، ليبث الرعب بين اإلسرائيليين. "اإلسالميون"مسبوق من الصواريخ يطلقه 
يقوضها من الداخل استياء األقلية العربية التي يستمر وزنها الديمغرافي  -يقول الكاتب-وفي الوقت نفسه 

في النمو، وذلك وسط تمزق سياسي بلغ درجة أن البلد لم يستطع، على مدار أكثر من عامين، على 
 انتخابات متتالية، أن يمنح نفسه حكومة مستقرة. 4الرغم من 

الدولية، فهي لم تعد تجد إال دعًما شفهيًّا من إدارة ويرى الكاتب أن عزلة إسرائيل تتعاظم على الساحة 
ديمقراطية أميركية، ال ترى سوى المزيد من الخيبات في تدخلها في مسلسل بال نهاية، وقد تخّلت عنها 
معظم الدول األوروبية، بما فيها فرنسا التي تكتفي بالدعوة إلى الهدوء وضبط النفس بدال من إظهار 

 ."المعتدين اإلسالميين"تضامنها معها في وجه 
 19/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 لغزة "مركز عمليات خاصة"تطلق  "فايسبوك" .918

 "مركز عمليات خاصة"اليوم، بأن عمالق شبكات التواصل االجتماعي، أنشأ  "فايسبوك"أفادت شركة 
 لمراقبة المحتوى على المنصة بشأن الوضع المتصاعد في غزة.

لديه  "مركز العمليات الخاصة"، مونيكا بيكرت، إن "فيسبوك"ى في وقالت نائبة رئيس سياسة المحتو 
في تحديد  "فايسبوك"إمكانات على مدار الساعة ويتضمن متحدثين أصليين للغة العربية والعبرية لمساعدة 

 المحتوى الذي ينتهك سياساته، فضاًل عن استعادة المحتوى الذي تمت إزالته عن طريق الخطأ.
 "الوضع على األرض"وستتطلع الشركة إلى  "طالما كان ذلك ضرورياً "ملية ستستمر وقال بيكرت إن الع

 إلبالغ قراراتها.
 20/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 ماليين دوالر 7تعلن خطة استجابة لغزة بـ "الصحة العالمية" .919

ن دوالر. ماليي 7أعلنت منظمة الصحة العالمية خطة استجابة لغزة خالل الشهور الستة المقبلة بمبلغ 
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الضفة الغربية وغزة خالل مؤتمر صحافي افتراضي، أمس، 

ورعاية  "19 –كوفيد "إن هذا المبلغ سيتم توجيهه الستعادة خدمات المرافق الصحية ومواجهة جائحة 
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ضرار التي خلفتها األحداث واستعرض بيبركورن األ الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية النفسية.
مرفقًا تعليميًا، وتهجير  50مرفقًا صحيًا و 24في غزة والضفة الغربية حتى اآلن، مشيرًا إلى حدوث دمار لـ

 ."األونروا"من مدارس  58ألف شخص يعيشون اآلن في  75لـ
 21/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 لجرائم حرب وضد اإلنسانية ترتكب جرائم مروعة ترقى "إسرائيل": "العفو الدولية" .920

أكدت منظمة العفو الدولية ارتكاب سلطات االحتالل اإلسرائيلي جرائم مروعة ترقى إلى حد جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية، داعية إلى تحقيق دولي في نمط الهجمات التي يشنها جيش االحتالل على قطاع 

ل اإلسرائيلي أظهرت تجاهال مروعا ألرواح المدنيين وقالت منظمة العفو الدولية: إن قوات االحتال غزة. 
الفلسطينيين من خالل شن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت المباني السكنية، ما أسفر عن مقتل 

والتسبب في الدمار المتعّمد للممتلكات المدنية، في هجمات قد ترقى  -بمن فيهم أطفال-عائالت بأكملها 
 ."ائم ضد اإلنسانيةإلى حد جرائم حرب أو جر 

 20/5/2021، فلسطين أون الين
 

 صندوق النرويج السيادي سيصّفي حصصه في شركتين تنشطان بمستوطنات الضفة الغربية .921
قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو األكبر من نوعه في العالم، التخلي عن شركتين  أوسلوا:

لضفة الغربية، مشيرًا إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية تعمالن في تطوير المستوطنات اإلسرائيلية في ا
وقال البنك المركزي النرويجي في بيان )األربعاء(، إن الصندوق سيصّفي حصصه في الشركتين  محتملة.

بسبب األخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد في مواقف أو "
شابير "وأوضح البيان أن الشركتين هما  نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ، بحسب ما"حرب أو نزاع

العقارية التي تستأجر مباني  "ميفني ريل استايت"المتخصصة في بناء المنازل، و "إنجنيرينغ أند إندستري
 صناعية في األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 بغزة والقدس "إسرائيل"يدعون الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم  خبراء أمميون .922
من خبراء األمم المتحدة المعنيين بحقوق اإلنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح  10األناضول دعا 

تحقيق في الهجمات على المدنيين واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان خالل العدوان اإلسرائيلي على 
عمليات اإلخالء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان "في بيان مشترك إن  واوقال زة.قطاع غ

أنه بالنظر إلى التفاوت  واوأوضح ."بالقدس المحتلة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الحرب المفتوحة
ص في غزة، ألف شخ 74في القوة، فإن أغلب ضحايا هذه الحرب فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 
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 6مبنى في قطاع غزة تم تدميره بالكامل من بينها  450أكثر من "ن وبينوا أ معظمهم من النساء واألطفال.
ألف فلسطيني بمياه الشرب  250مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي  9مستشفيات و

 ."النظيفة
 21/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 يرقى لجرائم حرب لقطاع غزة اإلسرائيلي  : القصف المدفعي"األورومتوسطي" .923

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

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

 
 : إعادة بناء غزة سيستغرق سنوات وربما عقود  الدولي الصليب األحمر .924

رحب فابريزيو كاربوني المدير اإلقليمي للجنة الدولية لمنطقة الشرق األدنى واألوسط، بوقف : جنيف
أنه  من األسى والموت والدمار بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً  يوماً  11بعد  إطالق النار الذي جاء

ال بد في المرحلة الحالية من تركيز الدعم والجهود على إعادة البناء والتعافي من الضرر الجسيم الذي 
 من الزمن، إلعادة بنائه من حدث في أقل من أسبوعين، والذي سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً 

 جديد.
 21/5/2021، القدس، القدس

 
 لحقوق فلسطين الرقمية  "انتهاكات فيسبوك"شكوى لألمم المتحدة حول  .925

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

مراجعة عاجلة وشرحًا للقرارات التي اتخذها فيسبوك بتعليق الحسابات والمنشورات التابعة "الشكوى 
 ."الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين األنباءلوكاالت 

 21/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 بدعم فلسطين   هايطالبون "آبل"في شركة موظفون  .926
رسالة داخلية تطالب رئيس الشركة  "آبل"، وّجه موظفون في شركة "غوغل"ماثلة في تزامنًا مع خطوة م

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

 21/5/2021، ، بيروتاألخبار
 

 وتحظر حسابات صحفيي غزة "إسرائيل"ترضي  "واتساب" .927
حسابات عدد كبير من الصحفيين ونشطاء مواقع  (WhatsApp)حظر تطبيق واتساب : غزة –رائد موسى 

التواصل االجتماعي في قطاع غزة، أبرزهم مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، مراسل القناة 
 هشام زقوت.

تا خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة إقدام واتساب وتطبيقات أخرى، في مقدمتها فيسبوك وكان الف
(Facebook) على حجب وتقييد حسابات كثيرة، يقول فلسطينيون إنه بدافع ضغوط إسرائيلية على هذه ،

 التطبيقات لتقييد المحتوى الفلسطيني.
 24/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 ات لواشنطن لوضع الصراع العربي اإلسرائيلي على مسار بّناءخطو  10معهد السالم األمريكي:  .928

دفع التوصل التفاق لوقف إطالق النار عقب العدوان اإلسرائيلي على غزة : محمد المنشاوي - واشنطن
بالكثير من مراكز األبحاث األميركية لتقديم وصفات للخطوات التالية الواجب على إدارة الرئيس جو بايدن 

ر معهد السالم األميركي سلسلة توصيات كتبها هشام يوسف، الدبلوماسي المصري وأصد اتخاذها.
خطوات إلدارة بايدن  10وقدمت التوصيات  المتقاعد، والخبير بالمعهد لشؤون عملية سالم الشرق األوسط.

  التخاذها لوضع الصراع العربي اإلسرائيلي على مسار بّناء، وهي:
 لسطينية القابلة للحياة وذات السيادة والمتصلةتوضيح الموقف من شكل الدولة الف

اتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الخطوة األولى، مؤكدا أنه على الرغم من أن الحل النهائي ليس 
السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية "احتماال على المدى القريب، فإن حل الدولتين هو 

واعتبرت التوصيات أن زيادة تحديد  ."دة إلعطاء الفلسطينيين دولة يستحقونهاوديمقراطية، والطريقة الوحي
 الدولتين أن يظل قابال للتطبيق. معالم هذا الهدف النهائي أمر حيوي، إذا كان لمفهوم

 تحديد اإلجراءات التي تعتبرها مضرة باحتمال التوصل إلى حل الدولتين
يين والفلسطينيين وعواقب عدم االمتثال. وقد أعلنت إدارة يشمل ذلك توقعاتها ذات الصلة من اإلسرائيل

من األهمية بمكان إلسرائيل والسلطة الفلسطينية االمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية "بايدن بالفعل أنه 
 ."الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى دفع حل الدولتين عن طريق التفاوض

 ن تحدد تلك الخطوات وما يصاحبها من عواقب التخاذها.ويجب عليها اآلن أ
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 تحديد موقف واضح فيما يتعلق بالمستوطنات ومعاملة منتجاتها
عادت إدارة بايدن إلى تبني موقف يعتبر المستوطنات تقويضا لحل الدولتين، ومع وجود توجهات إسرائيلية 

انب بايدن تجاه هذه القضية يعد أمرا بالغ للتوسع في النشاط االستيطاني، فإن المزيد من الوضوح من ج
 األهمية.

 2015ضمان استعادة الوضع المستقر في القدس الذي قبلته الحكومة اإلسرائيلية عام 
وهذا يعني أن الوصاية األردنية على المواقع الدينية اإلسالمية والمسيحية في القدس محترمة، وفقا لترتيب 

سرائيل لعام طويل األمد ومعاهدة السالم بين األ ، فالقدس هي قلب الصراع اإلسرائيلي 1994ردن وا 
وقد كانت  الفلسطيني، وكانت هي الدافع وراء العديد من جوالت العنف، بما في ذلك العدوان األخير.

هناك إستراتيجية منهجية من جانب البعض في إسرائيل إللغاء هذا الترتيب الذي ينص في جوهره على أن 
 األقصىالصالة، وأن يقوم غير المسلمين بزيارة الساحة المقدسة التي تضم المسجد المسلمين يمكنهم 

 فقط.
ضمان عدم قيام إسرائيل بتشريد األسر الفلسطينية قسرا في القدس الشرقية وعدم التعامل مع هذه المسألة 

 على أنها نزاع عقاري
 دها مصر:دعم االنتخابات الفلسطينية وجهود المصالحة الفلسطينية التي تقو 

اتخذت الواليات المتحدة حتى اآلن موقفا غير ملتزم، ولم تتجاوز أبدا مقولة أن هذه االنتخابات هي مسألة 
 يقررها الفلسطينيون وقيادتهم.

 إعادة المستويات السابقة من المساعدات األميركية للفلسطينيين في أسرع وقت ممكن
بايدن عن عزمها القيام بذلك، حتى لو تم ذلك بطريقة  تماشيا مع وعد الحملة االنتخابية، أعلنت إدارة

إن وضع ذلك على مسار سريع سيبعث برسالة قوية إلى الشعب الفلسطيني والمنطقة  بطيئة وخجولة.
مفادها أن الواليات المتحدة عادت كطرف ثالث بحسن نية، ملتزم بدعم الجهود الفلسطينية لتحقيق الكرامة 

قامة الدولة في  نهاية المطاف التي حددتها كهدف. والرخاء وا 
 استئناف العالقات مع القيادة الفلسطينية

وقد بدأت االتصاالت الدبلوماسية من الخلف. ومع ذلك، فإن إضفاء الطابع المؤسسي على هذه العالقات 
من خالل الجهود القوية إلعادة فتح القنصلية األميركية في القدس واستعادة تمثيل منظمة التحرير 

لسطينية في واشنطن أمر مهم أيضا إلرسال إشارة بأن إدارة بايدن تولي أهمية لهذه العالقات وستلعب الف
 دورا مهما في معالجة الصراع.

 إكمال الدعم التفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية
في دفع الجهود نحو  ويمكن القيام بذلك من خالل مبادرات تضمن أن تسهم هذه االتفاقات بطريقة بناءة

السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، في حين أنه من المسلم به أن هذه االتفاقات ليست بديال عن السالم 
 اإلسرائيلي الفلسطيني.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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 وضع معايير واضحة ومفصلة تحدد األفق السياسي للتسوية النهائية
ن الطريق إلى األمام للوصول ولعل هذه هي المهمة األكثر أهمية، حيث يمكن لإلدارة طرح رؤيتها بشأ

وهذا النهج متأصل في العديد من المبادرات األميركية السابقة، بما في ذلك خريطة  إلى الوجهة النهائية.
 الطريق في عهد جورج دبليو بوش، ومعايير بيل كلينتون، ومبادئ جون كيري.

شارك بايدن شخصيا  وقد -ال شيء في الشرق األوسط على اإلطالق-ولن يكون أي من هذا سهال 
لسنوات أو اقترب من جوالت عديدة من مفاوضات السالم ذاتها، بيد أن بايدن يحتاج إلى إعادة النظر في 

 ترتيب أولوياته للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
   24/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 يجعلها متواطئة ضد الفلسطينيين "إسرائيل"شجب  واشنطن: رفض "ناشونال إنترست" .929

إن دبلوماسية  "ناشونال إنترست"قال ألكسندر النغلويس بمقال نشره موقع مجلة : إبراهيم درويش -دنلن
الفلسطيني، فمن خالل منعه  -الرئيس األمريكي جوزيف بايدن هي عبارة عن تواطؤ في النزاع اإلسرائيلي

ارساتها ضد مجلس األمن الدولي التحرك فإن الواليات المتحدة تشجع إسرائيل على مواصلة مم
طالة أمد النزاع.  الفلسطينيين وا 

وأضاف أنه في وقت يلتزم فيه الطرفان بوقف إطالق النار بعد جولة من الحرب، تواصل الواليات المتحدة 
 كمعوق في التوصل لحل بعيد األمد.

وفي وضع يقتضي من قادة العالم شجب العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان، وبخاصة من الدول القمعية 
الدبلوماسية "من لديها قوة مهمة ومميزة قتالية غير متماثلة مع الطرف اآلخر، التزم فريق بايدن بـم

لفشله بمعالجة القضايا األساسية للنزاع وهو عبارة عن  "النجاح"، وال يستحق هذا النهج وصف "الهادئة
 .دور أمريكا المعرقل ويأتي على حساب حياة المدنيين ومعظمهم من الفلسطينيين

وأضاف أن الوضوح حول األسباب التي قادت إلى الجولة األخيرة من العنف يمكن أن تساعد على 
 إضاءة نظرة حول عدم فعالية نهج بايدن وغير مناسبته.

 24/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 شهادتهم على قسوة العدوان اإلسرائيلي األخير على غزةيوثقون  "أطباء بال حدود" .930
وثق أطباء بال حدود شهادتهم على قسوة العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة،  :القدس المحتلة

 شهيدا، ومئات الجرحى. 250والذي خلف دمارا كبيرا، وارتقاء أكثر من 
عامًا، وهو حاليًا منسق  20وقال بيان للمنظمة، نقال عن أيمن الجاروشة، فلسطيني يعيش في غزة منذ 

 ن القصف على غزة كان األشد على اإلطالق.مشروع أطباء بال حدود: إ
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وعام  2008عايشت الحمالت )العدوانات( العسكرية اإلسرائيلية التي حدثت منذ ذلك الحين، عام "وأضاف 
، لكن العملية العسكرية التي نتعرض لها اليوم أقسى بكثير وأشد رعبًا من أي شيء واجهناه من 2014
 ."قبل

 24/5/2021زة، ، غالمركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المنتدى األوروبي اإلسالمي يدعو إلى معاقبة نتنياهو في محكمة الهاي  .931
دعا المنتدى اإلسالمي األوروبي إلى معاقبة رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو في محكمة  :لندن

المعاملة  الجنايات الدولي في الهاي، بسبب العدوان األخير، محماًل نتنياهو مسؤولية شخصية عن
 الالإنسانية للشعب الفلسطيني، وتدنيس األماكن اإلسالمية المقدسة.

ووصف المنتدى في بيان له نتنياهو بأنه يشارك أكثر من أي شخص آخر في تنظيم عمليات عقابية ضد 
السكان المدنيين في غزة، والتدمير العسكري لبنيتها التحتية، وعنف الشرطة ضد المجتمع العربي، 

، مضيفًا أن األقصىيات العسكرية التي تضر بمواقع التراث الثقافي العالمي، بما في ذلك المسجد والعمل
 نتنياهو يوجه ضربة للتسوية السلمية في الشرق األوسط.

دولة أوروبية، المجتمع الدولي بأن  36وطالب المنتدى، بوصفه ممثاًل يمثل إرادة المسلمين من أكثر من 
 .ع قبل أن تصبح عواقبها غير قابلة لإلصالحيوقف بحزم هذه الفظائ"

وأعلن المنتدى اإلسالمي األوروبي إنشاء مجموعة عمل لجمع األدلة على أن بنيامين نتنياهو مذنب في 
عدد من جرائم الحرب، وسُترفع النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتكمل وتدعم التحقيق الذي أجرته 

بشأن  2021، الذي أطلقته المحكمة الجنائية الدولية في الهاي في ربيع عام المدعية العامة فاتو بنسودا
 الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في األراضي الفلسطينية.

 24/5/2021، القدس، القدس
 

 إندبندنت: ارتفاع التأييد لحماس في الضفة الغربية حتى بين المسيحيين .932
القيادة القديمة المتهالكة لحركة فتح، يبدو أن حركة نظًرا لوقوفها في وجه إسرائيل على النقيض من 

هذا ما لخص به مراسل صحيفة إندبندنت  )حماس( هي المستفيد من فراغ السلطة الفلسطينية في رام هللا.
(The Independent) ونقل سنغوبتا عن عدد من . كيم سنغوبتا تقريرا له من عاصمة السلطة الفلسطينية

لغربية انتقادهم السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بشكل الذع، إذ يصفون الفلسطينيين في الضفة ا
 السلطة بأنها عاجزة عن مواجهة إسرائيل.

ارتفع رصيد حماس، مع تزايد عدد الذين يرون فيها  -كما يقول الكاتب-ومع تآكل رصيد عباس وفتح 
 مستعدة للقتال ضد إسرائيل.المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، والمقاومة الحقيقية ال
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أن نسبة التأييد لحماس زادت حتى بين المسيحيين، وهنا  -حسب الكاتب-أما بعد الحرب األخيرة، فيبدو 
في هذا الصراع، "ينقل سنغوبتا عن السياسية الفلسطينية المخضرمة المعروفة حنان عشراوي، قولها 

ويختم  ."قدس والضفة الغربية، وليس غزة فقطصّورت حماس نفسها على أنها تمثل الفلسطينيين في ال
لقد نجحوا إلى حد كبير في ذلك، إذ رأينا عددا أكبر من الناس "الكاتب تقريره باقتباس من حديث عشراوي 

يحملون العلم األخضر في القدس ورام هللا، وهو ما لم يحدث من قبل بمثل هذا التعبير الواضح عن 
ر، وهي تكتسب مزيدا من التأييد في أوساط الشباب، حتى بين الدعم. لقد تطورت حماس بشكل أكب

 ."المسيحيين منهم
 25/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 أطلقت مئات أطنان القنابل شديدة االنفجار على غزة "إسرائيل": "األورومتوسطي" .933

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يوم الخميس إن إسرائيل  :دوت كوم "القدس" –غزة 
 دمت مئات األطنان من القنابل شديدة االنفجار في هجماتها األخيرة على قطاع غزة.استخ

ُنشر على موقعه، أن  "جحيم ال يستثني أحًدا"وذكر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في تقرير 
يوًما عبر سالح الجو والبر والبحر هجمات واسعة على قطاع غزة  11قوات االحتالل نفذت على مدار 

 توقع مئات القتلى والجرحى.ل
وأفاد بأن إسرائيل هاجمت غزة بصواريخ وقذائف تحتوي على آالف الكيلو جرامات من المتفجرات في 
هجمات عشوائية أو مخططة أحياًنا، دون إيالء اعتبار لسالمة المدنيين في القطاع الذي يعد من أكثر 

 األماكن اكتظاًظا وكثافة سكانية في العالم.
سلسلة انتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني ارتكبتها إسرائيل خالل هجومها العسكري "رصد ووثق الم

 من الشهر الجاري. 21إلى  10في الفترة من  "األخير على قطاع غزة
انتهاكات شملت القتل الجماعي والقتل العمد باستهداف تجمعات للمواطنين "وأوضح أن من بين ذلك 

فضاًل عن استهداف األطفال والنساء ومن ضمنهن حوامل، واستهداف ذوي اإلعاقة  والمركبات المتحركة،
 ."والطواقم والمقرات الطبية والمؤسسات اإلعالمية والتعليمية

 27/5/2021القدس، القدس، 
 

 موظفو فيسبوك يتهمون شركتهم بالتحيز ضد فلسطين .934
لط فيه الضوء على انتقادات من موظفي شركة اإلخباري واسع االنتشار تقريرا، س "بازفيد"نشر موقع : لندن

 للتواصل االجتماعي بشأن تحيز المنصة ضد الشعب الفلسطيني. "فيسبوك"
، باإلشارة إلى تحذير أطلقه مهندس برمجيات مصري "21عربي"واستهل الموقع تقريره، الذي ترجمته 

 ."ين العربتفقد الثقة بين المستخدم"الجنسية يعمل في فيسبوك، مفاده أن المنصة 
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، وهو منفذ إخباري موثوق مع ما يقرب "غزة اآلن"وكدليل على ذلك، قام المهندس بتضمين لقطة شاشة لـ
تحذرك من محتواها،  "فيسبوك"وعندما تقوم باإلعجاب بالصفحة، تظهر رسالة من  ماليين متابع. 4من 

 وهو أمر ال يتكرر مع صفحات داعمة لالحتالل.
لدى النقر لمشاهدة منشور على إنستغرام للممثل  "محتوى حساس"ذير بشأن سأل أحدهم عن تلقي تحو 

وكتب موظف آخر على فيسبوك عن انعدام الثقة الذي يخيم على  مارك روفالو حول التهجير الفلسطيني.
أخشى أننا وصلنا إلى مرحلة يكون فيها الخطأ التالي هو القشة التي "المستخدمين العرب والمسلمين: 

 ."البعير، ويمكننا أن نرى مجتمعاتنا تهاجر إلى منصات أخرى تقطع ظهر
نستغرام، بل إن تطبيق   "واتساب"ولم يتوقف األمر عند بعض المالحظات هنا وهناك على فيسبوك وا 

 للرسائل واالتصاالت حظر صحفيين مقيمين في غزة من إجراء اتصاالت عبره.
موظفا اجتمعوا معا في وقت سابق  30عة من حوالي وأصبح الوضع ملتهبا داخل الشركة، لدرجة أن مجمو 

نستغرام الذي يعتقدون أنه تم حظره  من هذا الشهر؛ لتقديم طعون داخلية الستعادة المحتوى على فيسبوك وا 
 أو إزالته بشكل غير صحيح.

 27/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 راتمنظمات داعمة لفلسطين تطالب بريطانيا بإغالق مصنع إسرائيلي للمسيّ  .935
)األناضول(: طالبت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية في بريطانيا، الجمعة، إغالق مصنع  -لندن 

إسرائيلي إلنتاج طائرات بدون طيار في المملكة المتحدة، على وقع الهجمات اإلسرائيلية األخيرة على 
بمنطقة هولبورن بالعاصمة للصناعات الدفاعية اإلسرائيلية  "إلبت سيستمز"وأمام مكتب لشركة  قطاع غزة.

، لمطالبة "حركة فلسطين"و "الشبكة اليهودية الدولية المعادية للصهيونية"لندن، تجمع عشرات من أعضاء 
 "أغلقوا إلبت"وحمل المتظاهرون الفتات كتبوا عليها عبارات من قبيل  السلطات بإغالق المصنع.

كما استنكر المحتجون  ل ومؤيدة للفلسطينيين.، ورددوا هتافات مناهضة إلسرائي"إسرائيل مجرمة حرب"و
 في مدينة القدس المحتلة. األقصىاالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المسجد 

 28/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 الدعم غير المشروط لالحتالل يخلق مشاكل لواشنطن أكثر مما يقدمه من حلول فورين بوليسي: .936
األمريكية مقال رأي تحدث فيه أستاذ العالقات الدولية  "ين بوليسيفور "نشرت مجلة : أروى بن نص

بجامعة هارفارد األمريكية ستيفان والت، عن دواعي إنهاء الواليات المتحدة للعالقة الخاصة التي تجمعها 
، إن الجولة األخيرة من القتال "21عربي"وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته  مع االحتالل اإلسرائيلي.

ين اإلسرائيليين والفلسطينيين قدمت المزيد من األدلة على أن الواليات المتحدة يجب أن توقف من اآلن ب
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الدعم االقتصادي والعسكري والدبلوماسي غير المشروط لالحتالل، في ظل انعدام الفوائد السياسية مقابل 
 التكاليف المرتفعة. 
اليات المتحدة الخاصة مع إسرائيل سابقا باألسس كان من الممكن تبرير عالقة الو "وذكر الكاتب أنه 

األخالقية، فقد كان ُينظر إلى إنشاء دولة يهودية على أنه استجابة مناسبة لقرون من معاداة السامية 
العنيفة في الغرب المسيحي. ولكن القضية األخالقية كانت لتكون مقنعة فقط لو تجاهل المرء العواقب 

رب الذين عاشوا في فلسطين لقرون عديدة، ولو كانت إلسرائيل قيم أساسية المترتبة عنها بالنسبة للع
 على حد وصفه. "مشتركة مع الواليات المتحدة

أوضح الكاتب أن عقودا من السيطرة اإلسرائيلية الوحشية قد قضت على الحجة األخالقية للدعم و 
 األمريكي غير المشروط.

ل يمثل رصيدا استراتيجيا قيما للواليات المتحدة. فخالل في الماضي، كان من الممكن القول إن االحتال
الحرب الباردة، على سبيل المثال، كان دعم إسرائيل وسيلة فعالة لكبح النفوذ السوفيتي في الشرق األوسط 
ألن الجيش اإلسرائيلي كان قوة قتالية أقوى بكثير من القوات المسلحة للعمالء السوفييت مثل مصر أو 

 معلومات استخبارية مفيدة في بعض األحيان. "إسرائيل"دمت سوريا. كما ق
وأشار الكاتب إلى أن الدعم غير المشروط لالحتالل اليوم يخلق مشاكل لواشنطن أكثر مما يقدمه من 

فلم تفعل إسرائيل شيئا لمساعدة الواليات المتحدة في حربيها ضد العراق، بينما كان على الواليات "حلول. 
صواريخ باتريوت إلى إسرائيل خالل حرب الخليج األولى لحمايتها من هجمات سكود المتحدة إرسال 

 العراقية.
 28/5/2021، "21عربي "موقع 

   
 تطالب بالوصول للمرضى في غزة والتمكن من إجالئهم "العالمية الصحة" .937

ى المرضى في طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بالوصول إل: "الشرق األوسط أونالين" - غزة
قطاع غزة والتمكن من إجالئهم لتلقي العالج الالزم، في ظل ضغوط تواجهها األطقم الطبية لرعاية 

 يوما. 11المرضى والمصابين بعد أحداث عنف دامت 
مريض، بعضهم مصاب بأمراض  600وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم المنظمة في جنيف إن نحو 

إلى خارج القطاع منذ بدء القتال هذا الشهر، لكن ذلك لم يتسن بسبب إغالق مزمنة، كانوا بحاجة لنقلهم 
 المعابر.

وألحق القصف اإلسرائيلي أضرارا بعشرات المراكز الطبية، األمر الذي دفع منظمة الصحة للتحذير من 
 شدة الضغط على المرافق الصحية.

 28/5/2021، ، لندنالشرق األوسط
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 أواًل: تقارير
 

 وطأة القمع أم تراجع االهتمام؟ ...أين ذهبت تظاهرات المصريين لنصرة فلسطين .938
على مدى عقود، كانت مصر بحكم مكانها ومكانتها في مقدمة الدول العربية : القاهرة –محمود صديق 

أولى  األقصىراضي الفلسطينية، خاصة القدس حيث المسجد واإلسالمية التي تتفاعل مع ما يجري في األ
 القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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

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

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

 وطالب بعض الجامعات الذين شاركوا في مظاهرات مماثلة.
وجاءت المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي التي تحاول تهجير عائالت 

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

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

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

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

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

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

 للوطن، وهناك من ظل في الحبس االحتياطي نحو عامين.
عالمي بالقضية الفلسطينية بشكل عام في حين يرى المحلل السياسي عالء فاروق أن تراجع االهتمام اإل

كان له كبير األثر في تفاعل المصريين مع ما يحدث في القدس، سواء على مستوى النخب والمثقفين أو 
 النشطاء وحتى على المستوى الشعبي.
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إلى أن الصراعات الداخلية والقمع الدموي للمعارضين خاصة  -في حواره مع الجزيرة نت-وأشار فاروق 
، ومناظر الدم الكثيرة؛ هونت في عيونهم ما يحدث في 2013يوليو/تموز  30هده المصريون بعد الذي ش

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

 10/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 "تابو فلسطين"ر كا يكسيضغط الشارع في أمر  .939
التي كانت كلمة محرمة  "فلسطين"ما كان محرمًا باألمس أصبح مجازًا اليوم؛ : واشنطن: معاذ العمري

الذكر، ممنوعة من التداول في السياسة األميركية ألعوام طويلة، تجلب لناطقها الويل عندما يذكرها في 
عًا أساسيًا تلتف حوله التكتالت والتوجهات مبنى الكونغرس، لم تعد كذلك بعد اليوم، بل هي اليوم موضو 

 من كل األطياف السياسية.
ضغط الشارع األميركي والمظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن والواليات الكبرى في األيام األخيرة 
غيرت من مجرى المعادلة السياسية التي كانت على مدار أعوام طويلة ثابتة معروفة في واشنطن، وأصبح 

الهتافات يتردد في جنبات مجلس الكونغرس، ويرغم اإلدارة الرسمية على التعامل مع  صدى تلك
 مطالباتهم، وأخذ القضية الفلسطينية بعين االعتبار.

، عندما دفع جيمس زغبي، مؤسس المعهد العربي األميركي، الديمقراطيين إلدراج 1988تاريخيًا، في عام 
النطق بهذه الكلمة سوف يفجر "د قادة الحزب بتحذير واضح: ذكر السيادة الفلسطينية في برنامجهم، ر 

حبيسة األدراج دون أي تصويت. غير أن التغيير األخير لم  "فلسطين"، وظلت القضية وكلمة "الجحيم
يقتصر فقط على الدفاع عن الفلسطينيين، بل تحول إلى هجوم على إسرائيل، وأصبحت كلمات مثل 

حاضرة النقاش مقبولة السمع في واشنطن، ولم يعد  "ة الالجئينعود"و "االستيطان"و "االحتالل"
 الديمقراطيون اليساريون يخجلون من قولها.

وفي حين أن إدارة بايدن تتعامل مع الصراع المتنامي باعتباره تحديًا دبلوماسيًا شديد الحساسية، يشمل 
لى أنه قضية عدالة وعنصرية شديدة حليفًا قديمًا ال يمكن التخلي عنه، فإن اليسار الصاعد ينظر إليه ع

 االرتباط مع سياسات الواليات المتحدة ضد الفلسطينيين.
بالنسبة لهؤالء الناشطين سياسيًا، ومن يقودون موجة الغضب العامة في الشوارع والمدن الرئيسية األميركية 

الصراع المستمر منذ وغيرها، فإن الحقوق الفلسطينية و  "حياة السود مهمة"من أجل فلسطين، مثل حركة 
عقود على األراضي في الشرق األوسط ترتبط لديهم ارتباطًا وثيقًا بمشكالتهم االجتماعية، وتذكرهم بأسباب 

المكسيكية، وغيرها من الملفات  -مثل سوء تعامل الشرطة، وظروف المهاجرين على الحدود األميركية 
 والقضايا الداخلية.
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األبيض، فإن الدعم األميركي التقليدي إلسرائيل بالكاد يكون موضع  ومع وجود الرئيس بايدن في البيت
عامًا  50تساؤل من منظور السياسة. فعلى الرغم من أن بايدن أوضح دعمه إلسرائيل طوال ما يقرب من 

 50في الحياة العامة، فإن شروط النقاش تتغير في األوساط الديمقراطية اليوم عن ما كانت عليه قبل 
 عامًا.
 -تند قادة أكبر جماعة ضغط مؤيدة إلسرائيل في البالد، أي لجنة الشؤون العامة األميركية ويس

، على دعم البيت األبيض ومبنى الكابيتول هيل )الكونغرس(، مشيرين إلى "إيباك"اإلسرائيلية، المعروفة بـ
. ومع ذلك، فإنه حتى استمرار دعم أميركا بعدة مليارات من الدوالرات في صورة مساعدات إلسرائيل سنوياً 

السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ المعروف بدعمه القوي 
إلسرائيل، قدم توبيخًا نادرًا يوم السبت الماضي، حيث أدان الضربات اإلسرائيلية األخيرة التي قتلت مدنيين 

كوري بوش، من ميسوري، وهي ناشطة في برنامج  فلسطينيين، ودمرت مكاتب إعالمية. وقالت النائبة
نحن نعارض إرسال "في فترة واليتها األولى في الكونغرس، في خطابها يوم الخميس:  "حياة السود مهمة"

، وقالت أيضًا: "أموالنا المخصصة لتمويل الشرطة العسكرية واالحتالل وأنظمة القمع والصدمات العنيفة
 ."منين، سنواصل النضال من أجل حقوقنا في فلسطين وفيرغسونإلى أن يصبح جميع أطفالنا آ"

أميركية من ديترويت، إن قضية  -بدورها، قالت النائبة رشيدة طليب، من ميشيغان، وهي فلسطينية 
نهم بشر يستحقون الدفاع عنهم كغيرهم من المظلومين، قبل  الفلسطينيين موجودة بالفعل في الكونغرس، وا 

 ."ل العنصري اإلسرائيليةحكومة الفص"أن تدين 
ويعكس الجدل داخل الحزب الديمقراطي انقسامًا طويل األمد بين اليهود األميركيين، وهم مجموعة 
ديمقراطية علمانية في الغالب، إذ يرى الجيل األكبر أن إسرائيل شريان حياة أساسي وسط تزايد معاداة 

فيق بين السياسات اليمينية للحكومة اإلسرائيلية وقيمهم السامية العالمية، بينما يناضل الناخبون الشباب للتو 
 الليبرالية.

أن ثلثي اليهود األميركيين  "بيو لألبحاث"وأظهر استطالع نشر في األسبوع الماضي من قبل مركز 
في المائة من  48عامًا فما فوق وصفوا أنفسهم بأنهم مرتبطون عاطفيًا بإسرائيل، مقارنة بـ 65البالغين 

 ن اليهود دون سن الثالثين.البالغي
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 نيويورك تايمز: خطة كوشنر للسالم فشلت بشكل ذريع وال يمكن تجاوز الفلسطينيين .940

خطة كوشنر الغريبة للسالم قد "ميشيل غولدبيرغ، إن  "نيويورك تايمز"لندن: قالت المعلقة في صحيفة 
 "وول ستريت جورنال"ا كتبه كوشنر قبل شهرين في صحيفة وعلقت غولدبيرغ ساخرة على م ."فشلت
حيث قدم مسحًا لنتائج ما أطلق  "اإلسرائيلي -نرى آخر بقايا ما كان يطلق عليه الصراع العربي"قائال: 

عليها اتفاقيات إبراهيم، أو سالم الشرق االوسط التي قام بالتفاوض عليها في ظل صهره دونالد ترامب. 
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كان في قلب الثقة الزائدة بالنفس وفي االتفاقيات نفسها وهم قاتل بأن الفلسطينيين هزموا "وقالت غولدبيرغ: 
 ."بدرجة كبيرة وفي حالة بائسة وتستطيع إسرائيل تجاهل مطالبهم

اإلسرائيلي ولوقت طويل كانت  -واحد من األسباب التي أدت الستمرار النزاع العربي"وكتب كوشنر قائال: 
لم يكن هذا ". مضيفا: "ت على ضرورة توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل خالفاتهماألسطورة التي أكد

صحيحا أبدا، وكشفت اتفاقيات إبراهيم أن النزاع لم يكن سوى نزاع عقاري بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
 ."ويجب أال يعيق عالقات إسرائيل مع بقية العالم العربي

ل وفلسطين في األيام الماضية، أكد على أمر لم يكن على أحد الشك به: إال أن انفجار العنف في إسرائي
العدالة للفلسطينيين هي شرط للسالم. وواحد من األسباب التي أدت لغياب العدالة للفلسطينيين هي 

جي "السياسة الخارجية األمريكية. وأشارت لما قاله ديفيد بن عامي مدير الجماعة الصهيونية الليبرالية 
أعتقد أنه لم يكن هناك أي مجال الستمرار االحتالل والضم الزاحف لو قالت الواليات المتحدة ": "ستريت

. ويمكن للواحد أن يشجب حماس وصواريخها ويعترف في الوقت نفسه أن الحريق الهائل الحالي بدأ "ال
 بإفراط إسرائيل النابع من حس الحصانة واإلفالت من العقاب.

اك وهم ساد لدى اليمين األمريكيين واإلسرائيليين بشأن الفلسطينيين، وهو إمكانية وتعلق غولدبيرغ أن هن
حتى نكون منصفين فهذا الوضع لم يبدأ مع "الحفاظ على الوضع الراهن عندما يتعلق األمر بهم. وتعلق: 

 ."ترامب: فأمريكا تدعم االحتالل والمشروع االستيطاني منذ عقود
 18/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 الكونغرس أقرب من البيت األبيض لفلسطين ...للمرة األولى في تاريخ أمريكا .941

دأب الكونغرس على تبني الخط األكثر تشددا في دعم إسرائيل وضمان : محمد المنشاوي -واشنطن 
بالمنطقة، إال أن المعركة الجارية بفلسطين كشفت عن تقدمه على البيت األبيض تجاه  االستراتيجيتفوقها 

 القضية الفلسطينية، فما الذي تغير؟
. وعلى 1948تتفق النخبة والمؤسسات السياسية األميركية في مجملها على دعم إسرائيل منذ تأسيسها عام 

مدار تاريخ ارتباط الواليات المتحدة بالصراع العربي اإلسرائيلي، اتخذ الكونغرس مواقف شديدة التأييد 
 بيض.إلسرائيل مقارنة بمواقف البيت األ

ولم تتفاوت نسب التأييد الواسع إلسرائيل بين أعضاء مجلسي الكونغرس طبقا لالنتماء الحزبي، فقد تنافس 
الديمقراطيون والجمهوريين في إظهار الدعم إلسرائيل، ولم يرتبط هذه الدعم بوجود رئيس جمهوري أو 

 ديمقراطي في البيت األبيض.
ل البيت األبيض أو في الوزارات المختلفة، أقل لهفة على تقديم وتقليديا كان الرئيس، وفريق معاونيه داخ

الدعم األعمى إلسرائيل، واضطر رؤساء جمهوريون وديمقراطيون في مناسبات عدة للجم اندفاع 
 الكونغرس في دعمه للسياسات والمواقف اإلسرائيلية.
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الكونغرس من الحزبين وداخل وُيظهر العدوان اإلسرائيلي الحالي على الفلسطينيين، وردود فعل أعضاء 
المجلسين النواب والشيوخ، إرهاصات تبادل غير مسبوق في المواقف واألدوار، حيث يقف البيت األبيض 

 مؤيدا بصورة أكبر من الكونغرس للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
ين عزمها على توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس وقد أعلنت لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب يوم االثن

مليون دوالر من الصواريخ الموجهة بدقة إلى  735جو بايدن، تطلب فيها تأجيل صفقة عسكرية قيمتها 
إسرائيل. ومن شأن التأخير أن يسمح للمشرعين بمراجعة عملية البيع، وهم ما يمثل خروجا عن نص 

 الدعم القوي لتل أبيب في الكونغرس.
 يت األبيض بمواجهة الكونغرسالب

بعيدا عن هوية االنتماء الحزبي لساكن البيت األبيض، اتخذ الكونغرس مواقف سياسية مؤيدة إلسرائيل، 
ونجح في إصدار تشريعات ألزمت البيت األبيض وبقية اإلدارة األميركية على االلتزام بسياسات ترسخ 

 لنقاط التالية:للدعم األميركي الواسع إلسرائيل، كما يظهر في ا
 الكونغرس يحافظ على التفوق النوعي العسكري اإلسرائيلي على كل الدول العربية

اتخذ الكونغرس عدة تشريعات تضمن استمرار التوفق العسكري اإلسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة، 
ها التكنولوجيا العسكرية التي تنتج-وذلك عن طريق إستراتيجية ثنائية، وقد مّثل تقديم أحدث أنواع األسلحة 

 أول طرق هذه اإلستراتيجية. -األميركية إلسرائيل
( أو النسخة F-16) "16-إف"فقد تلقت إسرائيل على مدار العقود الخيرة أحدث الطائرات األميركية مثل 

( دون أي اعتراض من الكونغرس، بل قوبلت بتشجيع واسع ودعوات F-35) "35-إف"األخيرة واألحدث 
سداد تكلفة هذه الطائرات أو تخفيض أسعارها، وتقديم بعض المساعدات التمويلية للتسريع بإنجاز لتسهيل 

هذه الصفقات. وتتلقى الدول العربية نسخا أقل تطورا من الطائرات التي تحصل عليها إسرائيل، وتحصل 
سرائيل عام على األسلحة بعد سنوات من حصول تل أبيب عليها. وعلى سبيل المثال: وصلت طائرات إل

 .1981، في حين حصلت عليها السعودية ومصر نهاية عام 1978
ومن ناحية ثانية، ولضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي، شرع الكونغرس قوانين تضمن التفوق العسكري 

 النوعي إلسرائيل، وال يمرر الكونغرس أي صفقة عسكرية إلى دول المنطقة بدون مراجعتها بدقة.
نغرس في الكثير من الحاالت منح رخص تصدير أسلحة متطورة إلى الدول العربية وقد عرقل الكو 

الحليفة. ومن أشهر تلك الحاالت محاولة الكونغرس عرقلة صفقة طائرات أواكس للسعودية في ثمانينات 
القرن الماضي، مما دفع بالرئيس الجمهوري رونالد ريغان لمواجهة طويلة مع الكونغرس رغم سيطرة حزبه 

من مقصلة الكونغرس الذي  "35-إف"لى أغلبية المجلسين. ولم تنج صفقة االمارات المتعلقة بطائرات ع
 يحاول عرقلة إتمامها رغم تأييده الواسع التفاقات إبراهام للسالم بين تل أبيب وأبو ظبي.
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 تقديم مساعدات سخية إلسرائيل
أسيسها، وتشير دراسات مركز خدمة أبحاث دفع الكونغرس ورحب بتقديم مساعدات سخية إلسرائيل منذ ت

 .2020و 1848مليارات دوالر مساعدات أميركية بين عامي  105.5الكونغرس لتلقي تل أبيب ما قيمته 
إضافة لذلك، تتلقى إسرائيل مساعدات بصورة استثنائية تقدر بمئات الماليين من الدوالرات سنويا لدعم 

وبرامج لمواجهة أنفاق حركة  "القبة الحديدية"الجوي المعروف باسم برامج محددة مثل تمويل برنامج الدفاع 
 حماس والكشف عنها، ولتمويل برامج البحث العلمي والتكنولوجي اإلسرائيلي.

ورغم بعض الجفاء الذي عرفته عالقات الدولتين بسبب إقدام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على عقد 
مليار دوالر إلسرائيل على  38لكونغرس بتقديم حزمة مساعدات تقدر بـ االتفاق النووي مع إيران، دفع ا

 سنوات ترضية لها على عقد واشنطن االتفاق مع طهران. 10مدار 
 الضغط السياسي المستمر على البيت األبيض

ضغط الكونغرس مرارا على البيت األبيض من أجل دفعه لتغيير سياساته التي يعتبرها غير كافية لدعم 
 يل، وذلك بغض النظر عن الحزب صاحب األغلبية بالكونغرس أو انتماء الرئيس الحزبي.إسرائ

بالقدس عاصمة موحدة وأبدية إلسرائيل، ومطالبة  1995ومن أشهر تلك المواقف اعتراف الكونغرس عام 
باعا البيت األبيض بنقل السفارة من مدينة تل أبيب للمدينة المقدسة. وقد عارض الرؤساء األميركيون ت

أشهر، وتم تجديده دوريا على يد الرئيس  6هذا القرار واستخدموا حقا رئاسيا يمكنهم من إرجاء تنفيذه لمدة 
الديمقراطي بيل كلينتون والجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما. وخالف الرئيس السابق دونالد 

 عاصمة إلسرائيل. ترامب العرف الرئاسي بنقله سفارة بالده للقدس واالعتراف بها
كذلك ضغط الكونغرس على إدارة أوباما من أجل عرقلة التوصل التفاق نووي مع إيران، واتحد األعضاء 
الجمهوريون مع الديمقراطيين وُدعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي للحديث أمام جلسة مشتركة للكونغرس لدعم 

 التوقيع على االتفاق.معارضة االتفاق، إال أن أوباما صمم على السير في اتجاه 
 أسباب الدعم الواسع إلسرائيل بالكونغرس

سمحت طبيعة النظام السياسي األميركي والُبعد الديني عند اإلنجيليين البروتستانت بتسهيل الدعم الواسع 
 إلسرائيل بين أعضاء الكونغرس.

را في تبني الكونغرس وتلعب منظمات اللوبي اإلسرائيلي، وعلى رأسها منظمة أيباك، دورا كبيرا ومؤث
الكثير من "سياسات ومواقف داعمة إلسرائيل. وأكد أحد المساعدين بمجلس النواب للجزيرة نت أن 

التشريعات والخطابات، التي يطرحها األعضاء وتتعلق بقضايا الصراع العربي اإلسرائيلي، تكتبها أيباك، 
تبنيها، ودفع بقية األعضاء على التوقيع وتقوم بتوجيهها ألكثر من عضو من أجل وضع أسمائهم عليها و 

 ."عليها
دائرة صغيرة، واقتصار الفترة التشريعية على  435من ناحية أخرى، دفعت طبيعة تقسيم مجلس النواب إلى 

سنتين فقط، إلى أن تصبح االنتخابات سيفا مصلتا على رقاب األعضاء. وترصد أيباك بدقة النمط 
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 حمالت إعادة انتخاب هؤالء المرشحين أو تضخ األموال من أجلالتصويتي لكل عضو، وتدعم وتمول 
التخلص من المعارضين لمواقفها. وتختلف قوة هذا اللوبي باختالف الدائرة االنتخابية وطبقا لشعبية 

 المرشحين، إال أنها تبقى عنصرا ال يمكن ألعضاء الكونغرس تجاهله.
 ما الذي يتغير اآلن؟

نذ بدء العدوان على غزة نهاية للدعم الواسع الذي تحظى به إسرائيل داخل ال يمثل ما شهده الكونغرس م
مجلسي النواب والشيوخ، لكن في الوقت ذاته ال يمكن التقليل من أهمية الظاهرة الجديدة المتمثلة في جرأة 

 رفض المواقف اإلسرائيلية، ورفض طريقة تعامل البيت األبيض مع العدوان وتداعياته.
تورا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة، بناء على مبادرة من جون أوسوف، العضو اليهودي سينا 28وتحرك 

 الديمقراطي من والية جورجيا، للمطالبة بوقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقبل ذلك تحرك عدد مماثل من أعضاء مجلس النواب لمطالبة الرئيس بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما 

 ل لوقف عدوانها.لدفع إسرائي
ويعكس هذا الواقع الجديد داخل الكونغرس تحوال مجتمعيا أميركيا، ما زال بطيئا، بين الكثير من الناخبين 
الديمقراطيين والليبراليين، والذي ساهم فيه زيادة الوعي بمفاهيم المساواة والتمييز المنهجي، والعنصرية، 

 عب الفلسطيني.وربط معاناة األقليات األميركية بمعاناة الش
وخالل العامين الماضيين، شهد مجلس النواب صمود النائبتين المسلمتين: إلهان عمر من والية مينيسوتا 
ورشيدة طليب من والية ميشيغان، في وجه الهجمات الواسعة على يد منظمات اللوبي اليهودي، 

بات نوفمبر/تشرين الثاني تخاوالجماعات المؤيدة للرئيس ترامب، ونجحتا في الفوز بدورة ثانية في ان
وتمثل توجهات الرباعي النسائي التقدمي بالكونغرس، والذي يتكون من إلهان عمر ورشيدة  الماضي.

-طليب، إضافة إلى النائبة من أصل أفريقي أيانا بريسلي، والنائبة اليسارية الشهيرة ألكساندريا أوكاسيو
غرس بمواجهة اإلدارة والبيت األبيض الذي لم يتحرك بقوة كورتيز، ودعما وتغيرا كبيرا في قوة موقف الكون

 لوقف العدوان اإلسرائيلي الذي ُيقترف بأسلحة وعتاد أميركي في معظمه.
 19/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 بعد وقف إطالق النار مع المقاومة "إسرائيل"هذا هو المشهد في  ...انتكاسة بطعم الهزيمة .942

عديد من األحزاب المحسوبة على معسكر اليمين دخول وقف إطالق لم ينتظر قادة ال: محمد محسن وتد
النار حيز التنفيذ، حتى بدؤوا توجيه انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

، بل إن هناك "المخجل"بين إسرائيل وفصائل المقاومة بـ "االتفاق غير المشروط"حيث وصف العديد منهم 
 ره انتصارا لحركة حماس.من اعتب

وسط هذه االنتقادات وخالفا لما كان متبعا خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة، غاب نتنياهو في الساعات 
 المفصلية عن المشهد، وامتنع عن تقديم إحاطة وخطاب لإلسرائيليين بشأن مضامين وشروط وقف إطالق
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، اعتاد على الظهور أمام الكاميرات مخاطبا "سوارحارس األ"يوما لحملة  11النار، علما بأنه على مدار 
صورة "التي كان يقول إن الجيش اإلسرائيلي حققها، بحثا منه عن  "اإلنجازات"الجمهور اإلسرائيلي بشأن 

 ."انتصار
وحرص نتنياهو على الوجود في مقر وزارة الدفاع رفقة قادة المؤسسات األمنية والعسكرية ووزيري الدفاع 

والخارجية غابي أشكنازي، تحسبا ألي طارئ أو أي مباغتة من فصائل المقاومة عند اقتراب  جانتسبيني 
 ساعة الصفر.

لكن مشاهد االنتصار التي عّبر عنها الفلسطينيون في كافة المناطق الفلسطينية، غابت تماما عن الوعي 
ضبابية حتى من  "الصاروخية وجهنا ضربة قاضية لحماس ولقدراتها"اإلسرائيلي، فيما بدت مقولة نتنياهو 

 وجهة نظر الجمهور اإلسرائيلي.
 إرباك وتخبط

عدة مرات في الساعة األخيرة قبل دخول وقف  "غالف غزة"ومع دوي صافرات اإلنذار في مستوطنات 
إطالق النار حيز التنفيذ، بدت إسرائيل أكثر ارتباكا وبحالة تخبط، وهي الحالة التي عبر عنها استمرار 

الجناح العسكري -بالتزام الصمت مقابل تصريح أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام  نتنياهو
ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى "الذي توعد قادة إسرائيل بـ -لحركة حماس

 ."الجنوب
تعبير عن الغضب وأمام صمت نتنياهو، سارعت قيادات األحزاب اليهودية حتى من داخل معسكره، لل

-تجاه موافقة نتنياهو على وقف إطالق النار دون تحقيق إنجاز قبالة حماس، مما يشير إلى أن نتنياهو 
 سيواجه تحديات جديدة على مستوى الجبهة الداخلية. -الذي مني بهزيمة على جبهة غزة

غير المشروط على أزمة  ويتوقع مراقبون أن تبقي تداعيات الحملة العسكرية على غزة ووقف إطالق النار
تشكيل الحكومة دون حسم، إذ تعهدت قيادات من اليمين بعدم الدخول لالئتالف الحكومي إذا ما اتضح 

، بحسب ما كتب على األقصىأن اتفاق وقف إطالق النار يقضي بتقديم تنازالت إسرائيلية في القدس و 
إذا كانت القدس وجبل "تش الذي أكد أنه بتسلئيل سموترتي "الصهيونية الدينية"رئيس تحالف  "فيسبوك"

 ."الهيكل على طاولة المفاوضات، فلينَس نتنياهو أمر الحكومة
 مخجل ومحرج
نتنياهو من أنه لن يوافق على الجلوس في الحكومة إذا كانت االتفاقات  "الصهيونية الدينية"وحذر رئيس 

الكنيست إيتمار بن غفير إن وقف مع حماس لها أي صلة بالقدس، بينما قال شريكه في الحزب عضو 
 ."بصق في وجه سكان الجنوب"إطالق النار 

وقف القتال من جانب واحد سيكون "، الخطوة قائال "أمل جديد"كما انتقد جدعون ساعر رئيس حزب 
 ."ضربة خطيرة للردع اإلسرائيلي تجاه حماس
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العسكري اإلسرائيلي دون فرض  وقف النشاط"أن  "يديعوت أحرونوت"وأضاف للموقع اإللكتروني لصحيفة 
أي قيود على تعاظم وتسليح حماس، ودون عودة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة، سيكون فشال 

 ."سياسيا سندفع ثمنه مضاعفا في المستقبل
مع أفضل قوة استخباراتية وجوية في العالم، تمكن نتنياهو من اقتناص وقف إطالق نار "وتابع ساعر 

 ."حماس، هذا مخجل ومحرجدون شروط من 
 تل أبيب والجنوب

، "واقع سديروت كواقع تل أبيب"بملصق كتب عليه  "يمينا"وفي المقابل، غّرد نفتالي بينيت رئيس حزب 
، في إشارة إلى حقيقة أن "النصر يساوي عودة الجنود والمدنيين"بينما نشرت شريكته أييليت شاكيد شعار 

لي بقوا في غزة رغم انتهاء الحملة العسكرية والتوصل لوقف إطالق المفقودين وجرحى الجيش اإلسرائي
 النار.

بشدة هذه الخطوة، قائال إنه  -وهو عضو في حزب الليكود-كما انتقد ألون دافيدي رئيس بلدية سديروت 
عاما، يبدو أن رئيس الوزراء  20على الرغم من الدعم والصبر والبطولة التي أظهرها سكان الجنوب منذ "
نياهو والحكومة اإلسرائيلية ال يريدان حقا اإلطاحة بحماس، ويفضلون ضمان الهدوء المؤقت لسكان تل نت

 ."أبيب ومركز البالد
 معادالت ووقائع

وفي الجانب العسكري، قال ضابط االحتياط في الجيش اإلسرائيلي غيتان دونغوت إن إسرائيل تنهي 
ضها دون أي حسم، ودون حتى إنجازات حقيقة، مشيرا الحملة العسكرية التي فرضت عليها واضطرت لخو 

اتفاق وقف إطالق النار سينفذ دون عراقيل، ويبقى السؤال: حتى "اإلسرائيلية إلى أن  12في حديثه للقناة 
 ."متى سيصمد؟

واستبعد ضابط االحتياط الحسم العسكري في غزة، وقلل من الترويج لإلنجازات التي تشير إلى توجيه 
للقدرة الصاروخية لحماس، مشيرا إلى أن تجارب الماضي تؤكد أن قوة حماس تتعاظم بعد كل ضربة قوية 

 عملية عسكرية، وكانت دائما تنجح في تأطير مشاهد انتصار في الوعي الفلسطيني.
ومع اإلنجازات التي حققتها حماس في نهاية الجولة القتالية، وأهمها تمكنها من جمع مثلث الداخل والقدس 

ة، يعتقد دونغوت أن إسرائيل مطالبة اآلن أكثر من أي وقت مضى باعتماد خطة عمل والتعامل والضف
بنهج جديد مع قطاع غزة، وذلك في ظل الوقائع والمعادالت الجديدة التي فرضتها حماس في الضفة 

 والقدس، في ظل تعاظم التحديات على الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان.
 تقويض وانتصار

اإلسرائيلية أور هيلر الذي أوضح أنه على الرغم من الترويج  13طرح تبناه المراسل العسكري للقناة ذات ال
عسكريا من المنظور اإلسرائيلي ألن حماس فوجئت بقوة ورد فعل الجيش اإلسرائيلي، فإن ذلك لم يتسبب 

إلى  "حارس األسوار"لة في إضعاف قوتها العسكرية أو انهيار الحركة التي لديها جيش كبير، ولم تؤد حم
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آالف قذيفة  10تقويض سالح المقاومة وقدرتها الصاروخية، بحيث ما زالت تحتفظ حماس بأكثر من 
 صاروخية.

سواء في إسرائيل أو في -ويعتقد المراسل العسكري أنه في اليوم التالي لوقف إطالق النار، فإن المعركة 
وصورة االنتصار التي شكلتها حماس فور إطالق ستحتدم بالصراع على الوعي  -الجانب الفلسطيني

الصواريخ باتجاه القدس، ونجاحها في إعادة اللحمة للكل الفلسطيني، والحصول على حاضنة شعبية 
بالقدس والضفة الغربية وعند العرب في إسرائيل، بينما غابت أي مشاهد انتصار أو إنجازات حقيقة عن 

 الساحة اإلسرائيلية.
، يقترح هيلر على اإلسرائيليين عدم التفاخر والتواضع بكل ما يتعلق بحقيقة ستراتيجياالوعلى المستوى 

، وتساءل كيف ذلك وقد أطلقت الصواريخ دون "وجهنا ضربة قاضية لحماس وقدرتها الصاروخية"مقولة 
توقف من غزة ووصل مداها إلى ما بعد تل أبيب؟ مشيرا إلى أن حماس لم تهزم، وفي المقابل وجد 

وبة حتى بالتلميح إلى أن إسرائيل حققت انتصارا، مبينا أن االمتحان الحقيقي للهدوء وكم من الوقت صع
 سيصمد وقف إطالق النار؟

 21/5/2021.نت، الجزيرة
 

 سالح المقاومة الفلسطينية "درة تاج".. كل ما تود معرفته عن "الكورنيت"صواريخ تقرير:  .943
لسطينية صباح اليوم الخميس حافلة عسكرية إسرائيلية على حدود استهدفت المقاومة الف: عدنان أبو عامر

، وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها خالل الحرب "الكورنيت"غزة بصاروخ موجه مضاد للدروع ُيسمى 
الحالية على غزة، وقد أوقع إصابات إسرائيلية مباشرة ألنه مزود بكمية كبيرة من المتفجرات، كما أنه يتمتع 

 الية إلصابة هدفه.بدقة ع
السطور التالية تطرح جملة من التساؤالت عن هذا السالح الذي تحوزه المقاومة: من أين حصلت عليه؟ 

لقدرات المقاومة؟ وهل يمكن استخدامه في أي وقت؟ وما اعترافات اإلسرائيليين  "درة التاج"ولماذا ُيعتبر 
 بشأن الخسائر التي يوقعها في صفوف جنودهم؟

 الكورنيت حرب غزة الحالية؟كيف دخل 
استهداف  -الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي-مايو/أيار الجاري، أعلنت سرايا القدس  10في 

 شرق غزة، وأكدت إصابة الجيب بشكل مباشر. "كورنيت"جيب إسرائيلي بصاروخ 
ومة اإلسالمية الجناح العسكري لحركة المقا-مايو/أيار، أعلنت كتائب عز الدين القسام  12وفي 

قرب مستوطنة نتيف  "كورنيت"بصاروخ  "ديفندر"استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية من نوع  -)حماس(
صابة اثنين بإصابات خطيرة، ثم قصفت المقاومة  هعسراه شمال غزة، وأعلنت تل أبيب مقتل جندي، وا 

ية وفلسطينية مقاطع فيديو وثّقت قذيفة هاون، وبثت وسائل إعالم إسرائيل 21محيط الجيب الذي استهدفته بـ
 لحظات إجالء الجنود المصابين والقتلى.
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 "زيكيم"مايو/أيار، استهدفت كتائب القسام حافلة لنقل جنود االحتالل اإلسرائيلي قرب قاعدة  20واليوم 
 شمال قطاع غزة بصاروخ موجه، ثم دكت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون.

 حوزه المقاومة؟الذي ت "الكورنيت"ما 
هو صاروخ مضاد للدروع، روسي الصنع، ُمّوجه وُمصّوب بأشعة ليزر، وبشكل نصف أوتوماتيكي، بحيث 
ُيصّوب الرامي الصاروخ نحو الهدف، ويوجه عالمة تصويب الصاروخ حتى اإلصابة، ويمكن إطالقه من 

 خالل منصة تُثبت على األرض أو الكتف مباشرة.
موّجه بصري من خالل الرامي الذي يتابع توجيهه حتى يصل إلى هدفه،  ويتم توجيه الصاروخ عبر

ويمتلك قدرة على المناورة من خالل االلتفاف في حلقات دائرية أثناء تحليقه باتجاه الهدف حتى المرحلة 
 األخيرة، التي يطبق فيها على الهدف ويتوجه إليه بشكل مباشر.

كورنيت في الضغط على قوات االحتالل التي ُتسّير دورياتها وقد أسهم استخدام المقاومة الفلسطينية لل
 العسكرية على حدود غزة، ألنه يحقق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قواتها ومستوطنيها.

 متى بدأت المقاومة استخدام مضادات الدروع؟
( في RPG) "آر بي جي"في تطور نوعي، تمكنت كتائب القسام من قصف مركبة إسرائيلية بقذائف 

، حصلت المقاومة على عينات ونماذج عديدة من 2005وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام  .2001
 2008صواريخ الكورنيت، واستخدمتها بكثافة خالل الحروب اإلسرائيلية المتكررة على القطاع في أعوام 

لهم عن التقدم باتجاه ، وأسفرت عن سقوط العديد من جنود االحتالل، مما شكل رادعا 2014و 2012و
 اجتياح غزة.

وسعت المقاومة للحصول على الكورنيت من الخارج لعدم قدرتها على تصنيعه محليا، وشّكلت حقبة الربيع 
دخالها إلى غّزة، خاصة من إيران وليبيا وسيناء، فضال عن  العربي بيئة خصبة لشراء هذه الصواريخ وا 

 وصلت غزة عبر األنفاق.مضادات روسية الصنع وأخرى كورية وصينية 
وتنظر إسرائيل بخطورة بالغة للكورنيت ألنه مضاد للدروع والتحصينات، ويحمل رأسا شديد االنفجار وقدرة 
اختراق تدميرية، ويضاف إلى باقي أسلحة المقاومة كالبنادق الرشاشة، واألسلحة المضادة للطائرات، 

 عبوات الناسفة، وأسلحة القنص.، وال"آر بى جي"والسالح الثقيل، وقذائف الهاون، و
 ما رسائل المقاومة من استهداف االحتالل بالكورنيت؟
حسب تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين -في الوقت الذي أطلقت فيه المقاومة آالف الصواريخ 

ل، مما يجعل تغلب على استخدامها للكورنيت الندرة والتباعد، نظرا لنتائجه الثقيلة على االحتال -نتنياهو
المقاومة تلجأ إليه في المواقف المفصلية والحساسة، التي تريد منها جباية ثمن باهظ من االحتالل وتفعيل 

أكثر من ذلك، فإن قرار إطالق المقاومة صواريخ الكورنيت ال يتم  ."الضرب مقابل الضرب"سياسة 
قيادية عليا، وهدفها استعادة الردع بمستويات عسكرية منخفضة من العناصر الميدانية، بل من مستويات 

ولذلك فإن إقدام حماس على استخدام الكورنيت  أمام إسرائيل، والوصول للمعادلة التي تريح المقاومة جيدا.
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ينطلق من رغبتها في إرسال المزيد من الرسائل لالحتالل بأن أي تفكير في توغل جيشه على مشارف 
من هذه الصواريخ، ومن ثم فإن مستوى الردع اإلسرائيلي فقد  القطاع، فضال عن عمقه، سُيواجه بعشرات

 قدرته تماما.
ويأتي قرار حماس إطالق الكورنيت اليوم بوصفه رغبة في إبقاء يد المقاومة األعلى، ال سيما في ظل 
تزامن ذلك مع الجهود الدولية لوقف إطالق النار، األمر الذي يشير إلى سعي حماس للحصول على ثمن 

 بل تطبيق الهدنة.مجٍز ق
 كيف تابعت إسرائيل إطالق المقاومة صواريخ الكورنيت؟

أمام إسرائيل،  "معادلة ردع"يعتقد اإلسرائيليون أن حماس تحاول من خالل هذه العمليات النوعية تحقيق 
وفي كل مرة تطلق المقاومة صواريخ الكورنيت باتجاه  التي تبحث عن طرق لطي صفحة هذه الحرب.

، ويثبت أن الردع اإلسرائيلي "كسرا لقواعد المواجهة"العسكرية اإلسرائيلية يعتبرها جيش االحتالل الحافالت 
تم فقدانه، ألن اللجوء لهذه الصواريخ المضادة للدروع يعني سلوكا عسكريا غير تقليدي يسلكه 

أحد الجنراالت  ولعل أهم اعتراف إسرائيلي من ضراوة الكورنيت ما صرح به الفلسطينيون كل عدة سنوات.
، وهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية "الكورنيت تفّوق على الكابينت"اإلسرائيليين بأن 

 والسياسية، الذي قرر مهاجمة غزة.
 أين تكمن نقاط القوة في صواريخ الكورنيت؟

لعسكرية اإلسرائيلية، ُتولي المقاومة أهمية استثنائية لصواريخ الكورنيت في استهدافها للمواقع والحافالت ا
 ألسباب كثيرة، منها:

 هذه الصواريخ ُتوقع أكبر عدد من اإلصابات والخسائر اإلسرائيلية. -1
 القبة الحديدية اإلسرائيلية ال تستطيع التصدي لها. -2
اإلعالم العسكري للمقاومة دأب على التقاط مشاهد حية ومباشرة من العملية، مما يمنحها إنجازا نوعيا  -3
 ي معركة الوعي أمام إسرائيل.ف
 استخدام هذه الصواريخ يعمل على تشويش حركة الدوريات العسكرية على حدود غالف غزة. -4

ورغم تباعد استخدام المقاومة صواريخ الكورنيت، فإنها تقلق إسرائيل بسبب نوعية األهداف التي يختارها 
فا لآللة الحربية اإلسرائيلية، وكسرا لما يعرف المقاومون، كما أن هذا النوع من العمليات يعني استنزا

 الجيش اإلسرائيلي وقوة ردعه. "كبرياء"بـ
 ما الوسائل اإلسرائيلية المضادة لصواريخ الكورنيت؟

، وهي تقنية "معطف الريح"منظومة دفاعية تدعى  2011ابتكرت الصناعات العسكرية اإلسرائيلية في 
اض الصواريخ المضادة للدبابات، ولكن بسبب زيادة استخدام كتائب عسكرية يتم تزويد الدبابات بها العتر 

، وهي من أكثر المدرعات قوة "نمر"مدرعة  200القسام للكورنيت، فقد قرر الجيش اإلسرائيلي التزّود بـ
متر وبارتفاع مترين على حدود  600وفي سنوات الحقة بدأ الجيش بإنشاء جدار خرساني بطول  ومتانة.
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لكن هذا الجدار  لمناطق الحدودية المكشوفة وحمايتها من ضربات الصواريخ الموّجهة.غزة لتأمين ا
الخرساني لم يمنع المقاومة من استهداف اآلليات والمركبات اإلسرائيلية، األمر الذي اعتبره مراقبون فشال 

ناسبة، إضافة إلى إسرائيليا في حماية آلياتها على الحدود بالتقنيات العسكرية والمنظومات الدفاعية الم
 عجز استخباراتها عن كشف نوايا المقاومة في استخدام الكورنيت.

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 االحتالل؟ "بنك أهداف"المقاومة على  "بنك مفاجآت"كيف انتصر  ...من الحرب يوماً  11تقرير:  .944
 -اصة كتائب القسامخ-مع انقضاء الحرب اإلسرائيلية على غزة يتضح أن المقاومة : عدنان أبو عامر

كشفت عن سلسلة تدريجية من مفاجآتها جعلت جيش االحتالل وأجهزته األمنية في حالة إرباك حقيقي 
هذه المفاجآت، واحتمال أن تتواصل مع كل يوم  "نضوب"لكيفية التعاطي معها، وقلق جدي من عدم 

 يتواصل فيه العدوان.
، بحيث بدأت قصفها في الساعات األولى "التنازلية"الطريقة وبدأت المقاومة مواجهتها للعدوان اإلسرائيلي ب

لمواقع في القدس المحتلة وتل أبيب، مما شكل مفاجأة ثقيلة العيار إلسرائيل التي اعتبرت ذلك خرقا لما 
في القدس، فضال عن اعتبار ذلك اجتيازا فلسطينيا لخط أحمر، ألن القصف جاء في ذات  "سيادة"تعتبره 

 .األقصىيستعد فيها المستوطنون القتحام المسجد الساعات التي 
بحيث تبدأ  "التصاعدية"وبينما جرت العادة لدى المقاومة أن تبدأ مواجهاتها مع االحتالل بالطريقة 

بالمستوطنات الحدودية مع غزة على اعتبار أنها ال تشكل ضغطا على الحكومة وجيش االحتالل لكنها 
 ن األعلى وصوال إلى األسفل.كسرت القاعدة هذه المرة وبدأت م

 كيف حافظت المقاومة على مستوى منتظم من الرشقات الصاروخية بالعشرات؟
دأبت اآللة اإلعالمية والعسكرية اإلسرائيلية على ترديد عبارة مفادها أن كتائب القسام تحوز على بضعة 

دات ومواد للتصنيع آالف من القذائف الصاروخية بسبب الحصار المفروض على غزة، وعدم وجود مع
من العدوان على إطالق رشقات صاروخية بما ال يقل  11الذاتي فيها، لكن استمرار الكتائب طوال األيام الـ

 صاروخ في المرة الواحدة أربك األوساط األمنية والعسكرية اإلسرائيلية. 100عن 
ا من مخزون صاروخي يجعلها وتكررت المفاجأة أكثر بإعالن كتائب القسام خالل أيام الحرب أن ما لديه

أشهر كاملة بذات المعدالت العالية، مما دفع جيش االحتالل إلعادة  6تستمر في التصدي للعدوان لمدة 
 النظر في مسألة مواصلة العدوان حتى إشعار آخر.

ولم يتسبب هذا القصف المكثف فقط في إحداث دمار هائل في المدن الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل 
نما أدى إلى شبه تعطل القبة  -المقاومة وفق التعبير اإلسرائيلي "سحقتها"ال سيما عسقالن التي و - وا 

الحديدية عن التصدي لها من خالل لجوء المقاومة إلى أساليب تكتيكية عملياتية عملت على تضليل القبة 
 ايتهم.وبطارياتها، مما دفع اإلسرائيليين لصب جام غضبهم عليها، ألنها أخفقت في حم
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 أين استطاع المقاومون التخفي عن عيون المخابرات اإلسرائيلية وطائراتها؟
لم يكن سرا أن االحتالل أعلن منذ بداية العدوان أنه يالحق قادة المقاومة، وال سيما الصف األول من 

محاولة قيادتها العسكرية، وفي سبيل ذلك نشر معداته التجسسية حول القطاع، وبث معلومات استخبارية ل
الحصول على طرف خيط يوصله إليهم، وسعى إلى تقطيع أوصال غزة لمنع تنقلهم من مكان إلى آخر، 
حتى وصل به األمر إلى االعتراف رسميا بأنه حاول اغتيال قائد أركان القسام محمد الضيف مرتين خالل 

 الحرب وفشل فيهما.
، وتتمثل ذروتها "صورة انتصار"تحقيق ما سماها وقد أدركت قيادة المقاومة العسكرية أن االحتالل يسعى ل

في النيل من أحد قادتها العسكريين الذين شكلوا لدولة االحتالل خصما عنيدا وعدوا لدودا ألنهم أهانوها 
ووجهوا لها ضربات في الصميم، مما دفع المقاومة ألخذ مزيد من االحتياطات األمنية لتفويت الفرصة 

كما -، ويعيشون "مشاريع شهادة"ذه الصورة رغم أن هؤالء القادة هم باألساس على االحتالل بعدم منحه ه
 في الوقت المستقطع من حياتهم. -يقولون

 كيف اكتسبت المقاومة مصداقيتها اإلعالمية أمام االحتالل؟
يؤسفني القول إن ما تعلنه حماس يجد مصداقية لدى الجمهور اإلسرائيلي أكثر مما يعلنه ساستنا، وهذا "

، مقولة طافت الكرة األرضية للمراسلة العسكرية "إنجاز لحماس كفيل بتحطيم كل ما حققناه في الحرب
اإلسرائيلية غيلي كوهين التي أكدت أن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة يحظى بمتابعة 

 المالجئ أو دخولها. حثيثة من أفراد الجمهور اإلسرائيلي وكأنهم يتلقون التعليمات منه بالخروج من
مايو/أيار الجاري  21أكثر من ذلك، فعند الساعات التي سبقت إعالن وقف إطالق النار فجر يوم الجمعة 

انتظر اإلسرائيليون إعالن أبو عبيدة عن سريان التهدئة حتى يخرجوا من مالجئهم، ودبت الحياة من جديد 
 في مدنهم.

القسام بشكل علني وعلى الهواء مباشرة بدعوتها كافة وسائل وجاءت ذروة المصداقية اإلعالمية لكتائب 
اإلعالم لتسليط كاميراتها نحو سماء تل أبيب، وتحدت الطواقم العسكرية بإرسال بطاريات القبة الحديدية 
إلى محيط المدينة لمنع سقوط الصواريخ، وهدفت الكتائب بإعالنها هذا إلى إثبات قوة الردع وقدرتها على 

يداتها رغم قوة الجيش اإلسرائيلي والتحليق المكثف لطائرات االستطالع والمروحية والحربية في تنفيذ تهد
 سماء غزة.

وشكلت هذه الشواهد خيبة أمل لألوساط السياسية اإلسرائيلية، ألنها شكلت انقالبا في المشهد اإلعالمي 
قديم بيانات دقيقة ومعلومات والدعائي الذي عمل دائما لصالح االحتالل، لكن قدرة المقاومة على ت

صحيحة بعيدا عن الدعاية اإلعالمية )البروباغندا( والكذب منحتها مصداقية عند اإلسرائيليين، فضال عن 
 الفلسطينيين.

الملثم ذي الكوفية الحمراء  "أبو عبيدة"ويبدو من الصعب مغادرة هذه المفاجأة اإلعالمية دون التطرق إلى 
 ."الشريان الرئيسي للحرب النفسية التي تفرضها حماس"نه الذي يرى جيش االحتالل أ
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 أين أفشلت المقاومة خطة االحتالل الستدراج مقاتليها؟
اعتمد االحتالل في عدوانه األخير على إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المقاتلين 

دود قطاع غزة الشرقية المقاومة المنتشرة على طول ح "أنفاق"الفلسطينيين، وذلك من خالل تحويل 
التي أعلنها  "عقيدة الضاحية"و "األرض المحروقة"لهم، وهي إستراتيجية  "مقابر"والشمالية والجنوبية إلى 

 رئيس أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي، وسعى لتنفيذها في عدة مرات خالل هذا العدوان دون جدوى.
ار الجاري حين أعلن الناطق العسكري اإلسرائيلي مايو/أي 13المحاولة األخطر جاءت مساء يوم الخميس 

عن بدء العملية البرية على مشارف شمال قطاع غزة، رغبة منه بمسارعة المقاتلين لدخول األنفاق 
للتصدي للقوات الغازية، وفي هذه الحالة تبدأ أسراب الطائرات اإلسرائيلية بقصف األنفاق تحقيقا للهدف 

كى منه فلم تأمر عناصرها بدخول األنفاق، مما تسبب بإعالن االحتالل عن أعاله، لكن المقاومة كانت أذ
 فشل العملية.

 ما أهم التكتيكات العسكرية التي اتبعتها المقاومة خالل العدوان؟
اآلن، وقد وضعت الحرب أوزارها لم يعد سرا أن حماس استغلت فترات الهدوء السابقة لتعجيل استعدادها 

فرت أنفاقا هجومية، وصنعت وسائل طيران غير مشغلة بشريا، وأطالت مدى قذائفها للجولة األخيرة، فقد ح
 الصاروخية، واتخذت عدة إجراءات استعدادا إلمكانية أن تطول المواجهة مع االحتالل هذه المرة، أهمها:

عدم كشف أماكن إطالق الصواريخ المنطلقة من غزة باتجاه المستوطنات والمدن الفلسطينية    -1
 محتلة.ال
 اإلبقاء على راجمات الصواريخ المنتشرة تحت األرض سرية انتظارا الندالع المواجهة.   -2
 اختيار أوقات غير متوقعة إلطالق الصواريخ في غياب الطائرات المحلقة.   -3
 تصميم راجمات وهمية فوق األرض لتضليل الطيران وتغذية بنك أهدافه بمعلومات خاطئة.   -4
الستخدام عدد من األسلحة الجديدة، مثل الطائرات المسيرة، والقذائف الصغيرة التي قصفت اللجوء    -5

مواقع الجيش في مستوطنة أشكول وأوقعت قتلى وجرحى، فضال عن صواريخ الكورنيت ضد الحافالت 
أيام، واستهداف منشأة نفطية إسرائيلية في عرض البحر المتوسط، وضرب  10مرات خالل  3العسكرية 

 قواعد العسكرية التابعة لسالح الجو اإلسرائيلي.ال
عن المشهد الحربي في غزة، ولم يعد لها  "أباتشي"فرض تغييب كامل للطائرات المروحية من نوع    -6

(، مما F-16) "16-إف"وجود في سماء القطاع الذي تسيدته طائرات الزنانة والطائرات الحربية من طراز 
 قلص اشتراكها في العدوان.

 يف تفوقت المقاومة على االحتالل من الناحية االستخبارية؟ك
يوما من العدوان اإلسرائيلي على غزة أن تقديرات االحتالل األمنية غير دقيقة، وأن أياما كثيرة  11أثبتت 

مرت دون أن تتمكن المخابرات اإلسرائيلية من معالجة التهديدات القادمة من غزة، وأن مزاعمها تأتي 
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ى فشلها االستخباري وعدم تمكنها من الحصول على معلومات أمنية تمكنها من المس للتغطية عل
 بمنصات إطالق الصواريخ وهيئات القيادة والتحكم التابعة لكتائب القسام.

لقد أظهرت وقائع المعارك في غزة فشل المخابرات اإلسرائيلية بعدم قراءتها المعنى الجوهري للتطورات 
-اس، ورغم أن جهاز األمن العام )الشاباك( ال ينفرد وحده برصد األحداث في غزة الميدانية الخاصة بحم

فإنه أبدى ضعفا مثيرا للقلق اإلسرائيلي في اكتشاف وتشخيص  -إذ يقاسمه الجيش واالستخبارات ذلك
 المشهد العام بقطاع غزة.

بينها وبين تشخيص  وكشف العدوان األخير على غزة عن صعوبات أمام المخابرات اإلسرائيلية حالت
التغييرات في توجه حماس قبيل نشوب الحرب وأثناءها، وجاءت التقديرات المتفائلة في وسائل اإلعالم عن 
القدرة على سحق حماس، واستعدادها للتوصل إلى هدنة ليتبين أنه مبالغ فيها، والمعلومات االستخبارية 

جزئية، وبات صعبا على الجيش أن يصيب عن قواعد إطالق القذائف الصاروخية لمدى متوسط كانت 
 قادة حماس الكبار بسبب صعوبة التأليف بين فجوة استخبارية وصعوبة عملياتية.

ومن المؤكد أن مراجعة سريعة لوقائع القتال في غزة أشارت إلى فروق واضحة المعالم بين قدرات الجيش 
ثيرا، مقابل نضج المقاومة وقدرتها على في مجال الدفاع والمعلومات االستخبارية التي اهتزت وضعفت ك

تكبيده خسائر كبيرة، وباتت أكثر جاهزية في البحث عن أهداف عسكرية لضربها عن طريق عمليات 
طالق صواريخ على مركبات عسكرية.  االقتحام وا 
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 ثانيًا: تقديرات موقف
 

 "سيف القدس"كة لمعر تقدير موقف: اآلفاق المستقبلية  .945
 أ. د. وليد عبد الحي

 مقدمة:
معينًا، ويحاولون تفسيره في ضوء  "حدثاً "يلتقط كثير من الدارسين لجوالت الصراع العربي الصهيوني 

اللحظة اآلنية وبشكل معزول عن االتجاه التاريخي للظاهرة التي تنتمي لها تلك اللحظة والحدث. ففي 
ينة حارس األسوار(، نجد التركيز على موضوع السعي الصهيوني معركة سيف القدس )سمَّاها الصها

لتهجير أحد أحياء مدينة القدس وهو حي الشيخ جراح، أو التركيز على االنتهاك االستيطاني لألماكن 
، "االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين"المقدسة. غير أنه ال يجب تغييب جوهر الصراع أال وهو 

ل المنطقة العربية من أعلى مناطق العالم في مؤشرات عدم االستقرار السياسي سواء والذي أدى إلى جع
أعوام(، أم غير مباشرة عبر العمليات الخاطفة أو  4.5بطريقة مباشرة )بالحروب والتي تتكرر بمعدل كل 

ر الص "حدثاً "، سنجد 1948إلخ. وعند تحليل أسباب كل من هذه الحروب منذ سنة …االغتياالت راع فجَّ
ستتواصل إلى حين اجتثاث سبب  1948الكامن بكيفية أو أخرى، وعليه فإن جوالت الصراع المستمرة منذ 

 هذا الصراع التاريخي، وهو االحتالل.
جزء من ظاهرة االستعمار ومحكومة بقوانينها، فالتاريخ المعاصر يشير  "إسرائيل"ويكفي اإلشارة إلى أن 

نت مستعمرات )استيطانية وغير استيطانية(، ونالت استقاللها خالل القرن دولة مستقلة حاليًا كا 62إلى أن 
العشرين. ومن الضروري هنا التنبيه إلى أن المستعمرات االستيطانية التي نالت استقاللها هي التي بقيت 

ين أن نسبة السكان األصليين فيها أعلى من نسبة المستوطنين الغرباء، فإذا نقلنا الظاهرة إلى فلسطين، يتب
عدد الفلسطينيين حاليًا في فلسطين التاريخية يزيد بنحو ربع مليون نسمة عن مجموع عدد اليهود فيها، 

، وهو التفسير األعمق لما جرى في حي الشيخ جراح، وما قد يحدث في "إسرائيل"وهذا هو المأزق األكبر لـ
 أحياء ومدن وأرياف فلسطينية أخرى.

 جاه التاريخي للصراع:أواًل: معركة سيف القدس واالت
 يمكن ربط تداعيات معركة سيف القدس بجوانبها المختلفة باالتجاه التاريخي للصراع على النحو التالي:

 . موضوع القدس:1
بنقل سفارة  Donald Trumpعلى الرغم من القرار األمريكي الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب 

، إال أن 2018، ونفذه فعليًا في أيار/ مايو 2017ن األول/ ديسمبر الواليات المتحدة إلى القدس في كانو 
في تل أبيب وسفارتان في القدس فقط  88سفارة، منها  90هي  "إسرائيل"عدد السفارات األجنبية في 

)للواليات المتحدة وكوسوفو(، فإذا أضفنا إلى ذلك أن اإلدارة األمريكية الديموقراطية الحالية أوحت في 
ياناتها من الرئاسة والخارجية بأنها ال تريد تحديد موقف واضح لها من موضوع شرقي القدس، عدد من ب
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، وهو ما يمكن تعزيزه بالهّبة الحالية في القدس "ملتبسة"فهذا يعني أن موضوع القدس تحول إلى مسألة 
قل سفاراتها من ، وتعميق التردد لدى بعض الدول التي أوحت برغبتها في ناألقصىوالشيخ جراح والمسجد 

تل أبيب إلى القدس، ثم تراجعت مثل البرازيل، وهندوراس، وغواتيماال، وهنغاريا، ومولدافيا، ورومانيا، بينما 
 أعادت غواتيماال سفارتها إلى تل أبيب بعد شهور قليلة من نقلها للقدس.

شتباكات داخل القدس، أصابها التشكيك. فهذه اال "إسرائيل"ذلك يعني أن اعتبار القدس عاصمة موحدة لـ
بذكرى  "إسرائيل"ووصول الصواريخ الفلسطينية إلى مدينة القدس ذاتها مترافقة مع التوجه الحتفاالت 

أمرًا حوله جدل  "إسرائيل"، تجعل من اعتبار القدس عاصمة موحدة لـ1967استكمال احتاللها للقدس سنة 
سياسية في إطار الصراع العربي الصهيوني. وقد  كبير، ولم يتم التعامل معه من المجتمع الدولي كمسلمة

تظهر آثار هذا التشكيك في مداوالت مجلس األمن الالحقة من خالل تشتت المواقف الدولية الفاعلة حول 
موضوع القدس. ففي الوقت الذي تلتزم فيه أغلب دول العالم باعتبار شرقي القدس جزءًا من األراضي 

ت المتحدة ال تلتزم بذلك، وال تعد القدس عاصمة لدولة فلسطين المقترحة، ، فإن الواليا1967المحتلة سنة 
وال تلتزم بإعادة السفارة األمريكية إلى تل أبيب، كما يتضح من بيانات وزير الخارجية األمريكي أنتوني 

مناسبات عدة. غير أن من الضروري التنبه لبعض التغير، دون مبالغة في  فيBlinken  Antony بلينكن
الالت ذلك، في توجهات الحزب الديموقراطي الحاكم في الواليات المتحدة، وهو أمر بدأت النخب الفكرية د

اإلسرائيلية تستشعره وتبدي قلقًا من تداعياته المستقبلية في حالة تواصل هذا االتجاه الفرعي، والذي يبدو 
تجاوزها مستفيدة من  "إسرائيل" أنه سيتمحور في خاتمة المطاف على قضية حّل الدولتين، والذي حاولت

 ."صفقة القرن"البيئة السياسية التي صنعها ترامب في 
 :1948. الصدمة اإلسرائيلية بدور فلسطيني 2

من قبل فلسطيني  األقصىشكلت المظاهرات واالعتصامات والمشاركة الشعبية في التوجه نحو المسجد 
اء والقيادات السياسية الصهيونية إلى الحد الذي ، ظاهرة صدمت أغلب الخبر 1948األراضي المحتلة سنة 

من حرب أهلية، بل بلغ األمر حّد فرض  Reuven Rivlinحذر معه الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين 
، وانتشار واسع للشرطة في الشوارع، مما دفع بعض وسائل اإلعالم "إسرائيل"حظر التجول على مدن في 

إلى جانب المواجهة مع غزة. وقد  "جبهة مواجهة ثانية"المدن بأنه  الغربية إلى وصف ما يجري في هذه
تنبه عدد من الباحثين االجتماعيين اإلسرائيليين إلى الترابط بين ُبعدين في بنية المجتمع العربي في 

وهما: التمييز في االقتصاد السياسي اإلسرائيلي ضدهم، واستمرار ارتباطهم بمجتمعهم الفلسطيني  "إسرائيل"
إلخ، ويبدو أن هذا التطور سيكون له تداعيات …كل من خالل أحزابهم أو منظماتهم المدنية أو نخبهمك

استراتيجية أعمق مما يبدو للوهلة األولى، فهذا التطور ليس منفصاًل عن تيار تاريخي توضحه مواجهات 
ناسبة سنوية يحييها ، والذي تحول لم1976سنة  "يوم األرض"سابقة مع السلطات الصهيونية لعل أبرزها 

الفلسطينيون في كل المناطق، وأصبحت تشكل عنصر تعميق لوحدة جغرافيا الشعب الفلسطيني وتنظر 
 كظاهرة مقلقة وتعبير عن الترابط الفلسطيني. "إسرائيل"لها 
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 . التحول العربي الرسمي من طرف في الصراع إلى وسيط:3
طرف في الصراع إلى وسيط بين الطرف الفلسطيني  كرَّست معركة القدس التحول العربي التدريجي من

 "إسرائيل"واإلسرائيلي، لكن قدرة هذا الوسيط على الضغط على المقاومة أكثر من قدرته في الضغط على 
للوصول إلى تسوية، فاألطراف العربية النشطة في محاوالت التوسط خصوصًا مصر وقطر خوفًا من 

من وراء الستار، تكشف في نشاطاتها الديبلوماسية عن توظيف اتساع دائرة الصراع أو بطلب أمريكي 
إمكانياتها للضغط على الطرف الفلسطيني )من النواحي المادية والجيوسياسية واللوجستية( أكثر كثيرًا من 

، وهو ما يعني أن نتائج وساطاتها، أيًا كانت، هي تعبير عن تكريس "إسرائيل"القدرة على الضغط على 
 لهذا التحول.

وتكشف معركة سيف القدس أن الدول العربية انقسمت إلى ثالث مجموعات؛ دول تعترف اعترافا كاماًل 
مهما تصاعدت حدة القتال،  "إسرائيل"وليست على استعداد التخاذ أّي خطوات عملية ضد  "إسرائيل"بـ

يات المتحدة تكلف ، والتي تعني أن الوالProxy Diplomacyودول تعمل في نطاق الديبلوماسية باإلنابة 
هذه الدول العربية بالتواصل مع خصوم واشنطن في المنطقة لنقل وجهة النظر األمريكية لهم، ولكي تؤدي 
هذه الدول هذه الوظيفة فإنها تقدم بعض المساعدات لخصوم أمريكا في المنطقة سعيًا للوصول إلى قدر 

ت تأييدها للمقاومة الفلسطينية دون إجراءات من بناء الثقة معهم. أما المجموعة الثالثة فهي التي أبق
 فّعالة.

 . تنامي التعاطف الدولي مع الفلسطينيين:4
دون العودة إلى عدد كبير من استطالعات الرأي العام الدولي والتي دللنا عليها مرارًا في التقارير 

اجهة تتسق مع توجه يتنامى االستراتيجية الدورية الصادرة عن مركز الزيتونة، فإن الجولة الحالية من المو 
)االنتفاضة األولى(، وقد كشفت هذه االستطالعات عن تزايد  1987في تأييده للحقوق الفلسطينية منذ 

للفلسطينيين في أوساط الحزب الديموقراطي الحاكم في واشنطن، ولدى الرأي العام  "النسبي"التأييد 
مجلس األمن الدولي لبيان عارضته أمريكا وحدها دولة عضوًا في  14األمريكي بشكل عام، كما أن تأييد 

يؤشر على هذا التغير النسبي. فإذا أضفنا لذلك انتقادات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان 
أو بالشأن اإلعالمي، يتبين لنا عودة الموضوع الفلسطيني لتصدر المشهد الدولي. ذلك يعني أن المواجهة 

راع في المنطقة هو الموضوع الفلسطيني، وأن حل هذا الصراع هو أمر جوهري، أحيت فكرة أن جوهر الص
وهو ما يعني أن محاولة تهميش الموضوع الفلسطيني أمر ليس بالبساطة التي حاولت جهات مختلفة 

 الترويج لها.
 . مأزق التطبيع:5

لشعوب العربية بشكل وضعت االشتباكات المدنية والعسكرية دول التطبيع موضع الحرج أمام شعوبها وا
عام، وهو ما اتضح في بياناتها الخجولة جدًا، ومحاوالتها المساواة بين طرفي الصراع، وهو األمر الواضح 
بشكل جلي في بيان دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما انتظرت البحرين الموقف السعودي لتنسج على 
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سالمية على الهوة العميقة بين توجهات اإلدارات العربية منواله. وقد دلت ردود الفعل الشعبية العربية واإل
الرسمية وبين طموحات الشعوب العربية، وهو أمر تدرك القيادة اإلسرائيلية أن له خطورة استراتيجية على 
المدى البعيد، لكن مراقبة البيانات الرسمية العربية ألنظمة التطبيع العربية )القديمة والجديدة( تشير بشكل 

واالعتراف بها أولوية تعلو على موضوع  "إسرائيل"إلى أن هذه الدول ترى التشبث بالعالقة مع  قاطع
حتى لو مّس ذلك عمق  "إسرائيل"والمقدسات أو الحقوق الفلسطينية، وأنها متشبثة بالعالقة مع  األقصى

ظم السياسية في العالم منظومة القيم الدينية والقومية العربية. ويعود ذلك إلى أن منظومة القيم لدى الن
العربي هي في جعل أولوية النظام السياسي تعلو على أولوية الدولة والمجتمع، وهي ترى أن العالقة مع 

هي أحد  "إسرائيل"المنظومة الرأسمالية الغربية هي خير ضمان ألمن النظام السياسي، وأن العالقة مع 
 الجسور الرئيسية لضمان تلك العالقة.

 يني في الصراع:. البعد الد6
تعمل األنظمة السياسية العربية على عدم إحياء الُبعد الديني للصراع خوفًا من تداعيات هذا اإلحياء على 
أوضاعها الداخلية خصوصًا بعد جوالت الصراع مع الحركات الدينية الوطنية في أكثر من دولة عربية، 

ينية من ناحية ثانية سارا جنبًا إلى جنب خالل لذا ليست مصادفة أن التطبيع من ناحية وخنق الحركات الد
العشرية الماضية، لكن المفارقة هي أنه في الوقت الذي تطبق الدول العربية على الوجدان الديني 

 الحبل على الغارب للوجدان الديني اليهودي وتعززه. "إسرائيل"لمجتمعاتها لخنقه، ترخي 
ن نموذجًا جاذبًا للوجدان العربي من ناحية، وتعبيرًا من ولما كانت حركة حماس والجهاد اإلسالمي تمثال

ناحية ثانية عن تيار ديني واسع في المجتمع العربي، فإن نجاحهما في تحقيق أي مكاسب يتم النظر له 
 من زاوية األنظمة على أنه تعزيز لنموذج ال تريده وتتوجس منه خيفة.

 اومة العسكرية:. تنامي الخبرة التقنية والتكتيكية لقدرات المق7
تدل المواجهة في معركة سيف القدس على أن قدرة المقاومة من الناحية العسكرية تحسنت بقدر واضح 
وبشهادة الطرف اإلسرائيلي، لكن ذلك ال ينفي أن ثمن المواجهة ليس هينًا، لكن متابعة اإلعالم الصهيوني 

ائيلي الذي يشعر بأنه يعرف اشتباكًا يوميًا للمجتمع اإلسر  "اإلنهاك النفسي"يدل بشكل واضح على نوع من 
حتى في  "إسرائيل"عامًا، خصوصًا مع تزايد تراجع تأييد الرأي العام الدولي لـ 54هنا وهناك منذ أكثر من 

 "إسرائيل"بعض الدول المؤيدة تقليديًا لها. وتدل تقارير وزارة الصحة اإلسرائيلية أن أعلى معدل انتحار في 
غالف غزة، وال أظن ان ذلك جاء مصادفة بل هو، كما يؤكد علماء النفس هو في مستوطنات 

اإلسرائيليون، نتيجة اإلنهاك النفسي والقلق النفسي الشديد والمتواصل، ولعل معارك غزة ووصول 
 الكيان اإلسرائيلي نفسه. "لب"إلى  "الغالف"الصواريخ للقدس وتل أبيب يعمم هذا اإلنهاك من مستوطنات 

، 2008ة ألداء المقاومة القتالي في هذه المواجهة قياسًا للمواجهات السابقة خصوصًا سنة وفي مقارن
 ، أشار المعهد القومي اإلسرائيلي للدراسات األمنية التابع لجامعة تل أبيب إلى ما يلي:2014، و2012و

 أ. التحسن في المستوى التقني للصواريخ الفلسطينية في هذه الجولة.
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 دقة إصابة األهداف. ب تحسن في مستوى
 ج. تأثيرها في حجم الخسائر أصبح أعلى.

 د. التحسن في مستوى القيادة والسيطرة لدى التنظيمات الفلسطينية.
 هـ. تحسن واضح في مستوى التنسيق بين حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي.

في المرات السابقة، وذلك  خالل معركة سيف القدس أعلى منه "الرشقة الواحدة"و. كان عدد الصواريخ في 
 بهدف إرباك عمل القبة الحديدية.

و ار السلطة الفلسطينية في رام هللا:8  . خ 
الفلسطينية في رام هللا، وثبت أن  "سلطة التنسيق األمني"دلت معركة القدس الحالية على العجز المطلق لـ

ة في غزة وليس بيد رام هللا، وقد كان القرار االستراتيجي في التوجهات الفلسطينية هو بيد حماس والمقاوم
لهذا التحول أثره على التفكير اإلسرائيلي، فقد حذر الخبراء االسرائيليون من إضعاف موقف السلطة 
الفلسطينية نتيجة العجز في المواجهة في غزة، وخصوصًا اآلثار لذلك في مرحلة ما بعد محمود عباس، 

ية طرح مبادرات تساعد السلطة الفلسطينية على استعادة ما وهو أمر يستوجب من وجهة النظر اإلسرائيل
تظنه موقعها في القرار الفلسطيني، بل تدعو بعض الدراسات اإلسرائيلية إلى ضرورة التعاون مع أجهزة 
السلطة الفلسطينية العتقال أنصار حماس في الضفة الغربية، والعمل على إضعاف قدرة حماس على 

ة المستقبلية، كما توصي هذه الدراسات االستراتيجية بضرورة جعل التفاوض تحديد األجندة الفلسطيني
 خصوصًا مع مصر، محصورًا في السلطة الفلسطينية، وترك اإلجراءات التكتيكية لحماس.

 ثانيًا: الصورة المستقبلية:
داعيات ثمة معركتان تترابط كل منهما باألخرى، المعركة العسكرية والتي تغطي جميع فلسطين وتترك ت

 على مجتمعي طرَفي الصراع، والمعركة السياسية التي تدور على ثالثة مستويات هي:
 . جهود دولية منفردة لوقف إطالق النار.1
 . جهود دولية عبر األمم المتحدة لوقف إطالق النار.2
 . نقاش داخل هيئات صنع القرار السياسي في كل من طرَفي الصراع.3

مريكية كانت على تواصل مع كل من مصر وقطر لنقل وجهات نظرها لقيادة ومن الواضح أن اإلدارة األ
 ، ولكنها من جانب آخر عملت على: Proxy Diplomacyحماس عبر ما يسمى ديبلوماسية اإلنابة 

. تعطيل أي بيان من مجلس األمن الدولي لوقف القتال، على الرغم من أن ذلك يعرضها لنوع من 1
 عضوًا يساندون البيان المقترح من أعضاء المجلس. 14ام العالم، ألن العزلة الديبلوماسية أم

، وتبرير الهجمات اإلسرائيلية مع إشارات عابرة عن "إسرائيل". التأكيد المستمر على التزامها بأمن 2
 الحفاظ على المدنيين الفلسطينيين.
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 735قيمته نحو  "إسرائيل"ح لـ. اإلعالن قبل بدء معركة سيف القدس بأيام عن موافقتها على تقديم سال3
 "إسرائيل"مليون دوالر. وتحاول بعض الجهات األمريكية تفسير الكشف عن الصفقة بأنها السترضاء 

 للموافقة على وقف إطالق النار.
ذلك يعني أن إعالن وقف إطالق النار دون تحديد البيئة السياسية التي تترافق مع هذا القرار يمثل 

ية اإلنابة على الديبلوماسية الدولية التي يمثلها مجلس األمن، على الرغم من أن انتصارًا لديبلوماس
توجهات دول المجلس تبدو متقدمة على أطراف ديبلوماسية اإلنابة استنادًا للخبرة التاريخية مع هذه 

 الديبلوماسية.
ن المقاومة الفلسطينية وعند النظر في اتفاقات وقف إطالق النار، ال بّد من مراجعة المعارك السابقة بي

 حيث نجد عددًا من المؤشرات ذات الداللة:، 2021-2008وبين الجيش اإلسرائيلي خالل الفترة 
 فترة القتال السنة

طول 
 الفترة

 نمط الوساطة اإلدارة األمريكية
 البنود السياسية

 لوقف إطالق النار

2008-
2009 

2008/12/27 

2009/1/18- 
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2014 
2014/7/8 

2014/8/26- 
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طية، وهو ما حروب على قطاع غزة وقعت في زمن اإلدارات األمريكية الديموقرا 4من أصل  3. إن 1

 يعني أن المراهنة على اإلدارات الديموقراطية فيها تناقض مع االتجاه التاريخي للسلوك األمريكي.
. إن جميع اتفاقات وقف إطالق النار تمت من خالل ديبلوماسية اإلنابة التي تجسدها الديبلوماسية 2

 المصرية، وتكريس التحول من طرف في الصراع إلى وسيط.
عامًا، لم يتم ترتيب أي وقف إلطالق  13األمم المتحدة، ففي هذه الحروب األربعة وخالل  . تغييب دور3

 تجاه األمم المتحدة. "إسرائيل"النار من خالل األمم المتحدة، نظرًا للموقف العدائي المعروف من 
عني أن . إن اإلطار السياسي التفاقات وقف إطالق النار غير واضحة في الحروب األربعة، وهو ما ي4

كل وقف إطالق نار هو توفير فرصة لألطراف للتهيؤ للحرب التالية، فقد ربطت حركات المقاومة في غزة 
بين وقف إطالق النار األخير وبين التراجع عن السياسات اإلسرائيلية تجاه قضية الشيخ جراح 

ود اتفاق وقف إطالق ، وهو أمر لم يتضح في بناألقصىوالممارسات األمنية اإلسرائيلية تجاه المسجد 
 النار، مما يعني أن الحرب القادمة هي مسألة وقت ال أكثر.

سواء بشكل مباشر أم  "عملي". كشفت معركة سيف القدس أن أغلب الدول العربية لم تتخذ أي موقف 5
 غير مباشر لمساندة المقاومة.

م إشارات إيجابية تجاه حماس، بعد . يبدو أن صمود المقاومة وأداءها القتالي دفع الحكومة السورية لتقدي6
 أن سبق أن اتخذت موقفًا سلبيًا تجاهها.
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 ثالثًا: التوصيات:
. ثمة عنصر ضاغط على الطرف اإلسرائيلي في هذه المواجهة األخيرة، وهو حالة االضطراب في 1

لعنف، إلى العالقات الفلسطينية االسرائيلية داخل الخط األخضر، والقلق من توسعها وميلها لمزيد من ا
جانب الشلل الذي أصاب مرافق حيوية إسرائيلية من طيران مدني أو قطارات أو تعطيل للمدارس 
والمصانع، واالستمرار لمئات اآلالف في المالجئ، وهو ما يستدعي من قيادات المقاومة إيالء استمرار 

 التواصل مع هذا القطاع من الشعب الفلسطيني أولوية كبرى.
لفاء اإلقليميين والدوليين على إعطاء األمم المتحدة دورًا يتوازى في أضعف االحتماالت . العمل مع الح2

مع ديبلوماسية اإلنابة إْن لم تتوفر فرصة ترجيح دور الديبلوماسية الدولية، خصوصًا أن هناك عداًء شديدًا 
 والواليات المتحدة. "إسرائيل"لألمم المتحدة من 

ية قوى محور المقاومة، بما يخدم توسيع دائرة مواجهة العدو . العمل على رص الصفوف مع بق3
 الصهيوني.

 . إن المعركة السياسية بعد وقف القتال ستتمحور حول األبعاد التالية:4
 لجعل الهدنة هدنة دائمة. "إسرائيل"أ. ستسعى 

نازل الشيخ على اتخاذ إجراءات لتثبيت االنطباع بأنها لم تتراجع عن مصادرة م "إسرائيل"ب. ستعمل 
 جراح واالنتهاك لألقصى.

ج. سيتم ربط إدخال المساعدات لغزة بشروط إسرائيلية حول أنماط المساعدات المالية وغير المالية وقوائم 
المواد المسموح إدخالها وتوقيتاتها والجهات التي تقدمها، وستعمل على عرقلة المساعدات من إيران وتركياـ 

سرائيليين األسرى، أو جثث قتالهم، عند المقاومة في غزة جزءًا من وسيتم جعل موضوع الجنود اإل
 المساومات في مرحلة ما بعد وقف القتال.

د. سيتم تعامل القوى الدولية الفاعلة مع طرفين فلسطينيين تتباين توجهاتهما االستراتيجية، فالمقاومة 
ودة لالستظالل بشجرة أوسلو الجافة، تسعى لتصليب مقومات المقاومة بينما تسعى السلطة الفلسطينية للع

 على تدعيم المسار الثاني بقيادة السلطة الفلسطينية. "إسرائيل"وستعمل 
طالق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات  "إسرائيل"هـ. ستحاول  ربط موضوع المظاهرات وا 

 غالف غزة بموضوع فتح المعابر لدخول المساعدات للقطاع.
بأن تقوم األردن باستبعاد  "الوصاية الهاشمية"تفاوضها مع األردن بخصوص  "ائيلإسر "و. ستربط 

قريبة من المقاومة من أي نشاطات خاصة بالفعاليات الدينية أو غيرها في  "إسرائيل"العناصر التي تراها 
 .األقصى

مل المقاوم مقارنة . ضرورة استثمار معركة سيف القدس استثمارًا اعالميًا وثقافيًا لتأكيد فعالية الع5
 بديبلوماسية أوسلو التي فشلت فشاًل ذريعًا، وهو ما يؤسس لتوسيع القاعدة الشعبية المساندة للمقاومة.
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. تعزيز وتطوير دور الغرفة المشتركة لتنظيمات المقاومة في غزة خصوصًا في مجال إصدار البيانات 6
جة كبيرة، في ظّل التمويه الذي رافق شروط العسكرية في حالة تجدد االشتباكات، وهو أمر محتمل بدر 

 وقف إطالق النار.
 25/5/2021مركز الزيتونة، بيروت، 
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 تثالثًا: مقاال
 

 انتفاضة ليلة القدر .946
 محمد عايش
يعًا أجمل ما في القدس أنها تجمع وال تُفرق، توحد وال ُتشتت، وأنها القاسم المشترك األكبر للفلسطينيين جم

اثنان، ولذلك فكلما  األقصىولألمة العربية واالسالمية جمعاء، ال يختلف على القدس وقضيتها ومسجدها 
 شهدت المدينة المقدسة هبَّة شعبية اصطف أحرار البشرية خلفها داعمين. 

المبارك بالعشرة األواخر من رمضان استطاعت  األقصىالتي بدأت في المسجد  "انتفاضة ليلة القدر"
جددًا أن تبث الحياة والروح في األمة، واستطاعت أن تستنهض الهمم، ونجحت في أيام قليلة بتحقيق م

جملة من االنجازات المهمة بعد أن تحولت إلى ملحمة أسطورية بمعنى الكلمة للدفاع عن الحرم القدسي 
 سالمي فيه.والتصدي لعدوان االحتالل الذي يهدف إلى تغيير الواقع وطمس الوجود العربي واإل

هذه االنتفاضة الشعبية المقدسية ُتشكل فرصة تاريخية مهمة إلنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني وتوحيد 
الشارع مرة أخرى، سياسيًا وجغرافيًا، كما أنها فرصة إلعادة الوحدة إلى الشارع العربي أيضًا الذي لم 

على قضية القدس وضرورة دعم الصمود  يجتمع على قضية من محيطه إلى خليجه كما هو مجتمٌع اليوم
 الفلسطيني األسطوري هناك.

، األقصىثمة جملة من اإلنجازات المهمة حققتها هذه االنتفاضة المقدسة التي بدأت في المسجد 
 وأهمها:

وأعادتهم إلى مكانهم الصحيح، إذ لم يسبق أن  1948أواًل: استنهضت فلسطينيي األراضي المحتلة عام 
التي بدأت  2000عام  األقصىمستوى من النفير في أوساطهم، بما في ذلك خالل انتفاضة شهدنا هذا ال
أيضا، وهذا يعني أننا أمام جيل جديد من فلسطينيي الداخل أكثر تمسكًا بهويته  األقصىمن المسجد 

فاضة هم شباب ولدوا بعد انت األقصىومقدساته وأكثر إيمانًا بقضيته، حيث إن أغلب الذين تدفقوا على 
 أو أنهم كانوا أطفااًل حينها.  2000العام 

عامًا من  70يعني أن أكثر من  "انتفاضة ليلة القدر"في  48ثانيًا: الدور المحوري الذي لعبه فلسطينيو الـ
المحاوالت والمشاريع اإلسرائيلية لتفتيت الفلسطينيين وسلخهم عن بعضهم بواسطة بطاقات هوية متعددة 

حاوالت باءت بالفشل، وعند أول مواجهة فإن الفلسطينيين في كل المناطق يقفون صفًا األلوان، إنما هي م
 واحدًا موحدًا غير مفتت.

ثالثا: أعادت هذه االنتفاضة القضية الفلسطينية إلى واجهة االهتمام العربي والعالمي وأعادت تسليط 
ا أصبحت نسيًا منسيا، خاصة في الضوء على القضية الفلسطينية التي كدنا نقول قبل شهور قليلة بأنه

ظل اتفاقات التطبيع العربية مع االحتالل، والهرولة العربية غير المسبوقة لالرتماء في أحضان نتنياهو. 
البوابات "وقبلها معركة  "باب الرحمة"وقبلها معركة  "هبة باب العامود"وقبل هذه االنتفاضة كانت 
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لبوصلة وكانت وحدها القادرة إلعادة القضية الفلسطينية إلى ، في كل مرة كانت القدس هي ا"اإللكترونية
صدارة االهتمام في العالم العربي واإلسالمي ولدى كل أحرار العالم على اختالف المكان والزمان 

 واألديان.
تشكل فرصة تاريخية مهمة إلنهاء االنقسام الفلسطيني  "انتفاضة ليلة القدر"والخالصة هنا هي أن 

اتفاق وحدوي شامل على قاعدة االلتحام مع الشارع وعلى أساس برنامج المقاومة الشاملة، والتوصل إلى 
كما أنها فرصة إلعادة إنتاج المشروع الوطني الفلسطيني بعيدًا عن السلطة ووظيفتها الحالية وبنيتها 

أمام فرصة القائمة على خدمة االحتالل. أي إن حركتي حماس وفتح ومعهما باقي الفصائل باتوا اليوم 
صالحها كحركةلالتفاق على إنهاء االنقسام وتغيير وظيفة السلطة وا عادة بناء منظمة التحرير  تحرر  وا 

 وطني يمكن أن تقود الشارع الفلسطيني في المرحلة المقبلة. 
إما أن تستغل الفصائل هذه الفرصة التاريخية، أو أن تظل على موعد مع سنوات إضافية من التيه 

قدان البوصلة، وفي كل األحوال فإن الشارع سيواصل التحرك دفاعًا عن القدس والمسجد السياسي وف
 وحي الشيخ جراح وسوف يواصل تقديم التضحيات. األقصى

 10/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 بين أزمتها السياسية والسؤال األمني ...تزامنًا مع أحداث القدس: إسرائيل .947
 يوسي يهوشع

، التي ُحللت أسبابها بتوسع )إلغاء االنتخابات الفلسطينية، والتوتر في الحرم، لموجة اإلرهاب الحالية
خالء المنازل في حي الشيخ جراح( ثمة عامل مهم آخر يغذي عموم منظمات اإلرهاب، أال وهو األزمة  وا 

قدرته  السياسية التي تعيشها إسرائيل في األيام األخيرة، وفكرة أن رئيس الوزراء نتنياهو محدود من حيث
 على الرد على األحدث.

بأن إسرائيل خائفة جدًا في أعقاب  "حزب هللا"في خطاب حسن نصر هللا نهاية األسبوع، ادعى أمين عام 
وضعف جهات ومحاور تقف ضد محور المقاومة. فقد قال نصر هللا إن  "محور المقاومة"تعزيز قوة 

ل تسير نحو حرب أهلية وأن الجمهور اإلسرائيلي وقال إن إسرائي "هناك ثغرة في جدار الكيان الصهيوني"
خائف من هذا االتجاه. وأضاف بأن الجيش اإلسرائيلي ليس واثقًا بقدرته على التصدي للنار من عدة 

 اتجاهات، إذا ما نشبت حرب.
فهم كهذا مقلق جدًا ويلقي باألضواء على عزلة كبار رجاالت جهاز األمن رئيس األركان افيف كوخافي، 

س الشاباك نداف ارغمان، ومفتش عام الشرطة يعقوب شبتاي، الذين يتعين عليهم أن يتخذوا القرارات ورئي
على نحو منقطع عن األحداث السياسية الداخلية. إن فراغ أداء القيادة السياسية واضح، مثلما الحال في 

ا، وكانت التغطية أحداث نهاية األسبوع التي جرت في القدس عندما لم تؤد منظومة اإلعالم مهامه
اإلعالمية العالمية من طرف واحد، ولم يأتِّ جواب ال من المستوى التنفيذي وال من المستوى الدبلوماسي. 
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يدور الحديث عن أزمة حساسة وقابلة لالشتعال، كل صورة وشريط فلسطيني فيها يشعل الميدان أكثر 
 ة اإلسرائيلية.فأكثر. بينما في المقابل لم تنشر أشرطة مصورة تطرح الرواي

كما أن أحاديث التهدئة مع الدول العربية ومع األسرة الدولية لم تجر في الزمن الحقيقي، وهكذا تلقينا 
 تنديدات من كل الدول العربية تقريبًا، بما فيها تلك الصديقة إلسرائيل.

ومنشغلون بآخر  على مستويات الجيش والمخابرات، يفهم كبار المسؤولين بأن مديريهم ال يؤدون مهامهم
ترتيبات الحكومة التالية وبمعركة رئيس الوزراء للبقاء، وهكذا يكون صعبًا بل ومتعذرًا إدارة أزمة أمنية 
بمثل هذا الحجم. وينبغي أن يضاف إلى ذلك رئيس الذراع العسكري لحماس محمد ضيف، الذي يشعل 

الفلسطيني يصب الزيت على النار. النار من غزة، وأبو مازن الذي ببث حي ومباشر عبر التلفزيون 
وحتى يوم أمس يواصلون في غزة صب الوقود على شعلة القدس، وبالتوازي رفعوا وتيرة إطالق البالونات 
الحارقة. صحيح أنهم امتنعوا عن إطالق الصواريخ على إسرائيل في هذا المرحلة، ولكن من الواضح أن 

ى هناك رغم االلتزام بمسيرة التسوية والمال القطري الذي األحداث الجارية في الحرم كفيلة بأن ُتجر إل
وصل في نهاية األسبوع. كما أن هذا ال يمنع حماس من تشجيع العمليات في الضفة، سواء ألنها تريد 
ن لم تكن خلف العمليات األخيرة شبكة تنظيمية،  تحدي حكم أبو مازن أم تحدى إسرائيل بالطبع. حتى وا 

وسائل اإلعالم وعبر الشبكات االجتماعية، قد فعل فعله، وما بدأ بعملية فواضح أن التحريض في 
]زعترة[ لمخرب فرد، سرعان ما انتقل إلى شبكة من ثالثة مخربين مع أسلحة،  "تفوح"موضعية في مفترق 

 لم يكتفوا بعملية في المناطق بل سعوا إلى الدخول إلى أراضي إسرائيل وتنفيذ عملية جماعية.
دي نفعًا كتائب التعزيز التي أضافها الجيش اإلسرائيلي إلى فرقة يهودا والسامرة. هنا يجب لهذا، لن تج

بسالم، ونأمل  "يوم القدس"إلقاء بطانية كبيرة تبرد الميدان، حتى لو لم تكن إسرائيل مذنبة. يجب اجتياز 
التي بدأت  "بات النارمرك"بأن يهدئ انتهاء شهر رمضان بعيد الفطر مساء األربعاء الوضع، وأن مناورة 

في إسرائيل اليوم وتمثل حربًا متعددة الجبهات ستبقى فقط في القيادات ولن تنتقل إلى وضع حقيقي. وكان 
. وشدد على عدم "ستكون المقاومة متأهبة"نصر هللا قد اختار أن يعقب على هذه المناورة، وقال: 
مواجهة في أثناء المناورة أو بأي عدوان على االستخفاف بأي خطأ أو خرق أو محاولة المساس بقواعد ال

القدس، الضفة، غزة، عرب إسرائيل، وكذا حزب هللا في  –األراضي اللبنانية، بحيث إن كل الجبهات اليوم 
 قابلة لالشتعال.  –الشمال 

  9/5/2021يديعوت 
 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 رسميالقدس إذ تحقق انتصاراتها في زمن االنحطاط ال .948
 فراس أبو هالل

المبارك،  األقصىال نعرف إلى ماذا ستنتهي محاوالت االحتالل الجارية منذ ساعات القتحام المسجد 
المزعوم حسب التقويم  "توحيد القدس"بيوم  "احتفاال"لضمان دخول آمن للمستوطنين لساحات المسجد 

عدة مرات  1948راضي المحتلة منذ عام العبري، ولكننا نعرف أن القدس انتصرت بأهلها وأهل الضفة واأل
على سطوة االحتالل خالل السنوات واألسابيع الماضية، وأنها ستنتصر في جوالت أخرى، بغض النظر 

 عن نتيجة هذه الجولة اليوم.
 سطر المقدسيون هذه االنتصارات:

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

البوابات اإللكترونية وكافة الحواجز والعراقيل التي وضعها أمام المصلين، والتي كانت سببا في اندالع 
 األزمة.

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

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

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

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

. انطلقت 1948وأوقفت الباصات القادمة من األراضي المحتلة منذ عام  األقصىالوصول إلى المسجد 
السيارات بالمئات من داخل القدس ألخذ المصلين الذين نزلوا من الباصات وتوجهوا مشيا على األقدام، 

لدخول الباصات والسيارات وتوجه عشرات اآلالف في مشهد  فاضطرت قوات االحتالل لفتح الحواجز
 .األقصىمهيب نحو 

استطاع الفلسطينيون بصمودهم أن يجبروا االحتالل على تأجيل الحكم في قضية بيوت الشيخ جراح · 
المهددة بالمصادرة، ولوال هذا الصمود والتضامن الكبير الذي حظي به سكان الحي من قبل أهالي القدس 

الفلسطينية األخرى، لربما كان قرار المصادرة أمرا واقعا اليوم. لم تنته المعركة بالطبع، ولكنه  والمدن
 انتصار مرحلي على األقل.
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انتصرت القدس في المعركة اإلعالمية، حيث سيطرت األحداث على وسائل اإلعالم العربية والغربية، ·
الصهيونية. عادت القضية الفلسطينية للواجهة بعد  سواء منها تلك المؤيدة للفلسطينيين أو وسائل اإلعالم

 أن تهمشت في السنوات األخيرة بشكل كبير، ألسباب كثيرة أهمها ضعف السلطة والفصائل المختلفة.
انتصر الفلسطينيون في الرأي العام الدولي. عمت المظاهرات ألول مرة منذ سنوات عواصم ومدن العالم ·

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

 التضامن في العالم.
طبيع، فقد استطاعت اإلرادة الفلسطينية في القدس أن تنتصر في معركة الوعي بمواجهة دعاية أنظمة الت·

تمكنت األحداث من إعادة الرواية الحقيقية للصراع مع االحتالل بعد سنوات من محاوالت األنظمة الرسمية 
تزييف هذه الرواية. سقط كل الخطاب الساعي لشيطنة الشعب الفلسطيني، والتهامه ببيع األرض والخيانة، 

الصمود القادمة من القدس أن تعيد  وسقطت كل محاوالت تجميل وجه االحتالل القبيح، واستطاعت صور
البوصلة التجاهها الصحيح. كان الصمود الفلسطيني أليام كفيال بإفراغ حمالت التشويه التي صرفت 

 عليها ماليين الدوالرات لعدة سنوات.
انتصر المقدسيون في توحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فليس هناك من قضية توحد الشعب ·

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

بعد  األقصىليس من المؤكد ما إذا كان االحتالل سيتمكن اليوم من فرض اقتحام المستوطنين للمسجد 
صر في عدة جوالت اعتدائه الكبير والغاشم على المسجد، ولكن ما هو مؤكد أن صمود المقدسيين انت

خالل السنوات الماضية، سواء كان ذلك في حرب اإلرادة مع االحتالل أو في معارك الوعي واإلعالم. 
وما هو أكثر تأكيدا أن الصمود الفلسطيني سيكون قادرا اليوم وغدا ودائما على توحيد الفلسطينيين 

عربي الرسمي، وفي زمن تخبط وتسجيل نقاط في صراعه الطويل مع االحتالل، في زمن االنحطاط ال
 وفشل خيارات سلطة أوسلو وتنسيقها األمني المشين.

 10/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 معركة حي الشيخ جراح قادرة على االنتصار .949
 هاني المصري
القدس في محور االهتمام كما كانت دوًما؛ نظًرا لمكانتها الدينية والوطنية والتاريخية، ولكونها بؤرة الصراع 

ين مشروعين: المشروع الصهيوني االستعماري الذي أقام إسرائيل بالقوة والدمار والموت، وقام بتشريد ب
الشعب الفلسطيني، ويحاول منذ أكثر من مائة عام تصفية القضية الفلسطينية دون جدوى. ورغم نجاحاته 

ع عنها، ويتواجد نصفه في الكبرى لم ينتصر، وال يزال الشعب الفلسطيني متمسًكا بقضيته ومستعًدا للدفا
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عبر  "إسرائيل الكبرى"وطنه، ومع ذلك لم يغلق المشروع الصهيوني، ويواصل طريقه نحو إقامة دولة 
االستيالء وتهويد أكبر مساحة ممكنة من األرض، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان، بشكل سافر 

 ومستفز وعدواني غالًبا، وبشكل ناعم وهادئ أحياًنا.
ع اآلخر فهو المشروع الفلسطيني الذي ضاعت مالمحه حين راهنت قيادته على إمكانية إحراز أما المشرو 

ثبات الجدارة بداًل من الرهان  تسوية تحقق الحد األدنى من الحقوق، اعتماًدا على المفاوضات والتنازالت وا 
ر في العالم كله، على الذات والمقاومة وعدالة القضية وتفوقها األخالقي ودعم العرب العرب واألحرا

 خصوًصا منذ توقيع اتفاق أوسلو.
لقد أقدم المفاوض الفلسطيني في هذا االتفاق على االعتراف بإسرائيل والتبعية االقتصادية والتنسيق 
األمني والتخلي عن المقاومة واألبعاد العربية واإلسالمية والدولية، وتم فيه تأجيل التفاوض حول القدس 

خراجها من الوحدة اإلقليمية مع بقية األرض المحتلة العام إلى الوضع النهائي،  )الضفة الغربية  1967وا 
وقطاع غزة(، حيث ضمتها إسرائيل لها واعتبرتها عاصمة أبدية موحدة لها، ولم تشملها بالتالي خطط 
 إعادة االنتشار في الضفة، ولم تكن ضمن المناطق المصنفة )أ( الخاضعة للسيطرة المدنية واألمنية

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

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

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

 االستيطانية.
كما خضع المواطن المقدسي لشروط المواطنة اإلسرائيلية لجهة إجباره على دفع الرسوم والضرائب، مع 
ممارسة تمييز عنصري صارخ ضده باعتباره مجرد مقيم في وطنه من دون أن يحصل على المكاسب 

قام سنوات عدة متواصلة خارج القدس ألسباب تتعلق بالعمل أو والحقوق، وتم سحب إقامته وهويته إذا أ
 الدراسة أو المرض.

وغّذت سلطات االحتالل في القدس المحتلة كل أنواع الجريمة والرذيلة والعنف الداخلي، وخصوًصا 
 المخدرات، لتفتيت المجتمع، ودفع أصحاب المدينة األصليين إلى الهجرة داخلًيا وخارجًيا.

لطات االحتالل في مناهج التعليم، وقّسمت القدس إلى قدس واحد وقدس اثنين وقدس داخل كما تدخلت س
الجدار وخارج الجدار، وقامت باالعتقاالت بشكل منهجي منظم حتى ضد األطفال، وممارسة القتل بدم 

وسحب  بارد في وضح النهار وأمام الكاميرات، وفرض اإلقامة الجبرية داخل المنزل، والنفي خارج القدس،
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حيًنا آخر عبر وسطاء  "بشرائها"الهوية، وهدم المنازل، وسرقة األراضي والبيوت بالقوة والجبروت حيًنا، و
 عمالء بتواطؤ مع أفراد أو جهات فلسطينية.

، لتمهيد الطريق لترسيم التقسيم الزماني األقصىوواصل االحتالل االعتداء على المقدسات، وخصوًصا 
 بداًل منه في الوقت المناسب. "هيكل سليمان الثالث"وبناء  األقصى والمكاني على طريق هدم

وأخيًرا، قامت إسرائيل بمنع إجراء االنتخابات في القدس، في مخالفة جديدة لاللتزامات اإلسرائيلية في 
اتفاق أوسلو الذي أجهزت عليه الحكومات اإلسرائيلية منذ اغتيال إسحاق رابين، لدرجة لم يبق منه شيء 

ومحاصرة واغتيال ياسر عرفات سوى االلتزامات  2002اجتياح القوات المحتلة الضفة في العام  بعد
 الفلسطينية.

في المقابل، قّدم شعبنا في القدس نموذًجا للصمود والمقاومة أذهلت العالم كله، وأحرزت نجاحات كبيرة 
ذلك عدم وجود سلطة مقيدة بقيود  في اإلصرار على التواجد في المدينة المقدسة درة التاج، وساعدهم على

 غليظة تقيد حركتهم كما يحصل في الضفة المحتلة الواقعة تحت احتالل مباشر.
ورغم كل عوامل الطرد ومخططات التهجير والتمييز العنصري، استطاعت القدس الفلسطينية الحفاظ على 

ات والهبات والموجات وجودها، وتأكيد سيادتها، واالنتصار في معارك عدة، فقد فجرت االنتفاض
، ومروًرا باالنتفاضتين األولى والثانية، وهبة السكاكين في العام 1929االنتفاضية منذ هبة البراق في العام 

إن  –، وصواًل إلى معارك البوابات والكاميرات، وباب الرحمة، وباب العامود، وفي طريقها لالنتصار 2015
واستكملت متطلبات االنتصار في حي الشيخ جراح ومعركة إذا تواصلت وتعاظمت المعركة  -شاء هللا 

 القدس كلها.
وهذا يتحقق من خالل توفر إجماع سياسي فلسطيني حول خوض المعركة الراهنة، واالستمرار فيها حتى 
النهاية بانتصار أهالي حي الشيخ جراح وأهل القدس. وهنا ال تكفي الوحدة الميدانية وتكرار أن القدس 

جة إلى الجميع وال تحتمل التجاذب السياسي، بل ال بد من توفر مستلزمات االستمرار للجميع وبحا
واالنتصار عبر توفير كل ما تحتاجه القدس في مختلف الجوانب، ومن خالل تشكيل مرجعية عليا وطنية 

الجهود  واحدة للقدس، وتوفير مقومات الصمود والتواجد واالستثمار، بداًل من تعدد المرجعيات التي تبعثر
 واإلمكانات، وتضيع قضية القدس بين المرجعيات المختلفة والمتنافسة عليها وباسمها.

ما زالت القدس، ربما القضية الوحيدة، القادرة على الصمود والمقاومة، وعلى تحريك وجذب الفلسطينيين 
الحكومة  إلى مواصلة النضال، وحث األشقاء واألصدقاء في العالم كله على التحرك، لذلك تبدو

اإلسرائيلية مرتبكة، وقامت المحكمة االسرائيلية بتأجيل الحكم في قضية حي الشيخ جراح التي أصبحت 
محل اهتمام عالمي إلى نهاية الشهر؛ خشية من أن تثير هبة القدس انتفاضة عارمة، خصوًصا بعد أن 

تهديدات محمد الضيف إلى  دخلت صواريخ غزة والقنابل الحارقة إلى المعركة، مع احتماالت تشير بعد
استخدامها بشكل أوسع، ورغم كل الجدل المشروع عن صحة استخدام الصواريخ دفاًعا عن القدس نظًرا 
مكانيات تواصل  لما يمكن أن تؤدي إليه من تحويل المعركة إلى معركة عسكرية تمس الطابع الشعبي وا 
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أجل تخفيف الحصار عن القطاع الحبيب أو المقاومة الشعبية، إال أن صمت الصواريخ التي تستخدم من 
رًدا على اغتيال قائد فلسطيني يجعل من المتوقع، وربما المطلوب، استخدامها دفاًعا عن القدس، 
خصوًصا في ظل أن الوضع الفلسطيني يعاني من الضعف واالنقسام وغياب الرؤية الوطنية الجامعة 

 .االستراتيجياتووحدة 
عمله لالنتصار في معركة القدس الحالية، وعدم االستكانة، فما جرى يوم  اآلن، يجب عمل كل ما يمكن

أمس، اإلثنين، من اعتداءات همجية تدل على أن الحكومة اإلسرائيلية ال يمكن أن تسلم بسهولة بهزيمتها، 
 والعمل في نفس الوقت من أجل مراجعة التجربة برمتها مراجعة جذرية، وتغيير المسار تغييًرا جوهرًيا،

 واحدة. استراتيجيةووضع  االنقساموبلورة رؤية شاملة تقود إلى إنهاء 
مطلوب من القيادة والقوى والقوائم والشخصيات الفلسطينية أن تكون بمستوى التحديات التي تفرضها 
معركة القدس، وهذا لم يحصل حتى اآلن رغم كل مشاهد الصمود والمقاومة التي سّطرها شعبنا بدون 

ستدعي أواًل وقبل أي شيء آخر وقف العمل باالتفاقات، وخصوًصا التنسيق األمني، رًدا على قيادة، وهو ي
تنصل الحكومة اإلسرائيلية من التزاماتها، وآخرها منع االنتخابات التشريعية، وانتصاًرا للقدس، ال سيما أن 

بأن الحكومة اإلسرائيلية  القيادة الفلسطينية عادت عن قرارها السابق بالتحلل من االتفاقيات بعد الزعم
جددت التزامها بها من خالل الرسالة التي أرسلها منسق اإلدارة المدنية اإلسرائيلية رًدا على رسالة وزير 

 الشؤون المدنية الفلسطينية.
وقيادة موحدة  واستراتيجيةإن وقف العمل باالتفاقات سيوفر أساًسا لالتفاق على برنامج سياسي مشترك 

 عبية في القدس واألرض المحتلة برمتها.للمقاومة الش
كما مطلوب أن تحتل القدس المكانة التي تستحقها عبر توفير متطلبات صمودها وانتصارها، وأن تكون 
لها األولوية على كل المستويات واألصعدة، بما في ذلك وصول كل من يستطيع الوصول إلى القدس، 

سؤولين، ولو من أجل الصالة وتقديم الدعم (، وبشكل أخص المGMC( و)VIPخصوًصا من حملة )
المعنوي والتعرف إلى احتياجاتهم وتلبيتها، إن لم نقل للمشاركة مع الصامدين والمرابطين، والعمل على مّد 
الهبة المجيدة لكل األماكن داخل فلسطين وخارجها، ووضع العرب والمسلمين واألحرار في العالم كله 

أمام مسؤولياتهم، وعدم االكتفاء باإلدانات اللفظية واالجتماعات  -م بواجبنا بعد القيا -والمجتمع الدولي 
الشكلية، بل علينا أواًل اتخاذ خطوات رادعة وعقوبات ضد إسرائيل، ومطالبة اآلخرين باتخاذها. فال معنى 

ب لبيانات الشجب واإلدانة العربية، خصوًصا من العرب المطبعين القدامى والجدد، المطالبين بسح
 سفرائهم من تل أبيب، وطرد السفراء اإلسرائيليين من عدد من العواصم العربية.

قلنا ونردد إن ما تحتاجه القدس رؤية واحدة ومرجعية واحدة تستند إلى موقف يتناسب مع شموخ وتحدي 
ني أهل القدس، وتبدأ بإعالن وقف العمل باالتفاقيات وااللتزامات، وااللتزام بقرارات المجلسين الوط

 الموضوع.والمركزي ذات العالقة بهذا 
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ذا  ال معنى ألي موقف رسمي فلسطيني نصرة للقدس إذا استمر العمل باالتفاقيات وكأن شيًئا لم يكن، وا 
لم يقترن بمواصلة الهبة والوحدة الميدانية على طريق الوحدة السياسية والمؤسسية ومدها إلى كل المناطق، 

سرائيلية تعيد النظر في حساباتها، ويفرض عليها أن تختار بين وقف فهذا وحده سيجعل الحكومة اإل
االتفاقات وهبة مفتوحة على آفاق التحول إلى انتفاضة شاملة، وبين استمرار موقفها الحالي الذي يواصل 
تهويد القدس وأسرلتها وطرد وتهجير سكانها، وتطبيق رؤية ترامب رغم سقوطه، فنتنياهو واليمين هم 

 ألصليون.أصحابها ا
وفي الختام، نحذر من جعل معركة القدس الحالية فرصة لتصفية الحساب داخلًيا، فهذا أقصر طريق 
للوصول إلى هزيمة شعبنا في القدس، مع أن هناك الكثير الذي يستوجب الحساب، ولكن ليس اآلن 

 والمقدسيين في ذروة المعركة.
ر من الفتن الداخلية ومن رفع الشعارات الكبيرة التي القدس للجميع وتحتاج إلى الجميع وهي توحدنا، وحذا

تحمل القدس أكثر ما تحتمل، ومن التخاذل وعدم استنفاد معركة القدس وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، 
 خصوًصا في معركة حي الشيخ جراح، ومنع وصولها إلى محطة االنتصار التي يمكنها الوصول إليها.

 11/5/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 قّررت خوض مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل "حماس" .950
 اليكس فيشمان
القدس تجذب العناوين: يوم القدس، مسيرة األعالم، يوم النكبة، الشيخ جراح، ولكن هذه هي محطات في 

أخذ المخاطرة والخروج الى مواجهة مسلحة  "حماس"الطريق الى المواجهة. قلب القصة هو غزة: قررت 
يل. ليس لها الكثير من الوقت للتردد، فقد فتحت أمامها نافذة فرص تاريخية، محدودة الزمن، ألن مع إسرائ

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

، التي تنتج فيها أو تستغل أحداثا كي تجر إسرائيل الى رد عنيف. "حماس"في مرحلة حرجة من خطة 
فإطالق عشرات الصواريخ الى عمق إسرائيل دون أن تتمكن من أن تعرض، قبل ذلك، للجمهور 
الفلسطيني وللعالم العربي صور عشرات القتلى في الضفة أو صور دمار تسبب به قصف إسرائيلي في 

زة، سيجعل من الصعب عليها تجنيد الرأي العام. تجنيد سكان غزة حيوي من ناحيتها. إذ انهم هم الذين غ
جماع فلسطيني وتأييد عربي في أثناء جولة عنيفة اخرى مع إسرائيل لن يحسن  سيدفعون ثمن المواجهة. وا 

على قدميها فتنشد  "حماس"بل سيسرع أيضًا ضغوطا دولية إلنهاء المعركة بينما تقف  "حماس"فقط مكانة 
 أناشيد النصر، مثلما في الماضي.

استعدت إسرائيل لنار  -على خلفية االضطرابات في القدس  –في يومي الجمعة والسبت األخيرين 
الصواريخ من غزة. وأقرت شعبة العمليات التابعة لسالح الجو االستعداد لموجة واسعة من الهجمات في 



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أت إسرائيل: لم تطلق النار، باستثناء صاروخ واحد. ربما ألن هناك أحدًا ما فاج "حماس"القطاع. غير ان 
يخشى من رد إسرائيلي بقوة غير متوقعة. وهم ينتظرون أن تكبو إسرائيل، فترتكب خطوة تضعهم ظاهرًا 

على التصعيد بالتدرج: بالونات، حرائق، تظاهرات على السياج،  "حماس". تبني "الالمفر"في وضع 
الرباك الليلية، أما إسرائيل، حاليا، فال تخدمها. ال يوجد تعزيز كبير للقوات حول غزة باستثناء وحدات ا

 وذلك كي ال ترفع التوتر. وعلى اي حال، فإن سالح الجو هو الذي سيقوم بالمهمة. "القبة الحديدية"
تجنيده. مصدر  "حماس"وبالتوازي تنقل إسرائيل رسائل تهدئة من خالل العالم العربي الذي تحاول 

حتى اآلن هو دليل على أن ليس لها نية  "حماس"لـ "الطفيف"عسكري رفيع المستوى أعلن بان الرد 
 لتصعيد الوضع. هذا بث للوعي يستهدف التهدئة.

كل االسباب التي تجعها تضرم النار اآلن بالذات في شعلة كبرى. فإسرائيل توجد في فترة  "حماس"ولكن لـ
يقدرون بأن القادة في إسرائيل ال يوجدون في وضع يسمح لهم بإعالن  "حماس"وفي سلطوية انتقالية، 

الحرب على القطاع. في السلطة الفلسطينية، منذ إعالن ابو مازن تأجيل االنتخابات، تقل أسهم الرئيس 
 . ال يوجد رب بيت في الضفة."فتح"الفلسطيني وحركة 

تحاول اشعال انتفاضة في الضفة، فيما تدفع نحو موجة تركز على جهدين: في الساحة العسكرية  "حماس"
وعمليات ضد أهداف إسرائيلية. في الجنوب تحاول أن تشعل الحدود بالتدريج، بحيث إن  "اعمال شغب"

الصلية تجاه عسقالن، أول من امس، تشكل محاولة اخرى لجر إسرائيل لرد دراماتيكي. وفي الساحة 
القوى السياسية التي تضررت نتيجة إللغاء االنتخابات وتبني تحالفا  السياسية تخلق جبهة مشتركة مع كل

 تقف على رأسه.
تقفز، بطرق قصيرة، الى الهدف. غير ان نافذة فرصها  "حماس"ان مواجهة مسلحة مع إسرائيل ستجعل 

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

تريد أن تضرب الحديد وهو حاٍم. وسلوك إسرائيلي حكيم يمكن أن يصب ماء  "حماس"والتوتر سيتبدد. 
 باردا عليه.

 "أحرونوت يديعوت"
 10/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 ن في هّبتهم األخيرة؟ماذا كسب الفلسطينيو .951

 ساري عرابي
، والتي تمكنت من دفع األقصىالهّبة المكثّفة المتنقلة من باب العمود إلى حّي الشيخ جراح إلى المسجد 

االحتالل لتفكيك إجراءاته األمنّية في ساحة باب العمود، والمناورة التكتيكية عبر المحكمة العليا في قضية 
في مسيرة استيطانية كان يجري اإلعداد لها من  األقصىحام المسجد الشيخ جراح، والتراجع عن اقت
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شهور.. هذه الهّبة يمكن عّدها من أهم التحوالت المفصلية في تاريخ كفاح الفلسطينيين من حيثية التوقيت 
 والنتائج المادية والمعنوية.

ق، ناجم أساسا عن من حيث التوقيت جاءت في وقت عصيب داخلّيا يتسم بانسداد تاريخّي غير مسبو 
السياسات التي انتهجتها قيادة السلطة الفلسطينية، وترفض التحّول عنها، بالرغم من كل المخاطر التي 
تهّدد الفلسطينيين بالتصفية، ثم جاءت وسط حالة من اإلحباط بعد إلغاء االنتخابات التشريعية، ليس ألّن 

اء على استعصاء حّل األزمة الداخلية، بتمسك هذه الجماهير حريصة على االنتخابات، ولكن لداللة اإللغ
 القيادة بخياراتها سواء في الصراع مع االحتالل أم في العالقات الوطنّية الداخلية.

ومن حيث التوقيت كذلك، جاءت الهّبة بعد موجة تطبيع واسعة، ال بمجرد إقامة عالقات تطبيعية مع 
ة رافقتها دعاية سوداء، ال تهدف إلى تسويغ التخلّي عن االحتالل فحسب، ولكن بعالقات تحالفية تخندقي

الفلسطينيين، بقدر ما تهدف إلى تسويغ العالقة التحالفية مع العدّو، فانتقلت من تنميط الفلسطينيين 
 وشيطنتهم إلى تبني السردية الصهيونية وترويجها.

ريخي الذي بدا مستعصّيا، ال سّيما جاءت الهّبة من حيث النتائج إذن، لتفتح نافذة في قلب االنسداد التا
بعد حالة الحيرة الكاسحة، التي تساءل فيها كثيرون عن البدائل للعمل من خارج نفق السلطة الذي خنق 
ذا بالمسلك الصحيح في خيار المواجهة األصيل، واستثمار نقاط التثوير  الفلسطينيين وشّل نضالهم، وا 

 الغضب، وتمتلك كّل هذا الذاكرة الكفاحية والوعي النضالي.الخالدة، بالجماهير التي تكتنز كّل هذا 
ومن حيث النتائج كذلك، أبطلت الهّبة المفاعيل المعنوية المحبطة لموجات التطبيع وما رافقها من دعاية، 
وكشفت زيف هذه الدعاية، وحشرت أصحابها في الزاوية. واألهّم في هذه النقطة، أنها كشفت من جديد 

الفلسطيني والمقدسي في الوجدان العربي واإلسالمي، مما يدّل على أّن فلسطين من عن عمق الحضور 
النماذج المهيمنة التي سرعان ما تصعد إلى سطح الفعل والتفاعل بعد عمليات طمس عميقة ومبرمجة، 

ها كما أّنها وفي السياق نفسه، دّلت على جالء عدالة القضّية على النحو الذي ال يحتاج أكثر من تعزيز 
 بالصمود والمواجهة.

لم يكن االحتالل يتمّدد استعمارّيا وفي تكريس وقائعه االستيطانية والتصفوية للوجود الفلسطيني، إال في 
فراغ من الهدوء، هذا الفراغ وّفره وجود سلطة في ظّل االحتالل، تغطى بها االحتالل للتمدد إقليمّيا ودولّيا، 

ين. تعود الهّبة أخيرا إلبراز حقيقة أّن العالم ال يأبه للضحية واألخطر للتمدد استعمارّيا في فلسط
المستكينة، فالمواجهة وحدها التي تبطل التمدد في الفضاءات اإلقليمية والدولية خارج فلسطين، واألهّم أنها 
وحدها التي تبطل النجاحات اإلسرائيلية على األرض، تماما كما تجّدد الطريق األصيلة في الصراع مع 

حتالل، بعد سنوات من التخبط داخل نفق السلطة، ومحاولة اإلصالح من داخله، أو إثبات الحضور اال
 فيه.

بدا االحتالل مرتبكا في التعامل مع الهّبة، في حلقة جديدة من سلسلة رضوخه لصمود المقدسيين كان من 
اب الرحمة في العام ، وهّبة مصلى وب2017حلقاتها تراجعه عن إجراءاته في باب األسباط في العام 
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، وأخيرا في الهّبة المكثفة بقضاياها الثالث سالفة الذكر. هذا االرتباك سببه مفارقة تكّبل بطش 2019
االحتالل، وهي خشيته من أن تتمّدد هذه الهّبات إلى مساحات أوسع مما قد يبطل، أو يشّوش في أقّل 

 ة التي تمّددت في هذا الفراغ من الهدوء.األحوال، على نجاحاته االستراتيجية الداخلية والخارجي
ال يدّل ذلك إال على اإلمكان الفلسطيني، بالرغم من فارق القّوة الذي ال يوصف، ومن انكشاف ظروف 
الفلسطينيين، وهّبتهم في ظروف مستحيلة. ال يعني ذلك تصّور قدرة خارقة ال تتعب وال تستنزف، ولكن 

على إرباك االحتالل واستنزافه والتشويش على مشاريعه  يمكن تصّور اإلمكان، وهو إمكان قادر
االستراتيجية، وتحقيق نجاحات جزئية في الطريق، وهذا يتطلب نمطا من التنظيم والتطوير، ما تزال تعيقه 

 السياسات المتبعة في ساحة الصراع األهّم، وهي ساحة الضفة الغربية.
د الفلسطينيين، وتلفهم، وتجمعهم، تماما كما كانت الطريق الصحيحة، في الوقت نفسه، وحدها التي توحّ 

، 1948أبدا. وفي هذا اإلطار ظهر االندماج الملحمي بين القدس وغّزة، وبينهما فلسطين المحتلة عام 
والضّفة الغربية. فالمواجهة وحدها المجّددة للروح الوطنية، والرافعة لمعنويات الفلسطينيين، والمحّطمة 

 لدمج والهندسة االجتماعية والتفريق القهري ومحو الذاكرة النضالية.لسياسات األسرلة وا
يحيل ذلك إلى السؤال عن تدّخل المقاومة المسلحة من قطاع غّزة، وبغض النظر عن كثير من 
األطروحات التي تتناول هذه المقاومة من حيث المبدأ، أو من حيث المقارنة بالمقاومة الشعبية، وهي 

مقاالت عديدة سابقة، طوال السنوات الماضية، فإّنه يمكن القول إّن هذا التدخل  أطروحات ناقشتها في
 يهدف إلى تحقيق جملة من المكاسب المعنوية واالستراتيجية، ومن ذلك:

ظّلت المقاومة المسلحة من غّزة، وحدها التي تقوم بدور التعبئة الوطنية للجماهير في بقية فلسطين، مع 
اعية ومآالت مشروع التسوية على الحالة النضالية، وال سيما في ساحة الضّفة سياسات الهندسة االجتم

الغربية، وبذلك دفعت نحو تجديد الروح الكفاية للجمياهير في القدس والضّفة بعد أدائها الملحمي في حرب 
 ، وهذا الرفع المعنوي ينبغي المراكمة عليه في خط استراتيجي متصل قدر اإلمكان.2014العام 

صل في سالح المقاومة أّنه سالح فلسطيني، وليس سالحا جهوّيا أو مناطقّيا، والمقاومة في غّزة من األ
جهة امتداد لإلرث الكفاحي للفلسطينيين، ومن جهة مباشرة استمرار طبيعي لمقاومة االنتفاضة األولى، 

ية شاملة، انحصرت ومراكمة عضوية لمقاومة االنتفاضة الثانية، فهي في األصل جزء من حالة فلسطين
في غّزة بسبب السياسات المتباينة بين الساحات الجغرافية، وسياسات التمييز في الظروف التي يفرضها 

 االحتالل.
تسعى المقاومة بتدخلها لكسر معادلة االحتالل، التي يحاول بها تقييد سالح المقاومة بالمنطقة، وتقييده 

موضعة نفسها في سياق برنامج تحّرري، ال في سياق بظروف المنطقة، ثّم تسعى بعد ذلك لتكريس 
وظيفّي ضيق، وبذلك تتضح معالم أّي برنامج تحرري ينطلق من الظروف المتباينة للفلسطينيين في 

 ساحاتهم الجغرافية المتعددة.
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سالح المقاومة في غّزة، باستثمار لحظة مواتية، وفي ضوء حسبة سياسية، تستبق االحتالل بالضربة، 
إلى هذا الطريق الصحيح الالحب، بل إنها المعبر األجلى واألبرز عنه، لوال ظروف الحصار التي ينضم 

فرضت على حاضنتها االجتماعية في غزة. ولعّل المقاومة بذلك، كانت بدورها تحاول التأكيد على وجود 
 وزية.الخيارات الصحيحة، ولتعزيز هذه الخيارات، ينبغي التأكيد الدائم على الجدية والجه
 11/5/2021، "21عربي"موقع 

 
 إلى االنتفاضة الشاملة .952

 منير شفيق
لو كانت ثّمة قيادة رسمية فلسطينية، غير القيادة الحالية التي يرأسها ويقودها محمود عباس، لقامت 
انتفاضة شعبية شاملة في القدس والضفة الغربية منذ خمس سنوات على األقّل، ولكانت القدس والضفة 

من االحتالل واالستيطان. هذا الرأي ال ُيقال تجّنيًا، فمحمود عباس حّدد استراتيجية تعتمد منهج  محّررَتين
الذي كان عّرابه، وما زال مصّرًا عليه، على الرغم من فشله الفاضح، وعلى الرغم مّما تلّقاه  "اتفاق أوسلو"

ئيس السلطة ما زال مصّرًا على من إهانات على المستوى الشخصي. واألنكى، أن ر  "أبو مازن"ويتلّقاه 
الذي يحمي االحتالل واالستيطان، وعلى مناهضة االنتفاضة الشاملة حتى اآلن. فأمس،  "التنسيق األمني"

وأهالي الشيخ جّراح، وتذهب إلى  األقصىكان ُيفترض بأن تحشد رام هللا مسيرة كبيرة تضامنًا مع المسجد 
ذا بها تدخل بابًا دّوا  رًا، ليبقى التحّرك رمزيًا وذّرًا للرماد في العيون.حاجز قلندية، وا 

لو كانت ثمة قيادة رسمية غير هذه القيادة، ومهما بلغت من الضعف والمهانة وقصر النظر، لما 
استطاعت إاّل أن تنضّم إلى االنتفاضة الراهنة، وال تضع العصّي في دواليبها. حّقًا، يحار العقل كيف 

، والحيلولة دون الوصول إلى انتفاضة شعبية "التنسيق األمني"دها في مواصلة يصف القيادة الحالية وعنا
شاملة. باختصار، محمود عباس، ومعه بعض القادة العرب من المهرولين إلى التطبيع، ما زالوا يعيشون، 

وثانيًا، أواًل، في مرحلة التفّوق الصهيوني العسكري في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات. 
من األوراق بيد أميركا. فُفتح بها باب الهاوية لمصر،  %99ما زالوا يعيشون مقولة أنور السادات بأن 

والنظام العربي ككّل )طبعًا َتبعه َمن تَبعه في تدمير الوضع العربي، بالرغم مّما كان يسوده من نقاط 
ّير في معادلة موازين القوى أواًل وثانيًا، أعاله. ضعف(. أّما ثالثًا، فهم ُصمٌّ عمٌي بكٌم في قراءة ما أخذ يغ

فهم ال يرون الصواريخ البالستية التي تطّل برؤوسها إلى تل أبيب من إيران ومن لبنان ومن قطاع غزة 
)حتى من قطاع غزة المحاصر والمعزول، ولكن البطل والمبدع(. أّما في المقابل، فهم لم يروا أن الجيش 

 1967، وحرب 1956جيش الذي شّن الحروب ضّد ما هو أقّل من ذلك بكثير: عدوان الصهيوني لم َيُعد ال
 وسوريا ولبنان. "منّظمة التحرير الفلسطينية"على  1982على مصر وسوريا واألردن، أو حرب 
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 القضية الفلسطينية ال حّل لها إاّل بالتحرير الكامل ورحيل الكيان الصهيوني
، وبال قيٍد أو شرط. 2005، ومن قطاع غزة في عام 2000من لبنان في عام  إنهم ال يرونه منسحبًا ذليالً 

في قطاع غزة.  2014، و2012، 2008/2009في لبنان، أو حروب  2006ولم يروه مهروِّاًل في حرب عام 
بل لم يروه مهزومًا أمام البوابات اإللكترونية، وباب الرحمة، في انتفاضتَين مقدسّيتَين سريعتين، أو أمام 
إضراب األسرى، أو الخان األحمر، والعراقيب. ولم يروه مهزومًا أمام انتفاضة الشباب والشابات عام 

لما استطاع أن ُيضعف زخمها. فقد  "التنسيق األمني")انتفاضة السكاكين والدهس(، التي لوال تدخُّل  2015
اجهات في ساحة باب كانت واعدة بأكثر مّما حصل بكثير. بل ال يرون، حتى اآلن، ما حدث من مو 

، وفي الشيخ جّراح، وفي عدد من شوارع القدس. فهم ال يريدون أن األقصىالعمود، وفي داخل المسجد 
لى كتلة من النار  يروا انتفاضة القدس، وهي تتحّول إلى انتفاضة شعبية على مستوى الضفة الغربية، وا 

لى حراك شعبي جّبار إلى المسجد  ، فضاًل عن 1948قَِّبل فلسطينّيي الـ ، مناألقصىفي قطاع غزة، وا 
 فلسطينّيي الخارج، ومعهم الشعوب العربية واإلسالمية وأحرار العالم.

إنهم ال يريدون أن يروا حماة الكيان الصهيوني التقليديين، ابتداًء من أميركا ومرورًا بأوروبا، يدعون إلى 
 الصهيوني غير شرعي وله نتائج خطيرة. التهدئة وضبط النفس، ويحّذرون من أن ما ُيقدم عليه الكيان

وال يريدون أن يروا فضيحة الدول المطّبعة، وهي تبتلع ريقها، وال تعرف ما تقول وتفعل. وال يريدون أن 
يروا الوضع العربي مضطرًا إلى االنقياد وراء اإلرادة الفلسطينية إذا ما وّحدت صفوفها خلف االنتفاضة 

ان المدني الطويل األمد، فال ينفّك إاّل بدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات الحالية، وذهبت بها إلى العصي
من الضفة والقدس بال قيٍد أو شرط، كخطوة ممكنة التحقيق على طريق اإلعداد للتحرير الكامل من النهر 
 إلى البحر، وعودة كّل الالجئين. فما ينبغي البحث عن حّل للقضية الفلسطينية في فْرض االنسحاب من
القدس والضفة فقط، ألن القضية الفلسطينية ال حّل لها إاّل بالتحرير الكامل ورحيل الكيان الصهيوني. 
وهذا ما تفرضه طبيعة هذا الكيان الذي شّن على الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين حرب وجود: حرب 

راحل األولى، بالرغم من اقتالع الشعب من وطنه والحلول الكامل مكانه. والمدهش أن قادة إسرائيل في الم
. "الدعوة إلى المفاوضات والبحث عن حلّ "، تحت شعار مضّلل "لقمة"بعد  "لقمة"تفّوقهم، حاولوا القضم 

ولكنهم اليوم، وهم ينحدرون في ميزان القوى، وباشتداد ساعد المتدّينين األكثر تطّرفًا )شكاًل(، راحوا 
 ."قانون الدولة القومية اليهودية"ثاًل يعلنونها حرب وجود كاملة، كما عّبر عن ذلك م

بناًء عليه، ُيفترض بكّل فلسطيني وعربي ومسلم وحّر في العالم أن يرّد على هذه الحرب الوجودية: 
، وأن يتوّقف كّل وهم في البحث عن حّل الدولتين التصفوي، أو حّل الدولة الواحدة "فلسطين لمن؟"

ستوطن عنصري يفّضل الرحيل على التساوي مع فلسطيني عربي المتعايشة بمساواة وهمية، أمام طبيعة م
 )مسلم أو مسيحي( في فلسطين واحدة محّررة.

 12/5/2021األخبار، بيروت، 
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 : كيف تنثر إسرائيل بذور انتفاضة جديدةاألقصىالعدوان على  .953
 دافيد هيرست

وانتهى بي المطاف داخل قبل عشرة أعوام مشيت في طريق مبلط داخل حي الشيخ جراح إلى أحد منازله، 
 غرفة تجلس فيها امرأة مسنة تحيط بها مجموعة من الصناديق والحقائب الموضبة. 

أول ما لفت انتباهي حول رفقة الكرد هو حدة النظرات المنبعثة من عينيها. قالت لي إنها تعيش حياتها 
حتى يتسنى للمستوطنين بين الصناديق ألنها تتوقع أن تأتي الشرطة في أي وقت لتخرجها من بيتها 

االنتقال للسكن في منزلها. وقالت إنها ال تريد عندما يحدث ذلك أن يلقوا بمالبسها في الشارع، ومن هنا 
 أتى توضيبها للحقائب.

. ما الذي أبقاها هناك بين 1948وهذه تجربة مرت بها من قبل، فقد أخرجت من بيتها في حيفا في عام 
 ."الصمود"ة واحدة: صناديقها؟ أجابت بكلمة عربي

توفيت رفقة في العام الماضي، في نفس ذلك البيت الذي منحتها إياه الحكومة األردنية ووكالة غوث 
الالجئين األونروا. شرح لي ابنها نبيل كيف أن المستوطنين انتقلوا إلى توسعة كان قد أنشأها، واعتبرتها 

 سلطات البلدية غير قانونية. 
ا الشيب رأسه، في المكان الذي كانت والدته تعتصم فيه خارج منزلهم، البيت رقم يقف نبيل اآلن، وقد غز 

. ابنته منى الكرد، والتي هي حفيدة "لن نرحل"، بجوار جدار كتبت عليه عبارة باللغة العربية تقول: 13
هود رفقة، هي التي صورت مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، والذي يظهر فيه المستوطنون الي

إذا لم أسرق أنا بيتك فسوف يسرقه "الذين يتحدثون بلكنات بروكلين وهم يقتحمون بيتها، وأحدهم يقول: 
  "غيري.

 لم ينته األمر بعد
عندما قابلت عائلة الكرد وكتبت عن رفقة لم ينتبه أحد لها وللشيخ جراح. توجب علي أن أشرح للمحرر 

، ولكنه حينها لم يستوعب األمر. فالربيع العربي كان المسؤول في الصحيفة أين يقع حي الشيخ جراح
إن  –ولم تكن تلك المرة األولى  –الحكاية الوحيدة التي تحظى باهتمام الجميع، وقيل للفلسطينيين 

 صراعهم بات خبرًا باليًا. 
األمريكية أما اليوم، فقد غدا حي الشيخ جراح موضوع البيانات الصادرة عن األمم المتحدة ووزارة الخارجية 

والسياسيين من مختلف ألوان الطيف في بريطانيا. وتنظم بشأنه المسيرات واالعتصامات أمام مقر 
الحكومة في لندن وفي مدن العالم من شيكاغو إلى برلين. وتحظى منى الكرد اليوم بجمهور عالمي عبر 

ضى العارمة التي اجتاحت الشيخ األونالين. وبناء عليه فإن بإمكاني أن أشهد بحقيقة واحدة حول أيام الفو 
وبوابة دمشق خالل األيام القليلة الماضية، أال وهي حقيقة أن إسرائيل أبعد ما  األقصىجراح والمسجد 

 تكون عن االنتهاء من الصراع الفلسطيني. 
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في العام الماضي أعلن تيار اليمين الديني القومي في إسرائيل أنه ربح تلك المعركة وأنه يتوجب على 
لفلسطينيين أن يقوموا بما ينبغي عليهم، وأن يخرجوا من بيوتهم رافعين الراية البيضاء. وكان اعتراف ا

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل قد حول افتتاح السفارة األمريكية في 
صر. يومها أعلن جاريد كوشنر في المدينة جزئيًا إلى نوع من المراسيم اإلنجيلية وجزئيًا إلى استعراض بالن

أي يوم عظيم هذا بالنسبة إلسرائيل. فنحن في القدس ونحن هنا "االحتفال الذي أقيم بمناسبة االفتتاح: 
في نفس ذلك اليوم، وبينما كان جاريد كوشنر ينعق، قتلت القوات اإلسرائيلية في غزة ما يزيد عن  "لنبقى.

 خمسين شخصًا. 
اقيات أبراهام عندما طبعت اإلمارات العربية المتحدة والبحرين عالقاتهما مع ثم جاءت ما تسمى باتف

 إسرائيل. 
في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز، وردًا على كبير المفاوضين الفلسطينيين الراحل صائب عريقات، 

االستسالم  ما المشكلة في"كتب داني دانون، الذي كان حينها سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة يقول: 
الفلسطيني؟ ما هو مطلوب بالضبط من أجل السالم هو انتحار وطني من قبل األعراف السياسية والثقافية 

  "الحالية للفلسطينيين.
كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يظن حينها أن بإمكانه دفن الدولة الفلسطينية من خالل 

ة، ومن خالل رفع السودان من قائمة اإلرهاب أو من خالل اعتراف التعامل مع دولة إماراتية أو بحريني
واشنطن للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. البد أنه يدرك اآلن مدى هزالة ذلك كله، ومدى تفاهة 

 منجزاته في التطبيع مع العرب. 
 كفى

لهم أي مصداقية لدى  ال توجد لهؤالء الزعماء العرب أدنى مصداقية لدى شعوبهم، ناهيك عن أن يكون
الفلسطينيين. كان نتنياهو غارقًا في الوهم عندما ظن غير ذلك. وها هو جيل جديد من الفلسطينيين 
ينتفض أمام سمعه وبصره، وال يوقفه شيء، ال المياه العادمة وال قنابل الغاز المسيل للدموع وال القنابل 

 رد.الصوتية. في كل زاوية من شوارع القدس توجد منى الك
 كيف وصلوا إلى هناك؟ من الذين نشأهم؟ ومن الذي حرضهم؟

إنهم الجنود الذين كانوا يعتقلونهم في كل ليلة، والمحاكم التي قررت بأن المستوطنين هم المالك القانونيون 
 لبيوتهم، أو التي تصدر أوامر الهدم، وبلدية المدينة التي تقوم بتنفيذ تلك األوامر، ومؤسسة مدينة دافيد،
سكان  إلعاد، التي تقف وراء االدعاءات بملكية األراضي والبيوت من خالل التنقيب عن اآلثار وا 

، أو نائب "الموت للعرب"المستوطنين في سلوان، ورعاع اليمين المتطرف من الفتيان اليهود الذين يهتفون 
نه لم يتلق رصاصة في عمدة المدينة آرييه كينغ الذي قال ألحد النشطاء الفلسطينيين إن من المؤسف أ

 رأسه. 
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هذا التعليم والتربية على الحقد ما هو سوى ثمرة جهد متعدد الجوانب تقوم به مختلف المؤسسات 
اإلسرائيلية وعلى كافة المستويات. وهو أمر مستمر معهم طوال حياتهم. واآلن، ظهر هذا الجيل ليقول 

ة قنابل الصوت على المسعفين الذين يسارعون . بالنسبة لهم، ما عاد يهمهم كم مرة تطلق الشرط"كفى"
، وعلى النساء واألطفال في شوارع البلدة األقصىلعالج المصابين، وعلى المصلين داخل المسجد 

 القديمة. 
. بدون إلقاء حجر واحد يثبت وجودهم أن القدس الشرقية األقصىسوف يعودون ليلة بعد ليلة إلى المسجد 

وف تبقى كذلك إلى أن تتحرر من السيطرة اإلسرائيلية. ولكن الحجارة وغيرها واقعة تحت االحتالل وأنها س
الكثير سوف يرمى. فقد نظمت مسيرات حاشدة في الضفة الغربية وانطلت من غزة رشقات من الصواريخ، 
ويوم الثالثاء قتل خمسة وعشرون فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أطفال، في هجمات جوية إسرائيلية على 

 ع. القطا
إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث ويتصرف كما لو كان أرنبًا سلطت عليه فجأة األضواء 
الساطعة، وفي مواجهته أناس فقد كل سيطرة عليهم، فإن األمر نفسه ال ينطبق على الفلسطينيين في 

 الضفة الغربية وفي غزة. 
 سمات مهمة

من الزخم، وينبغي أن تكون بمثابة النذير للمؤسسة األمنية  هناك ثالث سمات تعطي هذا االحتجاج مزيداً 
اإلسرائيلية. أما األولى فهي أنه وكنتيجة مباشرة لموجة عمليات التطبيع األخيرة مع إسرائيل لم يعد يوجد 

 فلسطيني واحد يتوهم بأن دولة عربية واحدة ستهب لنجدتهم حتى ولو بمجرد الخطابة. 
نتفاضات السابقة، إذ لم يعد يوجد وسطاء نزيهون. يعلم الفلسطينيون جيدًا أنهم لم يكن كذلك الحال في اال

 باتوا لوحدهم، ولم يعد بوسعهم إال االعتماد على ما يتوفر لديهم من موارد. 
وأما الثانية فهي أنه على غير ما كان عليه الحال في االنتفاضات السابقة، فإن الفلسطينيين كلهم 

ة وأربعين، من القدس، من الضفة الغربية، من غزة، ومن الشتات. تجذب مشاركون. من الثماني
المسيحيين والمسلمين على حد سواء، العلمانيين منهم والمتدينين، القوميين  األقصىاالحتجاجات في 

 واإلسالميين. جاءوا من يافا وحيفا وكذلك من القدس.
ريق السريع جاء المقدسيون بسياراتهم لينقلوهم. وحينما أوقف اإلسرائيليون الحافالت التي تقلهم على الط

فهم يحظون بوضع مختلف بموجب القانون اإلسرائيلي. بعضهم يحملون جوازات سفر إسرائيلية، والبعض 
اآلخر يحملون تصاريح إقامة مقدسية. لقد نكثت إسرائيل غزلها وأبطلت كل ما قامت به من أجل تكريس 

 نيين جميعًا.سياسة فرق تسد. لقد وحدت الفلسطي
 11/5/2021، "21 موقع "عربي
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 هل تبدو إسرائيل على شفا مواجهة عسكرية واسعة في قطاع غزة؟ .954
 عاموس هرئيل
بعد أقل من سنة من الهدوء النسبي والمستقر كليًا في قطاع غزة، تقف إسرائيل وحماس مرة أخرى على 

وات تجاه إسرائيل بالتدريج مؤخرًا، شفا مواجهة عسكرية واسعة. حماس التي صعدت التصريحات والخط
أطلقت أمس سبعة صواريخ من القطاع إلى منطقة القدس، ردًا على األحداث العنيفة التي أصيب فيها 

 شرطيًا إسرائيليًا قرب الحرم. 30فلسطيني ونحو  300أقل من 
ن حماس. ويتوقع فلسطينيًا بمهاجمة سالح الجو للقطاع، كان منهم تسعة أطفال وثالثة نشطاء م 20قتل 

اآلن حدوث سباق ضد الزمن للوسطاء الدوليين، في محاولة لمنع التدهور إلى عملية واسعة للجيش 
. يتحدث الجيش عن جولة 2014اإلسرائيلي في القطاع للمرة األولى منذ عملية الجرف الصامد في صيف 

ي القدس، في وقت يعلق فيه لكمات قد تستمر بضعة أيام على األقل. في الخلفية تستمر المواجهات ف
 النظام السياسي في إسرائيل في أزمة لم يتم بعد إيجاد حل لها.

اليوم هو الرابع على التوالي ألعمال العنف في القدس التي بدأت بمواجهات شديدة بين رجال شرطة 
بالغة. فلسطينيًا أصيبوا إصابة  13ومصلين ومتظاهرين فلسطينيين في الحرم. وحسب الصليب األحمر، 

في الظهيرة، ظهر توتر لدى جهاز األمن والمستوى السياسي. وعقد الكابنت األمني جلسة طوارئ مع 
إنذار لبضع ساعات. رئيس األركان، أفيف كوخافي، أمر بتعزيز آخر للقوات )أربع كتائب(، هذه المرة 

الوضع. في الوقت نفسه، إلى قطاع غزة، وأوقف مناورة هيئة األركان الكبيرة مدة يوم إلى حين اتضاح 
 أغلقت الشرطة والجيش الشوارع المحاذية لحدود القطاع ووضعت حواجز في المنطقة.

في الساعة الرابعة والنصف مساء تقريبًا تبين سبب التوتر وسبب خطوات االستعداد التي اتخذت. 
لشيخ جراح حتى وحي ا األقصىأصدرت حماس إنذارًا إلسرائيل بإخراج كل رجال الشرطة من المسجد و 

الساعة السادسة مساء مع إطالق سراح جميع المعتقلين. ورغم أن إسرائيل غيرت البرنامج وحولت مسار 
في البلدة القديمة، إال أنها لم تستجب لإلنذار. قبيل السادسة مساء تم إطالق صاروخ  "مسيرة األعالم"

صابة طفيفة(، بعد ذلك على الفور إسرائيلي )أصيب مواطن إ "جيب"مضاد للدبابات من القطاع على 
صاروخًا  140دون حدوث إصابات. بعد ذلك، أطلق أقل من  "بيت شيمش"أطلقت الصلية نحو القدس و

أيضًا على سدروت وعسقالن وبلدات غالف غزة. يبدو أن األمر في هذه المرة يتعلق بهجوم مشترك 
 ومنسق بين حماس والجهاد اإلسالمي.

جدًا، باإلنذار واإلطالق نحو القدس. طبقًا لذلك صادقت الكابنت على خطوات خطوات حماس استثنائية 
صاروخًا  36قبل أسبوعين تقريبًا في أعقاب إطالق  "هآرتس"رد بعيدة المدى نسبيًا. ومثلما نشر في 

وقذيفة، أوصى الجيش اإلسرائيلي برد عسكري واسع، لكن المستوى السياسي كبح ذلك. هذه المرة أعطي 
األخضر لهجوم واسع ضد أهداف حماس، قتل فيه ثالثة نشطاء من الذراع العسكري لحماس.  الضوء

ظروف وفاة المواطنين لم تتضح بعد. المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي، العميد هيدي زلبرمان، قال 
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ر في أمس إن الجيش اإلسرائيلي مستعد لعملية واسعة. يمكن االفتراض بأن على األجندة اغتياالت لكبا
 حماس.

إسرائيل، كما يبدو، مصممة على مواصلة الرد بقوة على اإلطالق نحو القدس. مع ذلك، هناك مبررات 
مرة ")أو ما سمي هنا ذات مرة  "الجرف الصامد"قوية ضد االنجرار إلى عملية واسعة على صيغة عملية 

لى األبد  سنوات لم تحقق الكثير، كما يعرف  (، أواًل، تلك العملية األصلية التي جرت قبل سبع"2واحدة وا 
وأفيف كوخافي. ثانيًا، إسرائيل التي تهدد اآلن  جانتساألشخاص الذي قادوها، بنيامين نتنياهو وبني 

باالنتقام من حماس، هي التي رعتها طوال سنوات في القطاع، من خالل اتباع سياسة تتجاهل خصومها 
رارات اآلن هي حكومة متنازعة، نصف الجمهور على األقل في السلطة الفلسطينية. ثالثًا، من ستتخذ الق

 فقد ثقته بالشخص الذي يرأسها.
سواجه نتنياهو صعوبات مناورة أمام الواليات المتحدة والمجتمع الدولي. اهتمت إدارة بايدن بإبداء االستياء 

وبشكل متعمد  من الخطوات اإلسرائيلية األخيرة في القدس والحرم والشيخ جراح )تسرب من إسرائيل
تفاصيل المكالمة الصعبة بين مستشاري األمن القومي للدولتين(. في السنوات األربع الماضية عرف 
نتنياهو أنه كيفما تصرف تجاه الفلسطينيين سيجد الرئيس ترامب خلفه. جو بايدن سيأبه إلطالق الصواريخ 

 خطوة إسرائيلية عسكرية. على المواطنين اإلسرائيليين، لكنه بالمقابل لن يؤيد بشكل أعمى
 معروف أخير

الشخص الرئيسي الذي يقف من وراء أحداث األسبوع الماضي هو محمد ضيف، رئيس الذراع العسكري 
لحماس في القطاع. كسر الضيف صمتًا طوياًل في بداية هذا الشهر عندما نشر تهديدًا مباشرًا إلسرائيل. 

طينيون باسمه في أعمال الشغب في الحرم. في السنوات في الفترة التي أعقبت تصريحه، هتف شباب فلس
األخيرة، أوضح رجال االستخبارات في إسرائيل بأن لحماس عنوانًا واحدًا وهو رئيس المنظمة في القطاع، 

 يحيى السنوار.
السنوار الذي كان في السابق من رؤساء الذراع العسكري والشخص الذي كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد 

ائيل حتى إطالق سراحه في صفقة شاليط، وصف كشخص مر بعملية اعتدال، وهو اآلن يركز في إسر 
جهوده على تعزيز النظام وتحسين البنى التحتية في القطاع. ولكن شيئًا ما كما يبدو تغير في عالقات 

ير جدًا للسنوار. القوى الداخلية في المنظمة، ربما أيضًا بعد االنتخابات للقيادة التي انتهت مؤخرًا بفوز يس
وخالفًا للتوقعات التي سمعها الجيش اإلسرائيلي أول أمس، عملت حماس أمس بصورة واسعة واستفزازية 

 ضد إسرائيل.
كبار قادة حماس، من بينهم خالد مشعل، بدأوا يتحدثون أمس بمصطلح انتفاضة ثالثة بداًل من هبة. 

يخ نحو إسرائيل دعمًا للشباب الذين يناضلون من وأوضح المتحدثون بأن غزة ستقدم، بعد إطالق الصوار 
 أجل القدس.
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إلى جانب الخطوات العسكرية، ستظهر إسرائيل قبضة حديدية أيضًا في الحرم. المفتش العام للشرطة، 
في تعاملها في الحرم، واآلن  "لينة جداً "بأن الشرطة كانت  "12حداشوت "كوبي شبتاي، قال أمس في 

صريح مستغرب جدًا، بالتأكيد من جانب الشرطة التي ساهم سلوك غير مدروس ستشدد خطواتها. هذا ت
لقادتها في القدس في زيادة حدة الوضع طوال شهر رمضان. شبتاي ليس وحده، ففي استوديوهات التلفاز 
هبط فورًا قطار جوي من المحللين والجنراالت المتقاعدين، الذين تنافس بعضهم فيما بينهم بتهديد حماس 

موت والدمار. المشاهد في البيت ظهر له ذلك مثل رحلة مفاجئة إلى الخلف في نفق الزمن: إذا ذهبت بال
 كورونا من حياتنا فستعود الصواريخ وصافرات اإلنذار واالنفجارات إلى ما كانت عليه.

 ساعات معدودة قبل جلسة الكابنت، حيث وصل عدد المصابين في القدس إلى المئات جراء المواجهات،
بأقوال دعم  "تويتر"وجد رئيس الحكومة نتنياهو أو أحد مساعديه وقتًا للتغريد في الحساب الرسمي في 

لمحاميه، ابن عمه المحامي دافيد شومرون، بسبب إغالق الملف ضده في قضية الغواصات. هذا 
 مة هنا.استعراض مدهش لالنفصال عما يحدث في الدولة، حتى بالمعايير التي استخدمها رئيس الحكو 

في األسابيع األخيرة، سئلت بعض الجهات األمنية والسياسية التي ال تعتبر من مؤيديه البارزين: هل يقوم 
نتنياهو بشكل متعمد بتسخين مواجهات عسكرية بهدف تحقيق مكاسب سياسية؟ أجاب الجميع بالنفي. 

كان متناغمًا جدًا مع وزير إضافة إلى ذلك، رغم الخصومة الشخصية الشديدة بينهم، إال أن نتنياهو 
طوال األزمات األخيرة في القدس والمناطق، وفي الساحة اإليرانية أيضًا. مع ذلك، ال  جانتسالدفاع بني 

شك بأن التصعيد الحالي يخدمه. هذا التصعيد سيصعب على نفتالي بينيت ويئير لبيد تشكيل ائتالف في 
، سواء من الداخل أو "راعم"تجنيد دعم القائمة المشتركة والفترة القادمة، وبالتأكيد سيصعب على محاولة 

من الخارج. في هذه األثناء، قام لبيد وبينيت وجدعون ساعر بنشر بيانات تأييد للخطوات العسكرية 
 الهجومية للحكومة.

قد  بصورة مفارقة، حماس وبصورة غير متعمدة تقدم معروفًا أخيرًا لنتنياهو. استمرار االشتعال في المناطق
يدفن حكومة التغيير قبل والدتها. يبدو أن كل يوم يمر، ال سيما إذا حدث ذلك تحت النار، يقلل فرص 
نجاح الكتلة التي توحدت ضد نتنياهو. في المقابل، يجب أن ال نحسده. مثلما تعلم إيهود أولمرت قبله، 

نية خطيرة في الوقت من الصعب أن تكون رئيس حكومة غير شعبي وفي الوقت نفسه تقوم بخطوات أم
 الذي فيه الكثير من المواطنين يشككون في تقديراتك.

 11/5/2021 ،هآرتسصحيفة 
 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
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د شرعيتها .955  المقاومة الفلسطينية إذ ُتجدِّّ
 محسن محمد صالحأ. د. 
طور المعاصر لقضية مشهدان متقاربان في الزمن متعارضان في المسارات، شّكال عالمة فارقة في الت

 والقدس. األقصىفلسطين، وفي الحالتين كان مركزهما 
تعطيل االنتخابات ومسار إصالح البيت  2021أبريل/نيسان  29األول قرار محمود عباس وقيادة فتح في 

 10الفلسطيني بذريعة عدم القدرة على إجرائها في القدس، والثاني قرار حماس وقوى المقاومة في 
قصف الكيان الصهيوني بالصواريخ دعمًا لصمود أهلنا في القدس ومنعًا لتغوُّل الصهاينة  2021مايو/أيار 
 وحي الشيخ جراح والقدس. األقصىفي تهويد 

ال يفصل بين المشهدين أكثر من أسبوعين ولكنهما أدخال الوضع الفلسطيني أمام فرصة التحّول إلى 
قفزات نوعية لحماس والمقاومة الفلسطينية التي كسبت  مسار جديد ذي طبيعة استراتيجية، وكالهما وّفر

معركة المصداقية وتحمُّل المسؤولية التاريخية واالستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني واألمة العربية 
 واإلسالمية.

على هواها والهروب من الخسارة المحتملة، إذ أظهرت  "لعبة الشرعية"أراد عباس وقيادة فتح إدارة 
 "الشرعية"نتصارًا انتخابيًا وشعبيًا لحماس وخط المقاومة. غير أن احتفاظ قيادة فتح بورقة المؤشرات ا

القائمة على عكازات إقليمية ودولية سيبقى مؤقتًا، في الوقت الذي فقدت فيه القيادة الفلسطينية الحالية 
عن األحداث وعن  ، وتسببت بحالة سخط شعبي شامل ضّدها، ووجدت نفسها معزولة"الثقة والمصداقية"

 التأثير في مساراتها.
عادة ترتيب البيت  المقاومة الفلسطينية التي انسجمت مع نفسها في الحرص على الوحدة الوطنية وا 
الفلسطيني ولو على حساب بعض التنازالت هي نفسها التي انسجمت مع نفسها وتحمَّلت مسؤولياتها تجاه 

اتها الشعبية واالنتفاضية في القدس وفي داخل فلسطين وحي الشيخ جراح والقدس فأطلقت طاق األقصى
 وخارجها كما أطلقت صواريخها من قطاع غزة.

ربما تأجل استحقاق االنتخابات وتأجَّل استالم قوى المقاومة لموقعها الحقيقي في المنظومة السياسية 
تأثيرها في قلوب  الفلسطينية )وتحديدًا منظمة التحرير(، غير أن المقاومة واصلت صعودها وتوسيع

الشعب الفلسطيني وعقوله، وأصبحت الُمعبِّر الفعلي عن آماله والممثل الحقيقي لتطلعاته بل وتطلعات 
 على األرض. "شرعيتها"األمة، وبالتالي فقد أكدت وجددت 

لقد أراد عباس الهرب من الخسارة فتضاعفت خسارته وانسجمت المقاومة مع نفسها فتضاعفت مكاسبها، 
م تضطر قوى المقاومة إلى دفع أي من الفواتير واالستحقاقات التي أرادها عباس وداعموه من خالل بل ول

 محاولة استيعاب هذه القوى تحت سقف المنظومة السياسية الحالية المرتَهنة ألوسلو ومسار التسوية.
وكيف يقّدر  "يشاءإن ربي لطيف لما "في هذا الموقف نتذكر قوله سبحانه على لسان يوسف عليه السالم: 

هللا سبحانه األقدار، على أفضل مما كانت تريده المقاومة وعلى أسوأ مما كان يريده منافسوها أو 
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 "ُيحقَّ الحقَّ بكلماته"، لكن هللا سبحانه أراد أن "غير ذات الشوكة"خصومها. ولعل البعض رأى الخير في 
يه البوصلة ومسار الصراع إلى طبيعته بحكمته وأن ُيدبِّر للمقاومة الصادقة بلطفه وكرمه، ويعيد توج

 وفضله.
فشال مسار ترتيب البيت الفلسطيني لربما وجدت حماس حرجًا  فلو لم يعلن عباس تعطيل االنتخابات وا 
في إطالق الصواريخ والدخول في حرب مع الكيان الصهيوني، ولربما راجعت حساباتها مرات حتى ال 

فشال االنتخابات، ولربما سارع  "يالعرس الديموقراط"تُتهم بتعطيل  بوصفها بأشنع الصفات  "المرجفون"وا 
ن عباس وقيادة فتح عطلوا بأنفسهم المسار فقد جلبوا ألنفسهم السخط، بينما لم َتعد  واالتهامات. أما وا 
حماس وال قوى المقاومة ملزمة بالتهدئة وال بسقف المقاومة الشعبية المعلن عنه في التفاهمات وأصبحت 

رة بإطالق العنان لمقاومتها من دون سقف لحدودها. وفوق ذلك كان خلفها إجماع شعبي فلسطيني ح
سالمي ودولي مع جاهزية فلسطينية عالية للتضحية وتوسيع دائرة االنتفاضة في  ودعم شعبي عربي وا 

راع، وليس . وأخذت بذلك القدس مكانها الطبيعي في بؤرة الص1948الضفة الغربية وفلسطين المحتلة سنة 
 تتحجج به القيادة الفلسطينية الحالية للهرب من استحقاقاتها. "قميص عثمان"مجرد 

كما في  1948الشعب الفلسطيني في القدس كما في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي فلسطين المحتلة 
لفها في تصعيدها للمقاومة وأكد شرعيتها الشعبية وشرعيتها المقاومة من خالل وقوفه خ "صوَّت"الخارج 

 االنتفاضي والمسلح ضّد االحتالل.
تت"والشعوب العربية واإلسالمية  للمقاومة بعد أن تفاعلت بشكل هائل مع الحالة االنتفاضية في  "صوَّ

القدس ومع التصعيد المقاوم في فلسطين، وبعد أن ظّنت األنظمة الُمطّبعة أنها تمكنت من عزل الشعوب 
. واضطر العديد من األنظمة إلى فرملة قطار األقصىن قلبها النابض في عن قضيتها المركزية، وع

اإلدانة  "جرعات"التطبيع ومحاولة استيعاب الموجة من خالل رفع سقف التصريحات السياسية وزيادة 
وستعصف  "المربع األول"للكيان الصهيوني، بعد أن أدركت أن المقاومة على األرض ستعيدها إلى 

 أو ُتعّطلها على األقل، بل وقد تتسبب بتصاعد غضب شعوبها تجاهها.بمسارات التطبيع 
والمقاومة فرضت احترام العالم لفلسطين وقضيتها، وأعادتها إلى صدارة االهتمام العالمي بعد أن فشل 
مسار التسوية ومسار التطبيع بأن يقدم شيئًا للشعب الفلسطيني، فضاًل عن استخدامه كغطاء لمزيد من 

رض واإلنسان والمقدسات، واستخدام وكالئه في السلطة واألنظمة العربية كأدوات للتنسيق األمني تهويد األ
مع العدو ومطاردة قوى المقاومة وخنقها. لقد أثبتت الدراسات أن العالم يتفاعل إيجابًا مع قضية فلسطين 

ن ك انت موسومة لدى ويزيد التصويت لصالحها في األمم المتحدة عندما تتصاعد المقاومة )حتى وا 
 البعض باإلرهاب( وليس عندما ينشط مسار التسوية.

الغليان الذي شهدته القاعدة الفتحاوية وانضمام شبابها إلى الفاعليات االنتفاضية والمقاومة يشير إلى أن 
للمقاومة وتجاوزت قيادتها المرتبكة المنعزلة، كما تجاوزت جماعة التنسيق  "صوتت"هذه القاعدة الوطنية 

األمني. ومحاولة قيادة فتح اللحاق بالموجة وركوبها هو سلوك معتاد سواء كان ذلك خشية لخسارة قاعدتها 
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الشعبية الوطنية وسعيًا للبقاء في صدارة المشهد الفلسطيني ولتحصيل حصة من المكاسب التي جنتها 
 المقاومة.

بتصعيد المقاومة الشعبية لم  2020هذه القيادة الفلسطينية التي حصلت على توافق فلسطيني منذ صيف 
تصدر غير بيان يتيم فشل في أن ُيَترجم على األرض طوال أكثر من ثمانية أشهر. وعندما أخذت 
المقاومة زمام المبادرة وفرضت أجندتها أخذنا نسمع رموزًا من هذه القيادة يصطنعون إنجازات موهومة 

اللحظة  "سرقة"ل وخصومتهم للمقاومة(، ليحاولوا )تخالف حقيقَة سلوكهم وأدائهم وتنسيقهم مع االحتال
 التاريخية ويحرموا المقاومة من ألق انتصاراتها وتضحياتها.

غير أن المهم في هذه المرة أن حماس وقوى المقاومة هي التي جرَّت تيار التسوية وقاعدته الشعبية إلى 
 مربع المقاومة وأنها فرضت عليهم أجندتها ولو إلى حين.

عزتها  "مؤشر"وأنها  "عصب األمة"وتُثبت القدس أنها  األقصىأخرى وكما أكدنا مرارًا ُيثبت  مرة بعد
والقدس وفلسطين ولكنه  األقصىوكرامتها وأنها خّطها األحمر وأن الشعب يثور ويضحي ويستشهد ألجل 

( 1920القدس ال يحرك ساكنًا ألجل مسار التسوية. ومرة بعد مرة ومنذ نحو قرن من الزمان )منذ ثورة 
تؤكد القدس وما تمثله من ُبعد ديني عميق في قلب األمة أنها توحد الشعب واألمة على أجندتها عندما 
تكون أجندة مقاومة وأنها الرافعة لمن يرفعها ويرعاها ويحميها وأنها الخافضة الكاشفة الفاضحة لمن 

راع مع العدو ونحو مشروع المقاومة يخذلها وأنها في كل منعطف تاريخي تعيد توجيه البوصلة نحو الص
والتحرير وأنها التي تقطع الطريق على مسارات التطبيع وهيمنة العدو على المنطقة وأن ارتباطًا جوهريًا 
بين مسار صمود القدس وصعود مشروع المقاومة في مواجهة االحتالل، وبين مسار نهضة األمة 

 ووحدتها وقوتها.
تان"والقدس  قصىاألوهذا ما يعني مرة أخرى أن   أيضًا للمقاومة. "يصوِّّ

 17/5/2021، تي أر تي عربي
 

 حرب الصواريخ بين غزة وتل أبيب .956
 منير شفيق
يمكن للمتتبع أن يسرد من خالل الوقائع كيف انتقل الصراع من القدس، ابتداء من هّبة شباب باب 

 27، وال سيما في األقصىسجد العامود، مرورا بالمواجهات في الشيخ جراح، ثم تمركزها في معركة الم
م، ثم تحّولها إلى حرب مفتوحة بين غزة وتل 2021أيار/ مايو  9و 8هـ، الموافق 1442من رمضان  28و

لى ما يشبه حرب شوارع داخل مدن مناطق الـ  .48أبيب، وا 
تدحرج قد يهتم بهذا السرد من يفّسر االنتقال إلى حرب أصبحت الحرب الرابعة في قطاع غزة، من خالل ال

)تدحرج األحداث، كما مّر أعاله(. ولكن من يدقق في الموضوع، يصل إلى قراءة أعمق، لوضع اليد على 
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ما هو جوهري بما يتجاوز تدحرج األحداث، أو تفسير التصعيد الصهيوني بحاجة نتنياهو إليه، لينقذ 
 شخصه من مصير ينتظره، من قرار محكمة يمثل أمامها بتهم فساد.

، وبعد أن راحت المقاومة )حماس 2014كان الكيان الصهيوني ُيعّد لها منذ فشله في حرب فهذه الحرب 
والجهاد والفصائل األخرى( ُتعّد بقوة متعاظمة لتطوير قدراتها الصاروخية والعسكرية. وكان على الجيش 

، من "زمان أيام"الصهيوني أن يوقف ذلك باكتساح قطاع غزة لو كان بمقدوره أن يفعل، كما كان الحال 
 .2005الخمسينيات إلى 

ولم يفعل ذلك لحسابات تتعلق بموازين قوى جديدة، فرضت عليه بأن ينتظر حتى الحرب الراهنة، وقد راح 
يخوضها حفاظا على هيبته التي تزعزعت بسبب التردد الطويل من جهة، وبسبب التراجعات التي فرضتها 

، وقد وصلت إلى حد تغيير المقاومة في قطاع غزة لقواعد عليه انتفاضة القدس الرمضانية من جهة ثانية
لوقف المجزرة، التي راح يتعرض  األقصىاالشتباك القائمة، من خالل تدخلها المباشر في معركة المسجد 

رمضان، وبعد أن فشل اقتحام  28/29في ليلة  األقصىلها الصائمون المعتصمون داخل المسجد 
: احتالل القدس كاملة، ووقوع 1967أيار/ مايو الموافق لعام  28اء بيوم احتف األقصىالمستوطنين للمسجد 

إعادة بناء  "أحالم"المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس القديمة تحت االحتالل، وال سيما إحياء 
 الهيكل المزعوم.

كتساح للمسجد، كان ال بد من تدخل كل قادر فلسطيني، وال سيما في قطاع غزة، لوقف هذا االقتحام/ اال
 (.األقصىكما وقف المجزرة داخل المسجد القِّْبلي )

إن تغيير قواعد االشتباك بحيث يصبح سالح المقاومة في قطاع غزة معنيا مباشرة بالدفاع عن المسجد 
الفلسطيني )والمسؤول عنه تداعيات اتفاق أوسلو(،  -، يعني، من جهة، إنهاء االنقسام الفلسطينياألقصى

جهة أخرى، أن سالح المقاومة انتقل عمليا إلى القدس. وهذا تطّور هائل بالنسبة للقضية ويعني، من 
الفلسطينية، والنضال الفلسطيني، كما هو تطور خطير في ميزان القوى ال يحتمله الكيان الصهيوني إاّل 
 -وأنفه راغم. ومن هنا اشتعلت الحرب لتقتصر، حتى اآلن، على القصف الجوي، والصواريخ أرض

أرض، مع تجنب الكيان الصهيوني الحرب البرية التي هي وحدها صاحبة القول الفصل والحسم، وهي 
 وحدها تصنع نصرا أو هزيمة.

أما الحرب من الجو في مقابل الصواريخ، فسيفشل بها الكيان الصهيوني حتما، مهما سمح تفّوقه في 
 ، واألبنية.النيران بأن يحدث دمارا، ويوقع خسائر باألرواح واألجساد

فالحرب بالنيران ستنقلب عليه بالخسارة، ما دام الذين يقاومون يصمدون ويقاتلون، ويثبتون، ويردون 
الصاع صاعين، فيما الخسائر باألرواح واألجساد، وبالحجر والعمارات، تدخله في إطار مجرم الحرب، 

 ويسوء وجهه أمام الرأي العام العالمي.
دقيق للموقف، بأن المقاومة والشعب في قطاع غزة سيخرجان منتصرين في  ولهذا يمكن القطع، وبتقدير

 هذه الحرب العادلة بالنسبة إلى الفلسطينيين، والظالمة والعدوانية بالنسبة إلى الكيان الصهيوني.
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طبعا، الثمن الذي سُيدفع مقابل هذا النصر سيكون غاليا، فالشهداء والجرحى أفدح ما سيخسره 
هي ضريبة لطالما ُدفعت منذ الغزوة الصهيونية وكانت تلحقها هزائم في الماضي، أما الفلسطينيون، و 

 اليوم، فقد ازدادت فرص النصر بالنسبة إلينا.
ومع ذلك، هي خسائر ال بد من أن يدفعها الفلسطينيون كما فعلوا دائما من قبل، وكما سيدفعون مستقبال 

حالل 1948ن بعد اقتالع ثلثي الشعب عام أيضا. فإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطي ، وا 
المستوطنين مكانه، شكل الجريمة الكبرى التي هي وراء كل ما عرفه ويعرفه وسيعرفه الفلسطينيون من 
تضحيات. وال مهرب من ذلك، فنحن أمام عدو ال ُيجدى معه الفرار، وال المساومة، وال التنازالت، وال حتى 

التام. فهو يريد اقتالع كل الفلسطينيين من فلسطين، ومن دون أن يبقى التنسيق األمني، وال الخضوع 
 على أرضها فلسطيني واحد.

وجاءت تجربة التسويات والتنازالت التي وصلت إلى اتفاق أوسلو الكارثي، واالتفاق األمني الذي تعدى كل 
 الخطوط الحمراء، لتؤكد أن ال شيء يرضيه، أو يوقفه.

ن يلوم صواريخ قطاع غزة، كما ما ينبغي ألحد أن يلوم منتفضي القدس، وال كل ولهذا، ما ينبغي ألحد أ
من ُيستشهدون أو َيقتلع الرصاص المطاطي عيونهم حين يذهبون إلى المواجهة في أي من مدن فلسطين 
وقراها ومخيمات الالجئين، أو في حي الشيخ جراح، أو باب األسباط أو باب العامود أو المسجد 

 في اللد وعكا والناصرة وحيفا ويافا، وغزة. ، أواألقصى
فال لوم في الماضي وال في الحاضر وال في المستقبل إذا ما قدمنا الشهداء والجرحى وتكبدنا الخسائر، 
فهو قدرنا نحن أهل فلسطين إذ ابتلينا بهذا العدو. ولكن علينا أن ندرك في هذه المرحلة أن الريح بدأت 

تقدم بعد تراجع وهزائم، وبدأ عدونا يتراجع بعد غطرسة واحتالل وتوّسع. وهذا تهب في مصلحتنا، وبدأنا ن
 التي عند هللا حيث ال تضيع ودائعه. "الحسنى"عزاء كبير لما يصيبنا إلى جانب 

، 48وتأتي االشتباكات التي وقعت بين الشباب الفلسطيني والمستوطنين القدامى والجدد في مدن مناطق الـ
واستثنائيا، أخذ يربك العدو الذي لم يتوقعه، وهو غارق في حربه الرابعة مع قطاع غزة، لتشكل حدًا مهما 

 وتداعيات انتفاضة القدس.
وبكلمة، إن انتفاضة القدس، بل انتفاضة فلسطين، كما الحرب في قطاع غزة، ستؤكدان موضوعي تراجع 

على الشهداء والجرحى وخسائر الحرب، العدو، وتقدمنا. ويا ويل الذين يريدون نشر الهزيمة بحجة التباكي 
 أو العيون التي أطفأها الرصاص المطاطي.

 17/5/2021، "21عربي "موقع 
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 األميركيون والفلسطينيون "الديمقراطيون" .957
 روبرت فورد

اإلسرائيلي في أغلب األحيان عن البرامج اإلخبارية والمنافذ اإلعالمية  -عادًة ما يغيب الصراع الفلسطيني 
لواليات المتحدة، غير أن األحداث األخيرة الجارية في مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة، وفي في ا

إسرائيل، والمستمرة خالل األسبوع الماضي، خلقت حالة من االنتقادات القوية والموجهة ضد إسرائيل لدى 
 حفنة معتبرة من أبرز السياسيين المعروفين في الحزب الديمقراطي.

ن، تبقى سياسات الحزب الجمهوري على منوالها المعتاد في الدفاع الدائم عن األفعال وعلى نحو مقار 
والتصرفات اإلسرائيلية. فلماذا يتعرض عدد من الساسة الديمقراطيين األميركيين إلسرائيل بالقدح واالنتقاد 

 من دون سواهم من الساسة الجمهوريين؟
فلسطينية، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة كان البروفسور شلبي تلحمي، األميركي من أصول 

ماريالند، قد أشرف بنفسه على استطالع للرأي أجراه العام الماضي، وخلص منه إلى أن األعضاء 
األميركيين في الحزب الجمهوري مهتمون كل االهتمام بمساعدة إسرائيل أكثر فأكثر من دون سواهم. وهذا 

سيما مع حالة االنحياز التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد  ليس من قبيل المفاجآت في شيء، ال
 في صالح إسرائيل على الدوام إبان فترة رئاسته. "الجمهورية"ترمب 

كما خلص البروفسور تلحمي أيضًا، إلى أن أنصار الحزب الديمقراطي يرغبون بدرجة أكبر في أن تنتهج 
اإلسرائيلي، أو ربما  -قاربة هي أكثر حيادًا إزاء الصراع الفلسطيني اإلدارة األميركية الديمقراطية الحالية م

ترغب في مد يد المساعدة أكثر للجانب الفلسطيني من األزمة. وهنا ُيطرح تساؤل مهم: متى شهدنا حزبًا 
سياسيًا في الواليات المتحدة يفضل أعضاؤه، بل يرغبون، في مساعدة الفلسطينيين أكثر من رغبتهم في 

ة إسرائيل؟ من المثير لالهتمام بصفة خاصة أن استطالع الرأي الذي أشرفت عليه مؤسسة مساعد
األميركية في فبراير )شباط( من العام الجاري، خلص إلى أن ُثلثي الديمقراطيين يملكون وجهات  "غالوب"

، يؤيدون فكرة نظر إيجابية تجاه إسرائيل، غير أن ُثلثي الديمقراطيين أيضًا، ممن شملهم استطالع الرأي
إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين أن أغلبية الديمقراطيين، ممن شاركوا في نفس االستطالع، يريدون 
من الحكومة األميركية ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل بأكثر من الضغوط التي تعتزم ممارسة 

 مثلها على الفلسطينيين.
ي األميركي نفسه، اختالف كبير في وجهات النظر بين كبار وهناك، داخل أروقة الحزب الديمقراط

أعضاء الحزب سنًا وبين أصغر األعضاء حول نفس المسألة. وجاء في استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
الماضي، إشارة إلى أن صغار األعضاء في الحزب  2019األميركية في أبريل )نيسان( من عام  "بيو"

يجابية حيال الفلسطينيين من تلك التي الديمقراطي األميركي يملكون وج هات نظر وآراء أكثر تأييدًا وا 
يملكونها تجاه إسرائيل على الجانب اآلخر. ومما ُيضاف إلى ذلك، أنه من الواضح أن شباب الحزب 
الديمقراطي األميركي هم أكثر تأييدًا للفلسطينيين من األعضاء الديمقراطيين األكبر سنًا. ومن المثير 
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م في نفس السياق، أن هناك حالة ملحوظة من التعاطف لدى األعضاء األصغر سنًا من شباب لالهتما
الحزب الجمهوري األميركي تجاه الفلسطينيين بأكثر من تعاطف األعضاء األكبر سنًا في نفس الحزب مع 

نظر  نفس القضية. بيد أن هناك عددًا أكبر من األعضاء الديمقراطيين الشبان الذين يملكون وجهات
إيجابية ومؤيدة للجانب الفلسطيني من األزمة أكثر من األعضاء الشباب في الحزب الجمهوري تجاه 

 الفلسطينيين.
من الديمقراطيين المعتدلين في  %44قد خلص إلى أن نسبة  2019وكان استطالع آخر للرأي عام 

من  %66رائيل، في حين أن نسبة الواليات المتحدة يرون أن الرئيس ترمب يوّفر دعمًا كبيرًا وقويًا إلس
الديمقراطيين الليبراليين يرون أنه كان يوجه الدعم إلسرائيل أكثر مما يلزم. وبطبيعة الحال، فإن أغلب 
األعضاء الشبان في الحزب الديمقراطي يميلون في آرائهم السياسية صوب تيار اليسار وهم أكثر ليبرالية 

 في وجهات نظرهم.
ضًا، رغم كل شيء، أن هناك خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ األميركيين، ممن وليس من المستغرب أي

يمثلون الطيف اليساري من الحزب الديمقراطي، قد حّثوا وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، على 
للشعب الفلسطيني بالقدر الذي يتناسب مع  "كورونا"ممارسة الضغوط على إسرائيل لتوفير لقاحات فيروس 

وليات إسرائيل كقوة محتلة، في حين أن السواد األعظم من أعضاء الكونغرس األميركي ُيحجمون عن مسؤ 
 تسمية إسرائيل بالقوة المحتلة.

أبريل من العام الجاري، أقدمت السيناتورة إليزابيث وارين رفقة السيناتور بيرني  20وفي وقت الحق، وفي 
عالنية على تقييد إرسال المساعدات العسكرية األميركية ساندرز على حث القيادة السياسية في واشنطن 

إلى إسرائيل حتى ال يجري استخدامها ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة، مع توجيه االنتقادات من 
جانبهم ضد التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، مع حث الرئيس جوزيف بايدن على 

لرامية إلى مساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على الوصول إلى حل اتخاذ اإلجراءات القوية ا
الدولتين. وكانت حمالتهم الرئاسية في العام الماضي مليئة بالشباب. ومن المثير لالهتمام أيضًا في نفس 

يو ما 8في  "تويتر"السياق، أن مات دوس، المستشار الرئيسي للسيناتور بيرني ساندرز، كان قد غّرد على 
)أيار( الجاري يقول إن إسرائيل تحاول جاهدة لطرد الفلسطينيين وتعزيز سيطرتها المطلقة على األحياء 

 الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية في انتهاك واضح للقانون الدولي.
جاءت تصريحات مات دوس أكثر جرأة وقوة من بيان وزارة الخارجية األميركية الصادر بتاريخ السابع من 

ايو الجاري والذي طالبت فيه السلطات اإلسرائيلية بإظهار قدر معتبر من التعاطف واالحترام لسكان حي م
الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية. ومن الجدير بالذكر في نفس السياق أيضًا، أن التقارير اإلخبارية 

ارة األميركية ووزارة الخارجية ذات الصلة والصادرة في فبراير من العام الجاري كانت قد توقعت أن اإلد
الراهنة كانتا تعتزمان تعيين مات دوس في منصب رسمي، لكن في نهاية المطاف يبدو أن وجهات نظر 
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دوس اليسارية جاءت أبلغ في قوتها وجرأتها من وجهات النظر المعتدلة التي تتميز بها إدارة الرئيس 
 بايدن.

ز، وصف كل من السيناتور كريس فان هولين، والسيناتور وباإلضافة إلى السيدة وارين والسيد ساندر 
كريس ميرفي، وكالهما من الواليات المعروفة بميولها اليسارية الواضحة، طرد المواطنين الفلسطينيين من 
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بأنها ممارسات غير قانونية وال مبرر لها. وفي األثناء ذاتها، استنكر 

لنواب األميركي، ممن يمثلون الجانب اليساري من الحزب الديمقراطي الحاكم، األعمال عدد من مجلس ا
والممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس الشرقية. وعلى غرار الدعوة الصريحة من السيناتور وارين، 

هناك  وساندرز، وفان هولين، بفرض القيود على استخدام المساعدات األميركية في الضفة الغربية، فإن
 تكتاًل صغيرًا مماثاًل داخل مجلس النواب األميركي يؤيد من جانب آخر فرض القيود نفسها.

ومن المثير لالهتمام كذلك أن النائبة الديمقراطية بيتي ماكولوم، وهي معلمة سابقة في التعليم الثانوي 
لمجموعة السالفة الذكر من األميركي، وتمثل التيار اليساري القوي في وسط والية مينيسوتا، تقود تلك ا

 النواب في الكونغرس، تلك المجموعة ذات الميول السياسية اليسارية في الواليات المتحدة.
وال أذكر أن نالت إسرائيل مثل هذا القدر من االنتقادات داخل الكونغرس األميركي من قبل. وال أريد 

س الحاليين ال يرغبون في المواجهة المباشرة المبالغة في األمر، ولكّن السواد األعظم من أعضاء الكونغر 
 مع إسرائيل كما ال يرغبون أيضًا في فرض القيود على المساعدات العسكرية األميركية إلى إسرائيل.

ال يزال الرأي العام األميركي منحازًا بإيجابية ناحية إسرائيل، وال تساعد الهجمات الصاروخية المنطلقة من 
ى التحسين من صورة فلسطين داخل المجتمع األميركي. وهناك حالة انقسام قطاع غزة ضد إسرائيل عل

واضحة داخل أروقة الحزب الديمقراطي األميركي الحاكم بشأن هذه األزمة الراهنة، ما بين موقف الرئيس 
 بايدن من التصرفات اإلسرائيلية وبين موقف الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.

بعيد، ومع اختفاء األعضاء األكبر سنًا من الحزب الديمقراطي، من المرجح أن ورغم ذلك، وعلى المدى ال
يدفع األعضاء الشبان حزبهم بالكامل ألن ينتهج السياسات األكثر تأييدًا للفلسطينيين. وال أعرف ما إذا 
كان هذا التغيير في الحزب الديمقراطي سوف يأتي قبل أن تتالشى من األفق فرصة الوصول إلى حل 

 لدولتين.ا
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 تسفي برئيل
قبل أقل من أسبوع، عرضت حماس إنذارًا غير ممكن على إسرائيل يقول بأن عليها أن تخرج قواتها من 

ال فستهاجم القدس بالصواريخ. الهجوم الذي سماه رئيس ال حكومة، بنيامين الحرم وتطلق سراح سجناء وا 
، وفر ذريعة لهجوم شديد على قطاع غزة غير محدد الهدف بصورة "تجاوز الخطوط الحمراء"نتنياهو، 
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حماس كرد على  "لم تحلم بها"صريحة. إن األهداف غير المتبلورة مثل إعادة الردع أو إيقاع ضربة شديدة 
 إطالق الصواريخ، ال توفر نقطة خروج من المعركة.

الذين يجب تصفيتهم حتى  "قادة حماس الكبار"بيوت التي يجب هدمها وكم هو عدد كم هو عدد ال
تستطيع إسرائيل عرض صورة انتصار؟ هذه المعطيات ترتبط بتقدير إسرائيل بصورة مطلقة. يبدو أن 

لتعريف االنتصار أو كّي الوعي. هذا  -حسب رأيها-إسرائيل لم تستكمل بعُد حصة الهدم والقتل المطلوبة 
سبب رفض إسرائيل بأدب وتصميم عروض الوساطة التي تأتي من مصر وقطر والواليات المتحدة  هو

واالتحاد األوروبي. وما زالت تستطيع االعتماد على الدعم العام الذي تحصل عليه من البيت األبيض، 
 الذي يؤيد حقها في الدفاع عن نفسها ويعتبر ردها على إطالق الصواريخ ردًا محسوبًا.

تثناء إرسال مبعوث أمريكي خاص، يظهر الرئيس جو بايدن درجة من الالمباالة تجاه استمرار القتال؛ باس
فلم يطلق تصريحات محددة تجاه أي طرف، وما كان يمكن إخراجه منه حتى اآلن هو تصريح عام يقول 

اراة بيسبول وكأنه يتحدث عن مب "يتوقع ويأمل بأن ينتهي هذا األمر في أسرع وقت وليس بتأخر"إنه 
مخيبة لآلمال، كما أنه منع عقد جلسة لمجلس األمن بذريعة أن هذا األمر قد يمس بجهود الوساطة رغم 

 معرفته بأنه ال عنوان لهذه الجهود حتى اآلن.
المحادثات التي أجراها بايدن مع نتنياهو ال تغير حقيقة أن الرئيس األمريكي كان حذرًا من وضع قدمه في 

ة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وفي المعركة األخيرة بشكل خاص، من أجل عدم المياه العكر 
إحراج نفسه مع الزبون في القدس الذي يحرص على تذكيره بأن إسرائيل ستفعل كل ما هو مطلوب للدفاع 

 عن نفسها، سواء تعلق األمر بغزة أو بإيران، حتى لو كانت سياستها ال تروق لواشنطن.
تفي اإلدارة األمريكية في هذه المرحلة بمحادثات مع رؤساء الدول ذات الصلة، إسرائيل ومصر واألردن تك

والسعودية واإلمارات، من أجل التوصل إلى وقف إلطالق النار. وفي ظل غياب سياسة أمريكية نشطة 
ليمي، الذي يركز تملي، أو على األقل توجه، جهود الوساطة، بقيت قناة المحادثات على المستوى اإلق

باألساس على االتصاالت التي يجريها المصريون مع رؤساء حماس ومع نظرائهم في إسرائيل. القاهرة 
 تبلغ السعودية واإلمارات مواقف إسرائيل وحماس أواًل بأول.

الخطوط العريضة للمفاوضات ال تختلف بصورة جوهرية عن الخطوط العريضة التي ميزت االتصاالت 
عمليات الجيش اإلسرائيلي السابقة في قطاع غزة، فهي تشمل المطالبة بوقف إطالق النار  التي رافقت

. ولكن 2018والعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد المواجهات على السياج األمني في العام 
هديد بإغالقه. في مصر قررت في هذه المرة عدم إغالق معبر رفح، ويبدو أنها ستبقيه مفتوحًا، وال نية للت

 الوقت نفسه، تسمح إسرائيل بتحويل األموال الشهرية من قطر.
حسب جهات في السلطة الفلسطينية وحماس، فإن األخيرة تتمسك بطلب إخراج قوات الجيش اإلسرائيلي 
ر من الحرم. وهو طلب يرمز في نظرها إلى ذريعة الهجوم، وتعتبر تطبيقه إنجازًا مطلوبًا لها من أجل تبري

ما فعلته. الحرم هو القاسم المشترك الذي يعتمد عليه التأييد الذي تحصل عليه حماس من الجمهور 
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العربي، بما في ذلك الجمهور العربي في إسرائيل. التحدي األساسي الذي يقف اآلن أمام الوساطة 
هدئة التوتر في المصرية هو إقناع إسرائيل بالفصل بين العملية العسكرية في غزة وبين الحاجة إلى ت
 الحرم، أي تحييد القاسم المشترك الذي يوحد بين الجمهور اإلسالمي والمواجهة مع حماس.

هذا الفصل، حسب رأي مصر، حيوي ليس فقط لعزل المفاوضات على وقف إطالق النار عن الدوافع 
علت القتال. األيديولوجية، بل من أجل حرمان حماس من السيادة على المواجهات في القدس، التي أش

ولكن الفصل الذي تسعى إليه مصر يعتبر في إسرائيل كتنازل لحماس، حيث إن أي انسحاب إلسرائيل 
من منطقة الحرم يعتبر من اآلن انتصارًا لحماس. المخرج المحتمل من هذه الدائرة المفرغة ربما يكمن في 

سرائيل، التي سيتم فيها تحديد ترتيبات أمن ية في الحرم أمام عمان دون أن تظهر مفاوضات بين األردن وا 
 كخضوع لمطالب حماس.

صعوبة أخرى تكمن في نوع الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من حماس، وهي فترة تهدئة طويلة. 
استندت جميع التفاهمات السابقة إلى ضمانات وتعهدات مصرية مع تعاون قطر كدولة تمول اإلدارة 

الضمانات لم تصمد في امتحان الحرم ووضعت مصر في موقف المدنية الجارية في القطاع. وهذه 
ضعيف، ال يمكنها فيه إقناع إسرائيل بضبط نشاطها، وفي الوقت نفسه ال تستطيع انتقاد حماس خشية أن 

 اإلسالمي للدفاع عن الحرم. –تظهر كمن ال تؤيد النضال الفلسطيني 
أي مفاوضات إلنهاء الحرب ستقتضي  في الوقت نفسه، ليس إلسرائيل شريك أفضل وأنجع من مصر.

من إسرائيل تليين مواقفها تجاه القاهرة كي تستطيع األخيرة التوصل إلى إنهاء المواجهة حتى لو كانت 
الضمانات التي ستحصل عليها غير محفورة في الصخور. هذه المرونة حيوية، ألن كل اتفاق سيتم 

ستطيع وال تريد تقويض حماس كجسم يواصل إدارة الحياة التوصل إليه سيستند إلى تفاهم بأن إسرائيل ال ت
 في القطاع.

هذه هي الركيزة األساسية لسياسة إسرائيل في المناطق، التي بني عليها الفصل بين الضفة والقدس وبين 
قطاع غزة الذي يشكل الدرع الواقي ضد الضغط الدولي لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وطالما بقي هذا 

 ياسة إسرائيل، فسيواصل إمالء المرونة التي تميز عالقتها مع حماس.الفصل هو س
 16/4/2021 ،هآرتسصحيفة 

 16/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 المقاومة من العدوان على غزة؟! "كسبت"ماذا  .959
 عدنان حميدان

الحتالل سؤال غير بريء يطرحه المشككون دائما في كل مواجهة للمقاومة مع اآللة العسكرية الغاشمة ل
في فلسطين، بوجود الفارق الهائل بينهما في العتاد العسكري، وانتقام االحتالل بوحشية من النساء 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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واألطفال والبنايات السكنية والبنى التحتية، بل إن تدميره طال مقابر الموتى فضال عن هوايته الدائمة 
 بدفن المدنيين أحياء تحت أنقاض بيوتهم.

طئ ومغرض؛ فال أحد معني بتبرير حاجته للدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته والسؤال بهذه الطريقة خا
بكل ما أوتي من قوة، فالكرامة تقدم على حسابات الربح والخسارة، ولكن حتى مع منطق الربح والخسارة 

 المجرد نحتاج لتصحيح صياغة السؤال لنقول: ماذا خسر االحتالل بعدوانه على غزة؟!
ر متكافئة ال بالعتاد وال بالعدة وال بمواقف أصحاب القرار من المجتمع المدني، الكل يعلم أنها حرب غي

ومع ذلك تجد اعترافاتهم بخسائر مباشرة فاقت الخمسمائة مليون دوالر منذ بداية العدوان، مع تعطيل 
في  30في المائة من مدارسهم وتوقف حركة الصناعة جنوب األراضي المحتلة كليا في  70الدراسة في 

في المائة، وتوقف لعدة أيام في حركة القطارات مع إلغاء كثير من شركات  17المائة منها وجزئيا في 
 الطيران لرحالتها، وتعليق العمل في حقل تمار للغاز الطبيعي.

أما القبة الحديدية فقد ثبت انكسار هيبتها وفشلها أمام رشقات صواريخ المقاومة على بدائيتها ومحلية 
دوالر مرهقا لقبة حديدية  300خفاض تكاليف ذلك، ليصبح الصاروخ الذي ال تتجاوز كلفته تصنيعها وان

تنفق من خمسين إلى مئة ألف دوالر لصده كل مرة، واالحتالل حسب أرقامه يعترف بصد نحو ألف منها 
المتوسط بينما تمكنت الصواريخ األخرى من اختراقها. وبحسبة تقريبية مبسطة تجد أن االحتالل احتاج في 

ألف دوالر!  30مليون دوالر للتصدي لصواريخ قيمتها ال تتجاوز  75الحسابي وبشكل مباشر نحو 
باإلضافة للخسائر غير المباشرة المرتبطة بتعطيل حياة الناس، وشبه حظر للتجوال في الشوارع 

 واضطرارهم لالختباء فترات طويلة في المالجئ.
، مع أن المقربين منه يزعمون أن األرقام أعلى من 100نحو شخصا وجرح  13االحتالل اعترف بمقتل 

ذلك بكثير، وهذه األرقام تعتبر كبيرة بالنسبة للتفوق النوعي لالحتالل بالسالح والعتاد والطيران وعدم وجود 
 قتال مباشر على األرض.

ادية للدمار في وعودة للسؤال غير البريء حول مكتسبات المقاومة في العدوان على غزة مع فاتورة اقتص
جريح في غزة  1400شهيد، ثلثهم من األطفال، ونحو  200مليون دوالر وأكثر من  234غزة تجاوزت 

فضال عن مئات الجرحى في الضفة والقدس، تجد الجواب في غزة على لسان المحاصرين هناك 
في إضراب غير  بااللتفاف حول المقاومة بشكل غير مسبوق، واتحاد فلسطين كلها من النهر إلى البحر

التي دأبت عليها المجموعات الدينية األكثر  األقصىمألوف، تّوجه إلغاء االحتالل رسميا خطط اقتحام 
 تطرفا.

 220وتجلى التقدم النوعي الجديد في عتاد المقاومة المصنع محليا، من طائرات مسيرة وطول مدى ناهز الـ
 .الذي دخل الخدمة مؤخرا 250كيلو مترا لصاروخ عياش 

وتساءل الناس وهم يرون هذه اإلنجازات لشعب محاصر عن حال الجيوش العربية والنياشين التي تزين 
 صدور قادتها، ولم يجدوا لهم حربا تذكر إال في قمع شعوبهم وقتال أشقائهم في بعض األحيان!



 28ملف معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألطفال يفهم مواطنو غزة خاصة وأبناء فلسطين وأنصارهم بصفة عامة حرص االحتالل على استهداف ا
والنساء والبنايات السكنية والمرافق العامة لزعزعة ثقة الناس بالمقاومة والتفافهم حولها، ولعدم مقدرتهم 
على الوصول إلى القادة البارزين والعسكريين في المقاومة، وقد أعماه غباؤه عن رؤية األثر العكسي 

 كلما زادت فاتورة الدم وارتفع صوت المعركة.لطموحاته، إذ يزداد الناس التفافا حول المقاومة وتمسكا بها 
أيام فاصلة نعيشها أثبتت أن موازين الحرب مختلفة تماما عن سابقاتها، وزادت األمل بالنصر والعودة 
والتحرير بصورة أكبر من أي وقت مضى، رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه الفلسطينيون هناك من دمائهم 

ريق الحرية والكرامة والتمكين ال تزينه الورود وال يعّطره الياسمين إال وأموالهم، فهم يدركون تماما أن ط
 المخضب بدماء الشهداء والمعّبد بالجرحى والمعتقلين.

 18/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 العملية األكثر فشاًل في تاريخ إسرائيل .960
 ألوف بن

ودية األكثر فشال واالقل على غزة في يومها التاسع مثل الحرب الحد "حارس األسوار"تظهر عملية 
ضرورة بالنسبة السرائيل، حتى في المنافسة الصعبة في دوري الحروب الهامة التي تشارك فيها حرب 

في غزة. نحن شهود على  "الجرف الصامد"و "عمود الدخان"و "الرصاص المصبوب"لبنان الثانية وعملية 
ه، وفي قيادة حكومة مشوشة وعاجزة. فشل عسكري وسياسي خطير كشف عيوب في استعداد الجيش وأدائ

مع التسبب بقتل ودمار في غزة  "صورة انتصار"وبدال من تبديد الوقت على مطاردة ال جدوى منها خلف 
وتشويش الحياة في اسرائيل، يجب على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يتوقف ويوافق على وقف 

رعة داخل الرأي العام مثل كارثة ميرون. في عالم سليم النار واألمل بأن يتم استيعاب الفشل بس إطالق
، لكن المتهم بمخالفات "أن يأمر بفحص اساسي داخلي في الجيش االسرائيلي"كان يجب هنا اضافة 

جنائية، نتنياهو، والذي يحارب على بيته في شارع بلفور ال توجد له أي صالحية أو أي قوة سياسية 
 لقيادة تغيير ضروري كهذا.

 المشكالت الرئيسية التي تبينت في االستعداد للحرب وادارتها: هاكم
تفاجأت اسرائيل تماما من أخذ المبادرة في أيدي حماس ومن جرأتها ومن القدرة القتالية التي اظهرتها · 

 آالف الصواريخ على الجبهة الداخلية في اسرائيل. بإطالق
في الشمال وفي الصراع ضد  "المعركة بين حربين" تركز اهتمام اسرائيل االمني في العقد االخير على· 

. غزة تم اعتبارها ساحة ثانوية يجب استيعابها من خالل دمج الوسائل االقتصادية مثل تمويل حماس إيران
من قبل قطر بدعم من اسرائيل وتقديم تسهيالت معينة في الحصار مثل ادخال مواد البناء؛ واستثمارات 

لحماية وعلى رأسها القبة الحديدية والعائق التحت ارضي على الحدود مع غزة، كبيرة )مبررة( في وسائل ا
 التي اثبتت نفسها في احباط اقتحامات ارضية وتقليص االضرار في الجبهة الداخلية.
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تظهر حماس مثل جار سيئ، لكنه معزول وضعيف. واالمر الوحيد الذي أثاره في الرأي العام االسرائيلي 
الموسمي حول اعادة المدنيين األسرى وجثث الجنود. وحسب معرفتنا، ال أحد من  كان يتعلق بالنقاش

حذر من أن حماس تستطيع بجهود قليلة التخلص من القفص الذي دفعتها الى داخله  "جهات التقدير"
، وتضخيم الشرخ بين حكومة األقصىاسرائيل، والوقوف على رأس النضال الفلسطيني كحامية للمسجد 

 الدارة االميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.نتنياهو وا
في ظل فشل االستخبارات االستراتيجي من خالل االستخفاف بنوايا حماس وقدرتها، تطور ايضا الفشل · 

االستخباري التكتيكي. فالجيش االسرائيلي لم يجمع ما يكفي من االهداف النوعية في غزة التي سيدمر 
ماس على مهاجمة الجبهة الداخلية االسرائيلية. سالح الجو اصاب فعليا المس بها الدافعية والقدرة لدى ح

اهداف كثيرة بحيث أن حماس ستحتاج الى العمل بشكل حثيث من اجل اعادة تأهيلها، لكن هذا غير 
كاف. ايضا ساعات الطيران والتسليح للجيش االسرائيلي يوجد لها ثمن اقتصادي مثلما يوجد ثمن لحفريات 

عندما يتم اشتقاق االستراتيجية من "س. ومثلما كتب ذات يوم الجنرال يسرائيل طال: وصواريخ حما
 ."التكتيك فنحن ننتصر في معارك ونهزم في حروب

الضربات المؤلمة التي تسببنا "متغطرسة عن  أحاديث األخباريمكننا أن نطعم الجمهور في جميع نشرات 
قائد الجهاد االسالمي، يجب أن ال ننسى عالقات القوة وأن نعرض بتفاخر الطيار الذي قتل  "بها لحماس

بين طائرة قتالية متقدمة مع تسليح دقيق وبين مبنى لشقق مدنية، مثل نسخة جديدة ليهودا المكابي ومئير 
هرتسيون. كل طبقات التجميل هذه ال يمكنها اخفاء الحقيقة وهي أنه ال يوجد للجيش االسرائيلي أي فكرة 

بشلل جيش حماس واخراجه عن توازنه. وتدمير االنفاق من خالل القصف الثقيل كشف  عن كيفية التسبب
عن قدرة تنفيذية استراتيجية دون مس حقيقي بالقدرة القتالية للعدو. لنفترض أنه كان يوجد قتلى في 

مقاتل من حماس، فهل هذا كان سيقوض حكمها؟ وهل كان سيقوض  300وحتى  200أو  100االنفاق، 
سرائيل؟. العجز العسكري ظهر في إطرتها وقيادتها؟ أو قدرتها على اطالق الصواريخ على نظام سي

المعدل المرتفع للمدنيين القتلى مقارنة مع المقاتلين في الجانب الفلسطيني كلما استمرت العملية، وهي 
 على اهداف عارضة وقليلة االهمية. لإلطالقعالمة واضحة ومؤكدة 

جمهور في اسرائيل تعود على مدارس مغلقة وشوارع فارغة ومطار مشلول، وهو بعد سنة الكورونا ال· 
يظهر قدرة على الصمود حتى عندما يتم فرض القيود بسبب الصواريخ من غزة وليس بسبب فيروس من 

انهيار الحياة المشتركة بين العرب واليهود في اسرائيل أكثر من التركيز  العام حولالصين. يتركز القلق 
لمواجهة الخارجية. مع ذلك، حماس تسببت بضرر كبير لنسيج الحياة السليم، من تل ابيب وحتى على ا

اقصى الجنوب. وال يبدو أن الجيش االسرائيلي قادر على أن يمنع أو يوقف ذلك حتى بعد مرور اسبوع 
 النار. إطالقونصف على تبادل 

يتمثل بكونها قوة تضليل، مهمتها التشويش دور هامشي  االسرائيلي الىتدهورت القوات البرية للجيش · 
على العدو واغرائه بالدخول الى شرك الهجوم الجوي. حتى بهذا يبدو أننا لم ننجح ايضا، ومقاتلي حماس 
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لم يتم اصطيادهم بصورة جماعية في االنفاق التي تم قصفها. من الجيد أن ال أحد فكر حتى بعملية برية 
أي هدف يبرر عملية كهذه، وهذه المرة ال توجد دعوات  إلسرائيليوجد  كثيرة الخسائر في قطاع غزة. ال

، والتدمير واقتحام غزة، حتى في اقصى اليمين في الخارطة السياسية. مع ذلك، يتسرب الى "الدخول"الى 
 القلب الخوف من أن الجيش البري غير قادر حتى على الصعود الى الحلبة وهو غير مستعد للقتال.

العودة الى نبوءات الغضب للجنرال )احتياط( اسحق بريك، الناقد االكثر حدة لقيادة الجيش  من الجدير· 
في السنوات االخيرة، الذي عاد وحذر من أن الحرب القادمة ستكون في الجبهة الداخلية حيث ال يوجد 

يك تطرق أي رد على هجمات آالف الصواريخ وأن القوات البرية غير قادرة على القتال. بر  إلسرائيل
لحرب مستقبلية مع حزب هللا التي قوة نيرانها أقوى بكثير من قوة نيران حماس، لكن المواجهة الحالية 
يجب النظر اليها كمناورة طرية قبل االمتحان الحقيقي، والنتيجة غير جيدة. القبة الحديدية اعترضت 

ود امام صليات مركزة اغرقت نظام اغلبية الصواريخ وأنقذت حياة الكثيرين، لكنها وجدت صعوبة في الصم
أي يوم بسبب كمية كهذه من التسلح.  اسرائيل فيالدفاع االسرائيلي. لم تتضرر الجبهة الداخلية في 

عسقالن تحولت الى مدينة اشباح والمنازل التي ال توجد لها حماية تمت مغادرتها. وكل ذلك يتقزم امام 
 قدرات الحاق الضرر من قبل حزب هللا.

توقف اآلن، وعلى االقل منح انجاز صغير  إذاانجازات ضئيلة كهذه، فان نتنياهو يحسن صنعا ازاء 
النار. ال يوجد أي سبب لمواصلة ضرب كيس الرمل المتمثل  إلطالقلبايدن الذي يطلب منه وقف فوري 

ادة بغزة، مع شل الحياة في جنوب ووسط البالد. واصالح الجيش سينتظر كما يبدو الى حين صعود قي
 جديدة في اسرائيل.

 20/5/2021، صحيفة هآرتس
 20/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 انتفاضة عودة الوعي ووحدة الشعب .961

 هاني المصري
أو  األقصىالقدس أو  "انتفاضة"، ويمكن تسميتها بـ"انتفاضة عودة الوعي ووحدة الشعب"أطلقت عليها 

 نية إلى الصدارة، وهي تحتمل أسماء أخرى.إعادة القضية الفلسطي "انتفاضة"حي الشيخ جراح، أو 
الفلسطينية في العادة عندما ال يحتمل الشعب أو قطاعات كبيرة منه استمرار العيش  "االنتفاضة"تحدث 

تحت االحتالل والعدوان والذل واالستعمار االستيطاني والعنصرية، وتزوير وتغيير التاريخ والجغرافيا 
 ادرة الحاضر والمستقبل الفلسطيني، واالعتداء على المقدسات.والحقائق على األرض، والسعي لمص

تحدث االنتفاضة عندما ُيكسر حاجز الخوف وتنزل الجماهير إلى الميادين من دون دعوة من أحد، 
 وعندما يحل محل الخوف األمل باالنتصار رغم صعوبة الوضع واختالل موازين القوى.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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ابقاتها كونها شملت منذ أيامها األولى مختلف أنحاء فلسطين، مختلفة هذه المرة عن س "االنتفاضة"تأتي 
 ، فاحتفلت فلسطين بوحدة شعبها من النهر إلى البحر."توحيد القدس"فأراد االحتالل االحتفال بـ

والقدس، وامتدت إلى غزة والداخل  األقصىمن  -كما حدث مراًرا  -وانطلقت شرارة االنتفاضة 
والقدس، وضد االحتالل ومصادرة  األقصىوشعاراتها واحدة دفاًعا عن  الفلسطيني، ووصلت إلى الضفة،

 األراضي واالستعمار االستيطاني، والتمييز العنصري ومن أجل إنجاز األهداف والحقوق الفلسطينية.
لقد كانت الصواريخ هذه المرة أكثر من أي مرة سابقة، ليست فئوية، بل وطنية وحدوية كونها أطلقت 

والقدس وحي الشيخ  األقصىالقدس، وتأكد ذلك بأن أهداف االنتفاضة تتمحور على نصرة لألقصى و 
 جراح.

أنها جمعت ما بين الطابع الشعبي والصواريخ، لدرجة أن المواجهة العسكرية لم  "االنتفاضة"ومما يميز 
لسطيني تؤد إلى تراجع الطابع الشعبي كما اعتقد الكثيرون، بل تواصل وتعاظم خصوًصا في الداخل الف

 موقع اشتباك مع قوات االحتالل. 250وفي الضفة المحتلة التي شهدت يوم الجمعة الماضية 
ولعل هذا المزج الخاّلق يعود إلى اختالف الظروف بين كل منطقة، بين من يقع في قلب الحوت داخل 

اني من الكيان، ومن يعيش تحت االحتالل المباشر في ظل سلطة مقيدة بأغالل أوسلو، وبين من يع
 االحتالل غير المباشر من خالل الحصار والعدوان.

أنها تجمع ما بين العفوية والشعبية التي دفعت إلى ساحات المواجهة في  "االنتفاضة"ومن خصائص هذه 
نما  األقصىالقدس و  ومختلف الميادين أعداًدا واسعة شاركت في االنتفاضة من دون ارتباط تنظيمي، وا 

والوطن. وهذا يفسر لماذا ال توجد قيادة ثابتة ومعروفة، وال تقاد من الفصائل  األقصىاستجابة لنداء 
 القائمة التقليدية رغم أنها تشارك فيها ولكنها ليست مسؤولة عن اندالعها وال تتحكم في مسارها الشعبي؟
لى وهذه نقطة قوة وضعف، فمن جهة عفويتها ممكن أن تمنحها آفاًقا رحبة من دون قدرة االحتالل ع

القضاء عليها، ومن جهة أخرى أي انتفاضة من دون قيادة لها تضع أهداًفا قريبة قابلة للتحقيق وأهداًفا 
متوسطة وبعيدة المدى توضح األفق والحلم الكبير الذي نقترب من تحقيقه لن تحقق مبتغاها، ولن تقوى 

 الحقة ما بين مد وجزر.على االستمرار طوياًل، وهذا ما جعل االنتفاضة تأخذ شكل الموجات المت
قرار مدى ومتى التقدم، ومتى يجب  القيادة مطلوبة لتنظيم الصفوف، وتحديد األهداف وضبط الوتيرة، وا 
التراجع أو التوقف، فمن دروس االنتفاضات السابقة أنها تبدأ وال أحد يعرف متى تنتهي، ما يجعلها تطول 

ظ بها لالنتفاضات القادمة، ويخطئ من يتصور أن أكثر مما ينبغي، وتستنزف طاقات كان يمكن االحتفا
الشعب الفلسطيني سينتصر في جولة واحدة أو انتفاضة واحدة، بل عبر جوالت وانتفاضات تأخذ شكل 
الموجات االنتفاضية، بحيث تحقق كل واحدة منها هدًفا أو أهداًفا، وتواصل التي بعدها الطريق لتحقيق 

رؤية وقيادة وأهداف محددة وتنظيم معرضة للتوقف من دون استثمار. بقية األهداف. االنتفاضة من دون 
نما وسيلة لتحقيق أهداف، أما االستثمار فليس بالمعنى التجاري  واالنتفاضة ليست من أجل االنتفاضة، وا 

نما بالمعنى الوطني   .واالستراتيجيووفق حساب الربح والخسارة، وا 
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االنتفاضة اندلعت وسط تفاقم االنقسام السياسي والجغرافي على  ويفاقم من مسألة غياب القيادة الواحدة أن
خلفية تأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى، ودالالت ذلك على انفراد القيادة المتنفذة بالمؤسسة والقرار 
الفلسطيني وخشيتها من الخسارة، األمر الذي يفقدها الشرعية الشعبية االنتخابية، من دون أن تتبنى 

 ة لتحصل على شرعية المقاومة، وهذا يفتح الطريق لتناقضات وصراعات ال حصر لها.المقاوم
ومن هذه التناقضات أن الطرف الفلسطيني المعترف به عربًيا ودولًيا يتم التفاوض معه، وهو بعيد عن 

لفعلي وال يريدها، ويخشى منها أكثر مما يعول عليها، أي أنه ليس هو القائد ا المعركة العسكريةميادين 
للمعركة، وبالتالي هناك تفاوت في صفوف المفاوضين، وتعارض بين من يقاوم بالسالح والمقاومة 
الشعبية، ومن يفاوض ويقاوم شعبًيا كردة فعل. والمطلوب الوحدة في المعركة ميدانًيا وتفاوضًيا تمهيًدا 

هر الجديدة التي تمثلت في للوحدة السياسية والقيادية والمؤسسية، إضافة إلى استيعاب وتمثيل الظوا 
، الذي تميز بالشجاعة والوعي واإلقدام واالبتسام، واستخدام "غير المنتمي"مشاركة أعداد كبيرة من الشباب 

نما لالشتباك معه بشكل جديد أكثر  وسائل التواصل االجتماعي وأساليب جديدة ليس للهرب من الواقع، وا 
بداًعا.  عمًقا وا 

والقدس ما لم يتحرك سابًقا، وما لم يتوقع أحد أن يتحرك، وهذا وقع  األقصىك لقد بلغ السيل الزبا وحرّ 
نتيجة أسباب كثيرة أهمها التطرف والقهر والتمييز العنصري اإلسرائيلي، الذي بلغ ذروته في إحياء خطة 

التي هي خطة نتنياهو واليمين  "صفقة ترامب"، كما ظهر واضًحا في تبني "إسرائيل الكبرى"إقامة 
الذي جعل العنصرية دستوًرا في إسرائيل، وبتغذية العنف الداخلي  "قانون القومية"اإلسرائيلي، وبإقرار 

 والجريمة والمخدرات في صفوف شعبنا في الداخل.
الحالية بين وجهات نظر متعارضة، بل أحياًنا  "االنتفاضة"نقطة أخيرة أريد التوقف عندها، وهي وقوع 

ا أكثر بكثير مما تحتمل، بحيث يرى ويدعو إلى أن تتواصل حتى إزالة إسرائيل متناقضة، بين من ُيحّمله
التي وفق ما يرى بأنها باتت ممكنة وقريبة، ويمكن جًدا أن تحصل العام القادم، وبين من يرى أن دحر 

نجاز االستقالل بات قاب قوسين أو أدنى، وبين من يرى أنها دمرتنا، وأعادتنا إلى الورا ء كما االحتالل وا 
فعلت االنتفاضة الثانية، وأنها اختطفت انتصار القدس، وحرفت الصراع عما يجب بتحويله إلى صراع 
عسكري تتفوق فيه إسرائيل، وال تكون محل إدانة، بل يتساوى الجانبان في المسؤولية عنه، وبين من يرى 

ألهمية البالغة والعظيمة لما أن طرًفا انتهى تماًما وحّل محله طرف آخر، وبين وجهة نظر واقعية ترى ا
يجري والتغيير الملموس الذي حدث ويمكن أن يحدث بفضل االنتفاضة، بال مبالغة أو نقصان، فهي 

 قّربتنا من تحقيق أهدافنا بالحرية والعودة واالستقالل والمساواة على طريق الحل الديمقراطي الجذري.
ًما إلى استثمار المقاومة أو الثورة أو االنتفاضة قبل من دروس التجربة الفلسطينية أن هناك من يسارع دائ

أن تنضج الثمار فسيقع في المحظور واألخطاء، وبين من ال يريد أي استثمار بحجة أنه يتصور إمكانية 
استمرار المقاومة والثورة واالنتفاضة إلى األبد وعلى خط واحد ووتيرة واحدة حتى االنتصار الكبير، 

 م المطلوب.ويضيع الفرص والتراك
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لقد أخذت االنتفاضة الثالثة شكل الموجات االنتفاضية كما نالحظ منذ نهاية االنتفاضة الثانية في العام 
وحتى اآلن، وأعتقد أنها ستواصل هذا الشكل إلى أن يكتمل التغيير اإليجابي إلى األمام في القيادة  2004

ي فلسطين، وسيتبلور في الفترة القادمة، ويقطع والنهج والسياسات واألشخاص الذي بدأ يطل برأسه بقوة ف
الطريق على التغيير السلبي الذي يسير بنا إلى الوراء عن طريق الدفع بدولة غزة، وتعميم االنقسام إلى 

فلسطينية تحارب بعضها وتكسب وّد االحتالل، أو إعادة إنتاج المفاوضات العبثية بسقف سياسي  "إمارات"
 غيير القيادة بقيادة عميلة كلًيا.منخفض عن سقف أوسلو، وت

نعم، أظهرت المقاومة أنها طورت سالحها وقدراتها وصواريخها كًما ونوًعا، ولكن من الخطأ عدم رؤية أن 
ميزان القوى ال يزال مختاًل بشدة لصالح إسرائيل وحلفائها، ما يفرض مع عوامل أخرى التركيز على 

ع سالح المقاومة للدفاع والردع وليس للهجوم والحسم، وذلك حتى المقاومة الشعبية والمقاطعة، والتعامل م
العربية واإلقليمية والدولية خطوة خطوة وموجة انتفاضية وراء  االستراتيجيةيتم تغيير موازين القوى والبيئة 

 أخرى.
رائيلية وأخيًرا وليس آخًرا، هل ستنتصر االنتفاضة؟ نعم، بكل تأكيد، فيكفي أنها كسرت نظرية الردع اإلس

كما لم ُتكسر من قبل. وكما يقال دائًما عبر التاريخ الضعيف ينتصر عندما ال يهزم، والقوي يهزم عندما 
 ال ينتصر.

ذا تم التوصل إلى تهدئة بشكل متزامن، والمقاومة ال تزال تضرب في عمق إسرائيل، فهذا نصر واضح  وا 
رة الفلسطينية على إطالق الصواريخ واغتيال لها؛ لذلك يبحث نتنياهو عن صورة نصر من خالل وقف القد

 قادة أو قائد من الصف األول حتى ال ُيقضى على مستقبله السياسي.
اللهم ارحم الشهداء واشف الجرحى وصّبر أهلهم، وعّوض كل الذين تدمرت بيوتهم وخسروا أعمالهم 

شعب واألرض والقضية وتمريغ وممتلكاتهم، وعزاؤهم أنهم ضحوا من أجل إنجاز كبير ... استعادة وحدة ال
 نظرية الردع اإلسرائيلية في الوحل.

 18/5/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 بل تحريٌر وعودة ...ال نكبة بعد اليوم .962
 أحمد الحيلة
اعتاد الفلسطينيون على إحياء ذكرى نكبتهم من كل عام في الخامس عشر من أيار/ مايو، والتي مّرت 

قبل أياٍم، في خضم العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وعلى المسجد  ذكراها الثالثة والسبعون
وحي الشيخ جراح في القدس، وعلى الضفة الغربية، وعلى شعبنا في المدن الفلسطينية المحتلة  األقصى

 الذي يمّثل عمق الذاكرة واالتصال بأرض الوطن. 1948عام 
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، موسومة باستمرار القتل 1948ة الشعب الفلسطيني منذ العام صورة اعتبرها البعض استمرارًا اعتياديًا لنكب
والتدمير والعبث والتعالي الصهيوني على القيم اإلنسانية، بدعم أمريكي أوروبي مشفوع بصمت عربي 

 رسمي غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية.
نية تشهد تطورًا نوعيًا استراتيجيًا لكن بالنظر إلى المشهد من زاوية أخرى، فإننا نعتقد بأن القضية الفلسطي

يستحق معه إعادة توصيف وتسمية المرحلة التاريخية الراهنة والبناء عليها، ألن األجيال اليوم تحتاج لقوة 
دفع وتحفيز نحو الهدف، انطالقًا من واقع تغّير ويستحق التقدير. وفي هذا السياق نتوقف عند بعض 

 الشواهد الهامة على النحو التالي:
وخلف القدس، ال سّيما  األقصىأواًل: وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تحت قبة المسجد 

الذين أثبتوا أصالة انتمائهم وأفشلوا ساسيات االحتالل الرامية  1948الفلسطينيون في فلسطين المحتلة عام 
 حتالل عنصري كولونيالي.إلى طمس هويتهم الوطنية، وكي وعيهم بالترويج لفكرة المواطنة في دولة ا

وهذا يعّد انتصارًا فلسطينيًا نوعيًا استراتيجيًا بإسقاط مخططات االحتالل التي عمل عليها على مدار 
سبعين عامًا، والتي حاول بها تقسيم الفلسطينيين وزرع الفرقة بينهم على قاعدة اختالف سّلم أولوياتهم 

ة تحت الحصار بسبب المقاومة، والفلسطيني في الضفة الوطنية؛ على قاعدة أن الفلسطيني في غزة لغز 
الغربية يخضع لمشروع أوسلو والسلطة األمنية وال عالقة له بغزة، والفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 

ابٌن للدولة العبرية وال عالقة له بغزة أو الضفة، والفلسطيني في القدس ابٌن للتشتت والحيرة بين  48
 المواطنة اإلسرائيلية.المقاومة والتسوية و 

تلك السياسات االحتاللية الخبيثة بدأت تنهار اليوم بوحدة وبرمزية وعظمة القدس في الوجدان والعقل 
 الجمعي الفلسطيني الذي استيقظ ماردًا من تحت الرماد.

رفض ثانيًا: االستفتاء والتصويت للمقاومة؛ فبعد أن ألغت سلطة أوسلو االنتخابات الفلسطينية بذريعة 
ُتعلن مبايعتها للمقاومة، كما  األقصىاالحتالل إلجرائها في القدس، خرجت الجماهير في ساحات المسجد 

خرجت الجماهير في الطيبة وأم الفحم واللد والرملة ويافا وعكا تشهر انتماءها وتأييدها لخط المقاومة، 
 شاهرين أيديهم العارية في وجه حرس الحدود وشرطة االحتالل.

ر الفلسطينيون في الضفة الغربية قواعد السيطرة األمنية لسلطة أوسلو التي أخذت على عاتقها كما كس
خماد أي حراك ضد االحتالل، فخرجت الجماهير من الخليل إلى نابلس وفي كافة المدن والقرى  صد وا 

حاولت تدنيس تقدم الشهيد والجريح على درب المقاومة الذي عّبرت عنه في غزة؛ بقطع يد الصهاينة التي 
أو المساس بالعائالت الفلسطينية في حي الشيخ جّراح، عبر إنذارها االحتالل أواًل ومن  األقصىالمسجد 

ثم قصفه في القدس المكان، والزمان الساعة السادسة مساء في العاشر من أيار/ مايو الجاري، معلنة 
 متداد كافة األراضي الفلسطينية المحتلة.بذلك انطالق مرحلة جديدة من المقاومة المسلحة والشعبية على ا

ثالثًا: وحدة الشعب الفلسطيني خلف القدس ودفاعًا عن حقوقهم الوطنية؛ أحيت القضية في وجدان 
الشعوب العربية رغم ما تعانيه من أزمات أمنية واقتصادية في أقطارها. كما أحيت القضية في ضمائر 
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ن تضامنهم مع فلسطين في عّمان، وبيروت، وبغداد، وتونس، األحرار في العالم الذين خرجوا للتعبير ع
والكويت، وقطر، ولندن، وباريس، وبرلين، وواشنطن، ونيويورك، والدول االسكندنافية، بعد أن انكشفت 
صورة االحتالل البشعة الملطخة بدماء األطفال الذين قضوا ضحايا جّراء العدوان على غزة، وعلى إثر 

ل العنصري وهو يعتدي على شابات وشباب حي الشيخ جراح في القدس والمسجد انفضاح صورة االحتال
وباب العامود، ناهيك عن وحشيته في التعامل مع المظاهرات الشعبية في الضفة الغربية والمدن  األقصى

 .1948الفلسطينية المحتلة عام 
س والمقاومة التي أكدت مجددًا اليوم الواقع يتغّير بعمق نتيجة الستعادة الفلسطينيين وحدتهم خلف القد

بأنها قلعة لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وللدفاع عن حقوقهم الوطنية. وما استجابة الشعب 
الفلسطيني على امتداد جغرافيا الوطن لنداء اإلضراب العام واالشتباك مع االحتالل الذي دعت له كافة 

سقاطًا لفكرة أيار/ مايو؛ إ 18القوى واألطر األهلية في  ال تعبير عن القناعة بالمقاومة خيارًا وطنيًا، وا 
أوسلو والتعايش مع االحتالل الذي يحار في كيفية التصدي لهذا العنفوان الشعبي الجارف الذي يعيدنا 

، والذي يعيدنا بالذاكرة إلى أصل الحكاية؛ شعٌب ينشد 1936بالذاكرة إلى اإلضراب الفلسطيني الكبير عام 
ولسان حاله يقول: نحن فلسطينيون وأبناء فلسطين، وفلسطين لنا والقدس لنا، ولن نقبل باحتالٍل حريته 

 على أّي شبر من أرضنا مهما طال الزمن.
أمام هذه اللوحة الثورية الوطنية االستثنائية، يحق للشعب الفلسطيني أن يستبدل ذكرى إحياء النكبة األليمة 

يومًا احتفاليًا بانطالق مرحلة التحرير والعودة.. العاشر من أّيار/  2021بإعالن العاشر من أيار/ مايو 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية،  األقصىمايو ذكرى التالحم الوطني في الدفاع عن القدس والمسجد 

وبالعائالت الفلسطينية في حي الشيخ  األقصىذكرى قطع اليد الصهيونية التي حاولت المس بالمسجد 
، ذكرى انطالق الضفة الغربية 1948ى انبعاث الهوية الوطنية في فلسطين المحتلة عام جراح، ذكر 

وتصويتها بدماء أبنائها للمقاومة بعد تخطيها حواجز اتفاقيات أوسلو وأجهزتها األمنية، ذكرى الصمود 
لقتالية األسطوري لغزة وانتصار المقاومة على االحتالل بكسر هيبة جيشه الذي طالما تغنى بقدراته ا

وتفوقه النوعي.. ذكرى امتالك الفلسطينيين زمام المبادرة وأخذهم خطوة جماعية نحو التحرير والعودة التي 
 باتت نبضًا يدق حنينًا في عروق الفلسطينيين نحو القدس، نحو فلسطين، نحو أرض التين والزيتون.

 18/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 نجاح إسرائيلي محدود .963
 تل ليف رام

واضحة: فالعائق على طول الجدار في القطاع  "حارس االسوار"ازات الجيش االسرائيلي في حملة انج
اثبت نفسه؛ واالغالق الجيد لسالح البحرية لخط الشاطئ في غزة. كل هذه تمنح الجيش االسرائيلي مرونة 

 حيال القيادة السياسية لمواصلة العمل، رغم تواصل نار الصواريخ.
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 بإمكانهل ال يزال  –ية ايام من القتال، يتعين على الجيش االسرائيلي أن يتناول مسألة غير أنه بعد ثمان
هامة. في  وبأهدافالعمل من الجو الوصول الى انجازات هامة في ضرب قدرة حماس والمس بتعاظمها 

ون االنجرار السطر االخير، في اسرائيل يتعين عليهم أن يتخذوا قرارا استراتيجيا الى اين السير من هنا، د
 الى ايام قتالية اخرى قيمتها العملياتية موضع شك.

انتهائها: ما هي  الحملة بآليةيرتبط أحد المقاييس التي ستفحص مدى انجاز الجيش االسرائيلي في 
الحملة ووقف النار وهل اسرائيل هي التي تملي النبرة والبنود، وهل ستكون حماس مطالبة  إلنهاءالشروط 

ن التفاهمات في نهاية الحمالت السابقة. على االقل، في هذه المرحلة تطالب حماس بكثير م أكثر
اسرائيل، رغم الضغط الكبير الذي تعيشه، بمطالب في القدس. رغم اقوال اخرى، يسعون في القيادة 

الحملة. ولكن في هذه المرحلة على االقل، يبدو أن هذا يمكن أن يستغرق  إلنهاءالسياسية في اسرائيل 
حماس  أنفاقكيلو متر من  100من  أكثرضربوا  بأنهممزيدا من الوقت. في الجيش االسرائيلي يعتقدون 

في المئة من شبكة االنفاق تحت األرضية التي تجتاز  50من  أكثراي  –في المدينة تحت األرضية لغزة 
 القطاع طوال وعرضا.

الذي لحق بقدرة حماس على مواصلة  تحت هذا المعطى تختبئ عالمة استفهام كبيرة حول مدى الضرر
خوض المعركة مع اسرائيل على مدى ايام اخرى. ظاهرا، الضغط من الجو واالنفاق التي تضررت كان 

بمراكز التحكم لدى حماس وان تخرج خاليا المخربين والمستوى القيادة  أكبريفترض ان يضر بشدة 
طالقالميداني لحماس لمواصلة خوض المعركة   من فوق االرض. الصواريخ وا 

هذا الميل كان يفترض أن  –تحت األرضية  لألنفاقحماس، والضربة  "مترو"منذ الهجوم االول على 
 يتعزز، ضمن قول الجيش اإلسرائيلي إياه انهم في حماس يفهمون االن بان االنفاق هي فخ موت.

االدعاء في الجيش رغم ذلك، فان عدد القتلى في حماس ال يرتفع بشكل كبير. ومع ذلك، يواصلون 
االسرائيلي بأن عدد القتلى لحماس في االنفاق هو اعلى بكثير مما تقوله التقارير، وان الصورة لن تتضح 

 اال الحقًا.
 19/5/2021، صحيفية معاريف
 19/5/2021، األيام، رام هللا

 
 تطور في السرد اإلسرائيلي الفلسطيني داخل الواليات المتحدة .964

 سارة لي ويتسن
طابقًا في مدينة غزة، وهو المبنى اإلعالمي  15أيار/ مايو مبنًى من  15سرائيل يوم السبت، قصفت إ

 الرئيسي الذي يؤوي الصحفيين المحليين والدوليين، بما في ذلك قناة الجزيرة ووكالة أسوشييتد برس.
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إال أن هجوم  وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة األولى التي تهاجم فيها إسرائيل الصحفيين عن عمد،
يوم السبت يرمز بدقة إلى جهود إسرائيل اليائسة إلسكات الحديث المتزايد حول كل ما هو سيئ في 

 سياسات الحكومة اإلسرائيلية داخل الخط األخضر في إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية المحتلة.
المتحدة ليس فقط من قبل  الرواية العامة الخاضعة للرقابة الصارمة، التي يتم تناولها في الواليات

المتحدثين باسم الحكومة اإلسرائيلية، ولكن كذلك من قبل مجموعة الضغط أيباك واللجنة اليهودية 
 األمريكية ومشجعي رابطة مكافحة التشهير في أمريكا، قد خرجت عن سيطرتهم.

في القصف  فلسطينيًا على األقل ُقتلوا 212من بين  59صور الجثث المتفحمة ألطفال في غزة )
اإلسرائيلي حتى يوم االثنين( والمباني السكنية المدمرة والمحترقة، والعائالت المصابة بالصدمة تفر من 

 منازلها وتحمل في أيديها أغراضها الثمينة: هي ليست باألمر الجديد.
ًا الصور لقد رافقت هذه الصور الكثير من حروب إسرائيل في غزة )ولبنان(، وبصراحة ال تنافس هذه كثير 

القاسية للدمار والخراب في الشرق األوسط التي تشّبعنا بها، وحتى أصبحنا محصنين عاطفيًا منها، خالل 
 العقد الماضي من سوريا واليمن والعراق وليبيا ومصر.

والسياسة األمريكية التي زودتها  -الجديد والمختلف نوعيًا هو النقد التحليلي القوي وغير اآلسف إلسرائيل 
والتي تسربت  -لمليارات من الدعم العسكري السنوي غير المشروط على مدى العقود العديدة الماضية با

 إلى الخطاب العام.
فمن المذيعين الوطنيين إلى مراكز األبحاث في واشنطن، ومن الكونغرس األمريكي إلى احتجاجات 

وحتى ميامي وبورتوريكو الشوارع في بوسطن وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة 
حق إسرائيل في "وكليفالند وأوكالهوما، تحول الكالم بعيدًا وبعيدًا جدًا عن الدفاعات المترددة والفاسدة عن 

إلى اعتراف جديد بحقوق الفلسطينيين. وُيبرز المحتجون  "معاداة السامية"و "ضرب اإلرهابيين"و "الوجود
 ."التطهير العرقي"و "اضيسرقة األر "و "الفصل العنصري"كلمات مثل 

حتى قبل الهجوم على غزة، كان الحديث العالمي يبتعد عن الحكومة اإلسرائيلية. فقد أصدرت منظمة 
هيومن رايتس ووتش في نيسان/ أبريل الماضي تقريرًا خضع لبحث عميق وخلص إلى أن السلطات 

عناصر من الجرائم ليس فقط في  اإلسرائيلية مذنبة بارتكاب جرائم الفصل العنصري واالضطهاد، ووجد
 األراضي المحتلة، ولكن داخل حدود إسرائيل أيضًا.

كانت هذه هي المرة األولى التي تصدر فيها منظمة حقوقية دولية وسطية مثل هذا االستنتاج، والذي 
 ينبني على عمل المنظمات الفلسطينية واإلسرائيلية التي أصدرت نفس التحليل خالل السنوات القليلة

 الماضية.
 األقصىتفاقمت التغطية العالمية لالعتداءات اإلسرائيلية العنيفة والقوية على المتظاهرين في المسجد 

بالقدس، إلى جانب االحتجاجات التي اندلعت في عدة بلدات فلسطينية داخل إسرائيل، في مواجهة جهود 
 ضاعف كارثة العالقات العامة. واضحة لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ما
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أظهرت هذه الصور للعالم كيف يبدو الفصل العنصري في الممارسة العملية. حتى مراكز األبحاث 
 "حل الدولتين"األمريكية الرصينة غّيرت تحليلها، حيث تخلت عن العناصر األسطورية الالنهائية لـ

لتبرير الوضع الراهن للدعم األمريكي لالحتالل ، التي اعتمدت عليها تل أبيب وواشنطن، "عملية السالم"و
 العسكري الالنهائي.

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، التي ينحدر منها العديد من كبار مسؤولي إدارة بايدن، توصي بإطار 
سياسي جديد يركز على المساواة في الحقوق والحرية للفلسطينيين واإلسرائيليين، الذين يعيشون تحت 

 ل في واقع الدولة الواحدة.سلطة إسرائي
في ظاهر األمر، يجب أن تكون الدعوة إلى المساواة وعدم التمييز وحقوق اإلنسان غير قابلة للجدل، 
باعتبارها قيمًا عالمية أساسية: من يستطيع معارضة المساواة في الحقوق؟ لكن مثل هذه الدعوة هي بمثابة 

نونيًا وسياسيًا على التفوق اليهودي العرقي القومي والطرد زلزال فكري في سياق إسرائيل، والذي يستند قا
الفلسطيني، والدعوة إلى المساواة في الحقوق وكل ما يلحق بذلك، حقوق تصويت متساوية ومشاركة 

 سياسية متساوية وحقوق قومية متساوية لليهود والمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين على حد سواء.
على المساواة للفلسطينيين قد تسرب إلى تصريحات الحكومة األمريكية، مثل  حتى أن التحول إلى التركيز

التصريح المتكرر لوزير الخارجية أنتوني بلينكين اآلن بأن اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا 
 ."بإجراءات متساوية من الحرية واألمن واالزدهار والديمقراطية"

حذر على كل حرف وفاصلة ونقطة في أي شيء يتعلق بإسرائيل في وبالنظر إلى صياغة الكلمات بشكل 
 أي إدارة أمريكية، فمن المشكوك فيه أن تظهر هذه الكلمات بشكل عشوائي.

الوسطي والذي يحوي العقول  "مركز أمن أمريكي جديد"وبعد مفاوضات داخلية مكثفة، حتى مؤلفو 
ى تضمين بعض العبارات على مضض تعكس الموثوق بها بالنسبة للحزب الديمقراطي، ُأجبروا عل

، الذي يطالب إسرائيل 2019النموذج الجديد الذي تم اقتباسه من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 
للحقوق التي يتمتع بها  "متساوية على األقل"بمنح جميع الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها حقوقا 

 المواطنون اإلسرائيليون.
مؤسسة راند المحافظة والحذرة للغاية والممولة من الحكومة األمريكية، أمريكا على  ولكن حتى عندما تحث

قطع دعمها العسكري إلسرائيل، كما فعلت في تقريرها الضخم حول السياسة األمريكية في الشرق األوسط 
 الشهر الماضي، ألنهم يعتقدون أن ذلك ليس من مصلحة أمريكا على اإلطالق، فمن الصعب عدم رؤية

 حدوث تغيير كبير.
بالتأكيد هناك العديد من معاقل المنغلقين على أنفسهم، الذين يتشبثون بفتور بنقاط حديثهم المغبّرة 
والضعيفة، ويصرون على إحياء جثة حل الدولتين، رافضين قبول تشخيص الفصل العنصري ألنه سيجعل 

 ."لن يحدث فرقاً "ألنه  "األخالقي ضرره"، أو يقترحون أن نتوقف عن الحديث عن مدى "أصعب"السالم 
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لكنهم يبتعدون بشكل متزايد عن مكان توصيف السياسات: الحق في العودة ليس فقط لليهود، ولكن 
سواء كانت دولة فصل عنصري أو دولة مبنية على  -للفلسطينيين، والتصالح مع حقيقة أن الدولة الواحدة 

 للتطبيق.هي الخيار الوحيد الحقيقي القابل  -المساواة 
، إلى واقع "أرض بال شعب، لشعب بال أرض"إّن تطور الخطاب العام، من تخّيل إسرائيل على أنها 

االحتالل العسكري الغاشم والفصل العنصري ناتج عن تضافر عدد من العوامل. أهمها هو قدرة 
ر بها وشرحها الفلسطينيين على توثيق حياتهم اليومية في ظل القهر واالحتالل العسكري ورفع تقاري

 لجمهور عالمي أوسع.
لقد قفزوا، باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، على حراس بوابات وسائل اإلعالم التقليدية التي كانت 

 تصورهم بشكل روتيني على أنهم كيان إرهابي فريد.
مية حتى أن بعض األصوات الفلسطينية قد اخترقت الحواجز لتصل إلى مقاطع الفيديو في وسائل إعال

رئيسية، مثل مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومحمد الكرد الذي تحدث عن 
 إخالئه من حي الشيخ جراح في القدس، على شبكة سي إن إن.

كان التنوع المتزايد في مؤسسات السياسة الخارجية، داخل الكونغرس ومراكز البحث واألوساط األكاديمية 
وليس فقط في األشخاص ذوي البشرة الملونة بشكل عام، ولكن المسلمين والعرب على وجه والصحافة 

الخصوص، عاماًل آخر في هذا التطور، حيث تظهر تحليالتهم وتقاريرهم بشكل طبيعي من خالل 
 تجاربهم الخاصة وفهمهم للتمييز واإلقصاء في جميع أنحاء العالم.

قاتلة والجاثمة على الرقاب في أمريكا التي تستهدف األمريكيين أصبحت التقاطعات بين أفعال الشرطة ال
من أصل أفريقي والحكم العسكري القاتل والجاثم على الرقاب في إسرائيل الذي يستهدف الفلسطينيين، 
 وكالهما ممول بشكل كبير من قبل دافعي الضرائب األمريكيين، أكثر وضوحًا بالنسبة لهذا الجيل الجديد.

ماضي، كان بإمكان الموالين إلسرائيل استخدام سلطتهم ونفوذهم وثروتهم لضمان حرمان هذه بينما في ال
األصوات من المناصب، أو طردهم من وظائف وسائل اإلعالم، أو تهميشهم مهنيًا، أصبحت أعداد 

 األصوات المتنوعة والناقدة أكثر من أن يتم سحقها، مثل لعبة ال نهاية لها.
عين عن إسرائيل ال يزالون أقوى بكثير من األصوات الناقدة، ولهذا السبب يخشى من المؤكد أن المداف

مثل أيمن محي الدين ومهدي حسن، الذين قدموا  MSNBCالمرء أن التغطية الشجاعة لصحفيين في 
تغطية إخبارية تلفزيونية وتحليلية إلسرائيل وفلسطين لجمهور أمريكي بصورة لم نشهدها من قبل، ربما يتم 

 صاؤها أو إضعافها من قبل الرؤساء في تلك المؤسسات.إق
ال تزال االنتقادات الالذعة ضد منتقدي إسرائيل وتشويه سمعتهم بأنهم معادون للسامية مستمرة. وهي 

والية أمريكية على  30مدعومة من قبل قوانين مناهضة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات في 
ة األمريكيين الذين يطالبون بمساءلة إسرائيل، ومدعومة أيضًا من خالل األقل، والتي تسعى إلى معاقب
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تعريف التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي تم استخدامه بالفعل إلطالق 
 تحقيقات رسمية مع أساتذة في عدة جامعات تعتبر شديدة النقد لسياسات إسرائيل.

رائيل وحلفاؤهم في صناعة الدفاع العسكري أيضًا، الهيمنة على كل من يواصل المعسكر المؤيد إلس
الكونغرس والسلطة التنفيذية من خالل التبرعات السياسية التي ال مثيل لها والضغط الذي كّرس الدعم 

 العسكري إلسرائيل في القانون األمريكي.
ليون دوالر من مبيعات أسلحة م 735ففي هذا األسبوع فقط، وسط قصف غزة، وافق الرئيس بايدن على 

حق إسرائيل "لصالح إسرائيل، مكررًا شعار  JDAMمن شركة بوينغ، تشمل مجموعات الصواريخ الموجهة 
، ومنع ليس محاولة أو اثنتين بل ثالث محاوالت إلصدار قرار وقف إطالق النار "في الدفاع عن نفسها

رائيل على متسع من الوقت لممارسة هذا في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، لضمان حصول إس
 الحق.

لكن هذه المرة، كان التراجع من قبل أعداد متزايدة من أعضاء الكونغرس صريحًا وواضحًا وغير اعتذاري. 
لم يقتصر من تحدث عن هذا األمر على أعضاء الكونغرس األكثر تقدمية، مثل النائبة ألكساندريا 

يب والنائبة إلهان عمر والنائب أندريه كارسون والنائبة أيانا بريسلي، بل أوكاسيو كورتيز والنائبة رشيدة طل
شمل أعضاء أكثر قوة في مجلسي النواب الشيوخ، مثل غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب، الذي نّدد بغياب الشفافية بشأن صفقة األسلحة المعلقة ووعد بفحصها، والسيناتور تود 

 السيناتور كريس ميرفي، اللذين وّجها دعوة من الحزبين لوقف إطالق النار.يونغ و 
خالصة القول إنه من الصعب حقًا، في مجتمع أمريكي يركز بشدة على العدالة العرقية، تبرير الدعم 

 لدولة إثنية قومية تمّيز مجموعة عرقية على أخرى في مجتمع متنوع مختلط األعراق والديانات.
 ستحيل االستمرار في الحديث عن حقوق اإلنسان لجميع البشر، باستثناء الفلسطينيين.أصبح من الم

حتى أندرو يانغ، المرشح األبرز لرئاسة بلدية مدينة نيويورك، في مدينة ربما يكون فيها أكبر عدد من 
غزة  الناخبين األمريكيين اليهود، ُأجبر على التراجع عن تعهده الكامل بدعم إسرائيل في خضم قصف

 ببيان أكثر توازنًا يعترف بـإنسانية الفلسطينيين.
القوة الحقيقية بخصوص إسرائيل وفلسطين ليست مع الشعب بعد. ولكن إذا كان تغير المشاعر األمريكية 
 -تجاه عالقتنا مع إسرائيل يمثل أي مؤشر، فإن الفجوة بين ما تفعله الحكومة األمريكية إلسرائيل 

عتقد الشعب األمريكي أنه عادل قد أصبحت تباينًا يمكن أن يخلق فرصًا لتغيير وما ي -والفلسطينيين 
 سياسي حقيقي.

Democracy for the Arab World Now (DAWN), 18/5/2021 
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 استراتيجيات تفّوق إسرائيل لعقود تنهار بأيام .965
 ديفيد هيرست

نة فلسطينية في إسرائيل عبر سيغنال، ربما العتقادها بأن الشين بيت ال يستطيع رصد قالت مواط
أتلقى الكثير من الرسائل من أصدقائي اإلسرائيليين. يقولون لي ال تقلقي، فاألمور ستعود إلى "المكالمة: 

 ."طبيعتها قريبا
ى الشواطئ. أما الطبيعي أحدث نفسي فأقول: إن الطبيعي بالنسبة لكم هو العودة إل" ومضت تقول:

بالنسبة لنا فهو العودة إلى أقفاصنا. وما هو الطبيعي بالنسبة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ويافا؟ 
إنه أن نبتسم ونحن نقدم لكم الفالفل والحمص، وأن نضحك ونحن نبيعكم خضرواتنا ونصلح لكم سياراتكم 

نخشى من سفك الدماء " ل في مواقع اإلنشاءات التابعة لكم؟بسعر زهيد مقارنة بما يكلف عندكم أو أن نعم
الذي يجري. ولكننا سعداء. فألول مرة في حياتي أرى شيئًا طالما كان متنحيًا لعقود، أراه يهتز، وتنبعث 

 فيه الحياة.
ال أرى اآلن جياًل جديدًا يتقدم. إنهم أصغر مني سنًا، ال يتلقون األوامر من أحد، ويرتقون. يسعدني أ"

 .". فأنا فلسطينية، وألول مرة في حياتي أرى نورًا في نهاية نفقنا الطويل"عربية إسرائيلية"أعتبر نفسي 
 مد المقاومة بالوقود 

بل في الحقيقة بيت كان ذات مرة قد  –تحمل المتحدثة جواز سفر إسرائيلي، ولديها وظيفة جيدة، وشقة 
تظام إلى أوروبا، وتتحدث العبرانية بطالقة ال تشوبها صودر من عائلة فلسطينية في القدس. تسافر بان

 شائبة، وأفضل من كثير من المهاجرين اليهود، لدرجة أن الناس كثيرًا ما يحسبونها يهودية.
نما  ما صوتها إال واحد من أصوات كثيرة تبدو نشازًا، لم أختره ألنه ينسجم مع الطريقة التي أفكر بها، وا 

المشاعر التي تعبر عنها، ومشاعر كثير من الفلسطينيين ممن هم في مثل ألنه مع كل يوم يمر فإن 
وضعها، ولكن ال يجهرون بما يحيك في صدورهم، هي التي ستحدد مستقبل هذا الصراع أكثر ما ستحدده 
 التصريحات الملتوية التي تصدر عن الرئيس األمريكي جو بايدن أو عن وزير خارجيته أنطوني بلينكن. 

، كل بناية سكنية تدمرها الطائرات الحربية اإلسرائيلية في غزة، وكل عائلة تطرد من بيتها، في الحقيقة
وكل منزل تسلمه المحاكم إلى مستوطن يهودي، يغدو اآلن عماًل حربيًا لن يفضي إلى الهزيمة أو 

نما سوف يمد نار المقاومة بمزيد من الوقود. يزعم اليسار الصهيوني أن األم ر الواقع تم قلبه االستسالم، وا 
رأسًا على عقب من قبل المتطرفين في الجانبين، ويذهبون إلى وضع المستوطنين اليهود وحماس في نفس 

 السلة، وبذلك يصبح األمر الواقع، بموجب هذا المنطق، متطرفًا وغير مستقر بحد ذاته.
لذين يعيشون خارج المدن لقد غيرت األيام التسعة الصراع بشكل مازال بعيدًا عن إدراك معظم الناس ا

 المختلطة مثل حيفا واللد والرملة وعكا والقدس الشرقية المحتلة. 
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كجدار  –وقائع العالقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين التي بدت قبل تسعة أيام قائمة كالخرسانة المسلحة 
انهارت  –ائة كيلومتر العزل الذي يصل ارتفاعه إلى خمسة وعشرين قدمًا ويمتد لمسافة تزيد على أربعم

 بسرعة ما كان ألحد أن يتنبأ بها )وال حتى المتحدثة التي أشير إليها آنفًا(.
 تحملوني بينما أستعرضها لكم.

 ننهض بوحدتنا ونسقط لو انقسمنا
 ما لبثت استراتيجية إسرائيل، سواء كان الحكومة يسارية أو يمينية، تقوم على فكرة فرق تسد. 

أنماطًا منفصلة من الحياة في جيوب تخضع ألنظمة مختلفة، حيث تتباين االمتيازات يعيش الفلسطينيون 
التي يتمتعون بها من جيب إلى آخر. ففي غزة، وباعتبارهم دولة معادية تحت الحصار، يصلهم من 

ما يكفي فقط إلبقائهم على قيد الحياة. وأما في الضفة الغربية، فهم السعرات الحرارية ومن الكهرباء 
عيشون في ظل حكم اسمي لقيادة فلسطينية غير منتخبة. وأما الفلسطينيون في القدس فيحملون تصاريح ي

إقامة، بينما المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يحملون جوازات سفر إسرائيلية. ثم هناك فلسطينيو 
 الشتات الذين يبدو أنهم غير موجودين حسبما ترى إسرائيل.

المختلفة. فغزة قضاياها تتركز في الكهرباء والماء والخرسانة، بينما في الضفة لكل من هؤالء قضاياه 
الغربية، تنحصر القضايا في الرواتب والوظائف. وأما في القدس فإنها البيوت، بينما بالنسبة للمواطنين 

يشتركون الفلسطينيين في إسرائيل، فقضيتهم هي المساواة ودور الشرطة في الحفاظ على األمن. إال أنهم 
جميعًا في أنهم عالة على إسرائيل، فهي التي تفتح أو تغلق البوابات في الجدار، ومن خاللها يحصلون 
على الدخل الضريبي أو الرعاية الطبية. وبالنسبة لجهاز األمن التابع للسلطة الفلسطينية فقد تم تصميمه 

 وتدريبه بحيث يكون امتدادًا لألمن اإلسرائيلي. 
ة يتم إبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة، مما يوفر إلسرائيل احتالاًل هو األرخص على وبهذه الطريق

 اإلطالق.
بات الفصل لسنوات هو األمر السائد لدرجة أنه غدا بالنسبة للفلسطينيين نمط حياة، بحيث أصبح من 

المواجهة بين  الصعب عليهم التفكير في إمكانية العيش بدونه. وال أدل على ذلك من أنه عندما اندلعت
، التزم الفلسطينيون في الضفة الغربية موقف المتفرج 2014ثم في  2012ثم في  2009إسرائيل وغزة في 

السلبي، ولم تحرق السيارات في اللد، ولم ينظم إضراب عام. وظل سكان حي الشيخ جراح المهددون 
 بالطرد من منازلهم يناضلون وحدهم في معزل عن اآلخرين لعقود. 

مدى تسعة أيام جرت الوحدة في عروق الفلسطينيين من جديد، وتجلى ذلك بوضوح على شاشة على 
الجزيرة التي بلغ بها األمر ذات مرة قبل أسبوع أن قسمت الشاشة إلى مشاهد مختلفة لتنقل بثًا من بوابة 

ان المستوطنون دمشق حيث كان الفلسطينيون يفدون لدخول البلدة القديمة، وبثًا من بوابة الخليل حيث ك
 اليهود يفدون وهم يحملون األعالم اإلسرائيلية.
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في البداية لم أدرك ما الذي كنت أشاهده. حلق صاروخ قادم من غزة فوق الرؤوس ففر المستوطنون 
مرعوبين في حال من الهلع. أما الفلسطينيون فبقوا حيث هم، يشيرون بأيديهم ويهللون ويصفقون. فقد كان 

القدس قد توجهوا نحو غزة وألحوا عليها بالتدخل وهتفوا لمحمد الضيف، رئيس كتاب الفلسطينيون في 
 عزالدين القسام، وطلبوا منه النصرة.

 الحقيقة المرة
زعمت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن ذلك كان ألن منظمي احتجاج القدس كانوا أعضاء في حماس. 

حقيقة لم يكن فقط أعضاء حماس هم من هتفوا لمحمد فنسبوا من الفضل للحركة أكثر مما تستحق. في ال
نما أبناء جيل جديد من الفلسطينيين راحوا يبحثون عن صالح الدين. والحقيقة المرة هي أن  الضيف، وا 
حماس ال يبدو أنها ارتكبت خطأ حينما أطلقت تلك الصواريخ باتجاه القدس عندما رفضت إسرائيل 

  .األقصىاالنسحاب من ساحات المسجد 
نما دفاعًا عن  فقد دفعت بالصراع إلى ما  األقصىعندما أطلقت حماس الصواريخ ليس دفاعًا عن غزة وا 

وكذلك في الضفة الغربية. لو لم يتم إطالق  1948فوق الذروة، وأشعلت الثورة في صفوف الفلسطينيين في 
توقعه وسائل اإلعالم الصواريخ لربما عاد الهدوء واستتب بعد انقضاء شهر رمضان، وذلك ما كانت ت

اإلسرائيلية. وبعد رمضان، كانت السلطات اإلسرائيلية ستعود إلى استئناف عمليات طرد العائالت 
وكان من نتائج ذلك أن  الفلسطينية من حي الشيخ جراح بشكل خاص ومن القدس قاطبة بشكل عام. 

 .1948ة لم تشهد منذ أوجدت األحداث التي تتابعت فيما بعد جبهة فلسطينية عريضة، في ظاهر 
لم تأت ثورة بهذه األبعاد من حيث لم يحتسب، بل لقد كانت تعتمل منذ عقود. وجاءت بالضبط في الوقت 
الذي راح فيه اليمين اإلسرائيلي يتفاخر بأن الصراع قد انتهى. فهذا ما باحوا به عالنية في وسائل اإلعالم 

رفع رايات فتح إلى جانب رايات حماس في االحتجاجات  األمريكية وفي األمم المتحدة. شهد يوم االثنين
التي نظمت في نابلس في مشهد لم ير منذ وقت طويل، ففتح ال تملك إال أن يراها الناس تتجاوب مع 

 المزاج العام.
مثل هذه الوحدة عبر عنها الفلسطينيون في بداية االنتفاضة الثانية، ولكن بمجرد أن تم التخلص من ياسر 

دت فتح إلى التعاون األمني مع من يدفعون لها رواتبها في إسرائيل. من المثير لالنتباه أن عرفات عا
، ثم أقرها على ذلك الفلسطينيون 1948اإلضراب العام تمت الدعوة له أواًل من قبل القيادة الفلسطينية في 

ثمة ما يبرر  .1936في الضفة الغربية، فنجم عن ذلك إضراب هو األكبر منذ ذلك الذي نظم في عام 
التشكيك في هذه الوحدة الجديدة، فالزعامات الفلسطينية طالما عرف عنها تمرسها في تغيير جلدها 
السياسي واالنقالب ثانية نحو المعسكر المضاد. إال أن هذه القيادات ليست من يقف وراء هذا الحراك، 

نما الحراك هو الذي يدفعها.  وا 
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 الفلسطينيون والعرب 
تيجية الثانية التي تلقت ضربة، إن لم تقوض تمامًا، خالل األيام التسعة الماضية كانت المحاولة واالسترا

المستمرة لعزل الفلسطينيين عن أنصارهم العرب، وهي المحاولة التي نجم عنها اتفاقيات أبراهام في 
ن كانت قد بدأت قبل ذلك بوقت طويل بمعاهدات السالم الت ي وقعتها كل من واشنطن العام الماضي، وا 

 مصر واألردن مع إسرائيل.
فقط قبل أسابيع قليلة مضت، بدا كما لو أن المملكة العربية السعودية على وشك االنضمام إلى الركب 
تتبعها بعد وقت قصير كل من سلطنة عمان ودولة قطر. وكانت مقاطعة مجلس التعاون الخليجي 

كانت معاهدة السالم العربية )آخر عرض لتسوية الصراع( إلسرائيل ستنتهي تمامًا خالل أشهر معدودة، ول
 قد وئدت إلى األبد، ولتحول الفلسطينيون فعليًا إلى قوة عاملة مهاجرة بال دولة، مثلهم في ذلك مثل الكرد.

على الرغم من أن هذا السيناريو لم يختف بعد، وبينما يستمر المؤثرون والذباب اإللكتروني السعودي 
ضخ الروايات اإلسرائيلية حول ما يجري، إال أن االستراتيجية داستها أقدام المحتجين الذين  واإلماراتي في

انطلقوا في مسيرات ضخمة في األردن باتجاه فلسطين في محاولة الجتياز الحدود مع إسرائيل، وكذلك 
تح حدودها مع أقدام من اجتازوا الحدود فعاًل بين إسرائيل ولبنان. في هذه األثناء أجبرت مصر على ف

 رفح الستقبال الجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة.
من المعروف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس من المعجبين بحركة حماس وال بجماعة اإلخوان 
المسلمين، فهو الذي دمر مدينة بأسرها، الشق المصري من رفح، وأجبر سكانها على إخالئها حتى يغرق 

 ت سطح المنطقة الحدودية مع غزة ويدمرها تدميرًا.األنفاق الممتدة تح
ولو كان هناك زعيم عربي طبق الحصار على غزة بحماسة تجاوزت حماسة اإلسرائيليين أنفسهم فإنه 
السيسي. ومع ذلك فقد أجبر على فتح الحدود التي أنفق الكثير من الجهد والمال إلبقائها مغلقة. بالطبع، 

هها. فبعد الصدمة المزعجة التي نجمت عن محاولة انقالبية برعاية سعودية ثمة رسائل سياسية يتم توجي
داخل القصر الهاشمي، فما من شك في أن عاهل األردن الملك عبد هللا يستخدم حالة الغليان لتذكير 

 نتنياهو بأن أطول حدود إلسرائيل وأكثرها عرضة للمخاطر هي تلك التي مع األردن.
ردن دون إذن من المخابرات األردنية، وخاصة إذا كان في منطقة الحدود ال يكاد يحدث شيء في األ

بالغة الحساسية، ولذلك فإن صور الجماهير األردنية الزاحفة نحو الحدود اإلسرائيلية ما كانت لتبث بدون 
اجية. رخصة من الدولة. والمثير لالنتباه أن األردنيين الشرقيين كانوا في الصفوف األمامية للمسيرة االحتج
لم يتم  وذلك مؤشر آخر على أن االنقسامات التي أبقت الوضع الراهن على ما هو عليه بدأت تتالشى.

ن كان يناسب  بعد التعرف على هوية األشخاص الذين أطلقوا الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وا 
 سانته الصاروخية األكثر فتكًا.حزب هللا السماح آلخرين بإطالق صواريخ بداًل من القيام بذلك مستخدمًا تر 
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 فلسطينيو الشتات 
كان الجناح الثالث للوضع الراهن هو عزل الفلسطينيين عالميًا. ولهذا الغرض أنشأت إسرائيل وزارة 
الشؤون االستراتيجية التي كرست لمحاربة حركة المقاطعة العالمية المعروفة باسم بي دي إس، ولمكافحة 

إسرائيل، ولتأديب السياسيين الغربيين الذين يرفضون االنسياق مع الرواية  محاوالت نزع الشرعية عن
 اإلسرائيلية حول الصراع.

نجحت الوزارة في معركتها التكتيكية إلحداث خلط بين معارضة الصهيونية ومعارضة إسرائيل ومعاداة 
طلسي، وجعلت السامية. ونجحت في ممارسة التنمر والتخويف ضد جيل من السياسيين على ضفتي األ

جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق في بريطانيا، عبرة لكل زعيم سياسي يرفض االلتزام بقواعد 
 اللعبة كما ترسمها.

إال أن تلك كانت مجرد انتصارات تكتيكية ولم تكن استراتيجية. فبغض النظر عن البيانات الشعائرية التي 
مها، فإن ثمة إحساس بالسخط الشعبي والدعم العارم لغزة، تصدر عن النخبة السياسية للتعبير عن دع

لقد خسرت إسرائيل  وتجلى ذلك في المسيرات الحاشدة التي انطلقت في لندن ونيويورك وبرلين وباريس.
نستغرام.  معركة تدور رحاها في ساحة غير معهودة: عبر تيك توك وا 

دل إيست آي مع طفلة من غزة في العاشرة من عندما أعادت باريس هيلتون تغريد مقابلة أجراها موقع مي
أنا فقط في العاشرة. لماذا نستحق "عمرها تعبر بلغة إنجليزية فصيحة عن عدم استيعابها للقصف قائلة 

 فقد ساهمت في إسماع صرخاتها للعالم بأسره، ولمرات عديدة. "ذلك؟
قناعهم بأن توغالً  أرضيًا داخل غزة قد بدأ )لتصيد  قد يسعى الجيش اإلسرائيلي إلى خداع الصحفيين وا 

جبارهم على الخروج من أنفاقهم(. وقد يقصف سالحه الجوي المبنى الذي تتواجد فيه  عناصر حماس وا 
مكاتب وكالة األسوشييتد بريس وقناة الجزيرة. إال أن إسرائيل ال تملك منع هذه الفيديوهات من االنتشار 

 كالنار في الهشيم عبر السوشال ميديا.
بعد حذفت باريس هيلتون تغريدتها، أما بيال حديد فلم تحذف تغريدتها. وبغض النظر عن الضغط  فيما

 الذي يمارس على المشاهير حتى يلتزموا بضوابط الوضع القائم، إال أن الضرر قد وقع ال مفر.
 فجر جديد

إلى انتفاضة تامة، التاريخ وحده هو الذي سيقرر ما إذا كانت األحداث التي نشهدها حاليًا سوف تتحول 
أو إلى انتفاضة القدس. فالنقاش الذي يجري بين الفلسطينيين اآلن يتركز حول كيف يمكن النتفاضة ثالثة 
 أن تستمر بعد التوصل إلى وقف إلطالق النار، وهو األمر الذي ال مفر منه خالل األيام القليلة القادمة.

المنطقة بعد التوصل إلى وقف إلطالق النار بين  ولكن دعونا نقول إن سكونًا منهكًا سوف يتنزل على
سرائيل. ولكن هل سيعود بعدها كل شيء إلى ما كان عليه؟  حماس وا 

أشك في ذلك. لقد تم رسم معالم النضال الجديد، فالقدس في المركز منه، والمواطنون الفلسطينيون في 
قيادة، بال دولة، ال تسانده بلدان  سوف يساندهم جيل ليس لديه ما يخسره. جيل بال إسرائيل هم جنوده.
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عربية، بال حقوق، بال سالح، وال رجاء في الحصول على أي منها. ال ينبغي أن يفاجئ إسرائيل أن يثور 
هؤالء عليها وقد حرمتهم من دولة خاصة بهم وأعلنت من خالل سن قانون الدولة القومية أن دولة إسرائيل 

 اليهود دون غيرهم. هي تعبير عن تقرير المصير لمواطنيها
لقد ترك أسياد هذه األرض الذين أسكرتهم السلطة القليل من الخيارات الناجعة لهذا الجيل من 
الفلسطينيين. ونظرًا ألن نضالهم تتخلله فترات من السكون والخضوع فإن إسرائيل تخطئ كلما حدث ذلك 

 تهى.حين ترى فيه رضوخًا واستسالمًا، وتوهم نفسها بأن الصراع قد ان
ولكن في كل مرة تبرز قيادة جديدة من أسفل إلى أعلى. وهكذا كان ظهور ياسر عرفات ذات يوم. وها 

 هو األمر يتجدد، وعلى العالم أن يصحو من غفوته.
 20/5/2021، ميدل إيست آي

 20/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 حماس وهي تقلب الموازين .966
 عبد هللا العمادي

يوما بعد يوم، والتغول واإلجرام مستمران على شعب أعزل.. ولربما ظهور عدد االستفزاز الصهيوني يزداد 
من المشاهد السياسية بالمنطقة، كهرولة البعض نحو التطبيع مع دولة االحتالل، أوحت لهم بأن الشعب 
، األعزل في غالبية مناطق فلسطين المحتلة لم يعد له حيلة ليحتال أو يقف موقفا يمنع العدو من التمادي
 وهذا ما كان واضحا مع بدايات التحرش بأهالي حي الشيخ جراح، والقصة المعروفة للجميع وتطوراتها.

 ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان، ال عند الصهاينة، وال عند غيرهم من المراقبين.
لغ ظن المقدسيون بعد تمادي العدو ووحشيته أنهم لوحدهم في الميدان. فمن جانب، وجدوا الرئيس وقد ب

من العمر عتيا، مشغواًل بكيفية االستمرار واالحتفاظ بكرسيه المهزوز، وكيفية المحافظة على وعوده في 
التنسيق األمني مع عدو يحتقره. وفي جانب آخر، يرون غزة مشغولة بنفسها، وهي تواصل الصمود ضد 

متناثر ومنقسم هنا  حصار ظالم جائر أمام مرأى ومسمع العالم كله. في حين بقية الشعب الفلسطيني
وهناك.. هذا كله دفع الصهاينة وقطعان المستوطنين إلى مزيد من الحماقات. فال رادع أمامهم يمكن أن 
يردعهم، وبالتالي لما ال يستمر مسلسل االستفزاز وارتكاب الحماقة تلو األخرى، ظنا منهم أنها ستكسبهم 

 مكاسب جديدة إلى مكاسبهم القديمة.
عور عند المقدسيين، واقترابهم من اليأس من أي دعم أو مساندة عربية مأمولة، تدخل في غمرة ذلك الش

غزة العزة على الخط، لتبشر المقدسيين، وتعلن لهم وللعالم كله أنهم رغم ظروفهم موجودون وعلى أتم 
حين االستعداد لمزيد من التضحيات، وأن الهدف اآلن ليس الدفاع عن غزة، بل القدس وعموم فلسطين. و 

تدخل القدس بما تحتويه من مقدسات، فالمسألة تختلف كلية، وهذا ما كان العدو المحتل يحرص عليه أو 
يعمل سنوات على إبعاد القدس كهدف إستراتيجي يمكن أن يجتمع عليه الفلسطينيون، فما بالك وقد أثار 
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بعزة وثقة، لتعلن أن الوقت  وهذا الذي جعل غزة تدخل الميدان -على األقل شعبيا-العالم اإلسالمي كله 
هي من ستفرض من اآلن فصاعدا تلك  -أي حماس-حان لتغيير قواعد اللعبة أو قواعد االشتباك، وأنها 

 القواعد، بعد أن بلغ السيل الزبى، أو هكذا بدا الوضع في عموم فلسطين خالل األسابيع الماضية.
 معركة سيف القدس

م الذي وقع على المقدسيين، وتبدأ كتائب القسام في إرسال تسخن األجواء بدخول غزة في رفع الظل
رسائلها إلى الصهاينة، الواحدة بعد األخرى، والمطالبة برفع ظلمهم عن المدينة المقدسة وأهلها سلميا قبل 
اللجوء إلى حلول أخرى قد يندم الصهاينة كثيرا بتجاهلها. ووقع التجاهل فعاًل، ورأى الصهاينة جّدية 

عبر صواريخ أضاءت سماء مدنهم، القريبة من القطاع والبعيدة، بل دخلت المعركة صواريخ  رسائل غزة
، أجبرت على إغالق مطار بن غوريون الدولي، مع ما ينتج عن ذلك من خسائر استراتيجيةجديدة 

من سكان دولة االحتالل على العيش في  %70اقتصادية كبيرة، وأجبرت صواريخ القسام أكثر من 
، مما يعني تعطل الحياة االجتماعية واالقتصادية هناك، وما يثيره ذلك من مضاعفات على المالجئ

 الحالة المعنوية والنفسية للسكان ومنهم العسكريون أيضا.
الجديد في معركة سيف القدس أن غزة دخلتها بثقة، كما لو تبدو استشرفت هذه الحرب، وأنها واقعة ال 

دفعهم إلعداد العدد والُعدة الالزمة لحرب قد تكون فاصلة أو حاسمة  محالة، وبالتالي هذا االستشراف
ومسببة لتغييرات كثيرة في المنطقة، ستجعل على وجه أخص دول الجوار في حرج بالغ، ال سيما األردن 
ومصر، مع ما لذلك من تأثير على الداخل األردني والمصري، قد ال تظهر نتائجه سريعا، لكنها ستؤثر 

 ى على شكل األنظمة واستقرارها.بصورة وأخر 
بدأت الحرب العسكرية إذن، ومعها حروب أخرى إعالمية وسياسية وشعبية على مستوى عالمي مشهود. 
المواجهات العسكرية لم تكن بحجم توقعات وتقديرات العدو، حيث ساد االعتقاد القديم نفسه بأن عدة 

مور إلى هدوئها المعتاد. لكن اختلف الوضع. فما ضربات جوية للقطاع يمكنها أن تحسم األمر، وتعود األ
إن يبدأ العدو بغارة، إال وتبعتها زخات كثيفة من الصواريخ تجاه مناطق عديدة، عجزت عن صدها قبة 

لم تكن بالحسبان، كلفت العدو مئات  استراتيجيةالعدو الحديدية، بل إن صواريخ القسام أصابت مواقع 
نه لو كان في مخطط القسام استخدام الطائرات المسّيرة في هذه الحرب، أو الماليين حتى اآلن. وأحسُب أ

يمكن به تغيير شكل الحرب كليا، وستجعل  استراتيجيامسّيرات الزواري، فستكون ورقة رابحة وسالحا 
العدو الصهيوني يستغيث العالم بطريقة وأخرى لوقف الحرب، تماما كالذي حدث مع االتحاد السوفياتي 

الحرب بعد أن حصل عليها المجاهدون األفغان بطريقة  "ستينغر"ن الفائت، حين دخلت صواريخ في القر 
 وأخرى، فكانت بداية هزيمة السوفيات، بل عّجلت بوقف الحرب.

 إن عدتم عدنا
إن غارة جوية صهيونية واحدة على غزة تدفع بزخات ومئات الصواريخ القسامية تجاه مدن العدو. ولسان 

قول: إن عدتم عدنا. هذا مؤشر مهم يدل على تحول كبير ميدانيا. صار العدو يخشى حال القطاع ي
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جيش غزة أكثر من كل الجيوش العربية باعتراف الرسميين منهم واإلعالميين، بعد أن تحول هذا الجيش 
إلى جيش نظامي صاحب عقيدة قتالية واضحة، وبناء تنظيمي متماسك، وتأثير ثقيل على أرض الواقع. 

إلى ذلك ميزة أخرى بالغة األهمية هي القدرة على التصنيع العسكري والقدرة على المناورة وتحريك  أضف
 العدد والعتاد سريعا من نقطة إلى أخرى.

وفوق هذا كله، امتلكت حماس القدرة على فرض قرارها على العدو، فهي تختار الوقت والمكان لبدء 
بة، وهذا ما دفع بكثير من اإلسرائيليين للقول إن محمد ضيف الهجوم، وما على الطرف اآلخر إال االستجا

هو من يتحكم بماليين اإلسرائيليين، متى الدخول إلى المالجئ ومتى الخروج منها ألمور إنسانية، في 
 تطور الفت ومشهود.

ناس من المشاهد الملحوظة في األحداث الجارية اآلن في غزة، أن أهالي القطاع ومجاهديها ال يسألون ال
إلحافا خارج فلسطين، سالحا أو ماال أو طعاما أو حتى دواء، بل الدعاء بظهر الغيب أن يثبت هللا 

 أقدامهم، ويزلزل األرض من تحت أقدام عدوهم، وبالدعم اإلعالمي بكافة أشكاله.
ولعل الحرب اإلعالمية بدأت نتائجها تظهر سريعا حتى ضاق األمر بالعدو أن يستنهض كل من معه 

سالمي ودولي يستنكر أفعال جيشه، حتى تكونت صورة ويس تغل أوراقه للوقوف أمام مد إعالمي عربي وا 
ن صناعة الصور الذهنية لتأخذ من المال والوقت  ذهنية جديدة غاية في البشاعة عن دولة االحتالل. وا 

نهم صهاينة عرب، الشيء الكثير، لكن بفضل هللا، ثم حماقة العدو ومن يدافع عنه من صهاينة العالم، وم
 أن نشأت صورة ذهنية له سيحتاج سنوات وسنوات لمحوها من أذهان العالم.

 أين المطبعون الجدد؟
مشهد آخر وليس أخيرا هو موقف المطبعين العرب الجدد من األحداث، وكأنما لسان حالهم بعد كل الذي 

ء. ها هي دولة العدو تواجه يجري اآلن يقول: وددنا لو لم نهرول نحو التطبيع، وتريثنا بعض الشي
مشكالت وانقسامات ودعوات ترجو الحكومة التفاهم مع حماس وليس غيرها لوقف البؤس الذي انتشر 
بينهم في أيام معدودات. بل إن دعوات أخرى بدأت تتصاعد وتدعو للهجرة العكسية في ظل فقدان األمن 

ن غيابهما اآلن صار واقعا، فال واألمان، وهما سبب هجرة اليهود إلى فلسطين فيما مضى من  وقت. أال وا 
شيء يدعو للبقاء، خاصة وأن غالبية المهاجرين اليهود أصحاب جنسيات مزدوجة. إذ قليل ما تجد 
إسرائيليا ال يحمل جنسية أخرى، ألن عنصري األمان والثقة غائبان، رغم كل دعايات حكومة االحتالل. 

 حالها في أول مواجهة واختبار حقيقي لها؟فما حاجة المطبعين العرب إلى دولة هذه 
إن مثل هذا الوضع لم يكن ليحدث لوال ما يحدث اآلن على األرض من ظلم واضح بّين. وضٌع لم يسع 
إليه الفلسطينيون بهذه السرعة، على عكس العدو ولحاجات في نفسه. وهذا ما عّجل هللا بظهورها وكشفها 

بعد أن كانت األولى في معركة بدر الفاصلة حين قال سبحانه )إذ لتتحقق اآلية الكريمة تارة أخرى، من 
أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم الختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي 

ن هللا لسميع عليم( )األنفال:   (.42هللا أمرًا كان مفعوال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وا 
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إنه هللا سبحانه يدير هذه المعركة ليكشف حقيقة العدو، ويكشف المنافقين من الداخل والخارج، ويكشف 
حقيقة المجاهدين والمرابطين. ها هم أوالء وقد انكشفوا جميعا. عدو متغطرس ال يفقه قوانين وسنن الكون، 

لعميق للتوكل على هللا والجهاد ومنافقون منتفعون ال يتعلمون دروس التاريخ، ومجاهدون عرفوا المعنى ا
في سبيله ال غيره، رغم أن األجواء حولهم مليئة بغربان تنعق، وأصوات باطلة تصرخ وتدعوهم ليل نهار 

(. نعم، 137)إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل( )آل عمران: 
ن وقف العالم كله ضدنا، فاهلل أكبر وأعظم، ولن يخذلنا أبدا.. قالها أهل غزة: حسبنا هللا ونعم الوك يل، وا 

فاللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، وزلزل األرض من تحت أقدام الصهاينة الغاصبين، ومن معهم من 
 الحاقدين والمنافقين، إنك سميع عليم مجيب الدعوات، يا رب العالمين.

 20/5/2021 الجزيرة.نت،
 

 1مقابل  4 "حماس"سر أمام إسرائيل تخ .967
 سالي مريدور*

أربعة إنجازات هائلة. إنجازها  "حماس"، تعاني إسرائيل تراجعًا كبيرًا. لـ "حماس"في المعركة الحالية مع 
 األهم هو العنف الذي نشب داخل المجتمع اإلسرائيلي بين العرب واليهود.

بالمعركة ضد  "48عرب الـ "ط جزءًا من أن تعرض نفسها جسرًا يرب "حماس"فجأة، دون قصد، يمكن لـ
 إسرائيل، ألول مرة منذ قيام الدولة.

في مكان حامي القدس والحرم في نظر  "حماس"االنجاز الثاني، الذي كان استغالاًل للفرصة، هو وضع 
 كل عربي ومسلم في العالم.

عاماًل سائدًا في الساحة ، على خلفية ضعف السلطة الفلسطينية، "حماس"أما االنجاز الثالث فكان وقوف 
 الفلسطينية.

االنجاز الرابع هو كشف ضعف منظومة الدفاع ضد الصواريخ في إسرائيل، امام رشقات صواريخ عديدة 
 تطلق في زمن قصير إلى النقاط ذاتها.

 ، يراقبون ويتعلمون. وباستعارة من كرة القدم، فنحن االن"حماس"، االقوى بال قياس من "حزب هللا"إيران و
 ."حماس". الخسارة من شأنها ان تزداد مع نجاحات اخرى لـ1:4خاسرون 

الذي  األقصىوالفارق قد يتقلص إذا حققنا انجازات دراماتيكية. وكما تبدو األمور فان التعادل هو الحد 
 يمكن أن نأمل به اآلن.

تخلص دروسا من المهم كيف ستنتهي الجولة الحالية، ولكن األمر االكثر اهمية بكثير هو ان نس
 استراتيجية، كي نمنع هزيمة في المستقبل.

ما الذي ينبغي عمله؟ ينبغي توجيه كل الجهد إلقامة السالم بيننا. ينبغي أن تقام حكومة تضم يهودا وعربا 
تؤدي الى مصالحة اجتماعية. فالمساواة بين كل المواطنين يجب ان تكون منصوصا عليها في القوانين 
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يجب أن تكون المساواة عملية ايضا في التعليم، في التشغيل، في البنى التحتية، وفي  االساس للدولة. كما
الميزانيات. يجب أن نقلص الفوارق، التي بعضها ال يطاق. يجب التنديد بالكراهية والتحريض ضد العرب 

م الرسمية نحن ملزمون بترمي والنزاهة في حياتنا. باإلنسانيةوضد اليهود. ينبغي أن ندفع الى االمام 
وسلطة القانون. على زعماء الجمهور أن يمتنعوا عن التحريض. الشرطة يجب ان نعززها. والردع تجاه 
جرائم الكراهية يجب أن نرممه. من يحاول قتل غيره بسبب قوميته، دينه، معتقده، أو جنسه، يجب مثل 

جب أن نتصرف بحذر شديد. في القدس ي كل قاتل إرهابي ان يزج به الى السجن حتى آخر أيام حياته.
 فشدة المشاعر نحوها يمكن أن تضرم نارا من شأنها ان تحرقنا جميعا.

السيادة فيها إسرائيلية، ولكنها مصدر هوية وقدسية لكل يهودي، مسلم، ومسيحي. من المحظور علينا ان 
 ننجر من قبل جماعات متطرفة تقودنا جميعا الى حرب دينية وقومية.

كنا نريد  إذا، إال "حماس"وتحقيرها يساعدان  فإضعافهاة يجب أن نتعاطى معها كشريك. السلطة الفلسطيني
قرب القدس وتل ابيب. يجدر بنا أن نحرص على ان ندفع الى االمام بجيرة سالم مع أولئك  "حماستان"

 .إيرانالذين ال يطلقون علينا الصواريخ وال يوجدون في حلف مع 
سياسة تجاهها. ينبغي أن نختار بين احتاللها، مع الثمن الهائل بالدم الذي وبالنسبة لغزة، يجب ان نبلور 

الى جانب مثل هذا االحتالل، وبين السماح بتنمية مدنية ذات مغزى، بحيث يكون للغزيين الكثير مما 
 يخسرونه في الحرب القادمة، وبالتالي فلعلهم يمتنعون عنها.

متينة، فسيؤدي بنا  "إرهابية"جزئي الى جانب السماح ببناء قدرات أما السياسة القائمة المتمثلة بالحصار ال
 من وضعنا في الجولة الحالية. أفضلالى الجولة التالية، وعلى ما يبدو في وضع ليس 

 ."اإلرهاب"للمعركة التالية مع  أفضلنحن ملزمون بأن نستعد بشكل 
بكثير: معركة طويلة، مع إصابات  خطرأفان الضرر بإسرائيل سيكون  "حزب هللا"عندما تكون معركة مع 

دقيقة للبنى التحتية للدولة وللجيش، تشويش الكهرباء والمياه، عمليات كوماندو الحتالل مؤقت لبلدات 
إسرائيلية، ومئات، ان لم يكن االف المصابين في الجبهة الداخلية. هذه المعركة يجب أن نحاول منعها 

 ت تسمح لنا بان نقلص أضرارها ونقود الى انهائها.   مسبقا، وبالتوازي ينبغي أن نبني قدرا
 *رئيس الوكالة اليهودية وسفير إسرائيل في واشنطن سابقًا.

 21/5/2021، صحيفة يديعوت أحرونوت
  21/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 وهذه هي الخطوة الضرورية التالية ...هذه مفاجآت االنتفاضة ونصرها .968

 ياسر الزعاترة
ير إذا جئنا نتحدث عن مفاجآت االنتفاضة الفلسطينية الجديدة ونصرها، وهي التي كانت لن نضيف الكث

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

مع ذلك، فإن تكرار الحديث لن يكون سيئا في كل األحوال، بخاصة أن تثبيت الحقائق يبدو أمرا مهما 
لطرح الرؤية التالية، وألجل ضرب آلة الدعاية للطرف اآلخر، التي لم تتوقف يوما عن بث ما يثير 

 اليأس، ويبرر منطق الهزيمة.
ارها، ولألقصى كذلك، فلهذه البقعة من فلسطين بركتها الخاصة؛ ليس قلنا ونقول مرارا؛ إن للقدس أسر 

فشال كل مساعي إنهائه بطرق  على الصعيد الديني وحسب، بل على صعيد تكريس ديمومة الصراع وا 
، وهي 2000مشّوهة. ونتذكر هنا أن هذه البقعة تحديدا هي ما أفشل مفاوضات كامب ديفيد؛ صيف العام 

 اوضات عباس مع أولمرت بعد رحيل عرفات، رحمه هللا.ذاتها التي أفشلت مف
، وهذا األمر يثير حساسية استثنائية؛ ليس عند "هيكال"هذه البقعة يريدها الغزاة يهودية، ويريدون أقصاها 

 الشعب الفلسطيني وحسب، بل عند أّمة من ملياري إنسان، يعتبرون هذه القضية قضيتهم المركزية.
تلك حقيقة راسخة، لكن المفاجأة التي أذهلت العدو هي صمود المقدسيين، بخاصة لم تكن المفاجأة هنا، ف

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

التي أقّضت مضاجع العدو، فهنا أثبت  48د مفاجأة القدس وحراكها العظيم، كانت مفاجأة فلسطينيي بع
هذا الجزء من شعبنا أنه حاضر بقوة في معادلة الصراع، ليس فيما يخّص القدس وحسب، بل أيضا فيما 

داول من جديد، يخّص قضيته األساسية، األمر الذي أعاد مصطلح فلسطين من  البحر إلى النهر إلى الت
 ومعه وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده؛ في الداخل وفي الشتات.

كما فعلت هذه المرة، واعتقل من أبنائها ما ال يقل عن ألف، وارتقى  48منذ عقود لم تنتفض مناطق 
قيادته شهداء وأصيب كثيرون، وهذا تحّول نوعي كانت له آثاره الكبيرة على المجتمع الصهيوني، وعلى 

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

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

تواصل اإلعداد، وهو ما ثبت عمليا في قدرتها على الصمود، وفي قدرتها على بث الخوف والوجع في 
أوصال العدو، واألهم تثبيت معادلة ردع جديدة تشمل كل فلسطين. لقد هّددت العدو بسبب ممارساته في 

تت قدرتها، في ذات الوقت الذي أثبتت فيه وحدة شعبنا، كما ، ونّفذت التهديد، فأثباألقصىالقدس و 
على السلطة ومزاياها، فضال عن مساواتها برموز التعاون األمني، وحملة  "حماس"فضحت مقولة حرص 

 ."VIP"بطاقات الـ
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حين تواجه مقاومة في قطاع صغير ومحاصر أكبر قوة عسكرية وتكنولوجية في الشرق األوسط، ثم 
ف إطالق النار دون تحقيق أهدافه، فهذا ليس انتصارا عاديا بحال، ولنا أن نتذكر تاريخ تفرض عليه وق

 الصراع مع هذا العدو، كي ندرك في اتجاه يسير ونسير.
أما الضفة الغربية، فكانت هنا أيضا. إنها الضفة التي تم اتهامها بالتقاعس، وشعبها بالركون لبؤس 

إلى صعوبة التحّرك في ظل قوة أجهزة تلك السلطة، وحضور السلطة واشتراطاتها، من دون النظر 
االحتالل بشكل يومي في سياق مطاردة المقاومة، واعتقال رموزها، فضال عن انحياز حركة كبيرة بحجم 

 إلى خيارات عباس العبثية. "فتح"
طالق نار(، مع ذلك، فقد ثبت أن روح المقاومة لم تخمد في الضفة، ورأينا عمليات كثيرة )دهس وطعن وا  

وحدث ذلك رغم الضربات التي تعّرضت لها قوى المقاومة، ثم رأينا حراكا شعبيا، تجّلى في أروع صورة 
من أيار؛ يوم اإلضراب العظيم الذي جعل فلسطين؛ كل فلسطين وحدة واحدة، حيث رأينا حشودا  18يوم الـ

 في المدن الفلسطينية لم نَر مثلها منذ عقود.
ذكير بتداعيات االنتفاضة األخرى، ممثلة في إحياء قضية فلسطين التي اعتقد الغزاة ال بأس هنا من الت

حياء قضية فلسطين، ساهم في إحياء األمة التي عانت من  أنهم دفنوها تحت غبار التطبيع والمطّبعين. وا 
ك عدوان إيران وهجمة الثورة المضادة، وفوق ذلك كله حصولها على تعاطف عالمي رهيب، بما في ذل

 داخل أمريكا التي شهدت خطابا لم تعرفه منذ إنشاء الكيان.
ربما كان كل ذلك معروفا للمعنيين، لكن السؤال األهم الذي ينبغي طرحه هو: ماذا بعد؟ وهل انتهت 
المعركة بانتصار المقاومة في قطاع غزة وفرض الهدنة الجديدة، ومن ثّم العودة إلى حالة المراوحة التي 

ومنظمة التحرير، وكذلك بعد  "فتح"، أي منذ تسّلم محمود عباس لقيادة السلطة و2004عرفناها منذ 
 (؟2014، 2012، 2008المعارك الثالث السابقة )

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

وقد نالت الصدارة في هذه المواجهة أن تبادر مع )الجهاد( والقوى األخرى، بما في ذلك  "حماس"على 
، أو من يقبل التمّرد على عباس منها، أن تبادر إلى بناء مشروع جديد عنوانه الوحدة في ميدان "فتح"

دارة السلطة بشكل توافقي، كسلطة تدير حياة النا س، وال شأن لها بالقرار المقاومة واالنتفاضة الشاملة، وا 
 السياسي.
ال، فليكن المشروع البديل  "فتح"إذا قبلت  بإعادة تشكيل منظمة التحرير على هذه القاعدة، فأهال ومرحبا، وا 

من كل القوى في الداخل والشتات، ولنبدأ مرحلة جديدة فرضتها هذه المعركة الوحدوية الرائعة التي لم 
 نعرفها منذ عقود.



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 511                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

ذلك، فسنكون قد أخفقنا، وعدنا إلى مرحلة التيه والعبث، وشعبنا في كل أماكن وجوده لن إذا لم يحدث  
منذ عقد  "الثورة المضادة"يقبل بذلك، وكذلك جماهير األّمة التي استعادت بوصلتها وآمالها بعد هجمة 

 كامل.
 21/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 خرجت من المعركة أكثر قوة "حماس" .969

 يوسي يهوشع
حابيل إعالمية كثيرة جدًا ستدور في األيام القريبة القادمة حول وقف النار، ولكن الوصفة المرتقبة ثمة أ
، حيث سيروي كل طرف لنفسه قصة النصر. أما االختبار، مثلما في جوالت "الهدوء مقابل الهدوء"هي 

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

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

بشكل كبير، وحّسنتا قدراتهما النارية ومدى الصواريخ. ترتبط هذه الحقيقة ارتباطًا مباشرًا  "اإلسالمي
، ولكن 2006بأنه مردوع، وال يشرع في معركة منذ  "حزب هللا "بالرواية التي سمعت في إسرائيل حول 

ألف صاروخ بعيد المدى،  150ألفًا إلى  30منذئذ تحولت المنظمة لتصبح وحشًا، فقد قفزت من امتالك 
صاروخ في اليوم. وعليه، فمن الواضح اليوم أن إسرائيل هي  2000أثقل وأكثر دقة مع قدرة نارية تبلغ 

 األخرى مردوعة.
ال يعد نجاحًا، بل العكس هذا فشل.  "حماس"لماذا هذا مهم؟ إلن التحلي بالهدوء دون معالجة تعاظم قوة 

لة من الصواب للجيش اإلسرائيلي أن يواصل مهاجمة وسائل إنتاج الوسائل القتالية وفي مثل هذه الحا
التي تديرها إسرائيل في سورية ضد التموضع اإليراني، حيث حاول  "المعركة بين المعارك"وذلك مثلما هي 

ذلك من ، حتى لو كان الثمن المناوشة على مستوى متدٍن وكل "2حزب هللا "اإليرانيون أن يقيموا هناك 
على الحدود الجنوبية. أما إذا كانوا يريدون إعمارًا حقيقي ومساعدة إنسانية مهمة  "2حزب هللا "أجل منع 

فعندها يكون هذا فقط تحت رقابة إسرائيلية وثيقة، مقابل خطوة واسعة تتضمن صفقة أسرى ومفقودين 
 مع دم على األيدي. "المخربين"بثمن ال يتضمن تحرير عشرات 

كوك فيه جدًا أن يتبنى الجيش اإلسرائيلي هذه السياسة. ففي قيادة هيئة األركان، حتى أول من من المش
أمس، يعشقون التسوية، تلك التي أيدوها بكل قوة وآمنوا بالحوار غير الرسمي مع يحيى السنوار، وبموجبه 

الهدوء. لقد تبين أنه ال فإن المساعدة االقتصادية التي تدخل إلى القطاع هي مصلحة إسرائيلية تبقي على 
يمكن الثقة بالسنوار؛ ألن المال يقود نحو تعاظم القوة وبقدر أقل نحو السكان. كما تبين أن االستخبارات 

 أيضًا لم تعرف كيف تقرأ نواياه. وحتى قبل يوم من بدء هذه المعركة لم يصدقوا أنه سيفعل ذلك وفوجئوا.
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أ بنقطة إشكالية دون عنصر المفاجأة، ما شّوش خططه العملياتية. الجيش اإلسرائيلي، كما كتبنا كثيرًا، بد
ولكن بعد ذلك انتعش بسرعة، وأبدى قدرة عملياتية جيدة في أعمال موضعية في ظروف غير بسيطة من 

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

رئيسة معسكر المقاومة  –بل أصبحت العبًا إقليميًا ربط عموم الالعبين في الساحة، ووقفت كدرع للقدس 
ونتيجة لذلك قيدت أيضًا ردود فعل إسرائيل في جبهات أخرى مثل لبنان وسورية، حيث  –بشكل مؤقت 

يام العادية ردًا عنيفًا للجيش اإلسرائيلي على أهداف تسللت مؤخرًا طائرة إيرانية مسّيرة كانت ستجر في األ
 هناك.

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

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

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

 22/5/2021، صحيفة يديعوت أحرونوت
  22/5/2021، األيام، رام هللا

 
 مع إسرائيل باتت تهتز "ال تتزعزع"روابط الصداقة األميركية التي  .970

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

سرائيل متورطتان في جرائم حرب في  "حماس"حقيقي، وفي ظل اقتراح العديد من الخبراء أن كاًل من  وا 
 الصراع الحالي في غزة، فإنه يجب الصراع من أجل هذه الفكرة.
لتل أبيب، رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  "حماس"فأال يجب أن نطالب، لنفس السبب الذي نستنكر فيه قصف 

بنيامين نتنياهو، أيضًا، بقبول وقف إطالق النار، ووقف عمليات القصف التي تقتل أعدادًا أكبر بكثير من 
 األبرياء؟

، كما أن أحد األشياء 1948فقد كانت الواليات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل عند تأسيسها في عام 
الب على مدى عقود هو دعمهم الثابت لتل القليلة التي اتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون في الغ

 أبيب.
ستظل روابط "وكان الرئيس األميركي السابق، باراك أوباما، قد كتب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه: 

سرائيل قوية، ولن تتزعزع، كما كانت دائماً   ."الصداقة العميقة بين الواليات المتحدة وا 
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 513                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

داخل الحزب الديمقراطي، قد باتت تهتز، وذلك بينما يقاوم ومع ذلك، فإن هذه الروابط اليوم، وخاصة 
نتنياهو وقف إطالق النار في غزة، مما يتركنا نتساءل: لماذا تدعم أموال دافعي الضرائب األميركيين 

ألف  72مستشفى وعيادة، وأجبرت  17أمطار الدمار هذه التي قتلت عشرات األطفال، وألحقت أضرارًا بـ
 منازلهم؟شخص على الفرار من 

فقد منع الرئيس األميركي، جو بايدن، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من الدعوة إلى وقف إطالق 
النار، حيث يبدو أنه يعتقد أنه يستطيع تحقيق المزيد من خالل الدبلوماسية الخاصة أكثر من التوبيخ 

ما يعلم الجميع ببساطة أنه ال يحدث التقدم في الشرق األوسط عند": 2010العلني، وقد قال بايدن في 
سرائيل  ."توجد مساحة بين الواليات المتحدة وا 

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

 "واتساب"مجموعة محادثة جديدة على تطبيق التواصل االجتماعي  100ا ال يقل عن حتى بات هناك م
، والتي تشجع على العنف ضد الفلسطينيين، وهو اآلن يقصف "الموت للعرب"في إسرائيل، بأسماء مثل 

 . )أعلن عن"حرب أهلية"غزة، ويشعل قتال الشوارع الذي وصفه الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه 
 المحرر(. -وقف إطالق النار فجر أمس 

وينظر بعض الشباب األميركي إلى صعود إسرائيل باعتباره أكثر تشددًا وتطرفًا، فهم ال ينظرون إليها 
باعتبارها ديمقراطية شجاعة ولكن كقوة عسكرية قمعية، وأكثر ما يثير دهشتهم ليس القيم الديمقراطية بقدر 

، فقد قوض نتنياهو الدعم األميركي، "جرائم الفصل العنصري"بـ "تشهيومن رايتس وو "ما تصفه منظمة 
من كال الحزبين، إلسرائيل من خالل تقويض الديمقراطيين مثل أوباما، واالصطفاف مع الجناح اليميني 

 في أميركا.
نين وهناك الكثير من المعجبين بإسرائيل، وذلك لزعمها أن لديها في الداخل ديمقراطية قوية تمنح المواط

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

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

، ال تحاول قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وأن األخيرة غالبًا ما تجعل مواقعها "حماس"على عكس 
ة أكثر احتمااًل، وهي أمور صحيحة بالكامل، العسكرية في مناطق مدنية بطرق تجعل األضرار الجانبي

ولكن على أميركا أن تطمح إلى أن يكون لديها حلفاء يتمتعون بمعايير أخالقية أعلى، من أولئك الذين يتم 
 ."أفضل من حماس"وصفهم بأنهم 
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أن له أي ومما يثير القلق أيضًا أنه بينما يساعد تدمير غزة نتنياهو على المستوى السياسي، فإنه ال يبدو 
 ."حماس"هدف استراتيجي، بل إنه في الواقع يمكن القول إنه يساعد 

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

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

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

مليار دوالر سنويًا كمساعدة عسكرية لدولة  3.8وفي عمود كتبته مؤخرًا، وسألت فيه لماذا يعتبر تقديم 
 -كوفيد "خدام لتلك األموال، وليس تطعيم الناس في البلدان الفقيرة ضد غنية مثل إسرائيل يعد أفضل است

 على سبيل المثال. "19
ولقد أعددت نفسي لتلقي سيل من االنتقادات، وكان هناك بعض االنتقادات التي تم توجيهها لي مشروعة، 

 من الزمان.لكن ما أدهشني هو عدد األشخاص الذين اتفقوا معي بطريقة لم تكن لتتحقق قبل عقد 
شيء أخير: اقتراح فرض الواليات المتحدة شروطًا على مساعداتها إلسرائيل يثير حتمًا اتهامات بمعاداة 
السامية، وصحيح أن معاداة السامية تعد مصدر قلق حقيقي وال شك أنها تثير بعض اإلدانات إلسرائيل، 

 مثل هذه االتهامات باستخفاف.لكنها تقلل من شأن النضال الحقيقي ضد معاداة السامية بإلقاء 
وكما يجب أال يستخدم المعادون للسامية هذا الصراع للترويج للكراهية، فإنه ال ينبغي لمؤيدي إسرائيل أن 

 يستخدموا معاداة السامية إلخفاء تصرفات تل أبيب من النقد الحقيقي.
المناهض للمسيحية توجيه اللوم إلى  إنَّ إدانة برنامج إيران النووي ليس معاديًا لإلسالم، كما أنه ليس من

ترمب بسبب تغاضيه عن القومية البيضاء، وكذلك ليس من معاداة السامية انتقاد إسرائيل على جرائم 
 الحرب المحتملة.

  22/5/2021، يويورك تايمزصحيفة 
 22/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "حارس األسوار"ما بعد انتصار سيف القدس وهزيمة  .971

 *صريهاني الم
انتصر الشعب الفلسطيني وقواه الحية على إسرائيل وجيشها الذي يوصف بأنه ال يقهر. وتحقق هذا 
االنتصار نظًرا التساع ميدان المعركة لتشمل كل فلسطين، والجمع ما بين أشكال المقاومة الشعبية 
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أركان األرض  والمسّلحة وتنوعها، وفي ظل موجة انتفاضية عارمة طال انتظارها، ووصل مداها إلى
 األربعة.

القوي إذا "، و"الضعيف إذا لم يهزم ينتصر"انتصر الفلسطيني على اإلسرائيلي بما يحقق المقولة الشهيرة 
. وال شك أن جيش االحتالل أقوى بكثير من سرايا المقاومة عدًدا وعدة، ال سيما أن ميدان "لم ينتصر يهزم

يمّده بالسالح ويعوضه  استراتيجيية جًدا، ومن دون عمق المعركة صغير جًدا، في ظل كثافة سكانية عال
 عن الخسارة.

لم يكن هذا االنتصار العظيم عبر تحقيق األهداف المباشرة التي حددتها المقاومة والمتعلقة بالقدس 
عادة اإلعمار، فهي لم تتحقق، وال يزال النضال جارًيا من أجل تحقيقها،  األقصىو  وحي الشيخ جراح وا 

نما من خالل أن العدوان لم ُيحقق أًيا من أهدافه رغم أنها كانت متواضعة هذه المرة، واقتصرت على  وا 
 توجيه ضربة قوية للمقاومة، وكسر إرادتها على القتال، واستعادة الردع اإلسرائيلي.

 أزعم أنه تحقق انتصار من خالل الدالئل اآلتية:
 أواًل: سقوط نظرية الردع اإلسرائيلية

ومة إلى إطالق الصواريخ، واستمرت في إطالقها حتى اللحظات األخيرة، وتم التوصل إلى بادرت المقا
وقف إطالق نار متبادل متزامن، وليس كما أرادت حكومة بنيامين نتنياهو أن توقف المقاومة إطالق النار 

طالق سراح الجنود المأسورين. واعت مدت المقاومة أواًل، وتلتزم بتقييد الحصول على السالح وتطويره، وا 
، وغطت الصواريخ كل مساحة فلسطين المحتلة، وكانت أكثر دقة "إن عدتم عدنا"و "إن زدتم زدنا"سياسة 

وتطوًرا وتدميًرا من الصواريخ التي استخدمت في المعارك السابقة، وذلك رغم استمرار الحصار، وتدمير 
 األنفاق على الحدود، وخسارة حلفاء مثل السودان.

صاروخ، وما خّلفته من أضرار  4,000مرار إطالق الصواريخ، التي وصلت إلى أكثر من لقد أدى است
يوًما، )وصلت إلى أكثر ملياري دوالر وفق تقديرات  11مادية وبشرية إسرائيلية كبيرة وغير مسبوقة خالل 
 مهنية(، إلى اهتزاز نظرية الردع اإلسرائيلية بقوة.

عبر سحقها، أو شل قدرتها على االستمرار، أو كسر إرادتها، عجز جيش االحتالل عن هزيمة المقاومة 
وامتنع عن اللجوء إلى الحرب البرية التي ال يمكن حسم المعركة العسكرية من دونها؛ نظًرا للثمن الذي 
يمكن أن تدفعه قوات االحتالل إذا أقدمت عليها، ولم تحقق حكومة نتنياهو حتى ردع المقاومة، بل تحقق 

ليس من طرفي المعركة  استراتيجيةالردع، وهذا أمر ُيحدث تغّيرات مهمة وحسابات  نوع من توازن
نما من كل القوى والمحاور اإلقليمية والدولية، خصوًصا المحاور التي على عداء ويمكن أن  فحسب، وا 

 تتحارب في المستقبل.
وحزب هللا في حرب مع لقد تساءل أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب السابق، بحق: ماذا لو دخلت إيران 

 إسرائيل؟
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 ثانًيا: وعي االنتصار
قد ينتصر طرف وال يملك الشجاعة واإلرادة للشعور باالنتصار، وقد يحدث العكس. وقد ُيهزم المنتصر 

 لعدم قدرته على مواصلة انتصاره، وينتصر المهزوم لقدرته على تجاوز أسباب الهزيمة.
نه انتصر، واستعاد كرامته وثقته بنفسه، وأنه قادر على الصمود ما شاهدناه أن الشعب الفلسطيني شعر بأ

واالنتصار، وتصرف على هذا األساس، ومن ال يصدق فلينظر إلى االحتفاالت التي عّمت القدس وبقية 
الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، التي شارك فيها ماليين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم وشملت 

بعد  األقصىمن األحرار على امتداد العالم. وتكفي صورة الفلسطينيين الداخلين إلى  أصدقاء القضية
إعالن وقف إطالق النار وهم يلّوحون بإشارات النصر وغيرها في عيون جنود االحتالل مباشرة، للداللة 

 على الشعور الطاغي باالنتصار، بينما يتجّرع الجنود الذل والعار.
بالنصر، بل ادعاء بالنصر، من نتنياهو ووزير حربه ورئيس األركان، مستند إلى فلم يشهد الكيان شعوًرا 

حجم الدمار واإلبادة البشرية لعائالت بكاملها، وتدمير المنازل واألبراج والبنية التحتية، لم يصدقه معظم 
من نواقص اإلسرائيليين، بدليل توجيه االنتقادات الواسعة للحكومة والجيش لنتيجة الحرب، وما كشفته 

وأخطاء عند جيش االحتالل، إذ لم يكن لديه بنك أهداف مناسب، لدرجة عدم وجود أهداف للقصف، وعدم 
النجاح في اغتيال القيادات السياسية والعسكرية، وعدم تدمير البنية التحتية للمقاومة، وخصوًصا منصات 

 الصواريخ.
 ثالثًا: أين كنا وأين أصبحنا؟

نت عليه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قبل االنتفاضة، وأين أي مراقب موضوعي لما كا
حدث، ليس فقط بسبب الصواريخ، بل جراء ثورة الشعب  استراتيجياأصبحت، سيرى أن هناك تغيًرا 

الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، بما يعيد للقضية ألقها ومكانتها في اإلقليم والعالم، وبما يؤكد 
ن بتفاوت، عاماًل يؤثر بشدة على األمن أنها قضية م ركزية ولم يطويها النسيان، وأنها كما كانت دائًما، وا 

واالستقرار في المنطقة والعالم كله، لذلك شاهدنا كل هذا االهتمام بوقف إطالق النار، لدرجة أن الرئيس 
ل الشاغل له وألركان األميركي جو بايدن الذي وضع القضية في آخر سلم اهتماماته أصبحت أليام الشغ

إدارته، ووضعت في مكانة متقدمة على جدول األعمال. ولعبت ردود األفعال الشعبية الواسعة والصاخبة 
 دوًرا مهًما في وقف العدوان.

واستعاد الشعب كرامته، وتجّلت في هذه المعركة وحدته وتمسكه بهويته الوطنية وحقوقه، وأن معركته رغم 
ص واألولويات لكل تجمع واحدة ضد كيان استعماري استيطاني عنصري اختالف الظروف والخصائ

إحاللي احتاللي. كما عادت القضية إلى طبيعتها كقضية تحرر وطني، وقضية عادلة ومتفوقة أخالقًيا، 
 ويحمل لواءها شعب جبار مصمم على الدفاع عنها والكفاح لتحقيقها مهما طال الزمن وقلت التضحيات.
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 ماذا بعد؟
حصل على أهميته مجرد معركة وانتصار عظيم في حرب طويلة، معركة على أهميتها التاريخية لم ما 

نما فتحت  قليمية ودولية رسمية غير مناسبة، لذا لم تغير الواقع، وا  تحسم الصراع، ووقعت في بيئة عربية وا 
آلفاق للتغيير والتصرف اآلفاق لتغييره. وهناك فرق نوعي في منتهى األهمية بين اعتبار أن ما جرى فتح ا

بأن التغيير قد حدث فعاًل، فال يزال الواقع بكل بنيته وتعقيداته ومخاطره موجوًدا، والجديد الذي يجب 
البناء عليه بأنه واقًعا جديًدا أخذ يطل برأسه، ولم ُيطح بالقديم، وال يملك البنى واإلمكانيات واألطر ليفعل 

 متعدد الجبهات حتى يمكن إحداث التغيير المطلوب والممكن.ذلك فوًرا، بل عليه أن يخوض نضااًل 
ومن أجل القدرة على التقييم المناسب، ال بد من مالحظة أن االنتفاضة التي انطلقت في القدس للداللة 
على مكانتها وتأثيرها وانتشرت في بقية فلسطين طابعها األبرز العفوية من دون تأطير وتنظيم، وبال 

مهمة بحد ذاتها كونها تمثل مرحلة على طريق الوعي والتنظيم الذي يعّد أرقى مراحل قيادة. والعفوية 
الوعي، وا عالًنا صارًخا برفض ما هو قائم، واالستعداد لتغييره، وهي مهمة أكثر بقدر ما تكون وتُفهم على 

ظيم، اللذين أنها مرحلة على طريق طويل، ما يعني ضرورة االستمرارية التي لن تحدث من دون تأطير وتن
والتنظيم ليس حتًما، وال بالضرورة،  وحدهما يوفران مستلزمات االستمرارية، وصواًل إلى االنتصار الكبير.

أن يأخذ أشكال وأدوات وخطط وأساليب وسياسات العمل والقيادات السابقة حتى يتم رفضه من الشباب 
عصرها ومنفصلة بشكل أو بآخر عن الثائر المندفع، ففلسطين في عصر جديد، واألجيال الشابة بنت 

التجارب السابقة رغم كل ما قامت ولم تقم به، ولكنها مطالبة بالبناء على ما سبق بحيث تلفظ كل ما هو 
سيئ وتحافظ على كل ما هو جيد، ضمن فهم أن القيادات القديمة والقائمة لم تحقق األهداف الوطنية 

اء وخطايا في النهج والسياسات وأشكال وأساليب العمل والتحررية والديمقراطية، وهذا يعود إلى أخط
 والنضال يجب التخلص منها.

ما نراه اليوم بعد أن وضعت الحرب أوزارها يشير إلى أن ما حدث على أهميته البالغة لم يخلق واقًعا 
مصالح جديًدا نوعًيا ال يمكن االرتداد عليه، بل هناك مخاطر االرتداد، وهي مدعومة من شبكة عالقات و 

وقوى ومراكز قانونية وسياسية واقتصادية وأمنية وثقافية محلية وخارجية، ويدعمها االحتالل الذي سيعمل 
 على إجهاض ما حدث، وا عادة األمور إلى ما كانت عليه.

إن نجاح الثورة أو إجهاضها بحاجة إلى تشخيص صحيح للواقع الذي نشأ، وعالج يناسب هذا الواقع. 
إن ما حصل ُيُجّب كل ما قبله، ولكن إذا تم التصرف على هذا األساس من دون وضع فمن السهل القول 

سياسات وخطط مناسبة قادرة على التغيير بالتدريج، إلى حين الوصول للحظة التغيير النوعي، سيكون 
 هناك اصطدام بالصخور وحقائق الواقع العنيدة.

 السلطة فقدت مصادر الشرعية
من وزارات وأجهزة أمنية، أكبر الخاسرين مما جرى، ألنها لم تكن بمستوى كانت السلطة، بما تشمله 

التحدي، وفقدت الشرعية، وباتت اآلن من دون شرعيات، ال شرعية صندوق االقتراع بعد تأجيل 
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االنتخابات إلى أجل غير مسمى، وال شرعية المقاومة التي لم تبادر إلى المشاركة في تنظيمها وقيادتها، 
نخراط بها، بدليل أنها عقدت اجتماًعا يتيًما شكل لجنة لدراسة الخيارات، ولم تنه اللجنة واضطرت لال

عملها حتى اآلن، لدرجة أن الرئيس لم يخطب حتى كتابة هذه السطور، ليعلق على وقف العدوان، وهذا 
 أدى إلى غياب دوره ودور السلطة حيث كانت االنتفاضة والمقاومة هي الالعب الرئيسي.

تملك القيادة والسلطة شرعية الوفاق الوطني في ظل وقف الحوار وعدم تطبيق االتفاقات وتأجيل وال 
االنتخابات بقرار انفرادي، وال شرعية اإلنجاز كما يظهر في الواقع السيئ، ولكن السلطة رغم كل ما سبق 

ذا، فالبديل عن السلطة لم بدياًل متكاماًل وعملًيا، ل -حتى اآلن  –مرشحة للبقاء، ألن المعارضة ال تطرح 
 يولد بعد، وألن أطراًفا مختلفة تسارع إلى تركيب أرجل اصطناعية لها.

يجاد البديل عبر الكالم والشعارات عن حل السلطة أو إسقاطها من  ال يمكن حل مسألة القيادة والسلطة وا 
فيمكن أن يكون في بناء  دون توفر البديل، ومن دون وجود من هو قادر على اإلسقاط. أما البديل الممكن

سلطة موازية خطوة خطوة، وصواًل إلى ازدواجية السلطة حتى تحسم السلطة الجديدة األمر لصالحها، أو 
في إعادة تشكيل السلطة، بمعنى تغييرها، من خالل شراكة ووحدة وطنية تبدو بعيدة اآلن، أو من خالل 

 االكتفاء بإصالح السلطة وتجميلها.
ذا أخذنا أمًرا آخر، وهو االنتخابات، فهناك من يقول ال انتخابات تحت االحتالل، ومن يرد عليه بحق  وا 

بأنه ما دامت هناك سلطة تحت االحتالل فيجب أن تحكم حكًما رشيًدا، وال يمكن أن يتم ذلك من دون 
 انتخابات.

عبنا في الداخل، وهناك من يطرح إجراء انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها كل التجمعات، بما فيها ش
لكي تكون المدخل إلعادة بناء منظمة التحرير، وهذا الشعار جميل وجذاب، ولكن ال يمكن تحقيقه على 
المدى المنظور. والمعيقات ال تتعلق بعدم وجود القدرة الفنية، بل بعدم وجود اإلمكانية الموضوعية والذاتية 

 المناسب، ومخاطر ذلك الكبرى. والنهوض والوعي والنضج واإلرادة السياسية والتوقيت
فإذا لم ننجح في عقد انتخابات للمجلس التشريعي )وهي المرحلة األولى النتخابات المجلس الوطني( 
للسلطة المعترف بها خشية من نتائجها، فكيف سننجح في إجراء انتخابات لمجلس وطني تعارضه أطراف 

ادة، وأطراف عربية ودولية وازنة، ومن دون عمق عديدة محلية، إضافة إلى معارضة إسرائيل صاحبة السي
 إقليمي ودولي يدعم ذلك.

فهذه األطراف آخر ما يهمها نهوض الشعب والمارد الفلسطيني ووحدته في ظل الوضع العربي البائس. 
والنهوض الفلسطيني لم يصل إلى هذا الحد اآلن حتى يفرض نفسه، ويمكن أن نصل إليه، ولكن لم 

 واإلقدام على خطوات قبل أوانها يؤدي إلى عكس المراد والمرغوب منها.يحصل حتى اآلن، 
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 حول أشكال النضال
أعادت انتفاضة عودة الوعي ووحدة الشعب االعتبار للمقاومة بمختلف أشكالها، فهي مزجت بين المقاومة 

ت الهبة في القدس الشعبية والمسلحة، وأسقطت النظريات السابقة بعدم إمكانية الجمع بينهما، فقد تصاعد
 إلى موجة انتفاضية بعد إطالق الصواريخ، وعمت فلسطين كلها، وامتدت إلى العالم كله.

وهنا، يجب الحذر من األصوات التي بدأت تطل برأسها بالحديث عن عدم وجود بديل عن المقاومة 
المقاومة الشعبية،  المسلحة أو المقاومة الشعبية، والتبخيس من أهمية المقاومة بكل أشكالها، خصوًصا

ألن التجربة الفلسطينية منذ مائة عام وأكثر أثبتت أهمية المقاومة الشعبية، التي هي الشكل الرئيسي في 
هذه المرحلة وحتى إشعار آخر، وهناك من األصوات التي ترفض من حيث المبدأ المقاومة المسلحة رغم 

 هوض الوطني.أن تاريخ الصراع أثبت أن الكفاح المسلح هو رافعة الن
إن أشكال النضال تحددها طبيعة الصراع، وخصائصه، ومدى جذريته، وميزان القوى واآلفاق المحتملة، 
سقاط األماني على الواقع. وبما أن المشروع الصهيوني استعماري عنصري ويستخدم  وال تحددها الرغبة وا 

، "إسرائيل الكبرى"ستهدف إقامة العنف بكل أشكاله، ويخوض صراًعا وجودًيا ضد الشعب الفلسطيني، وي
وما يتطلبه ذلك من طرد الشعب الفلسطيني، ووضعه في معازل داخل وطنه، كما يظهر في مناطق )أ( 

، وتهجير الشعب إلى "اإلمارات السبع"و)ب( و)ج(، وفي خطط الضم الزاحف، والتهويد واألسرلة، وخطة 
في األردن، والتوطين، وتهجير  "لوطن البديلا"الخارج عبر خطط ضم مساحات من سيناء لقطاع غزة، و

 الالجئين إلى بلدان لجوء جديدة.
، لم يصبح الشعب والمقاومة، خصوًصا وحدهما من دون االستراتيجيةورغم أهمية االنتصار وأبعاده 

مشاركة عربية ووضع دولي مالئم، على أبواب زوال إسرائيل، وال حتى على أبواب إنهاء االحتالل، وهذا 
نما أصبحنا إلى النصر أقرب، وأصبحت طريق النصر واضحة من لن  يحصل على المدى المباشر، وا 

 الواحدة والقيادة الواحدة. االستراتيجيةخالل المقاومة بكل أشكالها، التي ُيقرر بشأنها وفق 
نما وح دت إن نقطة الضعف القاتلة أن انتفاضة سيف القدس بكل أبعادها لم توحد القيادة والسلطة، وا 

ذا استمر الحال على ما هو عليه فهو يهدد استمرارية الموجة االنتفاضية أو  الشعب واألرض والقضية، وا 
 تجددها بسرعة، ويقضي على إمكانية استثمارها والبناء عليها.

 خيارات الفلسطينيين
ة والفكر هناك من قفز بسرعة وقال إن ما جرى يغير كل شيء، ولم يميز بين التغيير في الوعي واإلراد

والتغيير في الواقع، ويعيدنا بخفة إلى شعارات تحرير فلسطين والعودة ورفض الحلول المرحلية، وكأن 
 الحل النهائي على األبواب ويمكن تحقيقه بضربة واحدة.

وما جرى ينعش دعاة الدولة الواحدة على أساس أن حل الدولتين مات، وكأّن حل الدولة الواحدة 
أو الدعوة إلى الحقوق المتساوية بالجمع أو من دون الجمع بينها وبين  ليس أبعد،الديمقراطية ممكن و 

 الدولة الواحدة والدولة الفلسطينية المستقلة.
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لى الرواية التاريخية الفلسطينية،  قبل االنتفاضة واستناًدا إلى الحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية وا 
ثابت قبل اندالع االنتفاضة األخيرة، والفلسطينيون يناضلون من فلسطين للفلسطينيين، وهذا معطى سابق و 

أجل تحريرها إلقامة دولة ديمقراطية على كل فلسطين كحل نهائي. وبعد االنتفاضة ما زالت فلسطين 
للفلسطينيين، أما الجديد فهو أن األمل باالنتصار أكبر، وموعد االنتصار بات أقرب، وهذا ال يلغي الخبرة 

والواقع المعاش والتعامل مع السياسة باعتبارها فن تحقيق أقصى الممكنات في كل مرحلة من المستفادة 
 دون التخلي عن األهداف البعيدة واألحالم الكبيرة.

قبل االنتفاضة وبعدها ليس مطروًحا فوًرا إمكانية إنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسطين، وليس مطروًحا 
نما دولة واحدة تسيطر على فلسطين من البحر إلى النهر وفق أنظمة إقامة دولة ديمقراطية واحدة، وا  

مختلفة، حيث فلسطينيو الداخل مواطنون من الدرجة الثانية وعليهم واجب النضال ضد العنصرية وتحقيق 
المساواة، وفلسطينيو القدس مقيمون رغم ضم القدس إلسرائيل وواجبهم دحر مخططات الضم والتهديد 

ير العرقي، وبقية الشعب في الضفة وغزة تحت االحتالل، وواجبه العمل على إنهاء واألسرلة والتطه
االحتالل وتحرير الضفة واستكمال تحرير غزة، بينما واجب شعبنا الالجئ والمشرد في خارج فلسطين 
النضال من أجل حق العودة وبقية حقوقه والحفاظ على هويته الوطنية، وهذا الواقع لن يتغير بتغيير 

نما بوضع رؤية وطنية شاملة جامعة تنطلق من الواقع وتسعى لتغييره، وتنبثق عنها ال شعار، وا 
مناسبة لكل تجمع، على أساس النضال لتغيير موازين القوى بكل أشكال النضال التي تحدد  استراتيجيات

 في كل مرحلة بما يالئمها، ولكل تجمع وفق ظروفه وخصائصه.
 140المتساوية كبديل عن الدولة المعترف بها من األمم المتحدة ومن  تأتي خطورة طرح مسألة الحقوق

من يروج لعدم االلتزام بما جاء في الشرعية الدولية  -بغض النظر عن النوايا  -دولة من أنها تخدم عملًيا 
حول ضرورة إنهاء االحتالل، وكل ما أقامه من استعمار استيطاني وحقائق وتغيير غير شرعي وال قانوني 
في الواقع في عموم األرض المحتلة. ليس هناك ما يمنع تبني خطاب الحقوق ولكن ليس بدياًل من 
خطاب الحرية واالستقالل الوطني والعودة والمساواة على طريق تحقيق الحل الديمقراطي الجذري النهائي، 

ع المنطقة وفي أوضا الذي يحتاج إلى نضال أطول وأعمق، وتغيير نوعي وتاريخي في ميزان القوى
 والعالم.

 سيناريوهات المحتملة
أصبح الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله بعد المعركة األخيرة في وضع أفضل من دون أدنى شك، 
ولكن هل سيتم البناء عليه أو إهداره؟ هذا يتوقف على ما ستفعله القوى الفلسطينية المختلفة القديمة 

 بشكل جماعي. وهناك سيناريوهات عدة:والجديدة، خصوًصا النافذة، بشكل منفرد أو 
: أن يتعمق االنقسام ويتفاقم نتيجة الخالفات حول الخيارات، وأن هناك مستفيًدا ومتضرًرا السيناريو األول

مما جرى، بحيث ال يريد الطرف الذي بات أضعف أن يحقق وحدة وهو ضعيف بينما رفضها وهو في 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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لمنظمة، وال يريد الطرف الذي انتصر أن ُيغّلب المصلحة وضع أفضل كونه ال يريد شركاء في السلطة وا
 الوطنية على مصالحه الفئوية.

وفي هذا السيناريو سيزيد ارتباط السلطة باالحتالل واألطراف الخارجية التي ستصبح مصدر شرعيتها 
ة الرئيسية، ويفتح الباب الستئناف مسيرة سياسية تهدف إلى إجراء مفاوضات ال أفق لها سوى إضاع

دارة الصراع ال حله وتأييد األمر الواقع.  الوقت وا 
أنها يمكن أن تكون  "حماس"كما سيتعزز ضمن هذا السيناريو خيار دويلة في غزة، خصوًصا إذا وجدت 

خطوة على طريق الدولة في الضفة والقطاع، أو على طريق تحرير فلسطين، وبهذا تقع في فخ االعتقاد 
طروح فقط وحدة على حساب الحقوق والمقاومة وليس من أجلهما كما يجب بأن االنقسام نعمة، وكأن الم

 أن يكون.
أن تعود محاوالت المصالحة وفق الطريقة السابقة؛ حوار واتفاق ثنائي، تباركه بقية  السيناريو الثاني:

ا ممكن الفصائل، يدير االنقسام وال ينهيه، وهذا سيئ أيًضا، وال يجب تجريب المجرب للمرة العاشرة، وهذ
أن يتحقق من خالل تشكيل حكومة وفاق أو وحدة وطنية تحافظ على االنقسام، وتوفر غطاء له، وسرعان 

 ما تنهار بعد فترة تطول أو تقصر، ولكنها ستكون قصيرة على األغلب.
: تبلور جبهة معارضة واسعة تشكل أغلبية سياسية وشعبية تناضل من أجل تغيير السيناريو الثالث

نهاء أوسلو والتزاماته، وتطرح ضرورة شراكة حقيقية لكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية المسار، و  ا 
على أساس برنامج وطني كفاحي وديمقراطية توافقية، ضمن رزمة شاملة تتضمن العمل على تغيير 

ا عن السلطة لتكون سلطة خدمية، ونقل الدور السياسي كله للمنظمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدً 
شروط الرباعية، وا عادة بناء وتشكيل مؤسسات منظمة التحرير، بدًءا بالمجلس الوطني، لكي تمثل 

 المنظمة الفلسطينيين قواًل وفعاًل.
لى حين إجراء االنتخابات فقط بعد إنهاء االنقسام وتوحيد مؤسسات السلطتين، خصوًصا األجهزة  وا 

في جيش وطني واحد كما صّرح األخ يحيى السنوار سابًقا، األمنية، وتوحيد األجنحة العسكرية للمقاومة 
أو االتفاق على مرجعية وطنية للمقاومة، يتم تشكيل قيادة مؤقتة تقود المرحلة االنتقالية، التي ال يجب أال 

 تزيد على عام بعد االتفاق الوطني، بشرط عدم المساس بشرعية المنظمة ومؤسساتها.
يمانها بالشراكة، وابتعادها وهذا السيناريو بحاجة حتى يتح قق إلى تعميق الطابع الوطني لحركة حماس، وا 

 عن المحاور، وتغليب المصالح الوطنية على مصالحها ومصالح اإلخوان المسلمين.
بقاء الوضع على حاله انتظاًرا لحدوث تطورات جديدة، وهذا سيئ أيًضا، ألنه يترك  السيناريو الرابع:

 النتظار القاتل والمجهول الغامض والمفتوح على كل االحتماالت.المصير الفلسطيني أسير ا
هل ُتغّلب األطراف الفلسطينية المصلحة الوطنية على المصالح الفردية، وتغلب الوحدة والبناء على ما 
لى األبد أن األمر الحاسم ليس االعتراف بها كالعب أساسي أو العبين  تحقق، وتقتنع مرة واحدة وا 

نما االعتراف بالحقوق الفلسطينية؟فلسطينيين أساس  يين، وا 
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في الحفرة التي وقعت فيها منظمة التحرير حين غّلبت في أوسلو االعتراف  "حماس"نأمل أال تقع 
بالمنظمة على االعتراف بالحقوق، على أساس أن هذه تقود إلى تلك، فعلى العكس إن االعتراف بالحقوق 

 هو الذي يقود إلى االعتراف بمن يمثلها.
، والتفاوض معها بشكل غير مباشر، ليتم بعد "حماس"إن الجزرة التي يتم التلويح بها حالًيا هي االعتراف بـ

ذلك االعتراف بها كممثل للفلسطينيين إذا قّدمت شروط الوالء والطاعة. وسيتم استخدام الحصار واالنقسام 
 ار لتحقيق هذا الغرض ... فحذار حذار.والمعاناة الناجمة عن العدوان وا عالء دور السلطة وا عادة اإلعم

من حق شعبنا الحي المقاوم الصامد أن ينتصر، لذا ال بد من العمل لكي ال يذهب انتصاره العظيم هدًرا، 
مثلما حصل بعد االنتفاضة األولى التي انتهت إلى أوسلو المشؤوم، واالنتفاضة الثانية التي انتهت إلى ما 

بيد سلطة الحكم الذاتي والتزاماتها من دون عملية سياسية وال أفق سياسي. هو أسوأ من أوسلو من خالل تأ
وعودة الوعي ووحدة الشعب إلى انفصال، ومزيد من  األقصىوال نريد أن تنتهي انتفاضة سيف القدس و 

 الشرذمة والصراع الداخلي المفتوح بين دويلة غزة وسلطة الحكم الذاتي التي يراد لها أن تكون أبدية.
 ر مركز مساراتمدي*

 25/5/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 "سيف القدس"المستحيل والحل الممكن للقضية الفلسطينية بعد  .972
 محمود عبد الهادي

بهدنة مفتوحة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، ليست مقيدة بأي  "سيف القدس"توقفت معركة 
حًا لتشتعل من جديد في أي لحظة ودون سابق إنذار، وهو شروط أو التزامات، وتركت الباب وراءها مفتو 

أمر في غاية الخطورة، واألخطر منه أنها انتهت دون برنامج سياسي واضح ومحدد للمقاومة الفلسطينية 
يستفيد من مكاسب االنتصار )النسبي( الذي حققته، وكان من المتوقع أن تفاجئ العالم بمشروع جديد 

سي القادم للقضية الفلسطينية، وصواًل إلى الحل الذي ينتظره الشعب يوضح محطات المسار السيا
سنة، ليخرج من نفق الجحيم المظلم الذي يعيش، حتى ال تذهب الرشقات  73الفلسطيني منذ نكبته قبل 

الصاروخية ودماء الشهداء هدرًا، ونضع الكّفين على الخدين في انتظار المعركة القادمة. فما المشروع 
واقتحام  "الحارس"لقادم للمقاومة الفلسطينية، وما مراحله، ومرتكزاته التي تعينه على قطع رقبة السياسي ا

 كافة األسوار؟
 المشروع السياسي القادم

قبل الحديث عن المشروع السياسي القادم، ال بد من اإلشارة إلى أن أي مشروع سياسي قادم لحل القضية 
 إال إذا توفرت فيه الشروط التالية: الفلسطينية لن يتم قبوله والتعاطي معه

 أن يضع حاًل عاداًل للقضية الفلسطينية.
 أن يكون حاًل جذريًا وشاماًل، ال يكرر مأساة اتفاق أوسلو.
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سنوات من اآلن  10أن يكون حاًل نهائيًا، يتم في مدى زمني قصير بمراحل واضحة، محددة، ال يتجاوز 
 على أبعد تقدير.

 الشعب الفلسطيني في العودة واألمن واالستقرار والتنمية والرفاه. أن يحقق آمال وتطلعات
 أن توضع له آليات عمل واضحة ومجدولة، تحت إشراف لجان متخصصة ومحايدة.

 أن تكون القيادة الفلسطينية المسؤولة في المشروع ممثلة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني.
 يادة الفلسطينية في هذا المشروع.أن تبقي المقاومة الفلسطينية السند األول للق

أن يحظى بضمانات عربية ودولية جماعية جادة وحازمة، قادرة على إلزام جميع األطراف على تنفيذ ما 
 يتم االتفاق عليه.

 أال تنفرد به دولة من الدول، وتكون هي الوسيط والضامن.
ة، فإن ذلك سيجعل المشروع مجرد وأن يخلو من أي إجراءات رخوة أو مراوِّغة أو إسعافية أو غير واقعي

 وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني. وسيلة إلطالة أمد الصراع وزيادة جوالت الحرب،
 فما المشروع الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه الشروط؟

إن هذا السؤال يعيدنا من جديد إلى ما سبق أن تناولناه في مقاالتنا حول الحل المستحيل والحل الممكن 
فلسطينية قبل أقل من عام، وهو ذات السؤال الذي ُيظهِّر لنا بشكل حاد حجم المأزق الذي تمر للقضية ال

به القضية الفلسطينية، في غياب مشروع سياسي حقيقي يتم تنفيذه على األرض وفقًا لمراحل وجداول 
قود الشعب زمنية محددة، ويظهر لنا حجم الخلل الذي تتسبب به السلطة الفلسطينية نتيجة لذلك، وهي ت

 عامًا. 30الفلسطيني إلى المجهول منذ حوالي 
منذ مشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين، عرفت القضية الفلسطينية المشروعات السياسية 

 التالية للحل:
 . مشروع الحل القائم على أساس دولة واحدة للشعبين الفلسطيني واليهودي.1
 تجاورتين، واحدة للفلسطينيين وأخرى لليهود.. مشروع الحل القائم على أساس دولتين م2
وكانت الثورة الفلسطينية تتبناه في بداياتها  "الجهاد اإلسالمي"و "حماس". مشروع الحل الذي تبنته حركة 3

والقاضي  1988األولى، في ستينيات القرن الماضي. وقد نصت حماس على هذا الحل في ميثاقها لعام 
حل  2017ين التاريخية، إال أنها عادت وتبنت في ميثاقها المعّدل لعام بالجهاد حتى تحرير كامل فلسط

، دون أن تعترف بحق الكيان الصهيوني في دولته التي 1967الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود 
 يقيمها على أرض فلسطين.

بته بعد ذلك صهيونيًا ، وتم محار 1947فقد تم االلتفاف عليه منذ طرحه ألول مرة عام  أما المشروع األول
 وأميركيًا حتى اآلن.
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، واعترفت به 1947، فيعترف به العالم أجمع منذ تم طرحه في األمم المتحدة عام أما المشروع الثاني
لى اآلن لم تقم الدولة 1994الحقًا منظمة التحرير وجامعة الدول العربية، وقام على أساسه اتفاق أوسلو  ، وا 

 ة والتمثيل، حتى أصبح من المستحيالت.الفلسطينية كاملة السياد
 فهو المستحيل بعينه في ظل الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة. أما المشروع الثالث،

وقد شرحت باستفاضة في مقاالتي السابقة: لماذا على الفلسطينيين التخلي المطلق عن حل الدولتين، 
لموجبة لذلك، وجميعها ال تتعارض مع مواثيق وتبني حل الدولة الواحدة؟ وذكرت العديد من األسباب ا

 كافة الفصائل الفلسطينية، ونذكر من هذه األسباب على وجه الخصوص ما يأتي:
. مشروع حل الدولتين هالمي مخادع، ثبتت باليقين عبثيته وعدم قدرته على تحقيق السالم واالستقرار 1

 ينية، وال يلبي تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.الدائمين، وال يقدم حاًل شاماًل وعاداًل للقضية الفلسط
. حل الدولتين ال يعالج جذور األزمة بين الشعبين، وال يعيد للفلسطينيين وطنهم، وال أرضهم، وال 2

 حقوقهم، ويترك الباب على مصراعيه لتفّجر الصراعات واندالع الحروب من حين آلخر.
 ي للكيان الصهيوني، وتهديده للدول العربية.. حل الدولتين ال ينهي التفوق العسكري النوع3
. معركة سيف القدس كشفت بما ال يدع مجال للشك أن التداخل السكاني بين الشعبين الفلسطيني 4

 واليهودي ال يمكن ترسيمه جغرافيًا، وأن الهوية الوطنية ال يمكن طمسها بالتجنيس.
حجم الخداع الذي تقوم به القيادة الصهيونية  . الشعب اليهودي، وألول مرة على هذا النحو، بدأ يدرك5

 التي تحاول إقناعه بأنه سيكون في أكثر بقاع األرض أمانًا.
. العالم بدأ يعترف أكثر فأكثر بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والتزوير الهائل الذي تقوم به 6

عالم أكثر تقباًل لفكرة حل الدولة الحركة الصهيونية لفصول المأساة التي يعانيها ليل نهار، وأصبح ال
 الواحدة.

وأعتقد أن الفرصة سانحة اآلن، أكثر من أي وقت مضى، للمضي لتبني حل الدولة الواحدة، وتوجيه طاقة 
قامة دولة واحدة ثنائية القومية للشعبين الفلسطيني  الشعب الفلسطيني لتفكيك الدولة الصهيونية، وا 

ّن تبّني المقاومة  الفلسطينية لهذا الحل سيكون تحواًّل جذريًا في تصحيح مسار القضية واليهودي، وا 
 الفلسطينية نحو الحل.

 مرتكزات المشروع السياسي القادم
 في تقديري أن المشروع السياسي القادم يقوم على المرتكزات الرئيسية التالية:

 . استمرار االنتفاضة الشعبية1
االحتالل الصهيوني ومستوطنيه على كافة المستويات، وفي مواصلة االنتفاضة الفلسطينية الشعبية ضد 

كافة خطوط التماس مع الكيان الصهيوني، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واألراضي المحتلة 
، وفي الشتات والجاليات، في العواصم العربية والعالمية، انتفاضة سياسية فكرية ثقافية إعالمية 1948
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قطاع، ووضع خطة وطنية مبدعة، للقيام بذلك، تضمن استمرارية االنتفاضة وقوة منّظمة ومتواصلة بال ان
 زخمها، وقدرتها على التعبئة والتجييش والتأثير.

 . إسقاط اتفاق أوسلو وقادته2
أعتقد أنه حان الوقت لالنتفاض، بادئ ذي بدء، على اتفاق أوسلو وسلطته، الذين يعبثون بالقضية 

ويتحالفون مع الكيان الصهيوني، ويقمعون المقاومة، ويعززون االنقسام بين  الفلسطينية ودماء شعبها،
أبناء الشعب الفلسطيني، حفاظًا على مناصبهم ومكتسباتهم الشخصية، ويعجزون عن صياغة مشروع 
ن حركتي  تحرر وطني يصمد في وجه العدو المتغطرس الذي ال يلقى لهم بااًل، وال يضع لهم اعتبارًا. وا 

تتحمالن مسؤولية تاريخية بالغة األهمية في القيام بهذه المهمة،  -على وجه الخصوص- "حماس"و "فتح"
إلحداث هذا التغيير، والقضاء على جذور الفتنة وأسباب االنقسام، في أسرع وقت، ولتكن الخطوة األولى 

 في االنتفاضة الشعبية هي اإلطاحة بهذا االتفاق المشؤوم، وما أقيم حوله من عروش.
 . بناء السلطة الوطنية الحقيقية3

مليون  15تشكيل قيادة وحدة وطنية تمّثل فلسطينيي الداخل والخارج الذين يصل تعدادهم إلى حوالي 
نسمة، تنهي انقسام العار الحزبي والفكري، وتضع مشروعًا مشتركًا للتحرر الوطني في مواجهة االحتالل، 

وتعمل على تعزيز ُلحمته الوطنية، وتكامله السياسي وتقود الشعب الفلسطيني إلى بوابة الخالص، 
 والعسكري والفكري والثقافي واالجتماعي.

 . إسقاط حل الدولتين4
رفض حل الدولتين بصورة قطعية لألسباب التي سقناها، ولغيرها مما ال يتسع له المقام في هذا المقال، 

ميع القوى الوطنية لمواجهة الكيان وصياغة المشروع المشترك الوطني المشترك الذي تلتقي عليه ج
 الصهيوني.

 . تعزيز القدرة العسكرية5
 االستراتيجياالستمرار في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وتطويرها نوعيًا على المستويين 

واجهات والتكتيكي، لتزيد من ثقل كفتها في ميزان التسلح بينها وبين الكيان الصهيوني، استعدادًا ألي م
 قادمة محتملة.

 . رفض كافة مشروعات السالم العربية السابقة والالحقة مع الكيان الصهيوني6
ويشمل ذلك مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز، ومبادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز، ومشروع صفقة 

صهيوني، تضّر بالقضية القرن، واتفاقات إبراهيم، وأية اتفاقيات أخرى بين الدول العربية والكيان ال
سالميًا.  الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والمكانة الخاصة لفلسطين عربيًا وا 

إن هذه المرتكزات ليست ضربًا من المستحيل، مثلما كانت الرشقات الصاروخية على مدن الكيان 
ها وتحول بينها وبين إنجازها في الصهيوني، ليست من المستحيل، ولن تكون بدون عقبات تمنع تقدم

ن اإلرادة الوطنية فوق المستحيل، والشعب الفلسطيني الذي قدم ويقدم دائمًا فاتورة الدم  الوقت المناسب، وا 
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والدمار، ويعاني مرارة الشتات واللجوء وشظف العيش وذل السؤال بصبر واحتساب، مستعد لتقديم المزيد 
دته بما تحتاجه المعركة من األبطال لتعزيز المواجهة، هذا الشعب من التضحيات، ولن يتأخر عن مّد قا

 مازال ينتظر منكم أن تفتحوا له باب الخالص، فال تخذلوه.
 25/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 هل حان دور حماس لتلقي مكالمة هاتفية من البيت األبيض؟ .973

 تسفي برئيل
غربية وقطاع غزة بصورة تدفع قدمًا بحل على الواليات المتحدة أن تدفع نحو التكامل بين الضفة ال"

الدولتين ومنع الفصل الدائم بين هاتين المنطقتين الجغرافيتين. وعليها تحقيق االستقرار في غزة والتصدي 
، هكذا ُكتب في بحث نشره مركز "للمشكالت اإلنسانية ومنع أو تقصير أي صراع بين إسرائيل وحماس

 .2018بالتعاون مع معهد بروكينغز في العام  "سسي.ان.إي.ا"األمن األمريكي الجديد 
تبدو هذه واحدة من آالف الوثائق واالقتراحات التي نشرت خالل سنين. ولكن كما يتبين اآلن، يتوقع أن 
يكون لهذه الدراسة مكانة في البرنامج السياسي، وقد يتبناها الرئيس بايدن لمعالجة المواجهة بين إسرائيل 

ذا البحث كتبه أربعة من الباحثين من ذوي التجربة في شؤون الشرق األوسط، من والفلسطينيين. ألن ه
بينهم ايالن غولدنبرغ وهادي عمر، المقربان من بايدن، واللذان كانا عضوين في الطاقم المصغر لوزير 
الخارجية األمريكي السابق جون كيري، عندما أدار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة 

 للتوصل إلى اتفاق.
ليس في إسرائيل كثير من األشخاص الذين يعرفون عمر، الذي ُعين في منصب نائب مساعد وزير 

الفلسطيني، وهو اآلن يمثل المبعوث الخاص لمعالجة  –الخارجية األمريكي لشؤون النزاع اإلسرائيلي 
سرائيل. ويقول مقربوه في معهد بروكينغز، الذي  أسس فيه وأدار معهد األبحاث المواجهة بين حماس وا 

بالتعاون مع قطر، إنه ليست له أي دوافع أيديولوجية، وأنه يضع نصب  "الدوحة –بروكينغز "المشترك 
عينيه إيجاد حل إبداعي للنزاع. أما منتقدوه، خصوصًا حركات اليمين اليهودية في أمريكا، فيطلقون عليه 

عندما كتب أنه  2002. ويقتبسونه من العام "إلسرائيل الخبير في السياسة الخارجية وله تاريخ عداء"
حصل على اإللهام من االنتفاضة. وبعد أن قامت إسرائيل بتصفية صالح شحادة، قائد كتائب عز الدين 

لدى العرب اآلن أجهزة تلفاز، ولن ينسوا ما فعلته إسرائيل والجيش اإلسرائيلي "القسام، كتب عمر: 
باألطفال الفلسطينيين. سيكون هناك اآلالف الذين سيثأرون على قتل األبرياء والديمقراطية اإلسرائيلية 

، ومنها أيضًا تعيين ماهر البيطار "المناوئة إلسرائيل". بالنسبة لمنتقديه، يعّد عمر مثااًل للتعيينات "بوحشية
القومي. الذي هو أمريكي من أصل فلسطيني، في منصب مدير رفيع لبرامج المعلومات في مجلس األمن 

هذه التعيينات، حسب رأيهم، تعّد دالئل على التوجه الذي يتوجه إليه بايدن، ودلياًل على فقدان إسرائيل 
 لمراكز قوتها في البيت األبيض.
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بداًل أن نصب السم ضد تعيين المسؤولين الحكوميين الكبار ونعادي بايدن، من المهم إعادة قراءة بحث 
توصياته يتم تنفيذها، مثل قرار بايدن استئناف المساعدات لوكالة  عمر وأصدقائه. كل ذلك ألن بعض

غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة، وتحرير أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية. التجديد 
المهم في البحث هو غياب تطلع وحلم التوصل إلى سالم شامل ونهائي بين الطرفين عن طريق التفاوض 

ل إيجاد دمج بين غزة والضفة، وبين حماس وم.ت.ف، من أجل وقف طويل إلطالق النار مع السلطة، ب
 ومنع مواجهة أخرى بين إسرائيل وحماس.

يعتقد كتّاب هذا البحث أن الواليات المتحدة أخطأت عندما أهملت غزة وحماس، وعندما ركزت الجهود 
فقط على غزة وتجاهل جهود السالم بين  الدبلوماسية على السلطة. وبناء على ذلك، من الخطأ التركيز

إسرائيل وم.ت.ف. هذه االستراتيجية ستزيد الفجوة بين الفلسطينيين وتعزز حماس على حساب السلطة 
الفلسطينية. لذلك، يجب على الواليات المتحدة تشجيع المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتزيد حضور 

األمريكيين في غزة، وتطالب إسرائيل برفع الحصار عن مؤسسات المساعدات األمريكية ورجال االتصال 
شراكها، أي حماس، في عملية اتخاذ القرارات السياسية.  غزة وا 

-البحث ال يتجاهل التناقض واألخطار الكامنة في هذه التوصيات. فإن التكامل بين الضفة والقطاع 
ماس قد تستغلها لمراكمة القوة قد يعطي شرعية جزئية لحماس، واألسوأ من ذلك هو أن ح" -حسب البحث

أو حتى السيطرة على الضفة. قد يؤدي التكامل إلى تشكيل نموذج يشبه نموذج حزب هللا في لبنان، الذي 
ستبقى فيه حماس مليشيا مسلحة، ومتحررة من نير اإلدارة المدنية، وذات قدرة على فرض الفيتو على 

رية لهذا الخطر، رغم أن كاتبي البحث يعتقدون أنه . ال توجد في البحث أي حلول سح"قرارات الحكومة
يجب على اإلدارة التمسك بسياسة التكامل بسبب فرصتها في التمكين من وجود فترة طويلة من الهدوء 

 وتحسين وضع غزة االقتصادي.
ال توجد أي خطوة تهدد سياسة إسرائيل أكثر من الدمج بين حماس وفتح وبين الضفة وقطاع غزة. 

ية الفصل بينهم استهدفت إحباط حل الدولتين. وكانت إسرائيل وستكون مستعدة للعودة إلى نوع استراتيج
من التطبيع االقتصادي، ونقل بضائع وزيادة تزويد القطاع بالكهرباء. أو باختصار، الحفاظ على قوة 

رائيل حماس كقوة حكم، شريطة أال يكون هناك إحياء لحل الدولتين. والسؤال هو: كيف تستطيع إس
مواجهة اإلدارة األمريكية إذا ما قررت تغيير موقفها بالنسبة لحماس وزادت المساعدات لغزة بشكل مباشر 

في القطاع؟ إذا كان ترامب قد  "أوساط معتدلة"أو بوساطة مصر، وربما بدأت في إجراء لقاءات مع 
ربما حان دور حماس لتلقي أعطى شهادة شرعية لطالبان، وأزال بايدن الحوثيين عن قائمة اإلرهاب، ف

 مكالمة هاتفية من البيت األبيض.
 24/5/2021 صحيفة هآرتس،
 24/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 على هامش جولة بلينكن... االنتقال من إدارة الصراع إلى حله .974
 أحمد أبو الغيط

كًا مهمًا يأتي في وقته، الجولة الحالية لوزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، في المنطقة، ُتمثل تحر 
ويعكس إدراك اإلدارة لخطورة ما يجري، وألهمية ومحورية الدور األميركي في معادلة السالم واألمن في 

 هذه البقعة من العالم.
وقد رأيُت، بهذه المناسبة، أن أستعرض بعض الخالصات واألفكار بعد أن سكتت المدافع وتوقفت القذائف 

اضي المحتلة خالل الشهر الحالي. وهي خالصات يهمني أن تكون في اعتبار وهدأ العنف الذي عم األر 
 فريق اإلدارة الحالية، وهو يقترب من الشرق األوسط للمرة األولى منذ تولي الرئيس بايدن السلطة.

إنَّ األزمة األخيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة تكشف، على نحو ساطع ومؤلم، عن حقيقتين 
 مهمتين:

أن البديل الوحيد الذي تقدمه الحكومة اإلسرائيلية للفلسطينيين هو نظام للفصل العنصري في  لىاألو 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، والحصار الالإنساني في قطاع غزة. إنَّه نظام ظهر للعالم على صورته 

لمًا بأنَّ هذ ه المأساة ليست سوى الحقيقية في مأساة العائالت المعرضة للطرد في حي الشيخ جراح، عِّ
التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا، على بوابات التفتيش، وفي المعابر، وفي  "النكبة"نموذج مصغر من 

مواجهة المستوطنين المتطرفين، وتهديدات نزع الملكية، بل وضم أجزاء كاملة من الضفة إلسرائيل. وبرغم 
مخزي، والتشويش عليه وتجميله، إال أن األحداث نجاح إسرائيل اإلعالمي في طمس هذا الواقع القاسي وال

األخيرة جعلت العالم يرى مجددًا ما يحدث في األراضي المحتلة، ويسميه باالسم الوحيد الذي يستحقه: 
نظاُم احتالٍل يقوم على مبدأ الفصل العنصري. إنَّ النكبة بالنسبة للفلسطينيين ليست حدثًا تاريخيًا وقع في 

نما ه1948عام   ي ظرٌف راهن يعيشونه ُمجددًا يومًا بعد يوم.، وا 
، فتتمثل في أنَّ الفلسطينيين، ومهما كان حجم المشاكل الداخلية التي يعانون منها، الثانيةأما الحقيقة 

واالنقسام الذي يشرخ وحدتهم، لن يقبلوا في أي وقٍت، اليوم أو في المستقبل، وتحت أي شروط، العيش 
 لى هذا النحو.تحت نظام احتالل عنصري ع

وظني أننا لو أمعنا النظر في هاتين الحقيقتين معًا لوصلنا إلى خالصة مؤداها استحالة استمرار الوضع 
الراهن في األراضي المحتلة. مهما حاولت إسرائيل ادعاء العكس، فإنَّ الواقع يتحدث عن نفسه. ال يمكن 

ى سيحدث االنفجار القادم، وال الصورة التي التعويل على هدوء ظاهري ومرحلي. ال يمكن ألحد معرفة مت
 سيتخذها أو المدى الذي سيذهب إليه في منطقة تترابط قضاياها وتتشابك مشكالتها.

ومن المهم أن ُنسجل أيضًا أن المواجهات األخيرة في القدس ومدن الضفة والمدن المختلطة داخل 
مفرط، قد كشفت عن جيل جديد من الشباب إسرائيل، التي قمعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعنٍف 

الفلسطيني الذي يرفض االحتالل ومظاهره التمييزية على أرضية حقوقية. لقد استمعنا خالل األسابيع 
الماضية إلى لغة جديدة، وخطاب مختلف، ُيذكر بشعارات ومبادئ صارت مألوفة على صعيد عالمي، 
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انطلقت من الواليات المتحدة، وغيرها من شعارات التي  "حياة السود مهمة"بعضها انطلق من ملحمة 
 -كغيره من الشباب عبر العالم  -النضال اإلنساني. وظني أن تطلعات هذا الجيل الجديد، الذي يشعر 

بحقه في التمكين والمساواة، ال ينبغي االستهانة بها، أو قمعها. إنها تطلعاٌت مشروعة من شباب ُيمارس 
لمية، وال يرغب سوى في العيش بمساواة وكرامة في وطٍن مستقل. وقد رأينا النضال وفق لغة حقوقية عا

هذا الجيل من الشباب ُيعبر عن رفضه للوضع الحالي، حتى في داخل إسرائيل نفسها، بما يعكس وحدة 
 طالما افتقدها الفلسطينيون.

على عقٍد من الزمان،  إنَّ قضية الفلسطينيين عاشت حالة مخيفة وخطيرة من التجميد السياسي لما يربو
في وقٍت تصاعد فيه المُد اليميني في إسرائيل بصورة غير مسبوقة، وبحيث لم يعد ممثلوه على هامش 
نما في القلب منه. بل إنه صار من الصعب للغاية التمييز بين برنامج الحكومة  التيار الرئيسي، وا 

أتصور أن تغير إسرائيل سياستها من دون اإلسرائيلية وأجندة اليمين المتطرف. وفي ظل وضٍع كهذا ال 
 قدر معتبر من الضغط الدولي.

ولسُت ممن يحبون إلقاء مسؤولية كل مشاكل منطقتنا على الواليات المتحدة، ولكنني مقتنع بأن واشنطن 
لديها مسؤولية مهمة ودور تاريخي في تسوية أقدم نزاٍع بالشرق األوسط. وأقول بصراحة إنَّ طرفي النزاع 

قادرين، بمفردهما، على الجلوس على طاولة تفاوض، وقد اتسعت الهوة بينهما أكثر من أي وقٍت  غير
راقة  مضى. وفي غياب دور فاعل للواليات المتحدة، يجب أال ننتظر سوى المزيد من دوامات العنف وا 

الشعور المتزايد الدماء البريئة، في ظل انعطاف حاد لليمين القومي والديني في إسرائيل، وأيضًا في ضوء 
 لدى جيل جديد من الفلسطينيين بخيبة األمل، والحاجة إلى تحدي الوضع القائم بشتى الوسائل.

يجب أال ننتظر الجولة القادمة من العنف الدامي. حان الوقت الستعادة العملية السياسية. لدينا اليوم ما 
تمديدها من أجل االنخراط بسرعة في جهود ُيمكن البناء عليه. فالهدنة القائمة في غزة يتعين تثبيتها و 

إعادة اإلعمار. لن تُقبِّل الدول المانحة على المساعدة في إعادة اإلعمار من دون أفٍق سياسي يضمن 
عدم اندالع جولة جديدة من العنف في وقت قريب. إن ما يحتاج إليه الفلسطينيون اليوم أكثر من أي 

 في آخر نفق االحتالل الطويل.شيء آخر هو أفٌق سياسي مستقبلي، وضوء 
كغيري صرت أرصد دالئل مزعجة على تآكل مستمر لحل الدولتين الذي يبدو أنَّ الحكومة اإٍلسرائيلية 
غير معنية بمناقشته أو االعتراف به سبياًل وحيدًا ممكنًا لتسوية هذا الصراع، بصورة ُتحقق التطلعات 

يعيش مواطنوهما، بكرامة وسالم، جنبًا إلى جنب. حقيقة القومية للعرب واليهود، في دولتين مستقلتين 
في المائة من مساحتها )المنطقة ج(، بما يحول  60الوضع القائم في الضفة هو أنَّ إسرائيل ُتسيطر على 

دون أي نمو أو تنمية في فلسطين، وهناك خطط مستمرة للتمدد االستيطاني في كافة المناطق، بما في 
في المائة من مساحة فلسطين  22يجعل من إقامة دولة فلسطينية متواصلة على القدس الشرقية، وبما 

 التاريخية أمرًا شبه مستحيل.
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لذلك فإنَّ المطلوب اآلن، ابتداًء، هو إجراءات لبناء الثقة، في الضفة والقدس وقطاع غزة على حٍد سواء. 
لتين. لقد سبق وأن توصل مجلس وفي مقدمة هذه اإلجراءات وقف النشاط االستيطاني المدمر لحل الدو 

إلى  2016األمن الدولي باإلجماع، في األيام األخيرة إلدارة الرئيس أوباما، في ديسمبر )كانون األول( 
، الذي ُيطالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية 2334القرار 

استمرار االستيطان المنفلت، وباألخص في مناطق بالغة الحساسية  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. إنَّ 
 في القدس الشرقية، ُيهدد بالقضاء على ما تبقى من فرصة ضئيلة لحل الدولتين في المستقبل.

كما أن استمرار االستيطان يدفع الفلسطينيين، وعن حق، للتشكك في نوايا الطرف اإلسرائيلي، وفي تواطؤ 
عناصر تطرفًا وهوسًا في المجتمع. وكما ُيسارع العالم إلى إدانة بعض الفصائل الحكومة مع أشد ال

بإدانة  -وبالمنطق نفسه  -الفلسطينية بسبب اآليديولوجية التي تتبناها وأفعالها، فإنَّ العالم مطالٌب 
حراق  منظمات يهودية متطرفة تمارس العنف ضد السكان الفلسطينيين وتسعى لطردهم من بيوتهم وا 

الذي تحظى به مثل هذه  -بل والدعم  -، وغيرها. إنَّ غطاء الحماية "تدفيع الثمن"و "لهفا"قولهم، مثل ح
المنظمات المتطرفة والعنصرية من جانب الحكومة اإلسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائم 

ما رأينا في القدس خطيرة في حق السكان، بما ينطوي على مخاطرة حقيقية بإشعال الموقف على نحو 
خالل شهر رمضان. ويتوجب أن ُتحدد اإلدارة األميركية والحكومات األوروبية موقفًا واضحًا من هذه 
ال صار اعتدال بوصلتها األخالقية محل شك كبير، واستقامة معاييرها  المنظمات والجماعات اإلجرامية، وا 

 السياسية موضع تساؤل حقيقي.
طينيون أنَّ ثمة شريكًا على الطرف اآلخر، خصوصًا بعد أن ظلت يدهم مطلوٌب كذلك أن يشعر الفلس

دون أن يلتقطها أحٌد،  -تحت ُمسمى مبادرة السالم العربية وغيرها من صيغ التسوية  -ممدودة لسنواٍت 
 بل ولدى القيادة اإلسرائيلية من الصلف ما يجعلها تدعي عدم وجود شريك فلسطيني.

يد للخروج من المأزق الحالي هو أن يجلس الطرفان في أسرع وقت للتفاوض حول وأخيرًا، فإن السبيل الوح
التسوية النهائية، بدعٍم أميركي وأممي وعربي وأوروبي، وعلى أساٍس من الُمحددات والمرجعيات المعروفة، 

المظلة . إنَّ الدور األميركي في تكوين هذه 1993والتي سبق للطرفين نفسيهما التوافق حولها منذ أوسلو 
الداعمة للعملية السياسية يظل، كما كان دائمًا، حاسمًا وجوهريًا. وربما تتمثل االستراتيجية األمثل في 
إعادة بث الحياة في الرباعية الدولية، بعد توسيعها لتشمل طرفي النزاع، وأطرافًا أخرى عربية أظهرت 

 مسؤولية وقدرة على القيام بدور إيجابي في عملية التسوية.
ب االنتقال بجرأة من ذهنية إدارة الصراع إلى ذهنية العمل على حله. إنَّ البديل عن حل الدولتين هو يج

استمرار الوضع القائم كما ترغب إسرائيل: دولة واحدة تقوم على نظاٍم من التمييز العنصري الفاضح 
بريره أخالقيًا. وهو أيضًا والمشين ضد خمسة ماليين إنسان. إنه وضٌع سيستحيل الدفاع عنه سياسيًا، أو ت

 وضٌع بإمكاننا جميعًا تجنبه لو اجتمعت إرادتنا للعمل معًا.
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إن فلسطين، وبرغم التحوالت الهائلة التي تمر بالمنطقة، تظل المفتاح األهم لالستقرار والسالم والعيش 
نَّما في منطقة الشرق ا  ألوسط بأسرها.المشترك، ليس فقط في البقعة الممتدة بين النهر والبحر، وا 

 26/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 عبر دفاعها عن القدس حماس تعزز استحقاقها للقيادة الوطنية الفلسطينية .975
 خالد الحروب

بعد إلغاء "كتب محلل سياسي مقيم في غزة التدوينة التالية في صفحة على السوشال ميديا أتابعها: 
قائمة... فوض الناس اآلن قائمة المقاومة  36ن تشارك فيها االنتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر أ

بالتصويت لها بشكل كاسح، واإلعراب عن دعمهم لها في قيادة الشعب والمعركة... لقد اكتسبت المقاومة 
 "الشرعية الفلسطينية من خالل التصدي للدفاع عن كرامة الشعب.

ع العواقب المادية السلبية التي قد تتبع ذلك، يبرز خالفًا لجميع التوقعات، وربما في مواجهة مباشرة لجمي
إذا لم يكن من  –سؤال مهم: هل تحسن المواجهة الحالية من فرص حماس في تولي القيادة الفلسطينية 

 خالل االنتخابات فمن خالل المقاومة؟ ال توجد إجابات سهلة هنا.
الفصائل الفلسطينية باتجاه المدن اإلسرائيلية تعتبر األضرار المادية التي أوقعتها الصواريخ التي أطلقتها 

أو إذا ما قورنت بالصخب  –ضئيلة مقارنة بالعدد الذي تم إطالقه )أكثر من ثالثة آالف حتى اآلن( 
المحلي والدولي المحيط بها. إال أن الضرر السياسي الذي كبدته هذه الصواريخ إلسرائيل وللسلطة 

 قليميين المعادين لحماس ولفصائل المقاومة األخرى كبير جدًا.الفلسطينية ولغيرها من الالعبين اإل
شاهد الجميع عودة الحركة اإلسالمية الفلسطينية للظهور من غزة وهي تحمل راية النضال في سبيل 

 القضية الوطنية الفلسطينية.
بثقة  وبشكل عام، لقد شاهدنا أنصار المقاومة، بما في ذلك مجموعات أخرى إلى جانب حماس، يحظون

أكبر كحماة للحقوق الوطنية الفلسطينية، فكثير من الفلسطينيين هذه األيام باتوا يرون ذلك فيهم، وخاصة 
 في خضم اإلخفاق الذي منيت به منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام هللا.

 –طينيين في مدن الداخل ولقد استفادت حماس من اتهام إسرائيل لها بأنها تقف من وراء تحريض الفلس
حيث اندلعت احتجاجات غير مسبوقة على امتداد الخط األخضر دعمًا لألشقاء في الجانب اآلخر. ونفس 
الشيء يحدث عندما تمتنع السلطة الفلسطينية عن لوم حماس على عسكرة االحتجاجات الشعبية السلمية 

بأي انتقاد لحماس هذه األيام خشية من رد  الناجحة داخل القدس، حيث يحاذر مسؤولو السلطة من التلفظ
 فعل الجمهور.
 مكاسب عظيمة

ولذلك، وبعيدًا عن هاجس وسائل اإلعالم بشأن صواريخ المقاومة الفلسطينية، فإن أبرز تغير طرأ خالل 
هذه الجولة من المواجهة العسكرية مع إسرائيل يتعلق بالتداعيات السياسية وليس بالمكاسب أو الخسائر 
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كرية. في الماضي، كان استخدام الفصائل الفلسطينية للصواريخ يتركز على غزة ويستهدف الضغط العس
على إسرائيل من أجل أن ترفع الحصار الذي تفرضه على القطاع وتخفف القيود التي تحد من حرية 

االنتقام  صيادي األسماك، أو من أجل السماح بدخول المزيد من االحتياجات اإلنسانية إلى غزة، أو بهدف
 بعد تنفيذ عمليات اغتيال بحق بعض القادة السياسيين.

هذه المرة يتم إطالق الصواريخ من أجل قضية وطنية أشمل، إنها قضية القدس نفسها. ومن خالل القيام 
بذلك فقد ردت حماس أخيرًا على ما يوجه إليها في العادة من انتقاد مفاده أنها منذ أن استولت على 

وهي مستغرقة بشكل عقيم في المسائل المحلية على حساب القضايا  2007ة في عام السلطة في غز 
 الوطنية األكبر بما في ذلك القدس والمستوطنات اإلسرائيلية والالجئين الفلسطينيين.

كانت الحركة تنتقد بشكل خاص بسبب تسخيرها لقوتها العسكرية في تعزيز حكمها في غزة أكثر من 
ة الفلسطينية بشكل عام. إال أنه وعلى النقيض من االنتقاد الصاخب لصواريخ توجيهها لخدمة القضي

حماس في المواجهات السابقة، فقد خفتت األصوات المنتقدة هذه المرة وتضاءلت، بينما اخترق الدعم 
 الشعبي لحماس دوائر أوسع.

. ما فتئت الحركة من المؤكد أن إطالق الصواريخ دفاعًا عن القدس عاد على الحركة بمكاسب كبيرة
تراقب عن كثب بينما كانت القدس تغلي خالل الشهر الماضي، سواء بسبب إقامة إسرائيل للحواجز عند 
بوابة دمشق أو بسبب المصير الذي ينتظر العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراح والمهددين باستيالء 

ائيلية. كان المئات من المناصرين المستوطنين على بيوتهم بموجب أوامر صادرة عن المحاكم اإلسر 
 يتجمعون يوميًا دعمًا لتلك العائالت، وكانت الشرطة اإلسرائيلية تقف لهم بالمرصاد وتنهال عليهم بالقمع.

وقعت كل تلك األحداث خالل شهر رمضان، عندما كان عشرات اآلالف من الفلسطينيين يتدفقون على 
ع الشرطة اإلسرائيلية إلى إصابة مئات الفلسطينيين بجراح، يوميًا للصالة فيه. أدى قم األقصىالمسجد 

بينما انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل االجتماعي صور التعامل الوحشي لإلسرائيليين 
 معهم مقابل صمود عائالت حي الشيخ جراح.

ة القديمة لالحتفال بذكرى ولزيادة الطين بلة تدفقت مجموعات من الصهاينة الدينيين المتطرفين على المدين
، وفي مواجهة لهذه المسيرة المنتظرة قدم إلى المدينة آالف آخرون 1967احتالل القدس الشرقية في عام 

 من الفلسطينيين من داخل إسرائيل مما زاد من حدة التوتر فيها.
 سيف القدس

في الحصول على أي  وسط هذا الجو المتفجر، لم يكن لدى الفلسطينيين الغاضبين والمضطهدين أمل
عون سياسي من السلطة الفلسطينية المشلولة، فتوجهوا بداًل من ذلك إلى حماس، يهتفون باسم قائدها 
العسكري محمد الضيف ويناشدونه أن يجرد سيفه القوي من جرابه نجدة لهم. انتشرت هذه الهتافات على 

 .نطاق واسع بين الفلسطينيين، مما راكم الضغوط على حركة حماس
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كما طالب المتظاهرون في غزة الفصائل الفلسطينية بالتدخل عسكريًا. وأخيرًا استجاب محمد الضيف 
ومن حي الشيخ جراح  األقصىبإصدار إنذار نهائي محذرًا إسرائيل بأن عليها سحب قواتها األمنية من 

هلت اإلنذار، فما كان بحلول الساعة السادسة مساء من يوم العاشر من مايو / أيار. إال أن إسرائيل تجا
 ."سيف القدس"من حماس إال أن أطلقت في الموعد تمامًا أول دفعة من الصواريخ وسمت العملية 

استهدفت حماس بصواريخها بعض ضواحي القدس. وما أن دوت صفارات اإلنذار في أرجاء المدينة حتى 
يرتهم المنتظرة، مما شرح صدور الذ بالفرار عشرات الصهاينة الذين كانوا قد تجمعوا للمشاركة في مس

 الفلسطينيين وجعلهم يتنفسون الصعداء.
 –انتقد البعض حماس واتهموها بأنها أجهضت تظاهرات شعبية سلمية كانت تنظم على نطاق واسع 

وبذلك حولت األنظار بعيدًا عن القدس بداًل من مد يد العون لها. إال أن ثمة الكثير من المؤشرات على 
 صاروخي حظي بترحيب واسع من قبل الجمهور الفلسطيني.أن التدخل ال

في األسبوع الماضي، وبينما راحت إسرائيل تدمر المباني السكنية في غزة وكان عدد الوفيات يشهد 
بما في ذلك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي  –ارتفاعًا حادًا، رفعت صورة ضخمة لزعماء حماس 

فيما يشبه المبايعة الرمزية لحماس كقيادة وطنية. يصعب على المرء ، األقصىداخل المسجد  –للحركة 
 أن يتذكر متى رفعت أي صورة في نفس الموقع للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تعكس مثل هذه الرمزية الوقائع المتحولة على األرض. فاالرتفاع المستمر في أسهم حماس السياسية 
سلطة الفلسطينية. في استطالعات للرأي أجريت مؤخرًا بين يقابله تآكل في الدعم الذي تحظى به ال

الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة حول الشخصية التي يفضلونها لرئاسة فلسطين، هزم 
هنية عباس بالحصول على خمسين بالمائة مقابل ثالثة وأربعين بالمائة. وقد عبر عن ذلك بصدق جبريل 

قرب من محمود عباس والذي يشغل منصب األمين العام للجنة المركزية لحركة الرجوب، المستشار الم
 "لم يتصل زعيم عربي واحد بالرئيس الفلسطيني خالل العدوان اإلسرائيلي الحالي."فتح، حين قال متحسرًا: 

 نقطة تحول؟
س من غزة يمكن للمواجهة الصاروخية أن تشكل نقطة تحول في المشهد السياسي الفلسطيني. فبروز حما

للتصدي للقضايا الوطنية يقوض أكثر فأكثر السلطة الفلسطينية ويزيد من حجم التحدي الذي تواجهه 
إسرائيل. لطالما أكدت حماس على الحاجة إلى إنهاء احتكار الزعامة الفلسطينية، ودعت إلى شراكة مع 

المواجهة، ما من شك في أن فتح والمجموعات المقاومة األخرى. أيًا كانت النتيجة التي ستسفر عنها 
 حركة حماس تكسب المزيد من رأس المال السياسي ومن الشرعية.

قد ال يكون ذلك بالضرورة كافيا لتمكين المجموعة من مضاهاة الدعم الذي يحظى به عباس إقليميًا 
جرائها في أقرب ودوليًا، ولكنه قد يدفع بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية نحو إعادة جدولة االنتخابات وا  

وقت ممكن، أو فتح المجال أمام تشكيل قيادة جماعية جديدة تشمل حماس ومجموعات المقاومة األخرى، 
 وخاصة أن كثيرًا من الفلسطينيين يرغبون في رؤية قيادة تضم الجميع.
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متحدة وبشكل خاص من قبل الواليات ال –إال أن العقبة الكؤود في طريق ذلك تتمثل باالعتراض األجنبي 
سرائيل وحلفاؤهما العرب، في  – على ضم حماس إلى القيادة الفلسطينية. وقد تسعى الواليات المتحدة وا 

محاولة لاللتفاف على المكاسب السياسية الجديدة التي حققتها حماس، إلى إنقاذ عباس من حالة التهميش 
المواجهة من عمليات إغاثة التي هو فيها، وذلك من خالل جلبه ليكون في المركز مما سيعقب توقف 

 ومساعدة مالية ودعم دبلوماسي.
ولئن كان من المحتمل أن يودي ذلك إلى شيء من الضبابية في المشهد إلى حين، إال أنه لن يغير من 
 حقيقة أن شرعية السلطة الفلسطينية قد تآكلت على المدى الطويل بينما تستمر أسهم حماس في الصعود.

 21/5/2021، ميدل إيست آي
 25/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 وقف النار بين إسرائيل وغزة: صواعق التفجير ال تزال على حالها .976

 عاموس هرئيل
رغم أن الحفاظ على وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس جاء بصورة مشددة منذ أن دخل إلى حيز 

االتفاق الذي تم التوصل إليه بدعم  التنفيذ قبل أيام، إال أن الهدوء في القطاع بعيد عن أن يكون مستقرًا.
أمريكي ووساطة مصرية لم يدخل إلى تفاصيل التسوية، واقتصر في المرحلة األولى على ضمان الهدوء 
مقابل الهدوء. ولكن هذه الظروف تبقي عدة قضايا محتملة ستسبب االنفجار في المستقبل، وقد تؤدي إلى 

ء مصلحة فورية ألي طرف. تتعلق هذه األسباب بسياسة اشتعال جديد حتى لو لم تظهر في هذه األثنا
الرد اإلسرائيلية الجديدة على أعمال عدائية مستقبلية من القطاع، وعلى إغالق المعابر إلى القطاع وعلى 

 التوتر في الضفة الغربية والقدس.
لن  "س األسوارحار "بعد وقف إطالق النار، وعد رئيس الحكومة نتنياهو بأن الوضع الذي ساد بعد عملية 

أمام حماس. توافقت أقوال نتنياهو مع  "معادلة جديدة"يعود إلى سابق عهده، وأن إسرائيل ستفرض 
توصيات الجيش اإلسرائيلي بالرد وبصورة شديدة على إطالق أي صاروخ وحتى على إطالق أي بالونات 

ياسي بذلك. فبهذه التوصيات حارقة من القطاع. بدرجة معينة، قيدت هيئة األركان العامة المستوى الس
التي شملت أيضًا تغيير آلية نقل األموال من قطر إلى القطاع )كي تمر األموال عبر السلطة الفلسطينية 
وبإشرافها( فإن الجيش في الحقيقة يجبر الحكومة على اتخاذ خط حازم ومتشدد أكثر تجاه حماس، وهذه 

ن تجاهل إسرائيل لخروقات سابقة لوقف إطالق النار أدى في نهاية  مقاربة مطلوبة بدرجة كبيرة. وا 
المطاف إلى تصعيد متعمد من قبل حماس. من ناحية أخرى، فإن كل فصيل فلسطيني له أسباب للنزاع 

 مع الحكم في القطاع، سيعرف من اآلن بأنه يمسك بمفتاح التصعيد.
بيرة التي تعرضت لها البنى التحتية المعابر في هذه األثناء مغلقة أكثر مما هي مفتوحة، رغم األضرار الك

في القطاع في فترة الحرب والحاجة إلى إعادة إصالحها من جديد بصورة سريعة وبضخ موارد جديدة. 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 535                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

تسمح إسرائيل بين حين وآخر بدخول وخروج أشخاص ومواد لغايات إنسانية، لكنها تفعل ذلك بيد 
 مقبوضة.

وتسريع إجراء  2014في العام  "الجرف الصامد"عملية أحد أسباب ذلك هو رغبة متأخرة إلصالح عيوب 
نقاش جديد حول إعادة األسرى والمفقودين اإلسرائيليين المحتجزين في القطاع. وهنا توجد فجوة بين 
المطلوب والموجود. ومن المشكوك فيما إذا كانت حماس، التي تشعر بأنها عّلمت إسرائيل درسًا في 

 وط وبسرعة. إن استمرار األزمة اإلنسانية قد يسّرع تصعيدًا آخر أيضًا.المواجهة األخيرة، ستخضع للضغ
العامل المفجر الثالث موجود في القدس والضفة الغربية. بدأت المواجهة األخيرة في القدس حول 
المظاهرات ضد نية إخالء عائالت فلسطينية من الشيخ جراح ووضع الشرطة للحواجز في منطقة باب 

في الحرم. لم يتم حل الخالف في الشيخ جراح والتوتر في الحرم عند وقف القتال في العامود والتوتر 
غزة. ربما بالعكس، هناك اآلن المزيد من الوقت والطاقة لالنشغال بهما. في نهاية األسبوع، تم توثيق 

 في الحرم بتأثير مباشر من األحداث األخيرة. "فتح"حادثة بين نشطاء حماس وأعضاء 
ألجواء المتوترة في القدس والضفة أيضًا مشاهد القتل والدمار، التي تبث بشكل كثيف وفظ تساهم في ا

عبر قنوات التلفاز العربية والشبكات االجتماعية. ورغم أن إسرائيل قتلت فعليًا في هذه المرة عددًا أقل من 
دنيين، إال أن الدماء التي المدنيين مقارنة بعمليات سابقة وجرت محاوالت أكثر للتمييز بين المسلحين والم

سفكت كانت كافية إلشعال األرض. وظهرت بوادر أولية على ذلك في العمليات التي وقعت في األسابيع 
األخيرة في الضفة الغربية والتي نفذ معظمها مخربون أفراد ليس لهم أي انتماء تنظيمي. أمس، قام 

صابة جندي ومدني قرب ت لة الذخيرة. وقد أطلق شرطي النار عليه فلسطيني من شرقي القدس بطعن وا 
وقتله. من المرجح أن تستمر هذه األحداث. ونجحت حماس في إشعال الفلسطينيين في القدس والضفة 
من جديد. وسيكون هناك من سيترجمون هذا إلى محاوالت لتنفيذ عمليات. وقد أججت المواجهة أيضًا 

عراض القوة من قبل حماس سيسرع بالتأكيد عمليات إسرائيل. واست –حماس  –التوتر في مثلث السلطة 
االعتقال لنشطائها في الضفة، وسيكون هذا مصدرًا آخر لزيادة التوتر على نار هادئة، أو حتى بقوة 

 أكبر.
وصل وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إلى إسرائيل في إطار زيارة عمل أولى في الشرق 

حدى مهماته ال رئيسية التي كلفه بها بايدن هي أن يصب مضمونًا داخل اتفاق وقف إطالق األوسط. وا 
 النار بهدف منع استئناف أعمال العنف.

 25/5/2021 ،هآرتسصحيفة 
 25/5/2021العربي، لندن،  القدس
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 ال خوف على غزة من المواجهة.. الخوف من طعنات الخلف .977
 فايز أبو شمالة د.

الجيش اإلسرائيلي الذي دس ذيله بين رجليه، وظل ينبح على بوابات هزيمة وعليها شهود، هذا هو حال 
غزة، دون أن يجرؤ على االقتراب منها، فكانت الهزيمة التي أكدت أن للعدو اإلسرائيلي أنيابًا تقضم لحم 

 المواطنين، وتدمر المساكن على رؤوس اآلمنين، ولكنها تتكسر لو اقتربت من حدود المقاومين.
يلي لن يكتفي بالنباح خلف بوابات غزة، ولن يقبل بالهزيمة التي أخافت اإلسرائيليين، العدو اإلسرائ

وخطفت منهم األمن كما قال رئيس الوزراء السابق إيهود أولموت، العدو اإلسرائيلي سيبتدع البدائل للحرب 
وارج، وال يتحقق المباشرة، وسيبتدع المكمل للصواريخ والقذائف، وسيفتش عن المتمم لفعل للطائرات والب

ذلك إال من خالل تشديد الحصار على غزة، في خطوة أولى تهدف إلى امتصاص غضب الشارع 
العبرية،  13اإلسرائيلي، الذي اكتشف الحقيقة، وعبر عنها من خالل استطالعات الرأي التي أجرتها قناة 

عادلت المقاومة في غزة مع من اإلسرائيليين يظنون أن ال منتصر في الحرب، وقد ت %54التي تقول: إن 
فقط: إن الجيش قد انتصر على المقاومة،  %24الجيش اإلسرائيلي وأجهزته األمنية، في حين قال 

 أن الذي انتصر في المعركة األخيرة هم رجال المقاومة الفلسطينية. %18واعترف 
ر لشعبها على طبق من نتائج استطالع الرأي هذه مفزعة للقيادة اإلسرائيلية التي تعودت أن تزف النص

اإلنجازات البائنة، وهذه الهزيمة أكبر محرض للقيادة اإلسرائيلية لتشديد الحصار على غزة، ومحاربتها 
بلقمة الخبز، والتضييق عليها من خالل المساعدات، حتى صارت اللغة السائدة لكل المستويات السياسية 

 في )إسرائيل( على النحو التالي:
 حاضنة الشعبية للمقاومة في غزة من خالل إغالق المعابر.ـ التضييق على ال1
 ـ عدم تحويل األموال القطرية باآللية السابقة، ألنها خدمت حماس، كما يزعمون.2
 ـ تقوية السلطة الفلسطينية، ومدها بكل مقومات السيطرة على آلية إعمار غزة.3
 من خالل فتح بوابة المفاوضات.ـ تعزيز الفصل بين مقاومة غزة والقضية الفلسطينية، وذلك 4
 .48ـ وأد أي محاولة تمرد أو انتفاضة سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو في فلسطين 5

أمام هذا العدوان المتواصل من قبل العدو اإلسرائيلي، وأمام هذا التسلط، والصلف اإلسرائيلي، وأمام هزالة 
حات األمريكية التي وصفت المقاومة الفلسطينية موقف السلطة الفلسطينية التي لم تعترض على التصري

باإلرهاب، وأمام لقاء قيادة السلطة مع أكثر من مسؤول دون التشاور مع تنظيمات غزة، ودون مشاركتها، 
وأمام التحضير للقاء وزير الخارجية األمريكي دون إطالع تنظيمات غزة على موضوعات اللقاء، ودون 

ق، ستجد المقاومة نفسها أمام الخيار الواحد والوحيد، وهو قلب الطاولة، إشراكها في اللقاء، لكل ما سب
وعدم الرضى بوقف إطالق ناٍر يمرر اإلمالءات اإلسرائيلية، فالعدو الذي عجز عن تحقيق أهدافه في 
الميدان، من المذلة أن يسمح له بتحقيق أهدافه من خالل التهدئة، لذلك ستجد المقاومة نفسها مجبرة على 

 ض الممارسات اإلسرائيلية، والتمرد على حالة الهدوء التي يطالب بها الوسطاء.رف
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بالقدر نفسه  "سيف القدس"وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن العدو اإلسرائيلي قد توجع من شعار المعركة 
وأن الذي توجع فيه من صواريخ المقاومة، لذلك فالحذر يفرض على رجال المقاومة أال يحرفوا البوصلة، 

تظل القدس عنوانًا ألي مواجهة قادمة، فالعدو حريص على أن تكون المساعدات وفك الحصار عن غزة 
عنوانًا للمواجهة القادمة، وهذا ما يجب أن يتنبه له رجال المقاومة، مع ضرورة عدم االنتظار طوياًل، 

لي الصاخب مع فمرور الزمن الهادئ يصب في مصلحة حلف األعداء، الذي أربكهم التعاطف الدو 
 القضية الفلسطينية.

 26/5/2021فلسطين أون الين، 
 

 يوجد في غزة ما يكفي من الخبراء والمواد لتطوير صناعة الصواريخ .978
 عاموس هرئيل

إنجازًا عملياتيًا مهمًا؛ العدد الكبير إلطالق الصواريخ  "حماس"خالل جولة القتال األخيرة في غزة سجلت 
المهاجمة عن طريق االنفاق ففشلت.  "حماس"اإلسرائيلية. أما محاولة  وقذائف الهاون على األراضي

وهكذا ايضا جهودها الستالل أوراق مفاجئة، على شاكلة المهاجمة بوساطة طائرات مسيرة أو غواصات 
. ولكن في مجال اإلطالق حدث هناك "الشاباك"صغيرة مسيرة، تم إحباطها من قبل الجيش اإلسرائيلي و

لى الرغم من أن االطالق تسبب بخسائر صغيرة نسبيًا إلسرائيل لكن يبدو أنه غّير تطور ملحوظ. ع
بدرجة معينة ميزان القوة بين الطرفين. يحظى هذا االنجاز بتقدير غير قليل من جانب االشخاص 

، في تطوير صناعة "الجهاد االسالمي"، وبدرجة معينة "حماس"المهنيين في إسرائيل. وقد نجحت 
. حدث هذا بالضبط في "ُصنع في فلسطين"ية مستقلة في القطاع تسمى في جهاز األمن عسكرية محل

السنوات التي أغلقت فيها مصر، بحّث من إسرائيل، الحدود مع القطاع تقريبا بشكل كامل، وخفضت الى 
 الحد االدنى نطاق تهريب السالح.

 "ُصنع في فلسطين"
ث ال يدور عن وسائل بدائية، بل عن برنامج إنتاج منظم خالفًا للصورة السائدة في إسرائيل فان الحدي

، قال آدم، "هؤالء أعداء جديون جدا في غزة"للسالح، جزء منه يتم إنتاجه في خطوط إنتاج صناعية. 
هذا ليس عدوا يمكن االستخفاف به. هم ال يقلون في جديتهم "الذي يعمل في هذا المجال منذ سنوات. 

 ."وفي حزب هللا ويعملون في ظروف أصعب بكثير نإيراعمن يطورون السالح في 
 4,360يوما من ايام القتال ُأطلق نحو إسرائيل، حسب معطيات المتحدث بلسان الجيش،  11خالل الـ 

في  78صاروخ ) 3,400صاروخا، وهو ال يفرق في معطياته بين الصواريخ وبين قذائف الهاون. نحو 
في  15.5صاروخا انفجر أو سقط في أراضي القطاع ) 680حو المئة( سقط في األراضي اإلسرائيلية، ون

الى مدى متوسط وبعيد. وحوالي  أطلقصاروخ  200في المئة سقطت في البحر. حوالي  6.5المئة( ونحو 
 على غوش دان. أطلقصاروخا  120
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هو كم، و  250الباقي ُأطلق نحو القدس ومناطق اخرى، منها العربة، التي ُأطلق نحوها صاروخ بمدى 
 350من  أكثرمواطنًا إسرائيليًا واجنبيًا وُأصيب  13حتى اآلن. بسبب االطالق قتل  األقصىالمدى 

صاروخ مضاد للدبابات على حدود القطاع. للمقارنة، في عملية  إطالقشخصا. ُقتل جندي واحد بسبب 
ة هاون. أطلقت صاروخ وقذيف 4,600في الخمسين يوما من القتال تم إطالق  2014في  "الجرف الصامد"
الجرف "أضعاف ما كان في  4.5صاروخ في اليوم بالمتوسط،  400في هذه المرة تقريبا  "حماس"

 ."الصامد
والتنظيمات الفلسطينية االخرى في  "حماس"قبل العملية االخيرة قدر جهاز االمن بأنه يوجد في حوزة 

كم. وعلى فرض أن  50وأكثر من  منها بمدى متوسط، 1,000ألف صاروخ، أكثر من  15القطاع تقريبا 
في المئة من ترسانتها  60صاروخ تم تدميرها في هجمات الجيش اإلسرائيلي فقد بقي لحماس نحو  1,000

األصلية، ومن بينها مئات الصواريخ التي يمكنها اصابة مركز البالد. نطاقات االطالق على المركز لم 
كن يبدو أنها فاجأت وسائل االعالم والجمهور. في عملية ، ول"الشاباك"تبتعد عن تقديرات االستخبارات و

 فقط صواريخ قليلة نحو المركز. أطلقت 2012في  "عمود السحاب"وعملية  2014في  "الجرف الصامد"
صاروخ في اقل من  100من  أكثرعدة مرات ايضا في انتاج عروض هادفة؛ إطالق  "حماس"نجحت 

الصواريخ على غوش دان. وقد كان لهذه العروض نصف ساعة على عسقالن ورشقات من عشرات 
 "القبة الحديدية"هدف آخر اضافة الى فرض الذعر والخوف. الفلسطينيون قدروا أن إغراق بطاريات 

بأهداف كثيرة سيصعب عليها اعتراضها جميعا وسيتمكن عدد من الصواريخ من اختراق نظام الدفاع. 
يتم وصفها كنجاح  "القبة الحديدية"كهذه امرأتان. ومع ذلك،  احيانا نجح ذلك. في عسقالن ُقتل في رشقات

في المئة من الصواريخ التي تم اطالقها على مناطق مأهولة  90عملياتي كبير حتى في هذه الجولة. نحو 
 تم اعتراضها، وبذلك تم انقاذ حياة عشرات المواطنين اإلسرائيليين.

 سالح كاسر التوازن
ة في القطاع في بداية سنوات االلفين عند اندالع االنتفاضة الثانية. في العام ُولدت صناعة السالح المحلي

االول من انتاج محلي، سقط في سديروت. من تحت حدود شبه جزيرة  "القسام"تم إطالق صاروخ  2001
، تطور مشروع 2005سيناء والقطاع ازدهر في حينه التهريب عبر االنفاق. بعد عملية االنفصال في 

. في اطاره تم تهريب صواريخ إيران، حيث استند الى نظام التهريب المتشعب الذي أنشأته "ماسح"سالح 
كم، في مسار متشعب مر عبر السودان، مصر، وسيناء. في  75تقنية الى غزة، منها صاروخ فجر بمدى 

في  "فجر"دمر سالح الجو معظم صواريخ  "عمود السحاب"في الطلعة االولى في عملية  2012العام 
 القطاع.

، تم اغالق قناة التهريب بشكل كامل. االنقالب العسكري، الذي نفذه 2013بعد سنة على ذلك، في صيف 
عبد الفتاح السيسي، أصعد الى السلطة في القاهرة نظام فضل التعاون االمني مع إسرائيل على مساعدة 

 لقطاع الى تعزيز االنتاج المحلي.، المتماهية مع حركة االخوان المسلمين. وكبديل اضطروا في ا"حماس"
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 الحاجة أم االختراع
على إسرائيل كانت من انتاج محلي.  أطلقتفي العملية االخيرة، االغلبية الساحقة من الصواريخ التي 

قذائف الهاون  باألساسوفقط عدد قليل يتكون من وسائل قتالية تقنية تم تهريبها الى غزة في السابق، 
 ملم. 107قطر وصواريخ بمدى قصير، ب

امام إسرائيل. في  "كاسر التوازن"االمكانية الكامنة للصواريخ كسالح أملت في أن يشكل  "حماس"الحظت 
، انتاج "الجهد الكمي من النوع نفسه". االول هو "حماس"جهاز االمن يميزون بين جهدين رئيسيين لـ 

بقليل. في القطاع يوجد ما يكفي من المزيد من الصواريخ، عدد منها بمدى اطول بقليل أو أكثر فتكا 
نتاج هذه الصواريخ انتقل الى مستوى صناعي. نفذت   "حماس"المعرفة التكنولوجية من أجل ذلك، وا 

 عشرات تجارب االطالق خالل السنة من أجل فحص تقدم االنتاج.
 "حماس"، سعت "حزب هللا"الجهد الثاني الذي ما زال يوجد في مرحلة التطوير يتعلق بمشروع الدقة. مثل 

أنه يوجد للدقة  "حماس"الى تطوير وتركيب وسائل ستحسن من دقة الصواريخ التي توجد بحوزتها. تدرك 
اهمية استراتيجية. بوساطة السالح الدقيق يمكن ضرب مواقع حساسة في إسرائيل مثل مطار بن غوريون 

ير وسائل قتالية اخرى يمكن وقواعد سالح الجو ومحطات الطاقة والموانئ. في الوقت نفسه تم تطو 
توجيهها من بعيد نحو اهدافها بشكل دقيق مثل الطائرات بدون طيار، والتي تم اسقاط عدد منها من قبل 

 الجيش اإلسرائيلي، وغواصات بدون مالحين، تم تفجيرها اثناء القتال.
من الهجمات نحو  في إسرائيل كانوا قلقين بشكل خاص من المجال الثاني. لذلك، تم توجيه عدد كبير

مواقع وشبكات حواسيب ترتبط بتطوير السالح الدقيق. أيضا محاوالت االغتيال التي تم فيها تفجير غرف 
 10من  أكثر. "حماس"قيادة وعمليات من الجو في داخل االنفاق وجهت ضد رؤساء نظام التطوير في 

جمال زبدة وجمعة طلحة. الذراع  اشخاص مركزيين في هذه المشاريع قتلوا في هذه الهجمات، من بينهم
بدأ بنشر صور للشهداء في العملية. من يطورون السالح يسهل تشخيصهم، على  "حماس"العسكرية لـ 

 األغلب هم ال يظهرون بالزي الرسمي وال يحملون السالح.
عدد من االشخاص الذين قادوا تطوير السالح هم اصحاب تأهيل رسمي، وقد حصلوا على شهادات 

في الطيران من  الدكتوراهفي الهندسة التي درسوها في الخارج. زبدة كان حاصال على شهادة  وراهالدكت
جامعة أميركية. وليس بالصدفة أن خلفيته وخلفية طلحة تذكر بخلفية مهندسين آخرين مرتبطين بـ 

زيا وفي تونس. في مالي "الموساد"، قتلوا في السنوات االخيرة في عمليات التصفية التي نسبت لـ "حماس"
 هؤالء المهندسون، تم النشر، عملوا في تطوير الطائرات المسيرة والغواصات المسيرة.

، تجمعت ايضا مجموعة من اصحاب التجربة العملية. هؤالء هم األكاديمييناضافة الى المختصين 
على تطوير الذين لم يدرسوا في الجامعات في الخارج، لكنهم يعملون منذ عشرين سنة  "حماس"اعضاء 

التنظيمي. مثل هؤالء كان  "دي.ان.ايه"تطورا. هذه الروح هي جزء مهم في الـ  أكثرسالح، تحول بالتدريج 
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، وعدنان الغول، أبو 1996هناك شخصان في السابق. االول يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في العام 
 .2004مشروع الصواريخ، الذي قتل في ظروف مشابهة في العام 

يساعدان من بعيد، لكن  "حزب هللا"كم جزء كبير من المعرفة التكنولوجية وتطور في القطاع. ايران وترا
القدرة على االرتجال على خلفية المواد الخام القليلة الموجودة، التي قام فيها  باألساسهناك مجاالت، 

والحرس الثوري  "حزب هللا"الخبراء من القطاع بتجاوز زمالئهم في المحور االيراني. اضافة الى ذلك، 
االيراني يعتبرون غزة حقل تجارب كبيرا. الدروس التي يراكمها الفلسطينيون في محاولة مواجهة االنظمة 

 الدفاعية والهجومية للجيش اإلسرائيلي تتم دراستها جيدا في طهران وبيروت.
بيعته عن وسائل القتال بسبب االنفصال شبه المطلق عن العالم، يختلف السالح المحلي في غزة في ط

وفي الدول الغربية. في الوقت الذي تقاس فيه وحدة القياس الدارجة  إيرانالموازية التي تم تطويرها في 
، فان قطر الصاروخ من القطاع 16ملم لبندقية ام 5.56لقطر السالح بشكل عام بالسم والملم مثل ذخيرة 

ن انابيب تم تحويلها من مجال البناء، وهناك وحدة تقاس بالبوصة. السبب هو أن معظم الصواريخ صنع م
 القياس هي االنش.
 قدرة ارتجال مثيرة

يحاول الفلسطينيون جعل انتاجهم يظهر معياريًا بقدر االمكان. توجد للصواريخ ارقام متسلسلة. وتم اختيار 
زة على االرتجال ايضا وشعار تصميم غرافيكي محدد مع كتابة اسم النموذج على الصاروخ. قدرة غ ألوان

محركات دراجات بخارية  "حماس"تثير الدهشة احيانا في إسرائيل. بالنسبة لمحركات الغواصات استخدمت 
 مرت بعملية تحويل.

المدنية. مثال،  لألغراضفي عملية انتاج السالح استخدمت مواد كثيرة، في االصل كانت مخصصة 
ائيل يتابعون كمية الملح المستوردة للقطاع من أجل التأكد الملح له دور في انتاج المواد المتفجرة. في إسر 

غير معقولة في الطلبات، التي تدل على استخدامات اخرى. في التقرير الذي  "قفزات"من أنه ال توجد 
بأنهم استخرجوا قذائف من سفينة بريطانية  "حماس"، السنة الماضية، تفاخر رجال "الجزيرة"نشر في قناة 

شواطئ غزة في الحرب العالمية االولى من اجل استخدام المواد المتفجرة في الصواريخ  قديمة غرقت امام
 الجديدة.
في المئة من البضائع للقطاع تمر في المعابر من إسرائيل. جزء من البضائع يتم تحويلها  90نحو 

ة من عسكرية. في حاالت اخرى تم تهريب بضائع اشتريت من شرقي القدس أو الضفة الغربي ألغراض
عسكرية واضحة. من اجل التغلب على استخدام االنابيب للصواريخ منعت  ألهدافاجل استخدامها 

إسرائيل ادخالها الى القطاع. في فرع البناء العالمي تم االنتقال في السنوات االخيرة الى استخدام األنابيب 
أمرا يمنع ادخال االنابيب قبل سنة تقريبا  أصدر "المناطق"البالستيكية. منسق اعمال الحكومة في 

انش الى القطاع. وفي جهاز االمن يعيدون مجددا تحديد قائمة المواد  1.5المعدنية التي يزيد قطرها على 
 ثنائية االستخدام التي يمنع ادخالها الى القطاع في محاولة لتشديد الرقابة بعد العملية.
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أنه بقي في القطاع ما يكفي من الخبراء والمواد  حتى بعد المس الشديد برؤساء جهاز انتاج الصواريخ، إال
الستئناف تطوير السالح قريبًا. النهوض سيستغرق وقتا، لكن يصعب تصديق أن الفلسطينيين سيتنازلون 
كليا عن المشروع. الصواريخ، على االقل في الجولة الحالية، كانت الوسيلة الوحيدة التي لم تخيب آمال 

 الفلسطينيين.
  27/5/2021، صحيفة هآرتس

 27/5/2021األيام، رام هللا، 
 

 حماس على طريق النصر .979
 د. محمد الجوادي
لما ظهرت حركة حماس إلى الوجود دارت مناقشات متعددة حول جدواها ومستقبلها، ومع أنني لم أكن 
محسوبا على أية جبهة من جبهات منظمة التحرير؛ فإن من سمعوا رأيي في حماس اندهشوا أن يصدر 

بدفاعي عن سياسات الرئيس السادات واقتناعاته،  -قبل ذلك الوقت-هذا الرأي عني، وأنا المعروف مثل 
بل عن آراء كآراء إسماعيل صدقي باشا، وازداد العجب حين كنت أقول إن طريق تحرير األرض قد بدأ، 

ق قضية وباختصار شديد؛ كان أغلب المثقفين المصريين يعتقدون أن قضية التحرير ينبغي أن تسب
األسلمة، وكنت أقول ما لم يكن اإلسالميون أنفسهم يقولونه؛ وهو أن األسلمة كفيلة بالتحرير، أو باإلسراع 
به على نحو ما، ألن الهوية تجلب ذلك، ولم يكن هذا المنطق مقبوال جدليا على أي مستوى، ووصل 

نني بهذا التفكير أضع العربة الحال بأستاذ اجتماع صديقي لي أن جابهني في جلسة شبه عامة بقوله إ
قبل الحصان، لكنني رددت عليه ردا أثار إعجاب الحاضرين مع أنهم لم يستوعبوا مضمونه تماما؛ حيث 

وهو أفضل بكثير  "الجر الخلفي"يسمونه في ميكانيكا السيارات  "العربة قبل الحصان"قلت له إن ما يسميه 
 من الجر األمامي. -في مشكالته-وأقل 

ية أخرى، فإنه في حين كان من تعودوا النقد واللجوء إلى آليات اليأس وشعارات العدمية يرون ومن ناح
جهاضا للمقاومة؛ فقد كنت  -التي من قبيل أوسلو ووادي عربة-في كثير من االتفاقات  معوقا للتحرير وا 

ى غير مباشرة، أقول إن اإلسالميين هم أكثر من سيفيدون من مثل هذه االتفاقات بطريقة مباشرة وأخر 
وكنت أتعرض لالنتقاد ولالتهام بالتناقض، لكنني كنت ألجأ في دفاعي عن رؤيتي إلى المثل الطبي 
المتمثل في األنسولين والكورتيزون اللذين يعمالن بآليتين متناقضتين، لكن أحدهما ال يلغي اآلخر وال 

 يغني عنه.
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 الفلسطينيون ينتصرون أخيرا
ن واكبت االنتفاضة والحراك الفلسطيني بمقاالت شبه يومية جمعتها بعد شهور في شرفت بأ 2002في عام 
، ولم أجد حرجا بثناياها في أن أوجه كثيرا من االنتقادات لمسار "الفلسطينيون ينتصرون أخيرا"كتابي 

 للتاريخ.الكفاح؛ أي كفاٍح حين يغفل عن قراءة متأخرة 
القاهرة الشرف في أن أكون في الصباح الباكر أول  منحتني إذاعة 2012سنوات في عام  10وبعد 

المعلقين على أحداث غزة، وكانت أمور كثيرة قد تغيرت في مصلحة الفلسطينيين وحماس على حد سواء، 
زاعقة تسفه وتشوه اللحن الذي قمت  "مارشات"ومع هذا فإن كل الصحافة القاهرية والعربية ظلت تعزف 

إلى حد أن قال أكثر من معلق إنهم ال يعرفون مصدرا لتفاؤلي، ومن  وحدي بعزفه في الصباح الباكر،
اإلنصاف أن نقول إن تصرف الرئيس مرسي سرعان ما جاء مصدقا  وموافقا لما تنبأت به من نجاح 

النزيهة والسريعة والمباشرة، وهي عناصر  -في ذلك اليوم-الوساطة المصرية بسبب خصائصها الثالث 
 في األداء المصري في الشهور السابقة على انتخاب الرئيس مرسي.كانت قد بدأت تتناقص 

 نصر استثنائي وصمود أسطوري
من نصر استثنائي وصمود  -بنجاح ساحق-جاءت لتثبت لغزة ما حققته  2014فيما بعد، فإن أحداث 

وري أسطوري، وقد كنت ألفت النظر إلى حقيقة أن يكون النصر االستثنائي نتيجة حتمية للصمود األسط
لى حقيقة أهم منها؛ وهي أن حرب غزة  أثبتت أن العكس أيضا صحيح، فقد أدى االنتصار  2014وا 

إلى الصمود ذي المعنى؛ أي الصمود  -الذي حققته كتائب القسام وأخواتها وأبناؤها-االستثنائي المفاجئ 
ى الشاشات وفي في ذلك الوقت كثيرا وبكثافة عل-الذي يساعد على استكمال النصر وتتويجه، وقلت 

إنها ملحمة طويلة وعميقة ال يمكن أبدا اختصارها في مقال وال في كتاب؛ ألنها ملحمة شعب،  -الصحافة
لكن هناك عوامل حاسمة عجلت بهذا النصر الطبيعي الذي ال بد منه، وقد كان أول هذه العوامل هو 

العرب دون جدوى، حيث كان  مواجهة الحقيقة المرة، فقد عاش شعب فلسطين ثلثي قرن يثق بإخوانه
العرب في مجموعهم يفكرون في أزماتهم قبل أن يفكروا في الحالة الراهنة حتى لو كانوا مسؤولين عنها، 

وهزيمتها المروعة التي  1967كما هو الحال في مسؤولية الرئيس عبد الناصر المباشرة والوحيدة عن حرب 
العرب أوجدوا ألنفسهم عذرين قبيحين كانوا يعودون من سنظل ندفع ثمنها سنوات طويلة. وقلت إن هؤالء 

 آن آلخر للعزف عليهما بكل قوة.
وكان العذر األول الذي ال يخجل من يرددونه من سخافته وسخافتهم هو أن الفلسطينيين هم الذين باعوا 

عن أرضهم، وكان من السهل على أي إنسان يتمتع بأدنى درجات الذكاء والمنطق أن يسألهم وماذا 
األغلبية الساحقة التي لم تبع أرضها حتى اآلن رغم احتالل هذه األرض؟ ومن حسن حظ الفلسطينيين أن 

التي سموها -أنصفهم، وأصبح اإلسرائيليون اآلن على وشك أن يبيعوا مغتصباتهم  -سبحانه وتعالى-هللا 
 من أرض فلسطين المحتلة. -ممتلكات



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 543                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

لضباط األحرار في مصر يرددونه لجنودهم وضباطهم في محيط وكان العذر الثاني الذي كانت مجموعة ا
ضيق هو اكتشافهم أن نسبة الخيانة عالية بين الفلسطينيين، وقد أثبتت األيام مدى التجني في هذا الحكم 
السخيف، كما أثبتت عكسه تماما على أرض الواقع، وثبت للعالم أجمع أن الخيانة هي خطيئة إنسانية 

 دة وأكثر تحققا في قيادات جيوش أخرى غير الجيوش الفلسطينية الحقيقية.حتمية الوجود ووار 
ومن حسن حظ فلسطين أن حماس قدمت نموذجا تجّنَب القابلية لالتهام بالتستر على هذين االتهامين؛ 

متخابرا مع العدو واإلعالن عن هذا وسط المعركة من دون تستر، ومع هذا  43وهو ما اتضح في كشف 
ن كان بعضهم قد تمادى فحول التخاذل إلى فإن المتخاذ لين من العرب ال يزالون يستمتعون بتخاذلهم وا 

 تأمر.
 27/5/2021 الجزيرة.نت،

 
 أي فعالية لمجلس حقوق اإلنسان.. قراءة تقييمية؟ .980

 *محمود الحنفي
، جلسة استثنائية خاصة بالعدوان اإلسرائيلي على 27/5/2021يعقد مجلس حقوق اإلنسان، اليوم 

 يوما. 11لفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة الذي استمر ا
وقد عبرت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه عما جرى في قطاع غزة بالقول إن أحداث 

هي التي أججت الصراع بين حماس وجيش االحتالل اإلسرائيلي  األقصىالشيخ جراح واقتحام المسجد 
لدى مجلس حقوق اإلنسان أن األبراج اإلعالمية والمباني السكنية كانت تحوي على مقار كما أنه لم يثبت 

إزاء هذا االجتماع  للجماعات المقاتلة، مما يعني أن السلوك اإلسرائيلي يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
الدول على والنتائج المتوقعة عنه، هل يمتلك مجلس حقوق اإلنسان اآلليات القهرية أو الزجرية إللزام 

احترام حقوق اإلنسان ال سيما دولة االحتالل اإلسرائيلي، وكيف يمكن االستفادة من مخرجات هذا 
 االجتماع؟

 لماذا مجلس حقوق اإلنسان؟ 
، يعمل على التصدي 2006مجلس حقوق اإلنسان هو جهاز يتبع الجمعية العامة لألمم المتحدة، أنشأ عام 

 ف دول العالم ويرفع التوصيات حيال هذه االنتهاكات.النتهاكات حقوق اإلنسان في مختل
يحتفظ بسرية البالغات التي يتوصل بها، ويعمل المجلس وفق شروط صارمة لجهة التوثيق واألدلة 

دولة عضوا يتم انتخابها في  47الراجحة ويتابع أمرها مع الدول والهيئات ذات الصلة. يضم المجلس 
 لمطلقة وفق توزيع جغرافي بين القارات.إطار الجمعية العامة باألغلبية ا

ومجلس حقوق اإلنسان جاء ليخلف لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي اعتبرت أنها لم تؤد مهامها 
بالشكل المطلوب مع قضايا حقوق اإلنسان رغم أنها ظلت على مدى ستة عقود الهيكل الرئيسي المعني 

 ة فعالة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان.بحقوق اإلنسان حيث لم توجد آليات حقوقي
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جراءات أهمها:  ويعمل مجلس الحقوق اإلنسان من خالل آليات وا 
.آلية االستعراض الدوري الشامل التي ُتستخدم لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان في جميع الدول األعضاء 1

 في األمم المتحدة، 
 مشورة بشأن قضايا حقوق اإلنسان.. اللجنة االستشارية التي تزود المجلس بالخبرات وال2
 .إجراء الشكاوى الذي يتيح لألفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق اإلنسان.3
.اإلجراءات الخاصة: وتتألف هذه اإلجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء 4

ون والخبراء، كما تضطلع هذه الفرق، برصد مستقلين وفرق عمل؛ ويضطلع هؤالء المقررون والممثل
 أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها واإلبالغ علنًا عنها.

يقرر مجلس حقوق اإلنسان التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة ما إذا أصرت دولة على عدم التعاون 
ال تحمل الصفة اإللزامية أو الزجرية، بل هي توصيات  مع االستعراض الدوري الشامل. هذه التدابير

 تحمل صفة أدبية وسياسية.
يلجأ مجلس حقوق اإلنسان إلى أسلوب الدبلوماسية الهادئة طريقا لحث الدول األعضاء على النهوض 
بأوضاع حقوق اإلنسان داخل حدودها، وهو بكل تأكيد أقل حسما بكثير من األسلوب القضائي الذي 

ه دول ومنظمات خارج األمم المتحدة، مثل محكمة حقوق اإلنسان التابعة لمجلس أوروبا فى لجأت إلي
 ستراسبورج بفرنسا.

هذا الهدوء ال قد ال يتناسب مع سخونة بعض األوضاع مثلما هو الحال في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
ار الدول على احترام حقوق ال يمتلك مجلس حقوق اإلنسان وفق التعريف أعاله آليات تنفيذية إلجب

 اإلنسان.
ومجلس حقوق اإلنسان يتبع للجمعية العامة لألمم المتحدة، وجل ما يمكن فعله هو أن يرفع توصية 

 عاجلة إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس األمن التخاذ إجراءات زجرية بحق هذه الدولة أو تلك.
العمل الحقوقي ال يمكن قياسه بسهولة، وما قد لكن وفي نفس الوقت يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن 

يحصل في المعارك العسكرية من نصر واضح وحاسم في الزمان والمكان قد ال يكون بالضرورة كذلك في 
 المعارك الحقوقية، إنه عمل تراكمي يعتمد على النفس الطويل والتركيز الشديد.

الصادرة عنه مكسبا على المستويات تشكل جلسات مجلس الحقوق اإلنسان والقرارات والتوصيات 
 التالية:

أوال: تصبح القضية المنظورة على جدول أعماله قضية ذات بعد عالمي لما يشكله المجلس من قيمة 
 حقوقية محترمة على مستوى العالم.

ثانيا: تشكل البيانات والمداوالت والتوصيات الصادرة عنه وثيقة حقوقية قيمة يمكن االستفادة منها في 
الحقة مجرمي الحرب سواء على مستوى محكمة الجنايات الدولي أم المحاكم الوطنية ذات الوالية م

 العالمية أم أي إطار قانوني آخر.
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ثالثا: تشكل التوصيات الصادرة عنه فرصة هامة لممارسة الضغوط السياسية واألخالقية على الدولة التي 
ديدا سواء للدولة نفسها أم للدول التي لها عالقة تنتهك حقوق اإلنسان. األمر الذي يشكل إحراجا ش

 عالقات وطيدة أو عالقات تطبيع مستجدة
رابعا: إن تكاملت الجهود الدبلوماسية مع مخرجات جلسة مجلس حقوق اإلنسان فإن ذلك سوف يدعو 

ة بالشركات الجمعية العامة التخاذ إجراءات هامة لجهة معاقبة دولة االحتالل سياسيا واقتصاديا )نشر قائم
 التي تدعم االحتالل( أو اتخاذ قرار االتحاد من أجل السلم.

 مجلس حقوق اإلنسان واألراضي الفلسطينية المحتلة:
، ناقش مجلس حقو ق اإلنسان األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 2006منذ نشأته عام 

تتحدث عن سلوك سلطات االحتالل ضد مرة، وفي كل مرة كان يصدر عنه توصيات وقرارات هامة  92
 السكان المدنيين واألعيان المدنية.

وتشكل مجمل الوثائق والبيانات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان دليال دامغا على جرائم الحرب 
 اإلسرائيلية.

كما أرسل مجلس حقوق اإلنسان أكثر من بعثة تقصي حقائق أهمها بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق 
أو لجنة غولدستون وهي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع  غزة،شأن النزاع في ب

 .2008لألمم المتحدة بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
ترأس اللجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب 

 غزة وخاللها وبعدها. جرائم حرب قبل حرب
قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة آنذاك، وتعاونت 

 معها حركة حماس.
صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون.  575أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 

بإجهاض مفاعيل تقرير غولدستون من خالل سحبه من جدول أعمال  والحقا اتهمت السلطة الفلسطينية
 مجلس حقوق اإلنسان.

واليوم يعقد مجلس حقوق اإلنسان جلسة خاصة بالعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والضفة 
 الغربية وقطاع غزة.

زة بالقول إن أحداث وقد عبرت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه عما جرى في قطاع غ
هي التي أججت الصراع بين حماس وجيش االحتالل اإلسرائيلي  األقصىالشيخ جراح واقتحام المسجد 

كما أنه لم يثبت لدى مجلس حقوق اإلنسان أن األبراج اإلعالمية والمباني السكنية كانت تحوي على مقار 
 لى مستوى جريمة حرب.للجماعات المقاتلة، مما يعني أن السلوك اإلسرائيلي يرقى إ

وعند إعالن عقد االجتماع، نددت السفيرة اإلسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك 
 ، ودعت الدول األعضاء إلى معارضة عقد االجتماع."يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا إلسرائيل"
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يشكل بندًا ثابتًا على جدول أعمال كل جلسة لهذا ودولة االحتالل اإلسرائيلي هي البلد الوحيد الذي 
المجلس. وكان الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب من مجلس حقوق اإلنسان، معتبرا أنه 

 مناهض إلسرائيل قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.
رتبط بمجلس حقوق اإلنسان، يرتبط إن نجاح العمل الحقوقي خدمة لعدالة القضية الفلسطينية ال سيما ما ي

 بجملة من العوامل المحلية واإلقليمية والدولية.
على المستوى المحلي/ الوطني: ال بد من التفاعل بشكل كبير مع مجلس حقوق اإلنسان ابتداء من 

سبا التحضير للجلسة أو أثنائها أو االستفادة من مخرجاتها، واعتبار ما يصدر عنه وثيقة حقوقية قيمة ومك
 دبلوماسية كبيرا والمضي فيها حتى آخر نفس.

 وأن يكون هذا التفاعل بالتعاون مع كل المكونات الفلسطينية السياسية منها والمجتمعية والحقوقية.
على المستوى اإلقليمي: ال بد أن تعمل الدبلوماسية الفلسطينية جاهدة مع المنظمات اإلقليمية، جامعة 

اون اإلسالمي واالتحاد األفريقي وغيرها من أجل تشكيل لوبيات ضغط عالية الدول العربية ومنظمة التع
 التأثير.

على المستوى الدولي: ضرورة العمل على عقد جلسة طارئة واستثنائية للجمعية العامة، بعد فشل مجلس 
 السالم.األمن في القيام بمهامه في حفظ األمن والسلم الدوليين، من أجل الخروج بقرار االتحاد من أجل 

كما ال بد من تزويد قلم محكمة الجنايات الدولية بكل التقارير والوثائق الصادرة عن مجلس الحقوق 
 اإلنسان بهذا الخصوص.
 * أستاذ بالقانون الدولي

  27/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 "حماس"تغيير قواعد اللعب من أجل استعادة الردع أمام  .981
 ميخائيل ميلشتاين*

بكثير من مجرد خطوة  أكثر، كان "حارس األسوار"اريخ نحو القدس، والتي بدأت حملة إطالق رشقة الصو 
عسكرية مبادر اليها: كان هذا خرقا فظا وواعيا للتسوية التي كانت على مدى نحو سنة ونصف السنة في 

 في هذه الساحة. "االستراتيجية اإلسرائيلية"قطاع غزة، وشكلت العامود الفقري لما يمكن تسميته 
الجرف "وضائقة مدنية في القطاع، مثلما حصل في حالة حملة  أمنىلم يقع التصعيد بعد تدهور 

. العكس هو الصحيح: فالمواجهة الحالية بدأت بعد تحسن متواصل في الواقع في قطاع غزة، "الصامد
 بإصدارءًا وبعد أن نفذت إسرائيل بادرات طيبة كثيرة استهدفت ضمان االستقرار المدني في المنطقة، بد

تصاريح الخروج للتجار، عبر تشجيع التصدير من القطاع، وانتهاء بتوسيع مجال الصيد، ومنح مساعدة 
 ."كورونا"واسعة للقضاء على 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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للمعركة، في ظل التعلق بحجة العمل اإلسرائيلي في القدس، يدل على الشكل الذي تنظر  "حماس"بدء 
ومرنة يمكنها أن تخرج منها ويمكنها أن تعود اليها وفقا فيه الحركة إلى التسوية: تفاهمات عمومية 

لقراراتها ومصالحها. أما في الجانب اإلسرائيلي بالمقابل فكان هناك حرص اكبر على الحفاظ على 
 التسوية التي وصفت كوسيلة لضمان هدوء طويل المدى في القطاع.

د استعدت الحركة لجولة من عدة ايام، لرد إسرائيل. فق "حماس"انطوى بدء المعركة على خطأ في تقدير 
ولكنها علقت في حملة جبت منها ثمنا باهظا أكثر بكثير مما توقعت. وفي سياق التسوية، قدرت 

، على ما يبدو، بأن إسرائيل تخشى ضعضعتها وانه بعد رد رمزي وعقاب مؤقت سيكون ممكنا "حماس"
اخرى. اما اآلن، مع نهاية المعركة، فتقف إسرائيل العودة الى نقطة البداية، بل استخالص تنازالت مدنية 

امام معضلة عسيرة: هل تعود إلى نقطة البداية ام تغير قواعد اللعب؟ التسوية بثمارها المدنية تعد ذخرا 
تساعدها على توفير احتياجات الجمهور الغزي وبذلك الحفاظ على استقرار  "حماس"استراتيجيا في نظر 

 "حماس"ة إلى الظروف التي كانت قائمة حتى نشوب الحملة ستؤكد في وعي سلطوي. والعودة السريع
الفهم أن الثمن العام الذي جبي منها على بدء العنف ليس باهظا، ومقابل ذلك فان الغاء أو تجميد 

. إلى جانب الضرر الذي "حماس"استراتيجي عظيم االهمية لـ  إلنجازالتسوية كفيالن بأن يعدا شطبا 
، وايضاح "حماس"ئيل بالحركة، فان هذا عنصر حرج في محاولة اعادة الردع اإلسرائيلي تجاه الحقته إسرا

 الثمن الباهظ الذي دفعته على محاولة تغيير معادلة العمل.
بلورة تسوية  –نوصي إسرائيل اال تعود إلى التسوية القائمة، وبدال من ذلك ان تفحص بديلين. االول 

 وطا كانت حتى االن مرنة تجاهها، وعلى رأسها موضوع االسرى والمفقودين.جديدة تملي فيها إسرائيل شر 
في أن  "حماس"إسرائيل مطالبة بأن توضح بأن ليس في نيتها ان تكون مرنة، وأنها ال تتأثر بتهديدات 

 غياب التسوية سيؤدي إلى تدهور اقليمي يؤثر على الوضع االمني في القطاع.
الحركة بشيء ولكن اال نكون  إلزام: عدم "حماس"ي تسوية او تفاهمات مع البديل الثاني هو عدم بلورة ا

ولكبار  "حماس"مقيدين بأي قيد، وبذلك نبقي حرية العمل التي تسمح بضرب البنى التحتية العسكرية لـ 
 مسؤولي المنظمة في كل فرصة.

تراتيجية واسعة بل في يمكن بل من المرغوب فيه العمل على بادرات طيبة مدنية ولكن ليس كجزء من اس
 "حماس"نقاط زمنية وفي ظروف تبدو إلسرائيل مناسبة. في ضوء الطبيعة غير الملزمة التي تنظر فيها 

 للتسوية، يحتمل أن يتعين على إسرائيل ايضا أن تتبنى نهجا مشابها.
 *رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب.
  28/5/2021، ت أحرونوتصحيفة يديعو 

 28/5/2021األيام، رام هللا، 
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 ؟"حمــاس"كــيــف نحـــّد مـــن معضـلــة  .982
 ميخائيل هرتسوغ
مع صمت المعركة في غزة، تكون إسرائيل مطالبة بأن تستخلص بعمق الدروس في مسائل عديدة، بما 

 فيها مسألة االستراتيجية تجاه غزة.
 "حماس"لى استراتيجية االحتواء الذي يقوم على أساس الردع تجاه وعلى فرض أن إسرائيل ستواظب ع

)وباالستناد إلى أن استبدال السلطة الفلسطينية بها ليس واقعيا اآلن ومسألة جدوى سحقها إشكالية جدا( 
 عليها أن تفكر من جديد كيف تزيد االحتماالت لخلق استقرار متواصل.

قوتهما الصاروخية وقدرتهما على إنتاج  "الجهاد االسالمي"و "حماس"زادت  2014والدليل هو أنه منذ 
 تواصل ناري مركز، فيما مصدر معظم الترسانة إنتاج محلي على أساس مواد ثنائية االستخدام.

فشلت األقانيم التي استندت إليها االستراتيجية المذكورة. فالردع اإلسرائيلي تآكل بالتدريج، وانهار مع رشقة 
قدس. فقد ظهر ترميم القطاع بكسل، وعانى من نقص في التمويل. فاآللية الدولية التي الصواريخ نحو ال
الترميم، والتي كان يفترض بها أن تمنع انتقال المواد لتعاظم  إلدارة "الجرف الصامد"بنيت في اعقاب 

من خالل مراقبين وكاميرات داخل غزة، ظهرت ضعيفة ومثقبة، وتواصل ضخ مواد  "االرهاب"جيوش 
يدها عليها. إضافة الى ذلك، تم االلتفاف على اآللية في قسم منها  "حماس"الترميم حتى عندما وضعت 

من خالل بوابة صالح الدين، التي تعمل منذ نحو ثالث سنوات، وعبره دخول شاحنات دون فحص 
للهدوء  . إن االعتماد على المال القطري كضامن"حماس"حقيقي والجمارك التي تجبى فيه تثري صندوق 

وماله يضخ  "حماس"تبين وهمًا، وال سيما عندما يدور الحديث عن العب إشكالي يسعى إلى تعزيز 
تسوية طويلة المدى أساسا بسبب  "حماس"مباشرة إلى المنظمة. وأخيرا، فشل جهد أن تكون بين إسرائيل و

 الفجوات الواسعة بين الطرفين.
م التالي؟ تعزيز الردع. الردع اإلسرائيلي شحن من جديد في فماذا، إذًا، على إسرائيل أن تفعل في اليو 

الجولة االخيرة. لكم من الوقت؟ منوط بقدر كبير بنا. وعد قادة الدولة بأنه من اآلن فصاعدًا كل صاروخ 
سيرد عليه بقوة. في واقع الهدوء لن يركضوا عبثا إلى جولة عنف على كل خرق. ومع ذلك، من الصواب 

 الرد حيال تنقيط الصواريخ واستفزازات عنف أخرى.ان نتوقع تشديد 
إضافة إلى ذلك، يجب أن تبنى من جديد اآللية الدولية المسؤولة عن ترميم غزة، والسعي إلى أال تديرها 
األمم المتحدة، بل الواليات المتحدة ومصر، وتجنيد العبين اقليميين )واالفضلية لدول من الخليج( ودوليين 

ارة الترميم في ظل التخفيف من الدور القطري، لبناء نظام رقابة امنية ذات مغزى في آخرين لتمويل واد
 ."حماس"غزة بال ثغرات ووقف ضخ مواد الترميم في ضوء كل خرق من 

على غزة أن تتلقى احتياجاتها االنسانية االساسية دون اشتراط، ولكن الربط بين الرقابة االمنية وبين 
 ا، وان يتضمن ايضا اعادة اسرانا ومفقودينا.الترميم يجب ان يتعزز جد
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في البعد العسكري، على الجيش اإلسرائيلي أن يفحص هل وأي من العناصر من المعركة التي يديرها 
 ضد التعاظم العسكري للمحور االيراني في سورية سيضعها الحباط التعاظم في غزة.

واريخ، التي تعمل على أساس الليزر من ناحية دفاعية يجب تسريع تطوير المنظومة المضادة للص
واجمال خطة متعددة السنين جديدة لتقليص فوارق التحصين السلبي. على المدى البعيد يجب فحص 
استكمال فك ارتباط إسرائيل عن غزة من خالل حلول بالبنى التحتية )مثل ميناء خارج اراضي غزة( 

لمسؤولية اإلسرائيلية عن رفاه القطاع والتعاطي معه ا بإزالةخاضعة للرقابة االمنية من إسرائيل، ما يسمح 
 ككيان معاٍد مجاور.

على قيادة الحركة  "حماس"كما أنه يوجد البعد السياسي. في الصراع بين السلطة الفلسطينية وبين 
الفلسطينية يجب أن نفضل بوضوح االولى ونترجم ذلك عمليا. صحيح ان السلطة وزعيمها أبو مازن هما 

 ، والتنسيق االمني معهما مهم إلسرائيل."حماس"من  أفضلكاليان ولكنهما في النهاية العبان اش
في القطاع، وفي ظل غياب حل سياسي للنزاع، فان مشكلة غزة لن تجد على ما  "حماس"طالما تسيطر 

 يبدو حلها الكامل.
ائنا ومن المرغوب هي االضعف بين اعد "حماس"ولكن يمكن تقليصها واحتواؤها، وال سيما عندما تكون 

ال فلن يبعد اليوم الذي نجد فيه  في جولة عنيفة اخرى، باستثناء  أنفسنافيه التركيز على األقوى بينهم. وا 
 أنه في حينه يحتمل أن تكون هذه متعددة الجبهات.

  28/5/2021، صحيفة يديعوت أحرونوت
 28/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 حركة فتح أمام استحقاق تاريخي .983

 محسن محمد صالحد. أ. 
تقف حركة فتح هذه األيام أمام استحقاق تاريخي، لم تعد تملك منه مهربا، إذا أرادت التعامل معه بما 

 يتوافق مع تاريخها وتضحياتها.
حركة فتح التي تركت بصمتها في التاريخ الفلسطيني الحديث، عندما أعادت إطالق الثورة الفلسطينية 

، والتي قادت النضال 1968نظمة التحرير الفلسطينية لتثويرها منذ ، وعندما سيطرت على م1965
الفلسطيني على مدى سنوات طويلة، وقدمت عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى، آن لهذه 
الحركة أن تنتصر لتاريخها المقاوم، وأن تنسجم مع اإلرادة الشعبية الفلسطينية، بعد أن أوغلت قيادتها في 

بالمؤسسات الرسمية، وبالمضي في مسار التسوية السلمية، وفي رعاية كيان وظيفي يخدم االستئثار 
أغراض االحتالل في الضفة الغربية، وبعد أن أوصدت قيادتها الطرق واألبواب في وجه إصالح البيت 
 الفلسطيني، وفي وجه تطلعات الشعب الفلسطيني، فعطلت وأفشلت مسار االنتخابات، وتسببت بحالة غير
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مسبوقة من السخط الشعبي، وبحال من اإلحباط الشامل من إمكانية إجراء أي عملية إصالحية تحت 
 إشرافها.

نحن أمام لحظة تاريخية فارقة، جمعت بين غليان وغضب شعبي عارم تجاه قيادة السلطة وفتح نتيجة 
خل والخارج خلف بؤس أدائها في األيام الماضية، وبين حالة التفاف شعبي فلسطيني شامل في الدا

والمقدسات.  األقصى، وفي الدفاع عن "سيف القدس"المقاومة وبرنامجها، بعد األداء البطولي في معركة 
فمن الناحية الفعلية، تصّدرت حماس وقوى المقاومة المشهد الفلسطيني، وأصبحت الُمعبِّر الحقيقي عن 

لسطيني، والشعوب العربية واإلسالمية، آماله وتطلعاته. وخالل األسابيع الماضية استرجع الشعب الف
، وأجواء االلتفاف واإلجماع الشعبي حول 1968األجواء التي صاحبت معركة الكرامة في آذار/ مارس 

 خط المقاومة.
وكما َمَلَك أحمد الشقيري الجرأة والمسؤولية األدبية واألخالقية في أن ُيسلِّّم راية قيادة منظمة التحرير لقيادة 

، وكما بارك القائد التاريخي للشعب الفلسطيني الحاج أمين الحسيني لفتح 1967تة في نهاية مرحلية مؤق
استالمها للراية مع التوصية باستمرار نهج المقاومة، وبعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين؛ فقد آن 

توفر الغطاء  لقيادة حركة فتح أن تفسح المجال لإلرادة الحرة للشعب الفلسطيني أن تأخذ مجراها، وأن
 ومستلزمات التغيير والتحديث السلس كافة في بنية النظام السياسي الفلسطيني.

نحن أمام نقطة تحّول، ال ينبغي فيها لفصيل فلسطيني عريق أن يضع نفسه في مواجهة الحالة الشعبية 
ذا أراد أن ينسجم مع هويته وتاريخه وتضحياته، فعليه ابتداء وأساسا أن ين سجم مع إرادة شعبه، العارمة. وا 

 ال أن يكون عائقا في وجهها.
لم يعد ثمة مجال لفتح وقيادتها أن تستخدم التاريخ الريادي والنضالي، لتبرير سياسات ومسارات 
ومسلكيات مرفوضة شعبيا؛ إذ إن االنسجام مع التاريخ النضالي يستوجب مزيدا من النضال والتضحيات، 

و تهميشا لقوى اإلصالح وقوى التغيير؛ كما يستوجب تفعيال للمؤسسات ال تبريرا للتنازالت، وال قمعا أ
ذا كان لفتح تاريخها ونضالها، فإن للفصائل األخرى:  والشرعيات، ال تكريسا للهيمنات والوصايات. وا 
حماس، الجهاد، الشعبية، الديمقراطية، تاريخها ونضالها. وباختصار، لم يعد ثمة مجال لالختباء خلف 

 تبرير أخطاء الحاضر وكوارثه.التاريخ ل
، وتجاه القوى "المطبِّعة"أمام قيادة فتح، في هذه اللحظة الفارقة، مسؤولية تاريخية تجاه األنظمة العربية 

الدولية التي تسعى، بعد معركة سيف القدس، إلعادة تأهيل السلطة الفلسطينية وقيادتها، بما يتناسب مع 
الفلسطيني، ومع تنفيس مكاسب المقاومة وتضييعها، وبما يتناسب مع محاولة االلتفاف على إرادة الشعب 

محاولة نفخ الروح في المسار العبثي للتسوية، ومحاولة تقديم عكازات لكيان السلطة الوظيفي، حتى يتابع 
 دوره في خدمة االحتالل، وتوفير الغطاء للصهاينة لمزيد من تهويد األرض واإلنسان.

 "شرعية"تح تلك العكازات، أو أن يكون لها أقدام من طين وعجين، لتظل متمتعة بـحذار أن تستخدم قيادة ف
االعتراف الخارجي، ولتضمن بقاءها باالستناد إلى هذا الحائط المائل الزائف؛ ألنها ستظل شرعية 



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 

 551                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

مصطنعة يرفضها الشعب الفلسطيني، وسيكون من المؤسف أن تجد حركة ثورية مناضلة مثل فتح نفسها 
في نهاية أمرها إلى نموذج مشوه لألنظمة العربية الفاسدة المستبدة، هذا قبل أن يكون هناك تتحول 

 تحرير، وقبل أن تكون هناك دولة. ولذلك؛ فحين يأخذ الشعب زمام المبادرة، فإن التاريخ لن يرحمها.
وال أن تسعى  في هذه اللحظة التاريخية، ليس من حق قيادة فتح أن تعيد تسويق بضاعة أوسلو الفاسدة،

ألن تفرض على قوى المقاومة ما فشل فيه االحتالل الصهيوني والجبروت األمريكي والتواطؤ العربي. إن 
إصرار قيادة فتح على ما تسميه وحدة وطنية )في السلطة والمنظمة( تحت سقف التسوية أو الرباعية 

شعبها األداة أو الَمعبر الذي تستخدمه تلك ، يجعلها تبدو أمام "الشرعية الدولية"الدولية، أو ما يسمى زورا 
 القوى لتطويع الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة.

وفي هذه اللحظة التاريخية، على قيادة فتح أن تكون أكثر انسجاما مع قاعدتها التنظيمية والشعبية، التي 
ويدفع أبناؤها أثمانا تقبض على الجمر، والتي تتفاعل مع النشاط االنتفاضي والمواجهات ضّد االحتالل، 

غالية استشهادا وجراحا واعتقاال؛ والتي هتفت للمقاومة ولصواريخها، والتي تفعل ذلك ليس خدمة للتنسيق 
األمني، وال للكيان السلطوي الوظيفي، وال لمسار تسوية ثبت فشله. هذه القاعدة التي تشهد غليانا وحراكا 

بعة مسيرة المقاومة لنماذجها ورموزها، كأبي عمار وخليل واسعا، تستحق أن تستجيب لها قيادتها في متا
الوزير وعبد الفتاح حمود وكمال عدوان وغيرهم من القادة الكبار. ومن َثّم، فعلى هذه القيادة أن تكون 
أكثر انسجاما مع خط المقاومة والدفاع عن القدس، وخط صناعة القرار الفلسطيني المستقل، بعيدا عن 

 رعاته الدوليين.هيمنة االحتالل و 
ولعل اختبار المصداقية األول والمستعجل أمام قيادة فتح اآلن، هو في إثبات جديتها في استئناف مسار 
اإلصالح وا عادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس حقيقية نزيهة وفعالة، وذلك من خالل تحويل قيادة 

توافق عليها، لتتولى بنفسها إدارة هذا الملف هذا المسار إلى قيادة فلسطينية مؤقتة ذات طبيعة تمثيلية م
يصاله إلى نهاياته. إن الوضع الفلسطيني ال يحتمل ترف المناكفات وال الهروب من المسؤوليات  وا 
واالستحقاقات وال تضييع األوقات. أما إذا أصرت قيادة فتح على متابعة مسار االستئثار والهيمنة، فيجب 

فشال أساس جوهري في عليها أن تتحمل المسؤولية التا ريخية عن الكوارث والدمار الناتج عن تعطيل وا 
مشروع التحرير، وهو إقامة البنية المؤسسية الفعالة القادرة على قيادة الشعب في مواجهة المشروع 

 الصهيوني.
 28/5/2021، "21عربي "موقع 

 
 تفتح فصال جديدا في القضية الفلسطينية "سيف القدس" .984

 سعيد الحاج
يوما  11مايو/أيار الجاري بدأ سريان وقف إطالق النار بعد  21اعة الثانية من فجر يوم الجمعة في الس

في موجة التصعيد األخيرة. وهي جولة اتفق  "اإلسرائيلي"من المواجهة بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل 
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ت وبالتالي االنعكاسات ورامعظم المراقبين على أنها كانت مختلفة عن كل سابقاتها من حيث السياق والتط
 والمآالت.

 معايير التقييم
 280حسب المصادر الصحية الفلسطينية؛ فإن الحصيلة البشرية للعدوان في الجانب الفلسطيني حوالي 

 "إسرائيليا"قتيال  12، مقابل 1948شهيدا وآالف الجرحى في كل من غزة والضفة واألراضي المحتلة عام 
ضيف لذلك الضرر في المباني والمؤسسات والبنى التحتية ستوحي هذه وعشرات الجرحى، فإذا ما أ

 المقارنة بانتصار كاسح لالحتالل وانكسار كبير للمقاومة، لكن ذلك غير صحيح.
أنه  -جدال فقط-ذلك أن المنطق العددي أو الكّمي ال يصلح معيارا سليما لتقييم النتائج. ولو افترضنا 

والتي  2014مع المواجهات السابقة، وآخرها معركة العصف المأكول في  يصلح لكان من الواجب المقارنة
يوما من المواجهة. وهو ما يعني  51على مدى  "إسرائيليا" 72فلسطينيا مقابل مقتل  2147استشهد خاللها 

 تغيرا طفيفا في نسبة الخسائر البشرية لدى الطرفين، وتغيرا أكبر منه في خانة الفلسطينيين.
ال لما نشأت أي حركة تحرر في وجه احتالل  -نكرر ونصرّ -طق الكمي بيد أن المن ال يصح معيارا، وا 

مكانات من الناحية المادية والعسكرية  عبر التاريخ وال اليوم. تقليديا ودائما، حركات التحرر أقل عددا وا 
نما تبني  ى اإليالم واالستنزاف عل استراتيجيتهامن محتليها، وهي ال تّدعي توازن القوى وال تسعى إليها، وا 

 بحيث تصبح كلفة استمرار االحتالل أفدح من زواله/إزالته، بالنسبة له و/أو لداعميه.
فما هي المعايير التي تنفع لتقييم الجولة األخيرة؟ في ظننا أنها تتلخص فيما غّيرته من معادالت قائمة 

القضية والمواجهة مع المحتل، وقد كانت وقواعد اشتباك، وكذلك ما يلي ارتداداتها وتأثيراتها على مسار 
 في مجملها لصالح المقاومة ال االحتالل.

 معادالت جديدة
لقد أسقطت المقاومة في المواجهة األخيرة عددا من المعادالت المهمة التي ترسخت في السنوات األخيرة 

 من الصراع وأسست لمعادالت جديدة مع االحتالل.
 األقصىبالتصعيد العسكري ردا على مشاريع االحتالل باقتحام المسجد حيث بادرت المقاومة هذه المرة 

رفقة مجموعات المعبد وكذلك التطهير العرقي لحي الشيخ جراح في القدس، بخالف المواجهات الثالث 
 . وقد مّهد ذلك لترسيخ معادلتين مهمتين.2021و 2012و 2008الكبرى أعوام 

فع استخدام سالحها لم تعد مقصورة على قطاع غزة كما حصل ، أن مهمة المقاومة في غزة ودوااألولى
في المواجهات السابقة، وهي المعادلة التي بذل االحتالل جهدا دؤوبا إلدامتها. وما حصل أن سالح غزة 

 والشيخ جراح، وهو تطور جديد اعترفت أوساط االحتالل أنها تفاجأت به. األقصىتدخل نصرة للقدس و 
ة هي التي بادرت هذه المرة ولم تتدخل فقط لرد عدوان مباشر عليها من منطلقات ، أن المقاوموالثانية

ن متغيرا من هذا النوع له تداعيات مهمة على الصراع، فهو يعبر عن الجرأة التي باتت تتمتع  دفاعية. وا 
 بها المقاومة والتي تصدر عن ثقة بالنفس واإلمكانات، وتعيد التذكير بأسس القضية وجوهرها، بأن



سرائيليًا وعربيًا ودولياً  معركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"سيف القدس" وتداعياتها فلسطينيًا وا 
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ن لم تهاجم غزة فهي ما زالت محتلة وظالمة وعنصرية، وهو ما يجعل المقاومة واجبا وليس  "إسرائيل" وا 
التي تطلق المقاومة طلقتها )أو -فقط حقا، وهي أيضا تبشر بمستقبل قد تصبح معه المواجهات 

 تسبها.أمرا اعتياديا، ما يفقد االحتالل ميزة الردع التي ظن أنه كان اك -صاروخها( األولى
وأما المعادلة الثالثة التي رسختها المواجهة األخيرة فهي معادلة قصف تل أبيب مقابل استهداف المدنيين 
في القطاع، وهو ما استطاعت منعه باستهدافها بمئات الصواريخ، بعد أن أصبح ذلك سهال ومتكررا 

 اس.وفق الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حم "شربة ماء"كـ
وأما المعادلة الرابعة فكانت توحيد فلسطين والفلسطينيين كما لم يحصل منذ فترة طويلة؛ فقد بدأت كرة 
الثلج في القدس قبل أن تتدخل غزة عسكريا، ثم تحركت الضفة الغربية وماجت األراضي المحتلة عام 

والشتات. كما تجسدت هذه ، وكذلك الحدود اللبنانية واألردنية، وانتشرت المظاهرات في الخارج 1948
الوحدة الميدانية رمزيا في اإلضراب العام الذي شمل األراضي الفلسطينية جميعها، بعد أن كان االحتالل 

 يقّسم فلسطين إلى وحدات ويستفرد بكل منها على حدة.
 خسائر االحتالل

لمواجهة األخيرة. كما أن في المقابل، ورغم ما ادعاه االحتالل من إنجازات، فقد تكبد خسائر ملموسة في ا
النقاش خاللها وبعدها في دوائره السياسية والعسكرية واإلعالمية دار حول اإلخفاق وعلو يد الفلسطينيين 

 في المحصلة بعد المعادالت التي رسختها المقاومة.
عيد فقد سجل التص -التي تعدُّ بالتأكيد خسارة محققة لالحتالل-وعالوة على هذه المعادالت الجديدة 

األخير خسائر أخرى ال تقل أهمية وخطوات جديدة، وفي مقدمتها مبادرة الفلسطينيين للمواجهة العسكرية، 
التي اعتمدها االحتالل لزيادة كلفة المواجهة معه وبالتالي - "كي الوعي" استراتيجيةوهو ما يعني أن 

نما يبادرون قد فشلت بالكامل. هنا، ال يواجه ال -تصعيب هذا القرار في المستقبل فلسطينيون فقط، وا 
 ."اضطرارية ودفاعية"للمواجهة، وألسباب ال تبدو 

مواجهة عدة جبهات في آن معا، وهو ما يسعى بكل  -11على مدى األيام الـ -ومما واجهه االحتالل 
مكاناته لتجنبه. صحيح أن معظم هذه الجبهات كانت شعبية وسلمية، وأن الصواريخ التي أطلقت  أدواته وا 
من الجنوب اللبناني كانت رمزية نوعا ما، إال أن الرسالة كانت واضحة باحتمال تفاقم الوضع وفقدان 

 السيطرة، وهو ما دفعه لقبول إنهاء الجولة دون تسجيل إنجازات.
حراك فلسطيني الداخل كما يطلق عليهم، أو من  "اإلسرائيلية"ومن أهم الخسائر التي تلقتها المؤسسة 

. وال تكمن الخسارة هنا في تضعضع الجبهة الداخلية خالل المواجهة "إسرائيليون"اطنون يفترض أنهم مو 
نما كذلك فشل سياسات األسرلة واإلذابة والتهميش التي مورست عليهم لعقود، وهو مؤشر ذو  وحسب، وا 

تبقى بالنسبة للمشروع الصهيوني، حتى ولو هدأت األمور ظاهريا ومرحليا، إذ س استراتيجيابعد خطير 
 دائما تحمل عوامل االنفجار.
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ضافة للخالف بين المؤسستين السياسية والعسكرية، والضغوط الداخلية والخارجية على االحتالل، وفشل  وا 
منظومة القبة الحديدية في منع الصواريخ؛ فقد اختتمت المواجهة بمشهد أثبت من له اليد العليا ومن 

بحيث يؤكد أنه ذهب للتهدئة عن  "اللقطة األخيرة"تناص خسر، ففي كل جولة تصعيد يسعى كل طرف الق
قوة واختيار وليس العكس. هذه المرة، فعلت المقاومة ما هو أكثر؛ إذ حذرت االحتالل من أي خطوة حتى 

ال أطلقت رشقة صاروخية على  ، وقد التزم االحتالل "كل جغرافيا فلسطين المحتلة"دخول وقت الهدنة وا 
 لمقاومة هي من بادرت للمواجهة وهي من أنهتها.الصمت، بما يعني أن ا

 انعكاسات
رغم بعض النقاشات الممكنة والمطلوبة فلسطينيا على هامش المواجهة األخيرة؛ فإن كل ما سبق يؤكد أنها 
كانت مختلفة وستفتتح مرحلة جديدة في مواجهة االحتالل على عدة صعد، أي أن ما بعدها لن يكون كما 

 بالشكل األمثل.قبلها إن استثمرت 
حركة حماس حضورها في المشهد الفلسطيني المقاوم سياسيا وعسكريا وا عالميا،  -أوال-فقد عززت 

وقدمت نفسها كقوة حامية للكل الفلسطيني، وهذا أمر سيكون له انعكاساته المستقبلية على الوضع 
 العالقات اإلقليمية. الفلسطيني الداخلي وكذلك على مسار الصراع مع االحتالل، وربما على صعيد

وثانيا، عادت القضية الفلسطينية لصدارة االهتمام العربي واإلقليمي والدولي، وفي سياق تعزيز الرواية 
، وهو أمر تخطى هذه المرة األطر الشعبية والنخبوية لدوائر "اإلسرائيلية"الفلسطينية ونقد البروباغندا 

نظار الحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة؛ وهذا كله سياسية في عدة دول ربما كان أكثرها لفتا لأل
 يصب في منحنى استمرار تراجع الكيان الصهيوني دوليا رغم بعض المؤشرات السلبية هنا وهناك.

وثالثا، حصل الربط الذي من الصعب أن ينفصم بين القدس وغزة، أو الترابط بين استهداف القدس 
لمقاومة، وهي معادلة جديدة من الصعب على غزة تجاهلها وسيكون واستخدام القوة العسكرية ل األقصىو 

 على االحتالل وضعها في الحسبان قبل أي خطوة استفزازية كبيرة.
كله وفي -ومن الدالالت الواضحة للمواجهة األخيرة إمكانية تجاوز االنقسام وتوحد الشعب الفلسطيني 

كافة أشكالها، واألهم جاهزية الشعب للتضحية ودفع في سياق المواجهة والمقاومة ب -جميع أماكن تواجده
 األثمان إذا ما رأى الجدوى من ذلك والقيادة القادرة على التخطيط ثم االستفادة والتثمير.

يوما؛ فإنها اكتنفت تطورات مختلفة وانبثق عنها  11وفي الخالصة، رغم أن المواجهة لم تستمر أكثر من 
تقبل القريب والبعيد، بشرط أن ُتستثمر بالشكل المناسب؛ ويكون ذلك دالالت ذات مغزى وتأثير في المس

بصالبة المقاومة وصمود الشعب واستمرار الدعم الخارجي، وكذلك بالتقييم والمراجعة ألخطاء المراحل 
 وعدم العودة لتجريب المجّرب. -ال سيما مسار المفاوضات-السابقة 
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 يط إسرائيل في حرب متعددة الجبهاتتسعى لتور  "حماس" .985
 إسحق بريك
شاهد شعب إسرائيل في هذا الشهر تحقق سيناريو يزرع الرعب: انهيار كامل للمفهوم الذي يقول إنه يمكن 

جنراالت  "حارس األسوار"االنتصار في حروب بوساطة سالح الجو. هذه الرؤية حاول إحياءها في عملية 
في بعض االحيان. في عملية بمشاركة معظم طائرات سالح الجو تم  "للينالمح"في االحتياط، لعبوا دور 

في غزة ليل نهار. مئات الطلعات ومئات الطائرات ألقت  "الجهاد االسالمي"و "حماس"قصف بنى تحتية لـ
آالف القنابل الدقيقة، التي بلغت تكلفتها مليارات الشواقل، على منطقة مقلصة، ورغم كل هذا لم ينجحوا 

الجهاد "و "حماس"النار حيز التنفيذ.  إطالقالصواريخ وقذائف الهاون الى أن دخل وقف  إطالققف في و 
الصواريخ وكأنه لم يحدث أي شيء من ناحيتهم، ويبدو أنه كان يمكنهم  إطالقاستمروا في  "االسالمي

 مواصلة ذلك فترة طويلة.
حيح أن قوته هي قوة بارزة امام طائرات تحدثوا لسنوات عن سالح الجو كذراع استراتيجية إلسرائيل. ص

العدو، حيث هناك افضليته واضحة، ولكن قدراته معدومة امام القذائف، وبالتأكيد امام الصواريخ. في 
السنوات االخيرة أُهمل الجيش البري وتدهور، واآلن هو على وشك االستهالك، حيث ينظر لسالح الجو 

مشوه يقول إنه يمكن االنتصار في حرب ومنع خسائر في على أنه جيش الدولة؛ هذا من خالل منطق 
 االرواح من خالل سالح الجو وحده. اآلن ندفع بسبب ذلك ثمنًا باهظًا جدًا.

الصواريخ حتى تحت الهجوم غير المسبوق لسالح الجو  إطالقصمودها، وواصلت  "حماس"أثبتت 
وااليديولوجيا تعطيها  "حماس"وتهم. لم ترتدع والمس الشديد بالبنى التحتية في غزة وبجزء من قياداتها وبي

االلهام. وقد تسببت بشلل معظم الدولة طوال المعركة. وتسببت بأضرار اقتصادية تبلغ مليارات الدوالرات، 
ضمن أمور أخرى، في أعقاب شل جزء كبير من اقتصاد االنتاج. تكلفة آالف القنابل الدقيقة التي ألقتها 

 غزة، باهظة جدا.طائراتنا على اهداف في 
الصواريخ بدون توقف، بما في ذلك  إطالقجعلونا مهزلة عندما استمروا في  "الجهاد االسالمي"و "حماس"

نحو غوش دان، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس االركان بأنه سيكون من 
كر جيدا تصريحات مشابهة لرؤساء الصعب عليهم النهوض من الدمار الذي ألحقناه بهم )جميعنا نتذ

قرروا متى يبدأ االطالق ومتى  "الجهاد"و "حماس"(. في "الجرف الصامد"الدولة والجيش بعد عملية 
 الصواريخ من غزة. إطالقيتوقف. لذلك، فشل سالح الجو فشاًل ذريعًا في مهمته الرئيسية وهي وقف 

ة وفي تبني توجه جديد وجريء وأنها انتصرت. ، يدور الحديث عن انتصار في المعرك"حماس"من ناحية 
على التعاطف الكبير من دول معادية لنا وفي اوساط عديدة في العالم.  "حماس"بسبب ذلك، تحصل 

من الخروج إلى جوالت اخرى؛ ألن طموحهم هو  "الجهاد االسالمي"الجولة األخيرة لن تمنعها هي و
بين العرب  "اعمال شغب"و "السامرة"و "يهودا"الثة في التسبب باشتعال إقليمي شامل، يشمل انتفاضة ث
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والمليشيات الشيعية في اليمن والعراق وسورية.  "حزب هللا"واليهود داخل إسرائيل، ويجر الى المعركة ايضا 
 .إيران بإدارةمن هنا تكون المسافة قصيرة الى حرب إقليمية 

دة وصغيرة ومكتظة، فانه في حرب متعددة التداعيات هي مصيرية. خالفا لغزة، التي هي منطقة محدو 
الساحات سيتم إطالق آالف الصواريخ والقذائف على إسرائيل من مناطق واسعة ومن مسافات تبعد مئات 
الكيلومترات. إن حجم سالح الجو لن يمكنه من القيام بهجوم في الوقت ذاته على مناطق واسعة كهذه، 

تطيع وقف استمرار اطالق الصواريخ والقذائف، مثلما لم وحتى في األماكن التي سيهاجمها هو ال يس
الصواريخ على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية سيستمر دون توقف  إطالقينجح في ذلك في الحرب االخيرة. 

آالف الصواريخ  إطالقمن جميع االتجاهات، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق. في كل يوم سيتم 
وبنى تحتية واهداف استراتيجية، وهي صواريخ قوة تدميرها اكبر بعشرات والقذائف على مراكز السكان 

صواريخ دقيقة تحمل رؤوسًا متفجرة لمسافة مئات  إطالق. سيتم "حماس"االضعاف من صواريخ 
كغم، في  90يوجد لديها صواريخ ثابتة وغير دقيقة، أكبرها يحمل رأسا متفجرا بوزن  "حماس"الكيلومترات )

 كغم وأكثر(. 500صواريخ دقيقة مع رؤوس متفجرة بوزن  "حزب هللا"دى حين أنه توجد ل
تخيلوا واباًل من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة االنتحارية وصواريخ كروز، التي يحمل جزء منها 
رؤوسا متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات والتي ستسقط على رؤوسنا بال توقف. سيكون الدمار غير 

سيكلفنا آالف القتلى والمصابين. إطالق الصواريخ الدقيقة سيشل ويعيق طائراتنا بسبب  محتمل، وهذا
االصابة الدقيقة لمدرجات االقالع وأبراج المراقبة. في موازاة ذلك سيكون هناك ضرب لمحطات الكهرباء 

ومراكز التجمعات التي ستتوقف، ومنشآت تحلية المياه وخزانات الوقود والغاز، والبنى التحتية االقتصادية 
 السكانية.
أن يحاربوا مدة اسابيع، وحتى أشهر، بسبب مخزون السالح الضخم الذي يوجد بحوزتهم،  ألعدائنايمكن 

ألف صاروخ وقذيفة. ال يوجد في أيدي إسرائيل مخزون كاٍف من الصواريخ ضد  250والذي يشمل 
ذاظة. ارض التي توجد لدى العدو، بسبب تكلفتها الباه –صواريخ ارض  لم يوقف سالح الجو إطالق  وا 

فمن باب أولى أن ال يستطيع وقف اطالق الصواريخ في حرب متعددة الجبهات في مساحات  "حماس"
متحركة، تغير مكانها بعد عملية  إطالقأوسع وأبعد. الكثير من صواريخ العدو تم تركيبها على منصات 

ل القول االشارة الى أن الكثير من هذه الصواريخ االطالق ويصعب جدا تحديد موقعها وتدميرها. من ناف
 تم تخزينها عميقًا تحت االرض.

في هذا الشهر، وأدركوا أنه ال يوجد  "حماس"تابعوا عن كثب ما حدث بيننا وبين  "حزب هللا"االيرانيون و
ال  إلسرائيل أي رد على الصواريخ. في الحقيقة، دولة إسرائيل غير مستعدة تماما لحرب كهذه، وهي

 تتعامل بجدية مع االستعداد لها حتى يومنا هذا.
بعد الجولة األخيرة فان القيادة السياسية واألمنية يجب عليهما الكف عن أن تعرضا على شعب إسرائيل 
صورة انتصار ال توجد عالقة بينها وبين الواقع البائس الذي نقف أمامه. يجب على زعمائنا االستيقاظ 
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ثات طوارئ واتخاذ قرارات من اجل إعداد الجيش لحرب متعددة الساحات وبلورة والدخول فورا الى محاد
نظرية أمنية محّدثة. في البداية يجب الغاء تقصير مدة الخدمة للرجال، ويجب تدريب االحتياط وتحقيق 

ارض  –الجيش، البرية والجوية والبحرية. يجب إيجاد سالح صواريخ ارض  أذرعتوازن مناسب بين 
مشروع وطني. يجب أن نحسن  إطارن أجل حماية سالح الجو، وتطوير بسرعة ليزر قوي في هجومية م

من األساس الثقافة التنظيمية واالدارية والقيادية المعيبة للجيش واعداد الجبهة الداخلية وادارتها في حاالت 
 الطوارئ.

ي الى تهديد وجودنا لم يتم عمل ذلك فيتوقع حدوث كارثة ستسجل على مر األجيال، حرب ستؤد إذا
وحياتنا في دولة إسرائيل. تقع المسؤولية على المستوى االمني والسياسي، لكن الخالص لن يأتي دون أن 

 يستخدم الجمهور ضغطا مكثفا من اجل اجراء تغيير في النظرية وفي المقاربة وفي تحمل المسؤولية.
  28/5/2021، صحيفة هآرتس

 29/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 




