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 طائرة لقصف غزة 80صاروخا.. االحتالل أعّد  230بأكثر من  "إسرائيل"تواصل قصف  المقاومة .1
ع   ام،تلى اإلسرائالاال بر اراخ امب،ا بة  5ارتمع إمى : 12/5/2021، الجزيرة نت، الدوحةذ رت 
فلس اةاا جراء ام،رف اإلسرائالي  35ت في حال است ه  رار خا 230لس اةاة امتي تجا زت امم

 على ق اع غز .
غارات إسرائالاة استه فت ب،رات ح  باة في خال ا ةست  10 قا  براس  امجزار  إل أ ثر بل 

 ع غز .إضافة مغارات ب ثمة ضربت جهاز األبل ام اخلي  ا  ار  امج ازات  ب،رات ح  باة في ق ا
بل جهتهت قا  امبتح ث باس   زار  ام اخلاة في غز  إل امغارات اإلسرائالاة أسمرت عل ت بار جباع 

 بباةي قاا   ام ر ة.
   ف امجاش اإلسرائالي ب  ره عل أةه استه ف ةا  ْال بل حر ة حباس "أثةاء بحا متهبا إ الق 

از االستخبارات امتابع ملحر ةت باةه  رئاس ةا  ال في جه 3ر اراخ باتجاه إسرائا "ت بعلةا أةه قت  
 أضاف امبراس  أل امجاش اإلسرائالي  جهاز أبل امبخابرات امعس راة  قائ   عبة ب افحة امتجسس.

 فع بتعزازات إضافاة إمى تخ   ق اع غز ت  أل امسل ات اإلسرائالاة أعلةت حامة ام  ارئ في ب اةة 
 امل .

ئر  م،رف غز ت  ة رت ب ا   ب رعات  عبا مل بابات امبةت ر   ا 80 قامت إسرائا  إةها أرسلت 
 باممع  على امح   ت  با قرمت امز ارق امحرباة اإلسرائالاة  ا ئ ب اةة غز   بة ،ة امس  اةاة.
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 في  قت سابقت قا  براس  امجزار  إل امب،ا بة أ ل،ت في ساعة بتأخر  بل ما  أبس امثالثاءت 
 ل ات  ب ل في إسرائا .ر ،ات رار خاة ج ا   على ب

 قا  براس  امجزار  إل قرما رار خاا ج ا ا  قع على ت  أباش  ض احاها  ب اةة عس،الل فجر 
 20األربعاءت  با أ  ت  تائش عز ام ال ام،سا  أةها قرمت ح،  رهاراج " اتسا" جة ش عس،الل بب

 (.Q20" )20رار خا بل  راز " ا 
رار خ تجاه ت  أباش  عس،الل  بئر  100ت جاه ضربة ببعل  ت بل جهتهات أعلةت سرااا ام، س

 أ  ت في ترراح ب،تضشت  امسبع  س ار تت  ذمع ر ا على استه اف األبراج امس ةاة في غز .
بةترف ما  امثالثاءت أةها "  ت ب اةة عس،الل ) با  ق اع غز ( بر ،ة رار خاة ُبر ز ت 

 ".3 رار خ بل  راز "ب ر 
قتلى إسرائالاالت بةه  اثةال في  5امذي ةّمذته فرائ  امب،ا بة حتى اآلل   خّلف ام،رف امرار خي

عس،الل )جة ش(ت  ثامث في ب اةة "را  ل متسا ل" ) س (ت  االثةال امباقاال س، ا في ب ةاة امل ت 
 جراحا باةه  إرابات  رمت بامحرجةت بحسش رحامة "ا اع ت أحر ة ت". 26إضافة إمى 

ئالي  آخر في ق اع ام اقة مر اترز إل خ ا ألةاباش ام ق   ببل  ا م ر ة  قا  بسؤ   ح  بي إسرا
 أظهر ب، ع فا ا  بثته ام،ةا   ح  باة إسرائالاةت أراش في هج   رار خي بل غز  بساء امثالثاء.

بامتلمزا ل اإلسرائالي أمسةة املهش تتراع  ببا اب   أةه بست  ع ضخ  مل ق   بام،رش بل ب اةة  12
 مساحلاة جة ش ت  أباش.عس،الل ا

 أكبر قصف صاروخي
 130 في  قت سابق بساء أبس امثالثاءت أعلةت  تائش ام،سا  أةها قرمت ت  أباش  ض احاها بب

رار خا؛ ر ا على استه اف ام ارال اإلسرائالي امعبارات امس ةاة في ق اع غز ت  قامت ام تائش إل 
 قامت  تائش ام،سا   امب،ا بة على ت  أباش. هذه امضربة امرار خاة هي أ بر عبلاة قرف ت ةها

إةها قرمت ع   أه اف باةها ب ار بل غ را لت في حال أفا  براس  امجزار  بأل بةظ بة ام،بة 
 قا   امح ا اة ف لت في اعتراض ع    بار بل امر اراخ امتي أ ل،ت بل غز  باتجاه ت  أباش.

تعلاق حر ة امبالحة امج اة في ب ار بل غ را ل  بسؤ   إسرائالي م  امة امرحافة اممرةساة إةه ت 
 رق ت  أباش إثر قرف بل غز ت  أظهرت ر ر إجالء ع   بل امر اش في ب ار بل غ را ل 

 أفا ت  سائ  إعال  إسرائالاة بتع ا  ام راسة اما   األربعاء في ت   إثر س،   رار خ قرش امب ار.
 أباش  ع   ب ل إسرائالاة.

 في امسااق ذاتهت قا  امبتح ث باس   تائش ام،سا  إةها استه فت بساء امثالثاء ب اةتي عس،الل 
 قامت   قائقت  أضاف أل "في جعبتةا ام ثار". 5رار خا بل امعاار امث،ا  خال   137 أس    بب
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اةت ام تائش إةها استخ بت في قرف عس،الل ر اراخ "امسجا " امتي ةجحت في تجا ز ام،بة امح ا 
 ذمع ضبل عبلاة أ ل،ت علاها امب،ا بة اس  "ساف ام، س" مل فاع عل امملس اةاال في ب اةة 

 ام، س امبحتلة  امبراب ال في امبسج  األقرى.
إل  -امذراع امعس ري محر ة امتحرار ام  ةي امملس اةي )فتح(-ب  رهات قامت  تائش  ه اء األقرى 
ال ةتةااه  مل تزا  امب،ا بة "إال إررارا على ام فاع عل أبةاء ته ا ات رئاس ام زراء اإلسرائالي بةااب

  عبةا  ب، ساتةا".
أ   أب عبا  ت امةا ق باس  ام،سا ت أل : غز ت بل 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم  أضاف

امضربة امرار خاة امضخبة امتي  جهتها  تائش ام،سا  مت  أباش  ض احاها ُةمذت بر اراخ امع ار 
 في  قت سابقت ت ع ت  ث،الةت  ق  استه فت إح ى امر ،ات امر ،ات ب ار "بل غ را ل" ببا ر .ام

"ام،سا ت االحتال  اإلسرائالي ب،رف "ت  أباش"ت  قامت: "أبراج ت  أباش على امب ع ت  امج اش با 
"حال ل"  اعترفت ق ات االحتال  بب،ت  بست  ةال أح هبا في ب اةة  ترى ال با تسبع اا ةتةااه ".

  آخر في "را  ل متسا ل" بع  قرف امب،ا بة مت  أباش  ض احاهات إضافة مع رات اإلرابات.
أعلل امجاش اإلسرائالي رباح األربعاء أل امب،ا بة  :12/5/2021الدستور، عّمان،  ة،لت 

 قا   رار خا بل ق اع غز  على إسرائا  بةذ بساء اإلثةال. 1050امملس اةاة أ ل،ت ةح  
أ ثر بل أمف “امبتح ث باس  امجاش ج ةاثال   ةرا  س في م،اء بع رحافاال عبر اإلةترةت إل 

بةها ببةظ بة ام رع امرار خاة أ  س، ت على إسرائا ت  850أ ل،ت بل غز  ت  اعتراض ” رار خ
 باةبا س،  بئتال على امجاةش اآلخر امملس اةي بل ام، اع بةذ بساء االثةال.

 
 يتسلم رسالة خطية من الرئيس االميركي عباس .2

بحب   عباست رسامة خ اة بل امرئاس االبار ي ج زاف  اةملس اةام امسل ةتسل  رئاس : را   
باا لت امثالثاءت تةا مت آخر امت  رات امسااساة  األ ضاع امراهةة  امعالقات امثةائاة بال ام الاات 

 امبتح      مة فلس ال.
 11/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حول صواريخ حماس" بي بي سي"هكذا رد سفير فلسطين بلندن على مذيعة  .3

استاائه بل "از  اجاة امبعااار" في امتعاب   زبل ت علعّبر امسمار امملس اةي في مة لت حسا  
اتح ث في برةابج    ال زبل  اإلعالبي امبرا اةي بع األح اث امجاراة في األراضي امملس اةاة.

ةا ز ةاات على بح ة بي بي سيت حاث اته  امبذاعة بأةها تتبع از  اجاة امبعااار في أسئلتهات 
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 أ ار إمى اعت اء االحتال  اإلسرائالي على امبرلال في امبسج  األقرى في مالة ام، رت با خلف 
 جراحا. 300أ ثر بل 

امتي  رمها رئاس ام زراء اإلسرائالي بةاابال  ت جهت إماه امبذاعة بسؤا  عل هجبات حر ة حباس 
  بأل هذه " عااة فجة"ت بضاما: "ال عالقة محباس لةتةااه  بأةها "تجا زت امخ    امحبر"ت فر  زب

بر   300بهذات ب  إلسرائا  امتي ت،   ب   جرابة تست اعال تخالها.. إسرائا  أرابت أ ثر بل 
بل با ته ت  تستبر في اةتها ها ألبس  ح، ق امةاست ث   في امبسج  األقرى.. إسرائا  ت ر  امةاس

تحا   إم،اء امل   على ر   اممع  ب ال بل إ اةة اممع ".  أ ار إمى بظاهرات امملس اةاال في بةا ق 
 بسبش هذه االةتها ات أاضا. 48امب

.. أةا أةعى   ررت امبذاعة امسؤا  عبا إذا  ال ا ال هجبات حباس ف،ا : "أ ال امع  ال اإلسرائالي
 قا : "ماست حباس امتي قررت إخالء  فلس اةاا قتل ا في غز ت باةه  تسعة أ ما ". 20أ ثر بل 

امةاس بل بةازمه "ت في إ ار  إمى بحا مة  ر  عائالت فلس اةاة بل بةازمها في حي ام اخ جراح 
 اةة هجبات  ممت زبل  إمى أل  زار امخارجاة امبرا اةيت   بةاع راشت سارع إل في ام، س.

 حباست   ل إ اةة االعت اءات اإلسرائالاة اما باةت  ارما ذمع بب"از  اجاة امبعااار".
 11/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 : االحتالل اغتال أحد ضباطنا وأصاب آخر بجروح حرجة جنوب نابلس" برام هللا"المخابرات .4

االحتال  اإلسرائالي  عرابات امبست  ةال قا  جهاز امبخابرات امعابة امملس اةاة إل جاش : ةابلس
أق ب ات بساء أبس امثالثاءت على اغتاا  أح  ضبا  امجهاز  أراب ا آخر بجر ح حرجةت ب   بار ت 

 في  قت الحقت سلبت ق ات االحتال  جثبال ام ها   على حاجز زعتر  امعس ري جة ش ةابلس.
 ي ةابلس. ضراغبةت حاث جرى ة،له إمى بست مى رفا اا امح  بي ف

 12/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجلس األمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني " الفلسطينية تطالبالخارجية" .5
"األاا ":  امبت  زار  امخارجاة  امبغتربالت بجلس األبل بت فار امحبااة مل عش  -را    

ابتاازًا أ  بّةةت  اةبا  اجش  حق ب ر ع م عش تحت االحتال ت امملس اةيت بؤ  ً  أل ذمع ماس 
ا اجه أ  ا  امب ش  امجرائ  امتي عبرت عةها امجةائاة ام  ماة  تعابلت بعها  جرائ  حرش  جرائ  

 قامت في باال رحافي ابست إةه آل اآل ال مبجلس األبل ام  مي أل اتحب   ض  اإلةساةاة.
قاة تجاه جرائ  االحتال ت  ه  بحاجة امى جرأ    جاعة في ةرر   عبةا بسؤ مااته ام،اة ةاة  األخال
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 قا   زار  ؤ ل ام، س فا ي امه بيت إل امجرابة امب عة امتي ترت بها ق ات االحتال  في   قضاته.
 امبسج  األقرى امببارع "ع  ال هبجي ببّات".

 11/5/2021، األيام، رام هللا
 

 يدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرة  للقدس "التشريعي" .6
ملةمار  48 عا امبجلس امت راعي )امبرمبال(ت ام عش امملس اةي في امضمة  غز   أراضي امبب : غز 

امعا ؛ ةررً  مل، ست ب امبًا امعرش  امبسلبال  ام ع ش امعرباة امحاة  امحرَّ  بةج   األقرى  ام فاع 
ي امبسج  األقرى اعبل ل على إحبا  امبؤابر  امتي تسته ف تهجار  أضاف: "امبراب  ل ف عةه.

أهامي ام اخ جراح  ت،سا  األقرى  بةاء امها   امبزع  "ت بؤ  ًا أل ام   امملس اةي سا  ل   بًا 
إمى ج اره ت  مل اسبح ملع   امرها ةي باالستمرا  به ت فامب،ا بة حاضر    بًات  ب   ق  ت ملر  

رها  ش االحتال   امبست  ةالت  ام فاع عل حااض ام، س  األقرى  أهلها امباابال".على ع  ال  ا 
 10/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جهنا الضربة األكبر لعسقالن وأسدود والقادم أعظم"القسام": و  .7

إةها  جهت امضربة امرار خاة األ بر حتى اآلل مب اةتي أس     عس،الل  قامت  تائش ام،سا ت
 أ ضحت ام تائش في باال ب،تضش اما   امثالثاءت أل هذا ام،رف اأتي ر ًّا على  امبحتلتال. 

رجا  امب،ا بة.  أ  ت  تائش ام،سا  أل "ام،ا   أعظ  استبرار امع   في استه اف امبا ت اآلبةة   
 بإذل  ". 

 11/5/2021، فلسطين أون الين
 

 هنية: سياسة االستفراد بالقدس لم تعد مقبولة .8
    رئاس امب تش امسااسي محر ة "حباس" إسباعا  هةاةت على سااسة االستمرا   امعبث في ام، س 

 ح ا ا في غز ت بؤ  ا أةةا مل ةتراجع بهبا  اةت امتضحاات.م  تع  ب،ب مة م اةا   عش  ب،ا بة  ت
 حّب  هةاة خال   لبة مه عبر قةا  األقرى بساء امثالثاءت االحتال  اإلسرائالي امبسؤ ماة ام ابلة 

     على أل  عبةا أرغ  االحتال  على أل ا فع  عل ت اعاات امترعا  في غز   ام، س امبحتلة.
 ج  األقرىت  أفس  احتماالته ام هباة ببا اسبى ت حا  ام، س.ببت رفاه بعا ا عل امبس

     على أل با قابت به غز  ه  ام اجشت  اجش أل استبر برب  غز  بام، ست  على االحتال  أل 
ذا رع  االحتال  فامب،ا بة جاهز ت  هذه  اعي ذمع  أل ارفع ا ه عل ام، س  األقرىت بر فا  ا 
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 أضاف هةاة أل غز  مبت امة اءت  غز  امعظابة با  ال مها أل  .رسامة أ رلةاها مجباع األ راف
تتأخرت   اف مها أل تتأخر عل ام، س  األقرىت الفتا إمى أل بعا مة رب  غز  بام، س ال تعةى 

 تابع: ةحل ة،ف على أرضاة رلبةت  عاه ةا  بعا مة ب اةالت ب  تعةى بعا مة امب،ا بة بع امه اة.
 ةمر   أال ةتةاز .     عبةا  أبتةا أال

 أ ار هةاة إمى أل اما   هةاع بازال ق   ج ا  اة لق بل ساحات ام، ست  ه  في سااق امت  ر 
 امث ر   امب،ا بة ب   أ  امها بل امب،ا بة ام عباة امتي رأاةها في األقرى إمى ب،ا بة غز  

 امب  ماة.
 ثالث جبهات

تر  امباضاة على ثالث جبهاتت تبثلت امجبهة  أ   هةاة أةه بل هذا امبة لق تحر ةا خال  امم
 األ مى في جبهة ام، س  األقرىت  هي امجبهة امتي امتف ح مها     عبةا  أبتةا.

 أضاف أل امجبهة امثاةاة  اةت غز  امبلتهبة امتي ت،ف اما   ةاابة عل  عبةا في رس  هذه امبعام  
 ي  امتاراخي  ام اةي بع ام، س. ب اجهة هذه امبخ  ات  ت راس ةظراة االرتبا  امجغراف

 تابع هةاة أل امجبهة امثامثة  اةت جبهة ام اخ  امملس اةيت بضاما: أحاي أبةاء  عبةا هةاع امذال 
اعا  ل في قلش امح ت  امذال تحبل ا رحراء امسةالت  تحبل ا    بحا الت  بس امه اة اما   

 ممت إمى أل هذه امجبهات اتحرع  قي مل، س.هؤالء امعظباء في ام اخ  ه  امذال ا  ل ل امس ر ام ا
 بعها أبةاء  عبةا في    أبا ل ت اج هت ف عبةا اما   ارس  م حة ت ابلاة عظابة.

 11/5/2021، موقع حركة حماس
 

 العاروري: المقاومة تقول لالحتالل إن القدس واألقصى خط أحمر .9
امب،ا بة تبةي ب، راتها بل أج  أ   ةائش رئاس حر ة حباس ام اخ رامح امعار ريت أل : ام  حة

ام، ست  جاءت املحظة امتي تؤ   فاها امب،ا بة أةها ب   با تبلع بسّخر  بل أج  حبااة  عبةا  في 
-10خال  م،اء عبر قةا  امباا ال بساء االثةال )-     امعار ري  ب، بة ذمع ب، ساته في ام، س.

ةت  م ل ذر   سةا  ر   عبةا ه  في هذا على أل    فلس ال تتحرع بل تحت أق ا  امرهااة -(5
امحراع امتي ت،  ه امب،ا بة في غز   ت جه إةذارها ملع  ت  ت،   مه: "إل ام، س  امب، سات خ  

 قا  امعار ري: "امذال     ا اآلل ا ر  ل أل امب،ا بة في فلس ال جا    را قة في  أحبر".
"بستع  ل أل ةبذ      يء بل أج   اةتبائها مملس ال  ام، س  امبسج  األقرى"ت بؤ ً ا

 امب، سات".
 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وقف عدوانها أوال "إسرائيل": أبلغنا وسطاء التهدئة بأن على الرشق .10
  ف عزت امر ق عض  امب تش امسااسي محر ة )حباس(ت امثالثاءت عل أل "ع   أ راف" تبذ  

إسرائا   اممرائ  امملس اةاة في ق اع غز ت  أل حر ته أبلغته  جه  ا ملت ر  إمى "ته ئة" بال 
إل "ع   أ راف )م  اسبها( ت،    -في باال- قا  امر ق  بضر ر   قف امع  ال اإلسرائالي أ ال.

بجه    سا ة في ب ض ع امته ئةت  قلةا مه  أل ات جه ا ملع   )إسرائا ( م قف ع  اةه أ ال..  بع ها 
 أضاف أل "امبجتبع ام  مي ب امش بامضغ  على االحتال  م قف حربه  تها".ت،   امب،ا بة  لب

 ع  اةه على ق اع غّز  ف را   ل  ر ت  بل حّ،ةا ام باعي  امب ر ع ام فاع عل  عبةا  أرضةا 
  ب، ساتةا".

 12/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لنتائجبرهوم: االحتالل هو من بدأ العدوان على شعبنا وعليه أن يتحمل ا .11
قا  امةا ق باس  حر ة حباس ف زي بره   إل با اجري في ام، س  األقرى  استه اف األ ما  
 امب ةاال في غز  ه  ع  ال رها ةي خ ار على  عبةا امملس اةي  ب، ساتهت  تجا ز م   

 أضاف بره   في  امخ   ت  مل ةتر   محظة  اح   في حبااتها  ام فاع عةها بهبا  ال امثبل.
ح رحمي اما   اإلثةال أل االحتال  امرها ةي ه  امذي ب أ امع  ال على  عبةا  أهلةا في تررا

 ام، س  ام اخ جراح  امبسج  األقرىت  علاه أل اتحب  امةتائج  ا فع امثبل.
 11/5/2021، موقع حركة حماس

 
 النخالة: ال معنى لجهود التهدئة إذا لم يتوقف العدوان على القدس .12

أ   األبال امعا  محر ة امجها  االسالبي في فلس ال زاا  امةخامةت أل امجه   امسااساة م قف 
امبحتلة.  قا  امةخامة  ب اةة ام، سامةار ال بعةي مها ال م  ات قف امع  ال اإلسرائالي على  إ الق

ذا م  ات قف امع  ال ع لى ام، س فال في ترراح رحمي امثالثاء:" امع   ب أ امع  ال على ام، س  ا 
 بعةى ملجه   امسااساة م قف إ الق امةار".

 11/5/2021، فلسطين أون الين
 

 خبراء الجيش اإلسرائيلي يؤكدون أن الفلسطينيين يستخدمون صاروخا  جديدا   .13
بأل في « امجها  اإلسالبي» « حباس»أ   خبراء عس را ل في إسرائا  ر ااة    بل  ت  أباش:

 ام ر   إمى « ام،بة امح ا اة»رةع إاراةي تب ةت بل تجا ز بةظ بة  ح زتهبا ر اراخ ح اثة بل



 
 
 
 

 

 12 ص             5533 امع  :             5/12/2021 ربعاءاأل امتاراخ: 

 

                                    

ح اث أضرار  بار .  قا  هؤالء امخبراء إل امجاش اإلسرائالي اجري  راسة سراعة ح    أه افها  ا 
في « ام،بة امح ا اة»هذه امر اراخ   اماة ةجاحها في ام ر   إمى بةا ق بأه مة  ف   

ارابال امه ف؛ أ مهبا إ الق  باة « امجها » « حباس»ببال جعال  أ   ا أل هةاع س اعتراضها.
 قائقت  با ح ث اما   امثالثاء(  امثاةي  5رار خًا خال   130هائلة بل امر اراخ في آل  اح  )

 استخ ا  ر اراخ ج ا   ب جهة إمى ام  ابق امعلاا في عبارات برتمعة.
 11/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 صواريخ حماس تغلبت على الدفاعات اإلسرائيلية نيويورك تايمز: .14

-  مت رحامة "ةا ا رع تاابز" األبرا اة أل  تائش ام ها  عز ام ال ام،سا  :   االت – ا ة ل 
 قامت امرحامة: إةه  استه ف ام اال اإلسرائالي بامر اراخ ب ثافة. -امجةاح امعس ري محر ة حباس

بل جاةبهات أعلةت  تائش ام،سا  استخ ابها في  ع عس،الل "."رببا تغلبت على ام فاعات اإلسرائالاة
 قامت ام تائشت  ت تا ًا خارًا بإ الق ر اراخ امسجا  ذات ام، ر  امت باراة امعاماة. -ظهر اما  -

في ترراح ب،تضش: "ةجح هذا امت تاع في تجا ز ام،بة امح ا اةت  أ قع في رم ف امع   قتلى 
 مبا ت اآلبةة". جرحى؛ ر ًا على استه اف ا

 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: هبة القدس تؤكد مجدد ا على وحدة كل أبناء شعبنا .15
قامت حر ة حباس إل هبة ام، س امحاماة تؤ   بل ج ا  على  ح      أبةاء  عبةا في    : غز 

ملحر ةت امثالثاءت امتحاة   جه باال ب،تضش  أبا ل ت اج ه على ابت ا  أرض فلس ال امتاراخاة.
  عا امباال  عبةا  ألهلةا في ب اةة امل  امتي اةتمض  بابها  فاعًا عل ام، س  امبسج  األقرى.

امملس اةي في    ب ل امضمة  ام اخ  امبحت  مالستبرار في امهبة مةرر  ام، س  األقرىت 
  اال تباع بع االحتال  ما فع ثبل ع  اةه على ب، ساتةا   عبةا. 

 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يتوعدون حماس والجهاد ويهددون بتوسيع رقعة الحرب على غزة "إسرائيل"قادة  .16
ت ّع  رئاس ام زراء اإلسرائالي بةاابال ةتةااه  حر تي "حباس"  "امجها " :   االت -امجزار  

ب ق  ا  ب اةة ت  اإلسالبي في ق اع غز  ب فع "ثبل فا ح"ت على خلماة قرٍف رار خي غار بس
 أباش  بةا ق أخرى في بحا ها  على امح    بع غز .
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 في بؤتبر رحمي ب ترع بع  زار ام فاع باةي غاةتس  رئاس األر ال أفاف   خافيت قا  
ةتةااه : "ةحل في خض  بعر ةت باألبس  اما   هاج  امجاش اإلسرائالي امبئات بل أه اف حباس 

  امجها ".
امع رات بل ام،ا   ببل فاه   بار ام،ا  ت  ه بةا امبباةي  األبراج امتي  ال  أضاف "قضاةا على 

 استخ بها اإلرهابا لت  سة ار  امهج   ب   ق تةا".
بل جاةبهت قا   زار ام فاع خال  امبؤتبر امرحمي إل هةاع ام ثار بل األه اف في ق اع غز ت 

ا اة"ت  أل فرائ  امب،ا بة فاها "تضررت ب،   "هذه بجر  ب ااة"ت ب ارا إمى أةه اعرف "امساحة امغز 
  ست ار  امتضرر بسبش قراره  إ الق امر اراخ تجاه إسرائا ".

ه ف في غز ت  500ب  رهت قا  رئاس األر ال أفاف   خافي إل امجاش اإلسرائالي قرف أ ثر بل 
"تضبةت ب اقع ترةاع أسلحة"ت بضاما "ضربةا  قتلةا امع رات بل امةا  الت باةه  قا  ت   برةا 

 ببال  بةى تحتاة. على امجاةش اآلخر في غز  ام اقع رعش".
ق اع غز  حا  اقتضت امضر ر ت  بجع  حر تي "حباس"  ه     خافي بت ساع امبعر ة في 
  امجها " ت فعال "ثبةا غار بسب ق".

رار خات ابت  ب اها بل  630" اإلسرائالاةت ف،  أ ل،ت فرائ  امب،ا بة في غز  13 بحسش ام،ةا  "
 امجة ش  ر ال إمى بة ،ة ت  أباش.

 11/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 وتستدعي قوات االحتياط ترفض طلبا مصريا بوقف إطالق النار في غزة "إسرائيل" .17
رفضت امح  بة في ت  أباش اقتراحات برر امرااض: ت 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، ذ رت 

 غارها بل ام     امجهات ام  ماةت  قف امةار  امع    إمى امته ئةت في  قت ارتمع فاه ب    حا  
سمع ام باء بل جراء امغارات اإلسرائالاة على ق اع غز   ام،رف امملس اةي مب ل إسرائالاة.  قا  

ااة امثبل عل ام،رف امرار خي ام ثاف بل ق اع جب»اإلسرائالا لت برراحةت إةه  في برحلة 
 «.غز ت امذي جبا ع رات امجرحى  قتالال حتى بساء أبس

ت فإل امر  اإلسرائالي على امت جهات امبرراة  غارهات  ال «ا اع ت أحر ة ت» حسش رحامة 
 «.ال تتح ث ا بعةا اآللت ةحل ةجبي ثبةًا  ةعزز امر ع»

جاش اإلسرائاليت امذي اتعرض الةت،ا ات   ا   بل  زراء امابال  قامت برا ر في ت  أباشت إل ام
امر  ب،بضة ح ا اة على ام،رف »امبت رفت  اتل،ى ت جاهات بل رئاس ام زراءت بةاابال ةتةااه ت بب

جة ي إضافي  5000ت قرر است عاء ق   تض  «بل غز   على عبلاات اإلرهاش في ام، س  غارها



 
 
 
 

 

 14 ص             5533 امع  :             5/12/2021 ربعاءاأل امتاراخ: 

 

                                    

 ات امبا اةاةت  ة ر بةظ بات ج ا   بل ام،بة امح ا اة  غارها بل بل جاش االحتاا ت إلسةا  ام،
غار  في ق اع غز ت أسمرت عل ب،ت   130امبضا ات امج اة.  بع  أل   ف عل أل ق اته  ّةت 

حباس( تتحب  بسؤ ماة با اجري في ق اع غز  »)فلس اةاًا باةه  ابرأ   تسعة أ ما ت أعلل أل  26
 «. اعاات اعت اءاتها ض  ساا   إسرائا   ب ا ةاها با اة لق بةهت  ستتحب  ت
)امبجلس ام زاري امبرغر مل ؤ ل األبةاة  امسااساة في « ام اباةات»   مت امبرا رت عل أل 

امح  بة اإلسرائالاة(ت امذي اجتبع ب،اا   رئاس ام زراءت بةاابال ةتةااه ت بساء االثةالت بةح امجاش 
ببختلف امبست ااتت باستثةاء االجتااح امبري في هذه امبرحلة.  حراة ب ل،ة متةماذ عبلاات حرباة

 بل ضبل امعبلاات امتي سبح بهات بل   ل امرج ع ألخذ برا قة بل امح  بةت تةماذ اغتااالت 
ت  غارهبا بل اممرائ ت  ت بار بةى تحتاة  بخازل أسلحة  قرف «امجها » « حباس»ض  قا   

  ت بار با ت خارة مع   بل ام،ا  .
 حرص  زراء امابال على تسراش ترراحات إمى امرحافةت متضاف إمى اةت،ا ات امخبراء ملجاش 
 ملح  بة.  أع ى رئاس األر ال امعابة اإلسرائالاة امجةرا  أفاف   خافيت امثالثاءت أ ابر بب ارلة 

في « البيامجها  اإلس» « حباس»استه اف ب اقع إةتاج  تخزال ام سائ  ام،تاماةت امتابعة محر تي 
 غز ت   ذمع امة  اء امتابع ل مهبا. 

 ذ ر أفاخاي أ رعيت امبتح ث باس  امجاش اإلسرائالي مإلعال  امعربيت عبر رمحته على ب قع 
مت ساع امبعر ة   ل قا   »ت أل رئاس األر ال     على ضر ر  استع ا  امب،ار  افة «ت اتر»

  م اء ب ا   ب رعاتت باإلضافة إمى ب ارلة  أبر بتعزاز فرقة غز  ب، ات إضافاة ت ب«. زبةاة
 جاهزاة ق ات ام فاع امج ي  االستخبارات.

 رعت عبلاًا في « حباس»ت أم س فا بالت فإل «ا اع ت أحر ة ت» بحسش امبحل  امعس ري في 
ةبا أجزاء بل اه  ا  امسابر  )امضمة امغرباة(ت  بعر ة إقلاباة ض  إسرائا ت  هي ال ت ب  غز  ف،   ا 

 ش  رقي ام، س  قس  بل عرش إسرائا .عر 
رفضت إسرائا  ت جهات برراة م قف إ الق : بال  ضاهرت 11/5/2021، 48وقع عرب م أضاف 

امةار في غز ت  ة،  ب قع "ا اع ت أحر ة ت" اإلم تر ةي عل برا ر سااساة إسرائالاة رفاعة 
امبست ى ق مه  إل امر  اإلسرائالي على امت جهات امبرراة  ال: "ال تتح ث ا بعةا اآللت ةحل ةجبي 

 ثبةا  ةعزز امر ع".
فت امبرا ر امسااساة أل "اإل راع م ى ام،اا   امسااساة اإلسرائالاة ه  أل امبرراالت   ذمع  أضا

 –امبجتبع ام  ميت ساسبح ل بحراة عب  إسرائالاة حتى ب ااة عا  امم رت أي حتى مالة األربعاء 
 امخباس".
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اإلسرائالي.  ةحل   قا  بر ر سااسي إسرائالي إل "إسرائا  بتعل،ة بامةتاجة امتي ساح،،ها امجاش
 ةرا  أل ا    امجاش بل ق   امهجبات".

 ة،  امب قع عل  زار عض  في امبجلس ام زاري اإلسرائالي امبرغر مل ؤ ل امسااساة  األبةاة 
)ام اباةات( ق مهت إل "ضربة امب ااة امتي  جهها امجاش اإلسرائالي  ال اةبغي أل ت  ل ق تها أ   

ل سة فع امثبل في أي حامةت فلباذا م  ار  ا ب    ا ضح أل هذا ت فاع بع ر برات عبا رأاةا.  ةح
 ثبل على إ الق امر اراخ باتجاه ام، س؟  ألسميت فإل امبة ق اآلل أاضا ه  االحت اء".

  
  عسقالن: قتيلتان إسرائيليتان بصاروخ أصاب بنايتين مباشرة .18

بل  14:45أرابت ر اراخ أ ل،ت بل ق اع غز  ببال في ب اةة عس،اللت عة  امساعة : بحب   ت 
لت باإلضافة إمى بع  ظهر اما  ت امثالثاءت با أسمر عل ب،ت  إسرائالاتال في بةااتال بختلمتا
 إرابتال خ ارتالت  فق با أفا ت خ بة اإلسعاف األ مي "ةجبة  ا   امحبراء".

  امبت قاا   امجبهة ام اخلاة في امجاش اإلسرائالي س ال ب اةة عس،الل بامب،اء في أبا ل آبةة 
الل بةااات ب    ببا ر في ب اةتي أس     عس، 8"حتى أ عار آخر".  جاء ذمع بع  أل أرابت 

بجة بي امبال  بب،ذ فات أ لق بل ق اع غز ت بع  ظهر اما   امثالثاء.  با تضررت بؤسسة تعلاباة 
ب،ذ فا أ لق بل ام، اع  40 اةت خاماةت بع با أرابها ب،ذ ف.  قامت برا ر أبةاة إسرائالاة إل 

 فات.باتجاه أس     عس،الل  غال ابةة خال   قائقت   رمت ذمع بأةه ت ساع مب ى امب،ذ  
 11/5/2021، 48عرب 

 
 عباس استئناف مفاوضات تشكيل حكومةمنصور جوان بينيت ولبيد ير  .19

في أع،اش ة ر ت، ارات سااساة في ت  أباش بأل رئاس ام زراء اإلسرائاليت : ت  أباش: ةظار بجلي
 ت اعب  على ترعا  امت تر في ام، س  بع ق اع غز  ألغراض تخ   برامحه بةاابال ةتةااه

امحزباة  تعرق  بسار ت  ا  ح  بة ب الة عةهت ت جه امبر حال ملتةا ش على رئاسة امح  بة بل 
ت امةائش «امحر ة اإلسالباة»مب« ام،ائبة امعرباة امب ح  »بع هت ةمتامي باةات  اائار مبا ت إمى رئاس 

است أبس امثالثاءت  اعال إااه إمى استئةاف امبما ضات على ت  ا  امح  بة  سحش بةر ر عب
 امبسا  بل تحت أق ا  ةتةااه   حلمائه.

ةتةااه  امذي ال ام ت أي فررة متب ا  ب،ائه في امح   حتى على » ة،  على مسال مبا  ق مه إل 
حساش إحراق األرض  با علاهات ه  امبستما  األ   بل ع   ت  ا  ح  بة  اجش بةعه بل هذه 
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 امبتعةت فإسرائا  في هذا ام قت أح ج با ت  ل إمى ح  بة ق اة  ثابتة تعامج األ ضاع بع،الةاة
 «. ب ع    مي
بعس ر »ق  أعلةتت االثةالت عل تعلاق امبما ضات االئتالفاة بع « امحر ة اإلسالباة»  اةت 
مألحزاش امبةا ئة مةتةااه ت بع  أل تراع  امت تر في ام، س  اتسع بع ق اع غز .  أمغى « امتغاار

ق االئتالفي.  قا  عباس جلسة ب،رر  بع    بل مبا   باةات م ضع املبسات األخار  على االتما
ل مبا   باةات  اةا  بر ر ب،رش بل مبا  إل االتماق بال جباع أحزاش االئتالف أربح جاهزًات  ا 
اعتزبال إبالغ رئاس ام  مة رؤ بال رفلالت اما   األربعاءت بأةهبا تب ةا بل تر اش ائتالف اض  

ل هذه امح  بة ستؤ ي ام،س  ام،اة ةي في األس 62أ ثراة   ب ع امب،ب .ةائبًات  ا 
بعس ر » م ل عباس م  استجش بع ت خر رًا بع با أعلل    بل مبا   باةات  ة اش ع ا  ل في 

  تش بثله «. ت اتر»ي تغرا ات على ت تأاا ه  امر  ب،   على إ الق امر اراخ بل غز  ف«امتغاار
 أاضًا غ ع ل ساعر  أاالت   ا .

احتجاجًا على  2018 أبا مابربالت امذي است،ا  بل بةربه  زارًا مألبل في ح  بة ةتةااه  في عا  
بر  «: »ت اتر»با عّ ه ر ًا غار ق ي ببا فاه ام مااة على هجبات رار خاة بل غز ت ف تش على 

تبااض مسااسة االستسال   ة امتس اة امتي اتبعها ةتةااه  بع )حباس( هي مغةأخرىت ثبت أل سااس
 . مإلرهاش

 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

ن المتحدث باسم نتنياهو يستخدم تسجيال قديما من سوريا للزعم أن حماس تطلق الصواريخ م .20
 األحياء السكنية

: ة رت   امة األةباء اممرةساةت امثالثاءت ت،رارًا اضح  إ عاءات ع فار جة مبالت امبتح ث باس  مة ل
رئاس ام زراء اإلسرائالي بةاابال ةتةااه ت امتي زع  فاها أل حر ة حباس ت لق ر اراخها بل بال 

 ألحااء امس ةاة في ق اع غز ت بة ر فا ا  تبال أةه قب  ع   سة ات في سااقات بختلمة.ا
بة  ر قب  سة ات “ أ   امت،رار على أل امما ا  امذي ة ره جة مبال على ب قعي فاسب ع  ت اترت 

 مه ببا اجرى في ق اع غز . ةعالق ت  أل ال”ي س رااختلمةت بةها أةه برّ ر ففي سااقات ب
 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 نائب متطرف يدعو لتكريم مستوطن قتل عربيا   .21
 عا امةائش عل حزش امرها ةاة ام اةاة امبت رفت إاتبار بل غمارت إل الق سراح ت  أباش: 

(  ت  اعت،امهت أبس امثالثاء.  قا  48امبست  ل امذي قت  ب ا ةا عرباا بل ب اةة امل  )فلس اةاي 
 ع  «. اه  ي ب   أ لق امرراص  فاعا عل امةمس  استحق امت را »امبست  ل ه   بل غبار إل

اإلضراش ام اب  جباع بةاحي امحاا  م ى امب ا ةال امعرش في ب اةة امل ت امثالثاءت ح ا ا على 
ام ها ت  حذرت قاا ات امعرش بل امتساه  بع امبت رفال اماه    بل قبع بظاهرات امب ا ةال 

مت ه ر أ بر  أخ ر.  قررت مجةة بتابعة  ؤ ل امعرش في إسرائا ت االستبرار في امعرشت  رءا 
 أعبا  االحتجاج  امتضابل بع ام، س  أهلها  ب، ساتها.

 12/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 قصف "تل أبيب" يكبد االحتالل خسائر اقتصادية قاسية  .22
تسببت ر اراخ امب،ا بة امملس اةاة امتي استه فت ب    غار بسب ق : أةس امسةجري -21عربي

 "ت  أباش"ت بساء امثالثاءت في خسائر اقترا اة قاساة مالحتال  اإلسرائالي.
 ة،لت قةا  " ال" امعبراةت عل بتح ث باس  ح  بة االحتال  ق مه إل أضرارا ضخبة مح،ت ببة أ  

 ت جراء س،   رار خ علاها.إاال-خ  أةاباش امةم  ام ار  بل عس،الل
 با تسببت ر اراخ امب،ا بة في    امحر ة امتجاراة  االقترا اة في "ت  أباش"ت  امتي تبث  

بة االقترا اة مالحتال ت  س  ح اث عل خسائر  بار  ألرحاش امبحالت امتجاراة  امب،اهي امعار
  امب اع  امتي تضررت بل ت اعاات ام،رف.

 في  قت سابق اما  ت أعلةت هائة ام ارال امب ةي اإلسرائاليت تعلاق إقالع جباع امرحالت بل 
مرار خي امب ثفت  ت  تح ا  بسار ب ار بل غ را ل ام  مي في ت  أباش على خلماة ام،رف ا

  افة ام ائرات بل امب ار إمى اما ةال  قبرص امر باة.
بامبئةت  ف،ا  1.4 في امسااقت تراجع ام ا   اإلسرائالي في امتعابالت امبسائاةت امثالثاءت 

  مألةاض  .
في  3.252 بل أبا  ام  الرت ةز ال 3.29 بلغ سعر ررف ام ا   اإلسرائالي في امتعابالت امبسائاة 

 ب ااة امتعابالت رباحا.
 11/5/2021، "21موقع "عربي 
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 قعا جديدا.. لقد فشلناصحف عبرية: حماس حطمت القواعد وخلقت وا .23
أ  ت رحف إسرائالاةت أل امح  بة امحاماة بزعابة بةاابال ةتةااه  : أحب  ر،ر -21عربي -غز 

 ف لت ب     بارت ب ضحة أل حر ة "حباس" ح بت ام، اع   خل،ت  اقعا ج ا ا.
 أ  ت رحامة "ا اع ت أحر ة ت"ت في افتتاحاتها امتي  تبها ةاح   برةااعت أل "حباس ح بت 

ر اراخ ةح  ام، ست خل،ت  ضعا ج ا ا ال ا اق بل ةاحاتةات  ملب ى امبعا  اضع هذا  7ام، اع ؛ 
 عالبة استمها  ح   ق   امر ع ملجاش اإلسرائاليت  هةا ال بمر بل امعب ت ب     ق  ".

أةه "ال بمر بل ق   امح،ا،ة أل إسرائا   فعت أبس ثبةا باهظا على امخاار امذي اتخذه رئاس  رأت 
ام زراء بةاابال ةتةااه ت فام اقع امبع،  في امضمة  غز  أجبره على أل احس ؛ ه  سا فع مألبا  

 بامتعا ل بع امسل ة امملس اةاة أ   ب ا  اعزز ق   حباس".
را "ت أل إ الق حباس امر اراخ - اعتبرت رحامة "بعاراف" امعبراةت في ب،ا   تبه "ت  ماف

إعالل حرشت  هي عبلاا م  تترع ام ثار بل امخاارات أبا  ر ش بست  ةات ام، س ه  ببثابة "
 ح  بتةا".

 رأت أل امبةا ر  امتي خ   جاش االحتال  متةماذها هذا األسب ع "أربحت اآلل اختبارا ح،ا،اا مه 
 مرئاس األر ال أفاف   خافي؛ فه  امجاش ح،ا بستع  محبلة في ق اع غز  أ ثر ببا  ال في 

ى ف   االحتال  في تح،اق "بب أ امعز   اممر  بال با اجري في امضمة ؟"ت بلبحة إم2014حرش 
  غز ت فأبخر   ق   امترعا   رلت بسرعة   ا   إمى ام، اع".

 أ  ت أةه في ظ  امترعا  امحامي بع غز  "ال بعةى ملخ  ات امتي اتخذتها إسرائا  بث ؛ إغالق 
ةاع "فررة ملتغاار" أبا  االحتال  بل خال  بعبر بات حاة ل  بةع امرا  في امبحر"ت بعتبرا أةه ه

 ج مة امترعا  امحاماة.
 با أ ضحت رحامة "هآرتس" في ت،رار أع ه امخبار امعس ري عاب س هرئا ت أل با اجري اآلل 
في األراضي امملس اةاة  خارة في ق اع غز ت جاء "خالفا مت، ارات امجاش اإلسرائاليت حاث 

 تررفت حباس ب را،ة استمزازاة على ة اق  اسع ض  إسرائا ".
ام  ب ع ت ب أ ا اتح ث ل أبس ببر لح اةتماضة ثامثة  أضافت: " بار قا   حباست بل باةه  خ

ب ال بل هبةت  امبتح ث ل أ ضح ا بأل غز  ست،   ب اس ة إ الق امر اراخ ةح  إسرائا   عبا 
 مل باش امذال اةاضل ل بل أج  ام، س".

 11/5/2021، "21موقع "عربي 
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 ألف دوالر لكل صاروخ  100قبة حديدية فاشلة وصواريخ فلسطينية تدك الداخل اإلسرائيلي..  .24
لى إسرائا  أل ملت ة م جاا في جاش االحتال  اإلسرائالي أةه "احظر ع 81أ   قائ  ام ح   -ام  حة 

تعتب  ف،  على ةظا   فاع فعا  اعتب  على ت ة م جاا امر اراخ االعتراضاةت بل أج  ت فار 
استجابة فعامة ملته ا ات امرار خاةت امتي ق  تلحق أضرارًا بامغة بامحرش امبست،بلاة في امجبهة 

ئر   ر اراخ  قذائف"ت ام اخلاةت  بة آتها االستراتاجاة  ق ات امجاشت  ت ب  هذه امته ا ات ام ا
 عربي. TRT ف،ا مب

 أضاف أل "ةظا  ام،بة امح ا اة مه امع ا  بل ام،ا   ببا في ذمع ة اق االعتراض اممعا  ملرار خ 
قرار االعتراضت ألةه في  ثار بل امحاالت اح ث االعتراض ف ق بة ،ة االسته افت   ذاع م اه 

ي إ القها على امب اال امبت س   امبعا ت  غار قا ر  قا   في اعتراض امر اراخ امباماستاة امتي اجر 
على امتعاب  بع ر اراخ امع   ام،ابلة ملبةا ر   ام قا،ةت بحاث تبلغ ت لمة    إ الق رار خ على 

 أمف   الر". 100ام،بة امح ا اة أ ثر بل 
 بة ام فاع اإلسرائالاة امبعر فة باس   اةاة هذه امبر  في  سر ع،   بةظ م  تةجح امب،ا بة امملس

"ام،بة امح ا اة" ف، ت ب  قررت أل ت ثق ذمع بامر ر با جع  األبر في     تح ٍّ مهذه امبةظ بة 
 امتي م امبا تباهت بها إسرائا .

بس إثر االةتها ات اإلسرائالاة في امبسج  األقرىت  بةذ إعالل امغرفة امب تر ة ملب،ا بة امت خ  أ
 ت امت امر ،ات امرار خاة على امبست  ةات امبحاذاة م، اع غز  بخارة على عس،الل  أس   .

اذ ر أّل هذا امم   ماس األ   مل،بة امح ا اة امتي ف لت قب  فتر   جاز  في اعتراض رار خال 
امة  ي " اب ةا"ت با  رح  قتها ع رات امتساؤالت عل  قا بال بل س راا س، ا بام،رش بل امبماع 

 ب ى فاعلاتها.
 11/5/2021الشرق، الدوحة، 

 
 إصابة 233و 35لى غزة إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي ع .25

بل  35أعلةت  زار  امرحة امملس اةاة في ق اع غز ت فجر األربعاءت ارتماع ع   ام ه اء إمى : غز 
إرابة بجراح بختلمة.  ارت،ى آخر ام ه اء املالةت  ه  ثالثةت  233سا ات   3 مال   12باةه  

 أراش أربعة آخر لت في قرف اسرائالي استه ف  ،ة س ةاة في حّي ت  امه ات جة ش ب اةة 
  قامت برا ر  باةت إّل ام ه اء  مالل  سا  . غز .

 12/5/2021، قدس برس
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عالن حالة الطوارئ في اللد لقدسنصرة ل تجدد المواجهات وحرق السيارات في مدن الداخل .26  وا 
  االت: تج  ت امب اجهاتت مالة ابست في ع   بل ب ل ام اخ ت بال ام بال  عةارر  -امل  

 ذ رت األةباء أل  باةا في امربلةت أحرق ا ع رات امساارات  ام ر ة اإلسرائالاة  امبست  ةال.
رت إلخالء ع رات اماه   خ فا على امتابعة ملبست  ةال في امب اةةت  قامت ام ر ةت إةها اض 

  قعت ب اجهات   ا   أاضا في امل  بال ام ر ة  ام بال امملس اةاالت  قامت ام ر ةت  حااته .
 إةها أخلت ع رات امعائالت اماه  اة بل بةازمها في امب اةة بسبش األح اث.
   ب،ر امبل اة في امل . أ لق  بال امةار على عةارر ام ر ة اإلسرائالاةت  حا   بتظاهر ل اقتحا

 قا  رئاس بل اة امل ت ف، ةا امسا ر   لاا على امب اةة  ام  ارع ت ه  حربا أهلاة بال امعرش  اماه  ت 
 قامت قةا  " ال" امعبراةت ال  ةاسا اه  اا   أ امش ةتةااه  إ خا  امجاش الستعا   امسا ر  ف را.

 اضاة في ب اةة امل .ساار  ملاه   ت  إحراقها املالة امب 30 ح امي 
 12/5/2021، األيام، رام هللا

 
 إصابات بالرصاص واالختناق واعتقاالت خالل مواجهات مع االحتالل بالضفة .27

مب ا  أراش  اش فلس اةي بامرراص امحيت  امع رات بامرراص امبع ةي امبغلف با: را   
 بتمرقة بامضمة امغرباة.ة معت بساء امثالثاءت في بةا ق ا باالختةاقت خال  ب اجهات 

 12/5/2021، قدس برس
 

 نيسان /طفال  في أبريل 61فلسطيني بينهم  402اعتقلت  "إسرائيل"مؤسسات فلسطينية:  .28
قامت بؤسسات ح، قاة فلس اةاةت امثالثاءت إل إسرائا  اعت،لت خال   هر أبرا  )ةاسال(  را   :
فلس اةي ح امي ةرمه  بل ب اةة ام، س امتي ت ه  ب اجهات بستبر  بةذ با ا،ارش  402امباضي 
 أضافت هائة  ؤ ل األسرى  امبحررال  ةا ي األسار امملس اةي  بؤسسة امضبار مرعااة  ام هر.

ام، ست في ت،رارت أل بل بال امبعت،لال  -األسار  ح، ق اإلةسال  بر ز بعل بات  ا ي حل   
  ماًل  سبع ةساء. 61ام هر امباضي 

 11/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

ا سكنيًّا عالي ا غرب مدينة غزة .29  طائرات االحتالل تدمر برج 
  برت  ائرات االحتال  اإلسرائاليت بساء امثالثاءت أح  األبراج امس ةاة امعاماة في ب اةة غز .: غز 

 أفا  براسلةا أل  ائرات االحتال    ل  اارت استه فت "برج هةا ي" قرش   ار امباةاء غرش امب اةة 
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 اب،ا بع   ر اراخ تحذاراة قب  أل تسته فه ب،اتالته امحرباةت  ت ّبره  تسّ اه  12 امب  ل بل 
أةحاء ع    ،ق  بةاز  س ةاة في  -]أبس[اما  –  اةت  ائرات االحتال  استه فت  باألرض.

 بتمرقة بل ب اةة غز ؛ با أ ى إمى  ق ع ع   بل ام ه اء  امجرحى. 
 11/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالسماح لهم بالعودة إلى المخيم يطالبونسكان "مخيم اليرموك"  .30

 امش س ال "بخا  امارب ع" امملس اةيت جة ش  ب قت امةظا  امس ري  اممرائ  : ابال ةعبة
بامسباح مه  بامع    إمى امبخا ت فابا   ل ة  اء حبلة على ب اقع امت ار  االجتباعي امملس اةاة 

 أ  ت "بجب عة امعب  بل أج  فلس اةي س راا"ت أل امالجئال  ملسباح برال  امعا  في امبخا .
امملس اةاال في س راا اعاة ل ب    عا   أبةاء بخا  امارب ع ب    خاص أزبات اقترا اة غار 

بسبش اةع اس آثار امحرش امسلباة علاه ت  اض راره  ملةز ح عل بخابه  إثر ت ه ر  بسب قة
 أضافت أل بعظ  عائالت بخا  امارب ع تعاش خال  امسة ات  ام ضع األبةي  ام،رف  امحرار.

امباضاة بعتب   على بساع ات   امة "األ ةر ا" ب    رئاسيت حاث ت،   امبةظبة بساع ات باماة 
 ستخ بها امعائالت ب فع جزء بل إاجارات امبةاز .  راة مها ت

 11/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 لمسلمين في الحرم القدسيالبطريرك ثيوفيلوس يدين العنف ويؤكد على الحق الحصري ل .31
امثامثت ب رارع ام، س  سائر اعبا  فلس الت امعةف امذي ابارس   ال امب رارع ثا فال س: أعبال

 اضاف   خارة في امحر  ام، سي ام راف  حي ام اخ جراح. ام رقاةض  امب ةاال في ام، س 
ثا فال س امثامث ال امعةف ا م  امعةفت  في هذه امحامة ال ا ج  رابح ب  اخسر امجباعت بؤ  ًا على 

سج  األقرى امببارعت  أل أي اعت اء على امب، سات ساةتج عةه حق امبسلبال امحرري في امب
 ع،بات  خابة. 

 11/5/2021، الدستور، عّمان
 

 مرات 9"اإلحصاء" في ذكرى النكبة: عدد الفلسطينيين تضاعف أكثر من  .32
 73"األاا ": أظهر ت،رار را ر عل جهاز اإلحراء امملس اةيت ابست مبةاسبة امذ رى امب  -را    

ملة بةت بل خال  األرقا   امح،ائق  امبع اات امتاراخاة  امحاماة بل امة احي امجغرافاة  ام ابغرافاة 
 برات. 9 االقترا اةت أل ع   امملس اةاال تضاعف بةذ امة بة أ ثر بل 
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أمف فلس اةي  200 ةز ح أ ثر بل  1948أمف فلس اةي في امعا   800رغ  ت را  أ ثر بل ف
ت ف،  بلغ ع   امملس اةاال االجبامي في امعام  في ةهااة 1967ر ل بع  حرش حزارال غامباته  امى األ

برات بةذ  9بلا ل ةسبةت با ا ار امى تضاعف ع   امملس اةاال أ ثر بل  13.7ح امي  2020امعا  
بلا ل في  1.6بلا ل( ةسبة في فلس ال امتاراخاة ) 6.8ت أ ثر بل ةرمه  )1948أح اث ة بة 
في امضمة  2020(ت  ت ار امت، ارات امس اةاة امى أل ع   امس ال ةهااة 1948مبحتلة عا  امبةا ق ا

ق اع غز ت  فابا اتعلق  بلا ل ةسبة في  2.1بلا ل ةسبةت  ح امي  3.1امغرباة "ببا فاها ام، س" 
ت بةه  ح امي 2020أمف ةسبة في ةهااة امعا   467ببحافظة ام، س ف،  بلغ ع   امس ال ح امي 

(ت  امتي ضبها االحتال  اإلسرائالي J1ةسبة( ا،اب ل في بةا ق ام، س ) أمف 301)ح امي  65%
 .1967إماه عة   بعا  احتالمه ملضمة امغرباة عا  

 مئة ألف شهيد
 حتى اما   ) اخ   خارج فلس ال( ةح   1948بلغ ع   ام ه اء امملس اةاال  امعرش بةذ امة بة عا  

 .بئة أمف  ها 
 االستعماريالتوسع 

في امضمة امغرباة  2019بلغ ع   امب اقع االستعباراة  ام، اع  امعس راة اإلسرائالاة في ةهااة امعا  
 140بؤر  بأه مة ت  اعتبارها  أحااء تابعة مبستعبرات قائبةت   26بستعبر    151ب قعًات بةها  461

بستعبرًا  ذمع  688,262غرباة ف،  بلغ بؤر  استعباراةت أبا فابا اتعلق بع   امبستعبرال في امضمة ام
  .%2.6ت ببع   ةب  س اةي ار  إمى ةح  2019في ةهااة امعا  

 11/5/2021، األيام، رام هللا

 
 للتهدئة "إسرائيل"من  "لم تجد الصدى الالزم: القاهرة "وزير الخارجية المصري .33

قا   زار امخارجاة امبرري سابح   ريت )امثالثاء(ت إل بال ه أجرت اتراالت بع إسرائا   ام،اهر :
 «.م  تج  امر ى امالز »امباضاة بل أج  امته ئة في ام، س ام رقاة امبحتلةت م ةها خال  األاا  

 أ     ري في  لبته أبا  اجتباع  ارئ م زراء امخارجاة امعرش ب أ بع  امظهر مبحث األ ضاع في 
إزاء    هذه االةتها ات )اإلسرائالاة( تحر ت برر ب    ب ثف خال  األاا  ام،لالة »ام، س: 
اة ف،ابت بة،  رسائ  إمى إسرائا      ام    امماعلة  امبعةّاة محثها على بذ     با اب ل امباض

ت حسببا ة،لت   امة «بل جه   مبةع ت ه ر األ ضاع في ام، ست غار أةةا م  ةج  امر ى امالز 
 ال تزا  برر ُتجري اتراالتها امب ثمة بع األ راف ام  ماة » أضاف   ري:  امرحافة اممرةساة.

 



 
 
 
 

 

 23 ص             5533 امع  :             5/12/2021 ربعاءاأل امتاراخ: 

 

                                    

 «.  اإلقلاباة امماعلة  افة بل أج  ضبال ته ئة األ ضاع في ام، س ام راف
 11/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 محمد صالح يخرج عن صمته ويطالب بوقف قتل األبرياء .34

ته على امةج  امبرري بحب  رالح ه اف مامرب   ر ر  مه بل ام، س عبر حسابا : غر   امة سة 
 -امذي اةتُ،   ثارا مربته  ع   امتضابل بع ام عش امملس اةي   عبه- سائ  امت ار  االجتباعي

في تغرا   مه عبر ت اتر "أ ع  جباع قا   امعام ت ببا في ذمع رئاس  زراء امبل  امذي  ال ب  ةا مي 
 الة امسة ات األربع امباضاة )ب راس ج ةس ل رئاس ام زراء امبرا اةي(ت إمى بذ     با في 

  قف امعةف  قت  األبرااء على امم ر.. م،   مح ام ا ".  سعه  ملتأ   بل
 11/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الصفدي: االنتهاكات بالقدس ستنعكس على العالقات األردنية اإلسرائيلية .35

أم،ى  زار امخارجاة أابل امرم يت  لبة األر ل في امجلسة ام ارئة امتي تع، ها جابعة ام    
سرائا  تلعش بامةارت  اإلسرائالاة.  االعت اءاتث امجرائ  امعرباة مبح  قا  إل ام، س خ  أحبر  ا 

 ع  اةاة ببارساتها  ال أخالقاتها  ال  رعاتها ت فع امبة ،ة  لها تجاه امبزا  بل امرراع  ت، ض 
فرص تح،اق امسال  امعا    ته   أبل امبة ،ة  است،رارهات  سا  ل الستبرارها في ع  اةاتها 

 عةجهاتها اةع اسات على     يء ببا في ذمع على امعالقات األر ةاة اإلسرائالاة.   
 11/5/2021، الدستور، عّمان

 
 األردننائبا يوقعون مذكرة لقطع العالقات مع االحتالل وطرد سفيرها من  95: عّمان .36

ا امب ل امح  بة سل  امةائش خلا  ع اة بذ ر  مرئاسة بجلس امة اش تبةاها ة اش ع ا  ل : عبال
 ب، ع امعالقات   ر  سمار امرهااةة  سحش امسمار االر ةي.

 11/5/2021، الدستور، عّمان
 

 المركز الكاثوليكي في األردن: القدس في قلب الكنائس محلي ا وعالمي ا .37
ضّ  امبر ز ام اث ما ي مل راسات  اإلعال  في األر ل ر ته إمى جباع ام     ام ةائس  :ام ست ر

امتي رفعت ر تها بعّبر  عل األم   ام،لق امبامغال إزاء أح اث امعةف  االض رابات امتي تعرف 
بب اةة ام، ست س اء في أحااء امبل   ام، ابة أ  باحات امبسج  األقرىت أ  في حي ام اخ جّراح. 
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 ب  ره ت أ   ب ار ة  رؤساء ام ةائس في ام، س   قا  بأل ام، س في قلش ام ةائس بحلًاا  عامبًاا.
 هي تبث  أاًضا ام،اا ات امر حاة على  ةائس األر لت بأّل امت  رات األخار  تةتهع حربة امب، ساال 

امذال اتعرض ل   ام، ست  بأةها أعبا  غار ب،ب مة تةا  بل سالبة امبرلال   رابة امملس اةاال
 مإلخالء بل بةازمه .

 11/5/2021، الدستور، عّمان
 

 فاعليات شعبية وحزبية تندد باالعتداءات اإلسرائيلية في القدس وغزة .38
ة  ت فاعلاات  عباة  حزباة  رسباة في بااةات بةمرلة امثالثاء : بترا –عبال  بحافظات 

ال امذي اتعرض مه ق اع غز ت بؤ  ال أل هذا باالعت اءات االسرائالاة على ام، س  األقرىت  امع   
 امسل ع اجرابي  غار اخالقي  بةاف م   االعراف  ام، اةال ام  ماة.

 11/5/2021، الدستور، عّمان
 

 هنيةيتابع تطّورات القدس ويتلّقى رسالة من  اللبنانيالرئيس  .39
تابع رئاس امجبه راة با ا  ع لت ت ّ ر األح اث في األراضي امبحتلةت في ض ء استبرار 

 األقرىت   عااالعت اءات اإلسرائالاة امتي ب أت قب  أاا  في حي ام اخ جّراحت  استه اف امبسج  
بل  ال سال »ت بج  ًا امتأ ا  أل «امت خ  مبةع إسرائا  بل ب ارلة ع  اةها»امبجتبع ام  مي إمى 

 «.  ل ع امة  ال ع امة بل   ل احترا  امح، ق
ت إسباعا  هةاةت امذي  لش «حباس»  ال ع ل تلّ،ى رسامة بل رئاس امب تش امسااسي في حر ة 

امتحرع امعاج  التخاذ ب قف حاز  ض  هذا امع  الت  امعب  على ح   امب اقف »فاها بل ع ل 
سالباًا    م  «. اًات مبةع االحتال   رّ هامسااساة  ام بل باساة عرباًا  ا 

 11/5/2021، األخبار، بيروت
 

 طيني في وجه العدوان بالقدس وغزةبيروت: اجتماع يؤكد الوقوف مع شعبنا الفلس .40
أ  ت امحبلة األهلاة مةرر  فلس ال  قضااا األبة  ق فها  بساة تها مل عش امملس اةي : بار ت

امذي اخ ض بعر ة ام، س رغ     با فعله امرئاس األبار ي امسابق   ةام  تربش م، عها عل 
ت امثالثاءت في مبةالجاء ذمع خال  اجتباع  ارئ ع، ته في ب،ر سمار  فلس ال  جسبها امعربي.
 سب  إعالل امتضابل بع أهلةا في ام، س  عب   فلس ال ب جه امع  ال امبتراع . ملت ا   في

 12/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "لستم وحدكم"تحّركات ومواقف مناصرة للشعب الفلسطيني:  .41
ها على ات ار   ع  ام عش امملس اةي في ب اجهته م، ات االحتال  في ام، ست  ترّ اه مع  اة

 في هذا اإل ارت حّات ام،اا   امُ، راة محزش  لاعة مبةال امعربي اال ترا يت االةتماضة  غّز .
امب،ا بة هي امسبا  ام حا  م حر االحتال  امرها ةي  استعا   »ام عباة في ام، ست بعتبرً  أل 

ت «ةاةاة  امملس اةاةحر ة تجّبع أبال  ام، ى ام عباة املب»ةّظبت   با «.امح، ق ام  ةاة امبغتربة
أه   رابلس ا،م ل »اعترابًا في ساحة جبا  عب  امةارر في  رابلست أّ   خالمها امحاضر ل أل 

إمى جاةش إخ اةه  في فلس الت  أل ام ثار اةتظر اممررة ما  ل مه  رف امب ار ة في تحرار 
 ه  مبحاربة امع   أهباة تضافر جه   امبجاه ال في فلس ال  ت جاه جه»  ّ   ا على «. ام، س
 ذمعت أقا  رئاس تاار ررخة   لت جها  ذباالت إحااًء ما   ام، س امعامبيت حم  إف ار  «.امبحت 

ت تخّلله  لبة «ا   ام، س امعامبي رؤاة  قرار  اةترار»في  ارته في بزرعة ام  فت تحت  عار 
 اةي  امب،ا بة امملس اةاةت امذال ام، س تز ا  اقترابًا بةضا  ام عش امملس»مذباال أ ار فاها إمى أل 
 «.اعلب ل أةه  ماس ا  ح ه 

 11/5/2021، األخبار، بيروت
 

 تشكيل لجنة وزارية لمخاطبة دول مجلس األمنتقرر جامعة العربية ال .42
األةاض  : أعلل بجلس جابعة ام    امعرباة على امبست ى ام زاريت امثالثاءت ت  ا  مجةة  -ام،اهر  
     بجلس األبل ام  مي؛ م قف االعت اءات اإلسرائالاة بحق امملس اةاال.مبخا بة 

جاء ذمع في قرار ملبجلس بختا  االجتباع ام ارئ امذي ع،  برئاسة ق ر افتراضاات  فق إعال  
بحلي برريت م  اذ ر حج   بست ى امب ار ةت غار أل ا تمي بامتأ ا  بب ار ة  زراء خارجاة 

  رؤساء  ف   عرباة.
” جرائ  ق ات االحتال  اإلسرائالي بحق امبرلال في امبسج  األقرى“أ ال امبجلس ب      

جراءات امتهجار بحق أهامي ام، ست ب ا ا بب  مة ام عش   استه اف امب ةاال في ق اع غز ت  ا 
 امملس اةي

  امش األب  امبتح    امبةظبات ام  ماة امبتخررةت ببا في ذمع بجلس األبلت بتحب  
ماات ام،اة ةاة  األخالقاة  اإلةساةاة بل أج  ام قف امم ري مهذا امع  ال اإلسرائاليت  ت فار امبسؤ  

 امحبااة ام  مة مل عش امملس اةي.
اعتزا  ام    األعضاء إ الق تحرع  بل باسي ب ثف محبااة ب اةة ام، س  ام فاع “ أ   امبجلس 

 ”.عل ب، ساتها اإلسالباة  امبساحاة
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ت  ا  مجةة  زاراة عرباة بل    بل: األر لت امسع  اةت فلس الت ق رت بررت  با قرر امبجلس 
 امبغرشت إضافة إمى ام  مة امتي ت  ل رئاسا مل،بة امعرباةت  امبل  امعربي امعض  في بجلس األبل.

امتحرع  امت ار  بع ام     ائبة امعض اة في بجلس األبل “ أ   امبجلست أل املجةة ه فها 
    امبؤثر    ماات محثها على اتخاذ خ  ات عبلاة م قف امسااسات  اإلجراءات  غارها بل ام

 ”.اإلسرائالاة غار ام،اة ةاة في ب اةة ام، س
ست،   ت،رارًا ح   ةتائج تحر اتها إمى اجتباع بجلس امجابعة في   ر  غار “ أ ار إمى أل املجةة 

 ت   ل تح ا  ب ع .”عا اة ) ارئة( تع،  ملغرض
امبح بة امجةائاة ام  ماة امبضي ق بًا بامتح،اق في امجرائ  امتي ترت بها إسرائا  “جلست   لش امب

 ”.بحق ام عش امملس اةي األعز ت ببا فاها امتهجار
ت لامات ملتحرع إسالباا  أبباا مب اجهة اعت اءات إسرائا  تجاه ام، ست باةها  4 أر ر امبجلس 

امتةساق بع بةظبة امتعا ل اإلسالبي  امبرمبال امعربي في هذا امر  ت  ا  الق جه   بل باسي في 
 ع ار  ام    امبؤثر .

اف  باراس  با ت ب  امت لامات إجراء امبجب عة امعرباة في األب  امبتح   في ةا ا رع  جة
جراءات بع رئاسي بجلس األبل امجبعاة امعابةت  بجلس ح، ق اإلةسال  اما ةس  ت     ب ا رات  ا 

 في ب قعهت مب اجهة   قف االعت اءات  امسااسات اإلسرائالاة.
ت  رات امبخ  ات امع  اةاة “ با قرر ام زراء إب،اء امبجلس في حامة اةع،ا   ائ  مبتابعة 

 ”.اإلسرائالاة
 11/5/2021العربي، لندن،  القدس

 
 أبو الغيط يدين القصف الجوي اإلسرائيلي على قطاع غزة ويعتبره "استعراضا بائسا للقوة" .43

أ ال األبال امعا  مجابعة ام    امعرباة أحب  أب  امغا ت ام،رف امج ي اإلسرائالي على : ام،اهر 
أ ما .   رف أب  امغا  في  9 ها ا فلس اةاات باةه   24ق اع غز ت  امذي أسمر عل است ها  

باال مهت اما   امثالثاءت هذه امهجبات بامع  ائاة  غار امبسؤ مة  امتي تحر ها ةزعات اةت،ا  
 حسابات سااساة  اخلاةت  استعراض بائس مل،   على حساش  باء األ ما .   امش امبجتبع ام  مي 

 غز ت   افة األراضي امملس اةاة امبحتلة.بامعب  ف را على  قف هذا امع  ال اإلسرائالي في ام، ست   
 11/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سعّيد: موقف تونس من العدوان على القدس يتجاوز التنديد والشجب .44
أ   رئاس جبه راة ت ةس قاس سعا  في اترا  هاتمي برئاس امب تش : حلابة بل ةرر -ت ةس 

إسباعا  هةّاة أل ب قف ت ةس بل امع  ال على ام، س ام راف ب قف امسااسي محر ة حباس 
 قا  سعا  إل ت ةس مل ت خر جه ا مل ق ف إمى جاةش األ ،اء  اتجا ز امتة ا   ام جش امبعه  ال.

امملس اةاال السترجاع ح،ه  امبسل ش  امذي ال اب ل أل ا  ل ب ض ع رم،ات أ  أل اس،  
أ ار سعا  في امب امبة امهاتماة امتي جرت امثالثاء إمى أل أ بر    ع  ال.بامت،ا   بهبا ا تّ  امظل   ام

  عا امرئاس سعا  إمى  ح   امرف  خ ر اته   امحق امملس اةي ه  ث،افة امهزابة  االستسال .
 ام اخلي خ بة مبرلحة ام،ضاة امملس اةاة امعا مة.

 11/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 حد لمواجهة االحتاللخامنئي يدعو الفلسطينيين للتو  .45
 عا بر   امث ر  اإلاراةاة علي خابةئيت امثالثاءت ام عش امملس اةي في ام، س  امضمة امغرباة  غز  

 في سلسلة تغرا ات على حسابه امرسبي  إمى امت ح  مب اجهة االحتال  اإلسرائالي. 48 أراضي امب
في ام، س أ  في امضمة امغرباة  س اء  باملغة امعرباة قا  خابةئي: "امملس اةا لت س اء في غز  أ 

 أ  في امبخاباتت ا  ل ل بأجبعه  جس ا  اح ا". 1948 اة ا في أراضي 
 أضاف: "اةبغي أل اتجه ا إمى استراتاجاة امتالح ت بحاث ا افع  ّ  ق اع عل ام، اعات األخرىت 

  أل استما  ا حال امضغ  على تلع ام، اعات بل    با م اه  بل ُبعّ ات".
 11/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"تنديد تركي باكستاني باعتداءات  .46

قا   زار امخارجاة امتر ي ب م   جا اش أ غل  إل بال ه تسعى الستر ار قرار بل امجبعاة امعابة 
مألب  امبتح   ب أل االعت اءات اإلسرائالاة على امملس اةاالت بضاما أل األبة اإلسالباة تت لع إمى 

 بلب سة تتجا ز بااةات امتة ا .خ  ات 
 قامت امخارجاة  أ اةت امخارجاة امبا ستاةاة امضربات امج اة اإلسرائالاة على ق اع غز .بل جهتهات 

في باال "هذا عب  بستهجل آخر خال   هر ربضال امببارعت ع،ش زاا   ام،ا   على امحراات 
 أ  ت أل "االستخ ا  امع  ائي  قرى".األساساة ململس اةاالت  امهجبات  اخ   خارج امبسج  األ

مل،   ض  امملس اةاال امعز ت  امذي تسبش في س،   قتلى  جرحىت اتح ى    األعراف اإلةساةاة 
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 أ ضحت ام زار  أل إسال  آبا   امبت امبجتبع ام  مي ب ضع ح    ق اةال ح، ق اإلةسال".
 ملس اةي.مالستخ ا  امسافر مل،    االةتهاع امرارخ مح، ق ام عش ام

 11/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تركيا تلغي زيارة وزير إسرائيلي بسبب اعتداءات االحتالل .47
سحبت تر اا امثالثاءت  ع    جهتها ساب،ا م زار ام اقة في   مة االحتال  ا فا   تااةاتزت ملب ار ة 

 بحسش بعل بات حرلت  في "بةت ى أة اماا ام بل باسي" امب،رر ع، ه في حزارال/ ا ةا  امب،ب .
 تبال أل سبش  علاها   امة األةاض  ت سحبت تر اا ام ع   امتي  جهتها إمى امجاةش اإلسرائالي.

 إمغاء ام ع   ه  االعت اءات  االةتها ات امبتزاا   ض  امملس اةاال.
 11/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 إعالنات بدبي للسفر إلسرائيل رغم العدوان على غزة .48

اء على ب اقع امت ار  االجتباعيت قاا    مة اإلبارات ب ع  إسرائا  عبر امتر اج ملسمر اةت،  ة  
إماهات بامتزابل بع إ الق جاش االحتال  عبلاة عس راة على ق اع غز  تحب  اس  "حارس 

رابة بئات بجراح. 28األس ار"ت أسمرت حتى محظة ة ر امخبر عل است ها    أظهرت  فلس اةاا  ا 
فا ا  ت ا مها امة  اءت امثالثاءت إعالةات تر اجاة في  بيت  ب    بيت أح  أ بر ر ر  ب،ا ع 

 امبجبعات امتجاراة في امعام ت ا ع  إمى امسمر إلسرائا .
 11/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 الداعية اإلماراتي وسيم يوسف يكرس حسابه لمهاجمة حماس ويتجاهل االحتالل .49

ملج    سا  ا سف حسابه على "ت اتر" مبهاجبة حر ة امب،ا بة  رس ام اعاة اإلباراتي امبثار 
حباس بع  أل أعلةت أةها مل ت،ف ب ت فة األا ي إزاء اةتها ات االحتال  ملب، سات في ام، س  حي 

 خال حساش ا سف خال  األاا  امباضاة بل أي ر  فع  على اةتها ات االحتال   ام اخ جراح.
سج  األقرى  امب، ساال  الة أساباع.  با م  ات رق ام اعاة م،ضاة اإلسرائالي  اعت اءاته على امب

  اجه ا سف اةت،ا ات  هج با   ر  أهامي ام اخ جراح بل بةازمه  متسلابها مجبعاة استا اةاة.
  اسعا.

 11/5/2021، "21موقع "عربي 
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 السلطات المغربّية تقمع وقفة تضامنّية مع الشعب الفلسطيني .50

امتي تجراها امسل ات امبغرباة على ام قمات االحتجاجاة ام اعبة مملس ال  تت امى امتضاا،ات
ف،  ضّا،ت امسل ات امبغرباةت اما  ت على ام قمة   امبةاهضة مرم،ة امت باع بع  اال امع  .

« امجبهة امبغرباة م ع  فلس ال  ض  امت باع»امتضابةاة بع ام عش امملس اةي امتي  عت إماها 
   أبا  ببةى امبرمبال في  ارع بحب  امخابس.في امعاربة امربا

 12/5/2021، األخبار، بيروت
 

 أحداث القدس وغزة تواإلماراهكذا تناولت صحف السعودية  .51
أب ت امرحف امسع  اة اهتبابا باألح اث امجاراة في ام، س  ق اع غز ت  اعتب ت مهجة ت ال 

 خبراة بة، مة عل   االت األةباء. االحتال  اإلسرائاليت في حال اعتب ت رحف اإلبارات راغة
 12/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 تصعيد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتوقف فورا  جوتيريش: ال .52

 امش األبال امعا  مألب  امبتح  ت أة  ةا  ج تاراشت امثالثاءت بب : أ ف ش -األب  امبتح   
مت  رات « قلق  بار»ملترعا  امحامي بال اإلسرائالاال  امملس اةاالت بعربًا عل « امت قف امم ري»

 ام ضع امحامي.
اجش أل تب ي ام، ى األبةاة اإلسرائالاة أقرى  رجات ضب  امةمست  ضب  » أضاف في باال: 
ا الق امر اراخ  ام،ذائف ب    ع  ائي على بةا ق »ت الفتًا أاضًا إمى أل «املج ء إمى ام،  

 «.إسرائالاة بأه مة غار ب،ب  
ةزع فتا  امتمجار على  جه »األ راف امبعةاة مب  أ   امباال على ال امبةظبة ام  ماة تعب  بع   

 بل   ل أل اع ي بزا ًا بل امتمارا .« امسرعة
 11/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 األزمة "تهدئة"بايدن يطلب من عباس  .53

أعلل ةا ق باس  بجلس األبل ام، بي م ى امبات األباضت أل امرئاس ج  : علي بر ى -  ا ة ل
ضر ر  ته ئة األزبة » اةي بحب   عباست     فاها على باا ل  ّجه رسامة إمى امرئاس امملس

 بع إسرائا .« امحاماة
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 أ ضح امةا قت أل رئاس  ح   ام ؤ ل امملس اةاة في امسمار  األبار اة في ام، س ج رج ة  ت سّل  
جاءت ر ًا على رسامة تهةئة باا ل على االةتخابات بعث بها عباس في  قت »أبس امرسامة امتي 

هذا جزء بل امت ار  » بع أةه م  اذ ر تمارا  امرسامةت قا  امةا قت إل «. ذا امعا سابق بل ه
امبستبر مهذه اإل ار  بع ام،اا   امملس اةاة في  أل بجب عة بل ام،ضااا ذات االهتبا  امب ترعت 

 «.ببا في ذمع امجه   امجاراة مته ئة امعةف  استعا   امه  ء
 12/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 «حماس»لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ  "إسرائيل"البيت األبيض:  .54

قا  امبات األباض اما   )امثالثاء( إل إلسرائا  امحق امب ر ع في ام فاع عل ةمسها في  ا ة ل: 
ب اجهة امهجبات امرار خاة امتي ت ةها حر ة حباست م ةه بارس ضغ  ا على إسرائا  ب أل 

 «.اجش أل ت  ل ب اةا ملتعااش» بعابلة امملس اةاالت قائال إل ام، س
 اة معت أعبا  امعةف ا   )امجبعة( امباضي في امبسج  األقرى بام، س  س  غضش بتزاا  بل 
احتبا   ر  فلس اةاال بل بةازمه  امب،ابة على أراض ا امش بها بست  ة ل اه  .  تراع ت 

 اال تبا اتت أبس )االثةال(.
 افتتحت امبتح ثة باس  امبات األباض جال سا ي بؤتبرها امرحمي اما بي بباال ح   ام ضعت 
ل تر ازه األساسي  قائلة إل امرئاس ج  باا ل تل،ى مت ه إاجازا بل فراق األبل ام، بي عل ام ضع  ا 

 اةرش على  قف امترعا .
 جباعات أخرىت ببا « حباس»ا  أضافت أل ام الاات امبتح   ت ال امهجبات امرار خاة امتي ت ةه

ل  ع  باا ل  ألبل إسرائا   ح،ها امب ر ع في ام فاع عل ةمسها »في ذمع امهجبات على ام، ست  ا 
  عبها أساسي  مل اتراجع أب ًا... اجش أل ت  ل ام، ست  هي ب اةة مها أهباة  بار  مل ع ش 

 «.امبؤبةة في أةحاء امعام ت ب اةًا ملتعااش
 12/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 تدعوان إلنهاء التصعيد وحماية األطفال بغزة "اليونسيف"و "األونروا" .55

 ار عبلاات األ ةر ا في ق اع غز  باتااس  بامي  ببثلة بةظبة اما ةاسف  عا ب :)بترا(–غز  
امخارة في   مة فلس ال م ساا إمبيت امى ع   استه اف امب ةاالت ب ارال امى أل امترعا  في 

 9 خًرا بل باةه   20ق اع غز  بع  أساباع بل امعةف في ام، س ا ى إمى ب،ت  با ال ا،  عل 
 أ ما  فلس اةاال.
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ار امباال امى ال ملةزاع تأثارا عبا،ا    ا  األب  على األ ما ت بغض امةظر عل امب ال امذي  ا 
ةهاء اعا  ل فاهت با ات جش على جباع األ راف بةع امبزا  بل ترعا  امعةفت  حبااة امب ةاال ت  ا 

 االةتها ات ض  األ ما .
 11/5/2021الغد، عم ان، 

 
 بريطانيا تطالب بوقف استهداف المدنيين في القدس وغزة .56

 عا  زار امخارجاة امبرا اةي   باةاع راشت إمى " قف استه اف امس ال امب ةاال في ام، س : مة ل
جاء ذمع في تغرا   على حسابه بب قع "ت اتر"ت إثر تراع  امت تر في ام، س امبحتلةت على   غز ".

: "احش  قف امعةف  قا  راش خلماة اقتحا  ق ات االحتال  اإلسرائالي امبسج  األقرى امببارع.
امبستبر في ام، س  غز "ت بضاًما: "ةحل بحاجة إمى  قف ف ري ملترعا  بل جباع األ رافت 

   قف استه اف امس ال امب ةاال"ت حسش تعباره.
 11/5/2021، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 فنزويال تدعم الشعب الفلسطيني وسيادته واستقالله .57

ب قف فةز اال امتاراخي في  ع  ام عش امملس اةي  ساا ته  است،المه  ح،ه في ت،رار »تأ ا ًا مب
ام،رف امحار  على ق اع غز   تهجار ت اةت، ت  زار  امخارجاة اممةز الاةت في باالت «براره

 ق  اةت،  ةائش  زار امخارجاة  ام ؤ ل األ ر باة اممةز اليت ا ال غا ت في  امملس اةاال بل  ااره .
إّل بل »امتي تحر  في فلس ال قائاًل: « امبجازر»ت امربت امغربي ح   «ت اتر»تغرا   على 

االعت اء على  اب،را اة اآلخرال(ت ظل ا رابتال اةّرب ل أةمسه  ب افعال عل ح، ق اإلةسال م ى )
 «.أبا  بث  هذه اإلبا  !

 على امرعا  ذاتهت عّبرت  زار  امخارجاة امب سا اة عل قل،ها إزاء امتهجارت  اعاة في تغرا   عبر 
 ت األ راف  افة إمى االعت ا   تجّةش امعةف  امتحراض.«ت اتر»حسابها على 

 12/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 االتحاد األفريقي يعلن دعمه للشعب الفلسطيني .58
ات ام، ات اإلسرائالاة على امبرلال في أ اةت بم ضاة االتحا  األفرا،ي في باالت اما  ت اعت اء

رئاس بم ضاة االتحا  » أضافت امبم ضاة في بااةها أل  امبسج  األقرى  قرف ق اع غز .
األفرا،ي ب سى ف،ي بحب  ا ال ب    عبلاات ام،رف في ق اع غز  امتي راح ضحاتها أ ثر بل 
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ارت بتها ق ات األبل اإلسرائالاة ض  فلس اةاًات  االعت اءات امعةامة في امبسج  األقرى امتي  21
 «.برلي خال   هر ربضال امببارع 300امبرلال امملس اةاالت ببا أ ى إمى إرابة 

 12/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 سياسية في حزب ميركل تضطر لتقديم استقالتها… إلدانتها للجرائم اإلسرائيلية .59
 ا ت مالست،امة بل عض اة بجلس إ ار  حزش االتحا  ام اب،را ي : اض رت امسااساة آاتل أر برمال

(ت إثر بة  ر على حساش فاسب عت  جهت فاه اتهابات إلسرائا  بارت اش جرائ  CDUامبساحي )
 قامت امسااساة بل ”. اإلرهاش”ض  اإلةساةاة.  رمها امهجبات اإلسرائالاة في ام، س ام رقاة بب

مبجربال ض  اإلةساةاة امتي تح ث في  هر ربضالت  قت امراا  أر  تر ي إل تسباة امجرائ   ا
 ال اع  بعا ا  ملساباة.

 بع  ضغ  ات  بار  على با اب   أعلةت إر ا  است،امتها بل بةربها فابا ة ر فرع امحزش في 
ةحل ال ة ارع هذا امةهج على اإل الق. هذا “برمال على بة  ر أر ا  عبر امحساش امرسبي قائال: 

تح ثةا بع آاتل أر ا   تر ت بةربها في بجلس إ ار  “ تابع ”. محزشغار بت افق بع سااسة ا
 ”.امحزش

 11/5/2021ي، لندن، القدس العرب
 

 وقفة جماهيرية بكندا تضامن ا مع حي الشيخ جراح .60
ةظ  امبات امملس اةي في  ة ا  قمة جباهاراة حا    أبا  ام،ةرلاة اإلسرائالاة في  س  : ت رةت 

 رفع   خص بل أبةاء امجاماة امملس اةاة  امعرباة. 1400ب اةة ت رةت  في  ة ا بب ار ة با ام ق 
 امبتظاهر ل األعال  امملس اةاة  هتم ا بامحراة مل عش امملس اةي  مملس ال.

 با رفعت امااف ات امبة    باالعت اءات اإلسرائالاة امبت ارلة على ام عش امملس اةي  خارة في 
 .حي ام اخ جراح في ام، س امبحتلة

 11/5/2021، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
 

 في القدس” غير المشروعة“تستخدم القوة  "إسرائيل"منظمة العفو الدولية:  .61
امتعسماة  ام ح اة ض  امبتظاهرال “ام، س: قامت بةظبة امعم  ام  ماة إل إسرائا  تستخ   ام،   

في امر ابات ام ائر  في ام، س ام رقاة  امتي أ قعت بئات ”  اةاال امسلباال إمى ح   بارامملس
 اإلرابات في رم ف امبتظاهرال  امع رات بل رجا  ام ر ة.



 
 
 
 

 

 33 ص             5533 امع  :             5/12/2021 ربعاءاأل امتاراخ: 

 

                                    

غار بتةاسبة  غار “  رمت امبةظبة امح، قاة امتي تتخذ بل مة ل ب،را مها تلع ام سائ  بأةها 
 ”.هجبات غار ببرر  ض  امبتظاهرال امسلباال“بتهبة ق ات األبل بتةماذ ” قاة ةاة

 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر تدعو أطراف صراع غزة إلى ضبط النفس .62
جةاف:  عت املجةة ام  ماة ملرلاش األحبر اما   امثالثاء جباع أ راف امرراع بال إسرائا   حر ة 

غز  إمى امعب  على ته ئة امعةف امذي أ ى إمى ب،ت  با ال ا،   حباس امملس اةاة امتي ت ار ق اع
  خرات  أعا ت تذ ار امجباع ب، اع  امحرش. 30عل 

 قا  فابرازا   ارب ةي امب ار اإلقلابي ملجةة ام  ماة ملرلاش األحبر بام رق األ س  في باالت إل 
اة تحظر امهجبات امببا ر  ببا ئ ام،اة ل ام  مي اإلةساةي امذي اح   سار األعبا  امع ائ

 امع  ائاة ض  امب ةاال بع ضر ر  اتخاذ جباع االحتاا ات امالزبة متجةش  ق ع إرابات في 
 رم ف امب ةاال.

 11/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين "إسرائيل"باريس تدعو  .63
ا  ام،   امبمر ة ض  ا   )امثالثاء(ت امسل ات اإلسرائالاة إمى ع   استخ است  عت بار باراس: 

 .امملس اةاال
ة ع  ب ض ح »ةاة:  قا   زار ام  مة م ؤ ل امخارجاة جال باتاست م ب ال في امجبعاة ام  

 ت حسش با ة،لته   امة امرحافة اممرةساة.«امسل ات اإلسرائالاة إمى استخ ا  بتةاسش مل،  
ت بحذر  «جباع األ راف إمى امتزا  أ بر ق ر بل ضب  امةمس»  عت امح  بة اممرةساة )االثةال( 

 ًا ملغااة مل  مة امعبراة.ت  ه  ب قف اعتبره جزء بل اماسار اممرةسي بؤاتا«ترعا   اسع امة اق»بل 
إ الق ر اراخ بل ق اع غز  استه فت )ما  األح /االثةال( األراضي » ة  ت باراس خر رًا بب

 «.اإلسرائالاة
بع  امربت جاء امعارت امعار بل ترراح ُاظهر با اسبى » قامت امةائبة ام ا عاة إمسا ف سال ل 

الستا ال  اممر  امعةرري امتي تر ج مها امح  بة امت ازلت هذا امت ازل امذي اةسى إ اةة سااسة ا
 «.اإلسرائالاة

)اسار را ا امي(  لاباةتال أ تالت امح  بة؛ « فرةسا امبتبر  »بل جهتهات اةت، ت امةائبة عل حزش 
م  تج  ام لبات امتي ت ال االةتها ات امتي ابارسها امجاش بأ ابر بل ح  بة اباةاة بت رفة »ألةها 
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ةحل ال ةتح ث باملهجة » أضافت: «. اخ امسا ر  اإلسرائالاة  ةظا  اممر  امعةرريته ف إمى ترس
 «.ةمسها بع امحذاء امذي اسحق  ام جه امبسح ق

 11/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يتصاعد "إسرائيل"ذا هيل: غضب الديمقراطيين األميركيين إزاء  .64
( اإلخباري األبار ي إل امغضش في أ سا  ام اب،را اال األبار اال The Hillقا  ب قع ذا ها  )

ع اتراع  إزاء تررفات إسرائا  في امبة ،ة خارة بع  امترعا  األخار في    بل ام، س  ق ا
 أ ما ت  بئات امجرحى. 9 ها ا فلس اةاات باةه   20غز ت  امذي خّلف أ ثر بل 

أل جاال ساب،ا بل  - ذ ر "ذا ها " في ت،رار م اتش عب   امبات األباض بامب قع ةاا  ستاةا ج
ام اب،را اال  ال ابا  ب    إمى ف ر  أل إسرائا  حلاف ق ي مل الاات امبتح  ت  با  ال اةت،ا  

مت  أباش خافتا ح  امربت أ  بع  با  غامبا با  اةت هي ةمسها ببثابة امحرل امذي   ا ة ل
 احبي إسرائا  ض  امل    االةت،ا  ام  ماال.

م ل بل امبرجح أل ا  ل امت، با ل امراع  ل اما   أ ثر باال مع،  ب،ارةات بال بحةة ام عش 
ب،ارةة ب اقف إسرائا   سل  ها ببا عرفته  امملس اةي  امظل  امذي ب رس على امس   األبار االت أ 

 ح،بة اممر  امعةرري في جة ش أفرا،اا.
بل  بار ام خراات في اماسار األبار ي أ اةت خال  ع لة ةهااة األسب ع با  3 ذ ر امب قع أل 

جرى بامبسج  األقرى  حي ام اخ جّراح بام، س  في غز ت  ه     بل امساةات ر اال ترا ي 
 ام اب،را ي بارةي ساة رزت  امةائبتال ام اب،را اتال ببجلس ام ا خ إمازاباث  ارال  أم ساة راا

 أ  اسا    رتاز.
 11/5/2021الجزيرة.نت، 

 
يث وارين: التهجير القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح أمر فظيع السيناتور األميركي اليزياب .65

 وغير مقبول
قامت امساةات ر األق   في بجلس ام ا خ األبار ي امازااباث  ارال إل امتهجار ام،سري :  ا ة ل

  على   امبت  ارال في تغرا  ملعائالت امملس اةاة في ام اخ جراح ه  أبر فظاع  غار ب،ب  .
 ت اترت املالةت إ ار  بال ها بإبالغ إسرائا  أل هذه امعبلاات غار قاة ةاة  اجش أل تت قف ف را.

 11/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وزير بلجيكي: عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين إجرامي وهناك حاجة لعقوبات صارمة .66
 افئ  ام،ات  ض  قا   زار ام  مة امبلجا ي آة راه فاله ت إل عةف إسرائا  غار امبت: بر  س 

ا   امثالثاءت "ال زار امبلجا ي في ترراحات رحماة  أضاف ام   امملس اةاال ال ا اق   إجرابي.
اب ةةا امسباح إلسرائا  بب ارلة قت  امب ةاال  األ ما ت  ت بار    اآلبا  في امسال  ا ًبا بع  

 تابع: "هةاع حاجة مع، بات راربة مضبال احترا  ام،اة ل ام  ميت  ماس بجر   ال ت ب   ا  ".
 أفعا  ق اة  بلب سة".

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

 مع استمرار حملة التضامن العالمية.. وسم "أنقذوا الشيخ جراح" يتجاوز حاجز مليوني تغريدة .67
ع   بل امب اهار  امبؤثرال  امزعباء ح   امعام  عبر ام س ت  امذال ة   ا بامظل   ارع :   امة سة 

 امذي اتعرض مه أهامي ام اخ جراحت في ظ  بحا الت االحتال  إلجباره  على ترع بةازمه 
( حاجز امبلا ةي تغرا  ت بامتزابل بع SaveSheikhJarrahتجا ز  س  "أة،ذ ا ام اخ جراح" )

ار حبلة امتضابل امتي ت ه ها بةرات امت ار  بع امملس اةاال في حي ام اخ جراح في استبر 
 امبل   ام، ابة بام، س امبحتلة.

 11/5/2021، ، الدوحةالجزيرة نت
 

 تناصران حّي الشيخ جرّاح« بينك فلويد»و« سرسي النستر» .68
ت « ةزغاا  أ ف ثر »اةت، ت امببثلة ماةا ها يت  امبعر فة ب  ر امبل ة سرسي الةسترت في بسلس  

 با ت،   به سل ات االحتال  بل ظل   استب ا  بحق امملس اةاال.
ت اما  ت إل «إةستغرا » قامت في بة  ر قابت بإعا   ة ره بل حساش آخرت في حسابها على 

فلس اةي بل أحااء ام، س ا اجه ل خ ر امتهجار ام،سري  ه   امبةاز  بل قب   1,500أ ثر بل »
 «.  األ ما  ةسبة  بار  بل امعائالت امبه    بامت ر امسل ات اإلسرائالاة.  ا  

ت امبغةي ر جر   ترزت ا   امجبعةت اإلخالء ام،سري «باةع فل ا »اةت،  عض  فرقة امر ع ام هار  
ململس اةاال امذال اعا  ل في حي ام اخ جراحت في ام، ست بل قب  ق ات االحتال ت  ارمًا إسرائا  

ت «ت اتر» « إةستغرا » ة ر   ترزت ب، ع فا ا  عبر حساباته على  «.ةرري  مة فر  ع»بأةها 
إسرائا    مة أبارتاا  )فر  »اتضابل فاه بع أهامي حي ام اخ جراح في ام، س امبحتلةت بعة ال 

 «.عةرري(
 11/5/2021األخبار، بيروت، 
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 ماذا كسب الفلسطينيون في هّبتهم األخيرة؟ .69
 ساري عرابي
امهّبة امب ثّمة امبتة،لة بل باش امعب   إمى حّي ام اخ جراح إمى امبسج  األقرىت  امتي تب ةت بل 
 فع االحتال  متم اع إجراءاته األبةّاة في ساحة باش امعب  ت  امبةا ر  امت تا اة عبر امبح بة امعلاا 

اةاة  ال اجري في قضاة ام اخ جراحت  امتراجع عل اقتحا  امبسج  األقرى في بسار  استا 
اإلع ا  مها بل  ه ر.. هذه امهّبة اب ل عّ ها بل أه  امتح الت امبمرلاة في تاراخ  ماح 

 امملس اةاال بل حاثاة امت قات  امةتائج امبا اة  امبعة اة.
بل حاث امت قات جاءت في  قت عراش  اخلّاا اتس  باةس ا  تاراخّي غار بسب قت ةاج  أساسا 

ةتهجتها قاا   امسل ة امملس اةاةت  ترفض امتحّ   عةهات بامرغ  بل    عل امسااسات امتي ا
امبخا ر امتي تهّ   امملس اةاال بامترماةت ث  جاءت  س  حامة بل اإلحبا  بع  إمغاء االةتخابات 
امت راعاةت ماس ألّل امجباهار حرارة على االةتخاباتت  م ل م المة اإلمغاء على استعراء حّ  

اةت بتبسع هذه ام،اا   بخااراتها س اء في امرراع بع االحتال  أ  في امعالقات ام  ةّاة األزبة ام اخل
 ام اخلاة.

 بل حاث امت قات  ذمعت جاءت امهّبة بع  ب جة ت باع  اسعةت ال ببجر  إقابة عالقات ت باعاة بع 
مى تس اغ امتخلّي االحتال  فحسشت  م ل بعالقات تحامماة تخة قاة راف،تها  عااة س  اءت ال ته ف إ

عل امملس اةاالت ب، ر با ته ف إمى تس اغ امعالقة امتحامماة بع امع ّ ت فاةت،لت بل تةبا  
 امملس اةاال   ا ةته  إمى تبةي امسر اة امرها ةاة  تر اجها.

جاءت امهّبة بل حاث امةتائج إذلت متمتح ةافذ  في قلش االةس ا  امتاراخي امذي ب ا بستعرّاات ال 
بع  حامة امحار  ام اسحةت امتي تساء  فاها  ثار ل عل امب ائ  ملعب  بل خارج ةمق امسل ة  سّابا

ذا بامبسلع امرحاح في خاار امب اجهة األرا ت  استثبار  امذي خةق امملس اةاال   ّ  ةضامه ت  ا 
 ماحاة ة،ا  امتث ار امخام  ت بامجباهار امتي ت تةز  ّ  هذا امغضشت  تبتلع  ّ  هذا امذا ر  ام

  ام عي امةضامي.
 بل حاث امةتائج  ذمعت أب لت امهّبة امبماعا  امبعة اة امبحب ة مب جات امت باع  با راف،ها بل 
 عااةت    مت زاف هذه ام عااةت  ح رت أرحابها في امزا اة.  األهّ  في هذه امة، ةت أةها   مت 

عربي  اإلسالبيت ببا ا ّ  على أّل بل ج ا  عل عبق امحض ر امملس اةي  امب، سي في ام ج ال ام
فلس ال بل امةباذج امبهابةة امتي سرعال با ترع  إمى س ح اممع   امتماع  بع  عبلاات  بس 
عبا،ة  ببربجةت  با أّةها  في امسااق ةمسهت  ّمت على جالء ع امة ام،ضّاة على امةح  امذي ال 

 احتاج أ ثر بل تعزازها بامرب    امب اجهة.
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حتال  اتبّ   استعبارّاا  في ت راس  قائعه االستا اةاة  امترم اة مل ج   امملس اةيت إال م  ا ل اال
في فراغ بل امه  ءت هذا اممراغ  ّفره  ج   سل ة في ظّ  االحتال ت تغ ى بها االحتال  ملتب   إقلابّاا 

،ة أّل امعام  ال اأبه    مّاات  األخ ر ملتب   استعبارّاا في فلس ال. تع   امهّبة أخارا إلبراز ح،ا
ملضحاة امبست اةةت فامب اجهة  ح ها امتي تب   امتب   في اممضاءات اإلقلاباة  ام  ماة خارج 
فلس الت  األهّ  أةها  ح ها امتي تب   امةجاحات اإلسرائالاة على األرضت تبابا  با تجّ   ام راق 

ةمق امسل ةت  بحا مة اإلرالح بل  األرالة في امرراع بع االحتال ت بع  سة ات بل امتخب   اخ 
  اخلهت أ  إثبات امحض ر فاه.

ب ا االحتال  برتب ا في امتعاب  بع امهّبةت في حل،ة ج ا   بل سلسلة رض خه مرب   امب، ساال 
ت  هّبة برلى  باش امرحبة 2017 ال بل حل،اتها تراجعه عل إجراءاته في باش األسبا  في امعا  

في امهّبة امب ثمة ب،ضاااها امثالث ساممة امذ ر. هذا االرتباع سببه بمارقة ت  أخارا 2019في امعا  
ت ّب  ب ش االحتال ت  هي خ اته بل أل تتبّ   هذه امهّبات إمى بساحات أ سع ببا ق  اب  ت أ  
ا ّ ش في أقّ  األح ا ت على ةجاحاته االستراتاجاة ام اخلاة  امخارجاة امتي تبّ  ت في هذا اممراغ 

 مه  ء.بل ا
ال ا ّ  ذمع إال على اإلب ال امملس اةيت بامرغ  بل فارق ام،ّ   امذي ال ا رفت  بل اة  اف 
ظر ف امملس اةاالت  هّبته  في ظر ف بستحالة. ال اعةي ذمع ترّ ر ق ر  خارقة ال تتعش  ال 

مت  اش تستةزفت  م ل اب ل ترّ ر اإلب الت  ه  إب ال قا ر على إرباع االحتال   استةزافه  ا
على ب اراعه االستراتاجاةت  تح،اق ةجاحات جزئاة في ام راقت  هذا ات لش ةب ا بل امتةظا  

  امت  ارت با تزا  تعا،ه امسااسات امبتبعة في ساحة امرراع األهّ ت  هي ساحة امضمة امغرباة.
تبابا  با  ام راق امرحاحةت في ام قت ةمسهت  ح ها امتي ت ّح  امملس اةاالت  تلمه ت  تجبعه ت

 اةت أب ا.  في هذا اإل ار ظهر االة باج امبلحبي بال ام، س  غّز ت  باةهبا فلس ال امبحتلة عا  
ت  امضّمة امغرباة. فامب اجهة  ح ها امبجّ    ملر ح ام  ةاةت  امرافعة مبعة اات امملس اةاالت 1948

 ق ام،هري  بح  امذا ر  امةضاماة. امبحّ بة مسااسات األسرمة  ام بج  امهة سة االجتباعاة  امتمرا
احا  ذمع إمى امسؤا  عل ت ّخ  امب،ا بة امبسلحة بل ق اع غّز ت  بغض امةظر عل  ثار بل 
األ ر حات امتي تتةا   هذه امب،ا بة بل حاث امبب أت أ  بل حاث امب،ارةة بامب،ا بة ام عباةت  هي 

ت امباضاةت فإّةه اب ل ام،   إّل هذا أ ر حات ةاق تها في ب،االت ع ا   ساب،ةت   ا  امسة ا
 امت خ  اه ف إمى تح،اق جبلة بل امب اسش امبعة اة  االستراتاجاةت  بل ذمع:

ظّلت امب،ا بة امبسلحة بل غّز ت  ح ها امتي ت،   ب  ر امتعبئة ام  ةاة ملجباهار في ب،اة فلس الت 
حامة امةضاماةت  ال سابا في ساحة بع سااسات امهة سة االجتباعاة  بآالت ب ر ع امتس اة على ام
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امضّمة امغرباةت  بذمع  فعت ةح  تج ا  امر ح ام مااة ملجبااهار في ام، س  امضّمة بع  أ ائها 
ت  هذا امرفع امبعة ي اةبغي امبرا بة علاه في خ  استراتاجي بتر  2014امبلحبي في حرش امعا  

 ق ر اإلب ال.
س اةيت  ماس سالحا جه ّاا أ  بةا ،ّاات  امب،ا بة في غّز  األر  في سالح امب،ا بة أّةه سالح فل

بل جهة ابت ا  مإلرث ام ماحي ململس اةاالت  بل جهة ببا ر  استبرار  باعي مب،ا بة االةتماضة 
األ مىت  برا بة عض اة مب،ا بة االةتماضة امثاةاةت فهي في األر  جزء بل حامة فلس اةاة  ابلةت 

سااسات امبتبااةة بال امساحات امجغرافاةت  سااسات امتبااز في امظر ف اةحررت في غّز  بسبش ام
 امتي امرضها االحتال .

تسعى امب،ا بة بت خلها م سر بعا مة االحتال ت امتي احا   بها ت،اا  سالح امب،ا بة بامبة ،ةت 
يت ال في  ت،اا ه بظر ف امبة ،ةت ثّ  تسعى بع  ذمع مت راس ب ضعة ةمسها في سااق برةابج تحّرر 

سااق  ظامّي ضاقت  بذمع تتضح بعام  أّي برةابج تحرري اة لق بل امظر ف امبتبااةة 
 ململس اةاال في ساحاته  امجغرافاة امبتع   .

سالح امب،ا بة في غّز ت باستثبار محظة ب اتاةت  في ض ء حسبة سااساةت تستبق االحتال  
إةها امبعبر األجلى  األبرز عةهت م ال ظر ف  بامضربةت اةض  إمى هذا ام راق امرحاح امالحشت ب 

امحرار امتي فرضت على حاضةتها االجتباعاة في غز .  معّ  امب،ا بة بذمعت  اةت ب  رها تحا   
امتأ ا  على  ج   امخاارات امرحاحةت  متعزاز هذه امخااراتت اةبغي امتأ ا  ام ائ  على امج اة 

  امجه زاة.
 11/5/2021موقع عربي، 

 
 االنتفاضة الشاملةإلى  .70

 بةار  ماق
م   اةت ثّبة قاا   رسباة فلس اةاةت غار ام،اا   امحاماة امتي ارأسها  ا،  ها بحب   عباست م،ابت 
اةتماضة  عباة  ابلة في ام، س  امضمة امغرباة بةذ خبس سة ات على األقّ ت  م اةت ام، س 

حّ   استراتاجاة   امضمة بحّررتَال بل االحتال   االستا ال. هذا امرأي ال ُا،ا  تجّةاًات فبحب   عباس
امذي  ال عّرابهت  با زا  برّرًا علاهت على امرغ  بل ف له امماضحت « اتماق أ سل »تعتب  بةهج 

بل إهاةات على امبست ى ام خري.  األة ىت أل رئاس « أب  بازل» على امرغ  بّبا تلّ،اه  اتلّ،اه 
 االستا الت  على بةاهضة  امذي احبي االحتال « امتةساق األبةي»امسل ة با زا  برّرًا على 

االةتماضة ام ابلة حتى اآلل. فأبست  ال ُامترض بأل تح   را    بسار   بار  تضابةًا بع امبسج  
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ذا بها ت خ  بابًا  ّ ارًات ماب،ى امتحّرع  األقرى  أهامي ام اخ جّراحت  تذهش إمى حاجز قلة اةت  ا 
 ربزاًا  ذّرًا ملربا  في امعا ل.

اا   رسباة غار هذه ام،اا  ت  بهبا بلغت بل امضعف  امبهاةة  قرر امةظرت مبا م   اةت ثبة ق
است اعت إاّل أل تةضّ  إمى االةتماضة امراهةةت  ال تضع امعرّي في   امابها. حّ،ًات احار امع،   اف 

 ت  امحال مة   ل ام ر   إمى اةتماضة«امتةساق األبةي»ارف ام،اا   امحاماة  عةا ها في ب ارلة 
 عباة  ابلة. باخترارت بحب   عباست  بعه بعض ام،ا   امعرش بل امبهر مال إمى امت باعت با 
زام ا اعا  لت أ اًلت في برحلة امتمّ ق امرها ةي امعس ري في امخبساةاات  امستاةاات  امسبعاةاات 

ا  أبار ا. فُمتح بها بل األ راق ب %99 امثباةاةاات.  ثاةاًات با زام ا اعا  ل ب، مة أة ر امسا ات بأل 
باش امها اة مبررت  امةظا  امعربي   ّ  ) بعًا َتبعه َبل َتبعه في ت بار ام ضع امعربيت بامرغ  بّبا 
 ال اس  ه بل ة،ا  ضعف(. أّبا ثامثًات فه  ُر ٌّ عبٌي ب ٌ  في قراء  با أخذ اغّار في بعا مة ب ازال 

 اراخ امبامستاة امتي ت ّ  برؤ سها إمى ت  أباش بل إارال ام، ى أ اًل  ثاةاًات أعاله. فه  ال ار ل امر
 بل مبةال  بل ق اع غز  )حتى بل ق اع غز  امبحارر  امبعز  ت  م ل امب    امبب ع(. أّبا في 
امب،اب ت فه  م  ار ا أل امجاش امرها ةي م  َاُع  امجاش امذي  ّل امحر ش ضّ  با ه  أقّ  بل ذمع 

بةّظبة »على  1982على برر  س راا  األر لت أ  حرش  1967ش ت  حر 1956ب ثار: ع  ال 
  س راا  مبةال.« امتحرار امملس اةاة

 القضية الفلسطينية ال حّل لها إاّل بالتحرير الكامل ورحيل الكيان الصهيوني
ت  بال قاٍ  أ  2005ت  بل ق اع غز  في عا  2000إةه  ال ار ةه بةسحبًا ذمااًل بل مبةال في عا  

في  2014ت  2012ت 2008/2009في مبةالت أ  حر ش  2006 م  ار ه بهرِ اًل في حرش عا    ر .
ق اع غز . ب  م  ار ه بهز بًا أبا  امب ابات اإلم تر ةاةت  باش امرحبةت في اةتماضتَال ب، سّاتَال 

تماضة سراعتالت أ  أبا  إضراش األسرىت أ  امخال األحبرت  امعراقاش.  م  ار ه بهز بًا أبا  اة
مبا « امتةساق األبةي»)اةتماضة امس ا ال  ام هس(ت امتي م ال ت خُّ   2015ام باش  ام ابات عا  

است اع أل ُاضعف زخبها. ف،   اةت  اع   بأ ثر بّبا حر  ب ثار. ب  ال ار لت حتى اآللت با 
 في  ح ث بل ب اجهات في ساحة باش امعب  ت  في  اخ  امبسج  األقرىت  في ام اخ جّراحت

ع   بل   ارع ام، س. فه  ال ارا  ل أل ار ا اةتماضة ام، ست  هي تتحّ   إمى اةتماضة  عباة 
مى حراع  عبي جّبار إمى امبسج   مى  تلة بل امةار في ق اع غز ت  ا  على بست ى امضمة امغرباةت  ا 

امعرباة ت فضاًل عل فلس اةّاي امخارجت  بعه  ام ع ش 1948األقرىت بل ِقَب  فلس اةّاي امب
  اإلسالباة  أحرار امعام .
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إةه  ال ارا  ل أل ار ا حبا  ام اال امرها ةي امت،لا االت ابت اًء بل أبار ا  بر رًا بأ ر بات ا ع ل 
إمى امته ئة  ضب  امةمست  احّذر ل بل أل با ُا،   علاه ام اال امرها ةي غار  رعي  مه ةتائج 

 خ ار .
امب ّبعةت  هي تبتلع را،هات  ال تعرف با ت،    تمع .  ال ارا  ل   ال ارا  ل أل ار ا فضاحة ام   

أل ار ا ام ضع امعربي بض رًا إمى االة،اا   راء اإلرا   امملس اةاة إذا با  ّح ت رم فها خلف 
االةتماضة امحاماةت  ذهبت بها إمى امعراال امب ةي ام  ا  األب ت فال اةمّع إاّل ب حر االحتال  

 ةات بل امضمة  ام، س بال قاٍ  أ   ر ت  خ    بب ةة امتح،اق على  راق اإلع ا   تم اع امبست  
ملتحرار ام اب  بل امةهر إمى امبحرت  ع     ّ  امالجئال. فبا اةبغي امبحث عل حّ  مل،ضاة 
امملس اةاة في فْرض االةسحاش بل ام، س  امضمة ف، ت ألل ام،ضاة امملس اةاة ال حّ  مها إاّل 

ام اب   رحا  ام اال امرها ةي.  هذا با تمرضه  باعة هذا ام اال امذي  ّل على ام عش بامتحرار 
امملس اةي  قضاة فلس ال حرش  ج  : حرش اقتالع ام عش بل   ةه  امحل   ام اب  ب اةه. 

بع  « م،بة» امب هش أل قا   إسرائا  في امبراح  األ مىت بامرغ  بل تمّ قه ت حا م ا ام،ض  
 م ةه  اما  ت  ه  «. ام ع   إمى امبما ضات  امبحث عل ح ّ »ت  عار بضّل  ت تح«م،بة»

اةح ر ل في بازال ام، ىت  با ت ا  ساع  امبت ّاةال األ ثر ت ّرفًا )  اًل(ت راح ا اعلة ةها حرش 
 «.قاة ل ام  مة ام، باة اماه  اة» ج    ابلةت  با عّبر عل ذمع بثاًل 

اةي  عربي  بسل   حّر في امعام  أل ارّ  على هذه امحرش ام ج  اة: بةاًء علاهت ُامترض ب ّ  فلس 
ت  أل ات ّقف  ّ   ه  في امبحث عل حّ  ام  متال امترم يت أ  حّ  ام  مة ام اح   «فلس ال مبل؟»

امبتعاا ة ببسا ا   هباةت أبا   باعة بست  ل عةرري امّض  امرحا  على امتسا ي بع فلس اةي 
 ي( في فلس ال  اح   بحّرر .عربي )بسل  أ  بساح

 12/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 العدوان على األقصى: كيف تنثر إسرائيل بذور انتفاضة جديدة .71
  افا  هارست

إمى أح  بةازمهت  اةتهى بي امب اف  قب  ع ر  أع ا  ب ات في  راق ببل   اخ  حي ام اخ جراح
  اخ  غرفة تجلس فاها ابرأ  بسةة تحا  بها بجب عة بل امرةا اق  امح،ائش امب ضبة. 

أ   با ممت اةتباهي ح   رف،ة ام ر  ه  ح   امةظرات امبةبعثة بل عاةاها. قامت مي إةها تعاش 
متخرجها بل باتها حتى اتسةى حااتها بال امرةا اق ألةها تت قع أل تأتي ام ر ة في أي  قت 
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ملبست  ةال االةت،ا  ملس ل في بةزمها.  قامت إةها ال ترا  عة با اح ث ذمع أل ال، ا ببالبسها في 
 ام ارعت  بل هةا أتى ت ضابها ملح،ائش.

. با امذي أب،اها هةاع 1948 هذه تجربة برت بها بل قب ت ف،  أخرجت بل باتها في حاما في عا  
 أجابت ب لبة عرباة  اح  : "امرب  ". بال رةا ا،ها؟

ت فات رف،ة في امعا  امباضيت في ةمس ذمع امبات امذي بةحتها إااه امح  بة األر ةاة    امة غ ث 
امالجئال األ ةر ا.  رح مي ابةها ةبا   اف أل امبست  ةال اةت،ل ا إمى ت سعة  ال ق  أة أهات 

  اعتبرتها سل ات امبل اة غار قاة ةاة. 
ةبا  اآللت  ق  غزا ام اش رأسهت في امب ال امذي  اةت  ام ته تعتر  فاه خارج بةزمه ت امبات ا،ف 
ت بج ار ج ار  تبت علاه عبار  باملغة امعرباة ت،  : "مل ةرح ". ابةته بةى ام ر ت  امتي هي 13رق  

اه حما   رف،ةت هي امتي ر رت ب، ع امما ا  امذي اةت ر على ة اق  اسعت  امذي اظهر ف
امبست  ة ل اماه   امذال اتح ث ل بل ةات بر  لال  ه  ا،تحب ل باتهات  أح ه  ا،  : "إذا م  أسرق 

 أةا باتع فس ف اسرقه غاري." 
 لم ينته األمر بعد

عة با قابلت عائلة ام ر    تبت عل رف،ة م  اةتبه أح  مها  مل اخ جراح. ت جش علي أل أ رح 
ا،ع حي ام اخ جراحت  م ةه حاةها م  است عش األبر. فامرباع ملبحرر امبسؤ   في امرحامة أال 

 م  ت ل تلع امبر   –امعربي  ال امح ااة ام حا   امتي تحظى باهتبا  امجباعت  قا  ململس اةاال 
 إل رراعه  بات خبرًا باماًا.  –األ مى 

  زار  امخارجاة  أبا اما  ت ف،  غ ا حي ام اخ جراح ب ض ع امبااةات امرا ر  عل األب  امبتح  
األبرا اة  امسااساال بل بختلف أم ال ام اف في برا اةاا.  تةظ  ب أةه امبسارات  االعترابات 
أبا  ب،ر امح  بة في مة ل  في ب ل امعام  بل  ا اغ  إمى برمال.  تحظى بةى ام ر  اما   

ح   ح   أاا  امم ضى بجبه ر عامبي عبر األ ةالال.  بةاء علاه فإل بإب اةي أل أ ه  بح،ا،ة  ا
امعاربة امتي اجتاحت ام اخ جراح  امبسج  األقرى  ب ابة  ب ق خال  األاا  ام،لالة امباضاةت أال 

  هي ح،ا،ة أل إسرائا  أبع  با ت  ل عل االةتهاء بل امرراع امملس اةي. 
 أةه ات جش  في امعا  امباضي أعلل تاار امابال ام اةي ام، بي في إسرائا  أةه ربح تلع امبعر ة

على امملس اةاال أل ا، ب ا ببا اةبغي علاه ت  أل اخرج ا بل با ته  رافعال امرااة امباضاء.   ال 
اعتراف امرئاس األبرا ي امسابق   ةام  ترابش بام، س عاربة إلسرائا  ق  ح   افتتاح امسمار  

إمى استعراض بامةرر. ا بها  األبرا اة في امب اةة جزئاًا إمى ة ع بل امبراسا  اإلةجالاة  جزئااً 
أعلل جارا     ةر في االحتما  امذي أقا  ببةاسبة االفتتاح: "أي ا   عظا  هذا بامةسبة إلسرائا . 
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فةحل في ام، س  ةحل هةا مةب،ى." في ةمس ذمع اما  ت  باةبا  ال جارا     ةر اةعقت قتلت ام، ات 
 اإلسرائالاة في غز  با ازا  عل خبسال  خرًا. 

جاءت با تسبى باتماقاات أبراها  عة با  بعت اإلبارات امعرباة امبتح    امبحرال عالقاتهبا بع ث  
 إسرائا . 

في ب،ا  مه في رحامة ةا ا رع تاابزت  ر ًا على  بار امبما ضال امملس اةاال امراح  رائش 
 : "با امب  لة في عرا،اتت  تش  اةي  اة لت امذي  ال حاةها سمار إسرائا  م ى األب  امبتح   ا،  

االستسال  امملس اةي؟ با ه  ب ل ش بامضب  بل أج  امسال  ه  اةتحار   ةي بل قب  األعراف 
 امسااساة  امث،افاة امحاماة ململس اةاال." 

 ال رئاس ام زراء اإلسرائالي بةاابال ةتةااه  اظل حاةها أل بإب اةه  فل ام  مة امملس اةاة بل 
باراتاة أ  بحراةاةت  بل خال  رفع امس  ال بل قائبة اإلرهاش أ  بل خال  خال  امتعاب  بع   مة إ

اعتراف  ا ة ل ملبغرش بامساا   على امرحراء امغرباة. الب  أةه ا رع اآلل ب ى هزامة ذمع  لهت 
  ب ى تماهة بةجزاته في امت باع بع امعرش. 

 كفى
ةاهاع عل أل ا  ل مه  أي بر اقاة  ال ت ج  مهؤالء امزعباء امعرش أ ةى بر اقاة م ى  ع به ت

م ى امملس اةاال.  ال ةتةااه  غارقًا في ام ه  عة با ظل غار ذمع.  ها ه  جا  ج ا  بل 
امملس اةاال اةتمض أبا  سبعه  بررهت  ال ا قمه  يءت ال امبااه امعا بة  ال قةاب  امغاز امبسا  

 م، س ت ج  بةى ام ر .مل ب ع  ال ام،ةاب  امر تاة. في    زا اة بل   ارع ا
 كيف وصلوا إلى هناك؟ من الذين نشأهم؟ ومن الذي حرضهم؟

إةه  امجة   امذال  اة ا اعت،ل ةه  في    مالةت  امبحا   امتي قررت بأل امبست  ةال ه  امبالع 
ؤسسة ام،اة ةا ل مبا ته ت أ  امتي تر ر أ ابر امه  ت  بل اة امب اةة امتي ت،   بتةماذ تلع األ ابرت  ب

ب اةة  افا ت إمعا ت امتي ت،ف  راء اال عاءات ببل اة األراضي  امبا ت بل خال  امتة،اش عل اآلثار 
س ال امبست  ةال في سل الت  رعاع امابال امبت رف بل اممتاال اماه   امذال اهتم ل "امب ت   ا 

ال إل بل امبؤسف أةه ملعرش"ت أ  ةائش عب   امب اةة آرااه  اةغ امذي قا  ألح  امة  اء امملس اةا
 م  اتلق ررارة في رأسه. 

هذا امتعلا   امترباة على امح،  با ه  س ى ثبر  جه  بتع   امج اةش ت،   به بختلف امبؤسسات 
اإلسرائالاة  على  افة امبست اات.  ه  أبر بستبر بعه    ا  حااته .  اآللت ظهر هذا امجا  

   بر  ت لق ام ر ة قةاب  امر ت على امبسعمال امذال ما،   " مى". بامةسبة مه ت با عا  اهبه  
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اسارع ل معالج امبرابالت  على امبرلال  اخ  امبسج  األقرىت  على امةساء  األ ما  في 
   ارع امبل   ام، ابة. 

س ف اع   ل مالة بع  مالة إمى امبسج  األقرى. ب  ل إم،اء حجر  اح  اثبت  ج  ه  أل ام، س 
االحتال   أةها س ف تب،ى  ذمع إمى أل تتحرر بل امسا ر  اإلسرائالاة.  م ل  ام رقاة  اقعة تحت

امحجار   غارها ام ثار س ف اربى. ف،  ةظبت بسارات حا    في امضمة امغرباة  اة لت بل غز  
ر ،ات بل امر اراخت  ا   امثالثاء قت  خبسة  ع ر ل فلس اةاًات ببا في ذمع تسعة أ ما ت في 

 رائالاة على ام، اع. هجبات ج اة إس
إذا  ال امرئاس امملس اةي بحب   عباس اتح ث  اتررف  با م   ال أرةبًا سل ت علاه فجأ  
األض اء امسا عةت  في ب اجهته أةاس ف،     سا ر  علاه ت فإل األبر ةمسه ال اة بق على 

 امملس اةاال في امضمة امغرباة  في غز . 
 سمات مهمة

ا االحتجاج بزا ًا بل امزخ ت  اةبغي أل ت  ل ببثابة امةذار ملبؤسسة هةاع ثالث سبات تع ي هذ
األبةاة اإلسرائالاة. أبا األ مى فهي أةه   ةتاجة ببا ر  مب جة عبلاات امت باع األخار  بع إسرائا  
 م  اع  ا ج  فلس اةي  اح  ات ه  بأل   مة عرباة  اح   ستهش مةج ته  حتى  م  ببجر  امخ ابة. 

 ذمع امحا  في االةتماضات امساب،ةت إذ م  اع  ا ج   س اء ةزاه ل. اعل  امملس اةا ل جا ًا م  ا ل 
 أةه  بات ا م ح ه ت  م  اع  ب سعه  إال االعتبا  على با ات فر م اه  بل ب ار . 

 أبا امثاةاة فهي أةه على غار با  ال علاه امحا  في االةتماضات امساب،ةت فإل امملس اةاال  له  
ار  ل. بل امثباةاة  أربعالت بل ام، ست بل امضمة امغرباةت بل غز ت  بل ام تات. تجذش ب 

االحتجاجات في األقرى امبساحاال  امبسلبال على ح  س اءت امعلباةاال بةه   امبت اةالت ام، باال 
  اإلسالباال. جاء ا بل اافا  حاما   ذمع بل ام، س.

متي ت،له  على ام راق امسراع جاء امب، سا ل بسااراته   حاةبا أ قف اإلسرائالا ل امحافالت ا
ماة،ل ه . فه  احظ ل ب ضع بختلف بب جش ام،اة ل اإلسرائالي. بعضه  احبل ل ج ازات سمر 
إسرائالاةت  امبعض اآلخر احبل ل تراراح إقابة ب، ساة. م،  ة ثت إسرائا  غزمها  أب لت    با 

 م،   ح ت امملس اةاال جباعًا. قابت به بل أج  ت راس سااسة فرق تس .
 11/5/2021، 21عربي 
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 هل تبدو إسرائيل على شفا مواجهة عسكرية واسعة في قطاع غزة؟ .72
 عاب س هرئا 
بع  أق  بل سةة بل امه  ء امةسبي  امبست،ر  لاًا في ق اع غز ت ت،ف إسرائا   حباس بر  أخرى 
على  ما ب اجهة عس راة  اسعة. حباس امتي رع ت امترراحات  امخ  ات تجاه إسرائا  بامت راج 
تي بؤخرًات أ ل،ت أبس سبعة ر اراخ بل ام، اع إمى بة ،ة ام، ست ر ًا على األح اث امعةامة ام

  ر اًا إسرائالاًا قرش امحر . 30فلس اةي  ةح   300أراش فاها أق  بل 
فلس اةاًا ببهاجبة سالح امج  مل، اعت  ال بةه  تسعة أ ما   ثالثة ة  اء بل حباس.  20قت  

 ات قع اآلل ح  ث سباق ض  امزبل مل س اء ام  ماالت في بحا مة مبةع امت ه ر إمى عبلاة  اسعة 
. اتح ث 2014لي في ام، اع ملبر  األ مى بةذ عبلاة امجرف امراب  في راف ملجاش اإلسرائا

امجاش عل ج مة م بات ق  تستبر بضعة أاا  على األق . في امخلماة تستبر امب اجهات في ام، ست 
 في  قت اعلق فاه امةظا  امسااسي في إسرائا  في أزبة م  ات  بع  إاجا  ح  مها.

ي ألعبا  امعةف في ام، س امتي ب أت بب اجهات   ا   بال رجا   ر ة اما   ه  امرابع على امت ام
فلس اةاًا أراب ا إرابة  13 برلال  بتظاهرال فلس اةاال في امحر .  حسش امرلاش األحبرت 

بامغة. في امظهار ت ظهر ت تر م ى جهاز األبل  امبست ى امسااسي.  ع،  ام ابةت األبةي جلسة 
ت. رئاس األر الت أفاف   خافيت أبر بتعزاز آخر مل، ات )أربع   ارئ بع إةذار مبضع ساعا

 تائش(ت هذه امبر  إمى ق اع غز ت  أ قف بةا ر  هائة األر ال ام بار  ب   ا   إمى حال اتضاح 
ام ضع. في ام قت ةمسهت أغل،ت ام ر ة  امجاش ام  ارع امبحاذاة مح    ام، اع   ضعت ح اجز 

 في امبة ،ة.
بعة  امةرف بساء ت،رابًا تبال سبش امت تر  سبش خ  ات االستع ا  امتي اتخذت. في امساعة امرا

أر رت حباس إةذارًا إلسرائا  بإخراج    رجا  ام ر ة بل امبسج   األقرى  حي ام اخ جراح 
حتى امساعة امسا سة بساء بع إ الق سراح جباع امبعت،لال.  رغ  أل إسرائا  غارت امبرةابج 

في امبل   ام، ابةت إال أةها م  تستجش مإلةذار. قبا  امسا سة بساء ت  ”   األعال بسار “ ح مت بسار 
إسرائالي )أراش ب ا ل إرابة  مامة(ت ” جاش“إ الق رار خ بضا  مل بابات بل ام، اع على 
  ل ح  ث إرابات. بع  ذمعت ” بات  ابش”بع  ذمع على امم ر أ ل،ت امرلاة ةح  ام، س  

ر خًا أاضًا على س ر ت  عس،الل  بل ات غالف غز . اب   أل األبر في را 140أ لق أق  بل 
 هذه امبر  اتعلق بهج   ب ترع  بةسق بال حباس  امجها  اإلسالبي.

خ  ات حباس استثةائاة ج ًات باإلةذار  اإل الق ةح  ام، س.  ب،ًا مذمع را قت ام ابةت على 
 36قب  أسب عال ت،رابًا في أع،اش إ الق ” رتسهآ“خ  ات ر  بعا   امب ى ةسباًا.  بثلبا ة ر في 
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رار خًا  قذامةت أ رى امجاش اإلسرائالي بر  عس ري  اسعت م ل امبست ى امسااسي  بح ذمع. هذه 
امبر  أع ي امض ء األخضر مهج    اسع ض  أه اف حباست قت  فاه ثالثة ة  اء بل امذراع 

. امبتح ث بلسال امجاش اإلسرائاليت امعبا  امعس ري محباس. ظر ف  فا  امب ا ةال م  تتضح بع 
ها ي زمبربالت قا  أبس إل امجاش اإلسرائالي بستع  معبلاة  اسعة. اب ل االفتراض بأل على 

 األجة   اغتااالت م بار في حباس.
إسرائا ت  با اب  ت برببة على ب ارلة امر  ب،   على اإل الق ةح  ام، س. بع ذمعت هةاع 

)أ  با سبي هةا ” امجرف امراب “ةجرار إمى عبلاة  اسعة على راغة عبلاة ببررات ق اة ض  اال
مى األب  “ذات بر   ت أ اًلت تلع امعبلاة األرلاة امتي جرت قب  سبع سة ات م  تح،ق ”(2بر   اح    ا 

ام ثارت  با اعرف األ خاص امذي قا  هات بةاابال ةتةااه   بةي غاةتس  أفاف   خافي. ثاةاًات 
امتي ته   اآلل باالةت،ا  بل حباست هي امتي رعتها   ا  سة ات في ام، اعت بل خال  إسرائا  

اتباع سااسة تتجاه  خر بها في امسل ة امملس اةاة. ثامثًات بل ستتخذ ام،رارات اآلل هي ح  بة 
 بتةازعةت ةرف امجبه ر على األق  ف،  ث،ته بام خص امذي ارأسها.

ا  ام الاات امبتح    امبجتبع ام  مي. اهتبت إ ار  باا ل بإب اء س اجه ةتةااه  رع بات بةا ر  أب
االستااء بل امخ  ات اإلسرائالاة األخار  في ام، س  امحر   ام اخ جراح )تسرش بل إسرائا   ب    
بتعب  تمارا  امب امبة امرعبة بال بست اري األبل ام، بي مل  متال(. في امسة ات األربع امباضاة 

أةه  امبا تررف تجاه امملس اةاال ساج  امرئاس ترابش خلمه. ج  باا ل ساأبه عرف ةتةااه  
إل الق امر اراخ على امب ا ةال اإلسرائالاالت م ةه بامب،اب  مل اؤا  ب    أعبى خ    إسرائالاة 

 عس راة.
 معروف أخير

ع ام خص امرئاسي امذي ا،ف بل  راء أح اث األسب ع امباضي ه  بحب  ضافت رئاس امذرا 
امعس ري محباس في ام، اع.  سر امضاف ربتًا   ااًل في ب ااة هذا ام هر عة با ة ر ته ا ًا 
ببا رًا إلسرائا . في اممتر  امتي أع،بت ترراحهت هتف  باش فلس اةا ل باسبه في أعبا  ام غش 

اح ًا  ه  في امحر . في امسة ات األخار ت أ ضح رجا  االستخبارات في إسرائا  بأل محباس عة اةًا   
 رئاس امبةظبة في ام، اعت احاى امسة ار.

امسة ار امذي  ال في امسابق بل رؤساء امذراع امعس ري  ام خص امذي  ال ا،ضي ح بًا بامسجل 
ت  رف   خص بر بعبلاة اعت ا ت  ه  امبؤب  في إسرائا  حتى إ الق سراحه في رم،ة  اما 

اآلل ار ز جه  ه على تعزاز امةظا   تحسال امبةى امتحتاة في ام، اع.  م ل  ائًا با  با اب   تغار 
في عالقات ام، ى ام اخلاة في امبةظبةت رببا أاضًا بع  االةتخابات مل،اا   امتي اةتهت بؤخرًا بم ز 
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امتي سبعها امجاش اإلسرائالي أ   أبست عبلت حباس أبس اسار ج ًا ملسة ار.  خالفًا ملت قعات 
 بر ر   اسعة  استمزازاة ض  إسرائا .

 بار قا   حباست بل باةه  خام  ب ع ت ب أ ا اتح ث ل أبس ببر لح اةتماضة ثامثة ب اًل بل هبة. 
اةاضل ل  أ ضح امبتح ث ل بأل غز  ست،  ت بع  إ الق امر اراخ ةح  إسرائا   عبًا مل باش امذال 

 بل أج  ام، س.
إمى جاةش امخ  ات امعس راةت ستظهر إسرائا  قبضة ح ا اة أاضًا في امحر . امبمتش امعا  

في تعابلها في ” ماةة ج اً “بأل ام ر ة  اةت ” 12ح ا  ت “مل ر ةت   بي  بتايت قا  أبس في 
امحر ت  اآلل ست    خ  اتها. هذا ترراح بستغرش ج ًات بامتأ ا  بل جاةش ام ر ة امتي ساه  
سل ع غار ب ر س م،ا تها في ام، س في زاا   ح   ام ضع   ا   هر ربضال.  بتاي ماس  ح هت 

امبحللال  امجةراالت امبت،اع الت امذال تةافس  فمي است  ا هات امتلماز هب  ف رًا ق ار ج ي بل
بعضه  فابا باةه  بته ا  حباس بامب ت  ام بار. امب اه  في امبات ظهر مه ذمع بث  رحلة بماجئة 
إمى امخلف في ةمق امزبل: إذا ذهبت   ر ةا بل حااتةا فستع   امر اراخ  رافرات اإلةذار 

  االةمجارات إمى با  اةت علاه.
   قب  جلسة ام ابةتت حاث  ر  ع   امبرابال في ام، س إمى امبئات جراء ساعات بع   

امب اجهاتت  ج  رئاس امح  بة ةتةااه  أ  أح  بساع اه  قتًا ملتغرا  في امحساش امرسبي في 
بأق ا   ع  مبحاباهت ابل عبه امبحابي  افا    بر لت بسبش إغالق امبلف ض ه في ” ت اتر“

عراض ب هش مالةمرا  عبا اح ث في ام  مةت حتى بامبعااار امتي قضاة امغ ارات. هذا است
 استخ بها رئاس امح  بة هةا.

في األساباع األخار ت سئلت بعض امجهات األبةاة  امسااساة امتي ال تعتبر بل بؤا اه امبارزال: ه  
باع ا،   ةتةااه  ب    بتعب  بتسخال ب اجهات عس راة به ف تح،اق ب اسش سااساة؟ أجاش امج

بامةمي. إضافة إمى ذمعت رغ  امخر بة ام خراة ام  ا   باةه ت إال أل ةتةااه   ال بتةاغبًا ج ًا 
بع  زار ام فاع بةي غاةتس   ا  األزبات األخار  في ام، س  امبةا قت  في امساحة اإلاراةاة 

باةات  أاضًا. بع ذمعت ال  ع بأل امترعا  امحامي اخ به. هذا امترعا  سارعش على ةمتامي
 ائار مبا  ت  ا  ائتالف في اممتر  ام،ا بةت  بامتأ ا  سارعش على بحا مة تجةا   ع  ام،ائبة 

ت س اء بل ام اخ  أ  بل امخارج. في هذه األثةاءت قا  مبا   باةات  ج ع ل ساعر ”راع ”امب تر ة  
 بة ر بااةات تأاا  ملخ  ات امعس راة امهج باة ملح  بة.

س  بر ر  غار بتعب   ت،   بعر فًا أخارًا مةتةااه . استبرار اال تعا  في بر ر  بمارقةت حبا
امبةا ق ق  ا فل ح  بة امتغاار قب   ال تها. اب   أل    ا   ابرت ال سابا إذا ح ث ذمع تحت 
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امةارت ا،ل  فرص ةجاح ام تلة امتي ت ح ت ض  ةتةااه . في امب،اب ت اجش أل ال ةحس ه. بثلبا تعل  
مبرت قبلهت بل امرعش أل ت  ل رئاس ح  بة غار  عبي  في ام قت ةمسه ت،   بخ  ات إاه   أ  

 أبةاة خ ار  في ام قت امذي فاه ام ثار بل امب ا ةال ا    ل في ت، اراتع.
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