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رغم الحديث عن هدنة وشيكة.. االحتالل يكثف قصفه لمنازل قادة حماس والمقاومة تستهدف  .1
 قواعد إسرائيلية

ي غزة بأن المقاتالت اإلسرائيلية شّنت عشرات الغارات على المناطق الشمالية أفاد مراسل الجزيرة ف
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 فقد  ارتجاجات بالمنازل.
اع غزة، استهدف عدد منها منازل لقادة في حركة )حماس( وذراعها العسكرية كتائب عز وجنوبي قط

الدين القسام، بينما وّجهت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية لمدن وبلدات جنوبي إسرائيل، 
فضال عن قواعد عسكرية إسرائيلية، وذلك رغم تزايد التصريحات بشأن قرب سريان وقف إطالق 

فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة أمس األربعاء، لترتفع  12واستشهد  لجانبين.النار بين ا
 شهيدا. 232حصيلة الشهداء حتى صباح اليوم إلى 
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كما تواصلت الغارات صباح اليوم، حيث أفاد مراسل الجزيرة في القطاع بأن االحتالل كثف غاراته 
صابة  على مناطق عدة في قطاع غزة خالل الساعات األخيرة،  7ما أدى إلى استشهاد سيدة وا 

 أشخاص بينهم 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.
دلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن حماس والجهاد اإلسالمي من جهته قال أوفير غن

صاروخ باتجاه إسرائيل، وأضاف أن حوالي ألف صاروخ سقط داخل قطاع  4,000أطلقتا ما يقارب 
 غزة وقتل وجرح مدنيين فلسطينيين، حسب تعبيره.

الطائرات والمدفعية  إن -في بيان-وقال المكتب اإلعالمي الحكومي )التابع لحركة حماس( 
غارات منذ بداية العدوان، وأضاف  1,810اإلسرائيلية بمشاركة سالح البحرية، شنت أكثر من 
ألفا  44آالف شخص من منازلهم، منهم  107المكتب أن القصف اإلسرائيلي أدى لنزوح أكثر من 

الذي يقطنه أكثر من ألفا لدى أقارب لهم في القطاع  63يعيشون حاليا في مراكز إيواء، وأكثر من 
وفي صباح اليوم، قال الجيش اإلسرائيلي إن إطالق الصواريخ والقذائف من غزة  مليوني فلسطيني.

وأضاف  على األراضي المحتلة والعمق اإلسرائيلي متوقف منذ الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية.
الليلة الماضية، وأنه  70ا ساعة، منه 24صاروخ وقذيفة أطلقت من غزة على إسرائيل خالل  200أن 

 اعترض معظمها.

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.
وبثت سرايا القدس صورا قالت إنها "لرشقات صاروخية أطلقتها صوب المدن والبلدات الفلسطينية 
المحتلة، ردا على اغتيال القائد العسكري بالحركة حسام أبو هربيد، وعلى قصف البيوت اآلمنة في 

 غزة، ضمن معركة: سيف القدس".
( MSNBCة "إم إس إن بي سي" )وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي لقنا

صاروخا من غزة منذ صباح أمس األربعاء تجاه وسط وجنوب  250األميركية إنه تم إطالق نحو 
إسرائيل، وأضاف أنه بحسب المؤشرات المتوفرة فإن حركة حماس تنوي مواصلة التصعيد، خاصة 

قادرة على الوصول إلى أي أنها تمكنت في السنوات األخيرة من بناء ترسانة كبيرة من الصواريخ ال
 مكان في إسرائيل تقريبا.

 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 : سنالحق مرتكبي جرائم الحرب والقدس ِمفتاُح السالم واألمن واالستقرارعباس .2
في كلمة مسجلة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان  محمود عباس السلطة الفلسطينية رام هللا: قال رئيس
ائم واالنتهاكات المستمرة لدولة االحتالل اإلسرائيلي: ها هي القدُس تُثبُت مرًة أخرى العربي حول الجر 

أنها هي األساس الذي يجتمع عليه الشعب الفلسطيني، وتلتف حوله جماهير أمتنا العربية 
واإلسالمية، هي درة التاج التي ال قيمة لشيء دونها، وهي عاصمة دولة فلسطين األبدية التي ال 

وأكد أن  ن نرضى عنها بدياًل، وهي ِمفتاح السالم واألمن واالستقرار في منطقتنا وفي العالم.يمكن أ
"ما تقوم به دولة االحتالل اآلن في القطاع، إرهاب دولة منظم، وجرائم حرب يعاقب عليها القانون" 

 الدولي، وأنه لن يتهاون في مالحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
على أن "العمل منصّب حاليًا على وقف العدوان اإلسرائيلي على شعبنا في القدس  عباس وشدد

والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم الدخول في عملية سياسية جدية، وبمرجعية دولية واضحة، 
تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية عاصمتنا 

تمسكه بمبادرة السالم العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ قمة  عباسوجدد  المقدسة".
، "نصًا وروحًا، أي تطبيق المبادرة من األلف إلى الياء، وليس العكس، أي 2002بيروت العام 

، ثم أوالً  1967االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت العام 
وقال: "نحن طالب سالم  البحث في أي قضايا تخص العالقة مع إسرائيل بعد ذلك، وليس العكس".

ال طالب حرب، لكننا في الوقت نفسه ال يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا وأمتنا، وبالذات في 
عامة : الجهود من أجل إجراء االنتخابات العباسوفي موضوع االنتخابات، أكد  مدينة القدس".

ستستمر، وسنجريها فور إزالة األسباب التي أدت إلى تأجيلها، أي عندما نتأكد أننا سنجريها في كل 
وجدد التأكيد على اسـتعداده لتشكيل  أرض دولة فلسطين وفي المقدمة منها بالطبع مدينة القدس.
 حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دوليًا.

 19/5/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء
 

 اشتية يطالب عبر ممثل االتحاد األوروبي مزيدا من الضغط لوقف العدوان على شعبنا .3
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، األربعاء، في مكتبه برام هللا، ممثل االتحاد األوروبي لدى : رام هللا

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ووقف فلسطين سفن كون بورغسدورف، لبحث مساعي وقف 
انتهاكات قوات االحتالل في القدس والضفة الغربية، واالطالع على جهود االتحاد األوروبي 

وجدد رئيس الوزراء تأكيده  واالتصاالت التي يجريها مع جميع األطراف للوصول إلى وقف العدوان.
ان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف أولوية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف العدو 
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التهجير القسري والتوسع االستيطاني في القدس، واالنتهاكات بحق المواطنين واستخدام القوة المفرطة 
 بهدف القتل تجاه االحتجاجات السلمية في الضفة الغربية.

 19/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فيسبوك" ويطالب بمتابعة خطاب الكراهية ضد الفلسطينيينيلتقي إدارة "اشتية  .4
بحث رئيس الوزراء محمد إشتية مع رئيس الشؤون العالمية واالتصاالت في "فيسبوك "نيك : رام هللا

كليغ، آليات تعامل الشركة العمالقة مع المحتوى الفلسطيني والمناصر للقضية الفلسطينية ووقف 
ال رئيس الوزراء: "من حق الشعب الفلسطيني ومناصريه التعبير وق التحريض عبر منصات الشركة.

عن الرواية الفلسطينية من دون التعرض لتقييد المحتوى أو إزالته، وهذا يشمل استخدام المصطلحات 
التي تعبر عن سياقنا، ونرفض وسم كلمات مهمة في خطابنا كشهيد ومقاومة بالمخالفة لمعايير 

راء باتخاذ إجراء ضد المحتوى التحريضي غير المقبول باللغتين العبرية وطالب رئيس الوز  المجتمع".
واإلنجليزية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، ال سيما خطاب الكراهية والعنف الذي يتبناه 

 المستوطنون المتطرفون.
 19/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اتها تفوق تقديرات االحتاللهنية: المقاومة ذات نفس طويل وقدر  .5

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، على أن "المقاومة الفلسطينية ذات : غزة
وقال هنية في تصريح مقتضب، مساء اليوم  نفس طويل، وقادرة على حماية الشعب الفلسطيني".

وأضاف:  تفوق تقديرات االحتالل".األربعاء: إن "المقاومة ذات نفس طويل وقدراتها على المواصلة 
 "المقاومة قادرة على حماية شعبنا وصد العدوان".

 19/5/2021، قدس برس

 
 "الضيف" بخير ..أبو مرزوق: الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الوحدة نحو تحرير فلسطين .6

ور قال نائب رئيس "حركة حماس في منطقة الخارج" الدكت، الدوحة: 19/5/2021، قدس برسذكرت 
موسى أبو مرزوق، األربعاء، إن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من ربط غزة والمقاومة بالقدس 

وأكد أبو مرزوق خالل مقابلة مع "القدس ويب تي في"، أن الشعب الفلسطيني يعيش  والشيخ جراح.
 حالة من الوحدة نحو هدف اسمه فلسطين.
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جديدة في مواجهتها لالحتالل، مضيفًا بالرغم وبين أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية قدمت صورة 
وتابع: "ما كان للمقاومة  من الموت والشهادة ورائحة الدماء نجد صبرًا ويقينًا وأماًل بالعودة والتحرير.

وشدد على أن  وللقسام أن تبقى صامتة وأهل القدس واألقصى والشيخ جراح يناشدونها بالنصرة".
ذا صعدوا  ذا أوقفوا النيران على غزة أوقفنا النيران على "تل القصف مقابل القصف، وا  صعدنا، وا 

 أبيب".
وأعرب أبو مرزوق عن أمله أن تتجدد االتصاالت مع الرئيس محمود عباس على أساس ما عليه 

وأضاف: "أننا ال نريد ألي شطط في العالقة  اآلن الشعب الفلسطيني من ثورة في مواجهة المحتل.
تح، مبينًا أن رجال فتح وحماس مشتركون في االشتباك مع المستوطنين بيننا وبين إخواننا في ف

 وجيش االحتالل في الضفة".
توقع أبو مرزوق، األربعاء، أن يكون هناك "خالل يوم أو ، 19/5/2021، "21موقع "عربي وأضاف 

ة وفي تصريحات لقنا يومين" وقف إلطالق النار بين المقاومة في غزة، واالحتالل اإلسرائيلي.
 "الميادين"، قال أبو مرزوق: "أعتقد أن المساعي الدائرة اآلن بشأن وقف إطالق النار سوف تنجح".
وحول قول مسؤولين إسرائيليين إن االحتالل حاول اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف 

كة، هو عدة مرات خالل هذه الحرب، علق أبو مرزوق: "الضيف لم يتعرض ألي إصابة في المعر 
 بخير ويدير المعركة".

 
 القسام تكشف عن طائرة جديدة.. حلقت فوق جنود االحتالل .7

 نشرت كتائب القسام صورا جوية التقطتها طائرة مسيرة نفذت طلعات رصد واستطالع فوق إسرائيل.
وقال اإلعالم العسكري لكتائب القسام إن الصور التقطتها طائرة مسيرة اسمها "الزواري"، وأظهرت 

 الصور عدة مواقع لتمركز قوات االحتالل وآليات عسكرية ودبابات.
 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األمين العام لحركة الجهاد: دولة االحتالل بكل إمكانياتها تعجز عن مواجهة غزة .8

اتها قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، زياد نخالة، إن دولة االحتالل بكل إمكاني
تعجز عن مواجهة غزة، معتبرا أن هذه الدولة كذبة كبيرة، انخدع العالم بما فيهم العرب والمسلمون 

يقافهم عند حدهم.  بها، بينما استطاعت فئة صغيرة من المجاهدين التصدي لهم وا 
 إن المقاومة ذهبت إلى المعركة، وهي تدرك أنها مكلفة؛  -في كلمة متلفزة من بيروت-وأضاف 
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ا تدرك كذلك أنها الطريق للحرية وحماية القدس والناس، موضحا "كنا أمام خيارين إما أن لكنه
 نستسلم ونعطيهم كل شيء، أو نقاتلهم على كل شيء".

وتابع نخالة كلمته بالقول "اليوم نحن نقاتلهم على المقدس في حياتنا، لقد تسللوا وفرضوا وتأمروا، 
األخيرة، التي يجب أن نجعلها نقطة انطالق لمجدنا اآلتي، إنها واآلن يريدون االستيالء على قلعتنا 

القدس لذلك كانت معركة سيف القدس، هذا السيف الذي يجب أال ُيغمد لتبقى القدس حرة وعنوان 
 عزتنا وكرامتنا ودليلنا إلى هللا".

مع المتساقطين وقال "في معركة القدس نقول للصهاينة، ال أسلحتكم وال طائراتكم وال اتفاقيات الذل 
ننا نملك خيار القتال واالستشهاد ألجل القدس".  يمكن أن 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.

سي، قال نخالة إنه بجانب معارك الميدان تدور هناك معركة سياسية. وأكد على وعن الجانب السيا
أن 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 

 ت مبررا هجماته بأكاذيب يوزعها على العالم.البيو 
وفي كلمته، حرص نخالة على استنهاض همة العرب والمسلمين، قائال "إن القدس قضية كل عربي 

 وكل مسلم، فلتنهض الشعوب لتحمي القدس، كونوا بحجم القدس لتستحقوها".
 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لمعبر رفح رجال دحالن يغادرون غزة بعد فتح مصر .9

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن مغادرة عناصر من تيار دحالن، القطاع بعد أن كانوا دخلوه 
شخصا  59ونشرت وزارة الداخلية في القطاع كشفا بأسماء حوالي  في وقت سابق من هذا العام.

القيادي  ويظهر الكشف أن اسم وافقت السلطات المصرية على دخولهم إلى مصر عبر معبر رفح.
 في تيار دحالن ورئيس األمن الوقائي السابق في غزة رشيد أبو شباك ونجله حاتم على رأس القائمة.
ويظهر في القائمة خضر سميح المجدالوي، وهو أحد القيادات في تيار دحالن القيادي المفصول 

 من حركة فتح.
 19/5/2021، "21موقع "عربي 
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 "ردعها"إذا لم تنجح في  "سحق حماس"مل على ال تستبعد الع "إسرائيل"نتنياهو:  .10
تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، أن حملة القصف الجوي 

هناك طريقتان فقط »وقال: «. ردعها»إذا لم تنجح في « سحق حماس»على قطاع غزة تهدف إلى 
ما تردعهم؛ ونحن يمكن التعامل بهما معهم )حماس(: إما تسحقهم؛ وه ذا دائمًا احتمال مفتوح. وا 

لكن يجب أن »وأضاف أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب: «. منخرطون اآلن في ردع قوي
 «.أقول إننا ال نستبعد أي احتمال

مايو  10إلى التصعيد الذي بدأ في « لم َتْسعَ »وأصر رئيس الوزراء اليميني المتشدد على أن إسرائيل 
صواريخ باتجاه األراضي اإلسرائيلية بعد توجيه إنذار « حماس»حالي عندما أطلقت حركة )أيار( ال

 إلى إسرائيل بضرورة إخالء المسجد األقصى وباحاته في القدس من أفراد األمن اإلسرائيلي.
وربط نتنياهو التصعيد الدراماتيكي ألعمال العنف بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

 مايو الحالي. 22نتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر أن تجرى في إلغاء اال
 19/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 غانتس يطالب بتكثيف الهجمات الليلة قبل وقف إطالق النار .11

قال تقرير إسرائيلي، يوم األربعاء، إن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، أعطى : محمود مجادلة
ليلية مكثفة على قطاع غزة قبل وقف إطالق النار" مع الفصائل الفلسطينية،  "أمر بشن هجمات

وسط أنباء عن اتفاق مبدئي بين الفصائل الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، وترجيحات 
 إسرائيلية بوقف إطالق النار بدءا من منتصف نهار يوم الجمعة المقبل.

يلية، ألون بن دافيد، أن "غانتس أعطى أوامره بتكثيف اإلسرائ 13وذكر المراسل العسكري للقناة 
الهجمات ضد األهداف خالل الهجمات الليلية، قبل سريان وقف إطالق النار" بين تل أبيب 
والفصائل الفلسطينية في غزة، دون أن يحدد موعدا للتهدئة، مشيرا إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستعد 

 لشن "هجوم خاطف" على غزة.
فيد، في تغريدة منفصلة على "تويتر"، على أن "الجيش اإلسرائيلي لم يتلق تعليمات وشدد بن دا

لالستعداد إلى وقف إلطالق النار"، وأضاف "الجيش اإلسرائيلي يستعد لليلة قتال عنيف"، مشيرا إلى 
أن "موعد وصول وفد المخابرات المصرية لم يحدد بعد، كذلك لم تتم دعوة المجلس الوزاري 

 لي المصغر للشؤون األمنية والسياسية )الكابينيت( لالنعقاد".اإلسرائي
 19/5/2021، 48عرب 
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 تقديرات إسرائيلية: وقف إطالق النار لن يحصل قبل الجمعة .12
وكاالت: أشارت التقارير الواردة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، الليلة الماضية، إلى  -تل أبيب 

ري في إسرائيل على أن "وقف إطالق النار لن يحصل قبل توافق بين المستويين السياسي والعسك
 الجمعة".

( العبرية، أّن حركة "حماس" تراجعت عن موافقتها على تهدئة بوساطة مصرية، 12وذكرت القناة )
 دون تفاصيل إضافية.

 وفي جلسة لتقييم األوضاع، عقدها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مع
ساعة إضافية إلكمال  48أن "إسرائيل تحتاج إلى  اإلسرائيليونقادة األجهزة األمنية، قدر المسؤولون 

 العملية العسكرية".
 20/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 رئيس تحرير هآرتس: هذه أفشل وأحمق عملية عسكرية تشن على غزة! .13

ة العسكرية الحالية في غزة بأنها وصف رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية العملي: الدوحة
 أفشل وأحمق حرب تشنها إسرائيل قياسا على حرب لبنان الثانية وحروب غزة السابقة.

وشدد ألوف بن، في تحليل له، على أن ما حصل "فشل عسكري ودبلوماسي خطير كشف اإلخفاقات 
سي لقيادة حكومة مشوشة العسكرية الكبيرة في استعدادات الجيش اإلسرائيلي وأدائه والتخبط السيا

 وعاجزة".
وطالب الكاتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء األوامر بالوقف الفوري لهذه الحرب 
بداًل من "تضييع الوقت في جهد ال طائل منه بحثا عن صورة انتصار وهمي، رغم ما يسببه ذلك من 

 ل".موت ودمار في غزة وتعريض أرواح للخطر في إسرائي
 20/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

  
 لم تعد بيدها البطاقات الرابحة وحماس تسجل نقاطا "إسرائيل"لوبوان:  .14

ن صراعها Le Pointقالت مجلة "لوبوان" ) ( الفرنسية إن إسرائيل لم تعد بيدها البطاقات الرابحة، وا 
القائم على التخلي عن مع الفلسطينيين سيبقى في طريق مسدود ما دام الطرفان يفضالن الوضع 

 هواجسهما الوطنية.
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كشف عن  2021وفي افتتاحية بقلم لوك دو باروشيه، رأت المجلة أن انفجار العنف في مايو/أيار 
ضعف شديد لدى إسرائيل التي تواجه ما قد يكون أسوأ أزمة في تاريخها المضطرب، فهي تُقذف 

 ن غزة، ليبث الرعب بين اإلسرائيليين.بوابل غير مسبوق من الصواريخ يطلقه "اإلسالميون" م
يقوضها من الداخل استياء األقلية العربية التي يستمر وزنها  -يقول الكاتب-وفي الوقت نفسه 

الديمغرافي في النمو، وذلك وسط تمزق سياسي بلغ درجة أن البلد لم يستطع، على مدار أكثر من 
 نفسه حكومة مستقرة.انتخابات متتالية، أن يمنح  4عامين، على الرغم من 

ويرى الكاتب أن عزلة إسرائيل تتعاظم على الساحة الدولية، فهي لم تعد تجد إال دعًما شفهيًّا من 
إدارة ديمقراطية أميركية، ال ترى سوى المزيد من الخيبات في تدخلها في مسلسل بال نهاية، وقد 

بالدعوة إلى الهدوء وضبط النفس بدال  تخّلت عنها معظم الدول األوروبية، بما فيها فرنسا التي تكتفي
 من إظهار تضامنها معها في وجه "المعتدين اإلسالميين".

 19/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 بزعم محاولة طعن جنوده.. جيش االحتالل يقتل فلسطينية في مستوطنة كريات أربع .15
يل )جنوبي الضفة أطلق جيش االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، النار على فلسطينية في منطقة الخل

وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن فلسطينية "حاولت تنفيذ عملية طعن في مستوطنة  الغربية(.
وأضافت أنه "تم إطالق النار على الفلسطينية"، من دون  كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

قواتنا"، مما يشير إلى أن المزيد من التفاصيل. وأشارت اإلذاعة إلى أنه "لم تقع إصابات في صفوف 
 المستهدفين من الجنود.

وتداولت وسائل إعالم فلسطينية فيديوهات وصورا تظهر جثمان الشهيدة مسجى على األرض بعد 
في حين نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن شهود عيان أن أحد  تعرضها إلطالق النار.
ر وألقى سالحه بجانبها، وهو السالح هو من أطلق النا -ويدعى عوفر-"المستوطنين المتطرفين 

 نفسه الذي قتلها به".
 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جريًحا 7,802وشهيدًا  241حصيلة العدوان اإلسرائيلي ..  .16

فلسطينًيا استشهدوا، منذ بدء العدوان  241قالت وزارة الصحة الفلسطينية، األربعاء، إن : رام هللا
فلسطينًيا، خالل تصعيد االحتالل في مناطق  802و 7الجاري، وجرح  أيار/مايو 7اإلسرائيلي في 

 الداخل الفلسطيني المحتل والقدس والضفة، وعدوانه العسكري على قطاع غزة.
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فلسطينًيا في الضفة  26طًفال، فيما استشهد  36طفاًل و 63فلسطينًيا، بينهم  219واستشهد في غزة 
 د فلسطيني في القدس.أطفال، في حين استشه 4الغربية، بينهم 

فلسطينًيا، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي فعاليات  164آالف و 5وفي الضفة، أصيب نحو 
المغلف  المعدنيإصابة بالرصاص  289إصابة بالرصاص الحي، و 578متضامنة مع غزة، منها 

طاع، وفي ، في قصف طائرات ومدفعيات االحتالل للق530بالمطاط، بينما أصيب في غزة، ألف و
ا، منذ بدء اإلسرائيلي األخير في المسجد األقصى ومحيطه، وحي يفلسطين 108القدس أصيب ألف و
 إصابة خطرة. 60الشيح جراح، بينها 

 19/5/2021، قدس برس
 

 مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة .17
وأفاد  القيامة، بالقدس المحتلة.اعتدى مستوطنون، على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة : القدس

شهود عيان، بأن ثالثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة األرمن األرثوذكس، قرب 
وبحسب شهود العيان، فقد نقل رجال الدين  كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

 المسيحيون إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه. 
 19/5/2021، القدس، القدس

 
 شهيدا ويخوضون اشتباكات يومية مع االحتالل 27قدموا  داخل الفلسطينيأهالي الضفة وال .18

مواطنا استشهدوا في الضفة والقدس المحتلتين وداخل الخط  27قالت مصادر فلسطينية إن 
خوض األهالي ويوميا، ي آالف آخرين، منذ السابع من الشهر الجاري. 4األخضر، كما أصيب نحو 

في محافظات الضفة ومدن وبلدات الخط األخضر اشتباكات مع جيش االحتالل الذي يواجه 
المحتجين بالرصاص الحي. ومن جانبها قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت 

 إصابة بالرصاص الحي. 35إصابة بالضفة والقدس بينها  156مع 
قال إن عناصره تعرضوا إلى إطالق للنار عند المدخل الشمالي لمدينة  أما الجيش اإلسرائيلي فقد

وفي المدينة المقدسة، فرقت قوات الشرطة  البيرة، الفتا إلصابة إثنين من عناصره بجروح طفيفة.
اإلسرائيلية تجمعا شبابيا عند باب العامود، وقال نشطاء إنها ألقت قنابل الصوت والرصاص 

 آلسنة باتجاه المتظاهرين.المطاطي ورشت المياه ا
 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 لم تسمح للمساعدات اإلنسانية بالعبور "إسرائيل"ألفا من سكان غزة نزحوا و 48: أبو حسنة .19
 48إن  -في تصريحات خاصة للجزيرة-قال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لوكالة "أونروا" 

وأضاف أن  مدرسة. 58أمس من منازلهم، وقد تم توزيعهم على  ]أول[ألفا من سكان غزة نزحوا يوم 
شاحنات وقود ومنعت شاحنات تحمل مساعدات غذائية، مؤكدا ضرورة إدخال  5إسرائيل أدخلت 

وأوضح المستشار اإلعالمي ألونروا أن إسرائيل  المساعدات الغذائية اإلنسانية للسكان داخل القطاع.
ة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأن جميع ترفض إدخال المساعدات اإلنساني

 الشاحنات المحملة بالمساعدات اإلنسانية عادت من المعبر.
 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االحتالل يقمع مظاهرات داعمة لغزة والقدس في الضفة والخط األخضر .20

طق الضفة الغربية والداخل قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرات فلسطينية في بعض منا
الفلسطيني، خرجت للتعبير عن رفض العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة واعتداءاته على مدينة 

 القدس المحتلة. وقد استشهدت فتاة أمس األربعاء برصاص االحتالل في مدينة الخليل.
لرصاص المطاطي واعتدت قوات االحتالل على المتظاهرين في مدينة أم الفحم بالغاز المدمع وا

والمياه العادمة، وذلك بغرض تفريق المتظاهرين وال سيما عند مداخل المدينة، ونقلت مواقع فلسطينية 
وانتشرت قوات الشرطة اإلسرائيلية  البث الحي لمواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات االحتالل.
لمواجهة االحتجاجات التي شملت  بكثافة في مدينة أم الفحم الواقعة في مناطق الداخل الفلسطيني،

العديد من مدن وبلدات الخط األخضر للتنديد بالممارسات اإلسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع 
مسيرات خرجت في مناطق متفرقة من مدن قلقيلية  -أمس األربعاء-كما قمع جيش االحتالل  غزة.

ك للتعبير عن دعم قطاع غزة ورفض وجنين )شمال الضفة( ورام هللا )وسط( وبيت لحم )جنوب(، وذل
 العدوان اإلسرائيلي عليه.

 20/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مركزا صحيا بقطاع غزة 24االحتالل يستهدف  .21
 24قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ان االحتالل قصف  ة:غز 

حي اليوم األربعاء ما يجعل الطواقم الطبية مركزا صحيا في القطاع كان اخرها مركز الدرج الص
ودعا القدرة في تصريح  تعمل في ظروف غير أمنة وتحت خطر االستهداف المباشر وغير المباشر.

صحفي مساء االربعاء المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها وحماية الطواقم 
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المعنية بالضغط على االحتالل لفتح المعابر لوصول الطبية وفقًا للمواثيق الدولية مطالبا الجهات 
 المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.

 20/5/2021، الغد، عّمان
 

 خسائر بالماليين نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتقرير:  .22
منشأة اقتصادية في هجماتها  525استهدفت  كشف توثيق حقوقي، )األربعاء(، عن أن إسرائيل غزة:

وأعلن المكتب  الجوية وبنيران المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي.
اإلعالمي الحكومي في غزة، في بيان صحافي )األربعاء(، أن التقديرات األولية للخسائر الناتجة عن 

وذكر المكتب أن من ذلك خسائر  اليين الدوالرات.هجمات إسرائيل على القطاع تصل إلى عشرات م
مليون دوالر في  27مليون دوالر نتيجة قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية، و 22مباشرة بقيمة 

المنشآت االقتصادية والتجارية جراء قصفها، ومنه قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من 
 المصانع بشكل مباشر.

، في تقرير، عن بالغ قلقه من استهداف «ورومتوسطي لحقوق اإلنسانالمرصد األ»بدوره؛ أعرب 
وتدمير الجيش اإلسرائيلي عددًا كبيرًا من المنشآت االقتصادية والتجارية في قطاع غزة بهجماته 

منشأة اقتصادية؛ منها  525وقال التقرير إنه وثق تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من  المتواصلة.
 معطيات أولية غير نهائية، خالل الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة. مصنعًا، وفق 50

الحايك، إنه من الصعب في هذه  ، عليّ «جمعية رجال األعمال في غزة»من جهته؛ قال رئيس 
وأكد الحايك  المرحلة حصر حجم المصانع والمنشآت المدمرة أو المتضررة أو تقدير حجم خسائرها.

، إضافة إلى عشرات المحال التجارية والمنشآت األخرى، للتدمير مصنعاً  50تعرض ما ال يقل عن 
 الكلي أو الجزئي بسبب عمليات القصف اإلسرائيلي المستمرة.

 19/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 أبطال السترات البرتقالية.. الجنود المجهولون في ملحمة اإلنقاذ بقطاع غزة .23
ى قطاع غزة يظهر أبطال لم يتركوا مواقعهم في الميدان مع تصاعد وتيرة العدوان عل: مريم إبراهيم

بحثا بين الركام والمباني المهدمة عن شهيد أو جريح، إنهم أبطال السترات البرتقالية رجال الدفاع 
المدني واإلسعاف في أرض غزة والمسؤولون الوحيدون عن إجالء الشهداء والجرحى من تحت 

جالء، ليرووا لنا كيف تواصلت الجزيرة نت معهم عل األنقاض. ى مدار يومين بين تصريح وقصف وا 
خراج الشهداء من تحت األنقاض. يعملون  تركوا خلفهم أسرهم وأطفالهم ليقوموا بإسعاف الجرحى وا 
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بسترات برتقالية كتب عليها "قيادة وسيطرة"، يعلنون سيطرتهم على الموقف وقيادتهم عمليات اإلنقاذ 
ض ليرى الجرحى نور الحياة من جديد على أيديهم، إنهم أبطال السترات االستثنائية، يحفرون األنقا

 البرتقالية طواقم الدفاع المدني واإلسعاف.
تمكنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة منذ بداية العدوان الغاشم من انتشال الشهداء والجرحى فور 

األنقاض حتى تكشف عن  القصف مباشرة، حيث تتوجه مباشرة إلى البيوت المهدمة لتقوم برفع
الشهداء أو الجرحى وتقوم بنقلهم من خالل طواقم اإلسعاف إلى المستشفيات إلجراء التقييم الطبي 

تواجه فرق الدفاع المدني العديد من أنواع المباني المهدمة بين مصانع ومنازل مستهدفة  الالزم.
طلب تعامال مختلفا بحسب نوع المادة بقنابل وأسلحة معتادة أو بأسلحة محرمة دوليا، األمر الذي يت

 10تستمر عمليات البحث في كل موقع لعدة ساعات، وقد يستغرق الفريق  التي أطلقت مع القصف.
التي -ساعات تحت األنقاض بحثا عن شهيد أو جريح أو أشالء، حيث تقوم الفرق برفع األنقاض 

شديد تفاديا لتفاقم إصابات الجرحى، بحذر  -تحتوي بطبيعة الحال على العديد من القطع الخرسانية
وال يغادر أفراد الدفاع المدني المكان قبل التأكد من أنهم أخرجوا كافة أفراد المنزل وساكنيه شهداء أو 

 جرحى.
 19/5/2021الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إعمار غزة"إلعادة  "تنسيقًا فورياً "الحكومة المصرية تبدأ  .24

ت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء المصري، دكتور مصطفى في الوق: محمد نبيل حلمي-القاهر
بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس المصري »مدبولي، أمس، 

مليون دوالر كمبادرة لصالح عملية إعادة اإلعمار في  500عبد الفتاح السيسي من تخصيص بالده 
المصرية، لليوم الرابع، فتح معبر رفح الحدودي مع القطاع الستقبال ، واصلت السلطات «قطاع غزة

دخال المساعدات المقدمة من القاهرة، نتيجة األحداث  الجرحى وعالجهم بالمستشفيات المصرية وا 
 األخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة باالشتراك في تنفيذ عملية إعادة اإلعمار.

 20/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 دعم رسمي واعتقال متضامنين.. موقف مصر تجاه فلسطين يثير حيرة مواقع التواصل  .25
أثارت وقائع االعتقال المتكررة للنشطاء أثناء التضامن مع القضية الفلسطينية حيرة واستنكار العديد 
من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، مما دفع بعضهم للتساؤل عن حقيقة الموقف الرسمي 

ودعا مغردون السلطات  صري تجاه العدوان اإلسرائيلي، وما بدا أنه تناقض، وفق وصف بعضهم.الم
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المصرية إلى اإلفراج عن المعتقلين حتى ينسجم الموقف المصري خارجيا وداخليا، والسماح 
بالمظاهرات الداعمة لفلسطين في الشوارع المصرية، وأعاد بعضهم التذكير باإلفراج عن معتقلي 

 ( رامي شعث ومحمد المصري المعتقلين منذ عامين.BDSمقاطعة إسرائيل" )"حملة 
وفي اإلطار ذاته، قال بيان ألحزاب وقوى وطنية مصرية "من منطلق المصلحة الوطنية المباشرة، 
تتطلع لعدم التضييق األمني على الفاعليات الخاصة بدعم وتأييد االنتفاضة الفلسطينية، مذكرة 

 الوطنية والقومية". الجميع بمسؤولياتهم
 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 صواريخ 4قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه لبنان ردًا على إطالق  .26

تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي األربعاء أنه أطلق قذائف مدفعية في اتجاه جنوب لبنان، بعد 
 ادث من هذا النوع منذ أيام.إطالق أربعة صواريخ من األراضي اللبنانية نحو إسرائيل، في ثالث ح

أطلقت أربعة صواريخ من لبنان على األراضي اإلسرائيلية، وردًا على ذلك »وقال الجيش اإلسرائيلي: 
وأشار إلى أن صواريخ درع القبة «. استهدفت مدفعيتنا أهدافًا في منطقة داخل األراضي اللبنانية

وكانت  ثة األخرى سقطت في أرض خالية.الحديدية اعترضت أحد الصواريخ، مرجحًا أن تكون الثال
 وسائل إعالم إسرائيلية أفادت بأن صافرات اإلنذار دوَّت في شمال إسرائيل عصر اليوم.
 19/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 أردوغان: نتنياهو لم يكن صديقا لنا ولن يكون .27

يامين نتنياهو، لم يكن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بن
جاء ذلك في كلمة خالل لقاء مع شبان أتراك في المجمع الرئاسي  صديقا لبالده، ولن يكون أبدا.

وأردف: "لم ألتِق نتنياهو أبدا حتى اليوم. كما تعلمون كان لي واقعة مع الرئيس اإلسرائيلي  بأنقرة،
وشدد على أن كامل الدعم  عليه حينها".)شمعون بيريز( في مؤتمر دافوس، والعالم بأسره يعلم ردي 

وأضاف: "نتنياهو لم يكن  المقدم لفلسطين من الجمهورية التركية تم في عهد حزب العدالة والتنمية.
 صديقا لنا أبدا، ولن يكون، وسنواصل طريقنا في النضال ضده كما فعلنا حتى اليوم". 
 19/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 
 



 
 
 
 

 

 18 ص             5536 العدد:             5/20/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 حى المواجهات مع االحتالل خالل المسيرات في الضفةالسفير العماني يعود جر  .28
عاد سفير عمان لدى فلسطين سالم بن حبيب، برفقة وزيرة الصحة مي الكيلة، األربعاء، : رام هللا

عددا من الجرحى جراء اصابتهم إثر المواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل المسيرات 
مية والمسيحية في القدس والشيخ جراح، والعدوان المتواصل المنددة بجرائمها بحق المقدسات اإلسال

وأعرب السفير العماني عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ومقدما تعازيه ألسر  على قطاع غزة.
قامة دولته  الشهداء، مؤكدا وقوف بالده إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته وا 

 المستقلة وعاصمتها القدس.
 19/5/2021، القدس، قدسال

 
 "الكيان الصهيوني"رئيس مجلس األمة الكويتي: سنغلظ العقوبات على من يقوم بالتطبيع مع  .29

أكد رئيس مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة األسبوع المقبل 
ية لالنتهاء من قانون لبحث األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، واستعجال اللجنة التشريع

المجلس سيشدد ويغلظ “وأوضح الغانم أن  ”.حظر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني“
العقوبات على من يقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بهدف توجيه رسالة إلى األشقاء في 

مداخلة على قناة وقال الغانم في  ”.فلسطين أن الكويت ترفض كل االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم
تعلمت أنا وجيلي أن فلسطين محتلة، واألقصى أسير، والكيان الصهيوني عدو، “الجزيرة مباشر 

تربينا على هذه المبادئ “وأضاف ” والمقاومة الفلسطينية شرف، وأنه ال توجد دولة اسمها إسرائيل
 ”.وسنموت عليها

 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بلجنة دولية لتقصي االنتهاكات اإلسرائيلية البرلمان العربي يطالب .30
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 

في مدينة القدس، وقطاع غزة، وكافة األراضي الفلسطينية  االنتهاكات الصارخة للسلطات اإلسرائيلية
المحتلة. كما دعا إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، لبحث هذه 
االنتهاكات التي تعِصف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق اإلنسان، الُمتعارف عليها عالميًا، والمنصوص 

مواثيق الدولية ذات الصلة، في حين أكد األمين العام لجامعة الدول عليها في كافة االتفاقيات وال
 «.الجيش األخالقي»العربية أحمد أبو الغيط أن الهجوم على غزة فضح أسطورة 
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إن البرلمان ، وقال، العسومي، في كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت أمس
تواصل مستمر مع كافة البرلمانات اإلقليمية والدولية المؤثرة، العربي، سيظل في حالة انعقاٍد دائم، و 

لحثها على اتخاذ الخطوات الالزمة لوقف االنتهاكات واالعتداءات، التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية. 
سألة كبنٍد طارئ على اجتماعات وسنعمل على حشد المواقف البرلمانية الدولية المؤيدة إلدراج هذه الم

 االتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري. 
 20/5/2021، الخليج، الشارقة

 
سالميةمظاهرات بعدة مدن عربية  .31  فلسطيننصرة ل وا 

خرجت أمس األربعاء في عدة مدن عربية وعالمية، مظاهرات احتجاجية ضد العدوان اإلسرائيلي 
 وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المحتجون بوقف إطالق النار. على قطاع غزة

فقد شهدت مدينة إسطنبول مظاهرة مناصرة للفلسطينيين، ومنددة بالهجمات اإلسرائيلية المستمرة على 
ورفع المشاركون في المظاهرة األعالم الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة  قطاع غزة.

 ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني.إسرائيل على 
كما نددوا باالنتهاكات بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، وبالصمت الدولي تجاه 

وفي العاصمة الباكستانية إسالم آباد، طالبت احتجاجات بوقف الحرب  ما يجري في فلسطين.
المنظمات الدولية ومنظمة التعاون اإلسرائيلية على غزة، وشجب المتظاهرون ما وصفوه بتقاعس 

ممرات إنسانية إلغاثة سكان قطاع غزة، كما نددوا بما سّموه الدعم  مطالبين بفتحاإلسالمي، 
ونّظمت الوقفات االحتجاجية الجماعة اإلسالمية الباكستانية،  األميركي غير المحدود إلسرائيل.

 بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني.
سياسية كويتية اعتصاما تضامنيا مع فلسطين في ساحة اإلرادة الواقعة قبالة مجلس نظمت قوى كما 

وقال المشاركون إن اعتصامهم يأتي أيضا تعبيرا عن استنكار االعتداءات اإلسرائيلية  األمة الكويتي.
 المتصاعدة على الفلسطينيين في القدس وغزة ومختلف المناطق الفلسطينية.

رة في محيط السفارة اإلسرائيلية غرب العاصمة عمان، تنديدا بالهجمات وفي األردن، خرجت مظاه
 اإلسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

في وقفة بمدينة مكناس )شمال(، للتنديد بالعدوان  -مساء األربعاء-وفي المغرب، شارك المئات 
 اإلسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بإلغاء التطبيع.

تظاهر أكثر من ألف شخص تعبيرا عن الدعم للفلسطينيين، ومطالبة  وفي العاصمة تونس،
وشارك في التظاهرة التي دعت إليها المركزية  بالمصادقة على قانون "يجّرم" التطبيع مع إسرائيل.
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النقابية، ممثلون عن أحزاب يسارية وعن حزب النهضة ذي الغالبية البرلمانية، وفق مراسل وكالة 
 الصحافة الفرنسية.

 20/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 متظاهرون في موريتانيا يطالبون بدعم الفلسطينيين ماديا ومعنويا وعسكريا .32
تظاهر اآلالف من الموريتانيين في شوارع العاصمة نواكشوط مساء اليوم  :)د ب أ( -نواكشوط

بالوقوف مع  األربعاء، للتنديد بما يتعرض له الفلسطينيون من هجمات تشنها إسرائيل وطالبوا
ويمثل المتظاهرون األحزاب السياسية من الموالين  الفلسطينيين ودعمهم ماديا ومعنويا وعسكريا.

والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان غابت عنها نقابات العمال ألنها 
ب المشاركون في وطال قررت تنظيم مهرجان جماهيري بدار الشباب بنواكشوط بالتوازي مع المسيرة.

العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية “المسيرة بتحرك دولي سريع لوقف 
نقاذ القدس الشريف وبيت المقدس.  وا 

 19/5/2021، القدس، القدس
 

 للقصف اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة هواستنكار  تهيجدد إدان القطري مجلس الوزراء .33
إدانة واستنكار دولة قطر للقصف اإلسرائيلي الوحشي  القطري مجلس الوزراء جدد قنا: -الدوحة 

على قطاع غزة، والمتواصل على مدار اليوم منذ عشرة أيام، مخلفا مئات الشهداء والمصابين 
ودعا المجلس المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل الوقف  المدنيين من رجال ونساء وأطفال.

ائيل ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وفي جميع األراضي الفوري العتداءات إسر 
الفلسطينية المحتلة، وحيا المجلس صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وكافة األراضي 
الفلسطينية ووقفته الباسلة في مواجهة آلة الحرب اإلسرائيلية، وما قدمه ويقدمه من تضحيات كبيرة 

وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي تبذل جهودها حاليًا لوقف اعتداءات  ادلة.في سبيل قضيته الع
 وانتهاكات القوات اإلسرائيلية، ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه.

 19/5/2021، الشرق، الدوحة
 

 ترتكب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"مؤسسات حقوقية عربية:  .34
سات الوطنية لحقوق اإلنسان أن جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين أكدت الشبكة العربية للمؤس

في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، محذرة من استمرار تصعيد قوات االحتالل عدوانها 
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وقال البيان الختامي لالجتماع الطارئ  وجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد المدنيين في غزة.
فالت دولة  -الثالثاء-ه الشبكة عبر االتصال المرئي الذي عقدت إن صمت المجتمع الدولي وا 

االحتالل من العقاب، هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع 
 غزة وكامل األراضي الفلسطينية المحتلة.

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فلسطين لدعم "عاجلة"أغنيات عربية  .35
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 « عاجلة»
 االحتالل اإلسرائيلي خّلفت عشرات القتلى والجرحى.

 20/5/2021األوسط، لندن،  الشرق
 

 رنسا تطرح مشروعًا أمام مجلس األمن لحل النزاع الفلسطيني ــ اإلسرائيليف .36
قّدمت فرنسا بالتنسيق مع مصر واألردن، مساء الثالثاء مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي يدعو 
إلى وقف إطالق النار بين إسرائيل وغّزة ويلقى تأييد الصين وروسيا، مجازفة بانتزاع المبادرة من 

 ت المتحدة.الواليا
وتأتي هذه التطورات بينما سيتوجه وزراء خارجية عدد من الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى 

اليوم الخميس في نقاش عاجل بحضورهم  14,00الجمعية العامة ليشاركوا اعتبارًا من الساعة 
ولية أنطونيو شخصيًا حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بمشاركة األمين العام للمنظمة الد

جوتيريس. وبين الدول التي أعلنت مشاركتها على المستوى الوزاري مصر وتركيا واألردن وباكستان 
وتونس والجزائر التي ترأس المجموعة العربية في األمم المتحدة. وقال اإلليزيه إّنه خالل اجتماع بين 

اللذين انضّم إليهما العاهل األردني الرئيَسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي 
هي أن إطالق « اتّفقت الدول الثالث على ثالثة عناصر بسيطة»عبد هللا الثاني عبر الفيديو، 

)الصواريخ( يجب أن يتوّقف، وحان الوقت لوقٍف إلطالق النار ويجب أن يتولى مجلس األمن 
 الدولي الملّف. 

 19/5/2021الخليج، الشارقة،  
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 تدعم مشروع القرار الفرنسي في األمم المتحدة حول التصعيد اإلسرائيلي الفلسطيني واشنطن ال .37
لن تدعم “األمم المتحدة: قالت البعثة الدبلوماسية األمريكية لدى األمم المتحدة األربعاء إن واشنطن 

ا على في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، رد” الخطوات التي تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد
 مشروع قرار فرنسي في مجلس األمن يدعو إلى وقف المواجهات.

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 

 ”.التصعيدالرامية إلى وقف 
 19/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 مظاهرة في ألمانيا تأييدًا للشعب الفلسطيني .38

تظاهر أكثر من ألفي شخص في العاصمة األلمانية برلين اليوم األربعاء تعبيرا  -)د ب أ( -برلين
 عن تأييدهم للفلسطينيين في ظل المواجهات الحالية بينهم وبين إسرائيل.

، ”ضد العدوان اإلسرائيلي في فلسطين“شرطة إن المظاهرة خرجت تحت شعار وقال متحدث باسم ال
ورفع العديد من المشاركين  وأضاف أن المؤشرات األولى تفيد بأن المظاهرة سارت بشكل سلمي.

 أعالم فلسطين.
 19/5/2021القدس، القدس، 

 
 لغزة« مركز عمليات خاصة»تطلق « فايسبوك» .39

مركز عمليات »بأن عمالق شبكات التواصل االجتماعي، أنشأ اليوم، « فايسبوك»أفادت شركة 
 لمراقبة المحتوى على المنصة بشأن الوضع المتصاعد في غزة.« خاصة

« مركز العمليات الخاصة»، مونيكا بيكرت، إن «فيسبوك»وقالت نائبة رئيس سياسة المحتوى في 
عربية والعبرية لمساعدة لديه إمكانات على مدار الساعة ويتضمن متحدثين أصليين للغة ال

في تحديد المحتوى الذي ينتهك سياساته، فضاًل عن استعادة المحتوى الذي تمت إزالته « فايسبوك»
 عن طريق الخطأ.

الوضع على »وستتطلع الشركة إلى « طالما كان ذلك ضرورياً »وقال بيكرت إن العملية ستستمر 
 إلبالغ قراراتها.« األرض

 20/5/2021األخبار، بيروت، 
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 الكوميدي األمريكي روب ديالني: "الحرية لفلسطين" .40
تضامن الفنان الكوميدي األمريكي الشهير، روب ديالني، مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض 

 وعلى صفحته على موقع تويتر، قال ديالني: "الحرية لفلسطين". لعدوان إسرائيلي.
ساندرز في االنتخابات التمهيدية وديالني ممثل كوميدي وكاتب وناشط أمريكي، دعم بيرني 

، وصوت لهيالري كلينتون في االنتخابات العامة الالحقة، ودعم ساندر مجددا 2016الديمقراطية لعام 
 في حملته الرئاسية الثانية.

 20/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 رغم مضايقات حكومية.. وقفتان بكوريا الجنوبية نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان .41
ات حقوقية كورية جنوبية أمس واليوم، وقفتين احتجاجيتين أمام السفارة اإلسرائيلية نظمت جمعي

 بالعاصمة سول، نددت فيهما بالتطهير العرقي والعدوان على قطاع غزة.
كما طالب المحتجون بوقف اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها دولتهم مع إسرائيل في اليوم األول من 

 بدء العدوان على غزة.
 9وقد تعرضت الوقفتان لمضايقات من السلطات، حيث تم تحديد عدد المشاركين في الوقفة بـ

أشخاص فقط ومنع المشاركين من ترديد الشعارات، وقد استعملت الشرطة مكبرات صوت عالية 
 حالت دون وصول أصوات المحتجين للجمهور.

معيات حقوقية واتحادات شخص يمثلون ج 200ورغم التضيق فقد شارك في كل وقفة أزيد من 
 عمالية وطالبية، فضال عن ممثلين للجالية الفلسطينية والعربية في كوريا الجنوبية.

 19/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 نيويورك.. المئات يتظاهرون أمام القنصلية اإلسرائيلية بمانهاتن .42
بمدينة نيويورك  )األناضول(: تظاهر المئات أمام القنصلية اإلسرائيلية في حي مانهاتن-نيويورك

وردد المتظاهرون هتافات منددة  األمريكية، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا باالحتالل اإلسرائيلي.
 بإسرائيل وحملوا أعالم فلسطين، وأغلقوا حركة المرور بالمنطقة.

وانطلقت التظاهرات بشكل متزامن أيضا في بروكلين والعاصمة األمريكية واشنطن ضد الممارسات 
 رائيلية في األراضي الفلسطينية.اإلس

 19/5/2021، القدس العربي، لندن
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 وقفة أمام السفارة اإلسرائيلية دعمًا لفلسطين واشنطن.. .43
واشنطن: شهدت العاصمة األمريكية، واشنطن، الثالثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية، 

، التي تواصل دعمها إلسرائيل التي ما زالت دعًما لفلسطين، واحتجاًجا على إدارة الرئيس، جو بايدن
 تشن هجومها على الفلسطينيين.

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.

ن على رفع األعالم الفلسطينية أمام السفارة وسط ترديد هتافات مناهضة لكيان وحرص المحتجو 
إسرائيل دولة ”، و”، والحرية لغزة”الحرية لفلسطين“االحتالل اإلسرائيلي، ومؤيدة لفلسطين من قبيل 

 ”.نريد العدالة اآلن”، و”إرهابية
دوان اإلسرائيلي بفلسطين، كما كما شهدت الوقفة تالوة ألسماء األطفال الذين استشهدوا جراء الع

قاموا بوضع نعوش رمزية ملفوفة باألعالم الفلسطينية؛ للفت األنظار إلى أن المدنيين يلقون حتفهم 
 بشكل يومي جّراء ذلك العدوان.

 19/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 مليون دوالر من أجل غزة 38"األونروا" تطلق ندًاء عاجاًل بمبلغ  .44
لفتح ممر إنساني لتمكين اإلمدادات اإلنسانية أطلقت وكالة األمم المتحدة إلغاثة "األونروا" دعت 

مليون دوالر لتغطية  38وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا" نداء عاجاًل بـ
 لألونروااالحتياجات اإلنسانية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية. وقال المفوض العام 

يليب الزاريني: "لقد صدمت بعدد المدنيين الذين قضوا، والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية، ف
كما صدمت أيضا من االستخدام المفرط للقوة خالل المواجهات التى دارت في الضفة الغربية والتي 

ت شملت أيضا في شرق القدس". وأضاف أن "األونروا استجابت وبشكل فوري بتقديم الخدما
اإلنسانية، لكن نحتاج أيضا للدعم لرفع سوية هذه االستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان 
المتضررين". وأشار إلى أن النداء العاجل يحدد أولويات االستجابة الفورية للغذاء والدعم والصحي 

 والنفسي واالجتماعي واحتياجات طارئة أخرى برزت بعد القصف الهائل على غزة.
 19/5/2021ن الين، فلسطين أو
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 "إسرائيلـ"بريطانيا.. برلمانيون يطالبون بوقف بيع السالح ل .45
لندن: طالب برلمانيون بريطانيون، حكومة بالدهم بوقف بيع األسلحة إلسرائيل، وفرض عقوبات 

جاء ذلك خالل  عليها، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، خالل اعتداءاتها األخيرة ضد الفلسطينيين.
وفي كلمة له خالل  سة بمجلس العموم، األربعاء، لمناقشة التطورات األخيرة في قطاع غزة.جل

الجلسة، طالب ريتشارد بورغون، النائب عن حزب العمال، الحكومة باالعتراف بفلسطين كدولة، 
 مبينًا أن الفلسطينيين لهم الحق أيضًا في الحياة.

وفرض عقوبات عليها، النتهاكها القوانين الدولية ودعا الحكومة إلى وقف بيع األسلحة إلسرائيل 
 خالل هجماتها األخيرة على الفلسطينيين.

بدورها، شددت البرلمانية عن الحزب نفسه، ليلى موران، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري 
طفال فلسطينيا، جراء  63وأشارت البرلمانية ذات األصول الفلسطينية، إلى استشهاد  إلطالق النار.

 لهجمات اإلسرائيلية على غزة.ا
من جهته، تساءل جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، عما إذا كانت إسرائيل قد 

 استخدمت األسلحة والذخائر البريطانية، خالل هجومها األخير على قطاع غزة.
 19/5/2021فلسطين أون الين، 

 
 ية إلى غزةتمنع وصول المساعدات اإلنسان "إسرائيل": "األونروا" .46

” األونروا“طالبت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ”: القدس العربي“ -غزة
حكومة إسرائيل على وجه السرعة، لتمكين إدخال اإلمدادات اإلنسانية، والسماح لموظفيها بالوصول 

 إلى غزة، وفقًا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي.
في بيان، إنها لم تتلق الموافقة على وصول اإلمدادات اإلنسانية األساسية إلى غزة، ” ااألونرو “وقالت 

والتي 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 

 على الرغم من االحتياجات الهائلة بسبب الصراع.السن، 
 19/5/2021، القدس العربي، لندن
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 ترتكب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"ناشطة يهودية أمريكية:  .47
نيويورك: أكدت الناشطة اليهودية األمريكية المناهضة للحروب، آرييل غولد، أن االعتداءات 

م حرب، مشددة على أن قتل األطفال ال يمكن أن يكون اإلسرائيلية األخيرة على غزة تعتبر جرائ
 دفاعًا عن النفس.

إسرائيل تدعي أنها تدافع عن نفسها إال أن ذلك غير صحيح وما شهدناه هو نتيجة “وأضافت أن 
 ”.القمع والعنصرية اإلسرائيلية

نساء  -( األمريكيةcodepinkوغولد هي ناشطة يهودية مناهضة للحروب ومنسقة منظمة كودبينك )
 من أجل السالم.

 19/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"أهل فلسطين يدعونكم لمقاطعة … الغارديان: يا أصحاب الضمير .48
، ”يا أصحاب الضمير: أهل فلسطين يدعونكم لمقاطعة إسرائيل“إبراهيم درويش: تحت عنوان  –لندن 

لفلسطيني عن حقوق اإلنسان والمؤسس مقاال لعمر برغوثي، المدافع ا” الغارديان“نشرت صحيفة 
 المشارك لحركة المقاطعة والعدالة من أجل فلسطين )بي دي أس(.

 19/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 أيام.. "نزيف اقتصادي" 10خسائر إسرائيل في  .49
" أبرز خسائر االقتصاد اإلسرائيلي اليومية والمتراكمة 21رصدت "عربي: إبراهيم الطاهر -21عربي
أيام متواصلة من بدء العدوان  10القصف الصاروخي المتواصل للمقاومة الفلسطينية خالل  بسبب

 اإلسرائيلي على قطاع غزة.
"، المستندة إلى تقديرات خبراء اقتصاد وبيانات رسمية وا عالمية لالحتالل 21ووفقا لحسابات "عربي

المقاومة، تقدر الخسائر  عن حجم الخسائر التي تعرض لها االقتصاد اإلسرائيلي بسبب صواريخ
أيام، وهو رقم قابل  10مليار دوالر في  2.5مليون دوالر )أي ما يعادل  250اليومية لالحتالل بنحو 

 للزيادة مع كل يوم من العدوان(.
وأعلن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، األربعاء، أن إجمالي عدد الصواريخ التي 

صاروخ، فيما يقدر جيش  4,000الفلسطينية على إسرائيل منذ بدء الحرب بلغ  أطلقتها المقاومة
 صاروخ يوميا. 500االحتالل عدد الصواريخ التي يتم إطالقها من غزه باتجاه إسرائيل نحو 
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" إن صواريخ المقاومة تتسبب في نزيف يومي لالقتصاد اإلسرائيلي، 21وقال خبراء اقتصاد لـ"عربي
منشآت حيوية واستراتيجية عدة مرات خالل األيام العشرة الماضية من أهمها خاصة بعد استهداف 

منصة "تمار" للغاز الطبيعي، ومطار "بن غوريون" الدولي، هذا إلى جانب خسائر القطاعات 
االقتصادية التي تضررت بسبب استهداف العديد من المدن الحيوية والهامة أبرزها "تل أبيب" التي 

 تصادية لالحتالل.تمثل العاصمة االق
وكذلك األضرار الجسيمة التي لحقت بالمصانع ومخزونات البضائع في الشركات والمتاجر، 
والمناطق الزراعية خاصة تلك الواقعة في منطقة غالف غزة بسبب الحرائق الناجمة عن إطالق 

حف العبرية الصواريخ، باإلضافة إلى تكلفة القتال بالنسبة لجيش االحتالل التي تقدرها بعض الص
 مليون دوالر(. 37مليون شيكل يوميا )حوالي  120بنحو 

 
 "منصة تمار للغاز الطبيعي"

واألربعاء الماضي، أغلقت شركة شيفرون األمريكية للطاقة منصة تمار للغاز الطبيعي قبالة ساحل 
ستهداف إسرائيل في شرق البحر المتوسط بناء على تعليمات من وزارة الطاقة اإلسرائيلية، بعد ا

 المقاومة الفلسطينية للمنصة، وفقا لرويترز.
مليار دوالر سنويا(،  11.8وقالت "شيفرون" )أكبر مستثمر في سوق الطاقة اإلسرائيلي، بقيمة تبلغ 

 في بيان: "طبقا للتعليمات التي تلقيناها من وزارة الطاقة فإننا أغلقنا منصة تمار".
ميال غربي مدينة حيفا، وتقدر  50لمتوسط، على بعد ويقع حقل "تمار" في شرق البحر األبيض ا

مليار دوالر  1.8مليار متر مكعب. ومنصة تمار تعود بدخل قيمته  275احتياطياته من الغاز بنحو 
 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. 8.2سنويا على إسرائيل، وتنتج 

ترتبط آبار اإلنتاج بمنصة وينتج حقل "تمار" الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. و 
المعالجة واإلنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج 

على عمق  2009كم غربي حيفا، في عام  100تحت سطح البحر. وتم اكتشاف الحقل على بعد 
متر. وبدأ اإلنتاج في  1700متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق  5000إجمالي قدره 

 .2013عام 
"، إن االحتالل 21وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ"عربي

مليار دوالر سنويا من الدخل الذي  1.8اإلسرائيلي يفقد قرابة خمسة ماليين دوالر يوميا، وما يقارب الـ
 من حقل "تمار" للغاز الطبيعي. كان يتوفر له عند استغالل أو بيع الغاز الطبيعي
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وأوضح الشوبكي، أن الخسائر التي يتكبدها االقتصاد اإلسرائيلي جراء سقوط صواريخ المقاومة على 
بالمئة في العام الماضي  5.5منشآت حيوية واستراتيجية، يتزامن مع تراجع اقتصاد االحتالل بواقع 

 ت احتواء تفشي وباء كورونا.، وذلك للمرة األولى في تاريخه، في ظل إجراءا2020
وأشار الشوبكي، إلى أنه في الشهر الماضي وقعت اإلمارات ممثلة في شركة مبادلة للبترول في أبو 
ظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ديليك اإلسرائيلية لبيع حصة ديليك للحفر غير المخدومة 

 مليار دوالر.  1.1بالمئة في حقل "تمار" مقابل  22بنسبة 
ولفت إلى أن الخسائر الكبرى لالحتالل منذ بدء العدوان اإلسرائيلي كانت في قطاع الطاقة نتيجة 
إغالق حقل تمار، إلى جانب الكلفة األمنية األخرى سواء بالنسبة للقبة الحديدية أو بالنسبة لتكلفة 

 انتشار الجيش والشرطة، وكذلك مختلف القطاعات الخدمية. 
إلسرائيلي كان يعاني باألساس من أكبر انكماش في تاريخه جراء اآلثار وأضاف، أن االقتصاد ا

 السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
 
 "مطار بن غوريون وشواطئ تل أبيب" 

وفي اليوم الثاني من العدوان اإلسرائيلي، قررت سلطات االحتالل تحويل مسار جميع الطائرات 
 طارات أخرى، بعد استهدافه من قبل صواريخ المقاومة.القادمة إلى "بن غوريون" مؤقتا إلى م

ومع تجدد استهداف المقاومة للمطار الرئيسي لالحتالل، قررت السلطات إغالق مهابط المطار 
بشكل كامل في اليوم الرابع للعدوان اإلسرائيلي، واستخدام مطار "رامون" في إيالت، أقصى جنوب 

فت صواريخ المقاومة مطار "رامون"، ما دفع العديد من إسرائيل، بدال من "بن غوريون"، فاستهد
لى إسرائيل.   شركات الطيران حول العالم إلى تعليق رحالت الطيران من وا 

والخميس، أعلنت شركات طيران "دلتا إيرالينز" و"يونايتد إيرالينز" و"لوفتهانزا" و"النمساوية"، عن 
التحاد" و"فالي دبي" اإلماراتيتين، ما تسبب في تغييرات في جدول الرحالت، تبعتها السبت شركات "ا

 خسائر كبيرة لقطاعي الطيران والسياحة.
كما تضرر قطاع السياحة أيضا باستهداف صواريخ المقاومة لشواطئ تل أبيب، واندالع احتجاجات 
ومواجهات غير مسبوقة بين قوات االحتالل وشبان وفلسطينيين في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، 

 رة للقدس والمسجد األقصى ودعما لغزة والمقاومة الفلسطينية.نص
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الكثير من السلطات المحلية للمدن الواقعة على 
البحر في الوسط، بما في ذلك هرتسليا وتل أبيب وبات يام، أصدرت أوامر بإغالق الشواطئ التي لم 

 ار.يتم إغالقها بعد أمام الزو 
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آالف إسرائيلي تقدموا حتى اآلن  4وفي تقرير منفصل، كشفت الصحيفة مساء اإلثنين، أن أكثر من 
ببالغات عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والشقق والسيارات واألثاث المنزلي وغيرها من الممتلكات 

 جراء إطالق الصواريخ من غزة خالل األيام الثماني األولى من العدوان.
، مدفوعة 2019، مقارنة مع 2020بالمئة خالل  81.7لسياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة وتراجعت ا

 بالتبعات السلبية الحادة لتفشي جائحة كورونا عالميا.
 

 "نزيف القبة الحديدية"
لى جانب الخسائر اليومية في مختلف القطاعات االقتصادية، يوجد نزيف اقتصادي لميزانية جيش  وا 

رار العدوان، وباألخص نزيف القبة الحديدية التي تعترض صواريخ المقاومة والتي االحتالل مع استم
ألف دوالر للصاروخ  150ألفا و 50يقدر تكلفة كل صاروخ من صواريخ القبة الحديدة بما يتراوح بين 

دوالر للصاروخ الواحد، وهو ما يعني  1000و 300الواحد، في حين تبلغ تكلفة صاروخ المقاومة بين 
مليون دوالر خالل األيام العشرة الماضية  500تكلفة اعتراض القبة لصواريخ المقاومة تقدر بنحو أن 

 في المتوسط. 
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزليم بوست"، يرى المسؤولون اإلسرائيليون أن القبة الحديدية تستحق 

الذي ستتحمله إسرائيل من األرواح  هذه التكلفة المرتفعة، ويقولون إن المقارنة األكثر صلة هي الثمن
 وتدمير الممتلكات حال عدم وجود قبة حديدية.

وفي إطار تقديره لحجم الخسائر التي يتكبدها االقتصاد اإلسرائيلي جراء العدوان على غزة، قال 
": "تكلفة 21الكاتب اإلسرائيلي غاد ليئور في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي

ي الجيش اإلسرائيلي، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، تجاوزت مليارا ونصف المليار القتال ف
 3شيكل في األيام الخمسة األولى للقتال، وتتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، )أي بلغت 

ل، ويمكن أيام(، ويرجح أنه في األيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من الما 10مليارات شيكل في 
 أن تصل إلى مليارات الشواكل، بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة".

وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن فصائل المقاومة جهزت 
 نفسها لقصف "تل أبيب" ستة أشهر متواصلة.

 
 "خسائر قطاع التصنيع"

مليون دوالر  160ن، الخميس الماضي، أن قطاع التصنيع خسر وأعلن اتحاد المصنعين اإلسرائيليي
 خالل الثالثة أيام األولى من العدوان؛ جراء تعذر العمل بدوام كامل.
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وذكرت صحيفة "غلوبس" اإلسرائيلية، وفقا لألناضول، أن "تحليل قسم االقتصاد في اتحاد المصنعين 
في األيام الثالثة الماضية لالقتصاد بأكمله  ُيظهر أن الضرر االقتصادي التراكمي للتصعيد األمني

مليون دوالر( لكل  54مليون شيكل ) 180مليون دوالر(، أي نحو  160مليون شيكل ) 540ُيقدر بنحو 
 يوم إضافي من القتال".

وأوضحت أن "التقييم يشير إلى األضرار التي لحقت بأنشطة األعمال والمنشآت الصناعية وفقا 
هة الداخلية بالجيش اإلسرائيلي، والتي بموجبها لم يتم إجراء أي عمل بدوام كامل إلرشادات قيادة الجب

 مايو/أيار الجاري". 13و 11في المناطق الجنوبية والوسطى بين 
بالمئة من موظفي  35ويعتمد التقدير، وفق الصحيفة، على تكلفة يوم العمل، بافتراض أن نحو 

 بالمئة في المنطقة الوسطى. 10و المنطقة الجنوبية متغيبون عن العمل، ونح
وأفادت بأن "هذا التقدير ال يأخذ في االعتبار الخسائر المالية الناتجة عن األضرار المباشرة التي 
لحقت بالمصانع، واألضرار التي لحقت باألرباح، وغير المباشرة كاإلضرار بالسمعة مع عمالء 

لغاء المعامالت، وعدم االمتثال للجداول  الزمنية، والمتوقع أن تكون أعلى بكثير عند الخارج، وا 
 حصرها نهاية العملية العسكرية".

وهو ما يعني أنه إذا ما تم حساب األضرار المباشرة لصواريخ المقاومة على منشآت األعمال 
واألضرار التي لحقت بها، فضال عن انخفاض أرباحها وتعثر الوفاء بالتزاماتها، فإن خسائر 

ي سيكون أعلى بكثير من تقديرات اتحاد المصنعين اإلسرائيليين التي اعتمدت على االقتصاد اإلسرائيل
 حساب الخسائر وفقا لعدد ساعات العمل فقط.

نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت األوضاع في األراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية"  13ومنذ 
مسجد األقصى ومحيطه وحي "الشيخ ترتكبها شرطة االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنون في القدس وال

 منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها لمستوطنين. 12جراح"، إثر مساع إسرائيلية إلخالء 
 19/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 ماذا "كسبت" المقاومة من العدوان على غزة؟! .50

 عدنان حميدان
لة العسكرية الغاشمة سؤال غير بريء يطرحه المشككون دائما في كل مواجهة للمقاومة مع اآل

لالحتالل في فلسطين، بوجود الفارق الهائل بينهما في العتاد العسكري، وانتقام االحتالل بوحشية من 
النساء واألطفال والبنايات السكنية والبنى التحتية، بل إن تدميره طال مقابر الموتى فضال عن هوايته 

 الدائمة بدفن المدنيين أحياء تحت أنقاض بيوتهم.
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لسؤال بهذه الطريقة خاطئ ومغرض؛ فال أحد معني بتبرير حاجته للدفاع عن نفسه وأرضه وا
ومقدساته 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؟!
الكل يعلم أنها حرب غير متكافئة ال بالعتاد وال بالعدة وال بمواقف أصحاب القرار من المجتمع 
المدني، ومع ذلك تجد اعترافاتهم بخسائر مباشرة فاقت الخمسمائة مليون دوالر منذ بداية العدوان، 

لمحتلة في المائة من مدارسهم وتوقف حركة الصناعة جنوب األراضي ا 70مع تعطيل الدراسة في 
في المائة، وتوقف لعدة أيام في حركة القطارات مع إلغاء  17في المائة منها وجزئيا في  30كليا في 

 كثير من شركات الطيران لرحالتها، وتعليق العمل في حقل تمار للغاز الطبيعي.
ها ومحلية أما القبة الحديدية فقد ثبت انكسار هيبتها وفشلها أمام رشقات صواريخ المقاومة على بدائيت

دوالر مرهقا لقبة  300تصنيعها وانخفاض تكاليف ذلك، ليصبح الصاروخ الذي ال تتجاوز كلفته 
حديدية تنفق من خمسين إلى مئة ألف دوالر لصده كل مرة، واالحتالل حسب أرقامه يعترف بصد 

أن نحو ألف منها بينما تمكنت الصواريخ األخرى من اختراقها. وبحسبة تقريبية مبسطة تجد 
مليون دوالر للتصدي لصواريخ قيمتها  75االحتالل احتاج في المتوسط الحسابي وبشكل مباشر نحو 

ألف دوالر! باإلضافة للخسائر غير المباشرة المرتبطة بتعطيل حياة الناس، وشبه  30ال تتجاوز 
 حظر للتجوال في الشوارع واضطرارهم لالختباء فترات طويلة في المالجئ.

، مع أن المقربين منه يزعمون أن األرقام أعلى 100شخصا وجرح نحو  13ف بمقتل االحتالل اعتر 
من ذلك بكثير، وهذه األرقام تعتبر كبيرة بالنسبة للتفوق النوعي لالحتالل بالسالح والعتاد والطيران 

 وعدم وجود قتال مباشر على األرض.
لى غزة مع فاتورة اقتصادية للدمار وعودة للسؤال غير البريء حول مكتسبات المقاومة في العدوان ع

جريح في  1400شهيد، ثلثهم من األطفال، ونحو  200مليون دوالر وأكثر من  234في غزة تجاوزت 
غزة فضال عن مئات الجرحى في الضفة والقدس، تجد الجواب في غزة على لسان المحاصرين هناك 

ها من النهر إلى البحر في إضراب بااللتفاف حول المقاومة بشكل غير مسبوق، واتحاد فلسطين كل
غير مألوف، تّوجه إلغاء االحتالل رسميا خطط اقتحام األقصى التي دأبت عليها المجموعات الدينية 

 األكثر تطرفا.
وتجلى التقدم النوعي الجديد في عتاد المقاومة المصنع محليا، من طائرات مسيرة وطول مدى ناهز 

 الذي دخل الخدمة مؤخرا. 250كيلو مترا لصاروخ عياش  220الـ
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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!

الحتالل على استهداف يفهم مواطنو غزة خاصة وأبناء فلسطين وأنصارهم بصفة عامة حرص ا
األطفال 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 

المقاومة وتمسكا بها كلما زادت فاتورة الدم  األثر العكسي لطموحاته، إذ يزداد الناس التفافا حول
 وارتفع صوت المعركة.

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 

فهم يدركون تماما أن طريق الحرية والكرامة والتمكين ال تزينه الورود وال يعّطره من دمائهم وأموالهم، 
 الياسمين إال المخضب بدماء الشهداء والمعّبد بالجرحى والمعتقلين.

 18/5/2021، 21موقع عربي 
 

 غزة تحرم اإلسرائيليين "صورة االنتصار" .51
 د. عدنان أبو عامر

على غزة ينحصر بين اإلسرائيليين، وسط تناقضات يكاد الحديث عن إمكانية وقف العدوان 
وتضاربات ال تخطئها العين، العتبارات عديدة، رغم مطالبات متالحقة أنه قبيل إعالن متوقع لوقف 
إطالق النار ال بد أن يحصل اإلسرائيليون على ما يسمونه "صورة االنتصار"، التي يقدمونها للرأي 

 والعسكرية. العام الغاضب على قيادتيه السياسية
لم يعد سرًّا أن التركيز اإلسرائيلي في الساعات األخيرة يتعلق بالوصول لتحقيق "إنجاز" ما، يصلح 
أن يكون خاتمة لهذا العدوان، ومع قنوات التفاوض إلمكانية وقف إطالق النار يشعر الجيش 

نجاز مهامه.  بضرورة اإلسراع، وا 
على عقد اجتماعات ماراثونية للتصديق على خطط  في غمرة هذا النقاش دأبت األوساط العسكرية

إطالق النار، بحيث يقصر الوقت الذي تستغرقه الضربات الجوية، مع أنه منذ بداية العدوان على 
هجمة على أهداف مختلفة، ورغم هذه الهجمات العديدة للجيش  1700غزة نفذ االحتالل أكثر من 

 مرتفعة على )إسرائيل( وفًقا لخططها المبكرة. تمكنت حماس من إطالق صليات صاروخية بمعدالت
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مزاعم سالح الجو ال تتوقف عن توجيه ضربات قوية لغزة، واستهداف منظومات القيادة والسيطرة في 
المقاومة، لكنها في الوقت ذاته تمكنت من تنفيذ إطالق الصواريخ في ساعات محددة، ما يطرح 

 ن األساس.عالمات استفهام عن مدى جدوى هذا العدوان م
ا، بسبب تزايد أعداد الضحايا المدنيين،  تؤكد المعطيات أعاله أن الخروج اإلسرائيلي من غزة بات ملحًّ
وتنامي االنتقادات الدولية لـ)إسرائيل( عقب قصفها المبنى اإلعالمي، ما سيضطرها إلى إنهاء 

ة، على األقل وفق الطموح العملية، التي قد تمنحها بضع سنوات من الهدوء بانتظار الجولة القادم
 اإلسرائيلي.

يتحدث اإلسرائيليون أن الصواريخ المنطلقة باتجاه القدس تخفي خلفها قصة حقيقية على مستوى 
أعمق، فقد خلقت حماس صلة عملية بين القدس وغزة، وفي هذه الحالة أي إخالء للفلسطينيين من 

يخ، وأي اقتحام لعائلة من المستوطنين منازلهم في حي الشيخ جراح يعني أن حماس ستطلق الصوار 
 اليهود لمنازل في سلوان يعني أن حماس ستطلق قذائف الهاون.

تسعى قيادة جيش االحتالل في محاولة يائسة إلقناع الرأي العام اإلسرائيلي أن من أهداف الحرب 
قق الهدوء حتى التحقق من أن المقاومة لن تتعافى قريًبا من جراحها، بل تمتد أطول مدة، وبذلك تح

 الجولة التالية.
في الوقت ذاته تطالب دوائر صنع القرار اإلسرائيلي رأيها العام الداخلي بأال يخطئ في الحسابات، 
نجازاتها  فحماس لن تختفي من المشهد السياسي، و"جلدها" لن يتغير، مهما انسكبت النيران عليها، وا 

لإلعجاب، مع القدرة على إطالق العشرات على الواعية تمثلت في معدل إطالق الصواريخ المثير 
 منطقة واحدة، في حين شكل الوابل الرمزي على القدس ضربتها االفتتاحية.

 19/5/2021فلسطين أون الين، 
 

 العملية األكثر فشاًل في تاريخ إسرائيل .52
 ألوف بن

ر فشال واالقل على غزة في يومها التاسع مثل الحرب الحدودية األكث« حارس األسوار»تظهر عملية 
ضرورة بالنسبة السرائيل، حتى في المنافسة الصعبة في دوري الحروب الهامة التي تشارك فيها 

في غزة. « الجرف الصامد«و« عمود الدخان«و« الرصاص المصبوب»حرب لبنان الثانية وعملية 
دة نحن شهود على فشل عسكري وسياسي خطير كشف عيوب في استعداد الجيش وأدائه، وفي قيا

« صورة انتصار»حكومة مشوشة وعاجزة. وبدال من تبديد الوقت على مطاردة ال جدوى منها خلف 
مع التسبب بقتل ودمار في غزة وتشويش الحياة في اسرائيل، يجب على رئيس الحكومة، بنيامين 
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النار واألمل بأن يتم استيعاب الفشل بسرعة داخل  إطالقنتنياهو، أن يتوقف ويوافق على وقف 
أن يأمر بفحص اساسي داخلي »لرأي العام مثل كارثة ميرون. في عالم سليم كان يجب هنا اضافة ا

، لكن المتهم بمخالفات جنائية، نتنياهو، والذي يحارب على بيته في شارع «في الجيش االسرائيلي
 بلفور ال توجد له أي صالحية أو أي قوة سياسية لقيادة تغيير ضروري كهذا.

 الرئيسية التي تبينت في االستعداد للحرب وادارتها:هاكم المشكالت 
تفاجأت اسرائيل تماما من أخذ المبادرة في أيدي حماس ومن جرأتها ومن القدرة القتالية التي · 

 آالف الصواريخ على الجبهة الداخلية في اسرائيل. بإطالقاظهرتها 
في الشمال وفي الصراع « بين حربينالمعركة »تركز اهتمام اسرائيل االمني في العقد االخير على · 

. غزة تم اعتبارها ساحة ثانوية يجب استيعابها من خالل دمج الوسائل االقتصادية مثل إيرانضد 
تمويل حماس من قبل قطر بدعم من اسرائيل وتقديم تسهيالت معينة في الحصار مثل ادخال مواد 

ى رأسها القبة الحديدية والعائق التحت البناء؛ واستثمارات كبيرة )مبررة( في وسائل الحماية وعل
ارضي على الحدود مع غزة، التي اثبتت نفسها في احباط اقتحامات ارضية وتقليص االضرار في 

 الجبهة الداخلية.
تظهر حماس مثل جار سيئ، لكنه معزول وضعيف. واالمر الوحيد الذي أثاره في الرأي العام 

ول اعادة المدنيين األسرى وجثث الجنود. وحسب معرفتنا، االسرائيلي كان يتعلق بالنقاش الموسمي ح
حذر من أن حماس تستطيع بجهود قليلة التخلص من القفص الذي « جهات التقدير»ال أحد من 

دفعتها الى داخله اسرائيل، والوقوف على رأس النضال الفلسطيني كحامية للمسجد االقصى، 
 ميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.وتضخيم الشرخ بين حكومة نتنياهو واالدارة اال

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 

اجمة الجبهة الداخلية االسرائيلية. سالح الجو سيدمر المس بها الدافعية والقدرة لدى حماس على مه
اصاب فعليا 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 

عندما يتم »كتب ذات يوم الجنرال يسرائيل طال: يوجد ثمن لحفريات وصواريخ حماس. ومثلما 
 «.اشتقاق االستراتيجية من التكتيك فنحن ننتصر في معارك ونهزم في حروب

الضربات المؤلمة التي »متغطرسة عن  أحاديثيمكننا أن نطعم الجمهور في جميع نشرات االخبار 
د االسالمي، يجب أن ال ننسى وأن نعرض بتفاخر الطيار الذي قتل قائد الجها« تسببنا بها لحماس

عالقات القوة بين طائرة قتالية متقدمة مع تسليح دقيق وبين مبنى لشقق مدنية، مثل نسخة جديدة 
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ليهودا المكابي ومئير هرتسيون. كل طبقات التجميل هذه ال يمكنها اخفاء الحقيقة وهي أنه ال يوجد 
حماس واخراجه عن توازنه. وتدمير للجيش االسرائيلي أي فكرة عن كيفية التسبب بشلل جيش 

االنفاق من خالل القصف الثقيل كشف عن قدرة تنفيذية استراتيجية دون مس حقيقي بالقدرة القتالية 
مقاتل من حماس، فهل  300وحتى  200أو  100للعدو. لنفترض أنه كان يوجد قتلى في االنفاق، 

دتها؟ أو قدرتها على اطالق هذا كان سيقوض حكمها؟ وهل كان سيقوض نظام سيطرتها وقيا
سرائيل؟. العجز العسكري ظهر في المعدل المرتفع للمدنيين القتلى مقارنة مع إالصواريخ على 

على  لإلطالقالمقاتلين في الجانب الفلسطيني كلما استمرت العملية، وهي عالمة واضحة ومؤكدة 
 اهداف عارضة وقليلة االهمية.

سرائيل تعود على مدارس مغلقة وشوارع فارغة ومطار مشلول، بعد سنة الكورونا الجمهور في ا· 
وهو يظهر قدرة على الصمود حتى عندما يتم فرض القيود بسبب الصواريخ من غزة وليس بسبب 

انهيار الحياة المشتركة بين العرب واليهود في اسرائيل  العام حولفيروس من الصين. يتركز القلق 
خارجية. مع ذلك، حماس تسببت بضرر كبير لنسيج الحياة السليم، أكثر من التركيز على المواجهة ال

من تل ابيب وحتى اقصى الجنوب. وال يبدو أن الجيش االسرائيلي قادر على أن يمنع أو يوقف ذلك 
 النار. إطالقحتى بعد مرور اسبوع ونصف على تبادل 

ها قوة تضليل، مهمتها دور هامشي يتمثل بكون االسرائيلي الىتدهورت القوات البرية للجيش · 
التشويش على العدو واغرائه بالدخول الى شرك الهجوم الجوي. حتى بهذا يبدو أننا لم ننجح ايضا، 
ومقاتلي حماس لم يتم اصطيادهم بصورة جماعية في االنفاق التي تم قصفها. من الجيد أن ال أحد 

أي هدف يبرر عملية كهذه،  ائيلإلسر فكر حتى بعملية برية كثيرة الخسائر في قطاع غزة. ال يوجد 
، والتدمير واقتحام غزة، حتى في اقصى اليمين في «الدخول»وهذه المرة ال توجد دعوات الى 

الخارطة السياسية. مع ذلك، يتسرب الى القلب الخوف من أن الجيش البري غير قادر حتى على 
 الصعود الى الحلبة وهو غير مستعد للقتال.

ى نبوءات الغضب للجنرال )احتياط( اسحق بريك، الناقد االكثر حدة لقيادة من الجدير العودة ال· 
الجيش في السنوات االخيرة، الذي عاد وحذر من أن الحرب القادمة ستكون في الجبهة الداخلية 

أي رد على هجمات آالف الصواريخ وأن القوات البرية غير قادرة على  إلسرائيلحيث ال يوجد 
رب مستقبلية مع حزب هللا التي قوة نيرانها أقوى بكثير من قوة نيران حماس، القتال. بريك تطرق لح

لكن المواجهة الحالية يجب النظر اليها كمناورة طرية قبل االمتحان الحقيقي، والنتيجة غير جيدة. 
القبة الحديدية اعترضت اغلبية الصواريخ وأنقذت حياة الكثيرين، لكنها وجدت صعوبة في الصمود 

أي  اسرائيل فييات مركزة اغرقت نظام الدفاع االسرائيلي. لم تتضرر الجبهة الداخلية في امام صل
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يوم بسبب كمية كهذه من التسلح. 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  إذايلة كهذه، فان نتنياهو يحسن صنعا ازاء انجازات ضئ
النار. ال يوجد أي سبب لمواصلة ضرب كيس الرمل  إلطالقلبايدن الذي يطلب منه وقف فوري 

المتمثل بغزة، مع شل الحياة في جنوب ووسط البالد. واصالح الجيش سينتظر كما يبدو الى حين 
 في اسرائيل.صعود قيادة جديدة 
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