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 اإلسرائيلي على غزة لعدوانمجلس األمن يفشل للمرة الرابعة في تبني بيان مشترك حول ا .1
الفلسطيني هي  -نيويورك: عقد مجلس األمن الدولي، الثالثاء، جلسة جديدة حول النزاع اإلسرائيلي

يام، من دون التوّصل إلصدار بيان مشترك، في ظل إصرار واشنطن على أن الرابعة في ثمانية أ
 النص لن يؤدي إلى احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيين.

ال نعتقد أن “غرينفيلد قالت خالل الجلسة المغلقة -وأفاد دبلوماسي بأن السفيرة األميركية ليندا توماس
 ”.تصعيدبيانا علنيا سيسهم في الوقت الراهن في احتواء ال

وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، لم تعرض الصين وتونس والنروج، الدول الثالث التي أعدت 
مشروع البيان الجديد والتي تبذل منذ أكثر من أسبوع جهودا للتعبئة األممية والنعقاد مجلس األمن، 

 النص مسبقا على أعضاء المجلس.
وث األمم المتحدة الخاص لعملية السالم واستغرقت الجلسة أقل من ساعة، ولم يتخللها عرض مبع

 في الشرق األوسط تور وينسالند آلخر المستجدات.
في ما يتعلق باإلجراء المستقبلي لمجلس األمن، علينا أن “وجّددت السفيرة األمريكية التأكيد أنه 

 ”.العنفنجري تقييما لتبيان ما إذا كان أي إجراء أو بيان معين سيساهم في تعزيز احتماالت إنهاء 
وفي بيان نشر عقب االجتماع، أعربت نظيرتها اإليرلندية جيرالدين بايرن نيسن عن أسفها لعدم 

 توّصل مجلس األمن إلى موقف موحد.
النزاع على أشده، وتداعياته اإلنسانية مدّمرة للغاية. لم يقل “وجاء في بيان السفيرة اإليرلندية أن 

على عاتق أعضاء المجلس مسؤولية جماعية تجاه السلم  مجلس األمن ولو كلمة واحدة علنا. تقع
 ”.واألمن الدوليين. لقد حان الوقت لكي يتدخل المجلس ويكسر صمته

 18/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

  ويوجه رسالة شديدة للمطّبعين  "اإلعالم العربي الصهيوني"عزام األحمد يحذر من  .2
اإلعالم العربي “نظمة التحرير الفلسطينية، مما أسماه حذر عزام األحمد عضو اللجنة التنفيذية لم

 الذي يرمي لبث اإلحباط في نفوس الفلسطينيين واألمة العربية.” الصهيوني
ودعا في لقاء مع الجزيرة مباشر، األمة العربية إلى االستفاقة من سباتها كما دعا النظام العربي إلى 

ام بما قرروه هم أنفسهم بأنه ال تطبيع وال اعتراف التوقف عن سياسة التطبيع مع إسرائيل وااللتز 
 بإسرائيل قبل تنفيذ مبادرة السالم العربية كاملة.
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وقال عزام األحمد، إن بعض األنظمة العربية تصدر بيانات خجولة وكأنها الصليب األحمر الدولي 
ومة بكل األشكال وليست دولة عربية شقيقة لفلسطين، مؤكًدا أنه ليس أمام الفلسطينيين إال المقا

 المتاحة لديهم.
وعن دور اإلدارة األمريكية تجاه ما يحدث من تصعيد بحق الفلسطينيين، قال األحمد إن أمريكا 

مب اليست صديقة للفلسطينيين وليست صديقة للعرب عموًما، مشيًرا إلى أن الرئيس السابق دونالد تر 
 أصدر األوامر بخصوص العالقات مع إسرائيل.

عض الدول العربية استجابت لهذه األوامر وأقامت عالقات مع إسرائيل وافتخرت بها، بل وقال إن ب
 أن بعضها أخذ يتهجم على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ويصدر بيانات بخجل.

 18/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 للدفاع عن شعبنا  "إسرائيل"أبو ردينة: التنسيق األمني مع  .3
ق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "التنسيق األمني قال الناط: عالء عبد الرحمن

 مع "إسرائيل" نوع من السيادة الفلسطينية، والدفاع عن شعبنا".
وأضاف أبو ردينة في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، أن التنسيق األمني موجود مع كل الدول 

 على إسرائيل، ولم يقل أحد شيئا". العربية، ولم تطلق طلقة واحدة من تلك الدول
وعلق الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد هللا العقرباوي على حديث أبو ردينة بالقول: إن "هذه 
التصريحات تدل على حالة العجز التي وصلت لها قيادات السلطة، بعدم القدرة على التعبير عن 

 ضويا باالحتالل".طموحات وآمال الشعب الفلسطيني. وارتباط برنامجها ع
 18/5/2021"، 21موقع "عربي 

 
 داخلية غزة تنفي مزاعم بثتها "قناة العربية" وتدعو لمقاطعتها .4

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ما روجته قناة "العربية" السعودية، التي تبث من : لندن
مصر خالل العدوان اإلسرائيلي الجاري اإلمارات خروج عوائل قادة بالفصائل الفلسطينية وأبنائهم إلى 

 على قطاع غزة.
والثالثاء، تحدثت "قناة العربية" عن أن عددا كبيرا من عوائل الفصائل بغزة وأبنائهم غادروا إلى 

 مصر مؤخرا.
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وفالت وزارة الداخلية في بيان: "ننفي بشكل قاطع ما ترّوجه قناة "العربية" من شائعات مغرضة بحق 
ي الصامد ومقاومته الباسلة، التي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل شعبنا الفلسطين

 المقاومة وعائالتهم إلى مصر في ظل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة".
وأضافت: "نؤكد أن قناة العربية كانت وال تزال تمارس دورا مشبوها، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع 

 جهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته".أجندة االحتالل اإلسرائيلي وأ
 18/5/2021"، 21موقع "عربي 

 
 إلطالق النار في غزة” قريب“سفير فلسطين لدى األمم المتحدة: وقف   .5

نيويورك: أعرب السفير رياض منصور، مراقب فلسطين باألمم المتحدة، الثالثاء، عن اعتقاده بأنه 
 في غزة.” إلطالق النار في القريب العاجل جدا سيكون هناك وقف“

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده منصور بمقر المنظمة األممية بنيويورك، مع سفيان 
ميموني، السفير الجزائري لدى األمم المتحدة، الذي تتولى بالده رئاسة المجموعة العربية للشهر 

 الجاري.
فلسطيني في غزة والقدس الشرقية وقف جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا ال“وقال منصور إن 

 ”.يتطلب إرادة وعزيمة قويتين من المجتمع الدولي
إذا طلب )الرئيس األمريكي جو( بايدن وقف هذا العدوان فسوف يتوقف على الفور )..( “وأضاف 

 ”.نعتقد أنه في القريب العاجل جدا سيكون هناك وقف إلطالق النار
 18/5/2021القدس العربي، لندن، 

  
 ة: ما يجري في الضفة هو تأكيد على حيوية شعبنا في مواجهة التحدياتهني .6

هنية: قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن ما يجري في الضفة الغربية هو تأكيد على 
حيوية شعبنا وقدرته على مواجهة التحديات، وتأكيد أيًضا أن شعبنا يملك زمام قضيته، وأن قراره 

قضية شعب يريد أن يتحرر. ووجه هنية، التحية ألبناء الشعب الفلسطيني في  إعادة االعتبار لها
الضفة الغربية الذين ينتفضون في وجه المحتل اإلسرائيلي، موضحًا أنهم أكدوا وحدة الدم مع غزة 

، وشددوا على أن هذا الشعب في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج 1948واألرض المحتلة عام 
قامة دولته المستقلة كاملة السيادة مصمم على موا صلة الطريق حتى دحر االحتالل والمستوطنين، وا 

 وعاصمتها القدس. 
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الذين أعلنوا اإلضراب توحيًدا للموقف  48عام وتابع هنية: "كما نحيي أهلنا في األرض المحتلة 
 واألهداف والغايات". 

 18/5/2021، فلسطين أون الين
 

 على وقف إطالق النار ومطالبنا واضحة ومعروفة: لم نوافق "الغد"لـ الرشق .7
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أنه ليس صحيحًا ما : حمزة دعنا -عمان

وبين الرشق  تتناقله بعض وسائل إعالم العدو أن حماس وافقت على وقف اطالق النار يوم الخميس.
مع  وأضاف، ”.النار إطالققيتات محددة لوقف لم يتم التوصل التفاق او تو “لـ الغد من الدوحة، 

 التأكيد أن الجهود واالتصاالت من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة. 
 18/5/2021، الغد، عّمان

 
 مشعل: المقاومة بغزة هشمت صورة االحتالل اإلسرائيلي .8

مقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قال خالد مشعل، رئيس حركة "حماس" في الخارج، إن "الالدوحة: 
وأضاف "مشعل"، خالل لقاء مع قناة األقصى  نجحت في تهشيم صورة الجيش اإلسرائيلي".

، "المقاومة من غزة انتصرت للقدس واألقصى، وال يمكن ألحد بعد اليوم أن يراهن األربعاءالفضائية، 
ف القدس، والمقاومة في غزة هشمت وتابع "غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سي على العدو المهزوم".

وأكمل "شعبنا في غزة والقدس بعث روح االنتفاضة من جديد، وغزة  صورة الجيش الصهيوني".
جعلت المستحيل ممكًنا من خالل انتصارها للقدس". وشدد على ضرورة تواصل "االنتفاضة في 

لعدو فشل وارتبكت وأضاف "ا الضفة والداخل المحتل"، مضيفا إن هذا "أمر ممكن وضروري".
ورأى أن "إسرائيل تبحث عن صورة المنتصر بعد أن  حسابته، ولم يستطع أن يحقق أهدافه بغزة".

 وقال مشعل إن المقاومة "هيأت نفسها للتصدي لحرب تستمر أسابيَع وشهوًرا". هزمتها المقاومة".
 وأضاف "االحتالل سيوقف الحرب رغما عنه ألنه لن يتحمل استمرارها".

 18/5/2021برس،  قدس
 

 حاولت اغتيال قائد كتائب القسام مرتين في غاراتها األخيرة "إسرائيل"صحيفة:  .9
 -خالل تصعيده الراهن ضد قطاع غزة-قالت صحيفة إسرائيلية إن الجيش اإلسرائيلي حاول مرتين 

وأشارت  اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، لكن محاوالته باءت بالفشل.
في تقريرها أمس الثالثاء، إلى أن الضيف موجود على قائمة  صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"
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عاما، حيث تتهمه بتخطيط وتنفيذ عدد كبير من الهجمات  25المطلوبين إلسرائيل منذ أكثر من 
ائد ونقلت الصحيفة تصريحات لق ضدها، وأضافت أن الجيش اإلسرائيلي يعتبره قائدا ميدانيا محنكا.

القيادة الجنوبية في جيش االحتالل، قال فيها إن الضيف ومعه يحيى السنوار رئيس حماس بقطاع 
اإلسرائيلية مساء  12غزة، على رأس قائمة المستهدفين باالغتيال. وقال مسؤولون عسكريون للقناة 

ف وآخرين الثالثاء إنهم يتطلعون لمواصلة القتال حتى يتسنى خصوصا االستمرار في مالحقة الضي
 من كبار قادة حماس.

 19/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مليون دوالر إلعمار القطاع 500هنية يشكر مصر لتخصيصها  .10
عبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عن شكره وتقديره للرئيس : الدوحة

 إلعادة إعمار قطاع غزة.مليون دوالر  500المصري عبد الفتاح السيسي، على قرار تخصيص مبلغ 
وقال هنية، في تصريح صحفي، الثالثاء: "نعبر عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح 

مليون دوالر إلعادة إعمار  500السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قراره تخصيص مبلغ 
حتى ينال الشعب قطاع غزة، بما يعكس االلتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، 

قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".  الفلسطيني حريته وا 
 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قواعد جوية إسرائيلية 6القسام" تعلن قصف  .11

 أعلنت كتائب القسام، ليل الثالثاء/ األربعاء، قصف فواعد جوية إسرائيلية في فلسطين المحتلة.
إلى أن الضربات للقواعد العسكرية الجوية جاءت ردا على الغارات  وأشارت في بيان مقتضب،

ولفتت إلى أن القواعد التي استهدفها القسام هي "حتسور وحتسريم  اإلسرائيلية في جنوب قطاع غزة.
 ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".

 18/5/2021، "21موقع "عربي 
 

صابة  .12  قاومة لـ "اشكول" و"ايرز"في قصف الم 14مقتل جنديين إسرائيليين وا 
منهم بحالة الخطر الشديد، ظهر  4آخرين بجراح مختلفة،  14قتل جنديان إسرائيليان وأصيب : غزة

اليوم الثالثاء، جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنة "أشكول" بالنقب المحتل، ومنطقة "ايرز" 
"اشكول" تعرضت لقصف كبيرمن وأوضحت قناة "كان" العبرية أن مستوطنة  شمالي قطاع غزة.
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صابة   14الصواريخ عدد منها سقط على مبنى بشكل مباشر متسببا بمقتل جنديان إسرائيليان وا 
 منهم بحالة خطيرة، واحدة حرجة جدا، وأضرار كبيرة. 4آخرين بجراح 

 18/5/2021، قدس برس
 

 "القسام" تكشف عن نوع الصاروخ الذي ضرب أشكول .13
د عز الدين القسام، الثالثاء، عن اسم الصاروخ الذي أدى إلى مقتل كشفت كتائب الشهي: غزة

وأكدت الكتائب في بالغ عسكري، أنها استخدمت اليوم، صاروخ  إسرائيليين في أشكول في النقب.
Q20  في الضربة الصاروخية القسامية صوب موشاف "أوهاد"، ضمن مجمع مفتاحيم في المجلس

صابة وأوضحت الكت اإلقليمي في أشكول.  20ائب أن هذه الضربة أدت إلى مقتل إسرائيليين وا 
 آخرين.

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ساعة الماضية 12صاروخا من غزة خالل الـ  90جيش االحتالل: إطالق  .14

صاروخا أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات  90تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي، أن نحو 
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد هيدي  ساعة الماضية. 12رائيل خالل الـ الواقعة جنوب إس

صاروخ  90مساء بالتوقيت المحلي أطلقت الفصائل الفلسطينية حوالي  7زيلبرمان إنه منذ الساعة 
صاروخا  20وأوضح أن  الرسمية.” كان“تجاه األراضي اإلسرائيلية، دون وقوع إصابات، بحسب قناة 

 طاع، وأسقطت منظومة القبة الحديدية عددا آخر، لم يحدده.سقطت داخل الق
 18/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 إصابة جنديين إسرائيليين في إطالق نار على حاجز عسكري قرب رام هللا .15

األناضول: أصيب جنديان إسرائيليان، الثالثاء، إثر تعرض قوة إسرائيلية إلطالق نار  -رام هللا 
وقال الجيش، في بيان،  ري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.كثيف عند حاجز عسك

قبل قليل وخالل أعمال عنيفة في منطقة البيرة، تعرضت قوة عسكرية كانت قرب المنطقة إلى “
وذكر البيان  ”.نتيجة لذلك أصيب جنديان في قدميهما ونقال لتلقي العالج“وتابع ”. إطالق نار كثيف
 ، دون تفاصيل أكثر.”ردت بإطالق النار نحو مصادر النيران“حتالل أن قوات جيش اال

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
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 عماًل مقاوًما بالضفة خالل مواجهات االثنين 142حماس:  .16
شهدت الضفة الغربية، أمس االثنين، مواجهات مع قوات االحتالل ضمن الفعاليات : الضفة الغربية

وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء أمس، اندلعت  م المقاومة في غزة.المتواصلة لنصرة للقدس ودع
ورصد تقرير للمكتب اإلعالمي لحركة  نقطة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية. 59مواجهات في 

وحسب  عمليات مؤثرة. 10عماًل مقاوًما خالل مواجهات يوم النكبة، منها  142حماس بالضفة 
 جريًحا. 64ات شاب وأصيب حوالي التقرير، استشهد خالل المواجه

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"محللون: أسلحة حماس أقوى وأبعد مدى في مواجهة  .17
ضربات أقوى وأبعد مدى انطالقًا من قطاع غزة المحاصر وتمثل « حماس»توجه حركة  باريس:

 توحة مع إسرائيل منذ أكثر من أسبوع.تحديًا للجيش اإلسرائيلي ذي التسليح الحديث في حربها المف
قادرة على توجيه ضربات أكثر كثافة وضرب مناطق أعمق في « حماس»ويقول محللون إن 

 إسرائيل؛ مقارنة بالنزاعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تلقيها الدعم من إيران.
األمر األكثر إثارة »قال فابيان هينز، الخبير المستقل المختص في التسلح بالشرق األوسط، إن 

لالستغراب في هذه الحرب هو كيف تمكنوا من إطالق كل هذا العدد من الصواريخ في هذا الوقت 
 «.القصير؛ إن لم يكن في وقت واحد

قوة )حماس( النارية؛ سواء من »في تقرير أصدرته )الجمعة( أن « مجموعة األزمات الدولية»وأكدت 
ثير ما رأيناه سابقًا... على الصعيد العسكري؛ فوجئت إسرائيل حيث عدد الصواريخ ومداها، تفوق بك

 «.بقدرات )حماس( العملياتية
صار دعم الجهات »، في أبريل )نيسان( الماضي: «المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية»وقال 

ة على الفاعلة اإلقليمية ركيزة أساسية للموقف العسكري اإليراني... ركزت أنشطة االنتشار اإليراني
النظام السوري والكيانات الفاعلة غير الحكومية، ال سيما في غزة، وكذلك في العراق ولبنان وسوريا 

 «.واليمن
من جانبه، قال لوكالة الصحافة الفرنسية خبير أسلحة طلب عدم الكشف عن هويته وينشر أبحاثه 

ز نقل األسلحة... إنه يعتمد النهج اإليراني يتجاو »، إن «تويتر»على « كاليبر أوبسكورا»عبر حساب 
« حماس»ويقول الجيش اإلسرائيلي إن لدى  «.على نقل المعرفة ونماذج التصميم والممارسات الجيدة

 ألف صاروخ. 15مخزونًا من 
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قال إنهم « كاليبر أوبسكورا»ولئن كان يصعب تقدير الطاقة اإلنتاجية لدى الفلسطينيين، فإن حساب 
هم ال يريدون أن يصلوا إلى وضع تنفد فيه صواريخهم، »وأضاف: «. استعدوا جيدًا لهذه اللحظة»

لدى حماس )في الواقع( تاريخًا طوياًل في »وأضاف أن  «.وأعتقد أنه جرى التقليل من حجم المخزون
، مذكرًا بأنهم جمعوا قذائف تعود «تصنيع الصواريخ، وقد برهنوا على أنهم أذكياء ومبدعون ومبتكرون

 مية األولى من سفينة بريطانية غارقة قبالة غزة.إلى الحرب العال
 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 رأفت مرة: اإلضراب الشامل تحول نوعي في مواجهة االحتالل .18

قال رأفت مرة، رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الخارج إن اإلضراب الشامل الذي : بيروت
الثالثاء،  1948سسات العربية في األراضي المحتلة عام دعت إليه األحزاب ولجان المتابعة والمؤ 

يعبر عن تحول نوعي في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي والتمسك بالهوية والحقوق ورفض الممارسات 
 اإلرهابية لالحتالل.

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عمليته بغزة إلنهاءثالثة أيام مصادر غربية: نتنياهو طلب من واشنطن يومين أو  .19

القدس: قالت مصادر غربية مطلعة على محادثات وقف إطالق النار بين إسرائيل والفصائل 
الفلسطينية، الثالثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من اإلدارة األمريكية مهلة يومين إلى 

 ثالثة إلنهاء عمليته العسكرية في قطاع غزة.
ة عدم الكشف عن هويتها، أن األمريكيين طلبوا من نتنياهو يومي وأضافت المصادر الغربية، مفضل

األحد واإلثنين، إنهاء عدوانه على غزة فرد أنه ما زال بحاجة ليومين إلى ثالثة الستكمال تنفيذ 
 الجيش اإلسرائيلي ضرب أهدافه في القطاع.

” سي إن إن“افيد، لقناة اإلخباري اإلسرائيلي باراك ر ” والال“فيما قال المراسل السياسي في موقع 
ساعة إلتمام العملية  48-24إنهم بحاجة إلى “األمريكية فجر الثالثاء، نقال عن مسؤولين إسرائيليين 

 ”.في غزة ثم سيتوقفون
 ”.رسالة إدارة )الرئيس األمريكي( جو بايدن إلسرائيل هي أن وقت العملية بدأ ينفد“وأضاف: 

 18/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 ”األحداث المعادية للسامية تشكل خطرا على المجتمع األلماني“سفير اإلسرائيلي في ألمانيا: ال .20
” المعادية للسامية“يرى السفير اإلسرائيلي في ألمانيا جيريمي إسخاروف، األحداث  -)د ب أ( -برلين

 .التي وقعت في ألمانيا في األيام القليلة الماضية على أنها تهديد للمجتمع األلماني
الجالية “األلمانية الصادرة اليوم الثالثاء: ” أوجسبورجر ألجماينه“وقال السفير في تصريحات لصحيفة 

اندالع العنف هذا ليس فقط شيئا يهدد اليهود … اليهودية في ألمانيا ال عالقة لها باألزمة في غزة
 ”.وحدهم، بل إنه يهدد أيضا الهوية األخالقية أللمانيا كمجتمع متسامح

ظل تصاعد األوضاع في األراضي الفلسطينية، نزل آالف األشخاص إلى الشوارع في المدن  وفي
األلمانية خالل عطلة نهاية األسبوع للتعبير بشكل أساسي عن تضامنهم مع الفلسطينيين. وكان 

أيار، والذي يحيي فيه الفلسطينيون  15الموافق ” النكبة“هناك سبب آخر للمظاهرات، وهو يوم ذكرى 
، ووقعت 1948رى طرد مئات اآلالف من الفلسطينيين مما سيصبح فيما بعد إسرائيل في عام ذك

 حوادث وأعمال شغب في عدة مظاهرات، وكان أسوأها في برلين.
 18/5/2021القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"صاروخ من غزة يقتل عاملين من تايالند في  .21

آخرون بجراح متفاوتة، إثر سقوط صاروخ ثقيل تل أبيب: ُقتل عامالن أجنبيان اثنان وُأصيب سبعة 
 على مصنع تعليب وتغليف كانوا يعملون فيه ال تتوفر فيه وسائل حماية.

وقال رفاق هؤالء العمال إنهم كانوا يعملون في المصنع الواقع على ُبعد سبعة كيلومترات من الحدود 
، بين إسرائيل والفصائل مع غزة، وهم يسمعون طول الوقت دوّي القصف من الشرق ومن الغرب

عامل من تايالند ونيبال والفلبين  600ألفًا و 24الفلسطينية في قطاع غزة. المعروف أن هناك 
  يعملون في الزراعة في إسرائيل، غالبيتهم يعملون في الحقول المجاورة لقطاع غزة. 

 19/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 لى رئاستها مع نتنياهوساعر يدرس مقترحا بتشكيل حكومة يتناوب ع .22
يدرس رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، اقتراحا ىبتشكيل حكومة بالتناوب : بالل ضاهر

على رئاستها مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني 
 لصحيفة "هآرتس" اليوم، الثالثاء.
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هذه الخطوة قدما، والتي بادر إليها رئيس قائمة الصهيونية  ووافق ساعر، قبل عدة أيام، على دفع
الدينية والفاشية، بتسلئيل سموتريتش، بعد إعالن رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، يوم الخميس 

 الماضي، عن أن إمكانية تشكيل حكومة في "كتلة التغيير" لم تعد مطروحة.
ا إنه "لم ُينقل إلينا أي اقتراح من عضو الكنيست ونقلت الصحيفة عن مصادر في "تيكفا حداشا" قوله

 سموتريتش، وال علم لنا باقتراح كهذا".
 18/5/2021، 48عرب 

 
 مليون دوالر 61: دعاوى لتعويضات على أضرار خالل العدوان ب2014كما بالعام  .23

مواطن في إسرائيل دعاوى إلى  4500منذ بداية العدوان على غزة، قدم أكثر من : بالل ضاهر
مصلحة الضرائب تطالب بتعويضات بعد تضرر أمالكهم بمقذوفات أطلقت من قطاع غزة أو خالل 

 المواجهات التي اندلعت في المدن الساحلية التي يسكنها العرب واليهود.
 61) مليون شيكل 200وتبين أن مبلغ التعويضات مجتمعة التي يطالب بها المتضررون يزيد عن 

من الدعاوى تتعلق باستهداف مبان، وباقي الدعاوى تتعلق باألساس  %55، بحيث أن مليون دوالر(
 بأضرار لحقت بسيارات، حسبما أفادت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثالثاء.

أيام، إال أن مبلغ التعويضات الذي يطالب به  9ورغم أن العدوان الحالي على غزة مستمر منذ 
به متضررون في إسرائيل خالل العدوان على المتضررون يزيد عن مبلغ التعويضات الذي طالب 

 مليون شيكل. 200يوما، والذي قارب  50، واستمر 2014غزة في العام 
دعوى للحصول على تعويضات، فيما قدم سكان في  1400وقدم مواطنون في عسقالن أكثر من 

 1600ثر من دعوى. وقدم سكان في وسط البالد، يشمل مدينتي اللد والرملة، أك 250أسدود أكثر من 
عائلة من بيوتها، التي أصبحت غير مالئمة للسكن فيها، ونقلوا إلى  155دعوى. كما تم إجالء 

 مساكن بديلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مصلحة الضرائب قولها إن التعويضات ستغطي األضرار في 

 مقذوفات.أعقاب المواجهات في المدن الساحلية، وليس فقط األضرار الناجمة عن إطالق ال
 18/5/2021، 48عرب 
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 إذاعة جيش االحتالل تستعيد اعتراف موشيه ديان حول غزة .24
الناصرة: في ظل العدوان الجديد، اختارت إذاعة جيش االحتالل التذكير مجددا باعتراف تاريخي 
نادر لقائده الراحل موشيه ديان حول الحقيقة التاريخية عن غزة التي طالما عملت إسرائيل على 

 طمسها أو تزويرها.
قام كيبوتس ناحل عوز مقابل حدود القطاع على  1948واستذكرت أنه في مثل هذا الشهر عام 

قتل فدائيون جنديا من  1956أنقاض خربة الوحيدي القرية الفلسطينية المهجرة. وقالت إنه في ربيع 
ثالثة والعشرين من عمره سكان الكيبوتس يدعى روعي روتنبيرغ واستذكرت بأنه كان شابا وسيما في ال

 وأب لطفل )بوعز(.
وقتها مات والد روعي بعد انكسار قلبه حزنا على مقتل ولده وماتت زوجته مريضة دون أن تتزوج 

( فترك البالد قبل سنوات كثيرة ويعترف أنه هرب لتايلند بحثا عن السكينة 67ثانية أما االبن بوعز )
 ولإلفالت من ثمن يسدده دون نهاية.

ت إذاعة جيش االحتالل مجددا بكلمة الرثاء التي قدمها قائد جيش االحتالل اإلسرائيلي وقتها وكرر 
موشيه ديان وتخللها اعتراف نادر وهي تحتوي على حقيقة غزة التي حولتها إسرائيل من مدينة 
ساحلية جميلة لغيتو فلسطيني وألكبر مخيم الجئين مزدحم في العالم بعد تدمير عشرات القرى 

وبات سكانها الجئين داخل القطاع  1948وادعة في المنطقة بين غزة وبين يافا، اللد والرملة عام ال
 بل أغلبية سكانه.

باألمس قتل روعي. سكينة الصباح الربيعي بهرت عينيه “عاما ما يلي:  65وجاء في رثاء ديان قبل 
اليوم للقتلة. كيف لنا أن نشكو فلم ير المتربصين بروحه على حد التلم في الحقل. فال نكيلن التهم 

كراهيتهم الشديدة لنا؟ ثماني سنوات وهم يقيمون داخل مخيمات الالجئين داخل قطاع غزة وقبالة 
عيونهم نحّول أراضيهم وبلداتهم التي سكنوها وأجدادهم إلى مزارع لنا نزرعها ونحصدها وهم يروننا 

ال من العرب في غزة. كيف أغمضنا  من خلف السياج. علينا أن نطالب بدم روعي من أنفسنا
عيوننا ولم نحدق مباشرة بمصيرنا لنرى وعد زماننا بكل قسوته؟ هل ننسى أن مجموعة الشباب هنا 

تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة، بوابات تزدحم خلفها مئات آالف ” ناحل عوز“في كيبوتس 
ن الظفر بنا ويمزقونا إربا إربا.. هل نسينا؟ العيون واأليدي المبتهلة من أجل ضعفنا، كي يتمكنوا م

روعي الفتى الذي غادر تل أبيب ليشيد له منزال على أبواب غزة ويكون سورا لنا، خبا الضوء في 
فؤاده وفي عينيه فلم ير بريق السكين. الشوق للسالم صّم أذنيه فلم يسمع صوت القتل المترصد له. 

 ”.صرعتهلم تتسع كتفاه لـ أبواب غزة الثقيلة ف
 18/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 جريحا 1,530شهيدًا و 219اليوم العاشر للعدوان اإلسرائيلي .. ارتفاع شهداء غزة إلى  .25
ارتفعت، اليوم األربعاء، حصيلة الشهداء نتيجة العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، : غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن  جريحا. 1,530شهيدا، إضافة إلى و 219منذ أكثر من أسبوع إلى 
بجراح  1,530سيدة، في حين أصيب  36طفاًل و 63شهيدا، بينهم  219"قطاع غزة شهد ارتقاء 

وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، قصفها العنيف جوا وبرا  مختلفة".
لفصائل الفلسطينية بإطالق عشرات الصواريخ وبحرا على قطاع غزة. وعلى الجانب اآلخر، ردت ا

 نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.
 19/5/2021، قدس برس

 
 فلسطينيين بمواجهات في الضفة 4استشهاد  .26

 3فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش االحتالل في  4قالت وزارة الصحة الفلسطينية الثالثاء إن 
يان أن اثنين استشهدا خالل مواجهات شهدها مدخل مدينة رام وأضافت الوزارة في ب حوادث منفصلة.

وذكرت أن الشهيد  هللا الشمالي بعد مسيرة انطلقت من وسط المدينة شارك فيها آالف المواطنين.
الثالث وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصابا بالرصاص الحي في الرأس خالل مواجهات شهدتها 

لوزارة أن الشهيد الرابع سقط برصاص االحتالل في مدينة وأوضحت ا بلدة بلعين غرب رام هللا.
فلسطيني  100وذكرت وزارة الصحة في بيانات متتالية اليوم أن أكثر من  الخليل )جنوبي الضفة(.

منهم على األقل حالتهم  10أصيبوا برصاص جيش االحتالل في مناطق مختلفة من الضفة، وأن 
 خطيرة.

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 1936اإلضراب الشامل.. األكبر منذ  .27
"األيام": عم اإلضراب الشامل، أمس، مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس  –رام هللا 

ومخيمات الشتات في لبنان، في مظهر نادر جسد وحدة الشعب الفلسطيني،  48المحتلة، وأراضي الـ
مختلف مناحي الحياة بما فيها المؤسسات وشمل اإلضراب  تنديدًا بعدوان االحتالل المتواصل.

الخاصة، وأغلقت المدارس والجامعات والمحاكم والمصارف والنقابات أبوابها، وتوقفت وسائل النقل 
العام عن الحركة، في الوقت الذي شارك فيه موظفو القطاع العام في اإلضراب، باستثناء وزارة 

 الصحة والهيئات المحلية ومؤسسات خدمية حيوية.
 19/5/2021، األيام، رام هللا
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 غير قادرة على حماية المستوطنين عند األقصى "إسرائيل": "الغد"صبري لـ عكرمة الشيخ .28
أكد خطيب المسجد األقصى في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، عدم  :حمزة دعنا -عمان

قدرة الحكومة  من رمضان، وذلك لعدم 20دخول قطعان المستوطنين إلى المسجد األقصى منذ الـ
أضعفت قدرة “، أن األوضاع الدائرة في كامل فلسطين ”الغد”وبين صبري لـ اإلسرائيلية على حمايتهم.

وأبدى صبري تخوفه من  ”.الحكومة اإلسرائيلية على حماية المستوطنين عند دخول المسجد األقصى
القدس على أهبة  غدر الكيان الصهيوني والحشد الستباحة المسجد األقصى، لذلك فإن أهالي

 االستعداد ألي اعتداء يستهدف المسجد.
 19/5/2021، الغد، عّمان

 
 فلسطينيو الضفة يطالبون بــ"قيادة موحدة" لالنتفاضة .29

طالب العديد من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية : خاص – 21عربي -رام هللا/ بيت لحم 
ت في األراضي الفلسطينية من البحر الى النهر، بتشكيل قيادة عاجلة لالنتفاضة الشاملة التي بدأ

وذلك لضمان استمرار المقاومة واالحتجاجات بالشكل المناسب، وبما يؤدي الى تجاوز السلطة 
" بالعديد من 21الفلسطينية، والعودة الى فصائل المقاومة، ومن بينها حركة فتح. والتقت "عربي

الضفة الغربية الثالثاء، حيث طالبوا بتشكيل "قيادة الشبان في عدد من نقاط التماس مع االحتالل ب
دارة  موحدة" لالنتفاضة؛ من أجل البدء في تنسيق الفعاليات في مدن الضفة الغربية المختلفة، وا 
االشتباك المباشر مع االحتالل، مؤكدين أن "خروج مئات اآلالف الى شوارع مدن الضفة، واالشتباك 

التماس، يشكل قرارا جمعيا للشعب الفلسطيني باالنحياز للمقاومة، مع االحتالل على الحواجز ونقاط 
 وا عالن انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثالثة".

 18/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 من السيطرة على الشيخ جراح "إسرائيل"مدير دائرة الخرائط في القدس يكشف هدف  .30
ف االحتالل اإلسرائيلي من نزع ملكية حي قال مدير دائرة الخرائط في القدس خليل التفكجي إن هد

وأضاف في مداخلة على الجزيرة مباشر  الشيخ جراح هو تشتيت العرب داخل مستعمرات إسرائيلية.
أنا أحد من ذهبوا إلى تركيا إلحضار الوثائق الرسمية بأن هذه ملكية عربية وليست ملكية يهودية، “

القضية ليست ملكية أراض بل هي “وقال  ”.1994وأحد من يدافعون عن هذه المنطقة منذ عام 
برنامج إسرائيلي واضح هدفه التطويق ثم االختراق ثم التشتيت، بمعنى تطويق األحياء العربية 
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الفلسطينية بالمستعمرات اإلسرائيلية، ثم االختراق عن طريق إقامة البؤر االستيطانية داخل األحياء 
 ”.أحياء اليهوديةالفلسطينية، ثم تشتيت هذه األحياء داخل 

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الحركة اإلسالمية بالقدس: أمن االحتالل مرهون بسالمة األقصى .31

قالت الحركة اإلسالمية في القدس المحتلة، الثالثاء، إن االعتقاالت والجراحات وأرواح الشهداء في 
ب الفلسطيني الصامد رخيصة في القدس وغزة والداخل المحتل والضفة الغربية وفي كل أماكن الشع

وأضافت في بيان، الثالثاء: "هذه المعركة التي بدأت فصولها اليوم لن  سبيل تحرير أقصانا وقدسنا.
تنتهي إال بزوال االحتالل وظلمه عن مسرى نبينا" مشددا على البيان على أن "أمن المحتلين 

نيس المستوطنين، وبقاء المقدسيين الغاصبين مرهون اليوم بسالمة األقصى وبقائه طاهرا من تد
 آمنين ثابتين في أرضهم وبيوتهم".

 18/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 : فلسطين جبهة واحدة وال مكان للحياد"األخبار"عطا هللا حّنا لـ .32
االنتفاضة »، يعّلق المطران حّنا على ما يجري اليوم بالقول: «األخبار»في حديث إلى : ريم زيتوني

ن كانت بأساليب وأنماط مختلفة وأوجه متعددة الفلسطينية لم ، واصفًا المرحلة الحالّية «تتوّقف يومًا، وا 
مرحلة جديدة يتصّدى فيها المقدسّيون بصدوٍر عارية لالحتالل، حيُث وقف فيها المسيحيون »بأّنها 

المسيحية  والمسلمون معًا في دفاعهم عن القدس وهوّيتها العربَية الفلسطينية ومقدساتها وأوقافها
الفلسطينيون بانتماءاتهم »ويشيد بالوحدة الوطنّية اّلتي تجّلت في االنتفاضة الحالّية: «. واإلسالمية

الدينية والحزبية والفصائلية كافة وحتى أولئك الذين ال ينتمون ألي حزب وقفوا منتصبي القامة أمام 
 «.ير العرقي في القدساالحتالل ليقولوا ال لتهويد القدس وسرقتها وال لسياسة التطه

 19/5/2021، األخبار، بيروت

 
 مليون دوالر لجهود إعادة إعمار غزة 500مصر تخصص  .33

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الثالثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح  القاهرة:
عملية مليون دوالر كمبادرة مصرية تخصص لصالح  500السيسي، أعلن عن تقديم مصر مبلغ 

إعادة اإلعمار في قطاع غزة نتيجة األحداث األخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة 
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد،  باالشتراك في تنفيذ عملية إعادة اإلعمار.
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الغارات طنًا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين، مع تواصل  65إرسال 
 اإلسرائيلية على القطاع لليوم التاسع على التوالي.

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

خالء سبيل بعضهم .34  اعتقال مصريين تضامنوا مع فسلطين.. وا 
أخلت السلطات المصرية سبيل عدد من المواطنين الذين رفعوا علم فلسطين في ميدان التحرير، 

وكانت  سب ما نشر نشطاء على صفحات مواقع التواصل.وأبقت على بعضهم قيد االحتجاز، بح
الشرطة المصرية اعتقلت الصحفية المصرية نور الهدى زكي وآخرين، على خلفية التضامن مع 

 الشعب الفلسطيني في ميدان التحرير ورفع العلم الفلسطيني.
 18/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 اء ُتضاف للسجل الدموي لهذا الكيانشيخ األزهر: استمرار اإلرهاب الصهيوني نقطٌة سود .35

قال شيخ األزهر احمد الطيب، إن "استمرار اإلرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينيين : القاهرة
األبرياء، وتدمير الطرق واألبنية والمنازل وبنايات الهالل األحمر، وتشريد العائالت وتهجيرهم قسريًّا، 

داء ُتضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل واستهداف المقار اإلعالمية، نقطٌة سو 
 تواطئ عالمي مخٍز.

 18/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نقابة الصحافيين المصريين تبدأ جمع تبرعات لدعم فلسطين .36
اءات جددت نقابة الصحافيين في مصر، أمس اإلثنين، إدانتها لالعتد«: القدس العربي»القاهرة ـ 

الصهيونية الغاشمة على فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات، كما قررت إعادة فتح حساب في النقابة 
 لدعم الشعب الفلسطيني وتلقي التبرعات.

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 عبدهللا الثاني لـ ميركل: التطورات المأساوية في فلسطين نتيجة انتهاكات إسرائيل المتكررة .37
هللا الثاني، خالل اتصال هاتفي اليوم الثالثاء مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، أن أكد الملك عبد

التطورات المأساوية في األراضي الفلسطينية هي نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة بحق الشعب 
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يجاد حل الفلسطيني، الفتا إلى أن منع تكرار التصعيد اإلسرائيلي ووقف دوامة العنف يتطلبان إ
 سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
 18/5/2021، الغد، عّمان

 
 الجيش اإلسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع األردن .38

ل وقا أعلن الجيش اإلسرائيلي )الثالثاء(، إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع األردن. تل أبيب:
سقاط طائرة مسيرة اقتربت إلى حدود »متحدث باسم الجيش:  في ساعات الصباح الباكر، تم رصد وا 

وأضاف أن قوات األمن جمعت حطام المسيرة، دون  «.الدولة في منطقة وادي العيون في األغوار
 أن يذكر الجهة التي يشتبه في أنها أطلقتها.

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 لبنان بعد قصف إسرائيلي ردًا على إطالق صواريخ هدوء في جنوب .39
قالت قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( في ساعة متأخرة من مساء أمس  بيروت:

االثنين إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة األمنية بعدما رصدت إطالق صواريخ 
ردت »... وأضافت اليونيفيل على تويتر  شوبا في جنوب لبنان. من منطقة راشيا الفخار شمالي كفر

وذكرت المهمة  «.قوات الدفاع اإلسرائيلية بنيران المدفعية على المكان الذي انطلقت منه الصواريخ
أن قائدها ستيفانو ديل كول اتصل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقادة الجيش اإلسرائيلي 

وتابعت اليونيفيل  «.قصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقفوحث على التحلي بأ»
 «.أوقفت قوات الدفاع اإلسرائيلية اآلن إطالق النار»

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 منصات إلطالق الصواريخ في الجنوب 6الجيش اللبناني يعثر على  .40
منصات إطالق صواريخ فارغة،  6ى عثرت دورية للجيش اللبناني، اليوم )الثالثاء(، عل بيروت:

 بلدة الهبارية بجنوب لبنان.« خراج»ومنصة مجهزة بصاروخ، في 
عدة قرى في منطقتي الهبارية وكفرشوبا تعرضت أمس )االثنين( »وقالت قيادة الجيش في بيان إن 

قذائف  7قذائف متفجرة و 10لقصف مدفعي مصدره مدفعية العدو اإلسرائيلي، وقد أحصي سقوط 
 6وأضافت أن دورية من الجيش عثرت اليوم على  ، بحسب ما نقلته وكالة األنباء األلمانية.«يئةمض

منصات إطالق صواريخ فارغة ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ جرى تفجيره في محبط بلدة الهبارية. 
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وكان مجهولون أطلقوا صواريخ عدة من جنوب لبنان ليلة أمس، وردت إسرائيل بقصف مرتفعات 
 وبا في جنوب لبنان.كفرش

 18/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 غير مسؤول عن إطالق الصواريخ من لبنان "حزب هللا"جيش االحتالل:  .41
 6اللبناني مسؤوال عن إطالق ” حزب هللا“تل أبيب: نفى جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن يكون 

اسم الجيش، العميد هيدي زيلبرمان وقال المتحدث ب صواريخ مساء اإلثنين تجاه األراضي اإلسرائيلية.
ستة صواريخ أطلقت الليلة الماضية من جنوب لبنان، ربما يكون أحدها قد سقط داخل  6إنه من بين 

ال عالقة بين حزب هللا “في تصريحات للصحافيين، إلى أنه ” زيلبرمان“وأشار  األراضي اإلسرائيلية.
طالق الصواريخ وأضاف أن الصواريخ أطلقتها  العبرية. ”يديعوت أحرونوت“، بحسب صحيفة ”وا 

)مزارع شبعا المحتلة(، ورد الجيش اإلسرائيلي بقصف مدفعي ” جبل دوف“فصائل فلسطينية شمال 
 على مصادر إطالق النار، دون مزيد من التفاصيل.

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 باسيل يتصل بعباس: المقاومة تسّطر ملحمة .42
يس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بالرئيس الفلسطيني محمود رئ : اتصلهيثم الموسوي

تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وعن األمل بأن تكون هذه المرحلة، »عباس، وأعرب له عن 
على الرغم من مرارتها، محطة على طريق تحرير فلسطين وتحقيق مشروع الدولة الفلسطينية 

كما أعرب عن ألمه لما يتعّرض له الشعب الفلسطيني، وعن أمله  «.وعاصمتها القدس الشرقية
التي تسّطرها المقاومة « الملحمة»الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون في الداخل و باالنتفاضة
 الفلسطينية.

 17/5/2021، األخبار، بيروت

 
 دريان يتصل بمفتي القدس: لبنان وشعبه مع فلسطين .43

ورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن ما جرى ويجري في باحات أكد مفتي الجمه: مروان طحطح
المسجد األقصى، ومن ثم العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وسائر 

اإلرهاب بعينه واإلجرام الذي لم يسبق له مثيل، وال يجب السكوت عنه ال »المناطق الفلسطينية، هو 
وخالل اتصال  «.الدولي، وينبغي اتخاذ قرار حاسم وجازم لردعهمن قبل المجتمع العربي وال حتى 
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أجراه دريان بمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، وخطيب مسجد األقصى، الشيخ 
كما أعلن أن  «.لبنان واللبنانيين مع دولة فلسطين وعاصمتها القدس»عكرمة صبري، شدد على أن 

 «. سطيني في أرضه واجب شرعيإغاثة ودعم صمود الشعب الفل»
 19/5/2021، األخبار، بيروت

 
 والجهاد اإلسالمي: ال يردع العدّو إال الصواريخ والصمود "حزب هللا" .44

أقام حزب هللا حفاًل تضامنيًا في حارة حريك، دعمًا لفلسطين، وللمقاومة في مختلف : هيثم الموسوي
، هاشم صفي الدين، أن الدفاع عن فلسطين وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب هللا أطيافها.

والقدس هو دفاع عن كل األمة، كما أضاف أن معركة القدس هي معركة األمة وهنا ال مجال للحياد 
نحن في لبنان نمتلك قدرات أكثر »وأضاف صفي الدين:  وال مجال لهوامش سياسية في هذا األمر.
المعركة العسكرية حسمت والعدو ال يملك »بأن ، جازمًا «بكثير من قبل، والمقاومة في غزة أيضاً 

 «. سوى القتل وتدمير المباني وال يردعه إال الصواريخ والقوة والصمود
إننا في معركة جديدة كبرى في كل »زياد نخالة: « الجهاد اإلسالمي»بدوره، أكد األمين العام لحركة 

قاومة المحتلين الصهاينة حتى فلسطين، وشعبنا ومقاومته يخوضون معركة القدس، وسنستمر في م
المقاومة صامدة في الميدان وتسجل بطوالت تاريخية وجعلت إسرائيل كيانًا »كما قال إن «. يرحلوا

 «.أوهن من بيت العنكبوت مرة أخرى
 17/5/2021، األخبار، بيروت

 
 مواجهة العدوان اإلسرائيليبتضامنية في لبنان دعما لفلسطين ومسيرات وقفات تضامنية  .45

واصلت يوم أمس وقفات تضامنية في لبنان، دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان العسكري ت
وتجمع النشطاء في العاصمة بيروت أمام مبنى لجنة األمم المتحدة االقتصادية  اإلسرائيلي المستمر.

ودعما  واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، تحت عنوان استنكار الجرائم اإلسرائيلية في فلسطين
وشارك في الوقفة االحتجاجية ممثلون عن أحزاب وهيئات وشخصيات لبنانية وفلسطينية،  للقدس.

ورفعوا أعالم فلسطين والفتات تستنكر العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، 
امون وقفة وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان، نفذت محاميات ومح وتندد بالصمت العربي والدولي.

تضامنية بثوب المحاماة، تعبيرا عن الرفض المطلق لجرائم العدوان اإلسرائيلي بحق فلسطين والشعب 
 الفلسطيني.
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وفي صيدا جنوبي لبنان، نظمت رابطة أطباء األسنان وقفة عند ساحة الشهداء في المدينة، تضامنا 
ا يتعرض له األهالي في حي الشيخ مع أهالي فلسطين المحتلة ونصرة لألقصى الشريف، واستنكارا لم

 جراح وفي غزة والضفة الغربية.
 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على غزةاإلسرائيلي إزاء العدوان  عدم تحرك مجلس األمن" لالمجموعة العربية"خيبة أمل" " .46

وقف أعربت المجموعة العربية في األمم المتحدة عن "خيبة أملها" إزاء عدم تحرك مجلس األمن ل
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السفير الجزائري لدى  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

األمم المتحدة سفيان ميموني، الذي تتولى بالده رئاسة المجموعة الشهر الجاري، وذلك مع السفير 
إن الجزائر وقال ميموني  رياض منصور مراقب فلسطين بالمنظمة الدولية، التي مقرها في نيويورك.

طلبت عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة لألمم المتحدة حول آخر التطورات الحاصلة في فلسطين 
وأعرب عن خيبة أمل المجموعة العربية إزاء عدم تعامل مجلس األمن مع الوضع  الخميس المقبل.

حجامه عن مطالبة القوة القائمة باالحتالل بضرورة و   قف عدوانها.الخطير على األرض في غزة، وا 
 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"الخرطوم تدافع عن تطبيع العالقات مع  .47

دافع رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اإلثنين عن : )أ ف ب( -الخرطوم
سرائيل، مشددا على أن األمر  لسطينيين في ليست له عالقة بحق الف“تطبيع العالقات بين السودان وا 

ووصف تطبيع العالقات مع الدولة العبرية  ، معتبرا أن قيام دولة فلسطينية هو الحل.”إقامة دولتهم
ما يحدث “واعتبر البرهان أن  ”.تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل“بأنه 

الحل “على أن السودان يدعم ، مجددا التأكيد ”في غزة شيء مؤسف في حق األبرياء والمدنيين العزل
 ”.المبني على )إقامة( الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية

 17/5/2021القدس، القدس، 
 

 ماليزيا تتخذ تدابير لحماية قيادات فلسطينية على أراضيها عقب تهديدات إسرائيلية بتصفيتهم .48
ة لحماية قيادات وشخصيات فلسطينية على أعلنت الشرطة الماليزية اتخاذها كل التدابير الالزم

أراضيها، وذلك بعد انتشار مزاعم حول تهديدات أطلقها جهاز االستخبارات اإلسرائيلي، لتصفية هذه 
وفي معرض تعليقه على األمر، قال المسؤول في جهاز الشرطة الماليزية،  الشخصيات حول العالم.
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الثالثاء، إنهم أخذوا التهديدات التي انتشرت  أكريل ساني عبد هللا ساني، في تصريح للصحفيين
االثنين، في شبكة اإلنترنت، على محمل الجد، مضيفا أنهم عززوا من التدابير األمنية المتخذة في 

وكان مركز عمليات الدفاع السيبراني الماليزي قال أمس  هذا الخصوص، واتخذوا الخطوات الالزمة..
تعد لتنفيذ عمليات ضد قيادات وشخصيات فلسطينية في دول إن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي يس

 العالم، وفي مقدمتها ماليزيا.
 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 برلمان الكويت يستقبل وفدا فلسطينيا شعبيا ويؤكد دعم قضيتهم .49

لتأكيد استقبل مجلس األمة الكويتي، وفدا فلسطينيا من تنسيقية المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ل
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس األمة الكويتي، فقد  على دعم البالد للشعب الفلسطيني.

وثمن الوفد الفلسطيني مواقف رئيس  استقبل مراقب مجلس األمة، أسامة الشاهين، أعضاء الوفد.
ر موقف مجلس األمة مرزوق علي الغانم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية. كما ثمن الوفد الزائ

الشعب الكويتي السباق تجاه األحداث األخيرة والتي تمثل استمرارا لدور لدولة الكويت الريادي في 
 نصرة القضية الفلسطينية.

 19/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 تضامن رسمي ليبي مع فلسطين.. وزيرة ترتدي كوفية .50
الء المنقوش، مع الشعب تضامنت وزيرة الخارجية الليبية، نج: عالء فاروق -21عربي -طرابلس

الفلسطيني في ظل العدوان اإلسرائيلي الجاري في الضفة والقدس وغزة وأراضي فلسطيني المحتلة 
وشوهدت الوزيرة وهي ترتدي وشاحا بألوان الكوفية الفلسطينية،  ، بارتداء كوفية فلسطينية.1948عام 

في سياق متصل، نفت حكومة الوحدة  وذلك قبل استقبالها نائب وزير الخارجية األمريكي جوي هود.
الوطنية الليبية ما تردد عن توجيه لوم أو لفت نظر لمندوبها لدى األمم المتحدة بخصوص خطابه 

 األخير وتحدثه عن القضية الفلسطينية وتطوراتها. 
 19/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 البرلمان التركي يعقد جلسة تضامن ودعم لفلسطين .51

ال: عقد البرلمان التركي، الثالثاء، جلسة خاصة لمناقشة الجرائم اإلسرائيلية إسماعيل جم -إسطنبول
ضد الشعب الفلسطيني، حيث أجمعت كافة األحزاب التركية على وقوفها إلى جانب فلسطين ونددت 
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تركيا لن تتخلى عن “كما أكد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو على أن  بالجرائم اإلسرائيلية.
 هًا انتقادات حادة للصمت الدولي.، موج”فلسطين

وقبل أيام، أصدرت األحزاب التركية الخمسة الكبرى الممثلة في البرلمان التركي بيانًا مشتركًا أدانت 
فيه العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس، ووقع على البيان 

لسياسية التركية التي يستحيل فيها االجتماع من األحزاب الخمسة في خطوة نادرة جدًا في الحياة ا
 قبل جميع هذه األحزاب على قضية داخلية أو خارجية باستثناء القضية الفلسطينية.

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 المغرب يرسل إلى فلسطين دفعة جديدة من المساعدات الطبية والغذائية .52
اعدة شرق القاهرة الجوية، طائرتان تابعتان للقوات : وصلت صباح أمس الثالثاء إلى مطار قالرباط

طنًا من المساعدات اإلنسانية العاجلة الموجهة لفائدة السكان  20المسلحة الملكية، تحمالن 
ومن  الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنفيذًا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس.

الحقًا، برًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي؛ وفق ما المنتظر أن يجري نقل تلك المساعدات 
 أوردت وكالة األنباء المغربية.

 18/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 مظاهرات في إندونيسيا رفضا للعدوان ونصرة للقدس .53
شهدت العاصمة األندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم الثالثاء، تظاهرات شعبية : جاكرتا

ورفع  ضا للعدوان "اإلسرائيلي" المتواصل على شعبنا، ولالنتهاكات المستمرة في القدس.حاشدة رف
المشاركون في التظاهرة التي نظمها عدد من الفعاليات الطالبية والعمالية، العلم الفلسطيني، ورددوا 

استنكروا  الهتافات المنددة بالجرائم اإلسرائيلية، وقتل المواطنين، واالعتداء على المقدسات، كما
 الموقف األميركي المنحاز لـ"إسرائيل". 

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تالميذ تونس يتضامنون مع الشعب الفلسطيني .54
ُرفع العلمان الفلسطيني والتونسي جنبا إلى جنب، في جميع المدارس والمعاهد التدريسية بتونس، 

تالميذ مدرسة "الصادقية" الثانوية بالعاصمة   -نيناالث -كذلك رّدد  تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وأشرفت على  تونس النشيدين الوطنيين للبلدين تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان اإلسرائيلي.
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المبادرة نقابات التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية، في أول يوم دراسي بعد إغالق المدارس مدة أسبوع، 
دقيقة صمت  1875ووقف تالميذ المدرسة التي أسست عام  كورونا.ضمن تدابير مكافحة فيروس 

 ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الجيش اإلسرائيلي.
 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العدوان على غزة يشعل الشارع العراقي .55

لى قطاع غزة بشكل يتابع العراقيون أحداث العدوان اإلسرائيلي في فلسطين وخصوًصا الهجوم ع
طالق صرخات االستنكار واإلدانة لهذا  كبير حيث انشغلت مواقع التواصل بتغطية األحداث وا 
العدوان. ودعا ناشطون إلى نقل االحتجاجات إلى الحدود العراقية األردنية للمطالبة بالسماح بدخولهم 

هات عربية وفلسطينية، ج 4من جهتها وجهت نقابة األطباء في العراق دعوات إلى  إلى فلسطين.
لتوفير تسهيالت انضمام أطباء متطوعين عراقيين لمعالجة الجرحى وتقديم الخدمات الالزمة في 

 قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من أسبوع لقصف إسرائيلي متواصل.
دانته للعدوان اإلسرائيلي على  رسميا، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفض العراق وا 

وكان آالف العراقيين خرجوا في مظاهرة احتجاجية وسط بغداد  فلسطينيين العزل في القدس وغزة.ال
 وعدد من المحافظات اليوم السبت للتنديد باالعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اليمنيون يتناسون مشاكلهم ويتضامنون مع فلسطين  .56

نجحت الحرب في تفرقة اليمنيين، وتعميق الخالفات بينهم، وخلق أوضاع : خاص –الجزيرة نت 
إنسانية غاية في السوء، لكنها لم تنسهم القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين في حربهم المصيرية 

ليمنيين، وأثار العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة والقدس وحي الشيخ جراح غضب ا مع االحتالل.
 الذين أدانوا ما وصفوها بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وتعددت أشكال التفاعل والتضامن مع الشعب الفلسطيني بين المظاهرات الشعبية، والبيانات 
واحتشد اآلالف من اليمنيين االثنين في  السياسية، واالهتمام الواسع عبر مواقع التواصل االجتماعي.

ساحة أخرى في مدن يمنية مختلفة تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين لمساندة  13صنعاء و العاصمة
 المقاومة الفلسطينية ومؤازرة صمودها، حسب متظاهرين.

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 باالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تندد مظاهرات إيرانية .57
طهران تجمعا يندد باالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب شهدت العاصمة اإليرانية 

 الفلسطيني، وشاركت مجموعات طالبية في المظاهرة التي انطلقت من شارع فلسطين في طهران.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة واالعتداءات اإلسرائيلية بالقدس وبقية 

ما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي والدول اإلسالمية إلى الوقوف في وجه األراضي الفلسطينية، ك
 الجرائم اإلسرائيلية وتقديم الدعم الالزم للفلسطينيين.

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ألف فلسطيني في غزة 52األمم المتحدة: الغارات اإلسرائيلية شردت أكثر من  .58
الشؤون اإلنسانية )أوتشا( يوم الثالثاء إن الغارات الجوية  قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق غزة:

 450ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو  52اإلسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 
ألفا من النازحين  47وقال ينس الركيه المتحدث باسم أوتشا للصحفيين إن نحو  مبنى في قطاع غزة.

 ا األمم المتحدة في غزة.مدرسة تديره 58لجأوا إلى 
مبنى ألضرار بالغة منها ستة مستشفيات وتسعة  316بناية دمرت كما تعرض  132وأضاف أن 

مراكز للرعاية الصحية األولية. وقالت أوتشا إنها ترحب بفتح إسرائيل معبرا حدوديا أمام اإلمدادات 
 اإلنسانية لكنها دعت أيضا إلى فتح معبر آخر.

 18/5/2021ن، الشرق األوسط، لند
 

 "األونروا" تدعو إسرائيل لتسهيل إدخال اإلمدادات إلى القطاع .59
"األيام": دعت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" حكومة إسرائيل على  -القدس 

وجه السرعة إلى "تمكين اإلمدادات اإلنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، 
 فقا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي".وذلك و 

ولم تحصل الوكالة على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة لإلمدادات اإلنسانية األساسية التي 
 تهدف إلى توفير اإلغاثة للسكان المنكوبين.

 19/5/2021األيام، رام هللا، 
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 ألف مواطن في غزة 52"أوتشا": الغارات شردت أكثر من  .60
رويترز: قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"، أمس، إن الغارات  -جنيف 

ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو  52الجوية اإلسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 
ن ألفا م 47وقال ينس الركيه المتحدث باسم "أوتشا" للصحافيين، إن نحو  مبنى في قطاع غزة. 450

 مدرسة تديرها األمم المتحدة في غزة. 58النازحين لجؤوا إلى 
مراكز  9مستشفيات و 6مبنى ألضرار بالغة منها  316بناية دمرت كما تعرض  132وأضاف، إن 

 للرعاية الصحية األولية.
 19/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 بايدن يضغط لوقف إطالق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية .61

من وراء الكواليس، سعى الرئيس األميركي جو بايدن ومساعدوه للضغط من أجل وقف : يترزرو 
 إطالق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

وتأتي هذه الضغوط وسط ما وصفه مصدر بخيبة أمل إزاء قصف إسرائيل لمبنى في غزة كان يضم 
 بعض المؤسسات اإلعالمية.

غوطا متنامية من المشرعين من حزبه الديمقراطي للقيام بدور أكثر وضوحا، لكن ويواجه بايدن ض
مسؤولين أميركيين يقولون إن بايدن وفريقه اختاروا نهجا أكثر هدوءا، حيث يتحدثون مع المسؤولين 

 اإلسرائيليين وحلفاء الواليات المتحدة في العالم العربي.
يض "تقديراتنا في الوقت الحالي، هي أن إجراء تلك وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت األب

 المحادثات خلف الكواليس هو أفضل نهج بّناء يمكننا تبنيه".
وتحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي المحادثة الثالثة بينهما منذ 

 اندالع العنف.
رائيل على بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية وقال البيت األبيض، في بيان، إن بايدن "شجع إس

 المدنيين األبرياء".
وأضاف أنهما ناقشا أيضا "التقدم في العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد حماس والجماعات اإلرهابية 

 األخرى في غزة".
كاء وتابع "عبَّر الرئيس عن دعمه لوقف إطالق النار وبحث انخراط الواليات المتحدة مع مصر وشر 

 آخرين من أجل هذه الغاية".
 وفي المقابل، طالب مؤيدو إدارة بايدن بتحرك أسرع.
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وقال لوجان بايروف المتحدث باسم جماعة "جيه ستريت" المؤيدة إلسرائيل "نشعر في الحقيقة بخيبة 
 أمل لعدم تحرك اإلدارة بشكل أكثر إلحاحا".

ضا يريد التوصل سريعا إلى وقف إطالق وقال تشاك شومر زعيم األغلبية بمجلس الشيوخ إنه أي
 النار.

 لكن اإلدارة لم تؤيد تدمير إسرائيل لبرج في غزة كان يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة.
كبيرا، ألسباب من أهمها أنه  استراتيجياوقال المصدر إن إدارة بايدن تعتبر الضربة على المبنى خطأ 

 يات المتحدة ضد إسرائيل.حّول بعض الرأي العام في الوال
وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب واكين كاسترو "زيادة الخسائر في األرواح بين المدنيين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين غير معقولة وغير مقبولة".
وأضاف "أنا منزعج بشكل خاص بالقصف غير المتناسب لقطاع غزة، بما في ذلك مقتل ما ال يقل 

 ة وطفال واستهداف مبنى أسوشيتد برس".امرأ  92عن 
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع وزير الخارجية اإلماراتي 
الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان بشأن ضرورة وقف العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة 

 بشكل عاجل.
نهاء هذا الصراع".وقال "فقد األرواح بسبب هذه األ  زمة محزن للغاية، وال بد من استعادة الهدوء وا 

 18/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بايدن لرشيدة طليب: أدعو أن تكون جدتك في الضفة بخير  .62
خاطب الرئيس األمريكي جو بايدن، النائبة في الكونغرس من أصل فلسطيني رشيدة طليب، وأبدى 

 الضفة الغربية. تعاطفه مع جدتها الموجودة في
وقال بايدن خالل خطاب في ديربورن، وهو يتحدث لطليب ممازحا: "أنت دائما تذرفين الدموع في 
الكونغرس.. أدعو هللا أن تكون جدتك وعائلتك بخير، أعدك أن أفعل كل شيء ألرى أنهم كذلك في 

 الضفة الغربية، أنت مقاتلة فعال، وشكرا لكونك مقاتلة".
 18/5/2021، "21موقع "عربي 
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 والفلسطينيين "إسرائيل"وزير الدفاع األميركي يدعم خفض التصعيد بين  .63
ذكرت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( أن الوزير لويد أوستن عبر عن دعمه لخفض  واشنطن:

التصعيد في القتال بين إسرائيل وحركة )حماس(، وذلك في اتصال مع نظيره اإلسرائيلي بيني غانتس 
 م )الثالثاء(.يو 

أوستن أكد مجددًا على دعم الواليات المتحدة الثابت »وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: 
لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي حماية المدنيين اإلسرائيليين، وأبدى أسفه لمقتل إسرائيليين 

أوستن عبر عن »اف كيربي: وأض لألنباء.« رويترز»، بحسب ما نقلته وكالة «وفلسطينيين أبرياء
 «.دعمه لخفض التصعيد في الصراع واستعادة الهدوء

 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيلية "جرائم حرب"المتحدثة باسم البيت األبيض تتجنب اإلجابة عن  .64
تجّنبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت األبيض، اإلجابة بشكل واضح عن : واشنطن: هبة القدسي

ة للصحافيين عّما إذا كانت إدارة جو بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب أسئل
في غزة، وأشارت أن هذا األمر يقع على عاتق المجتمع « حماس»المشتعلة ما بين إسرائيل وحركة 

 الدولي لتقريره.
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 .. والمجر المؤيدة لـ"إسرائيل" تمنع إعالن بيان مشترك ارلوقف إطالق الن االتحاد األوروبي يدعو .65

، لمناقشة كيفية استخدام النفوذ السياسي للكتلة ]أمس[ اجتمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي اليوم
دولة، للمساعدة في الجهود الدبلوماسية إلنهاء المجازر االسرائيلية بحق  27المكونة من 
 الفلسطينيين.

تحاد األوروبي في دعواتها لوقف إطالق النار والحاجة إلى حل سياسي إلنهاء وشددت دول اال
الصراع األخير، الذي دخل اآلن في أسبوعه الثاني. لكن الدول منقسمة حول أفضل السبل 

 للمساعدة. وال توجد قرارات حازمة تنطوي على تهديدات بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى.
دولة في االتحاد األوروبي، عن التوقيع  27، الدولة الوحيدة من بين وانتهى االجتماع بتمّنع المجر

على اإلعالن المشترك بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. لذا، لن يصدر االتحاد األوروبي بيانًا 
 رسميًا. إذ يجب أن يكون باإلجماع.



 
 
 
 

 

 32 ص             5535 العدد:             5/19/2021األربعاء  التاريخ: 

 

                                    

مال العنف وتطبيق وقف فوري لكل اع»ودعا وزير خارجية االتحاد االوروبي، جوزيب بوريل، الى 
الهدف هو حماية المدنيين والسماح »وأضاف أن «. بين اسرائيل والفلسطينيين« وقف الطالق النار

دولة عضوا  27من  26، مؤكدا أن هذا الموقف يحظى بدعم «بايصال المساعدة االنسانية الى غزة
 في االتحاد االوروبي، باستثناء المجر.

 «.يا المدنيين بمن فيهم النساء واالطفال هو أمر غير مقبولالعدد المرتفع للضحا»واعتبر أن 
ندين الهجمات الصاروخية لحماس ومجموعات إرهابية أخرى على أراضي اسرائيل، وندعم »وأكمل 

بالكامل حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها )...( ولكن ينبغي القيام بذلك في شكل متكافئ ومع 
 «.احترام القانون اإلنساني الدولي

ورفضت المجر إظهار دعمها لبيان لالتحاد االوروبي، الذي دعا إلى وقف إطالق النار، على 
 «.منحازة وغير متوازنة»اعتبار أن هذه المواقف 

على هامش زيارته باريس « فرانس برس»وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في مقابلة مع 
عن اسرائيل )...( إنها ال تساعد كثيرا، وخصوصًا لدي مشكلة شاملة مع التصريحات االوروبية »

 «.في الظروف الراهنة، حين تكون التوترات شديدة الى هذا الحد
 19/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 " في غزة برج الجالء"بتفسير الستهداف  "إسرائيل"ماكرون يطالب  .66

البت إسرائيل بتقديم تفسير قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بالده ط: وكاالت -الجزيرة 
بشأن الغارة الجوية، التي استهدفت "برج الجالء" في قطاع غزة، الذي كان يضم مكاتب مؤسسات 

 إعالمية.
وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي في باريس، بأن "سالمة وحماية الصحفيين ومن يعمل من أجل 

مل على هذه القضية )قصف برج حرية التعبير هي مسؤولية مهمة للغاية"، وأضاف "سفارتنا تع
 الجالء(، وننتظر توضيحات من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وجاءت تصريحات ماكرون في أعقاب مطالبة وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل 
 بتقديم "مبرر" لقصف برج الجالء.

 18/5/2021الجزيرة.نت، 
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 خالل مظاهرة في لندن "فلسطين حرة"هتافها  التحقيق مع شرطية بعد .67
لندن: تحقق السلطات البريطانية مع إحدى أفراد شرطة لندن، بعد ظهورها في مقطع فيديو تعانق 

 ."فلسطين حرة"أحد المتظاهرين في مسيرة للتنديد بالغارات اإلسرائيلية على غزة، وهي تصرخ 
التواصل االجتماعي لضابطة شرطة، لم تذكر ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل 

اسمها، وهي تحمل وردة بيضاء وترفع ذراعها في دعم واضح للمتجمعين، بحسب ما نقله موقع هيئة 
 اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(.

 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 مسيرات في األرجنتين والبرازيل رفضا للعدوان على غزة ونصرة للقدس .68
شهدت عدة مدن أرجنتينية وبرازيلية، تحركات وفعاليات تضامنية مع شعبنا : وكاالت –عواصم 

الفلسطيني، ندد فيها المشاركون باستمرار العدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غزة والقدس والضفة 
 .48وأراضي

 18/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يليالخارجية الكوبية تدعو إلى وقف العدوان اإلسرائ .69
الهجوم على المسجد األقصى في القدس المحتلة، وعمليات القصف »أدانت الوزارة الخارجية الكوبية 

، في بيان «العشوائي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل القوات العسكرية اإلسرائيلية
 .]السبت[ نشرته أمس

خطيرًا وصارخًا جديدًا لميثاق األمم انتهاكًا »وقالت الوزارة إنها تعتبر هذه الهجمات اإلسرائيلية 
استمرار استعمارها واحتاللها »، فضاًل عن «المتحدة والقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي

األراضي العربية والفلسطينية بالتواطؤ واإلفالت من العقاب الذي تكفله الواليات المتحدة التي منعت 
 «.اذ إجراءاتمجلس األمن التابع لألمم المتحدة من اتخ

 16/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 ماليين دوالر من المساعدات المالية للفلسطينيين 10بايدن ُيحّرر  .70
جزء من ُحزمة »ماليين دوالر للفلسطينيين، كـ 10أبلغت اإلدارة األميركية الكونغرس أنها ستُقّدم 

، وفق «م الجاري للفلسطينيينمليون دوالر، تّم تخصيصها بداية العا 100مساعدات تزيد قيمتها على 
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األميركية، أن تصل المساعدة « أسوشيتيد برس»ومن الُمقرر، وفق وكالة  وزارة الخارجية األميركية.
 المالية إلى الفلسطينيين، خالل األسبوع الجاري.

 16/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 الشرطة الدنماركية تفّرق مسيرة داعمة للفلسطينيين في كوبنهاغن .71
 مت الشرطة الدنماركية، اليوم، القوة لتفريق مسيرة داعمة للفلسطينيين، في العاصمة كوبنهاغن.استخد

ونّظم المئات مسيرة في كوبنهاغن دعمًا للفلسطينيين في مواجهة الهجمات اإلسرائيلية المستمرة. 
دفعها  وشهدت المسيرة مواجهات بين الشرطة وعدد من المشاركين أمام السفارة اإلسرائيلية، ما

آالف شخص  4وذكر التلفزيون الدنماركي الرسمي أن نحو  إلطالق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
 شاركوا في المسيرة.

 14/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 نيويورك تايمز: خطة كوشنر للسالم فشلت بشكل ذريع وال يمكن تجاوز الفلسطينيين .72
خطة كوشنر الغريبة للسالم “ميشيل غولدبيرغ، إن ” نيويورك تايمز“لندن: قالت المعلقة في صحيفة 

وول ستريت “وعلقت غولدبيرغ ساخرة على ما كتبه كوشنر قبل شهرين في صحيفة  ”.قد فشلت
حيث قدم مسحًا ” اإلسرائيلي -نرى آخر بقايا ما كان يطلق عليه الصراع العربي“قائال: ” جورنال

سالم الشرق االوسط التي قام بالتفاوض عليها في ظل لنتائج ما أطلق عليها اتفاقيات إبراهيم، أو 
كان في قلب الثقة الزائدة بالنفس وفي االتفاقيات نفسها وهم “صهره دونالد ترامب. وقالت غولدبيرغ: 

 ”.قاتل بأن الفلسطينيين هزموا بدرجة كبيرة وفي حالة بائسة وتستطيع إسرائيل تجاهل مطالبهم
اإلسرائيلي ولوقت طويل  -سباب التي أدت الستمرار النزاع العربيواحد من األ“وكتب كوشنر قائال: 

مضيفا: ”. كانت األسطورة التي أكدت على ضرورة توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل خالفاتهم
لم يكن هذا صحيحا أبدا، وكشفت اتفاقيات إبراهيم أن النزاع لم يكن سوى نزاع عقاري بين “

 ”.ويجب أال يعيق عالقات إسرائيل مع بقية العالم العربي اإلسرائيليين والفلسطينيين
إال أن انفجار العنف في إسرائيل وفلسطين في األيام الماضية، أكد على أمر لم يكن على أحد الشك 
به: العدالة للفلسطينيين هي شرط للسالم. وواحد من األسباب التي أدت لغياب العدالة للفلسطينيين 

ألمريكية. وأشارت لما قاله ديفيد بن عامي مدير الجماعة الصهيونية الليبرالية هي السياسة الخارجية ا
أعتقد أنه لم يكن هناك أي مجال الستمرار االحتالل والضم الزاحف لو قالت ”: “جي ستريت“
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ويمكن للواحد أن يشجب حماس وصواريخها ويعترف في الوقت نفسه أن ”. الواليات المتحدة ال
 لي بدأ بإفراط إسرائيل النابع من حس الحصانة واإلفالت من العقاب.الحريق الهائل الحا

وتعلق غولدبيرغ أن هناك وهم ساد لدى اليمين األمريكيين واإلسرائيليين بشأن الفلسطينيين، وهو 
حتى نكون منصفين فهذا “إمكانية الحفاظ على الوضع الراهن عندما يتعلق األمر بهم. وتعلق: 

 ”.مب: فأمريكا تدعم االحتالل والمشروع االستيطاني منذ عقودالوضع لم يبدأ مع ترا
 18/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 للمساعدات إلى غزة "ضمان الوصول السريع" "إسرائيل"فرنسا تطلب من  .73

باريس: أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام الجمعية الوطنية، يوم )الثالثاء(، أن فرنسا 
، بعد إغالق «ضمان الوصول السريع ومن دون عوائق للمساعدات إلى غزة»يل طلبت من إسرائ

 «.كرم أبو سالم»معبر 
 18/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 تحركات غاضبة في عدة واليات أميركية ضد االحتالل االسرائيلي .74

جابت  تشهد واليتا نيويورك وميشيغن والعاصمة واشنطن، في الواليات المتحدة، تظاهرات حاشدة
الشوراع منددة بعنصرية ووحشية كيان االحتالل اإلسرائيلي تجاه ما يرتكبه من مجازر بحق الشعب 

 الفلسطيني.
وأغلق مئات المتظاهرين والناشطين جزءًا من الجادة الثانية )نيويورك( أثناء تجمعهم أمام البعثة 

الدفاع عن حركة المقاومة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة، للتعبير عن غضبهم من إسرائيل و 
 الفلسطينية.

وفي واشنطن، نّظم مناصرو فلسطين فعالية احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية، تنديدًا بالصمت 
 األميركي تجاه االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة.

 19/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 اجم االحتالل وجرائمهمقدم تلفزيوني بريطاني شهير يه .75
وجه الممثل الكوميدي والمقدم التلفزيوني البريطاني الشهير جون أوليفر، انتقادات كبيرة لما : لندن

يقوم به االحتالل من مجازر في غزة، ومن يساوون بين ترسانته وما لدى المقاومة الفلسطينية من 
 سالح.



 
 
 
 

 

 36 ص             5535 العدد:             5/19/2021األربعاء  التاريخ: 

 

                                    

، إن النظرة في الواليات المتحدة، هي أن وقال أوليفر في مقطع من برنامجه "الست ويك تونايت"
كال الجانبين مخطئ، لكن إسرائيل لديها ترسانة كبيرة، ولديها جيش ضخم، مقابل ما لدى 
الفلسطينيين، باإلضافة إلى أن حجم الضرر الذي وقع على الفلسطينيين كبير جدا ولديهم أطفال 

 ائعا وهو أن ال تكون صديقا إلسرائيل.ودعا الواليات المتحدة، ألن تجرب أمرا جديدا ور  قتلى.
 18/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 للمرة األولى في تاريخ أمريكا.. الكونغرس أقرب من البيت األبيض لفلسطين .76

دأب الكونغرس على تبني الخط األكثر تشددا في دعم إسرائيل وضمان : محمد المنشاوي -واشنطن 
عركة الجارية بفلسطين كشفت عن تقدمه على البيت األبيض بالمنطقة، إال أن الم االستراتيجيتفوقها 

 تجاه القضية الفلسطينية، فما الذي تغير؟
. 1948تتفق النخبة والمؤسسات السياسية األميركية في مجملها على دعم إسرائيل منذ تأسيسها عام 

نغرس مواقف شديدة وعلى مدار تاريخ ارتباط الواليات المتحدة بالصراع العربي اإلسرائيلي، اتخذ الكو 
 التأييد إلسرائيل مقارنة بمواقف البيت األبيض.

ولم تتفاوت نسب التأييد الواسع إلسرائيل بين أعضاء مجلسي الكونغرس طبقا لالنتماء الحزبي، فقد 
تنافس الديمقراطيون والجمهوريين في إظهار الدعم إلسرائيل، ولم يرتبط هذه الدعم بوجود رئيس 

 ي في البيت األبيض.جمهوري أو ديمقراط
وتقليديا كان الرئيس، وفريق معاونيه داخل البيت األبيض أو في الوزارات المختلفة، أقل لهفة على 
تقديم الدعم األعمى إلسرائيل، واضطر رؤساء جمهوريون وديمقراطيون في مناسبات عدة للجم 

 اندفاع الكونغرس في دعمه للسياسات والمواقف اإلسرائيلية.
عدوان اإلسرائيلي الحالي على الفلسطينيين، وردود فعل أعضاء الكونغرس من الحزبين وُيظهر ال

وداخل المجلسين النواب والشيوخ، إرهاصات تبادل غير مسبوق في المواقف واألدوار، حيث يقف 
البيت األبيض مؤيدا بصورة أكبر من الكونغرس للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والقدس والضفة 

 .الغربية
وقد أعلنت لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب يوم االثنين عزمها على توجيه رسالة إلى إدارة 

مليون دوالر من الصواريخ الموجهة  735الرئيس جو بايدن، تطلب فيها تأجيل صفقة عسكرية قيمتها 
ما يمثل خروجا بدقة إلى إسرائيل. ومن شأن التأخير أن يسمح للمشرعين بمراجعة عملية البيع، وهم 

 عن نص الدعم القوي لتل أبيب في الكونغرس.
 البيت األبيض بمواجهة الكونغرس
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بعيدا عن هوية االنتماء الحزبي لساكن البيت األبيض، اتخذ الكونغرس مواقف سياسية مؤيدة 
إلسرائيل، ونجح في إصدار تشريعات ألزمت البيت األبيض وبقية اإلدارة األميركية على االلتزام 

 سياسات ترسخ للدعم األميركي الواسع إلسرائيل، كما يظهر في النقاط التالية:ب
 الكونغرس يحافظ على التفوق النوعي العسكري اإلسرائيلي على كل الدول العربية

اتخذ الكونغرس عدة تشريعات تضمن استمرار التوفق العسكري اإلسرائيلي على الجيوش العربية 
التي تنتجها -يجية ثنائية، وقد مّثل تقديم أحدث أنواع األسلحة مجتمعة، وذلك عن طريق إسترات

 أول طرق هذه اإلستراتيجية. -التكنولوجيا العسكرية األميركية إلسرائيل
( أو F-16" )16-فقد تلقت إسرائيل على مدار العقود الخيرة أحدث الطائرات األميركية مثل "إف

ي اعتراض من الكونغرس، بل قوبلت بتشجيع ( دون أF-35" )35-النسخة األخيرة واألحدث "إف
واسع ودعوات لتسهيل سداد تكلفة هذه الطائرات أو تخفيض أسعارها، وتقديم بعض المساعدات 
التمويلية للتسريع بإنجاز هذه الصفقات. وتتلقى الدول العربية نسخا أقل تطورا من الطائرات التي 

ات من حصول تل أبيب عليها. وعلى سبيل تحصل عليها إسرائيل، وتحصل على األسلحة بعد سنو 
، في حين حصلت عليها السعودية ومصر نهاية عام 1978المثال: وصلت طائرات إلسرائيل عام 

1981. 
ومن ناحية ثانية، ولضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي، شرع الكونغرس قوانين تضمن التفوق 

عسكرية إلى دول المنطقة بدون مراجعتها  العسكري النوعي إلسرائيل، وال يمرر الكونغرس أي صفقة
 بدقة.

وقد عرقل الكونغرس في الكثير من الحاالت منح رخص تصدير أسلحة متطورة إلى الدول العربية 
الحليفة. ومن أشهر تلك الحاالت محاولة الكونغرس عرقلة صفقة طائرات أواكس للسعودية في 

ي رونالد ريغان لمواجهة طويلة مع الكونغرس ثمانينات القرن الماضي، مما دفع بالرئيس الجمهور 
" من 35-رغم سيطرة حزبه على أغلبية المجلسين. ولم تنج صفقة االمارات المتعلقة بطائرات "إف

مقصلة الكونغرس الذي يحاول عرقلة إتمامها رغم تأييده الواسع التفاقات إبراهام للسالم بين تل أبيب 
 وأبو ظبي.

 يلتقديم مساعدات سخية إلسرائ
دفع الكونغرس ورحب بتقديم مساعدات سخية إلسرائيل منذ تأسيسها، وتشير دراسات مركز خدمة 

 1848مليارات دوالر مساعدات أميركية بين عامي  105.5أبحاث الكونغرس لتلقي تل أبيب ما قيمته 
 .2020و
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دوالرات سنويا إضافة لذلك، تتلقى إسرائيل مساعدات بصورة استثنائية تقدر بمئات الماليين من ال
لدعم برامج محددة مثل تمويل برنامج الدفاع الجوي المعروف باسم "القبة الحديدية" وبرامج لمواجهة 

 أنفاق حركة حماس والكشف عنها، ولتمويل برامج البحث العلمي والتكنولوجي اإلسرائيلي.
ابق باراك أوباما على ورغم بعض الجفاء الذي عرفته عالقات الدولتين بسبب إقدام إدارة الرئيس الس

مليار دوالر  38عقد االتفاق النووي مع إيران، دفع الكونغرس بتقديم حزمة مساعدات تقدر بـ 
 سنوات ترضية لها على عقد واشنطن االتفاق مع طهران. 10إلسرائيل على مدار 

 الضغط السياسي المستمر على البيت األبيض
ل دفعه لتغيير سياساته التي يعتبرها غير كافية ضغط الكونغرس مرارا على البيت األبيض من أج

 لدعم إسرائيل، وذلك بغض النظر عن الحزب صاحب األغلبية بالكونغرس أو انتماء الرئيس الحزبي.
بالقدس عاصمة موحدة وأبدية إلسرائيل،  1995ومن أشهر تلك المواقف اعتراف الكونغرس عام 
تل أبيب للمدينة المقدسة. وقد عارض الرؤساء  ومطالبة البيت األبيض بنقل السفارة من مدينة

أشهر، وتم تجديده  6األميركيون تباعا هذا القرار واستخدموا حقا رئاسيا يمكنهم من إرجاء تنفيذه لمدة 
دوريا على يد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون والجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما. 

امب العرف الرئاسي بنقله سفارة بالده للقدس واالعتراف بها عاصمة وخالف الرئيس السابق دونالد تر 
 إلسرائيل.

كذلك ضغط الكونغرس على إدارة أوباما من أجل عرقلة التوصل التفاق نووي مع إيران، واتحد 
األعضاء الجمهوريون مع الديمقراطيين وُدعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي للحديث أمام جلسة مشتركة 

 م معارضة االتفاق، إال أن أوباما صمم على السير في اتجاه التوقيع على االتفاق.للكونغرس لدع
 أسباب الدعم الواسع إلسرائيل بالكونغرس

سمحت طبيعة النظام السياسي األميركي والُبعد الديني عند اإلنجيليين البروتستانت بتسهيل الدعم 
 الواسع إلسرائيل بين أعضاء الكونغرس.

وبي اإلسرائيلي، وعلى رأسها منظمة أيباك، دورا كبيرا ومؤثرا في تبني الكونغرس وتلعب منظمات الل
سياسات ومواقف داعمة إلسرائيل. وأكد أحد المساعدين بمجلس النواب للجزيرة نت أن "الكثير من 
التشريعات والخطابات، التي يطرحها األعضاء وتتعلق بقضايا الصراع العربي اإلسرائيلي، تكتبها 

وتقوم بتوجيهها ألكثر من عضو من أجل وضع أسمائهم عليها وتبنيها، ودفع بقية األعضاء  أيباك،
 على التوقيع عليها".

دائرة صغيرة، واقتصار الفترة التشريعية  435من ناحية أخرى، دفعت طبيعة تقسيم مجلس النواب إلى 
. وترصد أيباك بدقة على سنتين فقط، إلى أن تصبح االنتخابات سيفا مصلتا على رقاب األعضاء
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النمط التصويتي لكل عضو، وتدعم وتمول حمالت إعادة انتخاب هؤالء المرشحين أو تضخ األموال 
من أجل التخلص من المعارضين لمواقفها. وتختلف قوة هذا اللوبي باختالف الدائرة االنتخابية وطبقا 

 تجاهله. لشعبية المرشحين، إال أنها تبقى عنصرا ال يمكن ألعضاء الكونغرس
 ما الذي يتغير اآلن؟

ال يمثل ما شهده الكونغرس منذ بدء العدوان على غزة نهاية للدعم الواسع الذي تحظى به إسرائيل 
داخل مجلسي النواب والشيوخ، لكن في الوقت ذاته ال يمكن التقليل من أهمية الظاهرة الجديدة 

تعامل البيت األبيض مع العدوان  المتمثلة في جرأة رفض المواقف اإلسرائيلية، ورفض طريقة
 وتداعياته.
سيناتورا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة، بناء على مبادرة من جون أوسوف، العضو  28وتحرك 

 اليهودي الديمقراطي من والية جورجيا، للمطالبة بوقف إطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
لمطالبة الرئيس بايدن باتخاذ موقف أكثر  وقبل ذلك تحرك عدد مماثل من أعضاء مجلس النواب

 حزما لدفع إسرائيل لوقف عدوانها.
ويعكس هذا الواقع الجديد داخل الكونغرس تحوال مجتمعيا أميركيا، ما زال بطيئا، بين الكثير من 
، الناخبين الديمقراطيين والليبراليين، والذي ساهم فيه زيادة الوعي بمفاهيم المساواة والتمييز المنهجي

 والعنصرية، وربط معاناة األقليات األميركية بمعاناة الشعب الفلسطيني.
وخالل العامين الماضيين، شهد مجلس النواب صمود النائبتين المسلمتين: إلهان عمر من والية 
مينيسوتا ورشيدة طليب من والية ميشيغان، في وجه الهجمات الواسعة على يد منظمات اللوبي 

المؤيدة للرئيس ترامب، ونجحتا في الفوز بدورة ثانية في انتخابات اليهودي، والجماعات 
 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتمثل توجهات الرباعي النسائي التقدمي بالكونغرس، والذي يتكون من إلهان عمر ورشيدة طليب، 
-يا أوكاسيوإضافة إلى النائبة من أصل أفريقي أيانا بريسلي، والنائبة اليسارية الشهيرة ألكساندر 

كورتيز، ودعما وتغيرا كبيرا في قوة موقف الكونغرس بمواجهة اإلدارة والبيت األبيض الذي لم يتحرك 
 بقوة لوقف العدوان اإلسرائيلي الذي ُيقترف بأسلحة وعتاد أميركي في معظمه.

 19/5/2021الجزيرة.نت، 
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 انتفاضة عودة الوعي ووحدة الشعب .77
 هاني المصري

انتفاضة عودة الوعي ووحدة الشعب"، ويمكن تسميتها بـ"انتفاضة" القدس أو األقصى أطلقت عليها "
 أو حي الشيخ جراح، أو "انتفاضة" إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وهي تحتمل أسماء أخرى.

تحدث "االنتفاضة" الفلسطينية في العادة عندما ال يحتمل الشعب أو قطاعات كبيرة منه استمرار 
ش تحت االحتالل والعدوان والذل واالستعمار االستيطاني والعنصرية، وتزوير وتغيير التاريخ العي

والجغرافيا والحقائق على األرض، والسعي لمصادرة الحاضر والمستقبل الفلسطيني، واالعتداء على 
 المقدسات.

دعوة من أحد، تحدث االنتفاضة عندما ُيكسر حاجز الخوف وتنزل الجماهير إلى الميادين من دون 
 وعندما يحل محل الخوف األمل باالنتصار رغم صعوبة الوضع واختالل موازين القوى.

تأتي "االنتفاضة" مختلفة هذه المرة عن سابقاتها كونها شملت منذ أيامها األولى مختلف أنحاء 
نهر إلى فلسطين، فأراد االحتالل االحتفال بـ"توحيد القدس"، فاحتفلت فلسطين بوحدة شعبها من ال

 البحر.
من األقصى والقدس، وامتدت إلى غزة والداخل  -كما حدث مراًرا  -وانطلقت شرارة االنتفاضة 

الفلسطيني، ووصلت إلى الضفة، وشعاراتها واحدة دفاًعا عن األقصى والقدس، وضد االحتالل 
اف والحقوق ومصادرة األراضي واالستعمار االستيطاني، والتمييز العنصري ومن أجل إنجاز األهد

 الفلسطينية.
لقد كانت الصواريخ هذه المرة أكثر من أي مرة سابقة، ليست فئوية، بل وطنية وحدوية كونها أطلقت 
نصرة لألقصى والقدس، وتأكد ذلك بأن أهداف االنتفاضة تتمحور على األقصى والقدس وحي الشيخ 

 جراح.
والصواريخ، لدرجة أن المواجهة العسكرية  ومما يميز "االنتفاضة" أنها جمعت ما بين الطابع الشعبي

لم تؤد إلى تراجع الطابع الشعبي كما اعتقد الكثيرون، بل تواصل وتعاظم خصوًصا في الداخل 
موقع اشتباك مع قوات  250الفلسطيني وفي الضفة المحتلة التي شهدت يوم الجمعة الماضية 

 االحتالل.
روف بين كل منطقة، بين من يقع في قلب الحوت ولعل هذا المزج الخاّلق يعود إلى اختالف الظ

داخل الكيان، ومن يعيش تحت االحتالل المباشر في ظل سلطة مقيدة بأغالل أوسلو، وبين من 
 يعاني من االحتالل غير المباشر من خالل الحصار والعدوان.
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ات ومن خصائص هذه "االنتفاضة" أنها تجمع ما بين العفوية والشعبية التي دفعت إلى ساح
المواجهة في القدس واألقصى ومختلف الميادين أعداًدا واسعة شاركت في االنتفاضة من دون ارتباط 
نما استجابة لنداء األقصى والوطن. وهذا يفسر لماذا ال توجد قيادة ثابتة ومعروفة، وال  تنظيمي، وا 

عن اندالعها وال تتحكم  تقاد من الفصائل القائمة التقليدية رغم أنها تشارك فيها ولكنها ليست مسؤولة
 في مسارها الشعبي؟

وهذه نقطة قوة وضعف، فمن جهة عفويتها ممكن أن تمنحها آفاًقا رحبة من دون قدرة االحتالل على 
القضاء عليها، ومن جهة أخرى أي انتفاضة من دون قيادة لها تضع أهداًفا قريبة قابلة للتحقيق 

والحلم الكبير الذي نقترب من تحقيقه لن تحقق مبتغاها، وأهداًفا متوسطة وبعيدة المدى توضح األفق 
ولن تقوى على االستمرار طوياًل، وهذا ما جعل االنتفاضة تأخذ شكل الموجات المتالحقة ما بين مد 

 وجزر.
قرار مدى ومتى التقدم، ومتى  القيادة مطلوبة لتنظيم الصفوف، وتحديد األهداف وضبط الوتيرة، وا 

ف، فمن دروس االنتفاضات السابقة أنها تبدأ وال أحد يعرف متى تنتهي، ما يجب التراجع أو التوق
يجعلها تطول أكثر مما ينبغي، وتستنزف طاقات كان يمكن االحتفاظ بها لالنتفاضات القادمة، 
ويخطئ من يتصور أن الشعب الفلسطيني سينتصر في جولة واحدة أو انتفاضة واحدة، بل عبر 

الموجات االنتفاضية، بحيث تحقق كل واحدة منها هدًفا أو أهداًفا،  جوالت وانتفاضات تأخذ شكل
وتواصل التي بعدها الطريق لتحقيق بقية األهداف. االنتفاضة من دون رؤية وقيادة وأهداف محددة 
نما وسيلة  وتنظيم معرضة للتوقف من دون استثمار. واالنتفاضة ليست من أجل االنتفاضة، وا 

نما بالمعنى لتحقيق أهداف، أما االست ثمار فليس بالمعنى التجاري ووفق حساب الربح والخسارة، وا 
 .واالستراتيجيالوطني 

ويفاقم من مسألة غياب القيادة الواحدة أن االنتفاضة اندلعت وسط تفاقم االنقسام السياسي والجغرافي 
المتنفذة  على خلفية تأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى، ودالالت ذلك على انفراد القيادة

بالمؤسسة والقرار الفلسطيني وخشيتها من الخسارة، األمر الذي يفقدها الشرعية الشعبية االنتخابية، 
من دون أن تتبنى المقاومة لتحصل على شرعية المقاومة، وهذا يفتح الطريق لتناقضات وصراعات 

 ال حصر لها.
دولًيا يتم التفاوض معه، وهو بعيد ومن هذه التناقضات أن الطرف الفلسطيني المعترف به عربًيا و 

وال يريدها، ويخشى منها أكثر مما يعول عليها، أي أنه ليس هو القائد  المعركة العسكريةعن ميادين 
الفعلي للمعركة، وبالتالي هناك تفاوت في صفوف المفاوضين، وتعارض بين من يقاوم بالسالح 

فعل. والمطلوب الوحدة في المعركة ميدانًيا والمقاومة الشعبية، ومن يفاوض ويقاوم شعبًيا كردة 
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وتفاوضًيا تمهيًدا للوحدة السياسية والقيادية والمؤسسية، إضافة إلى استيعاب وتمثيل الظواهر الجديدة 
التي تمثلت في مشاركة أعداد كبيرة من الشباب "غير المنتمي"، الذي تميز بالشجاعة والوعي 

نما واإلقدام واالبتسام، واستخدام وسائل  التواصل االجتماعي وأساليب جديدة ليس للهرب من الواقع، وا 
بداًعا.  لالشتباك معه بشكل جديد أكثر عمًقا وا 

لقد بلغ السيل الزبا وحّرك األقصى والقدس ما لم يتحرك سابًقا، وما لم يتوقع أحد أن يتحرك، وهذا 
سرائيلي، الذي بلغ ذروته في وقع نتيجة أسباب كثيرة أهمها التطرف والقهر والتمييز العنصري اإل

إحياء خطة إقامة "إسرائيل الكبرى"، كما ظهر واضًحا في تبني "صفقة ترامب" التي هي خطة 
نتنياهو واليمين اإلسرائيلي، وبإقرار "قانون القومية" الذي جعل العنصرية دستوًرا في إسرائيل، وبتغذية 

 ي الداخل.العنف الداخلي والجريمة والمخدرات في صفوف شعبنا ف
نقطة أخيرة أريد التوقف عندها، وهي وقوع "االنتفاضة" الحالية بين وجهات نظر متعارضة، بل 
أحياًنا متناقضة، بين من ُيحّملها أكثر بكثير مما تحتمل، بحيث يرى ويدعو إلى أن تتواصل حتى 

العام القادم، وبين  إزالة إسرائيل التي وفق ما يرى بأنها باتت ممكنة وقريبة، ويمكن جًدا أن تحصل
نجاز االستقالل بات قاب قوسين أو أدنى، وبين من يرى أنها دمرتنا،  من يرى أن دحر االحتالل وا 
وأعادتنا إلى الوراء كما فعلت االنتفاضة الثانية، وأنها اختطفت انتصار القدس، وحرفت الصراع عما 

حل إدانة، بل يتساوى الجانبان في يجب بتحويله إلى صراع عسكري تتفوق فيه إسرائيل، وال تكون م
المسؤولية عنه، وبين من يرى أن طرًفا انتهى تماًما وحّل محله طرف آخر، وبين وجهة نظر واقعية 
ترى األهمية البالغة والعظيمة لما يجري والتغيير الملموس الذي حدث ويمكن أن يحدث بفضل 

أهدافنا بالحرية والعودة واالستقالل والمساواة  االنتفاضة، بال مبالغة أو نقصان، فهي قّربتنا من تحقيق
 على طريق الحل الديمقراطي الجذري.

من دروس التجربة الفلسطينية أن هناك من يسارع دائًما إلى استثمار المقاومة أو الثورة أو االنتفاضة 
يتصور قبل أن تنضج الثمار فسيقع في المحظور واألخطاء، وبين من ال يريد أي استثمار بحجة أنه 

إمكانية استمرار المقاومة والثورة واالنتفاضة إلى األبد وعلى خط واحد ووتيرة واحدة حتى االنتصار 
 الكبير، ويضيع الفرص والتراكم المطلوب.

لقد أخذت االنتفاضة الثالثة شكل الموجات االنتفاضية كما نالحظ منذ نهاية االنتفاضة الثانية في 
أنها ستواصل هذا الشكل إلى أن يكتمل التغيير اإليجابي إلى األمام  وحتى اآلن، وأعتقد 2004العام 

في القيادة والنهج والسياسات واألشخاص الذي بدأ يطل برأسه بقوة في فلسطين، وسيتبلور في الفترة 
القادمة، ويقطع الطريق على التغيير السلبي الذي يسير بنا إلى الوراء عن طريق الدفع بدولة غزة، 
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نقسام إلى "إمارات" فلسطينية تحارب بعضها وتكسب وّد االحتالل، أو إعادة إنتاج وتعميم اال
 المفاوضات العبثية بسقف سياسي منخفض عن سقف أوسلو، وتغيير القيادة بقيادة عميلة كلًيا.

نعم، أظهرت المقاومة أنها طورت سالحها وقدراتها وصواريخها كًما ونوًعا، ولكن من الخطأ عدم 
زان القوى ال يزال مختاًل بشدة لصالح إسرائيل وحلفائها، ما يفرض مع عوامل أخرى رؤية أن مي

التركيز على المقاومة الشعبية والمقاطعة، والتعامل مع سالح المقاومة للدفاع والردع وليس للهجوم 
خطوة  العربية واإلقليمية والدولية االستراتيجيةوالحسم، وذلك حتى يتم تغيير موازين القوى والبيئة 

 خطوة وموجة انتفاضية وراء أخرى.
وأخيًرا وليس آخًرا، هل ستنتصر االنتفاضة؟ نعم، بكل تأكيد، فيكفي أنها كسرت نظرية الردع 
اإلسرائيلية كما لم ُتكسر من قبل. وكما يقال دائًما عبر التاريخ الضعيف ينتصر عندما ال يهزم، 

 والقوي يهزم عندما ال ينتصر.
ذا تم التوصل إ لى تهدئة بشكل متزامن، والمقاومة ال تزال تضرب في عمق إسرائيل، فهذا نصر وا 

واضح لها؛ لذلك يبحث نتنياهو عن صورة نصر من خالل وقف القدرة الفلسطينية على إطالق 
 الصواريخ واغتيال قادة أو قائد من الصف األول حتى ال ُيقضى على مستقبله السياسي.

حى وصّبر أهلهم، وعّوض كل الذين تدمرت بيوتهم وخسروا أعمالهم اللهم ارحم الشهداء واشف الجر 
وممتلكاتهم، وعزاؤهم أنهم ضحوا من أجل إنجاز كبير ... استعادة وحدة الشعب واألرض والقضية 

 وتمريغ نظرية الردع اإلسرائيلية في الوحل.
 18/5/2021مركز مسارات، رام هللا، 

 
 ال نكبة بعد اليوم.. بل تحريٌر وعودة .78

 أحمد الحيلة
اعتاد الفلسطينيون على إحياء ذكرى نكبتهم من كل عام في الخامس عشر من أيار/ مايو، والتي 
مّرت ذكراها الثالثة والسبعون قبل أياٍم، في خضم العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وعلى 

في المدن  المسجد األقصى وحي الشيخ جراح في القدس، وعلى الضفة الغربية، وعلى شعبنا
 الذي يمّثل عمق الذاكرة واالتصال بأرض الوطن. 1948الفلسطينية المحتلة عام 

، موسومة باستمرار 1948صورة اعتبرها البعض استمرارًا اعتياديًا لنكبة الشعب الفلسطيني منذ العام 
شفوع بصمت القتل والتدمير والعبث والتعالي الصهيوني على القيم اإلنسانية، بدعم أمريكي أوروبي م

 عربي رسمي غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية.
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لكن بالنظر إلى المشهد من زاوية أخرى، فإننا نعتقد بأن القضية الفلسطينية تشهد تطورًا نوعيًا 
استراتيجيًا يستحق معه إعادة توصيف وتسمية المرحلة التاريخية الراهنة والبناء عليها، ألن األجيال 

وة دفع وتحفيز نحو الهدف، انطالقًا من واقع تغّير ويستحق التقدير. وفي هذا السياق اليوم تحتاج لق
 نتوقف عند بعض الشواهد الهامة على النحو التالي:

أواًل: وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تحت قبة المسجد األقصى وخلف القدس، ال سّيما 
ذين أثبتوا أصالة انتمائهم وأفشلوا ساسيات االحتالل ال 1948الفلسطينيون في فلسطين المحتلة عام 

الرامية إلى طمس هويتهم الوطنية، وكي وعيهم بالترويج لفكرة المواطنة في دولة احتالل عنصري 
 كولونيالي.

وهذا يعّد انتصارًا فلسطينيًا نوعيًا استراتيجيًا بإسقاط مخططات االحتالل التي عمل عليها على مدار 
والتي حاول بها تقسيم الفلسطينيين وزرع الفرقة بينهم على قاعدة اختالف سّلم سبعين عامًا، 

أولوياتهم الوطنية؛ على قاعدة أن الفلسطيني في غزة لغزة تحت الحصار بسبب المقاومة، 
والفلسطيني في الضفة الغربية يخضع لمشروع أوسلو والسلطة األمنية وال عالقة له بغزة، والفلسطيني 

ابٌن للدولة العبرية وال عالقة له بغزة أو الضفة، والفلسطيني في القدس  48لمحتلة عام في فلسطين ا
 ابٌن للتشتت والحيرة بين المقاومة والتسوية والمواطنة اإلسرائيلية.

تلك السياسات االحتاللية الخبيثة بدأت تنهار اليوم بوحدة وبرمزية وعظمة القدس في الوجدان والعقل 
 الذي استيقظ ماردًا من تحت الرماد. الجمعي الفلسطيني

ثانيًا: االستفتاء والتصويت للمقاومة؛ فبعد أن ألغت سلطة أوسلو االنتخابات الفلسطينية بذريعة رفض 
االحتالل إلجرائها في القدس، خرجت الجماهير في ساحات المسجد األقصى ُتعلن مبايعتها 

واللد والرملة ويافا وعكا تشهر انتماءها وتأييدها  للمقاومة، كما خرجت الجماهير في الطيبة وأم الفحم
 لخط المقاومة، شاهرين أيديهم العارية في وجه حرس الحدود وشرطة االحتالل.

كما كسر الفلسطينيون في الضفة الغربية قواعد السيطرة األمنية لسلطة أوسلو التي أخذت على 
خماد أي حراك ضد االحتالل، فخرجت الجماهير من الخليل إلى نابلس وفي كافة  عاتقها صد وا 

المدن والقرى تقدم الشهيد والجريح على درب المقاومة الذي عّبرت عنه في غزة؛ بقطع يد الصهاينة 
التي حاولت تدنيس المسجد األقصى أو المساس بالعائالت الفلسطينية في حي الشيخ جّراح، عبر 

والزمان الساعة السادسة مساء في العاشر  إنذارها االحتالل أواًل ومن ثم قصفه في القدس المكان،
من أيار/ مايو الجاري، معلنة بذلك انطالق مرحلة جديدة من المقاومة المسلحة والشعبية على امتداد 

 كافة األراضي الفلسطينية المحتلة.
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ثالثًا: وحدة الشعب الفلسطيني خلف القدس ودفاعًا عن حقوقهم الوطنية؛ أحيت القضية في وجدان 
ب العربية رغم ما تعانيه من أزمات أمنية واقتصادية في أقطارها. كما أحيت القضية في الشعو 

ضمائر األحرار في العالم الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين في عّمان، وبيروت، 
وبغداد، وتونس، والكويت، وقطر، ولندن، وباريس، وبرلين، وواشنطن، ونيويورك، والدول 

بعد أن انكشفت صورة االحتالل البشعة الملطخة بدماء األطفال الذين قضوا ضحايا االسكندنافية، 
جّراء العدوان على غزة، وعلى إثر انفضاح صورة االحتالل العنصري وهو يعتدي على شابات 
وشباب حي الشيخ جراح في القدس والمسجد األقصى وباب العامود، ناهيك عن وحشيته في التعامل 

 .1948عبية في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية المحتلة عام مع المظاهرات الش
اليوم الواقع يتغّير بعمق نتيجة الستعادة الفلسطينيين وحدتهم خلف القدس والمقاومة التي أكدت 
مجددًا بأنها قلعة لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وللدفاع عن حقوقهم الوطنية. وما استجابة 

على امتداد جغرافيا الوطن لنداء اإلضراب العام واالشتباك مع االحتالل الذي  الشعب الفلسطيني
أيار/ مايو؛ إال تعبير عن القناعة بالمقاومة خيارًا وطنيًا،  18دعت له كافة القوى واألطر األهلية في 

سقاطًا لفكرة أوسلو والتعايش مع االحتالل الذي يحار في كيفية التصدي لهذا العنفوان الشع بي وا 
، والذي يعيدنا بالذاكرة إلى 1936الجارف الذي يعيدنا بالذاكرة إلى اإلضراب الفلسطيني الكبير عام 

أصل الحكاية؛ شعٌب ينشد حريته ولسان حاله يقول: نحن فلسطينيون وأبناء فلسطين، وفلسطين لنا 
 والقدس لنا، ولن نقبل باحتالٍل على أّي شبر من أرضنا مهما طال الزمن.

ذه اللوحة الثورية الوطنية االستثنائية، يحق للشعب الفلسطيني أن يستبدل ذكرى إحياء النكبة أمام ه
يومًا احتفاليًا بانطالق مرحلة التحرير والعودة.. العاشر  2021األليمة بإعالن العاشر من أيار/ مايو 

قدسات اإلسالمية من أّيار/ مايو ذكرى التالحم الوطني في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى والم
والمسيحية، ذكرى قطع اليد الصهيونية التي حاولت المس بالمسجد األقصى وبالعائالت الفلسطينية 

، ذكرى انطالق 1948في حي الشيخ جراح، ذكرى انبعاث الهوية الوطنية في فلسطين المحتلة عام 
قيات أوسلو وأجهزتها األمنية، الضفة الغربية وتصويتها بدماء أبنائها للمقاومة بعد تخطيها حواجز اتفا

ذكرى الصمود األسطوري لغزة وانتصار المقاومة على االحتالل بكسر هيبة جيشه الذي طالما تغنى 
بقدراته القتالية وتفوقه النوعي.. ذكرى امتالك الفلسطينيين زمام المبادرة وأخذهم خطوة جماعية نحو 

عروق الفلسطينيين نحو القدس، نحو فلسطين، نحو التحرير والعودة التي باتت نبضًا يدق حنينًا في 
 أرض التين والزيتون.

 18/5/2021، "21موقع "عربي 
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 نجاح إسرائيلي محدود .79
 تل ليف رام

واضحة: فالعائق على طول الجدار في « حارس االسوار»انجازات الجيش االسرائيلي في حملة 
شاطئ في غزة. كل هذه تمنح الجيش القطاع اثبت نفسه؛ واالغالق الجيد لسالح البحرية لخط ال

 االسرائيلي مرونة حيال القيادة السياسية لمواصلة العمل، رغم تواصل نار الصواريخ.
هل ال يزال  –غير أنه بعد ثمانية ايام من القتال، يتعين على الجيش االسرائيلي أن يتناول مسألة 

حماس والمس بتعاظمها  العمل من الجو الوصول الى انجازات هامة في ضرب قدرة بإمكان
هامة. في السطر االخير، في اسرائيل يتعين عليهم أن يتخذوا قرارا استراتيجيا الى اين  وبأهداف

 السير من هنا، دون االنجرار الى ايام قتالية اخرى قيمتها العملياتية موضع شك.
انتهائها: ما هي  ةالحملة بآلييرتبط أحد المقاييس التي ستفحص مدى انجاز الجيش االسرائيلي في 

الحملة ووقف النار وهل اسرائيل هي التي تملي النبرة والبنود، وهل ستكون حماس  إلنهاءالشروط 
بكثير من التفاهمات في نهاية الحمالت السابقة. على االقل، في هذه المرحلة تطالب  أكثرمطالبة 

غم اقوال اخرى، يسعون في حماس اسرائيل، رغم الضغط الكبير الذي تعيشه، بمطالب في القدس. ر 
الحملة. ولكن في هذه المرحلة على االقل، يبدو أن هذا يمكن أن  إلنهاءالقيادة السياسية في اسرائيل 

كيلو متر من  100من  أكثرضربوا  بأنهميستغرق مزيدا من الوقت. في الجيش االسرائيلي يعتقدون 
في المئة من شبكة االنفاق تحت  50 من أكثراي  –حماس في المدينة تحت األرضية لغزة  أنفاق

 األرضية التي تجتاز القطاع طوال وعرضا.
تحت هذا المعطى تختبئ عالمة استفهام كبيرة حول مدى الضرر الذي لحق بقدرة حماس على 
مواصلة خوض المعركة مع اسرائيل على مدى ايام اخرى. ظاهرا، الضغط من الجو واالنفاق التي 

بمراكز التحكم لدى حماس وان تخرج خاليا المخربين  أكبربشدة  تضررت كان يفترض ان يضر
طالقوالمستوى القيادة الميداني لحماس لمواصلة خوض المعركة   الصواريخ من فوق االرض. وا 

هذا الميل كان يفترض  –تحت األرضية  لألنفاقحماس، والضربة « مترو»منذ الهجوم االول على 
لي إياه انهم في حماس يفهمون االن بان االنفاق هي فخ أن يتعزز، ضمن قول الجيش اإلسرائي

 موت.
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رغم ذلك، فان عدد القتلى في حماس ال يرتفع بشكل كبير. ومع ذلك، يواصلون االدعاء في الجيش 
االسرائيلي بأن عدد القتلى لحماس في االنفاق هو اعلى بكثير مما تقوله التقارير، وان الصورة لن 

 تتضح اال الحقًا.
 «ريفمعا»

 19/5/2021، األيام، رام هللا
 

 تطور في السرد اإلسرائيلي الفلسطيني داخل الواليات المتحدة .80
 سارة لي ويتسن

طابقًا في مدينة غزة، وهو المبنى اإلعالمي  15أيار/ مايو مبنًى من  15قصفت إسرائيل يوم السبت، 
 اة الجزيرة ووكالة أسوشييتد برس.الرئيسي الذي يؤوي الصحفيين المحليين والدوليين، بما في ذلك قن

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة األولى التي تهاجم فيها إسرائيل الصحفيين عن عمد، إال أن 
هجوم يوم السبت يرمز بدقة إلى جهود إسرائيل اليائسة إلسكات الحديث المتزايد حول كل ما هو 

في إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية سيئ في سياسات الحكومة اإلسرائيلية داخل الخط األخضر 
 المحتلة.

الرواية العامة الخاضعة للرقابة الصارمة، التي يتم تناولها في الواليات المتحدة ليس فقط من قبل 
المتحدثين باسم الحكومة اإلسرائيلية، ولكن كذلك من قبل مجموعة الضغط أيباك واللجنة اليهودية 

 تشهير في أمريكا، قد خرجت عن سيطرتهم.األمريكية ومشجعي رابطة مكافحة ال
فلسطينيًا على األقل ُقتلوا في القصف  212من بين  59صور الجثث المتفحمة ألطفال في غزة )

اإلسرائيلي حتى يوم االثنين( والمباني السكنية المدمرة والمحترقة، والعائالت المصابة بالصدمة تفر 
 ة: هي ليست باألمر الجديد.من منازلها وتحمل في أيديها أغراضها الثمين

لقد رافقت هذه الصور الكثير من حروب إسرائيل في غزة )ولبنان(، وبصراحة ال تنافس هذه كثيرًا 
الصور القاسية للدمار والخراب في الشرق األوسط التي تشّبعنا بها، وحتى أصبحنا محصنين عاطفيًا 

 يا ومصر.منها، خالل العقد الماضي من سوريا واليمن والعراق وليب
والسياسة األمريكية التي  -الجديد والمختلف نوعيًا هو النقد التحليلي القوي وغير اآلسف إلسرائيل 

 -زودتها بالمليارات من الدعم العسكري السنوي غير المشروط على مدى العقود العديدة الماضية 
 والتي تسربت إلى الخطاب العام.

اث في واشنطن، ومن الكونغرس األمريكي إلى احتجاجات فمن المذيعين الوطنيين إلى مراكز األبح
الشوارع في بوسطن وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وحتى ميامي وبورتوريكو 
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وكليفالند وأوكالهوما، تحول الكالم بعيدًا وبعيدًا جدًا عن الدفاعات المترددة والفاسدة عن "حق 
يين" و"معاداة السامية" إلى اعتراف جديد بحقوق الفلسطينيين. إسرائيل في الوجود" و"ضرب اإلرهاب

 وُيبرز المحتجون كلمات مثل "الفصل العنصري" و"سرقة األراضي" و"التطهير العرقي".
حتى قبل الهجوم على غزة، كان الحديث العالمي يبتعد عن الحكومة اإلسرائيلية. فقد أصدرت 

الماضي تقريرًا خضع لبحث عميق وخلص إلى أن  منظمة هيومن رايتس ووتش في نيسان/ أبريل
السلطات اإلسرائيلية مذنبة بارتكاب جرائم الفصل العنصري واالضطهاد، ووجد عناصر من الجرائم 

 ليس فقط في األراضي المحتلة، ولكن داخل حدود إسرائيل أيضًا.
هذا االستنتاج، والذي كانت هذه هي المرة األولى التي تصدر فيها منظمة حقوقية دولية وسطية مثل 

ينبني على عمل المنظمات الفلسطينية واإلسرائيلية التي أصدرت نفس التحليل خالل السنوات القليلة 
 الماضية.

تفاقمت التغطية العالمية لالعتداءات اإلسرائيلية العنيفة والقوية على المتظاهرين في المسجد األقصى 
في عدة بلدات فلسطينية داخل إسرائيل، في مواجهة بالقدس، إلى جانب االحتجاجات التي اندلعت 

جهود واضحة لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ما ضاعف كارثة 
 العالقات العامة.

أظهرت هذه الصور للعالم كيف يبدو الفصل العنصري في الممارسة العملية. حتى مراكز األبحاث 
، حيث تخلت عن العناصر األسطورية الالنهائية لـ"حل الدولتين" األمريكية الرصينة غّيرت تحليلها

و"عملية السالم"، التي اعتمدت عليها تل أبيب وواشنطن، لتبرير الوضع الراهن للدعم األمريكي 
 لالحتالل العسكري الالنهائي.

صي مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، التي ينحدر منها العديد من كبار مسؤولي إدارة بايدن، تو 
بإطار سياسي جديد يركز على المساواة في الحقوق والحرية للفلسطينيين واإلسرائيليين، الذين يعيشون 

 تحت سلطة إسرائيل في واقع الدولة الواحدة.
في ظاهر األمر، يجب أن تكون الدعوة إلى المساواة وعدم التمييز وحقوق اإلنسان غير قابلة للجدل، 

ة: من يستطيع معارضة المساواة في الحقوق؟ لكن مثل هذه الدعوة هي باعتبارها قيمًا عالمية أساسي
بمثابة زلزال فكري في سياق إسرائيل، والذي يستند قانونيًا وسياسيًا على التفوق اليهودي العرقي 
القومي والطرد الفلسطيني، والدعوة إلى المساواة في الحقوق وكل ما يلحق بذلك، حقوق تصويت 

اسية متساوية وحقوق قومية متساوية لليهود والمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين متساوية ومشاركة سي
 على حد سواء.
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حتى أن التحول إلى التركيز على المساواة للفلسطينيين قد تسرب إلى تصريحات الحكومة األمريكية، 
نيين يجب أن مثل التصريح المتكرر لوزير الخارجية أنتوني بلينكين اآلن بأن اإلسرائيليين والفلسطي

 يتمتعوا "بإجراءات متساوية من الحرية واألمن واالزدهار والديمقراطية".
وبالنظر إلى صياغة الكلمات بشكل حذر على كل حرف وفاصلة ونقطة في أي شيء يتعلق 

 بإسرائيل في أي إدارة أمريكية، فمن المشكوك فيه أن تظهر هذه الكلمات بشكل عشوائي.
ثفة، حتى مؤلفو "مركز أمن أمريكي جديد" الوسطي والذي يحوي العقول وبعد مفاوضات داخلية مك

الموثوق بها بالنسبة للحزب الديمقراطي، ُأجبروا على تضمين بعض العبارات على مضض تعكس 
، الذي يطالب 2019النموذج الجديد الذي تم اقتباسه من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 

يين الخاضعين لسلطتها حقوقا "متساوية على األقل" للحقوق التي يتمتع إسرائيل بمنح جميع الفلسطين
 بها المواطنون اإلسرائيليون.

ولكن حتى عندما تحث مؤسسة راند المحافظة والحذرة للغاية والممولة من الحكومة األمريكية، أمريكا 
ألمريكية في على قطع دعمها العسكري إلسرائيل، كما فعلت في تقريرها الضخم حول السياسة ا

الشرق األوسط الشهر الماضي، ألنهم يعتقدون أن ذلك ليس من مصلحة أمريكا على اإلطالق، فمن 
 الصعب عدم رؤية حدوث تغيير كبير.

بالتأكيد هناك العديد من معاقل المنغلقين على أنفسهم، الذين يتشبثون بفتور بنقاط حديثهم المغبّرة 
الدولتين، رافضين قبول تشخيص الفصل العنصري ألنه  والضعيفة، ويصرون على إحياء جثة حل

سيجعل السالم "أصعب"، أو يقترحون أن نتوقف عن الحديث عن مدى "ضرره األخالقي" ألنه "لن 
 يحدث فرقًا".

لكنهم يبتعدون بشكل متزايد عن مكان توصيف السياسات: الحق في العودة ليس فقط لليهود، ولكن 
سواء كانت دولة فصل عنصري أو دولة مبنية  -قيقة أن الدولة الواحدة للفلسطينيين، والتصالح مع ح

 هي الخيار الوحيد الحقيقي القابل للتطبيق. -على المساواة 
إّن تطور الخطاب العام، من تخّيل إسرائيل على أنها "أرض بال شعب، لشعب بال أرض"، إلى واقع 

افر عدد من العوامل. أهمها هو قدرة االحتالل العسكري الغاشم والفصل العنصري ناتج عن تض
الفلسطينيين على توثيق حياتهم اليومية في ظل القهر واالحتالل العسكري ورفع تقارير بها وشرحها 

 لجمهور عالمي أوسع.
لقد قفزوا، باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، على حراس بوابات وسائل اإلعالم التقليدية التي 

 على أنهم كيان إرهابي فريد. كانت تصورهم بشكل روتيني
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حتى أن بعض األصوات الفلسطينية قد اخترقت الحواجز لتصل إلى مقاطع الفيديو في وسائل 
إعالمية رئيسية، مثل مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومحمد الكرد الذي 

 إن إن.تحدث عن إخالئه من حي الشيخ جراح في القدس، على شبكة سي 
كان التنوع المتزايد في مؤسسات السياسة الخارجية، داخل الكونغرس ومراكز البحث واألوساط 
األكاديمية والصحافة وليس فقط في األشخاص ذوي البشرة الملونة بشكل عام، ولكن المسلمين 
 والعرب على وجه الخصوص، عاماًل آخر في هذا التطور، حيث تظهر تحليالتهم وتقاريرهم بشكل

 طبيعي من خالل تجاربهم الخاصة وفهمهم للتمييز واإلقصاء في جميع أنحاء العالم.
أصبحت التقاطعات بين أفعال الشرطة القاتلة والجاثمة على الرقاب في أمريكا التي تستهدف 
األمريكيين من أصل أفريقي والحكم العسكري القاتل والجاثم على الرقاب في إسرائيل الذي يستهدف 

يين، وكالهما ممول بشكل كبير من قبل دافعي الضرائب األمريكيين، أكثر وضوحًا بالنسبة الفلسطين
 لهذا الجيل الجديد.

بينما في الماضي، كان بإمكان الموالين إلسرائيل استخدام سلطتهم ونفوذهم وثروتهم لضمان حرمان 
مهنيًا، أصبحت  هذه األصوات من المناصب، أو طردهم من وظائف وسائل اإلعالم، أو تهميشهم

 أعداد األصوات المتنوعة والناقدة أكثر من أن يتم سحقها، مثل لعبة ال نهاية لها.
من المؤكد أن المدافعين عن إسرائيل ال يزالون أقوى بكثير من األصوات الناقدة، ولهذا السبب يخشى 

الذين مثل أيمن محي الدين ومهدي حسن،  MSNBCالمرء أن التغطية الشجاعة لصحفيين في 
قدموا تغطية إخبارية تلفزيونية وتحليلية إلسرائيل وفلسطين لجمهور أمريكي بصورة لم نشهدها من 

 قبل، ربما يتم إقصاؤها أو إضعافها من قبل الرؤساء في تلك المؤسسات.
ال تزال االنتقادات الالذعة ضد منتقدي إسرائيل وتشويه سمعتهم بأنهم معادون للسامية مستمرة. وهي 

والية أمريكية على  30مة من قبل قوانين مناهضة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات في مدعو 
األقل، والتي تسعى إلى معاقبة األمريكيين الذين يطالبون بمساءلة إسرائيل، ومدعومة أيضًا من 

بالفعل خالل تعريف التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي تم استخدامه 
 إلطالق تحقيقات رسمية مع أساتذة في عدة جامعات تعتبر شديدة النقد لسياسات إسرائيل.

يواصل المعسكر المؤيد إلسرائيل وحلفاؤهم في صناعة الدفاع العسكري أيضًا، الهيمنة على كل من 
كّرس  الكونغرس والسلطة التنفيذية من خالل التبرعات السياسية التي ال مثيل لها والضغط الذي

 الدعم العسكري إلسرائيل في القانون األمريكي.
مليون دوالر من مبيعات  735ففي هذا األسبوع فقط، وسط قصف غزة، وافق الرئيس بايدن على 

لصالح إسرائيل، مكررًا شعار  JDAMأسلحة من شركة بوينغ، تشمل مجموعات الصواريخ الموجهة 
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محاولة أو اثنتين بل ثالث محاوالت إلصدار قرار  "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ومنع ليس
وقف إطالق النار في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، لضمان حصول إسرائيل على متسع من 

 الوقت لممارسة هذا الحق.
لكن هذه المرة، كان التراجع من قبل أعداد متزايدة من أعضاء الكونغرس صريحًا وواضحًا وغير 

من تحدث عن هذا األمر على أعضاء الكونغرس األكثر تقدمية، مثل النائبة  اعتذاري. لم يقتصر
ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والنائبة رشيدة طليب والنائبة إلهان عمر والنائب أندريه كارسون والنائبة 
أيانا بريسلي، بل شمل أعضاء أكثر قوة في مجلسي النواب الشيوخ، مثل غريغوري ميكس، رئيس 

ون الخارجية بمجلس النواب، الذي نّدد بغياب الشفافية بشأن صفقة األسلحة المعلقة ووعد لجنة الشؤ 
بفحصها، والسيناتور تود يونغ والسيناتور كريس ميرفي، اللذين وّجها دعوة من الحزبين لوقف إطالق 

 النار.
، تبرير الدعم خالصة القول إنه من الصعب حقًا، في مجتمع أمريكي يركز بشدة على العدالة العرقية

 لدولة إثنية قومية تمّيز مجموعة عرقية على أخرى في مجتمع متنوع مختلط األعراق والديانات.
 أصبح من المستحيل االستمرار في الحديث عن حقوق اإلنسان لجميع البشر، باستثناء الفلسطينيين.

بما يكون فيها أكبر عدد حتى أندرو يانغ، المرشح األبرز لرئاسة بلدية مدينة نيويورك، في مدينة ر 
من الناخبين األمريكيين اليهود، ُأجبر على التراجع عن تعهده الكامل بدعم إسرائيل في خضم قصف 

 غزة ببيان أكثر توازنًا يعترف بـإنسانية الفلسطينيين.
القوة الحقيقية بخصوص إسرائيل وفلسطين ليست مع الشعب بعد. ولكن إذا كان تغير المشاعر 

تجاه عالقتنا مع إسرائيل يمثل أي مؤشر، فإن الفجوة بين ما تفعله الحكومة األمريكية األمريكية 
وما يعتقد الشعب األمريكي أنه عادل قد أصبحت تباينًا يمكن أن يخلق  -والفلسطينيين  -إلسرائيل 

 فرصًا لتغيير سياسي حقيقي.
THE PROSPECT, 18/5/2021 
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