
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 وزير إسرائيلي يعترف: مصداقيتنا ال تسمح بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة 

 رفضنا التحقيق المشترك مع السلطات اإلسرائيلية وسنذهب إلى الجنائية الدولية  عباس:

 غوتيريش يدعو إلجراء تحقيق مستقل لمحاسبة قتلة الصحفية أبو عاقلة 

 االتحاد األوروبي: االستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين 

 البرلمان العربي يؤكد دعمه الوصاية الهاشمية على األقصى

 4,500علىىى بنىىاء نحىىو    تقر    "إسرائيل"
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
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  :السلطة
 4 رفضنا التحقيق المشترك مع السلطات اإلسرائيلية وسنذهب إلى الجنائية الدولية  عباس:  2.
 5 التي قتلت شيرين أبو عاقلة  الرصاصةرفض تسليم ت السلطة الفلسطينية  3.
 5 اإلسرائيلية لم يسلم منها األطفال والصحفيون سياسة االعدامات الميدانية  اشتية:  4.
 6 تتحدى اإلدارة االميركية والمجتمع الدولي ببناء اآلالف الوحدات االستيطانية  "إسرائيل""الخارجية":   5.
 6 جنازة عسكرية في وداع الصحفية شيرين أبو عاقلة   6.

 
  المقاومة:

 6 حماس تثمن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع االحتالل  7.

 7 74تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية وتفكك المجتمع اإلسرائيلي في ذكرى النكبة الى   8.

 8 بالورود ولن نتردد في قتاله بله  نستق النخالة: العدو الذي قتل أبو عاقلة اليمكن أن   9.
 8 قيادي في حماس يدعو للتوحد خلف المقاومة الستعادة أرضنا  10.
 8 خضر عدنان: سيكون الرد مزلزاًل على اعتداءات االحتالل المستمرة   11.
 9 شهرا في اإلداري  15عصفور بعد س عدنان االحتالل يفرج عن القيادي بحما  12.

    
  :اإلسرائيليكيان  لا

 9 وزير إسرائيلي يعترف: مصداقيتنا ال تسمح بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة   13.

 10   فيين اإلسرائيليينجدعون ليفي: شيرين أبو عاقلة ماتت ميتة األبطال وكانت أشجع من كل الصح  14.

 11 عن قتل شيرين أبو عاقلة  "إسرائيل"مسؤول عسكري ال يستبعد مسؤولية   15.

 12 ل أبو عاقلة وتلتزم بالرواية الرسمية صحف إسرائيلية تزعم “التأسف” لمقت  16.
 

  :األرض، الشعب
 13 مستوطنا يقتحمون المسجد "األقصى"  133 القدس:  17.
 13 الجنازة محامي عائلة شيرين أبو عاقلة: رفضنا تقييدات السلطات اإلسرائيلية خالل   18.
 14 فعاليات غاضبة بغزة والضفة والداخل المحتل تنديًدا باغتيال شيرين أبو عاقلة   19.
 14 سلب كوفية مضم خة بدمائهاوياالحتالل يحاصر مشيعي شيرين أبو عاقلة   20.
 14 ها من جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس تعبر عن صدمت  البطريركية الالتينية  21.
 15 ن أبو عاقلة مواليد فلسطين يحملون اسم شيري  22.
 15 الجالية الفلسطينية في بلجيكا تنظم وقفة منددة باغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة   23.
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 16 "فلسطينيو لبنان" متشبثون بحق العودة   24.
 

  :لبنان
 16 شيرين أبو عاقلة  بجريمة اغتيال لبنان: تواصل المواقف المنددة  25.
 17 جنبالط: شيرين أبو عاقلة شهيدة فلسطين واالنسانية ومهما طال الزمن فإن فلسطين ستعود   26.
 17 كم الدولية الكاثوليك تستنكر اغتيال ابو عاقلة وتطالب بمالحقة قتلتها أمام المحا بطريركية الروم  بيروت:    27.

 
  المي:، إسعربي

 18 أمير قطر يعزي أسرة شيرين أبو عاقلة ويدعو لمحاسبة قاتليها  28.

 18 عاقلة الرئاسة التركية تدعو إلى تحقيق شفاف وإدانات أمريكية وأممية لمقتل أبو   29.

 18 لصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة قتل اإيران تدين   30.

 19 البرلمان العربي يؤكد دعمه الوصاية الهاشمية على األقصى  31.
 

  دولي:
 19 غوتيريش يدعو إلجراء تحقيق مستقل لمحاسبة قتلة الصحفية أبو عاقلة   32.
 20 وروبي: االستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين اد األ االتح  33.
 20 عاقلة" البيت األبيض يعلن استعداده لدعم التحقيقات في اغتيال "أبو   34.
 21 للقانون الدولي جي أبو عاقلة انتهاك منه "إسرائيل"رئيس رابطة الدول البوليفارية: قتل   35.
 21 أبو عاقلة اغتيال ن والمتضامنين يعتصمون في لندن تنديدا بمئات الصحفيي  36.
 22 " إسرائيل"قلة.. الغرب ال يمكنه غسل عار التواطؤ مع موقع بريطاني: في مقتل شيرين أبو عا  37.
 22 "التربية" والبنك الدولي يطلقان برنامج دعم أجندة إصالح التعليم )سيرتك(   38.
 23 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بتحقيق دولي   229عقلة: اغتيال ابو جريمة   39.
 23 المستوطنات واالعتراف بالدولة الفلسطينية نتجات وحظر ميل" "إسرائنائب بلجيكي: يجب معاقبة    40.
 24 قتلت الصحفية أبو عاقلة بشكل متعمد  "إسرائيل"ات إعالمية عالمية: مؤسس  41.
 24 للعدالة كبرى تدين جريمة مقتل أبو عاقلة وتدعو لتحقيق مستقل وتقديم الجناة دوقية لوكسمبورغ ال   42.

 
  حوارات ومقاالت

 24 نزيه األحدب ... شيرين أبو عاقلة؟ "إسرائيل"ولماذا ال تقتل   43.

 25 نبيل عمرو ... جديد؟فلسطين وهل من مولود    44.
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 27 د.عصام شاور ... االحتالل والفصل األخير  45.

 28 توفيق أبو شومر... إسرائيل ويعود الفالشا الى اثيوبيا؟لماذا يهاجر يهود روسيا من   46.
 

 30 :كاريكاتير
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 وحدة استيطانية جديدة في الضفة  4,500على بناء نحو  تقر   "إسرائيل" .1
العليا في التخطيط  أبيب: وافقت لجنة  بناء  تل  المدنية اإلسرائيلية على  وحدة سكنية    4,427  اإلدارة 

على ما أعلنت منظمة »السالم اآلن« غير الحكومية،  استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة  
  2,791وقالت المنظمة اإلسرائيلية إن »اإلدارة المدنية أعطت موافقة نهائية على بناء    يوم الخميس.

وقالت حاجيت    وحدة أخرى« في الضفة الغربية..  1,636أولي على بناء  وحدة فيما صادقت بشكل  
من    سيئة وتعمق االحتالل وتصعب تحقيق السالم المستقبلي«..عوفران من المنظمة: »هذه أخبار  

للحركة   احتفاليًا  »يومًا  يمثل  )الخميس(  اليوم  هذا  أن  شاكيد  إيليت  الداخلية  وزيرة  اعتبرت  جهتها، 
 االستيطانية«. 

 12/5/2022، لندن، األوسطرق الش
 

 رك مع السلطات اإلسرائيلية وسنذهب إلى الجنائية الدولية رفضنا التحقيق المشت عباس: .2

هللا رئيس  :  رام  المسؤولية    يةفلسطين ال  السلطةحمل  اإلسرائيلية،  االحتالل  سلطات  عباس،  محمود 
عاقلة. أبو  شيرين  الصحفية  قتل  عن جريمة  مقت  الكاملة  كلمة  في  مراسم  وقال  تشييع  ضبة، خالل 

أ بالشهيدة  الرئاسة  مقر  في  عاقلة،  مع  بو  المشترك  التحقيق  ونرفض  "رفضنا  الخميس،  هللا،  رام 
رتكتب الجريمة، وألننا ال نثق بها، وسنذهب فورا إلى المحكمة  السلطات اإلسرائيلية، ألنها هي التي ا

 عاقلة وسام نجمة القدس.  هيدة شيرين أبوقررنا منح الش أضافو  الجنائية الدولية لمالحقة المجرمين".
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ن أبو عاقلة التي قتلت شيري الرصاصةرفض تسليم ت السلطة الفلسطينية .3
أبو   شيرين  مقتل  عن  مسؤول  اإلسرائيلي  الجانب  إن  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  قال 

ن في  وأضاف  صرفا، عاقلة.  فلسطينيا  سيكون  شيرين  مقتل  في  التحقيق  أن  للجزيرة،  سابقة  شرة 
أن حكومته لن    وأكد اشتية   بما فيها قطر والواليات المتحدة.وسنشارك نتائجه مع الدول ذات العالقة  

 تسلم الجانب اإلسرائيلي المقذوف الذي قتل شيرين أبو عاقلة، ألنها ستقوم بتزويره، حسب قوله. 
إن الطلب اإلسرائيلي للحصول على الرصاصة التي قتلت    -الخميس -ز  فلسطيني بار وقال مسؤول  

ا السلطة  وإن  بالرفض،  قوبل  جنين  في  عاقلة  أبو  شيرين  الزميلة  الجزيرة  ستفتح  مراسلة  لفلسطينية 
وأضاف حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "إسرائيل    تحقيقا مستقال.

وتابع في    حقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين، وقد رفضنا ذلك".طلبت ت
بشكل   تحقيقنا  استكمال  على  الحرص  "أكدنا  تويتر  على  وأميركا تغريدة  عائلتها  وسنطلع  مستقل، 

نتائج التحقيق بشفافية عالية". وقال الشيخ في تغريدته    وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية على 
 والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية". "كل المؤشرات والدالئل 

 12/5/2022الجزيرة.نت، 
 

 لم يسلم منها األطفال والصحفيون  سياسة االعدامات الميدانية اإلسرائيلية اشتية: .4
العالقات بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة التعاون اإلنمائي البلجيكي ميريام كيتير،  :  رام هللا

وأطلع رئيس الوزراء الوزيرة    رام هللا. بجاء ذلك خالل لقاء عقد الخميس    الثنائية والتطورات السياسية
اإلسرائيلية   اإلجراءات  على  وتنفيذ  الضيفة  والمخيمات  والقرى  للمدن  اقتحام  من  األرض  على 

والتي كان آخرها اغتيال   االعدامات الميدانية واالعتقاالت، التي لم يسلم منها االطفال والصحفيون،
وتابع: "هذا إلى جانب تسارع    الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين، والطفل ثائرة اليازوري في البيرة.

التي    وتيرة االستيطان وهدم االقتحامات،  القدس واستمرار  البيوت واالستيالء على األراضي وتهويد 
 من شأنها أن تزيد حالة التوتر وتدمر حل الدولتين".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "نعيش حالة فراغ سياسي، فال مبادرات من أي طرف بالوقت   
 . اسرائيل بشكل ممنهج حل الدولتين"الذي تدمر فيه 

 12/5/2022، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا
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 الف الوحدات االستيطانية تتحدى اإلدارة االميركية والمجتمع الدولي ببناء اآل "إسرائيل""الخارجية":  .5
هللا الخارجية:  رام  وزارة  مجلس    أدانت  في  لالستيطان  الفرعية  اللجنة  تسمى  ما  مصادقة  مجددا، 

اإليداع   على  الخميس،  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  في  المدنية"  لـ"اإلدارة  التابع  األعلى  التخطيط 
لمستوطنات بما فيها  ة لتوسيع اوحدة سكني  3988والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل  

العش االستيطانية  البؤر  المعزولة.عديد  تأتي    وائية  المصادقة  هذه  أن  بيان،  في  الوزارة  وأوضحت 
بالرغم من معارضة اإلدارة األميركية الشديدة لهذا البناء، والذي عبر عنه أكثر من مسؤول أمريكي 

الدولي اإلدانات  من  أيضا  وبالرغم  المنصرم،  استخفاف  األسبوع  في  وذلك  القرار،  لهذا  الواسعة  ة 
 لك المواقف الدولية واألمريكية. إسرائيلي مفضوح لت

 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جنازة عسكرية في وداع الصحفية شيرين أبو عاقلة  .6
الغربية   عاقل:  رويترز  –الضفة  أبو  شيرين  الفلسطينية  الصحفية  جنازة  التي  ُشّيعت  الخميس،  ة، 

اإلسرائيلي صباح   الجيش  جنين، أمس  اغتالها  مخيم  اقتحامات  تغطيتها  أثناء  بالرصاص،  األربعاء 
الفلسطينية. بمدينة »رام هللا«  االستشاري  مستشفى  جنازتها من  الجنازة رئيس   وانطلقت  في    وشارك 

د مؤثرة من األهل  محمود عباس أبو مازن، في موكب عسكري رسمي وسط مشاه  ةالفلسطيني  السلطة
وحرص عدد من اإلعالميين والسياسيين على التوجه،    ى جثمانها.لوالمشاركين  الذين ألقوا الورود ع

صباح الخميس، إلى مستشفى االستشاري في المدينة الفلسطينية لمرافقة موكب الجنازة، لدفنها غدًا 
 بمقبرة صهيون في باب الخليل.

سطين في ارات وبعثات دولة فلسجل عزاء ألبو عاقلة، في مقار سفوأعلنت الخارجية الفلسطينية فتح  
 أيام. 3أنحاء العالم لمدة 

 12/5/2022الخليج، الشارقة، 

 
 حماس تثمن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع االحتالل .7

في  "إسرائيل"  مع  التطبيع  تجريم  قانون  العراقي  البرلمان  إقرار  الخميس،  يوم  حماس،  حركة  ثّمنت 
 ءته األولى. قرا

الشعب   أصالة  عن  يعّبر  "القرار  إن  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  "حماس"  ومواقفه  وقالت  العراقي 
التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية". ورحبت الحركة بكّل المواقف 
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أمنها يهّدد  الذي  المشترك،  أّمتنا  العالقات مع عدّو  لـ"تطبيع  ومقّدراتها". ودعت    الّرافضة  واستقرارها 
االح إلى  واإلسالمي  العربي  العالم  في  كافة  قوانين  "البرلمانات  وإقرار  المشّرف،  اإلجراء  بهذا  تذاء 

 مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".
 12/5/2022، قدس برس

 
 74ي في ذكرى النكبة الى تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية وتفكك المجتمع اإلسرائيل .8

تعاني دولة االحتالل اإلسرائيلي من عدة تحديات برزت مؤخًرا، رغم مرور  :  عبدالغني الشامي-غزة 
النكبة واحتالل فلسطين.   74 "قدس برس"، فإن دولة االحتالل    عاًما على  إلى  لباحثين تحدثا  ووفقا 

قد  تنامي  أن  إلى  باإلضافة  الداخلية،  تفكك جبهتها  يشكل  تعاني من  الفلسطينية، مما  المقاومة  رات 
وأوضح وزير شؤون الالجئين السابق في السلطة الفلسطينية، عاطف عدوان، أن    تهديًدا وجوديا لها.

التي تواجه  "تمسك اإلنسان الفلسطيني بحقه في  تحرير أرضه والعودة إليها، يشكل أبرز التحديات  
والتمزق"، مستشهًدا   اإلسرائيلي، يعاني من الضعف  وأشار عدوان إلى أن "المجتمع   الدولة العبرية".

فقط". عامين  خالل  مرات،  أربع  نيابية  انتخابات  االحتالل،  المجتمع    بإجراء  ثقة  "تراجع  إلى  ونبه 
الفلسطينية له خسائر كبيرة،    اإلسرائيلي بجيشه .. لعجزه عن حسم معاركه األخيرة، ولتكبيد المقاومة

أنفسهم اإلسرائيليين  خالل    ".باعتراف  الفلسطينية  المقاومة  قدرات  "تنامي  أن  على  عدوان  وشدد 
العقدين الماضيين، ووصول صواريخها إلى مناطق استراتيجية وعسكرية إسرائيلية، يشكل تحديا مهما  

 لإلسرائيليين".
سطيني، ناريمان خلة، أن "أهم التحديات التي تواجه الدولة  من جهتها، أكدت الباحثة في التاريخ الفل

وأشارت    حول أرض فلسطين" وفق قولها.   العبرية اآلن، هي التشكيك الغربي في الرواية اإلسرائيلية،
إلى أن "الجرائم التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي خالل األعوام األخيرة، والتي شاهدها العالم في بث 

 محاوالت االحتالل في استعطاف الغرب".  حي ومباشر، نسف
ال "الدولة  أن  كبيورأت  تراجع  في  اندالع  عبرية  منذ  بالتراجع  بدأت  "قوتها  وأن  عقود"،  ثالثة  منذ  ر 

عام   الشعبية  والمقاومة".1987االنتفاضة  المواجهة  أساليب  تتطور  أن  قبل  أن    ،  خلة  وبينت 
الفلس نفوس  من  الخوف  نزعت  والثورات،  قوة  "االنتفاضات  تمجد  التي  المقوالت  وحطموا  طينيين، 

وأشارت إلى أن وحدة الساحات في غزة    إلى ثقة بأن عمر هذه الدولة قد قصر".االحتالل؛ ليصلوا  
 أو الضفة أو الداخل أو الشتات، وتكاتفها مع بعضها البعض في أي حدث، يشكل تحديا لالحتالل. 

 12/5/2022، قدس برس
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 قتل أبو عاقلة اليمكن أن نستقبله بالورود ولن نتردد في قتاله النخالة: العدو الذي  .9
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، القائد زياد النخالة، على وحدة الشعب والمقاومة :  شقمد 

على طريق الشهداء في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، قائاًل: "السالم على المجاهدين الذين يتصدون  
اد، في مخيم  جاء ذلك، خالل حفل تأبين لشهداء، نظمته الجه  على مدار الوقت".  لقوات االحتالل

بطولكرم،   شمس  ومقاومتهم    .الخميسنور  لجهادهم  مدينون  جميعا  "نحن  النخالة:  القائد  وأضاف 
الذين واجهوا من مسافة صفر وأوقعوا   للفرسان  نقف  لعدوان العدو الصهيوني،  ببطوالتهم  وفخورون 

القات يتراجعوا".اإلصابات  ولم  يترددوا  ولم  العدو  الأو   لة في جنود   القائد  "هذ كمل  إن  العدو نخالة:  ا 
ان   يمكن  ال  عزال  وهي  بارد  بدم  الجزيرة  مراسلة  قتل  وباألمس  مقدساتنا  ويدنس  ويدمر  يقتل  الذي 

 نستقبله بالورود وعلينا ان نقاتله بال تردد"
 12/5/2022وكالة سما االإخبارية، 

 
 حماس يدعو للتوحد خلف المقاومة الستعادة أرضناقيادي في  .10

الغربية الواسعة في ال  أكد :  الضفة  المشاركة  قيادي في حركة حماس، فازع صوافطة، الخميس، أن 
والتفاف   شعبنا،  أطياف  كل  من  عاقلة  أبو  شيرين  الصحافية  الحرة  الكلمة  شهيدة  جثمان  تشييع 

 على أن خيار مقاومة االحتالل اإلسرائيلي هو األنسب. الفصائل وتعاطفها مع قضية اغتيالها، دليل  
في   صوافطة،  إنه  وقال  صحفي:  االحتالل، تصريح  ينهي  مقاوم  برنامج  خلف  التوحد  من  بد  ال 

وعّد أن اغتيال الصحافية أبو عاقلة    ويستعيد أرضنا وحقنا وكرامتنا، ويرفع الظلم عن شعبنا وقضيتنا.
 إلجرام منذ أن قدم اليهود إلى فلسطين الحتاللها. تأكيد على نهج متواصل من القتل وا

 12/5/2022، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 : سيكون الرد مزلزاًل على اعتداءات االحتالل المستمرة خضر عدنان .11

كتائب :  طولكرم الغربية،  بالضفة  طولكرم  "في  أنه  عدنان،  خضر  الجهاد،  حركة  في  القيادي  أكد 
ة  سرائيلي"، قائال: سيكون الرد مزلزاًل على اعتداءات االحتالل المستمر وسرايا مسلحة تواجه العدو اإل
  بحق المواطنين الفلسطينيين.

جاء ذلك، في حفل تأبين للشهداء سيف أبو لبدة وصائب عباهرة وخليل طوالبة، نظمته حركة الجهاد  
الشهداء مفجرة   وقال عدنان: إن "دماء هؤالء  اإلسالمي، في مخيم نور شمس بطولكرم، مساء اليوم.

ضاف القيادي في  فية شيرين أبو عاقلة، أوحول جريمة اغتيال الصح  لالنتفاضة في وجه االحتالل".
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األراضي   بكافة  الصورة  نقل  مزيد  في  يكون  الجريمة  تلك  على  "الرد  إن  اإلسالمي:  الجهاد  حركة 
 الفلسطينية". 

 12/5/2022وكالة سما االإخبارية، 
 

 شهرا في اإلداري  15االحتالل يفرج عن القيادي بحماس عدنان عصفور بعد  .12
هللا سلطات  :  رام  اإلأفرجت  األسير  االحتالل  حماس  حركة  في  القيادي  عن  الخميس،  سرائيلي، 

نابلس.   وأطلقت سلطات االحتالل سراح القيادي عصفور عند    المحرر عدنان عصفور من مدينة 
ا الضفة  جنوبي  الظاهرية  لنحو  حاجز  متواصل  إداري  اعتقال  بعد  قوات    شهرا.    15لغربية  كانت 

القيادي عص اعتقال  أعادت  بتاريخ  االحتالل  منزله  اقتحام  بعد  حملة 2021فبراير    16فور  خالل   ،
اعتقاالت واسعة طالت عدًدا من القيادات في الضفة المحتلة؛ للضغط عليهم لمنع ترشيحهم للمجلس  

 وعدنا”. التشريعى عن قائمة “القدس م
 12/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حقيق في مقتل أبو عاقلة وزير إسرائيلي يعترف: مصداقيتنا ال تسمح بالت .13

أكد وزير الشتات اإلسرائيلي، نحمان شاي، أمس، أن مصداقية إسرائيل "ليست أعلى ما يكون" في  
التحقيق في جرائم حرب مثل مقتل مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين،  

 أول من أمس.
اإلسرائيل الجيش  باسم  سابق  متحدث  وهو  إلى  ي،  وقال شاي،  هناك حاجة  "ربما  إنه  محلية  إلذاعة 

لهذا  مصداقية  ويضيف  الدولي  الُبعد  منح  بإمكانه  يكون  األمراض،  علم  في  أميركي  أخصائي 
 التحقيق. فمصداقية إسرائيل ليست أعلى ما يكون في أحداث كهذه، وهذا يستند إلى الماضي".

أبو   اغتيال  في  بالتحقيق  األميركي  المطلب  إلى  شاي  يجب عاقوتطرق  لهم  "بالنسبة  إنه  وقال  لة، 
إجراء تحقيق كامل، شفاف وبمرافقة إسرائيل طبعًا. وهم )األميركيون( لن يوافقوا على نتائج ال تستند  
إلى جهات غير منحازة". وأشار إلى أن "هذا حدث يتعلق بوسائل اإلعالم والمواطنين األميركيين،  

ا بمعرفة  يطالبون  وهم  هنا.  يتنازلون  ال  حتى  لحقوهم  يتركونا  ولن  علينا،  وسيمارسون ضغوطًا  يقة 
 تنتهي هذه القضية. وهذا واضح". 

أنها تحقق، وكان رد فعل   "لقد أعلنت  واعتبر شاي أن إسرائيل تصرفت بشكل صحيح حتى اآلن. 
رئيس أركان الجيش، والوزراء ورئيس الحكومة صحيحًا بالتأكيد وسريعًا أيضًا، لكن هذا جيد في هذه 



  
 
 
 

 

ص            10   5830 العدد:               5/13/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

بمرافقة  ة.  المرحل مشترك  فريق  )تشكيل(  الفلسطينيين  على  واالقتراح  للتحقيق،  التوجه  ينبغي  واآلن 
جهة دولية ومقبولة على الجانبين، كي تضيف الجانب المهني وكذلك حقيقة أنه غير منحاز وليس  

 مرتبطًا بأحد الجانبين". 
أبو   الشهيدة  قتلت  التي  الرصاصة  تسليم  الفلسطينية  السلطة  رفض  الوزير  عاقوحول  قال  لة، 

لديهم، ولذلك من الصعب جدًا إجراء  لديهم والمستمسكات  لديهم، والرصاصة  "الجثة  اإلسرائيلي إن 
 تحقيق في الهواء إذا لم تكن تريد رؤية الجثة نفسها". 

إال أن شاي أضاف أن "الجنود اإلسرائيليين لن يمثلوا أمام أي تحقيق دولي. والتحقيق في الموضوع  
فذه الجيش اإلسرائيلي، وإذا كانت هناك حاجة إلى دعم قانوني )للتحقيق( فسيتم دعمه. ين   العملياتي

ولن نفتح تحقيقًا خارجيًا. واألمر األساسي الذي أريد معرفته، ويجب أن نعرفه، هو هل إطالق النار  
 كان من جانب قواتنا أم من الفلسطينيين الذين تواجدوا هناك".

بني المعارضة،  رئيس  التي  اميوهاجم  األكاذيب  أستنكر  "إنني  تويتر  في  وكتب  شاي  نتنياهو،  ن 
التصريحات  ضد  وإنما  فقط،  الفلسطيني  الجانب  من  تأتي  التي  تلك  وليس  جنودنا،  ضد  يقولونها 
المخجلة التي يقولها أعضاء ائتالف بينيت أيضًا. والقذف الكاذب ضد جنودنا الذي يتعالى من داخل  

أ  أخرى  مرة  يثبت  ااالئتالف  وغير  ن  اإلرهاب  محاربة  يمكنها  اإلرهاب ال  بمؤيدي  المتعلقة  لحكومة 
 قادرة على الدفاع عن جنودنا".

ووصف نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، عيدان رول، أقوال شاي بأنها "بائسة وال عالقة لها بالواقع. 
ن شاي أن يفعل  حما ومنذ يومين نطالب الفلسطينيين بالموافقة على تحقيق مشترك. وأنصح الوزير ن

 األمر نفسه".
 13/5/2022، األيام، رام هللا

 
 جدعون ليفي: شيرين أبو عاقلة ماتت ميتة األبطال وكانت أشجع من كل الصحفيين اإلسرائيليين   .14

الصحفيي  كل  عنها  يقصر  بشجاعة  عملها  تؤدي  وهي  تغتال  عاقلة  أبو  شيرين  البطلة  هي  ن  ها 
ها وحدادا عليها وأن يتوقفوا م اآلن أن يطأطئوا رؤوسهم احتراما لاإلسرائيليين مجتمعين، الذين عليه

 عن نشر ما يرّوج له الجيش اإلسرائيلي وحكومته بشأن هوية قاتلها.
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"هآرتس" ) المخضرم بصحيفة  قاله الصحفي اإلسرائيلي  يعلق على اغتيال Haaretzهذا ما  ( وهو 
يثبت خالف  راسلتها في فلسطين، مؤكدا أنه ما لم لي للصحفية البارزة بقناة الجزيرة ومالجيش اإلسرائي

 ذلك فال شك وال ريب في أن الجيش اإلسرائيلي هو الذي اغتال شيرين أبو عاقلة. 
عاقلة،   أبو  قتلت  التي  بأنها هي  بعد  تقّر  لم  إسرائيل  إن  ليفي  يقول  التقرير،  هذا  كتابة  وقت  حتى 

ون في جعل دأ بإثارة الشكوك ثم يسارع اإلسرائيليهو ديدن الدعاية اإلسرائيلية التي تب  موضحا أن هذا
 روايتهم هي الحقيقة ويسعون في تبريرها، وذلك على الرغم من أن العالم ال يصدقهم. 

وكمثال على ذلك، استحضر ليفي محاولة الدعاية اإلسرائيلية بعد مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة  
 د. بدا من إثبات روايتها ولم يصدقها أحطمس هوية قاتليه، لكنها لم تتمكن أ  2000عام 

  12/5/2022الجزيرة.نت، 
 

 عن قتل شيرين أبو عاقلة   "إسرائيل"مسؤول عسكري ال يستبعد مسؤولية  .15
( جورنال"  ستريت  "وول  صحيفة  مسؤول The Wall Street Journalنقلت  عن  األميركية   )

التي قتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو  عسكري إسرائيلي قوله إنه ال يمكن استبعاد أن تكون الرصاصة  
 The Washingtonحين ذكرت صحيفة واشنطن بوست )عاقلة صادرة من الجانب اإلسرائيلي، في  

Post .أن جيش االحتالل يحقق في اتهام أحد عناصره بقتل شيرين أبو عاقلة ) 
يلي، يعتقد أنها  وأضاف أن الجيش حدد حالة إطالق نار جرت أمس األربعاء من قبل الجانب اإلسرائ

 تسببت بمقتل أبو عاقلة. 
تحديد المسؤول عن مقتل أبو عاقلة، سيكون صعبا دون الحصول   وأشار المسؤول اإلسرائيلي إلى أن

 على الرصاصة القاتلة، على حد تعبيره. 
كما أكد أنه كان لدى الجنود اإلسرائيليين مجال رؤية واضح، لكن الرصاصة ربما ارتطمت بأرض أو 

 ثم أصابت شيرين، وفق قوله. حائط، 
وقائع إطالق    3واشنطن بوست عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش يحقق في  من جهتها، نقلت  

 نار من قبل جنوده خالل حادثة قتل أبو عاقلة. 
وأضافت الصحيفة األميركية نقال عن المسؤول اإلسرائيلي أن جيش االحتالل يحقق في اتهام أحد 

 بو عاقلة.عناصره بقتل شيرين أ
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اإلسر  "واال"  موقع  أكد  قواته  وبدوره،  تكون  أن  المرحلة  هذه  في  يستبعد  ال  االحتالل  أن جيش  ائيلي 
 استهدفت بالخطأ مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، فأردتها قتيلة. 

وفي أحدث الشهادات الميدانية المتعلقة بحادثة اغتيال أبو عاقلة، نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن  
طينيين بالقرب من المكان الذي استشهدت فيه مراسلة صورها في جنين أنه لم يشاهد مقاتلين فلسم

 الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
 12/5/2022 .نت،جزيرةال

 
 ل أبو عاقلة وتلتزم بالرواية الرسمية التأسف” لمقت“صحف إسرائيلية تزعم  .16

شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة أعربت صحف إسرائيلية، الخميس، عن أسفها لمقتل اإلعالمية  
 تزمت بالرواية الرسمية اإلسرائيلية، بشأن ظروف مقتلها.القطرية، لكنها ال

بدعوة  وتمي اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  باقي  عن  التوّجه،  يسارية  اإلسرائيلية،  “هآرتس”  زت صحفية 
 إسرائيل إلى “فتح تحقيق دولي وإصدار بيان أسف”. 

الغالب اورّكزت  وسائل  من  االتهام  ية  بتوجيه  بدأت  التي  الرسمية،  الرواية  على  اإلسرائيلية  إلعالم 
لسطينيين، ثم عدم يقين الجيش اإلسرائيلي في ساعات المساء بالمسؤولية عن مقتلها إلى مسلحين ف

 .بشأن الجهة المسؤولة عن قتلها
لة بعنوان “الصحفيون  اي، مقاوكتب المحلل في صحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلية رون بن إيش

 يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة، وليس لخدمة الدعاية السياسية”.
 شاي الفلسطينيين، وقناة الجزيرة القطرية، نظرا لتحميلهم مسؤولية مقتلها إلسرائيل. وهاجم بن إي

عباس محمود  الفلسطيني  الرئيس  يرغب  الحقيقة؛  يريدون  ال  والجزيرة  “الفلسطينيون  وحركة    وقال: 
مقصو  غير  يكون  قد  الذي  موتها،  من  االستفادة  في  طه،  وليد  الكنيست  وعضو  على حماس،  د 

 ض سياسية ودعائية، ولهذا السبب يرفضون أي عرض إلجراء تحقيق موضوعي”. األرجح، ألغرا
ل أبو عاقلة “سيصبح  من جهتها، فقد اعتبرت صحيفة “جروزاليم بوست” اليمينية اإلسرائيلية، أن مقت

 ى إسرائيل”. يعة لهجمات إرهابية علذر 
وقالت في افتتاحيتها: “مقتل مراسلة الجزيرة المخضرمة شيرين أبو عاقلة، خالل تبادل إلطالق النار  

 بين جنود الجيش اإلسرائيلي وفلسطينيين في جنين، هو مأساة”.
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؛ إن مقتل في أكثر المواقف خطورةوأضافت: “يجب حماية الصحفيين الذين يقومون بعملهم، حتى  
البا العمر  المرأة  من  العالم    51لغة  أنحاء  جميع  في  المشاهدين  ماليين  وجهها  يعرف  والتي  عاًما، 

تغطيتهم   أثناء  وقتلوا  النيران  مرمى  في  وقعوا  الذين  الصحفيين  جميع  مقتل  وكذلك  مأساة،  العربي، 
 للنزاعات ومناطق الحرب حول العالم”.

 . لى إسرائيل على مقتلهافة رفضت توجيه اللوم إغير أن الصحي 
 13/5/2022نباء، وكالة االناضول لل 

 
 مستوطنا يقتحمون المسجد "األقصى"  133 القدس: .17

مستوطنون :  القدس االحتالل  اقتحم  شرطة  من  بحماية  األقصى،  المسجد  الخميس،  صباح   ،
جهة باب مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، من    133وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن    اإلسرائيلي.

 زازية وأدوا طقوًسا تلمودية في باحاته. المغاربة، ونفذوا جوالت استف 
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محامي عائلة شيرين أبو عاقلة: رفضنا تقييدات السلطات اإلسرائيلية خالل الجنازة  .18

قلة، محاولة السلطات اإلسرائيلية وضع  رفضت عائلة الشهيدة الصحافية، شيرين أبو عا:  ربيع سواعد 
الشهيدة  وقال محامي عائلة    ات خالل جنازة ابنتها المقررة يوم غد، الجمعة، في القدس المحتلة.تقييد 

" إن "السلطات اإلسرائيلية حاولت وضع تقييدات وشروط لجنازة  48أبو عاقلة، مؤيد ميعاري، لـ"عرب  
ذل رفضنا  وقد  عاقلة،  أبو  شيرين  الجنازة  الشهيدة  مراسم  واحترام  التدخل  عدم  منها  طلبنا  وكان  ك 

 بالشكل الذي يليق بها". 
إي  أجل  من  الشهيدة  شقيق  استدعت  "السلطات  أن  اإلخالل  وأضاف  ’عدم  معناه  بما  رسالة  صال 

الشأن".  بهذا  احتياطاتها  تأخذ  حتى  الجنازة  مراسم  على  لالطالع  كما  ’التحريض’،  وعدم    باألمن’ 
با ميعاري  هناوختم  "كانت  الفلسطينية  لقول  لألعالم  بالنسبة  التقييدات  بعض  لوضع  محاولة  ك 

 والهتافات في الجنازة، لكننا رفضنا ذلك". 
قوات االحتالل قد اقتحمت مساء الخميس، بيت عزاء شيرين أبو عاقلة، في كنيسة    إلى ذلك، كانت 

المحتلة. بالقدس  حنينا  ببيت  ال  اللقاء  األمن  جهاز  أن  أيًضا  شقيق  وورد  استدعى  )الشاباك(  عام 
الصدد.ش بهذا  إضافية  معلومات  توفر  دون  معه  للتحقيق  عاقلة،  أبو  أنطون  توثيق    يرين،  وأظهر 
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اقتحام الذي   مصور،  فلسطين  إنزال علم  عاقلة، ومحاولتها  أبو  الشهيدة  لبيت عزاء  االحتالل  قوات 
 االحتالل.رفع في المكان، ما أسفر عن وقوع مناوشات إثر استفزازات قوات  

 12/5/2022، 48عرب 
 

 فعاليات غاضبة بغزة والضفة والداخل المحتل تنديًدا باغتيال شيرين أبو عاقلة  .19
المحتلة  -غزة  الغربية  والضفة  المواطنين في قطاع غزة  األيوبي: شارك اآلالف من  عواصم/ محمد 

المحتلة عام   تنديدً 1948واألراضي  وقفات ومسيرات غاضبة  الخميس، في سلسلة  قوات ،  باغتيال  ا 
يم شيرين أبو عاقلة، خالل تأديتها عملها في تغطية األحداث في مخاالحتالل اإلسرائيلي الصحفية  

 جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
 12/5/2022فلسطين أون الين، 

 

 سلب كوفية مضم خة بدمائهاوياالحتالل يحاصر مشيعي شيرين أبو عاقلة  .20
الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى القدس، بعد أن تعرض موكب الصحفية    وصل جثمان:  القدس المحتلة

ي"، في حين رفضت السلطة الفلسطينية التحقيق المشترك  الجنازة لمضايقات قوات االحتالل "اإلسرائيل
كما رفضت  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  الجريمة  مرتكبي  وأكدت مالحقة  االحتالل،  مع سلطات 

 اغتالت الراحلة.تسليم الرصاصة التي 
كما   القدس،  في  الفرنسي  المستشفى  أمام  عاقلة  أبو  جثمان  مشيعي  االحتالل  شرطة  وحاصرت 

القدس. إلى  المتجه  التشييع  موكب  االحتالل  قوات  من    عرقلت  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وسلبت 
الفلسطيني العلم  إلى  إضافة  الشهيدة،  بدماء  مضّمخة  فلسطينية  كوفية  الجزيرة  عبور  فريق  أثناء   ،

 سيارته من رام هللا إلى القدس عبر حاجز قلنديا. 
 12/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تعبر عن صدمتها من جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة  في القدس  البطريركية الالتينية .21

اغتيا:  القدس جريمة  من  الشديدة  صدمتها  عن  القدس  في  الالتينية  البطريركية  الصحفية  عّبرت  ل 
اإل  االحتالل  قوات  برصاص  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة  لها،   سرائيلي.الفلسطينية  بيان  في    وطالبت 

 بتحقيق واٍف وعاجل لكل مالبسات االغتيال وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 



  
 
 
 

 

ص            15   5830 العدد:               5/13/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

 اقلة مواليد فلسطين يحملون اسم شيرين أبو ع .22
الفلسطينيون أجمع عن حزنهم    :عاطف دغلس  –نابلس   بها  التي عبر  التضامن  كثيرة هي أشكال 

اإلنسانة الصحفية  فراق  وتقاريرها    على  تغطياتها  في  أملهم  كانت  لطالما  التي  عاقلة  أبو  شيرين 
ها  الصحفية التي تحكي معاناتهم وتنسيهم أوجاعهم، فهذا أطلق اسمها على طفلته، وذاك حمل صور 

وكلم رسومات  خط  للصحافة  وثالث  وأيقونة  "كفارسة  وافتقادها  عليها  الشديد  حزنهم  عكست  ات 
 الفلسطينية". 

( عمران  جمال  الشاب  تفكير  َيطل  الضفة    30لم  شمال  نابلس  مدينة  قرب  بورين  قرية  من  عاما( 
و عاقلة" وفعل  الغربية، بل على الفور وقبل أن تضع زوجته طفلته الثالثة قرر أن يسميها "شيرين أب

والتقط صورا لها ونشرها عبر صفحته على الفيس بوك ومواقع التواصل المختلفة، وكذلك   دون تردد،
 فعل شابان آخران، أحدهما بنابلس واآلخر في مدينة بيت الهيا بقطاع غزة. 

ات  وتزامنا مع ميالد شيرين أبو عاقلة في مستشفى رفيديا، كانت مرام مفلح زوجة الشاب ثائر دويك
 بو عاقلة أيضا في المستشفى العربي التخصصي. تضع مولودتها شيرين أ

أمس  ولدت  التي  طفلته  على  عاقلة"  أبو  "شيرين  اسم  مسلَّم  عمر  محمد  أطلق  وجمال  ثائر  ومثل 
بمستشفى كمال عدوان بمدينة بيت الهيا بقطاع غزة، وكتب مسلم على صفحته على فيسبوك "تيمنا  

والكلمة   اإلعالم  أسميت طفلتي شيرينبفارسة  عاقلة".  الحرة  عبر    أبو  انتشرت  بالهشيم  النار  ومثل 
مواقع التواصل االجتماعي صور الطفالت الثالث وذويهن، وكتب أبو ثائر دويكات مباركا لشقيقه  
ثائر "ألف مبارك شقيقي ثائر، بتروح )ترحل( شيرين وإن شاء هللا رح تيجي شيرين بصفات الصحفية  

 و عاقلة". الشهيدة شيرين أب
 12/5/2022الجزيرة.نت، 

 
 الجالية الفلسطينية في بلجيكا تنظم وقفة منددة باغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة  .23

شبكة  :  بروكسل مكتب  مع  بالتعاون  الخميس،  ولوكسمبورغ،  بلجيكا  في  الفلسطينية  الجالية  نظمت 
االوروبية المتضامنة مع  مات والمؤسسات  الجزيرة لدى االتحاد األوروبي، وبمشاركة العديد من المنظ

بروكسل،  البلجيكية،  العاصمة  في  االوروبي  االتحاد  مؤسسات  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  فلسطين، 
 تنديدا باغتيال قوات االحتالل االسرائيلي للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. 

اد االوروبي بالعمل ، مطالبين االتحوندد المشاركون بجريمة االغتيال اإلسرائيلية للصحفية أبو عاقلة 
االسرائيلي. الفلسطيني من جرائم وبطش االحتالل  الصحفيين والشعب  وشارك في   من اجل حماية 



  
 
 
 

 

ص            16   5830 العدد:               5/13/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

الوقفة العديد من النواب البلجيكيين واالوربيين، وطالبوا بوقف جرائم االحتالل وممارساته العنصرية  
 بحق الفلسطينيين.

 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "فلسطينيو لبنان" متشبثون بحق العودة  .24
كرّيم  -بيروت  الفلسطينية  :  مازن  والتجمعات  المخيمات  في  "الالجئين  أن  فلسطينيون،  ناشطون  أكد 

من هجروا  والتي  الفلسطينية،  ومدنهم  وبلداتهم  قراهم  إلى  العودة  بحق  متمسكون  يد بلبنان،  على  ها 
عام   المسلحة  الصهيونية  "    ".1948العصابات  أن  برس"،  لـ"قدس  منفصلة  أحاديث  في  وأوضحوا 

التي توافق   النكبة،  أيار/مايو من كل عام، تشكل محطة سنوية، إلعالن    15فعاليات إحياء ذكرى 
ال منسق  الالجئين الفلسطينيين، تمسكهم بحقهم بالعودة إلى أرضهم، ورفض مشاريع التوطين".  وق

انتماء في لبنان، سامي حمود، إن "فعاليات إحياء    -لفلسطينية  "الحملة الدولية للحفاظ على الهوية ا
وثوابته   وحقوقه  بأرضه  متمسك  الشتات  في  الفلسطيني  الشعب  أن  تؤكد  لبنان،  في  النكبة  ذكرى 

وممتلكاتهم" أرضهم  إلى  الفلسطينيين  لالجئين  العودة  حق  مقدمتها  وفي  قال   . الوطنية،  جهته،  من 
"الهيئة   عام  "الالجئ للدفاع    302مدير  إن  هويدي،  علي  الفلسطينيين"،  الالجئين  حقوق  عن 

مرور   بعد  الطويلة    74الفلسطيني  السنين  مرور  رغم  أنه  ليؤكد  ذكراها،  يحيي  النكبة،  على  عاما 
 وتقلبات الزمن وقسوة العيش، بقي متمسًكا بحق العودة إلى وطنه". 

 12/5/2022، قدس برس

 
 شيرين أبو عاقلة  لبنان: تواصل المواقف المنددة بجريمة اغتيال .25

اللبناني، خالل اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال  أدان مجلس الوزراء  :  بيروت 
باغتيال  االسرائيلي  االحتالل  ارتكبها  التي  الجريمة  ميقاتي،  نجيب  الوزراء  رئيس  وحضور  عون، 

ق  في  وعائلة  الصحفية  عباس  محمود  الرئيس  إلى  بالتعزية  وتقدم  عاقلة،  أبو  شيرين  "الجزيرة"  ناة 
 اإلعالمية العربية عموما والفلسطينية خصوصا.الشهيدة واألسرة 

كما أدان اتحاد الكتاب اللبنانيين في بيان، االغتيال اإلسرائيلي المتعمد لإلعالمية الفلسطينية الشهيدة 
يامها بواجبها الصحفي، مؤكدا ان هذا االحتالل الغاصب يمارس االرهاب شيرين أبو عاقلة اثناء ق

كاذبة ومزاعم اسياده من الدول التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير  بأبشع صوره ويفضح مزاعمه ال
 وقبول الرأي اآلخر.
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سابق عن  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة  اغتيال  بيان، جريمة  في  الجمهورية"  "لقاء  أدان  تصور    بدوره 
 وتصميم أثناء قيامها بواجبها المهني وتغطيتها االقتحام االسرائيلي لمخيم جنين. 

ن ذلك  والتمريضي الى  واإلداري  الطبي  بكادره  لبنان  جنوب  صيدا  مدينة  في  الراعي  مستشفى  ظم 
وجميع العاملين فيه، وقفة استنكار وشجب للجريمة الصهيونية البشعة بحق شهيدة اإلعالم شيرين  

 عاقلة، وتنديدا بالصمت الدولي تجاه جرائم االحتالل االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.أبو  
 12/5/2022، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن

 
 جنبالط: شيرين أبو عاقلة شهيدة فلسطين واالنسانية ومهما طال الزمن فإن فلسطين ستعود  .26

االشتراكي  :  بيروت  التقدمي  الحزب  رئيس  شهيدة قال  عاقلة  ابو  "شيرين  جنبالط،  وليد  لبنان  في 
في بيان له، االغتيال    واستنكر الحزب   تعود."فلسطين واالنسانية ومهما طال الزمن فإن فلسطين س

االنتهاكات   فضح  على  العاملين  مقدمة  في  دائًما  كانت  ناشطة  إعالمية  استهدف  الذي  اإلرهابي 
انة هذا العمل الجبان ومحاسبة االحتالل على كل جرائمه ضد  اإلسرائيلية، مطالبًا المجتمع الدولي بإد 
الوح لتمتين  الدعوة  مجددًا  أبناء  اإلنسانية،  بحق  المتمادي  اإلجرام  هذا  مواجهة  في  الفلسطينية  دة 

 الشعب الفلسطيني. 
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اغتيال ابو عاقلة وتطالب بمالحقة قتلتها أمام المحاكم الدولية بطريركية الروم الكاثوليك تستنكر  بيروت:   .27

الكاثوليك، استنكر المكتب  :  بيروت  الملكيين  االعالمي في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم 
وقال المكتب في بيان: "تلّقينا ببالغ األسى والحزن خبر    الخميس، اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ح  الروحّية للطائفة شيرين أبو عاقلة أثناء تأديتها لواجبها المهني بتغطية أحداث اجتيا   استشهاد االبنة
القانون   مبادئ  تعدٍّ خطير على  تعّوض وهي  إّنها خسارة ال  لمخيم جنين.  اإلسرائيلي  الكيان  جيش 

لعبارات  وأضاف، "ندين بأشّد ا  الدولّي وعلى حرية الصحافة واإلعالم وعلى كّل المبادئ األخالقّية".
الدوليّ  المحاكم  أمام  منهم  واالقتصاص  قتلتها  بمالحقة  ونطالب  القتل هذه  البطلة  عملّية  دماء  إّن  ة. 

شيرين لم ولن تذهب هدًرا إذ إّنها أيقظت العالم الغافل عن الظلم الذي يتعّرض له الشعب الفلسطينّي  
 وشّكلت إدانة للمحتّل المغتصب لألرض." 

 12/5/2022، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات
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 لمحاسبة قاتليهاأمير قطر يعزي أسرة شيرين أبو عاقلة ويدعو  .28
في   الجزيرة  مراسلة  الزميلة  ألسرة  تعازيه  عن  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  دولة  أمير  عّبر 

أثن في  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  برصاص  األربعاء  استشهدت  التي  عاقلة  أبو  شيرين  اء  فلسطين 
قطر في مؤتمر صحفي    وقال أمير دولة  تغطيتها القتحامه لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

قتل   جريمة  ارتكب  من  محاسبة  "يجب  اليوم  طهران  في  رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  لقائه  بعد 
 الصحفية شيرين أبو عاقلة".

عاقلة وقال إن "جرائم الكيان الصهيوني لن  ومن جهته قدم الرئيس اإليراني التعازي ألسرة شيرين أبو  
 ".تمنحه األمن بل تزرع الكراهية ضده

أسرة   "نعزي  للجزيرة  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  القطري  الخارجية  وزير  قال  بدوره، 
االحتالل". استشهدت برصاص  التي  عاقلة  أبو  بـ"محاسبة   الصحفية شيرين  القطري  الوزير  وطالب 

 مة ونأمل أن يتبنى المجتمع الدولي نهجا عادال". من قام بالجري
 12/5/2022.نت، الجزيرة

 
 ئاسة التركية تدعو إلى تحقيق شفاف وإدانات أمريكية وأممية لمقتل أبو عاقلة الر  .29

وشفاف   سريع  تحقيق  إجراء  إلى  ألطون،  الدين  فخر  التركية  بالرئاسة  االتصال  دائرة  رئيس  دعا 
في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، فيما أدانت الخارجية األمريكية    وشامل، في حادثة مقتل الصحفية

وأدان ألطون قتل الجنود اإلسرائيليين    لمتحدة مقتلها، داعين أيضًا إلى التحقيق في الحادث.واألمم ا
الغربية   الضفة  في  لالجئين  جنين  لمخيم  اإلسرائيلية  القوات  اقتحام  تغطيتها  خالل  عاقلة،  ألبو 

قال: "من  و   ربًا عن حزنه الشديد جراء مقتل الصحفية، مقدمًا تعازيه ألسرتها وزمالئها.المحتلة، مع
غير المقبول بأي ظرف استهداف الصحفيين الذين يخدمون الشعب والحقيقة"، وأضاف: "أدعو إلى  

 إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الحادثة وتقديم المسؤولين إلى العدالة".
 11/5/2022تي أر تي عربي، 

 
 إيران تدين جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة  .30

االستهداف المتعمد   مةيزادة، جر   ب يخط  د ياإليرانية سع   ةي المتحدث باسم وزارة الخارجأدان  :  طهران
الجز   یالذ  قناة  مراسلة  فلسط   رةيطال  عاقلة.  ني ر يش  ن يفي  عنه،   وقدم  أبو  صدر  بيان  في  زادة 

 والقدس.  نيبمبادئ فلسط ؤمنون ي  نيوالصحفيين الذ  رة،ي وشبکة الجز  دةيالخميس، العزاء إلى أسرة الفق
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اإلسرائيلي    ره،بدو  الدولي  اإلرهاب  إن  جهرمي:  بهادري  علي  اإليرانية  الحكومة  باسم  المتحدث  قال 
أظهر مرارا بأن االحتالل ال يميز بين الحدود عند القيام بجرائمه واغتياالته، معتبرا في تغريدة على  

واعتداء على حرية    يدولمة التي أدت إلى استشهاد اإلعالمية أبو عاقلة، خرقا للقانون التويتر، الجري
 اإلعالم.

 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 البرلمان العربي يؤكد دعمه الوصاية الهاشمية على األقصى .31
البرل دعم  العسومي  عادل  العربي،  البرلمان  رئيس  أكد  على  القاهرة:  الهاشمية  للوصاية  التام  مان 

اإلسالمية في مدينة القدس، مشيدًا بجهود العاهل االردني الملك عبد هللا  المسجد األقصى والمقدسات 
الثاني، صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع 

س، على رفض كل محاوالت إسرائيل المساس وشدد، في بيان أمس الخمي   عن المقدسات وحمايتها.
الرعاية والوص الثاني  بهذه  الملك عبد هللا  الموقع بين  التأكيد عليها االتفاق  التي أعاد  الهاشمية،  اية 

، مثمنًا الدور األردني في رعاية وحماية  2013مارس    13والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ  
 . في القدس وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 13/5/2022، الشارقة، الخليج
 

 غوتيريش يدعو إلجراء تحقيق مستقل لمحاسبة قتلة الصحفية أبو عاقلة  .32
وضمان   وشفاف  مستقل  تحقيق  "إجراء  إلى  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا 

أبو عاقلة. الفلسطينية شيرين  الصحفية  اغتيال  المسؤولين" عن  ا  محاسبة  العام، جميع  وأدان  ألمين 
االعتداءات وعمليات القتل التي يتعرض لها الصحفيون، مؤكدا أن الصحفيين يجب أال يكونوا أبدا  

وقال غوتيريش: "يجب أن يكون العاملون في مجال اإلعالم قادرين على أداء عملهم    هدفا للعنف.
استهدافهم." من  خوف  أو  ترهيب  أو  مضايقة  ودون  "الصحاوأضاف    بحرية  الحرة ضرورية  أن  فة 
 لتحقيق السالم والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان."

وتقدم غوتيريش بأحر التعازي ألسرة أبو عاقلة، متمنيا الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي 
 الذي أصيب في نفس الحادث.

 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وبي: االستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين االتحاد األور  .33
من    أكثر  تطوير  خطط  على  اإلسرائيلية  السلطات  موافقة  األوروبي،  االتحاد  وحدة   4400أدان 

استيطانية، وزيادة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك  
 ثالث بؤر استيطانية غير قانونية. الموافقة بأثر رجعي على 

حول وحث   بوريل  جوزيب  االوروبي  لالتحاد  االعلى  الممثل  عن  الخميس،  اليوم  بيان صدر،  في 
خطط االستيطان الجديدة غير القانونية، إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض 

ض تماًما مع الجهود المبذولة لتخفيف مع القانون الدولي وتهديد حل الدولتين بشكل مباشر وتتعار 
 لتوترات.ا

ودعا االتحاد األوروبي "كال الطرفين إلى العمل على إيجاد سبل لتمهيد الطريق لالستئناف الضروري  
للعملية السياسية التي من دونها لن يكون هناك سالم وأمن حقيقيان لإلسرائيليين والفلسطينيين على  

 حد سواء". 
 12/5/2022، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم

 
 عاقلة أبو البيت األبيض يعلن استعداده لدعم التحقيقات في اغتيال  .34

في  لنت  أع التحقيقات  لدعم  استعداد  على  بالدها  أن  بساكي،  جين  األبيض،  البيت  باسم  المتحدثة 
عاقلة. أبو  شيرين  القطرية  الجزيرة  قناة  مراسلة  الفلسطينية  الصحفية  مؤتمر وأ  اغتيال  في  ضافت 

لخميس، إنه يجب أن تتمتع كل من التحقيقات الفلسطينية واإلسرائيلية في قضية اغتيال أبو  صحفي ا
 عاقلة بـ"العمق والشفافية". 

ودعت كال من السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية لمشاركة األدلة المتوفرة بين يديهما، مؤكدة على أن 
 يقات.يم الدعم لهذه التحقالواليات المتحدة على استعداد لتقد 

كما أشارت إلى أنه في حال تقدم البلدين بطلب إلى الواليات المتحدة للمساعدة في التحقيقات، فإن  
 بالدها ستدرس ذلك.

 13/5/2022نباء، وكالة االناضول لل 
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 للقانون الدولي أبو عاقلة انتهاك منهجي  "إسرائيل"رئيس رابطة الدول البوليفارية: قتل  .35
د رئيس رابطة الدول البوليفارية ساشا لورينتي، بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله على  ند  

المحتلة. الغربية  القوات اإلسرائيلية في الضفة  بأنه    يد  ابو عاقلة:  ووصف جريمة اغتيال الصحفية 
اليوم: ندين    نهجي على فلسطين. وقال في تغريدة له على تويتر"حلقة جديدة من عدوان تل أبيب الم

مقتل الصحفية في الجزيرة شيرين أبو عاقله كون هذه ليست حادثة منعزلة بل هي جزء من سياسة  
للقانون الدولي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب  االستعمار واحتالل األراضي واالنتهاك المنهجي 

 الفلسطيني". 
في امريكا الجنوبية وجزر الكاريبي    البوليفارية هي رابطة تعاون حكومي بين عشر دول  ورابطة الدول

 من اهمها دول: فنزويال، ونيكارغوا، وبوليفيا وكوبا. 
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو عاقلة اغتيال ن والمتضامنين يعتصمون في لندن تنديدا بمئات الصحفيي .36

نت  المناصر :  لندن-الجزيرة  البريطانيين  من  المئات  عرب شارك  ومعهم  الفلسطينية،  للقضية  ين 
وفلسطينيون، في اعتصام كبير نظمه "منتدى التفكير العربي" وسط العاصمة البريطانية لندن؛ تنديدا 

اة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في فلسطين، وطالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ موقف باغتيال مراسلة قن
ال االعتداءات  عن  وردعها  إسرائيل  ضد  في  حازم  والمدنيين  الصحفيين  ضد  بها  تقوم  التي  متكررة 

 األراضي الفلسطينية. 
هي  مقر  أمام  احتشدوا  الذين  واألجانب  العرب  الصحفيين  االعتصام عشرات  على  اإلذاعة وتدفق  ئة 

البريطانية )بي بي سي(، كما شارك فيه السفير الفلسطيني حسام زملط والنائب عن حزب المحافظين  
نت، إضافة إلى عدد من المتحدثين، ومن بينهم رئيس منتدى التفكير العربي في الحاكم كريسبن بال

 في بريطانيا. لندن محمد أمين، والصحفي محمد عايش الذي ألقى كلمة باسم الصحفيين العرب 
 12/5/2022نت، الجزيرة.
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 "رائيلإس"قلة.. الغرب ال يمكنه غسل عار التواطؤ مع موقع بريطاني: في مقتل شيرين أبو عا .37
انتقد الكاتب الصحفي البريطاني البارز ديفيد هيرست صمت الدول الغربية خاصة الواليات المتحدة  
وبريطانيا إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، التي كان آخرها قتل مراسلة الجزيرة  

 ة. شيرين أبو عاقل
( البريطاني الذي يرأس  Middle East Eyeوقال هيرست في مقال له بموقع "ميدل إيست آي" )

أمس   صباح  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  قتلها  التي  الجزيرة  مراسلة  عاقلة  أبو  شيرين  إن  تحريره، 
العالم   لتطلع  بحياتها  قد ضحت  الغربية،  بالضفة  جنين  لمخيم  اقتحامه  تغطي  كانت  بينما  األربعاء 

 لى حقيقة ما يجري في فلسطين. ع
أب أن  على  هيرست  الشيء  وشدد  يفعلن  مثلها  شجاعات  فلسطينيات  فهناك  وحدها  "ليست  عاقلة  و 

نفسه، وما يحدث لهن وصمة عار في ضمير العالم الغربي الذي يلبس مسوح القيم األخالقية عندما  
 تخدمه".  يكون ذلك في مصلحته، ويرميها في سلة النفايات عندما ال

فسها التي رأت نفسها مدافعة عن الحق في  وأضاف "إننا موقنون من شيء واحد وهو أن البلدان ن
بمقتلها   التي  عاقلة  أبو  شيرين  مقتل  إزاء  التام  الصمت  ستلتزم  أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  جرائم 

مع من قضوا قبلها  شخصا، مثلما حدث    58يصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل هذا العام  
 برصاص الجيش اإلسرائيلي".

لغرب يّدعي أنه يدافع عن الديمقراطية وحرية التعبير في معاركه مع أعدائه، ولكنه  وقال هيرست إن ا
يصمت بوقاحة عن تجاوزات حلفائه. مضيفا "ولكن اللطخة التي تنشأ عند تحويل النظر إلى الجهة  

 لن تزول بمرور الوقت." األخرى )عن تلك التجاوزات( ال تمحى و 
 12/5/2022نت، الجزيرة.

 
 يطلقان برنامج دعم أجندة إصالح التعليم )سيرتك(و"التربية الفلسطينية"  البنك الدولي  .38

والتعليم  التربية  وزارة  دعم  الفلسطينية  أطلقت  برنامج  الدولي،  البنك  مع  وبالشراكة  الخميس،  اليوم   ،
سيرتك"، وهو أكبر  أجندة إصالح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسارات المهنية "

 مليون دوالر. 60ج البنك الداعمة للتعليم في فلسطين، إذ تبلغ قيمته حوالي برام
عدة مراحل، وفق بيان للوزارة، مضامين ومكونات تهدف إلى رفد    ويتضمن البرنامج، الذي ُينفذ على

م  الطلبة بمهارات القراءة في اللغة العربية باإلضافة إلى تمكينهم من المهارات الحياتية، وتعزيز قدراته
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في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث والتأمل، وتطوير منهجيات وطرائق التعليم والتعلم؛ بما فيها 
 الموارد الرقمية المفتوحة وبرامج المحاكاة والواقع االفتراضي وغيرها من المحاور.توظيف 

التعليم في فلسطين، من خالل تمويل هو  بدعم  الدولي  البرنامج  تحدث سافيدرا عن اهتمام البنك  ذا 
التز  عن  معبرًا  التربية،  وزارة  حددتها  واحتياجات  أولويات  ضمن  التعليم ودعمه  بتطوير  البنك  ام 

في   لالندماج  تؤهلهم  التي  األساسية  المهارات  على  الطلبة  حصول  وضمان  مخرجاته  وتحسين 
 مجتمعاتهم وفي سوق العمل المستقبلي. 

 12/5/2022 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بتحقيق دولي   229عقلة: اغتيال ابو جريمة  .39
منظمة حقوقية عربية ودولية، جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو    229استنكر  

الرأس، في  برصاصة  العنصري  والفصل  االحتالل  دولة  قوات  قبل  من  استهدافها  إثر  فيما    عاقلة 
أثناء تغطيتهما اقتحام قوات االحتالل لمخيم  أصيب الصحفي عل ي السمودي برصاصة في الظهر 

 .جنين صباح اليوم أمس األربعاء
االحتالل جريمة  أن  البيان،  على  الموقعون،  عمل    وأكد  هو  عاقلة  أبو  اإلعالمية  استهدفت  التي 

 . مقصود ومدبر وجريمة اغتيال مكتملة األركان
شنيعة تريد التعتيم على الحقيقة والتستر  ون على أن قوات االحتالل اإلسرائيلي بفعلتها الوشدد الموقع

 .على جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني 
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالدولة الفلسطينية  وحظر منتجات المستوطنات واالعترافيل" "إسرائنائب بلجيكي: يجب معاقبة   .40

قال النائب الفيدرالي البلجيكي من حزب الخضر، سيمون موتكان )ضمن ائتالف الحكومة الفيدرالية  
بالدولة  واالعتراف  المستوطنات،  منتجات  وحظر  اإلسرائيلية  الحكومة  معاقبة  "يجب  البلجيكية(، 

غتيال اسرائيل للصحفية شيرين  با   وأضاف، خالل الوقفة التنديدية  الفلسطينية. وعاشت فلسطين حرة".
أبو عاقلة: "لسنوات، بلجيكا واالتحاد األوروبي "تدين".. "تندم".. "تستنكر".. "تقلق"، على الوضع في  
أن  قبل  األمر  سيستغرقها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عدد  كم  أفعال!"،  ال  أقوال..  فلسطين.. 
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مل للشعب الفلسطيني لتحقيق سالم عادل ودائم  األ  نتحرك؟ حان الوقت لدعم القانون الدولي وإلعادة
 للفلسطينيين واإلسرائيليين. 

 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قتلت الصحفية أبو عاقلة بشكل متعمد  "إسرائيل"ات إعالمية عالمية: مؤسس .41
ا الجيش  إن  العالم،  دول  من  عدد  في  عاملة  عالمية  إعالمية  مؤسسات  قتل قالت  تعمد  إلسرائيلي 

عاقلة. أبو  شيرين  الكاريبي،   28وأدانت    الصحفية  وجزر  )هاييتي،  دول  من  إعالمية  مؤسسة 
ين، والبرازيل، والواليات المتحدة، وكولومبيا، وشيلي، وغانا، وبوليفيا، والهند، وجنوب أفريقيا، واألرجنت 

 جندي إسرائيلي. وهندوراس، في بيان مشترك جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة برصاص 
التقدمية من   اإلخبارية  المطبوعات  من  "نحن مجموعة  المؤسسات:   عليه  وقعت  الذي  البيان  وقال 
االحتالل  قوات  يد  على  عاقلة  أبو  شيرين  للزميلة  الوحشي  االغتيال  ندين  العالم،  أنحاء  مختلف 

 اإلسرائيلي". 
إعال ووسائل  إسرائيليين  مسؤولين  عن  الصادرة  بالتصريحات  إسرائ وندد  رئيسية  نقل  م  تحاول  يلية 

 المسؤولية عن مقتلها بعيدا عن القوات اإلسرائيلية، ووصفها بـ"تصريحات غير مسؤولة".
 12/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 كبرى تدين جريمة مقتل أبو عاقلة وتدعو لتحقيق مستقل وتقديم الجناة للعدالةدوقية لوكسمبورغ ال  .42

دانت دوقية لوكسمبورغ الكبرى، بشدة مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، ودعت إلى تحقيق مستقل  أ 
العدالة. إلى  الجناة  تقديم  يمكن  بيان،    حتى  في  يجب  وقالت  الخميس،  اإلعالم  يوم  حرية  حماية 

 وأعربت الدوقية عن تعازيها ألسرة أبو عاقلة.  وسالمة الصحفيين.
 12/5/2022، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 

 شيرين أبو عاقلة؟  "إسرائيل"ولماذا ال تقتل  .43
 نزيه األحدب 
ليس السؤال الصائب "لماذا قتلتها إسرائيل؟"، بل لماذا ال تقتل إسرائيل شيرين أبو عاقلة؟، وهي التي  

بابا   بابا  األقصى  المسجد  في  جرائمها  عليها  جنود أحصت  احتجزت  التي  وهي  حجرا،    وحجرا 
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عن   تعرف  كانت  التي  وهي  القيامة،  كنيسة  قداديس  يحتجزون  كانوا  عندما  في سطورها  االحتالل 
بعد   إال  مسيحية  أنها  كثيرون  يعرف  لم  التي  وهي  عبرها،  والعالم  عوائلهم  تعرفه  ما  شعبها  أسرى 

 تشييعها إلى مثواها األخير. 
بالنس ناسها مسلمينكانت مثل خريطة وطنها  تشبه كل  تشبه    خة األصلية،  ومسيحيين ودروزا، وال 

 إسرائيل التي ترى الناس بألوان طائفية. 
 فلماذا ال تقتل إسرائيل شيرين أبو عاقلة؟ 

فلعبة  وقد حصل،  يحصل  قد  بما  آبهة  غير  الساخنة،  النقاط  إلى  الرجال  تسبق  كانت  التي  وهي 
 حرية في الجزيرة.عروس اإلعالم وأيقونة التحري وال  اإلعالم هي رسم الصورة الكاملة، وشيرين

لماذا ال تقتل إسرائيل شيرين وهي التي كانت تكمن بمواسم الحصاد في كروم القرى، حتى ال يفلت  
منها مستوطن سارق زيتونة أو إبريق زيت، وهي التي نقلت همجيتهم كما هي َحْرفيًا وِحَرفيًا، ويكفي  

 رائيل. أن تفعل ذلك لتكون عدوا إلس
أحبها الجميع والجميع يكره إسرائيل، من معاني اسم شيرين الكاملة، وشيرين  لماذا ال تقتلها وهي التي 

 أبو عاقلة كانت مصيبة كاملة األركان على إسرائيل الموقوتة، فلماذا ال تقتلها؟ 
 12/5/2022 نت،.الجزيرة

 
 جديد؟ فلسطين وهل من مولود   .44

 نبيل عمرو 
 الذهاب إلى بديلها.دون القدرة على  مرحلة لفلسطينيون اآلن، هو سقوط  اأكبر تحٍد يواجهه  

تلك   هي  سقطت  التي  أول  المرحلة  من  زمنيا  إسرائيلية  الممتدة  فلسطينية  القرن مصافحة  أواخر 
بإحياء  بلغ ذروته التراجيدية هي  رمضان هذا العام، والذي  شهر القتل المتبادل في  الماضي، حتى  

ال بين  الذكرى  حياة  متبادلة  في  يومين  "االستقالل  أهم  يوم  النكبة  الخصمين..  ويوم  اإلسرائيلي" 
 الفلسطينية. 

العديد من محاوالت  امتد عقودًا واستحال على  بين ركام ومخلفات صراع  نهضت مرحلة أوسلو من  
في التعامل معه  سطينيون  السعيد" انقسم الفلاألولى لوالدة "الحدث  سلما او حربا، ومنذ األيام  حسمه  

أغلب بالحرية  ية  بين  وعده  اكتفت  اعتنقت  وأقلية  في  واالستقالل،  الشطط  من  وبناء  بالتحذير  التفاؤل 
 الكبيرة. اآلمال  

فكان   اإلسرائيليون  من  أما  بين  مناصفة  بتفوق  انقسامهم  رفضوه،  ومن  وفره صنعوه  واحد.  صوت 
 بذور فنائه المحقق.يحمل االنقسام اإلسرائيلي عليه، لحقيقة ان  دون انتباه كاٍف العرب 
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نادر لم يسبق أن  الذي ألقى بكل ثقله وبإجماع  ألوسلو" بفعل التبني الدولي  عاشت "األيام السعيدة  
االستعصاء  وألول مرة في تاريخ  الصراعات بين أقطابه وولد  العالم إلى مثله، فتجمدت كل  توصل  

الحلو  في  ل  على  كله  العالم  لخص  علىإطار  اتحدت  وتأمين  رعاية    رباعية  التاريخي  المشروع 
أوسلو" مشروع مقدمة حتمية  فلسطينية كانت "سلطة  مستحيال.. قيام دولة  إمكانيات نجاحه، ولم يبدو  

 . بل واجرائية لها! 
بالنسبة   السعيدة"  تدوم طويال،  "األيام  ال  الحظ  االلسيئي  ذلك  على طرفي  نقالب  إذ حدث  الجذري 

المشهد عراباه رابين  اإلسرائيلي، وغاب عن الصوت الواحد على الجانب  أغلبية  المشروع، حين انتهت  
وبيريز   الجسدي،  على  باالعدام  أما  السياسي،  المقابل،  باالعدام  الفلسطيني  قوى  الجانب  نمت  فقد 

ض الجانبين، وفر المعسكرات على كال  لسباق بين  وبدأ ذلك االكامنة لتتحول إلى صريحة،  المعارضة  
حرب دموية وأطولها "األيام السعيدة" إلى أعنف  أطرافه، وتحولت آمال الدامي كلمته على كل الصراع  
بالدم،  زمنا،   للسالم  نوبل  ومنذ  وتخضبت  الدوليون  الرعاة  أوراق  أما  اخترقت  طلقة  السالم أول 

قلب   في  فق واستقرت  اليأس من  رابين،  انتابهم  واختاروا  د  المشروع  قدر إنقاذ  للتخفيف  انهياره  إدارة 
 إعالن وفاته. اإلمكان من مضاعفات 

تواريخ معلنة أو محددة   التي  المحاولة األخيرة إلنقاذ  لمراحل االنهيار، فمنذ  ال  التاريخي"  "المشروع 
رات،  تتوقف االنهياالشهيرة، وإلى يومنا هذا لم    كلينتون بفعالية كامب دافيد قادها الرئيس األسبق بيل  

 قاع له!تهوي بالمشروع الى بئر ال  وكأنها  
من   تضررا  األكثر  إلى  الضحايا  البدايات  أمال  هم  انتقال  النهايات  وأساس  كوارث  الفلسطينيون، 

ساد عند الطبقة السياسية  أوحى لهم به العالم، حتى  بالنجاح المضمون الذي  الضرر هو حسن ظنهم 
اخترع   مصطلح  قابال  لجعالفلسطينية  المبتعد  األمل  يقول  ل  الحياة..  إلى  العالم  لن  للعودة  يسمح 

يسمح لمشروعه بالتحول الى  أخرى إلى أن العالم يملك أن  ينهار.. دون االنتباه مرة  لمشروعه بأن  
الذي   االتجاه  دولتهم  اتجاه آخر غير  الفلسطينيون  فيه  التحقق!!!  رأى  بوسع  وهي في طريق  فماذا 

فوق الصفر بقليل، وبعد أن  ائيل الى ما  واالتفاق في إسر بعد أن تراجعت قوى السالم  يفعل    العالم أن
الفلسطينية   نظيرتها  على  تراجعت  التقليدية  قدرتها  كان  وفقدت  أينما  بالقرار  الراحل االستحواذ  يفرد 

 انفصال. االنقسام الىاالختالف إلى انقسام وتحول  عليه، وبعد أن تحول  عرفات كوفيته  
قدرة حتى على إحصاء  الطبقة السياسية الفلسطينية  تجد    توالت على نحو لمانهيارات مشروع أوسلو  

فانهار الجديد وتجمد فيه سدنة النظام القديم،  بنظام سياسي جديد تعاون  الخسائر، فلقد جاءت أوسلو  
بإسرائيل، وفق  الحياة الفلسطينية  نواحي  بارتباط طوعي شمل كل  القديم، كما جاءت أوسلو  او ُشل  

كان   كتعهدها  متداو مبرر  البدايات  في  قيام  ال  على  بالموافقة  فلسطينية خالل خمس  الغامض  دولة 
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مفاعيلها مع تحوالت  جاءت أوسلو وتزامنت  أمامه كل المحاذير!، كما  سنوات، وهدف كهذا هانت  
القضية  الكون، ما أدى إلى أن تكون  لى مساحة  قضية وقضية عودولية جذرية أنتجت مائة  إقليمية  

 القضايا. مجرد واحدة من عديد هذه كزية األهم  المر 
األولويات   األقل سخونة،  أما في مجال  ثم  ثم  فاألسخن  العالم  تأثيرا على  هذا  واألكثر  األقل، وفق 

فأين   نووي  لى مقربة من رعب  العالم عأوكرانيا، ووقوف    -روسيا  تجد االهتمام، في زمن  الجدول 
 يجري التهديد به.

في قياداتهم مجرد  جواب حتى اآلن، فما بقي  فعله والحالة هذه؟ ... ال  ين على الفلسطينيين  ماذا يتع
 جديدا.الشعب بال حل ينتج مولودا لعل ذلك وبفعل بقاء قضية  متباينة إن لم نقل متناقضة،  أجندات 

 12/5/2022، 21موقع عربي 
 

 الحتالل والفصل األخير ا .45
 د.عصام شاور 

عدوك او خصمك شيئا يخسره فأمنحه شيئا يخاف من خسارته، وهذه القاعدة تتبناها  إن لم يكن لدى  
)إسرائيل( في التعامل مع قطاع غزة، وآخرها منع عمال غزة من دخول المناطق المحتلة للعمل فيها 

ينط األمر  وهذا  العمل،  تصاريح  آالف  منحتهم  وحركة بعدما  الصيد  مساحة  توسيع  على  ايضا  بق 
ين والبضائع، فهي من جهة  تحاول التنفيس المانع لالنفجار في غزة ومن جهة اخرى  مرور المواطن

تعمل على توفير ما يمكن تهديد القطاع بحرمانه منه عند الحاجة، ولكن هذه سياسة فاشلة بامتياز  
الق معركة  واستئناف  الحرب  احتماالت  ان  بقضايا  والدليل  مرتبطة  ألنها  يوم  بعد  يوما  تزداد  دس 

اكبر من تصريح عمل واميال اضافية للصيد، مرتبطة بحماية المقدسات وفك الحصار عن    مصيرية 
 غزة واعادة اعمارها ووقف االستيطان وجرائم القتل المستمرة في الضفة الغربية. 

عاما من الحصار    15ة وقوتها بعد  لو قارنت )إسرائيل( بين قوة المقاومة قبل الحصار في قطاع غز 
قادتها منحت المقاومة فرصة لبناء قوة عصية على الكسر، قوة فرضت معادالت   لوجدت أنها وبغباء 

كثيرة ال يملك العدو قدرة على كسرها او افشالها، ولو لم يكن هناك حصار لكان تطور المقاومة ابطأ  
جة الى كسر الحصار تحتاج إلى قوة تنطلق من داخل بكثير ألنه كما ُيقال الحاجة ام االختراع، والحا

ة طالما سكت المجتمع الدولي وسكت االشقاء واالصدقاء على حصار غزة وعلى االبادة الجماعية  غز 
الحجارة  رشق  عمليات  مع  التعايش  "إسرائيل"  ترفض  كانت  وبعدما  فيه،  السكان  لها  يتعرض  التي 

غ  ا عنها مع وجود مقاومة لديها صواريخ قادرة على بلو والقاء الزجاجات الحارقة بدأت تتعايش رغم
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كل شبر في فلسطين، وقادرة على ردع االحتالل وعلى تعطيل الحياة داخل الكيان االسرائيلي وشل 
 حركة الطيران المدني.

على   االسرائيلي  الكيان  قدرة  مدى  حول  العبرية  االوساط  في  الشكوك  ازدادت  األخيرة  اآلونة  في 
بضعة   احتفاالصمود  ان  االسرائيليين  من  يرى  من  هناك  اخرى،  الثمانين  سنوات  بالذكرى  الكيان  ل 

رفع   ان  نرى  لذلك  زوال.  الى  االحتالل  بأن  جازمين  نعتقد  ونحن  أمنية،  أصبح  لفلسطين  الحتالله 
عام   المحتلة  المناطق  كامل  فلسطينية على  دولة  وإقامة  قطاع غزة  أمر سهل    1967الحصار عن 

رغم أنفه، يبقى أن المحتل هو  ن ذلك بالتوافق مع االحتالل حسب شروط المقاومة أو  المنال سواء كا
من يقرر إن أراد أن يمنح نفسه بضع سنوات من األمن والهدوء أو العكس قبل مجيء وعد اآلخرة  

 وموعد االندحار االخير عن آخر شبر من فلسطين.  
 12/5/2022فلسطين أون الين، 

 
 من إسرائيل ويعود الفالشا الى اثيوبيا؟   لماذا يهاجر يهود روسيا .46

 توفيق أبو شومر 
م خبرا نشره الصحفي، زفيكا كلن وهو مختص في  2022-4-28أوردت صحيفة، جورسلم بوست يوم  

يهودي روسي، بعد حصولهم    1800شؤون الهجرة: “عاد إلى روسيا خالل الشهرين الفائتين حوالي  
وسكنوا في  سرائيل، هؤالء حضروا بتذكرة سفر مجانية،  على جواز سفر إسرائيلي، ولم يسكنوا في إ

غير   إسرائيل  إلى  المهاجرين  اليهود  من  المئة  في  أربعون  بنكية،  خدمات  وتلقوا  مجانا،  الفنادق 
عام   إسرائيل  في  وكذلك  2020موجودين  إلى 41،  عادوا  أيضا  روسيا  يهود  من  المهاجرين  من   %

 ” 2019روسيا عام 
 م 1999 -1996عام  ت اإلثيوبي من حزب العمل، أديسو مساال منذكرني الخبر بعضو الكنيس 

حين قرر العودة مرة أخرى إلى إثيوبيا ومغادرة إسرائيل نهائيا بسبب التميز العنصري ضد الفالشاه  
األثيوبيين في إسرائيل، ألن الحاخامية الكبرى في إسرائيل، ال تعترف بيهوديتهم وتعيد تهويدهم من  

اإلثيوبيين، تلقى دماؤهم في المجاري، مة داود الحمراء ال تقبل دماء المتبرعين  جديد، كذلك فإن نج
 حتى ال تنقل األمراض!

من   العكسية  الهجرة  ظاهرة  عن  إسرائيل  في  الصراع  كتابي،  في  رصدته  ما  إلى  أخرى  مرة  عدُت 
ب هو  األول  لسببين،  الثالثة  األلفية  بداية  في  العكسية  الهجرة  ازدهرت  حيث  استيالء إسرائيل،  داية 

السلطة، وبخاصة حزب شاس، حين ضاقت مساحة الحريات في إسرائيل، أما الحارديم على مقاليد  
 السبب الثاني فهو السماح بنشر األرشيف اإلسرائيلي المليء بالمجازر والقهر والعنصرية!
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أن استيالء الحارديم  هذان السببان دفعا معظم المتنورين والكتاب والمفكرين اإلسرائيليين إلى االعتقاد ب
السلطة سو  دولة  على  بدائل عن  إيجاد  من  مفر  ال  إذن،  وجودهم،  وُيهدد  إسرائيل  دولة  يقوض  ف 

إسرائيل )الهشة( فقد اقترحت األستاذة المحاضرة في جامعة حيفا، ميخال أورين إعادة تأسيس دولة 
 إسرائيل في مدينة بايروبدجان في روسيا. وهي مقر اليهود الرئيس!

الكتالقيَ  بين  واسعا  ترحيبا  اقتراحها  طاردوا صاحبة   المكارثيون،  وعارضه  اليساريين،  والمفكرين  ب 
 م( 2000-8-15الفكرة، وحجبوا عنها وسائل اإلعالم! )صحيفة معاريف 

لم تقتصر فكرة الهجرة من إسرائيل على اليساريين في بداية األلفية الثالثة، بل شملت أيضا بعض  
 رب(. في بيع بيوتهم في المستوطنات )للع الحارديم ممن فكروا

م، شارك فيه فالسفة ومفكرون من  2004ُعقد أيضا مؤتمٌر في فرنسا في قلعة، النورماندي في فبراير  
اليهود ممن يعيشون في الخارج لبحث فكرة إعادة يهود إسرائيل إلى أوروبا، وناقشوا في هذا المؤتمر 

تفشي ظاه الالسامية وأرجعوا سبب  إلى عنصرية حكومة شار ظاهرة  الالسامية  السكان رة  وقمع  ون 
العرب في إسرائيل، وأكدوا أن االحتالل اإلسرائيلي هو سبب تفشي اإلرهاب في العالم، )هذا الخبر  

 م( 2004-2-17نشرته صحيفة، هارتس 
 م: 2014-5-9سأظل أذكر ما قاله الكاتب اإلسرائيلي الراحل، عاموس عوز يوم 

المستوطنين تدفيع    “عصابات  الفلسطينيين  الحارديم من مجموعات،  تنفذ اعتداءات ضد  التي  الثمن 
دولة   قليلة  بعد سنوات  هنا  اآلن فستكون  فلسطينية  دولة  ُتنشا  لم  واذا  العبريون،  الجدد  النازيون  هم 

 عربية واحدة فقط”!
م : 2022-5-4كذلك قال رئيس وزراء إسرائيل األسبق، إيهود بارك لصحيفة، يديعوت أحرونوت يوم  

 ة إسرائيل عمرها الثمانين، فتتفكك قبل وصولها سن الثمانين”! “أخشى أال تجتاز دول
ما سبق هو استشراٌف من إسرائيليين لمستقبل إسرائيل، فهم ُيحذرون، ويوقظون مخططيها وسياسييها  

 من سباتهم، لكي يغيروا المسار، قبل فوات الوقت! 
ال  باب  في  يدخل  ال  المقال  في  ورد  المنسما  الشائعة  الشعبية  على نبوءات  سة  المؤسَّ و  للدين  وبة 

مصلحة   في  تصب  )الطوباوية(  النبوءات   هذه  مثل  ألن  العمل،  وتجنب  والكسل،  التواكل  نظرية 
العنصريين المحتلين، كذلك فإن االعتقاد بهذه النبوءات الطوباوية بال إعداد وعمل هو أفضل هدية 

 هم الوقت لتنفيذ مخططاتهم!لهم، ألنه ُيقوي المحتلين ويمنح
 12/5/2022ي اليوم، لندن، رأ
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