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 دماء الشييدة شيرين ودماء الشعب الفلسطيني ستكون البوصلة والمظلة لشعبنا للتحريرهنية:  .1
هنية وأعضاء في المكتب السياسي سي لحركة حماس إسماعيل  شارك رئيس المكتب السيا:  الدوحة

المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والمقيمين العرب، يوم األحد، في فعالية تأبين  بالحركة إلى جانب 
 أقامتها السفارة الفلسطينية بالدوحة للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 

أبو شيرين  دور  كلمته،  في  هنية  قال  واستذكر  وما  الماضية،  السنوات  طوال  "رباعية    عاقلة  عنه 
لكفاح والنضال ودورها في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية من خالل تقاريرها شيرين أبو عاقلة في ا

جرائم   لكشف  الوطن  حماية  جبهة  على  والمقاومة  بـ"المقاتلة  إياها  واصفا  اإلخبارية"،  وقصصها 
الذكرى    االحتالل". في  هنية  تحقيق    74الـوأكد  على  الفلسطيني  الشعب  إصرار  الفلسطينية،  للنكبة 

والعود  لتحقيق  النصر  آالمه  واألنجح رغم  األقصر  "هو  المقاومة  إن طريق  وقال  بعد جيل،  ة جيال 
الفلسطيني   الشعب  ودماء  شيرين  الشهيدة  "دماء  أن  وأكد  فلسطين".  بتحرير  وأمتنا  شعبنا  تطلعات 

 ا للتحرير وأن المستقبل هو للشعب الفلسطيني".ستكون البوصلة والمظلة لشعبن
 16/5/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 السلطة الفلسطينية تفتح الباب لمشاركة دولية في تحقيقات مقتل أبو عاقلة  .2

كفاح زبون: فتحت السلطة الفلسطينية الباب ألي جهة دولية للمشاركة في مجريات التحقيق  -رام للا 
تحقيق مشترك مع  أبو عاقلة، وبقيت في المقابل على موقفها الرافض ألي  بمقتل الصحافية شيرين  

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة »فتح«، حسين الشيخ، إن    إسرائيل.
السلطة ترحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق، موضحًا أنه يمكن لتلك الجهات  

الني مع  االتواصل  أصدرت  التي  االختصاص،  الفلسطينية صاحبة  العامة  األّولي  ابة  تقريرها  لجمعة 
 حول ما حصل.
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الفلسطينية محمود عباس، إصرار دولة فلسطين على مالحقة الجناة من قوات   وأكد  السلطة  رئيس 
  االحتالل اإلسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق، ألنها مسؤولة 

در إطالق النار الوحيد في مكان الجريمة كان  وقالت النيابة العامة الفلسطينية إّن مص  عن مقتلها.
 مترًا. 150من قوات االحتالل لحظة إصابة أبو عاقلة، حيث تمركزت على بعد نحو 

 15/5/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 منذ النكبة اشتية يدعو الصليب األحمر لفتح أرشيفه لكشف انتياكات االحتالل  .3

، يوم األحد، في مكتبه برام للا، رئيسة بعثة الصليب األحمر  التقى رئيس الوزراء محمد اشتية: رام للا
أولمو. أوال  الجديد  المدير  برفقة  االنتهاء  مهمتها على  تشارف  التي  دوبوف  إليس  القدس  ودعا    في 

ا العام  للرأي  األحمر  الصليب  أرشيف  فتح  ضرورة  إلى  الوزراء  وعائالت  رئيس  وللباحثين  لعالمي 
اإلسرائيلي  االحتالل  فلسطين  ضحايا  في  اإلنسان  لحقوق  المتواصلة  إسرائيل  انتهاكات  ليتم كشف   ،

جرائمها. على  محاسبتها  أجل  من  اليوم،  وحتى  النكبة  الوزراء    منذ  رئيس  طالب  آخر،  جانب  من 
ذين تحتجزهم إسرائيل، وتعميم  الصليب األحمر ببذل مجهود أكبر في اإلفراج عن جثامين الشهداء ال

ائيل بذلك ترتكب سابقة إجرامية تنتهك أبسط المعايير اإلنسانية، بأن يدفن  قضيتهم عالميا، كون إسر 
أبناءهم. األسرى    األهل  على قصص  الضوء  تسليط  إلى  األحمر  الصليب  الوزراء  رئيس  دعا  كما 

 الشخصية وما مروا فيه. 
 15/5/2022، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 الفلسطيني: اغتيال شيرين أبو عاقلة متعمد ويرقى إلى جريمة حرب وزير العدل  .4

قوات  برصاص  عاقلة  أبو  شيرين  اغتيال  ملف  أن  الشاللدة  محمد  الفلسطيني  العدل  وزير  أعلن 
ممكنة، االحتالل اإلسرائيلي سيحال إلى المحكمة الجنائية الدولية بمجرد استكماله في أقرب فرصة  

ع محمود  الرئيس  جدد  حين  الجريمة.في  بشأن  تحقيق  أي  في  إسرائيل  مشاركة  رفضه  وقال    باس 
للجزيرة-الشاللدة   دولة   -في حديث  باعتبارها  إسرائيل  محاسبة  تتم  لم  إن  الغاب سيسود  قانون  إن 

  غيرهما. مارقة، مؤكدا أنه ال بد من مرجعية قانونية سواء من مجلس األمن أو الجمعية العامة أو  
شير  اغتيال  أن جريمة  كونها جريمة حرب.وأكد  إلى  وترقى  متعمدة  عاقلة  أبو  من    ين  بأنه  وصرح 

الضروري تشكيل لجنة تحقيق، سواء اعترفت إسرائيل بجريمتها أو لم تعترف، موضحا أنه ال حصانة  
وأضاف "يمكنني    ".ألي أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية وتابع "لنا الحق في إحالة المتهمين إليها
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وحّمل الوزير   ن نوع السالح الذي أطلق منه المقذوف، لكن علينا االنتظار قليال".اآلن أن أتحدث ع
إسرائيل كامل المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، وقال "نحن مع أي لجنة تحقيق دولية وال بد من  

دا أن جود ضغوط على السلطة، مؤكونفى المسؤول الفلسطيني و   إيجاد آليات للمالحقة والمساءلة".
 تأخر في إعالن نوع السالح مرتبط بمجريات التحقيق. ال

 15/5/2022.نت، الجزيرة
 

 "التشريعي" يدعو لاللتفاف حول المقاومة الشاملة ضد االحتالل  .5
للنكبة،    74أقر المجلس التشريعي تقرير اللجنتين السياسية وشؤون الالجئين بالمجلس حول الذكرى الـ

دت بمقر المجلس بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ورئيس الهيئة العامة  جلسة خاصة عقفي 
وبحضور   ستة،  أبو  سلمان  الفلسطيني  والمؤرخ  الخارج سمعان خوري،  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر 

الشعب   أن  بحر  أحمد  باإلنابة  التشريعي  المجلس  أكد رئيس  الالجئين.  ممثلي  الفلسطيني  عدد من 
و أك إصرارًا  عام  ثر  منها  هجروا  التي  فلسطين  أرض  في  التاريخي  بحقهم  قضية  1948تشبثًا  وأن   ،

الالجئين من أبرز الثوابت الفلسطينية التي ال يمكن التخلي عنها، وأن حق العودة حق مقدس شرعي  
ظمى  يشكل خيانة عوقانوني وفردي وجماعي لكل الفلسطينيين وال يسقط بالتقادم، وإن التنازل عنه  

لالجئين  وخروًجا   العودة  حق  قانون  من  والسادسة  الثالثة  المادتين  وفق  الوطني  الصف  عن 
 م 2008الفلسطينيين الذي أقره المجلس التشريعي عام 

خدماتها،   وتغييب  "أونروا"،  وكالة  تستهدف  التي  المخططات  من  "نحذر  كلمته:  في  بحر  وقال   .
المشمولين بقوة القرارات والقوانين الدولية  لفلسطينيين  الالجئين ا  وندعو إلى العمل على حماية حقوق 

من تغول اإلدارة األمريكية وحلفائها الذين يعملون لتحقيق مصالح االحتالل الصهيوني". ودعا بحر  
الشاملة،   المقاومة  خيار  حول  وااللتفاف  ومخططاته  االحتالل  وجه  في  االنتفاضة  تصعيد  إلى 

لالحتالل إلنهائه؛ مطالًبا األمة العربية واإلسالمية    مني الخادموالتنسيق األومحاصرة مشروع أوسلو  
مع   التطبيع  أشكال  كل  ووقف  األولى  المسلمين  قبلة  ونصرة  لألمة  المركزية  القضية  وإسناد  لدعم 
االحتالل، باعتباره خيانة عظمى للقدس وفلسطين وتشجيع لالحتالل باستمرار إجرامه وقتله لشعبنا  

 .المرابط
ال  وكل  وطالب  الفلسطيني، عالم  الشعب  بحق  بمكيالين  الكيل  سياسة  نبذ  إلى  الدولية  مؤسساته 

واالنتقال من مربع الشجب واإلدانة لجرائم االحتالل إلى عزل االحتالل وفرض عقوبات كفيلة بردعه  
ني،  عب الفلسطيومحاكمة قادته في المحاكم الدولية، محماًل بريطانيا المسئولية الكاملة عن معاناة الش
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الذي سّلم وندعوه البريطاني  المشئوم واالنتداب  بلفور  التاريخية، سواء في وعد  ا لتصحيح خطيئتها 
 األرض الفلسطينية للحركة الصهيونية. 

 15/5/2022، فلسطين أون الين
 

 القدس ب " تدعو اإلدارة األميركية للضغط على االحتالل لوقف إقامة "قطار هوائي"  الفلسطينية   الخارجية " .6
أدانت وزارة الخارجية، مصادقة المحكمة العليا اإلسرائيلية، على إقامة خط للقطار الهوائي  :  للارام  

المشروع  هذا  قدمت ضد  التي  االلتماسات  جميع  ورد  المحتلة،  القدس  في  القديمة  البلدة  عمق  في 
التهويدي. القطار  االستيطاني  خط  األحد،  اليوم  بيان،  في  الخارجية  يت  واعتبرت  ال  من  جزءا  جزأ 

اإلسالمية،  حمال المسيحية  الفلسطينية  الحضارية  هويتها  وتشويه  القديمة  وبلدتها  القدس  تهويد  ت 
القائم. والديمغرافي  والقانوني  التاريخي  واقعها  تغيير  حمالت  من  الدولي   وجزءا  المجتمع  وطالبت 

لوقف   االحتالل  دولة  على  والضغط  التحرك  سرعة  األميركية  اواإلدارة  هذا  فوراتنفيذ  ، لمشروع 
للقدس   الحماية  توفير  في  مسؤولياتها  تحمل  اليونسكو  مقدمتها  وفي  المختصة  الدولية  والمنظمات 

 ومقدساتها. 
 15/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو هولي: شعار النكبة تذكير للعالم بأطول قضية لجوء .7

عامًا من الظلم والكيل    74مد أبو هولي، إن شعار "كفى  قال رئيس دائرة شؤون الالجئين أح:  رام للا
بمكيالين" والمخصص إلحياء فعاليات ذكرى النكبة لهذا العام، يحمل في دالالته تذكيرًا للعالم بمأساة  

م الدولي  المجتمع  تعامل  في  المزدوجة  المعايير  رفض  على  وتأكيدًا  الفلسطينية،  القضايا  اللجوء  ع 
أبو    المتشابهة. تصوأضاف  في  بأن  هولي  العالم  ليذكر  الشعار جاء  إن  السبت،  اليوم  لـ"وفا"،  ريح 

التهجير القسري للفلسطينيين، والذي بدأ قبل ثالثة أرباع قرن، ويعد األطول عمرًا في التاريخ، ال يزال 
يحدث   كما  أراضيهم  من  المواطنين  طرد  عمليات  تستمر  حيث  بالخليل  متواصاًل،  يطا  مسافر  في 

من المواقع، الموضوعة على الئحة المناطق المهددة   جراح وبلدة سلوان بالقدس، وغيرهاوحي الشيخ  
بمكيالين، يهدف لإلعالن مجددًا عن    باالستيطان. إلى سياسة الكيل  الشعار  وبين، أن اإلشارة في 

 عامل مع القضايا المتشابهة. الموقف الفلسطيني الرافض الزدواجية المعايير العالمية في الت
 14/5/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ة األ وكال
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 هب الريح: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الصف الوطني والحفاظ على النسيج االجتماعي  .8
للا:   الصف رام  رص  جميعا  منا  تتطلب  الحالية  المرحلة  إن  الريح  هب  زياد  الداخلية  وزير  قال 

التأكيد على أهميةالوطني، وتع النسيج االجتماعي.  زيز وحدته، مع  الريح،   الحفاظ على  وأكد هب 
مقر   في  واالستشاري  التنفيذي  والمجلسين  األمنية  األجهزة  قادة  مع  األحد،  اليوم  اجتماعه،  خالل 
محافظة بيت لحم، "أننا سنستمر في بذل الجهد لوقف المشاجرات الداخلية"، داعيا الجميع إلى حقن  

 ماء لمواجهة التحديات الرئيسية. الد 
 15/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تعتقل ناشطا هتف ضد التنسيق األمني  في رام هللا  السلطة الفلسطينية"أجيزة  .9

، أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت ناشطا، أمس  "كشفت مؤسسة "الضمير لحقوق اإلنسان:  رام للا
لمقاطعة، )دار  األمني مع "إسرائيل" رددها في مقر ا  الجمعة، على خلفية هتافات ضد التنسيقاألول  

عاقلة. أبو  شيرين  الشهيدة  تشييع  خالل  برس"،   الرئاسة(،  "قدس  تلقته  بيان  في  "الضمير"،  وقالت 
لتردي الضفة،  وسط  بيرزيت،  بلدة  من  موسى،  ميالد  الناشط  اعتقلت  األمنية  "األجهزة  إن  ده األحد، 

تش أثناء  آخرين،  ناشطين  مع  استمرارهتافات  وكانت ضد  الشهيدة شيرين،  الفلسطينية    ييع  السلطة 
بالتنسيق األمني مع االحتالل، واإلصرار على المفاوضات وعملية التسوية، في ظل مواصلة الجرائم  

ساعة،    48وسى  وأضافت المؤسسة، أن "النيابة العامة الفلسطينية مددت اليوم توقيف م   اإلسرائيلية". 
 طائفية".بتهمة إثارة النعرات ال

 15/5/2022، قدس برس
 

 لمعركة قد تندلع مع غزة  الحركةتستعد النضمام و   في جنوب لبنان ل أبيب تراقب تموضع حماست .10

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن تل أبيب تتابع عن كثب تموضع حركة حماس في جنوب    :رام للا
هنا عناصر حماس  انضمام  منها  لسيناريوهات  تستعد  وأنها  مع لبنان،  تندلع  قد  معركة  أي  إلى  ك 

  -كما ورد في هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية    -وبحسب تقرير إسرائيلي    الحركة بغزة.
بالفتور. لبنان بعد أن باتت عالقاتها مع تركيا تتسم  وتأمل    فإن حماس تقوم بتكثيف نشاطاتها في 

يحد من إمكانية إسرائيل على الرد في حالة    حماس في أن يشكل ذراعها في لبنان عنصر رادع آخر 
 جديدة. نشوب معركة
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األ أجهزة  لدى  الخطر  ناقوس  يدقان  مؤخًرا  وقعا  بارزان  حادثان  إطالق  وهناك  وهما  اإلسرائيلية  من 
القذائف الصاروخية من منطقة رأس العين جنوبي صور، واالنفجار الذي وقع داخل مسجد في مخيم  

ب كان  والذي  الشمالي  زعم  برج  وفق  الصواريخ.  فيها  بما  قتالية  لوسائل  كمستودع  يستخدم  الفعل 
 التقرير.

الخ هذا  مع  التعامل  إسرائيل  في  المختصة  الجهات  كثب  وتحاول  عن  تتابع  وأنها  خفي  بشكل  طر 
النشطات العسكرية الحمساوية في جنوب لبنان وتأخذ بالحسبان أنه في حالة اندالع جولة جديدة من  

قط في  حزب للا. المواجهة  منظمة  مع  بالتنسيق  الشمال،  في  جديدة  جبهة  حماس  ستفتح  غزة   اع 
ات الالزمة لمواجهة هذا الخطر. وفق وتجري الجهات المختصة وقيادة الجيش اإلسرائيلي االستعداد 

 وصفها. 
 14/5/2022، القدس، القدس

 
 مة مشعل: استيداف األقصى ما زال قائمًا والمعركة دافع لاللتفاف حول المقاو  .11

إن االستهداف الصهيوني لألقصى ما زال قائمًا،    ،قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
والمعركة اليوم من جنين إلى القدس دافع كبير لاللتفاف حول برنامج المقاومة، داعيا إلى مالحقة  

 عاقلة. االحتالل في المحافل الدولية والقانونية كافة على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو  
على أساس برنامج المقاومة لدحر االحتالل اإلسرائيلي عن  ودعا مشعل إلى وحدة فلسطينية حقيقية  

أرضنا، ومقاطعة االحتالل وعزله، ووقف التنسيق األمني معه، وااللتقاء وااللتحام وطنًيا على برنامج  
ع قادر  شعبنا  أن  على  مشددا  التراجع،  على  االحتالل  سيجبر  الذي  االحتالل  المقاومة  هزيمة  لى 

 وتطهير أرضنا. 
لمعركة اليوم في الضفة المحتلة من جنين إلى القدس، حيث االجتياحات واالغتياالت وأضاف أن ا

األرض  على  ويعتدون  يستهدفون  الذين  المستوطنين  وهجمات غالة  السرطانين  االستيطاني  والتمدد 
م والفلسطينية،  اإلسالمية  والمقدسات  الفلسطيني  حول واإلنسان  لاللتفاف  كبير  دافع  هذا  أن  ردفا 

وتابع أن    المقاومة والمواجهة المفتوحة، وغزة هي السند كما ظهر العام الماضي وهذا العام.برنامج  
فضح   ومواصلة  المقاومة،  برنامج  أساس  على  الفلسطينية  والوحدة  النضال  من  المزيد  يتطلب  هذا 

، اومة وحشد الشعب الفلسطيني على هذا البرنامججرائم االحتالل، مضيفا أن الحل الوحيد هو بالمق
 ووضع االحتالل في وضع معزول منبوذ إلجباره على الرحيل.

 14/5/2022، موقع حركة حماس
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 حماس: ال شرعية لالحتالل على شبٍر من أرضنا وقدسنا وأقصانا .12
، وفي القلب  أنه ال شرعية وال سيادة لالحتالل على شبٍر من أرضنا التاريخية  ،أكدت حركة حماس

الذ  األقصى،  والمسجد  القدس  سيظّل  منها  شعبنا  أن  إلى  مشيرًة  خالصًا،  إسالميًا  وسيبقى  كان  ي 
مخططات  كّل  وسُيفشل  نهرها،  إلى  بحرها  من  لفلسطين  أبدية  عاصمة  القدس  بمدينة  متمسكًا 

املة، وفي  للنكبة إن المقاومة الش  74وقالت حركة حماس في بيان صحفي في الذكرى الـ    االحتالل.
بيلنا وخيارنا في مواجهة االحتالل وكبح جماح إرهابه، ورّد عدوانه،  اومة المسّلحة، هي س مقّدمتها المق

التحديات والمخاطر   وصواًل النتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة. وأوضحت أنَّ واجب الوقت في ظل 
ع كّل مكّونات شعبنا، وفق  التي تعصف بقضيتنا الوطنية، هو التداعي إلى تشكيل جبهة وطنية، تجم

 مقاِومة حتى إنجاز تطّلعات شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير.  استراتيجية نضالية
 15/5/2022، حماس حركةموقع 

 
 بمستشفى "رمبام" بحيفا متأثرا بجراحه استشياد شقيق زكريا الزبيدي .13

د، في  يدي من مخيم جنين، يوم األحوهو شقيق األسير زكريا الزب  استشهد داوود الزبيدي:  محمد وتد 
مستشفى "رمبام" في حيفا، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل  

حزام نار" في بيان الشهيد داوود محمد الزبيدي   -ونعت "كتيبة جنين    اإلسرائيلي األسبوع الماضي.
قاله في  على يد االحتالل، عقب إصابته واعتعاما(، والذي استشهد إثر تعرضه لعملية تصفية    42)

جنين. مخيم  في  مسلح  تتحمل    اشتباك  اإلرهابية،  وأجهزته  االحتالل  إن"  الكتيبة  بيان  وأضاف 
المسؤولية الكاملة عن تصفية المجاهد البطل داوود الزبيدي، بعد إصابته بالرصاص وخطفه، ولن  

  تمر هذه الجريمة دون عقاب من أبنائنا ومجاهدينا".
 15/5/2022، 48عرب 

 
 بغزة  فصائل المقاومةلاالحتالل يدعي كشف شبكة تيريب بحرية  .14

وكاالت: أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الكشف عن شبكة تهريب بحرية تعمل    -القدس  
لصالح فصائل المقاومة المسلحة في قطاع غزة، حيث كشف النقاب عن الشبكة بالتعاون مع جهاز  

" العام  ا  الشاباك".األمن  من  "في  ويستدل  أنه  اإلسرائيلية،  اإلعالم  وسائل  نشرتها  التي  لمعلومات، 
الكوماندو   النخبة من  فيها قوات  بما  البحرية،  إطار جهود مشتركة لجيش االحتالل ووحدات سالح 
لحماس".  العسكرية  الذراع  لصالح  تهريب  بمحاولة  قيامها  خالل  تهريب  شبكة  إحباط  تم    البحري، 

من التحقيق مع المشتبه بهم، أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية   تالل أنه اتضحطات االحوادعت سل
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بكر   لعتاد محظور كان جزء منه مخصصًا لصالح "حماس"، كما اتضح أن محمود  تهريب بحرية 
كان ضالعًا في عمليات تهريب أخرى لصالح الذراع العسكرية لـ"حماس" بعد اإلفراج عنه من السجن،  

 مزاعم االحتالل. بحسب 
 16/5/2022، هللا رامم، األيا

 
 فصائل فلسطينية: ال تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا باالستقالل  .15

أرضه :  غزة في  الفلسطيني  الشعب  لحق  الظالم،  العالم  تنكر  استمرار  إن  فلسطينية  فصائل  قالت 
وأطيافه،   مكوناته  بجميع  الفلسطيني  شعبنا  على  يحتم  في  ومقدساته،  قدمًا  النضال  المضي  مسيرة 

 الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التطلعات السامية لشعبنا بالحرية والعودة واالستقالل. 
عاما من نكبة فلسطين، وتشرد شعبنا    74إلى أنه وبعد    ،لحركة المقاومة الشعبية األحد   بيانوأشار  

قبة لم تنس فلسطين،  األجيال المتعا  في المنافي والشتات، لنؤكد على أن حقنا ال يسقط بالتقادم، وأن
 وال يزال الالجئون على ذاك العهد الذي قطعه شعبنا على نفسه أن العودة قادمة ال محالة بإذن للا. 

أما الجبهة الديمقراطية، فقد دعت إلى العمل بما رسمته اجتماعات ومؤتمرات التوافق الوطني، لقطع  
تتربص بشعبنا   الوطني.في ظل االنقسام  الطريق على نكبة جديدة قد  البرنامج  كما    وتعطيل وشّل 

طالب بيان الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى االجتماع فورًا، لوضع آلية تنفيذية  
المركزي. والمجلس  الوطني  المجلس  قرارات  لتطبيق  مركزي   ملزمة  مجلس  تشكيل  إلى  دعت  كما 

من الخطط  يضع  الجميع،  يضم  انتخ  جديد،  إجراء  الوحدة أجل  حكومة  مع  بالتعاون  عامة،  ابات 
التمثيل   بنظام  أمكن  حيث  باالنتخابات،  الوطني  والمجلس  التشريعي  المجلس  بناء  إلعادة  الوطنية 

 النسبي، والتوافق حيث ال يمكن، وانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية. 
 15/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحدات استيطانية بالضفة رار بناء حماس تدعو لمقاومة ق .16

دعت حركة "حماس"، يوم األحد، الشعب والفصائل الفلسطينية إلى مقاومة مشروع بناء أكثر  :  غزة
المحتلة. الغربية  والضفة  الشرقية  القدس  في  جديدة  استيطانية  وحدة  آالف  أربعة  الناطق    من  وقال 

إ برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  برهوم،  فوزي  "حماس"  "مصادقةباسم  التخطيط    ن  مجلس  ُيسّمى  ما 
الغربية   الجديدة على أراضي الضفة  الوحدات االستيطانية  بناء آالف  االستيطاني الصهيوني، على 
المحتلة، يشّكل اعتداًء جديدًا ومستمرًا، ويؤّكد الطابع االستعماري العنصري لهذا الكيان المحتل، في 

التهويدية". الج   وأضاف برهوم، أن  تصعيد جرائمه  العالم،  "هذه  يتم ارتكابها على مرأى ومسمع  رائم 
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االحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم واالنتهاكات"، داعيا إلى مقاومة    -بصمته    -الذي يشجع  
 هذه المشاريع االستعمارية االستيطانية بالوسائل كافة.

 15/5/2022، برسقدس 
 

 الل جون االحتالقيادي عصفور: خطوات إستراتيجية يعّد ليا في س .17
قال القيادي في حركة حماس واألسير المحرر عدنان عصفور: إن االحتالل يواصل  :  الضفة الغربية

يوًما على مقاطعة محاكم االحتالل،    135تعامله بكل صلف مع ملف األسرى اإلداريين، رغم مرور  
ر، الذي أفرج  و يادي عصفوأكد الق  للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار "قرارنا حرية".

شهًرا من االعتقال اإلداري، أن أعداد المعتقلين اإلداريين    15االحتالل عنه الخميس الماضي، بعد  
وأوضح في تصريح صحفي: إن كل األسرى اإلداريين ملتزمون بقرار مقاطعة   .600ارتفع إلى حوالي 

بالكامل.  اإلداري،  باالعتقال  الخاصة  االحتالل،  ستبقى  أن  وبّين    محاكم  االحتالل  محاكم  مقاطعة 
له؛ لوضع حد   التوجه إلضراب جماعي يعّد  تفكير بخطوات إستراتيجية أخرى؛ مثل  متواصلة، مع 

 لمجزرة االعتقال اإلداري.
 15/5/2022، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 حماس تحذر من اقتحام المستوطنين لألقصى وتدين حظر فعاليات النكبة بألمانيا  .18

أن دعوات المستوطنين القتحام المسجد األقصى المبارك تشكل    ،حماس يوم السبت   ركةاعتبرت ح
 تصعيدا خطيرا. 

األقصى    المسجد  القتحام  إسرائيلية  جماعات  عن  التي صدرت  الدعوات  إن  حماس  حركة  وقالت 
ونقلت األناضول عن المتحدث باسم حماس حازم   "تصعيد خطير قد يؤدي إلى اندالع صدام مفتوح".

ققا شعبنا  سم  لمشاعر  واستفزاز  خطير  تصعيد  النكبة  ذكرى  في  األقصى  القتحام  الدعوات  إن  وله 
 وأمتنا. 

وأضاف قاسم أن هذه الدعوات من شأنها أن تدفع إلى "صدام مفتوح يتحّمل االحتالل الصهيوني   
 تبعاته كاملة". 

المحكمة اإلدارية في   السبت قرار  يوم  دانت حركة حماس  نفسه،  السياق  يا حظر فعاليات  ألمان في 
الفلسطينية. النكبة  ذكرى  الحظر    إحياء  قرار  بأن  القانوع  اللطيف  عبد  الحركة  في  القيادي  وصرح 

واعتبر القانوع   "مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في إحياء ذكرى نكبته وتهجيره من قراه ومدنه قسرا".
القب الوجه  حقيقة  تظهر  التي  الرواية  لحجب  "محاولة  القرار  لالأن  خالل يح  من  اإلسرائيلي  حتالل 
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تغييب قضية الالجئين التي تمثل الشاهد الرئيسي على إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي للشعب  
 الفلسطيني". 

 14/5/2022.نت، الجزيرة
 

 فصائل المنظمة بلبنان: نكبة فلسطين جريمة بحق شعبنا ووصمة عار على المجتمع الدولي  .19
لسطينية في لبنان، إن الخامس عشر من أيار هو يوم  منظمة التحرير الفقالت قيادة فصائل  :  بيروت 

الذكرى األليمة لنكبة شعب فلسطين الكبرى، وهو يوم استحضار وقائع الجريمة اإلنسانية واألخالقية 
" عن  أعلنت  منذ  البريطانية  الحكومة  رأسها  وعلى  الكبرى  االستعمارية  الدول  بها  تسببت  وعد  التي 

 . 1917م عام بلفور" المشؤو 
بحق شعبنا   كبرى  فلسطين جريمة  نكبة  أن  على   " األحد،  يوم  بيان،  في  المنظمة  وشددت فصائل 
ووصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي قاطبة، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى اآلن، فيما  

وي  أحيانا،  بالصمت  ويلوذ  بمكيالين،  يكيل  ما زال  أجمع  اإلدانالعالم  بيانات  أحيانا  صدر  الخجولة  ة 
الصلة  ذات  الدولية  الشرعية  قرارات  وتنفيذ  وانهائه  لالحتالل  حد  وضع  عن  عاجزا  ويبقى  أخرى، 

 بفلسطين. 
 15/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عاقلة الدبعي مرتبط بالتحقيق في قتل أبو محمود معاريف: اعتقال الناشط في الجياد  .20

الجهاد محمود   لت قا:  ترجمة خاصة في  الناشط  اعتقال  إن  اإلثنين،  اليوم  إسرائيلية،  أمنية  مصادر 
  الدبعي من جنين يوم الجمعة الماضي، مرتبط بالتحقيق في حادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. 

أعيرة   أطلق عدة  الدبعي  أن  المصادر زعمها،  تلك  العبرية عن  تجاه  ونقلت صحيفة معاريف  نارية 
الجي القوات  خالل  اإلسرائيلي  عاقلة.ش  أبو  فيها  وقتلت  األربعاء،  يوم  وقعت  التي  ولفتت    عملية 

 المصادر، إلى أن الدبعي كان مطلوًبا لالعتقال حتى قبل مقتل أبو عاقلة.
 16/5/2022، القدس، القدس

 

 غانتس لة بينيت: الوزراء يستحقون التقدير وأنت تقول أنا وأنا فقط .21
يلي نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس، بعد أن  رئيس الوزراء اإلسرائ   وقعت مشادة كالمية بين  

 اتهم األخير، األول، أنه ال يكترث إلنجازات وزراء حكومته، ويحاول فقط إظهار نفسه.
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ته، إنك ال تمنح الوزراء الثقة الكافية، الكثير من  وقال غانتس لبينيت خالل الجلسة األسبوعية لحكوم
وتعاملني كما  ل في عمل الحكومة، لكن أمام الكاميرات تتحدث فقط عن "أنا، وأنا"،  الناس لهم الفض

 لو كنت وزيًرا للرفاه، دون أن تذكرني.
باستمرار"،    فيما رد بينيت على غانتس بالقول له للوزراء: "انظروا إلى صفحتي على فيسبوك، أذكركم

العمل المشترك للحكومة ويجب أن ال   منذ وقت قليل قلت إن العام الماضي كان دلياًل على نجاح
فيما رد   االنتخابات،  إلى  فيسوك  ننحدر  على  أتصفح صفحتك  بالمائة، سوف  "مائة  عليه غانتس: 

 وسأرى تعبير أنا وأنا". 
"ل بالقول:  غانتس  على  كوهين  مئير  الرفاه  وزير  رد  للرعاية  فيما  وزيًرا  تكون  أن  السهل  من  يس 

 االجتماعية". 
الح في  وزراء  اإلسرائيلية  وقال  هذه كومة  بعد  أوساطهم  في  بدت  واالنزعاج  االستياء  من  حالة  إن 

 الحادثة التي ال تعد األولى التي يتصاد فيها غانتس مع بينيت. 
 15/5/2022القدس، القدس، 

 
 يت حانون وزراء إسرائيليون يعارضون إعادة فتح معبر ب  .22

نون )إيرز( ودخول عمال من قطاع غزة  اعترض وزراء يمينيون إسرائيليون إعادة فتح معبر بيت حا
 ، بموجب قرار سلطات االحتالل أمس، السبت.48إلى أراضي الـ

وقال وزير البناء واإلسكان، زئيف إلكين، من حزب "تيكفا حداشا" اليميني، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي  
ال من  فلسطينيين  لعمال  بالسماح  السياسي  المستوى  قرار  يعارض  إنه  األحد،  يحملون  اليوم،  قطاع 

 مل بالدخول إلى إسرائيل. تصاريح ع
ينبغي أن إنه "ال  فإنه    وقال ساعر لإلذاعة نفسها اليوم،  اليوم". وبحسبه،  إيرز مفتوحا  يكون معبر 

بالنسبة   إسرائيل، ويوجد عنوان  كفاح ضد  "ينبغي ممارسة ضغوط على حماس. وغزة هي صناعة 
نا )زعيم حماس في قطاع غزة يحيى( السنوار ظروفا  لنا، فحماس هي التي تسيطر في غزة. وإذا منح

 وينبغي تغيير المعادالت". رائعة في الوقت الذي يحرض فيه، فهذا خطأ خطير.  
 15/5/2022، 48عرب 
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 ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية الييودية  .23
قطاع   في أعقاب كشف الجيش اإلسرائيلي، أن الضابط الذي ُقتل خالل عملية عسكرية فاشلة في

. هو محمود خير الدين من قرية حرفيش العربية الدرزية، 2018( عام غزة، في نوفمبر )تشرين الثاني
خرج وزير المالية في حكومة نفتالي بنيت، أفيغدور ليبرمان، باقتراح لتعديل قانون القومية الذي يميز  

 ضد العرب ويمنح تفوقًا عرقيًا لليهود.
ًا بين قانون القومية بصيغته   واضحويتر«، األحد، إن هناك تناقضاً وقال ليبرمان في منشور على »ت

إ قادة  من  أسمعت  التي  المدائح  وبين  وابنها  الحالية،  الدرزية  للطائفة  األخيرة  الساعات  في  سرائيل 
ولذلك قال ليبرمان، إنه ينوي طرح مشروع في الكنيست )البرلمان( لتعديل قانون  الضابط خير الدين.  

كما جاء  تصبح إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، تتعامل بمساواة مع جميع مواطنيها    القومية بحيث 
 في وثيقة االستقالل. 

 16/5/2022دن، الشرق األوسط، لن
 

 شاكيد: سنعارض أي تعديالت على قانون "القومية"  .24
رض إدخال قالت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية إيليت شاكيد، صباح اليوم اإلثنين، إن حزب يمينا سيعا

قوانين األساسية غير المنصوص عليها في االتفاق االئتالفي، بما في ذلك اقتراح أي تعديالت على ال
 وزير المالية أفيغدور ليبرمان بتعديل قانون "الجنسية/ القومية".

عن   االئتالف  أعضاء  يتوقف  أن  "اقترح  الصباح:  هذا  تويتر  عبر  لها  تغريدة  في  شاكيد  وأضافت 
عليها في القوانين األساسية .. لن يحدث كما نصت عليه    رة إجراء تغييرات غير متفقالتالعب بفك 

اتفاقية االئتالف .. اذا لزم االمر سنمارس حق النقض، ولذلك من األفضل التركيز على التحديات 
 االقتصادية واألمنية الماثلة أمامنا". 

 16/5/2022القدس، القدس، 
 

 مي صعوبات استمرار ائتالفه الحكو  استقالة مستشارة بينيت تزيد من .25
خصومها  جهود  من  تخوفا  الخارجية  جبهتها  على  االحتالل  حكومة  فيه  تحارب  الذي  الوقت  في 
السياسيين إلسقاطها، فقد فوجئت باستقالة شمريت مائير المستشارة السياسية لرئيس الحكومة نفتالي  
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بقيادته التحالف  يواجهها  التي  الصعوبات  خلفية  على  عبينيت  قرابة  بعد  هذا ،  في  تعيينها  على  ام 
 المنصب الحساس.

وهذا هو أول خروج من مكتب بينيت، رغم أن مائير تعتبر من أقرب المقربين إليه، ويمكن وصف 
وصاغت   تقريًبا،  قضية  كل  في  معها  تشاور  فقد  السياسي،  المستشار  من  أبعد  بأنه  موقعها 

القضايا، العديد من  ذلك    استراتيجيته اإلعالمية في  تقاعد بما في  أزمة  والحزبية، خاصة  السياسية 
عيديت سيلمان من التحالف، وأزمة كورونا، وحتى القضايا الشخصية مثل قضية فواتير المطعم التي  

 تسببت في أضرار جسيمة لبينيت.
ترجمته   أحرونوت"،  "يديعوت  بصحيفة  تقرير  في  ذكرت  الحزبية  الشؤون  خبيرة  أزوالي  موران 

في كتاب استقالتها أنها منذ قرابة العام حين تم تعيينها، فقد عاشت سنة    ر ذكرت "مائي" أن  21"عربي
إلّي   الحكومة  رئيس  أوكلها  التي  الطويلة  المهام  وتطلبت سلسلة  المساء،  إلى  الصباح  من  مزدحمة 
هو   ما  بقدر  المساعدة  أعتزم  لكنني  المغادرة،  وقت  حان  وقد  الشخصية،  حياتي  في  كبيرة  تضحية 

 ق بزيارة رئيس الواليات المتحدة المرتقبة إلسرائيل".في ما يتعل ضروري 
لدولة االحتالل،   السياسية  المكانة  "بينيت قبل استقالتها، أشاد بجهود مائير في تعزيز  وأضافت أن 
وبناء عالقة خاصة مع اإلدارة األمريكية، لمنع إنشاء قنصلية في القدس المحتلة، وتعزيز العالقات 

لنضال الدبلوماسي ضد إيران، والمشاركة في الوساطة بين الرئيسين الروسي  وروبية، وامع الدول األ
 فالديمير بوتين واألوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما أثار اهتماًما كبيًرا في جميع أنحاء العالم".

 14/5/2022، 21ي عرب
 

 مسؤول إسرائيلي يدعو لوقف الضغط على السيسي بحقوق اإلنسان  .26
الفتاح  ل إسرائيلطالب مسؤو  الغربية بوقف الضغط على رئيس االنقالب في مصر، عبد  الدول  ي، 

 السيسي بخصوص ملف حقوق اإلنسان. 
في  قوله  حوالتا،  إيال  اإلسرائيلي"،  القومي  "األمن  مستشار  عن  األمريكي  "أكسيوس"  موقع  ونقل 

غربية التوقف  الدول ال  يتعين علىمحاضرة مغلقة أمام مجلس محافظي جامعة تل أبيب الخميس، إنه  
عن الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق اإلنسان، باعتبار أن مصر دولة  

 دولة مهمة في منظومة األمن اإلقليمي للمنطقة. 
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وتعتبر كل من "إسرائيل" والواليات المتحدة مصر شريًكا أمنًيا رئيسًيا، وتعتقد حكومة االحتالل أنه  
 عالقة على مخاوف حقوق اإلنسان.ولوية للإعطاء األ يجب 

 14/5/2022، 21ي عرب
 

 اعتراف إسرائيلي: جوالتنا القتالية ضد "حماس" عديمة الجدوى  .27
العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة في مثل هذه األيام من العام  مع مرور عام كامل على  

ائية الفلسطينية أطلق عليها "العمليات  ، واجه االحتالل موجة جديدة من الهجمات الفد 2021الماضي  
عسكرية  الفرد  عملية  إطالق  أو  حماس،  حركة  قادة  باغتيال  للتهديد  عسكرية  أوساطا  دفع  ما  ية"، 

أو غزة،  في  هذه    ضدها  وقف  في  االحتالل  تساعد  لعلها  الغربية،  الضفة  في  االجتياحات  توسيع 
 االحتالل خالل األسابيع األخيرة. الهجمات، أو على األقل تستعيد حالة الردع التي فقدها 

وزعم االحتالل أن "حماس تلقت ضربات قاتلة لن تتعافى منها"، ورغم ذلك فإن غزة ذاتها ما زالت  
تالل، وتشكل له صداعا مزمنا ليس له عالج، ما يضع عالمات استفهام عديدة  تشكل تهديدا لالح

 لردع المتبدد. حول صحة المزاعم اإلسرائيلية بشأن نجاحها في استعادة ا
أفيف ساغرون، المتحدث باسم مبادرة جنيف لدفع حل الدولتين للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، ذكر في 

" أن "اغتياال إسرائيليا ضد قادة حماس قد يحقق هدوًءا 21ه "عربيمقاله بموقع زمن إسرائيل، ترجمت
دناها في األسابيع األخيرة، وتبين  زمنيا لبعض الوقت، لكنه لن يكبح جماح العمليات الفردية التي شه

ما فيه الكفاية  أنها تنفذ بصورة ذاتية دون توجيه من التنظيمات الفلسطينية، وهذه ليست نتيجة جيدة ب
 حتالل لجوالت القتال غير الفعالة التي نفذها". بنظر اال 

بها االح قام  التي  السنوات األخيرة  العسكرية اإلسرائيلية في  "العمليات  لم  وأضاف أن  تالل في غزة 
أداء الحكومات المتعاقبة، وهو  تحدد أهدافا حقيقية على الصعيد السياسي، ما يعكس فراغا تحكم في  

، وانتهاء  2014، مرورا بـ2012، وصوال إلى  2008ولى على غزة في  أمر يمكن تعميمه منذ الحرب األ
وا2021إلى   السياسي  الهدف  يكن  لم  العسكرية  ضحا، ولم يكن واضحا  ، وفي جميع هذه الحمالت 

الفلسطينية، وهل سنكون أمام عملية أخرى، أو حرب صغيرة    إلى أين تريد إسرائيل أن تذهب بالساحة 
 بدون هدف".

الخالصة اإلسرائيلية أن االستمرار بالعمل وفق الخيارات األمنية تجاه الفلسطينيين لن يوقف سلسلة 
ة إلنجاح الحل القائم على خيار الدولتين، اللتين  العمليات الفدائية، بل الدخول في مفاوضات سياسي
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ديم حلول لجميع القضايا  تعيشان جنًبا إلى جنب، هروبا من خيار الدولة الواحدة، واالتفاق على تق
الجوهرية، والقيام على إجراء تسويات متفق عليها، عبر حدود دائمة وترتيبات أمنية شاملة، بدال من  

 هات عدمية مع حماس، بدون أهداف وغايات سياسية.الدخول كل عدة أعوام في مواج
 14/5/2022، 21ي عرب

 
 ل إسرائيلية من "الغباء" بالتعامل مع جنازة أبو عاقلةخيبة أم  .28

وغضبها من الطريقة التي تعاملت بها أجهزة األمن اإلسرائيلية    عبرت صحيفة عبرية عن خيبة أملها
 ظهر الجمعة الماضي في مدينة القدس المحتلة. مع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

اإلسرا الشرطة  قوات  اعتداء  "مشاهد  أن  افتتاحيتها  في  أحرونوت"  "يديعوت  ئيلية  وأوضحت صحيفة 
على المشاركين في جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة؛ هي عملية مضادة إعالمية وسياسية بالنسبة  

 إلسرائيل". 
نيون، في حدث قتل أبو عاقلة نجحت  في الفخ الذي يعده لنا الفلسطيوقالت: "المرة تلو األخرى نقع  

فلم يكن مكان للشك؛ غباء لذاته    إسرائيل في تقزيم األضرار بأنها شككت في من قتلها حقا، أما هنا
 فقط".

 14/5/2022، 21ي عرب
 

 متًرا على شيرين أبو عاقلة  190هآرتس: جندي إسرائيلي أطلق النار من  .29
ن مسؤول "إسرائيلي" قوله: إن جنديا "إسرائيليا" أطلق النار من مسافة  رتس العبرية عنقلت صحيفة هآ

الجزير   190 اإلدانات مترا على مراسلة  تواصلت  يكون أصابها"، في حين  "وقد  عاقلة،  أبو  ة شيرين 
 الدولية على اغتيالها واالعتداء على موكب تشييع جثمانها.

ة زعم في استجواب خضع  ندي المتهم باغتيال شيرين أبو عاقلكما ذكر المسؤول "اإلسرائيلي" أن الج
 مترا، وفقا للتصريح السابق للمسؤول "اإلسرائيلي". 190له أنه لم يرها، وذلك رغم أنها تبعد عنه نحو 

 كما ادعى الجندي أيضا بأنه ال يعرف أنه أطلق النار عليها، وفقا إلفادة المسؤول اإلسرائيلي.
 15/5/2022، عالمالمركز الفلسطيني لإل
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 2018يكشف عن اسم وصورة ضابط إسرائيلي قتل خالل عملية سرية خاصة في غزة عام    االحتالل  .30
قتل خالل  الذي  الضابط  اسم وصورة  النقاب عن  اإلسرائيلي  االحتالل  باسم جيش  المتحدث  كشف 

ب رفضت كانت تل أبي  2018عملية سرية عسكرية خاصة في قطاع غزة في نوفمبر/تشرين األول  
 تفاصيلها. كشف  وقتها

عاما    41وقال هذا المتحدث إن الضابط برتبة مقدم ويدعى محمود خير الدين، وكان يبلغ من العمر  
 يوم مقتله. وأضاف أنه كان قائدا في منظومة العمليات الخاصة بهيئة االستخبارات.

عام   نهاية  كشف  أعظم"  خفي  "ما  الجزيرة  برنامج  أن  العمل  2019يذكر  السرية  فشل  وحدة  ألهم  ية 
في خان   المقاومة  اتصاالت  على  تجسس  وحدة  في زرع  متكال"  "سييريت  وتعدى  إسرائيلية خاصة 

 يونس بقطاع غزة. 
وكان رئيس هذه الوحدة اإلسرائيلية قد قتل بعد اكتشاف حماس تسلل الخلية، مما اضطر تل أبيب  

 وقتها إلرسال مروحية إلنقاذ الخلية وانتشال جثة قائدها. 
الذي   الخاصة  القوات  باسم حماس، حازم قاسم، إن إعالن االحتالل عن اسم ضابط  الناطق  وقال 

 كة( في معركة "حد السيف" يؤكد القدرة االستخبارية للقسام. قتلته كتائب القسام )التابعة للحر 
  وأكد قاسم أن اسم الضابط والتفاصيل كانت معروفة بعد وقت قصير من كشف الوحدة الخاصة وقتل

 قائدها "مما أجبر قيادة جيش العدو إلخراج كل طاقم الوحدة من الخدمة".
 15/5/2022لجزيرة.نت، ا

 
 غانتس يعلق ألول مرة عن الضابط القتيل بعملية "حد السيف"   .31

يوم األحد عن الضابط اإلسرائيلي محمود خير  لق وزير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس، صباح  ع
توغل عندما  قتل  الذي  وتم  الدين  يونس  خان  منطقة  في  بقيادته  خاصة  إسرائيلية  عسكرية  قوة  ت 

هوية    اكتشافها إعالن  عقب  غانتس  وقال  حماس.  لحركة  العسكري  الذراع  القسام  كتائب  قبل  من 
العمليات   الضابط العديد من  الدين شارك في  المقدم خير  إن  قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي،  من 

 صاح عنه أبدا.الخاصة، البعض منها لن يتم اإلف
االستخبارات   شعبة  في  الخاصة  العمليات  منظومة  في  وكقائد  كمقاتل وكضابط  خدم  أنه  وأضاف 

اليوم،   صباح  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  وسمح  خالل  العسكرية.  قتل  الذي  الضابط  هوية  بنشر 
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ين" من  . وقال إن الضابط هو "محمود خير الد 2018عملية عسكرية في قطاع غزة، في نوفمبر عام  
 بية درزية. قرية حرفيش، التي تقطنها أغل

 15/5/2022، فلسطين أون الين
 

 هرتسوغ يتوجه إلى أبو ظبي للتعزية بوفاة ابن زايد  .32
التعازي بوفاة رئيس   لتقديم  اليوم األحد  يعتزم رئيس كيان االحتالل اسحق هيرتسوغ زيارة اإلمارات، 

هيرتسوغ تقديم التعازي إلى الرئيس الجديد لإلمارات وي  وين اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.  
وخالل زيارته القصيرة، التي    محمد بن زايد، والشعب اإلماراتي، وفًقا لما أعلنه مكتبه مساء السبت.

تستغرق بضع ساعات فقط، من المقرر أن يلتقي هيرتسوغ بالرئيس الجديد لإلمارات الشيخ محمد بن  
 زايد آل نهيان. 

 15/5/2022، إلعالمفلسطيني لالمركز ال
 

 بن غفير يحاول اقتحام غرفة جريح فلسطيني في "رمبام" .33
استف  مظاهرة  في  غفير،  بن  إيتمار  رأسهم  وعلى  اليمينيين  من  العشرات  مستشفى  شارك  قبالة  زازية 

اإلسرائيلية.  األمن  قوات  برصاص  إصابته  بعد  جنين  يرقد جريح من  حيفا حيث  مدينة  في    "رمبام" 
كريا  المشفى وحاول الوصول إلى غرفة المصاب داوود الزبيدي وهو شقيق األسير ز   بن غفيرواقتحم  

وأوردت مصادر محلية، أن بن   الزبيدي أحد أسرى سجن "الجلبوع" الذي انتزع حريته في نفق الحرية.
بحالة   الطوارئ  قسم  في  المتواجد  الزبيدي  غرفة  باختراق  فشل  بعدما  "رمبام"  مستشفى  ترك  غفير 

 بة. صع
 15/5/2022، 48رب ع

 
 تح السفارة وفد إسرائيلّي إلى كييف... سعيا إلعادة ف .34

السفارة   فتح  إلعادة  استعداًدا  األسبوع،  هذا  كييف،  األوكرانّية  العاصمة  إلى  إسرائيلّي  وفد  يصل 
الحدود   من  بالقرب  أوكرانيا،  غرب  في  لفيف  مدينة  إلى  ُنِقلت  أن  سبق  والتي  هناك،  اإلسرائيلية 

 دية. البولن
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)"كان   العاّمة  اإلسرائيلّي  البث  هيئة  أفادت  ما  بحسب  ذلك  ذكر 11جاء  األحد، في حين  "(، مساء 
 موقع "والال" أن الوفد سترأسه السفير اإلسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي. 
 15/5/2022، 48رب ع

 
 مرات 10اإلحصاء: عدد الفلسطينيين تضاعف منذ النكبة أكثر من  .35

": قال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن عدد الفلسطينيين اإلجمالي في العالم بلغ في  "األيام  -رام للا  
مرات   10مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو    14  حوالي  2021نهاية العام  

نكبة   أحداث  )1948منذ  نصفهم  حوالي   ،7  ( التاريخية  فلسطين  في  نسمة  في    1.7ماليين(  مليون 
الالمن المحتلة  الذكرى   (.1948عام  اطق  لمناسبة  امس،  بيان صحافي صدر،  في  الجهاز  وأضاف 

ا إن  للنكبة،  واألربعين  نهاية  السابعة  بلغ  السكان  عدد  أن  إلى  تشير  السكانية  في   2021لتقديرات 
القدس"   فيها  "بما  وحوالي    3.2الضفة  نسمة،  يتعلق    2.1مليون  وفيما  قطاع غزة،  في  نسمة  مليون 

السكان حوالي  بمحا عدد  بلغ  فقد  القدس  العام    477فظة  نهاية  في  نسمة  منهم حوالي 2021ألف   ،
القدس    308% )حوالي  65 يقيمون في مناطق  ، والتي ضمها االحتالل اإلسرائيلي  J1آالف نسمة( 

 .1967إليه عنوة بعيد احتالله للضفة العام 
الفلسطينيين  % من السكان المقيمين  49.9يشكلون    وبناء على هذه المعطيات، أضاف التقرير، إن 

السكان ويستغلون أكثر من    % من مجموع50.1في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته  
 (.2كم 27,000% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية )البالغة 85

 1948ما يزيد على مائة ألف استشيدوا منذ نكبة 
ل وخارج فلسطين( نحو مائة ألف  لعرب منذ النكبة وحتى اليوم )داخوبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين وا

 29/09/2000شهيدا، خالل الفترة    11,358ية انتفاضة األقصى  شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدا
 .30/04/2022وحتى 

 1967نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 
  160)منهم    2022  نيسان من العام  أسيرًا حتى شهر  4,450وبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل  

إلى   باإلضافة  األطفال،  االعتق  32أسيرًا من  أما عدد حاالت  العام  أسيرة(،  فبلغت خالل   2021ال 
سيدة،   184طفل و  1,300مواطن في كافة األراضي الفلسطينية من بينهم نحو    8,000باعتقال نحو  

أمرا، كما تشير    1,595وجه لهم أي تهمة  فيما بلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري بحق مواطنين لم ت
 معتقال إداريا. 650أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد )مدى الحياة(، و 570البيانات إلى وجود 
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 تواصل التوسع االستعماري لالحتالل اإلسرائيلي 
العام   نهاية  العسكرية اإلسرائيلية في  المواقع االستعمارية والقواعد  ال  2020وبلغ عدد   471ضفة  في 

بواقع   تتوزع  قائمة،    26مستعمرة، و  151موقعًا،  تابعة لمستعمرات  تم اعتبارها كأحياء  بؤرة مأهولة، 
استعمارية، و  150و تشمل )مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعس  144بؤرة  لجيش  موقعا  كرات 

مستعمرًا وذلك في    712,815االحتالل(، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ  
%، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر  3.6، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2020نهاية العام 

 من ثلث صافي معدل النمو السكاني في دولة االحتالل.
% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم  47أن حوالي    ويتضح من البيانات 

مستعمرين في القدس، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين    246,909نهم  مستعمرا، م   332,294
فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس    100مستعمرا، مقابل كل    23في الضفة حوالي  

 فلسطيني.  100قابل كل مستعمرًا م 71حوالي 
 استيالء مستمر على األراضي 

اتفا السيطرة عل استغل االحتالل تصنيف األراضي حسب  ى أراضي  قية أوسلو )أ، ب، ج( إلحكام 
بالكامل لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي   الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة )ج(، والتي تخضع 

ما يستغل  حيث  والبناء،  والتخطيط  األمن  )ج(،  76نسبته    على  المصنفة  المساحة  مجمل  من   %
على   للمستعمرات  اإلقليمية  المجالس  في %  63وتسيطر  النفوذ  مناطق  مساحة  بلغت  فيما  منها، 

المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة )تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات( 
العام  2كم  542نحو   نهاية  في  الحال  هو  كما  حوالي  ،  2021،  نسبته  ما  مساحة  10وتمثل  من   %

المستولى عليها ألغراض ال المساحات  فيما تمثل  العسكري الضفة،  التدريب  العسكرية ومواقع  قواعد 
% من مساحة الضفة الغربية، باإلضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من  18حوالي  

 تجمعا فلسطينيا من إقامة الجدار.  219% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على  10
 16/5/2022، رام هللا، األيام

 
 ين إدارة األوقاف وشرطة االحتالل ب شبه مباشر تنسيق أمنياتيامات ألوقاف األقصى..  .36

رغم حالة التوتر البارزة بين عّمان وتل أبيب حيال المسجد األقصى والتي استدعت تدخال أمريكيا 
"، أبرزت 21رق األوسط للتهدئة، برزت معلومات تحصلت عليها "عربيبين الحليفين المهمين في الش

جه مقدسيون اتهامات بوجود  األردنية المشرفة على األقصى، حيث و   جانبا مهما في سلوك األوقاف
حالة تماه في بعض األحيان بين "األوقاف" وشرطة االحتالل، تمثل في حديث عن تنسيق أمني شبه  
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األوقاف   إدارة  بين  ونشاطهم  مباشر  وتحركاتهم  المرابطين  ملف  يخص  ما  في  االحتالل  وشرطة 
 وخططهم داخل المسجد.

" تحدثت عن قيام موظفي األوقاف بالمساهمة في إزالة الردم الذي بناه المرابطون  21بيمصادر "عر 
أيام العشر األواخر من رمضان، وتحديدا في الطريق الذي يستهدفه   داخل المسجد األقصى خالل 

المرابطون  المستوط تفاجأ  الشرقية، حيث  الساحة  اقتحاماتهم من جهة   -بحسب المصدر  –نون في 
الذي كوموه ووسعوا نطاقه على مدى أيام العشر األواخر لمنع االقتحامات قد أزيل، وبينما    بأن "الردم

ى تداول مقطع فيديو لعدد صغير من عناصر شرطة االحتالل يزيلون بعض الحجارة، فقد بقي  جر 
 ال الملح: كيف أزيل هذا الردم؟ ومن أزاله؟".  السؤ 

"عربي متعددة،  21استعانت  استقصائية  بمصادر  م"  عدد  مع  مباشر  بشكل  المسؤولين  وتواصلت  ن 
 5:00والموظفين في األوقاف اإلسالمية في القدس، وخلصت إلى أن "الردم أزيل ما بين الساعة الـ

ثاني أيام عيد الفطر، وذلك لتجنب وجود المرابطين  ،  2022-5-3من بعد فجر يوم الثالثاء    7:00والـ
الموظفين   دوام  وقبل  األقصى،  في  في  والمصلين  األقصى  المسجد  إلى  يحضرون  الذين  الراتبين 

السابعة صباحًا". "تمتلك   الساعة  األوقاف الصغيرة  بواسطة جرافة  أزيل  الردم  بأن  المصادر  وزادت 
تستخدمان   منها  اثنتين  الحجارة  األوقاف  ونقل  تنظيف األقصى  المواجهات وفي  بعد  الحجارة  إلزالة 

جرافة أزالت الردم في التاريخ المذكور وأن آثار عجالتها كانت  الثقيلة، حيث تبين بعد المعاينة أن ال
األ األوقاف  قرار  وكان  للعيان".  المبارك ماثلة  األقصى  المسجد  في  االعتكاف  بمنع  القاضي  ردنية 

األواخر من رمضان، قد أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل االجتماعي    باستثناء العشر
 في فلسطين وخارجها.

 16/5/2022، "21عربي موقع "
 

 رائد صالح: االحتالل بدأ يتصّرف بغباء وخوف وبشكل مكشوف  .37
ية  قال رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صالح إّن الشهيدة الصحف 

شيرين أبو عاقلة باتت أيقونة من أيقونات اإلعالم الفلسطيني وهي جزء من ذاكرة الفلسطينيين. وأكد 
صالح في تصريحات لقناة الجزيرة، أّن ثوابت الحّق الفلسطيني ستنتصر على المشروع اإلسرائيلي،  

عاقلة  أثناء   أ يتصرف بغباء وخوف وبشكل مكشوف. وأشار إلى أّن "إسقاط نعش شيرين أبوالذي بد 
أن يحاكم  الجنازة أمام كاميرات العالم تصرف ُيثبت غباء االحتالل". وشّدد على أنه من المستحيل  

 المجرم نفسه وينتصر للضحية.  
 15/5/2022، فلسطين أون الين
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 سنوات  5بؤرة استيطانية في الضفة خالل  50منظمة حقوقية إسرائيلية :  .38
كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية، مؤخرا، النقاب عن قيام المستوطنين بإنشاء أكثر من    محمد بالص:

بينها  بؤرة استيطانية خالل السنوات الخمس األ  50 بؤرة تستخدم كمزارع للمواشي في    35خيرة، من 
وأكدت منظمة متطوعون لحقوق اإلنسان "ييش دين"، أن إسرائيل بدأت في السنوات   الضفة الغربية. 

للسيطرة األخ المعلن  هدفها  وفق  تقام  للمستوطنين  تابعة  المواشي  االستيطان عبر مزارع  بتعزيز  يرة 
 اضي في المناطق المحتلة. على مئات آالف الدونمات من األر 

 16/5/2022، األيام، رام هللا
 

 بن غفير يقتحمون مستشفى بحيفا وييتفون الموت للعرب  على رأسيممستوطنون  .39
الفلسطينية استشهاد األسير داود الزبيدي متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين   أعلنت وزارة الصحة 

م ساعات  بعيد  وذلك  جنين،  مخيم  في  االحتالل  من برصاص  فيه  يرقد  الذي  المستشفى  اقتحام  ن 
وقد اقتحم جمع من    بن غفير احتجاجا على عالجه.  مستوطنين وعضو الكنيست المتطرف إيتمار

المستوطنين وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير مستشفى رمبام في مدينة حيفا، حيث يوجد  
تشفى،  داخل غرفة الزبيدي في المسوقال بن غفير إنه وصل إلى    الجريح الفلسطيني داود الزبيدي.

كما    الواجب قتل الزبيدي، لكن هنا يتم عالجه، على حد وصفه.مشيرا إلى أنه في أي بلد كان من  
هتافات   ورددوا  اإلسرائيلية  للشرطة  كثيف  حضور  وسط  المستشفى  خارج  غفير  بن  أنصار  تجمع 

 عنصرية من بينها "الموت للعرب". 
 15/5/2022الجزيرة.نت، 

 
 أنيا فلسطينية مراسم جنازة شيرين أبو عاقلة.. لحظة أثبتت فييا مدينة القدس ند: لومو  .40

( لوموند  تخللتها  Le Mondeقالت صحيفة  عاقلة  أبو  شيرين  الجزيرة  جنازة صحفية  إن  الفرنسية   )
الفلسطينيين من مرافقة موكب   لمنع  يائسة  الشرطة اإلسرائيلية، في محاولة  بها  قامت  أعمال عنف 

ي الجنازة   الفلسطينية في موكب مهيب  الشيخ جراح وهم يحملون األعالم  القدس  عبر حي  بأن  ذكر 
ونبه المراسل إلى أن شرطة القدس ظلت على مدى عقد من الزمان    هي عاصمة الدولة الفلسطينية..

  تعمل بنشاط على إزالة األعالم الفلسطينية من المدينة رغم أن القانون اإلسرائيلي ال يمنع رفعها وال 
وأكد أن    ماضية لكن دون جدوى.يمنع الغناء، وقد وصل هذا الهوس إلى ذروته في األيام الثالثة ال

الفلسطينيين ظلوا طوال مراسم دفن شيرين أبو عاقلة يلوحون باألعالم الفلسطينية وهم ينتظرون على  
 جنبات الطرق مرور الموكب الذي ينقلها.
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بالواقع   تذكير  الموكب  الم-هذا  يقول  عاصمتها    -راسلكما  القدس  تعتبر  إسرائيل  "الموحدة"، ألن 
يزداد باطراد،    1967ان الفلسطينيين فيها منذ احتالل الجزء الشرقي من المدينة عام  ولكن عدد السك

% بعد أن كانت تلك النسبة ال تتجاوز 40حتى أن هذه المدينة المقدسة أصبحت عربية اآلن بنسبة  
الق1967% عام  25 المدينة  أما  ا،  فتبلغ نسبة  فيها  ديمة  أنه من    %.90لعرب  إلى  المراسل  وخلص 

عن  الصعب   "الدفاع"  خارج  أهلها  يجمع  أن  يمكن  وما  المدينة  هذه  يحرك  أن  يمكن  بما  التكهن 
األماكن اإلسالمية المقدسة في األقصى، إال أنها تجمعت هذه الجمعة حول رفات سيدة مسيحية تبلغ  

، ولكنها ظلت على مدى عقدين من الزمن  ور سياسي وال عسكري عاما لم تلعب أي د   51من العمر  
 س االحتالل.تؤرخ لبؤ 

 15/5/2022الجزيرة.نت، 
 

 إحياء ذكرى النكبة: إصابات بمواجيات مع االحتالل بالضفة  .41
وتد  والقدس :  محمد  الغربية  بالضفة  الفلسطينية  والكليات  الجامعات  طلبة  من  العشرات  أصيب 

االحتالل وفي حاالت اختناق جراء المواجهات التي اندلعت عقب قمع قوات  المحتلتين، اليوم بجروح  
في جامعة القدس ببلدة أبو ديس، اندلعت مواجهات    للنكبة.  74اإلسرائيلي لمسيرات إحياء الذكرى الـ

بين الطلبة وقوات االحتالل التي اقتحمت الحرم الجامعي، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الطلبة،  
ب ميدانيا. وتسببت  عولجوا  الذي  منهم  العشرات  أصيب   اختناق  طولكرم،  طلبة    وفي  من  العشرات 

 جامعة فلسطين التقنية خضوري، باالختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت في محيطها. 
أصيب   البيرة،  محافظة  عند   17وفي  االحتالل  وقوات  شبان  بين  اندلعت  مواجهات  مواطنا، خالل 

 " العسكري.حاجز "بيت إيل
  74يم العروب قضاء الخليل، إحياء للذكرى الـوقمعت قوات االحتالل، مسيرة طالبية انطلقت في مخ  

أما في محافظة نابلس، اختطف حارس مستوطنة "يتسهار"، ظهر اليوم األحد، فتى من قرية    للنكبة.
 عوريف. 

 15/5/2022، 48عرب 
 

 للنكبة 74لذكرى الةمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان تحيي ا .42
الالجئون    -بيروت  الـعبد معروف: أحيا  الذكرى  اليوم،  لبنان،  داخل مخيماتهم في    74الفلسطينيون 

الفلسطينية التي تصادف في   الفلسطينيون المسيرات   أيار مايو كل عام.  15للنكبة  ونظم الالجئون 
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ا الستمرار  رفضهم  عن  تعبيرا  االعتصام  وحلقات  التضامنية  بحقهم  والوقفات  وللمطالبة  الحتالل 
 . 1948واألراضي التي هجروا منها منذ العام  المشروع في العودة إلى وطنهم

 15/5/2022القدس العربي، لندن، 
 

 بذكرى النكبة 48 يفلسطينيّ   بيوت العلم الفلسطيني يرفرف على .43
ابعة العليا، أمس ( لدعوة لجنة المت48تل أبيب: استجابت الجماهير العربية في إسرائيل )فلسطينّيو  

الـ)األحد(، وقامت بإحياء الذكرى   الفلسطيني على    74السنوية  الفلسطيني، برفع العلم  لنكبة الشعب 
في   البيوت  ألوف  فوق  ترفرف  فلسطين  أعالم  شوهدت  وقد  الجدران.  وعلى  الشوارع  وفي  البيوت 

العربية. الفلسطين  البلدات  االنتماء  لتخليد  الخطوة رمزًا  هذه  الشعب وقد جاءت  الشريحة من  لهذه  ي 
أنها جزء ال يتجزأ من هذا الشعب، وأن كونها تحمل الجنسية اإلسرائيلية، ال   الفلسطيني والتأكيد على

يغير في انتمائها العربي والفلسطيني شيئًا. وأيضًا ردًا على الهجوم اإلسرائيلي الهستيري على رافعي  
 العلم في جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، وعمومًا على من يرفع العلم الفلسطيني في القدس.

 16/5/2022، لندن، شرق األوسطال
 

 لم تعد مفيدة لحلفائيا والتاريخ وّقع صك نيايتيا  "إسرائيل"تميم البرغوثي للجزيرة:  .44
قال الشاعر الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية تميم البرغوثي إن إسرائيل قررت قتل من يفضح فشلها  

وأضاف البرغوثي    اص قوات االحتالل.عاقلة برصوعجزها، في إشارة إلى اغتيال الزميلة شيرين أيو  
أثناء تغطية فريق   ُقتلت  خالل مداخلة له مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “الشهيدة شيرين 

كان فريق القناة يقوم بتغطية    2002عاما وتحديدا في عام    20الجزيرة القتحام مخيم جنين. لكن قبل  
وتابع قائال “كل اقتحام جديد   لى فشل إسرائيل كفكرة.، مشيرا إاقتحام قوات االحتالل لنفس المخيم”

يقوم به جيش االحتالل هو دليل على فشل االقتحامات السابقة، ويمكننا القياس في ذلك على ما 
فشلها”. دليل  وتكرارها  مكررة،  جميعها  سياساتها،  كافة  في  إسرائيل  أن    تفعله  على  البرغوثي  وشدد 

التعام  عن  المقإسرائيل عجزت  مع  بعد ل  والقدس  الغربية  الضفة  في  تفجرت  التي  الفلسطينية  اومة 
قتلت من يفضح حالة عجزها. تعد مفيدة حتى    االعتداءات على األقصى، لذا  لم  وأكد أن إسرائيل 

حتى   ولو  للتطبيق  غير صالحة  إسرائيل  “فكرة  أن  مؤكدا  العالمي”،  االستعمار  مراكز  من  لحلفائها 
 .عنصريتها على سطح القمر”، بسبب 

 15/5/2022الجزيرة.نت، 
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 رامي شعث: يجب تحويل الغضب من اغتيال شيرين إلى عمل منظم لمحاسبة االحتالل  .45
دعا الناشط السياسي والحقوقي رامي شعث إلى تحويل حالة الغضب بعد جريمة اغتيال شيرين أبو  

وقال   كافة.  لى جرائمهعاقلة والوعي العالمي الحالي إلى عمل منظم من أجل محاسبة االحتالل ع
شعث في لقاء مع )المسائية( على الجزيرة مباشر “يجب عدم التوقف عند لحظة الغضب، ومواصلة 

وأشار إلى   مخاطبة القوى الداعمة للقضية الفلسطينية في الغرب وتوحيدها من أجل إيذاء إسرائيل”.
إلسر  الداعمة  القوى  على  ستصّعب  عاقلة  أبو  شيرين  اغتيال  جريمة  مواصأن  لها. ائيل  التسويق    لة 

التحقيق   لجان  متاهات  خالل  من  الوقت  تضييع  االحتالل  محاولة  في  الوقوع  من  شعث  وحّذر 
 واإلجراءات التي تستغرق وقًتا طوياًل.

 14/5/2022الجزيرة.نت، 
 

 طالب إسرائيليون رفقة عناصر من الشرطة يعتدون على طلبة فلسطينيين في جامعة تل أبيب  .46
سرائيلية بمشاركة أعضاء اليمين المتطرف على الطالب الفلسطينيين خالل  قوات الشرطة اإلاعتدت  

األحد.  يوم  األخضر،  الخط  داخل  أبيب  تل  جامعة  النكبة في  ذكرى  مقاطع    فعالية إلحياء  وتظهر 
دة فيديو اعتداء أعضاء اليمين اإلسرائيلي الذين رفعوا األعالم اإلسرائيلية على الطالب، بحماية مشد 

االح قوات  واعتقلت من  والدفع،  بالضرب  منهم  عدد  على  كذلك  واعتدت  الطلبة  هاجمت  التي  تالل 
األعالم    آخرين. ورفعوا  النكبة  ذكرى  إلحياء  فعالية  في  خرجوا  الجامعة  طلبة  من  العشرات  وكان 

ووطنية. حماسية  هتافات  ورددوا  عاليا  الخط  و   الفلسطينية  داخل  في  أبيب  تل  جامعة  طلبة  ردد 
حد، نشيد "موطني"، خالل فعالية إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. ورفع الطالب  لخضر المحتل األا

الفلسطينية بأعداد كبيرة، وسط هتافات حماسية ووطنية، رغم محاوالت الشرطة اإلسرائيلية   األعالم 
 قمع الفعالية وفضها. 

 15/5/2022الجزيرة.نت، 
 

   194ر األممي بة بتنفيذ القراالمنظمات األهلية ُتطلق عريضة للمطال .47
أطلقت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية عريضة للمطالبة بإزالة الظلم التاريخي الناتج عن النكبة  

للعام   األممي    74المتواصلة  القرار  ومدنهم  194بتطبيق  قراهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  بعودة   ،
للنكبة،    74بمناسبة الذكرى الـ  . وقالت الشبكة في بيان صحفي،1948وديارهم التي هجروا منها عام  

منظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي انطالًقا   100إن هذه العريضة التي وقع عليها أكثر من  
والح بالثوابت  الحازم  التمسك  وتقرير  من  بالعودة،  والمتمثلة  للتصرف،  القابلة  غير  الوطنية  قوق 
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السيادة   كاملة  دولة  في  الوطني  واالستقالل  أيًضا،  المصير،  تأتي  أنها  وأضافت  القدس.  عاصمتها 
القدس  وتهويد  االستيطان،  سياسات  فيها  بما  المتصاعدة  وممارساته  االحتالل  إلجراءات  رفًضا 

البيوت،   وهدم  الضم،  القمع ومخططات  بحمالت  المتواصل  واالستهداف  الجماعية،  والعقوبات 
 الممنهجة بحق األسيرات واألسرى في سجون االحتالل .

 15/5/2022، ين أون الينفلسط
 

 بذكرى النكبة.. االحتالل يواصل نيب كنوز فلسطين الثقافية  .48
صقر-غزة  اعتمدتها:  أحمد  التي  الّثقافي  الّتطهير  سياسة  على  الضوء  تقرير  العصابات   سلط 

 .1948الصهيونية في نهب وإبادة الكنوز الثقافية والتراثية والفكرية الخاصة بالشعب الفلسطيني عام  
وبتهجير  أكد  المذابح  بارتكاب  يكتف  لم  الّصهيوني  "االحتالل  أن  الفلسطينية،  الوطنية  المكتبة  ت 

سياسة الّتطهير الّثقافي بحّق   ، وإنما مارس كذلك 1948الّسكان الفلسطينيين وتدمير قراهم ومدنهم عام 
لوطنّية في تقرير لها وصل الممتلكات الفكرّية والّثقافية والّتراثّية للّشعب الفلسطيني". ولفتت المكتبة ا

للّشعب 21"عربي واإلنسانّية  الحضارّية  الّثقافّية  الكنوز  نهبت  الّصهيونية  "العصابات  أّن  إلى   ،"
الفلسطينّي خالل الّنكبة، وصادرت اآلالف المؤّلفة من الكتب والّتحف الّتراثّية من بيوت الفلسطينّيين  

العاّمة والخاّصة، ومن الّتراث  المساجد والكنائس ومن دور الكتب    ومن المدارس والمكتبات  ومراكز 
وإنسانّية   ثقافّية  وحشّية  إبادة  عملية  أكبر  شكل  ما  الّتصوير،  ومحالت  الّسينما  ودور  واألرشفة 
قيادات  من  وتعليمات  وممنهج  ممأسس  بشكل  ذلك جرى  وأن  الفلسطيني،  الّثقافي  الّتراث  استهدفت 

 الحكومة اإلسرائيلية".  
 15/5/2022، "21موقع "عربي 

 
 االحتالل تفتح معبر “بيت حانون” بعد أسبوعين من اإلغالق سلطات  .49

األسبوعين    -غزة   الذي فرضته طوال  العقابي  اإلغالق  االحتالل  العربي”: رفعت سلطات  “القدس 
“إيرز”  حانون  بيت  معبر  خالل  من  والعمال  التجار  بخروج  وسمحت  غزة،  قطاع  على  الماضيين 

متتاليين من اإلغالق، سمحت سلطات االحتالل بفتح    ح األحد، وبعد أسبوعين وصبا  شمال القطاع.
غزة. قطاع  من  والعمل  التصاريح  وأصحاب  العمال  خروج  أمام  “إيرز”  سلطات    معبر  وذكرت 

بتقييم األوضاع   فتحه سيكون مرهونا  أن  وأكدت  أمني”،  “تقييم  أعقاب  األمر جاء في  أن  االحتالل 
 رارها.األمنية والحفاظ على استق 

 15/5/2022لندن، القدس العربي، 
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 بمنح شيرين أبو عاقلة الجنسيةبرلماني مصري يطالب السيسي  .50
طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الجنسية  

ضد   دعوى  لتحريك  استثنائي،  كإجراء  أبوعاقلة،  شيرين  الجزيرة"  "قناة  لمراسلة  سلطات المصرية 
الدولية. الجنائية  المحكمة  أمام  ال  االحتالل  البرلماني  في  وقال  الرسمية  صفحته  عبر  مصري، 

عمال   المصرية،  الجنسية  عاقلة،  أبو  الفلسطينية، شيرين  الصحفية  منح  بطلب  تقدم  إنه  "فيسبوك"؛ 
( المادة  )134بحكم  والمادة  الدستور،  من  للمجلس.215(  الداخلية  الالئحة  من  ا  (  لخارجية  وطالب 

ثل من باقي الدول العربية، التخاذ قرار المصرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية التخاذ قرار مما
 بتحريك الدعوى الجنائية ضد سلطات االحتالل أمام المحكمة الجنائية الدولية. 
 16/5/2022، 21عربيموقع 

 
 حملة تدعو لة"عاصفة تغريد" لوقف ميرجان إسرائيلي في مصر  .51

ركة "مقاطعة إسرائيل في مصر" )بي دي أس(، إلى المشاركة في "عاصفة تغريد" على موقع  دعت ح
أيار/مايو    22إلى    18"تويتر"، من أجل مقاطعة مهرجان إسرائيلي، من المزمع تنظيمه في الفترة من  

ن  وقالت الحركة في بيان؛ إ   الجاري، في مكان لم يعلن عنه بعد، في مدينة "نويبع" في سيناء مصر.
"عاصفة التغريد" تهدف إلى "زيادة الضغط على المتورطين مع االحتالل لالنسحاب من المهرجان، 

للضغط على األماكن  والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق،  
االحتالل   من  وتطهيرها  مصر،  أرض  على  حدوثها  تكرار  لمنع  المهرجانات  لهذه  المستضيفة 

 عنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا". ال
 16/5/2022، 21عربيموقع 

 
 ملك األردن يتصل بعائلة أبو عاقلة ويوعز بمنحة دراسية باسميا .52

 الثاني، جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ووصفها بأنها التي  أدان العاهل األردني عبد للا
جاء ذلك    يق واألعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة.تعد خرقا للقانون الدولي اإلنساني والمواث

وكالة   وفق  شيرين،  شقيق  عاقلة  أبو  أنطون  مع  األحد،  الثاني،  عبدللا  أجراه  هاتفي  اتصال  خالل 
وبحسب "بترا" فقد "أشاد الملك بمسيرة الفقيدة المهنية، وتميزها في تأدية مهامها    ردنية "بترا".األنباء األ

ب األحداث  الفلسطيني  لنقل  الشعب  معاناة  ونقل  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  داخل  من  شجاعة 
للحصول على  وفي ذات السياق أعلن معهد اإلعالم األردني تخصيص منحة دراسية سنوية    الشقيق".
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عاقلة.  أبو  شيرين  اسم  وتحمل  الفلسطينيات  للصحفيات  واإلعالم؛  الصحافة  في  الماجستير    درجة 
 منحة ستكون على نفقة الملك عبد للا الثاني الذي وجه بتخصيص تلك المنحة. وقال المعهد إن ال

 15/5/2022، 21عربيموقع 
 

 األمة  "إخوان األردن": إسناد المقاومة الفلسطينية واجب على .53
الفلسطيني  :  عمان الشعب  "إسناد  إن  األحد،  يوم  األردن،  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  قالت 

لتحرير الباسلة  الرشراش    ومقاومته  أم  إلى  الناقورة شمااًل  البحر، ومن رأس  إلى  النهر  فلسطين من 
تلقته "قدس   وشددت الجماعة، في بيان  جنوبًا، واجب على عاتق األمة بكل أطيافها وقواها الحية".

الـ الذكرى  بمناسبة  على    74برس"،  وجوًبا  أكثر  المقاومة  إسناد  "واجب  أن  على  الفلسطينة،  للنكبة 
وشعب والهرولة   ه".األردن  الصهيوني،  العدو  مع  كافة  التطبيع  أشكال  "رفضها  الجماعة  وجددت 

 العربية العمياء لالرتماء في الحضن الصهيوني"، على حد تعبيرها. 
األردن" إلى إلغاء االتفاقات الموقعة مع االحتالل كافة، وقطع أشكال التنسيق والتواصل    ودعا "إخوان

الصهيوني". العدو  البي  مع  واسترداد وأكد  فلسطين  لتحرير  االستراتيجي  الخيار  "المقاومة هي  أن  ان 
ه  حقوقه كاملة دون نقصان، وعلى رأسها حقه المشروع في العودة إلى وطنه، وتعويضه عن معانات 

 خالل سبعة عقود مضت، وإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".
 15/5/2022، قدس برس

 
 لتدخل دولي فوري لحماية الفلسطينيين الجامعة العربية تدعو  .54

القاهرة: دعت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بـ»التدخل الفوري إلنفاذ قراراته  
ومقدساته«. أرضه  في  الفلسطيني  للشعب  الدولية  الحماية  توفير  في  األمانة    وخاصة  طالبت  كما 

« الشعب الفلسطيني، )األحد(، مجلس األمن إلى »اتخاذ  لـ»نكبة  74العامة في بيان بمناسبة الذكرى  
ضد ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف عدوانها  

 أبناء الشعب الفلسطيني«. 
ولفتت في بيانها إلى أنه »وبعد مرور أكثر من سبعة عقود على نكبة الشعب الفلسطيني ال يزال هذا 

عيش آثارها وتداعياتها حتى اليوم، ويتعرض بشكل يومي ومتواصل لعدوان مستمر يستهدف الشعب ي
ت التهجير القسري والتشريد المنهجي  وجوده وأرضه وحقوقه ومقدساته بمواصلة هدم المنازل وعمليا

 وحصار وعزل المدن والقرى الفلسطينية وعمليات قتل يومية متعمدة«. 
 15/5/2022، لندن، الشرق األوسط
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 "التعاون اإلسالمي" تجدد دعميا المطلق لشعبنا في نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه  .55
جددت منظمة التعاون اإلسالمي، تأكيدها على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في  :  جدة

  نضاله العادل من اجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في 
من    وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع  194العودة حسب قرار األمم المتحدة رقم  

لعام   الشرقية.1967حزيران  القدس  الذكرى   م وعاصمتها  لمناسبة  بيان صحفي  المنظمة في  ودعت 
يني وحقوقه  للنكبة، الدول والشعوب الحرة في العالم بأسره لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسط  74الـ

نية التي يتحملها  وأكدت منظمة التعاون اإلسالمي، المسؤولية السياسية والقانونية واإلنسا  المشروعة.
وشامل  عادل  حل  وإيجاد  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  تجاه  المتحدة  األمم  ومنظمة  الدولي  المجتمع 

 ة السالم العربية. للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادر 
 15/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يا: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بمساءلة دولة االحتالل ومحاسبتيا وزيرة خارجية ليب .56

قالت وزيرة خارجية ليبيا نجالء المنقوش، إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في    :رام للا
جاء ذلك خالل اتصال المنقوش، امس األحد، مع    ءلة دولة االحتالل ومحاسبتها على جرائمها.مسا

الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أعربت خالله عن تعازيها بمقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة  وزير  
قب من  المسبوق  غير  العنف  لحالة  الشديدة  وادانتها  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أيدي  قوات على  ل 

االسناد وعرضت المنقوش استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم و   االحتالل بحق جنازة الشهيدة شيرين.
والقضية   تحديدا  القضية  هذه  طرح  لصالح  المستويات  كل  على  فلسطينية  مبادرات  أو  جهود  ألية 

 الفلسطينية عموما في المحافل اإلقليمية والدولية.
 16/5/2022، القدس، القدس

 
 "الجزيرة" تبث التقرير األخير لة"أبو عاقلة" عن النكبة  قناة .57

األخير للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والذي أعدته قبل من يومين  بثت قناة الجزيرة التقرير  
وكان    من إقدام االحتالل على قتلها برصاص أحد جنوده خالل تغطيتها ألحد اقتحامات مخيم جنين.

لنكبة فلسطين، وكان يتحدث عن بعض القرى    74قلة، أعد لبثه في الذكرى الـ  التقرير األخير ألبو عا
 ، على يد العصابات الصهيونية.1948كانها عام التي هجر س

 15/5/2022، 21عربيموقع 
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 عاقلة  بون أبلينكن يدعو إلى "تحقيق ذي صدقية" في قتل شيري .58
"تح  إلى  أمس،  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  مقتل دعا  ظروف  حول  صدقية"  ذي  قيق 

 الصحافية الفلسطينية األميركية شيرين أبو عاقلة، بعدما أكد دعم الواليات المتحدة لعائلتها. 
وأعلن بلينكن أنه تحدث إلى شقيق شيرين أبو عاقلة خالل توجهه، أول من أمس، إلى برلين حيث 

 شارك في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال األطلسي.
رصة تقديم تعازيَّ الصادقة واحترامنا العميق للعمل الذي  حافيين في برلين: "أتيحت لي فوصرح للص

 قامت به كصحافية طوال أعوام عدة".
وأضاف: إنه ناقش "ضرورة إجراء تحقيق فوري وذي صدقية حول مالبسات وفاتها"، واصفًا مراسلة  

 قناة الجزيرة القطرية بأنها "محترمة جدًا في العالم أجمع". 
اسيين األميركيين في القدس لعائلة الصحافية، وفق ما قال مسؤول في  وأكد بلينكن على دعم الدبلوم

 الخارجية األميركية في وقت سابق. 
جنازة   في  اإلسرائيلّية  الشرطة  تدّخل  من  المتحدة  للواليات  العميق"  "االنزعاج  عن  بلينكن  وأعرب 

 شفاف في مقتلها.  الصحافّية، ودعت الخارجية األميركية إلى تحقيق
 16/5/2022األيام، رام هللا، 

 
 المسؤولية عن قتل شيرين أبو عاقلة "إسرائيل"كية تحمل ير فنانة أم .59

  اتهمت الممثلة األميركية سوزان سارندون، إسرائيل بالمسؤولية عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. 
رأسها من أبو عاقلة برصاصة في    وقالت سارندون في تغريدة لها على موقع توتير "تم إعدام شيرين

قبل قناصة إسرائيليين بينما كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص مكتوبا عليها صحافة"،  
 مضيفة "إلى متى سنظل صامتين بينما يقتل "حلفاؤنا" الصحفيون الذين يقولون الحقيقة؟". 

 14/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
    

 رين أبو عاقلة وزير بلجيكي يدين اغتيال االحتالل الصحفية شي .60
اغتيال   فالو،  اندري  البلجيكي  الفدرالي  البرلمان  عضو  بركسل،  والوني  اقليم  في  الدولة  وزير  أدان 

وأعرب فالو في مداخلة له بالبرلمان الفيدرالي بحضور    جيش االحتالل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
أليكساند  الوزراء  ميريام  رئيس  البلجيكي  التعاون  لوزيرة  االسرائيلي  االحتالل  سلطات  منع  دوكرو،  ر 
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كير دخول قطاع غزة خالل، وقلقه ازاء التعامل المختلف مع عدد قضايا العالم وتحديدا فيما يتعلق  
يشه في ظل الالمباالة التامة التي تبديها وسائل االعالم والمجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وما تع

 جاه فلسطين. ت
 14/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ألول مرة: تغيير اسم أحد الشوارع األميركية إلى "شارع فلسطين" .61

أقر مجلس بلدية باترسون في والية نيوجيرزي األميركية تغيير اسم الشارع الرئيسي في المدينة إلى  
عه على مستوى الواليات المتحدة األميركية، وذلك في "شارع فلسطين"، في حدث يعتبر األول من نو 

والعربية الفلسطينية  الجاليتين  أبناء  من  اآلالف  حضره  ضخم  اندريه  حفل  المدينة  بلدية  ورئيس   ،
 صايغ. 

االشارات   على  الفلسطيني  العلم  ورفع  فلسطين"،  "شارع  اسم  تحمل  التي  الالفتة  عن  الستار  وأزيح 
الت عبرت عن مدى امتنان أبناء الجالية للمجلس البلدي، ولكل من  الضوئية واألعمدة، وسط احتفا 

ا  مع  أيضا  يتزامن  الذي  الشارع  اسم  تغيير  في  الـساهم  النكبة  ذكرى  شعبنا  يوما  74حياء  ليكون   ،
 فلسطينيا بامتياز.

التجاري   الشارع  تسمية  بإعادة  الماضي،  آذار  شهر  في  قرارا  اتخذ  قد  باترسون  بلدية  مجلس  وكان 
ع الرئي األهم  "شارع  سي  إلى  واإلسالمية  العربية  الجاليتين  أبناء  يتواجد  حيث  السادسة،  الدائرة  ند 

 فلسطين". 
 14/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وفد بلجيكي يّطلع على انتياكات االحتالل بحق البيئة  .62

تميمي، وطاقم من سلطة جودة البيئة،  "األيام": أطلعت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين ال  -رام للا  
  خالل لقاء في رام للا، أمس، وفدًا بلجيكيًا على الواقع البيئي الفلسطيني وسياسة االحتالل في تدمير 
البيئة والطبيعية، من خالل استهدافه المتواصل لإلنسان واألرض والمقدسات اإلسالمية والمسيحية،  

 على موارده الطبيعية.  وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من سيطرته
 16/5/2022األيام، رام هللا، 
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 إطالق حملة في مدينة أراغون اإلسبانية لالعتراف بفلسطين .63
هيئة وجمعية من المجتمع المدني اإلسباني،    30غون، ووفا: أطلق البيت الفلسطيني في أرا   -مدريد  

لذلك أقيمت  منصة  خالل  من  الفلسطينية  بالدولة  لالعتراف  دولية  البرلمان  حملة  بمقر  أمس،   ،
 اإلسباني الكائن في قصر الجعفرية في أراغون. 

ن العمالية  وشارك في المنصة سفير فلسطين حسني عبد الواحد، والسكرتيرة الكونفدرالية الدولية للجا
أرانخورين،   تيريزا  اإلسبانية  واإلعالمية  باسولي،  سيرخيو  الدولي  المنبر  وعضو  فاسيابن،  كرستينا 

 رينادا.وإيزياس با
( بيلمارزامورا  النائب  البرلمانية  الكتل  عن  نيابة  حضر  )PSOEكما  كورتيس  وبيالر   ،)pp ،)

حرك من  سانتوس  دي  ومارتا  إسكارتين  وناتشو  غارسيا  إيزابيل  وبياتريس  وكذلك  )بوديموس(،  ة 
ح  ( وجمع من أبناء الجالية الفلسطينية وممثلون عن حركة فت IU( وألفارو سانز )CHAالسوبراس )
 في إسبانيا. 

وأكد المناضل إبراهيم عبيات ضرورة مواصلة تكثيف المطالبة لالعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى  
ن اإلسبانية لصناعة رأي عام قوي يضغط على  انه ستكون هناك نشاطات في كل المحافظات والمد 

 أصحاب القرار بسرعة االعتراف بفلسطين. 
الحم هذه  أهمية  على  الواحد  عبد  جميع  وشدد  في  السياسية  والقوى  المدني  المجتمع  مطالبة  في  لة 

ق أنحاء العالم باالعتراف بالدولة الفلسطينية إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحالل السالم في الشر 
دولة    140األوسط، وأنه لم يعد هناك أي مبررات للتأخير في االعتراف، خاصة أن هناك أكثر من  

 ية. معترفة بالدولة الفلسطين 
 16/5/2022األيام، رام هللا، 

 
 آالف محتشد وسط لندن يطالبون بإنياء احتالل فلسطين 10في ذكرى النكبة..أكثر من   .64

 74أالف محتشد أمام مقر الحكومة البريطانية األحد في لندن إحياًء للذكرى الـ  10طالب أكثر من  
فعين صورة ورسالة الصحفية شيرين ابو  إلسرائيلي لفلسطين فوًرا، راللنكبة، بضرورة إنهاء االحتالل ا

وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة تحالف   عاقلة كشاهد هو األحدث على بشاعة هذا االحتالل وعنصريته.
 كبرى المنظمات العاملة لفلسطين في بريطانيا.
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فلسطين   مع  التضامن  حملة  التحالف  فPSCويضم  الفلسطيني  والمنتدى  بريطانيا  ،  ، PFBي 
الحرب  FOAاألقصى    ومنظمة أصدقاء أوقفوا  وتحالف   ،StW  النووي التسليح  مناهضة  وتحالف   ،

CND. 
عاقلة،   أبو  الصحفية  االحتالل  قتل  البريطانيين  وباسم  باسمها  سلطانا  زارا  البرلمانية  النائب  ودانت 

واال العنف  أعمال  في  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  هي  "أين  القوات  متسائلة:  تنفذها  التي  عتداءات 
 سرائيلية مثلما حدث في شهر رمضان". اإل

 15/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 أبو عاقلة تصفيتي مثل    ”إسرائيل “"عضوا على الرصاصة بالنواجذ".. صحفي فرنسي: هكذا حاولت   .65
"في مرمى قناص إسرائيلي، اغتيلت الزميلة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين، كان    -باريس 

ال و سالحها  قاسية  كلمة  ذكريات  شريط  الوقائع  أعادت  العالم".  إلى  توصيله  في  ترغب  الذي  الخبر 
بتاريخ   للا،  رام  مدينة  في  بورجيه  ماري  جاك  الفرنسي  الصحفي  عاشها  عنيفة    21ومشاهد 

 ، عندما تلقى رصاصة إسرائيلية على بعد سنتيمترات من قلبه. 2000أكتوبر/تشرين األول 
نت، يقول بورجيه "لست هنا ألقارن مصيري بمصير زميلتنا العزيزة    لجزيرةفي حوار وشهادة خاصة ل

 شيرين، إال أنني أرى نفسي ميتا بين األحياء". 
عاما، سافر بورجيه إلى غزة لتغطية بداية االنتفاضة الثانية لمجلة "باري ماتش"    20قبل أكثر من  

(Paris Matchالفرنسية رفقة المصور )  لى رام للا حيث جلس في شرفة أحد  تييري إيش، ثم توجه إ
 مقاهي الساحة العامة الهادئة لشرب عصير "ليمونادا" والتقاط بعض الصور قبل العودة إلى باريس. 

وبينما كان جالسا، تلقى بورجيه رصاصة في الرئة اليسرى بالقرب من القلب، ويقول عن ذلك "نفذ  
 لقد أرادوا التخلص مني وقتلي بدم بارد". من سطح فندق ’سيتي إن‘،قناص إسرائيلي أمر اغتيالي 

بصوت مثقل بالذكريات المؤلمة، يقول بورجيه إنه كان يحتضر عندما حاول شبان فلسطينيون نقله  
إلى المستشفى حيث أخبره الجراحون الفلسطينيون أن حالته خطرة وطالبوا اإلسرائيليين بعالجه لعدم  

ا اإلمكانات  إالتوفر  لديهم،  الالزمة  من  لطبية  الرغم  وعلى  بذلك.  القيام  رفضوا  اإلسرائيليين  أن   
التضييق المتعمد، فإن المعجزة حدثت؛ إذ استطاع الجراحون الفلسطينيون إنقاذ حياته بما لديهم من  

 إمكانيات محدودة.
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اإلسرائيليون   سيحاول  تماما،  توقعت  "كما  بورجيه  يقول  عاقلة،  أبو  شيرين  اغتيال  قضية  وعن 
ال بأخر المشاركة في  واستبدالها  الرصاصة  للحصول على  تتكرر  تحقيق  ى، وفق سيناريوهات جاهزة 

كله   كالمهم  أن  إال  إنسانية،  في صورة  أنفسهم  بتحقيق إلظهار  للقيام  مستعدون  وهم  مرة،  كل  في 
 كذب وأوهام".

البلوي، أن   الفرنسي مندوب فلسطين في بروكسل، حسن  المشرفين  وقد نصح الصحفي  يشدد على 
الت يتم  على  ال  حتى  ثمينا  كنزا  باعتبارها  الرصاصة  على  والمحافظة  الحذر  بتوخي  الجنائي  شريح 

 استبدالها بأخرى ويتغير مجرى التحقيق بالكامل.
ويوضح بورجيه أنه "إذا استطعت اليوم إثبات أن محاولة اغتيالي تمت على يد قناص إسرائيلي، فهذا 

’إ الرصاصة  )16م  بفضل   ‘M16ج من  أخرجت  التي  صنع  (  من  أنها  خبراء  أكد  والتي  سدي، 
(. وفي حالة العزيزة شيرين، سيفضي تحليل الرصاصة إلى IMI’الصناعات العسكرية اإلسرائيلية‘ )

 الوصول إلى الحقيقة". 
نفسه، فإن   يعني أن ما حدث لي كان جريمة حرب. وبالقدر  أنني مدني، فهذا  "بما  ويتابع بورجيه 

 حية جريمة حرب، استنادا لتعريف اتفاقية جنيف". لزميلة أبو عاقلة هي األخرى ضا
 14/5/2022الجزيرة.نت، 

 
 " إسرائيل"باحثان إسرائيليان يحذران من انفجار جديد بين العرب والييود داخل  .66

من أن   12يحذر جنراالن إسرائيليان في جيش االحتياط في مقال مشترك نشر في موقع القناة العبرية 
مقابل الشعب الفلسطيني وينضمان لتحذيرات آخرين من مغبة انفجار جديد  إسرائيل تفتقد استراتيجية  

 بين العرب وبين اليهود داخل إسرائيل. 
األمني السابق في وزارة األمن عاموس جلعاد، -ي االحتياط رئيس الجناح السياسي  ويقول الجنرال ف

يخائيل ميليشتاين إنه  والباحث في معهد ديان لدراسات الشرق األوسط في جامعة تل أبيب دكتور م
أزمة   تقل عن  ال  استراتيجية  أزمة  أمام  إسرائيل  تقف  األسوار”  “حارس  حملة  على  سنة  مرور  بعد 

الما تفجر،  السنة  إمكانية  وتنطوي على  تتواصل  لديها  المشاكل األساس  الكثير من  أن  ضية تظهر 
 من أساسه. وأن الهدوء النسبي الذي تميزت به بعض الجبهات في السنة األخيرة خادع

تميزت  منطقة  وهي  غزة  قطاع  جهة  من  تأتي  حدة  األكثر  المعضلة  فإن  وميليشتاين  جلعاد  وبرأي 
، حين فتحت “حماس” ألول مرة في تاريخها معركة في ظل خرق 2021يار  بهدوء معين منذ مايو/ أ 
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سن قبل  استراتيجية  إنجازات  جنت  إسرائيل  أن  “صحيح  ويتابعان:  إسرائيل.  مع  وعلى  التفاهمات  ة، 
الى  الدفع  تواصل  الحركة  لكن  قاسية،  عمليات  ومنع  “حماس”  لـ  الهجومية  األنفاق  تعطيل  رأسها 

بوس “اإلرهاب”  بـ  غزة،  األمام  ليست  ساحة  كل  في  العنف  تشجيع  رأسها  وعلى  مباشرة،  غير  ائط 
 خاصة الضفة والقدس، مثلما وجد الحال تعبيره في موجة التصعيد الحالية”. 

الباحث  العربي  ويشير  بالجمهور  تتعلق  أخرى  شديدة  معضلة  إلى  سابقا،  كبيران  عسكريان  وهما  ان، 
ب السنة  هذه  تحرك  الذي  إسرائيل  في  مايو/أيار  الفلسطيني  اضطرابات  متعارضين:  قطبين    -ين 

والذي تعتبره “حماس” كـ إنجاز استراتيجي ترغب    1948االحتكاك األكثر حدة بين اليهود والعرب منذ  
وفي المقابل، عملية االندماج للقائمة العربية الموحدة في االئتالف اإلسرائيلي    -نسخه  في حفظه و 

أ عظيم  بتأثير  يترافق  والذي  العربي. الحاكم،  للمجتمع  موارد  تخصيص  على  الماضي  من  كثر 
مة  ويعتبران أنه في مايو/أيار الحالي ال يزال العرب واليهود يقفون أمام فوهة بركان، فيما مشروع القائ

يمثل قبالة انهيار في ضوء    -البديل الحقيقي الوحيد لتعايش مستقر بين اليهود والعرب    -الموحدة  
 ية. توقع تفكك الحكومة الحال 

ويرى الباحثان اإلسرائيليان أن ساحة الضفة الغربية المحتلة كانت هادئة نسبيًا في أيار/مايو الماضي  
يهما(، وكذا في موجة التصعيد الحالية )باستثناء منطقة  )األمر الذي يلحق بحماس إحباطًا عميقًا برأ

على   الحفاظ  الفلسطيني  والجمهور  السلطة  تفضيل  على  يشهد  بشكل  على  جنين(،  حياتهم  نسيج 
المواجهة مع إسرائيل. ويتابعان “لكن من زاوية نظر استراتيجية من شأن هذا الهدوء أن يتبين كتهديد 

واقتصا جغرافي  خليط  من  ينبع  من  ألنه  متعاظم  تأييد  ومن  وإسرائيل  الضفة  بين  زاحف  دي 
وجو  على  المدى  بعيد  تهديدًا  تجسد  التي  الواحدة  الدولة  بفكرة  يهودية  الفلسطينيين  كدولة  إسرائيل  د 

 و/أو ديمقراطية”.
الربيع   يبدو  ال  كي  عظيمًا  جهدًا  بذلت  األخيرة  األشهر  في  إسرائيل  إن  وميليشتاين  جلعاد  ويقول 

، وفي مركزه مبادرات طيبة مدنية تجاه الفلسطينيين وفعل سياسي تجاه العالم العربي.  الحالي سابقة
على “السقف الزجاجي” للسالم االقتصادي الذي، وإن كان   ويعتبران أن موجة التصعيد الحالية تدلل

سي  ينجح بمنع انتفاضة ثالثة أو معركة في غزة، إال أن “عمليات األفراد” والحماسة حول الحرم القد 
دينية من شأنها أن تشعل   الى سيناريوهات متطرفة، وعلى رأسها حرب  والتي من شأنها أن تؤدي 

بالتوازي   جبهات  عدة  في  بين  مواجهة  اشتباكات  )تجدد  إسرائيل  في  الداخلية  الساحة  على  والتأثير 
تنبع  اليهود والعرب(. ويحذر الباحثان من المجهول بالقول إنه رغم قوة إسرائيل االستراتيجية ، التي 
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ضمن أمور أخرى من عالقاتها المتوثقة مع دول المنطقة، تعشعش في أوساطها مشاكل “مفتوحة”  
 نتها الوطنية. من شأنها أن تضعضع حصا

وعلى مستوى االستخالصات والتوصيات يؤكد الباحثان ضرورة بلورة استراتيجية مرتبة في الساحتين  
واللت إسرائيل،  في  والداخلية  ثالثة  الفلسطينية  برأيهما  وهناك  وثيقة.  ذكر عالقة  بينهما كما  توجد  ين 

للفكرة اإل تستند  السياق  قيام دولة وتكريس قرارات حاسمة استراتيجية مطلوبة في هذا  بمنع  سرائيلية 
إسرائيل   بين  مادي  فاصل  إقامة  فلسطينية:  جغرافية  ومساحات  جماعات  بين  واالنفصال  االنقسام 

ال ضرورة أن تكون مكانة السلطة الفلسطينية دولة(، تثبيت تسوية جديدة  والفلسطينيين في الضفة )و 
” في الضفة الغربية، الى جانب االستعداد في القطاع، وفي مركزها المطالبة بلجم توجيه “اإلرهاب 

لخطوة عسكرية واسعة في المستقبل تلحق ضررًا شديدًا بحكم “حماس” وكذا بلورة تسوية تقرر ألول  
منذ   وواجباته    1948مرة  بحقوقه  الداخل(  العربي)فلسطينيي  الجمهور  مكانة  ومحدث  دقيق  بشكل 

 وعالقته بالدولة. 
استخباراتي  أوساطا  أن  الى  بقضية  يشار  جدا  منشغلة  زالت  ما  إسرائيل  في  وسياسية  وأكاديمية  ة 

القدس فلسطينيي الداخل بعدما شاركوا في “هبة الكرامة” في مايو/أيار الماضي انتصارا ودفاعا عن  
ويافا وغيرها عالوة  والرملة وعكا  اللد  التاريخية  الفلسطينية  المدن  أهلية في  لمشاهد حرب  أدى  مما 

قوا مع  مواجهات  يتعرض على  وقتها  ومن  الداخل.  في  كثيرة  فلسطينية  بلدات  اإلسرائيلية  األمن  ت 
ر خطورة كونهم  فلسطينيو الداخل لموجات تحريض متتالية تحذر من كونهم العدو الفلسطيني األكث 

السيطرة على فلسطينيي   الدوائر اإلسرائيلية جدال حول السؤال كيف يمكن  “طابورا خامسا”. وتشهد 
وفصلهم   يدعو  الداخل  من  وبين  والبطش  االستعداء  عبر  يتم  ذلك  أن  يرى  من  بين  شعبهم،  عن 

 لالحتواء.
 15/5/2022س العربي، لندن، القد

 
 ن النياية عن هشاشة الكيان وهواجس مجتمعه بشأ .67

 ياسر الزعاترة 
االحتالل   كيان  هواجس  عن  تتحّدث  التي  واالستطالعات  واألخبار  المقاالت  إحصاء  الصعب  من 

حين وآخر، مع كل موجة من موجات المقاومة حيال النهاية المحتومة، ويكفي أن تعاود الظهور بين  
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( نتأكد من عمقها في وعي مجتمعه  الفلسطيني، حتى  الشعب  يبديها  قبل التي  السطور  هذه  ُكتبت 
 اغتيال شيرين أبو عاقلة، وتداعياته، والذي يؤكد مضمونها أكثر فأكثر(. 

رك ذلك على نحو ال لبس  من يتابع صحافة االحتالل اليومية، وما ُيبث في مواقعه اإلخبارية؛ سيد 
المناسبات العامة، مثل ما يسمى "عيد االستقالل" أو "ر  أس السنة  فيه، فال يمّر يوم، وبخاصة في 

العبرية"، وما شابه، إال وتعثر على ذلك الكم من التحليالت واألخبار والخواطر واالستطالعات التي  
 تعكس هذه الظاهرة. 

مقال لرئيس وزراء الكيان األسبق "إيهود باراك"، نشره في  خالل األسبوع الماضي، انشغل كثيرون ب
الكيا هواجس  فيه عن  يتحدث  أحرونوت"؛  "يديعوت  االستقالل"، صحيفة  "عيد  ُيسّمى  ما  بمناسبة  ن 
 وتوقفوا عند عبارة في المقال تتحدث عن هاجس العقد الثامن. 

الـ عمر  في  "إسرائيل  باراك:  قال  ل  74فيها  في  الوحيدين  لسنا  التي  )..(  )الكلمة  الثامن  العقد  عنة 
المذك العقد  في  للصواب(.  األقرب  الترجمة  هي  "لعنة"  أن  وأجد  نقمة،  هي  إقرار  انتشرت  منذ  ور 

؛ تحّولت لفاشية.  1860الدستور؛ نشبت في الواليات المتحدة الحرب األهلية. فيه بعد توحيد إيطاليا  
ذا في  نازية.  أصبحت  ألمانيا  توحيد  بعد  مشابه  عمر  االتحاد  في  تفّكك  الشيوعية  للثورة  العقد  ت 

 السوفياتي". 
بأيام، ويبدو أن "باراك" قد علم بطبيعة التغطي  ات اإلخبارية )العربية( لما ورد في المقال؛ بعد ذلك 

"تهديد  مثل  بشأنها  التداول  يتم  التي  التهديدات  وهّمش  كيانه،  قوة  على  فيه  أكد  آخر،  مقاال  نشر 
تهديدا وجوديا حقيقيا،  المقاومة في الضفة وغزة" ملّيا عند ما رآه  توقف  لكنه  النووي اإليراني،  ، أو 

 .يتمّثل في حالة االنقسام الداخلي
هذا الُبعد تّم التوقف عنده ملّيا خالل السنوات األخيرة، إذا لم يحدث أن عانى الكيان من هذا الكّم  

دث خالل األلفية الجديدة، األمر الذي  من االنقسامات ومن الفساد في الطبقة السياسية العليا، كما ح
 بدأ يثير مخاوف حقيقية بشأن المستقبل.

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" خبرا مثيرا عن نتائج استطالع لحركة    بعد مقال "باراك" الثاني بيوم،
 "األمنيين"، "على خلفية موجة اإلرهاب والذكرى السنوية لحملة حارس األسوار"؛ والجملة للصحيفة. 

% يعتقدون أنه  67% من اليهود في إسرائيل خائفون على مصير الدولة، و69ف االستطالع أن "كش
الس بواسطة  العمل  بين  يجب  واالحتكاكات  الشغب  أعمال  منع  ألجل  الغرامات  وفرض  الناري  الح 

 اليهود والعرب". 
ياسية في  ال يحدث ذلك كله بسبب هواجس عبثية كما يعتقد كثيرون تسيطر على وعيهم الحالة الس

ظاهرها، عبر النظر إلى طبيعة السلطة في رام للا، والتي تمنح الغزاة "أرخص احتالل في التاريخ"، 
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تعبير رئيسها، بجانب "القبيلة الحزبية" التي تمنحها الشرعية )"فتح" أعني(، والتي تحّولت، تبعا لذلك  ب
يتمتع به الكيان، ثّم الدعم الدولي،  إلى حزب سلطة تابعة لالحتالل، ثّم سياج الحماية العربي الذي  

طبيع الجديدة التي يحتفل بها  مع التفّوق العسكري واالقتصادي والتكنولوجي، وأخيرا موجة الهرولة والت
 الصهاينة. 

والحال أن كل ذلك ال يمكن أن يخفي حقيقة الضعف الذي يعاني منه الكيان، وبالطبع قياسا لما  
سحق أي محاولة للتصنيع العسكري االستراتيجي في المنطقة، فيما  كان عليه حاله سابقا، حين كان ي

بإمك  يتسّلح  )قطاع غزة(  كيان صغير  اآلن  الكيان على رؤوس  يقلقه  توقف  ومعنوية  انات عسكرية 
القدس"   "سيف  معركة  في  حدث  كما  قدميه،  للقدرات 2021أصابع  إيران  امتالك  أمام  عجزه  ثم   ،

 االستراتيجية. 
زالت تقول إن ميزان القوى العسكري ال يميل لصالح الكيان، واألهم ميزان القوة   إن دقة التوصيف ما

ية، مقابل مجتمعه المهزوم، ثم انقساماته الداخلية، بجانب تراجع  المعنوي مع شعب مدّجج بالتضح
 نفوذ الغرب الذي منحه القوة والحاضنة طوال العقود.
في ممّثلة  التاريخية؛  الحقيقة  تلك  ذلك  إلى  العربي   أضف  العداء  من  محيط  في  يسبح  كيان  أنه 

بعضهم مرحلة   تذّكر  وإذا  البقاء.  يمنحه فرصة  لن  والذي  أن واإلسالمي،  فيجب  والهرولة،  التطبيع 
انتفاضة   في  الفلسطيني  الدم  بفعل  انتهت  أن  لبثت  ما  سابقة؛  أخرى  مرحلة  هناك  بأن  نذّكرهم 

 األقصى. 
لى نبوءات وتصريحات من هنا أو هناك، حتى نتأكد من  ما نريد قوله بوضوح هو إننا ال نحتاج إ

وال نحتاج للكثير من دقة النظر، حتى    مصير هذا الكيان، ألن ذلك وعد للا، بجانب منطق التاريخ.
نتيّقن قبل ذلك من دخوله مرحلة التراجع المضّطرد، ما يعني أن مهمة الشرفاء واألحرار راهنا، هي  

نحه بعض آمال البقاء، مثل سلطة العار في رام للا، ومثل التطبيع  ضرب وعزل كل الظواهر التي تم 
 ية، وليس انتظار المعجزات، وتحديد مواعيد وقوعها. الرسمي العربي، ألن تلك هي مهّمتهم الحقيق

 15/5/2022، "21موقع "عربي 
 

 " إسرائيل"مستقبل زوال  .68
 جوزيف مسعد 

القوى   أوساط  الذعر مؤخرًا في  البيضاء  دّب  االستيطانية  المستعمرات  األوروبية ومعها  االستعمارية 
بيين. وقد أّدى تطور المقاومة المسلحة  من إمكانية زوال إسرائيل، مستعمرة المستوطنين اليهود األورو 

وغير المسلحة الفلسطينية واللبنانية، وتنامي حركة التضامن الدولي في الدول الغربية، واإلجماع بين  
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ح وسائل مجموعات  في  الكبير  والتوسع  إلسرائيل،  العنصرية  الطبيعة  حول  الغربية  اإلنسان  قوق 
 يلية، إلى إحداث هذا الذعر، وإن بنسب تأثير متفاوتة.اإلعالم البديلة التي تكشف الجرائم اإلسرائ

المهندس  المتحدة،  المملكة  األسبوع  هذا  أعلنت  إسرائيل،  لديمومة  التهديدات  هذه  وفي مواجهة مثل 
المستعمرة  إلنشاء  الملكة    -الرئيس  لسان  على  األولى،  العالمية  الحرب  منذ  اليهودية  االستيطانية 

ساتها العامة من االنخراط في نشاطات مثل مقاطعة الدولة اليهودية، أو البريطانية، بأنها ستمنع مؤس
ير التي أصدرتها  االستيطانية في سلسلة من التقار   -دولة "الفصل العنصري"، كما ُوِصفت المستعمرة 

اإلنسان   حقوق  مرصد  ذلك  في  بما  تاريخيًا،  وإسرائيل  للغرب  المساندة  اإلنسان  حقوق  مجموعات 
ش( ومنظمة العفو الدولية، على مدار العامين الماضيين. أما في ألمانيا، الدولة )هيومن رايتس ووت

ية التي تتنافس على هذا اللقب(، األوروبية األكثر عداًء للفلسطينيين )وهناك العديد من الدول األوروب
العرب فقد قامت مؤسسة دويتشه فيله اإلعالمية المملوكة للدولة مؤخرًا بعملية تطهير بين موظفيها  

يوم   في  الفلسطينيين  مع  تضامنية  تظاهرات  األسبوع  هذا  وحظرت  إسرائيل،  انتقاد  مزاعم  بسبب 
 ائم واالجتياحات اإلسرائيلية. "النكبة"، بينما حظرت فرنسا المسيرات التي تنتقد الجر 

الم والمملكة  وفرنسا  ألمانيا  سيما  ال  واإلمبريالية،  االستعمارية  القوى  أصاب  الذي  الذعر  تحدة أدى 
انتقاد  بتجريم  الدفع  إلى  المتحدة،  الواليات  في  البيض  المستوطنين  ومستعمرة  األوروبي  واالتحاد 

-البلدان التي تطرح نفسها على أنها "ليبرالية   إسرائيل، ضاربة بعرض الحائط حرية التعبير في هذه
الدول  "التحالف  لتعريف  الدول  هذه  تبني  إلى  التجريم  جهود  وتستند  ذكرى  ديمقراطية".  إلحياء  ي 

لعام   عن    2016المحرقة"  الكشف  أو  إسرائيل"  دولة  "استهداف  تشمل  أنها  على  السامية  لمعاداة 
ء ذكرى المحرقة" هو منظمة حكومية دولية يبلغ عدد طبيعتها "العنصرية". و"التحالف الدولي إلحيا

البيض   34أعضائها   المستوطنين  مستعمرات  فيها  بما  حصري،  بشكل  أوروبية  العالم   دولة  حول 
 وإسرائيل. 

لكن القوى األوروبية البيضاء ليست وحدها التي تشعر بهذا الذعر، بل انضم إليها القادة األوروبيون  
هودية أنفسهم. فقد أعرب الجنرال اإلسرائيلي ورئيس الوزراء األسبق إيهود االستيطانية الي-للمستعمرة 

ابن لمستعمرين ليتوانيين( عن قلقه مؤخرًا من أن باراك )واسم عائلته األوروبي الحقيقي "بروغ" وهو  
بي  إسرائيل قد ال تبلغ سن الثمانين. كما أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو )واسم عائلته األورو 

أن   من  خشيته  عن  سنوات  خمس  قبل  أعرب  قد  كان  بولنديين(  لمستعمرين  ابن  وهو  ميليكوفسكي 
تبلغ سن المائة عام. نتنياهو وباراك توقعاتهما الرهيبة من تاريخ زوال مملكة   إسرائيل قد ال  يستمد 

ن ثمانية  إسرائيل، التي كانت قائمة في فلسطين في العصور القديمة والتي لم يمتد عمرها ألكثر م 
 عقود فقط. 
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إنشاء  الشرق األوسط، ونجحت في  األكثر رعبًا في  العسكرية  القوة  تزال  إسرائيل ال  أن  بما  ولكن، 
، لمساعدتها في سحق الفلسطينيين  1993طيني عميل، ممثل بالسلطة الفلسطينية، منذ عام  نظام فلس

خال من  جيرانها  معظم  إسرائيل  أخضعت  كما  استيطانها،  يقاومون  "سالم"  الذين  اتفاقيات  إبرام  ل 
وهضبة   للقدس  الشرعيين  غير  واستعمارها  احتاللها  بشرعية  أمريكي  اعتراف  على  وحصلت  معهم، 

ن إدارة دونالد ترامب، فمن أين تأتي إذن هذه الهواجس بشأن زوالها في المستقبل القريب؟  الجوالن م 
لمتزايد وتطورهما العسكري هما َمن يهدد هل يمكن أن تكون المقاومة الفلسطينية واللبنانية بتسلحهما ا

 مستقبل إسرائيل بالفعل؟ 
نعتبره لنا أن  باراك ونتنياهو  يريد  الذي  السبب  المسبب الحتمال زوال إسرائيل خالل    ليس هذا هو 

المقبلة، بل يرجعان السبب لخرافات خيالية حول الزعم بتكرار التاريخ لنفسه.    26السنوات الست أو الـ
اك عن مخاوفه من أن "لعنة العقد الثامن" ستحل بإسرائيل الحالية. وحقيقة أن إسرائيل  فقد أعرب بار 

إسرائي مملكة  اسم  على  سميت  قد  المملكة  الحديثة  مصير  بين  المقارنة  أسباب  أحد  هي  القديمة  ل 
 العبرانية القديمة والمستعمرة االستيطانية اليهودية الحالية. 

إس اسم دولة  اختيار  إن  الواقع،  نقاش في  في  بعد  قد جاء  الحديثة  بين    1948أيار/ مايو    12رائيل 
المستعمرة  أيام فقط من إعالن  اليهود، قبل  المناقشة حول  االستيطا  -المستعمرين  نية. وبينما سبقت 

، لم يتم اتخاذ  1947تسمية الدولة قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر  
شأن على الرغم من المقترحات العديدة التي قدمت، والتي تضمنت اسم "يهودا" أي قرار في هذا ال

إسرائيل" في نيسان/ أبريل، وتم اعتماده رسميًا في  و"صهيون" و"يشورون" و"عيِبر". وقد تم قبول اسم "
أيار/ مايو من قبل لجنة ضمت ديفيد ريمز )واألخير جاء من بيالروسيا لالستيطان في فلسطين    12

 عامًا(.  27عن عمر يناهز    1913عام 
ه الحقًا  ُيقال إن اختيار اسم الدولة قد اقترحه أواًل المستوطن األوكراني أهارون شيمشيلفيتز، سمى نفس

الذي وصل من 1972-1886"ريؤفيني" ) الثاني(،  يتسحاق بن تسفي )رئيس دولة إسرائيل  (، شقيق 
ختيار اسم الدولة "إسرائيل"، حيث تشير كلمة  . وقد كان ا 1910أوكرانيا لالستيطان في فلسطين عام  

للا وتعني "الذي "إسرائيل" )وهو االسم الذي أطلق على النبي يعقوب التوراتي بعد صراعه مع مالك  
صارع للا"( إلى الشعب اليهودي، الذي يعتبر من نسل يعقوب ولذلك سمي بـ"بني إسرائيل"، اختيارًا  

ميتها "أرض إسرائيل" ألن ذلك سيكون مربكًا، حيث أن الدولة في  متعمدًا. فقد رفض نّحاتو االسم تس
وليس عليها كلها. وستسهل هذه تلك الحقبة كانت ستقام فقط على جزء مما يسمى "أرض إسرائيل"  

عبر  اليهودي"  الشعب  "دولة  سيعارض  من  بكل  التشهير  في  المتبعة  الصهيونية  السياسة  التسمية 
 عقود القادمة.اتهامه بمعاداة السامية في ال
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هو   ذاته  بحد  الدولة  اسم  فإن  إسرائيل،  قادة  ذهن  في  أنه  هو  مفهوم  وغير  غريبًا  يظل  ما  ولكن 
في المستقبل القريب. فال باراك وال نتنياهو يعتقدان أن ما اقترفته إسرائيل الحديثة  المتسبب بتقويضها  

ومتين الفلسطينية واللبنانية هما  هو ما سيتسبب بتقويضها في المستقبل، وال أن المقا  1948منذ عام  
ه سيقود إلى اللتان تتهددانها، بل هي خرافة التشابه الذي يقيمونه مع التاريخ القديم، والذي يخشون أن

 االستيطانية اليهودية ويؤدي إلى زوالها. -نهاية المستعمرة 
الـ أو  الست  السنوات  في  إسرائيل  مستقبل  فإن  دليلنا،  التاريخ  كان  إذا  يختلف   26ولكن  لن  المقبلة 

وتهجيرهم  وقتلهم  الفلسطينيين  أراضي  استعمار  في  إسرائيل  فستستمر  ماضيها.  عن  بالتأكيد 
لتجرؤهم كما    واضطهادهم  الصهيوني،  االستعماري  النهب  وحياتهم ضد  أراضيهم  عن  الدفاع  على 

ج كل  تبرير  في  تستمر  وسوف  الفلسطينية.  المقاومة  أشكال  كافة  قمع  إسرائيل  رائمها ستواصل 
وتشويه سمعة كل من  وستواصل وصم  كمبرر،  اليهودية  المحرقة  استدعاء  االستعمارية من خالل 

الصهيون النهب  أعمال  تعزيز  ينتقدون  في  أيضًا  إسرائيل  وستستمر  للسامية".  "معادون  أنهم  ي على 
يرانها، بما في ذلك  الرعاية اإلمبريالية األمريكية، وإنشاء تحالفات إمبريالية إقليمية، واالعتداء على ج

لبنان وسوريا، وحتى إيران البعيدة، وستستمر في االدعاء بأن عدوانها الجائر ليس أكثر من "حقها  
الدف مواصلة في  على  عازمتان  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومتين  فإن  المقابل،  في  نفسها".  عن  اع 

تصبحا أقوى وأفضل تجهيزًا مما  جهودهما لوقف العدوان االستعماري اإلسرائيلي، ومن المرجح أن  
 هما عليه اليوم.

وجيهة لالعتقاد   إذا كان كل هذا هو ما سيقوض إسرائيل ويزيلها عن الوجود، وهي بمجملها أسباب 
بأنها ستتمكن من تقويض إسرائيل )بل ينبغي أن تقوم بذلك(، فاألمر ليس أن إسرائيل كانت ستبقى  

ق، لكن نوعًا جديدًا من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل مؤخرًا  على قيد الحياة بناًء على سجلها الساب
المقبلة هي ما   القليلة  السنوات  المحتمل أن ترتكبها في  نهاية  ومن  بنيانها في  تقويض  إلى  ستؤدي 

نهايتها   إن  بل  والعرب؛  الفلسطينيين  تاريخ  في  المروعة  االستعمارية  الحقبة  هذه  وإنهاء  المطاف 
ل  حتمية  نتيجة  عام  ستكون  منذ  إسرائيل  مأسستها  التي  االستعمارية  الممارسات  ذات  ، 1948تكرار 

القرن التاسع عشر، ونتيجة المقاومة الفلسطينية  والتي دعت إليها األيديولوجيا الصهيونية منذ أواخر  
واللبنانية التي نشأت على مدى العقود لمحاربتها. فمن المؤكد أن سبب زوال إسرائيل في المستقبل  

 ون بسبب تكرار تاريخي ما، أو بناًء على اختيار اسمها، أو أي هراء من هذا القبيل. لن يك
ب المزلزلة هي  التنبؤات اإلسرائيلية  باراك ونتنياهو،  هذه  الطبع جزء من استراتيجية خبيثة من جانب 

ة  حيث تم تصميمها إلثارة الذعر بين المستعمرين اليهود في إسرائيل وخنق أي معارضة محلية هزيل 
في البالد، وبالتالي دفع المستعمرين اليهود لالصطفاف وراء دولتهم. وقد تم تصميم هذه التوقعات 
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بين مؤ  الذعر  البيضاء، من  كذلك إلثارة  االستيطانية  أوروبا ومستعمراتها  إسرائيل وحلفائها في  يدي 
حي  السياسي،  والغطاء  والدبلوماسي  والعسكري  المالي  الدعم  من  المزيد  توفير  هذه  أجل  تبني  أن  ث 

 الدول لتعريف "التحالف الدولي إلحياء ذكرى المحرقة" لال سامية هو جزء من هذه االستراتيجية. 
لكشف المستمر لجرائم إسرائيل على المستوى العالمي قد تسبب في ذعر حقيقي  لكن الخوف من ا

و على نحو أكثر دقة مؤخرًا )وليس مجرد تظاهر بالذعر( في القيادة اإلسرائيلية إلى حد اغتيال )أ
في منزل   2002إعدام( الصحفية الفلسطينية األبرز، شيرين أبو عاقلة )والتي تشرفت بلقائها في عام  

االقتحامات   إدوارد  أحد  تغطيتها  أثناء  فلسطين،  في  وتميزًا  مهنية  األكثر  الجزيرة  مراسلة  سعيد(، 
 اإلسرائيلية اإلجرامية العديدة لمخيم جنين لالجئين.

ن رد فعل القوى االستعمارية األوروبية والواليات المتحدة اإلمبريالية كما هو الحال دائمًا، هو لقد كا
رائيل. فقد أعربت الواليات المتحدة عن "حزنها"، بينما لم يبد االتحاد االصطفاف الموحد لحماية إس

توجيه   عدم  في  حازمًا  تحفظًا  كالهما  وأظهر  "المأساة"،  على  "حزن"  أي  القتلة  األوروبي  إلى  اللوم 
اإلسرائيليين. أما كون أبو عاقلة مواطنة أمريكية فلن يكون مصدر قلق لألمريكيين، شأنها في ذلك 

األمريكي الذي تعرض للضرب ومات على أيدي جنود االحتالل اإلسرائيلي   -الفلسطيني  شأن المسن
 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ا بنفاق ردود  المسألة هنا  تتعلق  مقابل ردود ال  أوكرانيا  الوضع في  األمريكية واألوروبية على  لفعل 
با تتعلق  بل  فحسب،  فلسطين  في  االستعمارية  الجرائم  على  على  فعلها  بالحفاظ  المستمر  لتزامها 

الفلسطينيون   يتهدده  الذي  المستقبل  وهو  المنظور،  المستقبل  في  اليهودية  االستيطانية  المستعمرة 
تضامن الدولي، ويعرضونه للخطر. ففي ظل هذه األخطار الحقيقية والمتخيلة، والمقاومة اللبنانية وال

تع في  متمثلة  واإلسرائيلية  الغربية  األولوية  إسرائيل  تبقى  مستقبل  لحماية  المبذولة  الجهود  زيز 
 استيطانية يهودية. -كمستعمرة 

ي المستقبل القريب مبالغًا  في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة، قد ال تكون التنبؤات بزوال إسرائيل ف
بتفادي مثل هذا  التزام أوروبا والواليات المتحدة غير المجدي  فيها بشكل كبير، على الرغم من أن 

 المصير يبقى مبالغًا فيه بكل تأكيد. 
 15/5/2022، "21موقع "عربي 
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 "البناء للعرب": مناورة نتنة لتسويغ اليدم .69
 عكيفا الدار
كيف يحدث أن حكومة بينيت اليسارية تصادق على خطة بناء للعرب، وقيساريا تصمت، وبتسلئيل  

عباس  منصور  بأن  يذكرنا  كي  المناسبة  هذه  يستغل  ال  الذي    سموتريتش  ما  البيت؟.  هو صاحب 
حدث كي ال ينقل الكاهاني إيتمار بن غبير بسطة كراهيته المتحركة إلى مكاتب لجنة التخطيط العليا  

 تجاجا على »إعطاء جائزة لإلرهاب«. اح
أن   يعرفون  بينيت،  فيهم  بمن  اليمين،  نشطاء  إسرائيل.  ارض  على  الحراسة  أثناء  يغفوا  لم  هم  ال، 

نيين ليس فقط ال تزعج الضم، بل هي أيضا جزء ال يتجزأ منه، بالضبط مثل  خطط البناء للفلسطي
للفلسطيني القليلة  البناء  مبادرات  استهدفت  الهدم.  الخطة  خطط  استيعاب  أمر  تخفيف  فقط  ليس  ين 

البناء   سياسة  الحكومة.  في  اليسار  مبعوثي  أفواه  وكم  األميركيين  على  االستيطان  لتوسيع  الجديدة 
مثل سياسة الهدم، تخدم نفس الهدف وهو إغالق الدائرة على إمكانية وجود سيادة   للفلسطينيين هي

 فلسطينية في غرب نهر األردن.
م أقوال التوضيح التي تطوع الوزير سموتريتش بقولها لتفسير دعمه المفاجئ، كما  أال تصدقون؟ إليك

وحدة سكنية للفلسطينيين    700، المصادقة على خطة لبناء  2019يبدو، لقرار »الكابنيت« في تموز  
آالف وحدة سكنية في المستوطنات(: »للمرة األولى دولة إسرائيل تجسد سيادتها ومسؤوليتها عن    6)

الم لم يِزل لسان سموتريتش. فهو يعرف أن دولة  كل  فيها«.  المسؤولية عما يحدث  نطقة، وتتحمل 
ة جلست في الحكومة التي باعت  إسرائيل ليست السيد في مناطق الضفة الغربية. العنصرية اليهودي

 ضم الضفة الغربية مقابل اتفاقات سالم مع دول عربية، التي لم يكن إلسرائيل أي حرب معها.
م  مع  بدال  نفسه،  الوقت  في  المنشطات.  مرتفع  كبير  فعلي  بضم  تقوم  إسرائيل  فإن  قانوني  ن ضم 

يانعة،   المستوطنات تحت كل شجرة  االستيطانية وتوسيع  البؤر  تترك أي مجال  شرعنة  وبصورة ال 
لذكر الخط األخضر، يقومون بإغراق الفلسطينيين في شرك عسل يتمثل ببادرات حسن نية للبناء.  

ابتلعت  بالصمت، على أن    إذا  لو  بمثابة موافقة،  الطعم فإن األمر سيعتبر  الفلسطينية هذا  السلطة 
شون في المناطق »ج«،  ألف عربي يعي  200  –  150إسرائيل هي الجهة التي تسيطر على مصير  

وهي مخولة بالبناء والهدم هناك كما يخطر ببالها. وإذا أدانت السلطة الفلسطينية كالعادة بادرة حسن  
 ة هذه كخطوة تخرب العملية السلمية، فإن إسرائيل ستظهر وكأنها صّديقة. الني

طيط التي تقرر  مفهوم ضمنا أن السكان الفلسطينيين في المناطق »ج« غير ممثلين في لجان التخ 
في المئة من أراضي الضفة. مثال،  60أين مسموح لهم بالعيش. دولة إسرائيل هي السيد الفعلي على 

صادقت الحكومة على خطة مدهشة لتطوير قلقيلية، شملت بناء مصانع ومناطق تجارية   2016في  
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يطاني ارتفع صوت ومالعب رياضية وحديقة للحيوانات ومبان عامة وأحياء فاخرة. في اليمين االست 
الشارع   الخطة ماتت في مهدها. وحسب   6صارخ ضد استيطان فلسطيني قرب  ومنطقة الشارون. 

  –  2009معطيات رسمية جمعتها حركة »السالم اآلن« فإن جميع الخطط التي نشرت في األعوام  
 رخصة بناء. 66عنها باإلجمال  نتج 2020

عية لشؤون »يهودا والسامرة« التابعة للجنة الخارجية  في اللجنة الفر   2018في الجلسة التي عقدت في 
سكان   من  وهو  الراز،  كوبي  االستيطان،  لشؤون  الدفاع  وزير  مساعد  اعترف  الكنيست  في  واألمن 
في   للفلسطينيين  بناء  على  نصادق  وال  قدما  ندفع  ال  أننا  هي  »السياسة  بأن  »عيلي«،  مستوطنة 

تؤيد« هذه السياسة فإنه ال مناص من المصادقة هنا  كمة العليا »لم  مناطق »ج«. ولكن ألن المح
من   قريبة  أو  مفلوحة  األصل  في  هي  التي  األماكن  في  »خاصة  للفلسطينيين  البناء  على  وهناك 

 مناطق أ وب«. ما هذا الحظ ان لديهم أوسلو، وهو االتفاق الذي ال يكف عن تدليل األعداء.
 »هآرتس« 

 16/5/2022األيام، رام هللا، 
 

 عاصف: ال بوادر هدوءأيار ال .70
 عاموس هرئيل 
للتطورات   االنتباه  يجدر  الميدان،  من  تأتي  التي  القاسية  والصور  العاصفة  األحداث  جانب  إلى 
السياسية وتأثيرها المحتمل. رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يبث التصميم على البقاء في منصبه وهو 

بأنه    ن في يوم الجمعةمستعد لدفع ثمن ذلك. في الطريق تمك من إبعاد عضو الكنيست المشكوك 
عن   والتخلي  منصبه  من  االستقالة  إلى  اضطر  بوزير  واستبدله  الكنيست  في  قائمته  من  متمرد 
مستشارته السياسية، التي هي الشخص المقرب جدا منه كما يبدو في مكتبه. إلى جانب االنتكاسات  

رة في فترة واليتها، قد يكون هناك أيضا  دو أنه خطوة أخيالنموذجية للحكومات التي تدخل إلى ما يب
 تأثير على سلوك بينيت على الصعيد األمني والسياسي. 

قبل تولي منصبه الحالي، مال بينيت اكثر من مرة الى إصدار تصريحات واتخاذ قرارات كان يبدو  
كا مئير،  شمريت  التاركة،  السياسية  المستشارة  ارتجالية.  بصورة  كانت  الأنها  هي  تقريبا  كابح  نت 

األخير في محيطه القريب التخاذ خطوات غير ناضجة ومغامرات أمنية. اآلن، باستثناء المستشارين  
بالمسألة   االنشغال  من  يقلل  لكنه  ايال حولكا،  القومي،  األمن  هناك رئيس مجلس  بقي  السياسيين، 

 ي. الفلسطينية التي تقف في هذه األثناء على رأس جدول األعمال اليوم
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ثلما هي الحال دائما، تندمج االعتبارات السياسية مع االعتبارات االستراتيجية. بينيت  في إسرائيل م
جديدة،   عنف  موجة  مواجهة  الى  مضطر  هو  حيث  للحائط،  ظهره  وكأن  وضع  في  اآلن،  يوجد، 
مستمرة منذ شهرين، وهي ال تظهر أي عالمات على التالشي. استثمر الجيش و«الشاباك« جهودا  

الضفة الغربية وقاما بنشر قوات كبيرة على خط التماس. وبعد انتهاء شهر رمضان،  موارد كبيرة في  و 
عادا أيضا الى توسيع نطاق االعتقاالت في الضفة الغربية. ولكن كل ذلك ال يكفي من اجل إغالق  

ا. جدار  الثغرة أمام »المخرب« المناوب الذي يصل الى هدفه في مركز البالد مرة كل أسبوع تقريب
خترق تماما ومشروع إعادة ترميمه سيستمر ألشهر كثيرة والتسع كتائب ونصف الكتيبة التي  الفصل م

 نشرها الجيش على طول الثغرات ستضطر الى العودة ذات يوم الى التدريبات. 
سيؤدي  الجيش.  وقيادة  بينيت  بين  أصال  المعقدة  العالقات  وتتحدى  اآلمال  تخيب  ظروف  هذه 

مزيد من الضغط على هيئة األركان العامة من اجل توفير حلول، على  ذ العمليات الى  استمرار تنفي
شكل تصفية كبار قادة »حماس« أو القيام بعملية هجومية في قطاع غزة أو عملية واسعة في جنين  
ومحيطها. ومثلما كتب هنا في السابق فإنه يوجد لقيادة الجيش أسبابها الخاصة للتحفظ، التي ليست  

الج جميع موضوعية.  في  ها  »حماس«  هزم  إنه  تقول  التي  الرواية  في  جدا  غارق  اإلسرائيلي  يش 
العملية األخيرة، عملية حارس األسوار، قبل سنة )من هنا »حماس« خائفة، لذلك هي ال يمكن أن  
المهني   المستوى  إيجاد أي أحد في  الحالية(. ولكن من الصعب  تكون مسؤولة عن موجة اإلرهاب 

اآلن إليها وهو غير    ، عملية في غزة.يؤيد،  يجر  أن  فهو يمكن  الجيش  المهمة على  إلقاء  تم  وإذا 
مؤمن بها. والنتيجة ستكون بحسب ذلك. أيضا على المستوى السياسي يمكن أن يجد بينيت نفسه في 
خالف متزايد مع نظرائه الوزير يائير البيد وبني غانتس، الذي حصل، أول من أمس، على درس  

 برنامج »اوفيرا وباركو«. وطنية من مقدمي طويل في ال
تقريبا   األصل،  في  هناك  تعمل  اإلسرائيلي  الجيش  قوات  أسهل.  هدف  هي  جنين  غزة،  مع  مقارنة 
يوميا، وأي دخول الى المدينة أو الى مخيم الالجئين القريب منها يرافقه في األشهر األخيرة إطالق  

على مسافة نصف خطوة من    تمر يضع إسرائيلنار كثيف من جانب الفلسطينيين. االحتكاك المس
مشاعر   يؤجج  أخرى،  الى  عملية  يزداد من  الذي  المقتولين  المسلحين  عدد  جنين.  في  عملية  تنفيذ 
االنتقام لدى الفلسطينيين. الى جانب المخاوف من سيطرة إسرائيل على الحرم، التي تتم تغذيتها من  

خرجوا من منطقة جنين الى    المخربين« الذيندعاية ال أساس لها من قبل »حماس«، فإن بعض »
الخط األخضر، جاؤوا أيضا لالنتقام على موت أصدقائهم. في كل مرة يصب  حمالت قتل داخل 
المزيد من الزيت على النار. فهناك موت الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين وموت احد سكان  
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أصي الفلسطينيين  أقوال  الذي حسب  أمس،  القدس، صباح  الما شرقي  الشهر  في  برصاصة  ب  ضي 
 مطاطية للشرطة في الحرم، ويوم النكبة. 

مع ذلك، سيكون من الصعب الفصل كليا بين ما يحدث في جنين وما يحدث في غزة. فـ«الجهاد 
قتل   استمر  إذا  القطاع  من  الصواريخ  بإطالق  يهدد  وهو  المنطقتين،  في  جدا  نشيط  اإلسالمي« 

أيضا  الجدير  من  الضفة.  في  ا  أعضائه  التاريخ  »غوش  تذكر  في  الثالثة  الفتيان  اختطاف  لقريب. 
بعد    2014عتصيون« في صيف   القطاع  الصامد في  الجرف  نهايته عملية  كانت  الذي  التوتر  ولد 

نحو شهر. بدأت عملية حارس األسوار بسبب إطالق الصواريخ من قبل »حماس« من القطاع نحو  
 في البلدة القديمة في شهر رمضان. واجهوا الشرطة  القدس كإشارة للتماهي مع الفلسطينيين الذين

 صور مثيرة للخجل 
النتائج األولية   في هذه األثناء، األحداث على األرض ال تخبو. نشر الجيش ظهر أول من أمس، 
للتحقيق في موت أبو عاقلة، مراسلة قناة »الجزيرة«. تتضح بين سطور بيان المتحدث بلسان الجيش  

كبار   أقوال ضباط  يد جندي من وحدة   احتمالية معقولةومن  بالخطأ على  أطلقت عليها  النار  بأن 
»دفدفان«. ولكن ألن السلطة الفلسطينية رفضت تسليم الرصاصة التي أصابت الصحافية من اجل 

 فحصها بالستيا ورفضت تشريح الجثة فمن المشكوك فيه إذا كنا سنعرف في أي يوم الحقيقة كاملة. 
جاؤوا العتقال عضو من »الجهاد اإلسالمي« اطلقوا النار    تبين من التحقيق أن جنود الوحدة الذين

القرية   الجنوبي في  الحي  الالجئين ووادي بروقين،  بين مخيم  الحدود  تقريبا ست مرات نحو منطقة 
حافية.  مترا عن الص  190المجاورة. في إحدى الحاالت الجندي الذي اطلق النار كان على بعد نحو  

بندقية مزودة بمنظار وقام باإلطالق من خالل فتحة إلطالق  فقد كان يجلس في جيب وهو يحمل  
النار. الجندي وجه سالحه نحو مسلح فلسطيني ظهر ثالث مرات من وراء سور واطلق النار على  
رؤية   زاوية  يخلق  الجيب  داخل  من  اإلطالق  خلفه.  قريبة  مسافة  على  كانوا  المراسلون  الجيب. 

لم يشاهد أبو عاقلة وبالتأكيد لم يشخص المس بها. وحسب محدودة. الجندي أفاد في التحقيق بأنه  
هي   إذا  معرفة  يمكن  ال  القوة.  على  النار  اطلقوا  وراءها  فلسطينيون  مسلحون  هناك  كان  التحقيق، 

 أصيبت بنار فلسطينية أو إسرائيلية طالما أنه ال يوجد فحص للطب الشرعي. 
ذه المرة قامت بمحاصرة بيت كان يوجد  مس، عادت قوات األمن الى بروقين وفي هصباح أول من أ

متر من المكان الذي أصيبت فيه الصحافية. المطلوب، كما نشر،   300فيه مطلوب على بعد مسافة 
متهم بإطالق النار، لكنهم في الجيش اإلسرائيلي اكدوا أقوال مصادر فلسطينية بأنه الشخص الذي  

بالمخيم، ف  ظهر وهو يطلق الجنود في زقاق  ذلك، النار على  يومين من  الذي صور قبل  الفيلم  ي 
قرب لحظة اصابة المراسلة. واحتمالية أن أبو عاقلة أصيبت بالنار التي صورت في الواقع تم نفيها  
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يتهربون من اإلجابة عن سؤال: هل االعتقال استهدف توضيح   لكنهم في الجيش  في هذه األثناء، 
 ؟. ظروف موتها

ة »يمام« الشرطية قامت بمحاصرته لساعات، مع إطالق المطلوب تحصن في البيت وقوة من وحد 
الصواريخ المضادة للدبابات »مناورة وعاء الضغط«. ُأطلقت نار كثيفة على القوات. بالتحديد بعد أن  
راز  نوعم  وهو  »يمام«  من  جندي  ظهر  رصاصة  أصابت  نفسيهما  بتسليم  وشقيقه  المطلوب  قام 

ون في الشهرين األخيرين، وهو ثمن دموي مرتفع يذكر الى  تلته. راز هو الجندي اإلسرائيلي العشر وق
العملية،  كان هدف  بالضبط  ماذا  جانب سؤال  الى  مفتوحا.  بقي جرحا  الفلسطيني  النزاع  درجة  أي 

ر  تظهر مسألة التوقيت. في شهر رمضان، فضل الجيش اإلسرائيلي تنفيذ عمليات اعتقال في النها
يتج الذي  الجمهور  مع  االحتكاك  انتهى  لتجنب  رمضان  شهر  ولكن  اإلفطار.  بعد  الشوارع  في  ول 

الجنود  أفضلية  ويبطل  لهم،  عالقة  ال  بأشخاص  المس  احتماالت  يزيد  النهار  وضح  في  والدخول 
 االسرائيليين المزودين بوسائل رؤية ليلية متطورة. 

النتهاء  انت فيه العملية في بروقين توشك على ااألحداث لم تقتصر على ذلك. ففي الوقت الذي ك
قتل   أثارته ظروف  الذي  الصدى  القدس.  في شرقي  عاقلة  أبو  جنازة  في  للمشاركة  الجمهور  تجمع 
ذلك  تدرك  كانت  التي  الشرطة  فلسطيني.  وطني  حدث  الى  الجنازة  حولت  المعروفة  الصحافية 

حول ترتيبات المسيرة. وحسب رأيها،    استعدت بقوات معززة وأجرت مفاوضات مطولة مع المنظمين
 خرق جميع التفاهمات المسبقة وتم رشق الحجارة على رجال الشرطة. تم

لكن هذا ال يمكن أن يبرر المشهد الذي تطور وتم توثيقه في كل العالم، وهو عشرات رجال الشرطة 
ون التابوت الذي المسلحين وهم ينقضون بالضرب على المشاركين في المسيرة، وتقريبا كادوا يسقط 

أبو عاقلة. ش الكبير في شهر رمضان )خالفا فيه جثة  االنضباط  التي اظهر رجالها  القدس،  رطة 
لشهر رمضان في السنة الماضية(، فشلت هذه المرة بصورة مخجلة. هذا كان استعراض زعرنة ال  

 تراعي أي مشاعر. 
النيرا  تبقى من حلقة  التلفزيون اإلسرائيلية حول ما  المساء عن  في قنوات  القبلية جرى حديث في  ن 

ة دعائية لم يكن لها مثيل. ولكن رغم الضرر الذي لحق بإسرائيل في الساحة الدولية، بما في  عملي
ذلك إدانة مترددة من البيت األبيض، هذا لم يكن هو الهدف. هكذا ال يتعامل الناس مع الناس. هذه 

رجال الشرطة لم يكن منفصال عن أحداث   الصور تثير الخجل العميق. يثور أيضا شك بأن عنف 
أخرى. قبل فترة قصيرة من االنقضاض على من يحملون التابوت عرفوا في الشرطة وفي الجيش عن  
موت الجندي راز في بورقين. وزير األمن الداخلي، عومر بارليف، فرض وبحق على المفتش العام  
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تعيين طاقم فحص لألحداث. نحن سنرى كم هو هامش   العليا للشرطة  القيادة  الذي ستبقيه  العمل 
 ضاء الطاقم، الذين هم انفسهم من رجال الشرطة.ألع

بقليل   انضباطا  اكثر  بأجواء  الصباح  هذا  النكبة في  يوم  الى  الوصول  أمل في  أحد  هناك  إذا كان 
الذي  القدس  يوم  حتى  األقل  على  يبدو،  كما  سيستمر  العاصف  أيار  فشهر  تبدد.  أمله  أن  فيبدو 

 أن النفوس ستهدأ بالضرورة بعد ذلك. عد أسبوعين. وال أحد يستطيع أن يضمن ب يصادف ب
 »هآرتس« 

 16/5/2022األيام، رام هللا، 
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