
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 يديعوت: الكشف عن سيناريوهْين أمنيْين خطيرين لما بعد رئيس السلطة محمود عباس

 ائتالف بينيت الحكومي في مهب الريح بانشقاق احتجاجي غاضب لنائبة عربية 

 : إيران حاولت اختطاف وزير الحرب السابق ومسؤولين آخرين"الشاباك"

 االحتالل ال ينوي فتح تحقيق جنائي في اغتيال شيرين: ال شبهات جنائية 

 عربية" يص من بلدات  وعمليات تخل   6  و   4استعدادات لمواجهة عسكرية.. "عزل شارعْي  :  عربات النار" 

زياات خلت اات خسااارف فااتح انتخابااات بير 
 هزف ودفعت إلى استقاالت في رام هللا
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 إلى استقاالت في رام هللا رزيت خلت ت هزف ودفعت خسارف فتح انتخابات بي .1
أعادت خسارة حركة »فتح« انتخابات جامعة بيرزيت في رام هللا النقاش مجددًا حول عالقتها    رام هللا:

مستحيلة   تكون  تكاد  مسألة  وهي  السلطة،  عن  فصلها  إمكانية  أدق  بشكل  أو  الفلسطينية،  بالسلطة 
و  »فتح«  السلطة جزء من  أن  أمين سر حركة    العكس صحيح. باعتبار  أعلن  الخسارة،  وفورًا عقب 

والبيرة   هللا  رام  إقليم  لجنة  من  وعضويته  استقالته  تقديم  سحويل،  موفق  والبيرة  هللا  رام  في  »فتح« 
الحركة  ألن  حدث  ما  مجريات  في  تحقيق  لجنة  بتشكيل  وطالب  عنه«.  رجعة  ال  نهائي  كـ»قرار 

زة األمنية قائاًل إن أبناءهم  م سحويل مسؤولين في الحركة واألجهتألت بـ»المرتزقة والدخالء«. وهاجام
والحقا، انضم أعضاء لجنة إقليم حركة »فتح« في رام هللا منيف    يعملون في »حماس« ضد »فتح«. 

ولؤي  حماد  وفادي  قدومي  وميسون  رداخة  أبو  وأمين  خميس  ووضاح  البرغوثي  ورعد    الريماوي 
 التهم. المنسي، إلى سحويل، وقدموا استقا

واعتبر ناشطون في الحركة موقف سحويل وزمالئه، بداية التصحيح. فيما طالب آخرون »حماس«  
االنتخابات في قطاع غزة )جامعات   بإجراء  بالسماح  الضفة،  الديمقراطي في  بالعرس  احتفلت  التي 

في عقل النتائج بقوله: »فتح حية وموجودة  ورد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب على    وبلديات(.
م يفت األوان عن أن نعلي الصوت... ال بل نصرخ في وجه من أصابهم  ووجدان كل الفتحاويين... ل

نقابة    الطرش«. كانت  باألمس  الوطن...  ليست  بيرزيت  شيئًا،  نفهم  أن  »يجب  الرجوب:  أضاف 
 غزة.  خابات نقابة المحامين حتى في قطاعالمحامين، شكرا يا غزة«، في إشارة إلى فوز »فتح« بانت 

 20/5/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 رئيس السلطة محمود عباسبعد  يديعوت: الكشف عن سيناريوهْين أمنيْين خطيرين لما .2

أندراوس:-الناصرة  زهير  ـ  اليوم”  عبرية  “رأي  صحيفة  بإسرائيل،   كشفت  وازنة  مصادر  عن    نقاًل 
اإلسرائيلية   األمنية  األجهزة  استعدادات  االحتالل من ضعف  السلطة  مخاوف  بعد رئيس  ما  لمرحلة 

عاًما. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أّن “جهاز    84مر  الفلسطينية محمود عباس البالغ من الع
ذاته إلى    باالستعداد لليوم التالي لرحيل عباس”، الفتًة في الوقت  2018األمن في إسرائيل، بدأ منذ  

سطيني إلى تصعيد في الميدان وصاغوا أمرْي أّنه “في الشرطة تخوفوا من أْن تؤدي وفاة الزعيم الفل
على سيناريوهات في الميدان، ولكن منذئذ تبدل عدة مسؤولين مركزيين في    استعداد وتدربت القوات 

اإلطال على  يعرفان  ال  محلهم  حّل  ومن  الغربّية،  الضّفة  أْي  “شاي”،  تتم  لواء  لم  التي  األوامر  ق 
 مراجعتها أبًدا”.
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يديعوت أحرونوت( عن مضمون هذه األوامر، حيث در النقاب، كما أّكدت )وألول مّرٍة كشفت المصا
أّن “األمر الذي يعنى في اللحظات ما بعد وفاة عباس يسمى “غروب الشمس”، وهو يتضمن نشر  

رقات مركزية وإدارة حركة السير في المنطقة  قوات في محاور السير في الضفة الغربية، واحتالل مفت 
لواء شاي بالنظام،  من قبل شرطة  الجاهزية ألعمال اإلخالل  إلى أن “األمر يفصل  حين  ”. ولفتت 

يتضمن   أّنه  كما  الغربية،  الضفة  مناطق  في  المركزية  المحاور  في  لترابط  بوحداتها  الشرطة  تدفع 
 عالجة أعمال اإلخالل بالنظام”. التعاون بين الجيش والشرطة في الميدان وشكل م

ة، تتضمن اضطرابات في ادر يوجد في األمر سيناريوهات عد عالوًة على ذلك، فإّنه بحسب المص
المحاور مع التخوف من أْن تعلق مركبات المستوطنين اإلسرائيليين في المواجهات التي ستثور على  

ت حارقة ورشق حجارة، يفصل األمر  المحاور وتتضمن إطالق نار حية نحو المركبات، إلقاء زجاجا
 ين يعلقون في المكان، وفًقا للصحيفة العبرية. شكل الرد وإنقاذ المستوطنين الذ 

الصحيفة العبرّية مضت قائلًة، نقاًل عن ذات المصادر، إّن األمر يحتوي على سيناريو آخر، “يعنى   
ناول أحد السيناريوهات إمكانية  بإمكانية أن تضطر الشرطة والجيش لمرافقة تابوت عباس”، بينما يت

دن، حيث يتوفى هناك، وإذا حصل هذا، فإّن الشرطة سترافق  أْن ينزل عباس في مستشفى في األر 
دفن الذي يصل عبر جسر اللنبي في قافلة، ومن هناك ستكون مرافقة مشتركة مع الجيش  تابوت ال

 بيرها. اإلسرائيلّي حتى حاجز “فوكوس” في مدخل رام هللا”، على حّد تع
لعاب العرش”، وهو “يعنى باللحظات ما  وأّما األمر الثاني، أكدت الصحيفة، فقد أطلق عليه لقب “أ

رساء زعيم فلسطيني آخر في سدة الحكم”.  وبحسب تقدير أجهزة االحتالل، بعد دفن عباس وحتى إ
تداعيات فـ”ستحاول فصائل ومجموعات االستيالء على الحكم بداًل من عباس، حيث ستكون لذلك  

إ مباشرة على محاور حركة السير”. تبادل إطالق  ّن “الشرطة تتوّقع حدوث  وتابعت المصادر قائلًة 
ألحداث  “بؤرة  ستكونان  إيل”  و”بيت  “بساغوت”  مستوطنتي  أّن  تقدر  إنها  حيث  عشائر،  بين  نار 

كان الجنازة،  إطالق نار ورشق حجارة”.  ويعنى أحد سيناريوهات األمر “بتدفق آالف الفلسطينيين لم
أ  من  تخوف  وسط  ميدانًيا  تتجول  مسلحة  مجموعات  االضطرابات  وظهور  في  مستوطنون  يعلق  ْن 

وقال ضابط كبير في شرطة االحتالل مطلع على التفاصيل جيًدا للصحيفة العبرّية    التي قد تنشأ”.
الذين قد تنشأ في  إّن “قادة الشرطة في لواء “شاي”، بينهم قادة محطتي “معاليه أدوميم” و”بنيامين”  

ال يعرفون األمر على اإلطالق”، ُمضيًفا أّن “عّباس  مناطقهم مواجهات في اليوم التالي لوفاة عباس، 
 ة، ويتعين على الضباط ذوي الصلة أْن يكونوا مستعدين”، بحسب تعبيره.ليس بصحة جيد 

 19/5/2022، لندن، رأي اليوم
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 عن التحقيق بجريمة إعدام شيرين أبو عاقلة  "يلإسرائ"تدين امتناع  "الخارجية ال لسطينية" .3
، ما أورده اإلعالم العبري بشأن قرار جيش االحتالل اإلسرائيلي، عدم  رجيةارة الخاأدانت وز :  رام هللا

عاقلة. ابو  شيرين  الصحفية  إعدام  جريمة  في  بالتحقيق  له  التابعة  العسكرية  الشرطة  وقالت   قيام 
لها،   بيان  يندرج في  الخارجية في  العبري،  أورده االعالم  الذي  االحتالل،  قرار جيش  إن  الخميس، 

ال  إطار إعداماتها  جرائم  دفن  في  اإلسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  عليه  اعتادت  أية  ما  دون  ميدانية 
تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم الرتكاب المزيد من 

الشهيدة أبو  لت الخارجية حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام  وحم  الجرائم.
 ق الملف.عاقلة، محذرة من مغبة المحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى إغال

 19/5/2022وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية )وفا(، 
 

 موظ ي الدولة اشتية: صرف عالوف غالء المعيشة للمعلمين ولجميع  .4
وة غالء المعيشة للمعلمين  قال رئيس الوزراء محمد اشتية، الخميس، إنه سيتم صرف عال:  رام هللا

ذ  وتحدد  الدولة،  موظفي  المالية.ولجميع  وزارة  إضراب   لك  بخصوص  كلمته  في  اشتية،  وأضاف 
بت القاضي  الوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  سيتم  أنه  لمدارسهم،  الطلبة  وإعادة  العالوة المعلمين  حويل 

تاريخه. من  اعتبارا  عمل  طبيعة  عالوة  إلى  للمعلمين  الوقال    اإلشرافية  قدما  إن  ستمضي  حكومة 
نظام   بإنجاز  لإلسراع  االختصاص  جهات  إلى  سيوعز  وإنه  المعلم،  لحماية  خاص  تشريع  بإصدار 

اآلجال. أقرب  في  الوزراء  مجلس  طاولة  على  المطروح  التعليم  استكم  مهننة  اشتية  ال صرف  وأكد 
المس تلك  من  األولى  الدفعة  تم صرف  أن  بعد  تباعا  للمعلمين  المستحقات  بقيمة  باقي   13تحقات 

وأكد التزام الحكومة الكامل باالتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين    مليون شيقل.
 . 2022-4-21بتاريخ 

 19/5/2022وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية )وفا(، 
 

 النائب زعارير يدعو لحراك رسمي وجماهيري نصرف لألسرى  .5
سلطات االحتالل وإدارة سجونها يفرغون حقدهم األسود في    عارير، الخميس، أنأكد النائب باسم ز 

االنتقام من األسى باتباع سياسة األهمال الطبي المتعمدة بحقهم، والتي أفضت إلى استشهاد المئات  
السجون  داخل  "فلسطين أون الين" نسخة    منهم  وخارجها. وقال زعاير في تصريح صحفي، وصل 
سياسة اإلهمال الطبي ثابتة لم تتغير، فجرائم االحتالل بحق أسرانا قديمة وتتجدد عنه، الخميس، إن  
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ليب قمعهم مع الزمن.. ورأى أن المشكلة ال تكمن فقط في االحتالل، ولكن أيضا هناك تقصير  أسا
لطة الفلسطينية بصفتها الكيان الرسمي الممثل لشعبنا، والتي يفترض أن تكون أهم  كبير من قبل الس

ال  واجب كثيرة  وسائل  هناك  أن  زعارير  وأوضح  تحريرهم.  على  والعمل  االسرى  عن  الدفاع  اتها 
ستخدمها السلطة، ألنها ال تفعل شيئا اال في حدود ما يوافق عليه االحتالل، وهذا ال يعكس انحيازها  ت

الو   لحقوق  الفعاليات  جانب  إلى  السلطة  وحث  وإمالءاتها.  وأوسلو  للتسوية  اختيارها  بل  طنية  شعبنا 
المرضى والذين يضرب  الطعام  والفصائيلية أن تفعل حراًكا جماهيرًيا لدعم نضاالت األسرى  ون عن 

 وانهاء جريمة االعتقال االداري. لتحسين ظرفهم االعتقالية
 19/5/2022، فلسطين أون الين

 
 ئلة "بنات" تتهم أمن السلطة ال لسطينية باعتقال أحد أبنائهاعا .6

نة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، الخميس، األجهزة األمنية،  بنات"، في مدياتهمت عائلة ":  الخليل
بنات(. مجدي  )عمار  أبنائها  أحد  أن    باعتقال  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  العائلة،  وأوضحت 

باسم   بعد مشاركته،  مدينة رام هللا،  كميًنا البنها عمار، خالل عودته من  األمنية، نصبت  "األجهزة 
مه في  بيرزيت".العائلة،  جامعة  في  اإلسالمية  للكتلة  االنتصار  "األجهزة    رجان  العائلة،  وحّملت 

راء محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن حياة عمار"، بحسب ما األمنية والسلطة، ممثلة برئيس الوز 
البيان. في  الشهيد   ورد  ملف  في  نشاطه  خلفية  على  له،  التهم  تلفيق  "محاولة  من  العائلة  وحذرت 

 نزار". 
 19/5/2022، قدس برس

 
7.  :  فتيل ت جير  "مسيرف األعالم"المقاومة ُتنذر العدوت

في الوقت الذي تحاول فيه حكومة االحتالل فرض تغييرات إضافية في المسجد : رجب المدهون -غزة 
ه ماء الوجه، وّجهت المقاومة الفلسطينية  األقصى، تماشيًا مع رغبة رئيسها في تحقيق إنجاز يحفظ ل

قدام على أّي استفزازات جديدة في ير شديدة اللهجة إلى تل أبيب، عبر الوسطاء، من اإلرسائل تحذ 
ورئيس   بينت،  نفتالي  العدو،  وزراء  رئيس  تأييد  بعد  التحذيرات  هذه  وجاءت  المحتّلة.  القدس  مدينة 

يم  من الداخلي، عومر بارليف، السماح للمستوطنين بتنظهيئة األركان، أفيف كوخافي، قرار وزير األ
القديمة»م البلدة  في  األعالم«  المقاومة  سيرة  نقلت  فقد  »األخبار«،  إلى  تحّدث  مصدر  وبحسب   .

رسالة إلى دولة االحتالل بأنها لن تسمح بمرور هذه المسيرة، وأن إعطاءها الضوء األخضر »ُيعّد  
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ا يتّم  لن  للفلسطينيين  تاستفزازًا  لن  أنها  مؤكدًة  الكرام«،  مرور  وتمريره  عنه  »انتهاك  لسكوت  قبل 
سيف القدس، بما يشمل مسيرة األعالم التي اندلعت على    الخطوط الحمراء التي ُرسمت خالل معركة

التي  الدعوات  إلى  المصدر،  المقاومة، أيضًا، وفق  الماضي«. وتطّرقت رسالة  العام  المعركة  إثرها 
يمين متطّرفون  تمهيداً أطلقها  القدسي  الحرم  داخل  الصخرة  قّبة  هدم  إلى  المزعوم،  يون  الهيكل  لبناء   

ح مثل هذه األفكار سيؤّدي إلى تفّجر األوضاع واندالع انتفاضة فلسطينية  منّبهًة إلى أن »مجّرد طر 
 شاملة«.

 20/5/2022األخبار، بيروت، 
 

 عاقلة لن يعفيه من المسؤولية حماس: قرار االحتالل عدم فتح تحقيق في جريمة اغتيال أبو  .8
قرار   أن  حماس  حركة  العسكر أكدت  بالمدعية  يسمى  فتح  ما  عدم  يروشالمي"  "تومر  اإلسرائيلية  ية 

تحقيق في اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، دليل على سادية ووحشية االحتالل القائم على  
دولي تحقيق  لجنة  بتشكيل  المطالبة  مجددا  بارد،  بدم  وتحاسبهم القتل  العدالة،  إلى  الجناة  تجلب  ة، 

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي الخميس، إن   من العقاب.وتمنع إفالتهم  
قرار االحتالل عدم فتح تحقيق في الجريمة لن يعفيه من المسؤولية، وهو دليل على عدم االكتراث  

ت مسؤولية  يتحمل  الذي  الدولي  والمجتمع  الحرب بالقوانين  مجرمي  محاسبة  في  تقصيره  عن  اريخية 
 ين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني.الصهاينة الذ 

 19/5/2022موقع حركة حماس، 
 

 نائب قائد كتائب "القسام": "سيف القدس" بداية زوال االحتالل  .9
دماء  :  غزة إّن  الخميس،  مساء  مروان عيسى،  القسام،  لكتائب  العام  القائد  نائب  التي قال  الشهداء 

 اء التي تنتظر العدو الصهيوني من أجل زواله". سالت في معركة سيف القدس "بداية لأليام السود 
وجاءت تصريحات عيسى خالل ظهوره صوتًا وصورة لكن دون أن يكشف عن وجهه، في فيلم بثته  
كتائب القسام على موقعه الرسمي تناول ذكرى استشهاد شقيقه وائل، أحد مسؤولي ملف االستخبارات  

القدس". "سيف  خالل  استشهد  والذي  الكتائب،  في م و   في  عسكريًا  الثاني  الرجل  هو  عيسى  روان 
 ، والُمنسق العسكري في مكتبها السياسي، ونائب قائدها العسكري محمد ضيف. "حماس"



  
 
 
 

 

ص            9   5836 العدد:               5/20/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

الكيان   الفيلم إلى أّن "سيف القدس" ستكون لها تداعيات استراتيجية على "هذا  وأشار عيسى خالل 
البشائ هذه  نرى  ونحن  فلسطين،  أرض  في  مستقبله  وعلى  "دماء الغاصب  أّن  مؤكدًا  بدأت"،  قد  ر 

 ستكون جسر التحرير والعودة لشعبنا الفلسطيني".   الشهداء الطاهرة
 20/5/2022، لندن، العربي الجديد

 
 زيت" أكدت وقوف الحركة الطالبية إلى جانب المقاومة الشعبية: انتخابات "بير  .10

نتائج جامعة بيرزيت عكست    أكَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، أن:  القدس المحتلة
ية في جامعة بيرزيت، التي تعّبر عن الوقوف إلى جانب برنامج المقاومة، وضد  إرادة الحركة الطالب

أوسلو. واتفاقات  التسوية  إجراء    برنامج  انتظام  أن  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  الجبهة  واعتبرت 
ختلف انتماءاتها وتوجهاتها السياسية  االنتخابات في جامعة بيرزيت يعكس وعي األطر الطالبية، بم

وتمسكها بروح العمل الجماعي إلنجاز هذا العرس الديمقراطي، "رغم أنف االحتالل الذي   والفكرية،
خاّصة   الجامعة،  طلبة  وتهديد  واستهداف  واعتقال  ُمالحقة  خالل  من  سيرها،  على  التشويش  حاول 

الطالبي". والقطب  اإلسالمية  ا   الكتلة  الجبهة  واألسر وحّيت  الطالبية،  ألسيرات  الحركة  من  كافة  ى 
 صًا الطلبة الذين جرى اعتقالهم من قبل االحتالل الصهيوني مؤخرًا.خصو 

 19/5/2022، قدس برس
 

 ما هي دالالت فوز "حماس" في انتخابات بيرزيت؟  .11
عرفة-الخليل أبو  طالب :  عامر  مجلس  بانتخابات  اإلسالمية  الوفاء  كتلة  حققته  الذي  الفوز   أثار 

دالالت فوز الكتلة، وما إذا سيكون لها تأثير على األداء جامعة بيرزيت، األربعاء، تساؤالت حول  
ورأى أستاذ اإلعالم في    السياسي للسلطة الفلسطينية، ومدى قناعتها بسلوك مسار ديمقراطي حقيقي.

المزاجية   الحالة  تعكس  بيرزيت  انتخابات  "نتيجة  أن  ضهير،  أبو  فريد  النجاح،  للشاب جامعة 
والشا الخصوص،  وجه  على  حجم  الفلسطيني  واضحًا  فيها  يبدو  والتي  عام،  بشكل  فلسطين  في  رع 

أفق   أي  بدون  السلطة  تقوده  التي  فتح  لحركة  السياسي  الخيار  المقاومة، على عكس  لخيار  التوجه 
:  واستبعد أبو ضهير أن تشكل نتيجة االنتخابات أي انعكاس على سياسات السلطة، قائالً   سياسي".

اجة الشارع الفلسطيني للتوحد وتكريس السلوك الديمقراطي، إذ "لن تدفعها حتى لالقتراب أكثر من ح
 يبدو أنها تنهج نهجا آخر؛ ال يهتم بكل ما يحصل في الشارع" على حد تعبيره. 

 فشل السياسات األمنية 
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ن "الفوز الالفت في  من جهته؛ رأى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، بالل الشوبكي، أ 
بة للكتلة اإلسالمية المحظورة من االحتالل، يثبت أن السياسات األمنية فشلت  انتخابات مجلس الطل

واستبعد أن يكون للعمليات الفدائية    في التعاطي مع هذه الحركات، ولم تأِت بالنتائج المرجوة منها".
ويت في بيرزيت، مؤكدًا أن هذه النتائج  التي وقعت مؤخرًا ضد االحتالل، أي تأثير على نتائج التص

سيف   معركة  بعد  خاصة  واليسار،  اإلسالمية  الفصائل  نحو  الفلسطيني  الشارع  في  توجهًا  "تعكس 
ورّجح الشوبكي أن "تؤثر نتائج    القدس التي خلقت واقًعا جديًدا، وتحواًل كبيًرا في القاعدة الجماهيرية".

بعي أجواء  في  التي جرت  االنتخابات،  سلهذه  الفلسطينية،  والوحدة  المصالحة  عن  حالة  دة  على  بًا 
 الحقوق والحريات في الضفة الغربية".

 غياب التيار الثالث
من جانبه؛ قال الباحث في مركز القدس للدراسات، عماد أبو عواد، إن "الشعب الفلسطيني ينتظر  

غياب أي أجواء ديمقراطية،  انتخابات جامعة بيرزيت بكل لهفة بين العام واآلخر"، مرجًعا ذلك إلى "
 لي صوت الشارع الحقيقي، وتمثل باروميتر حقيقي لقياس توجه الشارع وخياره". وانتخابات تع

ورأى أن "نتائج االنتخابات تشير إلى عدم وجود تيار ثالث في الشارع الفلسطيني لعمل موازنة بين  
وأشار أبو عواد إلى أن    خر".فتح وحماس، وتؤكد على عدم قدرة أي طرف إلغاء وتغييب الطرف اآل

ف القدس أنتجت رمزية كبيرة في بعض شخوص حركة حماس وجناحها العسكري، والتي "معركة سي
أصبحت محل إجماع وحب كبير لدى مختلف الفصائل، األمر الذي رفع أسهم الحركة في جامعة 

 بيرزيت بشكل كبير". 
 19/5/2022، قدس برس

 
 ئبة عربية لريح بانشقاق احتجاجي غاضب لناائتالف بينيت الحكومي في مهب ا .12

من   استقالتها  أمس  الزعبي  ريناوي  غيداء  ميريتس  حزب  عن  الكنيست  في  العربية  النائبة  أعلنت 
لشرطة اإلسرائيلية  ائتالف رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت الحكومي، مبررة هذه الخطوة بعنف ا

 لفلسطينية شيرين أبو عاقلة. في المسجد األقصى وخالل جنازة الصحافية ا
( الزعبي  ريناوي  بسياسة    49وغيداء  فيها  نددت  رسالة  في  االئتالف  من  خروجها  أعلنت  عامًا( 

 الحكومة تجاه العرب في إسرائيل. 
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وكالة  وحصلت  لبيد  يائير  الخارجية  ووزير  بينيت  الوزراء  رئيس  إلى  الموجهة  الرسالة  في  وكتبت 
وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة،    ف الشديد، في األشهر األخيرةفرانس برس على نسخة منها "لألس

 فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه". 
بأسره،   العربي  للمجتمع  األهمية  ذات  األساسية  بـ"القضايا  يتصل  ذلك  إن  العربية  باللغة  وأضافت 

الم  هدم  واالحتالل،  االستيطان  جراح،  الشيخ  الصخرة،  وقبة  في  األقصى  األراضي  ومصادرة  نازل 
 قب وطبعًا قانون المواطنة".الن

وأشارت إلى "االستخفاف التام من قبل االئتالف الحكومي تجاه االحتياجات الحقيقية للبلدات العربية 
 خصوصًا في مجاالت تطوير السلطات المحلية، وقضايا اإلسكان، والتوظيف والتعليم".

المشاهد  كانت  الماضي  "الشهر  األقصى    وتابعت  المسجد  من  أتت  لرجال  التي  رمضان  شهر  في 
الفلسطينية   المصلين، وتشييع جنازة الصحافية  الحشود من  تجاه  بعنف غير مبرر  يتعاملون  شرطة 

 شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة". 
وقالت: لقد آمنت وما زلت أومن بالشراكة اليهودية العربية في جميع مجاالت الحياة، في األوساط 

ية، وكذلك في السياسة. لكنني كنت وما زلت أعتقد أن الشراكة الحقيقية  األكاديمية، واألعمال التجار 
 بين العرب واليهود يجب أن تأتي من مكان قائم على المساواة، دون غطرسة ودون غموض؟

بهذه   يضيق  تحالف  وجود  دعم  بإمكاني  يعد  لم  واحدة.  حتمية  نتيجة  إلى  "وصلت  أيضًا:  وقالت 
االط المجتمع  تجاه  المشينة  أتيت منه وأعلن سحب ترشيحي ألي تعيين مستقبلي،  ريقة  الذي  لعربي 

 وإنهاء عضويتي في االئتالف".
  61عضوًا في الكنيست بداًل من    59وبانسحاب غيداء ريناوي الزعبي، بات االئتالف أقلية مكونة من  

 عضوًا.
مضنية جهود  بعد  الماضي  حزيران  في  منصبه  بينيت  اإل  تولى  على  قادر  ائتالف  طاحة  لتشكيل 

بأغلبية محدودة  االئتالف  نتنياهو. وحظي  بنيامين  األطول عهدًا  السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  برئيس 
 مقعدًا. 120نائبًا في الكنيست المؤلف من   61للغاية من 

الدينية إضافة  ويتشكل االئتالف من خليط من األحزاب اليسارية والقومية اليهودية المتشددة واألحزاب  
 لعربية الموحدة، وتشوبه انقسامات أيديولوجية عميقة. إلى القائمة ا

 لكنه ما لبث أن واجه معوقات تهدد استمراره. 
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تل   في  عاجل  اجتماع  إلى  "يمينا"  حزب  من  الكنيست  أعضاء  بينيت  دعا  االستقالة،  خلفية  وعلى 
 أبيب، مساء أمس.

 20/5/2022األيام، رام هللا، 
 

 تح تحقيق جنائي في اغتيال شيرين: ال شبهات جنائية ال ينوي ف االحتالل  .13
بندقية جندي ربما   قال مسؤول في جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إن "الجيش اإلسرائيلي حدد 

"أسوشييتيد  األميركية  األنباء  وكالة  أوردت  ما  وفق  عاقلة"،  أبو  شيرين  الصحافية  قتلت  قد  تكون 
 بريس". 

يون بتسليم الرصاصة التي قتلتها  ن ذلك ما لم يقم الفلسطينن ال يمكن التأكد م وأضاف المسؤول: "لك
 لتحليلها". 

قمنا   لكننا  النار،  إطالق  مصدر  وضوح  عدم  "رغم  أنه  إلى  االحتالل  جيش  في  المسؤول  وأشار 
بتضييق نطاق بنادق الجيش اإلسرائيلي التي يتوقع أن تكون متورطة في تبادل إطالق النار بالقرب 

 شيرين".  من
فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق بمالبسات وال ينوي جيش االحتالل اإلسرائيلي  

 اغتيال أبو عاقلة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، أمس.
 20/5/2022األيام، رام هللا، 

 
 سرائيل” مواجهات بين الشرطة اإلسرائيلية ويهود متشددين في الموقع الذي “شهد أسوأ كوارث إ .14

يوم )الخميس(، خالل أدائهم الحج السنوي إلى جبل اقتحم متدينون يهود حواجز الشرطة اإلسرائيلية،  
شخصًا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت   45مقتل  ميرون الذي شهد قبل عام تدافعًا أدى إلى  

ديني، بينما »دفعوا األسوار  الشرطة اإلسرائيلية إن »عشرات المتطرفين« اقتحموا قسمًا من الموقع ال
وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة انسحبت من    بعنف معرضين حياة الناس للخطر«.

ن الحجاج الحواجز واقتحمت المكان، مضيفًا أن عناصر الشرطة  الموقع عندما حطمت مجموعة م 
على الموقع الديني في ظل  آالف من المتدينين اليهود    10وتوافد أكثر من    عادوا في وقت الحق.

 راءات أمنية مشددة مع بدء موسم الحج، األربعاء. إج
 19/5/2022، الشرق األوسط أونالين
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 الجيش اإلسرائيلي يستأنف بناء الجدار العازل مع لبنان .15
يلي أمس، تشييد الجدار العازل على الحدود مع لبنان، بموازاة المناورات التي  استأنف الجيش اإلسرائ

وحال االستنفار على الحدود، التي أدت إلى خطأ في »التشخيص«، حيث انطلقت صواريخ    ُيجريها
 ع جوي من القبة الحديدية باتجاه هدف تبّين الحقًا أنه مسّيرة إسرائيلية. دفا

أ صباح  التوتر  منسوب  من  وارتفع  جوي  دفاع  صواريخ  انطالق  إثر  الجنوبية،  الحدود  على  مس 
ب الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما أفاد سكان المنطقة الحدودية بتحليق  منظومة »القبة الحديدية« قر 

 إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة في األجواء اللبنانية. طائرات حربية
بي  ن إسرائيل ولبنان منذ مطلع الشهر الحالي، بموازاة وتسود حالة من التوتر في المنطقة الحدودية 

اإل القوات  ُتجريها  التي  أضخم  المناورات  من  بأنها  ُوصفت  والتي  لبنان،  مع  الحدود  على  سرائيلية 
 المناورات. 

ألي   استعدادًا  اللبنانية،  الحدود  على  المنطقة  في  انتشاره  عن  سابق  وقت  في  هللا«  »حزب  وأعلن 
 عسكري إسرائيلي محتَمل.   طارئ والتصّدي ألي عمل

 20/5/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 يين بزيارف تونس للسماح لمئات اإلسرائيل : شكرا  مستشار نتنياهو لقيس سعيتد .16
“القدس العربي”: أثار اإلعالمي اإلسرائيلي، إيدي كوهين، جدال كبيرا على موقع تويتر بعد    –تونس  

حديث عن “سماح” الرئيس التونسي قيس سعّيد لمئات اإلسرائيليين بزيارة بالده للمشاركة في موسم  
 ة. الغريبة في جزيرة جرب

هو مستشار في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، على حسابه  وهين، و ودّون ك
في موقع تويتر “تحية لفخامة الرئيس قيس سعيد. شكرا للسماح لمئات من اإلسرائيليين السفر إلى  

فخامته الرئاسة. معذور  قبل استالم  األقوال وخاصة  األفعال وليس  يهمنا  نتفه تونس. نحن  نحن  م  . 
 حبك يا فخامة الرئيس”.الوضع. ن

وتفاعل عشرات المستخدمين مع تدوينة كوهين، حيث نشر أحدهم مقولة غولدا مائير رئيسة الوزراء  
 اإلسرائيلية السابقة “سيتفاجئ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بالدهم”. 

س سعيد، بسبب عدم إقرار األخير لقانون  وكان كوهين حاول في وقت سابق السخرية من الرئيس قي
 ع مع االحتالل اإلسرائيلي، رغم تعهده بذلك خالل االنتخابات الرئاسية. يمنع التطبي
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م مع  سعّيد  جمعت  سرية”  “لقاءات  عن  أيضا  تحدث  العام  كما  زيارته  خالل  إسرائيليين،  سؤولين 
 الماضي إلى مصر. 

 19/5/2022القدس العربي، لندن، 
 

 إسقاط مسيرف في قطاع غزف ائيلي يعلن الجيش اإلسر  .17
ظهر   بعد  اإلسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث  اعترض قال  الحديدية"  "القبة  إن  الخميس،  ت يوم، 

غزة. قطاع  فوق  مسيرة  طائرة  تغادر    وأسقطت  لم  المسيرة  الطائرة  أن  العسكري  المتحدث  وأضاف 
 أجواء قطاع غزة وأن قوات إسرائيلية راقبتها "طوال الحدث".

 19/5/2022، 48عرب 
 

 رؤساء المعارضة يهددون نتنياهو با"عواقب" تأييد الليكود لقانون حكومي  .18
رئيس   الدينية،  والصهيونية  هتوراة"  و"يهدوت  شاس  المعارضة،  في  اليمين  أحزاب  رؤساء  هدد 
المعارضة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بأنه ستكون هناك "عواقب"، بضمنها "تفكيك هيئة  
قانونا   الليكود  من  كنيست  أعضاء  أيد  حال  في  بينها،  التنسيق  وقف  يعني  ما  المعارضة"  رؤساء 

 رحه الحكومة اإلسرائيلية، وفق ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية اليوم، الخميس. تط
اقتصادية   مكانة  "في  لجنود  منح  بإعطاء  الدراسة"  إلى  العسكري  الزي  "من  قانون  مشروع  ويقضي 

 % من القسط الدراسي في الجامعات.66ل معينة" لتموي
 . 2016لألمن، عام وبادر وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إلى مشروع القانون هذا عندما كان وزيرا 

 . وطالب رؤساء أحزاب المعارضة نتنياهو بمعارضة مشروع القانون 
 19/5/2022، 48عرب 

 
 عنفعلى تصاعد ال إضراب بالمستشفيات اإلسرائيلية احتجاجا   .19

األطباء صباح   نقابة  الصحة أعلنت  جهاز  في  الشامل  اإلنذاري  اإلضراب  بدء  عن  الخميس،  يوم 
المستشفيات   في  الطبية  الطواقم  ضد  العنف  مظاهر  اتساع  على  احتجاجا  وذلك  اإلسرائيلي، 

 اإلسرائيلية، دون إيجاد الحلول ومعالجة الظاهرة من قبل السلطات المعنية. 
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ة لوزارة الصحة اإلسرائيلية أنه تسجل يوميا حوادث عنف جسدي وكالمي يوتظهر اإلحصاءات الرسم
على الطواقم الطبية في المستشفيات وعيادات صناديق المرضى، فمنذ بداية العام الجاري حصلت  

و  110 الطبي،  الطاقم  ضد  جسدي  وعنف  اعتداء  أو    1675حالة  تهديدات  أو  كالمي  عنف  حالة 
 إلحاق أضرار بالممتلكات.

 19/5/2022، 48عرب 
 

 وعمليات تخليص من بلدات عربية"   6و   4 استعدادات لمواجهة عسكرية.. "عزل شارعْي  :  عربات النار" "  .20
القناة   اإلسرائيلي    12نشرت  الجيش  استعدادات  حول  مفصاًل  تقريًرا  الخميس،  مساء  اإلسرائيلية، 

 "عربات النار".لمواجهة عسكرية محتملة متعددة األطراف وأطلقوا على التحضيرات اسم 
يركز جيش االحتالل اإلسرائيلي حالًيا على التدريبات التي تقوم بها قيادة الجبهة الداخلية في حالة  

لى عزل الشوارع الرئيسية في البالد لصالح استخدام الجيش للتنقل بشكل حر، وذلك تحسًبا الحاجة إ
الجيش، وهذا واح المستفادة في  الحتجاجات تؤدي إلغالق طرقات ما يعرقل حركة  "الدروس  د من 

 عملية ‘حارس األسوار‘". 
ب مكونة من لواءين من  كتائ  8أننا "نقوم بتدريب    12وصّرح مسؤول كبير في جيش االحتالل للقناة  

 قيادة الجبهة الداخلية لتوفير سالسة الحركة للجيش في دولة إسرائيل بالتعاون مع الشرطة".
(، وّسعنا قدراتنا لالستجابة  2021لعدوان على غزة في أيار  وأضاف "بعد عملية ‘حارس األسوار‘ )ا

 ة على ذلك".ألكثر نقاط عن طريق ‘غرف قيادة أمامية‘ ونحن ندّرب قدرة السيطر 
وفّصل قائال إننا "نبني عنصرْي قّوة، األول يكون دوره بعزل الشوارع الرئيسية لحشد القوات األمنية  

 مع شرطة المرور، والقوة الثانية لحماية قوات األمن".  لتجّنب االزدحامات المرورية بالتعاون 
احتجا  لقمع  وذلك  المظاهرات،  لقمع  بالذخيرة  القوات  الجيش،  تنطلق من قرى ومدن  ويزّود  قد  جات 

لالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي وعلى    -التي ستمر منها قوات الجيش    -عربية للشوارع الرئيسية  
 .6و  4سبيل المثال شارعْي 

األمن  ار  وأش قوات  من  عناصر  تخليص  لمحاولة  أيًضا  يستعد  الجيش  أن  إلى  العسكري  المسؤول 
بلدات عربيّ  القوات ومحاصرتهم داخل    -ة  )الجيش والشرطة( من داخل  في سيناريو ُمتخّيل لعرقلة 

االحتجاجات   إثر  على  "جنود    -البلدات  إن  قال  كهذا،  حدث  وقوع  احتمالية  سؤال  على  رٍد  وفي 
لداخلية مسلحون ومعهم أسلحة متعددة وذخيرة ويعرفون كيف يوفرون الحماية ألنفسهم، وإذا الجبهة ا
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لذلك يوجد وحدات شرطية   لو كان  اضطررنا  الحاجة حتى  اقتضت  التعاون في حال  ويمكن طلب 
 هناك إخالل بالنظام العام". 

مع انتهاء احتفال اليهود   وستنضم الشرطة اإلسرائيلية، األسبوع المقبل، إلى تمرين مع قوات متعددة،
 بلدية ومصانع كبرى. 42بالشراكة مع  المتدينين والحريديين في جبل الجرمق "ميرون"،

  وأوضح المسؤول أنهم سيتدربوا على سيناريو سقوط صواريخ في مساحات خطيرة وتسلل مقاومين من 
لم  دقيقة وصحيحة  بناء صورة  الكبرى هي  الداخل، و"الصعوبة  إلى  ولبنان  الجبهة  غزة  ا يجري في 

 الداخلية".
وقال: "أعقتد أننا أحرزنا تقدًما كبيًرا في نظام القيادة والسيطرة، من خالل نظام ‘الثعلب‘، اليوم يقع  

ا  13في   من  نتمكن  حتى  المحلية،  البلديات  وفي جميع  حكومية  أفضل  وزارة  على صورة  لحصول 
 بكثير لما يحدث في الجبهة الداخلية".

 19/5/2022، 48عرب 
 

 ل لسطينيين لاكتظاظ غير مسبوق في السجون اإلسرائيلية بسبب عمليات االعتقال الجماعية  .21

أبيب: نحو    تل  سراح  وإطالق  العليا  المحكمة  أمام  الحكومة  التزام  الشهر    1,000رغم  معتقل، 
غير اكتظاظ  من  تعاني  أنها  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  أعلنت  السجون.  الماضي،  في   مسبوق 

عمليات وأكدت   إلى  يعود  االكتظاظ،  هذا  في  األساسي  السبب  أن  المصلحة  من  مقربة  مصادر 
االعتقال الجماعية في صفوف الفلسطينيين في المناطق المحتلة، التي تتم في حملة أطلقت عليها  

، في إطار الحملة  تسمية »كاسر األمواج«، وكذلك حملة االعتقاالت في المجتمع العربي في إسرائيل
العنف والجريمة؛ فالسجون أصاًل مكتظة، وجاءت حمالت االعتقال الجديدة، لتضيف أكثر    لمكافحة

 6ألفًا، بينهم نحو    15وقالت إن عدد السجناء والموقوفين حاليًا تخطى حدود    معتقل جديد.  900من  
 . 1967آالف فلسطيني من المناطق المحتلة عام 

»يد  صحيفة  أمس،  نشرته،  تقرير  كشف  ثانية،  جهة  السجون  من  مصلحة  أن  أحرونوت«،  يعوت 
اضطرت مؤخرًا إلى اإلفراج عن عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بزعم وجودهم داخل 

االحتالل  قوات  بأّن  علمًا  تصاريح،  دون  من  العمال   إسرائيل  مطاردة  حمالت  ضمن  اعتقلت، 
 عامل فلسطيني.   3,000كثر من الفلسطينيين منذ بدء موجة العمليات الفلسطينية األخيرة، أ

إن   فروانة،  الناصر  عبد  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  في  والتوثيق  الدراسات  وحدة  رئيس  وقال 
اري، خالل الثلث األول من العام قرار اعتقال إد   552سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت وجددت  
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لمائة عما ُسّجل في نفس الفترة من  في ا  46وأشار فروانة إلى أن هذا يشكل زيادة نسبتها    الحالي.
إلى   اإلداريين  المعتقلين  إجمالي  رفع  ما  الماضي،  عددهم    650العام  كان  حين  في   500معتقاًل، 

 معتقل، مطلع العام.
 20/5/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 جسد معنى أن تكون فلسطينيا   شجاعا   غارديان: شيرين أبو عاقلة كانت رمزا   .22

( البريطانية مقاال تناول مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو  The Guardianان" ) نشرت صحيفة "غاردي
عاقلة جاء فيه أن الراحلة جسدت معاناة الفلسطينيين وكانت رمزا يذكر العالم بوجودهم وشريان حياة  

الذي أعدته الصحفية األميركية من أصل فلسطيني أروى  -وذكر المقال    نيين في المهجر.للفلسطي
أن أبو عاقلة لم تكن مجرد صحفية، وأن كلمة "أيقونة" ال تفيها    -ي، وهي معلقة في الغارديان المهداو 

واستهلت    لفلسطين.حقها، فقد كانت الصحفية التي توّثق التشريد، وكانت صوت الفلسطينيين ورمزا  
لماذا كان مقتل شيرين أبو عاقله-المهداوي مقالها   تدرك  حدثا    الذي نشرته الصحيفة بعوان "حتى 

فلسطينًيا"  تكون  أن  يعني  ماذا  تعرف  أن  عليك  للغاية،  من    -مدمرا  وغيرها  معاناتها  عن  بالحديث 
والنظر   فلسطين  وجود  في  التشكيك  بسبب  المهجر،  في  خاصة  بريبة. الفلسطينيين،    للفلسطينيين 

تكون  واستفاضت في شرح التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الشتات، مشيرة إلى أن معنى أن  
يتم محوك وتجاوزك وتشويهك.  يوميا وأن  للتشكيك في صالحية وجودك  تتعرض   فلسطينيا هو أن 

ن ولم تكن لديها تلك وترى المهداوي أن شيرين أبو عاقلة كانت تجسيدا للشجاعة ومعاناة الفسلطينيي 
فلسط القدس،  عاقلة،  أبو  "أنا شيرين  تقاريرها  بها  تختم  التي  الالزمة  وكانت  المحتلة"  الهواجس،  ين 
لذلك، كان   واضحة ال تحمل خلطا في الكالم وال اعتذارا عن الوجود والهوية، بل الحقيقة فحسب.

فيا مجردا يجعل وجودهم محل نقاش،  وجود شيرين "تذكيرا للعالم بأن الفلسطينيين ليسوا مفهوما فلس
عاقلة شريان حياة، وقد   بل هم بشر يستحقون العيش بكرامة. وبالنسبة لفلسطينيي الشتات، كانت أبو

 رحلت اآلن".
 19/5/2022الجزيرف.نت، 

 
 نتائج االنتخابات النيابية اللبنانية في عيون فلسطينية  .23

الفلسطينيي -بيروت  يتابع الالجئون  عبد معروف: أمام واقع الالجئين  لبنان،  ن اإلنساني المتردي في 
قد يكون له من انعكاسات سلبية أو إيجابية  الفلسطينيون التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية لما  

على   لبنان  في  السياسية  والقوى  القيادات  تعمل  أن  أمل  على  المعيشية،  وظروفهم  حياتهم  على 
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الالجئ ومنح  والمعاناة  القيود  واالجتماعية.تخفيف  االنسانية  الفلسطينيين حقوقهم  ذلك    ين  ورغم كل 
ابات ولم تصدر أية مواقف وبيانات تتناول االنتخابات  فالمخيمات الفلسطينية عزلت نفسها يوم االنتخ

لبنانيا. داخليا  لبنان واللجان    النيابية باعتباره شأنا  الفلسطينية في  التحرير  وأصدرت فصائل منظمة 
 إلى الالجئين الفلسطينيين بعدم الخروج من المخيمات أو التواجد في أماكن االنتخابات.   الشعبية بيانا

ال الفصائل  مخيماتهموأصدرت  مغادرة  بعد  الالجئين  فيه  طلبت  بيانا  إجراءات  .  فلسطينية  بسبب 
المخيمات  تعميما على حواجز ومداخل  اللبناني  الجيش  قيادة  اللبنانية، أصدرت  النيابية   االنتخابات 
الفلسطينية في لبنان، بمنع الخروج والدخول لالجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا إال للحاالت  

اللبنانية، الطارئ االنتخابات  نتائج  حول  الفلسطينيين  الالجئين  آراء  استطلعت  العربي”  “القدس  ة. 
اركته في المسيرات  وأظهرت الحياة البائسة والقاسية التي يعيشها الالجئ الفلسطيني في لبنان، ومش

إجراء   اليوم  ذلك  في  صودف  التي  فلسطين،  النكبة  بمناسبة  التضامن  ووقفات  واالعتصامات 
نتخابات اللبنانية، وانشغال الوجدان الفلسطيني باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كل  اال

نهم على قناعة بضرورة عدم  ذلك جعل في حالة ال تسنح لهم باالنشغال باالنتخابات اللبنانية، رغم أ
اسية القادمة في  لكن البعض أعرب عن أمله بأن تكون الحياة السي  التدخل ال من قريب وال من بعيد.

 لبنان أكثر إنسانية وأكثر اهتماما وأقل قسوة باتجاه الالجئين الفلسطينيين. 
 19/5/2022، لندن، القدس العربي

 
 : إيران حاولت اختطاف وزير الحرب السابق ومسؤولين آخرين"الشاباك" .24

بارات اإليرانية،  أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي »الشاباك« عن كشفه محاوالت من أجهزة االستخ
إلى  خالل   سابقة  وأمنية  عسكرية  وشخصيات  وأكاديميين  أعمال  رجال  الستدراج  األخيرة،  األشهر 

إيذائهم. أو  منهم على معلومات أو خطفهم  الحصول  أوردت صحيفة    خارج »إسرائيل« بهدف  كما 
مشي يعالون،  موشيه  السابق،  الحرب  وزير  اختطاف  حاولت  إيران  أن  اليوم«  أن  »إسرائيل  إلى  رة 

الثوري اإليراني ووزارة االستخبارات اإليرانية.  العملية كانت  الحرس  القدس في  فيلق  بدوره،    بإشراف 
 رفض مكتب يعلون التعليق على الخبر، بحسب ما ذكرت الصحيفة. 

 19/5/2022، بيروت، األخبار

 

 منظمة يهودية تهاجم الكونغرس األميركي على خلفية مشروع قرار "النكبة"  .25
مت منظمة صهيونية أميركية، الكونغرس األميركي واتهمته بتسهيل "معاداة السامية" على خلفية  هاج

لمطالب  كونغرس  أعضاء  قدمه ستة  الذي  القرار  الشعب مشروع  بنكبة  باالعتراف  األميركية  اإلدارة  ة 
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ف  ، اليوم الخميس وص (CJV)  وصدر بيان عن مؤسسة التحالف من أجل القيم اليهودية   الفلسطيني. 
 مشروع القرار بأنه "معاد للسامية علًنا". 

 19/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية )وفا(
 

 على جرائمها بحق شعبنا  "إسرائيل"يطالبون بمحاسبة  ا  عالمي ا  فنان 130أكثر من  .26
أكثر إسرائيل    130من    وقع  تدين جرائم  مفتوحة  على رسالة  عالميا،  محتوى  ومخرجا وصانع  فنانا 

الصحفية   للشهيدة  العدالة  بتحقيق  وطالبوا  حولها،  الدولي  الصمت  واستمرار  شعبنا  بحق  المستمرة 
 شيرين أبو عاقلة. 

األ الفلسطينية  الصحفية  الشهيدة  مقتل  الكاملة" حول  بـ"المساءلة  الرسالة  عاقلة،  وطالبت  أبو  ميركية 
ازتها، داعية إلى "إجراءات هادفة كما أدانت هجوم شرطة االحتالل اإلسرائيلي على المشاركين في جن

 لضمان المساءلة عن مقتل أبو عاقلة وجميع المدنيين الفلسطينيين اآلخرين". 
وطالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبتها، متهمين إسرائيل بانتهاك القوانين واألعراف الدولية  

 للقيام بذلك". مرار غطاء دبلوماسيا لهابشكل صارخ، "ألن القوى الغربية قدمت باست
 19/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية )وفا(

 
 " تحاكي ضرب إيران"كية تشارك في مناورات ير أمطائرات : اإلسرائيلية "13قناف " .27

اإلسرائيلية13»قناة    شارت أ تزويد   «  شكل  على  التمرين  في  »ستشارك  األميركية  القوات  أن  إلى 
المفَتَرض على إيران؛ ما يعني أنها تأخذ  طائرات مقاتلة إسرائيلية بالوق ود في طريقها إلى الهجوم« 

الشراكة. ال  باالعتبار احتمال  تقرير  تمّثل »رسالة  وذكر  المناورات،  المشاركة األميركية في  قناة، أن 
 لإليرانيين، في حين أن المفاوضات بشأن االتفاق النووي مع إيران، متعثرة«. 

في الشرق األوسط )سنتكوم( الجنرال مايكل كوريال، أول من أمس، برفقة  وزار قائد القوات األميركية  
 رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي إفيف كوخافي وحدات إسرائيلية مشاركة في تدريب »عربات النار«. 

 تشارك في التدريبات التي تجريها  وقالت »وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون(« إن القوات األميركية ال
»تدريبات النار«، باستثناء مشاركة عدد قليل من أفراد »القيادة المركزية األميركية الوسطى  إسرائيل؛  

 )سنتكوم(« بصفتهم مراقبين. 
 20/5/2022ق األوسط، لندن، الشر
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 ن بمنع إيران من امتالك السالح النووي : ملتزمويره اإلسرائيلينظل كيير وزير الدفاع األم .28
أ لويد  األميركي  الدفاع  بأمن إسر جدد وزير  الصارم،  المتحدة  الواليات  »التزام«  والحفاظ وستن،  ائيل 

على تفوقها العسكري النوعي، وذلك خالل لقائه وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس في البنتاغون  
وقال بيان البنتاغون، إن أوستن، جدد »التزام اإلدارة األميركية بمنع إيران من امتالك   أمس الخميس.
و  نووي  أنحاءسالح  جميع  في  لالستقرار  المزعزعة  ألعمالها  في    التصدي  أوستن  وأشاد  المنطقة«. 

العسكري   للتعاون  المتزايدة  والفرص  المنطقة  دول  مع  العميقة  إسرائيل  »بعالقات  ذاته    -الوقت 
 العسكري، الذي أتاحه انتقال إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية األميركية«. 

 20/5/2022لندن، ق األوسط، الشر
 

 مقاتالت إسرائيلية في سوريا”كاذبة تماما ”  ضدت  300بوغدانوف: أنباء استخدام صواريخ إس  .29
أن   مفادها  إعالمية  تقارير  على  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  عّلق  موسكو: 

“إس منظومة  مرة  ألول  استخدمت  سوريا  في  المنتشرة  الروسية  للدف-300القوات  ضد  ”  الجوي  اع 
وقال: “أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية  مقاتالت إسرائيلية.

تمامًا”. الخبر كاذبًا  أنني اعتبر هذا  المعطيات لدى عسكريينا، غير  آلية   هذه  الدبلوماسي أن  وأكد 
ة كبيرة  لى أن موسكو تولي أهميتفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سوريا تواصل عملها، مشيرًا إ

 إلى “عالقاتها الخاصة” مع الدولة العبرية.
 19/5/2022س العربي، لندن، القد

 
 روسيا: اغتيال "أبو عاقلة" كارثة هزت العالم ونؤيد إجراء تحقيق شامل  .30

دية  اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، كارثة هزت العالم، أثناء تأ
،  الروسية ماريا زاخاروفا وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية    واجبها بتغطية االجتياح اإلسرائيلي.

يوم الخميس، إن "القالئَل نظروا إلى خبر قتل الصحفية الفلسطينية دون تأثر عميق، في الوقت الذي  
لمخيم   اإلسرائيلية  القوات  اجتياح  عن  تقرير  بإعداد  بواجبها  تقوم  لالجئين".كانت  وذكرت   جنين 

روف، قدم تعازيه الحارة لدى استقباله وزير الشؤون المدنية  زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجي الف
 لدى السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مؤكدًا تأييد روسيا إجراء تحقيق شامل وموضوعي. 
 19/5/2022قدس برس، 
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 مواطنيها من تأشيرات الدخول  اإلدارف األمريكية تهدد "إسرائيل" بتجميد إع اء .31
من   "غاضبة  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  إن  الخميس،  اليوم  عبرية،  إعالمية  مصادر  قالت 

ين يدرسون في جامعات السياسات اإلسرائيلية األخيرة التي تهدف إلى تحديد عدد الطلبة األجانب الذ 
 فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

/ القناة  بتعليق    /12وأشارت  فيها  تهدد  إسرائيل رسالة  إلى  المتحدة أرسلت  "الواليات  أن  إلى  العبرية 
تطبيق   تم  إذا  األمريكية،  األراضي  دخول  تأشيرة  من  مواطنيها  إعفاء  برنامج  إلى  إضافتها  جهود 

 في أي وقت". السياسة اإلسرائيلية 
 19/5/2022قدس برس، 

 
 يو وني  /ف لا"تل أبيب" في حزيرانمصدر إسرائيلي: بادين قد يلغي زيارته المقرر  .32

رّجح مصدر سياسي إسرائيلي، إلغاء الرئيس األمريكي جو بايدن، زيارته المقررة للدولة العبرية في 
 حزيران/يونيو القادم. 

الجمعة، اليوم  العبرية،  هيوم"  "يسرائيل  صحيفة  إلغاء    ونقلت  تقديره  تسمه،  لم  الذي  المصدر  عن 
ستقرار السياسي في )إسرائيل(، والتي زادت بعد استقالة عضو الكنيست  الزيارة "بسبب حالة عدم اال 

 غيداء ريناوي الزعبي، والتي قد تؤدي إلى حل الكنيست )البرلمان( والتوجه إلى انتخابات جديدة".
ة أظهرت أن الرؤساء األمريكيين يمتنعون عن زيارة البالد  وأشارت الصحيفة إلى أن "التجارب السابق

ت االنتخابية، حتى ال يتم تفسير الخطوة على أنها تدخل في السياسة الداخلية إلسرائيل،  أثناء الحمال
 والتأثير على الخريطة السياسية". 

 20/5/2022قدس برس، 
 

 انتخابات بيرزيت الطالبية.. تقدم لحماس أم تراجع لحركة فتح؟  .33
 عزيزة نوفل

الكلمات وصف ممثل الكتلة جئا لنا"، بهذه  "كنا نتوقع فوزا بفارق بسيط ولكن هذا االكتساح كان مفا
اإلسالمية في جامعة بيرزيت أسيد القدومي فوز الذراع الطالبية لحركة )حماس( في انتخابات مؤتمر 

الغربية. بالضفة  للجامعة  الطلبة  يفاجئ    مجلس  لم  الوفاء اإلسالمية  الذي حققته كتلة  الكاسح  الفوز 
يخ هذه االنتخابات لم ُيسجل هذا الفارق الكبير  رمته، فخالل تار طلبتها فقط، وإنما الشارع الفلسطيني ب
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على   إذ حصلت  النتائج،  مقابل    28في  لحركة   18مقعدا  الطالبية  الذراع  الطالبية،  للشبيبة  مقعدا 
التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، في حين حصل القطب الطالبي، ذراع الجبهة الشعبية الطالبية، 

 مقاعد. 10لكتلة على حساب الشبيبة بفارق يشير إلى تقدم امقاعد، وهو ما   5على 
مزاج   على  مؤشر  أنها  على  إليها  ينظر  الفلسطيني  الشارع  فإن  االنتخابات طالبية،  هذه  أن  ورغم 
الشارع الفلسطيني وتوجهاته السياسية، لما تحمله الجامعة من مركزية ولكون هذه االنتخابات الوحيدة  

ديمقر  في ظروف  تجري  وهالتي  وشفافة،  السؤال  اطية  وطرح  مهمة  دالالت  الفوز  هذا  أعطى  ما  و 
 هل تعكس نتائج هذه االنتخابات تقدما لحركة حماس أم تراجعا لحركة فتح؟ التالي: 

ويرى القدومي أن هذا الفوز "دليل على التفاف الشارع الفلسطيني حول خيار المقاومة ورفضه خيار  
سببا من األسباب التي أوردها نشطاء على مواقع  ويعد هذا    الل".المساومة والتنسيق األمني مع االحت

التواصل االجتماعي في تعليقاتهم على هذه النتيجة، أي تمسك حماس بخيار المقاومة الذي يتوافق 
وعمليات المقاومة    2021مع المزاج العام وحالة التعبئة الوطنية في الضفة الغربية بعد هبة مايو/أيار  

 ريخية عموما.في فلسطين التا
ن أكثر التعليقات ذهبت في اتجاه اعتبار أن هذه النتائج هي عقاب من الشارع الفلسطيني لحركة لك

ومالحقة   لالحتالل  والتبعية  األمني  بالتنسيق  تتمسك  تزال  ال  التي  الفلسطينية،  السلطة  ممثلة  فتح، 
 الحريات.

اإلسالم الكتلة  عليها  ارتكزت  التي  ذاتها  هي  األسباب  اوهذه  دعايتها  في  وأن  ية  خاصة  النتخابية، 
بالتركيز على استمرار 90 % من مضامين الدعاية االنتخابية مرتبطة بالخطاب السياسي للحركتين 

التنسيق األمني، رغم قرارات المجلس المركزي بوقفه، ومالحقة المقاومين وخاصة أبناء كتيبة جنين  
اإلسال للجهاد  العسكرية  الذراع  القدس"  "سرايا  المن  ومالحقة  بمقتل  مي،  بالتذكير  وقمعهم  نشطاء 

 الناشط نزار بنات، وسحل واعتقال النشطاء خالل المظاهرات التي أعقبتها. 
 ضريبة التنسيق األمني 

خالل مقابلة  -تحميل حركة فتح أخطاء السلطة أّكده عضو اللجنة التنفيذية للحركة جبريل الرجوب  
هذه االنتخابات، إذ أكد أن "فتح تدفع  ليقه على نتائج  في معرض تع  -مع تلفزيون السلطة الرسمي

بمراجعة   المركزية سنقوم  اللجنة  في  نحن  منا مراجعة شاملة،  يتطلب  السلطة، وهو ما  أخطاء  ثمن 
 ودراسة هذه النتائج". 

لكن المحلل السياسي والباحث في مركز "مسارات" خليل شاهين شكك في جدية فتح في إجراء هذه 
تدر المراجعة، قائال الفلسطينية، وهو السبب الرئيسي وراء  إن الحركة  ك جيدا تراجعها على الساحة 

العامة   االنتخابات  لم  2021تأجيل  ذلك  ومع  أكيدة،  كانت خسارتها  ذاتها  على  المنقسمة  فالحركة   ،
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واعتبر شاهين أن هذه األسباب هي األكثر    تستخلص الدروس خالل هذه الفترة أو تبادر باإلصالح. 
بيبة الطالبية ومن خلفها حركة فتح وليس تخلفها عن المقاومة، خاصة وأن فتح ا على تراجع الشتأثير 

 على مستوى المقاومة خالل الفترة األخيرة كانت حاضرة وخاصة في جنين، وفق تعبيره.
الحقيقية   للجزيرة نت -األسباب  قاله شاهين  به    -حسب ما  تقوم  ما  والشبيبة وزر  فتح  تحميل  هي 

تنالسلطة ا البقاء لفلسطينية من  اقتصادية، وتبعية لالحتالل، واتباعها سياسة  سيق أمني، وإخفاقات 
اإلسرائيلي. االحتالل  مع  العالقة  من  مشروعيتها  ثمن    المستمدة  تدفع  من  هي  "فتح  وأضاف 

الممارسات والمواقف السياسية لقيادة حركة فتح ومشكالتها الداخلية، مما أضعفها وأفقدها جزءا من 
 . يزها عن السلطة"تم

 مؤشرات مهمة 
وعن المؤشرات التي تظهر من نتائج هذه االنتخابات، اعتبر شاهين أنها عكست تقدما كبيرا لحماس  

 التي خاضتها في ظروف أمنية صعبة ورغم  المالحقات وتضييق الحريات على عناصرها وطلبتها.
ال تقدم حماس، وهذا  يفوق  تراجع لحركة فتح  المقابل، هناك  يجب أن    -ينيضيف شاه-تراجع  في 

يقاس بحجم تماهي شبيبة فتح، الذراع الطالبية لحركة فتح، مع السلطة واألجهزة األمنية، مما جعلها  
 بنظر الطلبة إحدى أذرع األجهزة األمنية. 

الضفة   في  حماس  تقدم  على  مهم  مؤشر  الفوز  هذا  أن  اعتبر  األقطش  نشأت  السياسي  المحلل 
نافسة رغم أداء السلطة المتراجع والمزاج العام للشارع الفلسطيني،  ل قادرة على المالغربية، وأنها ال تزا

األوضح   المؤشر  والرئاسية(.  -برأيه-لكن  )التشريعية  العامة  االنتخابات  أي   هو  األقطش  واستبعد 
عليه   وافقه  ما  الحالية، وهو  القوى  وتغير موازين  الحالية  المتغيرات  دعوة النتخابات عامة في ظل 

 "فتح لن تخوض انتخابات تعلم مسبقا أنها ستخسرها". شاهين قائال إن 
 البرغوثي رئيسا فخريا 

ورغم الفوز الكبير للكتلة اإلسالمية وقدرتها على تشكيل مجلس الطلبة من دون الحاجة ألي تحالفات  
ية وفقا  مع الكتل األخرى، فإن القدومي يرى أنها تتجه لتشكيل مجلس طلبة يضم كافة الكتل الطالب

 النسبي.  للتمثيل
سيف   معركة  خالل  بدأت  التي  الفلسطيني  الشارع  في  للوحدة  "تجسيد  إنه  الكتلة  قالت  التوجه  هذا 
القدس في مايو/أيار الماضي"، والذي سيكون أبرز تجلياته إعالنها قائد فتح مروان البرغوثي رئيسا  

 فخريا لمجلسها القادم، كما وعدت خالل الدعاية االنتخابية. 
 19/5/2022.نت، الجزيرف
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 شيرين أبو عاقلة والنضال ال لسطيني اليتيم  .34
 أحمد العطاونة
واالحتالل  الفلسطينيين  بين  المواجهة  حدة  وتتصاعد  سنوات،  منذ  سخونة  الفلسطيني  المشهد  يزداد 
العسكرية،  الحواجز  على  الشعبية  المواجهات  بين  فما  عدة،  وأدوات  وبأشكال  مختلفة،  على صعد 

ا في  ورشق  الخاصة  المركبات  واستخدام  والطعن،  األبيض،  السالح  استخدام  إلى  بالحجارة،  لجنود 
الناري، وصواًل   السالح  فيها  يستخدم  التي  الفردية،  والعمليات  ومستوطنيه،  االحتالل  جنود  مهاجمة 
إلى خوض الحروب انطالًقا من قطاع غزة. وفي حدث استثنائي، تم الجمع بين كل تلك الوسائل 

  .ولعل أهم ما تعّبر عنه هذه الحالة 2021م الماضي في معركة أو مواجهة سيف القدس صيف  العا
هو القطع مع كل األفكار والسياسات السخيفة التي كان يتم الحديث عنها في السنوات السابقة كفكرة  
التي  االحتاللية  السياسات  من  وغيرها  الصراع  وتقليص  االقتصادي،  والسالم  الجديد،    الفلسطيني 

لعنيد في  تماهى معها بعض الرسميين الفلسطينيين، والتي تحاول تجاوز طبيعة الشعب الفلسطيني ا
عام   100نضاله وتمسكه بحقوقه، الذي لم يقبل الهزيمة قط، ولم يسلم باالحتالل رغم مرور أكثر من  

 عاًما على تأسيس الكيان الصهيوني على أنقاض وطنه.  70على احتالل أرضه، وأكثر من 
اشات وتصريحات  ال أنه منذ بداية هذا العام، بدا المشهد أكثر سخونة وتوتًرا، وساده منذ البداية نق إ

كثيرة حول إمكانية اندالع مواجهة كبيرة مع الكيان، إلى الحد الذي وصل فيه النقاش بأن هذا العام 
ا نقاش هذه  وارد  لسنا في  أننا  االحتالل، ورغم  األخير في عمر  العام  يكون  تحتاج  قد  لفكرة؛ ألنها 

شرائح فلسطينية واسعة تشي بأنهم    الكثير من النقاش، والتباين فيها كبير، فإن األجواء العامة لدى
 متفائلون بحدوث أمر كهذا. 

في ظل هذه األجواء الفلسطينية، جاء حادث اغتيال الصحفية الفلسطينية الكبيرة شيرين أبو عاقلة،  
ية زخًما استثنائًيا، وليسلط الضوء على جرائم االحتالل اليومية ضد  ليعطي الحالة النضالية الفلسطين 

وب الشعب الفلسطينيين،  نضال  وشجاعة  بجرأة  تغطي  صحفية  من  شيرين  انتقلت  االغتيال  هذا 
االحتالل   يتحدون  وهم  يوم  كل  يسقطون  الذين  ومقاوماته،  مقاوميه  وقصص  وتضحياته  الفلسطيني 

ية فلسطينية كبيرة في ذاتها حظيت بتغطية واهتمام محلي ودولي، ويواجهون إجرامه، إلى حالة نضال
 ضال الوطني.لتشكل رافعة مهمة للن

لكن هذه الحادثة بقدر ما سلطت الضوء على مشهد فلسطيني وطني مميز ويستحق الفخر، إال أنها  
الرس باألداء  مرتبط  واالستياء،  الحنق  يثير  المشهد،  من  آخر  جزء  على  الضوء  سلطت  مي أيًضا 

والق المدن  أن  ذلك  الفلسطينية،  والتضحية  النضال  تجاه  ودوره  الفلسطيني،  والشوارع والقيادي  رى 
فلسطينيين   وفتيان  لفتيات  ميدانية  وتصفية  وقتل  اغتيال  يومي حاالت  بشكل شبه  تشهد  الفلسطينية 
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ارتقى   فقط  الماضي  العام  واهية. خالل  وبحجج  بينهم    357عزل،  و  79شهيًدا،  شهيدة،    69طفاًل، 
الشهداء. وخالل  100ومنهم   الوطني ألسر  للتجمع  وفًقا  الغربية،  الخمسة    شهيد في الضفة  األشهر 

على   يزيد  ما  استشهد  بينهم    50الماضية،  وجه    4فلسطينيا،  على  الصحفيون  وتعرض  شهيدات، 
على   يزيد  ما  إلى  منها    160التحديد  جانب   60انتهاًكا،  إلى  االحتالل،  جنود  يد  على   إصابة 

 وغيرها الكثير.االنتهاكات الدورية التي ال تتوقف، مالحقة وتشريًدا، ومصادرة لألراضي ومنع السفر 
ترفع  وال  دولية،  أو  محلية  تحقيق  بلجان  ويطالب  بأمرهم،  ويهتم  قضيتهم  يتبنى  من  هؤالء  يجد  ال 

والد  السياسي  الجهد  من  األدنى  الحد  يبذل  وال  الدولية،  الجنايات  لمحكمة  لتفعيل قضاياهم  بلوماسي 
السلطة؛   رئاسة  من  أعمالهم  بعض  إدانة  حد  إلى  الكارثة  وتصل  كاملة  قضاياهم،  حروًبا  إن  بل 

ومجازر لم يتم التعامل معها كما تم التعامل مع موضوع شيرين، والسبب هنا واضح جلي، أال وهو  
وأجبر  عالًيا،  ورفعتها  شيرين  قضية  حملت  التي  الفضائية  هذه  الجزيرة.  على  فضائية  الجميع  ت 

أكبر مؤسسة إعالمية    الوقوف أمامها بمسؤولية، فأي زعيم أو رئيس أو مقاتل استحوذ على شاشات 
 أيام متواصلة وبعدة لغات. 4عربية لمدة 

منه   تعاني  الذي  والتقصير  العجز  حجم  لنقاش  واسًعا  الباب  فتح  الجزيرة  لقناة  المقدر  الموقف  هذا 
المأس وحجم  الفلسطينية،  المشهد  القيادة  هذا  ومقاوموه،  ومناضلوه  الفلسطيني  شعبنا  يعيشها  التي  اة 

ضلين الفلسطينيين، والحالة النضالية الفلسطينية، أيتام، وال يوجد لهم سند وال كشف عن كم أن المنا
ظهر يستندون إليه. وهي حال ُتشعر المقاوم الفلسطيني والمناضل الفدائي، الذي يحمل روحه على  

 ي. ًجا نضالًيا مختلًفا لم يسبقه إليه أحد، باليتم وبأنه بال سند رسمي سياسي أو قانونكفه، ويقدم نموذ 
الفلسطيني، وضرورة   أولويات  النقاش حول  إلى  االعتبار  يعيد  وطنًيا مسؤواًل  موقًفا  يتطلب  ما  وهو 

الوطنية والسياسية. إن دماء كثيرة،   الوطنية، ومؤسساتهم  قيادتهم  بناء  وعذابات التركيز على إعادة 
بسبب سوء األداء  تبديدها كل يوم،    -وال يزال يتم -جمة، وتضحيات جسام، وبطوالت استثنائية تم  

حركة  مع  ومنسجمة  التضحيات  مستوى  على  فلسطينية  قيادة  فوجود  وضعفه،  الفلسطيني  القيادي 
وصالبة    وتوجهات ومزاج شعبها الوطني أمر حيوي وفي غاية األهمية. وكما يقف الفلسطينيون بعناد 

لبناء   وبصالبة  عاجل  بشكل  يتحركوا  أن  عليهم  يجب  وسياساته،  االحتالل  وجه  قيادة  في  وتشكيل 
منسجمة مع نضالهم، ومعبرة عن طموحاتهم وأهدافهم الوطنية والسياسية، وينهوا حالة االنفصام التي  

 تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية. 
أدركه العدو والصديق ودول اإلقليم، إلى حٍد أصبح  هذا الضعف، وفي كثير من األحيان الغياب،  

اتها أمًرا يتم بمعزل عن أي قيادة فلسطينية، وتعقد القمم الرباعية  فيه نقاش القضية الفلسطينية وتطور 
أي   لها  ُيدعى  أن  دون  من  فلسطين  في  األوضاع  تطورات  لبحث  االتصاالت  وُتجرى  والثالثية، 
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ال النقب  قمة  في  حدث  كما  خارجية  فلسطيني،  وزراء  حضرها  التي  الماضي،  مارس/آذار  سداسية 
والبحرين ومصر  المتحدة  التي    الواليات  الثالثية،  الشيخ  شرم  وقمة  وإسرائيل،  والمغرب  واإلمارات 

حضرها زعماء مصر وإسرائيل واإلمارات في الشهر ذاته، وقمة القاهرة بين الرئيس المصري والملك  
 محمد بن زايد. -كآنذا-األردني وولي عهد أبو ظبي 

ال هذه  أن  لو  ليكون  كان  ما  الفلسطينية  بالقيادة  االستخفاف  هذا  بشرعية  إن  وتحظى  قيادة موحدة، 
شعبية، ولو أنها تعبر عن مؤسسة سياسية وطنية قوية مشكلة من األطياف الوطنية كافة، أما هذا  

للحديث والبحث عن    -الحتالل بما فيها ا -االهتراء السياسي القيادي، فهو يغري الكثير من األطراف  
 حلول ال تكون القيادة الفلسطينية جزًءا منها. 

 19/5/2022الجزيرف.نت، 
 

 إلى غانتس: كان األجدر بك أن تقنع بينيت بلقاء محمود عباس .35
 يوسي بيلين 
حذر وزير الدفاع بيني غانتس هذا األسبوع، أعضاء كتلته من “دولة يهودية بين الخضيرة والجديرة”؛ 

تس بالغ واتس  خشى، على حد قوله، من نشوء أغلبية غير يهودية في الجليل والنقب. وتال غانفهو ي
فيروسي، تفتخر فيه بالسيطرة على أراض واسعة في الدولة وبسحب البساط من تحت أقدام اليهود.  

 استنتاج غانتس هو زيادة الحوكمة ومساعدة الوسط العربي. 
نف بينها وبين تحذيره. وبالنسبة للتحذير نفسه، فهو  حلوله إيجابية، ولكن من الصعب أن  هم الصلة 

. حتى لو كان صحيحًا أن الملك عبد هللا األول أراد النقب، وحتى لو كان صحيحًا  اآلخر غير مفهوم
أن هذا كان اقتراح اللورد برنادوت، ففي حينه؛ أي في األربعينيات المتأخرة وأوائل الخمسينيات، لم  

لحقيقية  يقيًا، فما بالك اليوم. لن يأخذ أحد النقب والجليل من إسرائيل. المشكلة ايكن هذا تهديدًا حق 
هي الخطر من أقلية يهودية تحكم، بشكل مباشر وغير مباشر، أغلبية فلسطينية. هذا الوضع سيكون  

 على نقيض من الحلم الصهيوني والقيم الديمقراطية األساس التي تفتخر إسرائيل بها، وعن حق. 
ذلك عليه أن  انتس من دحر إسرائيل إلى حدود قرار التقسيم لألمم المتحدة، لكن الذي يخشىيحذر غ

، مع تعديالت متبادلة، قبل أن  1967يفعل كل شيء ليصل إلى حدود متفق عليها على أساس حدود  
األردن. نهر  غربي  أقلية  إطار   نصبح  في  الحدود  تحديد  هو  األفضل  الطريق  أن  أعتقد  شخصيًا، 

م، ولكني سأبارك  الية بين دولتين، يمكنها منع إخالء اإلسرائيليين في شرقي الحدود من بيوته كونفدر 
 كل ما يؤدي إلى حدود بيننا.
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أي دولة سيادية، تمنح مساوات لمواطنيها، ال يحق لها أن تستخدم مفاهيم تميز بها الجهد الصهيوني  
لنسبة لـ”تهويد الجليل” أو تهويد مناطق أخرى  البطولي قبل إقامة الدولة، والعقود األولى إلسرائيل با

 اء، كان هذا خليطًا من التمييز وانعدام النجاعة. في البالد. في نظرة إلى الور 
المساواة   إلى جانب ضمان  إسرائيل،  في  مستقرة  يهودية  أغلبية  يضمن  أن  يريد  أي زعيم صهيوني 

يفعل هذا من خالل الحلول التي يقترحها وزير  الكاملة لألقلية العربية الكبيرة في داخلنا، ال يمكنه أن  
ة الحوكمة التي من الضروري معالجتها، ومن األفضل مبكرًا أكثر، الدفاع. يجب أن نفرق بين مشكل

 وبين المسألة الديمغرافية التي تحل من خالل نقل مدني من هنا إلى هناك داخل السيادة اإلسرائيلية. 
ينبغي لغانتس أن يكون رأس الحر  بة في حكومته، كي يحذر من السياسة الصبيانية والخطيرة  كان 

باالمتناع إلى    المتمثلة  معها  للتوصل  محاولة  واالمتناع عن كل  الفلسطينية،  القيادة  مع  اللقاء  عن 
 اتفاق. دعوة الرئيس محمود عباس إلى بيته في رأس العين كان فعاًل مهمًا لكنه رمزي.

عل الوزراء  رئيس  مع  الصراع  من  في  بداًل  ينبغي  كما  اآلن  يذكره  ال  أنه  على  والشكوى  الحظوة  ى 
األفضل لغانتس أن يحاول إقناع بينيت التوقف عن سياسة السهم المرتد في الهرب من خطاباته، من 

 الحل السياسي واللقاء مع الزعيم الفلسطيني الملتزم بالسالم.
 19/5/2022إسرائيل اليوم 
 19/5/2022، القدس العربي، لندن

 
 على أبواب انت اضة ثالثة.. ويجب منعها بالقوف نحن .36

 مئير ايندور 
بدأت بالضبط مثلما يتطور    1987هل نقف على أبواب انتفاضة ثالثة؟ االنتفاضة األولى في العام  

المختلطة   والمدن  الضفة  في  اآلن  بموجة   –الواقع  هذا  بدأ  حينه،  في  وباإلضرابات.  بالمظاهرات 
ساحو  بيت  في  تجارية  على إضرابات  صراع  هذا  بأن  اليهودي  المجتمع  اعتقد  عندما  هللا.  ورام    ر 

بانتفاضة مع نحو   بالحجارة والسكاكين،  الفلسطينيون انطلقوا إلى الطريق  قتياًل،   160الحقوق، كان 
قتيل وإلى االنتفاضة    2000ومع قرار في بدء مفاوضات أدت إلى اتفاقات أوسلو الرهيبة وألكثر من  

 الثانية. 
إن أجزاء متسعة في  مظاهرات وإضرابات. وبخالف الماضي، ف  –ذاتها تظهر هذه المرة  المؤشرات  

الوسط العربي اإلسرائيلي تالحظ الهشاشة في الشعب اليهودي، وال سيما النخب، وتنضم إلى الكفاح  
الفلسطيني. بعض من مندوبي الوسط العربي في الكنيست والحكومة يتعاطون علنًا مع فتح وحماس  

آخذة في القصر، برأي خبراء    ممن يقودون صراعًا مشتركًا. والمسافة عن بدء انطالقة ثالثة  في غزة،
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أنه عندما   باستثناء  انتفاضة أخرى.  لنفسه  بقوة يستدعي  اآلن  يرد  أيضًا. من ال  وأمنيين  عسكريين 
  هذا هو الدرس المستخلص من   سيضطر إلى الرد بقوة أكبر وبثمن قتلى وجرحى أكثر من الطرفين.

 في بدايتها واتخذنا سياسة االحتواء. ومرة أخرى نكرر الخطأ ذاته. وفي حينه، لم نرد  2000انتفاضة 
“مواجهة بقوى متدنية”، هذا ما سّماه الضباط الذين أرسلوا للتعلم في المدارس العسكرية في الخارج،  

 وجلبوا بدائل سياسية بداًل من خطوة عسكرية. 
 ذا جيدًا. فكم ضغطنا لتغيير السياسة، لم ننجح معهم، حتى بعد نحن، متضرري اإلرهاب، نتذكر ه

أن حل أريئيل شارون محل إيهود باراك في رئاسة الحكومة، انضم هو أيضًا إلى النظرية السياسية  
الفلسطينيون   يتأثر  لم  أيضًا”.  النفس هو قوة  العمليات: “ضبط  بعد إحدى  للجرحى  وأعلن في زيارة 

كونه  من  أو  لنفسه  وم  بضبطه  رهيبة  إرهاب  موجة  كلفتنا  النفس  سنة ضبط  عظيمًا.  ئات عسكريًا 
القتلى والجرحى حتى حملة “السوق الواقي” التي استعدنا فيها السيطرة العسكرية على مناطق “أ”. لو  

 بدأنا من قبل لوفرنا موتى وجرحى. الدرس إياه يجب أن تتعلمه الحكومة الحالية. 
هوادة   منعها: بإظهار المناعة االجتماعية، بمعرفة العدو، بكفاح ال  للمجتمع المدني اليهودي دور في

فيه إلعطاء إسناد لقوات األمن للعمل باستنفاد القوة، بالضبط مثلما تحدث وطالب في الجنازة ابن  
 نوعم راز. الكفاح المدني في هذه األيام يجب أن يحقق حرية عمل لقوات األمن.

المبنية   الحالية،  الحكومة  أوسلو  حيال  اتفاقات  جلبت  التي  تلك  )بينها  تقدمية  جهات  أم    –على 
لخطايا كلها( وجهات سياسية من األحزاب العربية، يجب إقامة “الحائط الحديدي” الذي تحدث عنه  ا

 جابوتنسكي، لعناية الحكومة الحالية التي في معظمها ال تتماثل مع مذهبه. 
جلسون على الجدار ويفحصون باتجاه الريح. من  ليس كل العرب يريدون اإلرهاب، فهناك كثيرون ي

 و عمليًا يشجع تجند مزيد من الشبان لدائرة اإلرهاب. ال يرد اآلن، فه
ليف لتشكيل -على هذه الخلفية، هناك الكثير من السخافة في مطالبة وزير األمن الداخلي عومر بار

ذه التسمية للدعائية في شبكة  لجنة تحقيق في معالجة الشرطة لجناز الصحافية )إذا كانت ممكنة ه
ح جعلها  في  ونجحوا  أرادوا  الجنازة  فمخرجو  اليهود(.  اإلرهاب ضد  تبرر  التي  إرهابيًا  التلفزيون  دثًا 

وطنيًا فلسطينيًا، في قلب القدس، بجانب سكة القطار الخفيف الذي يخدم سكان العاصمة، وبجانب  
تشفى الفرنسي المجاور الذي جلب إليه الجثمان،  المس  دار الحكومة والقيادة القطرية لشرطة إسرائيل.

والتق الفلسطينية،  األعالم  سطحه  على  وعلقوا  وحماس.  فتح  شباب  خلفية  احتله  على  الصور  طت 
 أعالم إسرائيل من فوق المباني المجاورة. وأعدت الحجارة للرشق في المجاالت المجاورة.

القي  بجانب  بوجوه علنية  الوقوف  يحتاج  الوقاحة  بالحجارة. يجب كم من  الشرطة  القطرية ورشق  ادة 
، سيخافون العمل، وستكون  إلغاء قرار التحقيق مع الشرطة الذين دافعوا عن أنفسهم. في المرة التالية
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نار. الحدث    والنتيجة زجاجات حارقة وإطالق  اإلرهاب.  يريدون  العرب  ليس كل  آخر:  وثمة سبب 
ستشفى الفرنسي رغم أنهم عرب. فهم ال يريدون  العنيف كان موضع استياء لمعظم رجال طاقم الم

الفرن المستشفى  المستشفى. في  اليهوديات في  الممرضات  انخفاض عدد  سي قسم والدة مهني  رؤية 
ال يجب   تصله النساء من األحياء الحريدية المجاورة أو ممن يردن الوالدة في الماء والوالدة الطبيعية.

 المستشفى سائبًا للسلطة الفلسطينية وترك العرب لإلرهاب. تعطيل قدرة فرض النظام مستقباًل وترك
 19/5/2022معاريف 
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 :ركاريكاتي .37

 
 17/5/2022القدس، القدس،  


