
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 هنية: لن نسمح مطلًقا باستباحة األقصى أو العربدة في شوارع القدس

 من قوائم االرهاب  إلغاء تصنيف حركة "كاخ" واشنطن الفلسطينية تستنكر قرار السلطة

 قيادي في "كاخ" يطالب الحكومة اإلسرائيلية بتدمير المسجد األقصى في أقرب وقت ممكن 

 إسرائيل"" في تعود لالئتالف الحاكم ي ريناوي زعبة عربيال ةبالنائ

 على أسرى "نفق الحرية" إضافية سنوات 5قضي بالسجن ت محاكم االحتالل

محكمةةةةةة إسةةةةةرائيلية تسةةةةةمح للي ةةةةةود 
 األقصىالمسجد  " في اً بالصالة "ج ر 
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  السلطة:
 5 ىالفلسطينية تحذر من السماح بمسيرة األعالم وصالة المستوطنين في المسجد األقص السلطة  2.
 5 اشتية: ندعو المجتمع الدولي إلدانة جرائم االحتالل ومحاسبة مرتكبي ا  3.
 5 من قوائم االرهاب  إلغاء تصنيف حركة "كاخ" واشنطن تستنكر قرارالفلسطينية  السلطة  4.
 6 الشيخ: قرار أميركا رفع "كاخ" عن قوائم اإلرهاب مثير لالست جان  5.
 6 ألف شقة م ددة بال دم في القدس المحتلة  20ال دمي:   6.
 7 : قرار محكمة االحتالل السماح بأداء الطقوس في باحات األقصى تصعيد خطير البكري   7.
 7 ال باش: تغيير الوضع التاريخي في المسجد األقصى سيقود إلى نتيجة واحدة "حرب دينية"   8.
 7 ن حرب دينية صى" إعال "الخارجية الفلسطينية": السماح للي ود بالصالة في "األق  9.

 8 "إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة": وزارة األشغال  10.

 8 المالكي والمصري يتفقان على تشكيل لجنة متابعة للوقوف في وجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا  11.

 9 البرلمانات العربية: نأمل بإتخاذ قرارات ملموسة تعزز صمود المقدسيين ؤتمر فتوح أمام م   12.

 9 التشريعي يدين قرار االحتالل السماح للي ود الصالة في "األقصى"   13.

 9 "المحكمة العسكرية" بغّزة ُتصدر أحكاًما بحق متخابرين مع االحتالل   14.
 

  المقاومة:
 10 هنية: لن نسمح مطلًقا باستباحة األقصى أو العربدة في شوارع القدس  15.
 10 فصائل المقاومة تتع د بالوقوف بحزم أمام مسيرة األعالم اإلسرائيلية بالقدس   16.
 11 لالحتالل باالستفراد بأي منطقة ن نسمح النخالة: وحدة الساحات ضرورة ول  17.
 11 المصري: إن لم تصل رسائلنا إلى االحتالل عبر الوسطاء فستجد طريق ا عبر الصواريخمشير   18.
 12 بالنار حماس: قرار "محكمة االحتالل" السماح للي ود بممارسة طقوس م التلمودية في األقصى لعب    19.
 12 " إسرائيلة""كاخ" عن قائمة اإلرهاب انحياز صارخ ل شطببواشنطن حماس: قرار   20.
 13 فتح بالضفة تجمد عمل ا بعد هزيمة "بيرزيت"حركة أقاليم   21.
 13 و"تعذيب م" بالخليل حماس تدعو لتحقيق باختطاف ثالثة من أنصارها   22.
    

  :اإلسرائيليكيان  لا
 14 قيادي في "كاخ" يطالب الحكومة اإلسرائيلية بتدمير المسجد األقصى في أقرب وقت ممكن   23.
 14 بينيت: ريناوي زعبي "في طريق عودت ا" لالئتالف   24.
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 15 إسرائيل"" في تعود لالئتالف الحاكم ي ريناوي زعبة عربيال ةبالنائ  25.

 16 وحدة خاصة لالحتالل لمنع الفلسطينيين التنقل عبر فتحات الجدار   26.

 16 اعتقال خمسة شبان من القدس المحتلة بزعم االنتماء لة"داعش"   27.

 17 الغاز ألوروبا ِعبر مصر  "إسرائيل"مفاوضات لبيع   28.

 17 لمعسكر نتنياهو وميرتس دون نسبة الحسم مقعداً  60استطالع:   29.
 

  :األرض، الشعب
 18 الحرية" على أسرى "نفق إضافية سنوات 5قضي بالسجن ت محاكم االحتالل  30.
 19 : منع الشيخ صالح من السفر اضط اد ومالحقة سياسية "المتابعة"  31.
 19 مرجعيات فلسطينية تحذر من انفجار اجتماعي في مخيم ن ر البارد   32.
 20 أثناء حفل تخرج ا من جامعة أمريكية بلينكن  حة  ترفض مصاف و رفع العلم الفلسطيني  ت طالبة فلسطينية    33.

 
  األردن:

 20 األردن يحذر من السماح للمتطرفين الي ود باقتحام المسجد األقصى  34.
 

  المي:، إسعربي
 20 انطالق أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني العربي بشأن القدس  35.
 21 الفلسطينية" الكويت تقترح إنشاء صندوق لدعم "القوى الناعمة   36.
 21 قطر تتع د بإعمار "برج الجالء" ليحمل اسم "شيرين"": األيام"  37.
 22 مواج ة إسرائيلي في بطولة قتالية ب نغاريامن العب كويتي  انسحاب   38.
 22 لمواج ة إسرائيلية انسحاب العبة كويتية من بطولة دولية في تايلند رفضًا   39.
 22 عن تطلعه الستمرار البرازيل في دعم ا للقضية الفلسطينية يعرب  أبو الغيط  40.
 23 لويات الشعب العراقيالحلبوسي: القضية الفلسطينية على رأس أو   41.
 23 صلة بالموساد الحرس الثوري اإليراني يعلن تفكيك خلية على   42.
 23 " إسرائيلة"أمير جمعية علماء اإلسالم بباكستان: أفشلنا مؤامرة لالعتراف ب  43.
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  دولي:
 24 الحتالل يستخدم طفلة بجنين درعا بشريةاالحركة العالمية للدفاع عن األطفال وثقت عدة حاالت..   45.
 25  قوائم اإلرهابدبلوماسي أمريكي يلتقي حركة "كاخ" بعد رفع ا من    46.
 25 سرائيل" تنت ك القانون إكندا: منتجات المستوطنات التي تحمل سمة "صنع في    47.

 
  حوارات ومقاالت

 25 منير شفيق ... استش اد شيرين أبو عاقلة واللحظة التاريخية  48.

 28 محمود عبد الهادي... ن والعرب في حديث باراكالفلسطينيو ما لم يقرأه  49.

 31 اليئور ليفي... الةةةتةةةالةةةيةةةجةةةةةديةةةةد "حمةةةةاس" للمةةواجةة ةةة   50.
 

 33 :كاريكاتير
*** 

 
  

 "األقصى" " فياً تسمح للي ود بالصالة "ج ر إسرائيلية  محكمة  .1
أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية، األحد، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين  :  القدس/ سعيد عموري 

المسجد   لباحات  اقتحامهم  أثناء  الركوع  يشبه  بما  والقيام  عاٍل"  بـ"صوت  التلمودية  صلواتهم  بأداء 
عت عليه األناضول،  لواعتبرت المحكمة في قراراها، اط  األقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

إسرائيل(   يا  اسمع  وتعني  يسرائيل"  "شيماع  العبرية  باللغة  )يصيحون  عال  بصوت  الصالة  أن 
 واإلنحناء على األرض داخل المسجد األقصى، أمر ال يمكن تجريمه أو اعتباره ُمخال بالسلم المدني.

إسرائيليين أدوا صلوات    وصدر القرار بناء على استئناف قدمه محامون ضد اعتقال ثالثة مستوطنين
ورأت المحكمة    بصوت عاٍل وانحنوا على األرض أثناء اقتحامهم للمسجد األقصى األسبوع الماضي.

من   سلوك  وجود  على  يدل  ال  األقصى  للمسجد  اقتحامهم  أثناء  الثالثة  المستوطنون  به  قام  ما  أن 
ر أنه ُيسمح لجميع سكان  اوجاء في خالصة القر   جانبهم قد يؤدي إلي اضطراب أو إخالل بالنظام.

 إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية. 
 22/5/2022 نباء،وكالة االناضول لل 

 
 



  
 
 
 

 

ص            5   5838 العدد:              5/23/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 ىتحذر من السماح بمسيرة األعالم وصالة المستوطنين في المسجد األقص الفلسطينية السلطة .2

اليوم األحد   السلطة  حذرت رئاسة:  رام هللا "مالفلسطينية، مساء  بإقامة ما تسمى  السماح  سيرة  ، من 
الـ   في  المحتلة،  القدس  في  االستفزازية  قرار    29األعالم"  من  حذرت  كما  الجاري،  أيار  شهر  من 

المسجد  باحات  في  تلمودية  طقوس  بأداء  للمستوطنين  السماح  اإلسرائيلي  االحتالل  صلح  محكمة 
الرئاسة    األقصى. القائم في  قرار محكمة االحتالل مساسا خطي واعتبرت  التاريخي  بالوضع  الحرم  را 

الدولية. الشرعية  وقرارات  الدولي  للقانون  سافرا  وتحديا  الشريف  اإلدارة   القدسي  الرئاسة  وطالبت 
أبناء شعبنا ومقدساتهم. االعتداءات اإلسرائيلية على  لوقف  العاجل  بالتدخل  أبناء    األميركية  ودعت 

ت إلى  لهشعبنا  والتصدي  االعتداءات  هذه  العاصحدي  ستبقى  القدس  أن  مؤكدة  لدولة ا،  األبدية  مة 
الفلسطيني   والصمود  الحق  عنوان  ومساجده  وبكنائسه  ومسلميه،  بمسيحييه  أهلها  وسيبقى  فلسطين، 

 على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر. 
 22/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ل ومحاسبة مرتكبي اولي إلدانة جرائم االحتال اشتية: ندعو المجتمع الد .3

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن المحتلين ال يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهلنا في  :  جنين
عاما(   18عاما(، وإصابة فتى يبلغ من العمر )  17جنين، والتي كان آخرها قتل الفتى أمجد الفايد )

السبت. اليوم  فجر  البطن  في  الجرائم    ذروح  برصاصة  لتلك  الخطيرة  التبعات  من  الوزراء  رئيس 
 المتكررة، داعيا المجتمع الدولي إلدانتها ومحاسبة مرتكبيها.

 21/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 من قوائم االرهاب  إلغاء تصنيف حركة "كاخ" واشنطن الفلسطينية تستنكر قرار السلطة .4

هللا أ رام  رئا:  وزارة    السلطةسة  عربت  قرار  من  الشديدين،  واستهجانها  استنكارها  عن  الفلسطينية 
الخارجية االميركية، الغاء تصنيف حركة كهانا حي )كاخ( االرهابية االسرائيلية من قوائم منظمات  

واكدت الرئاسة، انه في الوقت    األميركي بموافقة الكونغرس.االرهاب االجنبية بموجب قانون الجنسية  
قبة الشعب الفلسطيني من خالل االبقاء على تصنيف  يصر فيه الكونغرس األميركي على معاالذي  

األميركية   االدارة  فإن  ارهابية،  منظمة  لشعبنا  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الس المنطقة.تغض الطرف وتكافئ اعداء  إ  الم واالستقرار في  الرئاسة، االدارة االميركية  لى  ودعت 
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وان   الخطير،  قرارها  عن  التحرير التراجع  منظمة  بشطب  الصحيح  التاريخي  القرار  باتخاذ  تقوم 
 الفلسطينية من قوائمها للمنظمات االرهابية. 

 21/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 قرار أميركا رفع "كاخ" عن قوائم اإلرهاب مثير لالست جانالشيخ:  .5

األميركي  ل  قا:  رام هللا القرار  إن  الشيخ،  الفلسطينية حسين  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
الوقت   في  واالستغراب،  لالستهجان  مثير  األميركي  اإلرهاب  قوائم  عن  اإلرهابية  "كاخ"  حركة  برفع 

الكونغرس األمي فيه  الفلسطينية على قوائم اإلرهاب.يصر  التحرير  إبقاء منظمة  وأضاف    ركي على 
تال بمكيالين  شيخ في  المستمرة والكيل  المظلمة  "هذه هي  السبت،  اليوم  "تويتر" مساء  غريدة له على 

 واالنتصار للظلم". 
 21/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 م في القدس المحتلة ألف شقة م ددة بال د 20: ال دمي .6

المحتلة الهدمي:  القدس  فادي  القدس،  شؤون  وزير  من  قال  أكثر  هناك  إن  سكنية    20،  شقة  ألف 
التهجير   عمليات  تصاعد  من  الفلسطيني  الوزير  وحذر  االحتالل.  بلدية  قبل  من  بالهدم  مهددة 

أوضح الهدمي، خالل مشاركته في الندوة الدولية للقدس   والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
"سلطات االحتالل هدمت التركي في أنقرة، أن  والمسجد األقصى، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية  

مبنى سكني في محافظة القدس خالل العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن بلدية االحتالل    500قرابة  
  زادت وبشكل ملحوظ، منذ بداية العام الماضي، من سياسة اجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا. 

في القدس الشرقية المحتلة، من    أنشطتها االستيطانية  وأكد الهدمي أن سلطات االحتالل تصعد من
والجسور،   واألنفاق  الشوارع  من  عبر سلسلة  المستوطنات  القائمة، وربط  المستوطنات  توسيع  خالل 

كما حذر وزير شؤون   ضمن مخطط يهدف الى ترسيخ مخطط ما يسمى "القدس الكبرى" اإلسرائيلي.
 رادع أو محاسب.القدس مستمر دون  ينةالقدس من أن مسلسل جرائم االحتالل في مد 

 22/5/2022وكالة سما اإلخبارية، 
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 البكري: قرار محكمة االحتالل السماح بأداء الطقوس في باحات األقصى تصعيد خطير  .7
قال وزير األوقاف الشيخ حاتم البكري، إن قرار محكمة االحتالل السماح للمستوطنين بأداء  :  رام هللا

باحا داخل  في  تعد ٍ طقوسهم  هو  األقصى  المسجد  المسجد،  ت  داخل  القائم  الوضع  على  واضح   
يتجاوز   األقصى  المسجد  داخل  للتعامل  جديدة  قواعد  وتكريس  المسلمين،  بمشاعر  خطير  ومساس 

وأضاف أن هذا القرار هو نقل للمواجهة إلى مرحلة   جميع األعراف القانونية والسياسية واألخالقية.
وأكد البكري أن مواجهة    يمكن تقدير عواقبه أبدًا.  ديني للصراع وهو أمر ال متقدمة تضعها في البعد ال

وعربية   إسالمية  موقف  وحدة  يقتضي  يوميًا  ونضااًل  وقانونيًا  سياسيًا  له  المالئم  بالشكل  القرار  هذا 
 وفلسطينية، تكون حاضنة لهذه المواجهة وداعمة لها. 

 22/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ال باش: تغيير الوضع التاريخي في المسجد األقصى سيقود إلى نتيجة واحدة "حرب دينية"  .8
الفلسطينية للشؤون الدينية محمود الهباش، إن أي محاولة من   السلطة  قال مستشار رئيس :  رام هللا

جة  د إلى نتيقبل االحتالل اإلسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي في المسجد األقصى المبارك سوف تقو 
واحدة وهي حرب دينية تشعل العالم أجمع وتكتوي المجتمعات اإلنسانية كافة من نتائجها وتبعاتها،  
يقبلوا   بقاع األرض شرقًا وغربًا ولن  فاألقصى هو دين وعقيدة أكثر من ملياري مسلم ينتشرون في 

القضاة  إهانة مسجدهم وإهانة عقيدتهم من قبل شرذمة متطرفة.  بيان وأضاف قاضي  صحفي    ، في 
مساء اليوم األحد، ردا على قرار "محكمة االحتالل" في مدينة القدس المحتلة بالسماح لليهود بأداء 
طقوس دينية يهودية واالستلقاء على األرض في المسجد األقصى المبارك، أن هذا قرار خطير يمهد 

التاريخي   الوضع  لتغيير  الرامي  المتطرفين  المستوطنين  مخطط  المسجد لتنفيذ  وتنفيذ    في  األقصى 
 مؤامرات التقسيم الزماني والمكاني. 

 22/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ": السماح للي ود بالصالة في "األقصى" إعالن حرب دينية الفلسطينية "الخارجية .9
الذين يقتحمون المسجد هود أدانت وزارة الخارجية قرار محكمة االحتالل السماح للمتطرفين الي: رام هللا

األقصى المبارك بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد، بما في ذلك تالوة الترانيم والسجود 
واعتبرت الوزارة، في بيان لها بهذا الخصوص، مساء األحد، هذا القرار انقالبا إسرائيليا    على األرض.
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صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار    عالنرسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما أنه إ 
 ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

 22/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة": وزارة األشغال .10
مجادلة ناجي  :  محمود  الفلسطينية،  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  وكيل  األحد، سرحااتهم  يوم  ن، 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بممارسة الضغوط على الجهات المانحة، لتأخير عملية إعمار ما تم  
وقال سرحان، خالل مؤتمر صحافي عقده   ، في قطاع غزة. 2021تدميره في عدوان أيار/ مايو عام  

سكان من المنازل ع اإل في مقر المكتب اإلعالمي الحكومي في مدينة غزة، إن ما تم إعماره في قطا
  %. 70%، بينما بلغت نسبة ما تم إعماره من المنازل الُمدم رة جزئيا حوالي  20المدم رة كلي ا يصل إلى  

 ونفى سرحان "وجود أي تعهدات إلعادة إعمار األبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق".
ة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع"، إعاد وأوضح أن ما تم  إنجازه في مجال البنية التحتية ال يتجاوز "
وذكر أن القطاع الزراعي واالقتصادي   مضيفا "هذا ال يتناسب مع حجم ما تم تدميره خالل العدوان".
اإلعمار". إعادة  بعد في عملية  إنجاز ملموس  أي  "يشهد  إلى وجود "ضعف في    لم  وأشار سرحان 

ى عدم "وجود مانحين حقيقيين، غير  الفتا إل  المطلوب"،حجم تمويل عملية اإلعمار مقارنة باالحتياج  
وبحسب وزارة األشغال، فإن إجمالي الخسائر المادية الناجمة    قطر ومصر وبعض الدول الصديقة".

 مليون دوالر.  420عن العدوان األخير، بلغت نحو 
 22/5/2022، 48عرب 

 
 ناة شعبناتسبب بمعاجه كل من المالكي والمصري يتفقان على تشكيل لجنة متابعة للوقوف في و  .11

هللا المصري،  :  رام  منيب  المستقلة  الشخصيات  تجمع  ورئيس  المالكي،  رياض  الخارجية  وزير  اتفق 
وزارة   ترأسها  المدني،  والمجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومة  من  مكونة  متابعة  لجنة  تشكيل  على 

باأللم تسبب  للوقوف في وجه كل من  المشترك  العمل  وحقه في  ة لشعبنا  والمعانا  الخارجية، بهدف 
المصري    الحرية. مع  األحد،  هللا،  رام  بمدينة  مكتبه  في  المالكي  عقده  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

وعدد من المحامين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بملف محاكمة المملكة البريطانية بسبب إعالنها  
عام   بلفور"  وتقسي 1917"وعد  شعبنا  مأساة  في  تسبب  الذي  وص،  أرضه  تم  إلى  االحتالل  وال  ثبيت 

 االستعماري الصهيوني لألرض الفلسطينية، وانتهاك قواعد القانون الدولي.
 22/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 فتوح أمام مؤتمر البرلمانات العربية: نأمل بإتخاذ قرارات ملموسة تعزز صمود المقدسيين  .12
غول االحتالل اإلسرائيلي، على حقوق شعبنا  ي روحي فتوح، أن ترئيس المجلس الوطنأكد  :  القاهرة

الفلسطيني، بلغ مداه، ولم تعد حكومة االحتالل اإلسرائيلي تحسب أي حساب لردات الفعل الكالمية 
تقترفه من جرائم يومية. الشجب على ما  الطارئ   وبيانات  العربي  المؤتمر  وقال فتوح خالل أعمال 

البرلماني  33الـ ال  لالتحاد  برئاسة  "المسجد العربي  بعنوان  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  بحرين، 
بالصوت   شاهد  أجمع  العالم  إن  األولى"،  أولويتنا  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  وجميع  األقصى 
جنازتها   على  الوحشي  واالعتداء  عاقلة،  أبو  شيرين  الصحفية  الشهيدة  إعدام  جريمة  والصورة 

 لى أن االحتالل بات يخشى حتى جنازات الشهداء. نة القدس، الفتا إمشيعين لها في مدي وال
 22/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 التشريعي يدين قرار االحتالل السماح للي ود الصالة في "األقصى"  .13

ليهود بأداء االحتالل السماح للمتطرفين اأدان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة، قرار محكمة  :  غزة
تل وصلوات  األقصى."طقوس  باحات  داخل  في    مودية"  التشريعي  للمجلس  اإلعالمي  المكتب  وقال 

بيان له :"إن قرار محكمة االحتالل هو عدوان ممنهج على المسجد األقصى بهدف تقسيمه زمانيا  
صى المبارك هذا التصعيد بحق المسجد األقوحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن نتائج    ومكانيا".

االحتال يسعى  الباطلة.الذي  محكمته  عبر  لشرعنته  إلى    ل  العالم  وأحرار  المسلمين  المجلس،  ودعا 
للهجمة  تصاعد  من  له  يتعرض  ما  وسط  له  واالنتصار  األقصى  المسجد  لنصرة  العاجل  التحرك 

 الصهيونية المسعورة لتهويده. 
 22/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 در أحكاًما بحق متخابرين مع االحتالل رية" بغّزة ُتص"المحكمة العسك .14

ُمته مين  :  غزة ُمدانين  بحق  األحكام  من  عدًدا  األحد،  يوم  غز ة،  في  العسكرية  المحكمة  أصدرت 
  15إلى    7بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي، ترواحت ما بين األشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من  

 ع، وأفهمت علًنا.صدرت وجاهيًّا، وباإلجما وأشارت إلى أن  األحكام  نة.س
 22/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مح مطلًقا باستباحة األقصى أو العربدة في شوارع القدسهنية: لن نس .15
حذ ر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قادة االحتالل الصهيوني من اإلقدام على  

المسجد األقصى ومسيرة المرابطين في    اقتحام  داعًيا  الحالي،  الشهر  نهاية  المزمع تنظيمها  األعالم 
إلى   المسجد.األقصى  لحماية  الكاملة واالستعداد  له خالل    الجهوزية  الحركة في كلمة  وشدد رئيس 

المؤتمر الوطني الكبير الذي تنظمه حركة حماس في غزة في الذكرى السنوية األولى لمعركة سيف  
من خلفه المقاومة في القدس والضفة على وجه الخصوص لن الفلسطيني و   على أن الشعب ،  القدس

 هذه الخزعبالت مؤكًدا أن المسجد األقصى مسجٌد إسالمٌي خالص.تقبل بتمرير  
أو   األقصى  المسجد  باستباحة  مطلًقا  نسمح  ولن  اإلمكانات  بكل  سنواجه  اننا  واضح  "قرارنا  وقال: 

"، مجدًدا تأكيده أن  48لنا في القدس أو الضفة أو أراضي البالعربدة في شوارع القدس ضد شعبنا وأه
الق وأضاف "أفعالنا تسبق كلماتنا على    دس تختلف كلًيا عن ما قبل المعركة".مرحلة ما بعد سيف 

وشعبنا في المنافي    48األرض في غزة وفي جنين وفي القدس وفي كل أرجاء الضفة، وأهلنا داخل ال
مرحلة جديدة بكل  التجاوزات"، معتبرا أن الصراع مع االحتالل دخل    والشتات وأمتنا لن تسمح بهذه

 تها. أبعادها ومآال
وأشار رئيس الحركة إلى أن معركة سيف القدس أحدثت تحوالت استراتيجية وشك لت نقطة تحول مهم  
من   تحمله  ما  بكل  مختلفة  جديدة  مرحلة  أمام  واسًعا  الباب  وفتحت  المحتل  مع  الصراع  مجرى  في 

الفلسطينية بل    الفًتا إلى كونها معركة شاملة ومركبة لم تقتصر بتأثيراتها على حدود الجغرافيا  أبعاد،
بكامله. الدولي  والمجتمع  المنطقة  إلى  لمعركة    تعدت  استراتيجي  بعد  ذات  نتائج  ثالث  واستعرض 

ن لها ما  سيف القدس في الذكرى السنوية األولى لها، مبيًنا أن هذه النتائج ذات تأثير عميق سيكو 
 تالل. بعدها في كافة المواجهات التي سيخوضها شعبنا وحماس والمقاومة ضد االح

 22/5/2022، حركة حماسموقع 
 

 اإلسرائيلية بالقدس سيرة األعالم فصائل المقاومة تتع د بالوقوف بحزم أمام م .16

الفلسطينية  تعهدت الغرفة المشتر  بالوقوف بحزم أمامكة لفصائل المقاومة  مسيرة األعالم    يوم األحد 
جاء ذلك في كلمة للغرفة المشتركة   .مايو/أيار الجاري   29تنظيمها في    التي من المقرراإلسرائيلية  

تح( خالل مؤتمر عقدته حركة "حماس" )تضم األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة ف
التي   الماضي  بمناسبة مرور عام على معركة مايو/أيار  الفصائل اسم  في مدينة غزة  تطلق عليها 

وأضاف شخص ملثم )لم يكشف عن هويته( في كلمة الغرفة أن "ممارسات العدو في   "سيف القدس".
مست انتهاكات  من  فيها  يجري  وما  والقدس  المحتلة  المدن  القتحام  كافة  الدعوات  عن  فضال  مرة 
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وأضاف أن "الشعب    حزم".األقصى عبر مسيرة األعالم األسبوع القادم أسباب تدفعنا للوقوف عندها ب 
لن يسمح مطلقا بكسر قواعد االشتباك والعودة لمربع االستفزازات الذي قلنا فيه كلمتنا بكل قوة )في 

ود الشعوب وقوى المقاومة واالستعداد للمعركة ودعا إلى تضافر كافة جه  إشارة إلى معركة مايو(".
 امة والحرية.المقدسة التي تعيد لفلسطين والقدس واألسرى والشعب الكر 

 22/5/2022.نت، الجزيرة

 
 النخالة: وحدة الساحات ضرورة ولن نسمح لالحتالل باالستفراد بأي منطقة  .17

الجهاد  :  بيروت  لحركة  العام  األمين  النخالة  زياد  وحدة أكد  أن  األحد،  يوم  فلسطين  في  اإلسالمي 
بمنط باالستفراد  للعدو  نسمح  أال  ويجب  ضرورة،  أصبحت  القتالية  مشددًا الساحات  غيرها،  دون  قة 

وشدد   ا.على أن المقاومة فقط وحدها هي التي تجبر العدو على التراجع، رغم تكلفتها العالية علين
ي الذكرى األولى لمعركة سيف القدس، أن وحدة النخالة، خالل مؤتمر وطني نظمته حركة حماس ف

وا المقاومة  لحماية  واجبة  تواجده  أماكن  الفلسطيني في جميع  القتال ومقاومة  الشعب  وأن  ستمرارها، 
القتالية ما  العدو في كل مكان من فلسطين يجب أن يحظى باهتمامنا جميًعا، ويجب تعزيز الروح  

 استطعنا إلى ذلك سبياًل.
النخالة:   واجب  وقال  وعلينا  شعبنا،  يعيشها  التي  االقتصادية  الظروف  استغالل  يحاول  العدو  "إن 

وأكد أن "القدس عاصمتنا األبدية،    من استغاللها للضغط علينا".  إيجاد حلول عملية ال تمكن العدو
وإن المسجد األقصى قبلة جهادنا، وما يجري من محاوالت لتهويده لن نقبل به، حتى لو ذهبنا إلى  

وشدد أن "وحدة قوى المقاومة في المنطقة ضرورة، ال يمكن التفريط بها بأي حال    ل كل يوم".القتا
دفع باتجاه تعزيز محور القدس، بكل ما نملك من قوة، حتى النصر إن شاء  من األحوال، ويجب ال

 هللا".
 22/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عبر الوسطاء فستجد طريق ا عبر الصواريخ المصري: إن لم تصل رسائلنا إلى االحتاللمشير  .18

ل السماح للمستوطنين  قال القيادي في حركة حماس النائب مشير المصري إن قرار محكمة االحتال
ى، إعالن لحرب دينية واستمرار لسياسة االحتالل بشكل قانوني الصالة اليهودية في المسجد األقص 

حتالل تنفيذ مخططه الخبيث تجاه أولى القبلتين.  في تهويد القدس واألقصى، ودليل  على اعتزام اال
المقاوم يد  أن  مباشر،  الجزيرة  لقناة  تصريحات  في  المصري  كثب  وأكد  عن  و"نتابع  الزناد  على  ة 

االحتالل إلى  رسائلنا  تصل  لم  "إن  وأضاف  األيدي"  مكتوفي  نقف  ولن  األحداث  عبر    تطورات 
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قادمة مختلفة. ووجه المصري رسالة لالحتالل بأن  الوسطاء فستجد طريقها عبر الصواريخ والمعركة ال
تقتصر على ولن  القدس ستتجدد  فنسخة سيف  المقاومة  يختبر سيف  واحدة. وفي سياق   ال  ساحة 

ن  منفصل، أكد المصري أن  الحكم بالسجن على أسرى جلبوع دليل على بشاعة وجرم االحتالل ول 
م سيكونون على قمة قائمة صفقة األسرى القادمة  ينال ذلك من صالبة أسرانا، مجددًا التأكيد على أنه 

 وتحريرهم أمانة في أعناق المقاومة. 
 22/5/2022فلسطين أون الين، 

 
 حماس: قرار "محكمة االحتالل" السماح للي ود بممارسة طقوس م التلمودية في األقصى لعب بالنار  .19

ماح لليهود الصهاينة بممارسة    أكدت حركة حماس أن قرار ما يسمَّى "محكمة الصلح" الصهيونية السَّ
عٌب بالنار، وتجاوٌز  طقوسهم التلمودية، خالل اقتحاماتهم المستفز ة لباحات المسجد األقصى المبارك، ل

م، وعلى  لكل  الخطوط الحمر، وتصعيٌد خطيٌر يتحم ل قادة االحتالل تداعياته التي ستكون وبااًل عليه
حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتد  عليهم جميعًا بمزيد من المقاومة والتصد ي، حت ى كبح  

 جماح مخططاتهم التهويدية.
صحفي   تصريح  في  حماس  حركة  شبرٍ وشددت  كلَّ  أنَّ  على  األحد  األقصى   اليوم  المسجد  من 

إال لشعبنا الفلسطيني، مشيرًة إلى أن    المبارك هو حقٌّ خالٌص للمسلمين، كان وسيبقى، وال سيادة فيه
االحتالل لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطر فة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة  

أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عام ة لهذه المخططات بكل  قو ة  بالقو ة واإلرهاب، وسيتصد ى  
 وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن.

 22/5/2022، حركة حماسموقع 
 

 " إسرائيلة""كاخ" عن قائمة اإلرهاب انحياز صارخ ل شطببواشنطن حماس: قرار  .20
موسى الخارج:  رائد  والعالقات  السياسية  الدائرة  رئيس  نعيم  وصف  باسم  غزة  في  حماس  لحركة  ية 

ورأى نعيم في حديث   المجاهدين" بأنه "جسم وهمي ال يوجد له أي فعل على األرض"."مجلس شورى 
لتمرير شطب حركة   قائمة اإلرهاب جاء  التنظيم عن  األميركي بشطب هذا  القرار  أن  للجزيرة نت، 

أية جرائم يرتكبها إرهابيون من أنصار  "كاهانا حي" )كاخ( الصهيونية. وحم ل واشنطن المسؤولية عن  
رير الفلسطينية على قائمة  وتساءل نعيم "كيف ينسجم إبقاء واشنطن على منظمة التح  هذه الحركة.

اإلرهاب، وهي التي وقعت اتفاق أوسلو للسالم، وتنادي في كل المحافل بالتعايش السلمي، في حين  
 نما أتباعها ال يزالون يرتكبون الجرائم بحقنا؟".يتم شطب كاخ وشرعنتها ورفع صفة اإلرهاب عنها بي 
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المتطرف واأليديولجيا اإلرهابية، يؤكد المؤكد   وقال "هذا القرار تجاه كاخ التي ال تزال تتمسك بالفكر 
ضد  األوكرانيين  مقاومة  السبل  بكل  تدعم  التي  واشنطن،  جانب  من  إلسرائيل  الصارخ  باالنحياز 

 مقاومة االحتالل اإلسرائيلي".روسيا، وُتنكر وتجر م حقنا في 
 22/5/2022.نت، الجزيرة

 
 يرزيت"بالضفة تجمد عمل ا بعد هزيمة "ب  فتححركة أقاليم  .21

تجميد  أعلنوا  الغربية  بالضفة  فتح  حركة  أقاليم  ولجان  سر  أمناء  إن  فلسطينية،  إعالم  وسائل  قالت 
" الطالبية النتخابات مجلس  وجاءت هذه الخطوة بعد خسارة كتلة "الشبيبة  عملهم التنظيمي السبت.

السلطة محمود عباس  ونشرت لجان أقاليم "فتح" رسالة موجهة إلى رئيس    ة بيرزيت.الطلبة في جامع 
بصفته قائد حركة "فتح"، قالت فيها إن "هذا القرار يأتي تجاوبا مع مقتضيات الضرورة التي فرضها  

  .الواقع على كافة األصعدة الحكومية والتنظيمية واألمنية" 
تلبية لصوت ونبض الكادر، ولكل الحريصين على الحركة، "وحتى نكون جدار  يأتي  وأضافت أنه 

وتابعت   أمام كل المتسلقين والمتآمرين الذين كانوا جزءا من خذالن فتح ويتباكون عليها".فتح األمين  
والوصول للحقيقة بأن "القرار يهدف إلى الوصول إلى اتخاذ المعالجات واإلجراءات التنظيمية السليمة  

 مهما كانت، ودون التغطية على أحد كائنا من كان". 
 22/5/2022، 21عربيموقع 

 
 لتحقيق باختطاف ثالثة من أنصارها و"تعذيب م" بالخليل  حماس تدعو .22

من  :  الخليل ثالثة  اختطاف  بـ"جريمة  وصفتها  فيما  التحقيق  إلى  األحد،  يوم  "حماس"،  حركة  دعت 
 في الخليل، )جنوب الضفة(، على أيدي أجهزة السلطة الفلسطينية".  أنصارها وتعذيبهم بوحشية

موسى  لحماس،  السياسي  المكتب  عضو  "   وقال  حركته  إن  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  دودين، 
تستهجن بشدة، ارتكاب عناصر من األجهزة األمنية، ليلة فوز الكتلة اإلسالمية في انتخابات مجلس  

ا جريمة  بيرزيت،  جامعة  بوحشية  طلبة  وتعذيبهم  حماس،  حركة  أنصار  من  شبان  ثالثة  ختطاف 
 ا الخليل".شديدة، على خلفية إظهارهم الفرحة في منطقة دور 

وأكد دودين أن  "تعرض الشبان الثالثة أثناء االعتقال والتحقيق، للشتم والضرب المبرح وسب الذات  
 ستوجب التحقيق ومحاسبة المتورطين اإللهية، جريمة وسلوك يفتقد للقيم اإلنسانية واألخالقية، وي
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القانون".  وعشائري     تحت طائلة  وحقوقي   قانوني   "تحرك  إلى  هذه ودعت حماس  عند  للوقوف  جاد  
 الجريمة، ومعالجة آثارها وتداعياتها، وضمان عدم تكرارها، حماية للسلم األهلي والمجتمعي".

 22/5/2022، قدس برس

 

 في أقرب وقت ممكن سرائيلية بتدمير المسجد األقصى قيادي في "كاخ" يطالب الحكومة اإل .23
أمس،    -القدس   غوبشتاين،  بنتسي  اإلرهابية  العنصرية  "كاخ"  حركة  في  القيادي  دعا  "األيام": 

 الحكومة اإلسرائيلية إلى تدمير المسجد األقصى في أقرب وقت ممكن.
ومين فقط على قرار وزارة  اين، عبر حسابه الرسمي في تليغرام، جاءت بعد يدعوة المتطرف غوبشت

 زالة حركة "كاخ" أو "كهانا حي" اإلرهابية من قوائم اإلرهاب. الخارجية األميركية إ
وقال غوبشتاين: "أطالب الحكومة اإلسرائيلية بإزالة العار عن الحرم وتدمير المسجد في أسرع وقت  

 ًا".ن للشعب اليهودي، وعلى أنقاض المسجد سنبني معبد ممكن، فهذا أقدس مكا
 23/5/2022م هللا، األيام، را

 
 بينيت: ريناوي زعبي "في طريق عودت ا" لالئتالف  .24

الحكومة   اجتماع  بداية  في  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  عضو    يومتوقع  أن  األحد، 
األسبوع   االئتالف  عن  انشقاقها  أعلنت  التي  زعبي،  ريناوي  غيداء  ميرتس،  حزب  من  الكنيست 

" االالماضي،  إلى  عودتها"  طريق  ريناوي  في  تلتقي  أن  ويتوقع  إيجابية".  تبدو  "األمور  وأن  ئتالف، 
 . مس[]أ زعبي مع وزير الخارجية، يائير لبيد، اليوم

ا يكون  وطالب بينيت الوزراء بعدم العمل انطالقا من االعتقاد أن االنتخابات قريبة. وقال إنه "عندم
الجم يبدأ  كهذا،  استقرار  انعدام  ألنهناك  جيدا،  ليس  وهذا  انتخابات  في  بالتفكير  نفكر  يع  عندما  ه 

نبدأ بتوجيه جزء من الطاقة إلى اتجاهات أقل إيجابية، وعندها ستكون هذه نبوءة تحقق   بانتخابات 
 نفسها". 

ين، وعليها ببساطة االستمرار  وأضاف أن "هذه الحكومة لن تنجح بالصمود في هزة نحو اليسار واليم
 و جيد".في القيام بما ه

وقال بينيت قبل بدء اجتماع الحكومة إنه "إذا كان أعضاء كنيست من اليسار يشعرون أن الحكومة  
يمينية جدا، وأعضاء كنيست من اليمين يشعرون أنها يسارية جدا، فهذا مؤشر على ما يبدو على أن  



  
 
 
 

 

ص            15   5838 العدد:              5/23/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

ئيل ولن نتنازل.  وهذا هو معنى التسوية. وهذه حكومة جيدة إلسرا  الحكومة في مكان جيد في الوسط.
 ا جميعا في إبداء نية حسنة، فإن الحكومة ستعبر كافة األزمات".وأنا واثق من أنه إذا استمرين 

ثلثي تكلفة   بتمويل  الذي يقضي  الدراسة"  إلى  العسكري  الزي  قانون "من  إلى مشروع  بينيت  وتطرق 
يمين في المعارضة  د مسرحين وفي وضع اقتصادي صعب. وأعلنت أحزاب الالدراسة الجامعية لجنو 

في القانون،  لهذا  معارضتها  بتمويل  عن  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة،  رئيس  طالب  من  100ما   %
تأييدهم   عن  أعلنوا  الليكود  من  كنيست  أعضاء  أن  علما  الجنود،  ولجميع  الجامعية  الدراسة  تكاليف 

 للقانون بصيغته الحالية. 
 . ي الكنيست غدا، للتصويت عليهوقال بينيت إن االئتالف سيطرح مشروع القانون ف

 22/5/2022، 48ب عر 
 

 إسرائيل"" في تعود لالئتالف الحاكم ي ريناوي زعبة عربيال ةبالنائ .25
ي إلى االئتالف الحكومي في إسرائيل، بعد انسحابها احتجاجا  عادت النائبة العربية غيداء ريناوي زعب

ة، ما يمنع احتمال تفكك الحكومة في على عنف قوات االحتالل في جنازة الزميلة شيرين أبو عاقل
 الوقت الحالي. 

أجل   الموقف من  هذا  اتخذت  إنها  بيان  الليبرالي في  غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس  وقالت 
لبي احتياجات المجتمع العربي" وبعد أن مارس عدد من زعمائه المحليين "ضغوطا  "تحقيق مكاسب ت

 شديدة" عليها للقيام بذلك.
احتجاجا على تصعيد العنف في الحرم القدسي باإلضافة إلى األساليب    أنها استقالت وأضافت زعبي  

 مايو/أيار الجاري.  13لة في العنيفة التي اتبعتها الشرطة اإلسرائيلية في جنازة الزميلة شيرين أبو عاق
ي  أن وزير الخارجية اإلسرائيل   -اليوم األحد -وذكرت صحيفتا يديعوت أحرنوت ومعاريف الخاصتان  

بها من  يائير لبيد، اجتمع في وقت سابق مع الزعبي، وعلى إثر ذلك تراجعت األخيرة عن قرار انسحا
الحكومي. "نرح  االئتالف  قوله  لبيد  عن  الصحيفتان  االئتالف  ونقلت  إلى  ريناوي  زعبي  بعودة  ب 

و  غيداء  مع  العربي  للمجتمع  الحقيقية  الحاجات  حول  وواضحا  صريحا  حوارا  أجرينا  مع الحكومي، 
لحضورهم". بالشكر  إليهم  أتقدم  الذين  المحلية  الهيئات  وراء    رؤساء  الجدل  "وضعنا  لبيد  وأضاف 

 ظهورنا وعائدون للعمل في إطار الحكومة".
 22/5/2022.نت، جزيرةال
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 وحدة خاصة لالحتالل لمنع الفلسطينيين التنقل عبر فتحات الجدار  .26
سيكون مسؤوال عن منع دخول الفلسطينيين من    يعتزم جيش االحتالل اإلسرائيلي تشكيل لواء عسكري 

الغربية عبر فتحات جدار الفصل العنصري، بحسب ما أفدت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم    الضفة
 األحد.

، وسينتشر على  وذكرت الصحيفة أن اللواء سيتشكل من قوات "لواء كفير" وسيسمى "اللواء العملياتي"
فة  س لمنع عبور الفلسطينيين عبر فتحات الجدار من الض طول عشرات الكيلومترات من خط التما

 الغربية إلى ما يسمى داخل الخط األخضر. 
اللواء  من  عناصر  نشر  المقبلة  األسابيع  خالل  سيتم  األولى،  المرحلة  في  أنه  الصحيفة  وأوضحت 

"مك منطقة  في  التماس"  "خط  على  الحراسة  الجديد  لتحسين  المعدة  الخطة  نجحت  حال  وفي  ابيم"، 
القوات على مختلف مناطق الجدار مع الضفة  وحماية منطقة التماس، سيتم مستقبال نشر المزيد من  

 وخط التماس. 
ونشر جيش االحتالل في األسابيع األخيرة اآلالف من جنوده على طول خط التماس ومنطقة جدار  

ت إلعادة  خطة  وأقر  موجة  الفصل،  بعد  وذلك  الفتحات،  وإغالق  الجدار  وتحديث  العمليات أهيل 
 رين الماضيين.المسلحة داخل البلدات اإلسرائيلية في الشه

 22/5/2022، 48عرب 
 

 اعتقال خمسة شبان من القدس المحتلة بزعم االنتماء لة"داعش"  .27
لنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، اعتقال خمسة شبان من مدينة القدس بزعم االشتباه أع

 إلسالمية" )داعش(.بانتمائهم لتنظيم "الدولة ا
القدس   سكان  من  وهم  العمر  من  الثالثينات  في  الخمسة  المعتقلين  إن  بيانها  في  الشرطة  وقالت 

 نهاية األسبوع الماضي. المحتلة وأوضحت أن عمليات االعتقال نفذت 
وذكرت أن المعتقلين ُعرضوا على جهة قضائية إسرائيلية ُبعيد االعتقال، والتي صادقت بدورها على  

 أيار/ مايو الجاري.  23أيام تنتهي يوم غد، اإلثنين  4الشرطة بتمديد اعتقال "المشتبه بهم" لمدة  طلب 
 22/5/2022، 48عرب 
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 الغاز ألوروبا ِعبر مصر  "إسرائيل"مفاوضات لبيع  .28
تجري مفاوضات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي حول بيع إسرائيل الغاز ألوروبا عن طريق مصر،  

ال فصل  بدء بحلول  ذلك  وبعد  المقبل،  الصيف  خالل  اتفاق  بتوقيع  تقديرات  وسط  المقبل،  شتاء 
اإلس الغاز  شركات  بين  امفاوضات  هيوم"  "يسرائيل  صحيفة  ذكرت  حسبما  واألوروبية،  ليوم،  رائيلية 

 األحد.
تنفيذ  جرى  روسية،  تهديدات  خلفية  وعلى  أوكرانيا،  في  الحرب  أعقاب  في  المفاوضات  هذه  وتأتي 

ب بالغاز  بعضها،  التعلق  عن  بالتوقف  األوروبي  االتحاد  وقرار  بالغاز،  أوروبية  دول  إمداد  وقف 
 وسي، في إطار العقوبات ضد األخيرة إثر غزوها أوكرانيا.الر 

 22/5/2022، 48عرب 
 

 لمعسكر نتنياهو وميرتس دون نسبة الحسم مقعداً  60استطالع:  .29
معسكر الداعم لرئيس حزب الليكود  األحد، أن ال "، صباح اليوم103أظهر استطالع للرأي نشره "راديو 

مقعدا    53مقعدا، بينما ما يسمى معسكر التغيير سيحصل على    60بنيامين نتنياهو، سيحصل على  
 " تجاوز نسبة الحسم، بحال أجريت انتخابات جديدة.دون أن يتمكن حزب "ميرتس

عضو   قدمتها  التي  الحكومي  االئتالف  من  االستقالة  رسالة  بعد  االستطالع  هذا  إجراء  ويأتي 
ريناوي   غيداء  ح  -الكنيست،  عن  محاو زعبي،  ظل  وفي  "ميرتس"،  االئتالف  زب  في  شركاء  الت 

 إقناعها عن التراجع عن قرارها.
إذ حصل الليكود على  مقعدا،    60وبحسب نتائج االستطالع، حصل المعسكر الداعم لنتنياهو على  

مقاعد و"يهدوت هتوراة"    8مقاعد، وشاس    9مقعدا، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" على    36
 مقاعد.  7

مقعدا دون    53خارطة السياسية، حصل ما يسمى "معسكر التغيير" على  وفي الجانب اآلخر من ال
الن المقاعد على  وتوزعت  الحسم،  نسبة  تجاوز  من  ميرتس  يتمكن  حصل  أن  عتيد"  "يش  التالي  حو 

مقاعد، و"يسرائيل    6مقاعد، وحزب "يمينا"    8مقاعد، و"كاحول الفان"   8مقعدا، حزب العمل    18على  
مقاعد، بينما القائمة المشتركة التي ال    4مقاعد، والقائمة الموحدة    4دشاه"  مقاعد، و"تكفا ح  5بيتنو"  

 مقاعد. 7تنتمي إلى أي من المعسكرين حصلت على 
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هر استطالع الرأي، أنه في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة، فإن حزب ميرتس  وأظ
الحسم، كما أظهرت النتائج أنه ال يطرأ    سيدفع الثمن السياسي األكبر، ولن يتمكن من تجاوز نسبة

بية  تغيير جذري على الخريطة السياسية لألحزاب ما يعني بقاء أزمة الحكم في ظل عدم وجود أغل
 ألي معسكر لتشكيل االئتالف الحكومي.

وفي المقابل، يواصل نتنياهو مساعيه إلسقاط الحكومة، حيث يكثف جهوده إلقناع عضو الكنيست 
"يمين حزب  في  عن  لصالحه  التصويت  وعدم  الحكومي  االئتالف  من  باالنسحاب   ، اورباخ  نير  ا"، 

التصويت  في  الحكومة  إسقاط  فرص  ازدياد  يعني  ما  الثقة    الكنيست  وحجب  الكنيست  حل  على 
 المتوقع األربعاء المقبل. 

 22/5/2022، 48عرب 
 

 على أسرى "نفق الحرية" إضافية سنوات 5قضي بالسجن ت محاكم االحتالل .30
قضت محكمة الصلح في الناصرة يوم األحد عقوبة السجن الفعلي لمدة   :محمد وتد   -القدس المحتلة

بقيمة    5 مالية  وغرامة  ش   5سنوات  )آالف  وسجن    1,500يكل  لمدة  -دوالر(،  التنفيذ  وقف   8مع 
سنوات، على كل واحد من األسرى الفلسطينيين الذي شاركوا في عملية "نفر الحرية"    3لمدة    -أشهر

اإلسرا  "جلبوع"  من  إلى    ئيلي.والفرار  الستة  األسرى  بحق  صدرت  التي  األحكام  هذه  وتضاف 
الزبيدي باستثناء  وذلك  السابقة،  محاكمة.  محكوميتاهم  بدون  موقوفين  كانا  اللذين  كما    وانفيعات، 

الـ   المساعدين في "نفق الحرية" في معتقل "جلبوع" بالسجن    5فرضت المحكمة حكما على األسرى 
لمدة   وغرامة  4الفعلي  بمبلغ    سنوات،  شريم،   650مالية  محمود  األسرى،  الحكم  شمل  حيث  دوالرا، 

 ر وإياد جرادات. وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بك
األسرى   أحد  قادري  يعقوب  األسير  تمكن  حيث  الستة،  أسرى  أصوات  تعالت  بالحكم،  النطق  وفور 

حيل، واستطعنا أن نخترق األجهزة  "ال يهمنا ما هو القرار، المهم أننا صنعنا المست  :الستة من القول
وأجه إلسرائيل  بالنسبة  كان  وما  الصفعة،  ووجهنا  اإلسرائيلية،  وصلنا  األمنية  نحن  مستحيال،  زتها 

 إليه"، وفق ما نقلت عنه هيئة شؤون األسرى والمحررين.
"عملية   أسرى  عن  الدفاع  طاقم  أن  أكد  أحمد،  أبو  منذر  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  محامي 

وع"، سيقوم بدراسة وبحث الملف وقرار المحكمة بعمق، وذلك من أجل فحص إمكانية النقض في  جلب
 ناف إلى المحكمة المركزية والعليا اإلسرائيلية.القرار واالستئ 

 22/5/2022.نت، الجزيرة
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 : منع الشيخ صالح من السفر اضط اد ومالحقة سياسية "المتابعة" .31
بكري  لجنة  :  قاسم  الحركة  قالت  رئيس  منع  قرار  إن  األحد،  يوم  العربية،  للجماهير  العليا  المتابعة 

الشيخ رائد صالح، من السفر إلى خارج البالد، "قرار نابع   اإلسالمية )الشمالية( المحظورة إسرائيليا،
عمق   عن  ويعب ر  صالح،  الشيخ  ضد  سنوات  منذ  قائمة  سياسية  ومالحقة  واستبداد،  اضطهاد  من 

العن اإلسرائيلي".العقلية  الحكم  سدة  على  تسيطر  التي  سفره    صرية  منع  أمر  صالح  الشيخ  وتلقى 
ون(، على الرغم من أنه فحص وضعيته من هذه الناحية،  بشكل مفاجئ، وهو في مطار اللد )بن غري

في  وهو  القرار  باغته  حتى  سفره،  يمنع  ما  يوجد  ال  أنه  وتبين  الخارج،  إلى  السفر  يحجز  أن  قبل 
ك إذ  تركيا.المطار،  إلى  يسافر  أن  المقرر  من  قرارا    ان  يستدعي  ما  يوجد  "ال  أنه  المتابعة  وأكدت 

قة حرية الرأي والعمل السياسي، ولجنة المتابعة تقف إلى جانب  عنصريا كهذا إال االستبداد، ومالح
الشيخ صالح، وتقف إلى جانبه، وإلى جانب كل الناشطين الذين يواجهون المالحقات السياسية على  

 تلف أشكالها". مخ
 22/5/2022، 48عرب 

 
 مرجعيات فلسطينية تحذر من انفجار اجتماعي في مخيم ن ر البارد  .32

معروف:  -بيروت  انفجار    عبد  من  فلسطينية  وفصائل  وشعبية  حقوقية  ولجان  منظمات  حذرت 
لبنان. شمال  طرابلس  مدينة  قرب  الفلسطينيين  لالجئين  البارد  نهر  مخيم  داخل  وأشارت   اجتماعي 

نهر   الفلسطينيين في مخيم  الالجئين  أوضاع  أن  إلى  لها،  اجتماعات  الفلسطينية خالل  المرجعيات 
االنهيار المعيشي العام والتأخير بإعادة إعمار المخيم الذي دمر بالكامل البارد تزداد مأساوية بسبب  

إع2007عام   من  الدولي  المجتمع  بمساعدة  “األونروا”  وكالة  تتمكن  أن  دون  المخيم،  ،  إعمار  ادة 
فقد حذ رت لجان حق العودة “حق” من انفجار اجتماعي داخل   واإلسراع بعودة الالجئين إلى منازلهم.

لبنان، بعد مرور  مخي م نهر ا عامًا على    15لبارد لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة طرابلس، شمال 
 م” وأسفرت عن تدمير المخي م.المعركة التي خاضها الجيش اللبناني ضد عناصر تنظيم “فتح اإلسال 

الفلسطينية   الشعبية  واللجان  الفصائل  عن  ممثلون  فيها  شارك  اللجان،  نفذتها  وقفة  خالل  ذلك  جاء 
شد من األهالي، نددت بعدم استكمال إعمار المخي م، وتجاهل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل وح

احتياجاتهم في ظل تفاقم الوضع االقتصادي في الالجئين الفلسطينيين “األونروا” لمطالب األهالي و 
 لبنان. 

 22/5/2022، لندن، القدس العربي
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 أثناء حفل تخرج ا من جامعة أمريكية بلينكن  فض مصافحة  تر و رفع العلم الفلسطيني  ت طالبة فلسطينية   .33
من    “القدس العربي”: أصر ت طالبة فلسطينية أمريكية على رفع العلم الفلسطيني أثناء حفل تخرجها 

األمريكي.  الخارجية  وزير  لمصافحة  رفضها  تالها  أمريكية،  عمون    جامعة  موقع  أورد  ما  وبحسب 
جورجتاون في الواليات المتحدة، أعلنت طالبة عن موقفها من    األردني، ففي حفل التخرج في جامعة

ح “نوران  الخريجة  الطالبة  رفضت  حيث  الفلسطينية،  دولتها  تجاه  األمريكية  اإلدارة  مدان”  أعمال 
الحفل. خالل  بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزير  الحفل   مصافحة  داخل  من  انتشر  فيديو  مقطع  وأظهر 

نوران، وهي حريصة على   الوزير للطالبة  بيدها خالل تخرجها، ومرت قرب  الفلسطيني  العلم  حمل 
 بلينكن ورفضت مصافحته. 

 22/5/2022، لندن، القدس العربي

 
 باقتحام المسجد األقصىاألردن يحذر من السماح للمتطرفين الي ود  .34

المسجد  باحات  في  طقوٍس  بأداء  للمتطرفين  يسمح  إسرائيلية  محكمة  قرار  الخارجية  وزارة  دانت 
 قصى الُمبارك.األ

القانوني   األثر  وُمنعدم  باطٌل  القرار  بأن   الفول  أبو  هيثم  السفير  الوزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
طة القضاء اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة  حسب القانون الدولي الذي ال يعترف بسل

لقرارات الشرعية الدولية الُمتعلقة بالُقدس،  بما فيها الُقدس الشرقية، وأنه ُيعد خرقًا فاضحًا    1967عام  
وأضاف بأن  القرار ُيعد انتهاكًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى الُمبارك. 

الُقدس  ُمشدداً  على  اإلسرائيلي  القضاء  بسلطة  تعترف  ال  الدولي،  للقانون  ووفقًا  المملكة،  أن   على   
الرسمي باسم الوزارة من مغبة االستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد وحذ ر الناطق    الُمحتلة.

 االقصى الُمبارك.
 22/5/2022، الغد، عّمان

 
 االتحاد البرلماني العربي بشأن القدسانطالق أعمال مؤتمر  .35

رئاسة  لالتحاد البرلماني العربي، ب  33انطلقت، يوم السبت، أعمال المؤتمر العربي الطارئ الـ:  القاهرة
البحرين، تحت عنوان "المسجد األقصى وجميع المقدسات اإلسالمية والمسيحية أولويتنا األولى"، في 

القاهرة. بالبحرين، فوزية زينل، إن المؤتمر "يجتمع  وقالت رئيس  العاصمة المصرية  ة مجلس النواب 
بية، ما يتطلب  في ظل ظروف استثنائية، وتحديات كبيرة، تستهدف اإلضرار باستقرار األوطان عر 

الثابتة". الدفاع عن قضايانا  الجهود من أجل  تمثل رأس    تكريس  "فلسطين  أن  كلمتها  وأضافت في 
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التقاء جهود بات العمل أولويات هذه القضايا، والرقم األو  ل دائما في سلم االهتمام العربي، ونقطة 
 ". على رفع زخمها، وترجمتها لممارسات وخطوات عملية هو أمر بالغ األهمية

 21/5/2022، قدس برس
 

 الكويت تقترح إنشاء صندوق لدعم "القوى الناعمة الفلسطينية"  .36

األمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم السبت، إلى إيجاد صيغة دعم مالي    دعا رئيس مجلس:  القاهرة
كل   من  مدعوم  مالي  كيان  أو  تمويلي،  صندوق  إنشاء  عبر  سواء  الفلسطينية،  الناعمة  القوى  لكل 

بشأن    العربية.  الدول العربي  البرلماني  لالتحاد  الطارئ  المؤتمر  أمام  للغانم  كلمة  في  ذلك  جاء 
ال القدس  القاهرة.األوضاع في  العاصمة المصرية  المنعقد في  "الصندوق   محتلة،  الغانم أن  وأوضح 

وت الفلسطينية،  الذاكرة  حفظ  شأنه  من  ما  كل  بدعم  ُيعنى  المقترح؛  المالي  الكيان  أو  عزيز  التمويلي 
 شهادة الفلسطيني على تاريخه وأرضه، وخاصة ذاكرة القدس المحتلة".

ال تحصين  يستهدف  "الدعم  أن  إلى  عبر وأشار  والطمس،  والتشويه  التزييف  من  الفلسطينية  هوية 
الحفاظ على اآلثار والمعالم والشواهد الفلسطينية، ورعاية المراكز الثقافية والمكتبات القديمة والمسارح  

  فات الفلسطينية، ومؤازرة حركة النشر والطباعة والتأليف الفلسطيني، وغيرها من النشاطات". والمحتر 
عزيز وحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة الوطنية الفلسطينية، كشرط استراتيجي  وأكد على ضرورة "ت

 وحيد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة التشرذم والتشظي السياسي". 
 21/5/2022، قدس برس

 
 قطر تتع د بإعمار "برج الجالء" ليحمل اسم "شيرين"": األيام" .37

هللا:  سعد  لـ"األ   عيسى  مطلع  مصدر  غزة  أفاد  قطاع  إعمار  إلعادة  القطرية  اللجنة  رئيس  بأن  يام"، 
وسوته   االحتالل  طائرات  دمرته  الذي  "الجالء"  برج  بناء  إعادة  بتمويل  تعهد  العمادي  محمد  السفير 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر   العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة قبل عام.باألرض خالل  
رة حاليًا للقطاع استجاب مبدئيًا لطلبات تقدم بها مسؤولون بغزة من  اسمه، إن العمادي الذي يقوم بزيا

إعالمية أخرى كمكتب   ومكاتب  القطرية  الجزيرة  قناة  الذي كان يضم مكاتب  البرج  بناء  إعادة  أجل 
لألنباء.وكا األميركية  اسوشيتدبرس  اسم    لة  إطالق  على  التوافق  تم  أنه  لـ"األيام"  المصدر  وأوضح 

"شيرين   الثاني  الصحافية  في  االحتالل اإلسرائيلي  قوات  قتلتها  التي  الجزيرة  قناة  عاقلة" مراسلة  أبو 
 عشر من الشهر الجاري خالل تغطيتها لتوغل إسرائيلي في مخيم جنين على البرج.

 23/5/2022، ام، رام هللااألي
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 مواج ة إسرائيلي في بطولة قتالية ب نغاريامن العب كويتي  انسحاب  .38
)انس:  الكويت  بطولة  من  األحد،  يوم  الفرج،  ناصر  الكويتي  الالعب  للجوجيتسو  ajptourحب   )

من   وكان الفرج قد مثل بالده في العديد   )رياضة قتالية( في هنغاريا؛ رفضًا لمواجهة العب إسرائيلي.
البطوالت الدولية، وحقق المركز الثاني في بطولة مانشستر المفتوحة لرياضة الجوجيستو التي أقيمت  

 . 2020آذار/مارس  في
 22/5/2022، قدس برس

 
 انسحاب العبة كويتية من بطولة دولية في تايلند رفضًا لمواج ة إسرائيلية  .39

د، انسحاب الالعبة خلود المطيري من مواجهة  أعلنت اللجنة البارالمبية الكويتية، اليوم األح:  الكويت 
 المبارزة على الكراسي المتحركة، المقامة في تايلند.مع العبة إسرائيلية، في بطولة دولية لسالح 

المطيري  تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "انسحاب الالعبة خلود  اللجنة الكويتية، في  وقالت 
العبة مواجهة  لرفضها  جاء  البطولة،  الصهيوني".  من  المطيري،    الكيان  الالعبة  انسحاب  وسبق 

المنتخب   العب  الكويتي  للشطرنج،  بدر  الهاجري،  في  أيار/مايو   الماضي،  مواجهة  العب   رفض 
 إسرائيلي،  بمنافسات  بطولة " صنواي" الدولية للشطرنج، بإسبانيا. 

 22/5/2022، قدس برس
 

 عم ا للقضية الفلسطينية عن تطلعه الستمرار البرازيل في ديعرب  أبو الغيط .40
أبو    القاهرة: أحمد  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  العالقات شدد  تطوير  ضرورة  على  الغيط، 

االقتصادية واالستراتيجية بين الدول العربية والبرازيل، وذلك خالل اللقاء الذي جمعه األحد، مع الفيو  
 ل االتحادية، الذي يزور القاهرة حاليًا. روشا، وزير الشؤون االستراتيجية بجمهورية البرازي

الست  تطلعه  عن  اللقاء  خالل  الغيط  أبو  في  وأعرب  الفلسطينية،  للقضية  دعمها  في  البرازيل  مرار 
الجانب  من  مستمرًا  تصعيدًا  تشهد  التي  الحالية  المرحلة  خالل  خاصة  الدولية،  المحافل  مختلف 

ومح الفلسطينيين،  على  الخناق  لتضيق  ذلك اإلسرائيلي،  في  بما  بالقدس،  القائم  الوضع  تغيير  اولة 
 النيل من المقدسات اإلسالمية والمسيحية. 

 22/5/2022، الشارقة، الخليج
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 الحلبوسي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الشعب العراقي .41
تشريع   في  المضي  الحلبوسي،  محمد  العراق،  النواب  مجلس  رئيس  أكد  العربي«:  »القدس  ـ  بغداد 

حقيقيًا إلرادة  ون »حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل« فيما عد ذلك انعكاسًا  قان
، خالل المؤتمر وتابع   الشعب الذي يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية واإلسالمية.

»تتزام  33الـ   أن  لمكتبه،،  بيان  وفق  العربي،  البرلماني  لالتحاد  الطارئ  االنعقاد  االستثنائي  دورة  ن 
ا األرض  أحداث  مع  والثالثين  الثالث  موسمها  في  هذه  األخيرة،  الطارئة  الخطير لمحتلة  والتصعيد 

د  والترص  اإلصرار  المسبقة  البشعة  »الجريمة  أن  مبينًا  الصهيوني«  االحتالل  قوات  تمارسه  الذي 
والتي   أبو عاقلة،  الشهيدة شيرين  الشجاعة  الصحافية  اغتيال  للتضحية  والقصد في  أيقونة  أصبحت 

راقي قراره الشجاع بالمضي في تشريع  وأردف: »مجلس النواب الع  والشرف الصحافي واإلعالمي«.
قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل، كانعكاس حقيقي وواضح إلرادة الشعب 

رأ على  الفلسطينية  القضية  يعتبر  عقود  ومنذ  زال  وما  كان  الذي  القومية  العراقي،  أولوياته  س 
 واإلسالمية«. 

 22/5/2022، لندن، العربيالقدس 
 

 ثوري اإليراني يعلن تفكيك خلية على صلة بالموساد الحرس ال .42

قال الحرس الثوري اإليراني إنه فكك خلية على صلة بإسرائيل وجهاز الموساد وألقى القبض على  
"جهاز  عناصرها. ما سماه  إن  اإليراني  الثوري  الحرس  قام    وقال  الصهيوني"  الكيان  استخبارات في 

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري اإليراني العميد   وتخريب.بتوجيه هذه الخلية للقيام بأعمال خطف 
أي  إسرائيل  ارتكاب  ثبت  إذا  ومدمر  حازم  بشكل  سترد  إيران  إن  السبت  أمس  قال  شريف  رمضان 

أن إسرائيل أعلنت   -في كلمة له-وأضاف شريف    عمل شرير ضدها في أي مكان، حسب تعبيره.
وشدد   ا تواصل كشف مقراتنا الحيوية واغتيال شخصياتنا.رسميا أنها ستهاجم المصالح اإليرانية، وأنه

أمنها   على  للحفاظ  وستعمل  أراضيها،  قرب  إسرائيلي  مقر  أي  بوجود  تقبل  لن  إيران  أن  على 
 ومصالحها القومية. 

 22/5/2022.نت، الجزيرة

 
 " إسرائيلة"ماء اإلسالم بباكستان: أفشلنا مؤامرة لالعتراف بأمير جمعية عل  .43

قال فضل الرحمن أمير جماعة علماء اإلسالم في باكستان إنهم أفشلوا مؤامرة لالعتراف :  إسالم آباد 
وتابع في مؤتمر مدينة بيشاور باسم "تقدس الحرمين    بــ"إسرائيل"، كان يدعوا لها البعض في الدولة.
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"كان   والتطبيع  الشريفين":  بإسرائيل  االعتراف  وجوب  عن  يتحدث  آنذاك  باكستان  في  معين  لوبي 
اللوبي  م عها، لكن اجتماعكم في ذلك الوقت وفي هذا المكان ورفعكم الصوت ضد أيديولوجية تلك 

في  بعد  أحد  يتجرأ  لم  بحيث  ألسنتهم  وإسكات  مؤامراتهم  إفشال  إلى  أدى  قد  باكستان،  في  المعين 
 ث عن االعتراف باسرائيل والتطبيع معها بعد ذلك".باكستان على التحد 

 22/5/2022، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 بئرا في تشاد يحمل اسم شيرين أبو عاقلة تفتح هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية  .44
افتتحت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية بئرا في تشاد يحمل اسم الزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتالها  

وقالت الهيئة إنها افتتحت بئر أبو عاقلة في    مايو/أيار الجاري.  11صاص االحتالل اإلسرائيلي يوم  ر 
 شخص. 1,200قرية أتافيل )التابعة للعاصمة التشادية نجامينا( التي يقطنها نحو 

 22/5/2022.نت، الجزيرة

 
 فلة بجنين درعا بشريةالحتالل يستخدم طاالحركة العالمية للدفاع عن األطفال وثقت عدة حاالت..  .45

فلسطينية   طفلة  استخدموا  اإلسرائيلي  االحتالل  جنود  إن  األطفال  عن  للدفاع  العالمية  الحركة  قالت 
 درعا بشرية أثناء اقتحامهم مخيم جنين. 

عاما   16وأوضحت الحركة في بيان أن جنود االحتالل أجبروا الفتاة عهد مرعب البالغة من العمر  
ن، على الوقوف أمام مركبتهم العسكرية لمدة ساعتين تقريبا وسط تبادل  من سكان حي الهدف بجني 

 إلطالق الرصاص الحي بشكل كثيف بين الجنود ومقاومين فلسطينيين.
وتنقل الحركة عن الفتاة أنها كانت تبكي طوال الوقت من شدة الخوف، وأن جنود االحتالل احتموا  

في مركبتهم،  أمام  داخل  البقاء  منها  طلبوا  تفاديا    حين  رأسها  بإنزال  حتى  لها  يسمحوا  ولم  المركبة 
 لرصاص المقاومة.

العسكرية، "ظلك  المركبة  نافذة صغيرة في  لها من خالل  يقول  الجنود كان  الفتاة أن أحد  وأضافت 
 يهم. مكانك وما تتحركي، أنت إرهابية، وظلك حتى تودعي أخوك محمود"، الذي كان مطلوبا لد 
 21/5/2022الجزيرة.نت، 
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 دبلوماسي أمريكي يلتقي حركة "كاخ" بعد رفع ا من قوائم اإلرهاب  .46
يوم األحد، سكرتير حركة "كهانا كاخ" المتطرفة،  التقى القنصل األمريكي لدى االحتالل اإلسرائيلي،  

ط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.  باروخ بازل، خالل زيارة مستوطنة "رمات يشاي"، وس
اسي األمريكي، وفق اإلعالم العبري، مسؤولي الحركة؛ "برفع اسمها من قائمة المنظمات وهنأ الدبلوم

 اإلرهابية"، حسب تصنيف وزارة الخارجية األمريكية.  
 22/5/2022، فلسطين أون الين

 
 سرائيل" تنت ك القانون إكندا: منتجات المستوطنات التي تحمل سمة "صنع في   .47

الكندية  األغذية  فحص  وكالة  النبيذ    اصدرت  على  الموجودة  إسرائيل"  "منتج  ملصقات  يعتبر  قرارا 
قانون حماية المستهلك  المنتج في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية تنتهك  

 الكندي.   
إنتاجها داخل حدود إسرائيل المعترف بها دولًيا   يتم  وقالت الوكالة في حكمها إن هذه المنتجات لم 

 تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة. فيما لم  
ية حكم فيها لصالح الناشط  وجاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ احكام قضية قانونية ضد الحكومة الكند 

ديفيد كاتنبرغ وهي قضية استمرت خمس سنوات حول وسم النبيذ المنتج في المستوطنات اإلسرائيلية  
األ  في  القانونية  المحتلة.  غير  الفلسطينية  اخرى  راضي  منتجات  الحكم  هذا  يشمل  ان  المتوقع  ومن 

 تصنع في المستوطنات.
كندا   سياسات  لتعكس  المستوطنات  منتجات  تصنيف  بإعادة  الكندية  الوكالة  ستقوم  الحكم  وبموجب 

 والتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات اإلسرائيلية. 
 23/5/2022، فا(ء والمعلومات الفلسطينية )و وكالة األنبا

 
 استش اد شيرين أبو عاقلة واللحظة التاريخية .48

 منير شفيق 
ورمزًا   عالميًا  خبرًا  أصبح  وقد  عاقلة،  أبو  شيرين  استشهاد  في  وسيقال  قيل  ما  أكثر  وما  قيل،  لقد 

ر مباشرة عن شعور  نه يعب  بالتجاوب؛ أل  -وسيقابل الحقاً -تاريخيًا فلسطينيًا، وأكثر وأبعد.. وقد قوبل  
 القارئ، وما خلفه استشهاد شيرين أبو عاقلة في قلبه وعقله.
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وما احتشاد جماهير القدس ومن أفلتوا من حواجز العدو خلف نعشها، إال  ليزيد من غضب الكيان  
الصهيوني وتخبطه، مما جعل مسيرة النعش تواجه معارك وصدامات مع الجيش الصهيوني لتسجل 

 ، وهزيمة أخرى، ورصاصة قاتلة غادرة أخرى. ة أخرى عليه جريم
لقد ثار سؤاالن ال بد  من التوقف عندهما بداية: األول ِلَم اسُتهدفت شيرين أبو عاقلة بهذا االغتيال  
المتعمد، ومع سبق اإلصرار والتصميم، بما يشبه تنفيذًا لحكم باإلعدام؟ ولماذا أصبحت شيرين أبو  

سطينيًا، وأنشودة على لسان كل حر  في هذا العالم، وكل من يؤمن بالحق  زًا فل عاقلة خبرًا عالميًا، ورم
 والعدالة، ويرفض الظلم والوحشية والعنصرية؟ 

عامًا مراسلة   وعشرين  على مدى خمسة  عاقلة  أبو  بتاريخ شيرين  يتعلق  األول  السؤال  عن  الجواب 
ال الصوت  خاللها  كانت  وقد  الجزيرة.  لقناة  فلسطين  في  إبراز  )حربية(  في  والعادل  الشجاع،  مدو ي 

ل كل ذلك إ الكيان الصهيوني وجرائمه، وارتكابات السياسات الصهيونية. وقد تحو  لى وحشية جيش 
ملف راح يكبر ويتضخم في رفوف األجهزة األمنية والسياسية حتى فاض الكيل، وصدر حكم اإلعدام  

، وفي معركة  2022ر أيار/ مايو من العام  من شه  11الذي ربما جاء متأخرًا جدًا بالنسبة إليهم، في  
 اقتحام مخيم جنين. 

، وإنما جاء بعد تراكم غيظ  فاالغتيال لم يحدث مصادفة، أو عن طريق الخطأ، أو في لحظة غضب 
طويل من فتاة جعلت التقرير اإلعالمي والصورة يفعالن مثل ما تفعله التظاهرة والرصاصة والحجر  

أما الجواب عن السؤال الثاني فإنما يكمن في تلك اللحظة التاريخية    ل.والمفرقعة، في مواجهة االحتال
مع اقتحام الجيش الصهيوني لمخيم جينين، وما    االستثنائية التي اجتمع فيها وجود شيرين أبو عاقلة

واجهه من صدٍ  رابع أو خامس إلفشاله من ِقَبل مقاومة مسلحة، ومشاركة شبابية وشعبية بالحجارة  
 هب، لتحول بين الجيش والمقاومة..وقذائف الل

وضح  في  تم   الذي  فعله  فعل  لما  أخرى،  وظروف  آخر  مكان  في  بليل،  تم   االغتيال  أن  لو    يعني 
 النهار، وفي ذلك المكان، وفي تجمع عدة أبعاد في تلك اللحظة االستثنائية.

عبية في صد  االقتحام  على أن اللحظة التاريخية التي جمعت شيرين أبو عاقلة بالمقاومة والهب ة الش
العسكري المؤلل، مثلت بدورها جزءًا من لحظة تاريخية عالمية وإقليمية وفلسطينية مهي أة لتجعل من  

للمقاومة  ا الجامعة  الجبهة  أبو عاقلة سببًا لتصبح خبرًا عالميًا، ورمزًا فلسطينيًا، في  ستشهاد شيرين 
 والممانعة وأحرار العالم.

الغربي في تبني    -أبو عاقلة في هذه اللحظة إلى كشف النفاق األمريكي   ولقد أدى استشهاد شيرين
 وكرانيا وفي فلسطين. ازدواجية المعايير، وفي فضح ما تقوم به أمريكا في أ
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جاءت لحظة استشهاد شيرين أبو عاقلة فيما أمريكا والغرب يخوضان حربًا عالمية ضد روسيا، من 
يلينسكي لخوض هذه الحرب نيابة عنهما، وباألجرة المدفوعة  خالل توكيل رئيس أوكرانيا فولودومير ز 

والغر  أمريكا  نظر  في  هناك  أصبح  فجأة  أنه  إذ  يوم.  كل  وفي  مشروعة  سلفًا،  مسلحة  مقاومة  ب، 
لمشروعية   إنكارهما  في  الطويل  التاريخ  من  بالرغم  وذلك  الشوط،  نهاية  إلى  لتمضي  علنًا  ومدعمة 

رهابًا، وفي دعم الكيان الصهيوني الذي لم يشن  حروبًا في فلسطين  المقاومة الفلسطينية، واعتبارها إ
مجازر، وأحل  مستوطنين مكانهم ليسكنوا بيوته،  فحسب، وإنما قام أيضًا باقتالع ثلثي شعبها بالقو ة وال

ع واالستيطان واقتالع من   ويستولوا على المدن والقرى، مع مواصلة الحرب العدوانية للمزيد من التوس 
 من أهل فلسطين. تبقى 

هنا جاء استشهاد شيرين أبو عاقلة ليكون شاهدًا شديد الصدقية على عدالة قضية فلسطين، وحق  
فيها من   ارتبك شعبها  ولهذا  أتى.  الصهيوني من حيث  الكيان  إلى بحرها، كما على جريمة  نهرها 

عن بايدن  جو  سئل  وعندما  هو،  كما  الخبر  نقل  في  حتى  إعالمه  وأغلب  الغرب  في    ساسة  رأيه 
"حادثة" اغتيال شيرين أبو عاقلة، قال ليس عنده معلومات عن الموضوع، مما يدل على أهمية تلك  

وذ  سياسيًا،  اعتادت، اللحظة  كما  اإلجرامية،  االغتيال  عملية  تصف  أن  أمريكا  تستطع  لم  حين  لك 
 بأنها حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، تغطية لكل عدوان وجريمة حرب.

الغربي إلى المتخاذلين من أنظمة عربية، ومن يتبعهم    -كن أن يمتد انكشاف النفاق األمريكي هذا ويم
ُأرِبكوا في ما يقولون ويعلقون. وقد ساءت وجوههم أمام جريمة    من إعالميين وسياسيين ونخب، حيث 

ني ليس  اغتيال شيرين أبو عاقلة، وما حدث في جنازتها، وهم الذين راحوا يقولون إن الكيان الصهيو 
العدو، وجعلوا يخترعون الكلمات لتسويغ التطبيع مع قاتل شيرين أبو عاقلة، ووصل بعضهم إلى حد 

 التحالف معه. 
في أن قادة الكيان الصهيوني مع كل هذه النتائج التي ترتبت على اغتيال شيرين أبو عاقلة  ال شك  

للتراجع   القرارات الحمقاء هي سمة  للقوة التي تمتعت بها  سيعضون أصابعهم يومًا، ولكن  واالرتباك 
الذي  الفلسطيني  الوضع  مواجهة  في  يتخبط  راح  الصهيوني  فالكيان  والغطرسة.  بالسيطرة   لسنوات 

القدس،   سيف  حرب  مع  جاء  الذي  الوضع  وهو  الصراع،  محور  الغربية  والضفة  القدس  جعل 
وتحر  األقصى،  المسجد  عن  والدفاع  القدس،  أحياء  في  اليومية  الـواالنتفاضات  شباب  عام    48ك 

ورمضان المبارك حتى اآلن من عمليات عسكرية امتدت من بئر    2022، ثم ما شهده العام  2021
يرة إلى بني براك، إلى شارع دوزينغوف في تل أبيب، إلى عملية بيت إيل، وإلعاد، السبع، إلى الخض

 ارك هذا العام.إلى ما ُفرض على العدو من تراجع في المسجد األقصى خالل شهر رمضان المب
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المسجد  في  والمواجهات  والجماهيري  المقاوم  الفعل  بفضل  العدو  على  ُفرضت  التي  فالتراجعات 
خذ قرارات أشد خطورة، ولكن أشد تخبطًا من قرار اغتيال شيرين أبو عاقلة، وفي  األقصى، جعلته يأ

بعد كل صالة يوميًا  مقدمها العمل على تفريغ المسجد األقصى بعد انتهاء عيد الفطر من المصلين  
هذا  في  ويدخل  مستوى،  أعلى  على  مواجهات  سيتطلب  ما  وهو  الزماني،  االقتسام  مخطط  ليتحقق 

 اقتحام مخيم جنين. اإلطار محاولة 
وبكلمة، جاء استشهاد شيرين أبو عاقلة، ابنة القدس وابنة فلسطين، ال لتزيد من تألق عدالة قضية  

نتصار المقاومة نهجًا وثقافة واستراتيجية فحسب، وإنما أيضًا فلسطين فحسب، وال إلى التأكيد على ا
 تحرير. لتؤشر إلى أن مصير الكيان الصهيوني إلى هزيمة، فالرحيل وال

 22/5/2022، 21موقع عربي 
 

 ما لم يقرأه الفلسطينيون والعرب في حديث باراك  .49
 محمود عبد الهادي

استثنائية، حيث ينتظر الفلسطينيون في هذا لنكبة فلسطين هذا العام في ظروف    74تمر الذكرى الـ
زوال دولة الكيان الصهيوني عن أرض فلسطين تحقيقا لنبوءات   -يوما بعد يوم-العام بفارغ الصبر  

تحت    1995عاما، وشرح تفاصيلها في كتاب أصدره عام    30مختلفة، أبرزها للشيخ بسام جرار قبل  
ية؟"، وأتبعه بكتب أخرى ومحاضرات على منصة  .. نبوءة أم صدف رقم2022إسرائيل    عنوان "زوال

 يوتيوب حصدت ماليين المشاهدات.
الفلسطيني   الشعب  المتعلمين والمثقفين والسياسيين والعوام-قطاع واسع من  يعتقدون أن هذا    -من 

ية والعالم تشير إلى أن أمرا  األمر ليس مستبعدا، وأن التطورات التي تشهدها فلسطين والمنطقة العرب
ا يتشكل في األفق ستكون له انعكاسات شديدة على دولة الكيان الصهيوني التي ستنهار بسرعة  كبير 

 كبيرة تصبح بعدها أثرا بعد عين في بضعة أشهر أو سنوات على األكثر. 
رت كالنار  وقد اشتعل األمل في صدور الفلسطينيين ومناصريهم من العرب والمسلمين بعد أن انتش

الهشيم مقتطفات لرئي باراك قبل أسبوعين يتحدث فيها عن  في  إيهود  الوزراء الصهيوني األسبق  س 
عقود، وأنه   8لعنة العقد الثامن في التاريخ اليهودي، حيث لم تقم لليهود قائمة عبر التاريخ ألكثر من  

، وهو  2028لثامن لها عام  يخشى من تكرار حدوث ذلك لدولة "إسرائيل" التي يصادف اكتمال العقد ا
 . 2027بزوال دولة "إسرائيل" عام   -رحمه هللا-ذي يلي موعد تحقق نبوءة الشيخ أحمد ياسين  العام ال

 ما لم نقرأه في حديث إيهود باراك عن لعنة العقد الثامن 
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هيوني  نظرا للحالة العاطفية االنفعالية التي يعيشها الفلسطينيون والعرب والمسلمون تجاه الكيان الص
م استوقفهم  الذي  فإن  الثامن، الغاصب  العقد  لعنة  عن  كالمه  الركبان  به  وسارت  باراك  حديث  ن 

ولكنهم لم يكملوا القراءة ليعرفوا أن باراك لم يكشف عن نبوءة حول قرب زوال إسرائيل تعزز "نبوءة" 
 الشيخ جرار وغيره كما يحلو للبعض تسميتها. 

ي بمغبة الفرقة والتنازع، ويدعوهم  خ اليهود ساقه ليذكر الشعب اليهود ما قاله باراك مجرد استقراء لتاري 
 إلى الوحدة في مواجهة التحديات الداخلية التي باتت تهدد دولة الكيان الصهيوني منذ سنوات.

مايو/أيار    8و  4حديث باراك جاء في مقالين متتابعين في جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية يومي 
 زعوم. الستقاللهم الم 74اسبة الذكرى الـبمن 2022الجاري 

في المقال األول قدم استقراء لتاريخ الممالك اليهودية والخالفات التي عصفت بتلك الممالك، محذرا 
من تكرار ذلك قبل أن تكمل دولة "إسرائيل" عقدها الثامن بسبب الخالفات واالنشقاقات العاصفة التي  

 بكثير خطورة التهديدات الخارجية.  تشهدها حاليا، والتي تتجاوز خطورتها
وال   علينا،  يقضي  أن  )لإلرهاب(  يمكن  "ال  بقوله  حديثه  باراك  لخص  الثاني  مقاله  مطلع  في 
الفلسطينيين وال حزب هللا وال إيران حتى لو كانت تمتلك أسلحة نووية، لكن التاريخ يثبت أن أخطر 

ية التي  أنفسهم، والتحريض والتعصب والطائفعدو هو االنقسام الداخلي وتنامي الكراهية بين اليهود  
تزداد سوءا عاما بعد عام، فاألمم التي لم تستطع أن تتحد في لحظات االختبار اختفت من منصة  

 التاريخ". 
تحدث باراك عن تهديد حماس وحزب هللا وإيران، وعن المشروع النووي اإليراني، داعيا قادة "إسرائيل"  

ة حماس في غزة يحيى السنوار مطالبا برفع الحصانة عن زعيم حرك  إلى التصدي لها برصانة وعزم،
وغيره من قادة الحركة، ومطالبا باستكمال جدار الفصل العنصري وتشغيله وتجهيزه بوسائل اإلنذار  

إنشاء   للرد على طوله، حتى لو تطلب األمر  وعلى   15ونشر قوات  الحدود،  لدوريات  سرية أخرى 
 بها الفلسطينيون هذه األيام. صد الهجمات "اإلرهابية" التي يقومجهاز الشاباك العمل بحزم ل 

وقال ")إسرائيل( أقوى من كل تجمع من األعداء، عسكريا وإستراتيجيا وتكنولوجيا واقتصاديا، يجب 
 أن نعمل لتحقيق أهدافنا من موقع القوة والثقة بالنفس، ال مكان لتخويف أنفسنا ومواطنينا". 

ال المشروع  تهديد  جديد أما  نظر  وجهة  فقدم  اإليراني  دولة نووي  على  المشروع  الخطر  من  تقلل  ة 
"إسرائيل" بقوله "إن التهديد اإليراني في هذه المرحلة أيضا وفي المستقبل المنظور ال يشكل تهديدا 
وجوديا على )إسرائيل(، وفي الواقع ينبع الخطر المباشر أكثر من احتمال أن يؤدي تقدم إيران إلى  

سعي للحصول على أسلحتهم الخاصة، وهذا تعقيد آخر يد من الالعبين في المنطقة إلى الدفع المز 
 على المدى الطويل". 
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 الت ديد األكبر لدولة إسرائيل 
ما يعنينا أكثر في هذه الوقفة هو حديث باراك عن التهديد الداخلي الذي دفعه للتمهيد له في المقال  

بالحديث عن لعنة العقد الثامن، ح بقوله "فترتا الدماراألول  تتم    يث أوضح قصده  )التاريخيتان( لم 
جانب   إلى  أخوية،  وكراهية  شديدة  طائفية  أمراض  نتيجة  كانتا  لقد  السماء،  في  مسبقا  كتابتهما 
التعصب األعمى لمن احتكر معرفة إرادة هللا وأراد تطبيقها الفعلي، األمم التي لم تعرف مرارا كيف  

 تفت من على منصة التاريخ".تتحد في لحظات االختبار اخ
ذ  التاريخية  وفسر  تجربتنا  ضوء  في  والذي  اليوم،  لـ"إسرائيل"  فقط  واحدا  تهديدا  هناك  "إن  بقوله  لك 

جوهره وأهميته قد يجعالنه تهديدا وجوديا، وهذا التهديد هو األزمة الداخلية واالنقسام الداخلي وتنامي 
 سنة إلى أخرى".نقسامات ال يمكن تركها تتفاقم من الكراهية بين اليهود أنفسهم، تحريض وتعصب وا

ونقل قول رئيس أحد أجهزة االستخبارات السابقين له بأنهم يشعرون أنهم في طريقهم إلى حرب أهلية، 
يفكرون بشكل   الذين  أولئك  الجميع، حتى مع  تكاتف  عاتقنا مسؤولية  على  "تقع  بقوله  واختتم مقاله 

مع والتعصب األعمى التي  رك ضد آفة االنقسام والتحريض والقمختلف عنا، من أجل النضال المشت
أصابتنا بالفعل بشدة في الماضي واالنطالق من هنا معا إلى آفاق جديدة، القرار يرجع إلينا، وهذا 

 الستقالل )إسرائيل(".  75هو اختبارنا الرئيسي في بداية السنة الـ
ى وتوحيد لى محاربة االنقسام والتعصب األعم إيهود باراك استدعى التاريخ اليهودي ليحث اليهود ع

الصف الداخلي لمواجهة التحديات الخارجية، ال ليقول لهم انتهى زمانكم، ولم يبق لكم سوى أيام أو  
أحب   كما  جئتم،  حيث  إلى  أوالدكم  وتأخذوا  فلسطين  عن  وترحلوا  حقائبكم  لتحزموا  معدودة  شهور 

 الفلسطينيون والعرب والمسلمين أن يفهموها. 
ما زعيم صهيوني مخضرم وعقلية سياسية وعسكرية قيادية مرموقة، عا  80الذي ناهز الـ-إيهود باراك  

لمدة   العمل  لحزب  الكنيست، ورئيسا  في  وعضوا  والداخلية،  للخارجية  وزيرا  ووزيرا    4عمل  سنوات، 
لـ القضاء  8للدفاع  نبوءة  عن  اليهودي  الشعب  ليخبر  ال  اليهودي  التاريخ  استدعى  عليهم،    سنوات، 

قد يحدث لهم في الفترة القادمة إذا استمروا في ما هم عليه حاليا، من    وإنما ليحذرهم من مغبة ما
تباينات سياسية ودينية وفكرية حادة، وهو ما وقع فيه الشعب الفلسطيني والعربي منذ النكبة وحتى  

 اآلن. 
باراك أكثر من الشعب اليهودي،  وربما كان األولى بالشعب الفلسطيني وقادته أن يستفيدوا من حديث  

يستلهموا منه الدروس والعبر، وأن يستشرفوا مالمح المرحلة القادمة لدولة "إسرائيل" مرحلة تعزيز   وأن
القوة والهيمنة الصهيونية في فلسطين والمنطقة، ليحققوا وعد اآلباء واألجداد، ال نبوءة الشيخ جرار وال  
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من منصة التاريخ كما  أن تتحد في لحظات االختبار اختفت  الشيخ ياسين، فاألمم التي لم تستطع  
 قال باراك. 

 22/5/2022الجزيرة.نت، 
 

 جةةةةةديةةةةد "حمةةةةاس" للمةةواجةة ةةة الةةةتةةةالةةةيةةة .50
 اليئور ليفي 

حفر   كبير  بشكل  اإلسالمي«  و«الجهاد  »حماس«  ضاعفت  األسوار  حارس  حملة  من  سنة  بعد 
من   تقترب  التي  إسرائيل  األنفاق  مع  الفصل  علمت    –جدار  ويدور هكذا  أحرونوت«.  »يديعوت 

الحديث عن أنفاق هدفها هجومي وفتحات خروجها توجد في الجانب الغزي على مسافة قصيرة جدا 
 من السياج الفاصل مع إسرائيل.

في أعقاب بناء السور التحت أرضي الذي يمنع تسلل األنفاق إلى أراضي إسرائيل، غيرت »حماس«  
هو وباتت  تكتيكهما  اإلسالمي«  الذين  «الجهاد  »المخربين«  من  كبيرة  قوة  إلخراج  معدة  األنفاق  ذه 

سيدخلون إلى أراضي إسرائيل، حسب الخطة، في حملة متداخلة بعد اقتحام القسم العلوي من السور 
 فوق األرض. 

بقدر ما هو    كما تحاول »حماس« فحص إمكانيات االقتحام التحت ارضي للحائط اإلسمنتي، ولكن
 د في إيجاد الطريقة لعمل ذلك دون أن تالحظ إسرائيل ذلك.معروف فإنها لم تنجح بع

أفالم   أنفاق عميقة واكثر تطورا تستمدها »حماس« و«الجهاد اإلسالمي« من  المعلومات عن حفر 
المعلومات عن توجد في الشبكة لحفريات في مسارات مشابهة. إضافة إلى ذلك تتلقى هذه التنظيمات 

 حفر األنفاق من »حزب هللا«.
المجال الصاروخي نجحت »حماس« و«الجهاد اإلسالمي« في أن تنتج منذ نهاية الحملة نحو  في  

ألف صاروخ جديد إضافة إلى المخزون القائم تحت تصرفها. ويدور الحديث عن وتيرة إنتاج ليست  
نهاية الحملة. وسبب ذلك هو الهجمات التي عالية بشكل يتناسب والفترة الزمنية التي انقضت منذ  

ها إسرائيل منذ نهاية الحملة ضد مواقع إنتاج الصواريخ في القطاع. تجري »حماس« و«الجهاد نفذت
»حماس«   تركز  فيما  بالمتوسط  األسبوع  في  مرة  البحر  إلى  الصواريخ  لتجربة  حمالت  اإلسالمي« 

 . إلسالمي« على أهلية الصواريخ وتحسين محركاتهاعلى زيادة المسافات والدقة بينما تركز »الجهاد ا
المأهولة. عندما بدأت حملة   الطائرات غير  لـ«حماس« هو  العسكرية  الذراع  مجال آخر تشدد عليه 
حارس األسوار كان هذا المشروع ال يزال لم ينضج ولهذا فشلت »حماس« في كل محاوالتها إطالق  

 طائرات مسيرة نحو أراضي إسرائيل. 
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أة بحث وتطوير لـ«حماس« كان يتواجد حملة حارس األسوار قصف الجيش اإلسرائيلي منش  في بداية
فيها مسؤولو منظومة الصواريخ التابعة للمنظمة وصفي معظمهم. أولئك المسؤولون والمهندسون ذوو  
غير   الطائرات  منظومة  مسؤولو  أما  الصاروخية.  والمقذوفات  الصواريخ  بعالم  اختصوا  جمة  تجربة 

واصالمأهو  فقد  ولهذا  بأذى  يصابوا  فلم  »حماس«  لدى  السنة لة  أثناء  في  واإلنضاج  التطوير  لت 
 األخيرة.

في هذه السنة نجحت »حماس« في تفعيل منظومة التهريب لديها والتي تجرى بوسائط بحرية على  
وبرية   مصر  غزة  سالم    –حدود  كرم  معبر  ومن  مصر  تحاول    –من  مدنية.  بضائع  غطاء  تحت 

قوارب قوة الكوماندو البحرية لديها، سطة هذه التهريبات تركيب محركات اكبر وأقوى ل»حماس« بوا
بحرية   دراجات  وتهريب  البحرية  سالح  من  إبحار  بوسائط  تصطدم  أن  يفترض  متفجرة  قوارب  بناء 

 ألجل السماح لحركة سريعة لرجال الكوماندو البحرية لديها لغرض االقتحامات من البحر.
منظومات اإلسرائيلية وتدرسها. العسكرية تجمع »حماس« المعلومات عن تفعيل ال  في أثناء الحمالت 

بأن   االفتراض  فقط  ويمكن  القطاع.  خارج  وحلفاءها  شركاءها  المعلومات  هذه  »حماس«  وتشرك 
معلومات جمعت في أثناء أيام    –»حماس« نقلت معلومات إليران عن قدرات منظومة القبة الحديدية 

 صديها للرشقات الثقيلة والمتبادلة للصواريخ.عن طرق ت  –القتال 
 »يديعوت أحرونوت« 

 23/5/2022األيام، رام هللا، 
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