
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 تطمينات بشأن "مسيرة األعالم" بالقدس  وحماس الوسطاء نقلوا للفصائل

 فاوضات تطبيع العالقات السعودية اإلسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة": مالعبري  "والال"

 اعتقال خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ سلسلة عمليات في القدس يزعماالحتالل 

 تعلن سيطرتها على أكبر محمية طبيعية في الضفة منذ أوسلو  "إسرائيل"هآرتس: 

 " إسرائيل"عالقة مع أوغلو: دعمنا للفلسطينيين منفصل عن ال.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم 9وّقع 

األمري عقو الخزانة  تفرض  على    باتكية  جديدة 
 حماس حركة شركات بزعم االرتباط بأفراد و 
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 30 :كاريكاتير

*** 
 

  
 حماسكة حر جديدة على أفراد وشركات بزعم االرتباط بتفرض عقوبات كية  ير الخزانة األم .1

األم الخزانة  وزارة  اليومير أضافت  بحركة  ]أمس[  كية،  االرتباط  بزعم  شركات،  وست  أفراد  أربعة   ،
»حماس، إلى قائمة عقوباتها، مشيرة إلى أن »مكتب االستثمار التابع لحماس، الذي تشرف قيادته  

يم الشبكة،  هذه  من    لكعلى  بأكثر  قيمتها  تقدر  الشركات    500أصواًل  ذلك  في  بما  دوالر،  مليون 
 العاملة في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر واإلمارات العربية المتحدة«.

وأورد بيان مراقبة األصول األجنبية التابع للوزارة أنه »بينما يمارس مجلس الشورى واللجنة التنفيذية  
اللحما للمجموعة، فإن مكتب االستثمار هو  س  الدولية  المحفظة االستثمارية  سيطرة واإلشراف على 

 المسؤول عن اإلدارة اليومية لهذه المحفظة االستثمارية«.
أثناء   روزنبرغ،  إليزابيث  المالية«،  والجرائم  اإلرهاب  »تمويل  لشؤون  الخزانة  وزير  مساعدة  وقالت 

الص الكيان  في  »يوجودها  إجر هيوني:  حماس  ستهدف  تستخدمهم  الذين  والشركات  األفراد  اليوم  اء 
 إلخفاء األموال وغسلها«.

محفظتها   خالل  من  العائدات  من  ضخمة  »مبالغ  جنت  »حماس«  أن  إلى  روزنبرغ  وأشارت 
تواجه ظروفًا معيشية واقتصادية   التي  فيه استقرار غزة،  الذي تزعزع  الوقت  السرية في  االستثمارية 

مضيفةقاس تحية«،  »حماس  الواليات  :  إن  والفلسطينيين.  باإلسرائيليين  تضّر  عنيفة  بأجندة  تفظ 
المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع األموال ونقلها ومحاسبة حماس على دورها في  

 تعزيز العنف في المنطقة«. 
يهم عقوبات  ذين فرضت علوأشار البيان إلى أن »كبار المسؤولين في مكتب حماس لالستثمار« ال

 هم: 
 (.2017ــــ أحمد شريف عبد هللا عودة )أردني الجنسية، وشغل مدير مكتب االستثمار حتى عام 

 ــــ أسامة علي )مدير مكتب االستثمار وعضو مجلس شورى حماس(. 
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ــــ أحمد شريف عبد هللا عودة، نظرًا إلى أنه »تصّرف أو زعم أنه يعمل لمصلحة حماس أو بالنيابة  
 شكل مباشر أو غير مباشر«. عنها، ب

مكتب   مدير  نائب  منصب  ويشغل  تركيا  في  مقيم  الجنسية،  )أردني  قفيشة  يحيى  يونس  هشام  ــــ 
 االستثمار(.

 يركية، فهي:أما الشركات التي طالتها العقوبات األم
 ــــ مكتب االستثمار التابع لـ»حماس«. 

 ا السودان.« للبنية التحتية والتعدين، ومقره Agrogateــــ شركة »
 «، ومقرها تركيا. Trend GYOــــ شركة »

 ــــ شركة »الرواد« للتطوير العقاري، ومقرها السودان.
 ية.ــــ شركة »أندا«، وهي شركة عقارية وإنشاءات مقرها السعود 

 24/5/2022روت، األخبار، بي
 

 االحتالل يستقبل أوغلو ورئيسة البرلمان األوروبي: نتطلع لخلق أفق سياسي ينهي  عباس .2
محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وزير  السلطة الفلسطينية  وفا: استقبل رئيس    -رام هللا  

وتم خالل اللقاء استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين    الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
اركة في مختلف التخصصات، وما  البلدين، التي انعقدت بين وزيري الخارجية والوفود الحكومية المش

تفاهم. ومذكرات  اتفاقيات  من  توقيعه  أطلع    تم  علىعباسكما  التركي  الخارجية  وزير  آخر    ، 
مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، وما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءات  

إلى أن دولة فلسطين    عباس ر  شاوأ  متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته اإلسالمية والمسيحية.
فق سياسي ينهي  حريصة على التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، والعمل من أجل خلق أ

العام   حدود  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  فلسطين  لدولة  االستقالل  وتحقيق  اإلسرائيلي  االحتالل 
 لسطيني وحقوقه العادلة.بالدعم الذي تقدمه تركيا للشعب الف عباسوأشاد  .1967

وثمن    لها.  ، رئيسة البرلمان األوروبي روبرتا ميتسوال، والوفد المرافقعباس  وفي وقت سابق، استقبل
، الجهود الكبيرة من قبل البرلمان األوروبي واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء في دعم تحقيق  عباس

الدولية الشرعية  أساس  على  المبني  منطقتنا،  في  االحتالل  السالم  إلنهاء  الدولي،  والقانون   ،
 يل وفلسطين بسالم وأمن وحسن جوار.اإلسرائيلي، ولتعيش إسرائ

 24/5/2022ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنبا
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 الشيخ: طالبنا اإلدارة األميركية برفع منظمة التحرير عن "قوائم اإلرهاب"  .3
في تصريح مقتضب،   التحرير الفلسطينية حسين الشيخ،  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة:  رام هللا

اإلدارة   طالبت  الفلسطينية  السلطة  إن  الثالثاء،  التحرير  يوم  منظمة  برفع  رسمية  برسالة  األميركية 
بالكونغرس. الخاص  التصنيف  وفق  االرهاب"،  "قوائم  عن  عن    الفلسطينية  "أعربنا  الشيخ  وأضاف 

التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت االحتالل، في الوقت الذي  استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا  
 ائم" . شطب فيه منظمة كاخ اإلرهابية عن تلك القو ت  

 24/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 اشتية يطالب هولندا وأوروبا االعتراف بدولة فلسطين .4
با االعتراف بدولة فلسطين، للحفاظ على حل  طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، هولندا وأورو :  دافوس

جاء ذلك خالل لقائه نظيره الهولندي   الممنهجة لتدميره.دولتين في ظل كافة المحاوالت اإلسرائيلية  ال
 مارك روته، الثالثاء، على هامش انعقاد المنتدى اإلقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. 

أو  تحرك  وجود  أهمية  على  اشتية  وإعوشدد  السياسي،  الفراغ  لملء  جاد  العملية  روبي  احياء  ادة 
الد  حل  لتحقيق  والسالم،  األرض، السياسية  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  وتجسيد  ولتين 

  وإعطاء رسالة أمل للشعب الفلسطيني في حقه بالخالص من االحتالل والعيش في دولته المستقلة. 
قت، في ظل تجاهل إسرائيل  راف بدولة فلسطين مهم في هذا الو وأشار رئيس الوزراء إلى أن االعت

و  معها،  الموّقعة  بناء  لالتفاقيات  لصالح  الفلسطينية  األراضي  مصادرة  خالل  من  االستيطان  تعزيز 
 المزيد من المستوطنات. 

 24/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 على جودة خدماتها يبحث مع مفوض "أونروا" الحفاظ المالكي  .5
السلطة  رام هللا:   حكومة  في  الخارجية  العام  بحث وزير  "المفوض  مع  المالكي،  رياض  الفلسطينية، 

ظل   في  خاصة  وديمومتها،  الخدمات  جودة  على  الحفاظ  الثالثاء،  الزاريني،  فيليب  أونروا"،  لوكالة 
الحالية. والسياسية  االقتصادية  التنسي  البيئة  "أهمية  اللقاء،  المتعلقة  وناقش  القضايا  كافة  في  ق 

وأفاد بيان "الخارجية الفلسطينية"، أن الوزير المالكي، أكد أن   ين.بالالجئين الفلسطينيين"، بين الجانب 
لدولة  أولوية  دومًا  الالجئين  قضية  وأن  الخارجية  وزارة  أجندة  على  األولويات  إحدى  هي  "أونروا 

المالك  فلسطين". "الوزير  أن  إلى  البيان  تعويوأشار  موضوع  العام،  المفوض  مع  أثار  ضات  ي 
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الوكالة بلبنان، وبحثا في كيفية حماية حقوقهم التقاعدية، ضمن الواقع المالي  المتقاعدين العاملين في  
 والبنكي الذي تعيشه لبنان مؤخرا".

 24/5/2022قدس برس، 
 

 الحسيني: "مسيرة األعالم" االستيطانية فتيل بارود قد يشعل المنطقة  .6
الحسيني، إن الموافقة الرسمية قال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان  :  القدس

من   المنطقة  يشعل  قد  بارود  فتيل  المقبل،  األحد  األعالم"  "مسيرة  يسمى  ما  تنظيم  على  اإلسرائيلية 
مختلف  بطريقة  نفسه  إثبات  يريد  واليمين  مشحون،  توقيت  في  تأتي  المسيرة  وأن  خاصة    ة. جديد، 

ول تصدير أزمتها الداخلية، من خالل  وأضاف الحسيني في بيان، الثالثاء، أن حكومة االحتالل تحا
السماح للمستوطنين بالمرور بمنطقة باب العمود، وأوضح أن ممارسات سلطات االحتالل في القدس 

انتهاكات مستمرة، فضال عن الدعوات   الفلسطينية المحتلة، وما يجري من  القتحام  وكافة األراضي 
السياسية في إسرائيل تدير الظهر لدعوات   األقصى عبر "مسيرة األعالم" تأكيد على أن المستويات 

المقدسة  المدينة  تهويد  عمليات  استكمال  بمخططات  والمضي  السالم،  محادثات  واستئناف  التهدئة 
 وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها وترسيخ ضمها. 

 24/5/2022ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 "ئق التاريخية والدينية في القدس "لن تنجحتغيير الوقائع والحقا  محاوالت: فتوح .7

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الثالثاء، مع رئيس الوفد البرلماني :  عمان
وا السياسية  المستجدات  آخر  له،  المرافق  والوفد  معزت  عيدي  شهرل  في اإلندونيسي  لتطورات 

ألقصى المبارك، وذلك خالل اجتماع عقد في  فلسطين، خاصًة في مدينة القدس المحتلة والمسجد ا
عمان. األردنية  العاصمة  في  الوطني  المجلس  االنتهاكات   مقر  االجتماع،  خالل  فتوح  واستعرض 

ني وأهلنا في  اإلسرائيلية واقتحامات المسجد األقصى المبارك، في محاوالت يواجهها الشعب الفلسطي
المرابطون بكل صالبة وشجاعة. المحتلة  الوقائع والحقائق  وأ  القدس  لتغيير  أنها محاوالت  إلى  شار 

التاريخية والدينية اإلسالمية، وتزييف الرواية والحضارة العربية اإلسالمية في القدس المحتلة، مؤكًدا  
تنجح". "لن  األقصى  أنها  المسجد  عن  الدفاع  معركة  أن  على  اإلسالمية    وشدد  المقدسات  وباقي 
ة اإلسالمية دوال وحكومات وبرلمانات وشعوبا، متمنًيا على الوفد قدس مسؤولية األموالمسيحية في ال
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اإلندونيسي اإلسهام لتسريع عقد هذه الدورة على غرار المؤتمر البرلماني العربي الذي عقد قبل أيام  
 في العاصمة المصرية القاهرة.

 24/5/2022ة )وفا(، معلومات الفلسطينيوكالة األنباء وال
 

 محافظ جنين: حكومة االحتالل تسعى إلطالة عمرها على حساب الدم الفلسطيني .8
اتهم محافظ جنين )شمال الضفة المحتلة(، أكرم الرجوب، اليوم الثالثاء، "الحكومة اإلسرائيلية  :  جنين

 مدينة ومخيمها". حامات المتكررة للطينيين، عبر االقتبالسعي إلطالة عمرها على حساب دماء الفلس
عملًيا   تؤشر  يومي،  بشكل  االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  "الجرائم  إن  برس"،  لـ"قدس  الرجوب  وقال 
باتجاه خطير، وهو أن حكومة اليمين المتطرف ال تأبه ألخالق، وال لقيم إنسانية، وال قانون دولي، 

 وال لشرعية دولية". 
تخدام تكتيك جديد في عمليات االقتحامات اليومية،  الحتالل "بدأت باسجوب إلى أن قوات اوأشار الر 

االحتالل   بسياسة  مرتبط  األمر  وهذا  النهار،  وضح  في  اليوم  حصل  كما  األوقات،  مسألة  متجاوزة 
 ومدى تحقيق أهداف العمليات".

 24/5/2022، قدس برس
 

 اإلبراهيمي  دالمسجواشنطن بالتدخل لوقف تهويد " تطالب الخارجية الفلسطينية" .9
رام هللا: أدانت وزارة الخارجية، عمليات تهويد الحرم اإلبراهيمي وتغيير هويته الحضارية اإلسالمية  
وواقعه التاريخي والقانوني القائم عبر عمليات هدم وبناء وتجريف، كان آخرها قطع أجزاء من الدرج 

عمليا وتنفيذ  للحرم  الالتاريخي  ساحاته  في  ثقيلة  بآليات  حفر  مشروع  ت  استكمال  بحجة  خارجية، 
 صعد الكهربائي(.)الم

وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم الثالثاء، أن هذا االعتداء الصارخ واالستفزازي على الحرم محاولة  
، وجزء ال  لفرض السيطرة اإلسرائيلية الكاملة عليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات اليونسكو

تهويد  عمليات  من  القدي  يتجزأ  وبلدتها  الخليل  مدينة  التلمودية  قلب  االحتالل  روايات  يخدم  بما  مة 
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات األممية المختصة وفي    وأطماعه االستعمارية التوسعية.

اإلسرائيلية لوقف تهويدها    مقدمتها اليونسكو واإلدارة األميركية بسرعة التدخل للضغط على الحكومة
 يمة في الخليل. اإلبراهيمي الشريف والبلدة القد  للحرم

 24/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 : المالية برام هللا تنصلت من مسؤوليتها بظل تداعيات أزمة الغالء " بغزةاإلعالمي الحكومي" .10
سالمة   الحكومي  اإلعالمي  المكتب  رئيس  األقال  صوت  إلذاعة  حديثه  خالل  قصى معروف، 

المالي "وزارة  إن  العالمي، الثالثاء،  الغالء  أزمة  تداعيات  ظل  في  مسؤوليتها  من  تنصلت  هللا  برام  ة 
بحالة   القبول  يمكن  وال  يحتمل،  ال  ما  المواطن  كاهل  على  وت حمل  سوءًا  األمور  تزيد  أنها  ون فاجئ 

ي الوزارة برام هللا عن  لى غزة". وأضاف أن كل الجهود لثنالحصار التي تفرضها المالية برام هللا ع
الضريبي فشلت، مشيرًا إلى أن وزارتي المالية واالقتصاد قررتا البدء بالتعامل بالمثل لزيادة   االزدواج

جهود  كل  فشل  بعد  أنه  معروف  وذكر  السياسة.  هذه  عن  تتراجع  حتى  هللا  رام  على  الضغط 
، موضحًا أن إيقاف العمل بها  بة على سلعتي الشيبسي والمشروبات الوساطات تم اتخاذ قرار الضري

ونا بامتثال المالية برام هللا للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني  مره
المستمرة منذ   الضريبي  إلى أن سياسة االزدواج  عامًا،   15ومنافسته في األسواق. وأشار معروف، 

 لها قانونيًا ووطنيًا.  أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة ال لزوم
 24/5/2022فلسطين أون الين، 

 
 حماس: ال عالقة لنا بالكيانات واألفراد التي فرضت أمريكا عقوبات عليها .11

غزة/ عبد هللا التركماني: قالت حركة حماس، إن الجهات والشخصيات التي تقول الواليات المتحدة 
ية،  ا بالحركة". وأعلنت وزارة الخزانة األمريكإنها فرضت عليها عقوبات لصلتها بحماس، "ال عالقة له

الثالثاء، إضافة أربعة أفراد وستة كيانات تزعم أنها على صلة بحركة حماس إلى قائمة العقوبات. 
وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الجهات والشخصيات التي ذكرتها  

بحركة   لها  "ال عالقة  المتحدة،  القرار جزء من مشاركةالواليات  هذا  أن  الواليات    حماس". وأوضح 
ومحاولة   الحصار،  وشرعنة  شعبنا  على  والضغط  شعبنا  على  العدوان  في  االحتالل  لدولة  المتحدة 

 إلنقاذ صورة االحتالل المتهاوية بعد جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
 24/5/2022أون الين،   فلسطين

 
 تطمينات بشأن "مسيرة األعالم" بالقدس  وحماس ائلقلوا للفصالوسطاء ن .12

هللا،  األيامذكرت   رام  عن  25/4/2022،  هللا:،  سعد  بأن    عيسى  لـ"األيام"،  فصائلي  مسؤول  أفاد 
بعدم   اإلسرائيلية  الحكومة  من  تطمينات  مؤخرًا،  الفصائل،  إلى  نقال  والقطري  المصري  الوسيطين 

تنظيمها، األحد المقبل، في مدينة القدس المسار    م المتطرفون اليهود تجاوز مسيرة األعالم التي يعتز 
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن   التي اعتادت سلوكه خالل العشرين عامًا الماضية.
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بتدهور األوضاع   األخيرة  عدم رغبة  االحتالل  لسان حكومة  على  أيضًا،  الفصائل،  ابلغوا  الوسطاء 
تعمل   وإنها  ذلك من خاللاألمنية،  بالمرور عبر    من اجل  للمنظمين  السماح  المسيرة وعدم  ضبط 

ما   التلمودية وفق  الصلوات  وأداء  األقصى  المسجد  لباحات  والدخول  والحي اإلسالمي  العامود  باب 
وأكد   يعلنه منظمو المسيرة، يوميًا، "وهي تعمل بعكس ما يريده المتطرفون اليهود ومنظمو المسيرة".

مينات المذكورة إال أن الفصائل ال تعول كثيرًا عليها وتتوقع كل  أنه بالرغم من التطالمسؤول نفسه  
ذلك  تعلم  و"إسرائيل  خيارها  وحسمت  الخيارات  لكل  جاهزة  وهي  المقبل،  األحد  يوم  السيناريوهات، 
التأويل   تقبل  ال  التي  والمقاومة  الفصائل  لقادة  والصريحة  الواضحة  التصريحات  خالل  من  جيدًا، 

 قوة على أي تجاوز للمتطرفين اليهود في مسيرة األعالم". تفسير وهي الرد بكلوال

من  24/5/2022اإلخبارية،    سماوكالة  وأضافت   المحتلة،  عبرية،  :  القدس  اعالمية  وسائل  أفادت 
القطري والمخابرات  الوسيط  بعثت رسالة لحركة حماس في غزة عبر  "اسرائيل"  الثالثاء، بأن  مساء 

وأن    13ناة  الق  ووفق  المصرية. للتصعيد  تخطط  ال  أنها  مفادها  لحماس  "اسرائيل"  رسالة   " العبرية 
وأوضحت " أنها جاهزة لتوجيه ضربات في    مسار مسيرة األعالم ال يختلف عن مسارها في كل عام. 

وأضافت القناة "في الجيش يستعدون الحتمال إطالق صواريخ    غزة حال إطالق صواريخ من القطاع.
من    ة األعالم، لذلك تم تعزيز منظومات القبة الحديدية وتم وضع خطط هجومية.مسير يوم  من غزة  

منع   "إسرائيل"  تحاول  المقبل،  األحد  المقررة  األعالم  مسيرة  "قبل  العبرية  كان  قناة  قالت  جانبها 
التصعيد مع "حماس" وتجري محادثات بين الجهات السياسية واألمنية مع هيئات دولية في محاولة 

 هدوء في المنطقة ولمنع التصعيد ومنع المزيد من التوتر  ق التحقي ل
 

 اعتقال خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ سلسلة عمليات في القدس يزعماالحتالل  .13
"األيام"، وكاالت: أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، أمس، أنه اعتقل وبالتنسيق    -القدس  

وزعم "الشاباك" أن    طت في القدس المحتلة.حماس التي نش تابعة لحركة  مع شرطة االحتالل خلية  
تفجيرية ومسلحة ضد أهداف   لتنفيذ عمليات  القدس خططت  التي ضمت عدة أشخاص من  الخلية 
واغتيال   القدس،  في  الخفيف  القطار  مفخخة صوب  مسيرة  طائرة  وتوجيه  جنود،  وخطف  إسرائيلية، 

ووفقا لبيان "الشاباك"، فقد    ير.إيتمار بن غف يست المتطرف  شخصيات إسرائيلية بضمنها عضو الكن
نار على أهداف وشخصيات إسرائيلية،   لتنفيذ هجمات مسلحة وعمليات إطالق  المشتبه بهم  خطط 
الختطاف   والتخطيط  ناسفة،  عبوات  وتصنيع  غفير،  بن  الكنيست  عضو  اغتيال  نية  ذلك  في  بما 

فإن أعضاء    جنود. "الشاباك"،  المزعوبحسب مزاعم  بشالخلية  قاموا  أجل  ومة  راء مسيرة صغيرة من 
 تفخيخها وإطالقها صوب القطار الخفيف في القدس. 
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ووفقا لما ورد في تحقيقات "الشاباك"، فإن هذه الخلية كان يقودها رشيد الرشق وهو ناشط بارز في  
بالتعاون   االحتالل  لمزاعم  وفقا  عمل  حيث  بالقدس،  القديمة  البلدة  في  حماس  منصور  حركة  مع 

إضافة إلى   ، بغية التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة أو عملية انتحارية في القدس.فدي من الطورالص
تنفيذ  بعد  جنين  أو  الخليل  في  لالختباء  خططوا  الخلية  أعضاء  أن  "الشاباك"  تحقيق  زعم  ذلك، 

 العمليات التي خططوا لها.
عتقال خلية من  الحتالل عن ا ة ومخابرات اوقال المحامي خلدون نجم لـ"األيام"، إن ما ادعته شرط

سياسية".  أهداف  لتحقيق  تضخيما  كونه  يعدو  "ال  هجمات  لتنفيذ  خططت  الشرقية  القدس   سكان 
وأضاف، "لقد تم اعتقال الشبان الخمسة في ظروف صعبة، وقد تعرضوا للتعذيب في الزنازين وتم  

 ".دعاءات باطلةقضيتهم هي ا منعهم من اللقاء مع محاميهم ونعتقد أن كل ما تم نشره عن
 25/4/2022، رام هللا، األيام

 
 في اقتحام جنين وسط اشتباكات مع مقاومين  "درونا  " استخدم االحتالل .14

رام هللا: أدخلت إسرائيل طائرات الدرون إلى عملياتها في الضفة الغربية، وأرسلت العديد منها فجر 
يفة انتهت  تخلله اشتباكات مسلحة وعن الغربية قبل اقتحام واسع  الثالثاء إلى مخيم جنين في الضفة  

وقال الجيش اإلسرائيلي، إنه اعتقل محمد طوباسي أحد عناصر    باعتقال أحد المطلوبين إلسرائيل.
جهاز األمن الوقائي الفلسطيني، على خلفية االشتباكات التي وقعت قبل أيام في المخيم وق تل خاللها  

إسرائيلي.. اإلسرائيوق  ضابط  »والال«  موقع  اإلسرائيلي  ال  الجيش  إن  منزل  لي،  محمد  حاصر 
، وهو ضابط في األمن الوقائي الفلسطيني على ما يبدو، يتعاون مع »الجهاد اإلسالمي«،  الطوباسي

منزله.  على  صاروخين  الجيش  فأطلق  مسلحين،  من  نار  إلطالق  الجيش  تعرض  العملية  وخالل 
طوباس اعتقال  بعد  الجيش  ص  ونشر  وأسلحة  لبنادق  صورًا  منزله. ي  من  صحيفة    ودرت  وقالت 

»يديعوت أحرنوت«، إن الجيش اقتحم المخيم في وقت متأخر، بعدما أدرك أن المسلحين أ رهقوا، وتم  
 استخدام إجراء »طنجرة الضغط« العتقالهم. 

ن يطلق وقالت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، إن الهدف من استخدام الطائرات هو استهداف كل م
 التوجه في أعقاب مقتل نوعام راز في جنين.  ات اإلسرائيلية. وجاء هذاالنيران تجاه القو 

 25/5/2022، لندن، الشرق األوسط
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 فصائل المقاومة تحذر: ال تراجع عن معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن .15
ز  في قطاع غزة، اجتماعها الدوري يوم الثالثاء، بحثت خالله أبر   عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية

مؤكدة   الفلسطينية،  الساحة  على  والمستجدات  الوطنية  خالل  القضايا  المقاومة  رسخته  "ما  أن  على 
المعركة من معادالت أبرزها معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن في مواجهة االحتالل ال يمكن  

 التراجع عنها".
بيان صحفي وصل "فلسطين أون الين"وعقب    ، أن "سماح حكومة  االجتماع، أكدت الفصائل في 

ارسة طقوس وخزعبالت تلمودية داخل المسجد األقصى االحتالل للجماعات الصهيونية المتطرفة بمم
"سماح  وأضافت:  وأمتنا".  شعبنا  لمشاعر  واستفزازًا  وقيمنا  مبادئنا  على  عدوانًا  يمثل  خطير  تصعيد 

ت تلمودية داخل المسجد االحتالل للجماعات الصهيونية المتطرفة بممارسة طقوس وخزعبالحكومة  
على   عدوانًا  يمثل  خطير  تصعيد  وحذرت  األقصى  وأمتنا".  شعبنا  لمشاعر  واستفزازًا  وقيمنا  مبادئنا 

قبة   لهدم  المتطرفة  الصهيونية  المجموعات  بعض  تطلقها  التي  الدعوات  من  اإلسرائيلي  االحتالل 
فلسطيالص غضب  بركان  سيفجر  أنه  مؤكدة  المزعوم،  الهيكل  وبناء  يزلزل خرة  واسالمي  وعربي  ني 

 أركان الكيان. وفق قولها.
وفي سياق متصل، حملت الفصائل االحتالل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هدم أجزاء من الدرج   

ته إجراميًا  فعاًل  يعتبر  "الذي  الخليل  في  االبراهيمي  للمسجد  على  التاريخي  صارخًا  واعتداًء  ويديًا 
 مقدساتنا وأرضنا الفلسطينية".

 24/5/2022الين،  أون   فلسطين
 

 إدارة سجن النقب الصراوي حّولت غرف أسرى الجهاد إلى زنازين .16
النقب  :  غزة سجن  إدارة  يسمى  ما  أن  والجرحى  واألسرى  للشهداء  القدس  مهجة  مؤسسة  أكدت 

الكهربائيات،  جميع  وسحبت  زنازين،  إلى  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أسرى  غرف  حّولت  الصحراوي 
   أسيًرا منهم. 77التنقالت وقطعت التواصل عن ومنعتهم من 

وصلت مهجة القدس نسخًة عنها، أنهم منذ    وأفاد أسرى الجهاد اإلسالمي في سجن النقب عبر رسالة 
م وإدارة السجن ترفض االستجابة لطلباتهم،  06/09/2021عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع بتاريخ  
ح متطلبات  من  أيٍّّ  في  معهم  تتعاطى  وتتعمد  وال  األخرى،  الفصائل  من  األسرى  بباقي  أسوًة  ياتهم 

ا على انتزا  التنكيل بهم انتقاًما منهم  ع خمسة من أسرى الحركة حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع. ردًّ
 24/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قيادي فتحاوي: نتائج انتخابات بيرزيت سببها "فساد" السلطة وفريق عباس  .17
محمد  شحمة  غزة/  اإلصالحي  أبو  التيار  باسم  والمتحدث  فتح  لحركة  الثوري  المجلس  عضو  أكد   :

لياني أن نتائج االنتخابات الطالبية في جامعة بيرزيت برام هللا، وهزيمة حركة  الديمقراطي ديمتري د 
فتح فيها، جاءت نتيجة الفساد في مؤسسات السلطة واستمرارها بسياسة التنسيق األمني مع االحتالل  
بيرزيت   جامعة  في  الفتحاوية  الشبيبة  أن  "فلسطين"  لصحيفة  حديث  في  دلياني  واعتبر  اإلسرائيلي. 

ثمن األخطاء السياسية والهفوات التي يرتكبها فريق السلطة برام هللا ورئيسها محمود عباس.  دفعت  
ة، والقرارات  وأضاف أن استمرار السلطة بما تقوله إنه تنسيق أمني مقدس، والفساد بمؤسساتها الرسمي
منه في نتائج  التنظيمية غير الخاضعة للنظام الداخلي لحركة فتح، كل ذلك دفعت الشبيبة الفتحاوية ث

لذلك  الفلسطيني،  الشارع  رفضه  فتح  حركة  تمثيل  يدعي  "من  وأضاف  بيرزيت.  جامعة  انتخابات 
التنظيم خالل    شعبنا يستحق قيادة أفضل في الحكم"، مستبعدا أن يعمل عباس على إصالح أحوال

 الفترة القادمة، خاصة أنه ينظر إلى منصب الرئيس على أنه مشروع شخصي له ولفريقه. 
 24/5/2022أون الين،   فلسطين

 
 : قيادات بمركزية فتح تتدخل بالصراع المحتدم على منصب نقيب المحامين أون الين"  فلسطين" .18

النقاب   –رام هللا   اليعقوبي: كشف مصدر مطلع،  عن وجود خالفات داخل حركة فتح    غزة/ يحيى 
نقيب ا بعد فوز  على اختيار منصب  الجديد  المجلس  التي جرت لمحامين، في  باالنتخابات  الحركة 

المصدر  المحتدم. وقال  تتدخل في هذا الصراع  المركزية  اللجنة  قيادات في  الماضي، وأّن  األسبوع 
"المبدأ السابق لدى فتح بأن يكون  الذي فّضل عدم الكشف عن هويته لصحيفة "فلسطين" أمس: إّن  

ول على موافقة اللجنة المركزية لفتح ممثلة  النقيب فتحاويًّا، لكن في الدورة الحالية بات يتطلب الحص
بمفوضية المنظمات الشعبية التي يرأسها توفيق الطيراوي"، مؤكًدا، أّن أّي نقيب سيأخذ هذه المباركة  

ون أداة لتلك الجهات، وألجل ذلك الصراع يتطور نحو ردات  فلن "ي عّبر عن طموحات المحامين وسيك
 فعل كبيرة". 

عن قائمة "فلسطين" الم كّون من ائتالف يجمع اإلسالميين واليسار والمستقلين، من جانبه، أكد الفائز  
وهذا  الضفة،  النقيب من  يكون  أن  اختارت  قد  فتح  أّن مركزية  لديهم  المعطيات  بأّن  درعاوي،  داود 

أزمة   اختيار  خلق  نقاش  يتّم  ولألسف  "إنه  "فلسطين"،  لصحيفة  درعاوي  وقال  بغزة.  الفائزين  مع 
 ب خارج أطر نقابة المحامين، وواضح أنه نقاش داخلي يخص فتح".منصب النقي

 24/5/2022أون الين،   فلسطين
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 بعد الكشف عن خلية حماس.. بينيت يوعز بمواصلة االعتقاالت لمنع الهجمات  .19
نفتالي بينيت، اليوم الثالثاء، لجهاز األمن العام "الشاباك"، بمواصلة    راء اإلسرائيليأوعز رئيس الوز  

 عمليات االعتقال التي تهدف لمنع أي هجمات جديدة. 
ينيت في بيان بعدة لغات منها العربية، فإنه تم إطالعه بشكل مستمر على مجرى  وبحسب مكتب ب

خلية حماس التي خططت لسلسلة هجمات في القدس،    التحقيق والعمليات الوقائية التي أدت العتقال 
 بما فيها اغتيال عضو الكنيست إيتامار بن غفير. 

راءات الالزمة من أجل إلقاء القبض على  وقال المكتب، إن بينيت أوعز للشاباك باتخاذ جميع اإلج
 كل من يهدد اإلسرائيليين.

 25/5/2022القدس،  القدس،
 

 جديدة  ثث الشهداء يدخل بينيت في أزمةمشروع قانون جديد يمنع تسليم ج .20
تقديم    الدينية  الصهيونية  حزب  قرار  بعد  جديدة  أزمة  في  اإلسرائيلي،  الحكومي  االئتالف  يدخل 

 األربعاء، يحظر إعادة تسليم جثث منفذي العمليات من الفلسطينيين. يوم مشروع أمام الكنيست، 
الئتالف الحكومي اإلسرائيلي نفتالي بينيت، ونشر حزب الصهيونية الدينية تصريحات سابقة لرئيس ا

 ا إن إعادة الجثث خطأ كبير يشجع على مزيد من العمليات.قال فيه
اليوم  وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سمو  تريتش إن نواب يمينا وأمل جديد سيكشفون 

ي القائمة العربية الموحدة  النقاب ما اذا كانوا يفضلون أمن إسرائيل والعائالت الثكلى أم شركاءهم ف
ال العامة  البث اإلسرائيلية  المشتركة. وفق قوله، كما جاء في هيئة  القائمة  ناطقة  وشبكة األمان مع 

 بالعربية. 
 25/5/2022القدس،  القدس،

 
   مخاوف إسرائيلية من انهيار االئتالف الحكومي بسبب بؤرة حومش .21

الحكومي، االئتالف  في  كبير  إسرائيلي  مصدر  بيني    حذر  الجيش  وزير  قرر  حال  في  تفكيكه  من 
 مش شمال الضفة الغربية. إخالء البؤرة االستيطانية في حو  غانتس

ويتعين على غانتس إبالغ المحكمة العليا اإلسرائيلية قريًبا بقراره في هذه القضية. بحسب ما ذكرت  
 هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
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 نير أورباخ سينسحب من االئتالف إذا حصل ذلك.  ضو الكنيست عن يمينا ويسود االعتقاد بأن ع
 25/5/2022القدس،  القدس،

 
 جدعون ليفي: كل إسرائيلي يسعى جاهدا للحصول على جواز ثان.. فما السبب؟  .22

"إذا كان ثمة شيء يغيب تماما عن أجندة اإلسرائيليين فإنه الحديث عن مستقبل بالده على المدى  
 بحث عن جواز ثان". يوجد إسرائيلي واحد يعرف إلى أين يتجه هذا البلد ولهذا فالكل ي البعيد، فال

 Middle Eastهذا ما قاله الكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي في مقال له بموقع "ميدل إيست آي" )
Eye  البريطاني أوضح في بدايته أن من يسأل أي إسرائيلي عادي أو أي سياسي، أو أي صحفي )

 20بدو بلدك بعد  من يمين الطيف السياسي أو يساره أو وسطه "إلى أين نتجه؟ وكيف سيأو عالم،  
سنوات من    10؟ فال يمكن ألحد منهم حتى وصف ما قد تبدو عليه إسرائيل بعد  50سنة أخرى؟ أو  

 اآلن"، وفق قوله.
وال في ألبانيا    والحظ الكاتب أن الناس في كل دول العالم ال يثيرون مثل هذه األسئلة ال في ألمانيا 

سؤال أن ي ثار في إسرائيل نفسها؟! رغم كونها قوة وال توغو وال تشاد وال غيرها، وكيف لمثل هذا ال
 إقليمية ضاربة مزدهرة تكنولوجيا بشكل مثير لإلعجاب، ناهيك عن كونها طفل الغرب المدلل. 

على   للحصول  اإلسرائيليون  يبذلها  التي  المضنية  الجهود  إلى  ليفي  لهم  ولفت  ثان  سفر  جواز 
يتوانيا، الشيء الرئيسي هو أن يكون لديك خيار آخر  وألطفالهم، "أّي جواز سفر فليكن برتغاليا أو ل

غير جواز السفر اإلسرائيلي.. كما لو كان جواز السفر اإلسرائيلي نوعا من التصريح المؤقت الذي  
رار في تجديده إلى األبد"، على حد يقترب تاريخ انتهاء صالحيته، كما لو لم يكن من الممكن االستم 

 تعبيره. 
 24/5/2022زيرة.نت، الج

 
 الكنيست يصادق على قانون المنح الدراسية للجنود .23

الجيش  في  للجنود  الدراسية  "المنح  قانون  مشروع  على  الليل  منتصف  بعد  الكنيست  صادق 
القانون   دعم  القائمة    55اإلسرائيلي"، حيث  نواب  فقط، عضو كنيست، في حين عارضه  المشتركة 

 ليكود عن التصويت.المعارضة والبينما امتنع أعضاء أحزاب 
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وأتت المصادقة على القانون "من الزي العسكري إلى الدراسة" الذي قدمه االئتالف الحكومي برئاسة  
أحزاب   بين  االتهامات  وتبادل  الكنيست  في  والمناقشات  المداوالت  من  ساعات  بعد  بينيت،  نفتالي 

 المعارضة واالئتالف. 
% من  66ية معينة" لتمويل  نود "في مكانة اقتصاد ونص المشروع األساسي للقانون تخصيص منح لج 

%، وذلك من 75القسط الدراسي في الجامعات، بينما تم تعديله ورفع قيمة تمويل المنح للجنود إلى  
التصويت  الذي هدد  الليكود  إلى حزب  غانتس،  بيني  األمن  قدمه وزير  الذي  التسوية  مقترح  خالل 

رئيس الليكود بنيامين نتنياهو،    لمعارضة الذين طالبواضد مقترح القانون بضغط من رؤساء أحزاب ا
 معارضة مشروع القانون. 

على  ينص  الذي  للقانون  معارضته  عدم  عن  أعلن  الذي  الليكود  إلى  التسوية  مقترح  غانتس  وقدم 
% من المنح الدراسية وأقساط التعليم الجامعي واألكاديمي للجنود، على أن يتم تحويل قيمة  75تمويل  
 لى الجنود مباشرة. المنح إ

أعضاء عارضوه هم نواب   6عضو كنيست مقابل    55دق على القانون بالقراءة الثالثة بأغلبية  وصو 
فيما تغيب   المشتركة،  بالق  61القائمة  القانون  التصويت على  الكنيست عن  الثالثة، من أعضاء  راءة 

 وذلك بعد أن حولت القائمة المشتركة التصويت القتراح حجب ثقة عن الحكومة. 
 24/5/2022، 48عرب 

 
 استطالع رأي: أكثر من نصف اإلسرائيليين يؤيدون تقاسم األقصى دون فرض سيادة سياسية عليه  .24

% من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون صلوات اليهود داخل الحرم القدسي 53كشفت دراسة إسرائيلية أن  
منهم   أغلبية  وأن  تقاسمه  تأييد  يعني  مما  ع63الشريف،  إسرائيلية  بسيادة  معنيين  غير  وأن  %  ليه، 

% منهم معنيون  47أداء صلوات فيه لكن  % من اليهود األصوليين )الحريديم( يعارضون زيارته و 75
 بسيطرة إسرائيلية عليه. 

وطبقا لدراسة أعدتها مؤسسة “فان لير”اإلسرائيلية عقب حرب “حارس األسوار” على قطاع غزة في  
زيارة اليهود للحرم القدسي الشريف وأن مايو/ أيار الماضي فإن نصف الصهاينة اليساريين يؤيدون  

ينبغي أن تكون هي السيادة  % من المتدينين اليه66 ود يعتقدون أن السيادة اإلسرائيلية على الحرم 
 الحصرية الوحيدة.



  
 
 
 

 

ص            17   5840 العدد:              5/25/2022 اءبعر ألا التاريخ: 

 

                                      

في المقابل يرى ثالثة ارباع اإلسرائيليين أنه ينبغي األخذ بالحسبان اعتبارات دبلوماسية وأمنية بكل  
 ع الراهن )الستيتوس كوو( داخل الحرم.ما يتعلق بـ “الوض

األغ هذه  موقف  أن  الواسعة  ويبدو  يتعلق  75لبية  ما  بكل  واألمن  الدبلوماسية  لحسابات  المؤيدة   %
بالتعامل اإلسرائيلي مع الحرم القدسي الشريف تعني أنها تقلل من أهمية الحسابات والمزاعم الدينية 

و  المزعوم(  الهيكل  منطقة  بالحرم  ترى  مع  )التي  األوضاع  انفجار  من  الخوف  يعكس  ربما  هذا 
ا سواهم كما تبين بعد الحريق الكبير الذي هب في طول البالد وعرضها ضمن ما  الفلسطينيين وربم

 يعرف بـ “هبة الكرامة” في مايو/ أيار المنصرم. 
 24/5/2022لندن، القدس العربي، 

 
 نابلس  محيط قبر يوسف شرق شهيد وعشرات اإلصابات في مواجهات مع قوات االحتالل في  .25

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الذي أصيب برصاص االحتالل في رأسه في منطقة  
قبر يوسف بنابلس، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بارتفاع عدد اإلصابات في محيط قبر يوسف في  

 إصابة.  77نابلس إلى 
فلسطينيا خالل المواجهات المستمرة في   41إصابة    وفي وقت سباق أعلن الهالل األحمر الفلسطيني

 محيط "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في وقت متأخر من مساء الثالثاء.
نقل   محاولة  الطبية خالل  الطواقم  استهدف  االحتالل  جيش  أن  الفلسطيني  األحمر  الهالل  وأضاف 

المرضية لسيدة فلسطينية في حالة   الحاالت  الغازية، مما أدى  والدة، وتإحدى  بالقنابل  م استهدافهم 
نابلس. في  الحكومي  رفيديا  مستشفى  إلى  نقلت  التي  والمريضة  الطاقم  اختناق  اندلعت    إلى  وقد 

المواجهات خالل استعداد قوات االحتالل إلدخال حافالت تقل مستوطنين يستعدون إلقامة صلوات 
 . سيطرة السلطة الفلسطينية هو تحت  ماتلمودية في القبر الذي يعتبرونه مقدسا بين

 24/5/2022.نت، الجزيرة
 

 أخطر المخططات التهويدية  مدير المسجد اإلبراهيمي: نواجه .26
قال مدير المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل غسان الرجبي إن المسجد يواجه “أخطر المخططات  

 التهويدية”. 
قوات االحتالل شرعت منذ ساعات    مباشر أن  وأوضح الرجبي في حديث مع )المسائية( على الجزيرة

بـ”المصعد الكهربائي”   الصباح األولى في هدم درجات الباب الغربي للحرم بهدف تركيب ما ي عرف 
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وأضاف أن األمر “يتعلق بأكبر قرار احتاللي    دونمات من مساحة المسجد.  3وهو ما يعني ضياع  
  بالمسجد وشكله المعماري اإلسالمي”.   ية الخاصةلتهديد الحرم اإلبراهيمي وإفساد المساحات الخارج

وأكد الرجبي أن قوات األمن اإلسرائيلية اعتقلت عدًدا من المشاركين في مسيرة جابت شوارع الخليل 
 تنديدا بما حدث، كما انهالت على كثيرين منهم بالضرب والشتم.

 24/5/2022.نت، الجزيرة
 

 "االنفجار الكبير"  خطوة احتجاجية جديدة لألسرى اإلداريين قبل .27
بدأ األسرى اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي كافة خطوة احتجاجية جديدة  :  القدس المحتلة

وقالت لجنة األسرى اإلداريين في سجون االحتالل، في    تتمثل بعدم الوقوف على العدد، يوم الثالثاء.
أشهر   5داريين تأتي بعد مرور  بيان صحفي: إن الخطوة التصعيدية الجديدة من جانب األسرى اإل

المفتوح عن الطعام.  الكبير" واإلضراب  "االنفجار  للمحاكم وإنذارا أخيرا قبل  الشاملة  المقاطعة    على 
وأضافت اللجنة أنَّ قرار األسرى اإلداريين عدم الوقوف على العدد، يأتي ضمن سلسلة خطوات وفق 

نضالي. تصعيد  وفص  برنامج  وقواه  شعبنا  أبناء  تصعيد اودعت  إلى  الوطنية  ومؤسساتنا  الحية  ئله 
معتقل إداريًّا   500ويواصل نحو    المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لألسرى اإلداريين.

 توالًيا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري. 144مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي لليوم الـ 
 24/5/2022 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الضفة قلقيلية بجيش االحتالل يهدم مسجدا قيد اإلنشاء في   .28

الغربية.   -رام هللا الضفة  اإلنشاء، شمالي  قيد  الثالثاء، مسجدا  الجيش اإلسرائيلي،    األناضول: هدم 
في  “الصمود”  مسجد  هدمت  اإلسرائيلية  السلطات  إن  بيان،  في  الفلسطينية،  األوقاف  وزارة  وقالت 

ترخيص.الرماضتجمع   دون  البناء  بدعوى  )شمال(،  قلقيلية  مدينة  قرب  األوقاف    ين،  وزير  وندد 
الفلسطيني حاتم البكري، بعملية الهدم، وقال إنها “تدلل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها  

 وقال إن “هذه الجريمة، اعتداء صارخ على   آلة التحريض اإلسرائيلية تجاه المقدسات في فلسطين”.
ومشاعرهم”.المسل قلقيلية،    مين  بمحافظة  اإلسرائيلي،  الفصل  جدار  خلف  “الرماضين”  تجمع  ويقع 

 فلسطيني. 400ويسكنه نحو 
 24/5/2022القدس العربي، لندن، 
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 . فصٌل جديد من النكبة والتهجير .هدم المنازل في سلوان. .29
ينية في القدس المحتلة، تشن السلطات اإلسرائيلية هجمة شرسة تستهدف المنازل الفلسط:  ربيع سواعد 

حيث أقدمت على هدم عشرات المنازل في القدس وبلدة سلوان منذ مطلع العام، وهي تتبع سياسة  
 الهدم لتهجير الفلسطينيين من سلوان خصوًصا ألهميتها االستراتيجية وقربها من المسجد األقصى.

س األخطوتعد  هي  بأيديهم  منازلهم  هدم  على  الفلسطينيين  إجبار  أصحاب ياسة  على  واألصعب  ر 
المنازل  أصحاب  أن  إذ  األخيرة،  األعوام  خالل  ارتفعت  الذاتي  الهدم  وتيرة  وأن  خصوًصا  المنازل، 
الهدم  بعد  دفعها  على  االحتالل  يجبرهم  التي  الباهظة  التكاليف  لتجنب  ذاتيا  منازلهم  بهدم  يقومون 

 تي تصل إلى مئات آالف الشواكل. وال
 24/5/2022، 48عرب 

 
 . جهد فردي لصون الذاكرة والتاريخ.يف الفلسطيني"."األرش .30

المحتلة عرفة  -القدس  أبو  الفلسطيني    :جمان  للكاتب  مقولة  ذاكرة"  بال  بقينا  إن  الضباع  "ستأكلنا 
الحفاظ   وضرورة  الفلسطينية،  الذاكرة  أهمية  تختصر  ناطور  سلمان  من  الراحل  الوطن  لحفظ  عليها 

ليست محصورة في نكبتها، بل في تفاصيلها العامرة بالحياة    وألن حكاية فلسطين  الغياب والتغييب.
"األرشيف   حساب  انطلق  "االستشراقية"،  النمطية  الصور  عن  بعيدا  والثقافية  والفنية  االجتماعية 

عام   مايو/أيار  في  )  2020الفلسطيني"  "تويتر"  منصة  العربية    (.Twitterعلى  باللغة  حساب  وهو 
اول حفظ الذاكرة وجمع شتات ما تيّسر من إرث ثقافي ضائع أو  يختص بأرشفة تاريخ فلسطين، ويح

 ألفا بدون ترويج.  28مسروق أو مبعثر، ويتابعه نحو 
والمعاصر،   القديم  الفلسطيني  للتاريخ  متنوعة  نشر مواد  الفلسطيني" على  "األرشيف  ويرتكز محتوى 

 ومقاطع مرئية وأفالما ومواد من صحف مختلفة. تشمل صورا 
محتو   غزة، ويرتبط  على  اإلسرائيلية  والحرب  جراح،  الشيخ  كأحداث  يومية،  بمستجدات  أيضا  اه 

غدا  يصبح  اليوم  "فحدث  لها،  التوثيق  باب  من  وغيرها،  جلبوع  سجن  من  الستة  األسرى  وهروب 
 أرشيفا".

تحدث للجزيرة نت، مفّضال عدم الكشف عن هويته، وعلل  أنشأ الحساب ويقوم عليه شاب فلسطيني  
بذ أن يكون الحساب عاما من دون معرفة القائمين عليه، لحرصه على أال ي حسب على  ذلك بأنه يح

ويوجد حساب "األرشيف الفلسطيني" على    توجه أو جهة معينة، مؤكدا أنه ال يتبع منظمة أو فصيال.
ا تقدير  حسب  ألنها  فقط،  تويتر  اليومي،  منصة  الحدث  مع  تفاعال  األكثر  المنصة  عليه،  لقائم 
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إ "فيسبوك"  باإلضافة  مثل  أخرى  بمنصات  مقارنة  الفلسطيني  للمحتوى  محاربة  أقل  كونها  لى 
(Facebook( "و"إنستغرام )Instagram .) 

 24/5/2022.نت، الجزيرة
 

 رادونما من أراضي دو  520االحتالل يشرعن مستوطنة غرب الخليل ويستولي على  .31
هللا سل  :رام  بمصادقة  واالستيطان،  الجدار  مقاومة  هيئة  البؤرة  أفادت  شرعنة  على  االحتالل  طات 

  االستعمارية "متسبيه لخيش/ جفعات هبستان" المقامة على أراضي مواطني بلدة دورا غرب الخليل.
البؤرة   شرعنة  ويستهدف  التفصيلي  التنظيمي  المخطط  األعلى"  التخطيط  "مجلس  يسمى  ما  ونشر 

المو االستعماري  أراضي  على  المقامة  "نيجهوت"  لمستعمرة  وضمها  المخطط  ة  مساحة  وبلغت  اطنين، 
 دونما(.  520الجديد )

 24/5/2022، القدس، القدس
 

 تعلن سيطرتها على أكبر محمية طبيعية في الضفة منذ أوسلو  "إسرائيل"هآرتس:  .32

اليوم األربعاء، أن رئيس  :  ترجمة خاصة العبرية،  المدنية اإلسرائيلية  ذكرت صحيفة هآرتس  اإلدارة 
الغربية، وهي فارس عطيلة، وقع على أمر   السيطرة على محمية طبيعية جديدة في الضفة  إعالن 

أوسلو. اتفاقيات  منذ  إسرائيل  عنها  أعلنت  التي  ربع    األكبر  المحمية  هذه  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
لة/ لالحتالل"، وهي تغطي محمية  أراضيها ملكيتها خاصة لفلسطينيين واألخرى مصنفة أنها لـ "الدو 

من بالقرب  العوجا"  على    "عين  وتقع  دونم.  22أريحا  إن    ألف  اليسارية،  اآلن  السالم  حركة  وقالت 
باالستيالء   مرتبطة  المسألة  أن  بقدر  عليها  الحفاظ  هدفه  ليس  المحمية  السيطرة على  عن  اإلعالن 

عديدة التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية  على األرض، وأن المحميات الطبيعية تعد إحدى األدوات ال
 ن أراضيهم.الفلسطينيين ع 

 25/5/2022، القدس، القدس
 

 راءات اإلسرائيلية التي تقّوض "حل الدولتين"األردن يحذر من خطر اإلج .33

حّذر وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، يوم الثالثاء، من "استمرار غياب آفاق تحقيق  :  دافوس
الالشرعية اإلسرائيلية  والخطوات  المنطقة،  في  والشامل  العادل  الدولتين،    السالم  حّل  ت قّوض  التي 

الدولة   العنصري".وتدفع نحو  التمييز  التي ستكرس  وقال الصفدي، في جلسةٍّ حواريةٍّ في    الواحدة، 
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المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، إنه "ال بديل عن حّل الدولتين سبياًل لتحقيق السالم العادل  
 والشامل". 

"السالم خياٌر عربٌي استراتيجي الدولتين  وأّكد أن  الوحيد حّل  ي جسد  ، وضرورٌة عالمية وطريقه  الذي 
جانب   إلى  وسالمٍّ  بأمنٍّ  لتعيش  المحتلة  القدس  وعاصمتها  السيادة  ذات  المستقلة  الفلسطينية  الدولة 

 إسرائيل وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، على حد قوله. 
 24/5/2022، قدس برس

 
 " إسرائيل"عن العالقة مع أوغلو: دعمنا للفلسطينيين منفصل .. فاهماتفاقيات ومذكرات ت 9وّقع  .34

التركي  وزير الخارجية    : قالكفاح زبون ، عن  رام هللا ، من  25/5/2022،  الشرق األوسط، لندنذكرت  
أوغلو جاويش  التركي  مولود  الدعم  إن  المالكي،  رياض  الفلسطيني  نظيره  لقائه  بعد  هللا  رام  في   ،

العالقات مع إسرائيل. وأضاف للصحافيين: »دعمنا  تى بعد ذوبان الجليد في  لفلسطين لن يتراجع ح
للقضية الفلسطينية مستقل تمامًا عن مسار عالقاتنا مع إسرائيل«. وأكد الوزير التركي، أن »التنسيق  
مع الجانب الفلسطيني متواصل بخصوص تطبيع العالقات مع إسرائيل«. وأضاف: »تركيا ستواصل  

وأثناء لقائه    في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة«.نب أشقائنا الفلسطينيين  الوقوف إلى جا
وتضم   القادم.  العام  المشتركة  الفلسطينية  التركية  الوزارية  للجنة  عقد  على  الطرفان  اتفق  المالكي، 

ممثلين عن مؤسسات ووزارات تركية وفلسطينية، وعقدت اجتماعها    2010اللجنة، المشكلة منذ عام  
أنقرة. وجاء االتفاق على ذلك ضمن اتفاق أوسع لزيادة العالقات التجارية    ألول في العاصمة التركية ا

بما يشمل إنشاء مدينة صناعية في مدينة جنين بالضفة الغربية. كما تمت مناقشة زيادة التعاون بين  
زي إلى  إضافة  الفلسطينية،  والسلطات  )تيكا(  والتنسيق  للتعاون  التركية  الدراسية  الوكالة  المنح  ادة 

إنشاء  المخ اتفاقية  إلى  إشارة  وفي  الزراعي.  القطاع  ودعم  تركيا،  في  الفلسطينيين  للطلبة  صصة 
المنطقة الصناعية، قال أوغلو في مؤتمر صحافي: »صدرت األوامر الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقية«.  

ال مع  ثنائية  تجارية  اتفاقيات  توقيع  إلى  تسعى  تركيا  إن  كذلك  التبوقال  رفع  بهدف  ادل فلسطينيين 
 التجاري السنوي إلى ملياري دوالر.

لالنباء،وأضافت   االناضول  من  24/5/2022  وكالة  هللا،  عنرام  سمرة   ،  أبو  مسؤولون  :  قيس  وّقع 
الثالثاء،   وفلسطينيون،  الوزارية    9أتراك  للجنة  الثاني  االجتماع  ختام  في  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات 

ووقع    ارجية الفلسطينية في مدينة رام هللا بالضفة الغربية.المشتركة بمقر وزارة الخالفلسطينية التركية  
اتفاقيات من قبل مسؤولين من    3اتفاقيات، تبعها توقيع    6أوغلو ونظيره الفلسطيني رياض المالكي،  

اه  وشملت االتفاقيات مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في مجاالت البروتوكول والبيئة والمي  الجانبين.
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التابعة لألوقاف في فترة الدولة العثمانية.والقضاء، وتبادل وثائ البلدان مذكرة   ق األرشيف  كما وقع 
البلد   واتفاقية  القيادة  برخص  المتبادل  واالعتراف  الشرطة  تأهيل  في  التعاون  بخصوص  تفاهم 

ريادة والتمكين  المضيف بين وقف المعارف التركي والحكومة الفلسطينية، ومذكرة تفاهم بين وزارة ال
 الفلسطينية، ورئاسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها التركية. 

 
 : مفاوضات تطبيع العالقات السعودية اإلسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"العبري  "والال" .35

مجادلة مساء:  محمود  إسرائيلي،  تقرير  إدارة    ذكر  تقودها  التي  السرية"  "المفاوضات  أن  الثالثاء، 
يس األميركي، جو بايدن، مع كل من إسرائيل والسعودية ومصر، والتي كان قد كشف عنها موقع  الرئ

"والال" اإللكتروني، في وقت سابق اليوم، دخلت في مرحلة "حاسمة"، مشددا على أن األطراف معنية  
لحديث  ويجري ا  لوسائل اإلعالم وكونها باتت مكشوفة للرأي العام.   بإنجاحها على الرغم من تسريبها

تسوية   إلى  للتوصل  محاولة  في  ومصر  والسعودية  إسرائيل  بين  واشنطن  تقودها  سرية  وساطة  عن 
الستكمال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وبحيث تشمل خطوة  

مع لتطبيع عالقات  منفصلة  مصادر    سعودية  أربعة  عن  اإلسرائيلي،  الموقع  نقل  ما  وفق  إسرائيل، 
وقال تقرير أورده المراسل السياسي للموقع، باراك رافيد، مساء الثالثاء، إن "األسابيع    أميركية مطلعة.

تيران   السيادة على جزيرتي  تنظم  تفاهمات  إلى  الوصول  المقبلة ستكون حاسمة في محاولة  الثالثة 
 . اإلسرائيلية" -األحمر، والدفع بإجراءات التطبيع السعودية وصنافير في البحر 

 24/5/2022، 48عرب 
 

 للتعاون في االبتكار والتكنولوجيا "المغرب ـ إسرائيل"انطالق  .36
المغرب   »منتدى  أشغال  أمس،  من  أول  مساء  المغربية،  البيضاء  الدار  بمدينة  انطلقت    -الرباط: 

أجل   من  تواصلوا  االبتكار  إسرائيل:  مجال  في  البلدين  بين  التعاون  إطار  في  وذلك  االبتكار«، 
 التكنولوجيا الفائقة.  وصناعة

 Consensus« و»Start - Up Nation Centralويهدف هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين كل من »

Public Relations القطاعين    « إلى أن يشكل حدثًا فريدًا يجمع بين القادة المغاربة واإلسرائيليين من
ا مجاالت  في  التكنولوجي  االبتكار  موضوع  حول  والعمومي،  والمياه، الخاص  الغذائية  لصناعة 

مذكرة تفاهم تتعلق    13والخدمات اللوجيستية، والطاقة، والتنمية المستدامة. وتميز حفل االفتتاح بإبرام  
المبتكرة، جرى توقيعها من قبل الطرفين المغربي واإلسرائ يلي، بهدف تعزيز أنشطة  بتطوير الحلول 

 « الثنائية  التجارية  الفاعلين  B2Bاألعمال  بين  الهيئات «  وتوحيد  بالبلدين،  والتجاريين  االقتصاديين 
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ويكمن الهدف األول من هذا الحدث في إرساء أسس متينة للفرص التجارية بين    الحكومية بالبلدين.
ة مضافة لهذه القطاعات، واستكشاف المغرب وإسرائيل، قصد تمكين شركات البلدين من تحقيق قيم

 ولوجية بالمملكة.إمكانية خلق مزيد من فرص الشغل التكن
 25/5/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 جمعية كويتية تطلق "وقفية الشيخ أحمد القطان" لدعم المسجد األقصى .37

لقطان لعموم  أعلنت جمعية خيرية كويتية، اليوم الثالثاء، عن إطالق "وقفية الشيخ أحمد ا:  الكويت 
إن "الوقفية تأتي وفاء لمن نذر حياته  وقالت جمعية "نماء الخيرية"،    الخير ودعم المسجد األقصى".

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، سعد العتيبي، في تصريح    للدفاع عن المسجد األقصى المبارك".
المسجد األ الوقفية على رعاية  أنه "سي صرف ريع  "قدس برس"،  تلقته  قصى، ودعم قضيته  صحفي 

بجميع بقضيته  والتعريف  وترميمه،  صيانته،  في  الخير    والمساهمة  أوجه  عموم  ودعم  الوسائل، 
 بالمسجد".

 24/5/2022، قدس برس
 

 حملة في أمريكا لوقف تهجير سكان "مسافر يطا" بالخليل  .38
جنوب  يطا"  "مسافر  قرى  في  للسكان  القسري  اإلجالء  لوقف  حملة  المتحدة،  الواليات  في  أ طلقت 

ضة موجهة للكونغرس، تحتوي  ة عريوتشمل الحمل  الخليل )جنوب الضفة(، وتهجيرهم وهدم منازلهم.
تطالبه   بلينكن،  أنتوني  الخارجية  لوزير  توجيهها  سيتم  الكونغرس،  أعضاء  تواقيع  تحمل  رسالة  على 
بالتدخل لوقف هدم بيوت القرية وطرد سكانها، بموازاة حملة على وسائل التواصل االجتماعي تحت  

 عنوان: "أنقذوا مسافر يطا". 
 24/5/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 “األونروا” تدين بشدة االعتداء على أحد موظفيها في مخيم البص جنوب لبنان .39

االعتداء   وبشدة،  “األونروا”،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  أدانت 
لالجئين  الج البص  مخيم  داخل  جولته  خالل  موظفيها  أحد  له  تعّرض  الذي  واللفظي  سدي 

 رب مدينة صور جنوب لبنان. الفلسطينيين، ق
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صور   منطقة  في  الصحة  مسؤول  بحق  ارت كب  ما  أن  على  اليوم،  لها  بيان  في  “األونروا”،  وأكدت 
ي مخيم البص، تسبب في إصابته  جنوب لبنان، الدكتور حمد حيدر، خالل زيارته لعيادة “األونروا” ف

مس  على  واعتدى  العيادة،  شخص  “دخل  عندما  جسده.  في  متعددة  لفظيا  برضوض  الصحة  ؤول 
وجسديا مستخدمًا كرسيًا، ما تسبب في إصابة مسؤول الصحة برضوض متعددة في جسمه بما فيها  

 إصابة في الرقبة واليد”.
بسدا أدوية البنته من خارج  وبّينت “األونروا” أن هذا الشخص كان يطالب  لقاء  دفعه  د مبلغ مالي 

عرفها هذا الشخص وكان يستخدمها في السابق. إن  اإلجراءات المعتمدة من قبل “األونروا”، والتي ي
 لمثل هذه األدوية والوكالة مستعدة لمواصلة هذا الدعم. %30سياسة “األونروا” تسمح بتغطية 

 24/5/2022العربي، لندن،  القدس
 

 أميركي: شطب "كاخ" تقني وهي "كيان إرهابي عالمي"  مصدر .40
إن األميركية  الخارجية  وزارة  في  رفيع  مصدر  اإلرهابية    قال  "كاخ"  حركة  شطب  بايدن  إدارة  قرار 

التي   األميركية  السياسة  في  تغييرا  يعكس  وال  "تقني"،  اإلرهابية  المنظمات  قائمة  من  اإلسرائيلية 
آرتس"  ستستمر في وصف هذه الحركة بأنها "كيان إرهابي عالمي"، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "ه

 اليوم، الثالثاء. 
التغيير "التقني" نابع من أن وزارة الخارجية األميركية تعدل قائمة المنظمات    واعتبر المصدر نفسه أن

اإلرهابية مرة كّل خمس سنوات. وجرى خالل التعديل فحص ما إذا نفذت منظمة في القائمة عملية  
لعمليات إرهابية، أو إذا كانت قادرة على  إرهابية في السنوات الخمس األخيرة، أو تواصل التخطيط  

 عمليات كهذه.تنفيذ 
 24/5/2022، 48عرب 

 
 هنية والتهديد الشديد  .41

 د.عصام شاور 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس العدو اإلسرائيلي من اقتحام المسجد  حذر السيد إسماعيل هنية  

األقصى وتنظيم ما يسمى بمسيرة األعالم اإلسرائيلية في القدس وقال متوعًدا: لن نسمح ولن نقبل 
الخزعبال فيه، بتمرير  تلعثم  وال  تردد  ال  واضح  وقرارنا  المبارك،  األقصى  المسجد  في  اليهودية  ت 
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بكل اإل القدس سنواجه  بالعربدة في شوارع  أو  المسجد األقصى  باستباحة  مكانات ولن نسمح مطلًقا 
 وضد أهلنا في القدس والضفة الغربية وفي الداخل المحتل.

م اندالع  قبل  مثلها  سمعنا  التحذيرات  هذه  رئيس  مثل  عن  صدرت  بأسبوعين،  القدس  سيف  عركة 
ة، وكانت أقل شدة مما عليه اآلن، لم  غز -المكتب السياسي لحماس وعن الجناح العسكري للحركة  

تأخذها )إسرائيل( على محمل الجد، فكانت معركة سيف القدس وكان االنقالب الشامل في المنطقة،  
المقاومة وسقطت معنويات اإلسرائيلي للعدو  إذ ارتفع شأن  نكراء  بعد هزيمة  إلى الحضيض  ين كافة 

ى أرض فلسطين واألهم من كل ذلك أن المقاومة  اإلسرائيلي لم يذقها منذ قيام كيانه الال شرعي عل
للدفاع  المقاومة في غزة  العدو أساسها أن سالح  الفلسطينية فرضت معادلة جديدة في الصراع مع 

بدء   في  تتردد  لن  وأنها  الفلسطيني  الكل  المناطق  عن  حتى  أو  الضفة  أو  القدس  أجل  من  معركة 
عاًما كاماًل بعد معركة سيف القدس من خالل   ، وقد الحظنا أن المعادلة صمدت 1948المحتلة عام  

مؤشرات كثيرة، منها شل عمل القضاء اإلسرائيلي فيما يتعلق بسكان الشيخ جراح وعدم اتخاذ قرارات 
سرائيلية لوقف االستفزازات في القدس ومنع المستوطنين من  مستفزة حتى اللحظة، وتحريك الشرطة اإل

العل رفع  أو  واسعة  باقتحامات  تصريحات  القيام  من  يصدر  وما  ملحوظ،  بشكل  فيها  اإلسرائيلي  م 
إسرائيلية بعد كل أزمة من أجل تجاوزها والتخفيف من حدتها خشية المواجهة مع المقاومة فضاًل عن  

للت وأجانب  عرب  وسطاء  والتحلي  "تشغيل"  النفس  ضبط  أجل  من  غزة  في  المقاومة  قادة  مع  وسط 
 بالصبر. 

ا  إذا قررت دولة االحتالل خوض معركة جديدة في مقال سابق قلت إن مسيرة  ألعالم لن تمر إال 
وجلب كارثة لنفسها، ولكنني اآلن وبعد التهديد الشديد من قبل حماس والمقاومة الفلسطينية أميل إلى  

ا  األعالم  مسيرة  إلى  أن  الدخول  يشمل  الذي  المعتاد  برنامجها  حسب  تتم  لن  القدس  في  إلسرائيلية 
والمر  اإلسالمي  المسيرة  الحي  بسبب  الحرب  احتمال  يكون  عليه  وبناء  العمود،  باب  من  ور 

 واالستفزازات في القدس أقل بكثير من السابق، إال إذا حدث أمر جلل يقلب األمور رأًسا على عقب.
 24/5/2022فلسطين أون الين، 

 
 الصراع مع االحتالل أعمق مما يظن البعض  .42

 محمد عايش 
فلس في  يجري  لما  الدقيق  واألعراق  التوصيف  األصول  متعددة  بشرية  مجموعة  ثمة  أن  هو،  طين 

والهويات والمنابت تريد سحق شعب واقتالعه من أرضه األصلية بالقوة، ومن ثم تذويب هويته وتراثه  
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تدل عليه وعلى أصوله ووجوده، أي أن المجموعة البشرية القادمة من  وتاريخه، وكل اإلشارات التي  
 يل الموجود على أرضه.. هذه هي قضية فلسطين باختصار. الخارج تريد مسح الشعب األص

االحتالل الموجود في فلسطين بشكله الحالي وتفاصيله التي نراها يوميًا، وما ينطوي عليه من تمييز  
االحتالل هو الوحيد من نوعه في العالم حاليًا، إذ ال يوجد له أي   عنصري سلبي بين السكان، هذا

ية دولة أو بقعة جغرافية في العالم مقسمة بجدار يفصل بين سكانها على  مثيل، كما ال يوجد أصاًل أ
 أساس عنصري، كما هو الحال في األراضي الفلسطينية. 

العالم، حيث يريد المحتل أن يطمس    ما يحدث في فلسطين، هو أننا أمام صراع استثنائي ووحيد في
أن يخلَق واقعًا جديدًا على هذه األرض،    تمامًا معالم األرض وثقافة السكان وتراثهم وهويتهم، ويريد 

وشعبًا جديدًا فوق هذه الرقعة الجغرافية، ولذلك فإن الصراع بين الفلسطينيين واالحتالل أعمق بكثير  
ير مما يظن البعض، كما أنه يختلف تمامًا عما يصوره  من أي صراع آخر في العالم، وأعمق بكث 

 ن جهل معلومات خاطئة عما يجري في فلسطين. المطبعون العرب الذين يسوقون عن علم أو ع
تلو   وجيشهم قطعة  المستوطنون  يلتهمها  التي  عند األرض  يبدأ  واالحتالل  الفلسطينيين  بين  الصراع 

إلى   يمتد  بل  هناك،  يتوقف  ال  لكنه  األحداث، األخرى،  والتاريخ ورواية  والتراث  الهوية  صراع على 
ان أكلة فلسطينية أم اسرائيلية، وهذا يعني أنه صراع أعمق  وصواًل إلى صراع على “الفالفل” وما إذا ك

بكثير مما يحلو للبعض أن يتخيل. ومن يستطيع أن يفهم هذه الحقائق يستطيع أن يفهم كيف ولماذا 
أبو   الثقافية  اغتالت اسرائيل شيرين  الرموز  الكثير من  قبلها غسان كنفاني، وغيرهم  عاقلة، واغتالت 

ي تحافظ على الرواية الفلسطينية وتقوم بتسويقها وتثبيتها. هذا الصراع العميق  والفكرية واألعمدة الت
والتمسك   وجوده  إثبات  أجل  من  نهار  ليل  للعمل  الفلسطيني  الشعب  يدفع  الذي  هو  االحتالل  مع 

الفلسطينيون  بهويته وأصو  يمارسه  الذي  النضال  النوع من  له وتراثه وطعامه وروايته وتاريخه، وهذا 
إلى   إقامة  يمتد  أهمية  نفهم  هنا  ومن  الفلسطينية،  األراضي  عند  يتوقف  وال  العالم  أنحاء  مختلف 

الفلسطينية في بريطانيا وأور  الجاليات  التي تنظمها  وبا  المهرجانات والمعارض والفعاليات االحتفالية 
فلسطينية  والواليات المتحدة، إذ أنها من المنصات المهمة جدًا في التعريف بالقضية ونشر الرواية ال

أذرع   بعض  بأن  التذكير  يكفي  وإخفاءها.  طمسها  االحتالل  يحاول  التي  والسردية  والتاريخ  والتراث 
انتفاضة بدء  مع  ألفين  العام  في  كانت  الغربي  العالم  في  اإلسرائيلي  أن    االحتالل  تروج  األقصى، 

يق الذين  هم  فلسطينيين  مسلحين  وأن  إسرائيلي،  طفل  سوى  ليس  الدرة  محمد  بإمطاره  الطفل  ومون 
بالرصاص، وهي الرواية التي سرعان ما ادحضت وانكشف زيفها، لكنها تظل مثااًل على عملية قلب  

 الحقائق وتسويق روايات فاسدة لما يجري على األرض.
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ا السياق أنه كلما أقيم مهرجان أو احتفال أو بازار أو ندوة أو مؤتمر من  والخالصة المهمة في هذ 
بفلسطين التعريف  الرواية  أجل  تسويق  مصلحة  في  يصب  ذلك  كان  كلما  فيها،  يجري  وما   ،

التراث   من  الكثير  أن  كيف  ي درك  أوروبا  في  يعيش  ومن  االسرائيلية.  الرواية  ودحض  الفلسطينية، 
ونسب  سرقته  تتم  الجمال، الفلسطيني  ملكة  مسابقة  فعاليات  خالل  بالفعل  حدث  وهذا  لإلسرائيليين،  ه 
إس في  مؤخرًا  أقيمت  التراث  التي  رموز  من  أنه  على  الفلسطيني  الثوب  عرض  تم  عندما  رائيل 

 اإلسرائيلي، والحقيقة أن هذه األثواب والمطرزات تعود الى مئات السنين التي سبقت وجود االحتالل.
 24/5/2022، القدس العربي، لندن

 
 حرب ال ترتبط بالنووي  .43

 عاموس هرئيل 
االغتيال في طهران، جاءت   إبراهيم رئيسي،  بعد  اإليراني،  الرئيس  العادة. هدد  هي  التهديدات كما 

والمتحدثون بلسان الحرس الثوري، أول من أمس، بالثأر لموت قائد رفيع في الحرس الثوري أطلقت 
راكَبي  يد  على  الشارع  في  النار  في    عليه  فإنه  لالهتمام،  مثيرة  بصورة  العاصمة.  في  نارية  دراجة 

م تحميل المسؤولية المباشرة عن االغتيال إلسرائيل، رغم أن الفرح الكبير الذي تصريحات إيران لم يت
تترك أي مجال كبير  البالد ال  التلفزيون في  الواردة من طهران من قبل قنوات  به األنباء  استقبلت 

 للشك. 
اإلير  بعمل القتيل  يذكر  واغتياله  الثوري  للحرس  التابعة  القدس"  "قوة  في  رفيعة  شخصية  كان  يات  اني 

وعلماء كبار    2020سابقة نسبت إلسرائيل، منها اغتيال رئيس البرنامج النووي محسن فخري زادة في  
رال اغتال األميركيون قائد قوة القدس الجن  2020آخرين للبرنامج قبل أكثر من عقد. في كانون الثاني  

م ادعي الحقًا أن  قاسم سليماني عند قدومه إلى العراق )في عدد من المنشورات في وسائل اإلعال
إسرائيل ساعدت في المعلومات االستخبارية قبل تنفيذ العملية(، في الخلفية من الجدير التذكير أنه  

لى الحرس الثوري يوجد تصميم من قبل إدارة بايدن، تحت جهود إقناع كبيرة من إسرائيل، لإلبقاء ع
ذا األمر من العقبات الرئيسة أمام  في قائمة العقوبات األميركية. تعتبر الخالفات مع إيران حول ه

 التوقيع على االتفاق النووي الجديد.
لكن ما حدث في طهران، أول من أمس، مرتبط بدرجة أقل بالنووي ومرتبط أكثر، كما يبدو، بالحرب 

منذ أكثر من عقد وعلى خلفية الحرب األهلية في سورية وأحداث الربيع السرية بين إيران وإسرائيل.  
م بذل جهود إيرانية واسعة لتسليح "حزب هللا" في لبنان ومليشيات شيعية أخرى في إرجاء  العربي، يت
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التي    2017الشرق األوسط. في   بها في سورية،  قواعد خاصة  بإنشاء  وبدأت  أسلوب عملها  غيرت 
 جال مليشيات ومستشارين من الحرس الثوري اإليراني.وضعت فيها السالح ور 

شكل دائم، باألساس بوساطة مئات الهجمات الجوية في سورية وفي  خربت إسرائيل هذه الخطوات ب
أماكن أخرى، لكن أيضًا بهذه الطريقة طالت قائمة الحساب المفتوح إليران التي رد عليها سليماني  

ة وإسرائيلية في إرجاء العالم. هذه الخطوات استمرت حتى بعد ورجاله بمحاوالت المّس بأهداف يهودي
ب األميركيين  في  قيام  األرجنتين  في  القتلى  كثيرة  للعمليات  وخالفًا  الطريق.  عن  الجنرال  إبعاد 

، التي نسبت لـ"حزب هللا" وإيران، فإن هذه  2012التسعينيات، والعملية ضد إسرائيليين في بلغاريا في  
 لمرة حتى اآلن بنجاح أقل. جزء منها يبدو مثل عمليات غير ناضجة. الجهود تحظى هذه ا

ادلة ما زالت قائمة، تقريبًا دون أي عالقة بوضع المفاوضات حول النووي. وإلى جانب اللكمات المتب
محاوالت إيرانية تنفيذ عمليات في الخارج فقد نشر أيضًا عن طائرات هجومية مسّيرة تم إطالقها نحو  

ا من  من إسرائيل  لها  تسريع  أكثر  ربما  بل  السياسة،  في  تغيير  أي  هنا  يوجد  ال  أنه  يبدو    لعراق. 
الطرفين. وال يجب الخلط بين القدرة على تشغيل مغتالين على دراجة )هنا اعتيد إضافة "مثلما في  
أفالم جيمس بوند"(، وبين الموضوع الثاني المحبب أكثر على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وهو خطة  

ند أداء حكومة  اجمة المنشآت النووية في إيران. هذه الخطط، كما نشر، تم إخراجها من األدراج عمه
بينيت للقسم، والمطلعون على بواطن األمور قالوا: إنه تبين أنه تجمع حولها غبار كثير، ربما مع  

 خيوط العنكبوت في الزوايا. 
بالتدر  اآلن  اإلسرائيلي  الجيش  يقوم  الذي  الحرب  شهر  واسعة حول  مناورة  عن  النشر  تم  عليه،  ب 

 في إيران. حول هذا األمر من الجدير العودة والتذكير لسالح الجو التي ستحاكي هجومًا جويًا كبيراً 
بأنه أواًل، أيدي إسرائيل مكبلة فعليًا ألنه في هذه األثناء وال أي حكومة في إسرائيل، وحتى حكومة  

لل مستعدة  نتنياهو،  سلفه  وحكومة  ثانيًا، بينيت  األميركية.  اإلدارة  مع  جوهرية  خصومة  في  مخاطرة 
نشآت النووية تقريبًا غير ذات صلة اآلن. مشكوك فيه إذا كانت حقيقية في  القدرة على مهاجمة الم

بداية العقد السابق عندما ناقشها بنيامين نتنياهو بشكل متحمس، وهي أيضًا ليست جزءًا من النقاش  
اإله  من  سنوات  بعد  عملياتية  اآلن،  فجوات  استكمال  هو  اآلن  الجيش  به  ينشغل  ما  المتعمد.  مال 

 ، وهذه عملية يمكن أن تستغرق سنوات كثيرة.بخصوص الهجوم
 أعصاب ضعيفة

يتم الشعور به في محاوالت   في غضون ذلك، في المناطق، يمكن أن يكون الخفوت المعين الذي 
التوتر في الحرم، والخالفات الجديدة حول الحرم  تنفيذ عمليات في األسابيع األخيرة مرتبطًا بهبوط  

يوم األحد القادم، يوم القدس، يتم التخطيط لمسيرة أعالم للصهيونية    يمكن أن تشعل مجددًا النار. في
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تثور   واآلن  اإلسالمي.  الحي  عبر  عليها(  مصادق  )بصورة  فيها  المشاركون  سيمر  التي  الدينية، 
دس عدم اعتبار قراءة "اسمع يا إسرائيل" من قبل اليهود في  عاصفة حول قرار محكمة الصلح في الق

جنائي كمخالفة  الراهن.الحرم  للوضع  خرقًا  المسلمون  يعتبرها  بالنسبة    ة،  القرارات  هذه  تعتبر 
للفلسطينيين كدليل على وجود مؤامرة إسرائيلية كبيرة هدفها سيطرة اليهود على الحرم وإبعاد المسلمين 

بداية موجة اإلرهاب الحالية في منتصف آذار الماضي، شكلت المواجهات في عن هذه المنشأة. منذ  
النار في القدس والضفة الغربية وداخل الخط األخضر. عند انتهاء  الحرم ا لوقود الذي زاد اشتعال 

إلى   جاؤوا  الذين  المصلين  عدد  تقليص  بسبب  النفوس  لتهدئة  معين  أمل  هناك  كان  رمضان  شهر 
األعصاب  ولكن  قضائية    الحرم.  هيئة  من  قضائي  حكم  قرار  يكفي  حيث  جدًا،  ضعيفة  القدس  في 

ل مجددًا النفوس. إذا كان ال يزال هناك شك لدى أي شخص فيبدو أن يوم القدس  متدنية كي يشع
 سيكون متوترًا جدًا في هذه السنة. 

المحكمة، هدد رئيس "حماس"، إسماعيل هنية، بأن إجراء مسيرة األعالم،   "هراءات حتى قبل قرار 
في "حماس" و"الجهاد  يهودية تلمودية"، كما وصفها، يمكن أن يكلف تجدد العنف. شخصيات رفيعة  

اإلسالمي" في غزة أشارت إلى ردود مشابهة. مع ذلك، هذه التصريحات قيلت قبل فترة طويلة من  
 المسيرة من أجل السماح للوسطاء المصريين بالتدخل لمنع التصعيد في غزة. 

ذا لم يكن ستخبارات اإلسرائيلية قالوا: إن التوتر في المناطق يمكن أن يستمر ألسابيع، إفي شعبة اال
"حماس"  تدخل  اعتبار  العسكرية  االستخبارات  تواصل  ذلك،  يحدث ضئياًل.    -ألشهر. مع  فيما  غزة 

وقيادة  تنظيمية،  سيطرة  دون  األسفل  من  جاءت  إرهابية  موجة  هذه  العسكرية  لالستخبارات  بالنسبة 
شاباك"، من حماس" في القطاع تواصل التحفظ على جولة قتال مع إسرائيل في الوقت الحالي. "ال"

الجدير اإلشارة، متشائم أكثر بقليل. فهم في الجهاز قلقون من النشاطات المحمومة لقيادة "حماس"  
إمكانية الحالي  الواقع  في  ويالحظون  الضفة،  في  إرهابية  خاليا  وتمويل  لتجنيد  الخارج  كامنة    في 

 لتصعيد أوسع. 
 "هآرتس" 

 25/5/2022األيام، رام هللا، 
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