
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 يصوت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني  العراق مجلس نواب

 أجهزة األمن اإلسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسيرة األعالم" في القدس

 النائب العام الفلسطيني: قناص إسرائيلي أطلق الرصاص عمدا على شيرين أبو عاقلة

 يصدر قرارا بتكليف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  عباس

 نتهاكا واضحا للقانون الدوليبيان أوروبي مشترك: المستوطنات اإلسرائيلية تشّكل ا

مذذن حذذرب   "إسذذرائيل"حماس تحذذذر  
 أخرى بسماحها بذ"مسيرة األعالم"
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 م" من حرب أخرى بسماحها بذ"مسيرة األعال  "إسرائيل"حماس تحذر  .1

ضاهر أخرى  :  بالل  بحرب  تخاطر  أنها  من  إسرائيل  حماس  حركة  بـ"مسيرة  حذرت  سمحت  إذا 
األحد   يوم  المحتلة،  القدس  في  اإلسرائيلي  واليمين  المستوطنون  ينظمها  التي  االستفزازية،  األعالم" 

عالم  ودعا رئيس دائرة السياسة والعالقات الخارجية في حماس، باسم نعيم، حكومات دول ال  المقبل.
"أتوقع أن حماس والفصائل األخرى  :  وقال  للضغط على إسرائيل لتغيير مسار المسيرة االستفزازية.

مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمنع هذا الحدث بغض النظر عن التكلفة"، وفق ما نقلت عنه وكالة 
نهم تجنب الحرب رويترز اليوم، الخميس. وأضاف أن "القرار بيد اإلسرائيليين والمجتمع الدولي. يمك 

المجنونة". )المسيرة(  هذه  أوقفوا  إذا  مختلفا"،  وق  والتصعيد  شكال  تأخد  قد  مواجهة  "أي  إن  نعيم  ال 
مضيفا "من قال إن رد الفعل سيكون من غزة فقط؟ ربما سيكون هناك انتحاريون داخل القدس، ال 

الشهرين   في  العمليات  سلسلة  إلى  مشيرا  منا"،  بأوامر  يعملون  ال  نفذها  أعلم.  التي  الماضيين 
لى أن "المعركة ليست مع حماس وحدها إنها مع وشدد نعيم ع  فلسطينيون ال ينتمون إلى فصائل.

 الشعب الفلسطيني". 
 26/5/2022، 48عرب 

 
 لمنظمة التحرير يصدر قرارا بتكليف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية  عباس .2

  السلطة أصدر رئيس  :  رام هللا، من  26/5/2022طينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسذكرت  
لمنظمة    يةفلسطين ال التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  بمهام  الشيخ،  حسين  بتكليف  قرارا  عباس،  محمود 

 التحرير الفلسطينية، اعتبارا من تاريخه. 
لندنوأضافت   األوسط،  من  27/5/2022،  الشرق  هللا،  عن  رام  زبون ،  الشيخ:  كفاح  لهذا   اختيار 
، يجعله  2020بر )تشرين الثاني(  الذي ظل خاليا منذ وفاة عريقات بفيروس كورونا في نوفم   المنصب 
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عباس. لخالفة  الماضيين    األقرب  العامين  وحاز خالل  إلى عباس  المقربين  أكثر  أحد  الشيخ  ويعد 
الشيخ إذا ما    على تقته المطلقة، وصار يرافقه في االجتماعات األهم وسفرياته إلى الخارج. وسيكون 

ع شخصيات بارزة تم طرحها كذلك في  تم دفعه حتى النهاية من أجل خالفة عباس، في منافسة م
سن   إلى  وصل  الذي  الرجل  خالفة  على    عاما.  86سياق  عباس  ثقة  إلى  إضافة  الشيخ  ويحوز 

معه. وأكدت   عالقات جيدة مع اإلسرائيليين واألميركيين وفي اإلقليم، باعتباره رجال من الجيد التعامل
مخضرما   بصفته عضوا  أنه  إسرائيل«،  أوف  و»تايمز  ومستشارًا  »واينت«  الحاكمة  فتح  حركة  في 

وأن   الفلسطيني،  الرئيس  لخالفة  متنافسين  عدة  من  واحد  أنه  على  الشيخ  إلى  ينظر  لعباس،  كبيرا 
بذلك. للقيام  رئيسي  موقع  في  أن يضعه  يمكن  الجديد  بعالقا  تعيينه  الشيخ  يتمتع  مع  كما  وثيقة  ت 

د فرج، كل اجتماع بين عباس وكبار  رائيليين، وحضر إلى جانب رئيس المخابرات ماجنظرائه اإلس 
مقابل ذلك، ينظر المعارضون إليه، على أنه ال يتمتع    المسؤولين اإلسرائيليين خالل العام الماضي.

 .م ينتخب قط ديمقراطيا لمنصب رفيع بالشرعية العامة، ول
 

 ائيلي أطلق الرصاص عمدا على شيرين أبو عاقلةلسطيني: قناص إسر النائب العام الف .3
الناري الذي أصاب  :  رام هللا الفلسطينية، إلى أن المقذوف  النيابة العامة  التقرير الذي أعدته  خلص 

رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة وأدى الستشهادها، هو من النوع الخارق للدروع، ويحمل خصائص  
 ُتستخدم مع سالح قناص.

عق مؤتمر صحفي،  في  الخطيب،  أكرم  المستشار  العام  النائب  مقر  وأوضح  في  الخميس  مساء  ده 
رام هللا حول تفاصيل التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أن التقرير المفصل الذي  بالرئاسة  

الر  يؤكد أن أحد جنود االحتالل اإلسرائيلي أطلق  أبو عاقلة،  الشهيدة  صاص أعد حول جريمة قتل 
لال الهرب  محاولتها  أثناء  الرأس  في  وأصابها  عاقلة  أبو  النار على  إطالق  أن  إلى  وأشار  حتماء، 

ومتعمد. مباشر  بشكل  كان  الصحفيين  موقع    صوب  في  المتكررة  النارية  المقذوفات  آثار  أن  وّبين 
ل في إطالق  استشهاد أبو عاقلة تدلل على نية القتل، منوها إلى أن ذلك يعززه استمرار جنود االحتال

 فها أو مساعدتها. النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة إلسعا 
وشدد الخطيب على أن الوقائع التي تنفي وجود اشتباكات مسلحة في مسرح الجريمة، تظهر توفر  
أركان جريمة حرب ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا أن التحقيق سيكون حجر األساس في  

 لمجرمين والقتلة.مالحقة ا
إن تعليمات الرئيس محمود عباس تنص على    ردينة  من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو

يعرف   أن  يريد  من  لكل  مفتوحا  سيكون  الفلسطينية،  العامة  النيابة  أعدته  الذي  المتقن  التقرير  أن 
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دة الوضوح، تتهم جيش االحتالل  وبين أن تقرير النيابة العامة، يمثل وثيقة رسمية أخرى شدي الحقيقة.
ين واالعتداء على المدنيين، وهذه الجرائم ستوثق وستكون موضوعة  طينيبارتكاب المجازر وقتل الفلس 

 أمام المجتمع الدولي.
وأضاف: "سنستمر في اإلجراءات القانونية حتى النهاية، وإلى كل المنتديات الدولية وفي أي مكان  

كافة ن حقوق الشعب الفلسطيني. المحاكم الدولية ستعرض عليها  ولن يتم التخلي عن حق واحد م
 .الوثائق بما فيها هذا التقرير الهام

 26/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال أبو عاقلة لإلدارة األميركية  .4
الخميس، "إننا    التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، يومالتنفيذية لمنظمة    قال أمين سر اللجنة:  رام هللا

قمنا بتسليم نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة لإلدارة األميركية، 
 وسيتم تسليم نسخة لكل من عائلتها ولمحطة الجزيرة التي كانت تعمل فيها". 

 26/5/2022الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات 
 

 استقالة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مصادر لذ"قدس برس":  .5
كشفت مصادر مطلعة لـ"قدس برس"، أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قدم استقالته  :  رام هللا

مبا على  اشتية  محمد  الحكومة  رئيس  موافقة  على  احتجاجًا  أيام،  ثالثة  قبل  منصبه  الهيئة  من  درة 
إلن اإلنسان  لحقوق  المستقلة  مراجعته.الفلسطينية  دون  المعلمين،  إضراب  إن    هاء  المصادر  وقالت 

عباس،   محمود  الفلسطينية  السلطة  لرئيس  استقالته  قدم  "إسرائيلية"  زرقاء  هوية  يحمل  الذي  بشارة 
 وليس الشتية، بذريعة أن األخير متواجد خارج البالد.

رجحة أن يقوم اشتية  كان قد قبل االستقالة أو ال، م  موقف عباس، وما إذا  ولم تفصح المصادر عن 
خالل   برفضها. هللا  رام  بمدينة  المالية  وزارة  مقر  في  يتواجد  لم  بشارة  فإن  ذاتها؛  المصادر  ووفق 

اليومين الماضيين، كما أنه لم ينضم إلى اشتية خالل مشاركة األخير في مؤتمر دافوس االقتصادي  
 اإلثنين الفائت، وأنهى أعماله اليوم الجمعة.  الذي انطلق

 27/5/2022، رسقدس ب
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 األسرى  بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية بحق "إسرائيل"الفلسطينية تطالب  السلطة .6
البواسل في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وعبرت السلطة    حيت رئاسة:  رام هللا الفلسطينية، األسرى 

ووقوفها   دعمها  حقوقهم.عن  مع  بالكامل  الفلسطيني  سلطة  وطالبت    والشعب  إسرائيل،  الرئاسة، 
عنهم،   واإلفراج  األسرى،  ضد  القانونية،  وغير  التعسفية  سياساتها  بإنهاء  الشرعي،  غير  االحتالل 
مؤكدة رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية لالعتقال اإلداري، وضرورة اإلفراج غير المشروط عن 

 سرى االعتقال اإلداري التعسفي. أسرانا، خاصة أ
 26/5/2022والمعلومات الفلسطينية )وفا(،   وكالة األنباء

 
 مجلس األمن: نحن ال ُنقتل بسبب ما نفعله وال بالخطأ بل بسبب هويتنا ب  منصور .7

قال المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور، نحن كفلسطينيين  :  نيويورك
نفعله، بل بسبب هويتنا. نحن ال ُنقتل بالخطأ،  بل قوات االحتالل اإلسرائيلي بسبب ما  ال ُنقتل من ق

ولكن كجزء من مخطط كبير، يهدف إلى التأكد من أننا جميًعا نفهم أنه ال يوجد أحد في مأمن، حتى  
وأضاف: إذا كنت فلسطينيًا، فأنت هدف مشروع، ويمكن إلسرائيل أن    نعيش مع الخوف واالستسالم.

حصات ال  تموت.  أو  ستعيش  كنت  إذا  ما  لكل قرر  العقاب  من  كامل  وإفالت  فلسطيني،  ألي  نة 
واحد  فلسطيني  ينعم  ال  حين  في  إسرائيل،  أمن  على  بالقلق  البعض  يشعر  ذلك،  ومع  إسرائيلي. 

جاء ذلك في كلمة له، لدى مشاركته في اجتماعات هامة عقدها مجلس األمن   باألمان في أي مكان.
 نزاعات.األسبوع الخاص بحماية المدنيين وقت الالدولي في 

الفلسطيني يواجه العدوان والضم واالحتالل منذ عقود. وسأل باستهجان "متى   وأضاف: إن الشعب 
التالية من   الدفعة  أنفسنا وأرضنا؟ ما هي  للدفاع عن  القادمة من األسلحة  الشحنة  نتوقع أن تصلنا 

التي سيتم فرضها على اسرائيل؟ للمحكمة   العقوبات  العام  المدعي  الدولية   متى ستتم زيارة  الجنائية 
المزيد من   المساءلة وهل نتوقع  المقبلة حول  القمة  الذين نتوقعهم؟ متى ستنعقد  المحققين  وكم عدد 

 . التعهدات بتوفير موارد غير محدودة وإرادة سياسية لمحاسبة إسرائيل؟"
 27/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 المدينة المقدسة سوى للفلسطينيين محافظ القدس: ال سيادة على  .8

أكد محافظ القدس عدنان غيث، أن مسيرة األعالم االستفزازية التي ينوي االحتالل تنفيذها    :رام هللا
في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة الرباط والدفاع عن هذه  
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، يوم الخميس، إن االحتالل يمارس البلطجة غيث في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"  الوق  األرض.
بالقوة العسكرية عبر إجراءاته العنصرية لفرض السيادة على القدس المحتلة، مؤكدا أن ال سيادة على  

 المدينة المقدسة سوى للفلسطينيين.
 26/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 قدمها العراق  اتفاقيات لدعم القطاعات الثقافية ضمن منحة 9ع يتوق دس:الق .9

الفلسطينية  :  رام هللا الوطنية  اللجنة  رئيس  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  وقع 
الخميس،   يوم  زهري،  أبو  علي  والعلوم  والثقافة  مقدسية، ضمن    9للتربية  مؤسسات  لدعم  اتفاقيات 

 رية العراق، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "األلكسو". قدمتها جمهو المنحة التي 
 26/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "الفصائل" تحذر: السماح لذ"مسيرة األعالم" سيكون برميل بارود يشعل المنطقة  .10

ل  هما في حالة انعقاد دائم تراقب وتتابع عن كثب ك أعلنت الفصائل الفلسطينية والغرفة المشتركة بأن
االحت يصدر  مؤتمر  ما  في  الفصائل  وحملت  واالعتداءات.  لألحداث  وصور  تصريحات  من  الل 

صحفي عقدته عقب اجتماع لها بدعوة من الجبهة الشعبية، حكومة االحتالل تبعات ما سيصاحب  
يتراجعوا عما حققته معركة سيف القدس.   هذه االعتداءات من ردود، مؤكدة أن شعبنا ومقاومته لن

االحتالل   الفصائل  تنظيم  وحذرت  عبر  األقصى  المسجد  باقتحام  بالسماح  حماقة  أي  ارتكاب  من 
وُيشعل   سينفجر  بارود  برميل  بمثابة  سيكون  الُمخطط  هذا  أن  مؤكدة  اإلرهابية"،  "األعالم  مسيرة 

والداخل المحتل إلى االحتشاد في باحات    المنطقة بأكملها. ودعت جماهير شعبنا في القدس والضفة
يومًا وطنيًا    2022مايو/  / 29من يوم غٍد الجمعة، واعتبار يوم األحد الموافق  المسجد األقصى ابتداًء  

واإلسالمية   العربية  وأمتنا  الشتات  في  شعبنا  جماهير  وطالبت  العام..  والنفير  األقصى  عن  للدفاع 
  لى التحرك العاجل والواسع رفضًا للعدوان وسياساته، وتنظيم أوسع وأحزابها ونقاباتها وأحرار العالم، إ

تظاهرات واعتصامات شعبية أمام سفارات االحتالل، ومطالبة األنظمة العربية واإلسالمية التي لديها  
 عالقات مع األخير بقطعها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. 

 26/5/2022، فلسطين أون الين
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 ُتعادل الحرب  "األعالممسيرة "المقاومة للعدو:  ..سيناريوات ليوم األحدثة ثال  ":األخبار" .11
مع إعالن قوات االحتالل استكمال استعداداتها إلقامة »مسيرة األعالم« وفق  :  رجب المدهون   -غزة 

إلى   دعوات  وسط  العدو،  لمواجهة  تحضيراتها  الفلسطينية  المقاومة  ُتواصل  لها،  السابق  المخطَّط 
المحتلَّين، واستنفار واسع النطاق في قطاع غزة. وبحسب ئية واسعة في الضّفة والداخل  عمليات فدا

السيناريوات  من  عددًا  المقاومة  قيادة  رسمت  فقد  »األخبار«،  إلى  تحّدثت  المقاومة  في  مصادر 
هة للتعامل مع االستفزازات المتوّقعة يوم األحد، بما فيها سيناريو تفّجر األوضاع والوصول إلى مواج

وعلى مدار األيام األخيرة، لم   القدس« التي وقعت العام الماضي.  جديدة على غرار معركة »سيف
تتوّقف االّتصاالت بين الفصائل والوسطاء، الذي نقلوا رسائل متبادلة بخصوص المسيرة. وعلى رغم  

ومة للوسطاء  إبداء حكومة االحتالل رغبة في تفادي تدّخل غزة في مسار األحداث، أكدت قيادة المقا
غزة«. والظاهر، على ضوء ما يتّم تداوله من معطيات، أن ثّمة ثالثة    -»القدس  تمّسكها بمعادلة  

سيناريوات لحدث األحد، يتمّثل أولها في نجاح الوساطات التي تقودها دول عربية واألمم المتحدة، 
مرور لناحية  وخاصة  االستفزازية،  خطواته  عن  التراجع  إلى  االحتالل  في    لدفع  األعالم«  »مسيرة 

اإل إقامة  الحّي  فمحوره  الثاني  السيناريو  أّما  رّد.  أّي  عن  المقاومة  امتناع  إلى  سيؤّدي  ما  سالمي، 
ر لها، وفي هذه الحالة، تؤّكد مصادر »األخبار« أن الفصائل أبلغت الوسطاء  المسيرة كما هو مقرَّ

بهات  قتصر على جبهة واحدة، بل إن جأن جميع خيارات الرّد مطروحة على الطاولة، وأن ذلك لن ي
في  الحمراء  الخطوط  لكسر  محاولة  أّي  لمواجهة  أيضًا  حاضرة  ستكون  والداخل  والقدس  الضفة 
الميدانية  اإلجراءات  من  جملة  المقاومة  اّتخذت  االحتمال،  هذا  من  وانطالقًا  األقصى.  المسجد 

درجة أقصى  إلى  العسكري  التأّهب  رفع  شملت  غزة،  في  تنفيوالعسكرية  إلمكانية  االستعداد  مع  ذ ، 
 العدو عماًل غادرًا يستبق األحداث. 

وما بين األّول والثاني، ثّمة سيناريو ثالث عنوانه تراجع االحتالل عن خّطته في اللحظات األخيرة، 
عبر السماح بانطالق المسيرة، وهو ما سيؤّدي إلى اندالع مواجهات مع الفلسطينيين، ُتقِدم سلطات  

َتقّدم، َيبرز احتمال انطالق  ها على إلغاء المسيرة بذريعة  العدو عقب الوضع األمني. وإلى جانب ما 
عمليات فدائية في الضفة أو الداخل )السيناريو الرابع الرديف(، بما يدفع حكومة االحتالل إلى إعادة 

هذا اإلط وفي  الفدائية.  العمليات  من  مزيد  المسيرة خشية  تنظيم  والتراجع عن  ار، حّذرت حساباتها 
ر كرضوخ المنظومة األمنية ا إلسرائيلية من التراجع في الساعات األخيرة، على اعتبار أن ذلك سيفسَّ

لتهديدات فصائل المقاومة، األمر الذي سيعّزز من موقف األخيرة، ويضعف ما يطلق عليه العدو  
 »السيادة على القدس«. 

 27/5/2022، بيروت، األخبار
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 القدس واألقصى أّي حسابات خاطئة في   حماس: نحذر االحتالل من .12
دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر األحد 

الموافق   وأداء  29/5/2022القادم  فيه،  واالعتكاف  والّرباط  األقصى،  المسجد  إلى  الّرحال  ، عبر شّد 
وأ وأبوابه  ساحاته  كّل  في  والثبات  الضحى،  دفاعاً صالة  المباركة،  لمخططات  ركانه  وإفشااًل  عنه،   

وحذرت الحركة في    المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه، وأداء طقوٍس استفزازيٍة داخل باحاته.
تصريح صحفي الخميس، قادة االحتالل من أّي حسابات خاطئة في القدس واألقصى، مجّددة التأكيد 

 قصانا وحقوقنا الوطنية.ي الّدفاع عن قدسنا وأأننا ماضون بكل قّوة وإصرار ويقين، ف
 26/5/2022موقع حركة حماس، 

 
 صالح: شعبنا سيفدي األقصى وعلى االحتالل تحمل نتائج حماقته  .13

ماهر صالح، الخميس، أن الشعب الفلسطيني في القدس   أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس
عام   المحتلة  واألراضي  المحتلتين،  الغربية  فداء   1948والضفة  على  عازم  والشتات،  غزة،  وقطاع 

األقصى بكل ما يملك، وفي حال تجرأ االحتالل على اختبار عزمنا، فعليه أن يتحمل نتائج حماقته  
حتالل في ترتيبات مسيرة األعالم رغم التحذيرات، هو محاولة  وقال صالح إن استمرار اال  وعواقبها.

وأشار صالح إلى أن    مته من السقوط القادم ال محالة.يائسة من رئيس حكومة االحتالل إلنقاذ حكو 
االحتالل يمني نفسه أال يتورط في مواجهة حقيقية أمام المقاومة الجادة جدا في منع تدنيس المسجد  

 اقيتها مرارا وتكرارا في تنفيذ تهديداتها ضد االحتالل. األقصى، وقد أثبتت مصد 
  26/5/2022موقع حركة حماس، 

 
 ليهود طقوسهم داخل "األقصى" نتيجة طبيعية لتهديدات المقاومة اء قرار أبو زهري: إلغا .14

محكمة   "قرار  إن  الخميس،  زهري،  أبو  سامي  "حماس"،  حركة  في  الخارج  إقليم  قيادة  عضو  قال 
ة بإلغاء قرار السماح لليهود بأداء طقوسهم داخل المسجد األقصى، نتيجة طبيعية  االحتالل المركزي

ا المقاومة  المستوطنين  لتهديدات  طرف  من  للمسجد  اجتياح  ألي  للتصدي  جاهزية  بكل  تقف  لتي 
تلقته "قدس برس"، على "ضرورة استمرار   الصهاينة". وشدد أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب 
تقديرنا  الجاهزية   الشعبية للتصدي ألي حماقات صهيونية"، وأضاف: "نعبر )في حركة حماس(عن 

ها، الذين يذودون عن المسجد األقصى، ويقدمون تضحيات كبيرة،  العالي ألهلنا في القدس وما حول
 لها الدماء". ويرسلون دائمًا رسالة للجميع أن القدس ترخص من أج

 26/5/2022، قدس برس
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 عالم لن تمر ولن نسمح لالحتالل بالخروج بصورة المنتصر حمادة: مسيرة األ .15
مد حمادة، مساء الخميس، أن المقاومة  أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة، مح

ح لالحتالل بالخروج بصورة المنتصر في القدس والمسجد األقصى المبارك. وقال  الفلسطينية لن تسم 
للمست االحتالل  إن سماح  بالنار وعبث حمادة  "لعب  القادم  األحد  يوم  بتنظيم مسيرة األعالم  وطنين 

حمر دونهما الدماء، والمسيرة لن تمر. وأضاف  بصواعق التفجير"، مضيفا أن القدس واألقصى خط أ
ر"، مبينا أن "مسيرة األعالم  حمادة: "لن نرجع للوراء ولن يفلح االحتالل في الخروج بصورة المنتص

 تالل".توضح مدى تخبط االح 
 26/5/2022، فلسطين أون الين

 
 مع المقاومين االحتالل يقتحم مدينة جنين واندالع اشتباكات مسلحة   .16

مسلحة  :  رام هللا اشتباكات  أن  الغربية(،  الضفة  )شمال  جنين  مدينة  في  فلسطينية  مصادر  ذكرت 
فلسطينيين  مسلحين  بين  الجمعة،  اليوم  فجر  االحتالل.  اندلعت  من    وقوات  قوة  أن  وأوضحت 

ومركبات   مدني  بزي  متخفية  المدينة  اقتحمت  االحتالل(  جيش  في  خاصة  )وحدات  المستعربين 
 بهدف اعتقال ناشطين فلسطينيين، بزعم أنهم مطلوبين لقوات االحتالل. فلسطينية ونصبت كمائن،  

بع االحتالل،  مخططات  أحبطوا  الفلسطينيين  المسلحين  أن  اإلسرائيلية،  وأضافت  القوة  اكتشاف  د 
اعتقاالت. أو  إصابات  وقوع  عن  يبلغ  أن  دون  تجاهها  الناسفة  والعبوات  النار،  بيان    وأطلقوا  وقال 

أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قواتنا  "خالل عمليات الجيش في جنين،  لجيش االحتالل إنه  
 لبيان اإلسرائيلي.وألقوا متفجرات، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا" بحسب ا

 27/5/2022، قدس برس
 

 على تنفيذ مخطط تصفية األونروا الشعبية تحذر من إصرار المفوض العام .17
الجبه حذرت  العربي”:  “القدس  ـ  محاوالغزة  من  فلسطين  لتحرير  الشعبية  لـ ة  العام  المفوض  ت 

الوكالة. تصفية  مخطط  لتنفيذ  الرامية  الزاريني،  فيليب  في    “األونروا”  الالجئين  شؤون  دائرة  وقالت 
الجبهة إن المفوض العام يصر على إقامة شراكات مع وكاالت دولية أخرى، تحت مبرر “توفير دعم  

الوكالة خدمات  الستمرار  طريق  مالي”  على  الوكالة،  لدور  تدريجي”  “إنهاء  من  ذلك  يعنيه  بما   ،
الالجئين. أن تصريحات    تصفية حق عودة  بيان أصدرته  “تؤكد وأكدت في  األخيرة  العام  المفوض 

الغربية  الدول  وبعض  الصهيوني  الكيان  مع  متساوقة  مشبوهة  أطراف  تتواله  دولي  مخطط  وجود 
لعهدة الدولية لالجئين الفلسطينيين من األونروا إلى ما تسمى  المتواطئة، هدفها األساسي هو إسقاط ا
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مأ ُيحّول  بما  أخرى،  مؤسسات  أو  لالجئين،  السامية  من  المفوضية  الفلسطيني  الشعب  ونكبة  ساة 
 مشاكل سياسية إلى مشكالت إنسانية”.

 26/5/2022، لندن، القدس العربي

 
 رة األعالم" في القدسأجهزة األمن اإلسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسي  .18

ة األمن اإلسرائيلية بعدم تغيير مسار "مسيرة األعالم" االستفزازية التي ينظمها أنصار  أوصت أجهز 
اليمين في مدينة القدس المحتلة، يوم األحد المقبل، معتبرين أن إقدام الحكومة اإلسرائيلية على تغيير  

 ائيلي". المسار في اللحظة األخيرة سُيفسر على أنه "ضعف إسر 
العامود   وكانت سلطات االحتالل   باب  بالمرور من  لـ"مسيرة األعالم"  السماح  قد قررت  اإلسرائيلي 

البراق،   إلى حائط  القديمة وصوال  البلدة  أسوار  داخل  بالحي اإلسالمي  الواد مرورا  إلى طريق  ومنه 
دينة القدس المحتلة فيما رفع االحتالل اإلسرائيلي من حالة التأهب في صفوف قواته وعززها في م

 ونشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية".  48لسطينية التاريخية في مناطق الـوالمدن الف
ب الرسمية اإلسرائيلية  القناة  الحديدية"  وأفادت  "القبة  المزيد في بطاريات  الجيش اإلسرائيلي، نشر  أن 

غزة المحاصر، على خلفية    في جميع أنحاء البالد، تحسبا من إطالق قذائف صاروخية من قطاع
 "مسيرة اإلعالم".

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في األجهزة األمنية، قولهم إن "حركة 
مرتدعة احتماالت  حماس  على  سيطرتها  الحفاظ  وتحاول  النطاق،  واسع  بتصعيد  معنية  وغير   ،

 التصعيد لعدم نقله إلى القطاع".
القد يأتي ذلك فيما رفعت ش س حالة التأهب في صفوف قواتها إلى درجة واحدة رطة االحتالل في 

منطقة   في  يخدمون  الذين  العناصر  جميع  بحشد  وأمرت  اإلجازات  وألغت  القصوى،  الدرجة  دون 
خطاب اإلسرائيلي، فيما تقرر نشر أكثر  القدس وفي المدن التاريخية المسماة بالمدن المختلطة في ال

الق  3من   في  شرطي  بنآالف  توقعات  وسط  المدن  دس،  في  الشرطة  عناصر  من  المئات  شر 
 التاريخية، "مع التركيز على عكا واللد". 
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وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش اإلسرائيلي "ال يجازف ويستعد الحتمال خروج األحداث 
التي تقوم    وهو في حالة تأهب مرتفعة في ظل المناورات العسكرية الواسعة  في القدس عن السيطرة"،

 ادي عارة. بها قواتها بما في ذلك في محيط بلدات عربية في و 
 26/5/2022، 48عرب 

 
 استعدادا  لذ»مسيرة األعالم« في القدس: العدو ينشر مالجئ متنّقلة في سديروت  .19

نشرت سلطات العدو اإلسرائيلي، اليوم، مالجئ متنّقلة في مستوطنة »سديروت« في النقب. وطبقًا  
ذ  االستعدادات 11»كان  قناة  كرته  لما  إطار  في  يأتي  المتنّقلة  المالجئ  نشر  فإن  اإلسرائيلية،   »

 والتحّسب من إطالق قذائف صاروخية من قطاع غزة. 
ت ثالث سرايا احتياط تابعة لقوات »حرس الحدود«  في غضون ذلك، أشارت القناة إلى أنه اسُتدعي

 دس المحتلة.عنصر، لتنضّم إلى القوات الشرطية في الق  200تضّم 
وتأتي هذه التطّورات على خلفية اإلصرار على تنظيم »مسيرة األعالم« يوم األحد المقبل في مدينة 

باإلبقاء اإلسرائيلية،  الحكومة  العدو،  أمن  أجهزة  أوصت  حيث  ألن    القدس؛  المسيرة  مسار  على 
 إلغاءها أو تغييره سُيظهر إسرائيل بموقف ضعيف أمام الفلسطينيين. 

 27/5/2022بيروت،  األخبار،
 

 غانتس يرفض نتائج النيابة الفلسطينية بشأن أبو عاقلة  .20
ن رفضه لنتائج التحقيقات التي  عبر وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، ع

 أعلنت عنها النيابة العامة الفلسطينية هذا المساء حول جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
ح أوردته القناة العبرية السابعة: "دولة إسرائيل تأسف لوفاة أبو عاقلة، والجيش  س في تصري وقال غانت

 تحقيق والوصول للحقيقة".اإلسرائيلي يجري تحقيًقا في األمر من أجل ال
وأضاف: إن "أي ادعاء بأن الجيش اإلسرائيلي يلحق األذى عمًدا بالصحفيين أو غير المتورطين هو  

فاضحة وصارخة بحياة  كذبة  أودى  الذي  القاتل  اإلرهاب  اإلسرائيلي ضد  الجيش  يعمل   20، حيث 
نين التي وقع فيها الحادث". وفق  شخًصا في األسابيع األخيرة، وغادر العديد من اإلرهابيين منطقة ج 

 تعبيره ووصفه. 
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إذا   وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت التعاون في التحقيق األمر الذي أثار التساؤل حول ما
 كانوا يريدون حًقا الوصول إلى الحقيقة. وفق قوله.

ترويج لتحقيقات كاذبة  واعتبر أن التحقيق األحادي واتهام الجيش اإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وال
في   واالستقرار  السالم  تحقيق  على  القدرة  يقوض  األميركية،  إن  إن  سي  شبكة  في  نشر  ما  مثل 

 وصفه وإدعاءه.المنطقة ويعزز "اإلرهاب". وفق 
ودعا السلطة الفلسطينية إلى تسليم الرصاصة وجميع النتائج إلسرائيل وإجراء تحقيق مشترك، مشيًرا  

 في إجراء تحقيق دولي. إلى أن حكومته ترغب 
 26/5/2022دس، القدس، الق

 
 ترفض تقريرا  لذ»سي إن إن« بشأن مقتل »أبو عاقلة« عمدا  برصاص جنودها  "إسرائيل" .21

األربعاء نتائج تقرير استقصائي لشبكة  -ي ساعة متأخرة من ليل الثالثاءلي فاإلسرائي  رفض الجيش
برصاص   عمدًا  ُقتلت  عاقلة،  أبو  شيرين  »الجزيرة«،  شبكة  مراسلة  أن  إلى  خلص  إن«  إن  »سي 

 القوات اإلسرائيلية في مخيم جنين لالجئين في وقت سابق من هذا الشهر.
النارية بين    صاصة في رأسهاوُقتلت أبو عاقلة بعد إصابتها بر  بينما كانت تغطي معركة باألسلحة 

 قوات الجيش اإلسرائيلي وفلسطينيين، حسبما نقلت وكالة األنباء األلمانية. 
خوذات  يرتدون  وجميعهم  الصحافيين،  أن  ُيظهر  جديد  دليل  إنه  قالت  ما  إن«  إن  »سي  وقدمت 

وا يتعرضون إلطالق النار  ل الصحافة، ظلوسترات واقية تعّرفهم بوضوح على أنهم يعملون في مجا
 بعد إصابة شيرين.

وردًا على ذلك، قال الجيش اإلسرائيلي إن االدعاء بإطالق النار المتعمد على الصحافيين ال أساس  
له من الصحة، وإنه ال يمكن التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن أصل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة  

 وفقًا لصحيفة »يديعوت أحرونوت«. رجت من جسدها،دون فحص الرصاصة التي اسُتخ
تعازيه في وفاة شيرين أبو عاقلة ويدعو   ُيعرب عن  بيان: »الجيش اإلسرائيلي  الجيش في  وأضاف 
السلطة الفلسطينية إلى التعاون في تحقيق الطب الشرعي مع ممثلي الواليات المتحدة للتوصل إلى  

 نتيجة نهائية«. 
 25/5/2022، الشرق األوسط أونالين
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 للحصول على سالح نووي  بينيت يحذر من "احتيال" إيران .22
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت إن االحتيال اإليراني الممنهج على وكالة الطاقة النووية  
للسعي للحصول على  إيران  وإثباتا إضافيا على محاوالت  بأسره  للعالم  إنذار  يكون جرس    يجب أن 

نيت أن الوقت قد حان أمام مجلس المحافظين التابع لوكالة الطاقة النووية ف بي وأضا  سالح نووي.
 لكي يتحرك ويقول إليران "كفى".

( جاء فيه  Wall Street Journalوكان بينيت يعلق على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" )
ت  عقدين، وأنها نجح   ة النووية منذ نحوأن إيران كان لديها منفذ لتقارير سرية خاصة بوكالة الطاق

 عبر ذلك بالحصول على معلومات ساعدتها في التستر على برنامج لتطوير سالح نووي.
 26/5/2022.نت، جزيرةال

 
 أبلغت واشنطن أنها تقف خلف اغتيال عقيد في الحرس الثوري  "إسرائيل"نيويورك تايمز:  .23

( تايمز  نيويورك  إThe New York Timesقالت صحيفة  إن  األميركية  الو (  أبلغت  اليات  سرائيل 
الحرس   في  الرفيع  الضابط  اغتيال  عن  مسؤوليتها  األسبوع  المتحدة  خدايي  صياد  اإليراني  الثوري 

 الماضي.
وقضى العقيد في الحرس الثوري اإليراني بالرصاص قرب منزله في شرق العاصمة بأيدي مسلحْين  

على أراضي الجمهورية اإلسالمية    يستقالن دراجة نارية، وذلك في أبرز استهداف لشخصية إيرانية
 .2020منذ 

ونقلت نيويورك تايمز أمس األربعاء عن مسؤول مطلع في االستخبارات أن "إسرائيل أبلغت الواليات 
 المتحدة أنها تقف خلف اغتيال خدايي".

إن إسرائيل أبلغت   -شريطة عدم الكشف عن اسمه -وقال المصدر الذي تحدث للصحيفة األميركية  
ذير إليران لوقف عمليات مجموعة سرية ضمن  األميركية أن االغتيال يهدف إلى توجيه تح  السلطات 

 "فيلق القدس" الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري.
 وكان حسن صياد خدايي نائبا لقائد الوحدة وفقا لمسؤولي الحكومة والجيش واالستخبارات اإلسرائيلية. 

 26/5/2022.نت، جزيرةال
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 شخصي لرئيس جامعة إسرائيلية سمح برفع علم فلسطين سحار  .24
دنيال   البروفسور  السبع،  بئر  في  غوريون  بن  جامعة  رئيس  أن  عن  أكاديمية  مصادر  كشفت 

يدات التي تعرض لها هو وأفراد عائلته  حايموفيتش، بات يسير مع حارس شخصي مسلح، جراء التهد 
 الحرم الجامعي ورفع األعالم الفلسطينية. منذ أن سمح للطالب العرب بإحياء ذكرى النكبة في 

جامعات إسرائيلية كبرى برسالة إلى وزيرة التربية والتعليم، ِيفعات شاشا بيطون،   7وقد توجه رؤساء  
لحايموفيتش »إثر الحملة الخطيرة الموجهة ضده  أمس الخميس، يعربون فيها عن تضامنهم ودعمهم  

بأنها »الحملة المنفلتة الجارية تحت غطاء نقاش  شخصيًا وضد المؤسسة التي يرأسها«، ووصفوه ا 
 ة من جهات متطرفة في كال الجانبين«. سياسي، غايته الحقيقية ابتزاز الشعبي

 27/5/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 شبان فلسطينيون يتسللون إلى معسكر للجيش اإلسرائيلي .25
شبان فلسطينيين تسللوا إلى معسكر   كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية »كان«، )الخميس(، أن ثالثة 

رائيلي بالقرب من حاجز قلنديا العسكري، فجر أمس، »وتجولوا فيها بحرية  »رّماه« التابع للجيش اإلس 
حدود، يغطون في  طوال ساعتين«، وذلك فيما كان عشرات الجنود والمجندات في الجيش وحرس ال

 نوم عميق. 
لم يك الثالثة،  الشبان  بعد أن قصوقالت اإلذاعة، إن  الثكنة  إلى  السياج من  ونوا مسلحين ودخلوا  وا 

دون أن يلحظ ذلك أي من جنود االحتالل. ويرجح أنهم كانوا يعتزمون سرقة ذخيرة وعتاد عسكري،  
ف المجندات  مبيت  من  بالقرب  وجودهم صدفة  مجندة  اكتشفت  الخامسة  وقد  الساعة  عند  الثكنة،  ي 

الجنود من   يتمكن  أن  دون  المكان من  الفرار من  إلى  الشبان  دفع  ما  وبدأت تصرخ،  تقريبا،  فجرا، 
 عليهم. إلقاء القبض 

وقد أجرت قوات االحتالل عمليات بحث واسعة عن الشبان الثالثة في قرية جبع القريبة، وغيرها من   
 البلدات الفلسطينية في المكان.

 27/5/2022لشرق األوسط، لندن، ا
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 من تفويت فرصة االتفاق مع أبو مازن  "إسرائيل"فريج يحذر  ت عضو الكنيس .26
حذر وزير التعاون اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلية، عيساوي فريج، من أن تفوت إسرائيل الفرصة  

)أ عباس  محمود  الرئيس  بوجود  الفلسطينيين،  مع  السياسية  للتسوية  إن التاريخية  وقال  مازن(.  بو 
 عباس هو أفضل شريك ممكن إلسرائيل.

يل هيوم« اليمينية، تُنشر، اليوم )الجمعة(، وتم  وكان فريج يتكلم في مقابلة مطولة مع صحيفة »يسرائ 
قريبًا مع وزير   الخميس، فكشف عن أن عباس سيلتقي في مكتبه  أمس  منها في عدد  أجزاء  نشر 

بيني غانتس،   اإلسرائيلي،  بنيت،  الدفاع  نفتالي  في حكومة  الفلسطيني  الملف  يتولى مسؤولية  الذي 
سيلتقي نظيره الفلسطيني، رياض المالكي. وقال فريج إنه    وأن وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد،

 شخصيًا سيلتقي مع وزيري المالية واالقتصاد في الحكومة الفلسطينية في القريب. 
ميرتس اليساري في الحكومة، على أن هذه اللقاءات تساهم في  وأكد الوزير فريج، وهو ممثل حزب  

الفلسطينية بخطوات مهمة لتقويتها ولتقوية االقتصاد    تخفيف التوتر. وقال: »نسعى للتقدم مع السلطة
القناعة بأن هذا يصب في مصلحة إسرائيل«. وسألته الصحيفة عن رأيه في   الفلسطيني، من باب 

وز  الحكومة،  في  زميله  إرهاب  تصريح  عمليات  يدير  مازن  »أبو  بأن  ليبرمان،  أفيغدور  المالية  ير 
وأعتقد أنه مخطئ. أبو مازن هو أفضل شريك فلسطيني لنا   سياسية«. فأجاب: »ال، أنا ال أتفق معه.

 حتى اآلن؛ فإذا لم نتقدم معه ونفتح وإياه آفاقًا سياسية، فسوف نندم«. 
 27/5/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 ي اإلبراهيم بالمسجد  الكهربائي هيكل المصعد  من تركيبينتهي االحتالل  .27

انتهت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صباح الخميس، من تركيب هيكل المصعد الكهربائي  :  محمد وتد 
في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وذلك بعد أن أدخلت قوات االحتالل ومجموعات من المستوطنين،  

الحرم، تمهيدا لتركيب مصعد كهربائي خاص بالمستوطنين  لى ساحات فجرا، معدات ثقيلة وشاحنات إ
وقال مدير الحرم اإلبراهيمي غسان الرجبي، إن قوات االحتالل وأعداد كبيرة   لتسهيل اقتحامهم للحرم.

من المستوطنين، قاموا بعد انتهاء صالة العشاء ومغادرة المصلين الحرم اإلبراهيمي، بإدخال معدات 
بأ  ثقيلة وشاحنات  للحرم، ضمن  محملة  المستوطنين  اقتحامات  لتسهيل  تركيبه  المنوي  المصعد  جزاء 

 مخطط استيطاني لتهويده والسيطرة عليه لصالح مشاريعه االستيطانية. 
 26/5/2022، 48عرب 
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 صادق على قرار "مصلحة السجون" بمنع إجراء عملية جراحية لألسيرة جعابيصي االحتالل .28

أبيب  ال:  تل  المحكمة  عملية  مركزية،  رفضت  إلجراء  اإلنسان،  لحقوق  أطباء  جمعية  قدمته  التماسا 
باألنف لألسيرة إسراء جعابيص، رغم توصية األطباء على أن هذا العالج يعّد عالجا طبيا ضروريا  
  لها، في حين رفضت المحكمة العليا الرد باإليجاب على االستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار. 

المحكم قرار  تلبية  وجاء  لألسيرة  ة  الجراحية  العملية  تمويل  االسرائيلية  السجون  مصلحة  لرفض 
بجروح   أصابتها  عقب  واعتقلت  الدامون،  سجن  في  ومحتجزة  القدس،  سكان  من  وهي  جعابيص، 

نتيجة انفجار أسطوانة غاز.. وقد بررت مصلحة السجون رفضها بكون العملية    2015متفرقة سنة  
 ا. ية لصحتهتجميلية فحسب، وهي غير ضرور 

 26/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 % من سكان القدس فلسطينيون 39إحصائية إسرائيلية:  .29
خالل    -القدس   الفلسطينيين،  عدد  ارتفاع  مقابل  القدس،  في  اليهود  السكان  عدد  تراجع  وكاالت: 

المحتلة أيضًا، في التقرير  س  السنوات األخيرة. وجاءت اإلحصائية، التي شملت معطيات حول القد 
السياسات" اإلسرائيلي أمس. لبحث  القدس  "معهد  التقرير اإلسرائيلي،    السنوي الصادر عن  وبحسب 

القدس   في  السكان  عدد  العام    951,100بلغ  في  بينهم  2020نسمة   ،570,100  ( %(  61يهودي 
)  366,800و بينهم  39فلسطيني  و   %353,800(،  وأشار    12,900مسلم  تراجع  المسيحي.  إلى  تقرير 

 نسبة تكاثر الفلسطينيين في القدس.
% من  32% من الفلسطينيين و61وال تزال معدالت الفقر في القدس مرتفعة. وحسب التقرير، فإن  

الفقر. خط  تحت  يعيشون  القدس  في  إن    اليهود  اإلحصائية  المعطيات  النساء  82وأضافت  من   %
% من الرجال اليهود 71من النساء الفلسطينيات، و%  26اليهوديات يشاركن في قوة العمل، مقابل  

 % من الرجال الفلسطينيين يشاركون في قوة العمل.69و
 27/5/2022، األيام، رام هللا

 
 المطران حنا: "مسيرة األعالم" استفزاٌز خطيٌر ومسٌّ بطابع مدينتنا  .30

الخميس، حنا،  المطران عطا هللا  األرثوذكس  للروم  سبسطية  أساقفة  رئيس  تسمى    أّكد  ما  أّن  على 
بمسيرة األعالم التهويدية في مدينة القدس ُتشّكل استفزاًزا خطيًرا ومّسا بطابع مدينتنا وهويتها ال سّيما  

ية بما ُيسّمى " ذكرى توحيد  أّنها تأتي في ذكرى احتالل مدينة القدس والتي ُتسّميها السلطات االحتالل
 القدس". 
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تصريح صحفي: خالل  حنا  المطران  الذي   وقال  الداخلي  الفلسطيني  الوضع  يستغل  االحتالل  "إّن 
العربية   الحالة  أيًضا  يستغل  أّنه  إلى  ُمنّبًها  األفضل"،  نحو  والتغيير  اإلصالح  كثير من  إلى  يحتاج 

ًنا تجاه القضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل  المترّهلة حيث أصبح بعض العرب ال ُيحّركون ساك
تع ال  مسألة  هذه  وكأّن  واستفزازاته  خاص  واقتحاماته  مسيراته  أّن  يظّن  االحتالل  "إّن  نيهم".وأردف: 

ُتبدل من هوية القدس وتاريخها في حين أّن تاريخ القدس واضٌح ال يقبل التزييف والتأويل".   سوف 
ربٌّ   "للبيت  بالقول:  حديثه  بنوع  وختم  المقدسيين  وخاصة  أبيًّا  فلسطينيًّا  شعًبا  هنالك  ولكن  يحميه 

الذ  وهويتها  خاص  وتاريخها  وأوقافها  ومقدساتها  مدينتهم  دفاًعا عن  األمامية  الخطوط  في  يقفون  ين 
 وأصالتها".

 26/5/2022، فلسطين أون الين
 

 فلسطينيين بحادثة غرق مركب قبالة سواحل تونس  5فقدان  .31
على  قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، إن خمسة من فلسطينيي سوريا، كانوا  :  صفاقس

التونسية، وهم حالًيا في عداد المفقودين. وأكدت الخارجية،   متن المركب الذي غرق قبالة السواحل 
بع قضية غرق المركب قبالة السواحل التونسية لالطالع على  في بيان تلقته "قدس برس"، أنها "تتا 

عليهم". واالطمئنان  المركب  على  كانوا  الذين  الفلسطينيين  االثنين  شخًصا  76وُفقد    أوضاع  فجر   ،
مهاجر قبالة سواحل تونس الشرقية، وفق ما أعلن خفر السواحل    100الماضي، إثر غرق مركب ُيقل  

 التونسي، األربعاء.
 26/5/2022، قدس برس

 
 فلسطينيو أمريكا الالتينية يدينون إقرار االحتالل مسيرة "األعالم" االستفزازية .32

سلفادور أم:  سان  في  الفلسطيني  االتحاد  سلطات  أدان  "إقرار  الخمس،  يوم  )أوبال(،  الالتينية  ريكا 
ي، على أيدي االحتالل اإلسرائيلي مسيرة األعالم، واإلعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطين

االحتالل". وقوات  المستوطنين  العالم   عصابات  "أحرار  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  االتحاد  ودعا 
وأشار   لفوري لدعم وحماية الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله".والمجتمع الدولي، إلى التحرك ا

البيان إلى أن "انتهاكات االحتالل تهدف إلى السيطرة على الديار المقدسة، وتقسيمها زمانيا ومكانيا،  
عام   بدأ  الذي  العرقي  التطهير  لمخطط  استكماال  عليها،  والسيطرة  لسرقتها  ومقدمة  أولى  كخطوة 

1948." 
 26/5/2022، قدس برس
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 إلى قضية رأي عامجماعة الطفرانين.. فلسطينيون بسطاء يتحّولون  .33
تحّول مجموعة من الفلسطينيين أطلقوا على أنفسهم "جماعة الطفرانين" إلى    :عوض الرجوب  -الخليل

منهم بتضامن واسع إثر اعتقالهم من قبل السلطة    3قضية رأي عام األيام األخيرة، بعد أن حظي  
وضع فلسطيني معقد سياسيا  لتقت اهتمامات وهموم هؤالء الشبان البسطاء معا في ظل  وا  الفلسطينية.

 واقتصاديا، ووجدوا في شبكات التواصل االجتماعي نافذة للتعبير عن ظروفهم وواقعهم وآرائهم.
من أعضاء المجموعة هم: جهاد الشحاتيت   3واعتقلت قوة مشتركة من أجهزة سلطة رام هللا األمنية  

هللا سيار وعبد  مسيرة  في  مشاركتهم  بعد  عصفور،  ومحمد  العمايرة  الكتلة    بفوز  احتفاال  خرجت  ات 
ورغم أن االعتقال لم   مايو/أيار الجاري. 18اإلسالمية في مجلس طلبة جامعة بيزيت، مساء األربعاء 

  يستمر سوى ساعات، فإن قضية "الطفرانين" شغلت الرأي العام وشبكات التواصل بعد تصويرهم قسرا 
صور  وتوزيع  حماس،  لحركة  رايات  وأمامهم  أمني  مقر  أعضاء    هم.داخل  عمل  مجاالت  وتتعدد 

، لكنهم في  10المجموعة، وجميعهم من بلدة دورا جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وال يتجاوز عددهم  
 العموم يحّصلون دخال يكاد يكفيهم وأسرهم. 

شبكات التواصل بدون تخطيط مسبق، ولكن يقول الشحاتيت إن المجموعة تشّكلت من أصدقاء على  
واالجتماعية.تالقت   السياسية  القضايا  عن  الساخر  التعبير  في  وخاصة  يضيف    اهتماماتهم 

الشحاتيت، وهو صاحب فكاهة، إن المنشورات الساخرة تفوق المنشورات الجادة لدى أغلب أعضاء  
اسة فإنه يعّلق مستخدما اسم أو صورة  المجموعة "فمثال إذا أراد أحدنا التعبير عن رأيه في قضية سي

 دل الشخصية السياسية". صديقه ب
 26/5/2022الجزيرة.نت، 

 
 في غزة لحظات رأتها فلسطينية توثق بالريشة اعتداءات إسرائيلية .. ب  من أفراد عائلتها 22فقدت  .34

، لجأت من أفراد عائلتها في ضربات جوية إسرائيلية العام الماضي  22لندن: بعد أن فقدت    -غزة  
فنانة فلسطينية إلى الفن للتعبير عن حزنها ومصابها ورسمت لوحات إلحياء الذكرى األولى لرحيلهم، 

 حسب رويترز.
لوحة   وتظهر  رأتها.  التي  اللحظات  لتوثق  لوحات  تسع  القولق«  »زينب  لقصر    22ورسمت  جثة 

يلفهم وثالثة تصور عمال    الكفن األبيض. وتصور لوحة أخرى جثثا بعضها مبتور الرأس،  وبالغين 
 إنقاذ عند أنقاض منزلها.

وخالل المعرض الذي استضافه المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في غزة، قالت »كل لوحة  
  شخصًا«.   22سنة وفقدت    22بتعبر عن لحظة مأساوية أو وقت معين عشته بسبب المحتل. عمري  
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باختالف لغاتنا وجنسياتنا. رسالتي أنه يجب  وأضافت »لغة الفن أسرع انتشارًا ولغة عامة لكل الناس  
 معاقبة المحتل«.

 27/5/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 يصوت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني  العراق مجلس نواب .35

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس،  :  بغداد ، من  26/5/2022"،  واع"وكالة األنباء العراقية  ذكرت  
وقالت الدائرة االعالمية لمجلس النواب في    تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.قانون  على مقترح  

بيان تلقته وكالة األنباء العراقية )واع(، ان "مجلس النواب صوت خالل جلسته المنعقدة اليوم، على  
 ".ضافت ان "التصويت تم بأجماع الحاضرينأو  مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

لندنافت  وأض األوسط،  من  27/5/2022،  الشرق  عنبغداد ،  النشمي  ،  القانون  :  فاضل  تضمن 
إسرائيل. مع  للمتعاملين  المؤبد  السجن  أو  اإلعدام  إلى  تصل  شديدة  التي    عقوبات  للنسخة  وطبقًا 

اسية نشرتها »وكالة األنباء العراقية« الرسمية، فإن الهدف من القانون »منع إقامة العالقات الدبلوم
الكيان  أ مع  العالقة  من  آخر  شكل  أي  أو  الثقافية  أو  االقتصادية  أو  العسكرية  أو  السياسية  و 

المحتل«. ووزارات    الصهيوني  المسؤولين  وجميع  العاديين  األشخاص  على  القانون  أحكام  وتسري 
وم اإلعالم  ووسائل  والخاصة  العامة  والشركات  واألقاليم  المحافظات  وكذلك  الدولة،  واقع  ومؤسسات 

 لتواصل االجتماعي، إضافة إلى الشركات المستثمرين األجانب في العراق. ا
وحظر القانون الجديد على المشمولين بأحكام القانون عليهم إقامة أي عالقة أو االنتساب والعمل أو 

وفي مجال   قبول المساعدة من أي جهة إسرائيلية، ومنع الترويج ألي فكرة أو آيدولوجيا تابعة لها.
الكيان  عقوبات ال إلى  سافر  َمن  كل  الموقت  أو  المؤبد  بالسجن  »يعاقب  أن  إلى  القانون  ذهب   ،

الصهيوني أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها«. وفي مادة  
إسرائيل. مع  أي عالقة  أقام  من  كل  اإلعدام على  عقوبة  منه فرض  الموجبة    أخرى  األسباب  وفي 

نون ذكر المشرع أنه يهدف إلى »الحفاظ على المبادئ الوطنية اإلسالمية واإلنسانية في  ع القا لتشري
العراق«.. ولم يصدر عن الحكومة العراقية )حتى لحظة إعداد هذا التقرير( أي بيان أو إشادة بعملية 

 التصويت على القانون. 
 

 اإلسالمي" لجنة األقليات في "التعاون بانتخاب فلسطين عضوا  .36
في  :  أنقرة األعضاء  الدول  مجالس  اتحاد  في  الخارجية  والعالقات  السياسية  الشؤون  لجنة  انتخبت 

التعاون اإلسالمي، فلسطين إلى جانب الكويت لتمثيل المجموعة العربية في لجنة االقليات   منظمة 
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لالتحاد. الخ  التابعة  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  من  وفد  مشاركة  خالل  ذلك  برئاجاء  سة  ميس، 
تركيا   لدى  فلسطين  والمستشار في سفارة  السمهوري،  المجلس خالد مسمار، وعضوية فوزي  عضو 

 عزمي أبو غزالة، في اجتماع  اللجنة، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة.
 26/5/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 " إسرائيل"و فلسطينييناإلمارات: حان الوقت لخطوات شجاعة بين ال .37

األوضاع   معالجة  على ضرورة  الخميس،  مساء  األمن،  مجلس  أمام  العربية  اإلمارات  دولة  شددت 
األمن   انعدام  مستويات  في  التزايد  مع  السيما  الفلسطيني،  الشعب  يعانيها  التي  الصعبة  اإلنسانية 

تشجيع كال الجانبين    ي ذلك عبرالغذائي بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، بما ف
على التوصل لتفاهمات تحّسن من األوضاع االقتصادية والحالة المعيشية للشعب الفلسطيني. وأكدت  
َأن الوقت قد حان التخاذ خطوات سياسية شجاعة تجّنب الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي المزيد من  

للجميع   المعاناة. األساسية  الغاية  أن  اإلمارات  ت  وأكدت  أن  إلى يجب  األطراف  عودة  هي  كون 
مفاوضات مباشرة وجدية، تؤدي إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية  

، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا  1967مستقلة وذات سيادة بناء على حدود الرابع من يونيو  
 ل.إلى جنب مع إسرائيل، في سالٍم وأمن واعتراٍف متباد 

 27/5/2022، ، الشارقةالخليج
 

 للجنائية الدولية شيرين شبكة الجزيرة تشكل تحالفا قانونيا عالميا وتحيل ملف اغتيال  .38
قررت شبكة الجزيرة يوم الخميس إحالة ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية  

  ، شبكة في بيان الوقالت    ية الدولية.الهيئات القضائ الدولية، وشكلت تحالفا قانونيا لمتابعة الجريمة في  
إنها تتعهد بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن االغتيال إلى منصات العدالة الدولية 

 وأخذ جزائهم القانوني. 
وقالت شبكة الجزيرة إن ملف الجريمة سيتضمن القصف اإلسرائيلي لمكتب الجزيرة في غزة وتدميره   

وجاء في بيان الشبكة "شكلنا تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقنا القانوني وخبراء    .2021و/أيار  في ماي
 دوليين إلعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

 27/5/2022.نت، الجزيرة
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 للقانون الدولي واضحا   بيان أوروبي مشترك: المستوطنات اإلسرائيلية تشّكل انتهاكا   .39
ول االتحاد األوروبي  بو أيرلندا وفرنسا وألبانيا وإستونيا في بيان مشترك نيابة عن أعضاء د أكد مندو 

الحاليين والسابقين في مجلس األمن، عن "أسفهم الشديد لقرار إسرائيل المضي قدًما في بناء أكثر  
بالتراجع   4من   اإلسرائيلية  السلطات  مطالبين  الغربية"،  الضفة  في  استيطانية  وحدة  هذا   آالف  عن 

 القرار.
تلته مندوبة جمهورية أيرلندا في ا البيان الذي  ألمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون عقب جلسة  وأكد 

مجلس األمن الخاصة بمناقشة األوضاع في الشرق األوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مساء  
ة أمام حل الدولتين"، الفًتا إلى  اليوم الخميس، أن "الوحدات االستيطانية الجديدة ستشّكل عقبة إضافي

انتهاًكا واضًحا للقانون الدولي وعقبة في طريق تحقيق سالم عادل  أن "المستوطنات اإلسرائيلية تشّكل 
 ودائم وشامل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين". 

غير   استيطانية  بؤر  ثالث  على  رجعي  بأثر  الموافقة  إلى  باإلضافة  القرار،  "هذا  البيان:  وأضاف 
الفلسطينيين   السكان  على  تؤثر  التي  واإلخالء  الهدم  وعمليات  والمنطقة  قانونية  الشرقية  القدس  في 

 )ج( يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل". 
وحث البيان "السلطات اإلسرائيلية على عدم المضي في أي عمليات هدم أو إخالء مخطط لها، ال  

 فلسطيني قسرًيا".  1200التي يمكن أن تؤدي وحدها إلى إخالء أكثر من سيما في مسافر يطا، و 
 27/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
 إعادة النظر في مسار "مسيرة األعالم" "إسرائيل"تقرير: مسؤولون أميركيون طلبوا من  .40

األميركي، جو بايدن، توجهوا إلى   يوم الخميس، أن مسؤولين في إدارة الرئيسذكر تقرير إسرائيلي،  
االستفزازية   األعالم"  "مسيرة  مسار  في  النظر  إعادة  منهم  وطلبوا  اإلسرائيلية،  الحكومة  في  نظرائهم 

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع    حتلة، يوم األحد المقبل.التي ينظمها مستوطنون في مدينة القدس الم
 يوم الخميس. "واينت" اإللكتروني،  

 26/5/2022، 48عرب 
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   احتجاجات في كاليفورنيا على زيارة رئيس بلدية لدولة االحتالل .41
الجاليات   أبناء  قبل  من  األميركية،  كاليفورنيا  بوالية  بيركيلي  مدينة  في  االحتجاجات  تتواصل 
الفلسطينية والعربية ونشطاء السالم في الوالية، على زيارة رئيس البلدية "جيسي اريغوين" التي قام بها  

اليهود   إلى المنظمات  إحدى  من  بدعوة  االحتالل  الصحفية  دولة  استشهاد  من  أيام  عقب  وذلك  ية، 
شيرين ابو عاقلة على يد جيش االحتالل اإلسرائيلي، ما اعتبره النشطاء دعمًا لها )اسرائيل( في ظل  

 ما تمارسه من جرائم بحق شعبنا. 
اريغوين   لدعوة  التواقيع  لجمع  الكترونيًا  انطلقت  واالعتذار  الحملة  عاقله  أبو  اغتيال  بجريمة  للتنديد 

البلدية  ل مقر  أمام  احتجاجية  وقفات  بـتنظيم  وتصاعدت  وكرامتهم،  حقوقهم  لتجاهل  لفلسطينيين 
 بمشاركة اساتذة في الجامعات المحلية واعضاء من جمعيات ومنظمات حقوقية اميركية. 

عة اسرائيل وسحب االستثمارات منها  وطالب المشاركون رئيس البلدية بضرورة انضمامه لحركة مقاط
في    BDSبـ  المعروفة   العنصري  الفصل  نظام  ظل  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  مع  والتواصل 
 فلسطين. 

 27/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 قلة ين أبو عاتيال شير اغ مجلس األمن بحث الجريمة  .42
وفي جلسة بمجلس األمن   أمام مجلس األمن الدولي. أبو عاقلةشيرين  صحفيةاغتيال ال ت جريمةأثير 

الدولي، قالت السفيرة األميركية ليندا توماس "نعبر عن قلقنا بشأن ما حدث خالل تشييع جنازة شيرين  
ودعت توماس لتحقيق شفاف وموضوعي وحيادي في مقتل مراسلة الجزيرة، أما المندوب   أبو عاقلة".

 فقال إن بالده تؤيد مطلب التحقيق في جريمة اغتيال شرين أبو عاقلة.  الروسي فاسيلي نيبينزيا
وأضاف المندوب الروسي أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون ومصادرة األراضي الفلسطينية وعمليات  

 ان. االستيط
 27/5/2022يرة.نت، الجز 

 
 االتحاد األوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل الفتى غيث يامين .43

  16(، بفتح تحقيق في جريمة قتل الفتى غيث يامين )5-26التحاد األوروبي، اليوم الخميس )طالب ا
نابلس. من  حرجة    عاما(،  بجروح  متأثًرا  يامين،  الفتى  استشهاد  عن  أمس  الصحة،  وزارة  وأعلنت 
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بنابلس. بي  وقال االتحاد األورو   أصيب بها برصاص االحتالل اإلسرائيلي، في منطقة مقام يوسف 
بي العمر  في  من  البالغ  يامين  غيث  لمقتل  "حزينون  برصاص    16ان صحفي:  إصابته  بعد  عاما، 

فلسطينيا منهم موظفون في الهالل األحمر خالل مواجهات   88القوات اإلسرائيلية في رأسه، وإصابة  
 عنيفة في نابلس الليلة قبل الماضية". 

 26/5/2022المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 عاما  يميلون أكثر للفلسطينيين  30تحت سن   استطالع: األميركيون  .44
البالغين األميركيين الذين تقل أعمارهم عن    -القدس   عامًا    30"األيام": أظهر استطالع حديث أن 

الفلسطيني بحرارة ) الشعب  إلى  الحكومة   %61ينظرون  إلى حد ما( ويقّيمون  مؤيد جدًا أو مفضل 
 (.%35الفلسطينية بشكل إيجابي )

كي لألبحاث، وهو أشهر مراكز االستطالع األميركية، استطالع نشره مركز "بيو" األمير جاء ذلك في  
 ووصلت نتائجه "األيام". 

وقال المركز: "في السنوات األخيرة، أصبح الرأي العام األميركي أكثر إيجابية بشكل متواضع تجاه  
 كال الجانبين في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني". 

عر إيجابية تجاه الشعب اإلسرائيلي أكثر  واصل األميركيون التعبير عن مشاوأضاف: "بشكل عام، ي
 منها تجاه الشعب الفلسطيني، وتقييم الحكومة اإلسرائيلية بشكل أفضل من الحكومة الفلسطينية". 

واستدرك: "لكن هذه الفجوات أكبر بكثير بين األميركيين األكبر سنًا منها بين الشباب. وفي الواقع، 
عامًا إلى الشعب الفلسطيني على األقل بحرارة    30مارهم عن  بالغون األميركيون الذين تقل أعينظر ال

(61%  ( اإلسرائيلي  الشعب  مثل  ما(  حد  إلى  مفضل  أو  جدًا  الحكومة  %56مؤيد  ويقّيمون   )
 %(". 34( مثل الحكومة اإلسرائيلية )%35الفلسطينية بشكل إيجابي )

الرأي   أن  الجديد  االستطالع  حو ويظهر  كبيرًا  اختالفًا  يختلف  الحزب العام  حسب  األسئلة  هذه  ل 
 السياسي. 

من   بكثير  أكثر  إيجابية  آراء  عن  الجمهوري  الحزب  إلى  يميلون  الذين  وأولئك  الجمهوريون  فيعبر 
(، ويرون %37مؤيدة جدًا أو مواتية إلى حد ما( من الشعب الفلسطيني )  %78الشعب اإلسرائيلي )

 %(". 18ة الفلسطينية )( من الحكوم %66ة أكثر إيجابية )أن الحكومة اإلسرائيلي
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آراء   الديمقراطية  الميول  ذوو  والمستقلون  الديمقراطيون  يمتلك  ذلك،  من  النقيض  "على  واستدرك: 
( ويقيمون حكومة  %64مؤيدة( والشعب الفلسطيني )  %60إيجابية متساوية تجاه الشعب اإلسرائيلي )

 التوالي(". على %37و  %34كومة الفلسطينية )إسرائيل على قدم المساواة مع الح
وقال: "بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تحسنت المشاعر تجاه الحكومتين اإلسرائيلية  

الفلسطيني بشكل طفيف منذ عام   تجاه  2019والفلسطينية والشعب  النظر  ، في حين ظلت وجهات 
 الشعب اإلسرائيلي ثابتة". 

إل االستطالع  أر وأشار  ثالثة  من  يقرب  ما  "بعد  أنه  يجد  ى  لم  إسرائيل،  دولة  تأسيس  من  قرن  باع 
إسرائيل  بين  للصراع  ممكنة  نتيجة  أفضل  حول  األميركيين  بين  واضحًا  إجماعًا  االستطالع 

 والفلسطينيين". 
وتابع: "يقول البروتستانت اإلنجيليون البيض أكثر بكثير من أعضاء أي تقليد مسيحي رئيسي آخر  

لكل من    %6يقولون ذلك، مقارنة بـ    %28ة إسرائيلية،  ل نتيجة ستكون دولة واحدة بحكومإن أفض
 الكاثوليك، والبروتستانت البيض غير اإلنجيليين والسود البروتستانت".

 27/5/2022 األيام، رام هللا،
 

 الخامسة؟! هل تراجعت توقعات الحرب  .45
 أ.د. يوسف رزقة 

رس ما في الصراع، أو قّل الجدل حول مسيرة األعالم، وحول الرسائل المتبادلة من خالل هل ثّمة د 
اإلجابة   النطاق؟!  واسعة  وحرب  صواريخ،  لمعركة  تحّولها  فرص  في  تراجع  ثمة  وهل  الوسطاء؟! 

تضطر  المباشرة عن السؤال الثاني تقول: نعم، ثمة تراجع نسبي الحتمالية الحرب الموّسعة، وقد ال  
إن  غزة   تقول  الوسطاء  نقلها  التي  اإلسرائيلية  الرسالة  والوسط.  القدس  نحو  صواريخها  إلطالق 

السنوات  في  كان  ما  بحسب  إجرائها  على  تصر  وهي  المسيرة،  قادة  لطلب  تستجيب  لن  الحكومة 
ز  الماضية، أي ال زيادة في األعداد، وال دخول للمسجد األقصى، وستفرض االنضباط وعدم االستفزا 

 العامود.في باب 
هذه الرسالة تبدو مقبولة عند المقاومة إذا ما تطابق القول مع الميدان، لذا كان قرار المقاومة في  
غزة: إننا نقبل، وال نثق، والكلمة الفصل للميدان، ونحن على جهوزية عالية للتصرف. وهذا يعني أن 

وحك النطاق،  واسعة  معركة  في  الدخول  يودون  ال  الصراع  االحتطرفي  رؤية  ومة  حاليا  تود  ال  الل 
 صواريخ غزة في تل أبيب، لتسقط بعدها الحكومة، ويأتي نتنياهو مرة أخرى.
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المقاومة في غزة من خالل  بنته  الذي  الردع  لعامل  تستجيب  التي  المعادلة  هذه  للنظر في  الالفت 
أب نبيل  ليصرح  تلك،  المعادلة  بركب  تلحق  الفلسطينية  السلطة  جعل  أربع،  قحروب  ردينة  ائال:  و 

لقد  األوضاع،  لتفجير  سيؤدي  الذي  التصعيد  هذا  عن  الكاملة  المسئولية  االحتالل  حكومة  "نحمل 
تجاوز المتطرفون كل الخطوط الحمر". وهذا تصريح جيد، حيث يمثل األقصى قاسما مشتركا بين  

 السلطة في رام هللا والمقاومة في غزة والضفة. 
ابناء على ما تقّدم يمكن القول  ا مهمًّا يمكن استخالصه مما تقّدم:  إّن درس   مزدوج 

به   تقوم  ال  دور  بنته غزة  الذي  وللردع  المحتل،  يفهمها  التي  اللغة  هي  القوة  لغة  إّن  يقول:  األول 
لألصوات   نلتفت  أاّل  يجدر  وهنا  األهمية.  غاية  في  أمر  الردع  تطوير  فإن  ثّم  ومن  المفاوضات، 

قول: حكومتنا تستجدي المقاومة. هذا القول ال يعنينا، وما  حكومة، وتاليمينية العبرية التي تناكف ال
 يعنينا أّن المقاومة تسير في الطريق الصحيح، وأّن الغد سيكون أفضل بإذن هللا. 

إّن القدس تجمعنا، واألقصى يوّحدنا، وعلينا أن نطور األمور التي تجمعنا وتوّحدنا،  والثاني يقول: 
، وإّن صبرنا على بعضنا أولى من المناكفة واإلعالم، حتى مع  ء لقضيتناونبتعد عّما يفرقنا، ويسي

اليقين الذي ثبت بأّن صواريخ غزة لم تكن عبثية، ولن تكون كذلك بعّز عزيٍز أو بذّل ذليل، يعزُّ هللا  
 من يشاء، ويذلُّ من يشاء. 

 26/5/2022فلسطين أون الين، 
 

 فلسطين .. مقاومة شعبية وأداء سياسي باهت  .46
 شير البكر ب

دخلت جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة التاريخ، بوصفها محطة مهمة في سياق المقاومة الشعبية 
الفلسطينية. وتقاس أهميتها في أنها عمليٌة لم تخّطط لها جهة رسمية، بل هي رد فعل شعبي على  

عنف    ا لديه منممارسات االحتالل اإلسرائيلي، الذي ال يتوانى، في أي لحظة، عن استعمال كل م 
وقوة ضد الفلسطينيين، بغض النظر عّمن يقف في طريقه، ال يفّرق بين رجل وامرأة، طفل أو شيخ،  
أو   العصي  الطرق،  بأقصر  االحتالل  معها  يتعامل  دائمٌة  أهداٌف  الفلسطينيون  أعزل.  أو  مسّلح 

ازنة على  دود فعل و الرصاص أو الدبابات والطيران. ولذلك لم ُتثر جريمة اغتيال صحافية مرموقة ر 
 المستويين، الرسمي والشعبي، في إسرائيل، رغم أنها كان لها وقع الصدمة على المستوى الدولي.

تنجح إسرائيل في تجاوز ردود الفعل الدولية في كل مّرة تجد نفسها أمام حالة إدانٍة واستنكار، وذلك  
يات الدعم في أميركا  بفضل براعتها في امتصاص الغضب، وقوتها في وسائل اإلعالم الدولية ولوب

الشاسعة بين أداء وأوروبا، وتيار المطّبعين في العالم العربي. وهناك أسباٌب أخرى، أهمها المسافة  
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الشعب الفلسطيني وقيادته. شعٌب يقّدم ما يتجاوز الخيال من بطوالت، كي يبقي القضية حية. وفي  
أو هّبة فيقلب الطاولة، ولكن القيادة  كل مّرة، تجري محاولة لتصفية القضية يقوم الشعب بانتفاضة  
تحّرك الشعب زاد الرهان على تحّرك    ال تتفاعل دائما، أو ال تتصّرف بما يليق باألداء الشعبي، وكلما

يفرضه   الذي  القوى  ميزان  في  تغييٍر  إحداث  أجل  من  سالحا  ويرفعها  التضحيات،  يوازي  سياسي 
المقاو  فيها  بالقوة. كم من مّرة وصلت  الزاوية وهزمتها،  االحتالل  إلى حشر إسرائيل في  الشعبية  مة 

عل  اإلسرائيلية  االعتداءات  إّبان  سنة  قبل  كبيرة  مثلما حصل  هّبة  التي فجرت  جّراح،  الشيخ  ى حي 
على مستوى كل فلسطين، وشارك فيها السالح من قطاع غّزة، والذي أحرج أسطورة التفوق العسكري 

في   تصريفها  يمكن  ال  التي  وتملك  اإلسرائيلي  متمّرسة  صارت  شعبية،  مقاومٍة  مع  مواجهٍة 
مدى على  ذلك  وشاهدنا  داخلها،  من  بها  خاصة  المسجد    استراتيجيات  في  الماضي  شهر رمضان 

األقصى، حيث نجحت المقاومة الشعبية في إفشال تمرير مشروع تقسيم األقصى. ومن دون شك، 
وك األقصى.  في  حصل  لما  امتداًدا  عاقلة  أبو  جنازة  بها  تشكل  قام  التي  اإلعالمية  للتغطية  ان 

في تصليب موقف المرابطين في  الصحافيون الفلسطينيون في "الجزيرة" والتلفزيون العربي دور بارز  
خانة   في  عاقلة  أبو  مقتل  يضع  ما  وهذا  كافة،  العالم  أصقاع  إلى  وصل صوتهم  الذين  األقصى، 

افيين كي ينسحبوا من الميدان، وأال ينقلوا اإلعدام المخّطط، الذي يهدف إلى توجيه رسالة إلى الصح
ومقدّ  األعزل  الشعب  االحتالل ضد  ممارسات  الحّية عن  وممتلكاته ومصادر بالصورة  وأرضه  ساته 

 عيشه التي بقيت له بعد حملة االستيطان التي التهمت القسم األكبر من أرض فلسطين.
ترتقي إلى مستوى األداء الشعبي. ورغم أنها  تستطيع القيادة الفلسطينية أن تفعل الكثير إذا أرادت أن  

حا قويا، هو بطولة هذا الشعب الذي  محاصرة ومعزولة ضمن معادلة دولية وعربية، فإنها تمتلك سال
يلتقي على موقف واحد هو الخالص من االحتالل، وأقّل ما هو مطلوب من هذه القيادة في الضفة  

ع أبو  الشهيد  حذو  تحذو  أن  غزة  وقطاع  رفع  الغربية  حين  تالها،  وما  الثانية  االنتفاضة  في  مار 
 السالح بوجه إسرائيل. 

قّدم أقصى ما يمكن للمقاومة الشعبية من أجل تطويرها كسالح،  ويقتضي الواجب الوطني اليوم أن ت  
ويتطلب ذلك توجيه كل الجهد لدعم أعمال التصّدي العتداءات االحتالل واالستيطان والمستوطنين  

ساليب، وفي الوقت ذاته، تكثيف العمل على الساحة الدولية والمنظمات والهيئات، بشتى الطرق واأل
كم الدولية، وال يمكن لذلك أن يأخذ مداه بقوة من دون وحدة الموقف وتوفير ورفع الدعاوى أمام المحا

 مستلزمات الصمود الداخلي. 
 27/5/2022العربي الجديد، 
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 بقاء حكومة بينيت األولوية الوحيدة  .47
 عوكل طالل

احتاللية   أبعاد  ذات  ومضامين  أشكااًل  وتتخذ  الضفة،  في  اإلسرائيلي  التصعيد  مظاهر  تتكّرر 
يوم   واسع،  نحٍو  على  األوضاع  انفجار  احتماالت  بشأن  التساؤل  يتكرر  ذلك،  وبموازاة  وعنصرية، 

 األحد القادم، بما يشمل دخول فصائل المقاومة في قطاع غزة على الخط. 
واالقت للمسجد  االعتداءات  المستوطنين  اقتحامات  تتوقف  وال  تتوقف،  ال  االحتاللية  النارية  حامات 

، والحرم اإلبراهيمي، والمحصلة المزيد من الشهداء والجرحى، وأعداد كبيرة من  األقصى، وقبر يوسف
 المعتقلين.

ي تزداد  في مقابل ذلك باتت الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة، على قناعة بأن مقاومة الشعب الفلسطين 
المخطط  أمام  حقيقية  عقبة  وتشكل  والفصائلية،  الرسمية  السياسية،  الحسابات  وتتجاوز  ات قوة، 

 االحتاللية.
لقوات   الموجعة  الفردية  العمليات  مسلسل  أن  أيضًا،  والفلسطينيون  اإلسرائيلية،  السياسة  تتجاهل  ال 

أنها تعكس شمولية ا تتوقف  االحتالل، يعطي مؤّشرات خطيرة ومهمة، من حيث  التي ال  لمواجهة، 
 كانيات عسكرية.شموليتها على انخراط المقاومة في غزة، في الصراع عبر ما تمتلكه من إم

وثمة، أيضًا، ما ينطوي على مؤشرات خطيرة، خارج حسابات السياسة الرسمية أو الفصائلية، وهو  
العام   أراضي  في  المقاومة،  وا1948تصاعد  العنصرية  السياسة  خلفية  على  يصيب  ،  ما  لتهميش، 
 الجبهة الداخلية اإلسرائيلية في مقتل. 

تفقد السيطرة، وتفقد القدرة على اتخاذ خيارات تناسب طبيعتها  واضح أن الحكومة اإلسرائيلية الهّشة،  
 العنصرية المتطرفة من دون أن تهدد استقرار الحكومة واستمرارها. 

ذاته بينيت وحكومته غير مقتنع بل ويرفض خيار المفاوضات   والتسوية السياسية ولكنه في الوقت 
 ح المسار السياسي على أساس رؤية الدولتين. غير قادر على مواجهة المطالبات الدولية المتزايدة بفت 

قد ال يصل ضغط المجتمع الدولي إلى المستوى الذي يضع حكومة بينيت أمام امتحان الرفض أو 
ى اإلدانات واالحتجاجات واالنتقادات التي تتعرض القبول، لكن هذه المطالبات المستمرة، تضاف إل
عزلة   إلى  يؤدي  بما  اإلسرائيلية،  السياسة  لدى  لها  الفاعلة  الذخيرة  من  المزيد  ويوفر  إسرائيلية، 

المؤسسات المجتمعية والحقوقية الدولية، التي تلعب دورًا في التأثير سلبيًا على الرأي العام العالمي، 
 االحتاللية والعنصرية. ضد السياسات والممارسات 
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االستيطان ومصادرة األراضي، وممارسة وبينيت وحكومته، ال يستطيع، وغير مقتنع بمغادرة سياسة  
سياسة التطهير العرقي، وإطالق يد المستوطنين والمتطرفين، تجاه المسجد األقصى، وتهويد القدس، 

  يسمح بتصعيد خطير وشامل. ولكنه، أيضًا، يضطر لكبح جماح هذه السياسات والممارسات بما ال
ا يهزم  أن  بينيت  وفق  يستطيع  الذي  اإلسرائيلي  المحيط  الجيش  في  إلسرائيل  المعادية  لجيوش 

الشعب   مقاومة  جماح  كبح  في  أيضًا،  ينجح،  وال  حدود"،  و"حرس  شرطة  إلى  يتحول  اإلقليمي، 
 الفلسطيني. 

دينين اليهود، ألن يقوموا بأعمال  بات من الواضح أن حكومة بينيت تتجنب السماح للمتطرفين والمت
 قة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.استفزازية بالمستوى الذي يمكن أن يحرك كل طا

بعد أن أعطت محكمة الصلح اإلذن للمستوطنين بإقامة الشعائر الدينية في المسجد األقصى، خالل 
باب العامود، والحي اإلسالمي    مسيرة األعالم، التي ستنطلق يوم األحد القادم لتمر في مسار عبر

 ى ذلك، خوفًا من اتساع دائرة الصراع. والقدس القديمة، اعترضت الحكومة اإلسرائيلية عل
سنالحظ أن الشرطة اإلسرائيلية ستواكب المسيرة، ولكن ليس في إطار المسار الذي أراده بن غفير  

الحكومة من طينة مختلفة، وإنما   وجماعته، وأنها ستكبح جماح التطرف خالل تلك المسيرة، ليس ألن
 ؤدي إلى سقوطها وانهيارها. ألن هذه الحكومة تتجنب توفير عوامل يمكن أن ت

ولكن باإلضافة إلى مخاوف حكومة بينيت من إمكانية انفجار األوضاع، وإزاء التحذيرات والتهديدات 
الخط   على  تدخل  أخرى  عوامل  ثمة  فإن  الفلسطينية،  األطراف  عن  تصدر  ضبط  التي  اتجاه  في 

 .سياسة الحكومة ودفعها نحو ضبط سلوك الجماعات اليمينية اإلرهابية
المستشار   واستقالة  االحتالل،  وزراء  رئيس  ديوان  رئيس  تسفي  غان  تان  استقالة  تشكل  أواًل، 
الدبلوماسي، أيضًا، لفليت شيمريت مئير، مؤشرًا على أزمة تعاني منها الحكومة، خصوصًا وأنهما  

 فين بيمينيتهما، وإخالصهما لفترة طويلة لرئيس الحكومة.من المعرو 
استقالة   شكلت  إلمكانية  ثانيًا،  وجدي،  مباشر،  تهديد  رسالة  "ميرتس"  عن  النائب  الزعبي  غيداء 

لصد   يؤهلها  الذي  القانوني،  النصاب  الحكومة  أفقدت  إنها  حيث  من  الحكومي  االئتالف  استمرار 
 عمل إلسقاطها. هجمات نتنياهو الذي ال يتوقف عن ال

ها من وزير الخارجية يائير  صحيح أن الزعبي عادت عن استقالتها ولكن ليس دون ثمن ووعود تلقت
البيد، بعد لقاء بينهما، وكان من بين أسباب استقالتها األحداث في األقصى والشيخ جّراح وتشريع  

ا في  العربية  التجمعات  في  األراضي  ومصادرة  المنازل،  وتدمير  قانون  االستيطان  وتمرير  لنقب 
 المواطنة.
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بتلبية كل ما س بالتأكيد حصلت بالتأكيد لم تحصل الزعبي على وعد  جلت االحتجاج عليه، ولكنها 
 على بعض تلك الوعود ومن بينها كبح جماح المتطرفين إزاء المسجد األقصى.

قبل التوتيرية،  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  تجنب  اإلسرائيلية،  الحكومة  تحاول  الرئيس   ثالثًا،  وصول 
 تراجع عن القيام بتلك الزيارة.األميركي، وحتى ال تقدم المزيد من المبررات التي قد تؤدي إلى ال

منها،   يتوفر  ما  فوق  األميركية،  اإلدارة  وبين  بينها  األزمات  من  المزيد  إلى  بحاجة  ليست  إسرائيل 
االستيط  وملف  شيرين،  اغتيال  بجريمة  التحقيق  بملف  يتعلق  فيما  البيوت،  خاصة  هدم  وملف  ان 

رفضه إلى  باإلضافة  العرقي،  التطهير  وسياسة  جّراح،  السياسي  والشيخ  المسار  لفتح  المطلق  ا 
 التفاوضي. 

أسباب عديدة خالصتها أن يوم األحد القادم، من غير المرّجح أن يكون يومًا لالنفجار الشامل، ما 
 لفلسطيني. حّرك حكومة بينيت لتنشيط تدخل الوسطاء، لطمأنة الجانب ا

 26/5/2022األيام، رام هللا، 
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