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 يس تبون الج ائر برعاية الرئ عباس يلتقي هنية في  .1
عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثالثاء، لقاًء جمع  :  عبد الرزاق بن عبد هللا-الجزائر
ه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل  محمود عباس بوفد من حركة حماس يقود  ةالفلسطينيالسلطة رئيس 
اللقاء  هنية. ُعقد  الرسمي،  الجزائري  التلفزيون  الجزائر    وحسب  العاصمة  المؤتمرات غرب  في قصر 

  5امش مشاركة الوفد الفلسطيني في احتفاالت الذكرى الستين الستقالل البالد عن فرنسا في  على ه
تموز   ال  .1962يوليو/  في  شارك  وهنية،  عباس  إلى  الوزراء وإضافة  رئيس  نائب  من  كل  لقاء 

الفلسطيني   المخابرات  فلسطين محمد  الفلسطيني زياد عمر ورئيس جهاز  ماجد فرج وقاضي قضاة 
وبث التلفزيون مشاهد يظهر فيها عباس وهنية    الهباش والقيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري.

تبون. الرئيس  يتوسطهم  واحدة  جلسة  في  القيادات  ينقل  وبقية  اللقاء   ولم  فحوي  الجزائري  التلفزيون 
 الذي وصفه بـ"التاريخي". 

د المتزامن لوفدي السلطة الفلسطينية و"حماس" ائرية لألناضول إن الوجو واإلثنين، قالت مصادر جز 
في الجزائر قد يكون في إطار مساٍع من السلطات الجزائرية لعقد لقاءات تشاورية بينهما على هامش  

 االحتفاالت. 
 5/7/2022 نباء،ناضول لل وكالة اال 
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 ع غير مريح مرب إلى إذا فشلت زيارة الرئيس األمريكي سنذهب جميعا   :الشيخ .2
حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثالثاء، من  : رام هللا

الشهر   منتصف  المنطقة  إلى  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  زيارة  في    الحالي.فشل  “الشيخ”،  وقال 
ج سنذهب  األمريكي  الرئيس  زيارة  فشلت  “إذا  الغد:  قناة  مع  مريح”. مقابلة  غير  مربع  إلى   ميعا 

وأضاف: “فقدان األمل لدى الفلسطينيين واستمرار هذه السياسة اإلسرائيلية الميدانية اليومية بالتصعيد 
ُتحتم تعتد  لم  واالجتياح  واالستيطان  والقتل  يتحمل    ل”.والتنكيل  بأن  الدولي  المجتمع  الشيخ  وطالب 
مخرجات الزيارة إيجابية وتعطينا األمل وتمّكنا    مسؤولياته في هذا الموضع، وقال: “نأمل أن تكون 

 ة”. من الذهاب لمرحلة أكثر تقدما وإيجابي
محمود عباس بخصوص األمم المتحدة وسحب    السلطة  فيما يتعلق باالستحقاق الذي قطعة رئيسو 

طلب  راف بإسرائيل، قال “الشيخ”: “هناك مجموعة إجراءات أقرتها القيادة وتم التأجيل بناًء على  االعت
طر بالذهاب  من األشقاء األصدقاء واإلدارة األمريكية لما بعد زيارة الرئيس جو بايدن، وآمل أال نض
الزيارة بخفي    إلى ذلك ولسنا لنا رغبة.. نحن نتمنى أن يكون هناك انفراجه جدية، ولكن إذا خرجت 

نى أن تكون زيارة  “نتم  وقال:  حنين، أعتقد بأنه لم يعد هناك مناص وخيار أمام القيادة الفلسطينية”.
يكون   وأن  وطبيعتها  مجاريها  إلى  األمور  تعود  وأن  الموضوع  هذا  في  انطالق  نقطة  بايدن  الرئيس 

 هناك إشارات واضحة بعودة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية”. 
 2022/ 5/7، سما اإلخباريةوكالة 

 
  قبل زيارة بايدن" ملفالق اغتيال أبو عاقلة محاولة إلغال باألميركي  "نتائج التحقيق: الديك .3

نوفل  –رام هللا أسباب    :عزيزة  بعدم وجود  األميركي  الجانب  ورد من تصريح  ما  المقبول  غير  "من 
تشير إلى أن االستهداف كان متعمدا، ال سيما أنهم كانوا على اطالع بمجمل تحقيقات النيابة العامة  

أبو عاقلة بعد البيان الصادر   ة الزميلة شيرينكان هذا رد عائل  التي أكدت مسألة التعمد في القتل..".
ا أيدي جنود  عن  اغتيالها على  به بخصوص ظروف  قامت  الذي  التحقيق  األميركية حول  لخارجية 

 االحتالل اإلسرائيلي. 
بعد   جاء  الذي  التحقيق  هذا  نتائج  على  الغاضبة  األفعال  وردود  اإلحباط  على   54حالة  يوما 

الرسمية والشعبية، إذ رأوا   لة، بل بالفلسطينيين عامة على المستويات استشهادها لم تكن خاصة بالعائ
وزير   مستشار  يقول  كما  متوقعا"،  كان  أنه  رغم  الشهيدة  دم  من  إلسرائيل  براءة  "صّك  البيان  في 

الديك. أحمد  الخارجية  للشؤون  أ  الخارجية  أي  لدينا  يكن  "لم  الديك  بإمكانية  ويضيف  تتعلق  وهام 
وفي    للشهيدة شيرين أبو عاقلة".  -سرائيل التي تجند كل إمكاناتها لحماية إ-يركية  إنصاف اإلدارة األم 
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الجنائي   البحث  إلى  يمّت  وال  أميركية"  بلغة  إسرائيلي  بيان  "هذا  إن  الديك  قال  نت،  للجزيرة  حديث 
د  من  البيان  يصدر  أن  باإلمكان  وكان  بصلة،  الرصاصة  األميركي  وفحص  الجانب  يتسلم  أن  ون 

 لكامل قبل زيارة جو بايدن للمنطقة". لكن من الواضح أن الهدف "إغالق الملف باالرصاصة، و 
 5/7/2022الج يرة.نت، 

 
 اغتيال أبو عاقلة بالتي تدين جيش االحتالل  حقيقةالمجدالني: واشنطن تطمس  .4

، أن الواليات المتحدة التنفيذية لمنظمة التحريرأكد أحمد مجدالني عضو اللجنة  أشرف الهور:  -غزة 
ن ا وراء  تسعى من  اغتيال  ألمريكية  حقيقة  التكهنات” حول  ونشر  الحقيقة  إلى “حجب  التحقيق  تائج 

عاقلة. أبو  الهدف   الصحافية  إن  الرسمية،  الفلسطينية  لإلذاعة  تصريحات  خالل  مجدالني  ورأى 
بايدن للمنطقة”.األمريكي من و  بلبلة وتشويش قبل زيارة الرئيس جو  وقال    راء ذلك هو “تجنب أي 

جيش  جدالنيم تدين  التي  الدامغة  الحقائق  “طمس  هو  بالتحقيق،  الشكوك  إثارة  من  الهدف  إن   ،
االحتالل اإلسرائيلي، وتدين مرتكب هذه الجريمة الذي قام بقنص متعمد للصحافية خالل اشتباك عن  

   عة من الصحافيين من بينهم الشهيدة أبو عاقلة”.قرب مع مجمو 
 2022/ 5/7، لندن، القدس العربي

 
 فتوح: استعادة ثقة شعبنا بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير  .5

فتوح:  رام هللا روحي  الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس  العلوم    هاستقبالخالل    قال  لجنة  من  وفدا 
البرلمانية لحلف   الجمعية  التركي كاميل سندروالتكنولوجيا في  يرأسه  ثقة شعبنا  الناتو  ، إن استعادة 

ازدواجيةبالمجت وقف  تستوجب  الدولي  التشريعية، حمل    المعايير.  مع  االنتخابات  اجراء  عدم  وحول 
النتخابات في القدس حال دون اجراءها،  فتوح االحتالل مسؤولية ذلك، وقال: إن منع إسرائيل إجراء ا

عن  للتوقف  االحتالل  حكومة  على  والضغط  الناتو  لحلف  البرلمانية  الجمعية  دور  بتفعيل  وطالب 
" قائال:  فلسطين،  دولة  دعم  وبضرورة  القدس،  في  وبخاصة  االنتخابات  اجراء  مهم د عرقلة  وركم 

قرار في دولكم لتحقيق الحل العادل ومحوري كأقوى حلف في العالم، وأطالب بالضغط على صناع ال
 ورفع المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة االحتالل االسرائيلي".

 5/7/2022الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلومات
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 منظمتان حقوقيتان: اعتقاالت تعسفية وتعذيب بال عقاب في فلسطين  .6

األممية، و"محامون من أجل العدالة" الحقوقية أفادت منظمتا "هيومن رايتس ووتش"  :  القدس المحتلة
لمن المتحدة  األمم  "لجنة  إلى  ُقدم  تقرير مشترك  الثالثاء، في  اليوم  أن  الفلسطينية،  التعذيب"،  اهضة 

منهجيا. وتعذبهم  سجونها،  في  المعارضين  المعتقلين  معاملة  تسيء  الفلسطينية  وأضافت   السلطات 
من   كل  يد  على  "التعذيب  أن  الغربية،  المنظمتان  الضفة  في  فتح  بقيادة حركة  الفلسطينية  السلطة 

لى طبيعته المنهجية  وحركة حماس في قطاع غزة، يرقى إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية، نظرا إ
 على مدى السنين". 

وقال مدير "إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، إن "السلطة الفلسطينية تواصل  
منتقدين والمعارضين بعد أكثر من عام على ضرب الناشط نزار بنات حتى الموت، اعتقال وتعذيب ال

 صميم قمع الشعب الفلسطيني".  وتقع االنتهاكات المستمرة من قبل السلطة وحماس في
وأضاف شاكر أنه "في ضوء هذه االنتهاكات؛ ينبغي للدول األخرى قطع المساعدة عن قوات األمن  

المنتِهكة، مثل القمع األخير، وينبغي لمكتب    الفلسطينية  التي لعبت دورا رئيسيا في  السلطة  شرطة 
لمتورطين بشكل موثوق في هذه االنتهاكات  المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع ا 

 الجسيمة ومحاكمتهم". 
 5/7/2022، قدس برس

 
 أبو زهري: الرسالة األبرز في احتفاالت الج ائر حضور قوى المقاومة  .7

"حماس بحركة  الخارج  في  السياسية  الدائرة  رئيس  أبو زهري،  سامي  د.  الحركة قال  من  وفًدا  إّن   "
الهيبة وفاعلية  الجزائر، مشيًرا أّن االحتفاالت وّجهت رسالة القوة و   شارك في احتفاالت ذكرى استقالل

الدور الجزائري. وأوضح في تغريدة له على موقع تويتر أّن حضور قادة المقاومة في احتفاالت ذكرى  
األب الرسالة  وهي  كبير  مغًزى  ذو  الجزائري  "االستقالل  وأضاف:  االحتفاالت.  في  للجزائر  رز  هنيًئا 

ماعيل هنية رئيس المكتب السياسي  اسبة ونحن مع الجزائر وبالجزائر وللجزائر". وترّأس إسبهذه المن
 لحركة "حماس" الوفد في احتفاالت ذكرى االستقالل الجزائري، إلى جانب عدد من رؤساء الدول. 

 5/7/2022فلسطين أون الين، 
 

 لته السلطة هو "اغتيال لقضية شيرين أبو عاقلة"نعيم: ما فع .8
دائرة السياسية والعالقات الخارجية لحركة حماس في غزة د. باسم نعيم، سلطة رام هللا   ئيس الحّمل ر 

المسؤولية عن أي فشل لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو  
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ن ما  غتيلت به في مايو الماضي. وقال نعيم في تصريح صحفي، إعاقلة بعد تسليم المقدذوف الذي ا 
عاقلة" أبو  شيرين  لقضية  "اغتيال  هو  السلطة  هي   فعلته  وبذلك  االحتالل،  برصاص  اغتيالها  بعد 

تتحمل المسؤولية في أي فشل لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين عموًما، وفي هذه القضية على  
السلط قيادة  واتهم  الخصوص.  بتسليموجه  بضرورة  األمريكية  للضغوط  بالخضوع  الفلسطينية  ها  ة 

ونصف الشهر من إصرارها ورفضها، يعزز   المقذوف الذي اغتيلت به "أبو عاقلة"، وبعد نحو شهر
 الشكوك حول توقيت موافقتها على ذلك قبيل زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن إلى المنطقة". 
 5/7/2022فلسطين أون الين، 

 
 مع االحتالل   ا  تام   ئا  وتواط   جريمة وطنية   ا ة التي قتلت أبو عاقلة ألمريك تسليم السلطة الرصاص :  القانوع  .9

القانوع  اللطيف  عبد  حماس  حركة  باسم   الناطق  التي    ،أدان  الرصاصة  الفلسطينية  السلطة  تسليم 
القانوع الثالثاء  قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة لإلدارة األمريكية.   إن هذه الخطوة جريمة   ،وقال 

االحت مع  تام  وتواطؤ  كبرى،  وخطيئة  هذه  وطنية،  حجم  واضحًا  بات  "لقد  وأضاف:  المجرم.  الل 
تسببت  وما  الوطن   الفضيحة  للكرامة  إهانة  من  محاوالته  به  في  لالحتالل  المؤكدة  ومساعدتها  ية 

محاكمة  لجهود  المتعمد  واإلفشال  البشعة  جريمته  من  والتنصل  المسؤولية  من  للتملص  المستميته 
سم الحركة أن هذه الخطوة من السلطة تمثل من جديد  العدو ومحاسبته على جريمته". وبّين الناطق با

ة وغير الرسمية التي عبرت عن إدانتها لالحتالل وجريمته  إدارة للظهر لكل المواقف العالمية الرسمي
 وتعاطفها مع شعبنا وكفاحه.  

 5/7/2022، حركة حماسموقع 
 

 "إسرائيل"الجهاد: التحقيق األمريكي في مقتل أبو عاقلة ُمنحاز لا .10

الواليات المتحدة  لت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الثالثاء، إن نتائج التحقيق الذي أجرته  اق
األمريكية، بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ُمنحاز لالحتالل اإلسرائيلي. وقالت الحركة، في 

ا التي تقوم بمهام  بيان صحفي: "يأتي هذا التحقيق في سياق اعتادت عليه اإلدارة األمريكية وأجهزته
ال في  إنها تشترك معه  بل  الصهيوني  العدو  لدعم  بأنواع  واضحة ومحددة  تسليحه  جريمة من خالل 

 األسلحة التي تستخدم في العدوان والقتل".
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وأضافت: "هذا التحقيق ُمسّيس ويهدف لتبرئة االحتالل والتعمية على جريمة مكتملة األركان نّفذها   
مت بشكل  االحتالل  الحركة  جنود  وانتقدت  دوره".  أداء  عن  وثنيه  اإلعالم  وإرهاب  الحقيقة  لقتل  عّمد 

 لسلطة الفلسطينية بالمشاركة األمريكية في التحقيق وتسليم الرصاصة للجانب األمريكي". "قبول ا
 5/7/2022فلسطين أون الين، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يعلن إحباط محاوالت حماس الختراق هواتف جنوده  .11

اال جيش  اإلسأعلن  المقاومة حتالل  حركة  من  محاوالت  إنها  قال  ما  إحباط  الثالثاء،  يوم  رائيلي، 
وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي    اإلسالمية )حماس( الختراق هواتف جنوده.

وأوضح أن    إن الفترة الماضية شهدت محاوالت متكررة من حماس الختراق هواتف جنود في الجيش.
عاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتحميل التطبيق الذي إلى إنشاء "تطبيق ألحماس عمدت  

وأشار أدرعي، في تغريدة على تويتر، إلى أن هذه ليست    من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".
 المرة األولى التي تحاول فيها حماس جمع معلومات بهذه الطريقة.

 5/7/2022الج يرة.نت، 
 

 ين العام لح ب "جنتا دال" الهندييلتقي األمأبو مرزوق   .12
لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق، كيه سي تياجي، األمين العام  التقى عضو المكتب السياسي  

تياجي في صورة المستجدات   ،ووضع أبو مرزوق   والمتحدث الرسمي باسم حزب "جنتا دال" الهندي.
 سعي شعبنا المستمر لنيل حريته والعودة إلى أرضه. مؤكًدا  السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،  

بما يخدم  زيز العالقات مع جمهورية الهند على المستوى الرسمي والشعبي،  وناقش الطرفان سبل تع
 مصلحة الشعبين الفلسطيني والهندي، وجرى مناقشة عّدة أفكار في هذا الصدد.

الموقف الثابت من  ة القضية الفلسطينية، و من جانبه، أكد تياجي وقوف بالده وحزبه إلى جانب عدال
القضية الفلسطيني  دعم  الفلسطينية، والشعب  القضية  في  الهند  جمهورية  انخراط  تعزيز  وضرورة   ،

 وتواصلها مع حركة حماس، وتبادل الزيارات واللقاءات مع المسؤولين الهنود.
 5/7/2022، حركة حماسموقع 

 
 " وانسحاب المنفذ إعالم عبري: طعن مستوطن في "بني براك .13

مستوطنًا أصيب بجراح متوسطة إثر تعرضه للطعن،  قالت وسائل إعالم عبرية، إن  :  القدس المحتلة
ونقلت القناة    صباح الثالثاء، بمنطقة "بني براك" قرب "تل أبيب"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.
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قبل    /12/ من  للهجوم  "تعرض  إنه  قوله  المصاب  المستوطن  عن  الذ  العبرية  ثم  ومن  فلسطيني، 
 بالفرار". 

 5/7/2022، قدس برس

 
 بيد: ال أستبعد لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني ل .14

ر  لقال  يائير  اإلسرائيلي،  الوزراء  محمود ئيس  الرئيس  مع  قمة  لقاء  عقد  يستبعد  ال  إنه  أمس،  بيد، 
مازن". "أبو  البي   عباس  عن  أمس،  مساء  "والال"،  العبري  اإللكتروني  الموقع  ال  ونقل  إنه  قوله،  د 

حا حاليا  اس، رغم تأكيده أن مثل هذا اللقاء ليس مطرو يستبعد عقد لقاء بينه وبين الرئيس محمود عب 
الطاولة. العاصمة    على  الوزراء اإلسرائيلي جاءت خالل زيارته  بأن تصريحات رئيس  الموقع  وأفاد 

 الفرنسية باريس، ولقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ال أنهوأكد  إيجابية    بيد  نتيجة  ذات  تكن  لم  ما  فحسب،  لقاءات  عقد  أجل  من  لقاءات  يجري  ال 

أن عقد مثل هذا اللقاء ليس مطروحا على أجندته أو جدول أعماله في الفترة  إلسرائيل، مشددا على  
 الراهنة، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد عقد مثل هذا اللقاء.

 6/7/2022األيام، رام هلل، 
 

 اإليرانية ت لن تقف مكتوفة األيدي في مواجهة هذه الهجما "إسرائيل"لبيد:  .15
بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير لبيد، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ملف إيران  
ونفوذها في الشرق األوسط وشؤون التفاوض مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك 

 ى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل.إل في أول رحلة له
بشأن إبرام "اتفاق نووي جديد"   2018وحث لبيد ماكرون على العودة إلى مقترح قدمه األخير في عام  

ك خالفات )بين تل أبيب وباريس( حول العودة لالتفاق، لكننا نتفق  "قد تكون هنا  وقال لبيد .  مع إيران
ق وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المسموح به وأزالت الكاميرات من  على أن إيران تنتهك االتفا

)النووية( عل ذلك".المنشآت  الرد على  العالم  تقف مكتوفة األيدي في و   ى  "إسرائيل لن  لبيد إن  قال 
 .مواجهة هذه الهجمات )اإليرانية( المتكررة"
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في سياق "هجوم المسيرات" لـ"حزب   كما سيشدد لبيد على أهمية حقل الغاز "كاريش" وأهميته للمنطقة
يل "غير معنية بالتفاوض في ملف ترسيم الحدود مع لبنان تحت تهديد هللا"؛ وسيشدد على أن إسرائ 

 حزب هللا".
 5/7/2022، 48عرب 

 
 . األوسع منذ عقد .غانتس: التواجد العسكري اإليراني في البحر األحمر. .16

غانت بيني  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  األخيرة  و يس،  ادعى  األشهر  أرسلت خالل  إيران  أن  الثالثاء،  م 
الماضية، أربع سفن عسكرية إلى البحر األحمر، حيث زعم أنها عززت تواجدها العسكري ليصبح  

 األوسع منذ عقد.
ل كلمة له في مؤتمر اقتصادي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا، صورا لما  واستعرض غانتس، خال

حربي  سفن  أربع  إنها  البحر  قال  في  تواجدها  خالل  االصطناعية  األقمار  عبر  التقطت  إيرانية  ة 
وقال وزير األمن اإلسرائيلي إن "إيران توسع عملياتها العدوانية في المنطقة بشكل عام، وفي   األحمر.
 لبحري بشكل خاص، وتتمركز عسكريا في البحر األحمر".المجال ا

 5/7/2022، 48عرب 
 

 ابات اإلسرائيلية المقبلة فريج يعلن عدم خوضه االنتخ .17
أعلن ما يسمى بوزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريج، الليلة الماضية، عن عدم خوضه   

 انتخابات الكنيست المقبلة التي ستجري في األول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
لتفكير والتشاور ر بعد اذ القراإنه اتخ -كما ذكر موقع واي نت العبري  -وقال فريج من حزب ميرتس 

مع عائلته وأصدقائه، وقرر أخذ فترة راحة لعدة أشهر، والعودة الحًقا للحياة العامة والعمل على إقناع  
 الفلسطينيين بالداخل على أهمية التصويت في االنتخابات المقبلة.

والحكوم الكنيست  في  بها  عملت  التي  بالطريقة  جًدا  فخور  "أنا  فريج:  عملوأضاف   .. قدر  ة  ت 
 مستطاع لتعزيز الشراكة وتقوية العالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل".ال

إلى   هورويتز  نيتسان  ميرتس  حزب  زعيم  إسرائيلية،  حكومة  في  مسلم  وزير  ثاني  وهو  فريج  ودعا 
 االستقالة من رئاسة الحزب، داعًيا إلى جلب زهافا غالئون إلى قيادة الحزب.

 6/7/2022القدس، القدس، 
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 بسبب تدني األجور استقالوا  ا  إسرائيلي ا  شرطي 450: بداية العامذ من .18
ة للجنة األمن الداخلي في الكنيست اإلسرائيلي، أنه منذ بداية العام الجاري استقال  بين خالل جلس 

أجورهم.  450حوالي   مستوى  تدني  بسبب  اإلسرائيلية،   الشرطة  أفراد  البث  من  هيئة  وبحسب 
ال العامة  إلى  اإلسرائيلية  تحتاج  الشرطة  فإن  بالعربية،  أدواًرا    1700نحو  ناطقة  يشغلوا  شرطي حتى 

 ة منها: محققون، ورجال تحريات، وأفراد حرس حدود، وفي تننظيم حركة السير.محوري
وقال المفتش العام للشرطة اإلسرائيلي يعكوف شبتاي، إن جهاز الشرطة قد وصل إلى أقصى ما له  

ل لدرجة أنه قد ال يستطيع أفراد الشرطة إطالًقا الحضور إلى اي مكان من قوة وقدر، وبلغ به الحا
 ة قتل لمعالجة األمور.يشهد عملي

 5/7/2022القدس، القدس، 
 

 : سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر األحمر "إسرائيل" .19
بد  قامت  اإليرانية  الحربية  السفن  إن  الثالثاء،  اليوم  اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  البحر قال  في  وريات 

 وصفها بأنها تهديد لالستقرار اإلقليمي. األحمر في األشهر األخيرة و 
وقال بيني غانتس في العاصمة اليونانية أثينا: »اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل  
الجنوبية«. وأضاف: »في  المنطقة  بدوريات في  الحربية  السفن  قيام  البحر األحمر مع  منهجي في 

إيرا عسكري  وجود  أهم  حددنا  الماضية،  مكتب  األشهر  وقال  الماضي".  العقد  في  المنطقة،  في  ني 
 غانتس إنه قدم صور األقمار الصناعية ألربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر األحمر. 

وعززت إيران وجودها البحري في البحر األحمر على مدار أكثر من عشر سنوات في خطوة تقول  
 من خطر القرصنة، وفق وكالة »رويترز« لألنباء. نها ضرورية لحماية ناقالت النفط اإليرانية إ

 7/2022/ 5، الشرق األوسط أونالين
 

 وشمبانيا    وسجائر شاهدة إسرائيلية: جشع نتنياهو وزوجته تجاوز العقل.. طلبا بلسانهما مجوهرات   .20
عارضة، ومرشح “الليكود” في االنتخابات تتواصل مقاضاة رئيس حكومة االحتالل السابق، رئيس الم

القادمة بنيامين نتنياهو، وتكشف الشهادات المقدمة داخل المحكمة عن حجم الفساد الذي تورط به  
يدعى   ثري  يهودي  أعمال  )مساعدة رجل  هداس كالين  قدمت  وباألمس  نتنياهو.  هو وزوجته سارة 
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ل األعمال هذا وبين الزوجين، وعن “تبادل” أرنون ميلتشين( شهادة مفصلة عن تقاليد اللقاء بين رج 
 ”.1000الهدايا والعطايا بين الطرفين، وذلك ضمن الملف القضائي الذي يعرف بملف “

في شهادتها تؤكد هداس كالين أن نتنياهو دأب على تلقي كميات كبيرة من السجائر الكوبية الفاخرة،  
ا  طلبه من رجل  على  وبناء  يحّبها،  التي  الهدايا  األعمال ألوهي  ومن صديقه رجل  ميلتشين  عمال 

ساحل   على  نتنياهو  لبيت  مجاورًا  البالد،  في  بيتا  يملك  الذي  فاكر،  دجيمس  األسترالي  اليهودي 
قيسارية. منوهة في شهادتها بأن زوجة نتنياهو، سارة نتنياهو، كانت تحب تلقي هدايا من نوع آخر،  

والحلي   الصنع  فرنسية  الحمراء  الشمبانيا  التي  او خاصة  نتنياهو  مزاعم  وبخالف  الفاخرة.  لمجوهرات 
أشياء   يتعدى  ال  نتنياهو  سارة  قدمته  ما  أن  كالين  تؤكد  ضيوفها،  مع  الهدايا  “تبادلت”  إنها  تقول 

 متواضعة مثل معّلقات تستخدم عادة لحمل مفاتيح السيارات، أو ألعاب أطفال بسيطة ورخيصة جدا.
رده في  نتنياهو،  سارة  تزعم  جهتها  تومن  قد  كانت  أنها  للمحكمة،  تصريح  ضمن  استشارة  ا  لقت 

 قضائية تسمح لها بتلقي أي هدية عدا شقة سكنية.  
 2022/ 5/7القدس العربي، لندن، 

 
 تستعد إلعادة فتح مكتبها االقتصادي واستئناف الرحالت الجوية لتركيا  "إسرائيل" .21

أن   -أنقرة  الثالثاء،  إسرائيلية،  مصادر  أكدت  العربي”:  مكتبها    “القدس  لفتح  تستعد  أبيب  تل 
د أكثر من عقد على إغالقه، بالتزامن مع مباحثات إلعادة استئناف  االقتصادي والتجاري في تركيا بع

من   مرة  ألول  تركيا  إلى  رحالتها  اإلسرائيلية  الطيران  ال  15شركات  إطار  في  وذلك  خطوات عامًا، 
ن واحتمال تبادل السفراء قريبًا بين تل أبيب  المتواصلة على طريق إعادة تطبيع العالقات بين الجانبي 

 وأنقرة. 
والثالثاء، قالت وزيرة االقتصاد اإلسرائيلية أورنا باربيفاي “إعادة فتح الملحق االقتصادي يعكس التزام  

نعتز  تركيا.  مع  االقتصادية  العالقات  بتعميق  البلدين  إسرائيل  بين  مشترك  اقتصادي  مؤتمر  عقد  م 
 من عقد”.  قريبا، وذلك بعد أكثر

أكثر من    تقوم    1500واعتبرت وزارة االقتصاد اإلسرائيلية أن هذه الخطوة ستساعد  شركة إسرائيلية 
 بالتصدير إلى تركيا حاليًا. 

 2022/ 5/7القدس العربي، لندن، 
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 والمطالبة باإلفراج عنه  االحتالل يسعى لتبرئة مستوطن قتل فلسطينيا   .22
ات عدم  إلى  اإلسرائيلية  الشرطة  بارتكاب جريمة  تسعى  الشهيد علي حرب  قتل  الذي  المستوطن  هام 

موقع   ذكر  ما  وفق  مقيدة،  بشروط  المستوطن  عن  اإلفراج  المحكمة  من  تطلب  أن  ويتوقع  قتل، 
 صحيفة "هآرتس" اإللكتروني اليوم، الثالثاء. 

بملكية خاصة فلسطينية في قرية اسكاكا  تواجده في أرض  أثناء  المستوطن طعن حرب  ويذكر أن 
فتية  ر ش "مجموعة  إن  حينها  إسرائيلي  أمني  وقال مصدر  أسبوعين.  نحو  قبل  سلفيت،  محافظة  قي 

إسرائيليين وصلت إلى المكان في إطار جولة تهدف إلقامة بؤرة استيطانية عشوائية بمحاذاة مدخل  
 مستوطنة أريئيل". 

كا بأن طعنه حرب  المستوطن  اآلن في مزاعم  تنظر  الشرطة  فإن  الصحيفة،  فاعا عن  "د ن  وحسب 
"إماتة   إلى  سُتحول  المستوطن  ضد  الشبهة  إن  للصحيفة  الشرطة  في  كبير  ضابط  وقال  النفس". 

 سنة.  12بتهور"، وهي جريمة عقوبتها القصوى السجن لـ
 5/7/2022، 48عرب 

 
 تساُرع عملية ربط مستوطنات األغوار والقدس بأربعة أنفاق .23

ق  -القدس   على  االحتالل  سلطات  تواصل  شق  "األيام":  وساق  أسفل   4دم  التلة    أنفاق  مستوطنة 
الفرنسية لربط مستوطنات مقامة في غور األردن و"معاليه أدوميم" مع القدس الغربية ومنها إلى تل  

وبدأت أعمال شق هذه األنفاق قبل أكثر من عام ومن المتوقع أن   .443أبيب عبر الطريق االلتفافي  
سلطات االحتالل، أمس، لوسائل  وسمحت    .2024العام    يتم االنتهاء من جميع األعمال في المشروع

أسفل   األنفاق  من  شقه  تم  الذي  الجزء  إلى  بالدخول  هاعير"  "كول  صحيفة  بينها  إسرائيلية  إعالم 
 مستوطنة التلة الفرنسية.

 40كم وعمق حوالي    4.4وقالت، "يجري حفر أربعة أنفاق تحت األرض بطول إجمالي يبلغ حوالي  
كيلومتر لكل منهما مساران    1.5يم( وباالتجاه المعاكس بطول  ومباتجاه )معاليه أد مترا وهي: نفقان  

باتجاه )بسغات زئيف( وباالتجاه المعاكس". ولفتت إلى أن "المشروع هو من    في كل اتجاه ونفقان 
بين مشاريع النقل ذات الميزانية األكبر التي نفذت في القدس ومحيطها في السنوات األخيرة، وتبلغ  

 شيكل". مليار 1.2فته حوالي تكل
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بالدخول والخروج من المدخل   وزعمت بلدية االحتالل أن "أهمية المشروع هو أنه سيسمح للركاب 
المنطقة،  في  المروري  االزدحام  وتقليل  وأمانا،  راحة  وأكثر  أقصر  رحلة  للقدس،  الشرقي  الشمالي 

 وتوفير خدمات السكك الحديدية الخفيفة". 
 6/7/2022، رام هللا، األيام

 
 وحدة استيطانية ومنطقتين صناعيتين  292صادق على إقامة االحتالل ي .24

الدراسات    -القدس   الخرائط في جمعية  دائرة  التفكجي، مدير  الرؤوف أرناؤوط: قال خليل  من عبد 
إلقامة   مخططات  على  صادقت  االحتالل  سلطات  إن  عن    292العربية،  وأعلنت  استيطانية  وحدة 

لبناء مخططات  لبناء    180  إيداع  مخططات  سريان  بدء  عن  أعلنت  فيما  أخرى  وحدة    292وحدة 
الغربية. بالضفة  أخرى  منطقتين    استيطانية  إقامة  على  المصادقة  إلى  لـ"األيام"  التفكجي  أشار  كما 

على   األرض  سطح  فوق  ممدودة  مياه  لمنشأة  التفصيلي  الهيكلي  المخطط  سريان  وبدء  صناعيتين 
   طول الضفة الغربية.

 6/7/2022رام هللا، ، اماألي
 

 استشهاد شاب جراء اعتداء قوات االحتالل عليه بالضرب عند فتحة الجدار في طولكرم .25
استشهد شاب من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية، جراء االعتداء عليه  :  طولكرم

العنصري قرب    لفصلبالضرب المبرح من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند إحدى فتحات جدار ا
عاما( استشهد   32وأفاد مراسلنا نقال عن ذوي الشهيد، بأن نجلهم الشاب أحمد حرب عياد )  طولكرم.

إلى   الدخول  محاولته  أثناء  وذلك  االحتالل،  قوات  قبل  من  له  تعرض  الذي  المبرح  الضرب  نتيجة 
عام   بس   .1948أراضي  نجلهم  استشهد  فقد  الشهيد،  عائلة  به  أفادت  ما  اوحسب  عليه  بب  لتعدي 

فتحة   عند  بكثافة  النار  أطلق  الذي  االحتالل،  برصاص  آخر  عامل  أصيب  فيما  المبرح،  بالضرب 
 الجدار. 

 5/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 االحتالل يضاعف أوامر االعتقال اإلداري  .26

نصف ن جديد وتجديد خالل القرار اعتقال إداري بي   862رصد مركز فلسطين لدراسات األسرى  :  غزة
وأوضح المركز، في تقرير صحفي الثالثاء، أن "محاكم االحتالل العسكرية   األول من العام الجاري.

خالل   الفلسطينيين  األسرى  بحق  اإلداري  االعتقال  أوامر  إصدار  من  ا  جدًّ كبير  بشكل  صّعدت 
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العام الماضي، حيث كان عددهم   وأشار إلى أن "أعداد األسرى اإلداريين تضاعفت منذ بداية ."2022
 أسيًرا". 680أسيًرا فقط، بينما وصل في الوقت الحالي إلى نحو  380في ذلك الوقت 

 5/7/2022، المرك  الفلسطيني لإلعالم
 

 رفض اإلفراج المبكر عن أكبر المعتقلين الفلسطينيين االحتالل ي  .27
سرائيلية، رفضت طلبًا باإلفراج المبكر عن  قال نادي األسير الفلسطيني، الثالثاء، إن لجنة إ:  رام هللا
ا )فؤاد  عليه    83لشوبكي  والمحكوم  اإلسرائيلية  السجون  في  سنًا  الفلسطينيين  المعتقلين  أكبر  عامًا( 

رفضها اإلفراج عن    لم يصدر بيان من اللجنة عن سبب   عامًا تبقى منها ثمانية أشهر.  17بالسجن  
سير، إنه »على الرغم من الظروف االستثنائية لألسير  الشوبكي. وقال قدورة فارس رئيس نادي األ

ال إبقائه في  فؤاد  اللجنة تصر على مواصلة  شوبكي سواء من حيث عمره أو وضعه الصحي، فإن 
ف تفرج  الذي  الوقت  ففي  عنصريتها،  إسرائيل  تثبت  أخرى  »مرة  مضيفًا:  سجناء  السجن«،  عن  يه 

اإلفراج عن فؤاد الشوبكي الذي تجاوز ثالثة وثمانين    إسرائيليين فيما يعرف بقانون ثلثي المدة، ترفض 
 من عمره«. عامًا 

 6/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 ستخفف بعض القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين خالل عيد األضحى "إسرائيل" .28
نه سيتم  سكرية اإلسرائيلية التي تنظم حركة الفلسطينيين يوم األحد أأعلنت الهيئة الع:  آرون بوكسرمان

بي الفلسطينيين  سفر  على  المفروضة  القيود  بعض  األضحى  تخفيف  عيد  عطلة  خالل  المدن  ن 
من   العام  هذا  ستحل  والتي  األراضي    يوليو.  13-9القريبة،  في  الحكومة  أنشطة  منسق  وقال 

 ءات.الفلسطينية إن مكتبه وافق على اإلجرا
عائال و  لزيارة  بإذن خاص  الغربية  الضفة  لفلسطينيي  لنحو  سيسمح  وسيسمح  إسرائيل.  في    500تهم 

آخرين بزيارة مدينة إيالت السياحية في   200فلسطيني بالسفر من مطار بن غوريون، بينما سيسمح لـ 
فلسطيني   400ومع ذلك، سيحصل  في حين ستبقى قيود أكثر صرامة على قطاع غزة. جنوب البالد.

قال منسق أعمال الحكومة في األراضي إن  من غزة على تصاريح لزيارة مدينة القدس خالل العيد. و 
عاما والنساء فوق سن الخمسين هم فقط المؤهلون للحصول على    55رهم عن  الرجال الذين تزيد أعما 

رة عائالتهم داخل إسرائيل والضفة  فلسطيني آخرين من غزة بزيا   500وستسمح إسرائيل لـ    تصاريح.
 راضي الفلسطينية. الغربية، وفقا لمكتب تنسيق أنشطة الحكومة في األ 

 5/7/2022، تايم  أوف إسرائيل
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 جنوب نابلس  قوة إسرائيلية تخطف يهودية مت وجة من فلسطيني .29
بلدة قبالن جنوب   الثالثاء،  االحتالل اإلسرائيلي، أمس  اقتحمت قوات  أبيب:  نابلس، في عملية تل 

م عائالت  الستقرار  وتفكيك  خطف  »عملية  بأنها  الفلسطينيون،  وصفها  منظمة  عسكرية  قبل  ن 
قت جريمة  من  يهودية  امرأة  »تخليص  بأنها  اليهود  المستوطنون  ووصفها  زوجها  عنصرية«،  كان  ل 

بحقها«. تنفيذها  ينوي  متزو   الفلسطيني  يهودية  امرأة  فإن  اإلسرائيلية،  المصادر  من  وحسب  جة 
احت تستغيث  فلسطيني وتعيش معه في القرية المذكورة، اتصلت صباح بوالديها في مدينة نتانيا، ور 

البا المشترك،  البيت لكي يذبحها هي وابنهما  إلى  قادم  بأنه  العمر سنتين  بأن زوجها أخبرها  لغ من 
طرفة تحارب ظاهرة  ونصف السنة. فاتصل الوالدان بأحد قادة »لهباة«، وهي منظمة يهودية يمينية مت

إرشادات كيف تتصرف    زواج نساء يهوديات من رجال عرب. وهذه بدورها اتصلت بالمرأة وقدمت لها
 إلى حين وصول الشرطة اإلسرائيلية، ثم اتصلت بالشرطة والجيش.

قوات  تنفذها  أخرى  خطف  »عملية  جرى  ما  ويعتبرون  اإلسرائيلية،  الرواية  الفلسطينيون  ويرفض 
رائيلي لصالح منظمة )لهفاة( العنصرية، ضحيتها أفراد عائلة أخرى يمزقونها يبعدون  االحتالل اإلس

 لزوجة عن زوجها والطفل عن والده وأقاربه، وذلك ألهداف سياسية عنصرية ال أكثر«.فيها ا
 6/7/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 مناطق عدةمواجهات خالل التصدي القتحام في جنين وتدمير منشآت وتجريف في   .30

تصدي   –محافظات   جنين خالل  مدينة  في  مسلحة  واشتباكات  مواجهات  أمس،  اندلعت،  "األيام": 
مد عليها  المواطنين لعملية اقتحام، في وقت دمرت فيه قوات االحتالل أعمال ترميم في عين ماء يعت

بـ   في قرية    شجرة زيتون، ودمرت سالسل حجرية  50الرعاة في قرية دوما، وجرفت أرضًا مزروعة 
 يرين، وجرفت أرضًا أخرى في بلدة نعلين.ب

 6/7/2022، رام هللا، األيام
 

 فلسطينيا  40االحتالل يشّن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة تطال أكثر من  .31

شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، حملة اعتقاالت واسعة، في الضفة الغربية  :  رام هللا
أكثرمن   اعتقلت    نيا.فلسطي  40المحتلة، طالت  االحتالل،  "قوات  بأن  "مراسلنا"،  شابا على    30وأفاد 

افظات وتركزت عمليات االعتقال في مح  األقل، من بلدة سلواد، شمال شرق رام هللا، وسط الضفة".
 طولكرم، وقلقيلية، وجنين، )شمال الضفة(، والخليل، )جنوبا(، ومدينة القدس المحتلة".

 6/7/2022، قدس برس
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 اشتباكات بمخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جريحان في  .32
وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية، مساء أمس )االثنين(، في مخيم عين    بيروت:

لال بحسب الحلوة  شخصين،  إصابة  عن  أسفرت  لبنان،  جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيين  جئين 
 وكالة األنباء األلمانية. 
ية لإلعالم اللبنانية باندالع اشتباكات عنيفة في حي الطوارئ بمخيم عين الحلوة  وأفادت الوكالة الوطن

الر  األسلحة  فيها  استخدمت  األنصار«،  و»عصبة  الشام«  »جند  من  عناصر  وقذائف  بين  شاشة 
 الـ»أر. بي.جي«.

إلى   تطورت  ما  سرعان  الطرفين،  من  عنصرين  بين  فردية  بدأت  االشتباكات  أن  الوكالة  وذكرت 
 ات مسلحة.اشتباك

وقد أدت االشتباكات إلى نزوح عدد كبير من األحياء القريبة من منطقة االشتباكات في المخيم إلى  
 مناطق أكثر أمانا. 

 5/7/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 االحتالل يحتج  طفلة في الخليل بدعوى حمل سكين  .33

عاما؛ ألن    13زوا طفلة عمرها  كشفت منظمة )بتسليم( الحقوقية اإلسرائيلية، أن جنود االحتالل احتج
وذكرت المنظمة اإلسرائيلية    مستوطنين زعموا أنها تحمل سّكيًنا، بناء على معلومات تفتقر إلى دليل.

في تقرير لها، أن جنود االحتالل احتجزوا الطفلة سلوى سدر، وقالوا إنها كانت ُتمسك سكينا وهي  
بالضفة الغربية. “بيت هداسا” وسط اتقف على درج منزل عائلتها الذي يقع قرب مستوطنة    لخليل 

وأوضحت )بتسليم( ما جرى للطفلة، بعد مجيء جنود االحتالل إلى البيت، عقب قيام مستوطنين من  
ونفت الطفلة الفلسطينية األمر    “بيت هداسا” برشق منزل األسرة بالحجارة بزعم حمل الطفلة لسكين.

ها، وبعد ذلك اقتادوها إلى شارع مجاور  وا أن يكّبلوا يديبشّدة لكن الجنود أصّروا على اتهامها وحاول
حيث واصلوا استجوابها حول السّكين دون حضور والديها، ولم ُيفرجوا عنها إاّل بعد أن قالت لهم إنها  

 كانت تقّشر خياًرا ولهذا استخدمت السّكين.
 5/7/2022الج يرة.نت، 

 
 ون فاذ القرارات بقانمسيرة في رام هللا لمئات المحامين تطالب بوقف ن  .34

فرحة: أبو  نفاذ    سائد  بوقف  عباس،  محمود  الرئيس  أمس،  المحامين،  نقابة  مجلس  من  وفد  طالب 
التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، واإلجراءات الجزائية،   بقانون المعدلة لقوانين  القرارات 
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نظ واعتصام  مسيرة  ختام  في  الرئيس،  لمكتب  سلمت  رسالة  في  هللا،  متهما  وذلك  رام  في  النقابة 
 احتجاجا على سريان هذه القرارات بقانون. 

وحثت الرسالة على وقف نفاذ التعديالت، لحين مناقشتها من قبل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، 
المقبل. أيلول  مطلع  مئات    حتى  هللا  رام  وسط  "المنارة"  دوار  عند  ونظم  االعتصام  في  وشارك 

ال مرتدين  الر المحامين  وناشطين.زي  أهلية،  هيئات  عن  ممثلين  إلى  إضافة  "الروب"،  وذكر   سمي 
نقيب المحامين سهيل عاشور، أن النقابة حاولت على مدار الفترة الماضية، وقف نفاذ هذه القرارات  
بقانون، لكن دون جدوى، بالتالي، أعلنت التصعيد النقابي، وقررت تنظيم الفعالية كإجراء احتجاجي 

 أولي.
 6/7/2022م هللا، ، رااماألي

 
 انتخاب الفلسطينية لينا بركات رئيسة لمنظمة شبكة المرأة األميركية للتنمية  .35

انتخبت منظمة شبكة المرأة األمريكية للتنمية يوم الثالثاء، الفلسطينية االميركية لينا بركات  :  واشنطن
ة كاليفورنيا افي مقاال لها  ي والي وقالت صحيفة "باي ايريا" الصادرة ف  رئيسة ومديرة تنفيذية للمؤسسة.

عاًما حققت عالمة فارقة بعد أن أصبحت اول فلسطينية    33، إن لينا البالغة من العمر  ]أمس[اليوم
سبتمبر حيث تعتبر    6وستتسلم بركات مسؤوليات موقعها في    وأصغر رئيسة ومديرة تنفيذية للشبكة.

ق تتولى  ورئيسة  مديرة  وأصغر  فلسطينية  أميركية  مأول  الواليات  يادة  في  الحجم  بهذا  خيرية  نظمة 
 المتحدة.

 6/7/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "أطول يوم في حياة ال عيم"  لنبيل عمرو.. "رواية حقيقية": .36

"رواية حقيقية"، هكذا وصف الكاتب واإلعالمي والسياسي نبيل عمرو أحدث إصداراته   بديعة زيدان:
ـ "أطول يوم في حياة الزعيم"، الصادرة حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، في أمسية  الُمعنونة ب

أطالقها في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش، أول من أمس، حيث حاوره فيها مدير عام مؤسسة  
 محمود درويش فتحي البس. 

ت وحقبة من حقب الثورة  م ياسر عرفالفت عمرو إلى أن في الرواية الكثير من التفاصيل حول الزعي 
الفلسطينية في بيروت، ومنها "ما الحظته من أذى نفسي لحق به في ذلك اليوم، عندما كان يقال له: 
ما أن تذهب إلى مكان حتى يرحل الناس منه، خوفًا من وجودك بينهم"، حيث الطائرات في السماء  

إل وتعمد  تتعقبه  كاميرات  األرض  وعلى  لقصفه،  و ترصده  تصويره،  الطرق ى  على  مفخخة  سّيارات 
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التي من المحتمل أن يمر بها، وذلك في آخر أيام الحرب الكبرى وتواصلت لثالثة أشهر في مواجهة  
الجيش اإلسرائيلي، حيث أعداد الضحايا في ارتفاع، وحجم الدمار في اتساع، وأصبح الحصول على  

 بعض المواد الغذائية مهمة صعبة. 
توثق   عمرو:  لتفوختم  وبهذا الرواية  الروح،  بهذه  أكتب  األيام..  تلك  في  عرفات  عن  نادرة  اصيل 

وكان البس أشار إلى أن    التسجيل الدقيق للتفاصيل التي قد تبدو بسيطة لكنها تحمل معاني كبيرة".
الثورة   لقّوات  األسطوري  الصمود  تفاصيل  إلى  مكثفة،  صفحات  وعبر  الرواية،  في  "يعدينا  عمرو 

حيث "يسلط الضوء على شخصية الشهيد ياسر عرفات وسلوكه وتعامله مع  ي بيروت"، بالفلسطينية ف
 األحداث بأعصاب فوالذية وإرادة ال تلين، إلى تفاصيل الخروج، بما يليق باألبطال من مكانة وهيبة". 

 5/7/2022، رام هللا، األيام
 

 يعللتطب رفضا   الوحدات األردني ينسحب من بطولة في اإلمارات .37
الوحدات نادي  في    أكد  ستقام  التي  الطائرة  لكرة  الدولية  العين  بطولة  في  مشاركته  عدم  األردني 

وقال نادي الوحدات في بيان    اإلمارات الشهر المقبل، بسبب رفضه التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.
اعتذاره عن    "رسميًا، نادي الوحدات يعلن  -أمس االثنين-نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك  

وثمنت صفحات ضد   ة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، خاتما بوسم "#ال_للتطبيع". المشارك
 التطبيع وناشطون فلسطينيون وأردنيون موقف نادي الوحدات من المشاركة في البطولة.

 5/7/2022الج يرة.نت، 
 

 اتفاقية تطبيعّية خالل عاٍم ونصف  40سفير الكيان لدى البحرين: أكثر من  .38

في الوقت الذي تلتزم فيه األنظمة العربّية الُمطّبعة مع إسرائيل الصمت شبه    زهير أندراوس:-الناصرة 
كبيرٍة   كّل  نشر  على  الكيان  وإعالم  قادة  يعمل  االحتالل،  كيان  مع  التطبيع  توسيع  حول  الُمطبق 

األردن، حول هذه الظاهرة الدخيلة، والتي تحوّلت في عدٍد من الدول العربّية، مثل مصر و   وصغيرةٍ 
العربّية سرٍّ -والدول  أكبر  إلى  تحوّلت  إفريقيا،  في  المغرب  ومملكة  والبحرين،  اإلمارات  الخليجّية، 

 مفضوٍح، بفضل ماكينة الدعاية الصهيونّية.
استوديوهاتها في مدينة يافا سفير الكيان لدى البحرين استضافت في    ” العبريةi24newsشبكة قنوات “

ماًعا استضافته المنامة للدول الموقعة على اتفاقيات “أبراهام” التطبيعية،  إيتان نائيه الذي حضر اجت
النقب”. “منتدى  عن  المنبثقة  التوجيه  للجنة  األول  االجتماع  مستوى    وهو  عن  السفير  تحّدث  وقد 

والدو  الكيان  بين  بين  التعاون  “التعاون  أّن  مؤّكًدا  التطبيعية،  االتفاقيات  على  وّقعت  التي  العربية  ل 
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ول الموقعة على اتفاقيات )أبراهام( اتخذ زخًما غير متوقع إذ شمل أكثر من أربعين اتفاقية على  الد 
 ” األكاديمية”، وأضاف:  واألبحاث  الطب  بينها  السنة في مجاالت مختلفة، من  مدار سنة ونصف 

د تم الجسور في مجال التجارة واألعمال بيننا وبين السلطات الرسمية في هذه الدول. وقنحن نبني  
 فتح سفارات وخطوط طيران مباشرة بين الدول”.

 5/7/2022، لندن، رأي اليوم
 

 مذيع إسرائيلي: زرت السعودية وصليت في أحد مساجدها .39

المحتلة /:  القدس  للقناة  والمراسل  اإلسرائيلي  المذيع  دافيد، عن    /13كشف  بن  ألون  يدعى  العبرية، 
السعودية. إلى  زيارة  "ت  إجرائه  في  حسابه  القناة،  وعلى  نشرته  فيديو  مقطع  نشر  دافيد  أعاد  ويتر"، 

إن  قائال  وعلق  المساجد،  أحد  ويدخل  يتوضأ  وهو  ثم  ومن  األسواق،  في  يتجول  وهو  فيه  يظهر 
وفي    ة، حتى عند تحديد هويتي كإسرائيلي"."المملكة العربية السعودية مثيرة للدهشة، مريحة، ومرحب 

القناة   الزيارة؛ وصفت  هذه  على  الدولة   /13/تعليقها  هي  السعودية  أن  إلى  الفتة  بـ"النادرة"،  الزيارة 
 العربية "األكثر أهمية" في العالم.

 5/7/2022قدس برس، 
 

 اسطنبول ب ل ّوار المقاومة الفلسطينية "األمن التركي" " مننصائح وإرشادات" الئحة  .40
في تركيا زّودت حلفاء   خاص بـ”رأي اليوم”: يبدو أن السلطات والمؤسسات األمنية المرجعية  -أنقرة 

وأصدقاء يمثلون المقاومة الفلسطينية قبل فترة قصيرة بما يمكن وصفه بالئحة ارشادات لتجنب أي 
االرش الئحة  أن  ويبدو  أمني  بعد  ذات  المقاومة  مجازفات  فصائل  معها  تعاملت  هنا  التركية  اد 

ق خصوصا وانها ترافقت مع سها تلك الحركة بجدية وعمأالفلسطينية بما فيها حركه حماس أو على ر 
المقاومة  قادة  ضد  االغتياالت  لتنفيذ  إسرائيلية  خطة  بعنوان  مّرات  عّدة  إعالمية  تقارير  اثارته  ما 

نها تركيا ولبنان وحتى بعض الدول اإلفريقية االمر الذي صدر  الفلسطينية في عّدة بلدان ودول من بي
ال مكتبها  ومن  حماس  لحركة  العسكري  الجناح  من  والحذر تعميم  االنتباه  بخصوص  أيضا  سياسي 

 الشديد. 
ويبدو أن السلطات التركية هنا توجهت بالئحة اإلرشادات والنصائح والتحذيرات على أساس التعاون  

ت أمنية لحماية أي من القياديين في المقاومة الفلسطينية الذين تتعامل معهم  والتنسيق وتوفير ضمانا
ت لهم مكتب  التهديدات خوفا من أنقرة بصفة رسمية ويوجد  مثيلي في اسطنبول وعلى اساس جدية 

عمليات اسرائيلية في االراضي التركية الغتيال قياديين فلسطينيين وهو ما استدعى عمليا قبل عدة  
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ابعا المقاومة اسابيع  حركة  في  العسكري  الصف  على  محسوبون  قياديين  سفر  او  مغادرة  او  د 
تامين هم وحمايتهم و مما يعني بأن السلطات التركية تتعامل مع  االسالمية لألراضى التركية بهدف 

الموساد   قد حذرت جهاز  التركية  الدولة  كانت  وإن  بجدية وعمق حتى  االسرائيلية  تهديدات االجهزة 
من ارتكابه أو تنفيذ أي عمليات من أي من نوع في أي من األراضي التركية وذلك على    االسرائيلي

“رأي اليوم” عّدة مّرات في الماضي بين المستويات أو المنظومات    هامش حوار سبق أن تحّدثت عنه 
 األمنية سواء في تركيا أو في الكيان اإلسرائيلي. 

 5/7/2022، رأي اليوم، لندن

 
ا إسرائيليًّانشطاء بحرينيون ي .41  ستنكرون استقبال جامعة بالدهم الرسمية وفد 

":  البحرين الصهيوني"التطبيع    ضةلمناه   البحرينية  الوطنية   المبادرةاستنكرت  العدو   استقبال   مع 
،  المبادرة في بيان  وقالت   وفدًا أكاديميًا إسرائيليًا خالل زيارته لمملكة البحرين مؤخرًا.  ني رالبح  جامعة

" بالص  الالثالثاء،    امي راإلج  الكيان  ممثلي  مع  والتعاون  جتماعالا   والتعليمية  يةوب رالت  وحر يجدر 
البيان    ودعا  ".بيةرالع  األمة  قلب   في  مسموم  ركخنج  بيرالغ  اإلستعمار  سهرغ  يذ ال  الكيان  كذل

  األخالقية   مبقيمه   التمسك"  إلى  سلك التعليم  في   ن والعاملي  ن واألكاديميي  األمور   ءوأوليا  الطلبة  جميع 
  ومقاطعة   ،معه  التعاطي   أو  المشاركة  وعدم  المحتل  رفض   نمواإلنسانية    الدينية  وثوابتهم  والوطنية

حزيران/ يونيو المنقضي وفدًا من    29في    استقبلت   جامعة البحرينانت  كو   ".بصلة  له  يمتّ   ما  كل
في   الجانبين  بين  التعاون  تعزيز  بهدف  البحرين  لمملكة  زيارتها  خالل  إسرائيلية  جامعات  عدة 

نائيه.  إيتان  البحرين  لدى  اإلسرائيلي  السفير  يتقدمهم  والعلمية  التعليمية  تحت    وينضوي   المجاالت 
( جمعية ورابطة مدنية  22)ع العدو الصهيوني"  نية البحرينية لمناهضة التطبيع م مظلة "المبادرة الوط 

 . وسياسية
 5/7/2022قدس برس، 

 
 رف على حساب آخر : هدف التحقيق في مقتل أبو عاقلة ليس إرضاء طت عم كيةير الخارجية األم .42

، إن هدف واشنطن من  قال نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، مساء اليوم الثالثاء 
وقائع. تحديد  بل  آخر  إرضاء طرف على حساب  ليس  عاقلة  أبو  مقتل شيرين  في  ولفت   التحقيق 

برايس في إيجاز صحفي، أن الرصاصة التي قتلت شيرين كانت متضررة للغاية ولم يتمكن الخبراء  
 من تحديد منشأها.
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ال رصاصة أطلقت من مواقع القوات وبين أن الخالصة التي وصل إليها المنسق األميركي هي أن 
قات الفلسطينية واإلسرائيلية في  اإلسرائيلية، مشيًرا إلى أن المنسق منح صالحية لالطالع على التحقي

 مقتل أبو عاقلة.
وقال الناطق باسم الخارجية األميركية: نريد أن تتم عملية المحاسبة بمقتل شيرين أبو عاقلة لضمان  

بمنا صحفيين  مقتل  تكرار  الطرفين عدم  مع  العمل  ستواصل  وزارته  أن  إلى  مشيًرا  الصراع،  طق 
ونفى برايس أن تكوم عملية الفحص    لتحقيق وضمان محاسبة القتلة.الفلسطيني واإلسرائيلي للتعاون با

 للرصاصة تمت بمشاركة إسرائيلية. 
 5/7/2022س، القدس، القد

 
 " إسرائيل"ملت مون بأمن  مستقبال  لبيد: ماكرون  .43

أع إبرام  باريس:  “رفض”  لمواصلة طهران  أسفه  عن  الثالثاء  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  رب 
التفاهم المطروح إلعادة إحياء االتفاق حول برنامجها النووي وتعّهد مواصلة “كافة الجهود” إلقناعها  

 بالتصرف بـ”عقالنية”. 
يائير  وقال الجديد  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  استقباله  هذا "ن "،  لبيد   لدى  أن  على  إسرائيل  مع  تفق 

االتفاق لن يكون كافيا الحتواء أنشطة إيران المزعزعة لالستقرار، لكنني ما زلت أشد قناعة من أي 
 وصلت ألعتاب )القوة( النووية فقد تنفذ أنشطتها بشكل أكثر خطورة".وقت مضى بأن إيران إذا 

من إسرائيل"، وعّبر عن أمله في أن يؤدي ا بـ")الحفاظ( على أشدد الرئيس الفرنسي على التزام فرنسو 
 اجتماعه اليوم، مع لبيد، إلى تجديد االتفاق النووي مع طهران. 

 5/7/2022، 48عرب 
 

 القضية الفلسطينية نقابة المعلمين األميركية تقرر توفير الحماية ألعضائها الذين يدرسون  .44
ل   االميركيين،  للمعلمين  الوطنية  للنقابة  العام  المؤتمر  والدعم  صوت  الحماية  يوفر  قرار  صالح 

 للمعلمين الذين يدرسون أو يثقفون الجماهير عن القضية الفلسطينية. 
النقابة المنعقد في مدينة    13وينص القرار رقم   الثالث والسادس الذي أقره مؤتمر عام  شيكاغو بين 

ف عن تاريخ الشعب  من الشهر الحالي على أن النقابة ستوفر الدعم لكل معلم يقوم بالتعليم والتثقي
 الفلسطيني وقضاياه بما يشمل تقديم برنامج محدد لحماية المعلمين عندما يتعرضون لهجوم.
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الذي صوت لصالحه   القرار  هذا  الم  60ويعتبر  النقابة  بالمائة من أعضاء  اعترافا ضمنيا من  ؤتمر 
تتطلب   متعددة  لهجمات  الفلسطيني  الحق  أنصار  من  االميركيين  المعلمين  الحماية  بتعرض  توفير 

 لهم.
ونقابة المعلمين االميركيين الوطنية هي كبرى النقابات االميركية ويبلغ عدد أعضاءها ما يزيد عن  

 مدرس. 6000ينة شيكاغو بمشاركة ثالثة ماليين معلم. وينعقد مؤتمرها العام في مد 
 5/7/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عن مقتل أبو عاقلة   " إسرائيل"التحقيقات تثبت مسؤولية نيويورك تايم : كل  .45

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير أعده كل من باتريك كينغزلي والرا جيكس، إن النتيجة التي  
األمريكية شيرين    -أعلنت عنها الحكومة األمريكية بشأن الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية 

و  وأنها متضررة  التو أبو عاقلة،  الفلسطينيين وال  تمنع من  بالضرورة  لن ترضي  قاطعة،  لنتيجة  صل 
عن   النظر  لحرف  إسرائيلية  محاولة  هو  الرصاصة  على  التركيز  أن  رأت  التي  الصحافية  عائلة 

 الحقيقة، وهي أن الجيش اإلسرائيلي ارتكب جريمة القتل. 
الرصاصة   تسليم  على  الفلسطينية  السلطة  موافقة  بين  الصحيفة  األمريكي  وربطت  األمني  للمنسق 

الجنرال مايكل فينزل يوم السبت، جاءت من أجل حل المواجهة بين الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي  
 قبل زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة. 

 2022/ 5/7القدس العربي، لندن، 
 

 وطقة الهجوم على مسيرة شيكاغاإلعالم األمريكي يرك  على كثافة عدد السكان اليهود في من .46
شيكاغو   قرب  االستقالل  عيد  مسيرة  على  المميت  الهجوم  األمريكيين  المحللين  من  العديد  استثمر 

با هايالند  منطقة  في  السامية  بمعاداة  وصفوه  ما  بشأن  المخاوف  إلينوي.إلثارة  بوالية  وسلط   رك 
وقد عان يهودية،  كثافة  ذات  الضاحية  أن  الهجوم، وهي  نقطة محددة في  الضوء على  ت  المحللون 

 مؤخرًا من “معاداة السامية”. 
إن   قالوا  المحللين  من  العديد  أن  إلى  طليقًا  يزال  ال  الهجوم  وراء  يقف  الذي  المسلح  ان  حين  وفي 
“معاداة السامية” ربما كانت عامال محفزا نظرا لعدد السكان الكبير لليهود في المنطقة وتاريخ معاداة  

 السامية. 
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عدد سكان المنطقة هم من اليهود،  التلغراف اليهودية إلى أن ثلث  وتشير التقديرات التي نشرتها وكالة
في المئة من إجمالي السكان    90ووفقا ألحدث بيانات مكتب اإلحصاء األمريكي فإن ما يقارب من  

 هم من البيض. 
 2022/ 5/7القدس العربي، لندن، 

 
 معرفة الكيان الصهيوني حجر المحك .47

 منير شفيق 
العربية، أو  هل يحق ألحٍد َمن كان، مم الجامعة  أو إسالمي من دول  إلى قطر عربي  ينتسبون  ن 

يتكّلم في السياسة، أو المصلحة، أو  منظمة التعاون اإلسالمي، )وال حاجة لتوسيع البيكار أكثر(، أن  
يحّدد األعداء، واألصدقاء، ما لم يعرف ما هو الكيان الصهيوني، وما يريد من فلسطين، ومن شعب  

ريد من البلدان العربية واإلسالمية. إن معرفة ما يريده، في الحالتين، يجب أن تستند فلسطين، أو ما ي
معرفة على  المبنية  التاريخية  التجربة  من   إلى  ويمارس،  مارس  ما  خالل  من  الصهيوني،  الكيان 

سياسات وأعمال. ومن ثم بعد ذلك يتضح ما وصل إليه من معرفة بطبيعة هذا الكيان وأهدافه. ثم  
 بالضبط، ما يريده، ويسعى إليه. أي يحّدد الموقف منه بناًء على ذلك. معرفة،

عداًء مطلقًا لفلسطين وشعبها، إذ   يخطئ كل من ال يصل إلى قناعة مطلقة بأن هذا الكيان يمثل
اعتبر، ويعتبر، فلسطين »أرض إسرائيل«، ويجب اقتالع شعبها، كل شعبها، منها وتهويدها بالكامل.  

يصل إلى قناعة يقينّية، بأن هذا الكيان يريد إحكام السيطرة الصهيونية، على كل  ويخطئ كل من ال  
العسكري   التفّوق  من  انطالقًا  العربية،  متى البالد  الحرب  فيشّن  وفرادى،  مجتمعة  عليها،  الكاسح 

اقتضت استراتيجيته وسياسته، كما فعل في الخمسينيات والستينيات. ويخطئ كل من ال يصل إلى  
الكيان يريد هدم المسجد األقصى، وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وينكر أّي  قناعة مط لقة، بأن هذا 

ن باعتبارها »أرض إسرائيل«، وبأن من عليها من غير  حق ديني لمسلمي العالم في القدس وفلسطي
اليهود »غرباء«، وما يعتبر مقدسات إسالمية وردت في القرآن، أو في التاريخ اإلسالمي، هي ليست  
المقدسات  يحّول  التهويد  أن  عن  ناهيك  يدعي.  كما  يهودية،  مقدسات  بعضها  ويعتبر  بمقدسات. 

 عندما يستكمل تهجير المسيحيين من حولها. المسيحية، بما يشبه اآلثار الرومانية،  
وإذا وّسعنا البيكار، فال يحق لمنتسب من العالم الثالث، أو من اليسار العالمي أو أحرار العالم، أاّل 

الشعب  ي بحق  مورست  التي  العالمية  والعنصرية  االستعمار،  صناعة  من  الصهيوني  الكيان  عتبر 
كري لالستيالء على فلسطين، وإنما راح يقتلع شعبها،  الفلسطيني، حيث لم يقتصر على الغزو العس
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ليحّل مكانه مستوطنين  والتهجير،  اإلبادة  بقاع  -ويمارس ضده سياسة  اسُتجلبوا من كل  عنصريين، 
 رض.األ

ُيقّر بكل هذه الحقائق، قديمها وجديدها واآلتي من طينتها بعدها، أن يتناول   ولهذا ال يحق لمن ال 
الصهيوني   الكيان  العدائية  موضوع  الطبيعة  هذه  تتجاهل،  أو  تخالف،  التي  الصور  بأّية صورة من 

مصر وسوريا ولبنان  عداًء مطلقًا لفلسطين وشعبها، وكان لكل بلد عربي نصيٌب مقدٌر منها، ال سيما  
يتعلق،   ما  في  واألهم،  التونسية.  العاصمة  قصف  إلى  ووصواًل  بالسودان،  مرورًا  والعراق،  واألردن 

ي ما قام من تفّوق عسكري كاسح، مهددًا أمنه القومي، طوال مرحلة وجوده حتى اليوم. بالوضع العرب
واالس السيادة  تمّس  التي  اإلمالءات،  من  ألوانًا  ويفرض  فرض  والمصالح  مما  القومي  واألمن  تقالل 

 العليا.
ل ما طبعًا، الوحيدون الذين لهم »الحق« في أن يتعاملوا مع الكيان الصهيوني، بغض النظر عن ك

تقّدم، هم الذين يستسلمون ويقبلون به. فإذا كانوا فلسطينيين عليهم أن يقبلوا في نهاية المطاف بتهويد 
ن هذا هدف الكيان، حتى وأنت راكٌع على ركبتيك. وإن كانوا كل فلسطين، ويقبلوا بالرحيل منها. أل

الصهيوني للكيان  ومشاعرهم،  وعقولهم  رقابهم،  بتسليم  فعليهم  العرب  بفلسطين  من  يضحوا  وأن   ،
ولهذا من العبث أن يتصّور أحد إمكان   وشعبها، وبمصالحهم ودينهم، أكانوا مسلمين أم مسيحيين.

يدًا من شروطه وطبيعته. وهذا ما جربته »م.ت.ف« بعد أن قبلت التعايش مع الكيان الصهيوني، بع
ط الكيان الصهيوني، ومن بعد  باتفاق أوسلو، وتنازلت عن ثوابتها، وقبلت بحّل الدولتين، ضمن شرو 

أّما سقوط   هذا الحل، قبلت بسلطة حكم ذاتي صوري، وبتنسيق أمني، ما كان ليقبل به فلسطيني قط.
أوسلو، فقد سقط معه، وَلحق به، كل مشروع يتضمن التشارك والتعايش أو   حّل الدولتين بعد اتفاق

تعايش ضمن نظام أبارتايد، ال يقبل به  العيش المتجاور، ولو من دون »مساواة«. وبالمناسبة، حتى  
الكيان الصهيوني، إاّل مؤقتًا لبينما يقتلع من تبقى من أهل فلسطين، ويفرض الرحيل عليهم. وهو ما  

 ر الكنيست األخير الذي سّمي بقرار »الدولة القومية«. يعنيه قرا
على هذه الصورة،  باختصار، إن كل من ال يفهم عالقة الكيان الصهيوني بفلسطين وشعب فلسطين  

وال يفهم عالقة الكيان الصهيوني بالعرب والمسلمين، دواًل وأفرادًا ومجتمعات، على أساس الخضوع  
ل حدود، مع مصادرة كل فلسطين وتهويدها، فعليه أن يعود من  والسيطرة والتحكم، بشكل يتعّدى ك

طوال مئة سنة، أو في األقل  جديد لتاريخ المشروع الصهيوني، واستراتيجياته وسياساته وممارساته،  
سنة. بكلمة، ال يحق ألحد من الفلسطينيين أواًل، ومن الدول المحيطة بفلسطين، ثانيًا، أو    75طوال  

ا ثم  العربية  الكيان  بالدول  يمثله  الذي  المطلق  العداء  ُتسقط  بكلمة  يتفّوه  أن  ورابعًا،  ثالثًا،  إلسالمية 
دائمًا من قبل. وأن م بفهم  الصهيوني، ومثَّلُه  تاريخ الصراع، وبليد  بقراءة  فهو جاهٌل  ذلك،  يفعل  ن 
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ن ُيقال فيه  طبيعة الكيان الصهيوني، وطبيعة أهدافه واستراتيجياته وسياساته وممارساته. طبعًا يمكن أ
 أكثر.

بأشد  ولو  التشارك،  أو  التعايش،  أو  التوافق،  إمكان  أوهام  من  الكثير  كشفت  أوسلو  اتفاق  تجربة 
، وها هي ذي تتكرر عربيًا في أيامنا الراهنة، مع الذين حاولوا تغيير اتجاه بوصلة  الشروط إجحافاً 

يقّدم لهم »هدية« غالي التقارب معه راح  ة، وهي المضّي قدمًا في االعتداء العداء الصهيوني، فإذا 
من   األدنى  الحد  مراعاة  حتى  للمهزلة:  فيا  الهيكل.  وبناء  لهدمه،  والسعي  األقصى،  المسجد  على 

أنتم  ا لهم  فيقول  معه.  يطّبعون  راحوا  للذين  الصهيوني  الكيان  يقّدمها  لم  والوطنية،  الدينية  لمشاعر 
 ًا. جئتم خاضعين، وليس لكم أن تطلبوا مقابل ذلك شيئ

فتجربة كل من اتفاق أوسلو، والسلطة الفلسطينية، والتنسيق األمني، وتجربة التطبيع الذي رفع عن  
العدو الصهيوني صفة  عّمقا    الكيان  العالم،  وألحرار  والمسلمين  وللعرب  وشعبها،  لفلسطين  المطلق 

ب وذلك  عداوته.  ولمدى  أهدافه،  ولحقيقة  العدو،  لطبيعة  الصحيحة  العميقة  من  المعرفة  الكثير  إزالة 
 األوهام التي نسجت حوله.

رقم واحد    من هنا، إن كل من يحاول بأّية صورة من الصور، أاّل يعتبر الكيان الصهيوني هو العدو
على  سيطر  الذي  العدو  عن  يتعامى  إنما  العالم،  وأحرار  والمسلمين  وللعرب  وشعبها،  لفلسطين 

رض عليهم الشتات، وها هو ذا يمعن في ارتكاب فلسطين واستباحها، واقتلع أغلب شعبها منها، وف
سات المسيحية  المجازر، والمزيد من مصادرة األرض وتهويدها )وفي المقّدمة القدس(، وانتهاك المقد 

واإلسالمية، وخصوصًا المسجد األقصى، ومن قبله المسجد اإلبراهيمي في الخليل. وها هو ذا اليوم،  
الحرب،   لشّن  يستعد  الماضي،  في  »الجميع«،  وليس  »المنطقة«،  ليضع  العسكري  تفّوقه  واستعادة 

ع على كل من  تحت بساطير جنوده. ويفرض تهويد فلسطين، كل فلسطين. ويفرض اإلذالل والخضو 
 يقترب منه ويريد مصالحته. 

وبعد، فبعد كل هذا، ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، كيف يحق ألحد أاّل يرى الكيان الصهيوني هو العدو  
واحد  الرابضة  رقم  ونرفع صخرته  به،  الهزيمة  ننزل  لم  ما  وشعوبنا  لبالدنا  مستقبل  الذي ال  العدو   .

 على صدورنا رفعًا نهائيًا. 
معرفة الكيان الصهيوني، وتحديد الموقف منه، يشّكالن حجر المحك في الحكم على كل ولهذا، فإن  

محتمل،   أو  آٍت،  نتحّدث عن خطر  ال  هنا  فنحن  وموقف.  وتحليل  وحقائق  سياسة  واقع  وإنما عن 
 تاريخية، وراهنة، ومستقبلية. فكيف يمكن القفز عليها، أو تجاهلها. 

 5/7/2022األخبار، بيروت، 
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 فلسطين واألمل بالحرية أسرى  .48
 نزار السهلي 
إال   اإلسرائيلي،  االحتالل  ومعتقالت  سجون  في  فلسطين  أسرى  على  ويمضي  مضى  يوم  من  ما 

التحرر من األمل في  االنعطافات   ويعيشون مع  األمل الهتزاز بحكم  ما تعرض  وإذا  السجان،  قيد 
واإلقليمية   والدولية  العربية  لألسرى  السياسية  رفيقًا  والشرعي  المشروع  الحلم  بقي  فقد  والفلسطينية، 

 والمعتقلين. 
مر هذا األمل في منعطفات ومراحل مختلفة ومهمة، وجلها اقترن بعمليات المقاومة الفلسطينية التي  

التبادل مع االحتالل وتحرير  ارتب االحتالل وإجراء عمليات  أسر جنود  بنجاح عمليات  منها  ط جزء 
ذه من المراحل التي تدفقت فيها الحالة الفلسطينية المقاومة في سبعينات وثمانينات القرن  األسرى. وه

وألو  أشكالها  بكل  المقاومة  إنهاء  وتبنت  دعت  سياسية  لمشاريع  تدفق  أعقبها  ثم  انها، الماضي، 
وأسقطت قضية األسرى في فخ أوسلو مع بقية الملفات وأفخاخها المستعصية؛ من األمن واالستيطان  

 إلى القدس وقضية عودة الالجئين والمياه والحدود. 
استشهاد األسيرة سعدية فرج هللا، في سجون االحتالل اإلسرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي، يفتح مجددًا 

ألسرى، وبعمليات التعذيب المختلفة التي يتعرض لها المعتقلون، ليس أولها  قضية التنكيل المستمر با
القانوني والسياسي واألمني    اإلهمال الطبي، وال آخرها بهم، وال األساس  المحيطة  القهرية  الظروف 

والمالحقة   التضييق  ضحية  يصبح  حيث  اإلسرائيلي،  المعتقل  من  يتحرر  من  حتى  يطارد  الذي 
جهزة السلطة الفلسطينية، والتي تصب في نهاية األمر وعلى ضوء "الخطورة" التي  والمراقبة من قبل أ

، حسب التقييم الصهيوني والنشرة الفلسطينية التي تتمحور بالهاجس األمني  يشكلها األسير المحرر
 للمحتل، إما في إعادة اعتقال األسير أو المساعدة في تصفيته. 

ف من  ونضالهم  األسرى  لقضية  تيسر  للضغط  ومهما  عاليًا  الصوت  ورفع  التضامن،  وحظوظ  رص 
من بالنضال  قضيتهم  ربط  أو  عنهم،  لإلفراج  االحتالل  حظوظ    على  فإن  فلسطين،  تحرير  أجل 

االستجابة للحقوق الفلسطينية ومنها قضية اإلفراج عن األسرى والمعتقلين تبقى ضعيفة جًد، لضعف  
ا المقاوم  النضالي  باألداء  المرتبطة  القوة  مغاير  عوامل  بمنعطف  بدوره  يمر  الذي  واألمني  لسياسي 

 يني ككل.تمامًا لتطلعات الحركة األسيرة وتطلعات الشعب الفلسط
أجازت التجربة السياسية للسلطة الفلسطينية، ومن خلفها أداء النظام الرسمي العربي كله مع قضية  

في ربط قضيتهم مع الرغبات    األسرى الفلسطينيين والعرب في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، النقاش
تصهين العربي تجيز  والهواجس األمنية لالحتالل، التي أصبحت في عصر أوسلو وعهد التطبيع وال

لنفسها القول: إن المأمول تحقيقه في قضية تحرر الشعب الفلسطيني من االحتالل، وزنازين وأقبية  
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الفلسطي الدولية  العربية  المعادلة  وفي ظل  في صلبها،  على  األسرى  االحتالل  به  يمّن  ما  هو  نية، 
المرتبطة بمكافحة "اإلرهاب"، وقد   الضحايا، وما يتلقاه من دعم وإسناد تختل فيه التعابير والمفردات 

المعتقالت  أسوار  حماية  مهمته  وفلسطيني  عربي  ونظام  سلطة  ألي  االقتداء  صولجان  أصبحت 
 وتأمين حدود المحتل.

والمعتقلين لألسرى  بالحرية  توحد  األمل  عنه  نشأ  الذي  األمر  كثيرة،  الهتزازات  ويتعرض  تعرض   ،
بائسة األبعاد واالستراتيجية في صراعها مع المحتل. وال  عربي مهزوز، بسبب سياسة فلسطينية ذاتية  

بما  أن كل قرار متخذ  مقارعة االحتالل ومقاومة عدوانه،  تلي  بعد ضجة وهيصة  أن نسمع  غرابة 
ال ووقف  األمني  التنسيق  اللجنة  يخص  أو  الفلسطينية  السلطة  من  كان  إن  االحتالل،  مع  عالقة 

اج الرياح، األمر الذي يبين إلى أي حد يجعل من قضية  المركزية للمنظمة وحركة فتح، يذهب أدر 
قضايا   بقية  عن  أهمية  تقل  ال  وكقضية  المحتل،  مع  الصراع  في  مركزية  حلقة  والمعتقلين  األسرى 

 الصراع على األرض والهوية.
أي  كا أثناء  أولى  أجندة  تكون  أن  االحتالل،  سجون  في  الفلسطينيين  األسرى  لقضية  يمكن  ن 

ر وجودهم خلف القضبان من نتائج حرب االحتالل وعدوان المؤسسة الصهيونية  مفاوضات، باعتبا
على األرض واإلنسان الفلسطيني، وهو جريمة حرب تقتضي االستنفار اليومي لنصرتهم وتحريرهم،  

ار األمني لطمأنة المحتل بأن هناك من يسانده في لجم وصد أي مقاومة تبحث في تحرير  ال االستنف
ك وترصد  للمشروع األسرى،  المقاومة  أفعالها  لمنع  الفلسطيني  الشارع  في  ومقاومة  ل حركة مضادة 

أسرى   الفلسطينيين  أن  ترى  اإلنسان  حقوق  ولجان  الدولية  المواثيق  كل  أن  مع  الصهيوني، 
أ في  حقوق  ومحاصرون  أبسط  وأن  العدواني،  الصهيوني  المشروع  بسبب  مخترقة  وحقوقهم  رضهم، 

هم ومع أهلهم بحرية كاملة، وهي التي يجب أن تبقى سندا نظريا في  الناس هي أن يعيشوا على أرض
 معركة الشعب الفلسطيني على جبهة تحرير األسرى. 

الفهم على مسألة مركزية كقضية األسرى، وحش الفعالة بدون أساليب أخيرا، توحيد هذا  د عناصرها 
داها أنه ال قوة تستطيع قتل  الشعارات الفارغة من أي قوة على األرض، هو الذي يقود إلى نتيجة مؤ 

باالستيطان   المتعلقة  المسائل  ببقية  اإلمساك  ينفصل عن ضرورة  توحيد ال  بالحرية لألسرى،  األمل 
نتشال للقضية الفلسطينية والخروج من أزماتها له  واال  والقدس والمياه واألرض، وإال المزيد من الغرق.

االحتال سجون  في  الفلسطينيون  يدفعه  باهظ  وهو  باالستيطان  ثمن،  المخترقة  أرضهم  وفي  ل 
 والحصار، وفي القدس بالتهويد واألسرلة وفي بقية التفاصيل. 

 5/7/2022، 21موقع عربي 
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 "رائيلإس" السعودية تسير على أطراف أصابعها نحو التطبيع مع  .49
 يوآف ليمور 

محافل رفيعة المستوى "توّقع اختراق في العالقات مع السعودية مفهوم، لكن غير حقيقي"، هكذا تقول 
في إسرائيل ُقبيل زيارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى المنطقة. فقد حاولت اإلدارة األميركية الدفع  

ى إسرائيل، وبعد ذلك يسافر في زيارة ليومين  قدمًا بسلسلة مواضيع وأفكار قبل زيارة الرئيس بايدن إل
 إلى السعودية.

ومع بضعة زعماء عرب آخرين، حيث سيكون أحد المواضيع    في جدة سيلتقي مع زعماء دول الخليج
التي ستطرح هو الدفع قدمًا بفكرة حلف دفاع إقليمي ضد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية بمشاركة  

 إسرائيل. 
ه منذ اآلن، وأغلب الظن سيعلن رسميًا في أثناء الزيارة، هو نقل الملكية على  موضوع واحد اتفق علي 

وص تيران  اإلسرائيلية  جزيرَتي  للطائرات  السعودية  ستسمح  بالمقابل  السعودية.  إلى  مصر  من  نافير 
 بالمرور في مجالها. 

في وترابط  ومصر  إسرائيل  بين  السالم  اتفاق  من  يتجزأ  ال  جزءًا  الجزيرتان  كانت  رقابة لما  قوة  هما 
إسرا اشترطت  السعودية.  إلى  نقلهما  على  إسرائيلية  لموافقة  حاجة  ثمة  كانت  بتلقي  دولية،  ذلك  ئيل 

رفض  تيران.  مضائق  في  والمدنية  العسكرية  المالحقة  حرية  بقاء  على  رسمية  سعودية  ضمانة 
اتفاق مباشر أو  تعهد عملي كهذا، والذي كان معناه  الدولتين  السعوديون منح إسرائيل كتاب  بين  ل 

إلسرائيل بدورها  تتعهد  التي  المتحدة  الواليات  أمام  بذلك  يتعهدوا  أن  على  هذا، واتفق  من  كجزء   .
الشيخ. شرم  في  جديد  من  وسيتموضعون  الجزيرتين  المتحدة  األمم  مراقبو  هو    سيغادر  ما  بقدر 

إيالت، ولكن يبدو معروف طالبت إسرائيل أيضًا نصب وسائل تكنولوجية وإلكترونية في جنوب خليج 
 أنها تراجعت عن ذلك، واكتفت بالضمانات األميركية التي تلقتها. 

إنه من المتوقع أن تقر السعودية للطائرات اإلسرائيلية أن تمر في مجالها لدى طيرانها  كما أسلفنا ف
في  بالمرور  البحرين  أو  اإلمارات  غايته  إسرائيلي  لطيران  فقط  السعودية  سمحت  اآلن  حتى    شرقًا. 
ن سمائها، وذلك مساهمة غير مباشرة منها التفاقات إبراهيم. وسيقصر اإلذن الجديد جدًا الرحالت م

إلى  مباشرة  بالطيران  اإلسرائيلية  للشركات  وسيسمح  كونغ،  وهونغ  تايالند  مثل  مقاصد  إلى  إسرائيل 
السماح بالطيران  اليابان واستراليا أيضًا. في االتصاالت التي جرت حاولت إسرائيل إقناع السعودية  

ه ما  بقدر  ولكن  الموضوع،  إجمال  بعد  يتم  لم  مكة.  إلى  المسلمين  للحجاج  لم  المباشر  معروف  و 
 يستبعد السعوديون األمر تمامًا.

 عالقات سرية 
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أخرى طرحت   بعد    -فكرة  تحسم  طائرة    -ولم  إلى  المستوى  رفيعة  إسرائيلية  هي ضم شخصيات 
إسرائيل   من  رحلتها  في  بايدن  في  الرئيس  سيجريها  التي  المحادثات  من  قسم  وإلى  السعودية،  إلى 

ليست واضحة( ستكون هذه هي المرة األولى التي يزور    المملكة. إذا حصل األمر )واحتماالت ذلك
في العقد الماضي زارت المملكة محافل أمنية إسرائيلية    فيها محفل إسرائيلي رسمي السعودية علنًا.

نيامين نتنياهو، الزعيم اإلسرائيلي الوحيد الذي زار المملكة، لكن كل  عديدة. وكان رئيس الوزراء، ب
ومحافل رفيعة المستوى أخرى في الجهاز، رؤساء مجلس األمن القومي،    رؤساء "الموساد" اآلخرين

رؤساء األركان وألوية الجيش اإلسرائيلي وصلوا إلى لقاءات عمل في الرياض. إلى جانبهم تعمل في  
بإذن من السلطات في    –أمنية وغيرها    –وات األخيرة محافل تجارية مختلفة أيضًا  المملكة في السن

 الدولتين.
وبين  السعو  والزراعة،  التكنولوجيا،  األمن،  مجاالت  في  سيما  ال  اإلسرائيلية،  بالقدرات  معنيون  ديون 

الع في  المهم  التقدم  هذا  اتفاقات.  عدة  اآلن  منذ  وقعت  والسعودية  اإلسرائيلية  بين الشركات  القات 
 الدولتين يجري في معظمه سرًا، بنّية عدم إحراج السعوديين.

 بوادر تغيير 
سعودية غير ناضجة للقفزة التي اتخذتها اإلمارات والبحرين"، يقول المسؤولون. "سيستغرقها  "ال تزال ال

ن  وقت. هي أبطأ، محافظة أكثر، ومن المشكوك فيه أن نرى عالقات كاملة قبل أن ينتقل الحكم م 
 الملك سلمان إلى ابنه، محمد بن سلمان".

من تاريخي". قد يبدو هذا خطوة صغيرة،  رغم ذلك تقول المحافل: إن ما يحصل، اآلن، "ليس أقل  
كلها.  العملية  تنضج  أن  إلى  الخطوات  من  مزيد  هناك  الباب. رويدًا رويدًا سيكون  فتح  بداية  لكنه 

 ولكن في النهاية سيأتي هذا". للسعوديين صبر، ونحن أيضًا نحتاج إلى الصبر،
في إسرائيل  مع  العالقات  تبدو  الرياض  في  البسيط  للمواطن  من   بالنسبة  بعيدًا.  حلمًا  اللحظة  هذه 

تحدثنا معه في الشارع كان أساسًا مذهواًل من أن اإلسرائيليين يزورون المملكة. عندما دعوناهم لزيارة  
 هذا ممكنًا ذات يوم".  القدس كان الجواب الدائم: "إن شاء هللا يكون 

في هذه المرحلة يخيل أنه ال أحد يريد أن يقول أكثر من هذا. في دولة محافظة ومنغلقة كالسعودية  
المقدسات اإلسالمية    – يزال من   –مسؤولة عن  السلطات. وال  تلقي اإلشارة من  المواطنون  ينتظر 

الشبا  من  قليل  غير  التغيير:  ببوادر  يشعر  أال  المرء  على  بالضيالصعب  اهتمامًا  أبدوا  من  ن  وف 
إسرائيل ولم يخشوا الحديث. هم ضليعون بآخر األحداث، وذوو رأي، وفضوليون جدًا. في دولة أكثر  

الـ   دون سن  بن    25من نصف سكانها  يفعل محمد  والتطور.  بالتغير  السعودية  يلزم  المستقبل  فإن 
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قات مستقبل واعد  كيف نفسها، فلهذه العالسلمان بالضبط هذا ولكن بوتيرته. إذا لم تتهور إسرائيل، وت
 جدًا. 

 "إسرائيل اليوم"    
 5/7/2022األيام، رام هللا، 
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