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 .1االحتالل يقرر السماح لـ"مسيرة األعالم" بالمرور من البلدة القديمة ...ودعوات لـهدم "قبة الصخرة"
القدس :قررت سلطات االحتالل االسرائيلي ،اليوم األربعاء ،السماح لما يسمى "مسيرة األعالم"
االستف اززية بالمرور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بما فيها باب العمود .وأفادت مراسلتنا ،بأن ما
يسمى وزير "األمن الداخلي اإلسرائيلي" عومير بارليف ،صادق بشكل نهائي على السماح لمسيرة

األعالم االستف اززية بالمرور من البلدة القديمة بما فيها باب العمود في  29أيار /مايو الحالي.

وتأتي مصادقة االحتالل على السماح لمسيرة المستوطنين ،بالتزامن مع دعوات أطلقها رئيس منظمة

"الهافا" اإلرهابية بنتسي غوبشتاين ،وأحد تالميذ الحاخام المتطرف مائير كهانا ،إلى تفكيك قبة
الصخرة من أجل تدشين "الهيكل" المزعوم ،في ساحات المسجد األقصى .ونشر رئيس منظمة
"الهافا" إعالنا عبر شبكات التواصل االجتماعي وحسابه على "تيليغرام" ،دعا فيه "منظمات الهيكل"

واليمين الصهيوني إلى الحشد يوم األحد المقبل ،لمناسبة ما يسمى "يوم القدس" ،من أجل اقتحام
ساحات المسجد األقصى ،وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد "الهيكل" المزعوم.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،
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 .2السلطة الفلسطينية تحذر من تداعيات اقتحامات "األقصى" ومخيم جنين
رام هللا :حذرت الرئاسة الفلسطينية ،من اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها،

بشكل يومي وما يرافقه من اعتقاالت عشوائية لعشرات المواطنين ،واستمرار السماح للمتطرفين اليهود
باقتحام المسجد األقصى ،واإلعالن عن بناء آالف الوحدات االستيطانية في األراضي الفلسطينية،

إضافة إلى تصريحات بينيت بإطالق يد جيش االحتالل لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب
الفلسطيني .وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ،إن هذه السياسة اإلسرائيلية
التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال واقتحام تعمل على تفجير األوضاع وتخلق

أجواء العنف والتوتر التي حذرنا منها م ار اًر وتك ار اًر .وطالب اإلدارة األميركية بالتوقف عن صمتها
والتدخل الفوري لوقف هذا الهجوم اإلسرائيلي اليومي على مدننا وقرانا ومخيماتنا ولجم االنفالت
اإلسرائيلي قبل فوات األوان ،حيث أن التصريحات واإلدانات وحدها ال تكفي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،

 .3الهباش :دعوات المستوطنين لهدم "قبة الصخرة" إعالن حرب سيقود إلى انفجار المنطقة والعالم
رام هللا :قال مستشار رئيس للشؤون الدينية محمود الهباش ،إن دعوات الجماعات المتطرفة من

المستوطنين لهدم مصلى قبة الصخرة المشرفة في المسجد األقصى المبارك ،واقتحامه في نهاية

الشهر الجاري ،هي بمثابة إعالن حرب على العالم اإلسالمي ومساس بعقيدة اإلسالم وانتهاك سافر
للقانون الدولي ،وأن استمرار هؤالء اإلرهابيين في استهداف المسجد األقصى سوف يقود إلى إشعال

اصفا في بيان صحفي ،األربعاء ،هذه الدعوات اإلرهابية بأنها "مخططات
المنطقة والعالم بأسره ،و ً
شيطانية" معدة سلفا للمساس المسجد األقصى في ظل الصمت المخزي للمجتمع الدولي ،وتخاذل

مجددا من أن مثل هذه الدعوات سوف تقود العالم أجمع ألتون حرب
عربي وإسالمي مهين ،وحذر
ً
داعيا المسلمين في جميع أنحاء العالم
دينية ضروس ال تبقي وال تذر وسوف تحرق نيرانها الجميعً ،

إلى الدفاع على المسجد األقصى.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،

" .4الخارجية الفلسطينية" :تصريحات واقتحامات بينيت دعوة للتصعيد واستخفاف باإلدانات الدولية
رام هللا :قالت و ازرة الخارجية الفلسطينية إن تصريحات واقتحامات رئيس حكومة االحتالل نفتالي
بينيت دعوة للتصعيد والعنف ،واستخفاف باإلدانات الدولية بجرائم االحتالل .وأوضحت الو ازرة في
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بيان ،األربعاء ،أن دعوة بينيت لجيشه وشرطته باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا،
"تحريض مباشر لتصعيد األوضاع ولدوامة من العنف ،واعتراف إسرائيلي رسمي أن ما تقوم به قوات

االحتالل والمستوطنون هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة
االحتالل" .وأدانت الو ازرة االقتحامات االستف اززية المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي

المتطرف نفتالي بينت للضفة الغربية المحتلة ،والتي كان آخرها زيارته باألمس لمستعمرة "الكنا"،

وزيارته المشؤومة صباح هذا اليوم لمستعمرة "كيدا" في شمال الضفة .وفي السياق ذاته ،أدانت
الخارجية ،الدعوات التي أطلقها رئيس منظمة "لهافا" اليهودية اإلرهابية ،بشأن هدم وتفكيك قبة

الصخرة المشرفة وبناء الهيكل المزعوم في باحات األقصى ،وحشد أوسع مشاركة القتحامات المسجد
األقصى األحد المقبل.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،

وتصعيد خطير ضد مقدساتنا
لعب بالنار
ٌ
 .5حماس :الدعوات لهدم قبة الصخرة ٌ
قالت حركة حماسَّ ،
إن دعوة رئيس منظمة "الهافا" الصهيونية ،لقطعان المستوطنين بهدم قبَّة

سمى "توحيد القدس" ،استفزاز مباشر لمشاعر
الصخرة
َّ
المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم ،في يوم ما ُي ّ
أمتنا ،وتصعيد خطير َّ
وحملت حركة حماس في تصريح
شعبنا و َّ
ضد ُهويتنا وقيمنا ومقدساتناّ .
صحفي ،األربعاء االحتالل المسؤولية الكاملة عن تداعياته ،مؤكدةً أن نار الّلهب التي تعبث بها هذه
ِ
طياتها نذر سقوطهم وزوال
الجماعات
المتطرفة ،ستر ّتد على قادة االحتالل وحكومته ،وتَ ْحمل في ّ
ّ
الرحال إلى األقصى المبارك،
الرباط ّ
وشد ّ
كيانهم .ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى الحشد و ّ

أمتنا،
قوة ،وتصعيد المواجهة ّ
و ّ
التصدي بكل ّ
ضد االحتالل ومخططاته التهويدية الخطيرة .كما دعت ّ
ٍ
تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية األقصى ،ومنع تلك االقتحامات
قادة ومنظمات وشعوباً ،إلى ّ

التي سيكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة.

موقع حركة حماس2022/5/18 ،

 .6النونو يكشف عن رسالة تحذير من هنية من نتائج عودة االحتالل لسياسة االغتياالت
كشف طاهر النونو المستشار اإلعالمي إلسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،أن

وجه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذر فيها من استئناف العدو
هنية ّ
الصهيوني سياسة االغتياالت بحق قيادات المقاومة الفلسطينية ،وما سيترتب على هذا التوجه
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مشير إلى ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود فعل كبيرة ال يستطيع أحد تقدير
ًا
العدواني من نتائج،
ثمنا ليس في الحسبان.
مداها وتبعاتها ،وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته ،وسيدفع العدو ً
وأضاف النونو أن رئيس الحركة دعا هذه الدول إلى نقل الرسالة للعدو ،وتحذير قيادته من العواقب

المترتبة على تنفيذ تهديداته اإلجرامية.
موقع حركة حماس2022/5/18 ،

 .7كتلة حماس الطالبية تفوز بانتخابات جامعة بيرزيت في الضفة الغربية
الضفة الغربية :عمت االحتفاالت بفوز الكتلة اإلسالمية بانتخابات جامعة بيرزيت -مساء األربعاء-
مدن الضفة الغربية .وجابت مسيرات محمولة شوارع رام هللا رفعت خاللها أعالم فلسطين ورايات
حركة حماس ،كما صدحت مكبرات الصوت بأناشيد المقاومة ،وردد الشبان هتافات مؤيدة لحماس.

وأكدت الكتلة أنها لن تشكل مجلس الطلبة ّإال على أساس مبدأ التمثيل النسبي بالشراكة مع األطر

التي اجتازت نسبة الحسم؛ انطالقا من مبادئها الراسخة في تحقيق الشراكة والوحدة الوطنية.

كبير في انتخابات مجلس الطلبة في
فوز ًا
وحققت الكتلة اإلسالمية "الوفاء اإلسالمية" -األربعاءً -ا
انحياز من الطلبة لخيار المقاومة.
ًا
جامعة بيرزيت في رام هللا وسط الضفة الغربية؛ ما رأى فيه خبراء

ووفق النتائج الرسمية؛ حصدت كتلة الوفاء اإلسالمية  5,068صوتاً ،وكتلة الشهيد ياسر عرفات

(الشبيبة الفتحاوية)  3,379صوتًا ،وكتلة القطب الطالبي التقدمي (الجبهة الشعبية)  888صوتًا،
وكتلة الوحدة الطالبية (الجبهة الديمقراطية)  132صوتًا ،وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية (حزب الشعب)

 .76وأعلنت جامعة بيرزيت ،مساء األربعاء ،نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة ،بنسبة
اقتراع بلغت .%78.1

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات وعميد شؤون الطلبة إياد طومار :إن نسبة الحسم هي 187

صوتا ،بتصويت  9,782طالبا من أصل  12,521عدد طلبة الجامعة ،واألوراق الملغاة  ،155والفارغة

 ،84وحصلت كتلة الوفاء اإلسالمية على  28مقعدا ،وكتلة الشهيد ياسر عرفات  18مقعدا ،وكتلة

القطب الطالبي الديمقراطي التقدمي  5مقاعد ،في حين لم تصل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية ،وكتلة

الوحدة الطالبية إلى نسبة الحسم .وبذلك تكون الكتلة اإلسالمية حازت أصوات أكثر من  %50من
المقترعين الذين بلغ عددهم .9782

المركز الفلسطيني لإلعالم2022/5/18 ،
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 .8العاروري :انتخابات بيرزيت تثبت قدرتنا على إنجاز انتخابات شفافة تعبر عن إرادة شعبنا
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ،إن إنجاز العرس الديمقراطي في
انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت يثبت قدرتنا رغم الخالفات على إنجاز انتخابات شفافة ونزيهة

تعبر عن إرادة شعبنا .وأضاف العاروري في كلمة بمناسبة فوز الكتلة اإلسالمية بانتخابات جامعة
بيزيت ،أن حركة حماس دأبت على التأكيد على المسار الديمقراطي ودعت إليه ،وقدمت كل ما يلزم

من أجل تمكين شعبنا من قول كلمته ،والتأكيد على خياراته ،ولكن لألسف لم يتم استكمال هذا

المسار الذي نأمل أن يأتي يوم يتم استكماله ويعبر شعبنا عن خياراته التي يؤمن بها .كما تقدم

بالتهنئة لكل طالب الجامعة وكوادرها على نجاح العرس الديمقراطي.

موقع حركة حماس2022/5/18 ،

 .9الرجوب معلقا على انتخابات بيرزيت :ال يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة
رام هللا :علق أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب ،على نتائج انتخابات
مجلس طلبة جامعة بيرزيت قائالً" :أنه ال يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة ،وأنه ال بد من
نقاش طبيعة العالقة بين السلطة وفتح .وأضأف الرجوب في حديث عبر تلفزيون فلسطين الرسمي

"إنه ال بد من استخالص العبر من نتائج انتخابات جامعات بيرزيت .وأشار الرجوب
مساء األربعاءّ ،
إلى أن بعض كوادر حركة فتح قد يكون لديهم غضب وإحباط بسبب النتيجة ،وهذا حّقهم ،ولفت إلى
أنهم في اللجنة المركزية سيجرون مراجعة ودراسة ،وسيكون هناك استخالص للعبر ،ولكن ليس على

حساب الخيار الديمقراطي.

وكالة سما اإلخبارية2022/5/19 ،

 .10هيئة أسرى حماس تدين اعتداء عناصر من حركة فتح على مناظر الكتلة معتصم زلوم

أدانت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل اعتداء مجموعة من عناصر

حركة فتح في قسمي  15و  16بسجن عوفر على مناظر الكتلة اإلسالمية معتصم زلوم بعد لحظات
من دخوله القسم .واعتبرت الهيئة األربعاء ،ما حدث لمناظر الكتلة اإلسالمية معتصم زلوم في سجن
عوفر فعال مدانا ومستنكرا ،ويعبر عن سلوك خارج عن عادات وتقاليد شعبنا المقاوم .وأكدت أن ما

حدث لألسير زلوم أمر مدبر ومنسق ،حيث إنه األسير الوحيد من بين معتقلي الكتلة ممن تم إدخاله

إلى أقسام فتح بشكل متعمد .وطالبت الشرفاء من حركة فتح بالتحرك العاجل واحتواء الموقف ،وإدانة
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ما حدث ،وضمان عدم تك ارره ،والحفاظ على ساحة السجون موحدة في ظل ما تتعرض له من
إجراءات ومؤامرات صهيونية.
موقع حركة حماس2022/5/18 ،

 .11بدران :نتائج انتخابات "بيرزيت" تؤكد تمسك الشباب الفلسطيني بخيار المقاومة

القدس المحتلة :قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران ،إن "فوز الكتلة اإلسالمية
باالنتخابات الطالبية لجامعة بيرزيت ،يؤكد تمسك جيل الشباب بخيار المقاومة ،ورفضه االستسالم
أو الخضوع أمام االحتالل رغم جرائمه واستهدافه لهذا الجيل بالقتل والمالحقة واالعتقال" .وأضاف

بدران في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الخميس ،أن "لدينا جيالً من الشباب يمكننا
االعتماد عليه ،وهو محل ثقتنا وتقديرنا ،وينتشر في مختلف مكونات شعبنا ،وكذلك في أماكن وجوده

في الساحات المتعددة بالداخل والخارج" .وأكد أن "الفوز له دالالته وتداعياته على أكثر من صعيد،
وسوف تقرؤه وتحلله العديد من الجهات وأصحاب القرار هنا وهناك" .واستدرك بدران" :صحيح أنها

انتخابات طالبية ،لكنها جاءت في وقت حساس ،ومرحلة متداخلة في الحالة الوطنية الفلسطينية".

قدس برس2022/5/19 ،

 .12وسط تهديدات جديدة باغتيال قادة في حماس ..عشرات الدوريات العسكرية تقتحم جنين

اقتحمت قوات االحتالل ،يوم األربعاء ،مخيم جنين وجامعة خضوري في مدينة طولكرم ،بالضفة
الغربية ،واشتبكت مع مسلحين في جنين ،وسط تسريبات إسرائيلية بأن خيار اغتيال رئيس (حماس)

في قطاع غزة يحيى السنوار ،ومحمد الضيف قائد كتائب ،ما زال قائما.

وأطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي وقنابل الصوت داخل الحرم الجامعي في مدينة طولكرم،

ونشرت وسائل إعالم فلسطينية صورا ،قالت إنها القتحام قوات من الجيش اإلسرائيلي للجامعة.
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المواجهات في جنين اندلعت بعد أن تسللت إلى عدة أحياء وحدات

خاصة إسرائيلية متخفية بسيارات تحمل لوحات فلسطينية ،من بينها حي الهدف ،ثم أعقب ذلك

اقتحام نحو  40دورية عسكرية إسرائيلية المدينة والمخيم ،ومحاصرة واقتحام عدد من المنازل .ونقلت
وكالة (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي اقتحمت المخيم ،ونشرت

قناصتها على عدد من أسطح المنازل ،وسط تحليق مكثف لطائرات االستطالع في سماء المخيم.
وأضافت المصادر ذاتها أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت الشاب أسيد تركمان بعد أن داهمت منزل

ذويه ،قبل أن تنسحب الحقا ،وسط مخاوف من وجود كمائن لقوات خاصة من الجيش اإلسرائيلي.
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من جهته ،قال المتحدث باسم جيش االحتالل أفيخاي أدرعي إن قواته قامت بأعمال عسكرية
العتقال مطلوبين أمنيين في مناطق الضفة ،من بينها وادي برقين قرب مخيم جنين.
الجزيرة.نت2022/5/18 ،

 .13سرايا القدس :جاهزون للنزال في غزة وجنين وكل المدن المحتلة

غزة :أكدت سرايا القدس ،إنه وبعد عام على معركة سيف القدس أصبحت المقاومة أكثر قوة وعتاداً،
مؤكدة جاهزية رجالها لصد أي عدوان أو حماقة يقدم عليها العدو اإلسرائيلي ،قائلة" :حاضرون
للنزال في غزة وجنين وكل المدن المحتلة" .وشددت سرايا القدس في كلمة لها "خالل مهرجان "سيف

القدس ال زال مشرًعا" في الذكرى األولى النتصار المقاومة في معركة سيف القدس ،على أنها
ستبقى سيف القدس البتار الذي يدافع عن الكل الفلسطيني ،ولن نسمح بفصل الساحات عن بعضها

البعض .كما أكدت السرايا ،أن تاسعة البهاء باستشهاد قادتها األبطال ال تزال حاضرةً بفكرة وأصالة
رجالها األفذاذ ،مضيفة" :ما أعددناه وما كشفناه ما هو إال بعض من بأسنا الذي سيذوقه العدو عما

قريب" .وأشارت إلى أن ما تكتم عن العدو عن الخسائر التي لحقت به من ضربات المقاومة ،خالل

معركة "سيف القدس" ،أكبر بكثير مما تم عرضه عبر شاشات التلفزة ووسائل اإلعالم ،الفتة إلى أن

تتعهد بمزيد من اإلعداد والتجهيز والمشاغلة على طريق التحرير ،وأن جهادهم مستمر حتى دحر
االحتالل عن فلسطين كل فلسطين.

وكالة سما اإلخبارية2022/5/18 ،

 .14فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع في بيروت

اجتماعا في سفارة
بيروت :عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،األربعاء،
ً
السلطة الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت ،للتباحث في القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني
خصوصا .وجددت قيادة فصائل المنظمة في لبنان تأكيدها ،في
عموما ،وبالمخيمات في لبنان
ً
ً
الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية ،على "تمسك شعبنا الفلسطيني بحق العودة إلى األرض

والديار التي اقتلعوا منها في العام  1948بقوة السالح واإلرهاب والمجازر على يد العصابات

الصهيونية".

وشددت ،في البيان الصادر عن اجتماعها ،والذي تلقته "قدس برس" ،على أن "حق العودة ،وكافة

الحقوق الفلسطينية المتمثلة بحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،
ال تسقط بالتقادم".
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وأدانت الفصائل "بشدة" في بيانها "اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي اإلعالمية الفلسطينية شيرين أبو
عاقلة" .وحول رسالة المفوض العام لـ "أونروا" فيليب ال ازريني ،لالجئين الفلسطينيين ،أعربت الفصائل
عن "رفضها لما جاء في الرسالة ،واعتبار بعض جوانبها انحرافات تصب في خدمة صفقة ترمب،

لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة".

قدس برس2022/5/18 ،

 .15مشير المصري :السلطة أمام مسؤولية وطنية وأخالقية في قضية "أبو عاقلة"

غزة /ربيع أبو نقيرة :قال القيادي في حركة "حماس" ،النائب مشير المصري :إن السلطة برام هللا

أمام مسؤولية وطنية وأخالقية لتقدم ملف جريمة اغتيال االحتالل اإلسرائيلي الصحفية شيرين أبو

عاقلة أمام المحاكم الدولية و"إال فإن شعبنا لن يغفر ،والتاريخ لن ينسى" .وطالب المصري خالل

مهرجان نظمه مجلس طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة في ذكرى النكبة ومعركة "سيف القدس" السلطة
بـ"أال تتخاذل هذه المرة عن تقديم ملف أبو عاقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وأال تجعل قضيتها

كقضية تقرير غولدستون ،وأال تسحب التقارير التي تدين االحتالل من أمام المحاكم الدولية".

فلسطين أون الين2022/5/18 ،

 .16حماس تدين اختطاف االحتالل كوادر الكتلة اإلسالمية في بيرزيت

قوات االحتالل ثمانية من كوادر الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت،
أدانت حركة حماس اختطاف َّ
المقررة غداً األربعاء ،في خطوة استباقية لخلط األوراق وإرباك المشهد
عشية انتخابات مجلس الطلبة َّ

إن مالحقة قوات االحتالل لطالب الكتلة اإلسالمية،
االنتخابي .وقالت الحركة في تصريح صحفي ّ
ار على
وتهديد الطلبة وذويهم برسائل تحمل عبارات الترهيب والوعيد ،لن تزيدهم إالّ عزيمة وإصرًا

الرد العملي
ّ
تحدي االحتالل وكسر جبروته ،واستمرار عملهم النقابي لخدمة جميع الطلبة .وأكدت أن ّ
على جريمة االختطاف هذه ّإنما يكون بكسر خطة االحتالل ،وذهاب جميع الطالب للجامعة
ويتبنى
وممارسة حّقهم في االنتخاب والتصويت ،وااللتفاف الكبير حول من يحمل هموم الطالب،
ّ

قضاياهم ،ويحفظ عهد شهدائهم ،ويصون مقاومتهم.

موقع حركة حماس2022/5/17 ،
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المدبرة لمصيدة "حسناوات حماس"
" .17القسام" تكشف اللثام عن أحد العقول ُ
دبرة لمصيدة
الم ّ
متابعة  -فلسطين أون الين :كشفت كتائب القسام ،اللثام عن شخصية أحد العقول ُ
"مهندس على ُخطى العياش"ُ ،ب َث مساء
حسناوات "حماس" ،وذلك عبر فيلم وثائقي حمل عنوان:
ٌ
أمس الثالثاء .واستعرض الفيلم تفاصيل تُكشف ألول مرة حول سيرة الشهيد القسامي القائد سامي
دبرت مصيدة حسناوات "حماس" ،والتي أوقعت المئات من
سعيد رضوان ،بوصفه أحد العقول التي ّ
ِ
بأن عناصر
أقر ّ
جنود االحتالل اإلسرائيلي في شراك إستخبارات "القسام"ُ .يذكرّ ،
أن جيش االحتالل ّ

الخاصة بعدد من الجنود والتجسس عليهم والتقاط
من "حماس" نجحوا في اختراق األجهزة الخلوية
ّ
صور لقواعد عسكرّية".
فلسطين أون الين2022/5/18 ،

 .18وزير إسرائيلي :سأعمل على منع وصول "مسيرة األعالم" لباب العامود

قال عيساوي فريج وزير ما يسمى بالتعاون اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلية ،اليوم الخميس ،إنه
سيعمل على منع وصول "مسيرة األعالم" إلى منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وشدد فريج في مقابلة مع إذاعة راديو الناس من الداخل المحتل ،على ضرورة العمل من أجل تهدئة
مجددا.
األوضاع ومنع تأجيجها
ً

فيما نقل موقع صحيفة معاريف العبرية عن فريج قوله إنه سيطلب من رئيس حكومته نفتالي بينيت

إصدار قرار بمنع مرور المسيرة من البلدة القديمة.
وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي عومير بارليف وافق على أن تمر المسيرة االستف اززية المقررة
في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ،من باب العامود والحي اإلسالمي في البلدة القديمة.
القدس ،القدس2022/5/19 ،

 .19جيش االحتالل :ال أهداف "نوعية" في قطاع غزة

وسعت شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ("أمان") عدد المواقع التي يخطط جيش االحتالل
ّ
الستهدافها في قطاع غزة بنسبة  %400منذ بدء والية رئيس أركان الجيش ،أفيف كوخافي ،إال أن
ضباطا كبار في "أمان" وصفوا معظم هذه األهداف أنها ذات "نوعية متدنية" ،حسبما ذكرت صحيفة

"هآرتس" يوم ،األربعاء.
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ويسعى جيش االحتالل إلى توسيع ما يصفه بـ"بنك األهداف" في القطاع منذ العدوان على غزة ،في
أيار/مايو الماضي ،بادعاء االستعداد الحتمال شن عدوان جديد.
ويعتبرون في "أمان" أن األهداف التي حددوها من أجل استهدافها ذات أهمية أقل مما كانوا يريدون،
وذلك نتيجة لجوالت قتالية ،بين االحتالل وفصائل المقفاومة في القطاع ،خالل السنتين األخيرتين،
التي قصف االحتالل خاللهما مئات المواقع التابعة لحماس .ووصف ضباط هذا الوضع بأنه
"إشكالي جدا".
عرب 2022/5/18 ،48

" .20إسرائيل" تنقل معدات وقائية لصالح أوكرانيا

أعلنت و ازرة الجيش اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،أنها نقلت  2000خوذة ،و 500سترة واقية ،لصالح

أوكرانيا .وبحسب موقع واي نت العبري ،فإن هذه المعدات سيتم تسليمها لقوات اإلنقاذ والمنظمات
المدنية العاملة في أوكرانيا .وأشار إلى أن عملية التسليم ستتم من خالل الوحدة المسؤولة عن النقل
الدولي لمثل هذه المعدات إلى أوكرانيا.
القدس ،القدس2022/5/18 ،
 .21بدء احتفاالت عيد "الغ بعومير" في الجرمق وسط مخاوف من تكرار حادثة 2021

شارك آالف اإلسرائيليين يوم األربعاء ،باحتفاالت عيد "الغ بعومير" في جبل ميرون بالجرمق شمال
فلسطين ،وسط إجراءات أمنية مشددة ،ومخاوف من تدافع قد يسفر عن قتلى مثلما حدث العام

الماضي.
يهوديا أرثوذوكسيا في تدافع في نيسان/أبريل  ،2021جراء التدافع في المكان الذي شهد
وقتل 45
ً
تواجد نحو مئة ألف شخص.
ويتواجد في المهرجان المئات من المسعفين من خدمة الطوارئ الوطنية اإلسرائيلية باإلضافة إلى
وجود واسع للشرطة .وتم تحسين البنية التحتية في جبل ميرون ،مع هدم المباني التي تم بناؤها
بشكل غير قانوني.
القدس ،القدس2022/5/18 ،
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 .22مقترح قانون إسرائيلي" :عقوبة االعدام" لمنفذي العمليات الفدائية

قالت وسائل إعالم إسرائيلية ،صباح أمس األربعاء ،إن أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي سيقدمون
مقترح قانون «عقوبة اإلعدام بحق منفذي العمليات» الفدائية لشؤون التشريع في الكنيست.
وأوضحت صحيفة «معاريف» العبرية ،إنه «سيقدم عضو الكنيست إيتمار بن غفير برفقة عضو
الكنيست ماي جوالن مقترح قانون «عقوبة اإلعدام بحق منفذي العمليات» يوم األحد المقبل للجنة
الو ازرية لشؤون التشريع».
الدستور ،عمان2022/5/19 ،

 .23النائب العربي عن "المشتركة" في الكنيست للنائبة عن حزب "يش عتيد"" :أنت حثالة البشر"

اندلعت مواجهة كالمية في الكنيست اليوم األربعاء ،أطلق خاللها النائب العربي في "القائمة

المشتركة" أحمد الطيبي عبارات مسيئة باتجاه عضوة الكنيست ميراف بن آري ،من حزب يش عتيد
الذي يترأسه وزير الخارجية يائير البيد.
واندلعت الش اررة بين الطيبي وبن آري حين قاطعت األخيرة أقواله ،خالل حديثه عن أحداث مسجد
األقصى ،فاستغل الطيبي الفرصة ليقول لها" :هناك أمر واحد لن أتمكن ،مدى العمر ،من أن أغفره
لك ،وهو قولك أنك غير آسفة على مقتل الصحافية شيرين عاقلة".
وقامت بن آري بالرد على الطيبي بالقول" :لست بحاجة إلى غفرانك" .وهنا نعتها الطيبي بـ"حثالة
مردًدا ذلك عدة مرات ،وسط تعالي األصوات المستاءة لسماع هذا الكالم.
البشر" ّ

أبدا أن قلت إني ال آسف على موت أي كان.
وأضاف الطيبي الذي واصل كالمه" :لم يحصل لي ً
عليك أن تخجلي".

وردا على ذلك التصرف وفي أعقاب الضجة التي أثارتها تلك األقوال ،قام نائب رئيس الكنيست
ً
عضو الكنيست يفغيني سوفا الذي ادار الجلسة بإنزال الطيبي عن منصة المتحدثين.

موقع 2022/5/18 ،i24 News
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 .24قائد شرطة االحتالل بالقدس يشيد بمهاجمة جنازة أبو عاقلة

رغم اإلدانات الدولية التي تلقتها دولة االحتالل عقب السلوك الهمجي لشرطتها ضد جنازة الشهيدة
الصحفية شيرين أبو عاقلة ،فقد كشف مراسل صحفي إسرائيلي عن مفاجأة غريبة تمثلت بإرسال قائد

أمني إسرائيلي رسالة "يهنئ" فيها أفراد وضباط الشرطة على ما قاموا به من مهاجمة الجنازة.
"عربي "21اطلعت على نص التغريدة التي كتبها جوش برينير مراسل الشرطة والشؤون الجنائية
لصحيفة هآرتس ،وجاء فيها أن "دورون ترجمان قائد لواء القدس في شرطة االحتالل ،وبعد االنتهاء
عبر فيها عن "امتالئه بالشكر لهم،
من دفن الشهيدة أبو عاقلة ،أرسل رسالة إلى ضباطه وعناصره ّ
ألنكم عملتم بإصرار كبير ،وبشكل يثير االحترام"".
موقع عربي 2022/5/17 ،21

 .25نتنياهو يطرح برنامجا انتخابيا يستند إلى مهاجمة العرب

تل أبيبُ :كشف النقاب في تل أبيب عن حملة يعتزم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو إطالقها،
يبث من خاللها دعاية عنصرية ضد المجتمع العربي في االنتخابات العامة المقبلة.

وقال موقع «زمان يسرائيل» اإلخباري ،األربعاء ،إنه وعلى الرغم من أن دعاية عنصرية كهذه
ستؤدي إلى شحن وتوتير األجواء في البالد ،فإن الليكود وفي سبيل محاولة إعادة نتنياهو إلى رئاسة
الحكومة مستعد لعمل أي شيء .وأكد ،أن هدف الحملة أيضاً ،كبت التململ المتنامي داخل الليكود
بسبب عدم تنحي نتنياهو رغم محاكمته بتهم فساد خطيرة ،وبقائه زعيماً للحزب ،وهؤالء جمهور
الحزب ،وأن وجود نتنياهو في القيادة هو الذي يمنع عودة الليكود إلى الحكم.

دعاية الليكود ستركز بشكل خاص على االحتجاجات في المدن والبلدات العربية ضد التصعيد
اإلسرائيلي في المسجد األقصى .وبحسب الموقع نفسه ،فإن هذه «الحملة ستكون شرسة للغاية،
هدفها ترجمة الغضب من العمليات والمواجهات في القدس وأماكن أخرى ،بأصوات في صناديق
االقتراع» ،وستنطلق دعاية الليكود العنصرية تحت شعار «ال مواطنة بال والء» ،وهو شعار استخدمه
رئ يس حزب «يسرائيل بيتينو» ،أفيغدور ليبرمان ،في دعاية انتخابية سابقة ،لكن الليكود سيستخدمها
بشراسة أكبر .وستشمل حملة الليكود االنتخابية ،مجموعة قوانين يعتزم التعهد بتشريعها في حال
عودته إلى الحكم ،بينها طرد عائالت مواطنين نفذوا عمليات؛ وسجن من يرفع العلم الفلسطيني أو
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من يحرق العلم اإلسرائيلي (علماً بأن الحريديين عادة يحرقونه)؛ وسلب حق المواطنة من متظاهرين

أثناء الحرب؛ وقوانين أخرى.

وكشف التسريب ،عن أن عضوي الكنيست عن الليكود ،ميكي زوهار وأوفير كاتس ،سيركزان على
هذه الحملة .ونقل عن زوهار قوله ،إن «العرب يستولون على الدولة .نرى ذلك يومياً .إنهم ينكلون

باليهود ويفعلون ما يشاءون .وهذا سيكون الموضوع الساخن في االنتخابات والجمهور سيكون معنا».

الشرق األوسط ،لندن2022/5/19 ،

 .26مزودات وقود جوية أميركية تشارك في مناورات إسرائيلية

أمضى الجنرال مايكل كوريال ،قائد القوات األميركية في الشرق األوسط (سنتكوم) ،يوماً كامالً برفقة

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،واطلع بنفسه على التدريبات الكبرى التي تجريها

القوات اإلسرائيلية باسم «عربات النار» ،وتحاكي فيها حرباً على إيران وحرباً متعددة الجبهات ،فيما
يتوقع انضمام مزودات وقود جوية أميركية إلى تدريبات القوة الجوية اإلسرائيلية.

وحسب مصادر مطلعة فإن الجنرال كوريال ،الذي تولى مهامه في رئاسة القوات المركزية ،فقط منذ
شهر وجاء إلى زيارة تعارف ،وجد نفسه في خضم التدريبات التي تذكر باألوضاع الملتهبة في
الشرق األوسط التي يتولى المسؤولية عنها .فهو يقود القوات األميركية التي تتعاطى مع  21دولة،
تمتد من أفغانستان وباكستان وجزر سيشل وحتى الصومال والسودان ومصر ،وقد ضمت الواليات
المتحدة إسرائيل إلى هذه المجموعة في السنة الماضية ،بعد أن تم التوقيع على اتفاقيات إبراهيم.
وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى اهتمام الجنرال كوريال بتفاصيل التدريبات اإلسرائيلية ،على اعتبار
أن التدريبات تتناول أيضاً حرباً متعددة الجبهات تكون األذرع اإليرانية جزءاً منها ،مثل «حزب هللا»

اللبناني.

وقال القادة اإلسرائيليون لضيفهم األميركي إن تدريبات «عربات النار» ،التي بدأت في األسبوع
الماضي وستستمر ألربعة أسابيع ،تحاكي هجوماً واسعاً على إيران ،وعلى أذرعها وبخاصة في لبنان

وقطاع غزة.

وبحسب تقرير أوردته القناة « »13اإلسرائيلية ،فإنه ورغم أن الواليات المتحدة ما زالت تفضل المسار
الدبلوماسي مع إيران ،فإنها تأخذ باالعتبار احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري في مرحلة ما ،أو
على األقل مساندة إسرائيل وربما االشتراك معها في العمليات الحربية .وقالت« :إن لم تكن مشاركة
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فعلية كبرى ،فإن القوات الجوية األميركية ستشارك في التمرين على شكل تزويد طائرات مقاتلة
إسرائيلية بالوقود في طريقها إلى الهجوم» المفتَرض على إيران ،ما يعني أنها تأخذ باالعتبار احتمال

الشراكة» .وذكر تقرير القناة أن المشاركة األميركية في المناورات ،تمّثل «رسالة لإليرانيين ،فيما

المفاوضات بشأن االتفاق النووي مع إيران ،متعثرة».

وعلم أن مسؤوالً إسرائيلياً رفيعاً قال إن «العالقات العسكرية الوثيقة بين القوات اإلسرائيلية واألميركية،
وضم إسرائيل إلى «سنتكوم» جنباً إلى جنب مع العديد من الدول العربية« ،يقلقان قادة إيران وهم

يعرفون لماذا يجب أن يقلقوا».

وأضاف« :هم يبنون أوهاماً على الخالفات اإلسرائيلية األميركية فيما يتعلق باالتفاق النووي .لكنهم

يرون أن الخالفات بدأت تنحصر .وأنها خالفات بين حلفاء لم يعد فيها مجال لكسر القوالب ،مثلما

حصل في السنوات األخيرة في زمن حكم بنيامين نتنياهو .وزيارة الجنرال كوريال في عز التدريبات
اإلسرائيلية واطالعه على خطة الهجوم اإلسرائيلية وتفاصيلها االستراتيجية والعملية ،تحمل أكثر من
معنى».
وكانت مصادر إسرائيلية قد أفادت بأن التدريبات تشتمل على ضربات موجعة لكل حلفاء إيران في
إن «خيار اغتيال قائد حركة (حماس) في غزة ،يحيى السنوار ،وقائد هيئة أركان
المنطقة .وقالت ّ
كتائب عز الدين القسام ،محمد الضيف ،ال يزال قائماً».

قتين من المظليين ،تحاكيان اجتياحاً أرضياً
الجدير ذكره أن التدريبات اإلسرائيلية تضم قوات من فر ْ
«تم تجنيد عشرات اآلالف من جنود
عميقاً في لبنان .ولفتت القناة « »11الرسمية ،أمس ،إلى أنه ّ
االحتياط لهذه التدريبات».

الشرق األوسط ،لندن2022/5/19 ،

 .27رائد صالح :شيرين أبو عاقلة أيقونة فلسطين وجزء من ذاكرتي

قدم رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني المحتل ،رائد صالح ،واجب العزاء بالصحفية شيرين

أبو عاقلة التي أعدمتها قوات االحتالل في جنين األربعاء الماضي .وخالل مشاركته في زيارة وفد

لجنة المتابعة في الداخل المحتل إلى رام هللا لتقديم واجب العزاء ،قال الشيخ صالح" :أنا المعزي وأنا

المعزى في هذه األيقونة من األيقونات الفلسطينية" .وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة" :بالنسبة لي

هذه األيقونة من أيقونات اإلعالم الفلسطيني ،وهي جزء من ذاكرتي وذاكرة أمي ،فهي التي حملت
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آالم وهموم حسرة أمي عندما زارت بيتنا عندما كنت بالسجن" .ولفت إلى أن أمه رغم أن عمرها 88

عاما فهي تحفظ صورة شيرين وصوتها ،وفجعت عندما سمعت بهذه الفاجعة .وقال الشيخ صالح:
"المشهد الحالي باغتيال أبو عاقلة ،يؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي يتصرف بامتياز بغباء وخوف،

وأصبح مكشوفا".
موقع "عربي 2022/5/18 ،"21

 .28الشرطة اإلسرائيلية تخطف شابا جريحا من المستشفى بالقدس

تل أبيب :أعلنت عائلة الشاب وليد الشريف ( 23عاماً) الذي قتل السبت الماضي ،متأث اًر بإصابته

داخل المسجد األقصى في الجمعة الثالثة من رمضان ،أن قوة من الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت

مستشفى شعاري تسيدك في مدينة القدس الغربية واختطفت من هناك قريبه المصاب نادر الشريف

( 50عاما) ،الذي يعالج من جراحه التي أصيب بها خالل عملية قمع احتاللية .ثم أطلقت سراحه
بعد ساعات وأعادته إلى غرفة العالج في المستشفى.

وقد روت إحدى الممرضات لمراسل صحيفة «هآرتس» العبرية ،أن «رجال القوة البوليسية الخاصة

اقتحموا الغرفة في المستشفى بشكل مخيف وراحوا يضربون أهل الجريح من دون أن يكون أحدهم قد

أذنب ،وراحوا يصرخون ،حتى إننا حسبناهم زعرانا جاءوا للثأر من معتد عليهم» .يذكر أن الشرطة،

وبعد الكشف عن حقيقة ما جرى في الجنازة ،عادت وتراجعت عن موقفها وأعلنت أن نادر غير
معتقل .وسمحت ألهله بزيارته ،وكأن شيئا لم يكن.

الشرق األوسط ،لندن2022/5/19 ،

 .29خليل العلي :نهدف لبناء وتطوير القدرات الفنية للرياضي الفلسطيني

خاص :أشار المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان السيد خليل العلي في

حديث لشبكة "الجئ نت" أن المؤسسة شريك دائم للحمة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية
"انتماء" منذ انطالقتها من خالل األنشطة الرياضية المتعددة والمشاركة في األنشطة الوطنية المعبرة

عن االنتماء وحب فلسطين والعودة .وقال العلي بأن المؤسسة تهدف من خالل هذه األنشطة التي
تحمل العنوان الوطني تعميم الثقافة الوطنية واألرض والعودة وفلسطين على المجتمع الفلسطيني

وخاصة الرياضيين منهم ألنه يستهدف الشباب والناشئة فيه .وأكد العلي بأن الشباب اليوم هم من

نعول عليهم في مسيرة التحرير والعودة .وأضاف العلي بأن المؤسسة تهدف لتربية النشئ في مسارات
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متعددة ،وأهم هذه المسارات المسار الوطني من خالل الومضات التربوية والوطنية التي هي جزء
اساس من بنية األندية الرياضية.
موقع الجئ نت2022/5/18 ،

 .30وزير األوقاف المصري :دعوات المستوطنين لهدم قبة الصخرة استفزاز للمسلمين وعنصرية مقيتة

القاهرة :قال وزير األوقاف المصري محمد مختار جمعة إن دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم

مصلى قبة الصخرة؛ إذكاء للتطرف الديني واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم وعنصرية

مقيتة .وأضاف جمعة في تصريح نشره عبر تويتر ،يوم األربعاء ،أن هذه العنصرية تتطلب تدخال

أمميا لكبح جماح هذا التطرف العنصري من خالل قوانين ملزمة تجرم االعتداء على جميع

المقدسات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،

 .31عاهل األردن :ال بديل عن حل القضية الفلسطينية مهما أقيمت عالقات بين الدول العربية و"إسرائيل"

عمان /ليث الجنيدي :شبه عاهل األردن الملك عبد هللا الثاني ،عالقات الدول العربية مع إسرائيل

“بمن يخطو خطوتين لألمام ومثلهما للخلف ،ما لم تحل القضية الفلسطينية” .جاء ذلك خالل مقابلة

له مع الجنرال المتقاعد هربرت ماكماستر ،ضمن البرنامج العسكري المتخصص (،)Battlegrounds
الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة ستانفورد األمريكية ،في زيارته األخيرة للواليات المتحدة ،وفق

بيان أصدره للديوان الملكي ،األربعاء.

وقال الملك عبدهللا ،إن حديثه “مستمر مع الرؤساء األمريكيين بالتأكيد على أن تجاهل الشرق

األوسط سيعود عليكم بمخاطر أكبر إذا لم تكونوا حريصين ولذلك يجب حل القضية الفلسطينية”.

وشدد العاهل األردني ،على أنه “ال بديل عن حل القضية الفلسطينية” ،قائال ”:مهما أقيمت عالقات
بين الدول العربية وإسرائيل ،إذا لم تحل القضية الفلسطينية فهذا من منظورنا كمن يخطو خطوتين

لألمام وخطوتين للخلف”.

وكالة االناضول لالنباء2022/5/19 ،

 .32رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية :االحتالل يسعى إلعاقة البرنامج النووي األردني

عمان :أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية ،خالد طوقان ،أن "االحتالل اإلسرائيلي حاول على

مدار السنوات األخيرة إعاقة البرنامج النووي األردني ،على خالف ما كان عليه األمر سابًقا" .وقال
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ٍ
ماض في طريق برنامجه النووي بغض
طوقان لوكالة /عمون /المحلية ،يوم األربعاء :إن "األردن
النظر عن اعتراضات بعض الدول ،سواء اعترضت إسرائيل أم لم تعترض" .وأشار إلى أنه في بداية

المشروع النووي األردني ،أبدت "إسرائيل تخوفات وتحفظات من أصولي (طوقان) التي تعود إلى
مدينة نابلس" .وأوضح أن "االحتالل اإلسرائيلي ال يريد ألي دولة عربية -وخاصة المحيطة به -أن
تكون نووية ،كما حدث للبرنامج المصري الذي بدأ في الخمسينيات ،وعملت إسرائيل وحلفاؤها على

إفشاله".

قدس برس2022/5/18 ،

 .33مفتي ُعمان يتحدث عن أكبر خطأ ارتكب بحق قضية فلسطين
قال مفتي سلطنة عمان ،الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ،إن أكبر خطأ في التاريخ ،كان جعل القضية
الفلسطينية ،قضية عربية ترتبط بالوطن والعنصر ،مشددا على أنها قضية عقدية .وأوضح الخليلي

في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر ،أن قضية فلسطين "ليست قضية قومية أو شعبية ،وإنما هي
قضية عقدية؛ إذ ال تتعلق باحتالل أرض فحسب ،وإنما أهم شيء فيها هو احتالل مقدسات إسالمية
أصيلة لها جذور في تأريخ النبوات ،وقدر عال في موازين العقيدة اإليمانية الراسخة ،فعلى كل مؤمن

باهلل واليوم اآلخر أن يغار عليها ،ويثور ألجلها".
موقع "عربي 2022/5/18 ،"21

 .34أبو الغيط :تكثيف الجهود الستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية

القاهرة :أوضح مصدر مسؤول في األمانة العامة للجامعة أن األمين العام للجامعة العربية ،أحمد
مطوالً مع وزير الخارجية اإلسباني ،على هامش زيارته لمدريد ،أمس األربعاء،
أبو الغيط ،تباحث ّ
وأوضح المصدر أن جلسة المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية ،حيث نقل أبو الغيط لوزير
الخارجية اإلسباني قلقه العميق من االنسداد ،الذي وصلت إليه األمور في ظل إصرار إسرائيل على

استدامة الوضع الراهن ،الذي تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين في غياب أي أفق لحل النزاع .وحذر
أبو الغيط من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة ،وتوحي بأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة؛

األمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف الجهود الستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية

الفلسطينية.

الخليج ،الشارقة2022/5/19 ،
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 .35هآرتس :أردوغان وعبدهللا وبن زايد وافقوا على مقترح هرتسوغ بشأن المناخ

ترجمة خاصة :ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ،األربعاء ،أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني ،ورئيس اإلمارات محمد بن زايد ،وافقوا على اقتراح قدمه

الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتعزيز التعاون اإلقليمي في مكافحة أزمة المناخ .ونقلت
الصحيفة عن مصادر في بيئة هرتسوغ ،قولها إنه تقرر أن يتم الترويج للقضية في األشهر المقبلة.
ويرى هرتسوغ  -بحسب هآرتس  -أن هذه القضية يمكن أن تمنع االحتكاك بين الدول ،وأنه قلق

بشأن أزمة المناح واالستعدادات الالزمة لألزمة في إسرائيل ،خاصة وأن الشرق األوسط يعد األكثر

تضرر من أزمة المناخ وتزداد احترارها بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.
ًا
القدس ،القدس2022/5/18 ،
 .36عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة التونسية بعد توقف لعامين بسبب كورونا

الحج اليهودي إلى كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة التونسية
وكاالت :انطلقت يوم األربعاء مراسم
ّ
(جنوب شرق) الذي أُلغي خالل  2020و 2021بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-

ووفق برنامج االحتفاالت المحدد من قبل هيئة الكنيس ،فقد بدأت "الزيارة" أمس الثالثاء ،فيما يشهد

الكنيس يوم األربعاء والخميس االحتفاالت الرسمية بحضور مسؤولين في الدولة وكبير األحبار في
تونس والضيوف من الدبلوماسيين األجانب.

وغابت مظاهر االحتفال والطقوس االستعراضية في خرجة "المنارة" عن الكنيس األقدم في أفريقيا

لعامين بسبب القيود التي استوجبتها مكافحة تفشي وباء كورونا .وقال رئيس هيئة الكنيس بيريز

الطرابلسي لوكالة األنباء األلمانية إنه يتوقع حضو ار مهما هذا العام يفوق  4آالف زائر أغلبهم من

خارج تونس ،مضيفا أن حجيجا من إسرائيل حصلوا على تأشيرات لدخول تونس .وال توجد رحالت

مباشرة بين تونس وإسرائيل ،وعادة ما يفد الزائرون من إسرائيل عبر رحالت من بلد ثالث وبتصاريح

استثنائية أو جوازات سفر غير إسرائيلية.

الجزيرة.نت2022/5/18 ،

 .37تعيين أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ  50عاما

محمد وتد :عينت إسرائيل الدبلوماسي بن بورغل ،أول سفير لتل ابيب لدى دولة تشاد ،وذلك بعد
عقود من القطعية بين البلدين ،انتهت باإلعالن عن استئناف العالقات الدبلوماسية مطلع ،2019
بحسب ما أعلنت و ازرة الخارجية اإلسرائيلية .وأفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"،
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بأ ن ،بورغل وهو سفير إسرائيل لدى السنغال أيضا ،قدم ،أمس الثالثاء ،أوراق اعتماده لرئيس

المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي .وبهذا التعيين ،أصبح بورغل أول سفير إسرائيلي
لدى تشاد منذ  50عاما.

عرب 2022/5/18 ،48

 .38مستشار ساندرز :رفض "إسرائيل" لـ"حق العودة" تنفيذ لنظرية "االستبدال العظيم" للفلسطينيين

ربط مستشار السياسة الخارجية للسناتور لبيرني ساندرز مات دوس ،بين النظرية التي تبناها

المتطرف االميركي األبيض الذي نفذ مجزرة دوافعها عنصرية في مدينة بافالو بوالبة نيويورك
االسبوع الماضي ،ومعارضة إسرائيل لحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ
النكبة عام .1948
وقال دوس في تصريحات نشرتها وسائل االعالم االميركية :إن رفض إسرائيل لـ"حق العودة"
الفلسطيني هو نفس "نظرية االستبدال العظيم".
ونظرية "االستبدال العظيم" هي جزء من طرح فكري يتبناه أنصار نظرية تفوق الرجل األبيض من
العنصريين وتدعي أنه يتم استبدال السكان من ذوي البشرة البيضاء بأجناس أخرى.
وتبنى هذه النظرية القاتل بايتون جيندرون الذي قتل  10من ابناء االقلية االفروأميركية في بوفالو،
نيويورك ،في محل بقالة ليلة السبت الماضي.
وقال دوس" :في السياق اإلسرائيلي الفلسطيني ،يتم التعبير عن نظرية "االستبدال العظيم" عبر
معارضة حق الفلسطينيين في العودة والتي تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم تهديد ديمغرافي.
واضاف :زعماء الواليات المتحدة يدينون األول بينما يعلنون باستمرار دعمهم لألخير.
وطالب دوس بمناقشة السياق التاريخي لسياسات التهجير اإلسرائيلية التقييدية التي تختلف عن
الواليات المتحدة.
وأضاف :إن مؤيدي موقف إسرائيل "يجب أن يفهموا ،مع ذلك ،أن معاملة أقلية محرومة على أنها
"تهديد ديمغرافي" هو نهج تشاركه الحركات العرقية القومية.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،
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 .39وقفة أمام نادي الصحافة الوطني األميركي للمطالبة بالعدالة للشهيدة أبو عاقلة

نظم تحالف مؤسسات فلسطينية في العاصمة االميركية واشنطن ،وقفة احتجاج وإضاءة شموع أمام

نادي الصحافة الوطني األميركي للمطالبة بالعدالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة التي
اغتالتها قوات االحتالل االسرائيلي في جنين .وشارك في الفعالية العشرات من قادة المؤسسات
الفلسطينية االميركية وأنصار الحق الفلسطيني وصحفيين أجانب.
واستعرض المشاركون النشيد الوطني الفلسطيني وألقيت العديد من الكلمات منها كلمة منظم الفعالية
ماهر مصيص ،أكد فيها ضرورة تحقيق وتنفيذ العدالة للشهيدة شيرين وعلى ضرورة متابعة القضية
لمحاكمة قتلتها ،مؤكدا أهمية مواصلة العمل على الساحة االميركية إلنهاء سياسات الفصل
العنصري االسرائيلي والجرائم التي يرتكبها جيشها ومستوطنيها.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/5/18 ،

 .40الفروف يعزي في وفاة شيرين أبو عاقلة ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي

موسكو :أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن تعازيه في وفاة الصحافية الفلسطينية
شيرين أبو عاقلة ،مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي في حادث قتلها.
ونقلت قناة “آر تي” الروسية عن بيان لو ازرة الخارجية أن الفروف التقى عضو اللجنة المركزية

لحركة فتح الفلسطينية وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الذي يزور موسكو حاليا.
وأضافت أن الفروف أعرب خالل اللقاء عن تعازيه بوفاة أبو عاقلة “المأساوية” في  11أيار/مايو
الحالي ،كما أيد مطالبة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل وموضوعي في مقتلها.
القدس العربي ،لندن2022/5/18 ،

 .41نقابة الصحافيين السويديين تقاضي "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أعلنت أولريكا هيلرت ،رئيسة نقابة الصحافيين السويديين ،عزم النقابة رفع دعوى ضد إسرائيل تتهمها
بارتكاب جرائم حرب ،وذلك على خلفية إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلية على قتل الصحافية

الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
ونقل موقع تلفزيون السويد “إس في تي” عن هيلرت قولها “إن الصحافية شيرين أبو عاقلة عند
اغتيالها األسبوع الماضي كانت وبوضوح ترتدي الخوذة والسترة الواقيتين اللتين كتب عليهما
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“صحافة” ،وكانت تقوم بتغطية هجوم تشنه القوات اإلسرائيلية ،مما يشير إلى أنها كانت مستهدفة.
ولذلك سنرفع نحن واالتحاد الدولي للصحافيين دعوى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب”.
القدس العربي ،لندن2022/5/18 ،

 .42المتحدث الرسمي لألمم المتحدة يعرب عن انزعاجه لمهاجمة جنازة وليد الشريف

في مؤتمره الصحافي اليومي في مقر األمم المتحدة ،قال ستيفان دوجاريك ،المتحدث الرسمي باسم
األمين العام ،إن الجنازات يجب أن تحترم .جاء ذلك ردا على سؤال “القدس العربي” حول مهاجمة

قوات األمن اإلسرائيلية اإلثنين بوحشية جنازة الشهيد وليد الشريف البالغ من العمر  23عاما من
مدينة القدس ،والذي استشهد السبت متأث ار بإصابته داخل المسجد األقصى في الجمعة الثالثة من
شهر رمضان المبارك.
مؤخرا ،وال سيما تلك المتعلقة
جدا من الصور التي رأيناها
وأضاف دوجاريك“ :إننا منزعجون ً
ً
بالجنازات ،والتي ينبغي أن تكون لحظات سالم للناس لتكريم ذكريات أولئك الذين لم يعودوا معنا”.
القدس العربي ،لندن2022/5/18 ،

 .43الكونغرس األمريكي 10 :أعضاء يؤيدون تولي "إف بي آي" التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

قالت عضو مجلس النواب األميركي رشيدة طليب إن  10من أعضاء الكونغرس على األقل وقعوا
رسالة لمطالبة السلطات األميركية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة ،في

حين جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلسرائيل لإلسراع بإنهاء التحقيق في حادث
اغتيال أبو عاقلة.
وأضافت المشرعة األميركية عن الحزب الديمقراطي أنه "أمر غير مسبوق أن يرفع أعضاء في
الكونغرس أصواتهم للتنديد بما جرى" ،في إشارة إلى اغتيال شيرين أبو عاقلة األربعاء الماضي خالل
استعدادها لتغطية عملية اقتحام قوات االحتالل لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.
الجزيرة.نت2022/5/18 ،
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" .44اإلدارة المدنية" لالحتالل :هدم للفلسطينيين وشرعنة للبؤر االستيطانية

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسات التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

من خالل توسيع دائرة أوامر الهدم للعقارات والمنشآت للمواطنين الفلسطينيين بذريعة البناء بدون
تراخيص ،مقابل دعم المشروع االستيطاني من خالل تبيض االستيطان وشرعنة البؤر االستيطانية
المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وأظهرت تقرير صادر عن "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي ،بأن سلطات االحتالل
تنفذ أوامر هدم أكثر بثماني مرات للمباني الفلسطينية الجديدة ،في المناطق المصنفة (ج) ،مقابل
المباني االستيطانية التي أقامها المستوطنون.
ووفقا لتقرير "اإلدارة المدنية" ،الذي نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم األربعاء ،فإنه بين أيار/مايو 2019

وحتى نهاية  ،2021أصدرت "اإلدارة المدنية" لالحتالل  285أمر إخالء مباني فلسطينية أقيمت قبل
ستة أشهر أو أقل من صدور األمر ،وهدمت  200منها أي حوالي .%70
وفي المقابل ،زعمت "اإلدارة المدنية" أنها أصدرت  84أم ار لهدم مباني المستوطنين ونفذت  25منها،
أي ما نسبته  .%30على حد زعم سلطات االحتالل.
وكشف النقاب عن هذه اإلحصاءات ردا على استجواب قدمته عضو الكنيست عن حزب ميرتس،
ُ

غابي السكي ،إلى وزير األمن اإلسرائيلي ،بيني غانتس ،فيما امتنعت "اإلدارة المدنية" عن الرد

بشكل مباشر حول تصعيد سياسة الهدم للفلسطينيين في الضفة.
وتأتي مزاعم "اإلدارة المدنية" بأنها تنفذ إخطارات هدم للمستوطنين ،بشكل يتنافى مع الحقائق
الميدانية التي توثق تمادي المستوطنين في البناء ووضع اليد على األراضي الخاصة للفلسطينيين،
وكذلك مواصلة سياسة تبيض وشرعنة البؤر االستيطانية ،مع تطلع االئتالف الحكومي برئاسة نفتالي
بينيت ،لشرعنة عشرات البؤر االستيطانية.
وذكرت الصحيفة ،أنه وفقا ألمر إخالء وإزالة المباني الجديدة الذي بدأت استخدامه اإلدارة المدنية
في  ،2019يطالب أصحابها بتقديم طلب للحصول على رخصة للبناء خالل  96ساعة ،وبعدها
يمكن لمفتشي اإلدارة المدنية لالحتالل هدم المباني دون السماح بتقديم أي استئناف على عكس
إخطار الهدم العادي ،وهي سياسة اإلخالء التي تستهدف الفلسطينيين باألساس ،حيث يتم رفض
الغالبية العظمى من طلبات الحصول على رخص للبناء.
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وردا على سؤال عضو الكنيست السكي ،يظهر من البيانات واإلحصاءات التي حولت لها ،أن
"اإلدارة المدنية" استولت على ٍ
مبان فلسطينية "الكرفانات" في المناطق المصنفة (ج) بين عامي
 2017و ،2021أكثر بأربع مرات من المستوطنين 3201 .من الفلسطينيين ،و 736من المستوطنين.
وقالت السكي إن هذه البيانات تظهر إقرار اإلدارة المدنية أنه يتم تطبيق قوانين التنظيم والبناء
وإصدار إخطارات الهدم بشكل موسع أكثر ضد الفلسطينيين ،وأن هذا ناتج عن سياسة االحتالل
اإلسرائيلي الهادفة للترويج للمشروع االستيطاني وتوسيعه ،وهي السياسية التي تتعارض والقانون
والمواثيق الدولية ،وتحول دون تطبيق حل الدولتين ،على حد تعبيرها.
ويستدل من اإلحصاءات أن السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق (ج) ،يواجهون صعوبات
في الحصول على تصاريح البناء ،في المقابل تمنح المستوطنات التسهيالت للبناء والتوسع على
حساب األراضي الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن اإلدارة المدنية منذ عام  ،2019وحتى نهاية عام  ،2020أصدرت أوامر هدم
منازل مملوكة لفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية ،بـ  ،159مقابل  28للمستوطنين ،دون أن يتم
اإلثبات أنه تم تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المستوطنين ،فيما نفذت جميع أوامر الهدم الصادرة
بحق العقارات والمنشآت الفلسطينية.
عرب 2022/5/18 ،48

التديين
ق ْ
 .45القضية الفلسطينية ومأز ُ

محمد أحمد ّبنيس

ٍ
ٍ
ٍ
وقانونية وأخالقية بعد الجريمة الشنعاء
سياسية
ورطة
مرة أخرى ،يجد الكيان الصهيوني نفسه في
ّ
طي اقتحام قواته مدينة جنين في الضفة
التي ارتكبها بقتل اإلعالمية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغ ّ

الغربية .وتتأ ّكد طبيعته االستعمارية واالستيطانية والعنصرية بعد االعتداء على مشيعي جنازة الفقيدة،
ط سافر لكل األعراف والقيم الدينية واإلنسانية .خسر معركة الصورة في مشهد الجنازة الذي
في تخ ٍّ

ومنصات التواصل االجتماعي،
تناقلته وسائل اإلعالم الدولي
وتكشفت حقيقته كياناً عنصرياً وفاشياً
ّ
ّ
حتى أمام مؤيديه في الدول الغربية الكبرى.
التغول العنصري فقط إلى الجذور االستعمارية لهذا الكيان بقدر ما يعود ،كذلك ،لنجاح
ال يعود هذا ّ
اليمين الديني الصهيوني في التغلغل داخل دوائر القرار اإلسرائيلي ،وبالتالي ،إعطاء الصراع صبغ ًة
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طط التهويد الذي يستهدف السيطرة على القدس والمسجد األقصى .ومن المفارقة
ديني ًة من خالل مخ ّ
أن هذا اليمين يشترك مع الحركات اإلسالمية في المنطقة ،على الرغم من تناقضه البنيوي معها ،في

تديين الصراع بتحويله من صراع قومي وسياسي ،يتعلق باألرض والهوية ومقاومة االستعمار ،إلى

يفسر حرص هذا اليمين على التشغيل الدائم
صراع ديني مفتوح بين المسلمين واليهود .ولعل هذا ما ّ
لشعار ''معاداة السامية'' في مسعى إلى تضليل الرأي العام داخل إسرائيل وخارجها .بيد أن اغتيال
شيرين أبو عاقلة ،المسيحية العربية الفلسطينية ،واالعتداء على جنازتها ،يعيدان الصراع إلى جذوره،

فلم تشفع لها مسيحيتُها وال جنسيتها األميركية وال صفتها صحافية معروفة ،ألن الهدف االستراتيجي
لدولة االحتالل يبقى اقتالع الهوية الفلسطينية بمختلف مكوناتها الروحية والثقافية ،ال فرق في ذلك
بين مسلمين ومسيحيين (وحتى يهود) .وشيرين كانت شاهدةً على فصول غير قليلة في مسلسل
االقتالع هذا ّإبان العقدين األخيرين.

يصب في مصلحة السردية الصهيونية التي
إن حصر الصراع في فلسطين بين المسلمين واليهود
ّ
تتغ ّذى على ''معاداة السامية'' وحق اليهود في ''أرض الميعاد'' .واستمرُار الحركات اإلسالمية وقطاع
ٍ
تضحيات
قدموه من
من الرأي العام العربي في تديين الصراع يسيء إلى المسيحيين الفلسطينيين وما ّ
ٍ
جسيمة في سبيل نصرة القضية .وإذا كان حضورهم في الحراك السياسي الفلسطيني قد خفت ،فذلك
يعود إلى أسباب كثيرة ،أهمها تراجع وزنهم الديموغرافي في المنطقة ،وصعود الخطاب اإلسالمي

خالل العقود األخيرة بعد انكفاء حركة فتح وتراجع تأثيرها.

تحدياً خطي اًر للفلسطينيين ،لكنه ،في النهاية،
صحيح أن مخ ّ
طط تهويد القدس والمسجد األقصى يمثل ّ
ٌ
يبقى حلق ًة ضمن مخطط استيطاني واستعماري أشمل البتالع فلسطين والسيطرة على مقدراتها

التوسل ،في مقاومة هذا
واقتالع هويتها الثقافية العربية واستبدالها بهوية أخرى هجينة .ولذلك ،فإن
ّ
إسالمي منفصل عن عمقه الوطني
ططات االستيطان والتهجير ،بخطاب
ِ
طط وغيره من مخ ّ
المخ ّ
ّ
يعطي ذريعة لدولة االحتالل لتبرير جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ،على اعتبار أنها

تواجه ''اإلرهاب اإلسالمي'' الذي يستهدف أمنها واستقرارها .وقد آن األون كي تقوم التنظيمات
الفلسطينية ،التي تتغذى على هذا الخطاب ،بمراجعات فكرية وسياسية جريئة في هذا الصدد .وحين

ُي حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،يحيى السنوار ،من ''استباحة الكنس اليهودية في العالم
يفسح المجال لتبديد
دخول عناصر الشرطة اإلسرائيلية إلى المسجد األقصى'' ،فإنه
تكرر
في حال َّ
ُ
ُ

هدية مجانية
رصيد التعاطف الدولي المتنامي مع القضية الفلسطينية ،خصوصاً في الغرب ،ويقدم ّ
لدولة االحتالل كي تستثمرها سياسياً وإعالمياً.
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جردها من
وي ّ
جمة ،أبرزها أنه ُيدخلها في نفق سياسيُ ،
ينطوي تديين القضية الفلسطينية على مخاطر ّ
حزمة موارد سياسية من شأنها أن تُحدث فارقاً في ميزان القوى إذا ما تجاوزت النخب الفلسطينية،

بمختلف أطيافها الفكرية والسياسية ،انقساماتها ،ونجحت في التوافق على مشروع وطني جديد،

يستوعب ال متغيرات اإلقليمية والدولية ،ويعيد بناء أولوياته في ضوء االنقالب النسبي الذي يشهد

تحدياً وجودياً بالنسبة للمشروع الصهيوني.
الرأي العام الدولي ضد إسرائيل ،وهو ما بات يش ّكل ّ
العربي الجديد ،لندن2022/5/19 ،
 .46معادلة االنتصار والهزيمة في الصراع مع المشروع الصهيوني

عبد المجيد سويلم

في المقال السابق قلنا ،إن المشروع الصهيوني وقع في أخطاء تقديرية ّأدت فيما ّأدت إليه إلى ما
يسمى انسداد األفق التاريخي لهذا المشروع.
ّ
لم يعد أمام هذا المشروع من حلول ،وليست لديه أجوبة عن تلك المسائل التي تمثل في مجملها

جوهر التهديد الوجودي واالستراتيجي لهذا المشروع.

أزمة المشروع الصهيوني ،اآلن ـ وهي أزمة ممتدة من طبيعة المشروع نفسه ـ هي في وصوله إلى

الحد الذي بات متع ّذ اًر عليه التراجع ،وبات المضي ُقدماً به وصفة جاهزة لالنهيار.
ّ
ّ
وطالما أن نظام الحكم في إسرائيل قد أصبح ُيجاهر ويعمل ،بل ويسابق الزمن لفرض هذا المشروع
على األرض بقوة القمع والبطش وارتكاب الجرائم اليومية والمتواصلة ،وسرقة األرض واالستيالء على
مقدرات الفلسطينيين ونهبها ،وحصار الفلسطينيين وتجويعهم ،وطالما أنه ال يعترف لهم بأي حقوق
ٍ
سيف مسّلط على رقابهم
سياسية أو طنية ،وهو يعمل ليل نهار لتحويل حتى لقمة عيشهم إلى

لمقايضة هذه اللقمة بالتخلي عن حقوقهم وأهدافهم ،وطالما أن كل مؤسسات الدولة اإلسرائيلية

«الحل» اإلسرائيلي عليهم ،وطالما أن هذا الحكم
مكرسة بالكامل لفرض
العسكرية واألمنية أصبحت ّ
ّ
والحكومات التي تتمخض عنه تتحول يوماً بعد يوم إلى أعتى أشكال العنصرية والدكتاتورية،
وأصبحت تحمي وتحتمي بالعصابات المسّلحة التي تجاهر بفاشيتها ـ فك اًر وممارس ًة ـ وتتشكل في
إسرائيل تركيبة فكرية وثقافية وإعالمية ،سياسية وعسكرية أمنية من التمييز والفصل العنصري،
المندمج والملتحم مع تمددات غير مسبوقة للفاشية ،والتي تجاوزت التسرب ووصلت إلى حدود

التمكن من هذه التركيبة ،فإن التراجع عن هذا النهج والمسار أصبح متع ّذ اًر ،إن لم نقل مستحيالً.

هذه حرب طاحنة يخوضها المشروع الصهيوني ضد شعبنا في الضفة والقطاع والداخل والشتات،
وكل الفروقات التي تبدو بين هذا النهج والمسار من جهة وتجمعات ومكونات شعبنا من ٍ
جهة أخرى
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ليست سوى فروقات مؤقتة أوالً ،وهي فروقات في الدرجة ،وليست في النوع ثانياً ،وهي محكومة

باعتبارات تكتيكية ،داخلية أو خارجية ثالثاً ،وال تعود بالمطلق ألي اعتبارات مختلفة أو خاصة في
فكر وممارسة ومواقف ومخططات مؤسسات الحكم حيالها .ليس هذا كله فحسب ،بل إن الديمقراطية
الشكلية لنظام الحكم في إسرائيل فيما يتعلق باإلسرائيليين اليهود أنفسهم مرشحة قوية لالضمحالل

والتالشي عند درجة معينة من تفاقم أزمة المشروع الصهيوني ،ناهيك عن أن قانون القومية ُيخضع
من الناحية العملية المباشرة شعبنا في الداخل الفلسطيني لهذا النظام المندمج.

عم سيتراجع؟ فإن تراجع ـ على سبيل االفتراض النظري
فكيف سيتراجع المشروع الصهيوني؟ ّ
«الحل» المباشر ،أو ستتحول هذه الحرب الداخلية
الخالص ـ أال تصبح الحرب الداخلية األهلية هي
ّ

إلى حتمية سياسية قد تنجم عنها هجرات إسرائيلية جماعية ،أو تصدعات اجتماعية يستحيل السيطرة

عليها؟

وكل «تراجعات» عن هذا النهج والمسار هي تكتيكية ومؤقتة تعكس صعوبات أو ظروفا أو مختنقات

سياسية ،وهي لم ولن تعكس تغيرات في طبيعة المشروع ،أو منطلقاته وأهدافه.

لماذا سيختار هذا الحكم المندمج بين الفصل العنصري والفاشية السافرة والكامنة؟ لماذا سيختار
التصدع ،وربما االنهيار؟
التراجع طالما أن هذا التراجع سيؤدي إلى االقتتال و ّ

أقصد أن هذا المشروع بات مأزوماً بحيث تجاوز األزمة السياسية ،وتجاوز الصراع على هذا
الشخص أو ذاك وتجاوز بمراحل إمكانية «البحث» عن حلول سياسية ،وتجاوز مرة وإلى غير رجعة

إمكانية االعتراف بأي حقوق وطنية أو قومية أو سياسية ،لكل الشعب الفلسطيني في فلسطين

وخارجها.

لم يصل المأزق الذي تحول إلى أزمة بنيوية مرّكبة وإلى تركيبة ال تدير ظهرها للشعب الفلسطيني
وحقوقه الوطنية فقط ،وإنما إلى العالم كله ،وإلى دول اإلقليم ،وإلى كل مؤسسات الشرعية الدولية

والقانون الدولي لوال الدعم األميركي والعربي للمشروع الصهيوني وحمايته ورعايته.

ال نحتاج على هذا الصعيد ،ال لألدلة وال للبراهين ،واألمر أعمق وأخطر من ازدواجية المعايير،
وأبعد من مجرد عجز أو تخاذل ،ألن الدعم األميركي والغربي لهذا المشروع هو من طبيعة الدعم

الذي ينبثق ليس من المصالح الغربية فقط ،وإنما من الطبيعة االستعمارية وأحياناً العنصرية لهذا

وتوصله
الغرب ،ولهذا فإن تخّلي هذا الغرب عن المشروع الصهيوني سيستحيل قبل وصول الغرب
ّ
إلى قناعة راسخة بأن هذا المشروع وصل إلى نهايته الحتمية ،ومن هنا بالذات بدأت تتسرب إلى

دوائر القرار السياسي الغربي ببطء وعلى استحياء بأن على الغرب حماية إسرائيل من نفسها قبل

فوات األوان.
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أوضحت في معرض تبيان األخطاء االستراتيجية القاتلة
أعود ،اآلن ،للتذكير بالمقال السابق عندما
ُ
التي وقع بها المشروع الصهيوني ..أعود ،اآلن إلى األخطاء االستراتيجية التي وقعنا بها ارتباطاً
بهذه األخطاء التي وقع بها هذا المشروع .عند الرجوع إلى تضحيات شعبنا وبطوالته في مقاومة

المشروع الصهيوني على مدار قرن كامل من الكفاح الوطني وقعت الحركة الوطنية الفلسطينية في

أخطاء قاتلة على كال الجانبين:

جانب إدراك طبيعة المشروع الصهيوني من حيث جذرية وعدوانية وتوسعية هذا المشروع وعنصريته،

وبالتالي طموحاته وأهدافه ومخططاته .وجانب االرتباط العضوي الملتحم بالمشروع الغربي الشامل،

وباإلمبريالية البريطانية ثم األميركية الحقاً.

الهبات واالنتفاضات الوطنية ومفاصلها الرئيسة فإن هاتين المسألتين بالذات كانتا نقطة
وبالعودة إلى ّ
أو نقطتي الضعف األساسية لدى قيادات الشعب الفلسطيني عندما ُخدعت تلك القيادات ـ أو هي

كانت تراهن على التصالح مع المشروع أو التفريق ما بين المشروع وحماته ورعاته من جانب الغرب.

هكذا حصل ُبعيد ثورة البراق ،وهكذا حصل في الـ» ،»36وهكذا حصل مع االرتهان لجيش اإلنقاذ،
وفي الخذالن الذي تعرض له القائد الوطني الكبير عبد القادر الحسيني.
وقد تكرر هذا الواقع وهذا الفهم والسلوك في مراحل الحقة من انطالق الثورة المعاصرة ،ومرو اًر
يفسر بعض هذه
باتفاقيات أوسلو وإلى يومنا هذا .صحيح أن الخلل الهائل في ميزان القوى ربما ّ
األخطاء القاتلة في استراتيجيات وسياسات الحركة الوطنية الفلسطينية ،وصحيح أن صعوبة فصل

الواقع الفلسطيني عن المحيط العربي الخاضع للسطوة الغربية .ربما بدوره ،أيضاً ،ساهم بتلك

أن الصحيح كذلك ،وربما قبل كل شيء أن نمط القيادات الوطنية الفلسطينية ،وأحياناً
األخطاءّ ،إال ّ
مفاهيمها ومصالحها ،أيضاً ،قد أسهم بصورة جوهرية في تلك األخطاء.
المشروع الصهيوني ليس لديه متّسع لحل سياسي يقوم على االعتراف ،حتى ولو بالحدود الدنيا
بالحقوق الوطنية الفلسطينية ،ولن تعترف إسرائيل بهذه الحقوق ما دامت الدولة اإلسرائيلية مؤسسة
على المشروع الصهيوني .ولهذا فإن أي عمل سياسي ،وجهد سياسي مع المجتمع اإلسرائيلي ،ومع

المحيط اإلقليمي والدولي بما فيها مؤسسات الشرعية الدولية والقانون الدولي ال تقوم على قاعدة فك

االرتباط بين دولة إسرائيل والمشروع الصهيوني لن تؤدي سوى لتكريس وخدمة هذا المشروع بصرف
النظر عن النوايا ،وعن االعتبارات المختلفة.

وكل حل سياسي قائم على رعاية وحماية ووصاية وهيمنة الواليات المتحدة والغرب والتحكم به هو

حل وهمي خادع وكاذب ومزّيف.
ّ
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أما كل سياسة فلسطينية قائمة على مراجعة هاتين المسألتين ،واشتقاق البرنامج السياسي الوطني من
على أساسهما بالذات فهي السياسة الوحيدة التي من شأنها تحقيق االنتصار ،وليس منع الهزيمة

فقط.

إذا كان المشروع الصهيوني قد فشل في هزيمتنا ونحن دون بنية سياسية وكيان وطني ،ودون محيط

تحرر»،
عربي داعم ،ودون ظهير دولي ،ولم يتمكن من هزيمتنا عندما كان ُينظر إليه «كحركة ّ
تحولت إسرائيل إلى دولة
وكواحة للديمقراطية في الشرق األوسط ،فهل سيتمكن من ذلك اآلن ،وقد ّ

للعنصرية والعدوانية السافرة والفاشية السياسية والدينية؟ مسألة هزيمتنا أصبحت خلفنا ،ومسألة

االنتصار حتمية ،لكن السؤال هو :متى سننتصر ،وكيف وبأي ثمن؟ هذا هو الجواب الذي ينتظره

الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة.

األيام ،رام هللا2022/5/19 ،

متدن في قطاع غزة!
 .47مسؤولون في "أمان" :بنك أهداف
ٍ

ينيف كوفوفيتش

في جهاز األمن ،وجدوا عددا منخفضا نسبيا من األهداف لمهاجمتها في قطاع غزة ،وهي أقل نوعية

من األهداف في ساحات أخرى ،هذا ما يعتقده مسؤولون في شعبة االستخبارات "أمان" .في الجيش
يعملون على توسيع بنك األهداف منذ انتهاء عملية حارس األسوار في حال اندالع مواجهة واسعة

أخرى مع "حماس".

حسب البيانات التي عرضتها مؤخ ار جهات في جهاز األمن في نقاش امني فإن بنك أهداف الجيش

اإلسرائيلي وسع  400في المئة منذ تولي أفيف كوخافي منصبه .ولكن ضباطا كبا ار في شعبة
االستخبارات يعتقدون أن األهداف التي تم العثور عليها في القطاع متدنية اكثر مما كانوا يريدون
نتيجة جوالت القتال في القطاع في السنتين األخيرتين اللتين هوجمت فيهما مئات األهداف ومواقع

بنى تحتية لـ"حماس" في القطاع .جهات في الجيش اإلسرائيلي قالت إن مسألة األهداف في غزة

تحولت إلى حدث "إشكالي جدا".

في الجيش يعتقدون أن "حماس" غير معنية ،اآلن ،للوصول إلى تصعيد في القطاع ألنها تعمل على
الدفع قدما بعمليات في الضفة الغربية ،حتى اآلن بنجاح نسبي .إضافة الى ذلك ،في جهاز األمن
يقدرون بأن النشاط المتزايد للجيش في منطقة خط التماس سيستمر بضعة اشهر وهم يستعدون
لتجنيد قوات احتياط إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة ومنع دخول فلسطينيين دون تصاريح

الى داخل إسرائيل .جهات أمنية تعتقد أنه رغم المسؤولية التي تحملتها منظمات "اإلرهاب" عن
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العمليات األخيرة فإن المخربين عملوا دون توجيه أو تمويل من قبل أي منظمة .في شعبة

االستخبارات يقدرون أن موجة العمليات األخيرة مدفوعة باألساس باإللهام الذي يؤثر على الشباب
في الضفة نتيجة أحداث الحرم ،وأن الكثير من "المخربين" يرغبون في االنتقام على موت احد
األعزاء .في الجيش يالحظون أيضا أن شبابا فلسطينيين يميلون الى التماهي بدرجة اقل مع
الروايات الوطنية واكثر مع الروايات الدينية.

قالت جهات في الجيش في النقاش األمني ،إن حوالي  350فلسطينيا تم اعتقالهم في الضفة بتهمة
المشاركة في نشاطات "إرهابية" وتحريض منذ بداية عملية "كاسر األمواج" .ينضم هؤالء الى نحو

 900فلسطيني آخر تم اعتقالهم بتهمة المخالفات نفسها منذ بداية السنة .في موازاة ذلك ،تواصل

قوات األمن أعمال البنى التحتية في خط التماس التي تستهدف تحسين البنى التحتية وإصالح

الجدار وتكثيف الوسائل التكنولوجية في المنطقة.

في هذه األثناء ،يواصل الجيش مناورة "مركبات النار" ،التي بدأت في األسبوع الماضي ويتوقع أن

تنتهي في نهاية الشهر .كجزء من المناورة ،في الشهر القادم ،سيتدربون في الجيش أيضا على

سيناريوهات لمهاجمة المنشآت النووية في إيران .في السنة األخيرة ،بدأت أعمال مشتركة لبناء برامج
عملياتية للهجوم ،والمناورة الحالية هي فرصة لتدريب كل المنظومات في الجيش على االستعداد

قبيل هجوم على المنشآت النووية في سيناريوهات محتملة عدة.

قدرت جهات في جهاز األمن بأنهم قلقون جدا من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات
التي تجريها مؤخ ار إيران والواليات المتحدة والدول العظمى حول االتفاق النووي .مؤخرا ،عرضت

جهات في المستوى األمني على المستوى السياسي صورة للوضع تدل على أن إيران تستغل اإلبطاء
في المحادثات من اجل مواصلة تطوير المشروع النووي ،وأنه في إيران يواصلون التزود بعدد كبير

من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي ستمكنها من تخصيب اليورانيوم بمستوى  90في المئة،
ستمكن هذه العملية إيران من إنتاج قنبلة نووية خالل بضعة أسابيع.

رغم ذلك ،في جهاز األمن يقدرون بأنهم في إيران قاموا بإبطاء وتيرة تطوير المشروع النووي منذ
بدأت المفاوضات مع الغرب وأنه لم يحدث أي تغيير في تقدير المعلومات التي تم اإلبالغ عنها في

السنة الماضية والتي تقول ،إنه إذا قررت إيران إنتاج قنبلة فهي يمكنها فعل ذلك خالل سنتين.

في جهاز األمن ،عبروا عن عدم الرضا من سلوك الواليات المتحدة والدول األوروبية العظمى في
إطار المفاوضات حول االتفاق .وحسب أقوال جهات في الجيش فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة

التي تقوم ببلورة خطط عسكرية تمكن من مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية ووقف المشروع النووي.
عشية سفر وزير الدفاع بني غانتس الى الواليات المتحدة فإنهم في جهاز األمن يحاولون استخدام
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الضغط على شخصيات أميركية رفيعة كي تعرض هي أيضا برامج ونوايا عسكرية في حال فشلت
المفاوضات بين الطرفين أو في حال أن إيران خرقت االتفاق .في المحادثات التي أجروها مؤخ ار مع

نظرائهم لم ينجح ضباط كبار في جهاز األمن في الحصول على إجابات حاسمة.

أيدت شخصيات رفيعة في جهاز األمن تقصير المناورة بسبب التوتر األمني في الضفة وفي

القطاع ،لكن كوخافي أمر بمواصلة التدريب مثلما تم التخطيط له .في إطار المناورة التي تم
االستعداد لها في جهاز األمن في السنة والنصف األخيرين تعمل في غرفة القيادة في مقر و ازرة

الدفاع غرفتا عمليات ،غرفة تدير العمليات الروتينية وغرفة تجري فيها مناورة تحاكي حربا متعددة

الساحات.

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2022/5/19 ،

 .48الجيش اإلسرائيلي يستعد لضرب إيران ويشرع في "تعقيدات النار" تحسبا لحرب متعددة الجبهات

ليالخ شوفال

في إطار “شهر الحرب” الذي يجري هذه األيام ويحاكي حرباً شاملة في كل الجبهات ،من المتوقع
أن يجري الجيش اإلسرائيلي تدريباً على هجوم واسع لسالح الجو اإلسرائيلي في إيران .ومن المتوقع
أن يجري الطيران الخاص في أثناء األسبوع الرابع من التدريب الذي يبدأ بين  29أيار و 2حزيران.

للجيش اإلسرائيلي بضع خطط للهجوم في إيران ،ولكن محافل رفيعة المستوى تقدر بأن الجيش
يحتاج إلى سنة على األقل حتى ينهي استعداداته لخطة أساسية لهذه الغاية ،وإلى زمن أطول حتى

يكمل االستعدادات في الخطة األفضل .وحسب المعلومات التي لدى إسرائيل ،فإن المشروع النووي

اإليراني مستمر ،وإن كان بوتيرة معتدلة نسبياً .تقدر إسرائيل أن إيران قد تقتحم النووي في غضون
أسابيع قليلة وأن لديها اليوم مادة مخصبة في مستوى منخفض يكفي لقنبلتين نوويتين ،ومادة مخصبة

أخرى بمستوى  60في المئة تكفي لقنبلة واحدة .في الواقع الدولي الحالي ،بقيت إسرائيل الوحيدة في
العالم التي تعمل على منع إيران من تحقيق القدرة النووية ،وذلك من خالل أعمال الجيش اإلسرائيلي.

أما بخصوص المفاوضات بين إيران والقوى العظمى برئاسة الواليات المتحدة ،فيقدر الجيش
اإلسرائيلي بأن األطراف وصلت إلى طريق مسدود حقيقي ،يقوم على أساس مبادئ يصعب على كل
طرف التراجع عنها .إضافة إلى ذلك ،فإن الرسائل التي تتلقاها إسرائيل من الواليات المتحدة هي

رغبة األخيرة في استنفاد المفاوضات في هذه المرحلة.
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لقد بدأت االستعدادات للمناورة العسكرية اإلسرائيلية قبل نحو سنة ونصف ،حين كان يفترض بمناورة

“تعقيدات النار” أن تجرى في أيار  .2021غير أنه بعد وقت قصير من بدء المناورة ،نشبت حملة
“حارس األسوار” ،فقرر الجيش إلغاءها .هذه المرة أيضاً ،في ضوء الواقع األمني المعقد وموجة

العمليات في الشهرين األخيرين ،فكر الجيش بإجراء المناورة ،لكنه قرر مع ذلك إجراءها في ظل

التكييفات الالزمة مع الوضع العملياتي المتوتر.
حرب في كل الجبهات

المناورة التي بدأت األسبوع الماضي وستتواصل نحو شهر كامل ،تحاكي حرباً في كل الساحات

والجبهات .وحسب السيناريو الخيالي المستند إلى أساس ،ففي أثناء “هجوم” إسرائيلي على سوريا،

يقتل بضعة أشخاص من “حزب هللا” ،فيرد “حزب هللا” ،فتدخل إسرائيل إلى بضعة أيام قتال في
الشمال ،ثم تتدهور إلى حرب تنضم إليها غزة ،وكذا الساحة الفلسطينية في الضفة .ويضاف إلى

ذلك أيضاً تهديد األمن الداخلي الذي برز بقوة أكبر في أثناء “حارس األسوار” ،وبالطبع فإن إيران
وفروعها ال تغيب عن السيناريو.

تتضمن المناورة العسكرية اإلسرائيلية ،إضافة إلى مناورتي فرقة  162و 98التي تحاكي اقتحاماً برياً

عميقاً في لبنان ،مناورة قوات لفرقة المظليين المختارة التي تنفذ في قبرص كي تدرب القوات على

العمل في منطقة غير معروفة تشبه منطقة لبنان.

زار الكابينت السياسي األمني هذا األسبوع المناورة ،والحقاً ستكون زيارة إضافية سيتلقون فيها
معضلة يتعين عليهم أن يحسموا فيها .ستجرى أساس المناورة في الشمال ،بما في ذلك في منطقة
وادي عارة وأم الفحم .وحتى هذا الوقت ،ال يعتزم الجيش تغيير مسار المناورة رغم معارضة رؤساء

السلطات المحلية العربية .في أثناء المناورة ،ستحصل ساحة األمن الداخلي على اهتمام خاص في
ضوء دروس “حارس األسوار” ،وسيتم التدريب على أعمال إخالل خطيرة بالنظام أكثر ببضعة

أضعاف من تلك التي كانت قبل سنة.

ويوضح الجيش اإلسرائيلي أنه منذ إقامة مديرية األهداف األركانية ،ازداد إنتاج األهداف العسكرية

اإلسرائيلية بنحو  400في المئة .الجيش اإلسرائيلي يزيد من استعداداته على خلفية المأزق بين

طهران والقوى العظمى .وتقدر القيادات سيناريو سنة على األقل الستكمال االستعدادات للخطة
األساسية.

إسرائيل اليوم 2022/5/18

القدس العربي ،لندن2022/5/18 ،
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 .49انفوغراف:

فلسطين أون الين2022/5/19 ،
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