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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 أبريل /نيسان

 1/4/2022 ،الجمعة

شاب  − استشهاد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  مدينة    فلسطيني  أعلنت  في  الحي  االحتالل  برصاص 
، أمضى ما عامًا(   28أحمد يونس صدقي األطرش )  محررالسير  األذكر أن الشهيد هو  ي    الخليل.
 1في معتقالت االحتالل.  أعوام 9يقارب 

على االنتقادات  معلقًا    ، العامة اإلسرائيلية   12بني جانتس، في حديث للقناة    الدفاع اإلسرائيلي وزير  قال   −
األخيرة  العمليات  سلسلة  منع  لفشلها في  االحتالل  لحكومة  شخص    ، الموجهة  إيقاف  الصعب  من  إنه 

حم  لحظة  في  طعن يقرر  عملية  وتنفيذ  مفك،  أو  سكين  بال   . ل  األخيرة  األيام  جانتس  صعبة  ووصف 
 2للغاية، وأنه يقوم بجهود مضنية لمنع العمليات القادمة بالتعاون مع شتى األذرع األمنية، حسب وصفه. 

قالت صحيفة معاريف العبرية إن التقديرات لدى المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية أن األيام   −
الجيش اإلسرائيلي  في  ركان  هيئة األرئيس وأشارت إلى أن   المقبلة ستكون مليئة بالحوادث األمنية.

أجرى تقييمًا للوضع مع قادة الجيش بالضفة على خلفية الهجمات، وبهدف زيادة   أفيف كوخافي
الضفة. بمناطق  الجيش  التصعيد   نشاطات  موجة  الستمرار  يستعد  اإلسرائيلي  الجيش  أن  وبينت 

ر، ولذلك أطلق على  لوقت أطول، ولذلك زاد من استعداداته األمنية التي ستستمر حتى إشعار آخ
 Breakwater ."3 العملية "كاسر األمواج

عبد  − والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  في  والتوثيق  الدراسات  وحدة  رئيس  إن   قال  فروانة  الناصر 
 ،وأوضح فروانة  .2022  سنةفلسطيني، في الربع األول من    1,400قوات االحتالل اعتقلت نحو  

جل في الفترة ذاتها من  %7ا ، أن هذا يشكل زيادة قدرهفي تصريح صحفي  4. 2021سنة عما س 

أنهى زيارة رسمية إلى   ،عالي المستوى   ،إسرائيلياً   أمنياً   ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية أن وفداً  −
الجيش  قائد  تولي  منذ  اإلسرائيلي  األمني  الوفد  لهذا  الثالثة  الزيارة  وهي  األسبوع،  هذا  السودان 

وقد أجرى الوفد   .2019  أبريل  /نيسانالبرهان الحكم في السودان في    السوداني الفريق عبد الفتاح
اإلسرائيلي مباحثات مع مسؤولين كبار في القيادة السودانية، اقتصرت على الجوانب األمنية دون  

 5القضايا السياسية.
التركي − الرئيس  طيب    دان  اإلسرائيلي  ،  ردوغانأرجب  نظيره  مع  أجراه  هاتفي  اتصال  سحق  إفي 

، بينهم  شخصاً   11، وأسفرت عن مقتل  "إسرائيل""بشدة" العمليات الثالث التي ن ف ِّذت في    ،وجهيرتز 
، خالل  ردوغانأوسعى    .بحسب بيان صادر عن دائرة االتصال في الرئاسة التركية،  عناصر أمن

العاجل االتصال،   الشفاء  وتمنى  أحباءهم،  فقدوا  الذين  الضحايا  أسر  إلى  تعازيه  "إرسال  إلى 
 6. العامة اإلسرائيلية 11القناة ى" الذين سقطوا بالعمليات، بحسب ما أوردت للجرح
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لدى    قال  − األمريكي  نايدز   " إسرائيل " السفير  التلفزيون توماس  قنوات  مع  صحفية  لقاءات  خالل   ،
السبع   بئر  في  فلسطينيون  نفذها  التي  المسلحة  العمليات  على  ليعلق  خصيصًا  أجراها  اإلسرائيلية، 

لن   براك، إن "اإلرهاب ال يمكن أن يهزم إسرائيل، قتل الناس والعنف على اإلطالق   والخضيرة وبني 
استمرار السلطة الفلسطينية في رام هللا، بدفع رواتب لعائالت   نايدز وانتقد    ". يؤديا إلى نتيجة إيجابية 

 7تشجيع لتنفيذ عمليات إرهاب يروح ضحيتها المدنيون.   مشددًا على أنه   ، الشهداء واألسرى 
العبرية إن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية لم تجد دلياًل واحدًا حول    لت صحيفة يديعوت أحرونوت قا −

اإلسالمية )داعش( العالقة   الدولة  الذي يطلق على نفسه اسم تنظيم  بئر السبع    بعمليتي  تنظيم 
د ارتباط  إيجا  ونقلت عن مصادر في المخابرات اإلسرائيلية، قولها إنه لم يتم    والخضيرة األخيرتين.

 8معين بين "داعش" والمهاجمين، مرجحة أن تكون العمليات فردية وليست تنظيمية. 
 2/4/2022 ،السبت

شبان فلسطينيين برصاص قوة خاصة إسرائيلية في كمين عند مفرق بلدة عرابة   ثالثة   استشهد −
جنين.  األحمر و   جنوب  الهالل  في  مصادر  الشهدا   الفلسطيني   أكدت  إسعاف  من  م نعوا  ، ء أنهم 

عسكرية. سيارات  إلى  بنقلها  وقام  لهم،  تسليمها  ورفض  جثامينهم  على  تحفظ  االحتالل   وأن 
الثالثة  الشهداء  القدس  سرايا  مقاتليها   ،ونعت  من  إنهم  بالرد    ،وقالت  موقع   أفادو   . وتوعدت 

، الخاصة   " Yamam  قائد سرية في وحدة "اليمام   عن إصابة   العبري   صحيفة يديعوت أحرونوت
 9.الثالثة شهداء  ال في االشتباكات مع    ، "مقدم" ولديه رتبة  

الكنائسقال   − القدس    ئهاورؤسا   بطاركة  على  في  اإلسرائيلية  االستيطانية  الجماعات  استيالء  إن 
بترا تهديداً Little Petra  فندق "ليتل  يشكل  القديمة  بالقدس  المسيحي    "  وجود الحي  استمرار  على 

هذه القضية ال تتعلق بالممتلكات الفردية فقط، بل تتعلق  إلى أن "،  لهم  في بيان  ،وأشاروا  بالمدينة.
كون فندق   المسيحي  الحي  ذلك  بما في  للقدس،  الكامل  على طريق الحج    ليتل بترابالطابع  يقع 

عن   ويتحدث  المسيحي،  التراث  يمثل  إنه  عام.  كل  القدس  يزورون  الذين  المسيحيين  لماليين 
 10وجودنا ذاته في هذا المكان".

شهد "تصعيدًا   2022  مارسآذار/  ادر عن مركز معلومات فلسطين "م عطى" أن  ذكر تقرير ص  −
وأوضح   والداخل المحتل.   الغربية   االحتالل اإلسرائيلي في الضفة   مؤثرًا" في أعمال المقاومة ضد  

مقتل  التقرير   إلى  أدى  التصعيد  ذلك  التقرير   آخرين.   64وإصابة    ، إسرائيلياً   12أن  ورصد 
وإصابة    فلسطينياً   20استشهاد   محافظات،  خمس  في  االحتالل  خالل   612بنيران  آخرين، 

تلك وأشار التقرير إلى أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خالل    المواجهات مع االحتالل. 
عملية إطالق نار واشتباك مسلح مع قوات االحتالل،   52، بينها  مقاوماً   عمالً   821، بلغ  الفترة 

وأوضح التقرير أن عدد عمليات الطعن أو محاوالت   جنين. عملية منها في محافظة    25وقعت  
 11. س عمليتينع س أو محاولة الدععمليات، فيما بلغ عدد عمليات الد 9الطعن بلغت 
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يهودية، فيما يسمونه  الدينية  ال   Yeshiva  مدارس يشيفا حاخامًا يهوديًا ورؤساء    50اقتحم أكثر من   −
"جبل   إلى  المركزي"  نيسان  "الصعود  شهر  بمناسبة  وباحاته،  األقصى  المسجد  أي   الهيكل"، 

 منظمات المعبد "المتحدث باسم اتحاد ما يسمى  العبري عن    Srugim  ونقل موقع سروجيم  العبري.
Federation of Temple Organizations"   آساف فريد  Asaf Farid  )قوله إن "الصعود )االقتحام ،

 12."ي وقت من قبلكان مؤث رًا جدًا، كما لم يكن في أ

بني   − اإلسرائيلي  وزير الدفاع  الضفة   تسان جأعلن  سواء في  من الهجمات؛  "وقوع مزيد  يتوقع  أنه 
الغربية أو القدس، وحتى في قلب المدن اإلسرائيلية، ولفترة طويلة تستغرق عدة أسابيع وربما تمتد  

وقال   "حماستسان جلشهور".  جهتها  ،:  ح   ،من  وفي  معنا،  التصعيد  تريد  تصعيد ال  أي  وقع  ال 
، فسيكون عليهم أن يختاروا أي شكل لشهر الجهاد اإلسالميعلى سكان غزة بمن فيهم حماس و 

يريدون  الذي  "رمضان  أنه  على  مشددًا  من  "،  كثيرًا  ستعاني  غزة  تصعيد، فإن  هناك أي  كان  إذا 
رد   هناك  وسيكون  أدوات"  األلم،  من  نملكه  وما  قدراتنا  يعرفون  هم  لذلك  عنيف،  بالنسبة  و   .فعل 

قال   الغربية،  "  تس ان ج للضفة  وزارته  شيإن  مليار  دوالر  311.5]نحو    لكرصدت   لسد    [مليون 
 13الفتحات والثغرات في الجدار العازل على طول خط التماس مع الضفة الغربية". 

الق − البطشأك د  خالد  الجهاد  حركة  في  "المق  يادي  جنين"أن  مخيم  باجتياح  تسمح  لن  أن  و   ،اومة 
البطش، في تصريحات    افوأضخيم جنين يعني معركة جديدة مع االحتالل اإلسرائيلي،  اقتحام م 
 14وغزة لن تبقى مكتوفة األيدي". ،"من غير المسموح لالحتالل أن يستفرد في جنين ، أنهصحفية

، إثر اعتداء قوات االحتالل عليهم  القدس المحتلةفي    في منطقة باب العامود   اً فلسطيني  19أصيب   −
وأعلنت شرطة االحتالل في القدس المحتلة اعتقال    المطاطية والهراوات وقنابل الصوت.باألعيرة  

بيد  وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير ال   يأتي ذلك في وقت قام فيه   .باب العامود عند   فلسطينيين  10
م  بيد، في "تقييإسرائيلية مشاركة ال   إعالمونقلت وسائل    جولة استفزازية في ساحة باب العامود.في  

 15.للوضع في مركز شرطة االحتالل في القدس" بزعم "توترات محتملة في المدينة المحتلة"

و − اإلمارات  التعاون    "إسرائيل"وق عت  حول  تفاهٍم  رة  منه،  خصوصًا  و في مجال النقل،  م ذك  البحري 
الخبرة   اووضع تبادل  إلى  إضافة  الم تبادلة،  المنفعة  على  المبني  المستقبلي  للعمل  طريق    خريطة 

هات الم ستقبلية للخمسين عاماً   16. الم قبلة والمعرفة بما يخدم التوجُّ
 4/4/2022 ،اإلثنين

هولي أن الدول العربية المضيفة    أبو أكد رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد   −
في    ، هولي   أبو   وقال   ونروا لحكوماتها أو ألي منظمة دولية. األ لالجئين، ترفض نقل صالحيات وكالة  
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االستشاريةلهبيان   اللجنة  أو  الفرعية  اللجنة  صالحية  من  "ليس  إنه  ولوائحها  ،،  أنظمتها    ، وفق 
 17مناقشة قضايا تتعلق بتفويض الوكالة، الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة لألمم المتحدة".

لألذان  منعاً  47، واألقصى للمسجد  إسرائيلياً  اقتحاماً  20إنها وثقت  الت وزارة األوقاف الفلسطينيةق −
اإلبراهيميفي   مارس  المسجد  آذار/  خالل  الوزارة  .2022،  يوثق    ،وأشارت  شهري  تقرير  في 

 18.مستوطن 4,200لألقصى بلغ المقتحمين عدد أن  إلىالمقدسات،  انتهاكات االحتالل ضد  

اإلسرائيل  − هآرتس  لصحيفة  تقرير  وتجر   يةقال  مستمرة  القدس  تهويد  عملية  وساق   على  ي إن  قدم 
  بعيدًا عن األضواء، ومن دون أن تكون هذه القضية سببًا لزعزعة العالقات اإلسرائيلية األمريكية. 

التقرير األخضر    ،وبحسب  الخط  وراء  ألخرى  والتخطيط  جديدة  يهودية  أحياء  بناء  اآلن  يجرى 
حوما،   هار  أحياء  مثل  للقدس(  الشرقي  وعطروت اتهمفعات  جو )الشطر  شلو اور   ،وس،  مو. مات 

وجبل    ،وحي الشيخ جراح  ،وبموازاة ذلك، تكثف جمعيات المستوطنين جهودها لتهويد حي سلوان
 19وراس العامود. ،المكبر

الفلسطيني − األسير  نادي  من    قال  أكثر  اعتقلت  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  طفل   9إن  آالف 
له  ير، في تقرير  وأوضح نادي األس  .2022، وحتى نهاية آذار/ مارس  2015  سنةفلسطيني، منذ  

 ومجدو.  ،والدامون   ،يقبعون في سجون عوفر  قاصراً   160عشية يوم الط فل الفلسطيني، أن نحو  
نحو   اعتقلت  االحتالل  سلطات  أن  عمر    19وبي ن  من  )أقل  طفل  اندالع    18ألف  منذ  عامًا( 

 20. أعوام ة، بينهم أطفال، بعمر أقل من عشر 2000 سنةانتفاضة األقصى 
شؤون  − هيئة  وا  أفادت  سلطات   لمحرريناألسرى  أصدرتها  التي  اإلداري  االعتقال  أوامر  عدد  بأن 

 جديدة والباقي تجديدات.  107، منها  أمراً   195بلغ    2022مارس    /االحتالل اإلسرائيلي خالل آذار
معتقل إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل تحت شعار   500ومن الجدير ذكره أن نحو  

 21على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري. 94 م الـ"قرارنا حرية"، لليو 
االح − سلطات  اإلسرائيل تأعلنت  في    28  أغلقت أنها    يالل  عاملة  فلسطينية  وهيئة  وجمعية  مؤسسة 

الشهر مطلع  الفلسطينية    ،القدس  المؤسسات  من  وغيرها  األسير  ونادي  الشرق  بيت  مقدمتها  في 
المدينة سأو   ،في  ستواصل  باختراق  نها  تسمح  لن  أنها  بحجة  المؤسسات  هذه  إغالق  تمديد  ياسة 

 22السيادة اإلسرائيلية على القدس الموحدة، وفق زعمها.

اإلسرائيل  − للكنيست  المالية  اللجنة  تحويل    يوافقت  شيكل  61على  دوالر  19)نحو    مليون    (مليون 
اإلسرائيلية   الشرطة  استعداد  تحسين  خطة  ا  للتعامللصالح  العمليات  وتهدف    لفلسطينية.مع 

الميزانية إلى شراء وسائل للشرطة وتجنيد مزيد من المتطوعين، وغيرها من االحتياجات األمنية.  
 23.صحيفة يديعوت أحرونوت بحسب ما ذكر موقع

  عمليات مؤكدة ضد    10إحباط تنفيذ    الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي في  ركان  هيئة األ رئيس  ادعى   −
 24. العامة اإلسرائيلية   11القناة  بوعين الماضيين، بحسب ما ذكرت  أهداف إسرائيلية خالل األس 
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إن دولهم ستواصل العمل معًا    ، ع في أثينا ا اجتم خالل    "، إسرائيل " قال وزراء خارجية اليونان وقبرص و  −
من  اعتمادها على الطاقة    أنابيب للغاز الطبيعي، بينما تسعى أوروبا لتقليص   لخطوط بشأن مشاريع  

لألنباء.  رويترز  وكالة  ذكرته  ما  وفق  ال  روسيا،  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  الغزو    بيد وقال  إن 
أن الحلفاء الثالثة  ، مشددًا على  الروسي أدى إلى تغيير هيكلية سوق الطاقة في أوروبا والشرق األوسط 

 25من الدول.   ل مزيداً وتوسيع تعاونهم في األشهر المقبلة ليشم   ، سيسعون لتعزيز روابطهم للطاقة 
الحكومة   − رئيس  بينيت   اإلسرائيليةأكد  والسامرة   نفتالي  يهودا  في  "البناء  ستواصل  حكومته  أن 

ومن جهة    األمور ستحدث بالترتيب".  ،)الضفة الغربية(، ولن يكون هناك تجميد )لالستيطان( هنا
الغربية وسائر  في الضفة    "كبيراً   "هجوماً   15ثانية، ادعى بينيت أن أجهزة األمن أحبطت أكثر من  

 26من المشتبه بهم خالل األيام األخيرة".  207اعتقال  "تم   ، مشيرًا إلى أنهالمناطق
  27/3/2022  في اعتماد النتائج الرسمية التي أعلنت    الفلسطينيةأعلنت لجنة االنتخابات المركزية   −

انت بعد  وذلك  المحلية،  االنتخابات  من  الثانية  للمرحلة  نهائية  لدى  كنتائج  الطعون  مرحلة  هاء 
 27محكمة قضايا االنتخابات، والتي لم تؤثر على نتيجة االنتخابات.

الذكر   − أناإلسرائيلي    دفاعوزير  جانتس  هاتفياً بني  اتصااًل  أجرى    ة الفلسطيني  السلطة  رئيسب  ه 
أ عباس  وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن جانتس هن    عدة قضايا.  معه   محمود عباس، وبحث 

"ليست   هاإن هذه الفترة واألعياد يجب أن تمر بسالم وهدوء، وأن  لهوقال    ،ة شهر رمضانبمناسب
إسرائيليًا في    11وقت اإلرهاب"، وأن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد الهجمات التي أودت بحياة  

 28األسبوعين الماضيين، وستواصل العمل بقوة لمنع مزيد من الهجمات".
استشهاد   − تقرير  الضفة فلسط   34أظهر  مناطق  مختلف  في  اإلسرائيلي  االحتالل  برصاص  ينيًا 

التجمع الوطني وقال التقرير الصادر عن    .2022  سنةوالقدس المحتلتين، خالل الربع األول من  
فلسطين  شهداء  الشهداء  ألسر  من  إن  عن  ) أطفال    5:  تقل  أوضح   . ( عاماً   18أعمارهم  كما 

باعتدا  ارتقوا  الذين  الشهداء  من  أن  االحتالل  التقرير  فيها   30ءات  بما  الضفة،  محافظات  من 
 29. 1948 الفلسطينية المحتلة سنة   راضي األ من    4القدس، و 

أسير   4,400، إلى أن هناك  2022  فبراير   / أشارت بيانات نادي األسير الفلسطيني حتى نهاية شباط  −
منهم   االحتالل،  سجون  في  فلسطيني  ظروفاً   160ومعتقل  يعيشون  قواعد    طفاًل،  القانون تخالف 

الطفل حقوق  واتفاقية  من    ، Convention on the Rights of the Child  الدولي  حرمان  حالة  وفي 
 30طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم. 

المسلمين − اإلخوان  لجماعة  العام  المراقب  األردن  أكد  "الحركة   في  أن  الذنيبات  الحميد  عبد 
بواجبها  ستنهض  مواجهة    ،اإلسالمية  في  بدورها  واحتواء وتقوم  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
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وثقافتها". ووعيها  فكرها  اختراق  من  األمة  وشعوب  األردني  شعبنا  وتحصين  َف   تداعياته،  وأسِّ
 31الذنيبات "الندفاع المؤسسات الرسمية األردنية نحو التطبيع مع االحتالل". 

قناة   − الداخلي  أن    لعبريةا  14كشفت  األمن  من    بارليف  عومر  اإلسرائيليوزير  اعتقال  إلى  دعا 
  وبحسب القناة، فإن أقوال بارليف التي لم يتم    وصفهم بـ"اإلرهابيين" وقتلهم، في إشارة للفلسطينيين.

بارئيل  توثيقها أو نشرها من قبل وسائل إعالم عبرية أخرى، جاءت خالل زيارته لعائلة الجندي  
 32د غزة. على حدو  2021في آب/ أغسطس الذي قتل  ،Barel Shmueli شموئيلي

 6/4/2022 ،األربعاء

نفتالي   − يترأسه  الذي  اإلسرائيلي  الحكومي  االئتالف  نائبة    بينيت خسر  إعالن  مع  البرلمانية  غالبيته 
وتسبب    . Agence France-Presse (AFP))أي أف بي(    فرانس برس يمينية انسحابها منه، وفقًا لوكالة  

مقعدًا، ما يجعله متساويًا مع    60، إلى  يت بين في تراجع تحالف    Idit Silman  إعالن عيديت سيلمان 
المعارضة.  سيلمان   مقاعد  بيان   ، وقالت  الوحدة لها   في  طريق  "جر بت  هذا    ، :  أجل  من  كثيرًا  وعملت 

 33لكنها أضافت: "لألسف ال يمكنني المشاركة في المساس بهوية إسرائيل اليهودية".   االئتالف". 
الفلسطينية    ت ظهر أ  − المقاومة  أعمال  رصد  اإلسرائيلي    ضد  معطيات  شهد  ت   2022  سنة أن  االحتالل 

"م عطى" ل   تقرير   وأوضح .  المقاومة   عمليات   في   كبيراً   تصاعداً  فلسطين  معلومات  عمليات    مركز  أن 
عملية خالل   132، إلى  2018  سنة عملية خالل  51إطالق النار تجاه أهداف االحتالل تصاعدت من  

عملية    186تنفيذ المقاومة لـ  ت  شهد   2018  سنة   ن ويوضح التقرير أ   فقط.   2022  الربع األول من سنة 
العام بسبب جائحة كورونا، قبل أن   اإلغالق حيث ، 2020في سنة  97، و 2019 في سنة  166و مؤثرة،  

إلى   سنة    عمليات   308تصعد  و 2021في  من    165،  األولى  الثالثة  الشهور    . 2022سنة  عملية في 
تزيد بقليل عن    2022  سنة من   األولى   ة شهر الثالث األ   معدل خسائر االحتالل خالل أن  التقرير  يظهر  و 

 34. 2020و ،  2019و ،  2018  سنوات ، وتقترب من مجموع خسائره خالل ال ا كله   2021سنة  خسائره خالل  

أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية عن تضامنها الكامل مع المعتمرين الفلسطينيين   −
أثناء شحنها إلى    في  حتراق في مدينة العريش المصرية الذين تعرضت حقائبهم وأمتعتهم كاملة لال

هذه  الوطالبت    قطاع غزة. في مالبسات  المصرية بسرعة التحقيق  لها، الحكومة  بيان  لجنة، في 
الفلسطينيين   المعتمرين  وتعويض  المقصرين،  ومحاسبة  الحريق،  أسباب  على  والوقوف  المأساة، 

 35عم ا لحق بهم من خسائر فادحة.
قناة   − اإلسرائيلية   12كشفت  السايبر    العامة  وحدة  حملة    Cyberأن  عن  كشفت  اإلسرائيلية  األمنية 

جديدة من حركة حماس بهدف التجسس على عشرات المسؤولين األمنيين من خالل حسابات وهمية  
وحدة، فإن هذه الحملة  تلك ال ووفقًا ل   عبر شبكات التواصل االجتماعي تحمل أسماء فتيات بالعبرية. 

 36اكتشافها وإحباطها.   بذل الكثير من الجهد فيها، ولكنه تم    وتم    ،  من الحمالت السابقة أكثر تطوراً 
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الذين    الفلسطينيين   % من المعتقلين 96بأن أكثر من    " إسرائيل " أفادت دراسة أجرتها نقابة األطباء في   −
رتهم،  إحضارهم إلى المستشفيات في العامين األخرين، كانوا مكبلي األيدي واألرجل ومقيدي   تم   ن بأس 
  أنهم لم يكونوا، من الناحية الصحية، قادرين على الهروب، أو القيام بأي عمل عنيف.   من   رغم بال 

تمت معالجتهم في المستشفيات، كان    معتقالً   1,857للمعطيات التي أوردتها الدراسة، فمن بين    ووفقاً 
% من  97ة السجون، و % من الذين أحضرتهم سلط 98.5أثناء معالجتهم، و في  منهم مكبلين    1,794

 37% من الذين أحضرهم الجيش اإلسرائيلي، كانوا مكبلين باألصفاد. 83الذين أحضرتهم الشرطة، و 
وزير   − والمغتربينرحب  المالكي  الفلسطيني  الخارجية    لمنظمةالتنفيذي    المجلسد  ااعتم ب  رياض 

 United Nations Educational, Scientific and  يونسكو(ال)  والثقافةاألمم المتحدة للتربية والعلم  

Cultural Organization (UNESCO)،    دورته الممتدة   باريسالمنعقدة في    214في  خالل الفترة 
المحتلة30/3-13/4/2022 فلسطين  وهما:  فلسطين،  بدولة  خاصين  قرارين   ،  (214 EX/22)  ،

ي تم ت مناقشتها  ، والت(EX/23 214)  والثقافية في األراضي العربية المحتلة  المؤسسات التعليميةو 
  ، 12/4/2022في    املجنة البرنامج والعالقات الخارجية باعتماده  أوصت ، والتي  30/3/2022في  

أ  اعتبار    ت عاد والتي  على  القدس    جميعالتأكيد  طابع  تغيير  إلى  الرامية  اإلسرائيلية  اإلجراءات 
وباطلة الغية  القانوني  بوقف  سلطات   ت طالب  ،ووضعها  معهااالحتالل  القرارات    على  د يشد الت  ، 

 ، الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد   تسمية المسجد األقصى المبارك/ب   المتعلقةالسابقة  
  لحم  في بيت   قبر راحيل   رباح/  مسجد بالل بنو   في الخليلكة  كهف البطار   أن الحرم اإلبراهيمي/و 
  كِّال  انه الراسخ بأهميةالمجتمع الدولي إيم  ويشاطر  يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة؛  جزء ال"

". وفيما يتعلق بقطاع غزة، استنكر القرار  الموقَعين الدينية لكل من اليهودية والمسيحية واإلسالم
مطالبًا   للقطاع،  اإلسرائيلي  اإلغالق  إعمار ب استمرار  بو   .هإعادة  يتعلق  التعليمية فيما    المؤسسات 

قلقه  يونسكو الأعربت  والثقافية   بحرمة    ت انتهاكا  من  الشديد   اعن  تمس  التي  اإلسرائيلي  الجيش 
الفلسطينية، والمدارس  سلطات   ت طلبو   الجامعات  عن  االحتالل  من  أعربت فوراً   هاالكف  كذلك   .

"  شديد ال  هاقلق  عن  يونسكوال الفلسطينية  من  الدراسية  المناهج  على  إسرائيل  تمارسها  التي  الرقابة 
  38ها.على وقفحتالل اال سلطات ت ثحو  ؛"الشرقية المعتمدة في المدارس والجامعات في القدس

مصدر برلماني    قالو   وافقت لجنة الدفاع في البرلمان األلماني على اقتناء طائرات مسي رة مسلحة، −
طائرة مسي رة إسرائيلية الصنع    140ن اللجنة وافقت على شراء  إ  )أي أف بي(   فرانس برس لوكالة  

طراز هيرون تي بي اإلجما  .Heron TP  من  للصفقة  لوتبلغ القيمة  يورو  152.6ية  نحو  )  مليون 
 39، وينتظر أن تسلم المعدات في غضون عامين. (مليون دوالر 166.3

الصناعات   − تفاهم    Hindustan Aeronautics Limited (HAL)الهندية    الجويةوقعت  مذكرة  على 
 وذلك من أجل تحويل طائرات ركاب مدنية (، يآ  أيآي ) اإلسرائيلية الجوية  الصناعات شركة مع 

هندية    إعالميةأفادت وسائل  و .  MMTT  أم أم تي تي   إلى طائرات للتزود بالوقود وشحن عسكرية
تمتلكها   التي  والمعرفة  التجربة  استغالل  مع  التحويل  بعملية  ستقوم  الهندية  الصناعات  بأن 
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شحن طائرات  إلى  الركاب  طائرات  بتحويل  اإلسرائيلية  الجوية  الكبيرة    ،الصناعات  وتجربتها 
 40. هاوإنتاجنصات عسكرية رائدة مبتطوير 

 7/4/2022 ،الخميس

نار،   ين آخر   15وأ صيب    ،ن يإسرائيلي ثالثة  ق تِّل   − إطالق  لعملي ة  تعر ضهم  جر اء  متفاوتة،  بجراح 
للمكان. الجيش  من  خاصة  قوات  استدعاء  إلى  اإلسرائيلية  السلطات  دفع  ما  أبيب،  تل   وسط 

، خالل عملية تبادل إطالق الجمعة   ستشهد، فجر يوم اعملية  الأفادت تقارير إسرائيلية بأن منف ذ  و 
، بعد عملية مطاردة استمرت في مدينة يافا   الشاباك اإلسرائيلي جهاز  نار مع قوات من الشرطة و 

جنين.   لساعات.  مخيم  من  حازم  رعد  هو  العملية  منفذ  فإن  اإلسرائيلية،  للتقارير  نعى و   ووفقًا 
رعد حازم أحد   وقال إن   ، منفذ عملية تل أبيب  ة أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو ارميل 

 41قادة كتائب شهداء األقصى وحركة فتح في منطقة جنين. 
كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن أن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لم توافق على   −

 42% من طلبات التصاريح لعالج مرضى غزة خارج القطاع، في الوقت المناسب".35
فصائل على إجراء انتخابات بلدية ونقابية وطالبية في قطاع غزة خالل األشهر القليلة   ةاتفقت ست  −

الشعبية  القادمة. للجبهة  المركزية  اللجنة  عضو  أحمد،  الحاج  أسامة  فلسطين  وقال  إن  لتحرير   ،
من:   كاًل  تشمل  والتي  الستة،  الفصائل  عقدته  لقاء  خالل  جرى  والجهاد  حركة  االتفاق  حماس، 

الوطنية  القيادة العامة، والمبادرة    -الجبهة الشعبية  ، و لتحرير فلسطين  والجبهة الشعبية  ،اإلسالمي
 43الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة.

من    سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعدت مؤخراً   إن في بيان له،    الفلسطيني،   قال نادي األسير  −
من  أصدرها  التي  األوامر  عدد  بلغ  حيث  اإلداري،  االعتقال  نحو    2022سنة  مطلع    ذ عمليات 

 44معتقلين سبق أن تعرضوا لالعتقال اإلداري مرات عديدة. صدر بحق   أمراً  190منها  ،أمر 400

لها  − بيان  في  غزة،  قطاع  في  الصحة  وزارة  وفاة    ، قالت  إلى  أدى  اإلسرائيلي  "الحصار  إن 
ى من ضأن االحتالل "يحرم المر   الوزارة  وكشفت   آالف".  8مريض بالسرطان من أصل  آالف    3

 45من لوازم المختبرات".   % 60من المستهلكات الطبية، و %  21من األدوية األساسية، و   % 47
ل  − اإلعالمي  حسنة، المستشار  أبو  عدنان  يتم    وكالة أعلن  ما  صحة  عدم  أنباء   األونروا،  من  تداوله 

. 2022يونيو    / حزيران حول نية منظمته الدولية، تعديل تفويضها في اجتماع اللجنة االستشارية في  
حسنة  أبو  صحفي   ، وأوضح  تصريح  لألمم ،  في  العامة  الجمعية  صالحيات  من  هو  التفويض  أن 

 46.وليس من صالحيات اللجنة االستشارية   ،المتحدة 
 8/4/2022 ،الجمعة

رئيس   − عملية   يةفلسطينال  السلطةعبر  في  إسرائيليين،  مدنيين  لمقتل  إدانته  عن  عباس  محمود 
، وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين  7/4/2022ساء الخميس  م،  إطالق نار وسط مدينة تل أبيب 



 2022 نيسان/ أبريل __________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 9                                                   

واإلسرائيليين ال يؤدي إال إلى المزيد من تدهور األوضاع، وأشار إلى أن دوامة العنف تؤكد أن 
الدائم والسليم  ،والشامل  ،السالم  األقصر  الطريق  هو  للشعبين    ،والعادل  واالستقرار  األمن  لتوفير 

 47وشعوب المنطقة. ،واإلسرائيلي ،الفلسطيني
وقد   − إرهابية"،  "عملية  بأنه  إياه  واصفة  أبيب،  تل  في  وقع  الذي  الهجوم  البحرين  التعازي  دانت  مت 

إنها تؤكد "موقف   لها،  في بيان  ، وقالت وزارة الخارجية البحرينية  ألسر الضحايا والحكومة اإلسرائيلية. 
 48مهما كانت دوافعه ومبرراته".   ف الرافض لكافة أشكال اإلرهاب والعن   ، مملكة البحرين الثابت 

من سياسة    2022سنة  أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل صعَّدت خالل   −
بحق   تنفذها  التي  المركز  الفلسطيني  شعب الأبناء    االعتقاالت  رصد  حيث  اعتقال    1,460،  حالة 

من   األول  الربع  االحتالل    .2022سنة  خالل  موأن  على  واضح  بشكل  والتي د ركز  القدس،  ينة 
 49.حالة 560وصل عدد االعتقاالت منها إلى 

 9/4/2022 ،السبت

في و   ،وداخل مخيمها  ،أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي بدء عملية عسكرية في محيط مدينة جنين −
نشر   حيث  برقين،  الغربية.  ثالث قرية  بالضفة  االحتكاك  مناطق  في  جديدة  وزارة    كتائب  وأفادت 

الفلسطيني  الفلسطينيين    ةالصحة  من  عدد  إصابة  إلى  إضافة  االحتالل،  برصاص  شهيد  بسقوط 
 50بالذخيرة الحية. 

المؤتمر   − الهندي  23الـ  أكد  الشيوعي  دعمه    Communist Party of India (Maoist)  للحزب 
في بيان صحفي، بقيام دولة   الحزبوطالب    لنضال الشعب الفلسطيني، حتى نيل كافة حقوقه.

مستقلة   حدود  عفلسطينية  شرقي1967سنة  لى  وعاصمتها  الشعب    .القدس  ،  مع  تضامنه  د  وجد 
الحكومة الهندية بقطع    الفلسطيني الذي يناضل من أجل وطنه منذ أكثر من سبعة عقود، مطالباً 

 51."إسرائيل"مع  ،فوراً  ،جميع العالقات العسكرية واألمنية
 10/4/2022 ،األحد

استشهاد   − الفلسطينية  الصحة  وزارة  فلسطينيين،  ثأعلنت  اإلسرائيلي  الثة  االحتالل  جنود  برصاص 
 52. الضفة الغربية في

على خطة طرحها   ، باإلجماع  (، كابينت ) للشؤون السياسية واألمنية    المصغر الوزاري  المجلس  صادق   −
لجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة  على ا كم    40إضافة  تقضي ب ،  وزير الدفاع بني جانتس 

 53. ( مليون دوالر   112  )نحو مليون شيكل    360، بكلفة  1948المحتلة سنة    ي األراضي الفلسطين عن  
قضت المحكمة اإلسرائيلية بأن دفع األموال من قبل السلطة الفلسطينية لألسرى وعائالتهم يشكل   −

لـ"قانون   وذكرت المحكمة أنه وفقاً   ."تايمز أوف إسرائيل"  " لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته"تصريحاً 
ا ت  إلاألضرار"  الفلسطينية  السلطة  فإن  تستهدف    عد  سرائيلي،  التي  للعمليات"  وداعمة  "مشاركة 
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وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائالت القتلى في    المستوطنين.
 54. 2002و 2001 سنتيعمليات نفذت في القدس 

اإلسرائيل − الحكومة  من   يةصادقت  عوائل  حرمان  لدراسة  مقترح  يحملون فعلى  ممن  العمليات  ذي 
أي مزايا.اإلسرائيليةالجنسية   من  لصياغة    ،  لجنة  تشكيل  تقرر  العبري، فإنه  واال  موقع  وبحسب 

يومًا، بشأن الخطوات التي ستتخذ في هذا اإلطار ومنها سحب   60سياسات واضحة في غضون  
حرمان المنفذين  و الجنسية، ووقف صرف أي مخصصات مالية تقدم من الحكومة اإلسرائيلية لهم،  

 55وذويهم من أي مزايا أخرى.
المساعدات ألوكرانيا  جسرتدشين    "إسرائيل"أعلنت   − لنقل  اإلسرائيلية  و .  جوي  أوضحت السفارة 

ست   سيشمل  الجسر  أن  فيسبوك،  في  صفحتها  على  أوكرانيا،  أدوية  في  لنقل  ومعدات   ،طائرات 
 56وأغذية ألوكرانيا. ،طبية

ا  20طالب   − الدين  رجال  المالي  و يهلمن  الدعم  بوقف  األمريكية  اليهودية  المنظمات  األمريكيين  د 
لهافا بعضو  Lehava  لمجموعة  المرتبطة  المتطرف  ،  اليميني  غفيرإالكنيست  بن  واتهم    .يتمار 

 The Central Fund of  دوق المركزي إلسرائيلنالص "الحاخامات في رسالة وقعوا عليها، منظمة  

Israel (CFI)"   57ذت العنف بشكل غير مباشر عبر دعمها لبن غفير ومنظمته. غاألمريكية بأنها 
  ، ومايك براون Rick Scott  الحزب الجمهوري ريك سكوت  منقدم عضوا مجلس الشيوخ األمريكي   −

Mike Brownمن تلقي تمويل  )أمنستي(    منظمة العفو الدوليةرس، لمنع  ج، مشروع قانون للكون
ردًا   أمريكي،  األخير  علىفيدرالي  اتهم    ،تقريرها  عنصري   "إسرائيل"الذي  فصل  دولة   بأنها 

له  ،سكوت وهاجم    .("أبارتهايد ) بياٍن  ب  أمنستي  ،في  السامية"ـواتهمها  يجوز    ،"معادية  "ال  وقال: 
تحت أي ظرف أن تدعم دوالرات دافعي الضرائب األمريكيين هذه المنظمة أو أي منظمة تعمل  

 58حليفتنا إسرائيل". باستمرار ضد  
الجيش   − من  ا أعلن  أكثر  نفذ  أنه  سوري  400إلسرائيلي  في  جوية  الشرق    ة غارة  من  أخرى  وأماكن 

منذ   الغارات   ،2017  سنةاألوسط  هذه  أن  إلى  الحروب"   تأتي  مشيرًا  بين  "حرب  شعار  تحت 
إيرانو  ردع  إلى  ضرب    ،تهدف  على  طهران  قدرة  حرب   "،إسرائيل"وإضعاف  اندالع  حالة  في 

قتلت الضربات و   حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.  مفتوحة بين الخصمين اإلقليميين،
من   تدعمهم   300أكثر  ومسلحون  سوريون  وجنود  إيرانيون  عسكريون  قادة  بينهم  من  شخص، 

  نورس ستار سكيورتي أناليسيسطهران وثالثة مدنيين، وفقًا لتقرير مفتوح المصدر من قبل شركة  
NorthStar Security Analysis59."إسرائيل"ية مقرها ر ، وهي شركة استشا 

 11/4/2022 ،اإلثنين

اإلسرائيلية   11القناة  ادعت   − أوردته   ، العامة  تقرير  عملية  في  "أحبط"  الفلسطينية  السلطة  أمن  أن   ،
الفلسطينية تنفيذها في   الجمركية  الضابطة  شرطي في  يعتزم  كان  يريحو  مستعمر إطالق نار  ة فيرد 
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أريحا.  مدينة  جنوب  منذ    القناة وأشارت    الواقعة  أنه  األمن  2010  سنة إلى  أجهزة  في  عناصر  نفذ   ،
 60حو عامين. ن عمليات فدائية، من بينها خمس عمليات إطالق نار، كان آخرها قبل    الفلسطيني ست  

الفلسطينية − الحكومة  قراراً   ،رفضت  األسرى،  بشؤون  مختصة  يتيح    إسرائيلياً   قضائياً   وجهات 
تعويضا طلب  فلسطينية،  عمليات  من  أبيب   ت للمتضررين  تل  تجبيها  التي  الضرائب  أموال  من 

ة". جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين    نيابة عن السلطة "المقاص 
 61. لمحررين، ونادي األسير الفلسطينيمنفصلين لهيئة شؤون األسرى وا

غزة − قطاع  في  واإلسالمية  الوطنية  للقوى  المتابعة  لجنة  لها  ،دعت  بيان  وفصائل    ،في  قوى 
للعمل المشترك  ،المقاومة  في    ،والتنسيق  جنين  في  األهالي  لحماية  استعدادًا  الشاملة  والتعبئة 

حث   كما  اإلرهابية.  االحتالل  هجمات  في  مواجهة  الدائم  لالحتشاد  الفلسطينية  الجماهير  اللجنة  ت 
مات اإلرهاب  جوداخل القدس المحتلة للتصدي العتداءات وهه،  وساحاتصى  المسجد األقباحات  

 62االستيطاني الصهيوني على القدس ومقدساتها.

تصعيدقال   − ألي  جاهز  اإلسرائيلي  الجيش  إن  جانتس  بني  اإلسرائيلي  الدفاع  ومستعد   ، وزير 
، ولبنان، ة سوري و   ،لغربية والضفة ا   ، ميع الساحات بما في ذلك قطاع غزة خوض حرب على ج ل 

توجد   حيث  الداخلية  الجبهة  على  تط" وكذلك  العرب   " ف رُّ قوى  المواطنين  تجنيد  تحاول 
مع 48)فلسطينيي   صحيفة  ونقلت  الداخلية.  الجبهة  على  للتشويش  جانتس،   ف ري ا (  لسان  على 

لكنني أتوقع أيضًا   ، ه قوله: "إنه ألمر جيد جدًا أن تدين السلطة الفلسطينية اإلرهاب وتعمل ضد  
ضد   تعمل  جنين،    أن  منطقة  في  وخصوصًا  لديها  المسؤولين  على ا بعض  يشجعون  لذين 

 63والسكان الفلسطينيين".  ، والسلطة الفلسطينية نفسها   ، ما يجلب األذى إلسرائيل   ، التحريض
لفائدة بأكبر مما توق عه معظم الخبراء، وقام  ارفع    المركزي   "Bank Of Israel  بنك إسرائيل" أعلن   −

منذ   األولى  للمرة  النقدية  السياسة  ال  ،2018  سنةبتشديد  التضخم  المستهدف. ذ الحتواء  تجاوز    ي 
 64%. 0.35إلى  %0.1ن م ورفعت لجنة السياسة النقدية معدل الفائدة الرئيسي

بتسريع صرف مساعدات   European Commissionدولة أوروبية، المفوضية األوروبية    15طالبت   −
األمريكية، أعربت الدول   Politico  وبحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو عاجلة للسلطة الفلسطينية.

االتحاد  ا مساعدات  صرف  في  المستمر  "التأخير  بشأن  مخاوفها  عن  إيرلندا  بقيادة  ألوروبية 
 65على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية".  ،2021األوروبي لفلسطين لعام 

 66مليون دوالر لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني.  23.5عن منحة بقيمة  أعلن البنك الدولي −

 12/4/2022 ،الثالثاء

اللأع − وزارة  أنتجتها    ياإلسرائيل  دفاعنت  التي  الدفاعية"  لـ"الصادرات  إجمالي  أعلى  سجلت  أنها 
وبحسب موقع هآرتس، فإن   .مليار دوالر  11.3، والتي بلغت  2021  سنة شركات إسرائيلية خالل  
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  نحو المبلغ اإلجمالي لهذه الصادرات، هو األعلى "منذ تأسيس إسرائيل"، حيث بلغت الزيادة    هذا
إلى   ةوزار ال  وأشارت   دوالر.  ات مليار   8.55نحو  التي بلغت فيها الصادرات    2020  عن سنة  30%

 ، )اإلمارات والبحرين(  بيعها لدول الخليج  % من هذا المبلغ جاء من "صادرات دفاعية" تم  7أن  
أوروبا،  41و و34و% إلى  والمحيط الهادئ،  و12% إلى آسيا  % إلى  3% إلى أمريكا الشمالية، 

فيما يتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على  % إلى أمريكا الالتينية،3و إفريقيا،
اإلسرائيلية. العسكرية  في    األنظمة  ارتفعت  اإلسرائيلية  الدفاعية  الصادرات  إن  الوزارة،  وقالت 

ق  ق ، أن تح"أبراهاماتفاق  "الحرب بأوكرانيا، و  %، وأنه يتوقع في ظل  55ما نسبته  بغضون عامين  
 67في مجال التكنولوجيا.  خصوصاً طلبًا أكبر 

في  استشهد عبد هللا سرور من الخليل، برصاص ضابط من الشرطة اإلسرائيلية في ورشة بناء   −
 68تنفيذ عملية طعن، حيث أصيب الضابط بجروح وصفت بالطفيفة.  بعد محاولته ، نة عسقالنمدي

واالجتم − االقتصادية  للحقوق  الفلسطيني  االئتالف  مجلس ااستنكر  مصادقة  "عدالة"،  والثقافية  عية 
تعيين   على  الفلسطينية،  السلطة  األمنية.  1,500وزراء  األجهزة  في  في   عنصر  "عدالة"،  وأشار 

بيان صحفي، إلى أن "التعيينات تأتي في وقت تشهد فيه البالد ارتفاعًا كبيرًا في األسعار، وسط 
فيم الغالء،  لموجة  الرافضة  الشعبية  األصوات  أزمة  تد    اتصاعد  وجود  الفلسطينية  الحكومة  عي 

  69مالية تستدعي خصم نسبة من رواتب موظفي القطاع العام". 

ا − اجتماعها  عقد  عقب  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  إن    لدوري قالت  غزة:  قطاع  مع "في  المعركة 
ة  ياالحتالل مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين، ولن تستطيع آلة البطش واإلجرام اإلسرائيل 

فصائل  رت  وحذ    . "مضي على نهج المقاومة خيارًا وحيدًا للتحرير والعودةالثني عزيمَة شعبِّنا عن  
صحفي  المقاومة بيان  في  المسجد "،  لها،  اقتحام  تنفيذ  على  اإلقدام  من  والمستوطنين  االحتالل 

الفصح بعيد  يسمى  فيما  فيه  والذبح  وتدنيسه  المس" األقصى  تتحمل  العدو  "قيادة  مؤكدة:  ولية ؤ ، 
 70كاملة عن تداعيات هذه الخطوة التهويدية الخطيرة". 

واألسابيع    اإلسرائيلية   كان ريشت  قناة  ذكرت   − األيام  في  أحبطت  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  أن 
من   أكثر  الماضية  األخضر.  20القليلة  الخط  مدن  داخل  تم    هجومًا  فإنه  القناة،  مزاعم    وبحسب 

وقوعه قبل  العمليات  هذه  اإلسرائيلي  اإحباط  الجيش  ينفذها  التي  الوقائية  االعتقاالت  خالل  من   ،
الضفة   بين  التماس  خط  طول  على  األمنية  الحراسة  تعزيز  وبعد  الغربية،  الضفة  مناطق  في 

 4819.71 األراضي المحتلة سنةو 

ال قال   − معهد    دفاع وزير  مع  افتراضي  لقاء  في  اإلنترنت  عبر  مناقشة  خالل  جانتس،  بني  اإلسرائيلي 
األدنى ش وا  الشرق  لسياسة  " The Washington Institute for Near East Policy  نطن  سيكون  : 

الموافقة   " إسرائيل ـ" يمكن ل  التي موضحًا بأن السيادة الفلسطينية   ، " للفلسطينيين كيان، لكن ليس دولة كاملة 
موقف    وظل    . " رائيل س إ ـ" "االحتياجات األمنية" ل وهو ما يبرره بـ   "دولة"،   كونه   عليها هي "كيان" أكثر من 



 2022 نيسان/ أبريل __________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 13                                                    

موحدة"، بينما قال إنه "يجب أن    جانتس من القدس غامضًا حيث أصر على أن المدينة "يجب أن تظل  
وحول االستيطان، أكد جانتس أن التوسع االستيطاني لم    يكون لها مكان داخل العاصمة الفلسطينية". 

 72ناء المعطاة للفلسطينيين. ب ولن يتوقف، ولكنه ادعى أيضًا أن حكومته رفعت من عدد تصاريح ال 
، في  Arik Moyal  كشف قائد لواء قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي في جنين العقيد إريك مويئيل −

" مع صحيفة  مناطق  السرائيل  إمقابلة  تقسيم  لتعريفات  وزن  أي  يقيم  ال  االحتالل  جيش  أن  يوم"، 
ج، وأنه يعمل في    وأ  ب   وأين أ  ب  ؛السلطة الفلسطينية والضفة الغربية المحتلة، وفق اتفاق أوسلو

وأضاف مويئيل: "قررنا أن نبدأ بتنظيف المنطقة    منطقة جنين دون أي قيود تذكر على نشاطه.
 ،عملية إحباط، واعتقاالت   150في أسرع وقت ممكن قبل حلول شهر رمضان، ونفذنا أكثر من  

مفاجئة حواجز  ومناط  ،ونصب  للقرى  واقتحامات  أسلحة،  عن  تمشيط  ندخلها    قوأعمال  نكن  لم 
 73بما في ذلك في مخيم جنين".   ،سابقاً 

تقر  − الدوليةأفاد  القدس  مؤسسة  عن  صادر  من    ير  أكثر  في    3,900بأن  أعضاء  بينهم  مستوطن 
مارس   آذار/  خالل  األقصى  اقتحموا  وحاخامات،  وذكر  2022الكنيست  قوات  ال.  أن  تقرير 

من   أكثر  اعتقلت  القدس  163االحتالل  من  والمسجد   27عدت  بوأ  ،فلسطينيًا  القدس  عن  مواطنًا 
 74أشهر.  6األقصى لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 

فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، منذ مطلع   1,100اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي أكثر من   −
. العبري ، حسبما ذكر موقع واال  آذار/ مارسفلسطيني اعتقلوا خالل    300، بينهم قرابة  2022سنة  

فلسطيني   2,200  نحو  ، فإن قوات االحتالل اعتقلت الموقع العبري معطيات التي نشرها  لوحسب ا
وتركزت معظم االعتقاالت في شمال الضفة الغربية. وبحسب مصادر أمنية    .2021سنة  خالل  

 75كتيبة عسكرية في مناطق الضفة.  24 حالياً  هناك  فإنإسرائيلية 
اإلسرائيل − القضاء  وزارة  األخضر  يمنحت  في    الضوء  االستيطانية  البؤر  إلى  الكهرباء  لتوصيل 

تم   خالله  من  الذي  الكهرباء"  "قانون  إطار  في  يأتي  ذلك  أن  بحجة  الغربية،  القرى    الضفة  ربط 
يدور ،  صحيفة يديعوت أحرونوت وبحسب موقع    البدوية الفلسطينية في النقب بالشبكة اإلسرائيلية.

 76تزويدها بالكهرباء. يتم  س بؤرة استيطانية منتشرة بالضفة  30الحديث عن 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  خالل لقاء مع    ،ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لوكالة  أكد   −

تتعرض لضائقة مالية نتيجة العديد من العوامل   األونرواأن    أحمد مجدالني،  الفلسطينيةالتحرير  
مبدياً  الروسية  السياسية،  األزمة  تأثير  من  لألونرواو األ  -  القلق  الالزم  التمويل  على    ، كرانية 

 77لالستمرار في تقديم خدماتها وعدم تقليص برامجها. 
متقدمة   − عسكرية  دفاعية  أنظمة  تسلم  أن الجيش المغربي  اإلسرائيلي  وزارة الدفاع  بيانات  أظهرت 

العسكرية   "إسرائيل"من   التقارير  تحدد  أن  دون  المدفعية،  والقذائف  الصواريخ  اعتراض  أجل  من 
عينه    التقريرولفت    بيعة األنظمة الدفاعية التي شكلت محور اتفاق ثنائي بين الرباط وتل أبيب.ط
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وق   والبحرين  واإلمارات  المغرب  أن  مع  إلى  مشتركة  اتفاقيات  تلك   "إسرائيل"عت  على  للحصول 
تتجاوز   مالية  بقيمة  األمنية،  مشيراً   800األنظمة  دوالر،  الدف  مليون  وزارة  صادرات  أن  ع  اإلى 

 2022.78 خالل سنةاإلسرائيلي إلى المنطقة العربية ستتعدى مليار دوالر 
 13/4/2022 ،األربعاء

الفصح   − عيد  خالل  القرابين  لذبح  األقصى  المسجد  اقتحام  لتكثيف  الهيكل  جبل  جماعات  دعت 
في  الفصح"  "قربان  تقديم  أجل  من  الفردية  المبادرة  إلى  المتطرفين  يدعو  إعالنًا  ونشرت    اليهودي. 

الجمعة   مساء  األقصى،  إلى  2022/ 4/ 15المسجد  تصل  مالية  بمكافأة  ووعدت  شي   10،  ل  ك آالف 
دوالر   3.1)نحو    إسرائيلي  و ( آالف  بذلك،  ينجح  لمن  يدخل    ( دوالر   248.7)نحو    ل ك شي   800،  لمن 

وقالت    لمن يحاول ويفشل.   ( دوالر   124.35)نحو    ل ك شي   400القربان إلى األقصى وال ينجح بذبحه، و 
: "ال حماس وال األردن يقرران ما يحصل  ا منشوراته ت قد حان لتغيير قواعد اللعبة. وجاء في  ق إن الو 

  جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي عوفير  وبالمقابل، نفى  في األقصى".  
مان، في  ل وقال جند  نباء عن نية مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل األقصى. األ صحة  

تغريدة على تويتر: "َنصون الوضع القائم، في األماكن المقدسة، ولن نسمح باإلخالل باألمن والنظام  
أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس إصدار أمر يمنع  و   العام بالقدس، أو في أي مكان آخر". 

مة من القدس بتاتًا طيلة  ي "، من دخول البلدة القد Return to the Mountain  حركة "عائدون إلى الجبل 
شهر، ليمنعها بذلك من القيام بعملية "ذبح قرابين" االستفزازية في باحات األقصى. وقال ناطق بلسان  

 79جانتس إنه أبلغ األردن وكذلك السلطة الفلسطينية، بقراره هذا، حتى يهدئ من روعهما. 

لمز  − مكان  كل  في  المقاومة  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  الفصائل  والجهوزية ي دعت  االستنفار  من  د 
و  الفصائل المسجد  للدفاع عن القدس  ، "إنها وغرفة العمليات في مؤتمر صحفي   ، األقصى. وقالت 

لحماية شعبنا وأرضنا    ، المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات 
 80. الفلسطيني   شعب ال ي كل أماكن تواجد  فالتعبئة العامة   ة علن م   "، ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني 

تجريه الوزارة مع نظيرتها األردنية    بلوماسياً يود   سياسياً   قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حراكاً  −
على المستويات كافة، لتوفير الحماية للمسجد األقصى ومواجهة العدوان اإلسرائيلي، الهادف إلى 

 81رافي القائم في القدس.وجميتغيير الواقع التاريخي والقانوني والد 

، خالل مواجهات عنيفة شهدتها محافظات عدة؛ في  ، وأصيب العشرات فلسطينييناستشهد ثالثة   −
أعقاب عدوان قوات االحتالل ومستوطنين على نابلس وبلدَتي حوسان وسلواد، واختطافها موظفًا  

التقنية   حرم جامعة فلسطين  بي  فيمن  بلدة  مسيرًة في  وقمعها  واقتحامها جنين    ت طولكرم،  أمر، 
 82ومخيم العروب.  ،وقباطية، وكفر راعي، وجبع ،واللب ن الشرقية ،وعوريف ،وطوباس، وبلدات بيتا

 83. ، وأسماء الشرباتي نائبًا للرئيس تيسير أبو سنينة رئيسًا للبلدية الخليل    انتخب المجلس البلدي لمدينة  −
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اإلسرائيل  − االحتالل  قوات  وا  يةمنعت  المغرب  آذان  في  لرفع  الشريف   المسجد عشاء  اإلبراهيمي 
 84. سجد وقامت برفع األعالم اإلسرائيلية عليه، كما اقتحم عشرات المستوطنين الساحة الشرقية للم

جنوب  − كبيرة  استيطانية  مشاريع  ثالثة  على  اإلسرائيلية  اللوائية  والبناء  التخطيط  لجنة  صادقت 
بناء   تشمل  المحتلة،  على    600القدس  استيطانية  صفافاأوحدة  وبيت  الولجة  وتوسيع    ،راضي 

 85المنطقة الصناعية على مشارف بيت لحم وإقامة فنادق. 

التي   − اإلسرائيلية  اإلفراج  للجنة  قرار  إبطال  السبع  بئر  في  المركزية  اإلسرائيلية  المحكمة  قررت 
بعد انقضاء ثلثي    ، رفضت، قبل شهرين، البحث في إطالق سراح األسير الفلسطيني أحمد مناصرة 

وطلبت من اللجنة إعادة النظر في ذلك،   محكوميته بدعوى أن الملف ذو صلة بقضية إرهابية.   ة مد 
واإلفراج   محكوميته،  مدة  خفض  طلب  الذي  مناصرة  عن  الدفاع  محامي  ادعاءات  إلى  واالستماع 

، 2015أكتوبر    / تشرين األول بأن مناصرة اعتقل في    عنه على ضوء تدهور حالته النفسية. علماً 
 86، بتهمة محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.13الـ    في سن    الً ف وكان ط 

الشعب الفلسطيني  " م إن  قال عضو هيئة الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية األب مانويل مسل   −
المبارك  األقصى  المسجد  بتدنيس  يسمح  يسل    ، لن  اإلسرائيلي ولن  لالحتالل  مفاتيحه  مسل    . " م  م:  وقال 

ولن نسل م مفاتيح األقصى والقيامة    ، رافعي الرأس حول األقصى والقيامة   ، أقوياء   ، لنا شرفاء ك "سنموت  
 87". لنا أن نقاومهم في المستقبل   من أنه "إذا صمتنا عن وقاحتهم فال يحق    اً حذر ، م للصهاينة" 

مولود  إن    األمريكي   أكسيوس موقع  قال   − التركي  الخارجية  أوغل ياو جوزير  أنقرة    وش  شروط  حدد 
قوله إن  ي عن الوزير التركيونقل الموقع األمريك امة عالقة مستدامة مع االحتالل اإلسرائيلي.قإل

بشأن   الدولي  القانون  احترام  األخيرة  من  ستتطلب  أبيب  وتل  أنقرة  بين  المستدامة  "العالقات 
لسطيني، فه أوغلو إلى أن "المشاكل بين الدولتين مرتبطة بالصراع اإلسرائيلي الونو    الفلسطينيين".

إلى أن "العالقات لن تتحسن    وانتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل، ال زالت قائمة"، مشيراً 
  وأوضح أن "أي تصعيد من قبل إسرائيل ضد    بشكل كامل إال بعد أخذ ذلك في عين االعتبار".

 88عملية التطبيع بين البلدين".   ض أيضاً الفلسطينيين أو غزة يمكن أن يقو  
 Eric  د من جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي في اإلمارات برئاسة البروفيسور إريك زينغ ف اختتم و  −

Xing   رئيس الجامعة، زيارة استمرت يومين إلى معهد وايزمان للعلوم  Weizmann Institute of Science  
واالبتكار " إسرائيل " في   العلمي  البحث  روابط  توطيد  بهدف  إمكانات    ، ،  من  المال  ر واالستفادة  أس 

 89البشري لدى المؤسستين، وتبادل الخبرات المتعمقة في مجال أبحاث الذكاء االصطناعي األساسية. 

مليون دوالر، من أجل دعم    1.5  ـ إن مؤسسة قطر الخيرية تبرعت ب   لها،   في بيان   ، األونروا وكالة  قالت   −
في  الوكالة  تقدمها  التي  الغذائية  األونروا  و   غزة.   قطاع   المعونة  اإلسالمية  ن  أ أعلنت  الخيرية  الهيئة 

ب   International Islamic Charity Organization (IICO)  العالمية  لتقديم    دوالر ألف    500  ـ تبرعت 
 90معونات نقدية طارئة لالجئي فلسطين في غزة. 
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ٍة أدلى بها للقناةبني جانتس، في مق   ي اإلسرائيل  دفاعوزير القال   − ،  ة اإلسرائيليةمالعا   12  ابلٍة خاص 
مستم إ   اتصاالت  ي قيم  عباسه  محمود  الفلسطيني ة  السلطة  رئيس  مع  من    ر ٍة  األمنية  القضايا  في 

،  ق األمني مع السلطة الفلسطينيةجانتس أنه يجب تعزيز التنسي أك د  و   وقٍت آلخر، على حد  قوله.
ال السلطة  تقوية  على  تعمل  اإلسرائيلية  السياسة  أن  عن  النقاب  فًا  إضعاف فكاشِّ بهدف  لسطينية 

إلى أن عائلة منف ذ العملية في تل أبيب لن تتلقى التعويضات واألموال النظر  حماس، الفتًا  حركة  
 91من السلطة الفلسطينية، على حد  تعبيره. 

العاروري قال   − صالح  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  مع    ،رئيس  لقاء  إن  في  األقصى،  قناة 
عبر وسطاء أنه سيمنع مجموعات المستوطنين من ذبح القرابين    االحتالل اإلسرائيلي أرسل رسالة

األقصى. شعبنا العاروري   وأضاف  في  قدرة  في  نثق  بل  بوعوده،  نثق  ال  نحن  بأننا  ردنا  "كان   :
مواجهته" على  ضاعت إوقال    ،ومقاومته  التي  السنوات  من  األرض  على  نتائج  أي  يوجد  "ال  نه 

المفاوضات" في  شعبنا  لمرحلة ش"ن  أ  مضيفاً   ،على  وصل  أنه  وأثق  العبث،  لهذا  كفى  قال  عبنا 
 92. "الثورة الشاملة في الضفة والقدس والداخل، وغزة تشكل العمق االستراتيجي لمقاومته

لها في رام هللا، لمناقشة التطورات الميدانية في    طارئاً   اجتماعاً   عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح −
ح في  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  على  ر ضوء  وجر    شعب البه  اآلمنين  واستهداف    الفلسطيني 

 93المنطقة إلى مربعات خطيرة ستقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة. 
قطاع غزة زكريا أبو معمر إن الفصائل  في  قال رئيس دائرة العالقات الوطنية في حركة حماس   −

ق إليه  دعت  الذي  االجتماع  في  بمشاركتها  الفلسطينية  الوطنية  حماس  يوالقوى  يوم    ،غزةفي  ادة 
جديدة،   ،13/4/2022  األربعاء رسالة  في  العسكرية  غرفتها  جوار  إلى  سياسية  "غرفة  شي دت  قد 

 94للتأكيد على دورها الكبير مع كل شعبنا وقواه في كل مكان".
اإلسرائيلي  النائب   دعا − الكنيست  أ  في  الوزراء  Eli Avidar  يدارفإيلي  إلى    بينيت نفتالي    رئيس 

 95.بيد، فوراً وتسليم رئاسة الحكومة إلى رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير ال  ةاالستقال
باستياء شديد إرهاب الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة في   له،  في بيان  ،دان األزهر الشريف −

باقتحام    حق   الكيان  هذا  ألفراد  والسماح  العزل،  ساحاته   المسجد الفلسطينيين  وانتهاك    األقصى 
الكيل   لسياسات  فاضح  وتطبيق  مخجل،  عالمي  وصمت  دولي  ومسمع  مرأى  على  المباركة، 
حقوق   ألدنى  مراعاة  دون  المفترس  الكيان  هذا  فم  في  سائغة  لقمة  الفلسطينيين  وترك  بمكيالين، 

 96اإلنسان واإلنسانية. 

اإليرانيقال   − الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق    Islamic Revolutionary Guard Corps  قائد 
بالده   معتبراً   ، إن "وتيرة إزالة الكيان الصهيوني وتدميره تتسارع"  Esmail Ghaaniإسماعيل قاآني  
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وأعرب عن تأييده لسلسلة العلميات في قلب   الهيمنة العالمية والصهيونية".  "في طليعة القتال ضد  
ونقلت  "إسرائيل" جماعةوكالة  .  كل  "ندعم  السياق  هذا  في  قوله  قاآني  عن  تناضل    رويترز 

 97. وسنواصل هذا الدعم" ،وتتصدى للكيان الصهيوني في العالم

في بيان أصدره المتحدث ،  António Guterresلألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش    العام األمين  ناشد   −
 98ونروا.األولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان تقديم دعم عاجل لوكالة   ، هالرسمي باسم

 American Israel Public Affairsاإلسرائيلية )أيباك(    -امة األمريكية  عالشؤون اللجنة    أعلنت  −

Committee (AIPAC)  رس النصفية  ج لى دعمها المالي النتخابات الكونعن قائمة الحاصلين ع
الثانيفي   الدعم    .2022نوفمبر    /تشرين  بهذا  الفائزين  بين  أن  إلى  الموقع    مرشحاً   40وأشار 

 99.انتخاب جو بايدن للرئاسة متقبلينوممن ما زالوا غير  ،كثر تطرفاً من السياسيين األ جمهورياً 
 15/4/2022 ،الجمعة

  باحات المسجد األقصى عقب صالة الفجر، وأطلقت وابالً قوات كبيرة من جيش االحتالل  اقتحمت   −
ى  د واألعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أ   ، والغاز المسيل للدموع   ، من قنابل الصوت 

سلطات االحتالل نقلهما إلى    ت ، بينهم اثنان في حالة الخطر، ومنع مصلياً   152صابة أكثر من  إ إلى  
 100. داخل األقصى   لقدس مستشفى ميدانياً وأقامت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في ا   المستشفى. 

ق  إسماعيل هنية اتصااًل من    حماس   تلقى رئيس حركة  − السالم في    لألمم المتحدة لعملية   الخاص المنس 
ه دعوة لكل األطراف بالعمل على احتواء ما يجري، موضحًا  الذي وج  د،  تور وينسالن   الشرق األوسط 

وأكد   أن األمم المتحدة تجري جهودًا واتصاالت مكثفة لتهدئة األوضاع وتحديدًا في المسجد األقصى. 
ة، وإلزام االحتالل بشأن ما  ي ضرورة رفع األمم المتحدة الغطاء عن الممارسات الصهيونية العدوان  هنية 

إلى   بالوصول  والمعتكفين  للمصلين  السماح  أولها  أساسية،  نقاط  بأربع  األقصى  في  اآلن  يجري 
الذين تم   المسجد، واإلفراج عن المعتقلين  داخل  وعدم االعتداء عليهم  اعتقالهم    األقصى بحرية تامة 

حد   ووضع  وقبله،  اليوم  هذا  وو   فجر  القرابين،  لقصة  جنين  ق نهائي  في  واالغتيال  القتل  عمليات  ف 
 101ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه إذا استمر االحتالل ستستمر مواجهته. 

القيادي   − اإلسالميأكد  الجهاد  حركة  جميع    في  أبلغت  الفلسطينية  الفصائل  أن  شهاب  داود 
سجد األقصى ولم يوقف عدوانه على  مالعدو اإلسرائيلي عن ال  األطراف المعنية أنه إذا لم يكف  

أن ساحة المعركة هي    شهاب   وأكد   ى مما يظن.سالضفة الغربية، فإن المواجهة ستكون أقرب وأق
ومحاولة  مقدسة،  أرض  هي  فلسطين  وكل  الغربية،  والضفة  غزة  بين  فرق  وال  واحدة  ساحة 

 102.االحتالل االستفراد في بقعة على حساب أخرى لن يتم إطالقاً 
حر  − األقصى  كأكدت  المسجد  على  سيطرته  بفرض  اإلسرائيلي  لالحتالل  تسمح  لن  أنها  فتح  ة 

 103.ي على أحد المبارك تحت شعارات وحجج وأكاذيب لن تنطل
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ونقلت  .  مدينة حيفافي  جراء تعرضه لعملية طعن من قبل فتاة فلسطينية    أصيب مستوطن يهودي −
م تكشف الشرطة ولعامًا،    15العمر    نفتاة تبلغ مالوسائل إعالم عبرية، عن شرطة االحتالل، أن  

 104عن هوية الفتاة القاصر ومكان اعتقالها. 
 اقتحام قوات االحتالل المسجد األقصى واعتداءها على المصلين داخله.  وإسالمية دانت دول عربية   −

السعودية  من  كل  عن  تنديد  بيانات  صدرت  ع    ، والكويت   ، وقطر   ، فقد   ،ومصر   ، مان وسلطنة 
 105درت إدانة مماثلة من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون اإلسالمي.ص و ولبنان،    ،والجزائر 

نشرت سفارة اإلمارات في تل أبيب تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة عيد الفصح   −
والمحبة". بالسالم  مليئة  فصح  عيد  في  سعيدة  عطلة  إسرائيل  "لشعب  فيه  تمنت  اليهود   لدى 

 106  واإلنجليزية. ،والعربية ،التغريدة باللغات العبرية ونشرت السفارة اإلماراتية
الوضع على  وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، إلى الحفاظ    ألمانيا دعت وزارات خارجية   −

، مؤكدين أهمية دور األردن المحدد واحترامه  مدينة القدسفي  اريخ القائم في األماكن المقدسة  الت
هذا الصدد. متحدثون وعب    في  مشاهد المواجهات   ر  البالغ إزاء  "قلقهم  عن  األربع    ،باسم الوزارات 

 107وتصاعد العنف اليوم في القدس الشرقية".
خالل  − مدينة القدس،  كثب في  عن  األحداث  تراقب  إنها  القدس  سفارة الواليات المتحدة في  قالت 

لليهود  األعياد  عبر   .والمسيحيين  ،والمسلمين  ،فترة  تصريح  في  السفارة،  تويتر  وأضافت   : موقع 
"نحث الجميع على االمتناع عن األعمال التي تزيد من تصعيد التوترات، ونشجع جميع األطراف 

 108على العمل سويًا لضمان الهدوء". 
الروسية − الخارجية  وزارة  رسميفي    ،انتقدت  يائير  بيان  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  تصريحات   ،

لال العامة  الجمعية  لقرار  بالده  دعم  بشأن  المتحدةألبيد،  مجلس   ،مم  في  روسيا  عضوية  بتعليق 
إلى أن تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلية مرفوضة   مشيراً ،  حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

وهناك محاولة مبطنة لالستفادة من الوضع بشأن أوكرانيا وصرف انتباه المجتمع    ،ومؤسفة للغاية
 109الدولي عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 

 16/4/2022 ،السبت

وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن  ذكر الموقع الرسمي لحركة حماس أن   −
ل  السياسي  المكتب  لرئيس  رسالة  نقل  ثاني  آل  الرحمن  باألحداث   حماس عبد  ترتبط  هنية  إسماعيل 

رئيس حماس في الخارج خالد  وكشف    .ى لقدس واألقص ا في    بشكل خاص الجارية داخل فلسطين، و 
رمضان  ،  مشعل  معرض  هامش  على  األمة"،  لدى  ومكانته  األقصى  "المسجد  بعنوان  ندوة  خالل 

وزير القطري اتصل برئيس المكتب السياسي وأخبره بأن  ال   بأن   ، للكتاب في العاصمة القطرية الدوحة 
بأن غزة ال تريد التصعيد، لكن لها مسؤولياتها، ويجب    هنية أخبره  بدوره،  و التصعيد،    االحتالل ال يريد 

https://hamas.ps/
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ممنوع ذبح القرابين في األقصى، وممنوع اقتحام مخيم جنين، ويجب  " أنه و  ، وقف التصعيد في القدس 
 110". اإلفراج عن معتقلي األقصى، كما أن شعبنا لديه حرية المقاومة في الضفة والقدس 

إن   − جانتس  بني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  كيانين    لحل  اقال  على  يقوم  الفلسطينيين  مع  السياسي 
إسرائيلو إسرائيلي    ،منفصلين هيمنة  على  الحفاظ  مع  برمتهافلسطيني،  المنطقة  في   وأضاف  .ية 

سياسياً جانتس منفصلين  سيكونان  الكيانين  هذين  أن  "ومع  بد    ،:  االقتصادي    ال  التعاون  من 
التواصل الجغرافي    وتابع: "يضمن هذا الحل    .(بينهما"، حسبما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلي )مكان

 111للمناطق الفلسطينية من خالل إنشاء بنى تحتية للمواصالت". 
واإلسرائيلية    كشف − الرسمية  الفلسطينية  والملفات  الوثائق  من  مجموعة  عن  اإلسرائيلي  الجيش 

بشكل مباشر   مياسر عرفات، دع  تها، أن الرئيس الفلسطيني السابقاالستخبارية، تبين وفق ادعاءا
وعمل عبر عدد من القادة الميدانيين في حركة فتح على تمويل وتشجيع هذه    ،العمليات المسلحة

له،  منافسة  أخرى  فلسطينية  لفصائل  عمليات  يدعم  كان  األحيان،  من  كثير  في  وأنه  العمليات، 
االحتالل. حكومات  على  الضغوط  ممارسة  تق  بغرض  عليها،  االطالع  أتيح  التي  ر  د الوثائق 

عرفات  محاصرة  خالل  "المقاطعة"،  من  مصادرتها  تمت  التي  والملفات  األوراق  آالف  بعشرات 
وكذلك من   ، ، أو من مقرات أجهزة األمن الفلسطينية2002  سنةبداخلها في مثل هذه األيام من  

 112ملفات المخابرات اإلسرائيلية، التي أعدت في تلك الفترة وفي فترات الحقة.

 17/4/2022 ،األحد

فتنا − وأعادت  األقصى  المسجد  باحات  من  االحتالل  قوات  اقتحامهسحبت  بعد  أبوابه  بعد  و ،  ح 
الم اقتحموا  المستوطنين  من  ألفواج  الحماية  توفير  من  ونف    سجد ساعات  أفواج.  شكل  ذ على 

في   الفلسطينيين  من  عدد  وأصيب  محيطه،  وفي  األقصى  المسجد  داخل  اعتقاالت  االحتالل 
 113واب الحرم القدسي جراء اعتداءات القوات اإلسرائيلية.بوعند أ ،المسجد القبلي

رئيس − كان   ةالفلسطيني  السلطة  ألغى  الذي  الفلسطينية،  للقيادة  الطارئ  االجتماع  عباس  محمود 
مقررًا لمناقشة التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، واتخاذ قرارات، بدون إبداء أسباب أو 

اللجنتين؛ التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح،    ووقال عض   الكشف عن موعد جديد.
 114تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية، ولم يتحدد موعد جديد بعد.  عزام األحمد، إنه تم  

اإلسرائيلي   − الوزراء  رئيس  في    نفتاليقال  اإلسرائيلية  األمن  قوات  يد  أطلق  إنه  المسجد  بينيت 
الهيكل"  ،األقصى "جبل  سماه  للمواطنين    ،الذي  األمن  تحقيق  شأنها  من  عملية  بكل  للقيام 

تعبيره. وفق  بتعزيز    بينيت   وأعلن  اإلسرائيليين،  أوعز  اإلسرائيليين    الحراسةأنه  المواطنين  على 
البراق(. )حائط  لألقصى  الغربي  الجدار  عند  للصالة  اإلسرائيليين  تنقل  التي  ونقلت   والحافالت 

اإلسرائيلي )مكان( ج   هيئة البث  في  يأن  منظومات القبة الحديدية  نشر  االحتالل قرر تعزيز  ش 
 115  إلطالق صواريخ من غزة.  تحسباً  ،الجنوب 
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ن أن عددًا من أطبائها  رفضت وزارة الصحة اإلسرائيلية الكشف عن تحقيقاتها الداخلية، التي تبي   −
إلى  أوموظفيها،   وبيعهم  ذويهم،  من  اليهود  اليمينيين  األطفال  خطف  جريمة  في  ائالت  ع سهموا 

الغربية الدول  من  قادمة  ميسورة  خالل  يهودية  الماضي،  القرن  لجنة  خمسينيات  اضطرت  وقد   .
حقوق   ألجل  إلى    ،وغيرها  Physicians for Human Rights (PHR)-Israel  اإلنسانأطباء 

 116االلتماس للمحكمة العليا إلجبارها على تغيير موقفها. 

الفرع    -  1948األراضي الفلسطينية المحتلة    ياإلسالمية فصادق أعضاء مجلس شورى الحركة   −
وفي    الجنوبي الحكومي  االئتالف  في  الموحدة  العربية  القائمة  عضوية  بتجميد  يقضي  قرار  على 
لمناقشة  ،  الكنيست  قاسم  كفر  في  عقد  اجتماع  ختام  في  في   األخيرة  األحداث ذلك  وقعت  التي 

 117وتداعياتها.  المسجد األقصى
لمبارك الشيخ عكرمة صبري إن االحتالل والمستوطنين فشلوا حتى اللحظة  ا قال خطيب المسجد األقصى   −

  بفعل صمود الفلسطينيين ورباطهم داخل المسجد.   ، في إدخال القرابين وذبحها في المسجد األقصى 
 118المعركة في األقصى لم تنته، مجددًا التحذير من ذبح القرابين في أي وقت. أن  الشيخ عكرمة  أكد  و 
أو  − األحد  لشركة    ل أقلعت  تابعة  مباشرة  إسرائيلية  طيران  اإلسرائيلية  رحلة  المدني  الطيران 

 119إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر. "  El Al"إلعال  
محمود عباس،   ية فلسطين ال   السلطة رئيس  ب خالل اتصاله    ، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  −

لالعتداء  ورفضه  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق  الداعم  تركيا  الشعب اموقف  على  اإلسرائيلية  ت 
ومقدساته،   في   خصوصاً الفلسطيني  المصلين  على  واعتداءات  اقتحامات  من  يجري  ما  خطورة 

المبارك.  األقصى  األطراف أردوغان وأشار    المسجد  مع  اتصاالت  بإجراء  ستقوم  تركيا  أن  إلى   ،
 120ضان المبارك.م في شهر ر   خصوصاً المعنية لوقف التصعيد اإلسرائيلي واحترام حرمة المقدسات،  

ا − حوالي  قال  "هناك  عبادي:  إيلي  اإلماراتي،  اليهودي  للمجلس  األكبر  يهودي   2,000لحاخام 
ن عدد اليهود في إ  قائالً   يهودي شعائرهم الدينية". واستطرد   500يقيمون في اإلمارات، ويمارس  

بع مرات خالل  ر وتوقع الحاخام أن يتضاعف الرقم أ  ".أبراهاماإلمارات تضاعف منذ توقيع "اتفاق  
الخمس المقبلة. حي  عبادي  وقال  السنوات  اإلمارات  لدى  ليكون  حان  الوقت قد  أن  يعني  "هذا   :

 121ومعبد".  ،ومدارس ،ومراكز تسوق  ،يهودي به فنادق
موقع   − أحرونوت أفاد  يديعوت  إماراتية  أن    صحيفة  جو  سطائرات  عرض  في  خالل تشارك  ي 

 5/5/2022.122ستقالل إسرائيل"، في ااالحتفاالت التي تقام في ما يسمى بذكرى "
الخارجية   − تسفي   اإلسرائيلي السفير    الروسية استدعت  بن  أمامها Alex Ben Zvi  أليكس  للمثول   ،

اإلسرائيلي. 2022/ 4/ 18  ثنين اإل  االحتالل  جيش  إذاعة  بحسب  موسكو،   ،  "استدعاء  بأن  وأوردت 
 123دخل الروسي العسكري في أوكرانيا". ت لل  ، للسفير اإلسرائيلي لديها، يأتي بعد إدانات إسرائيلية عدة 
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 18/4/2022 ،اإلثنين

: "بأن دفاعاتها الجوية تصدت اإللكترونيفي بالغ عسكري لها عبر موقعها    القسام  قالت كتائب  −
في سماء قطاع غزة    ،من فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي  01:35في تمام الساعة  

أرض  االحتالل  -بصواريخ  واعترف  أرض بجو".  صاروخ  الطائرات    –  إطالق  إحدى  نحو  جو 
 124أثناء تنفيذها هجمات على أهداف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.في الحربية 

هللا − عبد  الدين  سيف  الماليزي  الخارجية  وزير  هاتفي    ،Saifuddin Abdullah  أكد  اتصال  خالل 
هنية  برئيس إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  به    ، المكتب  يقوم  لما  الفلسطينيلادعمه    شعب 

ورفض ماليزيا التطبيع مع االحتالل، معربًا عن أسفه لالجتماعات التي عقدت    ، لحماية األقصى
 125بيد. لوزراء خارجية بعض الدول العربية بوزير الخارجية اإلسرائيلي يائير ال  مؤخراً 

حماس − لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  العاروري،  صالح  الشيخ  في   ،قال  مهرجان  خالل 
اللبنانية  لا يعود  عاصمة  حتى  واألقصى،  القدس  أجل  من  معاركنا  كل  "سنخوض  إننا  بيروت: 

: "ال يمكننا أن نتنازل عن مسرى رسول  قائالً   وتابع  لوجهه الحقيقي اإلسالمي العربي الفلسطيني"،
 اأن "لدين  رحال المحررين مرة أخرى في ساحاته"، مؤكداً   هللا، وألجله تدور كل المعارك حتى تحط  

الفتاً  تتنازل"،  ال  لكنها  النتكاسات،  أمتنا  تتعرض  وقد  طوياًل،  النظرنفسًا  بذلت     حماس  أن  إلى 
ًا ألجل بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية  126. جهودًا كبيرة جد 

بعد   قوات االحتالل اإلسرائيلي من باحات المسجد األقصى وأعادت فتح المسجد القبليانسحبت   −
متصل،  و   .اقتحامه سياق  "السلطات قفي  إن  الرجبي  غسان  اإلبراهيمي  المسجد  مدير  ال 

ثنين  اإلسرائيلية أبلغت مديرية أوقاف الخليل بإغالق المسجد اإلبراهيمي أمام المسلمين يومي اإل 
 127بعيد الفصح اليهودي".  والثالثاء، وفتحه أمام المستوطنين احتفاالً 

وزارة  وث   − أعدته  تقرير  سلطات    اإلعالمق  أن  اإلسرائيلي  االفلسطينية  تحتجز  مالحتالل  تزال  ا 
أطفال،    9في مقابر األرقام، من بينهم    شهيداً   256شهداء في الثالجات، باإلضافة لـ    105جثامين  

،  اله  وقالت الوزارة، في بيان  أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون االحتالل.  8شهيدات، و  3و
  راضياألوشهيدة في الضفة الغربية وداخل    شهيداً   16الجاري ارتقى    أبريل   /إنه منذ مطلع نيسان

 128محتجزة جثامينهم. 7، بينهم 1948 المحتلة سنة الفلسطينية
اإلسرائيل − السفارة  بأعمال  القائم  األردنية  الخارجية  وزارة  عم اناستدعت  في  رسالة  ية  لنقل  وذلك   ،

، د األقصى الم باركازية في المسجشرعية واالستفز   احتجاج حول كافة االنتهاكات اإلسرائيلية الال
 129والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.

ل − مسؤولة  فلسطينية  مصادر  النواب أ "النشرة"  موقع  كشفت  مجلس  رئيس  بذلها  التي  المساعي   ن 
خصيات اللبنانية  نبيه بري وقيادة حركة أمل مع عدد من الوسطاء اآلخرين من القوى والش اللبناني
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بعد القطيعة بينهما، على خلفية    ،حماس في لبنانفتح و والفلسطينية أثمرت مصالحة بين حركتي  
في مخيم برج الشمالي    ،اعتداء أجهزة األمن الوطني الفلسطيني على جنازة الشهيد حمزة شاهين

 130.حماس شهداء من  ثالثة سقوط إلىوأدت  ،2021في كانون األول/ ديسمبر  في منطقة صور
األمم   − منظمة  خالل  من  الدولي  المجتمع  على  يتحتم  أنه  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أكد 

خاص   األمن  ومجلس  للمدنيين    التعجيلة،  المتحدة  الالزمة  الحماية  ضمان  أجل  من  بالتحرك 
  العام ن  األمي إلى    هها تبون جاء ذلك في رسالة وج    بموجب القانون الدولي.  ، الفلسطينيين ومقدساتهم

 131، بخصوص االعتداءات على حرمة المسجد األقصى.لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

إن  ،  خالل االستعراض السنوي بمناسبة يوم الجيش اإليراني  ،الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسيقال   −
 132. في قلب الكيان الصهيوني" ه رداً أمتنا سيواجَ  "أدنى تحرك من الصهاينة ضد  

 ،"إرهاب دولة االحتالل  لها،  بيانفي    ،ودوليةعربية    ،حقوقية ومدنية  ،منظمةشبكة و   250دانت   −
العنصري  بحق    ،والفصل  المتواصلة  الخاصة    واعتداءاتها  لقواتها  والسماح  الفلسطيني،  الشعب 

واستخدام الرصاص المطاطي   ،وإطالق قنابل الغاز والصوتية  ،باالعتداء على المصلين بالضرب 
 133تهدفت األجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد األقصى".والتي اس  ،والهراوات 

 19/4/2022 ،الثالثاء

الدولي − األمن  مجلس  دولة   عقد  من  بطلب  القدس  في  الوضع  لبحث  مغلقة  مشاورات  جلسة 
وخالل الجلسة المغلقة لمجلس األمن، أوضح المنسق    العضو الدائم في األمم المتحدة.  ،فلسطين

، للصحفيين  Martin Gallagher  يرلندا لدى األمم المتحدة مارتن غاالغرئمة إل السياسي للبعثة الدا
بالده، وأن هذه    إضافة إلىوألبانيا،    ،والنرويج  ،وإستونيا  ،أنه سيتحدث بالنيابة عن كل من فرنسا

الفوري   والوقف  للتهدئة  وتدعو  بالقدس،  التوترات  تصاعد  من  العميق  القلق  عن  تعرب  الدول 
 134وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.  ،األماكن المقدسة بالقدسلالستفزازات ب

غزة  أعلنت  − قطاع  في  الفلسطينية  كافة    الفصائل  وعلى  صفوفها،  في  العام  االستنفار  حالة  رفع 
المستويات، تحسبًا ألي عدوان جديد على المسجد األقصى المبارك، أو ارتكاب حماقات جديدة 

ك في بيان صدر عن اجتماع عقدته الفصائل، بدعوة من جاء ذل  من قبل االحتالل والمستوطنين.
رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. ودعت إلى استمرار حالة االشتباك الدائمة بكل 

ورفضًا    ،والخليل دفاعًا عن المقدسات   ،القدس  بما فيها  أشكالها مع االحتالل، في الضفة الغربية
 135والتهويد. ،واالستيطان ،لالحتالل

فلسط وكالة  مت  عل  − مصادر  من  برس  حركة قدس  بشروط  فتح  حركة  قبول  مطلعة،  ولبنانية  ينية 
وبحسب  الشمالي" لالجئين الفلسطينيين في لبنان.  برج ، إلنهاء ما ع رف بملف "جريمة مخيم حماس 

ح  قيادة  وفد  فإن  المصادر؛  بيروت تلك  العاصمة  وصل  الذي  إقليم ماس،  رئيس  نائب  برئاسة   ،
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ركة، موسى أبو مرزوق، لمعالجة المشكلة العالقة مع الحركة؛ وضع شروطه عبر  الخارج في الح 
وتمثلت تلك الشروط بـ"إدانة جريمة مخيم برج الشمالي،   وسطاء أمام فتح قبل عقد أي لقاء معها. 

على   الجنائية  المسؤولية  وتحديد  الفلسطيني،  الشعب  شهداء  المخيم  في  الثالثة  المغدورين  واعتبار 
 وجب ما يحدده القضاء اللبناني، وتسهيل الحركتين لعمل القضاء كي يصل إلى الحقيقة". الجناة بم 

جهتها أعلنت فتح  و  أشرف   ، من  السفير  بيروت  العاصمة  السلطة الفلسطينية في  ممثل  لسان  على 
 136دبور، قبول حركته وموافقتها على مطالب حماس بأكملها.

الوزراء   − رئيس  بينيت    ي سرائيل اإل تبادل  بنيامين  نفتالي  المعارضة  زعيم  مع  الالذعة  االنتقادات 
بعد   غزة،  قطاع  تجاه  سياساتهما  بشأن  صاروخ  طال إ نتنياهو  غزة  ق  األراضي  باتجاه  من 

: "سيد نتنياهو،  له   في بيان   ، بينيت  وقال   ألول مرة منذ أشهر.   1948الفلسطينية المحتلة سنة  
اإلرهابيون   أطلق  مناوبتك،  فترة  صاروخاً   13في  ونفذوا  تجا   ألف  إسرائيل،  جنوب  سكان  ه 

وحرقوا    1,500 إرهابي،  دونم   45هجوم  وقتلوا    [ 2كم   45]   ألف  أراضينا،    ، إسرائيلياً   238من 
"وما الذي فعلته؟ قمت بنقل حقائب مليئة بالدوالرات    وأضاف قائاًل:   آخرين".   1,700وأصابوا  

ات غوغاء في عكا  وقال بينيت: "إرثكم: صواريخ حماس تستهدف القدس، وهجم   إلى حماس". 
 137حماس. نحن نصلح الوضع".   واللد. إسرائيل تحترق. لقد فشلت ضد  

مستوطن اقتحموا األقصى من جهة    600إن أكثر من    الفلسطينية  األوقاف اإلسالميةوزارة  قالت   −
الفصح   عيد  طقوس  وأدوا  مجموعات  على  المغاربة  االحتالل.    اليهوديباب  شرطة  حماية  تحت 

  138اإلبراهيمي في الخليل، وأدوا رقصات وطقوسًا تلمودية داخله. سجد الم نون المستوط اقتحمكذلك 

اإلس − ونظيره  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  اتصال خالل  ،  هيرتسوجسحق  إرائيلي  بحث 
وأعرب أردوغان عن بالغ حزنه جراء إصابة أكثر    التطورات األخيرة في المسجد األقصى.  ،هاتفي

بينهم أطفال، خالل األحداث في الضفة الغربية والمسجد   شخصاً   18فلسطيني ومقتل    400من  
أهمية عدم السماح باألعمال االستفزازية   وأضاف أنه أكد مجدداً  األقصى منذ بداية شهر رمضان.

 139والتهديدات التي تطول الوضع القانوني والمعنوي للمسجد األقصى، في هذه الفترة الحساسة.

ل − الدولة  وزيرة  ااستدعت  اإلمارات شؤون  في  الدولي  لدى   لتعاون  اإلسرائيلي  السفير  الهاشمي  ريم 
، وأبلغته باحتجاج البالد واستنكارها الشديدين على األحداث التي Amir Hayek  الدولة أمير حايك

الم على  اعتداءات  من  األقصى،  والمسجد  القدس  المقدسةتشهدها  لألماكن  واقتحامات   . دنيين 
وقف الفوري لهذه الممارسات، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين  وشددت الهاشمي على ضرورة ال
الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات   واحترام السلطات اإلسرائيلية حق  

 140.تنتهك حرمة المسجد األقصى

أبو ظبي" إلغاء مشاركتهما في عرض جوي   Wizz Air  و"ويز إير  للطيرانقررت شركتا االتحاد   −
في    رائيليإس الـ  ،5/5/2022مقرر  الذكرى  إسرائيل"إلقامة    74  بمناسبة  صحيفة  "دولة  وفق   ،
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تفيد    صحيفة أن نقابة الطيارين اإلسرائيليين تلقت رسالتين من الشركتينالوذكرت    ."إسرائيل اليوم"
 141على خلفية التوترات في القدس والمسجد األقصى. ،بأنهما لن تشاركا في الحدث 

 20/4/2022 ،األربعاء

إسرائيلية   − إعالم  وسائل  المسجد   أن ذكرت  إغالق  قررت  اإلسرائيلية  واألمنية  السياسية  القيادة 
وأفادت  ، حتى نهاية شهر رمضان.22/4/2022األقصى أمام دخول اليهود ابتداء من يوم الجمعة 

ي بينيت على  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بأن القرار جاء بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة نفتال
 142وفي محاولة لنزع فتيل االنفجار. ،خلفية احتدام التوتر

يديعوت   − صحيفة  األعالمإن    أحرونوت قالت  مسيرة  مسؤولي  استدعت  اإلسرائيلية    ، الشرطة 
حماس. حركة  تهديد  بعد  تأمين المسيرة  رفضها  وقت    وأبلغتهم  ذلك في  قوات  فيه  انسحبت  يأتي 

ا بعد  األقصى  المسجد  من  عيد االحتالل  في  المسجد  لباحات  المتطرفين  من  عدد  اقتحام  نتهاء 
 143أيام.  ثالثةالفصح اليهودي، وذلك للمرة الثالثة خالل 

  دون   غزة،   ت مقاتالت حربية إسرائيلية عدة غارات استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع شن   −
عن  إصابات.   اإلبالغ  تج و   وقوع  نيرانها  اإلسرائيلي  الجيش  آليات  الرصد  أطلقت  نقاط  من  عدد  اه 

وأفاد مراسل الجزيرة    التابعة للفصائل الفلسطينية شرق مخيم البريج وبلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة. 
رداً  غزة  من  انطلقت  صاروخية  قذائف  اإلسرائيلية   بأن  الغارات  الجيش    ، على  باسم  المتحدث  وقال 

 144من غزة باتجاه منطقة الغالف. قذائف صاروخية أطلقت    4اإلسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت  

  مليون يورو  16رام هللا، اتفاقية بقيمة  في    وجمهورية ألمانيا االتحادية،  الفلسطينية  وقعت الحكومة −
الشمسية في قطاع غزة،    للطاقةمقدمة من الجمهورية، لبناء محطتين    مليون دوالر(  17.25)نحو  

 Megawatts .145 اواطجمي 18حو ن بقدرة إجمالية 
وقال    .تزويد "معدات دفاعية" ألوكرانيا  اإلسرائيلي بني جانتس المصادقة على  دفاعر الأعلن وزي −

أنه أبلغ نظيره األوكراني، أنه وافق على الطلب في أعقاب توجه    ،جانتس، في بيان صدر عنه
كييف إلى تل أبيب بهذا الشأن، وذلك في محادثة هاتفية أجرياها خالل اليوم. وبحسب البيان فإن  

نقلها إلى قوات اإلنقاذ  ات الدفاعية التي تحدث عنها جانتس هي "خوذ وسترات واقية، وسيتم  المعد 
 146والمنظمات المدنية األوكرانية".

ر منع وصول   بينيت إن "رئيس الوزراء نفتالي    له، في بيان    ، اإلسرائيلي قال مكتب رئيس الوزراء   − قر 
ف أن رئيس الوزراء ات خذ قراره "بناء على  ". وأضاباب العامود عضو الكنيست إيتمار بن غفير إلى  

ض العام للشرطة".   ]الشاباك[  توصية وزير األمن الداخلي ورئيس الشين بيت )األمن العام(   147والمفو 
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أن   − اإلحصاءات  الفصح    اقتحموا   مستوطناً   3,813أظهرت  عيد  بداية  منذ  األقصى  المسجد 
  ، علماً " أفادت مديرية "جبل الهيكل   ، بحسب ما االحتالل برفقة قوات معززة من شرطة    اليهودي 

 148. 2022/ 4/ 20  ، األربعاء اليوم  مستوطن اقتحموا األقصى،    1,528أن  
أرثوذكسية − وشخصيات  مؤسسات  مت  ضد    قد  القدس  في  العليا  للمحكمة  السلطات    التماسًا  فرض 

احتفاالت   في  المشاركين  المسيحيين  عدد  وتقليص  قيودًا  الن"اإلسرائيلية  طا"ورسبت  فيما  لبت ، 
المشتركة اإلسرائيلية نفتالي    القائمة  ووزير  بينيت رئيس الحكومة  ، بارليف  عومراألمن الداخلي  ، 

 .  149بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بالقدس بألف مصلٍ 

ن مفتي سلطنة ع مان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الموقف البطولي للمرابطين الذين يواجهون  ثم   −
المتكررة  االقتحاما اإلسرائيلية  رمضان.  للمسجد ت  شهر  في  تغريدة    ،الخليلي   دعا و   األقصى  في 

 150وأن يشد أزرهم بمالئكته".  ،على تويتر، "هللا أن ي مد أولئك األبطال بمدد نصره

البحر  − عهد  ولي  خليفةهن أ  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  بينيت    ين  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيَس 
خالل   الفصح،  هاتفي.بعيد  المكالمة  ،تم  و   اتصال  الجهود   ،خالل  تعزيز  أهمية  على  "التأكيد 

الشريف،  القدس  في  األخيرة  األحداث  واستعراض  المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  لدعم  الهادفة 
 151واحترام شعائر كافة األديان والحرص على حرية ممارستها". ،والتأكيد على أهمية عدم التصعيد 

هي للدفاع عن القضية    " إسرائيل"عالقات مع  الأن  على    جب طيب أردوغانالرئيس التركي ر   شدد  −
أردوغان  الفلسطينية. مع  وقال  واالقتصادية  السياسية  عالقاتنا  بشأن  نتخذها  التي  "الخطوات   :

ر عالنية عن حساسيتها تجاه  إلى أن تركيا تعب    ، مشيراً إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر"
 152. "إسرائيل"جد األقصى لكل مسؤول أو زعيم سياسي وديني في وضع القدس وخصوصية المس

وبلو   لألمنفادت الدائرة العامة  أ − سيستان  محافظة  ثالثة عمالء    (إيران)شرق    ستانش في  باعتقال 
 153في نشر معلومات ووثائق سرية.  همتورط بعد  اإلسرائيلي،لجهاز الموساد 

انب للوضع تعارض أي تغييرات أحادية الجقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بالده   −
في مؤتمر صحفي اعتيادي، إن الصين تشعر بقلق    ،المتحدث   وأضاف  .التاريخي الراهن للقدس

و فلسطين  بين  العنيفة  للصراعات  األخير  التصعيد  إزاء  و "إسرائيل"عميق  خاص  ،  تصعيد  بشكل 
ميش القضية الفلسطينية، ناهيك  أنه ال ينبغي ته  ترى   الصين   ، مشددًا على أنالتوترات في القدس

 154ن الظلم التاريخي الذي استمر ألكثر من نصف قرن يجب أال يستمر.وأ ،عن نسيانها

هاريس    3وق ع   − كاماال  ونائبته  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  تطالب  عريضة  على  أمريكي  آالف 
 ائيلية في القدسلوقف االعتداءات اإلسر   "إسرائيل"ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، بالضغط على  

، وضرورة حماية حقوق الفلسطينيين، ووضع شروط على المساعدات األمريكية  ووقف االستيطان
  ، نساء من أجل السالم كود بينك:    منظمة التي أطلقتها    عون على العريضة،ودان الموق    ."إسرائيلـ"ل

الفلسطينية  األمريكية  للحقوق  المؤيدة  الحاالنسائية  اإلسرائيلي  التصعيد  المستمر،  ،  والقمع  لي 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 26 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

لل الفوري  بالتجميد  مشروطة  األمريكية  العسكرية  المساعدة  تكون  أن  ورفع مستعمر وطالبوا  ات، 
 155الحصار عن غزة، وضمان حقوق متساوية لجميع الناس في األراضي المقدسة. 

 21/4/2022 ،الخميس

لحركة   − السياسي  المكتب  رئيس  هنية حماس  أكد  "إذ   إسماعيل  واهم  االحتالل  أن  أن  يعتقد  كان  ا 
سيغي   لألقصى  للمسجد".االقتحام  اإلسالمي  الطابع  هنية  ر  تصريحات    ، وقال  بشأن  له  في 

األوضاع في المسجد األقصى: "كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة األعالم سوف نهزم سياسة  
 156االقتحام وما زلنا في بداية المعركة".

األردن "اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية" في مدينة  دانت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في   −
وخصوصًا مجلس األمن، إلى "التحر ك الفوري والفاعل"  القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي، 

العنف. موجة  تفاقم  دون  والحؤول  اإلجراءات،  تلك  اللجنةو   لوقف  بيان،  أكدت  "رفضها   لها،  في 
الال اإلسرائيلية  الممارسات  والتاريخي    جميع  القانوني  الوضع  تغيير  المستهدفة  في    القائمشرعية 

تعد  التي  الممارسات  هذه  وإدانة  ومكانيًا،  زمانيًا  تقسيمه  لفرض  محاولة  وأي  األقصى،  المسجد 
وحذ ر   خرقًا سافرًا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة باالحتالل".

من   واالنتهاكات    أنالمجتمعون  االعتداءات  األمن "هذه  تهدد  العنف  من  دوامة  بإشعال  تنذر 
 157واالستقرار في المنطقة والعالم".

رئيس   − العاجل  السلطةطالب  بالتدخل  األمريكية  اإلدارة  عباس  الفوري   ،محمود  الوقف  أجل  من 
  أمريكياً  ئه وفداً خالل لقا ،وحم ل عباس لإلجراءات اإلسرائيلية التصعيدية في األراضي الفلسطينية.

من    اً حذر ماالحتالل اإلسرائيلي مسؤولية التصعيد وغياب ما وصفه باألفق السياسي،    ،رام هللافي  
أن استمرار التصعيد اإلسرائيلي سيضطر القيادة الفلسطينية إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي 

 158كال التنسيق معها.ووقف كافة أش "،إسرائيلـ"لمنظمة التحرير القاضية بسحب االعتراف ب
، أن  يةبيد، خالل لقائه مع وفد عن وزارة الخارجية األمريكيائير ال  ياإلسرائيل  الخارجيةزعم وزير   −

 . المسجد األقصىفي  Statico وأنها تحافظ على الستاتيكو ،"متطرفاً  إسالمياً  "إسرائيل تواجه إرهاباً 
الو  وا  :بيد قال  العمل  إلى  المنطقة  في  القادة  جميع  تهدئة  "ندعو  أجل  من  بمسؤولية  لتحدث 

الو األجواء"،   صالة زعم  عرقلوا  الذين  الوحيدون  هم  مريديها  من  والمتطرفين  "حماس  أن  بيد 
وألقوا   ،المسلمين" في المسجد األقصى، "وسيطروا على المسجد، ودنسوا قدسيته، وعرقلوا الصالة

 159المفرقعات والزجاجات الحارقة والحجارة".
في  ركان  هيئة األرئيس  أن    لية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلي )مكان( القناة اإلسرائي ذكرت   −

أصدر تعليمات إلى ما يسمى قائد القيادة الجنوبية باالستعداد   الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي
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غزة قطاع  في  صواريخ    ،للتصعيد  إطالق  غزةبعد  قطاع  شن  من  احتمال  إلى  مشيرًا  عملية    ، 
 160طاع غزة.ق عسكرية أخرى ضد  

اإلخبارية  − "القسطل"  شبكة  لليوم  ،  أفادت  تواصلت  األقصى  في  المصلين  على  االعتداءات  أن 
.  اليهودي الخامس على التوالي، تزامنًا مع اقتحام المئات من المستوطنين له في عيد الفصح  

توثيق   اقتحم    " القسطل " وبحسب  الخميس(  حتى  األحد  )من  الماضية  أيام  الخمسة  في  فإن ه 
 161مستوطنًا المسجد األقصى.   03,67
مؤسسات  − قدمته  الذي  لاللتماس  المحتلة  القدس  في  اإلسرائيلية  العليا  المحكمة  استجابت 

، وتقليص عدد المسيحيين  وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، بعد فرض السلطات اإلسرائيلية قيوداً 
ه ي سمح ألربعة آالف  رار فإنوبموجب الق  المشاركين في احتفاالت سبت النور في كنيسة القيامة. 

بالمشاركة في سبت النور بكنيسة القيامة ومحيطها. وي سمح لكل من يرغب بالمشاركة في    شخص 
 162احتفاالت سبت النور بدخول المدينة القديمة دون تحديد العدد. 

  نظيره اإلسرائيلي   خالل اتصال هاتفي مع   ، عبد هللا بن زايد آل نهيان   اإلماراتي   ن وزير الخارجية ثم   −
وكذلك   ،قرار الحكومة اإلسرائيلية بمنع وصول "مسيرة األعالم" إلى منطقة باب العامود   ، بيد ائير ال ي 

رمضان. شهر  نهاية  حتى  األقصى  باحات  دخول  من  المسلمين  غير  الزوار  وزير ال   وتقدم   منع 
 "سرائيل إ " بيد بمناسبة عيد الفصح، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع  بالتهنئة إلى ال   اإلماراتي 

 163والعمل معًا لترسيخ دعائم السالم واالستقرار في المنطقة. ، في المجاالت كافة 
فورست   − نادي  مع    Forest Green Rovers  روفرز  غرينأعلن  تضامنه  القدم،  لكرة  اإلنجليزي 

للتضامن   رفضه  النادي  رئيس  وأكد  رسمية،  مباراة  خالل  فلسطين  علم  برفع  الفلسطيني  الشعب 
الكبير  لحصار    العالمي  وتجاهله  األوكراني  الشعب  عقود،   "إسرائيل"مع  مدار  على  للفلسطينيين 

 164على الغرب".   عارذلك بـ"وصمة  واصفاً 

 22/4/2022 ،الجمعة

لم تمنع اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي عشرات اآلالف من الفلسطينيين من أداء صالة   −
ألف مصل    150دائرة األوقاف أن    حيث قدرت ،  الجمعة بالمسجد األقصى في القدس المحتلة 

بأن   الفلسطيني  األحمر  الهالل  وأفاد  بالمسجد،  رمضان  شهر  من  الثالثة  الجمعة  صالة  أدوا 
 165أ صيبوا بجروح جراء قمع قوات االحتالل للمصلين في المسجد األقصى.   فلسطينياً   75

ق  خالل اتصال هاتفي مع    ،إسماعيل هنيةحماس    رئيس حركةقال   − ألمم المتحدة  ل  الخاص المنس 
األوسط الشرق  في  السالم  وينسالن  لعملية  استمر د تور  إذا  باألحداث  التحكم  يمكنه  أحد  "ال   :

أن   ،يجب أن يفهم اإلسرائيليون وكل العالمأنه  الوضع في غزة واألقصى بهذه الطريقة"، وأضاف  
يسمح لن  واإلسالمية  العربية  واألمة  الفلسطيني  ا  واالشعب  أو  الزماني  لألقصى، بالتقسيم  لمكاني 
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 د وينسالن  واستعرض   من أن استمرار التصعيد والقصف في غزة قد يؤدي لمآالت خطيرة.  محذراً 
والدولية،   اإلقليمية  األطراف  مختلف  مع  بها  يقوم  التي  المتحدة    خصوصاً و الجهود  الواليات 

للجانب  ه نقل  وغزة. وقال إن  ،القدسبما فيها  األمريكية، فيما يتعلق بالتصعيد الحالي في الضفة  
ثالث رسائل مهمة، وهي: عدم السماح لغير المسلمين بالدخول لألقصى حتى نهاية  اإلسرائيلي  

 166رمضان، ووقف االقتحامات وأعمال القتل في الضفة، ووقف التصعيد في غزة.
  األخير   ، وبحسب تقديرات للجيش اإلسرائيلي، فإنه قبل العدوانالعامة اإلسرائيلية  12قناة  نشرت   −

حو  نألف قذيفة صاروخية، وبحوزة الجهاد    14  نحو، كان بحوزة حماس  2021سنة  غزة في    على
القناة عن ضابط  نقلت  و بحوزة فصائل أصغر.    ، وربما آالف  ،بضع مئات   إلىآالف، إضافة    8

قوله كبير  إنتاج  ،  إسرائيلي  منظومة  بسرعة  يرمموا  أن  في  نجحوا  القطاع(  في  الفصائل  )أي  هم 
 167ة، في أعقاب مساعدات خارجية من إيران وألسباب أخرى. القذائف الصاروخي

األسرى  − لدراسات  مركز فلسطين  "   قال  وقد    106إن  النطف،  تحرير  عمليات  عبر  النور،  رأوا  أطفال 
 168نابوا عن آبائهم األسرى المعتقلين في سجون االحتالل، بإحياء يوم األسير الفلسطيني، لهذا العام". 

ع − في  احتجاجية  وقفات  األم  انطلقت  محافظات  من  والعديد  باالعتداءات ردنان  للتنديد   ،
بحق   اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  بها  تقوم  التي  على  األقصىالمسجد    والممارسات  واالعتداء   ،

 169ين والمرابطين فيه. المصل  

المساجد  − من  عدد  باحات  المغرب   شهدت  اإلسرائيلي.  في  بالعدوان  تنديدية  هيئة  ال  ت وقال  وقفات 
بالغ صحفي لها: خرج الشعب المغربي في تظاهرات حاشدة  في  لنصرة قضايا األمة،  المغربية  

عددها   من    40فاق  أكثر  على  موز عة  مغربية  27تظاهرة  الشريف   تضامناً ،  مدينة  األقصى  مع 
 170الذي يتعرض لعدوان همجي وحشي من طرف قوات االحتالل وقطعان المستوطنين. 

المت − األمم  مكتب  باسم  المتحدثة  شامداسانيقالت  رافينا  اإلنسان  لحقوق   Ravina  حدة 

Shamdasani  صحفي مؤتمر  في  شن  في  ،  التي  العنف  أعمال  إن  األمن جنيف،  قوات  تها 
الفترة   خالل  األقصى  المسجد  محيط  في  الفلسطينيين  على  أسفرت  17/4/2021–15اإلسرائيلية   ،

سرائيلية اعتقلت خالل الفترة  وأشارت إلى أن الشرطة اإل  .طفالً   27شخصًا، بينهم    180عن إصابة  
  ،ومستقل  ،ونزيه  ،إجراء تحقيق فوري معلنة وجوب "  ،طفالً   60بينهم    فلسطينياً   470المذكورة نحو  

المسجد   في  المصلين  إصابة  إلى  أدى  الذي  اإلسرائيلية،  الشرطة  بعنف  يتعلق  فيما  وشفاف 
 171."األقصى، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف

العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى،   موسى فقي محمد االتحاد اإلفريقي  دان رئيس مفوضية   −
على ، مشددًا والمصلين فيه خالل شهر رمضان المبارك، كذلك القصف الذي استهدف قطاع غزة

االتحاد   قبل  من  الثابت  الدعم  الشرعية    اإلفريقياستمرار  مساعيه  في  الفلسطيني،  الشعب  الى 
 172."القدس الشرقية"ة المستقلة وعاصمتها إلقامة دولته الفلسطيني 
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 23/4/2022 ،السبت

لوكالة    ه وج   − العام  الزاريني األ المفوض  فيليب  استعرض   ونروا  الفلسطينيين،  لالجئين  مطولة  رسالة 
االقتصادية  األزمة  الخدمات   ، خاللها  استمرار  إلى  الخمس  العمليات  مناطق  في  الالجئين  وحاجة 

بعد عام، تحول دون قدرة منظمته القيام    ًً التي تتواصل عاما   ، المالية   المقدمة لهم، وقال إن األزمة
المشكلة من  مشكلتهم، وقال إنه من الممكن حل   حاجة الالجئين لها، وعدم حل   من  رغم بال بمهامها، 

خالل تقديم الخدمات من منظمات دولية نيابة عن األونروا وتحت توجيهها، وذلك من أجل "حماية  
  ، في نهاية رسالته   ، الزاريني   وأكد   من نقص التمويل المزمن.   ، ة" وحقوق الالجئين الخدمات األساسي 

أنه ليس مطروحًا على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج التي تنفذها األونروا، وقال "ال 
 173.الوضع كذلك"   وسيظل    ، فاألونروا ال يمكن االستغناء عنها   ؛ يوجد أي عبث بوالية األونروا

قوات االحتالل اإلسرائيلي وصول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة لالحتفال بسبت  عرقلت   −
العائالت  من  العديد  وصول  عرقل  مما  القديمة،  البلدة  مداخل  عند  حواجز  ونصبت   ،النور، 

األخضر.  ،والسياح الخط  ومناطقة  الغربية  الضفة  من  عن    والقادمين  األناضول  وكالة  ونقلت 
قولهم   عيان  الوصول  شهود  حاولوا  الذين  المسيحيين  على  بالضرب  اعتدت  االحتالل  شرطة  إن 

 174إلى كنيسة القيامة، دون وقوع إصابات.

رفضت الفصائل الفلسطينية انتهاكات قوات االحتالل في كنيسة القيامة، وقد دعت حركة حماس   −
ل ان    صارخاً   تهاكاً المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات االحتالل لوقف سياساتها التي تشك 

استنكرت حركة الجهاد ما وصفته بالعدوان السافر على حرية  و   لحقوق اإلنسان والقانون الدولي.
فلسطين. لمسيحيي  الدينية  الشعائر  وممارسة  فلسطين  و   العبادة  لتحرير  الشعبية  الجبهة  دانت 

تأتي  ،بدورها اإلجراءات  تلك  إن  وقالت  المسيحيين،  المصلين  على  االحتالل  إطار    تضييق  في 
 175االستهداف الممنهج لألماكن المقدسة في مدينة القدس. 

 24/4/2022 ،األحد

اللجنة − غز ة   قالت  قطاع  في  لالجئين  مواقف    المشتركة  لوكالة  إن  العام  فيليب  األالمفوض  ونروا 
في   ،ودعت اللجنة  بتحويل خدمات األونروا إلى جهات أخرى تدعو للريبة واالستهجان.  الزاريني

للبحث عن أفكار إبداعية وخالقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس    الزاريني ،  لهابيان  
التدريجي  اإلنهاء  إلى  تدعو  التي  واإلسرائيلي  األمريكي  الطرح  مع  تتقاطع  أفكار  عن  البحث 

المفوض العام بسرعة التراجع عن هذا "الطرح التدميري" وتقديم توضيح    اللجنة  وطالبت   لألونروا.
عن رفضها بشكل مطلق ما جاء  اللجنة  رت  وعب    ومن يقف خلفها.  ،ألهداف من وراء ذلكحول ا

في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن  
 176بدعوى توفير التمويل المستدام واقتصار دور الوكالة على اإلشراف.  ،ونروااأل
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واللجان الشعبية في حركة حماس محمد المدهون إنهم ينظرون بخطورة    قال رئيس دائرة الالجئين  −
لتصريحات   لوكالة  بالغة  العام  الزاريني األ المفوض  فيليب  الخدمات   ونروا  تقديم  عن   حول    نيابة 

المدهون ،  ونروا األ  وتفصيالً   ، وأكد  جملة  التصريحات  رفض  صحفي،  بيان  مشيراً في  أنه  ،   اإلى 
قال و قدمة إلنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية الالجئين. محاولة لتفكيك األونروا كم 

جوهر قضية الالجئين، ودور   "مرفوض، ويمس    الزاريني إن كالم    ، المتحدث باسم حماس جهاد طه 
 177الوكالة األساسي وديمومة عملها الذي أسست من أجله في خدمة وإغاثة الالجئين". 

الجبه − في  الالجئين  شؤون  دائرة  رسالة  وصفت  في  جاء  ما  فلسطين  لتحرير  الشعبية  المفوض ة 
ت مهد لقرارات وإجراءات  وأنها    ،التي وجهها لالجئين بالخطيرة  ونروا فيليب الزارينياألالعام لوكالة  

األونروا. عمل  إلنهاء  وصواًل  خطورة  الدائرةشدد و   أكثر  يمكن    على  ت  ال  التصريحات  هذه  أن 
 178حتى لو كان بسبب األزمة المالية.  ، كانوتحت أي ظرفٍ  ،تبريرها على اإلطالق

بيت حانون  إياد البزم إن "إسرائيل أغلقت معبر  غزة  قطاع  المتحدث باسم وزارة الداخلية في  قال   −
األحد". صباح  جزئي  بشكل  البزم   )إيرز(  هي    وأضاف  المعبر  بعبور  لها  المسموح  الفئات  أن 

سي أم  "بي  تصاريح  وحَملة  محدودةBMC  المرضى،  )فئة  األعمال(،    "  ورجال  التجار  من 
 179واألجانب فقط، فيما م نعت بقية الفئات من العبور )من بينها العمال(. 

شمال  أفاد   − باتجاه  لبنان  جنوب  من  صاروخين  بإطالق  للجزيرة  لبناني  أمني  األراضي  مصدر 
سنة   المحتلة  ورد  1948الفلسطينية  اإلطالق.،  منطقة  بقصف  اإلسرائيلية  المدفعية  وأوضح   ت 

تنتشر  م حيث  صور  مدينة  جنوبي  تقع  الصاروخان  منها  أطلق  التي  المنطقة  أن  الجزيرة  راسل 
صاروخين  الوأكد الجيش اإلسرائيلي سقوط    (.UNIFIL  قوات األمم المتحدة لحفظ السالم )يونيفيل

 180. في منطقة مفتوحة

ظبي    عهد أبو  وليو األردني عبد هللا الثاني  الملك  استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي   −
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشدد المجتمعون على أهمية استدامة الجهود الستعادة الهدوء في  

في   القائم  والتاريخي  القانوني  الوضع  احترام  وضرورة  المباركالقدس،  األقصى    وا أكدو   .المسجد 
سالمية والمسيحية في  على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية األماكن المقدسة اإل

وضرورة إيجاد  ،الدولتين ض حل  كل اإلجراءات التي تقو   "إسرائيل"أهمية وقف  إضافة إلىالقدس، 
الدولتين    القضية الفلسطينية على أساس حل    أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل  

 181ووفق القانون الدولي. 
ال زعم   − يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  أنه  بيد وزير  تحاول  ،  المنظمات  كانت  رمضان،  شهر  خالل 

أجل   من  األقصى  المسجد  و ب   التسبب خطف  القدس،  في  عنف  أعمال  كافة  اندالع  إلى  نقلها 
المسجد    وااقتحم"  حماس والجهاد اإلسالمي  يمتطرفما أسماهم "  بيد أنوأكد ال  .األراضي المحتلة

ساعا في  وتكراراً األقصى  مرارًا  األولى  الصباح  المسجد أدخلو   ،ت  إلى  أسلحة  الحجارة و   ،وا  ألقوا 
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استخدموها كقاعدة للتحريض على أعمال شغب عنيفة". وواصل زعمه:  "والمتفجرات من داخلها، و
عر   التي  هي  المنظمات  إن  بل  للخطر،  المصلين  عر ضت  التي  هي  إسرائيل  ضتهم  "ليست 

ال  للخطر". الراهنوتابع  بالوضع  ملتزمة  إسرائيل  أوضح:  أن  "أريد  القدسي.   بيد:  الحرم  في 
لن يكون هناك    ،المسلمون يصلون في الحرم القدسي، غير المسلمين يزورونه. ال يوجد أي تغيير

 182. "ال نخطط لتقسيم الحرم القدسي بين األديان ،تغيير
 25/4/2022 ،اإلثنين

االحتالل   − محاوالت  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  اإلسالمية  الدول  لمندوبي  جدة  اجتماع  رفض 
ر البيان الختامي لالجتماع  إلسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وحذ  ا

األقصى   المسجد  االعتداءات اإلسرائيلية على  لبحث  الدائمين،  المندوبين  مستوى  االستثنائي على 
بأن ال أمن وال  عقد في مقر األمانة العامة، بناء على طلب من إندونيسيا وبرئاسة السعودية،  الذي 

  وأكد   استقرار إال بتحرير القدس من االحتالل، وبعودتها إلى الشعب الفلسطيني وأمتها اإلسالمية.
،  ("سلطة االحتالل غير الشرعي) إسرائيل  "على أن جميع اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها    البيان 

اإلدارية وإجراءاتها  قوانينها  وأن  مرفوضة،  البيان،  لتعبير  وهي    وفقًا  قانونية،  غير  القدس  على 
والشركات    ،والمنظمات   ،والمؤسسات   ،بالتالي باطلة والغية وال تتسم بأي شرعية، ويدعو كل الدول

 183إلى عدم االعتراف أو التعاطي بأي شكل من األشكال مع هذه اإلجراءات. 
تتاحية لالجتماع  خالل الجلسة االف   ،أكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي حسين إبراهيم طه −

االستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين لبحث االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على المسجد 
الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه    التزام المنظمة المطلق ودعمها الراسخ لحق    ،األقصى

الدينية والروحية لهذه   القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، والمركزيةشرقي  المحتلة بما فيها  
وأشار األمين    المبارك.  األقصىالمدينة وارتباط المسلمين األبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد  

ر من خاللها عن رفض العام إلى أنه كان قد أرسل خطابات إلى عدة أطراف دولية فاعلة، عب  
  كاني للمسجد األقصى المباركالمنظمة لمحاوالت االحتالل اإلسرائيلي فرض التقسيم الزماني والم

حد  الهوإدانتها   لوضع  العاجل  بالتحرك  الدولي  والمجتمع  األطراف  هذه  وطالب  لالنتهاكات    ، 
 184األماكن المقدسة. اإلسرائيلية بحق  

الفلسطيني − التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  لوكالة    ةدعت  العام  الزاريني األالمفوض  فيليب    ونروا 
الى مؤسسات دولية أخرى، التراجع عن مواقف  إلى ه األخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة 

ئ للوكالة.  302أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي    على  ت شدد و  وأكدت    المنشِّ
الصحي الوكالة  وخدمات  بوظائف  مساس  ألي  رفضها  التنفيذية  واإل اللجنة  والتعليمية  غاثية،  ة 

 185.ة الصعوبات المالية ونقص التمويلث بأي حلول مشبوهة بذريع وكذلك رفضها المطلق للبح 
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خالد  قال   − الخارج  في  حماس  حركة  كلمته    ،مشعلرئيس  الفي  خالل  االئتالف  عالمي اجتماع 
المطلوب في المرحلة القادمة يتمثل بأال ننتظر المناسبات اليهودية  "، إن  لنصرة القدس وفلسطين

نتفاض لحماية القدس واألقصى، بل المطلوب استراتيجية ثابتة  واالنتهاكات اإلسرائيلية من أجل اال
األمة إلى تشكيل جيش األقصى، واالنخراط في  مشعل "ودعا    ."وواضحة لتحرير المسجد األقصى

المشتركة والمسؤولية  الحقيقية  الشراكة  موقع  من  الفلسطيني  شعبنا  مع  مطالباً "المعركة  دعم  ـ"ب  ، 
 186."كافة عد صمود شعبنا وتعزيزه في الص  

زعمت سلطات االحتالل أنها أقدمت على تفكيك خلية مسلحة لحركة الجهاد اإلسالمي في منطقة   −
من   مؤلفة  اإلسرائيل  7جنين  اإلعالم  وسائل  أفادت  ما  بحسب  تفكيك    .يةأشخاص،  أن  وذكرت 
العسكرية   تم  في  هم  سأالخلية  حيث  اإلسرائيلية،  المدن  داخل  مسلحة  عمليات  تنفيذ  تجنيد    منع 

قطاع  أعضاء الخلية من جنين وضواحيها، من قبل نشطاء بالمجال العسكري في حركة الجهاد ب
من بلدة الجلمة قضاء    ،من بين المعتقلين ياسمين شعبان  الشاباك أنجهاز  وأوضح بيان    .غزة

 187أهداف إسرائيلية.  جنين، وهي أسيرة محررة، اعتقلت بالسابق بزعم التخطيط لعملية ضد  
اع بطلبات اإلسرائيليين للحصول على رخص حمل السالح، وهو ما يعكس الشعور  يستمر االرتف  −

ق  إذ  األمان،  الفصح  بعدم  عيد  عطلة  خالل  على طلبات    إسرائيلياً   2,356  اليهوديدم  للحصول 
ما   بحسب  سالح،  لحمل  "  أفادت رخص  التي    .يوم"السرائيل  إصحيفة  الرسمية  البيانات  وتظهر 

بد  منذ  أنه  الصحيفة  آذار/تلقتها  تم  2022مارس    اية  لتراخيص    جديداً   طلباً   18,452استالم    ، 
وغير  مذهل  رقم  "هذا  الداخلي  األمن  وزارة  في  كبير  مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت  أسلحة. 

لرخصة سالح، خالل   طلباً   19,375وأظهرت اإلحصاءات، أنه قدم مواطنون إسرائيليون    مسبوق".
 188. 2020 سنةفي  مماثالً  طلباً  8,814، مقابل 2021 سنة

بيان − في  اإلنسان،  لحقوق  الميزان  مركز  وث    ،له  أكد  الصيادين    بحق    إسرائيلياً   انتهاكاً   97ق  أنه 
أن االحتالل اعتقل    المركز  وأضاف  .2022  سنةالفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة منذ بداية  

مراكب   5على  أطفال، واستولى    3صيادين من بينهم    9أطفال، وأصاب    3من بينهم    صياداً   17
 189صيد، دون مزيد من التفاصيل.

ووتش منظمة  دعت   − رايتس  فوراً   "إسرائيل"   هيومن  الخيرية    مدير  عن  لإلفراج  المؤسسة  مكتب 
  .تقريباً   أعوام  6منذ    المعتقلمحمد الحلبي،    في قطاع غزة   "World Visionد فيجن  لر و و المسيحية "

  له.  23 ، وهو التجديد الـ يوماً  90بس الحلبي ح 17/2/2022وجددت المحكمة العليا اإلسرائيلية في 
اإلسرائيل  العامة  النيابة  الحلبيواتهمت  الجماعات   ية  إلى  الدوالرات  ماليين  عشرات  بتحويل 

نه المحكمة بعد.  160لكن بعد أكثر من  الفلسطينية المسلحة.  190جلسة استماع، لم ت دِّ

في − بما  األوسط  الشرق  في  الوضع  حول  جلسة  األمن  مجلس  واستمع  عقد  الفلسطينية،  القضية  ها 
كاأل دائمة  غير  أعضاء  دول  من  كلمات    ؛ وغيرها  ةوسوري  ،والجزائر  ،ولبنان  ،ومصر  ،ردنإلى 
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حيث جرى التأكيد على أهمية احترام الوضع القائم في األماكن المقدسة في مدينة القدس تحت 
 191، واحترام حرية العبادة والوصول للمسجد األقصى.األردنرعاية 

 26/4/2022 ،الثاءالث

هنية − إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  يوم    ،قال  في  مؤتمر  خالل  له  كلمة  في 
  ، مبيناً "أي مساس بالمسجد األقصى لن نسمح به، وسنفشل كل المخططات "إن    ،القدس العالمي

جع عن  ودعا هنية إلى ضرورة الترا  غزة أكدت أنها ال يمكن أن تكون بعيدة عن هذا الصراع.أن  
منوهاً  األقصى،  بالمسجد  يضر  الذي  في   التطبيع  وجوده  لشرعنة  التطبيع  يستغل  االحتالل  بأن 

ل هذا الصراع وأشار إلى أن محاوالت العدو لتجاوز الخطوط قد يحو    األرض الفلسطينية المحتلة.
مشدداً  إقليمي،  صراع  إلى  ينعم  الثنائي  لم  ما  المنطقة  في  استقرار  وال  أمن  ال  أنه  الشعب   على 

 192ه الكامل في أرضه ووطنه. الفلسطيني بحق  
يغط   − اليوم  "مقاتلينا  إن  النخالة  زياد  فلسطين  في  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  العام  األمين  ون  قال 

عام   فلسطين  إلى  جنين،  وكتيبة  الحرية  ونفق  المعتقالت  من  امتدادًا  فلسطين،  إلى  48مساحة   ،
 193الضفة الباسلة وكل مدنها وقراها".

هللا على أن "القدس هي مسؤولية األمة جمعاء"،    األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر  د شد   −
المواجهة   األمامي، في خط    : "نحن في حزب هللا كجزء من هذه األمة نعتبر أنفسنا في الخط  قائالً 

الفلسطينية"  األمامية المقاومة  فصائل  في  الشرفاء  والمجاهدين  األعزاء  إخوتنا  جانب  شدد و .  إلى 
على أن "القدس تعود اليوم لتكون هي القضية  في كلمته خالل فعاليات منبر القدس،  نصر هللا،  

 194. "الهدف، وهي القضية األساس ولتكون هي المحور لكل محور المقاومة

السنوية للسلطة الفلسطينية،    المالية  على ربط استئناف تحويل المساعدات   األوروبياالتحاد  أصر   −
للمن المجر.بتغييرها  دولة  ممثل  من  متشدد  وموقف  ضغوطات  بعد  وذلك  التعليمية،  وقالت    اهج 

مساعدات سنوية للسلطة   (مليون دوالر 225.5)نحو  مليون يورو 214يوم"، إن  السرائيل إصحيفة "
 195. 2022سنة فترض أن تصل بداية الفلسطينية مجمدة اآلن بعد أن كان من الم

  لدى تنس أطلع سفراء الدول العربية  جاإن وزير الدفاع بني    (مكان)هيئة البث اإلسرائيلي  قالت   −
بها    "إسرائيل" تقوم  التي  الخطوات  الفلسطينيين  "إسرائيل"على  أقامها .  تجاه  إفطار  مأدبة  وخالل 

باألخص   ،إن "هناك مصلحة مشتركة للجميع في استقرار المنطقة  بحضور السفراء، قالجانتس  
 196د إسرائيل ودول المنطقة".في وجه العدوان اإليراني الذي يهد 

حانون/ فتح    " إسرائيل " أعادت   − بيت  إلى  ز  ي إير   معبر  غزة  قطاع  من  والتجار  العمال  لدخول 
وقرر منسق أعمال الحكومة في المناطق السماح    . 1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  

 197.لعمللغرض ا ،1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة ألف عامل فلسطيني بدخول  12لـ  
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سعيد عب   − العربية  بالجامعة  المحتلة  العربية  واألراضي  فلسطين  لشؤون  المساعد  العام  األمين  ر 
وكالة أبو علي، عن رفض األمانة العامة المطلق ألي اقتراحات أو محاوالت للمساس بمسؤولية  

و األونروا  الكاملة ب ،  واإلنسانية   ، اختصاصاتها  الفلسط   ،السياسية  الالجئين  مجتمع  أياً تجاه   ينيين 
تبريرها  أو  تأويلها  المن   تأسيساً   ، كان  األصلي  التفويض  الحل  و على  إيجاد  حتى  بالوكالة،   ط 

 198.العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية 

منظمة وجمعية واتحاد تونسية، في بيان وقعت عليه، المجتمع الدولي بعزل    40طالبت أكثر من   −
كياناً واع  "،إسرائيل" الدولي  خارجاً   عنصرياً   تبارها  القانون  السوداء   ،على  القائمة  في  ووضعها 

وقواعد    ،المتحدة  لألمم  األساسيةوالدول التي تنتهك المبادئ    ،والتنظيمات   ،والمجموعات   ،للكيانات 
 199. اإلنسانيوالقانون الدولي  ،القانون الدولي

 27/4/2022 ،األربعاء

ثالثة آخرون، خالل   وأصيب ( من بلدة برقين،  عاماً   21مساد )  استشهد الشاب أحمد محمد لطفي −
 200اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي مدينة جنين ومخيمها. 

  ،ان عم  في    عبد هللا الثاني   مع ملك األردن   ، خالل لقائه محمود عباس   ة الفلسطيني السلطة  رئيس    شدد  −
حشد طاقات المجتمع الدولي لوقف  لى أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الفلسطيني األردني من أجل  ع 

 201ومقدساته.   وأرضه   ، الشعب الفلسطيني   ممارسات الحكومة اإلسرائيلية وسياساتها العدوانية ضد  

حماس − حركة  رئيس  نائب  مرزوق   أكد  أبو  موسى  الخارج  من    في  العديد  مع  االتصاالت  أن 
 دينة القدس المحتلة، مشيراً م اعتداءات االحتالل واستفزازاته في مج  األطراف مستمرة ومتواصلة للَ 

الحركة   مع  يتواصلوا  أن  األطراف  من  العديد  من  طلب  الذي  هو  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  إلى 
 202لتهدئة الشارع الفلسطيني. 

،  "إسرائيل"البريطانيين في مقاطعة    بريطانية الحكومة بحماية حق    مدنيمنظمة مجتمع    46البت  ط −
العنص الفصل  جرائم  يرتكب  نظام  أي  أعلنت   ري.أو  رسالة  في  ذلك  المنظمات   جاء  فيها    تلك 

 203. "إسرائيل"رفض مشروع قانون مقترح لمناهضة حركة مقاطعة 
نشرت وسائل إعالم إسرائيلية صور وأشرطة فيديو لجنود وضباط في جيش االحتياط اإلسرائيلي،   −

  لقوات الروسية. ا  عمليات قتالية في أوكرانيا، إلى جانب الجيش هناك، ضد    ويديرون وهم يتدربون  
وأكد هؤالء أنهم يقومون بهذه المهمة لكونهم من أصول أوكرانية، ال كممثلين للجيش اإلسرائيلي،  
في  تعلموها  التي  الحربية  والفنون  القتالية  الخبرات  من  الكثير  معهم  يحملون  أنهم  أضافوا  لكنهم 

 204صفوف الجيش اإلسرائيلي. 
 28/4/2022 ،الخميس

السلطة  رئيس    التقى سراً   رونين بار  الشاباك  جهاز  اإلسرائيلية بأن رئيس  أفادت تقارير بالصحافة  −
اإلسرائيلي، فإن    i24NEWSنيوز    24آي  وحسب موقع قناة    محمود عباس في رام هللا.  ةالفلسطيني
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  اللقاء جرى "على خلفية األحداث األخيرة في المسجد األقصى والتوتر األمني في الضفة الغربية".
رونين بار استعرض أمام عباس "محاوالت حماس زعزعة األوضاع األمنية في    وقال الموقع إن

على السلطة الفلسطينية في حال انتقل التوتر من   ل هذا تهديداً الضفة الغربية، وإلى أي مدى يشك  
 205. الحرم القدسي إلى المدن الفلسطينية"

باسم   − العسكري  المتحدث  القدس كشف  حمزة   سرايا  مسي رة    أبو  طائرة  اسم  عن  تحمل  طيار  بدون 
،  قال أبو حمزةو   في قطاع غزة، لتصبح ضمن الترسانة العسكرية الخاصة بالسرايا.   صنعها   تم    ، "جنين" 

له بمناسبة اليوم العالمي للقدس،  كلمة  ،  2019سبتمبر    / أيلول إن هذه الطائرة نفذت عملية في    في 
 206إسرائيليًا كان يتمركز قرب الحدود.   على الحدود الشرقية للقطاع استهدفت من خاللها جيبًا عسكرياً 

األرئيس  أصدر   − كوخافي  في  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  إلى  الجيش  طارئًا  من    8أمرًا  كتائب 
كتائب منها في الضفة الغربية، كي تستبدل بالقوات النظامية    6واتفق على نشر    ،جيش االحتياط

  " إسرائيل"جهة؛ وعلى طول الحدود مع هناك، وستتركز في مناطق عدة بين المدن الفلسطينية من 
 207من جهة ثانية. 

وقال  وحدة استيطانية في البلدة القديمة من الخليل.   31على بناء    ية صادقت المحكمة العليا اإلسرائيل  −
اإللكتروني  ال  يأتي  صحيفة  ل موقع  الجديدة،  الوحدات  هذه  على  "المصادقة  إن  أحرونوت  يديعوت 

 208دة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل".وح   60ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء  
أراضي  إن نحو مليون عامل في    طيني عال عوض قالت رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس −

 سنة ألف عاطل عن العمل، وذلك لدى استعراضها الواقع العمالي ل 372، بينهم السلطة الفلسطينية
 209أيار(.  ، لمناسبة اليوم العالمي للعمال )األول من2021

عبد الكريم    الفلسطينية   كد "رئيس وحدة تنظيم التشغيل الخارجي وداخل الخط األخضر" في وزارة العمل أ  −
اإلسرائيلي أن    مرداوي  االحتالل  غزة   أعطت   سلطات  قطاع  من  القادمين  عددهم    ، العمال  بلغ  والذين 

ووفق وزارة    ح عمل. ألف عامل، تصاريح أطلق عليها "احتياجات اقتصادية"، وليست تصاري   30نحو  
عامل  ألف    100ألف عامل يعملون في سوق العمل اإلسرائيلي، بينهم    175العمل، فإن هناك نحو  

  ال يحملون تصاريح عمل.  ألفاً   40ات، ومستعمر يعملون في ال  ألفاً   35ممن يحملون التصاريح، و
بداية   منذ  و  12وفاة    2022سنة  وسجلت  الضفة،  من  فلسطينيًا  من  عامالً   13عاماًل  فلسطينيًا   

سنة  راضياألداخل   ونحو  1948  المحتلة  و   80،  سنة  إصابة،  من    37توفي    2021في  عاماًل 
في مديريات    ة إصابة مسجل  200، وأكثر من  1948  المحتلة سنة  راضياألمن داخل    22الضفة، و

 210إصابة لم تراجع مكاتب العمل، وفق مرداوي. 500وزارة العمل، مع العلم أن هناك نحو 

الشأكد   − لجنة  اإليراني  ؤ رئيس  الشورى  بمجلس  الفلسطينية  الصداقة  لجنة  ورئيس  الخارجية  ون 
، أن إيران تضع دعم حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب المظلومة  Abbas Golrooو  عباس كلر 

فلسطين   دعم  ستواصل  إيران  أن  كلرو  وأكد  اإليراني.  الدستور  ينصه  ما  وهو  أولوياتها،  نصب 
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واقتصادياً  فلسطينعسكريًا  لتحرير  بالمقاومة  التمسك  ضرورة  على  مشددًا  وغيرها،  وسياسيًا    ، 
 211د من أجل إنهاء االحتالل. والتوح   ،وكنس االحتالل، داعيًا الشعب الفلسطيني للتمسك بمقاومته

 29/4/2022 ،الجمعة

اص  باحات المسجد األقصى المبارك، وأطلقت واباًل من الرص  ياقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيل  −
وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في القدس، إنها تعاملت مع    المطاطي صوب المصلين.

المسجد    42 في  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  خالل  "معظم   ،األقصىإصابة  أن  وأوضحت 
 212اإلصابات في الجزء العلوي من الجسد، وال يوجد أي إصابات خطيرة". 

 213نار وقعت عند مدخل مستعمرة أرئيل قرب مدينة سلفيت.   ق إطال إسرائيلي، في عملية    ن قتل حارس أم  −

حماس  قال   − لحركة  السياسي  المكتب  ق بيل  رئيس  القدس  في  جرت  التي  األحداث  إن  هنية  إسماعيل 
خت معادلة الشعب والمقاومة والهوية، موضحًا أن هذه المعادلة المركزية المحورية    خالله و رمضان   رس 

خالله قد   من  الفلسطينيون  االحتالل واجه  القرار   ، ا  فيها  جزأها    ، وأخذوا  التي  الجغرافيا  فيها  وتجاوزوا 
االحتالل الصهيوني. وقال هنية: "أبلغنا جميع من اتصل بنا خالل الفترة الماضية أن المسجد األقصى  

الصراع يمكن أن يتحول من صراع ثنائي بين  " خٌط أحمر وأن القدس دونها الرقاب"، مشددًا على أن  
 214. " لسطيني المرابط في الخندق المتقدم لهذه األمة إلى صراع إقليمي وأوسع من ذلك شعبنا الف 

قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إن الواليات المتحدة تعتقد أنه "من الضروري توفير   −
للسلطة   حماس".  ،مساوئهامن  رغم  بال  الفلسطينيةالدعم  هو  لها  الوحيد  البديل  وأضاف   ألن 

تكراراً   في  ،بلينكن نرى  أن  نريد  "ال  الشيوخ:  مجلس  أمام  له  في   كلمة  الماضي  العام  حدث  لما 
 215إسرائيل واألراضي الفلسطينية".

األمريكي   − الخارجية  وزير  تصريحات  إن  نعيم  باسم  حماس  حركة  إقليم غزة في  قيادة  عضو  قال 
بلينكن   هو  أنتوني  الفلسطينية  السلطة  دعم  مبررات  ف" حول  ومرفوض  سافر  شؤوننا  تدخل  ي 

أن  "الفلسطينية الداخلية مبينًا  خارجية"،  وصاية  بحاجة إلى  وليس  قيادته،  يقرر  من  هو   . "شعبنا 
نعيم أن   هذه التدخالت من أهم أسباب استمرار االنقسام البغيض، والحيلولة دون إصالح "وأكد 

 216. "النظام السياسي الفلسطيني بما يتواءم مع طموحات وتطلعات شعبنا
النائب  − التشريعي  حذ ر  المجلس  اإلسرائيلي    الفلسطيني  في  االحتالل  سيطرة  من  زعارير  باسم 

في تصريح    ،زعارير  شدد . و الكاملة على المسجد اإلبراهيمي والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل
س نواياه إلحكام  نية االحتالل إقامة حي سكني استيطاني جديد في الخليل يكر  على أن  ،  صحفي

وزيادة امتيازات المستوطنين الذين يطالبون بمؤسسة بلدية   ،لدة القديمة من الخليلسيطرته على الب
 217مستقلة وبديلة عن بلدية الخليل.
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القناة   − اإلسرائيلية   12نقلت  األرئيس  عن    العامة  كوخافي في  ركان  هيئة  اإلسرائيلي أفيف    الجيش 
الدولة. والتعامل مع أعمال قوله إنه "يحظر أن يكون الجيش اإلسرائيلي في مواجهة مع مواطني  

 كوخافيوشدد    ."شغب مقابل مواطنين إسرائيليين هي مهنة الشرطة، وليس لدينا القدرة للقيام بذلك
الجنود يخدمون ليس من أجل تنفيذ مهمات شرطية في عكا أو الرملة. وكمخرج أخير  "  على أن

ة ثالثة، المساعدة في إغالق فقط، عندما ال توجد قوات أخرى، باإلمكان االستعانة بالجيش كحلق
 218طرق أو عزل منطقة ال يكون فيها اتصال مع مواطنين".

عن تقنية تجسس جديدة دخلت الخدمة خالل األسابيع    ي النقاب كشف جيش االحتالل اإلسرائيل −
وتمك   زعمه.الماضية،  حسب  العمليات،  من  العديد  إحباط  من  عبرها  العسكري   ن  المراسل  وذكر 

ت    اإلسرائيلية   العامة  12للقناة   تكنولوجية  معطيات  تدمج  الجديدة  االستخبارية  المنظومة  جمع  أن 
الذكية الهواتف  عبر  وكذلك  الغربية،  بالضفة  بمناطق  وضعت  مجسات  مع    ،عبر  بالتقاطع 

 219المصادر البشرية "العمالء".
الحراس عشرات    يوم" عن مسؤول فلسطيني قوله إن "األردن عي نت مؤخراً السرائيل  إنقلت صحيفة " −

أن   إسرائيل  وطالبت  األقصى.  إلى  إدخالهم  اآلن  حتى  ترفض  إسرائيل  لكن  األوقاف،  في  جدد 
 220على أسمائهم من أجل إجراء فحوصات أمنية لهم، لكن األوقاف رفضت".  تحصل أوالً 

، خالل كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس Ali Khamenei  المرشد األعلى اإليراني علي خامنئيأكد   −
  د  عيام السنة ت  أن كل  إنه ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فأعلى    العالمي،

مشيراً  العالمي،  القدس  والجنوبي  أ  إلى  يوم  الشمالي  بالقطاعين  للفلسطينيين  الجهادي  الحراك  ن 
سنةراضي  ألل كلها    إلىتشير    1948  المحتلة  تبدلت  فلسطين  للمقاومة.  إلىأن  وأضاف   مسرح 

"   في،  خامنئي للتطبيعكلمته:  الخيانيَّ  ه  التوج  ندين  التطبيع  ،نحن  قابليةِّ  ظاهرة  قالته    ،ن دين  وما 
 221. "بعض الحكوماتِّ العربية ألمريكا بضرورة التعجيل في تصفية المسألة الفلسطينية

خالل إحياء يوم القدس العالمي، أن في كلمة له    ،هللا  كشف األمين العام لحزب هللا حسن نصر −
ت دول المنطقة التي طب عت مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطالقًا من هذه الدول "إيران أبلغ

قدم على ضرب الكيان  أن إيران "قد ت    نصر هللا  د، وأكعلى هذه القواعد في هذه الدول"  الرد    سيتم  
.  الصهيوني مباشرة في حال استمرار التهديدات اإلسرائيلية على الموجودات اإليرانية في المنطقة"

هللاودعا   واألقصى    نصر  القدس  "زوال  بأن  الصهيوني  للكيان  رسالة  توجيه  إلى  المنطقة  دول 
 222والمقدسات يعني زوال إسرائيل".

إن   − بوست  جيروزاليم  صحيفة  سي ثماني  قالت  من طراز  ثقيلة  شحن  ماستر   17-طائرات  غلوب 
C-17 Globemaster،  اإلماراتي الجو  لسالح  في  ،  تتبع  األسبوعين  خ  "إسرائيل"هبطت  الل 

ضح بعد، لكن يشتبه بأنها تنقل معدات  الماضيين. وذكرت الصحيفة أن سبب هذه الرحالت لم يت  
 223عه الجانبان في اآلونة األخيرة. أمنية وعسكرية بموجب اتفاق دفاع مشترك وق  
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نحن  : " استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ خالل جلسة   ، األمريكي أنتوني بلينكن   الخارجية وزير  قال  −
ملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس للفلسطينيين، وهو شيء نعمل عليه مع الحكومة اإلسرائيلية،  
أمور   بين  من  األمر  هذا  حول  عباس  الرئيس  مع  وتحدثت  قليلة،  أسابيع  قبل  هللا  رام  في  كنت  لقد 

 224رائيل". لى أن إعادة فتح القنصلية "يتطلب بالطبع التنسيق والدعم من إس ، مشددًا ع أخرى" 
مؤيدة للفلسطينيين    أيدت محكمة في برلين القرار الذي أصدرته الشرطة األلمانية بحظر مظاهرة −

الجمعة "مظاهرة  .اليوم  بتنظيم  السلطات  أخطرت  فلسطينية  مبادرات  على    احتجاجاً   ،وكانت 
القدس" في  اإلسرائيلي  المظاهر   ،العدوان  حظرت  الشرطة  أن  إال  ببرلين،  كرويتسبيرغ  حي  ة  في 

 225خشية حدوث أعمال معادية للسامية. 
 30/4/2022 ،السبت

  المساس باألقصى والقدس يعني حرباً "د رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن  أك   −
قرار أي  اتخاذ  في  نتردد  لن  مقدساتنا  عند  ونحن  مؤكداً "إقليمية،  المقاومة  "أن    ،  وفصائلها  غزة 

حقو  عن  للدفاع  الحقيقي  الضامن  ومقدساتناستشكل  شعبنا  السنوار  ."ق  أمام  في    ،وقال  له  كلمة 
االحتالل عن    شعبنا وأمتنا أن يتجهزوا لمعركة كبيرة إذا لم يكف  "، إنه على  النخب في مدينة غزة

األقصى المسجد  على  أهبة    ."االعتداء  على  تكون  أن  إلى  بغزة  المقاومة  فصائل  السنوار  ودعا 
بانت تنتهِّ  لم  فالمعركة  بانتهائه.االستعداد،  حقيقة  ستبدأ  بل  رمضان،  شهر  الرشقة "وأضاف:    هاء 

من   ستتكون  القادمة  المعركة  في  سنطلقها  التي  الى  صاروخاً   1,111األولى  يشير  الرقم  وهذا   ،
 226."تاريخ استشهاد القائد ياسر عرفات، وسنسمي هذه الرشقة باسم رشقة القائد أبو عمار

االحتاللاعتقلت   − لجيش  تابعة  خاصة  عملية    وحدات  ن ف ذت  مستعمر منفذي  التي  أرئيل  في ة 
وأشارت مصادر فلسطينية إلى    .له  اإلسرائيلي في بيانالشاباك  ، وفق ما أكده جهاز  29/4/2022

وعمرهما لم    ،ين يزعم االحتالل بأنهما منفذا العملية هما يوسف ويحيى عاصيين اللذَ أن المعتقلَ 
 227حسان قرب سلفيت. يتجاوز العشرينات، وهما من قرية قراوة بني

متأثراً  − عدوان  علي  يحيى  المحرر  األسير  استشهاد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  بإصابته    أعلنت 
 228برصاص جيش االحتالل خالل مواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. 

مسؤولون   − لها    إسرائيليون قال  خطط  اغتيال،  محاولة  مؤخرًا  أحبط  اإلسرائيلي  الموساد  جهاز  إن 
اإلي القدس  أن فيلق  مؤكدين  وفرنسا،  وألمانيا  تركيا  في  وإسرائيلية  غربية  شخصيات  لثالث  راني، 
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