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 جنين في  عسكري  في اشتباك جنود إسرائيليين 4إصا ة و فلسطينيين مقاومين  3استشهاد  .1
الجديد،  ذكرت   من  2022/ 2/4العربي  فجر  :  نائلة خليل-جنين،  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اغتالت 

اليوم السبت، ثالثة مقاومين فلسطينيين، في عملية عسكرية خاصة تم تنفيذها قرب بلدة عرابة قرب 
الثالث كانوا في سيارة خاصة قرب بلدة عرابة، عندما    وتفيد المصادر المحلية "بأن المقاومين  جنين.

جنين، وخليل  االحتالل وقامت باغتيالهم"، وهم صائب عباهرة من قرية اليامون قرب  باغتتهم قوات  
واستمرت العملية   طوالبة من مخيم جنين، وسيف أبو لبدة من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

النا المقاومون  فيها  أطلق  ساعة،  المقاومين  نحو  باغتيال  العملية  وانتهت  االحتالل،  قوات  على  ر 
واحتجزت قوات االحتالل جثامين المقاومين، وقامت بمصادرة السيارة التي كانت بحوزتهم،    الثالثة.

تاركة بركة من الدماء في المكان، تشير إلى أن المقاومين الثالث قد نزفوا كميات كبيرة من الدماء 
 لرصاصات.إثر إصابتهم بعشرات ا

يش االحتالل بعملية خاصة مشتركة  ونشر إعالم االحتالل اإلسرائيلي معلومات كشفت عن "قيام ج
إسرا خاصة  وحدات  عدة  بوسائل  بين  مسلحين  كانوا  الذين  الثالث  المقاومين  الغتيال  أدت  ئيلية، 

ضالع  قتالية". كانت  خلية،  يشكلون  كانوا  الثالث  "المقاومون  االحتالل:  إعالم  اآلونة  وتابع  في  ة 
 أنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم آخر".  األخيرة بأعمال مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، ويبدو

  4أعلن الجيش اإلسرائيلي، فجر اليوم السبت، إصابة  :  جنين، من  2022/ 2/4،  قدس برسوأضافت  
من جنود وحدة اليمام الخاصة، خالل االشتباكات التي وقعت في بلدة عرابة بجنين مع مجموعة من  

أ  المقاومين. حالة  إن  العبري،  نت/  /واي  موقع  وصفت  وقال  باالشتباكات  المصابين  الجنود  حد 
د بالحرجة، وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وخضع لعملية جراحية وموجو 

 حالًيا في العناية المركزة بحالة صعبة. 
زفت سرايا القدس في فلسطين ثالثة مجاهدين :  جنين  من،  2/4/2022وكالة سما اإلخبارية،  وقالت  

وقالت    ة اغتيال صهيونية غادرة بجنين.ا في الضفة الغربية الباسلة، والذين ارتقوا في عمليمن أبطاله 
أقمارنا الثالثة الذين كانت لهم بصمات دامغة في المقاومة    "ننعى  سرايا القدس في بيانها العسكري:

اء الواجب الشرعي  ومشاغلة العدو، فإننا نعاهد هللا تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على االستمرار في أد 
والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له، كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي ال 

 وال الهزيمة". يقبل االستسالم 
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 شتية يدين إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود االحتالل والمستوطنون ا .2

ع:  رام هللا الجمعة،  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  والقتل  أدان  االقتحام  المنظم مليات  الدولة  وإرهاب 
لتلك  الخطيرة  التبعات  من  محذًرا  شعبنا،  أبناء  ضد  والمستوطنون  االحتالل  جنود  يمارسه  الذي 

وعزى رئيس الوزراء باستشهاد األسير المحرر الشاب أحمد يونس األطرش برصاص جنود   السياسة.
 صالة الجمعة. اللة بمدينة الخليل عقب االحتالل خالل المواجهات التي جرت في شارع الش

 1/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو هولي: دائرة شؤون الالجئين تعمل مع شركائها على تنمية الكفاءات في المخيمات .3

تنمية  :  غزة على  شركائها  مع  تعمل  الدائرة  إن  هولي،  أبو  أحمد  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  قال 
الشبابية في  الكف المخيمات.اءات  الذكاء االصطناعي في  جاء ذلك خالل حفل   البرمجة وتطبيقات 

غزة   قطاع  مخيمات  في  للبرمجة  فلسطين  فريق  خريجي  لتكريم  غزة،  في  الجمعة،  الدائرة،  نظمته 
شراكة  الثمانية، استكماال لحفل تخريج "إنشاء فريق فلسطين للبرمجة" الذي نظمته الدائرة في رام هللا بال

اال وزارة  والعلوم.مع  والثقافة  للتربية  الوطنية  واللجنة  المعلومات،  وتكنولوجيا  أبو    تصاالت  وأوضح 
استخدام   في  عالية  مهارات  لديهم  الطلبة  من  مختارة  مجموعة  استهدف  المنجز  المشروع  أن  هولي 

ال المخيمات  في  "األونروا"  طلبة  شملت  التعليمية،  المستويات  مختلف  من  في  الحاسوب  فلسطينية 
فظات الشمالية والجنوبية الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على هذه الفرص، وتوفير المحا

وتطبيقات  "بايثون"  البرمجية  اللغة  في  خاصة  اإلبداع،  نحو  واالنطالق  قدراتهم  لتنمية  خصبة  بيئة 
 الذكاء االصطناعي.   

 1/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يعي تدين اعتقال االحتالل للنائب عطون رئاسة التشر  .4
أدان رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد بحر، اعتقال قوات االحتالل، للنائب المقدسي المبعد  
أحمد عطون، بعد اقتحام منزله في بيت لحم، صباح الجمعة. وأكد بحر في بيان صحفٍي، أن سياسة  

الدولي، مشدًدا على أن هذه السياسة أثبتت فشلها في محاوالت القانون  اختطاف النواب جريمة بحق  
 االحتالل المستمرة لتغييب رموز الشرعية الفلسطينية وكسر إرادتهم. 
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وطالب البرلمانات والمؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها إزاء هذه الجرائم المتكررة بحق النواب،  
ل الفوري  بالتحرك  مسئولياتها  تتحمل  انتهاوأن  لسياسة  وقف  حد  ووضع  البرلمانية،  الحصانة  ك 

 اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية. 
 1/4/2022، فلسطين أون الين

 
 النائب زيدان: جرائم االحتالل المستمرة هي أكبر محفز للعمليات الفدائية .5

اعت لسياسة  يعود من جديد  االحتالل  إن  زيدان  الرحمن  عبد  التشريعي  المجلس  في  النائب  قال  قال 
ب ويعتقل النائب المقدسي أحمد عطون، ظانًا أنه يستطيع أن يقنع جمهوره اإلسرائيلي من خالل  النوا

هذه االعتقاالت التي يقوم بها بحق النواب والمؤثرين الفلسطينيين. وأكد النائب زيدان لقناة األقصى،  
ينتهجها االحتالل بحق النواب سياسة فاشلة   . وأشار زيدان ولم تنجح.أن سياسية االعتقاالت التي 

 إلى أن جرائم االحتالل المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني هي أكبر محفز للعمليات الفدائية.  
 1/4/2022، فلسطين أون الين

 
 والمقاومة لن تصمت طويال   ا  ال يزال ُمشهر  "سيف القدس": مشير المصري  .6

ي  القدس” ال  القيادي في حركة حماس إن “سيف  المصري  “المقاومة لن  قال مشير  زال مشهرا وإن 
التي   الجرائم  أمام  طويال  وشعبنا”.تصمت  مقدساتنا  بحق  مع    ترتكب  لقاء  في  المصري  وأضاف 

)المسائية( على الجزيرة مباشر أن “المقاومة قادرة ولديها وسائل متنوعة للتصدي للصلف والعدوان 
دام الميداني واالجتياح واالغتياالت  وأشار إلى أن استمرار عمليات القتل الممنهج واإلع  الصهيوني”.
ال المصري إن على  وق  يد وطمس الهوية سيقابل بتنوع في أساليب المقاومة وتكتيكاتها.وسياسة التهو 

الشعب   أن  يؤكد  الماضية  األيام  خالل  حدث  ما  وأن  فعل”،  رد  فعل  لكل  أن  يدرك  أن  “العدو 
 الفلسطيني في حالة ثورة ممتدة.

 1/4/2022.نت، الجزيرة
 

 ة لإلفراج عن المعتقلين السياسيين  مناسبة شهر رمضانطلدعو الست حماس .7
دعى عضو المكتب السياسي لحركة )حماس( السلطة برام هللا، لإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين،  
للقانون،  تطبيقًا  سياسية،  خلفية  على  االعتقاالت  سياسة  ووقف  المبارك،  رمضان  شهر  قدوم  مع 

في،  صونًا للنسيج المجتمعي ووحدة شعبنا الفلسطيني. وقال بدران في تصريح صحوحفظًا للحقوق، و 
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الجمعة، إنَّ الجهات المسؤولة مدعّوة، بشكل عاجل، إلصدار تعليماتها ألجهزة السلطة لوقف سياسة 
هذه  في  شعبنا  أبناء  لحماية  الجهود  وتكريس  سياسية،  خلفية  على  والتضييق  واالعتقال  االستدعاء 

اإلاألوقات   االحتالل  وإرهاب  عدوان  فيها  ويتصاعد  تترى،  الشهداء  فيها  يرتقى  سرائيلي  التي 
 ومستوطنيه على أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصة في شهر رمضان.   
 1/4/2022، فلسطين أون الين

 
 الجهاد تحمل االحتالل مسوولية اغتيال مقاوميها وتؤكد استمرار المقاومة  .8

السبت    حركةنعت  :  غزة اليوم  فلسطين،  في  األبطال  2/4/2022الجهاد  الشهداء  اغتالهم  ،  الذين 
العدو. قتال  في  المجاهدين  استمرار  على  مؤكدًة  "اإلسرائيلي"،  بيان    االحتالل  في  الحركة  وقالت 

"إن العدو الصهيوني ارتكب فجر هذا اليوم األول من شهر رمضان المبارك جريمة عدوانية    صحفي:
ن يستهدف كل الشعب  وأكدت الحركة، أن هذه الجريمة هي عدوا.  ثة من مجاهدينا األبطال"بحق ثال

الفلسطيني ، وإن الرد عليها سيكون بحجم الجريمة التي مثلت كذلك اعتداًء على حرمة شهر رمضان  
 المبارك، الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه األول فجرًا داميًا. 

 2022/ 2/4وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تها العسكرية تجري تجربة صاروخية في إطار تطوير قدرا في غزة المقاومة .9

تطوير  :  غزة إطار  في  تجربة صاروخية  الخميس،  يوم  قطاع غزة،  في  الفلسطينية  المقاومة  أجرت 
العسكرية. أطلقت    ت وأفاد   قدراتها  المقاومة  بأن  محلية،  البحر    4مصادر  تجاه  تجريبية  صواريخ 
 ها. العسكرية وزيادة دقت ، ضمن معركة اإلعداد في إطار تطوير قدراتهااألبيض المتوسط

 2022/ 1/4وكالة سما اإلخبارية، 

 
 حماس تنعى الشهيد أحمد األطرش من الخليل  .10

ارتقى  الذي  األطرش  صدقي  يونس  أحمد  المحرر  األسير  البطل  شهيدها  حماس  حركة  نعت 
 الشاللة بمدينة الخليل. برصاص االحتالل خالل مواجهات في شارع  ]أمس[اليوم
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وتقدمت الحركة في تصريح صحفي الجمعة بالتهنئة إلى خليل الرَّحمن، وعائلة األطرش المجاهدة،   
التي قدَّمت التضحيات؛ فالشهيد هو أسير محّرر أمضى عشر سنوات في سجون االحتالل، وعّمه  

امي القائد   ام األفذاذ. أكرم األطرش، أحد قيادات كتائب القسَّ  هو الشهيد القسَّ
 1/4/2022، حركة حماسموقع 

 
 تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات حول حق  مجلس حقوق اإلنسان فتح ترحب  قراري  .11

رحبت حركة "فتح"، مساء الجمعة، بقراري مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول  :  رام هللا
ال المتحدث باسم الحركة جمال نزال إن  قو  تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات.حق شعبنا في 

بأغلبية كبيرة مؤشر مهم جًدا على زخم اإلجماع الذي تحظى به حقوق   القرارين  التصويت لصالح 
دولة ضد شرعية االستيطان اإلسرائيلي الباطل،   38شعبنا على الساحة الدولية، معتبًرا أن تصويت  

الفلسطين  41و للشعب  المصير  تقرير  لصالح حق  الساحقة  دولة  الغالبية  يمثل  تقترب من ي،  والتي 
الـ  ا دورته  في  المنعقد  المحفل  لهذا  األعضاء  الدول  بين  السويسرية.   49إلجماع  جنيف  مدينة    في 

ال من  جًدا  القليل  العدد  "فتح"  حركة  موقفها،  ودعت  مراجعة  إلى  التصويت  عن  امتنعت  التي  دول 
التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة مصادرة  خصوًصا أن بعضها يعرف عن قرب طبيعة المعاناة  

 حقوقه من قبل االحتالل اإلسرائيلي الباطل. 
 1/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الفلسطينيين   تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة.. وقرار تسليح المستوطنين ينذر بهجمات دامية ضد    " إسرائيل "  .12

تتو   “القدس  -غزة  االعربي”:  المخاوف  والمستوطنين  اصل  االحتالل  قوات  ارتكاب  من  لفلسطينية، 
“مجازر دموية” في ظل استدعاء دولة االحتالل مزيدا من الجنود للعمل في المناطق الفلسطينية، في 
العملي  التنفيذ  بدء  مع  وذلك  السالح،  لحمل  طلبات  تقديم  على  المستوطنون  يتهافت  الذي  الوقت 

 اج”.ة “كاسر األمو عسكرية الجديد للخطة ال
“كاسر  المسماة  الجديدة  العسكرية  الخطة  بتطبيق  رمضان،  شهر  حلول  االحتالل  قوات  واستبقت 
األمواج” والتي تشمل إلى جانب مناطق الضفة الغربية، حدود غزة، والتي نالها قسم من التعزيزات 

قاطنين  رعي الحدود والفات وشيكة لمزاالعسكرية، بنشر جنود من وحدات القناصة، ما ينذر باستهدا
 على مقربة منها. 
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أن   االحتالل،  جيش  من  كبيرة  قوات  نشر  على  تعتمد  التي  الجديدة،  العسكرية  الخطة  شأن  ومن 
تنغص حياة الفلسطينيين في الشهر الفضيل، وتحد من تحركاتهم وتنقالتهم، وذلك مع شروع قوات  

ب  الاالحتالل  الضفة  في  العسكرية  الحواجز  من  المزيد  قرارات  نصب  غزة  سكان  يترقب  فيما  غربية، 
دد من الحصار المفروض، بدال من التسهيالت التي زعم االحتالل أنه سيستمر بتقديمها  جديدة تش

 رغم التوتر. 
كتيبة عسكرية التي جرى استدعاؤها للعمل في الضفة الغربية والقدس المحتلة وحدود   12وبخالف الـ

الحديد  “القبة  تعزيز  ذلك  في  بما  وبشكل غزة،  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي  الجيش  وزير  أمر  ية”، 
 جندي احتياط لتعزيز قوات الشرطة اإلسرائيلية.  300استثنائي، باستدعاء 

 2022/ 2/4القدس العربي، لندن، 
 

 وزير حرب االحتالل: ال يمكننا منع عمليات الطعن .13
كرية لالحتالل بمنع عمليات  بيني غانتس" بعجز المؤسستين األمنية والعسأقّر وزير حرب االحتالل "

العبرية، إنه من الصعب إيقاف شخص يقرر في    12وقال غانتس، في حديث للقناة    الطعن خاصًة.
لحظة حمل سكين أو مفك، وتنفيذ عملية طعن، حيث كان يعلق على االنتقادات الموجهة لحكومة 

 . سلسلة العمليات األخيرةاالحتالل لفشلها في منع 
األيام غانتس  بالصعبة    ووصف  لماألخيرة  مضنية  بجهود  يقوم  وأنه  القادمة للغاية،  العمليات  نع 

 بالتعاون مع شتى األذرع األمنية، حسب وصفه. 
 1/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقديرات إسرائيلية: مزيد من العمليات متوقعة وقد يكون هناك تصعيد مطول  .14

نسبة لقراءة السيناريوهات المتوقعة منية اإلسرائيلية بالم في أوساط المؤسسة األتسود حالة من التشاؤو 
للتصعيد الميداني في األراضي الفلسطينية بعد العمليات األخيرة خاصة في قلب المدن المحتلة عام  

1948. 
ف خاصة  المقبلة  األيام  بأن  األمنية  التقييمات  فإن  العبرية،  أحرونوت  يديعوت  يما  وبحسب صحيفة 

حدد وجهة األوضاع إلى أين ستذهب، وأنه ال يمكن  تملة في القدس هي من ستيتعلق بأي أحداث مح
بينما يستعد الجيش اإلسرائيلي إلى احتمال   تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات الحالية، 
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ات التابعة  تصعيد مطول وأن ينتقل من “النشاطات الدفاعية إلى الهجومية” والضغط على المجموع
 الضفة الغربية. للفصائل في 

بنية   وجود  يظهر  ال  التي  األخيرة  الهجمات  بسبب خصائص  إنه  للصحيفة،  أمنية  مصادر  وقالت 
هذه   تقييم متى ستنتهي  حًقا  الممكن  ليس من  فإنه  تقف خلفها،  تشغيلية  واتصاالت  تنظيمية  تحتية 

 الموجة، وقد تمتد ألسابيع أو أشهر.
ال يتم  لم  فإنه  استخباراتية،  اتوبحسب مصادر  أي  على  من  عثور  مباشرة  تعليمات  أو  مباشر  صال 

االعتقاد   زال  وال  والخضيرة،  السبع  بئر  عمليتي  نفذوا  الذين  له  المؤيدين  عناصره  مع  داعش  تنظيم 
 السائد أنهم نفذوا العملية بشكل فردي. 

ئيلية  قالت صحيفة معاريف العبرية، إن التقديرات لدى المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرا  امن جهته
 األمنية.أن األيام المقبلة ستكون مليئة بالحوادث 

قادة   للوضع مع  تقييًما  أفيف كوخافي أجرى أمس  الجيش اإلسرائيلي  إلى أن رئيس أركان  وأشارت 
 الجيش بالضفة على خلفية الهجمات، وبهدف زيادة نشاطات الجيش بمناطق الضفة.

التصعيد لوقت أطول، ولذلك زاد من استعداداته وبينت أن الجيش اإلسرائيلي يستعد الستمرار موجة  
 األمنية التي ستستمر حتى إشعار آخر، ولذلك أطلق على العملية “كاسر األمواج”. 

وبشأن غزة، تشير التقديرات إلى أن حركة حماس ليس لديها نية في تصعيد األوضاع من القطاع، 
ر من هذه النظرة األمنية، ولذلك  ومع ذلك، فإن أي أحداث خطيرة بالقدس واألقصى يمكن أن تغي

 إلسرائيلي بحالة تأهب على حدود غزة. فإن الجيش ا 
 1/4/2022القدس، القدس، 

 
 جيش االحتالل: ال عملي ة دهس في الضفة  .15

نفى جيش االحتالل اإلسرائيلّي أن يكون الحادث الذي أدى إلى مصرع مستوطن وإصابة أخرى في  
دهس" "عملية  المحتلة،  الغربية  عادّي.الضفة  حادث  أنه  مؤكدا  بيان    ،  في  االحتالل  جيش  وقال 

بالقرب من مستوطنة ’هتسوفيم’ في )الضفة الغربية  مقتضبـ مساء الجمعة "الحادث الذي وقع  ، إن 
 المحتلة( لم يكن ’هجوما إرهابيا’". 
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من  ولقي المستوطن مصرعه حينما كان يستقّل وأخرى، دراجة نارية في المستوطنة التي تقع بالقرب   
إل اإلشارة  إلى  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  ذلك  بعيد  لتسارع  الحادث، قلقيلية،  يكون  أن  احتمال  ى 

 عملية. 
 1/4/2022 ،48عرب 

 
 العملية الفدائيةالذي أدان  أبو مازن  "منشور"اليمين يجبر الخارجية اإلسرائيلية على حذف  .16

و  قرار  أن  )الجمعة(،  أمس  أبيب،  تل  في  سياسية  مصادر  شطب  كشفت  اإلسرائيلية  الخارجية  زارة 
اًل عن صفحة الرئاسة الفلسطينية، والتي عّبرت عن إدانة عملية بني براك،  التغريدة التي نشرتها نق

المعارض. اليمين  في  قوى  من  بضغط  اإلسرائي  كان  اإلعالم  وسائل  أبرزت  االستنكار  وقد  هذا  لية 
اإلسرا  الخارجية  وزارة  ونشرت  استثنائي.  بأنه  فيها: ووصفته  جاء  »تغريدة«،  ذلك  أعقاب  في  ئيلية 

ية أبو مازن مقتل مدنيين إسرائيليين في عملية تل أبيب، وقال إن »استنكر رئيس السلطة الفلسطين 
م مزيد  إلى  إال  يؤدي  ال  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  المدنيين  مسؤوليته  قتل  يتحمل  الذي  التدهور  ن 

 اليمين. وقد أثار هذا غضب  المستوطنون وغيرهم«.
 2/4/2022ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 هآرتس: الشا اك يسعى لمنحه صالحيات طارئة لمواجهة فلسطينيي الداخل  .17

يوم الجمعة، أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي “الشاباك”، يسعى ألن  كشفت صحيفة هآرتس العبرية،  
ال فلسطينيي  ضد  عملياته  توسيع  بهدف  طارئة  قانونية  صالحيات  منحه  يحملون  يتم  الذين  داخل 

اإلسرائيلية. جهاز   الجنسية  طلب  أيام،  منذ  جرت  أمنية  مشاورات  خالل  فإنه  الصحيفة،  وبحسب 
تغييرات تشريعية قانونية من شأنها أن تمنحه صالحيات طارئة موسعة   الشاباك فحص إمكانية إجراء

 للتعامل مع من يتورطون بـ “اإلرهاب” من فلسطينيي الداخل. وفق الصحيفة. 
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إليجاد سبب قانوني لتحركاته يسمح بمزيد من االعتقاالت الموسعة  

 ضد فلسطينيي الداخل.
 1/4/2022، القدس، القدس
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 المصابين  مواجهات مع االحتالل في الضفة الغربية شهيد وعشرات  .18
استشهد شاب وأصيب :  يلالخل، من  1/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  ذكرت  

محافظات  في  التي خرجت  المسيرات  االحتالل  قوات  قمع  اختناق؛ جراء  بجروح وحاالت  العشرات 
الخ األرض  ليوم  إحياًء  لالحعدة؛  ورفضًا  واالستيطانالد  الجمعة، فقد  .  تالل  الصحة،  وزارة  أعلنت 

الخليل. مدينة  في  الحي  االحتالل  برصاص  شاب  أ  استشهاد  مراسلنا  يو وأفاد  أحمد  الشاب  نس  ن 
عاًما(، استشهد بعد أن أطلق جيش االحتالل اإلسرائيلي النار عليه، في شارع    28صدقي األطرش )

سنوات    9د األطرش هو أسير محرر، أمضى ما يقارب  يذكر أن الشهي  الشاللة وسط مدينة الخليل.
  في معتقالت االحتالل.

ذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  :  ، من رام هللا1/4/2022،  الشرق األوسط، لندنوأضافت  
من   أكثر  مع    130أن  مواجهات  خالل  واالختناق  والمطاطي  الحي  بالرصاص  أصيبوا  فلسطينيًا 

قلقيلة. في  قدوم  وكفر  نابلس  في  وقريوت  دجن  وبيت  بيتا  قرية  في  اإلسرائيلي  واندلعت   الجيش 
وعيًا كل يوم جمعة، احتجاجًا على التوسع  المواجهات خالل التظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون أسب

 رى وبلدات الضفة الغربية. االستيطاني في ق
 

 2022فلسطيني في الربع األول من  1,400االحتالل يعتقل  .19
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين، عبدالناصر فروانة، :  رام هللا

 فلسطيني، في الربع األول من العام الجاري   400ت نحو ألف وإن قوات االحتالل االسرائيلي اعتقل
وأوضح فروانة في تصريح صحفي مقتضب، الجمعة، أن هذا يشكل زيادة قدرها سبعة بالمئة    .2022

ويبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل،    عما ُسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
 معتقل إداري.  500قاصرًا، ونحو  180أسيرة، و 34بينهم  أسير، من 500نحو أربعة آالف و

 1/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل ينشر اآلالف من عناصر الشرطة  القدس ويستدعي المئات من جنود االحتياط .20
نشر   اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة  المسجد   3قررت  ومحيط  القديمة  البلدة  في  عناصرها  من  آالف 

ة اليوم، بذريعة المخاوف من اندالع مواجهات  حياء مدينة القدس، تزامنا مع صالة الجمعاألقصى وأ
وسادت حالة من التوتر في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة عقب تجمع عدد   مع انتهاء الصالة.

وأظهرت مقاطع    من المستوطنين وترديدهم هتافات ضد العرب، ومحاولتهم اقتحام المسجد األقصى. 
وسائل-يو  فيد  فلسطينية   نشرتها  العامود  عددا    -إعالم  باب  منطقة  في  مجتمعين  المستوطنين  من 
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المكان. في  الموجودين  الفلسطينيين  الستفزاز  محاولة  في  للعرب"  "الموت  هتافات  كما   ويطلقون 
شهدت المنطقة اشتباكات بين الشرطة اإلسرائيلية والمستوطنين لدى محاولتها تفريقهم وإبعادهم عن  

 المنطقة. 
 1/4/2022الجزيرة.نت، 

 
د االحتجاج في الشيخ جر اح رغم تهجمات اليمين اإلسرائيلي  .21  تجد 

احتجاجهم    -القدس   أمس،  إسرائيليون،  ونشطاء سالم  أجانب  ومتضامنون  مواطنون  جدد  "األيام": 
واالحتالل. االستيطان  على  المحتلة  الشرقية  بالقدس  جراح  المواطنين    بالشيخ  عشرات  وشارك 

م اإلسرائيليين في اعتصامهم األسبوعي في حي الشيخ جراح، شطاء السالوالمتضامنين األجانب ون
ووصل    وسط إطالق هتافات رافضة لالستيطان واالحتالل وإخالء المنازل الفلسطينية من أصحابها.

الشعارات   ويرددون  اإلسرائيلي،  العلم  يحملون  وهم  اإلسرائيلي  اليمين  من  عناصر  المكان  ضد إلى 
 و الكنيست موسي راز بعبارات كراهية ومعادية. وهاجم عناصر اليمين عض العرب.

 2/4/2022، رام هللا، األيام
 

 الضفة في بينهم نائب  التشريعي  مواطنا   13يعتقلاالحتالل  .22
الضفة  :  محافظات  في  واعتقاالت  دهم  حملة  الماضية،  الليلة  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  شنت 
مواطًنا من مدن وبلدات    12لية، فإن تلك القوات اعتقلت ما ال يقل عن  صادر محوبحسب م  الغربية.

ومن بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي عن القدس المحتلة، األسير    وقرى الضفة الغربية.
المحرر والمبعد عن العاصمة أحمد عطون، وهو من نواب حركة حماس، وذلك بعد أن تم مداهمة  

بيت  منزله   االحتالل    لحم.في  أن حاصر  بعد  البلدة  في  اندلعت  أن مواجهات  إلى  وأشار مراسلنا، 
 مداخلها وحظر على المركبات التنقل حتى انتهت العملية.

 2/4/2022، القدس، القدس
 

  الونات متفجرة في غالف غزة مصدرها مستوطن  .23
خاصة حزمة  :  ترجمة  على  الجمعة،  صباح  مستوطنون،  بجسعثر  مربوطة  في  بالونات  متفجر  م 

غزة.المجلس   بغالف  الغربي  بالنقب  هنيغف  شعار  االستيطاني  الشرطة   اإلقليمي  استدعاء  وتم 
 اإلسرائيلية للمكان بهدف تحييد العبوة المتفجرة الموصولة بالبالونات.
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 قطاع غزة. والحًقا تبين أن مصدر تلك البالونات مستوطن إسرائيلي أطلقها وأبلغ عنها وليست من  
 1/4/2022، القدس ،القدس

 
 ل"إسرائي"مع تسهيل نفاذ السلع مصر توقع اتفاقية  .24

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه تم توقيع اتفاقية تسهيل نفاذ السلع بين  :  والء عبد الكريم
مصر وإسرائيل. وأوضحت الوزارة أن التوقيع تم بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة  

التباحث حول    نيفين اللقاء،  تناول  بارييفاي، حيث  اورنا  اإلسرائيلية  االقتصاد  وزيرة  مع  سبل جامع 
بالمناطق   الخاص  المشترك  البروتوكول  البلدين، فى إطار  بين  التجاري واالقتصادي  التعاون  تعزيز 

في ضوء الصناعية المؤهلة "الكويز" بهدف زيادة القدرات التصديرية خالل المرحلة المقبلة، خاصة  
اول أطر التعاون السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية. كما تم خالل المناقشات، تن 

بما   الجانبين،  بها  يتمتع  التي  البينية  واالستثمارية  التجارية  اإلمكانات  لتفعيل  البلدين  بين  المشترك 
األ االستثمار  ذلك  فى  بما  االقتصادي  النمو  معدالت  زيادة  على  اتفاقية  ينعكس  ونطاق  لحجم  مثل 

البلدين، من خ نفاذ صادرات عدد من السلع بين  الل االتفاق على بلورة إجراءات  "الكويز" وتسهيل 
 محددة بالتبادل فى هذا اإلطار. 

 2022/ 31/3، القاهرة، صدى البلد
 

 آالف األردنيين يطالبون بدعم المقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع  .25
إل األردنيين  آالف  الفلسطدعا  المقاومة  دعم  وحماية  ى  االحتالل،  دولة  مع  التطبيع  ورفض  ينية، 

من لدعم    األردن  الوطني  "الملتقى  لها  دعا  مسيرة  في  ذلك  جاء  تستهدفه.  صهيونية  مشاريع  أي 
المقاومة وحماية الوطن"، وانطلقت عقب صالة الجمعة من المسجد الحسيني بوسط العاصمة عّمان، 

رامة ويوم األرض. وأكد المشاركون في المسيرة إجماع الشعب األردني على إحياًء لذكرى معركة الك
الت ارفض  وتطالب  الفلسطينية،  المقاومة  تحيي  هتافات  ورددوا  واإلسالمية  طبيع،  العربية  لشعوب 

. وطالبوا الحكومة األردنية بإلغاء االتفاقيات المبرمة بينها وبين االحتالل، بما يشمل "وادي بدعمها
 . الغاز" و"الماء مقابل الكهرباء""عربة" و

 1/4/2022فلسطين أون الين، 
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 البث اإلسرائيلية: وفد أمني إسرائيلي زار السودان سرًّا هذا األسبوعهيئة  .26
إلى   رسمية  زيارة  أنهى  المستوى  عالي  إسرائيليا  أمنيا  وفدا  أن  الرسمية  اإلسرائيلية  اإلذاعة  ذكرت 

الزيارة وهي  األسبوع،  هذا  الجيش   السودان  قائد  تولي  منذ  اإلسرائيلي  األمني  الوفد  لهذا  الثالثة 
أبريل/نيسان  السوداني   في  السودان  في  الحكم  البرهان  الفتاح  عبد  الوفد    . 2019الفريق  أجرى  وقد 

دون   األمنية  الجوانب  اقتصرت على  السودانية،  القيادة  في  كبار  مع مسؤولين  مباحثات  اإلسرائيلي 
 القضايا السياسية.

 1/4/2022نت، يرة.الجز 
 

 "اإلرهابية "ألخيرة ويصفها به في اتصال هاتفي مع هرتسوغ: أردوغان يدين العمليات ا .27
التركي، رجب طيب  :  باسل مغربي الرئيس  الثالث أ أدان  العمليات  "بشدة"  الجمعة،  مساء  ردوغان، 

مقتل   وأسفرت عن  إسرائيل مؤخرا،  في  ُنفِّذت  أمن.  11التي  بينهم عناصر  في ذل  جاء  شخصا،  ك 
ردوغان بحسب بيان صادر عن دائرة االتصال في الرئاسة التركية، مع نظيره  أاتصال هاتفي، أجراه  

وخالل محادحثتهما، سعى الرئيس التركي إلى "إرسال تعازيه إلى أسر    اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
با الذين سقطوا  للجرحى"  العاجل  الشفاء  وتمنى  أحباءهم،  فقدوا  الذين  ما  الضحايا  بحسب  لعمليات، 

 "(.11البث اإلسرائيلي العامة )"كان أوردت هيئة 
" أن هرتسوغ بدوره، "شكر الرئيس التركي على الكلمات المهمة، وأشار إلى أن هذه 11وذكرت "كان  

 الهجمات الشنيعة أودت بحياة بريئة، وأن هذه مأساة كبيرة جدا". 
منع الفلسطينيين من  ي على أهمية عدم  ردوغان، لنظيره اإلسرائيلأووفق بيان الرئاسة التركية، "شدد  

رمضان". شهر  خالل  األقصى  المسجد  في    دخول  وقعت  التي  الشنيعة  اإلرهابية  "الهجمات  وأدان 
 مختلف مدن إسرائيل في األيام األخيرة، وقدم تعازيه ألسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

 خالل شهر رمضان". الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد األقصى وقال: "من المهم عدم منع 
 1/4/2022، 48عرب 

 
 حزب مغربي يطرد أحد أعضائه المشاركين في مباراة مع فريق إسرائيلي  .28

هاجر حرب: طرد الحزب االشتراكي الموحد في المغرب أحد أعضائه المشاركين في مقابلة كروية  
إسرائيلي. بفريق  بيان   جمعته  في  لمر   وجاء  التابعة  آسفي  منطقة  في  الحزب  عن  أنه  صادر  اكش، 

“على إثر ما أقدم عليه عضو الحزب عبد اللطيف أزريع عبر مشاركته في مباراة تطبيعية نظمها  
وأشار البيان إلى أن    فرع العصبة الجهوية تقرر اإلعالن عن طرده من الحزب تبعًا للمواد القانونية”.
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م يتنافى  أزريع  عليه  أقدم  ال“ما  دعم  في  للحزب  الثابتة  والمبادئ  القيم  ويمثل  ع  الفلسطينية،  قضية 
 انحرافًا خطيرًا عن توجيهات الحزب”. 

 2022/ 1/4، لندن، القدس العربي
 

لت "بيغاسوس" منذ "فايننشال تايمز" .29  وحاولت شراءه  الكامل  2019: حكومة أبو ظبي مو 
كة "مبادلة كابيتال" االستثمارّية، المملوكة  كشف تقرير صحافّي، اليوم الجمعة، أّن شر :  باسل مغربي

، التي طّورت برنامج  NSOمن قِّبل حكومة أبو ظبي، تستثمر في شركة السايبر الهجومّي اإلسرائيلية 
، موضحا أن حكومة أبو ظبي أجرت 2019التجسس "بيغاسوس" الختراق الهواتف الذكية، منذ عام  

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"    .2021لكامل في عام  اقشات داخلية حول احتمال شراء الشركة بامن
البريطانية في تقرير نشرته اليوم، نقال عن ثالثة أشخاص قالت إنهم على اطالع على القضية، دون  

يان، هي  أن تسّمهم؛ بأن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نه
دوق األسهم الخاصة الذي تبلغ قيمته مليار يورو، والذي اشترى واحدة من أكبر المستثمرين في صن

NSO    وقال مصدر مقّرب من "مبادلة" إن دور األخيرة "الصغير" في الصندوق كان   سنوات.  3قبل
فة التي أفادت بأّن "دورا سلبيا، وهي لم يتّم إخطارها باألمر إال بعد إجراء االستثمار"، بحسب الصحي

 واإلسرائيلية، قد رفضتا التعليق.  الشركتان اإلماراتية
 1/4/2022، 48عرب 

 
 يف التوترات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين : نركز على تخفواشنطن .30

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، إن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن  
إلسرائيلي في  الفلسطينيين وسلطات االحتالل اتركز حالًيا على تخفيف التوتر القائم والمحتمل بين  

 .أعقاب الهجمات المتتالية التي استهدفت إسرائيليين وأودت بحياة أحد عشر إسرائيلًيا 
وأكد برايس: “تقدر اإلدارة )األميركية( كل الجهود التي تبذلها إسرائيل والسلطة الفلسطينية لالمتناع  

تؤدي التي  الجانب  األحادية  اإلجراءات  التوترات   عن  تفاقم  مهم    ”.إلى  هذا  “إن   : برايس  وأضاف 
.. ،بشكل خاص مع دخولنا شهر نيسان ، حيث سنرى هذا تزامن األعياد للديانات الرئيسية الثالث 

، وعدم المضي قدًما في الخطوات االستفزازية.  وسيظل تركيزنا هو أن نتأكد من تخفيف حدة التوترات 
 أن هذا الشهر الكريم لهذه الديانات الثالث هو شهر سلمي”.وسنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من 

 2/4/2022، القدس، القدس
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 " يجب وقف ما تدفعه السلطة من رواتب لعائالت اإلرهابيين: "في "إسرائيل"مريكي السفير األ .31
نيديس، خالل لقاءات صحافية مع قنوات التلفزيون اإلسرائيلية،    تومالسفير األميركي في إسرائيل   قال

ئر السبع والخضيرة وبني  جراها خصيصًا ليعلق على العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون في بأ
براك، إن »اإلرهاب ال يمكن أن يهزم إسرائيل، قتل الناس والعنف على اإلطالق لن يؤديا إلى نتيجة  

 إيجابية... قتل الناس والعنف بشكل عام لن يؤديا أبدًا إلى نتيجة إيجابية«. 
حدث عن إرهاب السفير نيديس الحديث عن اإلرهاب بما يقتصر على الفلسطينيين وعاد ليت ورفض  

مستوطنين يهود متطرفين يهاجمون الفلسطينيين. وأشار إلى قيام الشرطي العربي أمير خوري، سوية 
هرع   كيف  شاهدت  »لقد  وقال:  اليهودية.  براك  بني  هجوم  منفذ  بمهاجمة  يهود،  شرطة  رجال  مع 

فهي ال  شرطي عربي إسرائيل،  هو جوهر  هذا  للمساعدة.  الحادث  مكان  إلى  براك  بني  تسمح  في   
لإلرهابيين بالسيطرة. إنها بوتقة صهر، دولة من أجل الجميع. يجب أال ننسى هذا، ولكن يجب أن  

 يتوقف العنف«. 
عتبره تشجيعًا  وانتقد استمرار السلطة الفلسطينية في رام هللا، بدفع رواتب لعائالت الشهداء واألسرى وا 

 لتنفيذ عمليات إرهاب يروح ضحيتها المدنيون.
المن سكان  لخدمة  القدس  في  األميركية  القنصلية  عن  سئل  قال: وعندها  المحتلة،  الفلسطينية  اطق 

 »اإلدارة تريد فتح القنصلية ونحن نبذل جهودًا لذلك«. 
العالقة بين الواليات المتحدة  كما أوضح نيديس أنه »مع االتفاق )النووي( أو بدونه، ال يمكن قطع  

 وإسرائيل. سنعمل مع إسرائيل بغض النظر عن االتفاق للتأكد من أن إيران لن تملك أسلحة نووية«. 
إ منظمة  اإليراني  الثوري  الحرس  اعتبار  السفير  داعمة  وتجنب  »دولة  إيران  إن  قال  لكنه  رهابية، 

 لإلرهاب«. 
 2/4/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلسرائيلية   مية تباشر من عمان تحقيقاتها حول سياسة التمييزاللجنة األم .32

ضد الفلسطينيين، استقبال الشهود في   باشرت لجنة التحقيق األممية المستقلة في انتهاكات إسرائيل
العاصمة األردنية عمان، بعدما رفضت حكومة نفتالي بنيت التعاون معها ومنعتها حتى من دخول  

 البالد.
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هؤالء الشهود الذين دعتهم للقائها، وفدان من لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب وكان من أوائل  
ني، اللذان طرحا مذكرتين حول انتهاكات حقوق الفلسطينيين  ( ومركز »عدالة« القانو 48)فلسطينيو  

 في المناطق المحتلة وشرق القدس وداخل إسرائيل نفسها.
مفصلة حول   تقارير  المذكرتان  تضمنت  انتهاك  وقد  بينها:  المجاالت،  مختلف  في  االنتهاكات  هذه 

لى األرض والمسكن وهدم الحريات السياسية والمدنية، واإلعدامات الميدانية، وسياسات التضييق ع
المنازل واالعتقاالت اإلدارية، مرورًا بالتشريعات العنصرية مثل قانون القومية وقانون منع لم الشمل  

 وغيرها الكثير. 
 1/4/2022لندن، وسط، الشرق األ 

 
 : لن يتحقق أي سالم إقليمي من دون السعودية "أبراهام للسالم"رئيس  .33

ال روبرت ويكسلر، السيناتور األميركي ورئيس »مركز دانييل أبراهام للسالم في الشرق األوسط«،  ق
كون من  الفلسطيني، يكاد ي  -يلي : »عندما يتعلق األمر بالسالم اإلسرائفي حديث لـ»الشرق األوسط«

المستحيل تخيل حدوث أي صفقة أو تحقيق تقدم حقيقي ملموس نحو السالم من دون السعودية«، 
 2002مشيرًا إلى أن إعالن الراحل الملك عبد هللا بن عبد العزيز عن مبادرة السالم العربية في عام  

سالم مستدام لبنة  ذي نواجهه اآلن هو بناء  خلق رؤية رائعة للسالم، مضيفًا أن »التحدي الجماعي ال
ومع إقراره بتحمل إسرائيل جزءًا من عملية انهيار السالم في المنطقة، رفض ويكسلر    تلو األخرى«.

اإلسرائيلي   الصراع  سياق  في  السالم  تحقيق  في  الفشل  عن  المسؤولية  كامل  أبيب  تل    –تحميل 
 . الفلسطيني

 1/4/2022لندن، الشرق األوسط، 
 

 ؤشر العالمي للسعادة و"التعاسة"لبنان واألردن وفلسطين والم  .34
 محسن محمد صالح  .د  .أ

الذي صدر مؤخرًا، فإن عددًا من بلداننا العربية كانت    2022بحسب التقرير العالمي للسعادة لسنة  
في ذيل القائمة ضمن "األتعس" عالميًا. إذ جاء لبنان الثاني عالميًا واألول عربيًا في "التعاسة" )مرتبة  

أصل    145 )مرتبة    146من  "التعاسة"  في  عربيًا  الثاني  األردن  وجاء  السلطة  134دولة(،  أما   ،)
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. وبما أن كاتب هذه السطور فلسطيني يحمل الجنسية األردنية  122المرتبة    الفلسطينية فحصلت على
 ويقيم في لبنان، فقد حمل "المجد" من أطرافه!! وهلل الحمد من قبل ومن بعد. 

 *** 
التقرير   هذا  إعداد  جيفري مركز  إعداده  على  ويشرف  المتحدة،  الواليات  في  كولومبيا  جامعة  هو 

مع بعض الجامعات العالمية. وتعود فكرته إلى اقتراح دولة بوتان  ، بالتعاون  Jeffry Sachsساكس  
في األمم المتحدة لموضوع السعادة باعتبارها مسارًا شاماًل للتنمية. وقد تبنت الجمعية العامة لألمم  

آذار/ مارس من كل    20، وحددت في السنة التالية يوم  19/7/2011في قرار صدر في    المتحدة ذلك
  للسعادة. عام يومًا عالمياً 

أو   سعادة  األكثر  والبلدان  السعادة  لتحديد مؤشرات  معايير  عدة  التقرير  إعداد  على  القائمون  وضع 
قعات حياة صحية، وتوفر  تعاسة من غيرها. وتضمنت هذه المعايير الدخل المالي للفرد؛ ومعدالت تو 
العيش والحياة، و  الكرم والتبرع  الرعاية االجتماعية، وحرية الفرد في اختيار طريقته في  توفر أجواء 

نفسية   إيجابية  عناصر  توفر  مدى  إلى  باإلضافة  واتساعه.  الحكومي  الفساد  ومدى  الخيري،  للعمل 
االت التي يرغب بها؛ وكذلك مدى كالضحك واالستمتاع بالحياة وإمكانية أن يعمل الشخص في المج

 تأثير عناصر سلبية كالقلق والحزن والغضب. 
القائمون على   العالمية لتوفير استطالعات رأي من نحو ألف  وتعاون  المشروع مع مؤسسة غالوب 

 شخص من كل بلد، باإلضافة إلى مصادر المعلومات األخرى.
ادة، تليها الدانمارك ثم أيسلندا ثم سويسرا ثم  وبحسب هذا التقرير تتصدر فنلندا المؤشر العالمي للسع 

ول الثماني هذه كلها دول أوروبية. أما الالفت للنظر  هولندا ثم لوكسمبرج ثم السويد ثم النرويج، والد 
فأستراليا،  فالنمسا،  نيوزيالندا،  تليه  العالمي،  المستوى  على  تاسعًا  حّل  اإلسرائيلي  الكيان  أن  فهو 

 .16ندا، فالواليات المتحدة في المرتبة فإيرلندا، فألمانيا، فك
، ثم ليبيا  50، ثم الكويت  25، فالسعودية  24ارات  ، تليها اإلم21أما البالد العربية فتصدَّرتها البحرين  

 .100، فالمغرب 96، ثم الجزائر 86
 *** 

 ولنا مع هذا التقرير وقفتان:
العربية، في ظل أنظمة وبيئات فاسدة األولى أن التقرير يشير إلى مدى البؤس الذي تعيشه منطقتنا  

 ومستبدة، جرَّت الويالت والكوارث على شعوبها.
انتشار   وصاحبها  الماضية،  الثالثة  األعوام  خالل  بلبنان  واالقتصادية  السياسية  األزمات  عصفت 
جائحة كورونا التي عمقت األزمة وأوصلتها إلى مديات خطيرة. وهو ما جعل لبنان األتعس عربيًا  
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دولة    156عالميًا من أصل    91في المرتبة التاسعة عربيًا، و  2019ني عالميًا، بعد أن كان سنة  والثا
لينهكوا  الطائفية  المحاصصة  مع  المالي  الفساد  مع  السياسي  الفساد  واجتمع  التقييم.  في  مشاركة 

ة إلى نحو  % من البطالة؛ ولتنهار العملة اللبناني41% من الفقر و74المجتمع اللبناني وليعاني نحو  
تب اللبناني تساوي ألف  % فقط من قيمتها األصلية، وبعبارة أخرى فإذا كانت القيمة الشرائية لمر 6

 دوالرًا!!   65دوالر فقد أصبحت قدرته الشرائية بالمبلغ نفسه ال تزيد عن ستين أو 
يم في لبنان  بعد أن كان دخل الفرد اللبناني هو األعلى عربيًا بعد دول الخليج العربي. أصبح المق

ة ليغطي اشتراك خمسة  يدفع ما يزيد عن مرتب خريج جامعي ُيدرِّس في مدرسة أو في وظيفة حكومي
أو عشرة أمبير كهرباء لتزويد بيته بالحد األدنى من متطلبات الكهرباء كاإلضاءة ونحوها لثماني أو  

البنوك على ودائع    ساعة من االنقطاع اليومي للكهرباء. هذا مع إغالق  21عشر ساعات من أصل  
 خسائر كبيرة. الناس، وعدم قدرتهم على سحب أموالهم إال بمبالغ محدودة جدًا وب

أكبر  والبطالة  الفقر  إذ إن نسب  الحاالت األصعب عالميًا،  فلعل حالتهم من  لبنان،  أما فلسطينييو 
ونحو   القطاعات،  معظم  في  العمل  من  رسميًا  محرومون  وهم  اللبنانيين،  من  ممن    %98بكثير 

ى إجازات  يعملون ال يملكون عقود عمل وهم عرضة للفصل التعسفي، وال يملكون حق الحصول عل
 سنوية أو إجازات مرضية.

% بينما ترفعها تقديرات أخرى إلى  16واألردن من البلدان التي تصاعدت فيها نسب الفقر إلى نحو  
وسط الشباب وخصوصًا    %50%، ووصلت إلى نحو  25%؛ كما ارتفعت نسب البطالة إلى نحو  24

"تكشيرة عن  الكثير  الشعبية  األدبيات  وتتناقل  الجامعات.  والغالء خريجي  بالديون  المثقل  األردني   "
، قبل 2019في مؤشر السعادة سنة    90والهموم التي ال تنتهي. وكان األردن قد حصل على المرتبة  

 . 2022سنة  134أن يتدهور وضعه إلى المرتبة 
الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( فال أدري كيف ُتقاس سعادة شعٍب تحت  أما مناطق السلطة  

 122االحتالل، وهو في مرحلة تحّرر وطني. وعلى أي حال، فإن هذا المؤشر أعطى السلطة المرتبة 
كانت    12متراجعة    2022سنة   أن  بعد  للوراء  حالة  2019سنة    110مركزًا  لوصف  حاجة  وال   .

االال تحت  المحلي  فلسطينيين  الناتج  فيها  يصل  بيئة  في  غزة؛  قطاع  في  الحصار  تحت  أو  حتالل 
اإلسرائيلي   اإلسرائيلي    26اإلجمال  الفرد  ودخل  الفلسطيني،  الناتج  دخل   14ضعف  ضعف 

وتعطيله   الطبيعية،  للثروات  ومصادرته  الصهيوني  والجشع  االستغالل  مدى  يعكس  بما  الفلسطيني، 
% والبطالة 53ات التنمية. وتصل نسب الفقر رسميًا في قطاع غزة إلى ية، وتدميره إمكانالموارد البشر 

%. وهل هناك أسوأ من االحتالل الذي يهلك الحرث والنسل، ويسعى لتغيير هوية األرض  47إلى  
 واإلنسان، ومصادرة التاريخ والتراث والمقدسات. 
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 **** 
ع مفهوم السعادة، وطريقة تطبيقها على  "تقرير السعادة" مأما الوقفة الثانية فهي متعلقة بطريقة تعامل  

أنه   إال  أو معنوية؛  نفسية  مادية وبعضها  لمعايير معظمها  التقرير  الرغم من وضع  فعلى  األرض. 
لكل   النوعي  الوزن  تحديد  ناحية  من  سواء  للقياس.  بدقة  قاباًل  المفهوم  هذا  جعل  عن  قاصرًا  يظل 

 ة تفاوت قيمة المعايير بين إنسان وآخر. أخرى، أم من ناحي  معيار، أم من ناحية غياب معايير
يأتي هذا التقرير مثاًل ليصف الكيان الصهيوني "إسرائيل" ضمن أفضل عشر دول في مؤشر السعادة  
العالمي، وهو وفق الحسابات المادية التي أشرنا إليها يضع هذا الكيان في مراتب متقدمة عن دول  

واستقرارها   بقوتها  ألبنائهامعروفة  المتحدة    ورعايتها  والواليات  وكندا  وألمانيا  وأستراليا  النمسا  مثل 
وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية... وغيرها. وال تلحظ إحصاءات واستطالعات هذا التقرير  

بحق    حالة الكيان المدجَّج بالسالح، وحالة االحتالل والعدوان والممارسات البشعة التي يمارسها يومياً 
 حالة مصادرة الممتلكات والثروات التي على أساسها يتم احتساب سعادته؛ وال حالة  شعب أعزل، وال

اضطر   وعندما  الفلسطينية؛  المقاومة  أعمال  نتيجة  الصهاينة  لدى  األمان  وانعدام  بالخوف  الشعور 
أيار/ مايو   مالجئ في للنزول مذعورين "وبسعادة!!" إلى ال  2021نحو خمسة ماليين صهيوني في 

ف القدس؛ وال حالة القلق وال الرغبة بالهجرة التي تساور ماليين الصهاينة كلما اشتعلت معركة سي
سعادة   أي  فعن  الكيان...  داخل  والطائفي  العرقي  الصراع  حالة  وال  فلسطين...؛  في  االنتفاضة 

 يتحدثون؟!  
ب التي يشعر  الهائلة  "السعادة"  التقرير حالة  يلحظ  لم  المقابل،  ترد كرامته أو  ها اإلنسان وهو يسفي 

جراح   والشيخ  القدس  سيف  معركة  في  الفلسطينيين  فانتصار  العدو؛  إرادة  يفشل  أو  أرضه  ُيحرر 
ومشاعرهم المملوءة بالعزة والكرامة والسعادة ال تسعها المؤشرات. أما توزيع الشراب والكنافة والزغاريد 

العدو، والمختلطة كذلك باأللم والحزن  فرحة بالنكاية في الممزوجة بالرضا والعزة واستعالء اإليمان، وال
 والغضب، عند استشهاد أحد األقارب أو األصحاب... فال مقياس يصلح لها.

الماضية   السنة  سعادتهم  مدى  يلحظ  فلم  العالم؛  كأتعس شعوب  التقرير  الذين وضعهم  األفغان  أما 
الحادي   القرن  في  العالمية  اإلنجازات  أكبر  أحد  أبتحقيق  بهزيمة  واضطرارها  والعشرين  مريكا 

 لالنسحاب المرتبك من أفغانستان، وسقوط حكومتها العميلة فيها. 
 *** 

من ناحية ثانية، تجاوز التقرير إعطاء وزن نوعي لحالة التفكك االجتماعي وتدمير األسرة، وانتشار  
المجتمع  البنى  على  الخطيرة  وانعكاساتها  الغربية  البيئة  في  الجنسي  األطف الشذوذ  ال ية، وخصوصًا 

الذين أصبح معظمهم يفتقر لألمن النفسي واالجتماعي؛ بعد أن وصلت نسب المواليد غير الشرعيين  



  
 
 
 

 

ص            22   5800 العدد:              4/2/2022 سبتال التاريخ: 

 

                                      

% )السابعة عالميًا في السعادة!!(، وفنلندا  55%، والسويد إلى  60)أوالد الزنا( في فرنسا مثاًل إلى  
الذي ما يزال فيه    %... وغيرها. في الوقت 55% )األولى عالميًا في السعادة!!( والدانمارك  45إلى  

مثيلتها   من  بكثير  أفضل  اجتماعية  محاضن  يجدون  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  في  األطفال 
 الغربية، على الرغم مما فيها من مشكالت.

المية، إذ إن هذه المعدالت ضئيلة جدًا في بالدنا  ولم يعط التقرير وزنًا حقيقيًا لمعدالت االنتحار الع
قياسًا بالعالم الغربي "السعيد". فهي مثاًل في فنلندا والسويد والنرويج والدانمارك   العربية واإلسالمية،
أكثر من   العالمية لسنة    20وأيسلندا  ضعف مثيلتها في األردن، بحسب إحصاءات منظمة الصحة 

2019  . 
ة" مقارنة  عط وزنًا نوعيًا النتشار الجريمة وتعاطي المخدرات في البلدان "السعيد كما أن التقرير لم ي

ألف    70بالبلدان "التعيسة". وتكفي اإلشارة مثاًل إلى أن الواليات المتحدة تحوي في سجونها مليونين و
والسجون   الجريمة  معدل  في  األعلى  العالم  دول  معظم  وأن  عالميًا،  األعلى  هو  بمعدل  سجين، 

 اطي المخدرات هي بلدان غربية أو غير عربية ومسلمة.وتع
ضعف الوفيات للسبب نفسه   30فإن معدل الوفيات نتيجة المخدرات هو أكثر من  وفي فنلندا مثاًل  

( روسيا  في  بكثير  أعلى  معدل  وهو  ومصر،  األردن  )  47في  المتحدة  الواليات  وفي   57ضعفًا( 
 ضعفًا(.

ت أخرى كاألمراض النفسية واألمراض الجنسية بما فيها اإليدز  ونستطيع االستمرار في تقديم مؤشرا
الغربي. وهذا ليس مدحًا وغيرها مم العالم  فيه مناطقنا أخالقيًا وسلوكيًا ونفسيًا على معظم  تتفوق  ا 

وفساد  تخلف  من  لدينا  مما  بالرغم  المجاالت،  من  عدد  في  نسبيًا  متفوقين  زلنا  ما  فنحن  لعالمنا، 
ذلك  ا بقي لدينا من دين وتراث وعادات إيجابية، وسيكون لدينا أضعاف أضعاف  واستبداد، نتيجة م

 لو رجعنا لديننا وتولى قيادتنا زعماء أكفاء أتقياء يملكون مشاريع حضارية. 
 *** 

يصعب   بالرضا  شعور  وحالة  المادية،  المعايير  تدركها  ال  سعادة  حالة  للمؤمنين  فإن  وأخيرًا، 
افل ن والثقة باهلل والرضا بالقضاء والقدر، ومعاني العزة والكرامة، والتكقياسها...، وإن معاني اإليما

الكبرى   الرجال واألجيال، وتحقيق األهداف  التربية، وصناعة  االجتماعي، والرعاية األسرية، وحسن 
 في الحياة، وبناء الحضارات... ال ترتبط بالضرورة بمعايير الفقر والغنى... 

التح  بيئات  تكون  ما  إلى وكثيرا  والوصول  والتطوير  لإلبداع  ساللم  اإليجابي"  "القلق  وحاالت  دي 
 ر داخلية عميقة بالسعادة نتيجة "الصعود" وتحقيق اإلنجاز، والفوز برضا هللا سبحانه. مشاع
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 ويظل معيار "السعادة" في حياتنا معيارًا نسبيًا. 
 1/4/2022، 21موقع عربي 

 
 مالحظات أولية على اجتماع النقب .35

 ة حسن نافع
قب، يوم االثنين الماضي  يثير االجتماع الذي عقد على عجل في منتجع سديه بوكر، في صحراء الن

آذار    28) والمغرب  2022مارس/  ومصر  المتحدة  والواليات  إسرائيل  خارجية  وزراء  وحضره   ،)
واإلمارات والبحرين، تساؤالت عديدة تتعلق بمالبسات انعقاده، واألسباب التي دعت إليه، واألهداف 

النتائج الفعلية التي انتهى إليها.   كان الفتا للنظر أن يطلق بعض  التي سعى إلى تحقيقها، وكذلك 
تفتقر  المعلقين على ه لكنها  لها وجاهتها  تكون  المطّبعين"، وهي تسمية قد  ذا االجتماع اسم "حلف 

إلى الدّقة، وذلك ألن االجتماع لم تحضره كل الدول العربية التي ترتبط بعالقات رسمية مع إسرائيل  
سب على  فاألردن،  بذلك،  القيام  على  عزمها  أعلنت  مع  أو  سالم  بمعاهدة  يرتبط  والذي  المثال،  يل 

منذ عام  إسر  التي 1994ائيل  العربية  الدول  السودان، وهو آخر  االجتماع، وكذلك  هذا  لم يحضر   ،
يوم   المعنى  بهذا  اتفاقية  ووقعت  إسرائيل،  مع  عالقتها  تطبيع  اعتزامها  رسميا  أكتوبر/    23أعلنت 

 . 2020تشرين األول عام 
المقصود من ه إوإذا كان  العربية ذا االجتماع تشكيل حلف سياسي أو عسكري بين  سرائيل والدول 

المطّبعة للعالقة معها، بصرف النظر عما إذا كانت ستشارك فيه كل هذه الدول أو بعضها فقط، 
فمن هو الطرف المستهدف؟ األرجح أن يكون حلفا في مواجهة إيران التي تصّر إسرائيل على أن  

لكل   اتجعلها عدوا مشتركا  إلى  تفتقر  الرؤية  هذه  أن  المنطقة، غير  إسرائيل دول  أن  لدقة. صحيٌح 
تتعامل مع إيران باعتبارها العدو األخطر، بل وترى فيها مصدر تهديد لوجودها ذاته، وليس ألمنها  
فقط، وصحيح أيضا أن هناك دوال عربية، كاإلمارات والبحرين، ترى في إيران مصدر تهديد رئيسي  

 عربية أخرى كثيرة ال تشارك إسرائيل  نع التحالف مع إسرائيل في مواجهتها، لكن دوالألمنها، وال تما
في   له  واضحة  مصلحة  وال  بإيران،  منشغال  يبدو  ال  جغرافيا،  البعيد  مثال،  فالمغرب  الرؤية،  هذه 
استعدائها، وكذلك مصر التي تعمل على تجّنب الدخول في أحالف عسكرية أو سياسية ضد أحد،  

النقب، أكد فيها، بوضوٍح تام، أن مصر لم   وزير خارجيتها اإلدالء بتصريحاٍت عقب اجتماعبل تعّمد 
تشارك في هذا االجتماع بغرض إقامة تحالف سياسي أو عسكري ضد أي دولة أخرى داخل المنطقة  

 أو خارجها. 
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خارجية  يلفت النظر هنا أن اجتماع النقب رّتب على عجل ولم يكن مخططا له من قبل، بل إن وزير 
شدي بدا  إليه،  الداعي  الطرف  األميركي  إسرائيل،  الخارجية  وزير  زيارة  إّبان  عقده،  على  الحرص  د 

إسرائيل. وألنها زيارة هدفت، في المقام األول، إلى إقناع إسرائيل بأهمية عودة الواليات المتحدة إلى  
ه من  مخاوفها  تبديد  على  والعمل  النووي،  إيران  ببرنامج  الخاص  من االتفاق  فليس  العودة،  ذه 

هذا االجتماع عالقة مباشرة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها إسرائيل لتعطيل إبرام  المستبعد أبدا أن يكون ل
تقارير صحافية   أفادت  أن  بعد  إليه، خصوصا  المتحدة  الواليات  عودة  دون  والحيلولة  االتفاق،  هذا 

 ن التوقيع عليها بات وشيكا. عديدة بأن الصيغة النهائية لهذه العودة قد اكتملت، وأ
ال أستبعد أن يكون وزير خارجية إسرائيل، والذي ال أشك في أنه كّرر على مسامع  في سياٍق كهذا،  

للوزير   يثبت  أن  أراد  االتفاق،  هذا  إلى  األميركية  العودة  القاطع  إسرائيل  رفض  األميركي  نظيره 
فها الرافض هذا االتفاق دول عربية أخرى،  األميركي أن إسرائيل ليست وحدها، وإنما تشاركها في موق

تلوي على شيء، وبا لنفسها من دون أن  الذي اختارته  الطريق  السير في  لتالي هي مصممة على 
حتى لو اضطّرت للقيام بعمل عسكري منفرد ضد إيران، أو بالتنسيق مع دول أخرى في المنطقة، بل 

يستمع ممثل  أن  نفسه،  الوقت  أراد، في  قد  يكون  الوزير  وربما  األربع، وفي حضور  العربية  الدول  و 
ميركي، إلى حجم الهوة التي تفصل بين موقفها والموقف األميركي، وأن يتحققوا بأنفسهم من مدى  األ

 صالبة الموقف اإلسرائيلي في هذا الصدد. 
عصافير كثيرة سعت إسرائيل إلى اصطيادها بحجر اجتماع النقب، فلم يكن من قبيل المصادفة أن  

فن فيها ديفيد بن غوريون، مؤسس دولة إسرائيل، د هذا االجتماع في مستوطنة سديه بوكر التي د يعق
، فالمغزى من عقد اجتماع كهذا  1948مايو/ أيار عام    14والرجل الذي قرأ بنفسه إعالن قيامها في  

المّرة األولى في   الوضوح والداللة، خصوصا أن هذه هي  يبدو شديد  بالذات  المكان  تاريخ  في هذا 
من الوزراء العرب اجتماعا يعقد في إسرائيل. ومن شأن عقد  إسرائيل التي يحضر فيها مجموعة كبيرة 

مثل هذا االجتماع في المكان الذي دفن فيه مؤسس الدولة اإلسرائيلية تذكير قادة الدول العربية بأن  
ولة األقوى في المنطقة،  عاما أصبحت الد   75الدولة الصغيرة التي سبق أن رفضوا قيامها منذ حوالي  

اآلن صاغرين. وعقد هذا المؤتمر بعد عشرين عاما من مبادرٍة كانوا قد طرحوها وها هم يأتون إليها  
عام   بيروت  في  عربية  لقمة  مؤتمر  في  لتطبيع  2002بأنفسهم  استعدادهم  مدى  خاللها  من  أبدوا   ،

ب من األراضي العربية المحتلة عام  عالقاتهم الجماعية مع إسرائيل، إن وافقت األخيرة على االنسحا
ى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، يدّل، بوضوح، على أن القادة العرب نسوا هذه المبادرة  ، وعل1967

وأصبحت  إجهاضها،  في  نجحت  إسرائيل  بأن  ويسلمون  بل  بها،  أنفسهم  يلزمون  يعودوا  ولم  تماما، 
 غير قابلة لإلحياء أو إعادة الترميم! 
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بيع مع إسرائيل، لكنها أصبحت تتحّمس،  العربية ال تكتفي بالهرولة منفردة تجاه التطفها هي الدول  
في الوقت نفسه، لتنسيق جماعي مشترك معها، ما يعني أن عملية دمج إسرائيل في نسيج المنطقة  
أصبحت تمضي على قدم وساق، وتحرز تقّدما مّطردا، بصرف النظر عن الموقف اإلسرائيلي من  

 ل تحتلها. طينية ومن بقية األراضي العربية التي ما تزاالقضية الفلس
الخارجية   وزير  أبداه  ما  بشدة  المراقبين  نظر  لفت  النقب،  اجتماع  عقب  الصحافي  المؤتمر  في 
في  مّرت  التي  الطويلة  السنوات  العرب خالل  أضاعها  التي  السالم  ندم على فرصة  من  اإلماراتي 

فكرة إقامة نظام إقليمي  يعني ذلك أن القادة العرب تخّلوا عن  أعقاب زيارة أنور السادات القدس، فهل  
خاص بهم، وباتوا على استعداد لالنخراط في نظام شرق أوسطي تقوده إسرائيل؟ القراءة السطحية لما  
يجري من أحداث على ساحة المنطقة ال تستبعد هذا االحتمال، غير أن القراءة المدققة لما يجري في  

بغير   تقول  وحشيةً األعماق  يزداد  اإلسرائيلي  فالكيان  عنه  ذلك،  تسقط  ثم  ومن  وتطّرفا،  وعنصريًة   
ولم   النضال  ويبدع في وسائل  يقاوم  الفلسطيني ما زال  والشعب  تخّفى وراءها طويال.  التي  األقنعة 
يستسلم، على الرغم من فداحة الظلم الواقع عليه، واالنقسامات الحاّدة بين فصائله. والشعوب العربية 

التطبيع  تد  نحو  المهرولين  قادتها  أن  وإنما  رك  باسمهم،  يتحدثون  وال  عنهم  يعّبرون  ال  إسرائيل  مع 
 يبحثون عن حماية عروشهم. لذلك كله نعتقد ونؤمن بأن الفجر قادم المحالة! 

 2022/ 2/4، العربي الجديد، لندن
 

 غزةإسرائيل.. بين التصدي للعمليات وكبح إشعال الشارع الفلسطيني في الضفة و  .36
 ليمور  يوآف

األساس   في التحدي  التي جرت  الوضع  تقويمات  من  أمس سلسلة  كما حددته وصاغته  إلسرائيل، 
أن   “واضح  وغزة.  الضفة  إشعال  دون  الحالية  اإلرهاب  موجة  كبح  هو  األمنية،  السياسية  القيادة 

أوضح أمس  الجمهور يتوقع منا أن نعيد األمن واإلحساس به، ولكن هذا لن يحصل في لحظة”، كما  
 مصدر رفيع المستوى. 

  –رضية العمل هي أن موجة اإلرهاب في بدايتها اآلن، وأنها ستستمر في األسابيع القادمة أيضًا  ف
العمليات   أن  أيار. صحيح  األول من  األسبوع  االستقالل في  ويوم  نهاية رمضان  األقل حتى  على 

بتكليف   تعمل  خاليا  من  وليست  أفراد  مخربون  ينفذها  الشارع الحالية  وأن  اإلرهاب،  منظمات    من 
الفلسطيني ال يبدي تأييدًا شعبيًا واسعًا للعمليات، ولكن هذا قد يتغير إذا ما استمر ميل التصعيد في 

 األيام األخيرة. 
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مواضع التفجر األساسية التي حددتها المداوالت وفق المتوقع هي: شرقي القدس )مع التشديد على  
السجناء األمني الفلسطالحرم(، وكذا  القتلى  وبالتأكيد   –ينيين. كل واحد من هذه  ون وعدد كبير من 

قد يشعل الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة أيضًا. في المرحلة الحالية، ال    –خليط من بعض منها  
توجد مؤشرات على مواجهة محتملة في الضفة أو في غزة، ولكن خوفًا من أن يتغير هذا الميل، فقد  

 ة. قوات في عموم الساحة الفلسطينيجرى تعزيز كبير لل
كتيبة، منها ست كتائب تعمل في مجال التماس   13في هذا اإلطار تم تعزيز القوات في الضفة بـ  

في محاولة لمنع دخول عناصر معادية إلى نطاق الخط األخضر. في غزة، نفذ تعزيز بكتيبتين، رغم  
كي    مواجهة، وستفعل كل ما في وسعهاأن المؤشرات كلها تدل على أن حماس غير معنية اآلن بال

كم   واضحًا  ليس  ذلك،  ومع  هادئة.  غزة  إبقاء  مع  وبالتوازي  ولكن  القدس،  وشرقي  الضفة  تشعل 
 ستنجح في الحفاظ على هذه السياسة إذا ما استمر التصعيد.

دخول  تقييد  عدم  المرحلة  هذه  في  تقرر  اإلرهاب،  الفلسطينيين عن  السكان  إبعاد  جهود  من  كجزء 
ي المناطق الصناعية في الضفة. كما أن االرتفاع المتوقع في عدد فلسطينيين للعمل في إسرائيل وفال

)إلى   إسرائيل  في  للعمل  يخرجون من غزة  الذين  وما    20العمال  كان مخططًا.  كما  ألفًا( سيستمر 
 دامت غزة هادئة فلن يقيد إدخال األموال والبضائع إلى القطاع. 

 يشات واسعة اعتقاالت، تحقيقات وتفت 
المتو  من  ذلك،  األخضر.  وإلى  الخط  جانبي  على  اإلرهاب  محافل  لألعمال ضد  إضافي  تركيز  قع 

عمليتان نفذهما مؤيدون لـ”داعش” في بئر السبع والخضيرة أدتا إلى حملة واسعة ضد نشطاء التنظيم  
رفون كمؤيدين لـ”داعش”،  عربيًا إسرائيليًا في األيام األخيرة يع  14في إسرائيل. في هذا اإلطار، اعتقل  

عربي إسرائيلي عقب    200حاولتهم تنفيذ عمليات. إضافة إلى ذلك، تم التحقيق مع أكثر من  خشية م
في الشمال. وكجزء من الحملة الواسعة ضد نشطاء    55في الجنوب و  150هاتين العمليتين، منهم  

ت في إطارها مواد مختلفة.  حملة تفتيش لمنازل المشبوهين، أمسك  50“داعش”، جرت أيضًا أكثر من  
خطورتهم    وثمة تكون  ممن  التنظيم  لمؤيدي  إدارية  اعتقاالت  ستتضمن  التالية  المرحلة  بأن  تقدير 

 عالية. 
الـ   في  اعتقل  الضفة  األخيرة    48في  حجم   16ساعة  يزداد  أن  المتوقع  ومن  باإلرهاب.  مشبوهًا 

ال االعتقاالت  ذلك  في  بما  القادمة،  األيام  في  اإلسرائياالعتقاالت  الجيش  أن  كما  رفع  وقائية.  لي 
التشديد على وسائل مختلفة لوحدة   اليقظة االستخبارية في الضفة، مع  مع تركيز    –  8200مستوى 

الجهود على المنفذين األفراد الذين يستمدون اإللهام غالبًا من عمليات سبق أن نفذت ونجحت. وقال  
ا  عمليات  أعقاب  في  إنه  أمس،  المستوى  رفيع  حاد مصدر  ارتفاع  سجل  األخيرة،  حجم    أليام  في 
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إلهام  مصدر  فأصبحت  االجتماعية  الشبكات  في  العمليات  صور  نشر  خلفية  على  اإلخطارات، 
 للشبان الفلسطينيين.  

كما أن الشرطة ستعزز القوات، وال سيما في القدس. وبدأ الجيش اإلسرائيلي أمس ينقل سرايا خاصة  
على ستوزعها  التي  الشرطة  وباإلجمال،  لمساعدة  المختلفة.  عن    الجبهات  الحديث  سرية    15يدور 

انتقل   1.300)نحو   ما  وإذا  الخاصة.  “يسم”  قوات  جانب  إلى  تعمل  تدّخل  طواقم  ستشكل  مقاتل(، 
واسع،   احتياط  تجنيد  سينفذ  األسوار”،  “حارس  حملة  في  مثلما حصل  المختلطة  المدن  إلى  العنف 

 والبلدات.   وسيشارك الجيش في مهام حماية المحاور
 1/4/2022إسرائيل اليوم 
 2022/ 1/4القدس العربي، لندن، 
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