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 واستشهاد المنفذ  ...آخرين 14عملية فدائية في تل أبيب: مقتل إسرائيلَيْين وإصابة  .1
محال  :  8/4/2022.نت،  الجزيرةذكرت   استهدف  مسلحا  هجوما  إن  الجزيرة  مراسلو  في  قال  تجارية 

شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب مساء الخميس، وقد أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بسقوط قتيلين على  
كبيرة". والمخاطر  مستمرة  "العملية  أن  من  اإلسرائيلية  الشرطة  حذرت  حين  في    هيئة   ونقلت   األقل، 

اإلسرائيلية   بأن  بجروح  ينخر آ  14صابة  إو   اثنينمقتل    تأكيد البث  الحقا  المستشفى  مدير  وصّرح   .
إلنقاذ   تكافح  الجراحة  حالتهم خطرة.  4طواقم  المصابين  الوزراء   من  رئيس  أن  البث  هيئة  وذكرت 

ووصفت    ألثناء.اإلسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس يجريان مشاورات أمنية في هذه ا 
إن مسلحا الذ بالفرار، داعية السكان    -في بيان -لت  الشرطة اإلسرائيلية العملية بأنها "إرهابية"، وقا

الهجوم. موقع  عن  واالبتعاد  منازلهم  التزام  إلى  ديزنغوف  شارع  محيط  شتاين    في  أميخاي  وقال 
ية انتشرت في شوارع تل أبيب الصحفي في قناة "كان" الرسمية إن فرقة من القوات الخاصة اإلسرائيل 

القناة   العملية، وذكرت  توقفت بسبب الوضع  اإلسر   12إثر  المدينة  العام في  النقل  ائيلية أن خدمات 
وقالت صحيفة هآرتس إن قوات الجيش تنتشر في تل أبيب دعما للشرطة في عملية البحث    األمني.

ال من  اآلالف  إن  إسرائيلي  أمني  مصدر  قال  وكذلك  والقوات  والمطاردة،  الشرطة  وعناصر  جنود 
 الهجوم.  الخاصة يمشطون تل أبيب بحثا عن منفذ 

من جهته، قال قائد شرطة تل أبيب إن "المؤشرات تدل على أن العملية هجوم إرهابي، لكننا نحقق  
أن مطلق النار اختفى    -في تصريحات نقلتها هيئة البث اإلسرائيلية -في اتجاهات أخرى". وأضاف  

 م وهرب إلى أحد األزقة في المنطقة.من مكان الهجو 
-رام هللا، ومن  نضال محمد وتد   -القدس المحتلة، من  8/4/2022  العربي الجديد، لندن،وأضافت  
أفادت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأّن منّفذ عملية تل أبيب، :  سامر خويرةو   نائلة خليل

عملي خالل  اليوم،  فجر  استشهد،  الخميس،  أمس  الشرطة  مساء  من  قوات  مع  نار  إطالق  تبادل  ة 
بع اإلسرائيلي،  لساعات.و"الشاباك"  استمرت  مطاردة  عملية  و"يديعوت    د  "معاريف"  موقعي  ووفق 

خاض   أن  بعد  الشهير،  الساعة  دوار  قرب  يافا،  مدينة  في  استشهد  العملية  منّفذ  فإن  أحرونوت"، 
ووفقًا للتقارير اإلسرائيلية، فإّن    إلسرائيلي.اشتباكًا مع قوات من الشرطة و"الشاباك" وحرس الحدود ا

وذكرت أّن حازم خرج من أحد   من مخيم جنين.  1993رعد حازم من مواليد عام  منفذ العملية هو  
وقاما  "الشاباك"،  جهاز  عمليات  وحدة  من  عنصران  عليه  تعرف  حيث  يافا،  مدينة  في  المساجد 

باتجاههما، واشتبك مع   النار  لكنه فتح  إثر بمناداته،  "اليمام" و"الشاباك"، واستشهد  قوة مشتركة من 
وأعلنت حالة الحداد الشامل بمخيم جنين شمالي الضفة، ونعت مكبرات الصوت في المساجد،   ذلك.

عامًا(. كما تجمهر المئات من أبناء المخيم أمام منزله، مرددين هتافات    29الشهيد رعد فتحي حازم )
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" عطا  وقال القيادي في حركة "فتح  جرائم االحتالل اإلسرائيلي.تدعو لمواصلة المقاومة والرد على  
أبو ارميلة، إّن الشهيد رعد حازم هو أحد عناصر "كتائب شهداء األقصى"، مؤكدًا أّن "هذه الطريق 

 هي الوحيدة لدحر االحتالل".
 

 منح ميدالية اإلنجاز ألربع فلسطينيات لدورهن الريادي في تأسيس منظمة التحريري عباس .2

محمود   يةفلسطين ال   السلطةيوم الخميس، إن رئيس  رئيس المجلس الوطني روحي فتوح،  قال  :  رام هللا
عباس قرر منح ميدالية االنجاز من وسام الرئيس محمود عباس، ألربع سيدات رائدات، ممن شاركن  

وما   1964في المؤتمر التأسيسي األول لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي عقد في مدينة القدس عام 
جاء ذلك خالل حفل تكريم الموظفات العامالت في منظمة التحرير الفلسطينية    لى قيد الحياة.زلن ع

ومؤسساتها ودوائرها واالتحادات والتنظيمات، الذي أقيم في مقر المنظمة برام هللا، بحضور عدد من  
التنفيذية. اللجنة  ميد   أعضاء  الرئيس  سيقلدهن  اللواتي  السيدات  أن  ه وأضاف  اإلنجاز  ليديا  الية  ن: 

بامية، وزينب طاهر عبد   أديب  السقا، وعايدة  وديع موسى األعرج، والدكتورة سميرة يوسف عثمان 
 . سالم ساق هللاال

 7/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية رغم المعايير الدولية المزدوجة  :اشتية .3
هللا الالتينية  :  رام  أميركا  لدول  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  مع  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  بحث 

وثمن اشتية خالل اللقاء الذي    المعتمدين لدى دولة فلسطين، آخر التطورات والمستجدات السياسية.
 مشروعة. عقد الخميس في رام هللا، دعم حكوماتهم لفلسطين والتضامن والوقوف مع شعبنا وحقوقه ال

دد رئيس الوزراء على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية رغم التغيرات واألزمات التي وش
واستعرض اشتية    تحدث حول العالم، ورغم المعايير الدولية المزدوجة في حل الصراعات واألزمات.
وال األراضي  على  واالستيالء  االستيطاني  التوسع  من  اإلسرائيلية  واالعتاإلجراءات  قاالت  قتل 

واالقتحامات، والتي تعد برنامج الحكومة اإلسرائيلية التي ال تبحث عن السالم وإنما عن أي فرصة  
إسرائيل هي دعوات   السالح في  لحمل  السياسي  الهرم  أن دعوات  الى  الدولتين، مشيرا  لتدمير حل 

 تحريضية الرتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا. 
 7/4/2022المعلومات الفلسطينية )وفا(، باء و األن وكالة
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 تحذر من تصعيد أحزاب إسرائيلية لالستيطان وتهويد القدس ”الفلسطينية "الخارجية .4

حذرت وزارة الخارجية من مغبة إقدام حكومة االحتالل اإلسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي  :  رام هللا
الم االستيطانية  والمنظمات  والجماعات  علىبينت،  وأرضه   ختلفة،  شعبنا  ضد  عدوانها  تصعيد 

ومقدساته. أطراف   وممتلكاته  استغالل  من  الخميس،  اليوم  لها،  بيان  في  "الخارجية"،  حذرت  كما 
اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية اإلسرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب شعبنا  

ألوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما  س فقط في اوحقوقه، خاصة في ظل االختالط الحاصل لي
الفوضى   هذه  الحاكم  اليمين  أحزاب  توظف  بحيث  األحزاب،  تلك  وسياسات  برامج  مستوى  على 
القدس  بتمريره حتى اآلن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد  لتمرير ما فشلت  السياسية 

ق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، ذات، إلغالوالتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بال
والقانوني   التاريخي  الواقع  على  التغييرات  من  المزيد  وفرض  االستيطاني  البناء  تصعيد  عبر 

 والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
 7/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ئة من طلبات عالج مرضى غزة الشهر الماضيابالم  35الكيلة: االحتالل رفض  .5

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن أن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لم توافق :  رام هللا
المناسب".35على   الوقت  في  القطاع،  خارج  غزة  مرضى  لعالج  التصاريح  طلبات  من  وقالت   % 

 الفلسطينيين يواجهون معوقات جمة للوصول للرعاية الصحية األساسية".  "المرضىالكيلة إن 
 6/4/2022، قدس برس

 
 الفصائل الفلسطينية تبارك عملية "تل أبيب": رد فعل طبيعي على جرائم االحتالل  .6

وقعت  التي  الفدائية  العملية  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  الخميس.   باركت  مساء  أبيب"،  "تل   في 
"حماس" العملية في إطار "الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد جرائم االحتالل ضد   حركة  ووضعت 

شعبنا وأرضنا والقدس والمسجد األقصى". وأّكدت الحركة أنَّ "مقاومة شعبنا ستقف بالمرصاد لكلِّّ من 
 ى ذلك".ُيفّكر في المساس بقدسنا وأقصانا، واأليام شاهدٌة عل 

بـ"النوعية"، وبّينت أنَّ "عودة العمليات الفدائية  لية الفدائية التي وصفتها  وباركت حركة "الجهاد" العم 
داخل العمق الصهيوني هي نتيجٌة طبيعيٌة للعدوان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود". وأعلنت أنَّ 
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مستوطنيه   وإرهاب  جرائمه  كل  جّراء  الثمن  من  جزءًا  يدفع  والضفة"  "العدو  القدس  في  أهلنا  بحق 
 تين. المحتل

وقالت الجبهة الشعبية إنَّ "كل إرهاٍب واعتداٍء وتدنيٍس لألرض والمقدسات، سَيردُّ عليها شعبنا بضربِّ 
العدو في مقتل، ورّدت على عملية   اليوم ضربت  أنَّ "عملية  أوكار اإلرهاب الصهيوني". وأضافت 

 كاسر األمواج بتسونامي مقاوم".
لعمليات الفدائية في  ودي بالعملية، ودعت إلى "استمرار الواء العام  -ت كتائب شهداء األقصى  وأشاد 

أبيب،  تل  في  البطولية  "العملية  فلسطين  في  المقاومة  لجان  باركت  كما  الفلسطينية".  المناطق  كل 
 والتي أربكت العدو، وأثبتت هشاشته وضعفه". 

والت والمكان  التوقيت  نوعية، من حيث  "أمام عملية  أننا  األحرار على  والتنفيذ وشددت حركة  خطيط 
االحتالل جرائم  استمرار  ّل  ظِّ في  األخيرة  تكون  لن  وهي  وأقصانا    والنتائج،  شعبنا  تجاه  وعدوانه 

والتي   المتطرفة،  بينيت  نفتالي  لحكومة  الموت  "تمّثل رصاصة  أّنها  وتابعت  في  ومقدساتنا"،  تتبجح 
 وعملياتها المتصاعد". سياستها وعدوانها على شعبنا، وتعتقد أن في إمكانها استئصال المقاومة

كاسر   والتي حطمت  الزناد،  على  الضاغطة  المباركة  "األيادي  الفلسطينية  المجاهدين  حركة  وحّيت 
 األمواج، وأربكت حسابات االحتالل، وزعزعت قلب كيانه المزعوم". 

وردٌّ   لديمقراطية إنَّ "عملية تل أبيب البطولية هي ضرٌب لمنظومة األمن اإلسرائيلية،وقالت الجبهة ا
 للمسجد األقصى".  على جرائم االحتالل وعدوانه، وعلى عنف المستوطنين واالقتحامات اليومية

فلسطين  لتحرير  الشعبية  رسالة  -الجبهة  هي  أبيب  تل  في  الرعب  "ليلة  أن  أكدت  العامة،  القيادة 
المقاو المقاو  "لغة  أن  إلى  مشيرًة  شعبنا"،  حقوق  على  ويتطاول  بمقدساتنا  يمس  من  لكل  هي  مة  مة 

 المعّبر عن إرادة شعبنا في تحقيق أهدافه وحريته". 
 7/4/2022، الميادين نت

 
 والضفة المحتلة خالل أسبوعين  "إسرائيل"عمليات طعن وإطالق نار في  6تقرير:  .7

شهدت األيام األخيرة سلسلة من عمليات الطعن وإطالق نار أدت إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين،  
 . 48ة المحتلة أو داخل أراضي سواء في الضفة الغربي

إسرائيليين،   4أسفرت عملية طعن ودعس نفذها فلسطيني في بئر السبع عن مقتل  :  مارس/آذار  22
 افلة النار عليه وسط المدينة. وقد قتل منفذ العملية عقب إطالق سائق ح 

من  :  مارس/آذار  27 فلسطينيان  نفذه  وقد  حيفا،  الخضيرة جنوب  مدينة  في  نار  إطالق  داخل  وقع 
 شخصا آخرون. 12الخط األخضر، وقتل فيه جنديان إسرائيليان والمنفذان وأصيب 
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ل أبيب، إذ  وفي أواخر الشهر الماضي تم إطالق نار في مدينة بني براك شرق ت:  مارس/آذار  30
النار وقتل   يد    5أطلق شاب فلسطيني  المنفذ على  اليهود. وقد قتل  للمتدينين  إسرائيليين وسط حي 

 الشرطة.
مفترق غوش :  مارس/آذار  31 فلسطيني عملية طعن على متن حافلة قرب  نفذ  واحد،  يوم  وبعدها 

قوات  يد  المنفذ على  وقتل  بجروح خطيرة،  إسرائيلي  إصابة  أسفرت عن  الحتالل جنوب   عتصيون، 
 مدينة بيت لحم. 

لدة عرابة شبان فلسطينيين قرب ب  3وفي مطلع الشهر الجاري قتلت قوات االحتالل  :  أبريل/نيسان  2
 جنين، كما احتجزت جثثهم بدعوى نيتهم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.جنوب مدينة 

إسرائيليان وأصيب  :  أبريل/نيسان  7 قتل  الخميس،  األق  14وأمس  نار في شارع  على  ل في إطالق 
 تجاري وسط تل أبيب. 

 7/4/2022.نت، الجزيرة
 

 اعبلدية وطالبية ونقابية بالقطتتوافق على إجراء انتخابات  في غزة ستة فصائل .8
اتفقت ستة فصائل على إجراء انتخابات بلدية ونقابية وطالبية في قطاع غزة خالل األشهر القليلة 

الحاج    القادمة. أسامة  االتفاق جرى خالل  وقال  إن  الشعبية،  للجبهة  المركزية  اللجنة  أحمد، عضو 
حما من:  كاًل  تشمل  والتي  الستة،  الفصائل  عقدته  الشعبية،  لقاء  والجبهة  اإلسالمي،  والجهاد  س، 
الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة. وأكد الحاج أحمد أن هذه الفصائل ستعقد   والقيادة العامة، والمبادرة 

د الفطر لبحث آليات إجراء االنتخابات على ثالثة مستويات: البلديات، واالتحادات اجتماعًا بعد عي
مجالس   جانب  إلى  والعمالية،  المحلية.النقابية  الجامعات  في  هذه   الطلبة  عقد  موعد  أن  إلى  ونوه 

آلية   لوضع  العيد،  بعد  ستعقد  التي  التشاورية  االجتماعات  في  وسيتقرر  بعد  يتحدد  لم  االنتخابات 
 ء االنتخابات واالتفاق على التفاصيل كافة. إجرا

الفعلي في إجراء   البدء  بعد أن وافقت حماس على  الجديد في غزة  التطور  االنتخابات خالل  وجاء 
عل وطني  بشكل  االتفاق  تشترط  كانت  أن  بعد  القادمة،  تضم  األشهر  شاملة  انتخابات  إجراء  ى 

 لبلديات.االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وا
 8/4/2022األيام، رام هللا، 
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 تطور مفاجيء يقلب الطاولة على تفاهم للفصائل بشأن بلدية بيت جاال .9
تلقت القوى الفلسطينية في مدينة بيت جاال ضربة مفاجئة بحسب العديد من  :  جيب فراجن–بيت لحم

مساء اليوم من أجل اعتماد  النشطاء في االجتماع األول ألعضاء المجلس البلدي الجدد الذي انعقد  
الوطنية.  والمبادرة  الشعبية  والجبهة  فتح  فصائل  أن    اتفاق ضم  االتفاق،  بموجب  أيام  عدة  قبل  وتم 

اي الشعب  حزب  كتلة  من  جعنينة  عيسى  عبارة  تولى  أبو  بالتناوب خضر  يليه  عامين  لمدة  لرئاسة 
بترشيح   يرغب  من  طلب  عندما  أنه  ما حصل  ولكن  األخيرين،  عيسى  للعامين  كان  للرئاسة  نفسه 

لجعنينة   منافسا  نفسه  ترشيح  معلًنا  بالمرصاد  الشعبية  الجبهة  مرادفة رشحتها  كتلة  من  وهو  قسيس 
المفاجئة أن جورج شهوان من كتلة حزب الشعب قد صوت لصالحه إلى جانب الكتلة التي    فكانت 

الساب البلدية  رئيس  خميس  نيقوال  مقاعد يترأسها  خمسة  على  حصلت  التي  مؤيدي    ق  عدد  ليصبح 
من   مقاعد  سبعة  للبلدية    13قسيس  المعتمد  الرئيس  قسيس  ليكون  البلدية  مقاعد  إجمالي  هم  مقعًدا 

وعقب هذا االنقالب احتشد مئات المواطنين أمام مقر المجلس البلدية   دمة وهي أربع سنين.للفترة القا
وتآم األمانة  خان  قد  بأنه  قسيس  واصفين  التطورات  هذه  على  قول  متجين  بحسب  حلفائه  على  ر 

الفصائل.  نشطاء  باطلة    العديد من  اتهامات  بأها  اليه  الموجهه  االتهامات  قسيس على  ورد عيسى 
على الخ  ويجب  يحترموا  وأن  لي  واتهاماتهم  موقفهم  عن  التراجع  الوطنية  الكتل  يار  أعضاء 
 الديمقراطي. 

 7/4/2022، القدس، القدس

 

 فصل عضو الكنيست شيكلي لمنع انضمامه لليكود.  . . بينيت يتخذ خطوة جديدة لمنع انهيار حكومته  .10
اء اليوم الخميس، أي محاوالت  اء اإلسرائيلي وزعيم حزب يمينا، مساستبق نفتالي بينيت رئيس الوزر 

الكنيست عميحاي  إلحدا نية عضو حزبه في  باإلعالن عن  الحكومي،  ائتالفه  انشقاق آخر في  ث 
 شيكلي االستقالة من منصبه األسبوع المقبل. 

شح في أي حزب وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ذلك يعني بأن شيكلي لن يكون قادًرا على التر 
 متع بالحصول على تمويل لالنتخابات.ت المقبلة، ولن يكون قادًرا على التقائم حالًيا لالنتخابا

وجاءت هذه الخطوة لمنع توجه شيكلي لالستقالة على غرار ما فعلت عيديت سيلمان رئيسة االئتالف  
 الحكومي.

وا الكنيست  في  للدخول  شيكلي  أمام  الوحيدة  الطريقة  من  وستكون  المقبلة  االنتخابات  في  لمشاركة 
 النتخابية.تشكيل حزب جديد وجمع األموال لحملته ا خالل
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حزبه،  من  آخر  عضو  أي  انشقاق  له  المعارضة  األطراف  بعض  تستغل  أن  من  بينيت  ويخشى 
 لإلطاحة بحكومته. 

معارض  واتهم حزب بينيت، أمس، شيكلي بأنه منذ تشكيل الحكومة يسعى باستمرار للتصرف بشكل  
العبرية، ذكرت أمس أن شيكلي اجتمع مع سيلمان ونير    12اة  وكانت قن  لسياسات االئتالف والحزب. 

 أورباخ من يمينا بهدف تشكيل حزب جديد، إال أنه خرج ونفى تلك المعومات.
وكان أورباخ هدد منذ أيام إنه سينسحب من االئتالف الحكومي في حال لم تتم المصادقة على البناء 

 كة الكهرباء.ستيطاني بالضفة وربط البؤر االستيطانية بشباال
 7/4/2022القدس، القدس، 

 
 تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى اإلمارات وتركيا والبحرين .11

اإلرهاب” اإلسرائيلية، مساء   تسمى “شعبة مكافحة  ما  السفر  حذرت  الخميس، اإلسرائيليين من  يوم 
ج من  طيار  بدون  وطائرات  الصواريخ  بإطالق  المستمرة  التهديدات  ظل  في  اإلمارات  ماعة  إلى 

إليران. موالية  عراقية  ومجموعات  واي    الحوثي  موقع  مكافحة  وبحسب  “شعبة  فإن  العبري،  نت 
اإلرهاب” دعت اإلسرائيليين لتجنب السفر غير الضروري إلى اإلمارات، وكذلك تركيا بحجة وجود 
التهديد اإليراني، وتم تصنيف هذ  البحرين في ظل  إلى جانب  ه  نشاط لجماعات “إرهابية متطرفة”، 

 الدول من ضمن المستوى الثالث بالنسبة للخطر.
ولفت إلى أن المغرب التي تمثل وجهة سياحية لإلسرائيليين، صنفت كمستوى تهديد أول )بدون أي 
خطر(، وهو األمر الذي ينطبق على األردن، مع أخذ االحتياط بسبب ما وصف بـ “عداء الشعب 

 األردني لإلسرائيليين”. 
ستوى الرابع وهو األخطر بسبب نشاطات تنظيم داعش،  ى شمال سيناء يصل للمفيما ال زال السفر إل

 في حين أن السفر إلى جنوبها “شرم الشيخ” ومحيطها، عند المستوى الثاني باتخاذ احتياطات كبيرة. 
 7/4/2022القدس، القدس، 

 
 تقرر طرد الالجئين من الكونغو المتواجدين لديها "إسرائيل" .12

إسرائيل سياسته الحماية لالج ألغت  الديمقراطية،  ا بشأن  الكونغو  لديها من جمهورية  المتواجدين  ئين 
 ، إثر الحرب األهلية الدائرة هناك. 2002وهي السياسة التي كانت قد منعت طردهم منذ العام 
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الد  وزيرة  أن  األربعاء،  أمس،  اإلسرائيلية  والهجرة  السكان  سلطة  عن  صادر  بيان  في  اخلية،  وجاء 
شاكيد، م  أييليت  معاينة  بعد  جمهورية  "أعلنت  في  الوضع  أن  إليها،  ُنقلت  التي  المعلومات  جمل 

الكونغو الديمقراطية قد تحسن على ما يبدو، ولم يعد هناك مبررا لسياسة عدم إبعاد شامل الذي سرى  
 على مواطني هذه الدولة المتواجدين في إسرائيل".

"بناء على أنه  البيان  المتواجدين في    30ذلك، سُينظر خالل    وأضاف  الكونغو  بشأن مواطني  يوما 
 إسرائيل بشكل فردي فقط، بما في ذلك الحسم بطلبات اللجوء المقدمة أو الطرد". 

 7/4/2022، 48رب ع
 

 يوقع أمر اعتقال إداري بحق مواطن من الناصرة  زغانت .13
أشهر بحق   4ة  وقع وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، أمس األربعاء، على أمر اعتقال إداري لمد 

تنظي  في  ناشط  أنه  بادعاء  الناصرة،  من  غانتس  مواطن  مكتب  بيان صادر عن  "داعش"، حسب  م 
الخميس. اإلسرائيلي    اليوم،  العام  األمن  جهاز  من  بتوصية  اإلداري  االعتقال  أمر  توقيع  وجاء 

سالح في  )الشاباك(. وحسب البيان، فإن المعتقل اإلداري من الناصرة أدين بالضلوع في مخالفات  
 الماضي.

 7/4/2022، 48عرب 
 

 في ساحاته  "القرابين"لألقصى وذبح  دعوتها القتحام واسعجماعات الهيكل  .14

أشرف الهور: تزداد الخشية في هذه األوقات من اتساع دائرة المواجهة مع االحتالل، وإمكانية انفجار  
قة جماعات استيطانية متطر الدعوات التي أطلقتها  األوضاع بشكل أخطر مما هو عليه اآلن، بسبب  

من األقصى  للمسجد  واسعة  اقتحامات  “قرابين” لتنفيذ  وذبح  الجاري،  الشهر  رسمي    .تصف  وبشكل 
جماعية   اقتحامات  في  المشاركة  أجل  من  ألعضائها  دعواتها  المزعوم،  “الهيكل”  جماعات  أطلقت 

ف اليهودي،  الفصح”  “عيد  أيام  خالل  األقصى  الجاري،للمسجد  الشهر  منتصف  تضمنت    ي  كما 
ووضعت هذه الجماعات دعوتها على مواقع التواصل االجتماعي باسم “طاقم    “القرابين”.  الدعوة ذبح

جماعات الهيكل”، وأرفقتها بصورة لخروف صغير رمزا للقربان الذي يريد قادة الجماعات المتطرفة 
 ذبحه في المسجد األقصى خالل عيد “الفصح”. 

تضمن أعضكما  من  الطلب  الدعوة  المتطرفة  ت  الجماعات  داخل  اء  تلمودية”  “طقوس  إقامة  هذه، 
يوم   من  يستمر  أن  المقرر  اليهودي،  بالعيد  االحتفال  أيام  مدار  على  وذلك  األقصى،   15ساحات 
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يوم   إلى  نفسه.  22أبريل/نيسان  الشهر  أهمية    من  على  المتطرفة،  الجماعات  تلك  دعوة  وأكدت 
 . الدعوة هذه بشكل علني هذه المرة االقتحامات، وقد جاءت  مشاركة أنصارها في

سلطات  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في  االقتحامات،  لتنفيذ  االستيطانية  الدعوات  جاءت  وقد  هذا 
منع   خالل  من  األقصى،  المسجد  يرتادون  الذين  الفلسطينيين  المصلين  على  التضييق  االحتالل، 

المسجد أو احتجاز   الخاصة  الكثير منهم من دخول  الهوية  تقم حتى  بطاقات  لم  فيما  اللحظة  بهم، 
بتنفيذ ما وعدت به من تسهيالت خاصة بباقي سكان الضفة، تشمل تيسير وصولهم للمسجد، بعد أن  

 ربطت ذلك بعودة الهدوء. 
 2022/ 7/4، لندن، القدس العربي

 
 بلدات وقرى واالحتالل يغلق مداخل انتقامية المستوطنون يشّنون سلسلة اعتداءات  .15

المستوطنو "األيا  -محافظات   شن  المواطنين  م":  بحق  اعتداءات  حملة  اليوم،  وفجر  أمس  ن، 
ومركباتهم على الطرق الرئيسة في محافظات عدة، في الوقت الذي أغلقت فيه قوات االحتالل مدخل 

ملة دهم  مخيم الفوار، وبلدتي دورا والظاهرية وقرية شوفة، بعد أن كانت قد شنت في وقت سابق ح
اعتقل واسعة  خاللها  واقتحام  الذي    17ت  الوقت  في  الحي،  بالرصاص  مركبة  واستهدفت  مواطنًا 

أصدرت فيه سلطات االحتالل قرارًا بهدم منزل أسير في بلدة السيلة الحارثية، بينما هاجم مستوطنون  
ام هللا، بحيث  مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب ر 

ي منطقة عين أيوب بحماية قوات االحتالل، وأغلقوا حلية بأن مستوطنين تجمهروا فأفادت مصادر م
 طريق قرية خربثا بني حارث، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.

 8/4/2022، رام هللا، األيام
 

 ي أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجار  400نادي األسير: االحتالل أصدر نحو  .16
صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا، من عمليات االعتقال اإلداري، حيث بلغ عدد :  رام هللا

أمرا صدر بحق معتقلين سبق    190أمر منها    400األوامر التي أصدرها منذ مطلع العام الجاري نحو  
يس، إن جزءا  وقال نادي األسير في بيان له، اليوم الخم  أن تعرضوا لالعتقال اإلداري مرات عديدة.

قرارات سابقة "جوهرية" من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد    كبيرا ممن حصلوا على وعود أو
معلوما وجود  ذريعة  تحت  اعتقال جديدة  أوامر  بحقهم  بأمر  صدر  ُأبلغ  من  ومنهم  جديدة،  سرية  ت 

بيوم. عنه  اإلفراج  موعد  قبل  الجديد  ف  اعتقال  قدورة  األسير  نادي  رئيس  سلطات وقال  إن  ارس، 
تنفيذ إجراءات محمومة، رًدا على تصاعد المواجهة، وذلك عبر التصعيد  االحتالل بدأت ت لجأ إلى 
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اإلداري،   االعتقال  دائرة  وتوسيع  االعتقال،  عمليات  من من  والتي  مؤخًرا،  العشرات  طالت  التي 
 لعام الماضي.المحتمل أن تدفع عددا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية كما جرى ا

 7/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "هيئة األسرى": االحتالل يتعمد التنكيل بالمعتقلين خالل اعتقالهم وفي مراكز التحقيق  .17
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تتعمد استخدام أساليب  :  رام هللا

وبينت الهيئة، في بيان لها، الخميس، أن المعتقلين يتعرضون    ن خالل اعتقالهم.قمعية بحق المعتقلي 
للتنكيل   إضافة  والغاز،  الصوت  قنابل  وإطالق  البنادق،  وأعقاب  واألرجل  باأليدي  بعد  للضرب  بهم 

التحقيق. مراكز  وفي  أمام   اعتقالهم  بالوقوف  الحقوقية  والمؤسسات  الدولية  المنظمات  وطالبت 
التي تتجاوز  ردع ومحاسبة دولة االحتالل على هذه الجرائم واالعتداءات التي تمارسها،  مسؤولياتها ل

 كافة األعراف والقوانين الدولية.
 7/4/2022(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 تحتفي بعملية "تل أبيب" في لبنان  المخيمات الفلسطينية .18

كرّيم  -بيروت   والت:  مازن  المخيمات  فياحتفت  الفلسطينية  التي    جمعات  أبيب"  "تل  بعملية  لبنان، 
وإصابة   اثنين،  إسرائيليين  مقتل  عن  وأسفرت  الخميس،  مساء  منهم    15وقعت  ستة  جراح  آخرين، 

ونصب شبان فلسطينيون ما أسموها بـ"حواجز محبة" في أحياء وشوارع المخيمات والتجمعات    خطيرة. 
ووزعوا   بالالفلسطينية،  ابتهاًجا  األنالحلوى  وقع  على  للمقاومة.عملية،  الداعمة  الوطنية  وجابت    اشيد 

شوارع المخيمات مسيرات عفوية، رفع المشاركون فيها أعالم فلسطين والفصائل والقوى الفلسطينية،  
اصلة  ورّددوا شعارات مؤيدة للعمل المقاوم والعمليات الفدائية ضد االحتالل، وردًا على انتهاكاته المتو 

 سجد األقصى.، وخصوصا القدس والمفي عموم فلسطين
 7/4/2022، قدس برس

 
 غزة"األونروا" تبدأ بصرف مساعدات نقدية الصحاب البيوت المدمرة كليا في العدوان األخير على  .19

نقدية، عبر البنوك، ألصحاب المنازل التي  :  غزة بدأت وكالة "أونروا"، الخميس، صرف مساعدات 
 ر/مايو الماضي.ئيلي على قطاع غزة في شهر أيابشكل كلي خالل العدوان اإلسرادمرت 

 7/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 جنين: تواصل وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسنادا لألسرى  .20
المنصو :  جنين الخيمة  داخل  اعتصامها  ومخيمها،  جنين  وقوى  فعاليات  المدينة، واصلت  وسط  بة 

الخميس، ال  مساء  جثامين  باسترداد  وإسنادا للمطالبة  اإلسرائيلي،  االحتالل  لدى  المحتجزة  شهداء 
وشارك في االعتصام، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وأسرى    لألسرى المرضى والحركة األسيرة.

ومتضامنون. واإلنسا  محررون،  الدولية  والمؤسسات  العالم  أحرار  منظمة  وطالبوا  رأسها  وعلى  نية، 
اال  الصليب  سلطات  على  بالضغط  في األحمر  المحتجزة  الشهداء  جثامين  تسليم  أجل  من  حتالل 

 ثالجات االحتالل وما يسمى "مقابر األرقام".
 7/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 آالف مريض سرطان 3: الحصار تسبب بوفاة في غزة ”الصحة“ .21

"الحصار اإلسرائيلي  قالت وزارة الصحة في قطاع غزة،  :  غزة إلى وفاة  الخميس: إن  آالف    3أدى 
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها "تبذل جهدًا كبيرًا في   آالف".  8مريض بالسرطان من أصل  

البي  المسببات  متقدمة، ومعالجة  نحو مستويات  الصحية  بالمؤشرات  العديد الدفع  تقف وراء  التي  ئية 
وكشفت    .ث، كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والسكتات الدماغية"من األمراض الناتجة عن التلو 

في المئة من المستهلكات    21في المئة من األدوية األساسية، و  47أن االحتالل "يحرم المرضى من  
 في المئة من لوازم المختبرات".  60الطبية، و

العامة، وكذلك الفحص في مختبر الصحة  إلى وجود نقص حاد في مواد  في   40حرمان    وأشارت 
المئة من المرضى من مغادرة قطاع غزة، للحصول على العالج، والذي تسبب في وفاة المئات منهم  

 خالل سنوات الحصار.
 7/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصر تفتح تحقيقًا في حادث احتراق حقائب معتمري غزة  .22

ج والعمرة في قطاع غزة، أمس، قال عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب الح عيسى سعد هللا:
أبلغتهم بشروع  إن السلطات  بالتحقيق ميدانيًا    المصرية  النيابة العامة والفنيين المختصين المصريين 

معتمر من قطاع غزة في مدينة العريش المصرية، أول   300في ظروف احتراق حقائب وأمتعة نحو  
بمعاينة   وقيامها  العمرة،  رحلة  من  عودتهم  خالل  أمس،  من من  المطلوبة  اإلفادات  وجمع  الموقع 

المعنية. والجهات  مع    األفراد  تعاطفها  أبدت  المصرية  السلطات  أن  لـ"األيام"،  مذكور  أبو  وأوضح 
المعتمرين، واستياءها بسبب الحريق الذي اندلع في الشاحنة التي كانت تحمل الحقائب وأتى عليها  
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المتضررين. تعويض  أهمية  على  وأكدت  كامل،  تعويض   الوق  بشكل  عملية  إن  مذكور  أبو 
أمين المعمول به في مصر، ومن خالل االتفاق الموقع مع الشركتين  المتضررين ستتم وفقًا لنظام الت

وبين أن السلطات المصرية أبلغتهم، أيضًا، أنها ستطلعهم    المصريتين الناقلتين للمعتمرين وأمتعتهم.
 المحققين من عملهم. على نتائج التحقيق بعد انتهاء النيابة العامة و 

 8/4/2022، رام هللا، األيام
 

 الملك باليونسكو: القدس تـتــربــع علــى سلــم أولويــات   ممثل األردن .23

الشريف  القدس  مدينة  أن  األربعاء،  امس  القيسي،  مكرم مصطفى  فرنسا  لدى  األردني  السفير  أكد 
الثاني بصفته صاحب الوصاية على  كانت وال تزال وستبقى تتربع على سلم أولويات الملك عبدهللا  

والمسيحية اإلسالمية  المقدسة.  المقدسات  المدينة  المندوب   في  يشغل منصب  الذي  القيسي،  ونشر 
االجتماعي   التواصل  موقع  على  الشخصي  حسابه  على  )اليونسكو(،  في  األردن  وممثل  الدائم 

وخاطب،    قدس القديمة وأسوارها.»تويتر«، بيان وزارة الخارجية حول قرار المنظمة المتصل بمدينة ال
مكتب التنفيذي، مؤكدا أن »مسؤولية حماية مدينة القدس وهويتها  في كلمته ممثلي الدول أعضاء ال

 وطابعها والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يقع على عاتقنا جميعًا«.
 7/4/2022الدستور، عّمان، 

 
 ل اإلسرائيلي نائب كويتي يقترح إضافة مقرر دراسي عن االحتال  .24

األمة  :  الكويت  مجلس  في  نائب  مقرر  قدم  بإضافة  اقتراحا  الخميس،  منتخب(،  )برلمان  الكويتي 
اإلسرائيلي. االحتالل  عن  الكويت  مدارس  في  العامة  الثانوية  لطلبة  مهلهل    دراسي  النائب  وطالب 

لفلسطينية،  المضف أن يكون مضمون المقرر عن "الكيان الصهيوني الغاصب، واحتالل األراضي ا
 جتماعيات أو ما في حكمها". أو إضافة فصل علمي عنه داخل كتب اال

 7/4/2022، قدس برس
 

 عرض أزياء إماراتي في تل أبيب بحضور زوجة الرئيس االسرائيلي  .25
  -بصفتها ضيفة شرف -أثارت مشاركة مصممة األزياء اإلماراتية منى المنصوري  :  القدس المحتلة

المصممة مقطًعا مصوًرا عبر  ونشرت    لي في تل أبيب احتفاء إسرائيليًّا .في أسبوع الموضة اإلسرائي
( القناة  تغطية  من  بظهور  12إنستغرام  محتفية  هناك،  نظمته  الذي  األزياء  لعرض  اإلسرائيلية   )

وقالت منى المنصوري عبر حسابها في تويتر إنها ُدعيت إلى المشاركة في    مسؤولين إسرائيليين فيه.
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هناك، واحتفت في تغريدتها بتغطية    إلسرائيلي، وإنها أول عربية تنظم عرض أزياءأسبوع الموضة ا
 الصحف اإلسرائيلية لمشاركتها.

 2022/ 8/4اإلخبارية،  سماوكالة 
 

 يين وإسرائيليين أكسيوس: البيت األبيض اقترح عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين فلسطينموقع  .26
  -إسرائيليين ومسؤول أميركي سابق عن مسؤولين  -ركي  ( اإلخباري األميAxiosنقل موقع أكسيوس )

أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت فكرة عقد اجتماع بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، على  
التعاون األمني واالقتصادي بين تل  أن يكون االجتماع على مستوى مستشارين أمنيين، ويركز على  

 ة. أبيب والسلطة الوطنية الفلسطيني
وأضاف الموقع أن مسؤولين أميركيين طرحوا فكرة االجتماع على إسرائيليين وفلسطينيين ومصريين  
الفكرة،  الجانب اإلسرائيلي أي رفض على  يعبر  الماضية، ولم  وأردنيين عدة مرات األشهر األربعة 

 ظات بشأنه.ولكنه أبدى تحف
ال األمن  مستشاري  بين  اجتماع  إجراء  األبيض  البيت  الفلسطينية  واقترح  والسلطة  إسرائيل  في  قومي 

قاهرة وعمان، وذكر مسؤول إسرائيلي ومسؤول أميركي سابق لموقع أكسيوس أن  بدعم من واشنطن وال
الفلسطيني   االجتماع  فكرة  على  تحفظات  أبدى  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مكتب 

تش اجتماعات  بأي  للدخول  الرافض  موقفه  ومنها  الجانب اإلسرائيلي،  مع  السياسية  المفاوضات  به 
 الفلسطيني. 

 7/4/2022.نت، الجزيرة
 

 حماية الفلسطينيين من مستوطنيها  "إسرائيل"االتحاد األوروبي: على  .27
الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين«. وأعرب  بـ»حماية  طالب االتحاد األوروبي إسرائيل 

ء »أعمال العنف  حاد، في بيان نقلته »وكالة األنباء الفلسطينية«، أمس )الخميس(، عن قلقه إزا االت
األخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التواني وتالل جنوب الخليل ضد الفلسطينيين والمدافعين  

 عن حقوق اإلنسان«.  
  8/4/2022 الشرق األوسط، لندن،
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 يل التفويض الخاص بخدمة الالجئين الفلسطينيين تنفي وجود خطط لتعد األونروا .28
في  الواسع  الجدل  بعد  عن صمتها،  “األونروا”  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  خرجت 
الفلسطيني، حول إمكانية إيقاف عملها، وتحويله للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ضمن   الشارع 

وأعلن عدنان أبو حسنة، يشاع من هذه األنباء،  مساعي شطب “حق العودة”، وأعلنت عدم صحة ما  
، تعديل المستشار اإلعالمي لـ “األونروا”، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء حول نية منظمته الدولية

 تفويضها في اجتماع اللجنة االستشارية في يونيو/حزيران المقبل. 
لـ “األونروا” العام  المفوض  أبو حسنة في تصريح صحافي أن  اللجنة االستشارية  وأكد  “يلتقي مع   ،

مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم األونروا، والتي تسعى للوصول إلى توافق في اآلراء وتقديم  
 المساعدة للمفوض العام للوكالة”.النصح و 

وأوضح أن التفويض هو من صالحيات الجمعية العامة لألمم المتحدة وليس من صالحيات اللجنة  
الفتا إلى أن الجهود تنصب من قبلهم في هذه األوقات على حشد الدعم والتأييد لتجديد االستشارية،  

دة، والمقرر أن يكون في شهر ديسمبر/كانون  تفويض “األونروا” من قبل الجمعية العامة لألمم المتح
 األول من العام الحالي.

 2022/ 7/4عربي، لندن، القدس ال
 

 غير مجد  ”إسرائيل“ح من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر كية: خط الغاز المقتر ير دبلوماسية أم .29
قالت دبلوماسية أميركية كبيرة إن أوروبا في حاجة ألن تجد سريعا مصادر بديلة للطاقة بعد الحرب 

البحر الغاز من منطقة شرق  لنقل  المقترح  إلى    الروسية على أوكرانيا، لكن خط األنابيب  المتوسط 
 يونان غير مجد. أوروبا عبر إسرائيل وقبرص وال

بناء خط   "الفكرة هي  أن  نوالند  فيكتوريا  السياسية  للشؤون  األميركية  الخارجية  وزارة  وكيلة  وأضافت 
أعوام، ونعتقد أنه باهظ التكلفة    10أنابيب طويل للغاية في مياه شديدة العمق على مدى أكثر من  

 وسيستغرق وقتا طويال جدا".وغير مجد اقتصاديا 
 7/4/2022نت، الجزيرة.
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 عة "ساو باولو" البرازيل.. وقفة للتنديد بإقامة معرض إسرائيلي في جام  .30
وم الخميس، وقفة  يوكاالت: نّظمت اتحادات طالبية في جامعة "ساو باولو )يو أس بي(" البرازيلية،  

ومقاطعته.   بوقفه  مطالبات  وسط  إسرائيليًّا،  معرًضا  الجامعة  باستضافة  تنديًدا  واسعة،  احتجاجية 
بواس اإلسرائيلية،  للجامعات  معرًضا  اليوم،  بي("  أس  )يو  باولو  "ساو  جامعة  مع  تضافت  الشراكة 

الوقفة  في  وشارك  البرازيل(.  )جنوبي  باولو  ساو  والية  في  اإلسرائيلي  لالحتالل  العامة  القنصلية 
عن   الدفاع  وجبهة  الجامعة،  في  الفلسطيني  الشعب  مع  المتضامنين  الطالب  اتحاد  االحتجاجية، 

باإلضافة ا البرازيل،  في  "بي.دي.أس"  العالمية  المقاطعة  وحركة  الفلسطيني،  متضامنين    لشعب  إلى 
 برازيليين.  

 7/4/2022فلسطين أون الين، 
 

 وية االسرائيلية توقع مع نظيرتها الهندية على اتفاق لتحويل طائراتالصناعات الج .31
ناعات الجوية اإلسرائيلية وذلك من  على مذكرة تفاهم مع الص HALوقعت الصناعات الجوية الهندية  

 .  MMTTأجل تحويل طائرات ركاب مدنية إلى طائرات للتزود بالوقود وشحن عسكرية  
وبحسب النشر في "يسرائيل ديفنس" ، فإن وسائل اعالمية هندية أفادت بأن الصناعات الهندية ستقوم  

الص بعمل تمتلكها  التي  والمعرفة  التجربة  استغالل  مع  التحويل  بتحويل ية  اإلسرائيلية  الجوية  ناعات 
طائرات الركاب إلى طائرات شحن وتجربتها الكبيرة بتطوير وإنتاج منصات عسكرية رائدة. ويشمل 

 االتفاق بين الشركتين أيضا تحويل طاائرات الركاب الى طائرات شحن مدنية. 
 I24 News ،7/4/2022موقع 

 
 جبهات مع الفلسطينيين رائيليان يحذران من معركة متعددة الباحثان إس .32

“القدس العربي”: يرى باحثان إسرائيليان بارزان أن ما يجري ليس موجة عمليات فلسطينية   –الناصرة 
ن،  عابرة بل مبادرة منظمة تشارك فيها من خلف الكواليس حماس والجهاد اإلسالمي بدعم من إيرا 

تناغم مواقف السلطة الف لسطينية مع هذه المبادرة بسبب  ويحذران من معركة متعددة الجبهات ومن 
أبيب   تل  جامعة  في  القومي  األمن  دراسات  معهد  في  الباحثان  ويقول  إسرائيليا.  وتجاهلها  ضعفها 

ة من كوبي ميخائيل وأودي ديكل في مقال مشترك نشر في موقع “المعهد” إن إسرائيل تواجه سلسل
ن إسرائيليون اعُتبِّروا في الماضي مع  أعمال العنف والهجمات الفتاكة، بينها هجومان نفذهما مواطنو 
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قوى   أن  يستذكران  كما  وعامة.  أمنية  بلبلة  أثار  مركزية  مدن  داخل  وقعا  ألنهما  “الدولة”،  تنظيم 
و  جنين،  منطقة  في  لـ”اإلرهاب”  التحتية  البنية  ضد  قوتها  بكل  تحركت  إلى  االحتالل  أدى  ما  هو 

فيها فلسطينيون وأنه منذ مطلع رمضان،   ُقتل  المواجهات مع شبان فلسطينيين في  حوادث  تجددت 
ونوه موجة    االقدس.  األحداث  هذه  يعتبرون  األمنية،  المؤسسة  قادة  وأيضا  اإلعالم،  وسائل  أن 

ن التعامل مع “إرهاب” متجددة رغم أنه ليس هناك ما يؤكد أبدا أن ما يجري هو موجة فقط، كما أ
أنماطا كبير،  حد  إلى  يفرض،  فقط  موجة  كأنها  أن    األحداث  المفترض  من  الموجة  ألن  الرد،  من 

 تكون عابرة ومدتها محدودة، وال تتطلب تغييرا في النهج من األساس. 
ويتابعان “في مقابل ذلك، عندما يكون المقصود ظاهرة تنظيمية، فإن أنماط الرد التي تالئم الموجة  

ب نظرليست  وجهة  من  األحداث  فحص  أهمية  تأتي  هنا،  من  داللة.  ذات  أي   الضرورة  تنظيمية، 
التعامل معها كمنظومة “إرهاب” تديرها “حماس” من وراء الكواليس، بالتنسيق مع الجهاد اإلسالمي،  
وبإيحاء ومساعدة من إيران. والهدف منها المحافظة على اإلنجاز األساسي الذي حققته “حماس” في  

األسوار”عملي “حارس  القدس[]  ة  التحرك  سيف  ساحات  تعدد  داخل    –:  الضفة  القدس  إسرائيل، 
 والقدرة على إشعال كل الساحات في وقت واحد”. –الغربية، قطاع غزة، وجنوب لبنان 

وحسب تحليلهما فإن الهجمات األخيرة هي معركة “إرهاب” في ساحة معركة شاملة متعددة الجبهات 
نطق األساسي  تتأثر بها وأن المنطق الذي ينظم هذه المعركة هو المتؤثر الواحدة منها في اأُلخرى و 

الفلسطينية وخسارة   السلطة  يعتمد على ضعف  إسرائيل، وهناك منطق ظرفي  لمقاومة جوهر وجود 
نهجها السياسي. ويزعمان أن الهدف هو عرقلة عمليات التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، ومنعها 

اإلقل  مكانتها  تعزيز  الرأيمن  لدى  الفلسطيني  الموضوع  تهميش  خلفية  على  اإلقليمي    يمية،  العام 
الدفع بهما قدما بواسطة النضال المسلح و”اإلرهاب”،  والدولي. ويعتقدان أن هذين المنطقين يجري 
والمحرك لهما حماس التي تعمل مباشرة على تأسيس بنية “إرهابية”، ليس فقط في القطاع والضفة 

صعيد في القدس الشرقية  وسط المواطنين العرب في إسرائيل، كما تبني شبكات ت   الغربية، بل أيضا 
وتنسق مع تنظيمات ُأخرى، وخصوصا الجهاد اإلسالمي )الذي ازدادت قوته مؤخرا، في األساس في  
ُتعد  الشعبية، وحتى مع حزب هللا، وهي  الجبهة  إيرانية(، ومع  شمال الضفة، بفضل مساعدة مالية 

 هابية” من خالل تحريض منهجي ومستمر.األجواء “اإلر 
 
 



  
 
 
 

 

ص            20   5805 العدد:              4/8/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

 قاومة رأس حربة الم
وعلى هدى الموقف الرسمي للمؤسسة األمنية والسياسية في إسرائيل يعتقد الباحثان أنه في المقابل،  
بها   تقوم  وهجمات  عنيفة  حوادث  لتحريك  السعي  خالل  من  مباشرة،  غير  بصورة  “حماس”  تعمل 

ئها،  ن أن تتحمل المسؤولية عنها، من خالل استخدام وكالأطراف ُأخرى، أو تنظيم هجمات من دو 
تنظم   مع   يتماهون  نشطاء  أو  “فتح”(،  لحركة  )التابعة  األقصى  وكتائب  اإلسالمي  الجهاد  بينهم 
المعركة وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة   السيطرة على ساحات  “الدولة”. ويقوالن إن كل ذلك من أجل 

هن ومن  غزة.  قطاع  في  تتحرك ضدها  حربة  كي  كـ”رأس  مكانتها  على  للمحافظة  تسعى حماس  ا، 
بينما مصلحتها هي في الحفاظ على التهدئة في قطاع  ا لمقاومة” في الكفاح المسلح ضد إسرائيل، 

 غزة، ولذلك، هي تبذل كل ما في وسعها من أجل تشغيل الجبهات اأُلخرى. 
من التقدير أن إيران هي القوة   ويزعمان أيضا أن كون إيران هي التي تشغل الجهاد اإلسالمي يزيد 

التي وقعت مؤخرا )بالتوجيهات وتهريب السالح ونقل معلومات إلنتاج سالح    التي تحرك الهجمات 
وتهريب أموال(، والهدف عرقلة التحالف بين إسرائيل والدول العربية. ومن المعقول أيضا برأيهما أن  

نتقام من إسرائيل بسبب العمليات التي قامت  إيران تستخدم حماس والجهاد اإلسالمي كوكالء عنها لال
الحالي، تحرص  بها ض الوقت  “في  أراضيها. ويضيفان:  داخل  ُنفذت في  التي  العمليات  بينها  دها، 

حماس على المحافظة على الهدوء في قطاع غزة من أجل مواصلة برنامج إعادة اإلعمار الجاري  
بالع الغزاويين  للعمال  والسماح  وقطر،  مصر  عدد بقيادة  إسرائيل  زادت  )مؤخرا  إسرائيل  داخل  مل 

ألفا(، وبهذه الطريقة، تحاول حماس استغالل التهدئة من أجل إعادة بناء البنية    20العمل إلى أذونات 
التحتية “اإلرهابية” التي تضررت خالل عملية “حارس األسوار” وتحسينها، تحضيرا لجولة المواجهة  

ق أن إطالق حماس  ويعتبران  إسراالمقبلة”  إلى  إشارة  أيام هو  قبل  البحر،  اتجاه  بأنها  ذائف في  ئيل 
المقابل، تسعى   إنه في  يقوالن  المزاعم  العسكرية في قطاع غزة أيضا. ضمن هذه  للمعركة  مستعدة 
حماس )في األساس من خالل صالح العاروري المسؤول عن الذراع العسكرية في الحركة في الضفة 

اسطنبو  من  يعمل  والذي  فالغربية،  لـ”اإلرهاب”  تحتية  بنية  لتطوير  وبيروت(  ودمشق  الضفة ل  ي 
المواطنين   مع  القنوات  وتكثيف  اإلسالمي،  الجهاد  مع  التعاون  ولتوطيد  لبنان،  جنوب  وفي  الغربية 
بنية تحتية للتصعيد في القدس الشرقية. ويتابعان: “شهر رمضان الذي  العرب في إسرائيل، وإعداد 

حباط اإلسرائيلية من  ل خلفية لزيادة التحريض. تجلت الردود وعمليات اإلبدأ منذ أيام، يمكن أن يشك 
خالل اعتقال مواطنين عرب في إسرائيل المنتمين إلى “داعش”. باإلضافة إلى عمليات استخباراتية  
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وعسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية أدت إلى حوادث إطالق نار وقتل فلسطينيين ينتمون، في 
إلى بـ”اإلرهاب   أغلبيتهم،  فيهم  مشتبه  واعتقال  اإلسالمي،  وهما  الجهاد  لهم”.  مساعدة  تقديم  أو   ،”

الضفة   في  وحماس  اإلسالمي  الجهاد  نشطاء  وسط  األجواء  تؤجج  العمليات  هذه  أن  أيضا  يدعيان 
هذه   خلفية  على  إنه  من  ويحذران  المدنيين.  السكان  مواجهة  في  التوتر  مستوى  وترفع  الغربية، 

الت الجهاد اإلسالمي من  صعيدية، ال يمكن استبعاد احتماالت عدم نجاح حماس  الدينامية  في منع 
القطاع،   جبهة  إلى  أيضا  المعركة  وتوسيع  اإلسرائيلية،  األراضي  على  القطاع  من  إطالق صواريخ 

 وتطور معركة عسكرية مشابهة لعملية “حارس األسوار”. 
ا عسكريان في ماضيهما إن السلطة الفلسطينية  وضمن هذه الرؤية يقول الباحثان اإلسرائيليان وكالهم 

أهميتها إزاء ما يحدث وهي، رويدا رويدا، تقف مع الجو السائد في الشارع الفلسطيني المعارض تفقد  
إلسرائيل وإن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية دان اغتيال ثالثة نشطاء من الجهاد اإلسالمي 

طينية  أن نشوء معركة متعددة الجبهات ستضع السلطة الفلس  في نهاية األسبوع في جنين، ويرجحان
وأجهزتها األمنية أمام تحد، يمكن أن يؤدي الرد عليه إلى تعطيل التنسيق األمني مع إسرائيل، وربما  
في  الهدوء  على  للمحافظة  تسعى  االحتالل  حكومة  أن  الباحثان  يزعم  المضمار  هذا  وفي  توقفه. 

مدنيين الذين ال  لتمييز بين نشطاء وشبكات “إرهاب”، وبين السكان الالقدس وفي الضفة الغربية، ول
عالقة لهم بذلك، والمحافظة على نسيج الحياة وتحقيق نيتها منح تسهيالت خالل فترة رمضان، وهي 
تسهيالت موجودة في اإلعالم فقط حتى اآلن. كما يوضحان أن حكومة االحتالل تريد أيضا تعزيز  

ي ضوء الحديث المحتدم لمحافظة على التنسيق األمني معها وأنه مع ذلك، وفالسلطة الفلسطينية وا
وسط الجمهور اإلسرائيلي والجمهور الفلسطيني، فإنها تواجه صعوبة في ترجمة نياتها إلى خطوات 

 على األرض.
ويخلص كوبي ميخائيل، وأودي ديكل للقول إنه إذا كان صحيحا أن إسرائيل تواجه معركة متعددة 

راتيجيا، هدفها زعزعة المنطق الذي يوحد  ات تقودها “حماس”، فإنه يتعين عليها أن تنتهج استالجبه
بين هذه الجبهات ونزع سيطرة “حماس” على حدود المعركة. ويتابعان”مع ذلك، ورغم أن الرغبة في  

حماس” الفصل بين الجبهات، فإن إسرائيل ليس في استطاعتها التعاون مع االستراتيجيا المزدوجة لـ”
ومن جهة ُأخرى تحاول إشعال سائر الجبهات”. لذا، التي تحافظ على التهدئة في القطاع من جهة،  

وقف  وهي:  بالضرورة،  عسكرية  ليست  حماس  ضد  وسائل  استخدام  إسرائيل  على  برأيهما  يتعين 
تحويل األموال من قطر إلى “حماس”، إال إذا أوقفت الدوحة التحريض ومنعت تدخل “حماس” في 
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قناة الجزيرة. استغالل مساهمة مصر    بهات خارج قطاع غزة، ووقف عمليات التحريض من خاللج
إعادة  سيناء،  في  المعابر  وإغالق  القطاع  إعمار  إعادة  وقف  بواسطة  “حماس”  لكبح  الضغط  في 

 التفكير في سياسة زيادة عدد أذونات العمل في إسرائيل، المعطاة إلى عمال من القطاع.
 تهدئة القدس

جار، والتي تنطوي على احتمال توحيد كل الجبهات وبنظرهما ُتعتبر القدس الجبهة األكثر قابلية لالنف
للمصلين   والسماح  رمضان،  فترة  خالل  المدينة  في  التوتر  لتهدئة  حثيثة  مساٍع  توظيف  والمطلوب 

رون الحرم.  المسلمين بالصالة في المسجد األقصى، ومنع االحتكاكات بينهم وبين اليهود الذين يزو 
أييد من الواليات المتحدة، في تهدئة النفوس في منطقة الحرم  في المقابل، من المهم إشراك األردن، بت

القدسي. كما يدعوان لتطبيق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بشأن زيادة عدد الحراس في أجهزة  
اإلس  والحركة  حماس  نشطاء  تدخل  منع  على  أردني  حرص  مقابل  في  الجناح    –المية  الوقف، 

ويضيفان الوقف.  نشاطات  في  للسلطة  الشمالي،  السلبية  المساهمة  قبول  إلسرائيل  يمكن  “ال   :
تستطيع   ال  أنها  كما  لديها،  المسؤولين  كبار  خالل  من  النفوس،  وتأجيج  التحريض  في  الفلسطينية 

ر من دفع السلطة قبول السياسة المعادية إلسرائيل في كل المنابر الدولية. مع ذلك، يجب أن تحاذ 
نسيج على  والمحافظة  حماس،  يدي  عن    إلى  السكان  إلبعاد  الفلسطينية  المناطق  في  الحياة 

القانون   بفرض  لها  والسماح  السلطة،  في  األمنية  األجهزة  مع  األمني  التعاون  وتوطيد  “اإلرهاب”، 
ية”. كما يشيران  ومعالجة شبكات حماس، وزيادة الجهد لترميم االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغرب

التأييد  الى ازدياد قوة الجهاد اإلسالمي و  تعززت بصورة كبيرة في شمال الضفة وقطاع غزة بفضل 
لـ”اإلرهاب” بأحجام كبيرة، ومركز جذب أيضا لنشطاء انتموا إلى  اإليراني وقوته هذه جعلته محركا 

را الستقرار السلطة الفلس طينية. من هنا يستنتجان أنه  تنظيمات ُأخرى، كما جعلته يشكل تحديا خطِّ
شف عن المساهمة اإليرانية في التدهور الحالي للوضع األمني في الساحة  يجب على إسرائيل أن تك

 اإلسرائيلية، سواء أكان المقصود موجة “إرهاب” عابرة، أو تصعيد منهجي طويل األمد.  –الفلسطينية 
 2022/ 7/4القدس العربي، لندن، 
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 من العمليات الفدائية  "إسرائيل"أزمة عن  .33
 عادل شديد 

فترة، واألجهز  أن  منذ  تتوقع  لم  لكنها  تتوقع حدوث عمليات في شهر رمضان،  األمنية اإلسرائيلية  ة 
  11تأتي هذه العمليات بهذه القوة والنوعية وبشكل متواصل وداخل المدن اإلسرائيلية، وأن يسقط فيها  

انصبت جهود  وقٍت  بأيام، في  قدوم شهر رمضان  قبل  العمليات  تبدأ  وأن  الجرحى،  قتياًل عدا عن 
ومحيط  األجهز  القديمة  البلدة  المحتلة، خصوصًا  القدس  مدينة  على  ومتابعاتها  اإلسرائيلية  األمنية  ة 

شير إلى أّن  ، ما ي1948المسجد األقصى، إاّل أّن العمليات وقعت داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 
مناطق    مرحلة جديدة ومختلفة قد بدأت، بعدما توهم بعضهم أّن القضية الفلسطينية تقتصر في بعض 

العام   مناطق  وأّن  فقط  الغربية  تعكير    1948الضفة  المحرمات  ومن  المسالمة  إسرائيل  لدولة  تابعة 
 أمنها.

األقوى منذ نهاية االنتفاضة الفلسطينية  ، وقد تكون 2015تعّد العمليات الفدائية أخيرًا األقوى منذ العام 
خضيرة وبني براك، ومناطق أخرى في  ، خصوصًا التي وقعت في مدن بئر السبع وال2005الثانية في 

بينهم جنود وأفراد  إسرائيل والضفة الغربية، والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من اإلسرائيليين، 
سواء هوية المنفذين، وبعضهم مواطنون فلسطينيون  شرطة. وشّكلت العمليات عدة مفاجآت نوعية،  

الفحم أم  ومدينة  الفلسطيني  النقب  في  حوره  قرية  حملة    من  من  وجميعهم  الفلسطيني،  المثلث  من 
الجنسية اإلسرائيلية. والمفاجأة األخرى في انتماء بعضهم إلى "داعش"، وقد تكون هذه المّرة األولى  

التنظيم عملي هذا  فيها  يتبّنى  االستفادة من  التي  إسرائيل  الرغم من محاولة  إسرائيل. وعلى  ات ضد 
"د  الرافضة  والمحلية  الدولية  الفردي المواقف  األمن  صميم  ضربت  العمليات  فإّن  وعملياته،  اعش" 

 اإلسرائيلي، وتخشى إسرائيل تكرارها وتصاعدها. 
ض للعمليات  متطّرفة  دينية  توّجهات  أصحاب  من  فلسطينيين  شبان  انضمام  إسرائيل  يضيف  د 

ال أو  الداخل  فلسطينيي  من  سواء  اإلسرائيلية،  األمنية  األجهزة  أمام  جديدة  وأعباء  ضفة  مصاعب 
الفترة   في  االسرائيلي  واالستخباراتي  األمني  والتعقب  المالحقة  خارج  كانوا  بعدما  والقدس،  الغربية 

السبع والخضيرة، شّنت سلطات االحتالل حملة اع  تقاالت واستجوابات  الماضية. وبعد عمليات بئر 
إسرائيل، وال حتى    طاولت مئاٍت منهم، ألول مّرة، فهؤالء لم ينخرطوا في الماضي بالعمل المقاوم ضد 

بالعمل السياسي أو المؤسساتي العادي. وسيؤّدي اضطرار االحتالل لمراقبتهم ومالحقتهم إلى وضع  
المخا سواء  األمنية،  األجهزة  أمام  والصعوبات  العقبات  من  وباقي  مزيد  الشرطة  أو  )الشاباك(  برات 

 األجهزة األمنية. 
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يل أخيرًا أّنها توّسلت وسائل وأشكااًل كفاحية عديدة، ما يزيد من أهمية العمليات التي استهدفت إسرائ
بني براك، حين   الرشاشة، كما حصل في عملية  الطعن، وحتى استخدام األسلحة  أو  الدهس  سواء 

م  )من  حمارشة  منفذها، ضياء  إلى  أطلق  أدخلها  بندقية  من  النار  الغربية(  الضفة  في  جنين  نطقة 
سرائيليين وإصابة آخرين، واستشهاده الحقًا في اشتباك مع  مكان العملية، ما أّدى إلى مقتل خمسة إ

الفدائي  أعادت صورة  كبيرة،  العملية جرأة  تنفيذه  وأظهرت مشاهد  أحدهم.  قتل  قد  كان  أفراد شرطة 
تقليد  الفلسطيني في سنوات الس باتت تخشى  بعينيات، ما عّمق من أزمة المنظومة اإلسرائيلية التي 

الشه آخرين  فلسطينيين  بعضهم  شبان  وزع  وقد  بها،  كثيرين  فلسطينيين  إعجاب  بعد  حمارشة،  يد 
والكفاحي   النضالي  للعمل  جديدة  رافعة  ما أضاف  الشجاعة،  الفدائية  العملية  بنجاح  احتفاء  الحلوى 

البيئة الفلسطينية المقاومة قوة إضافية أخرى، قد يجري ترجمتها إلى عمليات    ضد االحتالل، وأعطى
 لية. أخرى ضد أهداف إسرائي

تلقت العمليات الفدائية الفلسطينية الثالث دعمًا شعبيًا فلسطينيًا لها، وقد يكون سببه تراجع منظومة  
ت النوعي، بعد غياب هذا الشكل  الردع اإلسرائيلية، باعتراف اإلسرائيليين أنفسهم، ثم نجاح العمليا

الفلسطي  السلطة  مكانة  تآكل  إلى  إضافة  طويلة،  فترة  منذ  العمليات  شبه  من  فلسطينية  لقناعة  نية 
 جماعية، بفشل ما تسّمى عملية السالم، وتحّولها إلى عبء كبير على الشعب الفلسطيني.

لية الحالية برئاسة المتطّرف نفتالي  وتعّد جولة المواجهة الحالية األولى منذ تشكيل الحكومة اإلسرائي
و  المستوطنين،  قّبعة  يرتدي  إسرائيل  في  حكومة  رئيس  أول  العدوانية  بينت،  بمواقفه  معروف  هو 

يؤّدي  وقد  الفلسطيني.  الشعب  الفوالذية ضد  القبضة  من  األقصى  الحد  استخدام  بضرورة  المؤمنة 
على تشكيلها أقل من عام، خصوصًا في استمرار الجولة الحالية إلى سقوط حكومته التي لم يمضِّ  

ئيلية، بما فيها جماعة الحركة اإلسالمية  ظل تركيبتها الهّشة التي تمثل أغلبية الخريطة الحزبية اإلسرا
)الجناح الجنوبي( بزعامة منصور عّباس، والذي على الرغم من إداناته المستمّرة عمليات المقاومة  

يهودي يمينية  أوساط  ترفض  أوساط  الفلسطينية،  وتحاول  اإلسرائيلية.  الحكومة  في  وجوده  متطّرفة  ة 
كاهان مئير  أتباع  خصوصًا  متطّرفة،  استغالل  يمينية  غفير،  بن  إيتمار  الكنيست،  عضو  بقيادة  ا، 

من   مزيد  التخاذ  عليهم  للضغط  وحكومته  بينت  نفتالي  على  للضغط  الحالية،  األمنية  األوضاع 
يني، إلدخال المنطقة في مواجهة دموية ستؤدي حتمًا إلى  اإلجراءات التصعيدية ضد الشعب الفلسط

 اليمين الديني االستيطاني. إسقاط الحكومة التي يعّدونها طعنة لمعسكر 
إضافة إلى الفشل اإلسرائيلي في منع حدوث تلك العمليات، أو من التقليل من نتائجها، فإّنها تزامنت  

ال مشروع  بنجاح  اإلسرائيلي  اليميني  االّدعاء  وربط  مع  الفلسطيني،  الشعب  مع  االقتصادي  سالم 
إلى تجاوز وزير الحرب، بني غانتس،   السلطة والشعب في التصاريح اإلسرائيلية، حتى وصل األمر
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السلطة، ومحاولته إقحام األردن في ترتيبات في شهر رمضان، والتي تحّدد معايير األجهزة األمنية  
صى، والذي يكشف مدى الضعف الذي وصلت إليه حالة اإلسرائيلية ألداء الصلوات في المسجد األق

قبولة من شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني  السلطة الفلسطينية، رغم تبني األخيرة مواقف غير م
فشل  بعد  سياسي  ثمن  أي  دون  من  حتى  ومنعها،  العمليات  إدانة  وخصوصا  السياسي،  ونظامه 

بعد   مدركًة،  إسرائيل  وباتت  السياسية.  الحل  العملية  صمود  احتمال  أن  أخيرا،  الفدائية  العمليات 
لت عملية بني براك ترجمة دقيقة لشعاٍر رفعه االقتصادي وثباته فترة طويلة مستحيالن، بعد أن شك

الشعب  حصول  عن  بمعزل  االقتصادية  الحلول  أّن  ينفذوه،  أن  دون  من  فلسطينيون،  سياسيون 
 يين. الفلسطيني على حقوقه لن توفر األمن لإلسرائيل

وأنظ وإسرائيل  المتحدة  الواليات  ممثلين عن  التي جمعت  النقب  قمة  مع  الفدائية  العمليات  مة  تزامن 
قادرة   غير  إسرائيل  أّن  العمليات  إذ كشفت  أزمتها،  وتعميق  إسرائيل  إحراج  إلى  أدى  مطّبعة  عربية 

شكل صف ما   ، ومصر  والبحرين  اإلمارات  أمن  حماية  تستطيع  حتى  نفسها،  حماية  كبيرة  على  عة 
 للمجتمعين بالقرب من قبر بن غوريون، رئيس أول حكومة في إسرائيل والمسؤول عن نكبة الشعب 

الفلسطيني وتهجيره واغتصاب وطنه وقتل عشرات األلوف من الفلسطينيين والمصريين والعرب. وقد  
ا العربية  بمثابة صفعٍة وطعنٍة في ظهرهم من األنظمة  الفلسطيني االجتماع  الكل  لمشاركة، فلم عّد 

األنظم أمن  لحماية  وتفّرغها  الفلسطينية  القضية  نهاية  إسرائيل عن  إعالن  فيه سوى  العربية،  يبق  ة 
 فتقلب العمليات الطاولة، ما أّدى إلى زيادة تأييد الفلسطينيين لها. 

األمنية   المنظومة  بفشل  صريحًا  اعترافًا  السالح  بحمل  اليهودي  المجتمع  بينت  مطالبة  تشّكل 
رائيلية بتوفير األمن، وفهمها هذا المجتمع دعوة للدفاع عن الذات، وعدم انتظار الحكومة وأجهزة اإلس

بزيادة  أم بالسالح  التزود  على  اإلسرائيليين  إقبال  ويؤكد  لحمايتهم.  قبل    40نها  كانت  عّما  ضعفًا 
إسرائ  لصحيفة  كبير  إسرائيلي  أمني  مسؤول  صّرح  كما  األمن،  بفقدان  شعورهم  هيوم  العمليات  يل 

وكان   العمليات  40العبرية،  من  والتهديد  بالخوف  شعورهم  عن  عبروا  قد  اليهودي  المجتمع  من   %
الحالية،   العمليات  لمواجهة موجة  إسرائيل  اسم خطة  ويحمل  أيام.  قبل  للرأي  استطالع  في  الفدائية 

الفشل،   أّن مصيرها سيكون  والتخويف، غير  النفسية  الحرب  نوعًا من  األمواج،  بمئات كاسر  أسوة 
هذه الخطة    العمليات التي نفذتها إسرائيل في الماضي ضد إرادة الشعب الفلسطيني، ألّن كّل مكّونات 

وأدواتها سبق وجرى تجريبها واستنفادها، من عمليات االغتيال واالعتقال والترهيب وحرمان األقارب 
ال والعقوبات  الجثامين  واحتجاز  المنازل  وهدم  واإلغالقات  العمل  العسكرية من  والحروب  جماعية 

مراقبة في  االجتماعي  التواصل  مواقع  إدارات  وتجنيد  واإلعالمية،  وتقييدهم،   والنفسية  الفلسطينيين 
وأّن   جغرافية.  أو  حزبية  أسس  على  الفلسطينيين  بين  اإليقاع  ومحاوالت  والجزرة  العصا  وسياسات 
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، وانتقلت إلى هندسة العالمين، العربي  إسرائيل التي باتت تتصّرف وكأّنها أنهت القضية الفلسطينية
يخدم مصالحها سيفشل، طالم بما  تركيبهما  وإعادة  على  واإلسالمي،  فلسطيني مصّمم  هناك جيل  ا 

العام   رمضان  هّبة  بعد  خصوصًا  القائمة،  القمع  منظومات  لكّل  يأبه  يعد  ولم  إسرائيل،  مواجهة 
لشعب، وأصبح انضمام فلسطينيين من الداخل الماضي، والتي كسرت الحدود والجغرافيا، واتحد فيها ا

سياسيًا معقدًا أمام إسرائيل، ومن راهن على دخول لعمليات المقاومة أمرًا عاديًا، ما أحدث واقعًا أمنيًا  
 المنطقة العصر اإلسرائيلي. 

 2022/ 7/4، العربي الجديد، لندن
 

 ينهل يأتي تطور العالقات التركية اإلسرائيلية على حساب الفلسطيني .34
 سنية الحسيني 

ركيا وإسرائيل، في  تزايد الحديث في األيام األخيرة عن تبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى بين ت
التوجه   ذلك  يعتبر  العبرية. وال  الدولة  العالقات مع  تطبيع  بتحقيق  تركية واضحة  توجه ورغبة  ظل 

، كما أن هناك العديد من الشواهد العملية التي تدعم  2020التركي جديدًا، فقد بدأ مع نهايات العام  
اإلسرائ  التركية  العالقات  أن  المعروف  ومن  التوجه.  ذلك  سياسية  تحقيق  قد شهدت اضطرابات  يلية 

، كان سببها األبرز الدعم التركي الواسع لفلسطين وشعبها. ورغم  2008ودبلوماسية عميقة منذ العام  
الت األولى  المحاولة  ليست  العام  أنها  فقد شهد  البلدين،  بين  العالقات  لتطبيع  تجري  توقيع    2016ي 

وتتشابه ظروف توقيعها مع الظروف الموجودة اليوم،  اتفاقية تطبيع إلعادة عالقات البلدين لطبيعتها،  
البلدان في   التطبيع، إن نجح  أكثر مالءمًة لضمان استمرار  تعد  اليوم  التطبيع  اال أن فرص نجاح 

ولكن ه الملحة  تحقيقه.  لقضيتهم، في ظل حاجتها  المطلق  بالفلسطينيين ودعمها  أنقرة  ل ستضحي 
 لتطبيع عالقاتها مع إسرائيل اليوم؟ 

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحسين عالقاته مع إسرائيل منذ كانون األول من العام   بدأ
معتبر 2020 إسرائيل،  مع  بالده  عالقات  بتطوير  اهتمامه  أبدى  عندما  الوزراء ،  رئيس  حكومة  أن  ًا 

بنيامين نتنياهو هي السبب الرئيس في توتر تلك العالقات. وتصاعد هذا التوجه بشكل   اإلسرائيلي 
مطرد بعد ذلك خالل العام الماضي، إلى أن بلغ ذروته خالل األيام القليلة الماضية. وكان اتصال  

اإلسرائيلي الرئيس  هرتسوغ،  إسحاق  لتهنئة  الهاتفي  العام    أردوغان  من  حزيران  شهر  في  الجديد، 
ًا في سفارتها في  الماضي، إشارة مهمة على هذا التطور. وفي الشهر التالي عينت أنقرة ملحقًا ثقافي

. وتطورت تلك االتصاالت عمليًا في شهر تشرين الثاني الماضي،  2010تل أبيب ألول مرة منذ عام  
اتهما   إسرائيليين  سائحين  عن  أنقرة  أفرجت  هذا عندما  توجيه  من  فقط  أيام  تسعة  بعد  بالتجسس 
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ج باتصال  انتهت  والتي  والتفاهمات،  لالتصاالت  مكثف  تبادل  ظل  في  أردوغان  االتهام،  بين  رى 
ونفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل اليميني المتطرف، بعد ساعات من إفراج تركيا عنهما. واختتمت  

أنقرة، في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، والتي  تلك التطورات بزيارة هرتسوغ الشهر الماضي إلى  
 ة اإلسرائيلي.    تم التصريح بدعمها من قبل بينيت وكذلك يائير البيد وزير الخارجي

عندما تفاجأت تركيا بشن إسرائيل   2008ومن المعروف أن توتر العالقات التركية اإلسرائيلية بدأ عام  
لمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي في زيارة ألنقرة قبلها  حربها على قطاع غزة، في حين كان إيهود أو 

اإل الرئيس  بيريس  شمعون  على  أردوغان  هجوم  وشكل  أيام.  منتدى  بخمسة  في  حينه  في  سرائيلي 
عام   التوتر 2009دافوس  أن  اال  العالقة.   هذه  في  آخر  منعطفًا  األطفال،  بقاتل  وصفه  عندما   ،

ودبلوما سياسية  قطيعة  أنتج  والذي  »أسطول  الحقيقي  على  اإلسرائيلي  االعتداء  ظل  في  جاء  سية 
الحصار عن غزة، وقتل خاللها عشرة أ الذي كان متجهًا لكسر  البلدين  الحرية«  تراك. ورغم توقيع 

، بعد أن أرغمت الواليات المتحدة إسرائيل على االعتذار عن حادث اسطول 2016اتفاق تطبيع عام  
ا أعاد  للضحايا،  التعويض  وتقديم  مرة الحرية  التوتر  وعاد  والدبلوماسية.  السياسية  عالقاتهما  لبلدان 

توقيع اتفاق التطبيع، وتوترت العالقات    ، رغم2018أخرى للعالقة التي لم ترجع لسابق عهدها عام  
خالل  العزل  للفلسطينيين  االحتالل  دولة  استهداف  أعقاب  في  أخرى  مرة  والدبلوماسية  السياسية 

 حدود قطاع غزة.     مسيرات العودة السلمية على 
والعسكري  والدبلوماسي  السياسي  المستوى  على  اإلسرائيلية  التركية  العالقات  توتر  من  الرغم   وعلى 
أيضًا إال أن ذلك لم يكن يعني انقطاع العالقات بين البلدين، اذ بقيت العالقات االقتصادية تحديدًا  

وير عالقاتها  جيدة، وتطور مستوى التبادل التجاري طوال سنوات االضطراب. كما تعمدت أنقرة تط
االنف توجهها إلعادة  منذ  أي  الماضيين،  العامين  إسرائيل خصوصًا خالل  مع  السياسي  األمنية  تاح 

والدبلوماسي مع إسرائيل. أعلنت أنقرة في شهر شباط من العام الماضي نجاحها في إحباط عملية  
نوت« أن جهاز  كانت ستستهدف رجل أعمال إسرائيليًا في تركيا، كما كشفت صحيفة »يديعوت أحر 

الل العامين  مخططًا لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين في تركيا خ  12الموساد ساعد في إحباط  
يشمل مصر   أوسع  إطار توجه  العالقات مع إسرائيل في  بتطوير  التركي  التوجه  ويأتي  الماضيين. 

من خارج المنطقة، في  والمملكة السعودية ودولة اإلمارات العربية باإلضافة إلى إسرائيل ودول أخرى  
عال بتطوير  بالفعل  تركيا  وبادرت  المشكالت«.  »تصفير  نهج  تركيا  تبني  مصر  إطار  مع  قاتها 

 واإلمارات والسعودية.
تجاه دول المنطقة تحديدًا ومنهم إسرائيل، بسبب فشل  ويبدو أن تركيا قد توجهت لتطوير سياستها 

لثورات العربية، واستقرار األنظمة السياسية القائمة تعويلها على جماعة االخوان للمسلمين خالل فترة ا
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ب بعزلها عن محيطها الشرق أوسطي. كما لحقت بتركيا كبوات  حاليًا والتي باتت أمرًا واقعًا، ما تسب
اقتصادية  متصاعدة، حيث فقدت الليرة التركية نصف قيمتها خالل العام الماضي وحده. ونتج عن 

أردوغان شعبية  في  التراجع  عام    ذلك  انتخابات  ترجم خالل  والذي  والتنمية،  العدالة  ،  2019وحزبه 
 نتخابات الرئاسية والبرلمانية العام القادم. والخوف من تفاقم ذلك خالل اال

عام   وإسرائيل  تركيا  بين  التطبيع  اتفاقية  لتوقيع  قادت  التي  الظروف  التي   2016تتشابه  تلك  مع 
يات اليوم أكثر نضجًا لتحقيق ذلك االتفاق مقارنة بالماضي.  تشهدها أنقرة اليوم، ولكن يبدو أن المعط
با المرحلتين  في  واشنطن  رغبة  في  تظهر  تركيا  بقاء  أن  واشنطن  تعتبر  اذ  االتفاق،  لهذا  لتوصل 

األيام في ظل   هذه  كبيرة خالل  بدرجة  ملحًا  ذلك  ويبدو  أميركية خالصة،  الغربية مصلحة  الحظيرة 
األوكرا  الروسية  االزمة  كانت تفاقم  المتحدة سواء  الواليات  حلفاء  ثقة  عدم  أيضًا قضية  تتقاطع  نية. 

، تصاعد الحديث عن إمكانية  ٢٠١٦أو تركيا خالل العهدين، فخالل عام    إسرائيل أو الدول العربية
إيران على غير رغبة حلفائها.   نوويًا مع  اتفاقًا  بالفعل  المنطقة، حيث وقعت  انسحاب واشنطن من 

نطن أكثر من االنسحاب من المنطقة وتقترب من توقيع اتفاق نووي مع إيران شبيه  واليوم تقترب واش
باالتفاق مع إسرائيل على مشروع نقل الطاقة عبرها    2016تركيا كانت ترغب عام    بالسابق. كما أن

إلى أوروبا، وهو االمر الذي بات أقرب إلى التحقق اليوم، بعد دعم واشنطن لهذا المشروع، وانغالق 
يق أمام المشاريع األخرى، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة الغربية إلغالق الطريق أمام الغاز  الطر 
 وسي إلى أوروبا.الر 

هناك قضايا يجب  لكن  القادمة،  الفترة  وإسرائيل خالل  تركيا  بين  التطبيع  لتحقيق  هناك فرصة  نعم 
ت تم  فعندما  بالفلسطينيين،  أنقرة  عالقة  يخص  فيما  االعتبار  في  عام  وضعها  التطبيع  اتفاق  وقيع 

حقيقه، إال إن إسرائيل  ، كانت مطالبة أنقرة برفع الحصار عن غزة أحد شروطها، ورغم عدم ت2016
أيضًا لم تنجح في تحقيق مطالبها الخاصة بتسليم مفقوديها في غزة، وإغالق مكتب حركة حماس في 

محسومة، ومؤسسة الجيش التي كانت تركيا. كما أن التأييد الشعبي التركي للقضية الفلسطينية قضية 
تملك ت لم تعد  باتجاه إسرائيل  الميل  السلطة. كما أن تركيا قامت  تضغط على الحكومة لصالح  لك 

عام   إسرائيل  من  سفيرها  وعام  1956بسحب  السويس،  قناة  على  العدوان  بعد  الحرب،    1967،  بعد 
ال على  المتصاعد  اإلسرائيلي  العدوان  تطورات  ظل  في  ذلك  عام  وبعد  منذ  وهو  2008فلسطينيين   ،
 القات من تركيا اليوم.األمر الذي يجعل الطرف اإلسرائيلي متشككًا في مستقبل تطبيع الع
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 بينيت ولبيد: المعركة األخيرة .35
 ماتي توخفيلد 
تلقت تظاهرة اليمين امس دفعة مهمة مع قرار عيديد سيلمان االنسحاب من االئتالف. ما كان يبدو  

النهاية حتى  معا  للمواصلة  دفعة جدية  ومع  متحدة  اجزائها  كل  مع حكومة  بعيد،  امس  كحلم  بدأ   ،
دياًل حتى  يتفكك في موعد مبكر اكثر مما كان متوقعا مع فقدان االغلبية االئتالفية. اذا لم يجدوا ب

استئناف دورة الكنيست فسيضطر بينيت لوضع المفاتيح. حكومة بال اغلبية في الكنيست وبال شبكة  
ا يبدو هو ما سيحاول  هذا على م  امان من اي حزب آخر من االئتالف ال يمكنها ان تؤدي مهامها.

. لو ان الحديث حصل  اآلن عمله بينيت ولبيد في االسابيع القليلة المتبقية. هذه ستكون معركة اخيرة
قبل بضعة اشهر، لكانوا وجدوا بسهولة نوابا من القائمة المشتركة ليفعلوا هذا. لقد سبق لهم ان اثبتوا  

نصور عباس، واذا كانت حاجة ال احمد طيبي  بأنه من اجل استقرار الكرسي ال يوجد اي ثبات. ال م 
في التصويت على تشكيل الحكومة غير أن احمد الطيبي هو اآلخر بدل القرص. فلئن كان    ايضا.

خرج من مخبئه    –تغيب عن القاعة كي يتأكد من انه توجد لها اغلبية، وفقط بعد أن تبين أنه نعم  
اقامتها، انضم في االسابيع االخيرة هو و  الى تصويتات ضد الحكومة  وصوت ضد  عودة ورفاقهما 

في االئتالف هكذا شددوا هم هجماتهم بنية معلنة إلسقاطها. فكلما غرست الموحدة نفسها بقوة اكبر  
 من المعارضة. 

اوضحت من  أن  بعد  وحتى  سيأتي من سيلمان.  الشر  بان  وشكيد  بينيت  يقدر  لم  يمينا،  قيادة  في 
لنيتسان هوروف يمكن  أنه ال  بنواياها  ناحيتها  االثنان  استخف  يهودية،  دولة  يكون وزيرا في  ان  يتس 

العناوين لنيل  محاولة  هذه  بأن  يتناول    واعتقدا  أن  من  تمكن  بينيت  ان  بل  اكثر.  ليس  الرئيسة 
يقبل   انه ال  المناطق  الى فرقة  اثناء زيارته  للصحافيين في  قال  متعال حين  باستخفاف  تصريحاتها 

حاول بينيت ولبيد حتى اطفاء الحريق، دعوة هوروفيتس الى النظام او اي  االنذارات والتهديدات. لم ي
 سيلمان.  شيء كان يمكنه أن يمنع مشكلة

آب  الى  ويصل  اخرى  لدورة  ينجو  كي  لسيلمان  الناقص  االصبع  ايجاد  االئتالف  يحاول  ما  بقدر 
ا. ال شبكة امان  بسالم، سيفعلون في الليكود وفي المعارضة كل ما يستطيعون كي يمنعوا وضعا كهذ 

ان واحد من أي نائب وربما حتى توسيع دائرة المتمردين من صفوف االئتالف، كي يضاف الى سيلم
لتحسين   والسباق  اليوم،  انقلبت  الكنيست  دورة  استئناف  الرمل حتى  الفارق. ساعة  لتوسيع  اثنان  او 

 المواقع للطرفين بدأ. واحد منهم فقط سيصل فيما يده هي العليا.
 يل اليوم" "إسرائ
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