
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 بينيت يهدد: انتقلنا لحالة الهجوم على الفلسطينيين

 في األقصى "ذبح القربان"مستوطنون يستعدون لـ 

 ضاتنية قضائًيا للحصول على تعويتجيز مالحقة السلطة الفلسطي "العليا اإلسرائيلية"

 أنها دولة فصل عنصري: مشروع قانون في الكونغرس لمنع تمويل "امنستي"  "إسرائيل"بعد اتهامها 

 الحكومة اإلسرائيلية تشكل لجنة لفرض عقوبات على فلسطينيي الداخل

ــهيد و رحــــى فــــي موا هــــات عنيفــــة  شــ
.. أعقبـــت اقتحـــام امحـــتالل م ـــي   نـــين

 ح با تياح واسعيلو وت
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  السلطة:
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 6 لى مربع التصعيد إمور غياب امفق السياسي والتصعيد الميداني تدفع األالشيخ:   3.
 6 ب األفق السياسي األوضاع ناتج عن التصعيد اإلسرائيلي وغيا اشتية: توتر  4.
 6 "ال ار ية الفلسطينية": تصريحات بينت ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين  5.
 7 "التشريعي" يدين  ريمة إعدام غادة سباتين في بيت لح   6.
 7 التي ينفذها امحتالل لي تجاه امعدامات الميدانية "المنظمة" تحذر من الصمت الدو حقوق امنسان في   7.
 8 محافظ نابلس: "قبر يوسف" مسؤولية السلطة ولن تسمح ألي  هة خار ية بترميمه   8.
 8 وسكانها المحافظ الر وب لـ"األيام": امحتالل ينتق  من محافظة  نين   9.
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 11 سر إرادة شعبنا الشعبية: اإلعدامات الميدانية لن تك  15.
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 12 بينيت يهدد: انتقلنا لحالة الهجوم على الفلسطينيين  18.
 13 قناة عبرية: غانتس سيوافق على بناء وحدات استيطانية  ديدة   19.
 13 بينيت يلجأ إلى ورقة تعزيز امستيطان في الضفة لمنع انهيار حكومته   20.
 14 غانتس يوقع على أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين من الداخل   21.
 14 الحكومة اإلسرائيلية تشكل لجنة لفرض عقوبات على فلسطينيي الداخل  22.
 14 هآرتس: خالفات إسرائيلية بشأن تسهيل شروط الحصول على تصاريح العمل  23.
 15 تفاصيل  ديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في  نين بشظايا رصاص أحد  نوده  24.
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 16 ازات اقتصادية بامئتالف بعد فقدان األغلبية بالكنيست ت وفات من ابتز   27.

 17 " أمر خطير"غانتس: ما حدث في قبر يوسف   28.

 18 % 50تل أبيب" تترا ع الحركة التجارية في " بعد العملية األخيرة..  29.

 18 غضب إسرائيلي: وسائل إعالم عالمية ترفض وصف عملية تل أبيب "إرهابية"   30.

 19 مساعدات ألوكرانيا تدشن  سرا  ويا لنقل  "إسرائيل"  31.

 19 خطف سالح  ندية قرب عسقالن دي حاول قتيل يهو   32.
 

  :األرض، الشعب
 20 في األقصى "ذبح القربان"مستوطنون يستعدون لـ   33.
 20 امحتالل يقتل أم ًا لستة أطفال في حوسان بال ليل وشابًا في بلدة ال ضر   34.
 21 يَقي الشهيد رعد من محاولة وحدات إسرائيلية اغتياله  لدة وشقنجاة وا  35.
 21 امحتالل يفرض عقوبات  ديدة بحق أهالي  نين  36.
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 35 :كاريكاتير

*** 
 

  
 ح با تياح واسع يلو وت.. في موا هات عنيفة أعقبت اقتحام امحتالل م ي   نينشهيد و رحى  .1

اإلسرائيلي   االحتالل  جيش  وداخل أعلن  جنين  مدينة  محيط  في  عسكرية  عملية  بدء  السبت  يوم 
وأفادت وزارة    كتائب جديدة في مناطق االحتكاك بالضفة الغربية.  3مها وقرية برقين، حيث نشر  مخي

الفلسطينيين   من  عدد  إصابة  إلى  إضافة  االحتالل،  برصاص  شهيد  بسقوط  الفلسطينية  الصحة 
اقتحام مخي  الحية، وذلك خالل  ابن  بالذخيرة  إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى  نقلوا  م جنين، 

وهو  -وبحسب مراسل الجزيرة نت، قالت الوزارة في بيان إن الشهيد أحمد السعدي )أبو اسالم(    سينا.
القدس سرايا  مقاتلي  بينما    -أحد  والصدر،  الرأس  بمنطقة  رصاصات  بعدة  بإصابته  متأثرا  استشهد 

 متفرقة من أجسادهم، ووصفت حاالتهم بالمستقرة. أصيب آخرون بالرصاص الحي بأنحاء 
موا مسلحة  واندلعت  محيط  جهات  وفي  داخل  اإٍلسرائيلي  االحتالل  وقوات  فلسطينيين  مقاومين  بين 

مخيم جنين شمال الضفة الغربية صباح السبت، حيث توجهت قوات عسكرية كبيرة إلى محيط منزل 
ف ديزنغوف"  "عملية  منفذ  حازم  رعد  الشهيد  فتحي  عائلة  المتقاعد  العقيد  والده  وطالبوا  أبيب،  تل  ي 

 ي أفراد عائلته بتسليم أنفسهم. حازم وباق
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استدعاءات للمثول للتحقيق لدى سلطات االحتالل، وهو عقيد متقاعد   3وكان والد الشهيد قد رفض  
االنتفاضة  في  فتح  لحركة  البارزين  النشطاء  من  وكان  سابق  وأسير  الفلسطيني  الوطني  األمن    في 

 األولى.
إن "المجاهد أحمد السعدي، أحد مقاتلي سرايا  من جانبه، قال طارق سلمي، المتحدث باسم الجهاد،  

بدورها، دعت    س، وقادتها، ارتقى شهيدا، أثناء قيامه بواجبه الجهادي والشرعي في قتال العدو".القد 
االحتالل   جرائم  مواجهة  في  الغربية  الضفة  في  "التصعيد  إلى  "حماس"  ونصرة  حركة  ومستوطنيه، 

 لسكان مخيم جنين". 
ل بصدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين، إذ ألحد أن جيش االحتالأعلنت إسرائيل يوم ا و 

الفلسطينيين   بتحركات  تتعلق  إجراءات  سلسلة  أقرت  كما  واسع،  باجتياح  القيام  بإمكانية  -لوحت 
إن "القوات   -في بيان مقتضب -الجيش اإلسرائيلي  وقال    بالضفة الغربية المحتلة.-وتحديدا في جنين 

كما قال رئيس أركان القوات اإلسرائيلية أفيف كوخافي    نفذ حاليا عملية في مدينة جنين".اإلسرائيلية ت 
 في فيديو بثه الجيش "سنفعل كل ما يجب فعله وكل ما يلزم طالما وحيثما يلزم إلعادة إرساء األمن". 

ا الحكومة  رئيس  قال  ابدوره،  عمل  على  قيود  ال  أنه  مجددا  "نؤكد  بينيت  نفتالي  لجيش  إلسرائيلية 
اإلرهاب". على  الحرب  في  األمن  أجهزة  وباقي  اإلسرائيلي    والشاباك  الجيش  باسم  المتحدث  وقال 

أفيخاي أدرعي إنه تم تنفيذ عملية دهم لقرية يعبد شمال الضفة ضمن عملية واسعة من االعتقاالت  
التي خرج  ه العمليات جاءت بحثا عما قال إنها أسلحة ممنوعة في القرية  وأضاف أن هذ   والتفتيش.

 مستوطنين.  5تل خاللها منها منفذ عملية إطالق النار في بني براك والتي ق  
وفي وقت سابق، ألمح وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي عومير بارليف إلى أن السلطات اإلسرائيلية  

واسعة في جنين على غرار عملية "السور الواقي" التي اجتاحت    تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية
 . 2002عام   -لفلسطينية بما فيها مناطق السلطة ا-فيها قوات االحتالل الضفة الغربية 

 10/4/2022.نت، الجزيرة
 
 ع م يمكن السيطرة عليهأبو ردينة: التصعيد اإلسرائيلى يدفع نحو وض .2

ا نبيل أبو ردينة، من خطورة التعليمات التي أصدره السلطة حذر الناطق الرسمي باسم رئاسة: رام هللا
، كل ذلك يدفع  ربية للقتل والتنكيل في الضفة الغ  بينيت لجيشه بالعمل دون قيود وإطالق العنان له

تنته بعد، ولن وأضاف، أن ال  باألمور نحو وضع ال يمكن السيطرة عليه. مواجهة مع االحتالل لم 
وعاصمتها   المستقلة  دولته  في  المشروعة  حقوقه  الفلسطيني  الشعب  نيل  دون  أبدًا  القدس تنتهي 

الشرقية، خاصة وإننا نعيش واقعًا جديدًا خطيرًا ومختلفًا، خلق وضعًا من المستحيل أن يستمر، ما 
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دًا أن الشعب الفلسطيني لن ينتظر إلى األبد، ي أفق سياسي في المستقبل، مؤكسيؤدي إلى اغالق أ
  هذا االحتالل المسبب لكل حروب ومشاكل وعقد المنطقة.

 10/4/2022، (ومات الفلسطينية )وفاوكالة األنباء والمعل

 
 مور الى مربع التصعيد فق السياسي والتصعيد الميداني تدفع األغياب األالشيخ:  .3

حرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن »غياب  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت: كفاح زبون -رام هللا 
ى مربع التصعيد في ظل غياب األمل  األفق السياسي والتصعيد الميداني اإلسرائيلي يدفع األمور إل

وأضاف: »ال بديل عن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية إلنهاء   وفقدان األمن واألمان«.
 االحتالل«. 

 11/4/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 اشتية: توتر األوضاع ناتج عن التصعيد اإلسرائيلي وغياب األفق السياسي  .4
هللا الوزر :  رام  رئيس  اشتية،  أطلع  محمد  يوم  اء  ناغاوكا،  كانسوكي  الياباني  الخارجية  وزير  مساعد 

فلسطين. في  األوضاع  وتطورات  المستجدات  آخر  على  استقباله    األحد،  لدى  الوزراء  رئيس  وشدد 
السياسي،   ناغاوكا، على أن توتر األوضاع هو نتيجة تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلية وغياب األفق 

األمل فقدان  الى  في    إضافة  المزدوجة  الدولية  المعايير  نتيجة  شعبنا  أبناء  لدى  بالغضب  والشعور 
 تطبيق القانون الدولي.

االحتالل اإلسرائيلي في بيت لحم،  أدان اشتية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات  من جهة أخرى،  
مل المسؤولية  عاما(، محمال الحكومة اإلسرائيلية كا  45واسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين )

 عن تبعاتها. 
 10/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "ال ار ية الفلسطينية": تصريحات بينت ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين .5

قالت وزارة الخارجية، إن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي المتطرف نفتالي بينت ترخيص  :  هللارام  
وأضافت الوزارة، في بيان لها،   ، وأن على اإلدارة األميركية التوقف عندها.رسمي بقتل الفلسطينيين

الفلسطينية المناطق  الجتياح  جنوده  يرسل  أنه  م عترفا  بينت  علينا  يخرج  األحد،  بعدم    يوم  ويتفاخر 
وجود أية قيود أو تقييدات على )أنشطة( جيش االحتالل في عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا، ما  
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دم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش االحتالل وتصرفات عناصره  يعني ع
ت الجماعية التي فرضت مد بينت ج ملة واسعة من القيود والعقوباأثناء تلك االجتياحات، في حين اعت

 بقوة االحتالل على المواطنين الفلسطينيين المدنيين الع زل".
 10/4/2022، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 "التشريعي" يدين  ريمة إعدام غادة سباتين في بيت لح  .6

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني جريمة إعدام االحتالل الشهيدة غادة ابراهيم سباتين، "التي  :  غزة
ا االرهاب  يد  بجريمة جديدة على  لحم".ارتقت  بيت  بلدة حوسان غرب  وأكد   لصهيوني قرب مدخل 

تنزف عي"، في تصري "التشري للشهيدة "سباتين"، وتركها  ح صحفي، أن إعدام جنود االحتالل ميدانيًا 
وحّمل "التشريعي"    حتى الموت، "جريمة بشعة تفضح الوجه القبيح لالحتالل وتؤكد عقليته اإلجرامية".

اإلنسانية    ن هذه الجرائم والممارسات "التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد االحتالل المسؤولية الكاملة ع
 ة الجنايات الدولية".تستوجب مالحقة قادة االحتالل عليها أمام محكم

 10/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 امحتالل حقوق امنسان في "المنظمة" تحذر من الصمت الدولي تجاه امعدامات الميدانية التي ينفذها   .7

المدني ف:  رام هللا والمجتمع  االنسان  دائرة حقوق  الصمت حذرت  الفلسطينية من  التحرير  ي منظمة 
ي واالنحياز الى جانب االحتالل وعدم محاسبته على جرائمه وخاصة عمليات اإلعدام الميداني  الدول

وال لحم  بيت  قرب  واحدة  سيدتين  اعدام  وآخرها  الفلسطينيين،  بحق  يمارسها  الحرم التي  قرب  ثانية 
 االبراهيمي الشريف. 

لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، مساء األحد،   يسها عضو اللجنة التنفيذيةوقالت الدائرة على لسان رئ
إن "المجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم ضد اإلنسانية يرتكبها االحتالل العنصري في األراضي  

القوة هو السائد في العالقات الدولية والتعامل مع قضايا  الفلسطينية المحتلة في إشارة الى ان قانون  
وناشد التميمي "الهيئات ومؤسسات حقوق االنسان والمجتمع المدني في    وحقوقها اإلنسانية".   الشعوب 

ومعاهدات   اتفاقيات  من  وقعت عليه  بما  االلتزام  اجل  من  حكوماتها  بالضغط على  العالم  دول  كل 
 ل على خرقها وانتهاكها لها".دولية ومحاسبة حكومة االحتال

 10/4/2022، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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 محافظ نابلس: "قبر يوسف" مسؤولية السلطة ولن تسمح ألي  هة خار ية بترميمه  .8
أكد محافظ نابلس ابراهيم رمضان أن قبر يوسف يقع في األراضي الخاضعة   :غسان الكتوت  -نابلس 

تتولى االشراف ع الفلسطينية هي من  السلطة  فإن  الفلسطينية وبالتالي  الوطنية  ليه وحمايته  للسلطة 
القبر.  وترميمه. من  أجزاء  بتحطيم  الشبان  من  عدد  قيام  بعد  للمحافظ  بيان  في  ذلك  أشار و   جاء 

ال أن  الى  يتم  رمضان  ولن  القبر  في  الواقع  الضرر  واصالح  بترميم  عاجل  بشكل  ستقوم  محافظة 
 السماح ألي جهات خارجية بالتدخل واصالحه. 

 10/4/2022، القدس، القدس
 

 ": امحتالل ينتق  من محافظة  نين وسكانها وب لـ"األيامالمحافظ الر  .9
الرج  -القدس   أكرم  اللواء  جنين  محافظ  قال  أرناؤوط:  الرؤوف  االحتالل عبد  إن  لـ"األيام":  وب 

الجماعي. العقاب  إجراءات  من  سلسلة  عبر  وسكانها  جنين  محافظة  من  ينتقم  وأضاف    اإلسرائيلي 
فظة، وال  أبناء محافظة جنين وكل مواطن في هذه المحاالرجوب: "ما يجري هو عقاب جماعي ضد  

من انتقامية  عملية  أنها  سوى  مسوغ  أي  له  يوجد  وال  مبرر،  أي  له  ومن    يوجد  الفلسطيني  الشعب 
وتابع: "هذا تعبير عن سياسة اليمين المتطرف، التي تقودها حكومة اليمين في دولة   محافظة جنين".

يريدون أن يقولوا: إنهم سيعاقبون جنين. كل اإلجراءات التي االحتالل، ضد الشعب الفلسطيني، هم  
ا عن  تعبير  هي  بها  يقومون  التي  واالنتهاكات  عنها  جنين  لعقأعلنوا  محافظة  ضد  الجماعي  اب 

 ومواطني جنين". 
 11/4/2022، رام هللا، األيام

 
 شعانين تدين ام راءات امسرائيلية العنصرية بمسيرة أحد ال "الرئاسية لشؤون الكنائس" .10

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اإلجراءات االسرائيلية التي :  رام هللا
التقليدية   المسيرة  في  للمشاركة  المقدسة  للمدينة  المصلين  وصول  واعاقة  المسيحيين  على  فرضتها 

وأكدت اللجنة   في القدس.  بمناسبة أحد الشعانين والتي انطلقت من بيت فاجي وصوال إلى باب جديد 
تفرضه على    يوم األحد، أن انتهاج الحكومة االسرائيلية لنظام التصاريح والذيفي بيان لها، مساء  

المسيحيين   الفلسطينيين  من  جدا  ضئيل  لعدد  تسمح  حيث  العبادة،  لحرية  صارخ  انتهاك  هو  شعبنا 
شعائرهم   ممارسة  من  اآلالف  مشاركة  منع  ما  القدس،  الى  وصول  بالعبور  أعاق  كما  الدينية، 
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الكثي وسيمنع  السنوية،  المسيرة  في  والمشاركة  المقدسة  المدينة  إلى  الكشفية  من  المجموعات  رين 
 المشاركة في فعاليات صلوات أسبوع اآلالم وسبت النور وعيد القيامة.

 10/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لطة الفلسطينية قضائًيا للحصول على تعويضاتحقة الستجيز مال  "العليا اإلسرائيلية" .11
خاصة من :  ترجمة  فريق  قبل  من  لها  قدم  التماًسا  األحد،  يوم  اإلسرائيلية،  العليا  المحكمة  قبلت 

خالل  اعتقلوا  فلسطينيون  نفذها  عمليات  في  وأصيبوا  قتلوا  مستوطنين  عوائل  مثلوا  الذين  المحامين 
يق  الحًقا،  أو  االتنفيذ  بأن  الضي  هذه  لسلطة  تعويض  عن  المسؤولية  تتحمل  أن  يجب  فلسطينية 

وعوائلهم. األسرى  ألولئك  مالية  مبالغ  تصرف  أنها  باعتبار  مادًيا  العبرية    العائالت  للقناة  ووفًقا 
السابعة، فإن المحكمة اعتبرت أن دفع السلطة الفلسطينية مخصصات ألولئك الذين نفذوا عمليات،  

م بعمليات إرهابية”، وبالتالي، فإن السلطة مسؤولة عن تعويض تلك  لى قيامهأكيًدا عفإن هذا يعتبر “ت
 العائالت.

وفي ذات الوقت، ال يجبر القرار السلطة الفلسطينية على دفع التعويضات لعوائل المستوطنين، لكنه  
  ول عليها يسمح لهم بأن يالحقوا السلطة قضائًيا للحصول على التعويضات، كما أنه يمكن لهم الحص

 ومة اإلسرائيلية وفًقا لقانون التعويضات الذي يسمح بخصمها من أموال السلطة.من الحك
 10/4/2022، القدس، القدس

 
 .. استشهاد فتاة برصاص امحتالل في ال ليل ملية طعنع اتنفيذهبزع   .12

الخليل،  10/4/2022،  القدس،  القدسذكرت   خاصة/  جراء :  ترجمة  األحد،  مساء  فتاة،  استشهدت 
المإطالق   االحتالل  قوات  قبل  من  تجاهها  المسجد النار  محيط  في  الحواجز  أحد  على  تمركزة 

الخليل. في  معرفة   اإلبراهيمي  دون  الفتاة  باستشهاد  أبلغت  أنها  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأكدت 
هي الشهيدة الثانية منذ صباح اليوم بعد شهيدة حوسان قرب هويتها حتى اآلن، مشيرًة إلى أن هذه  

وزعمت القناة    بتها ونزيفها الحاد.لحم، التي أطلق االحتالل النار عليها واستشهدت متأثرة بإصا   بيت 
في   طفيفة  بجروح  الحدود”  “حرس  قوات  يسمى  ما  من  جندًيا  أصابت  الفتاة  أن  السابعة،  العبرية 

طعنته. أن  بعد  وال  فيما   المكان  الرقبة  في  أصيب  المجند  أن  العبرية،  كان  ريشت  قناة  كتف ذكرت 
 جراء طعنه وحالته طفيفة. 
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الفلسطينية، مساء األحد، أن ، من الخليل:  10/4/2022قدس برس،  وأضافت   أعلنت وزارة الصحة 
)جنوب   الخليل  مدينة  في  اإلبراهيمي  المسجد  مداخل  أحد  عند  استشهدت  التي  الفلسطينية  السيدة 

 دعجان في المدينة.  عامًا( من سكان منطقة أبو  24فة(، هي مها كاظم عوض الزعتري )الض
 

 حماس تشيد ببسالة ر ال المقاومة في م ي   نين   .13
برجال المقاومة األبطال في مخيم جنين الصمود، في بيان صحفي، السبت،    حماسأشادت حركة  

لخاصة، دفاعًا عن عائلة الشهيد رعد فتحي  الذين تصّدوا ببسالة  لجيش االحتالل الصهيوني وقّواته ا 
ا  حازم، وعن جنين أرض  الشهيد  إثرها  ارتقى على  والتي  والمقاومة،  والجهاد  أحمد النضال  لمجاهد 

وقالت   السعدي "أبو إسالم"، من كتيبة جنين، أثناء كمين نصبته المقاومة لقّوات االحتالل المهاجمة.
ربية  نزّف الشهيد أحمد السعدي إلى شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا الع  يوم السبت، إنَّنا وإذ حركة في بيان،  ال

ال الضفة  عموم  في  التصعيد  إلى  شعبنا  لندعو  االحتالل  واإلسالمية،  جرائم  مواجهة  في  غربية 
ومستوطنيه، ونصرة ألهلنا وشبابنا في جنين، الذين ضربوا أروع األمثلة في الوحدة والعمل المشترك،  

 عتداءاته المتكّررة. تصّديًا لالحتالل وا 
 9/4/2022موقع حركة حماس، 

 
 الل امستفراد بجنين أو غيرها نسمح لالحت الن الة: لن .14

قال زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، األحد، إن حركته لن تسمح لالحتالل  :  بيروت 
بين األراضي الفلسطينية ليست االستفراد بمدينة جنين مهما كلفها ذلك من ثمن، وأن مسألة الفصل  

النخال  في نطاق تفكير حركته. اللبنانية، أن ما يجري حالًيا في  ة في مقابلة مواعتبر  المنار  ع قناة 
األراضي الفلسطينية من عمليات ليست رد فعل على ممارسات االحتالل، وإنما هي واجب على كل 

أكدت قدرة اإلنسان الفلسطيني على مواجهة    فلسطيني، كما قال، مضيًفا “العمليات البطولية األخيرة 
شجاعة”. بكل  أقوياء  ت و   االحتالل  وهم  رمضان،  شهر  في  معركة  على  مقبلون  “الفلسطينيون  ابع: 

وواصل: “نحن    بعقيدتهم ومجاهديهم، رغم قوة االحتالل الذي يظل ضعيًفا أمام اإلرادة الفلسطينية”. 
جب أن نتوقع حالة االشتباك الشامل .. يحب ان  في مواجهة مباشرة مع االحتالل وفي كل لحظة ي 

أن  بالنا  يغيب عن  المواجهة مستمرة وحاضر ال  يعني أن  الميدان  المقاوم في  يتوفر  وأكد   ة”.ه طالما 
أمين عام الجهاد اإلسالمي، على أهمية وحدة المقاومة في الميدان، مشيًرا إلى أن جنين تضم فعل 

 .مميز بين سرايا القدس وكتائب األقصى
 10/4/2022القدس، القدس، 



  
 
 
 

 

ص            11   5807 العدد:              4/11/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 إرادة شعبنا  الشعبية: اإلعدامات الميدانية لن تكسر .15
ينفذها جيش  :  غزة التي  الميدانية”،  “اإلعدامات  أن  األحد،  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أكدت 

تكسر   لن  المحتل،  والداخل  المحتلة  والقدس  الغربية  الضفة  في  شعبنا  أبناء  بحق  إرادته  االحتالل 
االعتداءات. هذه  وجه  في  ال  المنتفض  “اإلعدامات  بيان،  في  الجبهة  نفذها  ووصفت  التي  ميدانية” 

اليوم   والفتاة  االحتالل  لحم،  ببيت  حوسان  بلدة  في  سباتين  غادة  المواطنة  استشهاد  إلى  أدت  والتي 
عسقالن في  إعدامه  تم  الذي  والشاب  اإلبراهيمي  الحرم  قرب  االحتالل  أعدمها  المحتلة،    التي 

ت الشعبية على ضرورة  دد وش  بالمحاوالت اليائسة من أجل إيقاف مقاومة شعبنا. وفق نص البيان.
باعتباره   إلى أصوله  الصراع  وبإعادة  والصمود،  بالوحدة  والعنصري  الفاشي  االحتالل  مواجهة جرائم 

 صراًعا وجودًيا يتطّلب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده. 
 10/4/2022القدس، القدس، 

 
 قراطية: الرد على ما يجري يكمن في الموا هة الشاملةو الديم .16

ا:  غزة بتشكيل   لجبهةدعت  المتعلق  القرار  لتحرير فلسطين، األحد، إلى ضرورة ترجمة  الديمقراطية 
على  قادرة  كفاحية  قيادة  بل  تنسيق سياسي  هيئة  تكون مجرد  ال  أن  على  الموحدة،  الوطنية  القيادة 

ا تقود قيادة نضال شعبنا  انتفاضة شاملة  إلى  لمشتت والمبعثر وتحويله من هّبات موسمية ومتفرقة 
التراجع بما يغير ميإل الشامل، وبهذا فقط نجبر االحتالل على  الوطني  العصيان  القوى معه  ى  زان 

  واستقطاب مزيًدا من دعم ًأصدقاء وداعمي النضال الفلسطيني العادل والمتضامنين معه حول العالم. 
مقاومة  في بيان لها، أن “تجارب كل الشعوب التي خضعت لالستعمار أثبتت أنه وبال  جبهةوأكدت ال

واالستعمار على الرحيل ونيل    فقط وتغيير ميزان القوى لصالح قوى التحرر، يمكن إجبار االحتالل
دون   االستقالل”. االحتالل سيحول  وجه  المحتلة في  الفلسطينية  “إشعال كل األرض  إن  وأضافت: 

نا البطل  اده بمحافظة دون أخرى كما يفعل اآلن في عزل وحصار ومعاقبة محافظة جنين وشعباستفر 
 فيها”.

 10/4/2022القدس، القدس، 
 

 تهدد العملية التعليمية بالضفة الغربية  لـ "قدس برس": خالفات داخل حركة فتحمصادر  .17
هللا العملية  :  رام  تنتظم  لم  التوالي،  على  الثاني  المحتلة  للشهر  الغربية  الضفة  مدارس  في  التعليمية 

رف حكومة السلطة  اته االحتجاجية نظرا لعدم صوصعد اتحاد المعلمين من خطو   بالشكل المطلوب.
 الفلسطينية راتبا كامال للموظفين العموميين، بسبب األزمة المالية التي تمر بها، كما تبرر هي ذلك.
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لمعلمين الفلسطينيين تتهم االتحاد بخداعهم والتساوق  ومؤخرا بدأت تخرج أصوات من داخل صفوف ا
ضراب خطوة شكلية ال قيمة لها، من أجل رفع الحرج عن قيادة مع الحكومة في أمور كثيرة، وأن اإل

تحرير الوطني "فتح". غير أن معلومات مؤكدة وصلت لـ"قدس برس" االتحاد المحسوبة على حركة ال
التحاد   الحقيقي  "المحرك  إن  اللجنة  قالت:  عضو  اإلضراب،  لخطوة  كبير  بشكل  والداعم  المعلمين 

المنظمات   ومسؤول  لفتح  هذه  المركزية  وراء  من  يسعى  الذي  الطيراوي،  توفيق  اللواء  فيها  الشعبية 
وقال عضو   ممكن بحكومة اشتية التي يهاجمها مؤخرا بشكل ملحوظ". الخطوة إلى إلحاق أكبر ضرر

المعلمين، طلب عدم كشف اسمه، إن "االتحاد لم يعد يمثل غالبية  سابق في األمانة العامة التحاد  
ع عنهم، وبات جسما سياسيا وليس نقابيا، وهو يتماشى مع الحكومة أكثر  شريحة المعلمين، وال يداف

 ب المعلمين". مما يتماشى مع مطال
ين بات  وكشف مصدر آخر مقرب من قيادة االتحاد، ومحسوب على تنظيم يساري، أن "اتحاد المعلم

لطيراوي شخصيا،  مجرد دمية بيد توفيق الطيراوي، فالقرار الحقيقي ليس بيد رئيس االتحاد، بل بيد ا
ع يفعلون"  ماذا  النقابات  من  الكثير  وعلى  المعلمين  اتحاد  على  ي ملي  أن الذي  وأكد  قوله.  حد  لى 

العم  التأثير على حكومة اشتية وشل  إلى  الخطوات  تلك  القطاعات  الطيراوي يسعى من وراء  ل في 
 الحكومية وصوال إلى إمكانية إسقاط الحكومة.

 10/4/2022، قدس برس
 

 تقلنا لحالة الهجوم على الفلسطينيينهدد: انبينيت ي .18
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع حكومته األسبوعي اليوم، األحد، 
أن إسرائيل انتقلت إلى حالة الهجوم ضد الفلسطينيين، وهدد بـ"تصفية الحساب مع أي أحد له عالقة 

اعة الجيش اإلسرائيلي أن بينيت ووزير  المسلحة". فيما ذكرت إذ   مباشرة أو غير مباشرة مع العمليات 
 األمن، بيني غانتس، غادرا اجتماع الحكومة إلى مداوالت أمنية. 

وأضاف أنه "في موازاة ذلك، نعمل في جبهات عدائية أخرى، قريبة وبعيدة، في الليل والنهار، من 
قطع هذه  ذلك وفي أي وقت من أجل  أجل استهداف جذور اإلرهاب. وسنصل إلى اي مكان يتطلب  

 العمليات اإلرهابية". 
وقوات   للوضع،  تقييمات  أجرينا  السبت  يوم  وخالل  الهجوم.  بدأت  إسرائيل  "دولة  أن  بينيت  وتابع 
الجيش اإلسرائيلي والشاباك والشرطة تعمل حول الساعة من أجل إعادة األمن وقطع موجة اإلرهاب  
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ق أي  إنه ال توجد  أكرر وأوضح  الجيش اإلسرائهذه.  األمن في  يود على  قوات  وباقي  والشاباك  يلي 
 حرب ضد اإلرهاب".

وبحسب بينيت، فإن فلسطينيين ألحقوا أضرارا بقبر يوسف، الواقع في مدينة نابلس في الضفة الغربية  
في  الشاهد  كسروا  "لقد  وأضاف  اليهود".  نحن  لنا،  مقدس  "مكان  بأنه  الموقع  هذا  واصفا  المحتلة، 

الموقالقبر،   في  غرفا  لمكان أحرقوا  كهذا،  الستهداف  نستسلم  ولن  دمت.  وص  الصور  وشاهدت  ع، 
 مقدس لنا، وسنصل إلى المشاغبين. وسنهتم طبعا بإعادة بناء ما دمروا، مثلما نفعل دائما".

وأعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، أنه يعتزم هدم بيت عائلة الشهيد ضياء حمارشة، الذي نفذ 
بني براك قبل نحو أسبوعين. وحمارشة من قرية يعبد في شمال الضفة الغربية. وسلم جيش    عملية 

 ها، إلى جانب مهلة زمنية لالستئناف ضد القرار.مارشة إخطارا بهدم بيتاالحتالل عائلة ح
 10/4/2022، 48عرب 

 
 قناة عبرية: غانتس سيوافق على بناء وحدات استيطانية  ديدة  .19

يوم األحد، يس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، مساء مينا الذي يتزعمه رئقالت مصادر في حزب ي
بين الجيش  بالضفة  إن وزير  المستوطنات  بناء جديدة في  ي غانتس، سيوافق على إصدار تصاريح 

ونقلت القناة العبرية السابعة عن تلك   الغربية بعد “عيد الفصح” الذي يصادف نهاية األسبوع الجاري.
ق األعلى  المصادر  التخطيط  مجلس  إلى  سيوعز  غانتس  إن  فور ولها،  باالنعقاد  االستيطاني  للبناء 
 الفصح للمصادقة على إنشاء وحدة استيطانية جديدة.انتهاء عيد 

 10/4/2022القدس، القدس، 
 

 بينيت يلجأ إلى ورقة تعزيز امستيطان في الضفة لمنع انهيار حكومته  .20
في حزبه "يمينا"، ذكرت   ى منع حدوث المزيد من االنشقاقات وكاالت: في خطوة تهدف إل  -تل أبيب 

غانتس   بيني  الدفاع  وزير  مع  ناقش  بينيت  نفتالي  الوزراء  رئيس  أن  الرسمية  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة 
 إمكانية إقرار خطط للبناء في المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة. 

ناء على طلب بشأن خطط البناء في المستوطنات بوأشارت القناة إلى أن بينيت تحدث إلى غانتس  
النائب في حزبه نير أورباخ، الذي اشترط بقاءه في "يمينا" بتعزيز المشروع االستيطاني اليهودي في 

 الضفة.
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ولفتت القناة إلى أن غانتس أبلغ بينيت استعداده لعقد "مجلس البناء والتخطيط األعلى" بهدف التمهيد 
 أنه ال يمكن القيام بذلك بشكل فوري.ناء في المستوطنات، لكنه استدرك إلقرار تنفيذ خطط الب

 11/4/2022األيام، رام هللا، 
 

 غانتس يوقع على أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين من الداخل  .21
وقع بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، اليوم األحد، على أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين من  

ن لمكتب غانتس، فإنه بناًء على توصية من جهاز الشاباك وقع وبحسب بيا  تل.سكان الداخل المح
لمدة   وذلك  قلنسوة،  سكان  من  فلسطيني  بحق  األمر  أمني    4على  بنشاط  القيام  نيته  بزعم  أشهر، 

في حين أن الثاني من سكان قرية   حقيقي خالل شهر رمضان، وامتداحه لمنفذي العمليات األخيرة.
شهر، وذلك بعد معلومات استخبارية عن تورطه في أنشطة أمنية  ولمدة ستة أطرعان في الجليل،  

 وامتالك أسلحة.
 10/4/2022القدس، القدس، 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تشكل لجنة لفرض عقوبات على فلسطينيي الداخل .22

 صادقت الحكومة اإلسرائيلية، اليوم األحد، على مقترح لدراسة حرمان عوائل منفذي العمليات ممن 
مزايا. أي  من  اإلسرائيلية،  الجنسية  ا  يحملون  والال  موقع  لجنة  وبحسب  تشكيل  تقرر  فإنه  لعبري، 

يوًما، بشأن الخطوات التي ستتخذ في هذا اإلطار ومنها   60لصياغة سياسات واضحة في غضون  
وحرمان  لهم،  اإلسرائيلية  الحكومة  من  تقدم  مالية  مخصصات  أي  صرف  ووقف  الجنسية،  سحب 

ة إلى الحكومة خالل الفترة  وستقدم تلك التوصيات من قبل اللجن   وذويهم من أي مزايا أخرى.  المنفذين 
 المحددة للمصادقة عليها.

 10/4/2022القدس، القدس، 
 

 هآرتس: خالفات إسرائيلية بشأن تسهيل شروط الحصول على تصاريح العمل .23
العبرية،   هآرتس  صحيفة  الج ذكرت  بين  خالفات  هناك  أن  األحد،  جهة،  يوم  من  اإلسرائيلي  يش 

األمن على    وجهاز  الفلسطينيين  حصول  شروط  تسهيل  حول  أخرى،  جهة  من  “الشاباك”  العام 
سرائيلي هو من بادر  وبحسب الصحيفة، فإن الجيش اإل  تصاريح عمل داخل مناطق الخط األخضر.
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“إسرائيل   داخل  العمل  يمكنهم  الذين  الفلسطينيين  عدد  زيادة  بهدف  االقتراح،  قانوني”،  بهذا  بشكل 
وبينت الصحيفة،   ولتقليل أعداد العمال الذين يدخلون بدون تصاريح من خالل ثغرات الجدار وغيرها.

تزيد من عدد العمليات داخل الخط  أن جهاز الشاباك يعارض مثل هذه الخطوة ويعتبر أنها ممكن أن
 األخضر. 

 لذي سينظر في القضية. ولفتت الصحيفة إلى أن القرار حالًيا بيد المستوى السياسي ا
ألًفا، لكن من    120ووفًقا للصحيفة، فإن حصة تصاريح العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية تبلغ  

 ألف فقط حصلوا على هذه التصاريح.  92الناحية العملية هناك حوالي  
ألًفا    150سطينيين، حيث منع قرابة  ويتولى جهاز الشاباك المسؤولية عن منح التصاريح للعمال الفل

 من الحصول على تصاريح. 
 10/4/2022القدس، القدس، 

 
 تفاصيل  ديدة.. الكشف عن إصابة الضابط في  نين بشظايا رصاص أحد  نوده .24

اليوم   نتائجه  نشرت  إسرائيلي  تحقيق  بجروح  كشف  أصيب  الذي  اإلسرائيلي  الضابط  أن  اإلثنين، 
أيام، تبين أنه أصيب بشظايا رصاص    10خطيرة خالل عملية االشتباك مع “شهداء عرابة” قبل نحو  

وبحسب مزاعم صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الضابط لم يصاب على يد أفراد خلية   جنود وحدته.
 داية الحدث.الجهاد اإلسالمي من مسافة صفر كما يتوقع ب

 10/4/2022القدس، القدس، 
 

 ئحة اإلرهاب م  من "الحرس الثوري "كي عن إزالة ير األم "الترا ع"ترحب بـ "إسرائيل" .25
ا الثوري«  »الحرس  إلزالة  التوجه  عن  األميركي  بـ»التراجع«  اإلسرائيلية  الحكومة  من  رحبت  إليراني 

الئحة التنظيمات اإلرهابية. وقالت إن »عودة اإلدارة األميركية إلى الموقف األصلي بالغة األهمية، 
 ا آثار االعتداءات اإلرهابية«. وتدل على بداية تفهم لمواقف دول المنطقة، التي تذوق على جلده

ة عن مسؤولين أميركيين  وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية إن التصريحات الجديدة الصادر 
حول »الحرس الثوري« تدل على »روح جديدة في الموقف األميركي؛ وهذا مهم للغاية«. وأفادت بأن  

 الحكومة اإلسرائيلية رحبت بهذا التغيير. 
 11/4/2022لندن، الشرق األوسط، 
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 رد عليه.. تحريض إسرائيلي ضد أيمن عودة لهذا السبب!  بينيت .26
تعرض أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي، إلى حملة تحريض كبيرة  

الفلسطينيين من الداخل المحتل،   الذين من قبل جهات يمينية إسرائيلية، على خلفية دعوته للشبان 
 ة االحتالل إللقاء سالحهم.في صفوف شرط تجندوا

وقال عودة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، وسجله من أمام باب العامود في القدس،  
من  له  واشتكوا  بالداخل،  يقطنون  من  ومنهم  بالقدس  الفلسطينيين  الشبان  من  العديد  مع  التقى  إنه 

الداخل فلسطينيي  من  “مجندين  شإساءة  في  يخدمون  االحتالل،”  المقدسيين    رطة  من  للمصلين 
 وغيرهم. 

وأضاف عودة: “من العار أن يقبل أي شاب، أو أهل أي شاب، بأن ينخرط ضمن ما تسمى قوات 
األمن .. قوات االحتالل تسيء لشعبنا وأهالينا ولمن يذهب للصالة في األقصى، وموقفنا التاريخي  

 ”.حتالل المجرمجل إنهاء هذا االأن نكون مع شعبنا المظلوم من أ
قد  التصريحات  هذه  أن  من  التحقق  تريد  اإلسرائيلية  الشرطة  فإن  مراسل صحيفة هآرتس،  وبحسب 
في   يكون  وقد  أشهر  عدة  يستغرق  قد  هذا  أن  إلى  مشيًرا  بالتحريض”،  “اشتباه  وجود  إلى  تشير 

 منتصف حملة انتخابية بإسرائيل. 
الحكومة رئيس  بينيت  نفتالي  الصباح  هذا  غرد  “فخورون    فيما  تويتر:  في  حسابه  عبر  اإلسرائيلية 

 األيام الصعبة”. نود العرب في قوات الجيش والشرطة وجميع قوات األمن، والذين يحرسوننا هذه  بالج
 10/4/2022القدس، القدس، 

 
 ازات اقتصادية بامئتالف بعد فقدان األغلبية بالكنيست ت وفات من ابتز  .27

دية متوقعة من جانب  جها االئتماني، بسبب ابتزازات اقتصاتسود تخوفات في إسرائيل من خفض تدري
أعضاء في االئتالف، إثر األزمة السياسية وفقدان الحكومة أغلبية مؤيدة في الكنيست بعد انشقاق 

 عضو الكنيست، عيديت سيلمان، عن االئتالف، األسبوع الماضي.
 A1لدولية "موديز" تصنيف إسرائيل  ماضي، أبقت وكالة التصنيف االئتماني اوخالل نهاية األسبوع ال

فيروس   أزمة  من  نسبيا  السريع  خروجها  بسبب  وذلك  "إيجابي"،  بأنه  تصنيفها  توقع  برفع  ووصفت 
بدخل   التعبير عنه  تم  التي  االقتصادية،  أوكرانيا ومناعتها  في  الحرب  الضئيل من  وتأثرها  كورونا، 
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أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي   ب وخفض العجز المالي ومؤشرات اقتصاديةمرتفع من الضرائ
 اليوم، األحد.ماركر" 

وضعت  التي  الحالية  الحكومة  أجندة  إلى  إسرائيل  ائتمان  تصنيف  حيال  توقعاتها  "موديز"  وعزت 
 إصالحات اقتصادية بعد شلل في السنوات األخيرة والجوالت االنتخابية المتعاقبة.

ابتزاز يغدور ليبرمان، يوم الخميس الماضي، على  قاب موافقة وزير المالية اإلسرائيلي، أفلكن في أع 
أوالد   حضانا  لتمويل  الحكومي  الدعم  إلغاء  بتأجيل  أورباخ،  نير  "يمينا"،  حزب  من  الكنيست  عضو 

و  إلى  "موديز"  وكالة  دفع  يليه،  الذي  وربما  المقبل  العام  إلى  الحريدية  الدينية  المعاهد  ضع طالب 
األ نهاية  تقريرها،  في  تحذيرية  امالحظة  هذا  تكلفة  أن  إلى  ويشار  الماضي.  إلى  سبوع  تصل  لدعم 

 مليون شيكل سنويا.  400
وجاء في تقرير وكالة تصنيف االئتمان أن "االئتالف الحكومي كان مستقرا أكثر مما كان االعتقاد 

إذا كان االئتالف سيتمكن من أن يخرج إلى  في البداية، لكنه فقد اآلن أغلبيته الصغيرة. وتبقى رؤية  
 جانب إدارة سياسة مالية مسؤولة". يز التنفيذ أجندة اإلصالحات الشاملة، إلى ح

وأشار تقرير "موديز" إلى أنه في حال لم يتم االستمرار في تقليص العجز المالي، وإذا عاد التوازن 
ستعود إلى "مستقرة" وفي نهاية األمر ستؤدي بين الدين والناتج إلى االرتفاع، فإن توقعات التدريج  

 إلى خفض مستوى التصنيف االئتماني. 
 10/4/2022، 48عرب 

  
 " أمر خطير"غانتس: ما حدث في قبر يوسف  .28

دعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، جيش االحتالل إلعادة السيطرة على قبر  
وعادة ما    يوسف شرق نابلس، بعد أن اقتحمه شبان غاضبون فجر األحد، وحّطموا بعض محتوياته.

مستو  ج ينفذ  بحماية  لدى طنون  قدسيته  بزعم  تلمودية،  طقوس  ألداء  للقبر  اقتحاًما  االحتالل  يش 
 اليهود.

وإسرائيل  للغاية،  أمر خطير  يوسف  قبر  ما حدث في  إّن  غانتس  بيني  االحتالل  وزير جيش  وقال 
ير تجنًبا  ستحرص على ترميم المكان، وإعادته إلى سابق عهده على وجه السرعة، واتخاذ كافة التداب

 ادث.لتكرار الح
 10/4/2022القدس، القدس، 
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 % 50بعد العملية األخيرة.. الحركة التجارية في "تل أبيب" تترا ع  .29
% في "الحركة التجارية في مدينة تل أبيب،  50عن تراجع نسبته    تحدثت وسائل إعالم )إسرائيلية(،

تأكيدها  ، عن مصادر في الشرطونقلت وسائل اإلعالم  في نهاية األسبوع، بعد الهجوم األخير". ة، 
"ارتفاع طلب التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم في تل أبيب، حّراَس أمن، من أجل وضعهم عند  

وارتفع عدد القتلى )اإلسرائيليين( في العملية الفدائية في "تل أبيب" إلى    مداخل محاّلهم ومطاعمهم". 
 ، يوم الجمعة، مع مقتل أحد الجرحى في المستشفى. 3

ما  "مشاهد  إّن  قائلًة  أبيب"،  "تل  في  النار  إطالق  عملية  على  عّلقت  عبرية،  إعالم  وسائل  وكانت 
 يجري في تل أبيب ال ي ذَكر مثيٌل لها". 

 10/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غضب إسرائيلي: وسائل إعالم عالمية ترفض وصف عملية تل أبيب "إرهابية"  .30
ا عن وصف منفذ عملية تل أبيب، مساء  با إسرائيليا بادعاء امتناعهأثارت وسائل إعالم عالمية غض

الخميس الماضي، كـ"إرهابي" ووصف العملية بأنها "إرهابية". وذكر موقع "واينت" اإللكتروني، اليوم  
هذه في محاولة   األحد، أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية وسفاراتها أجرت اتصاالت مع وسائل اإلعالم 

 ا.ستخدام المصطلحات التي تريده لدفعها إلى ا
وأجرى قسم من وسائل اإلعالم العالمية تعديال على تقاريرها حول العملية، إال أن جميعها امتنعت  

 ملية بأنها "إرهابية". عن وصف منفذها بأنه "إرهابي" وعن وصف الع
د هجوم على حانة  وكان العنوان األولي لتقرير وكالة رويترز أن "قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا بع

لتقرير، بحيث جاء فيه أن "المسلح  في تل أبيب". وبعد اتصاالت إسرائيلية مع الوكالة، جرى تعديل ا
ب ق تل  أبيب،  تل  في  حانة  في  شخصين  قتل  الذي  وهذا الفلسطيني  ساعات.  استمرت  مطاردة  عد 

 شخصا في إسرائيل".  13الهجوم هو األخير في سلسلة هجمات شوارع قاتلة قتلت 
وجاء في عنوان لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا بعد سقوط قتيلين  

الصحيفة إلى "إسرائيل: قتيالن    بإطالق نار في تل أبيب". وتغير العنوان بعد اتصاالت إسرائيلية مع
 بعدما فتح مسلح النار في حانة في تل أبيب". 
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ب الخارجية اإلسرائيلية، التي نشرت تغريدة في تويتر اعتبرت فيها أن  ويبدو أن هذا التعديل لم يعج
"للكلمات عواقب. وعندما ترتكب أخطاء، من المفيد أن تصحح وسائل إعالم تقارير مضللة بشكل 

 ’الغارديان’ فعلت ذلك اليوم"، رغم أن الصحيفة لم تستخدم كلمة "إرهاب".فوري. و
يطانية "بي.بي.سي." أن "مسلحا فلسطينيا ق تل بعد الهجوم في تل وجاء في عنوان لهيئة اإلذاعة البر 

 أبيب".
باسم الخارجية اإلسرائيلية، ليئور حياط، في تغريدة أنه "إذا كنتم ال تنجحون بوصف  واعتبر المتحدث  

شخص يقتل إسرائيليين وفقط ألنهم إسرائيليون ’إرهابيا’، فإنكم تمنحون شرعية ألفعاله". وادعى أنه 
حق أخالقيا للمنظمات التي تلتزم الصمت بعد عمليات إرهابية كهذه أن تسمي نفسها منظمات  "ال  

 حقوق إنسان". 
 10/4/2022، 48عرب 

 
 مساعدات ألوكرانيا تدشن  سرا  ويا لنقل  "إسرائيل" .31

 .أعلنت إسرائيل تدشين جسر جوي لنقل المساعدات ألوكرانيا -)د ب أ(
أو  السفارة اإلسرائيلية في  فيسبوك،  أوضحت  الجسر وكرانيا، على صفحتها في موقع  أن  األحد  يوم 

 سيشمل ست طائرات لنقل أدوية ومعدات طبية وأغذية ألوكرانيا. 
وأوضحت أن أولى هذه الطائرات قد وصلت بالفعل إلى المجر، التي سيتم منها نقل حمولة الطائرة  

فًة أن وزارة الصحة األوكرانية هي  أطنان من األدوية إلى لفيف غربي أوكرانيا، مضي  10التي تبلغ  
 التي ستتولى توزيعها في أنحاء البالد.

 10/4/2022القدس، القدس، 
 

 قتيل يهودي حاول خطف سالح  ندية قرب عسقالن  .32
األحد، وذلك بعد محاولته انتزاع سالح    يومقتل شخص يهودي برصاص الجيش اإلسرائيلي، مساء  

جنوبي البالد، بحسب ما أعلن الجيش اإلسرائيلي، في عند مفرق قرب مدينة عسقالن،    من جندية
حادثة تم التعامل معها على أنها "أمنية ارتكبت بدوافع قومية"، قبل أن يتبين أن القتيل هو إسرائيل  

 يهودي.
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لم أن   القتيل الذي حاول انتزاع السالح من إحدى المجندات أصيب بجراح "حرجة" أدت إلى وفاته. وع 
إسرا تقارير  القتيل وقالت  استهدف  من  هو  اإلسرئيلي  للجيش  التابع  بنيامين"  "لواء  قائد  إن  ئيلية 

 بالرصاص الحي. 
 10/4/2022، 48عرب 

 
 في األقصى "ذبح القربان"مستوطنون يستعدون لـ  .33

خضير  –القدس   أبو  ومحيطه،    :محمد  األقصى  المسجد  في  جديد  واقع  أمر  لفرض  محاولة  في 
خ  المزعوم  الهيكل”  “جماعات  األقصى نصبت  المسجد  جنوب  األموية  القصور  ساحة  في  يمتين 

القرابين   بنثر رماد  المقبلة  اليوم اإلثنين والجمعة  البراق استعداًدا لالحتفاالت  المبارك، جنوب ساحة 
)جبل الهيكل( وفق مخطط وضع بالتنسيق مع الشرطة وجهات سياسية  التي ستذبح وينثر رمادها في 

وقالت “جماعات الهيكل” المزعوم    ، وفق موقع )اتحاد جماعات الهيكل(.عليا في الحكومة اإلسرائيلية 
لتنفيذ الهدف الفريد المنتظر منذ عقود وسنوات طويلة  إنها وضعت خطة وخطة بديلة وفق زعمها 

وأوضحت أنه سيتم جلب    يم باالحتفال “بالفصح اليهودي” على حد زعمها.الكتمال الطقوس والمراس
الل أيام العيد الذي يبدأ اليوم ويبلغ ذروته مساء الجمعة المقبلة من مزرعة  الخراف للذبح والحرق خ

 محمية ومعقمة وبعيدة عن كل الشوائب، حسب قولهم. 
 11/4/2022، القدس، القدس

 
 ال في حوسان بال ليل وشابًا في بلدة ال ضر امحتالل يقتل أم ًا لستة أطف  .34

"األيام": في  مندوبو  سيدة  االحتالل  قوات  النار    أعدمت  جنود  أطلق  إذ  عمرها،  من  األربعينيات 
، وشابًا في بلدة الخضر جنوب  ريق وسط بلدة حوسان غرب بيت لحمباتجاهها بينما كانت تعبر الط

 بيت لحم. 
  ( غنيم  محمد  الشاب  استشهد  أمس،  مساء  ساعات  بلدة    21ففي  في  االحتالل  برصاص  عامًا( 

صيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره،  وأوضحت مصادر أمنية أن الشاب غنيم أ  الخضر.
اليمامة في   بينما كان يتواجد في محيط منزله الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى 

 عافات الالزمة له، إال أنه فارق الحياة.الخضر لتقديم اإلس
إلى أنها  عامًا(، مشيرًة    48ونهار أمس، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطنة غادة سباتين )

وصلت مستشفى بيت جاال، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة  
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وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان، محمد   بإصابتها.من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها متأثرة  
مدخل الشرقي سباتين، بأن قوات االحتالل أطلقت النار صوب المواطنة في منطقة "المطينة" على ال

عينيه إحدى  في  للبصر  فقدانًا  وتعاني  أطفال،  ستة  ولديها  أرملة،  وهي  في  للقرية،  شديدًا  وضعفًا  ا 
 . العين األخرى 

 11/4/2022، رام هللا، األيام

 
 نجاة والدة وشقيَقي الشهيد رعد من محاولة وحدات إسرائيلية اغتياله   .35

الشهيد رعد فتحي خا   محمد بالص: عامًا( من مخيم جنين، أمس، من   29زم )نجت والدة وشقيقا 
وقال فتحي، والد الشهيد رعد منفذ عملية    محاولة اغتيال نفذتها وحدات إسرائيلية خاصة في المدينة.

عندما   محققًا؛  كان  موت  من  نجوا  وابنيه  زوجته  إن  أبيب:  بتل  "ديزنغوف"  شارع  في  النار  إطالق 
ًا، لدى تواجدهم في المنطقة الصناعية بمدينة  م جسديحاولت قوات إسرائيلية خاصة اغتيالهم وتصفيته

التي    جنين. السيارة  تدمير  وتم  اغتيال،  محاولة  من  وابنيه  لزوجته  كتبت  النجاة  إن  خازم:  وأضاف 
من   بوابل  بداخلها  كانوا  التي  السيارة  أمطرت  خاصة  إسرائيلية  قوة  أن  إلى  مشيرًا  يستقلونها،  كانوا 

 الرصاص. 
 11/4/2022، رام هللا، األيام

 
 امحتالل يفرض عقوبات  ديدة بحق أهالي  نين .36

قررت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، منع أسرى جنين من اللقاء في ذويهم من  :  محمود مجادلة
"إعالم   مكتب  أفاد  ما  بحسب  أمنية"،  "دواع  أنه  زعمت  بما  قرارها  وبررت  العائلية،  الزيارة  خالل 

التابع   "حماس"،األسرى"،  األحد.  لحركة  الذي    اليوم  والحصار  الجماعي  العقاب  إطار سياسة  وفي 
غانتس،   بيني  اإلسرائيلي،  االحتالل  أمن  وزير  أصدر  جنين،  منطقة  على  فرضه  االحتالل  يحاول 
األمني   التوتر  حالة  إثر  على  أمنية  تقديرات  جلسة  انعقاد  بعد  القرارات  من  رزمة  السبت،  مساء 

ب االحتالل  لمخيموتصعيد  وخروج   جنين.  اقتحامه  دخول  منع  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وقررت 
الـ من   48فلسطينيي  المركبات،  بواسطة  أو  األقدام  على  مشيا  الدخول  كان  سواء  جنين،  وإلى  من 

برطعة(. )حاجز  وريحان  الجلمة  من    حاجزْي  الفلسطينيين  التجار  سي منع  الصادرة،  للقرارات  ووفقا 
ن، سي سمح للع مال الفلسطينيين بمواصلة دخولهم إلى هذه المناطق  ؛ في حي 48الـ  الدخول إلى مناطق

التشديدات األمنّية". وبموجب قرارات وزير أمن االحتالل، سيحرم فلسطينون    للعمل في ظل "تعزيز 
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الـ  5من سكان محافظة جنين من لقاء ذويه وعائلته على جانبي الخّط األخضر، ضمن التصاريح 
 ضفة في إطار "التسهيالت" األخيرة التي أعلنت عنها سلطات االحتالل. دمت ألهالي الآالف التي ق

 10/4/2022، 48عرب 
 

 ك  لجدار "الفصل العنصري" 40امحتالل يصادق على إضافة  .37
كم للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة    40صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي على إضافة  

وقال المجلس الوزاري اإلسرائيلي    مليون دوالر.  112ما يعادل    مليون شيكل،   360عن إسرائيل، بكلفة  
صادقوا  "الكابينت"  أعضاء  إن  األحد،  بيان  في  "الكابينت"،  واألمنية  السياسية  للشؤون  المصغر 

كم للجدار الفاصل، الذي يمتد   40يني غانتس إلضافة  باإلجماع على خطة طرحها وزير الدفاع ب 
 حتلة و"إسرائيل". بطول خط التماس بين الضفة الم

 10/4/2022، 21عربيموقع 
 

 امحتالل يصع د اعتداءاته على امتداد مناطق شرق قطاع غزة  .38
الشيخ: وخليل  الجمل،  في    محمد  كبيرًا  تصاعدًا  الماضية  الثالثة  األيام  االحتالل شهدت  اعتداءات 

االع  وصفت  وقد  غزة،  قطاع  وشمال  جنوب  مناطق  في  خاصة  والصيادين  المزارعين  تداءات  ضد 
وعلى مدار أربع لياٍل متتالية، هاجمت بحرية االحتالل    المذكورة باألوسع منذ عدوان أيار الماضي.

صيا ستة  منفصلتين  حادثتين  في  واعتقلت  عديدة،  مرات  الصيادين  وقوارب  أحدهم  مراكب  دين، 
والمتو  الصغيرة  المراكب  بعدد من  ألحقت أضرارًا  كما  قوارب صيد،  ثالثة  وصادرت    سطة. مصاب، 

الليل،   ساعات  خالل  الهواء  في  إنارة  قنابل  الزوارق،  متن  على  المتواجدون  االحتالل  جنود  ويطلق 
ه عبارات نابية  للتنغيص على الصيادين وتفريق األسماك المتجمعة حول قواربهم، بالتزامن مع توجي

 للصيادين عبر مكبرات للصوت. 
 11/4/2022، رام هللا، األيام

 
 : أهالي القدس يؤكدون خيار شعبنا في مقاومة امحتالل "ال ارج فلسطينيي"أمين عام  .39

يوم  :  خاص   -اسطنبول   محيسن،  أحمد  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  العام  األمين  قال 
لسطيني لسياسات االحتالل العدوانية في القدس المحتلة، تأكيد على  السبت، إن "مواجهة الشعب الف
و  االحتالل،  مقاومة  المشروعة". خياره في  الفلسطينية  والحقوق  بالثوابت  والتمسك  أوسلو  نهج   رفض 

وأشار محيسن، في تصريح صحفي لـ"قدس برس"، إلى أن ما "تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي  
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المصلين في المسجد األقصى المبارك، صفعة في وجه المجتمع الدولي من اعتداءات وحشية على  
وم العالمي،  التحرر  قوى  اإلنسان".وجميع  وحقوق  الديمقراطية  الكيل    دعي  "سياسة  محيسن،  ودان 

من   القدس  مدينة  له  تتعرض  ما  تجاه  الحقوقية،  والمنظمات  الدولي  المجتمع  قبل  من  بمكيالين 
 ارتفعت وتيرتها خالل شهر رمضان". اعتداءات إسرائيلية متواصلة،

 9/4/2022، قدس برس
 

 لنقل خبراته إلى ليبيا فلسطينيالاختيار صندوق تطوير الهيئات المحلية  .40
"األيام": شارك طاقم إداري من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، في ورشة نظمها    -رام هللا  

االفتراضية والخاصة بصناديق إعادة اإلعمار في ليبيا، التي تم  البنك الدولي عبر وسائل االتصال  
الستفادة من تجربة صندوق تطوير الهيئات المحلية  إنشاؤها حديثًا بقيادة الحكومة في ليبيا، وذلك ل

في مشروعات إعادة اإلعمار، ونقل الخبرات الفلسطينية بمجال الحوكمة والشفافية والعدالة في توزيع  
 المنح. 

خبراته   لنقل  الدولي  البنك  من  اختياره  بعد  جاءت  الورشة  في  مشاركته  إن  أمس،  الصندوق،  وقال 
ااًل جيدًا في مجال الحوكمة، إضافة الى تجربته في مشاريع إعادة اإلعمار  باعتباره نموذجًا قويًا ومث

 التي نفذت في قطاع غزة.
 11/4/2022، رام هللا، األيام

 
 األردن.. "العمل اإلسالمي" يبارك عمليات المقاومة الفلسطينية  .41

المقاومة  حزب "جبهة العمل اإلسالمي" أكبر حزب سياسي ينشط في األردن، عمليات  بارك  :  عّمان
صمودهم   ودعم  فلسطين  في  أشقاءه  "لنصرة  األردني  الشعب  ذاته  الوقت  في  داعيا  الفلسطينية، 

واعتبر الحزب في بيان تلقت "قدس برس"   المتاحة ماديًا ومعنويًا".ومقاومتهم لالحتالل بشتى الوسائل 
يرتكبها االحتالل ضد    نه، السبت، أن العمليات المقاومة "تأتي كرد مشروع على الجرائم التينسخة ع

 الشعب الفلسطيني واألرض والمقدسات".
 9/4/2022، قدس برس

 
 لموا هة إسرائيلي  معب أردني ينسحب من بطولة عالمية للمبارزة رفضاً  .42

انسحاب :  عمان األحد،  الزمر،  إياس  األردني،  الالعب  للشباب أعلن  للمبارزة  العالم  بطولة  من  ه 
د  مدينة  في  المقامة  إسرائيلي.والناشئين؛  العب  لمواجهة  رفضا  اإلماراتية،  "اتحرك    بي  تجمع  وحيا 
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ومبادئه   البطولي  بـ"موقفه  مشيدا  الزمر،  إياس  األردني  "البطل  التطبيع"،  ومجابهة  المقاومة  لدعم 
 األصيلة". 

 10/4/2022، قدس برس
 

 ة إسرائيلي يستهدف مناطق وسط سوري قصف .43
سوري باستهداف إسرائيل لمناطق وسط البالد بعدد  د ب أ: أقر مصدر عسكري في النظام ال -دمشق

السبت.  يوم  الصواريخ،  اتجاه    من  من  جويًا  عدوانًا  اإلسرائيلي  العدو  “نفذ  بيان  في  المصدر  وقال 
شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ 

وأشارت المصادر إلى أن القصف    تدقيق نتائج العدوان”.العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على  
في منطقة الزاوي على أطراف مدينة مصياف، مؤكدين أن الصواريخ التي    استهدف معامل الدفاع

 طالت معامل الدفاع هي إسرائيلية. 
 10/4/2022، لندن، القدس العربي

 
 ئيلي في المنطقة وزير ال ار ية اإليراني يحذر نظيره اإلماراتي من الو ود اإلسرا .44

يان، نظيره اإلماراتي، عبد هللا بن زايد آل  حذر وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير عبد الله:  طهران
جاء   اإلمارات العالقات مع إسرائيل.  نهيان، من الوجود اإلسرائيلي في المنطقة، في إشارة إلى تطبيع

الجان فيه  تناول   السبت،  بينهما،  بان أوضاع سورية، وتطورات األراضي  ذلك خالل اتصال هاتفي 
فيينا،   ومفاوضات  المحتلة،  بيان  الفلسطينية  وفق  والدولية،  واإلقليمية  الثنائية  المواضيع  إلى  إضافة 

واالستقرار   األمن  انعدام  سبب  زالوا  وما  كانوا  "الصهاينة  إّن  اللهيان:  عبد  وقال  اإليرانية.  للخارجية 
الصها "حضور  أّن  مؤكدًا  يكون  بالمنطقة"،  أال  على  العمل  ويجب  المنطقة،  دول  لجميع  تهديد  ينة 

 لألزمات موطئ قدم فيها". للعناصر المثيرة 
 9/4/2022، قدس برس

 
 إعالمية بحرينية تتغنى بجيش امحتالل خالل زيارة إلى تل أبيب  .45

  “القدس العربي”: نشر المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته في  
والذي قدمت خالله األخيرة هدية  تويتر، مقطع فيديو للقاء جمعه باإلعالمية البحرينية عهدية أحمد،  

وعن لقائها أدرعي، كتبت أحمد على    أحضرتها من بالدها إلى تل أبيب حيث أجرت زيارة مؤخرا.
بال بين  العالقات  حق  في  قليل  عملت،  ومهما  بصداقتنا.  وفخورة  بك  باللقاء  “تشرفت  دنا  تويتر 
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وأنا للبحرين  وأعود  والتقدير.  الشكر  من  أكثر  وتستحق  لما    وشعوبنا.  اإلسرائيلي  للشعب  حب  كلي 
بدعمك   فخورة  القادمة.  لألجيال  أفضل  مستقبال  سنصنع  ومعا  ومحبة.  وضيافة  كرم  من  تلقيته 

 الالمحدود للمرأة ووطنيتك المشرفة”. كما أشادت خالل لقائها به بالمجندة اإلسرائيلية. 
 10/4/2022، لندن، لقدس العربيا

 
 وينسالند يعرب عن صدمته من إعدام الشهيدة سباتين .46

عبر تور وينسالند المبعوث األممي لعملية السالم في الشرق األوسط، اليوم األحد، عن صدمته من  
د الحواجز في حوسان غرب بيت إعدام الجيش اإلسرائيلي، للمواطنة الفلسطينية غادة سباتين عند أح

وقال وينسالند في تغريدة له باالنجليزية، إن سباتين كما يظهر من الوثائق أنها لم تشكل تهديًدا    م.لح
األفعال. هذه  تحقيق شامل في مثل  إجراء  إلى  داعًيا  اإلسرائيليين،  الجنود  لعائلة    على  تعازيه  وقدم 

 الشهيدة.
 10/4/2022القدس، القدس، 

 
 ل امحتالل لسيدة في بيت لح  ويطالب بتقدي  الجناة للعدالة روبي يعرب عن صدمته من قت امتحاد األو  .47

في بيان: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات األمن االسرائيلية  االتحاد األوروبي  قال  
ن مثل هذا االستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني  بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا ألسرتها. إ 

م  غير  أمر  هو  إلى  أعزل  الجناة  وتقديم  السرعة  وجه  على  الحادث  هذا  في  التحقيق  يجب  قبول. 
   العدالة."

 10/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أنها دولة فصل عنصري: مشروع قانون في الكونغرس لمنع تمويل "امنستي"  "إسرائيل"بعد اتهامها  .48
الجمهوري ريك سكوت، ومايك براون،  مشروع قانون  عضوا مجلس الشيوخ االميركي من الحزب    قدم

تقريرها   على  اميركي، ردًا  فيدرالي  تمويل  تلقي  "امنستي" من  الدولية  العفو  لمنع منظمة  للكونغرس، 
  وهاجم عضو الكونغرس سكوت في بياٍن له   األخير، الذي اتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

 السامية".  منظمة العفو الدولية واتهمها ب"معادية
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وقال: "ال يجوز تحت أي ظرف أن تدعم دوالرات دافعي الضرائب األميركيين هذه المنظمة أو أي  
 منظمة تعمل باستمرار ضد حليفتنا إسرائيل". 

 10/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحزب الشيوعي الهندي يؤكد دعمه لنضال شعبنا الفلسطيني  .49
عي الهندي دعمه لنضال الشعب الفلسطيني، حتى نيل  الثالث والعشرون للحزب الشيو   أكد المؤتمر
يوم السبت، بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود وطالب الحزب في بيان صحفي،    كافة حقوقه.

وجّدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل    ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967عام  
حكومة الهندية بقطع جميع العالقات العسكرية واألمنية فورا  من سبعة عقود، مطالبا ال وطنه منذ أكثر

 مع إسرائيل.
 10/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يطالبون المنظمات اليهودية األميركية بوقف تمويل مجموعة "ليهافا" أميركياً  حاخاماً  20واشنطن:  .50

الد   20طالب   رجال  المالي  من  الدعم  بوقف  األميركية  اليهودية  المنظمات  األميركيين،  اليهود  ين 
واتهم الحاخامات في    افا، المرتبطة بعضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.لمجموعة ليه

غير  بشكل  العنف  غذت  بأنها  األميركية  إلسرائيل  المركزي  الصندوق  منظمة  عليها،  وقعوا  رسالة 
دعم عبر  ومنظمته.مباشر  غفير  لبن  على    ها  معروفين  يهود  دين  رجال  وبينهم  الحاخامات  وأشار 

ا المنظمة  مستوى  أن  إلى  الفي(،  وأميشاي  كالينباوم،  وشارون  بوشدال،  )أنجيال  المتحدة  لواليات 
 تسمح بتدفق األموال المعفاة من الضرائب إلى المتطرفين اليمينيين اإلسرائيليين. 

 11/4/2022، ديدة، رام هللاالجالحياة 
 

 زوايا نظر  ارحة .51
 أ.د. يوسف رزقة 

( للعدو  هلك  أسابيع  ثالثة  من  أقل  )أبو ١٤في  المقاومون:  بجراح.  أصيبوا  الذين  عدا  مغتصًبا،   )
والكرامة، التي  القيعان، واغبارية، وحمارشة، ورعد حازم(، جددوا دماء المقاومة، وأحيوا رسالة الحرية  

 وبتعاونها األمني مع المحتل. كادت السلطة أن تهدمها بذلتها
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بعض المحللين يركز على عدد القتلى والجرحى ليقول إن هذه الخسائر تعد خسائر كبيرة وفادحة، لم  
يتكبد العدو مثلها منذ فترة طويلة. وبعضهم يركز على دالالت المكان، حيث وقعت العمليات داخل 

االحتالل. وبعضهم يركز على التالحم    خضر وبالذات في تل أبيب وبني براك مركز دولةالخط األ
الوطني الفلسطيني بين الضفة وغزة والخط األخضر، حيث جاء المقاومون من بئر السبع، والمثلث، 
وجنين، وكانت المقاومة في غزة لهم ظهيرا. وفي كل زاوية مما سبق دروس وعبر يقف عليها ذوو  

 والبصيرة.البصر 
هي عندها  أقف  أن  أود  التي  بالفشل    والزاوية  وأعني  والرعب(.  )الفشل  من:  مكونة  مزدوجة،  زاوية 

بالحذر، وضرورة   فشل أجهزة أمن العدو أمام العمليات األربع، رغم مطالبة قادة األجهزة والحكومة 
ة في هذا الشهر، لذا األخذ بالحسبان تأثيرات شهر رمضان. كان العدو يتوقع اشتعال عمليات مقاوم

كب  بغرض  مًعا  ألمرين  الخط لجأ  داخل  اإلضافية  الكتائب  من  مزيد  نشر  األول  تقع:  أن  قبل  حها 
األخضر والقدس وخطوط التماس مع غزة والضفة. كما أطلق وعودا بتسهيالت رمضانية ليغري على  

 الهدوء، واستعان بدول عربية الحتواء أعمال المقاومة في رمضان. 
عن الدول هو أن األعمال الفردية ال  ز عمل الدول في غزة، ولكن ما غاب عن العدو، و هذا وترك

يمكن احتواؤها، وال يمكن ضبطها، أو معرفة وقت انطالقها. األعمال الفردية عادة تفاجئ الجميع،  
وتضرب أجهزة االستخبارات بمقتل، وتجعل منها أضحوكة أمام الشعب، حيث تسقط هيبتها، وال تجد  

ل العدو كالزلزال المفاجئ، وال سيما بعد  الشعب من يصّدق تصريحات قادتها. وهذا حصل داخبين  
عملية )رعد حازم( التي جاءت بعد تكثيف العدو استعداداته ورفع مستوى الحذر والجهوزية ألعلى  

 درجة.
ما  وأعني بالرعب، عودة الخوف إلى قلوب المغتصبين في جل مدن وقرى فلسطين المحتلة، وال سي

رعب والخوف على يد المهندس )يحيى عياش( رحمه  في تل أبيب، وكان العدو قد عرف مثل هذا ال
هللا، ويبدو أن العمليات األربع قد أعادت هذا الرعب لقلوب المغتصبين بشكل كبير، لذا لجأ بينيت  

ف  انتصرنا  وقد  سننتصر،  نحن  بقولهم  اليهود،  المحتجين  تطمين  إلى  تصريحاتهم  في  ي  وغانتس 
 عمليات االنتحارية(، مستذكرين أيام يحيى عياش. معاركنا السابقة على ما سموه )اإلرهاب، وال

إنك إذا قرأت خطاب بينيت، وغانتس، وبارليف، بعد عملية تل أبيب يمكنك اإلمساك بخيوط الرعب 
 والخوف التي تسللت بقوة لقلوب المستوطنين، بل لقلوب قادة االحتالل.

ا قوات  اقتحام  السعأما  )أحمد  وقتلهم  السبت  أمس  جنين  لمخيم  مواطنين، لعدو  عشرة  وإصابة  دي( 
وانسحابهم دون اعتقال والد )رعد(، لدليل على األمرين: )الفشل والرعب(. كان االقتحام للتغطية على  
الفشل. وكان القتل لتبديد حالة الرعب والخوف التي تسكن المغتصبين، تحت زعم أن الجيش يقوم  
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ين، وقتل وجرح أبنائها سيجلب مزيدا من وفي ظني أن اقتحام جن  زم، ويحقق الحماية لهم.بعمل الال
قاعدة  وتلكم  محالة،  ال  القتل  يجر  القتل  البتة.  الردع  غرض  يحقق  ولن  والقتل،  المقاومة  عمليات 

 قديمة.
 10/4/2022فلسطين أون مين، 

 
 التصعيد األخير وحديث امنتفاضة الذي يجب أم  يتوقف  .52

 سر الزعاترة يا
)األحد..   المقال  هذا  نشر  يوم  مقاال  10/4في  شيفر(  )شمعون  الشهير  اإلسرائيلي  المحّلل  نشر  (؛ 

 افتتاحيا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعنوان "تقويم الوضع".
وزير  "بينيت"،  الوزراء  رئيس  بّث  الكابوس،  من  ليلة  بعد  الجمهور  لتهدئة  محاولة  "في  بالقول:  بدأ 

عة بيانات عن المشاورات والتقديرات التي  الدفاع "غانتس"، ورئيس األركان "كوخافي" صباح يوم الجم
 تستهدف نقل رسالة: نحن نسيطر على الوضع". 

في "لكن  قائال:  ذلك  على  "شيفر"  من   عّقب  سلسلة  فبعد  السيطرة.  تحت  ليس  الوضع  الحقيقة، 
العمليات اإلجرامية في أرجاء البالد، جاء يوم الخميس مساء دور تل أبيب. آالف من أفراد الشرطة،  

طواقم    جنود  ترافقهم  ممشوقة،  مسدسات  مع  المواطنين  ومئات  الخاصة،  متكال"  "سييرت  وحدة 
هذه صورة أولى تستحق التوقف من    قيقية". انتهى االقتباس.تلفزيونية؛ طاردوا مخربا وحيدا. مهزلة ح

 قبل المعنيين بالملف الفلسطيني. 
اليوم )األحد(، فيمّثلها تصريح   ساخط لرئيس وزراء العدو )بينيت(، أما الصورة األخرى، وفي ذات 

نابلس، والذي  ولوزير الحرب )غانتس(، بسبب عملية تخريب تعّرض لها ما يعرف بـ"قبر يوسف" في  
 وصفه األخير بأنه "أحد أقدس األماكن لكل يهودي".

ث  يزعم الغزاة أن القبر يحوي عظاما لسيدنا يوسف عليه السالم، بينما يقول الفلسطينيون إنه قبر حدي
 لرجل صالح اسمه يوسف دويكات، دفن أيام العثمانيين، وال صلة لليهود به. 

في مدينة نابلس، يزوره اليهود بالقوة، وبحماية الشرطة، فيما    أيا يكن األمر، فالقصة تتحّدث عن قبر
يعلم الجميع ما تتعّرض له مدينة الخليل من تهويد، بجانب ادعاءات الغزاة بشأن المسجد اإلبراهيمي  
الذي صار لهم حصة فيه، ثم تذّكر األهم، ممثال في القدس الشرقية والمسجد األقصى الذي يرونه  

 "هيكال". 
األما عام  هذه  المحتلة  األراضي  في  جميعا  الدولة  67كن  عليها  تقوم  أن  ينبغي  التي  تلك  أي   ،

 نا "محمود عباس". الفلسطينية كاملة السيادة التي طالما بّشر بها باعة األوهام، وآخرهم ورمزهم راه 
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كل شيء هنا يقول لنا إن الصراع على هذه األرض ال يمكن أن ينتهي بتسوية، وإن الصهاينة لن  
منح  يعت يعدو  ال  ويعرضوه  عرضوه  وما  فلسطينية.  كأرض  األرض،  هذه  من  جزء  بأي  رفوا 

أعباء   أي  يرّتبوا  أن  دون  أنفسهم  وبإدارة  منها،  أجزاء  بعض  في  العيش  حق  على  الفلسطينيين 
 االحتالل. 

السنوات   في  توقفوا  قد  الصهاينة  أن  ذلك  بحال،  التكهنات  باب  من  يعد  لم  الجزء  هذا  أن  والحق 
ة عن لعبة االستدراج التقليدية، وصاروا يتحدثون بكل وضوح عن "السالم االقتصادي" وحسب،  األخير 

نسف روايتهم للصراع  وأنه ال دولة فلسطينية، ولو بمواصفات بائسة، ألن أي تنازل عن األرض، سي 
 من جذورها. 

يون عموما، لكن  عباس يدرك ذلك تماما، ومن ورائه مقاولو التطبيع العرب، ومعهم األمريكان والغرب
ذلك ال يغّير كثيرا في المواقف، بل إن عباس يريد مصادرة المستقبل، كما صادر الحاضر، وها هو  

ا يزعج  ال  الذي  اللون  ذات  من  أشخاصا  لخالفته  "أرخص يهّيئ  منحهم  نهج  يتواصل  وكي  لغزاة، 
 احتالل في التاريخ"، بحسب تعبيره. 

بيب(، فتنقلنا إلى محطة أخرى. إنها محطة المقاومة التي  أما الصورة األولى )صورة بطل عملية تل أ
 ترفض مسار باعة األوهام. 

ل أركانها في ذلك االقتباس صورة لمشهد شاب فلسطيني )الشهيد رعد حازم(، وهو يصيب دولة بك
إنها صورة شعب مدّجج بروح التضحية؛ يواجه مجتمعا جبانا،    بالرعب، ومن خالل بندقية ال أكثر.

صورة ترّد بفصاحة ال مثيل لها على خطاب العجز والجبن الذي   ساد وأكلته روح االستهالك.نخره الف
 وا العار في آن. يتبناه عباس وَمن حوله من المنتفعين الذين أدمنوا مكاسب االحتالل، وأدمن

ال يحتاج الشعب الفلسطيني ألكثر من وحدة )وإن تخّلف البعض عنها( على برنامج المقاومة، حتى 
مّكن من فرض التراجع على االحتالل، بما في ذلك االنسحاب دون قيد أو شرط من كل األراضي  يت

 . 67المحتلة عام 
الترّدد، كما يراه العجزة، بل يدفع نحو اإلقدام،  بل إن المشهد الدولي؛ بتناقضاته الراهنة، ال يدفع نحو  

الغرب  إن  وها  الهتبالها،  مؤهال  كان  لمن  كبيرة  فرصة  يقدم  الكيان    ألنه  عليه  اعتمد  طالما  الذي 
 الصهيوني، يظهر مرتبكا أمام روسيا في أوكرانيا، فكيف سيكون حاله أمام التحدي الصيني؟! 

النتصار واإلنجاز، مع أن استمرار استنزاف االحتالل هو  هناك فرصة رائعة لتفجير انتفاضة مآلها ا
 ان والتهويد دون توقف.هدف بحد ذاته، ال سيما وهو احتالل يواصل القمع واالستيط
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على قوى المقاومة والحال هذه أال تنتظر موقف حركة "فتح"؛ رغم أهميته، بل تسعى بكل ما أوتيت 
ردية التي أثبتت نجاعتها؛ وصوال إلى انتفاضة شعبية،  من قوة لتفجير الوضع، وتشجيع المبادرات الف

 تفرض على "فتح" تغيير نهجها، إذا أرادت البقاء في الساحة. 
أما العمل التنظيمي، فال بد له من استراتيجية جديدة تستبعد من فشلوا في إدارة األمر منذ سنوات، 

الضف في  هنا  وأعني  عليها،  ل  ي عوَّ التي  "حماس"  حركة  في  عن  بخاصة  العجز  حيث  الغربية،  ة 
 مواجهة عبث السلطة وعبث االحتالل في آن.

رمضا بشهر  األمر  ربط  يجب  ال  السياق،  هذا  وسيشهد وفي  عظيمة،  مناسبة  أنه  مع  المبارك،  ن 
 غطرسة كبيرة من الغزاة في أيام "عيد الفصح" التي تبدأ األسبوع القادم. 

ومضمونه   الحديث  صالحية  تنتهي  ال  حتى  ذلك  تجربة  نقول  أن  سيما  ال  رمضان،  شهر  بنهاية 
"ا في  وتضحيات  بطولة  من  شهدته  ما  رغم  المطلوب،  مآلها  تصل  لم  الماضي  نتفاضة  رمضان 

صفوف  في  ليس  الغربية،  الضفة  في  البؤس  حالة  بسبب  ودائما  القدس"،  "سيف  ومعركة  القدس"، 
وفي مقدمتها "حماس"، للسبب  السلطة الخانعة التابعة، وحزبها "فتح"، بل وفي صفوف قوى المقاومة،

 المشار إليه آنفا. 
 10/4/2022، 21موقع عربي 

 
 تقدير موقف! .53

 شمعون شيفر
محاولة لتهدئة الجمهور بعد ليلة من الكابوس، بث رئيس الوزراء بينيت ووزير الدفاع غانتس  . في  1

التي والتقديرات  المشاورات  عن  بيانات  الجمعة،  يوم  صباح  كوخافي  األركان  نقل    ورئيس  تستهدف 
 الرسالة: نحن نسيطر على الوضع.

ليات اإلجرامية في أرجاء البالد لكن في الحقيقة، الوضع ليس تحت السيطرة. فبعد سلسلة من العم
ومئات   متكال"  "سييرت  جنود  الشرطة،  أفراد  من  آالف  أبيب.  تل  دور  مساء  الخميس  يوم  جاء 

تلفز  ترافقهم طواقم  يونية طاردوا مخربا وحيدا. مهزلة حقيقية. في المواطنين مع مسدسات ممشوقة، 
لجيش فشل حين أتاح وضعا نجح  الجمعة مساء، وقف رئيس األركان في خط التماس، وأعترف بأن ا

فيه المخرب في إيجاد ثغرة في الجدار، صعد إلى باص إلى أم الفحم ومن هناك سافر الى تل أبيب.  
اقترا  السياسة  على مقرري  اقترح  ان  لي  في  اسمحوا  توقفوهم  ان  حاولوا  اإلرهاب  محدثو  بسيطا:  حا 

ت جنين مركزا يخرج منه مخربون،  جنين، في نابلس او في كل مكان آخر في الضفة. إذا ما أصبح
الى   الفلسطينيين  لماليين  حياة  كأنبوب  يخدم  الذي  التماس  خط  من  دعكم  المدينة.  على  سيطروا 



  
 
 
 

 

ص            31   5807 العدد:              4/11/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

الذين يبني تلبية احتياجات اإلسرائيليين  بيوتهم. وبالتوازي اعرضوا على    جانب  الفلسطينيون  العمال 
إذ انه إذا اردنا أن نواصل الترفيه في البارات  الجيران الفلسطينيين افق حياة في الضفة وفي القطاع.  

في تل أبيب، مطلوب أيضا ان يعرض على الطرف الفلسطيني افق آخر غير الواقع البائس الذي 
 قدر لهم.

أخا2 مستعدا ألن  لست  مسموح  .  ذلك،  ومع  التغيير.  حكومة  لحياة  بقي  الوقت  من  كم  بتقدير  طر 
بينيت، البيد، ساعر وشركاءهم   ان  بأنهم  القول  الطبيعية، اعطونا إحساسا  الحياة  أياما من  منحونا 

يبذلون كل جهد من اجل أولئك الذين انتخبوهم وكذا لمن لم ينتخبوهم. ال شيء احقر من االتهامات  
ياهو ونظراؤه في أن اإلرهاب رفع الرأس بسبب الضعف والوهن الذي يتميز به بينيت  التي يطرحها نتن 

قع منهم ان يقفوا الى جانب المجتمع اإلسرائيلي الذي يتصدى لعمليات ومحيطه. كان صحيحا أن نتو 
 اإلرهاب.

ان  وعدهم "واضح   1947. في كتاب بعث به دافيد بن غوريون لرؤساء "اغودات يسرائيل" في أيلول  3
يوم الراحة القانوني في الدولة اليهودية سيكون يوم السبت". عن مسألة الحالل كتب: "يجب التمسك 

وسائل الالزمة ألجل ضمان انه في كل مطبخ رسمي مخصص لليهود ان يكون طعام حالل".  بكل ال
 والحقا سمي هذا الكتاب "كتاب الوضع الراهن".

ي مسألة هل يمكن إدخال الخميرة الى قواعد الجيش او الى  اقترح على قضاة "العليا" الذين يبحثون ف
ال تشوشوا عقولنا. قبل أن يكونوا مطالبين    –  المستشفيات إرسال جواب قصير لكل المتوجهين اليهم

بالبحث في مسائل المواصالت العامة في السبت وربما أيضا السياقة في يوم الغفران وفتح المحالت 
على القضاة ان يسألوا انفسهم إذا كانوا هم من يتعين عليهم ان يقرروا   التجارية في التاسع من آب،

 في مسألة هوية الدولة.
"الجاسوس والخائن" بقلم بن مكنتاير يمكن استخالص استنتاج يتعلق بأيامنا. الروس ال    . من كتاب 4

لقوة   يتوقفون عن التجسس على غيرهم في كل وضع وفي كل شكل نظام. هذا يرتبط بمخاوف عميقة
 عظمى يخيل لها بأن كل العالم ينوي لها الشر.

يخفي  5 وال  الخطوط،  على  إحماء  يجري  نتنياهو  احد  .  بينيت.  برئاسة  الحكومة  انهيار  من  سروره 
أصدقائي اقترح عليه ان يهدأ. "يوجد قول بالروسية يوضح هذا اآلمر"، قال، "ال تقف أبدا أمام قاض 

شبه: القاضي قد يرسلك الى السجن، والناخبون قد يركلوك الى وال تقف أبدا خلف حصان". ووجه ال
 الخارج".

 "يديعوت أحرونوت" 
 11/4/22022م هللا، األيام، را
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 " إسرائيلـ"هكذا أصبحت  نين بؤرة للتصعيد وتحديًا است باريًا ل .54
 عاموس هرئيل 

شيئا آخر أيضًا؛   المخرب الذي قتل ثالثة شباب إسرائيليين في عملية بتل أبيب، مساء الخميس، فعل
القاسية في األسابيع األخيرة، في  فقد وفر إلسرائيل عنوانًا للرد. القاسم المشترك بين العمليات الثالث  

-بئر السبع والخضيرة و”بني براك”، غاب عنها في الحقيقة الخيط الرابط، ليس فقط ألن المنفذين  
ي معين، بل ألنهم جاؤوا من مناطق  لم يعملوا تحت إطار تنظيم  -حسب تحليل أجهزة االستخبارات 

رائيليين من مؤيدي “داعش”، والمخرب الذي نفذ مختلفة. القتلة في بئر السبع والخضيرة كانوا عربًا إس 
وحدة   قتلتهم  الذين  الثالثة  الخلية  أعضاء  لكن  جنين،  منطقة  من  فلسطينيًا  كان  براك”  “بني  عملية 

الطريق في  وهم  أسبوع  قبل  الخاصة  الحدود  جنين    حرس  سكان  من  كانوا  الفصل،  جدار  نحو 
 ي تل أبيب.ومحيطها، ومثلهم أيضًا المخرب الذي عمل أول أمس ف 

القريبة. كان   هذه هي خلفية قرار إرسال قوات الجيش اإلسرائيلي صباح السبت، إلى جنين والقرى 
ا المخرب  وشقيق  والد  اعتقال  محاولة  رأسها  وعلى  اعتقاالت،  عملية  الرسمي  فيهما  التبرير  لمشتبه 

فعليًا، عرف الجيش أن    بأنهما عرفا مسبقًا عن خطته، ثم ألخذ قياسات لبيت العائلة تمهيدًا لهدمه.
الدخول االستثنائي، في وضح النهار، إلى منطقة يعيش فيها مئات النشطاء الفلسطينيين المسلحين  

الجهاد  في  ناشط  قتل  النار،  إلطالق  تبادل  وفي  عنيف.  باحتكاك  وأصيب    سينتهي    13اإلسالمي 
قيق منفذ العملية لم يكونا في  سنة أصيبت إصابة بالغة. والد وش  19فلسطينيًا، من بينهم فتاة عمرها  

 البيت وحتى اآلن لم يتم اعتقالهما.
في   عمليات  تنفيذ  قريبة  فترة  في  سيحاولون  ومحيطها  جنين  سكان  من  المزيد  أن  التخمين  يمكن 

ن المستوطنات.  وداخل  في إسرائيل  القريب.  في  وقفها  لتوقع  سبب  وال  إرهاب  موجة  ذروة  في  حن 
للعمل   الجيش  سيعود  متدن  المقابل،  مستوى  فيها  أماكن  وهي  هناك،  الالجئين  ومخيم  جنين  في 

إليها في السنوات األخيرة.  الفلسطينية، كما أن إسرائيل قللت من الدخول العسكري  لسيطرة السلطة 
مقاومة م العمليات  هذه  نشطاء محليين من  سترافق  والجهاد اإلسالمي وربما  قبل حماس  تزايدة من 

فارقة بين مسلحي التنظيمات غير واضحة، خاصة في مخيم الالجئين(. حركة فتح أيضًا )الخطوط ال
سيحصل الطرفان على ساحة مواجهة محددة، وقد تنتهي هذه المواجهة بعملية عسكرية واسعة في 

  المدينة وداخل المخيم.        
ال الجيش والشرطة، ال تحل  يتخذه  الذي  الواسع  الدفاعي  مشكلة  لكن هذه الخطوات، مثل االستعداد 

  2016و 2015األساسية للموجة الحالية التي بقيت استخبارية. وفي هجوم “إرهاب األفراد” في األعوام 
ولم يكونوا   واجه “الشاباك” مشكلة مشابهة ألن معظم المخربين عملوا وحدهم أو في خاليا صغيرة
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جديد  أمني  تنسيق  إجراءين:  بفضل  أخيرًا  الموجة  هذه  صد  تم  تنظيم.  ألي  السلطة    منتمين  مع 
الفلسطينية )التي دخلت أجهزتها األمنية إلى العمل(، وتحسين بارز في المراقبة التكنولوجية للشبكات  

 بقًا. االجتماعية ووسائل االتصال األخرى التي مكنت من تشخيص النوايا للعمل مس
كمية السالح  يبدو أن التحدي هذه المرة معقد أكثر. وينبع الفرق األساسي في الموجة الحالية من  

وطعن.   دهس  عمليات  كانت  السابقة  الموجة  في  العمليات  معظم  إليه.  المخربين  وصول  ودرجة 
من ألف المخربون في الخضيرة وصلوا في الموجة الحالية إلى العملية يحملون ذخيرة كثيرة، أكثر  

م تقني،  سالح  معهم  كان  السبع،  بئر  من  المخرب  باستثناء  اآلخرون،  المخربون  ثل  رصاصة. 
 ، هذا هو السبب الذي جعل العمليات أكثر فتكًا. 16المسدسات أو بنادق ام 

في المئة حسب األجهزة األمنية. ولكن ألن عدد   90  -  85نسبة إحباط العمليات بقيت عالية نسبيًا،  
مر  دروس المحاوالت  تعلموا  المخربين  أن  يبدو  وآخر.  حين  بين  قاتلة  عمليات  فستحدث  أيضًا  تفع 

ابقة وأصبحوا حذرين أكثر في إبقاء إشارات مسبقة بخصوص خططهم. جزء منهم يستخدم  الجولة الس
 كما يبدو تطبيقات تعتبر أكثر أمنًا لالتصال، وجزء آخر تقريبًا ليس لديه توقيعات على الشبكة. 

الق  كان  خلفية  فقد  سابقيه.  مع  بالمقارنة  قلياًل  استثنائية  حازم،  رعد  أبيب،  تل  في  عمل  الذي  اتل 
باالتجار  مع تتعلق  اإلنترنت،  تحايل جنائي على  عمليات  تورط في  وخلفه  روفًا كقرصان حواسيب، 

بعملة رقمية )كريبتو(، وخداع زبائن في بعض الدول. في الماضي، أصيب بقدمه بإطالق نار في  
األمني  حادثة   جهاز  في  عقيد  برتبة  ضابطًا  والده  كان  إسرائيل.  مع  بالمواجهة  ترتبط  ال  في جنين 

في  ا متماهية  عائلته  أن  رغم  معين  تنظيم  قبل  من  حازم  يعمل  لم  معرفتنا،  حسب  للسلطة.  لوطني 
معظمها مع حركة فتح. يبدو أن العملية سبقها تخطيط. عدد المصابين مرتفع جدًا، مع األخذ في  

 بان بأنه استخدم مسدسًا وأطلق عددًا صغيرًا نسبيًا من الرصاص.الحس
 ضغط اقتصادي

ثالثة األخيرة ميزة أخرى، وهي أنها حدثت مساء، أثناء بث نشرات األخبار في التلفزيون  للعمليات ال
)في الخضيرة وفي “بني براك” عتمت على مؤتمرات قمة كانت في ذلك الوقت(. قد يرتبط هذا برغبة  

من  المخر  ولكن  عليهم.  للعثور  حينها  أكثر  وقتًا  سيستغرق  أنه  فرض  على  الظالم  في  العمل  بين 
 وقع أن تكون هناك رغبة في احتالل أكبر قدر من االهتمام. المت

الخميس.  مساء  القاتل  صالح  في  مباشرًا  دورًا  لعبت  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  فإن  المعنى  بهذا 
?، عكست فقدانًا مزدوجًا للسيطرة؛ أواًل، 12، ال سيما في “أخبار  عمليات البث في قنوات التلفزيون 

لتي لم تنجح في السيطرة على ساحة مطاردة المخرب )ظهرت أيضًا صعوبة  من ناحية قوات األمن ا
في التنسيق بين الشرطة والوحدات الخاصة في الجيش التي أرسلت إلى مركز تل أبيب(؛ ثانيًا، من  
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لذين وفروا نظرة قريبة جدًا لعمل قوات األمن. الحديث هنا ال يدور فقط عن  ناحية محرري النشرات ا
محتمل )كشف وجوه الجنود وطرق عملهم(، بل أيضًا بتشجيع متعمد تقريبًا للذعر  ضرر استخباري  

 العام. هذا كان ظاهرًا أيضًا في جزء من البث السابق، لكن يبدو أنه تم تجاوز خط ما في هذه المرة. 
كان وراء    ربما  االختباء  من  بداًل  نفسها  أيضًا  المرة  هذه  اإلعالم  وسائل  تفحص  أن  األفضل  من 

ت منمقة حول حق الجمهور في المعرفة. كمشاهد، عندما اندفع مراسلو الشرطة والمستهلكون  خطابا
صور   والتقاط  التوقف  ينس  لم  )بعضهم  القوات  أعقاب  في  المتسلسلون  المارقون  والمعارضون 

 إنستغرام( تذكرنا وبشوق معين روني دانييل المتوفى. لحساباتهم في
سبوع مع المستوى السياسي، واصل جهاز األمن التحفظ من  في النقاشات التي جرت في نهاية األ

فرض إغالق شامل على “المناطق” ]الضفة لغربية[ ومنع دخول العمال إلى إسرائيل والمصلين إلى 
لعقاب الجماعي، وهي السياسة التي تجنبتها حكومة  الحرم في شهر رمضان. هناك خوف من أن ا

ة من الجيش، ستؤدي إلى نتيجة معاكسة لما هو مرغوب نتنياهو في موجة اإلرهاب السابقة بتوصي
فرض  يتم  أن  المرجح  من  ذلك،  مع  العنف.  إلى  الغربية  الضفة  في  أوسع  جمهورًا  تجر  وقد  فيه، 

 إغالق محدود بعد أسبوع في عيد الفصح.
قت نفسه، يتم اتخاذ ودراسة خطوات أخرى، وبتوصية من “الشاباك” تم إغالق معبر الَجَلمة في الو 

لذي يربط جنين مع حدود إسرائيل. القصد هو استخدام ضغط اقتصادي معين على سكان المدينة،  ا
التي جزء كبير من تجارتها يعتمد على زيارة العرب من إسرائيل. رئيس الحكومة نفتالي بينيت طلب  

 حتى  حص إلغاء أكثر لتصاريح العمل ألقارب منفذي العمليات األخيرة. وهذا يعتبر عقابًا جماعياً ف
 لو كان محدودًا بمناطق وأشخاص محددين. 

 إنجاز لجهود الصد
بائسًا   الداخلية  السياسية  الساحة  الفلسطينية صعبًا، وفي  الساحة  الحكومة في  إذا كان وضع رئيس 

صل على بعض الراحة في نهاية األسبوع مما كان يحدث فيما يتعلق بإيران.  تقريبًا، فإن بينيت قد يح
ال كبير  أفاد  الرئيس  لقد  بأن  اليوم،  صباح  اغناشيوز،  ديفيد  بوست”،  “واشنطن  صحيفة  في  محللين 

األمريكي جو بايدن ال ينوي رفع حرس الثورة اإليراني من قائمة عقوبات وزارة المالية األمريكية. تعد  
ألة عقبة كأداء تصّعب على تقدم إيران والدول العظمى نحو التوقيع على اتفاق نووي جديد  هذه المس

 ي المحادثات التي تجري في فيينا. ف
هذه األمور تنضم إلى إشارة سابقة لوزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن الذي قال في مقابلة مع 

اقع منظمة إرهابية. وقد سبق القرار األمريكي  شبكة “ان.بي.سي” بأن حرس الثورة اإليراني هو في الو 
ذين بشكل استثنائي حذرا األمريكيين من خطوة كهذه. في  تصريح مشترك لبينيت والوزير يئير لبيد الل
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األسبوع الماضي، انشغل بجهود اإلقناع في واشنطن مستشارة بينيت السياسية شمريت مئير، والسفير  
 في الواليات المتحدة مايك هرتسوغ.

  يصعب تصديق أن النقاش حول حرس الثورة سيشوش على توقيع االتفاق نهائيًا كما يأمل بينيت، 
الدولي  المجتمع  مع  إيران  ستجريها  التي  الصفقات  على  سيصعب  العقوبات  قائمة  في  إبقاءه  ولكن 
ومن   اإليراني.  االقتصاد  في  رئيسي  نصيبًا  الثورة  لحرس  ألن  االتفاق،  على  التوقيع  تم  لو  حتى 

في ا الحرب  عقب  النفط  أسعار  في  الحاد  االرتفاع  إزاء  كبير  حافز  على  يحصل  أن  أيضًا  لمتوقع 
أوكرانيا. على فرض أن تقرير “واشنطن بوست” دقيق، فقد تسجل الحكومة هنا لصالحها نجاحًا معينًا  

التهدي معالجة  إهمال  حول  نتنياهو  بنيامين  المعارضة  رئيس  الدعاءات  خالفًا  الصد،  جهود  د  في 
 اإليراني. 
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