
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 داخل المسجد األقصى  "الفصح اليهودي"تعلن أنها لن تسمح بتقديم قرابين عيد  "إسرائيل"

 في كل مكان لالستنفار  تدعو المقاومةو الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة 

 موقع فلسطيني: عباس اتصل بأعضاء كنيست لمنع إسقاط بينيت 

 والفلسطينيين لوقف التدهور األمني  "إسرائيل"مصر تجدد جهود الوساطة بين 

 لتطبيع بين البلدينمكن أن يقوض عملية اي الفلسطينيين  ضد   "إسرائيل"أي تصعيد من قبل تركيا: 

بمتتتتدن  يواصتتتتل اعتداءاتتتتت االحتتتتتال  
نتتتابل  فتتتي ثالثتتتة اتتتهداء .. الضتتتفة

 وبيت لحم ورام هللا
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 32 :كاريكاتير
*** 

 
  

 نابل  وبيت لحم ورام هللافي ثالثة اهداء  .. بمدن الضفة  اعتداءات اصل االحتال   .1
الفلذكرت   والمعلومات  األنباء  )وفا(وكالة  ال13/4/2022،  سطينية  من  قوات  :  محافظات،  واصلت 

حيث   وممتلكاته،  ومقدساته  شعبنا  على  عدوانهم  األربعاء،  يوم  والمستوطنون،  اإلسرائيلي  االحتالل 
لح  بيت  في  فتى  هللا.استشهد  ورام  نابلس  في  وشابان  برصاص    م  مواطن  استشهد  نابلس،  ففي 

وأصيب   ب  47االحتالل  االحتالل  واعتقلآخر برصاص  حالة حرجة  فيما    8االحتالل    ينها  آخرين، 
استشهد طفل في حوسان بمحافظة بيت لحم بعد إطالق النار عليه بشكل مباشر، وأصاب االحتالل  

بالرصاص واعتقل أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري. الشاب  فقد    أيضا ثالثة شبان  استشهد، 
( عساف  محمد  حسن  القف    34محمد  كفر  قرية  من  وأصيب  عامًا(  قلقيلية،  آخرون   33في 

قوات  بالرص اقتحام  خالل  حرجة،  حالة  بينهم  و"المطاط"،  الحي  مدينة  اص  اإلسرائيلي  االحتالل 
قرية    . نابلس في  اندلعت  مواجهات  خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  برصاص  فتى،  استشهد  كما 

االحتالل بصورة    حوسان غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن الفتى أصيب برصاص قوات 
مواجه خالل  للقرية.حرجة،  الشرقي  للمدخل  الرئيس  الشارع  عند  المطينة  منطقة  في  اندلعت   ات 

وأضافت المصادر أن قوات االحتالل تركت الفتى ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية باالقتراب لتقديم  
احتجز االحتالل  أن  إلى  مشيرًة  شهيًدا،  ارتقى  حتى  له  األولية  في    اإلسعافات  ونقله  الفتى  جثمان 

 20وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عمر محمد عليان )  ته العسكرية.إحدى مركبا
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عاما( بعد إصابته برصاصة حي في الصدر أطلقها عليه جنود االحتالل خالل العدوان على بلدة  
 سلواد شمال شرق رام هللا والبيرة. 

تالل اإلسرائيلي اقتحمت في  قالت مراسلة الجزيرة إن قوات االح :  13/4/2022.نت،  الجزيرةوأضافت  
بمدينة جنين من محاور عدة، في حين أعلن   الشرقي  الحي  يوم األربعاء،  ساعة مبكرة من صباح 
أخرى.  ومناطق  ونابلس  وطولكرم  جنين  في  واسعة  اعتقاالت  تنفيذ  االحتالل  جيش  باسم    المتحدث 

أيام في عمليات االقتحام    عاقلة أن قوات االحتالل ماضية منذ وأوضحت مراسلة الجزيرة شيرين أبو  
تؤرقها  حيث  جنين،  على  التركيز  وتواصل  المحتلة،  الغربية  بالضفة  عدة  مناطق  في  واالعتقال 

لكنها أضافت أن    المقاومة المسلحة من قبل عناصر من الفصائل الفلسطينية في المدينة ومخيمها.
لداخلي اإلسرائيلي عومر بارليف  اآلن، مشيرة إلى أن وزير األمن ا  االقتحامات ال تزال محدودة حتى

أخرى. ومناطق  جنين  في  واسعة  عسكرية  حملة  بشّن  والطوارئ   هدد  لإلسعاف  العام  المدير  وقال 
الذي ينحدر من قرية كفر  -بالهالل األحمر الفلسطيني أحمد جبريل، للجزيرة نت، إن الشهيد عساف  

قلقيلية ويشغل  الجدار واالستيط   القف قضاء  بهيئة  بنابلس منصب محام  أصيب بشكل مباشر    -ان 
وأضاف جبريل أن هناك عددا كبيرا من    في القلب، ما أدى لحدوث نزيف حاد استشهد على إثره.

بآلياته   االحتالل  جيش  دهسهم  لشبان  وأخرى  والمطاط،  الحي  بالرصاص  بعضها  اإلصابات، 
 العسكرية.

انية إضافة مزيد من التعزيزات ث إمكجيش اإلسرائيلي أن الجيش يبحوفي وقت سابق، نقلت إذاعة ال
  14في الضفة، وعلى طول خط التماس. وكان جيش االحتالل قد عزز قواته خالل األيام الماضية بـ

 كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة بالضفة وعلى طول خط التماس. 
 
 اط بينيت موقع فلسطيني: عباس اتصل بأعضاء كنيست لمنع إسق .2

إلخباري الفلسطيني، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تواصل مع  قال حساب "الجرمق" ا
بينيت. نفتالي  حكومة  إسقاط  لتجنب  اإلسرائيلي،  الكنيست  في  الفلسطينيين  النواب  من  وأشار   عدد 
ر عباس  الحساب عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى أن عباس تواصل مع كل من أحمد الطيبي ومنصو 

لحكومي اإلسرائيلي، والنائب أيمن عودة؛ لتجنب إسقاط بينيت، من أجل منع المشارك في االئتالف ا
 أي فرصة لعودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل.

 14/4/2022، 21موقع عربي 
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 أبو ردينة: الوضع خطير وحساس واالحتال  يتحمل مسؤولية زعزعة االستقرار  .3
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن االحتالل اإلسرائيلي    السلطة   رئاسةناطق الرسمي باسم  ال  قال:  رام هللا

اليومية   القتل  بعمليات  المتمثلة  التصعيد  سياسة  انتهاجه  عبر  االستقرار،  زعزعة  مسؤولية  يتحمل 
شعبن أبناء  ضد  باألمور  .االمدانة  تدفع  اإلسرائيلية  االستفزازية  السياسة  هذه  إن  و  نح   وأضاف، 

لتصعيد، والوضع أصبح خطيرًا وحساسًا ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور، مالم يكن هناك تدخل  ا
وتابع أبو ردينه، ان عمليات    دولي عاجل للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف عدوانها الغاشم.

ليوم إلى ى اوحتالقتل المنفلتة والتي تتم بشكل يومي والتي وصلت حصيلتها منذ بداية العام الجاري  
الذي    37 تتم بحماية جيش االحتالل، االمر  التي  المتطرفين  المستوطنين  إلى جانب جرائم  شهيدًا، 

، الن األمور ستصل إلى مرحلة االنفجار التي ال يمكن  اجليتطلب توفير الحماية الدولية وبشكل ع
 التكهن بنتائجها.

 13/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ااتية يدين جريمة نابل : االحتال  يواصل سياسة "القتل ألجل القتل"  .4

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة  :  رام هللا
عاما(، أمين سر حركة "فتح" في قرية كفر    34نابلس، وأسفرت عن استشهاد محمد حسن عساف )

وقال: يواصل جنود االحتالل جرائم    ار القانوني في هيئة مكافحة الجدار واالستيطان.القف، المستش
القتل ألجل القتل، برخصة ممنوحة من رئيس وزراء دولة االحتالل نفتالي بينيت، دون أدنى التفاته  

الدولية. واألعراف  اليومي   اشتية   وحمل  للقوانين  الجرائم  عن  الكاملة  المسؤولية  االحتالل  ة سلطات 
 المرتكبة بحق أبناء شعبنا. 

 13/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 أردنتي متواصل لتوفير الحماية لألقصى -"الخارجية الفلسطينية": حراك فلسطينتي  .5

سياسيا ودبلوماسيا تجريه الوزارة مع نظيرتها األردنية على  قالت وزارة الخارجية، إن حراكا  :  رام هللا
العدوان اإلالمس للمسجد األقصى ومواجهة  الحماية  لتوفير  تغيير تويات كافة،  إلى  الهادف  سرائيلي، 

القدس. في  القائم  والديمغرافي  والقانوني  التاريخي  صحفي،    الواقع  بيان  في  الخارجية  وأوضحت 
الحركات  تبادال لألدوار بين المؤسسة الرسمية في دولة االحتالل وبين المنظمات و األربعاء، أن هناك 
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فلسطينيين، وتتشارك هذه األطراف  االستيطانية المتطرفة، يشمل كافة جوانب الحرب المفتوحة على ال
 معا في محاوالتها إشعال األوضاع، وجر ساحة الصراع نحو دوامة عنف ال يحمد عقباها. 

 13/4/2022والمعلومات الفلسطينية )وفا(،   وكالة األنباء
 
 ليل وانتخاب سيدة نائبة ل  أبو سنينة رئيسا لبلدية الخ .6

انتخب المجلس البلدي لمدينة الخليل )جنوب الضفة(، األربعاء،  :  عامر أبو عرفة-الخليل )فلسطين(
الجعب ونضال  للرئيس،  نائبًا  الشرباتي  وأسماء  للبلدية،  رئيسًا  سنينة  أبو  المالي  تيسير  االعتماد  ري 

ا المالي  االعتماد  بدر  الرحمن  عبد  والمهندس  الخليل   لثاني.األول،  بلدي  مجلس  اجتماع  وترأس 
المنتخب، الذي عقد في قاعة االجتماعات بدار البلدية، أكبر األعضاء سنًا المهندس عبد الرحمن  

 بدر.
الشرباتي،    أسماء  المنتخبة،  البلدية  نائبة رئيس  أبدت  هذا  بدورها،  تتولي  أول سيدة  سعادتها كونها 

عام   البلدية  تأسيس  منذ  ممزوجة    .1927المنصب،  "سعادتها  إن  برس"،  لـ"قدس  الشرباتي  وقالت 
بالمسؤولية النتخابها لهذا المكان"، وبينت أنها وافقت على شغله بعد دراستها إلمكاناتها وما يمكن أن  

 تقدمه. 
 13/4/2022، قدس برس

 

 لالستنفار  في كل مكان تدعو المقاومةو  تعلن التعبئة العامة الفصائل الفلسطينية .7
الفصا الفلسطدعت  والجهوزية  ئل  االستنفار  من  لمزيد  مكان  كل  في  المــقـــاومــة  غزة  قطاع  في  ينية 
عن   وغرفة للدفاع  "إنها  األربعاء،  مساء  صحفي  مؤتمر  في  الفصائل  وقالت  واألقصى.  القدس 

العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا  
 أرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني. و 

، ودعت الجماهير للخروج بمئات اآلالف  وأعلنت الفصائل التعبئة العامة في كل أماكن تواجد شعبنا
دفاعا عن شعبنا واألقصى. ودعت جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الزحف 

الجمعة   صالة  ألداء  ا  14الكبير  المسجد  في  فيه  رمضان  والرباط  دنس  ألقصى  من  له  حماية 
بعة مع العدو إلى مراجعة حساباتها،  كما دعت األنظمة العربية واإلسالمية المط الصهاينة المجرمين.

له. الغطاء  العدو وتوفير  التحالف مع  أمام ضميرها وتاريخها، والكف عن سياسة  ونوهت    والتوقف 
 سوى الحسرة والندم والضياع. بأن هذه األنظمة من تحالفها مع العدو لن تحقق 
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ال عالم وجميع األحزاب الحرة، ودعت الفصائل جماهير األمتين العربية واإلسالمية وعلمائها وأحرار 
إلى أوسع تحرك شعبي ضد االحتالل وسياساته، بما في ذلك التظاهر أمام سفارات العدو وحلفائه، 

 فالقدس والمسجد األقصى ملك لألمة كلها.
 13/4/2022، سحركة حماموقع 

 
 العاروري: ندعو اعبنا لصد عدوان االحتال  بكل الوسائل الممكنة  .8

رئيس   نائب  عدوان  دعا  لصد  شعبنا  أبناء  العاروري،  صالح  "حماس"  لحركة  السياسي  المكتب 
االحتالل بكافة الوسائل الممكنة. وقال العاروري في تصريح مقتضب: "ندعو جماهير شعبنا للنفير  

ال والتصدي  الوطن  العام  امتداد  على  المختلفة  والبلدات  للمدن  المتواصلة  االحتالل  قوات  قتحامات 
: "كما نستنفر أبناء شعبنا البطل وخاصة في رام هللا والبيرة لمساندة الصامدين في  المحتل". وأضاف

ر  بلدة سلواد، وكل مناطق االشتباك، وااللتحاق بأبطالها، وااللتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصا
 الصهيوني بكل الوسائل الممكنة". 

 13/4/2022فلسطين أون الين، 
 
 العمليات المشتركة في انعقاد مستمر لتقييم األوضاع الهندي: غرفة  .9

غرفة :  غزة أن  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  الهندي،  محمد  الدكتور  أكد 
عاتها لتقييم الوضع على أكمل وجه، في  العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة ستواصل اجتما 

وأوضح د. الهندي    وانه بالضفة الغربية والقدس المحتلة.ظل تصعيد االحتالل الصهيوني إلرهابه وعد 
وأضاف    أن الساحة الفلسطينية تشهد حربًا مفتوحة وطويلة وذات أبعاد في العقيدة والتاريخ والحضارة.

الهندي في مقابلة على قناة يجثم  ء األربعاءمباشر مساالجزيرة    د.  الذي  الكيان  يواجه هذا  : شعبنا 
إ ويحقق،  المنطقة  عن  على  وتختلف  الشعب  ويمثلها  الفصائل  تقودها  التي  المواجهة  في  نجازات 

 المواجهات السابقة التي كانت تقودها األنظمة والجيوش".
 2022/ 13/4موقع فلسطين اليوم، 

 
 تجاوز لكل الخطوط الحمرحماس: مخطط "ذبح القرابين" في األقصى  .10

قادة االحتالل والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" فيما ُيسّمى   حذرت حركة حماس
أنَّ   على  مشددًة  المبارك،  األقصى  المسجد  باحات  في  االستفزازية  وممارسة طقوسهم  الفصح،  عيد 
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واعتدا الُحْمر،  الخطوط  يتجاوز كل  يمّثل تصعيدًا خطيرًا  ء مباشر على عقيدة ومشاعر شعبنا  ذلك 
وأكدت حركة حماس في بيان صحفي    نا في هذا الشهر الفضيل، نحّملهم مسؤولية تداعياته كاّفة.وأمَّت

األربعاء أنَّ جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكّوناته؛ أهلنا المرابطين في القدس، والثائرين في عموم  
، لن يسمحوا ع غّزة، وفي الداخل المحتل، وفي الشتات الضفة الغربية المحتلة، والصامدين في قطا

ودعت حماس الدول   بتنفيذ هذا المخطط اإلجرامي، وسيقفون بكّل قّوة وبسالة إلحباطه، والتصّدي له.
ومشاعر   األقصى  لحرمة  الخطير  االنتهاك  هذا  ومنع  العاجل،  التحّرك  إلى  واإلسالمية  العربية 

لتحّمل   والتداعي  قاطبة،  واالمسلمين  القدس  حماية  في  التاريخية  ودعم  المسؤولية  األقصى،  لمسجد 
المسلمين  قبلة  يستهدف  الذي  الصهيوني  االحتالل  وإرهاب  تصعيد  مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب 

 األولى.
 13/4/2022، حركة حماسموقع 

 
 بنا فتح تستهجن الصمت العربي واإلسالمي والدولي على المذبحة التي يرتكبها االحتال  بحق اع  .11

هللا فتح  :  رام  حركة  الشعب استهجت  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  المذبحة 
األقصى. المسجد  خاصة  مقدساته،  بحق  انتهاكاتها  ومواصلة  هذا   الفلسطيني،  أن  فتح،  وأكدت 

كما أكدت أن  الصمت يشجع هذا االحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا كل يوم.
من هذه االعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه بقرار من أعلى  عن أرضه ومقدساته    شعبنا سيدافع

وأدانت فتح االزدواجية بالمعايير التي ينتهجها العالم بحق    مستوى من حكومة االحتالل اإلسرائيلي.
العادلة. وقضيته  مداف  شعبنا  األول،  الدفاع  خط  في  شعبها  مع  ستبقى  إنها  فتح:  عن  وقالت  عين 
 سيحية وفي مقدمتها المسجد األقصى الذي يتعرض النتهاكات كل يوم. المقدسات اإلسالمية والم

 14/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 تل أبيب  ساعداه في الحصو  على السالح الذي نفذ ب  عملية رعد لد واقيقيديعوت: وا .12

زبون  كفاح  هللا:  أ:  رام  مصادر  خالل  نمقالت  سيجري  إنه  إسرائيلية  القنابل    اتهاملي عية  استهداف 
وضعتهم   الذين  بين  ومن  عمليات.  لتنفيذ  يتجهزون  ناشطين  إلى  إشارة  في  الضفة،  في  الموقوتة 
إسرائيل على رأس قائمة االعتقال، والد وشقيق رعد حازم منفذ عملية تل أبيب األخيرة التي أدت إلى  

الج  3قتل   وحاول  اإسرائيليين.  منتصف  اإلسرائيلي،  ايش  جنين  ألسبوع  مخيم  اقتحام  لحالي، 
 العتقالهما، لكنه فشل وُجوبه بنيران كثيفة. 
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قال موقع »واي نت« اإلسرائيلي، التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت، إن والد رعد وشقيقه ساعداه في  و 
ملية، ترك والد رعد، وزعم الموقع، أنه قبل أيام من الع  الحصول على السالح الذي نفذ به العملية.

المزرعة التي كان يعيش فيها بمنطقة دير غزالة شرق جنين، وعاد إلى منزله في المخيم، ثم اختفى  
والد رعد  أن  الجيش اإلسرائيلي. ورأت »يديعوت«  لقوات  المطلوبين  ونجله اآلخر، من  وأصبح هو 

وحرضت لمناسبة للقبض عليه.  تحول لرمز لدى الفلسطينيين، وأن الجيش اإلسرائيلي ينتظر اللحظة ا
دفعه  العملية، وحاولت  ابنه  لتنفيذ  اللحظة األولى  إسرائيل على والد رعد، وهو ضابط متقاعد، منذ 

 لتسليم نفسه سابقًا، لكنه رفض.
 14/4/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 االحتال  يزعم اعتقا  "خلية" خططت لتنفيذ عمليات  .13

األربعاء، اعتقال "خلية" تضم ناشطين في الضفة  ائيلي، مساء  زعم االحتالل اإلسر :  محمود مجادلة
اليهودي.  الفصح  عيد  إسرائيلية خالل عطلة  أهداف  لتنفيذ عمليات ضد  المحتلة، خططت  الغربية 

ناشطين على    7وجاء في بيان صدر عن جهاز )الشاباك( أن أحد المعتقلين في "الخلية" التي تضم  
الذ  الشاب معاذ حامد،  لمدة سبع سنوات.  ي كان معتقالاألقل، هو  الفلسطينية  السلطة   في سجون 

وبلدة سلواد، شمال رام هللا،   االعتقال في قرية كوبر، شمال غرب رام هللا،  االحتالل عمليات  ونفذ 
أسفرت عن   اندالع مواجهات  أسفر عن  الذي  األمر  فيها،  اليوم وحاصر منزال  اقتحمها مساء  التي 

 آخرين.  6( وإصابة عاما 20يان )استشهاد الشاب عمر محمد عل
وبحسب الشاباك فإن معاذ حامد، فّر من معتقالت السلطة الفلسطينية مؤخرا، بهدف الدفع إلى تنفيذ  

وأضاف الشاباك في بيانه، أنه فور علمه،   عمليات ضد أهداف إسرائيلية، خالل الفترة القريبة المقبلة.
األ أجهزة  تعتبره  الذي  حامد  بفرار  اإلسرائيل األربعاء،  الضفة،  من  في  "حماس"  قيادات حركة  من  ية 

وفي    نّفذت قوات االحتالل، عمليات تهدف إلى إعادة اعتقاله. وقال إنه نجح في اعتقاله في كوبر.
البيان ذاته زعم "الشاباك" أن المعتقلين في كوبر وسلواد، مشتبهون بمحاولة التخطيط وتنفيذ عمليات  

 ِقل إلى التحقيق لدى جهاز "الشاباك".حامد الذي نُ  ضد أهداف إسرائيلية، بمشاركة
 13/4/2022، 48عرب 

 
 حمادة لت "قدس برس": حا  تدني  األقصى فعلى المقاومة أن تطلق يدها في كل مكان .14

حذر الناطق باسم حركة "حماس" في القدس المحتلة، محمد حمادة، من  :  حبيب أبو محفوظ  -عمان
ا اقتحام  على  المستوطنين  الفصح  لمسجد  "إقدام  عيد  في  القرابين  بتقديم  يسمى  ما  لتنفيذ  األقصى، 
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خطيرة،    اليهودي". تداعيات  له  سيكون  المتطرفين  "اقتحام  برس":  لـ"قدس  تصريٍح  في  حمادة  وقال 
األقصى". والمسجد  القدس  عن  الدفاع  سبيل  في  األمثلة،  لتقديم  جاهز  الفلسطيني  ودعا    وشعبنا 

ينية إلى إطالق يد عناصرها في كل مكان، الفًتا االنتباه إلى  الفلسطالقيادي في "حماس"، المقاومة  
 أن على االحتالل أن يتوقع حدوث العمليات في كل مكان، داخل فلسطين المحتلة. 

 13/4/2022، قدس برس
 
 االحتال  يفرج عن القيادي في حماس نزي  أبو عون  .15

ع أفر :  جنين األربعاء،  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  نزيه  جت  "حماس"،  حركة  في  القيادي  ن 
وأفادت مصادر عائلية، أن سلطات االحتالل أفرجت   من بلدة جبع جنوب جنين.سعيد أبو عون،  

عاما(، بعد اعتقال إداري استمر ألكثر من عام، ووصل إلى منزله في   59عن القيادي "أبو عون" )
،  2022بو عون منذ نهاية فبراير  سلطات االحتالل في سجونها نجله الناشط إسالم أ  وتعتقل  جبع.

 أشهر. 4وحولته لالعتقال اإلداري في الشهر التالي 
 13/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 داخل المسجد األقصى  "الفصح اليهودي"تعلن أنها لن تسمح بتقديم قرابين عيد  "إسرائيل" .16

مر يلي، بيني غانتس، إصدار أأعلن وزير الدفاع اإلسرائ ،  14/4/2022، لندن،  وسطالشرق األ ذكرت  
عائدون إلى الجبل«، من دخول البلدة القديمة من القدس بتاتًا طيلة شهر، ليمنعها بذلك  يمنع حركة »

من القيام بعملية »ذبح قرابين« االستفزازية في باحات األقصى. وقال ناطق بلسان غانتس إنه أبلغ  
متطرفة  يهدئ من روعهما. وأكد أن هذه الحركة ال األردن وكذلك السلطة الفلسطينية، بقراره هذا، حتى

 تجري محاوالت في كل سنة لدخول األقصى وذبح القرابين يتم منعها. 
صحة أنباء عن نية  نفى  متحدث رسمي إسرائيلي،  أن    ، 13/4/2022العربي، لندن،    القدس وأضافت  

المسجد   داخل  اليهودي،  الفصح  عيد  قرابين  ذبح  أو   األقصى.مستوطنين،  جند وقال  لمان،  فير 
المتحدث بلسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، في تغريدة على تويتر: “المزاعم التي ادعت 

القرابين في الحرم الشريف )المسجد األقصى( كاذبة تماما”. وأضاف:   بأن هناك يهودا ينوون ذبح 
بالقدس، أو   من والنظام العاممح باإلخالل باأل“َنصون الوضع القائم، في األماكن المقدسة، ولن نس

 في أي مكان آخر”. 
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 رئي  حركة استيطانية يؤكد دعوتها إلى ذبح القرابين في ساحات األقصى .17
إن اإلعالن في    -القدس   أمس:  الجبل"، رفائيل موريس،  إلى  "عائدون  قال رئيس حركة  وكاالت: 

االستف قرابين"  "ذبح  إلى  الحركة  هذه  دعوة  حول  االجتماعية  المسجد الشبكات  ساحات  في  زازي 
 األقصى صحيح، ونشرته حركته.

بينيت، نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  الدعاءات  خالفًا  هذا  أوفير   وجاء  باسمه  والمتحدث 
 جندلمان. 

وكان جندلمان كتب في بيانه باللغة العربية فقط: إن "المزاعم التي ادعت أن هناك يهودًا ينوون ذبح  
تماماً  كاذبة  وتأجيج  القرابين  التحريض  بغية  أخرى  وجهات  فلسطينية  إرهابية  تنظيمات  ورّوجتها   ،

 ". الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية. 
حالياً  بالتدرب  ونقوم  لنا.  المنشور  "هذا  إن  في تصريحاته:  موريس  القناة  وقال  نقلت عنه  "، حسبما 

 " التلفزيونية اإلسرائيلية. 12"
لتعو و  تسعيرة  الحركة  هذه  ذلك:  تضمن إعالن  يشاركون في  الذي  لمن   400يض األشخاص  شيكل 

آالف شيكل لمن نجح في ذبح الجدي   10شيكل لمن يعتقل وبحوزته جدي أو حمل، و  800يعتقل،  
 أو الحمل. وادعى اإلعالن أن "استئناف قربان الفصح اليهودي هو الرد الوحيد على اإلرهاب".
 14/4/2022األيام، رام هللا، 

 
 جة العمليات األخيرة مؤلمة للغاية ازن.. هرتسوغ: مو ربما ألتقي أبو م .18

وصف الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، العمليات األخيرة التي وقعت داخل مدن 
 ا وإصابة عدد آخر. إسرائيليً  14الخط األخضر بأنها خطيرة ومؤلمة للغاية بعد أن أدت لمقتل نحو 

 . هدف منها تعطيل روتين الحياة كان العبرية، إن هذه العمليات الوقال هرتسوغ في مقابلة مع إذاعة 
اإلسرائيلي:   الرئيس  قال  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  سيلتقي  كان  إذا  فيما  سؤال  على  ورًدا 

، كما أن  زن خاصة في فترة األعياد وعند وفاة والدتي اتصل بي"أجريت عدة اتصاالت مع أبو ما
ياسية يجب أن أنسقها مع الحكومة  العمليات مهمة، لكن قضايا أخرى س  اإلدانات التي أصدرها ضد 

.. يجب أن يكون مفهوًما أن أبو مازن يشارك في عمليات معينة ضد إسرائيل، ولذلك يجب أن أفكر 
 ر". ري بها الحوار معه .. ربما سأتصل به الستقباله قبل عيد الفطفي الطريقة التي يجب أن أج

 14/4/2022القدس، القدس، 
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ق مع المستوطنين بشأن اقتحام مقام يوسف أمنيون إسرائيليون: ق .19  ائد القوة خرق األوامر ونس 
روعي   اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  في  السامرة"  "لواء  قائد  إن  إسرائيليون:  أمنيون  مسؤولون  قال 

المن قائد  ألوامر  مناقض  بشكل  أمس،  صباح  نابلس،  مدينة  في  يوسف  بمقام  عمل  طقة  تسفيغ، 
  لعسكري، يهودا فوكس، أثناء ترميم القبر، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" اإللكتروني. وسطى اال

تسفيغ   لكن  الفلسطينية،  السلطة  بالتنسيق مع  يوسف  مقام  إلى  العسكرية  القوة  توجه  تقرر  قد  وكان 
يوسي    التقى مع أعضاء كنيست من أحزاب اليمين ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية

وصادق على دخول وسائل إعالم لتبث أعمال الترميم مباشرة، وذلك على الرغم من أن أوامر   داغان،
فوكس قضت باالمتناع عن نشر عمليات الترميم قبل إنهائها من أجل "منع تشكيل خطر على حياة  

 األفراد".
 14/4/2022األيام، رام هللا، 

 
 لتعريفات أوسلو قائد لواء جنين في جيش االحتال : ال نقيم وزناً  .20

ا االحتالل  جيش  قوات  لواء  قائد  مع  كشف  مقابلة  في  مويئيل،  إريك  العقيد  جنين،  في  إلسرائيلي 
يقيم أي   أّن جيش االحتالل ال  اليوم األربعاء،  "يسرائيل هيوم"، نشرت مقاطع منها صباح  صحيفة 

بين    1993فق اتفاق أوسلو  وزن لتعريفات تقسيم مناطق السلطة الفلسطينية والضفة الغربية المحتلة، و 
 في منطقة جنين دون أي قيود تذكر على نشاطه. "أ" و"ب" و"ج"، وأنه يعمل 

اإلسرائيلية على   الحملة  استمرار  ومع  اليهودي،  الفصح  بمناسبة عيد  المذكور  العقيد  أقوال  وجاءت 
منذ   قرر،  كان  االحتالل  جيش  أّن  نفسه  الوقت  في  كاشفًا  الضفة،  شمالي  وقراها  مطلع  جنين 

جنين وقراها، أي عمليًا قبل عمليتي بني براك وتل  فبراير/شباط الماضي، تغيير سياسته في محافظة  
بزعم   الماضي،  السبت  منذ  بدأت  التي  األخيرة  اقتحاماته  أنهما سبب  االحتالل  يدعي  اللتين  أبيب، 

 .  البحث عن مطاردين ونشطاء في الفصائل الفلسطينية
 13/4/2022العربي الجديد، لندن، 
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 قصاء جمعيات عربية تستخدم بنودا من "قانون النكبة" إلاإلسرائيلية وزارة التعليم  .21
اللجنة القطرية   اليوم األربعاء، باسم  التماًسا لمحكمة مركزية إسرائيلية،  قدم مركز "عدالة" الحقوقي، 

ا ومركز  العربي  التعليم  قضايا  متابعة  ولجنة  المحلية  السلطات  ضلرؤساء  الطفولة،  وزارة  لتعليم  د 
 اإلسرائيلية حول استخدام بنود من "قانون النكبة" ضمن مناقصة رسمية طرحتها الوزارة.

وحلول   برامج  في  تعنى  بيانات  قاعدة  "بإنشاء  تتعلق  المناقصة  أن  إلى  بيان،  في  "عدالة"،  ولفت 
رر في ج التي ستميار البرامتعليمية معتمدة من قبل وزارة التعليم، حيث يمكن لمديري المدارس اخت

 مدارسهم ضمن هذه القاعدة فقط في مجاالت عديدة".
عدم   التاليين:  للبندين  االمتثال  للمناقصة  بالتقدم  المعنية  الجهات  على  "يجب  للمناقصة،  وفًقا 

كونها دولة يهودية وديمقراطية؛ والبند الثاني:    االعتراض على قيام دولة إسرائيل وعدم االعتراض عن 
 النكبة الفلسطينية واإلعالن عنه كيوم حداد".  عدم إحياء يوم

وأكد "عدالة" أن "هذه البنود تشكل عائقا أمام جمعيات عربية بالتقديم للمناقصة، على غرار مركز 
 . الطفولة في الناصرة وهو أحد الملتمسين"

 13/4/2022، 48عرب 
 
 معاريف: األمن اإلسرائيلي في حالة تأهب قصوى مع بدء "عيد الفصح" .22

المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، دخلت    رت ذك اليوم الخميس، أن  العبرية،  صحيفة معاريف 
الجمعة،    -اصة وقصوى استعداًدا لـ "عيد الفصح اليهودي" الذي يبدأ من ليلة الخميس  حالة تأهب خ 

أيام. لعدة  قطاعا  ويمتد  في  ستعمل  اإلسرائيلي  الجيش  من  كبيرة  قوات  فإن  الصحيفة،  ت وبحسب 
يتم اليوم أو غًدا النظر في عملياتية مختلفة بالضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، فيما س

 ية فرض إغالق شامل على األراضي الفلسطينية. إمكان
التأهب القصوى على جبهة قطاع غزة وخاصًة فيما يتعلق   ولفتت إلى أنه سيتم الحفاظ على حالة 

الحديدي والقبة  الجوي  الدفاع  ووجود بنظام  بغزة،  الفصائل  قبل  من  التهديدات  تصاعد  ظل  في  ة 
 بالقدس والضفة. مخاوف من إطالق صواريخ في حال تصاعدت األوضاع 

وعلى الرغم من أن حماس تحاول منع إطالق أي صواريخ من غزة، إال أن الجيش اإلسرائيلي يرى  
 ذكرت الصحيفة.بأن إمكانية حدوث ذلك وارد، ولذلك حالة التأهب ستبقى قائمة. كما 

 14/4/2022، القدس، دسالق
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 متطرفون يهود يهددون بقتل أيمن عودة  .23
ل المشتركة«  »القائمة  رئيس  على  اليمينية  التحريض  حملة  فيه  تتواصل  وقت  العربية  في  ألحزاب 

الوطنية، النائب أيمن عودة، بسبب دعوته رجال الشرطة وجنود الجيش اإلسرائيلي العرب، إلى إلقاء 
االمتناع عن استخدامها في قمع الفلسطينيين في القدس وغيرها، تلقى عودة عشرات رسائل  أسلحتهم و 

 التهديد من عناصر يهودية متطرفة.
مدينة الناصرة، أمس )األربعاء(، حيث شارك في مظاهرة وطنية    وروى عودة، خالل كلمة ألقاها في

الضف في  اإلسرائيلية  للقوات  االحتاللية  الحملة  على  في  احتجاجًا  خاص  وبشكل  عمومًا،  الغربية  ة 
ولكن هذه   منذ سنوات عدة،  اليهودي  الشارع  لحملة تحريض جنونية في  أنه تعرض  منطقة جنين، 

سابيع األخيرة، حيث صار أصحابها يتحدثون بال مواربة ويقولون  لحملة تضاعفت مرات عدة في األا
ل وأقدمها لضابط األمن في الكنيست، بلغة مباشرة: »سنقتلك«. وأضاف: »طبعًا أنا أجمع هذه الرسائ

 ومثلما أن هذه الرسائل لم ترهب من سبقونا فإنها ال ترهبنا بطبيعة الحال«. 
 14/4/2022الشرق األوسط، لندن، 

  
   تحذر اإلسرائيليين من السفر لسيناء بعيد الفصحخارجية االحتال  .24

فر إلى شبه جزيرة سيناء، خالل عطلة  حذرت وزارة خارجية االحتالل اإلسرائيلي، اإلسرائيليين من الس
 معة المقبل.بل، والتي تبدأ يوم الج"عيد الفصح اليهودي" المق

معرفة   الجزيرة،  لشبه  سيدخلون  الذين  اإلسرائيليين  على  "يجب  إنه  اإلسرائيلية،  الخارجية  وقالت 
 توصيات قيادة مكافحة "اإلرهاب" في مجلس األمن القومي قبل خروجهم من إسرائيل".

 13/4/2022، 21ربي وقع عم
 
 والمستوطنون يقيمون احتفاال صاخبا بالساحة الشرقية  "إلبراهيميت"ااالحتال  يمنع اآلذان ب .25

الحرم :  الخليل في  والعشاء  المغرب  آذان  رفع  األربعاء،  مساء  اإلسرائيلية،  االحتالل  قوات  منعت 
كما   عليه،  اإلسرائيلية  األعالم  برفع  وقامت  الشريف  الساحة  اإلبراهيمي  المستوطنين  اقتحم عشرات 

للحرم. عام  الشرقية  مدير  آذان   وأفاد  رفع  منعت  االحتالل  قوات  بان  لــ"وفا"،  الرجبي  الحرم غسان 
المغرب والعشاء في الحرم اإلبراهيمي وقامت برفع األعالم اإلسرائيلية عليه، كما قامت تلك القوات 

  هم للتفتيش الجسدي للحد من توافدهم للصالة فيه. بالتنكيل بالمصلين وإعاقة وصولهم للحرم وإخضاع
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ات المستوطنين وبحماية قوات االحتالل اقتحموا الساحة الشرقية للحرم وأقاموا حفال وأضاف: إن عشر 
 صاخبا. 

 13/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 خطط استيطانية جديدة بالقدس المحتلة .26

أبو خضير  -القدس اللوائية اإلسرائيلية، على ثالثة مشاريع  اد ص  : محمد  والبناء  التخطيط  قت لجنة 
وحدة استيطانية على أراضي الولجة وبيت    600استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء  

بلدية االحتالل في    صفافا وتوسيع المنطقة الصناعية على مشارف بيت لحم وإقامة فنادق. وقالت 
علقته   لها،  على خطتين ضخمتين  ى  علبيان  أيًضا،  الموافقة  تمت  إنه  الخارجية،  اإلعالنات  لوحة 

طوابق ومناطق    5إلى    10وحدة استيطانية في ثمانية مباٍن من    500بمجمع المحطة تشتمالن على  
 تجارية وتوظيفية وفنادق.

 13/4/2022، القدس، القدس

 
 د مناصرةعن األسير أحم اإلفراج المبكرمحكمة إسرائيلية تقضي بإعادة بحث إمكانية  .27

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

إرهابية بقضية  صلة  ذو  الملف  أن  بدعوى  الل  .محكوميته  من  الوطلبت  إعادة  ذلك، جنة  في  نظر 
واالستماع إلى ادعاءات محامي الدفاع عن مناصرة الذي طلب خفض مدة محكوميته، واإلفراج عنه  

األول   أكتوبر/تشرين  في  اعتقل  مناصرة  بأن  علما  النفسية.  حالته  تدهور  وكان  2015على ضوء   ،
وقال محامي الدفاع خالد    لة.في القدس المحت، بتهمة محاولته تنفيذ عملية طعن  13طفال في سن الـ  

زبارقة للصحفيين، عقب انتهاء جلسة المحكمة، إن األخيرة قررت إعادة الملف للبحث من لدن لجنة  
األسير. عن  المبكر  باإلفراج  التوصية  شهرين  قبل  رفضت  قد  كانت  أن   خاصة،  زبارقة  وأضاف 

والتي قرر  الخاصة،  الثلث  لجنة  أبطلت قرار  مناصالمحكمة  بأن ملف  يندرج ضمن ات  إلرهاب. رة 
سيحدد موعد   ]أمس[وقالت مراسلة الجزيرة في بئر السبع نجوان سمري إنه عقب الحكم الصادر اليوم

السابق،   موقفها  على  ستصر  كانت  إذا  ما  تقرر  لكي  الثلث،  لجنة  الجتماع  المقبلة  القليلة  األيام 
 ة. وترفض التعامل مع طلب اإلفراج المبكر عن مناصر 

 13/4/2022 .نت،الجزيرة
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 م: سنموت دفاعا عن األقصى ولن نسل م مفاتيح  للصهاينة مانويل مسل   .28
هللا مسلّ :  رام  مانويل  األب  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  عن  الدفاع  هيئة  عضو  يوم  قال   ، م 

يسلم   ولن  المبارك  األقصى  المسجد  بتدنيس  يسمح  لن  الفلسطيني  الشعب  إن  مفاتيحه  األربعاء، 
اإل والقيامة    سرائيلي.لالحتالل  األقصى  الرأس حول  أقوياء رافعي  كلنا شرفاء  "سنموت  وقال مسلم: 

م ، من أنه "إذا صمتنا عن وقاحتهم فال وحذر مسلّ   ولن نسّلم مفاتيح األقصى والقيامة للصهاينة".
  واللعب".يحق لنا أن نقاومهم في المستقبل، لذلك في حّد األقصى، الحّد ما بين الجدّ 

"سأ اوقال:  أنا  وفي  حمي  لهما ظل،  القدس  في  والقيامة  األقصى  القيامة،  ومحمد سيحمي  ألقصى 
ظلهما نفرش وننام، وإن خلع االحتالل أبوابها سأقف أنا مانويل على باب األقصى ويقف محمد على  

ها؛ وإن اْسَتْشَهدُت هناك  باب القيامة لنصّد ريَح المستوطنين ورائحتهم ِمن العبور والدخول إلى َمْقِدسِ 
وأكد أن "األقصى المبارك هو َمن    عب في باب األسباط سيسرع ليغلق الباب مكاني".فحفيدي الذي يل

جعل القرآن جزءا ِمن الحضارة المسيحية، وكنيسة القيامة هي َمن جعلت اإلنجيل جزءا ِمن الحضارة  
 واحد".  اإلسالمية لذلك اندمجت الحضارتان في حضارة واحدة لشعب 

 13/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 : أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد مأساويةنائب رئي  رابطة علماء فلسطين .29

“القدس العربي”: تفاقمت أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل غير مسبوق خالل    -بيروت 
تقارير   وحذرت  الماضية  القليلة  م األعوام  الالجئين  حقوقية  مخيمات  داخل  الشامل  االنهيار  ن 

الفلسطينيين في لبنان وأن تتجه نحو المزيد من األزمات على أكثر من صعيد. نائب رئيس رابطة  
اليوسف   علي  الشيخ  لبنان  في  فلسطين  معه  حوار  في  قال علماء  العربي”:أجرته  يعيش    “القدس 

خاصة داخل المخيمات الفلسطينية على  اوي جدا  الالجئون الفلسطينيون في لبنان وضع صعب ومأس
امتداد األراضي اللبنانية، وتعتبر هذه المخيمات األكثر فقرا وتهميشا فهي تعيش مأساة كبيرة، وبما  
أن المخيمات في لبنان هي المستهدفة ضمن المؤامرات التي تحاك، فالالجئون الفلسطينيون يعيشون  

م بعد أن تم تدمير المخيمات الفلسطينية في سوريا  مخيماته  هاجس الخوف والقلق من تدمير وتصفية
والقضاء عليها بشكل كامل ضمن المؤامرات والصفقات التي تحاك في المنطقة تحت عدة مسميات،  

ويمكن وصف أوضاع الالجئين الفلسطينيين في   الوطن البديل، صفقة القرن التي كانت تطرح سابقا.
العم ناحية  جدا،  بالمزرية  ملبنان  وهذا  الشهادات ل  الكثير من أصحاب  ومعيشي،  هام جدا  وضوع 

واالختصاصات )أطباء ومحامون ومهندسون( ال يستطيعون العمل في مهنتهم بشكل ميسر وأحيانا  
اللبنانية على محاكمتهم   السلطات  تعمل  لبنانيون خوفا من أن  يعملون تحت أسماء أشخاص  كثيرة 
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مخاطر كما حصل في حادث منطقة بعلبك وأدى  ير من الومحاسبتهم، باالضافة إلى تعرضهم لكث 
 إلى وفاة الكثير من الجسم الطبي الفلسطيني وقس على ذلك في كافة المهن.

يعيش الالجئ الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية وكأنه يعيش في سجن كبير، تحيط به الجدران  
يعيش   البغيض،  العنصري  الجدار  اسميته  شخصيا  وأنا  مخيم  اإلسمنتية  الحلوة  في  ألف    80عين 

كلم، وقد حصلت حاالت وفاة لم نستطع إخراج المتوفي من المنزل اال من    1شخص ضمن مساحة  
النافذة بسبب األزقة والطرق الضيقة وكثافة السكن وضيق مساحة المنازل. هذه ليست حياة  خالل 

لذي ال يأخذ حقه الطفل ا  في زمن يتم التحدث فيه عن حقوق اإلنسان وحق المرأة وحق الطفل، هذا 
بحياة كريمة، خاصة في المخيمات الفلسطينية، ال يتمتع الطفل الفلسطيني بأدنى حقوق الطفولة، فال 
إلى   باإلضافة  لتفريغ طاقته،  أمكنة  لوجود  إمكانية  للتنزه وال حتى  للعب وال حدائق  تتوفر مساحات 

الفلسطي الشعب  التعليمي،  المستوى  وتراجع  والعوز  يعيش  الفقر  وصفها  ني  يصعب  حقيقية  مأساة 
ببعض كلمات، وضع المخيمات مأساوي وغير مقبول من كافة النواحي الحياتية، بطالة كبيرة داخل  
بعض   ومن  الفلسطينية  الفصائل  من  رواتب  يتقاضى  البعض  أن  لوال  الفلسطيني،  الشباب  مجتمع 

 الع ثورة الجياع.درجة اند المؤسسات األخرى الموجودة، لكانت المأساة قد تفاقمت كثيرا ل
الى   االضافة  المنطقة،  في  الموجود  السياسي  االنسداد  بسبب  والحياتية  المعيشية  األوضاع  تفاقمت 
عدم وجود أي حل للقضية الفلسطينية حتى في الداخل الفلسطيني، فالمشكلة تتأزم كل يوم زيادة عما  

فل في  متفجرا  الوضع  كان  فلسطين،  في  المشكلة  وتتصاعد  خاصسبق  والكيان  سطين  غزة  في  ة 
الفلسطينون    الصهيوني أما اليوم اصبحت بين الكيان الصهيوني و القدس وبئر السبع وبلدات أخرى.

في لبنان وفي كل العالم يشكلون انعكاس للواقع الموجود الفلسطيني داخل فلسطين، نحن مجبورون  
ين ترى انعكاس هذه األزمة  في فلسط  ألن نكون انعكاس لهذا الواقع الفلسطيني، وكلما تشتد األزمة

 على الالجئين في المخيمات الفلسطينية. 
 13/4/2022، لندن، القدس العربي

 
 "التعليم اإلسرائيلي" يمنع إحياء ذكرى النكبة بالداخل المحتل  .30

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن وزارة التعليم اإلسرائيلية طلبت من  :  ترجمة خاصة
برامج التعليمية في المدارس التي تخص فلسطينيي الداخل، بعدم تضمين أي برامج  القائمين على ال 

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة اإلسرائيلية، طلبت من    أو مواد تدريسية تهدف إلحياء ذكرى النكبة.
يهود  كدولة  إسرائيل  "وجود  تنكر  تصريحات  أي  موادهم  أو  برامجهم  تضمين  عدم  الجهات  ية  تلك 

للنكبة". وفق   وديمقراطية"، باعتباره يوم حداد وإحياء  أو أن يعلنوا أنهم "ال يحتفلون بعيد االستقالل 
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ورد. ما  التعليم    نص  وزارة  من  خاصة  نشرة  بملحق  أسبوعين  نحو  قبل  التعليمات  هذه  تعميم  وتم 
تتضمن   أنها  إلى  مشيرًة  التي    12اإلسرائيلية،  بالنشاطات  االلتزام  منها  "البنًدا  على  تشجع  عنف  ال 

 والتحريض، والدعوات العنصرية، ودعم اإلرهاب". وفق ما ذكرت الصحيفة العبرية. 
 14/4/2022، القدس، القدس

 
 والفلسطينيين لوقف التدهور األمني  "إسرائيل"مصر تجدد جهود الوساطة بين  .31

أبيب  مجلي-تل  التدهور :  نظير  لوقف  المصرية  الجهود  تجدد  عن  أبيب  تل  في  مصادر  كشفت 
وقالت هذه المصادر    ي المناطق الفلسطينية المحتلة، ومنع تفاقمه إلى حرب جديدة مع غزة.فاألمني  

الفلسطينية في رام هللا وحركة  إن المصريين باشروا اتصاالت مع الحكومة اإلسرائيلية ومع الرئاسة 
  ة حماس في قطاع غزة، لجّس النبض في إمكانية إرسال وفد من المخابرات المصرية لترتيب تهدئ 

 أمنية، ودعت جميع األطراف إلى العمل على وقف التدهور.
 14/4/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 تدين تصاعد عنف وعمليات قوات االحتال  في األرض الفلسطينية " الخارجية المصرية" .32

وتيرة  أدانت وزارة الخارجية المصرية، ما تشهده األراضي الفلسطينية خالل األيام األخيرة من  :  القاهرة
عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات االحتالل في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما  
واعتقال   وجرحى  سقوط ضحايا  عن  أسفر  ما  الفلسطينيين،  للقوة ضد  ُمفرط  استخدام  من  صاحبها 

 كد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، رفضه أي تحريض، أو   العشرات.
ي ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد األقصى المبارك خالل شهر رمضان، مؤكًدا ضرورة بما ف

 احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة.
 13/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الحترام األقصى ووقف االستفزازات  "إسرائيل"األردن يدعو  .33

ألربعاء، االحتالل اإلسرائيلي الحترام حرمة المسجد األقصى، ووقف دعت وزارة الخارجية األردنية، ا
وحذر متحدث الوزارة هيثم أبو الفول، االحتالل اإلسرائيلي من انتهاك حرمة    االستفزازات بأسرع وقت.

خال عبادة  مكان  باعتباره  األقصى،  االستفزازات  المسجد  وقف  ضرورة  على  مشددا  للمسلمين،  صا 
دعوات المتطرفين المحِرضة على تكثيف اقتحامات المسجد األقصى، داعيا إلى    وأدان  اإلسرائيلية.

المبارك،  األقصى  المسجد  إلى  المصلين  وصول  إمكانية  ُتعيق  التي  اإلجراءات  جميع  إيقاف 
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ع اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتقييد حق  وأكد أن "جمي  وخصوصا خالل شهر رمضان المبارك.
الوصول في  مرفوضة   المسيحيين  الدينية  شعائرهم  لممارسة  القيامة  كنيسة  إلى  الُمقيد  وغير  الحر 

 ومدانة".
 13/4/2022، 21عربيموقع 

 
 مكن أن يقوض عملية التطبيع بين البلدين ي ضد الفلسطينيين  "إسرائيل"أي تصعيد من قبل تركيا:  .34

مولود   التركي  الخارجية  وزير  إن  األربعاء،  األمريكي،  "أكسوس"  موقع  حدد  قال  أوغلو،  تشاووش 
اإلسرائيلي. االحتالل  مع  مستدامة  عالقة  إلقامة  أنقرة  الوزير    شروط  عن  األمريكي  الموقع  ونقل 

القات المستدامة بين أنقرة وتل أبيب ستتطلب من  "، قوله إن "الع21التركي، بحسب ما ترجمته "عربي
الفلسطينيين". بشأن  الدولي  القانون  احترام  الموقع  األخيرة  خارجية    وأشار  وزير  أن  إلى  األمريكي، 

إلى   وصلت  التركية  اإلسرائيلية  "العالقات  أن  اإلسرائيليين،  الصحفيين  مع  حديث  خالل  أكد  تركيا 
بناء عالقة أكثر  نقطة جيدة"، منوها إلى أنه "بعد ا التقلبات في العالقة، تريد تركيا اآلن  لعديد من 

إسرائيل". مع  "المش  استدامة  أن  إلى  أوغلو  اإلسرائيلي  ونوه  بالصراع  مرتبطة  الدولتين  بين  اكل 
الفلسطيني، وانتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل، ال زالت قائمة"، مشيرا إلى أن "العالقات لن  

وأوضح أن "أي تصعيد من قبل إسرائيل    مل إال بعد أخذ ذلك في عين االعتبار".تتحسن بشكل كا
ولفت إلى أن "تركيا تريد   أيضا عملية التطبيع بين البلدين".ضد الفلسطينيين أو غزة يمكن أن يقوض 

حوارا مع إسرائيل حول القضايا اإلقليمية مثل إيران وسوريا وأجندة إيجابية في مجاالت مثل التجارة  
 واالستثمار والطاقة والسياحة".

 13/4/2022، 21عربيموقع 
 
 حق المسجد األقصى منظمة التعاون اإلسالمي تدين االنتهاكات اإلسرائيلية ب  .35

المستوطنين  :  جدة مجموعات  أطلقتها  التي  التهديدات  من  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  حذرت 
األقصى   المسجد  باحات  داخل  قرابين  بذبح  لها،    المبارك.المتطرفين  بيان  في  المنظمة  وأدانت 

بدعم وحماية  األربعاء، إقدام عشرات المستوطنين على اقتحام األقصى وتأدية طقوس تلمودية فيه،  
األمة   لمشاعر  تحديا سافرا  يشكل  الخطير  التصعيد  هذا  أن  االحتالل اإلسرائيلي، معتبرة  قوات  من 

   لمواثيق الدولية ذات الصلة.اإلسالمية جمعاء، وانتهاكا صارخا للقرارات وا
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لهذه   حد  وضع  أجل  من  التحرك  إلى  الدولي،  األمن  مجلس  خاصة  الدولي،  المجتمع  طه  ودعا 
الفلسطيني  االنتها الشعب  وحقوق  المقدسة  االماكن  حرمة  باحترام  إسرائيل  وإلزام  المتكررة،  كات 

 السياسية والدينية. 
 13/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الجامعة العربية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على االحتال  للوقف الفوري لعدوان  .36

أبناء الشعب أدانت األما:  القاهرة نة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان اإلسرائيلي الخطير على 
منذ   جنين  له  تتعرض  ما  خاصة  الفلسطينية،  والمحافظات  القدس  في  باستهداف الفلسطيني  أيام 

وأضافت األمانة العامة في بيان صدر عنها، األربعاء، أن حمالت التنكيل    إسرائيلي مركز ومشدد.
الفلسطينيين واالستفزازات المستمرة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك، وما   والمالحقة ضد 

الخطورة. بالغ  أمرا  يعد  واستهداف،  له جنين من عدوان  الوضع،  وحذرت من    تتعرض  هذا  خطورة 
المفتوحة  الحرب  هذه  وتداعيات  نتائج  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلية  الحكومة  محملة 

راضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مؤكدة أنه آن األوان للمجتمع الدولي للتوقف عن  على األ 
االح سلطات  وإعفاء  القانوني،  غير  االحتالل  لهذا  غطاء  من  إعطاء  وتحذيرها  التزاماتها  من  تالل 

معاملة    عواقب عدم امتثالها له، حيث إن سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة التي تفضي إلى
إرهاب  وممارسة  الجرائم  من  المزيد  ارتكاب  على  ومسؤوليها  يشجعها  القانون  فوق  كدولة  إسرائيل 

 الدولية واإلنسانية  الدولة المنظم الذي ينتهك كافة المواثيق والقوانين
 13/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 العربي يدين التصعيد اإلسرائيلي  البرلمان .37

أدان البرلمان العربي، التصعيد اإلسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين  :  القاهرة
لمان العربي في بيان صدر عنه، األربعاء،  وحّذر البر   والقدس وعموم األراضي الفلسطينية المحتلة.

المسجد األق باحات  باقتحام  المتطرفين  المستوطنين  صى وتقديم  من خطورة ما أعلنته جماعات من 
 القرابين. 

رمضان    شهر  في  األقصى  للمسجد  اقتحاماتها  من  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  توسيع  أن  وأكد 
ودعا البرلمان   .المي، وليس الشعب الفلسطيني فحسب سالكريم، استفزاز  لمشاعر العالم العربي واإل

ًصا أن هذا التصعيد ينذر  العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها، وخصو 
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المسجد األقصى هو خط   أن  الجميع، مؤكًدا  أحد وستطال  منها  يسلم  دينية ال  فتيل حرب  بإشعال 
 أحمر ال يجب أن تتجاوزه إسرائيل. 

 13/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 طناعيتعززان عالقاتهما في مجا  أبحاث الذكاء االص "إسرائيل"اإلمارات و .38

أبوظبي: اختتم وفد من جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي في اإلمارات برئاسة البروفيسور  
إلى معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل، بهدف توطيد  إريك زينغ رئيس الجامعة، زيارة استمرت يومين  

لمؤسستين، وتبادل  روابط البحث العلمي واالبتكار واالستفادة من إمكانات رأس المال البشري لدى ا
ووفق وكالة أنباء اإلمارات ) وام(    الخبرات المتعمقة في مجال أبحاث الذكاء االصطناعي األساسية.

شات حول تبادل المعارف والتعاون في عدد من المشاريع البحثية تحت  األربعاء ، تخللت الزيارة نقا 
 ”. MBZUAI-WISإشراف مجلس المراجعة لـ”برنامج الذكاء االصطناعي المشترك” “

 13/4/2022القدس العربي، لندن، 
 
 “األونروا” تتلقى دعما قطريا وآخر من المنظمة الخيرية اإلسالمية لصالح الجئي غزة .39

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” عن وصول تبرعات من مؤسسات مانحة  
يان صحافي إن مؤسسة قطر الخيرية، تبرعت  لصالح الالجئين في قطاع غزة. وقالت “األونروا” في ب

 مليون دوالر، من أجل دعم المعونة الغذائية التي تقدمها الوكالة في غزة.  1.5بمبلغ 
لتقديم    500,000أعلنت “األونروا” أن المنظمة الخيرية اإلسالمية الدولية، تبرعت بمبلغ  كما   دوالر، 

ت أن هذا التبرع سيعمل على المساهمة في  معونات نقدية طارئة لالجئي فلسطين في غزة. وأوضح
والمأوى وا الغذاء  األساسية من  اإلنسانية  احتياجاتهم  تلبية  فلسطين في  لصحة  دعم عائالت الجئي 

 البيئية والتمتع بمستوى معيشي الئق والتمتع بحقوق اإلنسان. 
 13/4/2022القدس العربي، لندن، 

 
 دولة الفصل العنصري  "إسرائيل"برون كيين يعتير من األكاديميين األم %60 ستطالع:ا .40

% من األكاديميين والباحثين في دراسات الشرق األوسط في الجامعات 60أظهر استطالع جديد أن  
 األمريكية اعتبروا االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين بأنه "واقع دولة فصل العنصري".
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قسم بين  مشترك  استطالع  ميريالند    وأجري  جامعة  في  الحرجة  السياسية  القضايا  العلوم  ومشروع 
 أكاديميا من مختلف الجامعات األميركية.  1,729للشرق األوسط بجامعة جورج واشنطن، وشمل 

أن   اليوم،  نتائجه  وأعلنت  الماضي  الشهر  أجري  الذي  االستطالع  حل  61وأظهر  ان  يعتقدون   %
مقارنة مع   يعد ممكنا  لم  استطالع شهر شباط عام  %  52الدولتين  أيلول  57و  2021خالل  % في 

 ، عندما أجريت جولتان سابقتان من االستطالع. 2021
من  60ويصف   بقليل  أعلى  وهذا  العنصري"،  بالفصل  شبيهة  واحدة  "دولة  بأنه  الحالي  الواقع   %

 بالمائة.  59الذي سجل  2021استطالع شباط 
 13/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تخاب ماكرون بسبب اعتزام لوبان حظر الذبح الشعائري يهود فرنسا يدعون إلى ان .41

واليته    باريس: المنتهية  الرئيس  لصالح  التصويت  إلى  فرنسا  في  اليهودية  المركزية  الرابطة  دعت 
من   وقت الحق  في  المقررة  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  من  اإلعادة  جولة  في  ماكرون،  إيمانويل 

 الشهر الجاري.
لسياسية اليمينية، المنافسة  كزية لليهود في فرنسا، اليوم األربعاء، إن مارين لوبان اوقالت الرابطة المر 

للشعائر  وفقا  الحيوانات  ذبح  حظر  اعتزامها  خالل  من  للخطر  الدينية  الحرية  ستعرض  لماكرون، 
 الدينية. 

جوم  وأضافت الرابطة أن خطط لوبان، التي تنطبق بنفس القدر على المسلمين أيضا، تعد بمثابة ه
بحرية. الدينية  الشعائر  ممارسة  إمكانية  على  المقابل و   خطير  في  أكد  ماكرون  أن  الرابطة  تابعت 

 اعتزامه حماية الذبح الشعائري.
 13/4/2022القدس العربي، لندن، 

 
 استطالع لمعهد "غالوب": استمرار تصاعد تأييد األميركيين للفلسطينيين  .42

ييد  ري خالل شهر شباط الماضي استمرار تصاعد تأ كشف استطالع رأي جديد لمعهد "غالوب" أج 
للفلسطينيين. التأييد مقارنة مع  26وأظهر االستطالع ارتفاع  نسبة    الرأي العام األميركي   %16  %

%  62% العام الحالي مقارنة مع  55، بينما تواصل انخفاض التأييد السرائيل ليصل الى  2016عام  
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خالل   %18% إلى  22دون أي موقف تجاه الطرفين من  ، بينما انخفض عدد المحايدين ب2016عام  
 ذات الفترة.

ويوثق االستطالع التناقض الحاد بين أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كون أكثر من ثالثة  
%( يتعاطفون مع الفلسطينيين، لكن هذه  13٪( مقابل )77أرباع الجمهوريين يتعاطفون مع اسرائيل )

المست بين  تتضاءل  )الفجوة  و54قلين  اإلسرائيليين  يؤيدون  للف٪26  فإن  ٪  المقابل  في  لسطينيين(، 
 ٪ الفلسطينيين(.38٪ اإلسرائيليين و40الديمقراطيين منقسمون إحصائيا، حيث يؤيد )

 13/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 جنرا  إسرائيلي: جدار الفصل وهم.. ويبدد "الردع"  .43

عامرأ  عدنان  -21عربي الثغرات  :  بو  لترميم  اإلسرائيلية  الدعوات  فيه  تتواصل  الذي  الوقت  في 
باعتبارها متسببة في تسلل منفذي  المنتشرة على طول جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، 

ذا االتهام، وصوال إلى اعتبار أن الجدار العمليات األخيرة، فإن أصواتا إسرائيلية أخرى قللت من ه
و  ذاته  ليس بحد  سياسية وحزبية،  لتنفيذ رغبات  إال  إقامته  تكن  ولم  األمنية،  الناحية  من  هم خطير 

 أكثر.
موشيه ليشيم، الخبير األمني والقائد السابق في الجيش اإلسرائيلي، ذكر في مقال بموقع "نيوز ون"،  

و أقصر  كم، أطول أ  320األساسية عن الجدار تتحدث عن أن طوله  " أن "البيانات  21ترجمته "عربي
قلياًل بسبب التضاريس، وتبلغ تكلفة السياج بمكوناته األولية، دون أنظمة ثانوية للرادارات وكاميرات  
كافة   على  المستمرة  صيانته  أما  كيلومتر،  لكل  شيكل  مليون  المتطابق،  النسخ  وأنظمة  التليفزيون 

ك فإن الجدار بحد ذاته ليس القوى العاملة، فتبلغ مليار شيكل سنويا، ورغم كل ذل  مكوناته، بما فيها
 عقبة أمنية أمام الهجمات الفدائية الفلسطينية".

االختراق، وفي  واإلنذار عن  بالكشف  تسمح  إلكترونية  استشعار  بوسائل  "الجدار مزود  أن  وأضاف 
خرساني لمنع إطالق النار من مسار مسطح، األماكن القريبة من تجمعات المستوطنين، هناك جدار  

ات في مناطق حساسة، أرضية، مركبة على بالونات أو أي وسيلة أخرى، فضال عن  وتوضع الكامير 
زرع األلغام ضد األفراد، بجانب نصب بوابات الدخول على طول الشرايين الرئيسية، وتجهيزها بآالت  

ر، وغيرها من وسائل التفتيش والكشف، وتعبيد  انعكاس للمركبات، وأجهزة الكشف عن المعادن للبش
 لومترات من الطرق التي تتيح كشف آثار االختراق وحركة الدوريات اآللية".مئات الكي
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رغم كل المعطيات الواردة أعاله، فإن القناعة اإلسرائيلية المتزايدة، ال سيما في أوساط العسكريين، أن  
القي  في  األعطال  من  الكثير  يحتمل  على الجدار  القدرة  دون  التماس،  مشاكل  بسبب  والسيطرة  ادة 

وإطالق التصد  المستوطنات،  على  مسطح  مسار  من  النار  وإطالق  المعادية،  الجهات  لكمائن  ي 
تصفه   وضعا  ستشهد  االحتالل  دولة  فإن  وبالتالي  حاد،  مسار  في  والصواريخ  الهاون  قذائف 

 تحام، زاد خطر إطالق النار من فوقه.بـ"الـعبثي"، ألنه كلما زادت كفاءة السياج ومنع االق 
الما أن عمق الجدار متوافق مع الظروف الطبوغرافية والتهديدات التي يواجهها  في الوقت ذاته، وط

االحتالل، فإن قواته ستصبح هدًفا لقوى المقاومة، ما يستدعي منها استثمار الكثير من الموارد، مثل  
من الجدار فرصة   أنظمة المخرجات األرضية والمركبات المحمية ووسائل المراقبة والتنبيه، ما يجعل

الوقت ل نفس  االحتياط، وفي  قوات  كبير جًدا من  بأكمله، فضال عن جزء  االحتالل  ـ"ابتالع" جيش 
 ستكون أكثر عرضة للخطر والتورط، نتيجة خطأ التعرف على الجهات المعادية. 

تسع،  هناك نقطة سياسية غائبة عن دعوات اإلسرائيليين في ترميم الجدار، وتتمثل في أنه سينمو وي 
ح حقيقة حدودية بين دولتين، وستقام دولة فلسطينية غربي األردن تكون حدودها مع وبالتالي سيصب 

إسرائيل ذات الجدار، وستصبح المستوطنات في الضفة الغربية خارج الجدار، ويصبح المستوطنون  
ت هدفا يهودا يعيشون في أرض معادية، وحينها ستزداد األخطار فقط، وسيصبح اقتحام المستوطنا

لقوى  الوضع في قطاع غزة،    رئيسيا  كان  الطرق، كما  المرور على  المقاومة، خاصة عرقلة حركة 
وأكثر خطورة، قبل االنسحاب منه، وبالتالي فسيضطر الجيش لضخ المزيد من قواته، ويزداد العبء  

 عليها. 
وات "األسوار مع مرور الوقت، سيقع معظم العبء األمني على كاهل المستوطنين، أما أنصار دع

المستوطنات  الفاصل دور  يأتي  ثم  ذاتها،  المستوطنات  بإخالء  للمطالبة  الحديث  بهم  فسيمتد  ة"، 
"البعيدة"، وكلما زاد الضغط على قوات الجيش على األرض، وسقوط العديد من الخسائر اإلسرائيلية،  

المنظم لتخرج  البشري،  العبء  بجانب  الدولة،  ميزانية  ذلك مزيدا من  المطالب استنزف  اليسارية  ة  ات 
الردع   عامل  تبدد  يعني  الجدار  ترميم  أن  والخالصة  الغربية،  الضفة  "مستنقع"  من  الجنود  بإعادة 

 اإلسرائيلي، وهو العامل الذي تآكل على مر السنين، وكاد ينهار كلما وقعت عملية بين حين وآخر. 
 13/4/2022، 21ربي وقع عم
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 "2محاذير ميدانية تحو  دون "السور الواقي .44
 عامر   د. عدنان أبو

أمام الفشل اإلسرائيلي الذي ال تخطئه العين في مواجهة الهجمات الفدائية األخيرة، ازدادت الدعوات  
الواقي" التي نفذها االحتالل في الضفة الغربية، عقب إخفاقه  لتنفيذ نسخة مجددة من عملية "السور  

 في وقف الهجمات االستشهادية.
، فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر، 2002اتها في  ليست هي ذ   2022مع أن الظروف الحالية في  

واختلفت أوضاع سياسية وميدانية لدى المقاومة واالحتالل، ما يضع عالمات استفهام عديدة حول 
وجاهة هذه الدعوات، أم أنها تأتي في إطار حالة "الصراخ المؤقت" فقط تحت ضراوة العمليات   مدى

 األخيرة.
ل الشهور والسنوات الماضية، وفي إطار تعامله مع تمدد المقاومة،  ليس سرًّا أن االحتالل دأب خال

أبعاد موضعية، على تنفيذ عمليات عسكرية لمحاولة القضاء عليها، وإيقاف مدها المتواصل، ذات  
 وليس توسعية. 

صحيح أن العمليات العسكرية التي أقدم عليها جيش االحتالل خالل الفترة الماضية، جاءت ألهداف  
ضة، مستهدفة إخماد روح المقاومة، وتعزيز مستوى األمن الشخصي لدى المستوطنين؛ لكن أمنية مح 

هي التي أْمَلت عليه طبيعة الحمالت    ما ميز ما قام به الجيش أن المسوغات واالعتبارات السياسية
القيام   على  السياسي  المستوى  من  واضحة  بتعليمات  أقدم  حيث  األمنية،  واإلجراءات  العسكرية 

ت هامة، بعضها غير مسبوق، لكن الجيش الذي حاول التقليل من تأثير هجمات المقاومة، بخطوا
 خرج بعدة دروس من عملياته التي كان ينفذها بين حين وآخر.

تلك  فيها  بما  الغربية،  الضفة  من  واسعة  أجزاء  على  السيطرة  بإمكانه  أن  الجيش  يظن  ربما  اليوم، 
اجتياحا أو سيطرة بدون هدف حقيقي ممكن، رغم أن الهدف    المصنفة بأنها مناطق "أ"، لكنه سيكون 

يثبت  الناجحة  استمرار هجماتها  للمقاومة، غير أن  التحتية  البنية  القضاء على  أن هذا   المعلن هو 
دولة   عمق  في  أهداف  مهاجمة  في  ضالتها  وجدت  المقاومة  قيادة  أن  بدليل  وهم،  مجرد  الهدف 

 االحتالل، ليس في الضفة الغربية فقط. 
في ذات السياق، فإن أي حديث عن إعادة سيطرة االحتالل على الضفة الغربية، أو مناطق واسعة 

ينتج عنها سوى استمرار المقاومة بأشكال   الناجحة، بل إن قراءة  فيها، لن  أخرى، السيما العمليات 
، لتستهدف نقاط  لمستواها ونوعيتها ارتباطًا بالهجمات اإلسرائيلية تشير أن هناك تناسبا طرديا بينهما 

 الضعف لدى الجيش والمستوطنين.
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يمكن   والمخيمات،  المدن  تخللتها حرب  التي  الواقي،  السور  عملية  على  عاما  وبعد عشرين  اليوم، 
أنه ُهزم في عدة جوالت  الق ينتصر"، ثبت  الجيش  "دعوا  بين اإلسرائيليين  الذي ساد  الشعار  ول أن 

األخيرة   العمليات  إن  القول  ويمكن  مسلحة،  مهمة،  مقاومة  تحولت  ألنها  توقعاته،  أفشلت  للمقاومة 
أدخلت وأعادت لتجربة العمل الفدائي مفاهيمها وعناصرها؛ وهو ما لم يخطر ببال الجيش وقيادته، و 

مجتمع االحتالل في حالة من "النزيف المعنوي" لم تحدث من قبل، رغم كل أشكال االستنفار األمني  
 ين ُجندوا للتصدي للمقاومين. وعشرات اآلالف من العساكر الذ 

 13/4/2022فلسطين أون الين، 
 
 كيف سيرد الفلسطينيون على خطة غانت  القامة كيانين في الضفة؟  .45

 بسام ابو شريف 
ال شك ان الجميع قد لمس مدى االرتباك الذي اصاب القيادة االسرائيلية السياسية والعسكرية واالمنية  

تل ابيب والنقب وتل ابيب مرة اخرى هذه العمليات التي خلقت    اثر العمليات البطولية التي جرت في
السرائيلي ايضا  مسبوق في االطر الحاكمة في اسرائيل وعلى الصعيد الشعبي ا  رجوا من االرباك غي

حتى وصلت االمور الى حدود االفراد فردا فردا في المجتمع االسرائيلي وال شك ايضا ان هذا االرباك  
الفلسطينية التي لم تكن تتوقع من ان يقوم فدائيون شبابا بمثل هذه العمليات اصاب السلطة الرسمية  

تجريها مخابرات السلطة ضد اي في ظل كل عمليات القمع واالضطهاد واالعتقال والمالحقة التي  
عمل يمكن ان يقوم به فلسطيني ضد اسرائيل وقوات االحتالل ) واذا جاز لنا هنا ان نستعير بعض 

المسئولون الفسطينيون للتلفزيون االسرائيلي نسجل ان بعضهم قال اننا نعمل كل ما ما قاله بعض  
ئيلية وضد اسرائيل ونعتقلهم اذا كانوا في  بوسعنا لمنع اي مجموعة من القيام بعمل ضد القوات االسرا

ان   هنا  نضيف  ان  علينا  ولكن   ) اسرائيل  اراضي  في  كانوا  اذا  االسرائيليين  عنهم  ونبلغ  اراضينا 
المفاجأة اصابت ايضا قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني كان فد وصل به الحال نتيجة سياسة  

الفلسطيني الشعب  معنويات  لكسر  الهادفة  المقاومة   المقاطعة  في  امل  ال  بان  واشعاره  واحباطه 
بان  نعترف  بد ان  المقاطعة ال  تتخذها  التي  المتخاذلة  المواقف  السير خلف  بد من  ان ال    واشعاره 
ابوابا ظنتها   امامها  وفتحت  المقاومة مرة اخرى  فيها روح  وانعشت  القطاعات  المفاجأة اصابت هذه 

جل التحرر من االحتالل لقد اعادت تلك العمليات نفس  مغلقة تماما وهي ابواب الكفاح الشعبي من ا
العمليات المقاومة للشعب الفلسطيني وال شك ان ما اعلن عنه غانتس من خشيته من ان تتحول هذه  

الى موضة على نسق عمليات السكاكين والطعن هو دليل على مدى االرباك الذي اصاب السلطات 
سي ام  مدنية  ام  كانت  المقاطعة شريكة  االسرائيلية عسكرية  اصاب  الذي  االرباك  مدى  وكذلك  اسية 
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النظر   وجهات  في  وخالف  ارتباك  هنالك  ان  االمر  واقع  الشعبية  المقاومة  منع  في  على المحتل 
فقدت   التي  اسرائيل  القرار على مستوى حكومة  الرسمي على مستوى اصحاب  االسرائيلي  المستوى 

السرائيلية ممثلة الحد اطراف التحالف الحاكم هذا االرباك  االغلبية في ثقة الكنيست باستقالة الوزيرة ا
مراحل والتجارب سببه اختالف وجهات النظر فهنالك جيل من الذين يشاركون في الحكومة مر بكل ال

السابقة واصبح على يقين من انه ال يمكن احتواء مقاومة الشعب الفلسطيني تماما كم قال غانتس ال  
ين حرب الطعن النها حرب ال يمكن احتواؤها وكذلك بقية االطراف هنالك  يمكننا احتواء حرب السكاك

امريك زال  ما  الذي  نيوجرسي  ابن  له  خبرة  وهو ال  بينت  يمثلها  اسرائيل  اطراف  في  معيشته  يا رغم 
والتمدد  االستيطان  عهد  بداية  في  انه  يظن  انه  طويلة  فترة  لها  كمرافق  نتنياهو  زوجة  مع  وعمله 

بداية   فقدانهم  االستيطاني  نتيجة  بينت  ورقبة  الحكومة  هذه  رقبة  سيفك  ما  وهذا  الصهيونية  الغزوة 
ا كل  رغم  وصموده  الفلسطيني  الشعب  ولمعرفة  وللخبرة  بذلها للتجربة  التي  والدماء  والتضحية  اللم 

الشعب   مع  اسرائيل  تعامل  كيفية  في  خالفات  القرارهنالك  صنع  مستوى  على  يوم  كل  ويبذلها 
ط مع هذه العمليات بينت لجأ فورا الى اسلوب العنصرية الدموية الجاهزة الرتكاب الفلسطيني ليس فق

ية اطالق النار دون حدود لجنود ال خبرة  كل الجرائم واختراع جرائم جديدة وذلك من خالل اعطاء حر 
لهم يرتعدون من الخوف وتطلق بنادقهم الرصاص نتيجة ارتجاف اصابعهم من الرعب والخوف من 

باكملها  مقاومين ف لسطينيين اعطى امرا معناه السماح للجيش االسرائيلي بارتكاب مجازر ضد قرى 
الطفال هذا هو معنى قرار بينت من ناحية  وضد بلدات باكملها وهدم البيوت وقتل االمهات وقتل ا

اخرى برز وزير االمن بقوله ال بد من حل لموضوع الفلسطينيين وانا افكر بكيانين ليس كلمة دولة 
 كن كيانين لحل هذه المشكلة.ول

للمستوطنين   كيان  وكيان صهيوني  فلسطيني  كيان  كيانين  الى  الغربية  الضفة  تقسيم  يقصد  غانتس 
للفلسطينيي  يبقيان تحت السيادة االسرائيلية اي انه وكيان  ن وكالهما ال يصالن الى درجة دولة بل 

ل لشراء الفلسطينيين وشراء موافقتهم  يقترح حال شبيها بما اقترحه ترامب في صفقة القرن رصد الما
يرفضه   ولكن حتى هذا  دولة  فلسطيني سماه ترمب  كيان  اسم  بكنتونات محدودة تحت  القبول  على 

ويقول الضفة   جاتس  تهويد  يريد  انه  اي  السيادة االسرائيلية  تحت  للمستوطنين وكالهم  كيان وكيان 
قاطعة على اساس انها كيان دون الدولة الغربية تحت مسميات جديدة قد تمر وقد توافق عليها الم

 بشحطة. 
الشعب   يتوقع جاتس رفض  ان  الطبيعي  ومن  هذا  كل  الفلسطيني  الشعب  يرفض  ان  الطبيعي  من 

في الفلسط اسرائيل  تسير  اين  الى  معرفة  وعدم  التفكير  فوضى  عن  يعبر  كان  هذا  بقوله  لكنه  يني 
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اوسا في  دبت  التي  الخالفات  واين  التطورات  هذه  في  مواجهة  الحاكمين  والعسكريين  السياسيين  ط 
 اسرائيل. 

وضع  خالصة القول ان الوضع في مستوى صنع القرار في اسرائيل الكبينت او الحكومة االسرائيلية  
 مهتريء ومنهار ومتناقض الى درجة كبيرة.

يتم هذا ويجري في ظل قرار بينت الذي اعطى الجيش حرية غير محدودة في التصرف بذخيرته ضد 
سيدتان   منهم  شهداء  اربعة  اليوم  هذا  االولى  الحصيلة  وكانت  الفلسطينيين  واالطفال  النساء  اجساد 

ى انها مرت في ذلك الشارع وال شك ان ماليين من  اهما ارملة وام لستة اطفال ال ذنب لها سو د اح
ويهيء   البشر شاهدوا ذلك الجندي كيف يطلق النار وهو خائف من امرأة تمر بسالم في ذلك الشارع

عقدة  جنين  مخيم  عقدة  اصبحت  لقد  جنين  مخيم  لمهاجمة  ثانيا  وعسكريا  اوال  نفسيا  نفسه  الجيش 
آخر مر  االسرائيلي  الجيش  في شرايين  قتيال  مزروعة  منه عشرين  المخيم سقط  اقتحام  فيها  ة حاول 

ا معركة  وهي  االحتالل  مع  معركته  له  المخيم  هذا  فلسطينيا  مدنيا  وخمسين  تسعة  هو  لشعب وقتل 
سقطوا   الذين  الشهداء  لكل  العائلي  االنتقام  هوبند  آخر  بند  الحتالل  مع  لمعركته  ولكن  الفلسطيني 

يدة ال شك ستفعل فعلها في اشعال كل السهل بدال برصاص جنود االحتالل سوف تكون ملحمة جد 
 تسل من ان تكون النار في زاوية واحدة من ذلك السهل الواسع، اما على صعيد السلطة فحدث وال

العالم في واد والسلطة في واد آخر وكانما السلطة ال عالقة لها بالشعب الفلسطيني وال عالقة لها  
ا بفلسطين في مثل هذه الظروف التي يعيشها العالم في ظل بنضال الشعب الفلسطيني وال عالقة له

خلب القط مخلب  حرب الواليات المتحدة حربا عالمية هي وحلفائها ضد روسيا وحلفائها من خالل م
الثعلب زلنسكي في ظل هذه الظروف ال بد من ان يصحو العالم على حقائق القضية الفلسطينية مرة  

الت تلك  تكون  ان  من  بد  وال  توعية  اخرى  في  الحقيقي  بدورها  فلسطين  ابطال  يبذلها  التي  ضحيات 
دعي ان لها مقياس  الرأي العام العالمي وتاليبه وتحريضه وحشده وتحريكه في الشارع ضد انظمة ت

واحد في التعامل مع االحتالالت واستخدام القوة المفرطة ضد شعوب باكملها كما تفعل اسرائيل ال بد 
االمكانات   كل  اطالق  العالم  من  في  اطالقها  عربية  وكامة  فلسطيني  كشعب  جدا  كبيرة  وامكاناتنا 

واجبات من يبتلعون موازنات   للتاييد لقضية فلسطين ونضال شعبها العادل على االقل هذا واجب من
الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الجزء الذي يسرق منه ولكن هنالك موازنات للشعب الفلسطيني  

اجل من  بثها  من  بد  الرأس    ال  يطأطئون  الذين  الموظفين  حشد  وليس  العالمي  العام  الراي  حشد 
 المالءات المقاطعة.

 13/4/2022رأي اليوم، لندن، 
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 " الذئاب المنفردة"ئيل فعل  للحد من هجمات هذا ما على إسرا .46
 أليكس فيشمان 

داخل   السير  محاور  تحرس  احتياط  سرايا  تشكيل  قبيل  دراسة  األيام  هذه  في  الجيش  الخط ينهي 
زمن   في  العام  النظام  على  وبالحفاظ  الداخلي  باألمن  عمليًا  ستعنى  التي  السرايا  هذه  األخضر. 

الداخلية. من وضع هذه الفكرة في الجيش ال بد أنه رأى أمام    الطوارئ، ستكون تابعة لقيادة الجبهة
تضمنت إغالق    عينيه اضطرابات الشبان البدو في النقب والشبان العرب في المدن المختلطة، التي

 المحاور لفترات زمنية طويلة، في أثناء الحملة األخيرة في غزة. 
ة داخل الخط األخضر عند الطوارئ، يتحدثون على مدى سنين عن إمكانية أن تغلق محاورة مركزي

وحدات   الجيش  يشكل  أن  أحد  يتصور  لم  ولكن  ذلك.  لمعالجة  الخطط  من  قليل  غير  أعدت  وقد 
هما كانت خطيرة، فهذه اضطرابات وأعمال إخالل بالنظام يقوم بها مواطنو  خاصة لهذا الغرض. إذ م

كما تنصب  إرهاب  لخاليا  يتصدى  نفسه  الجيش  سيجد  وهكذا،  الطرق الدولة.  محاور  على  ئن 
ولمواطنين مشاغبين. واألوامر، في الحالتين، ستكون فتح النار للسماح بالحركة على المحاور. فجأة، 

. في العملية في ديزنغوف، بدا جنود 2022دًا أن يعنى الجيش باألمن الداخلي في يبدو أمرًا طبيعيًا ج
 وحدات خاصة من الجيش يتراكضون في شوارع تل أبيب.

أن بنت الـ “يمم” )الوحدة الشرطية الخاصة لمكافحة اإلرهاب( القدرات، كانت سييرت متكال هي  إلى  
الخط  داخل  المساومة  عمليات  لمعالجة  تستدعى  سنوات    التي  مرت  الحين،  ذلك  منذ  األخضر. 

الصورة،   إلى  الجيش  يعود  واآلن  عاتقها،  على  المسؤولية  الحدود  وحرس  الشرطة  وأخذت  عديدة، 
 ربما متأخر، على أن اإلرهاب يغير وجهه.  –ة. هذا رد وليس صدف

الدف الخط األخضر، ووزير  الجدار على  تنتشر على طول ثغرات  اع لذا، فإن قوات عسكرية كبيرة 
يأمر الجيش بمساعدة الشرطة بقوات تنتشر في المدن الكبرى. كل شيء مؤقت، ظاهرًا، في ضوء 

خلف من  تختبئ  ولكن  األخيرة.  اإلرهاب  للجمهور    موجة  تبين  كما  العدو،  بشعة:  حقيقة  هذا  كل 
ذات  تنظيم  فترة  الذي عرفناه، وجهاز األمن في  ذاك  ي  اإلسرائيلي في األسابيع األخيرة، يختلف عن 

 كي يتصدى له. 
معظمهم   متطرفة،  إسالمية  هوية  لهم  “الشاباك”.  سيكسرهم  داعش،  مؤيدي  من  إسرائيل  مواطنو 

 اعتقلوا حتى اآلن. معروفون، وبضع عشرات 
المشكلة األصعب من ذلك هي تجاه المخرب الفلسطيني من الطراز الجديد. لقد شخص “الشاباك” 

في غضون ساعتين، حتى قبل أن يعرف محيطه في   هوية المخرب الذي نفذ العملية في ديزنغوف
“الشاباك” كان  يترك وصية.  ولم  أحدًا،  يشرك  لم  فهو  العملية.  إلى  بأنه خرج  ألنه    جنين  قد عرفه 
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أن   بعد  النفس  عن  الدفاع  لغرض  مسدسًا  الرجل  حمل  كخطير.  يحدده  أن  قبل  بالحواسيب  عمل 
. وصل إلى تل أبيب مع هذا المسدس. لم أصيب بساقه بسبب نزاع على خلفية عمله بعملة رقمية 

في أي  (، ليس عضوًا  29يعرف العبرية، لم يعمل في تل أبيب. ليس فتيًا على نحو خاص )فهو ابن  
منظمة. مثل معظم رفاقه في جنين، تربى في عائلة مقربة من المؤسسة الفلسطينية، لكنه ينتمي إلى  

يحتقر  الذي  ذاك  الجديد،  الطراز  من  المخربين  الفلسطينية    جيل  والمنظمات  الفلسطينية  السلطة 
داخل الخط  فإنهم يدخلون إلى    2016  –  2015المؤطرة. بخالف حَملة السكاكين الذين عرفناهم في  

ناحيتهم، فتح   يبعثهم، وال يجرون حسابًا ألحد. من  القتل. ال أحد  األخضر مع سالح ناري بهدف 
 وحماس على حد سواء، تخلتا عن الكفاح المسلح. 

احتقار  ك يحركه  الذي  الجديد،  الطراز  هذا  إلى  ينتمي  براك”  “بني  عملية  نفذ  الذي  المخرب  أن  ما 
، لم يكن مرتبطًا بتنظيم، خرج من قرية  27ة عمياء إلسرائيل. ابن  عميق للمؤسسة الفلسطينية وكراهي

بأنه كان معتقاًل قبل   يعبد بسيارته مع سالح معد محليًا كان بحيازته. كان معروفًا لدى “الشاباك” 
 سبع سنوات على نوايا لتنفيذ عمل عدائي.

إسرائيل. كم الخروج في رحلة صيد في شوارع  منفردان قررا  ذئبان  يوجد من هؤالء؟ كيف    كالهما 
الناري. والتصدي في المرحلة   بالسالح  العثور عليهم؟ القرى العربية، في البالد وفي الضفة، مليئة 

ال بمزيد من وضع  دفاعي  المخربين في الحالية  والحدود، وعقاب شديد ألقرباء  المحاور  قوات على 
ليد على الذئب المنفرد التالي.  محاولة لردعهم، وعدد ال ينتهي من االعتقاالت في محاولة لوضع ا

في   مثلما  الغربية[،  ]الضفة  “المناطق”  إلى  يدخل  أن  الجيش  فسيضطر  الميل،  هذا  يوقف  لم  إذا 
أو يدخل إلى المدن والبلدات التي يخرج منها هذا الذئب، وعندها ستكون  االنتفاضة الثانية، ويلتصق  

 انتفاضة ثالثة. 
 13/4/2022يديعوت أحرونوت 

 13/4/2022بي، لندن، القدس العر 
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