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 برصاص مقاومين فلسطينيين   قرب مدينة سلفيت مقتل حارس مستوطنة أرئيل  .1
قت  حا س أمس إسسائ ايت  ي  ماية ا الق    ت من ال،دس:29/4/2022اإلخبارية،    سماوكالة  ذكست  

الجمعةت   مساء  صحيمة ةا ت  قعت  سام ت.  كاةت  مدينة  قسب  )أ ئ  (  مستر نة  مدخ   ند 
أح أ انت  ن  س )يديعرت  قد  الجمعةت  ي حادث  إ ةرت( اإلسسائ ايةت  إسسائ ايت مساء  صابة جندي 

الت ال حيمة ان  اس” ن  ن اثن ن   ق  إ الق ةا   قع  ند مدخ  مستر نة أ ئ   قسب مدينة سام ت.
لعماية ح ث خسج احدهما محا ال  عن حساس المستر نة فيما ا اق  يست،الن سيا ط ز قاء الارن ةمذا ا

 النا  من  شاش ةرع كالر  ،ت  الحا س م  سط الى ان منمذي العماية  سا من المكان.   االخس
السس:  4/2022/ 29الجزيرة.نت،   أضا ت   "كان"  قناط  بسصاص  ذكست  ُقت   األمن  حا س  أن  ميةت 

بد  هت قال الجيش    ناع اشتلاها برجرد خافية قرمية لاعماية.مجهرَل ن  ند مدخ  المستر نة  أن ه 
اإلسسائ اي  ي بيان إن م تبها   هما كاةا يست،الن سيا ط إلى مدخ  مدينة أ ي  ت أ ا،ا النا   اى 

بالمسا الذا  ث   الحساسة  من  ة،”ة  األمن  ي  الد اع     .حا س  جيش  قرات  "بدأت  البيان   أضاف 
الم تله   بمالح،ة  استخلا ية  اسعة  إغالق  سقات  ي   ال اباع  جهرد  تمع    جاةش  إلى    همات 

 لمن”،ة". ا
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تنمذ قرات االحتالل اإلسسائ ايت منذ ةحر السا ة  :  سام ت ت من  4/2022/ 30، القدس،  القدس ة،ات  
ال )بترق ت  السبت  ال ر   من  جس  محا ظة الراحدط  قسى  بادات  المحتاة(ت  ماية  اسعة  ي  ،دس 

الغ بالضمة  يعت،د   سبية.سام ت  بديا  سن سيات  ب ن قسيتي    ثست قرات إسسائ اية  اى مسكلة محتسقة 
 اقتحمت قرات كب سط من قرات االحتاللت ال،سى  ي  دط   أةها التي استخدمت  ي  ماية إ الق النا .

 قال الجيش اإلسسائ اي    ذت  مايات بحث  اسعة  ن المنمذين.منا ق من غسب  شمال سام تت  ةم
  ي  ماية مالح،ة المنمذين.  النخلة  قرات من ال اباع ت ا ع إن  حدات 

 
 ناصيف يطالب السلطة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين قبل العيد .2

أكد القيادي  ي حسكة "حماس"ت  أ ت ةاصيفت ير  الجمعةت أةه ال مبس  الستمسا  السا”ة  أجهزتها 
المحت بالضمة  السياسية  اال ت،االت  بمراصاة  ماألمنية  قب  حارل اةت  المعت،ا ن  بإ الق سساح  ”اللا 

المس رض بك    السياسي  ةاصيف إةه "ال مبس  الستمسا  اال ت،ال أ  االستد اء  الم”س.  قال    د 
لنا   أية  سحة  ل سس  االحتالل  سا”ات  تسببها  التي  المنغ ات  شعبنا  أبناء  فيكمي  أصالت  المعاي س 

هذ  إةها  ةاصيف  اى ضس  ط  المكماس” ن  ن".  شدد  الماس” نيت  مع  ا  مجتمعنا  يسهق  الذي  اف 
كا ة   سساح  إل الق  السا”ة  ةاصيف  كذلك.  د ا  االحتالل  سجرن  داخ   األسسى  معاةاط  تراص  
المعت،ا ن ليكرةرا ب ن أها ه   لتستس  المسحة  اى  جره األمهات  الز جات  األ مال خاصة قب    د  

ا إلى   ع  الماس” نية  الم ائ   د ا  كما  الظالمة  ل رت  الم”س.  السياسية  اال ت،االت    ي  جه 
  التحسع إلجلا  السا”ة  اى أقمال هذا الماف ةهائيا. 

 29/4/2022، فلسطين أون الين
 

 بالخليلالسلطة الفلسطينية ال تتحرك لمنع التوسع االستيطاني  زعارير: النائب  .3
سي”سط   من  ز ا يست  باس   الت سيعيت  المجاس  النائش  ي  احّذ   ال اماة  اى  إلسسائ اي  االحتالل 

الغسبية.  ا تبس ز ا يس  ي   الضمة  الخا   جنربي  مدينة  الجنربية من  اإلبساهيمي  المن”،ة  المسجد 
الخا     جديد  ي  استي”اةي  سكني  حي  إقامة  االحتالل  ةية  الجمعةت  ال ر   مساء  صحمي  ت سيح 

الخا  من  ال،ديمة  البادط  سي”سته  اى  إلحكا   ةراياه  ايكسس  ال   زيادط  الذين  متيازات  مستر ن ن 
مستسامة   الماس” نية  السا”ة  أن  الخا  .  أضاف  بادية  مست،اة  بدياة  ن  بادية  بمؤسسة  ي”البرن 
ال   االستي”اةي  الترسع  لمنع  تتحسع  ح ثياتهات  ال  بك   بها  الم ؤ مة  ماتزمة  االتماقيات  هذه  تجاه 

ا ت،د   السياسي  ال  الدبارماسي  ال  مسترى  األدةى اى  د   صم  لحد  خاصة  من  الخا    أهالي  رد 
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سكان المن”،ة المستهد ة.   الش إزاء ما سبق السا”ة برقف التنس ق األمني  االت االت مع كيان  
الب ر  أهالي  مادًيا  معنريا  حث  المستهد ة  المن”،ة  الخا    ي  أهالي  صمرد  ت  االحتالل  د   

 .المهجر ط لاعردط  اإلقامة   ها
 29/4/2022، الينفلسطين أون 

 
 فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في "األقصى" "إسرائيل""الخارجية" تدين محاوالت  .4

أداةت  زا ط الخا جية محا الت إسسائ    سض الت،سي  الزماةي  اى الراقع ال،ائ   ي المسجد :   ا   
الل لامسجد  ا  قرات االحتالعلا ات اقتحكما أداةت الرزا طت  ي بيان لهات ير  الجمعةت بأشد    األق ى.

الم ا ن. تجاه  لادمرع  المس    الغاز  السصاص  قناب   الملا ع  إ الق  أن    األق ى  الرزا ط    أت 
لاحس ت   الزماةي  ت،اسمها  إسسائ    بس  الذي  سضته  الرضع  أةه  ال،ائ   اضح  الرضع  "الحديث  ن 

الحس    فيه  يمسغ  أن  يجش  الذي  الرضع  تثب ت  تسيد  ال سيف هي  م  ال،دسي  الم ا ن  ب ن  من  ا 
ال اراتت لتثب ت أحقية ال هرد  ي الدخرل إليه  ال الط فيهت هذا هر التأك د  اى ذلكت يسيد ةه أن  

 ي لح أمسا  اقعا".
 29/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 هنية: أحداث القدس رسخت معادلة الشعب والمقاومة والهوية .5

ال،دس ُقب   حسكة "حماس" إن األحداث التي جست  ي  يس المكتش السياسي لقال إسما    هنية  ئ
  ي  مضان  ّسخت معادلة ال عش  الم،ا مة  الهريةت مرضًحا أن هذه المعادلة المسكزية المحر ية 
جزأها   التي  الجغسافيا  ال،سا   تجا ز ا   ها  االحتالل  أخذ ا   ها  خاللها  من  الماس” ن رن   اجه 

ال مس سط حاشدط  االحتالل  له خالل  كامة  الحسكة  ي  ير    ه رةي.  بّ ن  ئيس  بمناسلة  اليمن   ي 
األق س  الخيا   ال”سيق  هي  الم،ا مة  أن  هر  الماس” ني  ال عش  من  "ال،سا   أن  العالمي  ال،دس 
لتحسيس  اس” ن  ال،دست  أن الهرية  ي قابها الم،دسات  ي ال،دس   ي ال،اش منها المسجد األق ى  

مستل”ةالملا ع" أ ض  اس” ن  المتحسكة  اى  المعادلة  "هذه  أن  التي    .  أكد  االستساتيجي  بعم،ها 
تمثاها شعرب األمة العسبية  اإلسالمية"ت ال ًتا إلى أن  اس” ن  ال،دس ليست لاماس” ن  ن  حده  ب  

ى ال عش  ل   أبناء األمة  أحسا  العال  الذين يس ضرن هذا الظا  التا يخي  هذا العد ان السا س  ا
نا جميع من ات   بنا خالل المتسط الماضية أن الماس” ني  الم،دسات  ي ال،دس.  قال هنية: "أباغ

المسجد األق ى خٌط أحمس  أن ال،دس د ةها السقاب"ت م دًدا  اى أن ال ساع يمكن أن يتحرل من 
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يمي  أ سع ساع إقاة إلى ص صساع ثنائي ب ن شعبنا الماس” ني المسابط  ي الخندق المت،د  لهذه األم
 من ذلك.

 29/4/2022، موقع حركة حماس
 

 تبارك عملية "سلفيت" البطولية  في غزة  فصائل المقاومة .6
ذت مساء الجمعةت  ند مدخ   مبا كت   ائ  م،ا مة  قرى   نية  اس” نيةت العماية الل”رلية التي ة

تي أسمست  ن م،ت  حا س  مستر نة "أ ئ  " الم،امة  اى أ اضي سام ت شمالي الضمة الغسبيةت  ال
 ي بيان لها: "ةلا ع ل عبنا ال امد   حركة حماس  ن.   ،بت  المستر نة بسصاص م،ا م ن  اس” ن

الم،امة  اى  أ ئ    مستر نة  قسب  صه رةي  مستر ن  م،ت   أسمست  ن  التي  الل”رلية  العماية 
الم، الل”رليةت   مايات  العماية  "هذه  إن  الحسكة  المحتاة".  قالت  أ ها   أ اض نا  تبّدد  المستمسط  ا مة 

المستر ن  أن  سبدط  ظّنرا  اإلسالمية  من  شعبنا  أ ضنا  م،دساتنا  بحق  ال رمية   ن  جسائمه  
 ن  د من الم،ا مة   المسيحيةت  اقتحاماته  المت س ط لامسجد األق ى الملا عت ستل،ى د ن ثمن  د 

باس   الماس” نية".   النا ق  قال  جاةلهت  الجهادمن  الضاإلسالم  حركة  الدين:  ي  ي  مة  ا ق  ز 
ي مستر نة أ ئ   قسب سام تت التي تمث  ضسبة أمنية لامنظرمة األمنية  "ةلا ع  ماية إ الق النا   

: "ةلا ع العماية  لجان المقاومة الشعبيةال ه رةية  تؤكد ه اشة المحت  ال ه رةي". ب نمات  ا،ت  
سام  أ اضي  الم،امة  اى  أ ئ  "  "مغت لة  تت  ةعتبسها  ٌد  بيعي  م س ع  اى  الل”رلية  ي 

ال ه العد   ذات ا تداءات  المت س ط بحق شعبنا  م،دساته".   ي   رةي  ق”عان مستر نيه  جسائمه 
قالت   المجاهدينالسياقت  الل”رلية    حركة  العماية  ةمذت  التي  الم،ا مة  السرا د  "بر كت  الماس” نية: 

المنظرم  زيف  ه اشة  أثبتت  التي  أ ئ  ت  مغت لة  م،ت ".  ي  ال يان  أصابته  ي  لدى  األمنية  ة 
حتالل  ي   حثت الحسكة  ي بيان صحمي إلى ت ع د العمايات التي تستهدف جنرد  مغت بي اال

  اشعال األ ض المحتاة تحت أقدامه  حتى يندحس ا  ن أ ضنا.  كا ة المنا ق  أينما  جد ات
 30/4/2022، فلسطين أون الين

 
 قاومة طية تؤكدان على استمرار المالجبهتان الشعبية والديمقرا  .7

أكدت الجبهتان ال عبية  الديم،سا يةت  جس ال ر  السبتت  اى استمسا  الم،ا مة ضد االحتاللت   :غزط
جاء ذلك  ي بياةات منم اة    من أج  اةتزاع حسيته  ح،رقه  ت،سيس م  سه.كخيا  لا عش الماس” ني  

  س أمن المستر نة. بعد  ماية مستر نة "أ ئ  "  التي أدت لم،ت  حا
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 قالت ال عبيةت إةها  الم ائ  من  اجبها تجاه ال عش أن ال ي،ت س األمس  اى ملا كة العمايات  
بالتنم ذ  اإلسها    ها  يجش  أشكالهات     تأي دهات  أةه  بكا ة  لام،ا مة  الحاضنة  المؤيدط  الب ئة   خاق 

 ض الماس” نّية.  ترسيع  ت ع د أشكال االشتلاع مع االحتالل  اى امتداد األ  
االحتالل   أمن  لمنظرمة  ضسبة  ت ك   بأةها  العماية  الديم،سا يةت  الجبهة  ا تبست  ةاح تها  من 

  نف المستر ن ن  اال تداء  اى الم ا ن  ي   تح  ناتهت  تعد  ًدا  اى جسائ  االحتالل  إ هابه  
ال رمية. األق ى  اال ت،االت  االقتحامات  المسجد  س ر   ساحات  "شعبنا  بك    قالت  م،ا مته  اص  

اإلسسائ اي  ق”عان   االحتالل  الزاحفت  كنس  باالستي”ان  المهددط  أ ضه  تحسيس  حتى  األشكال 
 مستر نيه". 

 30/4/2022، القدس، القدس
 

 ستبقى القدس دّرة التاج وقضية المسلمين األولى ومحور الصراعحماس:  .8
اإلسالمية ُتح ي ير  ال،دس العالميت  قالت حسكة حماس إن جماه س شعبنا الماس” ني  أّمتنا العسبية   

من   جمعة  آخس  مدينة  كّ   ا   ي  التاج  مكاةة  اس” ن  دّ ط  لتستحضس  الملا عت  شهس  مضان 
لتستذكس  اجبها ةحر قض ته  األ لى  الد اع  نها بك  الرسائ ت   ي جميع  ال،دس  ي قارب األمَّةت   

أن    ت أكدت الحسكة  ي بيان صحمي الجمعة  ة.  المحا   السياسية  الدبارماسية  اإل المية  ال عبي
جسائ    تماح  األ  اح  األةمست  لن  د ةه  بها  المساس  العد ت  أنَّ  مع  ال ساع  محر   ستل،ى  ال،دس 

  اهدت الحسكة شعبنا  أمَّتنا أةنا    تنم ذ مخ””ات العد   ي التهريد  التدةيس  الت،سي .  االحتالل  ي 
 ماة حّتى تحسيسها من دةس االحتالل. سنظ  مدا ع ن  نها بالم،ا مة ال ا

 29/4/2022موقع حركة حماس، 
 

 جبارين: أي محاولة لهدم األقصى سيكون بعدها معركة تنهي االحتالل  .9
حسك ةائش  ئيس  مساء  أكد  جلا ينت  زاهس  السياسي  مكتبها  الغسبية   ضر  الضمة  حماس  ي  ة 

حا لة لهد  المسجد االق ىت سيكرن  الجمعةت خالل حديثه ل،ناط األق ى: "ال،دس خط أحمست  أي م
ال،دس  المسجد  تجا ز  ي  بأّي  لالحتالل  ةسمح  "لن  االحتالل".  أضاف:  تنهي  معسكة  بعدها 

التأك د  اى  األ أةه لن يكرن لالحتالل اإلسسائ اي أّي أمن أ  است،سا  ما دا  محت  ق ى"ت مجددا 
الة اال تداء  اى المسجد األق ى. لماس” ن".  ذكس أن محر  ال،دس لن ي،ف مكترف األيدي  ي ح
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ال،دس  غ    سيف  معسكة  ال ه رةي  ي  االحتالل  ُيسكع  أّن  است”اع  غزط  ق”اع  أن  إلى   أشا  
 ا . الح 

 30/4/2022، فلسطين أون الين
 

 البطش: فلسطين والقدس ال تزال قبلة األحرار والثوار  .10
خالد  :  غزط اإلسالمي  الجهاد  حسكة  السياسي  ي  المكتش  ال،ضية  أكد  ضر  مسكزية  الل”شت 

 شدد الل”شت خالل مس سط د ت لها الحسكة    قباة لألحسا   الثرا .الماس” نية  أةها كاةت  ال تزال  
العالمي بغزط الجمعةت  اى أن ال،دس   اس” ن ال ت،ب  ال،سمة  اى اثن نت مب ًنا  بمناسلة ير  ال،دس  

 د ا إلى د   خيا  الم،ا مة    ية لامحت .أن ال”سيق لتحسيسها ال يمس  بس التسرية التي تع”ي شسع 
دمائهات  ترح د   األمة  ح،ن  األمة   حدط  االحتساب  ي  المعابس  الحد د   قف   ي  اس” ن   تح 

الماس” ني.  م،د ات  ال عش  م،ا مة  الم،دس  د    ة سط  اس” ن  ب ت  أج   من  إن   األمة   قال: 
اليمن    قلضات  مع  لتات،ي  بغزط  ال ر   تستمع  الساحات  ي  "القلضات  هسان  لبنان  سر يا  ك  

ال،  شعا   تس ع  ل عش  اس” ن  مسسى  العال ت  هي  السماء   اصمة  األ ض  قباة  دس  اصمة 
 ء".  معساج األمة لاسما

 29/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 معتقاًل من أسرى "الجبهة الشعبية"   52االحتالل ينهي عزل  .11
ًا ب ن أسسى حسكتي " تح"  "الجبهة ال عبية"ت  ” نيت الجمعةت أن جهرد أكد ةادي األس س الماس:   ا   

 ي  دط سجرن أدت إلى  ،د "حرا ات" مع إدا ط معت،الت االحتالل اإلسسائ ايت  إةهاء  زل أسسى 
األساس  معت،اًل.  52"ال عبية"ت  اللالغ  دده    المعت،ا ن  "م”اش  إن  بيانت  الناديت  ي   ي     قال 

ب يتمث   ب  الحرا اتت  األس س  )اإل ساج  ن  الخ سي  قب     80س  من  لمسا مة  يتعسض   امًا(ت  الذي 
إليه".  المرجهة  بالته   ا تسا ه  م،اب   اإلدا يت  ا ت،اله  بإةهاء  تتمث   اإلسسائ ايت  االحتالل   سا”ات 

الم،ب ت   ي   الثالثاء  االحتالل حتى  أمهارا سا”ات  أن األسسى  "النادي"ت  تستجش  أ ضح  ل   حال 
 لى الخ”رات النضاليةت التي س نمذها معت،ار "الجبهة ال عبية". س نض  معت،ار " تح" إ لم”ابه ت

 29/4/2022قدس برس، 
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 : حماس انتصرت في معركة األقصى دون أن تطلق رصاصة العبرية" كان" .12
المحتاة العبسيةت  :  ال،دس  كان"  قناط  باتت  أكدت  حماس  حسكة  أن  الجمعةت  تسي”س  اى ير   اآلن 

األ اإل الن  نالمسجد  باحات   ق ىت  يمكنها  شهدتها  التي  األحداث  بك   خست  ي ضرء  ذلك 
الماضية. األسابيع  ت،سيس    المسجد خالل  بسغست  ي  ال،ناطت جال  العسبي  ي  بال أن  المختص   قال 

جحت صحمي: "آن لحماس أن ت،رلها  بك   خس إن األق ى بات تحت سي”ستهات كيف  ال  قد ة
إقامة مس سط أ ال   إي    ي  تحا ل  باحاته  هي  أن من يسي”س  اى   ي  لاداخ   الخا ج  ال  سالة 

كاه". الماس” ني  التساب  ال،دس   اى  يسي”س  اى  األق ى  " مضان    المسجد  أن  بسجس   أضاف 
سيكرن محمرً ا  ي الذاكسط بأةه أكم  الهدف الذي حددته حماس   ية  ماية حا س األسرا    2022
 تمكنت من تحسيك األحداث  ن ُبعد من     ع الراقي لا،دس  األق ىتسكة سيف ال،دس( بأةها الد )مع

 خالل منظرمة إ المية مت اماة تهدف لتسايط الضرء  اى ما يحدث  ي باحاته".
كاةت  غالب تها  ل ن  األق ىت  ُ  عت  ي  األ ال   من  "ال ث س  أن  اإلسسائ اي  ال حمي   أ ضح 

ًما  احًدا ل  يكن له اجبهة ال عبيةت إال أن  ااجهاد اإلسالميت  حمساء لخضساءت  بعضها سرداء ل
أثس  هر  ا   تح التي ل  يكن لها د    ي األحداث. ل،د أصلحت باحات األق ى ساحة تجمع ك   

الماس” نية". لاسا”ة  المعا ضة  حماس    التنظيمات  بأن  الماس” ني  ال ا ع  أد ع  "ل،د  بسجس:   أكد 
د  ت”اق  صاصة  احدطت  اةت ست  ي  مضان  أن  بك   خس   ن  ت،رل  أن  بأن   يمكنها   ا تزاز 
 األق ى تحت سي”ستها". 

 29/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المقاومة مستعدة لـ"سيف قدس" أعنف ليس على ساحة فلسطين فحسب  لبنان:ب  فصائل فلسطينية .13
رى الابناةية  دط الم ائ  الماس” نية  ال، ي لبنانت احت د اآلالف  ي مس سط مسكزية ت،دمها  دد من قا

يساة  ن  ح د من المتضامن ن من د ل مختامة.  قال مسؤ ل الجبهة ال عبية لتحسيس   المسؤ ل ن اإل
 اس” ن  ي لبنان مس ان  بد العالت  ي كامة ةيابًة  ن   ائ  الم،ا مة الماس” نية خالل  عاليات 

دط لب"سيف قدس" أ نف  أشد  ها  ي معسكة سيف ال،دس مستعير  ال،دست إّن الم،ا مة التي قالت كامت
 أقرى  أكثس  تاًدا  جاهزية  اى المستري ن الزماةي  المكاةيت ليس  اى ساحة  اس” ن  حسش.   

 29/4/2022، فلسطين أون الين
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 رمضان انتهى: أجهزة األمن اإلسرائيلية تتطلع لتصعيد بذكرى النكبة .14
س نمذ ن  م الماس” ن  ن  أن  اإلسسائ اية  األمن  أجهزط  خالل  اد ت  س ت ا د  مساحة  الترتس  ايات 

ن  مايات مساحةت  العمايات المساحة  ي   مضان هذا العا  اةتهى بد  شهس  مضان. إال أن شهس  
بئس السلع  الخض سط  بني بساع  قعت  ي آذا /ما س المائتت قب  بدء شهس  مضان. إال أن ما مّ ز  

الماس” ن    ب،مع  إسسائ ايت  ت ع د  هر  الحالي  األق ىت  السماح  شهس  مضان  المسجد  ن  ي 
 ة. أي أن إسسائ    ضعت "األل بي"ت أي  باقتحامات المستر ن ن االستمزازية فيه تحت حماية ال س 

 الذ يعةت من أج  تنم ذ ال،مع بحق الماس” ن  ن.
 أشا ت  سائ  إ ال  إسسائ اية إلى أن صالط الجمعةت ال ر ت "اةتهت  اى خ س"  بهد ء ةسبيات بعد  

  ةت قرات كب سط من ال س ة قد اقتحمت المسجد األق ىت بعد صالط المجست  دا ت مراجهاتأن كا
أن   باد اء  المساب” نت  باتجاه  الم”ا ية  الغازية  ال رتية  األ  سط  ال،ناب   خاللها  ال س ة  أ ا،ت 
الهد ء  ي   ساد  المراجهاتت  من  سا ت ن  البساق.  بعد  ساحة  المسجد  س،ط  ي  من  أل،ي  حجسا 

 د. المسج
ت بعد ظهس ال ر ت 12غ س أن الهد ء ل  يُسد  ي أجهزط األمن اإلسسائ اية.  حسش ت،سيس ة سته ال،ناط  

 إةه " ي جهاز األمن ما زالرا قا، ن من تساس  األحداثت التهديدات  السسائ  المستمزطت  يستعد ن  
ائ ا  ن( ال،تاى  ي  ألسبرع  اصف  مترتس سيح  خالله   د الم”ست ير  إحياء ذكسى الجنرد )اإلسس 

 الحس ب  ير  االست،الل خالل  تسط ق  سط". 
الجيش اإلسسائ اي   ع حالة االستنما  إلى "جهرزية ق رى متعددط الجبهات"ت  ي  أضا ت ال،ناط أن  

الجيش   إيسان.  كس   الجرالن  سر يةت  م،اب   الغسبية  لبنان  هضلة  غزط  الضمة  ال،دس  ق”اع 
ة الس نا ير  لخسق اإلسسائ اي  تساالت  محا لة  من  تحسلا  الجبهاتت  تستعد  ي  األمن  "قرات  مسه: 

 سائ اية"ت  كأن محا الت كهذه ترقمت أ  تالشت  ي الماضي.السيادط اإلس
 تضع ال س ة اإلسسائ اية اآلن "أل بي" آخس. " ي ال س ة أصلحرا ينظس ن إلى الغاية ال،ادمة ال،اباة  

  االست،الل   ي مرزاته إحياء الماس” ن  ن ذكسى الن لة"ت بحسش  لالشتعالت األسبرع الم،ب ت  هي ير 
 " اينت" اإلل تس ةي ال ر . ت،سيس ة سه مرقع
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 أضاف " اينت" أن ال س ة  ي من”،ة ال،دس ال تستلعد إمكاةية حد ث مراجهات.  ة،   ن ضابط  
ضان.  هذا ليس   ي ال س ة  ي ال،دس قرله إةه "سنحا ظ  اى تأهش  مالةي  غ  اةتهاء شهس  م

 متعا،ا بأي  تسط ةحن متراجدين".
ال،ناط   يكرن    12 ة،ات  أن  "يحظس  إةه  قرله  كرخا يت  أفيف  اإلسسائ ايت  الجيش  أ كان   ن  ئيس 

م،اب    شغش  أ مال  مع  الد لة.  التعام   مرا ني  مع  مراجهة  اإلسسائ اي  ي  مرا ن ن  الجيش 
ل ال،د ط  لدينا  ال س ةت  ليس  تنم ذ  إسسائ ا  ن هي مهنة  أج   ليس من  يخدمرن  بذلك.  الجنرد  اقيا  

شس ي باإلمكان  مهمات  أخسىت  قرات  ترجد  ال  أخ س  ،طت  ندما  السماة.  كمخسج  أ   ة  ي  كا 
ات ال مع    االستعاةة بالجيش كحا،ة ثالثةت المسا دط  ي إغالق  سق أ   زل من”،ة ال يكرن   ها

 مرا ن ن". 
 29/4/2022، 48عرب 

 
 ي ال يقولوا "كارثة إنسانية" فتح معابر غزة كضابط إسرائيلي:  .15

ت الحديث  ن ق ف هدف ذي أهمية بالغة  كس  ضلاط كلا   ي الجيش اإلسسائ ايت األسبرع الحالي 
لحماس  ي ق”اع غزطت  ي أ ،اب س،رط قذيمة صا  خية أ ِا،ت من ق”اع غزط  ي بادط سديس تت 

الهدف هذا  ال  ف  ن  بيعة  د ن  من  الماضيت  جاةش األسبرع  من  إسسائ    ال  جاةش  من  ال  ت 
الماس” ن  ن  حماس. كما أغا،ت إسسائ   معبس ب ت حاةرن )إيسز( إثس ذلك ل رم  ن  منعت العمال 

 من الخس ج من ال،”اع. 
 قال  ئيس شعلة العمايات  ي الجيش اإلسسائ ايت  رديد بس رعت إةه "ترجد بحرزتي ساة أد ات  د  

ط.  إغالق المعابس هر جزء من ساة أد اتي.  بعد هجمات ساب،ةت   ع ت  ال ت م  إ الق ة سان  ،
كب سط  مؤلمة  ي ألضسا   تعسضت  ال ك ت  بتغ  س    حماس  بهذا  العم   المسط  هذه  غزط.  اختسةا 

 السياسة المدةية  إغالق المعبس"ت   ق ما ة،ات  نه صحيمة "يديعرت أحس ةرت" ال ر ت الجمعة.
شديدت قال بس رع "إةني أستند إلى   ا لتهديدات إسسائ   بسد  ع    حرل  تح المعبس بعد يرم نت خال

 ني أ تسض دائما  جرد حّ ز من الخ”أ.  لذلكت حتى إذا ا ت،دت أن  معارمات استخلا اتية ةرعيةت  ل
ليست معنية بت ع د   لت ع د.  حماس  االستعداد  أ اص   ةحر ت ع دت  إةي  ليست  ما  أحد   جهة 

يعن ال  غزط.  هذا  )المسجد  اسع  ي  الهيك   جب   لعبتها  ي  تاعش  ش ئا.  هي  تمع   ال  أةها  ي 
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الغسبية(.   د د  عانا  اى أي إ الق ةا  من غزطت منذ حا س  األق ى(  يهردا  السامسط )الضمة  
 األسرا  )العد ان  اى غزط العا  الماضي( شديدط  هامة لاغاية بالنسلة له ". 

"أةنا ةستغ  أي إ الق ةا  كهذا من ه  ضس ا أج  استهداف مرا د ةرعية لديه   ةاحق ب   أضاف 
ج دا.  اآل ذلك  يعي  اآلخس  جدا.  الجاةش  العسكسية  كب سا  العماية  منذ  األ لى  المسط  هذه  كاةت  ن 

احتياجات   الاعلةت لخدمة  ةرع من  يكرن  تحه  إيسز.  أحياةات  أغا،نا   ها  الذي  )العد ان  اى غزط( 
 كا ثة إةساةية’". السياسة الخا جيةت كي ال ي،رلرا ’ 

 29/4/2022، 48عرب 
 

 اتهام شابين من أم الفحم بـ"الفشل" في منع عملية الخضيرة .16
قّدمت النيابة العاّمة إلى المحكمة المسكزية  ي حيمات صلاح ال ر  الجمعةت الئحة اتها  ضّد حسن  

( "الت،ا س  18محاجنة  بتهمة  المح   أ   سكان  من  إ هابيت  جسائ   اًما(  منع  م   أساحةت   ن    
استخدا    أيمن  إبساهي    محا لة  من  ك   ةمذها  التي  الخض سط  إثس  ماية  إ هابّية"ت  سالح ألغساض 

 إغلا يةت  أسمست  ن م،ت  شس   ن  إصابة آخسينت  ي شهس آذا / ما س األخ س.
 اما(    26محمد غسان محاجنة )كما قدمت النيابة الئحة اتها  إلى محكمة الّ اح بالخض سط ضّد  

  ابت النيابة بتمديد ا ت،الهما لغاية االةتهاء من    المح  لب"  اه  ي منع  م  إ هابي".سكان أ     من
 اإلجساءات ال،اةرةّية ضّدهما. 

 29/4/2022، 48عرب 
 

 أحبط عبرها عدة عمليات.. االحتالل يكشف عن منظومة تجسس جديدة  .17
تجسس ت،نية  الجمعةت  ن  الن،ابت  اإلسسائ اي  االحتالل  جيش  خالل    ك ف  الخدمة  دخات  جديدط 

 يد من العماياتت حسش ز مه.إحلاط العد األسابيع الماضيةت  تمكن  بسها من 
" لا،ناط  العسكسي  المساس   ال اباع  قرط  12 ذكس  مكنت  الجديدط  الت،نية  أن  د ر ي  ة س  العبسية   "

ذ  ماية داخ   المستعسب ن من الرصرل إلى ثالثة ة ”اء من الجهاد اإلسالمي  ه   ي  سي،ه  لتنم 
ح ث   جن نت  غسب  جنربي  قسب  سابة  مؤخسًات  قتاره   إلى  ال يان  المنظرمة  تحري   تلك س  ت  

  ماياتيةت  ذلك  ي ظ  مرجة العمايات األخ سط. 
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 تحدث المساس   ن أن المنظرمة االستخلا ية الجديدط تدمج مع”يات ت نرلرجية تجمع  بس مجسات 
الغسبيةت  كذل بالضمة  بمنا ق  الل سية   ضعت  الم اد   مع  بالت،ا ع  الذكية  الهراتف  ك  بس 

 "العمالء". 
 29/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رئيس الشاباك دّ بن غفير يطلق حملة إعالمية ض .18

إيتما  بن غم ست   ال نيست  العا   أ اق  ضر  الجمعةت حماة إ المية ضد  ئيس جهاز األمن  ير  
با ت   )ال اباع(ت   ة ن  مساحة  اإلسسائ اي  منع  مايات  اس” نية  أخمق  ي  بأةه   صمه   ها 

تها إشعال  قال  ئيس الحكرمةت ةمتالي ب ن تت إةها "حماة غاي  المراجهات  ي المسجد األق ىت فيما  
 الد لة بن سان التع ش  المرضى".

الماشي مئ س كهاةات إ الةا ي حم    ة س بن غم ست  هر من كتاة ال ه رةية الدينية  أتلاع الحاخا  
 اباع: أخم،ت  ي جب  الهيك ؛ أخم،ت  ي بئس السلع؛  صر ط با ت  كتش فيه: "  ة ن با  بسئاسة ال

يجش   إةه  غم س  ت،رل  بن  إيتما   اآلن  غزط.  تته   أخم،ت  ي  بساع؛  الخض سط  بني  أخم،ت  ي 
 تح  ده؟". 

ال اباع   ئ ضد  الخ” سط  السياسية  "الحماة  إن  بال،رل  اإل ال   ب ن ت  اى  هر  م    ،ش  يسه 
يد    معادي إلسسائ    جلانت غايته إشعا أةه  ب ن ت  التع ش  المرضى".  أضاف  بن سان  الد لة  ل 

الحكرمة.  أةا  سياسيةت  أةا  ئيس  قسا ات  حيال  اد اءات  أحد  لدى  كان  "إذا  ال اباعت  أةه   ئيس 
 العنران لها".

المدا "المجس   إن  تريتس  لب دت  ي  يائ س  الخا جيةت  تع  نه   قال  زيس  ةتنياهر  )بنيام ن(  يسيد  الذي  ن 
ال اباع  م،اتايه.  أترقع من  ئيس     زيسا أمامه هد ا جديدا لهجماته:  ئيس  الداخايت  ضع  لألمن 

 المعا ضة أن يندد ب دط ببن غم س". 
 29/4/2022، 48عرب 

 
 بمطار إسرائيلي بعد جلب سياح قذيفة لم تنفجر عثروا عليها في الجوالن هلع  .19

الس اإلقالت  بن غر يرن  ا”ات  الهاع  الذ س  ي م”ا   من  حالة  أم سكية سببت  إن  ائاة  سسائ اية 
تنمجس   ل   قذيمة  األمن  لممت ي  أظهست  الخميس  ندما  مستمعات  أمس  زيا تها  أثناء   ثست  ا ها 
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 قالت ه ئة الم”ا ات اإلسسائ اية إن  جال ُة،  إلى المست مى م ابا بجس ح أص ش    الجرالن المحت .
 أضا ت اله ئة أةه ُسمح لألسسط بال عرد إلى ال”ائسط بعد   سبة أمتعة.أثناء محا لته المسا   اى    بها

 استجرابها من قب  أ ساد األمن  إخالء سب اها. 
 29/4/2022.نت، الجزيرة

 
 دفع فواتير طعام بنيت يغّطي على التهديد بقتله  .20

 ه بالتح، ق  ي تهديدات بال،ت   صات إلى از األمن اإلسسائ اي العا  )ال اباع(ت شس   غ  إ الن جه
ائاة  ئيس الرز اءت ةمتالي بن تت حا لت المعا ضة بقيادط  ئيس الرز اء السابقت بنيام ن ةتنياهرت   

حساب   من  ي س ها  التي  اللاهظة  ال”عا   بم ا يف  تتعاق  أخسى  ب،ضية  الن،اش  تغ” ته  حسف 
سرف  ةتنياهرت  أ ان ير  أمس )األ بعاء(ت بأةه  ة.  قد قس  بن ت سحش اللساط من تحت أقدا   الد ل

 يد ع من اآلن   ا دًات جميع ةم،ات  عا   ائاته من حسابه ال خ ي.
 28/4/2022وسط، لندن، الشرق األ 

 
 باحث إسرائيلي: كيف يعمل الذكاء االصطناعي على تطوير االستخبارات اإلسرائيلية؟  .21

سيمان ديم د  اإلسسائ اي  اللاحث  م،-قال  ا ترف  ي  إةتسست  ةاشرةال  بمرقع  له  )ال   Theألم سكي 
National Interest  المحتم من  اآلليت  االص”نا ي  التعا   الذكاء  ت،نيات  ةضرج  إةه  مع   )

 الح رل  اى ةتائج مترقعة  غ س مترقعة  اى الل سية.
الرحدط   قائد  التحر 8200 ة،   ن  ت،رد  التي  العسكسية  لالستخلا ات  الس بساةية  الرحدط  ل  ي  ت  هي 
إن اآللة يمكنها حاليا استخدا  البياةات الضخمة إلة اء معارمات أ ض  من الجيش اإلسسائ ايت قرله 

"التم  س خا ج   قاد ط  اى  أخالقياتت  غ س  أ   لديها  را ف  السياقت  ليس  تمه   ال  ل نها  الل ست 
 ال ند ق".

ش أن ةد ع أةهت  ي المست،ب   لذلكت بدال من المماضاة ب ن اآلالت  ب ن الل ست ي،رل ال اتشت يج
لمنظر   اى األق ت لن تح  اآلالت مح  الل س  ي اتخاذ ال،سا ات االستخلا ية.  مع ذلكت  من  ا

لات نرلرجيا  التم  س   ت  يف ت ر ه   إلى  بحاجة  االستخلا ات  المتخ   ن  ي مجال  أن  الراضح 
 .21السياضي  ي ال،سن الب 

 29/4/2022الجزيرة.نت، 
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 تالل شمالي الضفة برصاص االح استشهاد شاب .22
 امًا متأثسا بإصابته    27أ انت  زا ط ال حة الماس” نيةت است هاد األس س المحس  يح ى  اي  د ان  

اةدلعت  التي  السبتت  ال ر   ب،ا، اية  جس  بادط  ز ن  االحتالل خالل مراجهات  ي  بسصاص جيش 
أن االحتالل أصاب بسصاصه الحي قاش ب ن ال لان الماس” ن  ن  قرات االحتالل.  أ ضحت الرزا ط  

 ال ه د  د ان ب ك  ملاشس.
 30/4/2022، فلسطين أون الين

 
 ألف فلسطيني يؤدون صالة الجمعة بالمسجد األقصى  160واعتداءات االحتالل.. نحو    رغم الحواجز  .23

المسجد األق ى   160أدى ةحر   السابعة األخ سط من شهس  مضان  ي  الجمعة  ألف شخص صالط 
 قال ال يخ  زا  الخ” شت المديس العا  لدائسط    ال،دس المحتاةت  غ  ال، رد اإلسسائ اية الم ددط.  بمدينة

ألف ُم ٍ  أد ا صالط الجمعة السابعة من    160األ قاف اإلسالمية  ي ال،دست لركالة األةاضرلت إن  
ةحاء مدينة   اةت س اآلالف من  ناصس ال س ة اإلسسائ اية  ي أ  هس  مضان  ي المسجد األق ى.ش

  جس   ط ال،ديمةت   ي أزقتها  قسب برابات المسجد األق ى.ال،دس ال سقيةت  بخاصة  ي محيط الباد 
الم ا ن ]أمس[ال ر  األق ىت  ا تدت  اى  المسجد  باحات  اإلسسائ اي  االحتالل  قرات  اقتحمت    ت 

داءاتت  ي ح ن   اس” نيا  ي تاك اال ت  42 ُأص ش     المساب” ن ب،ناب  الغاز  السصاص الم”ا ي.
ع سات من  ناصس ال س ة اإلسسائ اية باحات المسجد من باب المغا بةت  ي الجدا  الغسبي  اقتح  ال
 بس   قال شهرد عيان إن قرات ال س ة اإلسسائ اية اةسحبت من ساحات المسجد األق ى    لامسجد.

 باب المغا بة  ي الجدا  الغسبي لامسجدت بعد اقتحا  دا  أكثس من سا ت ن.
 29/4/2022.نت، الجزيرة

 
 قطعان المستوطنين يعتدون على مصلين عائدين من األقصى  .24

ا تدت ق”عان المستر ن ن  اى حا الت  اس” نية مترجهة من المسجد األق ى إلى مدن  بادات  
المحت   ا    الماس” ني  الداخ   ق”عان  1948 ي  أن  محايةت  م اد   الماضية.  أ ادت  الا اة  ت 

سجد  اى مسكلات  حا الت كاةت تن،  م ا ن من الناصسط  باقة الغسبية من المالمستر ن ن ا تدت  
ى الملا ع.  أضا ت أن  ماًل أص ش خالل اال تداء كما تضس ت الحا الت  المسكلات التي األق 

إلى   ال،دس  من  ترجه  اس” ن رن  اال تداء  المستر ن ن.   ،ش  قب   من  بالحجا ط  لاسشق  تعسضت 
السحر  لسكاب الحا الت التي ا تدت  ا ها م ا يات المستر ن ن.  أ ادت   المكانت    س ا  جلات 
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إ ا تدى  م اد   التي  الحا الت  بحق  كاب  مخالمات  أصد ت  االحتالل  إن شس ة  محايةت  خلا ية 
  ا ها المستر نرن.

 30/4/2022، فلسطين أون الين
 

 ربية إصابات بالرصاص واالختناق خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة الغ .25
 االختناقت الجمعةت خالل مراجهاتت  أص ش  دد من ال لان الماس” ن  ن بالسصاص : الضمة الغسبية

لالستي”انت  ي  مناهضة  أسبرعية  شعبية  مس سات  اة”الق  اإلسسائ ايت  ،ش  االحتالل  قرات  مع 
المحتاة. الغسبية  بالضمة  متمسقة  المح  منا ق  الغسبية  ال،دس  بالضمة  متمسقة  منا ق  تاة  ت هد 

 ية بأبناء شعبنا. حتالل التن  امس سات منددط باالستي”ان   ا ضة لسياسات اال
 29/4/2022قدس برس، 

 
 مستوطنون يعتدون على مسجد في يافا ويواصلون تجريف أراض في األغوار الشمالية  .26

السر  :  محا ظات  شعا ات  ن سية  اى  اإل هابيةت  الثمن"  "تدفيع  جما ة  من  مستر نرن  خّط 
الب  ال مالي أ اضي  داخ   يا ا  مدينة  بيك"  ي  قا     .48لمسجد "حسن  "ةجمة  كما  بسس   المستر نرن 

 دا  د" بالارن األز ق.
الما سية باألغرا  ال مالية.  تعم       ي اةتهاع آخست  اص  المستر نرن تجسيف أ اض  ي خسبة 

أ اض   تجسيف  ت،سيلات  اى  أسبرع  منذ  المستر نرنت  آليات أحضسها  الما سيةت أكثس من   س   ي 
 ؤ ط استي”اةية جديدط.  ضعرا منذ أيا  "كس اةات"ت  ي م،دمة إلة اء ب

 29/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 " االّتحاد"ة: ال تراُجع ولو ساوم إضراب معّلمي الضف .27
لام”اللة ساكًا جديدًا    سط أيا ت ح  يلضمة الغسبية المحتّاةت منذ حراليخرض المعّامرن  ي ا:   ا   

الح،رقيةت  س الم”الش  من  االلتماف  اى  بإةجاز  زمة  الن،ابي  نه ت  محا لته  جسمه   تخّاي  ط 
ل    أّن محا الت تس يس اإلضساب  السغ  من  الحكرمة من   اء ظهر ه .   اى  إضسابه  بم ا حة 

 ه  م ّس ن  اى االستمسا    تبدأ بعدت إاّل أّن مسا ي »شي”نة« المعّام ن ت اد ال تترقفت  مع ذلكت
إل تعرد  ال، ة  بداية  تحّسكه .  المدا س  ي  مماجئ  ي  ب ك   المعام ن  اّتحاد  أ انه  إضساب  ى 

الحكرمية منت ف ال هس الماضيت  كان  اى  أس م”الله صسف  اتش كام ت بعدما دأبت حكرمة 
أسبرع   المالية.  بعد  األزمة  بسبش  مجتزأط  الس اتش  اشتية  اى صسف  أ ان  محمد  اإلضسابت  من 
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تاّقيه   رد  إثس  االحتجاجات  تعا ق  الم،باةت  االتحاد  األشهس  خالل  كام   ب سف  اتش  حكرمية  ًا 
إضا ة إلى ت ك   لجان حرا  ب أن قضايا أخسى تتعّاق بماّف الع،رد  الد جات  بعض العال ات.  

سةت ل نه اختزل الم”الش هذه    ي بداية ال هس الجا يت كّس  اّتحاد المعّام ن تهديداته بتع”   الد ا
إ  كام .  بعد  معاش  ب سف  التاريح المّسط  إلى  االتحاد  مجتزأت  اد  معاش  الحكرمة صسف  الن 

 باإلضساب م،اب   ردط الر رد الحكرميةت  بالمع  ُةّمذ التحّسع أليا  قب  أن ُيمتح باب الحرا  مجّددًا. 
 30/4/2022، األخبار، بيروت

 
 حصار النفاياتمخيم برج البراجنة تحت  .28

» مح ال   «  باغت النمايات المحال التجا ية. ال    هي حا يات ال ت اد تسع ةمايات  :  حن ن  باح
ل ر   احد من ةتاج مخي  بسج البساجنة أما  مسجد المسقان  ساحة ال،دس ل  تعد تسع النمايات بسبش  

ى مخي  بسج البساجنة أدت إل  أيا   ،ط. معال  جديدط تظهس أما   4إضساب  ّمال »س تي بار« لمدط  
ال،”ط  ال الب   ليست،”ش  ال ا ع  غ”ى  النمايات  من  جب   المسقان.  مسجد  أما   من  الس س  تحري  

 الضالة  ال،را ض. 
أ مال المخّي   جد ا أةمسه  مسؤ ل ن  ن التخفيف من ال،مامة التي تحاصسه . بدأ ا  مايات  سز 

»األ ةس ا«  ن تحّم  مسؤ لية ُيجمع  ا ها تا  لركالة  إليجاد ال،ا   من المعادن لبيعها  سط غياب  
لجان المخّي   أهاه.  هي تما س د  ًا شب هًا  ي العديد من المخيمات األخسىت إال أةها  ي مخي  بسج  

 البساجنة تترلى  ،ط تجميع  ة،  النمايات من داخ  المخي  إلى الحا يات المرجردط  اى مداخاه.
 ةس ا«؛ األخ سط تتنّ   من هذه المسؤ ليةت إذ ي سح المتحدث باديات  »األت،اذف لامسؤ ليات ب ن ال

باسمهات  ادي ال”ّيا ت لب»األخلا «ت أن »مها  األ ةس ا تنح س داخ  المخي  من د ن إيجاد مكان  
لت سيف النمايات التي تجمعها سرى  ي أماكن محاذية لامخي   متمق  ا ها مع بادية الغب سي«. أّما  

ات  باديات   ئيس  حكرمة  حاد  »منذ  المسؤ لية:  هذه  »األ ةس ا«  فيحّم   د غا ت  محمد  الضاحيةت 
الحسيسي ة”الش ب ك   اني بتحّم  األ ةس ا مسؤ لية ة،  النمايات التي تجمعها من مخي  البسج إلى  
المكلات أسرط بما تمعاه  ي مخيمات أخسى  ذلك لتخفيف العشء  اى الباديات  لتح  د المخيمات  

 ي يمس بها لبنان«. الم اك  الت  ن 
 30/4/2022، األخبار، بيروت
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 إلى األقصى االحتالل يرفض إدخال حراس باألوقاف عّينتهم األردن  .29
ضاهس ير :  بالل  ه ر "  "يسسائ    صحيمة  "األ دن   ة،ات  إن  قرله  مسؤ ل  اس” ني  الجمعةت  ن 

إلى   إدخاله   اآلن  حتى  تس ض  إسسائ    ل ن  األ قافت  جدد  ي  الحساس  مؤخسا   سات   ّ نت 
ه ت ل ن  األق ى.   البت إسسائ   أن تح   أ ال  اى أسمائه  من أج  إجساء  حرصات أمنية ل

أ دة رن  دبارماس رن غسب   األ قاف   ضت". األ دن   قال مسؤ لرن  إن  أمست  لركالة   يتسزت  رن 
ال،دس  تجنش  بالمسجد األق ى  ي  ال،ائ   التا يخي  إلى احتسا  الرضع  لد ع إسسائ    كثف جهرده 

أباغ  اشن”ن    المراجهات العنيمة التي قد تهدد بن رب صساع أ سع.  أضاف المسؤ لرن أن األ دن 
 مضانت بهدف تحديد الخ”رات التي يمكن  باستعداده لمناق ة األمس مع إسسائ  ت بعد اةتهاء شهس  

قب    كاةت  ايه  ما  إلى  المسجد  األ ضاع  ي  إسسائ   إل ادط  تتخذها  األ دن    22أن   اما.  يته  
 . 2000إسسائ   بتغ  س ال، رد الممس ضة  اى العلادط  ي المسجد تد يجيا منذ  ا  

ي تم ل   األ دن  اقتساح  إن  قرله  دبارماسي غسبي     اى  ،د لجنة م تسكة مع   ة،ات   يتسز  ن 
إسسائ   ب أن األماكن الم،دسة اإلسالمية  المسيحية  ي البادط ال،ديمة بال،دس.  كاةت  سائ  إ ال   

 إسسائ اية قد اد ت أةه ي م  ذلك. 
 29/4/2022، 48عرب 

 
 نصرهللا: جاهزون ألي حماقة إسرائيلية وسنرّد مباشرة  .30

لحزب   العا   األم ن  لبنان«    حسن ة س حّذ   أي حماقة ضد  »ا ت اب  اإلسسائ اي من  العد    
السدت  سن رن  ي   ت غانا  ن  لن  »االةتخابات  أن  مؤكدًا  الم،ب ت  ال هس  النيابية  االةتخابات  خالل 

 أ اى جاهزيةت  أي حماقة سنسّد  ا ها ملاشسط  لن تسمعرا علا ط سنحتمظ بحق السد«.
ت أمست ك ف ة س  أن »إيسان أباغت د ل المن”،ة  ال،دس العالمي«  ي كامة خالل إحياء »ير   

التي  ّلعت مع إسسائ   أن أي ا تداء  ا ها اة”القًا من هذه الد ل س ت  السد  اى هذه ال،را د  ي  
استمسا    حال  ملاشسط  ي  ال ه رةي  ال يان  ضسب  ت،د   اى  »قد  إيسان  أن  الد ل«ت  أّكد  هذه 

اإليساةية  ي المن”،ة«.  د ا د ل المن”،ة إلى ترجيه  سالة     اى المرجردات   التهديدات اإلسسائ اية
أن   أكد  ة س   إسسائ  «.  ز ال  يعني  ال،دس  األق ى  الم،دسات  »ز ال  بأن  ال ه رةي  لا يان 
»ال،دس   اس” ن جزء من ديننا   ، دتنا  لن ةنسى  لن ةيأس  لن ةس،ط أما  الضغرطت  هذا ما ال 

 أصحاب الم س ع ال ه رةي  بعض المتخاذل ن  ي  المنا العسبي«.    ك رن  الغسب رن يد كه األم س 
 أشا  إلى أةه »منذ بداية تأسيس هذا ال يان الغاصش  ي  اس” ن المحتاة  م  قادته  اى مسا ات 
تاك  العسب  المسامرن  أ ضه  م،دساته  ل نسى  الماس” ني  ل نسى  الرقت  السهان  اى  منها   دطت 
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ا هر  لمغت لةت  هذا  الم،دسات  الذي  الماس” ني  ال عش  ت ئيس  مسا   س،ط  كما  س،ط.  قد  المسا  
ال ر  أشد أماًل بالتحسيس«.  لمت إلى أن »المسا  الثالثت  هر مسا  اإلةهاع  بس الضغرط المستمسط  
ل  يح،ق هد ه  اى اإل الق«.  أكد ة س  أن  المحتاة   اى ك  محر  م،ا مةت  داخ   اس” ن 

ال، يأتي  ةحن   »ير   جهة  دس  من  مسا ات  ديدط  ت”ر ت  ح ث  جدًات  مت،د   استساتيجي  مرقع  ي 
الضمة  الب الجهادية  ي  العمايات  منها مسا   الم،ا مةت  التي ك مت ه اشة    48الم،ا م ن  حسكات 

ال،اق  األمنية  حكرمته ت   ّززت  بجي ه   أجهزته   اإلسسائ ا  ن  ث،ة  ال يان  هزت  األمن  ي 
ق ال ر  هر س،رط معادلة االحتالل  األمن التي ي،ر   ا ها الم س ع  »أه  إةجاز تح،الرجردي«ت  

 ال ه رةي  مست،ب  ال يان ال ه رةي«.
 30/4/2022األخبار، بيروت، 

 
 نعيم قاسم: التعاون بين محور المقاومة وحماس يشمل التدريب والتسليح ونقل الخبرات .31

العا  لحزب     األم ن  ةائش  قأكد  ةعي   ال يخ  يعد  الابناةي  ل   ال،دست  بعد معسكة سيف  أةه  اس ت 
ال”عا   ال ساب  ،ط.   إلى  أةه  بحاجة الى سالح  ليس  إلى  لار اءت ال تًا  الماس” ني  ردط  لا عش 
ي م    الم،ا مة  محر   مع  التعا ن  إن  الجمعةت  مساء  "األق ى"ت  قناط  مع  م،اباة  قاس ت  ي   قال 

هذا التعا ن قائ   سيستمس.  أضافت "الم،ا مة ت”ر   خبساتت م  سًا إلى أن  التد يش  التسايح  ة،  ال
أن  "ةحا ل  مضيما:  لا،رط"ت  الم،ا مة  امتالع  أما   قيمة  له  شيء  ير ت  ال  ك   العسكسية  صنا اتها 
ب،رله: " صانا مع   لبنان".  تابع قاس   الماس” ني  ي  العم   المخيمات  ةح  إشكاليات  ةتعا ن مع 

 نت  ليس م”اربا من الماس” ن  ن د   أحد ب  العكس"ت م  سا ا ة أن األ لرية لماس”حماس إلى قن
إلى أن التنس ق مع حماس  اى قد   ساقت  أن حزب   معها.  قال ةائش األم ن العا  لحزب  ت  
ي،دمها   التا يخ  الحاضست ألن مسترى التضحيات التي  الماس” ني شعش ق  ةظ سه  ي  إن "ال عش 

 مة  تحسيس". فيه  زط  معنريات  كسا ال   
 29/4/2022، فلسطين أون الين

 
 خالل األسبوعين الماضيين  "إسرائيل"طائرات نقل عسكرية إماراتية هبطت في  8جيروزاليم بوست:  .32

( اإلسسائ اية إن  ائسات شحن ضخمة تابعة  The Jerusalem Postقالت صحيمة "ج س زالي  برست" )
 ذكست ال حيمة   دط خالل األسبر  ن الماض  ن. اإلما اتي هل”ت  ي إسسائ   مسات  لسالح الجر  

أن سبش هذه السحالت ل  يتضح بعدت ل ن ي تله بأةها تن،  معدات أمنية   سكسية بمرجش اتماق  
األخ سط. اآل ةة  الجاةلان  ي  م تسع  قعه  األسبر  ن    د اع  خالل  هل”ت  ال حيمةت  ،د     ق 
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(  جميعها C-17 Globemasterماستس" )  غارب   17-ات شحن ث، اة من  ساز "سي ائس   8الماض  ن  
اإلما اتي. الجر  لسالح  اإلسسائ اي  ي صحساء    تتلع  العسكسي  ةيماتي   م”ا   ال”ائسات  ي   ح”ت 

 الن،شت  كاةت ك  منها ت،اع بعد سا ة من هبر ها. 
 29/4/2022الجزيرة.نت، 

 
 كات اإلسرائيلية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لالنتهاباكستان تدعو المجتمع الدولي إلى  .33

آباد  لالةتهاكات  :  إسال   حد  لرضع  إجساءات  اجاة  اتخاذ  إلى  الد لي  المجتمع  باكستان  د ت 
اإلسسائ اية التي ال تزال تؤجج العنف  الترتس   د  االست،سا   ي المن”،ةت  ما زالت ت ّك  م د   

لاعال  اإلسالمي   بالغ  اللاكستاةية    بأسسه.قاق  الخا جية  الجمعةت   أداةت  زا ط  بيان صد   نهات  ي 
أسمس   الجمعةت مما  أثناء صالط  الملا ع  المسجد األق ى  باحات  االحتالل اإلسسائ اي  قرات  اقتحا  

 ذكس البيان أن باكستان تؤكد مسط أخسى د مها الثابت     ن إصابة العديد من الم ا ن الماس” ن  ن.
الم، د  الذي     غ س  الماس” نيةت  الماس” ني  ال،ضية  باكستان  لا عش  لسياسة  محدًدا  مبدًأ  دائًما  كان 
 الخا جية. 

 29/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 الخامنئي في يوم القدس العالمي: فلسطين بأجمعها تبّدلت إلى ميدان للمقاومة  .34
الخامنئيت االسالمية  اي  الثر ط  قائد  لام،ا    أكد  م دان  إلى  تبّدلت  بأجمعها   قال    مة.أن  اس” ن 

الماس” ني الم،ا   يستمد قرته من هذه   خالل كامة متامزط بمناسلة ير  ال،دس العالميت إن ال عش 
 أكد  اى اةه ما دا  ال يان ال ه رةي الغاصش يسي”س  اى ال،دس  ان ك    المس سات الجماه سية.

مايات تضحية أصلحرا عالميت م  سا الى ان ال لاب الذين ي،رمرن بعايا  السنة تعتبس ير  ال،دس ال
ال،دس. د اعيا  ن  ال مالي  الجنربي    د  ا  بال،”ا  ن  لاماس” ن  ن  الجهادي  الحساع  الى ان   لمت 

لام،ا مة.  48ال اضي  ا    مسسح  الى  كاها  تبدلت  أن  اس” ن  الى  الم،ا مة   ت  س  قرط  أن   أكد 
ال ه رةي   بال يان  بجهادها.ست”يح  كامتهت    الغاصش  ةديُن   أضاف  ي  الخياةيَّ  ةحن  الترّجَه 

لات”بيع. ُةدين ظاهسَط »قابايِة الت”بيع«  ما قالته بعُض الحكرماِت العسبيِة ألمسيكا بضس  ِط التعج ِ   
 ي ت فيِة المسألة الماس” نية. إذا كان ق ُدها إزالَة ك ِّ ماةٍع  اى  سيِق تثب ِت ال يان الغاِصشت 

  اى العال  العسبيت  ثاةيًا إةه  قد ما سرا َسذاَجًة ما بعدها  إةه  أ اًل قد ا ت برا خياةًة  جّس ا العا َ 
 ال يست”يع أن ي،رد أ مى.  –كما ق    –سذاجةت ألّن األ مى  

 29/4/2022، وکالة تسنيم الدولية لألنباء 



  
 
 
 

 

ص             22   5823 العدد:              4/30/2022 سبتلا التا يخ: 

 

                                      

 " إسرائيل"قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: طائرتان مسيرتان إيرانيتان حلقتا فوق  .35
حسس الثر ي اإليساةيت ير  الجمعةت  ن  ماية ل”ائست ن مس ست ن قامت  ك ف قائد   اق ال،دس بال

  إل الن منا  ات  سكسية مماجئة.   -حسله -بها  هسان  رق إسسائ   مؤخسات  هر ما أدى بت  أب ش  
 كان م د  إيساةي    أن المس ست ن الات ن ةمذتا المهمة أدتا الستنما   سكسي إسسائ اي  اسع. أ ضح  

 هسان أ سات إلى ت  أب ش  بس د لة أ   بية ماما يتضمن صر ا  خسائط لمخازن  قال لاجزيسط إن  
يا  أضاف الم د  أن معظ  ال ر  مأخرذط أ ض  السالح النر ي  الب رلرجي  ال يميائي اإلسسائ اي.

 ليست  ضائيةت  أشا  إلى أن إسسائ   كاةت قد غ ست ساب،ا مراقع مخازةها العسكسية اإلستساتيجيةت 
 الماف المسس  لت  أب ش يتضمن صر  مراقع المخازن الجديدط. غ س أن

 29/4/2022الجزيرة.نت، 
 

 تهيئ الظروف لتدميرها "إسرائيل": "اإليراني الثوري  الحرس"قائد  .36
ته ئ     هسان: إسسائ    إن  )الجمعة(ت  أمس  سالميت  حس ن  اإليساةي  الثر ي«  »الحسس  قائد  قال 

ب مس سط  خالل  لتدم سهات  ذلك  استعساض  الظس ف  فيه  ت   الذي  ال،دس«ت  بب»ير   االحتمال  مناسلة 
سالمي مخا لًا إسسائ      ل ا  خ ن باليست  نت هما »زلزال«  »كاسس خ بس« الم ّنع ن محايًا.  قال

خالل االحتمال  ي  هسان »ترقمرا  ن أ عال   ال سيسط. تعامرن ج دًا أةنا شعش  ع    د  ع .  د دةا  
س ف لتدم سك . لن ةتسكك . تعامرن أكثس مني ماذا سيح  بك  إذا قمت  بأي مؤلمة. إة   تخا،رن الظ

  م  خب ث«. 
ثر ي«  ن قاآةي قرلهت إن »ال يان ال ه رةي يتجه ةحر   ة،ات  كالة »تسني « التابعة لب»الحسس ال

األصاية  ي   أ  اةه   إلى  ال هاينة  يعرد  أن  األ ض   »من  قائاًل  اإلسسائ ا  ن  الز ال«ت  خا ش 
  با أ  أي مكان آخس أترا منه قب   رات الرقت«.  أضاف »هذا ال يان اإلجسامي ل  ينت س أبدًا  أ  

ائنةت  ل  يتمكن أبدًا من أن يكّرن أمة  احدط«.  تماك إيسان   ي أي حسب خالل سنرات حياته ال 
ال لا را يخ  بسةامجها  األ سط.  تعتبس  هسان  ال سق  ال را يخ  ي  بسامج  أكبس  من  لاليستية   احدًا 

 » اد ًا لاراليات المتحدط  إسسائ    خ رمًا آخسين«ت    ضت م”اِلش الغسب برقمه.
 30/4/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 مسيرات حاشدة بعشرات المدن العربية واإلسالمية إحياًء ليوم القدس العالمي .37

معة  ي د ل  اة”ا،ت مس سات جماه سية حاشدط ظهس الج:  29/4/2022،  فلسطين أون الينذكست  
من شهس  مضانت  سط   جمعة  آخس  الم،س   ي  العالمي  ال،دس  ير   إلحياء  إسالمية   سبية  دط 
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تندد باالحتالل اإلسسائ اي  المتعا ة ن معه من الم”لع ن.  د رات أ ا،ها الم ا كرن   ي المس سات 
ن ب نها إيسان   كاةت   سات المس سات الجماه سية ال عبية اة”ا،ت  ي مدن  دط  ي د ل العال   م

 العساق  سر يا  لبنان  اليمن  اللحسين  األ دنت ح ث شهدت المدن اإليساةية مس سات حاشدط إحياًء 
ال،دس ضد    ل ر   ةضاله  الماس” ني  ي  ال،دس  ال عش  ة سط  الم ا كرن  اى  العالمي  شدد 

ال،دس هر  مز ير   أن  لامس ساِت  الختامي  البيان  اإلسسائ اي.  ا تبس  األمة    االحتالل   حدط  تالح  
لاتأك د  اى   الد لية  االقايمية  المنظمات  الهيمنة  االست لا .  د ا  ةظاِ   االسالمية م،اب  مؤامسات 

شام   حس    أن استمتاء  الماس” ن  ن  اجساء  الالجئ ن  هر  ردط  الماس” نية  لا،ضية  الرح د  الح  
 يضمن مست،ب   اس” ن   حدَط ا اض ها.  

تجمع الع سات من الناش” ن إحياء    إسطنبول التركية ي مدينة  :  29/4/2022الجزيرة.نت،   أضا ت  
لماس”   الدا مة  الال تات  الم ا كرن  ال،دست    ع  المدينة  ل ر   االحتالل  ي  بإجساءات  ن  المنددط 

الملا ع. ال يعة  السنة  ش رخ   ائس  بغداد  ي    الم،دسة  األق ى  الدين  من  جال  ةظ   دد  ت 
يأتي ذلكت  ي  قت ةظمت أحزاب    ق  ن  قمة تضامنية  مس سط بمناسلة ير  ال،دس. المئات من العسا

األم  السما ط  مبنى  أما   مظاهسط  أهاية  كوااللمبورسكية   منظمات  الماليزية  ير     بالعاصمة  إلحياء 
  الش المتظاهس ن الراليات المتحدط برقف د مها لالحتالل  إلغاء    ال،دس  د   ال،ضية الماس” نية.

المسجد  ا ت الم ا ن  ي  المتراصاة  اى  باال تداءات  ةدد ا  كما  إلسسائ  .  بال،دس  اصمة  سا ها 
األحزاب  المنظم  األق ى. قادط  مذكسط   سا   األم سكية  السما ط  المظاهسط  الم ا كة  ي  األهاية  ات 

 احتجاج  البرا   ها  اشن”ن بالترقف  ن د   إسسائ  . 
 

 على األقصى والمصلين فيه اإليسيسكو تدين اعتداءات االحتالل  .38
اإلسسائ اي   االحتالل  ا تداءات  )إيسيسكر(ت  لاتسبية  العار   الث،ا ة  اإلسالمي  العال   منظمة  أداةت 
المت س ط  اى المسجد األق ى الملا عت التي تراصات   اة شهس  مضان الملا ع مستهد ة حسمة  

فيه الم ا ن  براباته  اال تداء  اى  مكاةته  ي  ج  المسجد  باحاته  إغالق  مسا اط  األمة  د ن  دان 
اإلسالمية.  أكد بيان صاد   ن المنظمةت الجمعةت ضس  ط  قرف اإلةساةية أجمع  ي مراجهة هذه 
اال تداءات التي تهدد هرية المنا ق الم،دسة  ت”مس ح،ائ،ها التا يخية.  د ت المنظمة إلى العم  

الم،دسةت  سعي لامدينة  التا يخية  الح،رق  آمالها   اى صرن  تح، ق  إلى  كسي     ال عرب  عيش   ي 
 يضمن حسيتها  مست،ب  أبنائها. 

 29/4/2022، فلسطين أون الين
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 توفير االمتيازات والحصانات لموظفي القنصلية بالقدس " إسرائيل"بلينكن: نبحث مع  .39
أةت األم سكيت  الخا جية  الحكرمة ك ف  زيس  مع  تلحث  أن  اشن”ن  الن،اب  ن  با ن نت  رةي 

ئ اية تر  س االمتيازات  الح اةات لمرظمي ال،ن اية األم سكية العامةت التي سيعاد  تحها  ي  اإلسسا
 قال با ن ن خالل جاسة استماع أما  لجنة  ي مجاس ال  رخ تابعتها "األيا ":   ال،دس لاماس” ن  ن.

بإ ادط  تح   ماتزمرن  ال"ةحن  مع  ةعم   ايه  شيء  لاماس” ن  نت  هر  ال،دس  حكرمة  ال،ن اية  ي 
اإلسسائ ايةت ل،د كنت  ي  ا    قب  أسابيع قا اةت  تحدثت مع السئيس علاس حرل هذا األمس من  

 ب ن أمر  أخسى".
 أضاف: "كما تعامرن ةحن أ دةا ت،دي  الد   لاماس” ن  ن  ي كاةرن الثاةي من العا  الماضيت بما  

ت    التي  ال ب سط  اإلةساةية  االقت ادية  المسا دط  ذلك  جميع   ي  إشساكه   ي  ساب،ًات  أ دةا  إي،ا ها 
 المجاالتت  ال،ن اية جزء من ذلك".

 أشا  با ن ن إلى أن إ ادط  تح ال،ن اية "يت”اش بال”لع التنس ق  الد   من إسسائ  ت بما  ي ذلك  
 ةات لمرظمي ال،ن اية".  اى سب   المثال تر  س االمتيازات  الح ا

 30/4/2022األيام، رام هللا، 
 

 س الدولة الفرنسي ُيعّلق قرار حل »رابطة فلسطين ستنتصر« مجل .40
ت تعا ق مسسر  ح  » اب”ة  اس” ن ستنت س« ال اد   ي الجمعة  ير أ ان مجاس الد لة المسةسيت  

يُ   9 بما  المسةسيةت  الداخاية  الماضي  ن  زا ط  مناهضة ح   آذا   لاساب”ة  حماة  اةت ا   أ ل   ّك  
االستئناف الُم،د  من قب  الساب”ة  الاجنة من أج  إلغاء قسا  ح   الساب”ةت  ي اةتظا  الحك   اى  

 الساب”ة ب ك  ةهائي. 
ال ال اد   ال،سا   مناسلًا  جمعة ي  ضس  يًا  ال  »ليس  المسسر   أن  المسةسي  الد لة  مجاس  ا تبس  ت 

الجمعيات«ت  ةظسًا ألن  اب”ة  اس” ن  ُي ّك  هجرمًا   ت ك    التعب س  حسية  يتناسش مع حسية    ال 
إسسائ    تجاه  مراقمها  العنفت  ألن  أ   ال ساهية  أ   التم  ز  تساه   ي  أ   ُتسبش  ال  ستنت س 
ُتمث   ابعًا معاديًا لاساميةت  أةها دأبت دائمًا  اى إداةة معاداط الساميةت  أن حماة    ال ه رةية ال 

 االحتجاج )...(«.ا عة المنتجات اإلسسائ اية ُت ّك   س اة م س  ة لاتعب س  ن السأي  الحق  ي م،
 30/4/2022األخبار، بيروت، 
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 مفتي روسيا يدعو إلقامة الصالة من أجل السالم في فلسطين .41
د ا  ئيس اإلدا ط الس حية لمسامي   سيات الممتي  ا      ن الدينت المسام ن إلى "إقامة ال الط من  

الدين خالل ل،اء  صالط    قال   ن  ش الماس” ني  ة    اس” ن االست،الل".أج  تح، ق   اهية ال ع
يمنح أ ض  اس” ن   أةنا ةترس  إلى    ز  ج  أن  "أ ت،د  الد ل اإلسالميةت  مع سمساء  دد من 
د لة مست،اة   االزدها   الح رل  اى  معاةاتهت  الذي  الت  الماس” نيت  ال عش  يمنح  السال ت  أن 

به  تؤيده   سيذات سيادطت   ،ا   تعتسف  الذي  المتحدط  ا االتحاديةت  اى غسا  ما كان  ل،سا  األم  
مست،اة   د لة  اس” نية  بإقامة  الخاص  ال،سا   السابقت  هر  السرفياتي  االتحاد  الحال  ي  هد   ايه 

 ذات سيادط". 
  30/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 موسكو تبدي استغرابها إزاء مبادرة إسرائيلية لتغيير أسماء شوارع في كييف  .42

 سبت   سيا  ن استغسابها إزاء ملاد ط ت،د  بها سم س )إسسائ  ( لدى أ كساةيا إل ادط تسمية  دد من  أ 
شرا ع ك يف التي تحم  اآلن أسماء مستل”ة بس سيا.  اقتسح السم س اإلسسائ اي لدى أ كساةيا ميخائ    

المدين شرا ع  من  تسمية  دد  إ ادط  كا ت كر  ك يف   تالي  حماة    ةتبس دسكي  اى  مدط  ضمن 
"ال،ضاء  اى اإل ث الس سي"ت ل الح أ كساة  ن أة،ذ ا ال هرد إبان الحسب الر نية العظمى.  أ سبت 
الجمعةت  ن   ال ر   صد   نها  بيان  زاخا   ا  ي  ما يا  الس سية  الخا جية  باس   زا ط  المتحدثة 

 كأن الحديث يد    ،ط    هساستغساب مرسكر إزاء مرقف السم س اإلسسائ ايت قائاة إةه  ي بياةه "يتظا
 ن تخا د ذكسى "الناس الذين كاةرا ين،ذ ن ال هرد إبان الهرلركرستت  ه  األب”ال الحقي،  ن لا عش 

 األ كساةي"ت د ن قرل حتى  لر كامة  احدط  ن الم،اب  الذي من الممتسض أن يت  القيا  به". 
 29/4/2022، فلسطين أون الين 

 
 هرة مؤيدة للفلسطينيين محكمة في برلين تؤيد حظر مظا .43

مؤيدط   مظاهسط  بحظس  األلماةية  ال س ة  أصد ته  الذي  ال،سا   بسل ن  محكمة  ي  أيدت  بسل ن: 
 ل      ن ال ر  الجمعةت حسلما ذكست متحدثة باس  المحكمة لركالة األةلاء األلماةية )د.ب.أ(.لاماس” ن 

مح الحك   ي  سي”عنرن  اى  المظاهسط  منظمر  كان  إذا  ما  بعد  د جة.يتضح  أ اى   كاةت   كمة 
ملاد ات  اس” نية أخ”ست السا”ات بتنظي  نمظاهسط احتجاجا  اى العد ان اإلسسائ اي  ي ال،دس   
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ال ر   ي حي كس يتسب سغ ببسل نت إال أن ال س ة حظست المظاهسط خ ية حد ث أ مال معادية    ظهس
 لاسامية.  

 29/4/2022العربي، لندن،  القدس
 

 مع المرابطين في المسجد األقصى وقفة في السويد تضامنا .44
الحسية"  " اب "ممتاح  الماس” ني  جمعية  "العدالة"  مسكز  العاصمة  ةظ   الماس” نية"  ي  المسأط  ”ة 

ال،دس  المساب” ن  المساب”ات  ي  صمرد  لد    تضامنية  الجمعةت  قمة  ال ر   ستركهرل ت  السريدية 
الملا ع. ا   المسجد األق ى  "العدالة"  الس ا يت إن   قال  ئيس مسكز  السريدت مرسى  لماس” ني  ي 

 أضاف   "أهمية هذه المعالية تنلع من ترج هها  سالة إلى الماس” ن  ن أةنا معه   أةنا مع هلة ال،دس".
لب "قدس بسس" أن مث  هذه المعاليات "تعتبس م دً ا لاح د ضد ما ت،ر  به سا”ات االحتالل ضد 

 صرًتا مرحًدا بأةه  ضد هذه المما سات".  ت  م ها يجتمع الناس  يس عرن الماس” ن  ن
 تابع "سيكرن لهذه الرقمة تأث س  اى ال ا ع السريدي ألن هناع دا م ن لا،ضية الماس” نية   ا ض ن  

 لامما سات ال ه رةية  ي ال،دس من داخ  المجتمع السريدي ةمسه"  اى حد قرله.
 29/4/2022، قدس برس

 
 ال يجّبه االستثناء  والسائقة األنثى: عداءٌ  "الحريديم" .45

ال هر القيادط    د ر ق   قضية  صحيمة »هآ تس«أثا ت   لاسيا اتت  مسأط  بب»الحسيدي «ت  دية  المتعّا،ة تحديدًا 
ال  النساء  أيضًا  اى  تضغط  باتت  ال، رد  تاك  أن  إلى  إذن  م  سط  يستح ان  اى  الالتي  هرديات 

است  بالقيادط  لهّن   ها  ُيسمح  خاصة  لحاالت  الحاخامات  من  إلى شس ي  يؤّدي  الذي  األمس  ثنائيًات 
 تداعيات سابية  اى المسأط ةمسهات   اى ز جها  أ الدهات  ي أكثس من اتجاه. 

 يمسض الحاخامات  اى النساء »الحسيديات«ت  ب”بيعة الحال  اى أّي امسأط يهرديةت االمتناع  ن  
التامردت بدأ المذ القيادطت استنادًا إلى ما   د من تمس سات  اجتهادات ل لا ه  بخ رص الم  كر   ي 

ابنة الماك يكرن  ي   25 المبنّي  اى اقتلاس من المزمر     ي ِسْمس المزام ست  مضمرةه: »احتسا  
من   لاسيا ط  غ سها  المسأط  قيادط  ُحسمة  ب نها  من  يهرديةت  دينية  أحكا   سّاة  ُبن ت  الداخ «.   ايهت 

« من  تستجاله  ِلَما  البدائية  الحديثةت  الن، ت  اج سائ   غسا  مماسد  ذلكت  اى  أن  تماعية«.  اى 
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مسائ  أخسى تتعّدد االجتهادات بخ رصها بتعّدد التّيا ات »الحسيدية« التي يتعّذ  ح سهات ل  َيُعد 
 مرضع إجماع كام  لدى الحاخاماتت  إن كان معظمه  ال يمترن بجراز القيادط.

مت ن شس ي  أص   إلى  المستند  غ س  التحسي ت  إلى   كان  تحّرل  يؤدي  ت  صا مةت  اجتماعية   ادط 
تحّرلت  بها.  بذلكت  بالعا ت  ةبذهات  إلحاق األذى  الضس   المخالمة  المسأط  إلى  ْس   الخس ج  نها 
القيادطت  مايًات إلى محظر  مبنّي  اى حسمة دينية    ض مجتمعي: الخرف من مخالمة إ ادط   

ف  العّمة.  من هنات يتعّذ  أن ت،رد امسأط سيا ط  ش الحياءت   ّبما أيضًا ال س  التر اطت  الخ ية من خد 
 ي المدن »الحسيدية« الخال ةت كما هر الحال  ي مدينة بني بساعت أ  األحياء ال هردية المختا”ة  
الضس  ط   المبنّية  اى  المبّس ات  الحاخاماتت  إن  ألحد  به.    ،ًا  المعتّد  »الحسيدي«  الرجرد  ذات 

 ن الز ج الذي يد س التر اطت ال تحّا  خسق قا دط »شسف بنت    المنمعة ب   حتى تخفيف العشء  
الماك  ي الداخ «ت ألن »الحياء  ال،داسة هما ال يء األساسي  ي المسأط«.  ي ّدد حاخا  آخس  اى  

إلى أن اإل تاء بالسماح بالقيادط صعش  محكر  بمحّدداتت تختاف من امسأط إلى أخسى  من مكان  
 تها أ  ُث،ش أحد د ال بهات تخسج من السيا ط  ت”اش المسا دط من الماّ طت  آخس؛  ه  إذا تعّ”ات سيا

إلى   ض   الحاخامات  يم   معظ   ذلكت  بنمسه لمسا دتها؟   اى  ليأتي هر  ُتهاتف ز جها  أةها  أ  
أماكن استثناءات  ي  يع”رن  ب نما  »الحسيدية«ت  الغالبية  ذات  األماكن  بحسش   القيادط  ي  أخسىت 

  ها.  ضع المسأط  ظس  
 اى أن هذه االستثناءاتت التي كثست  ي الع،د األخ ست ال ت اد ت مع »اجتماعيًا« لامسأط التي ت،ّس   
صحيمة   سّا”ت  السياقت  هذا  العاماةيات.   ي  اإلسسائ ايات  النساء  من  غ سها  مث   ت رن  أن 

»حسيدي2016»هآ تس«ت  ا    مد سة  معّامة  ي  تعم   »حسيدية«  امسأط  حالة  الضرء  اى  ة«ت  ت 
ستح ات  اى إذن استثنائي من أحد الحاخامات لتح    اى  خ ة قيادط سيا ط خاصة تن،  بها  ا

كاةت   النتيجة  ل ن  النرعت  هذا  من  تح     خ ة  يست”يع  ال  ز جها  أن  خاصة  المعّرقةت  ابنتها 
الحالةت  إن   تحّدثت معه ال حيمة  ن خ رصية  الذي  المد سةت  لمديس   سدها من  ماها.    ،ًا 

ك ال يهّ ت ال يمكننات بأّي شك  من األشكالت أن ةسمح بأن ت رن لدينا ُمسّبية لديها  خ ة  ّ  ذل»ك
كاشمة  ن  جرد  »الحسيدي «ت  قيادط  الحديث  ن  خص  أخ سًات  سيا ط«.  أ ادت »هآ تس«ت  قيادط 

 الب ء أ   ثغسط  ي ةظا  تجديد السخ ة التابع لرزا ط الن، ت يتيح لامؤّسسات الحسيدية معس ة النسا
حال  الش  هر  »كما  معاقبته    رائاه ت  استح ارا  اى  خصت  بالتالي  الذين  الدينية  العار  
مد سة دينية  اةت  ائاته من الع،رباتت ألن أحد إخرته استح    اى  خ ة«.  الع،ربات هنا 
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بريةت  التس   ت م   سد األ الد من المد سةت  إجساءات أخسى بحّق العمال  المستخدم ن  ي المؤّسسات 
  حتى ضّد ال”الب  ي المعاهد الدينية. 

التابع    الجديس ذكسه أن كّ  ما يت”ّاله ك ف حاماي السخ ة هر االةت،ال إلى صمحة  اى المرقع 
لرزا ط الن، ت  الرلرج إلى قس  إصدا  التساخيصت  تحديد خيا  »إة اء  خ ة قيادط مزد جة«ت أ   

ث ّ إصدا  » خ ة/  خ ة قيادط جديدط«ت  م إدخال  ق  الهرية  تا يخ الم الدت  هي معارمات   ن 
يمكن الح رل  ا ها بسهرلةت خ رصًا بالنسلة إلى المؤّسسات التعايمية التي تحري أةظمتها تاك 
بال صعربات  متاحت  امسأط  أّي  » ضح  ا   األمس.  بالتاليت  إن  اكت اف  أج   من  بالمع ت  الداتا 

 ُتذكس«.
 30/4/2022روت، األخبار، بي

 
 فلسطين السياسية والروحية"قراءة في كتاب "القدس عاصمة   .46

 محسن محمد صالح أ. د. 
" الذي 1948-1908ي ك  كتاب الدكتر ط ةائاة الر سي "ال،دس  اصمة  اس” ن السياسية  الس حية  

المتعا،ة   التا يخية  الجراةش  خ رصًا  ي  الماس” نيةت  الد اسات  ةرعية  ي  إضا ة  مؤخسًا؛  صد  
ا  الع سين.بالن ف  ال،سن  من  لاد اسات  الن س  ي    ال تاب   أل ل  العسبية  المؤسسة  ال اد   ن 

األص اة    567ب س تت  ي   األ لية  الم اد   من  كب س  ب ك   يستم د  المترسطت  ال،”ع  من  صمحة 
يؤهاها  بما  ال،دست  مدينة  إل ها  استندت  التي  الحضا ية  الم،رمات  يسكز  اى  كما  المن ر طت   غ س 

ب بالد ال ا  كمسكز إدا ي مت،د    اصمة سياسية   ط المدن الماس” نية  من”،ة جنر الحتالل صدا
 ي المتسط التي تغ” ها الد اسةت هذا إلى جاةش مكاةتها المسكزية ال بسى  ي قارب العسب  المسام نت 

  أتلاع الدياةات السما ية. 
اللاحثة  المؤ خة   بذلته  الذي  ال ب س  الجهد  يالحظ  لا تاب  الر سيت   ال،ا ئ  ةائاة  ال،دست  ابنة 

العثماةيةت خ رص ال سعية  المحاك   سجالت  مث   المن ر ط  غ س  الم اد   من  استمادتها  ًا  ي 
لا،دس  جن ن  حيما  الخا    يا ا  ةاباس  الناصسطت  كذلك  ال سعية  المحاك    خ رصًا سجالت 

ال”اب العثماةيت  د اتس  الجيش  العثماةيةت  د اتس  ةاباس  بادية  مديسية  د اتس  العثماةيت  د اتس  ر 
جسيدط من الجسائد ال اد ط  18قاف العثماةيةت  د تس كاتش  دل ال،دس  غ سها. كما استمادت من األ  

 ي تاك المتسطت كجسائد االتحاد العثماةي  الاراء  ال ركش  الجامعة اإلسالمية  الجامعة العسبية  الجهاد  
العسبية  األجنبيةت بما     داد كب سط من الم اد   المساجع الد اع   اس” ن  غ سها. كما استمادت من أ 
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ال تاب  لهذا  ما أ ”ى  العامية.  هر  السّحالة  الد اسات  المن ر ط  المذكسات  كتش  الرثائق  ذلك   ي 
لامتابع ن  المهتم ن؛  التي تسه   ي حمظ الهرية   مزايا ةرعيةت  قدَّ  ال ث س من المعارمات الجديدط 

 ة. ة لهذه المدينة الم،دسة الملا كالعسبية  اإلسالمي
 * * * 

تنا ل هذه المدينة  ي ُبعدها الحضا يت  تسايط الضرء  اى جراةش ل    سعت المؤلمة الر سي إلى 
األ ل  الم    تنا ل  ح ث  تسعة   رلت  كتابها  اى  اهتما .   ز ت  من  تستحق  بما  ساب،ًا  تحَظ 

ال مدن  مّ زتها  ن  لا،دست  التي  الجغسافية  االحاضنة  جمال  ب ن  الجنربيةت  جمعت  ل”بيعةت   ا  
  ترّ س  سق المراصالتت  إمكاةية الد اع  نهات كما تنا ل الم   حد دها المادية  المعنرية. 

أما الم   الثاةي  تنا ل تح  نات ال،دس المادية  المعنريةت  ما تحريه من أسرا   أبساج  خنادق 
 ت تمرينت  أبسز  م،ها اإلقايمي.  أةماق  قرا د  سكسية  مساكز أمنية  مسترد ا

باديتها منذ سنة   اة”القة  لا،دست مالحظًا  العمساةي  النسيج  الثالث  الم    ت  كيف أن  1863  الج 
الترسع   إس”نبرل.  ةاقش  بادية  بعد  العثماةية  الد لة  تأسيسها  ي  يت   بادية  ثاةي  كاةت  البادية  هذه 

ء منهات مث  قسى  هيكاية لتض  قسى مجا  ط أ  أجزاالعمساةي الذي شهدته المدينةت  ترسع خسائ”ها ال
لمتا  ساران  العيسرية    ن كا    المالحة  ب ت صما ا  ال”ر   صر  باهس  الرلجة.  الحظ ة رء  
ح ث   البسي”اةيت  االحتالل  تحت   اية  ةمرها  َتَسا ع  يهردية  أحياء  جديدطت  كذلك  أحياء  سبية 

 خالل  تسط االحتالل البسي”اةي.  تضا مت مساحة ال،دس بنحر أ بعة أضعاف
الهجسطت   المرال د  الرفياتت  تأث سات  لامدينةت  معدالت  السكاةي  النسيج  السابع  ناقش  الم    أما 

ةحر   كاةرا  السكان  أن  ال ه رةي  األجنبي   هات  كيف  االستعما ي  سنة    50 التغاغ    1918ألمًا 
 .1948ألمًا سنة   244لي لحرا ةحر 

الخا الم    ال غ”ى  اإلدا ية  المدينة  ت ك الت  ةاقش  مس  ب نما  األ دةيةت  ث   البسي”اةية  ث   عثماةية 
المدينة  قامت  التي حكمت  اإلدا ية  المستريات  ةاحية  من  القيادط  التحّك ت  مساكز  السادس  الم   
إس”نبرل  لندن   مان  ب ن   المسكزي  ي  الحك   جهات  ب ن  العالقات  التعايماتت  ضلط  بتنم ذ 

عثماةي  قيادط الجيش السابعت  الحاك  العسكسي البسي”اةي   ي ال،دس.   الج د   المت سف الاإلدا ط  
 المند ب "السامي" البسي”اةي  اإلدا ط األ دةيةت بت ك التها العسكسية  المدةية؛ كما تحدث  ن د   

 المجاس اإلسالمي األ اى  د  ه الر ني ال ب س بقيادط الحاج أم ن الحس ني. 
جماع ال عبي المحاي الماس” ني حرل ال،دس بما  ي  م   السابع  سض  تحا   حالة اإل تنا ل ال

الم     تنا ل  ب نما  العد انت  إل ها  األ قاف  التبس ات  مراجهة  السحال  لس ايتها  شّد  السعي  ذلك 
 مة الثامن حالة اإلجماع العسبي  اإلسالمي  اى مدينة ال،دس  زيا تها  التضامن معها  الح د  الم،ا
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التاسع المرقف الد لي تجاه ال،دست   القاته  مراقمه تجاه ال،دس لن ستهات كما استعسض الم    
إلى سنة   متابعتها  المؤلمة  ي  البسي”اةي.   ادت  أثناء االحتالل  ال،دس  ي    1831العثماةية  اتجاه 

ت  أة ”ة مستل”ة  منذ سي”سط الحماة الم سية  ا هات  ما تلع ذلك من اهتما  بالمدينةت  من  عاليا
اال حسكة بالح رل  اى  التجا يةت  ال،ن اياتت  ت”ر   الم،ا   األ اضي  تأسيس  متيازات  شساء 

 الحجاج  الز ا   غ سها. 
من   مهمة  بمجمر ة  د استهات  ألح،ته  لنتائج  الر سي  اللاحثة  القي   سضت  المجّاد  هذا  ةهاية    ي 

ب،ائمة مساجع غنية ث   بمهسس لأل ال   المراقالخسائط  الرثائق  ال ر ت  التي   دت  ي  ت  أخ سا  ع 
 ال تاب.
 * * * 

ةائاة الر سي  اى هذا العم  المتم زت   اى خدمتها   اللاحثة الدكتر ط   الحقي،ة أةه ال بد من تهنئة 
 لا،دس  سّدها إحدى الثغسات  ي الد اسات التا يخية المتعا،ة بال،دس. 

لته اللاحثة.  لسبما ضاءل أما  الجهد ال ب س الذي بذ  ال يخار أي  م  من مالحظاتت غ س أةها تت
كان من أبسز المالحظات هر  د  استمادط اللاحثة من الرثائق البسي”اةية التي غ”ت  تسط د استهات  

.  تحديدًا الرثائق البسي”اةية المحمرظة  1948-1917خ رصًا  ي أثناء االحتالل البسي”اةي لماس” ن  
أ  ما كان ُيعسف ساب،ًا بمكتش السج   (  The National Archivesةي ) ي األ شيف الر ني البسي”ا

(ت ح ث كاةت ست تم  ال ر ط ب ك  أ ض  حرل المدينةت خ رصًا  Public Record Officeالعا  )
( البسي”اةية  الخا جية  )F.Oأن  ثائق  المستعمسات  الحسب C.O.(   ثائق  زا ط  .(ت   ثائق  زا ط 

(W.Oغ سها ال تخار من  ).   ينة كاةت تحت السي”سط الملاشسط لالحتالل  مراد مهمةت با تلا  أن المد
 البسي”اةي. كما خال ال تاب من العديد من الت،ا يس البسي”اةية السسمية  ن المتسط ةمسها.

 ل  ياحظ كاتش هذه الس”ر  أن ال،دس أخذت ما تستح،ه كمسكز اة”الق ثر ي لا عش الماس” نيت 
 رصًا  ي أثناء االحتالل البسي”اةي؛  ا   دس كمسكز إجماع شعبي محايت خ ند معالجة اللاحثة لا،

  اماء   1919تحظ جمع تا المدائية  اإلخاء  العمافت كمؤشسات لبدايات العم  الم،ا   لالحتالل منذ  
اةتماضة  ي   أ ل  ين”بق  اى  كافية.  هذا  أ   مناسلة  بإضاءات  خامهات  كاةرا  الذين  ال،دس    جال 

مر  اس” نت  هي   اةتماضة  أ   ال،دس  سنة  اةتماضة  مرسى  النبي  البساق  1920س   ت  1929ت  هلة 
ال بسى  1933 اةتماضة  مظاهسات   الثر ط  ال،دس  ي  أةها  1948ت  حسب  1939-1936ت  د    . كما 

المؤتمس   اةع،اد  مث   مح”ات  ا قة  بالن،اش  تتنا ل  ل   العسبي  اإلسالمي  اإلجماع  تنا لت   ندما 
العا   ي ديسم  اإلسالمي  األ ل/  كاةرن  هائ   اس” نيًا  1931بس  ال،دس  ي  تما    من  لقيه  ت  ما 
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  سبيًا  إسالميًا.  لعانا ةاتمس العذ  لالاحثة  ي أةها  كزت أكثس  اى الجاةش الحضا ي السكاةي  
 العمساةي اإلدا ي لامدينة. 

اال يجد   كان  المهمة  المساجع  بعض  أن  إاّل  لامساجعت  الضخ   الح د  من   الع  ا ها  بالسغ  
األ كتاب  السكان  األ ض  خ رصًا  ال،دس:  "مدينة  صالحية  عيسى  محمد  الدكتر    -1858ستاذ 

ت  هر داخ   ي ُصاش د استها.  كذلك مجاد "د اسات  ي 2009"ت ال اد   ي ب س ت سنة  1948
ت 2010متخ  ًات  ال اد   ي ب س ت سنة   14التساث الث،ا ي لمدينة ال،دس" الذي شا ع  ي إ داده 

  اى ك  حالت  إن تاك القيمة    مسكز الزيترةة لاد اسات  االست ا ات.   كال ال تاب ن صاد ان  ن
النرعية لاد اسة تل،ى كب سطت  تستحق أن ت رن ب ن يدي ك  المهتم ن  المتخ   ن  ي الد اسات 

 الماس” نيةت  ك  مكتلات الجامعات  مساكز الد اسات المتخ  ة بال أن الماس” ني.
 29/4/2022، "21ع "عربي موق

 
 ؟ "خبث إسرائيلي"إزاء  "حسابات أردنية"أم  "شائعة".. ضحية "تقاسم األقصى"عبد هللا أمام  .47

 جاكي خرجي 
من الناد  أن ينجح زعي  د لة ذات سيادط يمتاز بالجديةت  ي إثا ط التعجش لدى كث سين مثاما ح    

ع، ت شسع  ي حماة ثاةيت معتدلت جدي  سري اللاماك األ دةي  ي األسبر  ن األخ سين.  بد   ال
تجاه إسسائ    ،ش أحداث الحس .  بعد ذلك بسد قا اًلت  ل ن العجش ب،ي  اى حاله. غسيشت  ل نه  

 م،اق قا اًل.
الترتس األخ س الذي حدث داخ  الحس  كان م،ا،ًا  اى ةحر خاصت ل  ي،اق الماك  حسش ب   أقاق  

لا الت دي  السا”ة  اثن ن من شسكائه  ي  الماس” نية:  تداخ   مضان ،ضية   ي  ا   ت  إسسائ  . 
  الم حت إلى جاةش  

 غلة حماس  ي  ز  ال،دس لنمسها بدا قب  شهس  صمة مؤكدط لالةمجا .  ،د التأ  المت”س رن من  
شسقي ال،دس مع مت”س  ن يهردت  بت جيع من حماس   عرا ال،دس  اى  أس  سحتنا جميعًا. تتابع  

 ه  من اةت،ال االض”سابات إل ه ت  ل ن ليس بسبش هذا  ،ط؛  ًا ما يجسي  ي األق ى لخر  مان د م
قيا    الم،دس.  منذ  المكان  العال  اإلسالمي  اى  ةيابة  ن  السسمي  الرصي  الهاشمية هي   األسسط 

ئ    المما ة األ دةيةت أ دع المكان  ي أيدينات  من الاحظة التي  قعت فيه  اى اتماق السال  مع إسسا
اةتها الخاصة  ي الحس . هذه المكاةة أل،ت  اى األسسط المال ة مسؤ لية كب سطت  أ ادت لها إسسائ   مك

  ل ن منحتها أيضًا مكاةة  الية  ي أ ساط العسب.
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 ي األسابيع التي سل،ت  مضانت أجسى الماك  أبر مازن محادثات حث ثة لمنع التدهر .   ي ذ  تها  
إلى الثاةي  لات ا    جهًا     ص   بد    لدى  ا     المزع  بعض  باديًا  كان  ح نهت  لرجه.   ي 

السجا نت ل،د حا ال تجن د  زيس الد اع غاةتست  ةظسائهما  ي نال اباع ت كي يمهمرا اإللحاح  يعمارا 
يت،اسمان   كالهما  سن ن.  منذ  ب نهما  فيما  ينس،ان  الماك  السئيس  االشتعال.  احتمال  ت،ايص   اى 

اى جاةبي النهست  يكثسان التحذيس من تحري  األق ى إلى  السكان الماس” ن  ن من    السي”سط  اى
مسألة دينية.  هما مت ادقان جدًات   بد   ي،د  أبر مازن  يتعام  معه كاألب. كالهما  أي ب،اق  

 ي بئس السلعت   بني بساع   ت  أب شت  شعسا    –ثالث هجمات إجسامية لعسب  ي أ اضي إسسائ    
قا   سيأتي  مضان  معه الم ح ال هرديت   ي أ ،ابهما مظاهسات    الد امة بدأت تتحسع. بعد   بأن

الجيش  قرات  دخرل  لح ت  متظاهسين  ي  ا   ت  الخا  ت  ب ت  غضش  ي  مانت   سبدط 
 اإلسسائ اي إلى المدن الماس” نيةت  من هنا حتى التدهر  مسا ة ق  سط. 

من  مضانت   الثاةية  يعةي  15الجمعة  األ دن  ال، س  كان  تسي”س  اى  سانت  أن  إسسائ    رل  اى 
الرضعت  ل ن  ندها بدأ االحتجاج يتعاظ   ي شرا ع المدن األ دةية. باد ت  مان إلى حماة ترعية.  
البسلمان  أدى   أما   الخ ا ةةت  ب س  األ دنت  ظهس  ئيس  ز اء  إياها  الجمعة  من  أيا   أ بعة  بعد 

ي األ دنت سامي أبر جنشت استد ي لحديث ،دس. ةائش سم س إسسائ     التحية لساش،ي الحجا ط  ي ال
تربيخ  ي  زا ط الخا جية األ دةيةت  الماك ةمسه  ي حديث مع السيسي اته  إسسائ   بخاق استمزاز.  
ك  هذا  ي غضرن سا ات قا اة من ير  الجمعة. ح،ق االحتجاج األ دةي مبتغاهت  كاةت العنا ين  

 سائ   سم نة. التي  لدها تجاه إس
ب ن   قسأ  استد اء  من  األ دن  ،ش  صد   ن  الذي  السسمي  البيان  شائ،ًا  ي  أمسًا  الس”ر   جد 

ةرايا إسسائ     ال،اقت أل ل مسطت من  الخا جية األ دةية  ن  الدبارماسي اإلسسائ اي.  ،د أ سبت  زا ط 
 نت  ت،سيس أزمنة محددط ت،سي  المجال الم،دس  ي الحس  لتخ يص قس  منه لا هردت  اللاقي لامسام

ا الط ل    سف. ت س  هذا ال،اق مسات  ديدط  اى لسان مسؤ ل ن أ دة  ن.  قد  بس  ن التخرف ل
من تغ  س خ” س  ي الرضع الساهن داخ  الحس ت   مايًا اته  األ دن إسسائ   باستمزاز خ” س يه ئ  

نا ير   دة  نت  صدحت بهذا الس األ ضية الةمجا  ديني.   حدت السا”ة الماس” نية ال مرف مع األ
 ي بياةاتها السسمية.  ل  يكتِف الماك بذلكت  ،د ات   بمعظ  ز ماء الد ل العسبيةت ي”اعه   اى  

 الخ”س المحدق بالجميعت   البه  بالضغط  اى إسسائ   لاتساجع  ن هذه المخ””ات.
 مثل عطاء محبوك 

ا قاق  اس” ني أ دةي  ل نه ل  يكن.  مايًات هذ   لر قا  هذا االتها   اى أساسات صالة ل،انا حسنًات
ملالغ فيه   دي  األساس. غ س أةه بدأ ينال الزخ ت  لما كان قد خسج من لسان مسترى  سميت  إةه  
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الزخ ت   ينال  قد  األ دة رن  الذي  م   ايه  الس نا ير  أن  إسسائ    أد كت  كب سط.  بم داقية  تمتع 
 أ ان  ئيس الرز اء ب ن تت  ثلات بأن ليس لنا شقي،ة.   خسجت  ي حماة إحلاط ضده.  الهدف: اإل

الرضع   شيء  ي  لتغ  س  ةية  أي  إلسسائ    ليس  بأن  غاةتس  الد اع  لب دت   زيس  الخا جية    زيس 
الساهن.  ،د لب د اجتما ًا لاسمساء األجاةش  تعهد أمامه  بأةه ال ترجد مث  هذه الخ”ة. بعد ير   ،ط 

إياهت   العاصف  الجمعة  ير   ممن  المن”،ة   د  ن  إلى  األمسيكي  ي  ص   الخا جية  كتش  زيس 
 اشن”ن لمحص الترتس  ن كثش.  تساءل ملعرثر  زيس الخا جية أةترةي با ن ن أما  األ دة  ن من  
أين جاء ا بالس اية الم،ا،ة.  بضغ”ه   اى المضيم نت ةزلت  مان  ن اد ائها ب أن ةرايا إسسائ    

ه  غ س مناسش لاراقع.   غ  ذلكت سرق مرقمه  تلاه بالماك األ دةي  ي  ت،سي  الحس . ال مجال لالش 
المتهر  ل   إخراةه العسب من الخايج حتى المحيط. إحدى االحتماالت أن الماك  قع  ي تضا   
من أبر مازن؛  السا”ة تعسف الراقع ج دًا  ي مغا ط الماكم ال ]الحس  اإلبساهيمي[ت التي قسمت ب ن 

ه قد ت”ل،ه إسسائ    اى الحس  ال،دسي بضغط من مت”س  ن  ن.  تعت،د أن النمرذج إيامؤمني الدياةت 
أي  قت   من  أكثس  ينجحرن  ال هرد  من  المزيد  أن  كيف  مازن  أبر  مست ا    ال،رط.   أى  يجمعرن 
االستنتاج   إلى  الماضيةت  ترصارا  السنرات  بخالف  فيه  الحس   ال الط  إلى  الرصرل  مضى  ي 

 المغارط. 
. يثر   ي إسسائ   ب ن الح ن  اآلخس  اش منح السعردية الرصاية  ة الثاةية كاةت أق  ب،ا  اإلمكاةي

جدًا.  إبداعية  أحياةًا  إبداعيةت  حاراًل  ة”سح  الحال  ا نات  يض ق  األق ى.   ندما  المسجد   اى 
قات   تأخذها  مان بجدية. يخاف األ دن أن تمنح إسسائ   السعردي ن األق ى هدية م،اب  إقامة  ال

سراء كان هذا  اى حساب األ دة  ن أ  إلى جاةبه .  ندما ي،رد الماك حماة  مع األسسط السعرديةت  
إة،اذ األق ى من ال هردت  إةه يعزز مكاةته  يجمع الن،اط  اى حساب المد  ن    نية تسمي إلى 

 بالماكت حماست  تسكيات  بال”لع السعردية. 
،سي  الحس . إلى جاةش األ دنت لتجن د  ”ف لحماته  اى ت  ةجح  بد    ي تجن د اإلما ات بجهرده

كاةت أبر ظبي الرح دط التي استد ي   ها سم س إسسائ   لحديث احتجاجت  لإلما ات أسلاب خاصة 
حكامها   ابتعد  ساخنتان  مسألتان  الماس” نية.  هاتان  ال،دس  ال،ضية  تجاه  الر نية  الستعساض  بها 

. بداًل من ذلكت قسبرا منه  إسسائ    أبعد ا تجاههما مرقمًا الملالياً    نهما  اى مدى السن ن أ   ر  ا
لاد اع  نه.  لاتجن د  األق ى  ي خ”ست  هذه  سصة  بأن  يز    اآلنت  ح ن  أما  السا”ة  حماس. 
 هكذا  بحت اإلما ات مست نت  ،د ح،،ت بضع ة،اط  ي ال ا ع العسبيت   قمت إلى جاةش األ دن  

 غ”ت  اى الخيا  السعردي. ي األزمة الحاليةت   
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إن الحديث  ي إسسائ    ن منح األماةة  ي األق ى لاسعردية هي   سط غ س ةاضجةت تت  حاليًا  ي  
السنرات  بجدية  ي  الخيا   هذا  ثا   ما  ال،سا .  إذا  لدى أصحاب  أق   الخاصةت  ب،د   ال الرةات 

يكرن هذا  ضًا ب ن العسب  أةمسه . سال،ادمةت   نتظسةا ترتس ليس  ،ط ب ن إسسائ    األ دنت ب   أي
مث   ”اء محبرع لرظيمة مسغرب   ها.  ظيمة  تحت من جديد بعد سنرات  رياةت  ل نها مر ردط  

 لام،سب ن  ،ط.
 29/4/2022معاريف 
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