
     
 
 
 

 
 
 

     
   
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
   
  

 

 أبو مرزوق: زيارتنا لموسكو كانت مثمرة.. وبحثنا قضايا فلسطينية ودولية 

 إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية نخشى بشدة جنرال إسرائيلي: 

 تقدير إسرائيلي: التكتيك المتبع إلحباط العمليات ضدنا انهار 

 "إسرائيلـ"تبعاتها على زيارة بايدن ل من رحذوت واشنطن تعارض بشدة المشاريع االستيطانية الجديدة 
 أحد القتلى نقل منفذي العملية إلى "إلعاد": واي نت العبري 

ــة  ــرية مكثفــ ــاالت م ــ ــاا": ات ــ "األيــ
مقبولــــــة  للتوصــــــل إلــــــى تفا مــــــات

 لالحتالل والف ائل لوقف الت عيد
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  السلطة:
 5 أبو ردينة: نطالب اإلدارة األميركية بوقف مشاريع االستيطان و دا البيوت   2.
 5 قرية في يطا  12اشتية يحذر من تبعات بناء آالف الوحدات االستيطانية في الضفة و دا   3.
 6 إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية نخشى بشدة جنرال إسرائيلي:   4.
 6 منظمة التحرير: اقتحاا المسجد األق ى لن يجلب األمن والقدس مفتاح السالا  5.
 7 الخارجية الفلسطينية: بناء وحدات استيطانية جديدة تدمير ممنهج لحل الدولتين   6.

 
  المقاومة:

 7 أبو مرزوق: زيارتنا لموسكو كانت مثمرة.. وبحثنا قضايا فلسطينية ودولية   7.

 7 الغتيال السنوار والعاروري  "إسرائيل "دعوات صريحة في   8.

 8 الرشق: تهديدات االحتالل باغتيال السنوار وقيادات حماس ال تخيفنا   9.
 8 قاسم: تهديدات االحتالل باغتيال قادتنا "اسطوانة مشروخة"  10.
 9 وعملية "إلعاد" سجلت فشاًل لالحتالل  البرغوثي: قيادة المقاومة وحدت الساحاتجاسر   11.
 9 عملية إلعاد.. جيش االحتالل يواصل البحث عن المنفذْين  12.
 10 أحد القتلى نقل منفذي العملية إلى "إلعاد": واي نت العبري   13.
    
  :اإلسرائيليكيان  لا

 10 اغتيال السنوار لن ينهي الهجمات و  مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات األخيرة "موجة" ستطول  14.

 11 تقدير إسرائيلي: التكتيك المتبع إلحباط العمليات ضدنا انهار   15.

 12   لحليفها بينيتشاكيد ب دد توجيه ضربة ": معاريف"  16.

 12 مقربون من بينيت: الحكومة قد تسقط خالل شهر   17.

 13   جوًما منذ بداية الموجة الحالية 66 أحبطنام در أمني إسرائيلي:   18.

 13 ال تخشى تأثير اإلعالن عن البناء االستيطاني على زيارة بايدن "إسرائيل": "واي نت"  19.

 13  تدرس منع عمال غزة من الدخول إلى الخط األخضر"إسرائيل" قناة عبرية:   20.

 14 قضاة المحكمة العلياشرعنها جريمة تدين قرار اخالء مسافر يطا:  "بتسيلم"  21.
 

  :األرض، الشعب
 14 وحدة استيطانية جديدة 4,000االحتالل ب دد الم ادقة على   22.
 15 مانويل مسلم: ال أوسلو وال التطبيع َيُدلُّنا على طريق القدس وحد ا بندقية المقاوا   23.
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 15 "السيلة الحارثية" غرب جنين االحتالل يفجر منزل األسير عمر جرادات في   24.

 15 تظا رات ومواجهات في مسيرات الجمعة وتواصل اعتداءات المستوطنين على المركبات  25.

 16 أسرة الفلسطيني وسيم صياا تتعرف عليه من فيديو ات مجزرة التضامن  26.
 

  األردن:
 16 األردن يدين عملية إلعاد  27.

 
  المي:، إسعربي

 17 لقيامها  74بالذكرى الـ "إسرائيل"اإلمارات تدين بشدة عملية إلعاد وتهنئ   28.

 17 " إسرائيل"طعون بطولة كروية عالمية بالمغرب لمشاركة محامو الجزائر يقا  29.

 17 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: االعتداءات على المسجد األق ى جريمة حرب   30.

 18 المغرب باشر مفاوضاته باقتناء صاروخ كروز اإلسرائيلي   31.

 18 الخارجية اإليرانية: نضال الفلسطينيين ضد مغت بي القدس حق مشروع   32.
 

  دولي:
 19 "إسرائيلـ"تبعاتها على زيارة بايدن ل من رحذوت واشنطن تعارض بشدة المشاريع االستيطانية الجديدة   33.
 19 طفل  500بينهم  أكثر من ألف فلسطينييطال  مسافر يطا سكان بإخالء  "إسرائيل"ار قر ية:  ولة أمم مسؤ   34.
 20 فلسطيني بالخليل نموذج صارخ للتمييز العن ري  1300لـ "إسرائيل"جنيف: تهجير مركز حقوقي في   35.
 20 تل أبيب تدين وتعبر عن ذ ولها من عملية إلعاد قرب  ةكياإلدارة األمري  36.
 20 ت ريحات الفروف   بعد الكرملين يمتنع عن تأكيد االعتذار المنسوب لبوتين أماا بينيت  37.

 
  حوارات ومقاالت

 21 براهيم إمصطفى ... حول التحريض وسياسة االغتياالت لمواجهة هبة الفلسطينيين  38.

 23 رندة حيدر... الهجمات الفلسطينية تهّدد بإسقاط حكومة االحتالل  39.

 25 يوآف ليمور"... حماس"استعادة الردع باستهداف قادة   40.

 27 شمعون شيفر"...  أسوأ اإلر ابيين"لقيادة إسرائيل: حان وقت ت فية   41.
 

 28 :كاريكاتير
*** 
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 لوقف الت عيد  مقبولة لالحتالل والف ائل  "األياا": ات االت م رية مكثفة للتوصل إلى تفا مات .1

هللا: سعد  اتصاال  عيسى  بأن  لـ"األيام"  مّطلع  مصدر  المخابرات أفاد  مسؤولو  يجريها  مكثفة  ت 
لالحتالل   مقبولة  تفاهمات  صيغة  إلى  التوصل  أجل  من  األخيرة،  الساعات  خالل  المصرية، 
إثر االقتحامات اإلسرائيلية   المنطقة  التوتر ومنع تدهور األوضاع األمنية في  فتيل  لنزع  والفصائل؛ 

 المتكررة للمسجد األقصى. 
ذ  الذي فّضل عدم  المصدر،  المصريون وأوضح  المسؤولون  التي عرضها  التفاهمات  أن  اسمه،  كر 

"إلعاد" التي قتل فيها ثالثة إسرائيليين،  الثماني واألربعين ساعة الماضية، تحديدًا قبل عملية  خالل 
مساء أول من أمس، تشمل وقف االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى أو تخفيضها للحد األدنى،  

القطاع مع  المعابر  إطالق وفتح  بعدم  الفصائل  التزام  مقابل  األخيرة،  العقابية  اإلجراءات  وإلغاء   ،
 الصواريخ من القطاع على إسرائيل، وعودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان. 

من   و"لكن  اللحظة،  حتى  عليها  االتفاق  يتم  لم  القضايا  بعض  هناك  إن  ذاته:  المصدر  وأضاف 
، خصوصًا مطلب إسرائيل بوقف العمليات المسلحة في الضفة الغربية  المرجح أن يتم تجاوزها قريباً 

والداخل، والذي رّدت عليه الفصائل بأن ما يجري في الضفة والداخل عمل فردي في الغالب، ونتاج  
ردة فعل على الجرائم اإلسرائيلية هناك، وال يمكنها أن تقف ضد هذا العمل ما دام االحتالل للضفة 

باغتيال  ]وقال: إن الفصائل تأخذ هذه التهديدات    ائم القتل واالعتقال واالستيطان.قائمًا ويمارس جر 
على محمل الجد، وتقدر أن إسرائيل تبحث عن هدف ثقيل تبدأ فيه جولة جديدة [  قيادات المقاومة

للمسجد  وعزا المصدر ذاته عدم رد الفصائل عسكريًا من غزة على االقتحام اإلسرائيلي    من التصعيد.
منع   أجل  من  والقطريون  المصريون  مارسها  التي  الهائلة  الضغوط  إلى  أمس،  من  أول  األقصى، 
للمسجد   االقتحامات  بخفض وتخفيف  مقابل وعود  إلى حرب،  التصعيد قد تصل  اندالع موجة من 

وار، وأوضح أن الفصائل، وبعد التهديدات اإلسرائيلية األخيرة باغتيال قادة المقاومة والسن  األقصى.
أبلغت الوسطاء جميعًا، أن المساس برموزها وقادتها سيؤدي فورًا إلى إشعال حرب لن تقتصر على  

 قطاع غزة، وقد تمتد إلى محاور ودول أخرى، مؤكدة أنها لن تتهاون في هذه القضية. 
 7/5/2022، األياا، راا هللا
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 كية بوقف مشاريع االستيطان و دا البيوت أبو ردينة: نطالب اإلدارة األمير  .2
النا:  رام هللا باسم  حذر  الرسمي  ما    السلطة  رئاسةطق  أبو ردينة، من خطورة قرار  نبيل  الفلسطينية 

من   أكثر  لهدم  االخضر  الضوء  بإعطاء  اإلسرائيلية،  العليا  المحكمة  في   12تسمى  فلسطينية  قرية 
الف دونم من أراضي    22مواطن فلسطيني، واالستيالء على    4,000مسافر يطا، وتهجير أكثر من  

مدي والنبي موسى جنوب  الشرقية  السواحرة  )بلدة  أريحا الستكمال مخطط  لعزل E1نة  االستيطاني   )
وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته، وتحويل اإلدانة الصامتة    مدينة القدس المحتلة.

الجانب   أحادية  اجراءاتها  لوقف  الحكومة اإلسرائيلية  الضغط على  أفعال من خالل  إلى  لالستيطان 
الو  تغيير  ومحاوالت  وقتل،  استيطان  والقرى من  للمدن  واالقتحامات  الشريف،  الحرم  في  القائم  ضع 

 الفلسطينية". 
الذي  اإلسرائيلي  التهور  هذا  وقف  تجاه  تحمل مسؤولياتها  األميركية  اإلدارة  "على  ردينة:  أبو  وتابع 
لتحويل   األوان  وآن  العنف،  دوامة  من  مزيد  وبالتالي  األجواء،  وتوتير  التصعيد  نحو  األمور  يدفع  

إ االستفزازات التزامات  تفرضه  الذي  الحالي  الوضع  ألن  األرض  على  واقع  إلى  بايدن  الرئيس  دارة 
 اإلسرائيلية من قرارات واجراءات ال يمكن السماح باستمراره إطالقا".

 6/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قرية في يطا  12دا اشتية يحذر من تبعات بناء آالف الوحدات االستيطانية في الضفة و  .3

التي ستترتب على مصادقة حكومة :  رام هللا الخطيرة  التبعات  الوزراء محمد اشتية من  حذر رئيس 
قرية في    12وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم    4,000االحتالل اإلسرائيلي على بناء  

واعتبر اشتية في بيان له، الجمعة، أن هذه المخططات تشكل    مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
تهديدا لألمن والسالم في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات االضطهاد 

الفلسطيني. الشعب  ضد  االحتالل  حكومة  تنتهجها  التي  العرقي  والتطهير  اشتية    ودعا  والعنصرية 
حل   لفرص  خطير  تهديد  من  تشكله  لما  االنتهاكات،  تلك  لوقف  العاجل  للتدخل  األميركية  اإلدارة 

 الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح األمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
 6/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية شدة نخشى بجنرال إسرائيلي:  .4
تبدي أوساط إسرائيلية قلقها من التبعات بعيدة المدى لتصاعد التوتر في األراضي  :  عدنان أبو عامر

الفلسطينية، وليس اآلنية فقط، ال سيما على صعيد مستقبل الصراع مع الفلسطينيين، وإمكانية انهيار  
الفلسطينية، وموت حل   يشكل وصفة سحرية  السلطة  الواحدة، مما  الدولة  الدولتين، ونشوء سيناريو 

الجنرال مايكل ميلشتاين، الرئيس السابق للشعبة    لـ"تبخر الحلم الصهيوني بإيجاد دولة يهودية صرفة".
العسكرية االستخبارات  جهاز  في  من    -الفلسطينية  ألكثر  الشؤون    25أمان،  ومستشار  عاًما، 

العم لمنسق  يزعج  الفلسطينية  واحدا  سيناريو  "هناك  أن  ذكر  المحتلة،  األراضي  في  الحكومية  ليات 
واندالع   الفلسطينية،  السلطة  بانهيار  ويتمثل  اإلستراتيجية،  التحذيرات  إصدار  ويستحق  إسرائيل، 
انتفاضة ثالثة، رغم أن أنشطة الجيش اإلسرائيلي والتنسيق الوثيق مع السلطة تعمل على استبعاد هذا  

لهذا   السيناريو. نصل  أن  بشدة  أخشى  لكنني  لذلك،  نخطط  وال  لدينا،  رغبة  وجود  عدم  رغم  ولكن 
 السيناريو الذي يمثل تهديدا مجنونا للحلم الصهيوني، في ضوء أن فكرة الدولتين آخذة في االنهيار". 

"عربي ترجمته  معاريف،  في حوار مطول مع صحيفة  به  21وأضاف  يؤمن  سائدا  تيارا  "هناك  أن   "
إليها، ويمكن  الفلسطين  يون يتمثل باإليمان بفكرة الدولة الواحدة، وهناك عدد غير قليل منهم يتوقون 

السلطة  فساد  مدى  يفهم  الفلسطيني  الشباب  ألن  العام،  الرأي  استطالعات  في  ذلك  مالحظة 
االجتماعية، ومهت  والحقوق  االقتصادي  والرفاه  التعليم  يريد  ويتمنى حياة كريمة،  اليوم،  م  الفلسطينية 

 بالسفر للخارج، ورغم كل ذلك فإن الهوية الوطنية الفلسطينية ال ُتنسى". 
 6/5/2022، "21موقع "عربي 

 
 يجلب األمن والقدس مفتاح السالا : اقتحاا المسجد األق ى لنمنظمة التحرير .5

إن إسرائيل واهمة    ،قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي:  رام هللا
نظام   وفرض  واإلرهاب  االحتالل  وتعميق  العدوان  استمرار  خالل  من  يتحقق  األمن  بأن  ظنت  إن 
اإلسالمية  مقدساتنا  على  واالعتداء  البطل،  الفلسطيني  شعبنا  على  العنصري  والفصل  األبارتايد 

المبارك. األقصى  المسجد  اقتحامات  يجري من  وما  بيان صدر،    والمسيحية  القواسمي في  وأضاف 
منارة   تكون  أن  زلنا  وما  أردناها  الفلسطينيون  ونحن  والحرب،  السالم  مفتاح  القدس  أن  الجمعة، 
والكراهية،  والعدوان  للحرب  مكانا  تكون  أن  تريدها  وإسرائيل  الدولية،  للشرعية  وفقا  للسالم  ومفتاحا 

   وإسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية ما يجري.
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أن   المستند  وأكد  السياسي  الغطاء  تحت  تكن  لم  إذا  مكانا  لها  تجد  لن  واألمنية  االقتصادية  الحلول 
 للشرعية الدولية.

 6/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الخارجية الفلسطينية: بناء وحدات استيطانية جديدة تدمير ممنهج لحل الدولتين  .6

بأشد العبارات ما أورده اإلعالم العبري بشأن قرار سلطات االحتالل  أدانت وزارة الخارجية  :  رام هللا
تعميق   بهدف  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  الجديدة  االستيطانية  الوحدات  آالف  بناء  اإلسرائيلي 
 المستوطنات القائمة وبناء المزيد من البؤر االستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة.

ق أن  الوزارة  سافرا  واعتبرت  تحديا  الجديدة  االستيطانية  الوحدات  آالف  ببناء  االحتالل  سلطات  رار 
للشرعية الدولية وقراراتها ولإلجماع الدولي الرافض لالستيطان بما في ذلك تحدي اإلدارة األميركية  
تهدي وباعتباره  واتفاقيات جنيف،  الدولي  للقانون  انتهاك  باعتباره  االستيطان،  وقراراتها من  د وموقفها 

 خطير لفرص تحقيق السالم واستعادة األفق السياسي لحل الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين. 

 6/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 فلسطينية ودولية أبو مرزوق: زيارتنا لموسكو كانت مثمرة.. وبحثنا قضايا  .7

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن وفد حركته في موسكو،  :  موسكو
جاء ذلك في تغريدة    بحث االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة.

 وسيا" استمرت يومين. نشرها بموقع "تويتر" الجمعة، في ختام زيارة لوفد قيادي من "حماس" إلى "ر 
الخطرة،   وتداعياتها  القدس،  في  اإلسرائيلية  "االعتداءات  بحث  حركته  وفد  إن  مرزوق  أبو  وقال 

ووصف أبو مرزوق الزيارة بـ   واالنتهاكات في الضفة الغربية وغزة"، كما ناقش قضايا إقليمية ودولية.
ائي مع األصدقاء الروس"، مضيفًا أنه تم  "المثمرة"، وأنها تأتي في إطار "تعميق التشاور والتنسيق الثن

 "التأكيد المشترك على رفض التفّرد األمريكي في القرار الدولي". 
 6/5/2022، قدس برس

 
 الغتيال السنوار والعاروري  "إسرائيل "دعوات صريحة في  .8

ُأطلقت   أبيب:  إسرائيل  تل  وخبراء  في  سابقين  جنراالت  من  العبرية  الصحافة  في  صريحة  دعوات 
وصحافيين، الغتيال كل من يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري، 

وتصريحاتهما  نشاطاتهما  أن  بادعاء  الغربية،  الضفة  في  حماس  حركة  إلهامًا    رئيس  تشكل  العلنية 
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إسرائيل.. ضد  العمليات  تنفيذ  على  مباشرًا  في   وتحريضًا  والعسكرية  األمنية  الشؤون  معلق  وقال 
عالقة   هناك  أن  الواضح  »من  )الجمعة(:  أمس  يشاي،  بن  رون  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة 

لو كان على إسرائيل مباشرة بين الخطاب األخير للسنوار، وعملية الليلة الماضية في إلعاد. وحتى  
خوض معركة في غزة، نتيجة أي إجراء عسكري ستتخذه لجعل السنوار ورجاله يدفعون الثمن، فهذا 
الثمن يستحق عناء المعركة... إلى أن يأتي الوقت الذي يدفع فيه السنوار وقادة حماس في غزة ثمنًا  

جب إزاحة السنوار عن الساحة  مؤلمًا على تحريضهم، فإن الموجة الحالية من العمليات ستستمر، ي 
لردع غيره«. بل  فقط،  لمعاقبته  العبري    ال  العسكرية في موقع »واال«  الشؤون  وقال محلل ومراسل 

 أمير بوخبوط، إن الذي حدث جاء مطابقًا لخطاب السنوار بتنفيذ العمليات بالبلطات.
االح السابق في جيش  العمليات  السابق ومسؤول شعبة  قائد فرقة غزة  يسرائيل  ودعا  الجنرال  تالل، 

زيف، إلى تصفية السنوار حتى لو كان الثمن اندالع مواجهة حربية جديدة. وقال زيف، في مقابلة  
لحمل   الدعوة  بينها  ومن  األخيرة،  العمليات  تنفيذ  على  السنوار حّرض  إن  )الجمعة(،  أمس  إذاعية، 

نفيذ العملية ودمه مهدور... تجب  البلطات لقتل اليهود، وبالتالي فقد »تحول إلى حلقة من حلقات ت
 صباحًا؛ ولكن ربما بعد أسبوعين«. المبادرة لمفاجأة )حماس( بالتوقيت المريح للكيان ليس غدًا 

 7/5/2022، لندن، الشرق األوسط
 
 الرشق: تهديدات االحتالل باغتيال السنوار وقيادات حماس ال تخيفنا  .9

إن حملة التهديدات والتحريض اإلسرائيلية  ،  حماس عزت الرشققال عضو المكتب السياسي لحركة  
يفنا وال تخيف أصغر شبل في باغتيال األخ المجاهد يحيى السنوار أو أي من قيادات الحركة، ال تخ

وأنها  حماس. المذعورين  المستوطنين  قطعان  لطمأنة  فاشلة  محاولة  التهديدات  هذه  الرشق  ال    وعّد 
 تزيدنا إال إصرارا على الدفاع عن القدس واألقصى، حتى زوال االحتالل عن آخر شبر من أرضنا. 

 6/5/2022، حركة حماسموقع 
 
 : تهديدات االحتالل باغتيال قادتنا "اسطوانة مشروخة"قاسم .10

اإلسرائيلي باغتيال أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس"، يوم الجمعة، أن تهديدات االحتالل  
المشروخة". وأضاف قاسم، في   تعودنا على هذه األسطوانة  "لقد  قائاًل:  الحركة ليست جديدة،  قيادة 
تصريحات صحفية أن التحريض على اغتيال قائد الحركة بغزة، يحيى السنوار، ال يخيف "حماس"،  

وبين الناطق باسم "حماس"،    مشيرًا إلى أن ذلك لن يوقف مسيرة المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي.
نتيجة   االحتالل  منه  يعاني  الذي  االرتباك  إلى  تشير  الحركة،  قادة  باغتيال  االحتالل  تهديدات  أن 
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المسجد   في  استفزازاته  نتيجة  يحدث  ما  كل  عن  المسؤولية  االحتالل  محماًل  المقاومة،  عمليات 
 األقصى. 

 6/5/2022، فلسطين أون الين
 
 لمقاومة وحدت الساحات وعملية "إلعاد" سجلت فشاًل لالحتالل البرغوثي: قيادة اجاسر  .11

قيادة   خلف  موحدة  باتت  الفلسطينية  الساحات  إن  البرغوثي،  جاسر  حماس  في حركة  القيادي  قال 
لالحتالل.   أمنيًا  فشاًل  "إلعاد" سجلت  أن عملية  إلى  الفتًا  في تصريح  المقاومة،  البرغوثي،  وأوضح 

أصبحت تثق في هذه القيادة التي تعرف كيف توجه الشارع. وأكد أن  يوم الجمعة، أن الناس  صحفي  
"إلعاد" البطولية جاءت لتسجل فشال أمنيا لالحتالل، وتعطينا صورة واضحة أن بإمكاننا أن   عملية 
نحقق التحرير. وأضاف:" عندما قالت حماس إن األقصى خط أحمر، لم يدرك االحتالل وقادته أن  

بدمائهم   سيلون  الخط  ال  هذا  الفلسطيني  الشعب  أن  إلى  ونبه  األقصى".   بالمسجد  المساس  عند 
 بل عزم على التحرر من االحتالل.يتعامل بردة فعل على اقتحام المسجد األقصى، 

 6/5/2022، فلسطين أون الين
 
 

 عملية إلعاد.. جيش االحتالل يواصل البحث عن المنفذْين  .12
تواصل قوات من الجيش اإلسرائيلي والشرطة واالستخبارات تمشيط مناطق واسعة بحثا عن منفَذي  

التي خّلفت   إلعاد  الشرطة   . جرحى إصاباتهم خطرة  3على األقل وقتلى إسرائيليين    3عملية  وقالت 
تنقال   مهاجَمْين  إن  وفأسا. اإلسرائيلية  ناريا  يحمالن سالحا  وهما  بالبلدة،  متنزه  في  عدة  مواقع    بين 

ونشرت أجهزة األمن اإلسرائيلية، صباح الجمعة، صور شابين فلسطينيين من قرية رمانة غرب جنين  
 في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى اسميهما. 

في بلدة إلعاد الواقعة شرق تل واّدعت هذه األجهزة أن الصور لمنفَذي الهجوم الذي وقع مساء أمس  
من العمر   19أبيب والقريبة منها، وقالت إنهما أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير، وأحدهما في الـ  

ووصف مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري نشر تلك المعلومات    عاما.  20واآلخر يبلغ  
بأنه خطوة غير عادية من سلطات ا الفلسطينيين  ألمن والمخابرات اإلسرائيلية، حيث  بشأن الشابين 

طالبت الجمهور بالمساعدة في الوصول إليهما ألنها أخفقت في ذلك حتى الساعة، وال تعلم ما إذا  
الضفة. إلى  والعودة  التسلل  من  تمّكنا  السلطات    كانا  إن  عاقلة  أبو  شيرين  الجزيرة  مراسلة  وقالت 

لع صبحي،  والد  شقير  أبو  عماد  اعتقلت  عليه  اإلسرائيلية  واعتدت  معه  حققت  حيث  ساعات،  دة 
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اتصاالتهما    بالضرب.. أن  بّينتا  وقد  رمانة،  قرية  في  الشابين  عائلتي  مع  الجزيرة  مراسلة  وتحدثت 
وذكرت العائلتان أن أسعد وصبحي لم يكونا في جنين خالل األيام    معهما انقطعت منذ عصر أمس.

 األخيرة، بل كانا في منطقة رام هللا. 
ن يعمالن أصال في بلدة إلعاد داخل الخط األخضر، حيث يعمل صبحي مقاوال كهربائيا  وكان الشابا

الورشات منذ   ينتمي ألي فصيل فلسطيني.  3إلحدى  لم يسبق أن    أشهر، وال  أنه  العائلتان  وأكدت 
في التلفزة اإلسرائيلية   13وفي وقت سابق، قالت القناة الـ    اعتقل االحتالل اإلسرائيلي أيا من ابنيهما.

 إلى أنه ليس لديهما سوابق أمنية أو ارتباط بأي من الفصائل الفلسطينية. 
 6/5/2022الجزيرة.نت، 

 
 "إلعادأحد القتلى نقل منفذي العملية إلى ": واي نت العبري  .13

بنشرها سمح  التي  اإلسرائيلية  التحقيقات  كشفت  خاصة:  عملية    ترجمة  منفذي  أن  الجمعة،  مساء 
العملية. قتلى  أحد  يقودها  كان  أجرة  مركبة  عبر  المنطقة  إلى  نقلوا  نت    إلعاد،  واي  موقع  وبحسب 

العبري، فإن الرقابة العسكرية سمحت بنشر هذه التفاصيل، حيث قتل السائق على يد المنفذين بعد 
 ما تصريح عمل، ودخال بشكل غير قانوني..أن أوصلهما لبلدة إلعاد، مشيًرا إلى أنه لم يكن بحوزته

النطاق   واسعة  عملية  عن  مساء،  شبتاي،  كوبي  اإلسرائيلية  الشرطة  مفوض  أعلن  السياق،  وفي 
ستشارك فيها جميع أقسام الشرطة، وما يسمى حرس الحدود العتقال العمال الفلسطينيين الذين دخلوا 

 قال كل من ينقلهم أو يسمح لهم بالسكن والعمل.المدن اإلسرائيلية بدون تصاريح عمل، كما سيتم اعت
 6/5/2022، القدس، القدس

 
 الهجمات اغتيال السنوار لن ينهي و  أمني إسرائيلي: العمليات األخيرة "موجة" ستطولمسؤول  .14

توّقع مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن تطول العمليات الفلسطينية الحالية، واصًفا إّياها  :  أحمد دراوشة
 ، مساء الجمعة.12"بالموجة"، بحسب ما نقلت عنه القناة 

، "لكّنها اآلن  2016و  2015وشّبه المسؤول األمني اإلسرائيلي الوضع الحالي بالعمليات الفردية عامي  
 أكثر قتال"، وتابع "ال توجد هنا جهة واحدة مسؤولة يمكن اإلشارة إليها والعمل ضّدها".
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غّزة،  وحول تحريض كّتاب إسرائيلّيين على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع  
موجة   انتهاء  إلى  سيؤدي  السنوار  اغتيال  أن  يعتقد  من  "إن  األمني  المسؤول  قال  السنوار،  يحيى 

 اإلرهاب، فهو مخطئ". 
 6/5/2022، 48عرب 

 
 تقدير إسرائيلي: التكتيك المتبع إلحباط العمليات ضدنا انهار  .15

ل اإلسرائيلي برئاسة  شددت كاتبة إسرائيلية، على أهمية أن تقوم حكومة االحتال:  أحمد صقر  -  غزة
 نفتالي بينيت، بتغيير ميزان تعاملها مع حركة "حماس"، ألن التكتيك الذي اتخذته "إسرائيل" انهار.   

وأوضحت ليالخ شوفال في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "العملية القاسية في إلعاد تفترض من  
الخطوا استمرار  حول  للوضع  معمق  تقويم  إجراء  األمن  الحالية،  جهاز  العمليات  لموجة  بالنسبة  ت 
 واالنتقال من التكتيك إلى استراتيجية مرتبة توقف تلك الموجة".

بفضل   العمليات  عشرات  إحباط  في  األخيرة  األسابيع  في  نجح  األمن  "جهاز  أن  شوفال،  وزعمت 
جب من  المعلومات االستخبارية النوعية جدا التي وفرها الشاباك وأمان، ومع ذلك، فشل أمس يستو 

 الشاباك إيضاحا معمقا كيف تملص المنفذان من تحت رادار المنظومة بكاملها".
ورأت أن "المشكلة؛ أن إسرائيل اتخذت في اآلونة األخيرة نهجا تكتيكيا، بل وحتى تكتيكيا تفصيليا ولم  

األمن  تتبلور استراتيجية كاملة للتصدي لموجة العمليات"، منوهة إلى أن "أمل المسؤولين في جهاز  
نسبي شهر رمضان، عيد   بهدوء  تجتاز  أن  إسرائيل في  ما نجحت  إذا  أنه  كان  السياسي،  والجهاز 
احتمال ال  يوجد  فإنه  المرشحة لالضطرابات،  التواريخ  االستقالل وغيرها من  يوم  اليهودي،  الفصح 

آذار/م السبع في منتصف شهر  بئر  بالعملية في  بدأ  الذي  التصعيد  ببطء  يذوي  بأن  به  ارس  بأس 
 الماضي".

وفي ضوء ذلك، "حبذت إسرائيل التصدي لموجة العلميات الحالية، من خالل االستخبارات، وردود  
ال   أنه  الحقيقة؛  لكن  وغيرها،  الفلسطينية  األراضي  عمق  في  إليها  المبادر  واألعمال  الفورية  الفعل 

 يمكن معالجة العمليات فقط بشكل تكتيكي وموضعي". 
 7/5/2022"، 21موقع "عربي 
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 ب دد توجيه ضربة لحليفها بينيت   شاكيد: "معاريف" .16
إيليت    :ترجمة خاصة كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية اإلسرائيلية 

شاكيد تقود حراًكا مع أعضاء الكنيست نير أورباخ، وأفير كارا بصفته نائًبا لوزير، وجميعهم من حزب 
 يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، بهدف إعالن االنفصال عن الحزب.

الصح قبل وبحسب  وأورباخ وكارا،  بين شاكيد  األخيرة  األيام  اجتماعات عقدت في  فإن سلسلة  يفة، 
كواليس   في  جرى  ما  على  تامة  سرية  هناك  أن  إلى  مشيرًة  العطلة،  من  الكنيست  عودة  من  أيام 
االجتماعات ولم يتم تسريب مضمونها، إال أن التقديرات تشير إلى أنهم في طريقهم لالنفصال عن  

وإنش وأنه  بينيت،  يستمر طوياًل،  لن  الحالي  الحكومي  االئتالف  أن  الثالثي  ويعتقد  مستقل  اء حزب 
باالنفصال عن أعضائه وتشكيل فصيل   لثلث أعضاء فصيل  الذي يسمح  القانون  بإمكانهم بموجب 

الحقوق  خسارة  دون  لالنفصال.  مستقل  والسياسية  أعضاء    البرلمانية  أحد  من  مقرب  مصدر  وقال 
ن، إن الهدف الذي حدده الثالثة حالًيا محاولة تحقيق انجازات لكل واحد منهم وفًقا الكنيست اليمينيي

إنذار  وتوجيه  الضفة  مستوطنات  في  للبناء  الترويج  على صعيد  ألورباخ  بالنسبة  وخاصة  لقدراته، 
  أخير للحكومة بوضع ذلك كشرط له ليبقى في االئتالف. 

 6/5/2022القدس، القدس، 
 
 بينيت: الحكومة قد تسقط خالل شهر مقربون من  .17

تبقى قرابة شهر من :  بالل ضاهر نفتالي بينيت، أنه  يقدر مقربون من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
ُعمر الحكومة، وأشاروا إلى أن سقوطها ليس متعلقا بإذا كانت ستسقط أو متى ستسقط، وإنما بكيف  

 هآرتس"، يوسي فيرتر، اليوم الجمعة.ستسقط، وفق ما ذكر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "
وقال بينيت، أمس، إنه حتى بعد ألف سنة لم يكن سيفكر بإمكانية تشكيل حكومة كالحكومة الحالية،  

اليمين   إليها أحزاب من  برئاسة غدعون ساعر،    –التي انضم  "تيكفا حداشا"  بينيت،  "يمينا" برئاسة 
يسار ويسار صهيوني، إلى جانب   –وأحزاب وسط    –  وحتى "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان

بينيت،   الجنوبية(. ووفقا للصحيفة، فإن هناك من فسر تصريح  الموحدة )الحركة اإلسالمية  القائمة 
 أمس، على أنه بداية االنفصال بين هذه األحزاب.

 6/5/2022، 48عرب 
 



  
 

 
 

 

ص            13   5825 العدد:              5/7/2022 سبتلا التاريخ: 

 

                                      

  جوًما منذ بداية الموجة الحالية  66 أحبطنام در أمني إسرائيلي:  .18
يوم الجمعة، أنه تم إحباط    كشف مصدر أمني إسرائيلي، مساء :دوت كوم ترجمة خاصة بـ القدس

مشتبه بهم منذ بداية الموجة الحالية التي بدأت منذ نحو    500، واعتقل أكثر من  "إرهابًيا"هجوًما    66
إسرائيلًيا قتلوا في الهجمات التي وقعت خالل    19وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن  .شهر ونصف

هذه الفترة منذ عملية بئر السبع في الثاني والعشرين من مارس/ آذار الماضي، وحتى عملية الليلة  
 .  شرق تل أبيب  الماضية في إلعاد 

 6/5/2022القدس، القدس، 
 
 ال تخشى تأثير اإلعالن عن البناء االستيطاني على زيارة بايدن "إسرائيل": "واي نت" .19

يوم الجمعة، إن إسرائيل ال  سياسية إسرائيلية، مساء    قالت مصادر:  ترجمة خاصة بـ القدس دوت كوم
الرئيس   زيارة  على  المستوطنات،  في  الجديد  البناء  عن  لإلعالن  تأثير  أي  هناك  يكون  أن  تخشى 
فإن   العبري،  نت  واي  موقع  وبحسب  المقبل  حزيران  يونيو/  في  والمرتقبة  بايدن  جو  األميركي 

حاولة منع اإلعالن عن هذه محادثات جرت بين جهات أميركية وإسرائيلية في األيام األخيرة بشأن م
لبناء   للترويج  الخطوة  هذه  عن  راضية  غير  بايدن  إدارة  وأن  االستيطانية،  وحدة   3988الوحدات 

و  علًنا.استيطانية،  الخطوة  تدين  أن  المرجح  المجلس    من  المقبل  الخميس  يعقد  أن  المتوقع  ومن 
بعد   والتخطيط جلسة  للبناء  ال  7األعلى  لهذه  الترويج  أجل  يتم  أشهر من  أن  قبل  السكنية،  وحدات 

المصادقة عليها من قبل وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن  
رغم عدم إعجاب األميركيين بالقرار، إال أنه اتخذ بعيًدا عن زيارة الرئيس بايدن، ووفًقا للتقديرات فإنه  

البناء ال يعتبر إشكالًيا خاصة وأنه سيتم في بشكل    ال يوجد خوف من تأثيره على الزيارة، وأن هذا
 أساسي في الكتل االستيطانية.

 6/5/2022القدس، القدس، 
 
  إلى الخط األخضرتدرس منع عمال غزة من الدخول "إسرائيل" قناة عبرية:  .20

المستوى  ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء يوم الجمعة، أن  :  ترجمة خاصة بـ القدس دوت كوم
وبحسب    السياسي اإلسرائيلي يدرس إمكانية منع عمال قطاع غزة من الدخول إلى الخط األخضر.
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القرار قد يتخذ خالل جلسة الحكومة يوم األحد المقبل، مشيرًة إلى أن هذا سيكون   القناة، فإن هذا 
 بمثابة خطوة عقابية في ظل تحريض حماس على تنفيذ العمليات.

خطة للضغط على العمال الفلسطينيين الذين يدخلون من الضفة الغربية بدون    وأشارت إلى أن هناك
 تصاريح عمل، ومعاقبتهم، ومعاقبة من يقوم بتشغيلهم. 

 6/5/2022القدس، القدس، 
 
 قضاة المحكمة العليا  شرعنها جريمة تدين قرار اخالء مسافر يطا:  "بتسيلم" .21

إسرائيلية، إعطاء المحكمة العليا اإلسرائيلية الضوء األخضر "األيام": أدانت مؤسسة حقوقية  -القدس 
قالت مؤسسة "بتسيلم" الحقوقية اإلسرائيلية، في  و   إلخالء سكان مسافر يطا في جنوب الضفة الغربية.

بيان: "بعد أكثر من عشرين عامًا، قّررت المحكمة العليا أّن طرد مئات األشخاص من منازلهم لنقل  
يقيمون   التي  ليس  األرض  أّنه  أخرى  مّرة  المحكمة  أثبتت  وبذلك،  قانونّي.  عمل  اليهود  إلى  فوقها 

 بإمكان الواقع تحت االحتالل انتظار العدالة من محكمة دولة االحتالل".
انتقائية،   بصورة  اختيرت  وحقائق  باطلة  قانونية  تفسيرات  إلى  استند  الذي  القرار،  "هذا  وأضافت: 

 عجز قضاة المحكمة العليا عن إيجاد طريقة لشرعنتها". يوضح أّنه ليست هنالك أي جريمة يَ 
 7/5/2022األياا، راا هللا، 

 

 وحدة استيطانية جديدة 4,000االحتالل ب دد الم ادقة على  .22
أفادت وسائل اإلعالم العبرية، الجمعة، بأن سلطات االحتالل بصدد المصادقة على نحو  :  تل أبيب 

وأضافت أن ما تسمى اللجنة الفرعية لالستيطان    وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.  4,000
به المقبل،  الخميس  يوم  اجتماعا  األعلى، ستعقد  التخطيط  على  في مجلس  والمصادقة  اإليداع  دف 

وحدة استيطانية، وبحسب وسائل اإلعالم العبرية فإنه سيتم    3,988مخططات استيطانية جديدة تشمل  
وحدة؛   32وحدة سكانية في المستوطنات التالية: "نوكديم"    1,452إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ

أدوميم"   "كدوميم"    16"معاليه  "دوليف"    286وحدة؛  "عمانوئيل"    90وحدة؛  "مافو    170وحدة؛  وحدة؛ 
تيكفا"    110حورون"   "شعاري  "إلكناه"    192وحدات؛  و"ناغوهوت"    500وحدة؛   وحدة.  56وحدة؛ 

على   نفسه  االجتماع  في  النهائية  المصادقة  ستتم  أنه  البيان  في    2536وأضاف  سكنية  وحدة 
وحدة؛    534ة؛ "شيفوت راحيل"  وحد   114وحدة؛ "معاليه مخماش"    364المستوطنات التالية: "دوليف"  
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"غفعات زئيف"    168"نيريا"   "أفرات"    136وحدة؛  "تسوفيم"    40وحدة؛  "ريفافا"    92وحدة؛   64وحدة؛ 
 وحدة. 156وحدة؛ "كريات أربع"  761وحدات؛ "بيتار عيليت"  107وحدة؛ "تل منشيه" 

 6/5/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسلم: ال أوسلو وال التطبيع َيُدلُّنا على طريق القدس وحد ا بندقية المقاوا مانويل   .23

قال عضو هيئة الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية، األب مانويل مسلم، يوم  :  القدس المحتلة
وتني َتُدلُّنا  المقاوم  بندقية  وحدها  القدس؛  طريق  على  َيُدلُّنا  التطبيع  وال  أوسلو  ال  أن  لنا  الجمعة:  ر 

واألقصى  القدس  تراب  أن  عليه،  برس"  "قدس  اطلعت  صحفي،  تصريح  في  مسلم  وأكد  الطريق". 
  والقيامة ومهد المسيح والمسجد اإلبراهيمي ال يَطّهرها إال ُكْحل الرصاص المنطلق من بندقية المقاوم. 

ًا إلى بطن حتى  وشدد على أن القدس ستبقى في عيون أبناء شعبنا، وسيبقى مقاومونا يتقلبون َظْهرَ 
يستريحوا ونستريح فيها. وأوضح أن المقاوم يموت وهو يحّيي بيده القدس، وبفمه يبصق على العمالء  

وأشار األب مسلم إلى أن جميع الفلسطينيين    المأجورين وَمْن خانوه وخانوا أرضه وقدسه ومقدساته.
 َيْت فنينا. مشروع شهادة ومقاومة من أجل القدس، إن َبِقَيْت بقينا، وإن َفنِ 

 6/5/2022، قدس برس
 
 االحتالل يفجر منزل األسير عمر جرادات في "السيلة الحارثية" غرب جنين  .24

خالل :  جنين جرادات  عمر  األسير  منزل  السبت،  اليوم  اإلسرائيلي، صباح  االحتالل  قوات  فّجرت 
الحارثية، شمال غرب مدينة جنين، شمالي الضفة   السيلة  بلدة  وقال شهود عيان    الغربية.اقتحامها 

الفائتة، وحاصرت  الليلة  البلدة، بعد منتصف  لـ"قدس برس"، إن "عشرات اآلليات العسكرية اقتحمت 
منزل جرادات بعد إجبار ذويه على مغادرته، وبدأت زراعة المتفجرات في محيطه، بالتزامن مع هدم  

الداخلية". السادسة  جدرانه  الساعة  نحو  "في  أنه  الشهود  بلدة   وأكد  انفجار ضخم في  دّوى  صباحا، 
وأشاروا إلى أنه خالل االقتحام تصدى عشرات    السيلة، أدى لتهاوي سقف المنزل وتطاير حجارته".

 الشبان لقوات االحتالل، ورشقوهم بالحجارة، فيما أطلق مسلحون النار عليها. 
 7/5/2022، قدس برس

 
 اعتداءات المستوطنين على المركباتتظا رات ومواجهات في مسيرات الجمعة وتواصل  .25

االحتالل   -محافظات   قوات  قمع  جراء  أمس،  اختناق،  وحاالت  بجروح  العشرات  أصيب  "األيام": 
للمسيرات التي خرجت في محافظات عدة رفضًا لالحتالل واالستيطان وتهجير أهالي مسافر يطا،  
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الذي الوقت  في  قريوت،  وقرية  أّمر  بيت  بلدة  في  مواجهات  المستوطنون    وخالل  فيه  واصل 
العديد من   اعتداءاتهم، وأقدموا خاللها على إحراق ثالث مركبات في قرية عوريف، وتحطيم زجاج 

 المركبات على مفترقات الطرق الرئيسة. 
 7/5/2022، راا هللا، األياا

 
 أسرة الفلسطيني وسيم صياا تتعرف عليه من فيديو ات مجزرة التضامن .26

فيديو مجزرة التضامن الذي بثته صحيفة الغارديان البريطانية قبل أسبوع الضوء سلط  :  أحمد الهواس
وأظهر    على مجازر جرت بحق الشعب السوري على يد النظام ولجانه الشعبية المعروفة بالشبيحة.

مدنيا أعزل بدم بارد ورميهم في حفرة ثم حرقهم قبل ردم الحفرة، وما رافق ذلك من    41الفيديو إعدام  
من    ألفاظ واحد  وهو  وعنصرية،  طائفية  نحو    27وكلمات  مقتل  يوثق  هذا   280فيديو  في  ضحية 

وقد حسب    في شارع نسرين في حي التضامن جنوب دمشق.  2013أبريل/نيسان    16المكان بتاريخ  
مرتكبو هذه الجريمة أنها دفنت إلى األبد، ومن هؤالء أسرة وسيم عمر صيام، التي تقطن في مدينة  

 ، وهي أسرة وصل أفرادها أللمانيا على مراحل في رحلة شاقة ومؤلمة.2016نذ فرانكفورت م
من مخيم اليرموك خريج جامعة دمشق لغة عربية،    1954والد وسيم، عمر صيام فلسطيني مواليد  

قال للجزيرة نت "لن أتحدث عن كوني أبا مفجوعا بابنه البكر، ولكن بلسان كل أب فقد ابنه على يد  
  ه وكل أسرة فقدت أبناء لها وال أحد يعرف عنهم شيئا وكأن دماء األبرياء ال قيمة لها". النظام وشبيحت

وعن تعرفه على ولده، قال "شاهدت والدته الفيديو المسرب كما شاهده الماليين، فعرفت وسيم، كانت  
لم  صدمة كبيرة ال شك في ذلك، كان هناك يقين لدي أن ابني قد تمت تصفيته على يد النظام ولكن  

 يخطر ببالي قط أن تكون بتلك الطريقة".
 6/5/2022.نت، الجزيرة

 
 األردن يدين عملية إلعاد .27

اليوم الفول،  أبو  هيثم  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  دوامة ]أمس[حّذر  تصاعد  خطر  من   ،
وأشار    ئيل، وتنذر بما هو أسوأ.العنف الُمدانة التي باتت تتصاعد ضد المدنيين في فلسطين وإسرا 

وأن  مؤشٌر خطير،  والتوتر  العنف  تصاعد  أن  )بترا(  األردنية  األنباء  لوكالة  تصريٍح  في  الفول  أبو 
التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها بدأت تتصدع في بيئٍة من اليأس تؤجج التطرف وُيغذيها 

إسرائيليين بالقرب من تل أبيب، يوم أمس، قال وحول عملية قتل ثالثة    غياب أفٍق سياسِي حقيقي.
أبو الفول إن األردن ُيدين هذه العملية كما ُيدين كل أعمال العنف ضد المدنيين. وقال بأن العنف 
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ضد المدنيين الذي ذهب ضحيته عشرات الفلسطينيين أيضًا في موجة التصعيد الحالية لن ُيسهم إال  
 لجميع. في زيادة التصعيد الذي سيدفع ثمنه ا

 6/5/2022، الغد، عّمان
 
 لقيامها  74بالذكرى الـ "إسرائيل"اإلمارات تدين بشدة عملية إلعاد وتهنئ  .28

نقلت وكالة أنباء اإلمارات أن وزير الخارجية عبد هللا بن زايد آل نهيان أجرى اتصاال هاتفيا بنظيره  
وقالت الوكالة إن بن زايد   عاما على "قيام إسرائيل".  74اإلسرائيلي يائير لبيد وهنأه بما يسمى مرور  

ئيل، متقدما بخالص التعازي  "أدان بشدة الهجوم اإلرهابي المروع الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرا 
 وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين". 

وفي سياق متصل، بحث وزيرا خارجية اإلمارات وإسرائيل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك  
وأكد بن زايد أن العالقات    دين.على مختلف األصعدة، في ظل العالقات الثنائية التي تربط بين البل

مختلف   على  والتطور  النمو  من  أرحب  آفاق  نحو  قدما  تمضي  اإلسرائيلية  اإلماراتية  الثنائية 
 المستويات.

 6/5/2022الجزيرة.نت، 
 
 " إسرائيل"محامو الجزائر يقاطعون بطولة كروية عالمية بالمغرب لمشاركة  .29

ـ األناضول الرزاق بن عبد هللا-الجزائر  العالم  :  عبد  أعلن محامون جزائريون مقاطعة مسابقة كأس 
فيها.  إسرائيليين  ممثلين  بسبب حضور  المغرب؛  في  السبت  انطالقها،  المقرر  للمحامين  القدم    لكرة 

ذلك في   الذي دعي جاء  العاصمة”  الجزائر  “منظمة محامي  الخميس عن فريق  بيان صدر مساء 
وأوضح البيان أن القرار جاء “بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من    للمشاركة في المسابقة.

عربية”. دولة  في  ستقام  التي  المسابقة  في  الصهيوني  نحو    الكيان  “يشكل خطوة  ذلك  أن  وأضاف 
ن الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة وشعبا والرافضة ألي شكل من  التطبيع مع الكيا 

 أشكال التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
 2022/ 6/5، القدس العربي، لندن

 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: االعتداءات على المسجد األق ى جريمة حرب  .30

اإلنسان في بريطانيا: إن إعالن الحكومة اإلسرائيلية السماح لجماعات    قالت المنظمة العربية لحقوق 
الهيكل بالعودة إلى اقتحام المسجد األقصى بدءا من صباح الخميس بعد أن توقفت هذه االقتحامات 
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في   وأكدت المنظمة  في األيام األخيرة من رمضان هو تكريس لسياسة تقسيم األقصى زمانيا ومكانيا.
نس أرسلت  "عربيبيان  لـ  منه  هذه 21خة  إزاء  الفلسطينيين  فعل  ردات  عن  األول  المسؤول  أن   ،"

وأن  للمسلمين  عبادة  مكان  هو  األقصى  فالمسجد  االحتالل،  حكومة  هو  الدماء  وإراقة  االقتحامات 
والجغرافيا.  للتاريخ  وتزوير  هراء  هو محض  لليهود  عبادة  وحق  هيكل  عن  تتحدث  التي   األساطير 

االقت "إن  المصلين  وأضاف:  على  اعتداءات  من  يرافقها  وما  األقصى  للمسجد  المنهجية  حامات 
المحكمة   على  توجب  حرب  جريمة  هي  واالعتقاالت  الغاز  وقنابل  الرصاص  وإطالق  بالضرب 

 الجنائية الدولية التحرك لمالحقة كل المسؤولين عن هذه االقتحامات". 
 5/5/2022، "21موقع "عربي 

 
 مفاوضاته باقتناء صاروخ كروز اإلسرائيلي المغرب باشر   .31

مفاوضاته  :  الرباط باشر  المغرب  أن  العسكرية  الشؤون  في  المختصة  "ديفينسيا"  صحيفة  ذكرت 
الملكي   الجو  لسالح  الحربية  ترسانته  تعزيز  أجل  من  االسرائيلي،  كروز  صاروخ  باقتناء  المتعلقة 

والردرات  الطيران  الكترونيات  بأحدث  مقاتالته  االستشعار.  وتحديث  تبحث    وأنظمة  جهتها  من 
المملكة، إتمام الصفقة العسكرية بين شركة “إلبيت سيستمز” والقوات المسلحة الملكية يرتهن بموافقة  
بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب  المؤسسات األمنية اإلسرائيلية، لكن ذلك ال يطرح أي إشكال 

 السياسي األخير بين البلدين.
 2022/ 7/5بارية، وكالة سما اإلخ

 

 الخارجية اإليرانية: نضال الفلسطينيين ضد مغت بي القدس حق مشروع  .32

طبيعي   ن:طهرا القدس حق  مغتصبي  الفلسطيني ضد  "النضال  أن  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  أكدت 
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، في تصريح صحفي،   ومشروع للشعب الفلسطيني". 

تلقته قدس برس"، اليوم السبت، إن: "تطبيع العالقات مع الكيان العنصري يعد من العوامل المؤدية 
وشدد زادة على أن  إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في األراضي الفلسطينية المحتلة".

لد  والدولية  اإلقليمية  والمحافل  والحكومات  "الشعوب  داعيا،  للزوال"،  آيل  الشعب "االحتالل  عم 
إلنقاذ  اإلسالمي  العالم  وحدة  ضرورة  على  وأكد  المحتلين"،  ومواجهة  نفسه  عن  للدفاع  الفلسطيني 

 المسجد األقصى.

 7/5/2022قدس برس، 
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الجديدة   .33 االستيطانية  المشاريع  بشدة  تعارض  بايدن   من  رحذوتواشنطن  زيارة  على  تبعاتها 
 "إسرائيلـ"ل

عقب الكشف عن نية اإلدارة المدنية للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية عقد جلسة للجنة  تل أبيب: 
وحدة   3988، بهدف اإليداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل  الفرعية لالستيطان

المستوطنات،   األم  أكد سكنية في  لدى  ير السفير  نايدس،    "إسرائيل"كي  الرئيس جو  توماس  إدارة  أن 
بشدة أي مشاريع   بايدن أوضحت لحكومة تل أبيب عدة مرات، خالل األسبوع األخير، أنها تعارض 

ن رسائل مشابهة ُأرسلت من  أمصادر سياسية في تل أبيب،  كما ذكرت    بناء جديدة في المستوطنات.
  12ووفقًا لتقرير القناة    كية.ير واشنطن من خالل مسؤولين كبار في الكونغرس من كل األحزاب األم

ل  للتلفزيون  بايدن  الرئيس  زيارة  تتم  أن  اشترط  األبيض  البيت  فإن  نهاية    "إسرائيلـ"اإلسرائيلي،  في 
الغربية.   الضفة  في  مستوطنات  بناء  عن  جديد  إعالن  هناك  يكن  لم  إذا  المقبل،  أن  الشهر  علمًا 

كيين الذين يعدون ألن تكون هذه الزيارة مميزة ويدرسون إمكانية عقد لقاء قمة إقليمي لقادة دول  ير األم
التي عقدت في نهاية شهر    "قمة النقب "، إضافة إلى مصر واألردن كاستمرار زخم  "اتفاقيات أبراهام"
  االستيطاني   الذي يراهن على تمرير المخطط  الماضي، ال يتقبلون الموقف اإلسرائيلي  مارس  /آذارم

 . قبل الزيارة
 2022/5/7، الشرق األوسط، لندن

 
  500بينهم    أكثر من ألف فلسطينييطال    مسافر يطاسكان  بإخالء    "إسرائيل"ار  قر ية:  ولة أمم مسؤ  .34

 طفل
منسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في األرض الفلسطينية المحتلة، لين  "األيام": أدانت    -القدس  

إعطاء المحكمة العليا اإلسرائيلية الضوء األخضر إلخالء سكان مسافر يطا في  ، هاستينغز، في بيان
وحذرت من   .طفل  500أكثر من ألف فلسطيني، بينهم  يطال  القرار  وبينت أن    جنوب الضفة الغربية.

أن "أي عمليات إخالء من هذا القبيل تؤدي إلى التهجير يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري،  
"أكرر دعوات    وقالت:  بما يتعارض مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والقانون الدولي".

قف عمليات الهدم واإلخالء في األرض الفلسطينية المحتلة، األمين العام لألمم المتحدة إلسرائيل لو 
 بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

 2022/5/7، األياا، راا هللا
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في   .35 حقوقي  تهجير  مركز  للتمييز    1300لـ  "إسرائيل"جنيف:  صارخ  نموذج  بالخليل  فلسطيني 
 العن ري 

وصف مجلس جنيف للحقوق والحريات قرار تهجير مئات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية، تمهيًدا  
تقترفها إسرائيل".  لنقل أراضيهم لليهود  التمييز العنصري التي  إن  وقال    بأنه "نموذج صارخ لسياسة 

"إسرائيل"  قرار   في  العليا  العدل  ويحّول  ينهي  محكمة  المحلية،  القانونية  االنتصاف    1300سبل 
القسري. التهجير  تهديد  لنطاق  الخليل  في  يطا  مسافر  من  بأنه جريمة    اً صف او   فلسطيني  يحدث  ما 

امتداد لسياسة دائمة اتسم بها القضاء    القرار  وأكد المجلس أن  حرب بموجب قواعد القانون الدولي.
 اإلسرائيلي لشرعنة االنتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين.

 2022/5/6،  المركز الفلسطيني لإلعالا
 
 تل أبيب تدين وتعبر عن ذ ولها من عملية إلعاد قرب  ةكياإلدارة األمري .36

، قائاًل:  أبيب   قرب تل  في إلعاد الهجوم    "بشّدة"كي أنتوني بلينكن  ير أدان وزير الخارجّية األمتل أبيب:  
شنيعًا خصوصًا في  "، معتبرًا أّن االعتداء كان  "هجومًا مروعًا استهدف رجااًل ونساًء أبرياء  لقد كان"

تأسيسها بذكرى  تحتفل  إسرائيل  كانت  تقف  "وقٍت  المتحدة  الواليات  أّن  وأضاف  جانب    "بحزم" .  إلى 
اإلسرائيليين. حين    حلفائها  األمفي  القومي  األمن  مستشار  الواليات ير قال  إن  ساليفان  جيك  كي 

بـا تشعر  وأضاف:    "الذهول"لمتحدة  الهجوم.  في  "جّراء  إسرائيل  جانب  إلى  نقف  العادة،  على جري 
 . "وقٍت ُتواجه هذا التهديد اإلرهابي

  2022/5/7، الشرق األوسط، لندن
 
    ت ريحات الفروف  بعد الكرملين يمتنع عن تأكيد االعتذار المنسوب لبوتين أماا بينيت .37

ضاهر  تحرير الكرملين:  بالل  الجمعة،  امتنع  قد ،  بوتين  فالديمير  الرئيس  كان  إذا  ما  تحديد  عن 
سيرغي   الروسي،  الخارجية  لوزير  تصريحات  بعد  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة  لرئيس  اعتذر 

يهودية أصول  من  هتلر  أدولف  النازي  الزعيم  إن  فيها  قال  تذكر    .الفروف،  الكرملين  ولم  بيانات 
االعتذار.   هذا  الصحافية  حين  وإحاطاته  اعتذار في  حول  بينيت  أقوال  "هآرتس"  صحيفة  وصفت 

  بوتين بـ"خطوة غير مألوفة".
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خطوة  ورجحت   "كان  لبوتين،  المنسوب  االعتذار  عن  الجانب"  األحادي  اإلسرائيلي  "اإلعالن  أن 
تولي أهمية عمحسوبة ومنسقة جيداً  إذ أن الحكومة  العالقات مع موسكو، وعلى  ،  للحفاظ على  ليا 

 على الحوار بين الزعيمين".  األرجح أنها لم تكن ستخاطر باإلعالن عن معلومات تشكل خطراً 
 2022/5/6، 48عرب 

 

 حول التحريض وسياسة االغتياالت لمواجهة هبة الفلسطينيين  .38
 براهيم إمصطفى 

عملية التحريض المستمرة ضد الفلسطينيين والمقاومة وقادتها التي يقوم بها االعالم االسرائيلي هي  
االخفاق والفشل  السياسي واالمني. وتعالي االصوات بالرد على العمليات الفدائية وهبة  هروب من  

الفلسطينيين الجديدة، ومحاولة التحريض االسرائيلي باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى  
 التحريض مستمر  ويقوده غالبية كبيرة من الصحافيين االسرائيليين.  السنوار.

في عملية "العاد" مساء أول أمس الخميس، وهي امتداد للعمليات الفردية التي   وهو تجسيد  للفشل
الفلسطينية مستمرة بكافة اشكالها، ورد على االحتالل وجرائمه   توجع االحتالل، وتثبت ان المقاومة 

 في االراضي المحتلة 
لمعلقين  عملية االغتيال هي قرار سياسي في ظروف موضوعية معينة، وهذا ما تحدث عنه بعض ا

السنوار  يحيى  غزة  قطاع  في  حماس  رئيس حركة  اغتيال  أجل  من  وأنه  االسرائيليين،  والصحافيين 
توقيتها. واختيار  الحرب  بشن  قرار  يتخذ  أن  وتفكير    يجب  عملياتية  بخطة  فقط  التمسك  ويبقى 

 استراتيجي للعملية، وغزة في اليوم التالي.  
واندالع الحرب التي استمرت اسبوع بعد ان توقعت واستحضر بعضهم عملية اغتيال احمد الجعبري  

 . ساعة 24القيادة االسرائيلية ستكون ردود محدودة تستمر  لمدة 
في المقابل يدور حديث حول امكانية قيام اسرائيل بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. واعتقد أن  

ما ه بقدر  ليس شن عملية عسكرية،  الهدف هو   أن  الواضح  لكن  االعتبار  هذا مستبعد،  اعادة  و 
لسياسة االغتياالت، وحتى لو  اعادة إسرائيل العمل بسياسة  االغتياالت ال احد يعرف اين ستتجه  

 االمور. 
والمهتزة،  الضعيفة  بينيت   نفتالي  بقيادة  االسرائيلية  الحكومة  قدرة  استفهام حول  يضع عالمة  وهذا 

منحونها مهلة حتى نهاية الشهر، وقد تصمد وامكانية انهيارها قائم في كل لحظة، وبعض المراقبين ي
 الخر العام الجاري.
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وفقد  كبيرة  أزمة  من  يعاني  الذي  االسرائيلي  المجتمع  اصابت  التي  الكبيرة  العمليات  هذه  وفي ظل 
والتقديرات االسرائيلية تقول انها سوف تستمر حتي نهاية العام الجاري على غرار    االمن واالستقرار.

، هذه العمليات غير المتوقعة ولم يتم مواجهاتها أمنًيا وهزت 2016،  2015لعام  هبة السكاكين في ا
المنظومة السياسية واألمنية، واالخطر  أنها هزت اركان المجتمع، وقد تكون هناك محاولة من خالل 

 سلك الطريق الذي يمر عبر تجديد سياسة االغتياالت. 
حملة   خالل  من  االسرائيلية  االعالم  وسائل  السياسية  تحاول  المنظومة  حث  الممنهجة  التحريض 

سبل   عن  تبحث  أنها  ويبدو  غزة،  قطاع  ضد  دراماتيكية  قرارات  اتخاذ  على  االسرائيلية،  واالمنية 
للتغطية على عجزها وجرائمها واخفاقاتها بعدم منع العمليات الفردية خاصة عملية "العاد". والهروب  

لسنوار، مع ان عمليات الطعن قديمة، وهي ال  من الفشل فهي تصب جام غضبها بالتحريض ضد ا
 تريد التفكير للحظة سوى باالنتقام وتحميل طرف اخر المسؤولية. 

ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية نقال عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، إن  
لما مدبًرا  السنوار  يحيى  القطاع  في  حماس  حركة  زعيم  تعتبر  إرهابية    اسرائيل  "أعمال  بـ  وصفتها 

الكلمة  وأن  "اإلرهاب".  لكبح جماح  القطاع  للعمل في  نفسها حرة  وتعتبر  اإلرهاب"،  ومحرًضا على 
 التي القاها السنوار مؤخًرا برهنت أنه من اكبر المحرضين على "اإلرهاب".

س السنوار  اغتيال  أن  يعتقدوا  من  أن  اكدوا  إسرائيلي،  أمني  مسؤول  من  اكثر  أن  موجة  مع  ينهي 
وان   فتكًا،  اكثر  لكن  السكاكين  النتفاضة  مشابه  وضع  في  اسرائيل  وأن  مخطئ،  فهو  الهجمات 

نه لم تظهر أي معلومات واضحة حول المنفذين، أكما    العمليات سوف تستمر خالل الفترة المقبلة.
الحالية.   وفيما إذا هم نشطاء في حماس أو تنظيم آخر.  كما حدث في الهجمات األخيرة من الموجة

وانه ال توجد صلة بين دعوة رئيس حركة حماس في القطاع لتنفيذ هجمات وبين الهجوم ألنه قبل  
 دعوته كانت هناك هجمات مماثلة. 

هيبة   الستعادة  باالعتبار  االخذ  غزة  قطاع  المتتالية ضد  العدوان  ودورات  سنوات  منذ  العادة  جرت 
ن مقبل ضد غزة، وهذا وارد طبعا. ولكنه ليس تبريرا  الردع عند الجيش اإلسرائيلي سببا ممكنا لعدوا

كافيا لشن الحرب ال أمام العالم، وال أمام المجتمع اإلسرائيلي الذي يريد ردود ثأرية انتقامية سريعة.  
قد تحتاج الحكومة االسرائيلية إليجاد سبب لشن عدوان، لكي تبرر استخدامه الستعادة الردع، لكن 

  ع القيام بذلك في ظل حالة الضعف والهشاشة التي تعيشها.من الواضح انها ال تستط 
ومع اقرار المنظومة السياسية واالمنية باالخفاقات االمنية واالستخباراتية لمواجهة العمليات الفردية، 
والحتواء هذه الهبة ووقف العمليات الفدائية بتغيير الوضع اآلن. ورغم الصعوبات االستخباراتية، كما  

 لذي اضاف مخاطبا االجهزة االمنية "ال عراقيل أمام الضرب بالقوة قدر اإلمكان". ذكر بينيت ا
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الفلسطينية الجديدة، من خالل القمع والقتل،  فحكومة بينيت ستعمل بكل قوة من أجل احتواء الهبة 
تقديم   في  واالستمرار  الفلسطينية  للحقوق  التنكر  في  واالستمرار  غزة  امام  مكبلة  يداه  ستظل  لكن 

 هيالت في الضفة والقطاع الذي قد تتخذ قرار بتخفيض عدد العمال منه..التس
الثوابت   على  والتأكيد  موقف،  الى  بحاجة  نحن  االهم،  يظل  والتطورات  الهبة  هذه  ضوء  وعلى 
االساسية، وهي عدم قدرة اي قوة على تهميش ومحاولة طمس القضية الفلسطينية، وان هذه العمليات  

بن  ايضا  وهذا  تستمر  االسرائيلية.سوف  التقديرات  على  لدولة أو   اء  مهمة  توجه رسائل  الهبة  هذه  ن 
يجري.    ما  فهم  بضرورة  والفصائل،  الفلسطينية  القيادة  خاصة  انفسهم  للفلسطينيين  وايضا  االحتالل 

وضرورة توقف القيادة الفلسطينية عن    وان الفرصة سانحة  لتوحيد الجهود وانهاء االنقسام والوحدة.
واال ذلك مهمتها  وانعكاس  تحققه  ما  في  واالستفادة  االستثمار  من  بدال  العمليات،  ادانة  في  ستثمار 

الشعب  طبيعة  فهم  عن  العاجزة  الحكومة  هذه  انتظار  وعدم  وعدالتها.  الفلسطينية  القضية  على 
الوطني   الفلسطيني.. للمشروع  االعتبار  واعادة  االحتالل،  مقاومة  سياق  في  تأتي  الهبة  هذه  وأن 

 يني خاصة في هذه الظروف الداخلية واالقليمية والدولية.الفلسط
 2022/ 7/5وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الهجمات الفلسطينية تهّدد بإسقاط حكومة االحتالل  .39

 رندة حيدر
بمقتل   وتسببت  شهر،  من  أكثر  منذ  بدأت  التي  الفلسطينية  الهجمات  نتائج  أهم  من  يكون    19قد 

زعيم   يترأسها  التي  اإلسرائيلية  الحكومة  انهيار  إلى  تؤدي  قد  أنها  منهم،  آخر  عدد  وجرح  إسرائيليًا 
د إلى حسم  حزب يمينا المتطّرف، نفتالي بينت. الحكومة التي تشكلت بعد أربع جوالت انتخابية لم تؤ 

واضح، استطاعت بصعوبة الحصول على أغلبية ضئيلة، معتمدة على ائتالف هجين جمع اليمين  
الحكومات  تاريخ  في  األولى  للمرة  عربي  حزب  ومشاركة  واليسار،  الوسط  أحزاب  مع  اإلسرائيلي 

ف الحكومة،  هذه  سارعت  وقد  عباس.  منصور  برئاسة  الموحدة،  العربية  القائمة  هو  ور اإلسرائيلية 
تتسبب   ال  كي  الفلسطينيين،  مع  السياسية  التسوية  موضوع  في  تبحث  لن  أنها  إعالن  إلى  تأليفها 
بانهيار االئتالف، لكن اليوم يبدو أن الموضوع الفلسطيني تحديدًا سيكون سببًا في سقوطها، وأن ما 

 حاولت التهّرب منه سيؤدي، في النهاية، إلى انهيارها. 
ينيان في إلعاد قرب تل أبيب سقف التحّديات في وجه حكومة بينت التي  رفع الهجوم الذي نفذه فلسط 

سعت إلى مواجهة ما تسميها "موجة" الهجمات الفلسطينية في داخل المدن اإلسرائيلية، وفي الضفة  
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الغربية، من خالل عمليات إحباط وعمليات وقائية وردود مباشرة واعتقاالت واسعة النطاق، معتمدة  
 ومات االستخباراتية التي لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية على اختالف أنواعها.أساسا على المعل

انتقل مركز   فقد  تمامًا،  تحدٍّ مختلف  أمام  بينت  أخيرا، وضعت حكومة  الفلسطينية،  الهجمات  ولكن 
القدس   وإلى  اإلسرائيلية،  المدن  داخل  إلى  له  المتاخمة  اإلسرائيلية  والمدن  غزة  قطاع  من  التوتر 

رقية، وبصورة خاصة إلى الحرم القدسي الشريف. وفي الوقت الذي شهدت مدن غزة هدوءًا أمنيًا  الش
الشرقية  القدس  في  التوتر  منسوب  وارتفع  إسرائيل،  داخل  في  الهجمات  وتيرة  توالت  مسبوق،  غير 
والمؤسسة  الحكومة  أن  واضحًا  وبدا  الغربية.  الضفة  مدن  وفي  القدسي  الحرم  في  والمواجهات 

كرية اإلسرائيليتين أمام تحّد مزدوج: فهما من ناحية عاجزتان عن الكشف المبكر عن مهاجمين  العس
فلسطينيين يعيشون في داخل إسرائيل ويحملون هويتها، ومن جهة ثانية ال تريدان الدخول في جولة 
ا  عنف عسكرية إضافية مع حركة حماس التي ظاهريًا تراعي شروط التهدئة التي جرى التوصل إليه

بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة العام الماضي، مقابل تسهيالت اقتصادية قّدمتها لها  
 إسرائيل، منها زيادة عدد العمال الفلسطينيين من القطاع الذين يعملون في داخل إسرائيل. 
الهجمات  لكبح  استخدمتها  التي  السياسة  أن  اإلسرائيلية  الحكومة  تواجهه  الذي  فشاًل   المأزق  فشلت 

ذريعًا. وكي تغطي على عجزها ومواجهة النقمة الشعبية العارمة ضدها، فهي على األرجح قد تتوجه  
يحّملها   التي  حماس  حركة  ضد  خاصة  بصورة  الفلسطينيين،  ضد  المفرط  العنف  استخدام  إلى 

والم المحّرضة  الجهة  بأنها  ويتهمونها  المباشرة،  المسؤولية  اإلسرائيليون  لهذه المسؤولون  خّططة 
الهجمات، وأن الوقت قد حان كي تدفع الثمن. لكن الراهن أن ليس لدى الحكومة الحالية استراتيجية  

 شاملة لمواجهة التطورات، وفي األساس، لمعالجة مشكلة "حماس" في غزة. 
الذي أظهرت الهجمات الفلسطينية أخيرا واقعًا فلسطينيًا جديدًا، وجياًل جديدًا من الشباب الفلسطيني  

أماكن غير متوقعة وفي   يتحّرك على األرض، سواء بصورة منفردة أو منظمة، ويشّن هجمات في 
العمق اإلسرائيلي، مقّوضًا أسطورة األمن اإلسرائيلي، ومثيرًا الخوف في قلوب اإلسرائيليين. ما يجري 

لي  وهو  تفسيره،  أو  تقديمه  األمنية  الجهات  تحاول  مما  تعقيدًا  وأكثر  بكثير  عمل  أكبر  من  فقط  س 
تستمر وقتًا أطول مما   تشابكًا، ويمكن أن  يّدعي هؤالء، بل هو ظاهرة أعمق وأكثر  "حماس"، كما 
يتخّيله المسؤولون اإلسرائيليون. جيل الشباب الفلسطيني الذي ُهّمش وأهمل بسبب السياسات الخاطئة  

في اليهود  المستوطنين  توّحش  وبسبب  الفلسطينية،  السلطة  مارستها  وسياسة    التي  الغربية  الضفة 
االعتقاالت والقمع التي تمارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني جعلت هؤالء يشعرون بأنه 

 لم يعد لديهم ما يخسرونه، وهم اآلن يحاولون كتابة مسيرة النضال الفلسطيني من جديد.
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هو تجاهل حقيقة أساسية،  المحاولة اإلسرائيلية تحميل "حماس" الجزء األكبر من مسؤولية ما يجري  
اإلسرائيلية   الحكومات  انتهجتها  التي  النزاع"  "إدارة  لسياسة  أساسية  نتيجة  هي  أخيرا  التطورات  أن 
المتعاقبة، وحصيلة مقايضة الهدوء األمني بتقديماٍت اقتصادية ومعيشية، وشراء صمت الفلسطينيين، 

والدعوات لتدفيعها الثمن هو مّرة أخرى   من خالل التحّكم بمصدر زرقهم. وتحميل "حماس" المسؤولية
أن   على  تعويلها  وخطأ  نهاية،  ال  ما  إلى  االحتالل  دوام  في  إسرائيل  مسؤولية  من  للتهّرب  محاولة 

 الشعب الفلسطيني، في النهاية، سييأس وسيخضع. 
توقع   كما  تخبو  لن  الفلسطينية  فالهجمات  التوقعات،  هذه  صحة  عدم  أخيرا  التطورات  أثبتت 

يليون، وهي حاليا تكاد تطيح الحكومة اإلسرائيلية التي تجد نفسها أمام نارين: الرد بعنف على  اإلسرائ 
الهجوم في ألعاد، ولو كلفها الدخول في عملية عسكرية جديدة ضد "حماس" أو ضد الضفة الغربية؛ 

الع الذي سيطالب بسقوطها. ومعنى ذلك  الجمهور اإلسرائيلي  انتقاد  نيران  إلى  التعّرض  إلى أو  ودة 
استقرار   عدم  مع  المّرة،  هذه  سيترافق،  الذي  السياسي  االستقرار  عدم  حالة من  وإلى  الصفر،  مربع 

 أمني. 
 2022/ 7/5، العربي الجديد، لندن

 
 "حماس"تعادة الردع باستهداف قادة اس .40

 يوآف ليمور 
يوم االستقالل االحتفالية  انتقلت إسرائيل، اليوم، بحدة من االستقالل إلى الواقع: من االنفعال بأحداث  

 إلى الواقع الدامي الذي يرافقنا في األسابيع األخيرة. 
نهاية شهر   أن  في  خلفنا.  بات  الصعب  الواقع  هذا  بأن  يخيل  كان  األخيرة  األيام  في  اتفق،  كيفما 
رمضان، أول امس، ستجلب علينا بعض الهدوء. كما أن حقيقة أن يوم الذكرى واالستقالل مرا دون 

أمنية شاذة بعثت على التفاؤل الحذر: كان األمل في أن يعود الفلسطينيون اآلن إلى حياتهم  أحداث  
االعتيادية وان يكون ممكنا ان نخفض بالتدريج حالة التأهب العالية التي كانت ترافق حياتنا منذ نحو  

 شهر ونصف الشهر.
نجدها في خطاب السبت  إشارة تحذير عن ان هذا غير متوقع ان يكون هو الوضع، كان يمكن أن  

الماضي لزعيم "حماس" يحيى السنوار. في أقواله، دعا السنوار صراحة لمواصلة الصراع حتى بعد  
نهاية رمضان، بالحجة الثابتة بأنه هذا صراع على الحرم. صحيح أن زعيم "حماس" لم ينجح في هز  

إسر   –المنطقة   )وكذا عرب  الضفة  وفي  غزة  في  الفلسطيني  الجمهور  هدفا  معظم  كانوا  الذين  ائيل 
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تماما   مبالين  غير  بقوا  للخطاب(  "اإلرهاب"    –صريحا  ان  على  منه  نتعرف  ان  يمكن  كان  ولكن 
 والعنف سيبقيان بعد العيد أيضا. بل وربما بقوة اكبر. 

عند كتابة هذه السطور، امس، كانت ال تزال المطاردة "للمخربين" اللذين نفذا العملية في إلعاد. ولم 
تهما او انتماؤهما التنظيمي معروفا. والضغط للعثور عليهما والقبض عليهما أو قتلهما ينبع  تكن هوي

أساسا من الخوف من أن يعمال مرة أخرى. من تجربة الماضي يمكن االفتراض بأن الدائرة حولهما  
مطلق.   الضفة  في  إلسرائيل  والعملياتي  االستخباري  فالتفوق  قصير.  وقت  غضون  في  ستشتد 

 على المخربين الفرار لزمن طويل. وسيصعب 
هذا التفوق لم يساعد في المنع المسبق لالعتداء في إلعاد. وال بد أن "الشاباك" سيحقق في أسباب 
الفشل، وكجزء من التحقيق سيسعى أيضا ألن يستوضح إذا كان "المخربان" عمال بشكل مستقل ام  

بالفعل مسؤولة  بتكليف من منظمة ما. هذا ليس موضوعا يخص الدالل فقط.   فإذا كانت "حماس" 
عن هذه العملية، وان كان بشكل غير مباشر، فستكون إسرائيل مطالبة بأن تجبي منها الثمن. ويوجد 

الممكنة   األعمال  من  جدا  واسع  طيف  المدنية    –أمامها  التحتية  البنى  االقتصادية    –من ضرب 
غزة   في  بقادتها  المس  وحتى  الضفة  في  مط  –لـ"حماس"  ألجل  سيكون  كان  وان  فيه  التفكير  البا 

 محاولة ردع المنظمة من مواصلة مساعيها إلشعال الضفة، شرقي القدس وساحة عرب إسرائيل. 
مبدئيا، تسعى إسرائيل ألن تفصل بين الساحات المختلفة، وعن حق كي ال توقظها كلها ضدها في  

ي ذلك.  فيها صعبا عمل  يكون  نفسه. لكن توجد عمليات ولحظات  خيل أن عملية امس في الوقت 
االستقالل   يوم  منتهى  مع  بالبلطات  القتل  خليط  التوقيت.  وبسبب  الفظاعة  بسبب  كهذه:  هي  إلعاد 
يقلب الموازين ويستوجب الرد. وان كان متوقعا من الحكومة أن تتنفس عميقا وان تعد حتى األلف  

يوجد جمهور يحتاج الى لكن عليها أن تتذكر أيضا بأنه    –وان تعمل من الرأس وليس من البطن  
 بالطبع بعد سلسلة كهذه من العمليات، والقتل في فترة قصيرة نسبيا.  –األمن، وردع يجب ان يبقى  

الى جانب هذا، مطلوب تسريع الرد على السهولة التي ال تطاق والتي من خاللها يمر الفلسطينيون  
نقط  اصبح  ناجع  جدار  فغياب  اإلسرائيلية.  البلدات  الى  الضفة  أن  من  وحقيقة  مهمة؛  ضعف  ة 

العمليات تتواصل تستوجب من الجيش اإلسرائيلي مواصلة تعزيز القوات بكثافة لكنها تستوجب أيضا  
العملية   إحباط  في  سيساعد  لكنه  لإلرهاب،  مطلقا  يعطي حال  لن  هذا  العائق.  ترميم  أعمال  تسريع 

 د خلف الزاوية منذ اآلن. التالية، التي إذا استندنا الى ميل التقليد المعروف، فإنها توج
 "إسرائيل اليوا" 

 7/5/2022، األياا، راا هللا
 



  
 

 
 

 

ص            27   5825 العدد:              5/7/2022 سبتلا التاريخ: 

 

                                      

 " أسوأ اإلر ابيين".. لقيادة إسرائيل: حان وقت ت فية "حمل البلطة"بعد دعوته لـ .41
 شمعون شيفر 
يدعي يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، بأنه يعرفنا. في السنوات التي كان محبوسًا فيها عندنا، 
في   دماغه.  من  سرطاني  ورم  إلزالة  عملية جراحية  واجتاز  األكاديمي،  تعليمه  استكمال  من  تمكن 

تحرر في إطار صفقة شاليط، وفي السنوات األخيرة وقف خلف الحرب التي تديرها حماس    2011
 ضدنا من غالف غزة وحتى تل أبيب. 

مؤخرًا، انكشف في “يديعوت أحرونوت” بأن اتصاالت غير مباشرة أجراها مع رئيس الوزراء السابق  
بنيامين نتنياهو، ومن خاللها تحققت تسويات إقليمية استهدفت منح الهدوء للطرفين، كتب السنوار: 

م كجزء  بالعبرية،  هذا  كتب  وقد  محسوبة”.  مخاطرة  ما  “خذ  وإسرائيل،  نتنياهو  مع  المفاوضات  ن 
الشواكل  ماليين  بعبور  السماح  على  الطرفين  بين  المعارك  إحدى  بعد  وافقت  إسرائيل  بأن  انتهى 

 لحماس.
أحد  هو  “العاد”.  في  أمس  وقع  الذي  الرهيب  القتل  عملية  خلف  يقف  من  هو  السنوار  أن  كما 

ن ودولة إسرائيل، والذي كان يفترض أن ينهي حياته  اإلرهابيين األسوأ في تاريخ النزاع بين الفلسطينيي
 بالسجن ولم يتحرر إال بفضل الصفقة إياها. 

الماضي،   األسبوع  ألقاه  بنا. في خطاب  للمس  والجماعات  األفراد  دينيًا يشجع  السنوار غطاء  يمنح 
ومن ال  دعا عرب إسرائيل للبدء بمعركة ضد إسرائيل بعد رمضان. ” كل من لديه بندقية فليعّدها،  

بلطة   نعم،  أو سكينه”.  بلطته  فليعد  الفظيعان    –يملك،  المخربان  استخدمها أمس  التي  البلطة  مثل 
إسرائيل،  ردت  ما  إذا  حماس،  بأن  السنوار  هدد  ذلك،  إلى  إضافة  “العاد”.  في  أبرياء  قتال  اللذان 

 صاروخًا نحو أهداف في إسرائيل، إحياء ليوم وفاة عرفات.  1111ستطلق 
إلجرامية التي جرت في “العاد” تلزم مقرري السياسة عندنا بتغيير سياسة الرد تجاه إرهاب العملية ا

األفراد. وأواًل وقبل كل شيء وجوب اإلعالن بأن السنوار بات “ابن موت”. وعلينا أال نفترض بأن  
السنوار ال يبقي للطرف  ثأر. حتى لو كانت هذه األمور صحيحة، فإن  بعمليات  يخلفه سيقوم  من 

 اإلسرائيلي مفرًا.
األكاذيب   وينثر  فيه،  نعيش  الذي  المجال  في  السلوك  قواعد  واحد  شخص  يملي  أن  يعقل  ال 
أبرياء.   مواطنين  وقتل  إسرائيل  شوارع  إلى  الخروج  على  الفلسطينيين  تشجع  التي  والتحريضات 

ي الدول  ومحظور السماح بوضع تؤثر فيه تصريحات هذا المخرب المجرم أيضًا على الرأي العام ف
المجاورة، فتشجع سكانها على المشاركة في حرب دينية. ومثل هذه الحرب، إذا ما نشبت، ستنتهي  

 بهزيمة المهاجمين. 
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من اليوم الذي أعلن عنه كـ “ابن موت”، لم يخرج نصر هللا من خندقه في بيروت. ال يمكن للسنوار 
ال لبس فيها: أن يصبح الهدف األول  أن ينال معاملة أفضل. يجب أن تكون الرسالة للسنوار قاطعة  

 لدى جهاز األمن، وحان الوقت لتصفيته. 
 6/5/2022يديعوت أحرونوت 
 2022/ 6/5، القدس العربي، لندن
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