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تفجيري القد  :العبوات الناسفة ُشغلت دجهاز التحكم عن دعد
" .1إسرائيل" تهدد دعد
د
ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،2022/11/24 ،من رام هللا-كفاح زبون :أصدر قادة إسرائيل تهديدات

رداً على التفجيرين اللذين نّفذا بعبوتين عن بعد قرب مداخل القدس ،صباح أمس األربعاء؛ ما أدى
إلى مقتل إسرائيلي ،وإصابة  18في األقل .وتوجه زعيم اليمين المتطرف في إسرائيل إيتمار بن غفير
إلى مكان التفجير األول ،وقال «نحتاج إلى جلب ثمن من اإلرهاب ،وهذا يعني العودة إلى

االغتياالت ووقف المدفوعات للسلطة ...لهذا السبب أريد أن أكون وزي اًر لألمن الداخلي» .أما زعيم
«الليكود» المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو ،فقال «إننا نحارب إرهاباً وحشياً أطل

برأسه من جديد ...سنبذل كل ما بوسعنا من أجل إعادة األمن بسرعة إلى جميع مواطني إسرائيل».

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته يائير لبيد عن حادث جنين ،إن «إسرائيل أثبتت على
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مدار األشهر القليلة الماضية ،أنه ال يوجد مكان وال يوجد إرهابي ال تستطيع الوصول إليه ،بدءاً

انتهاء بالساحات إما القريبة أو البعيدة.
بالقصبة في نابلس ،ومرو اًر بمخيم جنين و ً
وأضافت رأي اليوم ،لندن ،2022/11/23 ،من الناصرة-زهير أندراوس :ما زالت الدولة العبرّية تلملم
اللتين وقعتا صباح األربعاء في مدينة القدس المحتّلة ،وأسفرتا عن
العمليتين
جراحها إثر
الفدائيتين ْ
ْ
ْ

فإن الحديث
ائيليا ،واألخطر من ذلك ّأنه بحسب اإلعالم العبر ّي ّ
مقتل وإصابة أكثر من عشرين إسر ً
ٍ
ٍ
أن الفلسطينيين
خطير في “اإلرهاب”
تصعيد
يجري عن
الفلسطيني ّ
ائيلية ،إ ْذ ّ
ضد األهداف اإلسر ّ
ّ
ات خلت ،األمر الذي أدخل الكيان في دو ٍ
“تركوا” هذا النوع من العمليات لعدة سنو ٍ
امة وصدم ٍة.
ّ
ائيلية تؤّكد ّأنه حتى
رويدا بدأت ّ
ورويدا ً
ً
تتكشف خفايا وخبايا ما حدث ،عل ًما ّ
قوات األمن اإلسر ّ
أن ّ

إن َم ْن قام
اللحظة ال تعرف ً
شيئا عن هوية المنّفذ ْأو المنف ّذين ،في حين ذهبت مصادر إلى القول ّ
أن امتنعت (حماس) وحركة (الجهاد) عن
بتنفيذ العملية هو تنظيم (كتائب شهداء األقصى) ،بعد ْ
إعالن مسؤوليتهما عن العمليت ْين.

ٍ
إن التحقيقات
موقع صحيفة (هآرتس) العبرّية نقل عن
ائيلية قوله ّ
مصدر رفي ٍع في الشرطة اإلسر ّ
ِ
تم تفعيلها بواسطة جهاز التح ّكم عن بعد،
األولية تشير إلى ّ
ّ
أن ّ
العبوات الناسفة ،التي استخدمتّ ،
ٍ
صعوبات أخرى في تحديد هوية العنصر ْأو العناصر التي قامت بتنفيذ
األمر الذي يضيف
بأن المتنّفذ ْأو
أن األجهزة
العمليات ،على ّ
ائيلية تميل إلى اإلقرار ّ
علما ّ
األمنية اإلسر ّ
ّ
حد تعبيرهً ،
المنفذين وصلوا إلى المكان بواسطة دراج ٍة كهر ٍ
ثم
ّ
ّ
بائية ووضعوا ّ
العبوات الناسفة في المكان ،ومن ّ
بأن المنّفذ ْأو المنف ّذين كانوا
أن األجهزة
هربوا وقاموا بتفعيل
األمنية تعتقد ّ
المتفجرات عن بعد ،كما ّ
ّ
ّ
يحملون
سهل عليهم الدخول إلى القدس الغر ّبية وتنفيذ
الهويات اإلسر ّ
ّ
ائيلية الزقاء ،األمر الذي ّ

العمليتين.
ْ

اتصل معه وأبلغه
إن نجله
األول ّ
ّ
إلى ذلك ،قال والد أحد المصابين اإلس ارئيليين في التفجير ّ
شخصا ما قد قام بتصوير محطة
أن
أن ابنه أ ّكد له في المكالمة
الهاتفية بينهما ّ
بإصابته ،الفتًا إلى ّ
ّ
ً
الحافالت ،على مداخل مدينة القدس بعد االنفجار ،وفق ما أ ّكده موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)

العبرّية على اإلنترنيت (.)YNET

 .2السلطة الفلسطينية ُتسلم جثمان الجندي الدرزي الى "إسرائيل" وغانتس يشكرها
القدس المحتلة :سلمت السلطة الفلسطينية فجر اليوم جثمان اإلسرائيلي تيران فرو الى األجهزة
األمنية اإلسرائيلية والذي كان محتج از في جنين .وقال وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بيني

غانتس ،صباح اليوم ،إنني" :أود أن أعرب عن تقديري للسلطة الفلسطينية على عملها إلعادة جثة
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الراحل تيران فرو إلى أسرته" .وتابع" :هذه خطوة إنسانية أساسية بعد عمل "حقير وغير إنساني" ،أود

أن أشكر القوى األمنية وجميع الهيئات والقيادات والممثلين الذين عملوا إلعادته" .وقال المتحدث

باسم الجيش اإلسرائيلي ،في بيان مقتضب ،إنه "بعد جهود المنظومة األمنية اإلسرائيلية ،وبالتنسيق

مع األجهزة األمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،تم نقل جثة اإلسرائيلي تيران فرو الذي قتل في

حادث سير في جنين إلى عائلته في دالية الكرمل" .وقالت مصادر فلسطينية ،بأن فصائل المقاومة

الفلسطينية في مخيم جنين سلمت ،فجر اليوم الخميس ،جثة فرو إلى عائلته بعد وساطة العديد من
الجهات وتكثيف االتصاالت في الساعات األخيرة.
وكالة سما اإلخبارية2022/11/24 ،

 .3اشتية :بريطانيا أكدت قرارها دعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القد

رام هللا :بحث رئيس الوزراء محمد اشتية ،مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر ،آخر
المستجدات والتطورات السياسية ،حيث جددت التأكيد على قرار عدم نقل السفارة البريطانية من تل

أبيب إلى القدس والتزامها بحل الدولتين .وطالب رئيس الوزراء ،خالل االجتماع الذي عقد األربعاء

عبر الفيديو ،بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا من

القتل واالعتقال واالقتحامات اليومية والتوسع االستيطاني ،وكافة اإلجراءات األحادية ،باإلضافة إلى
اإلفراج عن األموال الفلسطينية المحتجزة إلسرائيل ووقف كافة االقتطاعات الجائرة .من ناحية أخرى،

قال اشتية" ،إن جريمة جيش االحتالل بتدمير مدرسة إصفي األساسية المختلطة في يطا بمحافظة
الخليل ،االربعاء ،هي انتهاك صارخ لحقوق الطلبة واألطفال الفلسطينيين" .وتابع اشتية" :هذا اإلجراء
يأتي ضمن حرب إسرائيل على شعبنا وارضه وهويته".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/11/23 ،

 .4المجلس الوطني يدين االرهاب االسرائيلي الممنهج الذي يستهدف األطفال والمدنيين العزل

رام هللا :أدانت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ،بأشد العبارات" ،االرهاب االسرائيلي الممنهج الذي

يستهدف األطفال األبرياء والمدنيين العزل ،وقيام عصابة الحكومة االسرائيلية من عناصر جيشهم

المحتل بإعدام الطفل احمد أمجد شحادة ( 15عاما) خالل اقتحامهم الهمجي لمدينة نابلس الليلة

الماضية .وقالت في بيان" :إن هذه الوحشية االسرائيلية والبطش باألطفال ال يجب أن تمر دون
محاسبة ،وعلى العالم اجمع التحرك فو ار لحماية اطفال فلسطين المدنيين العزل .ونحمل مسؤولية هذا

الدم النازف وجرائم الحرب لحكومة اسرائيل الفاشية بالدرجة االولى والواليات المتحدة وحلفاؤها الذين
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يوفرون حصانة مخزية لجرائم الحرب االسرائيلية وانتهاكها اليومي لحقوق االنسان" .واعتبرت رئاسة
المجلس أن "سياسة ازدواجية المعايير الغربية المقيتة ،وهذا النفاق السياسي ،هو تستر على ارهاب

االحتالل اإلسرائيلي".

وكالة األ نباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/11/23 ،

 .5اجتماع تشاوري برئاسة اشتية يوصي بتأسيس شركة كهرباء فلسطين

رام هللا :أوصى اجتماع تشاوري عقد األربعاء ،في مقر سلطة الطاقة ب ارم هللا ،برئاسة رئيس الوزراء
محمد اشتية ،بتأسيس شركة كهرباء فلسطين .وشارك باالجتماع :وزير الحكم المحلي مجدي

الصالح ،ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ،وشركات توزيع الكهرباء العاملة الفلسطينية ،وعدد من

الخبراء والهيئات ذات العالقة بقطاع الكهرباء .واستعرض رئيس سلطة الطاقة المشاكل التي يعاني
منها قطاع الكهرباء في فلسطين والمتمثلة في شرذمة القطاع ،قائال" :هناك شركة في غزة ومحطة

توليد ،وشركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال والجنوب والخليل وأن  114بلدة يصلها التيار الكهربائي

مباشرة من إسرائيل ،إضافة إلى الديون المترتبة على البلديات في موضوع الكهرباء وغيره" ،كما
استعرض أهم اإلنجازات التي عملت عليها السلطة ورؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/11/23 ،

 .6أجهزة السلطة تهاجم دالرصاص موكب تشييع شهيد نابلس محمد حرز للا

اعتدت أجهزة السلطة ،اليوم الخميس ،على المشاركين في موكب تشييع الشهيد محمد حرز هللا في
مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة .وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة هاجمت جنازة تشييع

شهيد مدينة نابلس محمد حرز هللا ،بالرصاص الحي وقنابل الغاز ،ما ّأدى إلصابة عدد من
المشاركين بحاالت اختن اق .وشارك اآلالف من أبناء شعبنا بنابلس في تشييع الشهيد حرز هللا ،الذي

أثر بإصابته ،التي أصيب بها قبل أشهر خالل تصديه لقوات االحتالل عقب اقتحامها مدينة
ارتقى مت ًا
نابلس .وهتف المشاركون لمجموعات "عرين األسود" ،فيما نددوا باعتراض أجهزة السلطة لموكب
التشييع.
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 .7فصائل فلسطينية :عملية القد

رد طبيعي على جرائم "إسرائيل"

األناضول :اعتبرت فصائل فلسطينية أن التفجيرين اللذين وقعا في القدس الغربية األربعاء ،جاءا في
إطار "الرد المستمر والطبيعي على الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب واألرض" .ولم تعلن أي جهة
فلسطينية مسؤوليتها عن االنفجارين .وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حما

-في

بيان -إن هذه العملية تأتي "في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد األقصى وتهويده ومحاوالت
تقسيمه" .وأضاف أن "عملية القدس نتاج جرائم االحتالل والمستوطنين ،وتؤكد من جديد أن اإلرهاب
الصهيوني لن يقابل إال بمزيد من العمليات بتنوع الوسائل ومختلف المناطق" .بدوره ،قال طارق عز

الدين المتحدث حركة الجهاد في فلسطين ،إن عملية القدس "تقول لقادة االحتالل والمستوطنين إن
كل سياسات حكومتكم اإلجرامية لن تحميكم من ضربات مقاومة الشعب".

بأن
"توجه رسالة واضحة ّ
من جانبها ،قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن عملية القدس ّ
الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار اإلرهاب الصهيوني" .بدورها ،دعت "الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين" إلى "استدامة االشتباك والمواجهة في كافة الميادين ،ردا على الجرائم اإلسرائيلية

الموحدة للمقاومة
المتواصلة" .وطالبت الجبهة الفلسطينيين بـ"اإلسراع في تشكيل القيادة الوطنية
ّ
الشعبية ،لتأطير نضال الشعب وصوال النتفاضة شاملة" .وأما لجان المقاومة الشعبية في فلسطين،

فقد قالت في بيان إن "عملية القدس تش ّكل صفعة جديدة للمنظومة األمنية والعسكرية الصهيونية".
وتابعت "تؤكد هذه العملية أن الفلسطينيين يمتلكون القدرة واإلرادة على تنفيذ الضربات النوعية للعدو
بقوة في كل وقت وكل مكان".

الجزيرة.نت2022/11/23 ،

 .8صحف إسرائيلية :العملية المزدوجة في القد

"عمل منظم" ..وهنا تكمن خطورتها

القدس المحتلة :اعتبر محللون عسكريون إسرائيليون أن تفجير العبوتين الناسفتين في القدس ،صباح

األربعاء ،نفذته خلية مسلحة فلسطينية تنتمي لتنظيم لديه خبرة قديمة في عمليات كهذه ،وأن المنفذين

ربما ينتمون إلى حركة حماس أو حركة الجهاد ،فيما اعتبر محلل أنه توجد مؤشرات تدل على أن

المنفذين ينتمون إلى تنظيم "داعش" .وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" ،عامو

هرئيل ،فإن التفجيرين يبدوان كعمل نفذته خلية "مدربة نسبيا" .وأضاف أن تنفيذ التفجيرين استوجبا
تخطيطا مسبقا لوضع العبوتين الناسفتين في محطتي حافالت مختلفتين ،وجمع معلومات استخباراتية

مسبقة ،وتركيب العبوتين ووضعهما واالنسحاب من دون التعرض لالعتقال ،وبعد ذلك تفجيرهما عن
بعد ،خالل فترة قصيرة.
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وأضاف أن هذا ليس عمل شخص واحد "وثمة شكا إذا كان هذا عمل تنظيم محلي جديد على غرار
’عرين األسود’ من نابلس .وإنما توجد هنا عالمات لنمط عمل منظمة ذات خبرة ،مثل حماس أو

الجهاد اإلسالمي .ولن يكون مفاجئا إذا اتضح الحقا أنه عملت خلية من القدس الشرقية وربما من
خالل مساعدة وتمويل خارجي".

ولفت هرئيل إلى أن "نتنياهو يعلم أن الظروف معقدة أكثر وأن قادة جهاز األمن يتحفظون حتى

اليوم من عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة .لكنه سيضطر إلى إلقاء شيء ما إلى شركائه".

ووصف المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" ،يوآف ليمور ،التفجير المزدوج في القدس

بأنه "العملية األخطر التي وقعت داخل إسرائيل منذ االنتفاضة الثانية .وال تنبع خطورتها فقط بسبب

عدد المصابين الكبير وعودة الخوف إلى شوارع القدس ،وإنما من القدرة على صنع عبوات ناسفة
ناجعة وإدخالها إلى داخل الخط األخضر وتفجيرها في أماكن مزدحمة" .وأضاف ليمور أن التفجير

يدل على وجود مختبر متفجرات تصنع فيه عبوات ناسفة "ذات نجاعة مثبتة" .بدوره ،استبعد المحلل

العسكري في موقع "واينت" اإللكتروني ،رون بن يشاي ،أن حماس كانت تعلم مسبقا بالتفجيرين.
واعتبر أنه "باإلمكان ترجيح من قد تكون لديه مصلحة ومن يتميز بنمط العملية القاتلة ،وثمة إمكانية

أن هذه عملية نفذها عناصر ينتمون إلى تنظيم ’داعش’ أو يريدون االنضمام إليه أو مقربين منه".

وأشار بن يشاي إلى أن "حماس والجهاد اإلسالمي توجهان عملياتهما في السنوات األخيرة نحو قوات

األمن أو عناصر األمن باألساس".
وكالة سما اإلخبارية2022/11/23 ،

 .9بن غفير يدعو إلى العودة لالغتياالت وفرض اإلغالقات والتضييق على األسرى

القدس " -األيام" :قال زعيم "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ،للصحافيين من موقع
التفجير بالقدس الغربية ،أمس" :على "اإلرهاب" أن يدفع ثمناً باهظاً للغاية ،وهذا يعني إعادة
االغتياالت المستهدفة ،ويعني فرض مزيد من القيود على المعتقلين ،ويعني وقف المدفوعات إلى

السلطة الفلسطينية التي تشجع قتل اليهود ويعني تحديد مكان انطالق المنفذين وفرض إغالق على
قراهم واالنتقال من منزل إلى منزل للبحث وإعادة الردع" .وأضاف" :يجب أن نعود للسيطرة على
إسرائيل ،الستعادة الردع".
األيام ،رام للا2022/11/24 ،
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 .10كوخافي يقطع زيارته للواليات المتحدة دعد عملية القد

وأحداث جنين

قرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي ،مساء األربعاء ،قطع زيارته المستمرة منذ أيام

فور إلى تل أبيب .وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي ،فإن كوخافي سيصل
للواليات المتحدة والعودة ًا
ظهر يوم غد الخميس .وأشار إلى أن القرار اتخذ بعد تقييم أمني أجري
هاتفيا بعد تطورات األوضاع
ً
في أعقاب عملية القدس المزدوجة واألحداث في جنين.

القد  ،القد

2022/11/23 ،

 .11خالفات تعيد مفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية إلى نقطة البداية

أعادت خالفات بين حزب «الليكود» اإلسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف،
وشركائه في االئتالف اليميني ،مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نقطة البداية ،بعد اختراق مهم كاد

ينتهي بإعالنها في أي لحظة.
وأصدر حزب «الصهيونية الدينية» بياناً بعد اجتماع رئيسه بتسلئيل سموتريتش مع نتنياهو ،قال فيه
إن «الليكود تراجع عن االتفاقات السابقة معه وأعاد المفاوضات االئتالفية إلى المربع األول» .لكن

«الليكود» رد في بيان قائالً« :إنه لم يتراجع عن أي تفاهمات .لكنه لم يوافق على مطالب جديدة
وضعها سموتريتش بعد االتفاق معه ،وتنص على إخراج عدد كبير من األقسام من و ازرات أخرى
ونقلها إلى و ازرة المالية».
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الخالف تفجر بعد رفض «الليكود» طلب «الصهيونية الدينية»
الحصول على حقيبة «التربية والتعليم» ،قبل أن يطلب أيضاً تعيين أحد أعضائه في الكنيست نائباً
للوزير ،فرفض بسبب االلتزام لكتلة «يهدوت هتوراة» بهذا المنصب.

كما رفض «الليكود» سحب الصالحيات المتعلقة باالستيطان من اإلدارة المدنية التابعة للجيش،
وتحويلها إلى وزير من حزب «الصهيونية الدينية» ضمن و ازرة الدفاع.
مسألة ثالثة أغضبت سموتريتش بعدما توصل إلى قناعة أن «الليكود» تراجع عن «تفاهمات
محددة» ،قالت مصادر في الحزب« :إنها متعلقة بقضايا جوهرية مثل الضم وتقاسم مناصب».
وكان هذا الحزب طلب ،إضافة إلى تحكمه بملف االستيطان في الضفة ،اتفاقاً «يضمن تنفيذ خطط

ضم في الضفة» .ويريد سموتريتش فوق كل ذلك ،االحتفاظ بو ازرة «المالية» التي وافق عليها بدالً

من «ا لدفاع» حتى انتهاء دورة الحكومة الجديدة ،لكن «الليكود» يريد منه التناوب على هذا
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المنصب ،مع وزير «الداخلية» رئيس «حزب شاس» أرييه درعي الذي كان في األساس متمسكاً
بو ازرة «المالية».

وأغضبت طلبات سموتريتش «الليكود» .وقالت مصادر في الحزب« :إن قائمة مطالبه تصبح أطول
بعد كل اجتماع ،وتتجاوز حدود المنطق والمعقول».
والغضب من سموتريتش يوازيه غضب داخلي في «الليكود» من نتنياهو ،الذي قام بتوزيع عدد من
الحقائب الو ازرية المهمة على نواب خارج الحزب ،وهدد النائب الليكودي يسرائيل كاتس بعدم
االنضمام إلى الحكومة «في حال عدم توليه منصباً و ازرياً كبي اًر».

الشرق األوسط ،لندن2022/11/24 ،

 .12غانتس يطالب دإعادة جثة إسرائيلي محتجزة لدى مقاومين في الضفة الغربية

دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ،السلطة الفلسطينية ،إلى إعادة جثة مواطن إسرائيلي ،تقول

تل أبيب إنها "اختطفت" من مستشفى بشمالي الضفة الغربية .وفي مقطع مصور بثه على حسابه
بـ"تويتر" ،قال غانتس "نبذل جهودا واسعة إلعادة جثة تيران فيرو الذي توفي أمس في حادث سير،
واختطفت جثته من مستشفى بجنين" .وتابع" :نتوقع أن تعمل السلطة الفلسطينية ،وأجهزتها األمنية،
على إعادة جثته فورا .إسرائيل ملتزمة بإعادة جثة تيران إلى أسرته وهو ما سيحدث".
الجزيرة.نت2022/11/23 ،

" .13إسرائيل" تهدد داقتحام واسع لجنين إذا لم تتسلم جثمان إسرائيلي ُمحتجز هناك
أغلقت إسرائيل مدينة جنين وتهدد باقتحام واسع للمدينة ومخيمها ،الستعادة جثمان شاب إسرائيلي،
أخذ مقاومون فلسطينيون جثته من مستشفى فلسطيني بعدما نقل إلى هناك لتقي العالج إثر حادث
سير في المدينة (الثالثاء).
وقرر وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ،اليوم (األربعاء) ،إغالق معبري الجلمة «جلبوع»،
و«سالم» ،بعد رفص المقاومين االستجابة لوساطات دولية وفلسطينية من أجل تسليم جثمان تيران
فرو ( 18عاماً) وهو شاب درزي من دالية الكرمل شمال إسرائيل.

الشرق األوسط ،لندن2022/11/23 ،
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 .14إعالم عبري :تزايد حاالت الهلع لدى المستوطنين دعد تفجيري القد

أكدت وسائل إعالم عبرية ،أن حالة من الهلع والخوف تسود المستوطنين في القدس المحتلة ،بعد

الهجوم المزدوج الذي وقع أمس األربعاء ،وأسفر عن مقتل مستوطن وإصابة  47آخرين بجروح
مختلفة.
وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت /العبرية اليوم الخميس ،إنه “صباح أمس؛ تلقت الشرطة عشرات
المكالمات من إسرائيليين عن وجود أجسام مشبوهة ،وتقارير مختلفة عن مشتبه بهم شوهدوا في
جميع أنحاء القدس”.
واشارت الصحيفة إلى أن “الشرطة نشرت قوات كبيرة من عناصرها في جميع أنحاء القدس ،وتعمل
على الوصول بسرعة قياسية للتحقق من أي شبهات ،برفقة خبراء المتفجرات”.
قد
 .15مصادر عبرية :ال يوجد طرف خيط حول منفذي هجوم القد

بر 2022/11/24 ،

المزدوج

قالت مصادر عبرية ،إن الجهات األمنية اإلسرائيلية تواصل التحقيق في العملية المزدوجة التي

وقعت في القدس المحتلة أمس األربعاء.
وذكرت إذاعة /كان /العبرية (هيئة البث الرسمية) اليوم الخميس ،إن التحقيق يتركز على الصعيد
االستخباري ،مؤكدة أنه “ما من طرف خيط لجهاز األمن العام الشاباك والشرطة” حول منفذي
الهجوم.
ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن هذه العملية قد خطط لها مسبقا على يد جهات
فلسطينية ،إال أنه لم يتضح بعد أي منظمة تقف وراءها ،ويتم التحقيق فيما إذا كان سكان من شرقي
القدس ضالعين في الهجوم أم ال .وأشارت إلى أن محكمة الصلح التابعة لالحتالل ،أصدرت الليلة
الماضية أم اًر يحظر نشر تفاصيل عن سير التحقيقات.

قد

بر 2022/11/24 ،

متأثرين دإصابتهما برصاص االحتالل
 .16شهيدان من نابلس
ْ
محافظات – "األيام" :أعلنت و ازرة الصحة ،مساء أمس ،استشهاد الشاب محمد أحمد حسن حرزهللا
( 30عاماً) من نابلس ،متأث اًر بجروح بالغة أصيب بها برصاص االحتالل في الرأس في تموز
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الماضي .وكان الشاب حرزهللا قد أصيب بالرصاص الحي في الرأس ،خالل اقتحام قوات االحتالل
اإلسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس ،فجر الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي .كما أعلنت

وزرة الصحة ،مساء أمس ،استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك ( 22عاماً) متأث اًر بإصابته
ا

الحرجة برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس ،ليلة أول من أمس .وأصيب

الشاب أبو كشك برصاص االحتالل الحي في البطن ،وفشلت محاوالت األطباء في إنقاذ حياته،

ليرتقي شهيداً متأث اًر بإصابته.

األيام ،رام للا2022/11/24 ،

 .17االحتالل منح  3أذونات تخطيط لمشروع استيطاني على مساحات تقدر بر 1,300دونم من أراضي الضفة

رام هللا – "األيام" :أفادت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ،في بيان ،أمس ،بأن ما تسمى اإلدارة
المدنية منحت أذونات تخطيط واستخدام ألر ٍ
اض من بلدتي بديا وكفر الديك في محافظة سلفيت ،تبلغ

مساحتها أكثر من  360دونماً .من جهته ،قال رئيس الهيئة مؤيد شعبان :إن هذا اإلجراء يهدف إلى

السيطرة على األراضي ومنع الفلسطينيين من دخولها ،عبر تحويل األراضي التي أعلنتها سلطات

االحتالل من "أراضي دولة" إلى أر ٍ
اض لصالح المشروع االستيطاني .وبين شعبان ،أن االحتالل
ومن خالل ما تعرف باإلدارة المدنية ،منح  3أذونات تخطيط على مساحات تقدر بـ 1,300دونم من

أراضي الضفة الغربية ،مؤخ اًر ،ويسعى إلى شرعنة بؤر استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين،
عبر تحويل ما يتم االستيالء عليه من مساحات لصالح توسيع مناطق نفوذ مستوطنات قائمة.

األيام ،رام للا2022/11/24 ،

 .18فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون أونروا بتوفير احتياجاتهم األساسية

بيروت :طالبت “رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان” (أهلية) ،األربعاء ،وكالة

“أونروا” ،بضرورة تأمين االحتياجات األساسية لكافة ممثليهم .وقال بيان صحفي للرابطة تلقته “قدس

برس” ،إنها “تدرك سوء األوضاع االقتصادية في لبنان ،وتأثيرها على عمل الوكالة بسبب شح

التمويل ،إالّ أن ذلك اليبرر لها عدم تأمين الحد األدنى من االحتياجات األساسية لالجئين” .وطالبت

المقدمة للمهجرين ،بما يخص الغذاء واإليواء ،لتعود  40دوال اًر شهرياً للغذاء،
بزيادة قيمة المساعدة ّ
و 100دوالر لإليواء ،إضافة لتخصيص مبلغ إعانة للتالميذ الذين يذهبون للمدارس ،لتلبية احتياجاتهم

من مأكل وملبس.

قد
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 .19االحتالل يهدم مدرسة في "مسافر يطا" جنوبي الخليل

الخليل :هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،األربعاء ،مدرسة إصفي األساسية المختلطة ،بمسافر
يطا ،جنوب الخليل .وأوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور ،في تصريحات صحفية ،أن
قوات االحتالل هدمت بآلياتها الثقيلة مدرسة إصفي األساسية المختلطة ،في خربة إصفي الفوقا،

والتي تخدم عشرات التالميذ .ومسافر يطا ،تجمع من  12قرية فلسطينية ،يقع في مدينة “يطا” جنوب

الخليل ،يعاني سكانه من خطر التهجير القسري الدائم منذ عقود ،بسبب إقامة سلطة االحتالل 10

مستوطنات وبؤر ومناطق إطالق نار للتدريب العسكري.

قد

بر 2022/11/23 ،

" .20كان" العبرية  :مصر تطرد  11طيا ار إسرائيليا

“ري اليوم” :كشفت قناة “كان” اإلسرائيلية أن مصر طردت  11طيا ار إسرائيليا وصلوا إلى
القاهرة ـ أ

أراضيها لعدة أسباب .وأفادت القناة العبرية أن مصر طردت الطيارين بسبب أنهم وصلوا دون
تأشيرات دخول ،وأنه لم يكن لديهم وقود كاف للعودة .وأشارت القناة إلى أن و ازرة الخارجية

اإلسرائيلية تعمل على فحص األمر ،عقب اإلجراء المصري.

أري اليوم ،لندن2022/11/23 ،

 .21مقتل عقيد في الحر

الثوري قرب دمشق وطهران تتهم "إسرائيل"

أعلن الحرس الثوري اإليراني األربعاء مقتل أحد مستشاريه في سوريا ،وقال إن العقيد داود جعفري

أحد مستشاري القوات الجوية الفضائية قتل على يد عمالء إلسرائيل في انفجار عبوة ناسفة زرعت

في جانب الطريق قرب دمشق .وأضاف الحرس الثوري في بيان له "ال شك في أن الكيان الصهيوني

سيتلقى الرد على جريمته" .ولم يرد أي تأكيد أو نفي من إسرائيل لمسؤوليتها عن قتل المستشار

العسكري اإليراني ،وذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب عملياتها العسكرية داخل األراضي السورية

لمنع أي تمركز عسكري لطهران في سوريا .وكان مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش قال في
وقت سابق إن عناصر القوات الجوية الفضائية ،وخاصة النخبة منهم ،مستهدفون من قبل الموساد.

الجزيرة.نت2022/11/23 ،
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 .22علم فلسطين وصورة شيرين أبو عاقلة خالل مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا

في مشاهد لفتت االنتباه خالل مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا -ضمن منافسات دوري المجموعات

في كأس العالم قطر  -2022أشعل المشجعون المغاربة حماسة الجمهور بهتافاتهم ،فيما ظهر علم
فلسطين وصورة لإلعالمية الراحلة شيرين أبو عاقلة في مدرجات المباراة .وخالل فعاليات المباراة،

رفع مشجعون فلسطينيون ومغاربة العلمين الفلسطيني والمغربي ،وشعارات ضد التطبيع مع إسرائيل،

قمصانا طبع عليها صورة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة ،باإلضافة إلى الكوفية
بينما ارتدى شبان
ً
الفلسطينية.
الجزيرة.نت2022/11/23 ،

 .23االتحاد األوروبي يعرب عن صدمته إزاء هدم االحتالل مدرسة في مسافر يطا

أعرب االتحاد األوروبي ،يوم [أمس] األربعاء ،عن صدمته إزاء هدم القوات اإلسرائيلية مدرسة

إصفي األساسية المختلطة ،بمسافر يطا ،جنوب الخليل.
وقال االتحاد األوروبي في منشور عبر "توتير" ،تعقيبا على هدم المدرسة المذكورة" :مصدومون من
طا في
قيام القوات االسرائيلية بهدم مدرسة إصفي الممولة من قبل المانحين االوروبيين في مسافر ي ّ
األراضي الفلسطينية المحتلة ،وذلك بعد يوم واحد من زيارة دبلوماسيي عدد من الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي" ،مشددا على ضرورة احترام حق األطفال في التعليم.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2022/11/23 ،

 .24واشنطن تدين تفجيرات القد

وتعرض المساعدة في التحقيق

قال السفير األميركي لدى إسرائيل إن "مواطنين أميركيين هم من بين جرحى العملية اإلرهابية في

القدس" .ودان البيت األبيض ما أسماها "باألعمال اإلرهابية في القدس" ،قائال إن واشنطن عرضت
على إسرائيل كل أشكال المساعدة للتحقيق في الهجوم األخير .كما دانت السفارة األميركية في
إسرائيل التفجيرين ،وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.
الجزيرة.نت2022/11/23 ،
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 .25إعادة اصطفاف اللوبي اإلسرائيلي دسبب بن غفير يعطي دايدن مجاال لالنتقاد

تشير الدالئل األولية في العاصمة األميركية واشنطن ،على أن النجاح المذهل للحزب العنصري

الفاشي "الصهيوني الديني" الذي يرأسه إيتمار بن غفير في االنتخابات اإلسرائيلية قبل ثالثة أسابيع
إلى وقوع زلزال داخل اللوبي المؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدة ،وأن هذا الزلزال سمح إلدارة
الرئيس األميركي جو بايدن باتخاذ خطوات غير مسبوقة  -بالنسبة له  -لمواجهة الحكومة
اإلسرائيلية بحسب الخبراء.
يقول فيليب وايس ،ناشر موقع "موندووايس"" :في الواقع  ،يبدو أن إدارة بايدن تبنت مواقف منظمة
جي ستريت  ،J Streetاليهودية األميركية ،والتي تلقب نفسها باللوبي اإلسرائيلي الذي يؤمن بحل
الدولتين ،والتي تحاول استبدال اللجنة األميركية اإلسرائيلية للعالقات العامة-إيباك  ( AIPACفي
اللوبي اإلسرائيلي) كممثل حقيقي لليهود األميركيين".
يشار إلى أن إدارة الرئيس األميركي بايدن عملت لمدة عامين ،في تعاملها مع إسرائيل وفق تعهد
بايدن بأنه سيبقي خالفاته مع إسرائيل خلف األبواب المغلقة ،ولكن في األسبوع الماضي ،خرج
بايدن عن النص على ما يبدو ،حيث أنه بحسب ما ورد بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي ( )FBIتحقيقاً
في مقتل الصحفية الفلسطينية األميركية شيرين أبو عاقلة  11أيار الماضي على يد جنود االحتالل

اإلسرائيلي ،وصرخ القادة اإلسرائيليون وقالوا إنهم يرفضون التعاون ،بعد أن طمسوا األمر تحت
البساط.
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كم ،إنه
من "المقيت" أن يذهب نجم اليمين اإلسرائيلي الصاعد ،إيتمار بن غفير ،إلى نصب تذكاري لبطله
العنصري مئير كاهانا حيث أشاد به بسخاء.
تماما
يشار إلى أن كال اإلجراءين حدثا بعد االنتخابات األميركية النصفية يوم  8تشرين الثاني،
ً

مثلما انتظر الرئيس السابق باراك أوباما إلى ما بعد إنتهاء سباق هيالري كلينتون ضد دونالد ترامب
في انتخابات عام  2016للسماح لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة بإدانة المستوطنات اإلسرائيلية
(يوم  23كانون األول  .)2016كما أن اإلجراءين يأتيان بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي فاز فيها
مقعدا ،ويلوحان في األفق
حزب العنصريين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بـ ً 14

كشريكين لعودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.
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يقول وايس ك"الحقيقة السياسية الرئيسية هنا هي أن نتنياهو يتجه إلى الصهيونية الدينية على الرغم
من التحذيرات الحادة من اللوبي اإلسرائيلي والحزب الديمقراطي بأنه يجب عليه أال يفعل ذلك .ال،
لقد تعامل نتنياهو مع هذه التحذيرات بازدراء  ،األمر الذي أثار بالتأكيد غضب إدارة بايدن".
كما حذر ركيزتان أخريان في اللوبي اإلسرائيلي ،دينيس روس وديفيد ماكوفسكي ،نتنياهو من
إحضار بن غفير إلى الحكومة ألنه سيضر بمكانة إسرائيل في السياسة األمريكية :إعطاء "دفعة
هائلة" لـ "أشد منتقدي إسرائيل" ،الذين يحاولون إنهاء المساعدة األميركية إلسرائيل و "نزع الشرعية"
عن الدولة اليهودية ،حيث قاال (روس وماكوفسكي)" :هناك حملة ضد إسرائيل ومن المهم عدم تقوية
أيدي أولئك المصممين على إضعاف العالقة " .وقالوا إن تحذير مينينديز لنتنياهو "ينبغي أن يدق
أجراس اإلنذار في إسرائيل".
ويعتقد مايكل كوبلو من "منتدى السياسة اإلس ارئيلية" أن العصر الجديد قد بدأ وأن تحقيق و ازرة العدل
األميركية ( )FBIفي مقتل شيرين أبو عاقلة وانتقاد و ازرة الخارجية األميركية لبن غفير يظهر أن
بايدن سيتخذ إجراءات ضد الحكومة اليمينية القادمة".
القد  ،القد
 .26عملية القد  ...والعجز اإلسرائيلي أمام المقاومة

2022/11/23 ،

د .عدنان أبو عامر

ما إن وقعت عملية القدس صباح يوم أمس األربعاء ،وجدت نفسي متجها نحو الحسابات الشخصية
للمسؤولين اإلسرائيليين على تويتر لمعرفة ردود أفعالهم على هذا اإلخفاق األمني الجديد واالنتكاسة

العسكرية في القدس المحتلة .صحيح أن العديد من ردود األفعال اإلسرائيلية خرجت من اعتبارات

حزبية تنافسية ،ومزاودات باتت معروفة بين اليمين واليمين المتطرف والوسط وما تبقى من اليسار،
لكنها في مجموعها حملت اعترافات واضحة ال تخطئها العين عما شكلته عملية القدس التفجيرية من

فشل ذريع لإلستراتيجية اإلسرائيلية في مواجهة المقاومة.

مع العلم أن تزامن عملية القدس مع ما نفذته قوات االحتالل وأجهزته األمنية من اغتياالت واعتقاالت
متالحقة في الضفة الغربية ،جعل االعترافات اإلسرائيلية تتمحور حول أن استمرار المقاومة ساعدت

على تهشيم بنية الردع العسكري ،وإحباط نظرية األمن ،وإحالل مفهوم المجتمع المذعور ،خاصة في
ظل انتهاجها أسلوب الضرب لكل هدف ،وفي كل مكان.
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في النهاية ش ّكل استمرار المقاومة فقدان األسلحة التقليدية من وسائل الهجوم والردع ،لقيمتها ،أو
تكاد ،ألن الصاروخ المطور بمعونة أمريكية يمكنه تهديد عاصمة عربية ،أو تدمير قاعدة عسكرية
لجيش نظامي ،لكنه ال يستطيع إلقاء القبض على مقاوم يقتحم مستوطنة ،أو استشهادي تسلل إلى

حافلة.

لقد تجلت االعترافات اإلسرائيلية بفشل القضاء على المقاومة في ضوء عملية القدس بتأكيد أن

حد نهائي للمقاومة بوسائل القوة ،واصفين السياسة
الجيش والشاباك لن يكون بمقدورهما وضع ّ
األمنية المتبعة بـ"الكارثية"؛ ما يحمل إق ار ار بعجز القوة اإلسرائيلية في القضاء على المقاومة ،التي ال
تشبه أي حرب خاضها االحتالل من قبل ،وكأني هنا أستحضر مقولة إيهود باراك رئيس الوزراء

وقائد الجيش األسبق الذي قال إن "الفلسطينيين مثل الوسادة ،كلما وجهت لهم لكمة ،ارتدوا بقوة،

وكأنهم لم يتلقوا اللكمة" ،وعليه فإن أقل ما يمكن أن يقال إن حديث األجهزة األمنية عن تقليص

قدرات المقاومة ،قد يكون مبالغا فيه!

قليلون أولئك اإلسرائيليون الذين يعترفون بأنه ال يمكن القضاء على المقاومة ،ألن األغلبية الطاغية
انتصار "وهمياً" عليها ،حتى تأتي مثل
ا
منهم يحبون أن يستمعوا من ضباطهم أن يعلنوا كل يوم
عملية القدس لتمثل الرد الحقيقي على هذه اإلعالنات الفارغة من أي مضمون ،التي يتخللها قصف
الطائرات والمدفعية ،واالغتياالت وهدم البيوت ،واقتالع األشجار ،ومصادرة األراضي ،وفرض

اإلقامة الجبرية ،وإقامة الحواجز..

الخالصة اإلسرائيلية من عملية القدس أنه ال يوجد مطلقا حل عسكري للمقاومة ،ولذلك إلى أن

يتشرب القادة اإلسرائيليون هذه القناعة ،فإن مزيدا من خيبات األمل ستكون من نصيبهم ،هذا ديدن
العالقة بين االحتالل والمقاومة ،ولن يتغير ،هكذا تقول حقائق التاريخ والجغرافيا والمنطق ،أمس

واليوم وغداً!

فلسطين أون الين2022/11/24 ،

 .27الضفة الغربية ومفردة المقاومة المباشرة

حازم عياد

المحلالن العسكريان اإلسرائيليان في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل ويوآف ليمور من "صحيفة

إسرائيل هيوم" أكدا أن تفجير العبوتين الناسفتين في القدس الغربية ،صباح أمس األربعاء ،جاء بتنفيذ
من خلية مسلحة فلسطينية تنتمي لتنظيم لديه خبرة قديمة في عمليات كهذه ،وأن المنفذين ربما

ينتمون إلى حركة "حماس" أو حركة الجهاد اإلسالمي ،فيما اعتبر محلل موقع "واينت" اإللكتروني،
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رون بن يشاي أنه توجد مؤشرات تدل على أن المنفذين ينتمون إلى تنظيم "داعش" في حين نقل عن
األجهزة األمنية التابعة لالحتالل القول :إن العبوات المتفجرة منشأها األراضي المحتلة عام .48

حالة التخبط لدى المحللين األمنين في الصحف اإلسرائيلية تعكس حالة الفوضى والتخبط التي

عصفت بالقادة األمنيين اإلسرائيليين الذين هرعوا إلى موقع العملية دون أن يتمكنوا من تقديم إجابات

واضحة لما حدث.

لتتبعها مداوالت عقدها رئيس حكومة تصريف األعمال المنتهية واليته يائير لبيد مع كل من وزير
األمن ،بيني غانتس ،ووزير األمن الداخلي ،عومير بار ليف ،ورئيس مجلس األمن القومي ،إيال

حوالتا ،والمفتش العام للشرطة ،يعقوب شبتاي ،ورئيس الشاباك ،رونين بار ،ونائب رئيس أركان
الجيش اإلسرائيلي ،أمير برعام ،لتشخيص الحادثة؛ في حين أعلن رئيس األركان أفيف كوخافي عن
قطع زيارته للواليات المتحدة لينضم إلى الطاقم األمني للتعامل مع عملية صعقت األجهزة األمنية

اإلسرائيلية وفاجأتها.

لبيد سارع لتقديم نتائج المداوالت الحكومية لرئيس حكومة االحتالل المكلف بنيامين نتنياهو الذي

الزال يتخبط في وحل االئتالف اليميني وتشكيلة الحكومة المقبلة العصية على التشكل بعد تراجعه
عن الوعود التي قدمها لزعيم حزب الصهيونية اليهودية (بتسالئيل سموتريتش)؛ وخشيته من الصدام

من (ارييه درعي) زعيم حزب شاس؛ في حين أن عيونه شاخصة نحو واشنطن وردود فعلها على
تركيبة الحكومة ووزرائها.

وحل السياسة المحلية في الكيان اإلسرائيلي المحتل تفاعل مع تصاعد العمليات الفدائية التي عادت

بالمشهد األمني والسياسي في الضفة الغربية وسائر األراضي الفلسطينية المحتلة  20عاما للخلف
إلى حقبة االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

الحقبة التي يأمل قادة االحتالل في نسيانها؛ خصوصا وأنها تهدد بإعاقة برامجهم االستيطانية
ومشاريعهم التطبيعية الطموحة والتوسعية في اإلقليم؛ فهي تمثل تهديدا للزخم الذي اكتسبه الكيان في

أعقاب وصول الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب إلى الحكم وتوقيع اإلتفاقات اإلبراهيمية

التطبيعية مع عدد من الدول العربية قبل عامين من اآلن .2020

العملية التي باركتها الفصائل الفلسطينية كافة ولم تكشف الجهة المسؤولة عنها فاقمت حيرة االحتالل

الذي يخشى من تطور حالة المقاومة في الضفة الغربية بانتقال ظاهرة كتائب المقاومة المسلحة من
نابلس وجنين إلى سائر المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس المحتلة.

ظاهرة تستمد شرعيتها من الشارع والحاضنة الشعبية مباشرة دون مرجعيات سياسية أو فكرية أو

تنظيمية؛ فهي مشتقة من واقع المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني على األرض في الضفة
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الغربية ما يجعل منها نموذجا قابال لالستنساخ في كافة المدن الفلسطينية فضال عن إمكانية انتقالها
إلى األراضي المحتلة عام  48لتوافر األسباب ذاتها النطالق أعمال المقاومة ضد االحتالل
ومشاريعه العنصرية والفاشية في الضفة الغربية.

مخاوف إسرائيلية تدعمها معلومات عن تشابه العبوات المتفجرة في القدس الغربية مع تلك المصنعة

والمستخدمة في العمليات الجنائية داخل الخط األخضر في األراضي الـمحتلة عام 48؛ ما يعني أن

تركيب وإعداد العبوات خبرة تم استجالبها وتطويرها في األراضي المحتلة عام .48

الواقع األمني والسياسي في األراضي المحتلة بات معقدا والبيئة السياسية الداخلية للكيان المحتل
واإلقليمية والدولية باتت مواتية إلفقاد برامج االحتالل ومشاريعية التوسعية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا

زخمها؛ مسألة أمكن مالحظتها مباشرة بإعالن رئيس أركان االحتالل أفيف كوخافي قطع زيارته
لوشنطن التي كان من المتوقع أن تتوج الجهود السياسية واألمنية والدبلوماسية لقائد المنطقة المركزية
األمريكية في غرب آسيا والعالم العربي الجنرال مايكل كوريال بلقاء في مدينة تامبا بوالية فلوريدا مقر

القيادة المركزية األمريكية بإطالق مشاريع المسيرات البحرية والجوية في المياه والسماء العربية

متناسيا الواقع الذي صنعه االحتالل بانتهاكاته في األراضي المحتلة.

ختاما ..الضفة الغربية رغم تعرضها لهجمة استعمارية استيطانية غير مسبوقة إال أنها عادت وأكدت

حضورها في معادلة الصراع مع المحتل؛ وانتزعت مكانها في المعادلة اإلقليمية والدولية رغم

الصراعات اإلقليمية المشتعلة شرق المتوسط والدولية المستعرة في أوكرانيا؛ فخفض التصعيد معادلة

لن تتحقق في ظل تصعيد استيطاني صهيوني في القدس والضفة الغربية وفي ظل برنامج استيطاني

عنصري يطال عموم فلسطين من نهرها لبحرها؛ فالمواجهة ستطول قبل أن تنجلي عن واقع جديد
يفرض شروطه في اإلقليم والساحة الدولية.
موقع عربي 2022/11/24 ،21

 .28الجيش اإلسرائيلي في العام  :2022وحدات لألغنياء فقط!

يفعت ايرليخ

هدايا وأوجه دالل بقيمة مئات بل آالف الشواكل تغدق على جنود في وحدات مختارة وتؤدي إلى

منافسة بين األهالي إلبراز الفوارق الطبقية بينها ،والى توتر شديد بين الطواقم المختلفة في الوحدة
نفسها.

هكذا مثال اشتريت حقائب بقيمة  800شيكل لمقاتلين من "اغوز" ،وسترات بقيمة  400شيكل في
وحدة "غوالني" ،وأحذية جبلية بقيمة  1,000شيكل في "مجالن" ،وساعات فاخرة بقيمة  3,500شيكل
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في "دوفدفان" .في معظم الوحدات جمعت مئات أخرى من الشواكل لصالح مزايا وعطايا للمقاتلين.
يجمع أهالي المقاتلين المال في مجموعات "الواتس اب" التي أقاموها ،وكذا من متبرعين مجهولين،

يصدرون صو ار عن مناسبات مفتخرة نظموها للطواقم .وكل ذلك يتم انطالقا من نوايا طيبة ،لكنه
يدخل األهالي قليلي اإلمكانيات في حرج .في حديث مع خمسة من األهالي من وحدات مختلفة

يصفون هذه الوضعية ويطلبون من الجيش أن يتدخل لوقف هذا التضخم في الدالل االستعراضي.

"هذا وضع غير مناسب" ،تروي عنات ،معيلة وحيدة وزوجها عاطل عن العمل ،وابنها يخدم في

وحدة مختارة" .مرةً وضعت  500شيكل ،بعد ذلك جمعوا بضع مئات أخرى من الشواكل ،ولم يعد
بوسعي أن اعطي اكثر .في كل مرة يفتحون مجموعة دفع مال .بالطبع يكتبون ان أحدا غير ملزم
بأن يدفع ،وان يتبرع كل حسب ما يريحه .لكن تعالي يا روحي الكل يرى ِ
انك تبرعت أم لم تتبرعي.
يوجد نوع من المنافسة بين األهالي من يدلل أبناءه اكثر.
منع الهدايا

"أنا شخصياً كانت لي تجربة قاسية مع مجموعة أهالي في إحدى الوحدات" ،يروي مناحم ،الذي
يخدم ابنه في وحدة مختارة" .كان في مجموعة (الواتس اب) هذه إحساس بالمنافسة من يدلل اكثر

بالطعام والهدايا بكلفة عشرات آالف الشواكل .برأيي على الجيش أن يمنع تلقي الهدايا من األهالي.
من المحظ ور على اإلطالق البدء بهذا .فهو يخلق ضغطا على األهالي .فهل ألني ال أقدم هدية
كبيرة سيطردون ابني من المسار؟ أم أني ال افعل ما يكفي من اجل ابني؟ من المحظور أن تدور
مثل هذه األفكار في رؤوس األهالي .وهو خطير عندما يتم في أثناء الدورة؛ ألن الجندي الذي وزع

أبوه على الجميع ساعات بقيمة  3,500شيكل لكل منهم سينال عالمة أعلى في استبيان التقدير

االجتماعي الذي يعبئه الجنود عن رفاقهم في إطار المسار ،ويؤثر على احتمال بقائهم .وحتى بعد

المسار يبقى هذا إشكالياً؛ ألنه يبعث على الحسد بين الطواقم .طاقم ما يتلقى ساعات والثاني ال.
هذا غير طبيعي ويجب وقفه".

الجيش اإلسرائيلي :يتعارض مع األنظمة

وجاء من الناطق العسكري بأن هذا سلوك يتعارض مع األنظمة في الجيش ،وسنعمل على تأكيد هذه

األنظمة في عموم الوحدات وتقليص حاالت من هذا النوع.
"إسرائيل اليوم"

األيام ،رام للا2022/11/24 ،
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 .29كاريكاتير:

فلسطين أون الين2022/11/24 ،
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