
 

1 
 

 

 

 

السياسية للتنمية رؤية مركز   

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن يكون مرجعية  إلى يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية 

القرار،   وصناعة  السياسية  التنمية  قضايا  في  مختصة 

الديمقراطية  قيم  تعزيز  في   
ً
والتعددية    ومساهما

والتسامح،   إلىواالعتدال  القدرات    باإلضافة  تنمية 

واإلمكانيات السياسية لدى األفراد والجماعات واألحزاب  

املنطقة، مدنية    في  ودول  مجتمعات  بناء  يخدم  بما 

املصير   تقرير  حق  مبادئ  على  قائمة  وديمقراطية 

العنف ونبذ  إنجاز    والحرية،  في  واملساهمة  والتطرف، 

لحق الشعب  الشعوب  السيما  واملدنية،  السياسية  وقها 

 .الفلسطيني

يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في  

اإلنسانية العلوم  مهاراتها  على  مجال  وتنميتها،    تطوير 

للفلسطينيين،   واألكاديمي  السياس ي  الدعم  وتوفير 

الثقافية،   الطاقات  إلى  ورعاية  املهارات  كما يسعى  تنمية 

الشباب،  السياسي لدى  املدني،  و ة  املجتمع  قضايا  فهم 

وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول  

 ية.االجتماعية واإلنسانية والسياس 
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 : لخصامل

ترجمة    تتتناول موضوع   الدراسة  الدعاي  ودوره  "اإلسرائيلي"اإلعالم    محتوى هذه  حيث  في  األيام  رتياختة،    صحيفة 

   64اشتملت العينة على  إذ  للدراسة،    امجتمعً وموقع الهدد  الفلسطينية  
ً
صحيفة األيام في شهر  ترجمت في  اختيرت و   مقاال

   49  يضاف إليها،  4/2022
ً
، وكان موضوع هذه املقاالت هو أعمال  الفترة نفسهاموقع الهدهد في  جمت في  وتر   اختيرتمقاال

تتبناها   التي  القمع  وسياسات  الفلسطينيون،  يمارسها  التي  و املقاومة  االحتالل،  منهجين:  قد  سلطات  الدراسة  اتبعت 

 ها، وثانيهما يتمثل في نظرية التأطير. أولهما تحليل نصوص املقاالت، واستخراج أهم األفكار التي تركز علي

في إظهار تأييد  تمثلت  األفكار الرئيسة التي تكررت في املقاالت التي اختارت صحيفة األيام ترجمتها    أن  إلى  الدرسة  خلصت  

األمنية    "اإلسرائيليين"ثقفين  امل )للحلول  بلغ  تر 23بتكرار  الهدهد  موقع  اختار  التي   املقاالت  أغلب  بينما  مرة،  جمتها  ( 

وارتباك   ذاتها،  تطوير  على  الفلسطينية  املقاومة  قدرة  كما  الأظهرت  معها،  التعامل  في  ت  بلغ  سلطات 
ُ
ك املقاالت  عدد  اب 

،    56تروني  لكالذين ترجمت لهم الصحيفة واملوقع اإل
ً
أن    مشترككاتبا اب فقط، وهذا يكشف  ت 

ُ
ك صحيفة    بينهما تسعة 

ااأليام وموقع الهدهد قد اختارا   ت 
ُ
 االت  ب واملقالك

 
، فيما يبدو أن

ً
ى  بعناية أيضا تبن 

ُ
ه نهج متعمد لخدمة املوقف السياس ي امل

 لكتروني.من الصحيفة واملوقع اإل من كل  

 : قدمةامل

 الترجمة    تعد  
 
تأتي على شكل محاولة من صاحب النصوص األصلية  و رسم صورة لآلخر من خالل ما ُيترجم عنه،    محاولة

مل القول  لتسويق ذاته، والترويج  أو يزعمه عن ذاته وقيمه وسلوكه، ويمكن  به  ينادي    ة فكرتها منذ نشأ  الصهيونية  ن  إا 

ا لغربية لليهود، وبالتالي عمل الصهاينة على تغيير تلك  عانت من عبء الصورة النمطية السلبية التي رسمتها املجتمعات 

 لها في العقل الغربي، ثم عمموها على العال
ً
بدأ  و الترجمة من العبرية وإليها،    في ذلك  ساهمقد  ، و مالصورة، ورسموا نقيضا

من  املتعددة،    ذلك  األوروبية  اللغات  إلى  ثم  الالتينية  إلى  العبرية  من  القديم  العهد  ترجمة  يتوقفخالل  عند    األمر   ولم 

 بل ترجمة األعمال األدبية والفنية،  
ً
 . (2021)بسام و حمدي،  في تحقيق ذلك الهدف وساهمت الدعاية أيضا

   تمثُل 
ً

مراكز    إذ تعمل  يمارسه الفلسطينيون باملعنى الحرفي للكلمة،  ايوميً   الترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية عمال

 من املقاالت العبرية التي  الصحف اليومية  كذلك  دراسات عن اللغة العبرية، و الكتب و ال  ةرجمعلى تاألبحاث  
ً
تنشر عددا

صفحاتها، على  جهة    املترجمة  الواسع    "ن و اإلسرائيلي "   يقوم  أخرى ومن  )باملفهوم  العربية  اللغة  إلى  الترجمة  بممارسة 

)املنسق هؤالء  أشهر  ومن  العربية،  باللغة  باسمهم  املتحدثون  ويقوله  يكتبه  ما  خالل  من  إدارة    -للترجمة(  منسق  أي 

طرح  ي  األمر   وهذا،  لغة العربية(ل بالالناطق باسم جيش االحتال  -االحتالل في الضفة الغربية(، إضافة إلى )أفيخاي أدرعي

في عملية الدعاية والترويج ألفكار ومواقف االحتالل بين الفلسطينيين مسألة بحاجة إلى    ها مدى توظيف مسألة الترجمة و 

، الذي يفصح عن  ("اإلسرائيلي"هذه الدراسة )الدعاية والترجمة عن اإلعالم    عنواندراسة علمية، ومن هنا جاء اختيار  

 عن األسئلة التالية: ا ويجيبأهدافه

 ودوافعه وأهدافه؟  ،وسياساته ،االحتاللفي فهم   "رائيلياإلس" هل تساهم الترجمة عن اإلعالم  -1

 التي ال تخضع للترجمة؟ املواد  استثناء واستبعاد   مأ  املواد املترجمة  في اختيار نهج متعمد وجد يهل  -2
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 منهج الدراسة: 

الدراسة على  الن  تعتمد هذه  املترجمة تحمنهج تحليل   صوص 
ً
 نوعيا

ً
األفكار    ،ليال الفهم والتفسير واستخالص  يركز على 

 الرئيسة ثم تحليل النتائج، وذلك للكشف عن مكامن وأهداف الدعاية.

االنتقاء املتعمد لبعض جوانب الحدث أو    ، وتعني (Framing Analysis Theoryُيضاف إلى ذلك استخدام نظرية التأطير )

أكث وجعلها  بروزً القضية،  اإلعالمي ر  املشهد  في  ،    ا  السيد  و  هي:    النظرية   وتقوم  ،(1998)مكاوي  أساسية  عمليات  على 

  ما انُتقيت   إذافحص  ، إذ سي(2017)بالنافز، هيميلرمك، و شوسميث،    واالستثناء والتضمين واإلضافة واإلبراز  االختيار  

  محددة؟على أفكار  ُرِكز وهل  مواد أخرى بشكل متعمد؟ اسُتثنيت أم  املواد املترجمة بشكل مقصود

 : وعينتها مجتمع الدراسة

الدراسة   يتكون  األيام(  مجتمع  )صحيفة  مؤسستان    ،من  وهما  االنترنيت(،  على  اإلخباري  )الهدهد  موقع  إلى  إضافة 

 فلسطينيتان تهتمان بنشر ترجمات عن اإلعالم العبري بشكل يومي.

، وسبب ذلك يتمثل في  2022/أبريل  شهرو  في األيام األخيرة من شهر مارساملواد املترجمة  اختيرت قد ف الدراسة؛ عينة أما

الفترة شهدت    أن     هذه 
ً
 عسكريا

ً
املقاومة الفلسطينية واالحتاللتصعيدا ما شهده املسجد األقص ى من  بين  إلى  ، إضافة 

للكتابة   خصبة  بيئة  ذلك  باعتبار  الصراع،    " اإلسرائيلية"مواجهات،  شأن  أنهاباإل في  إلى  كا   ضافة  عينة  شفة  ستكون 

 ة. لتوجهات اإلعالم الفلسطيني في اختيار املواد املترجم

 الدراسة: محاور 

 مفاهيم الدراسة.   املحور األول: -

 مضامين املقاالت التي ترجمتها صحيفة األيام.  املحور الثاني: -

 مضامين املقاالت التي ترجمها موقع الهدهد. : الثاملحور الث -

 خاتمة ال -

 يم الدراسة: املحور األول: مفاه

  :
ً
 :الترجمة عن اإلعالم العبري أوال

نفس  اهتم   على  االهتمام  واستمر  املاض ي،  القرن  خمسينات  منذ  العبري  اإلعالم  عن  بالترجمة  والعرب  الفلسطينيون 

 . (2005)منصور،  في ترجمة الكتب من العبرية إلى العربية الوتيرة حتى السبعينات، لكن حدث نوع من التراجع بعد ذلك

الدر تص  من  الترجمة  مشهد  التحرير،  ت  ملنظمة  التابع  األبحاث  مركز  مثل  املؤسسات  من  مجموعة  العربية  إلى  عبرية 

املنار   ووكالة  املصدر،  ومؤسسة  الجليل،  ودار  للكتاب،  العامة  املصرية  والهيئة  الفلسطينية،  الدراسات  ومؤسسة 

و  املحدود،  والنشر  القد  للصحافة  في  الفلسطينية  الصحف  بين  اهتمت  الواقعة  عن    1994-1967عام  فترة  بالترجمة 

السلطة في عهد  الفلسطينية  الصحف  اهتمت  كما  العبري،  العبري   الوطنية  اإلعالم  اإلعالم  بالترجمة على    الفلسطينية 

 بشكل يومي. أيًضا
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 : صحيفة األيام وموقع الهدهد هاالصحف التي ترجمت

ا الرئيسة  اليومية  الصحف  األيام عن  اليومهآرتس وي)لتالية:  ترجمت صحيفة  أحرونوت ومعاريف وإسرائيل  ، (ديعوت 

، وموقع 12وموقع القناة    (كان)وموقع مؤسسة    (مكور ريشون )وأضاف موقع الهدهد إلى هذه الصحف األربعة صحيفة  

 : بدًءا بالصحف فاملواقع األخرى  ، وفيما يلي تعريف بهذه املؤسسات اإلعالمية(والال)

  :
ً
)أوال صحيفة  عام  رتس آهتأسست  قام  ،  1918(  شوكن"ثم  عام    "زملان  توجه  1935بشرائها  عن  الصحيفة  عبر 

ُ
وت  ،

اب كل أطراف الخارطة  صهيوني ليبرالي، ويكتب فيها عدد متنوع فكريً  ت 
ُ
اب واملفكرين اليهود، ويمثل هؤالء الك ت 

ُ
ا من أبرز الك

"إسرائيل" في  )ف  ثانًيا،    أما.  السياسية  عام  ت  تيال  (أحرونوت  يديعوتصحيفة  لعائلة 1939أسست  مملوكة  وهي   ،

لحزب  "موزس" مؤيدة  البداية  في  وكانت  الجمهور،  "مباي"،  تناسب  التي  املوضوعات  تناول  على  ركزت  ذلك  بعد  لكنها   ،

"إسرائيل" في   
ً
انتشارا الصحف  أكثر  كما  وأصبحت   ،( عام  معاريفظهرت صحيفة  الوجود  إلى  مالكوها  1948(  وجاء   ،

من خلفيات اهتم  األوائل  أولت  لكنها  إلى  إلى  امها  يمينية تصحيحية،  أدت  مالية  أزمات  إلى  وتعرضت  الجمهور،  توجهات 

إلى جهات مختلفة، واستقرت ملكيتها مع عائلة   عام    التي تأسست   (   ريشون   مكور حيفة )صف،  "نمرودي"انتقال ملكيتها 

و 2007 تأييد  هي  ،  إلى  )هتسو تميل  مع صحيفة  توحدت  أن  وبعد    املستوطنين، 
ً
أسبوعيا  

ً
ملحقا األخيرة  أصبحت  فيه(، 

، 1947التي تأسست عام   "املفدال"هي صحيفة حزب    (هتسوفيه)إلى أن    هنا تجدر اإلشارةكما  ،  (مكور ريشون )فة  لصحي

 
ً

، وأصبحت الصحيفة ا2007تأسست عام    التي  ( اليوم  إسرائيل )   وصوال
ً
 منذ عام  شألكثر انت، وهي توزع مجانا

ً
 ،2010ارا

 ". بنيامين نتنياهو"، وهي موالية ل"شلدون إيدلسون "ي هودي األمريكويملكها الي

فقد   األخرى؛  املؤسسات  يخص  فيما  العمل11)كان    قناةبدأت  أما  قناة   (  عام  البث  لل  كونها  وجاء 2017تلفزيوني   ،

 
ً

 اا  تمتلك موقعً هي  و   للقناة األولى التي توقفت عن العمل،  تأسيسها بديال
ً
بدأت    التي  12القناة  إلى    باإلضافة   ،أيًضا  لكترونيا

موقع ف،  1993التي بدأت العمل عام    (للقناة الثانية)  اامتدادً كما تعد   ،  مجموعة إعالمية تجاريةوهي    2017العمل عام  

لكترونية، تنقلت ملكيته بين عدد من  للمواقع اال  دليل  على أنه    1995هو شركة تجارية إلكترونية، تأسست عام  و   (والال)

 .( 2021)العمري،  األخبار العاجلةة  ، ويقدم خدم"وزاليم بوسترجي"ن هو مملوك لالشركات، وال 

بشأن تصعيد املقاومة الفلسطينية في شهر أبريل    ؛عدد الصحف املترجمة في الصحف الفلسطينية  ( يبين1)  جدول رقم

 .الدراسة تمثل مجتمع وهي، 2022

 الهدهد  األيام  املؤسسة اإلعالمية الفلسطينية 

 49 64 املترجمة   قاالتعدد امل

 

 

 ."اإلسرائيلية"يبين توزيع املقاالت املترجمة في الصحف الفلسطينية، ومصدرها من الصحف  (2) جدول رقم 
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إسرائيل   يديعوت  معاريف هآرتس

 اليوم

القناة   والال

12 

مكور  

 ريشون 

 11كان 

في   املترجمة  املقاالت  عدد 

 صحيفة األيام

30 9 11 14 - - - - 

ا في  ملقاال عدد  املترجمة  ت 

 موقع الهدهد 

14 2 16 3 6 5 2 1 

 

 أكبر من املقاالت وصلت 2( ورقم )1ُيالحظ من الجدولين رقم )
ً
، بينما موقع    64إلى  ( أن صحيفة األيام ترجمت عددا

ً
مقاال

، كما يتضح أن صحيفة األيام اقتصرت على املجالت اليومية الرئيسة، ب49الهدهد اقتصر على )
ً
ينما قام الهدهد  ( مقاال

 .ة"إسرائيلي"بالترجمة من ثمانية مواقع إعالمية 

 

 : املحور األول: مضامين املقاالت التي ترجمتها صحيفة األيام 

    وستين   أربعة  األيام صحيفة  ترجمت
ً
  تصاعد   وتفسير   بتحليل يتعلق  فيما  الخصوص  وجه   وعلى  الدراسة،   فترة  خاللمقاال

  من   موجة  وتبعتها  ،2022-3-22  بتاريخ  النقب  في  بدأت  التي  العمليات   موجة  خلفية  ىعل  " اإلسرائيلي"  الفلسطيني   الصراع

،  ثالثين  "هآرتس"  صحيفة  نصيب  كان  إذ  ،2022-4-8  بتاريخ  ذروتها  بلغت  التي  العمليات
ً
  "اليوم  إسرائيل"  وصحيفة   مقاال

،   عشر   ةأربع
ً
،   عشر   أحد   "وتأحرونون  يديعوت"  وصحيفة   مقاال

ً
  مقاالت  تسع   ختيرا  فقد  ؛"ريفمعا "  صحيفة   أما   مقاال

  األحداث،   إزاء  الحكومة   سلوك   ينتقد   األول :  نرئيسي  قسمين   إلى  تنقسم  أنها  تبين  املقاالت  دراسة  ولدى  مقاالتها،  بين   من

  والسلطة "  إسرائيل"  بين  سياس ي  حل  إلى  ويدعو  األمد،  طويلة  بنتائج  تأتي  لن   ضرورتها  رغم  األمنية  الحلول   أن    على  ويركز

 ". إرهاب" يسمونه ما  ملشكلة وحيد  كحل   األمنية اإلجراءات  من بمزيد ومطالب للحكومة ناقد والثاني ية، الفلسطين

 : سياس ي بحل  واملطالب للحكومة  الناقد االتجاه: األول  القسم

  ضغط   خطورة(  املنازل   لهدم  ال)  عنوان  حمل  الذي  مقالها  في  2022-3-30  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة  حريرت  أسرة  أوضحت

  ألن   ؛"اإلسرائيلية"  الجنسية   يحملون   ممن  "رهابيةاإل "  عملياتال  منفذي   منازل   هدم  باتجاه  ، الحكومة  على   "اليمين"  قوى 

، كما  (2022  الــمــنــازل،  لــهــدم  ال  التحرير،   أسرة )  باألبرياء  يمس   شامل   بتصعيد  تسبب ت  وقد  ،ةقانوني  غير   العقوبات  هذه

 الصحيفة الفلسطينية

  اإلعالمية  المؤسسة

 "اإلسرائيلية" 
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  من   "بنت  نفتالي""(  اليمين"  غير   على  صعب )  بعنوان   2022-3-31  بتاريخكذلك    "هارتس"  في  مقاله  في  "فيرتر  يوس ي "  حذ

  " شارون"  مثل  يكون   أن  يستطيع   ال   "بنت"  ألن  ؛الواقي  بالسور   شبيهة  عملية  بتنفيذ   املطالب  تحريضال  وراء  االنجرار

؟  سور   حملة)  عنوان  تحت  2022-4-1  بتاريخ  صحيفةال  ذات  في  مقاله  وفي،  (2022  فيرتر،)   مختلف  اليوم  عدولا  واق 

 
ً
   مختلف  الضفة واقع  أن  " هرئيل  عاموس "  اعتبر!( تماما

ً
  واضحة   أهداف  توجد  وال   ،2002  عام   الواقي  السور  فترة  عن  تماما

  بمزيد   الواقع   ة معالج إلى  ودعا  مخططة،   وليست  فردية  عمليات  هي  نفذت   التي   العمليات   أن  و   يستهدفها،   أن  للجيش  يمكن

   دعىو   الغربية،   لضفةا  إلى  القوات  من  مزيد   وإرسال   السالح،  عقط  ومصادرة   االعتقاالت،   من
ً
  " الشاباك"   عمل  إلى  أيضا

  رمضان،   في  ألقص ىا  إلى  الوصول   في  الفلسطينيين  حركة  تقيد  أن  للحكومة  يمكن  العمليات  زادت  ولو  أكثر،  مركز  بشكل

؟  سور    حملة   هرئيل، األزمة )  وتجاوز   أصعب،   بظروف  مر    "اإلسرائيلي"   املجتمع  أن    قالو     مختلف  اليوم  العدو  واق 
ً
  ، !تماما

(  والتحريض  العار  قوات)..    بعنوان  2022-4-1  بتاريخ  نفسها  "  صحيفةال  في  مقاله  في  "مسغاف  أوري"  رفض  ، بينما(2022

  منع   في  يشاركون   العرب   الشرطة  رجال   وأن    العنف،   ترفض  العرب  غالبية  أن    وأكد   الحكومة،  ضد   " اليمين"  تحريض

  بتشكيلتها  الحكومة  هذه  أن    الكاتب  واعتبر  التعايش،  على   القضاء  إلى  تهدف  "اإلرهاب"  تمارس  التي  لةوالق  الجريمة،

 . (2022 مسغاف، " )اإلرهاب" على للقضاء مؤهلة  املتنوعة

  والعقاب   لالنتقام  العابثة  الدعوات  ، (الثأر  طالبوا)  بعنوان   ،2022-4-1  بتاريخ  مقالها  في  "هآرتس"  تحرير  أسرة  استنكرت

 دعوة  هي  للعرب  املوت  دعوات   إن    وقالت  الحرم،  إلى  الوصول   من  املسلمين  املصلين  منع  أو  املنازل   وهدم  اعيجم ال

   بسالم  العيش  يريدون   معظمهم  شعبين،  من   يتكون   "اإلسرائيلي"  البشري   النسيج  أن    حقيقة   تتجاهل  ألنها   عنصرية،

و (2022  الثأر،  طالبو  التحرير،  أسرة)    2022-4-2  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة  في  مقالها  في  "لرشترس  نحاميا"  اعتبرت، 

  ويقدمون   أيديولوجية،  بدوافع  يتحركون   " غفير  بن"و  "سموتريتش "  أن  (  وسموتريتش  غفير  بن  إسرائيل   أعداء)  بعنوان

  قد   ووكان  الجيش،  في  الخدمة  من   تهربوا   أنهمو   وأمنية،  عسكرية  خبرة  أصحاب   ليسوا   أنهم  مع  األمنية  األجهزة  لقادة  نصائح

 .(2022 شترسلر،)  الدموية العمليات  ذروة في "نتنياهو" أيدوا

  الحكومة   أن    إلى!(  غبي  يا  فلسطين   إنها )  بعنوان،  2022-4-2  بتاريخ  "معاريف"  صحيفة  في   مقاله  في  "أدلست  ران "  أشار 

  كما   " بوكر  سديه"  قمة  مضمون   أن  وأوضح  ضربات،  تلقي  يتوقعوا  أن   عليهم   عديدة  أماكن   في  للقتال   املستعدان  والشعب

  فلسطين،   هذه  أن    يدرك  أن  الغبي  وعلى  ،الفلسطينيين  مع  ملفاوضاتا  إلى  اذهبوا  أن:  الخارجية  وزراء  لسان  على  جاء

  تحرير   أسرة  وانتقدت،  (2022  ، !غبي  يا   فلسطين   إنها  أدليست،)   يفعالها  أن  يمكن   "البيد" وال  " بنت"  ال لكن   ،إيران  وليست 

  الشوارع،  في  السالح  لحمل  "بنت  نفتالي"  دعوة(  الحد  عن  الزائد  السالح)   بعنوان  مقالها  في  2022-4-2  بتاريخ  "هآرتس"

  أن  وأوضحت  ،"الشاباك"و  والجيش الشرطة  يد  في  تبقى  أن  يجب  األمن ومسؤولية  مخاطر،  على  وتنطوي   فاسدة  واعتبرتها

كما  (2022  الحد،  عن   ائد الز   السالح   التحرير،   أسرة)   مشجعة  ليست  السالح  فيها  انتشر   التي   الدول   تجارب   اعتبرت ، 

  في  الشظية "  معضلة  إلى  وعودة..  بنت  نفتالي)  بعنوان ،  2022-4-4  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة   في  مقالها   في  "ليعال  إيريس"

  ، "نتنياهو"  حقبة   إنهاء  أرادا   إذا  " البيد  يائير "و  "بنت  نفتال"  أن    وأوضح  ،"اليمين"  في  جمهوره  فقد  " بنت"  أن  "!(  املؤخرة

   يضعا  أن   امفعليه
ً
ى  ملا   حدا   العرب  غالبية  أن    يدركوا  وأن  ، االحتكاك  تقليل   أو  النزاع،  تقليص  أو   الصراع،   إدارة  ُيسم 

 . (2022 ليعال، ) أمنية  إجراءات في وليس سياس ي،  توجه في يتمثل  القضية  حل وأن   العنف، يعارضون 

  حكومة   تفهمه  ال  ما)  بعنوان  2022-4-6  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة  في  مقاله  في  "أيالون   عامي"  رااستنك يضاف إلى ما سبق  

  املتمثلة و   ،"اإلرهاب"  على  القضاء  من  تمكنها   التي  الوحيدة  بالخطوة  القيام   عن   "بيد  ال   بنت"  حكومة  امتناع،  (البيد-بينيت
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   العرب،  ملواطنيها  كاملةال  دنيةامل  ساواةوامل  الفلسطينيين،  مع  السياسية  التسوية  :هما  خطوتين  في
ً
  أن    إدراك  ىإل  إضافة

-4-7  بتاريخ   "معاريف"  صحيفة  في  مقاله  في  "أدليست  ران"  قال، وقد  (2022  أيالون، )   "اإلرهاب"  تخليد  يعني  النزاع  تخليد

  وراء  الكامنة  الحساسيات   إلى  األحيان  من   كثير   في  تنتبه  ال   األمنية  األجهزة  أن  (  املؤقت  الهدوء"  بضاعة)"  بعنوان  2022

   اإلجراءات،
ً
إليها    لكن  كبيرة،  انعكاسات  لها  موقوتة،  قنبلة  جراح  الشيخ  مثال ينظر    إجراءات   هاأن    على  "الشاباك"  فيقد 

   بل يج  ال  هذا  لكن  الهدوء،  لتوفير  األمواج  كاسر  مثل  أمنية  خطط  تبنى   ذلك  وبعد  روتينية،  قانونية
 

  ا أم    ، امؤقتً   اهدوءً   إال

  املؤقت،   الهدوء"  بضاعة"  أدليست،)   تسوية  خالل   من  الحكومة  إليه   تتوصل   الذي  هوف   ؛يمتد  أن   يمكن  الذي   الهدوء

بينما  (2022   تقدير )  بعنوان   ،2022-4-11  بتاريخ  أحرونوت  "يديعوت"  صحيفة  في  مقاله  في  "شيفر  شمعون "  اعتبر، 

  رسائل   إرسال  إلى  "كوخافي"و  "غانتس"و  "بينت"  فلجأ   بالخوف،  الناس  أشعر  عمليات  سلسلة  من  حدث  ما  ن  أ!(  موقف

  من   وإنما  األمنية،  باإلجراءات  لها  حل  ال  املشكلة  وهذه  يسيطرون،  ال  أنهم   الحقيقة   لكن  الوضع،  على  نطرو يسي  أنهمب

   وغزة  الضفة  في  الفلسطينيين  منح  خالل
ً
  صحيفة   تحرير  أسرة  انتقدت، كما  (2022  ،!موقف  تقدير  شيفر،)  للحياة  أفقا

  مواطني   دخول   إيقاف  "غانتس"  قرار (  لجنين  جماعية   ةعقوب)  عنوان   يحمل  الذي   مقالها   في  2022-4-13  بتاريخ   "هآرتس"

  هي   جنين  في  الشرائية  القوة  من%  70  نسبته  ما   أن    حيث  لجنين،  جماعية  عقوبة  واعتبرته  جنين،  إلى"  إسرائيل"

 . (2022 لجنــين، جماعـــيــة عــقــوبـــة التحرير،  أسرة) الداخل   من  للفلسطينيين

!( اليهودي  اإلرهاب  عن  يعوض  من..    لكن)  بعنوان  2022-4-13  بتاريخ  "هآرتس"  يفةحص  في  مقاله  في  "برئيل  تسفي"  اعتبر

  السلطة   من   بتعويضات  املطالبة   اليهود"  اإلرهابية"  العمليات  ملتضرري   بالسماح  "اإلسرائيلية"  العليا  املحكمة   قرار

خصم  بحيث  الفلسطينية،
ُ
   الجمارك  أموال  من   ت

ً
،  قرارا

ً
  بمطالبات   املحكمة  ُيغرقون   نالفلسطينيي  سيجعل  ألنه  خاطئا

ِض  من ..    لكن  برئيل،)  والجيش  املستوطنين  أعمال  من  تضررهم  نتيجة   الشواكل  بماليين
  ،!اليهودي  اإلرهاب   عن  ُيعو 

2022) . 

  في  املنفلتون   املستوطنون )  ، بعنوان2022-4-13  بتاريخ   "معاريف "  صحيفة  في  مقاله  في  انتقد، فقد  "أدليست  ران"عن  أما  

  بمنطقة   التمسك   أن    واعتبر   ترحيلهم،  بهدف   الغور   لسكان   واملستوطنين  االحتالل  جيش  إزعاج  سياسة(  "الخوف  غور "

   صدام،  سقوط  بعد  الشرق   من  التهديدات  انتفاء  بسبب  له  مبرر  ال   األغوار
ً
ن   الذي  التكنولوجي  التطور   إلى  إضافة   حس 

سرائيل" عن الدفاع  مسألة  " في املنفلتون   املستوطنون  أدليست،)" إ 
 
 في مقاله في "حسون  نير" ذكر، و (2022 ،"الخوف ور غ

  بؤرة   القدس ي  الحرم  أن  (  املتطرف  الخطاب"  قرابين"و  " ..الفصح   قربان)"  بعنوان   ،  2022-4-15  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة 

  تغير   ن  أ  حيث   مازن،   بيوأ  الشمالية   اإلسالمية   والحركة  حماس  حفيظة  الحرم  في  القربان  تقديم   عن   اإلعالن   وأثار   توتر،

،  به  اهتموا  الكنيست   وأعضاء  ،2013  سنة  منذ  الكنيست   جدول   على  وضع  الحرم   في  القائم  الوضع
ً
  " غفير  بن"  والن   كثيرا

  أجل   من   بأنفسهم   للتضحية  مستعدين  غير   "اإلسرائيليين"  لكن    املشهد،  لتوتير  حدث  أي  ويستغل  العملية  يقود  الذي   هو

)  قربان عادت  (2022  املتطرف،   الخطاب"  ينابقر "و"..  الفصح  قربان"  حسون، الفصح  بينما    صحيفة   تحرير   أسرة، 

  " اإلسرائيلي"  الجيش  في  قادة  وجود"(  الرب  جيش"  إلى  التحول )  بعنوان   2022-4-15  بتاريخ  مقالها  في    استنكرتو   "هآرتس"

  بتصريحات   يدعقال  هذا  أدلى  حيث  السامرة،   لواء  قائد  "تسفيع   روعي"   العقيد  ومنهم   الرب،  جيش  يخدمون   أنهم  يعتقدون 

التصري  أسفرت  إذ  الفلسطينية،  السلطة  مع  وبالتنسيق  يوسف،  قبر  لترميم   ذهب  عندما  استفزازية   عن   تحاهذه 

  التحرير،   أسرة)    اإلعالمية  التغطية  بمنع  كانت  نابلس  إلى  طريقه  في  وهو  تلقاها  التي  التعليمات  أن  من  رغمبال  مواجهات،

ل   .(2022 ،"الرب جيش" إلى  التحو 
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ك
 
  التنظيمات  أفراد،  عمليات  تعد  لم )  بعنوان    ،  2022-4-16  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة   في  مقاله   في  "هرئيل  عاموس "  شك

  التسهيالت   بعض  وتقديم  والشرطة  الجيش  نشر  على  املرتكزة   األمنية   السياسية  جدوى   في(  الصورة  إلى  تدخل

   للفلسطينيين،
ً
   يؤثر  هذا  أن    خاصة

ً
  إلى   تدخل  التنظيمات  أفراد،  عمليات  تعد  لم  ل،ئيهر )  الجيش  قوات  لياقة  على  سلبا

كذلك  (2022  الصورة،   بعنوان    2022-4-18  بتاريخ  "أحرونوت  يديعوت"  صحيفة  في  مقالها  في  " بيري   سمدار "  ذكرت، 

  القاهرة   هددت  ولهذا   سيناء،  في  السياحة   إلنعاش  وذلك  الهدوء؛  تحقيق   في  مصلحة  صاحبة  مصر  أن(  املصري   الدور )

  واإلعمار   البناء  إعادة  أعمال  كل   الفور   على  ستوقف  القاهرة  فإن  األقص ى   في  املواجهات   أعمال  تتوقف  لم   اإذ   بأنه  حماس

بينما  (2022  املصري،  الدور   بيري، )  القطاع  في -4-18  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة  في  مقاله   في  "مشعال  شاؤول"  أوضح ، 

  نحو   يتجه   الشاب   الفلسطيني   الجيل  أن  (  ؟"هابر اإل "  مع  التعامل   على  القدرة  إسرائيل   فقدت   ملاذا )  بعنوان    ،2022

   االستقرار  تحققي  ولن  التطرف،
 

  صحيفة   في  مقاله  في  "ليفانون   إسحق"  واعتبر،  (2022  مشعال،)   سياس ي  بحل  إال

  االستقرار  يحقق  أن  يمكن  ما  ن  أ( الدائم  السالم  تضمن  جذرية  حلول   نحو)  بعنوان   ،2022-4-18  بتاريخ  "اليوم إسرائيل"

  ليفانون، )  العدالة  من  أساس  على  الدولة  في  الداخل  يفلسطينيدمج    يجب   كما  ،242  قرار  أساس  على  سياس ي   حل  هو

ــــو عاد  (2022  الــدائــم،  السـالم  تضـــمـــن  جـــذريــــة  حلـــــول   نحـ ثم    " هآرتس"  صحيفة  في  مقاله  في  شكك و   "هرئيل  عاموس"، 

ق"  نيم األ   االستقرار)"  بعنوان   ،2022-4-18  بتاريخ
 
  تحقيق   على  الراهنة  األمنية  السياسات   بقدرة(  واهية  بحبال   معل

  حماس   أن  و   للفلسطينيين،  التسهيالت  واستمرار  الحكومة،  رئيس  بتوجيهات  الهدوء  على  الشرطة  حرص  رغم   ،االستقرار

   تبقى   القدس   أن   إال  مصري،  بضغط  نفسها   تضبط
ً
ق "  نياألم  االستقرار "  هرئيل، )  الساحات  إشعال  على   قادرة

 
  بحبال   معل

 . (2022 واهية،

بعنوان2022-4-19  بتاريخ  " اليوم  إسرائيل "  صحيفة   في  مقاله  في  " حيتمان  غادي"  أكد    الجميع   مصلحة   في  الهدوء)   ، 

 
ً
  وأن   الفلسطيني،  الطيف  ألوان  كل  يشملون   التحريض  في  املشاركون   أن  و   ،وتوتر  تحريض  بؤرة   الحرم  أن    على!(  تقريبا

  من   وذلك  للفلسطينيين،   تسهيالت  منح  إلى  ودعا  املحرضين،  تساعد  والسلطة  األمر،   يستغلون   ياإلسالم  والجهاد  حماس

و (2022  حيتمان، )  الفوض ى  حداث إ  في  استغاللها  من  الحذر  مع  التوتر،  امتصاص   أجل   صحيفة   تحرير  أسرة   أكدت، 

بعنوان2022-4-20  بتاريخ  مقالها  في  "هآرتس"   تحقيق   إلى  تسعى  الدولة  أن    ىعل!(   القدس  في  النار  على  الزيت  صب)  ، 

   "؛اليمين"  اأم    الهدوء،
 
   يعتمدون   والعرب  العرب،  قلق  ُيغذي  هفإن

ً
  أخطاء  في  تقع  والشرطة  صحيحة،   غير  أخبار  على  أحيانا

 الــــنـــار   ــىعلــ  الــــزيــــت  صــــب   التحرير،  أسرة)   الحرم  في  النار على  الزيت صب عدم  إلى  النهاية  في   ودعا  األمنية، املعالجات  خالل

 بعنوان  ،2022-4-20  بتاريخ  "اليوم  إسرائيل "  صحيفة  في  مقاله  في  "شرغاي  نداف "  أشار، كذلك  (2022  ،!الــــقــــدس  فــــي

ه  النفس،  ضبط  فهم   يسيئون   العرب  أن    إلى"(   النفس  ضبط"  فهم  يسيئون   العرب)   ونشطائها   حماس  حركة  قيام  إلى  ونب 

   البالد  جعل  ىلإ  وسعيها  مواجهات،  ى لإ  الداخل  عرب  بجر  تركيا  من
ً
   جبهة

ً
  أن   وأوضح  ،"إسرائيل"  مواجهة   فيكلها    واحدة

 (2022  شرغاي،)  غزة  في  أثمان  دفع  تريد  ال  حماس  أن    إلى  يرجع  ذلك  في  السبب
 
  في   مقاله  فيالذي أشار    "برئيل  تسفي"، ف

  إلى   االنتباه   إلى(  األردن  مع  الهشة   العالقات  ج نسي..    الحرم  في  املواجهات)   بعنوان   ،2022-4-20  بتاريخ   "هآرتس"  صحيفة 

  خشية   إلى  إضافة  األردني،  الشارع   في  احتقانات  إلى   يؤدي  أن   يمكن   الحرم   في  تصعيد   أي    وأن    األردن،   في  األوضاع   حساسية 

  دنية ر األ   اململكة  خطابات  أن    إلى  وأشار  ،لها  املقدسة  األماكن  صالحيات   ضم  إلى  السعودية  تطلعات  من  هللا  عبد  امللك

 الـعـالقــات   نسيج..    الحـرم  فـي  املواجـهـات  برئيل،)  متشددة  قرارات  اتخاذ  عن  االمتناع  أجل  من  تأتي  البرملان  أمام  املتشددة

 . (2022 األردن،  مـــع الهــشــة
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(  نيةديال  والدولة"  الديني  املفاعل)"  بعنوان   ،2022-4-21  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة   في  مقاله  في  "برئيل  تسفي"  انتقد

  برئيل، )  الحرم   في  عاقالو   األمر  تغيير   إلى  انييسع  أنهما  وأوضح   الحرم،   في  يجري   ما   على   "غفير  بن"و  "سموتريتش"  سيطرة

فاعل"
ُ
  بتاريخ   "أحرونوت  يديعوت"  صحيفة   في  مقاله   في  كذلك   "آيلند  غيورا"  وانتقد ،  (2022  الدينية،  والدولة"  الديني  امل

  أن    إلى  وأشار  حله،  وليس  النزاع  إدارة  نهج  تتبنى  التي  الحكومة  سياسة"(  النزاع  إدارة"  معنى  في)  بعنوان   ،  21-4-2022

  االعتراف   دون   األمنية   هاتمصلح  لتحقيق  منها   االستفادة  تحاول   وهي  غزة،  لحكومة  االقتصادية  املصالح  فهمت  الحكومة

  االمتناع  تقتض ي   ةوالحكم  والضفة،  غزة  مع  شاملة  مواجهة  باتجاه  يدفع  قد  النهج   هذا   لكن   غزة،   في  الواقع  مر األ   بحكم

-4-21  بتاريخ  "هآرتس"  صحيفة   في  مقاله   في  " هرئيل  عاموس"  ذكر ، ثم  (2022  ،"النزاع  إدارة "  معنى   في  آيلند،)   ذلك  عن

   يزال  ال  االنفجار  احتمال:  التصعيد  احتواء)  بعنوان   ،2022
ً
  استيعاب   تحاول   زالت  ال   "إسرائيل"  حكومة   أن  (  عاليا

   وتتعامل  ،ةغز   من   صاروخ  طالقإ  دعب  التصعيد
ً
ه  السابقة،  الحكومة  معادالت  نفس  إلى  استنادا   تحاول   أن  احتمال  إلى  ونب 

  بؤر   لىإ  املتحرك   مكتبه   لنقل   جاهز  "غفير  بن "  أن  و   ،"إسرائيل"ل  تهديد   كإشارة  الجهاد  صواريخ   من   االستفادة   حماس

   وأشار  التوتر،
ً
  فتح   وتجعل  ملواجهات، ا   إلى   الفلسطينيين   كل  تجر  التي  يدة الوح  التوتر  بؤرة  هي   القدس  أن    إلى  أيضا

،  يزال   ال  االنفجار  احتمال:  التصعيد  احتواء   هرئيل،)  بصوتين   يتحدثون   والسلطة
ً
كذلك  (2022  عاليا   أفرايم "   اعتبر، 

  أن  "!(  صفر"  إسرائيل  ،"3"  وإيران"  حماس)"  عنوان  تحت  ،2022-4-21  بتاريخ  "معاريف"   صحيفة  في  مقاله  في  "غانور 

 نقاط  سجلوا  إيراني  بدعم   والجهاد   حماس
ً
  رأس   لىإ  الفلسطينية   املشكلة  رفع  في   ونجحوا  النقب،   قمة  بعد  " إسرائيل"   ضد   ا

 أ  واعتبر  األوسط، الشرق  أولويات
ً
  الجيش  تفوق  ملواجهة جاهزة غير ألنها األقص ى في للتصعيد خططت قد  حماس أن   يضا

 قاسية  فعل  ردود  لجلب  ؛للمصلين  الحدود  حرس  قمع  مع  األقص ى  داخل  من  صور   إخراج  إلى  وتعمد  غزة،  في  "اإلسرائيلي"

  حداث األ   هذه  دفعت  قدو   ،يرانإ  ضد   " سرائيلإ"   مع  حلف  وقعت  التي  الدول   وهي  وتركيا،  واملغرب  والسعودية  األردن   من

  يحفرون   هادوالج  حماس  أن    األحداث  أثبتت  وقد  ،"الحكومي   االئتالف"  في  مشاركتها  تجميد  إلى  املوحدة  القائمة

  ، تتفكك   والتحالفات   االتفاقيات  كل  سيجعل   وهذا   األعمال،  جدول   نؤو يمل  "غفير  بن"و  "سموتريتش"و  ،"إسرائيل"ل

  غانور، )  متوفر   غير   هذا  أن    يبدو  لكن   ،شجاعة  قرارات  التخاذ  مستعدة  الطرفين  في  شجاعة  قيادات  وجود  هو   هنا  والحل

2022) . 

  سيتحول   االستيطان :  جديدة  معطيات )  بعنوان    ،2022-4-22  بتاريخ   "هآرتس"  ة يفصح  في   مقاله  في  "أرئيلي  شاؤول"  توقع

  ينشره   ما  وأن    ،"إسرائيل"  على  عبء  إلى  سيتحول   الضفة  في  االستيطان  أن  (  إسرائيل  ظهر  على  واقتصادية  أمنية   لحدبة

  ما و   ،"سرائيلياإل "  اءص حاإل   مركز  ملعلومات  ومخالف  حقيقي،  غير  هو  االستيطان  ازدهار  عن  تقارير  من  "يشع"  مجلس

   يوضح ما  و   الرئيسة،   االستيطانية  املدن  في  سلبية   ةهجر   وجود   هيؤكد
 
  املدن   بعض   في  املتزايد   الطبيعي   النمو   رغم   هأن

   االستيطانية،
 

  "أرئيلي"  وأشار   السكان،   من%    86  ون بلغوي  الغربية  الضفة  في  ةثابت  ةأغلبي   زالوا   ما  الفلسطينيين  أن    إال

 
ً
و .(2022  أرئيلي،)   الدولتين  حل   تبني   ةإعاد  يقتض ي   املشكلة  هذه  حل  أن    إلى  املقال  في  أيضا   في   "تسوري  ماتان "  اعتبر ، 

  تفعله   ما   أن  (  األبد  وإلى  واحدة   مرة..    غزة  مع  الحل)  بعنوان    ،2022-4-27  بتاريخ  "أحرونوت  يديعوت"  صحيفة   في  مقاله

  يتلقاها،   التالية  املرة  وفي  الضربة،  يوجه  األطراف  أحد  فإن    عبةالل  هذه  وفي  له،  إنهاء  وليس  للنزاع،  إدارة  هو   "إسرائيل"

،  وتسهيالت  قاسية   تصعيدات  وتحدث
ً
  لن   "إسرائيل"  أن    ُيدركون    السنوار،  وخاصة   غزة،  في  حماس   قادة  لكن  أيضا

   السنوار  تريد  ألنها  ؛تمسهم
ً
   زعيما

ً
  إطار   في  معه  للتعامل  مناسب  شخص   وهو  الشرور،   أهون   ناحيتها  من   فهو  غزة،  في  قويا

   تتخذ  أن  الحكومة  وعلى  البعيد،  املستوى   على  ضار  هذا  لكن  النزاع،  إدارة  سياسة
ً
  بالُسُبل   سواء  ،النزاع  بإنهاء  قرارا
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كذلك  (2022  تسوري،)   العسكرية   أو   السياسية  -4-27  بتاريخ   "معاريف"  صحيفة   في  مقاله   في  "مصا  دورون "  ذكر، 

  حماس،   بها  تقوم  ال  الداخل  في  تحدث  التي  املشاكل  أن  (  الصحيحة   غير  كلةمشلل  عالج  بمثابة  غزة  ضرب)  بعنوان   ،2022

 
 
  االجتماعي  النسيج  تفكك  إلى  الداخل  وفي  الضفة  في  التوتر  أسباب  الكاتب  وأرجع  استثمارها،  وتحاول   عليها،  تتطفل  ماإن

   ، "إسرائيل"  وفي  الضفة في  لالستقرار  الضامن
ً
  غزة،   مع  املعارك   تدير  كيف  تعرف   "إسرائيل"  أن  أثبتت   األحداث  أن    مضيفا

 في   مقاله  في  ؛ فقد أكد  "دافيد   بن  ألون "، أما عن  (2022  مصا،)   والداخل  القدس  مع  التعامل  على  القدرة  تملك  ال  هالكن  

 العربي  العنف  أن  (  دولتنا؟  في  العرب   مكان "  نحن"  نرى   كيف :  السؤال)   بعنوان  ،2022-4-30  بتاريخ  "معاريف"  صحيفة 

   أصبح   النقب   في  املستشري 
ً
   تهديدا

ً
  منية، األ   باملعالجة   يعالج  ال   العرب   مع   املشكلة   حل   أن    الكاتب  ويرى   ليهود، ا  على   ملموسا

  هو  BMW  يركب   الذي  املسلح   املخدرات  تاجر   يكون   ال  حتى   ؛العربي  الوسط  في  الشاب  للجيل  بديل  خلق  يتطلب  بل

 .(2022 دافيد، بن) الكفاءة  أساس  على اليهودي  املهندس سينافس أنه  الشاب العربي املهندس  يعرف أن   يجب بل قدوته،

  نقد   على   ركزت  األيام  صحيفة  في  للترجمة  تختير ا  التي   املقاالت  نصف  حوالي  أن    السابقة  االقتباسات   خالل   من  يتضح

   والتنبيه   ها، يلإ  االنصياع  من  الحكومة  وتحذير  املتطرفة،   االتجاهات
ً
   على   دائما

 
  املشكلة،   ه لهذ  أمنية   حلول   توجد  ال   ه أن

  الداخل،   في  للفلسطينيين  املساواة  وتحقيق  وغزة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  مع  سياسية  حلول   اتباع  إلى  والدعوة

   ويظهر
ً
لثي  أن    أيضا

ُ
م  الخر   والثلث   ،"هآرتس"  صحيفة  من   مأخوذة  القسم   هذه  في  املقاالت   ث   الثالثة   الصحف   على  ُمقس 

  البحث،   مقدمة   في  هاأوردنا  التي   املعلومة  إلى   ًعدنا   وإذا،  "أحرونوت  ويديعوت  ريف،ومعا  اليوم،   إسرائيل "  وهي  األخرى 

  أن    إلى  ُيشير  هذاو   ،"هآرتس"  صحيفة  من  مأخوذة  للترجمة  األيام  صحيفة  اختارتها  التي  املقاالت  نصف  أن    في  واملتمثلة

عطي  األيام  صحيفة 
ُ
   "هآرتس"  صحيفة   في  املنشورة   املقاالت   ت

ً
   أهمية

ً
  رأي   تعكس  ال   "هآرتس"  صحيفة   أن    علمنا   ذا إف  ،كبيرة

ل   وال  ،"ياإلسرائيل"   املجتمع  في  األغلبية 
 
مث

ُ
  مع   ينسجم   املقاالت  هذه  اختيار  أن    لقول ا  إلى  يدفعنا   هذا  فإن    الحكومة،   رأي  ت

 . الفلسطينية السلطة موقف وهو  األيام،  صحيفة  تتبناه الذي السياس ي  املوقف

 " اإلرهاب" على  للقضاء هجومي أمني بحل  ملطالبا و   الناقد االتجاه: الثاني القسم

هت   (  النقب  في"  صهيوني  رد )"  بعنوان  مقالها   في  2022-3-28  بتاريخ  "هآرتس"  تحرير  أسرة  وج 
ً
  " اإلسرائيلية"  للحكومة   نقدا

  هذا   أن  الصحيفة   وأوضحت  النقب،  في  مستوطنات  خمس  بإقامة   املسلحة  الفلسطينية  الهجمات  على  الرد  تنوي   التي

  أسرة )  له  ضرورة  ال  تبذير  جديدة  مناطق  في  البناء  تعتبر  التي و   ،"إسرائيل"  في  التخطيط  منظومة  ميول   مع  يتعارض  ارالقر 

 مقاله   في   2022-3-28  بتاريخ   "اليوم  إسرائيل"   صحيفة  في  "ليمور   يوآف"  دعاو ،  (2022  النقب،  في"  صهيوني  رد"  التحرير،

  واملتمثلة  ،2002  عام  الغربية  الضفة  في  الواقي  السور   عملية  دروس    من  دةاالستفا  إلى(  الواقي السور  حملة  دروس)  بعنوان

  دولية   وشرعية  "إسرائيل"   داخل  واسع   جماهيري   إجماع  وبلورة  ،العمليات  إلحباط   واالستخبارية  العملياتية   السيطرة  في

ثم  (2022  الواقي،  السور   حملة  دروس   ،.ي  ليمور )  مدوي   انتصار  تحقيق   ألجل   في   همقال  في  "مانفيش  أليكس "  حذر ، 

 تقديم  في  االستمرار  من(  الثالثة  االنتفاضة  إشعال  يريدون )  بعنوان   2022-3-31  بتاريخ  "أحرونوت  يديعوت"  صحيفة

  يريدون   ،.أ  فيشمان)  براك  وبني  والخضيرة  السبع  بئر  في  الثالث  العمليات  بعد  وذلك  القيود،  فرض  إلى  ودعا  التسهيالت،

كذلك  (2022  الثالثة،   االنتفاضة   إشعال    2022-3-29  بتاريخ   "هآرتس"  صحيفة   في  مقاله   في  "هرئيل  عاموس "  أوضح، 

  فشل   نتيجة  هما   والخضيرة  السبع   في  العمليتين   أن  (  وسياقه  االستخباري   الفشل   عن :  الخضيرة  عملية )  عنوانب

  نشر   يجب  ل ه  :منها  أسئلة  الكاتب  وأثار  القتل،   حملة  أوقف  املستعربين  من  يهود  مسلحين  وجود  لكن  استخباري،

  نهاية   وفي  ،وقوعها؟  قبل  العملية  اكتشاف  من  األمنية  الجهات  تتمكن  لم  وملاذا  القتل؟  ملنع  املدن  كل  في  مدربين  مسلحين
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  عملـيـة  هرئيل،)  النقب  قمة  أوجدتها  التي  اإليجابية  األجواء  على  يشوش  لكي  جاء  العمليتين  توقيت  أن    أوضح  املقال

  بتاريخ  "معاريف"  صحيفة   في  مقاله  في  "إلعاد  موشيه"  اعتبر، كما  (2022  وســيــاقـــه،  ـبــاري االستخـ  الفشـل   عــن:  الخضــيرة

 "  بتمجيد   منشغلون   الفلسطينيين  أن    (الفلسطينيين  عدمية )  بعنوان  29-3-2022
ُ
  ويمارسون   املغربي،   دالل "  خربةامل

  الفلسطينية   التفكير   طريقة  أن    واعتبر  ين،الفلسطيني  عن  الضحية  صفة  إزالة  إلى  الغرب  ودعا  الفرص،  بتفويت  هوايتهم 

   "إسرائيل"   مع  والعلمي  العسكري   التعاون   طرق  ون ويبحث  ، الحقيقي العدو  هي   إيران  اعتبروا  الذين العرب تجاوزها  عدمية، 

 . (2022 إلعاد،)

  نزع   الن)   نوا عن  حمل   ي والذ  2022-3-30  بتاريخ  "اليوم  إسرائيل "  صحيفة  في  مقاله  في  دعا   فقد  ؛"ليمور   يوآف"  عن  أما

  ضغوط   إلى  باإلضافة   اإلحباط،  مجال  في  استخباري :  مزدوج  جهد  خالل  من   الساحات   كل  تهدئة  على  العمل   إلى(  الفتيل

  قدر   والسماح  ،والقدس  الضفة  في  والشرطة  الجيش  لقوى   كبير  تعزيز  مع  وإعالمية،  وقضائية  واقتصادية  سياسية

 الــفــتــيــل،   نــزع  الن  ، .ي  ليمور )  العيش  تريد  الناس   أغلبية  أن    الواضح   ألن  ؛ثةثالال  األديان  أعياد   في  العادية  بالحياة   اإلمكان 

..  بنت  يا  استيقظ)  عنوانب     2022-3-30  بتاريخ  "أحرونوت  يديعوت"  صحيفة  في  مقاله  في   "يهوشع  يوس ي"  دعاو ،  (2022

  ، وانتشارها  الشرطة  عدد يزيد  وأن  دفاع،  ير ز و   مجرد  وليس  الوزراء،  رئيس  فهو  يمينيته؛  إثبات  إلى "بنت  نفتالي"!(  استيقظ

ل  وأن   يهوشع،)  أسلحتهم  جمعو   "الشاباك"  استهداف  تحت  الداخل  فلسطينيي  بوضع  املتمثلة"األسوار   حارس  دروس  ُيفع 

ثم  (2022  ،!استيقظ..  بينيت  يا   استيقظ  غرانوت"  أكد ،  مقاله   "عوديد  خارطة    في  في  دراماتيكي  تغيير  النقب:  )قمة 

ال يحظون بتأييد في    العمليات  منفذي  من  داعش  مؤيدي  أن    ،2022-3-30بتاريخ    "اليوم  إسرائيل"يفة  صح  في  املصالح(

النقب في    إلى  حتاجت  "اإلرهاب"  هزيمةأوساط الجمهور الواسع بين "عرب إسرائيل"، لكن   تحالف دولي كبير، وتأتي قمة 

تغييرً  ُيعتبر  تحالف  لتشيكل  جهد  في  إطار  املصالح  خارطة  في  كما  (2022)غرانوت،     املنطقةا  في    "كسبيتبن  "  أعرب ، 

ثقته  بقدرة املؤسسة األمنية، رغم ما أصابها    عن  2022-3-31تاريخ  ب  معاريف   صحيفة   )ربما "سور واق جديد( في  مقاله

إلى   ودعا  غفلة،  ومن  والكراهية  التوتر  بؤر  إزالة  أجل  من  الجهود  الشرط"اإلرهاب"تنظيم  عمل  تعزيز  إلى  إضافة  ة  ، 

 .(2022"، جديد واق  "سور  ربما)كسبيت، والجيش، كل  في مجال اختصاصه  "الشاباك"و

 ،2022-4-2بتاريخ    "أحرونوت  يديعوت"في صحيفة    )سيناريو "الخطر األكبر"(   في مقاله  "يلندآغيورا  "  ر ااعتب تلى ما سبق  

إلى ترميم الجدار الفاصل، وحظر    ودعاواقي،  عشية السور ال  2002الوضع الحالي مختلف عما كان عليه األمر في آذار    أن  

  وأكد على أن    جمع السالح وفرض عقوبات قاسية على من يمتلكونه،و   إلى "إسرائيل"،   دخول الفلسطينيين غير القانوني

  لصالح منع عمليات القتل   يجب أن تتغير  للعرب في "إسرائيل"  صية نقطة التوازن بين احتياجات األمن وانتهاك الخصو 

برنيع"  أوضحو ،  (2022  األكبر«،  »الخطر  سيناريو ،  )آيلند مقاله    "ناحوم  وكسرها(  في  "اإلرهاب"  صحيفة    في)موجة 

ثير تساؤل: على ماذا وملاذا؟ عام  عملية سور    إلىالدعوة    أن     2022-4-5بتاريخ    "أحرونوت  يديعوت"
ُ
السلطة    2002واقي ت

 كانت عدو 
ً
واملشاكل اليوم موجودة في   طوال الوقت في مناطق السلطة،فهي خصم وشريك، والجيش يعمل  ؛  ا اليوم، أم  ا

املختلطة،   املدن  الضفة، وتعز   هو  املطلوب من الحكومة  أن    وأكدالقدس وفي  في  يز  عمليات هجومية واعتقاالت مركزة 

والجيش الشرطة  ثم  (2022  وكسرها،"اإلرهاب"..    موجة)برنيع،      وجود  كوفوفيتش"  أوضح،    )الجيش   مقالهفي    "ينيف 

   2022-4-6بتاريخ    "هآرتس"  صحيفة ئيلي يدرج سيناريو املواجهات بين يهود وعرب في خطط القتال بالشمال!( في  اإلسرا

 
 
ِض    يستعد  "اإلسرائيلي" بعد عملية حارس األسوار أصبح الجيش    هأن

عر 
ُ
الحتمال أن تنشب مواجهات في املدن املختلطة ت

  خطط  في  وعرب  يهود  بين  املواجهات  سيناريو  يدرج  اإلسرائيلي  جيشلا)كوفوفيتش،    حياة السكان للخطر خالل الحرب
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كما  (2022!،  بالشمال  القتال  هرئيل"  أوضح ،  شعبية(   مقاله  في   "عاموس  انتفاضة  وليس  فتاكة  عمليات  في    )موجة 

لكن    أن     2022-4-6بتاريخ    "هآرتس"  صحيفة  الفصائل،  تشجعها  فردية  عمليات  موجة  هو  يجري    ى إل  تتحول   لن   ها ما 

خاصة ما يتعلق بثغرات الجدار    ،األمنية  املشكالت  معالجة  عن  الحكومة  امتناع  هو  العمليات  هذه  في  والسبب  انتفاضة،

 .(2022 شعبية، انتفاضة وليس  فتاكة عمليات  موجة)هرئيل، 

ذاته،   السياق  ليمور "  ذكرفي  مهمة(    مقالهفي    "يوآف  ردع  خطوات  -4-9خ  بتاري  "اليوم  إسرائيل"صحيفة    في)مطلوب 

، وأن    تتوقع  "اإلسرائيلية"في وقت كانت التقديرات    جاءت  "تل أبيب"عملية    أن    ،2022
ً
سياسة    بأن رمضان سيكون هادئا

 
ً
بتعزيز    ال يكون إالمواجهة هذه املشكلة    ، ودعا الكاتب إلى أن  "اإلرهاب"حبط  تُ س  "الشاباك"إلى جهود    التسهيالت إضافة

مس بإيالء  الحكومة  وطالب  االهتمامالردع،  درجات  أعلى  األمن  ال   ؛ألة  الجبهات  حتى  كل  تشتعل   مـطـلـوب .،  ي)ليمور   

ثانية(  في مقاله  "أرئيل كهانا"   اعتبرو ،  (2022  مـهـمـة،  ردع  خـطـوات   " اليوم   إسرائيل"في صحيفة    )نحتاج لحرب استقالل 

االنتقال من الدفاع    طريق  عن املشكلة    هذهحل    إلى  ودعاطرد اليهود،    هو  العمليات  منفذي  هدف  أن    ،2022-4-9بتاريخ  

  ثـانـيـة،   اسـتـقـالل  لـحـرب  نـحـتـاج)كهانا،     إلى الهجوم، وجمع السالح غير القانوني حتى لو أدى هذا إلى حرب استقالل ثانية

ية  ملع  أن    إلى  ،2022-4-11بتاريخ    "هآرتس"صحيفة    في)جنين عنوان الرد(    مقالهفي    "عاموس هرئيل"  أشار، كما  (2022

أبيب" أم  عنوانً   "إسرائيل"   منحت  "تل  جنين،  وهو  للرد،  سبقتهاا  التي  العمليات  من    فإن    ؛ا   
ً
شبابا كانوا  عرب  "املنفذين 

كثرة األسلحة، وسهولة الوصول  داعش، وهذه املوجة من العمليات تختلف عن سابقاتها بسبب    إلىوينتمون    "إسرائيل

املناطق   ظ على إغالق  الدخول، أل إليها، والجيش تحف  العمال من  نتيجة معاكسة،  ومنع  إلى  الجماعي سيؤدي  العقاب  ن 

كثيرة    إلى حسابات  يحتاج  ،  عنوان  جنين)هرئيل،  والرد  ليمور "  اعتبر، كذلك  (2022  الرد  مقاله   "يوآف  )على جدول    في 

ع "إسرائيل" عن  اامتن   ن  أ  ،2022-4-11بتاريخ    "اليوم  إسرائيل"في صحيفة      األعمال: نسخة مصغرة من "السور الواقي"(

هذا إلى أن    واستمر أجهزة السلطة الفلسطينية استعادة السيطرة،    محاوالتإلى    يرجعالقيام بعملية سور واقي جديدة  

الواقي     تنفيذ  احتمالية  زادت  حيث،  "ديزنغوف"عملية  ب"إسرائيل"  فوجئت   السور  من  سخة مصغرة 
ُ
  على.،  ي)ليمور  ن

 .(2022"، الواقي"السور  نم   مصغرة نسخة: األعمال جدول 

-11بتاريخ    "معاريف"صحيفة   في)مبادرة هجومية عنوانها جنين(    بعنوان  "تل ليف رام"يضاف إلى املقاالت السابقة مقال  

  هجومية  مبادرة.،  ت  رام)ليف  حملة عسكرية على غرار السور الواقي    إلىجنين تحتاج    أن  الذي أكد  فيه على    ،4-2022

و (2022  جنين،   عنوانها البل"  أوضح ،  "وحدة    مقاله  في  " أودي  من  جديدة  نسخة  يحتاج  اإلسرائيلي  في   "(101)الجيش 

املبادرة،    أن    ،2022-4-12بتاريخ    "اليوم  إسرائيل" صحيفة   أ  ويجب الجيش غير قادر على  هأن يعلم الجميع 
 
ترقيات    ال  ن

  "بينت"وعلى    ،بالنقد  ظيت أعمالهسناد مهما حسيحظى باإل   "اإلرهاب"، وأن من يشارك في هزيمة  "اإلرهاب"بدون هزيمة  

الوحدة   يشكل  الجيش    101أن  روح  جديد  من  بها  يبني  وأن  ينف "اإلسرائيلي"خاصته،  وأن  الواقي    ذ،  )البل،      2السور 

  )الجيش اإلسرائيلي في ديزينغوف "إهانة عملياتية" ونشاط مخالف لألنظمة(   مقاله  في  "ينيف كوفوفيتش"قال  ، و (2022

 أ  "ديزنغوف"مالحقته منفذ عملية    خالل  أثبت   "اإلسرائيلي "الجيش    إن    2022-4-12بتاريخ    "هآرتس"فة  في صحي
 
ه غير  ن

ِعد  ر الفجوة بين قدرة جندي  سمؤهل ملواجهة منفذي العمليات في ساحة مدنية، األمر الذي يحتاج ج
ُ
ملواجهة عدو في    أ

: "إهانة  ديزينغوف  في  اإلسرائيلي  الجيش )كوفوفيتش،  دني  في محيط م  " مخرب"ميدان معركة، ووضع سيعمل فيه أمام  

)العملية في جنين: سيناريو التدهور إلى    مقالهفي    "عاموس هرئيل"قال  ، كما  (2022  لألنظمة،  مخالف  ونشاط "  عملياتية

ل  اعتقا  تحاول   " إسرائيل"   ن  إ و   األحداث تتصاعد،   إن    ،2022-4-13بتاريخ    "هآرتس" في صحيفة    مواجهة كبرى تشمل غزة( 
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القتلى من  قدر  بأقل  جنين  من  ينظر    ؛النشطاء  جنين  جانب  وإلى  الثأر،  دائرة  تتسع  وال  املقاومة،  روح  تتعزز  ال  حتى 

غزة تضغط على الجهاد للجمه، لكن في ظل كثرة القتلى ستجد  أن  حماس في    كمابقلق إلى القدس وغزة،    "اإلسرائيليون "

 مواجهة كبرى تشمل غزة، لكن  حدوث  حتمل  يُ و   ،حتواء الجهاداحماس صعوبة في  
ً
 حذرا

ً
  الحكومة ال زالت تسلك سلوكا

 .(2022 غزة، تشمل كبرى  مواجهة  إلى التدهور  سيناريو: جنين في العملية)هرئيل،  

كوهن"اعتبرت   مقالها    "سارة هعتسني  الواقي"(  في  "السور   أن    ،2022-4-15بتاريخ    "اليوم  إسرائيل"صحيفة    في)دروس 

القتلى    "؛إسرائيل"ب  أضر    "أوسلو" عدد  تلت    "اإلسرائيليين"بدليل  التي  السنوات    " هعتسني "  وامتدحت،  "أوسلو"في 

ر، (2022 كوهن،)هعتسني  "أوسلو"التي جاءت لتحطيم أوهام  2002عملية السور الواقي    في مقاله  "نهغرشون هكو "  وعب 

يوسف"( "قبر  إلى  الطريق  في  صحيفة    )"اللواء"  لواء    عن  2022-4-15بتاريخ    "اليوم  إسرائيل "في  قائد  بمنطق  إعجابه 

إن    "السامرة" قال  قبيل    الذي  بأن  يُ   ، "الفصح"التأهب  "إسرائيل"  يُ   ذكر شعب  الوطن  في  بكرامة  والعيش  شترى  الحرية 

يتطلب حراسة، وهجوم،   وهذا  مكثوابالكفاح،  عن  عتقال  البحث  وليس  الباء،  أرض  في  الوجود  هو  األساس  لكن  ف، 

الحرم مع حفظ "حقوقنا"؟(  في مقاله  "شمعون شيفر"  دعا، كذلك  (2022)هكوهن،      نملجأ آم في  الراهن  في    )الوضع 

البراميل    إلى  ،2022-4-18بتاريخ    "أحرونوت  يديعوت"صحيفة   على  الزيت  يصبون  الذين  املتطرفين    دون   املتفجرة لجم 

 الوضــــع)شيفر،  ع في الحرم.  فاظ على األمر الواقتعمل بجهد كبير للح  " إسرائيل"  أن    واعتبر   حماس،   تهديدات  من   خوف

مقال  "أرئيل كهانا"  ذكر ، كما  (2022"حــقــوقــنــا"!،    حفـــظ  مــــع..    الحــــرم  فــي  الراهــــن أفلست!(  ه في  املنبطحة  في    )الحكومة 

بتاريخ    "إسرائيل"صحيفة   قاد  أن    ،2022-4-22اليوم  األ لالحكومة    ةتنازل  في    "لينكنب"  يمنع  لممريكان  أل او ردن  طلبات 

املستوطنين  انتقاد   من القدس   أن    ،عنف  األ   كما  وزراء  قال  رئيس  األقص ى  ن  إردن  يدنسون  مثل    ،الصهاينة  دولة  حتى 

اتفاقات   بدأت  التي  السفير  وب    "براهامأ "اإلمارات  املشترك  أو   "سرائيلياإل "خت  الطيران  رحلة    الحكومة )كهانا،  لغت 

ر في "الجبهة   مقالهفي  "عاموس هرئيل"قال ، ثم (2022!، أفلست  املنبطحة ِ
 
)الجيش اإلسرائيلي .. يتجول في "املناطق" وُيفك

هإ  ،2022-4-22بتاريخ    "هآرتس"في صحيفة    الشمالية"(
 
   هللا،   وحزب   إيران   عن  "سرائيلياإل "رغم كثرة حديث الجيش    ن

 
  إال

 
 
  في يغرق  لبنان أن   أضافو  ،وخلقت حالة من الهدوء ،ع الطرفينحرقت أصاب 2006حرب   أن   إلى  وأشار غزة، في يحارب هأن

وحزب هللا    ،2019وفي سبتمبر    2018في ديسمبر    ة خاص  ،حداث مع لبنان ورغم ذلك كادت أن تنفجر األ   اقتصادية،  أزمة 

    ، "إرهاب"جيش    أصبح 
ً
 أل  ؛"إلسرائيل"  وهذا ليس بالضرورة سيئا

 
  " إسرائيل"  ىنماذج ثابتة سيسهلون علما شكلوا  نهم كل

ر"املناطق"  في يتجول .. اإلسرائيلي الجيش)هرئيل،   الهجوم
 
 . (2022"، الشمالية"الجبهة  في ويفك

-4-22بتاريخ    "أحرونوت  يديعوت"في صحيفة    تغير الوضع في الحرم(  )نعم ..  في  مقاله  ؛ فقد ذكر"ناحوم برنيع"  أما عن

2022،   
 
ال يريدون الصالة    1967نهم كانوا عام  ما يتعلق بالصالة في الحرم، وأ على موقف املتدينين اليهود في  تغير    طرأ  هأن

 تـغـيـر..  نـعـم)برنيع،  ويجب على الدولة أن تسمح لهم    الواقع،  األمر   لتغيير  ويسعون   دونها،يير   فهم  الن   اداخل الحرم، وأم  

 يديعوت"في صحيفة    سوية مع قطاع غزة()انهيار مفهوم الت  في مقاله  "يوس ي يهوشع"  اعتبر و ،  (2022  الـحـرم،  فـي  الـوضـع

انهارت  حماس  وحركة  "سرائيل"إحكومة    بين   التسوية  أن  ،2022-4-25بتاريخ    "تأحرونو  تقديم  تقوم    والتي ،  قد  على 

إطالق صواريختسهيالت   عدم  مقابل  ل  وفسوالتي    ،حياتية  مريحة  نتائج  إلى   ،  "إسرائيل" تؤدي 
ً
حماس  أن     إلى  مضيفا

  التسوية   مفهوم   انهيار)يهوشع،    إطالق صواريخ من غزة على بلدات غالف غزة بضفة، وسمحت  حرضت أهل القدس وال

-4-25بتاريخ    "هآرتس"في صحيفة    )لعبة "حماس" املزدوجة(  في مقاله  "عاموس هرئيل"  ذكر، كما  (2022  غزة،  قطاع  مع

مزدوجة  أن    ،2022 لعبة  تمارس  وتسمح    ؛حماس  األقص ى،  املسجد  في  العنف  تقود  بإطالق  فهي  الصغيرة  للفصائل 
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أن  بلدات غالف غزة، وتد  صواريخ خفيفة على   التصعيدعي  تريد   كبير أ  ها وأن    ،ها ال 
ً
ثقبا استراتيجية  حدثت   في 

ً
  " سرائيل"إا

تكر   هاوأن    والضفة،  غزة  بين  بالتفريق  القاضية  من  ا تحاول  حققته  ما  عام  إر  في  "حماس"    لعبة)هرئيل،    2021نجاز 

ك(2022  املزدوجة، ليمور "  انتقد   ذلك،  مقاله  "يوآف  متفجرة(  في  صحيفة    )جبهات  -4-25بتاريخ    "اليوم  إسرائيل"في 

ه  ،2022
 
عد    أن أمام  توجد  متفجرة  وو   ،"إسرائيل" ة جبهات  والضفة  هو    "عرب إسرائيل"هي: غزة  الحرم  ويبقى  والحرم، 

ا األكثر  ،  شالبؤرة 
ً
تحاول و تعاال الجهاد    حماس  في يخوار الص   إطالق  من  اإلسالميمنع  سيحدث  بما  مرتبط  األمر  لكن   ،

أن   ويالحظ  السياسية    الحرم،  دروس  القيادة  من  العبر  استخلصت  التوتر  ،2021واألمنية  كبح  على  )جبهات    وتعمل 

" (2022  متفجرة، إلى   
ً

وصوال شارون،  مقاله  انتقدالذي    "جلعاد  الضعف!(  في  ثمرة  صحيفة    )العنف   يديعوت"في 

  إلى من الوصول    هم إلى منع  دعا داخل األقص ى، و   " الرعاع"في مواجهات مع    الشرطة دخول    ،2022-4-25بتاريخ    "أحرونوت

 
ً
 ا  إلىالدخول    وأن    ،الحواجز البعيدة عن املسجد في منطقة شعفاط مثال

 
 يسمح ملن هم دون الخمسين  ألقص ى يجب أال

  ودعا ،من العمر
ً
 .(2022)شارون، لى كسر هذا العنف في األقص ى بحزم إ  أيضا

  األفكار   هذه  ورود  وتكرار ،ترجمتها  األيام  صحيفة  اختارت التي  املقاالت  تضمنتها  التي  الرئيسة  األفكار  يبين  (  3)  رقم  ول جد

 . املترجمة املقاالت في

الرقم  

 املتسلسل 

  ياماألفكار الرئيسة الواردة في املقاالت التي اختارت صحيفة األ 

 ترجمتها

تكرار ورود األفكار في  

 املقاالت 

 7 بالتصعيد.  "اليمين"الحكومة ملطالب   ستجابةمن اير تحذ 1

 3 .1948رفض التحريض على فلسطينيي األرض املحتلة عام  2

 8 الراهنة.  اعتبار التسوية السياسية هي املخرج من األزمة  3

 3 األزمة.  فاقم العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين ت  اعتبار أن   4

 1 في األقص ى تفاقم األزمة.  اعتبار سلوك املتطرفين اليهود 5

 6 الحلول األمنية غير مجدية.   التأكيد على أن   6

 1 مساهمة الوساطة املصرية في وقف التصعيد.  7

قداسة املسجد األقص ى من أجل  الفلسطينيون يستغلون  8

 التصعيد.

2 

املطالبة باتخاذ إجراءات ضد فلسطينيي األرض املحتلة عام   9

1948 . 

1 

 1 إليراني سبب للتصعيد في األقص ى. لتحريض ااعتبار ا 10

11  .
ً
 أو حربا

ً
 1 ضرورة حسم النزاع مع غزة سلما
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 ال يحل مشكلة املقاومة في  12
ً
 1 الضفة. ضرب غزة عسكريا

 1 تحذير من هشاشة الردع مع غزة. 13

 1 الدعوة إلى وقف التسهيالت التي يقدمها االحتالل للضفة وغزة.  14

 1 عتبار الفلسطينيين ضحية. وبيين بوقف امطالبة األور  15

 23 تصعيد الفلسطينيي. الاملناداة بتفعيل الحلول األمنية لوقف  16

 1 الفلسطيني يحتاج إلى تحالف دولي.هزيمة "اإلرهاب"   17

 2 التحريض الحمساوي من أسباب التصعيد في األقص ى.  18

 

 

  فكرة، وأن    18تتضمن    ة األيام ترجمتها ي اختارت صحيفاملقاالت الت  ( أن  3ظ من خالل الجدول رقم ) ُيالح  

في الجدول، وهي )املناداة بتفعيل الحلول األمنية لوقف التصعيد الفلسطيني( قد تكررت    16الفكرة رقم  

، وهي )اعتبار التسوية السياسية هي املخرج من األزمة الراهنة( قد  3الفكرة رقم    مرة في املقاالت، وأن    23

ثمانية رقم  ويليهما  مرات،    تكررت  أن    6الفكرة  على  )التأكيد  تكرر   وهي  غير مجدية( قد  األمنية    تالحلول 

يركزون   "اإلسرائيليين" ست مرات، وهذا يعني أن صحيفة األيام اختارت أن تركز على األفكار التي تفيد بأن  

فكر بالتسوية السياسية. 
ُ
 على ضرورة قمع الفلسطينيين، ونسبة معقولة منهم ت

 : الهدهدمين املقاالت التي ترجمها موقع االثاني: مض حور امل

ـــــد   ـــ ــع الهدهـ ــ ــار موقـــــ ــ ــــالل اختـــــ ـــرة خـــــ ــ ـــ ــعةالدراســـــــــة فتـ ــ   وأربعـــــــــين تســـــ
ً

 مقـــــــــاال
ً
ـــــع   موزعـــــــــة ـــ ــــحف واملواقـ ــــى الصـــــ علـــــ

ــــالي: اإل ـــ ــــة كالتـ ـــ ــــتةلكترونيـ ـــ ــــر سـ ـــ  مــــــــن صــــــــحيفة  عشـ
ً
 مــــــــن "يــــــــديعوت أحرونــــــــوت"مقــــــــاال

ً
، وأربعــــــــة عشــــــــر مقــــــــاال

ة مقـــــــاالت مـــــــن موقـــــــع القنـــــــاة خمســـــــلكترونـــــــي، و اإل "والـــــــال"مقـــــــاالت مـــــــن موقـــــــع  ةوســـــــت، "هـــــــآرتس"صـــــــحيفة 

ــا"معـــــــاريف"، وثالثـــــــة مقـــــــاالت أخـــــــرى مـــــــن صـــــــحيفة "إســـــــرائيل اليـــــــوم"، وثالثـــــــة مـــــــن صـــــــحيفة 12 ن لي، ومقـــــ

 ".11كان "، ومقال من موقع "مكور ريشون "من موقع 

 :األول: قدرة املقاومة على تطوير ذاتها وعجز الجيش والشاباك عن املالحقة قسمال

يهوشع"  ذكر نفسه(   مقاله   في   "يوس ي  يراجع  أن  الشاباك  أحرونوت"صحيفة    في  )على    أن    ،2022-3-27  بتاريخ   "يديعوت 

 لم يتوقع أن    " الشاباك"  أن    كما  لديه،   معروفون   همفشل في اكتشاف منفذي العمليات، رغم أن    "الشاباك"
ُ
  العمليات   نفذ ت

تصعيد محتمل في رمضان سيكون في القدس    أي    اعتقد أن    "الشاباك"  أن    املقال وأضاف    الداخل،   من   أشخاص   يد  على

 
 
 والضفة، وخ
 
  " الشاباك"ا عمل  يحتاج إلى تحسين قدراته فيما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، أم    "الشاباك"  إلى أن    ص  ل

  مقاله   في  "عوشيه  يوس ي"  ذكر   كما  ،(2022  نفسه”،  ُيراجع  أن  الشاباك  على“  يهوشع،)فهو يحقق نتائج ممتازة    ؛ضفةفي ال

  أن  (  االستيقاظ  عليك  يجب..    بينت   الوزراء  رئيس)"  بعنوان    2022-3-29  بتاريخ   "أحرونوت  يديعوت"  صحيفة  في
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  بفلسطينيي   يتعلق  فيما  مكبلة   أيديه   أن  ب  ذلك  برر   هلكن    الداخل،   في  العمليات  بوقوع  التنبؤ  في  بفشله  اعترف   "الشاباك"

  االستيقاظ”،   عليك   يجب..  بينت  الوزراء  رئيس “  يهوشع،)   األسوار  حارس   من   متتعل  لم  "بنت"  حكومة  أن    وأكد  ،1948

2022)   . 

ــ "بــــــــاراك رفيـــــــد" كـــــــذلك ذكـــــــر ــــي مقالـــــ ـــ )بــــــــارليف والصـــــــفدي وحســــــــين الشـــــــيخ يتفقــــــــون علـــــــى اتخــــــــاذ إجـــــــراءات وترتيبــــــــات  هفـ

ـــىجديـــــــــــدة داخـــــــــــل املســـــــــــجد األقصـــــــــــ ى تخـــــــــــص شـــــــــــهر رمضـــــــــــان(  ـــ ـــــــع  علـــــ ـــ ـــال"موقـ ـــ  نياملســـــــــــؤول أن   2022-3-29بتـــــــــــاريخ  "والـــــ

ــــــرائيلي" ـــــــوا يناألردنيــــــــــــو  "يناإلســـــ ـــ ـــــــى  اتفقـ ـــ ــــاظ علـ ـــ ــــى الحفـــــ ـــ ــــدوءعلـــــ ـــ ــــــجد هـــــ ــــ ى، املســـــ ـــ ــــادو  األقصـــــ ـــ ــــــاس  إبعـــــ ــــنحمـــــ ـــ ــــجد  عـــــ ـــ املســـــ

ــــرائيلي"األقصــــــــ ى، وحــــــــدثت تفاهمــــــــات بــــــــين املســــــــؤول  ـــ ــــجد  "اإلسـ ـــ ــــي املسـ ـــ ــــوتر فـ ـــ ــة التـ ــ ـــ ــــى تهدئـ ـــ ــيخ علـ ــ ـــ ــين الشـ ــ ـــ ــ ى وحسـ ــ ـــ األقصـ

 .(2022رفيد، )

صحيفة   في)بين التكامل واالصطدام(  همامقالفي  "مايكل ميلشتاين"و "عاموس جلعاد" حيوض تإلى ما سبق  يضاف

 لتعايش والتكامل، ل التأسيس  حاولتقمة النقب  أن  ب 2022-3-31بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"
 

األمور ذهبت باتجاه   أن    إال

 تحس   "إسرائيل" االنزالق نحو الصراع، وأشار إلى أن  
 

جبهتها  في  ها تعاني من أضرار أن  ن وضعها االستراتيجي في املنطقة، إال

ها تحافظ على الهدوء في غزة، وتحصل على امتيازات، وفي املقابل تحرض في الضفة وفي األرض  فإن   ؛ا حماسالداخلية، أم  

صحيفة   )"يطلقون النار في كل اتجاه"( فيمقاله  في "أليكس فيشمان" وصفو  ،(2022)جلعاد،  1948املحتلة عام 

ها غير قادرة على مالحقة العمليات العسكرية، واعتبر الكاتب  مة األمنية بأن  نظو امل 2022-3-30بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"

.،  أ)فيشمان   الحكومة بدت كمن يطلق النار في جميع االتجاهات بسبب عدم وضوح صورة ما يجري بالنسبة لها  أن  

 . (2022 اتجاه”،  كل في النار  “يطلقون 

   ،2022-3-30بتاريخ  "هآرتس "في صحيفة  لغربية!!( العمليات بالضفة ا)تم تقليد منفذي  في مقاله  " عاموس هرئيل" وأوضح 
 
ه  أن

 الرغم قرارات الحكومة بتكثيف تواجد 
ً
  ،إلى تزايد االعتقاالت  قوات في مناطق االحتكاك وبؤر التوتر، إضافة

ً
   أن  إال

  آفيو " كد أ كما ،(2022!!، يةالغرب  بالضفة العمليات ُمنفذي تقليد  تم)هرئيل، العمليات العسكرية الفلسطينية تتزايد 

  "اليوم  إسرائيل"صحيفة  مقاله )التحدي "اإلسرائيلي": منع اشتعال الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة( في في "ليمور 

شتغال الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية  االعمل على منع العمليات دون الوصول إلى  وجوب ،2022-4-1بتاريخ 

  يبعد يمكن أن   "إسرائيل"ألن حماس ال تريد مواجهة مع االحتالل، وزيادة عدد العمال في  ؛مكنهذا م  وغزة، واعتبر أن  

  أكد ثم  ،(2022.، ي)ليمور   أصبحت ملهمة من أماكن بعيدة  "اإلرهابية"العمليات   في غزة، رغم أن   "اإلرهاب"السكان عن 

 تخوض حرب "ئيلاإسر "  أن   ،2022-4-2بتاريخ  "وتأحرون يديعوت"في صحيفة  )بنك الدم( همقال في "إليشع بن كيمون "
ً
  ا

 
ً
  اقتصادية

ً
حيث تجري عملية اعتقال ومصادرة أموال من الناشطين، وكذلك من رجال   ؛ضد حماس ونشطائها  مفتوحة

صادراألعمال، وفي حال عدم العثور على املال 
ُ
)بن  بعمالهم و الضرر برجال األعمال ألحق   وهذاممتلكات بقيمة املال،  ت

  أن   2022-4-3بتاريخ  "والال"موقع  على)تأهب لهجمات ُمعقدة( مقاله  في "أمير بوخبوط" أوضح كذلك  ،(2022 ن،مو كي

 
ً
  ،إلى العمل في الضفة الغربية في مواجهة ثغرات الجدار  وحدات النخبة تضاعف جهودها على جبتهي غزة ولبنان، إضافة

  وذلك
ً
 . (2022 ُمعقدة،  تلهجما تأهب )بوخبوط،  معقدة  لهجمات استعدادا

في صحيفة   )املوجة الحالية اشتملت على عمليات ُمميتة ولكنها ليست انتفاضة شعبية(  مقاله في "عاموس هرئيل" أوضح 

ما يجري هو موجة من العمليات الفردية، وليس انتفاضة شعبية، والفصائل اإلسالمية   أن    2022-4-5بتاريخ  "هآرتس"



 

18 
 

  عمليات على  اشتملت الحالية املوجة  ،)هرئيل  من غزة  "إسرائيل "عن االحتكاك مع  عمتن، وحماس ت فقط تشجع ما يجري 

)املطلوب من "الحرس الوطني": على الخط   في مقاله "يوس ي يهوشع" وأشار  ،(2022 شعبية، انتفاضة  ليست ولكنها ُمميتة 

  إلى 2022-4-10بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"في صحيفة  الفاصل بين جنين و"تل أبيب"(
 
 فيه رغم كثرة فرق الجيش أن

 ، الضفة
 

، وكشف ضعف التنسيق بين الشرطة والجيش  "ديزنغوف" في العملية  تنفيذاملقاتل الفلسطيني تمكن من   أن    إال

  “الحرس  من املطلوبوع، )يهوش، ودعا الكاتب إلى تشكيل حرس وطني يستطيع حماية الجبهة الداخلية "الشاباك"و

في  )صحفي دخل الحانة( في مقاله  "ناحوم برنيع" أكد  كذلك ،(2022 أبيب”، و”تل نجني  بين  الخط على: الوطني”

 "ديزنغوف"الشرطة فشلت في حادثة  أن   2022-4-11بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"صحيفة 
ً
  ، وأوصلت لإلسرائيليين رسالة

)برنيع،   اصل االجتماعيأن ليس لديكم شرطة يمكن االعتماد عليها، وهذه الصورة وصلت للمواطن عبر شبكات التو 

)"موجة عنف إسرائيلية" تتخطى القدس .. لكن  مقاله  في "أنشل بفيفر" أوضح  كما ،(2022 الحانة، دخل  صحفي

أسفرت عن   قدموجة العنف الحالية تتسع، و   أن   2022-4-11بتاريخ  "هآرتس"صحيفة  فيالتوترات ما زالت ظاهرة( 

 " 14مقتل 
ً
 .(2022)بفيفر، مة توترات ال زالت قائخالل أسبوعين، وال "إسرائيليا

ــــه،  ــــياق ذاتـــــ ــــي الســـــ ــــحفـــــ ــــال  أوضـــــ ــــي)الصـــــــــور مـــــــــن املســـــــــجد األقصـــــــــ ى قـــــــــد يكـــــــــون لهـــــــــا ثمـــــــــن(  "نيـــــــــر حســـــــــون "مقـــــ ــــحيفة  فـــــ صـــــ

ــاريخ  "هــــــــــآرتس" ــى  أن   2022-4-15بتــــــــ ـــ ــة علـــــ ـــ ــ ى، خاصـــــ ـــ ـــــي األقصـــــ ــة فـــــ ـــ ـــــت حتميـــــ ــة كانـــــ ـــ ـــــباح الجمعـــــ ــة صـــــ ـــ ــتباكات العنيفـــــ ـــ االشـــــ

ــــدضــــــــوء انتشــــــــار خبــــــــر نيــــــــ   ـــ ــــة عيـ ـــ ــــديم ذبيحـ ـــ ــــود تقـ ـــ ــــح" ة اليهـ ـــ ــــ، و "الفصـ ـــ ــــرائيل" م أن  رغـ ـــ ــــانأرســــــــلت رســــــــائل  "إسـ ـــ ــــأن  اطمئنـ ـــ بـ

 
 

 أن الشــــــــباب الفلســــــــطيني مــــــــن الحركــــــــة اإلســــــــالمية الشــــــــمالية وصــــــــلوا إلــــــــى املســــــــجد، ونشــــــــروا صــــــــور هــــــــذا لــــــــن يحــــــــدث إال

ـــــرطة  ــرائيلية"للشـــــ ـــ  وتصــــــــــيبه بجــــــــــروح متوســــــــــطة  "اإلســـــ
ً
ــا ــاة مــــــــــن حيفــــــــــا تطعــــــــــن يهوديــــــــ ــلين، وهــــــــــذا جعــــــــــل فتــــــــ تقمــــــــــع املصــــــــ

ـــــن الصــــــــــور )حســـــــــون،  ـــــامل مـــــ ـــــ ى جدســـــ ـــــد األقصـــــ ـــــا يكــــــــــون  قـــــ ـــــن، لهـــــ ـــــرو ، (2022 ثمـــــ ـــــوجي" ذكـــــ ـــــاكي حـــــ ـــــ "جـــــ ـــــي مقالـــــ ـــــة  هفـــــ )عمليـــــ

  2022-4-15بتـــــــاريخ  "معـــــــاريف"فـــــــي صـــــــحيفة  التفكـــــــك الســـــــرية تجـــــــري هـــــــذه األيـــــــام( 
 

الســـــــور الـــــــواقي ـكــــــان عرفـــــــات فـــــــي  هأنـــــــ

علــــــــى تفكيـــــــك حمــــــــاس والجهـــــــاد، وفــــــــي النهايـــــــة يــــــــرى فشــــــــل  "إســـــــرائيل"قـــــــد قــــــــرر خـــــــوض القتــــــــال، لكـــــــن عبــــــــاس عمـــــــل مــــــــع 

ـــــه و ـــــام عينيـــــ ـــــاعيه أمـــــ ـــــت"مســـــ ـــــة  دور أزال القضــــــــــية الفلســــــــــطينية مــــــــــن علــــــــــى الطاولــــــــــة، وأمريكــــــــــا منشــــــــــغلة، و  "بينـــــ الرباعيـــــ

ـــــاس ـــــــاه حمـــــ ـــ ـــــاس بإتجـ ـــــدفع النـــــ ـــــــذا يـــــ ـــ ــار، وهـ ـــ ــة ينهـــــ ـــ ـــــوجي  الدوليـــــ ـــــــذلك (2022 ،)حـــــ ـــ ــر، كـ ـــ ـــــــع  اعتبـــــ ـــ ــر موقـ ـــ ـــــــرة تحريـــــ ـــ ــال أسـ ـــ مقـــــ

ـــــاة" ـــ ـــــاس "12 القنـــــ ـــ ـــــب حمـــــ ـــ ـــــمة: مطالـــــ ـــ ـــــة حاســـــ ـــ ـــــي( -)ليلـــــ ـــ ـــــالم العربـــــ ـــ ـــــي العـــــ ـــ ـــــب فـــــ ـــ ـــــوترات  أن   2022-4-15بتـــــــــــــاريخ  والغضـــــ ـــ التـــــ

ـــــدة ـــــم املتحـ ــر األمـ ـــ ــات عبـ ـــ ـــــدم مطالبـ ــة قـ ـــ ــ ى، وهنيـ ـــ ــي األقصـ ـــ ـــــتمرة فـ ــا اإل  ،مسـ ـــ ــين، ومنهـ ـــ ـــــن معتقلـ ـــــراج عـ ــرائيل"فـ ـــ ـــــت  "إسـ اعتقلـ

ـــــح  ـــــاولوا ذبـ ـــــن حـ ـــــدأ، المـ ـــــم يهـ ـــــب لـ ـــــن الغضـ ـــــرابين، لكـ ـــــدقـ ـــــمت  وقـ ـــــى اإل انضـ ـــــتح إلـ دانــــــات، ومفتــــــاح األيــــــام املقبلــــــة ســــــيكون فـ

ـــــ ى  ـــ ـــــجد األقصـ ـــ ـــــرة املسـ ـــ ـــــر،)أسـ ـــ ـــــة التحريـ ـــ ـــمة ليلـ ــ ـــ ـــــب: حاسـ ـــ ــــاس مطالـ ـــــب – حمـــــ ـــ ـــي والغضـ ــ ـــ ـــــالم فـ ـــ ــــي، العـ ـــا (2022 العربـــــ ــ ـــ ، كمـ

ــــر ــــر" ذكـــــ ــــوم أميـــــ ــ "نعـــــ ــ ــــي مقالـــــ ـــكل  هفـــــ ــ ـــ ـــــ ى بشـ ـــ ــــجد األقصـ ـــى املســـــ ــ ـــ ــــيطرة علـ ـــــدان الســـــ ـــ ــى فقـ ــ ـــــرائيلية" أدت إلـــــ ـــ ـــة اإلسـ ــ ـــ )"السياسـ

ــــــــع  ـــ ـــى موقـ ـــــ ـــ ـــل( علـ ـــــ ـــ ــــطينيين أن 2022-4-17بتــــــــــــاريخ  "ريشــــــــــــون  مكــــــــــــور "كامـ ـــ ـــ ى أن   يعرفــــــــــــون  الفلســـــ ـــــ ـــ ــــــــة األقصـ ـــ ـــعف نقطـ ـــــ ـــ  ضـ

ـــــرائيل"ل ــتغلون ،"إســـــ ـــ ــالتحريض هويســـــ ـــ ــا بـــــ ـــ ـــــو كمـــــ ــرائيل" أن   لـــــ ـــ ـــــوض "إســـــ   تخـــــ
ً
ــا ـــــد حربــــــــ ــلمين ضـــــ ـــ ــي املســـــ ـــ ــ ى، فـــــ ـــ ـــــــذا األقصـــــ ـــ  وهـ

ـــــدهم، ـــ ـــــرائيل"و يفيـــــ ـــ ـــــد الن "إســـــ ـــ ـــــيطرة تفقـــــ ـــ ـــــى الســـــ ـــ ـــــجد علـــــ ـــ ـــــ ى املســـــ ـــ ـــــر،) األقصـــــ ـــ ـــــة“ أميـــــ ـــ ـــــرائيلية” السياســـــ ـــ ـــــى أدت اإلســـــ ـــ  إلـــــ

 .(2022 كامل، بشكل األقص ى املسجد على السيطرة فقدان

بعنـــــــوان )خشـــــــية فـــــــي "إســـــــرائيل" مـــــــن تصـــــــعيد ال   2022-4-18يخ بتـــــــار  "هـــــــآرتس"فـــــــي  همقالـــــــ فـــــــي "عـــــــاموس هرئيـــــــل" أوضـــــــح

نتشـــــــار صـــــــور املواجهـــــــات فـــــــي املســـــــجد األقصـــــــ ى، ومـــــــا يرافقهـــــــا مـــــــن قمـــــــع اتخشـــــــ ى  "إســـــــرائيل" أن  يمكـــــــن الســـــــيطرة عليـــــــه( 
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ـــــرائيلي" دألن هــــــــــذا شــــــــــأنه أن يُ  "؛إســـــ ِ
ـــــ صــــــــــع  ـــــاد اإلســـــ ـــــاس والجهـــــ ـــــل حمـــــ ـــــد يجعـــــ ـــــا قـــــ ـــــالمي، كمـــــ ـــــالم اإلســـــ ـــــي العـــــ ـــــوتر فـــــ مي ال التـــــ

ــــدس جـــــــــه ويطلقـــــــــون الصـــــــــواريخ تضـــــــــامنً املو  يركبـــــــــون  ــــع القـــــ ــــل، ا مـــــ ــــية)هرئيـــــ ــــي خشـــــ ــــرائيل” فـــــ ــــن “إســـــ ــــعيد مـــــ ــــن ال تصـــــ  يمكـــــ

ــــيطرة ـــ ـــرو ، (2022 عليــــــــه، السـ ـــ "إليئــــــــور ليفـــــــــي" اعتبـــــ ــــي مقالـــــ ـــ ــــحيفة  )ثــــــــورة حمــــــــاس فـــــــــي القــــــــدس تحقــــــــق ثمارهــــــــا( هفـ ــــي صـــــ ـــ فـ

ــــديعوت" ـــ ــــدثالعــــــــاروري  أن   2022-4-18بتــــــــاريخ  "أحرونــــــــوت يـ ـــ ــي القــــــــدس،  أحـ ــ ـــ ــــاس فـ ـــ ــي قيــــــــادة حمـ ــ ـــ ـــرات فـ ـــن تغيـــــ ــــن مـــــ ـــ وتمكـ

ــــات في ــــيط التحرـكـــ ـــ ــاتنشـ ــ ـــ ــ ،هـ ن خالــــــــد صــــــــباح الــــــــذي يســــــــكن شــــــــرق املدينــــــــة مســــــ ــي   عــــــــن أنشــــــــطة حمــــــــاس فــــــــي ؤ عنــــــــدما عــــــ
ً
وال

ــــدس ـــ ــي  القـــــ ــ ـــ ــــورة.، إ)ليفـــــ ـــ ــــاس ثـــــ ـــ ــــي حمـــــ ـــ ــــدس فـــــ ـــ ــــق القـــــ ـــ ـــا (2022 ثمارهــــــــــــا، تحقـــــ ـــــ ـــ ــــد، كمـ ـــ ــــــــل" أكـــــ ـــ ــــاموس هرئيـ ـــ ـــه  "عـــــ ـــــ ـــ ــــي مقالـ ـــ فـــــ

ــــي)"إســــــــرائيل" تحــــــــاول احتــــــــواء التصــــــــعيد لكــــــــن احتماليــــــــة االنفجــــــــار عاليــــــــة(  ـــ ــــحيفة  فـ ـــ ــــ"صـ ـــ  ،2022-4-19بتــــــــاريخ  "آرتسهـ

حمـــــــاس،  تـــــــدركهاتعمـــــــل علـــــــى احتـــــــواء الوضـــــــع، وأن هـــــــذه الحكومـــــــة مثـــــــل ســـــــابقاتها تعمـــــــل وفـــــــق معـــــــادالت  "إســـــــرائيل"أن 

ــإن كــــــل املؤ  ــه رغــــــم التــــــوتر فــــ ــو األفضــــــل أو األســــــوأوأوضــــــح أنــــ ــد بوجــــــود تحــــــول حاســــــم نحــــ ـــــب  ،شــــــرات ال تفيــــ ــار الكاتـ ـــ وأشـ

ــــى أن  ـــ ــــغطإلـ ـــ ــــديناألحــــــــداث جعــــــــل األردن  ضـ ـــ ــ ى، و  مــــــــا جــــــــرى  تـ ــ ـــ ــــي األقصـ ـــ ــــعفـ ـــ ــــطينية  دفـ ـــ ــــلطة الفلسـ ـــ ــــديثالسـ ـــ ــــوتين  للحـ ـــ بصـ

 .(2022 عالية، االنفجار احتمالية لكن التصعيد احتواء تحاول  “إسرائيل”)هرئيل، 

الصراع ( على أن الحكومة   )إدراة  بعنوان  2022-4-20بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"في مقاله في صحيفة  "جيورا آيالند" ركز

 من حله  ال تفكر بإيجاد حلول، و 
ً
في مقاله في صحيفة   "يوآف ليمور " دعاو ، (2022)آيالند، تميل إلى إدارة الصراع بدال

 إلى)على "إسرائيل" التعامل بطريقة تناسبية حتى ال تعود سنوات للوراء(   بعنوان  2022-4-20بتاريخ  "اليوم إسرائيل "

تمنح ملك األردن حصة أكبر من   "إسرائيل"فدث، الفصل بين الجبهات املختلفة، والتعامل بطريقة تناسبية مع كل ح

 في الجنوب  املاء، وتعطيه مكانة في األقص ى، وهو في املقابل يقدم خدمة أمنية على طول الحدود، والجيش 
ً
يستعد جيدا

  تناسبية  بطريقة التعامل  “إسرائيل” على.، ي)ليمور لتهدئة الفصائل، لكن التصعيد في القدس يمكن أن يشعل املنطقة  

)ثمن ضبط النفس: "إسرائيل" تخسر في   في مقاله  "أمنون لورد" استهجن ، بينما  (2022 للوراء، سنوات  تعود ال  حتى

تمارس سياسة   هاللنقد، رغم أن  "إسرائيل" تعر ض ،2022-4-20بتاريخ  "اليوم  إسرائيل"في صحيفة  الحملة السياسية(

مارات  سية تقوم على أساس املواجهة، وكانت النتيجة أن اإل ليسا مستعدين لحملة سيا  "بينت والبيد"ضبط النفس، و

:  النفس  ضبط ثمن)لورد، وجه النقد لعنف املستوطنين    "بلينكين"في رحلة طيران االستقالل، ورفضت املشاركة 

 .(2022 السياسية،  الحملة في تخسر “إسرائيل”

بتاريخ   "هآرتس"صحيفة   في يد بالضفة الغربية()على خلفية الجهود املبذولة لوقف التصع "عاموس هرئيل"مقال  أوضح 

 ضاعف كتائبه في الضفة الغربية  "اإلسرائيلي" الجيش  أن ،21-4-2022
ً
، وهذا يعني تجميد تدريبات الوحدات  مؤخرا

النظامية، األمر الذي قد يؤثر على لياقتها في أية مواجهات، ورغم أن الحكومة تحاول ضبط النفس في األقص ى إال أنها  

م الخارجي، كما توجد خشية أن تنضم التنظيمات الفلسطينية إلى العمليات التي بدأها ذئاب  للعالذلك في توضيح  لتفش

نير  "مقال  أوضحو ، (2022)هارئيل،  وذلك ألن حضور حماس والجهاد اإلسالمي واضح، وفتح تشارك في جنين منفردة، 

في  ، 2022-4-23بتاريخ " 12 القناة " موقععلى قطاع غزة(  )كيان العدو يستعد الحتمال مواجهة لعدة أيام مع "دفوري

ومنع العمال من مغادرة القطاع، وهذا قرار يعني التأثير على   "إيرز "إغالق معبر   "إسرائيل" أعقاب إطالق الصواريخ قررت 

القتال  موقف حماس من خالل التأثير على اقتصاد غزة، وإذا لم ينجح هذا األسلوب، فسنكون أمام عدة أيام من 

  "والال"على موقع )هكذا يستعد جيش العدو للحرب القادمة في غزة(  "أمير بوخبوط"مقال   ذكرثم  ،(2022)دفوري، 

ز خطة عملياتية إبداعية جديدة  ي من القيادة الجنوبية تجه "كوخافي"طلب   ،تهاء حارس األسوارانمع  ،2022-4-22بتاريخ 
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ة مع ملئ بنك األهداف، والخطة اكتملت، وبدأت مناورات عرفت باسم  د املنظمات املسلحة في قطاع غز ضمستقبلية 

  
ً
)ممرات النار(، وفي قيادة املنطقة الجنوبية، رغم كل االستعدادات، يقولون كل ما نفعله هو تقليص الفجوات استعدادا

 
ً
  القادمة  للحرب دوالع جيش يستعد هكذا ، )بوخبوط  للحرب، والحرب هي الجحيم، وال  يمكنك االستعداد للجحيم حقا

 . (2022 غزة، في

)خريطة األلغام في  بعنوان  ، 2022-4-24بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"صحيفة  في "إليئور ليفي"مقال يضاف إلى ما سبق،  

 من   "إسرائيل" أن الذي أوضح فيه الساحة الفلسطينية الشهر املقبل( 
ً
قررت فرض عقوبات على املدنيين في غزة، بدال

على الصواريخ، والناس تستعد لعيد الفطر، وهنا قد تستجيب حماس للضغط، وقد تنقل النيران باتجاه   الرد العسكري 

)ثمن   "يوس ي يهوشع"مقال   اعتبرو ، (2022 املقبل،   الشهر  الفلسطينية الساحة في األلغام  خريطة.، إ)ليفي    "إسرائيل"

ما يجري منذ موجة العمليات، واستمرار  أن   ،2022-4-24بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"صحيفة   في ضبط النفس(

  الذي صيغ في "اإلسرائيلي"نهيار املفهوم األمني اهو دليل على  ،االحتجاجات في األقص ى واستئناف إطالق الصواريخ

 أنه بإمكان  ا، حيث اتبعت الحكومة سياسة تنص على منح حماس تسهيالت مقابل  2021
ً
لهدوء، وهذا يعني ضمنا

يبدو أن قادة األجهزة األمنية لم يقرؤوا حماس بالشكل الصحيح بعد كل التجارب، والقرار األخير  و  ،ها حماس مراكمة قوت

للعمل، هو عقاب للسكان وليس لحماس، ومن املشكوك   "إسرائيل " الذي اتخذته الحكومة بعدم السماح للعمال بدخول 

)هل استعادت "إسرائيل"  قال نعوم أمير م اعتبر ، كما (2022 النفس،  ضبط  ثمن)يهوشع،  فيه أن تنجح هذه السياسة

    أن ، و حماس تردع لم "إسرائيل"أن   "مكور ريشون "عن ، 2022-4-24بتاريخ الردع أمام حماس؟( 
ً
مصر تبذل جهدا

رة القادمة، هل  ستحدد وجهة األمور خالل األيام العش "إسرائيل" أن  توقعلتحقيق الهدوء من خالل نقل الرسائل، و 

وفي املجمل فإن الهدوء في مصلحة حماس التي تعيد    ؟"اإلرهاب" غزة أم أنها ستواصل احتواء  مواجهة مع إلى  ذهبست

)"إسرائيل" ترى   "تسفي بارئيل"مقال   أوضح، بينما (2022 حماس؟، أمام الردع “إسرائيل” استعادت  هل)أمير، تسلحها  

 للمفاوضات مع حماس(
ً
 جديدا

ً
استجابت لضغوط حماس    "إسرائيل"إن  ،2022-4-26بتاريخ   "هآرتس"صحيفة  في بديال

أصبحت من خالل مفاوضات وقائية توافق على معادلة جديدة تتمثل في الهدوء مقابل  و في أيام األعياد واملناسبات،  

استطاعت حماس أن تحول ميزان الردع العسكري إلى ميزان ردع    "إبراهام"ات ترسيم املكاسب االقتصادية، وبعد اتفاقي

  ترى  “إسرائيل”ئيل، )بار دبلوماس ي  
ً
  بديال

ً
 . (2022 حماس،  مع للمفاوضات  جديدا

  في )حماس تستغل سياسة العقاب "اإلسرائيلية" وحان الوقت لتغييرها( "إليئور ليفي" مقال  اعتبر في السياق ذاته، 

ارس  تفاخر بعد عملية حت وأنها حماس، لصالح يلعب الوقت أن  ،2022-4-26بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"صحيفة 

التي تديرها  وتمتنع عن معاقبة حماس في غزة على األنشطة   "إسرائيل"األسوار بمعادلة ربط الساحات، والواقع يقول أن 

للربط بين الساحات، وعند حدوث عملية في الضفة يجب إغالق معبر كرم أبو   " إسرائيل" في املناطق األخرى، ودعا املقال 

ة منشآت عسكرية لحماس، ومن شأن هذا أن يزعزع رؤية حماس ومعادلتها،  سالم، أو تقليص مساحة الصيد، أو مهاجم

  “اإلسرائيلية” العقاب سياسة تستغل حماس .، إ)ليفي  مكن معالجة التصعيدصحيح أنه قد يؤدي إلى التصعيد، ولكن ي

 لحرك "أمير بوخبوط" مقال  أوضحو ، (2022 لتغييرها، الوقت وحان
ً
 وكبيرا

ً
 مهما

ً
على موقع   ة حماس( )لقد هاجمنا هدفا

تحرص على عدم وقوع   "إسرائيل"ن إرئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات قال  أن 2022-4-27بتاريخ  "والال"

أن موضوع   ذكرترد على الصواريخ من غزة بالنار وبإغالق املعابر، و  "إسرائيل" أنأخطاء في إدارة التعامل مع التوتر، و 

  تخطط "إسرائيل"لكن  ،تملأن التصعيد مح  اعتبر ذلك رغم أداة ضغط، و  "ائيلإسر "وضع في يد  الغزيين  العمال
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  هاجمنا لقد )بوخبوط، الستبعاده 
ً
   هدفا

ً
  مهما

ً
  "ميخائيل ميلشتاين"مقال   ذكر، كما (2022 حماس، لحركة  وكبيرا

 )
ً
حماس تقود   أن، 2022-4-28بتاريخ  "12 القناة"على موقع  )"معركة حماس بين الحروب" تزيد وضع إسرائيل تعقيدا

، حيث توجد خمس ساحات قابلة للتفجر  "إسرائيل"د الوضع أمام ق ِ ع  يُ ، وهذا "إسرائيل"معركة بين الحروب ضد 

واعتبر املقال أن حماس تسعى من    ،التي تربط بين هذه الساحات)الداخل/ الضفة/ القدس/ غزة/ لبنان(، وحماس هي 

 إلى  دعا، والحصول على تنازالت وتسهيالت دون أن تصل إلى حالة حرب، و "لإسرائي "وراء هذه السياسة إلى الضغط على 

  قةإعادة تشكيل قواعد اللعبة في مواجهة حماس التي حصلت خالل العام املاض ي على تسهيالت مدنية غير مسبو 

قص ى في  )الن .. حماس تستطيع أن تقول بكل فخر: "املسجد األ "جال بيرجر"مقال   أكد، كذلك (2022)ميلشتاين، 

حماس تسعى للسيطرة على األقص ى ألنه طريقها في معركة   نأ ،2022-4-29بتاريخ  "اإلخباري  كان "على موقع أيدينا"( 

شاهد على تحقيق حماس لهدفها بأن تكون درع   2022الوعي في نضالها ضد التيار العلماني الفلسطيني، وسيكون رمضان 

)بيرجر،  انتصرت دون إطالق رصاصة واحدة     حماس ن إالقول   كنويمالقدس واألقص ى من خالل التحكم عن بعد، 

 . (2022 أيدينا”، في األقص ى  “املسجد : فخر بكل  تقول  أن تستطيع حماس..  الن

 : الحلول األمنية معضلةالثاني:  القسم

 فيختلف( )الدعوات إلى عملية أخرى "للسور الواقي" غير منطقية فالخصم اليوم م   همقال في "عاموس هرئيل" اعتبر

أن ما يجري على أرض الواقع هو عمليات فردية، ويمكن مالحقتها بتكثيف الجهد   ،2022-3-31بتاريخ  "هآرتس"صحيفة 

، (2022 منطقية،   غير الواقي”  “للسور  أخرى   عملية إلى الدعوات)هرئيل، االستخباري والشرطي إضافة إلى جهود الجيش  

  14) في مقاله  "أوري كوهين" أوضحو 
ً
 جراء العمليات النضالية في عهد بينت(  قتيال

ً
-3بتاريخ   "جلوبس"موقع  علىصهيونيا

تقارب املعدل السنوي للقتلى في سنوات   "الي بينتتنف" في السنة األولى من عهد  "اإلسرائيليين"عدد القتلى  أن   ،4-2022

  "اإلرهاب"ين يفكرون في ممارسة للشباب الذ، ودعا إلى تشديد العقوبات بحيث تكون رادعة "بنيامين نتياهو"حكم 

في صحيفة   )موجة الهجمات تعيد جنين إلى العناوين الرئيسة( مقاله في "تال ليف رام" اعتبر، كما  (2022.، أ)كوهين  

لقد صعد املسلحون على شجرة عالية، لكن أقص ى ما يمكن الذهاب إليه هو عمل   ،2022-4-9بتاريخ  "معاريف"

 لعسكرية، عسكري ضد البنية التحتية ا
ً
 . (2022.، ت رام)ليف غير واردة هي ف ،عملية واسعة على غرار السور  مستبعدا

أن  ،2022-4-10بتاريخ  "معاريف"صحيفة  في)"املؤسسة األمنية عليها االنتباه"( مقاله  فيأوري بارليف  اعتبر كذلك

التي تتخذها الدولة غير رادعة، وأن ما   ن اإلجراءاتإ الهجمات األربعة هي عمليات متصلة لعملية حارس األسوار، وقال 

ى مصادرة ممتلكات  لألسرهم، ولذلك دعا إية هو ما يمكن أن يحدث  ميمكن أن يردع االنتحاريين حسب الدراسات العل

)رمز النضال الفلسطيني خالل عملية السور الواقي قبل  مقاله  فيإليئور ليفي  أوضح، و (2022 ، )بارليف   فيهم عائالتهم ون

 يعود من جديد( عا 20
ً
أجهزة أمن السلطة فشلت في فرض  أن ،2022-4-11بتاريخ   "أحرونوت يديعوت"صحيفة   فيما

.،  إ)ليفي  ، ويبدو أن عملية عسكرية كبيرة للجيش هي التي يمكن أن تكبح جماح املناضلين هناك  جنين مخيم  فيسيطرتها 

 عا 20 قبل الواقي السور  عملية خالل  الفلسطيني النضال   رمز
ً
أسرة   أوضحت، و (2022 جديد، من يعود ما

أن مخيم جنين يقاوم فيه املقاتلون من خالل  ، 2022-4-11بتاريخ  )في ُعش الدبابير( في مقالها "أحرونوت يديعوت"تحرير

تتوقع أن الحل مع هذا املخيم يمكن   "إسرائيل"مشتركة، والسلطة الفلسطينية فشلت في جمع أسلحته، وغرفة عمليات  

رمن خالل عملية عسكرية كبيرة،  أن يكون 
 
  في التحرير،)أسرة ملقاومة  إلى اهذه العملية ستجر غزة  أن  من  املقال   وحذ

)"الذئب املنفرد التالي" .. وعودة جيش العدو لالنخراط في    مقاله في "أليكس فيشمان"  أوضح، أيًضا  (2022 الدبابير، ُعش
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أن العمليات ال زالت هي عمليات ذئاب   ،2022-4-13بتاريخ  "أحرونوت يديعوت"في صحيفة  أمن الكيان الداخلي(

منفردة، وإذا لم تنجح العملية الدفاعية فعلى الجيش الدخول للمناطق الفلسطينية التي يخرج منها منفذو العمليات،  

 . (2022.، ا)فيشمان  انتفاضة ثالثة   إلى ذلك أدى  لو حتى

-4-20بتاريخ  "هآرتس"صحيفة  في )الحرب على األقص ى مسألة وقت( هفي مقال "يلتسفي برئ" يضاف إلى ما سبق توضيح

ال تحكم في األقص ى، واعتبر أنهم على حق، وأوضح أن األمر الواقع  "إسرائيل"أن املتدينين القوميين يعتبرون أن  2022

لتغيير األمر   تمنح الشرعية "ترامب"، لكن صفقة 2015سنة  "نتنياهو"، وأكده 1967سنة  "ديان"في األقص ى أقره 

  هي  األقص ى على الحرب )بارئيل،  الواقع، وتغيير األمر الواقع ضروري ويستحق دفع الثمن الذي يمكن أن يدفع من أجله    

 "والال موقع"على  )يوم حافل بالتوتر في القدس( مقالهما  في "يفعات روزنبرغ"و "شلومي هيلر" ذكر، و (2022 وقت، مسألة

)املبعوث األمريكي( سيصل   "هادي عمرو "وأوضح أن  الرئيسة،  التوتر بؤرة  زال ال  األقص ى جداملس أن 2022-4-20بتاريخ 

إلى املنطقة لبحث تهدأة بشأن القدس، ومصر تتوسط مع حماس بشأن إطالق الصواريخ، وحماس تؤكد بأال تهاون  

في  " عاموس يادلين" أوضح، ثم (2022)هيلر،   األعالم  مسيرة  على ُيصرون واملتدينون بشأن القدس واملسجد األقص ى، 

  أن 2022-4-21بتاريخ  12" القناة" موقععلى )املسجد األقص ى.. أحد أكثر األماكن حساسية في الشرق األوسط(  همقال

العرب    "إسرائيل"على األقص ى، وأصدقاء  "اإلسرائيلي"ن يؤججون األزمة، وسلوك الشرطة يغذي رواية االعتداء  ياملتطرف

  اعتبر ، كما (2022)يادلين،   يجري  مما في العالم يعبرون عن قلقهم   "إسرائيل"، وأصدقاء "ائيلإسر "يدينون سلوك 

(  هفي مقال "إيهود يعاري "
ً
 ذريعا

ً
-21بتاريخ  12" القناة"موقع    على)"الدعاية اإلسرائيلية" في املسجد األقص ى فشلت فشال

 بشأن ما يجر  " إسرائيل" أن 4-2022
ً
 ودعائيا

ً
ي في األقص ى، وأبو مازن يسوق ما يجري في الحرم على أنه  فشلت دبلوماسيا

حقيقة، والسلطة الفلسطينية تعاونت مع  اللم يهتموا بنشر   "إسرائيل"محاولة للتقسيم الزماني واملكاني للحرم، وفي 

 إلى(2022.، إ)يعاري حماس في بث دعاية غير حقيقية 
ً

على   "()حمار املسيح "املخلص مقاله في "بن كسبيت"  ، وصوال

في األقص ى غير ضروري، وهم   "سموتريتش"و "بن غفير"كل ما يفعله  أن، الذي ذكر فيه  2022-4-23بتاريخ  "والال"موقع 

في كل املجاالت، لكنهم يواصلون التخريب، وفي نفس الوقت  "نتنياهو"يدركان أن أداء هذه الحكومة أفضل من حكومة 

خلص”، املسيح  حمار )كسبيت، أنهم تهربوا من الخدمة العسكرية   يواصلون تقديم النصائح لقيادة الجيش رغم  
ُ
  “امل

2022) . 

 اإلسرائيلي:  قمع ل لالثالث: الكفاح الفلسطيني نتيجة  القسم

ـــــه "جـــــــــدعون ليفـــــــــي" بـــــــــرر  ـــ ــــي مقالـ ـــحيفة  )مـــــــــن ســـــــــينظر إلـــــــــيهم بـــــــــدون هجمـــــــــات وعمليـــــــــات مســـــــــلحة؟( فـــــ ــ ـــ ــــي صـ  "هـــــــــآرتس"فـــــ

ــــات  2022-3-31بتــــــــاريخ  ـــ ــــكرية العمليـ ـــ ــــي العسـ ـــ ــــو  التـ ـــ ــــا ميقـ ـــ ــــار  ؛الفلســــــــطينيون  بهـ ـــ ــــت أنظـ ـــ ــــدة للفـ ـــ ــــيلتهم الوحيـ ـــ ــــي وسـ ـــ ــــا هـ ـــ بأنهـ

ـــــــع ،العـــــــــــالم للمظـــــــــــالم التـــــــــــي يعـــــــــــانون منهـــــــــــا ـــ ـــــــام ومـ ـــ ـــــــخت األيـ ـــ ـــــــديهم ترسـ ـــ ـــــــة لـ ـــ ـــــــأنهم قناعـ ـــ ـــــــم إذا بـ ـــ ـــــــتخدموا لـ ـــ   ،"اإلرهـــــــــــاب" يسـ

ــــيرهم فســــــــيكون  ـــ ــــل مصـ ـــ ــــير مثـ ـــ ــــود مصـ ـــ ــــر الهنـ ـــ ــــي  الحمـ ـــ ــــن.، ج)ليفـ ـــ ــــينظر مـ ـــ ــــيهم سـ ـــ ــــات بــــــــدون  إلـ ـــ ــــات هجمـ ـــ ــــلحة؟، وعمليـ ـــ  مسـ

فـــــــي  ،2022-4-3بتـــــــاريخ  "هـــــــآرتس"فـــــــي صـــــــحيفة  )أميـــــــر خـــــــوري أفضـــــــل عربـــــــي( فـــــــي مقالـــــــه "ن ليفـــــــيجـــــــدعو "قـــــــال و  ،(2022

تعليقـــــــه علـــــــى الشـــــــرطي الفلســـــــطيني الـــــــذي يخـــــــدم فـــــــي شـــــــرطة االحـــــــتالل، والـــــــذي قتـــــــل فـــــــي موجـــــــة العمليـــــــات العســـــــكرية، 

ــــوالعربـــــــي الجيـــــــد،  إن   ـــ ــــولي فـــــــي  هـ ـــ ــــالل عمـــــــل بطـ ـــ ــــراك"العربـــــــي امليـــــــت خـ ـــ ــي بـ ــ"بنـــــ عمارية لتهويــــــــد أن هـــــــذه رؤيــــــــة اســـــــت ر، واعتبـــــ

، وزوجتـــــــه يهوديـــــــة، ووالـــــــده عمـــــــل فـــــــي الشـــــــرطة 
ً
العـــــــرب، وأعطـــــــى بعـــــــض التفصـــــــيالت حـــــــول أميـــــــر خـــــــوري كونـــــــه مســـــــيحيا

ــــرائيلية" ـــ ــً  "اإلسـ ــي  اأيضــــــ ــ ـــ ــــر.، ج)ليفـ ـــ ــــل خــــــــوري “أميـ ـــ ــــي”، أفضـ ـــ ــــا  ،(2022 عربـ ـــ ــــيجــــــــدعون ليفــــــــي وألــــــــيكس ليفــــــــك  أكــــــــد  كمـ ـــ  فـ
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 بزجاجـــــــات حارقـــــــة.. ولـــــــم يتبـــــــقمقالهمـــــــا 
ً
صـــــــحيفة هـــــــآرتس  فـــــــيمـــــــن الســـــــيارات ســـــــوى الرمـــــــاد"(  )"خـــــــرج املســـــــتوطنون لـــــــيال

املســـــــــــتوطنين فـــــــــــي قريـــــــــــة جـــــــــــالود حرقـــــــــــوا الســـــــــــيارات، وأرعبـــــــــــوا املـــــــــــواطنين، وـكــــــــــان املســـــــــــتوطنون  أن  ،2022-4-3بتـــــــــــاريخ 

  املســـــــتوطنون  “خـــــــرج.، ج)ليفـــــــي محميـــــــين بـــــــالجيش  
ً
 الرمـــــــاد”، ســـــــوى  الســـــــيارات مـــــــن يتبـــــــق   ولـــــــم.. حارقـــــــة بزجاجـــــــات لـــــــيال

 "ســـــــاعة ســـــــعيدة"( مقالـــــــه فـــــــيون ليفـــــــي قـــــــال جـــــــدعكـــــــذلك  ،(2022
ً
ــا بتـــــــاريخ  فـــــــي صـــــــحيفة هـــــــآرتس )رعـــــــد حـــــــازم أراد أيضـــــ

ــــوف"أن رعــــــــد حــــــــازم منفــــــــذ عمليــــــــة  2022،-10-4 ـــ ــــيس " ديزنغـ ـــ ــــل لـ ـــ ــــدوا األمـ ـــ ــــذين فقـ ـــ ــــطيني الـ ـــ ــــباب الفلسـ ـــ ــــوذج للشـ ـــ ــــو نمـ ـــ هـ

ه ن الشــــــباب الــــــذين قــــــتلهم رعــــــد حــــــازم هــــــم شــــــباب فــــــي عمــــــر إفقــــــط بحــــــل سياســــــ ي، وإنمــــــا بمجــــــرد حيــــــاة بســــــيطة، ويقــــــول 

ــــوف"ـكــــــــانوا يقضـــــــــون ســـــــــاعة ســـــــــعيدة فـــــــــي  ــــي ـكــــــــان هـــــــــو يحلـــــــــم بهـــــــــا طـــــــــول عمـــــــــره   "ديزنغـــــ   أراد حـــــــــازم رعـــــــــد.، ج)ليفـــــ
ً
ــا  أيضـــــــ

 .(2022 سعيدة”، “ساعة

 

يبين األفكار الرئيسة التي تضمنتها املقاالت التي اختار موقع الهدهد ترجمتها، وتكرار ورود  4جدول رقم 

 هذه األفكار في املقاالت املترجمة. 

الرقم  

 تسلسل امل
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 1 العملية العسكرية الواسعة ضرورة لكبح املقاومة.  9

 6 مترددة بشأن خوض عملية رادعة في غزة.  "اإلسرائيلية" الحكومة  10

 2 معاقبة حماس بسبب التصعيد. إلى الدعوة  11

 3 التشكيك في قدرة املعالجات األمنية على وقف التصعيد. 12

 1 الضفة.  تنفيذ عملية عسكرية واسعة فيإلى الدعوة  13
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 1 املطلوب.تغيير األمر الواقع في األقص ى ودفع الثمن   14

 1 . "اليمين"تحذير من تصعيد  15

 3 العمليات العسكرية تساهم في عرض مظلومية الفلسطينيين أمام العالم. 16

ــع الهدهــــــــد4يفيــــــــد الجــــــــدول رقــــــــم ) ــ ـــ ـــار موقـ ــي اختـــــ ــ ـــ ــا ( أن املقــــــــاالت التـ ــ ـــ ـــمنت  ترجمتهـ ــــت ال 16تضـــــ ـــ ــــرة، وقــــــــد حظيـ ـــ فكــــــــرة فكـ

ــالتكرار فـــــــي إحبـــــــاط املقاومـــــــة(  "اإلســـــــرائيلي"أعـــــــاله، وهـــــــي )فشـــــــل األمـــــــن ( فـــــــي الجـــــــدول 1رقـــــــم ) مـــــــرات، والفكـــــــرة عشـــــــرة  بـــــ

ــم ) ــا تتزايـــــــد( قـــــــد تكــــــررت خمـــــــس مـــــــرات، 3رقــــ ــ ى واالســـــــتجابة لهــــ ( فـــــــي الجــــــدول وهـــــــي )حمـــــــاس تحــــــرض فـــــــي القـــــــدس واألقصــــ

ــم ) ــي )6والفكــــــرة رقــــ ــي الجــــــدول وهــــ ـــــيش ( فــــ ــاجئ الجـ ـــ ـــــة تفـ ــر "املقاومـ ـــ ــم )"ائيلياإلسـ ــع مــــــرات، والفكــــــرة رقــــ ــد تكــــــررت أربــــ ( 7( قــــ

ــاني مــــــرات، والفكــــــرة رقـــــــم ) ــة للفلســــــطينيين( قـــــــد تكــــــررت ثمــــ ــ ى ملهمــــ ــة فـــــــي املســــــجد األقصــــ ــي )املواجهــــ ــي الجــــــدول وهــــ ( 10فــــ

عنـــــــي أن وهـــــــذا ي، متـــــــرددة بشـــــــأن خـــــــوض عمليـــــــة رادعـــــــة فـــــــي غـــــــزة( قـــــــد تكـــــــررت ســـــــت مـــــــرات "اإلســـــــرائيلية"وهـــــــي )الحكومـــــــة 

ـــــن األف ـــــم األكبـــــــر مـ ــاالقسـ ـــ ــع الهدهـــــــد ترجمتهـ ـــ ــاالت التـــــــي اختـــــــار موقـ ـــ ــي تضـــــــمنتها املقـ ـــ ــى تصـــــــاعد املقاومـــــــة  ،كـــــــار التـ ـــ تركـــــــز علـ

 .على مواجهتها "اإلسرائيلي"وعجز االحتالل 

   5جدول رقم 

الرقم  

 املتسلس

لصحيفة  ا اسم الكاتب 

 " اإلسرائيلية"

صحيفة  التكرار في 

 األيام 

موقع  التكرار في 

 الهدهد 

 - 7 هآرتس أسرة التحرير  1

 - 1 هآرتس يوس ي فيرتر  2

 6 10 هآرتس عاموس هرئيل  3

 - 1 هآرتس أوري مسغاف  4

 - 1 هآرتس نحاميا تيسلر  5

 - 3 معاريف ران إدلست  6

 - 1 هآرتس إيريس ليعال  7

 - 1 هآرتس عامي أيالون  8

 - 2 يديعوت أحرونوت شيمعون شيفر  9

 2 3 هآرتس برئيل تسفي  10

 1 1 هآرتس نير حسون  11

 - 1 يديعوت أحرونوت سيمدار بيري  12
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 - 1 هآرتس شاؤول مشعال  13

 - 1 إسرائيل اليوم  إسحق لبنانون  14

 - 1 إسرائيل اليوم  غادي حيتمان  15

 - 1 إسرائيل اليوم  نداف شرغاي  16

 - 1 معاريف أفرايم غانور  17

 - 1 هآرتس شاؤول أرئيلي  18

 - 1 يديعوت أحرونوت ماتان تسوري  19

 - 1 معاريف دورون مصا 20

 - 1 معاريف ألون بن دافيد  21

 2 5 إسرائيل اليوم  يوآف ليمور  22

 2 1 يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان  23

 - 1 معاريف موشيه إلعاد 24

 5 2 يديعوت  يوس ي يهوشع  25

 - 1 إسرائيل اليوم  عوديد جرانوت 26

 - 1 معاريف بن كسبيت  27

 1 1 حرونوتيديعوت أ غيورا آيالند  28

 1 2 يديعوت أحرونوت ناحوم برنيع 29

 - 2 هآرتس يانيف كوفوفيتش 30

 - 2 إسرائيل اليوم  أرئيل كهانا 31

 1 1 معاريف ليف تال رام 32

 - 1 إسرائيل اليوم  أودي البل  33

 - 1 اليوم إسرائيل  سارة هعتسنس هكوهين  34

 - 1 إسرائيل اليوم  غيرشون هكوهين  35
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 - 1 يديعوت  ارونجلعاد ش 36

 1 - والال باراك رافيد  37

 1 - يديعوت أحرونوت عاموس جلعاد 38

 1 - يديعوت أحرونوت إليشع بن كيمون  39

 3 - والال أمير بوخبوط  40

 1 - هآرتس إنشل بفيفر  41

 1 - معاريف جاكي حوجي 42

 1 - 12القناة  أسرة تحرير 43

 2 - مكور ريشون  نعوم أمير  44

 4 - يديعوت أحرونوت ئور ليفي إلي 45

 1 - إسرائيل اليوم  أمنون لورد  46

 1 - 12القناة  نير دفوري  47

 1 - 12القناة  ميخائيل ميلشتاين  48

 1 - 11كان  جال بيرغر  49

 1 - هآرتس أوري كوهين  50

 1 - يديعوت أحرونوت التحرير أسرة   51

 1 - والال شلومو هيلر  52

 1 - 12اة القن عاموس يادلين  53

 1 - 12القناة  إيهود يعاري  54

 1 - والال بن كسبيت  55

 3 - هآرتس جدعون ليفي  56

 

تبـــــــت علـــــــى يـــــــد 5يتضـــــــح مـــــــن معطيـــــــات الجـــــــدول رقـــــــم )
ُ
( أن املقـــــــاالت املترجمـــــــة فـــــــي صـــــــحيفة األيـــــــام وموقـــــــع الهدهـــــــد قـــــــد ك

، ومـــــــن بـــــــين هـــــــذا العـــــــدد فقـــــــد ترجمـــــــت املؤسســـــــتان  56
ً
ــا  لتســـــــ 17كاتبــــ

ً
 مشـــــــتركا

ً
ــاال ع كتـــــــاب فقـــــــط، األمـــــــر الـــــــذي يؤكـــــــد مقــــ
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ـــــاب ـــــتثناء كتـــــ ـــــذلك اســـــ ـــــددة، وكـــــ ـــــاالت محـــــ ـــــين، ومقـــــ ـــــاب معينـــــ ـــــار كتـــــ ـــــة اختيـــــ ومقــــــــــاالت أخــــــــــرى كانــــــــــت مقصــــــــــودة،  أن عمليـــــ

 حيـــــــث تركـــــــز األيـــــــام علـــــــى املقـــــــاالت التـــــــي 
ً
وتمـــــــارس بـــــــوعي، وملـــــــا جـــــــاءت مضـــــــامين األفكـــــــار التـــــــي اشـــــــتملت متناقضـــــــة تقريبـــــــا

ظهـــــــــر تحفـــــــــز 
ُ
ــــرائيليين"ت ة بدرجـــــــــة كبيـــــــــرة مـــــــــع وجـــــــــود نســـــــــبة محـــــــــددة تـــــــــدعو للحلـــــــــول السياســـــــــية، للحلـــــــــول األمنيـــــــــ "اإلســـــ

 في مواجهتها. "اإلسرائيلي"لسطينية، وحيرة بينما أبرز الهدهد نجاح املقاومة الف

 : خاتمةال

   موقعو مما تقدم من عرض ترجمة املقاالت في كل من صحيفة األيام،  يبدو
ً
الهدهد اإلخباري أن الترجمة تتبع نهجا

 
ً
 دعائتوجيهيا

ً
على   القارئ   ةساعدم في تجتهد أو املوقف السياس ي ملالكي هذه املنابر اإلعالمية، وال  نظرالوجهة   يخدم يا

  هذا ويتعزز ما يدعم وجهة نظرهما،  "اإلسرائيلية"من املقاالت  ويختارون ،بكل تنويعاته "اإلسرائيلي" فهم املجتمع 

 :التالية املالحظات  خالل من  االستنتاج 

 
ً
ــحيأوال ـــ ـــــع صـــــ ــة : تضـــــ ـــ ــام كلمـــــ ـــ ـــــرائيل"فة األيـــــ ــة  "إســـــ ــد كلمــــــــ ــع الهدهــــــــ ــع موقــــــــ ــا يضــــــــ ــين، بينمــــــــ ــرائيل"بــــــــــدون هاللتــــــــ ـــ ــين  "إســـــ ـــ بـــــ

 .املؤسستين من واحدة لكل السياس ي املوقف يعكس وهذا ،هاللتين

 
ً
ــا ــــرص: ثانيــــــ ـــ ــــع يحـ ـــ ــــد موقـ ـــ ـــى الهدهـ ــــتخدام علـــــ ـــ ــــات اسـ ـــ ــــه خاصــــــــة كلمـ ـــ ــــالل بـ ـــ ــــة خـ ـــ   الترجمـ

ً
 ،(חוסל) كلمــــــــة ُيتــــــــرجم ـكـــــــأن مــــــــثال

ـــــا ـــــدقيق ومعناهـــــ ـــــت  الـــــ ـــــفي)تمـــــ ـــــن(، تهتصـــــ ـــــع لكـــــ ـــــد موقـــــ ـــــة ُيترجمهــــــــــا الهدهـــــ ـــــهاد(،  بكلمـــــ ـــــذلك)استشـــــ ـــــي( אלימות) وكـــــ  وتعنـــــ

ـــــــف(،  ـــ ـــــــن)عنـ ـــ ـــــــع لكـ ـــ ـــــــد موقـ ـــ ـــــــا الهدهـ ـــ ـــــــال  يترجمهـ ـــ ـــــــاج أو)نضـ ـــ ـــــــان إذا( احتجـ ـــــــود ـكـــ ـــ ـــــــا املقصـ ـــ ـــــــف بهـ ـــ ـــــــطيني، عنـ ـــ ـــــــان وإذا فلسـ  ـكـــ

ـــــــود ـــ ــا املقصـ ـــــ ـــ ـــــــف بهـ ـــ ـــــــرطة عنـ ـــ ـــــــيش أو شـ ـــ ـــــــتوطني أو جـ ـــ ـــــــتالل مسـ ـــ ـــــــة فُيترجمهـــــــــــا االحـ ـــ ـــــــدوان( بكلمـ ـــ ـــــــذلك ،)عـ ـــ ـــــــإن وكـ ـــ ـــــــع فـ ـــ  موقـ

ــــد ــــر  الهدهـــــ ــــة جميتـــــ ــا שטחים) كلمـــــ ــ ــــدقيق ومعناهـــــ ــــاطق الـــــ ــى( املنـــــ ــ ــــفة، إلـــــ ــــا الضـــــ ترجمهـــــــــا بينمـــــ
ُ
ــــحيفة ت ــــام صـــــ ــــا األيـــــ ــي كمـــــ ــ  هـــــ

 .هاللتين وبدون )املناطق( 

 
ً
ــــع ُيتــــــــرجم: ثالثــــــــا ــــة الهدهــــــــد موقـــــ ــــال(، טרור) كلمـــــ تــــــــرجم بينمــــــــا( بكلمــــــــة )نضـــــ

ُ
ــــحيفة ت ــــام صـــــ ـــ ــــة ذات األيـ ـــ الكلمـــــ ــ ـــ )إرهـــــــــاب(  بـ

  وتضــــعها
ً
ــا ،هاللتــــين بــــين غالبــــا  فلســــطيني)مــــواطن  بكلمــــة( وتعنيييير   يييي    מחבל) كلمــــة هدهــــدال موقــــع ُيتــــرجم كمــ

ترجم بينما(، مناضل أو
ُ
 .أقواس بين تضعها أن دون )مخرب(  بكلمة الكلمة هذه األيام صحيفة ت

 
ً
ــــل رابعـــــــــا ــــات مثـــــ ــــد الكلمـــــ ــــع الهدهـــــ ــــع موقـــــ ــــرائيل": يضـــــ ــــة  "إســـــ ــــتقالل أو الحكومـــــ ــــوم االســـــ ــــرائيلية"أو يـــــ ــين  "اإلســـــ ــ ــــين هاللتـــــ بـــــ

ــــم ــــكل دائـــــ ــــذا ،بشـــــ ــــجمي وهـــــ ــــع نســـــ ــــفامل مـــــ ــ ي وقـــــ ــ ــــة السياســـــ ــــاس لحركـــــ ــــرف ب حمـــــ ــــذي ال يعتـــــ ــــرائيل"إالـــــ ــــا ،"ســـــ ــــحيفة أمـــــ  صـــــ

ــــام ـــــة  ؛األيـــــ ـــــع كلمـــــ ـــــا ال تضـــــ ـــــرائيل"فإنهـــــ ـــــل ،"إســـــ ـــــا وكـــــ ـــــق مـــــ ـــــا يتعلـــــ ـــ ـــــين بهـ ـــــين بـــــ ـــــذا ،هاللتـــــ ـــــجمي وهـــــ ـــــع نســـــ ـــــلطة  مـــــ ـــــف الســـــ موقـــــ

 ."إسرائيل"التي تعترف ب الفلسطينية

 
ً
 دور  عـــــــن الحـــــــديث عنـــــــد الترجمـــــــة عمليـــــــة خـــــــالل األســـــــطر بعـــــــض فـــــــي الغـــــــامق الخـــــــط الهدهـــــــد موقـــــــع يســـــــتخدم: خامســـــــا

 .املقاومة نجاحات أمام االحتالل أمن أجهزة لفشل توضيح أو حماس، لحركة إيجابي مقاومة

 
ً
: تعمـــــــل صـــــــحيفة األيـــــــام علـــــــى تقـــــــديم صـــــــياغة خاصـــــــة بهـــــــا لكـــــــل عنـــــــاوين املقـــــــاالت املترجمـــــــة، بينمـــــــا يلتـــــــزم موقـــــــع سادســـــــا

 "هرئيـــــــل عـــــــاموس"ومـــــــن أبـــــــرز األمثلـــــــة علـــــــى ذلـــــــك مقـــــــال  ،"اإلســـــــرائيلية"الهدهـــــــد بـــــــذات العنـــــــوان املوجـــــــود فـــــــي الصـــــــحف 

ــــحيفة  ـــ ـــ ــــي صـــــ ـــ ـــ ــــــــــة )2022-4-18بتـــــــــــــــاريخ  "هـــــــــــــــآرتس"فـــــ ــة العبريـــــ ــ ـــ ـــ ــــــــــاء باللغـــــ ــــذي جـــــ ـــ ـــ , נשלטת בלתי מהסלמה חוששת ישראל، والـــــ
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ـــــه(، בלימה על תלויה עדיין הביטחונית והמציאות ـــــع فترجمـــــ ـــــد موقـــــ ــا الهدهـــــ ـــ ـــــو كمـــــ ـــــية  هـــــ ـــــي)خشـــــ ـــــرائيل"  فـــــ ـــــن"إســـــ ـــــعيد مـــــ  تصـــــ

ـــــن ال ـــ ـــــيطرة يمكـ ـــــه الســـــ ـــــعو  ،عليـــــ ـــــي الواقـــــ ـــــرتبط الزال األمنـــــ ـــــبط مـــــ ـــــنفس بضـــــ ـــــحيفة اأمــــــــــ  (، الـــــ ـــــام صـــــ ـــــالي  ؛األيـــــ ـــــه كالتـــــ فترجمتـــــ

ــال  ــ ـــ ــــــــق بحبـــــ ـــ ـــي" معلـ ـــــ ـــ ــتقرار األمنـ ــ ـــ ــــة()"االســـــ ـــ ــــــــدو ،واهيـــــ ـــ ــــحيفة أن ويبـ ـــ ــــام صـــــ ـــ ــــــــد ال األيـــــ ـــ ــيم تريـ ــ ـــ ـــاع تعظـــــ ـــــ ـــ ــــــــرأي انطبـ ـــ ــــام الـ ـــ  العـــــ

 .للصحيفة السياس ي املوقف مع منسجم وهذا االحتالل، على املقاومة بتأثير يتعلق فيما الفلسطيني

 
ً
ــي: ســــــــابعا ــ ـــ ــال ذات وفـ ــ ـــ ــــطب املقـ ـــ ــــع شـ ـــ ــــد موقـ ـــ   الهدهـ

ً
ــــن جــــــــزءا ـــ ــال مـ ــ ـــ ــة املقـ ــ ـــ ــــة، باللغـ ـــ ــــق العبريـ ـــ ــــذا ويتعلـ ـــ ــــزء هـ ـــ ــــغوط الجـ ـــ  بالضـ

 .الصواريخ إطالق عن واالمتناع النفس لضبط حماس على املصرية

 
ً
הבית) كلمـــة الهدهـــد موقـــع يتـــرجم: ثامنـــا  تترجمـــه بينمـــا(، األقصـــ ى)املســـجد  إلـــى( وهييير تعنييير هيييي       ييي  הר 

ــا)الحــــرم(،  بكلمــــة أليــــاما صــــحيفة המערבי) كلمــــة أمــ ــار فُيت ؛(وهيييير تعنيييير   ريييي         يييير הכותל   جمهــ

ــــد ترجمهـــــــــا األيـــــــــام بكلمـــــــــة )حـــــــــائط املبكـــــــــى( الهدهـــــ
ُ
 أن موقـــــــــع الهدهـــــــــد  وُيالحـــــــــظ ،بكلمـــــــــة )حـــــــــائط البـــــــــراق(، بينمـــــــــا ت

ً
أيضـــــــــا

ــع ُيتـــــــــرجم الكلمـــــــــات بأقصـــــــــ ى دالالتهـــــــــا خاصـــــــــة عنـــــــــدما يتعلـــــــــق األمـــــــــر بتـــــــــأثير املقاومـــــــــة علـــــــــى املج ــ ــــرائيلي"تمـــــ ــا ،"اإلســـــ ــ  بينمـــــ

ــــام ـــ ــــا األيـــــ ـــ ــــل تترجمهـــــ ـــ ــــدالالت، بأقـــــ ـــ ــــن الـــــ ـــ ــــة ومـــــ ـــ ــــى األمثلـــــ ـــ ــــك علـــــ ـــ  האזרחים של הביטחון תחושת את בצדק וערערה) ذلـــــ

 صـــحيفة أمـــا)قوضـــت(،  الهدهـــد موقـــع ترجمهـــا فقـــد ،(وتعنييير عت تييي   ويييلم ايييع ب   نييي   ن    ييي     

 (.باألمن املواطنين شعور  وبحق)هزت  فترجمتها األيام

 
ً
ــــحيفة أن ُيالحــــــــــــظ: تاســــــــــــعا ـــ ــــام صـــــ ـــ ــــت األيـــــ ـــ ــــر ترجمـــــ ـــ ــــن الكثيـــــ ـــ ــاال  مـــــ ــ ـــ ــــر  تمقـــــ ـــ ــــرة تحريـــــ ـــ ــــذه  املعــــــــــــروفو  ،"هــــــــــــآرتس"أســـــ ـــ أن هـــــ

ر للحـــــــــــل السياســـــــــــ ي، وتعـــــــــــارض اقتصـــــــــــار 
 

ــ نظـــــــــ
ُ
الصـــــــــــحيفة مؤيـــــــــــدة بشـــــــــــدة لحـــــــــــل الـــــــــــدولتين عـــــــــــن طريـــــــــــق املفاوضـــــــــــات، وت

ـــت حكومــــــــات "إســــــــرائيل" علــــــــى اســــــــتخدام الحلــــــــول األمنيــــــــة فــــــــي التعامــــــــل مــــــــع الفلســــــــطينيين، وفــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت تج اهلـــــ

ؤيـــــــد املوقـــــــف الفلســـــــطيني، الـــــــذي يكتـــــــب فـــــــي نفـــــــس الصـــــــحيفة، وي ،"ليفـــــــي جـــــــدعون "صـــــــحيفة األيـــــــام مقـــــــاالت الصـــــــحفي 

ـــــتالل  مســــــــــؤوليةويعــــــــــارض االحــــــــــتالل، وُيحمــــــــــل  ـــــطيني لالحـــــ ـــــف الفلســـــ ـــــرائيلي"العنـــــ ـــــس  "اإلســـــ ـــــى العكـــــ ـــــتوطنين، وعلـــــ واملســـــ

 مــــــــن صــــــــحيفة األيــــــــام
ً
ــــإن ؛تمامــــــــا ـــ  مــــــــن فـ

ً
ــــرجم  موقــــــــع الهدهــــــــد اإلخبــــــــاري لــــــــم ُيتــــــــرجم أيــــــــا ـــ ــــام، وتـ ـــ ــــر األيـ ـــ ــــرة تحريـ ـــ ــــاالت أسـ ـــ مقـ

 ."ليفي جدعون "أغلب مقاالت 

 
ً
ــــن عاشـــــــــرا ــــر مـــــ  فـــــــــي األيـــــــــام،  أربعـــــــــةخـــــــــالل دراســـــــــة املقـــــــــاالت املترجمـــــــــة فـــــــــي املؤسســـــــــتين، والتـــــــــي بلغـــــــــت : ظهـــــ

ً
وســـــــــتين مقـــــــــاال

ــــعة  فـــــــــي الهدهـــــــــد خـــــــــالل فتـــــــــرة الدراســـــــــة، أن املقـــــــــاالت املشـــــــــتركة فـــــــــي املجلتـــــــــين  وأربعـــــــــين وتســـــ
ً
ــــبعةمقـــــــــاال ــــر ســـــ   عشـــــ

ً
 مقـــــــــاال

ــــعة ـــ اب، لتسـ تــــــــ 
ُ
ــــا ك ـــ ــــغ بينمـ ـــ ــــدد بلـ ـــ اب عـ تــــــــ 

ُ
ــــاالت ك ـــ ــــة املقـ ـــ   56 املترجمـ

ً
وهــــــــذا يعنــــــــي أن صــــــــحيفة األيــــــــام اختــــــــارت بعنايــــــــة  ،كاتبــــــــا

طالـــــــب بتعظـــــــيم العقوبـــــــات، بينمـــــــا اختـــــــار موقـــــــع الهدهـــــــد املقـــــــاالت التـــــــي  لحـــــــلا إلـــــــىاملقـــــــاالت التـــــــي تـــــــدعو 
ُ
السياســـــــ ي، أو ت

ـــــــرة تتحـــــــــــدث عـــــــــــن تعـــــــــــاظم فعـــــــــــل املقاومـــــــــــة وقـــــــــــدرتها علـــــــــــى التغلـــــــــــب علـــــــــــ ـــ ـــــــرطة، وحيـ ـــ ـــــــيش والشـ ـــ ـــــــاباك والجـ ـــ ـــــــات الشـ ـــ ى عقبـ

ــا،  ــ ـــ ــــي مواجهتهـ ـــ ــــاباك فـ ـــ ــــدمالشـ ـــ ــة  وعـ ــ ـــ ــــرائيليين"ثقـ ـــ ــــل  ،بقــــــــدرة خططهــــــــم علــــــــى قمــــــــع املقاومــــــــة املتصــــــــاعدة "اإلسـ ـــ ــــدت كـ ـــ وتعمـ

 مؤسسة استبعاد املقاالت التي ال تنسجم مع موقفها السياس ي.

ــــتخدام إن ــــة اســـــ ــــن الترجمـــــ ــة عـــــ ــ ــــة اللغـــــ ــــذه العبريـــــ ــة بهـــــ ــ ــــة، الطريقـــــ ــــس االنتقائيـــــ ــــةر  يعكـــــ ــــتينامل غبـــــ ــــاإلعالمي ؤسســـــ ــى  ينتـــــ ــ علـــــ

ــــالم  ـــ ــــداقية اإلعـ ـــ ــــتثمار مصـ ـــ ــــرائيلي"اسـ ـــ ــا  "اإلسـ فــــــــي نظــــــــر الــــــــرأي العــــــــام الفلســــــــطيني، وممارســــــــة الدعايــــــــة لوجهــــــــات نظرهمــــــ

 من خالل هذا املدخل.
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:  ن  هع  
جلة الجزائرية للعلوم  الم(. األطر التاريخية واأليديولوجية للدعاية الصهيونية. 2021يونيو,  30أحمد شريف بسام، و وردة حمدي. )

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/157516. تم االسترداد من 315، صفحة  االجتماعية واإلنسانية

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام ت!  (. الحكومة المنبطحة أفلس2022أرئيل كهانا. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1540d2f2y356569842Y1540d2f2 . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. نـحـتـاج لـحـرب اسـتـقـالل ثـانـيـة. 2022أرئيل كهانا. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153a29d5y356133333Y153a29d5 . 

-https://www.alصحيفة األيام ـن السـالم الــدائــم.  (. نحـــــو حلـــــول جـــذريــــة تضـــمــ2022إسحق ليفانون. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153ecadey356436702Y153ecade . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام " في النقب.  صهيوني(. "رد 2022أسرة التحرير. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15349b0cy355769100Y15349b0c . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام الرب".  جيش(. التحّول إلى "2022أسرة التحرير. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153d1fa9y356327337Y153d1fa9 . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpاأليام صحيفة عن الحد.   الزائد(. السالح 2022أسرة التحرير. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15372c93y355937427Y15372c93 . 

-https://www.alصحيفة األيام علــــى الــــنـــار فــــي الــــقــــدس!  الــــزيــــت(. صــــّب 2022أسرة التحرير. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153fb4e7y356496615Y153fb4e7 . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام .  الثأر(. طالبو 2022أسرة التحرير. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=1536a320y355902240Y1536a320 . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alام صحيفة األي (. عرض ينبغي وقفه. 2022أسرة التحرير. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=153515a3y355800483Y153515a3 . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام لجنــين.  جماعـــيــة(. عــقــوبـــة  2022التحرير. ) أسرة

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153c7c35y356285493Y153c7c35 . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية . الدبابير(. في ُعش 2022أسرة التحرير. )

https://hodhodpal.com/post/51352 / . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام الــمــنــازل.  لــهــدم (. ال 2022أسرة التحرير. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1535903ay355831866Y1535903a . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  عالم العربي.  والغضب في ال   –: مطالب حماس حاسمة(. ليلة  2022أسرة التحرير. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/51907 / . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام ر"!  "، إسرائيل "صف3(. "حماس" وإيران "2022أفرايم غانور. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15402459y356525145Y15402459 . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. "بنك الدم". 2022إليشع بن كيمون. ) 

https://hodhodpal.com/post/50000 / . 
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شبكة الهدهد اإلخبارية  (. “الذئب المنفرد التالي” .. وعودة جيش العدو لالنخراط في أمن الكيان الداخلي.  2022اليكس فيشمان. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/51583 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. “يطلقون النار في كل اتجاه”. 2022أليكس فيشمان. ) 

https://hodhodpal.com/post/49556 / . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. يريدون إشعال االنتفاضة الثالثة.  2022أليكس فيشمان. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15363ed3y355876563Y15363ed3 . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية القدس تحقق ثمارها.  (. ثورة حماس في 2022إليئور ليفي. )

https://hodhodpal.com/post/52143 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. حماس تستغل سياسة العقاب “اإلسرائيلية” وحان الوقت لتغييرها. 2022إليئور ليفي. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/53089 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. خريطة األلغام في الساحة الفلسطينية الشهر المقبل. 2022إليئور ليفي. )

https://hodhodpal.com/post/52888 / . 

هدهد اإلخبارية  شبكة العاماً يعود من جديد.   20(. رمز النضال الفلسطيني خالل عملية السور الواقي قبل 2022إليئور ليفي. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/51325 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. ثمن ضبط النفس: “إسرائيل” تخسر في الحملة السياسية. 2022أمنون لورد. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52474 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية لقادمة في غزة.  د جيش العدو للحرب ا (. هكذا يستع2022أمير بوخبوط . ) 

https://hodhodpal.com/post/52661 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية  (. تأهب لهجمات ُمعقدة. 2022أمير بوخبوط. )

https://hodhodpal.com/post/50069 / . 

، /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية مهماً وكبيراً لحركة حماس.  (. لقد هاجمنا هدفاً 2022أمير بوخبوط. )

https://hodhodpal.com/post/53225 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. “موجة عنف إسرائيلية” تتخطى القدس.. لكن التوترات ما زالت ظاهرة. 2022أنشل بفيفر. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/51398 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. “الدعاية اإلسرائيلية” في المسجد األقصى فشلت فعالً ذريعاً. 2022إهود يعاري. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52604 / . 

-https://www.al صحيفة األيام".  101نسخة جديدة من "وحدة  يحتاج  "اإلسرائيلي"(. الجيش  2022أودي البل. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153b999ay356227482Y153b999a . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. “المؤسسة األمنية عليها االنتباه”. 2022أوري بارليف . )

https://hodhodpal.com/post/51186 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  قتيالً صهيونياً جراء العمليات النضالية في عهد بينت.   14(.  2022أوري كوهين. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/50106 / . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. .. قوات العار والتحريض!  2022أوري مسغاف. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1536a6d7y355903191Y1536a6d7 . 

-https://www.alصحيفة األيام (. نفتالي بينيت.. وعودة إلى معضلة "الشظية في المؤخرة"!  2022إيريس ليعال. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1537bd74y355974516Y1537bd74 . 
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رليف والصفدي وحسين الشيخ يتفقون على اتخاذ اجراءات وترتيبات جديدة داخل المسجد األقصى تخص  (. با2022باراك رفيد. ) 

 . /https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/49281شبكة الهدهد اإلخبارية شهر رمضان.  

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية ”.  (. حمار المسيح “الُمخلص2022بن كسبيت. )

https://hodhodpal.com/post/52791 / . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام (. ربما "سور واٍق جديد". 2022بن كسبيت. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=1535f487y355857543Y1535f487 . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية ين الرئيسة. (. موجة الهجمات تعيد جنين إلى العناو2022تال ليف رام. ) 

https://hodhodpal.com/post/50941 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية جديداً للمفاوضات مع حماس.  (. “إسرائيل” ترى بديالً 2022تسفي بارئيل. )

https://hodhodpal.com/post/53011 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. الحرب على األقصى هي مسألة وقت.  2022تسفي بارئيل. )

https://hodhodpal.com/post/52433 / . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام  (. "الُمفاعل الديني" والدولة الدينية. 2022تسفي برئيل. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15401934y356522292Y15401934 . 

-https://www.alصحيفة األيام  (. المواجـهـات فـي الحـرم .. نسيج الـعـالقــات الهــشــة مـــع األردن. 2022تسفي برئيل. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153fbc55y356498517Y153fbc55 . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام هودي! . لكن .. من يُعّوِّض عن اإلرهاب الي ( 2022تسفي برئيل. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153c927fy356291199Y153c927f . 

، /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. عملية التفكك السرية التي تجري هذه األيام. 2022ي . )جبهات جاكي 

https://hodhodpal.com/post/51897 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. اآلن .. حماس تستطيع أن تقول بكل فخر: “المسجد األقصى في أيدينا”. 2022جال بيرجر. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/53354 / . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام (.  2022جبهات متفجرة. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=1541de6ay356638314Y1541de6a . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. “أمير خوري أفضل عربي”.  2022جدعون ليفي. ) 

https://hodhodpal.com/post/50060 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  بقَّ من السيارات سوى الرماد”. بزجاجات حارقة.. ولم يت (. “خرج المستوطنون ليالً 2022جدعون ليفي. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/50040 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. رعد حازم أراد أيضاً “ساعة سعيدة”.  2022جدعون ليفي. ) 

https://hodhodpal.com/post/51106 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. من سينظر إليهم بدون هجمات وعمليات مسلحة؟  2022. ) جدعون ليفي

https://hodhodpal.com/post/49734 / . 

، صحيفة األيام  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. العنف ثمرة الضعف! 2022جلعاد شارون. ) 

https://www.al-ayyam.ps/index.php. 

، صفحة  "إسرائيلية "قضايا(. إشكالية الترجمة من العبرية إلى العربية ترجمة في ظل صراع.  2005سبتمبر,   1جوني منصور. ) 

99 . 
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،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. إدارة الصراع.. 2022جيورا آيالند. ) 

https://hodhodpal.com/post/52447 / . 

 القاهرة، مصر: الدار المصرية اللبنانية.  االتصال ونظرياته المعاصرة.(. 1998وي، و ليلى حسين السيد . ) حسن عماد مكا

-https://www.alصحيفة األيام (. ضرب غزة بمثابة عالج للمشكلة غير الصحيحة.  2022دورون مصا. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://cutt.us/I0cmZ . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام الهدوء المؤقت.   (. "بضاعة"2022دليست. )ران أ

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153964f2y356082930Y153964f2 . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. المستوطنون المنفلتون في "َغور الخوف". 2022ران أدليست. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153c9636y356292150Y153c9636 . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام (. إنها فلسطين يا غبي! 2022ران أدليست. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=153737b8y355940280Y153737b8 . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام الســور الواقــي".  وس "(. در 2022سارة هعتسني كوهن. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153d6287y356344455Y153d6287 . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام (. الدور المصري.  2022سمدار بيري. ) 

ayyam.ps/ar_page.php?id=153ebc02y356432898Y153ebc02 . 

صحيفة األيام  . " إسرائيل"(. معطيات جديدة: االستيطان سيتحول لَحدبة أمنية واقتصادية على ظهر 2022شاؤول أرئيلي. ) 

https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1540cf3by356568891Y1540cf3b . 

-https://www.alصحيفة األيام القدرة على التعامل مع "اإلرهاب"؟  " إسرائيل"(. لماذا فقدت  2022)  شاؤول مشعال. 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153ec370y356434800Y153ec370 . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. يوم حافل بالتوتر في القدس.  2022شلومي هيلر. ) 

https://hodhodpal.com/post/52459 / . 

-https://www.alصحيفة األيام  (. الوضــــع الراهــــن فــي الحــــرم .. مــــع حفـــظ "حــقــوقــنــا"!  2022شمعون شيفر. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153ec727y356435751Y153ec727 . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام (. تقدير موقف! 2022عون شيفر. ) شم

ayyam.ps/ar_page.php?id=153b1b4cy356195148Y153b1b4c . 

 . /https://hodhodpal.com/post/49740، شبكة الهدهد اإلخبارية(. بين التكامل واالصطدام. 2022عاموس جلعاد. ) 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. على خلفية الجهود المبذولة لوقف التصعيد بالضفة الغربية. 2022رئيل. ) س هاعامو

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52634 / . 

إلخبارية  شبكة الهدهد ا(. الموجة الحالية اشتملت على عمليات ُمميتة ولكنها ليست انتفاضة شعبية.  2022عاموس هرئيل . ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/50298 / . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. "االستقرار األمني" معلّق بحبال واهية. 2022عاموس هرئيل. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153ef3bby356447163Y153ef3bb . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. “إسرائيل” تحاول احتواء التصعيد لكن احتمالية االنفجار عالية. 2022)عاموس هرئيل.  

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52371 / . 
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يام  صحيفة األخاسرة مع النووي اإليراني.  "إسرائيلية"(. »التوتر األمني« مرشح لالنتهاء.. وحسابات 2022عاموس هرئيل. )

https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1543e2c7y356770503Y1543e2c7 . 

-https://www.alصحيفة األيام (. احتواء التصعيد: احتمال االنفجار ال يزال عالياً. 2022عاموس هرئيل. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=154020a2y356524194Y154020a2 . 

صحيفة األيام  .. يتجول في "المناطق" ويفّكر في "الجبهة الشمالية". "سرائيلياإل" (. الجيش 2022عاموس هرئيل. )

https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1540d6a9y356570793Y1540d6a9 . 

اإلخبارية   \دشبكة الهده(. الدعوات إلى عملية أخرى “للسور الواقي” غير منطقية. 2022)عاموس هرئيل.  

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/49732 / . 

-https://www.alصحيفة األيام (. العملية في جنين: سيناريو التدهور إلى مواجهة كبرى تشمل غزة. 2022عاموس هرئيل. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153c35a0y356267424Y153c35a0 . 

، /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلحبارية (. تم تقليد ُمنفذي العمليات بالضفة الغربية!! 2022عاموس هرئيل. )

https://hodhodpal.com/post/49583 / . 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام الرّد.  (. جنين عنوان 2022عاموس هرئيل. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=153b1795y356194197Y153b1795 . 

-https://www.alصحيفة األيام (. حملة سوٍر واٍق؟ العدو اليوم مختلف تماماً!  2022عاموس هرئيل. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1536aa8ey355904142Y1536aa8e . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. خشية في “إسرائيل” من تصعيد ال يمكن السيطرة عليه. 2022عاموس هرئيل. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52136 / . 

ــ (. عملـيـة الخضــيرة: عــن الفشـل االستخـ2022عاموس هرئيل. ) -https://www.alصحيفة األيام ه. ـبــاري وســيــاقـ

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1535195ay355801434Y1535195a . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. قمة “سديه بوكير” لن تُشكل جبهة موحدة ضد إيران. 2022عاموس هرئيل. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/48870 / . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. لعبة "حماس" المزدوجة.  2022عاموس هرئيل. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15419f43y356622147Y15419f43 . 

-https://www.alصحيفة األيام رة.  (. لم تعد عمليات أفراد، التنظيمات تدخل إلى الصو2022عاموس هرئيل. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153e0d69y356388201Y153e0d69 . 

-https://www.alصحيفة األيام (. موجة عمليات فتاكة وليس انتفاضة شعبية.  2022عاموس هرئيل. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=1539045cy356058204Y1539045c . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. المسجد األقصى.. أحد أكثر األماكن حساسية في الشرق األوسط. 2022عاموس يادلين. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52602 / . 
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، https://www.al-ayyam.ps/index.phpة األيام صحيفالبيد.  -(. ما ال تفهمه حكومة بينيت2022عامي أيالون. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1538df36y356048694Y1538df36 . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. المحور ضد طهران. 2022عميحاي أتالي. )

https://hodhodpal.com/post/48827 / . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام ــــد طهــــــــران.  ـــــــــور ضـــــــ(. مح2022عميحاي أتالي. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1534a9e8y355772904Y1534a9e8 . 

-https://www.alصحيفة األيام (. قمة النقب: تغيير دراماتيكي في خارطة المصالح.  2022عوديد غرانوت. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153554cay355816650Y153554ca . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpيام صحيفة األ(. الهـدوء في مصلحة الـجـمـيـع )تـقـريـبـاً(!  2022غادي حيتمان. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153f4575y356468085Y153f4575 . 

-https://www.alصحيفة األيام (. رسالة "اللواء" في الطريق إلى "قبر يوسف".  2022غرشون هكوهن. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153d6dacy356347308Y153d6dac . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. سيناريو »الخطر األكبر«. 2022غيورا آيلند. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1537304ay355938378Y1537304a . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. في معنى "إدارة النزاع".  2022غيورا آيلند. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15401ceby356523243Y15401ceb . 

)عاطف حطيبة، المترجمون( القاهرة،   نظريات ومناهج اإلعالم.(. 2017بالنافز، ستيفاني هيميلرمك، و بريان شوسميث. )  مارك

 مصر: دار النشر للجامعات. 

-https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.alصحيفة األيام ية الفلسطينيين! (. عدم2022موشيه إلعاد. )

ayyam.ps/ar_page.php?id=153511ecy355799532Y153511ec . 

موقع الهدهد  (. “معركة حماس بين الحروب” تزيد وضع “إسرائيل” تعقيًدا. 2022ميخائيل ميلشتاين. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/53282 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. صحفي دخل الحانة. 2022. ) برنيعناحوم 

https://hodhodpal.com/post/51365 / . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. لنتعاون معهم، شرط أال ننسى من هم! 2022ناحوم برنيع. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153ef004y356446212Y153ef004 . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام سرها. (. موجة "اإلرهاب".. وك2022. ) برنيعناحوم 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153855c3y356013507Y153855c3 . 

 ،https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. نـعـم.. تـغـيـر الـوضـع فـي الـحـرم. 2022. ) برنيعناحوم 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1540da60y356571744Y1540da60 . 

-https://www.alصحيفة األيام .  "بن غفير وسموتريتش ": "إسرائيل"(. أعداء 2022نحاميا شترسلر. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=15373b6fy355941231Y15373b6f . 

-https://www.alصحيفة األيام ـئــون فــهــم "ضـبــط الـنـفـس".  (. العـــــرب يســــيـ2022. ) نداف شرغاي

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153fb89ey356497566Y153fb89e . 
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خبارية  شبكة الهدهد اإل قصى بشكل كامل. (. “السياسة اإلسرائيلية” أدت إلى فقدان السيطرة على المسجد األ 2022نعوم أمير. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52077 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. هل استعادت “إسرائيل” الردع أمام حماس؟ 2022نعوم أمير. )

https://hodhodpal.com/post/52901 / . 

-https://www.alصحيفة األيام المتطرف. ان الفصح".. و"قرابين" الخطاب (. "قرب 2022نير حسون. ) 

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153d1bf2y356326386Y153d1bf2 . 

، /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. الصور من المسجد األقصى قد يكون لها ثمن. 2022نير حسون. ) 

https://hodhodpal.com/post/51863 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. كيان العدو يستعد الحتمال مواجهة لعدة أيام مع قطاع غزة. 2022نير دفوري. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52858 / . 

:  سترد من مؤسسة الدراسات الفلسطينيةا . "إسرائيل  " الصحافة واإلعالم في(. 2021,  12  17وليد العمري. )

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650195 

صحيفة األيام  : "إهانة عملياتية" ونشاط مخالف لألنظمة. "ديزينغوف "في   "اإلسرائيلي"(. الجيش  2022ينيف كوفوفيتش. ) 

https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153be79dy356247453Y153be79d . 

صحيفة األيام  يدرج سيناريو المواجهات بين يهود وعرب في خطط القتال بالشمال!   "اإلسرائيلي"(. الجيش  2022ينيف كوفوفيتش. ) 

https://www.al-ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=15390813y356059155Y15390813 . 

،  شبكة الهدهد اإلخباريةسرائيلي”: منع اشتعال الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة. (. التحدي “اإل 2022يواب ليمور. )

https://hodhodpal.com/post/49846 / . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام . الــفــتــيــل(. اآلن نــزع  2022يوآف ليمور. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1535a2cdy355836621Y1535a2cd . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. ثمن اللعب بين الجبهات.  2022يوآف ليمور. )

https://cutt.us/unUpu . 

 ،https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام الواقي.  السور (. دروس حملة 2022يوآف ليمور. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1534a27ay355771002Y1534a27a . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. على “إسرائيل” التعامل بطريقة تناسبية حتى ال تعود سنوات للوراء. 2022يوآف ليمور. )

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/52450 / . 

-https://www.alصحيفة األيام ور الواقي".  : نسخة مصغرة من "الساألعمال(. على جدول 2022يوآف ليمور. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153b1f03y356196099Y153b1f03 . 

،  https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام ردع مـهـمـة.  خـطـوات (. مـطـلـوب  2022يوآف ليمور. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=153a261ey356132382Y153a261e . 

-https://www.alصحيفة األيام (. منظومة االعتراض بـ»الليزر«.. تغّير العالم!  2022يوآف ليمور. )

ayyam.ps/index.php ،https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=153e09b2y356387250Y153e09b2 . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام ". (. صعب على غير "اليمين2022يوسي فيرتر. )

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1535f83ey355858494Y1535f83e . 
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،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية ليك االستيقاظ”. (. “رئيس الوزراء بينت.. يجب ع2022يوسي يهوشع. ) 

https://hodhodpal.com/post/49367 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية (. “على الشاباك أن يُراجع نفسه”. 2022يوسي يهوشع. ) 

https://hodhodpal.com/post/48989 / . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام ا بينيت.. استيقظ! (. استيقظ ي 2022يوسي يهوشع. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15355881y355817601Y15355881 . 

، https://www.al-ayyam.ps/index.phpصحيفة األيام (. انهيار مفهوم التسوية مع قطاع غزة.  2022يوسي يهوشع. ) 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15419b8cy356621196Y15419b8c . 

،  /https://hodhodpal.comدهد اإلخبارية شبكة اله(. ثمن ضبط النفس. 2022يوسي يهوشع. ) 

https://hodhodpal.com/post/52927 / . 

شبكة الهدهد اإلخبارية  (. المطلوب من “الحرس الوطني”: على الخط بين جنين و”تل أبيب”. 2022يوسي يهوشوع. ) 

https://hodhodpal.com/ ،https://hodhodpal.com/post/51192 / . 

،  /https://hodhodpal.comشبكة الهدهد اإلخبارية يوجد حل سحري لتقليد العمليات.  (. ال 2022يوسي يهوشوع. ) 

https://hodhodpal.com/post/49560 / . 

 

 


