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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 مارس /آذار

 1/3/2022 ،الثالثاء

ية عمليات طرد أربع عائالت فلسطينية من حي الشيخ جراح  سرائيل جّمدت المحكمة العليا ال  −
وصدر    حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجالءها من هناك.   ، القدس المحتلة شرقي  في  

قضاة  ثالثة  عن  أميت   ، الحكم  إسحاق  القاضي  االعتراف    سيتمّ " أنه    Yitzhak Amit  وكتب 
وسُيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجار سنوي رمزي    ، بالعائالت كمستأجرين محميين 

 1. " بّت موضوع الملكية والحقوق " تى  وذلك ح   ، " [ دوالرا    740نحو  ] شيكل    400,2مقداره  
األسير المحرر عبد هللا   استشهاد عها العسكري سرايا القدس،  ا حركة الجهاد في فلسطين، وذر أعلنت   −

أثناء تصديهم لقوات االحتالل في  أحمد ذياب الحصري، وشادي جهاد نجم، في اشتباك مسلح،  
تمسكها بنهج المقاومة والجهاد في " على    لها،   في بيان  ،وأكدت الجهاد   .مخيم جنين  التي اقتحمت 

أعلنت وزارة الصحة  كذلك    ."سبيل هللا حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر االحتالل عن أرضنا
 2ي.سرائيل الفلسطينية استشهاد عمار شفيق أبو عفيفة برصاص الجيش ال

اآلن"ك − لـ"فلسطين  خاصة  مصادر  أمن    شفت  بأجهزة  الخاصة  األوراق  من  مجموعة  تسريب  عن 
وبحسب    السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تضم قائمة المطلوبين لها في مخيم جنين.

المصادر، فإن هذه األوراق تسربت، ويظهر فيها العديد من األسماء الذين اعتقلتهم قوات االحتالل، 
 3، والذي اغتالته قوات المستعربين في جنين. إضافة السم الشهيد عبد هللا الحصري 

منذ عملية  ":  ، خالل جولة قام بها في حدود قطاع غزةي بني جانتسسرائيلال  دفاعوزير القال   −
القوة والخطط العملياتية، وننشئ معادلة   نبني  حارس األسوار، أنشأنا معادلة ردع جديدة، ونحن 

ن ننوي توسيع سياستنا النسانية بما في ذلك زيادة مدنية لصالح السكان مباشرة في غزة، لذلك نح 
في    ا  ، إلى جانب الحفاظ على الهدوء، بالمضي قدمقمناإذا  ":  قائال    أضاف و   ."التصاريح للعمال

السياسة وتطوير  سرائيلمسار عودة األسرى والمفقودين ال قادرين على توسيع هذه  يين، فسنكون 
 4. العبرية السابعةبحسب القناة ذلك . و "قطاع غزة

ي  سرائيلفي كلمة له في مركز الموساد، الموقف ال  بينيت،نفتالي    ةيسرائيلحكومة الالكرر رئيس   −
  المعلن بعدم التزام االتفاق النووي الجديد بين إيران والدول الكبرى، في حال التوصل إلى إبرامه. 

، إنه "سيكون للموساد عمل كثير. والمهمة يةسرائيلالعامة ال  13القناة  ، بحسب ما نقلته  بينيت وقال  
 5. "كم، منع إيران من أن تصبح نوويةالكبرى، الضخمة، الملقاة على كاهل

تسبب الغزو الروسي ألوكرانيا بارتفاع قيمة أسهم شركات الصناعات العسكرية واألمنية، وبينها   −
%، خالل يومين  18رتفعت أسهمها بنسبة  التي ا   ،األمنية  للصناعات   ،يةسرائيلال  ت أنظمة إلبيشركة  
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ية الطلب على األسلحة من الدول األوروبية  سرائيلفقط. ووصفت مصادر في الصناعات األمنية ال
من الدول التي لها حدود مع روسيا أو قريبة من جبهة الحرب في  خصوصا  و بأنه "طلب جنوني"، 

 ،وسلوفاكيا  ،ورومانيا   ،والتشيك  ،وبلغاريا  ،هنغاريا أن  ية  سرائيلال  ذي ماركروذكرت صحيفة    أوكرانيا.
أنظمة تحكم ومراقبة، و أنظمة قتال إلكتروني،  و بطائرات بدون طيار،    والسويد معنية بالتزود فورا  

 6أنظمة اتصاالت وذخيرة. و 
فبراير  شباط/  خالل  "أوروبيون ألجل القدس" حول انتهاكات االحتالل  مؤسسة  ل رصد التقرير الشهري   −

  من انتهاكات حقوق النسان.   نمطا    15موزعة على    ، ا  انتهاك   1,372أن قوات االحتالل اقترفت  في القدس  
يليها    ، % 16.1وغالبية هذه االنتهاكات مركبة، وجاء في مقدمة هذه االنتهاكات، الضرب والتنكيل بنسبة  

 7%. 9.13واالعتقاالت بنسبة    ، % 6.14والصابات بنسبة    ، % 1.16امات والمداهمات بنسبة  االقتح 

وخطة    The international solidarity conference  أكد المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي  −
، "محورية  The 2030 Agenda for Sustainable Development  2030للتنمية المستدامة    2030

السالم والعدل والمؤسسات القوية"، دعمه للتوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية    16الهدف  
ال  االحتالل  مساءلة سلطات  مبدأ  في    تها ومحاسب ي  سرائيل لعمال  المتواصلة  انتهاكاتها  على 

سان، في  وأكد المؤتمر الذي عقده المجلس القومي المصري لحقوق الن   األراضي الفلسطينية. 
التي شكلها مجلس حقوق النسان    ها، وإسنادعلى دعم لجنة التحقيق    ، القاهرة، في بيانه الختامي 

االحتالل  سلطات  على قطاع غزة، ورفض قرار    2021مايو    / أيار التابع لألمم المتحدة بعد عدوان  
 8.ا مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينية بالرهاب، وتقديم كل دعم ممكن له  6بوسم  

مناورات   األخيرةوالواليات المتحدة نفذتا خالل األيام    "إسرائيل"  أن  يسرائيلالجيش  ال  إذاعةكشفت   −
 9جوية فوق البحر األحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسّيرات.

 The Association for Civil Rightsكشفت إحصائيات نشرتها "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل   −

in Israel (ACRI)  تمت في صفوف الشبان والفتية في شرقي التي  " عن أن غالبية االعتقاالت
تتم عادة وهي مرفقة باعتداءات جسدية عنيفة جدا ، ،  المحتلة، بسبب رفعهم العلم الفلسطينيالقدس  

 10وتدل على موقف عدائي حاقد، على الرغم من أن القانون السرائيلي ال يمنع رفع علم فلسطين. 

 2/3/2022 ،األربعاء

نفتالي  سرائيل رئيس الوزراء ال  أعلن − ، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار األلماني  بينيت ي 
  إسرائيل تطوير وتعزيز التعاون االستراتيجي بين  " ،  غربي القدسفي    ،Olaf Scholz  أوالف شولتس 

البلدين عالقات  في  نوعية  قفزة  وإحداث  إن    بينيت وقال    . "وألمانيا،  عهدناه  "لضيفه،  الذي  العالم 
  . "ذلك يحتم علينا مضافرة جهودنا والعمل على التعامل معهايتغير، والتحديات التي نواجهها كبيرة، و 

يسرني أن أزف اليوم بشرى توصلنا لها أنا والمستشار، وهي إقامة تعاون استراتيجي  ":  قائال  وأضاف  
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وألمانيا. ويدور الحديث عن صيغة حوار سيقام مرتين سنويا ، يتناول المسائل    إسرائيلجديد بين  
 11. "سية. وأعتقد أنها قفزة نوعية في عالقاتنااألمنية والمسائل السيا

بالتوقف  "يطالب روسيا    والذي   ،الجمعية العامة لألمم المتحدةه  تبنت  لصالح قرار  "إسرائيل"صوتت   −
 12. "أوكرانيا عن استخدام القوة ضدّ  ا  فور 

السيبرانيوقّ  − لألمن  الوطنية  الهيئة   The National Cyber Security Authority (NCSA)  عت 
  وفقا  و   .ية ووزارة األمن الداخلي األمريكية اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال األمن السيبرانيسرائيلال

الجانبين بناء  ،  لبيان مشترك صادر عن  التعاون في  بتوسيع  الجانبان بموجب االتفاقيات  سيقوم 
  ،Ransomware  ومكافحة التهديدات اللكترونية المشتركة مثل برنامج الفدية  ،قدرات األمن السيبراني

 13وتعزيز األمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية. 
 داعيا    ، أوكرانيا وتاريخها   "حو م " موسكو بالسعي إلى    الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم   −

الهجوم الصاروخي الذي   ، إن ر في مقطع مصوّ ،  زيلينسكي وقال    . " عدم لزوم الصمت"اليهود إلى  
أكثر من مّست    شهد مذبحة نازية   الذي   موقعال في    ، كييف العاصمة  استهدف برج التلفزيون في  

كييف بالنسبة إلى كثر في روسيا غريبة " يظهر أن    ، ألف يهودي خالل الحرب العالمية الثانية   30
 أنا أخاطب اآلن جميع يهود العالم. أال ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا  " وقال    . " تماما  

 14." أال يلزم ماليين اليهود حول العالم الصمت اآلن 
ية لبناء بلدة يهودية في منطقة سرائيل بطلب إلى الحكومة ال  العالمية  الصهيونية تقدمت المنظمة   −

وقالت   ، هربا  من الحرب."إسرائيل"وحدة سكنية ليواء يهود أوكرانيا القادمين إلى ألف  النقب تضمّ 
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها، إن المنظمة وضعت خطة طوارئ الستيعاب  

قبل  "إنه    Yishai Merling  انيا. وقال رئيس قسم االستيطان في المنظمة يشاي ميرلنغيهود أوكر 
للعائالت  مؤقتة  منازل  لنشاء  مفصلة  خطة  وضع  األوكرانية،  الروسية  الحرب  بدء  من  أسابيع 

، وعرضها على رئيس المنظمة الصهيونية  إسرائيلاليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى  
 15. "[Yaakov Hagoel] ، يعقوب حاجويلسرائيلقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية لالعالمية وال

 3/3/2022 ،الخميس

السعودي   − العهد  ولي  سلمانقال  بن  أتالنتيك  ،محمد  ذي  مجلة  مع  مقابلة   The Atlantic  في 
نأمل أن ُتحل المشكلة بين  ":  "إسرائيل"حين ُسئل عن العالقات الخليجية المتنامية مع  ،  يةمريكاأل
بل كحليف محتمل في الكثير من المصالح    ،كعدو  إسرائيليين والفلسطينيين... ال ننظر إلى  سرائيلال

 16. "بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك  لكن يجب أن تحلّ  ،التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا  
في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بادعاء االشتباه بأنه نفذ    فلسطينيا    االحتاللعتقلت قوات  ا  −

 17، وأصاب مستوطنين بجروح.خالل يومي األربعاء والخميسي الطعن في قرية حزما، عمليت  
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بعمليات نوعية ثأرا  لدماء الشهداء الذين   االحتالل بالردّ   في مخيم جنين  المقاومةتوعدت فصائل   −
جاء ذلك خالل عرض عسكري لمجموعة    ي على أرض مخيم جنين. سرائيلسقطوا برصاص الغدر ال

 18. من المسلحين جابوا شوارع مخيم جنين
في    ملحوظا    ارتفاعا    صادر عن مركز معلومات فلسطين "ُمعطى"،،  رصد تقرير فلسطيني دوري  −

، تنوعت بين  2022فبراير    شباط/  االحتالل في الضفة الغربية والقدس خالل  أعمال المقاومة ضدّ 
 ووثق التقرير، استشهاد   ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.   ،واشتباكات مسلحة   ، إطالق نار   عمليات 

المقاومة  719وإصابة    ، مواطنين   6 عمليات  عدد  بلغ  حين  في  أصابت    835،   جنديا    27عملية، 
شهدت الفترة عملية، و   52النار    إطالقوبلغ عدد عمليات    في القدس.   14  ، منهم يا  إسرائيل   ومستوطنا  

س ع لقاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية د إ عمليات زرع أو    7و طعن أو محاولة طعن،    نفسها عملتي 
لقاء زجاجات حارقة ومفرقعات  إ عملية    55و   ، لقاء حجارة إ   عملية   225شهدت الضفة والقدس  و   واحدة. 

 عمليات.  105مواجهة بأشكال متعددة. وبلغ عدد عمليات التصدي العتداءات المستوطنين    300ة، و ناري 
 19مسيرة شعبية.   66واستمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خالل الشهر  

  األخير نّص ية سرائيلقال سكان حي الشيخ جراح وطاقم الدفاع القانوني إن قرار المحكمة العليا ال −
إلغاء لمنازل    ،وليس تجميد   ،على  بمثابة  ةفلسطينيأربع عائالت  أوامر الخالء  القرار  ، معتبرين 

وقال المحامي حسني    "إنجاز غير مسبوق يفتح الطريق أمام معركة تثبيت الملكية ألرض الحي".
ال  أنأعتقد  "أبو حسين:   باقي العائالت بما فيها القضايا    أمام مطروحة  القرار سوف يسري على 

 20. "المحكمة، وال يمكن اليوم إخالء ناس من الشيخ جراح إلى خارج منازلهم
الشيخ حاتم البكري إن االحتالل ومستوطنيه اقتحموا المسجد    الفلسطينية   والشؤون الدينية   األوقاف قال وزير   −

 21. 2022فبراير    / شباط   ، خالل وقتا    43البراهيمي    سجد مرة، ومنعوا رفع األذان في الم   20األقصى أكثر من  

إنشاء وحدة خاصة، مهمتها متابعة   − كشفت مصادر إعالمية عبرية أن سلطات االحتالل قررت 
  صحيفة يديعوت أحرونوتموقع  شار  أو   بالضفة الغربية المحتلة.   جفي منطقة    الفلسطينيالبناء  

إلى أن الوحدة الجديدة ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات جنائية ومحاكمة   " العبري Ynet  "واي نت 
 22بناء بشكل غير قانوني. الفيها  أي شخص، بما فيهم رؤساء مجالس بلدية وقروية، تمّ 

أن صادرات   Central Bureau of Statistics (CBS)  ية سرائيل دائرة الحصاء المركزية ال أفادت   −
 %22.3ارتفع بنسبة    ،باستثناء الشركات الناشئة   ،من خدمات صناعة التكنولوجيا الفائقة   " إسرائيل" 

وذكر التقرير أن   .2021  سنةمليار دوالر في    44.4إلى    2020  سنةمليار دوالر في    36.3من  
من   % 371بزيادة    ، مليار دوالر   2.8ية بلغ  سرائيلإجمالي صادرات خدمات الشركات الناشئة ال 

وتظهر البيانات أن صادرات خدمات البحث والتطوير العلمي   . 2020 سنة مليون دوالر في    754
دوالر   اتمليار   9.6  حو ن لتبلغ    2020  سنة مقارنة ب   2021  سنة في    % 45.5ية زادت بنسبة  سرائيلال 

 2020.23 سنة دوالر في    اتمليار   6.6مقارنة بنحو   2021في سنة  
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النقاب عن أن حكومة االحتالل    " العبري Siha Makumet  كشف تحقيق نشره موقع "سيحا مكوميت  −
ي تمّول أنشطة منظمة يهودية تعمل في مجال تدشين النقاط االستيطانية "غير القانونية"،  سرائيلال

 24ويشارك أعضاؤها في شّن االعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. 
ال  − األمن  أجهزة  أضرارا    بريطانية اعتقلت  ألحقوا  الفلسطينية  للقضية  المناصرين  من    خمسة نشطاء 

، في منطقة تامورث ستافوروشاير شمال المملكة "إسرائيل"مادية بأحد مصانع األسلحة التي تدعم  
، وأضافت المجموعة أن ما  "مجموعة العمل من أجل فلسطين"بحسب بيان أصدرته  ، وذلك  المتحدة

باألسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين ليل   "إسرائيل"قام به النشطاء جاء ردا  على تزويد المصنع  
 25.ألف دوالر( 333.5)نحو  ألف جنيه إسترليني 250نهار، مؤكدين أن األضرار قدرت بنحو 

دات المهمة في الضفة الغربية، وقعت لبدء االنتخابات البلدية في المدن والعديد من البل  استعدادا   −
تمت صياغته بالتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية،    "ميثاق شرف"قوائم انتخابية متنافسة على  

 26لضمان سير الحمالت االنتخابية للقوائم وفق أحكام القانون.
يين في الضفة  سرائيل المستوطنين ال، إن عدد  يوم"، على موقعهاال  إسرائيلقال تقرير نشرته صحيفة " −

بلغ   المحتلة  الثانيفي  مستوطنا     491,923الغربية  القدس،   ،2022  يناير  /كانون    باستثناء شرقي 
أنه يتوقع أن يتجاوز عدد المستوطنين نصف    تقريرالوأضاف    ة.مستعمر   150يعيشون في نحو  

 27.عمرات لمعطيات وتوقعات مجلس المست مليون مستوطن، وفقا  

استخدام أدق العبارات    "يتمّ   :Richard Boyd Barrett  ريتشارد بويد باريت   اليرلنديقال البرلماني   −
يتمّ   ،النسانية  لوصف جرائم بوتن ضدّ  يتمّ   بينما ال  العبارات عندما  نفس  الحديث عن    استخدام 

تعامالت إسرائيل   وأكمل ريتشارد قائال : "إنه وعلى الرغم من توثيق  تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين".
مع الفلسطينيين من قبل أكبر المنظمات الحقوقية، والعشرات من المنظمات غير الحكومية إال أنه  

 28أخذها على محمل الجد". ال يتمّ 
 4/3/2022 ،الجمعة

وزيرة الشؤون  أوضحت و  حركة حماس على قائمة التنظيمات الرهابية.  أدرجت الحكومة األسترالية −
منظمات، أن آراء حماس  ثماني    ، خالل العالن عن تصنيفسترالية كارين أندروزالداخلية األ

و"الجماعات المتطرفة العنيفة األخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، وال مكان  
لعقائده  البغيضة".في أستراليا  إنه "من الضروري أال تستهدف قوانيننا األنشطة    أندروزوقالت   ا 

وقالت    المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه األفعال".  الرهابية والرهابيين فحسب، بل أيضا  
 29، يأتي لردع العنف السياسي والديني. إرهابيا   الحكومة األسترالية إن تصنيف حماس تنظيما  

لحركة حماس عزت الرشق عن رفض الحركة لما أعلنته أستراليا    السياسيأعلن عضو المكتب   −
"إرهابية". منظمة  الحركة  الرشق  تصنيف  تصريح    ،ودان  الحكومة    ،لهفي  عن  صدر  ما  بشّدة 
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ال"األسترالية   الّدفاع عن حقوقه المشروعة، ومبادئه في  نضال من أجل  وْصفها سعي  شعبنا في 
عقائد بغيضة"، مشددا  على أنها اتهامات باطلة، مبنيَّة على فهم غير دقيق  تحرير أرضه، بأّنها  

 30لتاريخ الشعب الفلسطيني وواقعه، الرَّازح تحت االحتالل.

 سنةية أن عمليات الهدم في النقب بلغت مستويات قياسية خالل  إسرائيلأظهرت معطيات رسمية   −
، ووفقا  لبيانات  % هدم ذاتي86، منها نحو  ةن فلسطينيامب  3,004وز عددها  ، بعد أن تجا2021

في ، و 2,241إلى    2019في سنة    ي، فإن عدد عمليات الهدم وصلسرائيلوزارة األمن الداخلي ال
 31. 2021عمليات في  004,3وقفز إلى  ،533,2إلى  2020

لتجارة التجزئة    Amazon  أمازون حملة على شركة    "إسرائيلـ"وعالمية مؤيدة ل  يةأمريكت منظمات  شنّ  −
االحتالل    ،يةمريكاأل بإنهاء  تطالب  شعارات  تحمل  مالبس  شركات  منتجات  بيع  بعدم  تطالبها 
معاداة   واتهمت منظمة تحمل اسم "الحملة ضدّ   ة فلسطين.ريَّ حُ وب    ،ي لألرض الفلسطينيةسرائيلال

  " إسرائيل"  " شركة أمازون بالترويج للتحريض ضدّ Campaigning against Anti-Semitism  السامية
 32من خالل االستمرار في بيع المالبس التي تعرض شعارات وصور ادعت أنها "معادية للسامية". 

التماسا  إلى المحكمة العليا في القدس   يسرائيلال (HaMoked  الدفاع عن الفرد )هموكيد قدم مركز   −
االستخدام الجارف الذي يمارسه جيش االحتالل لالعتقاالت الليلية للقاصرين الفلسطينيين،   ضدّ 

وقد جاء هذا االلتماس،    استدعاء القاصرين لالستجواب بواسطة أهاليهم.  وطالب بتنظيم الجراء ليتمّ 
طفل   ألف  حون  2021سنة  يش االحتالل اعتقل في  بعد أن ثبت وفقا  للمعطيات المحدثة بأن ج

 33. عاما    14 طفال  من المعتقلين لم تتجاوز أعمارهم  73فلسطيني، وتبين أن 
عن    Israel Security Agency-ISA (Shabak)(  الشاباك)  ي سرائيلال  العام   األمن جهاز  أعلن   −

بعد الخالفات حول الترتيبات   ،التوصل التفاق مع األمن الماراتي بشأن توجه الطائرات إلى دبي
، باتجاه دبي، وذلك بعد أن  وريون جمطار بن  استئناف الرحالت الجوية من    سيتمّ و   .ا  األمنية مؤخر 

 34مع المسؤولين في البالد. واجتمعزار وفد من الشاباك المارات، 
 5/3/2022 ،السبت

مجلس  رياض المالكي إن هناك دوال  ترفض مناقشة البند السابع في    الفلسطينيقال وزير الخارجية   −
  والخاص بحالة حقوق النسان في األراضي الفلسطينية، مضيفا    حقوق النسان التابع لألمم المتحدة

األمريكيةن  أ المتحدة  الجرائم    "إسرائيل"و  الواليات  تبرز  أن  تريد  ال  األوروبية  الدول  وبعض 
 35تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.   "إسرائيل"م بها واالنتهاكات التي تقو 

وحدة   800كشف تقرير إحصائي، أعدته لجنة المتابعة في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، أن   −
بلدية االحتالل،    مهددةسكنية   قبل  من  البلدة  في  و  لصالحبالهدم  وحدة    500بناء مراكز تجارية 

 36ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائالت. ،سكنية
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معتقلين    إداري بحقّ   يأمر اعتقال  8,700أصدرت نحو    "إسرائيل"قال نادي األسير الفلسطيني إن   −
إلى أن تلك األوامر شملت كافة فئات   صادر عن النادي  وأشار تقرير .2015  سنةفلسطينيين منذ  

وكبا والنساء  األطفال  فيهم  بما  الفلسطيني  السن،  المجتمع  أن  شدد  و ر  العلى  ية  سرائيلالمحاكم 
ووفق نادي األسير فإن عدد المعتقلين الداريين    "بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة".سهمت  أ

أن األسرى الداريين    النظر إلى  التقرير  لفت هي شروق البدن. و ، بينهم أسيرة واحدة  500قرابة    حاليا  
 37. إضراب فردي عن الطعام  400أكثر من  2021وحتى نهاية  2011نّفذوا منذ أواخر 

من حمالت التنكيل    2022سنة  لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل صعدت منذ بداية    فلسطين أكد مركز   −
 38سيدة.   22طفال ، و   130ها  بين   ، ورصد المركز ما يزيد عن ألف حالة اعتقال   الفلسطينيين.   قّ واالعتقال بح 

العبرية إن وزارة الدفاع الفنلندية قررت شراء أنظمة دفاع جوي من    أحرنوت   يديعوت قالت صحيفة   −
وتعميق    ،قررت زيادة إنفاقها العسكري ، و ، بعد مرور أيام على بدء الغزو الروسي ألوكرانيا"إسرائيل"

 39ية. مريكالتعاون مع الواليات المتحدة األ
 6/3/2022 ،األحد

، قرب باب  االحتاللمن قرية الطور شرق القدس، برصاص قوات  كريم جمال القواسمي  استشهد   −
كذلك   تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين.، بعد  حطة، شمال المسجد األقصى المبارك

آخرون في مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة أبو ديس شرقي  ، وأصيب  فلسطيني  استشهد طفل
 40القدس المحتلة، ونابلس، شمال الضفة الغربية. 

الوزراء    أجرى  − بينيت    يسرائيلالرئيس  مع  نفتالي  اتصاالت  فولوديمير  ثالثة  األوكراني  الرئيس 
ناقشا تطّورات   زيلينسكيوبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بينيت و   ، خالل يوم واحد.زيلينسكي

 41والجهود السياسية المبذولة لمحاولة التوّصل لوقف إطالق النار. ،الحرب على أوكرانيا
إنها سعيدة بأن  يةسرائيلال  لحكومةلخالل جلسة    ،شاكيد   ت أييلية  سرائيلالداخلية القالت وزيرة   −  ،

يون  سرائيل مالذا  آمنا ، والقادة ال "إسرائيل"ألوف الهاربين األوكرانيين والروس من الحرب، يرون في 
حذرة في سياستها، وال تفتح الباب    "إسرائيل"يجب أن تكون    ها شددت على أنهيرحبون بذلك. ولكن

وحيدة لليهود وينبغي أن تهتم باليهود في  هذه دولة  ":  ةلئقا  ،على مصراعيه لكل من يريد القدوم
أوكرانيا ، لكن    2,034  "إسرائيل"وكشفت شاكيد أنه منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، دخل    ."األساس

 42منهم ليسوا يهودا . 90%
طائرتين جويتين  اعترض  ي  سرائيلال  الجوسالح  عن أن  ي  سرائيل المتحدث باسم الجيش الأعلن   −

ولم    ،حو عامن منذ    ،إطالقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري   بدون طيار تمّ 
وقال المتحدث إن "عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت    .اآلنيسمح بنشر المعلومة إال  

 43."إسرائيلفي سماء المنطقة بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى 
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مليادرير    25ية على  مريك االنضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدارة األ  ية يلسرائالقررت الحكومة   −
وريون، أو  جروسي مقربون من فالديمير بوتين، وذلك بمنع طائراتهم من الهبوط في مطار بن  

لـ الرّ   " Yachts  اليخوت "السماح  من  بهم  للسيطرة  الخاصة  الخاضعة  الموانئ  من  أي  في  سو 
 44.بحسب موقع واي نت العبري ذلك و ، يةسرائيلال

حقوق  وثّ  − إعالم  مركز  االحتالل    النسان ق  سلطات  استهداف  )شمس(  منشأة   238والديمقراطية 
 45. 2022  فبراير   / خالل شهر شباط   ، خطارات الهادفة الستهدافها مستقبال  بال   م فلسطينية سواء بالهدم، أ 

باريت   اليرلنديالبرلماني  قال   − بويد  وللشعب  إن    ريتشارد  لي  إلهام  مصدر  الفلسطينية  "المقاومة 
وأكد باريت، خالل اتصال هاتفي تلقاه    اليرلندي الذي لن يدخر جهدا  في دعم الشعب الفلسطيني".

من النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، "تضامنه مع الشعب الفلسطيني  
 46في غزة الذي يعاني من الحصار".

 7/3/2022 ،اإلثنين

كشف تقرير لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن اجتماع سري عقد في رام هللا بين رئيس هيئة   −
الشيخ   حسين  الفلسطينية  السلطة  المدنية في  إسرائيليان؛  الشؤون  أمنيان  رئيسة مكتب  ومسؤوالن 

، ومنسق أعمال الحكومة السرائيلية في Maayan Israeliوزير األمن السرائيلي، معيان إسرائيلي  
  ين حاوال التوصل مع الشيخ ي  سرائيلين الوذكر التقرير أن المسؤول   المناطق المحتلة، غسان عليان.

 في ظلّ   ،إلى تفاهمات أولية حول "حزمة تسهيالت" محتملة قد يقرها االحتالل، لصالح السلطة
 47األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة. 

، برصاص قوات  الرحمن جمال قاسم من مخيم الجلزون ويقطن في جفنا شمال رام هللا  عبد استشهد   −
تنفيذه عملية طعن أدت  ، بعد  في منطقة سوق القطانين قرب المسجد األقصى المباركاالحتالل،  

س  عيين في عملية د إسرائيلصابة جنديين  إأكدت مصادر عبرية  و   .يينإسرائيل   إلى إصابة جنديين
اقتحام   جنين.ة  بلد خالل  غرب  الحارثية  االحتالل  سيلة  شرطة  بيان  ،وقالت  جنود   لها،  في    إن 

 48ونقلوه للتحقيق.  المنفذ اعتقلوا  االحتالل

تواصل   إسرائيل"، إن  للحكومة الفلسطينية  جلسة  خالل محمد اشتية،    الفلسطيني   قال رئيس الوزراء −
  ."تصعيد إجراءاتها واعتداءاتها في فلسطين من خالل العدامات الميدانية التي تستهدف شبابنا

وتنفيذ قرارات   ،إسرائيلنتطلع إلى أن يقوم المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على  ":  قائال    وتابع
السياسة الدولية أن تحاول   "من سخريات شدد اشتية على أنه  و   ."األمم المتحدة ذات العالقة بفلسطين

 49األزمة في أوكرانيا".  الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون وسيطا  لحلّ  إسرائيل
لتوسيع   − التحتية عن خطة ضخمة  البنى  بلدية االحتالل ووزارة  القدس  مستعمر كشفت  ات جنوبي 

مياه والمجاري منظومة الها بججنوب الضفة الغربية، ودم  كفار عتصيون وربطها بالتكتل االستيطاني  
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أكثر من عامين. التي يجري شقها منذ  الطرق واألنفاق  تمّ   ،وحسب الخطة  وشبكة  إقرارها    التي 
إلى المحور الجنوبي المالصق لحدود بلدية  وحدة استيطانية    4,639جرى إضافة    ،بالقراءة األولى

 50. القدس، خالل السنوات الخمس المقبلة
خالل لجنة التخطيط والبناء المحلية، بالموافقة على خطة أعلنت بلدية االحتالل أنها أوصت من  −

العيسوية   بلدة  أراضي  على  عمل"  "مجمع  سمته  ما  شرقي  لنشاء  المحتلة. في  وقالت   القدس 
بيان   ، بلدية ال  إنشاء منطقة عمل جديدة في بلدة العيسوية،   ، سيتمّ بحسب الخطة إنه و   لها،   في 

 51لالستخدامات في التجارة والتوظيف والصناعات الخفيفة والحرف اليدوية.   2ألف م  90  حون   تضمّ 

ي  سرائيلقال نادي األسير الفلسطيني، في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن االحتالل ال −
 52بينهن طفلة. ،فلسطينية في سجن الدامون  32يواصل اعتقال 

ر أصدره لمناسبة يوم المرأة العالمي، أن قوات االحتالل أعلن مركز الميزان لحقوق النسان، في تقري −
  خالل الفترة الممتدة ما بين   ،طفلة في قطاع غزة  22منهن    ،امرأة فلسطينية  60السرائيلي قتلت  

بقذائف صاروخية،    56و  ،من النساء قتلن بقذائف مدفعية  4أن    موضحا  ،  7/3/2022و  8/3/2021
طفلة، وذلك خالل العدوان السرائيلي األخير في    248بجروح مختلفة منهن    645في حين أصيبت  

 2021.53أيار/ مايو 

التوقيع على اتفاق أم    إنه "سواء تمّ   ،في تصريح مكتوب   ،بني جانتسي  سرائيلالدفاع ال  قال وزير −
هذا نهاية الطريق بالنسبة لنا، وال ينبغي أن يكون لدول المنطقة والعالم، التي يجب    يكون ال، فلن  

  ، ومؤسستها الدفاعية  "،إسرائيل"أن    جانتس   العدوان اليراني". وأضاف   أن تستمر في العمل ضدّ 
ستتخذ جميع الجراءات الضرورية، سياسية واقتصادية، "وإذا لزم األمر، عسكرية من أجل الدفاع  

 54سيادتها وضمان أمنها". عن 
إنه يرى أن من الممكن    Yevgen Korniychuk  ن كورنيتشوك جي يف   " إسرائيل "في    األوكراني قال السفير   −

وقال   . ، واللقاءات على أعلى مستوى للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا   محتمال    أن تكون القدس مكانا  
 55." مقربا    صديقا  " باعتبارها    " إسرائيل " ن بالده تنظر إلى  إ   ، فيين في تل أبيب أمام صح   ، كورنيتشوك 

 8/3/2022 ،الثالثاء

  وهويتهم،  جانب األطالب  المحاضرين و العلى عدد    فرضت قيودا    "إسرائيل"كشفت صحيفة هآرتس أن   −
ويقضي الجراء الجديد بأن ُتشّغل مؤسسات التعليم    في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

مطلوبة"،   "مجاالت  في  اختصاصاتهم  كانت  في حال  فقط  أجانب  محاضرين  الفلسطينية  العالي 
تعريف   شهادات إسرائيلبحسب  ويحملون  "متفوقين"  وباحثين  محاضرين  كانوا  حال  في  وفقط  ي، 

ألجانب طلبات العمل واالنتساب للجامعات يقدم المحاضرون والطالب اعلى أن    على األقل.  دكتوراه 
ال  القنصلية  في  تتمّ سرائيل الفلسطينية  الجراء،  وبحسب  موطنهم.  في  دخول    ية  على  المصادقة 
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بالتعليم  مهم  ام  هسإلمحاضر  ليثبت لمسؤول في وحدة المنسق أن    مابعد   ،المحاضر األجنبي للضفة
المنطقةأو  األكاديمي،   وال   ،اقتصاد  التعاون  دفع  القليميأو  وستحدد  سالم  عدد    "إسرائيل". 

 56بمئة محاضر.  المحاضرين، وهو محدد حاليا  
 9/3/2022 ،األربعاء

على ميزانية قدرها مليار دوالر لتمويل صواريخ منظومة القبة الحديدية    ي مريكوافق مجلس النواب األ −
 مجلس النواب األمريكيوبحسب وسائل إعالمية إسرائيلية فإن موافقة    ي.سرائيللصالح الجيش ال

ل المتحدة  الواليات  ميزانية  تحديد  إطار  في    اأنهو   دوالر،  تريليون   1.5والبالغة    2022  سنة جاءت 
تشمل أيضا  تقديم حزمة أمنية  والتي  ،  "إسرائيلـ"يزانية المساعدة األمنية السنوية لستكون كجزء من م

نصف مليار أخرى لتمويل نظام دفاعي من الصواريخ، و دوالر لـ"إسرائيل"،    ات مليار   3.8سنوية بقيمة  
ي مريك، وافق مجلس النواب األنفسه وفي السياق تقديمها لمجلس الشيوخ للموافقة عليها. وأنه سيتمّ 

مبلغ   األ  219على  المساعدات  من  دوالر  الغربية  مريك مليون  الضفة  الفلسطينيين في  ية، لصالح 
 57مليون دوالر كمساعدة أمنية.   40وقطاع غزة من خالل صندوق الدعم االقتصادي، و

إسحق  ي  سرائيل خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره ال   ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان −
ي على أهمية  سرائيل، عقب لقائهما بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إنه أكد لنظيره الهرتسوغ

  وأضاف  وفلسطين(، واألهمية التي توليها أنقرة لخفض التوتر في المنطقة. "إسرائيل"الدولتين ) حلّ 
هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على    "إسرائيل"ركيا وأن الهدف المشترك لت  أردوغان

إلى أن تركيا على استعداد   أردوغان  وأشار  أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة.
إلى قدرات بالده في إنجاز هذا    النظرفي مجال مشاريع الطاقة وأمنها، الفتا    "إسرائيل"للتعاون مع  
على أن القضية الفلسطينية كانت من المواضيع الرئيسية في    أردوغان  وشدد   مشاريع.النوع من ال

"ما توليه تركيا من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على الهوية  ، وعلى  هرتسوغلقائه مع  
 58الدينية للمسجد األقصى وقدسيته". 

لعدٍد من الّدول ته وقاد قالت حركة حماس إنها تابعت بقلٍق بالغ زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني   −
 لعدٍد من دول المنطقة.  إسحق هرتسوغ العربية والسالمية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني  

حماس صحفي  ،وعبرت  تصريح  الّدول  "عن    ،في  في  ألشقائنا  الزيارات  تلك  من  العربية أسفها 
العادلة الفلسطيني وقضيته الوطنية  ، داعية  إلى  "والسالمية، التي تعّدها عمقا  استراتيجيا  لشعبنا 

وجددت الحركة    والعبث بمصالح شعوبها.  ،عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني الختراق المنطقة
نتهك حرماتنا، ويدّنس  موقفها المبدئي برفض أشكال التواصل كافة مع عدّونا الذي ي"التأكيد على  

ويهّود القدس واألقصى، ويواصل حصاره وعدوانه على أهلنا في قطاع غزَّة، ويواصل اعتقال اآلالف  
 59. "من األسرى، ويقتل أطفالنا، ويهدم بيوتنا، ويشّرد شعبنا
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ة  مع وزير الخارجيئه  خالل لقا   ،الشيخعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين  أكد   −
، ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على االتفاقيات الموّقعة وقرارات الشرعية  السرائيلي يائير لبيد 

 60الدولتين. الدولية، ووقف الجراءات األحادية التي تعيق حلّ 
ي تقرير خاص حول الجبهة  ، ف Matanyahu Englman  متنياهو أنغلمان   يسرائيل ال ر مراقب الدولة  حذّ  −

ي واألجهزة األمنية األخرى، للحرب، وقال سرائيل وجود عيوب في استعدادات الجيش ال ، من  الداخلية 
، فإن الخطر على أمن الدولة وسكانها، سيكون  " إسرائيل " إنه في حال استهداف منشآت استراتيجية في  

 61من انتشار مواد كيماوية سامة.   م كبيرا ، أكان في مجال الصابات من ضربات مباشرة أ 
  ، ، على مستوى وزراء الخارجية157في ختام أعمال الدورة العادية    ،جامعة الدول العربيةمجلس    حثّ  −

المحكمة الجنائية الدولية على الم ضي قدما  في التحقيق  القاهرة،  في  والتي عقدت في مقر الجامعة  
الشعب   بحقّ   " إسرائيل"النسانية، التي ارتكبتها وترتكبها    الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضدّ 

 62. الفلسطيني األعزل

خالل كلمته في الجلسة    ،Philippe Lazzarini  ونروا فيليب الزاريني األالمفوض العام لـوكالة  قال   −
عم ، إن الد دول العربية على المستوى الوزاري لمجلس جامعة ال   157االفتتاحية ألعمال الدورة العادية  

لم ُيترجم إلى ما   ،السياسي للوكالة الذي أعربت عنه الجمعية العامة لألمم المتحدة بالجماع تقريبا  
أنه "قبل أربع سنوات، بلغت التبرعات القليمية لعمليات    ن الزارينيوبيّ  يضاهيه من موارد مالية.

% من موازنتنا، ولكنها تراجعت العام المنصرم إلى مستوى قياسي بتبرعات  25األونروا ما يقرب من  
إلى أن "هذا ال يعكس في الواقع الدعم    النظر% من إجمالي التبرعات"، الفتا  3إجمالية قّلت عن  

 63طين". السياسي القوي لالجئي فلس

األمريكياقتحم   − الرئيس  بنس  السابق  نائب  الخليل  Mike Pence  مايك  في  البراهيمي   .المسجد 
السابعة، فإن   العبرية  القناة  التقىوبحسب  يهود، وعدد من   ،بنس  اقتحامه، مع حاخامات  خالل 
بنس وزوجته  ، وأن  يتمار بن غفيرإالكنيست اليميني المتطرف  المستوطنين المتطرفين بينهم عضو  

 64. أديا صلوات تلمودية في المكان
 10/3/2022 ،الخميس

ية،  سرائيل إدارة السجون ال  خطواتهم االحتجاجية ضدّ   ى الفلسطينيون في سجون االحتاللعّلق األسر  −
، أن األسرى  لهفي بيان  ،  وأكد نادي األسير الفلسطيني  هم.بعد تراجع األخيرة عن إجراءاتها ضدّ 

،  الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن""علقوا  
مارس الجاري من   آذار/  25إلى أن "االستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الضراب المفتوح في    ا  ر يشم

 65أجل تحقيق بقية المطالب". 
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بد هللا الثاني، في العاصمة األردنّية  ملك األردن عمع  التقى وزير الخارجّية السرائيلي يائير لبيد   −
ذكر بيان صدر عن الخارجية السرائيلية أن اللقاء بين الطرفين جاء "مع اقتراب شهر و   عّمان.

ونقل البيان عن لبيد قوله: "اتفقنا    رمضان، وفي ظّل القلق من تصاُعد التوترات في القدس" المحتّلة.
لتي تسبق شهر رمضان  يز التفاهم، وبخاصة في الفترة التهدئة التوتر وتعز   على ضرورة العمل معا  

 66اليهودي(".وعيد الفصح )

في بيان صادر عن مكتب    ، أعمال الحكومة السرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان أعلن منسق   −
عن زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع    وحدة تنسيق أعمال حكومة االحتالل، 

 67(. ألف   12تصريح إضافي )إجمالي الحصة    بألفي   " إسرائيل " ألغراض العمل والتجارة في  غزة  
على قانون "المواطنة"، الذي   ،للكنيست السرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة العامةصادقت الهيئة  −

شمل عائالت فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع    يشمل بند منع لمّ 
 15.68، فيما عارضه نائبا   45ت لصالحه ومررت حكومة االحتالل القانون الذي صوّ  غزة.

دان االتحاد العالمي لعلماء المسلمين زيارة الرئيس السرائيلي إسحق هرتسوغ تركيا واستقباله من   −
وحصلت "القدس العربي" على بيان خاص من االتحاد   جب طيب أردوغان.قبل نظيره التركي ر 

 69يندد فيه ويعترض على الزيارة التي كانت محل "استهجان" فعاليات وجهات عدة.
إلى تركيا بأنها تظهر  إسحق هرتسوغ  ي  سرائيللرئيس الازيارة     الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  رأت  −

العالقات  " إنها    "الثنائيةحقيقة  قالت  والتي  البلدين،  واالقتصادية  "بين  األمنية  بأبعادها  تتوقف  لم 
في    ،وقالت الجبهة  توترات قد شهدتها هذه العالقات بين حين وآخر.  أيّ   من  رغمبال،  "والسياسية

ر عاليا  مواقف الشعب التركي الصديق في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه  تقدّ   إنها،  لها  تصريح
أنها  الوطني مؤكدة  التركية"ة،  الرسمية  السياسة  بحقيقة  يوما   تنخدع  واتهمت  "لم  الرئيس  الجبهة  . 

باّدعاء دعمه للقضية الفلسطينية، وقالت إنه يمارس   "ممارسة عملية تضليل وخداع واسعة"التركي بـ
 70كل المناضلين الفلسطينيين. ستهدف أوسع تنسيق أمني سي هذاتفي الوقت 

السرائيلي    قال − هرتسوغالرئيس  تمّ   ،إسحق  إنه  لصحفيين،  إحاطة  لتطوير    خالل  أساس  "وضع 
  ردوغان، في أنقرة. أعالقات وتقدمها باتجاه إيجابي"، خالل لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب  

ردوغان كانت زيارة هامة، ذات شحنات رمزية  أ"زيارتي إلى تركيا كضيف للرئيس    :هرتسوغوأضاف  
  امة في التاريخ بين الدولتين والشعبين، وهذا تاريخ مليء بالفصول التي شهدت صعودا  وعاطفية ه

، وعانى من تحديات وفترات غير سهلة. وقد دخلت إلى هذه العملية برصانة بالتنسيق مع  وهبوطا  
إنه تحدث   هرتسوغوقال    وجهات أخرى".  ،رئيس الحكومة، وزير الخارجيةو الحكومة السرائيلية،  

أن "هذه عملية خالية  و   ،وغان حول تشكيل نظام لمنع األزمات أو لمواجهة أزمات قد تنشأرد أمع  
 71. "من األوهام وتعكس تجانس مصالح إقليمية وثنائية
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إن تركيا تعد    Oded Eran  السابق لدى األردن واالتحاد األوروبي أوديد إران  "إسرائيل"قال سفير   −
ألناضول، إن  وكالة افي تصريح ل  ،وأضاف إران  أفضل خيار لنقل الغاز من تل أبيب إلى أوروبا.

تفعيل هذا   التركي رجب طيب أردوغان والسرائيلي إسحق هرتسوغ قد يسفر عن  الرئيسين  لقاء 
ضة على موسكو،  أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفرو ، مشددا  على  الخيار

 72أعادت وضع الخيار التركي في المقدمة.
الديمأكد   − للجبهة  العام  األمين  فهد سليمانو نائب  فلسطين  لتحرير  أن قرار مشاركة   قراطية  على 

بتأييد أغلبية ساحقة داخل  في رام هللا، تمّ  ا  الجبهة في اجتماعات المجلس المركزي الذي عقد مؤخر 
بع اتخذ  وأنه  الحزب،  مثمر.مؤسسات  تفاعلي  جدلي  حوار  الجبهة    د  تكون  أن  سليمان  ونفى 

قراطية رهنت مشاركتها في المجلس المركزي بصرف مستحقاتها من الصندوق القومي لمنظمة  و الديم
 73على أن الجبهة ال تقايض مواقفها مقابل مواقعها في المنظمة أو غيرها. ا  التحرير، مشدد 

المعلومات    - بتسيلم    منظمة   ت قال  − النسان  مركز  لحقوق  الخاصة السرائيلي  الوحدات  اغتيال  إن 
ت المنظمة  وقال   ، كان "إعداما  في وضح النهار".2022/ 2/ 8  في في نابلس،  ثالثة فلسطينيين  ية  سرائيل ال 
ها بتسيلم، وكذلك تعقيب الشرطة، كان بعض رّكاب ت وفقا  لتسجيالت الفيديو والفادات التي جمع  إنه 

 74مسّلحين فعال ، لكّن أحدا  منهم لم ُيطلق النار نحو العناصر قبل قتلهم بإطالق النار عليهم. السّيارة  

 11/3/2022 ،الجمعة

النهاية    ومصر وصلت إلى خطّ   "إسرائيل"أن االتصاالت بين    العبرية  "يوم السرائيل  "إذكرت صحيفة   −
ياحية وغيرها، وإطالق رحالت لبدء تنفيذ مشاريع مشتركة بهدف توسيع العالقات االقتصادية والس

 75جوية مباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ. 

؛ ال تعني تغييرا  في إسرائيلإن "إعادة العالقات مع    ش أوغلوياو جمولود  وزير الخارجية التركي  قال   −
ينية على حدود الرابع ه في تقرير مصيره في دولة فلسطسياسة أنقرة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقّ 

الخارجية،  حزيران"من   لوزارة  بيان  وفق  أوغلو  .وذلك  رياض   ووضع  الفلسطيني  الخارجية   وزير 
ية األخيرة، مؤكدا  في الوقت ذاته على  سرائيلالمالكي في صورة االجتماعات الرئاسية التركية ال

 76ك أنقرة في حماية الحرم القدسي الشريف من الهجمات االستيطانية المتكررة". "تمسّ 

ة  مقامالات زئيف،  جة بسمستعمر وحدة استيطانية في    730على بناء    يةسرائيلسلطات الصادقت ال −
إن المباني    العبرية  هعير صحيفة كول  وقالت    القدس.شرقي    على أراضي بلدة بيت حنينا شمال
 77(. 2ألف م 70) دونما   70الجديدة ستقام على أرض مساحتها 

وحدة على أراضي    آالف  6عن مخطط بناء    Moshe Lion  موشيه ليون   أعلن رئيس بلدية االحتالل −
ويقع المخطط على أراض بمساحة    القدس.في غربي  تالل القدس الممتدة من لفتا إلى عين كارم  
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 ، ووادي صرار  ،، وهي أراض كانت بملكية قرى مهجرة، بينها: صطاف(2ألف م  300)  دونم  300
 78وعين كارم، جنوب غربي القدس. ،ولفتا

بعد تعرضها لعملية    " إسرائيل " إلغاء رحالتها إلى  ة األمريكية  ي البيئ   Sierra Club  كلوب   سييرا أعلنت منظمة   −
تحت مسمى الحفاظ على البيئة    الزيارة   والتي رأت في الفلسطيني،    ضغط من منظمات تناصر الحقّ 

 79الشعب الفلسطيني.   وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها بحقّ   " إسرائيل " تغطية على ممارسات  
 12/3/2022 ،السبت

، 1948المحتل منذ نكبة  "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل"  عن تأسيس    علن في غزة أُ  −
ي في األراضي المحتلة. وجرى العالن عن  سرائيل مع تصاعد انتهاكات االحتالل ال   ا  وذلك تزامن 

تأسيس الهيئة خالل مؤتمر صحفي أعقب اجتماع عقدته لجنة المتابعة للقوى الوطنية والسالمية في 
حديقة العودة بمنطقة ملكة، شرق مدينة غزة، بحضور قادة فصائل ووجهاء ومخاتير، ورؤساء منظمات 

ة وممثالت عن اتحادات نسائية. وأكد المشاركون في االجتماع والمؤتمر، أّن أهالي الداخل المحتل أهلي 
 80ليسوا وحدهم في مواجهة االحتالل وانتهاكاته وسياساته الهادفة إلى تهويد كل ما هو فلسطيني. 

المركزية   − االنتخابات  لجنة  والمرشح  الفلسطينيةنشرت  القوائم  بأسماء  النهائي  للمرحلالكشف  ة ين 
المحلية للكشف    ،وأوضحت لجنة االنتخابات   .الثانية من االنتخابات  أنه وفقا   بيان صحفي،  في 

هيئة محلية ترشحت في كل    50، في  26/3/2022النهائي للقوائم والمرشحين، فسيجري االقتراع يوم  
لقوائم المرشحة، بلغ  منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أنه وبانتهاء فترة االنسحاب ل

 ات ومرشح  مرشحين   2,306قائمة، تضم    234العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات  
 81مقعدا .  632يتنافسون على 

األسبق، وأشرف   دفاعووزير الالجيش السرائيلي  األسبق في  ركان  هيئة األرئيس  ،  موفازشاؤول  ذكر   −
، أن العبري  الامقال تفصيلي نشره موقع و في  ، Defensive Shield على تنفيذ عملية السور الواقي

ل بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقوى الفلسطينية المسلحة، وخلق تمثّ   العملية  "الغرض من
ة تمثل في تجديد منظومة أن أهم إنجاز لتلك العملي  موفازيستخلص  . و " سرائيلوضع أمني أفضل ل

"التنسيق األمني" مع السلطة الفلسطينية، بعد اعتقال أربعة آالف مسلح انتشروا في كافة أنحاء  
الضفة الغربية، وقتل المئات، بمن فيهم كبار رجال حماس والجهاد وعناصر فتح، من خالل مهاجمة 

 82.يخبناهم التحتية وأهدافهم العسكرية، والمخارط التي تنتج الصوار 

استقباله   − خالل  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  لـوكالة  أكد  العام  فيليب  األالمفوض  ونروا 
 استعداد بالده لدعم بعض مشروعات األونروا من أجل التخفيف عن الفلسطينيين، مؤكدا    الزاريني

األساسية والضرورية  دعم مصر المطلق للوكالة لالستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات  "
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لتحسين   الهامة  النسانية  المسؤولية  بهذه  تقوم  التي  الوحيدة  اآللية  كونها  الفلسطينيين،  لالجئين 
 83."ي التعليم والصحةأوضاع الفلسطينيين باألراضي الفلسطينية خاصة في مجال  

المحامين المتخصصين في  شارك العشرات من أبناء الجالية العربية في بريطانيا ومعهم عدد من   −
تخصيصه    بعد أن تمّ   ،لقاء مفتوح وموسع دعا له "منتدى التفكير العربي" وأنهى أعماله في لندن

وشارك في أعمال "ملتقى الجالية العربية"    لبحث سُبل تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين.
لية العربية في بريطانيا، حيث بحثوا  عدد من المحامين العرب، إضافة إلى ممثلين عن أبناء الجا

 84الفلسطيني.  في كيفية تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين ولداعمي الحقّ 

وجهت خالل   اليرانية   األمنن قوات  أ ب  اليرانيةذربيجان الغربية  أمحافظة  في  قال رئيس دائرة األمن   −
 ،لكيان الصهيوني في هذه المحافظةالشهر الماضي ضربات مؤلمة ألكبر شبكة تجسس تابعة ل

في اجتماع مع العالميين بالمحافظة،   ،دائرةالوأضاف رئيس    واعتقلت عناصرها العميلة.  ،اوفككته
كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية، لكن مع  "ن شبكة التجسس هذه  أب

 85."تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة الالزمة للشبكة يقظة القوى األمنية تمّ 
 13/3/2022 ،األحد

القناة أفيف كوخافي، في تصريحات أجرتها معه  الجيش السرائيلي  في  ركان  هيئة األ رئيس  قال   −
ية التي عرفت باسم  سرائيلعاما  على العملية العسكرية ال  20، بمناسبة مرور العامة السرائيلية 11

في الضفة،    2002، في غزة، ما فعلناه عام  2022يمكننا أن نفعل اليوم في عام  "السور الواقي:  
وعّد كوخافي أن   ."ال يوجد مكان ال يمكننا الوصول إليه"، مضيفا :  "أيضا ، وبطريقة أكثر نجاعة 

القيادة السياسية والعسكرية   ي على احتالل المدن الفلسطينية وإدارتها أعطت سرائيلقدرة الجيش ال
 86والميدانية ثقة واسعة بأن يد الجيش طويلة وقادرة على الوصول إلى أي مكان.

الشتعال الوضع األمني    أن ثمة احتماال    Ronen Bar  رئيس جهاز الشاباك السرائيلي رونين بار   ر حذّ  −
قديرات خالل زيارته األولى ، خالل شهر رمضان. وأبلغ بار مسؤولين أمريكيين بهذه الت "البالد " في  

 والتقى بار في واشنطن مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالية منذ توليه منصبه، إلى الواليات المتحدة. 
آي(  بي  راي     FBI - Federal Bureau of Investigation  )أف  ، Christopher Wray  كريستوفر 

المتحدة  للواليات  المشتركة"  األمنية  "التحديات  معهم  وبحث  آخرين،  أمريكيين  أمنيين  ومسؤولين 
 87. العبري   نت   واتفاقيات تكنولوجيا وقضايا تتعلق بالدفاع السيبراني، وفق ما ذكر موقع واي  ، " إسرائيل " و 
 اطق في أربيلوخي على عدد من المنأعلن الحرس الثوري اليراني مسؤوليته عن الهجوم الصار  −

  ستراتيجي لمؤامرات الكيان الصهيوني" بصواريخ دقيقة. اما وصفه بـ"مقر    استهدفبالعراق، وقال إنه  
 88. سرية إسرائيلية  وكان التلفزيون اليراني قد قال إن القصف الصاروخي على أربيل استهدف قواعد  
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الصحفيين"   − دعم  "لجنة  بيان  الفلسطينية،  قالت  إن ،  لها في  الفلسطيني،  الجريح  يوم  بمناسبة 
، 2021خالل سنة  في الضفة والقدس المحتلة    ا  صحفي   260ي استهدف أكثر من  سرائيل االحتالل ال 

، أصيب العديد منهم بجروح 2021مايو   خالل العدوان على قطاع غزة في أيار/   ا  صحفي   13بينهم  
 89وإعاقات مستديمة، أثر ت على عملهم المهني.

، مع إقالع طائرة للخطوط  "إسرائيل"ب أول خط جوي مباشر لرحالت الركاب باتجاه  أطلق المغر  −
أشارت  و  ر البيضاء.االجوية المغربية نحو تل أبيب، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالد 

الجديد   الخط  أن  إلى  المغربية  الجوية  الخطوط  المغربية  "شركة  الجالية  لتطلعات  استجابة  يأتي 
 90. "، التي تربطها عالقات قوية ومتينة مع بلدها األصليإسرائيلالمقيمة ب 

 14/3/2022 ،اإلثنين

بأنه تمّ صرّ  − المالكي  الفلسطيني رياض  إبالغ االتحاد األوروبي برفض السلطة    ح وزير الخارجية 
لإلذاعة الفلسطينية الرسمية،    ،وقال المالكي  الفلسطينية فرض اشتراطات مسبقة على التمويل المالي.

القبول  "التأكيد خاللها    مع مسؤولين في االتحاد األوروبي تمّ   إن عدة لقاءات عقدت مؤخرا   عدم 
وذكر المالكي أن الجانب   ."األوروبي لدولة فلسطينبفرض أي اشتراطات مسبقة الستئناف التمويل  

التوافق عليها فيما يتعلق   االستعداد لقبول أي مؤشرات يتمّ "الفلسطيني أكد في الوقت ذاته على  
 91تحفظات أوروبية عليها.  في ظلّ  ،"بكيفية العمل بشأن المناهج المدرسية الفلسطينية

العامة    11القناة  ية عن العمل، بحسب ما أفادت  سرائيل للحكومية التعطلت مواقع إلكترونية تابعة   −
ي  سرائيلوأعلنت الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ال  ية.سرائيل وعدد من وسائل العالم ال  السرائيلية

وأخطرت الحكومة   ".إسرائيل"حالة الطوارئ" لمواجهة ما وصف بـ"أكبر هجوم سيبراني تتعرض له  
حسبما  ية،  سرائيلال استثنائي"،  سيبراني  لـ"هجوم  تتعرض  الحكومية  المواقع  بأن  الوزارية  المكاتب 

 92. العامة السرائيلية 12القناة ذكرت 
مليون    101.3  )نحو مليون شيكل   330على خطة بقيمة تصل إلى    ية سرائيلال  الحكومةصادقت   −

لتحصين مدينة عسقالن المحاذية لقطاع عزة المحاصر من الصواريخ، بحسب ما ذكر موقع    دوالر(
وأفاد المصدر بأن المخطط الحكومي الذي بادر إليه رئيس الحكومة نفتالي    نت اللكتروني.  واي

 93بينيت يشمل بناء غرف ومالجئ محصنة لذوي الدخل المنخفض. 
على إقامة مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب، واحدة للحريديين وأخرى    ية سرائيل ال   الحكومة صادقت   −

بـ"المجتمع البدوي في النقب"، والتي  و للعلمانيين.   صادقت الحكومة على الخطة الخمسية الخاصة 
ويشمل المخطط الحكومي إقامة مدينة حريدية   . مليار دوالر(   1.5  )نحو   مليارات شيكل   5تبلغ قيمتها  
سم كسيف، في منطقة بلدة عراد. كما يشمل المخطط توسيع القرية الزراعية نيتسانا، قرب في النقب با 

قد صحيفة يديعوت أحرونوت  وكانت    عائلة.   2,200الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لسكان  
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وستستوعب ما ال يقل    ، ألف وحدة سكنية   20أكثر من    ذكرت أن المدينة الخاصة بالحريديدم ستضمّ 
 94ألف شخص، وستشمل مركز طبي ومحال تجارية ومدارس دينية وغيرها.   100عن  

ية عن مسح شامل أجرته خالل السنوات الثالث الماضية لنحو  سرائيل كشفت سلطة اآلثار ال  −
 ،والخليل  ،ة لبيت لحميفي المنطقة الجنوبية الشرق  خصوصا  و   ،كهف ومغارة في الضفة الغربية  400

وقالت إنها شكلت وحدة فعالة تتمتع بسلطات واسعة، تشارك في مطاردة    ولمنطقة البحر الميت.
الغربية. الباحثين عن اآلثار في صحراء الضفة  دائرة اآلثار    منهجية  يذكر أن آخر إحصائيات 

 معلمة أثرية  1,500موقع أثري وأكثر من    500تعرض ما يزيد عن    أكدت والتراث الثقافي الفلسطينية  
 95. يسرائيلفرعية للسرقة والتدمير من قبل لصوص اآلثار واالحتالل ال

اتفاقية تقاسم الرموز على الخط    يةسرائيلوشركة الخطوط الجوية ال  وّقعت الخطوط الملكية المغربية  −
بيانا  أعلنت من    الخطوط الملكية المغربيةوأصدرت    الجوي الرابط بين الدار البيضاء وتل أبيب.

خالله، أن هذه االتفاقية بين الطرفين جاءت على هامش الرحلة التدشينية للخطوط المغربية للخط  
 96.ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن االتفاقية المباشر الرابط بين الدار البيضاء وتل أبيب.

ي مطلع رفيع المستوى على أن الهجوم الصاروخي اليراني في أربيل استهدف  أمريكأكد مسؤول   −
  فرناز فاسيهي  New York Timesنيويورك تايمز  صحيفة  ية، وفق ما ذكرت مراسلة  إسرائيلمنشأة  

Farnaz Fassihi،  تغريدة توتير  في  األ  .على  المسؤول  الذي  مريكوقال  أربيل  في  المبنى  إن  ي 
 97ية. إسرائيل ية أطلقها الحرس الثوري اليراني، هي منشأة تدريب استهدفته صواريخ بالست 

 15/3/2022 ،الثالثاء

استشهد ثالثة شبان فلسطينيين برصاص قوات االحتالل السرائيلي في كل من نابلس شمال الضفة،  −
 98وقلنديا شمال القدس، ومدينة رهط بالنقب المحتل.

تقارير   − لبنانية وأمر نقلت وسائل إعالم عبرية، عن  حول القصف يصحفية  كية، معلومات جديدة 
، في وقت ترددت معلومات أنه  يةأربيل العراقمدينة  اليراني لمبنى يعتقد أنه لجهة إسرائيلية في  

  على هجوم نفذته طائرات بدون طيار تابعة لسالح الجو السرائيلي غرب إيران.   كان بمثابة ردّ 
أفادت  ومنها لبنانية وردت عبر قناة الميادين،    ،عض التقاريربحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن بو 

لطائرات بدون طيار من مختلف األحجام غرب طهران، وذلك باستخدام    ا  هاجمت مخزن   "إسرائيل"  أن
، ما أدى لتدمير مئات الطائرات اليرانية، وذلك منتصف ا  ية بدون طيار أيضإسرائيلطائرات    6

 99. 2022شباط/ فبراير 

أرجأ االتحاد األوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن فشل  −
األخيرةأصدقا هذه  تلك    الحصولمن    ء  تحويل  لربط  المجر  ممثل  طلب  للغاء  األغلبية  على 

بتغ  كبير  المساعدات  فلسطيني  مسؤول  وقال  الغربية.  الضفة  مدارس  في  الدراسية  المناهج  يير 
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هآرتس: وإجراء    لصحيفة  الفلسطينية  الحكومة  في  تغييرات  إحداث  تشجيع  تريد  واشنطن  إن 
كإعادة فتح القنصلية    ؛االنتخابات، فيما تطالب السلطة بخطوات حقيقية على المستوى السياسي

 100ات، وتجديد المساعدات المالية.مستعمر ووقف البناء في ال  ية في شرقي القدس،مريكاأل
مع قيادة الحركة وا  ن أتراك ناقشي مسؤول، إن  وموجود في تركيا  ،قريب من حركة حماسقال مصدر   −

، تركيا،  في حماسإيجاد آلية الستمرار أو مغادرة آمنة لبعض القادة ذوي الصفة العسكرية    مؤخرا  
بالنسبة لألنشطة السياسية والثقافية واالجتماعية والعالمية أيضا  "لكن   تقوم بها    "ال تغيير  التي 

ورها الرائد ردوغان لن تتخلى عن د ألدينا ثقة بأن تركيا  "  المصدر قائال :  وتابع  الحركة في تركيا.
  101. "لدعم القضايا الفلسطينية والقدس ورفع الحصار الظالم عن غزة

 15/3/2022في  ي نفتالي بينيت أجرى  سرائيلإن رئيس الوزراء ال  العامة السرائيلية  12القناة  قالت   −
مباحثات مع جميع رؤساء األجهزة الدفاعية بشأن موضوع االستعدادات والخطوات التي ستتخذها  

"كشفت هذه المناقشة عن خالف كبير بين    القناة قائلة:  في شهر رمضان. واستدركت   "إسرائيل"
بشأن الجراءات الواجب اتخاذها في شهر ،  ي، وكبار ضباط الشرطة"سرائيل كبار ضباط الجيش ال

 102ان لضمان الهدوء. رمض
مهاجر من إثيوبيا يعتزمون القدوم إلى   آالف 3استقبال    بينيت ي نفتالي  سرائيلقرر رئيس الوزراء ال −

بلسانه إن هذه ستكون خطوة أولى في اتجاه استيعاب    ."إسرائيل" آالف مهاجر   10وقال ناطق 
 103مة أديس أبابا. ينتظرون الهجرة ويعيشون حاليا  في خيام قرب العاص

بأن إدارة سجون االحتالل أقدمت على فرض    لها،  في بيان  ،أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين −
جميع األسرى القابعين في مختلف السجون، استكماال  للهجمة الشرسة التي   عقوبات جديدة بحقّ 

 104هم منذ أكثر من شهر. ات االحتالل بحقّ ها سلط تشنّ 
مقره في لندن، عبر منصة مجلس حقوق النسان في جنيف،  و   ،طالب مركز العودة الفلسطيني −

  في السجون السورية".  الجئات فلسطينيات "محتجزات قسرا   110بالتحرك للكشف عن مصير قرابة 
المركز بيان  ،وشدد  يتخذ مجلس  له  في  المتحدة،  ، على "وجوب أن  التابع لألمم  حقوق النسان 

 105إجراءات جادة للكشف بشكل عاجل عن حالة المحتجزات والفراج عنهن". 
أن ما يعلنه االحتالل بشأن أعداد تصاريح العمل    الفلسطينية   أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون المدنية  −

تها، وحاملوها ال يستطيعون  التي أصدرها غير دقيق، وأن عددا  كبيرا  من التصاريح انتهت صالحي 
وأكد المصدر لـ"األيام"، أنه من المفترض أن يكون هناك  .  زيإير   معبر بيت حانون/اجتياز حاجز  

تصريح إما   2,600آالف تصريح عامل وتاجر فعالة، لكن هذا غير حقيقي بالمطلق، فهناك نحو  10
 106جرى سحبها. التي  لتصاريح  ية، إضافة لعشرات ا إسرائيل انتهت صالحيتها، أو تنتظر موافقات  

الوقّ  − األعمال  وأرباب  المشغلين  وهيئة  المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  شراكة    يةسرائيل ع  اتفاقية 
تنص    ،في تل أبيب   الذي انعقد   المغربي،  -   يسرائيلاستراتيجية، على هامش المنتدى االقتصادي ال
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م في اهس، وال"إسرائيل"بالعالقات بين المغرب وعلى استكشاف الجوانب ذات األهمية المتعلقة  
وتعهد الطرفان بإنشاء قناة اتصال   عملية التوسع المتبادلة للتجارة واالستثمار وتطوير التكنولوجيا.

وتطوير تبادل المعلومات والتجارب  ،من خالل مجلس أعمال ثنائي لتعزيز التعاون بين المنظمتين
، "إسرائيل"رك، بالضافة إلى تشجيع تأسيس الشركات المغربية في  حول القضايا ذات االهتمام المشت

من رؤساء مقاوالت مغاربة،    80يذكر أن المنتدى، شهد مشاركة    ية في المغرب.سرائيلوالشركات ال
 107ية، تعمل في قطاعات مختلفة.إسرائيل شركة  300وأكثر من 

 16/3/2022 ،األربعاء

 .23/6/2022بدء تسيير رحالت يومية إلى تل أبيب، اعتبارا  من    "طيران المارات "أعلنت شركة   −
تلتزم طيران المارات بإتاحة  "  له:  عدنان كاظم، في بيانالرئيس التنفيذي لعمليات الشركة  وقال  

، ما سيكون له تأثير  إسرائيلفرص جديدة للشركات والسياحة، وتعزيز الروابط الثنائية بين المارات و 
 108."تحسين مستويات اتصال تل أبيب بالوجهات العالمية الرئيسية  إيجابي يتمثل في

منظمة السالم أمام مؤتمر  له  ، خالل خطاب  نايدز آر  توماس    " إسرائيل " السفير األمريكي لدى    قال  −
في تل أبيب، إنه يعرف أن من المستحيل وقف كل بناء استيطاني السرائيلية    Peace Now  اآلن 

سأكذب إن قلت إنني أستطيع وقف بناء أي بيت. ولكن في "   وأضاف قائال : في الضفة الغربية،  
حلّ  ضمن  السلمية  التسوية  تعرقل  غبية  أمور  باستمرار  نسمح  أن  نستطيع  ال  نفسه،   الوقت 

ح أ   نايدز ذكر  و   . " الدولتين  ضرورة  يرى  مثل نه  ضخمة،  استيطان  مشاريع  إقامة  منع  في  يوية 
، الذي يرمي إلى تطويق البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس ومنع تحويل E1أو    1إي مشروع  
عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويرمي إلى قطع التواصل الجغرافي للدولة   إلى القدس  شرقي  

ي نفتالي سرائيلأنه يعمل مع رئيس الوزراء ال  ز نايدوكشف   الدولتين.  الفلسطينية ويمنع بذلك حلّ 
الدفاع  بينيت ووزير  جانتس ،  حلّ بني  إيجاد  على  الشهداء   ،  ألسر  رواتب  دفع  منظومة  يوقف 

هائل   خطأ فاحش وتسبب في كمّ "لهذا الدفع، قال إنه    ه انتقادا  الفلسطينيين واألسرى. وبعد أن وجّ 
 109." ها ضدّ  فتاكا    من المشاكل، ونجح في منح أعداء السلطة الفلسطينية سالحا  

وزارة    التكنولوجيا العسكرية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضدّ   لنتاج ية  أمريك توجهت شركة   −
واستخدامها ية وضابط كبير برتبة عميد في الجيش، بدعوى سرقة أسرار تكنولوجية،  سرائيل الدفاع ال 

ية  سرائيل المحكمة ال   في تدريبات عسكرية لوحداته القتالية، من دون إذن ومن خالل انتهاك الحقوق. 
ية أنها  مريك . وأعلنت الشركة األ قنية، ولكنها قبلت التداول بها كانت قد رفضت هذه الدعوى ألسباب ت 

 110ية. أمريك ي وجنراالته، ولكن في محكمة سرائيل وزارة الدفاع والجيش ال   سترفع دعوى شبيهة ضدّ 
ية نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تسيير خط  سرائيل اتفق رئيس الحكومة ال −

من عيد الفصح اليهودي، الشهر المقبل،   طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، وذلك ابتداء  
 111. صادر عن مكتب بينيت   بما ذكر بيانحس
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صحيفة   − ال  العبرية  هآرتس ذكرت  الحكومة  بـسرائيل أن  تسمح  الوطنية"ية  الخدمة  البؤر    "أداء  في 
ها أوامر هدم االستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك المزارع التي صدرت بحقّ 

مزرعة عبارة عن بؤر تزداد    50في الضفة نحو    ا  يوجد حاليوبحسب الصحيفة العبرية،    وإخالء.
 112. مساحتها على حساب الفلسطينيين الذين يرعون فيها

ي على استثمار ضخم بمئات الماليين من الشواكل، الستكمال تطوير نظام  سرائيل االحتالل ال وافق جيش   −
 113. ة وسوري   ، ولبنان   ، العتراض الصواريخ والقذائف، والذي سيوضع على حدود غزة   ه، وإنتاج ليزر قوي  

طبيبا  على مستوى العالم،    30المختص حسام أبو فرسخ اختياره ضمن    الفلسطينيكشف الطبيب   −
المؤتمر األلل للباثولوجيامريكمشاركة في  المختص في علم تشخيص األمراض،   Pathologist  ي 

الذي يقيم في األردن ويحمل    ،وقال أبو فرسخ  ق واألفضل على مستوى العالم".والذي "يعتبر األعر 
والوظيفية    التركيبيةإن "الباثولوجيا فرع من الطب، يعنى بدراسة طبائع األمراض والتغييرات    ،جنسيتها

 114التي تقترن بمختلف األمراض، وما تحدثه األمراض في األنسجة من تغييرات". 

  بشأن "التعاون االقتصادي والتجاري" المشترك.   "إسرائيل"على اتفاقية مع    صادقت الحكومة المغربية −
 ، واألدوية ،التفاقية إلى تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري، مثل قطاع الصناعة الغذائيةوتهدف ا
 115وصناعة السيارات والطيران. ، والفالحة، والنسيج ،والزراعة

ن من يساعد أب Esmaeil Khatib خطيب  إسماعيل  اليرانياالستخبارات واألمن الوطني أكد وزير  −
  في تصريح  ، وقال خطيب  ما. سار دعمه سيدفع ثمن ذلك يوما  يتحرك في م  أو ،الكيان الصهيوني

 116الشريرة.  وأعمالهيقصر في عمره بممارساته  إنماالكيان الصهيوني  إن ،هل
بوريك − غابرييل  التشيلي  الرئيس  مع    Gabriel Boric  دعا  التضامن  إظهار  إلى  الدولي  المجتمع 

أوكرانيا. مع  اليوم  يظهره  كما  قناة  بوريك،    أضافو   فلسطين،  مع  خاص  حوار  المحلية   13في 
برنامج جماهيري  الكثير عمّ   ،التشيلية، عبر  نعلم  بها احتالل منذ زمن، وال  "فلسطين يوجد  ا  أن 

 117اك أيضا ". "أعتقد من المهم معرفة ما يجرى هن مضيفا  يحدث فيها"، 

، وهي ميليشيا مدنية مسلحة  "Barel Rangers  بارئيل  "حراسيين إلى ما يسمى  سرائيل انضم مئات ال −
، Almog Cohen  " الفاشي، ألموغ كوهينOtzma Yehudit  أقامها ناشط في حزب "عوتسماه يهوديت 

النقب من مشكلة انعدام األمن  ية وبلدية بئر السبع، بهدف مزعوم "لنقاذ  سرائيلبدعم من الشرطة ال
الشخصي". ونقلت هآرتس عن كوهين، وهو شرطي سابق، قوله إنه منذ إعالنه عن تشكيل الميليشيا،  

 118شخص. 200، تطوع لها قرابة 2021أكتوبر  في تشرين األول/
 18/3/2022 ،الجمعة

أربعة شبان فلسطينيين من مدينة القدس، بزعم تشكيل خلية تابعة    يسرائيلال  الشاباكجهاز    اعتقل −
ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن الشاباك زعمه أن الخلية خضعت لتدريبات على    لحركة حماس.
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موجة تصعيد في    "افتعال"كانت تنوي    "الخلية"وتابع الشاباك مزاعمه بأن    إطالق النار في تركيا.
 119القدس خالل شهر رمضان.

 من القرارات المتعلقة بتشكيل المحاكم الدارية.  عددا    محمود عباس  يةفلسطينال  السلطةدر رئيس  أص −
وشملت القرارات تشكيل المحكمة الدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، في حين  

بتعيين مصطفى    قرارا    عباس   أصدرو   تتشكل المحكمة الدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش.
بدرجة    الداريةللمحكمة    عاما    للنيابة الدارية، وتعيين حسن جميل سليم أمينا    أحمد فرحان رئيسا  

 120قاضي محكمة إدارية. 
، ووزير الخارجية يائير لبيد، الواليات المتحدة، في بيان  بينيت ي نفتالي  سرائيل ناشد رئيس الوزراء ال −

 121. اني من قائمة المنظمات الرهابيةر مشترك، عدم رفع الحرس الثوري الي 
منذ   "إسرائيل"أوكراني فروا إلى    12,600إن من بين    شاكيد   ت أييلالداخلية السرائيلية  وزيرة  قالت   −

الجئ ال يمكنهم الحصول على الجنسية    8,000، يوجد منهم  24/2/2022الغزو الروسي ألوكرانيا في  
، ما  إسرائيلوأشارت إلى أنه من إجمالي عدد الالجئين األوكرانيين الموجودين اآلن في    ية. سرائيلال

ي أو لديهم بالفعل  سرائيل مؤهلون للهجرة بموجب قانون العودة ال  (3,650حو  )ن  %30يقرب من  
 122".إسرائيل"صالحية البقاء في 

 19/3/2022 ،السبت

فلسطيني، قرب مفترق الثوري في مدينة القدس  ، في عملية طعن نفذها  يإسرائيلأصيب مستوطن   −
السرائيلية  12القناة  وأفادت    المحتلة. إن    العامة  وقالت  "خطيرة"،  العملية  منفذ  الشاب  حالة  أن 

 123الشرطة تمشط المنطقة خشية وجود منفذ آخر.

من قيام متطرفين يهود بتشكيل ميليشيات    "فلسطيني الداخل  وإسناد الهيئة الوطنية لدعم  "رت  حذّ  −
واعتبرت الهيئة المشكلة    ."عصابات إرهابية تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل" مسلحة و

لها،   بيان  في  السالمي،  والجهاد  حماس  بينها  فلسطينية،  فصائل  هذه  "من  مثل  تشكيل  أن 
وتحريضا  على حمل السالح بهدف الميليشيات، دعوة صريحة وواضحة الستهداف أبناء شعبنا،  

القتل والرهاب والتخريب المتعمد، في محاولة لتهجير أبناء شعبنا من مدنهم وقراهم في الداخل 
 124."المحتل، خصوصا  في النقب الصامد 

يمّكن مستخدميه من الرؤيا عبر  جهاز استشعار جديد  ية  سرائيل ال   CAMERO  شركة كاميرو   ت اخترع  −
   125. مترا    50  ـ عد يفوق ال من بُ   ، ركام   أو كائنات حية عبر جدران    أو جماد    أجسام ود  الجدران واستشعار وج 

لرئيسه مرزوق الغانم، وهو    ا  مصور   ا  لمجلس األمة الكويتي مقطع  الرسمينشر حساب التلفزيون   −
  ي قبل الروسي.سرائيلبطرد الوفد ال  Inter-Parliamentary  يطالب رئيس االتحاد البرلماني الدولي

 126. العربية الذي ُعقد في إندونيسيا جاء ذلك خالل كلمة الغانم في االجتماع التنسيقي للمجموعة
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زيلينسكيطلب   − فولوديمير  األوكراني  الالرئيس  للبرلمان  وجهه  خطاب  خالل  تتخذ  سرائيل،  أن  ي 
العبرية   مواجهة روسيا.  "خيارها"الدولة  أوكرانيا في  أوكرانيا  "وقال زيلينسكي:    وتدعم  اتخذت  لقد 

بالده مشّبها  في عدة نقاط أتى على ذكرها، الغزو الروسي ل  ،"عاما  بإنقاذ اليهود   80خيارها قبل  
الجميع يعرفون أن منظومات الدفاع الصاروخي الخاصة بكم هي  "  قائال :  وأضاف  .بالمحرقة النازية

ومضى    ."وإنقاذ أرواح األوكرانيين واليهود األوكرانيين  ،.. وأن بوسعكم يقينا مساعدة شعبنا.األفضل
عقوبات    إسرائيلفرض  بمقدورنا أن نتساءل لماذا ال نستطيع تلقي أسلحة منكم. لماذا لم ت"  :يقول

قوية على روسيا أو ال تضغط على شركات روسية. في الحالتين، القرار لكم، األخوة واألخوات،  
 127. "وبعد ذلك يجب أن تتقبلوا نتيجة إجابتكم

ي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية حققوا  ي ، إن محام في بيان لها   الفلسطينية،   المالية   قالت وزارة  −
 Shatskyآخر بعد قرار محكمة نيويورك )مقاطعة نيويورك الجنوبية( برد دعوى شاتسكي    قانونيا    إنجازا  

lawsuit  ّمليون   900بقيمة    ،باتهامات تتعلق "بدعم الرهاب"   ، 2002  سنة فلسطين منذ   المرفوعة ضد
سلطة رس األخير، بإخضاع منظمة التحرير وال ج ي، حيث وجدت المحكمة أن قرار الكون أمريك دوالر  

 128قرار غير دستوري في سابقة قانونية.   هو ي،  مريك الختصاص القانون األ الفلسطينية  
)نحو    آالف شيكل  10عن محافظ القدس عدنان غيث بكفالة مالية قدرها    االحتاللأفرجت سلطات   −

 129أثناء سفره إلى األردن.في ، بعد يوم من اعتقاله على معبر الكرامة آالف دوالر( 3.08

بحمالت االعتقال التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية    السالمي في فلسطين   الجهاد نددت حركة   −
إنه "في الوقت الذي يخرج فيه الشعب الفلسطيني لمواجهة  ،  لها   في بيان الحركة،  وقالت    في الضفة الغربية. 

األمن المنفلتة التابعة لسلطة  قوات االحتالل وقطعان مستوطنيه في الضفة الباسلة؛ تقوم قطعان أجهزة  
 130أوسلو، بحملة اعتقاالت تستهدف أبناء وأنصار حركة الجهاد السالمي وأبناء الشعب الفلسطيني". 

في  تعرضهما لطعن في حي راس العامود  ثر  إ  ،بجروح متوسطة وطفيفة  إسرائيليان  صيب شرطيانأ −
 131. الذ بالفرار الشاب ن أفيد أشرقي القدس. و 

الدامون   31قال فيه إن    تقريرا    الفلسطيني  سيراألأصدر نادي   −  أسيرة فلسطينية يقبعن في سجن 
 132أمهات. 10ي، بينهن سرائيلال

الفلسطينية )غير حكومي(، المجتمع الدولي، برفع الحصار عن    الخيريةطالب تجّمع المؤسسات   −
الخيري  العمل  على  المفروضة  القيود  بإزالة  الفلسطينية  والسلطة  تجمّ   .غزة،  رئيس  ع  وكشف 

"إيقاف شيكات وزارة الشؤون االجتماعية    إسماعيل برهوم أنه تمّ   المؤسسات الخيرية في قطاع غزة
أن    أيضا ،  برهوم  شهرا "، وكشف  16اجة في غزة منذ أكثر من  ألف أسرة محت   80في رام هللا، عن  

 133ألف أسرة تحتاج إلى تدخل العمل الخيري، وفق برنامج البحث الميداني".  220"
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نحو   − للحقوق    يأمريك ألف    14طالب  المناصرين  الموظفين  بـ"احترام  وأمازون  غوغل  شركتي 
مواقف   على  بناء  منهم،  االنتقام  وعدم  الحكومة  الفلسطينية  مع  للشركة  مشتركة  لمشاريع  رافضة 

، طابقة، ونشطاء عبر مواقع التواصلوقالت العريضة، التي نشرتها وسائل إعالم مت ية".سرائيلال
بإنهاء عقود الشركتين مع   العاملين في شركتي جوجل وأمازون، طالبوا أرباب عملهم  إن "آالف 

 134الذي تبلغ تكلفته مليار دوالر". [imbusN] ية، بما يشمل مشروع نيمبوسسرائيلالحكومة ال
قال تقرير لمنظمة حقوق النسان الدولية، التابعة لكلية الحقوق في جامعة هارفارد في الواليات  −

في الضفة الغربية المحتلة تنتهك قرارات األمم المتحدة حول    إسرائيل ية، إن "جرائم  مريكالمتحدة األ
 135الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي". حظر الفصل العنصري، وترقى إلى جريمة

 21/3/2022 ،اإلثنين

من استغالل حكومة االحتالل أزمة أوكرانيا وتحويل    ة شتي ا محمد    الفلسطيني رئيس الوزراء  ر  حذّ  −
ي إلى مستوطنين جدد في أراضي  سرائيل الالجئين األوكرانيين الذين هاجروا لدولة االحتالل ال 

منعت قوات االحتالل أكثر من    2021شتية: "خالل عام  ا ، قال  وبالمقابل  . ية فلسطين ال   السطلة 
 136. " عسفية واهية آالف مواطن فلسطيني من السفر بذرائع ت   10

إلى    "إسرائيل"فراس ملحم إن تحويالت العمال الفلسطينيين في    الفلسطينية  النقد   سلطةقال محافظ   −
بالمقابل،   ، مشددا  سنويا  دوالر(    ات مليار   5.56)نحو  مليار شيكل    18السوق الفلسطينية تبلغ نحو  

 137. 2022سنة على تطلعه، إلى أن يصار إلى تحويل رواتبهم عبر البنوك قبل نهاية 
بأنها    السرائيلية حكومة  الصادقت   − وصفت  خطة  إقليمية" على  الجوية   " دفاعية  الدفاعات  لتعزيز 

دراسة  قالت مصادر أمنية رفيعة إن الجيش قرر  و،  ةوالصاروخية في المناطق الحدودية مع سوري
اللجنة الوزارية  "إن    العامة السرائيلية  11القناة  قالت  و   إيران بشكل عملي.  الخيار العسكري ضدّ 

وغيرها    ،صادقت على شراء صواريخ اعتراضية لمنظومة القبة الحديدية، ورادارات   " لشؤون التسليح
تمد على استنساخ  بشكل عاجل، وإن الخطة تع  "لكمئات الماليين من الشوا"من المعدات العسكرية بـ

ي في مواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، سرائيل االستراتيجية التي اتبعها الجيش ال
بما يشمل تغيير النظرة الدفاعية في المنطقة، لالستجابة لطالق صواريخ متطورة من خالل مراكز  

  138بما يتالءم والتحديات.لكنها ستكون هذه المرة أشمل وأضخم  ،القيادة والسيطرة القليمية

طار نزاعها  إفي    األخيرن حماس تتحمل مسؤولية التصعيد  إ  بارليف  عومر  الداخليمن  قال وزير األ −
 ن الفلسطينيي منع    نه خالل شهر رمضان سيتمّ أ  بارليف  ضافأو   لسيطرة على المناطق.لفتح    ضدّ 

 139. األمنيعبر الثغرات في السياج   "إسرائيل"الذين ال يملكون تصاريح من دخول 
  " مكافحة الرهاب "لرئيس لجنة    ا  نائب  Avi Dichter  آفي ديختر  يسرائيل الخب عضو الكنيست  انتُ  −

 140ندونيسيا.إالمنعقد في  144 في االتحاد البرلماني الدولي الـ
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  ا  مهاجر   5,856أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وصل    السرائيلية  واالستيعاب ذكرت وزارة الهجرة   −
 141."إسرائيل"من أوكرانيا إلى  ا  جديد 

الـ  الضحاياأفاد محامون وممثلو   − مركز مساواة   ، خالل مؤتمر عقده48  الفلسطينيين في أراضي 
الشرطة ال  بأن  العرب،  القتلى  بقتل  سرائيلوممثلو عائالت    األراضي ي  يمن فلسطين  47ية متهمة 

واستعرض مدير   هم.بدوافع عنصرية، عبر استخدام الرصاص الحي القاتل ضدّ   1948  سنة  المحتلة
حيثيات القتل من قبل رجال الشرطة، وعمليات التحقيق التي جرت في   ،مركز مساواة جعفر فرح

قضية   47قضية من أصل    45ية" التي أوصت بإغالق  سرائيلأعقابها، وقرارات "النيابة العامة ال
 2000.142أكتوبر  منذ تشرين األول/

إن    ،زن البناما الفلسطينية  مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة  قال   −
في مدينة غزة، وبالتالي وصلت    خصوصا  و لمياه البحر على طول الشريط الساحلي    هناك تداخال  

وأشار البنا إلى أن    لحياة المواطنين.  ا  خطير   ا  الملوحة في مياه اآلبار إلى مستويات تشكل تهديد 
ب نقص البنى  التلوث الناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي في مناطق متعددة من القطاع بسب

، صعبة  التحتية في هذا المجال قد جعل إمكانية استخدام المياه الجوفية لهذا الخزان ألغراض الشرب 
 143جودة مياهها. سوء  % من آبار مياه الشرب ال تصلح لهذا الغرض بسبب  98حيث أصبح أكثر من  

بينيت   ية إسرائيلقالت وسائل إعالم   − نفتالي  يشارك في قمة ثالثية، بمدينة شرم    إن رئيس الوزراء 
 144ظبي الشيخ محمد بن زايد. الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو

الديمأمريكرس  جعضو كون  50لب  طا − الحزب  الخارجية  و ي من  بلينكن  قراطي وزير  بمنع  أنتوني 
قسرا  من قرية   فلسطيني(  300حو  ن  تشمل)  عائلة فلسطينية  38في طرد    من المضي قدما    "إسرائيل"

 145الولجة بالضفة الغربية. 
، بإغالق  General Mills  جنرال ميلز ي على عريضة تطالب شركة  أمريك ألف مواطن    11ع أكثر من  وقّ  −

 146عطروت، المقامة على أراضي فلسطينية محتلة. ة  مستعمر المقام في    ، Pillsbury  مصنع بيلسبري 
من    وباحثا    أكاديميا    279ي، وسرائيل وقية مناهضة لالحتالل المنظمة دولية وشبكة حق  67طالبت   −

، نتيجة الحتاللها  "إسرائيل"دولة حول العالم، األمم المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات على    45
 147األراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري. 

 22/3/2022 ،الثالثاء

استشهد    فيماس وطعن، في مدينة بئر السبع،  عآخرون جراء عملية د يين، وأصيب  إسرائيل   أربعةل  ت  قُ  −
 148.جراء إطالق النار عليه ،حمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب م هو ، و منفذ العملية

دانت قوائم وأحزاب فلسطينية من الداخل المحتل، العملية التي نفذها محمد أبو القيعان في بئر   −
قالت القائمة العربية الموحدة التي   ،من جهتها  إسرائيليين وجرح آخرين.  أربعةوأدت لمقتل    ،السبع
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تشارك في الحكومة السرائيلية، إنها تدين ما وصفته بـ"االعتداء الجرامي"، مؤكدة  أن "المواطنون  
ضدّ  للعنف  استخدام  أي  ويرفضون  بالقانون  ملتزمون  اآلخرين"  العرب  ر .  المواطنين  ئيس  وكتب 

تويتر:   عبر  عودة  أيمن  المشتركة  العربية  بئر  "القائمة  الجرامي في  الحادث  عن  بصدمة  قرأت 
قوتنا.السبع بكل  إدانته  وعلينا  طريقنا  ليس  العنف  أوقاتهم  ...  في  القتلى  أهالي  يخاطب  قلبي   ..

 149. وفق تعبيره. "الصعبة وأرسل أطيب تمنياتي للجرحى
عقد في تل أبيب بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين  كشفت مصادر عبرية أن لقاء    −

  ، بارليف، بعد نصف ساعة من عملية بئر السبع  عومر  السرائيليووزير األمن الداخلي    ،الشيخ
هيئة البث السرائيلي  لالتابعة    الرسمية  السرائيلية  قناةالوقال مراسل    التي ُقتل فيها أربعة مستوطنين.

.  إن الشيخ أعرب عن صدمته وأسفه الشديد لما أسفرت عنه العملية  Gal Berger  رغرال بيغ   )مكان(
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية )لم تذكر أسماءهم(، و 

 150. وجهوا رسائل إلى السلطات السرائيلية، دانوا فيها عملية بئر السبع، لكنهم لم يصدروا بيانا  رسميا  

  18  حماس إسماعيل هنية، في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى الـ لحركة    السياسي قال رئيس المكتب   −
ن "المقاومة اليوم تفرض معادالتها، يحملها ويحميها أبناء  إ الستشهاد مؤسس حماس أحمد ياسين،  

في المنافي والشتات،    ا  ، ويرفعونها لواء  خفاق 48شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل عام  
أن "حماس تعمل اليوم على أكثر من    هنية   وأوضح   ليمضوا في تناسق وتكامل، ويعملون لفجر جديد". 

لقدس في معركة  : "نرى غزة وا قائال    وأردف   جبهة وفي أكثر من اتجاه، تحمل قضايا شعبنا وثوابته". 
سيف القدس، وغزة والالجئين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وغزة والمقاومة وغرفة العمليات  

 151أنهم "على موعد جديد مع صفقة أخرى".   مؤكدا    ، المشتركة، وغزة واألسرى في صفقة وفاء األحرار" 

فتالي بينيت وولي العهد  التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السرائيلي ن  −
نت العبري، فإن األطراف الثالثة بحثوا   وبحسب موقع واي  الماراتي محمد بن زايد، في قمة ثالثية.

الطائرات   وإمكانية تشكيل تحالف دفاعي إقليمي ضدّ   ،من القضايا منها األمن  ا  خالل القمة عدد 
رؤيته للدفاع الجوي القليمي باستخدام م  المسيرة والصواريخ والتهديدات، مشيرا  إلى أن بينيت قدّ 

يتمّ  الذي  الليزر  منها  دفاعية  في    منظومات  حاليا   القضية    ."إسرائيل"تطويره  الثالثة  وناقش 
غزة،  قطاع  و  الغربية  بالضفة  "إسرائيل"الجراءات االقتصادية التي اتخذتها    خصوصا  و الفلسطينية،  

 152فترة رمضان وضرورة الحفاظ عليه. ناقشوا المخاوف بشأن الوضع األمني خالل و 
عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين البلدين،    من  رغمعلى الأنه    العامة السرائيلية  13القناة  ذكرت   −

نجحت الشرطة السرائيلية بالتوصل إلى تعاون مع نظيرتها المغربية بشأن تسليم المجرمين، على  
 153.ات التطبيعخلفية تحسين العالقات بين البلدين وتوقيع اتفاقي

اليهود "  :العبرية  103، في تصريحات لذاعة  بارليف  عومري  سرائيل ال   الداخليقال وزير األمن   −
إلى أن    ا  ، مشير "ا  كما هو الحال دائم  قصى[ي ]المسجد األفي دخول الحرم القدس  ا  سيكونون أحرار 
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المقبل الشهر  خالل  تصعيد  أي  لمنع  كبيرة  أمنية  استعدادات  محاوالت  من  رغم  بالوذلك    ،هناك 
الماضية.  القليلة  القال  و   تصعيد األوضاع في األيام واألسابيع  ألون  السرائيلي    دفاعنائب وزير 

يجب تجنب  إنه يجب مراعاة طقوس العبادة الدينية، ومع ذلك    من ناحيته،  Alon Schuster  شوستر
 154يين( للخطر. سرائيل)ال "المدنيين" تعرض مخاطر 

أكدت الواليات المتحدة األمريكية على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في المسجد األقصى عشية   −
 Linda  غرينفيلد - توماس   لينداوقالت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة    حلول شهر رمضان.

Thomas-Greenfield:   يجب علينا، مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفصح اليهودي وعيد"
  الفصح المسيحي، التطلع إلى السالم، مع القرار بالحساسيات الدينية المتزايدة خالل هذا الوقت". 

"يجب على جميع  و  :في كلمة في اجتماع لمجلس األمن بشأن الوضع في الشرق األوسط  ،وأضافت 
وتقويض الجهود    ،طراف االمتناع عن الجراءات األحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات األ

 155الدولتين المتفاوض عليه".  المبذولة لدفع حلّ 
تشكيل األسرى في سجون االحتالل، هيئة قيادية   الفلسطيني قدورة فارس  األسيرأعلن رئيس نادي   −

 156هم. ع حقوقهم، ورفضا  لسياسة االحتالل ضدّ لإلضراب، استشعارا  ألهمية معركة انتزا 
مناسبة  ب  مشتركا    صحفيا    أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا   −

وقال البيان إن فلسطين تعتمد بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر   يوم المياه العالمي.
من الجدير ذكره أنه ما زال .  % من مجمل المياه المتاحة79الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها  

وصى به عالميا  حسب معايير منظمة  معدل استهالك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد األدنى المُ 
% من  85ية على أكثر من  سرائيل لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة ال  100وهو    ،ة العالميةالصح

 157المصادر المائية الفلسطينية. 
في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية للدورة   ،Imran Khanعمران خان  رئيس الوزراء الباكستاني    قال −

: ت في العاصمة الباكستانية إسالم آباد التي بدأ  ،لوزراء خارجية منظمة التعاون السالمي  48  الـ
سواء. ويحزنني أن أقول إننا لم نتمكن من إحداث   "لقد خذلنا الفلسطينيين وشعب كشمير على حدّ 

"إن القانون الدولي يقف إلى جانب شعب فلسطين وكشمير،    :وقال خان  أي تأثير على الطالق".
الكشميريين في تقرير المصير من خالل االستفتاء. ومع    وقرارات مجلس األمن الدولي تدعم حقّ 

 158ذلك لم يضمن المجتمع الدولي قط هذه الحقوق".

، مايكل 1967حقوق النسان في األراضي الفلسطينية المحتلة للألمم المتحدة  الخاص المقرر ق وثّ  −
، لينك  شدد . و لنظام الفصل العنصري   "إسرائيل"، باألحداث والوقائع تطبيق  Michael Lynk  لينك

أن  على  من التقرير،    55سنوات، في الفقرة    في تقريره النهائي قبل انتهاء واليته التي استمرت ستّ 
الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام الفصل العنصري. واستند التقرير في المقام األول إلى  

الضحايا قدمها  التي  المدني  ،والشهود   ، المعلومات  المجتمع  المتحدة  ، وممثلو  األمم   ،وممثلو 
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التقرير عددا   من المخاوف المتعلقة   ومسؤولون فلسطينيون في العاصمة األردنية عّمان. وتناول 
 159لوضع حقوق النسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وقطاع غزة. 

% من الجمهور 67للرأي أن    ية والمسحية،أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياس أظهر استطالع   −
غزة،  الفلسطيني  وقطاع  الضفة  بـ"  في  االعتراف  تعليق  وإسرائيليؤيدون  تعليق  61"،  يؤيدون   %

% يريدون انتخابات فلسطينية  72أظهر االستطالع أن و  االتفاقيات معها بما فيها التنسيق األمني.
% ال ترى  52%، إال أن أغلبية قدرها  69% وتهبط بالضفة إلى  75عامة، وترتفع النسبة بغزة إلى  

الرئاسية بين محمود عباس وإسماعيل هنية،    االنتخابات ولو جرت    .فعال    ي ستجر أن االنتخابات  
أما لو كانت المنافسة بين مروان  ،  % لهنية54% من األصوات، مقابل  38فسيحصل عباس على  

% وهنية  59يحصل البرغوثي على  ف%،  64فع لتصل إلى  البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترت
عدم الرضا عن أداء رئيس السلطة محمود عباس،  من المستطلعة آراؤهم  %  70وأظهر  .  %37على  
ولو جرت انتخابات برلمانية    % عباس لالستقالة.73% فقط راضون عنه، في حين يدعو  27وأن  

ى  أور   ،%64  ن نسبة المشاركة ستصل لـ، فإ2006بمشاركة كل القوى التي شاركت في انتخابات  
 160% لحركة فتح.29% أن حركة حماس هي األجدر بتمثيل الشعب الفلسطيني مقابل 31

 23/3/2022 ،األربعاء

في حوار مع    ، أقّر رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان −
بأنه تجّرأ على كسر طوق الءات الخرطوم الثالث أمام تل أبيب، لكنه عزا ذلك  ،  "الشرق األوسط"

 متغيرات األحداث ما بين زمن الالءات الثالث، واليوم.  إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظلّ 
توصيف الزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب بالسرية، إذ ال تعدو عن كونها  البرهان  ورفض  

 161دف إلى تبادل المعلومات االستخباراتية والمعلوماتية، وال تحتاج إلى إعالن أو إخفاء. زيارات ته
قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التطورات على الساحة الدولية جعلت  −

  ،الغيطوأضاف أبو    .اناة الشعب الفلسطيني بعين جديدةالكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى مع
الطرف القائم باالحتالل ما زال يراوغ ويرفض الدخول في أن في كلمته أمام جلسة لمجلس األمن، 

 162.وأمميا   مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات الُمقررة دوليا  

وشركة  وقّ  − المغربية  الصناعة  وزارة  السرائيليةعت  الفضاء   Israel  (يآ  أيآي  )  صناعات 

Aerospace Industries (IAI)    اتفاقية في قطاع صناعة الطيران، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي
وقال وزير الصناعة المغربي رياض مزور، بعد توقيع االتفاقية    واالستثمارات المشتركة، في الرباط.

شمل أنشطة االبتكار  إن مذكرة التفاهم ت  ، Amir Peretz  عمير بيرتزية  سرائيلمع رئيس الشركة ال
 163. والصيانة والتحول، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة المغربية

  " إسرائيلـ"ل  تحذيرا    Hossein Salami  ي اللواء حسين سالمييرانال  ي حرس الثور له القائد العام لوجّ  −
الصاروخية  من تكرار ارتكاب أي حماقة جديدة، وقال أوقفوا الشر وإال فسيتعين عليكم اختبار الضربة  
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ن أ  أرادواذا  وقال سالمي: "إ   "الحسابات الخاطئة للصهاينة".   إلى  ، مشيرا  لحرس الثورة مرة أخرى 
 164".خطاءهم مجددا  أفليرتكبوا  يذوقوا مرارة االنتقام مجددا  

قال األمين و   أعلن اتحاد المحامين العرب تأسيس المنتدى العربي الدولي القانوني لدولة فلسطين. −
ن  التحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى إن العالن عن تأسيس المنتدى، يأتي ليمكّ العام  

 165. ية المتواصلةسرائيلالفلسطينيين من مواجهة الجرائم ال

  ا  عام  20أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن قائمة عمداء األسرى، وهم من أمضوا ما يزيد عن   −
بدخول أسرى جدد عامهم    ا  أسير   153ددا  لتصل إلى  متواصلة في سجون االحتالل، ارتفعت مج 

  ا  أسير   25ن من بين عمداء األسرى،  إاألشقر    قال مدير المركز رياض و   في األسر.  تواليا    21  الـ 
 166منذ ما قبل اتفاق أوسلو. معتقال  

إن   − السابق،  الكنيست  وعضو  الصانع،  طلب  المحتل  الداخل  فلسطينيي  أوساط  في  القيادي  قال 
والبلديات العربية في الداخل بعملية بئر السبع نابع من    ،واللجان  ،والقوائم  ،من قبل األحزاب التنديد  
في تصريحات   ، مشددا ،"هجوم غير اعتيادي على غرار هجمات تنظيم داعش الرهابي" اعتباره  

 167، أن هذه الدانات طبيعية لمثل هذا الهجوم. السرائيلية العبريةالعامة  إلذاعةل

األوسط  صوّ  − الشرق  دراسات  منظمة    Middle East Studies Association (MESA)  (ميسا)تت 
كوسيلة "، وذلك  ضدّ   صوتا    167مقابل    ،مع  صوتا    768بأغلبية ساحقة، بلغت    ،الدولية  األكاديمية
االحتالل    إسرائيللمحاسبة   سلطات  تمارسها  التي  النسان  حقوق  انتهاكات  على  فعال  بشكل 

الفلسطينيينسرائيلال على  ما    ،"ي  لحركة    ُعدَّ في  بالنسبة  مفصلية  نقطة  وسحب  أنه  المقاطعة 
 168. وفرض العقوبات )بي دي أس( االستثمارات 

 أصبحت " قد  Tal Shamayim  الجوية "تال شاماييم  النذاري أن منظومة  سرائيلأعلنت وزارة الدفاع ال −
وتعمل هذه المنظومة على رصد تهديدات   جاهزة لنشاط عملياتي، وتسلم سالح الجو هذه المنظومة. 

 169جوية قصيرة وبعيدة المدى بضمنها صاروخية. 

 24/3/2022 ،الخميس

ن الطعام المقرر يوم غٍد  عن تعليق الضراب المفتوح ع ركة الوطنية الفلسطينية األسيرةأعلنت الح −
  ، وقالت الحركة األسيرة  كافة مطالب الحركة األسيرة.  د موافقة إدارة مصلحة السجون علىبع  ،الجمعة

شها منذ عدة  وبوحدة لم نع   ،إدارة السجون بشكل وطني  "لقد خضنا هذه المعركة ضدّ   في بيان لها:
سنوات، األمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون باالنفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا  

 170."داخل األسر

ونريد    ،وضع شروط على المساعدات األوروبية"  رفضه  اشتيةمحمد  الفلسطيني  رئيس الوزراء  أعلن   −
ن تأخر الدعم  لى أ إ  "، مشيرا  وليس الشروط  ،حترام والتعاون الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على اال
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على إمكانية الوفاء بااللتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم    األوروبي للموازنة انعكس سلبا  
 171االجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين وعلى عمل المؤسسات.

، في األيام األخيرة، أوامر لجنوده  درأص  يسرائيلجيش الال  السرائيلية أن  ذكرت صحيفة هآرتس −
، وتزويدها في يوميا    فلسطينيا    50في الضفة الغربية بأن على أي جندي أن يجمع تفاصيل وصور  

". وبحسب هذه التعليمات، فإن الجندي Blue Wolf نظام مراقبة الفلسطينيين العسكري "ذئب أزرق 
باستكمال    رح في نهاية ورديته، وسيكون ملزما  الذي ال يزود هذه التفاصيل في نهاية ورديته، لن يس

 172.الكمية المطلوبة منه
أكبر محاولة تهريب   ، ما قالت إنه جيش البالتعاون مع    ، أحبطتالسرائيلية أنها    الشرطة أعلنت   −

سيارة وبداخلها ثالثة من سكان   بتوقيف   ، حيث قامتعبر الحدود اللبنانية   " إسرائيل"   إلى أسلحة  
هيئة البث السرائيلي   د مراسلا ف أ . و األسفل قرب مفرق هموفيل في الجليل  قرية طوبا الزنغرية  

العثور  أنه    )مكان(  سالح   حو ن على  تّم  قطعة  مسّدس   ، ستين  خمسين  من  أكثر  فيها    ، ا  بما 
 173خطرة. ال المخدرات    رام من ج حو نصف كيلو ن لى  إ ضافة  ، إ M-16  أو   16  أم بنادق من نوع    وثالث 

ي، على سرائيلصادقت ما تسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" التابعة لسلطات االحتالل ال −
وقال   مدينة القدس المحتلة. في  وحدة استيطانية في الحي االستيطاني "كريات يوفال"    1,200بناء  

بنايات قديمة، وبناء   5الموقع اللكتروني لبلدية االحتالل في القدس، إن المشروع يقضي بهدم  
، 2ألف م  30وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ    وحدة استيطانية في قلب مدينة القدس.  1,200

 174روضة أطفال.  11و  ، ومدرسة   ، ا  يهودي ا  كنيس وسيضمّ 
السالمي، على مركزية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة  أكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون   −

  ، 48ـ خارجية في "إعالن إسالم آباد" الصادر في ختام أعمال الدورة ال ال وشدد وزراء  لألمة السالمية. 
التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسالم آباد، على دعمهم المبدئي والمتواصل وعلى جميع المستويات  

ي من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه  للشعب الفلسطين 
وجّدد    ، وعاصمتها القدس. 1967 سنة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  

 لقرار  الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقا    وزراء الخارجية التأكيد على ضرورة حماية حقّ 
 175، والتصدي بشكل قاطع ألي إنكار لهذه الحقوق. 194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  

عبر تويتر: "بعد استضافة مباراة بادل التنس،    محمد آل خاجة  "إسرائيل"كتب السفير الماراتي في   −
في    [29/3/2022ي  أ]  تتطلع دولة المارات الستضافة ألعاب االتفاقية البراهيمية األسبوع المقبل

 176". إسرائيل، وختم بوسم "المارات في "2020معرض إكسبو دبي 
 25/3/2022 ،الجمعة

عددا   − الدوحة،  في  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  الجالية    التقى  من  وأعضاء  األعمال  رجال  من 
: "نعّول على الجهود التي تقودها الجزائر للحوار اشتيةوحول المصالحة، قال    الفلسطينية في قطر.



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             30  

من    الجميع، ونريد العمل معا    الوطني، نمد أيدينا للمصالحة وجاهزون لحكومة وحدة وطنية تضمّ 
 177أجل الضغط لعقد انتخابات شاملة في كافة األراضي الفلسطينية بما فيها القدس". 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات  −
  ،إلى أن تفاصيل التعاون ستناقش في وقت الحق  مشيرا    "،إسرائيل"التي يمكن أن تتخذها تركيا و

 178. "إسرائيلـ"ل زيارة وزيري الخارجية والطاقة التركيين لخال
السفير محمد العمادي عن اعتماد تجديد المنحة القطرية  غزة    قطاع   رئيس اللجنة القطرية لعمار أعلن   −

وخالل تصريحات نقلتها وكالة سوا المحلية، قال العمادي    . مليون دوالر سنويا    360لقطاع غزة، والمقدرة بـ  
تماد المنحة القطرية من جديد، والتي تشمل تغطية تكاليف وقود محطة توليد الكهرباء، وكذلك  اع   إنه تمّ 

 179لألسر المتعففة والفقيرة، ومشاريع أخرى تنفذها قطر في غزة.   دوالر التي تصرف شهريا    مئة مبلغ ال 
، مايكل 1967حقوق النسان في األراضي الفلسطينية المحتلة  للألمم المتحدة    الخاصالمقرر  قال   −

حو ن بلغت  من دون شرقي القدس،  يين في الضفة الغربية  سرائيلإن أعداد المستوطنين ال   لينك
لمجلس حقوق النسان في جنيف،   49في جلسة خالل الدورة  موضحا     . 2014  سنة في  ،  ا  ألف  370

د المستوطنين ن أن إجمالي أعدا وبيّ   . ألفا    480  ت وبلغ   %23بنسبة    أن أعداد المستوطنين زادت حاليا  
 180آالف.  710يين في األراضي الفلسطينية المحتلة بلغت  سرائيلال 

بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة، اشترطت إزالة الشارات إلى   العامة السرائيلية  12القناة أفادت  −
، نيويوركفي  "، مقابل إجابة طلب األخيرة إقامة معرض في المقرر األممي  إسرائيلالقدس كعاصمة لـ"

  ي"، ُعرض سابقا  سرائيلالبرلمان يصوغ المجتمع ال  -يحمل عنوان "الكنيست يحتفل بعامه السبعين  
 181. 2019 سنةوريون في جفي مطار بن 

، إن المغرب له  في بيان  ،Avichay Adraee  أفيخاي أدرعي   ي سرائيلالقال المتحدث باسم الجيش   −
للتوقيع    "إسرائيل"و التعاون العسكري، تشمل عقد لجنة عسكرية مشتركة  تفاهم بشأن  وّقعا مذكرة 

 182وفرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة.  ،على خطة عمل ثنائية
عن مجموعة ضباط سابقين في وحدة الكوماندوس النخبوية في    العبرية   كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت  −

 183ي تعمل على تدريب أوكرانيين على القتال، في مواجهة القوات الروسية في بالدهم. سرائيل الجيش ال 
في مدخل   ،ولجان التخطيط قرار اللجنة المحلية لبناء األبراج األولى   بالقدس أقرت بلدية االحتالل   −

  على أرض مطعم األوكالبتوس   ا  طابق  30من  مؤلفة    ،حي الثوري ضمن المنطقة الصناعية )تالبيوت(
The Eucalyptus.    ن تاريخ االنتهاء من  أو وأكدت بلدية االحتالل أن العمل في المشروع بدأ بالفعل

 184. 2026 سنة؛ خالل أعوام ةحو أربعن بناء هذا البرج االستيطاني الضخم يقدر ب
 26/3/2022 ،السبت

هيئة محلية في    50، في  2021عملية االقتراع في المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية    انطلقت  −
 185جميع محافظات الضفة الغربية، وفتحت مراكز االقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين. 
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 27/3/2022 ،األحد

أسفرت عن مقتل  والتي  الخضيرة،    مدينة  فذت في في عملية إطالق نار، نُ ن  اإسرائيلي ن  ا شرطي  ل  ت  قُ  −
وُعلم أن منفذ ي العملية هما الشابان أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية    آخرين.  3وإصابة    ،منفذ ي العملية

لتنظيم  لعملية ينتميان  الزعم جهاز الشاباك السرائيلي أن الشابين اللذين نفذا  و   من مدينة أم الفحم.
 186.الذي يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة السالمية )داعش(

" Negev Forum  النقب   منتدىد أنه أطلع المشاركين في "يائير لبي  السرائيليخارجية  الأعلن وزير   −
أن "جميع وزراء الخارجية دانوا الهجوم،    على تفاصيل الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة، مضيفا  

  ،والواليات المتحدة  ،النقب" وزراء خارجية االحتالل  منتدىوتجمع "  وأرسلوا تعازيهم إلى أسر القتلى".
 187األحد والثنين في صحراء النقب.يومي عقد تُ و  ؛والبحرين ،والمغرب ،والمارات  ،ومصر

أعلنت لجنة االنتخابات المركزية النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، التي جرت  −
ي  إن نسبة االقتراع النهائية ف  لجنة حنا ناصرالوقال رئيس  .  هيئة محلية بالضفة الغربية  50في  

ن النتائج أن  ، وتبيّ 715,413االقتراع البالغ عددهم    % من أصحاب حقّ 53.69المرحلة الثانية بلغت  
% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس  64.4نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 

 188%. 6.35مقعدا ، بينما حازت القوائم الحزبية على  632عليها والبالغة 

تشهد مرحلة جيدة... إذ   سرائيل العالقات الخارجية ل " نيت إن  ي ي نفتالي ب سرائيل قال رئيس الوزراء ال  −
يتزايد الدراك في " :  قائال    وأضاف  . " العبة مهمة على الساحة العالمية والقليمية   إسرائيل أصبحت  

تقف، ودائما  كانت تقف، في خندق السالم والتعاون... في الشرق األوسط  إسرائيل العالم العربي أن 
 189." هناك من يصنع العنف والتخلف، وفي المقابل هناك من يدفع باتجاه التعاون واالزدهار والسالم 

قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء السرائيلي   −
نفتالي بينيت: "ناقشنا طرق تعزيز رمضان، وعيد فصح سلمي في جميع أنحاء إسرائيل، وغزة والضفة  

 190لمسلمين". الغربية، ال سيما في القدس، وهي مدينة ذات أهمية عميقة لليهود والمسيحيين وا 
ات جديدة وبلدة مستعمر ، على إقامة أربع  خالل اجتماعها األسبوعي   ،ية سرائيلصادقت الحكومة ال −

إلى   ألفا    12من    "إسرائيل"على زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة في  و   ،عربية في النقب 
بصورة أولية، بموجب  ات أخرى  مستعمر ويتوقع أن تصادق الحكومة على خمس    ألف عامل.  20

 Zeev Elkin.191زئيف ألكين البناء والسكان ، ووزير شاكيد  ت أييلالداخلية  ةاقتراح وزير 

الدولي − البنك  بيان  ،أعلن  واشنطنله  في  في  صدر  بقيمة  ،  منحة  عن  تمثل    20،  دوالر،  مليون 
 192مليون دوالر.  60الشريحة األولى من دعم لقطاع التعليم في فلسطين بإجمالي 

لجنة تحكيم برنامج المسابقات القرآنية )مزامير داود( ووالدته بودودة  أبكى الطفل الجزائري عبد الخالق   −
ج في مسابقة القرآن  المتوّ وتبرع الطفل    وأفراد أسرته ومذيعي البرنامج الذي تبثه قناة الشروق المحلية. 
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فال وإلى األط   ، ألطفال فلسطين   ، ة النهائي المرحلة  التي حصل عليها بعد اجتيازه    ، الكريم بالجائزة الكبرى 
دوالر(   2,800  نحو   ، ألف دينار   400وحّمل الفائز أمانة نقل قيمة جائزته )   .ين ق ا ع المسجونين والم 

للقافلة   ا  بصفته إمام   2011  سنة غزة  قطاع  لفلسطين إلى عضو لجنة التحكيم كمال قدة، الذي زار  
 ا  طلب من عضو اللجنة أن يلّفه بعلم فلسطين، مشددأن    بعد منصة التتويج    بودودة واعتلى    الجزائرية. 

ولن يهدأ لنا بال حتى نصلي  ،  كم الجزائر مع   بناء كل أ " ، وأن  " بماله وروحه " على أنه يفدي أطفالها  
 193." عمر وصالح الدين، فالنصر قادم ال محالةكما صلى  ،  الشريف  في القدس   ا  مع 

 28/3/2022 ،اإلثنين

حركتا   − المستويات.  أعلنت  جميع  على  مشتركة  عمل  لجان  تشكيل  السالمي  والجهاد  حماس 
الحركتان جميع    ،وأوضحت  في  موسعة  قيادية  لقاءات  عقد  من  انتهيا  أنهما  مشترك،  بيان  في 

غزة. اللقاءات   محافظات  ت  وفقا    ،وتناولت  وسبل  المقاومة،  برنامج  تعزيز  "آليات  طوير  للبيان، 
الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة   العالقات 

 194جنبا  إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين األحرار". 

العاروري، في مقابلٍة مع   − السياسي لحركة حماس صالح  المكتب  نائب رئيس  الميادين قناة  شّدد 
"أي عدوان إسرائيلي على المصّلين في األقصى سيؤدي إلى مزيد من التصعيد"،  على أن  ،  الفضائية

مشيرا  إلى أن "االحتالل اآلن أمام امتحان القدس واألقصى، وآن له أن يتعلم الدرس، ومفادها أن 
إن "المواجهة المقبلة    وقال العاروري   أحمر بالنسبة إلينا".  القدس والمقدسات والمسجد األقصى خطّ 

اال تاريخ  مع  انعطافة في  وستشكل  ورسميا ،  شعبيا   نطاقا ،  أوسع  ستكون  القدس  أجل  من  حتالل 
 195الصراع مع االحتالل". 

النقب "أقر   − أعماله"منتدى  اختتم  الذي  خارجية  ،  وزراء  بمشاركة  المتحدة   "إسرائيل"،  والواليات 
والتهديدات   األخطار  مواجهة  في  المشترك  للتعاون  خطة  والبحرين،  والمغرب  ومصر  والمارات 
المشتركة، خصوصا  التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تطلقها إيران وأذرعها  

بشكل دوري في إحدى الدول وأكد الوزراء على جعل لقائهم منتدى دائما  يعقد    باتجاه دول المنطقة.
التطبيع في العالقات "المشاركة، مرة أو أكثر في السنة. ووجهوا رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن 

 196."بين الدول العربية المشاركة في المنتدى ال يأتي على حساب قضيتهم
، "منتدى النقب"أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي بعد اجتماعات    األمريكي أكد وزير الخارجية   −

إبراهيم"أن   ب"  اتفاق  يتعلق  فيما  تقدم  تحقيق  بديال  عن  ،  "الفلسطيني  السرائيلي النزاع    حلّ ـ"ليست 
 197الرهاب والعنف. والشركاء في المنطقة ضدّ  "إسرائيل"مضيفا  أن بالده تواصل التضامن مع 

ع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني مع نظيره السرائيلي يائير لبيد ما سمي  وقّ  −
انعقاد    االستراتيجية" هامش  على  وذلك  البلدين"،  بين  الدافئ  للسالم    " النقب   "منتدىالمشتركة 
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الل برامج  "مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون المشترك من خ  االستراتيجية تضمنت هذه  و   بلوماسية.يالد 
 198وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين".  ،محددة لزيادة حجم التبادل التجاري 

إن خطة وليدة لقليم كردستان    إلى وكالة رويترز،  ت ، تحدثقالت مصادر عراقية وتركية وأمريكية −
ف مما أغضب إيران ودفعها لقص  ا  عد جزءتُ   "إسرائيل"العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة  

وأكد مسؤوالن تركيان وجود محادثات   .آذار/ مارسفي وقت سابق من    باليستيا    صاروخا    12  أربيل بـ
شارك فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون جرت في اآلونة األخيرة لبحث إمداد تركيا وأوروبا بالغاز  

 199الطبيعي من العراق، لكنهما لم يكشفا عن مكانها. 
، على أن "لقاءات خالل الجلسة األسبوعية للحكومة  ،محمد اشتية  الفلسطيني  أكد رئيس الوزراء −

 200".سرائيل التطبيع العربي دون إنهاء االحتالل ما هي إال وهم وسراب ومكافأة مجانية ل

الحكومة   − رئيس  االعتقال    يةسرائيل الأصدر  أوامر  بإصدار  تقضي  التي  تعليماته  بينيت  نفتالي 
مع توسيع سياسة حمل السالح   ،ت التواصل االجتماعي، وتعزيز قوات األمنومراقبة شبكا  ،الداري 

بيان  ،بينيت للجنود وللمواطنين. وقال   الراهن وضع جديد يستلزم االستعداد له  في  "الوضع  ، إن 
توجيهها    وتأقلم األجهزة األمنية مع الظروف الناشئة، حيث عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتمّ 

 201وجيا إسالموية متطرفة، تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".من خالل أيديول
عبر  ، خالل إطالقه في مؤتمر  " 2021ي  سرائيلالمشهد ال   –   2022تقرير )مدار( االستراتيجي  " أكد   −

زوم  كثفوا    ، Zoom  تطبيق  المستوطنين  نشاطهم    2021  سنة خالل  أن  توسيع  في  أساليبهم  من 
أنه منذ وصول إدارة   التقرير   وأضاف   واعتداءاتهم على األرض والمواطنين الفلسطينيين. االستيطاني،  
  خصوصا  ، تعززت المشاريع االستيطانية  2016  في سنة للبيت األبيض    Donald Trump  دونالد ترامب 

، وصلت نسبة المستوطنين في  2021  إلى أنه في نهاية   في المناطق المصنفة ج والقدس، مشيرا  
  يين. سرائيل % من مجمـل عـدد ال 5، ونحو % من مجمـل سكان الضفة 14.4غربية إلى نحو الضفة ال

وحـول عـدد المستوطنين، أشار التقرير إلى أن التقديرات ترجح أن عددهم في الضفة وصل في نهاية 
القدس، فيما يتوزع المستوطنون شرقي  داخل حدود    ألفا    375ضـاف إليهـم نـحـو  ، يُ ألفا    460نحو    2021

 202بؤرة استيطانية.   140ة، و مستعمر   132في الضفة على نحو  

 29/3/2022 ،الثالثاء

يين، وأصيب آخرون بجراح حرجة، في عملية إطالق نار نفذها فلسطيني من  إسرائيلخمسة    ل  ت  قُ  −
وسط األراضي الفلسطينية    الضفة الغربية في بلدتي بني باراك ورمات غان الواقعتين قرب تل أبيب،

عاما ( بعد إطالق النار عليه من قبل الشرطة   27واستشهد منّفذ العملية ضياء حمارشة ) .المحتلة
 203وهو من بلدة يعبد غرب جنين. ية، سرائيلال
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قتل المدنيين  " ، وأكد أن  يين إسرائيل عن إدانته لمقتل مدنيين    محمود عباس   ية فلسطين ال   السلطة ر رئيس  عبّ  −
إلى تحقيق    ا  المزيد من تدهور األوضاع، حيث نسعى جميع   إلى يين ال يؤدي إال  سرائيل الفلسطينيين وال 

   204. " أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل واألعياد المسيحية واليهودية   ا  االستقرار، خصوص 

الذي يطلق على  لتنظيم  انشطاء    ما زعم أنهم  عملية واسعة العتقال  يسرائيلالالشاباك  باشر جهاز   −
. وداهم بيوتا   1948  المحتلة سنة  الفلسطينيةفي البلدات    نفسه اسم تنظيم الدولة السالمية )داعش(

التي قدم منها منفذا عملية الخضيرة، وبلدات أخرى في منطقة الجليل ووادي   ،في مدينة أم الفحم
بأن هناك  وتُ   شخصا .  15عارة، مثل سخنين والناصرة والطيبة، واعتقل   الشاباك    87فيد مصادر 

، بعد تخطيطهم للسفر إلى  الماضياعتقالهم في    بشكل مؤكد، مشيرة إلى أنه تمّ   "داعش"ناشطا  لـ
، وأنه ُحكم بالسجن على عدد منهم لفترات قليلة، كما أن هناك  "داعش"صفوف    للقتال في  ةسوري

 205بضع عشرات من المتطرفين الذين يمكن تجنيدهم. 
الثالثاء/ − على قرى فلسطينية شمالي الضفة    األربعاء سلسلة هجمات   شّن مستوطنون يهود، ليل 

مسؤول ملف االستيطان    كشفو   الغربية المحتلة، ما أدى لوقوع إصابات وخسائر في الممتلكات.
شجرة زيتون مثمرة    170عن إقدام مستوطنين على قطع نحو    غسان دغلس  الغربية  شمال الضفة

الليلة تلك  أن  دغلس  وبّين    من منطقة الرهوات، الواقعة في أراضي اللبن الشرقية )جنوب نابلس(.
  اعتداء بحقّ   80في االنتهاكات والهجمات من قبل المستوطنين، حيث سجل نحو    شهدت تصاعدا  

 206مركبات المواطنين في محيط نابلس. 

عن إدانتهم ورفضهم القتحام المستوطنين فندق البتراء    ؤساء الكنائس المسيحية في القدسعّبر ر  −
 207في ميدان عمر الخطاب بالقدس المحتلة، وذلك خالل زيارة تضامنية للفندق.

الثانياستقبل   − الدفاع ال  الملك األردني عبد هللا  التهدئة "، وبحث معه  بني جانتسي  سرائيل وزير 
مع اقتراب شهر رمضان، حسبما    "إلى التصعيد   منع االستفزازات التي تؤدي"و  ،في القدس  "الشاملة

 208أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

ي لمفاعل تموز النووي  سرائيل أعلن العراق أنه بدأ دراسة آليات المطالبة بتعويضات عن القصف ال −
وقال المكتب العالمي لمستشار األمن القومي العراقي قاسم    .1981  في سنةجنوب شرق بغداد  

الطاقة و إن األعرجي ناقش خالل اجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية    له،  في بيان  ،األعرجي
 209الذرية في بغداد سبل وآليات المطالبة بتعويض العراق عن قصف المفاعل.

"تحت قيادة قائد سالح الجو المنتهية    لها:في تقرير    ،صحيفة جيروزاليم بوست السرائيليةقالت   −
قنبلة خالل    5,500هدف بأكثر من    1,200ضرب    تمّ   [Amikam Norkin]  نوركينعميكام  واليته  

  تمّ   اوحده  2021  سنةوأوضح التقرير أنه في    مهمات على مدى السنوات الخمس الماضية".  408
أنه في المقابل    الصحيفةوذكرت    .هدفا    174  قنبلة ضدّ   586تنفيذ عشرات العمليات الجوية باستخدام  

 210.ية خالل العمليات سرائيلباتجاه الطائرات ال  صاروخا   239إطالق  تمّ 
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 30/3/2022 ،األربعاء

على مقتل    ، تعقيبا  لهرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في تصريحات  قال   −
ر عن اعتزاز الشعب  ، قرب تل أبيب: "أعبّ 2022/ 3/ 29في  يين في عملية إطالق نار،  إسرائيل خمسة  

الفلسطيني وأحرار األمة بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل ضياء حمارشة، الذي أوجع الكيان  
"هذه العملية البطولية    شدد هنية على أن و  بأكمله، وأعاد رسم خارطة الوطن، عشية ذكرى يوم األرض". 

 211ع وينسق معه". ن يطبّ رسالة، بأن المستقبل مرهون بأيدي أصحاب األرض الشرعيين وليس الكيان أو م 

، وإن أيامه  صعبا    قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن رمضان القادم سيكون موسما   −
حبلى بالمفاجآت، إذ يسعى العدو إلى فرض هدوء مجاني مع استمراره في االقتحامات والعدوان،  

القدس.  مؤكدا   سيف  لتكرار  ومستعدة  الزناد  على  يدها  المقاومة  مشعلوأض  أن  ندوة    ،اف  في 
وأكد أن ما    إلكترونية: "نحن ال نسعى للحرب، ولكننا ال نفرط في األرض والقدس والمقدسات".

 ؛سطرته عملية أمس في تل أبيب تؤكد أن المقاومة هي الطريق المنشود، وترسل رسالة واضحة"
 212."كفى للتطبيع والمفاوضات 

إن منفذ عملية بني براك، شرق تل أبيب، امتنع عن    ،متلفزفي حديث    ، يةإسرائيل قالت شاهدة عيان   −
  نه إ قائلة ،قتل النساء، وطلب من بعضهن االبتعاد عن مسرح الهجوم، قبل أن يشرع بإطالق النار

 213نرجع إلى الوراء، يبدو أنه لم يرغب بقتل النساء واألطفال"."طلب أن 
  يين من حاملي رخصة سالح، بالتسلح به، فاتحا  سرائيل نفتالي بينيت ال   ية سرائيل دعا رئيس الحكومة ال  −

"المواطنين المدنيين"    بارليف   عومر باب تطوع "المدنيين" في أجهزة األمن، فيما دعا وزير األمن الداخلي  
للتطوع في الخدمة األمنية بصفوف ما يسمى بـ"الحرس المدني" التابع للسلطات المحلية في المدن  

للشؤون السياسية واألمنية    المصغر الوزاري  المجلس  وفي كلمة مصورة قبيل انعقاد    ية. سرائيل والبلدات ال 
وبالضافة إلى استدعاء المزيد من كتائب   ، أعلن بينيت عن سلسلة من الجراءات األمنية. ( كابينت ) 

بـ"إجراء   وصفه  ما  في  الحدود  حرس  قوات  من  جديد  لواء  تشكيل  عن  بينيت  أعلن  الحدود  حرس 
 214شخص.   200تجاوز موجة الرهاب الحالية"، كما أعلن عن اعتقال أو التحقيق مع  ي   استراتيجي 

المصرية   − الخارجية  أبيب   عمليةدانت  و تل  باسم  ،  الرسمي  المتحدث  حافظ،  أحمد  السفير  أعرب 
وزارة، عن بالغ الدانة لكافة أعمال العنف والرهاب التي تستهدف المدنيين، بما ال يؤدي إاّل إلى  ال

ن الفلسطيني والسرائيلي، ُمحذرا  من مغبة التصعيد الُمتبادل المزيد من تدهور األوضاع بين الجانبي  
 215ض ركائز االستقرار في المنطقة.س سوى مناخ االحتقان والحباط، ويقوّ الذي ال يكرّ 

الصادقة   ، وأعربت عن تعازيها"إسرائيل"في    "الهجمات الرهابية"دانت سفارة المارات في تل أبيب   −
 216ومواساتها للمصابين وأهاليهم، متمنية لهم الشفاء العاجل. ،ألهالي المتوفين من جراء الهجوم
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هللا الثاني، خالل لقائه الرئيس السرائيلي إسحق هرتسوغ، ضرورة العمل    عبد األردني  كد الملك  أ −
لتحقيق   الجميع  الفلسطينيون والسرائيليون "السالم"من قبل  يستمر  الثمن، وحتى   ، حتى ال  بدفع 

عن إدانة األردن للعنف بجميع  األردني  وأعرب الملك    تتمكن المنطقة بأكملها من تحقيق إمكانياتها.
أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا األبرياء، "فكل حياة مهمة"، مشيرا  إلى الهجمات 

 217. أبيب  تلالمؤسفة التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم 

  األسرى األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، دعم األمانة العامة والتزامها بقضية  أكد   −
تحريرهم   حتى  والمكانات    إدماجهم  وإعادةالفلسطينيين،  السبل  بكل  الفلسطيني،  مجتمعهم  في 

الل إنشاء الصندوق بلوماسية والقانونية والعالمية، بما فيها الدعم المادي، من خيالسياسية والد 
 2013.218 سنةقمة الدوحة  أقرته، والذي األسرى العربي لدعم 

نصري أبو جيش،    ،مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل  رئيس،  الفلسطيني   أعلن وزير العمل −
 عن العمل.  متعطال    3,940توظيف    إلىعن البدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل الذي يهدف  

منظمة غير حكومية، جرى اختيارها لتنفيذ    19جاء ذلك خالل مؤتمر توقيع اتفاقيات المنح مع  
 219. ن "المال مقابل العمل"مليون دوالر ضمن مكوّ  11مشاريع تشغيلية، بموازنة تبلغ 

 31/3/2022 ،الخميس

آخرين، في حين    15أدى اقتحام قوات االحتالل لمدينة جنين ومخيمها إلى استشهاد شابين وإصابة   −
قال جيش االحتالل إنه    قرب التجمع االستيطاني غوش عتصيون )جنوب بيت لحم(،  استشهد ثالث 

 220.رةوأصابه بجروح خطي  طعن مستوطنا  

بإجمالي إيرادات    2022مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية    الفلسطيني  أقر مجلس الوزراء −
مليار دوالر، وبعجز يصل إلى   5,851مليار دوالر، وبإجمالي نفقات قدرها    4,771متوقعة قدرها  

مليون    523بقيمة    2022  سنةمن الدول المانحة ل  نحا  وتوقع مجلس الوزراء م    مليون دوالر.  558
 221مليون للموازنة.  200مليون للمشاريع و 300ا دوالر، منه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن استمرار االحتالل في عدوانه على   −
  هنيةوأكد   ... الشعب الفلسطيني خالل شهر رمضان، سيؤدي إلى انفجار الرادة الشعبية في وجهه

  لالنفجار من جديد بسبب عدوان االحتالل".أن جميع المؤشرات تدل على أن "الميدان يتحضر  
: "نحن في المقاومة إلى جانب الرادة الشعبية، ولن نسمح بتمرير عدوان عيد الفصح  قائال    وأضاف

 222العبري الذي يخطط له المحتل".
،  2020إكسبو دبي  ع سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمقر  وقّ  −

والمواصالت مع   النقل  ميخائيلي  السرائيلية  وزيرة  بشأن    Merav Michaeli  ميراف  تفاهم  مذكرة 
و المارات  من  الصادرة  القيادة  واستبدال رخص  على    ."إسرائيل"االعتراف  التفاهم  مذكرة  وتنص 
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واستبدالها دون إجراء االختبار    "إسرائيل"عتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من المارات واال
 223أثناء القامة أو الزيارة. في  النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين  

حول حالة   ،أول قرارات فلسطين أمام المجلس   وق النسان التابع لألمم المتحدةاعتمد مجلس حق −
دول    7وامتناع    ،دولة لصالح القرار  37وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، بتصويت    النسانحقوق  

 224. هدول ضدّ  3عن التصويت، مقابل تصويت 
من الدول المانحة أبلغت منظمته    أن هناك عددا    ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة  أعلن   −

  ، وأن دوال  2021سنة  على توفير المستوى نفسه من التمويل كما في  الدولية أنها لن تكون قادرة  
أخرى ستقوم بتأخير دفع األموال التي تعهدت بها لوقت الحق، وذلك مع استمرار األزمة المالية  

 225خدماتها الصحية والتعليمية واالجتماعية المقدمة لالجئين.  مستقبلُ  د  دَّ ه  التي ت   ،لهذه المنظمة
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