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  السلطة:
 4 لاللتزام باالتفاقيات الموقعة  "إسرائيل"مطالبت  المجتمع الدولي بالضغط على يجدد  اشتية   2.
 5 لإلفراج عن أمواب الشعب الفلسطيني "إسرائيل"يطالب بالضغط على   بشارة  3.
 5 الرتكاب جريمة جديدة في األقصى خالب شهر رمضان حتالب يحضر الهباش: اال  4.
 5 ستحدثة بحر: التشريعي وضع إطارًا قانونيًا لمعالجة العقوبات الرادعة للجرائم اإللكترونية الم   5.
 6 "المستقلين"القوائم االنتخابية في الضفة تسابق الزمن للحصوب على أ وات   6.

 
  المقاومة:

 7 أبو مرزوق: علينا ترتيب أوضاعنا استعداًدا للقادم   7.

 7 الغوب: معركة األسرى القادمة رسالة بالغة األهمية لالحتالب اإلسرائيلي   8.

 7 "هجمات داعش"ة السبع ألن  على غرار لتنديد العربي بعمليعمليات.. الصانع: ا  مخاوف من سلسلة  9.
 8 الشعبية تهنئ طلبتها و  ..شبيبة فتح تخسر انتخابات جامعة بيت لحم.. "جبهة العمل الطالبي" تحتفل  10.
 8 "شبيبة فتح" الق نار من أطر طالبية في "بوليتكنك الخليل" تعلق الدوام إلط  11.
    

  :اإلسرائيليكيان  لا
 9 : سنصل إلى كل من ساعد وتعاون "بئر السبع"بينيت عن العملية في   12.
 9 " بئر السبع"بعد عملية  "إسرائيل"حالة طوارئ في   13.
 10 غزة  نيا على عدوان ضدم اقش تبعات الحرب بأوكراالحكومة اإلسرائيلية تن  14.
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 14 األقصى الحتالب بشأن المسجدلمفتي القدس يحذر من "نوايا خبيثة"   19.
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 17 يستعرضان أحواب فلسطينيي الداخل المحتل "بركة" و"زحالقة"   24.

 17 ة في تركيامن سوري توزيع مساعدات نقدية لالجئين الفلسطينيين   25.

 18 وقفة حاشدة في الخليل ضد "اتفاقية سيداو"  26.

 18 " إسرائيل"خريجو جامعات غزة يبحثون عن فر ة عمل في   27.
 

  األردن:
 19 طبيعللت إشادة بانسحاب العب تنس أردني من بطولة دولية رفضاً   28.

 
  :لبنان
 19 بلبنان: الشاباك يكشف أ ناف التعذيب بسجن الخيام  "إسرائيل"جرائم   29.

 
  المي:، إسعربي

 20 لمصلحة بلدي... وال زيارات سرية إلى تل أبيب  "الءات الخرطوم"البرهان: كسرت   30.
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 21 إلى الساحة العربية بضرورة إعادة األسد  "إسرائيل"إعالم إسرائيلي: اإلمارات تخاطب   33.

 21 المغرب يوقع اتفاق تعاون مع الصناعات الجوية اإلسرائيلية   34.

 22 ي لقتل أي من جنودها من انتقام فور   "إسرائيل"قائد الحرس الثوري اإليراني يحذر   35.

 22 اسبة "يوم األرض" ا يعلنون عن فعاليات بمننشطاء فلسطينيون في تركي   36.

 22 اتحاد المحامين العرب يعلن تأسيس المنتدى العربي الدولي القانوني لدولة فلسطين   37.
 

  دولي:
 23 العنصري"المقرر الخاص لألمم المتحدة: الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل   38.
 23 طالبون بوقف هدم قرية الولجة كية تؤكد استالم رسالة من نواب يير الخارجية األم  39.
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 28 عاموس هرئيل "... الجيل الثاني"أو من فلسطينيي  "داعشي".. الشاباك متخبطًا: "عملية بئر السبع"  43.
 

 30 :كاريكاتير
*** 

 
 

 عملية "بئر السبع"الشيخ التقى وزير أمن االحتالب وعبمر عن  دمت  من إعالم عبري:  .1
هللا عضو  :  رام  بين  أبيب"  "تل  في  عقد  لقاًء  أن  األربعاء،  عبرية،  مصادر  التنفيذية  كشفت  اللجنة 

ير األمن الداخلي في حكومة االحتالل عومير بارليف، الثالثاء، التحرير، حسين الشيخ، ووز لمنظمة  
مستوطنين. أربعة  فيها  ُقتل  التي  السبع  بئر  عملية  من  ساعة  نصف  /كان/    بعد  قناة  مراسل  وقال 

أسفر  لما  الشديد  وأسفه  صدمته  عن  أعرب  الشيخ  إن  بيرغر،  جال  وذلك  العبرية،  العملية،  عنه  ت 
دد موعده مسبقًا للحديث عن االستعداد لشهر رمضان، وسط مخاوف  لقائه ببارليف، والذي حُ   خالل

محتمل. تصعيد  من  مسؤولون   االحتالل  أيضًا  سمعها  العملية؛  عن  الشيخ  "تعبيرات  أن  وأضاف 
 إسرائيليون آخرون، من مسؤولين في السلطة الفلسطينية".

ن في السلطة الفلسطينية  كشفت األربعاء أن "مسؤولي وت أحرونوت/ العبرية، قد  وكانت صحيفة /يديع
)لم تذكر أسماءهم(، وجهوا رسائل إلى السلطات اإلسرائيلية، أدانوا فيها عملية بئر السبع، لكنهم لم  

  وذكرت الصحيفة أن "عملية بئر السبع   يصدروا بياًنا رسمًيا، خوًفا من ردة فعل الشارع الفلسطيني".
الق لدى  باضطرابات  وأجهزتهاتسببت  الفلسطينية  على    يادة  السيطرة  فقدان  تخشى  والتي  األمنية، 

 مناطق الضفة".
 23/3/2022، قدس برس

 
 لاللتزام باالتفاقيات الموقعة  "إسرائيل"مطالبت  المجتمع الدولي بالضغط على يجدد  اشتية  .2

هللا المجت:  رام  مطالبته  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  إسر جدد  على  بالضغط  الدولي  لاللتزام  مع  ائيل 
جاء ذلك   ت الموقعة، ووقف االقتطاعات الجائرة من أموالنا واإلفراج عن األموال المحتجزة. باالتفاقيا

وشدد رئيس  .  خالل استقبال اشتية، وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، األربعاء، في رام هللا
خ أجل  من  العمل  أهمية  على  إلنقاذ الوزراء  جاد  سياسي  مسار  االح  لق  وإنهاء  الدولتين  تالل حل 

المستقلة. الفلسطينية  الدولة  المعايير    وإقامة  استخدام  عدم  الدولي  المجتمع  "على  اشتية:  وقال 
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المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم تطبيق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة  
 ق بفلسطين". ومجلس األمن فيما يتعل

 23/3/2022، الفلسطينية )وفا( ء والمعلوماتوكالة األنبا
 

 لإلفراج عن أمواب الشعب الفلسطيني "إسرائيل"يطالب بالضغط على   بشارة .3
طالب وزير المالية شكري بشارة، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت بالضغط على  :  رام هللا

ن  حادية من أموال المقاصة، واإلفراج ع المالية العالقة، ووقف االقتطاعات األإسرائيل لحل الملفات  
جاء ذلك خالل استقبال بشارة، األربعاء، في رام هللا، وزيرة خارجية النرويج والوفد   األموال المحتجزة.

لمحة عن   لهم  وقدم  فلسطين،  المالي في  الوضع  النرويجي، على  الوفد  بشارة،  وأطلع  لها.  المرافق 
العام   موازنة  واإلجراءات 2022معالم  تتخذها  ،  أموال   التي  من  مبالغ  باقتطاع  اإلسرائيلية  الحكومة 

 العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.
 23/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شهر رمضان الهباش: االحتالب يحضر الرتكاب جريمة جديدة في األقصى خالب  .4

هللا رئيس:  رام  مستشار  الهباش  الفلسطينيةلطة  الس  حذر  محمود  الدينية  محاوالت    ،للشؤون  من 
وعواقب  رمضان،  شهر  في  المبارك  األقصى  للمسجد  اقتحام  مخططات  تنفيذ  اإلسرائيلي  االحتالل 

قدسي الشريف  ذلك على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدًا أن كل اقتحامات المستوطنين للحرم ال
الهب  مرفوضة في كل وقت. "أنوحذر  إذا  اش من  األسوأ  على  المبارك  مقبلون في شهر رمضان  نا 

دولة  أن  من  وَنحَذر  ُنحّذر  أن  "علينا  أن  مضيفًا  العدوانية"،  بمخططاتها  االحتالل  دولة  استمرت 
الفلسطيني    االحتالل تحضر الرتكاب جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمها وهذا لن يكون رد الفعل

  عاديًا". عليه ردًا هينًا ولن يكون رداً 
 23/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بحر: التشريعي وضع إطارًا قانونيًا لمعالجة العقوبات الرادعة للجرائم اإللكترونية المستحدثة  .5

يعي وضع إطارًا قانونيًا لمعالجة  قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، األربعاء: إن "التشر 
، وذلك خالل كلمته في المؤتمر العلمي الدولي األول  ت الرادعة للجرائم اإللكترونية المستحدثةالعقوبا

التشريعي المجلس  الجامعية تحت رعاية  الرباط  "التشريعي أدرك خطورة  .  لكلية  "بحر": أن  وأضاف 



  
 
 
 

 

ص            6   5792 العدد:              3/24/2022 خميسال التاريخ: 

 

                                      

القوانين  من  مجموعة  وأقر  اإللكترونية  )  الجرائم  رقم  اإللكترونية  المعامالت  قانون  لسنة  6منها   )
الُممارسات 2013 لمعالجة  التكنولوجيا،  استخدام  إساءة  بشأن  العقوبات  لقانون  معدل  وقانون   ،

  2009االلكترونية الُمخالفة للقانون ووضع عقوبات رادعة لها". وبين أن المجلس التشريعي أقر سنة  
ا هذا  عالج  وقد  التكنولوجيا  استخدام  إساءة  بشأن  العقوبات  لقانون  معدل  العديقانون  من  لتعديل  د 

 األساليب التكنولوجية المنحرفة ووضع لها عقوبات مالية وسجنية رادعة. 
 23/3/2022، فلسطين أون الين

 
 "المستقلين"القوائم االنتخابية في الضفة تسابق الزمن للحصوب على أ وات  .6

عة  ، خاصة التابغزة ـ أشرف الهور: تسابق القوائم المترشحة النتخابات البلديات في الضفة الغربية
لتنظيمات فلسطينية الزمن للحصول على تأييد أكبر عدد من األصوات، من أجل تحقيق الفوز في  

السبت. بعد غدا  المقرر  التصويت  اقتراب موعد  الرئيسية، وذلك مع  والبلدات  الكبرى  وتشهد   المدن 
ة قوية جدا  قانون، منافسالدعاية االنتخابية للقوائم التي من المقرر أن تتوقف ليل الخميس، حسب ال

الجبهة   وأبرزها  فتح،  منافسة لحركة  تنظيمات  فيها  انتخابية تشارك  قوائم  بسبب مشاركة  المرة،  هذه 
الشعبية التي علقت حضورها سابقا الجتماعات المنظمة، بسبب خالفاتها مع القيادة الفلسطينية التي  

من خالل شخصيات   ل »غير رسمي«تتزعمها فتح، وكذلك حركة حماس، التي تدخل المنافسة بشك
وتقوم الفرق المكلفة    من الحركة ترشحت على قوائم مستقلين، وأخرى بالشراكة مع الجبهة الشعبية.

بالدعاية لتلك القوائم بالتواصل المباشر مع الناخبين، في مسعى للحصول على أصواتهم، وذلك عبر  
وإلى   تتصفحها غالبية السكان.جتماعي التي  زيارات ميدانية، إلى جانب استغالل مواقع التواصل اال

جانب الالفتات التقليدية التي تبرز صور المرشحين وشعار القائمة وشعاراتها االنتخابية وبرنامجها،  
باألغاني   مصحوبة  مصورة  فيديو  مقاطع  بث  يجري  العامة،  والميادين  الشوارع  في  علقت  التي 

الن في  للتأثير  التواصل،  مواقع  عبر  ت  اخبين.والكلمات  فيها  كما  تجرى  التي  والبلدات  المدن  شهد 
برامجهم   لشرح  مباشر،  بشكل  الجمهور  مع  القوائم  مرشحو  يعقدها  لقاءات  االنتخابية  العملية 
بين   االنتخابية  المناظرات  كبير  بشكل  فيه  تغيب  وقت  في  الناخبين،  أسئلة  على  والرد  االنتخابية، 

يافا سياسية على البرامج التي ستقوم بتنفيذها،  التي تتبع أط وتركز القوائم خاصة تلك    رؤساء القوائم.
السابقة،  االنتخابات  في  فازت  التي  قوائمهم  حققتها  التي  اإلنجازات  فتح  حركة  مرشحو  يطرح  إذ 
باإلضافة إلى ما سينفذ الحقا من مشاريع جديدة، في وقت تعمل القوائم المنافسة على تقديم وعود  

 المقبلة، وجميعها له عالقة بالخدمات التي يحتاجها المواطن. في المرحلة  تشمل المشاريع التي ستنفذ 
 23/3/2022القدس العربي، لندن، 
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 أبو مرزوق: علينا ترتيب أوضاعنا استعداًدا للقادم  .7
"أهم  :  الدوحة أّن  األربعاء،  مساء  مرزوق،  أبو  موسى  الخارج،  في  حماس  حركة  رئيس  نائب  أّكد 

وأوضح أبو مرزوق، في   لغرب، هي بداية تشكيل نظام عالمي جديد".تجليات الحرب بين روسيا وا
خط  تغريدة،   انتهاج  عبر  للقادم،  استعداًدا  أوضاعنا  ترتيب  فعلينا  انتقالية،  مرحلة  في  نعيش  "نحن 

سياسي أساسه مقاومة االحتالل، ورفض كل أشكال التنسيق والتطبيع والتسويات معه، وآلية ذلك هي 
 جبهة وطنية عريضة". 

 23/3/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الغة األهمية لالحتالب اإلسرائيلي الغوب: معركة األسرى القادمة رسالة ب .8
أكَّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين كايد الغول، مساء األربعاء، أّن "معركة 

بال رسالة  وهي  األسرى،  معارك  من  كبيرة  معركة  ستكون  القادمة  للكيان األسرى  األهمية  غة 
ن"، إّن "إضراب األسرى سيكون له ارتدادات  الصهيوني". وأضاف الغول في مقابلة مع قناة "الميادي 

كبيرة على الميدان في الشارع الفلسطيني بتصعيد االشتباك والتضامن العربي والدولي"، ُمشيًرا إلى أّن 
د على أّن "اإلضراب يعطي رسالة بالغة "البرلمان العربي قّرر تدويل قضية األسرى ودعمها". وشدّ 

وقر  بإصرارهم  األسرى  أّن  كما  الداللة  منها".  المزيد  وتحقيق  مطالبهم  فرض  يستطيعون  الموّحد  ارهم 
حدث  كما  العنف  من  المزيد  هو  األّول  متوازيين:  اتجاهين  في  يعمل  االحتالل  أّن  إلى  الغول  لفت 

 ءات بقبول بعض مطالب األسرى. اليوم في السجون، والثاني من خالل اعطاء ايحا
 23/3/2022فلسطين أون الين، 

 
 " هجمات داعش " سلة عمليات.. الصانع: التنديد العربي بعملية السبع ألن  على غرار  مخاوف من سل  .9

الكنيست :  ترجمة خاصة الصانع، وعضو  المحتل طلب  الداخل  فلسطينيي  أوساط  القيادي في  قال 
السبع  ب والقوائم واللجان والبلديات العربية في الداخل بعملية بئر  السابق، إن التنديد من قبل األحزا

واعتبر الصانع في    نابع من اعتباره “هجوم غير اعتيادي على غرار هجمات تنظيم داعش اإلرهابي”.
الهجوم. العبرية، أن هذه اإلدانات طبيعية لمثل هذا  “الهجوم أدى    تصريحات إلذاعة كان  وأضاف 

ذي ال يريد عيش  كانوا ضحايا للهجوم، إنه يخدم داعش اإلسرائيلي الجميع البدو  يهود، لكن    4لمقتل  
 العرب في إسرائيل”.
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وفي السياق، ذكرت القناة العبرية السابعة، أن هناك مخاوف حقيقية من سلسلة هجمات مماثلة تقع  
نوع  ، وهو  2016حتى داخل الخط األخضر، وهناك خشية من عمليات دهس كتلك التي حدثت عام  

باك بدأ بجمع معلومات استخبارية عن  ولفتت إلى أن جهاز الشا  الهجمات بحاجة لالستعداد لها.  من
أمنية. بأحداث  التركيز على أشخاص تورطوا سابًقا  النقب، مع  فيما زعم مسؤول أمني    “البدو” في 

 إسرائيلي أن الهجوم فيما يبدو جاء بتوجيهات من تنظيم داعش اإلرهابي.
 23/3/2022، سالقد، القدس

 
 الشعبية تهنئ طلبتها و   .. ة العمل الطالبي" تحتفل شبيبة فتح تخسر انتخابات جامعة بيت لحم.. "جبه  .10

الذراع  الشبيبة  لحركة  خسارة  لحم،  بيت  جامعة  طلبة  مجلس  انتخابات  في  األولية  النتائج  أظهرت 
مقعدا مقابل   14وية على  الطالبي لحركة فتح، في االنتخابات. ووفق النتائج حصلت الشبيبة الفتحا

لتي  مقعدا. وشارك في االنتخابات جبهة العمل الطالبي ا  31مقعدا لتحالف اليسار، من أصل    17
حصلت على غالبية المقاعد، وحركة الشبيبة الطالبّية فقط. وقبل ثالثة أيام من االنتخابات فصلت  

اًل تعسفًيا. ورغم الفصل صوت إدارة جامعة بيت لحم ممثل جبهة العمل في الجامعة فادي عياد فص
في الطالب  الشعبية  الجبهة  وهنأت  العمل.  لجبهة  الثقة  ومنحوا  كبيرة  بأعداد  العمل    الطلبة  جبهة 

مقعدًا   17الطالبي التقدمية على فوزهم الكبير في مجلس طلبة جامعة بيت لحم والذين حصلوا على  
 مقعدًا لحركة الشبيبة.  14مقابل 

 23/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 أطر طالبية في "بوليتكنك الخليل" تعلق الدوام إلطالق نار من "شبيبة فتح"  .11

ت أطر طالبية في جامعة البوليتكنك بمدينة الخليل، جنوب الضفة علق:  عامر أبو عرفة  -الخليل  
"الشبيبة   قَبل  من  النار  وإطالق  السالح  استخدام  على  احتجاجا  الدراسي،  الدوام  األربعاء،  الغربية، 

وقال مسؤول في الكتلة الطالبية )فضل عدم ذكر اسمه( لمراسل "قدس   لطالبية" التابعة لحركة فتح. ا
"عناصرَ  إن  الحرم برس"،  إلى  السالح  أدخلوا  فتح،  لحركة  الطالبي  الجناح  الشبيبة،  حركة  من   

عاية انتخابية  الجامعي أثناء احتفال تكريمي للطلبة، وأطلقوا النار في الهواء، مستغلين التكريم لعمل د 
 لقائمة فتح في االنتخابات البلدية".

ل في الجامعة مرفوض رفضا تاما، من جهته؛ أكد رئيس جامعة البوليتكنك أمجد برهم، أن "ما حص
وصرح برهم لـ"قدس   ومستنكر، وخارج عن العرف الجامعي، ومن فعله ال مكان له داخل الجامعة".
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ف بدأت عملها  "هناك لجنة تحقيق  لة من جميع األطراف في  برس" أن  الواقع، مشكَّ عليا على أرض 
 ة، وستصدر نتائجها اليوم وتعلنها للجميع".الجامع

 23/3/2022، قدس برس

 
 : سنصل إلى كل من ساعد وتعاون "بئر السبع"بينيت عن العملية في  .12

من   كل  إلى  الوصول  "تعمل على  حكومته  إن  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  كان  قال 
بئر السبع، محمد غالب أبو  على اتصال مباشر أ و غير مباشر" بمنفذ عملية الطعن والدهس في 

 القيعان، وتوّعد بـ"الوصول إلى كل من ساعده وألهمه وحرضه وتعاون معه"، على حد تعبيره.
أمس،    ان الذين أطلقوا عليه النار خالل العملية التي نفذت كما كرر بينيت إشادته بقاتلي أبو القيع

صار الصهيونية الدينية؛ وقال: "أريد أن أثني مرة  وهما مدنيين أحدهما مستوطن قرب الخليل ومن أن
أخرى على المواطنين اللذين تصرفا بحكمة وشجاعة وببساطة أنقذا األرواح. إنهم ال يستحقون أقل  

 من وسام شرف". 
 23/3/2022، 48عرب 

 
 " عالسببئر "بعد عملية  "إسرائيل"حالة طوارئ في  .13

شاب عربي بطعن وقتل أربعة مواطنين يهود وإصابة    في أعقاب عملية بئر السبع، التي قام خاللها
يعقوب شبتاي،  للشرطة،  العام  بيني غانتس، والمفتش  الدفاع اإلسرائيلي،  اثنين آخرين، أعلن وزير 

ساط سياسية في  حالة طوارئ أمنية شاملة، تحسبًا من قيام شبان آخرين بعمليات شبيهة. وحذرت أو 
لفلسطينيي   العربية  خط  48األحزاب  عرب  من  ضد  انتقامية  عمليات  بتنفيذ  متطرفين  يهود  قيام  ر 

 النقب.
»الموت   شعار  تحت  وتظاهروا  المتطرف،  اليمين  من  يهود  نشطاء  تجمع  العملية،  هذه  أثر  وعلى 

ة. وخرج رؤساء اليمين،  البطش بقيادتهم السياسيللعرب«، وراحوا يطالبون بترحيل العرب من النقب، و 
للجنة   جلسة  وخالل  اإلرهاب«.  لصالح  النقب  »تهدر  ألنها  الحكومة،  يهاجمون  )األربعاء(،  أمس 
البرلمانية، التي يرأسها النائب وليد طه، من »القائمة العربية الموحدة« للحركة اإلسالمية،   الداخلية 

نة برلمانية مهمة  »أنت ال تصلح لقيادة لج ير، بإقالته، وقال له:  طالب النائب المتطرف إيتمار بن غف 
كهذه. يداك ملطختان بالدماء التي ُسِفكت في بئر السبع؛ فهؤالء القتلة هم نشطاء حركتك اإلسالمية،  
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االجتماع،   من  غفير  بن  بإخراج  طه  النائب  أمر  ثم  يغذيهم«.  واإلرهاب  اإلرهاب  يغذون  وأمثالك 
 فة رافضًا الخروج.فجلس على أرض الغر 

 23/3/2022، 48عرب 
 

 غزة  الحكومة اإلسرائيلية تناقش تبعات الحرب بأوكرانيا على عدوان ضدم  .14
اجتماعه،   خالل  )الكابينيت(  واألمنية  السياسية  للشؤون  المصغر  اإلسرائيلي  الوزاري  المجلس  ناقش 
  يوم األحد الماضي، انعكاسات الحرب في أوكرانيا على إسرائيل وخاصة على عدوان إسرائيلي قادم 

العام   نهاية  منذ  غزة،  على  عدوانها  في  تعمدت  إسرائيل  أن  ويذكر  غزة.  قطاع  تى  وح   2008على 
شهداء  بسقوط  تسببت  المكثف  قصفها  وإثر  القطاع،  في  هائل  دمار  إلحاق  الماضي،  أيار/مايو 

 مدنيين أضعاف العسكريين. 
األربعاء،   ليوماإلخباري ا  وأشار تقرير للمحلل السياسي شالوم يروشالمي، نشره موقع "زمان يسرائيل"

إلى أن الوزراء جاؤوا إلى اجتماع الكابينيت تحت تأثير مشاهد الدمار التي ألحقها الجيش الروسي 
في أنحاء أوكرانيا وخاصة مدينة ماريوبول، في نهاية األسبوع الماضي. "ورد فعل العالم الحر على  

 تضح".نا. هكذا ي استهداف أهداف مدنية قد ينعكس على الحرب القادمة عند 
الوزراء  ومعظم  األمنيين  والمسؤولين  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أن  التقرير  وأضاف 
اتفقوا على أن الحرب في أوكرانيا "ستغّير المعايير. فمشاهد استهداف المدنيين، حتى من دون قصد،  

 ت فورية". لن تكون مقبولة بعد اآلن وقد تستدرج إسرائيل )للخضوع( لعقوبا
وتابع التقرير أنه بات "واضحا للجميع أن أبراجا سكنية لن تنهار في غزة بعد اليوم، وأي مقطع فيديو  
لسكان في ضائقة، صور عائلة قرب بيتها المدمر بعد قصف جوي أو أوالد عاجزين ُتذّكر بصور  

 الالجئين في أوكرانيا، ستكون كارثية للغاية بالنسبة إلسرائيل". 
النار  شالمي عونقل يرو  يطلق  الروسي  "الجيش  إن  قوله  الكابينيت  اجتماع  ن وزير رفيع شارك في 

تغّيرت.  الحساسية  "لكن  غزة،  قطاع  في  هدف"  أي  اختيار  في  حريصون  "أننا  وزعم  تمييز"،  دون 
يعد   لم  والعالم  المتحدة  الواليات  فصبر  روسيا.  وبين  بيننا  فيه  يقارنوا  وضع  إلى  نصل  أن  يحظر 

 وستخفض المحاكم الدولية سقف كل ما يتعلق بجرائم الحرب". د اآلن.موجودا بع
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وبحسب التقرير، فإن التدهور إلى عدوان إسرائيلي جديد قد يكون أسرع في أعقاب العمليات األخيرة  
العدوان األخير  التي نفذها فلسطينيون في القدس، وأمس في بئر السبع. "وحرب ’حارس األسوار’ )

 واجهات اليوم عنيفة وفتاكة أكثر".مواجهات شديدة في القدس، لكن الم على غزة( نشبت بعد 
تناوله خالل   المقبل، جرى  البالد، خالل شهر رمضان  تصعيدا محتمال في  أن  إلى  التقرير  وأشار 

ال عبد  المصري،  والرئيس  بينيت  بين  أمس،  من  أول  الشيخ،  شرم  في  الثالثي  السيسي،  اللقاء  فتاح 
 مد بن زايد.وولي عهد أبو ظبي، مح

 23/3/2022، 48عرب 
 

 ترفض بيع برنامج التجسس بيغاسوس ألوكرانيا "إسرائيل" .15
وكاالت: كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس أن إسرائيل رفضت بيع أوكرانيا برنامج    -لندن  

 " خوفًا من غضب روسيا. NSO( من "Pegasusالتجسس "بيغاسوس" )
ا إن  البريطانية  الصحيفة  القدر وقالت  يقوض  قد  الهجومية ألوكرانيا ضد روسيا لعمل اإلسرائيلي  ات 

 ويتعارض في الواقع مع أولويات حليفتها الكبرى، الواليات المتحدة.
" يشعرنا  التجسس  برنامج  بيع  إسرائيل رفض  إن قرار  األوكرانية  المخابرات  باالرتباك" وقال مسؤولو 

ول إلى برنامج التجسس، لكنه أضاف إنه يعتقد أن  وإنه ال يوجد سبب كاٍف يمنع أوكرانيا من الوص
ألميركية تدعم جهود أوكرانيا، وقالت مصادر أخرى إن قرار إسرائيل يعكس "إحجامًا عن  الحكومة ا

 إثارة غضب روسيا"، التي تربطها عالقات استخباراتية وثيقة بإسرائيل. 
 24/3/2022م، رام هللا، األيا

 
 لحماس "مكافأة"ستكون  "رمضان"تحليل إسرائيلي: سحب تسهيالت  .16

وا المراسل  إسرائيلي  اعتبر  تراجع  أي  أن  العبري،  نت  واي  موقع  في  ليفي  اليئور  اإلسرائيلي  لمعلق 
بئر   عملية  عقب  فعلًيا،  رمضان  شهر  في  الدخول  قبل  للفلسطينيين  المعلنة  التسهيالت  عن  حالًيا 

ل بذلك، تجابة للمطالب الشعبية في إسرائيإسرائيليين أمس الثالثاء، واالس  4السبع التي أدت لمقتل  
بمثابة خطوة للخلف ومكافأة لحركة حماس التي تسعى لتشجيع مزيد من الهجمات في القدس    ستكون 

 وداخل الخط األخضر.
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الفلسطينية   وبحسب ليفي في تقرير تحليلي له عبر الموقع العبري، فإن الهجوم أمس فاجأ السلطة 
ف المسؤولين  كبار  أعرب  إسرائيلييالتي  مسؤولين  مع  مغلقة  محادثات  خالل  أسفهم  يها  عن  كبار،  ن 

للهجوم، ولكنهم أوضحوا بأنهم ال يستطيعون إدانته رسمًيا خوًفا من رد شعبي قاٍس ضدهم من قبل  
 الشارع الفلسطيني. 

ال تزال ووفًقا للمعلق اإلسرائيلي، فإن الفترة التي وقع فيها الهجوم قبل أيام رمضان المتفجرة، تسببت و 
ام هللا، وقواتها األمنية التي تحاول الحفاظ على االستقرار وإن  تثير اضطرابات في أوساط القيادة بر 

كان هًشا، خوًفا من فقدان السيطرة وإشعال األوضاع في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى تقويض  
 السلطة وشرعيتها الدولية. وفق قوله.

األخ  األسابيع  في  أنه  ليفي،  الفلسطي وادعى  السلطة  أمن  قوات  كثفت  الضفة  يرة  في  أنشطتها  نية 
في  والشعبية،  والجهاد  بحماس  رئيسي  بشكل  مرتبطة  متمردة”  “عناصر  بـ  وصفها  ما  ضد  الغربية 

نسبي، باإلضافة إلى ذلك كثف كبار المسؤولين في قيادة    محاولة لضمان مرور شهر رمضان بهدوء
التن أقاليم  مع  حواراتهم  وفتح  جذب  السلطة  لمحاولة  القدس  وشرقي  وجنين  الخليل  في  وخاصة  ظيم 

 االنتباه إلى احتياجاتهم. 
الغربية وقطاع   التسهيالت في الضفة  أيًضا سلسلة من  أنه في األيام األخيرة اتخذت إسرائيل  وبين 

أمام    غزة، واسع  نطاق  على  سالم  أبو  كرم  معبر  وفتح  للقطاع،  العمال  تصاريح  زيادة  يشمل  بما 
التي تدخل القطاع وتخرج منه ، وزيادة إمدادات المياه، وإدخال معدات طبية متطورة وغير  البضائع  

ف اللنبي، واستيعاب ضريبة ذلك،  للسلطة استيراد حاويات من األردن عبر جسر  بالنسبة    يما وافقت 
 القيمة المضافة الرقمية وزيادة حصة العمال العاملين في إسرائيل. 

توق يكن  “لم  بالقول:  قبيل  ويختم  اإلغاثة من  المنطقة  يت إعالن  تهدئة  منه  الغرض  الصدفة، وكان 
قدر اإلمكان وخطف أي أسباب ممن يريدون إثارة الرأي العام الفلسطيني عشية رمضان .. التراجع  

تيجة الضغط اإلسرائيلي العام في أعقاب الهجوم، قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة  عن هذه التسهيالت ن
مصا يخدم  بما  لخلق تماًما  األسوار  حرس  عملية  منذ  جهدها  قصارى  تبذل  كانت  التي  حماس  لح 

 ل، ويجب أال تقع إسرائيل في هذا الفخ”. كما قال. تقارب بينها وبين عرب اسرائي
 23/3/2022القدس، القدس، 
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 لنداءات أوكرانيا من أجل المساعدة "إسرائيل"لوفيغارو: لهذه األسباب لم تكترث  .17
إالعرب“القدس    -باريس  صحيفة ي”:  قالت  أوكرانيا،  من  المساعدة  لنداءات  تستجيب  ال  سرائيل 

لوفيغارو الفرنسية، إنه مع أن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي عزف على وتر حساس خالل  
على   الروسية  الحرب  مواجهة  في  المساعدة  فيه  طلب  والذي  الكنيست  أمام  ألقاه  الذي  الخطاب 

إشار  أن  إال  البالدها،  اإلسرائيلية  تاريخته  الحكومة  تقنع  ولم  انتقادات،  القت  الهولوكوست  إلى  ية 
 . بالتخلي عن “حيادها” في هذه الحرب 

لإلسرائيليين   ‘‘لوفيغارو’’ -فاألولوية  فالديمير   -توضح  الروسي  الرئيس  حفيظة  إثارة  تجنب  هي 
في سوريا، يمكن أن    بوتين، إذ يخشى المسؤولون اإلسرائيليون من أن الجيش الروسي الموجود بقوة

اله مئات  نفذت  التي  طيار،  بدون  والطائرات  والصواريخ  للطائرات  الفعلية  العمل  حرية  جمات  يهدد 
 على مواقع وعمليات نقل أسلحة من إيران، التي تعتبر العدو األول للدولة اليهودية.

إن القول  ‘‘لوفيغارو’’  اإلسرائيلي   وتتابع  الوزراء  الذي    رئيس  بينيت،  بداية  نفتالي  منذ  يحاول  كان 
قائاًل:  أوضح  حيث  الدبلوماسية،  الناحية  من  بمواقفه  تمسك  وروسيا،  أوكرانيا  بين  التوسط  الحرب 

ة بحساسية ومع الحرص على الحفاظ على التوازن مع األخذ في االعتبار سلسلة  ‘‘نحن ندير األزم
اإل بالمساعدات  ‘‘فخور”  أنه  معلنا  المعقدة’’،  االعتبارات  من  للمواطنين  كاملة  ‘‘المقدمة  نسانية 

 األوكرانيين’’.
ي ألوكرانيا، في لعبة أدوار متقنة، امتنع رئيس الوزراء اإلسرائيلي حتى اآلن عن إدانة الغزو الروس

 بينما انتقد وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد هذا الغزو ولكن بعبارات مدروسة.
ي اللجوء  ديمير زلينكسي غاياته، رغم أنه لم يتردد فلم يحقق فولو   -تقول ‘‘لوفيغارو’’ -باختصار  

ي خطر.  إلى الهولوكوست من خالل اللعب على الشعور بالذنب حول موضوع عدم مساعدة شعب ف
حتى  الضغط  لممارسة  اإلسرائيلي  العام  الرأي  تشجيع  كان  ما  بقدر  الحكومة،  إقناع  هدفه  يكن  لم 

 تختار إسرائيل بوضوح الجانب األوكراني. 
 23/3/2022ندن، ، لالعربيدس الق
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 يعرض أحدث التقنيات العسكرية  "إسرائيل"أكبر معرض دفاعي دولي في  .18
( معرض  نسخته  ISDEFنظم  إسرائيل  في  واإلنترنت  الداخلي  واألمن  للدفاع  دولي  معرض  أكبر   )

بأحدث  الساحلية وسط إسرائيل بمشاركة المئات من شركات الدفاع    الحادية عشرة في مدينة تل أبيب 
 تقنياتها العسكرية. 

العسكرية  الوفود  أيام، عشرات  ثالثة  لمدة  الماضي ويستمر  االثنين  يوم  بدأ  الذي  الحدث  واستقطب 
وآالف الزوار معظمهم من المحترفين من إسرائيل وخارجها للتركيز على أنظمة التحكم عن بعد في  

الروسي األوكراني، وفقا لبيان صادر  سلحة والمعدات العسكرية الحديثة خاصة مع احتدام الصراع  األ
 ( إكسبو. ISDEFة المنظمة لمعرض )عن آفنون جروب، الشرك

دولة وآالف من الضيوف من جميع أنحاء العالم، ومن   40حضر الحدث ممثلون ووفود من حوالي  
 المغرب وكوريا الجنوبية والفلبين وزامبيا والبرازيل.بينهم وألول مرة وفود من البحرين و 

 23/3/2022القدس، ، القدس
 

 الحتالب بشأن المسجد األقصىلمفتي القدس يحذر من "نوايا خبيثة"  .19
حّذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد حسين،  رام هللا:  

مسجد من استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام ال
لمفتي العام إن »ما تشيعه سلطات االحتالل، من مخاوف حول حدوث اضطرابات األقصى. وقال ا

األقصى   المسجد  ضد  ستنفذها  التي  الخبيثة  لنواياها  مقدمة  إال  هو  ما  المبارك،  رمضان  شهر  في 
  المبارك«، محماًل سلطات االحتالل عواقب هذه القرارات البغيضة.

كراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد  لمسجد األقصى جريمة نوأضاف أن »المّس بحرمة ا
فيه، بما يخالف ما تدعو له القيم الدينية من تحريم المس باألماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وما 
تنص عليه القوانين واألعراف الدولية بخصوص احترام المقدسات، وعدم المس بها أو بأهلها، صونًا  

العبادة، غ االحتالللحرية  أن سلطات  ملياري مسلم في    ير  وتستفز مشاعر نحو  كله،  لذلك  تتنكر 
 العالم، األمر الذي ينذر بخطر حقيقي، ويستدعي موقفًا عربيًا إسالميًا جادًا«. 

 24/3/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 



  
 
 
 

 

ص            15   5792 العدد:              3/24/2022 خميسال التاريخ: 

 

                                      

 خطيب "األقصى" يدعو ألوسع مشاركة بالصالة في  وشدم الرحاب إلي  في رمضان  .20
محمد حجازي: دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري إلى أوسع    غزة/-حتلةالقدس الم

مشاركة بالصالة فيه وشّد الرحال إليه وإحياء صالة القيام والتراويح في باحاته خالل شهر رمضان 
وم ة مع قد المبارك، ُمتوّقعا ازدياد أعداد المصلين والزائرين من المسلمين للمسجد الفترة القادمة خاصَّ 

الفضيل الذي تكُثُر فيه العبادات وإحياء الليالي اإليمانية والروحية. وعدَّ في حديث لصحيفة  الشهر  
فرائض   من  مهمة  وفريضة  أساس  ركن  إلحياء  تحفيًزا  العظيم"  "الفجر  إلحياء  الدعوة  "فلسطين" 

إّياه  ا، ُمحمّ طنيه يومي  المسلمين في بقعة مباركة ومستهدفة من االحتالل اإلسرائيلي وعربدة مستو  اًل 
الداعمة   بالسالح  الُمدّججة  قواته  بحماية  المستمرة  باحاته  اقتحامات  تداعيات  عن  الكاملة  المسؤولية 
للُمقتحمين في تدنيسهم األقصى. وأضاف: أّن حملة "الفجر العظيم" ستبقى مستمرًة لتكثيِف التواجد  

 وطنيه. تالل ومستالفلسطيني في األقصى، والتصدي العتداءات االح
 23/3/2022، فلسطين اون الين

 
 إدارة سجون االحتالب تجري حوارات الساعة األخيرة لوقف إضراب األسرى  .21

  حسن جبر: تجري إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية محادثات حثيثة لوقف إضراب األسرى.   -غزة  
م لي األسرى لدفعهالحوارات مع ممثوأكدت مصادر متعددة لـ"األيام" أن إدارة مصلحة السجون تجري  

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة مصلحة    لوقف اإلضراب إال أن نتائج الحوارات لم تتضح بعد.
على   يصرون  األسرى  أن  إال  اإلضراب  وقف  مقابل  المطالب  لبعض  االستجابة  عرضت  السجون 

في   السجون  مصلحة  إلدارة  سلموها  التي  مطالبهم  لكافة  وسيتم،االستجابة  سابق  اليوم    وقت 
وتقود لجنة الطوارئ الوطنية العليا المشكلة    ، حسم قرار وقف اإلضراب أو االستمرار فيه. "الخميس"

من ممثلي عدة فصائل )فتح وحماس والجهاد اإلسالمي والشعبية والديمقراطية(، الحوارات مع إدارة  
  دعي تجميع ممثلي وقف اإلضراب يستالسجن في عدة سجون أهمها "هداريم" و"ريمون" إال أن قرار  

 األسرى في سجن واحد.
يطالبون   إن األسرى  والشهداء في غزة،  القدس لألسرى  الزعانين مسؤول مؤسسة مهجة  تامر  وقال 
بعودة األمور في السجون إلى ما كانت عليه قبل أن يتمكن أسرى سجن جلبوع من تحرير أنفسهم  

 هم في الضفة. لية أسوة بزمالئتلقي زيارات عائإضافة إلى مطالبات بتمكين أسرى غزة من  
 24/3/2022، رام هللا، األيام
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 عميًدا لألسرى في سجون االحتالب  153مركز فلسطين:  .22
  20أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن قائمة عمداء األسرى، وهم من أمضوا ما يزيد عن  :  غزة

ل أسرى جدد عامهم  ا بدخو أسيرً   153عاًما متواصلة في سجون االحتالل، ارتفعت مجددًا لتصل إلى  
المركز أوضح أن عدًدا من األسرى انضموا   تواليا في األسر.  21الـ   الباحث رياض األشقر مدير 

بلدة  خال جنين  من  شواهنه  فوزي  محمد  األسير  وهم:  األسرى  عمداء  قائمة  إلى  الماضية  األيام  ل 
الحارثية، وهو معتقل منذ ) بالسجن  2002-3-21السيلة  ا، واألسير عنان زاهي  امً ع  22(، ومحكوم 

( )  41شلبي  منذ  معتقل  وهو  نابلس،  محافظة  سكان  من  بالسجن  2002-3-20عاًما(،  ومحكوم   ،)
 المؤبد.

أسيًرا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته   25وأضاف األشقر أن من بين عمداء األسرى،  
رى في سجون االحتالل  بقاء هؤالء األسوعّد األشقر أن    .1994الفلسطينية مع االحتالل عام  السلطة  

وعّد األشقر   رغم السنوات الطويلة التي أمضوها خلف القضبان، وصمة عار على المجتمع الدولي.
األسرى   سراح  إطالق  بضرورة  مطالًبا  التاريخ،  في  األطول  هي  الفلسطينيين  األسرى  اعتقال  مدة 

 القدامى ويكفي ما ُفنى من أعمارهم خلف القضبان. 
 23/3/2022، لفلسطيني لإلعالمكز االمر 

 
 تفتيشات استفزازية  وتجري "مجدو"   في قسم  االحتالب تقتحم قوات .23

( في سجن 9": اقتحمت وحدات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، أمس، قسم )"األيام  -رام هللا  
وأشارت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان لها، إلى أن    "مجدو"، وأجرت تفتيشات استفزازية.

سادا" المدججة باألسلحة والكالب البوليسية في "مجدو" عاثت خرابًا  وحدات القمع "درور، ويماز، ومت
 سم، وعبثت بأغراض األسرى ومحتوياتهم، وقلبتها رأسًا على عقب. بالق

االح   إلدارة سجون  التابعة  القمع  وحدات  أن  وخبرات  وبينت  قوية  أجسام  ذوي  تضم عسكريين  تالل 
خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش االحتالل، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع األسرى  

أسلحة   باستخدام  بهم،  للدموع، والتنكيل  المسيل  والغاز  والهراوات،  األبيض،  السالح  منها  مختلفة، 
وأس الجسم،  في  حروق  إلى  تؤدي  كهربائية  "الدمدم" وأجهزة  ورصاص  حارقًا،  رصاصًا  تطلق  لحة 

 المحرم دوليًا، ورصاصًا غريبًا يحدث آالمًا شديدة.
 24/3/2022، رام هللا، األيام
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 أحواب فلسطينيي الداخل المحتل "بركة" و"زحالقة" يستعرضان  .24
ود.   بركة،  المحتل محمد  بالداخل  الفلسطينية  للجماهير  العليا  المتابعة  لجنة  جمال استعرض رئيس 

الـ   فلسطينيي  أحوال  الديمقراطية  الوطني  التجمع  رئيس  يواجها 48زحالقة  التي  المشكالت  أهم   ،
االحتالل يضعها  التي  والعراقيل  المحتل،  الداخل  حوارية   فلسطينيو  ندوة  خالل  ذلك  جاء  أمامهم. 

بالداخل السياسي  الفلسطيني  الواقع  على  بركة  وعّرج  بغزة.  للدراسات  حوار  مركز  المحتل،   نظمها 
التي   االحتاللية  والسياسات  اإلسرائيلية  األطراف  مع  العالقة  جانب  إلى  البينية،  الداخلية  والعالقات 

ن "الظروف مهما بلغت االختالفات، فعلينا أن نحافظ  تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل، وقال إ
أكبر بكثي الناجم عن االنفصال  الوطنية؛ ألن الضرر  ر مما تحدثه االختالفات، على وحدة هيئاتنا 

خاصة في ظل استمرار محاوالت االحتالل تفكيك المجتمع الفلسطيني بطرق شتى". وأشار بركة إلى 
التاريخية   للمدن  استهداف  الفلسطينية في وجود حالة  تاريخها وهويتها  لمحو  ويافا وعكا؛  مثل حيفا 

ق الفلسطينية بالداخل في محاولة؛ لتخريب  الداخل، الفتًا إلى تعّمد االحتالل إنشاء مدن بجوار المناط
 الواقع الديمغرافي والتاريخي الفلسطيني بالداخل. 

الفلس السياسي  الواقع  على  زحالقة  جمال  الدكتور  عّرج  جهته،  مؤكدًا  من  وتعقيداته،  بالداخل  طيني 
في  تعرض الحالة الفلسطينية في الداخل إلى حدثين متناقضين وهما مشاركة قائمة منصور عباس  

وهبّ  الحكومي  هبّ االئتالف  أو  أيار  الكرامة  ة  األقصى   2021ة  والمسجد  جراح  الشيخ  أحداث  بعد 
لسطينية واسعة لم يسبق لها مثيل  والعدوان الهمجي على غزة، والتي كانت مميزة وشهدت مشاركة ف

رة مشاركة  خاصة فيما يسمى بالمدن المشاركة حيفا ويافا وعكا واللد والرملة. وشرح زحالقة مدى خطو 
قائمة منصور عباس في االئتالف الحكومي وما أحدثه من نقاش داخلي واسع وعلى مستوى عال،  

حالة إبقاء  على  مصمم  بالداخل  الفلسطيني  الكل  أن  لجنة    مؤكًدا  في  الجامعة  الفلسطينية  الوحدة 
رائيلية. كما  المتابعة العربية، رغم التباينات التي وصلت حد مشاركة طرف فلسطيني بالحكومة اإلس

أي  فوق  الفلسطيني  للكل  الجامعة  السياسية  الشرعية  وإبقاء  الوحدة  اعتبار  يضع  الجميع  أن  أكد 
 اعتبار، على حد قوله. 

 23/3/2022، فلسطين اون الين
 

 ة في تركياتوزيع مساعدات نقدية لالجئين الفلسطينيين من سوري  .25
م البكري، األربعاء، من العاصمة التركية أنقرة، أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ حات :  أنقرة

الجئي   إلغاثة  "تكافل  حملة  ضمن  سوريا،  من  الفلسطينيين  لالجئين  نقدية  مساعدات  بتوزيع  البدء 
وبّين البكري، أن أموال المساعدات جمعت من مساجد فلسطين    لتي أطلقتها وزارة األوقاف.سوريا"، وا
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وأنه بعد استكمال اإلجراءات تم البدء بتوزيعها على الالجئين    )ثالثة ماليين وثمانية آالف شيقل(،
وأشار   .الفلسطينيين المهجرين من المدن السورية، وفق خطة عمل متكاملة تراعي العدالة في التوزيع

إلى أن الحملة أطلقت لتوفير هذه المساعدة ضمن مشروع تكافل، قبيل شهر رمضان الفضيل لتتمكن  
 حتياجاتها األساسية. هذه األسر من توفير ا

 23/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وقفة حاشدة في الخليل ضد "اتفاقية سيداو" .26

شارك آالف الفلسطينيين، اليوم األربعاء، في وقفة رافضة التفاقية سيداو،  :  عامر أبو عرفة-الخليل
ر من مختلف أنحاء فلسطين، بدعوة من  وسط مدينة الخليل )جنوب الضفة(، بمشاركة وجهاء العشائ

التحرير. "أهالي    حزب  إن  عرقوب،  أبو  مصعب  التحرير،  لحزب  اإلعالمي  المكتب  عضو  وقال 
ن في هذه الوقفات حتى إسقاط اتفاقية سيداو وقانون حماية األسرة التي  فلسطين وعشائرها، سيستمرو 

وبين لـ"قدس برس"،   المدعومة أوروبيًا".  تنوي السلطة الفلسطينية إقراره بضغط من الجمعيات النسوية
أن "القانون يشكل خطرًا على كل عائلة مسلمة في فلسطين، وينافي ويخالف بشكل واضح الشريعة 

  ريد التالعب في شرفنا وعرضنا، ولن نقبل بتطبيقه بأي حال من األحوال"، وفق قوله.اإلسالمية وي
بي فلسطين  في  الشريعة  علماء  من  مجموعة  مخالفات  وأصدرت  "يحمل  القانون  أن  فيه  أكدوا  انا، 

 واضحة وكبيرة ألحكام ديننا وقَيِم مجتمعنا، ويتضمن عوامل تدمير لألسرة". 
 23/3/2022، قدس برس

 
 " إسرائيل"جامعات غزة يبحثون عن فر ة عمل في خريجو  .27

ي المائة،  ف  50مليون فلسطيني، وتتجاوز نسبة البطالة فيه    2.3  غزة  يعيش في قطاع  لندن:  -غزة  
الفقر حوالى   القادمين من غزة داخل إسرائيل في   60ويبلغ معدل  العمال  المائة. ويعمل معظم  في 

دوالرا في اليوم، بحسب    250دوالرا و  70قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، ويتلقون أجورا تتراوح بين  
امل في غزة. وكان حوالي  كفاءاتهم والساعات اإلضافية، أي ما يعادل خمسة أضعاف ما يتلقاه الع

. وخالل  2007في عام    يني من غزة يعملون في إسرائيل، قبل الحصار اإلسرائيليألف فلسط  120
ألف تصريح جديد، معظمها لمدة ستة أشهر قابلة    120األشهر األخيرة، أعطت السلطات اإلسرائيلية  

المعبر في  االنتظار  صالة  تكتظ  الشمس،  بزوغ  وقبل  يوم،  كل  القطاع    للتجديد.  بين  الحدودي 
وتشير منظمة »خط العامل« )كاف لعوفيد( اإلسرائيلية، إلى أن    العمال الفلسطينيين.وإسرائيل بمئات  

التصاريح الممنوحة لسكان غزة تحمل اسم »ظروف اقتصادية« أو »تاجر«، وال تحمل صفة العامل، 



  
 
 
 

 

ص            19   5792 العدد:              3/24/2022 خميسال التاريخ: 

 

                                      

ال إذا اتخذ صاحب العمل الخطوات  مبينة أنه في هذه الحالة، ال يكون العامل مؤمنا من الحوادث، إ
إلى  الال إسرائيل،  العمصي،  سامي  العمل  نقيب  ودعا  يحدث«.  ما  نادًرا  أمر  و»هو  لذلك،  زمة 

قبل عدة   إن عامال من غزة »توفي  وقال  للعمل.  تمنحها  التي  التصاريح  استخدام صفة عامل في 
، ولم تحصل عائلته على  أسابيع على إثر حادثة دهس تعرض لها خالل عمله في مدينة تل أبيب 

 أي تعويض«.
 24/3/2022شرق األوسط، لندن، ال

 

 للتطبيع ولية رفضاً إشادة بانسحاب العب تنس أردني من بطولة د .28
موسى   األردني،  التنس  العب  بانسحاب  األربعاء،  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  أشادت 

جر  للتطبيع،  رفضا  الدولية،  الشيخ  شرم  بطولة  من  إسرائيليين. القطب،  العبين  مشاركة  وتداولت   اء 
بطولة شرم الشيخ الدولية في  وسائل إعالم أردنية، اليوم، خبر إعالن الالعب القطب، انسحابه من  

 (، رفًضا للتطبيع الرياضي مع االحتالل اإلسرائيلي. ITF future 15Kمصر )
 23/3/2022، برسقدس 

 
 التعذيب بسجن الخيام  بلبنان: الشاباك يكشف أ ناف "إسرائيل"جرائم  .29

ضاهر عن  :  بالل  الحالي،  األسبوع  الكشف،  إلى  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  اضطر 
وثائق أرشيفية توثق الظروف القاسية للغاية التي عانى منها معتقلون في سجن الخيام، الذي أقامه 

العام   في  لبنان،  جنوب  من  إسرائيل  انسحاب  حتى  لبنان  في  أصناف 2000الشاباك  وشملت   .
وثقها وثائق الشاباك، ضربات كهربائية، تجويع، منع العالج الطبي، االعتقال لفترات  التعذيب، التي ت

وجرى الكشف   غير محددة من دون أي إجراءات قضائية وتحقيق رجلين من الشاباك مع معتقالت.
التماسا إلى ال تقديم مجموعة من ناشطي حقوق اإلنسان  العليا اإلسرائيلية،  عن الوثائق بعد  محكمة 

المحامي الحقوقي، إيتاي ماك. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، األربعاء، عن ماك قوله إن    بواسطة
"الجيش اإلسرائيلي والشاباك أدارا سوية مع جيش جنوب لبنان منشأة اعتقال وتعذيب مشابهة لتلك 

وع الالتينية.  أميركا  في  عسكرية  ديكتاتوريات  أقامتها  هذا التي  في  مورست  التي  التعذيب  مليات 
الجهنم   إلى  والوثائق صادمة وتشكل نظرة سريعة صغيرة وحسب  البشرية.  السجن هي جريمة ضد 

 الذي مورس هناك".
 23/3/2022، 48عرب 
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 ... وال زيارات سرية إلى تل أبيب لمصلحة بلدي "الءات الخرطوم"البرهان: كسرت  .30
يوسف-الرياض  الرحمن  رئيس  :  فتح  عبد أقّر  ركن  أول  الفريق  السوداني  االنتقالي  السيادة  مجلس 

بأنه تجّرأ على كسر طوق الءات الخرطوم الثالث   ،الفتاح البرهان في حوار مع »الشرق األوسط«
أمام تل أبيب، لكنه عزا ذلك إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظل متغيرات األحداث ما بين  

أغسطس    29ماء األمة العربية في قمة الخرطوم الشهيرة في  زمن الالءات الثالث التي صعدت في س
عام    1967)آب(   هزيمة  خلفية  والي1967على  توصيف    وم.،  السوداني{  }االنتقالي  رئيس  ورفض 

الزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب بالسرية، إذ ال تعدو عن كونها زيارات تهدف إلى تبادل 
 ماتية، وال تحتاج إلى إعالن أو إخفاء.المعلومات االستخباراتية والمعلو 

 23/3/2022، لندن، األوسطالشرق 
 

 لحركة حماس  "خا ة"يحمل رسالة دي العما: السفير "رأي اليوم" .31
في زيارة ُمفاجئة وصل السفير القطري محمد العمادي، الليلة الماضية    نادر الصفدي:  -خاص   -غزة 

واقتص وسياسية  أمنية  ملفات  لبحث  غزة،  قطاع  المسئولة. إلى  والجهات  الفصائل  مع  هامة   ادية 
وأكدت مصادر خاصة لـ”رأي اليوم”، من قطاع غزة، أن العمادي بعد إشرافه على عدد من المشاريع  
سيلتقي   الفلسطينية،  العائالت  على  صرفها  ومتابعه  القطرية  المنحة  وتسليم  والتنموية،  االقتصادية 

جهات وكشفت أن اتصاالت سرية جرت بين    “حماس”.  بقادة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة
إسرائيلية أمنية وسياسية مع العمادي، لمناقشة أوضاع قطاع غزة المتدهورة والقابلة لالنفجار في أي 
العمادي سينقل رسالة من نوع خاصة لحركة حماس مفادها أن “أي تصعد   إلى أن  لحظة، مشيرًة 

 الخطوط الحمراء”. عسكري سيقابل برد إسرائيل وقوي سيتجاوز
نية ذاتها، أن األوضاع في قطاع غزة، ونتيجة تجاهل االحتالل اإلسرائيلي  وذكرت المصادر الفلسطي

اإلعمار   الغذائية، وتسهيل عمليات  والمواد  السلع  وإدخال  المعابر  الحصار وفتح  اللتزامات تخفيف 
 نفجار. لما خلفته جوالت التصعيد الماضية، يعيش وضًعا مشحوًنا وقابل لال

الفصا  وباقي  “حماس  حديثها  على  وتابعت  وأن  كثيًرا  ينفذ  الوقت  بان  القطري،  السفير  ستبلغ  ئل 
لمواجهة  الصفر،  ساعة  وإطالق  األوان  فوات  قبل  وعاجلة،  جوهرية  خطوات  يتخذ  أن  االحتالل 

الداخل  عسكرية جديدة، والرد على جرائم االحتالل التي تتصاعد يوًما بعد يوم في القدس والضفة و 
 وكذلك غزة”.

 23/3/2022رأي اليوم، لندن، 
 



  
 
 
 

 

ص            21   5792 العدد:              3/24/2022 خميسال التاريخ: 

 

                                      

 استمرار األوضاع اإلقليمية المتوترةظل على مركزية القضية الفلسطينية في  يشدد أبو الغيط .32
قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التطورات على الساحة الدولية  :  نيويورك

الفلسطيني بعجعلت الكثيرين في المنطقة العرب ين جديدة، إذ امتدت  ية ينظرون إلى معاناة الشعب 
على   يزيد  لما  المعاناة  أفق    70هذه  دون  والحريات  الحقوق  وانتهاك  واللجوء،  القمع  بين  ما  عاما 

ما  الطرف القائم باالحتالل  أن  وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام جلسة لمجلس األمن،    حقيقي للحل.
الدخو زال   ويرفض  الفلسطينييراوغ  الجانب  مع  مباشرة  مفاوضات  في  المحددات   ل  أساس  على 

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي إن بيان األمين العام أمام مجلس األمن اليوم    الُمقررة دوليا وأمميا.
ركز على مركزية القضية الفلسطينية في استمرار األوضاع اإلقليمية المتوترة، وأهمية تحريكها سياسيا  

إلى تطلعات    للتوصل  تحقيق  يضمن  وشامل  عادل  ضوء  حل  في  خصوصا  الفلسطيني،  الشعب 
التطورات األخيرة على الساحة الدولية، حيث طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق  

 األمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا دون انتقاء أو تمييز. 
 23/3/2022 ،الفلسطينية )وفا( والمعلومات وكالة األنباء 

 
 بضرورة إعادة األسد إلى الساحة العربية  "إسرائيل"إسرائيلي: اإلمارات تخاطب إعالم  .33

النظام   إعادة رئيس  مفادها ضرورة  إسرائيل  إلى  اإلمارات مررت رسالة  أن  اإلسرائيلي  ذكر اإلعالم 
بعد زيارته إلى    السوري بشار األسد إلى الساحة العربية كي ال يبقى تحت حماية إيران وروسيا، وذلك

اإلماراتيين    مارات مؤخرا.اإل أن  الرسمية "كان" عن مسؤولين مطلعين  اإلسرائيلية  البث  هيئة  ونقلت 
قالوا إنه يجب إعادة العالقات مع نظام األسد ألن الحرب في سوريا انتهت، مع وجود تقديرات بأن  

ثقة.  عالقات  بناء  هو  الهدف  لكن  فوري،  بشكل  تحدث  لن  العملية  اإلماراتيون    هذه  وفقا  -وقال 
إنه يجب أن تكون إلسرائيل مصلحة في هذه الخطوة، ألن أي أمر يمكن أن يقلص تأثير    -للتقرير

وأوضح التقرير أن تطبيع الدول العربية مع النظام السوري ُطرح في   إيران على الحدود هو مطلوب.
ح السيسي وولي  س المصري عبد الفتا شرم الشيخ بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت والرئي

 عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. 
 24/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 المغرب يوقع اتفاق تعاون مع الصناعات الجوية اإلسرائيلية  .34

(، اتفاقية IAIوقعت وزارة الصناعة المغربية وشركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية ):  محمود مجادلة
تعزيز التعاون الثنائي واالستثمارات المشتركة، يوم األربعاء،  ن، تهدف إلى  في قطاع صناعة الطيرا 
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الرباط. الشركة   في  رئيس  مع  االتفاقية  توقيع  بعد  مزور،  رياض  المغربي،  الصناعة  وزير  وقال 
اإلسرائيلية، عمير بيرتس، إن مذكرة التفاهم تشمل أنشطة االبتكار والصيانة والتحول، بحسب بيان  

وزا عن  اصادر  الصناعة  إلى  رة  تهدف  االتفاقية  هذه  إن"  قوله  مزور  عن  البيان  ونقل  لمغربية.. 
وأضاف    االستفادة من الخبرة اإلسرائيلية في مجال الطيران، والتكوين فضال عن التصنيع المحلي".

أن االتفاقية تهدف كذلك، إلى "تطوير المشاريع المشتركة في قطاع صناعة الطيران والفضاء بين  
 تصنيع الداخلي )المغربي( للمركبات وقطع المحركات لقطاع صناعة الطيران". ين، وأيضا الالجانب 

 23/3/2022، 48عرب 
 

 من انتقام فوري لقتل أي من جنودها   "إسرائيل"قائد الحرس الثوري اإليراني يحذر  .35
ال  دبي للحرس  العام  القائد  الرسمية اإليرانية عن  تسنيم شبه  أنباء  نقلت وكالة  حسين  ثوري  رويترز: 

وقال سالمي   إن إيران ستنتقم على الفور من قتل إسرائيل ألي من جنودها.  ،سالمي قوله األربعاء
 موجها حديثه إلسرائيل “لن نشارك فقط في جنازة شهدائنا، بل سننتقم لهم على الفور”.

 23/3/2022، ، لندنالعربيالقدس 
 

 وم األرض" بة "ي نشطاء فلسطينيون في تركيا يعلنون عن فعاليات بمناس .36
فيدار"، إطالق سلسلة من الفعاليات في    -أعلنت "الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين  :  اسطنبول

وقال مدير المكتب االعالمي في الجمعية ابراهيم الناجي لـ    تركيا، بمناسبة "يوم األرض" الفلسطيني.
من الفعاليات في تركيا،    سلسلةليوم االرض، ستقيم الجمعية    46"قدس برس"، إنه وبمناسبة الذكرى  

وبّين    آذار/مارس.  30بمشاركة أبناء الجالية الفلسطينية، بدءا من اليوم األربعاء، وحتى يوم المناسبة  
الناجي، أن الفعاليات ستتنوع ما بين محاضرات وسهرات فلسطينية، وعرض أفالم ومعارض صور 

عًا حتى النصر والتحرير" الذي سيعقد ان "مومسابقات ثقافية وأنشطة لألطفال، باإلضافة إلى مهرج
 إلكترونيا. 

 23/3/2022، برسقدس 
 

 اتحاد المحامين العرب يعلن تأسيس المنتدى العربي الدولي القانوني لدولة فلسطين  .37
ورحب   أعلن اتحاد المحامين العرب تأسيس المنتدى العربي الدولي القانوني لدولة فلسطين.:  القاهرة

محمد   العدل  القضية  الوزير  عن  الدفاع  في  االتحاد  دور  مثمنا  للمنتدى،  االتحاد  بتأسيس  شاللدة 
المكاوي بن عيسى إن اإلعالن    الفلسطينية. العرب  المحامين  العام التحاد  ناحيته، قال األمين  من 
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عن تأسيس المنتدى العربي الدولي القانوني للدولة الفلسطينية، يأتي ليمكن الفلسطينيين من مواجهة  
م اإلسرائيلية المتواصلة، مؤكدا أن االتحاد يقدم كل أوجه الدعم القانوني في كافة الموضوعات ائالجر 

، 2021التي تهم دولة فلسطين، تنفيذا لتوجيهات المكتب الدائم لالتحاد فى دورته األخيرة في ديسمبر  
دل، وبتنسيق مع  لعبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية ومنها هيئة شؤون األسرى، ووزارة ا

 سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
 23/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المقرر الخاص لألمم المتحدة: الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري" .38

محتلة منذ  وثق مقرر األمم المتحدة الخاص "المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ال
، مايكل لينك، باألحداث والوقائع تطبيق )إسرائيل( لنظام الفصل العنصري. واعتبر مقرر "1967عام  

الفقرة   في  سنوات،  ست  استمرت  التي  واليته  انتهاء  قبل  النهائي  تقريره  في  المتحدة،  من    55األمم 
قام  ستند التقرير في المالتقرير، أن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري". وا

المتحدة  األمم  وممثلو  المدني  المجتمع  وممثلو  والشهود  الضحايا  قدمها  التي  المعلومات  إلى  األول 
المتعلقة   المخاوف  من  عددا  التقرير  وتناول  عّمان.  األردنية  العاصمة  في  فلسطينيون  ومسؤولون 

 تلة، وقطاع غزة.  لوضع حقوق اإلنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المح
قا جهتها،  على  من  تغريدة  في  كومار،  أكشايا  واتش،  رايتس  هيومن  منظمة  وعضو  الحقوقية  لت 

مدير   أكد  بدوره،  العنصري".  الفصل  إلى  االحتالل  من  رحلة  في  "يأخذنا  لينك  تقرير  إن  "تويتر"، 
على   بينيدكت،  كريستيان  المتحدة،  المملكة  في  الدولية  العفو  بمنظمة  التقرير  الحمالت  هذا  أهمية 

 "يعطي دفعة كبيرة للحملة العالمية إلنهاء الفصل العنصري اإلسرائيلي  األممي الذي
 23/3/2022، فلسطين أون الين

 
 طالبون بوقف هدم قرية الولجة الخارجية األميركية تؤكد استالم رسالة من نواب ي .39

ر الخارجية األميركية آنتوني بلينكن، أقر الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، أن وزي
استلم رسالة موقعة من خمسين عضًوا في مجلس النواب األميركي هذا األسبوع، يطالبون فيه الوزير  

المخططة من قبل سلطات االحتالل في  بد  الهدم  الفوري لجميع عمليات  التجميد  عوة إسرائيل على 
 قرية الولجة المحتلة.
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في مبنى الخارجية األميركية رًدا على سؤال وجهه له مراسل “القدس” وقال برايس في مؤتمر صحفي 
 .دوت كوم، بهذا الخصوص أنه على علم بهذه الرسالة 

الخطو  عن  االمتناع  الفلسطينية  والسلطة  إلسرائيل  المهم  أنه من  نعتقد  “مرة أخرى،  برايس  ات وقال 
تفاوض على حل الدولتين، وهذا يشمل األحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض جهود ال

 بالتأكيد التوسع االستيطاني”.
 23/3/2022القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلي "الفصل العنصري "قراطية وتمنع فعالية تنتقد جامعة هولندية عريقة تتخلى عن قيم الديم .40

اصة حول فلسطين  نددت الجالية الفلسطينية في هولندا، بقرار الغاء “جامعة اليدن” الهولندية، ندوة خ
بحق الفلسطينيين، في الوقت    و”سياسة الفصل العنصري“، التي تمارسها دولة االحتالل اإلسرائيلي

في   اإلسرائيلي”،  العنصري  الفصل  “أسبوع  فعاليات  فيه  تستمر  والهادفة   50الذي  أمريكية،  جامعة 
 لتسليط الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون جراء االحتالل.

“د  موقع  وقلقها  ونقل  استيائها  عن  فيه  أعربت  الفلسطينية،  للجالية  بيانا  الرسمي،  فلسطين”  من  ولة 
القرار، الذي قالت إنه “يؤثر على مناخ الحرية المعروف في هولندا، وعلى مستوى الثقة والنزاهة في  

 أعرق الجامعات الهولندية حول العالم”.
 23/3/2022، القدس العربي، لندن

 
 اريو المرعب: بئر السبع ُتلهم أخواتهاإسرائيل أمام السين .41

 علي حيدر
جاءت   التي  النتائج  مستوى  على  وتحديدًا  العمليات،  من  لغيرها  ُمناِظرة  السبع  بئر  عملية  تبدو  ال 
قاسية على العدو، حكومًة ومؤّسسات ورأيًا عامًا. ولعّل أكثر ما يثير قلق سلطات االحتالل هو أن  

وإ يتيمًا،  حدثًا  ليست  الفلالعملية  إلرادة  وانعكاس  متواصلة،  سلسلة  في  حلقة  مقاومة  نما  سطينيين 
القيادة   تخشى  ولذا،  بهم.  المحيطة  الصعبة  الظروف  كّل  على رغم  المتوافرة،  باإلمكانات  االحتالل 
اإلسرائيلية من أن يشّكل الهجوم فتياًل النفجار أوسع، أو في الحّد األدنى عامل تحفيز على محاكاته  

مع ضربات المقاومة انطالقًا من  محتّل وفي الضفة الغربية، من أجل أن يتكامل ذلك  في الداخل ال
اإلعالمية   التقارير  بحسب  أنها،  في  وخطورتها،  العملية  هذه  تمايز  أوجه  أحد  ويتجّلى  غزة. 
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تكن   لم  إْن  األخيرة،  الخمس  السنوات  في  إسرائيل  عرفتها  التي  الهجمات  أقسى  »أحد  اإلسرائيلية، 
، 1948ًا من األراضي المحتلة عام  فضاًل عن أن تنفيذها جرى في عمق الكيان، وانطالقأقساها«،  

حيث ُيعّد منفّذها، وفق قوانين االحتالل، »مواطنًا إسرائيليًا«، وهو ما يشّكل دلياًل إضافيًا وحّيًا على  
 فشل سياسة التجزئة التي حاول العدو فرضها على الفلسطينيين. 

قًا، ال لتقصير أو خلل أو  فشل األجهزة األمنية اإلسرائيلية في إحباطها مسب كذلك، أظهرت العملية  
في إمكانات هذه األخيرة التي تتمّتع بالخبرة ولديها كّل عناصر القّوة والتفّوق    -بالضرورة    -نقص  

المطلوبة، بل لكون هذا النمط من العمليات عصّيًا على الكشف؛ لكون المقاوم نفسه يؤّدي فيه دور  
كاال سواًء  والمنّفذ،  والمستطِلع  ط  والمخطِّ ر  وبحسب مقرِّ ال.  أم  الفصائل  أحد  إلى  تنظيميًا  منتميًا  ن 

ر، محمد أبو القيعان، شّن الهجوم   التقدير السائد لدى األجهزة األمنية والعسكرية، فإن األسير المحرَّ
تلقاء نفسه، لدوافع أيديولوجية، وهو ما ُيصّعب على الجهات المختّص  ة مهّمتها. وكانت أجهزة من 

ف من أن تشهد األسابيع المقبلة جولة تصعيد خطيرة. وعلى هذه الخلفية،  أمن الكيان تتوّقع وتتخوّ 
نشوب  سيناريو  بحث  حيث  واشنطن،  أسبوعين،  نحو  قبل  بار،  رونين  »الشاباك،«  رئيس  زار 

ودي، الذي ُيرّجح أن  مواجهات خالل شهر رمضان المقبل، ال سيما في ضوء تزامن عيد الفصح اليه
وطنين، مع بدء شهر رمضان، وقريبًا منهما أيضًا مناسبتا يوَمي النكبة  تتصاعد فيه استفزازات المست

 والنكسة.
على أن العملية انطوت على قْدٍر من المفاجأة بالنسبة إلى األجهزة األمنية، إذ كشفت تقارير إعالمية  

كانية  ُأجريت، رّكزت المؤسسة األمنية والعسكرية على إمإسرائيلية أنه »في كل تقديرات الوضع التي  
هجوم   تنفيذ  األقلية  أحد من  يقّرر  أن  إمكانية  على  أقّل  وبنسبٍة  والقدس،  الضفة  الوضع في  تدهور 
المفاجأة   ويتعّزز عنصر  هؤالء.  إلى  بالنسبة  األقّل رجحانًا  هو  تحقَّق،  الذي  السيناريو  لكن  فّتاك«. 

ومين«، وفق عّدة معايير،  أبو القيعان »ال يستجيب للبروفيل المتوّسط للمقاأيضًا، في كون الشهيد  
سنة، كبير نسبيًا، وأب لخمسة أوالد وأستاذ سابقًا... وهو شخص كان معروفًا    34أبرزها أن »عمره  

للمؤسسة األمنية والعسكرية، بل وحتى دخل السجن اإلسرائيلي حيث اعتقل لمّدة أربع سنوات«. ومن  
 طاء التي أّدت إلى ما حدث.كون على »الشاباك« إجراء مراجعة جّدية لفهم األخهنا، سي

في التوقيت السياسي، تأتي العملية لُتعيد قضية فلسطين، ولو مؤقتًا، إلى صدارة المشهد اإلقليمي، 
على رغم تسارع مشاريع التطبيع. كما تشّكل رسالة إلى كّل المطّبعين بأن لشعب فلسطين خياراته،  

مخاطر الصواريخ والمسّيرات، عبر تقديم    وقت يسّرع فيه هؤالء »تعاونهم« من أجل حمايته منفي  
منّصات جغرافية متقّدمة لإلسرائيليين، تمّكنهم من الدفاع والهجوم. وفي الدالئل أيضًا، تثبت العملية،  

توافر  لو  ما  في  المنطقة،  في  المعادلة  تغيير  على  الفلسطيني  الشعب  قدرة  اإلمكانات  مجّددًا،  له  ت 
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و  العربي.  الطوق  دونها  يحول  الجيش  التي  في  السابق  العمليات  شعبة  قائد  إليه  أشار  ما  هو 
اإلسرائيلي، اللواء إسرائيل زيف، عندما قال: »لو كان هذا المقاوم سالحًا رشاشًا، لكان سقط عشرات 

إلى بنية تحتية؛ إذ على    المصابين«. ويبرز هنا فارق أساسي بين عمليات فردية وبين عمليات تستند 
يت األّول  النمط  أن  على  رغم  أقدر  الثاني  النمط  أن  إاّل  واإلحباط،  الكشف  إزاء  أكبر  بحصانة  مّتع 

إلحاق خسائر أشّد وضغوط أقسى على كيان العدو. لهذا، تتذّكر إسرائيل وأجهزتها، مع كّل عملية  
 ًا جوهريًا في »حمايتها«.فردية، فضل األنظمة العربية وأجهزة السلطة التي تلعب دور 

أن تتحّول العملية إلى   -كما في كل محطة مشابهة    -لداخلي، من المتوّقع  في البعد اإلسرائيلي ا
مناسبة للتصويب على حكومة نفتالي بينيت، وعلى سياساته، ومن ضمن ذلك ما صدر حتى اآلن  

، يغفل عن التهديد الداخلي.  من أنه في الوقت الذي ينشغل فيه بالتقاط الصور مع الزعماء العرب 
هذا، تساهم مجموع المزايدات، مع  كّل  وعلى رغم  العدو. فهي،  تقييد خيارات حكومة  عوامل في  ة 

الدينية   المناسبات  بتجاوز  معنّية  أنها  خصوصًا  ممكن،  فعل  رد  بأقّل  العملية  احتواء  على  ستعمل 
اء ستّتخذه من شأنه أن يحّفز المزيد من  اليهودية واإلسالمية بأقّل األضرار، على اعتبار أن أّي إجر 

 الفردية. العمليات 
إال أن هوية المنّفذ، وتحديدًا كونه بدويًا، ستدفع اليمين المتطّرف إلى تصعيد استفزازاته، كما ستحمل 
األجهزة األمنية والسياسية، الحقًا، على مواصلة سياسة تهويد النقب واقتالع سكانه منه، أو تحجيم  

أجهزته األمنية تواجه معضلة جدية؛  ين مغّلفة. وفي الخالصة، يّتضح أن حكومة العدو و وجوده بعناو 
فهي مقّيدة عن تصعيد إجراءاتها التي تدرك أنها ستحّفز المزيد من العمليات المشابهة. وفي المقابل، 

استفزازات  تصعيد  خالل  من  إحراجها  يتعّمد  الذي  المتطّرف  لليمين  كابحة  تبدو  أن  تستطيع  في  ال  ه 
 المناسبات المقبلة.

 24/3/2022األخبار، بيروت، 
 

 خطاب زلينسكى والموقف الفلسطيني  .42
 أسامة سعد 

ا خطاب الرئيس األوكراني فالديمير زلينسكي أمام الكنيست الصهيوني، ذلك الخطاب  كان الفًتا جد 
ب الكنيست لهذا  الذي لم يلَق استجابة في بادئ األمر حينما طلبه زلينسكي، ولكن سرعان ما استجا 

االستجابة جاءت بعد ضغط من اإلدارة األمريكية والدول األوروبية  الطلب بعد عدة أيام، ويبدو أن  
من   المنظومة  موقف  نفس  تتخذ  أن  يجب  الغريبة  المنظومة  من  جزًءا  "إسرائيل"  تعد  التي  الغريبة 

ا لوجه في مواجهة  وجًها  نفسها  وجدت  أن  بعد  األوكرانية  الروسية  بعد حوالي الحرب  الروسي  لدب 
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تحاد السوفيتي الذي كان يقود المعسكر الشرقي في ذلك الوقت، وقد ظنت  ثالثين عاًما من تفكك اال 
الروسي  الدب  "بقتل"  التهديد  ذلك  على  تماًما  قضت  أنها  المتحدة  الواليات  بقيادة  الغربية  الدول 

لومترات لتفرض الهيمنة األمريكية  حينذاك، وذهبت لتمتد في أصقاع األرض البعيدة عنها آالف الكي
ل العالم فاحتلت العراق وأفغانستان وطاردت القاعدة في سفوح الجبال وبين الغابات على مختلف دو 

تقلم أظفار االقتصاد الصيني، لتجد نفسها وهي   العقوبات على إيران وحاولت  والصحاري وفرضت 
وجهً  الروسي  الدب  مواجهة  في  األحداث  هذه  غمرة  في  الدب غارقة  أن  ويبدو  أخرى،  مرة  لوجه  ا 

اليوم وحذرة    الروسي  ثقيلة  بخطى  األوكرانية  األراضي  على  يدب  فهو  سلفه  من  ودهاًء  حنكًة  أكثر 
النيران   ضغط  تحت  اإلجابة  وينتظر  الطاولة  على  شروطه  ويضع  الوقت،  نفس  في  واثقة  ولكنها 

 اريخ الفرط صوتية "كينجال".المتصاعدة التي يرفع وتيرتها شيًئا فشيًئا وكان آخرها الصو 
األوكراني   واإلسناد الرئيس  الدعم  طالًبا  والبريطاني  واأللماني  األوربي  البرلمان  خاطب  زلينسكي 

شهيتها   ُتفتح  قد  التي  الروسية  الهجمة  ضد  الغربي  للمعسكر  الشرقي  الصد  حائط  ه  بعدِّ الالمحدود 
نيا بما يعيد للذاكرة األوروبية سيناريو حقبة  للمزيد من التقدم غرًبا إن هي نجحت في حربها ضد أوكرا

على   زلينسكي  أصر  ولذلك  العجوز،  القارة  أوصال  في  الرعب  تثير  الحديث  تاريخها  من  سوداء 
 مخاطبة الكنيست الصهيوني وكان له ما أراد. 

بقضية   أوكرانيا  لبالده  الروسي  الغزو  قضية  شبه  الصهيوني  الكنيست  أمام  خطابه  في  زلينسكي 
 التاريخية لليهود. ل" بين األعداء العرب وعزف على نغمة المظلومية"إسرائي

ورغم أن المنطق يقول إن القضية األوكرانية أشبه ما تكون بالقضية الفلسطينية لكونها قضية احتالل  
ألرض وتهجير شعب، وكان يفترض بزلينسكي أن يعزف على هذا الوتر إال أنه لم يفعل، وفضل 

 عيد كل البعد عن قضيته الوطنية وهو يعلم ذلك.العزف على وتٍر آخر ب
عالقتها   تتأثر  أن  من  خوًفا  الخطاب  بذلك  له  السماح  البداية  في  رفضت  الصهيونية  الحكومة  إن 
بروسيا التي تعقد معها اتفاقات أمنية وعسكرية وهي ما زالت بحاجة لهذه التوافقات خصوًصا على  

ن تخرج  كن كما ذكرت في بداية المقال أنها لم تستِطع أاألرض السورية اللصيقة "بحدود الكيان" ول
عن سياسة المنظومة الغريبة التي اصطفت بكل قوة خلف أوكرانيا في حربها ضد الروس فسمحت 

 مضطرة لزلينسكي بالخطاب.
بأن   كاذًبا  مثاًل  وضرب  الكيان  بقضية  قضية  وشبه  الكنيست  مخاطبة  على  أقدم  حينما  زلينسكي 

ني العداء العربي، كان زلينسكي يعلم  رائيل" تعاني العداء الروسي كما "إسرائيل" تعا أوكرانيا مثل "إس
أن الكيان هو المعتدي وهو المغتصب وهو الذي يحتل األرض ويستوطن فيها ويشرد شعًبا كاماًل 
من أكثر من سبعين عاًما وكان يفترض به أن يشبه قضية بقضية فلسطين العادلة، ولكن زلينسكي  
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ال اعتبر ن التي انتهجت  ظلم وقلب الحقائب والكيل بمكيالين فمارس  فسه جزًءا من المنظومة الغريبة 
سياستها التضليلية في خطابه وفضل أن يكون تحت عباءة القوة وليس تحت عباءة العدل لعلمه أن 
  القوة تسبق العدل في العالقات الدولية، ولكن من الغريب أن الموقف الفلسطيني غير واضح بل ال 

اب زلينسكي من الجهات الرسمية الفلسطينية،  يوجد موقف فلسطيني رسمي ولم نسمع رًدا على خط
وأظن أن األمر لن يقف عند هذا الحد فالرسمية الفلسطينية ال تستطيع وال تملك أن تتخذ أي موقف 

ثم   على الصعيد الدولي أو حتى العربي دون أن يكون هناك ضوء أخضر من الكيان الصهيوني أوالً 
يني سيكسر قريًبا ليصطف إلى جانب الدول التي تدين  اإلدارة األمريكية، ويبدو أن الصمت الفلسط

الغزو الروسي ألوكرانيا وذلك كشرط وضعته الدول الغربية الستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية  
ين تحرك وتصرف زلينسكي وأبو مازن زعيمان لدولتين محتلتين ولكن شتان ب  حسب ما يتم تسريبه.

ال كل  وتجنيده  األوكراني  المحتل الرئيس  عدوه  ليد  زمامه  سلم  ورئيس  لقضيته  الدعم  لحشد  وسائل 
 . vipألرضه ليستجديه بين الحين اآلخر لقاء أو تصريح مرور أو بطاقة 

 23/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 " الجيل الثاني"أو من فلسطينيي  "داعشي".. الشاباك متخبطًا: "عملية بئر السبع"بعد  .43
 عاموس هرئيل 

العملية التي وقعت أمس في بئر السبع تذكر بأمور منسية. فمنذ سنوات لم ينجح مخرب منفرد في 
تنفيذ عملية قتل كهذه بوسائل بسيطة مثل سكين وسيارة. حيث في الخلفية شهر رمضان القريب، 

جد وصفة لعاصفة كاملة ستحدث وتحذيرات استخبارية، وحكومة يتحداها اليمين بشكل دائم، كما تو 
تصعيدًا أمنيًا جديدًا في “المناطق” ]الضفة الغربية[ وداخل الخط األخضر. هذا أيضًا ما كانت عليه  

بينيت   حكومة  دعت  التي  االجتماعية،  الشبكات  في  الفورية  الداعمة  استخدام    –الرياح  إلى  لبيد 
 لمعارضة.ت فورية من قبل سياسيين في االقبضة الحديدية ضد الفلسطينيين. بعد ذلك، سمعت طلبا

للتوتر على خلفية دينية   التزامن    –صحيح أن هناك تراكمًا  قومية قد تولد تصعيدًا أكثر حدة حول 
بين شهر رمضان وعيد الفصح، ولكن يجدر االنتباه إلى هوية منفذي العمليات األخيرة. القاتل الذي 

المواطنين   أيدي  على  وقتل  السبع  بئر  في  قعمل  من  بدوي  إسرائيلي  مواطن  كل هو  الحورة.  رية 
منفذي عمليات الطعن األخيرة في منطقة القدس هم فلسطينيون من سكان شرقي القدس، ويحملون  
غزة   قطاع  وحتى  واستثنائي.  نسبي  هدوء  اآلن  الغربية  الضفة  في  ويسود  الزرقاء.  الهوية  بطاقات 

 يسوده هدوء أكثر.
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إل تقييد دخول المصلين  شهر رمضان بدرجة كبيرة جدًا. في   ى الحرم أمام أهالي الضفة في لقد تم 
البداية، بسبب إغالق كورونا، وبعد سنة بسبب عملية “حارس األسوار” في القطاع. لدى الجمهور  
في الضفة توقعات باالحتفال في هذه السنة بالعيد، كما ينبغي والتمتع بحرية العبادة. بالنسبة لغزة، 

 آخر عندما زادت عدد تصاريح العمل للسكان في  قدمت إسرائيل مؤخرًا تسهيالً   على خلفية الهدوء،
ألفًا، وهو عدد لم يكن مثله منذ عقدين. والفرق في األجور بين الغزي الذي يعمل   12إسرائيل إلى  

في إسرائيل وبين الذين يعملون في القطاع ربما يصل إلى عشرة أضعاف. كل عامل في البالد يعيل 
بينيت صادق على توصية الجيش اإلسرائيلي  رة أشخاص في القطاع. تدرك حمحوالي عش اس أن 

 ألفًا، شريطة المحافظة على الهدوء. 20بزيادة تدريجية لعدد التصاريح لتصل إلى 
القطاع والضفة   للفلسطينيين في  البعيد. ولكن هناك مصلحة كبيرة  للمدى  هذه حلول مؤقتة وليست 

ياء دون صلة بهوية المخرب الذي نفذ  ر رمضان. بهذا، فإن عقوبة عمبنجاحها، على األقل في شه
 عملية أمس، قد تثمر نتيجة معاكسة لما هو مطلوب، بالتحديد أن تزيد االشتعال. 

كل ذلك ال يعفي جهاز األمن، خصوصًا “الشاباك”، من التحقيق وفهم ما تشوش بصورة مكنت من  
وصف السبع.  بئر  في  القاتلة  العملية  سابق  تنفيذ  أمني  سجين  بأنه  تنظيم    المخرب  مع  ومتماٍه 

“داعش”. الوسائل التي استخدمها متاحة لكل من يريد، وال تحتاج تحضيرات مسبقة أو مساعدين أو  
“الشاباك”  أنف  تحت  أيديولوجي  تطرف  بعملية  مؤخرًا  مر  قد  القاتل  كان  إذا  اآلن،  وحتى  شركاء. 

 فهذا يقتضي فحصًا رجعيًا.وقرر االنتقال من األقوال إلى األفعال، 
بقاياه في السنة األخيرة ضربات قاسية من المخابرات الغربية، هو أقل نشاط  “د  تلقت  اعش”، الذي 

في دول مثل إسرائيل مما كان عليه في السابق. األمر يتعلق باألساس بتحريض عن بعد بواسطة  
اعش” ”الشاباك” والشرطة لمواقع “د اإلنترنت. لذلك، من غير المرجح أن نسمع قريبًا عن اقتحامات لـ

في النقب. ولكن عملية أمس جاءت على خلفية تطرف قومي كبير في أوساط البدو في النقب، التي 
الماضي. جزء من   أيار  أثناء عملية “حارس األسوار” في  التعبير في مظاهر عنف شديدة  وجدت 

الثاني”، “الجيل  بـ  المخابرات  رجال  يسميه  بما  يرتبط  ألمهات   الظاهرة  أبناء  بدو،  شباب   وهم 
اللواتي يحملن هويات إسرائيلية، ولكن مستوى تماهيهن مع الدولة  فلسطينيات من الضفة والقطاع، 

 صفري. 
 23/3/2022هآرتس 
 23/3/2022القدس العربي، لندن، 
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