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 الحركة األسيرة تعلن تعليق اإلضراب عن الطعام بعد استجابة االحتالل لمطالبها .1
أعلنت الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة، مساء الخميس، عن تعليق اإلضراب المفتوح عن  :  رام هللا

 ة األسيرة. افة مطالب الحركالطعام المقرر يوم غٍد الجمعة بعد موافقة إدارة مصلحة السجون على  ك
"لقد تمكنا بفضل هللا أوًلا ثم بوقفة أبنائكم األسرى    وقالت الحركة األسيرة في بيان لها وصل "سما":

َط له للنيل من مكتسباتنا، بل نجحنا في   الموحدة ووقوف شعبنا من خلفهم من وقف التغول الذي ُخط ِّ
وأضافت :"    ".سنوات لتحقيقها  عملنا عليها منذ تحقيق العديد من اًلختراقات في مطالب ومنجزات  

لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعيشها منذ عدة سنوات، األمر  
الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون باًلنفراد والتفرد بأيٍ  من فصائلنا داخل األسر، 

ندعو فصائلنا وقوانا    ذريعاا، ومن هنات في ذلك فشًلا  حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشل
الصهيوني". عدونا  مواجهة  في  الوطنية  الوحدة  وترسيخ  اًلنقسام  إنهاء  إلى  سابق    الحية  وقت  وفي 

اليوم، أك د نادي األسير الفلسطيني  أن  “حوارات” شاقة وصعبة تقودها لجنة الطوارئ الوطنية العليا  
ق وذلك  ساعات،  منذ  علىلألسرى  واحد  يوم  اإلضراب    بل  ي ة(. معركة  والحر  )الوحدة  الطعام    عن 

القليلة  السنوات  خًلل  ُفرضت  التي  الجماعية  “العقوبات”  كافة  بإلغاء  األسرى:  مطالب  وتتمثل 
الماضية بحق هم، والتي تصاعدت بشكٍل كبير منذ شهر أيلول العام الماضي بعد تاريخ عملية “نفق  

جم إلى  إضافة  ي ة”،  االحر  المطالب  من  بظروفلة  تتعلق  وتوفير    لتي  المرضى،  األسرى  احتجاز 
الحياتية لألسيرات ولألطفال، عًلوة على وقف سياسة   الظروف  العًلج الًلزم لهم، وكذلك تحسين 
أخرى  ومطالب  السابقة،  السنوات  مع  مقارنة  مؤخراا  ملحوظ  بشكل  تصاعدت  التي  اإلنفرادي   العزل 

 ت األساسية لهم.ر بعض اًلحتياجاتتعلق “بالكانتينا” وتوفي
 24/3/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 نرفض وضع شروط على المساعدات األوروبية ونريد الحفاظ على شراكة حقيقية  اشتية: .2

هللا محمد  :  رام  الوزراء  رئيس  اًلتحاد  بحث  في  والتوسع  الجوار  مفوض  مع  الخميس،  اليوم  اشتية، 
وقال: إن تأخر    يع اًلتحاد األوروبي في قطاع غزة. األوروبي أوليفر فارهيلي، التعاون الثنائي ومشار 

الدعم األوروبي للموازنة لألشهر الماضية انعكس سلبا على إمكانية الوفاء باًللتزامات تجاه الفئات 
ا على  تحصل  المؤسسات.التي  وعلى عمل  الموظفين  رواتب  على  وكذلك  اًلجتماعي،  وقال    لدعم 

ية على  وروبية ونريد الحفاظ على شراكة حقيقية مبناشتية نرفض وضع شروط على المساعدات األ
 اًلحترام والتعاون وليس الشروط.



  
 
 
 

 

ص            5   5793 العدد:               3/25/2022 جمعةال التاريخ: 

 

                                      

في قطاع غزة    من جانب آخر، بحث الجانبان سبل تيسير تنفيذ المشاريع الرئيسية لًلتحاد األوروبي
وكسل كما بحثا اجتماع المانحين المقبل في بر   مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه والغاز للقطاع.

حشد   المؤتمر على  يرتكز  أن  تواجهها وأهمية  التي  المالية  األزمة  ظل  في  لفلسطين،  المالي  الدعم 
 الحكومة وتجعلها غير قادرة على اإليفاء بالتزاماتها.

 24/3/2022اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنب
 

 قمي عمل على توفير البنى التحتية للتحول الر ن: الحكومة برام هللا .3
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الخميس، أن الحكومة تعمل على توفير البنية التحتية  :  رام هللا

فلسطين. في  الرقمي  للتحول  الًلزمة  "هن  والتشريعات  اشتية:  الحكومة  وقال  تقدمها  خدمة  ألف  اك 
أن   لها  نريد  الخدمات  وهذه  مكان،  كل  وفي  والمخيمات  والقرى  المدن  في  أيسر للمواطنين  تكون 

 وأسهل ومتوفرة من خًلل الخدمة اإللكترونية". 
زاد عدد   2021مليون مواطن في فلسطين يستخدمون اًلنترنت، وفي عام    3.7ضاف: "اليوم، هناك  أو 

حوالي   يكون    100المستخدمين  أن  إلى  ونسعى  مكتملة،  الصورة  أن  يعني  ًل  وهذا  مواطن،  ألف 
للجميع". متاحا  اشتية    اإلنترنت  الحوأشار  قرار  بربط  إلى  األخيرة  جلستها  في  عائلة    5كومة  آًلف 
ت باألنترنت وتحمل  تكون فلسطين رقمية بشكل شامل وليس بشكل فقيرة  ذلك، "من أجل أن  كاليف 

 حصري".
 24/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 استطالع: حماس األجدر بتمثيل الشعب الفلسطنيي  .4

المحتلة أن  :  القدس  للرأي  استطًلع  اًلعتراف 67أظهر  تعليق  يؤيدون  الفلسطيني  الجمهور  من   %
التنسيق األمني.61ئيل"، وبـ"إسرا كما أظهر اًلستطًلع    % يؤيدون تعليق اًلتفاقيات معها بما فيها 

% من المستطلعة آراؤهم أن منظمة  59الذي أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن  
المجلالتحرير   عن  صدرت  التي  القرارات  تلك  تنفذ  مقابل  لن  المركزي،  يجري 31س  أن  توقعوا   %

أن    لتنفيذ.ا اًلستطًلع  أنه 56وأظهر  وروأ  المركزي،  المجلس  لجلسات  المقاطعين  موقف  أيدوا   %
 % أنه شرعي. 29غير شرعي، فيما رأى 

تخابها للمجلس الوطني، وأيدت  كما أن أغلبية المستطلعة آراؤهم ًل توافق على الشخصيات التي تم ان
% تؤيد انتخاب حسين الشيخ في  26% انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، و24
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و كذلك.22التنفيذية،  مصطفى  محمد  انتخاب  أيدت  أن    %  آراؤهم  المستطلعة  نصف  منظمة  ورأى 
الفلسطيني. للشعب  الشرعي  الممثل  تزال  ًل  يري72وتقول    التحرير  إنهم  انتخاب%  فلسطينية  دون  ات 

% ًل ترى أن  52%، إًل أن أغلبية قدرها  69% وتهبط بالضفة إلى  75عامة، وترتفع النسبة بغزة إلى  
.  اًلنتخابات ستجرى فعًلا

% من  38ل هنية، فسيحصل عباس على  ولو جرت اًلنتخابات الرئاسية بين محمود عباس وإسماعي
كما أنها لو جرت   تراع.فوق نصف من يحق لهم اًلق% لهنية، بنسبة مشاركة ت54األصوات، مقابل  

فيها   فسيشارك  واشتية،  هنية  على  50بين  هنية  وسيحصل  فقط،  واشتية %60  األصوات،  من   %
عن أداء رئيس السلطة   % من المستطلعة آراؤهم عدم الرضا70وفي أتون اًلستطًلع أظهر    %.33

وأن   عباس،  يدعو  27محمود  عنه، في حين  ولو    الرئيس عباس لًلستقالة.  %73% فقط راضون 
انتخابات   التي شاركت في  القوى  بمشاركة كل  انتخابات برلمانية  المشاركة  2006جرت  نسبة  ، فإن 

لـ مقاب31ويرى    %.64ستصل  الفلسطيني  الشعب  بتمثيل  األجدر  أن حركة حماس هي  %  29ل  % 
 لحركة فتح. 

ترى   الحياتية،  األوضاع  ملف  محم79وفي  الدكتور  حكومة  أن  ما%  بكل  تقوم  ًل  اشتية  يلزم    د 
وتبلغ نسبة اإلحساس باألمن الشخصي في غزة   % يقولون إنها تفعل ذلك.19لمواجهة الغًلء، مقابل  
ادا مستشريا في  % أن هناك فس 84ويرى    % بالضفة الغربية.57% مقابل  73وفق نتائج اًلستطًلع  

 مؤسسات السلطة الفلسطينية.
أن   اًلستطًلع  يستطيعو 35وأظهر  انتقاد  %  فيما  ن  خوف،  بًل  بالضفة  يستطيعون  42السلطة   %

خوف. بدون  بغزة  حماس  حكومة  على  55ويرى    انتقاد  عبئاا  أصبحت  الفلسطينية  السلطة  أن   %
ويرى   الفلسطيني،  الفلسطيني. 39الشعب  للشعب  إنجاز  أنها  بإنجاز  وب  %  المتفائلين  نسبة  لغت 

 % فقط.28المصالحة الفلسطينية 
اًلستطًلع معارضة  40أن    وأظهر  مقابل  الدولتين  حل  فكرة  تؤيد  ويرى  %58  حل  %60.  أن   %

مقابل   اًلستيطاني،  التوسع  بسبب  مثاليا  يعد  لم  األنجع    %.36الدولتين  السبل  عن  الحديث  وعند 
 % المقاومة الشعبية. 24% المفاوضات، 25% العمل المسلح، 44إلنهاء اًلحتًلل: رأى 

 24/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحديث عن حماس يضاعف التعبئة السياسية مع نهاية فترة الدعاية االنتخابية في الضفة  .5

هللا ا-رام  ظاهرة  عمت  معًل:  أبو  لتكون  سعيد  الرئيسية  والبلدات  المدن  في  اًلنتخابية  لمهرجانات 
واإلثارة  إحدى أدوات الحشد واًلستقطاب أمًلا في تحقيق الفوز وهي ظاهرة شابها الكثير من اللغط  
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مع دخول حركة حماس على الخط التي ًل تشارك بأي قائمة انتخابية بشكل رسمي وأعلنت سابقا  
إلجرائها. معارضا  في محافظ    موقفا  انتخابية  مناظرة  في  قال  رمضان،  إبراهيم  اللواء  نابلس  مدينة 

جاءت    تلفة.المدينة إنه “ًل يطيق” حركة حماس في قطاع غزة، بينما حماس في الضفة الغربية مخ
المتنافسة بنفس المستوى   هذه التصريحات خًلل مداخلة له حول إن كان سيتعامل مع كافة الكتل 

أكد ر  اًلنتخابات، حيث  ولكني  عقب  الحركة،  أخدم هذه  أن  فتح، ويشرفني  ابن حركة  “أنا  مضان: 
ولكن أخوتنا  وأضاف: “أنا شخصياا ًل أطيق حماس غزة ًل من قريب وًل من بعيد،    وطني بالسليقة”.

على التعامل مع اآلخرين. ًل نقتدي بغيرنا  في حماس في الضفة الغربية هم أناس لألمانة قادرين  
 ”. إنما دعوهم يقتدوا بنا

األمر تكرر مع تصريحات لمسؤول فتح في الخليل التي أثارت جدًل واسعا وتحديدا عندما قال “بدنا  
والسنوار”. الخليل من غزة  فتح أمين سر    نحافظ على  الخليل عماد    حركة  إقليم وسط محافظة  في 

من غزة  خرواط، أكد في حديثه خًلل مهرجان انتخابي أنهم يريدون عبر اًلنتخابات حماية الخليل  
حماس. حركة  بذلك  ا  قاصدا السنوار،  )يحيى(  إحدى    ومن  ديوان  في  حديثه  خًلل  خرواط  وأضاف 
بلدي، يمكن يخرجني عن الخط كثير، بس هاي    العائًلت: “أنا خوفي على البلد، وإيماني في الخليل

حدا.. ممنوع افظ عليها من غزة ومن السنوار ومن أي  البلد احنا دفعنا أعمارنا ودمنا فيها، وبدنا نح
 الخليل تخرب”.

الدعاية   أثناء  الجدل  إثارة  في  نوعه  من  فريديان  ليسا  رمضان  والمحافظ  خرواط  تصريح  أن  يذكر 
نهاية يوم الخميس، إذ سبق وأن صر ح في مهرجان انتخابي لحركة فتح في   اًلنتخابية التي تنتهي مع

، وهللا غير هللا  6من ينتخب غير رقم  )قائمة فتح( يؤثم شرعاا، و   6الخليل أن “من ينتخب غير رقم  
ح عن    يحاسبه”. المرش  تامر األطرش  الخليل، قول  أثارت جدًلا في  التي  التصريحات األخرى  ومن 

اًلنتخا والمعلمين  القائمة  واألسرى  والجرحى  الشهداء  “أهالي  إن  فتح،  حركة  قبل  من  المدعومة  بية 
هذه المساجد  ًل    وأئمة  قد  البشر  من  بلدي”.النوعية  مجلس  لقيادة  األنسب  الديني    تكون  الخطاب 

وظف  الذي  دويكات  مازن  تصريحات  عبر  نابلس  مدينة  في  أيضا  تكرر  فتح  حركة  من  القادم 
ال الديني في  التي  الخطاب  تختار”  “نابلس  لقائمة  انتخابي  دعاية اًلنتخابية عندما قال في مهرجان 

كس أركان اإلسًلم التي يبلغ عددها خمسة، وكذلك  أن رقم القائمة اًلنتخابية خمسة يع  5تحمل رقم  
وأضاف دويكات: “وهللا جل في عًله قال “إن    الصلوات التي فرضها هللا ويبلغ عددها خمسة أيضا.

صًلة وأصبحت خمسة حيث وزعها هللا    50نت على المؤمنين كتابا موقوتا” وهي كانت  الصًلة كا
ساعة، لذلك علينا    24القائمة تفتح أبوابها على مدار  ساعة، أما بلدية نابلس في حال فازت    24على  

وإلى جانب المهرجانات اًلنتخابية انتشرت ظاهرة المناظرات اًلنتخابية التي    أن نختار رقم خمسة”.
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تعبئة وزيادة وتيرة  تقوم وسائل إعًلمية محلية وخاصة وجامعات حيث لبعت دورا كبيرا في الحشد وال
 التنافس. 

 24/3/2022دن، ، لنالقدس العربي
 

 المخادعة  "إسرائيل"المجتمع الدولي من االنجرار خلف سياسة  تحذر  "الخارجية الفلسطينية" .6

هللا اًلح:  رام  دولة  إن  الخارجية،  وزارة  الدولية  قالت  األزمات  توظيف  تواصل  والمنعطفات  تًلل 
ا قضايا  مع  تفاعلها  منسوب  وترفع  بها،  وتستنجد  والعالم  اإلقليم  في  بشكل  السياسية  واإلقليم  لعالم 

اًلهتمامات  سلم  عن  وشطبها  وتهميشها  الفلسطينية  القضية  عن  األنظار  إلبعاد  ومقصود  متعمد 
الصراع حل  استحقاقات  من  والهروب  اإلسرائيلي.  الدولية  بيان    الفلسطيني  في  الخارجية  وأضافت 

ا النووي  بالملف  تارة  باًلنشغال  المصطنع  إسرائيل  تظاهر  أن  الخميس،  وأخرى   صحفي  إليراني 
سلم   عن  الفلسطينية  القضية  إزاحة  في  ينجح  لن  العالمية  القضايا  من  وغيرها  األوكرانية،  باألزمة 

وحذرت المجتمع    قوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.اًلهتمامات الدولية، وسيفشل في تصفية ح
 الدولي من اًلنجرار خلف سياسة إسرائيل المخادعة. 

 24/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 الخميسلجنة االنتخابات الفلسطينية: انتهاء الدعاية االنتخابية للقوائم والمرشحين  .7
إنه يمنع على القوائم اًلنتخابية ومرشحيها ممارسة الدعاية    خابات المركزية،قالت لجنة اًلنت:  رام هللا

ساعة من بدء    24تصف هذه الليلة، مع انتهاء المدة القانونية للدعاية وقبل  اًلنتخابية، اعتباراا من من 
الجمعة    اًلقتراع. يوم  بيان صحفي، الخميس، أن  اللجنة في  يوم اًلقتراع -وأوضحت    -الذي يسبق 

اًلقتراع.  يوم يوم  في  وكذلك  اًلنتخابية  الدعاية  فيه  ُتمنع  انتخابي،  القوائم   صمت  كافة  ودعت 
إلى اًلمتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص  والمرشحين ووسا  ئل اإلعًلم والصحفيين والمواطنين 

اًلنت  وقانون  اًلنتخابية  الدعاية  ألحكام  مخالفاا  يعتبر  ذلك  ألن  الموعد،  هذا  بعد  خابات، اًلنتخابات 
يوم   في  أشكالها  بكافة  اًلنتخابية  الدعاية  منع  على  مشددة  القانونية،  للمساءلة  ممارسه  ويعرض 

 تراع.اًلق
 24/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 عائلة نزار بنات: األجهزة األمنية تحاول "شراء الوقت"  .8
هللا بركات -رام  ا:  جهاد  في  المرشح  عائلة  التشريعي  اعتبرت  المجلس  المؤجلة نتخابات  الفلسطيني 

ورد على لسان شاهد من فريق الدفاع عن  المعارض والناشط الراحل نزار بنات، يوم الخميس، أن  ما  
رجال األمن المتهمين بمقتله، من أنه توفي نتيجة "فشل حاد في القلب" وليس بسبب اإلصابات التي  

م محاولة  هو  اعتقاله،  أثناء  لها  الوقت.تعر ض  لشراء  الوقائي  األمن  وجهاز  الفلسطينية  السلطة   ن 
د": "هذا فشل من السلطة الفلسطينية في الدفاع عن  وقال غسان بنات، شقيق نزار، لـ"العربي الجدي

عًلقة   له  ما  أو  زور  شهود  إما  المحاكمة،  خًلل  أشهر  أربعة  مدار  على  أدواتها  كانت  نفسها، 
 القانوني والشرعي".  بالكاميرات، أو طبيب خارج اإلطار

قرأ ما حصل  وأضاف بنات "ما يجري اليوم مرفوض، وكعائلة لنا موقف من هذه المحكمة المجزأة، ن
كمحاولة للسلطة، وتحديداا جهاز األمن الوقائي، لشراء الوقت فقط ًل غير، والدليل أن اًلدعاء قدم 

ر ديسمبر/كانون األول الماضي،  عشرات الشهود والوثائق والفيديوهات خًلل شهرين، لكنهم منذ شه
تسويف ومماطلة على    أي على مدار أربعة أشهر لم يقدموا سوى ثًلثة شهود ليس لهم عًلقة، هذا

، ولكن هذا لن يكون".   اعتبار أنه من الممكن أن نرضخ أو نتعب أو نمل 
 24/3/2022، لندن، العربي الجديد

 
 ف القدس" ساهم بانتصار األسرى جبارين لـ"قدس برس": خوف االحتالل من تكرار "سي  .9

قال مسؤول مكتب الشهداء واألسرى والجرحى في حركة "حماس" زاهر  :  بو عرفةعامر أ  -  الخليل
جبارين، إن تحقيق األسرى لمطالبهم "جاء بعد سعي حثيث من المؤسسة األمنية اإلسرائيلية للتوصل  

قيادة المقاومة تابعت  "قدس برس" أن "وأكد جبارين لـ  إلى حل، تخوفا من تكرار معركة سيف القدس".
داخل   التطورات، يحصل  انفجار  أي  من  خًللها  تحذر  للوسطاء،  الرسائل  من  العديد  وأرسلت 

 السجون، وتؤكد أن لها كلمة الفصل في ذلك". 
خلف  وجعلوها  السجان،  قرارات  الحقيقي  واستعدادهم  ووحدتهم  بإرادتهم  األسرى  "َكَسَر  وأضاف: 

ة"، مسجًلا "افتخار )حماس( بهذا لحركة األسيرة "انتصارها في هذه المعركبارين لوبارك ج  ظهورهم".
 النموذج الوحدوي الذي قدموه، وأنتج ما توصلوا إليه من إنجازات". 

 24/3/2022، قدس برس
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 فصائل فلسطينية تبارك إنجاز األسرى وانتصار إرادتهم  .10
السجون  ية، على إدارة  حركة األسيرة الفلسطينيوم الخميس، انتصار ال باركت فصائل فلسطينية،  :  غزة

وحي ت الفصائل في بيانات منفصلة    اإلسرائيلية، وإجبارها على وقف إجراءاتها القمعية بحق األسرى.
ان الصهيوني".   تلقتها "قدس برس"، صمود األسرى وانتصارهم على بطش السجَّ

جون الصهيونية، وتسجيل العديد "حماس"، بـ"صمود األسرى في وجه صلف إدارة الس  وأشادت حركة
اإل  القمعية".من  اإلجراءات  عن  التراجع  على  وإجبارها  بـ"إرادة    نجازات  تحقق  اًلنتصار  أن  وبينت 

المساس   الصهيوني من محاوًلته  العدو  ومنع  الفلسطيني، ووقوفه خلفهم،  الشعب  وتكاتف  األسرى، 
  لتأكيد على "عهدها ووفائها مع حماس" اوجددت "  بحقوقهم المشروعة، أو استمرار اًلعتداء عليهم".

 أسرانا األحرار؛ بأن تظل  قضية تحريرهم كافة من سجون العدو على رأس أولوياتها".
من جهتها؛ قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ما "تحقق من انجاز؛ ُيضاف للسجل البطولي 

وإرب تحدي  على  قدرتها  على  وُيدلل  األسيرة،  الحركة  األسر، إلنجازات  واقع  قساوة  رغم  السجان  اك 
  ممارسات واًلنتهاكات المتواصلة التي ُيمارسها العدو الصهيوني اُلمجرم بحق األسيرات واألسرى". وال

وشددت على "وقوف الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، بكل أشكال الدعم واإلسناد، خلف الحركة 
 ضد السجان الصهيوني". األسيرة، في أي خطوة مواجهة يمكن أن تقدم عليها 

الد  الجبهة  لًلحتًلل  أما  يسمح  لن  الفلسطيني  "الشعب  أن  أكدت  فقد  فلسطين،  لتحرير  يمقراطية 
 وسجانيه بالتفرد باألسرى"، مشددة على أن "قضية األسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا". 

قوى من بطش السجان الذي  وقالت حركة األحرار إن "أسرانا البواسل أثبتوا بوحدتهم وإرادتهم، أنهم أ
كسرها،   فشل".حاول  المحتل،   ولكنه  الداخل  فلسطينيي  وإسناد  لدعم  الوطنية  الهيئة  هنأت  بدورها؛ 

 بانتصار األسرى في سجون اًلحتًلل، وانتزاع مطالبهم من إدارة السجون الصهيونية.
 24/3/2022، قدس برس

 
 توطنات جديدة في القدسنحذر من تداعيات مصادقة االحتالل على بناء مس: حماس .11

وحدة   1,200، عبد اللطيف القانوع، أن مصادقة اًلحتًلل على بناء  حماسأكد الناطق باسم حركة  
مغب ة   من  اًلحتًلل  محذرا  ومقدساتنا،  أرضنا  ضد   جديد  عدواٌن  المحتلة  القدس  في  استيطانية 

 1,200حتًلل على بناء  وقال القانوع في تصريح صحفي الخميس: إن  مصادقة سلطات اًل  تداعياته.
سياق   في  جديدة  جريمة  المحتلة  القدس  بمدينة  يوفال"  "كريات  اًلستيطاني  الحي   في  سكنية  وحدة 

وشدد على أن شعبنا لن يقف مكتوف األيدي أمام استمرار   العدوان المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا.
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ل اًلستيطاني المتواصل، مردفا بأنه يقام هذه المرَّة على   5ي بهدم  ألف متر مربع، ويقض  30  التغو 
ن من   طوابق، وسط صمت وتقاعس إقليمي ودولي. 8بنايات قديمة، كل  منها مكو 

 24/3/2022موقع حركة حماس، 

 

 : مصر أرسلت رسالة هامة لـ"حماس" بشأن القمة الثالثية في شرم الشيخ "العربي الجديد" .12
المسؤولون المصريون أخيراا، اصة نقلها  عن رسالة مصرية خ  مصادر مصرية مطلعةكشفت  القاهرة:  

بشأن القمة الثًلثية التي استقبلتها مدينة شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي  
عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس حكومة اًلحتًلل نفتالي بينت، قائلة إن الرسالة "كانت ودودة"،  

القاهرة   التأكيد على أن  تفهمة ألي تصريحات عدائية تطاول مصر، أو "لن تكون م مضيفة أنه تم 
اللقاء أو استقبال مصر لبينت". وبحسب المصادر، فإن  مسؤوليها، من جانب قادة الفصائل بشأن 

الجانب المصري "أبلغ قيادة حماس أنه سيكون من غير المقبول صدور تصريحات رافضة أو مسيئة  
لرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتزوغ إلى تركيا من  رت زيارة المصر من قيادات الحركة"، وفي المقابل "م

 دون أي انتقادات".
 25/3/2022العربي الجديد، لندن، 

 
 فلسطينيًا يومياً   50في الضفة مكّلف بجمع تفاصيل عن رائيلي سإكل جندي  :نظام "ذئب أزرق" .13

نوده في الضفة  لج  امروكاًلت: أصدر جيش اًلحتًلل اإلسرائيلي، في األيام األخيرة، أو   -القدس  
فلسطينياا يومياا، وتزويدها في نظام مراقبة    50الغربية بأن على أي جندي أن يجمع تفاصيل وصور  

 الفلسطينيين العسكري "ذئب أزرق". 
نهاية ورديته، لن يسرح في   التفاصيل في  الذي ًل يزود هذه  الجندي  التعليمات، فإن  وبحسب هذه 

 الكمية المطلوبة منه، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس.  كمالباستنهاية ورديته، وسيكون ملزماا 
ونظام "ذئب أزرق"، الذي يستخدمه الجيش اإلسرائيلي منذ سنتين ونصف السنة، عبارة عن مخزون  
معلومات حول تفاصيل وصور فلسطينيين بهدف متابعة تحركاتهم ومراقبتهم. وتشمل التفاصيل رقم  

لسكن، رقم السيارة، عًلقات مع أشخاص آخرين، مكانة العمل وان اس، عنبطاقة الهوية، السن، الجن
في إسرائيل، وتقريراا حول "انطباع سيئ" لتصرف فلسطيني أثناء لقائه مع الجندي الذي زود تفاصيله  

 في النظام. 
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أمام   احتجوا  مؤخراا،  الغربية،  الضفة  إلى  ُنقلوا  الذي  الجنود  من  مجموعة  فإن  الصحيفة،  وحسب 
ن عنهم على عدد الفلسطينيين الذين طولبوا بجمع تفاصيلهم يومياا. ونقلت الصحيفة  مسؤوليباط الالض

على  للجنود،  أساسية  مهمة  المعلومات  مخزون  زيادة  تجعل  التعليمات  هذه  إن  قوله  أحدهم  عن 
 حساب الحفاظ على األمن.

واجد الجنود ندما يتسارية ع فلسطينياا،    50وأضاف الجندي نفسه إن هذه التعليمات، بجمع تفاصيل  
فلسطينيون عمليات  فيها  نفذ  أو شوارع  مفترقات طرق  األمنية، مثل  الناحية  في مواقع حساسة من 

 عديدة.
ووفقاا للصحيفة، فإن "عدداا من الجنود يشعرون بأن هذا النشاط، وفيما هو يجري مقابل فلسطينيين  

تتناقض مع ضميرهم بأنشطة معادية،  تربطهم  توجد معلومات  الضباط ًل  رد  الجنود،  توجه  وبعد   .
 ببًلغ توضيحي لجميع الجنود، بالتراجع عن التعليمات األصلية". 

ذ هذه المهمة إن التعليمات "تنبع من منافسة جارية في قيادة المنطقة الوسطى  وقال جنود طولبوا بتنفي
التي التفاصيل  من  عدد  أعلى  حول  الضفة،  في  والوحدات  األلوية  جميع  وبين  تغذية    للجيش،  تتم 

المنطقة   قيادة  في  الضباط  كبار  مقابل  أنفسهم  بإثبات  للضباط  بالنسبة  أهمية  ثمة  وأن  بها،  النظام 
 سبما نقلت عنهم الصحيفة. الوسطى"، ح

وأكد الجيش اإلسرائيلي على إصدار هذه التعليمات، وزعم المتحدث باسم الجيش أنها تأتي "في إطار  
 لي ينفذ عمليات أمنية واستخباراتية ميدانية". مكافحة اإلرهاب، والجيش اإلسرائي

 25/3/2022يام، رام هللا، األ
 

 في سوريا اً بيد عن الحرب في أوكرانيا: مصالحنا تعني منع سقوط طيار إسرائيلي أسير ل .14
قال يائير ًلبيد وزير الخارجية اإلسرائيلي، اليوم الخميس، إن موقف حكومته من الحرب الروسية في 

 وبما يخدمها أمنياا في سوريا. على مصالحها لدى جميع األطراف  أوكرانيا تقوم
وأضاف ًلبيد في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا: “كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين  
إسرائيلي في سوريا   إسقاط طيار  احتمال  نمنع  أن  أوكرانيا ومصالحنا في سوريا، يجب  الهجوم في 

مضادة متطورة إلسقاط طائرة حربية إسرائيلية    إلمكانية استخدام روسيا أسلحة  وأسره”، في إشارة منه
 في أي هجمات بوسريا. 
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عن رفضه لوصف الحكومة اإلسرائيلية الحالية    –كما ورد في القناة العبرية السابعة    –وعبر ًلبيد  
ف يؤمن  وسط  حل  إلى  نحتاج  “نحن  قائًلا  اليمين،  أو  المتطرف،  اليسار  تمثل  جميع  وكأنها  يه 

 ل بالعيش معاا”.المواطنين في إسرائي
 24/3/2022القدس، القدس، 

 
 قطيعة بين بنيت ونتنياهو لمخاوف »من اإلهانة«  .15

باًلجتماع مرة بنيت،  نفتالي  اإلسرائيلي،  الوزراء  يلزم رئيس  قانون  وجود  في الشهر مع رئيس    رغم 
سياسية واألمنية الحساسة، لم يعقد أي المعارضة، بنيامين نتنياهو، ًلطًلعه على آخر المستجدات ال

 أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة.  10اجتماع بينهما رغم مرور 
القطيعة، فرئيس   هذه  وبنيت، راضيان عن  نتنياهو  كليهما،  إن  الطرفين،  وقالت مصادر مقربة من 

ًل يتحمس خوفاا  راء ًل يتحمس للقائه، كونه كان يعمل رئيسا لمكتبه ويخشى من إساءة، ونتنياهو الوز 
مكتبه وينتظر الباب ويفسر   من أن يظهر كمن يقر بشرعية بنيت رئيساا للحكومة »أن يصعد إلى

 األمر كإهانة له«. 
 25/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 "إسرائيل"إحباط أكبر عملية تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان إلى  .16

نهما من إحباط عملية تهريب أخرى لألسلحة  أعلنت الشرطة والجيش اإلسرائيليان، الخميس، عن تمك
ر « كان بحوزتهم ما يقد 48تجار عرب من »فلسطينيي  3من لبنان، وإلقاء القبض على    والمخدرات 

 ثمنه بأكثر من مليون دوًلر. 
،  1967وقالت الشرطة إن األسلحة والمخدرات دخلت إلى إسرائيل عبر قرية الغجر المحتلة منذ عام  

ل وسوريا ولبنان. وقد حاول المهربون الهرب، فطاردتهم لث الحدود بين إسرائيوهي الواقعة على مث
جليل وحتى مشارف مدينة الناصرة. وهناك  قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات والجيش من أعالي ال

 من سكان قرية طوبا الزنغرية الشمالية،  3سدت الطريق في وجوههم، واعتقلت الشرطة 
 25/3/2022، لندن، الشرق األوسط
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 مسؤول أمني إسرائيلي: نتنياهو وباراك اعتزما فعال مهاجمة إيران .17
السياسية    أكد  للدائرة  السابق  بالتي، أن رئيس    –الرئيس  األمنية في وزارة األمن اإلسرائيلية، زوهار 

شن   حقيقي  بشكل  اعتزما  باراك،  إيهود  حينها،  األمن  ووزير  نتنياهو،  بنيامين  حينها،  في  الحكومة 
، وكان هذا 2012وم عسكري ضد منشآت نووية إيرانية. وقال إنه "رأيت باراك ونتنياهو، في العام  هج

أحد األمور األخطر التي ًل مثيل لها. وكنا جالسين في الغرفة عندما حدث ذلك"، وفق ما نقل عنه  
 موقع صحيفة "هآرتس" اإللكتروني اليوم، الخميس. 

ل الذي كان حينها رئيسا  بالتي،  "مديريوقال  الموساد، إن  الحدث   2012ة اًلستخبارات في  هي سنة 
الكبير، القصة الحقيقية. وًل مجال للمقارنة مع السنوات األولى للخًلف )في إسرائيل حول مهاجمة 

وصلت اًلستعدادات العملياتية إلى أوجها. وحسب فهمي لألمر،   2012صيف    –إيران(. ففي ربيع  
  16. فعندما يأمران الجيش اإلسرائيلي باًلستعداد لهجوم خًلل  هجوم  نتنياهو وباراك اعتزما فعًل شن

يوما، وعندما يعيدون طائرات تزويد الوقود التابعة لسًلح الجو بعد صيانة طويلة المدى، فهذه حالة 
الفترة   هذه  خًلل  وجرى  اًلستعداد.  أجل  من  السماء  إلى  طائراته  جميع  الجو  سًلح  ورفع  طوارئ. 

 تحمل مخاطر كثيرة".
تنياهو وباراك. "هل كانا يخدعان  واستبعد بالتي أن تكون هذه اًلستعدادات مجرد مناورة من جانب ن

رئيس أركان الجيش ورئيس شعبة اًلستخبارات العسكرية وقائد سًلح الجو؟ ماذ ربحا من ذلك؟ هل  
أ رئيس  حساب  على  احتيال  حملة  بين  نفذا  دائر  نقاش  وهناك  بذلك.  مقتنعا  لست  الجيش؟  ركان 

ا إذا كانا عازمان حقا )على  األشخاص الذين كانوا ضالعين في هذا الموضوع حتى اليوم، حول م
 ". شن هجوم(. وأنا مصر  على موقفي أنهما كان عازمان

 24/3/2022، 48عرب 
 

 وزير السياحة اإلسرائيلي يتوقع وصول أعداد قياسية من السياح إلى المغرب  .18
ولقاء   -غزة  المغربية،  زيارة  رازفوزوف،  يوئيل  اإلسرائيلي  السياحة  وزير  يعتزم   العربي”:  “القدس 
يرته المغربية، لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، في ظل توقعه وصول  نظ

 أعداد قياسية غير مسبوقة من السياح اإلسرائيليين إلى المملكة.
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” إشارة الوزير اإلسرائيلي خًلل قمة اًلستثمار السياحي إلى الفرص التجارية  i24newونقلت قناة ”  
بها قطاع السياحة في إسرائيل، معربا عن استعداد وزارته “لدعم ومواكبة طلبات  العديدة التي يزخر  

 المستثمرين المغاربة”. 
 24/3/2022ن، القدس العربي، لند

 
 مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد جنوبي نابلس ويعطبون مركبات بحي الشيخ جراح .19

وخطوا شعار  نابلس  قرية جنوبي  أجزاء من مسجد في  ات عنصرية على جدرانه،  أحرق مستوطنون 
جراح   الشيخ  حي  في  مركبات  أعطبوا  المحتلة.كما  المقدسة  أن    بالمدينة  )وفا(  وكالة  وذكرت 

مستوطنين تسللوا إلى قرية زيتا جماعين شمال الضفة الغربية المحتلة، وألقوا مادة سريعة اًلشتعال  
سجاده. في  أضرار  لحدوث  أدى  مما  الرحمن"  "عباد  مسجد  مدخل  المستوطنين  وأ  على  أن  ضافت 

والعرب، على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد، خطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين  
 تتوعد العرب باًلنتقام. 

من جهته، استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، إضرام النار في أجزاء  
 من المسجد.

رة  ناضول نسخة منه، إن اعتداءات اًلحتًلل تصاعدت اآلونة األخيوقال في بيان، وصل وكالة األ
من هدم وحرق لدور العبادة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري يظهر  

ووفق معطيات مكتب تنسيق    فيه مدى استهتار اًلحتًلل الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا.
لكاتهم في  اعتداءات ضد فلسطينيين وممت  107ألمم المتحدة، نفذ مستوطنون  الشؤون اإلنسانية التابع ل

ألف إسرائيلي في أكثر من    650ويعيش حوالي    مارس/آذار الجاري   7الضفة منذ بداية العام وحتى  
وفي السياق، وثقت    ، عندما احُتلت الضفة والقدس الشرقية.1967مستوطنة تم بناؤها منذ عام    130

مركبة  20ر من ر تداولتها منصات فلسطينية قيام مستوطنين بإعطاب إطارات أكثمقاطع فيديو وصو 
 في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

 24/3/2022الجزيرة.نت، 
 

 83معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ 500نحو  .20
اإلسرائيلي تحت شعار "قرارنا    معتقل إداري، مقاطعتهم لمحاكم اًلحتًلل   500يواصل نحو  :  رام هللا

الـ لليوم  اإلداري.  83حرية"،  اًلعتقال  لسياسة  مواجهتهم  إطار  في  التوالي،  األسرى    على  وكان 
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اإلداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعًلن المقاطعة الشاملة  
يذكر   إلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.كل إجراءات القضاء المتعلقة باًلعتقال ا والنهائية ل

 طفًل. 180أسيرة، وقرابة  31أسير، بينهم  4,500أن عدد األسرى في سجون اًلحتًلل بلغ نحو 
 24/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تسريب العقارات واألراضي لالحتالل "اإلفتاء" يجدد تأكيد فتوى تحريم  .21

د مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات واألراضي  جد  :  القدس
اإلسرائيلي. لًلحتًلل  كافة،  فلسطين  وأنحاء  القدس  مدينة  جلسة   في  خًلل  اإلفتاء  مجلس  وقال 

فلسطينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى الشيخ  عقدها، الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار ال
حمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاا بيع أراضيها وأمًلكها، أو تسهيل تمليكها  م

الشخصية   األمًلك  من  ًل  العامة،  اإلسًلمية  المنافع  من  الشرعية  الناحية  من  تعد  فهي  لألعداء، 
 علماء فلسطين والعالم اإلسًلمي. الخاصة"، وذلك وفقاا للفتاوى الصادرة عن 

 24/3/2022اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنب
 

 وحدة استيطانية في القدس 1,200االحتالل يصادق على بناء   .22
المحتلة اًلحتًلل  :  القدس  لسلطات  التابعة  والبناء"  للتخطيط  القطرية  "اللجنة  تسمى  ما  صادقت 

ات يوفال" بمدينة  وحدة استيطانية في الحي اًلستيطاني "كري   1,200اإلسرائيلي، الخميس، على بناء  
المحتلة. بهدم    القدس  يقضي  المشروع  إن  القدس،  في  اًلحتًلل  لبلدية  اإللكتروني  الموقع    5وقال 

 وحدة استيطانية في قلب مدينة القدس.  1,200طوابق، وبناء    8بنايات قديمة، كل منها مكون من  
ا يهودياا  30وأضاف، أن مساحة المشروع تبلغ   روضة    11ومدرسة و  ألف متر مربع، وسيضم كنيسا

 أطفال ومباني أخرى. 
 24/3/2022، قدس برس

 
 االحتالل ينظم ماراثونًا تهويديًا في البلدة القديمة غدًا لتضييق الخناق على المقدسيين  .23

تنظم بلدية ومؤسسات اًلحتًلل اإلسرائيلي، صباح الجمعة، ماراثوناا رياضياا تهويدياا،    :القدس المحتلة
البلدة بالقدس المحتلة.  في محيط أسوار  وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص إن "من    القديمة 

المتعارف عليه تنظيم ماراثون دولي من أجل جلب السياحة، ولكن الذي تنظمه مؤسسات اًلحتًلل  
وأوضح أبو حمص لـ"قدس برس"، أن بلدية اًلحتًلل تسعى من    ماراثون سياسي وليس رياضياا".  هو
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الما إقامة هذا  القدس، وأنها موحدة ومعالمها خًلل  لتأكيد بسط سيطرتها على مدينة  الدولي،  راثون 
إغًل   إسرائيلية. بسبب  المقدسيين،  بحق  الجماعي  العقاب  سياسة  تفرض  اًلحتًلل  بلدية  إن  ق  وقال 

 الطرق غداا أمام الحافًلت العامة والمركبات القادمة إلى مدينة القدس. 
طر  سلوك  إلى  غداا  المقدسيون  ما  ويضطر  طويلة،  لساعات  يمتد  الذي  الماراثون  بسبب  التفافية  ق 

 يتسبب بأزمة مرورية خانقة في طرق وشوارع المدينة.
 24/3/2022، قدس برس

 

 فلسطينيًا معتقاًل بإطالق النار عليه أو شنقه ضابط إسرائيلي هدد طفاًل  .24
الخ:  رام هللا يوم  األطفال/فلسطين"،  عن  للدفاع  العالمية  "الحركة  تعر ضا  وث قت  ميس، حالتي طفلين 

عاماا، وهو من    13للتهديد والتعذيب من قبل قوات اًلحتًلل اإلسرائيلي خًلل اعتقالهما؛ أحدهما يبلغ  
النار   بإطًلق  اًلحتًلل،  جيش  في  ضابط  قبل  من  للتهديد  وتعر ض  نابلس،  محافظة  قرى  إحدى 

الة ثانية، تعر ض طفل آخر يبلغ  وفي ح  وبه أو شنقه، ًلنتزاع اعترافات منه حول ملقي الحجارة.ص
عاماا، إلى إطفاء سيجارة في يده خًلل التحقيق معه من قبل أحد الضباط في قوات   16من العمر  

 . محافظة جنين، اعتقل الشهر الماضياًلحتًلل اإلسرائيلي، والطفل من إحدى قرى 
"الح اوأكدت  ُتعرض  اًلحتًلل  قوات  أن   األطفال"  عن  للدفاع  العالمية  الفلسطينيين  ركة  ألطفال 

طفًلا تعرضوا لًلعتقال من قبل    681المعتقلين لضروب من التعذيب الممنهج، مشيرة إلى أنها وثقت  
% منهم تعرضوا  58، حيث تبين أن  ما نسبته  2021-  2016اًلحتًلل اإلسرائيلي في الفترة ما بين  

و  لعنف وتخويف،  وإذًلل  و59لفظي  الليل،  خًلل  اعتقالهم  تم  تع%97  األيدي، %  لتكبيل  رضوا 
و88و األعين،  لتعصيب  تعرضوا  و%75  جسدي،  لعنف  تعرضوا  أرضية  %54  على  نقلهم  تم   %

% لم يتم تبليغهم  67% للتجريد من المًلبس خًلل تفتيشهم، و83المركبات العسكرية، فيما تعرض  
حركة العالمية % من األطفال الذين تعرضوا لًلعتقال ووثقتهم ال74كة إلى أن  ولفتت الحر   بحقوقهم.

خًلل الفترة المذكورة  لم يسمح لهم بأخذ استشارة قانونية من محام قبل التحقيق معهم، فيما تعرض  
 % لم يتم إخبارهم بسبب اعتقالهم. 58% للشبح، و25

 24/3/2022، لندن، العربي الجديد
 

 والجليل لشرائهم أراضي وعقارات في النقب 48تحريض إسرائيلي على الفلسطينيين داخل الـ  .25
لشرائهم أراضي وعقارات في    1948هاجم اإلعًلم اإلسرائيلي الفلسطينيين داخل أراضي عام  :  الجليل

وصدرت عناوين تحريضية في عدد من    مناطق تقع ضمن نفوذ بلدات يهودية في النقب والجليل.
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قلية العربية  ل اإلعًلم اإلسرائيلية التي ًل تتوقف عن نشر خطاب الكراهية والعنصرية ضد األوسائ
 األصًلنية في وطنها.

وطنه،   في  ضيفا  ليس  العربي  المواطن  "إن  لـ"وفا"،  فرح،  جعفر  الحقوقي  مساواة  مركز  مدير  وقال 
ى تحتية جيدة في البلدات  ونحن ًل نذهب إلى البلدات اليهودية إًل عندما نضطر، حيث ًل يوجد بن

وماء   كهرباء  وشبكات  وطرق  ومؤسسات  مدارس  من  يشتري   وغيرها".العربية  "عندما  فرح:  وتابع 
العنصرية  التمييز  فسياسات  اليهودي،  المشتري  من  أغلى  بسعر  له  يباع  أرضا،  أو  عقارا  العربي 

 واضحة جدا".
 24/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 همالالجئون في الفلسطينيون في شمال سوريا يشتكون من تجاهل الهيئات اإلغاثية ل  .26

بلوط   بلوط" و  :  محمد صفية  -  طشمال سوريا"دير  "دير  الفلسطينيون في مخيمي  الًلجئون  يعتزم 
المؤسسات  أمام  بحقوقهم  للمطالبة  المخيم،  أهالي  من  لجنة  تشكيل  سوريا،  شمالي  "المحمدية"  

منها. الفلسطينية  خاصة  الخيرية،  في    والمنظمات  المقيم  مراد،  محمد  الفلسطيني  الًلجئ  وأوضح 
مخيم "دير بلوط" إن العائًلت في المخيم ًل يصلها من المؤسسات الفلسطينية في الشمال السوري 

المسا  اليسير من  الشيء  تركيا،  سوى  ومقرها  أمة"  والتنمية" و"خير  لإلغاثة  فلسطين  عدات كـ"هيئة 
د تقصير  واعترف مسؤول في "هيئة فلسطين لإلغاثة"، بوجو   التي تقوم بتوزيعها في الشمال السوري.

في حق المخيمين المذكورين، وقال أحمد الحسين، مسؤول تنسيق المشاريع في الهيئة، إن "الًلجئين  
السوري  الشمال  في  األضعف  الحلقة  هم  والمحمدية،  بلوط  دير  مخيمي  في  هناك    الفلسطينيين   ..

 تقصير واضح في توزيع المساعدات اإلغاثية لألهالي هناك".

 24/3/2022، قدس برس

 
 ف التصاريح المزّورة للفلسطينّيين بعد اختراق موقع »اإلدارة المدنية« اإلسرائيلية آال .27

اإلسرائيلي  اًلحتًلل  لجيش  التابعة  المدنية«  لـ»اإلدارة  التابع  اإللكتروني  الموقع  مجهولون  ،  اخترق 
»القناة   ذكرته  لما  طبقاا  منها،  آًلفاا  زو روا  حيث  الفلسطينيين؛  للعمال  تصريحات  السابعة«  ومنحوا 

وفي اإلطار، أشارت صحيفة »إسرائيل اليوم« إلى أن »هناك    اإلسرائيلية التابعة للمستوطنين، اليوم.
قرصنة   عقب  مزو رة«،  عمل  تصاريح  على  الفلسطينيين  العمال  آًلف  بحصول    الموقع.شبهات 

ير تصاريح  وذكرت الصحيفة أنه إلى جانب الشكل غير القانوني لهذه الخطوة باختراق الموقع وتزو 
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ر أي من هؤًلء العمال الذين دخلوا بتصاريح مزو رة، تنفيذ  العمل، فإنها تشك ل خطراا أمنياا في حال قر 
 عملية ضد أهداف إسرائيلية. 

 24/3/2022، بيروت، األخبار
 

 تهدد عملية إعمار غزة  على أوكرانيا الحرب الروسيةتقرير:  .28
وكرانيا بانهيار عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب  تهدد الحرب الروسية على أ  :رائد موسى  –غزة  

اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة، وتواجه شركات المقاوًلت المحلية خطر اإلفًلس، جراء ما تصفه 
وحسب سجًلت اتحاد المقاولين في غزة، فإن    ألسعار مواد البناء واإلنشاءات.بـ"اًلرتفاع الجنوني"  

المق  250 تعمل في قطاع  أكثر من  شركة  تشغل  واإلنشاءات،  مباشر،    30اوًلت  بشكل  ألف عامل 
 ألف فرصة عمل أخرى في مهن مرتبطة بهذا القطاع.  20إضافة إلى إسهامها في توفير نحو 

المقاولين في غزة نقيب  البناء واإلنشاءات   -للجزيرة نت -المهندس عًلء األعرج    وقال  إن مشاريع 
اًلرتفاع المتسارع ألسعار مواد البناء التي تفوق قيمها كثيرا  تواجه "خطر التوقف اإلجباري"، بفعل  

شركة مقاوًلت على األقل مهددة باإلفًلس، إذا    100وقد ر األعرج أن    نسب أرباح شركات المقاوًلت.
الج تسفر  تدخل  لم  عن  الدوليين  والمانحين  المشغلة  الجهات  مع  اًلتحاد  يبذلها  التي  الحالية  هود 

األسعار   فروق  الروسية.وتحمل  للحرب  الصارخة"  "التأثيرات  عن  الناتجة  قطاع    الهائلة  إن  وقال 
البناء   مواد  أسعار  على  وتأثيرها  الروسية،  الحرب  تداعيات  من  تضررا  األكثر  هو  المقاوًلت 

وفضًل عن ذلك، ارتفعت أجرة النقل البحري لشحن مواد البناء الواردة إلى غزة من ألفي    .واإلنشاءات 
إلى   نحو    17,400دوًلر  إلى  كورونا  جائحة  بعد  ارتفعت  األجرة  هذه  إن  األعرج  ويقول    5دوًلر، 

أضعاف، وزادت أكثر بعد اندًلع الحرب الروسية، حتى إن أجرة النقل أصبحت تفوق أسعار بعض 
واستدعت هذه األزمة تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من وزارة األشغال العامة    مواد البناء الواردة أساسا.

الموقف".  واإلسكان "احتواء  بغية  المانحة،  الجهات  للبحث مع  المقاولين،  الوزارة    وقال  واتحاد  وكيل 
إن هذه اللجنة لم تصل حتى اللحظة إلى آلية متوافق عليها    -للجزيرة نت -المهندس ناجي سرحان  

التمويل". شروط  "قيود  أبرزها  عدة،  ألسباب  المعنية،  الجهات  إعادة   مع  عملية  أن  سرحان  وأكد 
لية ستتأثر على نحو  شهور من الحرب اإلسرائي  10إلعمار التي لم تشهد "انطًلقة حقيقية" بعد نحو  ا

بتداعيات الحرب الروسية وارتفاع األسعار. ويرجع سرحان البطء الشديد في إعادة اإلعمار    خطير 
مق األموال،  وصول  وتأخر  الممولين،  جانب  من  فيها"  المبالغ  بـ"التحضيرات  وصفها  ما  ما إلى  دراا 

 % فقط من مشاريع إعمار ما دمرته الحرب. 5ُأنجز حتى اللحظة بنحو 
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من   بأكثر  اإلعمار  إعادة  قيمة  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  كخسائر    400وتقدر  دوًلر،  مليون 
والبنى   السكنية،  والوحدات  المنازل  آلًلف  هائل  دمار  عن  أسفرت  التي  اإلسرائيلية  للحرب  مباشرة 

 لمنشآت التجارية والصناعية. التحتية، وا
 24/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 "إعالن إسالم أباد" يؤكد مركزية القضية الفلسطينية  .29

أباد  الفلسطينية  :  إسًلم  القضية  مركزية  على  اإلسًلمي،  التعاون  منظمة  دول  خارجية  وزراء  أكد 
اإلسًلمية. لألمة  بالنسبة  اإل  والقدس  التعاون  منظمة  دول  خارجية  وزراء  "إعًلن  وشدد  في  سًلمي 

ي ختام أعمال الدورة الثامنة واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون  إسًلم آباد" الصادر ف
اإلسًلمي، التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسًلم آباد، على دعمهم المبدئي والمتواصل وعلى 

ا الوطنية  حقوقه  استعادة  أجل  من  الفلسطيني  للشعب  المستويات  القابلة  جميع  غير  لمشروعة 
ذ  في  بما  عام  للتصرف،  حدود  المستقلة على  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  المصير  تقرير  في  حقه  لك 

 ، وعاصمتها القدس. 1967
دوا التأكيد على أن القدس الشريف تمث ل جزءاا ًل يتجزأ من األراضي المحتلة للدولة الفلسطينية.   وجد 

إسرا حمل  إلى  الدولي  المجتمع  ا ودعوا  على  باًلحتًلل،  القائمة  السلطة  جميع  ئيل،  عن  ًلمتناع 
واًلمتناع عن   الشريف  القدس  مدينة  بشأن  الدولية  القرارات  بجميع  واًللتزام  اًلستعمارية  الممارسات 
جميع التدابير والممارسات والقرارات الهادفة إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني، بما  

تك خًلل  من  ذلك  فيهفي  اليهودية  اًلستيطانية  األنشطة  العرب  ثيف  لسكانها  القسري  واإلبعاد  ا 
 الفلسطينيين، والكف  عن تدنيس المقدسات اإلسًلمية بما في ذلك اًلعتداءات على القدس الشريف.

حق  إعمال  دون  تحول  التي  العقبات  لتذليل  الفعالة  اإلجراءات  من  المزيد  اتخاذ  اعتزامهم  وأكدوا 
ان الحماية وإنهاء اًلحتًلل اًلستعماري  يني في تقرير المصير، وذلك من خًلل ضمالشعب الفلسط

إجراءات   في  والبحث  عادل،  حل  إلى  ل  والتوص  العنصري  الفصل  ونظام  القانوني  غير  اإلسرائيلي 
المساءلة ضد السلطة القائمة باًلحتًلل، وإبداء الدعم والتعاون الكامل في جميع الممارسات التي من  

ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك في ساحة محكمة  إدانتها وإنهاء اًلحتًلل اًلستيطاني    شأنها
 العدل الدولية.

د وزراء الخارجية التأكيد على ضرورة حماية حق الًلجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم،  وجد 
  ع ألي إنكار لهذه الحقوق.(، والتصدي بشكل قاط194وفقاا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

إل دعوا  المدينة  كما  على  العدائي  واًلستيًلء  اًلستيطاني،  اًلحتًلل  لمواجهة  الجهود  كل  حشد  ى 
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المقدسة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدوا أن صون الوضع القانوني للقدس، باعتبارها  
 ألمن في المنطقة. عاصمةا لدولة فلسطين، يشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلم وا
 24/3/2022لومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمع

 
 اإلمارات تستضيف الدورة األولى لمهرجان وألعاب "االتفاقية اإلبراهيمية" في دبي  .30

يوم الخميس، عن استضافتها الدورة اًلفتتاحية لمهرجان وألعاب لسفارة اإلماراتية في إسرائيل،  أعلنت ا
اإل دبي  "اًلتفاقية  إكسبو  معرض  في  الجاري.  29في    2020براهيمية"  الشهر  السفير    من  وكتب 

دولة  تتطلع  التنس،  بادل  مباراة  استضافة  "بعد  تويتر:  عبر  خاجة  آل  محمد  إسرائيل  في  اإلماراتي 
، وختم 2020فاقية اإلبراهيمية األسبوع المقبل في معرض إكسبو دبي  اإلمارات ًلستضافة ألعاب اًلت

 ارات في إسرائيل". بوسم "اإلم 
ونقلت وسائل إعًلم إسرائيلية، أنه سيشارك كبار المسؤولين من الوًليات المتحدة، وإسرائيل، ودولة 

بي كرة القدم مع  اًلمارات، والبحرين والمغرب في الحدث الذي يستمر طيلة اليوم بمشاركة كبار ًلع 
اإلبراهيمية "اًلتفاقيات  على  الموقعة  الدول  من  الطهاة  في    ".كبار  سيشارك  ذاتها،  المصادر  ووفق 

خاجة،   آل  محمد  واإلماراتي  نايدس،  توم  األميركي  السفير  ومنهم:  إسرائيل  لدى  السفراء  المهرجان 
 . والبحريني خالد الجلهمة، إلى جانب وزراء من حكومات الدول المشاركة

 24/3/2022الجزيرة. نت، 

 

 الشهيد أحمد ياسين  الكويت.. "شباب ألجل القدس العالمية" تكرم عائلة .31
الشيخ  :  الكويت  الخميس، عائلة مؤسس حركة "حماس"  العالمية،  القدس  كر مت رابطة شباب ألجل 

وقال رئيس   عاماا على اغتياله من قبل طائرات اًلحتًلل.  18الشهيد أحمد ياسين، في ذكرى مرور  
ياس  الشيخ أحمد  الشايع، إن ذكرى استشهاد  الكويتي طارق  الناشط  لنا لمواصلة الرابطة،  "تذكير  ين 

تحرير  مسيرت وهو  حياته،  هدف  لتحقيق  والنفيس  الغالي  نبذل  أن  علينا  تحتم  والتي  الجهادية،  ه 
وأضاف الشايع لـ"قدس برس" أن "استشهاد ياسين ذكرى عظيم من عظماء األمة، لم يسَع    فلسطين".

ووثقه".  سجله  التاريخ  ولكن  تاريخه،  ليسجل  حياته  ا  في  أن  إلى  منها  وأشار  تخرج  "مدرسة  لراحل 
 ذة كبار؛ هم اليوم في غزة يعلمون الناس كيف تكون الحياة بكرامة وعزة".تًلم

 24/3/2022، قدس برس
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 بالفصل العنصري  "إسرائيل"مقرر األمم المتحدة يتهم  .32
قالت منظمة العفو الدولية »أمنستي«، إن المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان في  

لألماأل التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  تقريرا  قدم  لينك،  مايكل  المحتلة،  الفلسطينية  م  راضي 
 المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة »يرقى إلى مستوى الفصل العنصري«. 

المتوقع   األممي  للتقرير  اإللكتروني،  على موقعها  الدولية  العفو  نشرته منظمة  الذي  للملخص  ووفقاا 
شون في ظل عًلنه رسميا في شهر مايو )أيار( المقبل، »فإن اإلسرائيليين اليهود، والفلسطينيين، يعي إ 

السيادة   ويضمن  والعرقية،  القومية  الهوية  أساس  على  والمزايا  للحقوق  توزيعه  يميز  واحد  نظام 
 لمجموعة واحدة على حساب أخرى«. 

مج »تمنح  إسرائيل  أن  كيف  على  الضوء،  التقرير  ومزايا ويسلط  حقوقاا  واحدة،  قومية  عرقية  موعة 
، للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم  وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمداا 

 عسكري دائم«، وهو ما »يستوفي المعيار اًلستدًللي السائد لوجود الفصل العنصري«.
عفو الدولية، اتهمت فيه إسرائيل بممارسة  ويدعم التقرير الجديد تقريرا صدر الشهر الماضي لمنظمة ال

 الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.  
 25/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 مفوض االتحاد األوروبي يبحث برام هللا الدعم المالي للفلسطينيين  .33

يوم الخميس، في رام هللا، مع كبار المسؤولين في  اد األوروبي أوليفر فارهيلي،  يبحث مفوض اًلتح
اًلقتصادية  السل األوروبي،  اًلتحاد  خطة  تنفيذ  في  قدماا  المضي  كيفية  لمناقشة  الفلسطينية  طة 

 واًلستثمارية التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط.
ال رئيس  مع  غارهيلي،  المالية  ويلتقي  ووزير  المالكي،  رياض  الخارجية  ووزير  اشتيه،  محمد  وزراء 

تنفيذ هيلي إنه ستوقال فار   .شكري بشارة كون الزيارة فرصة لمناقشة كيفية المضي قدماا بسرعة في 
 المشاريع الرئيسية لًلتحاد األوروبي مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه، والغاز لغزة.

 وأكد أن اًلتحاد األوروبي سيظل داعما هاما وثابتا للفلسطينيين من خًلل دعم مالي موجه إلنشاء 
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خاضع ممؤسسات  للمساءلة  على  ة  قائم  اقتصاد  ظهور  ودعم  مستقبلية،  فلسطينية  دولة  أجل  ن 
اًلكتفاء الذاتي، مؤكدا أن اًلتحاد سيظل ملتزما بحل عادل وشامل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني،  

 على أساس حل الدولتين. 
 24/3/2022، 48عرب 

 
 BDSمؤسسة دراسات الشرق األوسط األميركية تصوت لصالح حركة  .34

” األكاديمية الدولية التي تكرس    MESA  –ميسا    -وتت منظمة “مؤسسة دراسات الشرق األوسطص
إسرائيل   مقاطعة  حركة  لصالح  وإسرائيل  العربي  العالم  لدراسة  يوم   BDSبي.دي.إس    –نفسها   ،

بلغت  2022آذار    23األربعاء،   ساحقة،  بأغلبية  مقابل    768،  مع  وذلك    167صوتا  ضد،  صوتا 
سبة إسرائيل بشكل فعال على انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها سلطات اًلحتًلل  “كوسيلة لمحا

 للمقاطعة.   BDSاإلسرائيلي على الفلسطينيين” ، في ما اعتبر أنه نقطة مفصلية بالنسبة لحركة 
ا إلى “المقاطعة األكاديمية” للمؤسسات اإلسرائيلية، بما في ذلك الج وهو    –امعات  ويدعو القرار أيضا

عادةا على أنه قطع جميع العًلقات الرسمية مع المؤسسات، إًل    BDSصطلح يعرفه أنصار حركة  م
سيظلون   اإلسرائيليين  العلماء  وأن  األفراد،  العلماء  أو  الطًلب  تستهدف  لن  أنها  قالت  الجمعية  أن 

ث  ي المقاطعة حيمؤهلين للعضوية، وأن لكل فرد في المجموعة الحق في اًلمتناع عن المشاركة ف
لحقوق   إسرائيل  انتهاكات  في  “لتواطئها  اإلسرائيلية  للمؤسسات  أكاديمية  مقاطعة  إلى  القرار  يدعو 

 اإلنسان والقانون الدولي من خًلل توفير المساعدة المباشرة للجيش والمؤسسات اًلستخباراتية”.
 24/3/2022لقدس، القدس، ا

 
 ورياتستفزنا لنرد على هجماتها بس " إسرائيل"دبلوماسي روسي:  .35

روسيا   تستفز  “إسرائيل  إن  الخميس،  يفيموف،  ألكسندر  دمشق،  لدى  الروسي  السفير  قال  بيروت: 
   للقيام برد فعل على هجماتها في سوريا”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يفيموف، خًلل لقاء نظمه اتحاد الكتاب العرب في سوريا، بحسب  
بلوماسي الروسي في تصريحاته “بالنسبة للهجمات الد   وقال  ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية لألنباء.

وأوضح أن الهجمات   اإلسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هذه األعمال”.
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للغرب  المجال  وإفساح  العسكرية  العمليات  واستئناف  التوتر  لتصعيد  “تهدف  اإلسرائيلية على سوريا 
   ”.رياللقيام بنشاطات عسكرية في سو 

 24/3/2022ن، القدس العربي، لند
 

 تصاعد المقاومة الفلسطينية باألرقام .36
 فايز أبو شمالة  د.

يتخوف العدو اإلسرائيلي من شهر رمضان، فهذا الشهر معبٌأ بكل معاني التضحية والفداء، ويخبئ  
اإلسًلمي  المقدسات  وحماية  للتضحية،  واستعداده  الفلسطيني،  الشباب  جاهزية  جنباته  فإذا في  ة، 

المتطرفين  واستفزازات  الفلسطينية،  األرض  على  المتواصل  اإلسرائيلي  العدوان  سبق  لما    أضيف 
ألف مقتحم للمسجد األقصى في أعيادهم الدينية الزائفة ـ عيد الفصح ـ   100اليهود، الذي يحشدون  

من الداخلي والذي يتوافق مع منتصف شهر رمضان، فذلك يعني أن التصعيد حتمي، ويقوده وزير األ
 اإلسرائيلي، الذي يصرُّ على حماية مقتحمي المسجد األقصى من اليهود.  

ى ذروة التصعيد في شهر رمضان، فإن دًللة، األرقام في الفترة الماضية تشير إلى  وقبل الوصول إل
األرقام   بعض  وهذه  اًلحتًلل،  مقاومة  في  ملحوظاا  تصاعداا  تشهد  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  أن 

 تي وردت في نشرات مركز المعلومات الفلسطيني: ال
فلسطينياا، بينما زاد عدد المعتقلين في شهر    448ـ اعتقل اإلسرائيليون في شهر يناير من هذا العام  1

 معتقًلا.  504فبراير من هذا العام إلى 
يناير   2 شهر  في  الفلسطينيون  نفذ  الفلسطينيون    623ـ  نفذ  بينما  المحتلين،  ضد  عمًلا    835عملية 

 مقاوماا في شهر فبراير من هذا العام.
في شهر    6ر يناير، بينما بلغ عدد الشهداء  شهداء في شه  5ـ بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية  3

 شهداء حتى منتصف الشهر. 9فبراير، ليرتفع عدد شهداء شهر مارس إلى 
نية في شهر يناير من هذا العام ـ  بلغ عدد المصابين اإلسرائيليين جراء عمليات المقاومة الفلسطي4

 فبراير من هذا العام.في شهر  27إسرائيلياا، بينما بلغ عدد المصابين اإلسرائيليين  13
عملية إطًلق نار    52عملية إطًلق نار في شهر يناير، لينفذ الفلسطينيون    28ـ نفذ الفلسطينيون  5

 عشرة أيام من شهر مارس.عملية إطًلق نار في   50في شهر فبراير، لينفذ الفلسطينيون 
اء زجاجات حارقة في شهر  عملية إلق   55عملية إلقاء زجاجات حارقة، لينفذوا    26ـ نفذ الفلسطينيون  6

 عملية إطًلق زجاجات حارقة في عشرة أيام من شهر مارس. 81فبراير، لينفذوا 
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يناير، و 7 الفلسطينيون عمليتي طعن في شهر فبراير، وعمليتي طعن في شهر  نفذ  نفذوا  ـ    5لكنهم 
محمد عمليات طعن حتى منتصف مارس، وتصل إلى الذروة مع الطعن الذي نفذه الشهيد األستاذ  

 إسرائيليين.  4أبو القيعان، وأدى لمصرع 
عملية   105عملية في شهر يناير، لتصل إلى    90ـ بلغ عدد عمليات التصدي للعدوان اإلسرائيلي  8

عملية في عشرة أيام فقط من شهر مارس    82تصدي إلى  تصدي في شهر فبراير، لترتفع عمليات ال
 هذا العام.

إلى  9 الغربية  الضفة  من  سفرهم  العدو  منع  الذين  الفلسطينيين  عدد  أن  العبري  ولًل  موقع  ذكر  ـ  
، وًل إحصائية حتى اليوم عن عدد الممنوعين من السفر عبر نهر  2021آًلف طوال عام   10الخارج  
 األردن.

من  10 سبق  ما  كل  يتعلقـ  ذخراا    أرقام  المقاوم  بسًلحها  غزة  لتبقى  فقط،  والقدس  الغربية  بالضفة 
 استراتيجياا للشعب الفلسطيني، يدها على الزناد، وقلبها ينبض حباا لكل فلسطين. 

اإلسرائيليون   قتل  األمني،  والتعاون  التنسيق  رغم  سنة    83ملحوظة:  الغربية  الضفة  في  فلسطينياا 
 فلسطينياا منذ مطلع هذا العام!  21ئيليون وقتل اإلسراقاصراا،  17، منهم 2021

 ورغم هذا الموت البشع، يردد محمود عباس: التنسيق والتعاون األمني مقدس!
 فأين هي القداسة مع كل هذا الموت، يا عباس؟ 

 24/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 هل يجب على إسرائيل خوض “حرب استقالل” أخرى في النقب؟  .37
 غرشون هكوهين 

بينيت، لواقع  ا نفتالي  ذلك، فإن حكومة  السنة األخيرة. ومع  ينشأ في  لم  النقب  األمني الصعب في 
التي توشك بعد نحو ثًلثة أشهر على أن تكمل سنة على إقامتها، تحجم عن خوض معركة شاملة 
أنماط عمل شرطة إسرائيل وأجهزة األمن في   تغيير مبارك في  أنه قد طرأ  لتغيير الوضع. صحيح 

 قب، لكن دولة إسرائيل لم تعترف بعد بحجم التهديد و بجذور دوافعه.اء النأرج
تواصل   النقب،  داخل  الواقع  من  موقفها  في  المشكلة.  لجذور  خاطئ  تشخيص  في  اإلخفاق  يكمن 
في   التهديد  أساس  تشخص  األولى  مغلوطتين:  أساسيتين  فرضيتين  أسيرة  السير  إسرائيل  حكومة 

بي الجنائية،  الجريمة  العناصر  أساسها من  نما  تنبع في  كظاهرة  الجريمة  ظاهرة  ترى  الثانية  فرضية 
تقوم الفرضيتان على أساس رؤية جزئية للظاهرة وتتنكران لحقيقة أن   ضائقة اجتماعية واقتصادية. 

 الديني ضد سيادة دولة إسرائيل.  –جذور المشكلة تكمن في الصراع القومي  
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لوسط البدوي في النقب بما في ذلك حجم فرز ل في امراجعة في معطيات استثمار حكومات إسرائي
البدوية،   غير  البلدات  في  األرض  أسعار  وبمقارنة  إسرائيل،  أراضي  سلطة  قبل  من  البناء  أراضي 
مسبوق   غير  حجم  على  تدل  النقب  تنمية  سلطة  فمعطيات  الظلم؛  ادعاءات  تدحض  أن  يمكنها 

 ًلستثمارات الدولة في البلدات البدوية.
لثانية التي ترى في محافل الجريمة كمصدر أساس لمشكلة الحوكمة قابلة للدحض. رضية اكما أن الف

فًل جدال في شدة التهديد الجنائي. لكن من الخطأ تجاهل معنى اًلرتباط العميق بين البعد الجنائي  
شاملة   عامة  نظرية  األمن  وجهاز  إسرائيل  حكومة  تنقص  أخرى،  بكلمات  المتطرف.  القومي  والبعد 

 في النقب، ولهذا تفسيران محتمًلن:يجري  عما
والمقصود   والتفعيل.  لإلدارة  بميل  األخيرة  العقود  في  اإلسرائيلية  القيادة  تتميز  تقليص   –األول: 

الظاهرة إلى شيء ما ينبع من ضائقة اقتصادية واجتماعية، مما يتيح إعطاؤها جواباا إدارياا في خطة  
يست هناك قدرة جواب إدارية إزاء المشكلة التي تنبع  ابل، لعمل حكومية وفي استثمار مالي. بالمق

 ديني.  –من صراع قومي 
التفسير الثاني: السير أسرى خلف الفرضية الحديثة بأن لكل مشكلة حًلا بروح إيجابية. تسير القيادة  

ين  لتحساإلسرائيلية هنا خلف الفرضية األمريكية في أن كل بني البشر يتشاركون في تطلعهم أساساا  
جودة الحياة، وأن المال سيلبي كل شيء. وحتى الصراع القومي الخالد يمكن، زعماا، استبداله بجواب  
اقتصادي وبإغراء باًلزدهار وتحسين جودة الحياة. غير أن هذه البشرى المتمثلة في حمل بني البشر 

اًلستثمار  فرغم  األخيرة.  العقود  في  وانهارت  دحضت  الديمقراطي،  النور  اإلى  العراق ات  في  لطائلة 
وأفغانستان، انكشف الواقع كواقع يعبر عن قوى مضادة ًل تستجيب لبشرى السعادة األمريكية. رغم  
وكأنها   األمريكية  واًلزدهار  السعادة  بشرى  بوعد  متمسكين  وقيادته  اإلسرائيلي  المجتمع  ظل  ذلك، 

 جوهر اإلنسان. 
ستقًلل متجددة على سيادة دولة إسرائيل. رب القد حان الوقت لًلعتراف بأن ما يجري في النقب ح

حكومة إسرائيل وقوات األمن مطالبون بمعركة شاملة وطويلة من خًلل قوات األمن بما فيها وحدات 
الجيش اإلسرائيلي. لألبعاد اًلقتصادية في هذه المعركة دور، ولكنها ملزمة باًلنخراط في جهد أمني  

 شامل ولفترة طويلة. 
 24/3/2022إسرائيل اليوم 
 24/3/2022القدس العربي، لندن، 
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