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 غزة مشمولة بأي رد  ..تهديدات إسرائيلية للفصائل الفلسطينية": العربي الجديد" .1

القاهرة بين الحكومة اإلسرائيلية  :  القاهرة كشفت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تجريها 
والفصائل الفلسطينية عن "اتصاالت جديدة أجراها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصري، 

اإلسالمي، لنقل رسائل إسرائيلية وأخرى  المشرف على الوساطة، مع مسؤولي حركتي حماس والجهاد  
نفسه". المصري  الجانب  بهدف    من  جاءت  المرة  هذه  المصرية  الوساطة  فإن  المصادر،  وبحسب 

بنقل   للفصائل  الجديد  "التوجه  أن  مؤكدة  المحتلتين،  والقدس  الغربية  الضفة  في  التوتر"  "خفض 
يع الغربية والقدس ال  الرد اإلسرائيلي، المواجهات مع جيش االحتالل في الضفة  ني إعفاء غزة من 
 وفقًا للرسائل التي نقلتها حكومة االحتالل إلى الجانب المصري".

وأضافت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين طلبوا من 
في قطاع غزة، بعد القاهرة التدّخل لدى الفصائل النشطة في الضفة الغربية والقدس، بحكم الوساطة  

وأشارت إلى    تقارير أمنية إسرائيلية رصدت تحركات تشير إلى تصعيد محتمل خالل الفترة المقبلة".
أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ المسؤولين المصريين بأن التداعيات "لن تكون في موضع التصعيد فقط، 

الفصائل". قيادة  المصادر أن "م  ولكن ستطاول غزة أيضًا حيث  أبلغوا وكشفت  الفصائل  مثلين عن 
قطاع   في  بشأنه  التوافق  تم  بما  بااللتزام  الوساطة  على  المشرفين  العامة  المخابرات  مسؤولي جهاز 
القدس   في  يجري  ما  أما  بتعهداته،  اآلخر  الطرف  التزام  إطار  في  تسير  األمور  أن  طالما  غزة، 

إعاد  أعمال  "استمرار  أن  اتفاقات"، مؤكدة  أي  فهذا خارج  بطء  والضفة،  الرغم من  ة اإلعمار، على 
النار". إطالق  وقف  بشأن  بتعهداتها  للوفاء  غزة  تدفع  التي  األمور  بين  من  وبحسب    وتيرتها، 

المصادر، فقد نقلت الفصائل رسالة عكسية لحكومة االحتالل بشأن ملف األسرى المحتدم في الوقت 
األسرى  بحق  اإلجراءات  هي  األوضاع  سيؤجج  "ما  أن  مؤكدة  سجون    الراهن،  في  واألسيرات 

 االحتالل". 
 25/3/2022، لندن، العربي الجديد

 
 عباس يدين الهجمات ضد السعودية  .2

لملك سلمان بن عبد العزيز آل  لمحمود عباس في برقية بعثها    يةفلسطين ال   السلطةقال رئيس  :  رام هللا
سعود، "نعرب عن أشد عبارات االستنكار واإلدانة للعمل اإلرهابي البغيض، ولكافة أشكال األعمال  
القوانين   مع  وتتعارض  السعودية،  العربية  المملكة  واستقرار  أمن  تطال  التي  واإلجرامية  العدائية 
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"نعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة وقيادتها   عباسوقال    سانية واألخالق".واألعراف الدولية واإلن
 ". امية واإلرهابية ومن يقف ورائهاضد جميع أشكال األعمال العدائية واإلجر 

 25/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 د أيدينا للمصالحة نعّول على الجهود التي تقودها الجزائر للحوار الوطني ونماشتية:  .3
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، الجمعة، في الدوحة، عددا من رجال األعمال وأعضاء من  :  الدوحة

الحضور على التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية    اشتيةوأطلع    الجالية الفلسطينية في قطر.
فيه   تستهدف  متدهورا  واقعا  أمرا  وفرضها  فلسطينية،  دولة  إقامة  إلمكانية  إسرائيل  تدمير  ظل  في 

والرواية. والمال  واألرض  قال    اإلنسان  المصالحة،  تقودها  اشتيةوحول  التي  الجهود  على  "نعّول   :
أي نمد  الوطني،  للحوار  ونريد  الجزائر  الجميع،  تضم  وطنية  وحدة  لحكومة  وجاهزون  للمصالحة  دينا 

القدس".  فيها  بما  الفلسطينية  كافة األراضي  انتخابات شاملة في  لعقد  الضغط    العمل معا من أجل 
رئة  هم  الشتات  في  والفلسطينيون  أرضهم،  في  الناس  تعزيز صمود  "نريد  الوزراء:  رئيس  وأضاف 

 هلهم هو تثبيت لهم في أرضهم".الشعب الفلسطيني، ومساعدتهم أل 
أخرى،   جهة  انتخابات  من  من  الثانية  المرحلة  في  نطاق"  أوسع  على  "مشاركة  إلى  اشتية،  دعا 

 كانت". كماالمجالس المحلية السبت، وتقبل النتائج 
 25/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بات المحلية في الضفة بدء االقتراع في المرحلة الثانية من االنتخا .4

، في 2021انطلقت، اليوم السبت، عملية االقتراع في المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية  :  رام هللا
هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، وفتحت مراكز االقتراع أبوابها وبدأت باستقبال    50

إلى مراكز االقتراع في    715حيث سيتوجه    الناخبين. اليوم  ناخب وناخبة على مدار  هيئة    50ألف 
لتأمين عملية االنتخابات في مخت الشرطة  التنسيق مع  الغربية، وذلك من خالل  بالضفة  لف  محلية 

في   خاصة  الضفة،  بـ)  12محافظات  المصنفة  الخليل  مناطق  في  تقع  اقتراع  الخاضعة H2مركز   )
اإلسرائيلية. االنتخابات    للسيطرة  لجنة  )غرف   1203ووزعت  االقتراع  محطات  على  اقتراع  صناديق 

 صفّية( في جميع الهيئات المحلية. 
 26/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تفرض منظومة احتالل استيطاني استعماري و"ابارتهايد" مكتملة  "إسرائيل"خريشي:  .5
إبراهيم خريشي، إن إسرائيل بممارساتها  ،  لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة  قال المراقب الدائم:  جنيف

تعدت المفهوم الكالسيكي للفصل العنصري بفرض منظومة احتالل استيطاني استعماري و"ابارتهايد" 
ودعا خريشي، خالل الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق    مكتملة.

ل مايكل  المحتلة  الفلسطينية  اإلنسان في  اإلنسان في األرض  انعقاد مجلس حقوق  ينك على هامش 
الـ العادية  الجغرافية 49دورته  والتجمعات  والمنظمات  الدولية  القضائية  والهيئات  الدولي  المجتمع   ،

والسياسية وكل القوى الفاعلة إلى الضغط على القوة القائمة باالحتالل إلنهاء احتاللها وتفكيك نظام  
الفلسط الشعب  ضد  والمعدات  "االبارتهايد"  السالح  وتوريد  العسكرية  المساعدة  تقديم  ومنع  يني، 

المساءلة والمحاسبة   العسكري واتخاذ خطوات عقابية وإعمال مبدأ  التعاون  العسكرية، ووقف أشكال 
 وإنفاذ القانون، دون انتقائية وبعيدا عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. 

 25/3/2022، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 
 

 "الخارجية الفلسطينية" تطالب مجلس حقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياته في وقف التنمر اإلسرائيلي  .6
التنمر :  رام هللا بتحمل مسؤولياته في وقف  الجمعة، مجلس حقوق اإلنسان  الخارجية،  طالبت وزارة 

وقالت الوزارة، في بيان لها، "إنه في    األجانب.اإلسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين  
األبارتهايد   أنظمة  تشهده  لم  اإلنسان  إلنسانية  انتهاك صارخ  وفي  البغيضة  العنصرية  أشكال  أبشع 
على مر التاريخ، تعود إلى الواجهة ُمجددا قضية وحدة )الذئب األزرق( التي تمارس عملها العدواني  

الفلسطينيين منذ ما   يزيد عن العامين، حيث يقوم جنود االحتالل بتصوير وتسجيل  ضد المواطنين 
تفاصيل الفلسطينيين ووجوههم بهدف متابعة تحركاتهم مع تسجيل انطباعات الجنود المنتشرين على  

وطالبت المنظمات الحقوقية واإلنسانية االهتمام    الحواجز حول كل تصرف يصدر من الفلسطيني".
 فعها للجهات األممية المختصة. بهذه القضية وتوثيقها تمهيدا لر 

 25/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خريشة: االحتالل يقدم رشاوى اقتصادية للسلطة لمنع انتفاضة قادمة  .7
هناك   أن  الجمعة،  يوم  خريشة،   حسن  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  أكد 

موا اندالع  من  إسرائيلية  لقناة  مخاوف  حديثه  في  خريشة  وقال  الفضيل.  رمضان  شهر  خالل  جهة 
لدى   الكبيرة  الجرأة  ظل  في  السيما  االحتالل  مع  لمواجهة  مهيئ  الفلسطيني  الوضع  أن  األقصى، 
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الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة بمواجهة قوات االحتالل من نقطة صفر. وأشار إلى أن عملية  
ُتعبر عن حال البطولية  السبع  الذي بئر  االحتالل،  بسبب  الفلسطيني  يعيشها شعبنا  التي  الغضب  ة 

يخشى اندالع انتفاضة فلسطينية جديدة. وتابع خريشة: " االحتالل يعتقل الفلسطينيين المؤثرين في  
الضفة والقدس ألنه يعلم أنهم وقود أي انتفاضة قادمة". وحول وضع السلطة برام هللا، أكد خريشة  

الشعب والمقاومة، واالحتالل يقدم لها رشاوي اقتصادية لتساعده في منع  أنها تعيش في عزلة عن  
أي انتفاضة فلسطينية قادمة. وشدد خريشة على أن لقاءات السلطة مع قادة االحتالل تأتي لتعزيز  

 التنسيق األمني في تعزيز ذات الهدف ولمنع اندالع أي انتفاضة قادمة. 
 25/3/2022فلسطين أون الين، 

 
 تعلن إحباط عملية تهريب حبوب مخدرة إلى القطاع  غزةفي  داخليةالوزارة  .8

أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، الجمعة، إحباط عملية تهريب  :  غزة/ محمد ماجد 
وقالت الوزارة في بيان وصل األناضول نسخة    حبوب مخدرة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

حبة مخدرة من نوع روتانا إلى    6500ارة مكافحة المخدرات بالشرطة، محاولة تهريب  منه، "أحبطت إد 
للسيطرة اإلسرائيلية(".  التجاري جنوب )خاضع  أبو سالم  أنه    قطاع غزة عبر معبر كرم  إلى  ولفتت 

ساعة الماضية؛ من أجل ضبط صاحب المادة، الذي تم توقيفه    72"تمت متابعة المهمة لمدة تقارب  
 ن أثناء حضوره الستالم الشحنة وبداخلها المادة المخدرة".خالل كمي

 25/3/2022 وكالة االناضول لالنباء،

 
 الزهار والعمادي يبحثان تطورات الوضع الفلسطيني .9

العمادي :  غزة محمد  القطري  السفير  مع  الجمعة،  الزهار،  محمود  حماس  في حركة  القيادي  التقى 
ر، آخر التطورات والمستجدات  وتناول الجانبان خالل اللقاء في منزل الزها  الذي وصل غزة منذ أيام.
 على الساحة الفلسطينية. 

 25/3/2022القدس، القدس، 
 

 االحتالل يكشف تفاصيل جديدة عن فشله بتدمير "مترو حماس" والحركة تعلق  .10

المحتلة التي :  القدس  العملية  حول  جديدة  تفاصيل  عن  الجمعة،  العبرية،  معاريف  كشفت صحيفة 
سمي بـ “مترو أنفاق حماس”، وهي العملية التي وصفت بالفاشلة،  شنها الجيش اإلسرائيلي لقصف ما  
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من خالل محاولة إيهام عناصر حماس بتنفيذ “الجيش” لعملية برية من الحدود الشمالية لقطاع غزة،  
لليلة الرابع عشر من مايو/    بهدف إجبارهم على الدخول لألنفاق ثم قصفها. وتعود أحداث العملية 

أط2021أيار   ما  خالل  عشرات  ،  بدأت  حين  القدس”،  سيف  األسوار/  “حارس  عملية  عليها  لق 
اآلليات العسكرية اإلسرائيلية في االقتراب من الحدود الشمالية لغزة، وتم تداول أنباء عن بدء دخول 
بري عبر وسائل إعالم دولية، وتم الكشف الحًقا أن العملية لم تحقق أهدافها لدفع عناصر حماس  

 تل العشرات منهم. بالدخول لألنفاق وق
بفشله االسرائيلي  االحتالل  اعتراف  على  حماس،  حركة  باسم ،  وعقبت  الناطق  قاسم،  حازم  وأكد 

العملياتي  ال العسكري  الفشل  مظاهر  عن  الحديث  االسرائيلي،  االحتالل  قادة  استمرار  أن  حركة، 
الذي يصاحب جيش االح القدس(، يكشف عمق اإلخفاق  تالل في  واالستراتيجي في معركة )سيف 

 هذه المعركة، وعجزه عن تحقيق االنتصار على الشعب الفلسطيني ومقاومته.
 25/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ينصح أبناء شعبنا بالضفة بانتخاب من يحاربون الفساد ويخدمون البالدأبو كويك  .11

الضفة   في  شعبنا  أبناء  كويك،  أبو  حماس، حسين  في حركة  القيادي  أهل نصح  بانتخاب  المحتلة 
المرحلة   انطالق  عشية  كويك،  أبو  وقال  والعباد.  البالد  ويخدمون  الفساد  يحاربون  ومن  اإلصالح 
أمانة،   السبت: "صوتكم  المحتلة،  بالضفة  )البلديات(  المجتزأة  المحلية  الهيئات  انتخابات  من  الثانية 

د". وأضاف: "صوتوا لمن تتوسمون  فضعوه حيث مظنة اإلصالح ومحاربة الفساد وخدمة البالد والعبا
 فيه الخير والعمل الصالح المفيد من أبناء شعبكم لخدمة وطنكم ولتطوير مدنكم". 

 25/3/2022، فلسطين أون الين
 

 الشعبية: هزيمة فتح في جامعة بيت لحم رسالة جماهيرية قوية "للمتنفذين"  .12
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر حرب فوز  غزة/ محمد أبو شحمة: عدَّ القيادي في  -بيت  لحم 

"تحالف اليسار" في انتخابات جامعة بيت لحم بالضفة الغربية، أول من أمس، رسالة جماهيرية قوية  
لصحيفة   حرب  وقال  القائم.  الوضع  تصويب  بضرورة  فتح،  حركة  وقيادة  فيها  والمتنفذين  للسلطة 

وات الماضية، بدأت الجماهير قول كلمتها فيه، وكانت  "فلسطين": "ما ارتكبته السلطة على مدار السن
تحالف   وهي  الطلبة  كتلة  حققته  الذي  الكاسح  والفوز  لحم،  بيت  انتخابات جامعة  النتائج  أولى  من 
نتائج تلك االنتخابات وهزيمة فتح تعكس حالة السخط  اليسار على قائمة حركة فتح". وأضاف أن 
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للسلطة، و  السياسي  السلوك  بتاريخها وتضحياتها وما قدمته من  الشعبي على  ثمنه حركة فتح  تدفع 
 بطوالت في الساحة الفلسطينية. 

 25/3/2022، فلسطين أون الين
 

 تضيف اجتماعًا وزاريًا بمشاركة اإلمارات والمغرب والبحرين والواليات المتحدة "إسرائيل" تس .13
إسرائيل   وزراء   -الجمعة  -أعلنت  بين  يجمع  واالثنين  األحد  يومي  "تاريخيًّا"  لقاء  ستستضيف  أنها 

دعوة  وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان "بناء على    دول عربية.  3خارجية الواليات المتحدة و
في   المقبلين  واالثنين  األحد  يومي  تاريخية  دبلوماسية  قمة  ستعقد  لبيد  يائير  الخارجية  وزير  من 

 .والدول العربية التي ستشارك في اللقاء هي المغرب واإلمارات والبحرين إسرائيل".
 25/3/2022الجزيرة.نت، 

 
على َمن يلتقي رئيس الحكومة الهندي   "سباق صبياني"  يهدد الحكومة:  توتر بين بنيت وغانتس .14

 أوالً 
العالقة بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، يسود توتر شديد في  :  نظير مجلي  -  تل أبيب 

ووزير األمن، بيني غانتس. فقد تحدثت تقارير صحافية عن أن بينيت لم يشرك غانتس في مداوالت  
 .سبقت اللقاء الثالثي في شرم الشيخ، بينه وبين الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي 

أبيب،وكشفت   تل  في  سياسية  الجمعة،  مصادر  الهند   يوم  إلى  زيارة  تبكير  إلى  بأن غانتس سعى 
وأعلن مكتب غانتس إنه سيتوجه إلى   لتسبق زيارة بينيت إليها، وهو ما ُوصف بـ"العمل الصبياني".

المقبل، الثالثاء  يوم  إعالن  المصادروبحسب    الهند،  فوجئوا من  بينيت  مكتب  في  المسؤولين  فإن   ،
بيني يتوجه  أن  مقررا  كان  فقد  غانتس.  نيسان/أبريل  مكتب  من  الثاني  السبت،  مساء  الهند  إلى  ت 

 المقبل، من أجل لقاء رئيس الحكومة الهندية، نرندرا مودي.
عن مسؤول سياسي في الحكومة قوله إن غانتس اعتقد أنه يقوم بخدعة ذكية ضد    المصادرونقلت  

لى قدمه، ألنه إثر  بينيت، من خالل استباقه بزيارة الهند. "لكن عمليا، هو )غانتس( أطلق النار ع
 زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، فإن رئيس الحكومة الهندية لن يلتقي مع وزير األمن اإلسرائيلي". 

البروتوكول. وهكذا، عمليا، بسبب ’رغبة   نفسه أن "هذا أمر غير مقبول بحسب  المسؤول  وأضاف 
 غانتس الصبيانية’ باستباق بينيت، فإنه خفض مستوى زيارته".
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مصادر في مكتب غانتس قصة معاكسة، حسب الصحيفة، وتقول هذه المصادر إن "بينيت  وتروي  
هو الذي يخادع". وأضافت المصادر ذاتها أن زيارة غانتس للهند تقررت منذ شهرين، وأن تجري في  

نيسان/أبريل. وسمع بينيت بذلك، وطلب من الهنود تنسيق لقاء له مع مودي، قبل وصول غانتس.    5
ال في  واستجاب  اللقاء  وتحدد  لطلبه  بـ"خدعة"    2هنود  األمن  وزير  مكتب  علم  وعندما  نيسان/أبريل. 

 بينيت، قرر غانتس أن يستبق زيارة بينيت بأسبوع.
 26/3/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 شاكيد تروج لمشروع قانون لسحب الجنسية اإلسرائيلية من فلسطينيي الداخل والقدس .15

كوم دوت  “القدس”  بـ  خاصة  إلى   :ترجمة  للترويج  شاكيد،  إيليت  اإلسرائيلية  الداخلية  وزيرة  تخطط 
 مشروع قانون يهدف إلى حرمان فلسطينيي الداخل المحتل والقدس من حمل “الجنسية اإلسرائيلية”.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن مشروع القانون يستهدف من يتم وصفهم بـ “اإلرهابيين” وخاصة  
“الجنسية اإلسرائيلية”، وهو مقترح كان قدم من قبل أعضاء الكنيست    منفذي العمليات ممن يحملون 
وأشارت إلى أن خطوة شاكيد جاءت بعد عملية بئر السبع التي نفذها   آفي ديختر، وأوريت سترويك.

 محمد أبو القيعان من بلدة حورة النقب، مشيرًة إلى أن شاكيد كانت خططت له منذ عدة أشهر.
القانون،   بـ “اإلرهابي  وبموجب مشروع  الداخل شارك في أي عمل يوصف  سيفقد كل فلسطين من 

 العدائي” أو يتلقى “إعانة دعم من السلطة الفلسطينية”، جنسيته اإلسرائيلية. 
 25/3/2022القدس، القدس، 

 
 مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري  "إسرائيل"أدرعي يعلن توقيع المغرب و .16

باسم    -  دبي المتحدث  قال  وّقعا  وكاالت:  وإسرائيل  المغرب  إن  أدرعي،  أفيخاي  اإلسرائيلي  الجيش 
عمل   خطة  على  للتوقيع  مشتركة  عسكرية  لجنة  عقد  تشمل  العسكري،  التعاون  بشأن  تفاهم  مذكرة 

 ثنائية.
والدائرة  االستراتيجية  هيئة  التوقيع، جاء خالل زيارة كل من رئيس  أن  إلى  بيان  الجيش في  وأشار 

المان، وقائد لواء العالقات الخارجية آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة  الثالثة بالجيش، تال ك
المغرب”. إلى  هويته(  يكشف  )لم  مدينة  االستخبارات  في  جرت  التي  الزيارة  “خالل  البيان:  وقال 
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الرباط، التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية 
 المغربية، وقادة األركان العامة، بما فيهم رئيس هيئة االستخبارات ورئيس هيئة العمليات”.

مشتركة   لجنة عسكرية  “عقد  على  واتفقا  تعاون عسكري،  مذكرة  على  وّقعا  الجانبين  أن  إلى  ولفت 
 للتوقيع على خطة عمل مشتركة؛ كما تم بحث فرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة”.
 25/3/2022القدس العربي، لندن، 

 
 يدربون أوكرانيين على القتال سابقون  ضباط كوماندوز إسرائيليون ": يديعوت" .17

أبيب  األوسط«  -  تل  عن  :  »الشرق  الجمعة،  أمس  العبرية،  أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة  كشفت 
على   تعمل  اإلسرائيلي  الجيش  في  النخبوية  الكوماندوس  وحدة  في  سابقين  ضباط  تدريب  مجموعة 

 أوكرانيين على القتال، في مواجهة القوات الروسية في بالدهم.
هؤالء   التقى  إنه  برغمان،  رونين  االستخبارات  شؤون  في  والباحث  الصحافي  التقرير،  معد  وقال 
الضباط في منطقة قريبة من الحدود مع بولندا وشاهد تدريباتهم وأكد أن الجهات األمنية اإلسرائيلية  

على   الشأن،  التدريبات.ذات  بهذه  »الشركات   علم  إحدى  هم من  المدربين  أن  التقرير  من  ويتضح 
العسكرية« الكثيرة في إسرائيل التي تبيع خدمات في دول مختلفة من العالم، أكان ذلك لجيوش أو 
حراسة  وكذلك  التدريب،  أو  المباشرة  الخدمات  تقديم  مجال  في  تعمل  وهي  عسكرية.  تنظيمات 

وشرك ومؤسسات  اإلسرائيلية  شخصيات  الدفاع  وزارة  من  رسمي  ترخيص  إلى  األمر  ويحتاج  ات. 
 واالستخبارات.

الكوماندوس   وحدات  صفوف  في  القتالية  تجاربهم  نقل  حاولوا  المدربين  أن  إلى  التقرير  ويشير 
اإلسرائيلية األقوى، وبدوا كأنهم محترفون أيضًا في التدريب. وقسم منهم موجود في أوكرانيا منذ بدء 

ية الروسية في أوكرانيا. والرواية الرسمية عن سبب قدومهم لهذه المهمة، هي أنهم »طاقم إنقاذ  العمل
يهود من مناطق مختلفة في أوكرانيا، وتقديم المساعدة األولى للمواطنين األوكرانيين الذين أصيبوا من 

وحشية«. روسية  رياضيون   هجمات  بعضهم  أوكرانيون،  فهم  القتال  على  المتدربون  سابقون    أما 
   وحاليون، أو ممن يمارسون هواية الصيد.
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ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في أجهزة األمن اإلسرائيلية قوله: »أنا أتفهم حاجة هذه التدريبات، 
يقدموا  أن  هذه،  النخبة  وحدات  وخريجي  التجربة،  ذوي  اإلسرائيليين،  بمقدور  حد  أي  إلى  وأفهم 

 ي التضامن مع الشعب األوكراني، ودعم سلطة زيلينسكي«. التدريبات والمساعدة. إننا موحدون ف
 25/3/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 ألف 20ستعلن عن تسهيالت دراماتيكية لسكان غزة وتزيد حصة العمال إلى  "إسرائيل"": يديعوت" .18

كوم دوت  “القدس”  بـ  خاصة  أن   :ترجمة  الجمعة،  يوم  العبرية،  أحرونوت  يديعوت  ذكرت صحيفة 
ألف    12إسرائيل ستعلن عن تسهيالت دراماتيكية جديدة لسكان قطاع غزة، وتزيد حصة العمال من  

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة اإلسرائيلية ستصادق يوم    ألف.  20كما أعلنت قبل أسبوعين، إلى  
ي غانتس، لزيادة عدد العمال الذين يدخلون غزة بشكل كبير األحد المقبل على خطة وزير الجيش بين

 في غضون األشهر القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحسين الرفاهية االقتصادية للعوائل في غزة. 
المخاطرة   أن  اآلن  حتى  الواضح  من   .. االقتصاد  عبر  يمر  السالم  إلى  “الطريق  الصحيفة  وتقول 

ى تحسن الوضع االقتصادي في غزة، حيث أن كل عامل  كانت صحيحة، فقد أدى دخول العمال إل
  5إلى    4شيكل في الشهر بل وأكثر، هذا هو    5000في مجال الزراعة أو البناء يتقاضى أكثر من  

 هية في قطاع غزة”. الرفا على يؤثر وهذا غزة  في األجرأضعاف متوسط 
ماليته،   ووزير  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  مكتب  بين  مشترك  عمل  هناك  كان  نفسه،  الوقت  وفي 

بخروج   يسمح  حكومي  قرار  إلعداد  جيشه،  القرار    20ووزير  ويتضمن  القطاع،  من  عامل  ألف 
ليتناسب مع دخول    40تخصيص حوالي   مليون شيكل لتعديل العمل في معبر بيت حانون “إيرز” 

الكب العدد  على  هذا  غزة  جمهور  في ضغط  األمنية  المؤسسة  تأمل  الطريق  وبهذه  العمال،  من  ير 
 حماس من أجل تحسين وضعها االقتصادي ورفاهية العائالت. كما ذكرت الصحيفة.

 25/3/2022القدس، القدس، 
 

 عالقة بأحداث الضفة والقدس  اليس له "السبعبئر " عمليةمصادر أمنية إسرائيلية:  .19
كوم دوت  “القدس”  بـ  التي    :ترجمة خاصة  العملية  إن  الجمعة،  يوم  إسرائيلية،  أمنية  قالت مصادر 

إسرائيليين وإصابة آخرين على يد الشهيد محمد أبو القيعان من    4وقعت في بئر السبع وأدت لمقتل  
باأل لها  الماضي، ال صلة  الثالثاء  يوم  النقب،  التي وقعت مؤخًرا في سكان حورة  والعمليات  حداث 
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ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن تلك المصادر   القدس أو األحداث والمواجهات بالضفة الغربية.
قولها: “من الممكن أن يكون ما رأينها في بئر السبع جزءًا من اتجاه عالمي أوسع يخطط له تنظيم  

بالهجمات الفلسطينية، ومع ذلك فإن الخوف   داعش، وال يوجد ما يؤكد أن ما جرى له صلة مباشرة
محاوالت  من  موجة  إلى  القيعان  ألبو  االستثنائي  النجاح  يؤدي  وقد  ملهمة،  هجمات  من  هو  اآلن 

وبحسب الصحيفة، فإن األجهزة األمنية تخشى    التقليد في القدس والضفة مع اقتراب شهر رمضان”.
متطرفين الذين كانوا يؤيدون التنظيم، كما تخشى  بداية صحوة لـ “داعش” والالهجوم    هذا  من أن يكون 

شهر   حلول  مع  خاصة  والقدس  بالضة  الفلسطينيين  قبل  من  هجمات  لتقليد  بداية  يكون  أن  من 
واالستعداد  بالريبة  الماضية،  القليلة  العقود  مدى  على  معه  األجهزة  تلك  تعاملت  الذي  رمضان، 

 الحتمال وقوع أي هجمات. 
 25/3/2022القدس، القدس، 

 
 على غزة   األخير العدوانخالل  قائد سالح الجو اإلسرائيلي عارض قصف األنفاق :"معاريف" .20

العدوان :  بالل ضاهر أثناء  مداوالت  نوركين، خالل  عميكام  اإلسرائيلي،  الجو  قائد سالح  اعترض 
برق"،  على غزة، في أيار/مايو الماضي، على تنفيذ خطة التضليل التي أطلق عليها تسمية "ضربة  

وكانت تقضي باإليحاء أن إسرائيل توشك على تنفيذ اجتياح بري في قطاع غزة بهدف دفع مقاتلي 
 حماس إلى النزول إلى شبكة األنفاق، ثم قصفها والتسبب بمقتل أكبر عدد من مقاتلي حماس.

خالل وكشفت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، عن أن نوركين قدم موقفا مناقضا للموقف الذي ُقدم  
على   بالحفاظ  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان  رئيس  أمام  نوركين  وأوصى  المداوالت. 

بأنها إستراتيجية. بينهم    الخطة السرية والتي توصف  ورفض ضباط كبار في هيئة األركان العامة، 
طوليدانو،    رئيس شعبة االستخبارات العسكرية )أمان(، تمير هايمن، وقائد المنطقة الجنوبية، إليعزر

 واعتبرا أنه توجد فرصة لهزم مفهوم حماس القتالي تحت األرض بواسطة هذه الخطة. 
الهدف   الخطة سيعير  هذه  تنفيذ  أن  إلى  أيال زامير،  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان  نائب رئيس  وأشار 

للعدوان.   الج   اإلستراتيجي  سالح  قائد  شكك  لهما،  وخالفا  طوليدانو.  موقف  "أمان"  رئيس  و  وأيد 
نوركين بإمكانية نجاح الخطة وقال لكوخافي "إننا نستنفد المعركة الجوية، وأنصح بالتوجه نحو إنهاء  

العسكرية". دعونا    العملية  إلى عشر سنوات،  يستغرق خمس  كهذه  "بناء خطة  أن  نوركين  وأضاف 
 نحتفظ بها". ولم تتم الموافقة على موقفه.  



  
 
 
 

 

ص            14   5794 العدد:              3/26/2022 سبتال التاريخ: 

 

                                      

لعة الطائرات الحربية الثانية، "انطالقا من اإلدراك أنه على ما  إال أنه في ليلة تنفيذ الخطة تم إلغاء ط
 يبدو ال يوجد في تنفيذها هدف عسكري آخر"، وفقا للصحيفة. 

 25/3/2022، 48عرب 
 

 أذهلت الفلسطينيين  "السور الواقي"ضابط إسرائيلي: القوة التي استخدمناها خالل  .21
قال إيال زامير الذي شغل حتى العام الماضي منصب نائب   :ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، والذي كان قائد لواء مدرع احتياطي شارك في عملية “السور الواقي”  
قبل   الغربية  الضفة  العملية   20في  تلك  خالل  الفلسطينيين  ضد  استخدمت  التي  القوة  إن  عاًما، 

س حالًيا في واشنطن، قال لصحيفة هآرتس العبرية، إن تلك العملية  زامير الذي يدر   أذهلتهم بشدة.
القت دعًما شعبًيا كبيًرا في أوساط اإلسرائيليين، وكانت “ذات شرعية”، وجاءت بعد أن سلسلة من  
من  المئات  خاللها  وقتل  إسرائيلية،  وشوارع  ومطاعم  مقاهي  داخل  وقعت  التي  الكبيرة  العمليات 

 اإلسرائيليين. 
لعمليات لم تتوقف ولكنها تراجعت بشكل كبير، ودفعنا ثمًنا باهًظا مع مقتل المئات في تلك وقال “ا

زامير الذي كان مسؤواًل عن احتالل جنين ومدى قرى مجاورة، قال إن اقتحام الدبابات   الهجمات”.
وكانو  اآلن،  كبيرة كما  قدرات  يملكون  يكونوا  لم  الذين  الفلسطينيين  أذهل  الفلسطينية  يطلقونا  للمدن  ا 

قواتنا. تجاه  بعد  في    النار عن  أنه  إلى  االحتياط،  في  حالًيا  يخدم  الذي  اإلسرائيلي  الضابط  وأشار 
 مقاوًما فلسطينًيا، بحسب زعمه.  53جندًيا، فيما تم قتل  23جنين تحت مسؤوليته قتل 

 25/3/2022القدس، القدس، 
 

 لمنع دخولهم مستقبالً  صور ناشطين أجانب في الضفةتالحق و : "إسرائيل" ت"هآرتس" .22
إلى   -القدس   مؤخرا،  الخليل،  جبل  جنوب  منطقة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  جنود  سعى  وكاالت: 

إلى   المعطيات  هذه  وإدخال  أجانب،  إنسان  حقوق  ناشطي  عن  شخصية  معلومات  وجمع  تصوير 
 مس.مخزون معلومات عسكري لغرض تتبع ومراقبة تحركاتهم، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، أ

ويظهر في أشرطة فيديو حصلت عليها منظمة "مركز الالعنف اليهودي" جنود يتحدثون عن نظام  
"ذئب أزرق"، الذي طوره جيش االحتالل بهدف جمع معلومات وتفاصيل عن الفلسطينيين في الضفة  
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الناشطين   سياق  في  النظام  هذا  عن  الجنود  وتحدث  تحركاتهم.  وتتبع  مراقبة  أجل  من  الغربية 
 انب. األج

 26/3/2022األيام، رام هللا، 
 

 قر بناء أعلى برج استيطاني على أراضي الثوري في القدستبلدية االحتالل بالقدس  .23
المحتلة األبراج  :  القدس  لبناء  المحلية  اللجنة  قرار  التخطيط  ولجان  بالقدس  االحتالل  بلدية  أقرت 

طابًقا على أرض مطعم    30األولى في مدخل حي الثوري ضمن المنطقة الصناعية )تالبيوت ( من  
وقالت بلدية االحتالل واللوائية: إن هذا البرج سيشرف على البلدة القديمة بإطالله على    األوكالبتوس.

وحدة استيطانية ومراكز تجارية، ومراكز مختلفة    149طابًقا، ويستوعب    30دس بشطريها بارتفاع  الق
برج الجنة( أيًضا مجموعة متنوعة من    -بشأن االستخدامات المختلطة للبناء، يضم )مجدال بارديس

ية وأبرز االستخدامات، مع واجهة تجارية لشارع بيير كونيج تشمل المحالت التجارية والمناطق التجار 
إن تاريخ  و وأكدت أن العمل في المشروع بدأ بالفعل    ساحة حضرية واسعة ومظللة وواقية.  -المعالم

 .2026االنتهاء من بناء هذا البرج االستيطاني الضخم يقدر بحوالي أربع سنوات؛ خالل عام 
 25/3/2022، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 بئر السبع  تصاريح حيازة أسلحة بعد عمليةعدد طلبات الحصول على ب: قفزة "يديعوت" .24

بـ “القدس” دوت كوم أظهرت معطيات إسرائيلية نشرت يوم الجمعة، أن هناك قفزة    :ترجمة خاصة 
في أرقام الطلبات للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية من قبل وزارة األمن الداخلي، وذلك منذ  

 إسرائيليين.  4ي وأدت لمقتل عملية بئر السبع التي وقعت مساء الثالثاء الماض
استالم   تم  فإنه  الخميس،  أمس  ظهر  حتى  فإنه  أحرونوت،  يديعوت  صحيفة  طلًبا،    244وبحسب 

 طلًبا يومًيا، وهو ارتفاع في العدد يقدر بثالثة أضعاف عن الوقت الذي سبق العملية.  60بمتوسط 
ات تأتي من أجل شعور اإلسرائيليين  وادعت وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلي، أن هذه الزيادة في الطلب

 . باألمن الشخصي
 25/3/2022القدس، القدس، 
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 : أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد األقصى األسبوع الماضيمعطيات .25
بحماية   المحتلة،  القدس  في  المبارك  األقصى  المسجد  متطرف  مستوطن  ألف  من  أكثر  اقتحم 
ومشاركة من عناصر شرطة االحتالل، خالل األسبوع المنصرم. وذكرت شبكة "القسطل" اإلخبارية  
في تقريرها األسبوعي الصادر الجمعة، أن عناصر من شرطة االحتالل والقوات الخاصة التابعة لها  

  24-20مستوطنين باقتحام المسجد األقصى، من األحد الماضي وحتى الخميس )  1,004ـ  سمحت ل
آذار/مارس(. وبّينت الشبكة أن هذه االقتحامات كانت تتم من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة شرطة  
االحتالل بشكل كامل، وحتى "باب السلسلة" الذي يشهد طقوس للمستوطنين والغناء، وانتهاكًا لحرمة 

 لمسجد األقصى.ا
 25/3/2022، فلسطين أون الين

 
 قّوض أي مسعى لفرض إمالءات عليهمياألسرى أصبحوا في موقع قوة : قدورة فارس .26

على مدار   -طفال  160أسيرة و  32أسير بينهم    4,400عددهم  -خاض األسرى  :  عزيزة نوفل  -رام هللا 
السجون إلجراءات عقابية بحقهم تمثلت   إدارة  الشهر إجراءات احتجاجية على فرض  شهر ونصف 
في عزل قيادات الهيئات التنظيمية ألسرى الجهاد اإلسالمي، وتوسيع نطاق تصنيف األسرى األكثر  

الدا والتنقل  والعزل  الزيارة  بمنع  عليهم  عقوبات  فرض  من  عليه  ترتب  وما  السجون،  خطورة  بين  ئم 
اليومية(، وعودة زيارات أسرى قطاع غزة، وتمكين األسيرات واألسرى   )الفسحة  الفورة  وتقليص فترة 

 المرضى من التواصل الهاتفي مع ذويهم. 
السجون  إدارة  تستجب  لم  إذا  السجون  كل  في  جماعي  إضراب  بخوض  األسرى  هدد  ذلك  وخالل 

وحسب رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس،    .لمطالبهم، وهي ورقة الضغط األخيرة لألسرى 
فإن خطوة اإلضراب كانت آخر خيارات األسرى وهي التي أجبرت إدارة السجون على التراجع عن  
الخيار   أنها  من  الرغم  على  معها،  التعامل  اإلدارة  على  السهل  من  ليس  الخطوة  فهذه  موقفها، 

 األصعب أمام األسرى. 
يرة إن "هذا اإلضراب كان سيختلف عن بقية اإلضرابات الجماعية التي  وقال فارس في حديثه للجز 

خاضها األسرى في السجون، فهو ليس إضرابا مطلبيا بل إضراب لوقف جملة إجراءات والتصدي 
لحملة عقوبات فرضت عليهم، إلى جانب أن معظم التنظيمات في السجون كانت ستشارك في هذا  

اإلسالمي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وذلك شكل ضغطا    اإلضراب مثل فتح، وحماس، والجهاد 
 إضافيا على إدارة السجون". 
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ما حدث  ولكن  األسرى،  بين  التفريق  إجراءاتها  من خالل  حاولت  السجون  "إدارة مصلحة  وأضاف 
والحوار مع   لهم  االحتجاجية  الخطوات  قادت  هيئة مشتركة  أنفسهم وشكلوا  نظموا  فاألسرى  العكس؛ 

ويرى فارس أن هذه المرة األولى في تاريخ السجون التي يكون فيها    رة وهو ما عزز موقفهم".اإلدا
الحوار من خالل هيئة تنظيمية موحدة، وهو ما يعني أن األسرى أصبحوا في موقع قوة في معركة  

عليهم. إمالءات  لفرض  مسعى  أي  تقّوض  أن  شأنها  فقد   من  الفلسطيني،  األسير  نادي  وحسب 
الحر  أكثر من    24كة األسيرة  خاضت  إضراب فردي، تحديدا منذ   400إضرابا جماعيا، فضال عن 
 . 2011أواخر عام 

 25/3/2022.نت، الجزيرة

 
 أسرى "عوفر" يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على سياسة التصنيف  .27

احتجاجًا على  "األيام": قّرر األسرى في سجن "عوفر" إرجاع وجبات الطعام، أمس، واليوم؛    -رام هللا  
وقال نادي األسير، في بيان له، أمس:    سياسة التصنيف التي تفرضها إدارة سجون االحتالل بحّقهم.

تتمثل في نقص االحتياجات األساسية )األغطية   يواجهون مشكلة كبيرة ومستمرة  إن أسرى "عوفر" 
ن يتم نقلهم إلّيه، ما يفرض  والمالبس والكانتين(، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعتقلين الجدد الموقوفي

أعباء كبيرة على األسرى لتوفير هذه االحتياجات، بداًل من قيام اإلدارة بذلك، وهو ما كان سببًا في  
 اتخاذهم قرار إرجاع وجبات الطعام.

مراعاة   عدم  تعّمدت  أمس،  من  أول  جرت  التي  الحوار،  جلسات  خالل  السجون  إدارة  أن  وأوضح 
قبل عشرات األسرى الموقوفين، مقارنة مع السجون األخرى، رغم تأكيد  خصوصية "عوفر" الذي يست

 لجنة الطوارئ العليا لألسرى على ذلك.
 26/3/2022، األيام، رام هللا

 
 الهدمي: كرة الثلج في القدس تتعاظم والمدينة متجهة نحو االنفجار والمواجهة  .28

الهدمي إن االحتالل يحرص على تنظيم الماراثون  قال رئيس الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد ناصر  
التهويدي بشكل سنوي إلظهار أن القدس عاصمته وتعيش حياة طبيعية. وأكد الهدمي في تصريحات  
وأنها   القدس  في  السيادة  أنه صاحب  إظهار  أجل  من  إعالميا  يعمل  االحتالل  أن  القدس،  إلذاعة 

لمدينة من شرقها لغربها دون أي عوائق.. وأكد  عاصمة موحدة ويستطيع المارثون أن يجوب شوارع ا
أن المقدسيين باقون في القدس المحتلة رغم جميع اإلجراءات القمعية وفرضوا إرادتهم بالمدينة رغم  
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أنف االحتالل، وأن ما يحدث اليوم في القدس تعاظم لكرة الثلج والتوتر وحالة الغليان بالمدينة, ما  
 ار والمواجهة.يؤكد أن المدينة باتجاه االنفج

 25/3/2022، فلسطين أون الين
 

 إطالق حملة "الوفاء للقدس" لدعم صمود المقدسيين  .29
"إنساني"    -القدس   ومؤسسة  قدسنا"،  "تجمع  مع  بالتعاون  القدس،  ووقفية  صندوق  أطلق  "األيام": 

  العالمية، أمس، حملة "الوفاء للقدس"، التي تستمر طوال شهر رمضان، بهدف حشد أكبر قدر من 
وجاء اإلعالن عن إطالق الحملة   الدعم المالي والمعنوي من خالل تبرعات لدعِم صمود المقدسيين.

والديار  القدس  مفتي  بينهم،  المقدسية  الشخصيات  من  عدد  فيه  تحدث  صحافي،  مؤتمر  خالل 
 الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا هللا حنا.

اليوم   "أعلنا  أمير مراغة:  القدس  اإلنسانية في صندوق ووقفية  المساعدات  برنامج  قال مدير  بدوره، 
عن انطالق الحملة من القدس لتطرق أبواب العالم، من الشرق األوسط إلى شرق آسيا وإلى أوروبا 

 ".واألميركتين، بالتعاون مع ممثلين وشركاء من كل أنحاء العالم، بهدف جمع مليون متبرع
 26/3/2022، األيام، رام هللا

 
 "أريج": ازدواجية االحتالل توفر الغطاء للمستوطنين لالستيالء على األراضي  .30

حسن عبد الجواد: قال معهد األبحاث التطبيقية "أريج": إن ازدواجية المعايير لدى دولة   –بيت لحم  
م  أو  القانوني"  غير  "البناء  عليه  تطلق  ما  مع  التعامل  في  البناء االحتالل  "قانون  يسمى  ما  خالفة 

للعام   اإلسرائيلي  على  1965والتخطيط  لالستيالء  القانوني  الغطاء  توفر  الضفة،  أنحاء  جميع  في   "
ولفت "أريج"، في تقرير له، أمس، إلى إصدار "سلطة التنفيذ العقاري"    مزيد من األراضي الفلسطينية.

ر الجاري، أمر هدم إداري بحق مستوطن قام بتنفيذ  التابعة لوزارة داخلية االحتالل، في الثامن من آذا
"عمل ممنوع" )حسب ما ورد في أمر الهدم( على قطعة أرض إلى الجنوب من مستوطنة "جيلو"، 

 المقامة بشكل غير قانوني على أراضي مدينة بيت جاال.
االست عن  والتوقف  الممنوع،  العمل  وإزالة  هدم  سيتم  أنه  على  العسكري  األمر  نص  خدام  وأضاف: 

 الممنوع لألرض والمرافق التي أقامها المستوطن في المنطقة.  
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إال أن سلطات االحتالل ما زالت تماطل حتى اآلن في هدم البؤرة غير القانونية من خالل السماح  
للمستوطن باالعتراض على أمر الهدم والدخول في إجراءات المحاكم والتي قد تأخذ أعوامًا حتى يتم  

 ذلك البؤرة االستيطانية قد أخذت شكاًل ومساحة أكبر. البت فيها، تكون ب
 26/3/2022، األيام، رام هللا

 
 إصابات جراء قمع االحتالل مسيرات الجمعة في محافظات عدة .31

مواطنًا بالرصاص والعشرات باالختناق جراء قمع قوات االحتالل   12"األيام": أصيب    -محافظات  
المسيرات التي خرجت في محافظات عدة رغم غزارة األمطار، أمس، رفضًا لالحتالل واالستيطان،  

 وخالل مواجهات في مناطق التماس في مدينتي الخليل وقلقيلية. 
 26/3/2022، األيام، رام هللا

 
 سورية تطالب مجلس حقوق اإلنسان بمساءلة "إسرائيل" على جرائمها .32

جرائمها  :  دمشق على  "إسرائيل"،  بمساءلة  الجمعة،  يوم  اإلنسان،  حقوق  مجلس  سورية  طالبت 
ب اإلنسان،  لحقوق  والممنهجة  الجسيمة  المحتل.وانتهاكاتها  السوري  الجوالن  أهالي  ذلك،    حق  جاء 

السفير حسام   جنيف،  في  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  لدى  الدائم  لمندوب سورية  بيان  خالل 
 الدين آال، أمام الدورة التاسعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان، بحسب وكالة األنباء الرسمية "سانا".

الجسيمة والممنهجة لحقوق اإلنسان التي ترتكبها سلطات االحتالل  وقال السفير آال: إن "االنتهاكات  
األبرز  السمة  تزال  ال  المحتل،  السوري  والجوالن  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلي 

وجدد السفير، رفض سورية اإلجراءات غير القانونية التي    لألوضاع في األراضي العربية المحتلة".
 . ر الطابع القانوني والديمغرافيييينفذها االحتالل لتغ

 25/3/2022، قدس برس
 

 يمكنهما التعاون في مجال الغاز وبينيت قد يزور أنقرة   "إسرائيل"أردوغان: تركيا و .33
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت قد يجري  :  أنقرة

أردوغان، أن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد يزور تركيا ومع هذه الزيارة يمكن  وأوضح    زيارة إلى تركيا.
وأردف الرئيس التركي: "قد يصبح ملف الغاز    إطالق مرحلة جديدة في العالقات التركية اإلسرائيلية".

وأعرب أردوغان عن    الطبيعي من أهم الخطوات المشتركة التي سنتخذها في عالقاتنا مع إسرائيل".
القضية  اعتقا على  إيجابية  انعكاسات  اإلسرائيلية  التركية  للعالقات  الجديدة  للمرحلة  تكون  بأن  ده 
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إلى    الفلسطينية. التركيين  الطبيعية  والموارد  الطاقة  ووزير  الخارجية،  وزير  سيوفد  أنه  إلى  وأشار 
الثنائي العالقات  مسألة  تقييم  إجراء  أجل  الزيارة من  موعد  الطرفين  تحديد  ة وموضوع  إسرائيل عقب 

 الغاز الطبيعي. 
 25/3/2022 وكالة االناضول لالنباء،

 
 مليون دوالر  360قطر تقرر تجديد منحة المساعدات اإلنسانية لسكان غزة المقدرة بي .34

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة، عن اعتماد    “القدس العربي”:  –غزة  
وخالل تصريحات نقلتها وكالة   مليون دوالر سنويا. 360تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، والمقدرة بـ 

تكاليف   تغطية  تشمل  والتي  القطرية من جديد،  المنحة  اعتماد  تم  إنه  العمادي  قال  المحلية،  “سوا” 
الـوقود م دوالر التي تصرف شهريا لألسر المتعففة والفقيرة،    100حطة توليد الكهرباء، وكذلك مبلغ 

 ومشاريع أخرى تنفذها قطر في غزة. 
 25/3/2022، لندن، القدس العربي

 
 بمصادرة وإغالق نادي هالل القدس "إسرائيل"البرلمان العربي يدين تهديد   .35

البرلمان  :  بترا  –القاهرة   باالحتالل  دان  القائمة  للقوة  العنصري  التهديد  العبارات،  بأشد  العربي 
البرلمان العربي إلى أن هذا يقع تحت   )إسرائيل( بشأن مصادرة وإغالق نادي هالل القدس. وأشار 

والثقافي   الرياضي  الصعيد  على  النادي  يقدمها  التي  واألنشطة  الخدمات  وقف  بهدف  واهية،  حجج 
يأتي   والذي  الشعب  واالجتماعي،  بحق  االحتالل  قوة  تتبعها  التي  القدس  تهويد  سياسة  ضمن 

 الفلسطيني ومحاوالت إغالق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس. 
 25/3/2022، الدستور، عّمان

 
 إمكانية حل الدولتينللتأكيد على أمن "إسرائيل" و المنطقة اليوم  في كي  ير وزير الخارجية األم .36

االم:  نيويورك الخارجية  الى  ير قالت  بزيارة  سيقوم  بلينكين  أنتوني  الوزير  ان  والضفة    "سرائيل"إكية 
الشهر الحالي، يلتقي خاللها الرئيس    30ى  الغربية والمغرب والجزائر في الفترة تبدأ اليوم وتستمر حت

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الجزائري عبد الفلسطيني محمود عباس و 
واسرائيلين. عرب  ومسؤولين  تبون  انالبيان  وأوضح  المجيد  الشركاء  "للتشاور    الزيارة  ،  بشأن  مع 

أوكرانيا،  على  الروسية  الحكومة  حرب  ذلك  في  بما  والعالمية،  اإلقليمية  األولويات  من  مجموعة 
حل   إمكانية  على  والحفاظ  الفلسطينية،  اإلسرائيلية  والعالقات  لالستقرار،  المزعزعة  إيران  وأنشطة 
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بلينكين سيؤكد على التزام الواليات المتحدة   نأوقالت الخارجية    ."الدولتين، من بين مواضيع أخرى 
بأمن   التحديات "إسرائيل"الثابت  ومناقشة  الفلسطينية،  اإلسرائيلية  القضايا  في  واالنخراط  اإلقليمية    ، 

اإلسرائيلية. الحكومة  في  نظرائه  مع  "  والعالمية  األمريككما  العالقات  تعزيز  أهمية  على  ية  سيؤكد 
 ."الفلسطينية، ودفع الحرية واألمن واالزدهار للشعب الفلسطيني

 2022/3/26، الدستور، عّمان
 

 على جدول اجتماعات بلينكن الفلسطينية وهدم المنازل في القدس القنصلية إعادة فتح واشنطن:  .37
كي، إن إعادة فتح القنصلية  ير : قالت يائيل المبرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية األمالقدس

أنتوني بلينكن مع المسؤولين وزير  الكية العامة بالقدس ستكون على جدول أعمال اجتماعات  ير األم
األحد. يوم  واإلسرائيليين،  الصحافيين  الفلسطينيين  مع  هاتفي  حديث  في  أشارت  زيارة    كما  عشية 

 في اللقاءات.   أيضاً بلينكن إلى المنطقة، إلى أن موضوع هدم المنازل الفلسطينية سيكون مطروحاً 
 2022/3/26، األيام، رام هللا

 
 2014منذ العام  بالمئة 23مسؤول أممي: أعداد المستوطنين بالضفة ازدادت بنسبة  .38

الفلسطينية المحتلة  :  جنيف قال المقرر األممي الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 
العام    370مايكل لينك، إن أعداد المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية بلغت حوالي   ألًفا في 

لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، أن أعداد المستوطنين    49الدورة    في جلسة خاللموضحًا    .2014
حالياً  وبلغ    23بنسبة    زادت  في    .ألفاً   480بالمئة  اإلسرائيليين  المستوطنين  أعداد  إجمالي  أن  وبين 

 آالف. 710األراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 
 2022/3/25، باء، أنقرةوكالة االناضول لالن 

 
 في مقرها  إسرائيلي األمم المتحدة تشترط إزالة "القدس عاصمة إسرائيل" إلقامة معرض .39

/:  الناصرة القناة  إزالة العبرية،    / 12أفادت  اشترطت  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  بأن  الجمعة، 
كعاص القدس  إلى  معر اإلشارات  إقامة  األخيرة  طلب  إجابة  مقابل  لـ"إسرائيل"،  المقرر مة  في  ض 

بنيويورك السبعين  ،  األممي  بعامه  يحتفل  "الكنيست  عنوان  المجتمع    -يحمل  يصوغ  البرلمان 
وجاء في رد األمم المتحدة على    .2019عام  اإلسرائيلي"، ُعرض سابقا في مطار بن غوريون في  

" عام  الطلب:  في  تمريره  تم  الذي  اإلسرائيلي  األساسي  القانون  القدس  1980إن  أن  اعتمد  والذي   ،
المتحدة طلبت من إسرائيل أيضًا؛ كما    عاصمة إسرائيل، غير صالح من وجهة نظرنا". "األمم  أن 
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إزالة النص المصاحب لصورة الكنيست الذي يصف القدس بأنها العاصمة األبدية للشعب اليهودي  
المقدسة". أردان،   ورداً   ومدينتهم  المتحدة جلعاد  األمم  لدى  "إسرائيل"  قدم سفير  الطلبات؛  هذه  على 

دون   احتجاجاً  المعرض  عرض  منه  وطلب  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى 
بقال  و   تعديالت. المتحدة  لألمم  الوقح  "المطلب  التي  إن  الصور  وإزالة  المعرض  على  رقابة  فرض 

تعكس تاريخنا الوطني؛ هو في الواقع طلب إلعادة كتابة تاريخ إسرائيل، ولن نوافق على ذلك بأي  
 شكل من األشكال". 

 2022/3/25، قدس برس
 

 قلق إسرائيلي من "محاكاة" الفلسطينيين لعملية بئر السبع "الناجحة" .40
 د. عدنان أبو عامر 

ما زالت أجهزة أمن االحتالل في حالة حيرة حقيقية بعد تنفيذ عملية بئر السبع، بسبب نجاح المنفذ  
النهار، الذي كان تحت   كبيرة، وفي وضح  بشرية  وإيقاعه خسائر  منه،  اإلفالت  المراقبة في  رادار 

المخابرات  لدى  مقلقة  نقاط  وهذه  مسبق،  تخطيط  ودون  وحده،  عمليته  نفذ  أنه  ذلك،  من  واألخطر 
 اإلسرائيلية، تجعلها تتوقع األسوأ في المرحلة القادمة. 

القي أبو  محمد  النقب  من  الفلسطيني  تمكن  أن  اثنين  وبعد  وإصابة  إسرائيليين  أربعة  قتل  من  عان 
الشاباك، أنه تصرف بمفرده دون تعاون، ودون   -آخرين، فمن الواضح لجهاز األمن اإلسرائيلي العام 

بنية تحتية، في ظل أنه لم تكن هناك حاجة للتعاون والبنية التحتية لمثل هذا الهجوم، الذي تم تنفيذه  
 بسكين وسيارة، ودون سالح ناري. 

ما  م أو  أولية،  استخبارية  معلومات  هناك  تكن  لم  أنه  تؤكد  العام  األمن  أن مصادر جهاز  العلم  ع 
يشير إلى أن المنفذ خطط لهذا الهجوم، على العكس من ذلك، فقد تلقى جهاز األمن العام معلومات 

بشك  القومية  دافعيته  انخفضت  اإلسرائيلي،  السجن  من  سراحه  إطالق  منذ  أنه  إلى  تشير  ل  محدثة 
 كبير، ما يعزز التقدير بأن هذا يمثل تهديًدا كالسيكًيا منفرًدا. 

حتى لو كانت هذه التفاصيل في نهاية المطاف، فإن القصة ال يمكن أن تكون مقتصرة فقط على  
على   اإلسرائيلية  السيطرة  بفقدان  وترتبط  ذلك،  من  أكبر  المسألة  لكن  وحيد،  بمسلح  تتعلق  كونها 

سرائيليين االعتراف بالحقيقة، ومفادها أن العدوان اإلسرائيلي األخير على النقب، ما يستدعي من اإل
شكل جرس إنذار إليقاظ صناع القرار اإلسرائيلي حول مشكلة فلسطينيي النقب    2021غزة في مايو  

 في الداخل المحتل. 
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لقاسية،  تحاول أجهزة أمن االحتالل في الساعات األخيرة استخالص الدروس المستفادة من العملية ا
خصوصا،   النقب  في  الجريمة  مظاهر  على  للقضاء  الالزمة  اإلجراءات  جميع  ُتتخذ  لم  أنه  ومنها 

عموما، كما أن الوضع األمني بينهم لم يعد على األرض إلى ما قبل أيام عملية    48وفلسطينيي الـ
تماعي، أو  "حارس األسوار" قبل عام من اآلن، ويكفي إلقاء نظرة خاطفة على شبكات التواصل االج

لدولة االحتالل وشرطتها   المعادية  المشاعر  تظهر  أن  يمكن  بحيث  السبع،  بئر  إلى سكان  التحدث 
 وأجهزتها األمنية. 

صحيح أن شرطة االحتالل أضافت نشر اآلالف من عناصرها بين سكان النقب باعتبار ذلك أحد 
مواجهة قادمة، ورغم ذلك   في أي  48دروس حرب غزة األخيرة، للحيلولة دون انخراط فلسطينيي الـ

" ستكون أكثر عنفًا  2فإن قيادة جيش االحتالل تعبر عن مخاوفها الخطيرة بالقول إن "حارس األسوار 
 .48بكثير بين فلسطينيي الـ

يبقى التخوف اإلسرائيلي الحقيقي من تكرار عملية بئر السبع في شهر رمضان القادم، ألن مكامن  
حاكاة وتقليد هذه العمليات من قبل الشبان الفلسطينيين، ألن هذا الهجوم  القلق اإلسرائيلية تتركز في م 

 كان ناجحًا، وقد يلهم الكثيرين من الشبان الفلسطينيين للتفكير باستنساخه. 
 24/3/2022فلسطين أون الين، 

 
 نحو القدس "إلى األمام"فلسطين، إيمانويل ماكرون،  –إسرائيل  .41

 جان ستارن 
يمكن لرئيس الجمهورية المنتهية واليته، والموالي إلسرائيل والمفتون بـ”األمة الناشئة”، أن يحدث تغييرا  
في دعم فرنسا التاريخي لحل الدولتين، في أعقاب اتفاقيات أبراهام. فالعديد من الدول المعنية بهذا 

ل من تحقيق أجرته مجلة “أوريان  االتفاق حليفة لفرنسا وزبائن أوفياء ألسلحتها. فيما يلي الجزء األو 
 ” حول المرشحين لإلليزيه ومسألة إسرائيل وفلسطين. 21

 * * 
الكرام. في   المقتضبة مرور  الجملة  تلك  أقامها  2022شباط )فبراير(    24مرت  ، خالل مأدبة عشاء 

كان   باريس،  في  “الكريف”(  باسم  )المعروف  فرنسا  في  اليهودية  للمؤسسات  التمثيلي  المجلس 
بأكملها تقريبا -منشغلين بأمور أخرى. السفراء والوزراء    -قرابة األلف -ف  الضيو  وأربعة   -الحكومة 

هم رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، ورئيسة المجلس اإلقليمي في إيل دو فرانس -مرشحين للرئاسة  
ضر( وجان  فاليري بيكريس، والنائبان يانيك جادو )حزب الخ  -اإلقليم الذي تنتمي إليه باريس إداريا-

إيمانويل   الرئيس  الشرف،  ضيف  غاب  وقد  أوكرانيا.  عن  سوى  يتحدثون  ال  جميعًا  كانوا  السال، 
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ماكرون، بسبب حضور قمة عاجلة في بروكسل مخصصة للحرب التي أعلنتها روسيا للتو. وتكفل  
رئيس   خطاب  كاستيكس  ويقرأ  كاستيكس.  جان  الوزراء  ورئيس  بريجيت  زوجته  من  كل  بتمثيله 

لم الجمه اليهودي،  للشعب  األبدية  العاصمة  هي  “القدس  ماكرون:  عن  نيابة  بإصرار  ويؤكد  ورية، 
أتوقف عن قول ذلك”. ويضيف: “أنا مثلكم قلق بشأن قرار األمم المتحدة فيما يخص القدس، والذي  
“جبل  اليهودي  المصطلح  تجاهل  في  المسّلمات،  ألبسط  تامة  معارضة  وفي  متعمد  بشكل  يستمر، 

وصوتت    2021. وهو يشير بذلك إلى قرار تبنته األمم المتحدة في كانون األول )ديسمبر(  الهيكل””
بـ”اإلنكاري”.  االفتتاحي  فرانسيس كاليفات، في خطابه  “الكريف”،  رئيس  والذي وصفه  فرنسا،  عليه 
ثمة كالم يقال في نيويورك، وكالم آخر يقال في باريس. هكذا ُيظهر خطاب ماكرون المزدوج تلك 

سياسته ال منها  تعاني  التي  التيه  حالة  تخفي  والتي  الوقت”،  نفس  “في  المعلنة  المتضادة  مواقف 
 الخارجية. 

بذكرى   سوى  له  تحتفظ  ال  الجماعية  الذاكرة  فإن  بالقدس،  الشخصي  تعلقه  عن  الرئيس  أعرب  وإذ 
، عّبر ماكرون عن  2020مروره على كنيسة القديسة حنة في البلدة القديمة. في كانون الثاني )يناير(  

التي تعتبر عقارًا فرنسيًا، في م الكنيسة  أمام هذه  الشرطة اإلسرائيليين  حاولة منه  غضبه من رجال 
العام   الشديد في  تقليد جاك شيراك وغضبه  النفوس من خالل  الشرطة    1996للتأثير في  من رجال 

اإلسرائيليين في نفس المدينة القديمة. لم يكن ماكرون آنذاك في زيارة رئاسية رسمية، وإنما في رحلة  
ُنّظم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين ل -تحرير معسكر “أوشفيتز “تذكارية” بمناسبة منتدى دولي 

 بيركيناو”.
بتصريحاته عن القدس، قوبل خطاب الرئيس بالتصفيق الحار خالل مأدبة عشاء المجلس التمثيلي  
سفارة   ونقل  القرن”  “صفقة  أعقاب  في  طالب  قد  المجلس  وكان  فرنسا.  في  اليهودية  للمؤسسات 

بنفس   فرنسا  تقوم  بأن  القدس،  إلى  أبيب  تل  من  المتحدة  “العاصمة  الواليات  نحو  فتتجه  الخطوة 
أبدا   أسمع  “لم  المنطقة:  بشؤون  العارفين  أحد  ويقول  هناك.  إلى  سفارتها  نقل  خالل  من  األبدية” 
ماكرون يقول شيئا كهذا”. ويضيف نفس الرجل ساخرا: “كما لم أكن أعلم أنه يترّدد على القدس. ربما 

 يكون قد أّدى فريضة الحج عندما كان مراهقا”؟ 
 

 تاريخية ملطخة بالعار” “مصطلحات 
في نفس الوقت، ُيدين الرئيس تقرير منظمة العفو الدولية )من دون ذكر اسمها( حول سياسة الفصل  

بداية شباط )فبراير(    -أبارتايد -العنصري   ُنشر في  الفلسطينيين، والذي  تنتهجها إسرائيل تجاه  التي 
بال2022 ملطخة  تاريخية  مصطلحات  استخدام  في  إساءة  “هناك  عن  .  التحدث  يمكننا  كيف  عار. 



  
 
 
 

 

ص            25   5794 العدد:              3/26/2022 سبتال التاريخ: 

 

                                      

حزب   عن  النائبة  بيرجي،  أورور  تنافح  الكواليس،  وفي  للحقيقة”.  مناٍف  هذا  عنصري؟  فصل 
“الجمهورية إلى األمام” )حزب الرئيس ماكرون(، ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية اإلسرائيلية “ضد 

الع الفصل  عن  تتحدث  التي  الدولية  العفو  لمنظمة  المفضوحة  من  الحملة  أنه  حين  في  نصري، 
الواضح أن إسرائيل دولة ديمقراطية. يجب طبعا حّل الجمعيات التي تدعو إلى الكراهية”. وفيما يبدو  
“فلسطين   هما  “صغيرتين”،  جمعيتين  حّل  إلى  بيرجي  ُتلّمح  الدولية،  العفو  لمنظمة  تهديد  كأنه 

 ستنتصر” و”لجنة العمل الفلسطيني”.
الحلّ  عمليات  عن  اإلعالن  جيرار وتم  الداخلية  ووزير  كاليفات  فرانسيس  بها  طالب  والتي  هذه،   

أي  -دارمانان، الذي كان حاضرا هو اآلخر في المأدبة، في نفس األمسية من طرف جون كاستيكس 
 .2022آذار )مارس(  9من طرف ماكرون. وتّم حّلها بالفعل خالل جلسة مجلس الوزراء في 

 
 في انتظار الصديق لبيد 

، وفي حال بقيت الحكومة االئتالفية اإلسرائيلية قائمة، سيصبح  2023)أغسطس(  في منتصف آب  
لبيد رئيس وزراء إسرائيل. ورئيس حزب “يش عتيد” )هناك مستقبل( هذا هو   يائير  الخارجية  وزير 

للرئيس الفرنسي. ولبيد هو كاتب روايات بوليسية    -والوحيد من دون شك-الصديق اإلسرائيلي الكبير  
 ق، من الوسط، كان العبًا عنيًدا في حملة إسقاط بنيامين نتنياهو. وصحفي ساب

)إبريل(    5في   رئيس  2019نيسان  منحه  إسرائيل،  في  جديدة  انتخابية  جولة  من  أيام  ُقبيل  أي   ،
ذلك   زقبل  اإليليزيه.  قصر  في  المصورين  كاميرات  أضواء  تحت  حارا  عناقا  الفرنسي  الجمهورية 

دعا إلى التصويت لماكرون ضّد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان،    التاريخ بسنتين، كان لبيد قد 
بدعوى ما يقتضيه “المنطق السليم ضد شعبوية خطيرة”. والتقى الصديقان مجددا في تشرين الثاني  

في باريس، من دون أن يشوب لقاءهما التسريبات حول استعمال برنامج “بيغاسوس”    2021)نوفمبر(  
اإلسرائيلي.   برنامج  التجسسي  يخرب  أن  ُيمكن  “كيف  بقوله:  ذلك  الدبلوماسيين  أحد  ويستنكر 

بيغاسوس هاتفين للرئيس من دون أن تكون لذلك أي تداعيات”؟ ويجيب لبيد بال مزاح: “لم يتنصت 
 أحد على هاتف الرئيس”. 

)إبريل(   نيسان  نصح   2019كانت صورة  وقد  الخصوص.  وجه  على  لنتنياهو  رسالة  اإليليزيه  في 
د من العارفين بالمنطقة الذين عمل أغلبهم تحت قيادة فرانسوا ميتران أو جاك شيراك، ماكرون  العدي

بتوخي الحذر منه منذ بداية عهدة. ويشرح لي أحد قدماء أجهزة المخابرات: “إسرائيل دولة ديمقراطية،  
لعليا، وهي ما  ولكن الطريقة التي كان يحكم بها نتنياهو إشكالية. هناك الكنيست، وهناك المحكمة ا

هذه   وأمام  للغاية”.  ملتو  االحتالل  نظام  ثغرات،  به  تبقى  ولكن  بالديمقراطية.  مرتبطًا  النظام  ُيبقي 
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النصائح، “لم يرغب ماكرون في لعب دور الصديق” مع نتنياهو، الذي غالًبا ما كان ُينظر إليه في  
 باريس على أنه “مراوغ” و”ال يمكن الوثوق به”. 

 
 ري في إسرائيل” “خطر الفصل العنص

والشبكات  أبيب  تل  من  ما  حّد  إلى  قريب  الرئيس  أن  “صحيح  الحاكمة:  األغلبية  من  نائب  يعلق 
السياسية واالقتصادية والثقافية التي تدعم إسرائيل في باريس. ومع ذلك، فيما يتعلق بمخططات ضم  

ا وادي األردن، قام ماكرون بالالزم، وكان جان إيف لودريان )وزير   الخارجية الفرنسي( واضًحا وحادًّ
 ودقيًقا في هذا الشأن مائة بالمائة”. 

ويقّر برتران هلبرون من جمعية “تضامن فرنسا فلسطين” بأن “فرنسا كانت صامتة، ولكنها لم تكن 
بكماء”. فقد تحّدث لودريان بصراحة ومن دون مهادنِة إلى الحكومة اإلسرائيلية أمام مجلس الشيوخ، 

س وذكر  عن    2021نة  بل  الدولتين  حّل  توقف  ما  إذا  إسرائيل”  في  عنصري  فصل  “حدوث  خطر 
 التقدم. 

بدولة  فرنسا  تعترف  لم  ماكرون،  إيمانويل  أو  هوالند  فرانسوا  رئاسة  تحت  ذلك  كان  سواء  ولكن، 
فلسطين، على الرغم من التصويت اإليجابي جدا لصالح االعتراف في المجلس الوطني )البرلمان( 

صوت معارض. وهو وضع يأسف    151صوًتا مؤّيًدا مقابل    339بـ  2014ألول )ديسمبر(  في كانون ا
له غويندال رويالرد، نائب مدينة لوريان )في شمال غرب فرنسا( عن حزب “الجمهورية إلى األمام”،  

وكان قد صّوت    2014الذي كان في الحزب االشتراكي في العام  -والمقّرب من جان إيف لودريان  
ح هذه الالئحة: “لم ُيلهم موقف البرلمان الفرنسي رئيسينا المتعاقبين”. صحيح أن لفرنسا  آنذاك لصال

 عالقات دبلوماسية مع فلسطين، ولكن تبقى السويد البلد األوروبي الوحيد الذي يعترف بها كدولة.
، سواء في وإذن، لم يصل وزير الخارجية إلى كيفية تعزيز هذا االعتراف. ولم تطأ قدماه إسرائيل أبًدا

ُعهدة فرانسوا هوالند أو إيمانويل ماكرون، مع أنه يعرف المنطقة جيدا، ويمسك بالمقود في مبيعات  
األسلحة الفرنسية التي نمت بشكل كبير على مدى عقد من الزمن مع زبائن مهمين جدا، كاإلمارات  

 العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر.
بطبيعة الحال في سياق صحي  -ب إلى رئيسا الوزراء إدوارد فيليب وجاك كاستيكس  وكذلك لم يذه

إلى إسرائيل خالل هذه العهدة الخماسية. بل إن جيل بويي، عضو البرلمان    -صعب بالنسبة لألخير 
العام   فيليب وصديقه، وقع في  إدوارد  البرلمانيين األوروبيين    2020األوروبي وأقرب مستشاري  نداء 

الضم لوك   ضد  جان  هم  اليسار،  عن  مرّشحين  ثالثة  النداء  على  وّقع  كما  الغربية.  الضفة  في 
األبّية”-ميلونشون   “فرنسا  وفابيان روسال    -مرّشح  الشيوعي، وكذلك -ويانيك جادو  الحزب  مرّشح 
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النائب األوروبي لحزب “الجمهورية إلى األمام” ستيفان سيجورني، مستشار ماكرون وشريك غابرييل  
الناطق باسم الحكومة. وقد حضر األخير مأدبة عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية  أتال،  

 بفرنسا، بينما لم يحضر سيجورني. 
 

 االبتعاد عن الواليات المتحدة
يتحرك   لم  لم يحدث شيء.  المنتخبين،  الرسمية وعرائض  االحتجاجات  الرغم من  الواقع، وعلى  في 

الرئيس السابق لمنظمة “أطباء بال حدود”، فإن “فلسطين ليست  ماكرون. وكما يقول روني برومان،  
ويضيف   الملكية”.  نحو  بانحرافه  “يتمّيز  المنعزل  الرجل  هذا  أن  األخير  ويضيف  اهتماماته”.  من 

 النائب الشيوعي السابق جان كلود لوفور: “ليست لديه نظرة في السياسة الخارجية”. 
أبر  اتفاقيات  إطار  في  التحرك  فإن  ويواصل وبذلك،  المبادرة.  سانحة الستعادة  يكون فرصة  قد  اهام 

الذين   هم  اإلسرائيليين  لكن  أميركية،  إرادة  أنها  على  أبراهام  اتفاقيات  إلى  “ُينظر  لوفور:  كلود  جان 
بتكثيف   التباعد  المتحدة. ويترافق هذا  الواليات  إلى االنعتاق من  إنجازها. تسعى إسرائيل  إلى  سعوا 

 والصين”. للعالقات بين إسرائيل
المتحدة  العربية  اإلمارات  بأن  علًما  القضية،  هذه  في  لإلسرائيليين  المؤيدين  أفضل  هم  واإلماراتيون 
أن   تصور  الصعب  من  ويبدو  هناك.  عسكرية  قواعد  بثالث  تحتفظ  التي  لفرنسا  وحليف  زبون 

اتفاقيات  حول  مسبقا  يتناقشوا  لم  ظبي  أبو  على  المواظبين  األعمال  ورجال  مع    الجنراالت  أبراهام 
أصدقائهم اإلماراتيين، وقاموا بالتالي بتوصيل المعلومات إلى باريس، أي إلى لودريان، وبالطبع إلى 

 ماكرون أيضا. 
للصواريخ،   وأنظمة مضادة  “رافال”  تنتشر طائرات  األردن، حيث  في  قاعدة عسكرية  أيضا  ولفرنسا 

ة فريديريك شيلو إنه، بغض النظر  كما تحتفظ بتعاون عسكر وأمني وثيق مع مصر. وتقول المؤرخ
نقطتين أساسيتين:   نفس الصف بخصوص  يتواجدان في  عن هذه االتفاقيات، “فإن فرنسا وإسرائيل 
في ليبيا مع اإلمارات العربية المتحدة، وبخصوص الغاز في البحر األبيض المتوسط، مع المنتدى  

 الذي أقامته كل من إسرائيل ومصر واألردن”.
المنطقة: “صحيح أن فرنسا لم تحذو حذو ترامب بشأن القدس والضفة الغربية  ويشرح مختص في  

لدينا   لكن  الدولتين،  وحل  االستعمار  بخصوص  الكالسيكي  موقفها  على  التأكيد  وأعادت  والجوالن، 
أصدقاء مشتركون مع إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة والمغرب، وأيضا مصر واألردن. إننا نبيع  

ثقيلة   الذي  أسلحة  جدا،  المدروس  ماكرون  إيمانويل  موقف  يفّسر  ما  وهو  عسكرية.  تحالفات  ولنا 
 يتصرف كأن شيئا لم يكن”.
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ويشرح نائب عن حزب “الجمهورية إلى األمام”: “يجب أخذ ميزان القوة على األرض بعين االعتبار،  
لكونها عنصرا جديًدا والتطورات في العالم العربي، وخطة ترامب أيضا، ليس لتقبلها بالكامل، ولكن  

ونقطة انطالق”. ويقول نائب آخر: “يجب اتخاذ موقف واضح وصريح يمر عبر االعتراف بالقدس  
المجلس  عشاء  مأدبة  في  قيلت  التي  الصغيرة  ماكرون  جملة  تأتي  لم  وبذلك،  إلسرائيل”.  عاصمة 

 التمثيلي للمؤسسات اليهودية من فراغ، ويجب أن ُتحمل على محمل الجد.
هذه حال    هل  في  عليه،  يكون  قد  عما  مؤشر  إلسرائيل،  كعاصمة  بالقدس  االعتراف  في  الطريقة 

عدم   األغلبية فضلت  نائبة عن  لي  تشرح  فرنسا؟  موقف  تطور  ثانية،  ماكرون على عهدة  حصول 
ذكر اسمها: “ال تنتظر أن يكون هناك برنامج. إنه ال وجود له، ألن الرئيس المرشح المنتهية عهدته  

بع عن حصيلة وليس عن بديل”. فإذا كان الرئيس محاًطا بمؤيدين إلسرائيل، بما في ذلك  يدافع بالط
الدبلوماسية   لقاءات سرية مع قدماء  لنفسه كذلك  فإنه يرّتب  العديد من وزرائه وكثير من أصدقائه، 
وصفتها   التي  العهدة  هذه  بعد  مخرج”  عن  “يبحث  أنه  يبدو  ماكرون  أن  النائبة  وتضيف  الفرنسية. 

 هدة “الجمود” بشأن فلسطين وإسرائيل. وتضيف إلى هذا يرافق فشاًل شخصيًا مريرا في لبنان. بع
 

 االستفادة من اتفاقيات أبراهام
يحّل مناخ   بتسجيل األمر”. وبينما  “اكتفت فرنسا  أبراهام،  اتفاقيات  الذي فتحته  الجديد  الوضع  أمام 

يف وإسرائيل،  المتحدة  الواليات  بين  الطويل  البرود  فرنسا  من  بين  استراتيجي  تحالف  كر ماكرون في 
وإسرائيل والعديد من الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، ومصر، 
واألردن، والمغرب. ولكن ما الفائدة من التحدث عن ذلك اآلن؟ إنه مجرد كيس من القضايا الغامضة  

 وغير الواضحة!
ا. ولذلك ال نريد أن نجازف ويعّلق نائب من األغ لبية المنتهية واليتها: “هذا الموضوع ليس شعبًيا جدًّ

السياق ليست هناك وال كلمة عن فلسطين،   كثيرا، هذا ليس من الشجاعة وال من المجد”. في هذا 
ما   لديهم  ليس  فإنه  للفلسطينيين،  وبالنسبة  المنتهية.  سنوات  الخمس  عهدة  في  الكبرى  المنسية 

في  ينتظرونه   ماكرون  انتخاب  إعادة  تمت  إذا  فرنسا  )إبريل(    24من  استقبلت 2022نيسان  وقد   .
السلطة الفلسطينية تصريحه بخصوص القدس على أنه طعنة في الظهر. وتم استدعاء قنصل فرنسا  

 في القدس إلى رام هللا، حيث أّكد على أن موقف بالده لم يتغير.. وهنا أيًضا، من نصّدق؟
خش، وهي مسؤولة دولية في الحزب الشيوعي الفرنسي، بأن ماكرون “يرتكب خطأ  تشرح ليديا سمرب 

تحليليا فادًحا عندما يوحي بأننا لسنا مضطرين للتدخل في المسألة. ففرنسا عضو في مجلس األمن  
التابع لألمم المتحدة، ويتعين عليها خوض معركة طويلة األمد لصالح حل سياسي. أين تتم معالجة  
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الشعو  هذه  مصالح  لودريان خالل  إيف  أصبح جان  لقد  الجمهورية؟  لرئيس  الحالية  السياسة  في  ب 
العهدة والعهدة السابقة وزيًرا لتجارة األسلحة منذ عشر سنوات. ولذلك ِثقل كبير في الميزان، خاصة  

عهدة  مع ممالك النفط والدول االستبدادية في المنطقة”. وهذا ليس مشّرًفا أبدا ولكنه دقيق تماما. ففي  
أي  إلى  والفلسطينيون  الدولي  القانون  وليذهب  دبلوماسيا.  وقوًدا  األسلحة  تجارة  أصبحت  ماكرون، 

 مكان! 
 

 شقاق قرار مايار 
البرلمانية رغبة إيمانويل ماكرون في خريف   بتبني القرار الذي صاغه النائب   2019أيدت األغلبية 

سيلفان مايار عن “الجمهورية إلى األمام”، حول معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، والذي نال رًضا  
. وقد 577نائًبا من إجمالي   154كبيًرا من الحكومة اإلسرائيلية. ولكن لم يتجاوز عدد المصوتين عليه  

نواب.   303ضدها من مجموع    26نائبا لصالحه و  84  صّوت ضمن مجموعة “الجمهورية إلى األمام”
وكان إيمانويل ماكرون قد وعد بنيامين نتنياهو بهذا التصويت، مستعماًل كل الصيغ المناسبة خالل 

كما    2017حفل   الثانية.  العالمية  الحرب  خالل  فرنسا  في  جرى  لليهود  اعتقال  أكبر  ذكرى  إلحياء 
الفرنسيي الجدد  المحافظين  أيًضا  معاداة  أرضى  بأن  تدعي  التي  لألصوات  جدا  والمتحمسين  ن، 

رئيس   تصريح  عكس  على  ذلك،  ومع  السامية.  معاداة  أشكال  من  شكل  سوى  ليست  الصهيونية 
يُعد ماكرون  2019المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وعلى عكس خطابه لسنة   ، لم 

 في كلمته في شباط )فبراير( إلى هذا الخلط.
نتائج  أزعج قر  له  نائبة منتهية عهدتها: “كانت  ذلك  البرلمانيين، كما تشهد على  ار مايار عدًدا من 

ويأسف   ُيقّسمهم”.  موضوع  في  استخدامهم  محاولة  عن  النواب  من  الكثير  تساءل  وقد  عكسية. 
غويندال رويالرد، النائب عن “الجمهورية إلى األمام”، لكون “قرار مايار خطأ حقيقي، ألنه يسجل  

وبين نقد السياسة اإلسرائيلية. وقد ُفهمت على أنها إشارة    -المدانة قانونا-ا بين معاداة السامية  خلطً 
تذهب دائما في نفس االتجاه”. ويشاطره الرأي زميله من “الحركة الديمقراطية” )تيار الوسط( برونو  

مما   بخصوصه،  واضحة  أغلبية  هناك  تكن  لم  لحظة شرخ.  مايار  قرار  “كان  مدى جونكور:  يبرز 
وخمسة   القرار  لصالح  نواب  خمسة  حزبنا، حيث صوت  في  مجيدا  األمر  يكن  ولم  المسألة.  تعقيد 

 عن التصويت. 13ضده”. وامتنع 
الفرنسي   الشيوعي  )الحزب  والجمهوري  الديمقراطي  واليسار  األبية”  “فرنسا  حزب  نواب  كان  إذا 

بي القرار، ومن  هذا  بأغلبية واسعة ضد  قد صوتوا  لوك ميالنشون )على  وحلفاؤه(  المرشح جان  نهم 
خالف المرشح الشيوعي فابيان روسال، الذي لم يشارك في التصويت(، فإن تبني قرار مايار أحدث  
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ويأسف   الديمقراطية”.  و”الحركة  االشتراكي  الحزب  وفي  األمام”  إلى  “الجمهورية  حزب  في  شروخا 
فلسط ـ  إسرائيل  موضوع  “بخصوص  المنطقة:  على  مّطلع  البرلمانيين  مالحظ  من  كثير  يلتزم  ين، 

الصمت، غالًبا بدافع االنتهازية أو الجبن. إنهم يخشون الوقوع في المتاعب. اإلسالموفوبيا تعتبر لقبا  
بينما يؤدي االتهام بمعاداة السامية إلى السقوط. وقد أظهر التصويت على قرار مايار على   نبيال، 

الموضوع”. وليس من المنتظر أن يتغير األمر  وجه الخصوص أن هناك الكثير من الفخاخ حول  
 قريبا.

 17/3/2022( 21)أوريان 
 25/3/2022، الغد، عّمان

 
 ؟ "مبادرة السالم العربية"هل فوتت إسرائيل فرصة القرن برفضها  .42

 عكيفا الدار
سنة قرر وزير الدفاع موشيه ديان بأن “شرم الشيخ بدون سالم أفضل من سالم    25قبل أكثر من  

بلدة  الحروب وسار بجموعه نحو  تبنى موقف بطل  الجمهور اإلسرائيلي  الشيخ”. معظم  بدون شرم 
نحو   وبعد مرور  “أوفيرا”.  إلى  اسمها  تم تحويل  التي  سنة على حرب فظيعة وزائدة    25االستجمام 

القتلى والمصابين، يعود الجمهور اإلسرائيلي إلى االنقضاض على العروض في   كلفت إسرائيل آالف
“الشاطئ الذهبي” الذي أعيد لمصر في إطار االتفاق. في هذا األسبوع هبطت طائرة رئيس الحكومة  

 نفتالي بينيت في مطار شرم الشيخ، الذي يرفرف فيه علم مصر بشكل استعراضي.
األ المرة  هو  السالم  اتفاق  مقابل كان  “األراضي  نموذج  فيها  تغلب  التي  اآلن  حتى  واألخيرة  ولى 

تفضل   حكومات  إسرائيل  في  تسيطر  األخيرة  السنوات  في  شبر”.  أي  “وال  صيغة  على  السالم” 
“أريئيل” ومخيم شعفاط لالجئين بدون سالم على سالم بدون “أريئيل” وبدون مخيم شعفاط لالجئين.  

عشرين على مبادرة السالم العربية التي اتخذت في قمة الجامعة  االثنين الماضي، صادفت الذكرى ال
مع  السالم  عالقات  تحسين  تقترح  المبادرة  السعودية”.  “المبادرة  لنشر  استمرارًا  بيروت،  في  العربية 
مصر إلى تطبيع. في المقابل، مطلوب من إسرائيل االنسحاب من جميع المناطق التي احتلتها في  

ال  1967 تبنت  ذلك  المطالبة  )بعد  عن  وتنازلت  الغربية  الضفة  في  األراضي  تبادل  خيار  جامعة 
في   وعاصمتها  سيادة  مع  مستقلة  فلسطينية  دولة  بإقامة  والسماح  الجوالن(،  من هضبة  باالنسحاب 
شرقي القدس. إضافة إلى ذلك، اقترحت المبادرة حاًل عاداًل لمشكلة الالجئين يكون متفقًا عليه مع  

 إسرائيل. 
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عشرون سنة وهذا االقتراح ينتظر شريكًا، لكن إسرائيل ال ترد. خيار الدولتين آخذ في االنغالق في 
هذه األثناء، ومعارضوه آخذون في االزدياد. في كتاب “نظرة على المقاومة من الداخل”، الذي نشر 

كتائب عز2010في   من  عرمان،  محمد  المخرب  قال  أساب  ،  بضعة  قبل  إنه  القسام،  من  الدين  يع 
مؤتمر القمة في بيروت تلقت كل خاليا المنظمة تعليمات من المستوى األعلى في المنظمة إلحباط  
هذه المبادرة. وهكذا قبل بضع ساعات من مؤتمر القمة، حدثت العملية االنتحارية األكثر صعوبة في  

قتل   إسرائيل،  فيه على    160شخصًا وأصيب    30تاريخ  يجلسون  كانوا  الذي  الوقت  طاولة عيد  في 
الفصح في فندق “بارك” في نتانيا، صور دبابات الجيش اإلسرائيلي التي تشق الطريق بسرعة نحو  

 مدن الضفة دفعت تقارير المبادرة االختراقية إلى الزاوية. حماس حققت هدفها.
المبادرة صادر من   لمقاالت حول  المستشرق شمعون شمير في كراسة  البروفيسور  نشره  استعراض 

مر  في  قبل  السالم  ألبحاث  “شتاينميتس”  شمير،    2010كز  العربية.  للخطوة  كبيرة  أهمية  إلى  يشير 
الذي كان سفير إسرائيل في مصر وسفيرها األول في األردن، أكد أن قبول المبادرة باإلجماع من  

فترة إلى  قبل جميع الدول العربية يعد انعطافة من االتفاقات الثنائية التي تم التوقيع عليها حتى تلك ال
اقتراح لعملية سلمية متعددة األطراف بين الدول العربية وإسرائيل. إضافة إلى ذلك، أشار شمير إلى  

العربي   للنزاع  نهاية  السالم  اتفاق  يكون  أن  تقترح  المبادرة  آثار    –أن  محو  فقط  وليس  اإلسرائيلي 
العالم العربي  1967عدوان   مصطلح “عالقات طبيعية”  . كانت هذه المرة األولى التي استخدم فيها 

 مع إسرائيل.
اختتم شمير مقاله بكلمات “لقد حدث شيء ما في العالم العربي. الزعماء العرب توجهوا إلسرائيل في  
عرض سالم محترم: الكرة اآلن في ملعب إسرائيل”. من الجدير أن يهمس هذا اآلن في أذن رئيس  

سيمنح فيه شمير جائزة إسرائيل لهذه السنة  الحكومة عندما يقوم شمير بمصافحته في الحفل الذي  
 في مجال أبحاث علوم الشرق األدنى. 

مثل   إسرائيل،  في  الكبار  المستشرقون  فيه  ويشاركه  شمير  به  يشعر  الذي  الفرصة  بتفويت  الشعور 
يشبه   الفلسطينية،  للشؤون  “الشاباك”  لرؤساء  الخاص  المستشار  كان  الذي  شتاينبرغ،  ماتي  الدكتور 

ل لهذه المبادرة برفض الدول العربية لخطة التقسيم. هو يعتقد أن رفض خطة السالم من  رفض إسرائي
إسرائيلي عن فرصة    2002العام   تنازل  هو  إنما  اإلسالمية،  الدول  منظمة  دعم  التي حصلت على 

 لتقيم تحالفًا ثابتًا معها في النضال ضد الجهات المتطرفة في العالم العربي واإلسالمي.
اتف أن  أيضًا عقد يبدو  ويمكن  العربية،  المبادرة  أكل وشرب على  الدهر  أن  دليل على  إبراهيم  اقات 

لعرب   البيوت  األراضي وهدم  نفسه مواصلة سرقة  الوقت  الحلوة، وفي  ثماره  وأكل  العرب  سالم مع 
اتفاقات إبراهيم فعليًا إلى مصيدة  للمبادرة العربية، تحولت  آخرين. وبسبب تجاهل إسرائيل المستمر 
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في  ع إبراهيم  اتفاقات  على  التوقيع  عشية  السياسي.  الجمود  ثمن  وتتجاهل  إسرائيل  فيها  تعلق  سل 
أيلول   في  األبيض  في    2020البيت  أنه  الغيط،  أبو  أحمد  العربية  للجامعة  العام  السكرتير  أعلن 

السلط العربية هي مصدر  المبادرة  أن  التأكيد على  تم  الجامعة  الدول األعضاء في  ة النقاشات مع 
 الحصرية لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، الرتكازها على صيغة “األرض مقابل السالم”.

( هي  242وأعلن وزيرا خارجية األردن والسعودية بأن المبادرة العربية والقرارات الدولية )مثل القرار   
رات بدون اتفاق  الطريقة الحصرية لحل النزاع. وأوضحت السعودية بأنها لن تذهب في أعقاب اإلما 

سالم مع الفلسطينيين. أشار البروفيسور ايلي فوده، إلى ذلك في كتابه الجديد بعنوان “من زانية إلى  
الدول  مع  السرية  إسرائيل  عالقات  فيه  تناول  الذي  عوفيد(،  عام  )إصدار  الجمهور”  لدى  معروفة 

الخليج والمغرب والسودان تحولت العربية منذ إقامة الدولة وحتى اتفاقات إبراهيم. العالقات مع دول  
انتفاضة   عقب  السلمية  العملية  وتدهور  أوسلو.  اتفاقات  عقب  التسعينيات  في  علنية  إلى  من سرية 

 األقصى أدى إلى إغالق ممثليات إسرائيل في هذه الدول.
ط  يعتبر فوده موقف إسرائيل من المبادرة العربية تفويتًا آخر للفرص من تفويتات كثيرة، تشمل إحبا 

عمليات تلمس السالم السرية من قبل مصر في عهد عبد الناصر في الستينيات، التي كان يمكنها 
منع حرب األيام الستة التي ألقت علينا كارثة االحتالل والمستوطنات. وبعد بضع سنوات، في عهد  

، التي كان  الرئيس أنور السادات، أفشلت إسرائيل االتصاالت مع الجارة الكبيرة في الجنوب مرة أخرى 
. حرب يوم الغفران حولت وزير الخارجية في حينه موشيه ديان إلى مؤيد  1973يمكنها منع كارثة  

متحمس للموقف الذي يقول بأن سالم بدون شرم الشيخ أفضل من شرم الشيخ بدون سالم. هل نحن 
 بحاجة إلى حرب أخرى كي تتخذ القيادة اإلسرائيلية الحالية قرارًا؟ 

يم في الحقيقة فتحت أمام إسرائيل أبواب الخليج، لكنها في الوقت نفسه، قطعت الطريق  اتفاقات إبراه 
العربية  الدول  الفلسطينية على حساب  المسألة  الغربية[. حل  ]الضفة  “المناطق”  إمكانية ضم  على 
إنهاء   احتماالن:  أمامنا  بقي  وقد  األعمال.  جدول  عن  ُأزيل  فلسطين”(،  هو  “األردن  هذيان  )مثل 

تالل وتقسيم البالد على أساس المبادرة العربية والقانون واإلجماع الدولي، أو التمركز في فضاء  االح
لماليين   المصير  تقرير  حق  ورفض  التاريخية  الحقوق  على  االعتماد  مع  األبرتهايد،  من  واحد 

ملقاة بوتين  فالديمير  بقيادة  ألوكرانيا  روسيا  وغزو  الثاني  الخيار  بين  المقارنة  على    األشخاص. 
 مسؤولية القراء. 

 25/3/2022هآرتس 
 25/3/2022القدس العربي، لندن، 
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