
     
 
 
 

 
 
 

     
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

   اجتماع سداسي في النقب يضم وزراء خارجية "إسرائيل" والواليات المتحدة ومصر واإلمارات والمغرب والبحرين 

 لجنة االنتخابات تعلن نتائج االنتخابات المحلية المرحلة الثانية 

 "مستقلي الفصائل"فتح تخسر المدن الكبرى لحساب "األخبار": 

 أخرى  5ستعد إلقامة ي مستوطنات في النقب و  4صادق على إقامة ي االحتالل

 هادَئين خاصة بالقدس: ناقشنا طرق تعزيز رمضان وعيد فصح "إسرائيل" في يتينتقي بيل بلينكن

آخللرين  12صللابة إن و ي  سللرائيلي  إمقتللل 
في الخضيرة واستشهاد   فدائيةبعملية  

 المنفذين
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  السلطة:
 5 يجب أن تكون لحل سياسي ينهي االحتالل  ا  األولوية دائم عباس للبلينكن:  2.
 5 بو ردينة: نتائج اإلنتخابات المحلية انتصار كبير دفع ثمنه الشهداء واألسرى أ  3.
 6 أوروبية لوقف االستيطان واالنتهاكات االسرائيلية ائه بوريل: يدعو الجراءات لدى لقاشتية   4.
 6 لجنة االنتخابات تعلن نتائج االنتخابات المحلية المرحلة الثانية   5.
 7 ت األقصى خاصة في رمضان الفلسطينية" تحمل حكومة االحتالل المسؤولية عن اقتحاما "الخارجية  6.

 
  المقاومة:

 7 الخضيرة الفصائل الفلسطينية تبارك عملية  7.

 8 في انتخابات المجالس المحلية  "ساحقا" عن تحقيق قوائمها ومع حلفائها فوزا  فتح تعلن   8.

 8 "مستقلي الفصائل"لكبرى لحساب المدن ا فتح تخسر"األخبار":   9.
 9 نتخابات في قطاع غزةاال فتح: حماس تصرفت بأنانية وانتهازية وأصرت على منع   10.
 10 االستقالل  العالول: فوز فتح في اإلنتخابات انتصار للمسار الديمقراطي وترجمة لوثيقة  11.
 10 حماس تستهجن اجتماع وزراء خارجية دول عربية مع مسؤولين صهاينة   12.
 11 لشعبية: لقاُء النقب ترسيم لمشروع الشرق األوسط الجديدا  13.

    
  :اإلسرائيليكيان  لا

 11 تقف في خندق السالم "رائيلسإ"نيت: اإلدراك يتزايد بالعالم العربي بأن يب  14.

 12 رمضانفي شهر ميليشيات مسلحة للمستوطنين في الشيخ جراح   15.

 12 اهل األردني برام للا بنيت يمنع غانتس من المشاركة في لقاء الع  16.

 12 " داعش"من  "الخضيرة"لية  الشاباك يزعم: منفذا عم  17.

 13 " إسرائيل"بينيت يأمر بتعزيز األمن داخل   18.

 13 : االتفاق مع الفلسطينيين ضروري للجميعوزيرة البيئة اإلسرائيلية  19.

 13 ائل ترهيب وترغيب إلى غزة استنفار إسرائيلي عشّية "يوم األرض": رس  20.

 14 مناورة بحرية أميركية للل إسرائيلية في منطقة األسطول الخامس  21.

 15 اعتقال ضابط “نخبة” إسرائيلي بتهمة سرقة أسلحة   22.
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  :األرض، الشعب
 15 لألقصى قبل رمضان المستوطنينة اقتحام مسألحسم  يس االحتالل  23.
 16 أخرى  5ستعد إلقامة ي مستوطنات في النقب و  4صادق على إقامة ي االحتالل  24.
 16 يقتحمون حي الشيخ جراح بقيادة المتطرف "بن غفير"  مستوطنون   25.
 16 فندق البتراء ومحيطه بعد اقتحامه من قبل مستوطنين  عتصمون فيمقدسيون ي  26.
 16 "الصليب األحمر": الثالثاء استئناف الزيارات العائلية ألسرى قطاع غزة   27.
 17 الل ينهي عمليات حفر وتنقيب عن آثار جنوب القدس المحتلةاالحت  28.
 17 االحتالل يعزز قواته في الضفة بأربع كتائب   29.
 18 "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يدعو ألوسع تفاعل إحياء  لذكرى يوم األرض  30.
 18 ليوم األرض في النقب 46الذكرى اللجماهير غفيرة تحيي   31.
 18 وفاة خمسة أطفال بحريق منزل غربي الخليل   32.

 
  :لبنان
 19 هي أهم وأبلغ رد عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية عملية الخضيرة: حزب للا  33.

 
  المي:، إسعربي

 19   ب والبحرين ئيل" والواليات المتحدة ومصر واإلمارات والمغر اجتماع سداسي في النقب يضم وزراء خارجية "إسرا   34.

 19 "قمة النقب" أدانوا هجوم الخضيرة لبيد: المشاركون في  35.

 20 يتبنى الهجوم في مدينة الخضيرة "داعش"  36.

 20 " إسرائيلل"زيارة رسمية ل في أوللبيد   يلتق ي عبد للا بن زايد  37.

 21 من عزلتها  "إسرائيل"تعكس خروج  "اجتماع النقب"مز: المشاركة العربية في نيويورك تاي   38.

 21 شابا وشابة "سفراء للقدس" 40تخريج  :الكويت  39.

 21 ين العربية واإلسالمية قضية المركزية لألمتقطر: ستظل فلسطين ال  40.
 

  دولي:
 22 : ناقشنا طرق تعزيز رمضان وعيد فصح هادَئين خاصة بالقدس"إسرائيل" في يتينتقي بيل بلينكن  41.
 222 ؤيد للقضية الفلسطينية حذف اغان لفنان بريطاني مب تطالبلل"إسرائل" مجموعة ضغط مؤيد   42.
 23 مليون دوالر لدعم التعليم في فلسطين 20منحة من البنك الدولي بل  43.
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 23  االتحاد األوروبي يرحب بإجراء االنتخابات المحلية في الضفة  44.

 24 "إسرائيل"ظام دفاع صاروخي من . ألمانيا تدرس شراء نبعد قرار تحديث جيشها.  45.
 

  حوارات ومقاالت
 24 وائل قنديل... قمة النقب: كأغناٍم أمام المقصلة اإلسرائيلية  46.
 26 طالل عوكل...  حين يتآكل البعد العربي  47.
 28 يوآف ليمور... واقيالسور ال دروس حملة  48.

 
 30 :كاريكاتير

*** 
 

 في الخضيرة واستشهاد المنفذين  فدائيةآخرين بعملية  12صابة إن و ي  سرائيلي  إمقتل  .1
نشرت وسائل اإلعالم العبرية بعد منتصف الليل، وفجر اليوم اإلثنين، تفاصيل جديدة حول عملية 

النار   لمقتل شرطيين إسرائيليين، وإصابة  الإطالق  وح  آخرين بجر   12تي وقعت في الخضيرة وأدت 
ونفذت العملية من قبل شابين فلسطينيين هما إبراهيم وأيمن اغبارية، وكالهما من سكان أم   متفاوتة.

، فإن المنفذين كانا بحوزتهما أسلحة رشاشة ووفًقا لموقع واي نت العبري   الفحم داخل الخط األخضر.
الجيش  ، وبعضها مسروق من  1,000  سدسات وسكاكين ورصاصات وصل عددها إلى أكثر منوم

 اإلسرائيلي. 
ردوا  بالمكان  كانوا  اإلسرائيلية  الشرطة  من  أفراد  أن  الهجوم،  وثقت  أمنية  كاميرا  فيديو  من  ويظهر 

ف أصيبوا  إذا  فيما  معرفة  دون  المكان  من  يهربوا  أن  قبل  المنفذين  تجاه  النار  أن  يهبإطالق  إال   ،
ووفًقا    واستخدامه لمواصلة هجومهم.  إطالقهم النار لم يمنع المنفذين من االستيالء على سالح مجندة

، فإن تدخل أفراد الوحدة السرية الذين تصادف وجودهم في مطعم قريب منع المنفذين من قتل  للموقع
 عدد آخر من اإلسرائيليين. 

تنظيم داعش  ان معتقاًل لدى الجهاز سابًقا بتهمة تأييد  ك  وبحسب جهاز الشاباك، فإن إبراهيم اغبارية 
ام للتنظيم، واعتقل لمدة عام ونصف، في حين أيمن اعتقل لمدة أسبوعين لالشتباه  ومحاولته االنضم

التهمة. عليه  تثبت  ولم  أسلحة  مباشرة    بحيازته  صلة  بوجود  لألمن  األولية  التقييمات  تتوصل  ولم 
و مع منفذ عملية بئر السبع “محمد أبو القيعان” الذي كان مؤيًدا هو  أ  للمنفذين مع أي بنية تحتية، 
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والقتيالن في العملية هما من قوة “حرس الحدود”، أحدهما من أصول درزية،   خر لتنظيم داعش.اآل
 واألخرى إسرائيلية من نتانيا. 

 28/3/2022القدس، القدس، 
 

 ي ينهي االحتالل اسيجب أن تكون لحل سي ا  األولوية دائم عباس للبلينكن: .2
محمود عباس، مساء األحد، في رام هللا، وزير الخارجية    يةفلسطينال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا

أن األولوية دائما يجب أن تكون لحل سياسي ينهي االحتالل    عباسوأكد    األميركي أنتوني بلينكن.
حدود   على  فلسطين  دولة  ألرض  ال  1967اإلسرائيلي  القدس  قضايا  شر بعاصمتها  جميع  وحل  قية، 

الرباعية   تحت رعاية  وذلك  األسرى،  وإطالق سراح جميع  الالجئين،  فيها قضية  بما  الدائم  الوضع 
الدولي الشرعية  بايدن،    ة.الدولية ووفق قرارات  الرئيس  إدارة  به  تؤمن  ما  تطبيق  أهمية  "نؤكد  وتابع: 

المستوطنين،   وعنف  االستيطان  ووقف  الدولتين  بحل  في  وابالتزامها  التاريخي  الوضع  على  لحفاظ 
وإلغ القدس،  في  األميركية  القنصلية  فتح  إعادة  وكذلك  الجانب،  أحادية  األعمال  ومنع  اء  األقصى، 

 تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض".القوانين األميركية التي  
، رغم جرائم  عايير بشكل صارخلم: "لقد أظهرت األحداث الحالية في أوروبا، ازدواجية اعباسوقال  

، وأن استمرار اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب، ستؤدي في وقت قريب إلى  االحتالل اإلسرائيلي
 لمركزي الفلسطيني". تنفيذ قرارات المجلس ا

على نجاح االنتخابات المحلية التي جرت باألمس في أجواء ديمقراطية،    عباسهنأ  من جهة أخرى،  
نتمنى أن تجري هذه االنتخابات في قطاع غزة التي حالت حماس دون إجرائها هناك،    ناقائال: "ك

إسرار  منع  الستمرار  الشديد  أسفنا  عن  نعبر  كما  الضفة،  في  مشاركتها  االنتخابات  غم  إجراء  ئيل 
 الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية".

 27/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ردينة: نتائج اإلنتخابات المحلية انتصار كبير دفع ثمنه الشهداء واألسرى  وبأ .3
االنتخابات المحلية رد واضح على إسرائيل  أكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن  :  رام هللا

وعمالئها من المشككين بقدرات منظمة التحرير وفصائلها وعلى رأسها حركة "فتح"، معتبرا أن نتائج  
واألسرى.اال الشهداء  ثمنه  دفع  كبيرا  انتصارا  تشكل  المحلية  في    نتخابات  ردينة  أبو  وأضاف 

ا هذا  أن  األحد،  فلسطين"،  "صوت  التي  تصريحات إلذاعة  الفلسطينية  للثورة  انتصار  هو  النتصار 
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ل منعت بيع القدس وقالت "ال" لترمب وتصدت لمؤامرات اإلحتالل إلقامة دولة ذات حدود مؤقتة تتناز 
 عن القدس. 

 27/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االنتهاكات االسرائيلية اشتية لدى لقائه بوريل: يدعو الجراءات أوروبية لوقف االستيطان و  .4
يوم السبت، لدى لقائه مع الممثل األعلى لالتحاد األوروبي  دعا رئيس الوزراء محمد اشتية،  :  الدوحة

ها والسياسة األمنية جوزيب بوريل، إلى ضرورة الضغط الفعلي على إسرائيل وإلزامة  للشؤون الخارجي
سياسي،   لمسار  فاتحة  لتكون  معها  الموّقعة  أوروبية  باالتفاقيات  عملية  إجراءات  اتخاذ  إلى  إضافة 

المحتلة. الفلسطينية  األراضي  في  االسرائيلية  واالنتهاكات  االستيطاني  التوسع  اشتية    لوقف  ووضع 
فيمسال األوروبي  إلى    ؤول  ودعاه  الفلسطينية،  األراضي  مختلف  في  اإلسرائيلية  االنتهاكات  صورة 

و  كثب  عن  األوضاع  على  واالطالع  فلسطين  الفراغ  زيارة  ملء  على  وللعمل  شعبنا،  أبناء  معاناة 
الفلسطينية،  السياسي القضية  تعيشه  إسرائيل    الذي  على  بالضغط  األوروبي  لالتحاد  مطالبته  وجدد 

الفلسطيلل الشعب  لتمكين  القدس،  في  االنتخابات  بعقد  له  سماح  يضمنه  الذي  حقه  ممارسة  من  ني 
 القانون واالتفاقيات. 

 26/3/2022، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
 

 لجنة االنتخابات تعلن نتائج االنتخابات المحلية المرحلة الثانية  .5
لنتائج الرسمية للمرحلة الثانية من االنتخابات المحلية،  حد، ااأليوم  أعلنت لجنة االنتخابات المركزية  

في   جرت  عدد    50التي  النتائج  تضمنت  حيث  السبت،  أمس  يوم  الغربية  بالضفة  محلية  هيئة 
الفائزين. أسماء  إلى  إضافة  قائمة،  كل  بها  فازت  التي  والمقاعد  لجنة    األصوات  رئيس  وقال 

نااالنتخابات المركزية الدكتور حن تمر صحفي عقده في المركز اإلعالمي داخل مقر في مؤ   صرا 
% من أصحاب حق  53.69اللجنة بمدينة البيرة، إن نسبة االقتراع النهائية في المرحلة الثانية بلغت  

، مبينًا أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين  715,413االقتراع البالغ عددهم  
ألف،    384ولفت إلى أن عدد المقترعين اإلجمالي وصل إلى    تهم.بأصوا  ءإلدالداخل المراكز من ا

% واألوراق 1%، ونسبة األوراق البيضاء  97وأن نسبة األوراق الصحيحة من هذه األصوات بلغت  
 %. 2الباطلة 
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كافة   في  ونظرت  األحد،  صباح  اجتمعت  المركزية  االنتخابات  لجنة  بأن  ناصر  الدكتور  وأضاف 
دمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أيًا من هذه الشكاوى ال تؤثر على  ر المقريلتقاالشكاوى وا

لالنتخابات. الرسمية  النتائج  اللجنة  أقرت  وعليه  االنتخابات،  المقاعد   نتائج  نسبة  أن  النتائج  وتبين 
  لبالغة وايها  % من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عل64.4التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت  

الحزبية على    632 القوائم  بينما حازت  القوائم ومرشحيها    %. 35.6مقعدًا،  أسماء  اللجنة  أعلنت  كما 
 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.  23الفائزين بالتزكية في 

 27/3/2022، لجنة االنتخابات المركزيةموقع 
 

 سؤولية عن اقتحامات األقصى خاصة في رمضان حتالل المالحكومة ا" تحمل الفلسطينية "الخارجية .6
حملت وزارة الخارجية، الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة  :  رام هللا

عن اقتحامات المسجد األقصى المبارك بشكل عام، واستمرارها في شهر رمضان المبارك، وما تسببه  
وقالت الخارجية في بيان صحفي السبت، إن    سطينية المحتلة.الرض الفلا   وضاع فيمن تفجير لأل

النوايا الخبيثة التي تقف خلف "الزوبعة" التي يثيرها االحتالل ويروج لها بشأن شهر رمضان المبارك، 
وأضافت أن حكومة    وربطه المتعمد للشهر الفضيل "بالتوترات"، تتضح يوما بعد يوم وبشكل رسمي.

تر االح اوساط  وجتالل  محاولة    في  في  موجه  بشكل  العالقة  لهذه  الدوليين  والمسؤولين  العام  الرأي 
إلخفاء األهداف الحقيقية التي باتت تطفوا على السطح، وتتمثل بالسماح للمتطرفين اليهود باستمرار  

استعمارية محاولة  في  المبارك،  االقصى  للمسجد  القانونية  وغير  االستفزازية  ة  تهويدي   اقتحاماتهم 
ضفاء الشرعية على االقتحامات نفسها، واستدراج موافقات دولية على االقتحامات خالل  مكشوفة إل

 شهر رمضان المبارك. 
 26/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الخضيرة الفصائل الفلسطينية تبارك عملية .7

)حماس( عملية إنهاالخضيرة  باركت حركة  لها  بيان  في  وقالت  ومشروعات  ،  ردا طبيعيا  على   أتي 
وقالت حماس إن هذه العملية تثبت أن الشعب    االحتالل وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

 الفلسطيني ماض في طريق الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل.
شهاب  داود  الجهاد  حركة  باسم  المتحدث  قال  جانبه  العم  ،من  في  الفدائية  العمليات  عودة  ق إن 

لردع  ضرورية  قوية    اإلسرائيلي  ردع  رسالة  العملية  أن  معتبرا  اإلسرائيلي،  واإلرهاب  العدوان 
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الفلسطيني. الشعب  ضد  عن جرائمهم  االحتالل  وجنود  المقاومة    للمستوطنين  لجان  باركت  بدورها، 
 ة. ليالشعبية العملية، وقالت إنها تشكل صفعة جديدة للمنظومة األمنية واالستخباراتية اإلسرائي

بيانين منفصلين، واعتبرتا  كما أشادت   لتحرير فلسطين، في  الشعبية والديمقراطية  الجبهتان  بالعملية 
 أنها تأتي في سياق رفض الشعب الفلسطيني لكل أشكال التطبيع واللقاءات مع االحتالل.
 27/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 لس المحلية بات المجاخافي انت "ساحقا"تعلن عن تحقيق قوائمها ومع حلفائها فوزا  فتح .8

هللا التي  :  رام  الكبيرة  الثقة  على  الفلسطيني  شعبنا  لجماهير  والتقدير  بالتحية  "فتح"،  حركة  توجهت 
مشيرًة   واالجتماعية،  الوطنية  القوى  من  شركائها  ومع  منفردة  الحركة  لقوائم  شعبنا  أبناء  إلى  منحها 

رة الثانية النتخابات المجالس المحلية، التي  دو الفوز الساحق الذي حققته هذه القوائم في انتخابات ال
وقالت حركة "فتح" في بيان صدر    المدن والبلدات والقرى المشمولة في االنتخابات.  جرت اليوم، في

ل وتجسيد  وطني،  إنجاز  هو  االنتخابية  العملية  نجاح  إن  السبت،  مساء  األرض  عنها،  على  لسيادة 
االست إنجاز  في  مهمة  وخطوة  الفلسطينية  قالالفلسطينية،  الدولة  إطار  في  وعاصمتها  ل  المستقلة 

وأعربت "فتح" عن أسفها الشديد من قرار حركة "حماس" بمنع إجراء االنتخابات في    .القدس الشرقية
وأ القانون،  يكفله  الذي  حقهم  ممارسة  من  هناك  أهلنا  وحرمان  غزة  به  قطاع  تقوم  ما  أن  وضحت 

 ذي ال يخدم سوى دولة االحتالل اإلسرائيلي.ال"حماس" هو تعميق لمشروعها االنفصالي 
 26/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "مستقلي الفصائل"فتح تخسر المدن الكبرى لحساب "األخبار":  .9

المساندة لقوائم حركة »فتح« في المرحلة الثانية من االنتخابات  برغم التضييق وممارسات االحتالل  
ن حركتي  ت الضفة المحتلة، أظهرت النتائج تقدمًا كبيرًا للقوائم »المستقلة« المدعومة مياالمحلية لبلد 

 »حماس« و»الجبهة الشعبية« في أغلب البلديات الكبرى.
ا حصول  الفلسطينية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  في وأعلنت  المقاعد  غالبية  على  المستقلة  لقوائم 

ة في الضفة الغربية المحتلة، إذ حصلت القوائم المستقلة على  ليالمرحلة الثانية من االنتخابات المح
الثانية من االنتخابات المحلية.35.6% والحزبية على  64.4 وخاضت حركتا   % من مقاعد المرحلة 

بائت االنتخابات  الشعبية«  و»الجبهة  وبشخصيات  »حماس«  حزبية  صفة  دون  من  مستقلة  الفات 
ولم تشمل    العتقال والمالحقة للمرشحين من قبل االحتالل.ا   محسوبة على الحركتين، لتجنب عمليات 
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بينما   والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  للمشاركة  واشترطت »حماس«  االنتخابات قطاع غزة، 
 تخابات. أعلنت حركة »الجهاد اإلسالمي« مقاطعة االن 

الثان  المرحلة  انتخابات  الكاسح في  التي  يةوبخالف ما أعلنته »فتح« عن فوزها  المعطيات  ، كشفت 
ركة خسرت في أغلب المواقع، وتقّدمت بشكل محدود  نشرتها لجنة االنتخابات أن القائمة الرسمية للح

ت »فتح« في مدن رام  في مواقع قليلة أخرى، أمام قوائم »التحالف الوطني« أو المستقلين؛ حيث تقدم
ن »التحالف الوطني« حقق فوزًا  لنتائج أا  وأظهرت   هللا وجنين ونابلس بفارق مقعد واحد عن منافسيها.

 مهمًا في الخليل وطولكرم والبيرة وطوباس وبيت أمر وطمون، وغيرها من البلديات. 
قائمة »الوفاء للخليل«    وفي الخليل، أكبر المدن )من حيث الكثافة السكانية( في الضفة الغربية فازت 

و»الجبهة الشعبية«، مقابل خسارة قائمة    س«برئاسة المهندس تيسير أبو أسنينة، المدعومة من »حما 
 »فتح« الرسمية.

وفازت قائمة »البيرة تجمعنا« برئاسة األسير إسالم الطويل، في مدينة البيرة؛ وفازت قائمة »كرميون«  
خسار  مقابل  لطولكرم  المحلي  المجلس  »فتح«.في  قائمة  »الوفاء«    ة  قائمتا  تحالفت  قلقيلية،  وفي 

لهما    شعبية« مع قائمة »المستقلين« بعد ظهور النتائج، بالتالي سيكون الالمدعومة من »حماس« و» 
؛ كما وفازت  15مقاعد من أصل   7الحق في تشكيل المجلس على حساب »فتح« التي حصلت على  

والشيوخ وطم السموع  المستقلة في  أمر.القوائم  وبيت  الوطني«    ون  »التحالف  فإن  النتائج،  وبحسب 
الغربية.الو»المستقلين« حازوا على   انتخابات الضفة  ووفق    نسبة األعلى من األصوات في مجمل 

القوائم المسجلة »مستقلة وائتالفية« فازت برئاسة   بلدية من مدن    8المعطيات األولية، فإن  مجالس 
أصل   من  »فت11الضفة  فازت  حين  في  في  ،  فقط  فاز    مدن.  3ح«  القوائم    118كما  في  مرشحًا 

 مرشحًا فقط في قوائم »فتح«.  47دن الضفة الكبرى، مقابل فوز م  »االئتالفية والمستقلة« في
 28/3/2022األخبار، بيروت، 

 
 نتخابات في قطاع غزةاال فتح: حماس تصرفت بأنانية وانتهازية وأصرت على منع  .10

نتائج انتخابات المجالس المحلية التي جرت أمس، وفوزها الكاسح أكدت حركة "فتح"، أن  :  رام هللا
دليل   الوطني. قابها،  ومشروعها  ورئيسها  بالحركة  ثقته  جدد  قد  الفلسطيني  الشعب  أن  على    طع 

وأشارت "فتح" في بيان لها، األحد، إلى أن قوائم "فتح" الفردية وتلك التي مع حلفائها قد فازت في 
كاسح بشكل  أمس  الناخبين. انتخابات  أصوات  من  الساحقة  الغالبية  على  حصلت  قد  "فتح"  وأن   ، 

نى ان تشمل هذه االنتخابات كافة أنحاء الوطن، إال أن "حماس" قد تصرفت  ها كانت تتمأنوتابعت: "
بأنانية وانتهازية وأصرت على منعها في قطاع غزة وحرمان أهلنا هناك من المشاركة في االنتخابات 
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  ها يكفله القانون"، مشيرة إلى أن حماس قد منعت االنتخابات في غزة وشاركت ب  وممارسة حقهم الذي
ع االنتخابات ألنها تريد في الضفة بكثافة، ما يؤكد كذبها وانتهازيتها الرخيصة عندما ادعت أنها تمن

وأوضحت "فتح" أن "حماس" قد أعطت رسالة خطيرة لدولة االحتالل اإلسرائيلي من    انتخابات عامة.
االنفصالي،  خال مشروعها  تنفيذ  على  وإصرارها  غزة  قطاع  في  االنتخابات  منعها  أن  مشل  إلى  يرة 

سيا خطورة  تماما  يعي  الفلسطيني  الشعب  أن  تؤكد  االنتخابات  القضية  نتائج  على  "حماس"  سات 
 والمشروع الوطني الفلسطيني بما فيه من حقوق وأهداف وطنية. 

 26/3/2022، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 طي وترجمة لوثيقة االستقالل رافي اإلنتخابات انتصار للمسار الديمق العالول: فوز فتح .11
قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن فوز "فتح" في االنتخابات انتصار للمسار  :  رام هللا

وشدد العالول في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، األحد، على   الديمقراطي وترجمة لوثيقة االستقالل.
منها تقودها    20ة محلية ُحسمت بالتوافق؛  يئه 23أن حركة فتح فازت حتى قبل إجراء االنتخابات في  

االنتخابات  و   الحركة. في  االقتراع  صناديق  ستفرزها  التي  بالنتائج  "فتح"،  حركة  التزام  العالول،  أكد 
العالو   المحلية. حقهم  وعبر  ممارسة  من  غزة  في  شعبنا  أبناء  حماس  حركة  لحرمان  أسفه  عن  ل 

 حلية. لماألصيل في اختيار من يمثلهم في الهيئات ا
 26/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تستهجن اجتماع وزراء خارجية دول عربية مع مسؤولين صهاينة  .12

قبول بعض وزراء خارجية دول عربية االجتماع مع مسؤولين صهاينة على    استهجنت حركة حماس
فيه هذه األر  تتعّرض  الذي  الوقت  المحتلة، في  أنواع االستيطان والتهويد  ض  أرض فلسطين  ألبشع 

 لمقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، ويمارس بحّق شعبنا صنوف االضطهاد واإلرهاب والقتل والتهجير. 
حماس   حركة  مع  وجّددت  كافة  التطبيع  ألشكال  المطلق  رفضها  األحد،  يوم  صحفي  تصريح  في 

ي تكريس عدوانه المتواصل ضّد أرضنا  ف  االحتالل، مؤكدًة أنَّ مثل هذه اللقاءات ال تخدم سوى العدو
الرّ  وشعوبها  األمَّة  ومصالح  مواقف  مع  يتناقض  سلوٌك  أنَّها  إلى  مشيرًة  ومقدساتنا،  افضة  وشعبنا 

الحركة الّدول العربية التي وّقعت على اتفاقيات تطبيعية مع العدو إلى إعادة النظر   ودعت   للتطبيع.
عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من    افيها، انسجاًما مع مصالح شعوبها، ووقوفً 

 االحتالل الصهيوني. 
 27/3/2022موقع حركة حماس، 
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 األوسط الجديد لشعبية: لقاُء النقب ترسيم لمشروع الشرق ا .13
اعتبرت الجبهُة الشعبّية لتحرير فلسطين، يوم األحد، عقَد لقاء مشترك بين وزراء خارجية بعض  :  غزة

العرب لحالة  يةالدول  “استمرار  بمثابة  األميركية،  الخارجية  وزير  برعاية  االحتالل،  خارجية  ووزير   ،
ورأت الجبهة في اجتماعات كهذه    التطبيع والتبعية.عربي بغالبيته في مستنقع  سقوط النظام الرسمي ال

ن  عو “خضوًعا من المشاركين فيها بتنفيذ مخطط الشرق األوسط الجديد، الذي سبق وأن دعا إليه شم
يستهدف االلتفاف    هة أمريكا السابقة، والذي في جوهر بيريز ورّوجت له كونداليزا رايس وزيرة خارجي

، كما يستهدف إقامة عالقات ل القرارات العربية والدوليةوز كعلى حقوق الشعب الفلسطيني، ويتجا
نية واالقتصادية،  مطبيعية كاملة بين الدول العربية ودولة الكيان على مختِلف الصعد السياسية واأل

ب الناظمة لذلك، تكون فيها دولة الكيان هي المركز والمقرر فيها”.  حسب وتشكيل األطر المشتركة 
 نص بيانها. 

 27/3/2022، لقدسا، القدس
 

 تقف في خندق السالم "إسرائيل"نيت: اإلدراك يتزايد بالعالم العربي بأن يب .14
إن »العالقات الخارجية إلسرائيل تشهد مرحلة ،  األحد م  يو نيت  ي قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي ب

وأضاف: »يتزايد اإلدراك  جيدة... إذ أصبحت إسرائيل العبة مهمة على الساحة العالمية واإلقليمية«.
خ في  تقف،  كانت  ودائمًا  تقف،  إسرائيل  أن  العربي  العالم  الشرق في  في  والتعاون...  السالم  ندق 

العنف   يصنع  من  هناك  واالزدهار  وااألوسط  التعاون  باتجاه  يدفع  من  هناك  المقابل  وفي  لتخلف، 
 سالم«.وال

ال  جهات  هناك  السالم،  عن  نتحدث  حين  »في  وقال:  اإليراني،  الثوري«  »الحرس  مهاجمة  وجدد 
حيث شن الحوثيون، الذين يعملون بالوكالة    تكّف عن تأجيج نيران الحرب. ووردنا تذكير آخر بذلك

 يراني، هجومًا استهدف السعودية«.اإل عن »الحرس الثوري« 
ليس  أمر مزعج جدًا،  اإلرهابية  المنظمات  قائمة  المنظمة عن  هذه  اسم  فكرة رفع  إن »مجرد  وقال 

 بالنسبة لنا فحسب. وما زلنا نأمل بعدم حدوث ذلك، ونعمل على أال يحدث هذا فعاًل«.
 27/3/2022ندن، ، لق األوسطشرال
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 رمضانفي شهر في الشيخ جراح ن ميليشيات مسلحة للمستوطني .15
الغربية وكذ  اللد، بعد تشكيل ميليشيا مسلحة في الضفة  النقب، وقبل ذلك في مدينة  لك في منطقة 

في   جّراح  الشيخ  حي  في  رمضان  شهر  في  تعمل  واحدة  تشكيل  مسلحون،  يهود  مستوطنون  قرر 
 طنون في المكان. تو القدس الشرقية المحتلة، بحجة »حماية المستوطنين اليهود«، الذين يس

)كان   الرسمية  اإلسرائيلي  البث  هيئة  إن مجموعة  11وقالت  »شبيبة  (،  مع  وبالتعاون  المستوطنين، 
التالل«، التي تنظم اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تستعد للبدء 

الترهيبي العمليات  نفس  ممارسة  ينوون  المستوطنين  وأن  فترة  ة  بنشاطها،  اللد خالل  في  نفذوها  التي 
ال ماضية، وفي منطقة النقب األسبوع الماضي، وفي الحرب على غزة في شهر مايو )أيار( السنة 

 الضفة الغربية منذ سنوات.
 27/3/2022ندن، ، لق األوسطشرال

 
 رام للا في اهل األردني بنيت يمنع غانتس من المشاركة في لقاء الع .16

الوزراأ  أوضح مصدر سياسي في تل بنيت، أن قراره منع مشاركة  بيب مقرب من رئيس  نفتالي  ء، 
عبد هللا بن الحسين، والرئيس    وزير دفاعه، بيني غانتس، في لقاء قمة رام هللا بين العاهل األردني،

الفلسطيني، محمود عباس، المقرر اليوم، ألنه ال يريد التعطيل على قمة النقب، التي نظمها وزير  
 لبيد ويستضيف فيها نظراءه األميركي والمصري واإلماراتي والبحريني.ر الخارجية يائي

من له  مثيل  يحدث  ولم  وفريد  نادر  النقب  »لقاء  أن  المصدر،  طابع    وأضاف  ذو  هو  لذلك  قبل. 
 تاريخي. ورئيس الوزراء يريد أن يضمن له مكانته الرفيعة في األحداث وأال يشوش عليه شيء«. 

نه سمع عن ترتيب مشاركته في  رت، أن بنيت غضب من غانتس ألذكولكن مصادر أخرى سياسية،  
 لقاء القمة في رام هللا من مصدر عربي.  

 28/3/2022ندن، ، لق األوسطشرال
 

 " داعش"من  "الخضيرة"الشاباك يزعم: منفذا عملية   .17
ع نفذا  اللذين  الشابين  أن  األحد،  اليوم  مساء  “الشاباك”،  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  ية  مل زعم 

“داعش”. لتنظيم  ينتميان  بأنهما  إسرائيليين،  لمقتل شرطيين  وأدت  كان    الخضيرة  قناة ريشت  ونقلت 
رية، وهما أبناء عمومة من سكان أم الفحم في  العبرية عن الجهاز، أن المنفذين هما خالد وأيمن اغبا
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ز الشاباك بتهمة تأييد  هاووفًقا للقناة، فإن خالد كان اعتقل سابًقا لدى ج  الداخل الفلسطيني المحتل.
 .2016إليه في سوريا، عام  تنظيم داعش ومحاولة انضمامه

  27/3/2022القدس، القدس، 
 

 بينيت يأمر بتعزيز األمن داخل “إسرائيل”  .18
اإلسر  الوزراء  رئيس  المؤسسات  أوعز  في  األمن  بتعزيز  األحد،  اليوم  مساء  بينيت،  نفتالي  ائيلي 

العامة. والمواصالت  لقناة    الوق  التعليمية  الخضيرة،    14بينيت  في  العملية  مكان  وصوله  لدى 
 سنضرب “اإلرهاب” بيد من حديد، متوعًدا بالوصول إلى كل من يقف خلف العملية.
  27/3/2022القدس، القدس، 

 
 : االتفاق مع الفلسطينيين ضروري للجميعوزيرة البيئة اإلسرائيلية .19

أو الحوار معهم  ة، اليوم األحد، إن االتفاق مع الفلسطينيين،  ليقالت تمارا زاندبيرغ وزيرة البيئة اإلسرائي
إلسرائيل. مهم  أيًضا  ولكن  األوسط،  للشرق  فقط  ليس  ضروري  األقل،  تصريحات    على  جاءت 

اء اليوم بين وزراء خارجية  زاندبيرغ إلذاعة الجيش اإلسرائيلي على خلفية “قمة النقب” التي تعقد مس
المتحدة   والواليات  ومصر. واإسرائيل  والمغرب  والبحرين  داخل   إلمارات  أننا  “صحيح  وأضافت 

الحكومة اتفقنا على عدم الحديث عن هذه القضية أو المضي قدًما في أي حوار، لكن لدي نصيحة  
ن من الممكن استضافة مثل هذه  للحكومة، إذا كان من الممكن التوسط بين روسيا وأوكرانيا، وإن كا 

 قل التحدث مع الفلسطينيين”. األالقمة، فإنه من الممكن على 
 27/3/2022القدس، القدس، 

 
 استنفار إسرائيلي عشّية "يوم األرض": رسائل ترهيب وترغيب إلى غزة  .20

تبادلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والعدو اإلسرائيلي رسائل تهديد جديدة، وسط خشية األخير  
مواجهة عسكرية في قطاع غزة، وخصوصًا  ب  جة تصعيد قد تبدأ في القدس والضّفة، وتنتهيمن مو 

ب شهر رمضان الذي يتزامن مع ذكرى "يوم األرض"، وإعالن المستوطنين عن اقتحامات مع اقترا
إضافية للمسجد األقصى. وبحسب ما علمت "األخبار" من مصادر فلسطينية، فقد حذرت سلطات 

االقتراب من المنطقة الحدودية في ن  طينيين، عبر الوسطاء المصريين والقطريين، م االحتالل، الفلس
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من آذار الجاري، وذلك في ضوء نّية الفصائل تنظيم    30ألرض"، التي تصادف في الـ  ذكرى "يوم ا
 فعاليات ميدانية قرب الشريط الحدودي بالمناسبة. 

قطاع غزة في نهاية األسبوع الماضي، رسائل    ونقل السفير القطري، محمد العمادي، الذي وصل إلى
اائإسر  التوتر في  المقاومة تحّذرها من تصعيد  إلى  الضّفة والقدس  يلية  لقطاع، وتثوير األوضاع في 

والداخل المحتل. وفي رّدها على تلك التهديدات، أكدت المقاومة أن الرسائل السابقة المتعّلقة بمدينة  
لن وأّنها  قائمة،  تزال  ال  ا  القدس  انتهاكات  لمواجهة  خياراتها  تنفيذ  في  من لعتترّدد  كما حّذرت  دو. 

األقصى، المسجد  اقتحام  شهر    مخّططات  خالل  المقّدسة  المدينة  في  اإلسالمية  المشاعر  واستفزاز 
دة بأّن جميع مكّوناتها لن تسكت عن المساس بالخطوط الحمر.   رمضان، مهدِّ

لحاق  إ  بالتوازي مع ذلك، قّرر جيش االحتالل تعزيز قواته على حدود القطاع، ُمرجعًا ذلك إلى منع 
الح محاوالت  مع  تقّدم  ما  وترافق  األرض".  "يوم  خالل  التسّلل  ومحاوالت  بالسياج،  تواء  الضرر 
قام    الموقف خالل شهر رمضان، من قبل حكومة االحتالل. إذ ُكشف النقاب، أمس، عن زيارة سرّية

في األيام    ة،بها منّسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية "في مناطق السلطة"، غسان عليان، إلى القاهر 
التقى مسؤواًل كبيرًا في المخابرات المصرية. وفي السياق نفسه، و  تجّنبًا للتصعيد مع  األخيرة، حيث 
الخط داخل  القطاع  إلى    غزة، وافقت حكومة االحتالل على رفع عدد تصاريح عّمال    20األخضر 

سُتعل  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  كشفت  فيما  شهر   ن، ألفًا،  حلول  قبل 
العمّ  حّصة  وستزيد  غزة،  لسّكان  دراماتيكية  تسهيالت  عن  من  رمضان،  إلى    12ال،  ألفًا.   20ألفًا 

  360طاع غّزة، بواقع  كذلك، أعلن السفير القطري، محمد العمادي، تجديد المنحة القطرية لمصلحة ق
ألف من   100رف لـ  التي تصر  دوال  100مليون دوالر، وتشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ  

 اأُلسر المتعّففة والفقيرة شهريًا.
 28/3/2022األخبار، بيروت، 

 
 مناورة بحرية أميركية للل إسرائيلية في منطقة األسطول الخامس .21

اليوم،  اإلسرائيلية،  نظيرتها  مع  مشتركة  بحرية  مناورة  تنفيذ  بدأت  أنها  األميركية  البحرية  أعلنت 
 م، وتشمل مناطق قرب سواحل فلسطين المحتلة وبعيدًا عنها.يا ستستمّر لمدة عشرة أ

اسم » تحت  المناورات  األميركي  Intrinsic Defenderوتجرى  بيان لألسطول  وفق  ترّكز  «، وهي 
 مس، على عمليات األمن البحري والتخلص من األلغام وتكامل عمل األنظمة البحرية المسّيرة. الخا
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من   أكثر  يشارك  البيان،  »   300وبحسب  األميركية  المدمرة  ذلك  في  بما  أميركي،   USSعسكري 
Cole« وسفينة الشحن »USNS Wally Schirra .وسفن مسّيرة غير مأهولة » 

« في منطقة األسطول الخامس األميركي منذ كانون الثاني الماضي؛  USS Coleوتعمل المدّمرة »
من المحيط الهندي وثالثة معابر  ء  وتشمل المنطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر األحمر وأجزا

 بحرية، بينها مضيقا هرمز وباب المندب وقناة السويس. 
 28/3/2022ر، بيروت، األخبا

 
 إسرائيلي بتهمة سرقة أسلحة  "نخبة"اعتقال ضابط  .22

أسلحة   سرقة  بتهمة  الجيش،  في  النخبة  وحدة  من  ضابًطا  اإلسرائيلية،  العسكرية  الشرطة  اعتقلت 
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الضابط الذي كان يعمل في موقع   مية.رات إجوبيعها لعصابا

للفرقة   التابعة  النخبة  وحدة  داخل  بندقية من طراز  98لوجستي  وقام   M-16، سرق  للجيش،  تابعة 
أشهر لالشتباه به بحادثة اختفاء   8وكان الضابط تعرض لالستجواب قبل    ببيعها لعناصر إجرامية.

عنه، وبعد فترة وجيزة   اعدة التي كان يعمل بها في الجنوب، إال أنه تم اإلفراجلققطعة السالح داخل ا
الشبهات ضده، وتم اعتقاله في األيام األخيرة واعترف بسرقة عدة أسلحة، وعثر في منزله   تعززت 

 على مخدرات. 
 27/3/2022القدس، القدس، 

 
 لألقصى قبل رمضان المستوطنينحسم مسألة اقتحام يس االحتالل .23

« إن الشرطة ومجلس األمن القومي قررا في هذه المرحلة  11هللا: قالت القناة المتلفزة اإلسرائيلية »م  را
استمرار دخول اليهود إلى باحة المسجد األقصى أثناء شهر رمضان القريب، لكن قرارًا نهائيًا بهذا 

الوزراء   برئاسة رئيس  في جلسة  الحالية  القليلة  األيام  بنيت.نفالشأن سيتخذ خالل  قرار   تالي  وجاء 
وتر الحالي في  استمرار وصول اليهود إلى األقصى في ظل أن الدوائر األمنية تعتقد أن مستوى الت

القدس هو أقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة وبالتالي ما من سبب لفرض قيود في 
 العاصمة.

 27/3/2022، لندن، الشرق األوسط
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 أخرى  5ستعد إلقامة ي مستوطنات في النقب و  4مة لى إقاع صادقي االحتالل .24
أربع مستوطنات   إقامة  األحد، على  اليوم،  األسبوعي  اجتماعها  الحكومة اإلسرائيلية خالل  صادقت 
جديدة وبلدة عربية في النقب. كذلك صادقت الحكومة على زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع  

ة إقامة وجاءت المصادقة رغم معارضة وزارة المالي  ألف عامل.  20ألفا إلى    12غزة في إسرائيل من  
بصورة   أخرى  مستوطنات  خمس  على  الحكومة  تصادق  أن  ويتوقع  النقب.  في  جديدة  مستوطنات 

 . أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء واإلسكان، زئيف إلكين
 27/3/2022، 48عرب 

 
 ي الشيخ جراح بقيادة المتطرف "بن غفير" ن يقتحمون حمستوطنو .25

اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،  :  القدس
وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن المستوطنين    األحد، حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضافت: أن بن    لوا استفزاز األهالي وتهديدهم.جراح، وحاو   اقتحموا الجانب الغربي من حي الشيخ
شرطة  غ تولت  فيما  الحي،  في  سالم  عائلة  أرض  على  المقامة  االستفزازية  خيمته  إلى  توجه  فير 

 االحتالل مهمة إبعاد المواطنين والمتضامنين عن محيطها.
 27/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ق البتراء ومحيطه بعد اقتحامه من قبل مستوطنين صمون في فندمقدسيون يعت .26

يواصل عشرات المقدسيين، مساء اليوم األحد، اعتصامهم في فندق البتراء في منطقة باب  :  القدس
اإلسرائيلي. االحتالل  لقوات  مكثف  انتشار  وسط  المحتلة،  بالقدس  االحتالل   الخليل  قوات  وحاولت 

الروم    فض أصحاب حق الحماية للفندق؛ المملوك لبطريركيةق، بينما ير إخالء المتواجدين داخل الفند 
اقتحامه.  المستوطنين  المقدسية، والمستأجر من قبل عائلة قرش، إخالءه خشية معاودة    االرثوذكس 

فيه،   المتواجدين  على  واعتدوا  الفندق،  اليوم  ظهر  االحتالل  شرطة  برفقة  اقتحموا  مستوطنون  وكان 
 ا.الل الذين شاركوا باالعتداء على المتواجدين أيضشرطة االحت تحت حماية عناصر من

 27/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "الصليب األحمر": الثالثاء استئناف الزيارات العائلية ألسرى قطاع غزة  .27
امج  استئناف برنقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، األحد، إن "السلطات اإلسرائيلية قررت  :  غزة

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت "قدس برس" نسخة   زيارات عائالت األسرى في قطاع غزة لذويهم".ِ 
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.  عنه، أنه من المقرر أن ُتستأنف الزيارات اعتبارا من الثالثاء المقبل، ألهالي األسرى في قطاع غزة
كا كما  الزيارات  باستقبال  المعتقلين  فئات  لنفس  سُيسمح  أنه  عليوأضافت  الوضع  جائحة  ن  قبل  ه 

 فايروس كورونا. 
 27/3/2022، قدس برس

 
 االحتالل ينهي عمليات حفر وتنقيب عن آثار جنوب القدس المحتلة .28

خضير  –القدس   أبو  من    :محمد  االنتهاء  عن  النقاب  اإلسرائيلية،  اآلثار  وسلطة  البلدية  كشفت 
ع في  اآلثار  عن  والتنقيب  الحفر  الثانية من عمليات  و المرحلة  الماء  قرية يون  في  المتدفقة  الينابيع 

يا وقرية  ووفرت الولجة  السيطرة  بسط  أعادت  إنها  وقالت  المحتلة،  القدس  مدينة  جنوب  غرب  لو 
 الجانب األمني لهذه المسارات.

  –سنوات، أعيد افتتاح موقع عين هنية الطبيعي    3وقالت اآلثار والبلدية، إنه بعد تأخير ألكثر من  
ال وعين  يالو  اعين  أمام  والضفة  ولجة  القدس  جنوب  المستوطنين  من  عزلها  لمتنزهين  بعد  الغربية 

وثقب  ونافورة  مسبحين  تضم  والتي  إليها،  الوصول  من  الغربية  الضفة  سكان  ومنع  الفصل  بجدار 
 يخرج المياه العذبة من تحت األرض، والذي أصبح أحد أكثر المواقع المرغوبة سياحًيا في المدينة. 

مليون شيكل، وقد  20ية نحو ب  نفقات تطوير هذه الينابيع والحديقة التوراتة أنه تقدر وأوضحت البلدي
لمدة ثالثة   2018بعد افتتاحه في عيد العرش العام    –تأخر افتتاح الموقع لمدة ثالث سنوات ونصف  

 بسبب مشاكل اقتصادية وأمنية.  –أيام وتم إغالقه على الفور 
 27/3/2022، القدس، القدس

 
 ته في الضفة بأربع كتائب ل يعزز قوااالحتال  .29

  .48أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، تعزيز قواته في الضفة الغربية وعلى حدود أراضي  :  رام هللا
المداوالت   أعقاب  "في  تقرر  إنه  فيه  قالت  االحتالل،  بيانا عن جيش  اسرائيلية  اعالم  وسائل  ونقلت 

 اة الخط األخضر بأربع كتائب من )حرس لة وفي محاذ األمنية، تعزيز قواته في الضفة الغربية المحت
 الحدود(؛ مشددا على أنه يجري "تقييم مستمر لألوضاع" وأنه سيعزز قواته "حسب الحاجة". 

 28/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يدعو ألوسع تفاعل إحياء  لذكرى يوم األرض .30
الشتات،  د :  إسطنبول في  الفلسطينيين  الخارج"،  لفلسطينيي  الشعبي  "المؤتمر  لـ  العامة  األمانة  عت 

ألوسع تفاعل شعبي، إحياًء لذكرى يوم األرض، عبر تنظيم الفعاليات الشاملة، دعمًا لصمود أهالي 
عام   المحتلة  والمناطق  والنقب  وغزة  والضفة  االحتالل.1948القدس  سجون  في  ولألسرى  ودعا    ، 

االقتصادية  ؤ "الم أوضاعهم  تحسين  وإلى  المخيمات،  في  الفلسطينيين  الالجئين  دعم  إلى  تمر" 
والعودة. التحرير  حين  إلى  الصمود  من  وتمكينهم  "ألي    واالجتماعية،  وتأييده  دعمه  المؤتمر  وأكد 

شعبنا  لتفعيل  ويسعى  والعودة،  التحرير  نحو  الفلسطيني  النضال  يقود  فلسطيني  وطني    حراٍك 
في الخارج ضمن اإلطار الشعبي الذي تبناه المؤتمر منذ إطالقه، ليكون جزءًا من معادلة    الفلسطيني 

 النضال الوطني الفلسطيني".
 26/3/2022، قدس برس

 
 ليوم األرض في النقب 46جماهير غفيرة تحيي الذكرى الل .31

الذي أقيم وم واألرض و لي  46شاركت جماهير غفيرة، يوم السبت، في مهرجان إحياء ذكرى الـ:  النقب 
النقب. في  "سعوة"  قرية  والحزبية    في  السياسية  والفعاليات  القيادات  مختلف  المهرجان  في  وشارك 

تم   التي  و"األطرش"،  "سعوة"  أراضي  في  الزيتون  أشتال  زرع  وتضمنت  الوطنية،  والقوى  والشعبية 
وأكد  اإلسرائيلية.  السلطات  قبل  من  أشهر  عدة  قبل  وحرثها  اتجريفها  والت  رفضها  لقيادات  جماهير 

لمخططات مصادرة األراضي والمشاريع االستيطانية التي تحركها الحكومة اإلسرائيلية، وشددت على 
في   العربي  الوجود  تستهدف  التي  السلطوية  للمخططات  للتصدي  الشعبي  النضال  مواصلة  ضرورة 

 رب النقب.لع ألف دونم التي تعتبر آخر ما تبقى من أرض  800النقب ومصادرة نحو 
 26/3/2022، دس برسق

 
 وفاة خمسة أطفال بحريق منزل غربي الخليل  .32

في :  الخليل اندلع  حريق  إثر  السبت،  صباح  خطرة،  بجروح  والديهما  وأصيب  أطفال  خمسة  توفي 
الخليل. تفوح غربي  ببلدة  النتشة، في    منزلهم  بالخليل، بشير  الفلسطينية  باسم الشرطة  الناطق  وقال 

منازل بلدة تفوح، أدى لوفاة خمسة أطفال، وإصابة والديهما؛ حيث جرى    اندلع بأحد   "حريًقابيان إن  
وأشار النتشة إلى أن أسباب الحريق ما تزال غير معروفة، وأن   نقلهما إلى المستشفى لتلقي العالج".

 التحقيقات جارية للوقوف على أسباب ما حدث.
 26/3/2022، قدس برس
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 عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية هم وأبلغ ردأهي  عملية الخضيرة: حزب للا .33

بالعملية   الشرفاء  ومجاهديه  المقاومة  وفصائله  المجاهد  الفلسطيني  “للشعب  هللا  حزب  بارك 
مواجهة   في  الصلبة  وإرادته  الشعب  هذا  ثبات  تؤكد  التي  الخضيرة  مدينة  في  النوعية  االستشهادية 

يتناسب مع طبيعة المعركة وطرق المواجهة المختلفة    لمتاحة وبماااالحتالل بكل االمكانات واالدوات  
وأكد حزب هللا في بيان اليوم االثنين، أن    وهي مصداق لقوله تعالى: }أن تقوموا هلل مثنى وفرادى{”.

“هذه العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل، وهي أهم وأبلغ رد عملي على لقاءات 
التي تقوم بها بعض األنظمة العربية مع كيان العدو، وهي لقاءات عديمة    ة والخيانية ن التطبيع الشائ

األهمية فاقدة التأثير ألن القرار الحقيقي هو قرار الشعب الفلسطيني الذي يؤكد كل يوم أن ال مكان  
والتحرير  النصر  حتى  متصاعدة  بطولية  مواجهة  هي  بل  المجرم،  العدو  هذا  مع  والتطبيع  للصلح 

 كامل”.لا
 28/3/2022، بيروت ،تلفزيون المنار موقع

 
 حرين المغرب والب مصر واإلمارات و و المتحدة  والواليات  "إسرائيل"    جية خار   وزراء   يضم   لنقب اسي في ا سد   اجتماع  .34

أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، بأن طواقم وزراء الخارجية الستة الذين  :  نظير مجلي-تل أبيب 
إسرائي في  لقاءاتهم  األحبدؤوا  أمس  التي ل،  النقب  لقمة  مشترك  بيان  صيغة  على  بعد  تتفق  لم  د، 

اليوم االثنين. وعدَّت ذلك دلياًل على صعوبة تجاوز الخالفات غير القليلة، أكان ذلك بالنسبة  ستختتم  
ولذلك، فإن هناك إجماعًا على    للموضوع اإليراني، أو الحرب في أوكرانيا، أو الموضوع الفلسطيني.

ما أهم  الل  أن  هذا  وافي  إسرائيل،  خارجية:  وزراء  يجمع  إنه  إذ  حدوثه«،  مجرد  »هو  لواليات  قاء 
دولة.   لكل  بالنسبة  عنه  الصادرة  والصورة  معًا،  والبحرين،  والمغرب،  واإلمارات،  ومصر،  المتحدة، 

بلينكن -فالواليات المتحدة   بالظهور مع حلفائها في    -كما برز في تصريحات الوزير أنتوني  معنية 
ووي ال يعني أنها تخلت  وطمأنتهم بأنها لن تبرح المنطقة، وأن موقفها من االتفاق الن  شرق األوسط،ال

عنهم. وإسرائيل تريد الظهور كمن يحتل مكانة دولية وإقليمية راسخة. والعرب يريدون إظهار قلقهم  
 من السياسة األميركية من دون التخلي عن تحالفهم معها.

 28/3/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 النقب" أدانوا هجوم الخضيرة اجتماع د: المشاركون في "لبي .35
على :  الناصرة النقب"  "قمة  في  المشاركين  أطلع  أنه  البيد،  يائير  االحتالل،  خارجية  وزير  أعلن 

مدينة الخضيرة، مضيفا أن "جميع وزراء الخارجية أدانوا الهجوم،  تفاصيل الهجوم الذي وقع اليوم في  
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تعازيه اوأرسلوا  أسر  إلى  المتحدة    لقتلى".م  والواليات  االحتالل  خارجية  وزراء  النقب"  "قمة  وتجمع 
األراضي   )جنوب  النقب  صحراء  في  واإلثنين  األحد  تعقد  حيث  والبحرين،  والمغرب  واإلمارات 

 الفلسطينية المحتلة(. 
 26/3/2022، برس قدس

 
 يتبنى الهجوم في مدينة الخضيرة "داعش" .36

ب   –بيروت   ف  الدولأعلن  :  أ  إسرائيل  تنظيم  شمال  في  هجوم  عن  مسؤوليته  االثنين  اإلسالمية  ة 
وقال    التابعة له.أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة، بحسب بيان نشرته وكالة “أعماق” الدعائية  

بهجوم   بجروح،  األقل وأصيب آخرون  اليهودية على  الشرطة  “ُقتل عنصران من  البيان  التنظيم في 
لمقاتل  مزدوج  اإلانغماسي  الدولة  )…(    سالمية”. ي  “نجحا  مقاتليه  من  اثنين  أن  إلى  التنظيم  وأشار 

فلسطين شمالي  الخضيرة  بمدينة  صموئيل  هربرت  شارع  إلى  الوصول  في  بإطالق  األحد  وشرعا   ،
وأضاف “واصال االشتباك مع    النار على قوة من الشرطة اليهودية، ما أسفر عن مقتل عنصرين”.

وبحسب   عناصر آخرين بجروح متفاوتة”.  10عن إصابة نحو    ان، ما أسفر القوات اليهودية في المك
يرصد الذي  غروب”  انتليجنس  “سايت  إنها    موقع  المتطرفة،  الجماعات  مر أأنشطة  عام  ول  منذ  ة 

 تنظيم تبنيه هجوما في إسرائيل. اليعلن  2017
 28/3/2022القدس، القدس، 

 
 " لإسرائيل"ة لبيد في أول زيارة رسمي ل يلتق ي عبد للا بن زايد .37

اإلسرائيلي يائير البيد في أول زيارة  نظيره  و   اإلمارات التقى عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير خارجية  
جرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات    رسمية يقوم بها إلى إسرائيل.

الذي للسالم  اإلبراهيمي  االتفاق  إطار  في  إسرائيل  ت  ودولة  البلدين.وقيعه  تم  زايد وأكد    بين  أن   بن 
العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية تشهد نموًا وتطورًا مستمرًا في العديد من القطاعات، وذلك منذ توقيع 
لشعبيهما وشعوب   أجل مستقبل مزدهر  معًا من  يعمالن  البلدين  أن  إلى  اإلبراهيمي، مشيرا  االتفاق 

بأسرها. تر   وأشار  المنطقة  أن  اإلى  أساسيًا لسالم  سيخ  محركًا  يعتبر  والعالمي  اإلقليمي  واالستقرار 
 للسياسة الخارجية لدولة اإلمارات.

 27/3/2022، الخليج، الشارقة
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 من عزلتها  "إسرائيل"تعكس خروج  "اجتماع النقب"نيويورك تايمز: المشاركة العربية في  .38
تايمز”      -لندن “نيويورك  صحيفة  نشرت  درويش:  باتتقريإبراهيم  أعده  إن  را  فيه  قال  كينغزلي  ريك 

االجتماع في إسرائيل األحد يعتبر اختراقا دبلوماسيا مهما نظرا ألنه يجمع وزراء عربا وأمريكيين في  
 أول قمة داخل إسرائيل.

ويشارك في االجتماع الذي سيعقد في النقب وزراء خارجية اإلمارات ومصر والبحرين والمغرب إلى 
الخا وزيري  و   رجيةجانب  وإعادة  األمريكي  بإسرائيل  عربي  قبول  عن  إشارة  بمثابة  وهو  اإلسرائيلي. 

إلحياء   محاولة  إلى  ويشير  كما  أوكرانيا.  حرب  بعد  تسارعت  التي  األوسط  الشرق  لدول  اصطفاف 
اإلسرائيلية وتفعيل للدور المصري كجسر بين إسرائيل والدول العربية. ولم تكن    -العالقات المصرية  

وتقول   شاركة عندما أعلن عنه يوم الجمعة ولكنها أضيفت يوم السبت.ة الدول المقائممصر على  
الصحيفة إن االجتماع هو إشارة عن المنافع التي بدأت تجنيها من اتفاقيات السالم التي وقعتها مع  

ا  دول عربية قبل عامين. ونقلت عن عبد الخالق عبد هللا، المحلل اإلماراتي “هذه طريقة يتحدث فيه 
 وشركاؤهم بشكل جمعي معها وليس فرديا” وربما استمعت أمريكا أكثر. دقاء أمريكاأص

 27/3/2022القدس العربي، لندن، 
 

 شابا وشابة "سفراء للقدس" 40تخريج  :الكويت .39
لتخريج  :  الكويت  حفاًل  األحد،  مساء  الكويت،  في  القدس  ألجل  شباب  رابطة  مشاركًا    40نظمت 

وأكد المتحدثون في    ، برعاية مؤسسة "نماء الخيرية".2021دس" للعام  ومشاركة في مشروع "سفراء الق
إلى تسخير   داعين  الفلسطينية،  للقضية  الداعم  الكويت  "قدس برس" على موقف  تابعته  الذي  الحفل 

 إلمكانات للدفاع عنها.كافة ا
اب لألمة، وأبو وقال الرئيس التنفيذي لـ"نماء الخيرية" سعد العتيبي، إن "قضية فلسطين قضية محورية  

العتيبي عن إطالق عدة مشاريع خيرية قريبًا داخل فلسطين، الفتًا   الخير مفتوحة لدعمها". وكشف 
 ئيسية لدى نماء".إلى أن "العمل الخيري في القدس وفلسطين أحد المحاور الر 

 27/3/2022، قدس برس
 

 قطر: ستظل فلسطين القضية المركزية لألمتين العربية واإلسالمية  .40
دو :  حةالدو  العربية  أكدت  لألمتين  المركزية  القضية  ستظل  الفلسطينية،  القضية  أن  قطر،  لة 

الشعب الفلسطيني وقضيته  واإلسالمية وجميع الشرفاء في العالم، وجددت موقفها الداعم والثابت تجاه  
تؤكد ضرور   العادلة. دولة قطر  إن  "قنا"،  القطرية  األنباء  وكالة  ما نشرت  السويدي، بحسب  ة  وقال 
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ند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق اإلنسان، لما له من أهمية بالغة في  إبقاء الب 
ترتكبها إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( بحق  رصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان، التي  

الشقيق". الفلسطيني  اال  الشعب  وتيرة  لتصاعد  الشديدة  قطر  دولة  إدانة  عن  الوأعرب  تي  عتداءات 
لشعارات   ونشرهم  العبادة  دور  وحرق  وهدمهم  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين  بحق  المستوطنون  يرتكبها 

 عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب. 
 26/3/2022، برسقدس 

 
 : ناقشنا طرق تعزيز رمضان وعيد فصح هادَئين خاصة بالقدس"إسرائيل" في يتينقي بيلت بلينكن .41

لخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، النقاب عن أنه بحث مع رئيس  كشف وزير ا  "األيام":  -القدس  
 الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت تعزيز رمضان وعيد فصح هادَئين، خاصة بالقدس. 

افي المشترك مع بينيت: "ناقشنا طرق تعزيز رمضان، وعيد فصح سلمي في  وقال في المؤتمر الصح
ة، ال سيما في القدس، وهي مدينة ذات أهمية عميقة لليهود  لضفة الغربيجميع أنحاء إسرائيل، وغزة وا

 والمسيحيين والمسلمين". 
توترات، بما وأضاف: "هذا يعني العمل على منع اإلجراءات من جميع األطراف التي يمكن أن تزيد ال

وعات في ذلك توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين والتحريض على العنف، وهدم المنازل والمدف
د المدانين "باإلرهاب"، وطرد العائالت من المنازل التي عاشوا فيها منذ عقود. إنها الرسالة التي  لألفرا

 سأقوم بتأكيدها في جميع اجتماعاتي في هذه الرحلة".
بلينكن   اإلسرائيليين  وأشار  أن  ترى  المتحدة  الواليات  بأن  االقتناع  أيضًا  "أوضحت  أنه  إلى 

يستحقون  بإج  والفلسطينيين  أحد التمتع  وهذا  والكرامة.  والفرص  واألمن  الحرية  من  متساوية  راءات 
 األسباب الرئيسة لدعمنا حل الدولتين المتفاوض عليه". 

 28/3/2022األيام، رام للا، 
 

 حذف اغان لفنان بريطاني مؤيد للقضية الفلسطينية ب تطالبلل"إسرائل" مجموعة ضغط مؤيد  .42
يل بحذف أغاني مغني الراب البريطاني "لوكي" المؤيد ؤيدة إلسرائ طالبت مجموعة ضغط بريطانية م 

للقضية الفلسطينية من "سبوتيفاي"، وهي شركة سويدية تجارية تقدم خدمة بث الموسيقى، وتأسست  
وسائل   2006عام   وشركات  والعالمات  التسجيالت  شركات  من  محمي  محتوى  وتوفر  السويد،  في 
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المناهضة لفلسطين في حوار لها مع الناشط  "  The Jewish Newsوقد كتبت صحيفة "  الم.اإلع
اليميني المتطرف من حزب العّمال البريطاني لوك آكهورست، "أن وجود موسيقى لوكي مسيء بشكل  

"تحيا    2010خاص.. وسيتم تنظيم حملة لحذف العشرات من المواد المسببة للمشاكل، ومنها أغنيته  
 ". 2الجزء  فلسطين

 27/3/2022، لسطينية )وفا(معلومات الفوكالة األنباء وال
 

 مليون دوالر لدعم التعليم في فلسطين 20منحة من البنك الدولي بل .43
دعم لقطاع التعليم  مليون دوالر، تمثل الشريحة األولى من    20أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة   

األحد،   واشنطن مساءوقال البنك الدولي في بيان، صدر في    مليون دوالر.  60في فلسطين بإجمالي  
إنه "وافق على تمويل أول عملية له باستخدام )النهج البرامجي متعدد المراحل( في قطاع التعليم على  

ديات الرئيسية لقطاع التعليم في الضفة  مستوى العالم، دعما لبرنامج يمتد لثمانية أعوام للتصدي للتح
 الغربية وقطاع غزة". 

 27/3/2022، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 االتحاد األوروبي يرحب بإجراء االنتخابات المحلية في الضفة  .44
االنتخابات   من  الثانية  المرحلة  في  التصويت  نسبة  على  المرتفع  باإلقبال  األوروبي  االتحاد  أشاد 

 . المحلية في محافظات الضفة الغربية
باالتف  اسرائيل  التزام  ضرورة  على  التأكيد  عثمان  الموقوجّدد  يتعلق  اقيات  فيما  الفلسطينيين  مع  عة 

القدس، األمر الذي أدى في العام الماضي إلى تأجيل االنتخابات    بضرورة اجراءات االنتخابات في
مشاركة   بضرورة  تقضي  والتي  االتفاقيات،  بهذه  اسرائيل  التزام  لعدم  نتيجة  والتشريعية  الرئاسية 

 ابية.ملية االنتخالفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في الع
إزاء عد  أسفه  األوروبي عن  االتحاد  باسم  الناطق  االدالء  وأعرب  في غزة من  الفلسطينيين  تمكن  م 

بأصواتهم في االنتخابات المحلية في مرحلتها الثانية بالتزامن مع الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة  
 اجراءها هناك في أسرع وقت.

 27/3/2022، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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 "إسرائيل"بعد قرار تحديث جيشها.. ألمانيا تدرس شراء نظام دفاع صاروخي من  .45
التي قررت إثر الغزو الروسي ألوكرانيا االستثمار بشكل كبير في المجال  -تعتزم الحكومة األلمانية  

 حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ.  -الدفاعي
األ "بيلد"  صحيفة  انتشاراوأفادت  الحزب    كثر  أن  إال  بعد،  رسميا  ُيتخذ  لم  القرار  أن  ألمانيا  في 

الديمقراطي   باالئتالف  الذي  -االشتراكي  الرئيسي  الحزب  وهو  شولتز  أوالف  المستشار  إليه  ينتمي 
 يؤيد فكرة حيازة هذه الدروع الصاروخية.  -الحاكم

( اإلسرائيلية  "المنظومة  أن  للصحيفة  تصريح  في  وه  (Arrow 3وأضاف  جيد"  مضادة  حل  ي 
 للصواريخ ومخصصة العتراض الصواريخ بعيدة المدى.

 27/3/2022 الجزيرة.نت،
 

 اإلسرائيلية قمة النقب: كأغناٍم أمام المقصلة  .46
 وائل قنديل

يا   سيهتف:  أنه  الظن  أغلب  العربي؟  المشهد  على  نظرًة  وألقى  اآلن،  قباني  نزار  عاد  لو  ماذا 
هيئة سؤاٍل مفرٍط في الفانتازيا، بمعايير تلك األيام،    ل رحيله علىلسذاجتي! وهو يطالع ما كتبه قب

الف الحمائم و النشيد الوطني؟ ماذا لو  يقول فيه: ثم هل جاء زمان فيه نستقبل إسرائيل بالورد .. وآ
عرف نزار قباني أن إسرائيل اليوم باتت تأنف وتقرف من زيارة عواصم العرب، التي تستقبلها بما هو  

من   والحمأكبر  اليهودية،  الورد  بالصلوات  تستقبلها  العواصم  هذه  صارت  إذ  الوطني،  والنشيد  ائم 
ألوان علمها؟ ماذا لو أخبروا نزار قباني بأن العرب صاروا  واألناشيد التوراتية، واألطفال المصبوغين ب 

  فيه، وتنعقد يحّجون إلى إسرائيل، ويجتمعون في خيمتها، ويّتخذونها "البيت الكبير" الذي ُيستضافون  
 به قممهم واجتماعاتهم برئاستها؟ 

اللهجات  الواقع الحالي ُيخرج لسانه ساخًرا لما كان يعد خيااًل قبل أكثر من ربع قرن،   وينطق بكل 
العربي   النظام  سواعد  فتهرع  وتمرض  فُتطاع،  تأمر  التي  الكبرى  الشقيقة  هي  إسرائيل  أن  العربية، 

  ال تشبه دماء الشهداء وأبطال المعارك الجرحى.يها من دماءٍ تعرض أوردتها لشفط ما قد يكون بقي ف
التي إسرائيل  تستضيفها  الخارجية،  وزراء  مستوى  على  عربية،  مصر    قّمة  لحضورها  اختارت 

واإلمارات والمغرب والبحرين، ومعهم الواليات المتحدة، في النقب الفلسطينية المحتلة، ووصفها رئيس  
 ا إلسرائيل التي أدرك العرب أخيًرا أنها في خندٍق واحٍد معهم. ومؤثٌر جدً  حكومتها بأنها يوٌم تاريخي  
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محور التطبيع العربي، السيسي وبن زايد والكاظمي،    على مسافة يوٍم قبل القمة الصهيونية، كان قادة
الشيخ بحضور   ثالثي في شرم  اجتماع  أيام من  بعد  األردن، بضيافة ملكها،  للتشاور في  التقوا  قد 

 الل والسيسي وبن زايد. حكومة االحترئيس 
بالغة الداللة، حيث ذكرى توقيع أنور الس ادات مع تتزاحم كل هذه االنقالبات المرعبة في توقيتاٍت 

األرض  يوم  وذكرى  اآلن،  العربية  السياسة  فيها  تنطلق  الذي  المسار  تدشين  على  الصهاينة 
ل الشاغل للعرب الرسميين اآلن ه، حيث الشغالفلسطيني، الذي يتراجع في الذاكرة، ويذُبل االهتمام ب

التمل إبداء  من  يخجلون  ال  باتوا  أن  بعد  اإلسرائيلي،  السامي  الرضا  على  الحصول  أي  هو  مل من 
حديٍث عن إسرائيل، باعتبارها احتالاًل أو مشروًعا استعمارًيا، إلى الحد الذي يحُكمون معه الحصار 

ق تكون  تكاد  حتى  المقاومة،  أشكال  كل  اعلى  العرب  من  ضية  إسرائيل  حماية  هي  اآلن  لمركزية 
العودة بحلم  والتمّسك  المقاومة،  قوة  وامتالك  التحّرر  الفلسطينية في  ، حًقا وواجًبا مفروًضا  األطماع 

 على كل فلسطيني وعربي. 
لن يفاجئني شخصًيا أن تصُدر عن النظام العربي بياناٌت في قادم األيام تنّدد بالمضايقات الفلسطينية  

و تتحّدث عن الفلسطينيين بوصفهم مستوطنين في أراٍض تخّص دولة صديقة، وحليفة،  إلسرائيل، أ
ل عدو  ال  واسع،  لتحالٍف  قائدة  في بل  محلقة  وأفكاًرا  أحالًما  كان  ما  فكل  ومحورها،  إيران  سوى  ه 

ياهو  الفضاء قبل عشر سنوات، أصبح واقًعا يتحّرك على األرض، وما كان يتحّدث عنه بنيامين نتن 
لم يكن أمنيات أو تنبؤات صادمة، حين أعلن أمام  العالم عن ميالٍد وشيٍك   2014طس/ آب  في أغس

 مي جديد" يجمع إسرائيل ودواًل عربية.لما أطلق عليه  "حلف إقلي
لها سمًعا وطاعة، حين   يقول  السعودية من  الرياض  الواثقة، وجدت في  النبوءة  الحلم، أو هذه  هذا 

، لنصل إلى العام  2017في حفل تدشين "محور اعتدال" في العام    حكام العرب   جمع دونالد ترامب 
قرار   2018 تكتب  عربيٍة  قمٍة  أول  السعودية  "قمة لتستضيف  شعار  تحت  الصهيوني،  بالحبر  اتها 

 الظهران: سالم مع إسرائيل ومواجهة مع إيران".
ا على  يزايدون  الكّل  كان  أن  وبعد  التطبيع،  ماراثون  ينطلق  ابعدها  بأنه  باتوا لكّل  لفلسطين،  ألقرب 

بالقربى من االحتالل الصهيوني، ليمّر أمام أعيننا شريٌط من الجن ون،  يزايدون على بعضهم بعضا 
نتصّور مع كل لقطة فيه أن هذا أبعد مراحل السقوط التطبيعي، ليفاجئنا طرٌف باقتحام المزاد، مرتفًعا  

س  .. الهرولة  ذروة  نظّنه  كنا  ما  إلى  يتوقبالسقف  ال  فيه  باق  يتنافس  نهاية،  أحد  له  يعرف  وال  ف 
والمغرب( يتنافسون  اإلسالمي األممي )أردوغان( والعروبي القومي )سلسلة طويلة من عرب المشرق  

وقد اطمأنوا تماًما لموات الشعوب وعجزها اليائس عن مجرد التفكير في التعبير الجاد والعملي عن 
 لجميع. التصّدي لكل هذا العار الذي يلف ا
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ا متأّكدين من أنهم حّققوا حلم نتنياهو، وأحالمهم بالقضاء على العقبة الوحيدة أمام التطبيع، كما  باتو 
ح تلك العشرية العربية المشينة، بالقول إن "أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السالم ليست  صاغه في مفتت

ض، على مدار سنوات  بي الذي تعرّ زعماء الدول التي تحيط بنا، بل هي الرأي العام في الشارع العر 
ومنحاز". خاطئ  بشكل  إسرائيل  عرضت  لدعاية  كما    طويلة،  يقفون  استداروا  ثم  شعوبهم،  قتلوا 

 م نزار قباني: بالطوابير، كأغناٍم أمام المقصلة. وصفه
 28/3/2022العربي الجديد، لندن، 

 
 حين يتآكل البعد العربي  .47

 طالل عوكل
ب الدولي  المجتمع  يهتّز  ارتبا بينما  العربية،  أسره،  المنطقة  تهتّز  أوكرانيا  على  الحرب  بتداعيات  طًا 

اتفاق إلى  واحد(  زائد  )خمسة  ل  توصُّ باحتمال  "الحرس    ارتباطًا  إلى رفع  يؤدي  أن  يمكن  إيران  مع 
 الثوري" اإليراني من قائمة اإلرهاب، ويحرر االقتصاد اإليراني الذي يخضع لعقوبات صارمة.

كبرى، لم يعد ضمن قائمة االحتماالت، بل إنه دخل مرحلة التأكيد  مع القوى الموضوع اتفاق إيران  
 فيعة المستوى. باعتراف مصادر أوروبية وأميركية وحتى إيرانية ر 

منذ فترة طويلة كانت إسرائيل تعبر عن قلقها من سياسة اإلدارة األميركية إزاء الملف اإليراني، بالرغم  
الواليات المتحدة من االتفاق الدولي مع إيران، خطًأ    تبرت انسحاب من أن مصادر إسرائيلية كانت اع

مح لها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى فادحًا ألنه مّكن إيران من التحرر من قيود االتفاق، ما س
60.% 

ال يتوقف القلق إزاء قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي اإليراني على إسرائيل، بل امتدت  
الخليج العربي ما وّفر إلسرائيل الذريعة للعمل على تطوير عالقاتها مع الدول   قلق إلى دولحالة ال

 بدعوى مواجهة الخطر المشترك الذي تمثله إيران وحلفاؤها.التي سارعت إلى التطبيع، 
كانت   بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بحضور  الشيخ  شرم  في  الثالثية  القمة  انعقاد  قبل 

طورت  إسرائ قد  وحتى  يل  والتجارية  واالقتصادية  والعسكرية  األمنية  واتفاقاتها  عالقاتها،  ووسعت 
التي   الدول  مع  نوعية  الثقافية  أخرى  نقلة  إلحداث  الوقت  حان  وقد  معها،  عالقاتها  حديثًا  طّبعت 

 وجديدة في العالقات على نحٍو جماعيٍّ بعد أن كانت عالقات ثنائية. 
ثمة   الشيخ  قمة شرم  دول عربية  اجتماع على  بعد  أربع  النقب تحضره  الخارجية في  مستوى وزراء 

يتبع ذلك المزيد من االجتماعات الجماعية، ترغب  باإلضافة إلى إسرائيل والواليات المتحدة، وربم  ا 
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إسرائيل في أن تصل إلى مستوى إقامة حلف على غرار "الناتو"، كما قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية  
 لشيخ. بعد قمة شرم ا

وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن الجتماع النقب يثير بعض األسئلة، حول عالقة ذلك  حضور  
مما   بالموضوع  بالموقف  تتعلق  أسئلة  يثير  ال  أحدًا  لكن  الدولية.  الساحة  وعلى  أوكرانيا  في  يجري 

 الفلسطيني في هذه االجتماعات والتحركات. 
عات والتوافقات والعالقات، طالما أن األطراف  هذه االجتما يغيب الفلسطيني حضورًا وموضوعًا عن  

ع الفلسطيني بأبعاده السياسية مغلق تمامًا  تعطي األولوية ألمنها ومصالحها، وألنها تدرك أن الموضو 
 من قبل حكومة بينيت وشركائه. 

هدًا ية، وتبذل جاإلدارة األميركية الحالية كما السابقة، تبدي ارتياحها ودعمها لعمليات التطبيع الجار 
 نحو انضمام المزيد من الدول لهذه العملية.

دارة األميركية من تبعات العودة لالتفاق مع أما حضور بلينكن الجتماع النقب، فهو لتبرير موقف اإل
إيران، وللـتأكيد على أن الواليات المتحدة ال تزال عند تعهداتها بتقديم الدعم والمساندة لحلفائها وأن  

 ال يعني تخّليها عن هؤالء الحلفاء. من المنطقة  انسحابها 
تبذل الذي  الجهد  إطار  في  األميركي  الحضور  يأتي  ذلك  إلى  لتهدئة  باإلضافة  المتحدة،  الواليات  ه 

لرفع  واألوروبي  األميركي  للطلب  االستجابة  بضرورة  وإقناعها  النفطية  العربية  الدول  مع  الخواطر 
 أسعاره العالمية.في الهبوط بمستوى إنتاج النفط من أجل المساعدة 

الذ  الخارجية األميركي،  الجّدي في رحلة وزير  بالمعنى  الفلسطيني غير وارٍد  ي يزور رام الموضوع 
 هللا، لدعم التوجه اإلسرائيلي الساعي لخنق مستويات التصعيد خالل شهر رمضان. 

ن بشأن العالقة الرئيس بايد ليس في جعبة بلينكن، أي جديد فيما يتعلق بالوعود التي أطلقتها إدارة  
الخا القطاع  ودعم  اإلنسانية  المساعدات  "زيادة  على  يقتصر  لديه  ما  وكل  الفلسطينيين  في  مع  ص 

 الجانب الفلسطيني والسعي للهدوء في شهر رمضان" وهذا وفق تصريح معلن للوزير األميركي. 
ناجم عن االنسحاب  غ الجزئي ال بنجاح تتحرك إسرائيل على المستوى اإلقليمي، وتقدم نفسها لسد الفرا 

 وكرانيا. األميركي النسبي من المنطقة، خصوصًا في ضوء انخراطها القوي في الصراع الدائر في أ
المرء عن   يتساءل  إيران  لمواجهة  واسعة،  تعاون  اتفاقيات  أو  تحالفات  أو  بحلف  األمر  يتعلق  حين 

خالفاتها مع الجزائر ال    نوع، ذلك أن عالقة المغرب بهذا األمر، والتي ال تواجه أي خطٍر من أي  
 تصل إلى مستوى التهديد، كما لم تعد "البوليساريو" تشكل مثل هذا التهديد.
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تطبيع  ف التحركات،  قديمة جديدة وفي آخر  قناعات  إسرائيل وفق  تتحرك مع  المغرب  فإن  الواقع  ي 
اتفاقيا إلى  باإلضافة  المغربي،  والجيش  اإلسرائيلي  الجيش  بين  طابع  العالقات  ذات  أمني  ت 

 ولوجستي، في إطار تطبيع شامل.
المقبل الفترة  خالل  سيتواصل  الذي  الخطير  الحراك  هذا  من  األطراف  انطالقًا  أو  للطرف  بّد  ال  ة 

الفلسطينية أن تعيد التفكير في استراتيجياتها ومواقفها بما يؤدي إلى فرض القضية الفلسطينية على  
 ارجها.جداول أعمال الجميع في المنطقة وخ

لمعيب جدًا أن تتحرك المجتمعات المدنية في أميركا وأوروبا، لفضح ازدواجية المعايير، واختالل  من ا
السياسات   موازين تتحرك  ال  بينما  إسرائيل،  في  العنصري  الفصل  سياسة  ومقاومة  الدولية،  العدالة 

لنجاحات على  المزيد من االعربية الرسمية أو حتى المجتمعات المدنية، لمحاصرة إسرائيل التي تحقق  
كون  المستوى العربي، والمزيد من اإلخفاقات على المستوى الدولي. مثل هذا الوضع ال يمكن أن ي

 مريحًا للفلسطينيين، ولذلك بات عليهم القيام بما كان وال يزال عليهم أن يقوموا به أواًل إزاء أنفسهم. 
 28/3/2022األيام، رام للا، 

 
 اقي دروس حملة السور الو  .48

 مور يوآف لي
الواقي  السور  مدٍو. حملة  بانتصار  تنتهي  بشدة  تعقيدا  األكثر  المعركة  اإلسرائيلي،  التصميم  بفضل 

انت بقعة الضوء األهم في ظالم االنتفاضة الثانية. فقد سجلت تحوال للميل، وعودة السيطرة عما  ك
سنوات  بضع  تلزم  كانت  أنه  صحيح  إسرائيل.  أيدي  الى  المنطقة  في  أ  يجري  الى  تتوقف  أخرى  ن 

 العمليات االنتحارية تماما، ولكن الحملة كانت محطمة للتعادل.
طويلة ودامية. فقد كانت إسرائيل مطالبة بأن تتجلد على كمية كبيرة من  كانت الطريق الى الحملة  

العمليات والمصابين الى أن جمعت كل العناصر الالزمة التخاذ قرار االنطالق الى الدرب. يدور  
ط عن التأييد الجماهيري الواسع في البالد بل وأيضا عن الثقة الذاتية للقوات المقاتلة  حديث ليس فقال

بالشرعية الدولية التي دونها كان    –ان بقدرتهم وأصحاب القرار فيها، واكثر من كل شيء  في الميد 
 صعبا على إسرائيل ان تقاتل من كان حتى ذلك الحين شريكها في اتفاق رسمي.

 لى البيتحرب ع
نت غير قليل من نقاط االنعطافة المهمة في هذه المسيرة، أبرزها كانت السيطرة في كانون الثاني  كا

التي حملت كمية كبيرة من الوسائل القتالية من إيران إلى   -على سفينة السالح »كارين ايه«    2002
الفلسطينية   الى عد   –السلطة  تحول من شريك  ياسر عرفات  بأن  أوضحت  العمليات والتي  في   و؛ 
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األراضي   عمق  في  العمل  يمكن  بأنه  علمتنا  والتي  طولكرم  وفي  جنين،  في  الالجئين  مخيمات 
اكثر من   –  2002ينية دون دفع ثمن باهظ على ذلك؛ والثمن الدموي الباهظ في شهر آذار  الفلسط

 ية.والذي في أعقابه اصدر رئيس الوزراء ارئيل شارون الضوء األخضر للعمل –قتيال  130
ت السيطرة على األراضي الفلسطينية سهلة وسريعة اكثر مما قدر في البداية. وقد نبع هذا لقد كان

التي أعدت مسبقا، من االستعداد العالي للقوات، من التصميم الكبير للمقاتلين وللجبهة    من الخطط
اضحا بأن  ألنه  كان و الداخلية االسرائيلية. معدالت التجنيد لالحتياط في الحملة وصلت الى ذروتها، 

را  الحديث يدور عن حرب على البيت: كل مخرب او عبوة ناسفة يمسك بهما في الميدان، لن يتفج 
 في قلب إسرائيل.

المقاطعة   قلبها  وفي  هللا  رام  الفلسطينية  العاصمة  عزل  كانت  األولى  فقد    –الخطوة  عرفات.  قيادة 
المجال و  الزعي سيطر مقاتلو »اغوز« و«سييرت غوالني« على  بيته.  جعلوا  الفلسطيني سجينا في  م 

والحق نابلس،  اإلرهاب،  عاصمة  على  اإلسرائيلي  الجيش  سيطر  وقلقيلية  بالتوازي،  طولكرم  على  ا 
أيضا، والتي انطلقت منها الكثير من العمليات االنتحارية. الكتلة األكبر للقوات التي القي بها في كل  

رس ذو صلة أيضا في المستقبل للقتال في  د   –ة نسبية  واحدة من المدن حسمت المعركة فيها بسرع
 أوضاع مشابهة في غزة او في لبنان. 

 االستعداد لدفع الثمن
الالجئين في   الجيش اإلسرائيلي في ورطة غير مرتقبة. األول، مخيم  عمليا، في مكانين فقط علق 

سيطر    يت لحم، حينمن رجال االحتياط في معركة مع المخربين، والثاني في ب   13جنين، حيث قتل  
بالقوة واخضع مخي  م  مطلوبون فلسطينيون على كنيسة المهد. الحدث األول حله الجيش اإلسرائيلي 

 الالجئين؛ أما الثاني فحله بالحوار الذي في إطاره أتيح خروج المطلوبين الى خارج البالد. 
السور في  بدايتها  والتي  الفلسطيني«،  »لإلرهاب  فيها  لبس  ال  التي  صد   الهزيمة  في الواقي،  حت 

ومستعدة ألن   قوية  إسرائيل  بأن  الواقي  السور  في  االنتصار  أوضح  فقد  كلها.  الثمن  المنطقة  تدفع 
 على أمنها وعلى امن مواطنيها.

في   واالستخبارية  العملياتية  السيطرة  حفظ  الى  الحاجة  هو  األول  أخرى.  دروس  للحملة  كانت  كما 
لحاجة لجيش بري قوي يتمكن من العمل في الثاني هو االميدان كشرط أساسي إلحباط اإلرهاب. و 

و واجب بلورة إجماع جماهيري واسع في إسرائيل  المدن المكتظة والحاق الهزيمة بالعدو. والثالث ه
 والى جانبه شرعية دولية ألجل الخروج الى معركة معقدة ودامية وإنهائها بانتصار مدٍو.

 »إسرائيل اليوم« 
 28/3/2022األيام، رام للا، 
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