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 34 :كاريكاتير

*** 
 

  
السالح .1 بحمل  ا سرائيليين  كلن  بطالب  بحق   الكابنيتو .  ..بينيت  عقابية  قرارات  سلسلة    يتخذ 

 الفلسطينيين
بيروت،  ذكرت   بينيت،   ،31/3/2022األخبار،  نفتالي  اإلسرائيلي  االحتالل  كيان  وزراء  طلب رئيس 

الم الذين يخرجون  من اإلسرائيليين  العسكريين  إلى أن  الشخصية معهم، مشيرًا  دنيين حمل أسلحتهم 
يأتي ذلك على خلفية العمليات الفدائية الفلسطينية   واعدهم في إجازات سيحملون أسلحتهم معهم.من ق

التي ترتفع وتيرتها منذ مطلع آذار الجاري، ووسط مخاوف إسرائيلية من هّبة فلسطينية شعبية خالل  
 ضان المقبل. شهر رم

وقال بينيت، المعزول في منزله »بسبب مخالطته مريض كورونا«، في خطاب مسّجل لإلسرائيليين  
ش »أي  الجنود اليوم:  سيغادر  فصاعدًا،  اآلن  من  سالحه.  فليحمل  سالح،  رخصة  لديه  خص 

بحث دمج  النظاميون والدائمون واالحتياطيون، القواعد إلى منازلهم باألسلحة«، مضيفًا أن حكومته »ت 
 المتطوعين والمدنيين الذين يرغبون في المساعدة« في إطار التنسيق مع األجهزة األمنية. 

وزي قال  من  بالتوازي،  المزيد  لمنع  وهجومية  دفاعية  إجراءات  »نتخذ  اليوم:  غانتس،  بني  األمن  ر 
جنود   من  اآلالف  بتجنيد  الفور  على  سنقوم  األمر،  لزم  إذا   )...( اإلمكان  قدر  االحتياط  الهجمات 

 إلغراق الشوارع«.
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إلى »التطوع في بارليف، اإلسرائيليين  الداخلي عومير  نفسه، دعا وزير األمن  الوقت  الحرس   وفي 
المدني«، معلنًا »التجنيد الفوري لسرايا احتياطية من حرس الحدود لصالح الشرطة، وإلحاق مقاتلين  

  من الجيش اإلسرائيلي بوحدات الشرطة«.
اتخذ المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي “الكابنيت”، الليلة  ،  31/3/2022لقدس،  القدس، ات  ضافوأ

ألخيرة في قلب المدن المحتلة عام  الماضية، سلسلة قرارات عقابية بحق الفلسطينيين، بعد العمليات ا
1948. 

، وإلغاء وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تقرر تنفيذ عمليات هدم سريعة لمنازل منفذي العمليات 
وتوفير الميزانية    تصاريح العمل لعائلة وأقارب المنفذين، وتكثيف مراقبة شبكات التواصل االجتماعي،

 ئيلية استعداًدا لسيناريوهات أمنية وميدانية أكثر خطورة. الالزمة لدعم جهاز الشرطة اإلسرا
زل على طول خط التماس  كما قرر الكابنيت، العمل على سد الثغرات في الجدار األمني والجدار العا

 عمال الذين ال يملكون تصاريح عمل.بين الضفة الغربية والخط األخضر بهدف منع تسلل ال
وضع األمني عقب الهجمات األخيرة، والخطة التي ستنفذ لمنع مزيد  وتم خالل الجلسة تقديم صورة لل

 من الهجمات.
في عنها  المعلن  التسهيالت  سلسلة  إلغاء  عدم  الكابنيت  الضفة    وقرر  سكان  لصالح  األخيرة  األيام 

رمضان، وعدم فرض إغالق على الضفة الغربية، في حين تقرر زيادة القوات  وغزة، استعداًدا لشهر  
و  خط األمنية  طول  على  تواجدها  وتعزيز  االحتكاك،  بؤر  على  التركيز  مع  األرض  على  تعزيزها 
 التماس.

تكون   النطاق  واسعة  أنشطة  الكابنيت على  وافق  “مكافحة اإلرهاب”  كما  بهدف  بحسب   –استباقية 
مشكلة    –تعبيره   معالجة  توسيع  وكذلك  إسرائيل،  داخل  في  داعش  تنظيم  نشطاء  على  التركيز  مع 

 المنتشر في أوساط فلسطينيي الداخل.السالح 
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجهات األمنية هي من عارضت اإلغالق وإلغاء 

بئر    التسهيالت  في  بالعمليتين  براك”  “بني  عملية  بين  يوجد عالقة  ال  أنه  إلى  مشيرًة  للفلسطينيين، 
 رة.السبع والخضي 

الجنسية  ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائ إمكانية سحب  إنه سيجري الحًقا فحص  يلي كبير قوله 
تغييًرا يتطلب  األمر  هذا  لكن  الداخل،  فلسطينيي  من  داعش”  “أنصار  من  بعض    اإلسرائيلية  في 
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القوانين المعمول بها وهي عملية طويلة، مضيًفا “ال داعي للجنون أيًضا، كانت هذه أحداث مروعة 
 وسننتظر ما سيجري في األيام المقبلة”.لكنها لم تكون موجة من العرب، 

وأكد قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية خالل الجلسة أن ما جرى من عمليات هو عمل فردي وال تقف 
ه أي منظمة أو دولة، وأنه أمام “إسرائيل شهرين من األيام الحساسة مثل رمضان ويوم القدس  خلف

الفط للغايوعيد  حذر  هناك  يكون  أن  بد  وال  تحييدها  ر،  إسرائيل  مصلحة  فإن  لغزة،  بالنسبة  أما  ة، 
 وإبقاءها هادئة”. 

 
 مواجهة االحتالل اشتية: األرض هي هوية وعنوان للصمود في  .2

هللار  أن ل  قا:  ام  الخالد،  األرض  ليوم  واألربعين  السادسة  الذكرى  في  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس 
وأن   التوسعية،  وأطماعه  االحتالل  مع  الدائم  الصراع  ومركز  وهوية  عنوان  هي  الفلسطينية  األرض 

هويته، لن يتنازل عن  الشعب الفلسطيني الذي قدم آالف الشهداء دفاعا عن أرضه ووجوده وعنوان  
ولن نقبل بأقل من إقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من  منها، وأنه لن نساوم عليها،    شبر واحد 

واستذكر اشتية الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن األرض   بعاصمتها القدس.  67حزيران عام  
معالمها   تغيير  المستوطنين  مقدساتناأمام محاوالت  واالستيالء على  والتاريخية،  وموروثنا    الجغرافية 

كما دعا اشتية الى وقف سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية،   الديني والثقافي.
المتمسك   شعبنا  ضد  والعنصرية  االضطهاد  سياسات  يمارس  الذي  االحتالل  على  عقوبات  وفرض 

 لتضحيات. بوجوده على أرضه مهما بلغت ا
 30/3/2022)وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 دولة االحتالل تلعب بالنار وتجر المنطقة والعالم نحو دوامة حرب دينية الهباش:  .3

الدينية والعالقات اإلسالمية، محمود الهباش، قرار   ةالفلسطينيالسلطة  انتقد مستشار رئيس   للشؤون 
الك لعضو  اإلسرائيلية  باقتحا الشرطة  غفير  بن  إيتمار  المتشدد  )البرلمان(  األقصى نيست  المسجد    . م 

ماليين   ومئات  الفلسطينيين  مشاعر  استفزاز  في  "إمعان  القرار  هذا  إن  بيان،  في  الهباش،  وقال 
العالم". حول  له   المسلمين  ستكون  العدواني  اإلسرائيلي  السلوك  هذا  في  "اإلمعان  أن  من  وحذر 

وأردف:    ن الهمجي".ل دولة االحتالل المسؤولية عن نتائج هذا العدواتداعيات خطيرة، وسوف تتحم
"ولن نسمح بتمرير مؤامرة ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك، مهما كان  

وأكد أن "دولة االحتالل تلعب بالنار، وتجر المنطقة والعالم نحو    الثمن، ومهما بلغت التضحيات" .
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لعاجل لوقف هذا العبث اإلسرائيلي  ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى "التدخل ا  ية".دوامة حرب دين
السيطرة".الخطير،   عن  األمور  تخرج  أن  لحماية    قبل  واسع  وإسالمي  عربي  "تحرك  إلى  دعا  كما 

 المسجد األقصى ".
 30/3/2022، 21موقع عربي 

 
لت األرض  "الخارجية .4  الفلسطينية إلى سجنين كبيرينالفلسطينية": "إسرائيل" حون

الفلسطينية،  قالت وزارة الخار :  رام هللا الفلسطينية إلى جية  يوم األربعاء، إن "إسرائيل حولت األرض 
سجنين كبيرين في قطاع غزة والضفة الغربية، والتجمعات الفلسطينية إلى معتقالت محاصرة بقوات 

المستوطنين". وجماعات  اإلسرائيلي  ال  الجيش  األرض وطالبت  يوم  ذكرى  بمناسبة  بيان،  في  وزارة، 
 حترام شرعياته وقراراته وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين". الدولي با  ، "المجتمع46الـ

القضية   لتصفية  محمومة  إسرائيلية  محاوالت  وسط  العام  هذا  تأتي  "الذكرى  أن  البيان،  وأضاف 
العادلة الفلسطيني  الشعب  وحقوق  تحت    الفلسطينية  يرزح  شعب  قضية  من  وتحويلها  والمشروعة، 

إلى إغاثي  االحتالل  وبرامج  مشاريع  إلى  يحتاجون  لهم،  أرض  ال  سكان  الحقوق قضية  وبعض  ة 
 المدنية".

 30/3/2022، قدس برس
 

 فرصة عمل في الضفة الغربية  4,000عن نحو بعلن  الفلسطيني وزير العمل .5
أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، اليوم  :  رام هللا

متعطال عن    3,940بعاء، عن البدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل الذي يهدف الى توظيف  األر 
 العمل. 

مع    المنح  اتفاقيات  توقيع  مؤتمر  خالل  ذلك  لتنفيذ   19جاء  اختيارها  جرى  حكومية،  غير  منظمة 
مشروع  مليون دوالر ضمن مكون "المال مقابل العمل"، كجزء من    11مشاريع تشغيلية، بموازنة تبلغ  

ونا"، الذي ينفذه صندوق التشغيل، الذراع التنفيذي الحماية االجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة "كور 
ا من  وبتمويل  المالية،  وزارة  مع  بالتعاون  التشغيل  مجال  في  العمل  وزارة  الدولي. لسياسات   لبنك 

دمات االجتماعية  وأوضح أبو جيش أن المشروع سيستهدف أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخ
 . وخدمات تحسين سبل العيش االقتصادي، خاصة القطاع الزراعي

 30/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 تفلح في اقتالع شعبنا من أرضه : سياسات االحتالل لن الفلسطيني  المجلس الوطني .6
الفلس:  رام هللا الفلسطيني، إن إحياء شعبنا  الوطني  المجلس  لذكرى  قال  الوطن وخارجه  داخل  طيني 

د ارتباطه األزلي بأرضه، واستعداده الدائم للدفاع عنها وتقرير مصيره عليها  يوم األرض الخالد يؤك
مد  وعاصمتها  المستقلة  دولته  وإقامة  إليها،  المحتلة.وعودته  القدس  بيان    ينة  في  المجلس  وأضاف 

تمسك شعبنا بأرضه التي عاش فيها  ض الخالد،  ليوم األر   46صدر عنه األربعاء، لمناسبة الذكرى الـ
وتطبيق   البيوت  وهدم  والتطهير  القسري  التهجير  سياسة  رغم  السنين،  آالف  منذ  جيل  بعد  جيال 

وال القمع  أدوات  من  وغيرها  العنصرية،  الفلسطيني،  القوانين  الوجود  إلغاء  ومحاوالت  واالعتقال  قتل 
من اإلسرائيلي  االحتالل  حكومات  تنفذها  حوالي  التي  السياسات    عاما.  74ذ  تلك  كل  أن  وأكد 

واإلجراءات االستعمارية لم تفلح في اقتالع شعبنا وتهجيره من أرضه، بل زادته إصرارا على المواجهة 
ماليين في فلسطين    7مليون، منهم حوالي    13.8لى نحو  والصمود، وتزايدت أعداده حتى وصلت إ

اللجو  والباقي يعيش في مخيمات  التي  التاريخية،  الى أراضيهم وممتلكاتهم  العودة  ينتظر  ء والشتات 
 منها بفعل المجازر واإلرهاب اإلسرائيلي. هجروا 

 30/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 الزناد ومستعدة لتكرار سيف القدسمشعل: رمضان موسم صعب والمقاومة يدها على  .7

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

وأضاف مشعل في ندوة إلكترونية   مؤكدا أن المقاومة يدها على الزناد ومستعدة لتكرار سيف القدس.
وأكد أن ما سطرته   دس والمقدسات".ننا ال نفرط في األرض والق: "نحن ال نسعى للحرب، ولكاألربعاء

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

ع بعيدا  فلسطين  بتحرير  باليقين  لنشعر  يكفينا  ما  الحقائق  من  لدينا  أنه  على  الجدل حول وشدد  ن 
التقديرات  ابعض  السنوات  أفرزته  ما  وأن  حالة ،  في  أننا  تثبت  عدونا  مع  مواجهات  من  لماضية 

 صعود، وعدونا في حالة انحدار. 
وأوضح أن شعبنا لديه مخزون من المقاومة تنتقل من منطقة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل، فنرى  

 .48أخرى من الـالعمليات المقاومة مرة من غزة، وأخرى من الضفة، و 
 30/3/2022حماس، موقع حركة 
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 أبو مرزوق: لن تنكسر إرادة قتال االستعمار لدى الشعب الفلسطيني  .8
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ونائب رئيسها في الخارج موسى أبو مرزوق،  :  الدوحة

حيثم الصهيوني،  المشروع  ُمقاومة  هي  الفلسطيني  للشعب  الطبيعية  "الحالة  وبالشكل إن  ُوجد،  ا 
ا تفكيكه، واستئصاله".زماًنا ومكاًنا، و لمالئمة  والطريقة  إلى  أبو مرزوق في تصريح   صواًل  وأضاف 

ولن  لم  ولذلك  مقدس،  واجب  أرضه،  واستعادة  وكرامته،  لحريته،  شعبنا  "نيل  أن  األربعاء،  مكتوب 
علتنكسر   قرن  قرابة  مضي  األيام، رغم  من  يوًما  لديه،  القتال  "ذلإرادة  أن  وتابع  االستعمار".  ك ى 

أمام تصاعد لل العدو  البطولية، بشكل ال يشمل  يجعل  نقاط االشتباك معه فقط،  عمليات  زيادة عدد 
 الرعب لدى مستوطنيه". وإنما مدى تأثير هذه العمليات، وانتشارها، ووصولها إلى عمق الكيان، وزرع  

 30/3/2022، قدس برس
 

 تصاعد العمليات الفدائيةصالح: على االحتالل توقع  .9
إن المقاومة ترسل عبر عملياتها األخيرة    ،تب السياسي لحركة حماس ماهر صالحو المكقال عض

برسائل واضحة لالحتالل أن األسرى والمسرى خطان أحمران ال نقبل إطالقًا أن يكون هناك عدوان  
 دها في الفترة القادمة.عليهما، مبينا أن على االحتالل توقع استمرار هذه العمليات، وتصاع

أن طبيعيا  الهجما  وبين  ردا  تشكل  إنما  األخيرة  األيام  في  المقاومة  أبطال  ينفذها  التي  الفدائية  ت 
ومتوقعا على كل أشكال العدوان اإلسرائيلي، وتعبيرا عن قدرة شعبنا على االستمرار جيال بعد جيل 

بالتحرير  هذا المدد الجهادي لن يتوقف إال  في مسيرة المقاومة منذ أكثر من سبعين عاما، مبينا أن  
 ي هجرنا منها. والعودة إلى بالدنا الت

 30/3/2022موقع حركة حماس، 
 

 ألقاليم الحركة في الوطن والشتات تنظيميا   فتح في القدس تعقد لقاء   .10
الوضع عقدت حركة "فتح" في القدس، لقاء تنظيميا ألقاليم الحركة في الوطن والشتات لبحث  :  القدس

العاصمة،   في  والسياسي  وعدد التنظيمي  للحركة،  ثوري  مجلس  أعضاء  الكفاءات   بمشاركة  من 
بالمستوى    الحركية. "فتح"  دور  لتفعيل  التنظيمية  الخطوات  على  المركزية  اللجنة  أعضاء  وشدد 

المشروع  قائدة  باعتبارها  الحركة  دور  تعزيز  وأهمية  واإلعالمي،  واالجتماعي  والوطني  السياسي 
الشعبي  ا النضال  قيادتها  خالل  من  وتعز لوطني  المدينة،  داخل  االحتكاك  مواقع  اإلمكانات  في  يز 

القدس. في  أبناء شعبنا  يمكنها من خدمة  بما  أن خطاب محمود    واألدوات  على  المشاركون  واتفق 
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أيلول   في  عقد  الذي  العامة  الجمعية  في  على  2021عباس  والنضالي  السياسي  برنامجها  هو   ،
 بشكل خاص ما ورد بشأن القدس. وتلتزم به كل األقاليم وتسعى لتطويره األرض، 

وأجمعوا ضمن التوصيات المقدمة على تنفيذ كافة المقترحات التي قدمت من إقليم القدس ومحافظة  
والتخطيط   والهندسية  القانونية  المجاالت  في  أرضهم  على  المدينة  أبناء  ويمكن  يعزز  بما  القدس، 

 . اظ على المدينة ومنع تهويدها واسرلتهاالبديل من أجل الحف
 30/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 منفذ عملية تل أبيب حديث المنصات وإشادة بشجاعته  .11

عاما(،   27ضجت منصات التواصل االجتماعي الفلسطينية بمقاطع مصورة للشهيد ضياء حمارشة )
  5أسفرت عن مقتل  يذه العملية في مدينة بني براك والتي  توثق ما وصفه مغردون بثباته لحظة تنف 

وأظهرت الفيديوهات إقدام المنفذ على تنفيذ العملية دون تردد، والتجول في    إسرائيليين بينهم شرطي.
عبر   واسعة  إشادة  القى  الذي  األمر  واالرتباك،  بالخوف  شعور  أو  حماية  وسائل  أي  دون  الشارع 

تفاعالتهم على صفات   .المنصات العربية والفلسطينية الكبرياء والعزة التي بدت    ورّكز مغردون في 
مشية المنفذ، وتقدمه إلنجاز هدفه بكل دقة، مشددين على أن طريق المقاومة واضح لمن جلية في  

ورأى نشطاء أن عمل الشاب حمارشة، وهو أسير محرر، يؤكد أن معتقالت   يسعى إليه ويؤمن به.
تح في  وستفشل  فشلت  اإل إسرائيل  من  األسرى  بتجريد  االحتالل  هدف  قضيتهم  قيق  بعدالة  يمان 

 يخرجون منها بإرادة وصالبة وقوة أعظم وأشد.  وحريتهم، بل إنهم
كان   المنفذ  أن  أوضحت  العملية،  على  كانت شاهدة  إسرائيلية  إلى حديث مستوطنة  البعض  وأشار 

مؤ  منازلهم،  إلى  بالعودة  ويطالبهم  والنساء،  األطفال  قتل  على  يرفض  دليل  التصرف  هذا  أن  كدين 
 غيره.   فلسطيني المسلم وأخالقه التي تميزه عنشهامة ال

درجة  رفع  تم  إنه  اإلسرائيلي  األمن  قال  حين  في  الهجوم،  عن  مسؤوليتها  بعد  جهة  أي  تعلن  ولم 
 التأهب األمني في المناطق اإلسرائيلية وداخل الضفة الغربية عقب هجوم أمس الثالثاء.

 30/3/2022.نت، الجزيرة
 

 والشعب بالثوابت الفلسطينية  الحركةسك متممثل حماس في لبنان يؤكد  .12
مهرجان جماهيري، بمدينة  ب أكد ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، في كلمته: بيروت 

لبنان( )جنوب  حق صيدا  مقدمتها  وفي  الفلسطينية،  بالثوابت  الفلسطيني  والشعب  حركته  "تمسك   ،
وتح الفلسطيني".العودة  التراب  كامل  أنّ   رير  ا   وأكد  فلسطين،  "ثورة  في  اآلن  تجرى  التي  ألرض، 
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تميزت في قوتها وانتشارها بكل أنحاء األرض المحتلة"، مستندة على دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية  
دائية  وشدد على أّن "المقاومة والشعب الفلسطيني وّجها رسالة من خالل العمليات الف  في غزة األبية.

مر  المستقبل  أن  مفادها  وليس األخيرة،  الشرعيين،  األرض  أصحاب  بأيدي  الغاصب    هون  الكيان 
 المحتل أو من يطّبع وينّسق معه".

 30/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قادة فصائل فلسطينية: لن نقف مكتوفي األيدي أمام جرائم االحتالل  .13
باعتباره رسالة   فلسطينية، األربعاء، على "أهمية يوم األرض، ورمزيته،أكد قادة فصائل  :  خاص -غزة 

العود  وحق  الفلسطينية  بالثوابت  المقدس".تمسك  إسماعيل    ة  "حماس"،  حركة  في  القيادي  وشدد 
رضوان، خالل فعالية لزراعة أشجار الزيتون، بمخيم "العودة" شرقي مدينة غزة، بمناسبة ذكرى يوم  

نسم لن  "أننا  المقدسات".األرض،  على  اإلسرائيلية  االعتداءات  باستمرار  في  أو   ح  رضوان،  ضاف 
تصريحات لـ"قدس برس": بأن "يوم األرض، يأتي اليوم، وقد روى الفلسطينيون بدمائهم الطاهرة أرض 
الشاملة".  المقاومة  بخيار  الفلسطيني  الشعب  تمسك  على  ليؤكدوا  الربيع،  وتل  والخضيرة  السبع    بئر 

بالقول:   اوشدد  والمسجد  القدس  مدينة  بأن  كله،  العالم  يعلم  أن  المبارك، هما محور  "يجب  ألقصى 
 ف مكتوفي األيدي أمام جرائم االحتالل ضدهما".الصراع مع االحتالل، ولن نق

نافذ عزام: إن "يوم األرض رمز   من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، 
وا الفلسطيني،  الشعب  يع لمظلومية  مأساة  هناك  بأن  للعالم،  وتذكير  غضب  ليوم  تحول  يشها  لذي 

 شعبنا، يجب أن تنتهي". 
أن   للحق  يمكن  ال  بأنه  بأسره،  وللعالم  للعدو  تأكيد  رسالة  اليوم  "هذا  برس":  لـ"قدس  عزام  وأضاف 

المتغيرات". كل  رغم  األساس  هي  ستظل  الفلسطينية  القضية  وبأن  أن    يضيع،  "العمليات  واعتبر، 
 عن الغضب والظلم الذي يعيشه أبناء  الفدائية في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب، ما هي إال تعبير  

 الشعب الفلسطيني". 
فعالية زرع  خالل  من  يؤكد  "شعبنا  إن  غسان شعت:  الوطني،  النضال  بجبهة  القيادي  قال  بدوره، 

وأضاف "جئنا، لنؤكد   ملك لشعبنا".  األشجار، تمسكه بأرضه وثوابته، وأن فلسطين كل فلسطين هي
من هزم  أرضنا خالصة لشعبنا، ورغم التطبيع العربي لن يتمكنوا    ألبناء شعبنا في الداخل المحتل، أن

 اإلرادة الفلسطينية". 
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من جانبه، قال القيادي في حركة "األحرار"، معاوية الصوفي، إن هذه الفعالية "تأتي تأكيدا على حق  
د أن وأكد أن عملية "تل أبيب" تؤك  ابت على هذه األرض، ولن يسقط بالتقادم".العودة، وأن حقنا ث

 ن لها أن تتفتت بالرغم من اإلجراءات التي يتخذها العدو"."فلسطين موّحدة وال يمك
 30/3/2022، قدس برس

 

 هيئة حماس للعمل الجماهيري في لبنان: لحظة الحرية أقرب من أي وقت  .14

أكدت حركة "حماس"، األربعاء، "اقتراب التحرير والعودة"، مشيرة، إلى أن "تصاعد االنتماء    :بيروت 
جعل الوطني وانتشار ثقافة المقاومة والوحدة الوطنية، وتصاعد مشروع الصمود بالداخل والخارج، ت

ن،  جاء ذلك في بيان، لهيئة "حماس" للعمل الجماهيري في لبنا   لحظة الحرية أقرب من أي وقت".
الفلسطينية والشعب من أهم  يوم األرض، وشدد على أن "وحدة األرض  بذكرى  "قدس برس"،    تلقته 

اال مع  للمواجهة  األساسية  المقومات  من  وتعتبر  الوطنية،  الثوابت  عليها  تقوم  التي  حتالل،  الركائز 
 وإسقاط كل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية". 

االن "نؤكد  إننا  البيان:  يقوم على  وقال  ونهائيا  ثابتا  انتماًء  والحضارة،  والتاريخ  الوطن  لفلسطين  تماء 
 نية وحضارية".جذور تاريخية ودي

 30/3/2022، قدس برس

 
 بعد العمليات األخيرة  "إسرائيل"بينيت يهاتف بايدن ويشكره لوقوفه جانب  .15

اإلسرائ  الوزراء  رئيس  وبحث  هاتف  بايدن،  جو  األميكي  الرئيس  الماضية،  الليلة  بينيت،  نفتالي  يلي 
باللغت  معه عدة قضايا. الوزراء اإلسرائيلي  لمكتب رئيس  تغريدات  والعربية عبر  وبحسب  العبرية  ين 

بايدن على وقوفه إلى جانب “إسرائيل” في مواجهة “االعتداءات   تويتر، فإن بينيت قدم الشكر إلى 
وأشار إلى أن بينيت وبايدن بحثا عدة    ي تعرضت لها خالل األيام األخيرة. وفق تعبيره.اإلرهابية” الت 

 قضايا أخرى ومنها إيران وعدوانها اإلقليمي. كما وصف. 
 31/3/2022القدس، القدس، 

 
 اثنان من قتلى عملية "بني براك" بحمالن الجنسية األوكرانية  .16

أكدت الشرطة اإلسرائيلية أمس أن اثنين من القتلى الخمسة الذين قضوا في الهجمات المسلحة التي  
ن  يا ب  وبحسب   وقعت مساء الثالثاء في ضاحية بني براك قرب تل أبيب، يحمالن الجنسية األوكرانية.
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وقالت    عامًا".  32عامًا، والثاني    23الشرطة فإن القتيلين "أجنبيان من أوكرانيا أحدهما يبلغ من العمر  
الحرب  يكونا من ضمن الجئي  القتيلين األوكرانيين وصال إسرائيل في وقت سابق ولم  الشرطة إن 

إسرائيل. استقبلتهم  نحو    الذين  إسرائيل  ب  20واستقبلت  منذ  أوكراني  األف  في    لغزو دء    24الروسي 
باإلضافة إلى األوكرانيين، كان من بين القتلى مدنيان إسرائيليان وشرطي عربي من    شباط المنصرم.

 الجليل.
 31/3/2022األبام، رام هللا، 

 
 إسرائيليون أصيبوا بعمليات االنتفاضة: نخشى الخروج من منازلنا  .17

، خالل االنتفاضة الثانية،  1948حتلة عام  قال إسرائيليون أصيبوا في عمليات وقعت داخل المدن الم
 إن العمليات األخيرة أعادت لهم ذكريات خطيرة تذكرهم بزمن الهجمات التي كانت تهز تلك المدن. 

أ فإن  العبري،  نت”  “واي  موقع  نشرها  مقابالت  مخاوفهم من  وبحسب  اإلسرائيليين عبروا عن  ولئك 
 لخروج من منازلهم إال للضرورة. تجدد العمليات، مشيرين إلى أنهم باتوا يخشون ا

بحياة   الماضي  األسبوع  في  اإلرهاب  من  جديدة  موجة  “أودت  تقريره  مقدمة  في  الموقع   11قال 
ت يتذكر الكثيرون تلك األيام على الرغم  عاًما على االنتفاضة الثانية، في هذه األوقا  20إسرائيلًيا بعد  

ب التي كانت سائدة في أوائل العقد األول من القرن  من أن الفترة الحالية لم تصل بعد إلى أبعاد الرع
وأضاف “تحدث ثالثة أصيبوا بهجمات االنتفاضة عن الصدمة التي تعرضوا لها   الحادي والعشرين”.

 منذ تلك الهجمات التي غيرت حياتهم”. 
مقر  و  داخل  بيسان  مدينة  في  نار  إطالق  عملية  في  خطيرة  بجروح  أصيب  الذي  زاده  غابي  قال 

عام    انتخابي باأليام  2002لليكود  تذكرنا  صعبة  فترة  إنها  األيام  هذه  لي  بالنسبة  صعب  “األمر   ،
من  عاًما.. أنا ال أخشى قولها: أنا ال أخرج اآلن    20األصعب هذا يعيدني ويذكرني بتلك األيام قبل  

 المنزل إال للضرورة”. 
بعد  ونفسية  عقلية  كانت  بل  فقط  جسدية  تكن  لما  إصابته  أن  إلى  جرى    وأشار  بما  الكثير  تفكيره 

يوتام هامي الذي قتل والده في عملية فندق بارك في   خيرة.واستذكاره مؤخًرا لها في ظل العمليات األ
وتزداد، مشيًرا إلى أن الجمهور اإلسرائيلي  ، أعرب عن اعتقاده أن العمليات ستتوسع  2002نتانيا عام  

 يشعر حالًيا بفقدان األمن كما كان في تلك األيام. 
 30/3/2022القدس، القدس، 
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 بالضفة ليست ذات صلة بالواقع  "2السور الواقي "محلل إسرائيلي: الدعوات لعملية  .18
الدعوات  أن  العبرية،  اإلسرائيلي لصحيفة هآرتس  العسكري  والمحلل  المراسل  هرئيل  عاموس  اعتبر 

والضباط   السياسيين  بعض  من  الواالصادرة  “السوار  عملية  تنفيذ  إلى  الضفة  2قي  السابقين  في   ”
 الغربية، ليست ذات صلة بالواقع المتغير في الضفة. 

عام   جرى  بما  المقارنة  يمكن  ال  أنه  بالصحيفة،  له  تحليلي  مقال  في  هرئيل  بالواقع  2002ورأى   ،
لفترة كان مختلًفا عن طبيعية  الحالي، مبيًنا أن ما ينتظر الجنود اإلسرائيليين وجهاز الشاباك في تلك ا

روة االنتفاضة شارك اآلالف من الفلسطينيين  ، مضيًفا “في ذ -وفق وصفه    –هذه األيام    “العدو” في
في المواجهات واالشتباكات العنيفة حينها، لكن المجموعات المسلحة حالًيا في الضفة أصغر بكثير  

ات فردية أكثر منها تنظيمية، وغالبيتها  مما كانت عليه، وهناك مجموعات مرتجلة تشن سلسلة عملي
اإلسرائيلي ال يملك أهداًفا واضحة على نطاق مماثل لما  ليست لديها انتماء تنظيمي، ولذلك الجيش  

كان موجود في عملية السور الواقي، ويرجع ذلك أساًسا إلى أن طريقة العمل الحالية نجحت بشكل  
مًيا التي  سلسلة من عمليات االعتقال التي تنفذ يو   عام بما يسميها جهاز الشاباك جز العشب، وهي

استخبارية   معلومات  لجمع  بتجاهل  تهدف  األخيرة  للحكومات  سمحت  وهذه  أكبر،  هجمات  ومنع 
 الصراع الفلسطيني بشكل شبه كامل واالنغماس في اتفاقيات السالم والتطبيع مع الدول العربية”.

ع ، احتاجت مؤسسة الدفا2015ن والدهس في عام  وأضاف “حتى عندما اندلعت موجة هجمات الطع
أنش لتعديل  وقت  ذلك إلى  في  بما  التكنولوجية،  الوسائل  بمساعدة  عليها  الرد  صياغة  وتمت  طتها، 

المراقبة المنهجية والشاملة للمشاركات على الشبكات االجتماعية، واتضح أنه حتى عندما يتصرف 
يتركون   ما  فإنهم عادة  بمفردهم،  اإلنتر اإلرهابيون  المنشورات على  نواياهم في  نت”. وفق أدلة على 

 تعبيره. 
وأشار إلى أن الهجمات األخيرة بحاجة إلى التركيز على مناصرين داعش والقاعدة داخل المجتمع 
الفلسطيني في إسرائيل، وأن يكون هناك جهود أكبر من الشرطة اإلسرائيلية لمصادرة آالف األسلحة،  

ال يحتاج لمزيد من  التركيز استخوهذا  أكبر قوات والميزانيات، في حين يجب  باراتًيا وعسكرًيا بشكل 
 الهجمات انطالًقا من الضفة الغربية إلى جانب عمليات مماثلة داخل الخط األخضر. لمنع مزيد من 

 31/3/2022القدس، القدس، 
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 آالف شرطي لمنع الهجمات  4طلب للحكومة ا سرائيلية لتوفير ميزانية لتجنيد  .19
آالف شرطي   4تل أبيب لتجنيد  زانية من الحكومة في  طلبت الشرطة اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، مي

قناة    إضافي. ذلك ضمن   13وبحسب  الشرطة اإلسرائيلية كوبي شبتاي طلب  فإن مفوض  العبرية، 
ستكلف   مستعجلة  شيكل.  5خطة  مؤقتة    مليارات  حلول  ضمن  هذا  فإن  اإلسرائيلية،  للشرطة  ووفًقا 

 ة منع المزيد من الهجمات.حالًيا فقط، محاولوغير فعالة على المدى الطويل، وأن الهدف منها 
 30/3/2022القدس، القدس، 

 
 يدبعوت: قمة النقب تضمنت تعزيز التعاون بين القوات الجوية .20

مع انفضاض قمة النقب التي جمعت وزراء خارجية عربا واالحتالل وأمريكا، بدأت تخرج التسريبات 
تجد طريقها   لم  نقاشات  من  لخطورتها  اإلسرائيلية عما شهدته  ربما  الختامية،  الصحافة  بيانات  إلى 

لك الجوية وسريتها،  القوات  بين  العملياتي  التعاون  لتعزيز  اتخاذ إجراءات غير مسبوقة  ن من أهمها 
 المجاورة التي تعيش دولها في تطبيع مع إسرائيل. 

فاع اإلقليمية في  في الوقت ذاته، هدفت قمة النقب األخيرة لتعزيز ما تسميه دولة االحتالل "مظلة الد 
في مؤتمرهم الصحفي وقف خلفها  الشرق األوسط ضد إيران"، بزعم أن ابتسامات قمة وزراء الخارجية 

الت العربية  والجيوش  اإلسرائيلي  الجيش  بين  مسبوق  غير  إقليمي  دفاعي  تحالف  للدول تطور  ابعة 
األولى وهي  المشتركة،  التدريبات  ذلك  في  بما  األوسط،  الشرق  في  لمواجهة    المطبعة  نوعها  من 

 ليمن وسوريا والعراق ولبنان.مختلف التهديدات، ال سيما إيران ومبعوثوها، التي قد تأتي من ا
"عرب ترجمته  أحرونوت،  يديعوت  بصحيفة  مقاله  في  ذكر  العسكري  الخبير  زيتون،  أن  21ييوآف   "

با  تدفع  معها  المطبعة  العربية  والدول  إسرائيل  بين  عليها  المتوافق  الجو "الخطة  سالح  إشراك  تجاه 
أوسط متجدد، من خالل القيام بأنشطة   بالتوازي مع تطور العالقات السياسية، تمهيدا إلنتاج شرق 

المسل القوات  مختلف  بين  علمًيا،  خيااًل  تعتبر  ماضية  قليلة  والجيش  كانت حتى سنوات  العربية  حة 
 التطبيع كمصلحة أمنية رئيسية".اإلسرائيلي، انطالقا من رغبة الجيش اإلسرائيلي بدعم اتفاقيات 

سالم   اتفاق  معها  يوجد  التي  المجاورة  الجيوش  تسليح  يعارض  ال  اإلسرائيلي  "الجيش  أن  وأضاف 
أما   تقدًما،  أكثر  أمريكية  مقاتلة  أسراب  على  حصولها  خالل  من  األنشطة  وتطبيع،  لمعظم  بالنسبة 

الكامل السرية  من  جانبا  إسرائيل  فتفرض  المشتركة،  هذا  العسكرية  في  الشركاء  تحرج  ال  حتى  ة 
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لفتات  منها  في جزء  تتضمن  أنها  الناشئ، رغم  الجوية    التحالف  القوات  كبار ضباط  بين  شخصية 
 المجاورة ونظرائهم في إسرائيل".

أن اإلسرائيلية  العسكرية  األوساط  التحالف    تزعم  هذا  من  للطرفين  الرئيسية  المشتركة  المصلحة 
برنام وقف  هي  الناشئ  دولة العسكري  لدى  وخطورة  إلحاًحا  األكثر  القلق  لكن  النووي،  طهران  ج 

ال وحلفائها  بدون  االحتالل  بطائرات  الهجمات  ويشمل  الثوري،  الحرس  عمليات  بانتشار  يتعلق  عرب 
تقريًبا ضد   الدعم  طيار وصواريخ كروز كل شهر  قبل مستفيدين من  وإماراتية من  أهداف سعودية 

 في اليمن، وكان آخرها هجمات شهدتها السعودية واإلمارات.   اإليراني، بما في ذلك الحوثيون 
سيسمح   المطبعة  العربية  الدول  في  الجو  أسلحة  مع  الناشئ  التعاون  أن  اإلسرائيلية  المحافل  تقدر 

عن حدود الدولة، وليس بالقرب منها، وبالتالي زيادة العمق لسالح الجو باعتراض التهديدات بعيدا  
تالل، استمرارا لعمله بحرية واسعة في الساحة الشمالية، من خالل استراتيجية  االستراتيجي لدولة االح

ركة بين الحروب"، التي تخللها إطالق جيش النظام السوري صواريخ اعتراضية باتجاه الطيران  "المع
إنذارات في إسرائيل، وسقطت شظاياها  اإلسرائيلي، دون جد  قليلة تسببت بصدور  وى، وفي حاالت 

 و في المناطق المفتوحة.  في البحر، أ
في القطاع الجنوبي مع غزة، يقدر سالح الجو أنه في غضون عام سيشتمل غالف غزة على نظام  

ابيع المقبلة، وفي دفاع ليزر مدمج في تجربة تشغيلية، بعد استيعابه في الجيش اإلسرائيلي في األس
ق أول مجموعة  الجو إلطالق  المقبل يخطط سالح  العام  الفضاء،  وقت مبكر من  إلى  مر صناعي 

 وإنشاء أول وحدة صاروخية نووية من أجل إطالق ذخائر جوية. 
 30/3/2022، 21موقع عربي 

 
 سنوات   5صحيفة تكشف عدد الغارات ا سرائيلية بسوريا في  .21

غا ألف  من  أكثر  نفذت  اإلسرائيلي  االحتالل  طائرات  أن  إسرائيلية،  صحيفة  على  ذكرت  جوية  رة 
وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سالح   السنوات الخمس الماضية.  أهداف في سوريا خالل

الماضية، ضرب   الخمس  السنوات  مدى  اإلسرائيلي على  من    1200الجو  بأكثر  قنبلة   5500هدف 
عام   مهمات.  408خالل   في  أنه  إلى  الجوية،   2021وأشارت  العمليات  عشرات  تنفيذ  تم  وحده، 

ضد    586ستخدام  با أطلق  نو  هدفا.  174قنبلة  السوري  النظام  أن  إلى  مضادا    239وهت  صاروخا 
، تحطمت طائرة من  2018وتابعت بأنه في عام  للطائرات تجاه المقاتالت اإلسرائيلية خالل العمليات.
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" "F-16طراز  " أطلقته قوات النظام SA-5" في شمال فلسطين المحتلة، بعد أن أصيبت بصاروخ 
 السوري خالل عملية إسرائيلية.

 30/3/2022، 21ربي موقع ع
 

 تقديرات إسرائيلية: المزيد من العمليات في األبام المقبلة  .22
"(، مساء  11تشير تقديرات الشرطة اإلسرائيلية اإلسرائيلية التي أوردتها هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  

الممكن  األربعاء، أن األيام المقبلة ستشهد مزيدا من العمليات، غير أنها ترى أنه "ال يزال من    يوم
 تصعيد شامل". تجاوز الشهر المقبل دون 

وذكرت القناة الرسمية اإلسرائيلية أن فرقة "يهودا والسامرة" )التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة(  
فار األمني الحاصل،  التابعة للجيش اإلسرائيلي، منعت تسريح عناصر قواتها المقاتلة في ظل االستن

إعادة تقييم األوضاع  ري المفعول حتى يوم الجمعة، إلى حين أن يتم  وذلك بموجب أمر عسكري سا
أبريل وأيار/ مايو،   الحقا. نيسان/  المقبلين،  الشهرين  الكابينيت فإن  المسؤولين في  لتقديرات  وووفقا 

د سيشهدان توترات أمنية متصاعدة بسبب تقاطع األحداث واألعياد في إشارة إلى شهر رمضان وعي
 ح والفصح اليهودي. الفطر وعيد الفص 

 30/3/2022، 48عرب 
 

الهجمات %  40  ..ستطالعا  .23 مع  بينيت  من  أفضل  التعامل  بمكنه  نتنياهو  ا سرائيليين:  من 
 الفلسطينية 

ظهر استطالع إسرائيلي جديد، نشرت نتائجه الليلة الماضية أ  –ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم  
قناة   أن    13عبر  اإلسرائيليي40العبرية،  من  بنيامي %  أن  يرون  السابق، ن  الوزراء  رئيس  نتنياهو  ن 

الذي  بينيت  نفتالي  الحالي  الحكومة  أكبر من رئيس  بشكل  الفلسطينية  العمليات  مع  التعامل  يمكنه 
عل12اعتقد   قادر  أنه  فقط  رأى  %  بينما  ذلك،  و17ى  الشيء،  نفس  كالهما  أنه  أحد %20  ال   %
 منهما. 
ال68ورأى   أن  آراؤهم  المستطلعة  من  الت%  تستطيع  ال  الحالية  موجة حكومة  مع  جيد  بشكل  عامل 

 % فقط اعتقدوا أنها تتعامل بشكل جيد.15العمليات، مقارنة بـ 
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فإن   باألمن،  الجمهور  بين كل    4وحول شعور  بأنهم في ظروف    10من  أنفسهم  يرون  اليهود  من 
بشكل طبيعي، مقابل    % قالوا إنهم استمروا بممارسة حياتهم60صعبة وال يشعرون باألمن، إال أن  

 % تجنبوا التنقل عبر وسائل النقل العام وقضاء الوقت في المراكز التجارية وغيرها.37
 31/3/2022القدس، القدس، 

 
 ألقصى في رمضانلمسجد القيود على دخول المصلين ل االحتالل بشدد .24

: شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة في مدينة القدس، شملت "األيام"  -القدس  
شهر    17 خالل  األقصى  للمسجد  المصلين  دخول  على  قيود  فرض  قررت  فيما  إداريًا،  معتقاًل 

  رمضان، فيما أصيب، أمس، شابان برصاص االحتالل لمجرد "االشتباه" بنيتهما تنفيذ عملية طعن. 
و  معلومات  مركز  وأصدرت وقال  اعتقاالت  حملة  االحتالل  قوات  شنت  أمس:  بيان  في  حلوة  ادي 

جبرية"، و"اعتقال إداري" ألسرى محررين وفرضت مزيدًا من القيود بحق المقدسيين مع    قرارات "إقامة
 اقتراب حلول شهر رمضان. 

 31/3/2022، األبام، رام هللا
 

 امه بعد وقت قصير من اقتحالمتطرف بن غفير ينسحب من األقصى  .25
غفير،  :  القدس بن  ايتامار  اليميني  المتطرف  اإلسرائيلي،  الكنيست  عضو  اليوم  انسحب  صباح 

والتقط بن غفير    الخميس، من المسجد األقصى بعد وقت قصير من اقتحامه والقيام بجولة استفزازية. 
اقتحامه  من  وتحذيراتها  حماس  تهديدات  من  فيه  استهزأ  األقصى،  باحات  داخل  من  لنفسه    فيديو 

ير في الفيديو،  ودعا بن غف  لألقصى، واعتبر أن جولته بمثابة تحدي وأنه سيواصل اقتحام المسجد.
السماح   على  والعمل  “اإلرهابيين”  بـ  وصفهم  من  أمام  ضعفها  إظهار  لوقف  اإلسرائيلية  الحكومة 

موسع. بشكل  األقصى  باقتحام  اقتح  للمستوطنين  منع  تم  أنه  السابعة،  العبرية  القناة  ام  وذكرت 
 ادرته إياه. المستوطنين للمسجد األقصى في ظل وجود بن غفير، وسيسمح باقتحامه فقط بعد مغ

 31/3/2022القدس، القدس، 
 

 " يوم األرض"لت 46غزة تحيي الذكرى الت  .26
: على وقع العمليات األخيرة التي ضربت عدة مناطق إسرائيلية، أحيا الفلسطينيون أشرف الهور  غزة ـ

لـ »يوم األرض« في فعاليات جماهيرية حاشدة، وسط تأكيدات على مشروعية    46ـ  فعاليات الذكرى ال



  
 
 
 

 

ص            19   5798 العدد:              3/31/2022 خميسال التاريخ: 

 

                                      

المساومة  العرقي« ورفض  تقوم على أساس »التطهير  التي  التصدي لخطط االحتالل  المقاومة في 
ف حقهم  المستقلة.على  الدولة  إقامة  الـ    ي  مناطق  سكان  إسناد  هيئة  نظمت  غزة  مدينة  ،  48وفي 

ح جماهيرية  الفصائل فعاليات  قادة  فيها  شارك  غزة،  مدينة  غرب  الصيادين  مرفأ  منطقة  في  اشدة 
 الفلسطينية. 

الـ   سكان  إلسناد  الوطنية  الهيئة  رئيس  نائب  مزهر  ماهر  المهرجان 48وقال  خالل  كلمة  في   ،
كزي، إن »يوم األرض« يعد رسائل مهمة لالحتالل، تؤكد على أهمية دور الشعب الفلسطيني في  المر 

ال من  الداخل  وأصيل  طبيعي  جزء  وأنهم  األصليين  األرض  أصحاب  باعتبارهم  ونضالهم  محتل 
الوطنية. الفلسطيني  الشعب  الـ    مكونات  أهالي  جانب  إلى  الوقوف  ستواصل  الهيئة  أن  لـ  48وأكد   ،

سياسة االحتالل الفاشية«. وقال »مستعدون دوًما وجاهزون لتقديم الدماء والتضحيات من  »مواجهة  
اك والتصدي ألي جرائم بحقهم« محذرا االحتالل من »استمرار العدوان الهمجي بحق  أجل شعبنا هن

المحتل«. الداخل  الفلسطيني في  القوة    الشعب  إلى عناصر  ودعا إلى صياغة برنامج وطني يستند 
للتطبيع، وتعزيز  والتصدي  المراوحة  حالة  »ومغادرة  جديدة،  نهوض  لمرحلة  والتأسيس  وتوسيعها،  ها 

 شكال الدعم والمقاومة لشعبنا خصوصا في الضفة والقدس«.وتعزيز كل أ
 30/3/2022، لندن، العربيالقدس 

 
 االحتالل بقتحم بلدة منفذ عملية تل أبيب ويعتقل العشرات .27

اقتحم جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح األربعاء بلدة يعبد الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وداهم  
إسرائيليين    5اء عمليات إطالق نار شرق مدينة تل أبيب، أودت بحياة  منزل شاب فلسطيني نفذ الثالث

اقع إخبارية  وذكر مو   آخرون، كما نفذت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في الضفة.  6وأصيب فيها  
بلدة يعبد الواقعة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة،   فلسطينية أن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت 

بي من  منازل  ) وداهمت  حمارشة  ضياء  عائلة  منزل  فلسطينية    عاما(.  27نها  إعالم  وسائل  ونشرت 
إسرائيلية داخل    صورا لجنود إسرائيليين وهم يعتلون منزل عائلة حمارشة، فضال عن آليات عسكرية

فلسطينيا، بينهم فتاة،    23قال مركز إعالم األسرى في بيان إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل  و   بلدة يعبد.
 قلقيلية وجنين ونابلس )شمال الضفة( ورام هللا )وسط( وبيت لحم )جنوب(.  من محافظات 

 30/3/2022.نت، الجزيرة
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 لت "يوم األرض"   46فلسطينيو أمريكا الالتينية بحيون الذكرى الت  .28
لـ "يوم األرض"، الذي تعود    46يحيي فلسطينيو أمريكا الالتينية، األربعاء، الذكرى الـ  :  أمريكا الالتينية

لعام  أح المشروعة في 1976داثه  نيل حقوقه  الفلسطيني من أجل  الشعب  "كفاح  تأكيدًا منهم على   ،
"قدس برس"، أن الفعاليات، التي دعا لها وذكرت مراسلة    أرضهم التي سلبها االحتالل االسرائيلي".

ولق وندوات  ثقافية  أنشطة  إقامة  ستشمل  الالتينية،  أمريكا  في  الفلسطينية  الجاليات  اءات،  اتحاد 
باإلضافة إلى تنظيم المسيرات ورفع األعالم الفلسطينية، في كل من البرازيل واألرجنتين والسلفادور  

الال أمريكا  في  المدن  من  والعديد  لفلسطين  وتشيلي  قوية  دعم  عن روح  أعربت  لطالما  "التي  تينية، 
ب  وشعبها". األرض"  "يوم  ذكرى  حلول  بمناسبة  مركزية،  ندوة  إقامة  ستشمل  "الشتات  كما  عنوان 

ومهمات المرحلة الراهنة .. أي جبهة وطنية موحدة نريد؟"، حيث سُتناقش دور الجاليات الفلسطينية  
 مزيد من التأثير. في الشتات، والخطط الموضوعة لكسب 

 30/3/2022، قدس برس
 

 : السلطات تعتدي على هويتنا وتوصمنا با رهاب48التمهرجان مركزين ليوم األرض في  .29
م مساء    46اخُتتمت فعاليات إحياء الذكرى الـ:  واعد ربيع س ليوم األرض الخالد في مهرجان مركزّي ُنظِّّ

األربعاء، في بلدة دير حنا، وذلك بعد وصول المسيرة المركزية في منطقة البطوف ألرض المهرجان،  
التذكاري  النصب  مدينة عرابة عند  بمسيرة  التحمت  انطلقت مسيرة محلية من سخنين حيث  ثم  إذ   ،

أقيم   حيث  حنا  دير  حتى  المسيرة  السلطات أكملت  أن  على  فيه  المشاركون  أكد  الذي  المهرجان، 
وحمل المشاركون في المسيرة صور    اإلسرائيلية، "تعتدي على هويتنا وتاريخنا"، وتوصمنا بـ"اإلرهاب".

ا المخططات  الشهداء واألعالم الفلسطينية وشعارات منددة بالسياسات العنصرية الممنهجة وخصوًص 
أه وجود  تستهدف  التي  أراضيهم. السلطوية  على  النقب  وأضرحة   الي  عوائل  زيارة  المسيرة  وسبق 

 الشهداء. 
 30/3/2022، 48عرب موقع 

 
 بمشاركة اآلالف.. فلسطينيو لبنان بحيون ذكرى يوم األرض  .30

ب:  مازن كرّيم-صيدا األربعاء،  اليوم  لبنان،  الفلسطينيين في  الالجئين  يوم  شارك آالف  ذكرى  إحياء 
مهرجان   في  وحزبي  األرض،  رسمي  حضور  وسط  لبنان(،  )جنوب  صيدا  بمدينة  جماهيري، 

 وفصائلي. 
 30/3/2022، قدس برس
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 ” العالمية وبلقب معلمة العام Earth Prizeمعلمة في أونروا تفوز بجائزة مؤسسة “  .31
في مدرسة إناث صويلح  أونروا عن فخرها، باإلعالن أن المعلمة صفاء محمود عبيد،    عّبرت وكالة

جائزة   مسابقة  العام” ضمن  “معلمة  لقب  لتحمل  اختيارها  تم  األردن،  في  لألونروا  التابعة  اإلعدادية 
“ العالمية.Earth Prizeمؤسسة  قبل    ”  من  اختيرت  صفاء  المعلمة  أن  إلى  أونروا  بيان  وأشار 

ومنح البيئية  للتربية  العالمي  المؤتمر  من  سالومنه  ماريو  قيمتها  البروفسور  بلغت  نقدية  جائزة  ت 
أمريكي.  12.500 “  دوالر  مسابقة  في  طالباتها  إشراك  على  صفاء  المعلمة  ”،  Earth Prizeوعملت 

مخ  البيئية  لالستدامة  مسابقة  من  وهي  العمرية  المراحل  في  للطالب  وفق   19-13صصة  عاًما، 
شملت هذه المواضيع البيئية  مواضيع بيئية ذات اهتمام بالنسبة لهن كالجئات فلسطينيات في األردن. 

بحلول   الميت  البحر  مثل تصحر  نفايات 2030قضايا  وإدارة  للبيئة  المخيمات صديقة  بيئة  ، وجعل 
 الطعام في األردن. 

 30/3/2022، القدس، القدس
 

 وتحذر من "مغبة التصعيد المتبادل"  " تل أبيب "عمليةمصر تدين  .32

نصر:   األربعسمر  اليوم  المصرية،  الخارجية  مقتل  دانت  عن  أسفر  الذي  أبيب  تل  هجوم    5اء، 
إسرائيلي. شرطي  بينهم  المتحدث  فقد    أشخاص  حافظ،  أحمد  السفير  وزارة  أعرب  باسم  الرسمي 

إاّل   بما ال يؤدي  المدنيين،  التي تستهدف  العنف واإلرهاب  بالغ اإلدانة لكافة أعمال  الخارجية، عن 
الفلس الجانبّين  بين  األوضاع  تدهور  من  المزيد  الرسمي إلى  المتحدث  أكد  واإلسرائيلي، حيث  طيني 

ت مدينة  من  بالقرب  وقعا  اللذين  النار  إطالق  حادثّي  إدانة  خمسة  على  وفاة  عن  وأسفرا  أبيب،  ل 
آخرين.  وإصابة  مع    أشخاص،  واإلرهاب،  العنف  أشكال  لكافة  الكامل  الرفض  على  حافظ  وشدد 

ين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويحول  ضرورة تكثيف الجهود الالزمة بما يحافظ على التهدئة ب
تصعيد الُمتبادل الذي ال يكرس سوى  دون االنزالق إلى حلقات ُمفرغة من العنف، ُمحذرًا من مغبة ال
 مناخ االحتقان واإلحباط، ويقوض ركائز االستقرار في المنطقة. 

 3/2022/ 30، القاهرة، "بوابة األهرام"
 

 كثيرا   الصراع طال ..يدين "العنف بجميع أشكاله" ردنملك األ : جو ز خالل استقباله هرت .33
هرت  :الدستور إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  لقائه  خالل  الثاني،  عبدهللا  الملك  األربعاء، جو ز كد  يوم   ،

ضرورة العمل من قبل الجميع لتحقيق السالم، حتى ال يستمر الفلسطينيون واإلسرائيليون بدفع الثمن،  
في قصر  وبين الملك، خالل اللقاء الذي عقد    لها من تحقيق إمكانياتها.وحتى تتمكن المنطقة بأكم
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بالكثير من األلم   التسبب  الناجم عنه مستمر في  الحسينية، أن هذا الصراع قد طال كثيرًا، والعنف 
 وتوفير أرضية خصبة للتطرف.

لضحايا األبرياء،  وأعرب عن إدانة األردن للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من ا
فة التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم يوم  "فكل حياة مهمة"، مشيرًا إلى الهجمات المؤس

 أمس.
"لكن ال   والتكامل االقتصادي، مضيفًا  التعاون  المنطقة فرصًا كبيرة في  إلى أن لدى  وأشار جاللته 

دون آخر، لنتمكن جميعنا من رسم    يمكن أن تكون هذه العملية إقصائية أو أن تقتصر على جانب 
الفلسطينيين"، وهو ما يتطلب العمل  مالمح مستقبل الشرق األوسط،   ويجب أن يشمل ذلك أشقاءنا 

 للحفاظ على التهدئة ووقف كل اإلجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السالم.
 30/3/2022، الدستور، عمنان

 
 يس ا سرائيلي إلى األردن "العمل ا سالمي" بستنكر زيارة الرئ .34

مي، زيارة رئيس دولة االحتالل اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ  استنكر حزب جبهة العمل اإلسال:  عمان
 إلى األردن.

وقال الحزب، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، إن "الزيارة تتعارض مع الموقف الشعبي 
األ العدو  الصهيوني  الكيان  في  يرى  الذي  لألمة".األردني،  الرئيس    ول  استقبال  أن  وأوضح 

أخضر لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس تفاقم الفجوة بين    اإلسرائيلي، "يمثل ضوءا
األردن". يتهدد  الذي  الصهيوني  المشروع  خطر  مواجهة  تجاه  والشعبي  الرسمي  وأضاف   الموقف 

فلسطيني وشعوب األمة العربية واإلسالمية  الحزب: "نبارك عمليات المقاومة، التي تؤكد أن الشعب ال
 ل ولن تمنحه الشرعية".لن تقر بهذا االحتال

 31/3/2022، قدس برس
 

 أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية والتزامها بقضية األسرى حتى تحريرهم .35
ألسرى  نظمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية األربعاء، ندوة تحت عنوان "دعم حقوق ا :  القاهرة

جاء ذلك برعاية األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو    اإلسرائيلي".في مواجهة االنتهاكات والتنكيل  
الشخصيات   من  ونخبة  بكر،  أبو  قدري  اللواء  والمحررين  األسرى  هيئة  رئيس  ومشاركة  الغيط، 

 االعتبارية المصرية والعربية من رجال قانون وأكاديميين ونواب ووزراء سابقين.
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العامة   األمانة  دعم  الغيط،  أبو  واعادة  وأكد  تحريرهم  حتى  الفلسطينيين،  االسرى  بقضية  والتزامها 
والقانونية   والدبلوماسية  السياسية  واإلمكانات  السبل  بكل  الفلسطيني،  مجتمعهم  في  ادماجهم 

والذ  لدعم االسرى،  العربي  إنشاء الصندوق  الدعم المادي، من خالل  فيها  بما  اقرته  واإلعالمية،  ي 
مين العام في كلمته، إن ذلك الصندوق الذي ينبغي استمرار االلتزام  وقال األ  .2013قمة الدوحة عام  

السلطة   به  تقوم  ما  تعزز  والتي  له،  الموكلة  بالمهام  النهوض  ليواصل  وتعزيزها  موارده  بتوفير 
وعائالتهم، رغم كل    الفلسطينية من واجبات وتتحمله من مسؤوليات وطنية نحو االسرى، كما الشهداء

 لها في هذا المجال. الضغوط التي تتعرض 
 30/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 سنوات  5خالل ة صحيفة إسرائيلية تؤكد شن ألف غارة على سوري .36

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية أن سالح الجو اإلسرائيلي نفذ أكثر من ألف غارة جوية  
السنوات الخمس الماضية، وذلك لمنع إيران من التمدد وإرسال أسلحة على أهداف في سوريا خالل  
وقالت الصحيفة في تقرير اليوم األربعاء "تحت قيادة قائد سالح الجو   متطورة إلى حزب هللا اللبناني.

نوركين تم ضرب   بأكثر من    1,200المنتهية واليته عميكام  مهمات   408قنبلة خالل    5,500هدف 
ا السنوات  مدى  الماضية".على  عام    لخمس  في  أنه  التقرير  عشرات    2021وأوضح  تنفيذ  تم  وحده 

وذكرت "جيروزاليم بوست" أنه في المقابل تم    هدفا.  174قنبلة ضد    586العمليات الجوية باستخدام  
باتجاه الطائرات اإلسرائيلية خالل العمليات، ولكن األغلبية العظ  239إطالق   مى من هذه صاروخا 

 دة للطائرات أخطأت أهدافها، وفقا للتقرير.الصواريخ المضا
 30/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 طفل جزائري يتبرع بجائزته ألطفال فلسطين خالل مسابقة للقرآن .37

أبكى الطفل الجزائري عبد الخالق لجنة تحكيم برنامج المسابقات القرآنية )مزامير داود( ووالدته وأفراد  
وتبرع الطفل المتوج في مسابقة القرآن الكريم    قناة الشروق المحلية.البرنامج الذي تبثه  أسرته ومذيعي  

الكبرى   النهائي -بالجائزة  اجتيازه  بعد  عليها  حصل  وذوي    -التي  األسرى  من  فلسطين  ألطفال 
 االحتياجات الخاصة.

( جائزته  قيمة  نقل  أمانة  الفائز  يعادل    400وحّمل  ما  أي  دينار  إلى  دوال   2,800ألف  لفلسطين  ر( 
عام  عضو   غزة  زار  الذي  قدة،  كمال  الدكتور  التحكيم  الجزائرية.   2011لجنة  للقافلة  إماًما    بصفته 

إلى   بتقديمها  رغبته  مؤكًدا  ألسرته،  منحها  أو  لنفسه  الجائزة  قيمة  على  الحصول  الطفل  ورفض 
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التتويج قبل أن يطلب من عضو  األطفال في فلسطين. الخالق منصة  يلّفه    واعتلى عبد  اللجنة أن 
وهتف  .  لم فلسطين، مشدًدا على أنه يفدي أطفالها “بماله وروحه”، وأن “كل أطفال الجزائر معهم”.بع

 عبد الخالق بعزم شديد أمام عدسات الكاميرات “النصر قادم ال محالة”. 
 28/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 " يلإسرائ"في   "الهجمات ا رهابية"تدين   في تل أبيب سفارة ا مارات .38

أدانت سفارة اإلمارات في تل أبيب، أمس، الهجمات اإلرهابية في دولة إسرائيل،  :  وكاالت -تل أبيب 
وأعربت عن تعازيها الصادقة ألهالي المتوفين من جراء الهجوم ومواساتها للمصابين وأهاليهم، متمنية  

 لهم الشفاء العاجل.
 31/3/2022، االتحاد، أبو ظبي

 
 فلسطيني واستبساله لمواجهة االحتالل فاح الشعب التونس: يوم األرض بخلد ك .39

قالت وزارة الخارجية التونسية إن ذكرى يوم األرض تخلد كفاح الشعب الفلسطيني واستبساله  :  تونس
للقانون   واضحا  خرقا  تمثل  التي  الغاشم،  لالحتالل  التوسعية  االستيطانية  المخططات  مواجهة  في 

وأكدت الخارجية   جهود إلحالل السالم في المنطقة.   وتقويضا أليةالدولي، والقانون الدولي اإلنساني،  
الـ الذكرى  لمناسبة  األربعاء،  مساء  عنها،  صدر  بيان  في  تونس   46التونسية  موقف  األرض،  ليوم 

للشعب  والداعم  والدولية،  اإلقليمية  المحافل  كل  في  الفلسطينية  للقضية  المناصر  والثابت  المبدئي 
حقيق تطلعاته إلى الحرية والكرامة واسترداد حقوقه التاريخية  ادل من أجل تالفلسطيني في نضاله الع

 التي ال تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 30/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لت"يوم األرض"   46الكويت.. نشطاء بحيون الذكرى الت  .40

ناشطون   الـكويتينظم  للذكرى  إحياء  تضامنية،  جلسة  األربعاء،  مساء  وفلسطينيون،  "يوم    46ون  لـ 
الجلسة  األرض". في  لنا"  وشارك  "األرض  وسم  عبر  القدس"،   -،  "شباب ألجل  رابطة  نشطاء من 

الكويت". "حارات  وفريق  أمانتي"،  "القدس  برس" و   وفريق  "قدس  مع  لقاءاتهم  في  المشاركون  أشاد 
ني ومقاومته لالحتالل اإلسرائيلي، مؤكدين وقوفهم معه، حتى استعادة حقه  بصمود الشعب الفلسطي

 على كامل أرضه من النهر إلى البحر.
 30/3/2022، قدس برس
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د بدعم تل أبيب لمواجهة  .41  "آفة ا رهاب" ماكرون يتعهن
إلى إسرائيل لمواجهة الالزم  الّدعم  بتقديم  اليوم،  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  ما سّماه   تعّهد 

إسرائيلّيين في عملية فدائية نّفذها فلسطينّي    5ريدة، دان فيها مقتل  جاء ذلك عبر تغ  »آفة اإلرهاب«.
وقال: »لقد ضرب اإلرهاب إسرائيل مجددًا، ُأدين هذه الهجمات   في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

وا فرنسا  دعم  على  تعتمد  أن  إلسرائيل  ويمكن  العبارات،  بأشد  هذه القاتلة  بمكافحة  الكامل  لتزامي 
 اآلفة«.

 31/3/2022ر، بيروت، األخبا
 

 زعيم حزب العمال البريطاني يرحب بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم االحتالل  .42
قال زعيم حزب العمال والمعارضة البريطانية السير كير ستارمر، أن حزبه يؤيد قيام دولة فلسطينية   

ء ذلك في كلمة ألقاها في حفل استقبال  جا  .1967ن حل الدولتين على حدود  كاملة السيادة كجزء م
كبير أقامته مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال في مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة  

 لندن، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.
ا إبعاد  مبدئي  بشكل  يعارض  حزبه  إن  ستارمر  فوقال  منازلهم  عن  القسري  القدس لفلسطينيين  ي 

الشرقية المحتلة، كما يرغب حزبه في أن تنهي إسرائيل سياسة بناء المستوطنات غير القانونية في  
 األراضي المحتلة، واحترام االمر الواقع في االماكن المقدسة.

اإلسرائي الحرب  جرائم  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  بتحقيق  يرحب  أنه  األراضي  وأضاف،  في  لية 
مؤ  لتطبيق  الفلسطينية،  القصوى  األهمية  على  االضواء  تسليط  اعادت  أوكرانيا  في  األزمة  أن  كدا 

 القانون الدولي وحقوق االنسان على الجميع. 
 30/3/2022، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 " ق فلسطينطري"بتسمية الشارع الرئيسي فيها بت مدينة أمريكية تعتمد قرارا   .43

نيوجرسي   بوالية  باترسون  مدنية  مجلس  صّوت  نوعها،  من  األولى  هي  سابقة  ثمانية  في  بغالبية 
أصوات وتغّيب أحد األعضاء على مشروع قرار تقدم به عضو مجلس المدينة، المستشار عالء عبد  

سون، بتسمية  باتر   -فلسطينية في كليفتون العزير، ذو األصول الفلسطينية، وبدعم من مركز الجالية ال
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الشارع الرئيسي في المنطقة السادسة بالمدينة ذات الحضور العربي االقتصادي واالجتماعي الكبيرين  
 . Main Street- Palestine Wayبـ”طريق فلسطين” ليصبح اسم الشارع: 

 30/3/2022العربي، لندن،  القدس
 

 تطور المفاوضات مع روسيا "إسرائيل"وفد أوكراني يبحث في  .44
رغي شيفير، مستشار الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إسرائيل أمس )األربعاء(، وصل سي

مقدمتها   في  القضايا،  من  عدد  في  للتباحث  وذلك  وحكومته،  زيلينسكي  يمثل  رسميًا  وفدًا  مترئسًا 
، فاوضات بين أوكرانيا وروسيا إلنهاء الحرب »التشاور مع جهات إسرائيلية مهنية حول تفاصيل الم

 وقضايا التعاون المشترك«. 
 31/3/2022لندن، ط، الشرق األوس

 
ا .45  هل دشن النقب تحالف ا جديد 

 أ.د. يوسف رزقة 
هل أنشأ لقاء النقب )تحالفا عربيا إسرائيليا( برعاية أميركية كما تقول مصادر إعالمية غربية وعبرية، 

التفكي التخطيط والتمني والتوقع؟!  يثير  أم أن األمر ما زال في إطار  ر في تحالف إسرائيلي عربي 
يصفو  سؤال   أن  يمكن  وهل  الهدف؟!  وما  التحالف؟!  هذا  ينشئون  من  ضد  أي  والهدف،  الضد 

اإلسرائيلي للعربي، بينما هتافاتهم الدائمة الموت للعرب، وتاريخهم مشحون بكراهية العرب والمسلمين 
مايتهم من القتل واالضطهاد على يد والعمل ضدهم، حتى في زمن علو المسلمين ورعايتهم لليهود وح

 نصارى الغربيين؟! ال
اإلعالم   وسائل  توحي  كما  ضدها  كان  فإذا  إيران؟!  ضد  هو  فهل  صحيح،  التحالف  خبر  أن  هب 
المغرب  الخليج؟!  عن  البعيدة  التحالف  دول  بعض  بين  مستحكما  العداء  جعل  الذي  فما  العبرية، 

وخالف على    وليست بينهما وبين إيران قضايا صراع  ومصر بعيدتان جغرافيا عن الخليج وعن إيران،
التحالف.  ضدها  يعمل  قد  التي  الجهة  في  للشك  يكفي  البعد  وهذا  الخليج،  في  هو  كما  المصالح 

 والشك في األهداف المقصودة المعلنة منه. 
ت ما ترصده العين وال تخطئه بين أعضاء التحالف: هو التعاون األمني، والتنسيق معا إلحباط عمليا

حالف عديدون، ومنهم بحسب تصنيفهم جماعات إسالمية،  الخصوم، ال الخصم، فخصوم أعضاء الت
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وفلسطينيون، وحوثيون، وحزب هللا، والجماعات األخرى الموصوفة بالتطرف، والمتآمرون الداخليون 
 على أنظمة الحكم من عسكريين وغير عسكريين، زائد إيران!

كان   التحالف  ألعضاء  تصريح  أول  كان إن  حيث  النقب،  في  العشاء  مائدة  دسمة،  بعيد  الوجبة  ت 
دولة   إرهابية، ويعطي  بعملية  الفدائية، ويصفها  الخضيرة  بتصريح يستنكر عملية  نفسها  عبرت عن 
وقد  األخضر،  الخط  داخل  العربي  الوسط  ضد  أي  العملية،  بيئة  ضد  بعقوبات  تصريحا  االحتالل 

( في  2ور الواقي )مستوى السياسي إقرار تنفيذ عملية السترجمت المصادر األمنية ذلك بالطلب من ال
الوسط العربي، وهو طلب جاء مشفوعا بتوقعات تبعث على القلق عند التنفيذ، وتبعث على القلق إذا  

 لم يتقرر التنفيذ؟! 
سالح   شراء  الخليج  دول  طلب  وهو  المحتمل  التحالف  نقاشها  لمضامين  تشير  تصريحات  وثاني 

ا، وقد رفعت الشركات التي تلقت طلب لقبة الحديدية، وصواريخ حيتس(، وغيرهإسرائيلي يتضمن )ا
الشراء األمر للحكومة إلقرار الصفقة أو التحفظ عليها، وبهذا يصبح سالح بعض الدول العربية رهن  

 اليد اإلسرائيلية، وهي يد معلوم خبثها وغدرها؟! 
هدي وهي  بينيت،  لحكومة  العرب  هدية  هي  التحالف  فكرة  هديتهم  إن  وهو  )إسرائيل(،  لدولة  تهم 

كات صناعة السالح اإلسرائيلية؟! هذه بعض هداياهم والعرب على أبواب شهر رمضان المبارك.  لشر 
ا تجاوزت المتوقع وقاربت الخيال، وهي هدايا ستجر هدايا أخرى للدولة العبرية،  هذه هدايا كبيرة جدًّ

الفلسطينية، الفاتورة  حساب  على  بالطبع  ذلك  تقلب  وكل  ومن  إيران،  من  الخوف  بعبع  ات  وتحت 
تفعله،   تقوله، وما  لديها ما  ذلك، وإيران  الخاسرين، وإن زعموا غير  أكبر  الفلسطيني هو  المنطقة؟! 

 والفلسطيني ليس كذلك، وعين اإلسرائيلي على ما تبقى من فلسطين قبل أن تكون عينه بعيدة عنها! 
 30/3/2022فلسطين أون الين، 

 
 بل رمضان في فلسطينعمليات ما ق .46

 أحمد جميل عزم 
قبل أيام، وفي أثناء ندوة عقدت في عاصمٍة عربية، عّلق سفيران أميركيان سابقان في إسرائيل على  
العالم مشغول   وأن  يتغير،  العالم  أّن  الفلسطينيون  يدرك  أن  يجب  بأّنه  الفلسطينية،  القضية  مستقبل 

يتحّدثون  وأّنه قبل ثالثين  عن هذا مع اإلسرائيليين وليس عنهم  عنهم بأوكرانيا وإيران، وأّن العرب   ،
عامًا حصلوا على اتفاق أوسلو ألنه كان لديهم انتفاضة، واآلن ال شيء لديهم، وبالتالي أقصى ما  
سيطرة   تحت  األراضي  في  "أ"  مناطق  توسعة  وربما  المعيشة،  ظروف  تحسين  حاليًا  تحقيقه  يمكن 
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اسيين وأكاديميين بأّن هذا  ق "ج". رّد الحضور الفلسطيني من سي السلطة الفلسطينية قلياًل، من مناط
 وهم، وأن الفلسطينيين قادرون على العودة إلى المشهد.

إسرائيليًا في عمليات إطالق نار    11مارس/ آذار( ُقتل    30حتى كتابة هذه األسطر )صباح األربعاء  
ملية طعن في بئر السبع، جنوبّي  ، في أسبوع. بدأت بع1948وطعن في داخل األراضي المحتلة عام  

)فلس شمال    22طين،  وحيفا  يافا  بين  الخضيرة،  مدينة  في  نار  إطالق  عملية  ثم  آذار(،  مارس/ 
( )  27فلسطين  أبيب  تل  قرب  الوسط  في  نار  إطالق  ثم  آذار(،  وقام   29مارس/  آذار(.  مارس/ 

، والثالثة فلسطيني أو أكثر  1948بالعمليات األولى والثانية فلسطينيون من داخل األرض المحتلة عام 
. ويجدر فهم هذه العمليات في سياقات ثالثة: عملية "الفراغ"،  1967لضفة الغربية المحتلة عام  من ا

 و"اإلفراغ"، و"األمننة".
تاريخيًا، كان وجود فراغ سياسي وتجاهل القضية الفلسطينية سببًا أساسيًا النتفاضات فلسطينية، وذلك 

يتوق قد  ما  عكس  الذينعلى  السياسيين  بعض  يتمّنى،  أو  القضية    ع،  تنحية  بإمكانية  يعتقدون 
عام   المعاصرة  الفلسطينية  الثورة  بدأت  جانبًا.  والفصائل  1965الفلسطينية  فتح  حركة  ونشأت   ،

الفلسطينية يوم تجاهل العالم فلسطين، وانشغل العرب في حرب اليمن بين مصر والسعودية. وجاءت 
شعو   1987انتفاضة   تو بعد  في  قيادتهم  بعزلة  الفلسطينيين  تلك  ر  فقبل  قضيتهم،  وتجاهل  نس 

، تجاهل الرئيس  2015االنتفاضة بأيام بدت قضية فلسطين ثانوية في القّمة العربية في عّمان. وفي  
األميركي، باراك أوباما، وأغلب قادة العالم والعرب قضية فلسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

يذكروها، قد    ولم  كانت  إسرائيل  أن  الرغم من  الخارجية  على  المفاوضات بشهادة وزير  للتو  أفشلت 
. أما اآلن، فجرعة 2016آنذاك، جون كيري، فحدثت هّبة من الشباب الفلسطيني استمّرت حتى ربيع  

لقاء عربي إسرائيلي غير مسبوق عقد في جنوب فلسطين،   التجاهل مضاعفة، حد اإلهانة، فهناك 
رب والبحرين بحضور وزير الخارجية األميركي  رجية إسرائيل ومصر واإلمارات والمغضم وزراء خا

مارس/ آذار(، وقبل هذا لقاء ثالثي جمع رئيس وزراء االحتالل، نفتالي بينت، والرئيس المصري   28)
مارس/ آذار(، ولقاءات    22عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في شرم الشيخ )

 أخرى. 
التزامهم رسميًا المقاومة السلمية، إلفراغ قضيتهم   الفلسطينيين، رغم  ثانيًا، هناك ضغط عالمي على 
وإنهاء  بأيديهم،  نضالهم  شرعية  ولنزع  منهم،  أرضهم  إفراغ  مخّططات  رغم  ومحتواها،  معناها  من 

للفلسطينيي  المالية العربية واألميركية  ، وتحديدًا للسلطة نروايتهم الوطنية. فمثاًل، توقفت المساعدات 
الفلسطينية، بشكل شبه تام )ربما باستثناء الجزائر ومساعدات أخرى صغيرة جدًا(، بالتزامن مع خطة  
تستأنف   ولم  الفلسطينية،  القيادة  رفضتها  التي  النهائية(  )الصفقة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
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من   أكثر  منذ  األوروبيون  يمنع  وأخيرًا،  الفلسطينية،    شهراً   15المساعدات.  للسلطة  تقديم مساعدات 
وتؤكد   االحتالل  ترفض  ألنها  الحالية،  التدريس  مناهج  تغيير  أهمها  دفعها،  قبل  شروطًا  ويضعون 
شرعية المقاومة، وإلغاء "االحتضان" الفلسطيني لألسرى، سواء احترامهم والمطالبة بإطالقهم، أو من  

ال دفع مخصصات إلعالة عائالتهم هم وعائالت  بعد  شحيث  بسبب مساعدتهم، وال سيما  أو  هداء، 
 تحريرهم. 

نشاط   في  المسبوق  غير  النمو  عبر  ومادي،  ديموغرافي  إفراغان:  يرافقه  للرواية  اإلفراغ  هذا 
تجاهل عمليات جرف   يمكن  السبع، ال  بئر  الطعن في  مثااًل، في عملية  واالستيطان.  المستوطنين 

 يمكن عدم الربط بين منفذ العملية أحمد أبو القيعان  الالبيوت وإزالة القرى ألهالي النقب العرب، و 
، في أثناء تهجير أهالي قرية أم  2020ومعلم المدرسة يعقوب أبو القيعان، الذي قتل بدماء باردة عام  

العراقيب  الربط مع قرية  يهود مكانهم، أو عدم  النقب إلسكان مستوطنين  الفلسطينيين في  الحيران، 
نحو   هدمت  التي  العملية  مالبدوية  منفذو  منها  جاء  التي  الفحم  أم  أهالي  يشعر  بالمثل،  مّرة.  ائتي 

، وأخيرًا  2018الثانية بالتمييز ضدهم، كل يوم، وخصوصًا بعد قانون القومية اليهودي الذي ُأقّر عام  
% من سكان  25نزول المستوطنين لالعتداء على الفلسطينيين، وزيادة عدد المستوطنين ليصبح نحو  

العالم أن    700ربية )أكثر من  غالضفة ال الفلسطينيون، وال يريد  ألف مستوطن(، كلها سياقات  يراها 
 يراها. 

الفلسطينيين   من  يريدون  اإلسرائيليون  فالمسؤولون  الفلسطينية،  للقضية  األمننة  هو  الثالث،  السياق 
الذين المسؤولون  وحتى  األمن،  على  الحفاظ  زاوية  من  فقط  فلسطين  قضية  نقاش  يقابلون    والعرب 

القيادة الفلسطينية يرفضون نقاش أي حل سياسي، ويريدون نقاش األمن فقط. وعلى األقل، كما جاء 
في اإلعالم، إن اللقاءات العربية اإلسرائيلية التي ُعقدت أخيرًا بحثت ضمان أاّل يحدث تصعيد أمني  

 في أثناء شهر رمضان. 
سطينية ال يؤّدي إلى نهايتها، وأّنه ال حل أمنيًا أو لما ال يريد العالم إدراكه، أّن تجاهل القضية الف

شبيه   رمضان  بشهر  ينذران  قضيتهم،  وتجاهل  الفلسطينيين،  على  الضغط  واستمرار  لها.  اقتصاديًا 
 بأشهر أخرى من حيث التصعيد.

 31/3/2022العربي الجديد، لندن، 
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 ربما "سور واٍق جديد"  .47
 بن كسبيت 

لجولة أيضًا سننتصر. قبل عشرين سنة، بالضبط، انطلقنا لهزيمة إرهاب  النبدأ بالقول: إننا في هذه  
عنيف وإجرامي أكثر بكثير، ورغم المخاوف والتنبؤات السوداء قضينا عليه. أحيا الجيش اإلسرائيلي،  
على   سنة  أربعين  سنحيي  أشهر  بضعة  وبعد  الواقي".  "السور  على  سنة  عشرين  أمس،  من  أول 

إ تلوح  الجليل".  الصيغة، م"سالمة  سنحدث  جديد".  واق  "سور  إلى  سنضطر  جدًا  قريبًا  أنه  كانية 
 وسننتصر. إذ إنه عندما ندحر إلى الحائط نصحو، نجد حاًل ونتغلب. السبب بسيط: ليس لنا مفر. 

قبل سبع   نشبت  التي  األفراد  النتفاضة  معاد، محسن،  هو بث  األخير  األسبوع  في  هنا  يحصل  ما 
يأتون مع مسدسات وبنادق. هذا أخطر حسنوات. في حينه كانوا مسل  اليوم فهم  ين بالسكاكين. أما 

 وأكثر فتكًا بكثير، ولكن هذا أيضًا سننتصر عليه. 
إلى أن ننتصر، يجدر بنا أن نسأل: متى بالضبط يعتزم أصحاب القرار أن يفهموا ما الذي يحصل؟  

يكية؟ متى ستتبين هنا الزعامة  تمتى بالضبط سيتخذون الخطوات الصحيحة، المناسبة، الحادة والدراما
الالزمة لمثل هذه األيام؟ كم مواطنًا سيقتلون إلى أن يفهم الجميع، من رئيس الوزراء وحتى المفتش  
العام، من وزير الدفاع حتى وزير األمن الداخلي أنهم حتى اآلن طحنوا الماء. لم يردوا كما ينبغي  

 حراسة؟ لعلى العنوان الذي على الحائط. إنهم غفوا في ا
الثرثرة العابثة عن "تجنيد سرايا احتياط لحرس الحدود" ال تبهر أحدًا. يجب الخروج إلى حملة واسعة  
الخضيرة   حتى  وعراد  السبع  بئر  من  الشخصي.  واألمن  الحوكمة  إلعادة  خاصة  مهمة  قوة  لتجنيد 

ف كتب  هذا  قليلة.  أسابيع  غضون  في  هذا  عمل  يمكن  إيالت.  وحتى  المطلة  من  هذه   يوحيفا. 
الصفحات الجمعة الماضي، هذا كتب فيها أول من أمس أيضًا. الخطط؟ موجودة. الوسائل؟ موجودة  

 وبوفرة. واآلن نحتاج ألن نبدي استعدادًا وزعامة. 
أول من أمس، للمرة الثانية على التوالي تقع لنا معجزة. هذه المرة أيضًا، مثلما في الخضيرة، وقع  

لمكان الصحيح في الوقت الصحيح كي يمنعاه من تنفيذ مذبحة في  االمخرب على شرطيين كانا في  
" أو كالشنيكوف،  16قلب غوش دان. في المرة التالية قد ال تحصل المعجزة. المخرب التالي، مع "إم  

يمكنه أن يقتل مواطنين كثيرين إلى أن يحيد. الجواب الممكن الوحيد في هذه اللحظة هو تواجد ال 
ج الميدان.  في  الضرر. و ينتهي  يقلص  وضع،  كل  في  مكان،  كل  في  وقت،  كل  في  فوري  اب 

من   عقود  في  هنا  نشأ  الذي  المغرق  المستنقع  في  وإدخالها  الجيوب  من  األيدي  إخراج  وبالطبع: 
اإلهمال. مستنقع مليء بالعشرات إن لم يكن بالمئات، باآلالف من قطع السالح التي تجمعت في  
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، لكل الحكومات في كل األجيال. واآلن كل هذا يطلق  د األيدي غير الصحيحة. قصور هائل، م وٍّ
 النار علينا. 

ال داٍع للدخول في حالة فزع. ال داٍع للدخول في حالة هلع. نحن أقوياء وال يمكن ألي مخرب أن  
هذا   يتطلبها  التي  بالطريقة  بالقتال  نبدأ  أن  علينا  ننتصر  أن  أجل  من  ولكن  الحقيقة.  هذه  يغير 

ب نبدأ  أن  التشريع ز الوضع.  نواصل  أن  خاصة،  الميدان  وفي  عامة  الشرطة  ألعداد  مكثفة  يادة 
المخربين   غير عادية ضد  أساليب  اتخاذ  نقرر  أن  األدنى،  بالحد  يضع عقوبات  الذي    –المتسارع 

حتى لو كانوا مواطنين إسرائيليين، أن ننقض على تعدد الزوجات في الوسط البدوي، والذي يخلق هنا  
مختل أسرية  للكراهية  ط خاليا  خصبة  أرضًا  تصبح  الخليل(  جبل  جنوب  من  أو  غزية،  )األم  ة 

 واإلرهاب، وان ننقض على الحوكمة، التي تبدأ في طرق النقب وتنتهي في شوارع بني براك. اآلن. 
على المحاكم أيضًا أن تنضم إلى الجهود، في العمليات الثالث األخيرة شارك ما ال يقل عن ثالثة  

وتحرروا. العقوبات التي تلقوها كانت خفيفة حتى سخيفة. الشرطة و"الشاباك"    ءمخربين كانوا سجنا
يعثر   التي  القانونية  األسلحة غير  عدد  لزيادة  محاولة  في  هائاًل  األخيرة جهدًا  األشهر  في  يوظفون 
وتوضع اليد عليها. هذه مهمة غير سهلة، عبثية وناكرة للجميل. لماذا ناكرة للجميل؟ ألن المحاكم  

في عالم آخر، نوع من فقاعة سالم هادئة، ويبصقون في وجهنا جميعًا مع عقوبات تدل أساسًا  شتعي 
شباط   في  تمامًا،  اآلن  تفضلوا:  مثال؟  واالستخفاف.  االنقطاع  العليا   2022على  المحكمة  خففت 

)الهيئة: مينتس، شتاين وشوحط( من عقوبة عربي إسرائيل يدعى كرم عاصلة اعترف بحيازة رشاش  
لـ    من بالسجن  المركزية  إلى    15طراز كارلو وحكم في  العليا من عقوبته وقلصتها   9شهرًا. خففت 

فعلي.  سجن  سنوات  سبع  هي  القانون  في  القصوى  العقوبة  أن  رغم  وذلك  خدمة.  أعمال  أشهر 
شهرًا بالسجن الفعلي هي نكتة. عندما نكون نحن في وباء تتعرض له الدولة وتبدأ   15بالمناسبة، فإن 

سانة هائلة من السالح غير القانوني في التفجر لنا في الوجه، فإن على القضاة المحترمين أيضًا  ر ت
أن يفهموا الحدث وأن يردوا بناء على ذلك. وإذا لم يردوا بناء على ذلك، فليتفضل المشرع، منذ اآلن  

آريه إلداد وأنا،    هنائب رئيس "الشاباك" سابقًا، إسرائيل حسون، سأل   ويفرض عقوبات حد أدنى مشددة.
": ماذا كان سيفعل أمام وباء السالح غير القانوني؟ فقال حسون:  103أول من أمس، في "صوت  

بمساعدة   اعتقال،  وعندها  لخمس سنوات،  الفعلي  بالسجن  أدنى  حد  عقوبة  يقرر  قانون  جدًا،  بسيط 
قت قصير سيعاد و "الشاباك"، ألف مواطن حازوا سالحًا غير قانوني وزجهم في السجن. في غضون  

 معظم هذا السالح إلى الدولة.
هكذا تعمل دولة تحب الحياة. هكذا تعمل دولة في حالة حرب. ليس هكذا تعمل، على األقل حتى  
لحرس   سرايا  ثالث  تجنيد  بطيبته،  العام  المفتش  يقر  عندما  إسرائيل.  دولة  أمس،  من  أول  مساء 
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إذا كنا محظوظين، أن يقر قريباً  دليل على أن    الحدود، ويحتمل،  ثالث سرايا احتياط أخرى، فهذا 
 أحدًا ما هنا ال يفهم أين يوجد. إذا لم يفهم بسرعة، فيجب تغييره. هكذا ببساطة. 

 "معاريف" 
 31/3/2022األبام، رام هللا، 

 
 يريدون إشعال االنتفاضة الثالثة  .48

 اليكس فيشمان 
ال   إسرائيل  بأن  االدعاء  أيضا  أمس،  األمن،  جهاز  علواصل  لعرب  تقف  مسلحة  انتفاضة  شفا  ى 

»داعش«   وأيدي  موجة    –إسرائيل  أعقابها  في  يجر  أخذ  داخلية  بعمليات  بدأ  ما  أن  شك  ال  ولكن 
 عمليات تقلده، للفلسطينيين من المناطق أيضا. 

لقد كشفت العمليتان اللتان نفذهما عرب إسرائيليون في الخضيرة وفي بئر السبع البطن الطرية للمدن  
األخضر. يبدو أن سنوات الهدوء الطويلة أدت عندنا إلى نوع من عدم االكتراث، الخط    في داخل

على شفا الغفو. عملية، امس، في بني براك، التي نفذها ماكث غير قانوني مع سالح أوتوماتيكي،  
كان مدعوما من مساعدين، جاءت في ذروة رفع التأهب في كل أرجاء البالد، على خلفية رمضان  

خلف العوعلى  في ية  ينجح  وال  األحداث،  يالحق  األمن  يزال جهاز  أيضا. ال  سبقتاها  اللتين  مليتين 
بالكاد بدأ تحقيق خاليا »داعش« في الوسط العربي، وإذا بفلسطينيين من المناطق يتلقون    –إبطائها  

عة، ريح إسناد وينطلقون في حملة قتل. اآلن الكرة في يد إسرائيل: كل خطوة خاطئة، عاطفية ومتسر 
شأنها أن تعيدنا إلى األيام الظلماء لعدد ال يحصى من العمليات االنتحارية في داخل أراضي    من

 الدولة. هكذا، الحركات السلفية ومنظمة »حماس« ستحقق هدفها المركزي: إشعال االنتفاضة الثالثة.
سجلت حاليا، ال يعرف جهاز األمن كيف يشرح العمليتين في بئر السبع وفي الخضيرة. صحيح أنه  

 2022يقظة في أوساط مؤيدي »داعش« في إسرائيل فور تصفية األميركيين لزعيم التنظيم في شباط  
اعتقل  السبع  بئر  في  العملية  ففور  الماضي.  األسبوع  الشاذ  العنيف  االنفجار  يشرح  ال  هذا    لكن 

أتاح  ما  واألفعال  األقوال  بين  معينا  سقفا  تجاوز  السبع،  بئر  من  »داعش«  نشيط  إدخاله    للتحقيق 
المالحقة كمن اعتدل في   البدوي من حورة في ملف  القاتل  الجنائي. مقابله، ُعرف  التعريف  ضمن 

ذا النوع  مواقفه في السنة األخيرة. الثقب األسود في فهم األحداث هو دعوة لمزيد من المفاجآت من ه
يوجد سال الفحم  أم  في  ثاٍن  بيت  كل  وفي  لالنتحار  مستعدين  المتطرفون  يكون  ح، كل شيء  حين 

 يكون مفتوحا. 
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وقعت العمليات الثالث في بني براك، في الخضيرة وفي بئر السبع في فترة تأهب عال جد لمناسبة  
شية رمضان قبيل يوم القدس يوم األرض الذي يحل، اليوم. فالحساسية القومية والدينية في ذروتها ع

وال غرو ان كل انتباه محافل    –سيحي  في الشهر القادم، بينما في الوسط عيدا الفصح اليهودي والم
األمن تركز في القدس وفي الضفة. غير أنه في حينه، وكأنه من الالمكان، طلت مفاجأة العمليات  

يد  الحديث  كان  ولما  الخط األخضر.  داخل  الكبرى في  المدن  لها  في  ليس  يزال  ور عن ظاهرة ال 
أي إدخال   –ستعدادات لرمضان بأسبوع  تفسير واضح فقد تقرر في القيادة السياسية استباق كل اال

قوات إلى الضفة وتنفيذ سلسلة اعتقاالت وقائية لبضع عشرات من المحرضين في القدس وفي الضفة  
فإ واضحة،  الصورة  تكون  ال  عندما  مخططا.  كان  مما  أسبوع  كل قبل  في  النار  يطلقون  نهم 

 االتجاهات. 
لة أعمال استهدفت تعطيل ثالث بؤر اشتعال  هذه السنة بالذات، استعدت إسرائيل لرمضان في سلس

محتملة: في القدس، في السجون وحول الوضع االقتصادي. في السجون ازيل قسم من القيود التي  
ء من القيود على زيارات السجناء  فرضت على السجناء بعد الهروب من سجن جلبوع، كما ازيل جز 

ا له هناك في األسبوع القريب القادم.  وهكذا ُمنع إضراب عن الطعام كان مخطط  –من قطاع غزة  
العناوين   عن  نزل  جراح  الشيخ  الفلسطينيين،  السكان  مع  االحتكاك  مستوى  خفض  القدس،  في 

أن يصل إلى الحرم في شهر   الرئيسة، وإسرائيل سمحت عمليا لكل فلسطيني ليس عليه أي قيد امني
ضفة لدخول العمال بحجوم لم يشهد  رمضان. في المجال االقتصادي، فتحت إسرائيل بوابات غزة وال

واالعتقاالت  القوات  تعزيز  إليها  مضافا  الخطوات،  هذه  كل  الثانية.  االنتفاضة  منذ  هنا  مثيل  لها 
مقارنة نسبيا  هادئة  فترة رمضان  تخلق  أن  يفترض  كان  زيارة    الوقائية  أن  كما  الماضية.  بالسنوات 

ين إلى األردن كان يفترض بها أن تساعد على  الملك حسين إلى رام هللا وزيارات مسؤولين إسرائيلي
الهدوء في الميدان. ثم أن المؤشرات على األرض أشارت إلى أن من شأن هذه أن تكون فترة هادئة، 

ن، فستضطر إسرائيل بأن تقرر إذا كانت  رغم التحريض المكثف من »حماس« ومن إيران. أما، اآل
 تمر أم أننا نعود إلى اإلغالقات والى القيود.كل هذه البادرات الطيبة تجاه الفلسطينيين ستس 

 »يدبعوت أحرونوت« 
 31/3/2022األبام، رام هللا، 
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