
     
 
 
 
 
 
 

  
               

   
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 تدعو لتصعيد المقاومة وحماية المسجد األقصىحماس 
 أهالي المعتقلين السياسيين يستنكرون تنفيذ السلطة حملة اعتقاالت في رام هللا

 كاير ليست نجمة أخرى في علم أم "إسرائيل"أن يفهموا أن  بايدن وإدارتهبن غفير: على 
 اقتحام مستوطنين لباحات المسجد األقصى انتدين "التعاون اإلسالميو"السعودية 

 2022مبنًى فلسطينيًا خالل  953هدمت  "إسرائيل"االتحاد األوروبي: 

ية فؤؤؤي األغؤؤؤوار ال ؤؤؤمالية بؤؤؤ رس اسؤؤؤتيطان
 وحملة هدم ومصادرس في محافظات عدس

 
 
 
 4... ص 

 

 29/3/2023 ءبعار األ

 

6096 



 
 
 
 

 

ص            2   6096 العدد:             3/29/2023 ربعاءأل ا  التاريخ: 

                                     

  :سلطةلا
 4 عباس يقرُّ تعديالت جديدس تتعلق برئيس جهاز المخابرات  2.
 4 أبو ردينة: اقتحامات األقصى وجرائم المستوطنين خطوات تصعيدية لن ت دي إلى هدوء أو استقرار   3.
 5 خطيرا للصراع  تصعيداً وقاتها أ تمديد  د  وتع  "الخارجية" تدين اقتحامات "األقصى"   4.
 5 الفلسطينية تحذ ر من مخاطر "حرس بن غفير" على ساحة الصراع  السلطة  5.
 6 المطاردين في جنينأجهزس أمن السلطة تعتقل عدًدا من ".. المقاطعة "إطالق نار صوب   6.
 6 أهالي المعتقلين السياسيين يستنكرون تنفيذ السلطة حملة اعتقاالت في رام هللا   7.
 7 الفلسطيني اإلحصاء: استمرار العجز في ميزان المدفوعات   8.

 
  :المقاومة

 7 تدعو لتصعيد المقاومة وحماية المسجد األقصى حماس   9.
 7 في معركته للدفاع عن شعبنا وحماية المسجد األقصى شعبنا مستعد للذهاب بعيداً  :حنيني  10.
 8 عرين األسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات االحتالل المقتحمة لنابلس  11.

 
  :سرائيليالكيان اإل

 8 كاير ليست نجمة أخرى في علم أم  "إسرائيل"دارته أن يفهموا أن بن غفير: على بايدن وإ  12.

 9 خصوم سياسيين  "الحرس القومي": ميلي يا بن غفير قد ت ستخدم ضد    13.

 9 لقومي" الحرس ا"شرطة االحتالل تهاجم مسعى بن غفير لت كيل   14.

 10 ذروس التصعيد الفاشي للحكومة الحالية "مي إسرائيليقو "حرس ت كيل  :"المتابعة العليا"  15.

 10 بهدف التجسسمطورًا  اً صناعي اً الجيش اإلسرائيلي يطلق قمر   16.

 11 إسرائيلية في اليونانمكتب نتنياهو: الموساد ساعد في إحباط هجمات ضد أهداف   17.

 11 وسنواصل الكفاح   "خداع نتنياهو"منظمة احتجاجية: لن نسقط في  34  18.

 12 اإلسرائيلية  "إصالح القضاء"انتهاء أول اجتماع لحل أزمة   19.

 12 لألمن اإلسرائيلي  اً هل يبقى غاالنت في منصبه وزير   20.

 13  " لنتنياهو لتصويت الكنيستاالئتالف يطرح م روع "قانون الهدايا  21.

 13 الكنيست يصادق بالقراءس األولى على م روع ميزانية الدولة   22.

 14 ست فيات انون الطعام المختمر" في المالكنيست يصادق نهائيا على "ق  23.

 14 وفاس أحد إرهابيي مذبحة الطنطورس والمعترفين بارتكابها  24.



 
 
 
 

 

ص            3   6096 العدد:             3/29/2023 ربعاءأل ا  التاريخ: 

                                     

ل االحتجاجات التي ت هدها   25.  15 " إسرائيل"ابن نتنياهو: وزارس الخارجية األمريكية تمو 

 15 % من اإلسرائيليين ي يدون تولي غانتس الحكومة 37 .نتنياهو في المرتبة الثالثة..   26.
 

  : ض، ال عبر األ 
 16 يصارعون الفقر للحصول على لقمة العيش ةفلسطينيو سوري   27.
 17 أونروا  ن ضد  الع رات من الالجئين الفلسطينيين بالبقاع اللبناني يصعدو  28.
 17 ألف أسرس فقيرس في رمضان  150م سسات غزس الخيرية توزع مساعدات على   29.

 
  عربي، إسالمي:

 18 اقتحام مستوطنين لباحات المسجد األقصى  انتدين "التعاون اإلسالميو"السعودية   30.

 18 اقتحام األقصى في رمضان تصعيد خطير واستفزاز لم اعر المسلمين: لتعاون""مجلس ا  31.

 19 كويتيون يعلنون تأسيس تجمع لؤ"دعم فلسطين"  32.

 19 رابطة العالم اإلسالمي تدين اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى  33.

 19 " إسرائيل"شراء حصة في أكبر حقل للغاز الطبيعي بؤ ت تعتزماإلمارا  34.

 20 ال رطة اليونانية أوقفت باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية   35.

 20 " بنك فلسطين"و "وكالة بيت مال القدس"اتفاقية لل راكة والتعاون بين   36.
 

  دولي:
 21 ونتنياهو يرد الحكومة اإلسرائيلية على التخلي عن التعديالت القضائية بايدن يحث   37.
 21 في المستقبل القريب بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت األبيض   38.
 22 2022لسطينيًا خالل ًى فمبن  953هدمت  " إسرائيل"االتحاد األوروبي:   39.
 23   جمعية بريطانية: نتنياهو ليس شريكا في سالم عادل مع الفلسطينيين  40.
 23 برامج التجسس اللوبي اإلسرائيلي في وشنطن يف ل في منع إقرار ت ريعات ضد    41.

 
  حوارات ومقاالت

 24 د عصام شاور ... الضفة الغربية لم تعد بيئة مناسبة لالستيطان  42.

 25 جمال زقوت... نحو العنف الداخلي؟ "إسرائيل"هل تتجه   43.

 27 ليمور لفنات ... كيف تحول نتنياهو من ساحر إلى أرنب؟  44.
 



 
 
 
 

 

ص            4   6096 العدد:             3/29/2023 ربعاءأل ا  التاريخ: 

                                     

 29 :يركاريكات
*** 

 
 
 ب رس استيطانية في األغوار ال مالية وحملة هدم ومصادرس في محافظات عدس  .1

األغوار الشمالية وواصلوا أعمال بناء وترميم في  أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في    مندوبو "األيام":
الوقت    محيط عين ماء فيها كمقدمة لالستيالء عليها، وقطعوا أشجار زيتون في قرية حوسان، في

خاللها   هدمت  عدة،  محافظات  في  ومصادرة  وإخطار  هدم  حملة  االحتالل  قوات  فيه  شّنت  الذي 
بلدة دير بل رف زراعية في برية السواحرة، وأخطرت بهدم غ  3وط، ومنشأتين زراعية وصناعية في 

ه  مسجد في مسافر يطا، وأخذت قياسات منزل تمهيدًا لهدمه في بلدة عناتا بحجة محاولة طفل عمر 
عامًا طعن جندي مؤخرًا، تزامن ذلك مع مواصلتها لليوم الرابع على التوالي إجراءاتها العسكرية   13

 المشددة في بلدة حوارة. 
 29/3/2023، األيام، رام هللا

 
 عباس يقرُّ تعديالت جديدس تتعلق برئيس جهاز المخابرات .2

إجراء الثالثاء،  يوم  عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أو    قرر  تعيين  قانون  على  تعديالت 
هاء خدمات رئيس  ت العامة. وتنص التعديالت على أال يكون إنإنهاء خدمات رئيس جهاز المخابرا

برتبة وزير   يعامل  أن  القرار على  ينص  المتبع سابًقا. كما  القانوني  بالسّن  المخابرات محدًدا  جهاز 
 ويمتلك صالحيات حكومية بذلك. 

 28/3/2023، فلسطين أون الين
 
 : اقتحامات األقصى وجرائم المستوطنين خطوات تصعيدية لن ت دي إلى هدوء أو استقرار أبو ردينة .3

رئاسة:  رام هللا باسم  الرسمي  الناطق  للمسجد   السلطة  قال  المستوطنين  اقتحام  إن  ردينة،  أبو  نبيل 
صباح   رمضاناألقصى  شهر  أيام  سادس  عمل  الثالثاء،  وهو  واستفزاز،  سافر  تحٍد  هو  مدان ، 

التصعيدية،    ومرفوض. الخطوات  هذه  بمثل  القيام  في  االحتالل  استمرار  أن  ردينة،  أبو  وأضاف 
باإلضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش االحتالل لن تؤدي إلى  

استقرار. أو  هدوء  هذه   تحقيق  تداعيات  االحتالل  حكومة  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  وحمل 
ال األمر  والمواجهة،  والتصعيد  التوتر  رفع  إلى  الساعية  القوى  السياسات  من  تدخال  يستدعي  ذي 
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اإلدارة  اإل وخاصة  التصعيد،  ومنع  واالستقرار  الهدوء  على  الحفاظ  إلى  الساعية  والدولية  قليمية 
 األميركية، نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة، وتداعياتها اإلقليمية، والدولية.

 28/3/2023األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، لة وكا
 
 خطيرا للصراع  وقاتها تصعيداً أ تمديد  د  "الخارجية" تدين اقتحامات "األقصى" وتع .4

علنته جماعات ما تسمى الهيكل المزعوم بشان اتفاقاتها مع شرطة أ دانت وزارة الخارجية ما  : أرام هللا
للمس اقتحاماتها  ساعات  تمديد  غفير،  االحتالل  بن  الفاشي  الوزير  توجيهات  ظل  في  المبارك  جد 
الزمان التقسيم  تكريس  في  امعانا  مكانيا.واعتبرته  تقسيمة  لألقصى على طريق  في    ي  الوزارة  وقالت 

والعنصري  التهويدي  االستعماري  القرار  لهذا  بالغة  بخطورة  تنظر  "إنها  الثالثاء،  عنها  بيان صادر 
وحذرت الوزارة من اية تسهيالت يعطيها    ضاع على ساحة الصراع.باعتباره تصعيدا خطيرا في األو 
أنها "الخارجية"  أكدت    وفي سياق متصل،  ي شهر رمضان المبارك.بن غفير للمقتحمين وتداعياتها ف

وتطالب  كافة،  واألممية  الدولية  الجهات  مع  فيه  االحتالل  جيش  وتورط  المستوطنين  إرهاب  تتابع 
قف تغول المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين  بتدخل دولي وأميركي عاجل لو 

أ  العزل. "الخارجية"  الصراع  وأكدت  الفلسطينيين سيشعل ساحة  بن غفير ضد  َيد  نتنياهو  ن إطالق 
 ويوسعها، األمر الذي سيخّرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة. 
 28/3/2023)وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 "حرس بن غفير" على ساحة الصراع  الفلسطينية تحذ ر من مخاطر السلطة .5

من مخاطر قرارات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، ومحاوالته   وزارس الخارجيةحّذرت : هللارام 
مساء    في بيان صدر عنها،  وتابعت   المستمرة لحل أزمات ائتالفه الحاكم على حساب شعبنا وحقوقه.

منحه لهذه    أن تشكيل هذه الميليشيا يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير  الثالثاء،
القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية  

 بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة باألساس ضد شعبنا. 
فتوح قال  هته،  ج  من روحي  الوطني  المجلس  رئيس   رئيس  موافقة  إن  الثالثاء،  مساء  بيان،  في 

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو على تشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذين يأتمرون بأمر المجرم  
الفاشية   اليمينية  للحكومة  كذراع  اإلجرامية  المستوطنين  عصابات  على  للشرعية  إضفاء  غفير،  بن 

انوني كي ال  وحّذر فتوح أن إعطاء هؤالء المجرمين الغطاء الق  لترويع الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم.
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يتم مالحقتهم قانونيا، تشريع علني للقتل وارتكاب مزيد من المجازر وأعمال البلطجة بحق المواطنين  
 الفلسطينين وممتلكاتهم. 

قال   ناحيته،  التحريرعمن  لمنظمة  السياسية  اللجنة  القواسميضو  أسامه  هكذا ،  إن  بيان،  في   ،
نوايا مبيته لتصعيد األوضاع  ضد   الى  يتطلب موقفا دوليا واضحا  قرار يشير  الذي  شعبنا، األمر 

أمين عام "فدا" ،  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  تجاه.وحازما ضد أي محاولة في هذا اال
باإن االتفاققال    ،صالح رأفت الفلسطيني والنيل، يهدف الى التنكيل  من صموده في القرى   لشعب 

 ئم بحق شعبنا. والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصعيد الجرا
 28/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أجهزس أمن السلطة تعتقل عدًدا من المطاردين في جنين".. المقاطعة "إطالق نار صوب  .6

عدًدا من المقاومين المطاردين  ة جنين بالضفة الغربية المحتلة،  اعتقلت أجهزة أمن السلطة في مدين 
لقوات   بأن  المطلوبين  محلية  مصادر  وأفادت  القدس.  سرايا  في  قيادي  بينهم  اإلسرائيلي  االحتالل 

مقاومين أطقوا النار بشكل كثيف صوب مقر المقاطعة في جنين، عقب اعتقال أحد المطلوبين أثناء  
ي حين استهدف شبان مقر المقاطعة بعبوات محلية الصنع. ووثقت مقاطع  وجوده في مدينة جنين، ف

ناشدون على مواقع التواصل االجتماعي إطالق نار كثيف على مقر المقاطعة بالقرب    فيديو تداولها
من مخيم جنين. وفي وقت الحق أفرجت أمن السلطة عن المطارد. وأظهرت مقاطع فيديو استنفار  

السلطة، وانت النار صوب مقر مقاطعة  أجهزة أمن  المطاردين وإطالق  بعد اعتقال  شارها في جنين، 
 مدينة.السلطة في ال

 28/3/2023، فلسطين أون الين

 
 أهالي المعتقلين السياسيين يستنكرون تنفيذ السلطة حملة اعتقاالت في رام هللا  .7

رة التي شنتها مساء  استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، حملة االعتقاالت المسعو 
خلفية االنفجار الذي وقع في منجرة  أجهزة السلطة بحّق معتقلين سياسيين سابقين، على  ]أمس[  اليوم

وتلفيق   الشائعات  بث  على  تعمل  السلطة  أجهزة  أّن  اللجنة  وأكدت  هللا.  رام  غربي  بيتونيا  ببلدة 
أشهر    9ذين سبق أن اعتقلتهم قبل  األحداث، لتبرير حملة اعتقاالتها بحّق نخب الضفة ونشطائها، وال

لتعذيب في زنازينها. وأضافت: "ما يؤكد زيف  وحققت معهم، وأطلقت سراحهم بعد شهور طويلة من ا
وكانت  دقيًقا،  تفتيًشا  المنجرة  بتفتيش  االحتالل  وقوات  هي  سابًقا  قامت  أنها  السلطة،  أجهزة  رواية 

ولى، وتشميعها بالشمع األحمر". وحّملت اللجنة المنجرة تحت تحفُّظ السلطة منذ حادثة االنفجار األ
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عّما ج الكاملة  المسؤولية  اليومالسلطة  مساء  محاولة  ]أمس[ رى  هو  األجهزة  به  تقوم  ما  أّن  مبينة   ،
العقبة  به من تطبيقها لالتفاق مع االحتالل في قمة  تقوم  لها ما  يبرر  بائسة لخلق رواية ومخطط 

 ي الضفة. وشرم الشيخ؛ للقضاء على المقاومة ف
 28/3/2023، فلسطين أون الين

 
 المدفوعات الفلسطيني اإلحصاء: استمرار العجز في ميزان  .8

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد، التي صدرت نتائجها الثالثاء، :  رام هللا
(، مسجال  استمرار العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني )سلع، وخدمات، ودخل، وتحويالت جارية

" "والنقد" استمرار هذا العجز في وعزا "اإلحصاء  .2022ماليين دوالر، في الربع الرابع من عام    905
بلغ    الذي  السلعي  التجاري  الميزان  في  العجز  إلى  الجاري  أميركي،    2,116الحساب  دوالر  مليون 

بلغ   الذي  الخدمات  ميزان  إلى عجز  أميركي.  345إضافة  دوالر  المقا  مليون  حساب  بل، سجل  في 
مليون دوالر أميركي خالل الربع   969الدخل )تعويضات العاملين، ودخل االستثمار( فائضًا مقداره  

 . 2022الرابع 
 28/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تدعو لتصعيد المقاومة وحماية المسجد األقصى حماس  .9

ي، ومواصلة استهداف اومة في وجه االحتالل اإلسرائيلدعت حركة "حماس، إلى تصعيد المق:  رام هللا
جاء    ".قواته ومستوطنيه، دفاعًا عن األرض والمقدسات، وفي "القلب منها المسجد األقصى المبارك

محمد   عمير  الشهيد  الحركة  فيه  نعت  الثالثاء،  برس"، صباح  "قدس  تلقته  بيان صحفي،  في  ذلك 
وأكدت "حماس"   لضفة الغربية. شمال غرب نابلس، شمالي ا  عاًما(، من قرية "زواتا"  23غالب لولح )

والتحرير، ودماءهم لن تذهب أن الثورة الفلسطينية مستمرة، وأن "شهداءنا منارات على طريق النصر  
 هدرًا".

 28/3/2023، قدس برس
 
 في معركته للدفاع عن شعبنا وحماية المسجد األقصى شعبنا مستعد للذهاب بعيداً  :حنيني .10

التي  :  حوارة المتتالية  الصهيونية  الجرائم  إن  حنيني  الحكيم  عبد  حماس  حركة  في  القيادي  قال 
ا أو ترهيب أهلها أو تشريد سكانها، مؤكدا أنها عصية  تستهدف بلدة حوارة لن تفلح في كسر شوكته

نابلس. الكسر وثابتة ثبات جبال  وشدد حنيني في تصريح صحفي على أن مواصلة حصار   على 



 
 
 
 

 

ص            8   6096 العدد:             3/29/2023 ربعاءأل ا  التاريخ: 

                                     

منازل أمس وإحراق بعض  اءات المستوطنين المستمرة عليها، وآخرها الهجوم على بعض الالبلدة واعتد 
من ناحية، وضرورة حماية البلدة ومساندة أهلها من ناحية    المركبات فيها، جرائم تستدعي رد المقاومة

ية ونوه إلى أن المقاومة التي بات رصاصها وعبواتها المتفجرة تصل إلى كل الحواجز العسكر   أخرى.
قادرة   جنوبها،  إلى  شمالها  من  والضفة  القدس  في  منتشرون  ورجالها  االحتالل،  على صد ومواقع 

كد أن شعبنا مستعد للذهاب بعيدا في معركته للدفاع عن شعبنا وحماية  العدوان والرد على الجرائم، وأ
ا الحرب  لتوسيع  المكثفة  اليمينية  المساعي  ظل  في  حياضه،  عن  والذود  األقصى  لدينية  المسجد 

وفرض وقائع جديدة وتصعيد االستفزازات واالنتهاكات في البقاع المقدسة، داعيا أبناء شعبنا لليقظة  
 كثيف الرباط إلفشال مخططات االحتالل.والنفير الدائم وت

 28/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 عرين األسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات االحتالل المقتحمة لنابلس .11

وعات عرين األسود، صباح اليوم األربعاء، إنَّ مجموعاتها تصّدت القتحام قوات االحتالل  مجم  قالت 
وأضافت  اليوم.  فجر  نابلس  "مجموعاتنا    لمدينة  عنه:  "نسخة  وصل  مقتضب،  بيان  في  المجموعة 

االحتالل  قوات  وكانت  االحتالل".  قوات  القتحام  المبارك  الرصاص  وصليات  باالشتباك  تصدَّت 
الضفة  اإلسرا شمالي  نابلس  محافظة  شرق  الواقع  عسكر  مخيم  األربعاء  اليوم  فجر  اقتحمت  ئيلي 

نابلس، حيث  الغربية. وقال شهود عيان إن قوات االحتال ل اإلسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر شرق 
قامت بمحاصرة أحد المنازل في المخيم، وسط اشتباكات مسّلحة عنيفة. وفي السياق اعتقلت قوة من  

 حتالل اإلسرائيلي، مواطًنا.جيش اال
 29/3/2023، فلسطين أون الين

 
 كاير ليست نجمة أخرى في علم أم  "إسرائيل"بن غفير: على بايدن وإدارته أن يفهموا أن  .12

ردت الحكومة اإلسرائيلية على تصريحات الرئيس األميركي جو بايدن التي طالب فيها بالتخلي عن  
 في شؤونها الداخلية. التعديالت القضائية، واعتبرتها تدخال

ووجه وزير األمن القومي اإلسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادا شديد اللهجة للرئيس بايدن وإدارته، وقال 
عليهم "أن يفهموا أن إسرائيل هي دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الواليات المتحدة"،   إن

 على حد قوله.
 28/3/2023الجزيرس.نت، 
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 خصوم سياسيين  ر قد ت ستخدم ضد  ميلي يا بن غفي "الحرس القومي": .13
نتنياهو    -تل أبيب   بنيامين  وكاالت: تتزايد المخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء 

 على تشكيل "الحرس القومي" الذي يتبع لوزير األمن القومي إيتمار بن غفير. 
على   بذلك  وافق  نتنياهو  أن  الخطوة  لهذه  معارضون  "القوة واعتبر  بقيادة زعيم حزب  ميليشيا  إقامة 

 " اليميني المتطرف بن غفير. اليهودية
وكتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير البيد على تويتر، امس، "مهرج تيك توك )يقصد  
بن غفير( الذي يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس قومي يجلب اإلرهاب والعنف في 

 بالبالد".كل مكان 
موشي للشرطة  السابق  العام  المفوض  "إنشاء أما  امس،  اإلسرائيلي،  الجيش  إلذاعة  فقال  كرادي،  ه 

)اإليراني(   الثوري  الحرس  إنشاء  عن  يقل  ال  سياسية  شخصية  مسؤولية  تحت  القومي  الحرس 
 ومجموعات االعتداء".

أن تغريدة، من  إيدان رول، في  الخارجية  لوزير  السابق  المساعد  فاميليا"    وحذر  "ال  نشطاء منظمة 
 سيصبحون الحرس القومي بسالح وصالحيات". العنصرية اليمينية "

القومي   وقال النائب عن حزب "العمل" المعارض جلعاد كاريف في تغريدة له، "يشكل إنشاء الحرس
 ة".تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا خطيرا للديمقراطية ال يقل عن التشريعات القضائي 

بدوره، قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة، "هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا  
 خزان نفط لمصاب بالحريق".خاصة .. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب و 

 وأضاف الطيبي، "يجب أال يسمح لهذا أن يحدث".
فعلق ع أيمن عودة،  بالكنيست  العربي  النائب  اليمينيةأما  الدولة  "في  بتغريدة،  قائال  القرار  يقوم    لى 

بتعيين القضاة، واإلرهابيون يديرون جيشا خاصا. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا  المجرمون 
 ي ثمن".الجنون بأ

 29/3/2023، يام، رام هللااأل
 
 لقومي" الحرس ا"شرطة االحتالل تهاجم مسعى بن غفير لت كيل  .14

” لقوميئيلي، يوم الثالثاء، من تشكيل قوة “الحرس اشرطة االحتالل اإلسراحذر مسؤولون كبار في  
 التي يسعى وزير األمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” إلقامتها. 
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ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن ضابط كبير في شرطة قوله، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إن  
قوات  إطار  في  تعمل  وطني”  “حرس  قوة  الشرطة  وتضم    لدى  الحدود”  تدخل    500“حرس  عنصر 

جندًيا، إلى جانب تشكيل االحتياط المكون من    350سريع، باإلضافة للواء األمن الداخلي الذي يضم  
 جندي. 3000حو ن

وحذر الضابط من تشكيل قوة جديدة من “الحرس الوطني”، مؤكًدا أن الشرطة ستعارض بشدة هذه  
إلى أنه بإمكان الوزير تشكيل قوة ولكن شريطة    الضابطوأشار    الخطوة وخاصة في صفوف قادتها.

 أن تكون تابعة للشرطة مباشرة وليس له بشكل شخصي. 
 28/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ذروس التصعيد الفاشي للحكومة الحالية "مي إسرائيليقو "حرس ت كيل  :"المتابعة العليا" .15

العرب للجماهير  العليا  المتابعة  لجنة  الجحّذرت  على  الكارثية  الخطورة  "مدى  من  امس،  ماهير  ية، 
 ة بشكل خاص"، بشأن إقامة "حرس قومي" يخضع لوزارة بن غفير.العربي

فاشية   ميليشيا  إلقامة  غفير  وبن  نتنياهو  بين  االتفاق  "خطورة  على  المتابعة  بيان صدر عن  وشدد 
الجماه  الكارثية على  الفاشي، ومدى خطورتها  الوزير  بأوامر  بشكل خاص، وعلى تأتمر  العربية  ير 

 ، بوصفها ذروة التصعيد الفاشي لهذه الحكومة".المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة في البيان، "بلغ هذا التصعيد الفاشي ذروته، أول من أمس،  

 العرب". عندما أعلن عن إقامة ميليشيا شخصية تحت أمر بن غفير، المدان باإلرهاب ضد 
 29/3/2023، يام، رام هللااأل

 
 بهدف التجسسمطورًا  اً صناعي اً الجيش اإلسرائيلي يطلق قمر  .16

"أوفيك   الصناعي  القمر  بنجاح  أطلقت  أنها  األربعاء،  فجر  اإلسرائيلي،  الجيش  وزارة  "  13أعلنت 
المحتلة. فلسطين  وسط  من  الفضاء،  إلى  اإلسرائيلي  التجسسي،  الجيش  لوزارة  بيان  فإن  وبحسب   ،

درات استخباراتية عالية، وعند دخوله لمدار األرض سيخضع لسلسلة القمر الصناعي الجديد مطور بق
أدائه. مستوى  من  للتأكد  إيران    اختبارات  على  للتجسس  الصواريخ  تلك  إسرائيل  تستخدم  ما  وعادًة 

 والدول العربية وغيرها. 
  29/3/2023، القدس، القدس
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 ائيلية في اليونانفي إحباط هجمات ضد أهداف إسر مكتب نتنياهو: الموساد ساعد  .17
قدم   الموساد،  جهاز  أن  الثالثاء،  مساء  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مكتب  أعلن 

إسرائيلية.  أهداف  ضد  هجمات  إلحباط  أدت  اليونان،  في  األمنية  لألجهزة  استخباراتية    معلومات 
طط للهجمات، متهًما  ومات أفضت لتفكيك الخلية التي خان مكتب نتنياهو، فإن هذه المعلوبحسب بي 

 إيران بتوجيهها لتنفيذ الهجمات.
يبلغان من العمر ) عاًما( بشبهة    29  -  27وكانت الشرطة اليونانية أعلنت أنها اعتقلت باكستانيين 

أمني يوناني إن الباكستانيين من أصل  وقال مصدر    التخطيط لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا.
 يراني.إ

  29/3/2023، القدس، القدس
 
 منظمة احتجاجية: لن نسقط في “خداع نتنياهو” وسنواصل الكفاح  34   .18

التظاهرات ضد   34أبيب: أعلنت    تل الثالثاء، االستمرار في  منظمة احتجاجية في إسرائيل، مساء 
 امين نتنياهو. خطة “إصالح القضاء”، مؤكدين أنهم لن يسقطوا فيما سموه “خداع” رئيس الوزراء بني

رضة، لكنه ” إلفساح المجال أمام حوار مع المعاfومساء االثنين، أعلن نتنياهو تعليق إقرار قوانين “
 قال إنه لن يتنازل عنها.

العبرية، إن   “يديعوت أحرونوت”  منظمة احتجاجية، أعلنوا   130من بين حوالي    34وقالت صحيفة 
 استمرار التظاهر ضد “إصالح القضاء”.

ظمات، من بينها “الرايات السوداء” و”كرايم منيستر”، زعيم المعارضة يائير البيد ورئيس  ت المنوانتقد 
 م لمحادثات وهمية” مع نتنياهو، وفق قولهم.“المعسكر الرسمي” بيني غانتس، بسبب “استعداده

وال  وقالت في بيان: “شهدنا أمس محاولة أخرى لالحتيال وخداع الجمهور من قبل زعيم فقد مكابحه  
 يصلح لقيادة البالد”، في إشارة لنتنياهو.

 لبرلمان(”.وأكدت أن نتنياهو يعتزم تمرير “القوانين الديكتاتورية فور بداية الدورة الصيفية للكنيست )ا
 ت االحتجاجية في البيان: “لن نقع في هذا الخداع وسنواصل الكفاح بكل قوتنا”. وتابعت المنظما

 وندعوهما إلى وقفها على الفور”.ها البيد وغانتس ال تمثلنا، وأضافت “المفاوضات التي يجري
 28/3/2023عربي، لندن، القدس ال
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 انتهاء أول اجتماع لحل أزمة “إصالح القضاء” اإلسرائيلية  .19
مساء  اإلسرائيلية،  والمعارضة  الحكومي  االئتالف  بين  األول  التفاوضي  االجتماع  انتهى  أبيب:  تل 

 إلى تسوية بشأن خطة “إصالح القضاء” المثيرة للجدل.  توصلن الالثالثاء، من دون إعال
” العبرية )خاصة(، إن االجتماع، الذي عقد بمنزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، استغرق 12وقالت القناة “

الـ رئيس    90قرابة  بزعامة  الحكومي  االئتالف  قائد  “الليكود”  حزب  عن  ممثلون  فيه  وشارك  دقيقة، 
 هو. الوزراء بنيامين نتنيا 

وأضافت القناة أنه شارك من المعارضة، حزب “هناك مستقل” بقيادة يائير البيد )رئيس المعارضة(،  
 وحزب “المعسكر الرسمي” برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس. 

وعقب االجتماع، قال وفد “هناك مستقبل” المعارض: “لقد أوضحنا أننا نتوقع إسقاط التشريع الذي تم  
 ست، من أجل بدء مناقشة على صفحة بيضاء”، وفق بيان للحزب.لكنيفي اتقديمه ليال 

)باالجتماع(،   عليها  نتفق  التي  المبادئ  أن جميع  في  أهمية  “نرى  مستقبل”:  “هناك  وأضاف حزب 
سيعكس   الذي  األمر  )الكنيست(،  الجمهور  ممثلي  قبل  من  واسع  نطاق  على  عليها  االتفاق  سيتم 

 اإلجماع الوطني”. 
: “عرضنا مبادئ إطار عملنا، وجئنا بقلب  كر الرسمي” في ختام اللقاءل ممثلو “المعسفي المقابل، قا

 مفتوح، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في نجاح المهمة الوطنية المعروضة التي نحن بصددها”.
وأضاف المعسكر الرسمي، في بيان له، أن نجاح مهمة النقاش بشأن قوانين القضاء “لها ركيزتان  

 الحفاظ على وحدة الشعب”.؛ الحفاظ على الديمقراطية اإلسرائيلية، و أساسيتان
 .ولم يكشف الطرفين، الحكومي والمعارض، عما انتهى إليه االجتماع

 28/3/2023عربي، لندن، القدس ال
 
 لألمن اإلسرائيلي  هل يبقى غاالنت في منصبه وزيراً  .20

إقال كتاب  غاالنت،  يوآف  اإلسرائيلي،  األمن  يتلق وزير  من  لم  أكثر  منصبه رغم مرور    48ته من 
ساعة على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهذا الشأن، وسط تقارير  

نتنياهو   عن  الصادر  للقرار  أميركية  معارضة  بالتراجع عن  عن  نتنياهو  إلقناع  الليكود  في  ومساع 
 قراره.
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ضغوطا على نتنياهو في محاولة   الثاء، أن واشنطن مارست اإلسرائيلية، مساء الث  13وذكرت القناة  
نقلوا "إقالة   لثنيه عن قراره، وقالت إن مسؤولين أميركيين  للمسؤولين في تل أبيب رسالة مفادها أن 

السفير األميركي في   إلى أن  فيما أشارت  البيت األبيض"،  غاالنت خطوة مقلقة وتثير مخاوَف في 
 د اإلعالن عن إقالته. إسرائيل، تحدث مع غاالنت" بع

واشنطن،  في  نظرائهم  مع  اإلسرائيلية،  األمن  أجهزة  في  المستوى  رفيعو  مسؤولون  شارك  كما 
القناة   التوقيت"، بحسب  هذا  إقالة غاالنت في  المترتبة على  إسرائيلي  13"اإلشكالية  وقال مسؤول   ،
إلغاء    تنياهو أللغاء تشريعات رفيع إن "رد الفعل األميركي جزء من اعتبارات نتنياهو"، التي دفعت ن 

 القضاء.
 28/3/2023، 48عرب 

 
  " لنتنياهو لتصويت الكنيستاالئتالف يطرح م روع "قانون الهدايا .21

الحكومة   لرئيس  يسمح  الذي  الهدايا"  "قانون  بمشروع  الدفع  اإلسرائيلي،  الحكومة  االئتالف  يعتزم 
ويل مصاريف محاكمته بتهم فساد، وطرحه  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على تبرعات لتم 

 يوم األحد المقبل، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
جاء ذلك بحسب ما أعلن االئتالف الحكومي، اليوم الثالثاء، في أعقاب المصادقة على القانون في  

تع نتنياهو  إعالن  غداة  وذلك  تمهيدية،  قراءة  وفي  للتشريع  الوزارية  التشريعية  اللجنة  اإلجراءات  ليق 
ال جهاز  إلضعاف  الحياة  الرامية  شل  حد  إلى  وصلت  التي  الواسعة  االحتجاجات  ظل  في  قضاء، 

 العامة في إسرائيل.
بـ باالحتفاظ  لنتنياهو  القانون  نفقاته    300ويتيح  لتمويل  ميليكوفسكي  نتان  قريبه  بها  تبرع  دوالر  ألف 

العليا   يائير  القانونية، وهو مبلغ قضت المحكمة  بضرورة إعادته. كما يستفيد نجل رئيس الحكومة، 
 ، من القانون، حيث يواجه عدة دعوات قضائية ضد تبرعات تلقاها لتمويل نفقات محاكماته. اهونتني

 28/3/2023، 48عرب 
 
 الكنيست يصادق بالقراءس األولى على م روع ميزانية الدولة  .22

الثالث اليوم  فجر  للكنيست  العامة  الهيئة  للعامين  صادقت  الدولة  ميزانية  مشروع  على  -2023اء، 
ك2024 سموتريتش،  بتسلئيل  المالية  وزير  قدمه  الذي  األولى،  بالقراءة  قانون  ،  على  صودق  ما 
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الميزانية. لقانون  المرافق  الميزانية    التسويات  قانون  مشروع  جانب  إلى  أعضاء    41وصوت  من 
 484حالي  ية التي سيبلغ حجمها العام المن أعضاء الكنيست ضد الميزان   32الكنيست بينما صوت  

 مليار شيكل. 513مليار شيكل، وميزانية العام المقبل 
والتعليم ستكون   التربية  الموازنة، فإن ميزانية وزارة  قانون  الميزانيات ووفقا لمشروع  بين  أكبر ميزانية 

 مليار شيكل.  84واألكبر في تاريخ الوزارة، وتصل إلى 
 28/3/2023، 48عرب 

 
 يست يصادق نهائيا على "قانون الطعام المختمر" في المست فيات كنال .23

للكنيست   العامة  الهيئة  المختمر"  صادقت  "قانون الطعام  والثالثة على  الثانية  بالقراءة  الثالثاء،  يوم، 
الذي يسمح لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقّيد إدخال طعام مختمر إلى المستشفى كله  

منه   بموجب  أو قسم  الحالل  الطعام  الحفاظ على  بادعاء  اليهودي،  الفصح  اليهودية  خالل  الشريعة 
 لمصلحة مسررين متدينين. 

القضاء،   يأتي ضمن تشريعات إضعاف جهاز  الذي  القانون،   43عضو كنيست وعارضه    48وأيد 
و"عوت الدينية  والصهيونية  الحريديين  أحزاب  القانون  هذا  وقدم  كنيست.  يهوديت"  عضو  من سما 

وإنما   االئتالف. المستشفيات،  إلى  الداخلين  حقائب  تفتيش  إمكانية  أو  القانون صالحيات  يمنح  وال 
   صالحية إبالغ الزائرين بحظر إدخال أطعمة كهذه.

وأنه   ديني"  "إكراه  بأنه  المختمر"  الطعام  "قانون  المعارضة  أحزاب  من  كنيست  أعضاء  ووصف 
 من جانب الحكومة لفرض تقاليد دينية على الجميع". يستهدف الجمهور العلماني وأنه "محاولة 

 28/3/2023، 48عرب 
 
 وفاس أحد إرهابيي مذبحة الطنطورس والمعترفين بارتكابها .24

في   -الناصرة  المشاركين  الصهاينة  اإلرهابيين  أحد  وفاة  عن  إسرائيل  في  أعلن  العربي”:  “القدس 
 عامًا.   96نا، عن عمر مذبحة الطنطورة، هو عميتسور كوهين، من مستوطنة بنيامي

، وراح ضحيتها العشرات من أهالي القرية، ولقد 48  ومجزرة الطنطورة ارتكبت في أيار/ مايو عام 
 عمل مع آخرين، قبل قرابة ربع قرن، على إنكار المجزرة.
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المحكمة.   إلى  وساقوه  كاتس،  تيدي  آنذاك،  الجامعي،  الطالب  قّدَمها  التي  البراهين  منفذوها  ورفَض 
اعترف عميستورلكن ف تقريبًا،  قبل سنتين  الذي عرض  ألون شفارتس،  فيلم  باقترافهم  ي  ، وآخرون، 

قد   بهذا  وهو  باردة،  بروح  ويستهزئ  ويضحك  يبتسم  وهو  الفيلم  في  عميتسور  ظهر  وقد  المجزرة. 
 اعترف بما اقترفته يده الملطخة بدماء أبرياء الطنطورة.

لم يحاكم على ما قام به هو وآخرون شاركوا في    يتسوروينوه المؤرخ الدكتور جوني منصور  أن عم 
المجزرة، بل كان همهم الوحيد مشاهدة دماء الفلسطينيين تسيل على أرض الطنطورة، وتابع: “قاموا  

الكشف   وتم  الطنطورة.  شاطئ  من  قريبًا  جماعيين،  قبرين  في  الشهداء  جثث  بدفن  ذلك  عن  بعد 
 الشاطئ لالستجمام والسباحة. القبرين في موقف لسيارات القادمين الى 

 28/3/2023القدس العربي، لندن، 
  
ل االحتجاجات التي ت هدها  .25  "إسرائيل"ابن نتنياهو: وزارس الخارجية األمريكية تمو 

تمّول   األمريكية  الخارجية  وزارة  إن  يائير،  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ابن  قال 
إسرائيل  تشهدها  التي  والده    االحتجاجات  يقوده  الذي  القضائية  التعديالت  قانون  مشروع  حاليًا ضّد 

 وحكومته األكثر يمينية وتشددًا في تاريخ الدولة العبرية. 
سلسلة من التغريدات ألمح يائير إلى أن األمريكيين يقفون وراء التحركات في الشارع اإلسرائيلي  وفي  

ه، مضيفًا أن واشنطن تزيد الضغط على نتنياهو من  ضّد ما سّماه “الثورة القانونية” التي يقودها والد 
 أجل التوصل إلى اتفاق مع اإليرانيين، بحسب موقع قناة يورونيوز. 

 28/3/2023القدس العربي، لندن، 
 
 % من اإلسرائيليين ي يدون تولي غانتس الحكومة 37 .نتنياهو في المرتبة الثالثة..  .26

تولي رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس  ين  يلي% من اإلسرائ37أظهر استطالع للرأي تأييد  
لرئاسة الحكومة، يليه زعيم المعارضة يائير لبيد، في حين حل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو  

 في المرتبة الثالثة. 
 وأجرى االستطالع معهد كانتر اإلسرائيلي لصالح قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية.

أجريت  االستطال ورصد   الحكومة، في حال  رئاسة  لتولي  األقرب  المرشح  بشأن  اإلسرائيليين  آراء  ع 
 انتخابات جديدة اليوم. 
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تأييد   على  غانتس  حصل  لالستطالع،  على  37ووفقا  لبيد  حصل  حين  في  اإلسرائيليين،  من   %
 % أيدوا نتنياهو. 30%، مقابل 32

حاليا(، وصعود يسار الوسط    64مقعدا )  53اهو إلى  ني وأظهر االستطالع تراجع كتلة اليمين بقيادة نت 
إلى   العربية(  األحزاب  دون  )من  ولبيد  غانتس  إذا   56بقيادة  حكومة  لتشكيل  يؤهله  مما  مقعدا، 

 مقاعد(. 5انضمت إليها القائمة الموحدة )
 توزيع الكتل 

االستطالع أن  شف  وعن توزيع تلك الكتل في الكنيست )البرلمان( حال أجريت االنتخابات اليوم، ك
إلى   سيتراجع  الليكود  أصل    25حزب  )من  بـ  120مقعدا  مقارنة  الكنيست   32بالكنيست(  في  مقعدا 

 الحالي.
  22مقعدا اآلن، وحزب لبيد على    12مقعدا صعودا من    21في المقابل، سيحصل حزب غانتس على  

مقعدا   11هودية على  قوة ي-مقعدا اآلن، كما سيحصل تحالف الصهيونية الدينية   24مقعدا نزوال من  
 في الكنيست الحالي(. 14)مقابل 

مقاعد على التوالي )تمثيلهما   7و  10في حين سيحصل حزبا "شاس" و"يهودية التوراة" الدينيان على  
مقاعد متراجعا مقعدا   5(، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على  7و  11الحالي  

 . واحدا عن تمثيله الحالي
على    ووفق العمل  حزب  سيحصل  ميرتس   4االستطالع  وحزب  الحالي،  تمثيله  نفس  وهو  مقاعد 

األخيرة    4اليساري على   االنتخابات  يتجاوز خالل  لم  إذ  الحالي  بالكنيست  مقاعد، وهو غير ممثل 
 %(.3.25عتبة الحسم )

مقاعد    6لى  ر عباس عوفيما يتعلق باألحزاب العربية، فسيحصل حزب القائمة الموحدة برئاسة منصو 
مع   تغيير  دون  أيمن عودة  برئاسة  للتغيير  العربية  الجبهة  تحالف  سيبقى  في حين  مقعد،   5بزيادة 

 مقاعد. 
 28/3/2023جزيرس.نت، ال

 
 يصارعون الفقر للحصول على لقمة العيش ةفلسطينيو سوري  .27

تو -دمشق أجل  من  الحياة  ضنك  سوريا،  في  الفلسطينيون  الالجئون  يكابد  غيث:  جمال  فير  غزة/ 
مقابل   السورية  الليرة  سعر صرف  وتهاوي  االقتصادية،  أوضاعهم  تردي  ظل  في  أسرهم  احتياجات 
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ا المواد  وشح  األخرى،  أجرته  العمالت  واقتصادي  اجتماعي  مسح  وكان  أسعارها..  وارتفاع  لغذائية 
الالجئين    وكالة "أونروا" في سوريا، صدر بداية العام الجاري، أظهر أن حالة الفقر والعوز وعدم قدرة

اقتصادي   تدهور  من  تشهده  مما  بالرغم  سورية  إلى  العودة  إلى  دفعتهم  الحياة  تكاليف  تحمل  على 
من عام    10و    9أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى سوريا في شهري  كبير. وبيَّن المسح  

نان واألردن، فيما  الجًئا من فلسطيني سوريا عادوا من لب   460الجًئا، منهم    780، وصل إلى  2022
 الجًئا فلسطينًيا من دول أخرى.  320عاد 

جلبوط، أن مئات الالجئين الفلسطينيين عادوا وأكد الناشط في شؤون الالجئين بسوريا المحامي رامي  
إلى اإلقامة في بيوت مهدمة في مخيمات اللجوء التي دمرت بسبب األحداث السورية في السنوات 

لع فيها  لإلقامة  المستأجرة.الماضية  المنازل  أجرة  توفير  من  تمكنهم  ملف   دم  مسؤول  ذكر  فيما 
راطية أركان بدر، أن أوضاع الالجئين الفلسطينيين  المهجرين من سوريا إلى لبنان في الجبهة الديمق

بها   تمر  التي  الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  بسبب  وتزداد سوًءا  في سوريا مزرية جًدا 
 التي تلقي بظاللها على الالجئين..  األراضي السورية

 28/3/2023فلسطين أون الين، 
 
 أونروا  ناني يصعدون ضد  الع رات من الالجئين الفلسطينيين بالبقاع اللب .28

نفذ العشرات من الالجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع اللبناني أمس اإلثنين، اعتصامًا أمام  :  البقاع
ايل، وذلك في تصعيد مطلبي من أجل إقرار مساعدة شهرية لألسر مقر وكالة “أونروا” في منطقة تعن

دوالرًا    50صرف معونة شهرية وقدرها    وشدد المعتصمون على مطالب سابقة، بضرورة  الفلسطينية.
محددة،  اجتماعية  لفئات  الوكالة  أقرتها  التي  بالمعونة  المشمولة  غير  العائالت  لكافة  األقل  على 

باألطفال من عمر   الستين عامًا..  18إلى    0حصرتها  البقاع    عامًا ومن هم فوق سن  ويعيش في 
لدات “بر الياس، تعنايل، تعلبايا”، يصنفون  ألف الجئ فلسطيني موزعين على ب  25اللبناني أكثر من  

بفعل   المناطق،  ببقية  مقارنة  األعلى  المعيشية  لمتطلباتهم  نظرًا  وحاجة”  حرمانًا  “األكثر  بـ  أنفسهم 
 في الشتاء “والتي ال يأخذها أحد وال الوكالة بعين االعتبار”، وفق تقارير إعالمية.تكاليف التدفئة 

 28/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ألف أسرس فقيرس في رمضان  150م سسات غزس الخيرية توزع مساعدات على  .29

دات على “القدس العربي”: مع بدايات شهر رمضان، والذي تكثر فيه عمليات توزيع المساع  -غزة 
مليون دوالر،    2األسر الفقيرة، أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، عن تقديمه أكثر من  
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عب ومتنوعة،  مختلفة  مساعدات  شكل  معهعلى  الشريكة  والمؤسسات  جمعياته  غزة    .ر  قطاع  وفي 
ذ سنوات ع مستويات الفقر والبطالة بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع، وباتت منترتف
لنحو  80 البطالة  نسب  الخارجية، ووصلت  المساعدات  على  تعتمد  أسر غزة  بسبب  50% من   ،%

وأكد تجمع    %.70تعطل ربع مليون عامل، وهو ما زاد أيضا من نسبة الفقر وجعلها تفوق معدل الـ
قرابة  المؤسسات  أن  شهر   150،  خالل  الخيري  العمل  مؤسسات  أجندة  على  وضعت  أسرة  ألف 
 أنه من المتوقع أن تصل المساعدات إليها جميعًا حتى نهاية الشهر. رمضان، و 

 28/3/2023، القدس العربي، لندن

 
 اقتحام مستوطنين لباحات المسجد األقصى  انتدين "التعاون اإلسالميو"السعودية  .30

إسرائيليون    الرياض: مستوطنون  نفذه  الذي  السافر  لالقتحام  ورفضها  إدانتها  عن  السعودية  أعربت 
اإلسر لبا االحتالل  قوات  الشريف، وسط حماية  األقصى  المسجد  الخارجية    ائيلي.حات  وزارة  وأكدت 

السعودية، في بيان، أن هذه الممارسات تقوض جهود السالم وتتعارض مع المبادئ واألعراف الدولية  
الدينية. المقدسات  احترام  ج  في  دعم  في  الراسخ  السعودية  موقف  على  التأكيد  الوزارة  ميع  وجّددت 

عادل لحل  والوصول  االحتالل،  إنهاء  إلى  الرامية  يمكن    الجهود  بما  الفلسطينية،  للقضية  وشامل 
عام   حدود  على  المستقلة  الفلسطينية  دولته  إقامة  من  الفلسطيني  القدس  1967الشعب  وعاصمتها   ،

 الشرقية.
العامة   األمانة  أدانت  جانبها،  اإلسالميمن  التعاون  المس  لمنظمة  اقتحام  المتطرفين  بشدة  توطنين 

الخط  التصعيد  هذا  معتبرة  المسجد،  العبادة، لباحات  وحرية  المقدسة  األماكن  على حرمة  اعتداًء  ير 
الصلة ذات  المتحدة  األمم  وقرارات  جنيف،  واتفاقيات  الدولي  للقانون  صارخًا  وجددت  .  وانتهاكًا 

ة خالص للمسلمين، داعية  المنظمة التأكيد على أن المسجد األقصى بكامل مساحته، هو مكان عباد 
االحتالل،   قوة  إسرائيل،  على  الضغط  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  إلى  الفاعلة  الدولي  المجتمع  أطراف 

 . لوقف هذه االعتداءات واالنتهاكات المتكررة
 28/3/2023، لندن، ال رق األوسط

 
 ناقتحام األقصى في رمضان تصعيد خطير واستفزاز لم اعر المسلمي: س التعاون""مجل .31

أعرب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته  :  الرياض 
اإلسرائيلي. االحتالل  قوات  حماية  وسط  األقصى  المسجد  مستوطنين  القتحام  وأكد   واستنكاره، 

اق أن  واستفزاالبديوي،  خطيرًا،  تصعيدًا  يعد  المبارك،  رمضان  شهر  في  األقصى  المسجد  زًا  تحام 
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المقدسات   احترام  في  الدولية  واألعراف  المبادئ  مع  ويتعارض  أجمع،  العالم  في  المسلمين  لمشاعر 
اصة  التاريخية الخالدينية، كما يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات  

 . بالمسجد األقصى
 29/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 كويتيون يعلنون تأسيس تجمع لؤ"دعم فلسطين" .32

الكويت،  :  الكويت  في  نشطاء  دعمًا  أعلن  "كويتيون  شعار  تحت  تجمع  تأسيس  عن  اإلثنين،  يوم 
النشط  لفلسطين".  برس"وقال  "قدس  عليه  اطلعت  بيان  في  من  إن  ،  اء  انطالًقا  "جاء  التجمع  هذا 

وأضافوا أنه "منذ مرحلة التمهيد لقيام    قضية الفلسطينية".المسؤولية االجتماعية، وإيماًنا منا بعدالة ال
يد  مد  الكويتي عن  الشعب  يتوقف  لم  اليوم؛  وحتى  الحبيبة  فلسطين  على أرض  الصهيوني  الكيان 

والنفي الغالي  وتقديم  بأنواعها؛  والمساعدة  انالعون  الشهداء  ذلك  في  بما  قضيتنا  س،  لعدالة  تصارًا 
التجمع.  المركزية" رئيس  الفريق  وقال  "نشاط  إن  الموسوي،  عبدهللا  الفلسطيني  الشأن  في  الباحث   ،

والدائم  الكويت األبرز  انطالقًا من دعم  الفلسطينية،  القضية  بمختلف جوانب  ثقافيا،  سيكون توعويا 
 ة عقود، وال تزال". للشعب الفلسطيني، منذ أكثر من سبع

 28/3/2023، قدس برس
 
 المستوطنين للمسجد األقصى رابطة العالم اإلسالمي تدين اقتحام .33

أدانت رابطة العالم اإلسالمي، االقتحام العبثي الذي نفَّذه مستوطنون لباحات المسجد  :  مكة المكرمة
الخِطر الذي يمسُّ حرمَة المقدسات  وندَّدت رابطة العالم اإلسالمي بهذا التصعيد    األقصى المبارك.

 األعراف الدولية ذات الصلة. اإلسالمية، ويمثِّل انتهاًكا خِطًرا للقوانين و 
 29/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 " إسرائيل"صة في أكبر حقل للغاز الطبيعي بؤاإلمارات تعتزم شراء ح .34

أعلنت مجموعة “نيو ميد إنرجيي” اإلسرائيلية للغاز اليوم، تلقيها عرضا لشراء :  وكاالت   –أبو ظبي  
من كل من “بريتش بتروليوم” وبترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اإلماراتية    بالمئة من رأس مالها  50

دوالر.  4مقابل   دون    مليارات  من  العرض  تقديمها  صحافي،  بيان  في  بتروليوم”  “بريتش  وأكدت 
عن   من    قيمته.اإلفصاح  أكثر  استغالل  حقوق  إنرجي”  ميد  “نيو  حقل    45وتمتلك  من  بالمئة 

وأكدت الشركة أن العرض الذي تلقته   از الطبيعي البحري في إسرائيل.“ليفياثان” وهو أكبر حقل للغ



 
 
 
 

 

ص            20   6096 العدد:             3/29/2023 ربعاءأل ا  التاريخ: 

                                     

اإلثنين “غير ملزم”، مشيرة إلى تعيين لجنة تدقيق لدراسة تفاصيل الصفقة، التي ستشمل شراء جميع  
الش “ديليك” اإلسرائيلية  أسهم  تمتلكها شركة  التي  بسيط من األسهم  المتداولة، وجزء  ركة اإلسرائيلية 
 لقابضة، وهي إحدى الشركات المتفرعة عن نيو ميد. العمالقة ا

 28/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ال رطة اليونانية أوقفت باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية  .35

اليونانية أوقفت، في  أثينا: أفاد   بأّن الشرطة  الفرنسية، يوم )الثالثاء(،  مصدر أمني وكالة الصحافة 
عامًا بشبهة تخطيطهما    27و  29هابية«، رجلين باكستانيين يبلغان من العمر  إطار تفكيك »شبكة إر 

  لضرب أهداف إسرائيلية في وسط أثينا.
ة في بيان »تفكيك شبكة إرهابية« وتوقيف وأتى توضيح المصدر األمني بعيد إعالن الشرطة اليوناني

مني، فإّن هذين الباكستانيين  ووفق المصدر األ  أجنبيين كانا يخّططان لـ»تنفيذ ضربات« من الخارج.
 من أصل إيراني. 

 28/3/2023، لندن، ال رق األوسط
 
 " بنك فلسطين"و "وكالة بيت مال القدس"اتفاقية لل راكة والتعاون بين  .36

في رام هللا توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين »وكالة بيت مال القدس الشريف« رام هللا: جرى  
من المجاالت التنموية. وقد وقع االتفاقية، أمس اإلثنين، المدير المكلف   و»بنك فلسطين«، في عدد 

»بنك   إدارة  مجلس  ورئيس  الشرقاوي،  سالم  محمد  الشريف«،  القدس  مال  بيت  »وكالة  تسيير 
 ، هاشم الشوا.فلسطين«

القدس  مال  بيت  وكالة  تترجم رؤية  الشراكة  إن »هذه  الشرقاوي،  المكلف، محمد سالم  المدير  وقال 
لعمل المشترك في المرحلة المقبلة في خدمة األهداف التي أنشئت من أجلها، بوصفها األداة المثلى  ل

 لتنسيق الدعم العربي واإلسالمي الموجه للقدس«.
تمويل وتنويع مصادره«. وشدد، في هذا السياق، على أن »المملكة المغربية وأشار إلى »مسألة ال 

التمويل تأمين  وحدها مسؤولية  التي    تتحمل  التسيير،  ميزانية  مستوى  على  للمؤسسة، سواء  المنتظم 
إلى   العام  هذا  الوكالة    1.5ارتفعت  بها  التي حافظت  المشاريع  ميزانية  مستوى  وعلى  دوالر،  مليون 

 ماليين دوالر«.  4مليون و 3.5نجاز سنوية تتراوح بين على وتيرة إ 
 28/3/2023، لندن، ال رق األوسط
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 سرائيلية على التخلي عن التعديالت القضائية ونتنياهو يرد الحكومة اإلبايدن يحث  .37
دعا الرئيس األميركي جو بايدن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثالثاء إلى التخلي  
عن التعديالت القضائية، التي أدت لخروج احتجاجات حاشدة في إسرائيل، مما دفع نتنياهو للتصريح  

 رات استنادا إلى الضغوط من الخارج. بأنه ال يتخذ القرا 
"أتمنى أن ينفض يديه عنه"، في إشارة    -خالل رده على أسئلة للصحفيين -وقال الرئيس األميركي  

 إلى قانون التعديالت الذي يعتزم االئتالف الحاكم في إسرائيل تنفيذه. 
للتوص  السعي  نتنياهو  يتعين على  أنه  األمر  بادئ  أعلن في  األبيض  البيت  إلى حل وسط وكان  ل 

 بخصوص التعديالت. 
بيانا للرد على تصريحات بايدن، قائال إن إسرائيل "دولة ذات سيادة تتخذ وسرعان ما أصدر نتنياهو  

 قراراتها وفقا إلرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل األصدقاء".
"عب اإلصالحات  إلجراء  جاهدة  تسعى  حكومته  أن  الرئيس  وأضاف  "أعرف  وتابع  واسع".  توافق  ر 

 عاما وأقدر التزامه الراسخ تجاه إسرائيل".  40بايدن منذ أكثر من 
االختالفات  يتجاوز  ما  ودائما  الكسر  "ضد  األميركي  اإلسرائيلي  التحالف  أن  نتنياهو  اعتبر  كما 

 العابرة". 
 28/3/2023نت، .سالجزير 

 
 في المستقبل القريب بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت األبيض  .38

الوزراء   -واشنطن   رئيس  يدعو  لن  إنه  أمس،  مساء  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  قال  وكاالت: 
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت األبيض، في المستقبل القريب.

ا  لخطة ونتائجه وبشأن قانون اإلصالح القضائي اإلسرائيلي، أعرب بايدن عن قلقه وتخوفه من هذه ا
 على مستقبل إسرائيل، وقال، إنه يأمل أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديالت القضائية. 

 وقال بايدن، أنا قلق للغاية، ال يمكن إلسرائيل االستمرار على هذا النحو.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال مصدر مطلع، أمس، إن الواليات المتحدة وإسرائيل تبحثان زيارة  

 إلى واشنطن، لكن لم ُتوجه دعوة بعد. رة لنتنياهو مقر 
وقال المصدر، إن محادثات عامة جرت بشأن زيارة نتنياهو، لكن "لم ُتوجه أي دعوة أو ُيحدد موعد 

 حتى اآلن". 
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نايدز قوله، إن   توماس  السفير األميركي لدى إسرائيل  تايمز"، أمس، عن  "نيويورك  ونقلت صحيفة 
في واشنطن خالل األشهر المقبلة. وأضاف، إنه لم يتحدد بعد افة نتنياهو  الرئيس بايدن يعتزم استض

 موعد لهذه الزيارة.
إنه يتوقع أن أي اجتماع   الجيش اإلسرائيلي،  نايدز قال في مقابلة مع راديو  بأن  وأفادت الصحيفة 

 نيسان. 13مزمع سيعقد بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في 
 29/3/2023األيام، رام هللا، 

 
 2022مبنًى فلسطينيًا خالل   953هدمت  " إسرائيل"وروبي: االتحاد األ  .39

منزال فلسطينيا بالضفة    953األوروبي، إن السلطات اإلسرائيلية هدمت  "األيام": قال االتحاد    -القدس  
 .2016، في أعلى رقم منذ 2022الغربية بما فيها القدس الشرقية خالل 

 د األوروبي في فلسطين. جاء ذلك وفق بيان، صدر امس، عن مكتب ممثل االتحا
الضفة الغربية بما في ذلك مدينة مبنى في    953وأشار االتحاد إلى أنه "تم هدم أو االستيالء على  

 ". 2016القدس الشرقية، وهو أعلى رقم مسجل منذ العام 
بالمئة من المباني التي ُهدمت تقع في المنطقة المصنفة )ج(، وتم تهجير    80وأوضح أن "أكثر من  

 نسمة نتيجة لعمليات الهدم".   446ألفا و 28وتضرر 
المهدمة   المباني  أن من  بقيمة    ممولة من   101وذكر  أو أعضائه  و  337االتحاد  ما    19ألفا  يورو، 

 .2016يمثل ثالث أكبر ضرر مالي )لالتحاد( منذ العام 
دينة القدس في المقابل، تحدث البيان عن "ارتفاع عدد المباني التي تم هدمها من قبل أصحابها في م

 ". 2022بالمئة العام  51إلى  2021بالمئة العام  34الشرقية بقرار إسرائيلي من 
حيث سجل  الماضي،  العام  )اإلسرائيليين( خالل  المستوطنين  عنف  "ازدياد  عن  البيان  تحدث  كما 

 حادثة" بالضفة الغربية.  849
ال عمليات  أن  إلى  المنولفت  في  مباني  أيضا  اإلسرائيلية شملت  على هدم  و"ب"  "أ"  المصنفة  اطق 

 "أسس عقابية".
 29/3/2023األيام، رام هللا، 
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 جمعية بريطانية: نتنياهو ليس شريكا في سالم عادل مع الفلسطينيين   .40
أندرو وايتلي،  بتوقيع رئيسها  “التايمز”  البريطانية رسالة في صحيفة  بلفور”  نشرت جمعية “مشروع 

مشرو  رئيس  نائب  فيان،  فينسينت  )والسير  القدس  في  لبريطانيا  العام  القنصل  بلفور،  ـ    2010ع 
يها “إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عقد لقاء الجمعة الماضية، مع رئيس  (، قاال ف2014

الديمقراطية   “بالقيم  التمسك  أهمية  على  سوناك  فيه  وشدد  نتنياهو”،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 
 حات القضائية المقترحة في إسرائيل”.المشتركة، بما في ذلك في اإلصال

: “عاد نتنياهو إلى منزله وأقال وزير دفاعه لمعارضته تلك اإلصالحات،  وأضاف الكاتبان في الرسالة 
اليمينية   حكومتهم  تجاوزات  أسوأ  من  اإلسرائيليين  تحمي  التي  والتوازنات  الضوابط  تهدم  التي 

يتمت “ال  المقابل  أنه في  كان المتطرفة”. وشددا على  ذلك،  وبدال من  الحماية.  بهذه  الفلسطينيون  ع 
يقي أن  له  الشعب ينبغي  وجود  إلنكاره  الماضي  األسبوع  الحكومة  أدانته  الذي  ماليته،  وزير  ل 

المتحدة   المملكة  إدانة من  هناك  وثقافته. وكانت  وتاريخه  المصير  تقرير  ذاته وحقه في  الفلسطيني 
 لكن ليس هناك إشارة من رئاسة الحكومة البريطانية”. لكالمه في األمم المتحدة في نيويورك. و 

للعالقات بين    2030ان على أنه “بداًل من ذلك، رحب رئيسا الوزراء بخريطة الطريق لعام  وأكد الكاتب
العدواني   التقدم  “يمثل  ذلك  أن  واعتبرا  خارجيتهما”.  وزيرا  وقعها  والتي  وإسرائيل،  المتحدة  المملكة 

كاتبان إلى أنه  ئي للحكومة البريطانية فيما يتعلق بإسرائيل/ فلسطين”. وأشار اللفقدان الذاكرة االنتقا 
“لم يتم ذكر حل الدولتين التي ال تزال هي سياسة المملكة المتحدة، وفي المقابل يرفض نتنياهو الحل 

 ويبذل قصارى جهده لجعلها مستحيلة”. 
م  عادل  في سالم  ليس شريكا  “نتنياهو  أن  الكاتبان على  بحق  وشدد  يؤمن  ال  وأنه  الفلسطينيين.  ع 

 ”.الفلسطينيين في تقرير المصير
 28/3/2023القدس العربي، لندن، 

 
 برامج التجسس اللوبي اإلسرائيلي في وشنطن يف ل في منع إقرار ت ريعات ضد   .41

الحكومة  و  استخدام  على  قيوًدا  يفرض  االثنين  يوم  تنفيذًيا  أمًرا  بايدن  جو  األمريكي   الرئيس  قع 
األمن  األم على  المراقبة  معدات  تشكلها  التي  المخاطر  إلى  مشيًرا  التجارية،  التجسس  لبرامج  ريكية 

 القومي واالنتهاكات المحتملة من قبل جهات أجنبية. 
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وعة بيانات الصناعة التي تحتفظ  وتصنف إسرائيل على أنها أكبر  منشأ لبرامج التجسس، وفًقا لمجم
ف الدولي  للسالم  كارنيجي  مؤسسة  واشنطن.بها  في   ي  إسرائيل  سفارة  مارست  ورد،  ما  وبحسب 

 ضغوطا ضد أحكام قانون تفويض االستخبارات التي تسعى الستهداف برامج التجسس. واشنطن 
 28/3/2023القدس العربي، لندن، 

 
 غربية لم تعد بيئة مناسبة لالستيطانالضفة ال .42

 د عصام شاور 
العس الجناح  علي مصطفى  أبو  الشهيد  كتائب  مساء  أعلنت  فلسطين،  لتحرير  الشعبّية  للجبهة  كري 

السبت مسؤوليتها عن عملية حوارة، والتي أسفرت عن إصابة اثنين من جنود االحتالل "اإلسرائيلي"  
الجبهة الشعبية ضمن سلسلة من العمليات النوعية التي نفذتها  أحدهما إصابته خطيرة، تأتي عملية  

المية حماس، والجهاد اإلسالمي، وكذلك مجموعة عرين  فصائل فلسطينية، مثل حركة المقاومة اإلس
 األسود، فضاًل عن عمليات تم تنفيذها في الضفة الغربية، ولم تتبناها الفصائل. 

باس  بدأت  المقاومة  القول إن فصائل  إلى يمكننا  الغربية، وهذا يشير  المقاوم في الضفة  تعادة دورها 
اخلية، والتأقلم مع البيئة المحيطة، وعلى الرغم من  نجاح تلك الفصائل في إعادة ترتيب أوضاعها الد 

 الظروف الصعبة التي مرت بها على مدار سنوات طويلة.
بالعمليات  وصفها  يمكن  الغربية  الضفة  في  تنفذ  التي  المقاومة  وغير    عمليات  والمؤثرة  النوعية 

ي الضفة الغربية بهذه المتوقعة، إذ لم يكن في حسبان قادة الكيان اإلسرائيلي أن تتصاعد المقاومة ف
الوتيرة المرتفعة، وأن تتمدد بعدما كانت محصورة في جنين إلى نابلس وأريحا والقدس والخليل وقد  

 في غضون أشهر قليلة. تصل إلى باقي مدن الضفة الغربية، وقراها، ومخيماتها 
اإلسرائيلي، المجتمع  مكونات  بين  داخلي  صراع  حاالته؛  أضعف  في  اإلسرائيلي  حكومة   الكيان 

الفاسدين   من  أعضائها  لحماية  إجراءات  وعمل  قوانين،  استصدار  في  منهمكة  المتطرفة  نتنياهو 
طمًعا   الغربية؛  الضفة  في  وسلب  نهب  من  فساًدا  يعيثون  والمستوطنون  الثراء  واللصوص،  في 
الزائفة،   الدينية  بمعتقداتهم  يفعلون  لما  الفلسطينيين، وال عالقة  بإطالة  واالستحواذ على ممتلكات  وال 

 عمر كيانهم الزائل. 
في المقابل نجحت المقاومة الفلسطينية في تثبيت نفسها في قطاع غزة، وتطوير قدراتها، حتى حققت  

ادرة على الدفاع عن كل فلسطين، إلى جانب نهضة  معادلة الردع مع االحتالل، كما أنها أصبحت ق
ب  ينذر  ما  دورها،  واستعادة  الغربية  الضفة  في  الضفة،  المقاومة  في  االستيطاني  للتوسع  قريبه  نهاية 
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تماًما من   كانت خالية  المستوطنات  بأن عشرات  نذكر  المستوطنين في شوارعها، وهنا  وشل حركة 
تها في الضفة، ولذلك نتوقع أن يبدأ اإلخالء غير الرسمي  ساكنيها عندما كانت المقاومة في أوج قو 

المقا تصاعد  استمرار  مع  الضفة  في  عن  للمستوطنات  تصدر  التي  القرارات  من  الرغم  على  ومة، 
الكنيست اإلسرائيلي بالعودة إلى مستوطنات جنين وغيرها، فالمستوطن ال يحتاج إلى قرار لالستيالء 

حتاج إلى بيئة مساعدة للنهب والسلب، وأعتقد أن الضفة الغربية لن  على أراضي الفلسطينيين، وإنما ي
 قليلة القادمة. تكون صالحة لالستيطان في األشهر ال

 28/3/2023فلسطين أون الين، 
 
 نحو العنف الداخلي؟ "إسرائيل"هل تتجه  .43

 جمال زقوت
مر  مسبوقة  غير  مرحلة  الشارع”إلى  “بانتفاضة  تسميته  يمكن  ما  في  المشاركة  لالنتقال  اتساع  شحة 

بالمئة من اإلسرائيليين عبروا عن ر  فضهم  لمراحل أعلى، خاصة وقد باتت مدعومة بحوالي سبعين 
لما يسمى “باالنقالب القضائي” الذي يسعى له نتانياهو وائتالفه الحاكم. كما أن انضمام الهستدروت 

نئ، ودعوته االنضمام إلى  بما في ذلك المطارات والموا  بمكوناتها التي تشمل مختلف نواحي الحياة،
والوضع االسرائيلي   شارع االحتجاج، باإلضافة للجامعات، وشل حركة االقتصاد يضع هذه االنتفاضة

برمته في منعطف يحمل سيناريوهات مختلفة ال تستثني اسقاط حكومة نتانياهو. والسؤال الذي يتقدم 
 تمع االسرائيلي نحو العنف؟أمام كل المتابعين هل سيندفع هذا االستقطاب الحاد في المج

األكثر تطرفًا، طالما اندفعت  يبدو أن كل االحتماالت بما فيها الصدام باتت مفتوحة، فالقوى الفاشية و 
نحو طريق العنف لتحقيق أغراض سياسية، سيما إذا شعرت أنها تفقد قدرتها على حماية مصالحها  

حمل في طياتها طابع العنصرية القومية في  الفئوية. صحيح أن السمة العامة للمجتمع االسرائيلي ت
ة الصهيونية ممثلة بحكوماتها المتعاقبة  مواجهة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية . فقد كانت الحرك

ولسنوات طويلة قادرة على توحيد المجتمع االسرائيلي خلف مقولة الخطر الوجودي الذي يهدد أمن 
التناقضات والتباينات الصغيرة منها والكبيرة . فهل هذا   وبقاء اسرائيل، وتغليب هذا الخطر على كل

إليه   وصلت  ما  ظل  في  ساريًا  زال  ما  أنها  األمر  توهمت  أن  وبعد  الطابع،  فاشية  العنصرية  هذه 
لفرض   أيضًا  تتطلع  الوقت  نفس  وهي  الفلسطيني،  الشعب  مع  الصراع  حسم  على  قادرة  أصبحت 

أنها من يحقق “النصر التاريخي”على الفلسطينيين، األمر    معتبرةً   سيطرتها على المجتمع االسرائيلي،
هوية الدولة التي يخططون لها في اطار االئتالف    الذي ينعش استعالئيتها الفاشية لفرض مضمون 

 . ير”ڤالعنصري الذي يقوده “نتانياهو وسموتريتش وبن چ 
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في اسرائيل يدور على هوية الدولة، حيث ترى المعارضة بأن “االنقالب القضائي” يستهدف   الصراع
رائيل في تسويقه منذ  ما يعتقدون أنه توازن مزعوم بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، وهو ما نجحت اس

ي ساعدها الذ   مربادعاء أنها واحة الديمقراطية في محيط أنظمة الحكم االستبدادية، األ   1948العام  
إلى حد بعيد في تكريس”شرعيتها” الدولية كجزء من “الديمقراطيات الغربية” على أنقاض نكبة الشعب  

نها من الحصول على مساندة متواصلة أل طول احتالل في العصر الحديث رغم  الفلسطيني ، بل ومكَّ
 انتهاكاته الصارخة لكل قواعد القانون الدولي.

 ائيلي الداخليرابين: االرهاب االسر  اغتيال
الواضح أن عدم االكتراث الجدي من قبل أغلبية المجتمع االسرائيلي بجريمة اغتيال رابين على    من

مع السالم  باحتماالت  وارتباطها  عمير،  يغال  المتطرف  لبداية   يد  مؤشرًا  شكلت  التي  الفلسطينيين، 
ل أوصلت  عليه    اهي اسرائيل إلى م  تسرب االرهاب الدموي داخل هذا المجتمع، وقد كانت نقطة تحوُّ

المدنيين   ضد  كهانا  ومئير  عمير  يغال  تالمذة  نفذها  التي  اإلرهابية  للجرائم  باالضافة  هذا  اليوم. 
ن وهم أحياء كما حدث مع جريمة محمد أبو خضير  الفلسطينيين وصلت حد حرق األطفال والمواطني 

بن   “ملهم  جولدشتاين  بجريمة  سبقهما  قد  كان  وما  دوايشة،  أ  ير”،ڤجوعائلة  الرصاص    طلقعندما 
وقتل عشرات المصلين الفلسطينيين وهم سجود داخل الحرم االبراهيمي في الخليل، باإلضافة لمئات 

وحرق أشجار الزيتون وتدمير البيوت ومصادر رزق   جرائم القتل وحرق البيوت ودور العبادة وقطع 
استمالة    محاوالت لعكس، فقد جرت  المواطنين الفلسطينيين دون أي مساءلة قانونية جدية،بل على ا

 هؤالء المستوطنين اإلرهابيين وكسب رضاهم. 
 الفاشية وقضيتي االحتالل واالستيطان صعود

ا  لم بين  الفصل  باالمكان  يكون  ولن  ممكنًا،  وجودهم  يكن  انكار  لدرجة  الفلسطينيين  لعنصرية ضد 
لي مواجهة  في  الفاشية  وبين صعود  سموتريتش،  لتصريحات  وفقًا  االسرائيلي  كشعب  المجتمع  برالية 

  الديمقراطية ذاته. تمامًا كما أنه ال يمكن الجمع بين الدين ومحاوالت الخداع بتسويقه كقومية، وبين  
 العنصرية.  الحقيقية التي ال يمكن أن تتوافق مع

 مفتوحة  خيارات
المشاركة   يبدو دائرة  ويوسع  االنتفاضة،  هذه  وقود  واضحة سيشعل  بصورة  نتانياهو  تراجع  عدم  أن 

نظر   وجهة  من  ُصمم،  الذي  مشروعه  بهزيمة  ينتهي سوى  لن  تراجعه  فإن  الوقت  نفس  وفي  فيها، 
اع لدرجة  الدولة،  مستقبل  مواجهة  في  الشخصى  مستقبله  لحماية  بات  مناوئيه،  أنه  المعارضة  تبرته 

باتت مؤكدة، ولكن غير المؤكد هو  خ  كليش نتانياهو  يبدو أن هزيمة  طرًا على أمن اسرائيل . كما 
طبيعة سلوك حلفائه الفاشيين، حيث ال ُيستبعد أن يتجهوا نحو العنف الداخلي، وليس فقط االرهاب  
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ت  محتلة، كما أن المعارضة ما زالضد المواطنين الفلسطينيين سواء داخل اسرائيل أو في الضفة ال
بعيدة عن ادراك الربط بين العنصرية ومحاوالت االستيالء على القضاء واالنقالب على “ديمقراطيتهم  
اليهودية”، وبين مسألتي االحتالل وضرورة االقرار بحقوق الشعب الفلسطيني. فالرهان على ذلك في 

 ملهاة الوهم. المدى القريب ليس سوى مجرد استمرار اللهاث وراء
 رائيلية” وقلة الحيلة الفلسطينية االس “االنتفاضة

السؤال الثاني الُملِّح أمام المواطنين الفلسطينيين المتسمرين أمام الشاشات لمتابعة ما يجري في    أما
العزلة  تعميق  متطلبات  إزاء  الفلسطينية  القيادة  هي  أين  أواًل  هو:  تحملها  التي  والتطورات  اسرائيل 

هذه الحكومة يرتكز   نامجة االئتالف الفاشي، في وقت ان بر ية والدولية التي تمر بها حكوماالقليم
جوهريًا على ضم الضفة الغربية واطالق يد حركة االستيطان الفاشية. وبداًل من ذلك فهي ما زالت  

 تسير وراء الوهم كما حدث في لقائي العقبة وشرم الشيخ.
ك  أما يواجهنا  الذي  الثالث  لتوحيد  السؤال  نكون  ما  أحوج  ونحن  على  شعب  قدرتنا  وحماية  طاقاتنا 

الصمود هو: لماذا هذا الصمت على فشل السلطتين المنقسمتين، وترك المحامين وحيدين في معركة 
معلمو   ُيترك  أيضًا  ولماذا  القضاء،  سلطة  على  التنفيذية  للسلطة  الشمولية  السيطرة  سياسة  مواجهة 

ن كافية  مساندة  دون  األدنأبنائنا  الحد  ومطالب  للحقوق  هذا  صرًة  بها،  يطالبون  التي  العادلة  ى 
االنقسام   بانزالق  الفلسطينية  الكيانية  تفتيت  يواجهنا كشعب من خطر  ما  إزاء  الحيلة  لقلة  باالضافة 

الق الضربة  تشكل  قد  لجمها  عدم  حال  في  والتي  الجارية،  االنفصال  مأسسة  لمشروعنا    اضيةنحو 
التحرري. أمامن  ت الوق  الوطني  وليس  وحياة،  دم  فوق  بات من  تموج  اسرائيل،  فيها  بما  والمنطقة  ا، 

، سوى أن نكون جزءًا حيًا من  1948رمال متحركة تتجاوز بخطورتها وتحدياتها على شعبنا نكبة عام  
 حركة التاريخ، وليس مرة أخرى أول ضحاياه.

 28/3/2023رأي اليوم، لندن، 
 
 نب؟ كيف تحول نتنياهو من ساحر إلى أر  .44

 ليمور لفنات 
حصل   ملك ماذا  الساحر،  لنتنياهو،  حصل  ماذا  اإلسرائيلي.  الجمهور  من  كثيرون  يسأل  له، 

 الحمالت، الخطيب العظيم، ذاك الذي تسير كاريزميته وسحره الشخصي أمامه؟ 
ماذا حصل له؟ تسأل اإلدارة األمريكية وزعماء أوروبا. إلى أين يقود الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

تحطيم ج يحاول  فيما  بفضل األوسط  الذي  ذاك  جدًا،  به  تباهى  نفسه  هو  الذي  ذاك  القضاء،  هاز 
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إلى  يقدمون  ال  العدو،  خطوط  خلف  يعملون  الذين  ومقاتلونا،  ضباطنا  طيارونا،  الدولية،  مكانته 
 المحاكمة في الهاي؟ 

ض، لماذا العجلة؟ لماذا  ماذا حصل له؟ يسأل أصدقاء إسرائيل ومؤيدوها في العالم كله. إلى أين يرك
ليس العالم    ا التعاون مع الكهانيين، والمسيحانيين، والمعادين للبشر، المتعصبين؟ العالم ال يفهم.هذ 

 وحده هو من ال يفهم، الليكود أيضًا ال يفهمون. 
الذكي،  الذي عرفوه،  لنتنياهو  ماذا حصل  يفهمون  ال  النواب،  بين  وحتى  الليكود  قيادة  في  كثيرون 

للمالية    ، المتفكر، األمني، الخبيرالحاد  لكنهم ينقصهم    –في االقتصاد والذي أنقذ االقتصاد كوزير 
 الشجاعة الالزمة للنهوض وللقيام بفعل ما، تلك الشجاعة التي أبداها يوآف غالنت قبل يومين. 

لكبير  لقد ارتكب رئيس الوزراء كل األخطاء الممكنة. في األشهر الثالثة الماضية من لحظة نصره ا
لكنه نجح في دفع مئات   –عالج غالء المعيشة والسكن، وال الحوكمة، وال األمن  في االنتخابات، لم ي

أسبوعًا، وأحيانًا أكثر من مرة في األسبوع، في    12آالف األشخاص للخروج إلى الشوارع على مدى  
 احتجاج شعبي لم يكن له مثيل في إسرائيل.

حققه الذي  ما  بذلك؟  حققه  الذي  لتشري  وما  المجنونة  العجلة  لجنة  في  في  للديمقراطية  مناهض  ع 
الدستور برئاسة سمحا روتمان من حزب هامشي؟ ما الذي حققه بتعيينات هاذية لسموتريتش الذي 
دعا إلى محو حوارة، أو محب إشعال النيران بن غفير كوزير مسؤول عن الشرطة؟ أو بتعيين وزيرة  

الوزير كرعي الذي بعث بهم إلى  طيارين بـ “سقط بعوض”، أو  اإلعالم غاليت ديستل التي وصفت ال
 ليبراليًا.  –مجموعة رعاع ال عالقة بينها وبين الليكود الذي كان ذات مرة يمينًا رسميًا  –الجحيم  

هكذا فقد نتنياهو كل العوالم. اضطر إلى اإلعالن عن وقف اإلصالح في خطاب مقسم ألقاه أمس،  
ينزف   ائتالفه  بدأ  مهراً وعندما  غفير  بن  إلعطاء  تابعة    اضطر  تكون  مسلحة  ميليشيات  شكل  في 

 مباشرة إليه. 
إن إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت لكونه عكس صورة الوضع بمسؤولية وبشجاعة، فاقمت االحتجاج  

 لدرجة إضراب االقتصاد، واختفى نتنياهو، اختبأ يومين عن عين الجمهور. ال يؤدي مهامه.
ل أن يسوق للجمهور. نحن لسنا خونة وال إرهابيين،  اريين وال فوضويين كما حاو هذا ليس احتجاج يس

تتحطم   إسرائيل  دولة  يرون  ومتدينين،  ويساريين، علمانيين  يمينيين  وطنيين، صهاينة،  احتجاج  هذا 
 لها والقائد الذي وعد بأن تكون يداه على الدفة لم يعد القائد   75أمام عيونهم عشية يوم االستقالل الـ  

 إياه الذي عرفناه.
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الس ممكنة:  في  منصة  كل  على  ومن  الصحيفة  هذه  على صفحات  من  ألحذر  أعود  األخيرة  نوات 
لكن   التخمين،  يمكن  له؟  ماذا حصل  إياه.  نتنياهو  يعد  لم  الذي عملت معه سنوات طويلة  نتنياهو 

 واضح أن بيبي فقد هذا.
تحت التهديدات الدولة المحوطة باألعداء و الوضع اآلن خطير. عندما ال يكون رئيس وزراء إسرائيل، 

األمنية األخطر في العالم، مركزًا أو منصتًا لمحافل األمن، وال يعقد الكابينت لشهر ونصف، ثم يقيل 
يجب   وعليه،  للقلق.  سبب  ثمة  حينئذ  بالديمقراطية،  تمس  قوانين  إجازة  على  ويصر  دفاعه  وزير 

ب أمل  من  انطالقًا  الحوار  مسار  إلى  أعالالدخول  رفع  مواصلة  ثم  األعلى  النجاح،  إلى  إسرائيل  م 
 فأعلى. 
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