
     
 
 
 
 
 
 

  
               

   
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 .. الفصائل تحّذر االحتالل من محاوالت شطب المدن التاريخية بالداخل المحتل.في يوم األرض
 جبهاتهناك إمكانية الشتعال األوضاع في مختلف ال :قالالم   ئيليسرااإل وزير الدفاع

 ن في تل أبيبيلتقي مسؤولين إسرائيلييوإفريقية  عربية يضم شخصياتتطبيعي  وفد
 الضفةبمليون شجرة زيتون  2بيتًا واقتلع أكثر من  12,350هدم و مليون دونم  2.3االحتالل استولى على 

 ت إدارة ترامب بشأن االستيطانرايسعى إللغاء قراي موقراطديسناتور 

م خطوووور إسوووورائيلي ال تيووووال  :" رأي اليوووووم" 
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  :السلطة
 5 قرارات بقانون تعدّ  صارخ على السلطة والقانون و"التشريعي" عباس  محمود الغول: إصدار  2.
 5 على ذكرى يوم األرض ما زال العالم أصم عن ظلم شعبنا عاماً  47المجلس الوطني: بعد   3.
 5 ن واالحتالل أبو هولي يدعو في يوم االرض الى تكثيف المقاومة الشعبية ضد االستيطا  4.
 6 " تطالب بضغر دولي حقيقي لإلفراج الفوري عن األسير وليد دقة الفلسطينية "الخار ية  5.

 
  :المقاومة

 6 ة وإفريقية في مؤتمر تطبيعي مع االحتالل كة شخصيات عربيحماس تدين مشار   6.

 7 "مركزية فت " تشدد على ضرورة دعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير   7.

 7 . الفصائل تحّذر االحتالل من محاوالت شطب المدن التاريخية بالداخل المحتل ..في يوم األرض  8.

 7 ليوم األرض: هذه األرض سيبقى لها اسم واحد هو فلسطين 47فت  في الذكرى الو  9.
 8 قراطية تدعو أذربيجان إل الق سفارتها بالقدس المحتلة و الديم  10.
 8  ية في يافا ملع  هتنفيذبزعم  عامًا  20الحكم على شاب من طوباس بالسجن   11.

 
  :سرائيليالكيان اإل

 8 زز اعتقادي بأن تعيين بن  فير  دير ومعقول" نتنياهو: "تع  12.

 9 هناك إمكانية الشتعال األوضاع في مختلف الجبهات :قالالم  اإلسرائيلي وزير الدفاع   13.

 10 اتفاق لعودة وزير الدفاع مقابل االعتذار  ..."إسرائيل"  14.

 10   اتهام ضدهما"الشاباك: اعتقال مستوطنين وتقديم لوائ  15.

 10 الفلسطيني  يهدف إلى اإلضرار بالمجتمعاإلسرائيلية": "الحرس القومي"   "المواطن  16.

 10 أنصار اليمين اإلسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب ولبيد يخشى "سفك الدماء"  17.

 11 عامًا للتحريض على الجهاز القضائي  16الحكومة اإلسرائيلية تستغل تبرئة متهم بعد   18.

 12 االحتجا اتينأون بأنفسهم عن  "إسرائيل"عرب   19.

 12 المستشارة القضائية للحكومة تعارض مساعي الليكود لتمديد والية الكنيست   20.

 13 باحث و نرال إسرائيلي: إيران هي الراب  األكبر من األزمة مع واشنطن   21.

 14 وتشهير تنياهو في دعوى قذف  المحكمة ت غرم نجل ن  22.
 

  : ض، الشعبر األ 
 14 الضفة بمليون شجرة زيتون   2بيتًا واقتلع أكثر من   12,350هدم و مليون دونم  2.3االحتالل استولى على   23.
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 14 أسير يقبعون في سجون االحتالل  4,800.. .في يوم األرض  24.

 15 اً وروبا" يطرح مبادرة "الختراق حالة انسداد األفق" فلسطيني"فلسطينيو أ  25.

 15  ماهير الداخل تحيي ذكرى يوم األرض: نحن باقون في وطننا والعنصرية زائلة   26.

 16 المخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي يوم األرض   27.

 16  زة.. االحتالل يستهدف المشاركين في فعالية إحياء يوم األرض   28.

 17 سوق اللحامين بالقدس القديمة ينهض من  ديد بعد تمويل كويتي   29.
 

  : دنر أل ا
 17 لصالة في األقصى: االحتالل هو من يمنع المعتكفين من ااألوقاف األردنية  30.

 
  ن: نابل

 17 " إسرائيل"خر الحدود بين لبنان و "عدم وضوح"تشكو من   "يونيفيل"  31.
 

  عربي، إسالمي:
 18 ن في تل أبيب يلتقي مسؤولين إسرائيلييوإفريقية  عربية يضم شخصيات  تطبيعي وفد  32.
 18 قصف إسرائيلي  ديد  نوب دمشق   33.
 19 في فلسطين  وزير خار ية أذربيجان يؤكد افتتاح مكتب تمثيل قريباً   34.
 19 أثينا تنفي ضلوع طهران بمخطر لشّن هجمات ضد إسرائيليين في يرانية السفارة اإل  35.
 19 عربية تدعو لخطوات حقيقية و ادة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدول ال امعة ا  36.
 20 "البرلمان العربي" يؤكد دعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطيني   37.
 20 لشعب الفلسطينياتونس تؤكد التزامها الراسخ بالوقوف إلى  انب   38.

 
  دولي:

 20 بلينكن يرحب بجهود منع التصعيد باألراضي الفلسطينية   39.

 21 ت إدارة ترامب بشأن االستيطانيسعى إللغاء قراراي موقراطدي سناتور   40.

 21 طينية ولة الفلسإقامة الد: اإلدارة ملتزمة بشدة بمساعدة وزير الخار ية األميركي  41.

 22 على االستقرار بالضفة  "إسرائيل"واشنطن: قلق إقليمي من تأثير االحتجا ات في   42.

 22 مقررة أممية تطالب باتخاذ إ راءات حازمة لحماية حقوق وكرامة الفلسطينيين   43.

 22  في وضع قد يلحق الضرر بحقوق اإلنسان "إسرائيل"ن رايتس ووتش: هيوم مديرة  44.
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 23 " منظمة إرهابية" كو "صامدون شبكة "إلى تصنيف   تضيف ندوة تدعوسي البرلمان األوروبي  45.
 

  حوارات ومقاالت
 23 د. عدنان أبو عامر... رمضان والمقاومةمخاوف االحتالل من التناسب الطردي بين   46.
 25 سنية الحسيني ... قراءة في وقائع مؤتمر معهد أبحاث األمن القومي االسرائيلي  47.
 28 م تل ليف را... األمن اإلسرائيلي محذرًا: سوء العالقة مع واشنطن يهدد و ودنا  48.

 
 29 :صورة

*** 
 
 م خطر إسرائيلي ال تيال أبرز قادة فصائل المقاومة وفت   بهة تصعيد مع  زة :"رأي اليوم" .1

المستوى، عن حالة من  كشفت مصادر فلسطينية رفيعة    نادر الصفدي:  -خاص بـ”رأي اليوم”  -غزة 
محاوالت إسرائيلية الغتيال    “الحذر الشديد” تتخذها كافة فصائل المقاومة في قطاع غزة وخارجه، من

 والجهاد اإلسالمي.قادة بارزين في فصائل المقاومة وعلى رأسهم من حركتي “حماس” 
رجة “الخطيرة” قد  وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن معلومات “أمنية” تصل لد 

كات إسرائيلية مشبوهة  وصلت لقادة الفصائل الفلسطينية من عدة دول عربية، ُتحذرهم فيها من تحر 
ارزين في غزة أو خارجه،  لقلب الطاولة ومحاولة فتح جبهة تصعيد جديدة من خالل اغتيال قادة ب 

منذ أيام قليلة، تعاملت وأوضحت أن هذه التحذيرات التي وصلت للفصائل    وجر قدم المقاومة للرد. 
اإلجراءات  كافة  اتخذا  وتم  تامة،  بجدية  الفلسطينية  المقاومة  الالزمة    معها  األمنية  واالحتياطات 

 غدر إسرائيلي مرتقب. للحماية قادة الفصائل “السياسيين والعسكريين” خوًفا من أي
ا الضوء األخطر إلشعال  وذكرت المصادر ذاتها، أن نتنياهو برفقة حكومته المتطرفة قد أعطت فعليً 
يكو  وقد  المقاومة  قادة  أبرز  اغتيال  خالل  من  غزة،  مع  “مؤقت”  الجهاد تصعيد  حركة  قادة  من  ن 

ي الفترة الحالية قد تكلف  اإلسالمي على رأس القائمة، كون الدخول في معركة مع حركة “حماس” ف
وأكثر. ألشهر  تصل  قد  التصعيد  وجولة  تكون   كثيًرا  أن  المصادر  ساخنة    وتوقعت  المقبلة  األيام 

يعد  لم  مجدًدا  االغتياالت  باب  لفتح  إسرائيل  مخطط  أن  خاصة  يتناقله    للغاية،  ما  ظل  في  سرًيا 
ؤقتة مع غزة، قد ينجح بتهدئة  اإلعالم العبري حول هذا الملف، وأن االغتيال وفتح جبهة تصعيد م
 هو بسن قوانين مثيرة للجدل.نار االحتجاجات التي تعيش فيها إسرائيل بسبب خطوات حكومة نتنيا

 30/3/2023، لندن، رأي اليوم
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 ن تعدّ  صارخ على السلطة والقانون و"التشريعي"بقانو قرارات عباسمحمود  الغول: إصدار  .2

لمستشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن ما يصدر رئيس أكد ا
السلطة في رام هللا محمود عباس من "قرارات بقانون" هي تعد ٍّ صارخ على السلطة والقانون، وكذلك 

القانون  ( من  43أن المادة )  ،في بيان صحفي، الخميس  وأوضح  على صالحيات المجلس التشريعي.
ة ومنها: أن تصدر من رئيس   األساسي الفلسطيني تتطلب أِلعمالها إلصدار قرارات بقانون، أوجه عدَّ

( وهي أن يصدر القرار بقانون في  43غير منتهى الوالية، وااللتزام بالشروط الواردة في نفس المادة )
التشريعي، ملفتًا إلى أنه    ي ال تحتمل التأخير و في غير أدوار انعقاد المجلسحاالت الضرورة والت

رئيس   أن  وذكر  القرار.  صدور  بعد  يعقدها  جلسة  أول  في  التشريعي  المجلس  على  عرضها  يجب 
صاحب   هو  التشريعي  المجلس  بأن  علمًا  الذكر،  آنفة  شروط  بأي  يلتزم  لم  الوالية  منتهى  السلطة 

بإ القوانين وتعديلها وال زالت واليته مستمرة و الصالحية الحصرية  مكرر و    47،    47فقًا للمواد  قرار 
 من القانون األساسي الفلسطيني".    113

 30/3/2023، فلسطين أون الين
 
 على ذكرى يوم األرض ما زال العالم أصم عن ظلم شعبنا عاماً  47المجلس الوطني: بعد  .3

هللا الفلسطيني:  رام  الوطني  المجلس  الـ  قال  الذكرى  إن  الخميس،  عنه،  صدر  بيان  ليوم    47في 
رض، تنعش ذاكرة األجيال بحجم الظلم واالضطهاد من أبشع وأطول احتالل، والوحيد على وجه  األ

والظلم   الحق  عن  عينيه  ويغمض  أذنيه  يصم  والعالم  منه،  يعاني  شعبنا  يزال  وال  األرضية،  الكرة 
رب تي هذا اليوم في ظل تصاعد التطرف والفاشية وح: "يأوتابع  التاريخي الواقع على شعبنا الباسل.

إجرامية عنصرية يشنها المحتل وعصابات المستوطنين على أرضنا الفلسطينية في الضفة والقدس،  
لشعبنا   الجماعي  التهجير  مخطط  لتنفيذ  الخبيثة  بالمستوطنات  وحصارها  وتهويدها  لضمها  تمهيدا 

 امته. الراية وسيدافع عن أرضه وكر وأكد أن شعبنا لم ولن يرفع  الصامد".
 30/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أبو هولي يدعو في يوم االرض الى تكثيف المقاومة الشعبية ضد االستيطان واالحتالل  .4

هللا هولي:  رام  أبو  أحمد  د.  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  ضد    ،دعا  الشعبية  المقاومة  تكثيف  الى 
 1967مستوطنيه حتى دحره من كافة األراضي المحتلة عام طان واالحتالل االسرائيلي وقطعان االستي 

فلسطين دولة  عاصمة  القدس  فيها  بمناسبة  أو .  بما  عنه  صادر  صحفي  بيان  في  هولي  أبو  د.  كد 
( األرض 47الذكرى  ليوم  الشعب   ، (  بحق  العنصرية  الجرائم  ابشع  يمارس  اإلسرائيلي  االحتالل  بأن 
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منالفلسط الستئصاله  مفتوحة  معركة  في  واحالل   يني  هويته،  وطمس  وجوده  وانهاء  ودياره  ارضه 
 . المستوطنين مكانهم

 30/3/2023وكالة سما اإلخبارية، 
 
 " تطالب بضغر دولي حقيقي لإلفراج الفوري عن األسير وليد دقة الفلسطينية "الخار ية .5

هللا األسير  :  رام  له  يتعرض  ما  الخارجية  وزارة  )أدانت  دقة  وليد  البطل  عاما(، محملة    60المريض 
الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته، خاصة في ظل سياسة اإلهمال الطبي  

إدارة سجون االحتالل. تمارسها مصلحة  التي  بيان صدر   المتعمدة في حقه  "الخارجية" في  وأكدت 
ل بحق األسرى األبطال  التي تمارسها دولة االحتال  عنها، مساء األربعاء، أن سياسة اإلهمال الطبي

واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق اإلنسان،  الدولي  القانون  يفرضها  التي  التزاماتها  تماما مع  تتناقض 
  بضغط   وزارة،ال  وطالبت   وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، وترتقي لمستوى الجرائم.

  الشوكي   النخاع  بسرطان   المصاب   دقة،  راألسي  عن  الفوري   لإلفراج  لاالحتال  دولة  على  حقيقي  دولي
 . عاما 38 منذ  االحتالل  بسجون  يقبع والذي

 29/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 حماس تدين مشاركة شخصيات عربية وإفريقية في مؤتمر تطبيعي مع االحتالل  .6

ة الزيارة التط  دة من دول عربية  بيعية التي قام بها وفد من شخصيات متعأدانت حركة "حماس" بشدٍّ دٍّ
برئيَسي ما ُيسمٍّى الكنيست واألمن القومي، وغيرهما    وإفريقية، إلى الكيان الصهيوني المحتل، ولقائه

األبحاث   مراكز  أحد  تنظيم  من  تطبيعي  مؤتمر  في  ومشاركته  المجرمين،  االحتالل  قادة  من 
التي تدعو ل الفاشية  لما يسمٍّونه )الوطن  الصهيونية  الفلسطيني وتروٍِّج  الشعب  عدم االعتراف بوجود 

كل  ،  الخميسد. عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي  الناطق باسم حركة حماس  ودعا    البديل(.
للكيان   أشكالها  بكل  المقاطعة  تفعيل  وإلى  الزيارة،  تلك  ورفض  إلدانة  المعنية  والمؤسسات  الدول 

وصل به األمر إلى المجاهرة في رفض وجود الشعب الفلسطيني، والترويج    االحتاللي الفاشي، والذي
 الكبرى".لما ُيسمٍّى بـ "إسرائيل 

 30/3/2023، حركة حماسموقع 
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 "مركزية فت " تشدد على ضرورة دعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير  .7

خميس، وذلك في إطار انعقادها  عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعًا تشاوريًا لها ال:  رام هللا
االجتما  خالل  جرى  حيث  المستجدات  الدائم،  آخر  استعراض  الداخلي  ع،  والوضع  السياسية، 

فتح. لحركة  الداخلية  األوضاع  إلى  باإلضافة  االجتماعات  و   الفلسطيني،  نتائج  على  اللجنة  اطلعت 
رى فيها التأكيد على الموقف التي عقدها الوفد الفلسطيني في مدينتي العقبة وشرم الشيخ، والتي ج 

نب من قبل الجانب اإلسرائيلي تمهيدًا الفلسطيني الثابت بضرورة وقف جميع اإلجراءات أحادية الجا
وشددت    لخلق أفق سياسي جدي ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

الفلسط الوطني  المشروع  حول  االلتفاف  أهمية  على  فتح،  السياسية مركزية  الخطوات  ودعم  يني 
 الفلسطيني.رعي والوحيد لشعبنا لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الش

 30/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 .. الفصائل تحّذر االحتالل من محاوالت شطب المدن التاريخية بالداخل المحتل .في يوم األرض .8

ططات االحتالل ومحاوالته شطب المدن  واإلسالمي، الخميس، من مخ  حذَّرت فصائل العمل الوطني
عام   المحتل  الفلسطيني  الداخل  في  فصائل  1948التاريخية  كلمة  في  البطش  خالد  القيادي  وقال   .

لتحرير   الطريق  العودة شرق غزة، إن  بمهرجان إحياء ذكرى يوم األرض، في مخيم  الوطني  العمل 
البطش، أن ال خيار أمامنا سوى الوحدة ات البنادق ووحدتها. وأكد  رض الفلسطينية يمر عبر فوهاأل

مرحلة جديدة أكد    76في ميدان المواجهة والخندق والبندقية.. وقال البطش:" لقد دخل شعبنا في عام  
فهم عنوان أهلنا خاللها على حضوره الدائم في مواجهة المحتل، ولم يتأخروا في حماية المقدسات،  

على دورهم في الرباط الدائم لحماية    48طش أهالي  خططات التهجير".. وحيا البالصمود رغم كل م
 المسجد األقصى.

 30/3/2023فلسطين أون الين، 
 
 ليوم األرض: هذه األرض سيبقى لها اسم واحد هو فلسطين 47فت  في الذكرى الو .9

هللا:   واحرام  اسما  األرض  لهذه  أن  فتح  حركة  آالف أكدت  أربعة  من  أكثر  منذ  أرض   دا  هو  سنة 
الـ  فلسطين. الذكرى  في  بيان،  في  "فتح"  بطمس    47وقالت  الصهيونية  محاوالت  إن  األرض،  ليوم 

التاريخ الفلسطيني وإسكاته مصيرها الفشل، ألن الحقيقة الفلسطينية وفلسطين تؤكدان وجودها يوميا  
لحركة أن  حت اوأوض   ه التضحيات من أجلها.عبر صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، وتقديم

ما يسمى بـ"قانون القومية"، أو "قانون يهودية الدولة العنصري" الذي يحصر حق تقرير المصير على  
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الكنيست عام   أقره  باليهود، والذي  العنصرية ال يغير من  2018أرض فلسطين  القوانين  ، وغيره من 
 الحقيقة التاريخية شيئا. 

 30/3/2023 معلومات الفلسطينية )وفا(،وكالة األنباء وال
 

   قراطية تدعو أذربيجان إل الق سفارتها بالقدس المحتلةو الديم .10
عن  :  غزة للتراجع  األذرية،  الحكومة  اليوم،  لها  بيان  في  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  دعت 

إن هذه الخطوة من شأنها أن  ،  قرارها افتتاح سفارتها اليوم في القدس المحتلة. وقالت الجبهة في بيان
ها لقرارات ى المضي ُقدمًا في ارتكاب جرائمها ضد شعبنا وخرقع دولة االحتالل اإلسرائيلي علتشج

الشرعية الدولية، خاصة عندما تجد دواًل، كالحكومة األذرية، تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وهي  
باإلجماع   الدولي  مجلس األمن  الفلسطينية، ونز   2334أرض فلسطينية، أكد قرار  الشرعية  هويتها  ع 

ذربيجان افتتاح سفارتها في  ائيل لها ودعاها إلى مغادرتها فورًا. وأضافت أن قرار أعن احتالل إسر 
على   إسرائيل  تمرد  مع  تتساوق  كدولة  ألذربيجان،  الدولية  بالسمعة  الضرر  يلحق  المحتلة،  القدس 

بالم وأضرار  أذى  من  القرار  هذا  يلحقه  عما  فضاًل  الدولية،  الشرعية  الوطنية  قرارات  صلحة 
 الفلسطينية. 

 30/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عملية في يافا  هتنفيذبزعم  عامًا  20من طوباس بالسجن  الحكم على شاب .11
 20أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في تل أبيب، اليوم األربعاء، حكمًا بالسجن : ترجمة خاصة

مالية   وغرامة  ا  180عامًا  على  شيكل  عألف  بني  محمد  محافظة  لشاب  جنوب  طمون  من  ودة 
وبحسب قناة السابعة العبرية، فإن االحتالل يتهم عودة بتنفيذ عملية في يافا قبل ما يزيد   طوباس.

 على عامين، والتي أدت إلى إصابة إسرائيلي. 
 29/3/2023، القدس، القدس

 
 زز اعتقادي بأن تعيين بن  فير  دير ومعقول" نتنياهو: "تع .12

كومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يس الحكتب رئ
ردا على التماس للمحكمة العليا ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إيتمار  

 بن غفير، وزيرا، أنه تعزز االعتقاد لديه أن التعيين "جدير ومعقول".
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تشارة القضائية، في نهاية األسبوع الماضي، إنه "بعد ثالثة أشهر  رسالة إلى المس  وقال نتنياهو في
التعيين جدير   أكبر أن هذا  القومي، أعتقد بشكل  الكنيست بن غفير وزيرا لألمن  تعيين عضو  منذ 

نتنياهو، وفق ما ذكر ومعقول". وشمل رد ا بداية األسبوع الحالي، رسالة  لمستشارة على االلتماس، 
 صحيفة "هآرتس" اإللكتروني اليوم، الخميس. موقع 

واعتبرت بهاراف ميارا في ردها على االلتماس أنه بالرغم من وجود صعوبات في تعيين بن غفير  
 يصل إلى حد انعدام معقولية متطرف،  وزيرا لألمن القومي، إال أن قرار رئيس الحكومة بتعيينه ال

 لمخالفات التي أدين بها بن غفير. خاصة على إثر الفترة التي انقضت منذ تنفيذ ا
وتبين من الرد على االلتماس أن نتنياهو نفسه بحث مع بن غفير في ماضي األخير الجنائي، حيث  

ض االلتماس  وقدم  الجنائية.  إداناته  قائمة  لنتنياهو  غفير  بن  الناشط  قدم  وزيرا  غفير  بن  تعيين  د 
 السياسي، أورني بتروشكا. 

ت تعيين بن غفير وزيرا لألمن القومي بعدما مستشارة القضائية أنه "قرر وكتب نتنياهو في رسالته لل
درست اعتبارات متنوعة واسعة، وبينها الثقة البالغة التي حظي بها في االنتخابات األخيرة، وتعهده 

 زير األمن الداخلي، وحجم كتلته الكبير في النسيج االئتالفي".للناخب بتولي منصب و 
 30/3/2023، 48ب عر 

 
 هناك إمكانية الشتعال األوضاع في مختلف الجبهات  :قالير الدفاع الم  ز و  .13

المقال من منصبه، يؤاف غاالنت، الخميس، إن هناك إمكانية  ]الدفاع[  قال وزير الجيش اإلسرائيلي  
المنطق الساحات والجبهات في  وأشار غاالنت خالل زيارته لمقر    ة.الشتعال األوضاع في مختلف 

د تظهر في حال اندالع  حضور ريئسه رونين بار، إلى أن هناك ساحات جديدة قجهاز "الشاباك"، ب
وأضاف: "نحن في فترة أمنية معقدة .. إيران تشن حرب استنزاف ضد    مواجهة على جبهات مختلفة.

أسلحة على  للحصول  خططها  في  تتقدم  الوقت  نفس  وفي  عسكرية".  إسرائيل  بجهود   نووية  وأشاد 
 ات التي حافظت على أمن "إسرائيل". الشاباك في إحباط الهجم

 30/3/2023قدس، القدس، ال
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 اتفاق لعودة وزير الدفاع مقابل االعتذار  ..."إسرائيل" .14
الدفاع  وزير  إقالة  قرار  عن  للعدول  اتفاق  إلى  التوصل  تم  بأنه  اليوم"  "إسرائيل  صحيفة  أفادت 

به   أدلى  يقدم اعتذارا عما  بتجميد  اإلسرائيلي يوآف غاالنت، شريطة أن  فيها  من تصريحات طالب 
نت وافق وأضافت الصحيفة أن غاال  التعديالت القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 على تقديم االعتذار عن توقيت التصريحات، وليس عن فحواها. 

 30/3/2023الجزيرة.نت، 
 

   اتهام ضدهما"الشاباك: اعتقال مستوطنين وتقديم لوائ .15
ن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، الخميس، عن اعتقاله مستوطنين من سكان مستوطنات  از األمأعلن جه

تواجدها عل بلدة حوارة، خالل  "البوريم" في  ليلة  ى متن مركبة كانت  نابلس، هاجما عائلة فلسطينية 
التجارية. المحالت  أحد  خارج  على   تتوقف  الحجارة  ألقيا  المعتقلين  فإن  للشاباك،  بيان    وبحسب 

 ر زجاج المركبة ومحاولة مهاجمة ركابها. المركبة من مسافة قصيرة، وأحدهما استخدم فأًسا لتكسي
وبعد التحقيق معهما، قدم اليوم الئحة اتهام ضدهما بتهمة ارتكاب عمل إرهابي بشكل متعمد لدوافع 

 ذات عنصرية. 
 30/3/2023قدس، القدس، ال

 
 اإلى اإلضرار بالمجتمع الفلسطيني دفيهاإلسرائيلية": "الحرس القومي"   "المواطن .16

توجهت جمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية إلى المستشارة القضائية لحكومة االحتالل، محذرة من أن  
لمتطرف بن غفير، يهدف إلى اإلضرار  تشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذي سيكون تابعا للوزير ا

 بالمجتمع الفلسطيني. 
 30/3/2023، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات

 
 أنصار اليمين اإلسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب ولبيد يخشى "سفك الدماء" .17

تالف  تظاهر آالف من أنصار اليمين اإلسرائيلي مساء اليوم الخميس في تل أبيب تأييدا لخطة االئ
ت في السلطة القضائية،  الرامية إلى إحداث تغييرا  -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -الحكومي  

 مما أثار أزمة في الداخل وتوترا مع واشنطن. 
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التي   المظاهرة  في  المشاركين  عدد  قدرت  اإلسرائيلية  الشرطة  إن  كرام  إلياس  الجزيرة  مراسل  وقال 
ا، مشيرا إلى أن من بين المشاركين فيها أعضاء في عصابة "ال  ألف  30خرجت وسط تل أبيب بنحو  

 التي تطالب المعارضة بتصنيفها خارجة عن القانون. فاميليا" المتطرفة، 
بايدن،   جو  األميركي  الرئيس  ضد  نابية  شتائم  رددوا  المتظاهرين  أن  االئتالف  ورد وتابع  أنصار  د 

 الحاكم هتافات تندد كذلك بمن وصفوهم "باليساريين الخونة". 
بيب، التي نظمها ناشطون في  وقال زعيم المعارضة اإلسرائيلية يائير لبيد إن مظاهرة اليمين في تل أ

وشا الحرية"  "مسيرة  عنوان  تحت  الليكود  الديمقراطية  حزب  على  اعتداء  تعد  ونواب،  وزراء  فيها  رك 
 فها سفك الدماء، على حد تعبيره.وهد 

األميركي   الكونغرس  مبنى  على  الهجوم  سيناريو  لتكرار  يهدفون  بأنهم  اليمين  أنصار  لبيد  واتهم 
 . 2021ناير/كانون الثاني بواشنطن في السادس من ي 

 30/3/2023الجزيرة.نت، 
 

 عامًا للتحريض على الجهاز القضائي  16الحكومة اإلسرائيلية تستغل تبرئة متهم بعد  .18
برئة المستوطن اليهودي في الجوالن، رومان  أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، قرارا يقضي بت

عاما على سجنه، وذلك بسبب عدم توفر أدلة كافية  16زدوروف، من جريمة قتل الفتاة تائر رادة بعد 
 لإلدانة. وصدر حكم البراءة من هيئة المحكمة بأغلبية قاضيين ضد واحد.
حيث   العامة،  النيابة  ومؤسسة  القضاء  لجهاز  ضربة  الحكم  هذا  قضاة  وشكل  بتركيبة  المحكمة  إن 

والنو  الوزراء  واستغل  القتل.  بجريمة  المتهم  أدانت  قد  كانت  القضية  أخرى  الحاكم  اليمين  في  اب 
ت والدة  وصرحت  فيه.  ثورة  إحداث  ضرورة  وتبرير  القضاء  بالحكم  لمهاجمة  النطق  بعد  رادة،  ائر 

بمالحق ووعدت  ثانية«  مرة  ابنتي  قتلت  العامة  »النيابة  أن  القاتل  الجديد،  على  والقبض  القضية  ة 
 الحقيقي.

القضية   هذه  الحكومي  االئتالف  نواب  تلقف  الحال  والجهاز وفي  للنيابة  قاسية  اتهامات  ليوجهوا 
و  الحكومة  القضائي.  خطة  تنفيذ  يقود  والذي  للدستور،  البرلمانية  اللجنة  رئيس  روتمان،  سمحا  قال 

راء تغييرات جوهرية  لالنقالب على منظومة الحكم والقضاء، إن »أمامنا برهانا جبارا على ضرورة إج
خ حصلت  كثيرة  جرائم  فهناك  القضاء.  جهاز  بريئين  في  إنقاذ  من  نتمكن  ولم  السنين  عشرات  الل 

بعه كثيرون في هذا التقييم. لكن عضو الكنيست من حزب »عظمة يهودية«، ليمور  أدينوا ظلما«. وت 
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بن عميرام  محاكمة  إعادة  يجب  إنه  وقالت  ذلك  من  أبعد  ذهبت  ميلخ،  هار  وهو    سون  أولئيل، 
اء في بلدة دوما الفلسطينية. وقالت إنه هو أيضا  المستوطن الذي أدين بإحراق عائلة دوابشة وهم أحي 

 عائلة الفلسطينية تحت التعذيب.اعترف بقتل ال
قررت  التي  هي  العليا  »المحكمة  قائلين:  القضاء  عن  اإلسرائيلية  المعارضة  نواب  دافع  وبالمقابل، 

لتصحيحه،    ها تبحث عن الصدق وتتمتع بالشجاعة لالعتراف بالخطأ واالستعداد إعادة المحاكمة، ألن
 حتى لو كان متأخرا«. 

 31/3/2023الشرق األوسر، لندن، 
 

 ينأون بأنفسهم عن االحتجا ات "إسرائيل"عرب  .19
للجدل  المثيرة  الحكومية  الخطة  ضد  أشهر  منذ  اإلسرائيليين  من  اآلالف  عشرات  يتظاهر  بينما 

»عرب   من  الغالبية  فإنَّ  القضاء،  المظا48إلصالح  أكبر  بعض  هامش  على  بقوا  وأكثرها  «  هرات 
 د ونأوا بأنفسهم عنها. استمرارًا في البال

يهودية  ويشي »حركة  المظاهرات  في  يرى  المحلي  المجتمع  أنَّ  برس«،  »أسوشييتد  لوكالة  تقرير  ر 
أمده   الذي طال  الظلم  عن  الطرف  وتغض  الفلسطينيين  تهم  إدراج قضايا  خالصة« غير راغبة في 

الفلسطي من  العديد  موقف  يعزز  ما  ويقول  ضدهم،  هنالك«.  لهم  مكان  »ال  بأنَّه  إسرائيل  في  نيين 
أب  هذه سامي  في  االحتالل  عن  نتحدث  »ال  اإلسرائيلي:  البرلمان  في  السابق  النائب  شحادة،  و 

أجل   من  النضال  صفة  عليها  يخلعون  ذلك  ورغم  التمييز.  أو  العنصرية  عن  وال  المظاهرات. 
 الديمقراطية«.

 31/3/2023الشرق األوسر، لندن، 
 

 المستشارة القضائية للحكومة تعارض مساعي الليكود لتمديد والية الكنيست  .20
بهاراف   غالي  للحكومة اإلسرائيلية،  القضائية  المستشارة  الخميس، مساعي    -عارضت  اليوم  ميارا، 

سنوات، وشددت على ضرورة  الليكود لتمديد والية الكنيست الحالي إلى خمس سنوات بدال من أربع  
 .2026ات المقبلة في تشرين األول/ أكتوبر إجراء االنتخاب 
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المركزية،  االنتخابات  لجنة  لرئيس  القضائية  المستشارة  قدمتها  قانونية  نظر  وجهة  في  ذلك  جاء 
لك في أعقاب الطلب الرسمي الذي تقدم به الليكود لسولبرغ، بتحديد موعد القاضي نوعام سولبرغ، وذ 

 . 2027وفمبر من تشرين الثاني/ن المقبلة في الثاني 26انتخابات الكنيست الـ
 30/3/2023 ،48عرب 

 
 باحث و نرال إسرائيلي: إيران هي الراب  األكبر من األزمة مع واشنطن  .21

يوسي   االحتياط  اللواء في  والسياسة  العامة  للشؤون  القدس  أبحاث  مركز  إسرائيلي في  باحث  يحذٍّر 
رائيل قًا( من أن األزمة الراهنة بين إس بحاث في االستخبارات العسكرية ساب كوفرفاسر )رئيس شعبة األ 

إزاء  جديدة  معادلة  إلرساء  لبنان  خالل  من  وتتحرك  ثقة،  تزداد  التي  إيران  تخدم  المتحدة  والواليات 
يها اإلسرائيلي واألمريكي.  عدوٍّ

إسرائيل    تنشغل  بينما  إنه  كوفرفاسر  يوسي  يقول  المذكور،  األبحاث  مركز  موقع  نشَره  تحليل  في 
مضان بسالم مع الفلسطينيين، تتطور تحدياٌت مهمة في  اخلية، وبالمساعي لعبور شهر ر بأزمتها الد 

المستوى   على  الواضح،  من  أن  زاعمًا  لبنان.  في  القوة  عناصر  مواجهة  وفي  اإليرانية،  الساحة 
درجة   على  اليورانيوم  وتخصيب  اللعبة  قواعد  تغيير  إمكانية  يفحص  اإلسالمي  النظام  أن  اإليراني، 

 عسكرية. 
صريحات أمريكية سابقة )تصريحات وزير الدفاع األمريكي في سنة  ويمضي في تحذيراته: “بعكس ت

(، والتي جاء فيها صراحة أن الواليات المتحدة تعتبر أي محاولة إيرانية لتطوير سالح نووي  2012
ل تحوٍّ أن  بعد  بايدن،  إدارة  فإن  الدرجة،  هذه  على  اليورانيوم  إنتاج  تقبل  ولن  أحمر،  هذه  خطًا  ْت 

إلى حقيقة، المتحدة    اإلمكانية  المشتركة في الواليات  فقد قال رئيس األركان  تبعث برسالة ضعيفة. 
آذار/مارس(: إن الواليات المتحدة ال تزال تلتزم سياسة عدم    23الجنرال ميلي، أمام لجان الكونغرس )

، تستطيع إيران تخصيب  حصول إيران على سالح نووي.. بكالم آخر، بالنسبة إلى الواليات المتحدة
نيوم على درجة عسكرية، وربما أيضًا استخدامه إلنتاج رؤوس نووية متفجرة، لكنها إذا أنتجْت اليورا

 سالحًا نوويًا، فإن األمريكيين لن يسكتوا عن ذلك”.
 31/3/2023القدس العربي، لندن، 
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 المحكمة ت غرم نجل نتنياهو في دعوى قذف وتشهير  .22
ميس، أن لعضو الكنيست السابقة من حزب العمل، ستاف الخ يومفي تل أبيب قررت محكمة الصلح 

شافير، حق الدفاع عن قولها الحقيقة عندما وصفت يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة اإلسرائيلية،  
أموالنا". حساب  على  العمل  عن  و"عاطل  و"مزعج"  "عنصري"  يدفع    بأنه  أن  المحكمة  كذلك قررت 

ألف شيكل لشافير، في إطار دعوى القذف والتشهير التي قدمتها ضد نتنياهو    40  نتنياهو االبن مبلغ
 30ورفض القاضي، أفييم بركاي، دعوى مضادة قدمها يائير نتنياهو، وحكم عليه دفع مبلغ    االبن.

 ألف شيكل، كمصاريف للمحكمة.
 30/3/2023، 48عرب 

 
 الضفة ب مليون شجرة زيتون    2أكثر من    واقتلع   بيتاً   12,350  هدم و مليون دونم    2.3االحتالل استولى على   .23

مليون دونم من أراضي الضفة    2.3استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على  :  محمد محسن وتد 
الغربية وخصصتها لبناء وتوسيع المشروع االستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني، بحسب مركز 

وبيٍّن    ليوم األرض.  47في بيان له لمناسبة الذكرى  أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية،  
بن لصالح  األراضي  هذه  على  استولى  االحتالل  أن  استيطانية،   572اء  المركز،  وبؤرة  مستوطنة 

حوالي   الدولية.  850يسكنها  الشرعية  قرارات  عن  رغمًا  مستوطن،  مصادرة    ألف  عمليات  وخالل 
بيتًا فلسطينيًا، واقتلعوا أكثر   12,350اإلسرائيلي    األراضي في الضفة الغربية، هدمت قوات االحتالل

 مليون شجرة زيتون معمرة. 2من 
ع العدوان  جانب  الهدم وإلى  عمليات  االحتالل  مارس  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  األراضي  لى 

وتحويل  الحولة،  بحيرة  بتجفيف  وقام  العراقيب،  قرية  في  حصل  كما  بالداخل،  فلسطينية  قرى  بحق 
 هر األردن، ويعمل اآلن على تجفيف البحر الميت.مجرى ن

 30/3/2023، 48عرب 
 

 أسير يقبعون في سجون االحتالل  4,800.. .في يوم األرض .24
وأوضح   سجن إسرائيلي.  23أسير يقبعون في    4,800أكد نادي األسير، الخميس، أن نحو  :  رام هللا

أن   له،  بيان  في  الدامون"،    29النادي  "سجن  في  يقبعن  يقبع  أسيرة  سجون    170فيما  في  طفاًل، 
 )عوفر، ومجدو، والدامون". 
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القدامى الم بلغ عدد األسرى  اتفاقية أوسلو، )فيما  ( أسيرًا، باإلضافة إلى ذلك 23عتقلون قبل توقيع 
( أسيًرا من المحررين في صفقة )وفاء األحرار( الذين أعاد االحتالل اعتقالهم. وقال 11فإنٍّ هناك )

جن المؤبد )ألسرى الذين صدرت بحقٍّهم أحكامً النادي: "إن عدد ا وبلغ عدد شهداء    ".( أسيراً 554ا بالسٍّ
( شهيدًا، باإلضافة إلى مئات من األسرى ُاستشهدوا بعد تحررهم  236)  1967الحركة األسيرة منذ عام  

 ًا. ( أسير 12متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون. فيما بلغ عدد األسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم )
بلغ عدد المعتقلون اإلداريون نحو  فيما    .( أسير700سرى المرضى بلغ نحو )وأكد النادي أن عدد األ

 (، حتى نهاية شهر شباط المنصرم. 970)
 30/3/2023القدس، القدس، 

 
 ا  وروبا" يطرح مبادرة "الختراق حالة انسداد األفق" فلسطيني"فلسطينيو أ .25

أوروبا:  بروكسل فلسطينيي  "مؤتمر  االنقسام    "دعا  عن  الناتجة  المترهلة  للحالة  الركون  عدم  إلى 
وأماكن  مواقعهم  عن  النظر  بغض  شعبنا  أبناء  من  المخلصون  ينبري  أن  "وضرورة  الفلسطيني 

السائدة. األفق  انسداد  لحالة  اختراق  إيجاد  سبل  في  البحث  إلى  تلقته    وجودهم،  له  بيان  في  وشدد 
زمة الداخلية الفلسطينية "يتمثل بإعادة تشكيل منظمة  أل"قدس برس" الخميس، على أن المخرج من ا

الفلسطينية على أسس ديموقراطية، تقوم على االنتخابات العامة في الداخل والخارج حيث  التحرير 
اتفاق   بعد  يأتي هذا إال  تنفيذية، على أال  قيادة  بدوره  ينتخب  بغية فرز مجلس وطني جديد  أمكن، 

 ظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية على تفاصيل ذلك".نالفصائل وقوى الشعب الحية، وم
وشددت المبادرة على أنها ستتشكل من "مرجعيات ديموقراطية شعبية بحتة.. ال تدعي تمثيل عموم  

االنتخابات". في  يشارك  من  تمثل  إنما  )األوروبية(  القارة  أو  "سيتم    الجالية  أنه  المبادرة  وأوضحت 
، سواء من أبناء الجاليات العربية أو من أحرار أوروبا الداعمين للقضية،  ةالتوافق على هيئات محايد 

ونزاهتها". االنتخابية  العملية  على  لتشرف  والمستقلة،  الوازنة  الفلسطينية  الشخصيات  من  وختم    أو 
وحضاريا   وعلنيا  حقيقيا  "دفعا  المرجعيات  هذه  مثل  في  يرى  إنه  بالقول  أوروبا"  فلسطينيي  "مؤتمر 

 فلسطينية، نحو التمثيل الديموقراطي، ولو بشكل جزئي ومرحلي".لللحالة ا
 30/3/2023، قدس برس

 
 والعنصرية زائلة  ى يوم األرض: نحن باقون في وطننا ماهير الداخل تحيي ذكر  .26

وكاالت: بالص،  السابعة    محمد  السنوية  الذكرى  أمس،  األخضر،  الخط  داخل  الفلسطينيون  أحيا 
مدينة   في  مركزية  جماهيرية  بمسيرة  تتويجها  جرى  فعاليات  عدة  بتنظيم  األرض،  ليوم  واألربعين 
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ك والتي  األسفل  بالجليل  عام  سخنين  آذار  من  الثالثين  في  األرض  يوم  أحداث  مسرح  محور  انت 
ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية ووضع الشبان والشابات    يها..، وعم اإلضراب الشامل ف1976

 الكوفية الفلسطينية. 
لألرض   العهد  لتجدد  جاءت  المسيرة  هذه  "إن  له:  كلمة  في  بركة  محمد  المتابعة  لجنة  رئيس  وقال 

ن وحذر بركة م  وللوطن، حتى ندافع عن أوالدنا وحياتنا وبيوتنا وعن وطننا الذي ال وطن لنا سواه".
نتنياهو، وهي الحكومة األكثر يمينية في تاريخ الدولة  بنيامين  أن حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
تشريعاتها   خالل  من  لنا  بالنسبة  وجوديًا  وتهديدًا  خطرًا  تشكل  مخططات  "لديها  قال:  كما  العبرية، 

ا بهم  إنه ال يوجد شعب فلسطيني، ووصل  يقولوا  بهم األمر ألن  إلى حد وسياساتها، ووصل  ألمر 
وأضاف: نحن في وطننا وإسرائيل تدفع بنا   نشر عصابات مسلحة بالكامل في قرانا ومدننا التاريخية".

إلى الحائط، ونحن نقول لهم َمن ظهره إلى الحائط ال مكان ليتراجع اليه، ونحن باقون والظلم زائل،  
 نحن باقون واالحتالل زائل. نحن باقون والعنصرية زائلة. 

 31/3/2023رام هللا، األيام، 
 

 ة في لبنان تحيي يوم األرض المخيمات الفلسطيني .27
أحيا أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، ذكرى يوم األرض الفلسطيني الخالد، والذي يوافق  : بيروت 

. مزية وأنشطة إحياء لهذه المناسبة مارس، من كل عام.. وشهدت عدد من المخيمات، وقفات ر   30
الكوا نفذت  األرض  كما  يوم  بمناسبة  الفلسطيني  النشيد  “أونروا”  وكالة  مدارس  في  التعليمية  در 

 تؤكد على التمسك باألرض والهوية.وشعارات 
 30/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الل يستهدف المشاركين في فعالية إحياء يوم األرض   زة.. االحت .28

الخميس،:  غزة ظهر  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  من    أطلقت  اآلالف  تجاه  للدموع  المسيل  الغاز 
الفلسطينيين، الذين شاركوا في إحياء يوم األرض شرقي مدينة غزة. وقالت وكالة قدس برس لألنباء، 

ا  “يوم  إحياء  انتهاء مهرجان  بعد  قبالة  إنه  مدينة غزة  العودة” شرقي  “مخيم  أقيم في  الذي  ألرض”، 
االحتالل قوات  أطلقت  الفاصل،  األمني  تجاه    السياج  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  من  كبيرًا  عددًا 

الجموع المشاركة في المهرجان. وأضافت أن قنابل الغاز تسببت في إصابة شاب؛ جراء ارتطام قنبلة  
 ضافة إلى إصابة العديد من الشبان باالختناق، تم عالجهم ميدانيا. غازية فيه بشكل مباشر، إ 

 30/3/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 سوق اللحامين بالقدس القديمة ينهض من  ديد بعد تمويل كويتي  .29
منذ أسبوع بدأ المشهد يتغير تدريجيا في سوق اللحامين في القدس    :أسيل الجندي  –القدس المحتلة

محال تجاريا في    16القديمة بعدما كان يقال بحقه إنه يحتضر منذ سنوات. وجاء التغيير بعد ترميم  
افتتاح القديمة.السوق وإعادة  البلدة  الحساسة من  المنطقة  الترميم مؤسسة    ها في هذه  ونفذت أعمال 

بناء القدرات" في فلسطين بدعم من "الهالل األحمر" الكويتي وغرفة "تجارة وصناعة"  "وافا للتنمية و 
حقا  عام( وُرمٍّم ال  900يشار إلى أن السوق ُبني خالل الفترة الصليبية )أي قبل أكثر من    الكويت..

 .لعهدين األيوبي والمملوكيبا
الـ   ترميم  عن  المسؤول  سوق   16المهندس  محالت  اختيار  إن  قال  طير  أبو  الرحمن  عبد  محال 

اللحامين لترميمها لم يكن عبثيا، وجاء بعد معاينة ميدانية اتضح من خاللها أن المحالت متهالكة 
الهالل األحمر الكويتي  مستشار رئيس مجلس إدارة   واضطر بعض أصحابها لهجرانها بسبب ذلك.

نت  للجزيرة  حديثه  استهل  العنزي  تدعم    مساعد  مشاريع  عن  لتبحث  أتت  المبادرة  هذه  إن  بالقول 
الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين خاصة، وإن غرفة تجارة وصناعة الكويت قدمت دعما سخيا لهذه 

ألف    300سوق اللحامين نحو    محال في  16ويضيف الدكتور العنزي "بلغت تكلفة ترميم الـ    المبادرة.
 حال آخرا بالسوق ذاته".م 60دوالر ونطمح لترميم أكثر من 

 30/3/2023.نت، الجزيرة

 
 : االحتالل هو من يمنع المعتكفين من الصالة في األقصىاألوقاف األردنية .30

أي من  نفى مدير مديرية شؤون القدس بوزارة األوقاف األردنية، عبد الستار القضاة، أن يكون : عمان
وشدد    "موظفي وزارة األوقاف قد منع المعتكفين الفلسطينيين من البقاء في المسجد األقصى المبارك".

التابعين لألردن، ال يمنعون أحد من  القضاة في   لـ "قدس برس" على أن "موظفي األوقاف  تصريح  
ك بوجه المعتكفين" االعتكاف، ومن يقوم بذلك هو االحتالل الذي يغلق أبواب المسجد األقصى المبار 

 وفق قوله. 
 30/3/2023، قدس برس

 
 " رائيلإس"خر الحدود بين لبنان و "عدم وضوح"تشكو من   "يونيفيل" .31

الجنرال    بيروت: العام،  وقائدها  }يونيفيل{  لبنان  جنوب  في  العاملة  الدولية  القوات  بعثة  رئيس  حث 
باط الجيشين اللبناني واإلسرائيلي،  أرولدو الثارو، خالل ترؤسه، أمس، اجتماعًا ثالثيًا مع كبار ض

عليها    على مواصلة التنسيق مع »يونيفيل« بالقرب من »الخط األزرق«، الذي يمثل الحدود المتَفق
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عام   قواتها  انسحاب  منذ  وإسرائيل  لبنان  وضوح  2000بين  »عدم  أن  الثارو  ورأى  التوتر.  لتجنب   ،
، 2007يم الخط األزرق، الذي بدأ في عام  الخط األزرق ساهم في التوتر«. وأضاف أن »مشروع تعل

وأشار   )يونيفيل(«.يسهم في توضيح مساره، ووضوح المسار الدقيق يتحدد من خالل نشر أصول  
وإلقاء  الليزر  وتوجيه أضواء  الحية  الذخيرة  وإطالق  األسلحة  توجيه  »األنشطة، مثل  أن  إلى  الثارو 

 تخاذ إجراءات حيالها«. الحجارة، استمرت جميعها، رغم طلباتي المتكررة ال
 31/3/2023، الشرق األوسر، لندن

 
  يضم شخصيات عربية وإفريقية يلتقي مسؤولين إسرائيليين في تل أبيبوفد تطبيعي  .32

شخصية من دول خليجية وافريقية، األربعاء، مع رئيس    20التقى وفد تطبيعي، يضم  :  ترجمة خاصة
ى مجلس األمن القومي تساحي هنغبي، في مدينة  الكنيست اإلسرائيلي أمير أوحانا، ورئيس ما يسم 

ل بينها  وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الوفد وصل إلى تل أبيب من عدة دو   القدس المحتلة.
الذي    ،دول ال توجد معها عالقات دبلوماسية، مثل السعودية التي مثلها الصحفي عبدالعزيز الخميس

الم موافقة  بعد  بالوفد  شارك  إنه  الموقع  والمغرب   ملكة.قال  تونس  من  شخصيات  الوفد  ضم  كما 
وكينيا   وأوغندا  ونيجيريا  وإثيوبيا  وتشاد  واألردن،  والسودان  والبحرين  وجيبوتي  واإلمارات  والصومال 

وسيشارك الوفد في مؤتمر حول عالقة إسرائيل    وموريتانيا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان، وغيرها. 
 ء اتفاقيات أبراهام. بالدول الخليجية واالفريقية في ضو 

 29/3/2023، القدس، القدس
 

 قصف إسرائيلي  ديد  نوب دمشق  .33
دمشق: جددت إسرائيل قصفها األراضي السورية للمرة الخامسة خالل شهر مارس )آذار( الحالي،  

الخميس، مواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث   -واستهدفت بالصواريخ، بعد منتصف ليل األربعاء  
انفجار  ات عنيفة في منطقة كفرسوسة وسط اشتعال للنيران قرب المتحلق الجنوبي.  سمعت أصوات 

سمع الدفاع  كما  وزارة  وأعلنت  لكفرسوسة،  المالصق  الميدان  حي  في  أيضًا  بعنف  االنفجارات  ت 
إسرائيل   فيها  تستهدف  التي  السابعة  المرة  هي  وهذه  جنديين..  إصابة  عن  الخميس  صباح  السورية 

 .2023اية العام الجديد األراضي السورية منذ بد 
 31/3/2023، الشرق األوسر، لندن
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 في فلسطين  أذربيجان يؤكد افتتاح مكتب تمثيل قريباً وزير خار ية  .34

هللا في  :  رام  تمثيل  مكتب  قريبا  ستفتتح  بالده  أن  بيراموف  جيهون  أذربيجان  خارجية  وزير  أكد 
وزير الخارجية والمغتربين رياض   جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، عقده الوزير بيراموف مع  فلسطين.

وقال الوزير بيراموف إن لقاءه   ة هي األولى له لدولة فلسطين.المالكي، الخميس، في رام هللا، في زيار 
 مع الوزير المالكي بحث تطوير العالقات بين الجانبين في المجاالت الثقافية واالقتصادية والسياسية. 

منحة، إلى جانب عزمها    25لطلبة الفلسطينيين لتصل إلى  وأضاف أن بالده ستوسع المنح المقدمة ل
وقال: "نعتبر هذه الزيارة تأسيسا لتعميق العالقات الثنائية بين البلدين،    نة نابلس.بناء مدرسة في مدي

تكون   أن  على  الدولتين،  لحل  بالده  دعم  مؤكدا  وفلسطين"،  أذربيجان  بين  مستمرة  لشراكة  وتأسيسا 
 لدولة الفلسطينية. القدس الشرقية عاصمة ل

 30/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أثينا تنفي ضلوع طهران بمخطر لشّن هجمات ضد إسرائيليين في يرانية السفارة اإل .35

أثينا: نفت سفارة إيران في اليونان األربعاء أيٍّ صلة للجمهورية اإلسالمية بمخطٍّط لشنٍّ هجمات ضدٍّ  
ف  إسرائيلية  أثينا.أهداف  الشائعات    ي  ة  بشدٍّ تنفي  إيران  جمهورية  “سفارة  إنٍّ  تويتر  على  التي  وقالت 

تروٍّج لها مصادر صهيونية واتهاماتها التي ال أساس لها ضدٍّ إيران. ومن الواضح أنٍّ سيناريوهاتهم  
إنها  وقالت الشرطة اليونانية الثالثاء  المفبركة تهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن أزمتهم الداخلية”.

على   هجمات  لشنٍّ  يخطٍّطان  كانا  إيراني  أصل  من  باكستانيين  شابين  يرتادها  أوقفت  مناطق 
واتٍّهمت إسرائيل طهران بالوقوف وراء المخطط وقالت إن جهاز الموساد   إسرائيليون في وسط أثينا.

 ساهم في تفادي وقوع الهجوم.
 30/3/2023، القدس العربي، لندن

 
 لخطوات حقيقية و ادة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي  امعة الدول العربية تدعو   .36

جامعة  :  القاهرة االحتالل اإلسرائيلي،  دعت  إلنهاء  وحقيقية  جادة  خطوات  اتخاذ  إلى  العربية  الدول 
المشروعة   الفلسطيني في وطنه، وتمكينه من ممارسة تطلعاته وحقوقه  للشعب  وتوفير حماية دولية 

 قلة. في الحرية واالستقالل بدولته المست
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ليوم األرض، أن    47سبة الذكرى  وأكدت األمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها الخميس، لمنا  
مسيرة   في  فاصلة  لمحطة  وتوثيق  هامة،  فلسطينية  عربية  وطنية  لرمزية  "استعادة  هي  الذكرى  هذه 

 النضال الفلسطيني ضد احتالل أمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
 30/3/2023، قدس برس

 
 الشعب الفلسطيني "البرلمان العربي" يؤكد دعمه المطلق لنضال  .37

الفلسطيني، ودعمه   للشعب  المشروعة  للحقوق  والداعم  الثابت  العربي، األربعاء، موقفه  البرلمان  أكد 
الشعب   مع  تضامنه  دًا  مجدَّ المشروع،  الوطنية  حقوقه  استعادة  أجل  من  العادل  لنضاله  المطلق 

وأوضالفل الوطنية.  وهويته  ومقدٍّساته  وتاريخه  أرضه  عن  دفاعه  في  صحفي  سطيني  بيان  في  ح 
الـ الذكرى  القرارات   47بمناسبة  وفق  السالم  تحقيق  على  العمل  ضرورة  الفلسطيني،  األرض  ليوم 

المستقلة   الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الدولتين  حل  رؤية  على  القائمة  العربية  السالم  ومبادرة  األممية 
 عاصمتها القدس.و 

 30/3/2023، فلسطين أون الين
 

 لشعب الفلسطينياالراسخ بالوقوف إلى  انب  تونس تؤكد التزامها .38
بالوقوف في صفٍّ شعبنا من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة  :  تونس التزامها الراسخ  أكدت تونس، 

جاء ذلك    س الشريف.في العيش بحرية وكرامة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القد 
ليوم األرض الخالد، أشارت    47ية، لمناسبة الذكرى الـفي بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونس 

دة الستذكار التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني األبي   فيه إلى أن "هذه الذكرى ُتمثٍّل فرصة متجدٍّ
واستمات للتصرف،  القابلة  وغير  المشروعة  حقوقه  عن  دفاعه  هويته  في  على  الحفاظ  أجل  من  ته 

 الستيطانية التوسعية".ومقدٍّساته والتصدٍّي لكلٍّ السياسات ا
 31/3/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بلينكن يرحب بجهود منع التصعيد باألراضي الفلسطينية  .39

األ بالجهود  الماضية،  الليلة  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  لرحب  بذلت  التي  منع خيرة 
والفلسطينيين. بين اإلسرائيليين  التوترات  وزيادة  مع نظيره    التصعيد،  اتصال هاتفي  بلينكن في  وأكد 

اإلسرائيلي إيلي كوهين، التزام الواليات المتحدة المستمر بحل الدولتين، كما جاء في بيان له، ونشر 
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الجمعة. فجر  العبري،  والال  موقع  مع    في  بلينكن  التوناقش  ذلك  كوهين،  في  بما  المشتركة  حديات 
 قضية إيران، فضاًل عن الجهود المبذولة لدفع المصالح المشتركة.

 31/3/2023القدس، القدس، 
 

 ت إدارة ترامب بشأن االستيطانيسعى إللغاء قراراي موقراطدي سناتور  .40
ل مع إدارة الرئيس قال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين )من والية ميريالند(، إنه على اتصا

الوال تتخذها  أن  يمكن  إجراءات  بشأن  بايدن  جو  بشكل  األميركي  إسرائيل  لمحاسبة  المتحدة  يات 
شبكة    أفضل. على  آمنبور  كريستيان  الصحفية  معه  أجرته  حوار  في  هولين  فان  السناتور  وقال 

تفعلها الواليات  سي.إن.إن "لقد أجرينا مناقشات مع إدارة بايدن حول بعض األشياء التي يمكن أن  
إدارة دونالد ترامب في األسابيع األخيرة  المتحدة، بما في ذلك عكس بعض اإلجراءات التي اتخذتها  

بالمستوطنات   يتعلق  ما  في  الغربية"  والضفة  إسرائيل  بين  الخطوط  طمست  والتي  ترامب  إدارة  من 
 اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

 30/3/2023القدس، القدس، 
 

 إقامة الدولة الفلسطينية : اإلدارة ملتزمة بشدة بمساعدة وزير الخار ية األميركي .41
ليف  -القدس   باربرا  األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة  قالت  أرناؤوط:  الرؤوف  عبد  على   من  ردًا 

مع   الهاتف  عبر  حديث  في  التهدئة،  نحو  تسير  األمور  أن  ترى  كانت  إذا  عما  لـ"األيام"  سؤال 
من    صحافيين: األولى  األيام  أن  يبدو  االتجاه.  هذا  في  حركة  هناك  وبشدة،  شديد،  ببطء  "نعم، 

 رمضان قد مرت بشكل جيد للغاية، وبسالم شديد، وهذا شيء عظيم". 
وقالت ليف: "وكما تعلم، فإن هذه اإلدارة ملتزمة بشدة بهدف إقامة الدولة الفلسطينية كأفضل طريقة  

بإجراءات   للتمتع  الشعبين  م لكال  المدى متساوية  بعيد  الهدف  هو  وهذا  والحرية،  والفرص  األمن  ن 
 .  ووصفت ليف اللقاءات في العقبة وشرم الشيخ بأنها "مثمرة وعملية" هنا".

 31/3/2023األيام، رام هللا، 
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 على االستقرار بالضفة  "إسرائيل"واشنطن: قلق إقليمي من تأثير االحتجا ات في  .42
باربرا ليف، إن العديد من قادة المنطقة، بما في ذلك زعماء    ة األميركيمساعدة وزير الخارجي قالت  

هذه   مع  التعامل  في  إسرائيل  وقدرة  الغربية،  الضفة  في  االستقرار  عدم  من  "قلقون"  عربية،  دول 
"( عن ليف التي زارت دوال  11جاء ذلك في تصريحات أوردتها هيئة البث اإلسرائيلية )"كان    المسألة.

ف  المنطقة  قلقهم  في  عن  "عبروا  عربية  دول  قادة  فإن  ليف  وبحسب  الماضية،  القليلة  األسابيع  ي 
 هذا الشأن.للواليات المتحدة في الشهرين الماضيين" حول 

وأضافت أن "مصدر القلق، إلى حد ما، بسبب األحداث المتعلقة باالحتجاجات والخالف العام حول 
 المخطط القضائي للحكومة في إسرائيل". 

 30/3/2023، 48عرب 
 

 مقررة أممية تطالب باتخاذ إ راءات حازمة لحماية حقوق وكرامة الفلسطينيين  .43
المحتلة،   الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان  حقوق  لحالة  المتحدة  لألمم  الخاصة  المقررة  طالبت 

ألبانيز،   حقوق  فرانشيسكا  لحماية  ومبدئيٍّة  حازمة  إجراءات  باتخاذ  الدولي  المجتمع  الخميس،  يوم 
وانتقدت بشكل غير مباشر عمل المنظمة الدولية في االكتفاء بحصر  نسان وكرامة الفلسطينيين،  اإل

 أعداد الضحايا ومطالبة الطرفين بالتهدئة وكأنهما متساويان.
 30/3/2023العربي، لندن،  القدس

 
  في وضع قد يلحق الضرر بحقوق اإلنسان "إسرائيل"مديرة هيومن رايتس ووتش:  .44

فيذية الجديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق  يرانا حسن، المديرة التن جنيف: قالت ت
اإلنسان لرويترز، اليوم الخميس، إن إسرائيل “تتعرض لقالقل” قد تؤثر على حقوق اإلنسان، وحثت  
  الواليات المتحدة وحلفاء آخرين على بذل مزيد من الجهد لمحاسبتها على انتهاكات مزعومة وإقناعها 

ضافت حسن أن التعديالت القضائية المزمعة من جانب حكومة إسرائيل الدينية  وأ  بتغيير هذا التوجه.
 القومية ستكون “كارثة” على حقوق اإلنسان. 

الخصوص،  وأردفت أنه “مع الوضع الحالي للحكومة اإلسرائيلية والهجمات على القضاء على وجه  
 ن. نرى أن هذه ليست حكومة ملتزمة بحقوق اإلنسا 

 30/3/2023العربي، لندن،  القدس
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 " منظمة إرهابية" كو "صامدون شبكة "إلى تصنيف   تضيف ندوة تدعوسي البرلمان األوروبي .45
ال تزال العديد من المنظٍّمات المؤيٍّدة للقضية الفلسطينية تواجه حملة عنصرية صهيونيٍّة شرسة في  

أمس األربعاء، حيث حشدت المنظمات   أوروبا، وتمثٍّل آخرها في ندوة استضافها البرلمان األوروبي،
نية والفاشية أنصارها وأحزابها وممثليها في مقر البرلمان األوروبيٍّ في بروكسل بهدف حظر  الصهيو 

(  ILF»شبكة صامدون للدفاع عن األسرى«، وذلك في أعقاب إصدار »المنتدى القانوني الدولي« )
 كـ»منظمة إرهابية«.  صفحة يدعو أوروبا إلى تصنيف »صامدون« 22تقريرًا من 

« قبل  من  م  الُمقدٍّ التقرير  تأILFووفق  الشبكة  فإن  عام  «،  »فرعًا  2012سست في  بصفتها  وتعمل   ،
لتحرير فلسطين ) الشعبية  للجبهة  أنه »في عام  PFLPتابعًا  التقرير  ، صنفت    2021(«. ويضيف 

ومقنعة دامغة  أدلة  أساس  على  إرهابية  منظمة  اإلسرائيلية صامدون  الجماعة    الحكومة  عالقة  على 
 كجماعة إرهابية من قبل االتحاد األوروبي،  بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تم حظرها أيضاً 

 وكذلك الواليات المتحدة وكندا وإسرائيل«. 
التي استضافها أمس   الندوة  التطرف واإلرهاب«، وحضرها  وفي  البرلمان األوروبي، حول »مكافحة 

استمع   100حوالى   التق  شخص،  هذا  مزاعم  إلى  بارزين  وحلفاء  األوروبي  البرلمان  في  أعضاء  رير، 
 مساع  لحظر الشبكة. 

 31/3/2023خبار، بيروت، األ
 

 مخاوف االحتالل من التناسب الطردي بين رمضان والمقاومة  .46
 د. عدنان أبو عامر 

أن بافتراض  رمضان،  شهر  حلول  مع  المتزامنة  المخاطر  من  االحتالل  تحذيرات  المقاومة    تتزايد 
تحليل لغة األرقام في الشهر الكريم ستكون أكثر ضراوة فيه، ما بات يمثل إشكالية كبيرة لديه عند  

الشهور. ببقية  ما    مقارنة  المقاومة،  تصاعد  مع  رمضان  تزامن  من  التحذيرات  لزيادة  يدفع  ما  لعل 
، لكن الغريب أن  ، من اندالع معركة سيف القدس2021شهدته األراضي المحتلة في رمضان/ مايو  

ءات االحتالل، خاصة بالعودة سنوات إلى قراءة المعطيات حول الهجمات ال تؤكد الفرضية، وفق قرا
 الوراء.

، خاصة بين أكتوبر وديسمبر، اندلعت الموجة األكثر قسوة على االحتالل بوقوع عمليات  2015منذ  
كبير بشكل  وتوسعت  رمضان،  من  أشهر  ثالثة  بعد  والضفة  القدس  وحصل  في  في    620،  هجومًا 

خلف   وحده،  وأغسطس    11أكتوبر  يوليو  وشهد  وقوع  قتياًل،  رمضان،  مع   107و  123المتزامنان 
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هجمات على التوالي، قتل فيها مستوطنان، وفًقا لما ذكره األكاديمي اإلسرائيلي هيلل فريش في ورقة  
 بحثية صدرت مؤخًرا.

، وهو عام قياسي آخر من المقاومة، إذ 2016  يمكن قول الشيء نفسه، وإن كان بأقل أهمية حول
ربعة األولى، دون أن تشمل رمضان الذي تزامن مع يونيو ويوليو،  استمرت موجتها في األشهر األ

العام حدث   نفس  المقاومة وشهر   103وفي  بين تصاعد  إلى وجود صلة  فدائية، ما يشير  هجمات 
 رمضان.  

السنوات   بيانات  تحليل  فإن  ذاته،  الوقت  ارتباط    2022-2021-2020الثالث  في  إلى  يشير  ال 
هجوًما    151مايو، وشهد وقوع    22أبريل، وانتهى في    23األول في    إحصائي كبير، فقد بدأ رمضان

وديسمبر   أغسطس  جاء  فقد  العام،  نفس  وفي  واحًدا،  قتياًل  بتسجيل    2020أوقع    200أكثر ضراوة، 
 هجوم ووفاة إسرائيلي واحد.

اف مهًما جًدا، إذ تصدت المقاومة في رمضان لعدوان غاشم، وأقنعت كل األطر   فيبدو  2021أما عام  
بمسؤولية االحتالل عما حصل نتيجة سماحه للمستوطنين بتنظيم مسيرة األعالم في األقصى، وفي  

 المحصلة نشأ التزامن الطردي بوجود عالقة بين رمضان والمقاومة.
اوة بعمليات المقاومة مقارنة بنوفمبر وديسمبر، حيث لم يكونا األكثر ضر   2021مع أن أبريل ومايو  

واالحتالل، في مدن اللد والرملة وعكا، أعادت إلى أذهان    48رة بين فلسطينيي  ُسجلت احتكاكات كبي
 أوائل انتفاضة األقصى.  2001اإلسرائيليين هبٍّة أكتوبر 

غم من أنها انطلقت في ، ظهرت عالقة حتمية بين قدومه وذروة المقاومة، على الر 2022في رمضان  
فيها   ُقتل  كامل،  بشهر  حلوله  قبل  بعدد  إسرائي  11مارس،  تصاعدت  أبريل،  وفي  هجوًما،    268ليًّا، 

هجوًما ومقتل    254وقتلت أربعة مستوطنين، أما نوفمبر وديسمبر فأتيا عنيفين للغاية، فشهد األول  
 عملية قتلت ثالثة.  400اثنين، والثاني 

بالخالصة اإلسرائيلية   تعقيًدا  أكثر  للمقاومين  الفعلي  تبين أن السلوك  الوقائع على األرض  كثير  أن 
بالربط بينهما يكون سببًا   من ربطه بحلول رمضان، على الرغم من أن تصاعد تحذيرات االحتالل 

 لمزيد منها، بعكس رغبته. 
 30/3/2023فلسطين أون الين، 
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 االسرائيلي  قراءة في وقائع مؤتمر معهد أبحاث األمن القومي .47
 سنية الحسيني 

القومي   األمن  أبحاث  معهد  الشهر أنهى  مطلع  عشر  السادس  السنوي  مؤتمره  أعمال  اإلسرائيلي 
 الجاري، حاماًل معه العديد من القضايا المهمة التي ركز عليها. 

ر على  وتعود أهمية تتبع أعمال المؤتمر لسببين: األول؛ يتعلق بطبيعة المعهد وأهميته ودوره في التأثي
معر  بضرورة  يرتبط  والثاني؛  إسرائيل،  في  القرار  الشرق  صنع  ودول  العربي  والعالم  الفلسطينيين  فة 

 األوسط كيف يفكر فيهم عدوهم وماذا يدبر لهم.
أبيب، وله  تل  تابع لجامعة  القومي اإلسرائيلي مركز فكري بحثي مستقل غير حزبي  ومعهد األمن 

ويقوم بالتركيز على تحليل الوضع االستراتيجي في مجاالت    ،2006مكانه مرموقة. تأسس في العام  
ويعمل   المختلفة.  بأشكالها  والحروب  األوسط  الشرق  في  والصراع  العسكرية  والشؤون  القومي  األمن 
ومعرفة معلوماتية،   القضايا، على أسس علمية  تلك  القرار بشأن  لصانع  النصح  تقديم  على  المعهد 

،  صنع القرار. وتتكون غالبية باحثيه من أكاديميين مخضرمين   وبذلك يساهم بشكل غير مباشر في
الصلة  ذات  اإلسرائيلية  الرسمية  المؤسسات  في  المستوى  رفيعة  مناصب  منهم  العديد  شغل  كما 
بتخصص المركز، كمؤسسة الجيش ومكتب رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ولجنة الطاقة الذرية في 

 إسرائيل. 
القضاء،    أن تدخالت نتنياهو وحكومته في منظومة الحكم وإضعاف جهاز  اعتبر الخبراء المشاركون 

عامًا من تصدع    75وما خلفه ذلك من اضطرابات داخلية في إسرائيل، جعلتها تعاني ألول مرة منذ  
يهدد حصانتها القومية وقيم التضامن في المجتمع اليهودي، التي تحمى وجودهم واستمرارهم، ويضر  

 الخارجية إلسرائيل.  ي العالم، وهو األمر الذي يعرقل الجهود لمواجهة التحديات بمكانتها وسمعتها ف
ومن أهم التحديات الخارجية، حسب مخرجات المؤتمر، وصول إيران إلى العتبة النووية، ما يجعل  

العام   أكتوبر  حرب  منذ  مرة  ألول  وجوديا  خطرا  تواجه  تعبيرهم،  حسب  ذلك  1973إسرائيل،  يأتي   .
القادمة من الشمال في سورية ولبنان،باإلضافة إل وتدهور الوضع األمني في    ى التهديدات األمنية 

بين   بالصراع  إسرائيل  تأثر  ظل  في  أكثر  الخارجية  القضايا  وتتعقد  المحتلة.  الفلسطينية  األراضي 
 الواليات المتحدة والصين والحرب األوكرانية وتطور العالقات اإليرانية الروسية. 

القضاء، أكدت دوريت بنيش  لى ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية اليوم تجاه جهاز  وفي لهجة لوم ع
سياسات   بسبب  لضغوط  تعرض  ما  كثيرًا  القضاء  جهاز  أن  على  سابقًا،  العليا  المحكمة  رئيسة 
األمثلة  من  عددًا  طارحة  الصهيونية،  مهامها  في  يدعمها  أن  اختار  وطالما  المختلفة،  الحكومات 

للحكومة عندما بدأت العمل    م. على سبيل المثال، وقوف القضاء متفرجًا وعدم تصديهالمثيرة لالهتما 



 
 
 
 

 

ص            26   6098 العدد:             3/31/2023 جمعةلا  التاريخ: 

                                     

بسياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن القانون الدولي يمنع نقل سكان غرباء  
ادة من قبل المحتل إلى األراضي المحتلة. كما أجاز القضاء سياسة االغتياالت اإلسرائيلية الرسمية لق

سلحة، وهو ما لم يفعله أي جهاز قضائي في  فلسطينيين أو شبان كانوا على وشك تنفيذ عمليات م
على   أيضًا  اإلسرائيلي  القضاء  وصمت  السابقة.  المحكمة  رئيسة  تعبير  حد  على  قبل،  من  العالم 

ينته  ما  وهو  الحربية،  عملياته  خالل  بشرية  كدروع  فلسطينيين  مدنيين  باستخدام  الجيش  ك  سياسة 
 صراحة القانون اإلنساني الدولي.

أ القاضية  روح  واعتبرت  على  الحفاظ  بهدف  جاء  المشابهة،  القرارات  من  لعشرات  القضاء  اتخاذ  ن 
الفلسطينية   السيطرة على األراضي  أتاح لالحتالل أن يستمر في  تعبيرها، ما  الصهيونية، على حد 

 سنة.   ٥٥ألكثر من 
ات  تصدع في العالقات مع الواليات المتحدة، نتيجة لسياس  يقلق خبراء المؤتمر من إمكانية حدوث 

 الحكومة اإلسرائيلية الحالية. 
ورغم ذلك، وفي ظل مواصلة إسرائيل التهديد بعمل عسكري ضد إيران، أكد توماس نايدس، السفير  

بامتالك سال  السماح إليران  بالتزاماتها تجاه إسرائيل بعدم  ح  األميركي في إسرائيل، أن بالده ستفي 
فاع عن نفسها، ورغم أنه أكد أن بالده ال تزال  نووي، كما أنها لن تكبل يدي إسرائيل وهي تسعى للد 

قررت   إن  إسرائيل  ستحمي  أميركا  أن  على  شدد  أنه  إال  دبلوماسيًا،  إيران  مع  القضية  لحل  تميل 
وا األميركي،  المركزي  الجيش  في  الجو  سالح  قائد  عليه  التأكيد  أعاد  ما  وهو  كان التصرف،  لذي 

 قوات في المنطقة، ويمكن تحريكها إن دعت الحاجة. مشاركًا في المؤتمر، معتبرًا أن بالده لديها
إن   مباشرا،  عسكريا  دعما  إلسرائيل  يقدما  لن  وبريطانيا  أوروبا  أن  المؤتمر  خبراء  أكد  المجمل  في 

سياس إسرائيل  سيدعمان  الطرفين  أن  إال  إيران،  ضد  حرب  شن  على  األخيرة  إدانتها  أقدمت  لمنع  يًا 
أن التقارب اإليراني الروسي مضر إلسرائيل، فالعالقات اإلسرائيلية   وبالعتاد أيضًا. كما تعتبر إسرائيل

تصاعد  يجعل  ما  الماضية،  السنوات  خالل  سورية،  في  الصراع  توازن  حفظت  المضبوطة  الروسية 
كم مطمئن.  غير  وإيران  المتحدة  الواليات  بين  خصوصًا  فيها  الواليات األحداث  بين  إسرائيل  تقف  ا 

صراعه في  والصين  تصدير  المتحدة  عدم  صراحة  إسرائيل  من  واشنطن  تطلب  حيث  المتأجج،  ما 
العالمي   بدورها  لوعيها  الصين،  بخسارة  إسرائيل  رغبة  عدم  ظل  في  للصين،  الحديثة  التكنولوجيا 

 المتصاعد، والذي ال يمكن إغفاله اليوم.   
ال  أجراه  للرأي  استطالع  اعتبر  في  مع  52معهد،  الصراع  أن  آراؤهم  المستطلعة  من  الفلسطينيين    ٪  

٪ ، بينما لم يتعد التهديد القادم من    24يشكل التهديد األول ألمن إسرائيل، يليه التهديد اإليراني بنسبة  
الـ   ولبنان  ضد    10سورية  حقيقيا  نضاال  اليوم  المحتلة  فلسطين  في  أن  المجتمعون  واعتبر   . ٪
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خبارية منذ عام ونصف العام،  ووسع جيش االحتالل من نطاق عملياته العسكرية واالست   االحتالل،
عمليات   من  زاد  كما  مسبوقة،  غير  بأعداد  قوات  حاشدًا  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  قواته  وعزز 
الحراسة والدوريات في المستوطنات وما حولها. وهناك حرص إسرائيلي كما بين خبراء المؤتمر على  

 صال بين غزة والضفة الغربية. إبقاء االنف
رئ أشكنازي،  غابي  الفلسطينية  اعتبر  األراضي  في  الوضع  أن  السابق،  االحتالل  جيش  أركان  يس 

األمني   والوضع  الثانية  االنتفاضة  فترة  بين  الفرق  أن  معتبرًا  لحظة،  أي  في  لالنفجار  قابل  المحتلة 
 ا الماضي. الحالي، عدم وجود تنظيم فلسطيني محدد ذي قيادة واضحة كم

جدار   بناء  استكمال  أن  أشكنازي  لمنع  واعتبر  االستخبارية  المراقبة  ومواصلة  العنصري  الفصل 
العمليات المسلحة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتسهيل عمل السلطة الفلسطينية، قد يساعد على وقف 

ال التصعيد من قبل  الفلسطينية، معتبرًا أن إجراءات  القدس  التصعيد األمني في األراضي  جيش في 
غير صالح إسرائيل. كما اعتبر أنٍّ للواليات المتحدة دورًا مهمًا  والمدن الفلسطينية األخرى تأتي في  

 في الوصول إلى حالة التهدئة المطلوبة.
ويبدو أن الواليات المتحدة تسعى بالفعل لتحقيق ذلك، حيث جاء على لسان السفير األميركي في هذا  

 واليات المتحدة وإسرائيل. بة وشرم الشيخ قد جاءا لتجنب األعمال المضرة بالالمؤتمر، أن مؤتمر العق
وسادت في السنوات األخيرة في إسرائيل، حسب خبراء المؤتمر، عقيدة سياسية تسعى لتحقيق الهدوء 
السياسية، في   والقرارات  لتحقيق األهداف  الوقت  المحتلة، في سبيل كسب  الفلسطينية  األراضي  في 

تقليصه، ضمن عدم السعيظل استراتي التسوية. ويبدو أن    جية إلدارة الصراع أو حتى  مطلقًا نحو 
أوراق   في  جاء  ما  حسب  األهداف،  تلك  رأس  على  يقع  المحتلة  األراضي  من  ج  المنطقة  ضم 
من  أقل  تسميته  يمكن  ذاتيًا  حكمًا  الفلسطينيين  منح  حول  قائما  المستقبلي  الحديث  ويبقى  المؤتمر، 

صف المليون فلسطيني في الضفة حكم ذاتي، ألن حكم إسرائيل ألكثر من مليونين ون   دولة وأكثر من
الغربية يعني تحمل إسرائيل ألعباء مالية واقتصادية وسياسية وأمنية إضافية، ناهيك عن األضرار  
التي ستلحق بإسرائيل على مستوى سمعتها الدولية وعالقاتها العربية، على حد تعبير يورام كوهين،  

 د جهاز المخابرات اإلسرائيلي السابق. قائ
أهم القضايا التي أكد عليها المؤتمر أن اتساع الشرخ في المجتمع اإلسرائيلي الداخلي   قد يكون من

للتصدي  وجاهزية  أولوية  وإعطاء  الفلسطينية،  الجبهة  غليان  تصاعد  أن  كما  اآلن،  األخطر  يعد 
ة تهدئة الساحة الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل أن  إليران، بدرجة أكبر من أي مرة سابقة، يفرض ضرور 

بمعركة ا يذكٍّر  وهو ما  اإلرباك،  من  حالة  إلى  إسرائيل  يوصل  واحد  آن  جبهة في  من  أكثر  نفجار 
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وحدة الساحات، التي التحمت فيها الجبهات الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس والداخل، فما بالكم 
 لجبهة الداخلية اإلسرائيلية.لو انضمت إليها إيران، في ظل اضطراب ا

 30/3/2023األيام، رام هللا، 
 

 األمن اإلسرائيلي محذرًا: سوء العالقة مع واشنطن يهدد و ودنا .48
 تل ليف رام 

يقدر جهاز األمن بأنه لن يكون هناك تأثير على التعاون الوثيق لمجاالت األمن بين الدولتين على  
ها أن  ومع ذلك، يحذر بأن األزمة إذا ما اشتدت، فمن شأنالمدى القصير رغم األزمة مع األمريكيين. 

 تمس على المدى البعيد بهذه المجاالت أيضًا. 
ثمة مسألة أخرى تقلق جهاز األمن، وهي الشكل الذي ترى فيه منظمات اإلرهاب بعامة و”حزب هللا”  

باتت تتجرأ على محاولة شد ا لحدود وتتسبب بخاصة األزمة الداخلية في إسرائيل. فهذه المنظمات 
 بارتفاع في مستوى التوتر. 

ستمر التوتر مع الواليات المتحدة، فسيكون له تأثير في هذا المجال أيضًا. وأي أزمة طويلة إذا ما ا
استراتيجي   تأثير  لها  يكون  قد  األمريكيين  مع  العالقات  في    –في  ترى  إسالمية  دول  على  سياسي 

مريكية  ت مع واشنطن. من أسباب التوتر بين اإلدارتين األالعالقة مع إسرائيل طريقًا لتحسين العالقا
واإلسرائيلية، والذي يتواصل منذ بضعة أشهر: أحداث شاذة في الضفة، واإلعالن عن البناء خلف  
في  تبعث  هذه  كل  إسرائيل.  في  واالحتجاج  القضائي  اإلصالح  مسألة  وبالطبع  األخضر،  الخط 

 ظام الديمقراطي في إسرائيل.واشنطن تخوفًا حقيقيًا على استقرار الن 
الدفاع يوآف غاالنت الذي يتمتع بعالقات عمل قريبة جدًا في اإلدارة ووزارة    وجاءت اإلطاحة بوزير

 الدفاع األمريكية لتشكل نقطة توتر أدى إلى األقوال القاسية للرئيس بايدن ضد الحكومة ورئيسها. 
يق الذي  المنطق  فهم  صعوبة في  الجيش اإلسرائيلي  نتنياهو في  يجد  الوزراء  خلف سلوك رئيس  ف 

ت، الذي يعتبر وزير دفاع موضوعيًا ومهنيًا، نجح في فترة قصيرة في االنخراط جيدًا موضوع غاالن
وقيادة المنظومة في التماس الذي بين الجيش والقيادة السياسية بخاصة في هذه الفترة غير البسيطة، 

 ضفة.من خالل سياسة عاقلة الستخدام القوة في ال
الجيش بالنسبة لطريقة معالجة الرفض. حسب تحليل  ال يقبل جهاز األمن االدعاءات تجاه غالنت و 

الذين   األشخاص  من  فقط  قليلة  حاالت  هناك  السياسية،  القيادة  على  أيضًا  عرض  الذي  الجيش، 
للتدر  المثول  الحديث عن نشاطات عملياتية. فعدم  يب أوقفوا خدمتهم االحتياط وبخاصة حين يدور 

يقولون   رفضًا،  ليس  تدريبي  لطيران  أو  عندما  الموضعي  أيضًا،  الطيارين  مسألة  وفي  الجيش.  في 



 
 
 
 

 

ص            29   6098 العدد:             3/31/2023 جمعةلا  التاريخ: 

                                     

الردع  في  الحدود  اجتياز  وعن  أسبوعي  تدريب  أساس  على  يقوم  تطوعي  نشاط  عن  الحديث  يدور 
تقرر حل األزمة وليس تشديدها، من خالل الحوار ومحاوالت التوفيق. إن الوضع وشكل المعالجة له 

 زراء الذي أبدى تفهمًا. عرضا على القيادة السياسية، بما في ذلك رئيس الو 
السالح”   “أخوة  أن  وزير    –كما  إلعادة  الوزراء  رئيس  يدعو  بيانًا  نشروا  االحتياط،  احتجاج  رجال 

الدفاع غاالنت إلى منصبه. ويدعو رجال االحتياط فيقولون إن “على رئيس الوزراء أن يعلن، اليوم  
 أمن إسرائيل ليس سائبًا”.  بإبقائه الوزير غاالنت في منصبه ليظهر بذلك بأن وليس غدًا،

هذا وبعد، تضيف مراسلتنا السياسية آنا برسكي، بأن غالنت جلس أمس في حديث طويل مع رئيس  
“شاس” آريه درعي. درعي كما هو معروف، يبذل جهدًا جمًا للتوسط بين غالنت ونتنياهو منذ بداية  

 ديث طرحت أفكار للتسوية المحتملة لألزمة.الحدث. في الح
 30/3/2023 معاريف
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