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  السلطة:
 4 أهم�ة مواصلة المساعي الرام�ة الى توفیر المناخ المالئم إلح�اء عمل�ة السالم  یؤ�د فتوح  2.
 4 �أو�ران�اصعید العدوان اإلسرائیلي في ظل االنشغاالت الدول�ة "الخارج�ة الفلسطین�ة" تحذر من ت  3.
 5 ف": الحرم اإلبراه�مي مسجد إسالمي خالص وملك�ة وقف�ة للمسلمین وحدهموقااأل وزارة "  4.
 5 "یلإسرائ"ملیون ش�كل من حقوق العمال الفلسطینیین في   130"وزارة العمل": تحصیل   5.
 5 " "الوقائع الفلسطین�ة ) من الجر�دة الرسم�ة188العدد ( �صدردیوان الفتوى والتشر�ع   6.

 
  المقاومة:

 6 الح�ة: ما �جري الیوم في القدس هو مسرح لعودة س�ف قدس ثان�ة وثالثة   7.

 6 أبو مرزوق یوجه دعوة للسلطة الفلسطین�ة الستغالل األزمة الروس�ة األو�ران�ة   8.

 7 االحتالل ومخططاته اس: المقاومة الشاملة هي السبیل لمواجهة مح  9.
 7 للرئ�س ع�اس  "ال�حث عن بدیل "فتح ُتكذب اإلعالم العبري عقب تقار�ر   10.
 7 الد�مقراط�ة: نتضامن مع روس�ا االتحاد�ة   11.

    
  :اإلسرائیليالك�ان  

 8 نیت یتعهد لغانتس تحقیق مطال�ه و�نهاء األزمة االئتالف�ة یب  12.

 9 تشكل غرفة طوارئ و تستغّل الحرب في أو�ران�ا الستجالب الیهود  "إسرائیل  13.

 9 قلق إسرائیلي من تقیید روس�ا لحر�ة تل أبیب في مهاجمة دمشق   14.
 

  :الشعب رض،األ 
 10 مستوطنون وض�اط احتالل �قتحمون المسجد القبلي في األقصى   15.
 10 االحتالل �عتدي على األهالي والمتضامنین في "الش�خ جّراح" و�ز�ل الخ�مة التضامن�ة �القوة   16.
 11 والقواسمة ن أبو هواش االحتالل �فرج عن األسیر�  17.
 11 مخطط إسرائیلي لتعز�ز االست�طان في الجلیل والجوالن   18.
 11 تلحق ضررا �صحة آالف األسرى والسجناء �احتجازهم �عزل انفرادي  "إسرائیل"  19.
 12 55الـمحاكم االحتالل للیوم تهم لمقاطعیواصلون أسیر إداري  500حو ن  20.
 12 تسر�ب عقار جدید في رأس العامود �سلوان للمستوطنین  21.
 13 "الهدمي": االحتالل �سعى للتنكیل �كل صوٍت مقدسي حر   22.
 13 الفلسطیني �القدس والداخلفع العلم ضد منع ر  "العل�ا اإلسرائیل�ة"التماس أمام   23.
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 13 مواجهات و�صا�ات خالل التصدي العتداءات است�طان�ة .. هدم منزلْین ومنشأة تجار�ة في عناتا  24.
 

  المي:، إسعر�ي
 14 شكلة الفلسطین�ة تحل المما لم  ی�قى هشاً   "إسرائیل"وز�ر الخارج�ة السعودي: التطب�ع مع   25.
 14 بوقف الممارسات غیر الشرع�ة في األرض الفلسطین�ة المحتلة طالبت اإلمارات   26.

 
  دولي:

 14 ف �الس�ادة اإلسرائیل�ة على الجوالنال نعتر موسكو:   27.

 15 دة "المساعدات" اشتراط تعدیل مناهج الدراسة الفلسطین�ة مقابل عو ورو�ي یدرس االتحاد األ   28.

 15 في أمر�كا الالتین�ة �علنون مقاطعتهم "إسرائیل"  اً أكاد�م� 220  29.

 15 تمولها منظمات صهیون�ة  "لإسرائی"لمقاطعة رحلة مجان�ة إلى  مر�ك�ةاأل حملة في جامعة هارفرد  30.

 16 الخل�جم�اه كي: قطع �حر�ة إسرائیل�ة تعمل في  �ر قائد األسطول الخامس األم   31.

 16 لحدودصوار�خ إسرائیل�ة قرب ا �شأن مخططات المغرب لنشر  ا ترد �حزماس�ان�  32.
 

  حوارات ومقاالت
 16 د. عبد هللا االشعل ... إسرائیل وتزو�ر القانون �عد تزو�ر التار�خ والتوراة  33.
 19 حافظ البرغوثي ... إسرائیل.. واألزمة األو�ران�ة   34.
 20 یوني بن مناح�م ... تهّدد التفوق األمیر�ي واإلسرائیلي في سماء الشرق األوسط الُمسّیرات  35.

 
 23 :كار�كاتیر

*** 
 

 لبید یدین الهجوم الروسي على أو�ران�ا .1
شجب وز�ر الخارج�ة اإلسرائیلي، �ائیر البید، "الهجوم الروسي على أو�ران�ا"، واعتبره انتهاكا صارًخا  

ومللنظام   للحل  وسیلة  ل�ست  الحرب  أن  إلى  الفتا  على الدولي،  والعمل  الخالفات  وقف  الممكن  ن 
أنه ال یزال   [أمس]وقال البید في مؤتمر صحفي مقتضب من مقر وزارة الخارج�ة ظهر الیوم التسو�ة.

لألزمة. تسو�ة  و�جراء  الخالف  وقف  الممكن  تقد�م    من  في  إسرائیل  ورغ�ة  استعداد  البید  وأبدى 
إسرائیالمس أن  إلى  وأشار  ألو�ران�ا.  اإلنسان�ة  روس�ا  اعدة  مع  وجیدة  عم�قة  �عالقات  تتمتع  ل 

البلدین، وأو�ران� �ال  في  الیهود  من  اآلالف  ومئات  اإلسرائیلیین،  من  اآلالف  عشرات  وهناك  ا، 
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�ران�ا  و�رر لبید دعوته لإلسرائیلیین لمغادرة أو   والحفاظ على أمنهم وسالمتهم هو على رأس أولو�اتنا.
 . على الفور

 24/2/2022، هیئة البث اإلسرائیلي مكان
 

 أهم�ة مواصلة المساعي الرام�ة الى توفیر المناخ المالئم إلح�اء عمل�ة السالم  یؤ�د فتوح .2
خالل لقائه و�نسالند في رام هللا یوم    أطلع رئ�س المجلس الوطني الفلسطیني روحي فتوح، :  رام هللا

سالند، على آخر الخم�س، منسق األمم المتحدة الخاص لعمل�ة السالم في الشرق األوسط تور و�ن
جدات الس�اس�ة على الساحة الفلسطین�ة، وضرورة التوقف عن أ�ة اجراءات من شأنها اإلضرار  المست

 �فرص تحقیق السالم المنشود. 
بین   السالم  عمل�ة  إلح�اء  المالئم  المناخ  توفیر  الى  الرام�ة  المساعي  مواصلة  أهم�ة  فتوح  وأكد 

وضرورة واإلسرائیلي،  الفلسطیني  هذا  الجانبین  في  الجدي  األطراف    التحرك  مع  �التنسیق  الجانب 
ومقررات   الدولتین  حل  مبدأ  الى  استناًدا  السالم  �مسار  قدًما  الدفع  في  �سهم  و�ما  المعن�ة،  الدول�ة 

الفلسطین�ة المستقلة على حدود الرا�ع من حز�ران   الدول�ة، و�قامة الدولة  وعاصمتها    1967الشرع�ة 
ق س�اسي لتطبیق قرارات الشرع�ة الدول�ة و�نهاء دون وجود أفأن أي حل  ولفت إلى    القدس الشرق�ة.

االحتالل ال �مكن أن �حقق السالم في المنطقة، مشیًرا الى الدور الجید الذي تلع�ه األمم المتحدة في  
 المنطقة. 

 24/2/2022)، وفا( و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة 
 

 �أو�ران�ااالنشغاالت الدول�ة سرائیلي في ظل ید العدوان اإل" تحذر من تصعالفلسطین�ة "الخارج�ة .3
حذرت وزارة الخارج�ة، من مغ�ة استغالل حكومة االحتالل اإلسرائیلي وأذرعها المختلفة �ما  :  رام هللا

تصعید   بهدف  أو�ران�ا  في  �جري  �ما  الدول�ة  االنشغاالت  اإلرهاب�ة،  المستوطنین  منظمات  فیها 
�ما حذرت الوزارة في ب�ان صحفي،    عبنا في فلسطین المحتلة.وجرائمها ضد شوانتهاكاتها    عدوانها

یوم الخم�س، من سرقة مز�د من األرض الفلسطین�ة وتعمیق االست�طان في الضفة الغر��ة المحتلة  
  وأكدت أن ما یتعرض له   عامة، والقدس الشرق�ة وأح�ائها المختلفة �ما فیها حي الش�خ جراح خاصة.

�ما في ذلك العدوان المستمر على القدس ومدارس بلدتي اللبن والساو�ة  هاكات وجرائم  شعبنا من انت
 جنوب نابلس، یثبت أهم�ة توفیر الحما�ة الدول�ة العاجلة لشعبنا الرازح تحت االحتالل.

 24/2/2022)، وفا( و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة 
 



  
 
 
 
 

ص            5   5769 العدد:               2/25/2022 لجمعةا التار�خ: 
 

                                      

 للمسلمین وحدهم مي خالص وملك�ة وقف�ةاإلبراه�مي مسجد إسال األوقاف": الحرم وزارة " .4
الیوم الجمعة �مناس�ة ذ�رى مرور  :  رام هللا الدین�ة، في ب�ان لها،    28قالت وزارة األوقاف والشؤون 

للمسلمین   الحرم مسجد إسالمي خالص، وهو ملك�ة وقف�ة  الحرم اإلبراه�مي، إن  عامًا على مجزرة 
المؤ�دة أي قر  �غیر من هذه الصفة  إننا    ار مهما �ان، وسی�قى �ذلك.لوحدهم ال  الوزارة:  وأضافت 

الناح من  الحرم  على  والس�ادة  والس�طرة،  الوال�ة  والقانون� أصحاب  واإلدار�ة  الدین�ة  وأكدت    .ة�ة 
األوقاف أن الحرم اإلبراه�مي ال زال یتعرض لالنتهاكات الخطیرة من قبل قوات االحتالل اإلسرائیلي،  

وقتًا،    633م، منع االحتالل رفع االذان من على مآذنه  2021م الفائت  وعصا�ات مستوطن�ه، ففي العا
 . یومًا إغالقًا �امال 11وأغلقه أمام المصلین المسلمین لـ

وزارة: إننا في وزارة األوقاف والشؤون الدین�ة، ومن منطلق حرصنا على مواجهة االنتهاكات  وتا�عت ال
نعه من تنفیذ س�اساته الظالمة والمعتد�ة، نطالب أهالي  اإلسرائیل�ة الیوم�ة على الحرم اإلبراه�مي، وم 

في الحرم  فلسطین عامة، وأهالي مدینة خلیل الرحمن على وجه الخصوص، �ضرورة التواجد الدائم  
 . �ما ندعو إلى تفعیل المرا�طة ف�هاإلبراه�مي و�عماره �الصالة والع�ادة، والث�ات، 

 25/2/2022)، وفا( و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة 
 

 "إسرائیل"ملیون ش�كل من حقوق العمال الفلسطینیین في   130العمل": تحصیل وزارة " .5
حوالى    -رام هللا   بتحصیل  نجحت  إنها  أمس،  العمل،  وزارة  قالت  بدل    130"األ�ام":  ش�كل  ملیون 

العام   عن  اجتماع�ة  إسرا  2021حقوق  في  التصار�ح،  حاملي  العاملین،  الفلسطینیین    ئیل. للعمال 
منها   م�اشرة،  البنك�ة  العمال  حسا�ات  إلى  الحقوق  هذه  تحو�ل  تم  أنه  الوزارة  ن  ملیو   45وأوضحت 

ملیون ش�كل    85ش�كل م�الغ محصلة بدل توفیرات، وتأمین مت�ادل، وتقاعد، و�صا�ات عمل، ومبلغ  
صحي.  تأمین  مبلغ    بدل  تحصیل  أ�ضا  تم  إنه  الوزارة  توفیرات   5وأضافت  بدل  ش�كل   مالیین 

الشخص�ة في 223لـ البنك�ة  العمال  إلى حسا�ات  الجاري، حولت جم�عها  عامًال، خالل شهر ش�اط 
 البنوك العاملة في فلسطین.

 25/2/2022، هللا، رام األ�ام
 

 ) من الجر�دة الرسم�ة "الوقائع الفلسطین�ة" 188العدد ( �صدردیوان الفتوى والتشر�ع  .6
هللا أرام  والتشر�ع،:  الفتوى  دیوان  (  صدر  الفلسطین�ة".188العدد  "الوقائع  الرسم�ة  الجر�دة  من   ( 

الدیوان   �قانون رقم (وأوضحت رئ�سة  ) لسنة 2المستشار إ�مان عبد الحمید، أن العدد تضمن قرار 
2022) رقم  �قانون  والقرار  الفلسطین�ة،  األسنان  أط�اء  نقا�ة  �شأن  لسنة  3م  قرار  2022)  بتعدیل  م 
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)  4�شأن المحافظة على أراضي وأمالك الدولة، والقرار �قانون رقم (  م2018) لسنة  22�قانون رقم (
) لسنة  5كما تضمن القرار �قانون رقم ( شأن األرقام الممیزة للوحات تمییز المر��ات.م � 2022لسنة  
م �شأن جواز 2022) لسنة  6م �شأن المصادقة على تمدید حالة الطوارئ، والقرار �قانون رقم (2022

م �شأن  2006) لسنة  6م بتعدیل مرسوم رقم (2022) لسنة  2)، ومرسوم رقم (VIPسي (السفر الدبلوما
م  2022) لسنة  3م، ومرسوم رقم ( 2006مصادقة على النظام األساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة  ال

وقالت عبد الحمید إن العدد تضمن قرارا صادرا   �شأن تمدید حالة الطوارئ، وتسعة قرارات رئاس�ة.
المح السلعن  عن  صادرة  غ�اب�ة  وأحكاما  العل�ا،  الدستور�ة  مجل كمة  و�عالنات  القضائ�ة،  س  طة 

األعلى  األراضي    -التنظ�م  تسو�ة  هیئة  عن  صادر  تسو�ة  وأمر  المحلي،  الحكم  وزارة  عن  صادرة 
قرارات  تنفیذ  �شأن  قرار�ن  إلى  إضافة  التعاوني،  العمل  هیئة  رئ�س  عن  صادرة  و�عالنات  والم�اه، 

 صادرة عن لجنة تنفیذ قرارات مجلس األمن. -من الدوليمجلس األ

 24/2/2022)، وفا( لفلسطین�ة و�الة األن�اء والمعلومات ا
 

 الح�ة: ما �جري الیوم في القدس هو مسرح لعودة س�ف قدس ثان�ة وثالثة  .7
الفلسطیني في    ،حر�ة حماس خلیل الح�ةلالعر��ة واإلسالم�ة    أكد رئ�س مكتب العالقات  أن شعبنا 

أ�قونة مواجهك �شكل  أن  ل مكان  مبیًنا  االحتالل،  ومقاومة في وجه  �شكل ة  الفردي  القومي  العمل 
ما �جري الیوم  وقال الح�ة في لقاء عبر فضائ�ة فلسطین الیوم، إن    مصدر قلق لالحتالل و�رع�ه.

انت من  القدس  التفي  موجًها  وثالثة،  ثان�ة  قدس  لعودة س�ف  المقدسیین هو مسرح  �حق  ح�ة  هاكات 
وأوضح أن  حر�ة حماس والفصائل    للمرا�طین في القدس واألقصى والمقاومین في الضفة الغر��ة.

التنسیق األمني هو الخنجر المسموم في قلب وظهر  كافة تعتبر القدس خًطا أحمَر، مشیًرا إلى أن  
 یني. الشعب الفلسط

 إعالم�ًا وانتخاب�ًا ول�س جادًا في  االحتالل یتعامل مع ملف ت�ادل األسرى تعامالً وأشار الح�ة إلى أن 
ح  جد�ة  مؤ�ًدا  الملف،  أسرى.هذا  ت�ادل  إبرام صفقة  في  أن    ماس  في  وأضاف  الفلسطیني  الشعب 

 الداخل المحتل یناضل ألجل الحفاظ على هو�ته العر��ة و�شف ز�ف االحتالل. 
 24/2/2022، موقع حر�ة حماس

 
 ستغالل األزمة الروس�ة األو�ران�ة أبو مرزوق یوجه دعوة للسلطة الفلسطین�ة ال .8

السلطة :  الدوحة الخم�س،  مساء  مرزوق،  أبو  موسى  حماس  لحر�ة  الس�اسي  المكتب  عضو  دعا 
لتنسیق األمني  الفلسطین�ة، الستغالل األحداث المتصاعدة شرق أورو�ا بین روس�ا، وأو�ران�ا، بوقف ا
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طالق ید  نشرها عبر تو�تر السلطة، إلى إ�ما دعا أبو مرزوق، في تغر�دة    مع االحتالل اإلسرائیلي.
المشروع   رعاة  قدرة  عدم  ظل  في  وذلك  عملً�ا،  الفلسطیني  االستقالل  وممارسة  االحتالل،  مقاومة 

 اإلسرائیلي على إسعاف األزمة بین روس�ا وأو�ران�ا. 
 25/2/2022�ة، و�الة سما اإلخ�ار 

 
 خططاته حماس: المقاومة الشاملة هي السبیل لمواجهة االحتالل وم .9

لمواجهة :  غزة السبیل  الشاملة هو  الجمعة، أن خ�ار الصمود والمقاومة  الیوم  أكدت حر�ة حماس، 
والتهو�د�ة. االست�طان�ة  ومخططاته  مدینة    االحتالل  عن  حماس  �اسم  الناطق  حمادة  محمد  وأشاد 

لك �أنه “�جسد القدس، �المشار�ة الواسعة للجماهیر الفلسطین�ة في حملة “الفجر العظ�م”، معتبًرا ذ 
ان�ة المستمرة ضد المسجد  كل معاني الوحدة والتضامن في مواجهة وتحدي االحتالل وس�اساته العدو 

له. صحفي  تصر�ح  في  قال  �ما  الم  األقصى”.  لنداء  الكبیرة  االستجا�ة  “هذه  إن  سجد  وأضاف 
الغر��ة، وق القدس، والضفة  أماكن وجوده، في  طاع غزة،  األقصى، من جماهیر شعبنا في مختلف 

العنو  هما  واألقصى  القدس  أن  واضحة  برسالة  ت�عث  والشتات؛  المحتل،  لتعز�ز  والداخل  الجامع  ان 
 وحدتنا الوطن�ة، وتحقیق تطلعات شعبنا في التحر�ر والعودة”. 

 25/2/2022القدس، القدس، 
 

 للرئ�س ع�اس  "ال�حث عن بدیل "تح ُتكذب اإلعالم العبري عقب تقار�ر ف .10
الع  -غزة  �ذبت حر�ة“القدس  أمر�ك�ة،    ر�ي”:  مطال�ات  وجود  عبر�ة، حول  تقار�ر  أوردته  ما  فتح، 

وقال   الستبدال الرئ�س محمود ع�اس في غضون عامین، ووجود خالفات حول من س�حل بدال منه.
أسام فتح  حر�ة  �اسم  واإلعالم�ة  الناطق  العسكر�ة  مكوناتها  �ل  تسّخر  إسرائیل  إن  القواسمي،  ة 

الشع ضد  مختلف  والقضائ�ة  على  الیوم�ة”  والتقار�ر  اإلعالم  “سالح  أن  إلى  الفتا  الفلسطیني،  ب 
شعبنا”.مستو�اتها ضد  النفس�ة  الحرب  من  “جزءا  تعد   التي    ،  فتح  حر�ة  �اسم  الناطق  وأوضح 

 یز اإلعالم اإلسرائیلي على قضا�ا فلسطین�ة داخل�ة “ل�س جدیدا”.یتزعمها الرئ�س ع�اس، أن تر�
 24/2/2022، نالقدس العر�ي، لند

 
 الد�مقراط�ة: نتضامن مع روس�ا االتحاد�ة  .11

العر�ي”  -غزة  الهور  “القدس  الفصائل أشرف  غالب�ة  وال  الرسمي،  الفلسطیني  الجانب  �علق  لم   :
المقابل، الفلسطین�ة، على األحداث الجار�ة   حال�ا، �عد بدء روس�ا عمل�ة عسكر�ة في أو�ران�ا، في 
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�مقراط�ة لتحر�ر فلسطین، تصر�حات الرئ�س بوتین، التي قال فیها “إن  نقل الموقع التا�ع للجبهة الد 
المعاملة هدف روس�ا یتلخص في حما� ثماني سنوات لسوء  الذین تعرضوا على مدى  ة األشخاص 

في   الجبهةاستنكرت  و   نظام �ی�ف”، وقراره �شن عمل�ة عسكر�ة خاصة.واإل�ادة الجماع�ة من قبل  
بـ”أصدرته،    ب�ان العما وصفتها  الدول األاإلجراءات  المتحدة وعدد من  للوال�ات  ورو��ة ضد  دوان�ة” 

االتحاد�ة للدول  دولة روس�ا  العدوان�ة  “نظرتها  تؤ�د مرة أخرى  المتحدة،  الوال�ات  أن  إلى  وأشارت   ،
ترفض الرضوخ لس�اساتها العدوان�ة، �ما تؤ�د استهتارها �القوانین الدول�ة، وانح�ازها    والشعوب التي

م ضد مصالح الشعوب في شرق أورو�ا �ما في غیرها من المناطق ومنها الشرق األوسط، وفي  الدائ
ي،  نه القض�ة الفلسطین�ة، حیث تنحاز واشنطن على الدوام إلى جانب دولة االحتالل اإلسرائیلالقلب م

 وتتعامى عن س�اساتها االستعمار�ة االست�طان�ة وجرائمها الیوم�ة”. 
 24/2/2022، القدس العر�ي، لندن

 
 نیت یتعهد لغانتس تحقیق مطال�ه و�نهاء األزمة االئتالف�ة یب .12

 13�عد أن دخلت الحكومة اإلسرائیل�ة إلى أزمة ائتالف�ة تسببت في سقوط  :  نظیر مجلي-تل أبیب 
ت (البرلمان)، اتصل رئ�س الوزراء نفتالي بنیت، ورئ�س الحكومة  قانونًا جدیدًا طرحتها أمام الكن�س

رضاء رئ�س  الخارج�ة �ائیر لبید، أمس، �جم�ع رؤساء االئتالف الحكومي، واتفقوا على إ  البدیل وز�ر
حزب «كحول لفان» وز�ر الدفاع بیني غانتس، الذي قرر مقاطعة التصو�ت على مشروعات القوانین  

یوم  وقال غانتس إنه مستعد لالنتظار حتى    أن تتم تلب�ة مطال�ه االثنین المقبل.الحكوم�ة، وتعهدا له �
قد حّلت فعًال. عندها، فإنه سیوقف اإلجراءات االحتجاج�ة و�عود  االثنین، لیرى إن �انت المشكلة  

للتصو�ت مع الحكومة وقوانینها. ولكنه رفض أن یتراجع منذ اآلن عن قرار المقاطعة. وأكد: «أوًال 
 ححون الخطأ معنا، و�عدها نقرر».�ص

استغالل هذه األزمة لفتح ال�اب أمام تشكیل    نتن�اهو،   ، بن�امینحاول رئ�س حزب الل�كود من جهته،  
تحالف مع «كحول لفان». فألغى مشروع قانون �ان قد طرحه حز�ه على الكن�ست �قوض �ه مكانة  

إن   الل�كود  من  مقرب  وقال  للدفاع.  �وز�ر  ألن  غانتس  �سهولة،  أكثر�ة  له  �جد  أن  �مكن  القانون 
هو إلى دعوة غانتس لالنسحاب من االئتالف وتولي رئاسة  غانتس �قاطع الجلسات. وعاد رجال نتن�ا 

یث �كون نتن�اهو نائ�ًا له. لكن غانتس رفض هذه العروض مجددًا،  الحكومة مع أحزاب ال�مین، �ح
وقا الصحافیین،  أحد  عل�ه  عرضها  عندما  االرت�اط  وغضب  عدم  قررت  أنني  ستفهمون  «متى  ل: 

 و�فى». �ائتالف مع نتن�اهو. فقد جر�ته عدة مرات 
 25/2/2022، الشرق األوسط، لندن
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 تشكل غرفة طوارئ و تستغّل الحرب في أو�ران�ا الستجالب الیهود  "إسرائیل .13

الیوم أو�ران�ا فجر  الحرب على  بوتین،  الروسي، فالد�میر  الرئ�س  أعقاب إعالن  أقامت [أمس]في   ،
في   الوضع  تطّورات  «ل�حث  طوارئ  غرفة  اإلسرائیلي  العدو  خارج�ة  وجود  وزارة  ظل  في  أو�ران�ا، 

  200إسرائیلي هناك»، �ما أعلنت في ب�ان، مض�فًة أن الجال�ة الیهود�ة في أو�ران�ا تعدادها    8000
 ألف نسمة.

م في  األوضاع  لتقی�م  خاصة  جلسة  «الخارج�ة»  تعقد  ف�ما  الب�ان  وز�ر  وأتى  �مشار�ة  الوزارة،  قّر 
ة مع اتصاالت ُتجر�ها الوزارة مع السفارة اإلسرائیل�ة  الخارج�ة اإلسرائیلي، �ائیر لبید. وتزامنت الجلس

إجالء لتنسیق  �ی�ف  في حدیث   اإلسرائیلیین.  في  أو�ران�ا،  لدى  اإلسرائیلي  السفیر  قال  من جهته، 
ة من أجل التحضیر إلجالء اإلسرائیلیین و�هود من  لموقع «واینت»، إن «السفارة تتعاون مع الخارج� 

بولندا». إلى  نستعّد  الس  وقال  أو�ران�ا  «نحن  برودسكي:  م�خائیل  أو�ران�ا،  في  اإلسرائیلي  فیر 
أن   المقبلة  الساعات  في  نتوقع  حیث  بولندا،  إلى  ونقلهم  لفوف  في  والیهود  اإلسرائیلیین  الست�عاب 

 »، مكررًا دعوته لإلسرائیلیین «إلى مغادرة أو�ران�ا على الفور». تغادر موجة �بیرة من الناس أو�ران�ا
ذلك أو وتقاطع  ما  مع  الیوم،  هیوم»،  «�سرائیل  صح�فة  الوزارات  [أمس]ردته  مختلف  أن  حول   ،

الحكوم�ة والج�ش اإلسرائیلي والو�الة الیهود�ة والهیئات الحكوم�ة األخرى، تستعد الست�عاب «موجة  
إلى ذلك،   �ا»، ووضعت «خطة طوارئ» مفّصلة �سبب نشوب الحرب هناك.هجرة یهود�ة من أو�ران 

ا  وز�رةقالت   �انینا تامانو شطا: «نحن على استعداد الستق�ال آالف  الهجرة واالست�عاب  إلسرائیل�ة، 
المهاجر�ن من أو�ران�ا، رغم أننا لم نشهد طل�ات على الهجرة في الشهر الماضي، ولكن عندما تهدأ 

 ن أن یتغّیر رأیهم». األسلحة، �مك 
 24/2/2022، بیروت، األخ�ار

 
 ة دمشق �ا لحر�ة تل أبیب في مهاجمقلق إسرائیلي من تقیید روس .14

تع�ش المؤسسة األمن�ة والعسكر�ة اإلسرائیل�ة، حالة من القلق تجاه إمكان�ة أن تقیید  :  ترجمة خاصة
ودول المنطقة، وذلك من خالل إدخال  روس�ا للنشاطات العسكر�ة التي تقوم بها تل أبیب في سور�ا  

  ع إیران في ظل العمل�ة العسكر�ة ضد أو�ران�ا. أسلحة متطورة إلى دمشق لتوثیق العالقات أكثر م 
وأو�ران�ا،   بین روس�ا  األحداث  قلقة من  اإلسرائیل�ة  المؤسسة  فإن  العبر�ة،  و�حسب صح�فة هآرتس 

مشیرةً  المنطقة،  على  األحداث  تداع�ات  تقی�م  والمستوى  وتحاول  الج�ش  قادة  من  ُطلب  أنه  إلى   
منًعا   �جري،  ما  على  التعلیق  عدم  على  الس�اسي  یؤثر  ما  خاطئ،  �شكل  تصر�حات  أي  لتفسیر 
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 3وأشارت الصح�فة إلى أنه منذ    یتعلق �الساحة السور�ة.العالقات الحساسة مع موسكو خاصة ف�ما  
فهم االتجاه الذي تنتهجه روس�ا �شأن نشاطات سنوات تحاول المؤسسة األمن�ة والعسكر�ة اإلسرائیل�ة  

وترى المؤسسة األمن�ة والعسكر�ة اإلسرائیل�ة أن     وحماس.تل أبیب في سور�ا و�ذلك تجاه حزب هللا 
روس�ا ل�ست العً�ا اقتصادً�أ هاًما في مواجهة قوى مثل الصین والوال�ات المتحدة ودول أورو��ة، لكن  

یزال لدیها تأثیر قوي، و�رجع ذلك أساًسا إلى الطر�قة التي تعمل    مسؤولي المخابرات �قولون إنه ال
 فها.بها لتحقیق أهدا

 25/2/2022القدس، القدس، 
 

 مستوطنون وض�اط احتالل �قتحمون المسجد القبلي في األقصى  .15
المحتلة االحت:  القدس  المستوطنین وض�اط  في  اقتحم عشرات  القبلي  الجامع  الخم�س،  الل، ص�اح 

المحتلة. القدس  �مدینة  الم�ارك  األقصى  أغلقوا   المسجد  المقتحمین  أن  فلسطین�ة  مصادر  وذ�رت 
ه ومنبر نور الدین، في ظل حراسة أمن�ة مشددة �ات الجامع، وتجولوا بداخله، ووصلوا حتى محرا�بوا

االحتالل. شرطة  اإلسالم�  من  األوقاف  دائرة  أن  وذ�رت  مقتضب،  ب�ان  في  القدس،  مدینة  في  ة 
�اب   متتال�ة من جهة  اقتحموا األقصى على شكل مجموعات  بینهم طالب،  المستوطنین،  "عشرات 

 �ة، إحدى بوا�ات الجدار الغر�ي للمسجد األقصى، وأدوا طقوًسا تلمود�ة".المغار 
 24/2/2022قدس برس، 

 
 والمتضامنین في "الش�خ جّراح" و�ز�ل الخ�مة التضامن�ة �القوة االحتالل �عتدي على األهالي  .16

حي  :  القدس في  والمتضامنین  األهالي  على  الخم�س،  عصر  اإلسرائیلي،  االحتالل  قوات  اعتدت 
وأفادت مراسلتنا في    لش�خ جراح، وقمعتهم، �ما أزالت �القوة الخ�مة التضامن�ة التي نصبها األهالي.ا

ستوطنین اقتحموا الحي �ق�ادة عضو الكن�ست المتطرف ایتمار بن غفیر، القدس أن مجموعة من الم
ي العلم الفلسطیني  وقاموا بنصب خ�مة لهم مقابل الخ�مة التضامن�ة التي ُ�ق�مها األهالي، ورفع األهال 

األهالي. االحتالل" الستفزاز  "أعالم  المستوطنون  ُثّم رفع  و�ن غفیر ومن  المستوطنین  وعقب   بوجه 
است معهم  ذلك،  والمتضامنین  األهالي  على  واعتدت  الحي،  في  ُمكّثف  �شكٍل  االحتالل  قوات  نفرت 

   �الضرب وقمعتهم، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطیني والتواجد في الحي.
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ال�افطة  وأزالت  الحي،  األهالي في  التي نصبها  التضامن�ة  الخ�مة  �القوة  االحتالل  قوات  أزالت  كما 
سي محمد أبو الحمص خلف مكت�ه الرمزي، علما �أن االحتالل أزالها عّدة  التي وضعها الناشط المقد 

 مّرات وأعاد الناشط نصبها رغم االعتداءات التي یتعّرض لها.
 24/2/2022، ن�ة (وفا)لمعلومات الفلسطیو�الة األن�اء وا

 
 االحتالل �فرج عن األسیر�ن أبو هواش والقواسمة  .17

عاًما)   40جت سلطات االحتالل اإلسرائیلي، یوم الخم�س، عن األسیر هشام أبو هواش (أفر :  الخلیل
هواش    وخاض أبو  عاًما) من مدینة الخلیل.  24من بلدة دورا جنوب الخلیل، واألسیر مقداد القواسمة (

رفًضا    یوًما  113یوًما، وخاض القواسمة إضراً�ا مماثًال استمر    141راً�ا مفتوًحا عن الطعام استمر  إض
واالتفاق على   لمطالبهما  االحتالل  إلى رضوخ سلطات  أفضى إضرابهما  اإلداري، حیث  العتقالهما 

 إطالق سراحهما في ش�اط الحالي.
 24/2/2022، )و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا

 
 مخطط إسرائیلي لتعز�ز االست�طان في الجلیل والجوالن  .18

المحتلة عبر�ة،  :  القدس  إعالم�ة  مصادر  لتعز�ز  �شفت  إسرائیلي  مخطط  عن  الخم�س،  یوم 
عام   المحتلة  فلسطین  شمال  الجلیل،  في  الیهودي  السور�ة.48االست�طان  الجوالن  وهض�ة  وقال    ، 

العبر�ة،   هیوم"  "�سرائیل  أطلقت صح�فة  اإلسرائیل�ة  الزراعة  "وزارة  المستوطنین،   إن  �منح  برنامًجا 
ات الدونمات من األراضي الصالحة للزراعة، وأراضَي لبناء منزل في المنطقة وخاصة الش�اب، عشر 

وقالت الوزارة إنه "في العقود األخیرة؛ واجهت المستوطنات في الجلیل والجوالن هجرة �بیرة    مجانا".
، الذین �فضلون الع�ش في المر�ز جنً�ا إلى جنب، حیث یتوفر المز�د من  فرص من جانب الش�اب 

أنها "ستتحمل    العمل". الزراعة في حكومة االحتالل،  تكلفة تجهیز    40وأعلنت وزارة  المائة من  في 
بـ إجماًال  �قدر  ما  أي  الزراعة،  و�جراءات  ".   300التر�ة  أمر�كي  دوالر  شمول    ألف  إلى    16ولفتت 

 أراضي الجلیل والجوالن في هذا المخطط. مقامة علىمستوطنة 

 24/2/2022، المر�ز الفلسطیني لإلعالم
 

 تلحق ضررا �صحة آالف األسرى والسجناء �احتجازهم �عزل انفرادي  "إسرائیل" .19
تجاهل سلطة السجون اإلسرائیل�ة المعاییر المتعارف علیها، والتي �سود إجماع �شأنها  : ت بالل ضاهر

ة اإلسرائیلي، وتلحق أضرارا صح�ة �آالف األسرى والمعتقلین، من خالل احتجاهم  في جهاز الصح
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ناز�ن العزل االنفرادي لفترات طو�لة، تستمر ألشهر وحتى لسنوات. وجمعت المنظمة الحقوق�ة  في ز 
الخم�س.  "هآرتس"  نشرته صح�فة  لتقر�ر  وفقا  الخصوص  بهذا  المعط�ات  اإلنسان"  لحقوق    "أط�اء 

ن، فإنه في العام الماضي، وحتى شهر تشر�ن األول/أكتو�ر، احتجز  ت سلطة السجو و�موجب معط�ا
العام نفسه،    64إسیرا في ظروف عزل �امل، و�ینهم    1587 قاصرا. وحتى شهر آب/أغسطس من 

قاصرا، في ظروف تصفها سلطة السجون �أنها "عزل فردي" أو عزل   57أسیرا، بینهم    1334احتجز  
و�حسب مصطلحا س لمدة  زوجي".  ومحدود  زنزانة،  في  االحتجاز  �عني  "العزل"  فإن  السجون،  لطة 

وتؤ�د منظمة "أط�اء لحقوق اإلنسان" أن استخدام مصطلح "العزل" ال �عكس   ة.س�عة أ�ام متواصل
 الواقع، إذ أن للعزل تأثیر ضار على األسیر. 

 24/2/2022، 48عرب 

 
 55الل للیوم الـمقاطعتهم لمحاكم االحت یواصلون أسیر إداري  500حو ن .20

هللا  ر  نحو    -ام  یواصل  الـ  500"األ�ام":  للیوم  االحتالل،  لمحاكم  مقاطعتهم  إداري  على   55أسیر 
و�ان األسرى اإلدار�ون قد اتخذوا مطلع شهر    التوالي، في إطار مواجهتهم س�اسة االعتقال اإلداري.

لة والنهائ�ة لكل إجراءات القضاء كانون الثاني الماضي، موقفا جماع�ا یتمثل �إعالن المقاطعة الشام
�االعتقال عل�ا).  المتعلقة  استئناف،  قضائ�ة،  (مراجعة  هذه   اإلداري  عن  أعلنوا  قد  األسرى  و�ان 

 الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في س�اق خطة عمل ستشمل السجون �افة. 
 25/2/2022، األ�ام، رام هللا

 
 د �سلوان للمستوطنینتسر�ب عقار جدید في رأس العامو  .21

جمع�ة "عطیرت �وهان�م" االست�طان�ة على منزل جدید في حي رأس العامود استولت : القدس المحتلة
وقالت مصادر محل�ة إنهم تفاجؤوا   ببلدة سلوان في القدس المحتلة، عقب تسر��ه عبر وسطاء عرب.

اه�م عواد من ال�اب الرئ�س،  �المستوطنین یدخلون المبنى الذي �ملكه المواطن إبر   الخم�س،ص�اح  
ِوأشارت إلى أنه المبنى الثاني الذي �سرب للمستوطنین من عائلة عواد    عد تسر��ه. و�ستولون عل�ه �

 عن طر�ق وسطاء؛ إذ سرب قبل نحو شهر�ن ونصف مبنى آخر �جواره للعائلة نفسها.
 24/2/2022، المر�ز الفلسطیني لإلعالم
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 "الهدمي": االحتالل �سعى للتنكیل �كل صوٍت مقدسي حر  .22
سّلمت مخابرات االحتالل یوم الخم�س رئ�س الهیئة المقدس�ة لمناهضة التهو�د ناصر  :  القسطلموقع  

الهدمي، قرارًا �قضي �منعه من التواجد في القسم الشرقي من مدینة القدس، ومنعه من دخول المسجد  
على  : “هذا القرار ظالٌم وجائر، یتم ف�ه التعدي  قالًا على هذا القرار  أشهر.. وتعقی�   6األقصى لمدة  

عائلتي   مع  االجتماعي  والتواصل  العالج،  الع�ادة،  الحر�ة،  العمل،  في  حقي  حقوقي..  كافة 
وأصدقائي”.. وشدد على أن االحتالل “اإلسرائیلي” �سعى للتنكیل �كل صوٍت ُحر �خرج من مدینة  

  الفلسطیني عامًة، �ما یر�د معاق�ة المقدسي ألنه �مارس حقه الطب�عي القدس خاصًة ومن الشعب  
 في التعبیر عن رأ�ه ورفضه لالحتالل.

 24/2/2022، فلسطین أون الین
 

 ضد منع رفع العلم الفلسطیني �القدس والداخل "العل�ا اإلسرائیل�ة"التماس أمام  .23
مت التماًسا إلى المحكمة العل�ا ضد قالت جمع�ة حقوق المواطن إنها قد   : محمد أبو خضیر  –القدس  

الهجوم   بوقف  مطال�ًة  العام،  والمدعي  فیها،  القدس  لواء  وقائد  االسرائیل�ة،  للشرطة  العام  المفوض 
الفلسطیني. العلم  یرفعون  الذین  الفلسطینیون  المتظاهرون  لها  یتعرض  التي  وطالبت   واالعتقاالت 

ا في  مصالجمع�ة  بوقف  مفصل  أمر  �إصدار  القدس  لتماسها،  مدینة  في  الفلسطین�ة  األعالم  ادرة 
عموًما، وفي الوقفات االحتجاج�ة األسبوع�ة في حي الش�خ جراح على وجه الخصوص، إلى جانب 
ومعارضة   فلسطین  علم  رفع  �شأن  �قض�ة  التحقیق  في  الشروع  قبل  العام  النائب  مصادقة  اشتراط 

لمصادرته. مق  المتظاهر  من  االلتماس سلسلة طو�لة  السنوات  و�عرض  الملتقطة خالل  الفیدیو  اطع 
أو   متظاهر�ن،  قبل  من  مرفوًعا  �ان  سواء  العلم،  مالحقة  في  الشرط�ة  الممارسة  توضح  الماض�ة، 
مرفوًعا إلى جانب المنازل، أو یز�ن المال�س، أو، �صورة شدیدة العبث�ة، حتى في مالحقة �الونات  

 ى من أسالك الكهر�اء.نصف منفوخة تتدل
 25/2/2022، سالقد، القدس

 
 مواجهات و�صا�ات خالل التصدي العتداءات است�طان�ة .. هدم منزلْین ومنشأة تجار�ة في عناتا .24

أهالي   –محافظات   �االختناق خالل تصدي  "األ�ام": أصیب مواطنون �جروح ورضوض والعشرات 
ة الخضر، في العتداءات المستوطنین، وفي أعقاب مواجهات في بلد بلدتي اللبن الشرق�ة و�فر الد�ك  

الوقت الذي صّعدت ف�ه قوات االحتالل من انتهاكاتها وهدمت منزلین ومنشأة تجار�ة في بلدة عناتا،  
قر�ة فصایل،  في  آخر  بناء  بوقف  وأخطرت  ومسافر،  المكبر  بلدة جبل  في  منزلین  بهدم  وأخطرت 
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لتزامن مع ضخ  دة قراوة بني حسان وصورت منازل في مسافر �طا، �ا ومنعت استصالح أراٍض في بل
 مستوطنین م�اهًا عادمة في أراضي بلدة قصرة. 

 25/2/2022، األ�ام، رام هللا
 

 ما لم تحل المشكلة الفلسطین�ة   ی�قى هشاً   "إسرائیل"وز�ر الخارج�ة السعودي: التطب�ع مع  .25
ق�ات  اعتبر وز�ر الخارج�ة السعودي، األمیر ف�صل بن فرحان آل سعود، اتفا  :�اء األلمان�ةو�الة األن 

و دول عر��ة  بین  أبرمت  التي  للغا�ة".  "رائیلسإ"السالم  إ�جاب�ا  مقاب-وقال    "تطورا  و�الة في  لة مع 
"كنا نأمل حتى قبل توق�ع اتفاق�ات أبراهام في حدوث زخم جدید في المنطقة نحو    -األن�اء األلمان�ة

دائماً  المهم  من  �ظل  لكن  أفضل،  ونحو وضع  ا  السالم  المشكلة  أن  ننسى  مشكلة  أال  لرئ�س�ة هي 
فقط   أو جیداً   مع إسرائیل في المنطقة ل�س مهماً   �امالً   "نرى أن تطب�عاً   الً أضاف قائو   الفلسطینیین".

أ�ضاً  بل  جم�عاً   وجیداً   مهماً   إلسرائیل،  المستوى  لنا  على  دولنا  جم�ع  �فید  أن  �مكنه  ذلك  ألن   ،
أنه "بدون حل للمشكلة الفلسطین�ة،   نبن فرحاوفي المقابل، أكد    ماعي واألمني".االقتصادي واالجت

 .، و�سهل �سره على الفور إذا حدث أي تصعید"�ل شيء هشاً  س�كون 
 2022/2/24، الجز�رة نت، الدوحة

 
 بوقف الممارسات غیر الشرع�ة في األرض الفلسطین�ة المحتلة  طالبت اإلمارات  .26

فلسطین�ة، دعوتها إلى إطالق  دولة اإلمارات العر��ة، في جلسة مجلس األمن حول القض�ة الجددت  
ذا سالم  الدولة عمل�ة  تع�ش  أن  �مقتضاه  یتم  الذي  الدولتین،  حل  تحقیق  إلى  تؤدي  مصداق�ة  ت 

، في سالم وأمن واعتراف مت�ادل، وذلك في ضوء هشاشة "إسرائیل"مع  الفلسطین�ة جن�ًا إلى جنب  
الم  األوضاع الفلسطین�ة  والس�اس�ة في األرض  واألمن�ة  أن  وأكدت    حتلة.اإلنسان�ة  بیئة  "على  خلق 

للسال آفاق  مؤات�ة  حما�ة  یتطلب  األرض م  في  الشرع�ة  غیر  الممارسات  وقف  الدولتین،  حل 
، فضًال عن مواصلة التهجیر  ، مشیرة بذلك إلى مواصلة بناء وتوس�ع المستوطنات "الفلسطین�ة المحتلة

 القسري للفلسطینیین، الس�ما في حي الش�خ جراح في القدس.
 2022/2/24، ل�ج، الشارقةالخ

 
 ف �الس�ادة اإلسرائیل�ة على الجوالن ال نعتر موسكو:  .27

على هض�ة    "إسرائیل"الخم�س، عدم اعتراف روس�ا �س�ادة  علنت ال�عثة الروس�ة في األمم المتحدة،  أ 
المحتلة السور�ة  السور�ة.  الجوالن  یتجزأ من األراضي  الهض�ة جزء ال  أعر�ت عن  �ما  ، معتبرة أن 
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من  و   لنشاط االست�طاني في األراضي الفلسطین�ة المحتلة.�ع التوسالمعلنة    "إسرائیل"ها من خطط  قلق
العبر�ة،  جهتها   "هاآرتس"  صح�فة  جاء  نقلت  الموقف  هذا  إدانة    رداً أن  للعمل�ة    "إسرائیل" على 

 العسكر�ة في أو�ران�ا.
 2022/2/24، موقع سبوتن�ك

 
 دة "المساعدات" و مناهج الدراسة الفلسطین�ة مقابل ع االتحاد األورو�ي یدرس اشتراط تعدیل  .28

مساعدات   :الناصرة من  الیوروات  مالیین  إن  الجمعة،  الیوم  إسرائیل"  أوف  "تا�مز  صح�فة  قالت 
المفوض�ة   في  مسؤولون  یناقش  حیث  برو�سل،  في  عالقة  الفلسطین�ة،  للسلطة  األورو�ي  االتحاد 

ا تعدیل  اشتراط  علیهم  �ان  إذا  ما  هذه األورو��ة  من  أجزاء  مقابل  الفلسطین�ة،  المدرس�ة  لمناهج 
تزعم سلطات االحتالل اإلسرائیلي، أن المناهج الدراس�ة الفلسطین�ة تحتوي على  حیث    .المساعدات 

 مضامین إرهاب�ة �الجهاد، وتحرض على "إسرائیل". 
 2022/2/25، قدس برس

 
    یل"في أمر�كا الالتین�ة �علنون مقاطعتهم "إسرائ اً أكاد�م� 220 .29

الالتین�ة،   14من    اً أكاد�م�  220أعلن   أمر�ك�ا  في  األكاد�م�ة    دولة  المؤسسات  مقاطعتهم  الخم�س، 
الفلسطینیین في أرضهم المحتلة.اإلسرائیل�ة المتواطئة مع س�ا "الفصل العنصري" ضد  و�حسب    سة 

عهد الموقعون صدر عن "الحر�ة العالم�ة لمقاطعة إسرائیل" (بي دي أس) في �ولومب�ا، فقد تب�ان  
االمتناع عن  لمتواطئة في "الفصل العنصري"، و�برفض تلقي أي تمو�ل من المؤسسات اإلسرائیل�ة ا

 المشار�ة في أي تعاون أو ت�ادل أكاد�مي معها. 
 2022/2/24،  المر�ز الفلسطیني لإلعالم

 
 مات صهیون�ة   تمولها منظ "إسرائیل"لمقاطعة رحلة مجان�ة إلى  مر�ك�ةاأل حملة في جامعة هارفرد .30

األم:  واشنطن هارفارد  جامعة  في  حم�ر أطلقت  السنو�ة ك�ة  الرحلة  مقاطعة  إلى  الطالب  تدعو  لة 
مجاناً   "إسرائیلـ"ل تنظمها  أم  التي  صهیون�ة  اسم    ك�ة.�ر منظمات  �حمل  تحالف  الحملة  وتبنى 

التضامن مع فلسطین ومنظمات االقل�ات  HOOPأمل" تقودها لجنة  العرق�ة " وهي مجموعة طالب�ة 
األ دعت كي،  �ر موال�سار  استثمجامعة  ال  حیث  عن  في  للتخلي  اإلسرائیلي  �الوجود  المرت�طة  اراتها 

 فلسطین. 
 2022/2/24، و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)
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 الخل�ج م�اه كي: قطع �حر�ة إسرائیل�ة تعمل في  �ر قائد األسطول الخامس األم  .31

األر�عاء،    ،صر�حات التي أدلى بها�الت  " اإلسرائیل�ة الرسم�ة اهتماماً أبدت قناة "كان:  صالح النعامي
كي األدمیرال تشارلز برادفورد �و�ر، التي أكد فیها أن قوارب عسكر�ة �ر قائد األسطول الخامس األم

الخل�ج. أدلى بها �و�ر، والتي جاءت في  أ  وأوضحت   إسرائیل�ة تعمل في م�اه  التي  التصر�حات  ن 
بین سالح ال�حر�ة    حال�اً ك�ة "تعكس التعاون القائم  �ر جرتها معه قناة "سي أن أن" األمإطار مقابلة أ

الخامس األم له.�ر اإلسرائیلي واألسطول  ال�حر�ن مقرا  یتخذ من  الذي  أكد في    كي"،  و�ان �و�ر قد 
اتها في  اإلسهام �إمكان�   "إسرائیل"على الدول الحل�فة للوال�ات المتحدة وضمنها    واعرض  همالمقابلة أن

 الحفاظ على األمن في الخل�ج.
 2022/2/24، العر�ي الجدید، لندن

 
 �شأن مخططات المغرب لنشر صوار�خ إسرائیل�ة قرب الحدود    ا ترد �حزماس�ان� .32

تلفز�ون  � لحزب    "i24NEWS"حسب  البرلماني  الفر�ق  وجه  فقد  ل�میني  ا  "فو�س"اإلسرائیلي، 
المغرب یدرس إمكان�ة نشر صوار�خ إسرائیل�ة  "قال فیها إن  المتطرف، رسالة إلى الحكومة اإلس�ان�ة  

والجزر �ال وملیل�ة  سبتة  وهي  اإلس�ان�ة  للس�ادة  الخاضعة  األماكن  وق�الة  والناظور  طنجة  من  قرب 
من  و   ."في هذه المناطقاألخرى التي تقع بین هاتین المدینتین، �رد على النشاط العسكري اإلس�اني  

اإلس�ا  ردت   جهتها الرسالة  ان�ةلحكومة  إس�ان�ا "أن  �   على  أراضي  وحدة  عن  تدافع    الحكومة 
  أن هذا الرد من الحكومة اإلس�ان�ة �ان مفاجئاً القناة  وأوضحت    ."وستتصرف �حزم في حالة انتهاكها

بیدرو    نوعاً  الحكومة  لدى رئ�س  المعهودة  الدیبلوماس�ة  اللغة  أكثر حزما عن  لغة  استخدم  ما، ألنه 
 مملكة المغر��ة. رج�ة خوسي مانو�ل أل�ار�س ف�ما یتعلق �القضا�ا المرت�طة �السانشیز ووز�ر الخا

 2022/2/24، القدس العر�ي، لندن
 

 إسرائیل وتزو�ر القانون �عد تزو�ر التار�خ والتوراة .33
 د. عبد هللا االشعل 

المجا للدول  واالحتالل  والعدوان  لخصومها  المتعمد  القتل  في  إسرائیل  س�اسة  عن  �تبت  وره عندما 
الموضوع هذ  تعقب  في  المقال .  تعمقت  تضمنها  التي  للمعلومات  استكماال  یتضمن  المقال  وهذا 

فإسرائیل قامت على الغصب وأداتها هي القوة العسكر�ة ثم عمدت إلى تزو�ر التار�خ والتوراة    ،االول
هللا ل�شتروا �ه ثمنًا   كما أخبرنا القران الكر�م “و�ل للذین �كتبون الكتاب �أیدیهم ثم �قولون هذا من عند 
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اه والتار�خ وتغییر اسماء ف�عد تزو�ر التور .  قلیال فو�ل لهم مما �تبت أیدیهم وو�ل لهم مما �كسبون”
األماكن الفلسطین�ه عمدت إسرائیل إلى تزو�ر القانون الدولي فقد سبق إلسرائیل أن حاولت وال تزال 

دفاع الشرعي االست�اقي مع علمها �أن الدفاع  تلح على إدخال �اب في الدفاع الشرعي تحت عنوان ال
اما الضر�ة االست�اق�ة    دفاع الشرعي،رد فعل على هجوم له مواصفات معینه حتى تتوفر شروط ال

 فهي فعل ول�س رد فعل. 
المحتله  �ان هجوم مصر  1973  عام   ثم إن إسرائیل نشر �تابها القوات اإلسرائیل�ة  في سیناء    على 
لتها إسرائیل �عدوان صر�ح،زعم الكتاب اإلسرائیلیون �أن مصر بهذا العمل  لتحر�ر األرض التي احت

ال جم�ع  فشل  و�عد  إسرائیالمشروع  إلقناع  الدول�ة  زعمواجهود  الطوعي  �االنسحاب  مصر   ،ل  ان 
من المیثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهدید بها وهذا تزو�ر واضح للحكم �ما  4/2انتهكت المادة

  ،ضي هو مكافأة المنتصر ضد المهزوماألرا  واعتبرت أن احتالل  ط الدفاع الشرعي،أنها زورت شرو 
وان  اشارت صراحة إلى المبدأ القاضي �أن االحتالل الناجم عن العدوان عد 242ررغم أن دی�اجة القرا
أن تكون  وال�مكن    العدوان،  ةكن التسامح مع االحتالل النه ثمر وال �م  ،في مقاومته  مستمر �منح الحق

وتشج�عام للعدوان  أن  عل�ه.  كافأة  عام  المهم  قانونا  أصدرت  الثان�ه    2000إسرائیل  االنتفاضه  �عد 
 . security forces actت عل�ه قانون القوات االمن�ه أطلق

هذا رسم�ًا ثم عاد الكتاب فزعموا أن  �عتبر أن �ل من یتصدي لجرائم إسرائیل ارهابي ،و�تعین قتله  
الن عن  دفاع  الرسمي  و�حق، القتل  یرتكب عمال    فس  أن  قبل  حتى  اإلرهابي  تقتل  أن  األمن  لقوات 

ثم زعم الكتاب الصهاینة أن   إلسرائیل وجرائمها.ر عن راي ناقد سع �شمل �ل من �عبوهذا تو  معاد�ا،
�قصد   اإلرهابیین  مع  مسلح  هو صراع  وانما  السالم  أو  الحرب  إلى  �صل  ال  فلسطین  في  الوضع 

الفلس  الشعب  و�ل  تحكمه  المقاومه  المسلح  الصراع  أن  وتجاهل  والجرائم  لالحتالل  المناهض  طیني 
وزعم أن ما تقوم �ه إسرائیل    ،الس�اسي الرسميلذي �حظر االغت�ال  قواعد القانون الدولي اإلنساني ا

في إطار   ل�س االغت�ال المحظور في القانون الدولي العام والدولي االنساني، وانما هو قتل مشروع
وا الصراع  خدعه هذا  حر�ه    ههذ   ،لحرب  مؤسس  �اسین  احمد  الش�خ  اغت�ال  مطلقا  التبرر  الكذ�ه 

صالة الفجر ثم إنها قتلته �صاروخ من طائرة مقاتله    هو على �رسي متحرك وخارج لتوه منحماس و 
ثم یزعم    .ي في فلسطین و�یروت وتونس وغیرهاو�ذلك �ان سجیل االغت�ال اإلسرائیل  وهي ا�اتشي،

اإلسرائی ظالكتاب  في  �أنه  قتل  لیون  �جوز  أنه  والحق  اإلرهابیین،  قتل  �جوز  الحر�ي  االحتالل  ل 
أحداث   �عد  واشنطن  شرعته  حس�ما  مكان  و�ل  وقت  �ل  في  وجرائم    2001سبتمبر  ۱۱اإلرهابیین 

ولكن إسرائیل المغتص�ة  لألرض وتبید سكانها التتوفر لها شروط االحتالل الحر�ي الذي    اإلرهاب.
ي محدد في القانون الدولي فقد تجاوز طائفه جدیدة من االحتالل  وله وضع قانون  هو �طب�عته مؤقت 
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م �ل فلسطین  �عد أن أسفرت إسرائیل عن مشروعها في التها  prolongedهو االحتالل طو�ل المدة  
و��ادتهم أهلها  ضح�هوعلى    ..وطرد  الفلسطیني  الشعب  فإن  حال  الحق  �ل  له  المشروع  في   هذا 
و�ح  �أرضه  الح�االتمسك  أي مبرر  ع  ةقه في  ول�س هناك  اإلسرائیلي  اإلجرام  هذا  مقاومة  ن طر�ق 

إرهابیین، مجرد   ومقاومته  الشعب  هذا  اسرائیل  تعتبر  لكي  تصنف    قانوني  أن  �جوز  ال  فاسرائیل 
فقد اعترف الكتاب اإلسرائیلیون �أن القانون الدولي �حظر   أعداءها والمناهضین لجرائمها �ما تشاء،

ع  واالغت�الاالغت�ال  خاص،  موما  بوجه  القتل    الس�اسي  من  إسرائیل  تمارسه  ما  أن  زعموا  ولكنهم 
 . ا شرع�ا ومشروعا ومس�قا عن النفسالرسمي لإلرهابیین لمجرد أنها صنفتهم �ذلك �عتبر دفاع 

القانون   محله  واالرهابیین  إسرائیل   بین  الصراع  �أن  للقانون  تزو�رهم  إطار  في  أ�ضا  الكتاب  وزعم 
ثم �عود الكتاب في مراوغه إلى القول    ته جزء من القانون الوطني اإلسرائیلي.العرفي و�طب�ع   الدولي

الدولي  القانون  من  جزءا  ول�ست  إسرائیل  إلیها  تنضم  لم  الصراع  لهذا  الحاكمه  الهاي   اتفاق�ه  أن 
لم   إسرائیل  ولكن  الرا�عه  جن�ف  اتفاق�ه  في  طرفا  إسرائیل  أن  صح�ح  �ادماجه العرفي.  في  تقم  ا 

. انظر لكل هذا الخرافات القانون�ه التي تتجاهل �ل ما قررته المحاكم الدول�ه �أن  لداخليتشر�عها ا
القانون الدولي لحقوق اإلنسان  والقانون الدولي اإلنساني صارت في  كافه األحكام الموضوعه في 

قتل  إسرائیل في ال  في هذا المقال تفاصیل عن س�اسه.  مرت�ه. العرف الدولي األسمى من المعاهدات 
المتعمد و�شرح المقال  تار�خ حظر االغت�ال الذي`تقوم �ه المخابرات األمر�ك�ة فأصدر الرئ�س فورد  

  1978أمرا  تنفیذ�ا �حظر االغت�ال والتآمر لتنفیذه من جانب موظفي الحكومه االمر�ك�ه ثم في عام  
انتهت الي إبرام اتفاق    یق هذه الجرائم وسع الرئ�س �ارتر نطاق الجزاء ثم تتا�عت المؤلفات حول توث 

�الحظر، الكاتب   دولي  االغت�ال    و�زعم  ولكن  لالغت�ال  مجدد  تعر�ف  من  �خلو  الدولي  القانون  أن 
الس�اسي ینطوي على قتل شخص س�اسي �سبب شهرته الس�اس�ه �ما انه ینطوي على وسائل الغدر 

فالموقف بین    ،ي حالة سالمتكون الدوله  فندما  من اجل القتل ،كما زعم أن القتل �عتبر اغت�اال ع 
إسرائیل والفلسطینیین ل�س حر�ا ألن الحرب تقع بین ج�شین أو دولتین ،كما أنها ل�س في حالة سالم  
وتجاهل تماما التزامات. إسرائیل في اتفاق أوسلو بل زعم أن إسرائیل في هذا الصراع المسلح �عطیها  

رائیل تقتل اإلرهابیین فإن سلو�ها قانوني ط�قا  بیون ومادام إسالحق في استهداف المحار�ین وهم إرها 
   من المیثاق. 51لحق الدفاع الشرعي في الماده 
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وزعم أن هذا الحق مؤ�د في اتفاق أوسلو وهذا هو أساس التنسیق األمني  بین إسرائیل والسلطة ضد  
لحما�ه نفسها بل  حقها اتخاذ مایلزم  فمن    ،الوطن�ه بوقف االعتماد علیهاالمقاومة.فما لم تقم السلطه   

یهاجموها لم  الذین  وال  من قبل.  من حقها قتل اإلرهابیین مس�قا حتي  الوصف  تقرر  قاعده فإسرائیل 
 .حتى تبرر جرائمها وال عالقه لسلو�ها �القانون الدولي التي تناسبها

 24/2/2022رأي الیوم، لندن، 
 

 إسرائیل.. واألزمة األو�ران�ة  .34
 ي حافظ البرغوث

فجاة وجدت إسرائیل نفسها ومستوطنیها من یهود روس�ا وأو�ران�ا بین فكي خصمین لدودین تر�طهما  
الروسي   النزاع  �عضهم على طرفي  الذین اصطف  �الیهود  قو�ة  ومال�ة  واقتصاد�ة  س�اس�ة  عالقات 

أعما أبرزهم رجال  الروسي ومن  واالقتصاد  الس�اسة  �قوة في  متواجدون  فالیهود  أثر�اء  ل  االو�راني. 
المسماة   الط�قة  محار�ته  رغم  الذي  بوتین  فالد�میر  الروسي  الرئ�س  إلى  المقر�ین  من  جدًا 
األول�غارش�ة، أي النخ�ة الثر�ة التي �ونت ثروات خ�ال�ة في فترة حكم یلتسین، إال أن هؤالء فروا إلى 

 ن. اآل أو�ران�ا والغرب و�سرائیل الحقًا، و�قي منهم أقو�اء حول بوتین نفسه حتى 
جال�ة   توجد  والحبوب  الفوالذ  من  الخارج�ة  تجارتها  على  الیهودي  المال  �س�طر  التي  أو�ران�ا  وفي 
المشروع الصهیوني مثل غولدا مائیر   بدا�ة  إلى فلسطین منذ  أكثر من نصفها  یهود�ة �بیرة هاجر 

ل الوضع  من  تخو�فها  إسرائیل  تحاول  �بیرة  جال�ة  هناك  �قیت  أنه  إال  أشكول  أفرادها  یهول�في  اجر 
اإلسرائیل�ة وعددهم   الجنس�ة  الذین �حملون  النداء. حتى  لبى  اآلن  أحد حتى  لكن ال  ألفًا    12إلیها، 

 رفضوا مغادرة أو�ران�ا.  
لقد تحولت األزمة األو�ران�ة  الروس�ة �النس�ة إلسرائیل إلى أزمة داخل�ة أوًال وخارج�ة ثان�ًا، خاصة  

الروس   من  األلوف  مئات  هناك  �جنس�اتهم  واأن  احتفظفوا  إسرائیل  إلى  هاجروا  ممن  ألو�رانیین 
المزدوجة، و�عضهم لم �كونوا یهودًا بل ظلوا مس�حیین، وظل والؤهم ملت�سًا بین إسرائیل التي أعلن  
وز�ر خارجیتها �ائیر لبید أنه س�كون في الخندق األمر�كي في حالة الصراع بین القطبین، بینما نجد 

للقوم�ة  ماً في عمق األزمة زع� المتعصبین   روس�ًا قوم�ًا یهود�ًا هو فالد�میر جیر�نوفسكي من أشد 
قادة   أحد  وهناك  إسرائیل،  إلى  للهجرة  �طلب  تقدم  السابق  في  و�ان  الدوما،  مجلس  في  الروس�ة 

 االنفصالیین في إقل�م دون�اس وهو یهودي أو�راني روسي �قود قوات انفصال�ة.
األزمة، وحاول رئ�س وزرائها بینیت التوسط و�أنه قوة �برى بین ء  إسرائیل التزمت الصمت منذ بد 

لم �ستمع   التعلیق، لكن �عضهم  روس�ا وأو�ران�ا فظل تصر�حه بال صدى، وطلب من وزرائه عدم 
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إل�ه، فقد تعرض لبید إلى انتقادات النح�ازه إلى الجانب األمر�كي، �ما أن اإلعالم اإلسرائیلي شن  
ى جانب أو�ران�ا. فإسرائیل �ما یهود روس�ا وأو�ران�ا لهم مصالح في إلحملة ضد بوتین واصطف  

كال البلدین، فمن ناح�ة هناك محا�اة روس�ة إلسرائیل في األزمة السور�ة من خالل إطالق یدها في  
الروس�ة   واألول�غارش�ة  أو�ران�ا  مع  وطیدة  عالقات  إلسرائیل  بینما  روسي،  تدخل  دون  من  سور�ا 

 توغلت في الح�اة االقتصاد�ة االسرائیل�ة. ي  األو�ران�ة الت
العقو�ات  فسالح  ذلك.  األمر�كیون  منها  طلب  ما  إذا  محاید  موقف  اتخاذ  تستط�ع  ال  إسرائیل  لكن 
الذي بدأه حلف الناتو ضد روس�ا �عد اعترافها �جمهور�تي دونیتسك ولوغانسك �فرض على إسرائیل  

رج لها س�اس�ًا وأمن�ًا واقتصاد�ًا، لكن األمر�كیین  محاالنضمام إلى العقو�ات ضد روس�ا وهو موقف  
ال یتهاونون في مثل هذه الظروف و�التالي ستنصاع إسرائیل أل�ة مطالب أمر�ك�ة مع ما �مثله ذلك  
من إمكان�ة أن تنفض روس�ا یدها من التفاهمات العسكر�ة مع إسرائیل �شأن حر�ة العمل العسكري 

 ق بها الوضع أن تعترض أي نشاط إسرائیلي في سور�ا. ضافي سور�ا، بل �مكن لروس�ا إن 
فاألزمة الروس�ة األو�ران�ة لن تحل في وقت قر�ب بل ستمتد لفترة طو�لة وقد تلحق أضرارًا س�اس�ة   

واقتصاد�ة �إسرائیل، لكنها قد تعود ب�عض المكاسب للدول المنتجة للنفط والغاز لتلب�ة حاجة أورو�ا  
السیل الشمالي الروسي الذي أوقفت ألمان�ا المصادقة عل�ه �عد العقو�ات  ط  التي �انت تراهن على خ

 الغر��ة.
 25/2/2022الخل�ج، الشارقة، 

 
 الُمسّیرات تهّدد التفوق األمیر�ي واإلسرائیلي في سماء الشرق األوسط  .35

 یوني بن مناح�م 
التحلیق لمسافات �عیدة،    تستط�عخطر المسّیرات، أو الطائرات اإلیران�ة الدق�قة من دون ط�ار، التي  

 یتحول تدر�ج�ًا إلى خطر أمني یهدد إسرائیل والقوات األمیر��ة ودول الخل�ج. 
كشف وز�ر الدفاع، بني غانتس، في الخطاب الذي ألقاه أمام مؤتمر رؤساء المنظمات الیهود�ة في  

إلى نقلت  إیران  تثبت أن  القدس، صورًا  ُعقد في  المتحدة، والذي  ال معلومات إلنتاج  فنزو�  الوال�ات 
 المسّیرات في أراضیها، وهي تنقل لها السالح المالئم لهذه المسّیرات في الفترة األخیرة.
' ونماذج ُأخرى  6و�االستناد إلى �المه، "تشیر تقدیراتنا إلى أن عتادًا متطورًا دق�قًا یتالءم مع 'مجاهد  

رة. وخالل اجتماعاتي مع العدید من الشر�اء األخی  من المسّیرات أرسلتها إیران إلى فنزو�ال في الفترة
في شتى أنحاء العالم، ومن أفر�ق�ا وأمیر�ا، �لهم أعر�وا أمامي عن قلقهم من الدعم الذي تقدمه إیران  

 إلى اإلرهاب، و�لى التنظ�مات اإلرهاب�ة من حولهم".
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التعّرف الرئ�س ترامب إلى الخطر �عد الهجوم الذي شّنه المتمردون الحوث مدعومون من إیران  یون 
، و�دأ الج�ش األمیر�ي  2019أیلول    14على منشآت النفط التا�عة لشر�ة "أرامكو" في السعود�ة في  

 �االستعدادات الالزمة. 
اإلدارة   لقلق  إثارة  األكثر  التكت�ك�ة  العسكر�ة  التطورات  أحد  الیوم  ُتعتبر  �السالح  المزودة  المسّیرات 

ا ودول  و�سرائیل  �التفوق    لخل�ج.األمیر��ة  ُیلحق ضررًا  ومرّ��ًا  جدیدًا  تهدیدًا  المسّیرات  هذه  وتشكل 
القومي  األمن  مستشار  �قود  ولهذا  األوسط،  الشرق  أجواء  في  و�سرائیل  المتحدة  للوال�ات  الجوي 
الشرق  في  المتحدة  الوال�ات  حلفاء  مع  الحوار  من  جدیدة  عمل�ة  حال�ًا،  سول�فان،  ج�ك  األمیر�ي، 

 ل وتقل�ص تهدید المسّیرات اإلیران�ة.اد حلو األوسط إل�ج
�مشار�ة   جدیدًا  إقل�م�ًا  حلفًا  األ�ام  هذه  في  المتحدة  الوال�ات  تق�م  إسرائیلي،  أمني  مصدر  و�حسب 
إنذار  إقامة منظومة  أجل  ُأخرى من  الخل�ج ودول عر��ة  دول  و�سرائیل وعدد من  المتحدة  الوال�ات 

تستخدمها أذرع إیران في الشرق األوسط �صورة عمالن�ة  التي    وتعّقب واعتراض للمسّیرات اإلیران�ة
 مكثفة. 

تسلُّل طائرة مسّیرة صغیرة تا�عة لـ "حزب هللا" إلى المجال الجوي اإلسرائیلي قبل �ضعة أ�ام سّرع هذه 
العمل�ة، وفي رأي الوال�ات المتحدة یتعین على حلفائها في الشرق األوسط الدفاع عن أنفسهم �صورة  

ومنسجماع� الحلف  ة  هذا  إقامة  تسهل  العر��ة  والدول  إسرائیل  بین  التطب�ع  وعمل�ة  بینهم،  ف�ما  قة 
ومهاجمتها   مؤخرًا،  التهدید،  دائرة  إلى  اإلمارات  الحوثیین  المتمردین  إدخال  أ�ضًا  الجدید.  الدفاعي 

إسرائیل  ي بین  بوساطة مسّیرات انتحار�ة سّرع العمل�ة، إذ تسمح "اتفاقات أبراهام" بتشكیل حلف دفاع
 ودول الخل�ج بهدف التصدي للعدوان�ة اإلیران�ة في المنطقة، �مساعدة الوال�ات المتحدة.

مسّیرة، جزء    2000و�حسب مصادر أمن�ة إسرائیل�ة، �متلك "حزب هللا" الیوم أسطوًال فاعًال مؤلفًا من  
تم نفسها  إیران  نفسه.  هللا"  "حزب  من صنع  آخر  وجزء  إیران،  من صنع  آالمنها  المسّیرات  لك  ف 

 المتطورة من نماذج مختلفة قادرة على التحلیق مسافة آالف الكیلومترات.
منظومة "الق�ة الحدید�ة" اإلسرائیل�ة غیر قادرة على تقد�م حل شامل العتراض مسّیرات صغیرة، مثل  

هللا" "حزب  وفي  اإلسرائیلي.  الجوي  المجال  اتجاه  في  هللا"  "حزب  أطلقها  التي  ن  �شعرو   المسّیرة 
�مهاجمة   إلى سماء إسرائیل. وتقضي خطة "حزب هللا"  للمسّیرة  الناجح  التسلل  �حماسة �بیرة ح�ال 
مستوطنات  وتهاجم  اإلسرائیل�ة  األجواء  إلى  تتسلل  التي  المسّیرات  من  �أسراب  الحرب  في  إسرائیل 

 وقواعد عسكر�ة وقوات بر�ة تا�عة للج�ش اإلسرائیلي. 
الدول الكبرى، وقد استخدمته الوال�ات المتحدة في حر�ها الدق�قة  ختصاص  سالح المسّیرات �ان من ا

دولة في العالم، و�ملك   102ضد اإلرهاب في العراق وأفغانستان، وانتشر، وتستخدمه الیوم أكثر من  
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وفلسطین�ة    63 ش�ع�ة  تنظ�مات  تستخدمه  أن  المستغرب  من  ل�س  السالح؛  هذا  عسكر�ًا  تنظ�مًا 
 اد اإلسالمي.والجه وسن�ة، مثل "حماس"

لقد سبق أن اسُتخدم هذا السالح في الشرق األوسط في محاوالت اغت�ال زعماء، ففي السنة الماض�ة  
اسُتخدم الغت�ال رئ�س الحكومة العراق�ة، مصطفى الكاظمي، عبر إطالق مسّیرات على منزله في  

 �غداد. 
ت�منًا �اسم رئ�س  تحمل ا�حسب "حزب هللا"، المسّیرة التي تسللت إلى إسرائیل، والتي   سم "حسان"، 

الوحدة التكنولوج�ة لـ "حزب هللا"، حسان اللق�س، المقرب من حسن نصر هللا، والذي اغتالته إسرائیل  
سنة   مدة  2013في  اإلسرائیل�ة  األجواء  في  التحلیق  في  نجحت  مسافة    40،  واجتازت   70دق�قة، 

�كشف وجود ثغرة مقلقة في منظومة الدفاع  هو ما  كیلومترًا، وعادت إلى قاعدتها في لبنان سالمة، و 
الرادار،   منظومات  من  عدد  تجاوز  في  نجحت  �ما  وقت،  �أقرب  ردمها  �جب  اإلسرائیلي  الجوي 

 وتمكنت من التملص من عمل�ة االعتراض والعودة إلى األراضي اللبنان�ة. 
طولها   یتجاوز  ال  صغیرة  طائرة  الدفا  3والمقصود  منظومة  "خرق"  في  نجحت  الجو�ة  أمتار،  ع 

على   �بیرًا"  "انتصارًا  الحدث  هذا  الحزب  في  النفس�ة  للحرب  الدعائي  الجهاز  و�عتبر  اإلسرائیل�ة، 
 إسرائیل. 

هناك أهم�ة �بیرة في أن تعثر إسرائیل في أقرب وقت على حلول شاملة لمسألة المسّیرات، في ضوء  
ا و"الجهاد  "حماس"  أن  قو حق�قة  �كل  �عمالن  غزة  قطاع  في  مسّیرات  إلسالمي"  تطو�ر  على  تهما 

الج�ش اإلسرائیلي حول قطاع غزة، ومهاجمة   بناه  الذي  البري الضخم  العائق  التحلیق فوق  �مكنها 
 أهداف في إسرائیل.

مواجهة  في  جدیدة  ردع  معادلة  خلق  اآلن،  هللا"،  "حزب  �حاول  إسرائیل�ة،  أمن�ة  جهات  تقدیر  في 
إسرائ   إسرائیل، لردع  المسّیرات"،  "معادلة  في هي  الحزب  وس�حاول  اللبنان�ة،  األجواء  خرق  عن  یل 

وقت قر�ب خلق معادلة "الصوار�خ الدق�قة"، عندما تسمح له الظروف بذلك. إعالن نصر هللا إنتاج  
الحرب  إلى إسرائیل وجزء من  لم �كن صدفة، وهو أ�ضًا رسالة  الدق�قة والمسّیرات  حز�ه للصوار�خ 

 النفس�ة للحزب.
أن   المست�عد  من  من  ل�س  نوعًا  إسرائیل  اتجاه  في  لبنان  من  المسّیرات  استخدام  في  إیران  ترى 

أهدافًا   �قصف  الذي  سور�ة،  سماء  في  اإلسرائیلي  الجو  لسالح  الجوي  التفوق  معین" عن  "تعو�ض 
 زب هللا" في لبنان. إیران�ة �كثافة، لمنع تمرُ�ز إیران في سور�ة ونقل الصوار�خ المتطورة إلى "ح

إسر  إلى  المسّیرات �النس�ة  و�نتاج  الدق�قة.  الصوار�خ  لخطر  مواٍز  االنتحار�ة  المسّیرات  خطر  ائیل، 
أسهل من الصوار�خ الدق�قة، وهي قادرة على إصا�ة أهدافها بدقة على مسافة متر أو متر�ن، ومن  
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هي قادرة على إصا�ة تجمعات الصعب معرفة وجهتها مس�قًا، �ما من الصعب �شفها واعتراضها. و 
 وافل الج�ش اإلسرائیلي، وحتى منظومات "الق�ة الحدید�ة".مدرعة وق

اإلسرائیلي على علو   الجو  بتحلیق سالح  أراضیها  إلى  تسلُّل مسّیرة "حزب هللا"  إسرائیل على  ردت 
في بدا�ة    منخفض في سماء بیروت، �ي تشیر إلى أن مسّیرات "حزب هللا" ال تردعها. لكن یبدو أننا

"ح مواجهة  في  جدیدة  ضد معر�ة  واسع  نطاق  على  المسّیرات  �ستخدم  أن  �مكن  الذي  هللا"،  زب 
إسرائیل في التوقیت المناسب. لقد دخلت إسرائیل مرحلة قتال جدیدة ضد التنظ�مات "اإلرهاب�ة" على  

كثر استعدادًا لمواجهة  الحدود الشمال�ة والجنو��ة، والتي تبّنت المسّیرات اإلیران�ة، و�جب أن نكون أ
 جدیدة. هذه الحرب ال
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