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 شكيل  بهة وطنية استعدادا  لمعركة التحرير فلسطينيي الرارج" يدعو لت " .1
السادس  في  إسطنبول  مدينة  في  الثاني  العام  مؤتمره  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  َعقد 

فبراير   شباط/  شهر  من  ومقد 2022والعشرين  بأرضه  وتمسكه  شعبنا  صمود  ظل  في  في  ؛  ساته 
فل وكل  الشيخ جراح  على األقصى وحي  ردا  التي جاءت  القدس  تبعات معركة سيف  وفي  سطين، 

ل وانتهاكاته في القدس واألقصى. كما ينعقد في ظل تطورات دولية مهمة، قد تفتح  اعتداءات االحتال
 فرصا أفضل للعمل من أجل القضية الفلسطينية. 

 طينية فإنه يعلن اآلتي:وإذ يستحضر المؤتمر تفاصيل الحالة الفلس
أوال: يجدد المؤتمر التزامه بالبيان التأسيسي الصادر عن مؤتمره العام األول، واعتباره المرجعية في  
تحديد سياسات المؤتمر وممارساته، ويؤكد على ثوابت شعبنا وجوهرها تحرير كامل أرض فلسطين،  

 أخرجوا منها. واستعادة القدس، وعودة الالجئين إلى أرضهم وبيوتهم التي
إن المؤتمر العام الثاني إذ يحيي وحدة الشعب الفلسطيني التي تجلت في االنتفاضات الشعبية  ثانيًا:  

،  2021في كل فلسطين، وفي معركة سيف القدس المنتصرة العظيمة، في رمضان المبارك إيار/مايو  
دس طان، ومخططات تهويد القفإنه يرى أنها قد رسمت استراتيجية عليا في مقاومة االحتالل واالستي

األقصى؛  المسجد  في  خصوصا  والمسيحية،  اإلسالمية  المقدسات  على  المتصاعدة  واالعتداءات 
وكذلك في مواجهة تحديات تصفية القضية الفلسطينية، من اتفاق أوسلو الكارثي، إلى مشروع صفقة  

 ي. القرن، وقرار الضم، والهرولة المهينة نحو التطبيع مع العدو الصهيون
فشل ضوء  في  الوطنية    ثالثًا:  والمرجعيات  المؤسسات  بناء  وإعادة  االنقسام،  إنهاء  محاوالت  كل 

الفلسطينية طوال أكثر من خمسة عشر عاما، يدعو المؤتمر العام إلى تشكيل جبهة وطنية متحدة 
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الد  مسار  مواصلة  في  الوطنية  المسؤولية  لتحمل  الفلسطينية،  والشخصيات  والفصائل  القوى  فاع  من 
ضيتنا في المواجهة اليومية لالحتالل واالستيطان، ومخططاته في اقتالع أهلنا  عن شعبنا وثوابت ق

من أرضهم وأحيائهم، كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان والنقب، ولتكون هذه الجبهة الوطنية خطوة  
عركة التحرير  مهمة على طريق توحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وحشد قواه الحية في م

 في مواجهة االحتالل الصهيوني بإذن هللا.والعودة 
رابعًا: يدعو المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى تفعيل دور الخارج الفلسطيني؛ في دعم شعبنا  
وبرامجه في   وأنشطته  الخارج  دور  توسيع  إلى  وإجراءاته، ويسعى  االحتالل  الداخل في مواجهة  في 

 واالختراق.نية ومخططات التطبيع مواجهة الحركة الصهيو 
الداخل   مع  الشراكة  يحقق  بما  الفلسطينية،  المصلحة  تخدم  التي  المبادرات  كافة  دعم  خامسا: 
الفلسطيني ومشاركتهم في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية، والتأكيد على وحدة النضال الفلسطيني في  

في   وتكاملية  أخوية  بروح  معًا  والعمل  والخارج،  واالداخل  االحتالل،  للتحديات مواجهة  لتصدي 
 والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية. 

واألطر،   واألدوار  واالنتخابات،  التمثيل  بقضايا  المتعلقة  الحوارات  في  اإلسهام  على  العمل  سابعا: 
الناشطة في  القوة الحية ومختلف الشخصيات  واإلجراءات العملية، خالل الحوار والتعاون مع كافة 

 لفلسطينية ومواجهة االحتالل.عن ثوابت القضية ا الدفاع
المقاطعة   سياسات  لدعم  وعالمي  وإسالمي  وعربي  فلسطيني  عام  رأي  أوسع  لتشكيل  السعي  ثامنا: 

 ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض التطبيع مع هذا الكيان العنصري. 
ر شؤون منظمة التحرير   مؤخرا باعتباتاسعا: إن المؤتمر يعتبر القرار الرئاسي الذي صدر في رام هللا

تهميش   في  وإمعانَا  التحرير،  لمنظمة  تصغيرا  الذاتي،  الحكم  سلطة  مؤسسات  من  جزءًا  الفلسطينية 
في   رام هللا  سلطة  َيضع  مما  الفلسطينية،  الساحة  في  والخالفات  لالنقسام  وتعميقا  ومكانتها،  دورها 

 تناقض صارخ مع الكل الفلسطيني.
أوتي من قوة دعمًا للقدس وصمود أهلها؛ وإلى جانب أسرانا األبطال  ما    المؤتمر بكلعاشرا: يقف  

 وحقهم في الحرية، ودعما لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.  
طريق   على  والمضي  الفلسطيني  النضال  لتصعيد  المواتية  الفرص  تزايد  على  التأكيد  من  بد  وال 

وحقوقنا   أهدافنا  وإنجاز  والعودة  فاالح التحرير  وداخليا،  الوطنية.  خارجيا  سياسيا  مأزقا  يعيش  تالل 
ويواجه تناقضا وعوامل تفكك اجتماعي وسياسي، إضافة إلى عجزه عن كسر إرادة أهلنا في القدس  

في   وأهلنا  الغربية  الضفة  في  المتنامية  النضالية  الحالة  ومع  جراح،  الشيخ  مواجهة    48وحي  في 
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وال العدوانية  وإجراءاته  إلى جااالحتالل  مستوى  عنصرية،  على  والنضالي  الوطني  الحراك  تنامي  نب 
 فلسطينيي الخارج، والذي يأتي هذا المؤتمر كأحد تعبيراته الكبيرة والمهمة. 

 27/2/2022، طينيي الرارجلفس موقع المؤتمر الشعبي 
 
 لن نسمح ألي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني : حسين الشيخ .2

هللارا عض :  م  اللجقال  المركزي و  المجلس  انعقاد  إن  الشيخ،  حسين  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  نة 
الفلسطيني جاء للتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومن  

حسوبة تخدم  أجل إعادة النظر وتقييم العالقة مع دولة االحتالل بقواعد وقوانين وإجراءات وخطوات م
وأوضح الشيخ أن المجلس المركزي    ا وتقصر عمر االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا.لح شعبنا العليمصا

كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع اآلليات المناسبة لتطبيق قرارات المجلس المركزي، عبر  
 جملة من اإلجراءات تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

شرق ومشرف، وأن نضالنا المستمر منذ  سطيني هو تاريخ متاريخ الشعب الفلوشدد الشيخ على أن  
مع   ومعركتنا  األساسي  الفلسطيني  الشعب  وأن صراع  االحتالل،  إلنهاء  هو  اليوم  وحتى  االنطالق 
االحتالل، ولن نسمح ألي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني واختطاف قرارنا الوطني  

 والجرحى.  ليه آالف الشهداءفي سبيل الحفاظ عالمستقل الذي قدمنا 
 27/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خريشة: وضعنا الفلسطيني ليس  يدا  وأزماته مركبة  .3

الفلسطيني:  اسطنبول التشريعي  نائب رئيس المجلس  المؤتمر   حسن خريشة  ،قال  أمام  له  في كلمة 
الخار  لفلسطينيي  الثاني  إنالشعبي  السبت،  يوم  الفلسطين   ج،  مركبة،  "وضعنا  وأزماته  جيدًا  ليس  ي 

بعضها مفتعل وبعضه يكرسه االنقسام وأخرى يعمقها أوهام الرهان على التسوية والمفاوضات" على  
حد  تعبيره. وأضاف خريشة: "لدينا قيادة فلسطينية مرتجفة، ومتمسكة بمكاسبها، تزور قادة االحتالل 

غينتس أن ال ألوسلو، وال لحل الدولة، وال   اإلسرائيلي( بيني الن )وزير الحرب  في منازلهم، رغم إع
وأشار إلى أن   لحل الدولتين، واإلبقاء على مشروع السلطة بشكل استثماري، وإبقاء دورها الوظيفي".

تلك القيادة "تمارس اإلفساد والقمع واالعتقال ألصحاب الرأي، والمقاومين، بل وصل األمر الغتيال  
بنات،ا نزار  ال  لناشط  إطالق  الرأي".وقبلها  يعارضهم  من  كل  على  "هناك    رصاص  أن  إلى  ولفت 

اجماع فلسطيني على أن منظمة التحرير بميثاقها الوطني، وبقوافل الشهداء، وبكفاحها المسلح هي  
الفلسطيني". للشعب  والوحيد  الشرعي  أنك  الممثل  منذ زمن  المنظمة  ابتالع  يريد  لمن  "نعلن  م  وقال: 
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ظمة لنا، وهي عنوانا السياسي، ونحن عازمون لتلمس طريق الوحدة الي نقول أن المنستفشلون، وبالت
 والخالص". 

 26/2/2022، قدس برس
 

 ال نقص في إمدادات الوقود بالضفة :  الهيئة العامة للبترول الفلسطينية .4
إمدادات  الفلسطينية، عدم وجود أي نقص في  أكدت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية  :  رام هللا

ونقلت وكالة )وفا(، أمس، عن رئيس الهيئة مجدي حسن، قوله إن »ما    . الوقود في الضفة الغربية
حدث، هو أن هناك إقباال مبالغا فيه من المواطنين، خصوصًا في محافظة نابلس، تحسبا الرتفاع  

نتيجة األزمة األوكر األسعار مع بداية مارس )آذار( المقبل، أو نقص ف انية«. مضيفا  ي اإلمدادات 
أساسا »المشكلة  الوقود«، وشدد حسن    أن:  الكبير على شراء  اإلقبال  نتيجة  فقط  نابلس  حدثت في 

 . على أن الهيئة عملت على زيادة الكميات الموردة لمحطات الوقود 
 28/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 ي أوكرانياأربع خاليا أزمة تتابع وضع الفلسطينيين ف الفلسطينية: الرار ية مسؤول ب .5

الخارجية  -رام هللا، غزة   لوزير  السياسي  المستشار  الديك  أحمد  السفير  قال  لـ    "األيام":  في حديث 
الالزمة؛ لضمان سالمة  ،  "األيام" باالتصاالت  وتقوم  الساعة  مدار  تعمل على  أزمة  أربع خاليا  إن 

ا الجالية  أنأبناء  أكد  الذي  الوقت  في  أوكرانيا،  في  والطلبة  الدول   لفلسطينية  في  فلسطين  سفارات 
التسهيالت  على  الطلبة    المجاورة حصلت  من  عددًا  بأن  منوهًا  أراضيها،  إلى  الطلبة  لعبور  الالزمة 

 وأكد أن خاليا األزمة تتلقى مئات االتصاالت يوميًا من ذوي وأسر الطلبة  تمكنوا من اجتياز الحدود.
سفارت تقوم  "حيث  فورا،  لها  وتستجيب  والشتات  الوطن  وتلبية  في  المباشر  باالتصال  كييف  في  نا 

 هالي لالطمئنان على أبنائهم الطلبة، وتحديد أماكن وجودهم".طلبات األسر واأل
 27/2/2022، األيام، رام للا

 
 دائرة شؤون الال ئين تتابع احتيا ات المريمات في لبناندائرة : أبو هولي .6

فلسطينية، اليوم السبت، مشروع إنارة مخيم  أنجزت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير ال:  بيروت 
وقال رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي،   .ليل بالطاقة الشمسية في منطقة البقاع اللبنانيالج

إن دائرة شؤون الالجئين تتابع احتياجات المخيمات في لبنان، من خالل اللجان الشعبية وأمين سرها  
ال أن  الى  الفتا  عوض،  المنعم  الالجئين  عبد  احتياجات  لتلبية  إمكاناتها  تسخير  على  تعمل  دائرة 
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وأضاف إن معاناة الالجئين الفلسطينيين ال تقتصر على    ناتهم.الفلسطينيين في لبنان، وتخفيف معا
المستوى المعيشي في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر، وانعدام األمن الغذائي والغالء المعيشي، 

هرباء، والمياه، وتآكل البنية التحتية، وتهالك البيوت التي يعيشون فيها، والتي  بل يواجهون مشكلة الك
 ميم وصيانة.تحتاج الى تر 

 26/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الجهاد وحماس تدينان إطالق النار على خضر عدنان بنابلس .7

ار الذي تعرض له األسير المحرر خضر نددت حركتا الجهاد وحماس، السبت، بإطالق الن:  نابلس
نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. عدنان، ف لـ"الجهاد اإلسالمي" زياد    ي مدينة  وأكد األمين العام 

أن إطالق   الصهيونية".النخالة،  المخابرات  تقف خلفها  واعتبر   النار على عدنان "جريمة واضحة، 
"ال في  القيادي  عدنان،  على  االعتداء  مجاهد  النخالة  كل  وعلى  كلها،  الحركة  على  اعتداًء  جهاد"، 

 ا، مضيفا: "سنتصرف بناء على ذلك".فيه
للسلطة   التابعة  األمنية  األجهزة  المسؤولية" عن  من جهتها؛ حّملت حركة حماس  "كامل  الفلسطينية 

ء وثّمنت الحركة "موقف عائالت شهدا  "االعتداء اآلثم" على عدنان، و"محاولة اغتياله بالرصاص".
شيخ عدنان واالعتداء عليه"، داعية إلى "محاربة الفتنة، ونبذ الساعين  نابلس، الذين رفضوا اإلساءة لل

ال استخدام  ورفض  بوحدتنا،  التمسك  عبر  الجاثمين  إليها،  ومستوطنيه  االحتالل  وجه  في  إال  سالح 
عتداء جاء  وأوضح عدنان في تسجيل صوتي متداول، أن اال   على أرضنا المخضبة بدماء الشهداء".

بالمساعدة في اغتيال الشهداء الثالثة، مؤكدًا أن "أي شخص يثبت بزعم تورط عناصر من "الجهاد"  
 بالجهاد اإلسالمي، ولن تدافع عنه الحركة". تورطه بجريمة اغتيال الشهداء؛ فليس له صلة

 26/2/2022، قدس برس
 

 ر  رائمه حماس: األقصى عنوان الصراع ونحذر االحتالل من مغبة استمرا .8
أكدت حركة حماس، أن المسجد األقصى عنوان الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، مشددة على أن  

بيان مساء    ن دنس االحتالل.الدفاع عنه مسؤولية شعبنا وأمَّتنا حّتى تحريره م  الحركة في  وحذرت 
التي تستهدف األحد، في ذكرى اإلسراء والمعراج، االحتالل من مغّبة استمرار جرائمه ومخططاته  

القدس والمقدسيين.. فيه، وانتهاكاته ضد مدينة  ودعت جماهير شعبنا    المسجد األقصى والمرابطين 
االح  في مواجهة مخططات  تصعيدهم  مواصلة  بكل  إلى  عنهما  والدفاع  واألقصى،  القدس  في  تالل 

األ لنصرة  الجاد  التحّرك  إلى  ومنظمات،  وشعوبًا  قادة  أّمتنا،  كذلك  داعية  ودعم  الوسائل،  قصى 
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والخيرية   واإلعالمية  والدبلوماسية  السياسية  المحافل  كل  وفي  كافة  األصعدة  على  المقدسيين، 
 واإلنسانية. 

 27/2/2022، موقع حركة حماس
 

 "مركزية فتح" تعقد ا تماعا في رام للا  .9
وذلك لمناقشة   عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، يوم األحد، في مدينة رام هللا:  رام هللا

صلة والمتصاعدة على جموع أبناء  العديد من القضايا خاصة مع استمرار الهجمات اإلسرائيلية المتوا
كاك، إضافة إلى تصاعد النشاط االستيطاني واقتحام مواقع العبادة شعبنا في العديد من مواقع االحت

اللجنة المركزية الجهود وعلى الصعيد الميداني، فقد ت  وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.   ابعت 
داعية   الجهد،  هذا  لمتابعة  لجان  عدة  تشكيل  جرى  حيث  البلدية  لالنتخابات  باالستعداد  المرتبطة 

وفي إطار استعدادها   ا العرس الديمقراطي وضمان أوسع مشاركة شعبية فيه.الجميع إلى إنجاح هذ 
أهمية المركزية  اللجنة  أكدت  للحركة،  الثامن  العام  لهذا    للمؤتمر  الالزمة  التحضيرات  استكمال 

 الخصوص.
 27/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الفرنسي بشأن القدسحماس تدين تصريحات رئيس الوزراء  .10

أنَّ   فيها  التي زعم  كاستكس"  "جان  الفرنسي  الوزراء  رئيس  لسان  على  ورد  ما  أدانت حركة حماس 
ا العاصمة  المحتلة هي  انحياز واضح  "القدس  التصريحات  اليهودي"، معتبرًة أن هذه  للشعب  ألبدية 

ّد الشعب الفلسطيني وحقوقه االستعمارية ضلالحتالل الصهيوني، وتبنٍّّ ألجنداته العنصرية وسياسته  
وال   الدولية،  والقرارات  والمواثيق  األعراف  كّل  وتدينها  ترفضها  التي  المغتصبة،  وأرضه  المشروعة 

مع   حّتى  أركانه.تتوافق  أحد  فرنسا  تشّكل  الذي  األوروبي  االتحاد  في    موقف  حماس  وبّينت حركة 
السبت  يوم  المعايي،  تصريح  ازدواجية  سياسة  عن  تعّبر  الحكومة  أّنها  تنتهجها  التي  المرفوضة  ر 

التحرير  في  المشروع  بحّقه  متمسًكا  سيبقى  الذي  العادلة،  شعبنا  قضية  مع  تعاملها  في  الفرنسية 
 امة دولته المستقلة، والقدس عاصمتها األبدية.والعودة، وإق

 26/2/2022، موقع حركة حماس
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 "األونروا" من إ راء تقليصات  ديدة غزة تحذر إدارة في القوى الوطنية واإلسالمية  .11
حذرت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظات غزة إدارة "األونروا" من اللجوء الى إجراء   حسن جبر:

لى الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين استغالاًل للظروف الدولية الجديدة التي  تقليصات جديدة ع
بين   الحرب  بعد  وأوكرانيا.ستنشأ  إدارة ود   روسيا  المتابعة  لجنة  إطار  في  المنضوية  القوى  عت 

لالجئين   الدعم  تقليص  ستحاول  التي  األميركية  والضغوط  لإلمالءات  الرضوخ  عدم  الى  "األونروا" 
 يين بحجة ظهور آالف الالجئين نتيجة الحرب في أوكرانيا.الفلسطين 

 28/2/2022، األيام، رام للا
 

 يلتقي عوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي  برئاسة الحية وفد قيادي من حماس .12
التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية الدكتور خليل  

وقال وفد الحركة إن شهداء المجزرة هم شهداء الشعب   مجزرة البرج الشمالي.الحية عوائل شهداء  
وب بشهدائها  وتفتخر  تعتز  حماس  وإن  دماء الفلسطيني،  أن  على  مشددا  اختاروه،  الذي  الطريق 

وعنواًنا   والتحرير،  العودة  حتى  المقاوم  لطريقنا  منارة  الدماء  هذه  وستبقى  هدًرا،  تضيع  لن  الشهداء 
وأكد مواصلة العمل والتنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية    الفلسطيني واستقرار مخيماته".لوحدة شعبنا  

المجرمون  ينال  حتى  والشعب   والقضائية  حماس  احترام  مؤكدًا  مجراه،  القانون  يأخد  وأن  عقابهم، 
 الفلسطيني لسيادة لبنان واستقراره. 

 26/2/2022، موقع حركة حماس
 

 صريحاتهم إلدانة روسيا ويطلب وقف ت ا  يت أمميبينيت يبلغ وزرائه بالتصو  .13
المصغر   الوزاري  المجلس  أعضاء  األحد،  مساء  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أبلغ 
“الكابنيت”، نية حكومته التصويت لصالح مشروع قرار أميركي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 سيا. يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ويدين رو 
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بينيت طلب من وزرائه وكبار قادة األمن الذين حضروا اجتماع  
الحديث كثيًرا  لبحث األوضاع في أوكرانيا، عدم  استثنائًيا  الذي استمر عدة ساعات وعقد  الكابنيت 

 حرب. ن العن الحرب، وأن الروس سيتفهمون الموقف اإلسرائيلي طالما ال يتم الحديث كثيًرا ع 
هذه   في  حالًيا  القضية  هي  وليست  الحرب،  في  رئيسي  طرف  ذات  ليست  “إسرائيل  بينيت  وقال 

 األزمة، ولذلك نحن بحاجة إلى عدم لفت األنظار”. 
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عن   الحديث  وعدم  الصمت  التزام  إسرائيل  على  إن  شاكيد،  إيليت  الداخلية  وزير  قالت  جهتها  من 
نبتعتد عن الكاميرات واإلدالء    الحرب على اإلطالق، وهو األمر الذي دعمه بينيت وقال يجب أن 

الج يجب  ولذا  للغاية،  حساس  في طريق  إسرائيل  وأن  الحرب،  حول  كثيرة  تصريحات  أن  بأي  ميع 
روسيا  يكون   تقييد  من  أساسي  بشكل  الخوف  جيًدا  معروف  هو  كما  والسبب  شديد،  بشكل  حذًرا 

 وريا ضد إيران. لهجمات الجيش اإلسرائيلي ومنعه من أي نشاطات في س
وبخصوص الضغوط التي تمارس على إسرائيل لالنضمام إلى العقوبات الدولية على روسيا، قالت 

االجتماع   خالل  إنه  إسرائيلية  ولن  مصادر  إسرائيل  موقف  تتفهم  المتحدة  الواليات  أن  بينيت  أكد 
 تمارس عليها ضغوًطا شديدة.

ال وزارة  جهود  عن  تقريًرا  الكابنيت  وزراء  إسرائيليوتلقى  بإنقاذ  يتعلق  فيما  اإلسرائيلية  من  خارجية  ين 
 آالف إسرائيلي. 6أوكرانيا، وإيجاد صعوبات كبيرة في مساعدتهم، في ظل وجود نحو 

ش الوزراء سيناريوهات مختلفة عن الحرب منها احتمال أن تحتل روسيا كل أو جزء من أوكرانيا  وناق
 ين. وحينها لن يكون من الممكن إنقاذ اإلسرائيلي

 وأكد الكابنيت على أن هناك اهتمام بموجة الهجرة من أوكرانيا في أعقاب القتال. 
 28/2/2022، القدس، القدس

 
 ح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيابينيت يقتر  .14

،  أجرى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فالديمير بوتين 
الروسي. وأعلن الكرملين أن بينيت اقترح    اليوم األحد، تناولت الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد الغزو

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن بينيت "عبر عن قلقه من الوضع    وساطة إسرائيل لوقف الحرب.
 في أوكرانيا ومن إمكانية أن يشتد القتال ويؤدي إلى أضرار إنسانية بالغة".

ل نفسه، ذكر بوتين أنه "مستعد لمفاوضات. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة إن المسؤو وبحسب  
وف بذلك  طولبت  إذا  للمساعدة  مستعدة  بين  إسرائيل  تقارب  وإحداث  األزمة  تسوية  في  وقت  أي  ي 

 الجانبين، إثر مكانتها الخاصة التي تسمح لها بالحصول على أذن صاغية من الجميع". 
 تواصلة بين روسيا وإسرائيل"، حسب المسؤول.اظ على اتصاالت مواتفقا على "الحف

 27/2/2022، 48عرب 
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 بينيت يعلن عن مساعدات إسرائيلية ألوكرانيا  .15
طن    100أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم األحد، أن حكومته سترسل عبر طائرة،  

أوكرانيا. إلى  اإلنسانية  المساعدات  بينيت   من  ل  وأوضح  تصريح  األسبوعية  في  الجلسة  بمستهل  ه 
وخيام،  وأدوية،  طبية،  ومعدات  المياه،  لتنقية  معدات  ستشمل  المساعدات  هذه  إن  لحكومته، 

يوم  وبطانيات، وأكياس نوم، وغيرها، مبيًنا أن وزارة خارجيته ستجهز الطائرة على أن تغادر تل أبيب  
وارسو،   البولندية  العاصمة  إلى  المقبل  شاحنات  الثالثاء  عبر  الحدودي  المعبر  إلى  بًرا  تنقل  ومنها 

اإلسرائيلية.لتس السفارة  طاقم  قبل  من  األوكرانية  للسلطات  ستواصل    ليمها  إسرائيل  أن  بينيت  وأكد 
 دعمها اإلنساني ألوكرانيا. 

 27/2/2022، القدس، القدس
 

 وزير إسرائيلي: لن نتنازل عن الجوالن أو نترلى عن األغوار  .16
يلي يوعاز هاندل، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل لن تتازل عن هضبة  صاالت اإلسرائ قال وزير االت

واعتبر    أو تتخلى عن غور األردن مقابل أي ضمانات أمنية في أي عملية سياسية مستقبلية.  الجوالن 
هاندل في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة، أن هذا الموقف نابع من الدروس المستفادة من  

إقليمية  الحرب الروسية على أوكرانيا، قائاًل “يجب علينا أن نتعلم كيف يجب أن تظل إسرائيل قوة  
وأضاف “نتعلم درًسا مهًما جًدا هنا، وربما في ضوء االتفاق الذي تم    تعرف كيف تدافع عن نفسها”.

 دولة”. التوصل اليه مع ايران، اسرائيل يجب تدافع عن نفسها وال يمكنها االعتماد على أي  
 26/2/2022، القدس، القدس

 
 تنقل طاقم سفارتها في غرب أوكرانيا إلى بولندا "إسرائيل" .17

ر الخارجية يائير لبيد، أصدر تعليماته لموظفي  السبت، أن وزي  يومأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية،  
لندي من الحدود، فيما  السفارة اإلسرائيلية في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا، باالنتقال إلى الجانب البو 

   طالبت المواطنين اإلسرائيليين بتمييز أنفسهم "من أجل تسهيل تقديم المساعدة لهم".
ولفتت الخارجية اإلسرائيلية، في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب عقد جلسة لتقييم الوضع  

ذلك في  بما  األزمة،  من  مختلفة  "جوانب  لبحث  اليوم،  أوكرانيا، صباح  األرض،   في  على  الوضع 
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واستمرار اإلسرائيليين  الدبلوماسيين  أمن  ضمان  األراضي    بهدف  في  لمواطنينا  الخدمات  تقديم 
   األوكرانية".

  -  10يقدر بنحو  ألف يهودي، وما    200  -  150وبحسب التقارير اإلسرائيلية، يعيش في أوكرانيا بين  
 ألف مواطن إسرائيلي.  15

 26/2/2022، 48عرب 
 

 ع تسوية الرالف اإلسرائيلي ط البولنديانيا تسر  أزمة أوكر  .18
الخارجية في إسر  بين وزارتي  إلى وارسو، باتفاق  ليفني  يعقوب  السفير اإلسرائيلي  وبولندا، عاد  ائيل 

أشهر، وذلك على خلفية التعاون الكبير بين البلدين خالل أزمة   6أمس األحد، بعد سحبه قبل نحو  
 أوكرانيا. 

ير إلى وارسو جاءت »من أجل تعزيز المساعدة للمواطنين  ائيلية إن إعادة السف وقالت الخارجية اإلسر 
بولندا اإلسرائي ومكانة  األحداث  ألهمية  ونظرًا  بولندا،  إلى  أوكرانيا  من  الحدود  يعبرون  الذين  ليين 

قال،  سياسيًا  مصدرًا  لكن  الصراع«.  عن  الناشئة  الجمة  اإلنسانية  المشاكل  مجابهة  في  المركزية 
نشرت صحيفة »جيروزليم بوست«، أمس، إن البلدين يجريان محادثات سرية حول خالفاتهما   حسبما

التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كان القشة التي كسرت ظهر  وكيفية تسويتها منذ زمن، وإن 
 البعير ودفعت البلدين إلى إتمام التصالح بينهما. 

 28/2/2022وسط، لندن، الشرق األ 
 

 طواتها بحذر في "النفق األوكراني" سس ختتح "إسرائيل" .19
تشنها روسيا على   التي  للحرب  المحتملة  التداعيات  لمواجهة  يدفعها  موقف  في  نفسها  إسرائيل  تجد 

السياسي   الصعيدين  على  وذلك  الهجوم،  من  الرابع  اليوم  في  واألمني    -أوكرانيا،    -الدبلوماسي، 
 العسكري.

فسحة لنفسها المجال للعب حذر مع األحداث المتصاعدة، م وفي حين تتعامل الحكومة اإلسرائيلية ب 
دور الوسيط، إذا ما تسنى لها ذلك، مع الحرص على مراعاة توجهات حلفائها في واشنطن؛ يرتفع  

 منسوب الحساسية لدى القيادات في الجيش اإلسرائيلي. 
 تبعات الغزو الروسي على التنسيق في سورية 
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لكتروني، أمير بوحبوط، بأنه على الرغم  عسكري في موقع "والال" اإلوفي هذا السياق، أفاد المراسل ال
من حالة "عدم التأثر" التي تحاول إسرائيل بثها، إال أن القيادات في الجيش اإلسرائيلي يؤكدون في  
حساسية   من  "تزيد  وواشنطن،  موسكو  بين  والمواجهة  أوكرانيا  في  التطورات  أن  مغلقة،  محادثات 

 في سورية".رية سالح الجو اإلسرائيلي العمليات وتحد من ح
المسألة  هذه  توضيح  إلى  بحاجة  "نحن  قولهم:  اإلسرائيلي،  الجيش  في  قيادات  عن  الموقع  ونقل 
يمكن   "ال  أنه  على  مشددين  الموقف"،  لحساسية  نظرا  وحذر  بحكمة  والتصرف  السياسية،  للقيادات 

 تجاهل التغييرات".
لم   التقرير،  بحسب  األثناء،  هذه  ملوإلى  تغيير  "أي  اإلسرائيلي  الجانب  على  يرصد  يؤثر  قد  حوظ" 

"حرية عمل الجيش اإلسرائيلي في سورية". ولالطالع على آخر التطورات، استعرض قيادات الجيش 
سرائيلي أمام المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية، التغييرات على األرض، خصوصا في ما يتعلق  اإل

اريوهات المحتملة التي قد تتيح إليران تغيير أنماط أنشطتها وتعزيز  بانتشار القوات في سورية والسين
 عمليات نقل األسلحة. 

البحرية من جراء الهجوم الروسي  وتتسع مخاوف الجيش اإلسرائيل لتشمل كذلك تأثر أنشطة سالح  
رق على أوكرانيا، وسط تقديرات بأن تصاعد االحتكاك بين القوات األميركية والسفن الروسية في الش

األوسط، قد يؤثر على الموقف العام النتشار القطع البحرية في المنطقة، بما في ذلك على إسرائيل  
 ي للواليات المتحدة.التي ُتعد أبرز حليف عسكر 

الواليات   من  دوالر  مليار  استالم  الصبر،  بفارغ  اإلسرائيلية،  األمن  وزارة  تترقب  ذلك،  غضون  في 
يل إنتاج صواريخ "القبة الحديدية"، وذلك في ظل العوائق الداخلية المتحدة خالل الشهر المقبل، لتمو 

 عرقل نجاح إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، بالحصول على دعم الكونغرس لميزانية الدفاع. التي ت
 كية ير ضغوط أم

األمم   لدى  األميركية  السفيرة  أن  األحد،  مساء  إسرائيلي،  تقرير  كشف  السياسي،  الصعيد  وعلى 
توماسالمتحد  ليندا  إقر   -ة،  دعم  إسرائيل  رفض  من  استيائها  عن  عّبرت  قرار  غرينفيلد،  مشروع  ار 

 أميركي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، يوم الجمعة الماضي.
يتناقض مع   ولفت التقرير إلى ضغوطات تمارسها واشنطن على تل أبيب في هذا اإلطار، في ما 

فتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لبيد، حول "تفهم" الواليات تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ن
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ة للموقف اإلسرائيلي، ومزاعم أنها "لم تمارس ضغوطا عليها" بشأن بموقفها من الغزو الروسي المتحد 
 ألوكرانيا. 

وأشار التقرير إلى أن المجريات وراء الكواليس، مخالفة للصورة التي تعكسها تصريحات المسؤولين  
جانب  اإلسرا من  واستياء  أميركية  ضغوطا  بالفعل  "هناك  أن  على  مشددا  الرئيس  ئيليين،  إدارة 

 األميركي، جو بايدن، تجاه الموقف اإلسرائيلي". 
سيطرح  الذي  القرار  تمرير  دعم  اإلسرائيلية،  الحكومة  قررت  واشنطن،  السترضاء  محاولة  وفي 

الت المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  "جلسةلتصويت  تقعد  يوم  ي  أعضاؤها    طارئة"،  ليتخذ  اإلثنين، 
 موقفا حيال الغزو الروسي ألوكرانيا.  193الـ

وأكد بينيت، خالل جلسة المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، 
في    ويدين روسيا؛  الذي عقد مساء األحد، أن إسرائيل تعتزم دعم القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب 

قديرات التي طرحت في الكابينيت، وتستبعد "حدوث مواجهة مع روسيا نتيجة لذلك"؛ والتي أعقاب الت
 تفيد بأن روسيا ستتفهم الموقف اإلسرائيلي، إذا ما تجنبت تل أبيب "الحديث عن الحرب في أوكرانيا". 

اإلسرائيلية، الداخلية  وزيرة  شددت  الكابينيت،  اجتماع  شاكيد،  وخالل  "ال  أييليت  ضرورة  تزام على 
إسرائيل الصمت وعدم الحديث عن الحرب على اإلطالق". كما طلب بينيت من وزارئه، عدم التحدث 

 إلى وسائل اإلعالم في هذا الشأن. 
للمواطنين   المساعدة  وتقديم  ألوكرانيا  إضافية  إنسانية  مساعدات  "تقديم  اإلسرائيلي  الكابينيت  وبحث 

 أوكرانيا". الذين يعيشون فياإلسرائيليين 
القيادة  طولبت  الماضي،  الجمعة  يوم  نشر  "هآرتس"،  لصحيفة  تقرير  كشف  السياق،  هذا  وفي 
السياسية والعسكرية اإلسرائيلية بعدم التحدث إلى وسائل اإلعالم حول الغزو الروسي ألوكرانيا، وذلك  

 سورية، ووقف   تحسبا من أن تؤثر تصريحات معينة على التنسيق األمني بين روسيا وإسرائيل في
 هجمات األخيرة هناك. 

لدى   التحوالت  رصدت  )أمان(  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  شعبة  في  بأنه  الصحيفة  وأفادت 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، وحاولوا جاهدين إدراك وجهته وتحليل تأثيره على استمرار الهجمات  

 ة حماس. اإلسرائيلية المتتالية ضد إيران وحزب هللا وحرك
أي  وخ الشمالية"،  "الجبهة  في  الوضع  لتقييم  استخبارات،  بمشاركة ضباط  إسرائيل  في  مداوالت  الل 

القريبة  2018سورية ولبنان، في العام   إليه في السنوات  ، جرى تحليل األداء الروسي وكيفية النظر 
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ه إن بوتين  را، قال فيالتالية. وذكرت الصحيفة ان ضابط استخبارات كبير قدم في هذه المداوالت تقدي 
الماضي غير   لزعماء في روسيا في  األمة بشكل مشابه  نفسه كزعيم  ويبني  إمبرياليا  ُيبدي طموحا 

 البعيد. وأضاف الضابط أن بوتين يضع نفسه على أنه "وجه الشعب، وجه روسيا، أمنا روسيا". 
 27/2/2022، 48عرب 

 
 لنار "بشكل متهور" الئحة االتهام: الشرطي قاتل الشهيد الحالق أطلق ا .20

نسبت الئحة اتهام قدمتها النيابة العامة اإلسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في القدس، للشرطي الذي  
أعدم الشهيد إياد الحالق، إطالق النار عليه "بشكل متهور". وبدأت اليوم، األحد، محاكمة الشرطة، 

 .2020أيار/مايو  30في  الذي أعدم الحالق في البلدة القديمة في القدس المحتلة، 
وجاء في الئحة االتهام أنه "بالرغم من أن إياد كان على األرض جريحا من جراء إطالق النار األول  
عليه، ولم يمسك شيئا بيده، أطلق المتهم النار باتجاه القسم العلوي من جسد إياد، وذلك من خالل  

 تحمله خطر غير معقول بأن يتسبب بموته". 
 27/2/2022، 48عرب 

 
 " الغرب ال يحمي حلفاءه": "درس أوكرانيا"أصوات إسرائيلية تدعو لتعلم  .21

في   عديدة  قلق  أصوات  تصدر  هناك،  الروسي  الغزو  في  والتقدم  أوكرانيا  في  األزمة  استمرار  مع 
 إسرائيل تدعو إلى »تعلم الدرس«، متهمة الغرب بأنه »ال يحمي حلفاءه« في وجه العدوان.

في األصوات  هذه  ول  وتبرز  بشكل خاص،  الوساليمين  في  أخرى  في جوانب  أيضًا  الليبرالي  كن  ط 
واليسار، إذ يسود شعور بأنه في حال تعرض إسرائيل لهجوم من أي قوة جدية في المنطقة والعالم، 
على   ستحل  كارثة  فإن  أوكرانيا،  مع  اآلن  يتصرف  كما  المتحدة  الواليات  بقيادة  الغرب  وتصرف 

 إسرائيل. 
الباحث في ال  وقال  األمن  ماتزامعهد  دورون  الجنرال  اإلسرائيلي،  تجاه  قومي  الغربي  إن »الموقف   ،

الغزو الروسي ألوكرانيا، يدل على ضعف شديد مؤلم، ستكون له انعكاسات سلبية على إسرائيل«.  
وقال ماتزا إن الساحة الدولية آخذة في التغير، وإن »أوكرانيا ليست ضحية الغزو الروسي، فحسب،  

أ هي  نفسه السترابل  كرس  الذي  الدولي،  النظام  لضعف  والدبلوماسية  يضًا ضحية  التسويف  تيجية 
 الناعمة في التعامل مع الجهات المتمردة على النظام الدولي«.
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وأضاف أن تكتيك الغرب في التعامل مع السياسة الدولية، نابع من رغبته في الحفاظ على وجوده 
رحها الرئيس األميركي األسبق، باراك أوباما، مبدأ صارمًا  بشكل مريح. وقد أصبحت الفرضية التي ط

العال انعطف  خاللها  من  والتي  واألوروبية،  األميركية  الخارجية  خطيللسياسة  مكان  نحو  وغير  م  ر 
االستقرار،   وتقديس  بعناية  المخاطر  وإدارة  االحتكاك  تقليل  إلى  تسعى  التي  السياسة  هذه  مستقر. 

 على مكافأة الجهات الدولية المتمردة. يمارسها الغرب حتى لو انطوت 
يقول الجنرال اإلسرائيلي، إن الخبراء الذين يلتقي معهم، يجدون صعوبة هذه األيام في الفصل بين  

أوكر  في حين  وضع  الشرقية،  أوروبا  في  إيران  دور  تمارس  وكأنها  تبدو روسيا  وإسرائيل؛ حيث  انيا 
فإي تعبيره.  حد  على  كإسرائيل،  أوكرانيا  خططها  تبدو  تحقيق  على  مصممة  روسيا،  مثل  تبدو  ران 

تخجل من  االستراتيجية في الشرق األوسط وتصبح قوة إقليمية، »وهي حازمة وعدوانية في ذلك وال  
 ثمان االقتصادية المترتبة على ذلك«.دفع األ

نويل  ويقول ماتزا، إن صراع روسيا اليوم هو مع الرئيس األميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيما 
البريطاني بوريس جونسون، والمستشار األلماني أوالف شولز. ونح الوزراء  ن نجد  ماكرون، ورئيس 

لنووية مع إيران، وهم على القدر نفسه من التصالح  أنهم األشخاص أنفسهم الذين يقودون المحادثات ا
َضع ثمن  دفع  على  إسرائيل  سُتجبر  إيران،  حالة  وفي  روسيا.  تجاه  هم  كما  إيران  الغرب. مع  ف 

صحيح الغرب قد يبدو متعاطفًا مع إسرائيل في هذه المرحلة، لكنه في نهاية المطاف سيترك إسرائيل  
 دة المدى.مر له آثار بعيلتدافع عن نفسها، وهو أ

ونقل معّلق الشؤون العسكرية في صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرّية، يوسي يهوشع، أمس، على  
ناك مخاوف أمنّية لدى صناع القرار في إسرائيل من الحرب بين  لسان عدد مصادر موثوقة أن »ه 

 ب لها«.روسيا وأوكرانيا، ارتباطًا بالساحة السورية، وإهمال الغر 
حذ  ثانية،  جهة  في من  العامة  األركان  هيئة  لطابور  األسبق  الرئيس  هكوهين،  غيريون  الجنرال  ر 

أمام الجيش اإلسرائيلي سيضطره إلى  الجيش، من أن الهجوم العسكري الروسي يضع تحديات جديدة  
وتخفيض   قواته  حجم  تقليص  في  الغرب  خطى  على  يسير  فهو  عمله.  طرق  في  جوهري  تغيير 

 وقد أثبت الروس أن هذه طريقة خاطئة.  لقوات األرضية.االعتماد على ا
البري قواته  أن  فليس سرًا  األوروبي،  االتجاه  ينجرف في  لم  اإلسرائيلي  الجيش  أن  قد  وقال: »رغم  ة 

مجموعة   نطاق  في  سيما  ال  الماضي،  القرن  نصف  في  مستمرة  كمي  تخفيض  لعملية  خضعت 
يلي، أصوات من اتجاهات مختلفة، ت. ورغم ذلك، ال تزال ُتسمع في الخطاب العام اإلسرائالمدرعا
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التجنيد  أسلوب  وتغيير  بل  اإلسرائيلي،  الجيش  قوات  عدد  في  التخفيض  من  مزيد  إلى  تدعو 
و  نقطة  اإلجباري«.  الصدد،  هذا  في  يوفر  األوكرانية،  الحدود  على  الروسي  التهديد  أن  إلى  لفت 

لمشبع باالبتكارات التكنولوجية،  العصر الجديد امرجعية جديدة لدعم األطروحة القائلة، بأنه حتى في  
ال تزال الحاجة ملحة إلى قوة عسكرية تتمتع في ساحة المعركة بوجود بري لكمية كبيرة من اآلليات 
المتنوعة، الفعالة والشاملة«. وتكلم هذا الجنرال أيضًا عن ضرورة اعتماد إسرائيل على نفسها وعدم  

 انتظار الفرج من الغرب.
 28/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار -العالقات التجارية الروسية  .22

كية وأوروبية على روسيا،  قوبات أمير وع االقتصادية في إسرائيل من عيتوقع أن تتأثر العديد من الفر 
إثر غزوها أوكرانيا، كما ستتأثر بهذه العقوبات العديد من الشركات اإلسرائيلية التي تعمل في روسيا، 

 ويصل حجم أعمالها بمليارات الدوالرات سنويا. 
ضت عليها عقوبات أو قيود، مشاكل  رائيلية، تعمل مع جهات روسية ُفر ويتوقع أن تواجه شركات إس 

الواليات  في  قضائية  لدعاوى  والتعرض  أوروبية  أو  أميركية  شركات  مع  تجارية  صفقات  إبرام  في 
 المتحدة وأوروبا.

ماركر"   "ذي  تأمين    يوم ونقلت صحيفة  لشركة  العامة  المديرة  ليفين،  تسيتيات  حاغيت  عن  األحد، 
والتي  مخاط الخارجية  والتجارة  االئتمان  اإلسرائير  السوق  في  ائتمان  صفقات  والتجارة  تؤمن  لية 

مع   ستواجه    140الخارجية  التي  مختلفة  فروع  في  الشركات  من  كبير  عدد  "يوجد  إنه  قولها  دولة، 
 وضعا معقدا في روسيا وأوكرانيا".

طلبت تفعيل التأمين وال عن عقوبات  وأوضحت أنه "في هذه األثناء، لم نسمع عن شركات إسرائيلية  
وضع  ملم نشأ  لكن  إسرائيلية،  شركات  ضد  سعر  وسة  في  تغيرات  مثل  ومعقدة،  كثيرة  تأثيرات  له 

 صرف عمالت وأسعار الطاقة وأسعار منجات للبناء".
لديها عقارات وبين الشركات التي يمكن أن تتضرر من العقوبات على روسيا، شركات العقارات التي  

روسيا،   في  اليوروهات  ماليين  بمئات  يقدر  في  بحجم  تعمل  التي  السيارات  وتأجير  بيع  وشركات 
 ثل شركة "إيفيس أوكرانيا"، التي أعلنت عن تضررها من الوضع في أوكرانيا. أوكرانيا أيضا، م
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ال "طيَفع"،  األدوية  شركة  وأبرزها  أخرى،  عديدة  فروع  في  تعمل  التي  شركات  حجم  وهناك  بلغ  تي 
 مليون دوالر. 529اضي، وحققت أرباحا بـدخلها من السوق الروسية ملياري دوالر، العام الم

وأشارت تسيتيات ليفين إلى أن "كل شيء توقف في أوكرانيا، وال يوجد أي نشاط اقتصادي هناك.  
وبعضه أوليغرشيين،  بملكية  منها  وقسم  بنوك،  تأميم  إلى  العقوبات  ستؤدي  روسيا،  ينشطون  وفي  م 

 يا عدم يقين". ولديهم عالقات تجارية مع شركات إسرائيلية. ويجد حال
ينتعش من   بدأ  الذي  المجوهرات،  تستوردها إسرائيل من روسيا هو فرع  التي  المركزية  الفروع  وأحد 
أزمة فيروس كورونا في األشهر األخيرة. وبلغ حجم االستيراد اإلسرائيلي من روسيا، العام الماضي،  

أن ثلثي االستيراد    والر، أيمليون د   275مليون دوالر، وحجم هذه الواردات من دون المجوهرات    688
 اإلسرائيلي من روسيا متعلق بالمجوهرات. 

أو   روسيا،  على  العقوبات  إثر  شديدة  ضربة  يتلقى  قد  المجوهرات  فرع  أن  إلى  الصحيفة  واشارت 
تتركز على   العقوبات على روسيا  بديلة لالستيراد من روسيا، وذلك ألن  إيجاد طرق  إلى  سيضطر 

  ثرياء الدولة. وقد تكون إحدى الطرق البديلة عن طريق هونغ كونغ، التي مسؤولين رفيعي المستوى وأ
تدعم   ال  التي  الصين،  جانب  من  كامل  لسيطرة  وتخضع  المجوهرات  لتجارة  عالمي  مركز  تعتبر 

 العقوبات.
هي يشكل    وروسيا  والذي  إلسرائيل،  بالنسبة  للفحم  مركزي  في  23مصدر  الكهرباء  إنتاج  من   %

 هرباء في إسرائيل.عار الفحم كان السبب األساسي لرفع أسعار الكإسرائيل، وارتفاع أس
كذلك يتوقع أن يتأثر استيراد إسرائيل لألخشاب، التي تستخدم في فروع البناء واألثاث وغيرها. كما  

إسرائ وقف تستورد  شأن  ومن  البناء.  مجال  في  المستخدمة  المعادن  من  كبير  قسم  روسيا  من  يل 
 يعطل فرع البناء في إسرائيل. االستيراد من روسيا أن 

% من مجمل المنتجات التي استوردتها إسرائيل من روسيا وأكرانيا،  12ويشكل استيراد القمح والبذور  
ح والبذور تستوردها إسرائيل من روسيا وأوكرانيا.  العام الماضي. وما بين ثلث إلى نصف كميات القم
 اعة المواد الغذائية في إسرائيل.ولذلك يتوقع أن يكون للعقوبات تأثير كبير على صن

إيتاي رون،  إسرائيل،  إلى  الحبوب  مستوردي  رابطة  ورئيس  الحبوب  استيراد  عام شركة  مدير  وقال 
 طعامنا كّله من روسيا وأوكرانيا".  "إننا نعيش على األوكرانيين. ونستورد قرابة نصف
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ن احتياطي القمح في إسرائيل يكفي  ووفقا لرون وكذلك لبيان صادر عن وزارة الزراعة اإلسرائيلية، فإ 
إلى شهر. وأشار رون إلى أنه في حال استمرار الحرب في أوكرانيا،  لفترة تتراوح ما بين أسبوعين  

 قولة، فإنه قد ينشأ نقصا. وعدم وجود مصادر تزويد قمح أخرى بأسعار مع
إلى جانب    وتصدر إسرائيل لروسيا منتجات غذائية، وخاصة خضار وجذور وحمضيات وأفوكادو،

 ثر من العقوبات على روسيا. منتجات كيماوية، بينها مبيدات الحشرات واألسمدة، ويتوقع أن تتأ 
 27/2/2022، 48عرب 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "األقصى" بحراسة مشددة  .23

المحتلة عشرات قالت  :  القدس  إن  األحد،  يوم  المحتلة،  القدس  مدينة  في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة 
قبل   من  مشددة  بحراسة  المبارك،  األقصى  المسجد  باحات  اقتحموا  االحتالل  المستوطنين  شرطة 

المستوطنين    اإلسرائيلي. أن  برس"،  "قدس  عليه  اطلعت  مقتضب  بيان  في  القدس"  "أوقاف  وذكرت 
ونفذوا جوالت   -إحدى بوابات الجدار الغربي للمسجد    -اب المغاربة"  اقتحموا األقصى من جهة "ب

وأضافت أن حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم، فيما أدى    ازية في باحاته.استفز 
 مستوطنون طقوسا تلمودية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد.

 26/2/2022، قدس برس
 

 الداخل والرارج على أساس المقاومة والعودة  تضموطنية تشكيل  بهة ليدعو  "ينيي الرارجفلسط" .24
لبروتوكولي  ، في إسطنبول، االفتتاح ا2022-2-26بي لفلسطينيي الخارج، السبت  نظم المؤتمر الشع

لمؤتمره العام الثاني، بمشاركة أكثر من ألف شخصية فلسطينية من خمسين دولة، وحضور رسمي  
 تركي وعربي. 

الر  االفتتاح  حفل  تقديم  في  جابر  هشام  واإلعالمي  الشيخ  إسراء  اإلعالمية  لفعاليات  وشاركت  سمي 
 المؤتمر العام الثاني. 

ية للمؤتمر، إن مؤتمرنا العام الثاني ينعقد تحت شعار  وقال هشام أبو محفوظ رئيس اللجنة التحضير 
الحالة   تتصدر  والقدس  والخارج،  الداخل  في  الفلسطيني  شعبنا  بوصلة  فالقدُس  موعدنا،  القدس 

 لسطين". الفلسطينية في مواجهة االحتالل الصهيوني على أرض ف
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الفلسطي القضية  تستهدف  خطيرة  مرحلة  ظل  في  يأتي  المؤتمر  أن  إلى  سياسي  وأشار  ووضع  نية 
فلسطيني متأزم، مشيرا إلى أهمية إيجاد حراك فلسطيني سياسي وشعبي للخروج من األزمة الفلسطينية  

 واستعادة دور فلسطينيي الخارج في المشروع الوطني. 
ئة واألمانة العامة للمناضل الفلسطيني منير شفيق رئيسا للمؤتمر  وأعلن أبو محفوظ عن اختيار الهي

 الشعبي لفلسطينيي الخارج. 
ونوه إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سيطرح مبادرة سياسية تقوم على مشروع إصالحي  

 للواقع الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية. 
لى تشكيل جبهة وطنية متحدة من القوى والفصائل  منير شفيق رئيس المؤتمر الشعبي إ من جانبه دعا

القدس،   وسيف  االنتفاضات  مسار  ومواصلة  الوطنية،  المسؤولية  لتحمل  الفلسطينية،  والشخصيات 
والخارج،  الداخل  الفلسطيني في  الشعب  توحيد  الوطنية خطوة مهمة على طريق  الجبهة  لتكون هذه 

 مواجهة االحتالل الصهيوني. حية في معركة التحرير والعودة في وحشد قواه ال
وأشار شفيق إلى أن المؤتمر الشعبي سيعمل في المرحلة القادمة على اإلسهام في الحوارات المتعلقة 
من خالل   وذلك  العملية،  واإلجراءات  واألطر،  واألدوار  واالنتخابات،  التمثيل  قضايا  من  يطرح  بما 

م والتعاون  الشخصيات  الحوار  ومختلف  المقاومة  فصائل  مواجهة ع  في  الناشطة  الحية  والقوى 
 االحتالل. 

التحرير   منظمة  شؤون  باعتبار  مؤخرا  هللا  رام  في  صدر  الذي  الرئاسي  القرار  أن  شفيق  واعتبر 
الفلسطينية جزءًا من مؤسسات سلطة الحكم الذاتي، مسخا لمنظمة التحرير، وإمعانا في تهميش دورها  

 لساحة الفلسطينية ا، وتعميقا لالنقسام والخالفات في اومكانته
المقاطعة   سياسات  لدعم  وعالمي  وإسالمي  وعربي  فلسطيني  عام  رأي  أوسع  تشكيل  إلى  دعا  كما 

 ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
المشار  أن  إلى  الشعبي،  للمؤتمر  العامة  الهيئة  رئيس  بأعمال  القائم  الزير  ماجد  أشار  جهته  كة  من 

للفلسطينيين في فعاليات ال الفلسطيني في مواصلة نضاله ضد الواسعة  مؤتمر تعكس رسالة الشعب 
 االحتالل. 

عن   تعبر  قيادات  وسُتخرج  ديمقراطي  بشكل  ستجري  الجديدة  العامة  األمانة  انتخابات  أن  إلى  ونوه 
 طموحات ومطالب الشعب الفلسطيني في الخارج. 
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لسطينيي الخارج لهم  مركز العربي للتواصل والتضامن، إلى أن فوأشارت رحاب مكحل مدير عام ال
 أهمية مركزية في النضال الفلسطيني من خالل تمسكهم بالثوابت وحق العودة.

الفلسطينية،   القضية  تجاه  الدولية  المتغيرات  ظل  في  الثاني  العام  المؤتمر  عقد  أهمية  إلى  ونوهت 
 لتطبيع. مشددة على ضرورة تعرية االحتالل ومواجهة ا

ر بفقرة فنية ضمن فعاليات االفتتاح الرسمي للمؤتمر الشعبي العام  وشارك الفنان اللبناني أحمد قعبو 
 الثاني، مؤكدا على الوحدة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. 

من جانبه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية النائب حسن توران، قال إن فلسطين  
 الجئ ضمن أكبر موجة هجرة لجوء في العالم.  م تشهد احتالال ألرضها، وأكثر من نصف شعبهااليو 

ودعا توران إلى توحيد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وكذلك الفصائل الوطنية، مشيرا 
  إلى أن هذا المؤتمر يؤكد على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتخلى عن أرضه وأنه سيواصل نضاله 

 حتى النصر. 
لتشريعي الفلسطيني حسن خريشة: "منظمة التحرير الفلسطينية  من جهته قال نائب رئيس المجلس ا

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هناك من قام بتهميش المنظمة وتحويلها إلى رقم مالي  
 في أروقة السلطة الفلسطينية".

طيني  ودعا خريشة إلى دعم أهالي القدس ومواجهة التطبيع العربي اإلسرائيلي، وتوحيد الشعب الفلس
 في الداخل والخارج على أساس التمسك بالثوابت. 

الشعب  ونضاالت  تضحيات  القدس،  ألجل  برلمانيين  رابطة  رئيس  األحمر  حميد  الشيخ  وثمن 
ال رسالة  إيصال  في  والخارج  الداخل  في  إلى  الفلسطيني  قضيته  وعدالة  ومعاناته  الفلسطيني  شعب 

 العالم.
اإلسرائيلي، ال تمثل الشعوب العربية واإلسالمية التي تقف إلى  وأشار إلى أن اتفاقيات التطبيع العربي 

 جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة. 
، وإن التهويد  48طيني ما يزال داميا منذ الـ  من جهته قال األب مانويل مسلم: "إن نزيف الشعب الفلس

دس، وإن العودة إلى فلسطين ال تكون إال من خالل والقتل والتشريد يتعاظم كل يوم ال سيما في الق
 المقاومة".

الشعبي   المؤتمر  يبذلها  التي  بالجهود  األقصى،  المسجد  خطيب  صبري  عكرمة  الشيخ  وأشاد 
 س والمقدسيين، موجها التحية إلى الفلسطينيين في الخارج.لفلسطينيي الخارج في إطار دعم القد 
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وقفنا المشترك الثابت في الداخل والخارج تجاه حق العودة وأضاف في حفل االفتتاح: "نؤكد على م
 والمقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك".

 26/2/2022لفلسطينيي الرارج، ؤتمر الشعبي موقع الم
 

 الفلسطينيون يصع دون نحو العصياناألسرى  .25
ا  رام هللا: »الفحص  إجراء  ورفضوا  التصعيد،  مستوى  الفلسطينيون  األسرى  في خطوة  رفع  ألمني«، 

معهم. سابقة  اتفاقات  عن  تراجعت  التي  السجون  مصلحة  إدارة  مواجهة  طريق  على  وقال   أخرى 
افة سجون االحتالل، بعد رفض  »نادي االسير الفلسطيني« أمس إن حالة من التوتر الشديد تسود ك

منذ   المستمرة  النضالية  خطواتهم  األمني ضمن  الفحص  يسمى  ما  إجراء  رفضًا  يوم  21األسرى  ًا، 
النضالية   خطواتهم  من  أساسي  جزء  وهو  بحقهم،  السجون  إدارة  تمارسها  التي  الممنهجة  للهجمة 

 المستندة إلى حالة العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجن. 
النادي: »إن ذروة خطوات األسرى النضالية ستكون الثالثاء المقبل، علمًا بأنه وحّتى اآلن ال    أضاف

جدّ  سلبهم  توجد ردود  إلى  الهادفة  إجراءاتها  وقف  وأبرزها  مطالبهم،  على  السجون  إدارة  قبل  من  ية 
ورة(، من  منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السجن )الف

بعدما  للتصعيد  ودعوات  متصاعدًا  توترًا  اإلسرائيلية  السجون  وتشهد  األسرى«.  وأعداد  المدة،  حيث 
سابقة.ترا اتفاقات  عن  السجون  إدارة  التنظيمية    جعت  األطر  بحل  ويهددون  أقسامًا  األسرى  وأغلق 

 . وإضراب عن الطعام إذا لم تتراجع إدارة مصلحة السجون عن تنكرها التفاق سابق
 27/2/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 " في سجون االحتالل 31شقيقان فلسطينيان يدخالن عامهما الط" .26

الفلسطيني،  قا:  رام هللا األسير  نادي  حسن ل  ومحمد  إبراهيم  الشقيقين  "األسيرين  إن  السبت،  يوم 
على التوالي، في   31اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، دخال اليوم عامهما الـ

اإلسرائيلي". االحتالل  تصريح  سجون  في  سمور،  منتصر  جنين،  في  النادي  مدير  أن  ،  وأفاد 
أوسلو".  "األسيرين اتفاق  توقيع  قبل  ما  المعتقلين  القدامى  األسرى  من  أن    اغبارية  سمور  وأوضح 

في    26وتبقى منهم  اإلفراج عنهم،    2014أسيًرا رفض االحتالل عام    30"الشقيقين اغبارية كانا ضمن  
في    األسر". اغبارية  الشقيقين  االحتالل  سلطات  عليهما  1992شباط/فبراير    26واعتقلت  وُحكم   ،
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ّسجن مدى الحياة، بعد اتهامهما بالمشاركة في اقتحام معسكر لجيش االحتالل، وقتل ثالثة جنود بال
 وإصابة خمسة آخرين. 

 26/2/2022، قدس برس
 

 مليون فلسطيني  5: عنف المستوطنين واالحتالل يتفاقم ضد تطلعات بتسيلم .27
أبو خضير   –  القدس الفلسطينيي  :محمد  بحقوق  تعنى  حقوقية  منظمة  االحتالل من  ن  حذرت  تحت 

تفاقم اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الفتًة إلى  
ممارسات الشرطة والمجموعات االستيطانية في سلوان والشيخ جراح وعلى مفارق الطرق في الضفة  

االستيطانية.  والبؤر  المستوطنات  أطراف  “بتسيل   وعلى  منظمة  األراضي  وقالت  في  يجري  ما   ” م 
الفلسطينية المحتلة يكشف مسارين، مسار رسمي تقوم به الحكومة والجيش حيث نهبت إسرائيل أكثر  

، وهذه األراضي المنهوبة  1967من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربّية منذ أن احتّلتها في العام  
يدة وتوسيع مسّطحات نفوذها، بما في ذلك اء المستوطنات الجد لبن   –تسّخرها الّدولة الحتياجاتها هي  

 المساحات الزراعّية والمناطق الصناعّية، ولشّق الشوارع المخّصصة أساسًا لخدمة المستوطنين. 
الثاني   المسار  رسمي    –أما  غير  والسالح    –مسار  بالقوة  المستوطنين  وسطو  وسرقات  هجمات 

بح الفلسطينيين  أراضي  على  وتسيطروالعربدة  الجيش،  على    ماية  الغربية  الضفة  في  المستوطنات 
مئات اآلالف من الّدونمات وهي أراضٍّ ُيمنع أو ُيقّيد دخول الفلسطينّيين إليها، وبعض هذه األراضي  

رسمّية   بوسائل  إسرائيل  عليه  أو   –استولت  دولة”  “أراضي  إعالنها  عبر  أو  عسكرّية  أوامر  عبر 
“محميّ  أو  نار”  إطالق  عبر “مناطق  أو  طبيعّية”  عليه    ات  استولى  اآلخر  وبعضها  مصادرتها، 

 مستوطنون بالقّوة المجّردة بواسطة ُعنف يومّي يمارسونه ضّد السّكان الفلسطينّيين وممتلكاتهم. 
وأوضح مركز ” بتسيلم “ظاهرّيًا يبدو وكأّن هناك مساران منفصالن ال عالقة بينهما: الّدولة تستولي 

سمّية حازت على تصديق المستشارين القضائّيين والقضاة،  ين بطرق علنّية ور على أراضي الفلسطينيّ 
بينما المستوطنون الّراغبون ُهم أيضًا باالستيالء على أراضٍّ ألجل تحقيق أهدافهم يستخدمون بمبادرة  
المستوطنون   يمارس  واحد:  الواقع مسار  لكّنه في  الفلسطينّيين.  الُعنف ضّد  تخّصهم  منهم وألسباب 

وذلك كجزء من استراتيجّية   –هي تتيحه وممّثلوها يشاركون في تنفيذه    –لّدولة  فهم بدعم تاّم من اُعن 
الستكمال   الفلسطينّية  األراضي  من  والمزيد  المزيد  قضم  إلى  الّساعي  اإلسرائيلّي  األبارتهايد  نظام 

حك سياسة  من  جزٌء  هو  المستوطنين  ُعنف  كذلك،  بوصفه  الجارية.  االستيالء  القّوات عملّية  ومّية: 
 سمّية للّدولة تسمح به وُتتيح تنفيذه وتشارك فيه. الر 
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وقال المركز :”تتجّسد سيطرة إسرائيل على نحو خمسة ماليين فلسطيني في األراضي المحتّلة في 
ظاهر للعين أحياًنا ومستتر في  -تعبيرات كثيرة وثابتة في حياتهم وتنطوي على روتين يومّي وعنيف  

وامد المركز أن مجّرد غياب التمثيل    حوٍّ منّظم وثابت ومتواصل.ديره إسرائيل على نت  -أحيان كثيرة
مجااًل غير محدود الستخدام  يفتح  حياتهم  تدير  التي  اإلسرائيلية  األجهزة  في  للفلسطينّيين  السياسي 

التعّسفية ضّدهم   ف   –القّوة  والنتيجة  اإلدارية،  القّوة  أو  المباشرة  الفيزيائية  القّوة  الحالتين هي  سواء  ي 
  –أحياًنا دون تبيان سبب وفي أحيان أخرى بذرائع أمنّية واهية    –ّبر بالفلسطينيين والمّس بهم  التج

 ولكن دائًما ضمن منظومة عالقات طرفاها أسياد ورعايا. 
 27/2/2022القدس، القدس، 

 
 تحذيرات من "قضم" أ زاء من مريم اليرموك لصالح مشروع سكني  .28

صفية ن:  محمد  فيحذر  فلسطينيون  لصالح   اشطون  اليرموك،  مخيم  من  أجزاء  قضم  من  سوريا، 
مشروع "باسيلسيا سيتي" جنوب العاصمة دمشق، معربين عن تخوفهم من أن تكون المناطق الواقعة 

الجديد. المشروع  من  جزءًا  المخيم  المرسوم    غربي  وفق  الصادر  سيتي"  "باسيليا  مشروع  ويعتبر 
ت66الجمهوري   ات والسكن العشوائي في مدينة دمشق، حيث تم  نظيم مناطق المخالف، أحد مشاريع 

ويمتد المشروع من جنوب المتحلق الجنوبي،    .2017، وبدأ العمل عليه عام  2012اعتماده في العام  
 وصواًل إلى القدم والعسالي وشارع الثالثين، بمساحة تبلغ تسعة ماليين متر مربع.

 26/2/2022، قدس برس
 

 المقبل  ة الشرطي قاتل الشهيد الحالق إلى أيارإسرائيلية تر ئ النظر بقضي محكمة  .29
النظر    -القدس   أمس،  المحتلة،  الشرقية  القدس  في  اإلسرائيلية  المركزية  المحكمة  أرجأت  "األيام": 

بملف الشرطي اإلسرائيلي قاتل الشهيد إياد الحالق، وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، حتى التاسع  
أيار   من  المقبل.من  العشرات  الكنيست    وتظاهر  يقودهم عضو  المتطرف،  اإلسرائيلي  اليمين  أفراد 

القاتل. اإلسرائيلي  للشرطي  تأييدًا  المحكمة  قاعة  قبالة  غفير،  بن  إيتمار  فقد    المتطرف  وبالمقابل، 
حزب  من  الكنيست  عضو  بينهم  من  اإلسرائيليين،  اليسار  ونشطاء  الفلسطينيين  من  عدد  تظاهر 

المحكمة"ميرت أمام  راز،  إلياد".  س" موسي  "العدل  عليها  كتب  يحملون الفتات  والدة    وهم  واحتجت 
ولدها.  قاتل  على  الحكم  إصدار  في  اإلسرائيلية  المماطلة  من  المحكمة،  جلسة  انتهاء  بعد   الشهيد، 

 ". وقالت للصحافيين: "كل مرة يتم التأجيل، واآلن هم أرجؤوا جلسة المحكمة حتى شهر أيار المقبل
 27/2/2022، األيام، رام للا
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 منشآت تجارية  4اعتقاالت في القدس والشيخ  راح.. وهدم منزل وإخطارات بهدم  .30
المحتلة حيث    نابلس:-القدس القدس  العدوانية في مدينة  كثفت قوات االحتالل اإلسرائيلي إجراءاتها 

منشآت تجارية واالستيالء    4أجبرت عائلة على هدم منزلها ذاتيا في بيت حنينا فيما أخطرت بهدم  
 لى أراضٍّ تملكها عائلة فلسطينية، كما تم اعتقال ثالثة مواطنين من الشيخ جراح والبلدة القديمة، ع

مع   بالتزامن  استنادية  وأسوار  أغنام  وحظيرة  منازل  ثالثة  بهدم  االحتالل  فأخطر  لحم  بيت  في  أما 
 إغالق مستوطنين الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل.

 27/2/2022، ، لندنالقدس العربي

 
 فلسطينية تحصل على براءة اختراع لعالج سرطان البنكرياس .31

الفلسطينية في جامعة برشلونة اإلسبانية، براء عبد هللا أبو عساكر،  وفا: حصلت الباحثة    -مدريد  
" لمركب  اختراع  براءة  ظهور  p1.3 peptidomimeticعلى  عن  مسؤول  ببروتين  لالرتباط  المصمم   "

حي البنكرياس،  المسرطن.سرطان  البروتين  عمل  تثبيط  المركب  هذا  وظيفة  إن  هذا    ث  وقد حصل 
لـ  تصل  نتائج  على  الخاليا %  80العالج  على  تأثيره  عدم  إلى  إضافة  السرطانية،  الخاليا  قتل  في 

الجامعة    الطبيعية. من  تخرجت  غزة،  قطاع  سكان  من  فلسطينية  عساكر  أبو  الباحثة  أن  يذكر 
 2019عيينها بعد التخرج معيدة في الجامعة لمدة عام، وفي العام ، ليتم ت2016اإلسالمية العام 

 27/2/2022، األيام، رام للا
 

 وفلسطينيين بمغادرة أوكرانيا عربا   تساعد طالبا   48الحركة اإلسالمية داخل أراضي  .32
العالقين   -الناصرة  الداخل  فلسطينيي  العرب من  الطالب  تتواصل عمليات إخراج  العربي”:  “القدس 

 أوكرانيا وتقوم جهات أهلية وسياسية بينها القائمة العربية الموحدة، لتقديم مساعدة ألكثر من ألف في  
هناك. من  العودة  أجل  من  جامعي عربي  بيانها    طالب  في  الداخل  في  اإلسالمية  الحركة  وتابعت 

العربي الدول  من  األشقاء  من  العديد  بمساعدة  أيًضا  الطوارئ  غرفة  قامت  لطالبنا،  مثل “إضافة  ة 
فا،  المغرب وتونس ولبنان واألردن، الذين انضموا لزمالئهم من فلسطينيي الداخل في سفرهم لمولدو 

األساسية”. والحاجيات  المبيت  أيًضا  لهم  بالغ    وأّمنت  باهتمام  تتابع  أنها  الطوارئ  غرفة  أكدت  كما 
 100ن فيهما حوالي  عملية تأمين إخراج طالب مدينة خاركوف بسالم من أوكرانيا، حيث هناك حافلتا

رأسهم الدكتور  طالب من المدينة تتجهان نحو مولدوفا، وذلك بترتيب وتنسيق شخصيات مستقلة على 
 بالل عباس مسؤول رابطة طالبنا العرب في أوكرانيا الذي يبذل جهوًدا كبيرة بهذا األمر”.

 27/2/2022، ، لندنالقدس العربي
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 نسية أنطولو يا للشعر الفلسطيني الراهن بالفر  .33
الميناوي -مراكش الكبير  جديدة  :  عبد  أنطولوجيا  الفرنسية  »ْبوان«  دار  عن  حديثًا  للشعر صدرت 

منها  أولية  اختيارات  وتأمين  بتجميعها  قام  نصوصًا  ضمت  الفرنسية،  باللغة  الراهن،  الفلسطيني 
االختيار اللعبي،  اللطيف  المغربي عبد  الشاعر  تولى  فيما  ياسين عدنان،  المغربي  النهائي    الشاعر 

 للنصوص التي أنجز بنفسه ترجمتها. 
تبات الفرنسية والفرنكوفونية عبر العالم ابتداًء من يوم  ومن المنتظر أن توزع هذه األنطولوجيا في المك 

 الجمعة المقبل، فيما ستصدر في أصلها العربي قريبًا عن »دار المتوسط« بإيطاليا. 
 28/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 قادمين من أوكرانيا كاألردنيينل الفلسطينيين الاألردن يعام .34

رئيس ديوان وزير الخارجية أحمد الديك، في بيان، أن "السفير األردني لدى    "األيام": قال  -رام هللا  
بمعاملة   المختصة،  األردنية  الجهات  بقرار  الفلسطيني  الجانب  أبلغ  وندي  أبو  محمد  فلسطين 

أوكرانيا عبر الدول المجاورة ألوكرانيا معاملة المواطن األردني، المواطنين الفلسطينيين القادمين من  
من إجراء أي فحوصات تتعلق بـ"كورونا" بدءًا من اليوم )أمس( وحتى منتصف الليلة القادمة  بإعفائه  

وأضاف الديك: إن القرار األردني "يشمل    شباط(، وكذلك بإعفائه من التسجيل على المنصة".  ٢٨)
الفلسطي  يخص  المواطنين  فيما  أما  الفلسطينية،  األراضي  إلى  مرورًا  وزوجاتهم،  وأبناءهم  نيين 

 مواطنين حملة البطاقة الزرقاء، فإن عليهم الدخول عبر األراضي المصرية".ال
 28/2/2022األيام، رام للا، 

 
 من قيادة حماس برئاسة العاروري   ستقبل وفدا  ينصرللا  .35

هللا وفًدا من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب  استقبل األمين العام لحزب هللا حسن نصر 
العاروري.السياسي ص الساحة    الح  على  والتطورات  األحداث  آخر  في  التداول  اللقاء  خالل  وجرى 

الفلسطينية وخصوًصا ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ الجراح وأحيائها األخرى، وأفق الصراع  
والكي المقاومة  محور  بين  األوضاع  القائم  آخر  في  البحث  جرى  وكذلك  المؤقت  الصهيوني  ان 

 المنطقة. السياسّية في 
 26/2/2022موقع قناة المنار، بيروت،  
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 رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: تغيير بطاقة الال ئين الفلسطينيين لتصبح ُممغنطة قريبا   .36
الحسن، إنه سيتم العمل قريبا على تغيير    قال رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" باسل:  رام هللا

الفلسطينيين  الالجئين  ُممغنطة.  بطاقة  لتصبح  لبنان،  "من    في  لبرنامج  حديث  في  الحسن  وأضاف 
بيروت" عبر تلفزيون فلسطين: "نعمل على إنجاز الدراسة الفنية الُمرتبطة بالمسألة وتفعيلها، نظرا إلى  

  الملف". طعنا شوطا مع الوزارات المعنية ووكالة "األونروا" بهذا  الحاجتين اللبنانية والفلسطينية، وقد ق
وقال: "سيلمس اإلخوة الفلسطينيون قريبا أن سياسة الدولة اللبنانية ُموّحدة تجاه الموضوع الفلسطيني 
في لبنان، سواء على ُمستوى ُمؤسسات الدولة الوزارية أو اإلدارية أو األمنية، فقد تشاركنا معهم كل  

قاآلراء ُموحدة  سياسة  إلى  ستتحول  ُمحددة  نتائج  إلى  وتوّصلنا  جدا".،  "لجنة    ريبا  في  "نعمل  وقال: 
للفلسطينيين في   التوفيق بين الحقوق التي يجب أن ُتعطى  الفلسطيني"، على كيفية  اللبناني  الحوار 

ب اللبناني، ونحن  العمل  لها قوى  تتعرض  التي  الهائلة  بالضغوط  الُمرتبط  والواقع  إنتاج  لبنان،  صدد 
لسطينية، في حال دخلت في بنية االقتصاد اللبناني، ورقة تؤكد من خالل األرقام بأن قوى العمل الف

سواء في العمالة أو التملك، ستدعمه ولن تكون عبئا عليه، لذلك يجب أن ننتهي من صياغة الورقة  
 وعرضها على القوى الُمعترضة، ليأخذ الموضوع طابع نقاش علمي وعملي".

 27/2/2022الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وك
 

 الجزائر وفلسطين توقعان اتفاقية عمالية لردمة القضية الفلسطينية  .37
يخدم   "بما  فلسطين  نقابات  اتحاد  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  الجزائريين،  للعمال  العام  االتحاد  أعلن 

وم ئريين، في بيان اطلعت عليه "قدس برس" يوقال االتحاد العام للعمال الجزا  القضية الفلسطينية".
 السبت، إنه جرى توقيع االتفاقية بحضور أمينه العام سليم لباطشة، ونظيره الفلسطيني شاهر سعد. 

أن "االتفافية تندرج ضمن آلية عمل نقابي فعالة، على ملفات وقضايا تخص الطبقة    البيان،  وأوضح
مقدمت في  والجزائرية،  الفلسطينية  واتفاقالعاملة  االجتماعية  والعدالة  الحماية  العمل ها  منظمة  يات 

نقابي في البالد، وله وجود في كافة   الدولية". ويعتبر االتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم 
 مليون عامل. 2القطاعات الحكومية والشركات العمومية الكبرى، ويقوله مسؤولوه إنه يضم أكثر من  

 26/2/2022، قدس برس
 

 كتابها لمناداته بالتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي كويتية توقف أحد القبس الصحيفة  .38
الرأي  :  الكويت  كتاب  "أحد  أوقفت  إنها  "تويتر"،  في  حسابها  عبر  تغريدة  في  القبس  قالت صحيفة 

التواصل". بوسائل  الخاصة  حساباته  على  الصهيوني،  العدو  مع  بالتطبيع  نادوا  وأكدت    الذين 
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البائس، ودعمها الكامل للمقاومة    رائم العدو الصهيونيى "موقفها الثابت والراسخ تجاه جالصحيفة عل 
الباسلة". "تويتر" عبر هاشتاغ    الفلسطينية  بعد موجة غضب شعبي على موقع  "القبس"  وجاء قرار 

للكاتب  تغريدة  على  احتجاجا  بالكويت،  المتداولة  الوسومات  قائمة  تصدر  والذي  #مقاطعة_القبس، 
بـجاس وصفه  بما  فيها  أشاد  الجريد،  استقبال  م  متمنيًا  والسعودية،  "اليهود"  بين  العالقة  في  "التقدم" 

 الصحفي اإلسرائيلي إيدي كوهين في الكويت قريبًا. 
 27/2/2022، قدس برس

 
 رور الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانياالمجر تسمح بم .39

والمغتربين الخارجية  وزارة  أنفلسطينيةال  أكدت  المواطنين    ،  بمرور  سمحت  المجرية  الحكومة 
أراضيها. عبر  أوكرانيا  من  القادمين  مساء    الفلسطينيين  عنها،  صدر  بيان  في  الوزارة  يوم  وقالت 

ات وزير الخارجية والمغتربين، وبعد جهود حثيثة قامت بها سفارة دولة  السبت، إنه بناًء على توجيه 
المجرية والوزارات ذات العالقة، ومع خلية األزمة    فلسطين لدى المجر شملت التنسيق مع الحكومة

الفلسطينيين   المواطنين  بمرور  سيسمح  المجاورة،  والدول  أوكرانيا  في  فلسطين  دولة  وسفارات 
التوجه  المتواجدين في أوكران  ثانية يرغبون  للتوجه الى الوطن أو أي وجهة  يا بصورة قانونية، وذلك 

 اليها.
 27/2/2022، القدس، القدس 

 
 ل عنصري ويدعون لمقاطعتهادولة فص "سرائيل"إ د ون كا الالتينية يعير كاديميون من أمأ .40

دولة في أميركا الالتينية، أن اسرائيل تنطبق عليها التعريفات    14أكاديمًيا من    220اعتبر أكثر من  
عنصري. فصل  كنظام  وغير    الدولية  االكاديمية  المؤسسات  مقاطعة  إلى  لهم،  بيان  في  ودعوا 

مؤكدين رفض المشاركة في التبادل األكاديمي أو التعاون مع  ديمية التي تتعامل مع إسرائيل،  االكا
 المؤسسات اإلسرائيلية المتواطئة أو الحكومة اإلسرائيلية ورفض التمويل من المؤسسات اإلسرائيلية. 

ائيلية المتواطئة  كما دعا األكاديميون جامعات أميركا الالتينية إلى تعليق التعاون مع المؤسسات اإلسر 
االح نظام  الشعب  مع  حقوق  إسرائيل  تحترم  حتى  اإلسرائيلي،  العنصري  والفصل  العسكري  تالل 

 الفلسطيني التي نصت عليها األمم المتحدة. 
  28/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دولة فصل عنصري  "إسرائيل" د  كية كندية تعير كنيسة أم .41
األميركية  اعتبوفا:    -واشنطن   المسيح"  "أتباع  كنيسة  وّقع    -رت  رعوية  رسالة  من خالل  الكندية، 

عليها كبار قادتها الرسميين، أن السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تمّيز ضد الفلسطينيين تتفق  
ويصل عدد أعضاء هذه الكنيسة في الواليات المتحدة  مع التعريف الدولي لجريمة الفصل العنصري.

كنيسة معظمها تنتشر خارج المدن الرئيسة    3,700ألف عضو، وتندرج تحتها نحو    400كندا نحو  و 
 الكبرى. 

وأكد قادة الكنيسة أن "استمرار االحتالل، والحرمان من الحقوق، والظلم الذي يتحمله الفلسطينيون ال  
  للعدالة لجميع الناس، وبالتالي فهو خطيئة". يتوافق مع فهمنا لرؤية هللا

 27/2/2022يام، رام للا، األ
 

 في سورية يتواصل كالمعتاد "إسرائيل"مع ني روسيا: التنسيق األم .42
أبيب،   تل  إلى  طمأنة  رسالة  إسرائيل  في  الروسية  السفارة  التي   يومأرسلت  المخاوف  حول  األحد، 

العسكر  العمليات  إطار  في  موسكو  مع  األمني  التنسيق  استمرار  بشأن  مؤخرا  إسرائيل  في  ية  أثيرت 
سورية. في  بوسع    اإلسرائيلية  أن  أبيب  تل  لدى  الروسية  السفارة  اعتبرت  عنها،  صدر  بيان  وفي 

الهجوم   من  اإلسرائيلي  الرسمي  الموقق  إزاء  ودبلوماسية"،  ذكية  "مقاربة  اتخاذ  اإلسرائيلية  الحكومة 
 الروسي على أوكرانيا. 

ائيلي والجيش الروسي في الجيش اإلسر بين    في المقابل، شددت السفارة على أن آلية التنسيق األمني 
وقالت السفارة الروسية إن موسكو تأخذ    كل ما يتعلق بسورية، "أثبتت فعاليتها وستستمر في العمل".

"في االعتبار مخاوف إسرائيل المشروعة ونقيم عالقات وثيقة مع نظرائنا اإلسرائيليين. ال نريدهم أن  
 أي دولة أخرى".سرائيل أو يتم استخدام األراضي السورية للعمل ضد إ

 27/2/2022، 48عرب 
 

 ع اتفاقية إلدارة موقع التراث العالمي في بيت لحمتوق الوكالة اإليطالية للتعاون والتطوير  .43
أمس، وّقع مركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم، والوكالة اإليطالية للتعاون والتطوير في فلسطين، 

قع التراث العالمي في بيت لحم، بتمويل من الوكالة اإليطالية  اتفاقية تحضير خطة إدارة مخاطر لمو 
 والحكومة اإليطالية.
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وتتضمن االتفاقية تحضير خطة إدارة مخاطر لموقع التراث العالمي في بيت لحم، وتنفيذ برامج بناء  
احة  العالمي، في مواضيع إدارة المخاطر والسيقدرات للعاملين في مجال إدارة وحفظ التراث الثقافي و 

 المستدامة في محيط مواقع التراث العالمي.
 28/2/2022األيام، رام للا، 

 
 مقابل عودة المساعدات للسلطة أوروبا تدرس اشتراط تعديل المنهاج الفلسطيني   .44

كشفت مصادر إعالمية عبرية، أن االتحاد األوروبي يدرس اشتراط تعديل المناهج الدراسية  :  رام هللا
 ة مساعداته المالية للسلطة في رام هللا.الفلسطينية، مقابل عود 

أوف  "تايمز  صحيفة  االتحاد    وقالت  مساعدات  من  اليوروات  ماليين  إن  الجمعة،  اليوم  إسرائيل" 
األوروبي للسلطة الفلسطينية، عالقة في بروكسل، حيث يناقش مسؤولون في المفوضية األوروبية ما  

 لفلسطينية، مقابل أجزاء من هذه المساعدات.إذا كان عليهم اشتراط تعديل المناهج المدرسية ا
الفلسطينية تحتوي على مضامين إرهابية  وتزعم سلطات االحتال الدراسية  المناهج  ل اإلسرائيلي، أن 

 كالجهاد، وتحرض على "إسرائيل". 
الفلسطينية، حيث   للسلطة  منفرد  مانح  أكبر  ُيعد  األوروبي  االتحاد  أن  إلى  العبرية  الصحيفة  وبينت 

 فلسطينية. واتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية التابعين للسلطة اليدفع ر 
"بين عامي   أنه  بروكسل حوالي  2020و  2008وأوضحت  أرسلت  الميزانية    2.5،  لدعم  دوالر  مليار 

المباشرة للسلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي لم يقدم أي مساعدات "تقريبًا" للسلطة  
 مبررًا ذلك بـ"صعوبات فنية".  ،2020منذ 

 25/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الشيخ المنسي في القدس .45
 ماجد عزام 
عادت قضية الشيخ جراح إلى جدول األعمال في األيام واألسابيع الماضية، إال أنها لألسف لم تنل  

. يعود هذا األمر  2021ما تستحقه من االهتمام والتعاطف، كما كان الحال في هبة نيسان/ أبريل  
وافتقادهم إلى قيادة موحدة وبرنامج سياسي متوافق عليه ولو  لعدة أسباب؛ أهمها انقسام الفلسطينيين  

بالحد األدنى، حيث أن السلطة الفلسطينية ال تملك الشرعية وال الجدارة، وال تستطيع وال تريد أصاًل 
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سكتت وتعاطت بال مباالة مع القضية لعقود،  االنخراط بجدية في المعركة دفاعًا عن مواطنيها بعدما  
المقاومة   الطويلة، كما بينما  االستنزاف  أن هذه معركة من معارك  إال  الطيبة  النوايا  في غزة ورغم 

والكفاح   بالصواريخ  طويل  مدى  على  وإدارتها  خوضها  يمكن  ال  أخرى  وقضايا  وملفات  األسرى 
ومستمرة، وكل ما سبق معطوفًا طبعًا على خبث    المسلح، بل بمقاومة شعبية واسعة وعنيدة ومثابرة

إيتمار بن غفير، مع سعي االحتالل إلى أن يحقق وبالمفرق ما  إسرائيلي يفض حه أحيانًا المتطرف 
 عجز عن تحقيقه بالجملة في نيسان/ أبريل من العام الماضي. 

الهدوء   مع ضمانها  الهش    -إذن  مع    -ولو  مرحليًا  ولو  التصعيد  وتجاوز  غزة  موجة في  خفوت 
ممارسات وسياسات خبيثة لتهدئة وتيرة االستيطان    المقاومة الشعبية األخيرة في الضفة الغربية إثر

والتهويد في بؤر االشتعال في برقة وبيتا تحديدًا، رغم أن النار ال تزال تحت الرماد، استأنفت إسرائيل  
ال بالقدس  جراح  الشيخ  حي  في  هدفها  تحقيق  إلى  الرامية  القدسي مساعيها  الحرم  )محيط  محتلة 

العائال بتهجير  المتمثل  الـالشريف(  تهويد 28ت  خطط  ضمن  بالكامل  استيطاني  حي  وإقامة   ،
واستيطان ذات طابع استراتيجي لتغيير معالم الحي والمدينة المحتلة وتقسيم الحرم القدسي الشريف 

تل أي فرصة أو احتمال ولو ضئيل  زمانيًا ومكانيًا، وصواًل إلى إقامة الهيكل مكانه، وفي السياق ق
والمفا التسوية  عملية  الساحة  أمام  إجماع  مع  حال،  أية  على  سريريًا  الميت  الدولتين  وحّل  وضات، 

السياسية على تجاوزه عمليًا لصالح حكم ذاتي زائد ودولة ناقص، حسب تعبير رئيس الوزراء السابق  
ضمن محددات ومصالح إسرائيل األمنية، كما    بنيامين نتنياهو، أو كيان فلسطيني يدير أموره بنفسه

 الجنرال بيني غانتس في مؤتمر ميونيخ منذ أيام.  قال وزير الدفاع
يحقق   كي  االستراتيجية، ساعيًا  ال  التكتيك  يغير  وكأنه  الماضية  واألسابيع  األيام  في  االحتالل  بدا 

أهالي الحي قسريًا دفعة واحدة  بالمفرق ما عجز عن تحقيقه بالجملة العام الماضي، وبداًل من تهجير  
فر  تهجيرهم  العمل على  األمر فسيتم  عائلة صوالحة،  منزل  هدم  مع  األمر  بدا  وهكذ  بيتًا.  بيتًا  ادى 

الذي أثار غضب وردود فعل واسعة واحتقان وتظاهرات، لذلك تم التريث وتأجيل وتشريد عائلة سالم  
 قدمًا في المخطط نفسه. من منزلها حتى تهدأ األوضاع وتتشكل ظروف أفضل للمضي

ير الذي بات في متن الساحة السياسية والحزبية بعدما عاش  عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غف
بإحراج   تتعلق  داخلية  وحزبية  شخصية  ألسباب  األزمة  الخط  على  دخل  لسنوات؛  هوامشها  على 

ى إلى تأجيج األوضاع  الحكومة الحالية والكشف عن وجهها اليميني المتطرف وحتى إسقاطها، ما أد 
جّراح والقدس عمومًا على بعد أسابيع من شهر رمضان الكريم. وزيادة التوتر واالحتقان في الشيخ ال

وهنا خشيت المؤسسة السياسية واألمنية المستنزفة في ملفات وقضايا أخرى تعتقد أنها أكثر إلحاحًا  
اث وهّبة العام الماضي، بما في ذلك من انفجار األوضاع برمتها وخروجها عن السيطرة وتكرار أحد 
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المقاومة   دخول  وتجميد طرد احتمال  غفير  بن  وكبح حركة  التهدئة  على  فعملت  الخط،  على  بغزة 
 وتشريد عائلة سالم من بيتها؛ انتظارًا لفرصة سانحة أخرى تكون مؤاتية أكثر.
الموحدين   الفلسطينيين غير  أوراق الستنزاف  بعدة  االحتالل  يلعب  أصاًل لألسف على عدة  وعمومًا 

األسرى مرة أخرى بموازاة تجميد ملف التهدئة واستحقاقاتها  جبهات، وهكذا نرى عودة التصعيد تجاه  
 في غزة، وتهدئة مرحلية ومؤقتة في برقة وبيتا والضفة الغربية بشكل عام. 

ومتماسكة، وهذا  لألسف، مقابل هذا العمل اإلسرائيلي الممنهج نفتقد إلى استراتيجية فلسطينية ناجعة  
 لموحدة والبرنامج التوافقي ولو بالحد األدنى.يعود أساسًا إلى االنقسام وغياب القيادة ا

تستطيع   وال  ومرتهنة  وهي ضعيفة  للقيادة،  الشرعية  تملك  وال  جديرة  غير  فالسلطة  أكثر  وبتفصيل 
ي األخير، وابتالع  المواجهة حتى لو أرادت، بينما جاءت قصة وللدقة مهزلة اجتماع المجلس المركز 

فة األحادية والضيقة في قيادة السلطة، لتؤكد أنها ليست بوارد منظمة التحرير وإلغاؤها وترتيبات الخال
التحدي أو خوض أي معركة كانت مع االحتالل، استالبًا منها لقصة المفاوضات المؤجلة عمليًا إلى  

؛ المحدد نهاية العام القادم وال حتى وال  أجل غير مسمى قبل التناوب على رئاسة الوزراء في إسرائيل
 بعده.

قبلت   والمصالحة  وقد  الداخلية  الشرعية  بعيدًا عن  نفسه،  االحتالل  وبدعم  ذاته  بحد  ببقائها  السلطة 
وتفاهمات إنهاء االنقسام، بما في ذلك الهرب من حزمة االنتخابات الكاملة العام الماضي بحجة عدم  

إجرائها   على  االحتالل  المد موافقة  وأهل  جراح  الشيخ  عن  التخلي  عمليًا  يعني  ما  القدس،  ينة  في 
بالوسائل   وإجرائها  الحقوق  المعركة النتزاع  بداًل من خوض  عليها،  االحتالل  بسيطرة  والتسليم كذلك 
واإلمكانيات المتاحة رغمًا عنه، خاصة مع تصويت المقدسيين كل يوم بل كل لحظة لصالح هوية  

 روبية واإلسالمية والمسيحية. المدينة الفلسطينية الع
زة نوايا طيبة لكن األوضاع مأساوية جدًا هناك، وحتى لو كانت جيدة  من جهتها تملك المقاومة في غ

جراح   الشيخ  معركة  إدارة  أصاًل  يمكن  وال  استراتيجيًا.  وحتى  وحغرافيًا  سياسيًا  مؤاتية  غير  فغزة 
ا والعمل  بالصواريخ  أخرى  ماراثونية  ومعارك  قضايا  واألسرى  في  االستنزاف  مع  خاصة  لعسكري، 

دة االعمار وتحسين األوضاع المعيشية الصعبة والمأساوية، مع خبث االحتالل  وحوارات التهدئة وإعا
وزيادة  التنقيط  ثم  مباشرة  القدس  سيف  معركة  بعد  العقاب  يشبه  فيما  لشهور  األحوال  تجميد  لجهة 

ي أسماها "حاجات اقتصادية" لعدم تحمل المسؤولية  وتيرة التسهيالت، بما في ذلك تصاريح العمل الت
 عامل وقد تتم زيادة العدد تدريجيًا مع الوقت. 13000والقانونية لـ األخالقية

والشاهد أن غزة لم تتعاف بعد؛ ليس فقط من حرب أيار/ مايو الماضية وإنما من الحروب الثالث  
رغم إرادتها الجبارة والعنيدة، وال يجب أصاًل  التي سبقتها أيضًا، وهي ليست بوارد وغير قادرة أيضًا  
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ال مسؤولية وحدها ال تجاه الشيخ جراح وال تجاه األسرى وال تجاه معركة تحرير فلسطين  أن تتحمل 
 الشاقة والماراثونية المنوطة باألمة بأكملها؛ ال بالغزاويين وال حتى الفلسطينيين وحدهم.

وطن استراتيجية  إلى  الحاجة  تتبدى  هنا  شاملة  ومن  شعبية  مقاومة  إلى  أساسًا  تستند  جامعة  ية 
وم الغربية،  ومشروعة  بالضفة  المركزية  المقاومة  ساحة  في  الدولية  والشرائع  المواثيق  حسب  كفولة 

 وتحديدًا في النقاط المشتعلة من الشيخ جراح إلى بيتا وبرقة مرورًا بالنبي صالح وبلعين ونعلين. 
وا الحوار  ملف  وفي ظل طي  جدوى  وبالعموم  فال  األطراف،  بين  الثقة  عدم  هوة  واتساع  لمصالحة 

مثل  وإمك إجماع،  وقضايا  نقاط  إلى  أصاًل  يستند  فصائلي  فوق  ميداني  شعبي  عمل  في  سوى  انية 
القدس واألسرى ومقاومة التهويد واالستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية وفق هذه االستراتيجية،  

ت التي  الخارج  معركة  تجاهل  عدم  منظمة  مع  تقرير  بعد  خاصة  والقاعدة،  الذهنية  نفس  إلى  ستند 
نستي" التأسيسي الذي دعا إلى مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل الدولة العبرية، النتهاجها نظام  "أم

التاريخية   فلسطين  داخل  المختلفة  تواجدهم  أماكن  في  الفلسطينيين  ضد  موصوف  عنصري  فصل 
 وخارجها.

 27/2/2022، 21موقع عربي 
 

 "إسرائيل"داعيات الحرب الروسية األوكرانية على ت .46
 حسام الدجني 
بدأ الغزو الروسي لألراضي األوكرانية بعد اعتراف موسكو بانفصال اإلقليميين دونيتسك ولوغانسك، 
المتحدة واالتحاد األوروبي، ودولة أخرى وازنة، واألسباب  الواليات  تقوده  وسط غضب غربي كبير 

أهمها:   للغزو  أوكالروسية  انضمام  رفض  خالل  من  الروسية  األراضي  عن  الناتو  شبح  رانيا  إبعاد 
للناتو، وإعادة السالح المقدم من الغرب ألوكرانيا، والحفاظ على الثقافة الروسية في المدن األوكرانية،  

 وتغيير نظام الحكم الموالي للواليات المتحدة داخل أوكرانيا.
الدولي بين روسيا والواليات المتحدة، وسنكون أمام نتائج    من أهم نتائج هذه الحرب حالة االصطفاف

ضح مالمحها بعد انتهاء نيران المعارك وهل ستذهب موسكو لما هو أبعد من أوكرانيا...؟ وهل  ستت
ينتظر تايوان مصير دونيتسك ولوغانسك عبر تكرار النموذج مع الصين...؟ تساؤالت كبيرة ستفرز  

واليات  م الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد األقطاب، بسبب تراجع النتائج أهمها تغيير بنية النظا 
أكده   ما  وهو  حلفائه،  لحماية  يتدخل عسكريًا  أن  ممكن  األوروبي كحليف صادق  واالتحاد  المتحدة 

 الرئيس األوكراني عندما قال: لقد تركوا أوكرانيا وحدها. 
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وزي أصدر  فقد  االصطفاف،  حالة  عن  بعيدة  ليست  البيد  )إسرائيل(  يئير  اإلسرائيلي  الخارجية  ر 
حكوم "إن  فيه:  قال  للقانون  تصريحًا  خطيرا  انتهاكا  وتعده  أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  تدين  ته 

 والنظام الدولي.
وأضاف البيد في مؤتمر صحفي، إن الحرب ليست وسيلة لحل النزاعات وال يزال من الممكن وقف  

اللحظة   تلك  منذ  وتسويتها."  إلى  الخالفات  باإلضافة  أبيب(،  )تل  إلى  تصل  الحرب  تداعيات  بدأ 
 ت االقتصادية والتي ستصل العالم أجمع.التداعيا

الفائت، السفير اإلسرائيلي لديها أليكس بن تسفي،   استدعت وزارة الخارجية الروسية، مساء الجمعة 
 بعد إدانة وزير الخارجية يائير البيد، للهجوم الذي شنته موسكو ضد كييف. 

ارجية الروسي، هو من اجتمع  حسب موقع واي نت العبري، فإن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخوب
 مع بن تسفي، متسائاًل: “كيف تدين )إسرائيل( هجوًما على النازيين؟ 

المتحدة ضد روسيا   الواليات  إلى )إسرائيل( على خلفية اصطفافها مع  ثانية من روسيا  وفي رسالة 
ر"، الخميس  األمم المتحدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويت  نشرت البعثة الروسية في

الماضي، أعلنت من خاللها أن روسيا ال تعترف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل، 
 عادة أن الهضبة جزء ال يتجزأ من األراضي السورية. 

ب أصبحت  )إسرائيل(  وغيرها،  السابقة  التطورات  ضوء  وتحديدًا  في  الغرب  مع  عالقاتها  نارين،  ين 
والج المتحدة  إلى  الواليات  تصل  والتي  أوكرانيا  في  اليهودية  جهة،   150الية  من  يهودي  ألف 

سوريا،  في  الجوية  لعملياتها  موسكو  تقييد  من  بالخشية  المتعلقة  سيما  وال  روسيا  مع  ومصالحها 
 جهة أخرى.   ومصالح )إسرائيل( مع روسيا والدول المتحالفة معها من

الناتو للدخول إلى المعركة، أي أن سيناريو  في ضوء ما سبق وفي حال توسعت رقعة الزيت ما يدفع  
الحرب العالمية الثالثة قد بدأ، وهو ما يعني أن الدول المشاركة في الحرب ستزيد وجغرافيا الحرب لن  

لموسكو في الشرق األوسط،   تبق في حدود روسيا أوكرانيا، وهو ما يتطلب من إيران الحليف الرئيس
ي للواليات المتحدة التدخل واالصطفاف، وعليه فإن سيناريو فتح  وكذلك )إسرائيل( الحليف االستراتيج

على   كبير  بتأثير  تلقي  الحرب  تلك  نتائج  وأن  قائمًا،  سيكون  وإسرائيل  وحلفائها  إيران  بين  جبهة 
 الخصوص.الخارطة السياسية للعالم أجمع والشرق األوسط على وجه 

 27/2/2022فلسطين أون الين، 
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 ائيل سترسر مليارات الدوالراتالعقوبات ضد روسيا: إسر  .47
 ميخائيل روخفرغر وإسرائيل فيشر
روسيا  على  عقوبات  فرض  إلى  أخرى  ودواًل  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  ألوكرانيا  روسيا  غزو  دفع 

روسيا. يمكن أن تؤثر العقوبات سلبًا  وعلى أرباب رؤوس األموال الروس وعلى شركات تعمل في  
قتصاد إسرائيل، وأيضا على شركات إسرائيلية تنشط في روسيا، يبلغ  أيضا على فروع مختلفة في ا

 نطاق نشاطها مليارات الدوالرات في السنة.
العقوبات األميركية   تم تحديد عدد من  فقد  الذي ما زال ال توجد فيه عقوبات إسرائيلية،  الوقت  في 

أوواألو  عليها عقوبات  إسرائيلية ستعمل مع جهات ُفرضت  تواجه    روبية. أي شركة  أن  يمكن  قيود 
الواليات   في  دعاوى  ضدها  تقدم  وربما  األوروبيين،  أو  األميركيين  مع  صفقات  عقد  في  مشكالت 

 المتحدة وأوروبا.
صفقات ائتمان  حاغيت لفين، مديرة شركة تأمين من مخاطر االئتمان والتجارة الخارجية، وتؤمن على 

دولة، قالت: "هناك عدد كبير من الشركات في فروع    140في السوق المحلية والتجارة الخارجية في  
مختلفة معرض لهذا الوضع المعقد في روسيا وأوكرانيا. لقد رأينا في السابق أحداثًا سياسية تعرضت  

جم مختلف. نحن نوجد في  لها شركات إسرائيلية، مثال في تركيا وفي األرجنتين، لكن حدث هذا بح 
وم  موسكو  في  فرعنا  مع  دائمة  لهذه عالقة  معرضة  وأصبحت  عندنا،  بالتأمين  قامت  شركات  ع 

 األزمة".
وأضافت لفين، إنه "في هذه األثناء لم نسمع بعد عن شركات إسرائيلية طلبت تفعيل التأمين أو عن  

كثيرة ومعقدة، مثل تغييرات في    عقوبات ملموسة ضد شركات إسرائيلية. ولكن نشأ وضع مع تأثيرات 
 قة وأسعار مواد البناء". أسعار العملة وأسعار الطا

العقوبات على روسيا يمكن تسمية   التي يمكن أن تتضرر من فرض  الشركات اإلسرائيلية  بين  من 
شركة العقارات "غازيت غلوب"، التي يسيطر عليها حاييم كاتسمان، بوساطة الشركة الفرعية "اتريون"  

ألف متر    240اتب(، بمساحة  ك "غازيت غلوب" سبعة عقارات في روسيا )مجمعات تجارية ومكتمتل
 مليون يورو.  260مربع، وقيمة هذه العقارات تقدر بـ 

كندا"، التي يسيطر عليها براك روزين وآسي    –تنشط في روسيا أيضا شركات عقارات مثل "إسرائيل  
ين ميكي وداني زلكين، وهي تمتلك مشاريع عقارية كبيرة  توكماير، و"الكترا" من مجموعة "الكو" لألخو 

سانت بطرسبورغ في روسيا. إضافة الى ذلك، تنشط شركة "ميرالند" في روسيا في شراء وإقامة  في  
 مشاريع عقارية.

 توقف النشاط االقتصادي في أوكرانيا 
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لالستثمارات، والذي  إسرائيل"  –أيضا ليف الفييف، الذي كان في السابق يسيطر على شركة "افريكو 
متشعب نشاطات  له  يوجد  في موسكو،  آفي يعيش  )بوساطة شركة  العقارات  في مجال  في روسيا  ة 

للتطوير(، ومجال المجوهرات ومجال الصناعة. في أوكرانيا، تنشط شركة العقارات "سكوربيو"، التي  
ب سندات في إسرائيل يمتلكها بني شتاينيتس والتي ما زالت مدينة بعشرات ماليين الشواكل ألصحا

 ولبنك "هبوعليم". 
تباع في إسرائيل  شركة سيارات "يونفر  سال موتورز"، التي تمتلكها عائلة دنون وعائلة عيني، والتي 

"افيس   الفرعية  الشركة  طريق  عن  أوكرانيا  في  يحدث  لما  تعرض  عن  أبلغت  سندات،  بوساطة 
التمويلي للسيارات. توجد للشركة عدة فروع    أوكرانيا"، التي تنشط في مجال تأجير السيارات والتأجير

 يسة في أوكرانيا، وهي كييف والفو واوديسا وخاركوف ودنايفرو.في خمس مدن رئ
فيها   تمتلك أسطوال يضم حوالي    120"أفيس أوكرانيا" يوجد  التقارير    3600عاماًل، وهي  سيارة. في 

مليون    120االستثمار في الشركة كان    المالية لشركة "يونفرسال موتورز" تمت اإلشارة الى أن مبلغ
األو  كانون  حتى  وضمانات 2021ل  شيكل  قرضا  أوكرانيا"  "افيس  لشركة  المجموعة  قدمت  أيضا   .

 مليون شيكل. 20بمبلغ 
ومجموعة   "تيفع"  منها  روسيا،  في  كبيرة  نشاطات  لها  العقارات،  قطاع  خارج  شركات  أيضا  توجد 

لصناعة و"كفريوت" و"اف غول" و"ميليت" و"غيالت لألقمار "شتراوس" ومجموعة "بيرن" و"بيل ريم" ل
مداخيل ال ناحية  من  في حجمها  الثانية  هي  الروسية  السوق  فإن  لـ"تيفع"  بالنسبة  وغيرها.  صناعية" 

 مليون دوالر.  529مع ربح تشغيلي بلغ  2021الشركة، بملياري دوالر في 
، قالت حاغيت لفين. "في روسيا تؤدي "في أوكرانيا توقف كل شيء. ال يوجد أي نشاط اقتصادي"

إلى   شركات العقوبات  أيضا  يمتلكون  الذين  لألوليغاركيين  ملكية  ذو  منها  جزء  التي  البنوك  تأميم 
 حقيقية، جزء منها نشط، وله عالقات تجارية مع شركات إسرائيلية". 

يقين. فالشركات اإلسرائيلية تجلس وتحاول تحليل و  فهم تداعيات  وأضافت حاغيت، إن "هناك عدم 
جة قصيرة المدى أو هو تسونامي ضخم ومؤلم. هذا وضع  الوضع والتقدير إذا كان هذا سيكون مو 

تجد   أم  التجارية  المصلحة  بانهيار  ويخاطر  النشاطات  كل  يوقف  هل  السجين،  لمعضلة  كالسيكي 
 نفسك تقفز وتضرب رأسك في بركة فارغة؟". 

 كنُت سأهرب 
التجارة  بالتحديد بالمجال الذي هو غير مهم من ناحية حجم    خوف رئيسي آخر في إسرائيل يتعلق

باألموال، لكنه جوهري من ناحية تأثيره على كل السوق والدولة. استيراد القمح والحبوب التي تستخدم  
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% من إجمالي واردات المواد إلسرائيل  12علفًا للحيوانات، من روسيا ومن أوكرانيا، وهو فرع شكل  
 .2021في 

يا وأوكرانيا. لذلك، من شأن هذه نصف هذه السلع المستوردة إلسرائيل تأتي من روس  –  تقريبا ثلث 
على   نعيش  "نحن  إسرائيل.  في  الغذائية  الصناعات  على  جوهري  تأثير  لها  يكون  أن  األزمة 
األوكرانيين. نحن نستورد من روسيا ومن أوكرانيا تقريبا نصف الطعام"، قال ايتي رون، مدير عام 

الستي المستوردينشركة  اتحاد  ورئيس  سانتسيفر  باسم  الحبوب  الماضي.    راد  الخميس  إسرائيل،  في 
قوله   وحسب  الدولة".  من  هربت  لكنت  أوكرانيا  في  ميناء  عامل  كنت  لو  تعمل.  ال  هناك  "الموانئ 
وحسب وزارة الزراعة التي نشرت بيانا تحاول فيه تهدئة النفوس في إسرائيل، فإنه يوجد مخزون كاف 

ستمرت األزمة ولم يتم إيجاد مصادر ائيل ألسبوعين وحتى شهر. ولكن رون قال، إنه إذا افي إسر 
 تموين بديلة بأسعار معقولة فيمكن أن يحدث نقص. 

باألساس   روسيا،  الى  بالتصدير  للتأثر  عرضة  األكثر  هو  الغذائية  والمنتوجات  الزراعة  فرع 
ألفوكادو. إضافة الى ذلك، تصدر إسرائيل  الخضراوات والمحاصيل الجذرية والفواكه والحمضيات وا

 مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية واألسمدة لفرع الزراعة هناك. الى روسيا
    27/2/2022، "هآرتس"

 27/2/2022القدس العربي، لندن، 
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:ركاريكاتي .48

 

 27/2/2022الين،  فلسطين أون 


