
     
 
 
 
 
 
 

     
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 اشتية يبحث مع المفوض العام لألونروا الوضع المالي للوكالة واستدامة خدماتها 

 في مخيم جنين تتوعد االحتالل بالرد   فصائل المقاومة

 كعدو بل كحليف محتمل  "إسرائيل"ننظر إلى  الولي العهد السعودي: 

 نص على إلغاء وليس تجميد أوامر اإلخالء "العليا اإلسرائيلية"عائالت الشيخ جراح: قرار 

 االحتالل ينشئ وحدة خاصة لمالحقة البناء الفلسطيني في منطقة "ج" 

من   إسرائيلي  أمني  كبير" تحذير    " انفجار 
 رمضان شهر في القدس بحلول
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 رمضان شهر في القدس بحلول "انفجار كبير"تحذير أمني إسرائيلي من  .1
يطلقها   التي  التحذيرات  إلى  اإلسرائيلية  األمن  أجهزة  في  عناصر  المدني  انضمت  المجتمع  قادة 

أن التصعيد الذي يبادر إليه اليمين المتطرف ويلقى  الفلسطيني والقيادات السياسية، وفيها تشير إلى  
جار أمني كبير في القدس، خصوصًا مع حلول شهر  مساندة من ضباط شرطة االحتالل، ينذر بانف 

 رمضان المبارك. 
لمتطرف بقيادة النائب ايتمار بن غفير، في حي  وقالت هذه العناصر إن ما يقوم به نشطاء اليمين ا

يخ جراح وحي سلوان، وغيرهما من أحياء القدس الشرقية المحتلة في األسابيع األخيرة، ويترافق  الش
وتنكيل قمع  أعمال  تجاه    مع  تورغمان،  دورون  اللواء  بقيادة  اإلسرائيلية  الشرطة  من  شرسة 

الفلسطينيين قد يشتعل في أي لحظة ويفجر األوضاع الفلسطينيين، تولد احتقانًا شديدًا في صفوف  
 األمنية في المدينة. 

أهله لدى  تسود  التي  إسرائيل،  في  العربية  البلدات  إلى  أيضًا  االنفجار  هذا  يمتد  أن  من  ا وحذرت 
حساسية خاصة للقدس وأماكنها المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وعندها ستنفجر األوضاع مع سائر  

 لضفة الغربية وقطاع غزة. الفلسطينيين في ا
نفسها،  اإلسرائيلية  الشرطة  من  فيهم  بمن  الضباط  من  عدد  لسان  على  »هآرتس«،  صحيفة  ونقلت 
قولهم إن األوامر التي يصدرها تورغمان باسم »التعامل الصارم لفرض سلطة القانون«، ال تتناسب  

القوة وال ار  عنف. وأشارت إلى أن استمر أبدًا مع األحداث وتنطوي على مبالغات كبيرة في استخدام 
الفلسطينيين في   المصلين  ألوف  الذي يشهد عادة حشودًا بعشرات  السياسة في شهر رمضان،  هذه 
فإنهم   ولذلك  وعرضها،  البالد  طول  جارفة في  ومظاهرات  صدامات  ينذر بخطر  األقصى،  المسجد 

 يطالبون بإحداث تغيير ملموس وفوري في هذه السياسة. 
  4/3/2022، الشرق األوسط

 
 اشتية يبحث مع المفوض العام لألونروا الوضع المالي للوكالة واستدامة خدماتها  .2

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الخميس، مع المفوض العام لوكالة )األونروا( فيليب  :  رام هللا
وأطلع   ي.الصعب الذي تواجهه "األونروا" وما تعانيه موازنتها من عجز مالالزاريني، الوضع المالي  

رئيس الوزراء الزاريني، على الجهود الفلسطينية الرسمية في حشد التمويل الالزم للوكالة الدولية من  
واإلغاثية   والصحة،  التعليم  مجالي  سيما  ال  األساسية  خدماتها  بتقديم  االستمرار  من  تمكينها  أجل 
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وجودهم.الطار  أماكن  مختلف  في  شعبنا  ألبناء  المفو   ئة  اشتية  أطلع  تقدمه كما  ما  على  العام    ض 
الحكومة في المخيمات الفلسطينية بتناغم مع جهود "األونروا" في سبيل توفير حياة كريمة لالجئين،  

ن جانبه، منها دفع فاتورة الكهرباء ومشاريع البنية التحتية ودعم موازنات اللجان الشعبية وغيرها. م 
ات الفلسطينية، لحشد الدعم المالي لمواصلة  أكد الزاريني أهمية التنسيق المتواصل مع جميع المؤسس

 تدامتها. عمل "األونروا" واس
 3/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "أمان": مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني "مقلق"  .3

القضاء أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الخميس نتائج مقياس النزاهة في  أطلق االئتالف من  :  رام هللا
ا وخلص التقرير إلى أن    لغربية المحتلة.الفلسطيني، خالل ورشة عمل بمدينة رام هللا وسط الضفة 

مؤشًرا    80%، بناء على نتائج  57مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني متوسط وحصل على نسبة  
 ما يدل على أن وضع نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني "مقلق". استخدم في المقياس،

% بتصنيف متوسط،  51وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فقد حصل مجال االستقاللية على 
% بتصنيف منخفض، ومجال التعيينات والشؤون 48%، ومجال القدرة على  58ومجال الفاعلية على  

على   واستقالل    %.65الوظيفية  الدستورية  "الضمانات  التقرير  ضمن  الثمانين  المؤشرات  واشتملت 
مدونة سلوك القضاة    فضاء، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العزل من المناصب القيادية،ال

وأعضاء النيابة العامة، وانتهت بتشكيل المحاكم والهيئات القضائية يتم على أسس موضوعية شفافة  
تكافؤ الفرص في وخلص التقرير إلى االنتقاص من تطبيق مبدأ    ييرها للتأثير على قراراتها".وال يتم تغ 

السل تدخل  نتيجة  مدونة التعيينات  إصدار  عدم  وكذلك  القضائية،  المسابقة  نتائج  في  التنفيذية  طة 
النزاهة. قيم  من  يضعف  ما  العامة  النيابة  ألعضاء  التطبيق   سلوك  غياب  التقرير  نتائج    وتضمنت 

ب  على  التنفيذية  السلطة  علوية  يظهر  ما  السلطات،  بين  الفصل  لمبدأ  وفرض  الفعلي  السلطات  قية 
 هيمنتها ما يضعف من نزاهة الحكم.

 2022/ 3/3وكالة سما اإلخبارية، 
 

 لعدم شملهم بالترقيات  في غزة  تداعيات مالية ونفسية تلحق بموظفي السلطة .4
ال:  غزة السلطة  موظفي  الغضب  من  حالة  هللا  تسود  رام  تتجاهل  والذين  غزة،  قطاع  في  فلسطينية 

الترقيات منذ سنوات طويلة، في ظل زيادة األعباء المعيشية، والزيادة   وضعهم المالي واإلداري في
أفراد أسرهم. الط الفلسطينية، محمود عباس، وقع مؤخرا على نشرة    بيعية لعدد  السلطة  وكان رئيس 
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الفلسطينية، السلطة  لموظفي  حيث    الترقيات  التوالي؛  على  الثامن  للعام  غزة  موظفي قطاع  مستثنيا 
الترقي الفلسطيني.يصدر كشف  القانون  كل عام، بحسب  الشهر األول والسادس من  ويقدر   ات في 

بـ" وعسكريون(،  )مدنيون  غزة  في  الفلسطينية  السلطة  موظفي  التقاعد  35عدد  طال  موظف،  ألف   "
 اآلالف منهم خالل السنوات الماضية. 

 3/3/2022، برس قدس
 

 تنتهي خالل ثالثة أشهر و   صريةمشاريع إعمار في غزة تتم بتصاميم مبغزة:  وزارة األشغال .5
إعمار في    غزة: أن مشاريع  األربعاء،  غزة،  الفلسطينية، في  واإلسكان  العامة  وزارة األشغال  أعلنت 

ثالثة   خالل  تنتهي  أن  المقرر  ومن  مصرية،  بتصاميم  تتم  الساحلي  منسق    أشهر.القطاع  وصرح 
صحافي، بأن المشاريع يتم تنفيذها  مشاريع المنحة المصرية في الوزارة، محمد العسكري، في تصريح  

ك بمنحة  غزة  قطاع  من  مختلفة  مناطق  مصر.في  من  عن    املة  األلمانية،  األنباء  وكالة  ونقلت 
طاع غزة،  العسكري، أنه تم وضع حجر األساس للمشاريع اإلسكانية في ثالث مناطق رئيسية في ق

ل المخصصة  مساحاتها  تبلغ  والتي  جنوبًا،  الزهراء  منطقة  المصرية  أكبرها  بواقع    140لمنحة  دونمًا، 
 وحدة سكنية.  2,200

وذكر، أن المدن اإلسكانية الثالث سُتخصص لعدد من فئات المجتمع الفلسطيني، وستمنح األولوية   
ع األخير  اإلسرائيلي  الهجوم  في  المدمرة  المنازل  الماضي، ألصحاب  العام  صيف  غزة  قطاع  لى 

 وألصحاب الدخل المتوسط. 
 4/3/2022، لندن الشرق األوسط،

 
 ة "مؤسسة محمود عباس" تتكفل بأقساط طلبة فلسطينيين بلبنان ونازحين من سوري  .6

تكفلت مؤسسة محمود عباس للمرة الثانية على التوالي بدفع أقساط الفصل الدراسي األول  :  رام هللا
المستفيدين من سوريا  والنازحين  لبنان  الالجئين في  من  الفلسطينيين  الطلبة  عن  منحها،    كاملة  من 

عددهم   بلغ  على    1,800الذين  موزعين  وطالبة  ظل   15طالب  في  مختلفة،  بتخصصات  جامعة 
بة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون بمخيمات لبنان. وقالت المؤسسة، في بيان لها، الظروف الصع

الف للطلبة  التعليم  فرص  لتأمين  واإلنسانية  الوطنية  المسؤولية  منطلق  من  يأتي  ذلك  لسطينيين  إن 
 وتذليل العقبات االقتصادية واالجتماعية التي تحول دون تأمين فرص التعليم. 

 3/3/2022، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم
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 عباس"الصحة" الفلسطينية: أي إضراب لنقابة األطباء سيعتبر مخالفا لقرارات  .7
هللا أن  :  رام  الخميس،  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  سُيعد اعتبرت  األطباء،  نقابة  به  تقوم  إضراب  أي 

جاء    الفلسطينية بحظر اإلضراب في القطاع الصحي. فة لحالة الطوارئ، ولقرارات رئيس السلطة  مخال
في   الصادرة  األطباء  نقابة  دعوة  على  ردًا  برس"،  "قدس  تلقته  الصحة  لوزارة  بيان  في    25ذلك 

للمطالبة إجراءاتها  بتصعيد  المنصرم،  اللجوء   شباط/فبراير  عدم  ضرورة  على  مشددة  عالوة،  بإقرار 
 هذا الوقت الذي وصفته بـ"العصيب" و"الحساس".   إلضراب في القطاع الصحي الحكومي؛ فيإلى ا

الموارد   عصيبة، في ظل شح  بظروف  تمر  "الحكومة  إن  الوزارة  قالت  موقفها؛  لتبرير  محاولة  وفي 
االحت وقرصنة  الخارجية،  المساعدات  ووقف  أموالنا، المالية،  من  كبير  جزء  واقتطاع  للمقاصة،  الل 

وكان نقابة األطباء الفلسطينيين قد أعلنت أنها ستشرع    .نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت"
برفع   المتمثل  األطباء  لمطلب  الحكومة  استجابة  عدم  حال  في  المقبل،  األحد  تصعيدية  بخطوات 

 ه بالطبيب المختص.عالوة طبيعة العمل للطبيب العام، ومساوات
 3/3/2022، قدس برس

 
 نرفض مخططات أمريكا و"الناتو" التي قادت للحرب في أوكرانيا ونتضامن مع روسيا الصالحي:  .8

هللا مع  :  رام  هاتفي  اتصال  خالل  الصالحي،  بسام  الفلسطيني،  الشعب  لحزب  العام  األمين  أكد 
المتحدة األمريكية وحلف  ت الواليات ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، رفض مخططا

ننا اذ نتضامن  إوقال "  "الناتو" التي قادت إلى هذه الحرب التي ال تخدم الشعبين الروسي واالوكراني.
مع روسيا ضد سياسات الناتو وممارساتها فاننا نؤكد الحاجة الى الحل السلمي لالزمة االوكرانية لما 

واالوكران الروسي  الشعبين  مصالح  العيخدم  وشعوب  .ي  السياق    الم"  ذات  "نرفض  ،  ضافأوفي 
االسرائيلي   لالحتالل  االساسي  الداعم  المتحدة  الواليات  سياسات  تحكم  التي  المعايير  ازدواجية 
والمعطل االساس لتنفيذ قرارات االمم المتحدة عوضا عن كونها عملت على الدوام لمنع  اتخاذ هذه 

 القرارات ".
 3/3/2022، سطينيةموقع منظمة التحرير الفل

 
 شمال القدس االحتالل يعتقل فلسطينيا بادعاء االشتباه بتنفيذه عمليتي طعن بحزما .9

وتد  القدس :  محمد  شمالي  شعفاط  مخيم  في  فلسطينيا  مواطنا  الخميس،  االحتالل،  قوات  اعتقلت 
اليوم وأمس، وأصاب   الطعن في قرية حزما،  نفذ عمليتي  بأنه  بادعاء االشتباه  توطنين  سمالمحتلة، 
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واعتبر الجيش اإلسرائيلي، في بيان، أن إصابة المستوطن الذي وصل إلى حاجز ِحزما قرب   بجروح.
 القدس المحتلة، صباح اليوم، تعرض للطعن "على خلفية قومية".

وبحسب البيان، فإن المستوطن تعرض للطعن، في القسم العلوي من جسده، لدى دخوله إلى حانوت 
طن في مطلع األربعينيات من عمره، وصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابا  و توالمس  في قرية حزما.

وتطار  متوسطة.  الطعن.  د بجروح  عملية  منفذ  اإلسرائيلي  الجيش  في  آخر    قوات  مستوطن  وكان 
 أصيب، أمس األربعاء، طعًنا في نفس المنطقة دون معرفة مالبسات الحادثة والدوافع.
 3/3/2022، 48عرب 

 
 مخيم جنين تتوعد االحتالل بالرد   يفصائل المقاومة ف .10

سمودي  -جنين  بالرد   :علي  االحتالل  الخميس،  مساء  جنين،  مخيم  في  المقاومة  فصائل  توعدت 
 بعمليات نوعية ثأرًا لدماء الشهداء الذين سقطوا برصاص الغدر اإلسرائيلي على أرض مخيم جنين.

شوارع مخيم جنين ثم توجهوا    اجاء ذلك خالل عرض عسكري لمجموعة من المسلحين، اّلذين جابو 
فجر   استشهدا  اللذان  نجم  وشادي  الحصري  هللا  عبد  للشهيدين  العزاء  لتقديم  المخيم  نادي  لمقر 

وتعهد المتحدث باسم فصائل المقاومة، بأن تستمر فصائل المقاومة بالمسيرة التي أضاءها    الثالثاء.
 الشهداء. 

 3/3/2022، القدس، القدس
 

 فبراير شباط/عمال  مقاوم ا بالضفة خالل  835في  إسرائيلّيا   27ة شهداء وإصاب 6 :تقرير .11
رصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي في  :  رام هللا

نار   إطالق  عمليات  بين  تنوعت  الماضي،  فبراير  خالل  المحتلة  والقدس  الغربية  واشتباكات  الضفة 
بالحج  ورشق  الحارقة.مسلحة  والزجاجات  فلسطين    ارة  معلومات  مركز  عن  الصادر  التقرير،  ووثق 
( بجراح مختلفة، في حين بلغ عدد عمليات المقاومة  719( مواطنين وإصابة )6"معطى"، استشهاد )

وبّين أن عدد   ( في القدس المحتلة.14( جنديا ومستوطنا إسرائيليا، منهم )27( عملية، أصابت )835)
( عمليات زرع أو  7( عملية طعن أو محاولة طعن، و)2( عملية، و)52النار بلغ )   عمليات إطالق 

 إلقاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية دهس واحدة.
 3/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مقاومون يستهدفون حاجزا  لالحتالل بجنين  .12
لجلمة شمال شرق أطلق مقاومون  في جنين، الرصاص وألقوا قنابل محلية الصنع صوب حاجز ا

ة، أن المقاومين أطلقوا الرصاص وألقوا  جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلي
 القنابل تجاه حاجز االحتالل العسكري، وتمكنوا من االنسحاب بسالم من المكان.  

 2/3/2022، نفلسطين أون الي
 

 الجهاد تحذر من تصريحات مفبركة منسوبة لقيادتها  .13
جهاد اإلسالمي في فلسطين، من تداول تصريحات مفبركة منسوبة لقيادتها وتعميمها  ركة الحذرت ح

بيان صحفي:   للحركة في  المكتب اإلعالمي  التواصل والمجموعات اإلعالمية. وقال  عبر منصات 
مح األخيرة،  الفترة  في  منسوبة  "تابعنا  مفبركة  تصريحات  تصدير  المشبوهة،  الجهات  بعض  اولة 

في   عمل  لقيادات  ضمن  اإلعالمية،  والمجموعات  التواصل  منصات  عبر  وتعميمها  منظم  الحركة، 
الحركة،   ودعت  وأخالقيًا".  وطنيًا  المنبوذ  سلوكها  على  التغطية  تحاول  أمنية  جهات  عليه  تشرف 

والنشطا اإلعالمية  والمنابر  والمؤسسات الصحفيين  والسياسية  الوطنية  والتيارات  القوى  وكافة  ء، 
 رجوع إلى المكتب اإلعالمي للحركة وقنواتها اإلعالمية المعتمدة. والهيئات، ال

 2/3/2022، فلسطين أون الين
 

ك لوقف الحرب في أوكرانيا  ..."حرٌب مرّوعة" .14  بينيت: على العالم التحرُّ
لخميس، إن األوضاع على األرض في أوكرانيا تبدو  يوم اقال نفتالي بينيت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 

ووصف    ون األمر أسوأ بكثير.، ولذلك من المهم أن يتحرك زعماء العالم بسرعة حتى ال يكسيئة جًدا
بينيت الذي لم يذكر روسيا بشكل مباشر خالل كلمة له في مؤتمر للتكنولوجيا االلكترونية، ما يجري  

زيد وأشار إلى أن “كل يوم يمر نخسر فيه المزيد من األوراح، ومفي أوكرانيا بأنه “حرب مروعة”،  
ال الالعبين  من  إنها مسؤولية  يفت اآلوان بعد،  لم  الالجئين، ولكن  الكامل ألوكرانيا، وماليين  تدمير 

 الرئيسيين في العالم. يجب التصرف بسرعة إلبعاد الجانبين عن ساحة المعركة”.
 3/3/2022القدس، القدس، 
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 بحجب بث القنوات الروسية  ا  أوكراني  ا  ترفض طلب "إسرائيل" .15
مو  وايكشف  مساء    قع  العبري،  طلبنت  رفضت  إسرائيل  أن  الخميس،  األوكراني    اً يوم  السفير  من 

القنوات  اإلعالمية الروسية    لديها، وكذلك من وزراء االتصاالت في دول أوروبية عدة، بحجب بث 
 التي تبث لديها.

 3/3/2022القدس، القدس، 
 

 جنود إسرائيليين بانقالب مدرعة  10إصابة  .16
إ  10أصيب   العسكريةسرائيليجنود  “النمر”  مدرعة  انقالب  جراء  الخميس،  مساء  للواء   ين،  التابعة 

المحتلة. فلسطين  جنوب  بالنقب  البيسور  منطقة  في  قناة    جوالني  فإن    14وبحسب  من   5العبرية، 
الفحوصات لهم رغم أن حالتهم طفيفة، في   المستشفيات، إلجراء مزيد من  للعالج في  نقلوا  الجنود 

 خرين ميدانًيا. حين عولج اآل
 4/3/2022القدس، القدس، 

 
 بابي يار لم ُيستهدف ولم يتضرر"  ذكرى المجزرة النازية في صحافي إسرائيلي بكييف: "موقع .17

أكد المحلل العسكري وموفد صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت" لتغطية الحرب في أوكرانيا،  
يشاي،   بن  ذكرى  رون  تخليد  موقع  أن  األربعاء،  كييوم  في  يار  بابي  في  النازية  لم  المجزرة  يف 

 وسي.يتضرر أبدا، خالفا للتقارير األوكرانية، أمس، بأن أضرارا لحقت بالموقع من جراء قصف ر 
 2/3/2022، 48عرب 

 
 من خدمات التكنولوجيا الفائقة  "إسرائيل"ارتفاع صادرات  .18

م إسرائيل  صادرات  أن  اإلسرائيلية  المركزية  اإلحصاء  دائرة  التكنولوجيا  أفادت  صناعة  خدمات  ن 
  2020مليار دوالر في عام    36.3في المائة من    22.3رتفع بنسبة  الفائقة باستثناء الشركات الناشئة ا

 . 2021مليار دوالر في عام  44.4إلى 
التقرير  إسرائيل في عام  وذكر  من  تصديرها  تم  التي  الخدمات  من  الرائد  النوع  أن  األربعاء،  الصادر 

برمجة    2021 البيانات   الكمبيوتر،هو  ومعالجة  الصلة  ذات  واألنشطة  االستشارات  ذلك  في  بما 
 واألنشطة المتعلقة باستضافة المواقع. 
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ويشير تصدير الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل السياحة والنقل واالتصاالت  
 واإلعالنات والحوسبة والمحاسبة والبحث والتطوير. 

مليار دوالر بزيادة    2.8ت الشركات الناشئة اإلسرائيلية بلغ  جمالي صادرات خدماوذكر التقرير أن إ
 . 2020ر في عام مليون دوال 754في المائة من  371

بنسبة   زادت  اإلسرائيلية  العلمي  والتطوير  البحث  خدمات  صادرات  أن  البيانات  في   45.5وتظهر 
مليار دوالر العام الماضي مقارنة    9.6لي  لتبلغ إجمالي حوا  2020مقارنة بعام    2021المائة في عام  

 . 2020مليار دوالر في عام  6.6بنحو 
ا السفر  خدمات  صادرات  بنسبة  وانخفضت  من    8إلسرائيلية  المائة  عام    2.5في  في  دوالر  مليار 

عام    2.3إلى    2020 دوالر في  بنسبة  2021مليار  النقل  خدمات  صادرات  ارتفعت  بينما  في    130، 
 مليار دوالر. 10.6دوالر إلى  يارمل 4.6المائة، من 

 3/3/2022، القدس، القدس
 

 تمّول أنشطة منظمة يهودية تعتدي على الفلسطينيين  "إسرائيل" .19
العبري،   مكوميت"  "سيحا  موقع  نشره  تحقيق  االحتالل  كشف  حكومة  أن  عن  النقاب  الخميس،  يوم 

النقاط القانونية"،  االس   اإلسرائيلي تمّول أنشطة منظمة يهودية تعمل في مجال تدشين  تيطانية "غير 
 ويشارك أعضاؤها في شّن االعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. 

وأشار التحقيق إلى أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي حولت ماليين الشواقل )العملة اإلسرائيلية( إلى  
يين في  لسطين منظمة "هشومير يوش"، التي يشارك عناصرها في الهجمات التي تستهدف القرويين الف

تحمل   مالبس  يرتدون  وهم  الهجمات  تنفيذ  على  األعضاء  هؤالء  يحرص  حيث  الغربية؛  الضفة 
 شعارات المنظمة. 

 2022/ 3/3الجديد، لندن،  العربي
 

 لجنة المالية بالكنيست توافق على ضمان بملياري دوالر إلبقاء السفر الجوي مع روسيا .20
ص اإلسرائيلي  بالكنيست  المالية  لجنة  بقيمة  باح  وافقت  حكومي  لضمان  إطار  على  الخميس  يوم 

اإل الطيران  لشركات  دوالر  روسيا.ملياري  مع  رحالتها  تشغيل  تواصل  حتى  هذه    سرائيلية،  وتأتي 
 الخطوة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
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علنت أنها ئيلي أن شركات الطيران اإلسرائيلية كانت أ وأوضح موقع يديعوت أحرنوت اإلخباري اإلسرا
واصلة تشغيل رحالتها بين إسرائيل وروسيا ألن سياساتها األمنية تنص على  لن تكون قادرة على م

عقوبات. تنتهك  التي  والرحالت  للطائرات  تأمينية  تغطية  توفير  السلطات    عدم  أن  الموقع  وأضاف 
ظل وجود عشرات اآلالف من المواطنين اإلسرائيليين، فضال    اإلسرائيلية قررت تقديم الضمانات في

 جود عدد كبير جدا من اليهود في روسيا.عن و 
 3/3/2022القدس، القدس، 

 
 حشدت الدعم للقرار األممّي بشأن أوكرانيا "إسرائيل"واشنطن:  .21

األمم    شف السفير األميركي لدى تل أبيب، توم نايدز، أن تل أبيب لم تصّوت فحسب لصالح قرارك
 د من الدول.المتحدة الذي ينّدد بالعملية الروسية في أوكرانيا، بل ساعدت على حشد المزي

لمس إلسرائيل  كبير  بشكر  »نتقّدم  السفير:  إلى وتابع  للوقوف  األعضاء  من  المزيد  حشد  اعدتها في 
محاسبة  صوتًا ل  141جانب أوكرانيا، في التصويت التاريخي باألمم المتحدة«. وأضاف: »أكثر من  

 وسيا. الديبلوماسية مهمة«. ر 
 4/3/2022خبار، بيروت، األ

 
 نص على إلغاء وليس تجميد أوامر اإلخالء "العليا اإلسرائيلية"قرار عائالت الشيخ جراح:  .22

أرناؤوط: الرؤوف  العليا   عبد  المحكمة  قرار  إن  القانوني  الدفاع  وطاقم  الشيخ جراح  حي  قال سكان 
على األخير نص  القرار    اإلسرائيلية  فلسطينيين، معتبرين  لمنازل  أوامر اإلخالء  تجميد  وليس  إلغاء 

وأشاروا في مؤتمر    م معركة تثبيت الملكية ألرض الحي".الطريق أما   بمثابة "إنجاز غير مسبوق يفتح
تسجيل   مأمور  دائرة  في  ستجري  الملكية  تثبيت  معركة  ان  الى  الحي،  في  أمس  عقدوه  صحافي 

العدل وزارة  في  المركزية.  األراضي  المحكمة  الى  المعركة  انتقال  استبعاد  دون  أن    اإلسرائيلية  ورأوا 
تح الطريق أمام المطالبة بعودة عائالت الكرد والغاوي وحنون النجاح في معركة تثبيت الملكية سيف 
 . 2009و 2008التي تم تهجيرها من الحي في عامي 

ولي إلغاء،  المحكمة  قررت  حسين:  أبو  حسني  المحامي  التي  وقال  اإلخالء  أوامر  كل  تجميد،  س 
عا األربع  بخصوص  بماصدرت  العائالت  باقي  على  يسري  سوف  القرار  ان  وأعتقد  فيها    ئالت، 

 القضايا المطروحة امام المحكمة، وال يمكن اليوم إخالء ناس من الشيخ جراح إلى خارج منازلهم. 
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ووجه انتقادات الى جهات سارعت الى تفسير قرار المحكمة باعتباره انتكاسة للسكان وقال: "أتصور  
م المكون  القرار  يقرأ  لم  يق  100ن  انه  وما  ارشيد،  سامي  والمحامي  أنا  سوى  وسائل  صفحة  في  ال 

ه "وصلنا  واعتبر أبو حسين أن  التواصل االجتماعي مغلوط ألن من يتحدثون لألسف لم يقرأوا القرار".
الى هذه النقطة بعد ان حصلنا على وثائق من األرشيف العثماني تنص على ان الوثائق المقدمة من  

مزورة". هي وثائق  األرض  ملكية  يّدعون  ومن  االستيطانية  أيضا  وأضاف  الشركات  "وقد أحضرنا   :
دمناها  دن وقد ق شهور من األر   9وثائق من المحكمة الشرعية، وأهم وثائق بهذا الموضوع وصلتنا قبل  

، حيث قالت الحكومة األردنية انه لم يتسن لها تسجيل األرض باسم السكان  الى المحكمة التي قبلتها
 توطنة يهودية في الشيخ جراح". واعتبر أبو حسين أنه "منعنا إقامة مس ".1967بسبب نشوب حرب 

 4/3/2022، األيام، رام هللا
 

من  "األوقاف" .23 أكثر  األذان  اقتحاما لألقصى    20:  شبا  43ومنع رفع  اإلبراهيمي خالل  في  ط/ وقتا 
 فبراير 

هللا اقتحموا :  رام  ومستوطنيه  االحتالل  إن  البكري،  حاتم  الشيخ  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزير  قال 
وقتا،   43مرة، ومنعوا رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل،    20المسجد األقصى أكثر من  

فة  ورصد التقرير قيام شرطة االحتالل باحتجاز المئات من أهالي الض   ماضي..خالل شهر شباط ال
يوم   خاصة  فيه،  والرباط  الصالة  ألداء  األقصى  للمسجد  والوصول   التوجه  من  ومنعهم  الغربية، 

 الجمعة.
مليون شيقل لتعزيز التهويد، وتعميق سيطرته على    250وأوضح التقرير أن االحتالل أقر موازنة بـ 

الغربي ضمن رؤية  القدس، الشرقي مع  القدس، وصهر شطرها  القائم في  إسرائيلية    وتغيير الوضع 
 لتكون كأي دولة غربية أخرى ال تحمل أي طابع عربي وال إسالمي. 

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

 مستوطنا  يقتحمون "األقصى" وسط إجراءات أمنية مشددة  186 :القدس .24
إجراءات    186اقتحم  :  المحتلة  القدس وسط  األقصى،  المسجد  باحات  الخميس،  يهودًيا،  مستوطًنا 

 أمنية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى على شكل مجموعات، من خالل  

ة مما تسمى  سجد(، من بينهم مجموع"باب المغاربة" )إحدى بوابات األقصى في الجدار الغربي للم
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وبّينت أن المستوطنين تجّولوا في باحاته، خاصة بالمنطقة الشرقية للمسجد   "نساء من أجل الهيكل".
 األقصى، وسط تلقيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم.

 3/3/2022، قدس برس
 

 لمطالبهم كاملة األسرى ُيقررون االستمرار في خطواتهم النضالية حتى االستجابة  .25

خطواتهم  أّكد   في  االستمرار  قرروا  االحتالل  سجون  في  األسرى  أّن  الخميس،  مساء  األسير،  نادي 
( يوًما. جاء ذلك بعد جلسة حوار مع إدارة ّسجون االحتالل، وتمثلت  26النضالية المتواصلة منذ )

وت عنها،  أعلنت  التي  إجراءاتها  بعض  عن  جزئًيا  اإلدارة  بتراجع  بننتائجها  يتعلق  فيما  ظام  حديًدا 
، إاّل أّنها رفضت االستجابة لمطالب أسرى سجن "نفحة" المتعلقة بالبوابات -ساحة الّسجن -"الفورة"  

بيان   في  النادي  وأوضح  الراهّنة.  المعركة  في  األساسّية  المطالب  أحد  وهو  والتفتيش،  اإللكترونّية 
أ  الّسجن  إدارة  األسرى  أبلغ  ذلك  ضوء  على  أّنه  خطواصحفي،  في  مستمرون  المتمثلة  ّنهم  تهم 

وتحديًدا  جذرّي،  وبشكٍل  كاملة  لمطالبهم  االستجابة  حّتى  الّسجن،  قوانين  على  والّتمرد  بالعصيان 
استمرت  حال  وفي  أّنه  قّرروا  األسرى  أّن  إلى  وأشار  نفحة.  سجن  أسرى  بقضية  المتعّلق  المطلب 

المف  اإلضراب  سيعلنون  الحالّي،  موقفها  على  الطعااإلدارة  عن  تاريخ  توح  في  مارس   25م  آذار/ 
 .الجاري 

 3/3/2022، فلسطين أون الين
 

 إهمال إسرائيلي متعّمد لألسرى المرضى في سجن الرملة ": هيئة شؤون األسرى " .26
تواصل إدارة سجون االحتالل سياسة الّتجاهل المتعّمد لمعاناة األسرى المرضى، بما يسهم   :رام هللا

أجسام في  المرض  تفشي  هي   هم.في  إنها  وقالت  الخميس،  بيان،  في  والمحررين  األسرى  شؤون  ئة 
   وثقت من خالل محاميها، أبرز الحاالت المرضية التي تقبع في “سجن الرملة “.

ومن بين هذه الحاالت األسير جمال زيد من رام هللا، والمصاب بفشل كلوي ويحتاج غسل كلى ثالث 
أنبوب    من موقع في جسمه، بسبب االلتهابات.   الغسيل ألكثر  مرات أسبوعًيا، ويحتاج تغيير موقع 

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها والتدخل بصورة عاجلة لتوفير  
 الرعاية الصحية لألسرى وفًقا لكافة المواثيق الدولية واإلنسانية التي تضمن حقوقهم. 

 3/3/2022، القدس، القدس
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 تندد بالهجمات المتصاعدة ضد الصيادينفي غزة  نقابة العمال .27
دانت نقابة العمال في غزة اعتداءات قوات االحتالل البحرية المستمرة على الصيادين، مؤكدا  غزة:  

جادة«.  وقفة  الدولية  الحقوقية  والمؤسسات  الفلسطيني  »الكل  من  تتطلب  »عربدة«  يمثل  ذلك    أن 
انتهاكاته بحق الصيادين بشكل غير مسبوق، والتي في تصريح صحافي أن االحتالل يصعد    ت وأكد 

رأسه. في  بالمطاط  مغلف  معدني  برصاص  الصعيدي  أحمد  الصياد  إصابة  آخرها   وقال   كان 
ن بحرية االحتالل تتعمد استهداف الصيادين الذين يعملون في البحر لمنعهم من الصيد إ  العمصي،

بإطال رزقهم،  واعتقالهموكسب  وإصابتهم  عليهم  النار  ضمن  ق  الصيادين  من  البحر  تفريغ  بهدف   ،
 خطة ممنهجة طويلة األمد قائمة على »اإلرهاب« والقتل.
حالة إطالق نار من قبل االحتالل على    30وحسب العمصي، فإن نقابات العمال رصدت أكثر من  

الل  رصدها أكبر بكثير. وأوضح أن االحت  الصيادين منذ بداية العام، مؤكدا، أن األرقام التي لم يتم
يريد جعل مهنة الصيد من المهن الخطرة، وذلك بهدف ضرب االقتصاد الفلسطيني كون هذا القطاع  

من إجمالي الناتج االقتصادي ويشغل نحو أربعة آالف صياد، ومئات   %15بالغ األهمية إذ يشكل  
 العمال المرتبطين بالصيد.

 2022/ 3/3، القدس العربي، لندن
 

 حقة البناء الفلسطيني في منطقة "ج" االحتالل ينشئ وحدة خاصة لمال .28
إنشاء وحدة خاصة، مهمتها  :  الناصرة كشفت مصادر إعالمية عبرية، أن سلطات االحتالل قررت 

المحتلة. الغربية  بالضفة  "ج"  منطقة  في  الفلسطيني  البناء  العبري،   متابعة  نت"  "واي  موقع  وقال 
سار، ووزير الجيش بيني غانتس محكمة  متوقع أن يبلغ وزير الداخلية جدعون  الخميس، إنه من ال

قبل   من  ترخيص  )بدون  القانوني  غير  البناء  ضد  تعمل  جنائية  إنفاذ  وحدة  إنشاء  عن  العليا  العدل 
 سلطات االحتالل( في المنطقة "ج". 

كمة أي شخص، بما واشار إلى أن الوحدة الجديدة ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات جنائية ومحا 
ولفت الموقع إلى أن قدرة الدولة    بلدية وقروية، تم فيها بناء بشكل غير قانوني.فيهم رؤساء مجالس  

يعيش   عندما  خصوصا  األحيان،  بعض  في  محدودة  ستكون  قانونية  إجراءات  اتخاذ  على  العبرية 
ال  حيث  "ب"،  أو  "أ"  المنطقة  في  الفلسطيني  القروي  المجلس  أو  البلدية  لسيطرة  رئيس  يخضع   

 إسرائيلية. 
 3/3/2022، قدس برس 
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 "إسرائيلـ" ل 8: البلوك كي للبنانير الوسيط األمعرض مكتوب من  .29
أول من    السفيرة األميركية دورثي شيا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،: نقلت  ميسم رزق 

ترجمة للعرض الشفهي الذي حمله كبير المفاوضين في وزارة  تضّمنت عرضًا مكتوبًا  رسالة  أمس،  
هي »رسالة تؤّكد   ية غاموس هوكشتين، بناًء على طلب لبنان، بّدد التساؤالت مؤقتًا.الطاقة األميرك

في الشكل قبل المضمون أن األميركيين مستمرون في عملية التفاوض«، ويؤكد ذلك، تطرق مساعدة  
  ووفق  . ى الملف في اتصال مع عون أخيراً ؤون السياسية فكتوريا نوالند إلوزير الخارجية األميركي للش 

من حصة    8مّطلعين على جو االتصاالت، فإن »األميركيين مصّرون على أن يكون البلوك الرقم  
العدو اإلسرائيلي من دون توضيح األسباب«، مرجحة أن »يكون العدو قد أجرى مسوحات أظهرت 

الثر  يكون هذا وجود كمية كبيرة من  المس بحقل كاريش، وأن  يريد أن يضمن عدم  أنه  أو  فيه،  وة 
 . ئيل إلى قبرص، وصواًل إلى تركيا«ك ممرًا لخط الغاز الممتّد من إسراالبلو 

 4/3/2022األخبار، بيروت، 
 

 كعدو بل كحليف محتمل  "إسرائيل"ننظر إلى  ال: ولي العهد السعودي .30
في مقابلة مع مجلة »ذي أتالنتيك« األميركية، محمد بن سلمان  ولي العهد السعودي  أكد    الرياض:

)الخميس أمس  كبيرة    (،نشرت  فرصة  ولدينا  واشنطن...  مع  المصالح  من  »الكثير  لديها  بالده  أن 
لتعزيز كل هذه المصالح وأيضًا لدينا فرصة كبيرة لخفضها في مجاالت عدة«، معتبرًا أن »المصالح  

وحين ُسئل    األمر يعود لكم )األميركيين( سواء كنتم تريدون الفوز بالسعودية أو الخسارة«.واضحة، و 
العال اإلسرائيليين  عن  بين  المشكلة  ُتحل  أن  »نأمل  قال:  إسرائيل،  مع  المتنامية  الخليجية  قات 

ن  والفلسطينيين... ال ننظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في الكثير من المصالح التي يمك
 . عض القضايا قبل الوصول إلى ذلك«أن نسعى لتحقيقها معًا لكن يجب أن تحل ب

 4/3/2022 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلي  -أبو الغيط: المنطقة العربية ال يمكن لها أن تنهض إال بتسوية الصراع الفلسطيني .31
أن  :  روما الغيط،  أبو  أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمين  تنهض  أكد  أن  يمكن  ال  العربية  المنطقة 

قدم صراع ال يزال قائما في  وتستعيد عافيتها إال بتمكينها من تحقيق وبناء الدولة الوطنية، وتسوية أ
وشدد أبو الغيط، خالل المحاضرة التي ألقاها في   اإلسرائيلي.  -قلب المنطقة وهو الصراع الفلسطيني 

ن "التحوالت التي يشهدها النظام الدولي وتأثيرها على العالم  أكاديمية لينشي العريقة في إيطاليا بعنوا
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الذي الدولتين  تطبيق حل  على "ضرورة  يمكن    العربي"،  ال  عنصري،  دولة فصل  إال  عنه  بديل  ال 
 للعالم أن يتقبلها أو يتعايش معها".

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

على    "إسرائيل"أكسيوس:   .32 الروسي" ضغطت  "الغزو  يدين  أممي  قرار  لصالح  للتصويت  اإلمارات 
 ألوكرانيا 

مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أنه وبناء على طلب من   ( اإلخباري عنAxiosنقل موقع "أكسيوس" )
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، ضغطت الحكومة اإلسرائيلية على اإلمارات للتصويت بنعم على  

العا للجمعية  ظبي عن  قرار  أبو  امتنعت  أن  بعد  ألوكرانيا،  الروسي"  "الغزو  يدين  المتحدة  لألمم  مة 
مشر  على  سابق  وقت  في  الدولي.التصويت  األمن  مجلس  في  الشأن  بهذا  قرار  الموقع   وع  ونقل 

اإلخباري األميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع أنه قبل تصويت األربعاء الماضي في الجمعية العامة  
اتصل وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد بنظيره اإلماراتي عبد هللا بن زايد، وأخبره    لألمم المتحدة،

 أن التصويت في الجمعية العامة إلدانة روسيا سيكون األمر الصواب. أن إسرائيل تعتقد 
 3/3/2022.نت، الجزيرة

 
 قانونيون: وثائق عثمانية وأردنية ساهمت بمنع إخالء عائالت الشيخ جراح .33

المحتلة في :  القدس  ساهمت  أردنية،  وأخرى  عثمانية  ملكية  وثائق  إن  فلسطينيون،  محامون  قال 
المحك من  قرار  بحي  استصدار  منازلها  من  فلسطينية  عائالت  إخالء  بإلغاء  اإلسرائيلية،  العليا  مة 

بات وشددوا على أنهم مستمرين في جهودهم، لحين تمكنهم من إث  الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
 ملكيتهم لألرض، المقامة عليها منازل عشرات العائالت.

 3/3/2022، قدس برس
 

 اليات أسبوع القدس العالمي"علماء العراق" تقيم عددا من فع .34
الفعاليات :  بغداد  من  بعدد  العالمي،  القدس  أسبوع  مع  العراق"  في  المسلمين  علماء  "هيئة  تفاعلت 

صريح صحفي، رصدته "قدس برس" الخميس، إن "قسم يها  وقالت الهيئة في ت  واألنشطة واإلصدارات.
فعاليات  انطالق  بمناسبة  خاًصا  لقاًء  عقدا  واإلعالم  عن    بالسياسة  للحديث  العالمي،  القدس  أسبوع 

للقدس  العراقيين  "وفاء  على  الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  ومقاصده،  أهدافه  وبيان  األسبوع  أهمّية 
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التصريح. بحسب  إل  وفلسطين"  الدوحة، وأشارت  القطرية  العاصمة  في  علمية  محاضرة  تنظيمها  ى 
 ء المسلمين أنموذًجا". بعنوان: "الرؤية العراقية للقضية الفلسطينية ـ هيئة علما 

 3/3/2022، قدس برس
 

  عملية العسكرية الروسية في أوكرانيااليبحث مع بينيت بوتين الكرملين:  .35
مع هاتفيًا  تحّدث  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  أن  للكرملين  الصحافية  الخدمة  رئيس    أعلنت 

روسية المستمرة في أوكرانيا لليوم السابع  الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، وناقشا العملية العسكرية ال
وأضافت في بيان، أن »بوتين أوضح موقف روسيا في ما يتعّلق بشروط حل األزمة،   على التوالي.

بعد ساعت ين من اتصال جمع  االتصال بين بينيت وبوتين جاء    بما فيها نزع السالح من أوكرانيا«.
 . األول مع الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي

 4/3/2022خبار، بيروت، األ
 

   " إسرائيل"بمصنع أسلحة يدعم  ديةما مناصرون لفلسطين يلحقون خسائر: بريطانيا .36
ألحقوا  اعتقلت   الفلسطينية  للقضية  المناصرين  البريطانية، الخميس، خمسة نشطاء من  أجهزة األمن 

تامورث  منطقة  في  إسرائيل،  تدعم  التي  األسلحة  مصانع  بأحد  مادية  شمال    أضرارا  ستافوروشاير 
وبحسب بيان أصدرته مجموعة “العمل من أجل فلسطين”، وهي جماعة تنشط في    المملكة المتحدة.

عن الحقوق الفلسطينية وتفضح جرائم االحتالل وتدعو لمقاطعته، اعتقلت السلطات البريطانية  الدفاع  
ة أن ما قام به النشطاء وأضافت المجموع  نشطاء تابعين لها بعد إزالتهم سقف مصنع “إيلت ِكل”.

كدين أن  جاء ردًا على تزويد المصنع إسرائيل باألسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين ليل نهار، مؤ 
 ألف جنيه إسترليني. 250األضرار قدرت بنحو 

 2022/ 3/3القدس العربي، لندن، 
 

 الحلف اإلسرائيلي السعودي .. "المحتمل"  .37
 قنديلوائل 

لنا، فإن  بالنسبة  إننا ال ننظر إلسرائيل  "أما  ُتحّل المشكلة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.  نا نأمل أن 
كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في عديد من المصالح التي يمكن أن نسعى إلى تحقيقها مًعا،  
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يتحدّ  الوضوح،  بهذا  ذلك".  إلى  الوصول  قبل  القضايا  بعض  تحل  أن  يجب  العهد  لكن  ولي  ث 
ب محمد  الذي  السعودي،  الرجل  مع  سنة  كل  يجري  حوار  في  أتالنتيك"  "ذي  مجلة  إلى  سلمان،  ن 

 يتأهب ليكون ملًكا، رسمًيا، بعد سنواٍت يقوم فيها بوظائف الملك فعلًيا.
في كل حواراته السابقة مع الميديا األميركية، كان محمد بن سلمان يظهر استعداًدا حماسًيا لتطبيع  

الكيان الصهيوني،  ال بأنه "حليف محتمل" كما فعل هذه  عالقات مع  إلى وصفه  أبًدا  لم يصل  لكنه 
المّرة. قبل أربعة أعوام، وفي المجلة ذاتها كانت إجابات بن سلمان على سؤال إسرائيل على النحو  

يمك هل  إيران،  دون  ومن  إسرائيل؟  من  قريبين  تجعلكم  إيران  بأن  تعتقد  هل  المجلة:  أن التالي:  نك 
ف تمتلكون  حالة  إسرائيل؟  تتصّور  مع  مشتركة  أخرى  مصالح  كبيرًا    -يها  اقتصادًا  إسرائيل  تشكل 

مقارنًة بحجمها كما أن اقتصادها متناٍم، ولعل هناك الكثير من المصالح االقتصادية المحتملة التي  
ر من المصالح قد نتشاركها مع إسرائيل، متى كان هناك سالم ُمنصف، فحينها سيكون هناك الكثي 

 ول مجلس التعاون الخليجي ودول كمصر واألردن.بين إسرائيل ود 
في موضع آخر، سألته المجلة: دعنا نتحّدث عن الشرق األوسط بشكل أوسع. هل تعتقد أن للشعب  

أعتقد عمومًا    -اليهودي الحق في أن تكون لديه دولة قومية في جزء من موطن أجداده على األقل؟  
شعب،   كل  فأن  العيش  في  الحق  له  مكان،  أي  الفلسطينيين  في  أن  أعتقد  المسالم.  بلده  ي 

عادل   سالم  اتفاق  لدينا  يكون  أن  يجب  لكن  الخاصة.  أرضهم  امتالك  في  الحق  لهم  واإلسرائيليين 
 وُمنصف لضمان االستقرار للجميع وإلقامة عالقات طبيعية بين الشعوب. 

وعلى ضوء معطياتٍ  ذلك قبل أربعة أعوام،  إذ كان بن سلمكان  الوقت   مختلفة كثيًرا،  ذلك  ان في 
يضع إيران رأًسا لمثلث الشر، الذي يضم معها اإلخوان المسلمين واإلرهابيين، كما كان ينظر إلى 
المرشد اإليراني أنه أخطر وأسوأ من الزعيم النازي هتلر. أما في الحوار الجديد، المنشور أمس، فال 

أية أوصاف سلبية بحق المرشد زعيمة محور الشر، كما ال يذكر    تبدو إيران، في نظر بن سلمان،
األعلى، بل يقول نًصا "إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا إلى األبد، ليس بإمكاننا التخّلص منهم، وليس 
بإمكانهم التخلص منا. لذا من األفضل أن نحل األمور، وأن نبحث عن ُسبٍل لنتمّكن من التعايش،  

العوقد قمنا خالل أر  بمناقشاٍت، وسمعنا  القادة اإليرانيين، والتي بعة أشهر  التصريحات من  ديد من 
كانت محّل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، 

 وآمل أن نصل إلى موقٍف يكون جيًدا لكال البلدين، ويشكل مستقباًل مشرًقا للسعودية وإيران". 
ائيل، بصفها حليًفا محتماًل لسعودية بن سلمان، ليست نابعة  قفزة غير المسبوقة في اتجاه إسر إذن، ال

من سيكولوجيا الخوف من الخطر القادم من ناحية رأس مثلث الشر )اإليراني(، بل هي اختيار واع  
منطق   من  إسرائيل  طريق  في  بعيًدا  الذهاب  في  الرغبة  ينقل  سليمان،  بن  محمد  من  ومدروس 



  
 
 
 

 

ص            20   5775 العدد:              3/4/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

طان اإليراني، إلى اختيار مبدأي واستراتيجي، هو هدف في  حالف مع الشيطان" لدرء خطر الشي"الت
 ذاته، وليس وسيلًة لتحقيق مصالح دفاعية أو اقتصادية. 

يرّدد محمد بن سلمان، في حواره األحدث، عبارات تشعر وكأنها منقولة بالنص من مقالة لألكاديمي  
كانت   والتي  الغبان،  محمد  خصيًصاالسعودي،  مكتوبة  سعودية  مقالة  مطبوعة    أول  في  للنشر 

حكومية صهيونية، حيث احتفت بها جامعة تل أبيب )الحكومية(، معلنة أن الباحث السعودي وأستاذ 
اللغة العبرية في جامعة الملك سعود )الحكومية(، محمد الغّبان، نشر مقااًل في مجلة "كيشر" باللغة  

 حسب اّدعاء كاتبه.النبي محمد في أعين اليهود"، ب العبرية في محاولة "تحسين صورة
مع   التحالف  سياسات  لترويج  والسالم،  الصالة  عليه  محمد  النبي  اسم  سلمان  بن  محمد  يستخدم 
االحتالل الصهيوني، بالطريقة ذاتها التي استخدمها األكاديمي السعودي، بالقول إن محمًدا بن عبد 

نها الحق التاريخي الذي ُيراد  اليهود، وهذه حقيقة تاريخية، لكهللا كان حريًصا على عالقات جيدة مع  
به الباطل السياسي، فالثابت أن اليهود لم يكونوا محتلين غاصبين لدولة إسالمية أو عربية في ذلك 
الوقت، بل كانوا جزًء من التركيبة السكانية األصلية في الجزيرة العربية. وبالتالي، من صور النصب 

التاريخية البعيدة لتسويغ التصالح مع جريمة سياسية    كاديمي التأسيس على تلك الحقيقةواالحتيال األ
وإنسانية راهنة، يجّسدها قيام االحتالل العسكري الصهيوني القادم من قارات أخرى بعيدة على أنقاض  

 دولة عربية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. 
 2022/ 4/3العربي الجديد، لندن، 

 
 يهود أوال؟! ممر ضيق، وال .38

 أ.د. يوسف رزقة 
(. اليهود  5000( ألف. المتقدمون باستعالم لطلب الهجرة لفلسطين المحتلة )200هود في أوكرانيا )الي

في أوكرانيا هم أغنى الطبقات العرقية، وأكثرها نفوذا في الدولة األوكرانية. الموساد اإلسرائيلي متغلغل 
من شك أن الحرب في   طالقا من األرض األوكرانية.  مافيهم، وله أعمال قذرة ضد الفلسطينيين ان

أوكرانيا تلحق الضرر بكل مكونات الشعب ، وبالذات بطائفة اليهود المتحكمين في اقتصاد البالد. و 
وأمنيا.   ساسيا  إسرائيل  قلب  توجع  أوكرانيا  بيهود  تلحق  التي  األضرار  بأن  القول  حكومة يمكن 

القلبي  حبها  بين  عالقة  أ  االحتالل  في  لمصالحها  قل  أو  أوكرانيا، ألوكرانيا،  يهود  ومصالح    وكرانيا، 
ونفوذهم  فيها، وبين مصالحها في الشرق األوسط المتقاطعة مع مصالح الدب الروسي، ال سيما في  

 سوريا وإيران ولبنان. 
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هم  يقال إن دولة االحتالل وجدت ممرا ضيقا في مقاربة ما يجري في أوكرانيا، بحصولها أوال على تف
النها عن مساعدات إنسانية ضخمة ألوكرانيا، )حمولة مائة طائرة(. وثالثا  أوكراني لموقفها، وثانيا بإع 

)  بإعالنها الستيعاب  السرعة  وجه  على  بالنقب  مستوطنة  إقامة  مشروع  مهاجر 5000عن  آالف   )
وقات، منها  يهودي هم قادمون على وجه االحتمال والترجيح من أوكرانيا. هذا الممر الضيق به مع

بتل أبيب من أن السلطات اإلسرائيلية أعادت فارين أوكرانيين من مطار ابن    صرح به سفير أوكرانيا
غريون على الطائرة نفسها إلى البالد التي جاءوا منها؟! طبعا المعادون هؤالء ليسوا يهودا؟! ) تفرقة 

الهولوكست؟!  والمعوق الثاني  عنصرية واضحة( السفير ذكر تل أبيب بمساعدة أوكرانيا لليهود في  
أميركا ودول غربية تعرض سياسة تل أبيب مسك العصا من المنتصف. وعليه: إما أن تلتزم بما  أن  

 التزمت به أوربا وأميركا، أو أن تخرج بساسة مخالفة، منفردة، ال تحظى برضا أميركا والغرب؟! 
ال من  العبرية  الدولة  بها  تمتحن  التي  األولى  المرة  هي  اهذه  األولى  المرة  وهي  وأميركا،  لتي  غرب 

وحليفة   نفسها،  حليفة  إسرائيل   ( أن  والخالصة  االحتالل.  لدولة  الخارجية  السياسة  فيها  تضطرب 
اليهود فقط، وهي ليست حليفا مخلصا لآلخرين،( وهذا درس يجدر بأعضاء اتفاقية أبراهام أن يقفوا  

 عنده وقفة جادة؟!
أو روسيا، أو أي مكان آخر، ولكن    ذا أصابه مكروه سواء في أوكرانيااليهودي تبكيه دولة االحتالل إ

مكاتب  ال  البتة،  له  بواكي  ال  الحرب،  بسبب  لها  والمغادر  أوكرانيا  في  المقيم  واإلفريقي،  العربي، 
حدودية ترعى هجرته من أوكرانيا، كما تفعل ست مكاتب يهودية أنشئت على حدود الدول المجاورة  

اهزة لنقله لمكان آمن، كما تفعل حكومة االحتالل.  الوكالة اليهودية، وال طائرات ج  ألوكرانيا برعاية
البالد؟! وكل ما فعله   بدخول  العرب واألفارقة  للمهاجرين  الحدود مع أوكرانيا ال تسمح  بل إن دول 

لم االتحاد األفريقي هو بيان شجب واستنكار للتمييز العنصري بين المهاجرين من أوكرانيا؟! العرب  
 واب معلوم. يصدروا بيان شجب، لماذا؟! الج

 3/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 أفول الهيمنة األميركية  .39
 أبراهام بن تسفي 

أحد الدروس األساس، التي تنشأ عن ميادين المعركة في أوكرانيا، هو واجب االمتناع عن التعميمات  
 والمزاج العام السائد فيه. التاريخية الجارفة وفي الوقت ذاته االنصات لروح العصر 
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األخيرة، تحكم في الخطاب الجماهيري المقارنة بين التصالح المنبطح لبريطانيا وفرنسا    في األسابيع
أوروبا   مواقف  وبين  الثالثينيات،  في  العالمي  النظام  على  هتلر  اقترحه  الذي  الوحشي  التحدي  أمام 

 أوكرانيا ووحدة أراضيها.  حيال التحدي الذي أطلقه فالديمير بوتين حول استقالل 
، تبلورت في األسبوع الماضي  1938ف مؤتمر ميونخ سيئ الصيت والسمعة في أيلول  وها هو، بخال

كلل   دون  تعمل  ومرصوصة،  واسعة  أوروبية  حد   –جبهة  على  والخاصة  الحكومية  المجاالت  في 
 لتحديد شارة ثمن، ترتفع كل يوم، لعدوان موسكو. –سواء 

 الضعف المتواصل للمهيمن األميركي. من صعود أوروبا إلى مركز الساحة، يبرز على هذه الخلفية 
بخالف الدور السائد الذي أدته الواليات المتحدة في القسم األكبر من األزمات والنزاعات التي نشبت  
في   نفسها  وجدت  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  مع  عظمى،  قوة  أصبحت  منذ  الدولية  الخلفية  في 

ا ومتدرجة  الحرب  مترددة  بخطى  تنجر،  أمامنا  يظهرون  لتي  الذين  األوروبيين،  شركائها  أعقاب  في 
الصقر   على  كبير  بقدر  تغطي  وقاطعة،  حازمة  زعامة  شولتس  وأولف  جونسون  بوريس  بقيادة 

 األميركي منتوف الريش. 
ال ببطء على األزمة األوكرانية  البداية، ردت  التي صممت منذ  بايدن،  إدارة  إذ وبالفعل،  متصاعدة، 

عن معتقدها المسبق في أنه سيكون ممكنًا مواصلة عملية فك االرتباط    أجبرها األمر على أن تتخلى
البيت   اجتذب  حين  حصل  هكذا  األميركي.  المجال  داخل  واالنطواء  والحرب،  االحتكاك  بؤر  عن 

متصا اقتصادي  عقاب  استراتيجية  تبني  إلى  إرادته،  وبخالف  رويدًا،  رويدًا  ضوء األبيض  في  عد، 
ليس المحتدم  الروسي  للغرب    التهديد  المؤيد  التوجه  على  أيضًا  بل  أوكرانيا  وجود  مجرد  على  فقط 

التي تسير في فلك روسيا، والتي حاول  باستثناء دولة بالروسيا  لمعظم دول وسط أوروبا وشرقها، 
وشرعي. سيادي  سياسي،  كيان  تصفية  بوساطة  عليها  الرعب  فرض  نهاية  الكرملين  المطاف    في 

لندن،   مع  الخط  في  واشنطن  ومنضبط.سارت  حذر  بشكل  ولكن  وباريس،  عن    برلين  بارز  تعبير 
مكانة الواليات المتحدة المهتزة يمكن أن نجده في الخطاب السنوي للرئيس بايدن عن حال األمة أمام  

 مجلس الكونغرس، والذي ألقاه فجر أول من أمس.
نا أيضا سار بايدن  لجوي األميركي أمام الطيران الروسي )وهإلى جانب اإلعالن عن إغالق المجال ا

وراء كندا ودول أوروبا(، صرح الرئيس بأن حاكم روسيا اصطدم بسور منيع لكنه اعترف بأن مركز  
 هذا التصميم الباعث على اإللهام كان الشعب األوكراني، وضمنا ليس إدارته هو. 

ذي منحه  د كل جرائم موسكو وإلى جانب التأييد الوبالفعل، إلى جانب الشجب الحاد الذي أطلقه ض
لرزمة العقوبات االقتصادية بعيدة األثر التي فرضت على روسيا بمبادرة أوروبا، فإن العصا الحقيقية  
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إذ إنه عاد ورفض صراحة استخدام خيار القوة   التي حملها معه نزيل المكتب البيضوي كانت عليلة.
 ية ال تتضمن تدخاًل عسكريًا مباشرًا(. الشديدة )أو حتى خطوات استراتيج 

باختصار كان هذا خطابا شاحبا، امتنع عن رد محدد مناسب على التصعيد الروسي على األرض، 
والهستيريا المتزايدة لموسكو، التي ال تتردد في نفض الغبار عن سالح يوم الدين كوسيلة يائسة لزرع  

مقاب يقف  الذي  االئتالف  أوساط  في  والفزع  ل  لها. الخوف  المتكرر  االستخدام  فإن  سيناريو  وبالفعل، 
لمحاولة بث صورة قوة عظمى مهيمنة، مستعدة لتعود   46اآلخرة للمواجهة النووية ال يدفع الرئيس الـ

 لتقود محور الصد، اإلنفاذ، والعقاب ضد موسكو.
 "إسرائيل اليوم" 

 3/3/2022األيام، رام هللا، 
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