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 34 :كاريكاتير
*** 

 
 القدسفي  إصابة جنديينن صهيونيين  عن ا واستشهاد المنفذ .1

استشه المقالقدس:  الشاب  )د  القواسمي  جمال  كريم  مدينة    19دسي  شرق  الطور  قرية  من  عاما( 
ائيلي، فجر األحد، قرب باب حطة، شمال المسجد األقصى  القدس، برصاص قوات االحتالل اإلسر 

وأفاد شهود عيان بأن عناصر من شرطة االحتالل المتواجدين في المكان أطلقوا النار تجاه    المبارك.
وفي تطور الحق، اقتحمت قوات    زعم تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين.الشاب قواسمة ب

ببلدة الطور، واعتقلت والديه  االحتالل، قرية الطور، وداهمت من زل الشهيد قواسمة في شارع الخلة 
 .وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل أفرجت عنهم، بعد التحقيق معهم وشقيقه محمد.

 6/3/2022(، وفا) ومات الفلسطينية وكالة األنباء والمعل
 
 د اإلعدامات الميدانية ع  صتستغل الحرب بأوكرانيا وت   "إسرائيل" :اشتية .2

التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل  حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء األحد، من  :  رام هللا
لة، مستفيدة من انشغال العالم  واإلعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات االحتالل في األراضي المحت

وتقدم اشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من والدي الطفل الشهيد   بالحرب في أوكرانيا.
 يامن جفال وعائلته، وأهالي بلدته.

 6/3/2022(، وفا) لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا
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 ي مجلس حقوق اإلنسان لمالكي: هناك دول ترفض مناقشة الجرائم اإلسرائيلية ف ا .3
"األيام": قال وزير الخارجية د.رياض المالكي، إن هناك دواًل ترفض مناقشة البند السابع    -رام هللا  

المتحدة والخا الفلسطينية، في مجلس حقوق اإلنسان باألمم  بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  ص 
تبرز الجرائم واالنتهاكات التي تقوم    مضيفا، إن أميركا وإسرائيل وبعض الدول األوروبية ال تريد أن

الفلسطيني. الشعب  أبناء  تجاه  إسرائيل  فلسطين    بها  إن  المالكي في تصريح صحافي، أمس،  وقال 
داخل مجلس حقوق   المتحدة وبعض تواجه حربًا شرسة  الواليات  تقودها  المتحدة  األمم  اإلنسان في 

 الدول األوروبية وإسرائيل لعدم مناقشة البند السابع.
وأضاف، إن إسرائيل ترفض أن تتم اإلشارة إليها بشكل منفصل ضمن بند خاص باعتداءاتها على  

مناقشة   أيضًا  وترفض  إسرائيل  عن  للدفاع  تأتي  دول  وهناك  الفلسطيني  ومنها  الشعب  السابع  البند 
 العديد من الدول األوروبية. 

 6/3/2022، رام هللا، األيام
 

 االحتالل  سببه إجراءات ينةمدالما جرى في القدس: محافظ نائب  .4
: اعتبر نائب محافظ القدس عبد هللا صيام أن ما جرى في القدس  سعيد أبو معالالقدس المحتلة ـ  

المواط باستهداف  احتاللية  إجراءات  بحق  سببه  الحديدية  والقبضة  العنف  إجراءات  في  وازدياد  نين 
ف  المقدسيين.  السائد  التوتر  إطار  في  نقرأه  حدث  ما  الى  وأضاف:  االحتالل  يسعى  التي  المدينة  ي 
واتهم قوات االحتالل بالعمل على    مزيد من باالعتداء على األحياء والسكان المقدسيين.  تفاقمه عبر 

رفع وتيرة حرارة األحداث عبر مزيد من االجراءات التي وصلت ذروتها حد القتل كما حدث فجرا.  
نية،  جدا، وهو نداء مليء بالقيمة العقائدية والوط  د أن نداء األقصى بفعل الهجمة االحتاللية عالوأك

»نداء األقصى له صداه ووقعه في نفوس الشباب المقدسي، وهو ما يدفع بهذا الشكل من ردود الفعل  
ف من  الصادرة عن شباب مقدسي، فالسبب الوحيد هو إجراءات االحتالل المتصاعدة، التي تضاع

 التوتر داخل القدس ومحيطها«.
 2022/ 6/3، بي، لندنالقدس العر 

 
 تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم االحتالل  "الخارجية الفلسطينية" .5

األحد :  رام هللا بيان صدر  في  الخارجية  وزارة  قوات ،  أدانت  ارتكبتها  التي  الميداني  االعدام  جريمة 
الشاب   بحق  )االحتالل  القواسمي  جمال  بالقد   19كريم  الطور  قرية  من  المحتلة،  عاما(  الشرقية  س 

ت العقاب الجماعي التي فرضتها شرطة االحتالل ضد المواطنين المقدسيين، واقدامها على واجراءا
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واستهجنت   التنكيل بهم على الحواجز األمنية التي نصبتها على ابواب البلدة القديمة وداخل أزقتها.
سان صباح مساء، على تجاهل جرائم  صرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق االنالوزارة "إ

ات التي ترتكب يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والتي ترتقي الى مستوى  اسرائيل واالنتهاك
 جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتفضيلها اغالق عينيها عن معاناة الفلسطينيين".  

 6/3/2022(، وفا) نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ 
 

 المقاومة تنعي شهيد القدس وتدعو لتصعيد المقاومة المسلحة ئل فصا .6
االحتالل،   -غزة  ضد  الهجمات  تصعيد  إلى  الفلسطينية،  المقاومة  فصائل  دعت  العربي:  القدس 

وأشادت في ذات الوقت بعملية الطعن التي وصفتها بـ”البطولية” التي أدت إلى استشهاد أحد الشبان  
 ابة اثنين من جنود االحتالل.في مدينة القدس المحتلة، وإص

حرك باسم  الناطق  قاسم  حازم  كريم  وقال  الشاب  نفذها  التي  الطعن  بعملية  يشيد  وهو  حماس،  ة 
القواسمي، “بطولة جديدة يسطرها الشباب الفلسطيني عبر عملية فدائية في القدس المحتلة”، مشيرا 

  حفاظ على هويتها الفلسطينية العربية”. إلى أن مدينة القدس المحتلة تقاتل لـ”طرد المحتل الغاصب وال
دي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، دعا الفلسطينيين في الضفة والقدس وفي السياق، كان القيا

 المحتلة، إلى “مواصلة طريق المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي بجميع أشكالها المسلحة والشعبية”. 
  ، وقال الناطق باسم الحركة طارق عز الدين، إنها من جهتها باركت حركة الجهاد “العملية البطولية”

بيعي وثأرًا لما يجري من انتهاك الحرمات في المدينة المقدسة، واالعتداء على الفتيات  جاءت كـ”رد ط
 واألطفال المقدسيين أمام أعين العالم المنافق”. 

تؤكد على “اإلرادة كما أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعملية الطعن، وقالت إنها جاءت ل
ول المقاومة،  واستمرارّية  النضال  التي وتكاملية  المؤامرات  وجه  في  الحاسم  الشعبي  الرد  عن  تعّبر 

وحقوقنا”. قضيتنا  ظل    تستهدف  في  الطعن  عملية  وجهتها  التي  القوية  الرسائل  باستثمار  وطالبت 
في الفعل الشعبي المقاوم وبكل    اإلجراءات األمنية المشّددة التي يتخذها االحتالل، وذلك لالستمرار

 الوسائل.
المقاومة إن عملية الطعن تؤكد أن الشعب الفلسطيني المقاوم والشباب الثائر من جهتها قالت لجان  

بالتحرير   شعبنا  أهداف  وتحقيق  أرضنا  مستوطنيه عن  وكنس  الغاصب  المحتل  بطرد  إال  يهدأ  “لن 
 والعودة”. 

 2022/ 6/3، لندن، القدس العربي
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  لتحرير ومبادئهاالجهاد: السلطة الفلسطينية ت جِهز نهائيًّا على منظمة ا ي فيقياد .7
الفلسطينية    -غزة  التحرير  أّن منظمة  المدلل،  أحمد  الجهاد،  القيادي في حركة  أكد  صفاء عاشور: 

وقتل  مرفوض،  "أمر  دوائرها،  من  دائرة  وجعلِّها  لجناحها  ها  السلطة ضمِّّ قرار  بعد  الحالي  بوضعها 
". وقال القيادي المدلل في 1964للمنظمة ولألسس والقيم والمبادئ التي نشأت من أجلها منذ    وإجهاز

تصريح لـ"فلسطين أون الين": "ضم السلطة للمنظمة جاء من أجل وضع العراقيل أمام إحداث أّي  
الذي    تطّوٍر أو تغييٍر إلعادة بنائها وتجديدها على األُسس التي قامت عليها وعلى الميثاق الوطني

وقراراتها هي  ُتمّثل  أصبحت  "السلطة  وأضاف:  عليه".  الفلسطيني    بدأت  الشعب  صدرِّ  على  ثقل 
خاصة بعد أن تأّكد دورها الوظيفي الُمتمّثل في حماية الكيان اإلسرائيلي والتنسيق معه على حساب  

يعّبرون   وال  قلة  السلطة  في  الُمتنّفذين  أّن  إلى  الفًتا  الفلسطيني"،  الشعب  وتطلُّعات  أبناء  آمال  عن 
 الفلسطينيين. 

 6/3/2022، فلسطين أون الين
 

 قناة عبرية: الحكومة اإلسرائيلية تطلب من “العليا” تأجيل الرد على إخالء الخان األحمر ليومين  .8
قناة   العليا، العبرية، مساء    12ذكرت  “الدولة اإلسرائيلي”، طلب من المحكمة  يوم األحد، أن ممثل 

على المحكمة بشأن مهلتها األخيرة حول إخالء القرية البدوية الخان األحمر  كومة  تأجيل تقديم رد الح
 شرقي القدس، لمدة يومين فقط.

التي  المحكمة  الرد على  القناة، فإن هناك خالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية حول مسألة  وبحسب 
 منحت الحكومة اإلسرائيلية مهلة أخيرة بهذا الشأن. 

زير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، يضغط من أجل إيجاد حل وسط، يضمن نقل  و   ووفًقا للقناة، فإن
 متر فقط من موقعها الحالي، وهو ما يرفضه السكان.  300القرية البدوية إلى أرض مجاورة على بعد 

 6/3/2022، القدس، القدس
 
 بينيت يهاتف زيلنسكي للمرة الثالثة في يوم واحد  .9

يوم األحد، الرئيس األوكراني فولوديمير زيلنسكي، في  ي نفتالي بينيت،  هاتف رئيس الوزراء اإلسرائيل
واحد. يوم  خالل  الجانبين  بين  الثالثة  هي  الس  محادثة  العبرية  القناة  بينيت  وبحسب  فإن  ابعة، 

لوقف   التوّصل  لمحاولة  المبذولة  السياسية  والجهود  أوكرانيا  على  الحرب  تطّورات  ناقشا  وزيلنسكي 
 إطالق النار.
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بينيت هاتف زيلنسكي الليلة الماضية وظهر أمس، وذلك قبيل وبعد توجهه إلى موسكو، حيث    انوك
 لوقف إطالق النار. التقى الرئيس الروسي فالديمير بوتين في محاولة للتوسط 

فالديمير   الرئيس  ولقائه  أمس  روسيا  إلى  توجهه  إن  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  بينيت  نفتالي  قال 
ت مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلنسكي، جميعها تأتي في إطار مساعدته على  بوتين، واالتصاال

 وقف الحرب الحالية.الحوار بين جميع األطراف بهدف 
 6/3/2022، القدس، القدس

 
 تفاعل إسرائيلي رسمي على تصريحات بن سلمان .10

تص على  اإلسرائيلية  الخارجية  لوزارة  التابع  بالعربية  إسرائيل  حساب  العهد  تفاعل  ولي  ريحات 
 ن حول إسرائيل خالل مقابلة مع مجلة “ذا أتالنتيك”.السعودي، األمير محمد بن سلما

السعودية ال  إن  بن سلمان  السعودي محمد  العهد  ولي  “قال  تغريدتها:  في  بالعربية  إسرائيل  وقالت 
بلة أجراها  تنظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح. جاء ذلك خالل مقا

@ مجلة  بال  TheAtlanticمع  أن  ونشرتها  إمكانية  على  ردا  السعودية  االقتصادية  صحيفة  عربية 
 تحذو المملكة حذو اإلمارات في إقامة عالقات مع إسرائيل”.

لصحيفة @ مقابلة  من  “مقتطف  بالعربية:  إسرائيل  نشرت  منفصلة  تغريدة  مع    TheAtlanticوفي 
 حمد بن سلمان”. ولي العهد السعودي األمير م

 2022/ 5/3العربي، لندن،  القدس
 

 بارليف بعد عملية القدس: قواتنا في حالة تأهب  .11
قال عومير بارليف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، صباح األحد، إن قواته في حالة تأهب وجاهزة  

صابة  والتي أدت إل  []أمس  ألي تطور لألحداث في القدس حتى قبل وقوع عملية الطعن فجر اليوم
وأشاد بارليف   محاولته “تحييد” المنفذ.أحدهما أصيب بالخطأ برصاصة شرطي آخر خالل    شرطيين

المنفذ   قتل  الشرطة اإلسرائيلية في  أفراد  السابعة، بسرعة وحزم  العبرية  القناة  في تصريحات أوردتها 
 بعد أن طعن أحدهم وأصابه بجروح. 

 6/3/2022، القدس، القدس
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 عرفات  زاروا ضريح 48ضي الااقبة معلمين من أراعضو كنيست تدعو لمع .12
اعتبرت رئيسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست اإلسرائيلية شارن هسكل، زيارة مدرسين فلسطينيين 

 لضريح الشهيد ياسر عرفات في رام هللا، جريمة تستحق معاقبتهم.  48من أراضي الـ
لمدرسة الشاملة القريبة من شفا عمرو الذين  ودعت هسكل إلى معاقبة المدير وطاقم التدريس في ا

ياسر عرفات والتقط صورة جماعية    وكان طاقم التدريس في المدرسة قد زار ضريح    بالزيارة.    قاموا
 ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي. 

 7/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من أوكرانيا كمستو نين ر الستقبال اليهود الفارينضاالحتالل يح .13
البدء إلنشاء    أنه تم  العالمية “يشاي ميرلنغ”  المنظمة الصهيونية  كشف رئيس قسم االستيطان في 

 وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.  1,000
االستيط للدفاع عن األرض ومقاومة  الوطني  المكتب  عنه  نقل  ما  ميرلنغ، وفق  تقريره  في  ان  وقال 

منازل   إلنشاء  األوكرانية خطة مفصلة  الروسية  الحرب  بدء  من  أسابيع  قبل  “إنه وضع  األسبوعي، 
الطوارئ   إلى إسرائيل”، وأنه عرض خطة  للهجرة  التي تخطط  اليهودية في أوكرانيا  للعائالت  مؤقتة 

اليهود  الوكالة  رئيس  بأعمال  والقائم  العالمية  الصهيونية  المنظمة  رئيس  حاجويل،  يعقية  على  وب 
متًرا مربًعا سيتم    90متًرا مربًعا إلى    55وتتضمن الخطة “مباٍن سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من  

 استخدامها كمجمعات الستيعاب المهاجرين اليهود الجدد”.
عربة،  ووادي  النقب  في  الشمالية  الحدود  قرب  مناطق  في  “المباني  ستقام  الطوارئ  خطة  وبحسب 

الين “غوش  بالقر ابيع  ووادي  مستوطنات  مجلس  رئيس  وصرح  األردن.  وادي  وفي  بيسان،  من  ب 
عتصيون” أن المجلس يستقبل عائالت يهودية فّرت من أوكرانيا، مؤكًدا أن المستوطنين محظوظون  

 الستضافة اليهود الذين “هم أصحاب األرض” على حد تعبيره.
 6/3/2022، القدس، القدس

 
 % من الجئي أوكرانيا ليسوا يهودا  90وزيرة الداخلية اإلسرائيلي:  .14

إسر  عن  يتحدث  بنيت،  نفتالي  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  فيه  كان  الذي  الوقت  باعتبارها  في  ائيل 
قيادة حزب   الداخلية في حكومته وشريكته في  العالم، خرجت وزير  لليهود في  أمانًا  األكثر  المكان 
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م أعداد كبيرة من الالجئين األوكرانيين، الذين  »يمينا«، إييلت شاكيد، بتصريحات حذرت فيها من قدو 
 يحاول الكثير منهم تزييف االنتماء للديانة اليهودية. 

كيد، خالل جلسة الحكومة، إنها سعيدة بأن ألوف الهاربين األوكرانيين والروس من الحرب،  وقالت شا
جب أن تكون إسرائيل حذرة  يرون في إسرائيل مالذًا آمنًا، والقادة اإلسرائيليون يرحبون بذلك. ولكن ي

ة لليهود في سياستها، وال تفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد القدوم. وقالت: »هذه دولة وحيد 
 وينبغي أن تهتم باليهود في األساس«. 

في المائة    90أوكرانيًا، لكن    2034وكشفت شاكيد أنه منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، دخل إسرائيل  
ين األوكرانيين لعدد السكان، فإن إسرائيل تكون  وقالت: »إذا حسبنا نسبة المهاجر منهم ليسوا يهودًا.  

مهاج استقطبت  دولة غربية  إلى  أكثر  تصل  قد  وتيرة الجئين  نستوعب  فنحن  كل    15رين،  في  ألفًا 
ألف أوكراني يعيشون ويعملون بشكل غير    27شهر. وهذا غير عادل. وباإلضافة إليهم، هناك نحو  

رائيل تسكت عنهم وال تطردهم  رائيل منذ سنوات، يفترض إعادتهم إلى بالدهم ولكن إس قانوني في إس
 بسبب هذه الحرب«.

شاك نحو  وحذرت  هناك  أن  من  ويوجد    150يد  الحرب  إزاء  بقلق  يعيشون  روسيا،  في  يهودي  ألف 
إلى موارد هائلة وإجر  يتدفقوا على إسرائيل في وقت واحد، وعندها ستحتاج  اءات احتمال كبير ألن 

 سريعة الستقبالهم.  
 7/3/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 شرق أوروبا وزيرة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية: نستعد الستقبال عشرات آالف اليهود من .15

قبيل انطالق أعمال جلستها  بنينا تامنو شاطا  زعمت وزيرة الهجرة واالستيعاب في حكومة االحتالل  
با  في االستعدادات الستقبال عشرات آالف اليهود من شرق أورو   األسبوعية أمس أن وزارتها شرعت 

عما إذا كان على إسرائيل استيعاب مهاجرين من غير   وردا على سؤال خالل األشهر القليلة القريبة. 
اليهود أيضا قال وزير السياحة في حكومة االحتالل يوآف رزبوزوف »علينا منحهم ملجأ مؤقتا وال  

 دفع ضمانات مالية عن كل واحد من هؤالء.اعتقد أن هناك حاجة ل
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ال المصغر  الوزاري  المجلس  ذلك في  وتابع«ال  نحتاج لالستراتيجية وسنتحدث حول  بالهجرة.  خاص 
التنبه   ويجب  مالية  ضمانات  مع  حتى  ذلك  يستطيع  يخدع  أن  يريد  ومن  مالية  لضمانات  حاجة 

 لمصلحة إسرائيل فهذا هو األكثر أهمية«. 
 2022/ 6/3دن، ، لنالقدس العربي

 
 غور األردن  لن تتازل عن هضبة الجوالن أو تتخلى عن  "إسرائيل": وزير االتصاالت اإلسرائيلي .16

وزير االتصاالت اإلسرائيلي يوعاز هاندل قوله، “إن إسرائيل لن تتازل عن هضبة الجوالن أو  قال  
”. واعتبر “أن هذا  غور األردن مقابل أي ضمانات أمنية في أي عملية سياسية مستقبلية  تتخلى عن 

روسية على أوكرانيا”، قائاًل “يجب علينا أن نتعلم  الموقف نابع من الدروس المستفادة من الحرب ال
 كيف يجب أن تظل إسرائيل قوة إقليمية تعرف كيف تدافع عن نفسها”. 

 6/3/2022، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"ى الجيش اإلسرائيلي يعترض  ائرات مسيرة كانت في  ريقها من إيران إل .17
اعترض سالح الجو اإلسرائيلي طائرتين جويتين بدون طيار تم إطالقهما من إيران باتجاه قطاع غزة  

 دث منذ حوالي عام ولم يسمح بنشر المعلومة إال للتو. وعلى متنهما عتاد عسكري. وقع الحا
فذت في سماء وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن "عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار ن

التسلل إلى إسرائ بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع  يل. وكانت الطائرات بدون طيار  المنطقة 
 تحليقها". تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء

 I24 News ،6/3/2022موقع 
 

 نائب إسرائيلي متطرف يشهر سالحه بوجه فلسطينيين قرب القدس  .18
المتطرف   اإلسرائيلي  النائب  سالحأشهر  األحد  اليوم  غفير  بن  تجاه  إيتمار  النار  بإطالق  وهدد  ه 

 فلسطينيين زعم أنهم كانوا يرشقون السيارات اإلسرائيلية بالحجارة قرب مدينة القدس المحتلة. 
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إطالق  وقالت قناة كان اإلسرائيلية الرسمية إن عضو الكنيست إيتمار بن غفير أشهر سالحه وهدد ب
ارة" على الطريق بالقرب من مخيم العروب قون المركبات اإلسرائيلية بالحجالنار "على فلسطينيين يرش

 لالجئين في منطقة غوش عتسيون، جنوب القدس.
 6/3/2022زيرة.نت، الج

 
 كية فرضت على روسياير الحكومة اإلسرائيلية تنضم لعقوبات أم .19

مليادرير    25ميركية على  قررت الحكومة اإلسرائيلية االنضمام إلى العقوبات التي فرضتها اإلدارة األ
روسي مقربون من فالديمير بوتين، وذلك بمنع طائراتهم من الهبوط في مطار اللد “بن غوريون”، أو  

 من الموانئ الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية. السماح لـ”اليخوت” الخاصة بهم من الرسو في أي 
لل انضمام  بمثابة  الخطوة  هذه  فإن  العبري،  نت”  “واي  موقع  والتي  وبحسب  روسيا  على  عقوبات 

تلك الشخصيات الروسية من ما يعرفون بأنهم “األوليغارشية”،  فرضتها اإلدارة األميركية مؤخًرا على  
 والتي قد تصل الحًقا لتجميد أصول شركاتهم. 

يمكن من خاللها   كدولة  تصويرنا  يتم  ال  أن  “يجب  قوله،  كبير  إسرائيلي  الموقع عن مسؤول  ونقل 
 عقوبات”.االلتفاف على ال

 6/3/2022، القدس، القدس
 

 يديعوت: هذا هو الدرس اإلسرائيلي المستفاد من األزمة العالمية  .20
األزمة   االحتالل اإلسرائيلي من  منه  استفاد  الذي  الدرس  الضوء على  سلطت وسائل إعالم عبرية، 

لتغيرات وصد الحالية، مشيرة إلى أنه يجب على تل أبيب، الدمج بين الحذر والتكيف مع االعالمية  
 التهديدات المتعاظمة، وفي مركزها المشروع النووي اإليراني. 

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في مقالها االفتتاحي، الذي كتبه كل من  
"، إن على االحتالل اإلسرائيلي أخذ الدروس 21وترجمته "عربي  عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين،

 ن األزمة العالمية.واالستفادة م 
وقالت: "بعد أسبوع ونصف من نشوب المعركة في أوكرانيا، اتضح أن التطورات في األحداث الحالية 

 من الممكن أن تهز النظام العالمي ككل".
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، وقد تؤدي إلى سدول "ستار حديدي جديد" يقسم وأكدت أن هذه أزمة ستصدح آثارها لزمن طويل
 ياسيين، ثقافيين واقتصاديين.العالم على األقل بين قطبين س

بسبب  أم تضررت موسكو  الكاسحة  أهدافه  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  "سواء حقق  وأضافت: 
اقع لن يعود ليكون  العقوبات السابقة التي فرضت عليها، بل وحتى قدمت تنازالت في أعقابها، فإن الو 

 ".2022شباط/ فبراير  24على ما كان عليه قبل 
بأن   الثقة  "األزمة في  وأردفت  بفقد  تبدأ  إسرائيل،  ذلك  بما في  الشرق األوسط  دول  أوكرانيا، جعلت 

الصراع  في ضوء  والسلبية  أفغانستان،  من  العاجل  االنسحاب  بعد  سيما  ال  عالمية،  كقوة  بواشنطن 
والعودة المتوقعة لالتفاق النووي، في حين عززت ثقتها بالذات وبشجاعة طهران  الجاري في الخليج،  

 حلفائها. و 
 6/3/2022، "21موقع "عربي 

 
 "الليكود" يتهم وزير خارجية االحتالل بارتكاب أخطاء كارثية  .21

مع مرور ثمانية أشهر على توليه وزارة الخارجية في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، ما فتئ يائير البيد 
 يتلقى حمالت موجهة من االنتقادات الداخلية الخارجية على حد سواء. 

لالبيد بأنه عمل على تدمير الجهود السياسية اإلسرائيلية التي استمرت لسنوات، فيما تهامات  وتوجه ا
 إسرائيليون آخرون بأنه ألحق أضرارا بالغة بالمكانة االستراتيجية لدولة االحتالل.يتهمه 

"ميدا"  بموقع  مقاله  في  ذكر  الليكود،  حزب  في  الخارجية  العالقات  قسم  رئيس  حزان،  فيردي  إيلي 
"عربي ترجمته  الخارجية  21العبري،  السياسة  عن  خاطئة  مواقف  إعطاء  على  دأب  "البيد  أن    "

للهجو  إدانته  في  آخرها  كان  بعد،  تنته  لم  سياسية  بأضرار  تسبب  مما  على  اإلسرائيلية،  الروسي  م 
 أوكرانيا، ما جعل الروس غاضبين عليه، وتسبب بإصدار الوفد الروسي لدى األمم المتحدة استنكارا 
لتوسيع   المعلنة  الخطط  من  قلقه  عن  واإلعراب  الجوالن،  هضبة  في  اإلسرائيلي  االستيطاني  للبناء 

 طاني هناك". النشاط االستي
األوكرانية   الحرب  من  الموقف  عند  اإلسرائيلي  الخارجية  لوزير  الدبلوماسية  األخطاء  تتوقف  ال 

يل، وهو تحالف بناه  ي أوروبا إلسرائالروسية، فقد سبق له أن تشاجر مع بولندا، وفكك دعم دول شرق
رئيس الوزراء السابق نتنياهو لمواجهة إيران النووية، ما تسبب بإرسال تل أبيب لجملة من الرسائل  
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المشوشة واألحاديث غير الضرورية، وأدت جميعها لتفاقم موقفها وتدهوره قبل توقيع االتفاقية النووية،  
 ونغرس والرأي العام، كما فعل نتنياهو. وية من خالل الكحيث تخلى البيد عن محاربة الصفقة النو 

 5/3/2022، "21موقع "عربي 
 

 فنا التضامنية مع الفلسطينيين : اتُّهمنا بالخيانة بسبب مواق نشطاء إسرائيليون  .22
نشطاء   بسبب    "يساريون "قال  دولتهم،  بخيانة  يتهمونهم  والمستوطنين  الجيش  قوات  إن  إسرائيليون 

 شعب الفلسطيني، ومطالبتهم المستمرة بوقف االنتهاكات المتكررة بحقهم. مع المواقفهم التضامنية 
المستوطنين   مع  التماس  مناطق  في  يومي  بشكل  يتواجدون  نشطاء،  ثالثة  مع  التقت  "وفا"  وكالة 

المتكررة واالعتقاالت  االعتداءات  ويوثقون  االحتالل،  ):  موه،  وجيش  هيرشفيلد  جاي   53الناشط 
يسكن   الذي  اعاما(،  القدس  مدينة  اعتداءات غربي  من  الفلسطينيين  الرعاة  بحراسة  يقوم  لمحتلة، 

 المستوطنين في منطقة الخليل واألغوار، ويوثق ممارساتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم.
)  والناشطة شاكد  في   56رونيت  الطرق  مفترقات  على  دائم  بشكل  تتواجد  جرافيك،  مصممة  عاما( 

ا في  الغربية، ال سيما  عام  الضفة  أراضي  داخل  االحتجاجية  في خيمة  1948لوقفات  تشارك  كما   ،
 االعتصام المقامة في تل أبيب، 

( رونين  عدي  تقول  جهتها،  ضد    55من  نشاطها  وتمارس  نفسانية،  كمعالجة  تعمل  التي  عاما(، 
غزة   حرب  منذ  داخل 2014االحتالل  المستشفيات  إلى  غزة  قطاع  من  المرضى  بنقل  "ساهمت   ،

اإلسرائيليين بدأت أفهم واستوعب مدى وكبر الظلم الذي يعاني منه الشعب  ثل كثير من  إسرائيل، وم
 الفلسطيني". 

 6/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستو نين يقتحمون "األقصى" وسط إجراءات أمنية مشددة  104القدس:  .23
المحتلة األقص  104اقتحم  :  القدس  المسجد  باحات  أممستوطنين  إجراءات  األحد، وسط  يوم  نية ى، 

اإلسرائيلي. االحتالل  شرطة  من  أن    مشددة  محلية،  مصادر  المسجد  وذكرت  اقتحموا  المستوطنين 
األقصى على شكل مجموعات، من خالل "باب المغاربة" )إحدى بوابات األقصى في الجدار الغربي  

   للمسجد(.
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ديني معاهد  المقتحمين، طالب  بين  من  أن  إلى  االحتالل، وأشارت  في حكومة  وموظفين  توراتية،  ة 
 تحموا المسجد برفقة ضباط في الشرطة. والذين اق

 6/3/2022 ،قدس برس
 

 االحتالل يواصل عمليات التهويد في "اإلبراهيمي"  .24
الضفة  :  الخليل جنوب  بالخليل،  اإلبراهيمي  المسجد  في  التهويد  أعمال  االحتالل  سلطات  تواصل 

“مضخة باطون” لموقع الحفريات   -اليوم األحد -دخل  ية أن االحتالل أوأفادت مصادر محل  المحتلة.
المسجد   مدخل  لخدمة على  مصعد  إلقامة  تمهيدا  القلعة؛  سور  بجانب  الرئيس  اإلبراهيمي 

اإلبراهيمي    المستوطنين. المسجد  ساحات  في  المسلحة  الخرسانة  أعمال  االحتالل  بدأ  أسابيع  وقبل 
 هيل اقتحام المستوطنين للمسجد.لبناء مصعد كهربائي ومسارات لتس

 6/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 استشهاد  فل برصاص االحتالل في القدس .25
  -مساء األحد   -استشهد طفل، وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات االحتالل الصهيوني  :  نابلس

الغربية. الضفة  شمال  ونابلس،  المحتلة،  القدس  شرقي  ديس  أبو  بلدة  و   في  الص وأعلنت  حة  زارة 
بلدة أبو ديس  عاًما( برصاص قوات االح  16استشهاد الطفل يامن نافذ جفال ) تالل اإلسرائيلي في 

القدس. خالل    شرق  االحتالل  قوات  برصاص  أصيب  جفال  الطفل  أن  محلية  مصادر  وأفادت 
قناب  وأطلقت صوبها  إليه،  الوصول  من  اإلسعاف  مركبة  منعت  القوات  تلك  وأن  البلدة،  ل  اقتحامها 

المصادر؛ فإنه عقب وقت ووفق    الغاز بكثافة ما أدى إلصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق.
عن   وأعلن  المحتلة،  القدس  في  المشافي  إحدى  إلى  المصاب  الطفل  ُنقل  احتجازه،  من  طويل 

 استشهاده.
 6/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2015طينيين منذ أمر اعتقال إداري بحق فلس 8,700: نادي األسير .26

نحو   أصدرت  إسرائيل  إن  الفلسطيني  األسير  نادي  معتقلين    8,700قال  بحق  إداري  اعتقال  أمر 
واالعتقال اإلداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد    .2015فلسطينيين منذ عام  

لك األوامر ير إلى أن توأشار التقر   أشهر قابلة للتمديد.  6أمني، من دون توجيه الئحة اتهام، ويجدد  
المحاكم   وساهمت  السن،  وكبار  والنساء  األطفال  فيهم  بما  الفلسطيني  المجتمع  فئات  كافة  شملت 
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ووفق نادي األسير فإن عدد المعتقلين اإلداريين    كل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة".اإلسرائيلية "بش
ر أن األسرى اإلداريين نّفذوا منذ التقريوتابع    ، بينهم أسيرة واحدة وهي شروق البدن.500حاليا قرابة  

إضراب فردي عن الطعام، إضافة إلى آخر جماعي    400أكثر من    2021وحتى نهاية    2011أواخر  
وذكر نادي األسير أن المعتقلين اإلداريين يواصلون    يوما.   62، واستمر  2014ضه المعتقلون عام  خا

 على التوالي.  64م الـمقاطعتهم لمحاكم االحتالل بدرجاتها المختلفة لليو 
 6/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 وحدة سكنية مهددة بالهدم في "جبل المكب ر"  800تقرير مقدسي:  .27

تقرير إحصائي، أعدته لجنة المتابعة في "جبل المكبر" جنوب القدس المحتلة،  كشف  :  القدس المحتلة
وأفاد   االحتالل اإلسرائيلي.وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل سلطات    800يوم السبت، أّن  

  500وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و  800التقرير بأّن بلدية االحتالل تسعى لهدم  
وبحسب التقرير فإن "خطورة هذا المخطط   وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائالت.

لعمراني، وسيجبر الشباب على الخروج تكمن في أنه يحرم مستقباًل أهالي جبل المكبر من التوسع ا
 من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن".

 5/3/2022، قدس برس
 

 جر اح يطالبون بإزالة حواجز شر ة االحتالل سكان الشيخ  .28
"األيام": قّدم مركز "عدالة" الحقوقي، أمس، التماسًا إلى المحكمة العليا باسم جمعية رفاه    -القدس  

وا جّراح  القدس،    7لشيخ  في  اإلنسان  لحقوق  األهلي  االئتالف  مع  وبالتعاون  الحي،  من  مواطنين 
وأشار   ة االحتالل في القسم الغربي من الحي بشكل فوري.وطالب بإزالة الحواجز التي نصبتها شرط

نذ  االلتماس إلى أنه "وصل عدد الحواجز في القسم الغربي من حي الشيخ جّراح إلى عشرة حواجز م
إقامة مكتب عضو الكنيست من اليمين إيتمار بن غفير، حيث ُتفرض قيود على دخول الزوار لدعم 

خالء القسري، بينما يتنقل المستوطنون المتطرفون وأنصارهم بحرية  سكان الفلسطينيين المهددين باإلال
 تامة". 

ة"، أن "الحواجز ُنصبت وورد في االلتماس، الذي ُقدم بوساطة المحامية سهاد بشارة من مركز "عدال
الما ضد  التمييز  إلى  إضافة  الجماعي،  العقاب  األساس  بهدف  على  الحي  إلى  الداخلين  من  رة 

 العرقي. 
 7/3/2022، رام هللا، األيام
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 االحتالل يعتقل أ فاال  في العيسوية ويرهب اثنين لحظة احتجازهما .29
أطف  -القدس   أمس،  مساء  االحتالل،  مخابرات  اعتقلت  مدينة  "األيام":  في  العيسوية  بلدة  من  ااًل 
بل  وأوضح شهود عيان أن مخابرات االحتالل "بالزّي المدني" الحقت األطفال في منطقة الج  القدس.

في العيسوية، وقامت بإمساك بعضهم واحتجزتهم دون التعريف بأنهم من "الشرطة"، كما اعتدت على  
وات االحتالل طفلين  لعيسوية، احتجزت قوفي جهة أخرى من ا  األطفال بالدفع لمنعهم من التحرك.

يديو وهما  وظهر الطفالن في ف  العتقالهما، ما أدى إلى إصابتهما بحالة من الخوف الشديد والبكاء.
يرتجفان خوفًا، بينما يمسك جندي بيد أحدهما، ورفض الجنود تدخل األهالي إلطالق سراحهما، على  

التي كان الرعب والخوف والقلق  تنتابهما.الرغم من حالة  تم    ت  إذا  فيما  ولم يعرف مصير األطفال 
 اعتقالهم بعد احتجازهم لنحو ساعتين.

 7/3/2022، رام هللا، األيام
 

 يهوديان متطرفان يعتديان على كنيسة في القدس .30

"األيام": هاجم يهوديان متطرفان، أول من أمس، كنيسة في البلدة القديمة من مدينة القدس   -القدس  
واعت وألالمحتلة،  عليها  بمحتوياتها.دوا  أضرارًا  تبين    حقوا  اللذين  اليهوديَّين  االحتالل  واعتقلت شرطة 

وقالت   أنهما من مدينة طبريا، وقد وصال إلى القدس واعتديا على الكنيسة ألسباب عنصرية قومية.
ا بالبنية  يلحقان أضرارًا  المشتبَهين وهما  إنها رصدت  لها:  بيان  دينية،    لتحتية لمؤسسةالشرطة، في 

 في البلدة القديمة بالقدس. كنيسة
 7/3/2022، رام هللا، األيام

 
 الماضي  برايرف /منشأة فلسطينية استهدفها االحتالل خالل شباط  238مركز حقوقي:  .31

خالل  :  نابلس االحتالل  سلطات  استهداف  )شمس(  والديمقراطية  االنسان  حقوق  إعالم  مركز  وثق 
( الماضي  شباط  فلسط(  238شهر  سواء  منشأة  الستهدافها ينية  الهادفة  باالخطارات  أو  بالهدم، 

وبخصوص الحجج والذرائع التي استخدمها االحتالل في محاولته لشرعنة هذه الجريمة، فقد    مستقباًل.
 منشأة  87منشأة من اصل   80تم هدم 

  حتالل التي بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )ج(، ومنشأتين كعقوبة جماعية ضمن سياسة اال
منشآت بحجة توسيع مستوطنات في المنطقة، ومنشأة واحدة   4اه منفذي العمليات ضدها، وتتبعها تج

واستعرض المؤشر األخير في التقرير عمليات “الهدم الذاتي”   بحجة قربها من الشارع االستيطاني.
  تحت طائلة   ها منازلهمواإلمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمت
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االحتالل   سلطات  أجبرت  التي  المنشآت  عدد  بلغ  شباط  شهر  فخالل  الباهظة،  بالغرامات  التهديد 
(  7( منشأة، جميعها في محافظة القدس، منها )87( منشآت من أصل )8مالكيها على هدمها ذاتيًا )

 الستيطاني. ( مخزن هدم بحجة قربه من الشارع ا1منازل هدمت بحجة عدم الترخيص، و)
 6/3/2022، القدس، القدس

 
   2021جرائم هدم في النقب عام  3,004:  معطيات رسمية إسرائيلية .32

العرب "  –النقب   بلغت ":  كل  النقب  في  الهدم  عمليات  أن  إسرائيلية،  رسمية  معطيات  أظهرت 
مبنى فلسطيني، وهو رقم يعكس    3,004، بعد أن تجاوز عددها  2021مستويات قياسية خالل العام  

ووفًقا للبيانات    .48كثيف تلك العمليات داخل أراضيحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت بتسياسة ال
الداخلي اإلسرائيلي، فإن   نقاًل عن وزارة األمن  المحتل،  الداخل  العرب” من  التي أوردها موقع “كل 

 .2021عمليات في  3,004فز إلى وق 2,533وصل إلى  2020عدد عمليات الهدم وصل في 
 6/3/2022القدس، القدس، 

 
 سيدة منذ بداية العام الجاري  22 فال  و 130اعتقال بينها حالة  1,000مركز حقوقي:  .33

الجاري  :  غزة العام  بداية  لدراسات األسرى"، أن سلطات االحتالل صعدت منذ  "فلسطين  أكد مركز 
بحق   واالعتقال  التنكيل  حمالت  ب  الفلسطينيين.من  "قدس  تلقته  بيان  في  المركز  يوم  ورصد  رس"، 

وأوضح المركز أن "االحتالل زاد   سيدة.  22طفاًل، و  130الة اعتقال بينها  السبت، ما يزيد عن ألف ح
عمليات االقتحام واالعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوقف تصاعد المقاومة  

ت حاالت االعتقال  والتصدي القتحامات المدن التي تنامت خالل الشهرين الماضيين، بحيث وصل
ت النسبة األعلى في عمليات االعتقال،  وأكد أن "مدينة القدس احتل  حالة".  50في بعض األيام إلى  

أكثر من   إلى  األراضي    380حيث وصلت  التي جرت في  االعتقال  ثلث حاالت  تمثل  حالة، وهي 
 الفلسطينية منذ بداية العام". 

 5/3/2022، قدس برس

 
 شجرة زيتون شمال الضفة  200مستو نون يقتلعون نحو  .34

شجرة زيتون وسرقوها، من بلدة "كفر الديك" غربي سلفيت )شمال    200اقتلع مستوطنون نحو  :  سلفيت 
مجهزة    الضفة(. زيتون  أشتال  وسرقوا  محتوياتها،  وأتلفوا  زراعية  غرفة  األحد،  المستوطنون،  واقتحم 

 للغرس، بحسب مزارعين. 
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المستوطنين بهدف    نطقة تتعرض العتداءات متكررة من قبلوأوضح مزارعون محليون، أن "هذه الم 
 توسع االستيطاني وإجبار األهالي على ترك أراضيهم".ال

 6/3/2022، قدس برس

 
 " إسرائيل"بالمئة من األردنيين يعارضون تطبيع العالقة بين الدول العربية و 81: استطالع .35

العالقات الدولية« »السياسة الخارجية األردنية و   أظهرت نتائج استطالع للرأي حول:  امــان الســائــــــح
سياسية  بالمئة يعتبرون القضية الفلسطينية أهم مشكلة    77أن الغالبية العظمى من األردنيين وبنسبة  

الى حل. وتحتاج  الشرق األوسط  الدراسات    تواجه  أجراه مركز  الذي  نتائج االستطالع  كما أظهرت 
أن   امس،  نتائجه  وأعلنت  االردنية  بالجامعة  بقضايا    25االستراتيجية  يهتمون  االردنيين  من  بالمئة 

 81االستطالع، اكد وبحسب نتائج  الشرق االوسط، وثلث المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة باألردن.
-دن بدور فاعل في الجهود اإلقليمية والعالمية في قضايا: الصراع الفلسطيني بالمئة دعمهم لقيام األر 

 اإلسرائيلي واالزمة السورية. 
بالمئة من األردنيين يصفون العالقات   48وحول العالقات األردنية االسرائيلية، أظهرت النتائج، أن  

في    -األردنية  واإلسرائيلية  بالجيدة،  األخيرة  يعتقدو   53اآلونة  األردن بالمئة  مصلحة  من  أن  ن 
بالمئة من األردنيين يعارضون تطبيع    81المحافظة على الحد األدنى من العالقة مع إسرائيل، بينما  

وإسرائيل. العربية  الدول  بين  الصراع    44ويدعم    العالقة  في  الدولتين  حل  األردنيين  من  بالمئة 
إسرائيل    ائيلي:اإلسر   -الفلسطيني  دولة  جانب  الى  فلسطين  الصراع،   1967على حدود  دولة  ألنهاء 
بالمئة أن الواليات المتحدة االميركية    13ورأى    بالمئة أن هذا الحل هو األكثر واقعية.  42فيما يعتقد  

بالمئة من األردنيين عن دعمهم لتعزيز وتقوية    55جادة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأعرب  
 عالقات األردنية االميركية.ال

 7/3/2022، الدستور، عم ان
 

 مقتل سوريين اثنين بقصف إسرائيلي جنوب دمشق  .36
النقاط في   أعلنت مصادر سورية، عن مقتل مدنيين سوريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض 

دمشق. العاصمة  من  الجنوبية  عسكري    المنطقة  مصدر  عن  سانا  وكالة  الطيران  ونقلت  إن  قوله، 
ى بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط الدفاعات  الحربي اإلسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا عل

 الجوية السورية تصدت للقصف وأسقطت معظم الصواريخ.
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 ونشرت سانا على صفحتها بـ"الفيسبوك" صورا تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق".  
 7/3/2022، "21موقع "عربي 

 
 تدشين الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب  .37

رام هللا: قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية إن وفدًا من رجال األعمال التابعين لالتحاد العام لمقاوالت  
مارس )آذار( الحالي، على متن طائرة تابعة   13المغرب، سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل ابتداء من  

وتل أبيب.. وحسب قناة   ءللخطوط الملكية المغربية سُتدشن الخط الجوي المباشر بين الدار البيضا
i24NEWS    الوفد سيرأس  لعلج،  شكيب  المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  رئيس  فإن  اإلسرائيلية 

، 2021ديسمبر )كانون األول( 15و 12المغربي، علما أن هذه الزيارة كان من الُمفترض أن ُتنظم بين 
بسب والمغرب  إسرائيل  من  كل  به  قامت  الذي  الجوي  اإلغالق  أّن  متحور    ب إال  من  المخاوف 

وكانت الخطوط الملكية المغربية أعلنت سابقا أنها ستطلق ابتداء من    »أوميكرون« أدى إلى تأجيلها.
مارس )آذار( الحالي، خطًا جويًا مباشرًا جديدًا يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وسيتم تشغيل هذا    13

 رحالت في األسبوع.  5 ىرحالت في األسبوع ليرتفع في مدة وجيزة إل 4الخط بمعدل 
 7/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 العب كويتي ينسحب من بطولة رياضية باإلمارات تجنبا لمواجهة إسرائيلي  .38

في  :  الكويت  مائية(  )رياضة  "الموتوسيرف"  سباق  من  االنسحاب  األحد،  يوم  كويتي،  العب  قرر 
الالعب عبدالرزاق البغلي، في مقطع    وأعلن  إسرائيلي.بطولة أبوظبي الدولية، تجنبا لمواجهة العب  

مع   المباشرة  المواجهة  "بسبب  البطولة  من  انسحابه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  نشر  مصور 
 العب من الكيان الصهيوني"، وتابع: "ككويتيين نحن دائمًا وأبدًا مع القضية الفلسطينية". 
 6/3/2022، قدس برس

 
 ماية األ فال الفلسطينيين لب "يونيسيف" بح "المحامين العرب" يطا .39

طالب اتحاد المحامين العرب، يوم األحد، منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بتوفير  :  القاهرة
جاء ذلك في بيان صحفي   الحماية الالزمة لألطفال الفلسطينيين من بطش االحتالل والمستوطنين.

ا عيسى،  بن  مكاوي  لالتحاد  العام  "قدس  لألمين  عليه  مستوطن  طلعت  إطالق  فيه  أدان  برس"، 
إسرائيلي الرصاص الحي على أربعة فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال وسط مدينة الخليل )جنوب الضفة 

وقال إن "األعمال اإلرهابية التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون ضد   الغربية المحتلة( أمس األول.



  
 
 
 

 

ص            21   5777 العدد:              3/7/2022 إلثنينا التاريخ: 

 

                                      

ل الذين يغضون الطرف عن الجريمة، ويتركون  اية جنود االحتالالفلسطينيين؛ تتم تحت إشراف ورع
 الجاني يلوذ بالفرار حتى ال تتم محاسبته". 

 6/3/2022، قدس برس

 
 صدر إلهام للشعب اإليرلندي نائب إيرلندي: المقاومة الفلسطينية م .40

قال النائب اإليرلندي ريتشارد بويد باريت: إن "المقاومة الفلسطينية مصدر إلهام لي وللشعب  :  غزة
 يرلندي الذي لن يدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني".اإل

تلقاه من النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد وأكد باريت، خالل اتصال هاتفي  
 بحر، اليوم األحد، "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني من الحصار".

فلسطي في  "يحدث  ما  اإليرلندي  النائب  القوة  واستهجن  وجود  إطار  في  دولي،  وظلم  احتالل  من  ن 
وأكد "مواصلة الجهود ضد انتهاكات   ين لالحتالل اإلسرائيلي".االستعمارية األمريكية وحلفائها الداعم

 االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه العنصرية". 
أيام م  ن الغزو  وأشار باريت، خالل كلمة له أمام برلمان بالده، األسبوع الماضي، أنه "بعد خمسة 

حين   في  روسيا،  على  عقوبات  الدولي  المجتمع  فرض  ألوكرانيا،  االحتالل    70الروسي  من  عاما 
 اإلسرائيلي لم يتحرك ضد الدولة العبرية".

 6/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ي ألماني يجري عمليات نوعية في العظام لعشرات األ فال بغزةفريق  ب  .41
الفريق الطبي األلماني  مكون من  ية إغاثة فلسطين إن وفدًا طبيًا دوليًا  خليل الشيخ: قالت جمع  -غزة 

العظام بجراحة  متخصصين  وممرضين  أطباء  ستة  من  وفحوص ،  المكون  جراحية  عمليات  يجري 
 طبية لعشرات األطفال في مجال جراحة وتقويم العظام، في قطاع غزة. 

ف سهيل  غزة  قطاع  في  الجمعية  مدير  لـ"األيا وأوضح  بجراحة  ليفل  المتخصص  الطبي  الوفد  أن  م" 
المصابين   األطفال  لعشرات  الالزمة  الفحوصات  وإجراء  الطبية  االستشارات  قدم  العظام  وتقويم 

 بتشوهات خلقية وجروح أخرى.
 7/3/2022األيام، رام هللا، 
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 ون ينتقدون ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي بالتعامل مع األزماتمشاهير عالمي  .42
عدد من المشاهير في العالم، ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع األزمات   انتقد 

 في دول العالم.
ب السابق جورج غاالوي على تويتر قائاًل: قيام محالت تجارية بإزالة وغّرد السياسي البريطاني والنائ

منتجا إزالة  ترفض  كانت  أن  بعد  اآلن  الروسية  والمشروبات  العنصري األطعمة  الفصل  نظام  -ت 
 خوًفا من تسييس األمر هو "سلوك مثير لالشمئزاز".  -اإلسرائيلي 

حالًيا التلويح باألعالم والشعارات في مباريات كرة القدم، إلى    وأضاف غاالوي: "أصبح من المسموح
يا في رفوف المحال التجارية، من الحظر واإللغاء إلى حمالت التشهير". وقال متهكًما: "أّما الضحا

 اليمن والعراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان وسوريا فهم ليسوا "متحضرين" ... هذا النفاق له ثمن".
بدورها، أعربت الممثلة األميركية أنجلينا جولي في منشور على موقعها في إنستغرام، عن تعاطفها  

 مع الالجئين األوكرانيين، ونشرت صوًرا لمحنة الجئين من بالد مختلفة. 
عددهم  وكتب والبالغ  إنستغرام  على  متابعيها  إلى  أنجلينا  من    12.4ت  اآلن  مليون الجئ  "فر  مليون 

 أوكرانيا". 
من   أكثر  بالفعل  هناك  كان  الحدود،  واحد  أوكراني  الجئ  عبور  "قبل  شخص    82وتابعت:  مليون 

ماليين    6وهو أعلى رقم مسّجل، من بينهم أكثر من    -مجبرين على ترك منازلهم على مستوى العالم 
ل، الذين نزحوا منذ أكثر من عقد من الزمان بالفع  -وهو أكبر عدد من الالجئين في العالم    –سوري  

وأكدت جولي أن "جميع الالجئين والنازحين يستحقون    وأكثر من مليون من الروهينجا من ميانمار."
 معاملة وحقوًقا متساوية". 

ى تغريدة للصحفي الويلزي جيريمي بوين، حول  ست علكما عّلق الصحفي البريطاني ريتشارد ميدهير 
تقديمه شرًحا توضيحًيا لتعليم األوكرانيين الطريقة األمثل إللقاء زجاجات المولوتوف على المركبات 
العسكرية الروسية، قائاًل: "لو كان هذا الرسم لتعليم الفلسطينيين كيفية استهداف الدبابات اإلسرائيلية  

العراقيين  لتعليم  تويتر  كيفي  أو  وتم حذفه عن  باإلرهاب  ذلك  َف  َلوصِّ األميركية  الدبابات  استهداف  ة 
 مباشرًة". 

تسير  المزدوجة  المعايير  للناتو!  أصدقاء  أنتم  طالما  جيد  أمر  االحتالل  "محاربة  متهكًما:  وأضاف 
 قدًما". 

 5/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سرائيل" على إثر الحرب بأوكرانيا فنلندا تعتزم شراء أسلحة من "إ .43
االحتالل   من  جوي  دفاع  أنظمة  شراء  تعتزم  فنلندا  بأن  السبت،  عبرية،  إعالم  وسائل  أفادت 

 اإلسرائيلي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قررت  الفنلندية،  الدفاع  إن وزارة  العبرية؛  أحرنوت"  "يديعوت  قالت صحيفة  السياق،  هذا  شراء   وفي 

 أنظمة دفاع جوي من إسرائيل، بعد مرور أيام على بدء الغزو الروسي ألوكرانيا. 
ونوهت إلى أن فنلندا، وعلى الرغم من أنها ليست عضوا في حلف شمال األطلسي )الناتو(، إال أنها  
 تشترك في حدود طويلة مع روسيا، مؤكدة أن تحركات فنلندا لشراء أسلحة من االحتالل اإلسرائيلي، 

 ما هي إال محاوالت للرد على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. 
العسكري   إنفاقها  زيادة  مؤخرا  قررت  الفنلندية،  الدفاع  وزارة  أن  إلى  العبرية  الصحيفة  أشارت  كما 

 وتعميق التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية. 
 5/3/2022، "21موقع "عربي 

 
 منذ بداية الحرب "ائيلإسر "أكثر من ألفي أوكراني وصلوا  .44

أوكرانًيا فّروا من الحرب في بالدهم،    2034ذكرت سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية، اليوم األحد، أن  
بدايتها. منذ  إسرائيل  إلى  السكان  وصلوا  وزارة  أن    وأوضحت  الدخول   112والهجرة  من  منعوا  منهم 

السابعة. العبرية  القناة  بحسب  مختلفة،  إ  ألسباب  أن  وأشارت  وصلوا   605لى  أوكرانيا  من  قادمين 
 من دخول إسرائيل.  26يومي الجمعة والسبت، وتم منع 

 6/3/2022القدس، القدس،  
  
 استطالع نخبوي: حماس مؤهلة لقيادة المشروع الو ني  .45

محليًّا   غزة،  قطاع  في  "حماس"  حركة  أداء  حول  الفلسطينية  النخبة  رأي  استطالع  نتائج  كشفت 
وعسك في وإقليميًّا،  وكفاءة  ملموًسا  تطوًرا  اإلسرائيلي،  االحتالل  العتداءات  مواجهتها  خالل  من  ريًّا 

يجعالنها مؤّهلة  لقيادةِّ المشروع الوطني، والحالة الوطنية الفلسطينية. كما تطّرق االستطالع  األداء  
والمج السياسية  النخبة  لرأي  االستراتيجية،  للدراسات  فلسطين  معهد  أجراه  الفالذي  لسطينية،  تمعية 

قطاع غزة،   يوم السبت، إلى عالقة "حماس" بالفصائل األخرى، والمشهد االجتماعي فيونشر نتائجه 
باإلضافة إلى إدارة الشأن العام في قطاع غزة. وبحسب االستطالع ذاته، نجحت حركة "حماس" في 
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ٍر وطني، وقدرتها على خلق بيئة وطنية ُتعّزز الفعل ال وطني والعمل المشترك،  تقديم نفسها حركة تحرُّ
ذلك كان تدّني القناعة بإدارة    وقد أقنعت ببرنامجها الوطني ومشروعها المقاوم الكّل الفلسطيني، ودون 

الشأن العام، وكذا معالجة القضايا الُمجتمعية، والزالت صورة ممارسات القمع ضّد المعارضين التي  
 بساٍت خاّصٍة عالقٍة في األذهان.وقعت في ظروٍف ومال

ومُ  وأكاديمّيين،  انتخابية،  قوائَم  ُمرّشحي  على  اشتملت  بشخصياٍت  االستطالعِّ  عينُة  مّثلي  وتمّثلت 
النطاق   حيث  من  أّما  وإعالمّيين.  شبابّيين،  ونشطاء  سياسّيين،  وُكّتاب  وُمحّللين  سياسية،  أحزاب 

 ة، وقطاع غزة، وفلسطينيي الخارج. الجغرافي فشمل االستطالع الضفة الغربي
المعهد أنه عمل على دمج الضفة الفلسطينية والشتات بنسبة تمثيل متساوية مع قطاع غزة    وأوضح
% من قطاع  50ة وخصوصّية المحاور التي تّم أخذ رأي الُمستطلعين عليها حيث شارك عدد  لطبيع

وعدد   إجمالي  50غزة  بعدٍد  والشتات  الّلجوء  وُمخّيمات  الفلسطينية  الضفة  من  شخصيًة    %140 
% 20ذكر أنه عمل على استهداف ألوان الطيف السياسي وتوّجهاتِّه بنسبةِّ تمثيٍل متوازنة  وطنية. و 

ومّمن   حماس  لحركة  تمثيل  20ينتمون  ونسبة  بتياراتها،  فتح  حركة  أبناء  من  لليسار  %20   %
للمستقّلين، ونسبة  33الفلسطيني، ونسبة   الواقعة  %7  الفترة  الجهاد اإلسالمي، وذلك، خالل  % من 

( حول تطور أداء حركة المقاومة اإلسالمية حماس في  2022يناير    25إلى    2022يناير    01بين )
المقاومة،  ستة محاور وإدارة  "حماس"  الفلسطيني، وحركة  الوطني  والمشروع  "حماس"  ، وهي: حركة 

اإلقليمية   "حماس"  حركة  عالقات  إلى  باإلضافة  الفلسطينية،  بالفصائل  "حماس"  حركة  وعالقات 
و  وإوالدولية،  "حماس"  وختاًما حركة  قطاع غزة،  في  االجتماعي  والمشهد  "حماس"  الشأن حركة  دارة 
 طاع غزة. العام في ق

 حماس والمشروع الو ني الفلسطيني  المحور األول: حركة
بنسب   يمنح  الفلسطينية  الّنخبة  جمهور  أّن  االستطالع  نتائج  أظهرت  األول،  المحور  وعلى صعيد 

الوطنية، وأدائها في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني، وحفاظها على  عالية تأييَد مواقف "حماس"  
ا السياسي مع امتالكها رؤية استراتيجية لتحرير فلسطين، وفق تطّور في الثوابت الوطنية في فكره

أّن "حماس" تستطيع    -وفق نتائج االستطالع   -السلوك السياسي والتكتيك الفّعال. ورأت النخبة ذاتها  
منظمة   قبول إصالح  لتبريرات  التفهم  تدّنى  لكن  العادل،  التمثيل  وفق  االنضمام  حال  في  التحرير 

إقامة   على حدود  حماس  فلسطينية  قدمت    1967دولة  "حماس"  أّن حركة  النخبة  وتعتقد  غيره.  عن 
ٍر وطني، مؤكدة أّن الظروف باتت متوفرة أن تتقدم حركة حماس لقيادة   نفسها بنجاٍح كبيٍر حركة تحرُّ

المر المشر  دور  التأكيد على أهمية  الفلسطينية، مع  الوطنية  الحالة  بقيادة  وأنها جديرة  الوطني،  أة  وع 
عند حركة حماس في معركة التحرير. وأشارت النخبة أّن حركة "حماس" تمتلك القدرة والتأثير على  
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الفلسطينيين وتحشيدهم لمعركة التحرير في ُمختلف أماكن تواجدهم، وأنها نجحت ف التأثير  تعبئة  ي 
مشروع التحرير، وقد   إيجابيًّا على أهلنا في الداخل الفلسطيني الُمحتل وأماكن الشتات والّلجوء لصالح

والكل  اشتباٍك  حالةِّ  في  غزة  إبقاء  على  وتعمل  بها،  ك  والتمسُّ الوطنية  الثوابت  تعزيز  في  ساهمت 
إبق نجحت في  "حماس"  أّن حركة  التحرير. ورأوا  المقاومة في غزة خادمة  الفلسطيني في معركة  اء 

يما يرى المستطَلعون بتحفُّظ أّن حركة  لكافة القضايا الوطنية الفلسطينية متجاوزة محدودية الجغرافيا، ف 
 ها والتعامل مع الكّل الفلسطيني. "حماس" ُتوازن بين تعامِّلها مع أفرادِّ 

 المحور الثاني: حركة حماس وإدارة المقاومة 
أكدت نتائج االستطالع أّن حركة "حماس" ُتحّقُق تواُزًنا في الّردع مع    وعلى صعيد المحور الثاني،

وتطوُّ  االحتالل،  االحتالل  جيش  استراتيجية  على  للتغّييرات  وفًقا  وتكتيكاتها  العسكرية  إمكاناتها  ر 
ة.  العسكرية، وأنها تمارس المقاومة الشاملة بشكٍل ذكيٍّ بخلقِّ بيئةِّ عمٍل داعمٍة للمقاومةِّ في قطاع غز 

وأنها تشارك    وترى النُّخبُة أّن "حماس" حّققت إنجاًزا عسكريًّا بارًزا في معركة سيف القدس األخيرة،
لكاّفةِّ   المقاومِّ  للعملِّ  واسعة  مساحة  وتوفيرها  والقدس،  الضفة  في  االحتاللِّ  بمقاومةِّ  فاعٍل  بشكٍل 

ل المقاومة والتي حّققت إنجاًزا  الفصائلِّ الفلسطينيةِّ في قطاع غزة، ُمشيدًة بأداء غرفة عمليات فصائ
التوفيق بين العمل المقاوم في الميدان   وطنيًّا في معركةِّ التحرير، بسبب أّن حركة "حماس" استطاعت 

سياسيًّا،   االحتالل  كيان  مع  العسكرية  الجوالت  استثمار  في  نجاحها  عن  عدا  السياسي،  واألداء 
لال مقاومتها  في  الدولي  القانون  ضوابط  إبقاء  وُمراعاتها  في  أصابت  قد  "حماس"  أّن  ورَأوا  حتالل. 
ا فلسطين  حدود  ضمن  عسكريًّا  االحتالل  خالل  مقاومة  قوية  إعالمية  رواية  تقدم  وأنها  لجغرافية، 

المواجهات العسكرية مع االحتالل، وأنها نجحت في مكافحة التخاُبر الُمعادي في قطاع غزة، وتراعي  
األ الجوانب  مع  العسكري  أدائها  طّور  تطوير  غزة  في  الحكم  رأس  على  وجودها  وأّن  من  خرى، 

 إمكانيات المقاومة الُمسّلحة.
 الث: عالقات حركة حماس بالفصائل الفلسطينية المحور الث

تعزيزِّ   في  كبيٍر  حدٍّ  إلى  نجحت  "حماس"  حركة  أّن  النخبة  فترى  الثالث،  بالمحور  يتعلق  فيما  أما 
بجّديٍة لتعزيزِّ الوحدة الوطنية على برنامج المقاومة، وقد عالقاتها مع القوى والفصائل، وأنها تعمل  

خالل الممارسة في الميدان، وأنها تقدمت بخطوات صادقة لتحقيقِّ   عّززت مفهوم الشراكة الوطنية من
الس بعالقاتها  الوطني  الكّل  على  وبانفتاحها  الفلسطيني،  السياسي  الّصدع  ورأب  ياسية، المصالحة 

 ي.وبخطاٍب يمتاز بالعقالن 
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 ات حركة حماس اإلقليمية والدولية المحور الرابع: عالق
االستطالع أّن حركة "حماس" تمتاز بالمرونة الكافية في تعاملها  وحول المحور الرابع، أظهرت نتائج  

مع الُمتغّيرات اإلقليمية والدولية الُمتسارعة، وأنها ُتحسن التعامَل مع الضغوطات الخارجية بما يضمُن  
برنامجها السياسي، وأنها ترتكز في مواقفها على ُمحّدداٍت سياسّيٍة ُمتغّيرٍة )براغماتية(،    الحفاظ على

وأنها   الفلسطيني،  السياسي  العمل  والدولية مع وجودها في منظومة  اإلقليمية  وُمتوافقة في عالقاتها 
َة أراؤهم تشعر بالّرضا  نجحت في بناء عالقات إقليمية ودولية ُمتوازنة. وأشارت أّن النُّخبَة الُمستطَلع
وحزب  اإليرانية،  اإلسالمية  بالجمهورية  "حماس"  حركة  عالقة  عن  وبنسبٍة    الكبيرِّ  الّلبناني،  هللا 

في  نجحت  "حماس"  أّن حركة  ورأوا  العربية.  بجمهوريةِّ مصَر  "حماس"  متوسطٍة عن عالقة حركة 
اتِّ المدنيةِّ داخَل المجتمعاتِّ العربيةِّ  تشكيلِّ حاضنٍة داعمٍة للقضيةِّ الفلسطينيةِّ من األحزابِّ والمؤسس

 دوليٍة أو إقليمّية.  تشكيل هيئات واإلسالمية، وبنسبٍة أقل بأنها نجحت في 
 قطاع غزةالمحور الخامس: حركة حماس والمشهد االجتماعي في 

وفي المحور قبل األخير، أظهرت نتائج االستطالع أن حركة "حماس" تسعى بكامل قدراتها لتحقيق  
الجمهور مصالح   مع  التواصل  في  فاعلة  هيئات  تمتلك  أنها  مقبولة  وبنسبة  الفلسطيني،  المجتمع 

ومثلها بأنها تمتلك رؤية واضحة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني، وأن المجتمع المدني    الفلسطيني،
المهددات   من  وتحصينه  المجتمعي  البناء  لتمتين  وعملت  االجتماعي،  للمشهد  رافعة  أنها  ينظر 

الوطني  المختل والشعور  واالجتماعية  الدينية  القيم  "حماس" عززت  حركة  أن  يروا  كبيرة  وبنسبة  فة. 
الوطني  والوع البعد  والقبلي مع  العائلي  البعد  بين  الفلسطيني، وأنها وازنت  المواطن  ي الجمعي لدى 

وتو  الفلسطيني،  المجتمع  على  كبير  حٍد  إلى  منفتحة  وأنها  غزة  قطاع  في  الفلسطيني  فر للمواطن 
المستطلعين  وتحفظ  غزة،  قطاع  في  السياسي  والتعبير  الرأي  وحرية  العامة  للحريات  كافية   مساحة 
على معالجة حركة حماس المشاكل المجتمعية في قطاع غزة بكفاءة عالية. فيما يرى المستطلعون  

شفافية داخل  أن حركة "حماس" تنظيمًا قويًا ومتماسكًا، وبنسبة مقبولة أن حركة "حماس" تعتمد مبدأ ال
دها الحصار تنظيمها، وبنسبة متوسطة يروا أن قادتها يراعون في معيشتهم حالة الظروف التي أوج

 م في قطاع غزة المحور السادس: حركة حماس وإدارة الشأن العاعلى قطاع غزة. 
وأظهرت نتائج االستطالع أّن حركة "حماس" نجحت إلى حدٍّ كبيٍر في إدارة الحكم في قطاع غزة، 
احترام  على  وعملت  الُمقاوم،  مشروعها  في ظّل  العام  للّشأن  إدارتها  بين  توازن  أن  استطاعت    أنها 
لطات في قطاع غزة، فيما حرصت على تأهيل ورفع كفاءة العاملين، وطّبقت   القانون والفصل بين السُّ

العام في ق للعاملين في الشأنِّ  التعيين والترقية والمحاسبة  طاع غزة. وأّن حركَة  معاييَر العدالةِّ عند 
المجتم  ُممارسة دورها في خدمةِّ  المدني على  الحكم،  "حماس" شّجعت مؤسسات المجتمع  عِّ وترشيدِّ 
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وأنها تمكنت من تلبيةِّ االحتياجاتِّ األساسيةِّ للمواطنين في ظّل الحصار، وقد وازنت بين ُمتطّلبات  
ملموسةً  جهوًدا  وبذلت  الحياتية  المجتمع  وُمتطّلبات  عن    المقاومة  الناتجة  غزة  مشاكل  لمعالجةِّ 

ُتجّير موارد غزة أّن حركة حماس  يروا  وبنسبة متوسطة  وبذات   الحصار.  الحزبية،  منفعتها  لصالح 
النسبة أنها عملت على إنهاء الواسطة والمحسوبية في إدارة الشأن العام في قطاع غزة، وأنها التزمت  

مام المجتمع ومؤسساته المدنية، وأنها ساهمت في  بعرض ُخططها االستراتيجية إلدارة الشأن العام أ
ي غزة  قطاع  في  الديمقراطيةِّ  الممارسةِّ  إنهاء  57.23عتقد  ترسيخِّ  على  عملت  حماس  حركة  أّن   %

% أّن حركة حماس التزمت 56.92الواسطة والمحسوبية في إدارة الشأن العام في قطاع غزة. يعتقد  
% أّن  66.77عام أمام المجتمع ومؤّسساته المدنّية. يعتقد  بعرض ُخططها االستراتيجية إلدارة الشأن ال
ا المجتمع  ُمؤّسسات  شّجعت  حماس  وترشيدِّ حركة  المجتمع  خدمة  في  دورِّها  ممارسةِّ  على  لمدني 

يعتقد   الديمقراطيةِّ في قطاع غزة.  58.77الحكم.  الممارسةِّ  أّن حركة حماس ساهمت في ترسيخِّ   %
ت من تلبيةِّ االحتياجاتِّ األساسيةِّ للمواطنين في ظّل الحصار.  % أّن حركَة حماس تمّكن62.15يعتقد  
يعتقد  64.00يعتقد   الحياتّية.  المجتمع  المقاومة وُمتطّلبات  ُمتطّلبات  بين  أّن حركَة حماس وازنت   %
 % أّن حركَة حماس بذلت جهوًدا ملموسة لمعالجةِّ مشاكل غزة الناتجة عن الحصار.71.69

 5/3/2022، طين أون الينفلس

 
دة "األسرلة"الفلسطيني في مواجهة  .46  وغياب الرؤية الموح 

 أ.د. مـحـمـود وتــد ولينـا أبـو هـالل
مّهد  الذي  البريطانّي  االنتداب  من  ونصف  عقدان  سبقها  فلسطين،  احتالل  على  عقود  سبعة  مّرت 

ّل بلدان العالم.  الفلسطينّي من بيته وأرضه وَجعَل منه الجًئا في وطنه، ومشّتًتا في كللمحتّل اقتالع  
( كيلومتًرا مرّبًعا، يعيش ما يقارب سبعة ماليين فلسطينيًّا داخل  27,900فعلى مساحة جغرافّية تبلغ )

نتزع الحياة  وطنه المحتّل، وسبعة ماليين نسمة في دول العالم. غير أّن القضية الفلسطينية بقيت ت
عن   الدفاع  في  مستمرًّا  الفلسطيني  وبقَي  األرض،  جذور  يتوّقف  من  ولم  وطنه،  في  المشروع  حّقه 

(، وإن تخّلل هذا الصمود تراجًعا في طابعه الوطنّي في ظّل  1948صموده منذ احتالل فلسطين عام )
يعة تحصيل الحقوق الوطنية  تفرُّد الحركات واألحزاب السياسية الفلسطينية باّتخاذ قرارات مصيرية بذر 

 والمدنية.
وا الوطنية  الحقوق  تحصيل  الحركات وبدعوى  في  المتمّثلة  الفلسطينية،  القيادات  تّورطت  لمدنية، 

واألحزاب ومنظمة التحرير، باّتخاذ قرارات سياسية ترّتب عليها واقع سياسي وإنساني ستدرك عواقبه  
مقدّ  في  كان  والتي  والقادمة؛  الحالية  )األجيال  أراضي  في  السياسية  الحركات  قرار  ( 1948متها 
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الكي لبرلمان  توقيع  باالنضمام  ثّم  ومن  المدنية،  الحقوق  تحصيل  بذريعة  “الكينيست”  الصهيوني  ان 
( “أوسلو” في عام  اّتفاقية  الفلسطينية  التحرير  تنازل ضمنّي عن  1993منّظمة  نّصت على   التي   )

( هنا1948أراضي  الفلسطيني  والتخّلي عن  بنودها مصير  (  االّتفاقية من خالل  تتناول  لم  ك، حيث 
ل1948فلسطينّيي) “أوسلو”  (  اتفاقية  فجاءت  الفلسطيني.  االجتماعي  النسيج  وتهّدد  االنقسام  تعّمق 

ببنودها بدون رؤية استشرافية وبذريعة تحصيل حّق الفلسطيني بالعودة إلى وطنه وتأسيس دولته على  
الصهيونية المتتالية منذ “أوسلو” وحّتى اليوم، ومن ثّم قرار حركة   أراٍض لم تتنازل عنها الحكومات 

(  2006لمقاومة اإلسالمية “حماس” بالمشاركة باالنتخابات التشريعية تحت  سقف “أوسلو” في عام )ا
رغم معارضتها لهذه االتفاقية، لتفوز الحركة باألكثرية كرّدة فعل للفلسطيني ضّد الفساد الذي تمارسه  

ام السياسّي بين رام هللا  لوطنية الفلسطينية والمتمّثلة بحركة فتح، لينتج عن هذا الفوز االنقسالسلطة ا
والفصائل   األحزاب  تتوّقف  ولم  المحتّل.  الوطن  أرجاء  كافة  عن  غزة  في  الفلسطيني  وعزل  وغزة، 

وصل   بل  الحقوق،  انتزاع  بحجة  التهاون  من  الحّد  هذا  عند  الفلسطينية  السياسية  األمر  والحركات 
( إلى االنضمام إلى حكومة  1948اضي الـ )بالحركة اإلسالمية المتمّثلة بالقائمة العربية الموّحدة في أر 

( عام  في  الحّق  2021الكيان  من  المزيد  سلب  إلى  ترمي  التي  القرارات  وضد  مع  والتصويت   ،)
 الفلسطينّي، وتهديد نسيجه الوطنّي على امتداد الخارطة التاريخية.

ت ظّل  يستمّر  وفي  الصهيونية،  المظّلة  تحت  وانزالقها  الفلسطينية  القيادات  بتنفيذ  هاون  االحتالل 
إلى وضع  باإلضافة  والقرى،  المدن  معالم  وتغيير  الهوّية  لتطال طمس  متسارع  وبشكل  مخّططاته، 

ريغ  مزيد من القيود على السكن والبناء، والتطاول على المقّدسات والمعالم اإلسالمية والمسيحية، وتف
فّي قد يحول دون تحقيق استمرارية  القدس من الفلسطينيين، إدراًكا من المحتّل بأّن الخطر الديموغرا

 دولته اليهودية.
تقسيم   خالل  من  الفلسطيني  النسيج  تمزيق  إلى  االحتالل  شرع  الديمغرافّي،  للخطر  وللتصّدي 

ا الضّفة  أقسام وهي:  أربعة  إلى  وإداريًّأ  )الفلسطينيين جغرافيًّا  أراضي  القدس،  وغّزة. 1948لغربية،   )
اقع استراتيجية للمستوطنات في الضّفة الغربية تهدف إلى تفكيك كما عمد االحتالل إلى اختيار مو 

الضّفة الغربية جغرافيًّا، وبناء جدار الفصل العنصرّي، وفرض قيود على الحركة والتنقل، واجراءات 
على لّم شمل. وكّل ذلك بحجج أمنّية يّتخذها الكيان    معّقدة تحول دون حصول العائالت الفلسطينية

لمجتمع الدولي بشرعية الدولة اليهودية، ولكي تبرهن للمستوطنين اليهود أنهم يعيشون  كذريعة إلقناع ا
تبتلع   أخذت  مجتمعة  االجراءات  هذه  الحكومة.  عمل  أولوّيات  أهّم  هو  األمن  وأّن  آمنة،  دولة  في 

اصل  عّي يوًما بعد يوم مثلما ابتلعت أراضيه، فأحدثت شرًخا عميقا في التو الترابط الفلسطينّي المجتم
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والترابط بين أبناء الوطن المحتّل، رافقتها “مصطلحات التفرقة” التي جاءت بعد اكتمال جدار الفصل 
 العنصري لُتعّمق التفرقة وتهّدد القضية.

خارطتهم التاريخية في فّخ تمييز بعضهم    وتبدو المؤّشرات التي تنبئ بانزالق الفلسطينيين على امتداد 
خالل تبّني مصطلحات تخّص لون البطاقات الشخصية )زرقاء    عن بعض أكثر وضوًحا، وذلك من

أو خضراء( ونوع جواز السفر)فلسطيني، أردني، وإسرائيلي(، والمنبثقة من التقسيم اإلداري الذي يلزم 
 ناًء على التقسيم الجغرافّي. الفلسطيني بالخضوع إلى اجراءات مدنية متباينة ب

المصط تبّني  حدود  عند  األمر  يتوّقف  تارة  ولم  وباإلسرائيلية  تارة  الصهيونية  بالثقافة  المشبعة  لحات 
لم  الذي  االجتماعّي،  النسيج  بأّن  ُتنذر  ممارسات  خالل  من  بكثير  ذلك  تجاوز  بل  فحسب،  أخرى 

قضّيته، قد يشهد تهديًدا وواقًعا جديًدا، في   يتبقَّى للفلسطينّي سوى التمّسك به في معركة دفاعه عن
 مة، أال وهو ثقافة “األسرلة”.السنوات القليلة القاد 

بمفاهيم   د،  ُوجِّ أينما  الفلسطينّي،  لتوّرط  واألدوات  الذرائع  وأهّم  “األسرلة”،  مفاتيح  والمال؛ هما  األمن 
ما-الصهيونية المهيمنة  الصهيونية  المؤّسسة  مّكن  مّما  العالم، االسرائيلية،  ومؤّسسات  دول  ّديًّا على 

لتهويد  المتنّوعة  اإلغراءات  داخل   بتقديم  “األسرلة”  فّخ  في  الفلسطينّي  وإيقاع  الفلسطينية  القضّية 
ورواية  جديد،  فلسطينّي  بخطاب  والخروج  الصهيوني،  الفكر  مأسسة  خالل  من  وخارجها،  فلسطين 

الفلس ينشرها  حيث  صهيونّي،  إنتاج  من  جديدة  األعمال  فلسطينية  ورجال  المفّكرين  من  طينيون 
 لتجارية المختلفة في فلسطين والعالم. والعلماء من مواقعهم الوظيفية وا

إّن ما تشهده الدول العربية من حروب ودمار وفساد وفقر وإهمال لقيمة اإلنسان، إضافة إلى الواقع  
األحزاب والحركات السياسية التي    السياسّي واالقتصادّي والتقسيم اإلداري للفلسطينّيين، والتناحر بين

تساهم   جميًعا،  الفلسطينّيين  الحصول  تمّثل  مقابل  “لألسرلة”  أدوات  الفلسطينيين  من  قسم  جعل  في 
 على امتيازات وظيفية ومادية تحت مظّلة ثقافة المؤّسسة الصهيونية.

اعة “الفلسطينّي الحّر”  إّن كّل محاوالت تهويد القضية الفلسطينية ومحاوالت “األسرلة”، لم تَنل من قن 
التاريخية هي وطنه المحتّل من ا التنازل عنه. فجاء  بأّن فلسطين  لبحر إلى النهر، والذي ال يمكن 

(، ليثبت 1948صمود أهالي النقب وحّي الشيخ جّراح في القدس المحتّلة، والَهّبة األخيرة في أراضي )
ف ودمجه  انتمائه،  سلخ  محاوالت  كّل  َفَشل  الصهيونّي،  الفلسطينّي،  والفكر  اإلسرائيلّي  المجتمع  ي 

وليث  الوطنية.  هوّيته  وعضوّية  وطمس  والمعاهدات  االّتفاقيات  تهزمها  لن  وجوده  معركة  بأّن  بت 
“الكينيست”، حّتى لو تواطأت ضّده كّل دول العالم، بما فيها دول عربية هرولت نحو التطبيع كمصر  

 ان والمغرب والبحرين. واألردن، وتبعها كلٌّ من اإلمارات، والسود 
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ا وطنه  خارطة  امتداد  وعلى  الفلسطينّي  أثبت  االجتماعّي  لقد  نسيجه  تمزيق  محاوالت  بأّن  لتاريخية 
والجغرافّي من خالل تثبيط عزيمته وصموده قد فشلت. وأن المراحل السياسية المصمَّمة صهيونيًّا، 

الفل الصّف  في  األمل  وخيبات  اإلرباك  من  الكثير  أحدثت  وحدة  والتي  من  تَنل  لم  الموّحد،  سطينّي 
الفلسط داخل وخارج حدود وطنه متمّسًكا بحّقه في األرض. وما زال  الثقافة واالنتماء؛ فما زال  ينّي 

( كإشارة للحركة الوطنية الفلسطينية؛  1917الَعَلم الفلسطينّي الذي رفعه الفلسطينّيون ألّول مّرة عام )
( ا 14يوّحد  داخل  فلسطينيًّا  مليون  ماليين  (  سبعة  استقرار  يهّددون  األرض،  بقاع  كّل  وفي  لوطن 

توطنون أرض فلسطين، مّما يعّزز صّحة نظرية الباحثين الذين يعتبرون “قانون يهودّية  صهيونيًّا يس
الدولة” خطًأ استراتيجيًّا يهّدد النسيج االجتماعّي الصهيونّي، والذي من شأنه أن ُيفشل كّل مخّططات 

 ينّيين. التي رسمها وحرص على تنفيذها منذ أكثر من قرن في معركته ضّد الفلسط الكيان الصهيونيّ 
محاوالت  وإفشال  العالم،  على  الصهيونية  والهيمنة  فلسطين  داخل  “األسرلة”  لبرامج  التصّدي  إّن 
ما   غرار  على  الضّفة،  بلدات  بمهاجمة  الصهاينة  المستوطنين  من  الجديدة”  “الالساّمية  عصابات 

إبان نك تحّمل مسؤولياته1948بة )حدث  داخل وخارج وطنه  فلسطينّي  كّل  يتطّلب من  الوطنية،   (، 
الفلسطينية   الرواية  واستبدال  القضية  تهويد  شأنها  من  بذرائع  الصهيونية  خنادق  في  االنزالق  وعدم 

سام  وضياع حقوق األجيال القادمة. وللتغّلب ما تّمر به فلسطين من تمزُّق جغرافّي وتقسيم إدارّي وانق
واجتماعيًّ  وسياسيًّا  ثقافيًّا  الفلسطينّي،  التكاتف  يوجب  صمود سياسي،  ولتحصين  الهوّية،  إلنقاذ  ا، 

، وتأسيس لجنة وطنية عليا تتّمسك   األجيال القادمة وحماية قضيتهم، من خالل التربية الوطنّية أوالًّ
 طينّي في فلسطين والعالم.( مليون فلس14بحّل الدولة الواحدة، عْبَر رؤية فلسطينية تّوحد الـ )

 6/3/2022رأي اليوم، لندن، 
 

 ومة وب عدها المعنوي في القدس والضفة تفاعالت المقا .47
 لمى خاطر 
تكاد حالة المقاومة المتفاعلة في القدس والضفة الغربية، هذه األيام، تشابه نظيرتها التي نشأت ُقبيل  

، رغم أن باكورة تلك االنتفاضة كانت عملية  2015انتفاضة السكاكين أو )هبة القدس( أواخر عام  
تا خلية  نفذتها  مسّلحة  إيتمار،  مقاومة  مستوطنة  قرب  نابلس،  من  حماس  لحركة  فيها  بعة  وُقتل 

مستوطنان صهيونيان، غير أن واقع الضفة الغربية المكشوف أمنيًا  والذي ال يتيح للخاليا أن تعمل  
وقتًا طوياًل قبل انكشافها، هذا الواقع أفرز الحقًا ذلك النمط الفردي من المواجهة، رغم أن كثيرًا من 

التي ف  العناصر  على  عّدها  يمكن  فردية  بدوافع  العمليات  التأييد،  نّفذت  ناحية  من  مقاومة  صائل 
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طاقة معنوية هائلة،    2014والتعبئة، وخصوصًا بعد أن صنعت حرب العصف المأكول في غزة عام  
 ساهمت في تحشيد قطاع كبير من الجمهور الفلسطيني خلف منهج المقاومة.

الموا تتفاعل حالة شبيهة من  بإضاءات جبهة اليوم،  تأثرها  تتقاطع مع سابقتها في  غزة على    جهة، 
واقع الضفة، بعد معركة سيف القدس، وأحداث حي الشيخ جراح في أيار الماضي، لكنها تتمّيز بأنها  

خسائر   الفردية  عملياتها  وبإيقاع  سابقتها،  من  عشوائية  طفيفة-أقل  كانت  صفوف    -وإن  في 
المقاوم أعمال  بعض  إن  بل  باالحتالل،  الحارقة  والزجاجات  بالحجارة  كالرشق  الشعبية  توقع  ة  اتت 

إصابات، وخاصة تلك التي تستهدف سيارات وحافالت المستوطنين على الطرق االلتفافية في شوارع  
 الضفة الغربية. 

حتى   فواقعه  فلسطينية،  لتنظيمات  فاعلوه  ينتسب  الذي  أي  المنظم،  المسلح  العمل  على صعيد  أما 
قوات االحتالل خالل اقتحامها المدن  عدم اإلثخان، ويتمثل في إطالق النار على  اآلن المشاغلة، و 

والبلدات لتنفيذ حمالت االعتقال، وخاصة في شمال الضفة الغربية، في مناطق جنين ونابلس، غير  
أن هذا النمط يبدو مزعجًا لالحتالل ومرهقًا لعناصر جيشه، الذي اعتاد تنفيذ حمالته وسط أجواء من  

إالسك يبادر  نراه  ولذلك  الميداني،  والهدوء  قاسية  ون  جراحية  بإجراءات  الظاهرة  هذه  معاجلة  لى 
ظاهرة   تطور  ومنع  أوساطهم،  في  نفسي  ردع  إيقاع  بهدف  المسلحين،  صفوف  في  كاالغتياالت 

 السالح المقاوم، والحّد من تشكيل الخاليا القادرة على إيالم االحتالل وإيقاع خسائر في صفوفه.
حتى اآلن، أن    -على محدوديته -الفردي والمسلح  الالفت في األمر، وعلى نطاق كل من العمل  لكّن  

الخلفية التعبوية لعناصر الحالتين مستمدة من جبهة المقاومة في غزة، ولعّل حسابات مواقع التواصل  
أن رمزية   الخاصة للشهداء تؤكد ذلك، فجّلهم يتخذ المقاومة في غزة قدوة وقِّبلة للتأّسي، إلى درجة

وع  في  بوضوح  تجلت  الضيف(  لون  )محمد  أو  األساسية،  الفكرية  مشاربهم  النظر عن  يهم، بغض 
 نطاقهم التنظيمي. 

يبدو   فبينما  المناهج،  على صعيد  السابقة  المراحل  كل  من  تمايزًا  أكثر  حالة  أمام  بتنا  أننا  المعنى 
في وليس  ورموزه  بنهجه  معزواًل  األمني  والتنسيق  التسوية  يترسخ  مسار  بالتأييد،  يغري  ما  فيهم  أو  ه 

م على العمل المقاوم، وكّل فاعل في  مسار   المقاومة، منهجًا ورموزا، بوصفه مرجعية أساسية لكل ُمقدِّ
تنبثق   مفترقين،  متمايزين  منهجين  بل  تنظيمية،  مسّميات  الفلسطينية  الحالة  تعد  فلم  المجال،  هذا 

 ائق جوهرها. هج المقاومة، بكل رمزياتها وأبعادها، وحقتفاعالت المواجهة عن واحد منهما فقط هو من
يمكن أن نرى في هذه الحالة تقدمًا واختالفًا عما سبق من مراحل، فما عاد اليوم ثمة مجال للتداخل  
والضبابية واالنتقائية في الموقف الوطني، واألدوار المنبثقة عنه، فكل عنصر منتظم في عمل مقاوم  
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وجدانياً  يستند  رمزيالالحتالل  وإلى  بعمومها،  المقاومة  فكرة  إلى  الحقيقية،   وعناوينها  الواضحة،  تها 
 ويجافي أدعياءها ومحاربيها والمفترقين عنها، بنهجهم وسلوكهم.

وهذه سمة يمكن أن ينبني عليها تفاعالت عملية واسعة، واندماج أكبر في مواجهة المحتل، ومزيد 
لى رصد أثر  الباحث عن دوره وواجبه الفردي، والقادر عمن الجاهزية للتضحية، لدى الجيل الشاب،  

حالته   ليترجم  منها،  يحتاجه  ما  استلهام  وعلى  وسلوكه،  وفكره  نفسه  في  العامة  المقاومة  الحالة 
الشعورية والتعبوية إلى فعل على األرض، كما فعل أمس شهيد عملية باب األسباط كريم القواسمي، 

فيسبوك فعل    ركة سيف القدس( يمّجد عبر حسابه على موقعوقد كان قبل أقل من عام )خالل مع
 رجال القسام في غزة، ويفتخر بوفائهم بوعدهم. 

 7/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 المطلوب من إسرائيل في ظل تغيُّر النظام العالمي .48
 عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين 

على مستوى تاريخي، ويهز    بعد أسبوع ونصف من نشوب المعركة في اوكرانيا يتضح أن هذا حدث 
وقد  طوياًل،  زمنًا  آثارها  ستصدح  أزمة  هذه  الباردة.  الحرب  نهاية  منذ  مثلما صمم  العالمي  النظام 
ثقافيين   سياسيين،  قطبين  بين  األقل  على  العالم  يقسم  جديد"  حديدي  "ستار  إسدال  الى  تؤدي 

أعقاب العقوبات السابقة التي  قتصاديين. وسواء حقق بوتين أهدافه الكاسحة أم تضررت موسكو فيوا
 شباط.  24فرضت عليها، بل قدمت تنازالت في أعقابها، فإن الواقع لن يعود ليكون ما كان عليه قبل 

تيجية في  في ذروة مشاغل استرا   –بما في ذلك إسرائيل    –ضبطت األزمة في أوكرانيا الشرق األوسط  
العالم، كما ت جسدت باالنسحاب العاجل من أفغانستان، ضوء هبوط نجم واشنطن كقوة للهيمنة في 

والسلبية تجاه الصراع الجاري في الخليج، وفي العودة المتوقعة لالتفاق النووي، وبالمقابل في تعزز  
ول: الغرب يبدو في ضعف  الثقة بالذات وجسارة طهران وحلفائها. األزمة في اوكرانيا تعّظم هذه المي

ة التي سبقت ذلك، وفي "معسكر المقاومة" يتحقق اعتراف عميق رغم الخطوات المضادة الدراماتيكي 
 بموجبه تعزز ضعضعة النظام العالمي مكانة أعضائه وتمس بمكانة الدول السنية وإسرائيل. 

، التكيف مع التغيرات، وصد في ضوء تغيُّر النظام العالمي فإن إسرائيل مطالبة بأن تدمج بين الحذر
نها هو المشروع النووي اإليراني. تشعر طهران بارتياح في عالم  التهديدات المتعاظمة. والمركزي بي

ومن  أوكرانيا(،  مصير  من  )الدرس  النووية  القوة  حيوية  وتتعزز  واشنطن،  لقوة  التحدي  فيه  يكون 
 زاع اتفاق جديد بشأن هذا الموضوع.المعقول أن تسرع تقدمها نحو هذا الهدف في ظل محاولة انت 
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ز الجهد على النووي اإليراني، وتسريع بناء القوة إلحباطه. كل ذلك في على إسرائيل ان تواصل تركي
ظل استخالص الدرس من األزمة في أوكرانيا، وبموجبه تكون قدرة الغرب على منع التهديد بأدوات 

العسكرية   وبالوسائل  هزيلة،  اقتصادية  او  سياسي  سياسية  استخدام  مطلوب  بالتوازي  قائمة.  غير 
لوقوف طهرا النظام  وإعالمي  تجاه  األساس  اإليراني  االحتقار  تجسيد  أجل  جانب روسيا من  الى  ن 

 العالمي.
فان   وبالتالي  كان،  مثلما  بعضه  يبقى  بينما  دراماتيكيا  يتغير  بعضه  معقد،  واقع  أمام  إسرائيل  تقف 

مة، ولكن أن تستعد لتضعضعها أيضا. في الجبهة الشمالية من  عليها أن تحافظ على الذخائر القائ
يوي اإلبقاء على التنسيق االستراتيجي مع موسكو والذي يمنح قدرة عمل ضد بناء القوة اإليرانية  الح

وفروعها، وحيال الواليات المتحدة الحفاظ بتزمت على مكانة الحلف االستراتيجي. ولكن في الوقت 
دود للغرب للتدخل  تية إلسرائيل والتعلم من االزمة الحالية بشأن االستعداد المحذاته تطوير القوة الذا

االستراتيجي  الذخر  ابراز  مطلوب  ذلك  الى  اضافة  اوكرانيا(.  في  يجري  )كما  خارجية  نزاعات  في 
نفسه في زيارة   المتصارعين، مثلما عبر ذلك عن  الطرفين  الطيبة مع  إلسرائيل في ضوء عالقاتها 

ي اتخاذ نهج مخفف  اء بينيت الى موسكو، أول من امس. في السياق الداخلي من الحيو رئيس الوزر 
 حول استيعاب مهاجرين من اوكرانيا، وفتح األبواب أمام الالجئين، وتوسيع المساعدة المدنية للدولة.

به،   ينشغلوا  أال  يفضلون  او  إسرائيل  في  يميلون  والذي  الفلسطيني،  بالموضوع  ارتباط  أيضا  ويوجد 
بشأنه على تهديد وجودي مستقبلي.  والذي ينطوي على غياب االستراتيجية وتنفيذ القرارات الحاسمة  

جانب  الى  والعالمي.  اإلسرائيلي  االعمال  جدول  عن  تقريبا  ازاحته  في  اوكرانيا  في  االزمة  تساهم 
الداخلية   المشاكل  النووي اإليراني، وعلى  المتجدد، وعلى  الكتلي  في إسرائيل، التركيز على الصراع 

تي تتميز حاليا بهدوء خادع ولكنها تنضج على  من الحيوي ان يهتم أصحاب القرار بتلك المسائل ال
الحالية، بل ربما   العالمية  آثار األزمة  آثار ال تقل عن  الزمن ستكون ذات  نار هادئة، وعلى مدى 

 تفوقها. 
 "يديعوت" 

 7/3/2022األيام، رام هللا، 
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