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  طة:سلال
 4 : ن كد التزامنا بمنح المرأة كامل حقوقها في جميع المجاالتعباس  2.
 5 وسيطًا لحل األزمة في أوكرانيا   "إسرائيل"من سخريات السياسة أن تكون اشتية:   3.
 5 في األزمة األوكرانية   السلطة الفلسطينية تتحفظ على إصدار موقف  4.
 6 رئاسة المجلس الوطني تبحث مع اللجنة القانونية مجمل آلية التشريعات في فلسطين  5.
 6 صص مبالغ مالية لعدد من المشاريع في القدسالحكومة الفلسطينية تخ  6.
 7 محاوالت طمس الهوية العربية اإلسالمية المسيحية في القدسسماح بعدم التأكيد على   7.
 7 منظمة التحرير تدعو لتحرك دولي لحماية أطفال فلسطين  8.
 7 الفلسطينية لالعتراف بالمس ولية عن اغتيال "بنات" عوان السلطةم سستان حقوقيتان تد  9.

 8 : ازدواجية المعايير توفر الغطاء لتمرد "إسرائيل" على القانون الدولي"الخارجية الفلسطينية"  10.

 8 بدال من المفاوضات والتنسيق "المبادرة الفلسطينية" تدعو إلى استراتيجية وطنية كفاحية   11.
 

  المقاومة:
 9 أحد كوادرهاهو منفذ الحماس تعلن أن و  جنديين صهيونييند شاب فلسطيني بالقدس بعد طعنه شهااست  12.
 9 صابة جنديين بعملية دهس ومواجهات مع االحتالل في السيلة الحارثية إ  13.
 10 الطعن في القدس المحتلة فصائل فلسطينية تبارك عملية   14.
 11 الجهاد: تصاعد العمل المقاوم رد طبيعي على جرائم االحتالل   15.
 11 " تلوح في األُفق 2محّلل سياسي: معركة "سيف القدس   16.
 11 ي في سجون االحتالل معظمها انفراد 20هللا البرغوثي يكمل عامه الي األسير عبد  17.
 12 الجاغوب ينفي تأجيل انعقاد الم تمر الثامن لحركة فتح   18.
    

  :اإلسرائيليالكيان  
 12 بالتنسيق الكامل مع الواليات المتحدةأوكرانيا للوساطة بين روسيا و تبذل جهود  "إسرائيل"لبيد:   19.
 13 بيد وغانتس باألرانب بسبب الملف اإليراني نتنياهو يصف بينيت ول  20.
 14 مخاوف من هجمات خارج القدس.. بارليف: لم نجد عالقة تنظيمية بالعمليات األخيرة  21.
 14 إيران دّ بالخيار العسكري ض حلوّ وزير الدفاع اإلسرائيلي ي لمنعها من امتالك سالح نووي..   22.
 15 "‘إل عال‘ تجني أمواال ملطخة بالدماء األوكرانية" كرانيا: أو جية وزير خار   23.
 15 ل أبيب والرملة في ت  إحراق سيارات إسعاف إسرائيلية وكنيس يهودي  24.
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 15 فلسطينًيا من الداخل بزعم تجارتهم لألسلحة 51حتالل تعلن اعتقال اال شرطة  25.
 

  :األرض، الشعب
 16 الكشف عن خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات جنوب القدس  26.
 16 االحتالل يصادق على إقامة منطقة عمل جديدة على أراضي العيسوية   27.
 16 شرطة االحتالل تزيل حواجز أقامتها في حي الشين جراح   28.
 17 يعشن ظروًفا قاسية في سجون االحتالل  بينهن طفلة أسيرة فلسطينية 32في يوم المرأة..   29.
 17 مغربي االحتالل يواصل احتجاز جثامين ست شهيدات أقدمهن دالل ال  30.
 18 منزلي أسيرين في "السيلة الحارثية" واندالع مواجهات   االحتالل يفجر ويهدم  31.
 18 منشأة بالقدس خالل شباط/ فبراير الماضي  18مواطًنا ويهدم  166االحتالل يعتقل   32.
 18 امرأة في غزة خالل عام 60قتل   االحتالل :مركز الميزان  33.
 19 ل إلى فلسطينيي الشمال السوري من القدس وغزة وأوروبا مساعدات تص  34.
 19 إسرائيليين حاولوا قتل مسن خالل العدوان على غزة  6عن   "اإلرهاب"إسقاط تهمة   35.
 20 تتدخل بالمسيرة التعليمية الفلسطينية وتفرض شروًطا جديدة على الجامعات  "إسرائيل"هآرتس:   36.

 
  :لبنان
 20 يحتاج إلى توافق وطني  "إسرائيل"عون: ترسيم الحدود مع   37.

 
  المي:، إسعربي

 21 ةلبية على سوريثارا ستترك آ سكرانيا و باحثة إسرائيلية: الحرب في أ  38.

 22 قرب العاصمة السورية  "مستودعًا م قتًا لنقل السالح إلى لبنان" االحتالل يستهدف   39.
 

  دولي:
 22 الحكومة البريطانية: موقفنا واضح االستيطان غير قانوني ويمثل عقبة أمام السالم واالستقرار   40.
 23   : القدس مكان محتمل للمفاوضات مع روسيا"إسرائيل"السفير األوكراني في   41.
 23 في الجهود الرامية لوقف العداون الروسي  "إسرائيل"بلينكن: نقدر انخراط   42.

 
  حوارات ومقاالت

 23 هاني المصري ... حويل الحرب األوكرانية من تحدٍّ إلى فرصة يني قادر على تالتغيير الفلسط  43.
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 28 د. عدنان أبو عامر ... نفاق تغطية اإلعالم اإلسرائيلي لحرب أوكرانيا مقابل تجاهل الفلسطينيين  44.

 30 يهوشع براينر ... القدس والمدن المختلطة بثة القادمة ثال التقارب مواعيد قابلة لالنفجار في األشهر   45.
 

 32 :كاريكاتير
*** 

 
 في رام هللا  اجتماع سري بين حسين الشين ومس ولة أمنية إسرائيلية: يديعوت أحرونوت .1

ة رام هللا في  كشف تقرير إسرائيلي، مساء اإلثنين، عن اجتماع سري عقد في مدين:  محمود مجادلة
ال الشؤون  هيئة  رئيس  بين  المحتلة  الغربية  االضفة  السلطة  في  الشيخ،  مدنية  حسين  لفلسطينية، 

 ومسؤولة أمنية إسرائيلية. 
لصحيفة   اإللكتروني  الموقع  أورده  الذي  التقرير  على  التعليق  اإلسرائيلية  األمن  وزارة  وفيما رفضت 

إلى التقرير  لفت  )واينت(،  أحرونوت"  األمن    "يديعوت  وزير  مكتب  رئيسة  بمشاركة  عقد  اللقاء  أن 
ومن إسرائيلي،  معيان  المحتلة،  اإلسرائيلي،  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  الحكومة  أعمال  سق 

 غسان عليان. 
وذكر التقرير أن المسؤولين اإلسرائيليين حاوال التوصل مع الشيخ، المسؤول في السلطة عن التنسيق  

فاهمات أولية حول "حزمة تسهيالت" محتملة قد يقرها االحتالل، لصالح السلطة مع إسرائيل، إلى ت
وأضاف التقرير أن    األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة.   في ظل

قبل   تقر  قد  وإسرائيلي،  الشيخ  بين  السري  االجتماع  في  مناقشتها  تمت  التي  المزعومة  "التسهيالت" 
 ، والتي يبدأ بعد حوالي ثالثة أسابيع. شهر رمضان

 7/3/2022، 48عرب 
 

 التزامنا بمنح المرأة كامل حقوقها في جميع المجاالت: ن كد عباس .2
محمود عباس "إننا نؤكد التزامنا بمنح المرأة كامل حقوقها في    يةفلسطين ال  السلطةقال رئيس  :  رام هللا

ص، ومن تحقيق ذاتها، وتعزيز مشاركتها في جميع المجاالت، وبما يمكنها من الحصول على الفر 
  ليم والصحة والقانون واالقتصاد والسياسة وأيضًا المشاركة بصنع القرار". المناحي كافة، بما فيها التع

الجميع  عباسودعا   للمرأة،  العالمي  اليوم  لمناسبة  كلمته  في  مجاله-،  في  العمل   -كل  من  لمزيد 
دورها ومشاركته وتعزيز  المرأة  كافة.لتمكين  المجاالت  الفلسطينية    ا في  للمرأة  والتقدير  التحية  ووجه 

وتابع: "في فلسطين وطننا الحبيب، تسمو   ولجميع نساء األرض بحلول اليوم العالمي للمرأة،  العظيمة
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إال   فلسطينية،  امرأة  أو  أسرة  توجد  فال  وصبرها،  ونضالها،  بصمودها،  وترتقي،  الفلسطينية،  المرأة 
 .وصالبتها وإيمانها بقضيتنا وحبها للوطن، أمام آلة التعسف االستعماري"وانتصرت بتحديها 

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

 
 وسيطًا لحل األزمة في أوكرانيا   "إسرائيل"من سخريات السياسة أن تكون اشتية:  .3

هللا جلسة:  رام  بمستهل  كلمته  في  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  إسرائيل  اإلثنين  كومةالح  قال  إن   ،
إجراءاتها   تصعيد  تستهدف تواصل  التي  الميدانية  اإلعدامات  خالل  من  فلسطين  في  واعتداءاتها 

شبابنا، مستنكرا جريمتي االحتالل أمس بحق الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس، والطفل يامن  
ديس. أبو  االستيطان في م  جفال من  تكثيف  إسرائيل  "تواصل  واسعة من أرضنا  وأضاف:  ساحات 

المجتمع  انشغال  الفلسطينية  الدو   مستغلة  الحكومة  أوكرانيا"، معربا عن تطلع  الدائرة في  بالحرب  لي 
"أن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل األمن والسالم الدوليين ويحافظ على سالمة المدنيين الذين 

رائيل  لدولي بتطبيق القانون الدولي على إسوتابع: نتطلع إلى أن يقوم المجتمع ا  هم ضحايا الحروب".
بفلسطين.وتنفيذ   العالقة  ذات  المتحدة  األمم  أن   قرارات  الدولية  السياسة  سخريات  "من  وأضاف: 

 تحاول إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون وسيطًا لحل األزمة في أوكرانيا".
لسعودي، د بن سلمان ووزير الخارجية السعودية وعبر عنه األمير محمل الموقف الثابت    اشتيةوحيا  

مع إسرائيل يجب أن يسبقها زوال االحتالل وإحالل السالم في فلسطين، وقال: هذا   بأن أي عالقة
 الموقف ليس غريبًا على السعودية الذي تؤكده دائمًا. 

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

 
 ار موقف في األزمة األوكرانية السلطة الفلسطينية تتحفظ على إصد .4

هللا  الفلسطينية  :  زبون كفاح  -رام  القيادة  إن  األوسط«،  لـ»الشرق  مسؤولة  فلسطينية  مصادر  قالت 
منا   »طلب  المصدر:  وأضاف  موقف.  تصدير  ورفضت  األوكرانية  األزمة  تجاه  بالصمت  تمسكت 

ذلك«. رفض  تم  لكن  روسيا،  يدين  موقف  تصدير  أوروبية  ودول  »مورست   األميركيون  أنه  مؤكدًا 
ا، لكن سمعوا كالمًا قاسيًا، ألن مثل هذه الضغوط وهذه المواقف لم  الضغوط من أجل إدانة روسي

 عامًا تجاه إسرائيل التي تحتل أرضنا وشعبنا«.  70تتخذ منذ 
والدعوة  التدخل  عدم  هو  الوحيد  وموقفها  الصمت«  بـ»التزام  قرار  لديها  السلطة  أن  المصدر،  وأكد 

ق على مجريات الحرب في أوكرانيا، كما امتنع  الحرب. ولم تصدر الرئاسة الفلسطينية أي تعلي إلنهاء
المسؤولون الرسميون وحتى الكبار في حركة فتح القريبين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن  
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الدائرة. الحرب  تجاه  موقف  أي  برئ   تصدير  األحد،  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اسة  واجتمعت 
انية، في ظل أن االهتمام الدولي قد تراجع تجاه القضية  محمود عباس لمناقشة الحرب الروسية األوكر 

فصائل  كذلك  انتهجته  موقف  وهو  يصدر.  لم  موقف  أو  تصريح  أو  بيان  أي  لكن  الفلسطينية، 
اليسارية    المعارضة الكبيرة، مثل حماس والجهاد اإلسالمي، اللتين آثرتا التزام الصمت، لكن الفصائل

 مطلق لروسيا. القريبة من موسكو عبرت عن دعمها ال
 8/3/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 رئاسة المجلس الوطني تبحث مع اللجنة القانونية مجمل آلية التشريعات في فلسطين .5

اجتمعت هيئة رئاسة المجلس الوطني، برئاسة روحي فتوح، مع اللجنة القانونية في المجلس، :  رام هللا
نحو خاص منظمة  م  راب فلسطين، وعلى  دولة  التشريعات في  آلية  البحث في مجمل  تم  هللا، حيث 

م  وأكد فتوح أهمية استنفاد كل اإلمكانيات لوضع التشريعات والقوانين، التي تنظ   التحرير الفلسطينية.
التحرير  منظمة  ومكانة  دور  مع  ينسجم  وبما  األساسي،  للقانون  تجاوز  دون  الفلسطينيين،    حياة 

وقال فتوح "سنعمل لتفعيل كل لجان المجلس الوطني، التي وجدت   الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة.
ة القانونية  لتعزيز النضال الوطني، وفي مقدمتها اللجنة القانونية التي يجب أن ُتشكل رافعة للمنظوم

ا المحالة لها"، الفتا  الفلسطينية، وأن رأيها االستشاري سيشكل لنا موقفا في رئاسة المجلس من القضاي
 القرارات والقوانين المختلفة. إلى أن الرأي القانوني هو السند لضمان تجاوز أي خطأ أو التباس في 

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

 تخصص مبالغ مالية لعدد من المشاريع في القدسالفلسطينية ومة الحك .6
الوزراء:  رام هللا مجلس  تخ وافق  على  اإلثنين،  القدس ،  في  المشاريع  من  لعدد  مالية  مبالغ  صيص 

ومجلس القضاء األعلى، واعتمد توصيات لجنة إزالة االعتداءات على أراضي الدولة لتعزيز جهود 
الدولة. أمالك  على  محمد    المحافظة  الوزراء  رئيس  برئاسة  األسبوعية،  جلسته  في  المجلس،  وأقر 

ع نقابة األطباء في حال انتظام رواتب الموظفين، واعتمد توصية اللجنة  اشتية، االتفاقية الموقعة م
باالسترداد   الزراعي.الخاصة  للقطاع  التوصيات لزيادة فعالية تسوية    الضريبي  كما اعتمد عددا من 
زيع الموارد البشرية والدعم اللوجستي، والطلب من هيئة التسوية تقديم خطة شاملة  األراضي شاملة تو 

 وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزارات. عن عملها،
 7/3/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 المسيحية في القدسعدم السماح بمحاوالت طمس الهوية العربية اإلسالمية تأكيد على  .7
هللا الفلس:  رام  التحرير  منظمة  في  التنفيذية  اللجنة  عضو  القدس،  دائرة  رئيس  عدنان  اكد  طينية، 

الهوية    السلطةالحسيني، وسفير األردن لدى دولة   السماح بمحاوالت طمس  أبو وندي، عدم  محمد 
وثمن الحسيني لدى استقباله، اليوم االثنين، في مقر منظمة    العربية اإلسالمية المسيحية في القدس.

ملك األردن  دور  وندي،  أبو  السفير  هللا،  رام  بمدينة  الفلسطينية  دعم  التحرير  في  وشعبا  وحكومة  ا 
م الفلسطينية،  الوطنية  في الحقوق  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  على  الهاشمية  الوصاية  ؤكدا 

المدينة المقدسة، ومشيدا بدعم المملكة للقضية الفلسطينية والسعي الدؤوب إلحقاق الحقوق الوطنية  
المملكة. به  تقوم  الذي  من    الفلسطينية  عددا  الحسيني  التي  واستعرض  السافرة  تمارسها  االنتهاكات 

اله االحتالل  اإلخالء  سلطات  ومحاوالت  الشريف،  القدسي  الحرم  في  القائم  الوضع  تغيير  إلى  ادفة 
المنازل بحجج واهية وأعمال اإلعدام   الشيخ جراح وسلوان، وسياسة هدم  للسكان في أحياء  القسري 

 لمدينة المقدسة.المباشر والتي طالت أطفال قصر والمخططات التهويدية ل
 7/3/2022(، وفا) ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 منظمة التحرير تدعو لتحرك دولي لحماية أطفال فلسطين .8

دولي عاجل :  رام هللا تحرك  إلى  التحرير،  المدني في منظمة  والمجتمع  دائرة حقوق اإلنسان  دعت 
الذين يتعرضون لعمليات    إعدام ميداني إضافة لالعتقال والتعذيب.لتوفير الحماية ألطفال فلسطين 

اإلثنين،  وقالت   التميمي،  أحمد  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  لسان رئيسها، عضو  الدائرة على 
"جرائم اإلعدام التي يمارسها االحتالل تتواصل أمام نظر وسمع العالم أجمع دون أن يحرك ذلك ال 

أنهم  ثبت  من  لدى  إنسانية  مشاعر  وال  االحتالل   ضمير  المجرم  يكون  عندما  بمكيالين  يكيلون 
وحذر التميمي من "أن تواطؤ المجتمع الدولي، وعدم تحركه    اإلسرائيلي وتكون الضحية فلسطينية".

بالنهاية إلى انفجار   القوانين واالتفاقيات الدولية، سيؤدي  لوقف جرائم االحتالل التي تتنافى مع كل 
 األوضاع في األرض المحتلة".

 7/3/2022(، وفا) األنباء والمعلومات الفلسطينية لة وكا
 

 لالعتراف بالمس ولية عن اغتيال "بنات" الفلسطينية م سستان حقوقيتان تدعوان السلطة .9
دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الحق، السلطة الفلسطينية لالعتراف  :  القدس المحتلة

ا المعارض  اغتيال  عن  بالمسؤولية  بنات.رسمًيا  نزار  تقريرهم  لسياسي  في  المؤسستان  ا،  وأكدت 
وتوفير   بنات(،  )نزار  المغدور  وأصدقاء  لعائلة  اعتذار رسمي  "تقديم  اإلثنين، على ضرورة  الصادر 
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سبل اإلنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم  
  دلة للمتهمين".مة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عاكافة المسؤولين عن الحادثة للمحاك

وعدم   بنات،  مقتل  بشأن مالبسات وظروف  المتخذة  والتدابير  اإلجراءات  بـ"مراجعة  التقرير  وأوصى 
التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن مالبسات إطالق النار على منزله قبل 

مسؤولين وصناع القرار،  لقصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المقتله، والتحريض على ا
ودعا التقرير إلى "تقديم السلطة ضمانات بعدم    وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة".

وعدم  السلمية،  التجمعات  وإقامة  والتعبير،  الرأي  وحرية  السلمي  التجمع  في  الحق  واحترام  التكرار، 
 للطواقم الحقوقية والصحفية العتداءات طالتهم".ها بأي شكل من األشكال، وتقديم اعتذار التعرض ل

 7/3/2022قدس برس، 
 

 : ازدواجية المعايير توفر الغطاء لتمرد "إسرائيل" على القانون الدولي"الخارجية الفلسطينية" .10
تمع الدولي الزدواجية المعايير قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، إن "ممارسة المج:  رام هللا

الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، باتت تشكل غطاًء النتهاكاتها  وسياسة  
وحقوقه". وأرضه  شعبنا  اإلسرائيلي ضد  االحتالل  "    وجرائم  أن  االثنين،  بيان  في  الوزارة  وأوضحت 

ردها دي في سرقة األرض الفلسطينية وتعميق تمالسلطات اإلسرائيلية تعمل كقوة احتالل، على التما
 وانقالبها على االتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وفرص تحقيق السالم". 

 7/3/2022، قدس برس

 

 "المبادرة الفلسطينية" تدعو إلى استراتيجية وطنية كفاحية بدال من المفاوضات والتنسيق  .11
هللا الم:  رام  حركة  الوطنيدعت  اليوم  بادرة  الفلسطينية،  كفاحية  ة  وطنية  استراتيجية  إلى  الثالثاء، 

وقالت "المبادرة الوطنية" في    لمقاومة االحتالل، بديلة عن المفاوضات والتنسيق األمني مع االحتالل.
بيان تلقته "قدس برس"، إنه "ليس أمام الشعب الفلسطيني إال االعتماد على نفسه ونضاله، من أجل  

ت الميدانية التي نفذها االحتالل، وهدم بيوت الفلسطينيين؛  وأوضحت أن "اإلعداما  ته وكرامته".حري
العنصري اإلسرائيلي". التمييز  تمارسه سلطات االحتالل ونظام  وأكدت    جرائم حرب، وإرهاب منظم 

االستر  الوطني حول  الصف  لتوحيد  حافزا  تكون  أن  يجب  الجرائم  "هذه  أن  الوطنية"  اتيجية  "المبادرة 
 الوطنية الكفاحية". 

 8/3/2022، سقدس بر 

 



  
 
 
 

 

ص            9   5778 العدد:              3/8/2022 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                      

أحد  هو  منفذ  التعلن أن    حماسو   جنديين صهيونيينبعد طعنه  بالقدس  استشهاد شاب فلسطيني   .12
 كوادرها
أصيب جنديان صهيونيان بجراح،  :  القدس المحتلة، من  7/3/2022،  الفلسطيني لإلعالمالمركز  ذكر  

فلسطيني في منطقة سوق القطانين قرب المسجد األقصى مساء االثنين، في عملية طعن نفذها شاب 
ال بمدينة  المحتلة.المبارك  "يديعوت"   قدس  وذكرت صحيفة  المنفذ"،  "تحييد  االحتالل  وأعلنت شرطة 

عليه.العبرية   النار  االحتالل  جنود  أطلق  بعدما  )استشهد(  قتل  أن    أنه  إعالمية  مصادر  وذكرت 
الشاب عبدالرحمن جمال قاسم  الجلزون ويقطن في جفنا شمال رام هللا، وهو    الشهيد هو  من مخيم 

-وفي بياٍن لها، قالت شرطة االحتالل: إن فلسطينيا وصل    لثالث في القدس خالل يومين.الشهيد ا
إلى منطقة باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس وهو مسلح بسكين، وطعن شرطيين    -يوم مساء ال

وأضافت أن أفراد الشرطة )اإلسرائيلية( أطلقوا   ا يعمالن هناك.من "لواء القدس وحرس الحدود" كان
توسطة  النار عليه و"تم تحييده" )قتلوه(، مقّرًة بأن عملية الطعن أسفرت عن إصابة شرطيين بجروح م

 )بحسب مصادر طبية( نقال لتلقي العالج في المستشفى.
بال وقواته  االحتالل  تستهدف  التي  الفدائية  العمليات  المحتلة؛وتصاعدت  إذاعة   قدس  مراسل  وقال 

عمليات طعن وقعت في القدس خالل األسبوع الماضي، وأصيب فيها عدد   4جيش االحتالل: إن  
 من الجنود ومستوطنون. 

ليلة اإلثنين/الثالثاء،  :  القدس المحتلة، من  7/3/2022قدس برس،  وأضافت   أعلنت حركة "حماس" 
دس المحتلة، هو أحد كوادرها، وهو عبدالرحمن جمال  أن منفذ عملية الطعن في سوق القطانين بالق

الجلزون. ق مخيم  من  المقاومة    اسم،  "عمليات  إن  برس"،  "قدس  تلقته  صحفي  تصريح  في  وقالت 
من   المزيد  ارتكاب  بعدم  وتنذره  االحتالل،  أقدام  تحت  النار  تشعل  المحتلة  القدس  في  المتتابعة 

القدس واألقصى". حماس "قافلة الشهداء األبرار الذين سطروا  حركة  ونعت    الحماقات والتغّول ضد 
ائهم الزكية لوحات شرف في ساحات الدفاع عن القدس واألقصى خالل األيام األخيرة"، مشيدة  بدم

الثائر". شبابنا  وبانتفاضة  البطولية  العمليات  في    بـ"هذه  االستمرار  شعبنا على  أبناء  "نعاهد  وقالت: 
 ير األرض واألسرى والمسرى".طريق المقاومة والشهادة، حتى تحر 

 
 دهس ومواجهات مع االحتالل في السيلة الحارثية صابة جنديين بعملية إ .13

أكدت مصادر عبرية، مساء اإلثنين، اصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس خالل اقتحام  :  جنين
يرة من سيارة  وقالت شرطة االحتالل في بيان: إن سيارة اقتربت بسرعة كب   سيلة الحارثية غرب جنين.

ود، واصطدمت بها، ما أدى إلى إصابة جنديين، جرى  عسكرية محصنة لقوات ما يسمى حرس الحد 
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العسكرية".  بالسيارة  مادية  أضرار  لحقت  فيما  بطفيفة،  إصابتهما  ووصفت  عسكرية،  لقاعدة    نقلهما 
 وأضافت، بأن الجنود اعتقلوا سائق السيارة ونقلوه للتحقيق.

 2022/ 8/3، وكالة سما اإلخبارية
 

 الطعن في القدس المحتلة فصائل فلسطينية تبارك عملية  .14
المحتلة نفذها شاب فلسطيني مساء اإلثنين،  :  القدس  التي  الطعن  باركت فصائل فلسطينية، عملية 

الذي  الواقع  الفلسطينيين على تغيير  تثبت قدرة  أنها  المحتلة، مؤكدة  القدس  القطانين في  باب  قرب 
 سرئيلي فرضه عليهم. يحاول االحتالل اإل

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، أن "تصاعد هذه العمليات البطولية في القدس 
وقال إن   وعموم الضفة المحتلة، دليل على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة الشاملة".

أهل الثائرين، واعتداءاته ضد  القدس والضفة  "جرائم االحتالل وإرهابه ضد شبابنا  المحتلة، لن  نا في 
عن   االحتالل  زوال  حتى  الشاملة  المقاومة  وتصعيد  العدو،  جرائم  على  رّدهم  مواصلة  عن  تثنيهم 

 أرضنا ومقدساتنا". 
من جهتها؛ لفتت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أن حكومة االحتالل تمعن في جرائمها  

محاولة "في  الفلسطينيين،  بحق  التحر   اليومية  إلخماد  عموم  بائسة  في  الناهضة  الجماهيرية  كات 
وشددت على أن الجرائم واإلرهاب اإلسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ لن    الضفة".

 تفلح في تقويض إرادته وصموده ونضاله، أو قطع الطريق على انطالق "المقاومة الشعبية الشاملة". 
بطولية قرب سوق القطانين، هي الرد الطبيعي  أن "عملية الطعن ال  من جانبها؛ أكدت لجان المقاومة

مكوناته". بكل  الفلسطيني  بحق شعبنا  المتواصلة  الصهيوني  العدو  وجرائم  إرهاب  في   على  ودعت 
الفلسطيني في الضفة والقدس إلى "تصعيد المقاومة، والمزيد   أبناء الشعب  تلقته "قدس برس"،  بيان 

 ة جحيمًا للعدو الصهيوني ومستوطنيه". تحويل أرضنا المباركمن العمليات البطولية، و 
أما حركة المجاهدين الفلسطينية؛ فقالت في بيان تلقته "قدس برس"، إن هذه "العملية تثبت أن شباب 
السيطرة   فرض  محاوالت  كل  وسيسقطون  وثائرين،  منتفضين  زالوا  ما  والضفة،  القدس  وفتيات 

 التدجين البائسة". العسكرية في الضفة، وكل محاوالت 
 7/3/2022دس برس، ق
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 الجهاد: تصاعد العمل المقاوم رد طبيعي على جرائم االحتالل  .15
بارك المتحدث باسم حركة الجهاد في فلسطين عن الضفة الغربية طارق عز الدين، العملية البطولية  

، والتي أدت إلصابة  عامًا(، من قرية جفنا برام هللا  22التي نفذها الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم )
نود االحتالل في سوق القطانين بالقدس المحتلة. وقال عز الدين في تصريح صحفي:  اثنين من ج 

"إن هذه العملية البطولية تأتي في السياق الطبيعي، للرد على جرائم االحتالل البشعة بحق األبرياء  
اال وانتهاكات  العزل،  أهواألطفال  بحق  المستوطنين  وقطعان  وحي  حتالل  األقصى  باحات  في  لنا 

جراح، والمدن والقرى الفلسطينية كافة". وأضاف عز الدين: "إن ثمن المواجهة والمقاومة هو  الشيخ  
أقل من ثمن التراجع واالستسالم"، مؤكًدا على أن خيار شعبنا الوحيد الستعادة حقه واسترداد حقه هو  

وتواصل   المقاومة  التماس  في  نقاط  على  االشتباك  أرضنا جذوة  كامل  عن  االحتالل  دحر    حتى 
 فلسطين. 

 7/3/2022، فلسطين أون الين
 

 " تلوح في األُفق 2محّلل سياسي: معركة "سيف القدس  .16
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصّواف، إن "معركة )سيف  :  مازن كرّيم-بيروت 

الفلسطي 2  -القدس   األراضي  تعيشه  ما  أمام  األُفق،  في  تلوح  لقوات (  يومية  اعتداءات  من  نية 
والمستوطنين، وتزايد أعداد الشهداء الذي ارتقوا منذ بداية هذا العام"، مؤكدًا أن    اإلحتالل اإلسرائيلي

ببعيد".  "الضفة ليس  وانفجارها  بركان،  فوهة  على  تعيش  باتت  حديث    الغربية  في  الصواف  ورأى 
والتي القادمة  الفلسطينية  "الثورة  أن  تقتصر    لـ"قدس برس"  لن  الغربية،  الضفة  أولى شرارتها  ستكون 

فة الغربية المحتلة فحسب، بل ستمتد إلى غزة والشتات وحيث يتواجد على مدن وقرى وبلدات الض
رأيه.كل   وفق  "االستعداد   فلسطيني"  إلى  تواجده،  أماكن  بكافة  الفلسطيني  الشعب  الصواف،  ودعا 

 كدًا أن "صبر المقاومة الفلسطينية آخذ في النفاد".لمواجهة إجرام العدو الصهيوني وإرهابه"، مؤ 
 7/3/2022، قدس برس

 
 انفرادي  في سجون االحتالل معظمها 20يكمل عامه الي األسير عبدهللا البرغوثي  .17

محفوظ  -عمان   أبو  سجون :  حبيب  في  العشرين  عامه  البرغوثي،  غالب  عبدهللا  األسير  دخل 
إسرائيليًا، وجرح    66من العمليات البارزة، التي قتل فيها نحو    االحتالل، بتهمة التخطيط لتنفيذ العديد 

 آخرين.   500
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بـ"أمير الظل"، المعتقل منذ عام    49وكشفت أسرة البرغوثي ) ،  عن معاناته  2003عامًا(، والشهير 
كبير. الص بشكل  كبده  تضرر  ومن  الطعام،  عن  اإلضراب  معارك  من  العديد  خوضه  نتيجة   حية، 

البرغو  رائف  برس"،  وقال  لـ"قدس  انفرادي، ثي  بسجن  حكمه  فترة  معظم  أمضى  عبدهللا،  شقيقه  إن 
وأكد أنه "قدم   .2014أيام في العام    108وخاض العديد من اإلضرابات عن الطعام، منها ما استمر  

ن الطلبات لوزارة الخارجية األردنية، للسماح له بزيارة شقيقه عبدهللا، لكن لم يصله رد على  العديد م
العام    طلبه، منذ  تَره  لم  باألردن  لعدة سنوات 1998وأن عائلته  فلسطين ومطاردته  إلى  ذهابه  بعد   ،

 حتى لحظة أسره". 
 7/3/2022، قدس برس

 
 الثامن لحركة فتح نعقاد الم تمر الجاغوب ينفي تأجيل ا .18

عرفة-الخليل أبو  في حركة:  عامر  والتنظيم،  التعبئة  مفوضية  في  اإلعالم  مدير  مني   نفى  ر  "فتح"، 
وأكد   األنباء المتداولة عن إلغاء انعقاد المؤتمر الثامن للحركة أو تأجيله حتى إشعار آخر.الجاغوب، 

آذار/ مارس الجاري، ولم يصدر قرار    21الجاغوب لـ"قدس برس"، اإلثنين، أن "المؤتمر سينعقد في  
ة )فتح(، مركزية لحركة اللجنة البإلغائه أو تأجيله حتى اليوم"، مبينا أن "األمور ستتضح  في جلس 

وأضاف: "في حال تم تأجيل    التي كان من المقرر انعقادها، أمس األحد، وأجلت إلى وقت الحق".
الوقت،   والحضور وضيق  المشاركة  توزيع دعوات  مثل  اإلجراءات،  بطء في بعض  بسبب  المؤتمر 

 ريحه. أيار/مايو المقبل، على أبعد تقدير" وفق تص 21فسيتم تأجيله إلى 
 7/3/2022، رسقدس ب

 
 بالتنسيق الكامل مع الواليات المتحدةأوكرانيا للوساطة بين روسيا و تبذل جهود  "إسرائيل"لبيد:  .19

ا الخارجية  لبيد اإلسرائيليقال وزير  يائير  ا،  ،  بلينكنألمريكي،  ، ونظيره  إنهما  ،  أنتوني  يوم اإلثنين، 
 .ي ريغا، عاصمة التفياكرانيا ومحادثات إيران النووية خالل اجتماع فناقشان حرب أو 

المحادثات النووية  وقال لبيد، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع بلينكن، إن "الحرب في أوكرانيا و 
في فيينا أحداث قد تغير العالم الذي نعرفه"، مشددا على أن "إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها  

التنسيق مع الواليات المتحدة وشركائنا  لوقف الحرب". وأضاف "إسرائيل تتحدث مع الطرفين ونعمل ب
 األوروبيين".
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إيران،   مع  النووي  باالتفاق  يتعلق  ما  موحدون  وفي  وحلفاءها  وواشنطن  أبيب  تل  إن  بلينكن  قال 
 وملتزمون تجاه عدم تمكين إيران من امتالك سالح نووي".

لكننا   وفرنسا،  ألمانيا  مع  الوساطة  جهود  في  تساعد  "إسرائيل  إن  لبيد  الغزو وقال  إدانة  نواصل 
ل المدنيين األبرياء"، وأضاف "إسرائيل تحافظ  الروسي. ال يوجد مبرر النتهاك السيادة األوكرانية وقت

والرئ أوكرانيا  بوتين، وكذلك مع  والرئيس فالديمير  اتصاالت مستمرة مع روسيا  فولوديمير  على  يس 
 والخسائر". زيلينسكي. هدفنا واحد: وقف الحرب ومنع المزيد من المعاناة 

وتابع وزير الخارجية اإلسرائيلي قائال: "لدينا مصالح أمنية حيوية مقابل روسيا على حدودنا الشمالية، 
"، مشددا على  ونحن ملتزمون بسالمة وأمن مئات اآلالف من اليهود واإلسرائيليين في روسيا وأوكرانيا

 المتحدة".  أن "إسرائيل تبذل جهود الوساطة بالتنسيق الكامل مع الواليات 
وأضاف "ندعو إلى فتح ممرات إنسانية آمنة من المدن التي تتعرض للقصف. ندعو إلى وقف فوري  

 إلطالق النار، مما سيسمح للمفاوضات بإعادة السالم والهدوء إلى أوكرانيا".
وية مع طهران، قال لبيد: "تواصل إسرائيل جهودها لمنع إيران من أن تصبح  وعن المفاوضات النو 

فعال. إن إسرائيل  عتبة نووية. االتفاق النووي الذي سيتم توقيعه في فيينا هو اتفاق سيئ وغير    دولة
 غير ملزمة به، وتحتفظ بحرية التصرف بأي شكل من األشكال ضد البرنامج النووي اإليراني". 

 7/3/2022، 48عرب 
 

 بيد وغانتس باألرانب بسبب الملف اإليراني نتنياهو يصف بينيت ول .20
ب أبيب، نيامهاجم  تل  في  الحالية  الحكومة  اإلثنين،  اليوم  اإلسرائيلية،  المعارضة  زعيم  نتنياهو  ين 

المتبلور في فيينا. الليكود في   بشدة، على خلفية االتفاق النووي  نتنياهو خالل اجتماع لكلتلة  وقال 
كما نقلت عنه  ،  بيد وغانتس كاألرانب الكنيست، إن اإليرانيين يقاتلون كأسود، بينما يستسلم بينيت ول

وأضاف: “هذا هو الشأن األول الذي يجب عليهم أن    هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
 ينشغلوا فيه”. 

الليكود  “خصوم  إن  قائاًل:  بالديمقراطية،  بالمساس  الحالي  الحكومي  االئتالف  نتنياهو،  واتهم 
الديمقراط  عن  طنانة  رنانة  شعارات  يطلقون  هو    ةيالسياسيين  هذا  مبادئها،  على  يدوسون  وبالفعل 

 النفاق بعينه”. 
 7/3/2022القدس، القدس، 
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 مخاوف من هجمات خارج القدس.. بارليف: لم نجد عالقة تنظيمية بالعمليات األخيرة .21
بارليف،   عومير  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  وزير  أي يقال  تحديد  أو  إيجاد  يتم  لم  إنه  الثالثاء،  وم 

للتنظيمات  القدس.  عالقة  في  وقعت  التي  األخيرة  بالعمليات  حديث    الفلسطينية  في  بارليف  وحذر 
لهجمات   بداية  العمليات  هذه  قكون  إنه  العبرية،  كان  هناك مخاوف حقيقية من  إلذاعة  وأن  ملهمة 

أعقابه. األمنية اإلسرائيلية    تصعيد مع قرب شهر رمضان وخالله وربما في  القوات  أن  إلى  وأشار 
من جهتها نقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن ضابط    لمنع مزيد من الهجمات.تعمل بكل قوة  

اآل هناك مخاوف حقيقية  أن  الشرطة اإلسرائيلية  مدينة  كبير في  إلى خارج  الهجمات  امتداد  ن من 
 القدس.

وقال الضابط “نحن على وشك فترة انفجارية ويبدو أن إرهاب السكاكين قد عاد .. نشهد سلسلة مقلقة 
 ن الهجمات قد تنزلق خارج القدس”. وفق تعبيره. م

األمنية   اإلجراءات  تشديد  تقرر  أمس  عقد  أمني  تقييم  بعد  أنه  إلى  الصحيفة  قوات وأشارت  وتعزيز 
الشرطة واألمن في جميع أنحاء المناطق حتى داخل الخط األخضر مع التركيز على مواقع البناء  

 ودخول فلسطينيين بدون تصاريح عمل.
 8/3/2022القدس، القدس، 

 
 إيران دّ لّوح بالخيار العسكري ضوزير الدفاع اإلسرائيلي ي لمنعها من امتالك سالح نووي..  .22

بيني غانتس،   اإلسرائيلي  الدفاع  إيران من  لّوح وزير  لمنع  العسكري،  الخيار  باستخدام  االثنين،  يوم 
على اتفاق أم ال، فلن يكون    وقال في تصريح مكتوب إنه "سواء تم التوقيع  امتالك السالح النووي.

ينبغي أن يكون لدول المنطقة والعالم، التي يجب أن تستمر في  ريق بالنسبة لنا، وال  هذا نهاية الط
اإلجراءات  جميع  ستتخذ  الدفاعية  ومؤسستها  إسرائيل  أن  وأضاف  اإليراني".  العدوان  ضد  العمل 

من عسكرية  األمر،  لزم  "وإذا  واقتصادية،  سياسية  وضمان    الضرورية،  سيادتها  عن  الدفاع  أجل 
طائرتين    أمنها". اعترض  أنه  األحد،  اإلسرائيلي،  الجيش  إعالن  إلى  تصريحه،  في  غانتس،  وأشار 

 انتا في طريقهما إلى األراضي الفلسطينية. إيرانيتين دون طيار، قال إنهما ك
شركائها في المنطقة، وقال "كشفنا، وأبرزنا مدى تطور هذا االتجاه، اعترضت إسرائيل، بالتنسيق مع  

 قطاع غزة".  محاولة لنقل طائرات دون طيار تحمل أسلحة من إيران إلى
 7/3/2022الجزيرة.نت، 
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 "‘إل عال‘ تجني أمواال ملطخة بالدماء األوكرانية" كرانيا: أو جية وزير خار  .23
ع "إل  طيران  شركة  اإلثنين،  اليوم،  مساء  كوليبا،  دميتري  األوكراني،  الخارجية  وزير  ال" اتهم 

يا، وهو ما نفته  اإلسرائيلية والخطوط الجوية اإلسرائيلية، بالتحايل على العقوبات المفروضة على روس
 الشركة زاعمة أن "الحقائق مختلفة تماما". 

تويتر" إن شركة الطيران اإلسرائيلية تسمح بقبول مدفوعات من وقال كوليبا في تغريدة بحسابه على " 
 الذي يهدف إلى التحايل على العقوبات.  النظام المصرفي الروسي "مير"

"بينما  أنه  اإلسرائيلية،  اإلعالم  وسائل  تداولتها  تصريحات  في  األوكراني  الخارجية  وزير  وأضاف 
حشية في أوكرانيا، يفضل البعض جني أموال يفرض العالم عقوبات على روسيا بسبب فظائعها الو 

 ملطخة بدماء األوكرانيين". 
 7/3/2022، 48عرب 

 
 ل أبيب والرملة في ت  سيارات إسعاف إسرائيلية وكنيس يهودياق إحر  .24

مراء سيارات إسعاف تابعة لنجمة داود الح  3أقدم مجهولون الليلة الماضية، على إضرام النيران في  
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن إضراًرا بالغة لحقت بالسيارات والمعدات الطبية،    في “تل أبيب”.

 كما أضرم مجهولون النار في كنيس يهودي بمدينة الرملة. .دون وقوع إصابات 
 7/3/2022القدس، القدس، 

 
 فلسطينًيا من الداخل بزعم تجارتهم لألسلحة 51شرطة االحتالل تعلن اعتقال  .25

اعتقال   اإلثنين،  اليوم  صباح  اإلسرائيلية،  الشرطة  من    51أعلنت  “التجارة  فلسطينًيا  بحجة  الداخل 
“فإنه تم ضبط    -كما ورد في موقع “واي نت” العبري   -رطة اإلسرائيليةيان للشوبحسب ب  باألسلحة”.

 عشرات األسلحة والمتفجرات بحوزة المعتقلين، وتم نقلهم للتحقيق”. 
 ل”. وادعت أن هذه الحملة تمت في إطار “محاربة العنف والجريمة في أوساط الفلسطينيين بالداخ 

 7/3/2022القدس، القدس، 
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 يع مستوطنات جنوب القدسة ضخمة لتوسالكشف عن خط .26
بلدية االحتالل ووزارة البنى التحتية عن خطة ضخمة لتوسيع    :محمد أبو خضير   –القدس   كشفت 

“ االستيطاني  بالتكتل  وربطها  المحتلة  القدس  جنوبي  الضفة  مستوطنات  “جنوب  عتصيون  كفار 
واألنف الطرق  وشبكة  والمجاري  المياه  بالمنظومة  ودمها  من  الغربية،  أكثر  منذ  شقها  يجري  التي  اق 

 عامين. 
  4639وحسب الخطة التي تم إقرارها بالقراءة األولى وجرى إضافة أحياء استيطانية اليها تشمل نحو  

بلدية وحدة استيطانية خالل السنوات الخمس المقبلة وتتر  كز في المحور الجنوبي المالصق لحدود 
ي يهدف لتوية  لبنى التحتية لهذا التوسع الكبير الذ وأكدت أن هناك تقدم في عملية تحضير ا  القدس.

والجنوب. الشرق  من  القدس  مدينة  مدخل  الطرق    وتعزيز  شبكة  من  المنظومة  هذه  أن  وكشفت 
ر والعروب وحلحول، ويحول البلدات والقرى ألف دونم من أراضي بيت أم   15واألنفاق ستصادر نحو  

العمر  توسعها  دون  وسيحول  معازل  إلى  جانبيه  استخدام  على  من  الفلسطينيين  سيمنع  كما  اني، 
 لتفافية واألنفاق بحجة الحاجة األمنية لذلك.عشرات آالف الدونمات على جانبي هذه الشوارع اال

 8/3/2022، القدس، القدس
 

 إقامة منطقة عمل جديدة على أراضي العيسوية االحتالل يصادق على  .27
أو   -القدس   أنها  االحتالل  بلدية  أعلنت  المحلية،  "األيام":  والبناء  التخطيط  لجنة  خالل  من  صت 

الشرقية  بالمو  بالقدس  العيسوية  بلدة  أراضي  على  عمل"  "مجمع  سمته  ما  إلنشاء  خطة  على  افقة 
الموافقة عليها، سيتم إنشاء منطقة عمل جديدة  وقالت في بيان: "بحسب الخطة التي تمت    المحتلة.

التجارة والتوظيف والصناعات    لالستخدامات فيألف متر مربع    90في بلدة العيسوية، تضم حوالى  
اليدوية". والحرف  لالستيالء    الخفيفة  وسيلة  االحتالل،  بلدية  تسميها  كما  العمل"،  "مجمعات  وباتت 

تغيير   الفلسطينية ومحاولة  الشرقية.على األراضي  القدس  لمدينة  والفلسطيني  العربي  وخالل   الوجه 
ر باهر وأم  عن مشاريع مشابهة في واد الجوز والطور وصو   األشهر الماضية أعلنت بلدية االحتالل

 طوبا. 
 8/3/2022، رام هللا، األيام

 
 شرطة االحتالل تزيل حواجز أقامتها في حي الشين جراح  .28

االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حواجز لها في حي الشيخ جراح بالقدس  "األيام": أزالت شرطة    -القدس  
من واحد  يوم  بعد  المحتلة  اإلسرائيلية    الشرقية  العليا  المحكمة  إلى  الحقوقي  "عدالة"  مركز  التماس 
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الفلسطينية    إلزالتها. الحواجز في محيط منزل عائلة سالم  بإزالة  االحتالل  وقام عناصر من شرطة 
ومع ذلك فقد تم اإلبقاء  ى أسابيع دون وصول السكان الفلسطينيين إلى المنطقة.والتي حالت على مد 
االستيط الخيمة  إيتمعلى  المتطرف  اإلسرائيلي  الكنيست  لعضو  عائلة  انية  أرض  على  غفير  بن  ار 

 سالم وسط مطالبات فلسطينية بإزالتها لنزع فتيل التوتر من المنطقة.
 8/3/2022، رام هللا، األيام

 
 في سجون االحتالل   بينهن طفلة يعشن ظروًفا قاسية أسيرة فلسطينية 32المرأة.. في يوم  .29

قال نادي األسير الفلسطيني، اإلثنين، إن االحتالل اإلسرائيلي يواصل  :  كرّيم   زن ما-بيروت   -رام هللا 
بينهن طفلة.   32اعتقال   "الدامون"  يوم    فلسطينية في سجن  بيان أصدره بمناسبة  المرأة  وأضاف في 

أسيرة صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة، أعالها حكم بالحبس    17العالمي، أن "من بين األسيرات  
عاًما بحق كل من: شروق دويات من القدس، وشاتيال أبو عياد من األراضي المحتلة عام    16لمدة  
اإلسرائيلية    ".1948 السجون  "في  أن  األسير  نادي  االح  أّمًا.  11وأوضح  أن  يأسر طفلة وبّين  تالل 

حاليًا   عاًما( من حي الشيخ جراح بالقدس، الفتا إلى أن أقدم األسيرات  15فلسطينية، هي نفوذ حّماد )
 . 2015عاًما، حيث اعتقلت في حزيران/يونيو  15هي ميسون موسى، والمحكومة بالسجن لمدة 

لدراسات األسرى قال    من جهته، فلسطين  "األسمدير مركز  إن  األشقر،  الفلسطينيات ، رياض  يرات 
يتعّرضن لحملة قمع منّظمة، ويحرمن من حقوقهن كافة، ويعشن ظروًفا قاسية ومأساوية في سجون  

 االحتالل". 
 8/3/2022، قدس برس

 
 االحتالل يواصل احتجاز جثامين ست شهيدات أقدمهن دالل المغربي  .30

المحتجزة وا  :رام هللا الشهداء  الوطنية السترداد جثامين  الحملة  المفقودين،  أكدت  لكشف عن مصير 
جثامين   احتجاز  تواصل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  أن  دالل    6اإلثنين،  الشهيدة  أقدمهم  شهيدات 

العام   منذ  أن    .1978المغربي  للمرأة،  العالمي  اليوم  بمناسبة  بيان صحافي  في  الحملة،  وأوضحت 
، ووفاء إدريس منذ 2002ذ العام  ، ودارين أبو عيشة من1978يدات هن: دالل المغربي منذ العام  الشه
، ومي عفانة  2021، ووفاء برادعي منذ العام الماضي  2003، وهنادي جرادات منذ العام  2002عام  

 . 2021منذ العام الماضي 
 8/3/2022، القدس، القدس
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 السيلة الحارثية" واندالع مواجهات االحتالل يفجر ويهدم منزلي أسيرين في " .31
االح :  رام هللا جيش  السيلة فّجر  بلدة  في  آخر،  وهدم  منزال  الثالثاء،  اليوم  اإلسرائيلي، صباح  تالل 

وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل،    الحارثية، غربي جنين )شمال الضفة الغربية المحتلة(.
نحو   منازل األسرى محمد   150ترافقها  وداهمت  الحارثية،  السيلة  بلدة  الثالثاء،  اقتحمت فجر  آلية، 
  جردات، الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن، في كانون أول/ديسمبر الماضي. وغيث وعمر  

وأضافت، أن "قوات االحتالل عمدت إلى زراعة المتفجرات في منزل األسير محمد جردات، قبل أن 
ره، بالتزامن مع هدم قوة إسرائيلية أخرى، لشقة األسير غيث جرادات". واندلعت على تقدم على تفجي

واجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل، التي اطلقت الرصاص وقنابل الغاز  إثرها، م
 فلسطينيين بجروح، والعشرات بحاالت االختناق. 8المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 

 8/3/2022، قدس برس
 

 منشأة بالقدس خالل شباط/ فبراير الماضي  18مواطًنا ويهدم  166االحتالل يعتقل  .32
المحتلةالقد  اعتقلت  :  س  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  بأن  حلوة  وادي  معلومات  مركز    166أفاد 

وأوضح المركز، في تقرير أصدره    فلسطينيًّا من مدينة القدس المحتلة خالل شباط/ فبراير الماضي.
 9قاصًرا، و  53عاًما(، و  12أطفال أقل من جيل المسؤولية )أقل من    3ثنين، أن من المعتقلين  اال

 إناث منهن فتاة. 
وأشار إلى أن االعتقاالت من حي الشيخ جراح وشوارع القدس "باب العمود والشوارع القريبة منه"، 

يقارب   ما  بها  حوالي    70سجل  منهم  فهي   15اعتقااًل،  البقية  أما  جراح،  الشيخ  أهالي  سكان  من 
بش األغلبية  عن  وأفرج  للمقدسيين،  ومالحقة  قمع  خالل  ميدانية  مكا اعتقاالت  عن  اإلبعاد  ن  رط 

بين   تتراوح  لفترات  أسبوعين.  3االعتقال  حتى  عن    أيام  إبعاد  قرارات  االحتالل  سلطات  وأصدرت 
المركز   والقدس، ورصد  القديمة  والبلدة  المبارك  األقصى  من    7المسجد  تتراوح  لفترات  إبعاد  قرارات 

القد   18  وبشأن عمليات الهدم، رصد مركز المعلومات هدم  أشهر.  6أسبوعين حتى   س، منشأة في 
 منشآت تجارية، وديوان.  5منشأة سكنية، و 12هدمت بأيدي أصحابها، منها  7منها 

 7/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 امرأة في غزة خالل عام 60ل قتل  االحتال  :مركز الميزان .33
المحتلة االحت:  القدس  قوات  أن  االثنين،  مساء  اإلنسان،  لحقوق  الميزان  مركز  االسرائيلي  أعلن  الل 

جاء ذلك   .2022-3-8حتى    2021-3-8طفلة في قطاع غزة من    22امرأة فلسطينية منهن    60قتلت  
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أن   فيه  العالمي، موضحا  المرأة  يوم  لمناسبة  الحقوقي  المركز  تقرير أصدره  قتلن    4في  النساء  من 
مدفع  وبقذائف  أصيبت    56ية  حين  في  منهن    645بقذائف صاروخية،  مختلفة  طفلة،   248بجروح 

 وذلك خالل العدوان اإلسرائيلي األخير في أيار/ مايو من العام المنصرم. 
سيدة، في حين   99وحسب المركز، بلغ عدد النساء الالتي فقدن أزواجهن خالل العدوان االسرائيلي  

االحتالل   قوات  سكن  742دمرت  دمرت  منزال  كما  سيدات،  تملكه  األراضي    2م  211,033يا  من 
 فرًدا خالل تلك المّدة.  329لوكة لنساء عدد أفراد أسرهن الزراعية المم

 7/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مساعدات تصل إلى فلسطينيي الشمال السوري من القدس وغزة وأوروبا  .34
الالجئين في الشمال السوري خالل األيام الماضية، عدة استقبلت مخيمات  :  محمد صفية  -حلب  

خيرية،   لمساعدات  وقطاع  قوافل  الفلسطيني  والداخل  المحتلة  القدس  مدينة  من  فلسطينيون  أرسلها 
فاعل خير    غزة. "حملة  قوافل  إلى مستحقيها،  2022وسّلمت  األساسية  المسكن  "، بعض مستلزمات 

 زم تدفئة، بإشراف جمعيات خيرية محلية.من سجاد لألرض وفراش وأغطية ووسائد وح
موسى   الفلسطيني  اإلغاثي  الناشط  إلى وأوضح  وصلت  غزة  قطاع  أهالي  مساعدات  أن  قرعاوي، 

يفرضه   الذي  الحصار  بسبب  القطاع،  يعيشها   التي  الصعبة  الظروف  "رغم  السوري،  الشمال 
أ  االحتالل".  ، مدينة غزة  في  األوقاف  "وزارة  أن  برس"  لـ"قدس  المساعدات وبين  شرفت على حملة 

 نظمت تحت عنوان )حملة الجسد الواحد(". للعائالت المحتاجة في مخيمات الشمال السوري، والتي 
"اإلغاثة   جمعيتي  أن  إلى  قرعاوي  الشهر 48وأشار  وضعتا  التركية،  الحياة"  و"طريق  الفلسطينية   "

الش إدلب  ريف  في  الكرمل"  "حيفا  قرية  لبناء  األساس  حجر  بناء  الماضي،  مشروع  ضمن  مالي، 
 الوحدات السكنية لالجئين.

لفلسطيني عدنان يوسف عن "مشروع سكني جديد في منطقة عفرين  بدوره، كشف الناشط اإلغاثي ا
بناء   األوروبية، ويتضمن  الوفاء  وحدة سكنية كمرحلة    50)شمال غرب سوريا(، تشرف عليه حملة 

 أولى".
 8/3/2022، قدس برس

 
 إسرائيليين حاولوا قتل مسن خالل العدوان على غزة  6عن   "اإلرهاب"إسقاط تهمة  .35

خاصة ا:  ترجمة  عن  أسقط  إرهابي”  “عمل  بـ  القيام  تهمة  اإلسرائيلي،  هاجموا    6إلدعاء  إسرائيليين 
المحتل، خالل عملية “حارس  بالداخل  يام  بات  قتله خالل شهر رمضان في منطقة  مسًنا وحاولوا 
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أيار من العام الماضي.األسوار” )العدوان على غ وبحسب صحيفة هآرتس العبرية،    زة( في مايو/ 
ائيلي توصل إلى اتفاق مع المتهمين الستة الذين حاولوا قتل المسن بالقرب من أحد فإن اإلدعاء اإلسر 

إلى   ترسل  لم  النيابة  أن  إلى  مشيرًة  عليهم،  ستقرض  التي  العقوبة  تخفيف  بهدف  وذلك  المساجد، 
 شكل استثنائي إشعاًرا بالتوصل إلى ما سميت “صفقة اإلقرار بالذنب”.وسائل اإلعالم وب

 8/3/2022، القدس، القدس
 

 تتدخل بالمسيرة التعليمية الفلسطينية وتفرض شروًطا جديدة على الجامعات  "إسرائيل"هآرتس:  .36
الثالثاء، إن إسرائيل ستتبع نهًجا صارًما:  ترجمة خاصة اليوم  فيما    ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، 

الغر  بالضفة  الفلسطينية  الجامعات  في  للتدريس  الخارج  من  محاضرين  بتوظيف  وكذلك  يتعلق  بية، 
بذلك. المتعلقة  اإلجراءات  لتشديد  ستلجأ  ولذلك  للدراسة،  مختلفة  دول  من  طالب  وبحسب    قبول 

ل  الصحيفة، فإن إسرائيل ستسمح للجامعات الفلسطينية بتوظيف المحاضرين من الخارج فقط في حا 
التعليمي،   الكادر  بها نقص في  المطلوبة والتي يوجد  المجاالت  بالتدريس في  وسيتم ذلك  سيقومون 

البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه على   وفًقا شروط منها أن يكون المحاضرين والباحثين من 
م تحديد عدد األقل، وسيتم تقديم ذلك عبر القنصليات اإلسرائيلية في بلد منشأ مقدم الطلب، كم سيت 

حتى   حالًيا  تصل  التي  دخول  تأشيرة  على  سيحصلون  الذين  ووفًقا   .شخص   100المحاضرين 
للصحيفة، فإن الملف الذي يحمل عنوان “إجراءات دخول وإقامة المهاجرين في الضفة الغربية” يحدد 

إل الفلسطينية  الجامعات  بالدراحة في  لهم  الذين سيسمح    150ى  أيًضا حصة عدد الطالب األجانب 
الفلسط الجامعات  في  الدراسية  المواد  بتقييد  اإلسرائيلي  الجيش  سيسمح  كما  المفتوحة  فقط،  ينية 

بلده  في  اإلسرائيلي  التمثيل  مكتب  مع  مقابلة  إجراء  طالب  كل  من  وسُيطلب  األجانب،  للطالب 
عالقا  األساسي. لها  التي  الدول  مواطني  على  فقط  ينطبق  اإلجراء  أن  إلى  الصحيفة  ت  وأشارت 

الر  على  واإلمارات،  ومصر  األردن  مثل  دواًل  ذلك  من  ويستثني  إسرائيل،  مع  أن  دبلوماسية  من  غم 
بكثير   أقصر  لزيارة  بطلب  التقدم  لمواطنيهم  ويمكن  أبيب،  تل  مع  دبلوماسية  عالقات  أيًضا  لديهم 

 وأكثر صعوبة. 
 8/3/2022، القدس، القدس

 
 يحتاج إلى توافق وطني  "إسرائيل"عون: ترسيم الحدود مع  .37

بحرية مع إسرائيل  أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن قناعته بأن ملف ترسيم الحدود ال  بيروت:
وقال بو صعب بعد لقائه    »يحتاج إلى توافق وطني«، حسب ما نقل عنه النائب إلياس بو صعب.
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عون »متمسك بالحقوق اللبنانية ويضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، انطالقا من قسمه  عون إن  
على قناعة بأن هذا    الدستوري وتمسكه بالسيادة اللبنانية التي تحكم األداء الرئاسي«، موضحًا »أنه

أجل  من  الوقت  هدر  من  لمزيد  منعا  الملف  سيتابع  وأنه  ألهميته  وطني  توافق  إلى  يحتاج  الملف 
 صول إلى قرار يحظى بإجماع وطني أيا يكن هذا القرار«.الو 

 8/3/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 ةتترك آثارا سلبية على سوريسكرانيا و باحثة إسرائيلية: الحرب في أ .38
األمن    -ة الناصر  أبحاث  “معهد  في  سوريا  حول  البحثي  المشروع  مديرة  ترجح  العربي”:  “القدس 

أبي ب دكتورة كارميت فالنسي أن تترك الحرب في أكرانيا آثارا سلبية على  القومي” في جالمعة تل 
وتقول   سوريا وحاكمها بشار األسد عالوة على فتح فرص جديدة إلسرائيل داخل األراضي السورية.

هذين    كارميت  وإن  التاريخ”؟  من  األسلم  الجانب  “في  الوقوف  أم  النقاط”  بين  “المشي  إن  فالنسي 
ا أصبحا  قد  األخيرة  التعبيرين  الفترة  خالل  العام  اإلسرائيلي  السجال  في  واستخدامًا  رواجًا  ألكثر 

 نيا. لتوصيف المعضلة المرتبطة بالسياسة اإلسرائيلية المرغوب فيها حيال الحرب بين روسيا وأوكرا
وبرأي فالنسي هي األخرى تقف في جذر هذه المعضلة الرغبة اإلسرائيلية في تجنُّب استفزاز الروس 

أصبحوا العبًا مركزيًا، مفتاحيًا، في سوريا، وقد يعّرضون للخطر حرية الحركة التي يتمتع بها  الذين  
اضي السورية. وتتابع  سالح الجو اإلسرائيلي في مساعيه لمنع التموضع العسكري اإليراني في األر 

ن  “ثمة تخوف أيضًا من اختيار روسيا تخفيف الضغوط التي درجت على ممارستها حتى اآلن بشأ 
وتتابع “ال شك في أن مثل هذا التطور لن يكون في مصلحة    النشاط اإليراني العسكري في سوريا”.

تكون   قد  الدولة.  أنحاء  في  االستقرار  لترسيخ  يصارع  الذي  السوري  أوكرانيا  النظام  في  للحرب 
متخوف من  انعكاسات على مكانة األسد الدبلوماسية أيضًا. كما ترجح الباحثة اإلسرائيلية أن األسد  

أن الضغط الغربي على روسيا، سواء أكان اقتصاديًا أم دبلوماسيًا، قد ُيضعف الدعم الروسي له أو  
هذا بالتأكيد إذا ما أخذ في الحسبان  قد يؤدي، على األقل، إلى الحّد من تدخُّل روسيا في سوريا. و 

ولة التي يقف على رأسها،  حقيقة أنه ليس لدى الرئيس بوتين مشاعر خاصة تجاه األسد، أو تجاه الد 
للظروف. تبعًا  المتغيرة  الروسية،  المصالح  هو  اعتباراته  ويحكم  يشغله  ما  أن  الباحثة   بل  وتخلص 

دل الجاري في إسرائيل بشأن العالقة بين ما يجري  اإلسرائيلية للقول “في التحصيل األخير، في الج
نستهين بأهمية العالقات مع روسيا، لكن  في أوروبا وبين النشاط اإلسرائيلي في سوريا، ينبغي أاّل  

ينبغي، في المقابل، عدم إغفال موقف إسرائيل القوي وما تمتلكه من أوراق مساومة، بما في ذلك في  
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جانب االرتدادات السلبية التي قد تصيب سوريا جّراء الحرب الراهنة    السياق السوري أيضًا. فهذه إلى
 سرائيل ال تقل عن المخاطر”. في أوروبا، قد تنطوي على فرص جديدة إل

 2022/ 7/3القدس العربي، لندن، 
 

 قرب العاصمة السورية  "مستودعًا م قتًا لنقل السالح إلى لبنان" االحتالل يستهدف  .39
قتل شخ  –دمشق   االحتالل  هبة محمد:  نفذه جيش  نتيجة قصف جوي،  االثنين،  أمس  فجر  صان 

وذكرت وسائل إعالم النظام    اإلسرائيلي على مناطق متفرقة في محيط العاصمة دمشق جنوب سوريا.
الجنوبية«   المنطقة  في  النقاط  بعض  استهدف  إسرائيلي  عدوان  »جراء  قتال  مواطنين  أن  الرسمية، 

ية. فيما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان عن مقتل مقاتلين  بعض الخسائر الماد فضاًل عن وقوع  
وأفاد المرصد السوري أن القصف، الذي طال »مستودعًا على األقل لألسلحة   اثنين مواليين إليران.

مواليين   اثنين  بـ»مقاتلين  أودى  الدولي،  دمشق  مطار  محيط  في  إيرانيين«  لمقاتلين  تابعًا  والذخائر 
سور إل أحدهما  مصدر يران،  بجروح«.  آخرين  ستة  وإصابة  هويته،  تعرف  لم  والثاني  الجنسية  ي 

المقاتالت   إن  العربي«  »القدس  مع  اتصال  في  قال  دمشق،  العاصمة  من  االطالع  واسع  عسكري 
الجو اإلسرائيلي »إف التابعة لسالح  الجليل، وقصفت   16الحربية  ديفيد في  أقلعت من مطار راماد 

أس لميليشيمستودع  تابعة  لبنان«.لحة  أجواء  من  وذلك  هللا،  حزب  القصف    ا  إن  المصدر  وقال 
أكثر   سياسية  الضربات هي رسالة  هذه  بأن  اعتقاده  أبدى  كما  بوباي،  استخدم صواريخ  اإلسرائيلي 
منها عسكرية، مفادها وفق المتحدث أنه »ما يزال التنسيق بين الروسي واإلسرائيلي مستمر، بهدف 

 ا، رغم الحرب األوكرانية«.اإليراني في سوري ضرب التمدد 
 2022/ 7/3القدس العربي، لندن، 

 
 الحكومة البريطانية: موقفنا واضح االستيطان غير قانوني ويمثل عقبة أمام السالم واالستقرار  .40

"أقف اآلن   دياز،  إفريقيا روزي  الشرق األوسط وشمال  البريطانية في  الحكومة  المتحدثة باسم  قالت 
ادقت السلطات اإلسرائيلية على بناء مستوطنة  لقدس الشرقية حيث صعلى أراضي بيت صفافا في ا

 "جفعات حشاكيد" على أراض فلسطينية. 
قانونية   "المستوطنات اإلسرائيلية غير  القدس:  بيت صفافا في  دياز خالل زيارتها أراضي  وأضافت 

عقبة  يمثل  واالستيطان  الشرقية،  القدس  في  التي  ذلك  في  بما  الدولي  القانون  إحالل    بموجب  أمام 
 م واالستقرار، وموقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح".السال
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وأكدت دياز خالل زيارتها مركز الرعاية الصحية التابع لألونروا في البلدة القديمة من القدس، التزام  
 ة. المملكة المتحدة بدعمها لألونروا ألهمية دورها بالحفاظ على االستقرار في جميع أنحاء المنطق

دياز ع األردن وشددت  ذلك وصاية  بما في  الراهن،  الوضع  للحفاظ على  المتحدة  المملكة  دعم  لى 
 على األماكن المقدسة. 

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

   : القدس مكان محتمل للمفاوضات مع روسيا"إسرائيل"السفير األوكراني في  .41
السفير األوكرا أبيب: قال  الممكن أن تكون  تل  إنه يرى أن من  ني في إسرائيل، يفغن كورنيتشوك، 

 القدس مكانا للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. 
باعتبارها   القدس  إلى  قيادتنا  “تنظر  اإلثنين،  اليوم  أبيب،  تل  في  أمام صحافيين  كورنيتشوك  وقال 

محت بالد مكانا  أن  وأردف  مستوى”،  أعلى  على  واللقاءات  للمفاوضات،  إسرائيل  مال  إلى  تنظر  ه 
 باعتبارها “صديقا مقربا”. 

 2022/ 7/3لندن،  ،القدس العربي
 

 في الجهود الرامية لوقف العداون الروسي  "إسرائيل"بلينكن: نقدر انخراط  .42
لبيد،   يائير  اإلسرائيلي،  ونظيره  بلينكن،  أنتوني  األميركي،  الخارجية  وزير  إنهما  قال  اإلثنين،  يوم 

أوكرانيا حرب  رّحب  و   ناقشان  إذ  التفيا،  عاصمة  ريغا،  في  اجتماع  خالل  النووية  إيران  محادثات 
بعدم   واشنطن  التزام  على  وشدد  وكييف،  موسكو  بين  الوساطة  دور  لعب  إسرائيل  بمحاولة  بلينكن 

 تمكين إيران من امتالك سالح نووي. 
 7/3/2022، 48عرب 

 
  إلى فرصة التغيير الفلسطيني قادر على تحويل الحرب األوكرانية من تحدٍّ  .43

 هاني المصري 
الفلسطيني،  سأحاول في هذا المقال أن أدافع عن فكرة أّن إجراء   تغيير عميق في النظام السياسي 

الحرب  تحويل  قادر على  وقيادة؛  وإرادة  أساس رؤية ووعي  على  توحيده،  يحقق  مكوناته،  بمختلف 
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خية. طبًعا، هذا بحاجة إلى وقت طويل  األوكرانية وتداعياتها المحتملة من تحدٍّ خطير إلى فرصة تاري
 لتغيير الشامل قبل الحرب األوكرانية وبعدها.نسبًيا، فالحرب طويلة، وهناك حاجة ماسة ل

والتوقف، ولكنها جزء من   الهدن  بداية حرب طويلة قد تعرف  أّنه  إّن خطورة ما يجري في أوكرانيا 
ي بعالم جديد، وهي بداية للحرب العالمية الثالثة.  المرحلة االنتقالية التي يمر بها العالم، والتي ستنته 

هناك الحصار والعقوبات التي لم ُيفرض مثلها من قبل، وشيطنة    فالحرب ليست فقط عسكرية، بل
روسيا، وإرسال األسلحة إلى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي من كل حدب وصوب، والسماح 

إلى    -حتى اآلن    -أشكال الحرب، وما يمنع أن تتحول    بتدفق "المتطوعين األمميين". فكل ذلك من
أ عسكرية  ثالثة  عالمية  بل  حرب  ومنهزم،  منتصر  منها  يخرج  ولن  العالم،  فستدمر  اندلعت  إذا  نها 

 سيخرج الجميع منهزًما.
سأتوقف في هذا المقال أمام اآلثار الخطيرة الماثلة والمحتملة على القضية الفلسطينية، جراء الحرب 

د األوكر  على  تعود  التي  والفوائد  بها،  االهتمام  تراجع  في  تظهر  التي  وتداعياتها،  االحتالل  انية  ولة 
واألبارتهايد، من خالل تدفق المهاجرين اليهود من أوكرانيا وروسيا وأوروبا إلى فلسطين، ومنح حرية  

طينية النافذة ما حركة لدولة االحتالل أكثر من السابق، إضافة إلى إمكانية أن توّظف األوساط الفلس
لمؤسسات والمشاركة، واإلمعان في يجري في أوكرانيا لتعميق االنقسام، والمضي في سياسة تغييب ا

وتشكيل  العامة،  االنتخابات  إجراء  عن  الحديث  غياب  لدرجة  إلخ،   ... اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
 حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية. 

 ية من تحدٍّ خطير إلى فرصة تاريخ
ينبع من أن ما    على الرغم من ذلك، هناك فرصة لتحويل التحدي الخطير إلى فرصة تاريخية، وهذا

مقاومة   ودعم  روسيا،  على  مسبوقة  غير  عقوبات  فرض  من  قليلة  أيام  في  أوكرانيا  عليه  حصلت 
وفتح  الروسي،  الغزو  إدانة  إلى  الدولي  المجتمع  ومسارعة  ودعمها،  المقاومة  وتشريع  االحتالل، 

ذلك يوّظف  أن  يمكن  إذ  الجرار؛  على  والحبل  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  الحق   تحقيق  لدعم 
الفلسطيني في المقاومة، ال سيما أن القضية الفلسطينية تعاني منذ أكثر من أربعة وسبعين عاًما من  

فة إلى  الغزو واالحتالل والجرائم من كل نوع، ولم يؤد ذلك إلى فرض عقوبات على إسرائيل، إضا
نظامهم السياسي عن طريق  وسم المقاومة المشروعة لالحتالل بـ"اإلرهاب"، ومنع وحدة الفلسطينيين و 

شّكلوا   عندما  الفلسطينيين  على  العقوبات  فرض  عبر  طريقهم،  في  الرباعية  اللجنة  شروط  وضع 
 حكومة وحدة، وطنية ومنعهم من إعادة تشكيلها مجدًدا.

اصة الغربي، بدا عارًيا مفضوًحا بال ورقة التوت؛ إذ ساد منطق القوة  تكمن الفرصة في أن العالم، خ
صدارة    والعنصرية إلى  الفلسطينية  القضية  إلعادة  توظيفه  يمكن  الذي  األمر  المزدوجة،  والمعايير 
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االهتمامات واألولويات، شرط أاّل يرتكب الفلسطينيون أخطاًء جسيمًة، مثل االنحياز إلى طرف من  
يث الحياد هو الخيار المناسب، ألن الفلسطينيين الذين وقعوا ضحية منذ أكثر من  أطراف الحرب؛ ح

قرن ال يمكن أن يوافقوا على ظلم شعب آخر بجريرة قيادته، المسؤولة أيًضا عّما يجري في بلدهم  
 أوكرانيا، عندما سّخرت نفسها لخدمة المصالح واألهداف األميركية عبر تهديد األمن الروسي.

 نقسام واستعادة الوحدة ضرورة وطنّية إنهاء اال 
يستطيع الفلسطينيون تحويل التحدي الخطير إلى فرصة  يتمثل الشرط األساسي المطلوب توفره، حتى 

المشروع  إحياء  تتضمن  شاملة  رزمة  أساس  على  الوحدة،  واستعادة  االنقسام  إنهاء  في  تاريخية، 
)المنظمة السياسي  النظام  مؤسسات  بناء  وإعادة  المهنية  الوطني،  والنقابات  واألحزاب،  والسلطة،   ،

مأزق شامل يهدده باالنهيار، وتصفية القضية الفلسطينية من  واالتحادات الشعبية(، الذي يعاني من  
 مختلف أبعادها. 

تبدأ مسيرة النهوض الوطني من إدراك طبيعة المأزق، وتشخيصه، ومعرفة أسبابه، وإدراك أن العالج  
ين، أو حتى العمليات الجراحية البسيطة، وال مجرد اإلصالح. فالمطلوب ال تنفع معه حبوب األسبر 

لما يجري عندنا، وفي  تغيير شام الواعية  النظرة  التي تتضمن  الشاملة  الرؤية  ببلورة  يبدأ  ل وعميق، 
الفلسطينيين   يجمع  وما  والعبر  الدروس  واستخالص  الماضية،  التجارب  ومراجعة  والعالم،  اإلقليم 

  وأخذ الخصائص التي تميز تجمعاتهم المختلفة بالحسبان، وتحديد األهداف والحقوق   والبناء عليها،
الكفيلة   واإلستراتيجيات  المختلفة،  والمراحل  األساسية،  والنضال  العمل  وأشكال  وأساليب  األساسية، 

 بتحقيقها. 
ما تسعى  كما هو معروف، عندما تعاني القيادة الراهنة من الشعور باليأس والهزيمة، ويصبح أقصى  

على التقدم وتجاوز العقبات والطريق  إليه بقاء السلطة بقيودها الغليظة والمتزايدة، وتفقد الرؤية والقدرة  
المسدود، وتتراجع بداًل من التقدم، وتتغلب وظيفتها على أهداف شعبها ومصالحه، وعندما تفقد هي  

إنجا عدم  في  يظهر  كما  التغيير،  من  مفّر  فال  الشرعية  إجراء ومؤسساتها  وعدم  برنامجها،  ز 
المقاومة، وفي ظل وقوع االنقسام، إضافة إلى  االنتخابات لفترة طويلة، وعدم االستمرار بإستراتيجية  

أنها تتقادم وتترهل بال تجديد وتغيير، وينتشر فيها الفساد وسوء اإلدارة والتضخم، وعدم إعالء معايير  
الج والعمل  والمهنية  والمبادرة  اإلنتاجية  المكان وقيم  في  المناسب  الشخص  ووضع  وتقسيمه،  ماعي 

حق احترام  عدم  عن  فضاًل  والعدالة المناسب،  الحرية  وقيم  القانون  وسيادة  وحرياته،  اإلنسان  وق 
 والمساواة؛ عندئذ ال بّد من إجراء التغيير الضروري الستئناف مسيرة التحرك إلى األمام. 
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 طرق التغيير 
 يحدث التغيير إما عن طريق:

الساحة  أوالً  في  ومتعذر  المبدأ،  حيث  من  مرفوض  وهذا  العسكري،  االنقالب  كون  :  الفلسطينية؛ 
فلسطين تحت االحتالل، وبال حرية وسيادة واستقالل، والدولة ال تملك جيًشا يستطيع أن ينفذ انقالًبا،  

ل، وما جرى  بل مجرد أجهزة أمنية مقيدة بقيود اتفاق أوسلو الغليظة التي حّولتها إلى وكيل لالحتال
 في غزة يعطينا عبرة وعظة.

متعذ ثانًيا تبدو  شعبية  ثورة  واألدوات  :  الناظمة،  األهداف  أو  المركزي  الهدف  لغياب  بعيدة،  أو  رة، 
 القادرة على تحقيقها، وبسبب استمرار االنقسام، وفقدان األمل.

الثالًثا خصوًصا  المهيمنة،  القوة  أن  إجرائها  دون  يحول  التي  االنتخابات  السلطتين  :  على  مسيطرة 
تسم  ال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  مضمونة  المتنازعتين  كانت  إذا  إال  االنتخابات،  بإجراء  ح 

العام   في  التشريعية  االنتخابات  في  المفاجئة  النتائج  فبعد  عدة  2006النتائج،  مواعيد  تحديد  ، ورغم 
 إلجراء االنتخابات لم تنفذ خشية من نتائجها.

كير أن قطار االنتخابات أقلع عندما اتفق وفدا حركتي فتح وحماس في إسطنبول، في ومن المفيد التذ 
الرئيس محمود عباس مرشًحا  2020أيلول   قائمة مشتركة، وأن يكون  ، على إجراء االنتخابات عبر 

وخارجهما الحركتين  داخل  مجموعات  عارضتها  عندما  وألغيت  الرئاسية،  لالنتخابات  في    توافقًيا 
الفلسطيني، كونها تمس حرية االختيار والمنافسة، وال تتم على أرضية إنهاء االنقسام  صفوف الشعب  

واالتفاق على برنامج يجسد القواسم المشتركة، وإنما تخدم أفراًدا ومجموعات، وتقوم على المحاصصة  
الفلسطينية، وعلى رأسهم ال االحتالل، لكي    والتقاسم. كما رفضها الالعبون المؤثرون على الساحة 
المشتركة. القائمة  داخل  أغلبية  لم تحصل على  لو  لحماس، حتى  الشرعية  التغيير    تمنح  إجراء  أما 

بالشيطان   يستعن  فمن  األسوأ  نحو  تغييًرا  سيكون  كونه  كلًيا؛  مرفوض  فهذا  الخارجي،  التدخل  عبر 
 الخارجي يصبح عبًدا له. 

 كيف يمكن إحداث التغيير؟ 
إنهاء ُجرَِّب  ت  لقد  عبر  إجراء  االنقسام  عبر  أو  أواًل،  وطني  وفاق  أو  وطنية  وحدة  حكومة  شكيل 

وفشلت   أواًل،  التوحيدي  الوطني  المجلس  لعقد  التحضيرية  اللجنة  تشكيل  عبر  أو  أواًل،  االنتخابات 
جميعها، ألن المأزق عميق وشامل، ويتضمن كل الجوانب، ويتعلق بالجوهر وليس بالجوانب الشكلية 

ى ال يتيح إجراء االنتخابات، كما أّن ما في النفوس مختلف جًدا عما في ية، وميزان القو أو اإلجرائ
 النصوص.
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أو   الحل  هي  االنتخابات  تكون  أن  فكرة  تنتشر  بدأت  أواًل،  االنقسام  إلنهاء  المحاوالت  فشل  وبعد 
ول دون نجاح المدخل إلنهاء االنقسام، مع أن ما حال دون نجاح الجهود إلنهاء االنقسام أواًل سيح

الساحة  الم في  القوى  لموازين  الراهنة  الخارطة  ظل  في  سيما  ال  أواًل،  االنتخابات  إلجراء  ساعي 
نحو   محدود،  ولو  تغيير،  حدوث  يمكن  ال  إذ  المؤثرين؛  والالعبين  بالعوامل  وعالقتها  الفلسطينية، 

ن التحقيق  هذا أصبح أبعد عإجراء االنتخابات أو الوحدة إال نتيجة اتفاق تقاسم بين طرفي االنقسام، و 
الخارطة   لترتيب  والسعي  الخالفة،  على  المنافسة  حّدة  وازدياد  وعمودًيا،  أفقًيا  االنقسام  تعمق  بعد 

 الفلسطينية استعداًدا لما بعد الرئيس عباس. 
االنتخابات شكل من أشكال ممارسة الحرية، وال يمكن إجراؤها، بما يضمن حريتها ونزاهتها واحترام  

حدة النظام السياسي على أسس وطنية وديمقراطية وشراكة حقيقية، ألنها  ، من دون توفر و نتائجها
وحدها التي يمكن أن تشّل أو تحّيد أو تجعل تدخالت االحتالل في االنتخابات في مختلف مراحلها 
في الحد األدنى، فاالحتالل العب رئيسي ولن يسمح بإجراء االنتخابات طواعية إال إذا صّبت في  

 .2006و 1996انتخابات  دمته كما حصل فيخ
لذا، فإّن االنتخابات الحرة والنزيهة يجب أن تفرض فرًضا على االحتالل، وهذا ال يمكن أن يحدث 
إال إذا وضعت في سياق النضال ضد االحتالل، ومن أجل تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير  

لية تاريخية بحاجة إلى وقت،  داخلية، وهذه عمالمصير، وهذا بحاجة إلى تغيير في موازين القوى ال
 ولكن ال مفر منها. 

كما أن االنتخابات تحت االنقسام لن ُتجرى إال إذا كانت نتيجة اتفاق محاصصة لشرعنة االنقسام، 
المحلية.   باالنتخابات  أسوة  فقط  الضفة  ُتجرى في  أن  انفصال، عن طريق  إلى  وتحوله  لتكريسه  أو 

م انتخابات  ُتجرى  واحفكيف  حكومة  دون  في  ن  وقضائية  أمنية  أجهزة  ظل  وفي  عليها،  تشرف  دة 
"فتح"   وإذا جرت هل ستسلم  منها لصالح سلطة أخرى،  تعمل كل  القطاع  تختلف عنها في  الضفة 
بهزيمتها وتسلم السلطة للفائز، ونفس األمر ينطبق على "حماس". فاالنتخابات لن ُتجرى، وإذا جرت  

النتائ مضمونة  تكون  أن  تزو يجب  سيتم  وإال  في  ج  تغيير  يحدث  أن  إلى  عليها،  االنقالب  أو  يرها 
الخارطة الفلسطينية، وهذا بحاجة إلى نشوء تيار وطني عارم خارق للتجمعات واألحزاب، أو تشكيل  
جبهة وطنية عريضة تسعى إلنقاذ منظمة التحرير وإعادة بنائها، وتغيير السلطة ووضعها في مكانها  

 فعلي للمنظمة. وليس البديل ال الطبيعي بوصفها أداة 
 انتخابات المجلس الوطني مستحيلة التحقيق حتى إشعار آخر 

كما   والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات  عن  الوطني  للمجلس  منفصلة  انتخابات  عقد  فكرة  حول  أما 
يطالب البعض، فهي مستحيلة التحقيق، وأصعب من عقد االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي يكون  
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الفائزون  فلسطينية وال عربية وال    النواب  دون حاضنة  الوطني، ألنها من  المجلس  فيها أعضاء في 
دولية، وإسرائيل تقف لها بالمرصاد، ولن ُيسمح بإجرائها في األردن والداخل الفلسطيني؛ حيث يتواجد 

 أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني. 
الجوان ليست  الوطني  للمجلس  انتخابات  يمنع عقد  واإلداوما  الفنية  أو  ب  مباشرة  انتخابات  أي  رية، 

إلكترونية، وإنما عدم نضج شروطها، خصوًصا السياسية، فال توجد إرادة لعقدها، وال يوجد نهوض  
شعبي وال جموع غفيرة تطالب بها، أو مستعدة للمشاركة فيها، إضافة إلى عدم وجود سجل للناخبين 

حق له  يحق  من  يحدد  الخارج  في  وعدم  الفلسطينيين  فيها    االقتراع،  يقيم  التي  الدول  من  الموافقة 
 الفلسطينيون، خاصة من حملة الجنسيات المزدوجة.

واالعتراض  والمعارضة  للتعجيز  ويطرحها  ُتجرى،  لن  أنها  يعرف  أنه  إما  الفكرة  هذه  يطرح  من  إن 
ت اعتباطية  وأنهم بصورة  الفلسطينيين كافًيا،  يعتبر مشاركة عدد محدود من  أو  يمثلون  فقط،  عسفية 

 فلسطينيين. ال
 الرزمة الشاملة هي الحل

المشروع   تتضمن  التي  الشاملة  الرزمة  يتمثل في حل  يمثل عصا سحرية  لم يجرب وال  الذي  الحل 
التحرير، وإقرار   بناء مؤسسات منظمة  الوحدة، وإعادة  الوطني، والميثاق، وإنهاء االنقسام، واستعادة 

يج اجتماعي  اقتصادي  سياسي  المشبرنامج  القواسم  الدورية  سد  واالنتخابات  السلطة،  وتغيير  تركة، 
التي   هي  الرزمة  وهذه  ممكًنا.  ذلك  كان  حيثما  القطاعات  كل  وفي  المستويات  كل  على  المنتظمة 
أقنعتها  إذا  الواسعة  الجماهير  القادرة على تحريك  الشامل، وهي  التغيير  لمتطلبات  تحقق االستجابة 

 قادرة على االنتصار.  سيد تجربة جديدةبأن من يطرحها قادر على تج
 8/3/2022مركز مسارات، رام هللا، 

 
 نفاق تغطية اإلعالم اإلسرائيلي لحرب أوكرانيا مقابل تجاهل الفلسطينيين  .44

 د. عدنان أبو عامر 
الحثيثة  تظهر تغطية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حالة من المتابعة  

، بما في ذلك ذكر أسماء الضحايا، وتفصيل أوضاع اإلصابات، والتطرق لتفاصيل يوميات الحرب 
 إلى حيثيات دمار البنى التحتية، وكل ما يتعلق بنتائج الحرب الروسية المدمرة على أوكرانيا. 
رب، لكنها  ال يتسع المقام في هذه السطور للدخول في نقاش سياسي حول الموقف اإلسرائيلي من الح

الت عن  الحديث  والمكتوب تركز  والمسموع  المرئي  اإلسرائيلي:  اإلعالم  أداه  التي  اإلعالمية  غطية 
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على   المستمر  العدوان  تجاه  به  يقوم  ما  مع  مقارنة  وتقديم  الحرب،  لمجريات  وااللكتروني، 
 الفلسطينيين. 

و  الفلسطينيين،  للشهداء  اليومي  االرتقاء  اإلسرائيلي  اإلعالم  األطفال  يتجاهل  من  معظمهم  كان  لو 
القتلى، واالدعاء  وال بنشر عدد  العسكرية واألمنية،  للمؤسسة  المنحازة  نساء والشيوخ، وتكتفي وسائله 

أنهم سقطوا في مواجهات مع الجيش عندما أطلقوا النار، أو ألقوا حجارة، أي أنهم المعتدون، والجنود 
تذكر وال  أنفسهم،  يدافعون عن  باألسلحة  أعمارهم،  المدججون  وال  الشهداء،  وأماكن سكناهم    أسماء 
 وظروف استشهادهم، كما تقوم به مع حرب أوكرانيا. 

لصالح   التغطية  بميزان  مرتبط  هو  بل  البتة،  عفويا  ليس  المهني  غير  اإلعالمي  السلوك  هذا 
متوازنة  تظهر  ال  الفلسطينيين،  مع  اليومية  األحداث  تغطية  فإن  الحالة  هذه  وفي  ،  اإلسرائيليين، 

تغطي  أن  نرى  فإننا  إجرام  وبالتالي  من  أعلى  الفلسطينيين  بـ"عنف"  اإلسرائيلي  اإلعالم  يسميه  ما  ة 
بالقتلى  عالقة  ذات  مسهبة  تفاصيل  تزويد  يتم  حيث  مستويات،  عدة  على  والجيش  المستوطنين 

 اإلسرائيليين، فيما ال تظهر تلك التفاصيل فيما يتعلق بالضحايا الفلسطينيين. 
أك إلىوللتدليل  اإلشارة  تكفي  ذلك،  على  الصحفيين    ثر  بعض  يواجهها  التي  االستعداء  حالة 

الفلسطينيين   الشهداء  بأسماء  قوائم  وينشرون  القاعدة،  هذه  يكسرون  ممن  قلتهم،  على  اإلسرائيليين، 
الذين قتلوا على يد الجيش اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين، مما يثير ردود فعل غاضبة من جانب 

ن أن هذا "االستعراض" الصحفي غير قومي بما فيه الكفاية  راء اإلسرائيليين، الذين يدعو عشرات الق
 من جانب المحرر.

المعدودة   المرات  الفلسطينيين، وفي  مقتل  للمجهول في  المبني  أسلوب  اإلسرائيلي  يتبع اإلعالم  كما 
اغتيال،   عمليات  حدوث  عند  كانت  للمعلوم،  المبني  بصيغة  األخبار  قدمت  ذلك  التي  من  وهدفت 

ا وتعزيز  يمثله لتبيان  الذي  التهديد  مع  بـ"فاعلية"  تتعامل  اإلسرائيلية  األمنية  الجهود  بأن  لقناعة 
 الفلسطينيون. 

كما تلجأ وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وال سيما المرئية منها، للتالعب بالصورة التلفزيونية من خالل  
تأثيرا كبيرا للمشاهد،   اء تشييع أحد قتالهم، ما يعطي تقريب العدسة على الجمهور اإلسرائيلي في أثن 

التلفزيون   يقوم  وأحيانا  تماما،  الفلسطينيين  الضحايا  تغيب صورة  فيما  معه،  تضامنية  حالة  ويخلق 
اإلسرائيلي ببث صور لجنازات الشهداء الفلسطينيين عن بعد، ومن خالل لقطات قصيرة، ال توحي  

تعتصر   التي  واأللم  الحزن  فبمظاهر  الجنازة،  في  المشاركين  الصور قلوب  بث  تجاهل  عن  ضال 
 المؤثرة عن عملية انتشال الضحايا الفلسطينيين من تحت األنقاض. 

 7/9/2022فلسطين أون الين، 
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 ة القدس والمدن المختلطب ةتقارب مواعيد قابلة لالنفجار في األشهر الثالثة القادم  .45

 يهوشع براينر 
إحدى   القادمة  الثالثة  األشهر  يعتبرون  و«الشاباك«  الشرطة  لحدوث في  احتمالية  األكثر  الفترات 

تصعيد أمني في أوساط »عرب إسرائيل« وشرق القدس. إضافة إلى التوتر الذي ما زال موجودًا في  
قدم لنا  القدس والمدن المختلطة على خلفية أحداث عملية »حارس األسوار«، فإن الروزنامة السنوية ت 

واليهود وعلى رأس المسلمين  أعياد  أننا  تطابقًا في مواعيد  الشرطة هو  التقدير في  ها شهر رمضان. 
 نوجد على أبواب فترة مليئة بالمواجهات.

تصعيد   إلى  تؤدي  ولن  محدودة،  فستبقى  مواجهات  اندلعت  إذا  أنه  الشرطة  في  كبار  وقدر ضباط 
ابرات الخاطئة في السنة الماضية، ال يستبعدون في  أمني أوسع. مع ذلك، كدرس من تقديرات المخ

 لية في الشرطة وجهاز األمن احتمالية انضمام »حماس« في غزة إلى التصعيد.نقاشات داخ
آذار يتوقع أن يصادف يوم    30الروزنامة السنوية للفترة القادمة مليئة باألحداث القابلة لالنفجار. ففي  

هر رمضان، الذي في كل سنة يشكل محفزًا الندالع أعمال  نيسان يتوقع أن يبدأ ش  2األرض. في  
نيسان سيصادف   15الخوف الرئيس هو من مواجهات عنيفة في صلوات أيام الجمعة، وفي    العنف.

عيد الفصح. وفي األيام التالية ستقام بركة الحاخامات التقليدية في ساحة »حائط المبكى« إلى جانب  
الحرم.   لليهود في  بعد ذلك سيحل عيد  زيارات متوقعة  إلى ذروته.  الحرم  التوتر في  وهذه ستوصل 

فطر الذي سيصادف جزء منه، هذا العام، عشية يوم الذكرى لجنود معارك إسرائيل. يوجد لتطابق  ال
وبعد   وعكا.  اللد  على  التأكيد  مع  المختلطة،  المدن  في  باألساس  متفجرة،  كامنة  إمكانية  األوقات 

كرى إطالق الصواريخ على القدس وبداية عملية »حارس األسوار« أيار، ستكون ذ   10أسبوع، في  
وأيضًا الذكرى السنوية لموت موسى حسونة من اللد، الذي أطلقت النار عليه وقتل على يد سكان  

 أيار سيتم إحياء ذكرى يوم النكبة.  15المدينة اليهود في أعمال الشغب. وفي 
ث القدس.  تعليمها من قبل  التركيز في هذه االستعدادات هو على  العاصمة تم  الث بؤر رئيسة في 

شيخ جّراح وباب العامود والحرم. المواجهات في الحي المقدسي آخذة في الخفوت،  الشرطة وهي: ال
وأيضًا  المدينة  خارج  من  نشطاء  انضمام  دون  محلية  المواجهات  وبقيت  االستفزاز.  محاوالت  رغم 

بن غفير، ال تؤدي إلى غليان النفوس. في الحرم تم   إقامة المكتب المتنقل لعضو الكنيست، إيتمار
عل سلوك  الحفاظ  للمواجهات.  المحتملة  البؤرة  العامود  باب  فقط  اآلن  بقي  حيث  الراهن،  الوضع  ى 

الشرطة في عيد المسلمين األخير، واالستخدام غير المتزن لوسائل تفريق التظاهرات في مواجهات  
إلشع مفجرًا  تكون  أن  يمكن  المكان،  البلدة  في  في  الراهن  الوضع  في  تغييرات  وأيضًا  األرض،  ال 
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ة ومنطقة الحرم. العملية التي حدثت، أول من أمس، في البلدة القديمة يمكن أن تبشر بمنحى  القديم
 للتصعيد.

توجد خارج القدس بؤر رئيسة تركز عليها الشرطة، وتقدر أنها يمكن أن تشكل مصدرًا الندالعات  
ا القرى التي قب. في الشرطة يشخصون القرى البدوية المحيطة بتل السبع بأنه عنيفة. األولى هي الن

الذي   األرض  يوم  هو  منه  يخافون  الذي  والموعد  خاص،  بشكل  متفجرة  كامنة  إمكانية  فيها  توجد 
أعمال  وأشعل  مؤخرًا،  هناك،  جرى  الذي  كييمت،  الكيرن  تشجير  الشهر.  نهاية  في  سيصادف 

مكن  بيوت، أوصل جهات رفيعة في الشرطة إلى االستنتاج بأن النقب يالفوضى، مع استمرار هدم ال
 أن يقود إلى التصعيد القادم. 

أعقاب  في  تنزف«  زالت  »ما  الشرطة  في  كبار  ضباط  حسب  التي  اللد،  مدينة  هي  الثانية  البؤرة 
ف  أحداث عملية »حارس األسوار«، التي أضرت بالعالقات بين سكان المدينة اليهود والعرب. الخو 

تحدث اندالعات عنيفة في المدينة  هو أنه في الذكرى السنوية لبدء أعمال الفوضى وموت حسونة س 
 بين الطرفين، التي ربما ستسبق وتندلع عشية يوم الذكرى.

في الشرطة يشخصون أنه في السنة األخيرة تعززت القوى الوطنية »المتطرفة« في المدينة، من بينها  
ال الشبابي«،  »الحراك  المدين حركة  في  الماضية  السنة  في  التي جرت  الشغب  أعمال  في  ترى  ة  تي 

حسب  تخطط،  التي  المدينة،  في  التوراتية  النواة  أيضًا  الشرطة  في  يتابعون  المقابل،  في  نجاحًا. 
السبت   أيام  في  اللد  مدينة  خارج  من  ستأتي  كبيرة  أعداد  الستضافة  الشرطة،  في  رفيع  مصدر 

 يؤدي إلى مواجهات عنيفة. واألعياد، األمر الذي يمكن أن
بخطة، من بين الموقعين عليها والمبادرين إليها النواة التوراتية في ولكن الشرطة نفسها بدأت، مؤخرًا،  

اللد. بدأت الشرطة في تشكيل فصيل احتياطي في المدينة، يشبه فصائل االحتياط في المستوطنات  
السكان   تتشكل من  الحدود، والتي  البلدات على  بالتعاون معها. على عنوان  أو في  اللد  اليهود في 

للد«، وقع من المبادرين إلى تشكيل هذا المشروع جسم يسمى »المنتدى المدني  المشروع، »حماية ا
 ألمن اللد«، حيث يحمل إشارات البلدية وشرطة إسرائيل والنواة التوراتية في اللد.

نقب واللد هو رئيس الجناح الشمالي للحركة من تعتبره الشرطة رائدًا لمحاوالت تسخين األجواء في ال
رائد صالح. مؤخرًا زار الشيخ رائد صالح عائلة حسونة في اللد، حيث عقد هناك اإلسالمية، الشيخ  

من صالح   محاولة  وجود  يشخصون  الشرطة  في  األشخاص.  من  عشرات  بضع  بمشاركة  احتفااًل 
أمور أخرى، على خلفية زيادة القوة   ليكون هو من يقود »عرب إسرائيل« في حالة التصعيد، ضمن

وجي عضو الكنيست، منصور عباس، وحقيقة أنه في األحداث السابقة لم السياسية لخصمه األيديول
 يكن حاضرًا بسبب سجنه. يعتبر صالح هدفًا رئيسًا أيضًا لـ«الشباك«. 
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التأكيد على  منذ عملية »حارس األسوار« عزز »الشاباك« جمع معلوماته في المدن المختلطة مع  
حتى   الميدانيين،  المركزين  عدد  وزاد  وعكا،  الخط اللد  داخل  جدًا  ضئياًل  زال  ما  انتشاره  كان  لو 

يتابعون   فإنهم في »الشاباك«  ذلك، خالفًا لعشية عملية »حارس األسوار«،  المثال على  األخضر. 
األ جهاز  في  رفيعة  شخصيات  نظر  في  التي  الشبابي«  »الحراك  حركة  نشاطات  تقود اآلن  من 

 نشاطات وطنية تحريضية في أوساط »عرب إسرائيل«. 
ل األسابيع القريبة القادمة يخططون في الشرطة لتجنيد وحدتين من حرس الحدود، لكن أيضًا من  قبي

تجنيدات   إلى  فورية  حاجة  هناك  فستكون  األسوار«،  »حارس  أحداث  تكررت  إذا  أنه  لهم  الواضح 
تت لم  القوات  فعليًا، كمية  متفاجئة من  أخرى.  نفسها  الشرطة  الماضي، عندما وجدت  العام  منذ  غير 

ساعة، تم خاللها إلحاق    72موجة »أعمال الشغب«، ونجحت في السيطرة على األحداث فقط بعد  
 أضرار بالممتلكات وحياة الناس ونسيج الحياة المشترك.

 »هآرتس« 

 8/3/2022األيام، رام هللا، 
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