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 وإصابات في السيلة الحارثية خالل التصدي لتف ير منزلين لعائالت أسرى واجهات عنيفة  م .1
أصيب تسعة مواطنين بالرصاص خالل تصدي المواطنين لعملية عسكرية    محمد بالص، وكاالت:

ع منزلي  تفجير  على  خاللها  وأقدمت  الحارثية  السيلة  بلدة  في  االحتالل  قوات  شنتها  ائلتي  واسعة 
الذي الوقت  في  أسرى،  تنفيذًا إلخطارات    خمسة  الشمالية  األغوار  في  بسطات خضار  فيه  هدمت 

استيطانية   بؤرة  إقامة  إقدام مستوطنين مسلحين على  مع  ذلك  تزامن  المستوطنات،  أصدرها مجلس 
سرى  وأكدت أن قوات االحتالل أخلت عددا من المنازل المجاورة لمنازل األ  على أراضي بلدة قريوت.
 ن تقدم على تفجيرها.المستهدفة بالتفجير، قبل أ 

البلدة عقب عملية   اندلعت في  بأن مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة،  "األيام"،  وأفاد شهود عيان 
 االقتحام.

 9/3/2022األيام، رام هللا، 
 
 اشتية: سنمضي قدما إلقرار جميع التشريعات والقوانين التي تنصف المرأة  .2

إلقرار رئ   قال:  رام هللا عباس  محمود  الرئيس  من  بتوجيه  قدما  "سنمضي  اشتية:  الوزراء محمد  يس 
حقها". تعطيها  والتي  المرأة  تنصف  التي  والقوانين  التشريعات  الو   جميع  "المرأة وأضاف رئيس  زراء: 

في  ممثلة  فهي  وندعمه  نشجعه  األمر  وهذا  حقها،  على  تحصل  أن  أجل  من  تناضل  الفلسطينية 
الفلسط الشهداء  المؤسسة  أم  وهي  والمركزي،  الوطني  والمجلس  التشريعي  والمجلس  بالحكومة  ينية، 

للمرأة  نموذج  حميد  ناصر  وأم  وا  واألسرى،  الشهداء  أمهات  وكذلك  والصابرة،  ألسرى  المناضلة 
جاء ذلك خالل كلمته في حفل تكريم عدد من الفلسطينيات الرائدات والمبدعات في عدة    والمبعدين".

 .م من االتحاد األوروبي احتفاء بيوم المرأة العالمي، اليوم الثالثاء في رام هللامجاالت بتنظي
 8/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تسليم دفعة جديدة من الهويات يعلن عن  الشيخ .3

  1500عن    ذكر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، صباح اليوم األربعاء، أنه سيتم اإلعالن :  رام هللا
وأوضح الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، أن هذه   اسم تم الموافقة عليها لتسلم هوياتهم الفلسطينية.

 الغربية(، والجنوبية )قطاع غزة(. األسماء تشمل المحافظات الشمالية )الضفة 
 9/3/2022، القدس، القدس
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 المنه ي" لالحتالل  تبعث رسائل لألمم المتحدة بشأن تصاعد "القمعالفلسطينية السلطة  .4

الثالثاء،  :  نيويورك الوزير رياض منصور،  المتحدة،  لدولة فلسطين لدى األمم  الدائم  المندوب  بعث 
الشهر  لهذا  األمن  مجلس  ورئيس  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  من  كل  إلى  متطابقة  رسائل  ثالث 

المتحدة، لألمم  العامة  الجمعية  ورئيس  المتحدة(،  العربية  القوة   )االمارات  إسرائيل،  مواصلة  بشأن 
فيه  ترسخ  الذي  الوقت  في  العزل،  الفلسطينيين  وهجماتها ضد  المنهجي  قمعها  باالحتالل،  القائمة 
للمساءلة من  بأنها لن تخضع  التامة  ثقتها  العنصري، في ظل  الفصل  احتاللها االستعماري ونظام 

 .2022ع العام أطفال، منذ مطل مواطن من بينهم 17قبل المجتمع الدولي، منوها إلى استشهاد 
 8/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القواسمي لوفدين أميركيين: إزدواجية المعايير في اإلنسانية والعدالة "نفاق سياسي"  .5

أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير أسامة القواسمي، الثالثاء، وفدين أميركيين من  :  رام هللا
تاون"  ط "جورج  جامعتي  وممارسات الب  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  حقيقة  على  و"مينيسوتا"، 

الفلسطيني. الشعب  "االبارتهايد" ضد  لنظام  الفعلي  العنصرية، وتطبيقها  القواسمي إن   إسرائيل  وقال 
نفا أكبر  العالم هو  القضايا اإلنسانية والعدالة في  التعامل مع  المعايير في  ق سياسي في  "إزدواجية 

صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل، وحماية البعض  لها، بينما نسمع صوتهم    التاريخ، وإن 
األرض". شعوب  بين  والعدالة  اإلنسانية  في  التمييز  عن  حقيقي  تعبير  هو  آخر،  مكان  في    عالًيا 

عالًيا في أروقة    وطالب القواسمي الطالب األمريكيين والذي بلغ عددهم سبعين طالًبا، برفع الصوت 
 ات بأن الوقت قد حال لرفع الظلم واالضطهاد واإلحتالل عن الشعب الفلسطيني. الجامع

 8/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 جرار تدعو إلعادة بناء برنامج منظمة التحرير على "اأُلُسس النضالية" .6
الوط-غزة  القيادية  إلى إعارام هللا/ محمد حجازي: دعت  دة صياغة وبناء وتطوير  نية خالدة جرار، 

برنامج منظمة التحرير على األسس النضالية والثوابت الفلسطينية. وقالت جرار في تصريح لصحيفة  
بعض  لتمرير  شكلية  ومؤّسساتها  المنظمة  تكون  أن  يريد  بعينه  طرًفا  "هناك  إّن  أمس،  "فلسطين"، 

ا واستنكرت حالة  القالقرارات من خاللها"..  والهيمنة على  دون لتفّرد  قرارات  الفلسطيني وإصدار  رار 
توافق وطني، ُمشّددة على ضرورة إنهاء الهيمنة الُمسّلطة على رؤوس الشعب الفلسطيني. وأشارت  
وُمتنّفذين   ُمحّددين  أشخاص  لخدمِة  السلطة،  من  جزًءا  المنظمة  لجعِل  ُمتكّررة  محاوالت  وجود  إلى 



  
 
 
 

 

ص            6   5779 العدد:              3/9/2022 بعاءر ألا التاريخ: 

 

                                      

لمنظمة، رغم أنها من المفترض أن تكون هي  لحهم من خالل تمّسكهم باوذلك لتمرير أهدافهم ومصا
 األساس واألعلى بالقرار. 

 8/3/2022أون الين،  فلسطين
 

 أسرى فتح يبلغون عباس نيتهم خوض إضراب مفتوح ": قدس برس" .7
هللا رئيس:  رام  إلى  موجهة  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  داخل  من  مسربة  رسالة    السلطة   كشفت 
  ٢٥ا من  محمود عباس، نية أسرى حركة "فتح" الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام بدء  ةينيالفلسط

وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد، واطلعت عليها "قدس برس"، يوم الثالثاء،   آذار/مارس الجاري.
سجون لالحتالل، قرروا خوض اإلضراب مع األسرى    9إن "أسرى حركة التحرير الوطني )فتح( في  

الواقع عليهم، وأنه إضراب مطلبي وليس   افة الفصائل الفلسطينية، التي تشارك به لرفع الظلممن ك
نفق    حزبي". حادثة  بعد  بحقهم، خاصة  االعتداءات  تعاظم  بعد  يأتي  اإلضراب  "دافع  أن  وأوضحوا 

يوم   ذلك من خطوات إلدارة    أيلول/سبتمبر   6الحرية )في سجن جلبوع  تبع  وما  المضي(  العام  من 
وتشير الرسالة، إلى رغبة أسرى حركة    .حة السجون اإلسرائيلية حولت حياة األسرى إلى جحيم"مصل

"فتح"، بالمضي في اإلضراب، دون اإللتفات ألي ضغوطات حزبية ممكن أن تطالبهم بالتراجع عن  
 قرارهم.

 8/3/2022، قدس برس
 

 اومة حتالل للمنازل لن يزيد شعبنا إال إصرارًا على المق: هدم االحماس .8
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن هدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي لن  

إنَّ هدم    ،وقال بدران في تصريح صحفي الثالثاء  ترهب شعبنا، ولن تزيده إال إصرارًا على المقاومة.
ية جديدة تكشف  ثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، جريمة صهيون المنازل في بلدة سيلة الحار 

في أرضه، وهي سياسة عقاب جماعي لن تفلح في كسر    حجم ووحشية اإلرهاب الذي يطال شعبنا
ستزيده  أنها  إلى  مشيًرا  المشروعة،  حقوقه  عن  الّدفاع  في  مواصلة صموده  عن  تثنيه  ولن  إرادته، 

 والتحرير والعودة. لمضي قدمًا في مشروع المقاومة حتى زوال االحتالل، تمسّكًا بها، وإصرارًا على ا
 8/3/2022، حركة حماسموقع 
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 " غرفة العمليات المشتركة"الجتماع فوري ليتدعو كتائب المقاومة الوطنية  .9
العمليات  -غزة  لـ”غرفة  فوري  اجتماع  بعقد  غزة،  قطاع  في  عسكري  تنظيم  طالب  الهور:  أشرف 

.  ي الضفة والقدس وفي القطاع المشتركة”، لفصائل المقاومة، لبحث الردود على “جرائم االحتالل” ف
وأشاد أبو خالد الناطق العسكري باسم كتائب المقاومة الوطنية، التابعة للجبهة الديمقراطية، بعمليات 

قت على أن جرائم  وأكد في ذات الو   الطعن التي وصفها بـ”البطولية” التي تستهدف جنود االحتالل.
الفلسطيني من ق الفلسطينية  االحتالل التي يرتكبها بحق الشعب  تل متعمد وسفك للدماء في الضفة 

هداف الصيادين والتوغل داخل أراضي المواطنين وتجريفها في قطاع غزة “لن والقدس المحتلة،  واست
عقاب”. دون  اجتما   تمر  يتطلب  األمر  هذا  أن  إلى  تصريح صحافي  في  لـ”الغرفة وأشار  فوريًا  عًا 

 المشتركة” لفصائل المقاومة الفلسطينية. 
 2022/ 8/3، لندن، العربيدس الق

 
 فتح تدعو لمحاسبة االحتالل على جرائمه ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية  .10

فتح:  القدس حركة  عمليات    أكدت  وارتكابه  القدس  في  عدوانه  اإلسرائيلي  االحتالل  تصعيد  أن 
ئيلية المتطرفة اإلعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، دليل قاطع على أن الحكومة اإلسرا

منظم. إرهاب  حكومة  تصريح    هي  في  ربيع،  محمد  القدس  في  "فتح"  حركة  باسم  الناطق  وقال 
طات االحتالل اإلسرائيلي صعدت من عدوانها على شعبنا وتحديدا في صحفي، يوم اإلثنين، إن سل

الدائرة شرق أوروبا. العالم في الحرب  الدولي    وأكدت الحركة، أن الصمت   القدس، في ظل انشغال 
ت الدولية الرادعة لالحتالل، بات يشكل تشجيعا له للتمادي في ارتكاب المزيد من وغياب اإلجراءا

األ شعبنا  بحق  في    عزل.الجرائم  الوضع  يخص  فيما  بمكيالين  الكيل  بعدم  "فتح"  حركة  وطالبت 
 .محاكمة قادته في المحاكم الدوليةفلسطين، ومحاسبة االحتالل على جرائمه و 

 8/3/2022، خباريةعًا اإلوكالة م
 

 قراطية: هدم االحتالل للمنازل جريمة لن تنال من إرادة شعبناو الديم .11
الديمقراطية  :  غزة الجبهة  لمنزل  قالت  اإلسرائيلية  االحتالل  قوات  وتفجير  هدم  إن  فلسطين:  لتحرير 

تطهير عرقي  عائلة جرادات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين وترويع المواطنين واألطفال "جريمة  
الفلسطيني. شعبنا  أبناء  بحق  هدم    جماعية"  سياسة  أن  على  الثالثاء،  بيان  في  الجبهة،  وشددت 

واال واإلعدامات  النضال  المنازل  مواصلة  على  وإصراره  شعبنا  إرادة  من  تنال  لن  اليومية  عتقاالت 
في الحرية والعودة والمقاومة بكل أشكالها حتى دحر االحتالل والمستوطنين، وإنجاز حقوقه الوطنية  
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المصير. اآلليات    وتقرير  مع  واشتبكوا  تصّدوا  الذين  والمقاومين  الثائر  للشباب  بالتحية  وتوجهت 
 عسكرية اإلسرائيلية المقتحمة لبلدة سيلة الحارثية. والجرافات ال

 8/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 موظفين من الدرجة األولىالشعبية تستنكر رفض األونروا فتح باب التوظيف ألقارب ال .12
عن :  غزة الصادرة  القرارات  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  الالجئين  شؤون  دائرة  استنكرت 

األونروا،  في  لوظائف  التقدم  من  األولى  الدرجة  من  الموظفين  أقارب  بمنع  لألونروا  العام  المفوض 
الفلسطين  األسر  معاناة  من  يفاقم  الظالم  القرار  هذا  أن  إدارة    ية.مؤكدًة  إصرار  أن  الدائرة  واعتبرت 

األ أجلها  من  تأسست  التي  للمبادئ  خرقًا  ُيَشّكل  القرار  هذا  اتخاذ  على  تشغيل األونروا  وهي  ونروا 
يعملون   الذين  الموظفين  عدد  أو  أوضاعهم  النظر عن  بغض  الفلسطينيين  الالجئين  وخدمة  وغوث 

أمام    ونروا بالتراجع عن هذا القرار بما يفتح الباب وختمت الدائرة بيانها بدعوة المفوض العام لأل  بها.
ه حق ال مساومة أو تنازل عنه،  جموع الالجئين السيما الخريجين من تقديم طلبات للوظيفة باعتبار 

 داعيًة الجميع إلى مواصلة الضغط على إدارة األونروا لوقف هذا القرار.
 9/3/2022اإلخبارية،  معاوكالة 

 

 وده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا كتابًا خطيًا بدعم جهبنيت يطلب من واشنطن  .13
في ضوء االنتقادات الشديدة له واتهامه بالضعف والرضوخ أمام الواليات المتحدة، تقدم رئيس الوزراء  
جهود  تؤيد  أنها  يبين  خطي  بيان  إلصدار  المتحدة  الواليات  إلى  بطلب  بنيت،  نفتالي  اإلسرائيلي، 

 ن روسيا وأوكرانيا.  الوساطة التي يقوم بها بي
وني بلينكن، قد أطلق تصريحات خالل لقائه مع نظيره اإلسرائيلي،  وكان وزير الخارجية األميركي، أنت

بين   الوساطة  دور  لعب  إسرائيل  بمحاولة  يرّحب  إنه  فيها  قال  االثنين،  أمس  من  أول  لبيد،  يائير 
ن البيت األبيض كان قد وافق  وقد شعر بنيت بأن هذا الموقف منقوص وال يبين أموسكو وكييف.  

ا جهود  على  إسرامسبقًا  في  النتقادات  بنيت  يتعرض  كما  اليمين  لوساطة.  قوى  تطالبه  حيث  ئيل، 
 المعارض والعديد من وسائل اإلعالم باتخاذ موقف إدانة للغزو الروسي. 

 9/3/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 العقوبات الغربية ائيلية تحلق في سماء روسيا رغملخطوط ال وية اإلسر ا .14
تستعد إسرائيل الثالثاء لتمديد الضمانات المالية الممنوحة لشركات الطيران التابعة لها لتواصل تسيير  

لغربية روسيا  رحالت إلى روسيا، ما أثار انتقادات في كييف في وقت تقاطع معظم شركات الطيران ا
 ردا على غزوها ألوكرانيا.

مه لوكالة فرانس برس إن الوزارة سرائيلية طلب عدم الكشف عن اسوقال مصدر في وزارة المالية اإل
عقود  أن  افادت  التي  الطيران  لشركات  الماضي  األسبوع  الممنوحة  الضمانات  تمديد  إلى  ستسعى 

بسبب العقوبات، من أجل السماح لها بمواصلة   التأمين التي وقعتها ال تغطي الرحالت إلى روسيا
 هذه الرحالت. 

المقر  من  صالوكان  تنتهي  أن  من  ر  التاسع  في  دوالر  ملياري  قيمتها  البالغة  الضمانات  حية 
 اذار/مارس. 

من  الروسية  الطائرات  ومنعت  روسيا  إلى  الجوية  الرحالت  المتحدة  والواليات  وكندا  أوروبا  أوقفت 
 كجزء من العقوبات المفروضة عليها.دخول مجالها الجوي 

 8/3/2022، القدس، القدس 
 

 اً يوم 30تأجيل قرارها بشأن إخالء الخان األحمر لمدة  "العليا"ن ائيلية تطلب مالحكومة اإلسر  .15
دولة” اإلسرائيلي )الحكومة(، مساء اليوم الثالثاء، طلًبا جديًدا للمحكمة العليا  قدم ما يسمى “ممثل ال

 يوًما. 30بتأجيل قرارها بشأن قرية الخان األحمر البدوية شرقي القدس، وذلك لمدة 
م وايوبحسب  من    وقع  اإلسرائيلية  الحكومة  فيها  تطلب  التي  السابعة،  المرة  هذه  فإن  العبري،  نت 

تأجيل   إلى أن المحكمة  الموقع  البدوية، مشيًرا  القريبة  المقدم إلخالء  إصدار قرارها بشأن االلتماس 
مة في  “ممثل الدولة” تذرع بانشغال رئيس الحكومة نفتالي بينيت بالمفاوضات الخاصة بالحرب القائ

 أوكرانيا. 
 8/3/2022، القدس، القدس 

 
 ألف اعتراض على قانون يمنع لّم شمل العائالت الفلسطينية  50  .16

فقدم   المعارضة،  أسلوب  إلى  الحكومي،  االئتالف  في  الشريك  اليساري  ميرتس  ألف    50لجأ حزب 
العربية الموحدة ض على قانون يمنع لم شمل ألوف العائالت الفلسطينية. وانضمت إليه القائمة  اعترا
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ال يحتمل«. وذلك، بعد اليأس من إيجاد حل    بقيادة الحركة اإلسالمية، معتبرين إياه »قانونًا عنصرياً 
 يرضي كل األطراف وإصرار اليمين في الحكومة اإلسرائيلية، على تمرير القانون. 

جل الثالثاء،  اإلسرائيلي(،  )البرلمان  الكنيست  في  واألمن  الخارجية  لجنة  شابها  وشهدت  سة صاخبة 
وقا القانون.  بنود  تفاصيل  في  التداول  خالل  ساعات  طيلة  »قانون  التوتر  إنه  ميرتس،  نواب  ل 

 عنصري مخٍز، يجعل كل إنسان مستقيم يخجل من وجوده في كتب القوانين اإلسرائيلية«. 
رفض طه ائب وليد طه، من الحركة اإلسالمية، إنه »قانون مرعب ال يمكن التعايش معه«. و وقال الن

لسطينيون. إسرائيل تبدي  طرح الموضوع كقضية أمنية، وقال: نواجه قانونًا ينال من أطفال ألنهم ف
القهر على األط  فال  اليوم اهتمامًا بأهل أوكرانيا بدعوى حقوق اإلنسان، بينما هي تمارس كل أنواع 

 «... لإلنسانالفلسطينيين، فقط ألنهم فلسطينيون. وتابع، أنه قانون ال يعطي أي اعتبار 
ويوم أمس، أعلن عضو الكنيست وليد طه، أن حزبه )أربعة نواب القائمة الموحدة(، سيصوت ضد  

 تمديد سريان القانون، ووصفه بـ»القانون العنصري وغير الديمقراطي«.  
 9/3/2022، ، لندنالشرق األوسط

 
 هل أجرت "إسرائيل" ت ربة نووية تحت األرض؟!  .17

انفجاًرا غامًضا تحت األرض وقع تحت  ائيلي، صباح  ذكر موقع "سيروغيم" اإلسر  الثالثاء، أن  يوم 
الساعة   الكيان  وسط  أرضية.  10مناطق  هزة  تبعه  سماعهم    صباًحا  إسرائيليين  عن  الموقع  ونقل 

أرضية. هزة  تبعه  الكيان  وسط  دان"  "غوش  بمنطقة  كبيًرا  االحت   انفجاًرا  شرطة  قالت  حين  الل  في 
 أنها تبحث مصدر االنفجار والهزة التي تبعته. عن أحداث شاّذة في المنطقة، و اإلسرائيلي إنها لم تبلغ  

 ودارت تكهنات على مواقع التواصل العبرية عن إمكانية قيام االحتالل بتجربة نووية تحت األرض.
 وأفيد بسماع سلسلة انفجارات وصل دوّيها لوسط الضفة الغربية المحتلة. 

عر بها أهالي المنطقة الغربية من رام هللا  منطقة وسط الضفة، وشانفجارات متتالية ب  7ودوت قرابة  
 بوضوح. 

 8/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الكنيست يمدد السماح بتلقي بدل بطالة ومخصصات أخرى  .18
الثالثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد، حتى نهاية   يومصادقت الهيئة العامة للكنيست فجر  

صول على مخصصات البطالة إلى جانب  لحالي، ألمر الطوارئ الذي يسمح للمواطنين بالحالعام ا
 مخصصات أخرى لضمان العيش. 

 8/3/2022، 48عرب 
 

 مكثفاً  روسياً  جوياً  تقديرات إسرائيلية: تنازالت أوكرانية ستمنع قصفاً  .19
ت  إلى  للتوصل  معين  احتمال  هناك  يزال  ال  أنه  اإلسرائيلية  التقديرات  روسيا  تعتبر  بين  فاهمات 

جانبين عن تصريحاتهما، وفيما يتعين على أوكرانيا  وأوكرانيا، بالرغم من أن ذلك مقرون بتراجع كال ال
 الثالثاء. يومأن تقدم "تنازالت مؤلمة"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" 

  يات المتحدة، وروبا والوالووفقا للتحليل اإلسرائيلي للوضع في أوكرانيا، فإن صدمة الرأي العام في أ
رافقتها معارضة الحكومات إلرسال قوات داعمة ألوكرانيا. والرئيس األوكراني، فولوديمير زيلنسكي،  
هو الجهة األكثر تأثيرا على الرأي العام في الغرب، خاصة وأنه امتنع عن مغادرة البالد، بالرغم من  

 تقديرات العديد من أجهزة االستخبارات.
من العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على روسيا، إال أنها  ي أنه بالرغم  ليل اإلسرائيلورأى التح

العسكرية واالستعداد  الضغوط  يتشدد في مواقفه وتصعيد  بوتين،  الروسي، فالديمير  الرئيس  جعلت 
 إلمكانية احتالل أوكرانيا كلها.

ة النظر اإلسرائيلية،  ولفتت الصحيفة إلى الفرق في تحليل الحرب في أوكرانيا بين الغرب وبين وجه
وفيما  واألمنية.  السياسية  القيادة  عليها  تجمع  أوكرانيا    التي  نجاحات  الغربية  اإلعالم  وسائل  تُبرز 

المفاجئة في التصدي للغزو، مقابل تقدم بطيء للقوات الروسية، يعتقد خبراء إسرائيليون أنه بالرغم  
ألوكرانيين قوة عسكرية كافية من أجل لجم  من األخطاء والخسائر الروسية، إال أنه ال توجد لدى ا

 روسيا، التي ستستمر في التقدم "والدوس على مقاومة الجيش والمواطنين".
ونقلت الصحيفة عن خبراء في المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية قولهم إن العقوبات والتنديدات 

ى اآلن، وال يتأثر بـ"الغضب العالمي" نع بوتين من مواصلة خطواته العسكرية حتالدولية بروسيا لم تم 
العاصمة كييف  ض العسكرية على  تركيز جهودها  تستمر روسيا في  أن  أنفسهم  الخبراء  ويتوقع  ده. 
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الخبراء  ويشكك  أخرى.  نووية  محطات  على  السيطرة  محاولتها  جانب  إلى  بها،  المحيطة  والمدن 
 هذه المرحلة. الل القوات الروسية أوكرانيا كلها، في  اإلسرائيليون باحت

ولم تستخدم روسيا كامل قوتها التدميرية حتى اآلن، وخاصة القصف الجوي. وتواجه روسيا مقاومة 
تحقق،   حال  في  كييف،  في  روسيا  "انتصارا  أن  إلى  أشارت  الصحيفة  أن  إال  كييف.  في  شديدة 

المساومة، وبضمن ذلك بوتين في  انسحاب روسي جزئي مقابل رفع عق  سيحسن قوة  وبات  سيناريو 
 دولية".

وبحسب الصحيفة، فإن امتناع روسيا عن استخدام سالحها الجو هو أمر مدروس، وموسكو تستعد 
 الحتمال ممارسة قوة جوية مكثفة الحقا. 

 8/3/2022، 48عرب 
 

 االحتالل استشهاد شاب من برقة متأثرا بإصابته برصاص  .20
عاًما(، من برقة شمال غرب   23استشهد فجر اليوم األربعاء، الشاب أحمد حكمت سيف ):  نابلس

وكان الشاب    نابلس، متأثًرا بجروحه التي أصيب بها خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي.
قوات   قمع  إثر  والظهر  البطن  في  رصاصات  بثالث  الجاري  آذار  من  االول  في  اصيب  سيف 

بحال المستشفى  الى  وادخل  برقة،  في  لالسرى  واسناد  دعم  مسيرة  عن  االحتالل  واعلن  حرجة،  ة 
 استشهاده اليوم. 

 9/3/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 األسرى يرجعون الطعام والدواء في خطوة تصعيدية  .21
في   األسرى  إرجاع  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  أعلنت  هللا:  الطعام  رام  وجبات  السجون  كافة 

للبرن واستمرارًا  نفحة  سجن  ألسرى  سجن  »إسنادًا  في  اإلداريون  األسرى  أعلن  فيما  النضالي«،  امج 
أخر  خطوة  اإلداري  »النقب«،  االعتقال  مواجهة  في  وذلك  منهم،  للمرضى  الدواء  بإرجاع  تتمثل  ى 

الشاملة. بعد يوم تم  وجاءت خطوة إرجا  ودعمًا لخطوة مقاطعة محاكم االحتالل  الطعام،  ع وجبات 
ل، تضامنًا مع أسرى سجن »نفحة« الذي شددت إدارة  فيه إغالق جميع األقسام في سجون االحتال

 وحرمت األسرى من الخروج للساحات.السجون الخناق عليه 
وفيما يتعلق بخطوة أسرى »النقب«، أوضح تصريح صحافي صادر عن لجنة األسرى اإلداريين في  

االحتال وتنسجون  الجالد،  وجه  في  وتصرخ  الخطر  ناقوس  تدق  الدواء  إرجاع  »خطوة  أن  ادي  ل، 
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ري عن األسرى اإلداريين جميعًا... أحرار العالم بضرورة وقف سياسة االعتقال اإلداري، واإلفراج الفو 
 فقرارنا حرية«.

ب الحية«،  الوطنية وفصائلنا وقوانا  التصريح »أبناء شعبنا جميعًا وبمؤسساتنا  ضرورة تصعيد وأهاب 
مشرو  ومساندة  الشعبية،  والفعاليات  واالعتصامات  االحتالل  المسيرات  لمحاكم  الشاملة  المقاطعة  ع 

 شعبيًا ورسميًا وقانونيًا. 
 9/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 هآرتس: أوامر بوقف هدم المنازل بالداخل منًعا ألي تصعيد أمني في النقب  .22

خاصة صحيفة  :  ترجمة  الشرطة ذكرت  مفوض  يسمى  ما  أن  األربعاء،  اليوم  العبرية،  هآرتس 
شب كوبي  المحتل اإلسرائيلية  الداخل  في  القانونية”  غير  “المباني  هدم  أوامر  تنفيذ  بوقف  أمر  تاي، 

  اصة النقب، في شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ الشهر المقبل، وذلك منًعا ألي تصعيد أمني. وخ
امر هدم سارية خاصة في النقب، ولذلك تقرر تأجيل تنفيذها خالل  وبحسب الصحيفة، فإن هناك أو 

ا للصحيفة، فإن القرار اتخذ أيًضا مع قرب يوم األرض الذي يصادف الثالثين من  فقً وو   هذه الفترة.
مارس/ آذار من كل عام، وفي ضوء إعالن األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بدء إضراب  

ا في  الطعام  عن  الجاري مفتوح  الشهر  من  والعشرين  أن  .  لخامس  الصحيفة  ذكرت  السياق،  وفي 
اإلسرا االشرطة  األيام  في  قواتها  من  العشرات  ستنشر  بعد  ئيلية  بالقدس  القديمة  البلدة  داخل  لمقبلة 

 عمليات الطعن األخيرة، وتحسًبا ألي تصعيد خاصة قبل شهر رمضان. 
 9/3/2022، القدس، القدس

 
 األوكرانية على القضية الفلسطينية -يحذر من تبعات األزمة الروسية "أريج" .23

القدس )أريج( عن تخوفه من انعكاس    –هد األبحاث التطبيقية  ب معأعر   :نجيب فراج  –  بيت لحم
الروسية األزمة  الذين    -أثار  األوكرانيين  الالجئين  أعداد  يزداد  حيث  الفلسطينيين،  على  األوكرانية 
وفي حين أن غالبية الالجئين األوكرانيين يتوجهون إلى دول   ًيا بسبب الحرب. يغادرون بالدهم يوم

توقع  ، فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي فتحت أبوابها الستضافة اليهود منهم، حيث تاالتحاد األوروبي
   ألف الجئ إلى المنطقة. 110حكومة تل أبيب قدوم 

ي األيام الثالث األخيرة، وصل عدد منهم  جاء ذلك في بيان صادر عن أريج أشار فيه إلى أنه وف
المستوطن  إحدى  في  استيعابهم  وتم  االحتالل  دولة  المحتلة, إلى  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  ات 
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أراضي  المقامة على  يديعوت   وبالتحديد في مستوطنة ريفافا  محافظة سلفيت وذلك بحسب صحيفة 
 أحرونوت.

 8/3/2022، القدس، القدس
 

 آالف فلسطيني في الضفة من السفر 10منعت العام الماضي أكثر من  "إسرائيل"هآرتس:  .24
آالف   10ية، اليوم األربعاء، إن إسرائيل منعت أكثر من  هآرتس العبر ذكرت صحيفة  :  ترجمة خاصة

عام   خالل  الخارج  إلى  السفر  من  الغربية،  الضفة  سكان  من  وبحسب    الماضي.  2021فلسطيني 
% من الطعون التي قدمت احتجاًجا على رفض سفرهم، تم الموافقة 50ن  الصحيفة، فإن ما يقرب م

وقال مصدر من اإلدارة المدنية للصحيفة العبرية، إن حظر   الحًقا على السماح ألصحابها بالسفر.
مع   عائلًيا  بعضهم  روابط  بسبب  الكمبيوتر،  خالل  من  تلقائًيا  يتم  الحاالت  من  كثير  في  السفر 

 وبعد تقديم استئناف يتم فحصه بشكل فردي.  -وصف المصدروفق  –“متورطين باإلرهاب”  
 9/3/2022، القدس، القدس

 
 منظمة حقوقية تحذر من انف ار اجتماعي بالمخيمات الفلسطينية في لبنان  .25

الفلسطينية في  :  بيروت  بالمخيمات  واسع  اجتماعي  انفجار  العودة، من  "ثابت" لحق  حذرت منظمة 
وأوضحت المنظمة في بيان تلقته "قدس برس"   روا مطالب الالجئين. وكالة األونلبنان، نظرًا إلهمال  

الثالثاء، أنه "في ظل اشتداد األزمات االقتصادية واالجتماعية في لبنان وانعكاساتها السلبية، تشهد  
  المخيمات الفلسطينية تحركات احتجاجية ُتطالب األونروا بتوسيع وجدولة دائرة المستفيدين من برنامج 

وانتقدت "ثابت" أداء الوكالة في تجاهلها مطالب العائالت األكثر فقرًا، نظرًا   ر الشديد".حاالت العس
الرتفاع معدالت الفقر والبطالة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، خالل العامين الماضيين، جّراء 

يع دائرة حاالت  جئين، وتوسودعت إلى االستجابة لمطالب الال  انهيار قيمة العملة الوطنية اللبنانية.
التحركات  سلسلة  تجاهل  عدم  وضرورة  به،  الخاص  البرنامج  ضمن  شملهم  ليتم  الشديد؛  العسر 

 المطلبية المتواصلة. 
 8/3/2022، قدس برس

 
 "دعم الصحفيين": االحتالل استخدم صحفيات كيدروع بشرية  .26

نحو  :  غزة تعّرض  وّثقت  إنها  الثالثاء،  حقوقية،  لجنة  فلسطيني  8قالت  النتهاكات  صحفيات  ات، 
وأضافت لجنة دعم الصحفيين )منّظمة عربية(، في تقرير أصدرته    .2022إسرائيلية، منذ بداية عام  
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بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن االنتهاكات التي تعّرضت لها تلك الصحفيات تنوعت بين "الضرب 
لصوت والغاز، ورشهن  السحل والشتم والتهديد، فضال عن استهدافهن بالرصاص المعدني وقنابل او 

الفلفل". بشرية"،   بغاز  كـ"دروع  للصحفيات  "إسرائيل"  استخدام  التقرير،  وفق  أيضا،  اللجنة  ورصدت 
النقب.  ومنطقة  المحتّلة  القدس  مدينة  في  خاصة  الغربية،  الضفة  في  لألحداث  تغطيتهن    خالل 

السو  نتيجة  صعبة،  ظروفًا  "يعشن  الفلسطينيات  الصحفيات  أن  اللجنة  ممارسات  أوضحت  تمرار 
 االحتالل اإلسرائيلي العدوانية".

 8/3/2022، قدس برس
 

 ال يش اللبناني: ندعم أي قرار للسلطة السياسية في موضوع ترسيم الحدود .27

قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، يوم الثالثاء، إن المؤسسة العسكرية في بالده "تدعم  :  بيروت 
وأوضح عون، خالل متابعته    ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".أي قرار للسلطة السياسية في موضوع  

قوات البحرية اللبنانية، أن "الجيش مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مناورة لل
 البحرية، بناًء على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد". 

 8/3/2022، قدس برس 
 

 لفلسطينية السعودية ومصر يؤكدان على أهمية التوصل لتسوية شاملة للقضية ا .28
أصدرت كل من السعودية ومصر بيانا مشتركا بشأن زيارة الرئيس المصري عبد   :د ب أ  -الرياض 

الفتاح السيسي للمملكة أكدتا فيه على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل 
  الدولتين.

ي  نقلت وكالة األنباء السعودية عن البيان القول إن الرئيس المصري بحث مع ولي العهد السعودو 
والعالم. المنطقة  تشهدها  التي  األوضاع  مستجدات  سلمان  بن  محمد  أن    ،البيان  وأضاف  األمير 

الجانبين شددا على مواصلة دعمهما لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط، وأهمية التوصل إلى  
ذات الصلة، تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية  

م  1967ومبادرة السالم العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود  
ا تقديم  في  الدولية  الجهود  تضافر  أهمية  أكدا  كما  الشرقية.  القدس  اإلنسانية  وعاصمتها  لمساعدات 

 للشعب الفلسطيني. 
 8/3/2022القدس، القدس، 
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 مقتل اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي في سورية  يعلن"الحرس الثوري" اإليراني  .29
أعلن "الحرس الثوري" اإليراني، مساء الثالثاء، أن اثنين من عناصره قتال في قصف :  محمود مجادلة

، فجر اإلثنين الماضي، متوعدا تل أبيب بالثأر واالنتقام وبأن  إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق
"ثمن   المشغلة   جريمتها".تدفع  الوحدات  لدى  واالستعداد  التأهب  حالة  اإلسرائيلي  الجيش  ورفع 

سورية.. مع  الحدود  طول  على  الجوية،  للدفاعات  الحديدية"  "القبة  أنباء   لمنظومات  وكالة  وقالت 
لثوري اإليراني، إن اثنين من قوات الحرس الثوري قتال من جراء ضربة  "فارس" المقربة من الحرس ا 

وشدد "الحرس الثوري"   ا المقاتالت اإلسرائيلية على مواقع قرب العاصمة دمشق، فجر اإلثنين.وجهته
وقال تلفزيون "برس تي    في بيان أوردته وسائل إعالم إيرانية على أن إسرائيل "ستدفع ثمن جريمتها".

"الثأر" لمقتل اثنين  ديره الدولة في إيران، مساء الثالثاء، إن الحرس الثوري اإليراني تعهد بـفي" الذي ت
 من أفراده في ضربة جوية إسرائيلية في سورية. 

 8/3/2022، 48عرب 
 

 "المحامين العرب": االحتالل اإلسرائيلي يستغل حرب أوكرانيا لتكثيف أجندته االستيطانية  .30
ل  ام التحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى، إن االحتالل اإلسرائيلي يستغ قال األمين الع: القاهرة

وقال   انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا لتكثيف وتنفيذ أجندته االستيطانية على أراضي الفلسطينيين.
بتصريحات   العالم  يحاول أن يخدع دول  الثالثاء، إن االحتالل اإلسرائيلي  له،  بيان  بن عيسى في 

امسؤو  على  هجوًما  فيه  يشن  الذي  الوقت  في  الوساطة،  دور  للعب  استعدادهم  عن  ألراضي  ليه 
الفلسطيني ويقيم مستوطنات على   الشعب  الحرب ضد  المدنيين األبرياء وينفذ جرائم  السورية ويقتل 

على    أراضيهم. االستيطانية  المخططات  تنفيذ  وإيقاف  إلدانة  الدولي  المجتمع  العام،  األمين  ودعا 
رائيلية المتكررة  اضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس وحي الشيخ جراح، ووقف االعتداءات اإلساألر 

 على أراضي السورية. 
 11/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ال زائري فتحي نورين يطالب بإنصافه بعد سقوط ح ة "خلط الرياضة بالسياسة"  .31

نورين بإعادة النظر في العقوبة التي فرضت عليه سابقا بدعوى خلط    طالب المصارع الجزائري فتحي
اآلن. سقطت  الحجة  تلك  إن  وقال  إسرائيلي،  منافس  لمواجهة  رفضه  بعد  بالسياسة  وقال    الرياضة 

اإليقاف   لعقوبة  سابق  وقت  في  تعرض  الذي  هناك    10نورين  التاريخ،  أنصفنا  هلل  "الحمد  سنوات، 
قبل من  كبيران  ونفاق  ودعمها ألوكراني   تناقض  الرياضة،  مع  السياسة  بخلطها  الدولية،  ا  االتحادات 
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يتعلق األمر    بمعاقبة الرياضيين الروس". "لما  لقناة الشروق الجزائرية  وأضاف المصارع في حديث 
بقضايا تخص المسلمين والعرب يطبقون عليك القوانين، وعندما تتعلق بدول أوروبية، ال يولون أهمية  

القوانين يدخلون    ".لهذه  اآلن  فهم  موجودة،  تصبح  لم  بها  عوقبت  التي  "الحجة  في  وقال  السياسة 
الرياضة، وهذه فرصة إلحياء قضيتي، ألنه لم تبق لديهم حجة إلبقاء عقوبتي، وإن شاء هللا يطعن  

 وزير الشباب والرياضة في القرار".
 8/3/2022ال زيرة.نت، 

 
 مع الشعب الفلسطيني اإلعالن عن تشكيل حملة موريتانية للتضامن  .32

لمناهضة االحتالل والضم"، يوم الثالثاء، عن تشكيل حملة  أعلنت "الحملة األكاديمية الدولية  :  رام هللا
موريتانيا. في  الفلسطيني  الشعب  مع  الدولية   للتضامن  األكاديمية  "الحملة  لـ  العام  األمين  وأكد 

ا الجهد  أهمية  على  عودة،  رمزي  والضم"  االحتالل  الحقوقية  لمناهضة  المنظمات  تبذله  لذي 
ال دعم  في  الموريتانية،  واألبارتهايد  واألكاديمية  التطبيع  مناهضة  وفي  أرضه،  في  الفلسطيني  حق 

العنصري(. جهد   )الفصل  بكل  "ستعمل  أنها  برس"،  "قدس  عليه  اطلعت  بيان  في  الحملة  وقالت 
وتعزيز   الصهيوني،  للمشروع  المقاومة  المعرفة  تدعيم  على  مع  ومثابرة  الموريتاني  التضامن  حملة 

 الشعب الفلسطيني". 
 8/3/2022، قدس برس

 
 وينسالند يعرب عن قلقه من "تدهور الوضع األمني" في الضفة الغربية  .33

أعرب مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط تور وينسالند، عن قلقه البالغ من "من  
 محتلة، بما فيها القدس الشرقية".في الضفة الغربية ال تدهور الوضع األمني

في تصريح صحفي،   استشهاد  وأضاف  تعقيًبا على  الثالثاء،  االحتالل    6يوم  برصاص  فلسطينيين 
وفاة مأساوية، وكل إصابة    26بينهم طفل، وإصابة   "كل حالة  أن  الماضي،  األسبوع  آخرين خالل 

 مدمر بشكل خاص". مؤسفة، لكن فقدان أو إصابة طفل أمر
 8/3/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
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 م في القدس الشرقية بريطانية: نواصل حث الحكومة اإلسرائيلية على وقف سياسة اإلخالء والهد .34
الحكومة   حث  تواصل  المتحدة  المملكة  إن  دياز،  روزي  البريطانية،  الحكومة  باسم  المتحدثة  قالت 

وأضافت، لقد التقيت بمجموعة من    دم في القدس الشرقية.اإلسرائيلية على وقف سياسة اإلخالء واله
جراح. الشيخ  حي  في  الفلسطينية  وغير    العائالت  المبررة  غير  ومعناتهم  قصصهم  الى  استمعت 

بالرغم من سكنهم في منازلهم هذه منذ   المستمر باإلخالء،  تهديدهم  يواجهونها بسبب  التي  المقبولة 
 عاما.   50أكثر من 

 8/3/2022، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 “إيباك” تدعم جمهوريين ال يقرون بشرعية بايدن بسبب تفانيهم في دعم “إسرائيل”  .35
” األميركية، أن “لجنة العمل السياسي” JTAجي.تي.إي    -كشفت صحيفة “جيويش تلغرافك آجنسي 

للعالقا اإلسرائيلية  األميركية  “للجنة  والمنبثقة عن  العامةالمشكلة حديًثا  قائمتها إيباك”-ت  ، أصدرت 
التي تضم   الذين صوتوا ضد مؤي   120األولى  الجمهوريين  وأكثر من ربعهم من  الكونجرس،  ًدا في 

يوم   المتحدة  للواليات  كرئيس  بايدن  جو  على  الثاني    6التصديق  باستمرار 2021كانون  ورفضوا   ،
 3ت من الفائز الحقيقي في انتخابات  االعتراف بشرعيته )كرئيس( ويعتبرون أن بايدن سرق االنتخابا

 لرئيس السابق دونالد ترامب. ، ا2020تشرين الثاني 
إدراج   “إيباك”  مؤيدي    37وبررت  أشد  من  هم  بأن هؤالء  بايدن،  على  يصادقوا  )ولن(  لم  جمهورًيا 

إسرائيل، وأنها هي “كمنظمة ذات قضية واحدة، قضية دعم إسرائيل فقط” ظالما أم مظلوًما، تعتبر  
االختف الئحة  لكن  المبادرة،  هذه  لها  يبرر  استثنائي  وضع  تضم  ي  )التي  أثارت   37يارات  عضًوا( 

التي “رفضت مزاعم دونالد  المؤيدة إلسرائيل  الليبرالية  السابقين والجماعات  “إيباك”  قادة  بين  الجدل 
 ترامب الكاذبة بشأن االنتخابات المسروقة والمشرعين الذين ينغمسون في ذلك”.
 8/3/2022، القدس، القدس

 
 طفال غزة أي"األونروا" تنظم ماراثونا في نيويورك ل مع التبرعات لصالح  .36

شارك أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية واالسالمية ونشطاء سالم، في ماراثون نظمته وكالة غوث  
الفلسطينيين "األونروا"، بمدينة نيويورك، لدعم اطفال قطاع غزة ممن يعانون من    وتشغيل الالجئين 

 امراض واصابات نفسية وعصبية.
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يلومترات في شوارع حي بروكلين احد اهم احياء مدينة نيويورك لجمع ك  5وقطع المشاركون مسافة  
التبرعات لمساعدة "االونروا" في توظيف مستشارين في مجال الصحة النفسية، لتقديم الدعم النفسي  

مات نفسية جراء االعتداءات االسرائيلية المتكررة  واالجتماعي لألطفال واالسر ممن يعانون من صد 
 على غزة. 

 8/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزير الخارجية األوكراني يتراجع عن اتهامه لي"إل عال" ويعتذر  .37
رائيلية  يوم الثالثاء، عن اتهامه لشركة الطيران اإلس يبا،  اعتذر وزير الخارجية األوكراني، دميتري كول

النظام   من  مدفوعات  بقبول  روسيا  على  المفروضة  العقوبات  على  بالتحايل  أمس،  عال"،  "إل 
م، إن "إل عال" أغلقت إمكانية استخدام "مير".  وقال كوليبا في تغريدة، اليو   المصرفي الروسي "مير".

 وشكر الشركة على نقل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. 
 8/3/2022، 48عرب 

 
 ح في إقامة ممرات آمنة داخل أرض فلسطين؟من سين  .38

 فايز أبو شمالة  د.
هذا الحال القائم على احتالل األرض الفلسطينية واضطهاد اإلنسان لن يدوم إلى األبد، فلكل بداية 

للصبر حدود، فإن حسن التفكير والتدبير من مقومات الوجود، وقد  نهاية، ولكل ظالم جولة، وإذا كان  
المت األحداث  فهذه دللت  وعبيد،  أسياد  بوجود  تسمح  ال  أنها  الفلسطينية  األرض  هذه  على  الحقة 

والشعب  العدو اإلسرائيلي  بين  المواجهة  أن  يؤكد  فوران  باطل، وهي في  األرض ال يضمد جراحها 
 ن لم تكن اليوم فغًدا، أو بعد غد، وال مناص من هذه المواجهة الشاملة.الفلسطيني آتية ال محالة، فإ 

سرائيلي ال ينام على أذنيه، إنه يخطط لتهجير ماليين الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة  العدو اإل
، ليخلو له الميدان، وتصفو له األرض تحت مسمى دولة إسرائيل اليهودية، وال 48ومن فلسطينيي الـ

، لذلك فإن ولة العدو أن تكون يهودية ما دام على ترابها هذا العدد من الماليين الفلسطينيينيمكن لد 
وقد   اليهودي،  المشروع  أصحاب  رأس  في  قائمة  الفلسطينيين  ماليين  لترحيل  اآلمنة  الممرات  فكرة 

وطالما فتحت لهم الحرب في أوكرانيا الشهية، فطالما سكتت أوروبا على فكرة تهجير ماليين البشر،  
الجئ في عشرة أيام،    استوعبت أوروبا هذا العدد من الالجئين، الذي تجاوز مليوًنا ونصف المليون 

 فلماذا ال تستوعب البالد العربية المجاورة العدد نفسه من المهاجرين الفلسطينيين؟ 
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ته في  ، وله تجرب1948للعدو اإلسرائيلي تجربته في تهجير مئات آالف الفلسطينيين عن أرضهم سنة  
الفلسطينيين سنة   أ67تهجير آالف  ن يشجع االنفالت ، وللعدو وسائله وطرقه لتحقيق ذلك، ويكفي 

األمني، أو أن يثير الخالفات الفلسطينية على وراثة رئيس السلطة، لتنشب المعارك الداخلية، والتي 
يلي أن يطلق قطعان  تفتح الطريق لتشريد مئات ألوف الناس من الضفة الغربية، ويكفي العدو اإلسرائ

ة، ليمارس الجيش اإلسرائيلي الدور  المستوطنين المسلحين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربي
، بادعاء الحيادية، أو عدم القدرة على السيطرة على  1948نفسه الذي مارسه الجيش البريطاني سنة  

يفتعل العدو اإلسرائيلي معارك داخل   األوضاع، ليفتح الممرات اآلمنة لترحيل الفلسطينيين، ويكفي أن
سنة   المغتصبة  فلسطين  في  المختلطة  عن   ،48المدن  العرب  ألوف  مئات  لترحيل  المبرر  ليجد 

 أوطانهم. 
قد تبدو أرض غزة خارج إطار األطماع اإلسرائيلية، ومع ذلك، فال يأمن عاقل غدر عدو أسس كيانه  

ي وقد  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين  أرض  اغتصاب  أوكرانيا، على  أرض  على  يجري  ما  العدو  حاكي 
 فتح ممرات آمنة لتجير سكان غزة.  ويفتعل المعارك أو المجازر التي تمكنه من

 لمواجهة فكرة ترحيل ماليين الفلسطينيين عن أرضهم، ال بد من: 
 االستعداد ألسوأ احتمال، والتحوط من غدر العدو.  -1
أ  -2 إلى  المواجهة  ساحات  بتقسيم  السماح  الـعدم  فلسطينيي  وأرض  الضفة  وأرض  غزة  ، 48رض 

 فأرض فلسطين واحدة، والعدو واحد.
 حيد المواجهات، إذا نشبت المعركة على جبهة يجب أن تتداعى لها سائر الجبهات.تو  -3
العربي،   -4 المحيط  بنتائج جرائمه على  يلقي  العدو أن  تعّود  العربية، وقد  فلسطين جزء من األمة 

 شمولية المواجهة، وعبورها أرض فلسطين. وفي هذا تأكيد على 
لمستقبل تصنعه األمة اليقظة، التي تستنفر كل إمكاناتها،  المستقبل ال يصنعه المبعثرون الغافلون، ا

وتوظف جل طاقتها بالشكل الذي يمكنها من تحويل الطرق اآلمنة من ممرات لترحيل الفلسطينيين،  
بحار، إلى موطنهم األول أوروبا، المكان الذي قدموا منه إلى ممرات لترحيل الصهاينة إلى ما وراء ال

 غزاة ألرض فلسطين.
 8/3/2022ن أون الين، فلسطي
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 من لفيف إلى تل "أفيف".. إسرائيل ويهود أوكرانيا  .39
 عبد هللا معروف 

انتظارًا  مع انطالق الحرب الروسية على أوكرانيا وجدت الحكومة اإلسرائيلية نفسها في قلب األضواء  
جزءاً  باعتبارها  نفسها  تقدم  وأنها  خاصة  الحدث،  هذا  مع  تعاملها  وكيفية  فعلها  "أوروبا  لردود  من   

 المتحضرة" وترى نفسها دولة "غربية" في قلب المنطقة العربية. 
المتحدة  والواليات  أوروبا  في  التقليديين  حلفائها  إلى  انضمامها  كان  الطبيعي  الوضع  فإن  وبذلك 

كامل  األمريكية.   شبه  بشكل  روسيا  عليها  تسيطر  التي  السورية  الساحة  في  الوضع  حساسية  لكن 
نتقادات التي وجهها بعض الساسة اإلسرائيليين إلى العملية العسكرية الروسية في خففت من حدة اال

  أوكرانيا، وبداًل من ذلك حاولت إسرائيل أن تقدم نفسها جهًة تقدم الدعم اإلنساني إلى من يحتاج إليه 
لت في هذه األزمة، بخاصة من بروز قضية الالجئين من أوكرانيا بشكل جليٍّ في أوروبا، بحيث تحو 

هذه المسألة إلى قضيٍة أساسيٍة تحاول الدول األوروبية التعامل معها بشكل يختلف جذريًا عن أزمة 
 الالجئين القادمين من خارج القارة األوروبية. 

كان المتوقع من إسرائيل في هذه المسألة أن تضطلع بدوٍر كبيٍر    على المستوى األوروبي واألوكراني،
التي  األوروبية  الدول  وتخفيف    كبقية  األوكرانيين  الالجئين  استقبال  في  "متحضرة"  نفسها  تعتبر 

معاناتهم، إال أن المفاجأة جاءت على لسان إيفغين كورنيتشوك، السفير األوكراني في تل أبيب، الذي 
صحفياً  مؤتمرًا  استقبال  عقد  إسرائيل  رفض  من  يشكو  وهو  الصحفيين  أمام  بالبكاء  خالله  انفجر   

ين الذين وصلوا إليها عبر مطار بن غوريون قادمين من رومانيا وبولندا وهنغاريا،  الالجئين األوكراني 
األوكرانيين   من  أراد  من  على  تعجيزيًة  فيما وضعت شروطًا  منها،  قدموا  التي  البالد  إلى  وإعادتهم 

حوالي    دخول إلى  أحيانًا  تصل  مالية  بكفاالت  مرفقًة  إسرائيليين  من  دعواٍت  تقديم  أقلها    10البالد، 
آالف دوالر، إضافًة إلى طلب كفاالت مالية شخصية من بعض المواطنين األوكرانيين أثناء دخولهم  

بين   تتراوح  غوريون  بن  البالد.  10و  3مطار  في  البقاء  بعدم  تعهدات  وتوقيع  دوالر،  األمر   آالف 
ها  التي  هآرتس  مثل صحيفة  إسرائيل،  في  اليسار  إلى  األقرب  اإلعالم  وسائل  بعض  جمت انتقدته 

الحكومة اإلسرائيلية إلقدامها على منع عدد من األوكرانيين الدخول إلى البالد على الرغم من كون  
ر بن غوريون مع  بعض أفراد عائالتهم من اإلسرائيليين، كحالة المواطنة األوكرانية التي وصلت مطا

اإلس السلطات  لتسمح  والدتها،  وزوج  اإلسرائيلية،  الجنسية  تحمل  التي  الوالدة والدتها  بدخول  رائيلية 
 وزوجها، وتمنع ابنتهم األوكرانية الدخول وتعيدها إلى هنغاريا التي جاءت عبرها. 

هذا التعامل الالإنساني لحكومة االحتالل اختلف تمامًا عندما كان األمر يتعلق باليهود في أوكرانيا،  
حوال إلى  عددهم  يصل  والذين  أوكرانيا،  في  اليهود  دعت  إسرائيل  إن  إلى   200ي  إذ  للهجرة  ألف، 
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ور بدء األزمة  آالف يهودي أوكراني إلى إسرائيل ف  5إسرائيل واالستقرار فيها، وسهلت دخول حوالي  
، والذي ينص على: "حق أي 1950حسبما يسمى "قانون العودة" الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي عام  

 لمنحهم الجنسية اإلسرائيلية.يهودي في العالم بالهجرة إلى إسرائيل فورًا"، وذلك تمهيدًا 
امات في شرق أوكرانيا  وفي حالٍة أخرى، قامت السلطات األمنية اإلسرائيلية بالتعاون مع أحد الحاخ 

طفل يهودي من ملجأ لأليتام في أوكرانيا إلى ألمانيا تمهيدًا لنقلهم    100بتنفيذ عمليٍة معقدٍة لتهريب  
 إلى إسرائيل الحقًا. 

ن قضيٍة إنسانيٍة بحجم قضية الالجئين فرارًا من الحروب والمعارك في أوكرانيا  هذا الموقف المزدوج م
ال لطبيعة  آخر  وجهًا  عام  تكشف  في  فإسرائيل  إسرائيل،  في  األساسي    2018نظام  القانون  أقرت 

اليهود  على  مقصورًة  فيها  األساسية  اإلنسانية  الحقوق  فيه  جعلت  يهودية"،  دولة  "إسرائيل  المسمى 
 فقط.

بنداءاٍت ولعل   األنباء  تلك  بعد  زيلينسكي  فلوديمير  األوكراني  الرئيس  خروج  في  السبب  كان  هذا 
إ إسرائيل  المحنة، وكان  تتجاوز  هذه  والوقوف معها في  بالده  العبرية إلنقاذ  وباللغة  العالم  يهود  لى 

 واضحًا في خطابه عتبه الشديد على إسرائيل )التي يحمل جنسيتها بالمناسبة(! 
ائيل مع الموضوع كان باردًا وبعيدًا عن أي تعاطف إنساني، وإنما رأت فيه مجرد فرصٍة فتعامل إسر 

ن المهاجرين الذين يساهمون في رفع نسبة اليهود في فلسطين، وهو ما عبر  للحصول على مزيٍد م
عنه الصحفي اإلسرائيلي بن كاسبيت في صحيفة معاريف، حين قال إن هذه فرصة نادرة أوجدتها  

ف لمنظمة  األزمة  ممثلين  إيفاد  واقترح  إسرائيل،  إلى  المهاجرين  من  اآلالف  مئات  لجلب  أوكرانيا  ي 
ب المعنية  غربي  "ناتيف"  لفيف  مدينة  إلى  اليهودية  الوكالة  عن  وممثلين  أوروبا  شرق  يهود  شؤون 

لهجرة إلى  أوكرانيا وإلى النقاط الحدودية األوكرانية الستيعاب العائالت األوكرانية اليهودية الراغبة با
  حسب صحيفة   –إسرائيل وتسهيل حركتها ودخولها إلى إسرائيل. بخاصة أن هؤالء اليهود األوكرانيين 

بقوة!  –معاريف   اإلسرائيلي  االقتصاد  رفد  يمكنهم  وأنه  أكاديمي  تعليم  على  من   حاصلون  أنه  إال 
العين  بنفس  المهاجرين في حال وصولهم  إلى هؤالء  تنظر  إسرائيل ال  أن  تنظر من    الواضح  التي 

يهودية   عائالت  إسكان  عن  أنباء  اإلسرائيلية  الصحافة  نشرت  حيث  أوروبا،  غربي  ليهود  خاللها 
شمالي  "رفافا"  مستوطنة  مثل  المحتلة  الغربية  الضفة  مستوطنات  في  إسرائيل  إلى  وصلت  أوكرانية 

 الضفة ومستوطنة "إلداد" جنوبي القدس.
زمة أوكرانيا إال فرصًة لتعويض النقص الذي تعاني منه في  وهذا يشير إلى أن إسرائيل ال ترى في أ

الس نسبة  انخفاض  من  تعاني  التي  الضفة  للهجمات مستوطنات  تعرضهم  خطورة  بسبب  فيها  كان 
الفلسطينية المتصاعدة في األراضي الفلسطينية. حيث إن الغالبية العظمى من اإلسرائيليين يفضلون  
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ساحل البحر األبيض المتوسط بعيدًا عن الضفة الغربية المليئة  الحياة في المناطق والمدن األقرب ل
 االحتالل ومستوطنيه. بالفلسطينيين وهجماتهم اليومية التي ترهق 

رئيس أوكرانيا يفهم أن الحكومة اإلسرائيلية التي يحمل جنسيتها ال ترى فيه وال في بالده إال خزانًا  
متناسيًا    2021ا بكل قوته أثناء حرب العام الماضي  للمهاجرين اليهود فقط، بالرغم من أنه وقف معه

 فيها. القنابل اإلسرائيلية على غزة، وهذه حقيقٌة ال يمكن ن
فإسرائيل كانت قد رفضت صيف العام الماضي تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية، ورفضت في  

قيمة، واك بأية أسلحة أو معدات ذات  تزويد أوكرانيًا  الحرب  بإرسال بعض  بداية هذه  ذلك  تفت من 
تقييم نجاح زيارة   خوذات الجنود، ولن تقدم ألوكرانيا شيئًا آخر ال على المستوى السياسي )من المبكر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي لروسيا وعرض بالده الوساطة في حل األزمة( وال العسكري وال حتى على  
ود في العالم، وال يتعاطف إال على  المستوى اإلنساني، فهي نظام فصل عنصري ال يرى غير اليه

ي بكل معنى الكلمة فال ذلك المستوى فقط، وال يعنيها غير ذلك، وإن لم يكن هذا نظام فصل عنصر 
 أدري ماذا يكون.

 7/3/2022تي أر تي عربي، 
 

 إسرائيل هدف لي "ُمسّيرات" إيران، "حزب هللا"، و"حماس"  .40
 يوني بن مناحيم 

م المسّيرات اإليرانية في المنطقة، وباالستناد إلى مصادر أمنية، قبيل  إسرائيل قلقة جدًا من استخدا
لالتفاق   المحتمل  بشأن  التوقيع  استخباراتية  معلومات  عن  الكشف  إسرائيل  تنوي  الجديد،  النووي 

الحرس  في  "القدس"  فيلق  نشاطات  أيضًا  بل  فقط،  النووي  االتفاق  يشكله  ال  الذي  اإليراني  الخطر 
 في شتى أنحاء المنطقة. الثوري اإليراني 

ها واستئناف بيعها النفط  تخطط إيران لضّخ أموال كثيرة لعمليات فيلق "القدس"، بعد رفع العقوبات عن
لدول العالم. وتحاول إسرائيل زيادة الوعي العالمي بالخطر المتوقع، وأيضًا ردع إيران عن مواصلة 

 نشاطها في موضوع المسّيرات.
مسّيرتين    2021بلسان الجيش اإلسرائيلي أن الجيش اعترض في آذار  أول من أمس كشف المتحدث  

سرائيلية، بوساطة طائرات حربية من نوع "أدير". جرى االعتراض  كانتا في طريقهما إلى األراضي اإل
في أجواء المنطقة بالتنسيق مع دول مجاورة، وبهذه الطريقة جرى منعهما من التسلل إلى إسرائيل.  

 في قيد مراقبة منظومة المراقبة والتحكم طوال فترة تحليقهما. وكانت المسّيرتان 
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كانت  عسكرية،  مصادر  إلى  يبدو    وباالستناد  ما  على  عسكري،  بعتاد  محملتين  المسّيرتان  هاتان 
مسدسات، والمقصود تجربة لفتح مسار للتهريب الجوي إلى قطاع غزة، بعد الصعوبات التي يواجهها  

 إلى التنظيمات الفلسطينية في القطاع، عبر مصر. اإليرانيون في تهريب السالح 
على علو منخفض، لكن سالح الجو كشفهما في    انطلقت المسّيرتان من إيران وحّلقتا مسافة طويلة

 وقت مبكر واعترضهما قبل تنفيذ مهمتهما. 
تفاق  يدرك اإليرانيون جيدًا ضعف الغرب في محادثات فيينا، والتقدير في إسرائيل أنه فور توقيع اال
ومنذ   النووي الجديد ستزيد إيران في عمليات فيلق القدس وأذرعها المتعددة في المنطقة ضد إسرائيل،

وفي   السورية.  األراضي  في  العسكري  تمركزهم  لعزيز  أوكرانيا  في  الحرب  اإليرانيون  يستغل  اآلن، 
إلى سورية ولبنان،    تقدير مصادر أمنية إسرائيلية، وّسعت إيران، مؤخرًا، نطاق عمليات نقل السالح

 بما في ذلك مسّيرات وصواريخ دقيقة ومنظومات دفاع جوي.
 خطر المسّيرات 

ب كينث  قبل  الجنرال  المتحدة،  الواليات  في  المركزية  القيادة  قائد  والمنطقة  إسرائيل  زار  أيام،  ضعة 
والسعودية إسرائيل  مع  ناجعة  حلول  إيجاد  للزيارة  المركزية  األهداف  أحد  وكان  واإلمارات   ماكنزي، 

 لوقف هجمات المسّيرات اإليرانية.
و  في  إقليمي  حلف  إقامة  على  المتحدة  الواليات  والدول  تعمل  إسرائيل  يضم  اإليرانية  المسّيرات  جه 

تكنولوجية من   قدرات  لتطوير  نشاطًا  المتحدة  والواليات  إسرائيل  تشهد  المقابل،  المعتدلة؛ في  الّسنية 
كشف على  قادرة  منظومة  إقامة  تحليقها.    أجل  مسار  على  والتشويش  ومالحقتها  المسّيرات  إطالق 

وإسرائيل عن اكتشاف خطر المسّيرات في الوقت المناسب،   وعلى ما يبدو، تخلفت الواليات المتحدة
 بحسب تقدير مصدر أمني رفيع المستوى. 

تى تلك القادرة وّظفت إيران في األعوام األخيرة جهدًا كبيرًا في تطوير مسّيرات من أنواع مختلفة، ح
المجال هذا  في  ورائدة  إقليمية عظمى  دولة  وأصبحت  الكيلومترات،  آالف  الطيران  ويستخدم  على   .

إليران   الموالية  الميليشيات  وأيضًا  واإلمارات،  السعودية  المسّيرات ضد  يوميًا،  الحوثيون،  المتمردون 
ران في العراق، بواسطة مسّيرات  في العراق. خالل األشهر األخيرة، هاجمت الميليشيات الموالية إلي

منز  هاجمت  كما  وسورية،  العراق  في  أميركية  قواعد  الصنع،  مصطفى  إيرانية  الحكومة  رئيس  ل 
 الكاظمي في محاولة الغتياله.

في   إليران  الجديدة  االستراتيجية  وراء  يقف  الذي  الشخص  إسرائيلية،  أمنية  مصادر  إلى  باالستناد 
األ الشرق  في  المسّيرات  حاجي  استخدام  علي  أمير  الجنرال  هو  وإسرائيل،  الّسنية  الدول  وسط ضد 

 ثوري" اإليراني.زادة، قائد سالح الجو في "الحرس ال
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تحولت إسرائيل، بالتدريج، إلى هدف للمسّيرات اإليرانية، فقبل شهر، تسللت طائرة صغيرة من دون 
دقيقة، وجمعت معلومات   40مدة    طيار من األراضي اللبنانية إلى المجال الجوي اإلسرائيلي، وحّلقت 

 لجو اإلسرائيلي من اعتراضها. استخباراتية، ونجحت في العودة إلى لبنان من دون أن يتمكن سالح ا
شباط في خطاب ألقاه بمناسبة مرور    16األمين العام لـ "حزب هللا"، السيد حسن نصر هللا، أعلن في  

، عباس الموسوي، أن لدى الحزب قدرة على إنتاج عامًا على اغتيال الزعيم السابق لـ "حزب هللا"  30
 المسّيرات في لبنان. 

إلى مصدر   اعتراض مسّيرتين  باالستناد  العراق  األسبوعين، جرى في  قرابة  قبل  إسرائيل،  أمني في 
انتقامي الغتيال عّراب  ُأطلقتا من إيران وكانتا في طريقهما إلى إسرائيل، على ما يبدو، في هجوم 

ي اإليراني، محسن فخري زادة، وردًا على قصف سالح الجو اإلسرائيلي أهدافًا إيرانية  البرنامج النوو 
 ورية. في س

تطوير   على  اإلسالمي"  و"الجهاد  "حماس"  اإليرانيون  ويساعد  إسرائيل،  على  المسّيرات  يزداد خطر 
اس"  مسّيرات للتغلب على الحاجز األرضي الضخم الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة، وفي "حم

 بدؤوا بإجراء تجارب على إطالق مسّيرات جديدة. 
ف إسرائيل  مهاجمة  هو  اإليراني  مئات  المخطط  أو  بإطالق عشرات  األمر  فيه  ُيعطى  الذي  اليوم  ي 

اللبناني،   الجنوب  ومن  سورية،  في  الجوالن  هضبة  ومن  غزة،  قطاع  من  المسّيرات  من  األسراب 
اق منظومة الدفاع الجوي اإلسرائيلي، والمقصود خطر لم  لمهاجمة أهداف إسرائيلية داخل الدولة واختر 

 جزئي، وتستعد لمواجهته. تجد له إسرائيل حتى اآلن سوى حّل 
 موقع "مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"

 9/3/2022األيام، رام هللا، 
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