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 "تراجع" إدارة السجون األسرى يعلقون خطواتهم االحتجاجية بعد  .1
الفلسطينيون في سجون االحتالل، الخميس، خطواتهم االحتجاجية ضد إدارة  :  رام هللا عّلق األسرى 

في بيان  ، وأكد نادي األسير الفلسطيني السجون اإلسرائيلية، بعد تراجع األخيرة عن إجراءاتها ضدهم.
أوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت عليه "قدس برس"، أن األسرى "علقوا الخطوات التي بد اطلعت  

السجن".  العصيان والتمرد  السجون    على قوانين  إدارة  تراجع  القرار "جاء عقب  إلى أن  البيان  ولفت 
المضاعف". والتفتيش  اإللكترونية  بالبوابات  المتعلقة  إجراءاتها  عن  أ   اإلسرائيلية  إلى  ن  وأشار 

آذار/مارس الجاري من أجل تحقيق بقية    25في    "االستعدادات ستبقى قائمة لخطوة اإلضراب المفتوح
 المطالب". 

 10/3/2022، قدس برس
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 بتجاهل تنفيذ التزاماتها سينهي كل فرص تحقيق السلم   "إسرائيل"استمرار عباس:  .2

رام هللا، المبعوث الصيني  بمحمود عباس، مساء الخميس،    يةفلسطين ال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا
إسرائيل بتجاهل تنفيذ  إلى أن استمرار عباس وأشار   وسط السفير تشاي جيون.الخاص إلى الشرق األ

فرص   كل  سينهي  الجانب،  أحادية  أعمالها  في  قدما  والمضي  الموقعة،  االتفاقات  حسب  التزاماتها 
تحقيق السالم العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأن القرارات الفلسطينية التي أقرها  

 تنفيذ.  لس المركزي الفلسطيني في جلسته األخيرة ستكون موضعالمج
 10/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطينية السلطة ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع   "إسرائيل": "الشرق األوسط" .3

خارجية اإلسرائيلي، قال المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، إنه بحث مع وزير ال:  كفاح زبون -ام هللا ر 
أفق   إيجاد  لبيد،  الدولية.. يائير  الشرعية  وقرارات  الموقعة،  االتفاقات  على  يرتكز  وتعمل   سياسي، 

السلطة على توسيع المباحثات مع اإلسرائيليين، لتشمل الشق السياسي، في الوقت الذي تركز فيه 
هذ  مثل  اعتبار  وترفض  واالقتصادية،  األمنية  الجوانب  على  عملية  إسرائيل  من  جزءًا  اللقاءات  ه 

مص وقال  يتذرعون  سياسية.  اإلسرائيليين  المسؤولين  إن  األوسط«  لـ»الشرق  مطلع  فلسطيني  در 
اإلسرائيلية   الحكومة  تركيبة  ظل  في  سياسية،  عملية  إطالق  يمكن  ال  بأنه  الفلسطينيين،  لنظرائهم 

اءات كسر الجمود وتحسين حياة  الحالية، وأن الظرف لم ينضج بعد، ولذلك فإنهم يفضلون مواصلة لق
الدفاع    الفلسطينيين. وزير  من  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  طلبات  إن  المصدر  وقال 

اإلسرائيلية.   الحكومة  في  صاغية  آذانًا  تلق  لم  لبيد،  من  الشيخ  وكذلك  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي، 
ت في  أهمية  من  لها  لما  اللقاءات  هذه  ستتواصل  ذلك  »رغم  أنه  النظر  وأضاف  وجهة  وضيح 

 لاللتزام بالتزاماتها السابقة«. الفلسطينية، ودفع إسرائيل 
 11/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 

 يشيد بدور تركيا في عمليات السلم المالكي .4

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، بالدور التركي في :  أيسر العيس-رام هللا 
الفلسطيني، خالل مشاركته بمؤتمر  جاء ذلك في كلمة للوزير    ة والعالم.عمليات السالم في المنطق

الفلسطينية. الخارجية  بيان  للوساطة، وفق  الثامن  اتضح    إسطنبول  التركي  "الدور  إن  المالكي  وقال 
بين   السالم  تحقيق  بهدف  )الخميس(،  أنطاليا  في  واألوكرانية  الروسية  للمحادثات  باحتضانها 
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السيا  الطرفين". الوفي  شدد  اق،  التزام  "ضرورة  على  المتحدة مالكي  األمم  بميثاق  الدولي  لمجتمع 
 والبنود التي تنص على حل النزاعات وعدم تسييس حقوق اإلنسان". 

الفلسطيني   الصراع  حل  سيجعل  الدولي  بالقانون  الدولي  المجتمع  "التزام  أن  موضًحا  وأضاف 
 عادل وشامل".  اإلسرائيلي من أسهل الصراعات وأسرعها بالتوصل لحل

 10/3/2022، األناضولوكالة أنباء 

 
 قرارات المجلس المركزي وآليات تنفيذها تناقش   الفلسطينيةالسلطة  .5

رام  بالفلسطينية، اجتماعا لها، مساء الخميس، برئاسة محمود عباس،  السلطة  عقدت قيادة  :  رام هللا
القرارات التي اتخذت من المجلس  ،  هللا المركزي في دورته األخيرة،  حيث جرى نقاش مفصل حول 

كما    وآليات تنفيذها واالتصاالت التي قامت بها اللجان المكلفة باطالع دول العالم على هذه القرارات.
التأكيد على أهمية تعزيز التالحم الوطني والشروع في حوار وطني على صعيد فصائل منظمة   تم 

األوسع. الوطني  الصعيد  وعلى  الفلسطينية  ج  التحرير  ال كما  الحو رى  مواصلة  على  مع تأكيد  ار 
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني باعتبارهم شركاء أصيلين في معركة التحرير 

 والبناء واالستقالل. 
 10/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالعمل مجددا  المتطرف غليك رام هللا تسمح لمؤسسة استقبلت  .6

السلطة    :رام هللا أمام  سمحت  أبوابها  بفتح  لحم،  بيت  مدينة  في  اللقاء«  »بيت  لمؤسسة  الفلسطينية 
اإلسرائيلي   الحاخام  باستقبال  المؤسسة،  رئيس  قيام  أعقاب  في  أسبوعًا،  استمر  إغالق  بعد  العامة، 

إنه  وقالت مصادر أمنية    المتطرف يهودا غليك، في مقرها، في خطوة أثارت غضبًا فلسطينيًا عارمًا.
 ة باستئناف نشاطاتها، لكن رئيسها ما زال موقوفًا. سمح للمؤسس

 11/3/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 : أوشكنا على إجلء أبناء الجالية في أوكرانيا "الخارجية الفلسطينية" .7
هللا المشّكلة :  رام  األزمة  خالل  أنها  الخميس،  يوم  الفلسطينية،  السلطة  في  الخارجية  وزارة  أكدت 
الجالية. أوضاع    لمتابعة أبناء  المستشار   الفلسطينيين في أوكرانيا، أوشكت على إجالء جميع  وقال 

السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك، في بيان، إن "خاليا األزمة أوشكت على إنجاز جميع واجباتها  
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أوكرانيا، وفي إجالء جميع   المتواجدين في  أبناء شعبنا  تأمين سالمة  األساسية في  الطلبة  ومهامها 
 والمواطنين الذين عّبروا عن رغبتهم بمغادرتها".

وأضاف أن "عملية إجالء أبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين، الذين خرجوا من مدينة سومي )شمال  
شرق أوكرانيا( المحاصرة، وأعداد أخرى من اأُلسر الفلسطينية المقيمة في أوكرانيا، تسير على قدٍم 

 ". وساق، وعلى مدار الساعة
 10/3/2022، برسقدس 

 

 عباس يفشل في إطاحة البرغوثي .. تأجيل المؤتمر الثامن لـفتح": األخبار" .8
المدهون -غزة  واللجنة :  رجب  عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  من  المقّربين  فشل  بعد 

"الفتحاوي"، األسير مروان ا  التحضيرية للمؤتمر القيادي  لبرغوثي،  الثامن لحركة "فتح"، في استبعاد 
ال  حتى  المؤتمر  تأجيل  عباس  قّرر  للحركة،  المركزية  اللجنة  وعلمت من  المقبل.  أيار  من  ثاني 

اللجنة  رفضت  بعدما  الحركة  داخل  َنشبت  حاّدة  خالفات  أن  "فتحاوية"،  مصادر  من  "األخبار"، 
الت األسرى  التحضيرية،  تمثيَل  الشيخ،  حسين  في عضويتها  وتضّم  العالول  محمود  يرأسها  داخل ي 

ة، باإلضافة إلى حرمان أنصاره  السجون في المؤتمر، ما يعني استبعاد البرغوثي من اللجنة المركزي
داخل السجون وخارجها من الحصول على مناصب مهّمة في هيكلية "فتح". ولفتت المصادر إلى أن 

مسؤو  سُيعالشيخ،  الذي  والمكان  األعضاء  حضور  ستؤّمن  التي  اللوجستية  اللجنة  ملّف  فيه ل  قد 
م قبل أسبوعين ورقًة إلى أعضاء "التحضيرية" يقول فيها إنه يتعّذر إشراك األسرى بفعل    المؤتمر، قدَّ

 األوضاع المعّقدة في سجون االحتالل، إلى جانب رفض األخير أّي تنسيق بخصوص أسرى "فتح". 
 11/3/2022، بيروت، راألخبا

 
 اله الرئيس اإلسرائيلي توجه انتقادات حادة ألردوغان بعد استقب الشعبية .9

الرئيس اإلسرائيلي إسحاق    -غزة  قام بها  التي  بالزيارة  الفلسطينية  التنديدات  العربي”: توالت  “القدس 
فلسطيني الرئيس التركي  هرتسوغ إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث اتهم تنظيم  

بأو  والقيام  الفلسطينية،  القضية  تجاه  التضليل”  “المناضلين  بـ”ممارسة  سيطال  أمني  تنسيق  سع 
 الفلسطينيين”. 

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زيارَة هرتسوغ إلى تركيا بأنها تظهر “حقيقة العالقات   فقد 
إنها “لم   البلدين، والتي قالت  أّية  الثنائية” بين  بأبعادها األمنية واالقتصادية والسياسية، رغم  تتوقف 

وقالت الجبهة الشعبّية في تصريح صحافي، إنها    العالقات بين حين وآخر”.توترات قد شهدتها هذه  
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تقدر عاليًا مواقف الشعب التركي الصديق في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، مؤكدة أنها 
سياسة الرسمية التركية”. واتهمت الرئيس التركي بـ”ممارسة عملية تضليل  “لم تنخدع يومًا بحقيقة ال

واس تنسيق وخداع  أوسع  الوقت  ذات  في  “يمارس  إنه  وقالت  الفلسطينية،  للقضية  دعمه  باّدعاء    عة” 
 أمني سيطال كل المناضلين الفلسطينيين”. 

 10/3/2022القدس العربي، لندن، 
 

 الرئيس "اإلسرائيلي" ألنقرة؟.. ماذا بعد زيارة .حماستركيا و  .10
لرئيس اإلسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ،  ا ارةزي أكد محللون لـ"قدس برس"، أن: حبيب أبو محفوظ -عّمان

لتركيا، لم تقدم جديدًا على صعيد العالقات التركية اإلسرائيلية الممتدة، والتي شهدت فتورًا استثنائيا  
إال   الماضية،  عشر  الخمس  السنوات  السياحي  خالل  الصعيدين  على  خاصة  تنقطع،  لم  أنها 

الذي دان الزيارة ذر الحوارات، إن بيان حركة حماس  وقال الكاتب والمحلل السياسي، من واالقتصادي.
أشكال  كافة  برفض  للحركة،  الطبيعي  الموقف  سياق  في  "يأتي  يسمها  أن  دون  لتركيا  اإلسرائيلية 

وأشار الحوارات في حديث   يما العربية منها واإلسالمية".التطبيع اإلسرائيلي مع دول المنطقة، ال س
كة الفلسطينيين وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حر   مع "قدس برس"، إلى أن المطلوب من

تأثير   وذات  واستراتيجية،  كدولة محورية  التركية،  الدولة  مع  الدافئة  تبقي على عالقتها  "أن  حماس 
اإلقليم". في  كبير  طيب و   سياسي  رجب  الرئيس  بين  كانت  السابقة  "القطيعة  أن  الحوارات  أوضح 
وليس بين أنقرة وتل أبيب، ألن المواقف بينهما كانت على طرفي نقيض،  أردوغان وبنيامين نتنياهو،  

لت ينظر  كان  في  ونتنياهو  األولويات  يعطيها  يكن  ولم  مستقبلها،  على  خطرًا  تشكل  أنها  على  ركيا 
 أجندته".  

ق جانبه،  الكل  من  يبقى  أن  تقتضي  "الحكمة  إن  الجوهري،  شاكر  السياسي،  والمحلل  الكاتب  ال 
وأضاف الجوهري لـ"قدس    عالقة جيدة ومتطورة مع الجانب التركي" بحسب تعبيره.  الفلسطيني على

برس"، "ليس المطلوب اآلن محاولة فهم بيان حركة حماس وموقفها من الزيارة، بل المطلوب الحكمة  
استهداف لتركيا".  وعدم  إسرائيلي  مسؤول  ألي  زيارة  نتيجة  التركية،  الرئيس    الدولة  "زيارة  أن  وأكد 

لعالقة الطبيعية بين الطرفين، وال تستطيع أنقرة أن تتنصل من  ائيلي لتركيا جاءت في سياق ااإلسر 
  هذه العالقات بحكم التشابك الدولي، بما في ذلك أطراف قوية تحارب الفلسطينيين بال سبب".
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نه في  ل الجوهري: إن "الرئيس التركي ليس مؤيدًا إلسرائيل، والجانب اإلسرائيلي يعرف ذلك، ولكوقا
ف فلسطيني أو  الوقت ذاته، لديه حسابات تتعلق بالمصالح العامة التركية، والتي ال تستهدف أي طر 

 القضية الفلسطينية بالمجمل".
 10/3/2022، قدس برس

 
 كة تصريحات باسم قادة حماسء فبر برهوم: جهات مشبوهة تقف ورا .11

الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، مساء الخمي:  غزة س إن "جهات مشبوهة تقف وراء  قال 
قادة   باسم  تصريحات  أن   الحركة".فبركة  برس"،  "قدس  تلقته  تصريح صحفي،  في  برهوم  وأضاف 

على   الحركة  قيادات  باسم  المفبركة  المنشورات  تصاعد  تتابع  االجتماعي". "الحركة  التواصل    مواقع 
مشبوهة، تحاول يائسة    وأكد أن "هذه التصريحات هي محض فبركات إعالمية، تقف وراءها جهات 

ودعا برهوم إلى عدم التعامل معها أو نشرها، والرجوع إلى المصادر  التشويش على مواقف الحركة". 
 الرسمية لحركة "حماس".

 10/3/2022، قدس برس
 

 االحتلل ألبناء شعبنا ستزيد من إصراره على خيار المقاومة ناصيف: اعتقاالت  .12
ثفة ألبناء شعبنا، واستهداف  اصيف، أن اعتقاالت االحتالل المك أكد القيادي في حركة حماس رأفت ن

وشدد   الرموز والقيادات، لن يؤدي إال إلى مزيد من اإلصرار على خيار المقاومة كسبيل للتحرير.
القتل ناصيف على أن خيار المقا ومة هي فكرة راسخة في وجدان وعقل كل إنسان حر، مبيًنا أن 
المقاومة.واالعتقال لن يساهم إال في   إلى كسر إرادة   تعزيز خيار  الهادفة  المحاوالت  وبين أن كل 

من   واالنعتاق  للتحرير  كخيار  عليها  والثبات  خلفها  االصطفاف  عن  الجماهير  وإبعاد  المقاومة 
 أشكال اإلرهاب والقمع لن ُيكتب لها النجاح. االحتالل، بأي شكل من 

 10/3/2022، حركة حماسموقع 
 

 مشاركتنا باجتماعات المركزي لم تكن مرهونة بأي مقايضات : مقراطيةنائب أمين عام الدي .13
أبو عواد -بيروت  لتحرير فلسطين،    :محمود  الديمقراطية  للجبهة  العام  نائب األمين  أكد فهد سليمان 

على أن قرار مشاركة الجبهة في اجتماعات المجلس المركزي الذي عقد مؤخًرا في رام هللا، تم بتأييد 
تفاعلي مثمر.أغلبية ساحقة   وقال سليمان في    داخل مؤسسات الحزب، وأنه اتخذ بعد حوار جدلي 
دس” دوت كوم، إن الجبهة سعت إلى جانب اآلخرين للحفاظ على القرارات السياسية  حوار مع “الق
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في   المنعقدة  دورته  في  الوطني  السيادة  2018للمجلس  بسط  تضمن  التي  قراراته  بعض  وتطوير   ،
بدولة االحتالل بشكل مباشر.الفلسطينية على كام ونفى سليمان أن    ل أراضيها، وتعليق االعتراف 

ال الجبهة  الصندوق تكون  من  مستحقاتها  بصرف  المركزي  المجلس  في  مشاركتها  رهنت  ديمقراطية 
أو  المنظمة  تقايض مواقفها مقابل مواقعها في  الجبهة ال  التحرير، مشدًدا على أن  لمنظمة  القومي 

ديمقراطية على أن عالقتهم بحركتي فتح وحماس وكافة الفصائل جيدة، ادي في الوأكد القي  غيرها.
 ثر بموقفها من المشاركة من عدمه باجتماعات المجلس المركزي وما صاحبه من جدل.وأنها لم تتأ

السياسية   القضايا  من  جملة  تجاه  الديمقراطية  الجبهة  مواقف  عن  المقابلة  خالل  سليمان  وتحدث 
 لة االنقسام والوضع الميداني المتفجر سواء داخل سجون االحتالل أو خارجها.الفلسطينية وحا

 10/3/2022، القدس، القدس
 

 قيادي في الشعبية: اللجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون أوضاعا مأساوية  .14
معروف:  -بيروت  لتحرير  قال  عبد  الشعبية  الجبهة  مسؤول  العال،  عبد  مروان  الفلسطيني  القيادي 

واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أمام أزمة ، إن  القدس العربيمع    حوار في  في لبنان    فلسطين
حقيقية، أزمة وجود، وهذا جراء السياسات والظروف التي يمرون بها والتطورات التي يشهدها لبنان  

المنطق لمحاوالوتشهدها  ويتعرض  والنزف،  للتناقص  الوجود أصبح معرضا  فهذا  لذلك،  والعالم،  ت ة 
والبحث عن   لبنان،  من  للهجرة  الفلسطينيين  الالجئين  لدفع  إطار مخطط  دول  في  في  لجوء  أماكن 

القضية   تصفية  أجل  من  ُتتبع  التي  والمخططات  السياسات  عن  ذلك  فصل  يمكن  وال  أخرى، 
ي األمر  وهذا  وبؤس الفلسطينية،  “األونروا”  وكالة  خدمات  تقليص  خالل  من  متتابع  بشكل  أتي 

ال البؤس.السياسات  لهذا  قد أسست  والتي هي أصال  المتعاقبة  أن    لبنانية  هناك محاوالت  وأضاف، 
من  تفاقم  تشويها،  أكثر  بصورة  كالجئ  أخرة  مرة  لبنان  في  الفلسطيني  الالجئ  إنتاج  إلعادة  جادة 

من األجيال القديمة من الفلسطينيين عاشوا النكبة يتحدثون عن تفاصيل   معاناته ومأساته، عدد كبير
الشع  هذه مكونات  كافة  بطريقة جعلت  وقهر  بكل حرقة  الصاعدة  األجيال  مع  الفلسطيني النكبة  ب 

تشعر باستمرار النكبة وأيضا الصراع مستمر. وبذلك أصبحت اللوحة أكثر وضوحا بمن يريد إجبار  
باالحتالل، وأن ينسى الفلسطيني حقه ويوافق على إلغاء هويته. لكن ورغم  الضحية على االعتراف  

تراها د هذ  التي  والمعاناة  الصور  فالقضية أصبحت معاشة من خالل  المحاوالت،  المخيمات. ه   اخل 
القضية   إليه  الذي وصلت  المأزق  من  والخروج  للحل  رؤيتها  لديها  فلسطين  لتحرير  الشعية  الجبهة 

ق ومنها  مسائل الفلسطينية  هناك  أن  الجبهة  وتعتقد  لبنان،  في  وخاصة  الفلسطينيين  الالجئين  ضية 
التي لديها قراءة كاملة كثيرة يجب إعادة تأصيلها وتحديثها وتجديدها في الصراع، والقوى السياسية  
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لموضوعية وطبيعة هذا الصراع عليها تجديد نفسها، وأن هذا العدو ال يمكن أن يدرك حجم ما يرتكبه  
المقااآلن   بغير  ُيردع  أن  يمكن  ال  الفلسطيني،  الشعب  عدوانية ضد  ومن  عنصرية  وهذه من  ومة، 

للمح الشعوب  مقاومة  فكرة  طرحها،  من  نخاف  ال  ونحن  الشعوب  رغم  تجربة  محقة  أزلية  فكرة  تل 
 االتهامات بأن المقاوم إرهابي ومخرب، فحين احتل هتلر أوروبا اعتبر اآلخرين مخربين. 

 10/3/2022ندن، القدس العربي، ل
 

 مسجد اإلبراهيمي أبو كويك يستنكر اقتحام نائب الرئيس األمريكي السابق لل .15
السابق، مايك   الرئيس األمريكي  نائب  اقتحام  أبو كويك،  القيادي في حركة حماس، حسين  استنكر 
كنيست   في  وأعضاء  مستوطنين  قادة  برفقة  الخليل،  بمدينة  الشريف  اإلبراهيمي  للمسجد  بينس، 

هذا االقتحام    االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الخميس. وقال أبو كويك، في تصريح صحفي، "إن
المقدسة،   وأماكنه  الفلسطيني  شعبنا  ضد  ونكراء  مدانة  جريمة  لالحتالل  يعد  وتأييدا  وتشجيعا 

العمل   وممارساته التهويدية ضد المسجد اإلبراهيمي ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية". وأضاف أن هذا
بالحقوق    يأتي ضمن االنحياز األمريكي السافر لالحتالل وتبنيا لروايته وأساطيره الكاذبة، واستهتارا 

ا والمقدسات  واألماكن  والرموز  اإلنسانية  التي  والقيم  السماوية،  والديانات  بالشعوب  الخاصة  لدينية 
 .ومؤسساتها المتعددة ذات العالقة  أقرتها منظمة األمم المتحدة

 10/3/2022، ين أون الينفلسط
 

 لة تحد للحتللحماس: المشاركة الواسعة في حملة "الفجر العظيم" رسا .16
أكدت حركة "حماس"، إن اآلالف من جماهير شعبنا الفلسطيني أدوا صالة الفجر :  القدس المحتلة

اإلسرائيلي، وشدة البرد وغزارة  اليوم الجمعة، في  المسجد األقصى المبارك، رغم عراقيل االحتالل  
 األمطار. 

ت  تصريح  في  القانوع،  عبداللطيف  الحركة،  باسم  الناطق  المشاركة ورأى  هذه  أن  برس"  "قدس  لقته 
وشدد على     وإباء لالحتالل؛ بأننا ثابتون وباقون إلفشال كل مخططاتكم".الواسعة تشكل "رسالة تحدٍ 

على التوالي بمشاركة أوسع؛ "دليل على حيوية شعبنا    11أن استمرار حملة الفجر العظيم للجمعة الـ
 وقدرته على االنتصار للمسجد األقصى وحمايته". 

 11/3/2022، قدس برس
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 لتطوير علقات وتقدمها باتجاه إيجابي  : وضعت مع إردوغان أساسا  الرئيس اإلسرائيلي .17
عرب  كر  ذ  أن10/3/2022،  48موقع  اإلسرائيلي  ،  هرتسوغ  الرئيس  إحاطة     ،قال  يتسحاق  خالل 
الل لقائه  الخميس، إنه تم "وضع أساس لتطوير عالقات وتقدمها باتجاه إيجابي"، خ  يومصحافيين  ل

 مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في أنقرة أمس.
شحنات   ذات  هامة،  زيارة  كانت  إردوغان  للرئيس  كضيف  تركيا  إلى  "زيارتي  أن  هرتسوغ  وأضاف 

ا بين  التاريخ  في  هامة  وعاطفية  التي شهدت  رمزية  بالفصول  مليء  تاريخ  وهذا  والشعبين،  لدولتين 
تحديات  من  وعانى  وهبوطا،  برصانة    صعودا  العملية  هذه  إلى  دخلت  وقد  سهلة.  غير  وفترات 

 ، رئيس الحكومة، وزير الخارجية وجهات أخرى". بالتنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية
أشهر عدة  طوال  العملية  هذه  دراسة  "جرت  أنه  إلى  الزوجين  وأشار  قضية  خالل  ذلك  وبضمن   ،

اللذين اعتقال في تركيا وأفرج عن هما(. ووجدت مضيفا كان منفتحا على حوار أوكنين )اإلسرائيليين 
 حقيقي حول مواضيع عديدة ومتنوعة.  

وقال هرتسوغ إنه تحدث مع إردوغان حول تشكيل نظام لمنع األزمات أو لمواجهة أزمات قد تنشأ. 
ة. واكتسبت إسرائيل  وأضاف أن "هذه عملية خالية من األوهام وتعكس تجانس مصالح إقليمية وثنائي 

 . و’اتفاقيات أبراهام’ فتحت أمامها فرصة غير عادية". ة مثيرة جدا لإلعجاب في المنطقةلنفسها مكان
سالمية األولى التي اعترفت بإسرائيل وأقامت وتابع هرتسوغ أن "تركيا دولة هامة جدا، وهي الدولة اإل 

دافيد   األول(  إسرائيل  حكومة  )رئيس  إن  إلردوغان  قلت  أني  وحتى  دبلوماسية.  عالقات  بن  معها 
 غوريون ويتسحاق بن تسفي )الرئيس اإلسرائيلي الثاني( تخرجا من جامعة إسطنبول".

هنا الميداني،  الواقع  في  تخوض  عندما  ذلك،  "رغم  أنه  ليست  وأردف  التي  المواضيع  من  الكثير  ك 
مجاالت   في  العالقات  تطوير  التجارة،  االقتصادي،  الموضوع  مثل  سياسية،  أهمية  ذات  بالضرورة 

الفلسطيني( والحرب المروعة في أوكرانيا، اللذان   –على سبيل المثال الصراع )اإلسرائيلي    كثيرة، أو
 لى إجراء حوار مع كال الجانبين".ادرتين عتجد فيهما إسرائيل وتركيا نفسها كدولتين ق

تركيا    ،10/3/2022الجزيرة.نت،  موقع  أضاف  و  هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  يوم  غادر 
عاما، أكد خاللها الجانبان على ضرورة    14ي األولى من نوعها منذ  ام زيارة رسمية هالخميس في خت

الماض السنوات  توترات خالل  بعدما شهدت  العالقات  التقى هرتسوغ  تحسين  ية. وقبيل مغادرة تركيا 
شالوم"   "نيفي  كنيس  في  الدينية  الطقوس  في  شارك  ثم  إسطنبول،  في  اليهودية  الجالية  من  أفرادا 



  
 
 
 

 

ص            13   5781 العدد:               3/11/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

نحو    بمنطقة اليوم  تركيا  في  يعيش  أنه  علما  المدينة،  وسط  التاريخية  أوغلو  يهودي،   15بي  ألف 
 معظمهم في إسطنبول. 

 
 الكنيست تصادق على ما يسمى قانون منع لم الشمل بالقراءة الثالثة .18

مساء اإلسرائيلية،  للكنيست  العامة  الهيئة  ما    صادقت  على  والثالثة  الثانية  بالقراءتين  الخميس،  يوم 
الزوجين من سكان  ائالت فلسطينية فيها أحد  سمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل ع ي

نائبا، فيما    45ومررت حكومة االحتالل القانون الذي صوت لصالحه    الضفة الغربية أو قطاع غزة.
َرضة، (، وتّم تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعا48؛ بحسب موقع )عرب 15عارضه 

 لقائمة المشتركة.وه، فيما عارضته االذين عارضوه في المرة األخيرة العام الماضي وأسقط
وجرى مناقشة القانون خالل األيام الثالثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية واألمن  

 التابعة للكنيست. 
 10/3/2022، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 بيا  إرهاتشكل خطرا  "لم شمل العائلت"مجموعة طالبي : باراك رام بن .19

بسن تشريع مؤقت والذي خالل سريانه لن يكون بمقدور وزير الداخلية   نع لم الشمل"م"  تراحيقضي اق
منح مواطنة أو رخصة إقامة في إسرائيل لمن يسكن في يهودا، سامرة أو قطاع غزة وأيضا لمواطن  

يح كما  عضو  لدول  مقيم  منح  أو  المنطقة  في  العسكري  القائد  بمقدور  يكون  ولن  القانون،  ددها 
 ي إسرائيل لمن يسكن في المنطقة ما عدا الحاالت االستثنائية.  ترخيص مكوث ف

مجموعة  فإن  )الشاباك(  العام  األمن  لجهاز  الراهن  الموقف  "وفق  القانون:  اقتراح  شرح  في  وجاء 
وقطاع غزة وكذلك رعايا أجانب من دول عضو أو من    طالبي لم الشمل من بين سكان يهودا، سامرة

فيها إلى إسرائيل على احتمال خطر، أو من مناطق في صراع مستمر    مناطق ينطوي دخول الرعايا 
مع دولة إسرائيل، ما زالوا يشكلون خطرا متزايدا ومثبتا مقارنة بطالبي لم شمل العائالت من أماكن  

 أخرى في العالم.  
الرئ التهديد  هذ ينبع  تشكله  الذي  للمنظمات  يسي  ومناسبة  للوصول  سهلة  كونها  من  المجموعات  ه 

إلرهابية من أجل استخدامها للتجنيد وأيضا في ضوء االحتمال الكبير الستخدام أفرادها كإرهابيين.  ا
أما الخلفية للخطر المتزايد الذي يشكله هؤالء السكان فهي تعود إلى عالقتهم بالساحة الفلسطينية من  
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تشهدها  ناح التي  واألحداث  للتغيرات  المتزايدة  وحساسيتهم  والهوية،  القيم  وإمكانية ية  الساحة،  هذه 
في حيازة   األفضلية  إلى جانب  العائلية،  األواصر  في ضوء  اتصاالت  بإجراء  قيامهم بصورة سهلة 

 وثائق ثبوتية إسرائيلية وإمكانية التنقل الحر داخل حدود دولة إسرائيل".
لجن واوعرض رئيس  الخارجية  أتطة  "أنا  وقال:  االقتراح  باراك  بن  الكنيست رام  إلى  ألمن عضو  لع 

هذه  كل  في  بسالم  سنعيش  فيه  الذي  اليوم  وأتمنى  القانون.  اقتراح  هذا  نحتاج  لن  فيه  الذي  اليوم 
مواطني   لصالح  خاصة  قوانين  نحتاج  ولن  الشعوب  جميع  أبناء  وعربا،  يهودا  مواطنين  المنطقة، 

 المنطقة. 
األمال  هدف األجهزة  الجلسة  ذلك خالل  كما شرحت  أمني  األساس هو  في  مقدمتها  قانون  وفي  نية 

اإلمكانيات   بسبب  تشكل خطرا  العائالت  لم شمل  العام. مجموعة طالبي  األمن  نائب رئيس جهاز 
عدة   إلى  األمنية  األجهزة  مسؤولي  كبار  أشار  وقد  اإلرهابية.  العمليات  لتنفيذ  الستخدامها  المثبتة 

 باب لكون هذه المجموعة تشكل خطرا متزايدا.    أس
 10/3/2022، موقع الكنيست

 
 أيمن عودة: "قانون لم شمل العائلت هو ليس قانونا أمنيا إنما عنصريا" .20

الكنيست أيمن عودة: "قانون لم شمل العائالت هو ليس قانونا أمنيا إنما عنصريا. آالف    قال عضو
داخل حدو  في  يعيشون  الذين  أساسية  األشخاص  بدون حقوق  يعيشون  بأمنها  يضرون  وال  الدولة  د 

ن أن أعضاء الكنيست العرب  وبدون قدرة على العمل بسبب هذا القانون القاسي. أنا أشعر بالخجل م 
ا على  ومن  الحفاظ  أجل  من  اإلنسانية  مع  التخاذل  يفضلون  القانون  إحباط  يمكنهم  الذين  ليسار 

 االئتالف".     
 10/3/2022، موقع الكنيست 

 
 يستحق إسقاط حكومات بسببه  إقرار "قانون لم الشمل"ال شك أن منصور عباس:  .21

لها  المفضل  من  هل  الموحدة  العربية  القائمة  تريد  "عندما  عباس:  منصور  الكنيست  عضو  وقال 
واإلسفار عن   السياسة  وتغيير  إضافية  لبذل جهود  المحاولة  أجل  المماطلة من  أو  الحكومة  إسقاط 

مة لصالح المجتمع العربي، سنتخذ القرار بناء على اعتبارات شاملة وليس  ين وسياسة مهقرارات وقوان
ل هذا القانون  من منطلق حالة واحدة. ال شك أن هذا القانون يستحق إسقاط حكومات بسببه. وقد حوَّ



  
 
 
 

 

ص            15   5781 العدد:               3/11/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

قاعدة. إلى  شركاء   االستثناء  مع  بالتعاون  االئتالف  شكلنا  جريئة،  سياسية  خطوة  إلى  بادرنا    نحن 
من   جميع  آخرين  إلى  بالطبع  اعتباراتنا  تعود  أكثر.  ومنصفة  عادلة  بسياسة  قدما  المضي  أجل 

المواضيع التي تتعلق بالمجتمع العربي ولذلك فإن قرارنا النهائي سُيتخذ بعد اقتناعنا بأن هذه الخطوة  
 التي هي خطوة جديرة وصحيحة ال تعود بثمارها على المجتمع العربي واإلسرائيلي".  

  10/3/2022، قع الكنيستو م
  

 كذلك  يهودية وستبقى "إسرائيل" : "ن لم الشملقانو" رارإق عقب علىي روتمان عضو الكنيست .22
وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان: "سيحصل السور الواقي إلسرائيل اليوم على تعزيز كبير" وتابع  

انضمت بعض سياسية ضيقة  "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وستبقى كهذه حتى وأن بسبب مصالح  
األحزاب الصهيونية إلى ائتالف مع أحزاب غير معنية بذلك وأنا آمل أن تعاون الكتل الصهيونية في  

 الكنيست حول قانون المواطنة ليس حالة لمرة واحدة". 
 10/3/2022، موقع الكنيست 

 
 ثيرةحا  كأمني أنقذ أروال هو قانون لم الشمن اكيد: قانوش .23

عاما، سنة    18لية أييليت شاكيد: "يتم المصادقة على هذا القانون هنا  ت وزيرة الداخومن جهتها قال
و قانون أمني في أساسه. هذا صحيح وأنا أعتقد أيضا أنه قد أنقذ أرواحا كثيرة.  وأريد تلو األخرى. ه 

لم يكن من  أن أتقدم بالشكر إلى رئيس لجنة الخارجية واألمن رام بن باراك وأنا أعرف أن هذا القانون  
غة  السهل عليه ومع ذلك إنه عمل بصورة رائعة مع االئتالف والمعارضة من أجل التوصل إلى صي

 متفق عليه وجيدة والتي أراها صيغة أفضل من صيغة القانون األصلي. 
القائمة العربية الموحدة    وردا على سؤال عضو الكنيست أوريت ستروك حول هل هناك اتفاق مع 

مقابل   في  للقا بموجبه  ستتنازل  الحكومة  فإن  المواطنة  قانون  يخص  تمرير  بما  الموحدة  العربية  ئمة 
 النقب قالت الوزيرة أييليت شاكيد إنه ال يوجد اتفاق كهذا.  

 10/3/2022، موقع الكنيست
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 ديبلوماسّي إسرائيلّي: تركيا أفضل خيار لنقل غاز تل أبيب إلى أوروبا  .24
ان، أن تركيا ُتعّد أفضل خيار  ردن واالتحاد األوروبي، أوديد إر اعتبر سفير تل أبيب السابق لدى األ

إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيسين  لقاء  أن  كاشفًا  أوروبا،  إلى  أبيب  تل  من  الغاز  لنقل 
 قد ُيسفر عن تفعيل هذا الخيار. واإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس،

ت لتعطيل ذلك الخيار في السابق، ما دفع  ولفت إران إلى أن بعض الخالفات بين تركيا وإسرائيل أدّ 
للبحث عن بدائل.بالجانب اإلسرا  الغاز من منطقة شرقي    ئيلي  لنقل  أنسب خيار  وأوضح أن تركيا 

على   المفروضة  والعقوبات  أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية  العملية  أن  أوروبا، مضيفًا  إلى  المتوسط 
كما لفت إلى وجود بعض الصعوبات السياسية    موسكو، أعادت وضع الخيار التركي في المقدمة. 

 رائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.واالقتصادية على نقل الغاز اإلس
 11/3/2022، خبار، بيروتاأل

 
 F-35تغريم طيار إسرائيلي الختراقه حاجز الصوت بطائرة  .25

-Fطائرة  اقه حاجز الصوت بأفادت مصادر عبرية، بأنه تم توبيخ وتغريم طيار إسرائيلي بسبب اختر 
شيكل، إذ سمع سكان   500وتم تغريم الطيار بـــ  فوق مناطق تل أبيب ومحيطها، قبل عدة أيام.  35

تلك   في  للمواطنين  هلع  بحاالت  تسبب  ما  االختراق  جراء  ضخم  انفجار  صوت  المناطق  تلك 
 المناطق. 

 10/3/2022القدس، ، القدس
 

 شيكل لصالح أولمرت  3,500إجبار نتنياهو على دفع  .26
مة الصلح اإلسرائيلية في تل أبيب، تغريم زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين  محك  قررت 

وبحسب قناة ريشت   شيكل، ستدفع لصالح رئيس الوزراء األسبق ايهود أولمرت.  3,500نتنياهو، مبلغ  
دعا    عة من عائلة نتنياهو ضد أولمرت بعد أنكان العبرية، فإن ذلك جاء في إطار الدعوى المرفو 

ووفًقا للقناة، فإن قاضي الملف قرر هذه الغرامة بسبب    قلية.األخير إلى إجراء فحص لصحتهم الع
رفض نتنياهو وعائلته الرد على األسئلة التي وجهها أولمرت لهم بشأن القضية المرفوعة، حيث اعتبر  

 التعليمات القضائية.ذلك بأنه عدم الرد عليها يتعارض مع 
 10/3/2022القدس، ، القدس



  
 
 
 

 

ص            17   5781 العدد:               3/11/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

 " أمن إسرائيل"غانتس يشكر الواليات المتحدة لضمانها  .27
غانتس،   بيني  اإلسرائيلي  الجيش  وزير  بعد  وجه  األميركية  المتحدة  للواليات  الشكر  الخميس،  يوم 

النواب األميركي على تخصيص مليار دوالر لصالح تجديد مخزون صواريخ القبة  مصادقة مجلس  
المالية   الحزمة  وتجديد  إلسرائيل.الحديدية،  القناة    السنوية  أوردتها  تصريحات  في  غانتس  واعتبر 

العبرية السابعة، أن ذلك سيساهم في “ضمان أمن إسرائيل، وحماية المواطنين بشكل أفضل”، وفق 
ر غانتس، الرئيس األميركي جو بايدن والذي قال إنه يقدم دعًما “ال هوادة فيه من أجل وشك  وصفه.

 أمن إسرائيل”.
لدفاع األميركي لويد أوستن لدفعه باتجاه تمرير هذه الموافقة، مؤكًدا على عمق  ره لوزير اكما قدم شك

ترك وضروري ألمن إسرائيل  العالقة االستراتيجية مع الواليات المتحدة والقائمة على أساس تحالف مش
 والحفاظ على تفوقها األمني بالمنطقة. كما قال. 

 10/3/2022القدس، ، القدس
 

 دد المصادقة على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب سرائيلية بصالحكومة اإل .28
حد المقبل، على إقامة مدينتين  تعتزم الحكومة اإلسرائيلية المصادقة في اجتماعها األسبوعي، يوم األ

"يديعوت   ذكرت صحيفة  حسبما  للعلمانيين،  وأخرى  للحريديين  واحدة  النقب،  في  جديدتين  يهوديتين 
 خميس. أحرونوت" اليوم، ال

طرح وزير البناء واإلسكان، زئيف إلكين، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إقامة مدينة حريدية في  وي
كسيفة   بلدة  وضواحي  عراد  تل  أراضي  في  وستقام  عراد.  بلدة  منطقة  في  "كسيف"،  باسم  النقب 

 صرتها. العربية، وهذه تخطيط إسرائيلي تقليدي يهدف إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحا
غم أن عدد سكان البلدات اليهودية في النقب قليل نسبيا، باستثناء مدينة بئر السبع، إال أن مخطط  ور 

ببناء   بين    20"كسيف" يقضي  ألف حريدي   125ألف و  100ألف وحدة سكنية من أجل إسكان ما 
 فيها.

ن وزير المالية، وفي حال المصادقة على المخطط، ستبدأ أعمال البناء خالل أشهر معدودة. كما أ
 أفيغدور ليبرمان، يدعم هذا المخطط، بحسب الصحيفة. 

تسمح   الحريدية  المدينة  فيها  ستقام  التي  المنطقة  في  التحتية  البنية  أن  المخطط  هذا  مقدما  ويدعي 
  11يدية يزداد  بإقامة مدينة جديدة خالل فترة قصيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد العائالت الحر 
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ألف عائلة حتى العام    300أن يزداد عدد العائالت الحريدية بحوالي    ألفا سنويا، وأن التوقعات هي
 ألف وحدة سكنية للحريديين. 40. وبحسب التقديرات، فإنه يوجد حاليا نقص بحوالي 2040

وبحسب مخطط "كسيف"، فإنه سيتم بناء مناطق صناعية وتشغيلية واسعة، ومركز طبي يمنح تأهيال  
تعليمية  م مؤسسات  بناء  المخطط  يشمل  كما  الهايتك.  لصناعات  ومنطقة  طبية،  مجاالت  في  هنيا 

 بكافة المستويات للحريديين.
االجتماع  في  اإلسرائيلية  الحكومة  تصادق  أن  الزراعية    ويتوقع  القرية  توسيع  مخطط  على  نفسه 

بلدة إلسكان   إلى  الحدود مع مصر، وتحويلها  األولى،  عائ  2,200"نيتسانا"، قرب  المرحلة  لة. وفي 
في   البلدة  هذه  توسيع  وسيتم  نيتسانا"،  االستيطانية  التربوية  "الجالية  يشمل  سكني،  إقامة حي  ستتم 

 مرحلة الحقة. 
ه "قرار صهيوني وإستراتيجي يجلب ُبشرى هامة للجمهور عامة  ووصفت شاكيد مخطط "كسيف" بأن 

 ولسكان النقب خاصة". 
 10/3/2022، 48عرب موقع 

 
 قدس.. إضراب شامل في "جبل المكبر" رفضا لسياسة التهجير والهدم ال .29

المحتلة ا:  القدس  بالقدس  المكبر"  "جبل  بلدة  الخميس،  اليوم  الشامل،  اإلضراب  رفضا عم  لمحتلة، 
  لسياسة التهجير القسري وهدم المنازل، التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق أهالي البلدة. 

بأنه منذ الصباح؛ التزمت المحال التجارية بإغالق أبوابها، وتوقفت إلى   وأفاد مراسل "قدس برس"، 
اإلضراب يأتي التزاًما بدعوة    وأشار إلى أن  حد كبير حركة المركبات، كما علقت المدارس دوامها. 

السكان  وتهجير  المنازل  هدم  لسياسة  الرافض  البلدة،  في  الشعبي  والحراك  السواحرة"  "عرب  عشائر 
 مارسها االحتالل. التي ي

 10/3/2022، قدس برس
 

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"  730على مخطط لبناء  االحتلل يصادق .30
وحدة    730"األيام": صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية، على مخطط بناء    -القدس  

 بيت حنينا. استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي 
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وحدة في شارع يافا بالقرب من    850كما صادقت اللجنة ذاتها على مخططين للقدس الغربية األول لـ 
 وحدات في كريات يعاريم.  210سوق "محنيه يهودا" واآلخر لبناء 

 11/3/2022، األيام، رام هللا
 

 سي محكمة إسرائيلية تقضي باالعتقال اإلداري ألربعة أشهر لناشط فلسطيني فرن .31
أشهر إداريًا على المحامي  قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم )الخميس(، بالسجن أربعة    القدس:

وكتب رئيس لجنة أهالي    والناشط الفرنسي الفلسطيني صالح الحموري، كما أكدت مصادر متطابقة.
»تحويل   »فيسبوك«:  على  حسابه  عبر  عصب،  أبو  أمجد  اإلسرائيلية،  السجون  في  القدس  أسرى 

هتها، أكدت مصلحة  من ج  األسير المقدسي صالح الحموري لالعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر«.
الصحافة  »وكالة  نقلته  ما  وفق  اإلداري«،  »لالعتقال  يخضع  الحموري  أن  اإلسرائيلية  السجون 

في    الفرنسية«. »ناشطًا  الحموري  كون  جاء  أنه  الوكالة  عليه  اطلعت  الذي  االعتقال  أمر  في  وورد 
نفى الحموري هذه   جبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما يعرض أمر المنطقة للخطر«. ولطالماال

كذلك أكدت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة »الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان«، التي    التهمة.
يعمل الحموري في أحد أقسامها، الحكم الذي يبدأ في العاشر من مارس )آذار( وينتهي في »السادس 

 من يوليو )تموز(« المقبل، وهو ما ورد في أمر االعتقال أيضًا. 
 10/3/2022، لندن، وسطالشرق األ 

 
 التصدي القتحام مخيَمي الدهيشة والعروب .. مواطنا  في حملة دهم واسعة  24 االحتلل اعتقل .32

المواطنين    –محافظات   تصدي  خالل  باالختناق  والعشرات  بجروح  شاب  أمس،  أصيب،  "األيام": 
واسعة  لع دهم  حملة  سياق  في  وذلك  والعروب،  الدهيشة  مخيمي  في  اقتحام  قوات مليتي  شنتها 

مواطنًا، وهدمت خاللها جدارًا واستولت على حاوية،   24االحتالل في محافظات عدة اعتقلت خاللها  
في الوقت الذي عّم فيه اإلضراب بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، احتجاجًا على سياسة التهجير 

 وهدم المنازل.
 11/3/2022، األيام، رام هللا

 
 " إسرائيل"زيادة التصاريح ألهالي غزة للتجارة والعمل في  .33

عمال حكومة االحتالل غسان عليان، يوم الخميس، عن زيادة حصة التصاريح  أعلن منسق أ :  رام هللا
للفلسطينيين من سكان قطاع غزة ألغراض العمل والتجارة في إسرائيل ب تصريح    2,000ـ  الممنوحة 
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وأضاف في بيان صادر عن مكتب وحدة تنسيق أعمال حكومة    (.12,000إضافي )إجمالي الحصة  
األي هذه  في  إنه  إتاحة االحتالل،  بهدف  الشاباك  وجهاز  التنسيق  وحدة  في  مشتركة  جهود  تبذل  ام 

 .20,000زيادة الحصة إلى 
 10/3/2022، القدس، القدس

 
 " استقبال رئيس دولة االحتلل في تركيا "فلسطينيي الخارج" يدين "بشدة .34

رئيس   استقبال  "بشدة"،  الخارج  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  العامة  األمانة  االحتالل  أدانت  دولة 
وقال المؤتمر في بيان تلقته "قدس    يتسحاق هرتسوغ في تركيا، وأي اتفاقيات قد تنتج عن هذه الزيارة.

وا بقلق  "تابعنا  إننا  الخميس،  يوم  تركيا"،  برس"  إلى  الصهيوني  الكيان  رئيس  زيارة  شديدين،  ستياء 
 واالتفاقيات المزمع توقيعها بين الطرفين.

كاف "إدانة  على  أن  وأكد  على  مشددا  كانت"،  ذريعة  أية  وتحت  فاعلها  كان  أيًا  التطبيع  أشكال  ة 
 ن وغيرها". "التطبيع خطر على المنطقة بأسرها، وعلى الجمهورية التركية، كما هو خطر على فلسطي

"تطلعه   إلى  وأشار  الفلسطينية"،  للقضية  وقيادتها  تركيا  لدعم  "تقديره  عن  معربًا  المؤتمر  واستدرك 
 وتعضيد هذا الدعم بما فيه مصلحة الجميع".  الستمرارية

 10/3/2022قدس برس، 

 
 في األقصى ومساجد أخرى  "الفجر العظيم"اآلالف يلبون  .35

اليوم  س:  القد  المواطنين،  آالف  للدعوات أدى  تلبيًة  األقصى،  المسجد  في  الفجر  صالة  الجمعة، 
العظيم”. “الفجر  نداء  عرقلة    بإقامة  االحتالل  قوات  الضفة  وحاولت  من  القادمين  المصلين  دخول 

الغربية للمسجد األقصى، بعد وصولهم عند أبوابه فجر اليوم، قبل أن تمنع عدًدا منهم من الدخول 
اثلة في مساجد مختلفة من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة،  وتزامن ذلك مع حملة مم  للمسجد.

 “الفجر العظيم”.   حيث شارك اآلالف في تلك المحافظات بالصالة تلبيًة لـ
 11/3/2022، القدس، القدس

 
 فلسطينيو لبنان يشاركون في "الفجر العظيم" تضامنا  مع القدس واألقصى  .36

كرّيم  -بيروت   الفلسطي:  مازن  الالجئون  "الفجر  شارك  صالة  في  الجمعة،  اليوم  لبنان،  في  نيون 
المسجد األقصى المبارك، وتضامنًا مع  العظيم"، للجمعة الثالثة على التوالي، تلبية لنداء الدفاع عن  

نرحل". "لن  عنوان  تحت  القدس،  في  الجهاد   المرابطين  على  حثت  كلمات  ألقيت  الصالة؛  وعقب 
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ض على  مؤكدة  األقصى،  المسجد  عن  وفلسطين  والدفاع  القدس  لنصرة  األمة  جهود  توحيد  رورة 
 ومواجهة مخططات االحتالل اإلسرائيلي االستيطانية. 

 11/3/2022، قدس برس
 

 العارضتان حديد تعلنان تبرعهما للشعب الفلسطيني وقضايا اللجئين  .37
للش:  واشنطن تبرعهما  وبيال حديد عن  األميركيتان جيجي  الفلسطينيتان  األزياء  عب أعلنت عارضتا 

العالم. الالجئين في  اليوم    الفلسطيني وقضايا  انستغرام  بيال حديد منشورًا على حسابها في  ونشرت 
فيه إ الفلسطيني وارضه".قالت  التبرع لشعبها  بيال بعد نحو اسبوع من    نها: "ستواصل  وجاء إعالن 

ال قضايا  لصالح  المقبل  الخريف  أزياء  عروض  عائدات  تبرعها  عن  جيجي  شقيقتها  الجئين  إعالن 
 عامة والالجئين الفلسطينيين بشكل خاص. 

 10/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فلسطينيا على أجهزة الغسيل في غزة 1,026ي اليوم العالمي للكلى ..  ف .38
فلسطينيا يعانون من الفشل الكلوي في    1,026كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن:  غزة

بيان للوزارة    ، ويتلقون جلسات غسيل كلى أكثر من مرة في األسبوع الواحد.القطاع جاء ذلك عبر 
خميس، في اليوم العالمي لمرضى الكلى، قالت فيه إن "المعاناة في غزة تزداد تلقته "قدس برس" ال

الطبية". االحتياجات  توفر  لعدم  بتوفير   يوميا  المعنية  الجهات  لكافة  "مطالبها  الوزارة    وجددت 
الكلى، وضمان حصولهم   الكلوي وزراعة  الفشل  لمرضى  أدوية ومستهلكات  الطبية من  االحتياجات 

م صحية  خدمة  حبة  على  ينتظرون  وهم  المرضى  من  عدد  ضحيتها  راح  منغصات،  دون  تكاملة 
 دواء". 

 10/3/2022، قدس برس
 

 مفاوضات متقدمة بين "إسرائيل" ومصر لتوسيع العلقات االقتصادية والسياحية  .39
خاصة إسرائيل  :  ترجمة  بين  االتصاالت  أن  الجمعة،  اليوم  العبرية،  هيوم  يسرائيل  صحيفة  ذكرت 

إلى وصلت  االقتصادية    ومصر،  العالقات  توسيع  بهدف  مشتركة  مشاريع  تنفيذ  لبدء  النهاية  خط 
وبحسب الصحيفة،    والسياحية وغيرها، وإطالق رحالت جوية مباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ.

خالل األيام الماضية عقدت محادثات خاصة بين نائب وزير المخابرات المصرية، وكبار رجال  فإنه  
سرائيلي ترأسه مدير عام مكتب رئيس الحكومة في تل أبيب يائير بينس، وكبار  األعمال، مع وفد إ
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ف  أعمالالمسؤولين  ورجال  اإلسرائيلي،  الجيش  واسع    .ي  تطوير  على  االتفاق  تم  أنه  إلى  وأشارت 
نطاق للمعبر الحدودي في نيتسانا، بطريقة تسمح بنقل البضائع على نطاق واسع، وتشمل استيراد  ال

 ض واألمونيا والمنتجات الزراعية المصرية. األسمنت األبي
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر مهتمة للغاية بوصول السياح اإلسرائيليين إلى شرم الشيخ، لكن بعض  

بالتهديدات ا أنه تم االتفاق على تشكيل  الصعوبات المتعلقة  ألمنية حالت مسبًقا دون ذلك، وذكرت 
 لقطاع الخاص يكون دورها األساسي إزالة العوائق.لجنة اقتصادية مشتركة تضم مجموعة عمل مع ا

مليون دوالر سنوًيا، حيث تصدر إسرائيل    270ويبلغ حجم التبادل التجاري حالًيا بين الجانبين نحو  
مليون    115مليون دوالر سنوًيا، وتستورد بضائع منها بنحو    150يمتها نحو  بضائع إلى مصر تبلغ ق 

 دوالر سنوًيا، كما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم. 
 10/3/2022القدس، القدس، 

 
 وزير الخارجّية اإلسرائيلّي في عّمانالثاني يلتقي  عبد هللا .40

ملك األردن، عبد هللا الثاني،  يس، بالتقى وزير الخارجّية اإلسرائيلّي، يائير لبيد، الخم:  باسل مغربي
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الخارجية اإلسرائيلية، ذكر أّن اللقاء    في العاصمة األردنّية عّمان.

القدس"   في  التوترات  تصاُعد  من  القلق  ظّل  وفي  رمضان،  شهر  اقتراب  "مع  جاء  الطرفين،  بين 
"اتفقنا على ضر   المحتّلة. قوله:  لبيد  البيان عن  اونقل  التفاهم، ورة  وتعزيز  التوتر  لتهدئة  معا  لعمل 

اليهودي(".  ( الفصح  وعيد  رمضان  شهر  تسبق  التي  الفترة  في  "ناقش    وبخاصة  البيان،  وبحسب 
م... التطبيع والسالم، وأعربا عن أملهما في أن تؤتي   الجانبان قضايا السياسة اإلقليمية والدولية، وتقدُّ

المتجدد  للطاقة  المشتركة  والالمشاريع  ثمارها".ة  الحكومة    تجارة  تشكيل  "منذ  إّنه  البيان  قال  كما 
)اإلسرائيلية الحالية(، تعززت الثقة وتوطدت العالقات مع المملكة األردنية"، الفتا إلى أّن هذا ثاني  

 لقاء للبيد مع الملك عبد هللا.
إلسرائيلي يائير لبيد، في الخارجية امن جانبها، ذكرت وكالة "بترا"، أّن الملك عبد هللا "التقى وزير  

اللقاء، بحث الجهود المبذولة للعودة إلى    قصر الحسينية، الخميس". أّنه "جرى خالل  وذكرت "بترا" 
حل   أساس  على  والشامل  العادل  السالم  تحقيق  مساعي  تكثيف  ضرورة  أكد  إذ  السلمية،  العملية 

المستق الفلسطينية  الدولة  قيام  يضمن  وبما  الالدولتين،  ذات  خطوط  لة،  على  للحياة،  والقابلة  سيادة 
وأضافت: "وجدد الملك التأكيد على ضرورة    وعاصمتها القدس الشرقية".   1967الرابع من حزيران عام  

عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل  
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ن... وشدد جاللته على أن تحقيق السالم العادل حل الدولتياإلجراءات أحادية الجانب التي تقوض  
 على أساس حل الدولتين أساسي لتدعيم التعاون اإلقليمي".

 10/3/2022، 48عرب 
 

 " ماء مقابل كهرباء"واألردن للتقدم في صفقة  "إسرائيل" .41

  إلى عمان، خالل اتفقت الحكومتان اإلسرائيلية واألردنية على وصول وفد إسرائيلي رسمي    تل أبيب:
 األيام المقبلة، بغرض دفع المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة »الماء مقابل الكهرباء«.

وسيتألف الوفد اإلسرائيلي من ممثلي وزارة الطاقة، وستكون الصفقة، األولى من نوعها منذ التوقيع  
. وستعقد االجتماعات  برعاية أميركيةاألولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل واألردن ودولة اإلمارات،  

المتحدة.   والواليات  اإلمارات  عن  ممثلين  بحضور  األردنية،  والمياه  الطاقة  وزارة  من  مسؤولين  مع 
وحسب االتفاق، سيقام حقل حديث للطاقة الشمسية في األردن بتمويل اإلمارات. ويقوم األردن ببيع  

تقي وبالمقابل،  إسرائيل.  إلى  الكهربائي  محطةالتيار  إسرائيل  األبيض    م  البحر  من  المياه  لتحلية 
 المتوسط، خصيصًا وتبيع مياهها إلى األردن. 

 11/3/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 ومطالب بتقييد نشاط حماس " خلية أزمة"لتشكيل  "إسرائيل"تركيا و ":الشرق األوسط" .42
عن  رتسوغ،  اإلسرائيلي إسحاق هيكشفت مصادر من الوفد المرافق للرئيس  :  سعيد عبد الرازق -أنقرة 

اتفاق أنقرة وتل أبيب على تشكيل »خلية أزمة«، برئاسة مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، وكبير  
وبحسب ما نقلت وسائل إعالم تركية    مستشاري الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.

قوع أي أزمة قد تؤثر سلبًا على  ية، عن المصادر، أنه تم االتفاق على إجراء اتصاالت فور و وإسرائيل
عالقات البلدين، بعدما أثبتت تلك اآللية نجاحها، في حادثة زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا قبل  

إسطنبول. في  إردوغان  إقامة  مقار  أحد  وتصوير  التجسس  بتهمة  أن   أشهر  المصادر  وأضافت 
على األراضي التركية، وأن ذلك لم يرتسوغ طالب مجددًا بتقييد نشاط حركة »حماس« الفلسطينية  ه

 .رةيكن شرطًا مسبقًا إلتمام الزيا 
 11/3/2022، ، لندنالشرق األوسط
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 وزير الخارجية التركي: إعادة علقاتنا مع "إسرائيل" لن تغير سياستنا تجاه الشعب الفلسطيني  .43
ئيل؛ ال تعني تغييرًا في  الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، إن "إعادة العالقات مع إسراقال وزير 

سياسة أنقرة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره في دولة فلسطينية على حدود الرابع من 
تعبيره. وفق  الفل  حزيران"  السلطة  في  الخارجية  وزير  مع  أوغلو  عقده  لقاء  خالل  ذلك  سطينية  جاء 

الدبلوماس أنطاليا  منتدى  اجتماعات  هامش  على  المالكي،  أنطاليا  رياض  مدينة  في  يعقد  الذي  ي، 
ووضع أوغلو المالكي في صورة االجتماعات  التركية، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة.

رة في حماية الحرم القدسي الرئاسية التركية اإلسرائيلية األخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته على "تمسك أنق
 ة". الشريف من الهجمات االستيطانية المتكرر 

 11/3/2022قدس برس، 
 

 يدين زيارة الرئيس اإلسرائيلي إلى تركيا واستقباله من أردوغان "علماء المسلمين" .44
  سليمان حاج إبراهيم: أدان االتحاد العالمي لعلماء المسلمين زيارة الرئيس اإلسرائيلي إسحاق -الدوحة

وحصلت “القدس العربي” على    هرتسوغ، تركيا واستقباله من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
بيان خاص من علماء المسلمين يندد فيه ويعترض على الزيارة التي كانت محل “استهجان” فعاليات  

 وجهات عدة.
قا التي  الرسمية  بالزيارة  “فوجئ  إنه  المسلمين  لعلماء  العالمي  االتحاد  الكيان  وقال  رئيس  بها  م 

جمهورية التركية، واالستقبال الرسمي الذي خصته به  الصهيوني المحتل لقدسنا وقبلتنا األولى إلى ال
مع   ويقف  المسلمين  علماء  “يمثل  اتحادًا  كونه  بحكم  أنه  المسلمين  علماء  وشدد  التركية”.  الرئاسة 

كان، وضد التطبيع مع المحتلين  قضايا أمته وعلى رأسها قضية فلسطين وأنه يقف مع الحق أينما  
الزيارة هذه  يعتبر  وأقصانا،  ومدانة”.  لقدسنا  مرفوضة  تطبيعية  أن    خطوة  المسلمين  “علماء  وشدد 

“خطوات التطبيع تخدم العدو الصهيوني الغاصب، وتضر بنضاالت الشعب الفلسطيني وبحقوقه، وال  
والتزاماته   العظيم  التركي  الشعب  بشهامة  في تليق  المشرفة  مواقفه  وبخاصة  واإلنسانية،  اإلسالمية 

ناهضة االحتالل الصهيوني وجرائمه المتواصلة في فلسطين والمسجد  مناصرة القضية الفلسطينية وم
 األقصى”. 

 10/3/2022، القدس العربي، لندن
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 "األورومتوسطي": ما يتعرض له "الخضري" في السعودية قد يرقى إلى "القتل البطيء"  .45
األكاديم:  جنيف حياة  على  قلقه"  "بالغ  عن  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  ي  أعرب 

الفلسطيني المعتقل في السجون السعودية، محمد الخضري، بعد تدهور حالته الصحية، مع استمرار  
القتل   أشكال  من  شكل  إلى  يرقى  "قد  ذلك  أن  مؤكدًا  المتخصصة،  الطبية  الرعاية  من  حرمانه 

عائلة    البطيء". من  شكوى  تلقى  إّنه  الخميس،  صحفي،  بيان  في  األورومتوسطي،  المرصد  وقال 
عاًما(، ُتفيد بحرمان إدارة سجن "أبها" له من الحصول على أدوية السرطان،    84ل الخضري )المعتق

ومنعه من إجراء أي تحاليل طبية جديدة، ما أّدى إلى تدهور إضافي في حالته الصحية، حتى بات  
ال  التبّول.يستخدم  أجل  تلقي   قسطرة من  الخضري من  المعتقل  تمنع  تزال  ما  السجن  إدارة  أن    وبّين 

الحقن الطبية الخاصة باألورام، التي كان يأخذها كل ثالثة أشهر؛ بدعوى عدم وجود وصفات طبية  
 حديثة. 

 10/3/2022قدس برس، 
 

 الدقيقة معاريف: الهجوم اإلسرائيلي في سورية استهدف مشروع إيران للصواريخ  .46
ا:  محمود مجادلة الجيش  نفذه  الذي  الهجوم  أن  الخميس،  يوم  تقرير صحافي،  إلسرائيلي على  ذكر 

لدقة  إيران  مشروع  استهدفت  الماضي،  اإلثنين  فجر  دمشق،  السورية،  العاصمة  محيط  في  مواقع 
في   قتال  اإليراني،  الثوري  الحرس  من  اثنين  قياديين  تصفية  إلى  يهدف  ولم  الضربة  الصواريخ، 

أو   اإلسرائيلية. كان  اإلثنين  هجوم  أن  "معاريف"  صحيفة  أوردته  الذي  التقرير  هجوم  وأضاف  ل 
شباط/ فبراير الماضي؛ وقال إن الهجوم   24إسرائيلي في سورية منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا في  

لزيادة دقة صواريخها كان "مهما" بالنسبة ألجهزة األمن اإلسرائيلية في ما يتعلق بإحباط مشروع إيران  
مسبقة "حتى تنضج الظروف   ورجح التقرير أن يكون الجيش اإلسرائيلي قد اتخذ إجراءات   في سورية.

العملياتية واالستخبارية لتنفيذ الهجوم"، مشيرا إلى هدف آخر يتمثل ببعث "رسالة مهمة" بأن إسرائيل  
 سورية.  ستواصل بأي حال من األحوال العمل ضد المصالح اإليرانية في

 10/3/2022، 48موقع عرب 
 

 بينيت يفاجئ بحريني بهدية قدمها له بمناسبة زواجه!  .47
بينيت، رجل أعمال شاب من البحرين، بهدية  :  جمة خاصةتر  نفتالي  فاجأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

ي  خاصة بمناسبة زواجه في األيام األخيرة، في استغالل جديد لعالقات التطبيع مع النظام القائم ف
بحرين  وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن بينيت التقى خالل زيارته إلى ال  المملكة البحرينية.
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حول   معهم  مفتوحة  محادثة  وخالل  الشباب،  األعمال  ورجال  المتميزين  بالطالب  الماضي  الشهر 
قريًبا،   أنه سيتزوج  أعمال شاب،  التتان” وهو رجل  “بسام  قال  الجانبين،  بين  التعاون  ويريد  مستقبل 

ووفًقا للصحيفة،    زيارة إسرائيل، فيما تمنى له حينها بينيت حًظا سعيًدا وقدم له نصائح عن الحياة.
فإن حفل الزفاف تأجل قلياًل بسبب إصابة العروس بفيروس كورونا، لكنهم تزوجوا منذ أيام، وفاجأ  

تهن بطاقة  المذهبة، وأرفق  الشوكوالتة والزهور  التتان، بصندوق من  ئة بتوقيع شخصي منه،  بينيت، 
 متمنًيا لهم الحب والسعادة والصحة على مدى الحياة. 

 10/3/2022، القدس، القدس

 
 آالف أوكراني وصلوا “إسرائيل”  6أكثر من  .48

أوكرانًيا وصلوا إلى تل أبيب، منذ    6,166ذكرت دائرة السكان والهجرة اإلسرائيلية، اليوم الجمعة، أن  
  –وبحسب الدائرة    راير/ شباط المنصرم.بدء الحرب الروسية على البالد في الرابع والعشرين من فب

فإن هؤالء يحملون جوازات سفر أوكرانية، مشيرًة إلى أنه تم    –العبري    كما جاء في موقع واي نت 
بقانون الهجرة.  214رفض إدخال   تتعلق  وأشارت إلى أنه أمس حتى    شخًصا منهم ألسباب قانونية 

خول، فيما وصل بعد منتصف الليل وحتى  منهم من الد   23وتم منع    1,106ومنتصف الليل وصل  
 منهم. 4وتم منع دخول أوكرانًيا،  228صباح اليوم 

وأوعزت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية إيليت شاكيد أمس بنقل الذين تم منعهم وبقوا في مطار اللد “بن 
 غوريون”، إلى أحد الفنادق لحين اتخاذ قرار بشأنهم.

 11/3/2022القدس، ، القدس
 

 أسوأ ما قيل عن فلسطين  .49
 وائل قنديل

وليه تركيا من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على  "شّددت في حديثي مع هيرتسوغ على ما ت
الهوية الدينية للمسجد األقصى وقدسيته". .. هكذا صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد  

جوب شوارع أنقرة، وعّدة  استقباله رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هيرتسوغ، فيما كانت التظاهرات ت
الزيارة، وتنديًدا بما اشتملت عليه من مظاهر حفاوٍة غير مسبوقٍة برئيس    مدن تركية، احتجاًجا على

دولة االحتالل، فهل هذا كل ما هنالك عن قضية فلسطين في مفاوضات الرئيس التركي مع ضيفه  
 الصهيوني؟ 
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السياسية واإلعالمي  المصادر  تأتي من عديد  الرسمية  اإلجابات  "كان"  قناة  ما كشفت عنه  ة، ومنها 
ئيلية، أّن هرتسوغ طلب من أردوغان العمل ضد أنشطة حركة حماس التي تنطلق من األراضي  اإلسرا

التركية، في حين طرح الرئيس التركي مسألة تدشين أنبوب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، وأّن  
ل اتفقا على تشكيل هيئٍة مشتركٍة  تفّجر  الجانبين  الجانبين، ومنع  بين  العالقة  الخالفات  خالفات  حّل 

 جديدة.
الداعمة   األنشطة  وقف  أو  الغاز،  مقابل  "حماس"  هو:  اآلن  حتى  المعلن  بحسب  المطروح  إذن، 
اإلسرائيلي من   الغاز  أنبوب  يمّر  أن  أردوغان في  تلبية رغبة  مقابل  تركيا،  الفلسطينية في  للمقاومة 

 .بالده متجًها إلى أوروبا
والد  التاريخية  الهوية  مسألة  في  القضية  الوطني  اختزال  الكفاح  موضوع  يفرغ  األقصى  للمسجد  ينية 

الوطني،  التحّرر  أجل  من  نضاٍل  من  ويحّوله  األخالقي،  جوهره  ويفقده  محتواه،  من  الفلسطيني 
الواقعة   واستعادة األرض التي يحتلها استعماٌر لقيط، إلى، فقط، الحفاظ على المقدسات اإلسالمية،

أزعم إنه ليس أسوأ من ذلك مقارًبة لقضية فلسطين التي  تحت هيمنة االحتالل الصهيوني وسلطته، و 
استعمار   ومقاومة  حقوق  استرداد  قضية  وبعده،  ذلك  قبل  هي،  بل  فقط،  دينًيا،  ليست صراًعا  هي 

ال المواثيق  كل  له  تكفل  الذي  الفلسطيني،  الشعب  على  دولي  لتواطؤ  نتيجة  هو  دولية حق  صريح، 
 الكفاح والمقاومة من أجل تحرير أراضيه. 

لو رجعت بالذاكرة سنوات قليلة، وبالتحديد إلى بداية شروع الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب،  
في تنفيذ خطته لتهويد القدس العربية المحتلة إلى األبد، ستجد أّن البعد الديني كان حاضًرا، أيًضا  

في أراضيه، حيث    الصهيوني المتطّرف البتالع حقوق الشعب الفلسطينيفي مخطط ترامب واليمين  
ديانا    CNNنشرت   الدينية،  الشؤون  في  والباحثة  األميركية  للكاتبة  مقااًل  الوقت  ذلك  في  األميركية 

بشكل   الماضي،  القرن  من  السابع  العقد  في  المقّدس  الكتاب  درست  قد  كانت  إنها  فيه  تقول  باس، 
د نص ديني، بل كان الخطة مضيفة "بالنسبة لنا، لم يكن الكتاب المقّدس مجر   مكّثف خالل شبابها،

اإللهية الموضوعة للتاريخ برمته، وعرفنا عبره كيف تصّرف هللا في الماضي، وكيف سيتصرف في 
 المستقبل". 

بالقدس، كاملة، عاصًمة إلسرائيل تذكير   يريد من خالل االعتراف  إلى أن ترامب  الكاتبة  وخلصت 
الذي يساهم في  ناخب  بأنه "رجل هللا  المقّدس( قدما،  يه من اإلنجيليين  الكتاب  يراه  التاريخ )كما  دفع 

 ويساهم في حلول نهاية التاريخ".  
في ذلك الوقت، قلت إنه أمام هذه الوقاحة االستعمارية المتّوشحة بنصوص الكتاب المقّدس، والتي 

الريا  إلى  نيويورك  الممتد من  أساسها، من خالل حملٍة  يخوض معسكر ترامب،  المعركة على  ض، 
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ّللة، تستهدف تلغيم الوعي العام بحزاٍم من العبوات العقائدية الناسفة، فإنه ليس من العدل  مكثفة ومض
أن يكون مطلوبًا مّنا، المسلمين والمسيحيين العرب، وغير العرب، أن نتخّلى عن المدخل الديني في 

وفل واألقصى،  القدس،  أجل  من  القضية، النضال  جوهر  عن  نبتعد  أن  دون  من  لكن  كلها،   سطين 
بوصفها مقاومة شعٍب احتلت أراضيه ضد استعماٍر غاصب، ونكتفي بالجوانب العقدية، الدينية، في  

 التعاطي مع األمر. 
عن   ابتعاًدا  والمسيحية  اإلسالمية  والمقّدسات  األقصى  عن  الكالم  في  االستغراق  يصبح  هنا،  من 

والت للتعّدي على المسجد نه، مثاًل، لو قّررت سلطات االحتالل منع أّي محاجوهر الصراع، ذلك أ
األقصى، والحفاظ على هويته اإلسالمية، أو بالحد األدنى احترام قيمته الدينية لدي المسلمين، وكذا 
احترام خصوصية بيت لحم بالنسبة للمسيحيين، فهل سيكون ذلك مكسًبا، أو ثمًنا كافًيا لالندفاع في 

 يق التطبيع؟.طر 
قضية األم، فلسطين المحتلة، والتي هي قضية كّل عربي، كما  أكّرر هنا إن القدس عنوان ومدخل لل

العربي،  المواطن  قضية  هي  وزمان.  مكان  كل  في  والعدل  الحق  عن  الباحث  اإلنسان  قضية  أنها 
ليبرالي، ال يمكن ألي المسلم والمسيحي والمتدّين والعلماني، اليميني واليساري والوسطي، القومي وال

باس التحّدث  يحتكر  أن  التركية طرٍف  المدن  في  العارمة  التظاهرات  قالته  ما  هذا  أّن  وأظن  مها. 
بوضوح، بوجه محترفي التبرير الذين يرفعون شعارات البيزنس والمصالح، وينبشون في عمق التاريخ  

 عن مساحيق لتجميل ما هو قبيح. 
 11/3/2022العربي الجديد، لندن، 

 
 حين يكون مجرم الحرب وسيطا للسلم  .50

 جمال زحالقة 
ثالث   لمدة  خاللها  التقى  روسيا،  الى  خاطفة  بزيارة  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قام 
ساعات متواصلة، الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وسط تكهنات عن وساطة إسرائيلية في الحرب  

الملتهبة في أوكرانيا، والحرب   فالساخنة  النظر  الغرب وروسيا. وبغض  بين  الدائرة  إذا الباردة  ي ما 
كان بينيت وسيطا، يطرح حلوال، أم مرساال ينقل المواقف من طرف آلخر، فإنه من المثير للدهشة  

 واالستهجان، كيف يلعب مجرم مثل هذا الدور، وكيف يوقف مجرم حرب حربا!
فالديمير   أوكرانيا  رئيس  صرح  وقد  الثمن.  يدفع  الذي  هو  الشعب  القذرة،  الحروب  كل  في  وكما 

قتيال، وهذا بالطبع أمر فظيع    52ذا األسبوع بأن عدد الضحايا من األطفال وصل الى  زيلينسكي، ه
ل  ومؤلم، وهناك قيمة أخالقية عالية لكل محاولة مخلصة لوقف نزيف الدم، لكن كيف ستقوم إسرائي
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الحرب على غزة عام   ففي  أطفاال؟  األطفال  قتلة  ينقذ  اإلسرائيلي  2014بذلك؟ وكيف  الجيش  قتل   ،
ال فلسطينيا، أي أكثر من عشرة أضعاف أطفال أوكرانيا. ولو أخذنا بعين االعتبار أن عدد  طف  530

غزة   أوكرانيا    2سكان  مواطني  وعدد  قتلت    40مليون،  إسرائيل  أن  نتيجة  الى  نصل    200مليونا، 
  ضعف! وهذا فقط في »عملية عسكرية« محدودة في غزة سمتها إسرائيل »عملية الجرف الصامد«.

فلم الفرق وا أما إسرائيل  تواجه في حربها على أوكرانيا حالة »الجريمة والعقاب«  لمفارقة أن روسيا 
 تواجه أكثر من »الجريمة والعتاب« وغالبا لم يكن حتى عتابا. 

بينيت رئيس نفتالي  األكثر    أما  فقد كان  الوسيط،  ثوب  األسبوع  هذا  لبس  الذي  الوزراء اإلسرائيلي، 
امد« واتهم نتنياهو ويعالون بالتخاذل وضعف اإلرادة، لعدم مواصلة تطرفا خالل حرب »الجرف الص

من  تشددا  أكثر  كنت  الصامد،  الجرف  عملية  »في  صحافية:  مقابلة  في  وقال  والحرب،  القصف 
ن العسكر أكثر تطرفا من السياسيين«. وردا على سؤال حول موقفه من قتل  الجيش، واألجدر أن يكو 

ة، قال »يجب التعامل معهم وكأنهم يطلقون القذائف المدفعية«. وهو أطفال يطلقون البالونات من غز 
عام   لبنان  على  الحرب  في  بأنه  من  2006تباهى  عدد  قتل  في  الجيش،  في  كضابط  شارك،   ،

تهديدات دموية على غزة. هو ينتمي إلى عائلة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، اللبنانيين، وأطلق مؤخرا  
 للسالم، فلن يصبح على الدنيا سالم.  وحين يكون مجرم الحرب وسيطا

 بينيت يقتحم ملعب الكبار
اقتحم نفتالي بينيت رئيس وزراء دولة صغيرة هي إسرائيل، ملعب الكبار وساحة القوى الكبرى. وقد 

أه وله  ذلك  أن فعل  وأوروبا على  المتحدة  والواليات  وافقت روسيا  لماذا  ولكن  والخفية،  المعلنة  دافه 
»الولد« هذا  أمريكية    يدخل  وبمباركات  موسكو،  في  باستقبال  ويحظى  ملعبها؟  ساحة  الصغير 

العالقة  تعقيدات  سياسيا، شاءت  قزما  بينيت  يعتبر  اإلسرائيلية  بالمقاييس  فحتى  وأوكرانية،  وأوروبية 
ألحزاب أن يضعوه على كرسي رئاسة الوزراء، في منصب لم يكن حتى مرشحا ممكنا له في  بين ا

بينيت يملك قدرات شخصية خارقة تؤهله أن يوم من األيام. وال العالم أن   يعتقد أو يتوهم أحد في 
يلعب دورا في ملعب الكبار، وكذلك ال أوهام )سوى عند بعض العرب( حول وزن دولته. فمهما قيل  

وتها، فهي في أقصى حد قوة كبرى إقليمية، ولكنها صغيرة وعلى هامش الدنيا في الحسابات  عن ق
كان   بال الدولية.  جاء  وألنه  الوزن،  خفيف  ألنه  بالذات  بينيت،  يستقبل  أن  بوتين  على  السهل  من 

شروط مسبقة، ولم ينضم علنا للتحالف الغربي ضد روسيا، وعنده قنوات اتصال مفتوحة مع الواليات 
المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وربما العتقاد ووهم بأن لليهود تأثيرا غير اعتيادي على سياسات الدول.  
الزيارة   واستغل  المختلفة،  إلى األطراف  الرسائل  يريد من  ما  بينيت وحمله  باستضافة  بوتين  قام  لقد 

للدبلوماسية.   مفتوحا  الباب  ويبقي  للتفاوض،  مستعد  بأنه  للعالم  خطاب  عن لتوجيه  قيل  ومما 
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ها مكملة  »وساطة« بينيت، إنها مكملة للمفاوضات الجدية المباشرة الجارية في بيالروسيا، ويبدو أن
القيادات  وعند  مباشرة،  زيلينسكي  عند  روسية  مقترحات  على  الفعل  ردود  لفحص  قناة  أنها  بمعنى 

 األوروبية واألمريكية، التي ال ممثلون لها في مفاوضات بيالروسيا. 
يبدو أن بوتين يرى في بينيت »ساعي بريد« نشيط وقليل التكلفة، فهو ال يضع شروطا وليست لديه  

ت  على  صالح  القدرة  بينيت  أن  أيضا  ويبدو  لزعله.  وزن  وال  مهمته  لفشل  ثمن  وال  الضغوط،  فعيل 
بحاجة   فبوتين  إلى حل، سيقف جانبا،  للوصول  اتصاالت جدية  تكون  النبض، وحين  لمرحلة جس 

لم قوي حين يقرر النزول عن الشجرة، وهو لن يمنح إنجاز إنهاء الحرب، إال لمن سيربح منه  إلى س
 لتأكيد ليس كذلك. كثيرا، وبينيت با

 ماذا يريد بينيت؟ 
سافرت  »لقد  بحذر:  وقال  األسبوع،  هذا  مطلع  في  حكومته  جلسة  في  بنفسه،  مزهوا  بينيت  ظهر 

سنواصل األطراف..  بين  االتصاالت  في  كانت    للمساعدة  لو  حتى  ذلك،  منا  طلب  إذا  المساعدة، 
ات اليهود في روسيا وأوكرانيا. يبدو اآلمال ليست كبيرة« وربط بين زيارته واالهتمام بأحوال واحتياج

أن زيارة بينيت جاءت باقتراح من المستشار األلماني، شولتس، الذي زار إسرائيل مؤخرا، وبطلب من  
األوكراني فالديمير زيلينس قناة  الرئيس  ويبحث عن مخرج عبر  يواجه حالة صعبة جدا،  الذي  كي، 

ئيلية، أمس األربعاء، أن بينيت »لم يسافر  اتصال مع بوتين. وقد نشرت صحيفة »معاريف« اإلسرا
ليقوم بالوساطة، ولم يطرح حلوال وسطا، هو سافر ألنه القائد الغربي الوحيد الذي يستطيع أن يجري  

بوتي مع  طويال  حميميا  ومخططاته  لقاًء  الحقيقية  ونواياه  النفسية  حالته  يستشعر  أن  ويحاول  ن، 
مق  على  فعله  رد  بفحص  ويقوم  الحمر.  من  وخطوطه  رشح  وما  الغرب«.  يطرحها  مختلفة  ترحات 

 التقييمات اإلسرائيلية بعد زيارة بينيت، أن بوتين كعادته عقالني وعملي ويعرف تماما ما يريد.
 مرسال في مسار هامشي 

ا أن  لحلف  يبدو  انضمامها  وعدم  أوكرانيا  حياد  أوال  التالية:  النقاط  يشمل  المطروح  الروسي  لحل 
ثانيا: تنازل أوكرانيا عن القرم والمناطق االنفصالية، وثالثا، ضمانات بعدم  »ناتو« بضمانات قوية،  

صعيد وجود أسلحة قد تهدد روسيا. وإذا لم توافق أوكرانيا على هذه الشروط، فالحرب ستدخل مرحلة ت
مختلفة ومدمرة. روسيا تنتظر الجواب في مفاوضات بيالروسيا وليس من خالل »وساطة« بينيت، 

ن األسهل على أوكرانيا أن تبدي مرونة في غرفة مفاوضات مغلقة، وليس بتنسيق مع  خاصة وأنه م 
 الغرب، فهي بحاجة لدعم الغرب لتعزيز صمودها وليس للخضوع للشروط الروسية.

ل في مسار هامشي مقارنة باالتصاالت الجدية الجارية في بيالروسيا، التي قدم فيها  بينيت هو مرسا
مقترحاته   الروسي  ببينيت الوفد  االستنجاد  الى  دعاه  ما  زيلينسكي،  عند  الرعب  أثارت  والتي  للحل، 
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إلى   نقلت  وقد  مختلفة،  تكن  لم  لبينيت  بوتين  حّملها  التي  الرسائل،  ولكن  منها.  بأفضل  يأتي  لعله 
بانتظار الجواب. ومن الالفت لالنتباه أن إسرائيل الرسمية تدعي بأن »الكرة في ا لطرف األوكراني 

 وكراني« ما يعني أنها ترى أن المقترحات الروسية معقولة ويمكن التعامل معها بجدية. الملعب األ
ما يهمه، أن يكون   لقد أُغرم بينيت بدوره الجديد، فهو يمنحه مكانة دولية وداخلية لم يحلم بها، وأكثر

أن هذا التحرك   ندا لنتنياهو، الذي يسعى دائما إلى تقزيمه واالستهتار بقدراته وبمستواه وبأدائه. كما 
الدولي رفع من شعبيته، وأعاد الحياة لحزبه المحتضر، وزاد من فرص بناء القوة اليمينية المركزية، 

قد واجه بينيت انتقادات داخلية الذعة لعدم  التي يسعى إليها ويسعى إلى أن تكون تحت قيادته هو. ل
بينه  م الرئيس زيلينسكي نفسه، وقد منحته  اتخاذه موقفا بشأن الحرب، وانتقده كذلك قادة أوكرانيون، 

اتصاالته الدولية مخرجا للقول بأنه يقوم بالوساطة وال يستطيع أن يعلن انحيازه ألوكرانيا ضد روسيا،  
قيقي لعدم اتخاذه موقفا صريحا هو الحفاظ على »حرية الحركة« مع أن الكل يعرف أن السبب الح

الروسي الرابض هناك. كما يحاول بينيت االستفادة من  في األجواء السورية، والخشية من إثارة الدب  
العقوبات   مفعول  سريان  بعدم  عليه  التوقيع  واشتراط  النووي،  االتفاق  بشأن  الجديد  الروسي  الموقف 

العالقا على  إسرائيل  الدولية  تريده  ما  وهذا  حاليا،  االتفاق  يعطل  ما  وإيران،  بين روسيا  المباشرة  ت 
التقاء إليه. مفارقة  بين أمريكا وإيران،    وتسعى  المصالح  التقاء  بين روسيا وإسرائيل مقابل  المصالح 

 ووساطة بينيت هي من عجائب الرجات القوية التي تحدثها الهزة األوكرانية وسنرى الكثير مثلها في 
 المرحلة المقبلة.

 10/3/2022القدس العربي، لندن، 
 

 ؟ " مريكيالبرغي األ "ورهينة  "فقاعة عسكرية" كيف تبدو إسرائيل  .51
 جدعون ليفي 
يرى اليمين اإلسرائيلي في حرب أوكرانيا درسًا قاطعًا: إسرائيل قوية. وهو كالدرس الذي ُيلّقن لبعثات 
أوشفيتس، وهو القوة والقوة والمزيد من القوة، العسكرية بالطبع. إسرائيل يمكنها االعتماد على نفسها  

أن وأوكرانيا  الكارثة  درسي  من  تعلمنا  ألننا  ول  فقط.  األساس  هي  أو  القوة  األخالقية  الصورة  يس 
يجب  ال  الدولي.  التضامن  أو  األخالقي  االلتزام  من  إسرائيل  يعفي  الدرس  هذا  الدولية.  المكانة 
فقط   بالعالم.  واالستخفاف  االحتالل  مواصلة  يمكن  الدولي،  للقانون  االستجابة  أو  الجئين  استيعاب 

وستتد  القنابل،  من  المزيد  إسرائيل  منأعطوا  بنفسها.  أمرها  هو    بر  هذا  إسرائيل،  ادعاءات  مجمل 
 االدعاء األكثر الذي ال أساس له واألكثر إثارة للغضب.
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لنفسها،  التي نجحت في خلقها  الخاصة  الدولية  المكانة  بدون  الغرب ال شيء.  دعم  بدون  إسرائيل 
الم  إن  بل  تحمينا،  التي  هي  القنابل  ليست  زمن.  منذ  لمحيت  بدون حق،  أو  تشبه  بحق  التي  كانة 

ة الدولة العظمى التي بنتها لنفسها، هي التي تلقي الرعب على نصف العالم بابتزاز التعاطف،  مكان
أكثر بكثير من قدرتها العسكرية. لهذا السبب، على إسرائيل أن تتعلم من أوكرانيا درسًا معاكسًا، ال 

ال يتم تحقيق هذا مكانة دولية قوية، و تكفي القوة العسكرية، وال يمكن أن تنجو وحدك، ثمة حاجة إلى  
 األمر بتطوير الطائرات بدون طيار التي تلقي القنابل. 

من المحزن رؤية كيف أن كل شيء يعيد اإلسرائيليين إلى التمسك بإيمانهم األسطوري بالقوة. بدون 
حقيق هذه  األفران…  في  لكنا  الطيارون  ولوال  البحر،  في  لرمينا  اإلسرائيلي،  الدفاع  ة مضللة.  جيش 

بحاجة إلى قوة عسكرية، لكننا سنضيع من غير المجتمع الدولي. أواًل، ألن قوة إسرائيل    نحن بالطبع
بدون يوم واحد بال أمريكا. ال في  المساعدات األمريكية. لن وجود إلسرائيل  ترتكز على  العسكرية 

.  د. اسألوا سالح الجواألمم المتحدة، وال في ساحة الحرب. ستتعطل آلة الحرب بمقاطعة برغي واح
 لذلك، القوة العسكرية المبجلة والمطلوبة ترتبط بحسن نوايا المجتمع الدولي.

وهو   إسرائيل،  من  يخاف  العالم  لنفسها.  كسبتها  التي  الخاصة  المكانة  من  إسرائيل جاء  قوة  أساس 
تقو  أخطائها ووقاحتها. حين  أمام  وعاجز  أحيانًا،  العقال  منفلت  إزاء سلوكها  هذا مشلول  إسرائيل  ل 

 مي”، يصمت العالم. “السا
هذا ليس بسبب مفاعل ديمونا، بل بسبب “يد واسم”. مشاعر الذنب لدى العالم، التي تعرف إسرائيل  
كيف تطورها وتستغلها لمصالحها ولدعم المؤسسة اليهودية القوية، هي التي تعطي إسرائيل مكانتها. 

أكثر المفتوح على مصراعيه في واشنطن  القوة مما هو ألي دولة أخ  وبابها  يعطيها  العالم،  رى في 
الدولية، من موسكو وحتى دلهي، من كييف إلى أبو ظبي. عندما تريد ألمانيا إذنًا لبيع الغواصات، 
وكذا حين تريد الواليات المتحدة بيع الطائرات، فهذا ليس بسبب قوتها العسكرية. وال يفتح فالديمير  

ئاسة األركان، بل بسبب مكانتها الخاصة التي  سرائيل بسبب دورية ر بوتين الباب لرؤساء حكومات إ
 يجب تطويرها.

إذا استمرت إسرائيل في االعتماد على قوتها العسكرية فقط، وعلى مشاعر الذنب وابتزاز التعاطف، 
ستتالشى مكانتها. األجيال الجديدة التي لم تعرف يوسيف، لن تعرف لماذا عليها مواصلة االنحناء  

في    أمام الصغيرة  الرائعة ال  الدولة  المكانة  هذه  على  الحفاظ  باالبتزاز.  تقوم  التي  األوسط،  الشرق 
يكون إال بالتعاون مع المجتمع الدولي وليس بإدارة الظهر له. سيأتي يوم يمل فيه العالم من وقاحة 

عن جميع الدول   إسرائيل، فهي دائمًا تأخذ وال تعطي، وسيأتي يوم تسأل فيه واشنطن لماذا هي دوناً 
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لها أن ُتعطى هذا القدر الكبير من األموال والسالح على حساب دافع الضرائب األمريكي. هذا يحق  
 اليوم يقترب.

كانت حرب أوكرانيا فرصة للبدء بتفكير مختلف في إسرائيل، تدرك بأنه ال يمكن البقاء بدون دعم  
. ليس الدرس هو الذي جانبًا إزاء كوارثه  العالم، وال يمكن كسب دعمه برفض جميع قراراته والوقوف

هو   هذا  فقط على جيشها،  واالعتماد  فيها  اليهود  على  فقط  والتركيز  أبوابها  إسرائيل إلغالق  يدعو 
 الدرس الحقيقي القادم من كييف.

 10/3/2022هآرتس 
 10/20/2022القدس العربي، لندن، 

 
 :ركاريكاتي .52

 
 11/3/2022، 21قع عربي مو  


