
     
 
 
 

 
 
 

     
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 وفد حكومي فلسطيني يبحث في بروكسل تسريع استئناف الدعم المالي األوروبي

 .. وتسخين الحدود وارد بالعودة للفعاليات الشعبية"عالية كبرى "فغزة تستعد لـ

 أدت لمقتل جندي متأثًرا بجراحه 2014ام تتبنى عملية عام قسال

 ُمجّدًدا "الشيخ جراح" بحمايِة شرطة االحتالل  "بن غفير" يقتحم

 مسؤول في االتحاد األوروبي: سياسة االحتالل االستيطانية مرفوضة وتقوض خيار حل الدولتين 

ــا اجتيـــاح غـــزة علـــى  كوخـــافي: يمكننـ
نحـــــو أكعـــــر فاعليـــــة مـــــن اجتياحنـــــا 

 2002للضفة عام 
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  طة:سلال
 5 اإلسرائيلي  –من التقارب التركي غير قلقة  المالكي: السلطة الفلسطينية   2.
 6 أبو ردينة: مشاريع االستيطان استفزاز للفلسطينيين وللعالم   3.
 6 كبير على المنطقة نذر بخطر ت  : انتهاكات المستوطنين لألقصى"األوقاف الفلسطينية"  4.
 6 وفد حكومي فلسطيني يبحث في بروكسل تسريع استئناف الدعم المالي األوروبي  5.
 7 "الخارجية الفلسطينية": نجحنا في إجالء جميع مواطنينا وطلبتنا الراغبين في مغادرة أوكرانيا  6.
 7 وط على قيادي فتحاوي لالنسحاب من قائمة انتخابية وطنية "قدس برس": ضغ   7.

 
  المقاومة:

 8 مصدر في حماس: نشاطنا العسكري المقاوم منحصر داخل فلسطين   8.

 8 الشعبية فعاليات.. وتسخين الحدود وارد بالعودة لل"عالية كبرى "فغزة تستعد لـ  9.
 9 الفلسطيني" أوضاع الالجئين العاروري يبحث مع رئيس "لجنة الحوار اللبناني   10.
 9 البطش يدعو لتشكيل "جبهة المقاومة الوطنية"   11.
 10 حماس: جرحى فلسطين "أوسمة الوطن" وقضيتهم مركزية   12.
 10 ة حماس: مضي قيادة "السلطة" باالنتخابات المجتزأة يعكس تفّرد قيادتها المتنفذ  13.
 10 الجهاد: إقرار االحتالل "قانون المواطنة" استهداف للوجود الفلسطيني   14.
 11   1948 يخه لحرباكتشاف نفق للمقاومة بصفد يعود تار   15.
 11 أدت لمقتل جندي متأثًرا بجراحه 2014القسام تتبنى عملية عام   16.
    

  :اإلسرائيليالكيان  
 11 " إسرائيل"إعالم عبري: بينيت اقترح إقامة "ناتو" خليجي يضم   17.
 12 لوقف إطالق النار"  وندعو روسيا مبرر للغزولبيد: "ال   18.
 12 تنفي حض أوكرانيا على القبول بشروط روسيا "إسرائيل"  19.
 13 وبوتين للتفاوض في مكتبه بالشيخ جراح المتطرف بن غفير يدعو زيلينسكي  20.
 13 أشهر للرّد على قضية الخان األحمر  بعةأر ة سرائيلية تمهل الحكوم ا" اإل"العلي  21.
 14 خبراء إسرائيليون: أردوغان لن "يغير جلده" رغم زيارة هرتسوغ   22.
 15 غرب بتعيين قنصل عام تعزز بععتها في الم "إسرائيل"  23.
 15 د يوم األحيهودي أوكراني يصلون إلى فلسطين المحتلة  600إعالم عبري:   24.
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 16 انتقادات لكوخافي: تراجع قدرات الجيش بمواجهة هجمات كيميائية وبيولوجية   25.

 16 وثيقة مزورة لحة السجون والكشف عنائل تحذيرية لمصعملية جلبوع: رس  26.

 17 بيد إلى إيرلندا الشمالية لتعّلم "إدارة النزاعات" بينيت ول  27.

 17 ذىموفاز يكشف: قررنا عزل أبي عمار بالمقاطعة دون أن يصيبه أ  28.

 18 غزة خيرة على الحرب األي إسرائيلي بسبب ر جندانتحا  29.
 

  :األرض، الشعب
 18 اليهودي  "عيد المساخر"دعوات فلسطينية لحماية األقصى في   30.
 19 هيئة األسرى: االحتالل يستمر في انتهاك حقوق المعتقالت الفلسطينيات  31.
 19 يخ جراح" بحمايِة شرطة االحتالل ا "الشُمجّددً  "بن غفير" يقتحم  32.
 19 غزة .. تأسيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل  33.
 20 المخططات االستيطانية في القدس تتوالى بهدف تهويدها": المكتب الوطني للدفاع عن األرض"  34.
 20 مخططات جهنمية للتهويد و  "استيطان زاحف"تحّذر من  "سالم اآلنال"  35.
 21 محاولة توسيع مستوطنات في األغوار   36.
 21 عذباً  % من سكان قطاع غزة باتوا يشربون ماءً 35"سلطة المياه" لـــ"وفا":   37.
 22 تزال تتنصل من تفاهمات تصاريح عمال غزةال  "إسرائيل": "ات عمال فلسطينابنق"  38.
 22 دخول أساتذة وطالب أجانب للضفة "إسرائيل"جامعة بيرزيت ترفض تقييد   39.
 23 ل االحتال حماية مستوطنون يعتدون على مدرستين في تقوع ويقتحمون "الشيخ جّراح" ب  40.
 23 طفل فلسطيني الجئ يحرز المركز العالث ببطولة شطرنج في هولندا  41.
 23 صحفيا العام الماضي 260"دعم الصحفيين": "إسرائيل" استهدفت أكعر من   42.
   

  مصر: 
 24 ف عن الفلسطينيين بعض مشروعات األونروا للتخفي  السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم  43.
 24 اً عام 74: الشعب الفلسطيني يعاني من االحتالل منذ عالم باالسكواشالبطل   المصري علي فرج  44.

 
  المي:، إسعربي

 25 بصواريخ دقيقة في أربيل ياً اتيجإستر  إسرائيلياً  الحرس العوري اإليراني: استهدفنا مقراً   45.

 25 الصدر والبارزاني يطالبان بالتحقيق في وجود مقرات إسرائيلية بكردستان العراق  46.
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 25 التي تواجهها "أونروا"الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين تبحث التحديات   47.

 26 ُتدين مخططات جديدة في القدس  "المين اإلسالتعاو"  48.

 26 "نقش سلوان""  إسرائيل"تسليم  تنفيتركيا   49.

 27 تأكيدات إسرائيلية حول لقاء جمع كوخافي مع رئيس الجيش القطري   50.

 27 " ئيلإسراـ"سس تابعة لإيران تعلن تفكيك شبكة تج   51.

 27 " إسرائيل"المغرب يطلق أول خط جوي مباشرا نحو   52.

 28 "ملتقى الجالية العربية" في بريطانيا يبحث تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين   53.
 

  دولي:
 28 تقوض خيار حل الدولتين ة االحتالل االستيطانية مرفوضة و ألوروبي: سياساالتحاد امسؤول في   54.
 28 زيلينسكي يبدي رغبته في إجراء مفاوضات مع بوتين في القدس المحتلة   55.
 29 د بيفض محادثة لر ي كوليبا ..اواشنطن وكييف تطالبان بينيت بـ"وساطة جدية" أو دعم أوكراني  56.
 30 في بريطانيا يبحث تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين  "ملتقى الجالية العربية"  57.

 
  حوارات ومقاالت

 30 أ.د. يوسف رزقة ... بين الموضوعية والمبالغة  "تل أبيب"أنقرة و  58.

 31 ياسين أقطاي ... ل إلى تركيا تعني "التطبيع" معها؟ ئيس إسرائي هل زيارة ر   59.

 34 سيفر بلوتسكر ... وقت االنحياز ألوكرانيا  60.
 

 36 :كاريكاتير
*** 
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 2002اعلية من اجتياحنا للضفة عام كوخافي: يمكننا اجتياح غزة على نحو أكعر ف .1
ر ادع غزة    ئيسى  اجتياح  االحتالل  قوات  باستطاعة  أن  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان 

جيش   نفذها  التي  العسكرية  العملية  غرار  على  المحاصر،  القطاع  في  الفلسطينية  المدن  واحتالل 
عام   المحتلة  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلي  االنتفاضة   ،2002االحتالل  على  للقضاء  محاولة  في 

 الثانية. نيةسطيالفل
"( عرضت مقتطفات  11جاءت تصريحات كوخافي في مقابلة أجراها مع هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  

عاما على عملية العسكرية اإلسرائيلية    20منها على الموقع اإللكرتروني للقناة، وذلك بمناسبة مرور  
 . توغل قوات االحتالل في المدن الفلسطينية "الدرع الواقي"، والتي شهدت 

ي في المقابلة التي من المقرر أن تعرض كاملة في وقت الحق، إنه "يمكننا أن نفعل ما  وقال كوخاف
في غزة أيًضا، وبطريقة أكثر فاعلية"، وأضاف "ال يوجد    2022اليوم في العام    2002فعلناه في عام  

 مكان ال يمكننا الوصول إليه".
لفلسطينية وإدارتها أعطت القيادات الل المدن ان "قدرة الجيش اإلسرائيلي على احتوخافي أوأضاف ك

الجيش   في  الميدانية  القيادات  القيادات  وكذلك  اإلسرائيلية،  الرفيعة  العسكرية  والقيادات  السياسية 
 اإلسرائيلي، ثقة واسعة بأن الجيش قادر على الوصول إلى كل مكان". 

 13/3/2022، 48عرب 
 

 اإلسرائيلي  –قارب التركي التمن غير قلقة  المالكي: السلطة الفلسطينية  .2
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية غير قلقة  :  وكاالت   –رام هللا  

وإسرائيل،   تركيا  بين  التقارب  إلى  ازاء  الفلسطينية  القضية  دفع  في  سيساهم  بانه  يقينه  عن  معرًبا 
قناة    األمام. معه  أجرتها  مقابلة  هذا  CNN Turk”وخالل  من  تتفاجأ  لم  السلطة  إن  المالكي  قال   ”

التقارب، موضًحا أن وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو أكد له أن هذه التطورات لن تكون على  
الفلسطينيين. الفلسطينيي   واعتبر   حساب  يمنح  قد  االسرائيلي  التركي  التقارب  أن  الفلسطيني  ن الوزير 

ئناف المفاوضات بين الطرفين، مؤكًدا أنه إذا عرضت وسائل ضغط قد يتم استخدامها في حال است 
 طة ستقبل بمثل هذا العرض. تركيا على الفلسطينيين مراعاة مفاوضات مع إسرائيل فإن السل

 12/3/2022، القدس، القدس
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 طان استفزاز للفلسطينيين وللعالم أبو ردينة: مشاريع االستي .3
سلطات :  رام هللا قرار  الفلسطينية،  الرئاسة  إقامة    أدانت  اإلسرائيلي  استيطانية    730االحتالل  وحدة 

الشرقية. القدس  في  حنينا  بيت  أراضي  على  المقامة  زئيف”  “بسغات  مستوطنة  في  وأكدت    جديدة 
ت  القرارات االستيطانية دليل على أن الحكومة اإلسرائيلية تصر على تجاهل قراراالرئاسة، أن هذه  

ستيطان، وتسعى لتخريب كل الجهود الرامية لتحقيق السالم  الشرعية الدولية المتعلقة بعدم شرعية اال
 واالستقرار في المنطقة والعالم.

األمي المتحدة  الواليات  خاصة  الدولي،  المجتمع  الرئاسة،  الحكومة  وطالبت  على  بالضغط  ركية 
صعيد،  جر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتاإلسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب التي ست

 مؤكدة أن القدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية وأحيائها خط أحمر لن نقبل المساس به إطالقًا.
 12/3/2022القدس، القدس، 

 
 تهاكات المستوطنين لألقصى تنذر بخطر كبير على المنطقة : ان"األوقاف الفلسطينية" .4

ا  حذرت وزارة:  رام هللا الدعو األوقاف  األحد، من  يوم  "المعبد"  لفلسطينية،  أطلقتها منظمات  التي  ات 
وقال وزير األوقاف، حاتم    القتحام المسجد األقصى المبارك، يوم الخميس القادم.  اليهودية اليمينية،

تلق بيان  في  والخطيرة  البكري،  المتصاعدة  اإلسرائيلية  "المخططات  إن  عنه،  نسخة  برس"  "قدس  ت 
التدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة  ينة القدس، والمتمثلة باستمرار محاوالتهم  بحق مد 

لى تغيير األمر الواقع في  تحت المسجد األقصى والبرامج االستيطانية واالقتحامات اليومية، تهدف إ
ا الشريف".الحرم  ال  لقدسي  على  بظالله  يلقي  قد  كبير،  بخطر  تنذر  "االنتهاكات  أن  منطقة  وحذر 
 بأسرها". 

 13/3/2022، قدس برس
 

 فلسطيني يبحث في بروكسل تسريع استئناف الدعم المالي األوروبيكومي وفد ح .5
إلى    -رام هللا  فلسطينيا سيتوجه  وفدا حكوميا  أن  السبت،  فلسطيني  أعلن مسؤول  أ:  بروكسل  د ب 

ستشار رئيس  ان سالمة موقال إسطيف   لبحث تسريع استئناف الدعم المالي لصالح السلطة الفلسطينية.
الرسمية، إن زيارة الوفد شؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، لإلذاعة الفلسطينية  الوزراء الفلسطيني ل

ال المشتركة  األوروبية  الفلسطينية  اللجنة  اجتماعات  حضور  تستهدف  الثالثاء  الحكومي  يوم  مقررة 
إجراء الحوار السياسي مع االتحاد  وأوضح سالمة أن زيارة الوفد الحكومي ستتضمن كذلك    المقبل.

السلطة    األوروبي لصالح  األوروبي  المالي  الدعم  قضية  سيما  ال  الثنائية  القضايا  كافة  لبحث 
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دف  الفلسطينية. إلى  بروكسل  في  المقررة  المحادثات  تؤدي  أن  “نأمل  االتفاقية  وقال:  إقرار  تسريع  ع 
بعد أن تأخرت الخطوة كثيرا وبشكل    2022و  2021المالية بين االتحاد األوروبي وفلسطين للعامين  

العالقة مع االتحاد األوروبي وعلى    ر متوقع”.غي “المحادثات ستتضمن جميع القضايا  وأضاف أن 
النقاشات  نحترم  ونحن  األوروبي،  المالي  الدعم  إقرار  تأخر  بشأن    رأسها  الجارية  الداخلية  األوروبية 

 عاجل”.ة لصالح فلسطين سيتم توقيعها في القريب الذلك وواثقون أن االتفاقية المالية األوروبي
 12/3/2022القدس العربي، لندن، 

 
 "الخارجية الفلسطينية": نجحنا في إجالء جميع مواطنينا وطلبتنا الراغبين في مغادرة أوكرانيا .6

لبتنا  زارة الخارجية، إن خاليا األزمة التابعت لها، نجحت في إجالء جميع مواطنينا وطقالت و :  رام هللا
ير أحمد الديك، في بيان صحفي األحد، أن خاليا األزمة  السف  وأوضح  الراغبين في مغادرة أوكرانيا. 

اليومية    المشّكلة لتأمين سالمة أبناء جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا على رأس عملها وتواصل متابعاتها
وبين    وكرانيا أو الذين غادروها.لالطمئنان على أوضاع جاليتنا وطلبتنا، سواء الذين قرروا البقاء في أ

المعابر  دولة فلسطين ف  أن سفارات  يجتاز  المجاورة ألوكرانيا تستقبل أي مواطن فلسطيني  الدول  ي 
وتشر  الدول،  تلك  من  أي  في  المؤقتة  اإلقامة  له شروط  وتوفر  إلى  الحدودية  سفره  تسهيل  على  ف 

 وجهته المقررة سواء في الشتات أو إلى أرض الوطن.
 13/3/2022، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(األنباوكالة 

 

 "قدس برس": ضغوط على قيادي فتحاوي لالنسحاب من قائمة انتخابية وطنية  .7
الخليل السابق تيسير  كشفت مصادر مطلعة، يوم السبت، عن عروض قدمت لرئيس بلدية  :  رام هللا

ة وحدة وطنية لخوض االنتخابات  أبو اسنينة، لـ"تولي أي منصب يختاره، مقابل االنسحاب من قائم
)ا اسم  للخليل(".تحمل  محمود   لوفاء  الفلسطينية  السلطة  "رئيس  إن  برس"  لـ"قدس  المصادر  وقالت 

بو اسنينة على منحه أي  عباس، فّوض مستشاره للشؤون الدينية محمود الهباش، من أجل مفاوضة أ
أ  وزير  أو  فتح،  حركة  في  مركزية  لجنة  كعضو  سواء  يريده،  الخليل، منصب  لمحافظة  محافظ  و 

ت كتاب  على  االنتخابات".ويحصل  من  االنسحاب  مقابل  فورا،  الرئيس  من  مصدق  وأكدت    عيين 
لماضي،  المصادر أن "محادثات واتصاالت الهباش استمرت حتى ساعات متأخرة من يوم الخميس ا

 جميع هذه العروض". في محاولة إلقناعه بالعدول عن قراره"، الفتة إلى أن "أبو اسنينة رفض قبول 
 12/3/2022، قدس برس
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 في حماس: نشاطنا العسكري المقاوم منحصر داخل فلسطين   درمص .8
الجانب  :  بيروت  التي تحدثت عن طلب  األنباء  تعليقا على  "حماس"،  أكد مصدر مطلع في حركة 

اوم لحركة  التركي من "قيادات عسكرية مقيمة في تركيا مغادرة البالد"، على أن "العمل العسكري المق
وشدد   حتلة، بما في ذلك قادة تلك المقاومة بكل تفرعاتها".لم)حماس( محصور فقط داخل فلسطين ا

بأي  القيام  "عدم  على  القائمة  "حماس"،  إستراتيجية  على  برس"  "قدس  لـ  تصريحات  في  المصدر، 
ت  لم  التي  االستراتيجية  تلك   .. المحتلة  فلسطين  خارج  عسكرية  شبه  أو  عسكرية  عنها  أنشطة  حيد 

 لقيادات في الحركة خارج فلسطين".  لالحركة بالرغم من استهداف االحتال
 12/3/2022قدس برس، 

 
 .. وتسخين الحدود وارد بالعودة للفعاليات الشعبية"عالية كبرى "فغزة تستعد لـ .9

الـأشرف الهور-غزة  ، 48: تستعد الهيئة الوطنية التي شكلت في قطاع غزة، لمساندة سكان مناطق 
اسات  مساندة لسكان تلك المناطق، الذين يعانون من سيقريبا في تنظيم فعاليات شعبية كبيرة،  بدء  ال

مارس الجاري، الذي    30عنصرية تنتهجها حكومة االحتالل، بما في ذلك تنظيم فعالية مركزية يوم  
األرض”. “يوم  لذكرى  الفلسطينيين  إحياء  المعل  يصادف  مسؤولو وحسب  يؤكدها  التي  في ومات    ن 

التي شكلصالف الهيئة  تلك  المشاركة في  المقتائل  القطاع، فإن من بين  السبت في  الحالية  ت  رحات 
من   والقريبة  غزة،  لقطاع  الشرقية  الحدود  على  الواقعة  العودة”  “مخيمات  في  شعبية  فعاليات  إقامة 

دة إلى  لعو وبا  ..2018السياج الفاصل عن االحتالل، على غرار ما كان الوضع عليه سابقا في العام  
فقد   إقامتها،  المنوي  تالفعاليات  لم  اللحظة  ولغاية  أنه  العربي”،  “القدس  تلك علمت  شكل  بعد  قر 

الـ لمناطق  المساندة  الشعبية  الفعاليات، 48الفعاليات  تلك  بعض  يكون  بأن  توجهات  هناك  لكن   ،
يدور من    ى ماة علوخاصة الفعالية الكبرى “يوم األرض” تحمل إشارات قوية على عدم رضا قوى غز 

، كما حدث العام الماضي، حين تدخلت المقاومة في غزة لنصرة  48عمليات تهجير وقمع لسكان الـ
القدس، وعلى أن تحمل تلك الفعاليات الشعبية المنوي تنفيذها إشارات أخرى مماثلة رفضا الستمرار  

الفعاليات العودة ألساليب “المق  الحصار. الخشنة”، التي    عبيةالش  اومة وال يستبعد أن تكون من بين 
 . كانت سائدة سابقا

المشكلة  الهيئة  إن  العربي”،  لـ”القدس  داوود شهاب  الجهاد  القيادي في حركة  قال  السياق  هذا  وفي 
، الفتا إلى أن البرنامج  48ستجتمع هذا األسبوع، إلقرار برنامج الفعاليات التي ستنظم دعما لسكان الـ

وجماهير  شعبية  فعاليات  و سيشمل  أيضا.ثقاف ية  وقانونية  ذروة    ية  أن  إلى  المركزي وأشار  النشاط 
مارس الجاري، الذي يصادف “يوم األرض”، حيث ستترافق الفعاليات في قطاع غزة،   30ون يوم  سيك
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مع فعاليات أخر تنظيم في مناطق الداخل المحتل، بعدما قررت لجنة المتابعة العربية إقامة نشاطين  
صاالت أخرى تجرى حاليا  ي الجهاد لـ”القدس العربي” أن هناك اتدي فلقياوأوضح ا  مركزيين هناك.

 اليات مشتركة تقام في الضفة الغربية ومناطق الشتات.من أجل أن تكون هناك فع
 13/3/2022، لندن، القدس العربي

 
 العاروري يبحث مع رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" أوضاع الالجئين  .10

يوم السبت، مع رئيس  ي،  "حماس" صالح العارور لحركة    المكتب السياسيبحث نائب رئيس  :  بيروت 
لبنان في  الفلسطينيين  الالجئين  أوضاع  الحسن،  باسل  الفلسطيني"  اللبناني  الحوار  وبحسب  .  "لجنة 

دعا العاروري، إلى "ضرورة العمل الجاد من أجل منح الالجئين حقوقهم ،  بيان صدر عن "حماس"
األزمة االقتصادية والمعيشية  امة، خصوصًا في ظل  وتمكينهم من العيش بكر   اإلنسانية واإلجتماعية،

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على "العمل   .الخانقة التي يمر بها لبنان حاليًا"
ها لن تؤثر سلبًا  الفلسطيني المشترك، ووحدة الموقف الفلسطيني، وعلى أمن المخيمات واستقرارها، وأن

أ لبنان ووحدته"، وفق  على  العار   البيان.من  تأكيد وجدد  لبنان  وري،  الفلسطيني في  الشعب  ه "رفض 
كافة مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة، مثنية في الوقت ذاته على دور لجنة الحوار 

 اللبناني الفلسطيني في عملها الدؤوب لمقاربة كافة قضايا اللجوء". 
 12/3/2022قدس برس، 

 
 بطش يدعو لتشكيل "جبهة المقاومة الوطنية" لا .11

المقاومة  :  غزة "جبهة  تشكيل  ضرورة  البطش،  خالد  الجهاد،  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  أكد 
جديدة،   أسس  على  التحرير  منظمة  بناء  وإعادة  الثوابت،  وحماية  المقاومة،  خيار  لتعزيز  الوطنية"؛ 

للميثاق االعتبار  الفلسطيني.  وإعادة  "وير   الوطني  لقى  عقد  يستدعي  كله  هذا  تحقيق  أن  اٍء  البطش" 
ل ا  العاّمين؛ مدخاًل جادًّ جاء ذلك في كلمة للقيادي   وضع األسس الضرورية لذلك.ضروري لألمناء 

الفلسطيني. الجريح  يوم  بمناسبة  األحد،  بغزة،  "حماس"  حركة  أقامته  حفل  خالل  وشدد    البطش، 
ل غزة،  أن  على  تصعيالبطش  أمام  متفرجة  تقف  وان  النقب  على  العدوان  وستواد  والرملة،  صل للد 

عبر    48فلسطين المحتلة عام    دورها في توحيد الصف الفلسطيني، والعمل على إسناد الصامدين في 
 ."48ية لدعم وإسناد فلسطينيي الـ تشكيل "الهيئة الوطن 

 13/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 م مركزية فلسطين "أوسمة الوطن" وقضيتهحماس: جرحى  .12
ة ال يمكن تجاوزها وال يجوز  رحانا، هي قضية وطنية مركزيقالت حركة "حماس" إن قضية ج:  غزة

القفز عنها، ومن حقهم جميعًا الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما ال يجوز التمييز فيما  
وأكدت الحركة في   ء فلسطين وكلهم قدموا للوطن.بينهم في المؤسسة الرسمية الفلسطينية، فكلهم أبنا

الجري  يوم  بمناسبة  مابيان،  من  عشر  الثالث  يصادف  الذي  الفلسطيني  "إن  ح  عام،  كل  من  رس 
المحتل المجرم لن يفلت من عقوبته على جرائمه التي ارتكبها على مدار سنوات طويلة من الصراع،  

جميعًا وفي مقدمتها  د عنها حتى نصل إلى أهدافنا  وستبقى المقاومة والجهاد ذروة السنام، ولن نحي
العظيمة، افت وأض  والخالص".التحرير   ولتضحياتهم  الكرام  لجرحانا  األوفياء  وأبدًا  دائمًا  "سنبقى   ،

وسنقدم لهم كل ما نستطيع من أجل الوصول بهم إلى مرحلة الشفاء التام، فكما بدأنا معهم، سنستمر  
ب بإذن  الوعد الصادق بالتحرير القريالبطولة، واألمل يحدونا نحو  بهم في طريق التضحية والثبات و 

 عالى". هللا ت
 13/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: مضي قيادة "السلطة" باالنتخابات المجتزأة يعكس تفّرد قيادتها المتنفذة  .13

االنتخابات المجتزأة، وتعطيل  قالت حركة "حماس"، اليوم األحد، إن "مضي قيادة السلطة في  :  رام هللا
يعك  إجراء وتأجيلها،  الشاملة  حالة  االنتخابات  قيادتها  س  تمارسه  الذي  السياسي  واإلقصاء  التفّرد 

وأضافت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس"، أن "ما تسوقه قيادة حركة فتح في اإلعالم    المتنفذة".
فنا المبدئي  البلدية، يدعونا لتجديد تأكيد موق  من اتهامات باطلة، مّدعية فيها رفض حماس االنتخابات 

ال   أن  أيوالثابت بضرورة  مكّونات شعبنا".   تكون  كّل  يشمل  وطني،  وتنسيق  بتوافق  إال   انتخابات 
وأشارت إلى أن "تفرد السلطة سلوك ال يخدم المصلحة الفلسطينية، وال يلبي حتًما تطلعات شعبنا في  

 ان. الوحدة والتحرير والعودة" وفق البي
 12/3/2022قدس برس، 

 
 لوجود الفلسطيني تالل "قانون المواطنة" استهداف لقرار االحالجهاد: إ .14

قالت حركة الجهاد في فلسطين، يوم السبت، إن "إقرار االحتالل لما يسمى بقانون المواطنة، :  غزة
يني الشرعي  الذي يهدف إلى منع لم شمل العائالت الفلسطينية، قرار عدواني يستهدف الوجود الفلسط

"القر   الحركةوأكدت    في أرضه ووطنه". أن  "قدس برس"،  تلقته  بيان  الصراع  في  يأتي في سياق  ار 
فلسطين  داخل  عام    الديموغرافي  إلحاق 48المحتلة  العدو  رفض  خالل  من  المحتلة،  القدس  وفي   ،
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جهة واالشتباك  ودعت إلى "تصعيد الموا  أسماء المواليد واألطفال الجدد بسجالت عوائلهم المقدسية".
فلسطين، وتعزيزا للصمود   شبر من  حات، تأكيدا على الحق المقدس في كلمع العدو في كل السا

 الفلسطيني في هذه األرض".
 12/3/2022، قدس برس

 
 1948 اكتشاف نفق للمقاومة بصفد يعود تاريخه لحرب .15

كشفت حفريات تجريها سلطات اآلثار التابعة لدولة االحتالل اإلسرائيلي عن نفق للمقاومة، في مدينة  
ية، إلى أّن النفق الُمكتشف في صفد يعود تلة. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبر صفد المح

الفلسطينية والعصابات الصهيونية. وقال  1948تاريخ تأسيسه إلى حرب عام   النفق  بين الثورة  إّن  ت 
اليهودي   الحّي  في  الصهيونية  العصابات  ضّد  الرمانة  حي  من  فدائية  عملية  لتنفيذ  يهدف  كان 

الل الحرب بعد انهياره جّراء األمطار، وكشفت أّن ينة. وزعمت الصحيفة أّن النفق لم يستخدم خبالمد 
الحرب   عن  "الهاغاناة"  لعصاباِت  سماعهم  1948وثائَق  فيها  عناصر  عن  نقلت  طرقات  ،  أصوات 

 .نفق وجدوه ُمنهاًرا بفعل األمطارتحت األرض، وبعد أن حاولوا إلقاء قنبلة يدوية داخل ال
 13/3/2022، ون الينين أفلسط

 
 أدت لمقتل جندي متأثًرا بجراحه 2014ية عام القسام تتبنى عمل .16

اليوم،  :  غزة مقتله  أُعلن عن  إسرائيليًّا  جنديًّا  إن  األحد،  يوم  القسام،  الدين  الشهيد عز  كتائب  قالت 
عام   غزة  على  العدوان  خالل  للكتائب  عملية  في  الجندي   .2014أصيب  أن  الكتائب،   وأوضحت 

في    وبّينت أن مقاوميها أطلقوا،  ركة "العصف المأكول".القسام خالل مع  أصيب بقذائف هاون أطلقتها 
إلى مقتل   الوقت، ثالث قذائف على تحشدات لجيش االحتالل في غالف غزة، أدت  جنود   5ذلك 

 آخرين. 15وإصابة 
 13/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 " إسرائيل"ناتو" خليجي يضم إعالم عبري: بينيت اقترح إقامة "  .17

الم عبرية أمس، إلى أّن رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت،  لفتت وسائل إع  وكاالت:  -القدس
ص بالخليج،  اقترح خالل زياراته إلى دول الخليج مبادرًة عسكرية، هي إقامُة نوٍع من حلِف ناتو خا

 وتكون إسرائيل بالطبع جزءًا منه. 
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الشؤون   قناة  وقال محلل  العبرية، روعي شار العسكرية في  "بعد زيارة رئيس األركان  "كان"  إّنه  ون، 
البحرين، إلى  كوخافي  ائتالٍف    أفيف  أو  حلٍف  خلِق  أجل  من  مبادرٍة  األخيرة عن  األيام  في  سمعنا 

 اني". يجمع دواًل خليجيًة ضد التهديد اإلير 
كش السعودي  إيالف  موقع  في  اليوم  "تقرير  إنَّ  شارون  رئيس  وأضاف  أيضًا  التقى  كوخافي  أنَّ  ف 

، األركان ا أمٍر علنيٍّ إلى  األمر  وتحّول  الحلف،  هذا  إلى  انضّمت قطر  ما  "إذا  إّنه  وتابع  لقطري"، 
 أمرًا كبيرًا جدًا".فهذا سيكون 

السياسية في   الشؤون  ذاته،  من جهتها، أشارت مراسلة  إلى األمر  "كان" أيضًا، غيلي كوهين،  قناة 
 ءًا من هذا الحلف بالطبع". ح رئيس األركان تضّمن أن "تكون إسرائيل جز وأوضحت أنَّ طر 

التقى المسؤولين هناك، باإلضافة إلى   بينيت البحرين، حيث  وفي شباط أيضًا، زار رئيس الحكومة 
 كوبر. قائد األسطول الخامس األميركي األدميرال براد 

الخارجي وزير  لنائب  تصريحات  عبرية  إعالم  وسائل  نقلت  آل كما  أحمد  بن  هللا  عبد  البحريني،  ة 
ق أمنيًا  خليفة،  األخيرة،  تعاون  البحرين، كجزء من  في  "الموساد موجود  إن  فيها  واستخباريًا، مع  ال 
 إسرائيل". 

 12/3/2022القدس، القدس، 
 

 لبيد: "ال مبرر للغزو وندعو روسيا لوقف إطالق النار"  .18
فا للمواقف  لروسي ألوكرانيا، وذلك خالد، بالغزو ااألحيوم  ندد وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد،  

 رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الذي يمتنع عن ذكر روسيا في تصريحاته.  التي يعبر عنها
وقال لبيد في ختام لقائه مع وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، حول الغزو الروسي إنه "ال  

وقف إلى  روسيا  وندعو  له،  مبرر  طا  يوجد  حول  المشاكل  وحل  والهجمات  النار  ولة إطالق 
 المفاوضات".

 13/3/2022، 48عرب 
 

 تنفي حض أوكرانيا على القبول بشروط روسيا "إسرائيل" .19
نفت إسرائيل التقارير التي أفادت بأنها حّضت كييف على القبول بشروط اقترحتها موسكو في إطار  

 ع حد للحرب في أوكرانيا. وضل جهود الوساطة التي تقوم بها الدولة العبرية
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إع وسائل  إسرائيلية  وذكرت  بينيت  الم  نافتالي  الوزراء  رئيس  اّتهم  رفيعا  أوكرانيا  مسؤوال  أن  الجمعة 
 بالتصّرف كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية.

الرئيس  بينيت حّض  إن  هويته  ُتكشف  لم  الذي  المسؤول  قال  اليسارية،  “هآرتس”  وبحسب صحيفة 
 بول بموقف روسيا” واالستسالم. وديمير زيلينسكي عبر الهاتف على “القي فولوكراناأل

لكن مسؤوال رفيعا في مكتب بينيت أكد في بيان أرسله إلى فرانس برس السبت أن “هذا التقرير ال  
 يفتقر إلى الدقة فحسب، بل إنه كاذب بشكل واضح”. 

الرئي  إطالقا  بينيت  الوزراء  رئيس  ينصح  “لم  زيلينوأضاف  بقبس  الروسي سكي  )الرئيس  عرض  ول 
رح في األساس على إسرائيل ليكون  نظرا إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لم ُيط   —وتين  فالديمير( ب

 بإمكاننا القيام بذلك”.
 وشدد على أن “بينيت لم يقل لزيلنسكي إطالقا كيف عليه أن يتصّرف وال نية لديه للقيام بذلك”.

 12/3/2022القدس، القدس، 
 

 الشيخ جراحوض في مكتبه بوبوتين للتفا طرف بن غفير يدعو زيلينسكيمتال .20
األوكراني   الرئيس  السبت،  اليوم  مساء  غفير،  بن  ايتمار  المتطرف  اليميني  الكنيست  عضو  دعا 
بالشيخ   مكتبه  في  بينهما  مفاوضات  بوتين، إلجراء  فالديمير  الروسي  ونظيره  زيلينسكي،  فولوديمير 

ناة العبرية السابعة، رًدا على  وجاءت تصريحات بن غفير التي أوردتها الق   .س المحتلةجراح في القد 
“إذا سئلت تصريحات   قائاًل  المحتلة،  القدس  المفاوضات في  إجراء  اقترح خاللها  األوكراني  للرئيس 

عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلدا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: 
 نعم”. 

الم  حي شمعون هتصدق )الشيخ جراح(، إنه رمز للسال بن غفير “هذا ممكن بالتأكيد في مكتبي بوق
 ولسيادة القانون اإلسرائيلي”. وفق تعبيره. 

 12/3/2022القدس، القدس، 
 

 أشهر للرّد على قضية الخان األحمر ة أربعة "العليا" اإلسرائيلية تمهل الحكوم  .21
عدم    لية بتوضيح سبب حكومة اإلسرائيمساء أمس، أمرًا مؤقتًا لل  أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية،

 تنفيذها ألوامر الهدم التي أصدرتها بحق قضية الخان األحمر. 
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يومًا    120وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن "المحكمة العليا أمهلت الحكومة اإلسرائيلية  
 للرد على سبب عدم إخالء الخان األحمر". 

بيني غانتس، والجنرال يهودا    فاع اإلسرائيليلعليا وزير الد"طالبت المحكمة ا  حيفة، فقد وبحسب الص
 فوكس من القيادة المركزية، بالمثول أمام المحكمة وتوضيح سبب عدم إخالء قرية الخان األحمر".

والذي   اإلسرائيلية،  الحكومة  صاغته  الذي  الحل  بتبني  "مهتم  "إنه  غانتس:  قال  ذلك،  ضوء  وفي 
متر من الموقع الحالي وإزالته، ثم إعادة ترتيبه على   300مر بمساحة  وجبه سيتم إخالء الخان األحبم

قريبة". رئيس    أراٍض  فيهم  بمن  القرية،  إخالء  الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  أعضاء  من  العديد  وأّيد 
العام   في  حث  الذي  بينيت،  نفتالي  نتن   2019الوزراء  بنيامين  آنذاك  الوزراء  تنفيذ رئيس  على  ياهو 

 اإلخالء. 
 14/3/2022، األيام، رام هللا

 
 خبراء إسرائيليون: أردوغان لن "يغير جلده" رغم زيارة هرتسوغ  .22

وسط  تركيا،  إلى  هرتسوغ  يتسحاق  االحتالل  رئيس  زيارة  تبعات  يرصد  اإلسرائيلي  اإلعالم  زال  ما 
الرئيس رجب طيب أر  العالقات مع  التقديرات  دوغان، في ظل  انخفاض سقف توقعاتهم من تطوير 

 وضعية وليس استراتيجية جديدة. اإلسرائيلية التي تتحدث عن أنه أجرى استدارة م
ضوء   في  للزيارة،  والتاريخية  السياسية  األهمية  من  اإلسرائيلية  المحافل  تقلل  ال  ذاته،  الوقت  في 

ازل  ن يعني ذلك تنالمصالح التي تسعى تركيا لتحقيقها بسبب اقتصادها المتعثر بشكل خاص، دون أ
 في المنطقة. أردوغان عن مساعيه في تحويل تركيا إلى دولة مهيمنة 

البروفيسور عوزي رابي أستاذ الدراسات الشرق أوسطية بجامعة تل أبيب، ذكر في حوار مع صحيفة  
" أن "تركيا تسعى من زيارة هرتسوغ ألن تحظى بدعاية كبيرة في الغرب، 21"معاريف" ترجمته "عربي

تعتبر جسرًا جيدًا،   ل على الدعم االقتصادي، وهي ترى أن العالقة مع إسرائيل منها بأن تحص  رغبة
ويبقى السؤال حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل أن تساعد تركيا في وضعها الصعب حاليًا رغم  

 سلوكياتها الماضية". 
قد في هذه ذلك فإنني أعتوأضاف أن "ما يفعله أردوغان اآلن مع إسرائيل صعب للغاية عليه، ومع  

أما  لكننا  يغير جلده"،  ال  "النمر  أن  مهمة  الحالة  أمام  إسرائيل  فإن  ولذلك  المعقد،  األوسط  الشرق  م 
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تجعل من الصعب أن تحصل على ما تريده من هذه العالقات، في ضوء أن هناك قدرا كبيرا من  
 العداء بين تل أبيب وأنقرة، رغم وجود بعض التقارب مؤخًرا".

ؤال الذي يشغل اإلسرائيليين  "، أشار إلى أن "الس13ة في "القناة  رر الشؤون العربيحيزكيلي محي يتسف
أن   المخاوف من  بقاء  أبيب، رغم  تل  تجاه  أردوغان  الزيارة من مواقف  هذه  تغيير  يتركز في مدى 

راب من لحظة  ينقلب علينا فجأة، وبالتالي فإننا يجب أن نستغل آثار الزيارة الفورية، خاصة مع االقت
 للدولة، والمزاج السائد في الشرق األوسط". وقيع االتفاق النووي، بما قد يؤثر على الواقع األمنيت

 12/3/2022، "21موقع "عربي 
 

 تعزز بععتها في المغرب بتعيين قنصل عام  "إسرائيل" .23
زير  الرباط، فإن و رغم الصعوبات التي تواجهها السفارة اإلسرائيلية في عملها في العاصمة المغربية،  

 الخارجية يائير لبيد قام بتعزيز كادرها بتعيين قنصل جديد. 
وقال نائب رئيس البعثة اإلسرائيلية في الرباط إيال ديفيد، في تغريدة عبر »تويتر«: »مبارك لدوريت 

التي   بالمغرب. أفيداني،  اإلسرائيلي  االتصال  مكتب  في  اإلدارة  ورئيسة  قنصل  منصب  في  عينت 
وزارة بفضل خب في  دامت    رتها  التي  اإلسرائيلية  جيد   30الخارجية  بشكل  عملها  تؤدي  سنة، سوف 

 للغاية في منصبها الجديد«. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذا اإلعالن.
 13/3/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 د األح أمسيهودي أوكراني يصلون إلى فلسطين المحتلة  600إعالم عبري:  .24

المحتلة حوالي  :  القدس  أن  عبرية،  إعالمية  مصادر  من    600كشفت  سيصلون  يهودي  مستجلب 
المحتلة   فلسطين  إلى  األحد أوكرانيا  قياسي    .أمس[]  يوم  "هذا رقم  إن  السابعة،  العبرية  القناة  وقالت 

 للمهاجرين الذين يصلون إلى إسرائيل في يوم واحد، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
القناة  أو  مدار  إلى  شارت  على  يعمل  طوارئ  مركز  أقامت  واالستيعاب،  الهجرة  وزارة  ساعة    24أن 

أوكرانيا.   من  اليهود  المستجلبين  االحتالل    الستقبال  سلطات  أعادت  الماضي،  الجمعة   200ويوم 
وأثارت   يهودا،  ليسوا  كونهم  القدس،  شمال  غوريون"،  "بن  مطار  إلى  وصولهم  بعد  أوكراني  الجئ 

 العنصرية لالجئين األوكرانيين ضجة في األوساط الدولية.  املة االحتاللمع
 13/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 انتقادات لكوخافي: تراجع قدرات الجيش بمواجهة هجمات كيميائية وبيولوجية  .25
أفيف    وّجه مسؤولون في جهاز األمن والجيش اإلسرائيليين انتقادات مباشرة إلى رئيس أركان الجيش،

أنه  كوخافي بادعاء  كيميائية،  بأسلحة  هجمات  لمواجهة  واليته  خالل  الجيش  جهوزية  تراجع  حول   ،
 هللا.  ستشنها سورية وحزب 

هيئة   أنظار  تحت  حدثت  السياق،  هذا  في  إخفاقات  إلى  اإلسرائيليون  األمنيون  المسؤولون  وأشار 
أثناء لها  حلول  وضع  ودون  اإلسرائيلي،  للجيش  العامة  كوخاف  االركان  تهديد والية  تطور  "رغم  ي، 

 م موقع "والال" اإللكتروني اليوم، األحد. مباشر على الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل"، وفق ما نقل عنه 
ونقل "والال" عن المسؤولين األمنيين قولهم إن كتائب في قوات االحتياط، التي كان يفترض أن تعنى  

ة "تفككت بهدف توفير عشرات آالف األيام  ئية وبيولوجي بمواجهة هجمات بمواد خطيرة وأسلحة كيميا
"قوات التطهير كانت مزودة بشاحنات خاصة، تحولت إلى  من أنشطة قوات االحتياط". وأضافوا أن  

 خرداوات، ولم يتم شراء أخرى مكانها".
دا، وأضاف المسؤولون األمنيون أن األجهزة التي غايتها المساعدة في مواجهة هجمات كهذه قديمة ج

لتقليص جد فقدان خبرات مهنية وتراجع في القدرة على تحليل وفهم األحداث، وذلك بسبب اوأنه "يو 
في الميزانية الذي اتسع تحت قيادة كوخافي. وبذلك، فإن معظم العمل في مجال الدفاع من أسلحة  

 كيماوية وبيولوجية تحول إلى عمل موظفين وبمستوى متدن".
 13/3/2022، 48عرب 

 
 السجون والكشف عن وثيقة مزورةل تحذيرية لمصلحة ع: رسائجلبو  عملية .26

تحقق مصلحة السجون اإلسرائيلية، في وثيقة استخباراتية يشتبه أنها مزورة، وقدمت إلى لجنة تقصي  
الحقائق الحكومية في عملية الفرار من سجن جلبوع، فيما تتجه لجنة الفحص لتوجيه رسائل تحذيرية  

 يوم األحد. أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، ون، بحسب ما لضباط في مصلحة السج
وفي سياق التحقيقات، تدرس لجنة الفحص الحكومية في هذه المرحلة توجيه رسالة تحذير لمفوضة  
سجن   من  الستة  األسرى  فرار  عملية  منع  في  الفشل  خلفية  على  بيري،  كيتي  السجون،  مصلحة 

ة الشمالية  يدي بن شطريت، وقائد المنطقسجن جلبوع فر مماثلة لقائد    جلبوع، إلى جانب إرسال رسائل
 في مصلحة السجون، وضباط آخرين. 

 13/3/2022، 48عرب 
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 بيد إلى إيرلندا الشمالية لتعّلم "إدارة النزاعات" بينيت ول .27
بيد، إلى إيرلندا الشمالية، في أيار/ يتوجه رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير ل

ممايو   النزاعات".المقبل،  "إدارة  تعّلم  أجل  والبيد    ن  بينيت  فإن  العبري،  "والال"  موقع  وبحسب 
 رة تدريبية حول التفاوض وإدارة النزاعات. سيخضعون لدو 

ولفت الموقع إلى أن البيد وبينيت معجبان بكيفية انتهاء الصراع في إيرلندا الشمالية والذي استمر 
الماضي القرن  السابقة في  إلى أن  وأشارت    .لعقود، في تسعينات  النزاع  بينيت راسل أطراف  مكتب 

 عن معهد جامعة هارفارد الستراتيجية التفاوض. إيرلندا، ودعاها لحضور ندوة ستعقد نيابة
 14/3/2022، 21موقع عربي 

 
 ذىموفاز يكشف: قررنا عزل أبي عمار بالمقاطعة دون أن يصيبه أ .28

ى الضفة الغربية المحتلة  ل عدوانه العسكري عليش االحتالعاما، شن ج   20في مثل هذه األيام قبل  
 . المسمى "السور الواقي"، الذي تضمن اجتياحا كامال لمدنها وقراها الكاملة

االحتالل ووزير الحرب األسبق، وأشرف على تنفيذ العملية كلها، زعم في  شاؤول موفاز، قائد جيش  
"عربي وترجمته  ويلال،  موقع  نشره  تفصيلي  "الغر   "21مقال  عمليةأن  من  تمثل   ض  الواقي  السور 

بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقوى الفلسطينية المسلحة، وخلق وضع أمني أفضل إلسرائيل، 
ه حربا  واجهت  قلب  التي  في  االنتحاريين  عشرات  نفذها  بتفجيرات  ممثلة  تاريخها  في  األقصى  ي 

  استراتيجًيا لتغيير الواقع األمني". يلية تحوالً المدن اإلسرائيلية، ما جعل هذه العملية اإلسرائ
قوات  تجنيد  ذلك  في  بما  العملية،  إلنجاز  كبداية  أسابيع  أربعة  "طلب  أنه  مقاله  في  موفاز  يكشف 

جلسة اتخذ القرار اإلسرائيلي باعتبار عرفات  االحتياط، مع إمكانية أربعة أسابيع أخرى، وفي ذات ال
يدخل أحد مكتبه، أو يؤذيه، بناء على طلب أمريكي،  ، دون أن  عدوا، ويجب أن يعزل في المقاطعة

الضباط القياديين، حول الخطط المتوقعة، وعلى رأسها وجرت مناقشات مستجدة بمشاركة وحضور  
إنتاج االنتحاريين، ومعامل المتفجرات، بجانب مدن  اقتحام نابلس، مقر القوى الفلسطينية المسلحة، و 

 تجول فيها، وإغالقها. وفرض حظر  طولكرم وقلقيلية وبيت لحم،
مع   األمني"  "التنسيق  منظومة  تجديد  في  تمثل  العملية  لتلك  إنجاز  أهم  أن  اإلسرائيليون  يستخلص 

أنح كافة  في  انتشروا  مسلح  آالف  أربعة  اعتقال  بعد  الفلسطينية،  وقتل السلطة  الغربية،  الضفة  اء 
فتح وعناصر  والجهاد  حماس  رجال  كبار  فيهم  بمن  خاللالمئات،  من  التحتية    ،  بناهم  مهاجمة 
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ال تنتج الصواريخ، مع أن هذه  عملية بكل تفاصيلها العسكرية لم  وأهدافهم العسكرية، والمخارط التي 
 يين فيها.تسفر عن وقف الهجمات الفلسطينية المسلحة، واستمر مقتل اإلسرائيل

 12/3/2022، 21عربي موقع 
 

   ة على غزةالحرب األخير انتحار جندي إسرائيلي بسبب  .29
عن انتحار جندي إسرائيلي في األيام األخيرة، كان أصيب في االشتباكات يوم األحد،  كشف النقاب،  

وبحسب   .2014المسلحة مع عناصر حركة حماس في قطاع غزة إبان عملية “الجرف الصامد” عام  
سكان    عاًما(، وهو باألساس من  27صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الجندي يدعى روفين ماجن )

كان أصيب بجروح خطيرة في ساقه في تلك المعارك، وتأثر بعملية  وطنة إلكانا قرب سلفيت، و مست
 من رفاقه الجنود بعد إطالق صاروخ مضاد للدروع تجاه مدرعة كانوا بداخلها. 5إصابته ومقتل 

و  جسدًيا  عالًجا  وتلقى  العدائية”،  لألعمال  “ضحية  كـ  تعريفه  تم  فإنه  للصحيفة،  لووفًقا  كن  نفسًيا، 
 مطاردته طوال هذه السنوات.الكوابيس استمرت في 

 13/3/2022القدس، القدس، 
 

 اليهودي  "عيد المساخر"دعوات فلسطينية لحماية األقصى في  .30
دعا مسؤولون فلسطينيون إلى النفير للمسجد األقصى، يومي األربعاء والخميس،  :  كفاح زبون -رام هللا

 قتحام المسجد في »عيد المساخر« اليهودي.متطرفة ال في مواجهة دعوات جماعات يهودية
الفلسطينيين   األقصى، محمد حسين،  المسجد  الفلسطينية خطيب  والديار  للقدس  العام  المفتي  ودعا 

إلى المسجد األقصى، إلى شد الرحال إليه وإعماره، لمواجهة الدعوات التي   الذين يستطيعون الوصول
المسجد األقصى، بالتزامن مع »عيد المساخر« اليهودي  القتحام    أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة

ونبه الشيخ حسين إلى    الذي يصادف السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس )آذار( الحالي.
سيح المستوطنين  بهذه  أن  اليهود  يستخدمها  التي  التنكرية«  و»األدوات  »الصفارات«  إدخال  اولون 

والرقص واالحتفال عند أبوابه، منددًا بـ»توفير سلطات    فة للغناءالمناسبة إلى المسجد األقصى، إضا
 األقصى المبارك يوميًا«. االحتالل الحماية لهذه الجماعات المتطرفة التي تقتحم المسجد 

األ أطلقتها جماعات  وقال وزير  التي  الدعوات  إن  البكري،  الفلسطيني، حاتم  الدينية  والشؤون  وقاف 
المستوطن داعية  للمشار »المعبد«،  أول  ين  إحياء  بذريعة  المبارك،  األقصى  المسجد  اقتحام  في  كة 

، جزء من مخطط متصاعد وخطير، يقوم على التدخل في شؤون الحرم  2022األعياد اليهودية لعام  
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لحفريات المكثفة تحت المسجد األقصى، والبرامج االستيطانية واالقتحامات اليومية، وما القدسي، وا
لتغيي محاولة  إال  اهي  األمر  الشريف.ر  القدسي  الحرم  في  حول    لواقع  إسرائيلية  تقييمات  وتوجد 

 شهور(، باعتبار أنها روزنامة تحل فيها مناسبات ساخنة.  3احتمال تصعيد كبير خالل هذه الفترة )
 14/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 هيئة األسرى: االحتالل يستمر في انتهاك حقوق المعتقالت الفلسطينيات .31

ه :  هللارام   والمحررينقالت  األسرى  اإلسرائيلي    يئة شؤون  االحتالل  إن  األحد،،  يوم  لها،  تقرير  في 
قاسية وصعبة في  يستمر في انتهاك حقوق المعتقالت الفلسطينيات اللواتي يعشن في ظروف صحية  

  ظل صمت دولي، وتمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، دون مراعاة 
 يتهن واحتياجاتهن.لخصوص

 13/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "بن غفير" يقتحم ُمجّدًدا "الشيخ جراح" بحمايِة شرطة االحتالل  .32
اقتحم عضو برلمان االحتالل )كنيست(، إيتمار بن غفير، ُمجّدًدا، حّي "الشيخ جراح" شرقي مدينة  

شرطة   قبل  من  بحمايٍة  المحتلة،  حّي القدس  اقتحم،  غفير  بن  أّن  عيان،  شهود  وذكر  االحتالل. 
برفقة   جراح"  هناك،    15"الشيخ  الُمتواجدين  والنشطاء  األهالي  باستفزاز  وقاموا  والتمرُكز  مستوطًنا، 

تصّدوا  معهم  والُمتضامنين  الحّي  أهالي  أّن  وأضاف  سالم.  عائلة  أرض  على  الُمقامة  بالخيمة 
 طيني، قبل أن تقوم قوات االحتالل، بإجبارهم على ُمغادرة المكان.  للُمقتحمين، ورفعوا العلم الفلس

 13/3/2022، فلسطين أون الين
 

 لسطينيي الداخلغزة .. تأسيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد ف .33
"الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب  :  غزة أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، تأسيس 

المحتل"، في وجه الهجمة الشرسة المتصاعدة التي تشنها سلطات االحتالل  الفلسطيني في الداخل  
ضدهم. لجنة    اإلسرائيلي  عقدته  اجتماع  عقب  الهيئة،  عن  اإلعالن  الوطني الموجاء  للقوى  ة  تابعة 

يوم السبت، في مخيم العودة شرقي مدينة غزة، بمشاركة كافة المكونات  واإلسالمية في قطاع غزة،  
 ظيمات ومؤسسات وعشائر. الفلسطينية من تن

مؤتمر    خالل  رمضان،  أبو  محسن  الداخل"،  فلسطينيي  وإسناد  لدعم  الوطنية  "الهيئة  رئيس  وقال 
عالن عن الهيئة الداعمة والمساندة لفلسطيني الداخل"، مشيرًا إلى أن  اإلصحفي "نجتمع اليوم بهدف  
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وكشف أبو رمضان أن    القضية"."تشكيل الهيئة يعكس حالة اإلجماع الوطني حول االنتصار لعدالة  
"باكورة عمل هذه الهيئة، هو من خالل فعاليات شعبية واسعة، ستطلقها في ذكرى يوم األرض، الذي  

 آذار/ مارس(".  30الجاري ) شهريوافق نهاية ال
 12/3/2022، قدس برس

 
 يدهاالمخططات االستيطانية في القدس تتوالى بهدف تهو ": المكتب الوطني للدفاع عن األرض" .34

هللا   لمنظمة    -رام  التابع  االستيطان،  ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني  المكتب  قال  "األيام": 
 ت االستيطانية في القدس المحتلة تتوالى بهدف تهويدها. ططاالتحرير، في تقريره األسبوعي، إن المخ

مخط على  اإلسرائيلية  والبناء  للتخطيط  اللوائية  اللجنة  التقرير: صادقت  بناء  وأضاف  وحدة    730ط 
حنينا. بيت  أراضي  على  المقامة  زئيف"  "بسغات  مستوطنة  في  بلدية   استيطانية  أن  إلى  وأشار 

أعلنت   القدس  في  أوصت  االحتالل  على  أنها  بالموافقة  المحلية،  والبناء  التخطيط  لجنة  خالل  من 
ولفت إلى أن   خطة إلنشاء ما سمته "مجمع عمل" على أراضي بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

القدس  جنوب  مستوطنات  لتوسيع  ضخمة  خطة  عن  كشفتا  التحتية  البنى  ووزارة  االحتالل  بلدية 
"كف االستيطاني  بالتكتل  عتصيون"وربطها  والمجاري    ار  المياه  بمنظومة  ودمجها  الضفة،  جنوب 

ها بالقراءة وشبكة الطرق واألنفاق التي يجري شقها منذ أكثر من عامين، وتشمل الخطة التي تم إقرار 
نحو   اليها  استيطانية  أحياء  إضافة  وجرت  الخمس    4639األولى  السنوات  خالل  استيطانية  وحدة 

 الصق لحدود بلدية القدس.لجنوبي المالمقبلة، وتتركز في المحور ا 
 13/3/2022، رام هللا، األيام

 
 مخططات جهنمية للتهويد و  "استيطان زاحف"تحّذر من  "السالم اآلن" .35

ي أعقاب رصد مجموعة كبيرة من المشاريع االستيطانية الزاحفة، التي يتم إقرارها بصمت  تل أبيب: ف
تاللية، حذرت حركة »السالم اآلن« في تل  القدس االحفي الدوائر الحكومية اإلسرائيلية وفي بلدية  

أبيب، من مخططات جهنمية للتهويد. وأشارت في تقرير جديد لها، إلى أن هناك تقاسم أدوار بين  
في  العرقي  والتطهير  التهويد  مشاريع  دفع  إلى  يرمي  الحكومة  في  اليمينية  والقيادة  المستوطنين 

عتداء تنفذها على األرض وبشكل يومي ميليشيات  ع عمليات ا األراضي الفلسطينية، جنبًا إلى جنب م
خل  ودعت »السالم اآلن« إلى وضع حد العتداءات المستوطنين ووقف تد   المستوطنين المستعمرين.

اإلسرائيلي   البرلمان  في  صلبة  نواة  لديها  أصبحت  التي  المتطرفة،  اليمينية  السياسية  النخبة 
عسكرية في البؤر االستيطانية غير القانونية في الضفة  للذراع ال  )الكنيست(. وأكدت أن »النواة الصلبة
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بعينه  معروفة  شخصيات  ومن  الكنيست  في  سياسية  ذراع  من  مدعومة  المحتلة،  تنكر  الغربية  ال  ا 
دعمها وتأييدها لهذه الشريحة من العناصر ونشاطاتها التي تستهدف الفلسطينيين العزل، تعمالن معًا 

االس  مشاريع  تطبيق  الزافي  البؤر  تيطان  وتوسيع  إقامة  بين  مباشرة  عالقة  »هناك  أن  ورأت  حف«. 
 ليشياتهم«. االستيطانية غير القانونية، وأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون عبر مي

الفلسطينيين   المواطنين  على  المستوطنين  اعتداءات  عدد  في  بارزًا  ارتفاعًا  الحركة  ورصدت 
(،  2021  -  2020المستوطنين في العامين األخيرين )  حوادث عنف  وممتلكاتهم. وأشارت إلى أن عدد 

مة في  حادثة عنف وجري  363، حيث وثقت المنظمة  2019كان أعلى بمرتين مما كان عليه في عام  
في عام  2019عام   أما  إلى    2020،  العدد  عام    507فارتفع  وفي  حادثة.    832إلى    2021حوادث، 

ربية وجنوبها. ووفقًا لمركز أبحاث األراضي، شهد وتتركز اعتداءات المستوطنين في شمال الضفة الغ
مخطط    102بؤرة استيطانية جديدة وإعالن    15مستوطنة قائمة وإنشاء    55الماضي توسيع    2021عام  

 استيطاني جديد. 
 13/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 مستوطنات في األغوار محاولة توسيع  .36

استي :  رام هللا وحدات  ببناء  أمس،  مستوطنون،  ميخوال«،  شرع  في مستوطنة »شدموت  طانية جديدة 
الحقوقي، عارف دراغمة،   الناشط  الشمالية. وقال  الفلسطينيين في األغوار  إن  المقامة على أراضي 

وفي    م المزيد من األراضي.مستوطنين شرعوا ببناء وحدات استيطانية في المستوطنة، ما يعني التها
أقام مستوطنون غرفة في األراضي الواقعة بين مستوطنتي  أراضي خربة الفارسية، باألغوار الشمالية،  

يطانية جديدة في  »روتم«، و»شدموت ميخوال«. وحذر دراغمة من أن تكون هذه الغرفة نواة لبؤرة است 
اتت اليوم تغلق مساحات ال حصر لها من  األغوار، مثل البؤر السابقة التي بدأت بهذا الشكل، وب

 يين. األراضي الرعوية أمام الفلسطين 
 14/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 % من سكان قطاع غزة باتوا يشربون ماء عذبا35"سلطة المياه" لـــ"وفا":  .37

%  35ل مدير عام وحدة تنسيق المشاريع في سلطة المياه مروان البردويل، إن  قا:  ريما السويسي-غزة 
  لتي تم تنفيذها في القطاع. من سكان القطاع باتوا يشربون ماء عذبا من الصنبور، بعد المشاريع ا

بعد  يأتي  الشرب  التحسن في  إن هذا  األحد،  اليوم  "وفا"،  مقابلة خاصة مع  البردويل، في  وأضاف 
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 شاريع التي نفذتها وما تزال سلطة المياه في قطاع غزة رغم الصعوبات التي تواجهها.لمسلسلة من ا
 مليون دوالر.  720رب وحتى اليوم تم استثمار ما يقا 2015ولفت إلى أنه منذ عام 

 13/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تفاهمات تصاريح عمال غزةمن تزال تتنصل ال  "إسرائيل": "نقابات عمال فلسطين" .38
المبرمة مع    غزة: التفاهمات  تتنصل من  تزال  إسرائيل ال  أن  )األحد(،  فلسطيني، أمس  نقابي  أعلن 

الفلسطينية بوس وقال رئيس    اطة مصرية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.الفصائل 
نقلته وكالة األنباء األلمانية،    لعمصي، في بياناالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي ا

مستمر«.   بشكل  االحتالل  مماطلة  بسبب  العمل  تصاريح  ملف  في  حقيقي  اختراق  يوجد  »ال  إنه 
»الوس أن  العمصي  عليها  وأضاف  المتفق  التفاهمات  لتنفيذ  االحتالل  على  بالضغط  يقومون  طاء 

لحديث عنه ويصدره االحتالل  ن »كل ما يتم اوأوضح أ  قريبًا« من دون تحديد هوية هؤالء الوسطاء.
حاليًا هي تصاريح عمل بمسمى )احتياجات اقتصادية(، وليست تصاريح بمسمى )عامل( كما جرى  

ذل معتبرًا  عليه«،  القانونية«.  التفاهم  والحقوق  االلتزامات  من  التهرب  بهدف  للتفاهمات،  »مخالفة  ك 
  30ن هناك تصاريح لعدد يصل إلى  على أن تكو  2022وأشار إلى أن التفاهمات تمت منذ بداية عام  

ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل في غزة بفلترتها،    70ألفًا، موضحًا أن  
 لتي أعلنت عنها سابقًا. بحسب المعايير ا

 14/3/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 دخول أساتذة وطالب أجانب للضفة "إسرائيل"جامعة بيرزيت ترفض تقييد  .39
جامعة بيرزيت في الضفة الغربية عن رفضها قرارا إسرائيليا يقيد التحاق أكاديميين وطلبة من    أعربت 

إنها    -بيان وصلت وكالة األناضول نسخة منه  في-وقالت الجامعة    الخارج بالجامعات الفلسطينية.
والجائر  الجديد  اإلسرائيلي  العسكري  القرار  الفلسطينية".  "ترفض  الجامعات  الب   بحق  أن  وأوضح  يان 

وتأشيرة   والحصول على تصريح عمل،  الدخول  تعليمات خاصة بشروط  "يتضمن  القرار اإلسرائيلي 
لطلبة األجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعّلم  مكوث في الضفة الغربية المحتلة لألكاديميين وا

 ". في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
من الطلبة   150من األساتذة، و 100تي سيتم منحها بعدد مقداره وأضاف أن القرار "يحدد التصاريح ال

الج  سنويا". "تعديا على حق  تمثل  الجديدة  والتعليمات  القرارات  البيان أن  امعة في استقطاب  واعتبر 
ظمات حقوق اإلنسان  ودعت الجامعة "جميع المؤسسات األكاديمية ومن  الخبرات األكاديمية الدولية".
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في   إليها  الرفض".لالنضمام  للقانون    هذا  الواضح  االنتهاك  هذا  على  االحتالل  "بمحاسبة  وطالبت 
 الدولي". 

 13/3/2022الجزيرة.نت، 
 

 قوع ويقتحمون "الشيخ جّراح" بحماية االحتالل مستوطنون يعتدون على مدرستين في ت  .40
الجرمق، الرصاص باتجاه مدرسَتي بنات الخنساء األساسية و أطلق مستوطن، أمس،    مندوبو "األيام":

لحم. بيت  شرق  تقوع  بلدة  بأن    في  جبر،  بسام  والتعليم،  التربية  مديرية  في  اإلداري  المدير  وأفاد 
من مجموعة  تقل  حافلة  من  ترجل  أثناء   مستوطنًا  المدرسة،  على  الرصاص  وأطلق  المستوطنين، 

أثار ما  صفوفهن،  في  الطالبات  إخال   تواجد  إلى  المدرسة  إدارة  واضطرت  الهلع،  من    ئها. حالة 
واستنكرت وزارة    وأضاف: إن المستوطن عاد مع مجموعة أخرى من المستوطنين الستفزاز الطلبة.

األعيرة النارية تجاه المدرستين، واصفة ذلك بـ"جريمة  التربية والتعليم إقدام المستوطنين على إطالق  
 لكادر التعليمي".بشعة بحق مدارسنا وطلبتنا وا

 14/3/2022، رام هللا، األيام
 

 طفل فلسطيني الجئ يحرز المركز العالث ببطولة شطرنج في هولندا .41
ج على مستوى  حقق طفل فلسطيني الجئ من سورية، المركز الثالث، في بطولة للعبة الشطرن:  لندن

هولندا. غي  شمال  )حقوقية  سورية"  فلسطينيي  أجل  من  العمل  "مجموعة  في  وقالت  حكومية(،  ر 
، يوم األحد، إن "الطفل الفلسطيني بشر موسى، حقق المركز  تصريح نشر على موقعها االلكتروني

تي يحقق فيها  وأشارت إلى أن هذه "هي المرة الثانية ال  الثالث ببطولة لعبة الشطرنج شمال هولندا".
ولفت   األول العام الفائت.  الطفل موسى مراكز متقدمة في البطولة"، مشيرة إلى أنه قد أحرز المركز

الطفل   عائلة  أن  ووصلت إلى  دمشق،  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  "جرمانا"  مخيم  من  هاجرت  قد 
 أعوام. 3هولندا منذ قرابة 

 13/3/2022، قدس برس
 

 صحفيا العام الماضي 260" استهدفت أكعر من "دعم الصحفيين": "إسرائيل .42
فًيا في  صح  260قالت  "لجنة دعم الصحفيين"، إن "االحتالل اإلسرائيلي استهدف أكثر من  :  رام هللا

بينهم   الماضي،  العام  المحتلة  والقدس  العدوان على قطاع غزة في شهر    13الضفة  صحفًيا خالل 
بجروح   منهم  العديد  أصيب  الماضي،  المهني.  أيار/مايو  عملهم  على  أثَرت  مستديمة،  وإعاقات 
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الل الفلسطيني"، أن "وأوضحت  القوات جنة في بيان تلقته "قدس برس"، األحد، بمناسبة "يوم الجريح 
 اإلسرائيلية تستخدم يوميًا، أسلحة محرمة دوليًا ضد الفلسطينيين عامة والصحفيين خاصة".

 13/3/2022، قدس برس
 

 لدعم بعض مشروعات األونروا للتخفيف عن الفلسطينيين  السيسي يؤكد استعداد مصر .43
المفو   :شينخوا  –القاهرة   استقباله  السيسي خالل  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  لوكالة أكد  العام  ض 

أجل  من  األونروا  مشروعات  بعض  لدعم  بالده  استعداد  )السبت(،  يوم  الزاريني  فيليب  )أونروا( 
، خالل اللقاء بزيارة مفوض األونروا للقاهرة، مؤكدا “دعم يورحب السيس  التخفيف عن الفلسطينيين.

اسية والضرورية لالجئين  مصر المطلق للوكالة لالستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات األس
أوضاع   لتحسين  الهامة  اإلنسانية  المسؤولية  بهذه  تقوم  التي  الوحيدة  اآللية  كونها  الفلسطينيين، 

باألراضي   والصحة”.االفلسطينيين  التعليم  مجالي  في  خاصة  تؤكد    لفلسطينية  “مصر  أن  وأوضح 
ديم الدعم الالزم لألونروا، السيما  خالل اتصاالتها مع كافة األطراف اإلقليمية والدولية على أهمية تق

فيروس كورونا   المترتبة على جائحة مرض  السلبية  والتداعيات  تواجهها،  التي  المادية  الظروف  مع 
)كوفي المطلوب”.19  -د الجديد  بالشكل  عملها  استمرار  على  الحفاظ  بهدف  وذلك  عن    (،  وعبر 

الة، بما يسهم في التخفيف عن  “استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوك
في  دخلت  والتي  غزة،  إعمار  إلعادة  المصرية  المبادرة  خالل  من  خاصة  الفلسطينيين،  المواطنين 

 انية”. ثمرحلتها التنفيذية ال
 12/3/2022، القدس، القدس

 
 عاًما 74: الشعب الفلسطيني يعاني من االحتالل منذ لمصري علي فرج بطل العالم باالسكواشا .44

عاما    74قال بطل العالم باالسكواش المصري، علي فرج، إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ  :  ةالقاهر 
يديو له على مواقع التواصل االجتماعي،  وأضاف فرج في ف  من المشاكل بسبب االحتالل اإلسرائيلي. 

  يجة عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن، "الجميع في الوقت الراهن يتعاطف مع الشعب األوكراني نت
الحرب عليه من جانب روسيا، لكن يجب أن نذكر أيضا فلسطين، وما تعاني منه على مدار العقود 

 الماضية". 
 13/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بصواريخ دقيقة في أربيل إستراتيجياً  إسرائيلياً  الحرس العوري اإليراني: استهدفنا مقراً  .45
اإليراني   الثوري  الحرس  أربيل  مسؤ أعلن  في  المناطق  من  عدد  على  الصاروخي  الهجوم  عن  وليته 

  قيقة. بالعراق، وقال إنه استهدف ما وصفه بـ"مقر إستراتيجي لمؤامرات الكيان الصهيوني" بصواريخ د 
التلفزيون اإليراني قد قال إن القصف الصاروخي على أربيل استهدف قواعد سرية إسرائيلية،   وكان 

رواية   يكّذب  المدينة.   الواليات مما  في  قنصليتها  استهدف  إنه  قالت  التي  مراسل    المتحدة  أفاد  وقد 
اصمة إقليم كردستان  التلفزيون اإليراني في العراق يوم األحد بأن الهجمات الصاروخية على أربيل ع

 بشمالي العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".
، وبادرت بتوجيه اللوم إلى  أربيل  ليتها فيوفي وقت سابق أعلنت واشنطن أن القصف استهدف قنص

انطلقت   .طهران العراق  التي استهدفت أربيل في  ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي أن الصواريخ 
أن    -نقال عن مسؤول عراقي -(  Washington Post"واشنطن بوست" )وكشفت صحيفة    من إيران.

 الصواريخ أطلقت من إيران. 
 13/3/2022.نت، الجزيرة

 
 اني يطالبان بالتحقيق في وجود مقرات إسرائيلية بكردستان العراقوالبارز  الصدر .46

ا الكردستاني مسعود  الديمقراطي  الحزب  الصدر ورئيس  الصدري مقتدى  التيار  لبارزاني،  اتفق زعيم 
إقليم كردستان   إسرائيلية في  ذريعة وجود مقرات  تقصي حقائق حول  لجنة  تشكيل  األحد، على  يوم 

وذكر   صاروخا إيرانيا.  12من استهداف أربيل )مركز إقليم كردستان( بـ  د ساعات  العراق، وذلك بع
مبينا   أربيل،  ما حدث في  البحث حول  االتصال جرى  أنه خالل  بيان  الصدر في  "الطرفان  مكتب 

وسبق  اتفقا على تشكيل لجنة تقّصي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقّرات إسرائيلية تّم استهدافها".
ر أن "زج" العراق في الصراعات سابقة خطيرة، فيما دعا الجهات المختصة إلى  علن الصد ذلك أن أ 

 رفع مذكرة احتجاج لألمم المتحدة والسفير اإليراني فورا. 
 13/3/2022.نت، الجزيرة

 
 الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين تبحث التحديات التي تواجهها "أونروا" .47

تابعة لوزارة الخارجية األردنية، في العاصمة عّمان، يوم  الفلسطينية" العقدت "دائرة الشؤون  :  عمان
فود من لبنان  األحد، اجتماعًا تنسيقيًا لممثلي الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، بمشاركة و 

ويهدف االجتماع، إلى تنسيق مواقف الدول العربية   وسوريا وفلسطين ومصر وجامعة الدول العربية.
االم لالجئين  يومي  ضيفة  ستعقد  التي  "أونروا"،  لوكالة  الفرعية  اللجنة  اجتماعات  قبيل  لفلسطينيين 
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األردنية عمان. العاصمة  والثالثاء في  العجز    اإلثنين  االجتماع،  وكالة وبحث  تواجهه  الذي  المالي 
ات مطالب  مناقشة  إلى  باإلضافة  المقبلة،  الفترة  خالل  عملها  دعم  وسبل  الدولية،  حادات الغوث 

، والتحضير لتجديد والية )أونروا( نهاية العام    2028  –  2023، واستراتيجية الوكالة لألعوام  العاملين
 الحالي"، بحسب البيان. 

 13/3/2022قدس برس، 
 

 ُتدين مخططات جديدة في القدس  "اإلسالميالتعاون " .48
المص  رام هللا: بشأن  اإلسرائيلي  االحتالل  قرار سلطات  التعاون اإلسالمي،  ادقة على  أدانت منظمة 

وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات االستعمارية المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا    730بناء  
رائيل،  اإلسالمي«، هذا القرار، استمرارًا في انتهاكات إس وعّدت »التعاون  شمال مدينة القدس المحتلة. 

ذا الدولية  الشرعية  وقرارات  الدولي  للقانون  الصارخة  االحتالل،  ودعت  قوة  الصلة،  منظمة،  الت 
المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس األمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل، قوة االحتالل،  

ون المتطرفون، في ستعمارية، وكذلك االعتداءات التي يمارسها المستوطنبوقف سياسة االستيطان اال 
 ا مدينة القدس الشريف.بما فيه 1967كل أنحاء أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 

 14/3/2022، لندن، األوسط الشرق 
 

 "نقش سلوان""  إسرائيل"تسليم  تنفيتركيا  .49
قطعة  إعالم إسرائيلية، بأن أنقرة ستمنح تل أبيب  نفت مصادر دبلوماسية تركية، األحد، مزاعم وسائل  

وقالت   العثماني.  أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" تم نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس في العهد 
  1880التي عثر عليها بالقدس عام  -هذه المصادر إن مزاعم نية تركيا منح إسرائيل القطعة األثرية  

أن الحكومة طلبت وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية    باء "كاذبة".هي أن   -وكانت حينها أرضا عثمانية 
 ارا.من تركيا مرات عديدة منحها "نقش سلون" إال أن أنقرة رفضت ذلك مر 

وزعم خبر بموقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نقش سلوان الموجود في متحف اآلثار بإسطنبول من أهم  
تركيا بهذا ل، لكن أشارت أيضا لعدم وجود تأكيد من  النقوش العبرية القديمة، وأنه سُيمنح إلى إسرائي

 الخصوص.
 13/3/2022الجزيرة.نت، 
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 ع رئيس الجيش القطري تأكيدات إسرائيلية حول لقاء جمع كوخافي م .50
ألمح مراسلون إسرائيليون، مساء الجمعة، إلى صحة ما ورد في تقارير عربية وأجنبية  :  ترجمة خاصة

الجيش أركان  رئيس  جمع  لقاء  ونظيره    عن  كوخافي،  أفيف  بن  اإلسرائيلي  حمد  بن  سالم  القطري 
بالبحرين.  األميركي  الخامس  األسطول  مقر  في  وذلك  و   عقيل،  اكتفت  العبرية  وفيما  اإلعالم  سائل 

التواصل   شبكات  في  تغريدات  عبر  مراسلوها  أكد  التقارير،  تلك  عن  نقاًل  الخبر  بنشر  الرسمية 
الذي عقد في األيام األخيرة،    الرقابة العسكرية، علمهم باللقاء  االجتماعي ومنعهم من نشر ذلك بسبب 

واالنضمام المسيرة،  بالطائرات  المتعلق  اإليراني  التهديد  تلك   لبحث  لمواجهة  إقليمي  حلف  إلى 
 التهديدات وامكانية نصب اجهزة رادار اسرائيلية متطورة لإلنذار المبكر في قطر.

 11/3/2022، القدس، القدس
 

 " يلإسرائـ"ن تفكيك شبكة تجسس تابعة لإيران تعل .51
أ  –طهران   تابعة إلسرائ  :د ب  تفكيك شبكة تجسس  أنه جرى  اإليرانية  األمنية  السلطات  يل  أعلنت 

ونقلت وكالة أنباء )إرنا( اليوم األحد عن دائرة األمن    بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.
لمة ألكبر شبكة  وجهت خالل الشهر الماضي ضربات مؤ   بالمحافظة القول إن “قوات األمن اإليرانية

الدائرة أن “هذه    وذكرت   تجسس تابعة للكيان الصهيوني في المحافظة، وفككتها، واعتقلت عناصرها”.
 الشبكة كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران”. 

 13/3/2022، القدس، القدس
 

 " إسرائيل"المغرب يطلق أول خط جوي مباشرا نحو  .52
البيضاء   ب   –الدار  ف  باتجاه :  أ  الركاب  لرحالت  مباشر  جوي  خط  أول  األحد  المغرب  أطلق 

ماسية بين البلدين، مع إقالع طائرة للخطوط الجوية المغربية  إسرائيل، تعزيزا لتطبيع العالقات الدبلو 
البيضاء. بالدر  الخامس  محمد  مطار  من  مصدر  وفق  أبيب،  تل  على    نحو  الطائرة  ضمت 

، بحسب وسائل إعالم محلية. ويسعى إطالق هذا الخط إلى وفدا من رجال أعمال مغاربةالخصوص  
المسافرين   لمجموع  البلدين  بين  التنقل  ما أوضحت “تسهيل  أعمال مغاربة”، وفق  من سياح ورجال 

بيان. في  المغربية  الملكية  الخطوط  الخط    شركة  أن  إلى  المغربية  الجوية  الخطوط  شركة  أشارت 
المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها عالقات قوية ومتينة    ي استجابة لتطلعات الجاليةالجديد “يأت

 مع بلدها األصلي”. 
 13/3/2022القدس، القدس، 
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 "ملتقى الجالية العربية" في بريطانيا يبحث تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين  .53
من المحامين المتخصصين  ي بريطانيا ومعهم عدد  شارك العشرات من أبناء الجالية العربية ف:  لندن

أمس السبت بعد   في لقاء مفتوح وموسع دعا له "منتدى التفكير العربي" وأنهى أعماله في لندن مساء
وشارك في أعمال "ملتقى    أن تم تخصيصه لبحث سُبل تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين.

ين عن أبناء الجالية العربية في بريطانيا، العرب، إضافة إلى ممثلالجالية العربية" عدد من المحامين  
طينيين ولداعمي الحق الفلسطيني. وناقشوا  حيث بحثوا في كيفية تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلس

على مدى عدة ساعات التغيرات القانونية التي يجري الحديث عنها في بريطانيا بما في ذلك إدراج 
لى قوائم اإلرهاب، ومحاولة تخويف النشطاء الفلسطينيين وكذلك مة اإلسالمية "حماس" عحركة المقاو 

ا الجنسية  قوانين  على  المقترحة  مباشرة    لبريطانية.التعديالت  دعوة  توجيه  الى  المجتمعون  وانتهى 
تقديم   أجل  من  العربية"  الجالية  "ملتقى  في  الحاضرين  المحامين  نخبة  يضم  عربي  لوبي  لتشكيل 

 القانوني الالزم للنشطاء الفلسطينيين. مات القانونية والدعم الخد 
 13/3/2022، قدس برس

 
 ل االستيطانية مرفوضة وتقوض خيار حل الدولتين مسؤول في االتحاد األوروبي: سياسة االحتال  .54

أن سياسة   األحد،  يوم  القدس شادي عثمان،  األوروبي في  االتحاد  أكد مسؤول اإلعالم في مكتب 
“مرفوضة”، معتبرًا إياها تقوض خيار حل الدولتين على   ستيطانية في األراضي الفلسطينيةإسرائيل اال
 .1967حدود العام 

للصحفيين عثمان  هللا  وقال  رام  بشكل  في  ومنافية  “مرفوضة  االستيطانية  اإلسرائيلية  السياسة  إن   ،
 ”. أساسي للقانون الدولي وتضع كثير من عالمات االستفهام حول أي عملية سالم

وتابع أن االتحاد األوروبي يقدم الدعم القانوني للعائالت الفلسطينية التي تواجه عمليات هدم المنازل  
يتأو   منها،  اإلسرائيلي  تهجيرهم  الجانب  مع  مستمر  بشكل  الممارسات  تلك  إثارة  مع  ذلك  زامن 

 باعتبارها “إجراءات منافية” اللتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
 12/3/2022القدس، القدس، 

 
 زيلينسكي يبدي رغبته في إجراء مفاوضات مع بوتين في القدس المحتلة  .55

تفاوض بينه وبين  نسكي مدينة القدس المحتلة، كموقع محتمل للاقترح الرئيس األوكراني فولوديمير زيلي 
الحرب. إنهاء  بوتين بشأن  الروسي فالديمير  السبت أمام الصحفوقال زيلينسكي    الرئيس   يين:  يوم 
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“ليس من األمور البناءة أن نلتقي اليوم في روسيا أو أوكرانيا أو بيالروس، فهذه ليست األماكن التي  
 ل إلى تفاهم إلنهاء الحرب”.يمكننا فيها أن نتوص

لذلك، وأضاف زي بلدا مناسبة  تكون  لينسكي: “وإذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن 
 قول: نعم”.خاصة مدينة القدس؟ فإنني أ

التقى   الذي  بينيت،  نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي  برئيس  اتصال مؤخرا  وبوتين  وكان كل من زيلينسكي 
 ين شخصيا في موسكو قبل أسبوع. بدوره برئيس الكرمل

 12/3/2022القدس، القدس، 
 

 بيد فض محادثة لر ي كوليبا ..واشنطن وكييف تطالبان بينيت بـ"وساطة جدية" أو دعم أوكرانيا .56
أن13/3/2022،  48عرب    موقع  ذكر بينيت،    ،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  تصوير    يحاولرئيس 

الحرب، لكن "خالفا لالنطباع الحاصل، فإن جهود الوساطة    نفسه كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لوقف
تصريح من  يتأثروا  لم  ال  الذي  األوكرانيين،  المسؤولين  من  الكثيرين  تغضب  بينيت  يبذلها  اته  التي 

اليوم،  ح "هآرتس"  ذكرت صحيفة  ما  وفق  إنجازاته"،  وال  دوافعه  وال  أسلوبه،  يحبون  وال  نواياه،  يال 
 األحد.

ئج،  الواليات المتحدة بينيت بالتقدم في الوساطة وأن "يصبح وسيطا جديا وإظهار نتا وطالبت أوكرانيا و 
أمني مساعدات  ونقل  أوكرانيا،  جانب  إلى  أكثر  واضح  بشكل  الوقوف  إلى  أو  واالنضمام  إليها  ة 

 العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الحكومة الروسية". 
ُتنقل من وراء الكواليس. ورغم أن الرئيس األوكراني،  وأشارت الصحيفة إلى أن معظم هذه الرسائل  

ري اتصاالت مباشرة مع بينيت، كان آخرها أمس، السبت، إال أن مسؤولين  فولوديمير زيلينسكي، يج
وكرانيين أوضحوا إلسرائيل، في األيام األخيرة، أن لقاءه مع الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، في أ

في أوج الحرب، أثار استياءهم. وحذر وزير الدفاع األوكراني، أليكسي  الكرملين يوم السبت الماضي،  
األو ريزنيكوف الحكومة  بثقة  يمس  روسيا  ضد  واضح  موقف  إسرائيل  اتخاذ  عدم  أن  من  كرانية  ، 
 بإسرائيل. 

عن حالة من الغضب  كشفت  صحيفة "هآرتس" العبرية  أن    ،14/3/2022،  21موقع عربي    ضافوأ
موقف حكومة االحتالل اإلسرائيلي من حرب روسيا ضد بالدهم والتي دخلت  بين قادة أوكرانيا جراء  

 على التوالي.  19يومها 
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ر الخارجية  الحكومة األوكرانية، أن وزيوأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية نقال عن مسؤول كبير في  
يلي مائير  رفض األسبوع الماضي تنسيق محادثة هاتفية مع نظيره اإلسرائ األوكراني دميترو كوليبا، "

 البيد، وسط انتقادات لموقف إسرائيل في الحرب مع روسيا". 
يبا رفض حتى  بيد حاول تنسيق الحديث بين الوزراء، لكن كولوأوضح المسؤول أن "مكتب الوزير ل

 ك"، منوها إلى أن "الوزير لم يقل ال، بل قال إنه مشغول". اآلن قبول ذل
 

 بحث تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين في بريطانيا ي "ملتقى الجالية العربية" .57
الجالي أبناء  من  العشرات  للنشطاء  بحث  القانونية  الحماية  تقديم  بكيفية  بريطانيا  في  العربية  ة 

لمن ال الخدمات  هذه  لتقديم  عرب  محامين  من  “لوبي”  لتشكيل  الدعوة  إلى  وخلصوا  فلسطينيين، 
وجاءت هذه الدعوات ضمن أعمال    م وتقديم العون لهم.يحتاجها من أبناء الجالية من أجل حمايته

ذي شارك فيه عدد من المحامين العرب مساء السبت بدعوة من “منتدى  “ملتقى الجالية العربية” ال
 فكير العربي”، وتم تخصيصه لبحث سُبل تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين.الت

 13/3/2022القدس العربي، لندن، 
 

 بين الموضوعية والمبالغة   "أبيبتل "أنقرة و .58
 أ.د. يوسف رزقة 
التقارب  التقارب. هذا  بهذا  العكس نحن راضون جدا  بل  أبيب(،  أنقرة و)تل  تقارب  قلقين من  "لسنا 

وإذا س المفاوضات،  طاولة  على  استخدامها  يمكن  التي  الرابحة  األوراق  من  المزيد  تركيا  يعطي 
فسوف نقبل!" هذه كانت تصريحات رياض المالكي وزير    عرضت تركيا علينا التفاوض مع إسرائيل

 . CNN TURKارجية السلطة الفلسطينية لقناة خ
ة الشعبية هاجمت أردوغان الستقباله هرتسوغ  هذا ومن المعلوم أن فصائل اليسار الفلسطينية كالجبه 

 لفلسطيني!  رئيس دولة االحتالل، وقالت إن سياسة تركيا تقوم على المراوغة والنفاق في الشأن ا
ئل العمل اإلسالمي موقفا محايدا، فلم تعقب على الزيارة،  وبين الترحيب واالنتقاد الحاد، وقفت فصا

، ونظرت للمصالح التركية نظرة تقدير وتفهم، وكان مستشارو  ولم تبِد انزعاجا منها، ولم ترحب بها
ركية، وهي تخوفات زرعتها  أدروغان قد نقلوا لحماس تطمينات بددت المخاوف من تغير السياسة الت

ي عملية استباقية حول شروط التقارب مع أردوغان، ومنها إخراج حماس  وسائل اإلعالم الصهيونية ف
 من تركيا!
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الفل السلطة  مع موقف  المفاوضات  لها  يجدد  وسيط  عن  البحث  منظور  من  للزيارة  نظر  سطينية 
سرائيل( هذا الوسيط الممكن! ولكن يبدو  )إسرائيل(، ومن ثم رأت في التقارب المحتمل بين تركيا )وإ

 لغت فيما تريد، ألن )إسرائيل( ال تقبل بغير واشنطن وسيطا.أن السلطة با
ال تحمل توجهات سياسية، بل هي دعوة لتعاون اقتصادي، وال    إن زيارة هرتسوغ من الوجهة التركية

التركية، أو التي تذهب لتحالف    سيما في مجال الغاز والطاقة، وكف لليد اليهودية التي تلعب بالليرة
ضد  وقبرص  اليونان  المغامرة    مع  من  )إسرائيل(  يمنع  تركي  وقائي  إجراء  وهي  التركية،  المصالح 

 بالسالح. بتزويد حزب العمل الكردي
إليه، وتتطلع لسحب تركيا تدريجيا من الساحة   التعاون االقتصادي، بل تتطلع  )وإسرائيل( ال تمانع 

الساح ومن  االقالعربية،  خالل  من  بل  السياسة،  خالل  من  ال  الفلسطينية،  مصالح  ة  إن  تصاد. 
ما تراه مراكز األبحاث اقتصادية إسرائيلية كبيرة مع تركيا تعني تركيا أقل حماسا للقضية الفلسطينية ك

 اإلسرائيلية. 
بينهما في  تركيا دولة تعترف )بإسرائيل( منذ قيام األخيرة على األرض الفلسطينية، وتاريخ العالقات  

ع لها  باالنحياز  مسكونة  الجيش  حكومات  ألردوغان  عهد  ويرجع  والعربي،  الفلسطيني  حساب  لى 
ي ال  وبالتالي  االنحراف،  هذا  درجة  تعديل  في  وكأنه  الفضل  التطبيع  في موضوع  هنا  الحديث  مكن 

وية  شيء حدث مؤخرا في عهد أردوغان حتى نتهمه بالنفاق السياسي، كما فعلت بعض الفصائل بزا
 انحراف واسعة. 

ل تدعم حقه في تقرير المصير أن يحتكم للواقعية السياسية ال  يجدر بالفلسطيني وهو يبحث عن دو 
الدول التي تدعم حق الفلسطيني في تقرير المصير وقيام الدولة،  لألماني واألوهام، وتركيا من أهم  

ت أن  المؤكد  ومن  اقتصاديا.  أبيب(  )تل  مع  للتقارب  عادت  وإن  كحليف  حتى  للقديم  تعود  لن  ركيا 
 ل. وهذا الموقف مقبول فلسطينيا، ونطمع بما هو أفضل.إستراتيجي لدولة االحتال

 13/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 يس إسرائيل إلى تركيا تعني "التطبيع" معها؟ هل زيارة رئ .59
 ياسين أقطاي 

إسحا  اإلسرائيلي  لنظيره  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  استقبال  أنقرة  حظي  في  هرتسوغ  ق 
عاًما. وخالل تلك الفترة، حدثت أزمات عديدة   14ول زيارة لتركيا منذ  بالكثير من االهتمام باعتبارها أ

ب  من  وإسرائيل،  تركيا  منظمة  بين  إسرائيل  تعتبرها  التي  حماس  انتخابات  بنتائج  أنقرة  اعتراف  ينها 
أنحاء   جميع  في  بها  االعتراف  بضرورة  والمجادلة  مسؤولين  إرهابية  تركيا  استضافت  كما  العالم. 
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في   فازوا  الذين  حماس،  حركة  عن  أعلى  وممثلين  يجسدون  بأنهم  اإلقرار  خالل  من  االنتخابات، 
 سطين.مستويات التمثيل في فل

داعًيا   على غزة،  اإلسرائيلية  والهجمات  الحصار  عمليات  جميع  العبارات  بأشد  التركي  الرئيس  دان 
كيانً -إسرائيل   محتاًل باعتبارها  عام    -ا  حدود  إلى  والعودة  المتحدة  األمم  قرارات  احترام  .  1967إلى 

 تين. صر أيًضا على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وعلى تشجيع حل الدولوأ
نقاش   حلقة  في  أردوغان  الرئيس  صّرح  اإلسرائيلي،  واالحتالل  للعدوان  الرافض  موقفه  عن  تعبيًرا 

يناير/كا في  دافوس  في  الثاني  ُعقدت  المدنيين    2010نون  دماء  إراقة  في  جًدا  بارعة  إسرائيل  بأن 
"أنواألطفال   قائال  بيريز  آنذاك شمعون  الرئيس اإلسرائيلي  ت تعرف جيًدا األبرياء، وصرخ في وجه 

االحتالل   مقاومة  في  العالم  مسلمي  إرادة  عن  رمزًيا  تعبيًرا  كلمته  وأصبحت  الناس".  تقتل  كيف 
 الصهيوني. 

تلك السفينة  خالل الهجوم اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"،    50مواطنين أتراك وُجرح    10استشهد  
المساعدات اإلنسانية إلى قطاع آالف طن من    10لتقديم     2010التي انضمت ألسطول الحرية في  

ين  ، فداهمت القوات البحرية اإلسرائيلية النشطاء الحقوقي  2007غزة الذي كانت إسرائيل تحاصره منذ  
 على متن السفينة في المياه الدولية للحيلولة دون وصولها إلى غزة. 

ماء تركية في سبيل  كانت السفينة مبادرة مدنية بالكامل للمطالبة برفع الحصار عن غزة، وُأريقت د 
جهتها،   ومن  اإلسرائيلية.  التركية  العالقات  في  تحّول  نقطة  الحدث  هذا  مّثل  الفلسطينية.  القضية 

 منذ ذلك الحين. هذه المبادرة المدنية وتوترت العالقات التركية اإلسرائيلية بشكل خطيردعمت تركيا 
شروط تركيا لعودة العالقات أن تقدم كان هناك العديد من المحاوالت والوساطة لرأب الصدع، وكانت 

هذه   وتخللت  غزة.  قطاع  عن  الحصار  ورفع  الضحايا،  عائالت  وتعويض  االعتذار،  إسرائيل 
الشروط التركية في  ت وقتها دور للرئيس األميركي باراك أوباما حتى تحقق الشرط األول من  المحاوال

ب  2013مارس/آذار   الجدية  المحادثات  من  سلسلة  بدأت  عاصمة  وبعدها  من  أكثر  في  البلدين  ين 
 أوروبية. 

األميركية  ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات استجابًة لطلبات الواليات المتحدة  
عالقات ظلت متوترة. فضعف الثقة أو  وبعض الدول األوروبية لتحسين العالقات بين البلدين، فإن ال

إذ  موجودا،  يزال  الطرفين ال  بين  دبلوماسية    انعدامها  ألسباب  تكن  لم  األزمة  أن  اإلسرائيليون  يرى 
 بحتة، بل مرتبطة بفكر وأيديولوجيا القيادة التركية.

ال الثقة  سياق  القضية  في  في  أرسخ  قدم  موطئ  لها  تجعل  أن  تركيا  تحاول  وحيث  نفسه  متدهورة 
بعالقاتها مع  الفلسطينية، وقد حاولت بشكل جدي تخفيف الحصار عن قطاع غزة وما زالت متمسكة  
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حماس، فإن هناك دعوات في إسرائيل لتكثيف العالقة وتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني الذي 
حر  معه  تركيا  ذاته،  تخوض  السياق  وفي  التركية.  الشرقي  الجنوب  مدن  في  حاليًّا  حقيقية  وكما  ًبا 

العالقة معهم، حاولت إسرائ تتخلى عن  أنها لن  للفلسطينيين  تركيا  نفسه، أكَّدت  الدور  تلعب  يل أن 
فقام نتنياهو في تلك األثناء باالتصال بالرئيس القبرصي وأطلعه على أن هناك اتفاقا ما يجري مع  

 وأكَّد له عدم تأثيره على العالقات اإلسرائيلية القبرصية.  تركيا
ت حيال مال عدوان االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين والقدس ولم تلتزم تركيا الصماستمرت أع

ذلك. لكن حتى مع توتر العالقات الدبلوماسية، تواصلت العالقات التجارية بين الطرفين إلى مستوى  
المباد  حجم  ووصل  إلى  معّين  الجائحة  فترة  خالل  التجارّية  سنوات   8.5الت  فمنذ  دوالر.  مليارات 

ة، في معادلة تثبت طويلة والعالقات التركية اإلسرائيلية تسير على مبدأ فصل االقتصاد عن السياس
التبادل  حجم  مع  أصنافها  بشتى  السياسية  المصالح  بين  ربط  هناك  يكون  أن  بالضرورة  ليس  أنه 

 معينين. التجاري بين بلدين
تركيا وتطبيع العالقات مع إسرائيل أن  مع ذلك، يجب على من ُيشّبهون بين زيارة الرئيس اإلسرائيلي ل

-  1948ت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل منذ عام  يتذّكروا معطى مهما، وهو أن تركيا كان
ب التركي. في تلك  دون أن تحظى هذه الخطوة بقبول الشع  -أي عندما تأسست إسرائيل ألول مرة

وُبع األولى  العالمية  الحرب  في  تركيا  ُهزمت  ميال الفترة،  أكثر  وأيديولوجيا  بهيكل  جديدة  دولًة  ثت 
ة وال الفهم األيديولوجي المناسب لمقاومة مثل هذا الطلب المفروض للغرب، ولم يكن لدى تركيا القو 

 من الواليات المتحدة وأوروبا.
ة، كانت العالقات بين تركيا وإسرائيل طبيعية. ولكن وصول أردوغان خالل السنوات السبعين الماضي

سرائيل بشكل تام،  العدالة والتنمية إلى السلطة قلب الموازين. ورغم عدم انقطاع العالقات مع إ  وحزب 
فإنه ال يمكن إنكار حقيقة تغّيرها. واصلت أنقرة االعتراف بإسرائيل، لكنها عارضت وبشكٍل واضح  

غان ظهره للقضية  سرائيلي الجائر والتوسع االستيطاني والسياسات العدوانية. لم يدر أردو االحتالل اإل
 العكس من ذلك. الفلسطينية من أجل الحفاظ على العالقات مع إسرائيل، بل على

تكن   لم  عالقة  إنشاء  ومسألة  العالقات  على  الحفاظ  قرار  بين  التمييز  من  البد  ذلك،  على  وبناء 
يختلف   ا أن "التطبيع" مع إسرائيل مقابل التضحية الكاملة بالقضية الفلسطينيةموجودة من قبل. كم

ا القضية  الواقع  في  تتجاهل  ال  التي  تركيا  سياسة  عن  جوهرًيا  من  اختالًفا  شكل  بأي  لفلسطينية 
األشكال. كانت هذه طبيعة العالقة بين تركيا وإسرائيل منذ البداية، وال تزال تركيا المدافع عن حقوق  

بيع مع إسرائيل بالحد من  فلسطينيين أمام إسرائيل. في المقابل، قامت العديد من الدول باسم التط ال
 ن أجندتها. عالقاتها مع الفلسطينيين وإلغاء حصار غزة تماًما م
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كان لزيارة الرئيس اإلسرائيلي إلى أنقرة مغزى خاص. أشار أردوغان عالنية خالل المؤتمر الصحفي  
الت العالقة  أن  د إلى  المشتركة  المصلحة  أساس  على  تقوم  أن  يمكن  وتركيا  إسرائيل  بين  ون اريخية 

الفل القضية  دعم  دائًما  تركيا ستواصل  وأن  باالتفاق على كل شيء،  التذكير االلتزام  سطينية، وجدد 
من أجل حل مقبول للقضية الفلسطينية. وفي إطار    1967بضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام  

الزيارة،   التركي سيزور فلسطين وإسرائيل؛ وكانت  هذه  الخارجية  هذه رسالة  أعلن أردوغان أن وزير 
ف الفلسطينية وتحديًدا فتح  واضحة مفادها أن العالقات مع إسرائيل ستستمر بموافقة ورضى األطرا

 وحماس.
لتركي  مّثلت القضية الفلسطينية محوًرا رئيسًيا في محادثات أردوغان مع هرتسوغ، حيث قال الرئيس ا

ا  عن  أعربت  لقد  هرتسوغ.  مع  وحساسياتنا  نهجنا  بصراحة  شاركت  لتقليل  "لقد  نوليها  التي  ألهمية 
الدولت حل  رؤية  على  والحفاظ  المنطقة  في  التاريخية  التوترات  المكانة  أهمية  على  شددت  كما  ين. 

أه إلى  االنتباه  ولفتُّ  األقصى.  المسجد  وقدسية  الدينية  الهوية  على  والحفاظ  تحسين  للقدس  مية 
وقع دعم السلطات اإلسرائيلية لمواصلة الظروف االجتماعية واالقتصادية للفلسطينيين. وأكدت أننا نت

 ألحمر التركي"، التي تنفذ مشاريع لصالح الشعب الفلسطيني". أنشطة منظماتنا مثل "تيكا" و"الهالل ا
ة، وال تتردد تركيا في التنديد بمواقف  ال تخلو العالقة بين تركيا وإسرائيل من تمثيل الفلسطينيين بفاعلي

معلوم إلى أي مدى ستستمر هذه العالقة، لكن من المفيد دائًما إعطاء  إسرائيل العدوانية. ومن غير ال
الم واالستقرار والقانون. هذا هو الغرض من السياسة والدبلوماسية. ولو تبنت جميع الدول فرصة للس

السهل من  لكان  الموقف،  هذا  واكتساب    اإلسالمية  اليوم،  اإلسالمي  العالم  مشاكل  مختلف  حل 
 وأكثر تشريًفا أمام جميع قوى العالم. المسلمين مكانة أقوى 

 13/3/2022.نت، الجزيرة
 

 ألوكرانيا   وقت االنحياز .60
 سيفر بلوتسكر 
تجد  نفسه  الوقت  وفي  ساعة،  إلى  ساعة  من  وكارثية  وحشية  أوكرانيا  ضد  الكرملين  حرب  تصبح 

الرسم عن  إسرائيل  تمتنع  للكرملين،  صامتة  مؤيدة  مكانة  في  أنفها  رغم  نفسها  إلى  ية  االنضمام 
 العقوبات االقتصادية والمالية الدولية ضد روسيا.

إسرائيل الرسمية أن تورد ألوكرانيا وسائل حصانة متطورة في الوقت الذي    إضافة إلى ذلك، ترفض 
اإلسرائيلي  التكنولوجيا  منتجات  بوتين  جيش  فيه  إسرائيل  يستخدم  عالقات  تتواصل  في    –ة.  روسيا 

وكأ  بالتالي  حرجة  حتى  مجاالت  وال  األخالقي،  االعتبار  ال  منبوذة.  دولة  تكن  لم  بوتين  روسيا  ن 
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في رؤوس أصحاب القرار في القدس. ال توجد لنا إال مصالح وال توجد مبادئ ال   التلميح به، يمر
 سمح هللا. 

ل هم معجبون بقوته، بطموحاته اإلمبريالية، بطغيانه، بجملة  معانقو بوتين في البالد ال يعشقونه، ب
 ذيبه وباستخفافه بالرأي العام المتنور. أكا

ا الدولة  كانت  إذا  سيكون  األفضل  ناحيتهم  أوكرانيا، من  وهي  أال  العظمى  لروسيا  المجاورة  لمارقة 
 تستسلم ببساطة لمطالب جارتها الجبارة وتتخلى عن سيادتها. 

محل من  بعض  عنيوصي  أحالمهم  يهجروا  بأن  األوكرانيين  حقا  الكبار  وسياسيينا  الحرية    لينا 
الط اإلمبريالية  للقوة  االستسالم  »واقعيا«:  خيارا  يتخذوا  وأن  بيوتهم  والديمقراطية  تقصف  التي  اغية 

 واالنضمام إليها طواعية. 
ور رجل المبادئ وأال أما رئيس أوكرانيا زلنسكي المحترم يحثه أولئك اإلسرائيليون، على أال يتخذ د 

فر إلى موسكو، اركع بأدب أمام شمس الشعوب الجديدة يسمح للغرب العفن بتضليله. كن واقعيا، سا
ة االحتمال. وإليك نصيحة من الدولة القومية اليهودية: ال مكان  وأوقف بذلك حربك لالستقالل، عديم
 على المعمورة لدولة قومية أوكرانية.

يهود ات إياهم لم يكونوا في الحكم في البالد عندما نهضت حفنة من ال من حظنا أن أصحاب المشور 
الهائلة في مطلب كان في حينه عديم   السوفييتية  القمع  آلة  الشجعان ضد  االحتمال جدا  الصهاينة 

فأطلقوا »أرسل شعبي«. انشغلنا في األسبوع الماضي كثيرا بمئات الالجئين من أوكرانيا، ممن علقوا 
غور  بن  مطار  ينامون  في  الالجئين  أطفال  صور  لألعصاب،  ممزقة  انتظار  لساعات  على  يون 

مقلقة   كانت  الوطني« و »  –فرشات مؤقتة  أثار عندي إحساس »الخجل  ما  هذا  ليس  العار ولكن 
 األخالقي«. 

لموجات  األول  األسبوع  في  أوروبا  في  قطارات  ومحطات  مطارات  في  ظهرت  مشابهة  صور 
 الالجئين. 

وا التنظيمي  إلىالفشل  موسكو  من  الجوي  السريع  بالطريق  مقارنة  هامشي  برأيي  أبيب    إلداري  تل 
صة، خائفين ومقاطعين  والذي يجلب إلينا من هناك إلى هنا تيار أرباب المال الروس بطائراتهم الخا

في كل العالم، باستثناء دول مختارة مثلنا. إسرائيل يمكنها وينبغي لها أن تزيد ببضعة أضعاف سقف 
 ن من أوكرانيا. الالجئي

وأخالقي أكثر هجر سياسة الحياد الحالية، التي  هذه خطوة أساسية الزمة. ولكن بما ال يقاس مهم  
بوتين:   تجاه  تسامحية  سياسة  عمليا  المحتل  هي  بين  عليه،  والمعتدى  المعتدي  بين  »الحيادية 
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القامع وب  التضامن مع  بين  والديمقراطي،  الدكتاتوري  بين  للمتمرد والخاضع لالحتالل،  المساعدة  ين 
 السير بين القطرات؛ هذه ليست قطرات، هذه صواريخ.على القمع، أمر الساعة هو التوقف عن هذا 

م بأن  يعلم  عندما  التاريخ،  بالشعوب  يعلمنا  التضحية  خالل  من  اإلمبريالي  العمالق  إشباع  حاولة 
ابتالع العالم بكامله. وإن لم يكن  الصغيرة ال يؤدي إال إلى زيادة عدوان العمالق وشهيته إلى أن يريد 

 ه. حذار أن نداعب بود ذيله قبل أن يكون لنا دم على األيدي.فتدميره. حذار أن نتعاون مع 
 »يديعوت أحرونوت« 

 14/3/2022م، رام هللا، األيا
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