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*** 
 
 

 شهداء برصاص االحتالل في النقب ونابلس وقلنديا ثالثة .1
المحتلة نادر هيثم ريان  :  القدس  الفتى  عاما برصاص االحتالل في مخيم بالطة قرب    17استشهد 

الثالثاء اليوم  اليوم م  . نابلس صباح  الفتى  واقتحمت قوات االحتالل فجر  خيم بالطة، حيث أصيب 
المدينة قبل ان   الى مستشفى رفيديا في  نقله  اثرها  هيثم برصاص االحتالل في الصدر جرى على 

استشهاده. عن  أصيب    يعلن  حيث  المخيم،  في  المواطنين  على  النار  االحتالل  قوات    3وأطلقت 
 مواطنين بجروح احداها خطيرة.

وأصيب آخر، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل  استشهد شاب، صباح اليوم الثالثاء،  ا  كم
وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد هو الشاب عالء شحام في   اقتحامها مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

شبان آخرين برصاص    6العشرينيات من عمره، وقد أصيب برصاصة حي في الرأس، كما أصيب  
 مع فلسطين الطبي الج في مج)الحي(، وجميعهم نقلوا للع االحتالل

النقب بالداخل املحتل،    27في سياق متصل استشهد  الشاب سند سالم الهربد ) عاًما(، من سكان 
إلى جانب آخر. الثالثاء، برصاص االحتالل اإلسرائيلي خالل محاولة اعتقاله  اليوم  وبحسب   فجر 

عملية اعتقال في  خاصة من ما يسمى “حرس الحدود” نفذت    موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن قوة
الفلسطينيين، وخالل العملية تم إطالق الذخيرة الحية ما أدى   بلدة رهط بالنقب المحتل، الثنين من 

أحدهما. مسدس    الستشهاد  من  النار  بإطالق  بادر  من  هو  الشاب  أن  اإلسرائيلية  الشرطة  وادعت 
إثر ذ  المكان عخالل محاولة اعتقاله، وعلى  إثرها.لك أصيب بجروح حرجة وقتل في  وبحسب    لى 
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موقع صحيفة هآرتس، فإن جهاز األمن العام “الشاباك”، شارك في عملية االعتقال لمن وصفهم بـ 
 “اإلرهابيين”، في إشارة منه إلى أن العملية جرت على خلفية “قومية”.

  15/3/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 رمضان" عباس يلتقي وزير أمن االحتالل "للتنسيق قبل  : أوف إسرائيل" زتايم" .2

أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي خالل األيام القادمة وزير  
ونقل موقع    األمن الداخلي في حكومة االحتالل؛ لـ"بحث التنسيق األمني قبل حلول شهر رمضان".

مسؤول   عن  إسرائيل"  أوف  وصول  "تايم  تسهيل  يدعم  "الجيش  إن  قوله  من  الفلعسكري،  سطينيين 
الضفة الغربية إلى إسرائيل من أجل الوصول إلى القدس خالل شهر رمضان"، مشيرا إلى أنه "يدعم  

عاما، والذين ليس لديهم تصاريح بالدخول للقدس"، بينما تعارض شرطة    45السماح لمن هم فوق الـ
 .نه يجب السماح فقط لمن لديهم تصاريح بالدخولاالحتالل هذه السياسة، وتقول إ

 14/3/2022، 21عربيموقع 
 

 الفلسطينيين  كي إلى وقف االنتهاكات اإلسرائيلية ضد  ي ر يدعو المبعوث األم اشتية .3
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اإلثنين، مع المبعوث األميركي هادي عمرو، بمكتبه في :  رام هللا

ووقف اإلجراءات اإلسرائيلية ضد  دم من أجل كسر الجمود السياسي الحالي  رام هللا، ضرورة إحراز تق
شعبنا. تواصل    أبناء  بسبب  فلسطين،  في  بالغضب  عاما  شعورا  هناك  "إن  الوزراء:  رئيس  وقال 

تطبيق   في  المعايير  ازدواجية  وبسبب  المستوطنين،  وإرهاب  واالقتحامات  اإلسرائيلية  االعتداءات 
أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم    وشدد اشتية على ضرورة  لمجتمع الدولي".القانون الدولي وتحرك ا

القدس  في  األميركية  القنصلية  فتح  إعادة  يخص  فيما  سيما  ال  التعهدات  وتنفيذ  الفلسطيني  الجانب 
واألميركي.  الفلسطيني  الطرفين  بين  لحوار سياسي  الحاجة  إلى  إضافة  الدولتين،    للحفاظ على حل 

الوز  رئيس  ضرورة  ودعا  إلى  سياسي،  راء  مسار  إلى  القضايا  الدفع  في  "تحسينات  أي  أن  مؤكدا 
 الحياتية أمر مهم، لكنها ليست بديال عن وجود أفق السياسي".

وطالب اشتية اإلدارة األميركية بالضغط على إسرائيل من أجل االلتزام باالتفاقيات الموقعة لتحريك  
خابات الوطنية  ي العديد من القضايا منها إجراء االنتالملف السياسي وليكون ذلك مدخال للحديث ف

وأطلع اشتية المبعوث األميركي على التحديات االقتصادية المالية    بكل المحافظات بما فيها القدس.
التي يعيشها الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، بسبب المؤثرات الخارجية والخصومات اإلسرائيلية  

ال أموال  من  القانونية  الدوليغير  الدعم  وتراجع  الفلسطينية  اقتصادية    .ضرائب  تقارير  "أن  وأوضح 
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نقوم به من إصالحات مالية، لن يحل   إلى أن كل ما  الدولي تشير بوضوح  والبنك  النقد  لصندوق 
 أزمتنا طالما بقيت إسرائيل تقوم باالقتطاعات من أموالنا، وباستمرار تراجع المساعدات الدولية". 

 14/3/2022مات الفلسطينية )وفا(، معلو وال  األنباءوكالة 
 

 : أبلغنا االتحاد األوروبي رفضنا االشتراطات المسبقة على التمويل المالي المالكي .4
االتحاد    -رام هللا  إبالغ  تم  بأنه  االثنين،  المالكي  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  أ: صرح  د ب 

الفلسطينية فرض   السلطة  المالي.اشتراطات مسبقة علاألوروبي برفض  التمويل  المالكي ،    ى  وقال 
تم   األوروبي  االتحاد  في  مسؤولين  مع  مؤخرا  عقدت  لقاءات  عدة  إن  الرسمية،  الفلسطينية  لإلذاعة 
 التأكيد خاللها “عدم القبول بفرض أي اشتراطات مسبقة الستئناف التمويل األوروبي لدولة فلسطين”. 

الفلس الجانب  أن  المالكي  الوقتوذكر  في  أكد  “االستع  طيني  على  يتم ذاته  مؤشرات  أي  لقبول  داد 
التوافق عليها فيما يتعلق بكيفية العمل بشأن المناهج المدرسية الفلسطينية” في ظل تحفظات أوروبية  

المدرسية   عليها. المناهج  وتعديل  تتعلق بضرورة مراجعة  أوروبية  اشتراطات  إلى وجود  أشار  وفيما 
ل األعضاء في االتحاد األوروبي” بالتعامل  الف كبير بين الدو المالكي “وجود اختالفلسطينية، أبرز  

 مع دعم فلسطين ماليا. 
 14/3/2022القدس العربي، لندن، 

 
 كي: حان وقت تنفيذ القرارات الدولية ورحيل االحتالل اإلسرائيلي ير الشيخ للمبعوث األم .5

هللا: م  رام  إن  الشيخ،  حسين  الفلسطيني،  المسؤول  القال  المجتمع  و صداقية  المحك،  على  ال  دولي 
له  تغريدة  األممية. وأضاف خالل  القرارات  تنفيذ  بمكيالين في  والكيل  الدولية  الشرعية  يجوز تجزئة 
 على »تويتر«، أمس، أنه أبلغ ذلك للمبعوث األميركي للمنطقة هادي عمرو، الذي التقاه في رام هللا. 

حدة لجميع وعودها،  فيذ الواليات المتيخ طلب من عمرو تنوقالت مصادر لـ»الشرق األوسط«، إن الش
واضحًا   أميركيًا  موقفًا  منه  طلب  كما  القدس،  في  األميركية  القنصلية  افتتاح  إعادة  ذلك  في  بما 
الدولية،  وضاغطًا ضد االنتهاكات اإلسرائيلية، ولجهة إجبار إسرائيل على االلتزام بقرارات الشرعية 

األوكرانية، وأعاد الشيخ التأكيد    اش األزمة الروسيةسب المصادر، تم نقوبدء مفاوضات سياسية. وح
اقتطاع إسرائيل  الشيخ، كذلك، وقف  بنفسها عن إصدار أي موقف. وطلب  تنأى  السلطة  على أن 

 ألموال الضرائب الفلسطينية، ودعمًا أميركيًا أكبر ومباشرًا للسلطة الفلسطينية. 
 15/3/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 ركيا قطعة أثرية لـ"إسرائيل" " تنفي مزاعم منح ت "السلطة الفلسطينية .6
رام هللا: نفى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اإلثنين، صحة مزاعم إعالمية إسرائيلية، مفادها  
مدينة إسطنبول من   إلى  نقلها  تم  “نقش سلوان”  باسم  تعرف  أثرية  إسرائيل، قطعة  تركيا ستمنح  أن 

العثماني.القد  العهد  إّبان  للحكومة    س،  األسبوعية  الجلسة  افتتاح  خالل  له  كلمة  في  ذلك،  جاء 
وقال اشتية: “في ضوء ما تناقلته بعض    الفلسطينية، في مدينة رام هللا، وسط الضفة الغربية المحتلة.

المالكي   وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول نقش سلوان، فقد تواصل وزير الخارجية )الفلسطيني( رياض 
التركي نظيره  وال  مع  أوغلو،  تشاووش  بالزائفة”.مولود  ووصفها  األخبار  تلك  نفى صحة  وتابع    ذي 

إبان حقبة    1880اشتية: “أكد الوزير )التركي( بأن المخطوطة التي تم العثور عليها في القدس عام  
مباحثات بين    الحكم العثماني في فلسطين، ما زالت موجودة في متحف إسطنبول وأنه لم تجر أي

 ئيل حول هذه المخطوطة”.تركيا وإسرا
 14/3/2022القدس العربي، لندن، 

 
 أبو دقة: منظمة التحرير أصبحت فتحاوية وال تزال كوارث أوسلو قائمة  .7

غزة/ محمد الصفدي: عدَّت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة 
ال يزال يعيش كوارث اتفاق "أوسلو"    أن منظمة التحرير أصبحت "فتحاوية"، وأن الشعب الفلسطيني

ين"  المشؤوم، الذي وقعته المنظمة واالحتالل اإلسرائيلي. وقالت أبو دقة في حديث لصحيفة "فلسط
بعد   إلى ما نحن به من مصائب    30إنه  "أوسلو" التي أوصلتنا  الفشل وما يسمى طريق  عاما من 

تابعة للسلطة وليس العكس. وأضافت   وكوارث وبعد قدوم السلطة، تقلصت منظمة التحرير وأصبحت 
مليون فلسطيني في الداخل والخارج، إال أن هدف   14أن المنظمة هي األصل كونها يجب أن تمثل  

بيت معنوي   بمثابة  المنظمة  لنا ممثل شرعي. وعّدت  يكون  المنظمة حتى ال  االحتالل شطب هذه 
مستهدفة من الواليات المتحدة واالحتالل. للشعب الفلسطيني وستبقى ملكا له، مشيرا إلى أنها ال تزال  

  وشددت على وجوب دخول حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في منظمة التحرير، كونهما فصيلين 
كبيرين ولهما شعبية واسعة، مؤكدة الحاجة إلعادة االعتبار للمنظمة، وأن تكون هي المسؤولة عن  

يير محتواها ومبادئها التي أسست عليها.  السلطة وليس العكس، وحمايتها من الشطب والتهميش وتغ
نشكل ضغطا  وسنبقى  الهدف،  لهذا  تبقى  أن  ويجب  فلسطين،  لتحرير  أنشئت  المنظمة  أن    وتابعت 
لفصيل   وليس  الجامع،  الفلسطيني  البيت  وتكون  للجميع  تتسع  أن  يجب  ألنها  وفصائليا  جماهيريا 

 بعينه. 
 14/3/2022أون الين،  فلسطين
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 ُتدين تصريحات كوخافي ومواصلة االستيطان  "ةالفلسطيني الخارجية" .8
أدانت وزارة الخارجية، يوم اإلثنين، بأشد العبارات المواقف االستعمارية العنصرية التي أدلى  :  رام هللا

بها رئيس أركان جيش االحتالل افيف كوخافي لالعالم العبري والتي تفاخر فيها بقدرته على اجتياح  
يوجد   متبجحًا )ال  2002همجية من االجتياح الوحشي للضفة عام    آخر لقطاع غزة على نحو أكثر
إليه(. الوصول  يمكننا  ال  وتوسيع    مكان  تعميق  عمليات  بشدة  لها،  بيان  في  الوزارة  أدانت  كما 

 االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة. 
اك صارخ للقانون  وأكدت الخارجية، أن اقوال كوخافي كما هو االستيطان واعتداءات المستوطنين انته

ي اإلنساني، وعدوان مباشر ومتواصل على الشعب الفلسطيني  الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدول
 وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها األمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

 14/3/2022، القدس، القدس
 

 وتدعو إلى شد الرحال إليه   دائرة القدس بالمنظمة تحذر من اقتحامات "األقصى" .9
في:  القدس القدس  دائرة  الجماعات   حذرت  دعوات  تنفيذ  مغبة  من  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 

الجاري. الشهر  من  عشر  السادس  في  األقصى،  المسجد  القتحامات  المتطرفة  وأكدت    االستيطانية 
القوانين واألعراف السماوية    دائرة القدس في بيان صادر اإلثنين، أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لكافة

المب والتفاهمات  والمسيحية  والدولية  اإلسالمية  المقدسات  على  الوصي  األردني  الجانبين  مع  رمة 
والجانب الفلسطيني، داعية إلى شد الرحال والرباط وتكثيف الحضور في مصليات المسجد األقصى، 

وطنين لما يمثل ذلك من رسالة تحدٍّّ والعمل على إفشال مخططات االحتالل التهويدية وأطماع المست
وقا لالحتالل  أحمر.بالغة  خط  فيه  والمرابطين  باألقصى  المساس  بأنَّ  سلطات   دته،  أن  وأكدت 

لتغيير   متكررة  محاولة  في  المبارك  األقصى  المسجد  واستهداف  المتطرفين  دعم  تتعمد  االحتالل 
 قسيم المكاني له. الوضعين التاريخي والقانوني في المسجد، والبدء بتنفيذ الت

 14/3/2022والمعلومات الفلسطينية )وفا(،   األنباءوكالة 
 

 زعارير: االنتصار لألقصى والمقدسات وحمايتها واجب ديني ووطني النائب ال .10
دعا النائب باسم زعارير شعبنا الفلسطيني إلحياء الفجر العظيم في المسجد األقصى :  الضفة الغربية

  يه، مؤكًدا أنه واجب ديني ووطني. ا من اعتداءات االحتالل ومستوطنواالنتصار للمقدسات وحمياته
والمشاركة  األقصى  المسجد  في  الرباط  عبادة  على   ، صحفيٍّّ تصريحٍّ  في  زعارير،  النائب  وشدد 
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الواسعة في إحياء الفجر العظيم، خاصة مع دعوات المستوطنين القتحامات المسجد األقصى في ما 
 يسمى بـ"عيد المساخر". 

يمة لنا بدون مساجد فلسطين، وال عون لنا من هللا إن تركناها،  رير: "نحن الفلسطينيين ال قزعا  وقال
فاهلل قد وصف من يقيمون الصالة في المساجد ويذكرون هللا فيها بالغدو واآلصال بالرجال؛ فلنكن  

ة الفجر في هذه  وأضاف: "ال ينبغي أن ينشغل شعبنا باالنتخابات ويدع صال   رجااًل كما أراد لنا هللا".
 ق صلته وانتماءه لها، ويوثق صلته باهلل عز وجل، ويطلب من هللا التوفيق".المساجد، وليوث

 14/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

ل مرشح قائمة القدس ياسر حماد لالعتقال اإلداري  .11  االحتالل ُيحو 
ال قائمة  مرشح  االثنين،  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  من  حّولت  حماد  ياسر  د.  موعدنا  قدس 

لمد  االداري  االعتقال  إلى  األسير   6ة  قلقيلية  االحتالل حّول  أّن  إعالم األسرى  وأفاد مكتب  شهور. 
القدس موعدنا" وكان ُممّثل قائمة "  حماد إلى االعتقال اإلداري بعد قرابة األسبوعين على اعتقاله.  

حمّ  للُمرّشح  االحتالل  اعتقال  استنكر  عاصي  بحّق  ناجح  االحتالل  سياسة  أّن  على  وشّدد  اد، 
ا الشعب  أبناء شعبهم.  المرشحين ونخب  للتقاعس عن خدمة  تدفعهم  ولن  نفًعا  تجدَي  لن  لفلسطيني 

باستهدافه الدولية  القوانين  على  وتعّدًيا  جريمة  يرتكب  االحتالل  إّن  عاصي  كونهم   وقال  الُمرّشحين 
 اولتهم خدمة أبناء وطنهم. نشطاَء سياسيين، ولم يرتكبوا ُجرًما سوى مح

 14/3/2022، فلسطين اون الين
 

 ر من اقتحامات االحتالل للمسجد األقصى فصائل تحذ    .12
المحتلة اقتحامات  :  القدس  من  االثنين،  فلسطينية،  فصائل  للمسجد  حذرت  اإلسرائيلي  االحتالل 

ها صواعق تفجير.   األقصى ومستوطنيه، وخطورتها على استقرار األوضاع بعدِّّ
اوقا يد  ل  إطالق  الحذر من  االحتالل  إن على  القدس محمد حمادة  في  باسم حركة حماس  لناطق 

القتحا عام  كل  في  الدعوات  تكرار  إطار  في  المبارك  األقصى  المسجد  في  للعبث  مه  المستوطنين 
وأضاف: "هذه الدعوات في كل مرة تجابه بالتصدي والمواجهة،    بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي.

يجد  ا  ولن  هذه  أن  على  مشددًا  لمستوطنيه"،  والتصدي  المواجهة  إال  بمنزلة  االحتالل  القتحامات 
 صواعق تفجير ستؤدي إلى تفجير األوضاع. 

أ الجهاد  حركة  في  القيادي  قال  متصل،  سياق  المدللفي  االستفزازية    ،حمد  الخطوات  هذه  إن 
والمواجهة في مختلف نقاط التماس    واالقتحامات التي ينوي االحتالل القيام بها ستزيد من االشتعال 
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الكرام. مرور  تمر  ولن  االحتالل  واضح    مع  ذعر  "هناك  تصريحات صحفية:  في  المدلل  وأضاف 
لمواجهة في شهر رمضان"، مستكماًل: "شهر  على كل المستويات لدى االحتالل، وهم يتحدثون عن ا

 رمضان بات يشكل مصدر خوف وبـ "بعبع" لالحتالل ومستوطنيه". 
الممارسات   ذلك،إلى   إن  هاني خليل،  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  المركزية  اللجنة  قال عضو 

وقد تدفع هذه    التي يمارسها االحتالل في مدينة القدس تزيد من حدة االشتباك والتوتر في المنطقة
أكبر. لصدام  التلمودية  اليهودية  والطقوس  رمضان    األحداث  في  جرى  ما  تكرار  احتمالية  وعن 

سابق يمكن أن يتكرر خصوصًا إذا ما أقدم االحتالل ماضي، ذكر قائاًل: "ما حصل في رمضان الال
اومة وغرفة العمليات  على جرائم بحق أبناء شعبنا، فهذا السيناريو وارد"، مشددًا على أن كل قوى المق

الفلسطي األرض  أنحاء  وباقي  القدس  مدينة  في  تحدث  التي  األحداث  جيدا  تراقب  نية،  المشتركة 
 والمقاومة دائمًا على أهبة االستعداد.

 14/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : هيئة دعم وإسناد فلسطينيي الداخل تمثل الكل الوطني حماس .13
باسم حركة حما الناطق  المحتل وإسنادهم تمثل  قال  الداخل  س حازم قاسم إن هيئة دعم فلسطينيي 

و  ليمتد  وسنعمل  الفلسطيني،  الوطني  شعبنا.الكل  تواجد  أماكن  كل  إلى  ونشاطها  وأضاف    جودها 
ال  وأنه  ومتالحمة،  متواصلة  النضالي  الفعل  ساحات  أن  ترسيخ  الهيئة  هذه  خالل  من  نريد  قاسم: 

ونوه بأن الرسالة المركزية للهيئة هي أنه ال يمكن لشعبنا ومقاومته    .يمكن الفصل بين مكونات شعبنا
وأكد قاسم أن فلسطينيي الداخل المحتل   ي من مكونات شعبنا.أن يسمحوا لالحتالل بأن يستفرد بأ

يمكن   وال  أرضهم،  من  اقتالعهم  إلى  يسعى  الصهيوني  االحتالل  أن  مبيًنا  شعبنا،  من  أصيل  جزء 
 ن مكونات شعبنا. لسياساته أن تفرق بي

 14/3/2022، حركة حماسموقع 
 

 دات الشعبية: سنبقى نالحق كل من تسبب بجريمة اختطاف القائد سع .14
القائد أحمد :  غزة العام  أمينها  لتحرير فلسطين، االثنين، أن جريمة اختطاف  الشعبية  الجبهة  أكدت 

يطويها   ال  أريحا  سجن  محاصرة  بعد  رفاقه  من  وأربعة  من  سعدات  كل  نالحق  "وسنبقى  النسيان، 
، وقال مسؤول لجنة األسرى في الجبهة عوض السلطان  تسبب بها بشكل مباشر أو غير مباشر" .

ؤ أمريكي بريطاني وتقاعس واضح من أجهزة أمن  في بيان صحفي إن "هذه الجريمة جاءت بعد تواط
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مين العام واحتجازه في سجن أريحا، السلطة الفلسطينية، الذين مارسوا الخديعة وتسببوا في اعتقال األ
 وشكلوا بذلك تجاوًزا سافًرا لقواعد العالقات الوطنية".

جهودها من أجل تحرير األمين العام ورفاقه،  فصائل المقاومة، ستواصل  وأكدت أن الجبهة، ومعها  
 واألسيرات واألسرى كافة في سجون االحتالل.

 14/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وواجهوا إسقاط الحقوق  1978جماهيري حماس: فلسطينيو لبنان قاوموا اجتياح  .15
لبنان  في لبنان إنَّ الالجئين الفلسطينيين في  قال جهاز العمل الجماهيري في حركة حماس  :  بيروت 

عام   لبنان  لجنوب  الصهيوني  االجتياح  بقي    1978قاوموا  حيث  أهدافه،  وأفشلوا  ببسالة  له  وتصدوا 
  وقال جهاز العمل الجماهيري في   الالجئون في مخيماتهم وصمدوا فيها رغم االستهداف المركز لها.

أفشل الكثير من    1978"إن صمود الفلسطينيين عام  حماس في بيان صحفي، في ذكرى االجتياح:  
وأكد أن صمود الالجئين الفلسطينيين في    أهداف هذا االجتياح حيث ظلت شرارة المقاومة مشتعلة".

الالجئين وأن  والعودة،  والتحرير  المقاومة  في مشروع  واستراتيجية  أساسية  ارتكاز  نقطة  الذين    لبنان 
االجتياح مختلف  في  أرواحهم  خياربذلوا  على  ثابتون  العهد  على  يزالون  ال  تزال    ات  وال  المقاومة، 

 مخيماتهم قالعا للصمود.
 14/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتس: “ندافع عن أنفسنا ونعمل على إزالة أي تهديد إيراني” غا .16

مع ش بالعمل  ملتزمة  حكومته  إن  اإلثنين،  اليوم  اإلسرائيلي،  الجيش  وزير  غانتس  بيني  ركائها قال 
غانتس    وأضاف  .وأصدقائها في جميع أنحاء العالم لمواجهة إيران وعدوانها في المنطقة، وفق وصفه

في كلمة له خالل مؤتمر بيغن السنوي األمني، “أن إسرائيل اليوم تدافع عن نفسها وتعمل على إزالة  
إيران بصفتها “عدو”    أي تهديد وجودي”، مشيًرا إلى أن الوضع في الساحة الدولية حالًيا معقد وأن

 تسعى لتدمير إسرائيل.
ا في القضايا األمنية تركيزهما على العمل والتعامل مع وأشار إلى أن “رابين وبيغن أثبتا مراًرا وتكرارً 

إيران، وهو ما يتطلب مسؤولية سياسية وسلوًكا حصيًنا وأيًضا تصميًما عملًيا، وليس مجرد إطالق 
 الدعوات من هنا أو هناك”.
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 في الطريق لتحقيق السالم والهدوء، علم بيغن ورابين أنهما لن يصال إلى ذلك إال من خالل ل “وقا
في حرب  وانتصر  االنتفاضة  في  بشدة  قاتل  للجيش  كوزير  رابين  الوطني..  والصمود  األمنية  القوة 

إلى أنه األيام الستة كرئيس لألركان، وبيغن أمر بالهجوم على المفاعل النووي في العراق، ما يشير  
 ليس فقط خطيًبا بارًعا ونارًيا ولكنه في المقام األول عسكرًيا ومحنًكا”. 

 14/3/2022القدس، القدس، 
 

 لن تلتف على العقوبات ضد روسيا "إسرائيل"بيد: ل .17
م اإلثنين، “إن إسرائيل لن تتحول إلى مسار لاللتفاف يو قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد،  

وبين البيد خالل مؤتمر مع نظيره السلوفاكي، أن    التي يفرضها الغرب على روسيا”. على العقوبات  
جميع الجهات ومنها البنك المركزي ووزارات المالية واالقتصاد والطاقة وسلطة المطارات شريكة في  

 يئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. هذه المساعي، كما نقلت عنه ه
اسرائيل “أن  الر   وأضاف،  االجتياح  أوكرانيا  تشجب  أراضي  بوحدة  للمساس  مبرر  ال  وأنه  وسي 

 واالعتداء على المدنيين”. 
 14/3/2022القدس، القدس، 

 
 اسع النطاق يستهدف المواقع الحكومية اإلسرائيلية هجوم سيبراني و  .18

ب العمل،  عن  اإلثنين،  اليوم،  مساء  اإلسرائيلية،  للحكومية  تابعة  إلكترونية  مواقع  ما تعطلت  حسب 
وأعلنت الهيئة الوطنية    "( وعدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.11أفادت هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  

س هجوم  بـ"أكبر  وصف  ما  لمواجهة  الطوارئ"  "حالة  اإلسرائيلي  السيبراني  له لألمن  تتعرض  يبراني 
 إسرائيل". 

سة مداوالت لتقييم الوضع، في حين في المقابل، عقد وزير االتصاالت اإلسرائيلي، يوعاز هندل، جل
 اإلسرائيلي وسائر األجهزة األمنية، تشارك في محاوالت لـ"صد الهجوم".أفادت التقارير بأن الجيش 

اإلسرائي السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  مزود  وذكرت  خدمة  منعت  سيبراني  هجوم  "رصد  لي، 
المو  من  عدد  إلى  الوصول  تعذر  لذلك،  ونتيجة  المواقع  االتصاالت،  ذلك  في  بما  اإللكترونية،  اقع 

 الحكومية، لفترة وجيزة".
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بأن   اإلسرائيلية  االتصاالت  وزارة  أفادت  فيما  العمل".  إلى  عادت  المواقع  "جميع  أن  على  وشددت 
نفذت  االتصاالت  عادت   شركات  الخدمة  أن  إلى  مشيرة  يمكن،  ما  بأسرع  الخدمة  إلعادة  عمليات 

 تدريجًيا. 
اإل الحكومة  المكاتوأخطرت  سيبراني  سرائيلية،  لـ"هجوم  تتعرض  الحكومية  المواقع  بأن  الوزارية  ب 

 اإلسرائيلية. 12استثنائي"، حسبما ذكرت القناة 
بأن   المحلل األمني اإلسرائيلي، يوسي ميلمان،  إيران هي  وأفاد  التقديرات اإلسرائيلية تشير غلى أن 
 ".الـ"مسؤولة عن أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل

 14/3/2022، 48عرب 
 

 يديعوت: تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم اإليراني قبل وقوعه  .19
أن   اإلثنين،  اليوم  العبرية،  يديعوت أحرونوت  تلقت معلومات من ألمحت صحيفة  المتحدة  الواليات 

وبحسب   إسرائيل حول نية إيران تنفيذ الهجوم الصاروخي ضد أحد األهداف التابعة لها قبل تنفيذه.
إنه لم يقع أي إصابات في صفوف األميركيين بعد أن تعرض مبنى تابع لهم للقصف  صحيفة، فال

علومات( أن واشنطن تلقت معلومات من تل أمس في أربيل، مشيرًة إلى أنه “ربما” )تلميح يستند لم
الهجوم. قبل  في    أبيب  األميركي  السلوك  من  للغاية  بالقلق  تشعر  إسرائيل  فإن  للصحيفة،  ووفًقا 

 منطقة والتساهل مع الهجمات اإليرانية. ال
 14/3/2022القدس، القدس، 

 
 أوكرانيا  يإسرائيلي ف  مستشفى ميداني .20

مساء   اإلسرائيلية،  الحكومة  على  صادقت  اإلثنين،  أوكرانيايوم  في  ميداني  مستشفى  لعالج    إنشاء 
و  مع  بالتعاون  تقريًبا،  شهر  لمدة  هناك  يعمل  أن  على  البالد،  غرب  في  الخارجية  الالجئين  زارتي 

 مليون شيكل.   21ة، وكوادر طبية من عدة مستشفيات، حيث ستصل تكلفة المستشفى مبلغ والصح
 14/36/2022، القدس، دسالق
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 ات استقبال الجئين من أوكرانياتخفف متطلب "إسرائيل" .21
قادات بأنها  خففت إسرائيل من سياستها المتعلقة باستقبال الالجئين غير اليهود من أوكرانيا، بعد انت

وأعلنت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، مساء أمس، “أنه   لم تقدم ما يكفي من جهود في هذا الشأن.
إسرائيل”. في  أقارب  لديهم  الذين  األوكرانيين  استثناء  حاليا  الحاالت   سيتم  في  “إنه  شاكيد  وقالت 

تأكيد أن الشخص   القادم من أوكرانيا سيبقى  االستثنائية، سيتعين على القريب الموجود في إسرائيل 
وذكرت أن “دولة إسرائيل هي أوال وقبل كل شيء وطن الشعب   معه فقط ‘لمدة شهر أو شهرين’..”

 غير محدودة”. اليهودي”. وقالت إنها ستفتح أبوابها و”لكن ليس ألعداد 
أن   اليوم  اإلسرائيلية  الهجرة  سلطة  م  8,555وأعلنت  أوكرانيا  من  إسرائيل  إلى  قدموا  بدء شخصا  نذ 

 الغزو الروسي على البالد.
 14/3/2022القدس، القدس، 

 
   وزيرة إسرائيلية تتهم بالدها بممارسة “نفاق الرجل األبيض” .22

أبي تجاهلها  تل  األبيض” عبر  الرجل  “نفاق  تمارس  أبيب  تل  إن  اإلثنين،  إسرائيلية،  قالت وزيرة  ب: 
جاء ذلك في تصريحات   أبوابها ليهود أوكرانيا.  اليهود اإلثيوبيين الراغبين في الهجرة إليها، مقابل فتح

األسبوعي للحكومة  شطا )من أصول إثيوبية(، خالل االجتماع  -لوزيرة الهجرة واالستيعاب بنينا تامانو
اإلسرائيلية الذي تركز الجزء األكبر منه حول مسألة الالجئين األوكرانيين، بحسب صحيفة “معاريف”  

 العبرية.
 14/3/2022لقدس العربي، لندن، ا

 
 مليون شيكل لـ"تحصين" عسقالن ضد صواريخ المقاومة في غزة  330ميزانية بـ  .23

مساء   اإلسرائيلية،  الحكومة  إلى    يومصادقت  تصل  بقيمة  خطة  على  شيكل    330اإلثنين،  مليون 
الصواريخ، بحسب ما ذكر موقع "واينت"   لتحصين مدينة عسقالن المحاذية لقطاع عزة المحاصر من

بينيت،   ي.اإللكترون نفتالي  الحكومة،  رئيس  إليه  بادر  الذي  الحكومي  المخطط  بأن  المصدر  وأفاد 
 يشمل بناء غرف ومالجئ محصنة لذوي الدخل المنخفض.

القائمة تلك  وتجديد  المدينة،  أنحاء  جميع  في  محصنة  ومواقع  مالجئ  إقامة  الحكومة  تشمل  ،  كما 
لجم  مخفضة  فائدة  بأسعار  قروض  تقديم  إلى  لبناء مالجئ.باإلضافة  سكان عسقالن  ويتضمن    يع 
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المناعة   لتعزبز  ومركز  الحيوانات،  مع  التعامل  بواسطة  الصدمات  لعالج  مراكز  إقامة  المخطط 
 المجتمعية.

 14/3/2022، 48عرب 
  

 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب  .24
ديدتين في النقب، مدينتين يهوديتين جعلى إقامة  اإلثنين،    يوم صادقت الحكومة اإلسرائيلية، مساء  

واحدة للحريديين وأخرى للعلمانيين. كما صادقت الحكومة على الخطة الخمسية الخاصة بـ"المجتمع  
قيمتها   تبلغ  والتي  النقب"،  في  شيكل.  5البدوي  مدينة    مليارات  إقامة  الحكومي  المخطط  ويشمل 

تل عراد وضواحي بلدة  بلدة عراد. وستقام في أراضي  حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة  
عربية   ومدن  بلدات  توسع  منع  إلى  الرماية  اإلسرائيلية  السياسات  ضمن  وذلك  العربية،  كسيفة 

 ومحاصرتها. 
بلدة   إلى  وتحويلها  مصر،  مع  الحدود  قرب  "نيتسانا"،  الزراعية  القرية  توسيع  المخطط  يشمل  كما 

المرح  2,200إلسكان   وفي  إعائلة.  ستتم  األولى،  سكلة  حي  التربوية  قامة  "الجالية  يشمل  ني، 
 االستيطانية نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة الحقة. 

وبعيد المصادقة على المخطط، قالت شاكيد، في تغريدة على "تويتر": "بمشاركة إلكين، صادقنا اليوم  
جديدتي  )"نيتسانا"(  وبلدية  )"كسيف"(  مدينة  إقامة  المعلى  أن  وأضافت  النقب"،  في  يشمل ن  شروع 

الحدود   قرب  إستراتيجي  موقع  في  ‘نيتسانا‘  الزراعية  والقرية  الحريدية  ‘كسيف‘  مدينة  "إقامة 
 المصرية".

بمنحنا   نطالبهم  ال  ""نحن  غورين،  بن  دافيد  إسرائيلي،  حكومة  رئيس  أول  مقتبسة  شاكيد،  وأضافت 
ننالها بل نحتلها. سنحتل سابق، كانت شاكيد قد األرض ونعمرها". وفي وقت    األرض؛ األرض ال 

وصفت مخطط "كسيف" بأنه "قرار صهيوني وإستراتيجي يجلب ُبشرى هامة للجمهور عامة ولسكان  
 النقب خاصة". 

البدوي"،  المجتمع  "تنمية  بادعاء  بالنقب،  الخاصة  الخمسية  الخطة  على  الحكومة،  صادقت  كما 
بـحوالي   تقدر  والتيمليارات ش  5بميزانية  "اإل  يكل،  بند  الممارسات تتضمن  استمرار  يعني  ما  نفاذ"، 

العدائية للمؤسسة اإلسرائيلية، بما في ذلك عمليات هدم البيوت وتجريف األراض العربية في النقب، 
 وزراعتها توطئة لمصادرتها. 
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التحتية و  والبنية  المحلي  الحكم  أنظمة  الخمسية "على تطوير  المخطط، تركز الخطة  النقل  وبموجب 
زيادة االستجابات لالحتياجات االجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية والتوظيف  وحماية البيئة مع  

 والثقافة والرياضة والصحة".
ومن المقرر بدء أعمال بناء المدينة الحريدية خالل أشهر معدودة، علما بأن المخطط جاء بمبادرة  

ووزيرة إلكين،  زئيف  واإلسكان،  البناء  أفيغدور   وزير  المالية،  وزير  وبدعم  شاكيد،  أييليت  الداخلية، 
 ليبرمان حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الخميس الماضي. 

سكان البلدات اليهودية في النقب قليل نسبيا، باستثناء مدينة بئر السبع، إال أن مخطط    ورغم أن عدد 
ببناء   بين    ألف وحدة سكنية من أجل إسكان  20"كسيف" يقضي  ألف حريدي   125ألف و  100ما 

 فيها.
 14/3/2022، 48عرب 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى .25

اقتحم عشرات المستوطنين االثنين، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية قوات :  القدس المحتلة
جهة باب  مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى من    60وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن    االحتالل.

 فزازية في باحاته. المغاربة، وقاموا بجوالت است 
 14/3/2022المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 رفض التماسًا بطلب اإلفراج الُمبكر عن األسير الشوبكي ي  االحتالل .26

رفضت النيابة العامة لالحتالل االلتماس الخاص بطلب اإلفراج المبكر عن األسير المريض  :  رام هللا
وأوضح نادي األسير أّن النيابة وكعادتها رفضت قرار   عامًا .   82الذي يبلغ من العمر  فؤاد الشوبكي  

ا المحكمة  تحدد  أن  المتوقع  ومن  متوقًعا،  كان  ما  وهذا  الشوبكي  األسير  عن  المبكر  لعليا اإلفراج 
القضية. هذه  في  للبت  موعدا  لتحقيق حّرية   لالحتالل  تأتي  القانونية  المحاوالت  هذه  أن  إلى    ولفت 

مشير  عديدة،  صحية  مشاكل  من  يعاني  الذي  الشوبكي،  حجازي األسير  فؤاد  األسير  أن  إلى  ًا 
 في سجون االحتالل.  17الشوبكي، يدخل اليوم عامه الـ

 14/3/2022، القدس، القدس
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 و الداخل يثمنون موقف نشطاء في غزة أنشؤوا هيئة لدعمهم فلسطيني .27

ي الداخل محمد بركة، بإطالق  لعليا لشؤون الفلسطينيين فأشاد رئيس لجنة المتابعة ا:  الداخل المحتل
التوقيت   بالداخل المحتل، في قطاع غزة، مؤكًدا أهميتها في هذا  الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا 

وأكد بركة أننا شعب واحد وهّم واحد وقضية واحدة، مضيًفا  ل اإلسرائيلي ومشاريعه.وأنها تحدٍّّ لالحتال
مفروًغا ليس  الذي    "لكن  والدمار  والحصار  المعاناة  قلب  من  الموقرة  هيئتكم  يرتفع صوت  أن  منه 

وشدد على أن هيئة دعم الداخل في    تفرضه إسرائيل على أهلنا وأبناء شعبنا األبطال في قطاع غزة".
وطنهم    غزة عن  الفلسطينيين  لتغريب  الصهيونية  والحركة  االحتالل  لمشاريع  شامًخا  تحدًيا  "تشكل 

عن بعضهم بعًضا من خالل خلق كيانات مشوهة مسكونة بالتشظي واآلني والضيِّّق لجعل وتغريبهم  
الغربي والضفة  لالغتراب".غزة  كيانات محكومة  والشتات  والداخل  والقدس  اعتزاز   ة  بركة عن  ه  وعّبر 

مكونات  كل  واحد  سقف  تحت  تجمع  التي  العليا  المتابعة  لجنة  رأسها  وعلى  التمثيلية،  بـ"هيئاتنا 
 عنا الفلسطيني في الداخل لتشكل بيًتا معنويًّا وحدويًّا وكفاحيًّا جامًعا".مجتم

 14/3/2022المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 تعزز وحدة الشعب الكاملة" 48األعسم: الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيي الـ " .28
النقب عطية    غزة/ يحيى اليعقوبي: قال رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في  –النقب 

، تعزز 1948ضي المحتلة عام  األعسم، إن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في األرا
عسم في مقابلة خاصة مع "فلسطين  من وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة. وأضاف األ

بالنقب والمثلث والضفة  أون الين"، بأن الهيئة الوطنية تؤسس لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني سواًء  
وتابع: "عندما  الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وأن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لهذه الوحدة.  

ا ووحدنا النضال، فإننا انتزعنا االعتراف بعدة قرى  شكلنا المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف به
ا بها، كذلك نشرنا  بأرضهم"،  يرفض االحتالل اإلسرائيلي االعتراف  أهالي النقب  لوعي حول ارتباط 

دة كاملة حتى نكون سياًجا  مؤكًدا أن للوحدة تأثير قوي وهي سياج للشعب.  وشدد أن "المطلوب وح 
 ذات الوقت بخطوة تشكيل هيئة وطنية. على كامل تراب وطننا"، مشيدا في 

 14/3/2022، فلسطين أون الين
 

 و يستأنف تشجير أراٍض في النقب لمنع أصحابها من االستفادة منها... العد .29
اليوم العامة،  اإلسرائيلية  اإلذاعة  زئيف  ]أمس[كشفت  اإلسرائيلي،  واإلسكان  البناء  وزير  أن  عن   ،

تشجير   استئناف  قرر  من  إلكين،  أصحابها  لمنع  النقب،  في  الُمصاَدرة  الفلسطينية  األراضي 
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ة في كتلة »أمل جديد« التي يرأسها  وقالت اإلذاعة في تقريرها، إنه في محادثات مغلق  استخدامها.
القضاء، توّقف   وزير  التي  الطريقة  إّن  قيل  إلكين،  المستوطن، زئيف  الوزير  جدعون ساعر، ومعه 

مظهراً  تعطي  التشجير،  األشجار    فيها  بعض  اقتالع  تم  وأنه  خاصًة  الجمهور،  أمام  للحكومة  سيئًا 
 التي ُزرعت في أراضٍّ فلسطينية ُمصادرة ومنهوبة. 

 14/3/2022، بيروت، باراألخ
 

 معتقاًل فلسطينًيا في ليبيا   32تأمين إطالق سراح  .30
مواطًنا فلسطينًيا كانوا قد اعتقلوا   32نجحت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، بتأمين إطالق سراح  :  ليبيا

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنها نجحت في    في فترات زمنية مختلفة بسبب الهجرة غير الشرعية.
وأفادت السفارة،   ل مع السلطات المختصة في ليبيا. لك بجهود ومتابعات القائم باألعمال محمد رحاذ 

الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم من الناحية القنصلية  بأنه تم إطالق سراح الموقوفين على كفالتها و 
فيم  ليبيا  في  القانوني  وضعهم  تسوية  أجل  من  العمل  جاري  أنه  إلى  مشيرًة  يتعلق  والمعيشية،  ا 

 باإلقامة.
 14/3/2022، القدس، القدس

 
 إطالق مشروع ترميم أرضية كنيسة القيامة في القدس .31

في  :  القدس الكنائس  رؤساء  من  عدد  كنيسة  أطلق  أرضية  ترميم  مشروع  اإلثنين،  اليوم  القدس، 
إنجازه    القيامة. المقرر  من  الذي  المشروع،  ببدء  إيذانا  الكنيسة  بالط  من  حجر  أول  نزع  في  وتم 
ويأتي المشروع استمرارا ألعمال الترميم التي أنجزت في "القبر المقدس" قبل أربع   شهًرا.  26غضون  

ال الثالث  الكنائس  وباتفاق  بطريركية  سنوات،  وهي:  القيامة  كنيسة  في  الراهن  الوضع  عن  مسؤولة 
ينزا في العاصمة  الروم األرثوذكس، وأخوية الفرنسيسكان، وبطريركية األرمن، بالتعاون مع جامعة ساب 

  اإليطالية روما التي وضعت الدراسة حول المشروع.
ال التالف في  استبدال بالط األرضيات  أو  ترميم  أعمال  المشروع  القاعة  ويتضمن  الشمالي من  جزء 

 المستديرة وحفريات في منطقة تحت األرض تحت األقواس السبعة وأمام "القبر المقدس".
 14/3/2022سطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفل
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 كهف ومغارة بالضفة الغربية  400االحتالل سرق محتويات أكثر من  .32
سرائيلية عن مسح شامل أجرته خالل السنوات كشفت سلطة اآلثار اإل:  محمد أبو خضير   –القدس  

لنحو   الماضية  الشرقة    400الثالث  الجنوبية  المنطقة  في  وخاصة  الغربية  الضفة  في  ومغارة  كهف 
الميت.لب البحر  ولمنطقة  والخليل  لحم  واسعة،    يت  بسلطات  تتمتع  فعالة  وحدة  شكلت  إنها  وقالت 

 حراء الضفة الغربية. تشارك في مطاردة منهجية الباحثين عن اآلثار في ص
يزيد عن   ما  تعرض  اكدت  الفلسطينية  الثقافي  والتراث  اآلثار  دائرة  إحصائيات  آخر  أن   500يذكر 

معلمة أثرية فرعية للسرقة والتدمير من قبل لصوص اآلثار واالحتالل    1,500موقع أثري وأكثر من  
اإلسرائيلي، وقالت إن من أهم أسباب هذه الوضعية انهيار نظام الحماية في المناطق )ج( التي تقع  
كما   الثقافي  التراث  لمواقع  االحتالل  بها  يقوم  التي  التدمير  أعمال  ثم  المباشرة  االحتالل  إدارة  تحت 

  لقدس ونابلس والخليل وبيت لحم وعابود ومناطق واسعة من جنوب الضفة والبحر الميت.ي اجرى ف
األراضي   عمق  في  الغربية  بالجهة  والعازل  العنصري  الفصل  جدار  بناء  إن  اآلثار  دائرة  وحسب 

معلم أثري وتاريخي إلى    2000موقًعا أثرًيا رئيًسا، وحوالي    270الفلسطينية ضم ما يزيد عن حوالي  
قبل  نب  جا من  العنصري  الفصل  جدار  بناء  مسار  في  تدميرها  تم  التي  األثرية  المواقع  عشرات 

 جرافات االحتالل. 
موقع أثري ففي كل    3,300وحسب دائرة اآلثار الفلسطينية، فإن األراضي الفلسطينية تضم أكثر من  

األراضي في  الرئيسية  المواقع  عدد  وبلغ  أثري  موقع  يوجد  بفلسطين  كيلومتر  فلسطينية  ال  نصف 
وقطاع غزة   الغربية  اآلثار-بالضفة  دائرة  األثرية    1944  -حسب  المعالم  وعدد  رئيسًيا،  أثرًيا  موقًعا 

ألف   60نواة مدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد عن    350معلم أثري، وهناك ما يزيد عن    10,000
ة كتلك التي تجري  خاص مبنى تاريخي، كما أن هناك حفريات غير علمية وسرية تقوم بها إسرائيل  

في مدينة القدس المحتلة بدعم من منظمات استيطانية لتنفيذ مخططها السياسي الذي تستند فيه على  
ما تقول إنه جاء في التوراة من بناء الهيكل المزعوم خاصة في داخل البلدة القديمة وفي جنوبها في  

كة أسفله واألنفاق المائية التي يجري لبر سلوان وغربها عند باب الخليل والقلعة وتخوم دير األرمن وا
 توسيعها ضمن مخططات تلموديه وتوراتية وصواًل ألساسات المسجد األقصى المبارك وساحة البراق. 

 14/3/2022، القدس، القدس
 

 إسرائيلي "كبير" واعتقال عناصر جندهم الموساد لتنفيذه إيران تعلن إحباط هجوم  .33
اال يوم  اإليراني،  التلفزيون  وصفها  قال  تخريبية"  "عملية  إحباط  من  تمكن  الثوري  الحرس  إن  ثنين، 

الخلية   عناصر  جميع  واعتقال  طهران،  العاصمة  جنوب  نووية  منشأة  تستهدف  كانت  بالمعقدة 
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وأضاف أن إسرائيل كانت تخطط للقيام   يلي( الموساد لتنفيذها.المتعاونة مع )جهاز المخابرات اإلسرائ
النووية قرب مدينة قم، قبل حلول العشرين من الشهر الجاري.بعمل تخريبي كبير بمنشأة "ف  وردو" 

وأوضح المصدر نفسه أن تل أبيب جندت عناصر للتقرب من فنيين يعملون في قسم أجهزة الطرد 
بالمن السادس  الجيل  تواصل مع   شأة.المركزي من  الموساد  إن ضابطا من  اإليراني  التلفزيون  وقال 

وإن بالمنشأة،  الفنيين  عنها.  أحد  معلومات  تقديم  في  معه  تعاون  جهاز    األخير  أن  أيضا  وذكر 
 االستخبارات في الحرس الثوري اعتقل كافة )عناصر( الخلية المتعاونة مع الموساد. 
 14/3/2022.نت، الجزيرة

 
 السبب الحقيقي خلف قصف إيران لهدف يعتقد أنه إسرائيلي في أربيل الكشف عن  .34

عبرية، صباح اليوم الثالثاء، عن تقارير صحفية لبنانية وأميركية،   نقلت وسائل إعالم:  ترجمة خاصة
معلومات جديدة حول القصف اإليراني لمبنى يعتقد أنه لجهة إسرائيلية في أربيل بالعراق، في وقت 

أ معلومات  الجو  ترددت  لسالح  تابعة  طيار  بدون  طائرات  نفذته  هجوم  على  رد  بمثابة  كان  نه 
  شهر الماضي.اإلسرائيلي غرب إيران ال

فإن   الميادين،  قناة  عبر  لبنانية وردت  ومنها  التقارير  بعض  فإن  العبرية،  هآرتس  وبحسب صحيفة 
  6لك باستخدام  إسرائيل هاجمت مخزًنا لطائرات بدون طيار من مختلف األحجام غرب طهران، وذ 

ذلك منتصف الشهر طائرات إسرائيلية بدون طيار أيًضا، ما أدى لتدمير مئات الطائرات اإليرانية، و 
 الماضي.

ووفًقا للصحيفة، فإنه تم التكتم على العملية حينها، حتى كشف عن الحدث الليلة الماضية، كما ورد 
ا قناة الميادين التي قالت إن القصف على  في وسائل إعالم لبنانية مقربة من إيران وحزب هللا، ومنه

 مبنى خاص بالموساد في اربيل جاء رًدا على ذلك.
 15/3/2022، القدس، سالقد

 
 تل أبيب وأبوظبي تطالبان واشنطن بـ"ضمانات أمنية" إذا تم  االتفاق النووي  .35

األميركية، "ضمانات أمنية" في حال  طلبت إسرائيل واإلمارات، من الواليات المتحدة  :  محمود مجادلة
كية، في تقرير صدر  تم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" األمير 

 عنها اإلثنين. 
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من    أبيب طالبتا  وتل  أبو ظبي  إن  قولها  بالـ"مطلعة"،  الوكالة عن خمسة مصادر وصفتها  ونقلت 
ولفت التقرير إلى تنسيق إماراتي    والتعاون االستخباراتي معها.  واشنطن تعزيز أنظمتهما للدفاع الجوي 

 ل منفصل إلى إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن. إسرائيلي في هذا الشأن، رغم أنهما توجهتا بشك -
 14/3/2022، 48عرب 

 
 توقيع اتفاقية لتشارك الرموز بين الخطوط الجوية المغربية ونظيرتها اإلسرائيلية  .36

اتفاقية  :  الرباط اإلثنين،  يوم  اإلسرائيلية،  الجوية  الخطوط  وشركة  المغربية،  الملكية  الخطوط  وّقعت 
وأصدرت "الخطوط الملكية    لجوي الرابط بين الدار البيضاء و "تل أبيب".تقاسم الرموز على الخط ا

مش الرحلة التدشينية  المغربية"، بيانًا أعلنت من خالله، أن هذه االتفاقية بين الطرفين جاءت على ها
أبيب". و"تل  البيضاء  الدار  بين  الرابط  المباشر  للخط  المغربية  تفاصيل    للخطوط  البيان،  يذكر  ولم 

ع أعمال أكثر  رجال  أبيب، ضمت  تل  إلى  المغربي  الوطني  للناقل  رحلة  أول  أن  إال  االتفاقية،  ن 
 مغاربة، حيث تستمر زيارتهم حتى الثالثاء. 

 14/3/2022، قدس برس

 
 "شباب قطر ضد التطبيع" تدين استضافة الدوحة إسرائيليين في بطولة رياضية  .37

العبين وحكام إسرائيليين في البطولة    6فة  أدانت مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع" استضا:  الدوحة
في   منافساتها  اختتمت  التي  بالدوحة،  للجمباز  الجاري.  5الدولية  في   أذار/مارس  المجموعة  ورأت 

طلعت عليه "قدس برس"، اإلثنين، أن "المشاركة اإلسرائيلية بالبطولة استمرار للتطبيع الرياضي  بيان ا
صهيوني، وكسر حدة المواقف الشعبية المناهضة له والداعمة  المتكرر، الذي يسعى لتسويق الكيان ال

سطينيين "ال  وأشار البيان إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل التضييق على الفل  للحق الفلسطيني".
سيما أهل القدس،  الذين أمعن في تهجيرهم من بيوتهم في حملة متصلة منذ النكبة، تسعى لتهويد 

 الحتالل على كافة األراضي العربية المغتصبة". المدينة المقدسة وتثبيت ا 
 14/3/2022، قدس برس

 
 أبو حسنة: "األونروا" لن توقف "الكوبونة" الغذائية لالجئين في غزة .38

"األونر  الفلسطينيين  الالجئين  لوكالة غوث وتشغيل  المستشار اإلعالمي  أبو حسنة، قال    وا"، عدنان 
 ة الغذائية التي تقدم لالجئين في قطاع غزة.يوم اإلثنين، إن الوكالة لن توقف الكوبون
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وأشار أبو حسنة في تصريح له، أّن "األونروا" تعيش أزمة مالية مركبة، وقال: ال نعلم ما سيحدث 
ال تطورات  أن  الواضح  من  ولكن  األوكرانية،  األزمة  بعد  المستقبل  أسعار  في  وارتفاع  العالمية  سوق 

 ت اإلنسانية بالعالم وليس األونروا فقط.الوقود والقمح ستؤثر على كافة المنظما
 14/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مدير منظمة العفو في أمريكا: “ال ينبغي إلسرائيل أن تكون دولة يهودية”  .39

أمام  الماضي،  األربعاء  يوم  المتحدة”  الواليات  في  الدولية  العفو  “منظمة  مدير  أوبراين،  بول  قال 
تكون  “ا  جمهور أن  يريدون  ال  األميركيين  اليهود  غالبية  أن  النسائي”  الديمقراطي  الوطني  لنادي 

اليهودية   “القيم  أساس  على  قائمة  آمنة”  يهودية  “مساحة  تكون  أن  بل  يهودية،  دولة  إسرائيل 
 األساسية”.

نشر    فيوقال أوبراين بحسب ما نشره موقع “جيويش إنسايدر” إن أحد أهداف منظمة العفو الدولية  
تقريرها في األول من شهر شباط الماضي الذي صنفت فيه إسرائيل دولة فصل عنصري “آبرتهايد” 
، الذي انتقد بشدة من قبل المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين، هو “تغيير المحادثة بشكل جماعي”  

ي يهودًيا، “يجب أن  أوبراين، وهو ليس  الفلسطيني اإلسرائيلي. وقال  أواًل وقبل كل  بد حول الصراع  أ 
 شيء مع الجالية اليهودية”. 

 14/3/2022القدس، القدس، 
 

 بسبب ممارستها للفصل العنصري  "إسرائيلـ"كية تنجح بإلغاء "رحالت بيئية" لير ات أممؤسس .40
نجحت حملة أطلقتها مؤسسات أميركية تقدمية في إلغاء "زيارات سياحة بيئية" إلى إسرائيل، بسبب   

إلغاء رحالتها إلى إسرائيل  وأعلنت منظمة "سييرا كلوب"  صل العنصري "األبارتايد".ممارستها نظام الف
مسمى   تحت  الزيارة  اعتبرت  الفلسطيني،  الحق  تناصر  منظمات  من  ضغط  لعملية  تعرضها  بعد 
بحق   تمارسها  التي  العنصري  الفصل  وسياسة  إسرائيل  ممارسات  على  تغطية  البيئة  على  الحفاظ 

نظمة أصوات (، ومNDNارك في الحملة منظمة حقوق السكان األصليين )وش  الشعب الفلسطيني.
يهودية من أجل السالم، وحركة "حياة السود مهمة"، وشبكة المنظمات الفلسطينية األميركية، إضافة  

 إلى منظمات أخرى.
 14/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دولة فصل عنصري  "إسرائيل" د ون تاون يعطلبة الدراسات العليا في جامعة جورج  .41
األميرك تاون  جورج  جامعة  في  العليا  الدراسات  لطلبة  واسع  ائتالف  فصل  اعتبر  دولة  إسرائيل  ية 

ألف دوالر   30وقال بيان صدر عن االئتالف، “إنهم حالوا دون تخصيص الجامعة مبلغ    عنصري.
تكاليفها   معظم  ودفعت  نظمتها  إسرائيل  إلى  رحلة  المؤيد لتمويل  للوبي  التابعة  )ايتراك(  منظمة 

المتحدة”. الواليات  في  إل  إلسرائيل  الموالية  المنظمة  أن  البيان  بمبلغ  وكشف  الرحلة  تمول  سرائيل 
 . من طالب الدراسات العليا بجامعة جورج تاون  100-50دوالر وتستغرق أسبوًعا واحًدا لـ 250,000

 14/3/2022القدس، القدس، 
 

 جوريون غادرة مطار بن مب وسي ار ر ل أعمبر رجج"إسرائيل" تُ موسكو: ت على قوبالعًا بازامتلا .42
القدم،   لكرة  البريطاني  تشلسي  نادي  مالك  أبراموفيتش،  رومان  البارز  الروسي  األعمال  شوهد رجل 

اليوم االثنين قبل فترة وجيزة من    الذي يخضع حاليا  أبيب  تل  لعقوبات، في مطار بن غوريون في 
إن أبراموفيتش وصل صحيفة "إسرائيل اليوم"،    وقالت   ة له في طريقها إلسطنبول.إقالع طائرة تابع 

إلى إسرائيل أمس األحد، وبعد العقوبات التي ُفرضت عليه، لم ُيسمح له بالبقاء في إسرائيل ألكثر  
 ساعة، وهو ما اضطره للرحيل. 24من 

من األقلية الثرية المقربة    7ة، ضمن  وأبراموفيتش، الذي يحمل كذلك الجنسيتين اإلسرائيلية والبرتغالي 
ا الرئيس  من  لعزل  محاولة  في  الخميس  يوم  بريطانية  قائمة عقوبات  إلى  أضيفوا  في روسيا  لسلطة 

 الروسي فالديمير بوتين بسبب غزوه ألوكرانيا. 
 14/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 ون يحسمون أمرهم اليومرهن الدعم المالي بتعديل المناهج: األوروبي   .43

والذي    -االتحاد األوروبي، اليوم الثالثاء، في شروط تجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية  َينظر  
الفقيرة   العائالت  إلى  يسّمى  أونرواووكالة  يصل  مّما  وخلّوه  الفلسطيني،  المنهج  بتعديل  والمرتبطة   ،

عدمه،   من  الشروط  تلك  إمضاء  على  األوروبية  الدول  وسُتصّوت  العنف«.  على  في »التحريض 
رون. ضوء خالف كبير بين الدول األعضاء، التي يقبل بعضها القيود المطروحة فيما يرفضها آخ

على   كبير  بشكل  سيؤّثر  األوروبي  الدعم  أن  باعتبار  التصويت،  هذا  نتائج  الفلسطينيون  وينتظر 
  ألف أسرة فلسطينية تعيش في فقر مدقع،   100الوضع االقتصادي للسلطة، باإلضافة إلى أكثر من  
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الميزانية األ السلطة. وتواجه  بواسطة  قَِّبل االتحاد،  نقدية من  إغاثية  للعام  وتتلّقى مساعدات  وروبية، 
الثاني على التوالي، عقبات تؤّخر إقرارها، من بينها الخالف بين أعضاء االتحاد حول ضرورة وضع  

لوبي تمارسها  ضغوطات  تحت  للفلسطينيين،  وتحديدًا  األوروبي،  الدعم  على  في  شروط  يهودية  ات 
 أوروبا.

م للسلطة تبل2020وحتى عام   ماليين يورو    310و  300غ ما بين  ، كانت قيمة الدعم األوروبي الُمقدَّ
مليون دوالر(، بحسب تصريح سابق لمكتب المفّوضية األوروبية في القدس. إاّل    381-  369سنويًا )

عام   خالل  جزئيًا  توّقف  الدعم  هذا  بتأخّ 2021أن  خاصة  ألسباب  ميزانيته.  ،  إقرار  في  االتحاد  ر 
الميزانية على تعطيل هذه  يؤّثر  الفلسطيني، ويعود   وبحسب مصادر فلسطينية،  الوضع االقتصادي 

الذين لم ُتصرف مخّصصاتهم منذ    -بالضرر على فئات عّدة، أبرزها مستفيدو الشؤون االجتماعية  
عام   السلط-  2020أواخر  وموّظفو  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  إلى  ،  األوروبي  الدعم  وينقسم  ة. 

عم ميزانية السلطة والشؤون االجتماعية،  مليون يورو من المبلغ لد   150ثالثة أقسام؛ إذ يذهب نحو  
 مليون دوالر لدعم »األونروا«، والباقي لمؤّسسات المجتمع المدني.  100بينما 

 15/3/2022األخبار، بيروت، 
  

 انيا تقدير إسرائيلي: روسيا ستغرق بوحل أوكر  .44
صقر  -  21عربي  -غزة   الرئيس  :  أحمد  يواجهه  قد  صعب  مصير  من  عبرية،  صحيفة  حذرت 

التي فرضت على   العقوبات  أنه سيعاني طويال من مخاطر  يرجح  بوتين، حيث  فالديمير  الروسي 
 تصدي المقاومة األوكرانية لقواته. بالده إضافة إلى 

تبه ناحوم برنياع، أن العدد اإلجمالي للعقوبات وأفادت "يديعوت أحرنوت" في مقالها االفتتاحي الذي ك
، نصفها الخطير فرض بعد غزو أوكرانيا، وإذا 5532التي فرضها الغرب على روسيا حتى أمس بلغ  

فقد عشق الرئيس األمريكي جو بايدن المقاطعة؛ فهي ال  صدقنا اإلدارة األمريكية فهذه ليست النهاية،  
الجبهة،   إلى  جنود  إرسال  إلى  األمريكية  تحتاج  المصلحة  وتخدم  االستطالعات،  في  شعبية  وهي 

 للمدى البعيد وثمنها االقتصادي محتمل تماما. 
كرانية، وماذا وأضافت: "والتناقض األسوأ الذي يمكن أن يحصل اليوم لبوتين هو انهيار المقاومة األو 

لى الغرب، الدبابات سيحصل عندها؟ الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ومعه الوزراء سيفرون إ
الروسية ستدخل إلى كييف وستقيم فيها نظام احتالل، الحرب ستنتهي، ولكن لن يكون هناك اتفاق،  
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ة في الداخل، نبذ في  والغرب لن يلغي العقوبات، وبوتين سيضطر ألن يواجه ضائقة اقتصادية حاد 
الثأر في أوكرانيا، علما بأن بذو  ر الهزيمة تكمن في النصر  الخارج وسكان معادون، يتطلعون إلى 

 أحيانا".
ورأت الصحيفة أن "اتفاقا برعاية الغرب فقط هو من سيعيد روسيا إلى الساحة العالمية، فهل لبايدن  

ستوجب حال وسطا، والحل الوسط سيكشف مصلحة في مثل هذا االتفاق؟ ليس مؤكدا، االتفاق سي 
ديمقراط  أجبروا حكومة  بأنهم  ادعاء  أمام  وإدارته  تخضع إلمالءات مجرم حرب،  بايدن  أن  على  ية 

تماما مثل تشمبرلين في ميونخ، وبقدر ما يبدو هذا وحشيا، مريح لبايدن أن يدع الروس يواصلون 
األوكران الجيش  سيزود  وهو  األوكراني،  الوحل  في  بسالح  الغرق  ليس  لكن  الحرب  يطيل  بسالح  ي 

 يحسمها". 
وبوتين  الطرفان،  فيها  يخسر  حروب  "توجد  كقوة   وقالت:  مكانتها  لروسيا  سيعيد  الغزو  أن  اعتقد 

عظمى، لكن آماله خابت، وزيلينسكي اعتقد أن طريقه مفتوح نحو الغرب، وإن لم يكن للناتو، فعلى  
 ذيرات من غزو روسي، والثمن الهائل دفعه شعبه". األقل لالتحاد األوروبي، وهو لم يصدق التح

ال أنه "ال توجد في هذه  إلى  "يديعوت"  يمكنه أن  ولفتت  للطرفين استراتيجية خروج؛ بوتين ال  لحظة 
هذه  وفي  إنجازات،  من  يريد  ما  يعطيه  أن  يمكنه  ال  وزيلينسكي  إنجازات،  دون  للديار  جيشه  يعيد 

الفلسطيني، الكل يعرف   -صيني ومثلما في النزاع اإلسرائيلي    األثناء لم يطّل وسيط قوي؛ أمريكي أو
 بدي أي طرف االستعداد للتوقيع عليه". ماذا سيكتب في االتفاق لكن ال ي 

وأشارت إلى أن "إسرائيل حاضرة غائبة في هذه القصة العسيرة، فمساعي الوساطة لرئيس الحكومة  
طرفا، وهي خطوة ذكية لكن حياتها قصيرة،    نفتالي بينيت، سمحت للحكومة بالتملص من أن تختار
وال   تميز  إلسرائيل  يوجد  ال  السائد؛  التفسير  إجراء  وبخالف  يمكن  الدبلوماسية،  الساحة  في  تفوق 

 محادثات على مستقبل أوكرانيا في عدة أماكن، فالمكان ليس مشكلة".
األ االتحاد  ودول  عبثا،  تعزف  "إسرائيل  األوكرانيين،  الالجئين  قضية  بأذرع  وفي  تستقبلهم  وروبي 

لـ"قانون العودة"،    مفتوحة، هم مسيحيون، متعلمون وبيض، وإلسرائيل يصل من يصل إلى هنا وفقا
والوزيرة آييلت شاكيد لم تفهم هذا، لقد ارتكبت في هذه القضية كل األخطاء الممكنة؛ فالطرد خطأ؛ 

 يحة". الكفالة خطأ، السقف كان مهانة للعقل؛ المعاملة في المطار فض
 14/3/2022، 21عربي  موقع
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 إلسرائيلياستمرار الجدل الديني والجندري حول تجنيد الفتيات في الجيش ا .45
اليهوديات في جيش   النساء  النساء”، وحول مشاركة  نقاشًا متزايدًا حول “جيش  شهد العقد المنصرم 

بأ مرارًا  األمر  تسبب  وقد  اإلسرائيلي،  “تجنيد االحتالل  كقضية  والدينية،  العلمانية  التيارات  بين  زمة 
الحاخا بعض  اعتبر  ألن  األمر  وصل  وقد  أقل،  بدرجة  كان  وإن  النساء  الحريديم”  تجنيد  أن  مات 

 اليهوديات في الجيش، بمن في ذلك المتدينات، مغضبة هلل وُيخالف تعاليم التوراه.
لظ استمرارًا  السنوات،  هذه  المقابل ظهرت خالل  العديد من في  الماضية،  العقود  برزت خالل  اهرة 

“الم بتحقيق  ُتطالب  التي  النسوية،  الحركات  وتحديدًا من  اإلسرائيلية،  الجنسين”  األصوات  بين  ساواة 
، 2000)أ( للعام    16في الجيش، استنادًا إلى ما نص عليه تعديل قانون “الخدمة العسكرية” وتعديل  

في أعقاب قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا المعروف بقرار أليس   الذي ُينادي بتحقيق المساواة، وذلك
 ميلر، والذي سنتحدث عنه أدناه.

 إلسرائيلي تجنيد النساء في الجيش ا 
بين   النساء  تجنيد  قضية  )مدار(  اإلسرائيلية  للدراسات  الفلسطيني  المركز  يتناول  المضمار  هذا  في 

 التي تفرضها طبيعة العسكرتارية في إسرائيل.  اإلشكالية الدينية، وبين المحددات العسكرية
نكبة   قبل  الصهيونية  العصابات  في  اليهوديات  النساء  النخراط  إ 1948ويشير  عام  “إقامة ،  عالن 

العديد   التحق  فقد  الدفاع اإلسرائيلي” بموجب مرسوم خاص.  “إقامة جيش  إسرائيل”، والحقًا، إعالن 
البلماح؛ اإليتسل وليحي(، منذ اإلعالن عن إقامة القوة   منهن في العصابات الصهيونية )الهاغاناه؛

اإلسرا  -النسائية الدفاع  “جيش  إقامة  إعالن  مرسوم  بموجب  النساء،  بتاريخ  جيش  أيار   26ئيلي” 
، وهي عملية دمج للعصابات الصهيونية، بعد أيام من إعالن إقامة دولة االحتالل على أنقاض  1948

طهير العرقي التي شهدتها المدن والبلدات الفلسطينية، وقد تم اتخاذ  الوطن الفلسطيني بعد عمليات الت
ومهام ُتعد مساعدة، وتصنف على أنها  قرار بتجنيد النساء في الجيش اإلسرائيلي، لكن في وظائف  

 % من النساء في إسرائيل. 70“تقليدية/ محافظة”، وتجندت بموجب هذا القرار قرابة 
 ة تجنيد النساء من وجهة نظر ديني

خاض   لذلك،  إشكالية،  قضية  ُيعد  الجيش  في  اليهوديات  النساء  تجنيد  فإن  دينية،  ناحية  من 
في النساء  تجنيد  ضد  صراعًا  الجناح    الحاخامات  وتحديدًا  الماضية،  العقود  مدار  على  الجيش 

الحردلي منهم، وهو صراع لم يتوقف منذ إقامة الجيش وفرض التجنيد اإلجباري، فقد سارت األمور  
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ذاتها  خال الفتاة  قيام  بعد  العسكرية،  الخدمة  من  المتدينات  الفتيات  إعفاء  على  الماضية  العقود  ل 
 ها بعقيدتها الدينية، األمر الذي ُيعفيها من التجنيد اإلجباري.بالتصريح أمام لجنة خاصة بالتزام

خدمة المدنية  (، نص على أن الفتيات المعفيات من ال1953لكن قانون الخدمة العسكرية اإلجباري )
من  شديدة  ُمعارضة  ذلك  القى  وقد  العسكرية،  الخدمة  من  بداًل  الوطنية”  “الخدمة  بتقديم  ُملزمات 

و  الحقًا  في  الحاخامات.  وتحديدًا  ذروته،  إلى  القضية  هذه  حول  النقاش  بمهاجمة  2018صل   ،
ومطالبة رئيس هيئة  الحاخامات، وتحديدًا التيار المتزمت الخاص باليهود “الحريديم”، الجيش علنًا،  

قانون   حول  الدائر  النقاش  معرض  في  القضية  هذه  حول  النقاش  اشتد  أن  بعد  باالستقالة  األركان 
 “تجنيد الحريديم”. 

وقتها أعلنوا في الوقت ذاته أن الجيش يخوض حربًا على المتدينين، تتجلى أبرز معالمها في ازدياد 
( بالجيش  يلتحقن  الالتي  المتدينات  النساء  بشكلٍّ عدد  النساء  تجنيد  العسكرية(، وفي ظاهرة  الخدمة 

للمرأة  األنسب  المكان  إن  إذ  اليهودية”؛  بـ”العائلة  المساس  إلى  يؤدي  فذلك  تنص  عام،  ما  بحسب   ،
 عليه التوراه، هو المنزل، ومهامها هي أن تقوم باإلنجاب ورعاية األطفال.

إ الجيش  في  النساء  لتجنيد  الرافض  التيار  أنصار  ميمون  ويستند  بن  موسى  الحاخام  تفسير  لى 
(، حيث تلخص تفسيراتهما  1573-1497( والحاخام دافيد بن سولومون بن أبي زيمرا )1138-1204)

المشاركة في الحرب )بشكل أوضح عند   -النساء في أنه “يحق” للنساء “التجند” في الجيشلتجنيد  
 خدمات وليس في القتال، على اإلطالق. أبي زيمرا(، لكن لتزويد الرجال بالماء والطعام، وتقديم ال 

 العسكرتاريا في الجيش: العنصر البشري أهم من االعتبارات الدينية
السياسي والعسكري في إسرائيل بأن إصراره على تجنيد النساء نابع    وحسب “مدار” يتذرع المستوى 

من دافع تحقيق المساواة بين الجنسين، في المقابل شكلت قضية المساواة بين الجنسين محور اهتمام  
الخد  أنهين  الالتي  لتلك  حتى  أو  الجيش،  داخل  النسوية،  والحراكات  النساء،  معظم  مة وحديث 

قود إلى القول بأن تجنيد النساء ال يعدو كونه حال، أو مخرجًا ألزمة ناتجة  العسكرية، وهذا األمر ي
اليهودية   القطاعات  بعض  “تخلف”  أو  بها ظاهرة عزوف  تسببت  الجيش،  في  العددي  النقص  عن 

رب قطاعات كالحريديم، منذ إقامة دولة االحتالل عن تأدية الخدمة العسكرية ألسباب دينية، وبين ته
الشباب  التفرغ    واسعة من  المتدينين بحجة  الشباب  ُيعفي  الذي  البند  ذلك  ُيساعدهم في  الخدمة،  من 

( نساء األقليات التي  1953لدراسة التوراه وتأدية الصلوات، إلى جانب إعفاء قانون الخدمة اإلجبارية )
 ركسية، من الخدمة.ُيشارك فيها الرجال في الخدمة العسكرية، كالطائفتين الدرزية والش
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 سبارطي مجتمع إ
وسعت دولة االحتالل منذ البداية ألن يكون مجتمعها مجتمعًا إسبارطيًا، غالبية أفراد هذا المجتمع،  
إما جيش حالي، أو جيش احتياط، يتم استدعاؤه في أوقات الحروب، التي تشنها إسرائيل بين الفينة  

العربية،   والدول  الفلسطينيين  على  وطبواألخرى  ظروف  من  نابع  األمر  غير  وهذا  وجودها،  يعة 
الطبيعي، في محيط رافض وُمناهض لها، على الرغم من التحوالت التي طرأت في السنوات األخيرة  

 على عالقتها مع بعض الدول العربية.
خالل   وتزداد  ُكبرى،  أهمية  الجيش  في  النساء  تجنيد  فكرة  تحتل  هنا  من  أنه  أيضا  “مدار”  ويرى 

لنزعة العسكرتارية إلسرائيل التي وضعت الجيش في مكانة  األخيرة، وهي ُتعبر ليس عن ا  السنوات 
بـ”البقرة   ُيعرف  بات  حتى  كبيرة  قدسية  وُتكسبه  لألفراد،  االجتماعية  التصورات  هرم  داخل  مرموقة 

عن    -المقدسة” بل  فقط،  اإلسبارطي  أو  العسكري،  لمجتمعها  وتصورها  رغبتها  عن  وال  فحسب، 
فيالحاجة   النقص  لتغطية  أيضًا  في    الماسة  سيما  وال  المختلفة،  الوحدات  في  البشري  العنصر 

دمج   أن  عن  تحدثت  التي  األخيرة،  الفترة  في  التي صدرت  العديدة  التقارير  رغم  القتالية،  الوحدات 
 النساء في الوحدات الميدانية القتالية يؤثر في فعالية الجيش، وفي قدرته على “االنتصار”.

ال ُمطالبفي  اعتبار  ُيمكن  ال  تكون مقابل،  قد  وإنما  بحتة؛  دينية  اعتبارات  من  نابعة  الحاخامات  ات 
لتأدية   المتدينات،  وتحديدًا  اليهوديات،  النساء  إن خروج  أيضًا، حيث  اقتصادية  اعتبارات  من  نابعة 

العلمانيات،   بزميالتهن  أسوًة  مسيرتهن،  إكمال  إلى  بالضرورة  سيقود  العسكرية،  كالتعليم  الخدمة 
توظيف، األمر الذي يرى فيه بعض الحاخامات تعديًا على أوامر التوراه للمرأة، األكاديمي والعمل وال

 وتجاوزًا لها.
ويبدو أن قضية تجنيد النساء اإلسرائيليات ستظل أحد الموضوعات الرئيسة في أزمة الدين والدولة  

مركباتها   من  وواحدة  إسرائيل،  تنفصل-في  ال  اإلش  باعتبارها  الحريديم”  “تجنيد  قضية    -كالية عن 
التعامل معها وفق  تنظم  إلى حالة إجماع  بعد  السياسية في إسرائيل  المركبات  فيها  لم تصل  والتي 

 اعتبارات ومحددات واضحة وُمتفق عليها. 
 14/3/2022القدس العربي، لندن، 
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 هذه هي المسألة وطن واحد وشعب واحد  .46
 محمود العجرمي  د.

للقوى   المتابعة  لجنة  عقدته  الذي  المقاومة  االجتماع  فصائل  قادة  بحضور  واإلسالمية  الوطنية 
نسائية،   واتحادات  منظمات  عن  وممثالت  أهلية  منظمات  ورؤساء  ومخاتير،  ووجهاء  الفلسطينية، 

ملكة، شرق مدينة غزة في قطاع الصمود وشخصيات وطنية وازنة، وذلك في حديقة العودة بمنطقة  
والجدا الزائل  الشائك  السلك  من  بالقرب  الكيان  والرباط  يحمي  َعساه  مؤخرًا  ُشيد  الذي  البائس  ر 

 الغاصب من غضب الزاحفين نحو وطنهم. 
اجتماع يحمل دالالت كبيرة وغير مسبوقة ترمز وبخطوط محفورة في أسفار التاريخ الوطني الخالد 

لسطيني واحد موحد، وأن الوطن فلسطين هو الموئل الطبيعي لكل أبنائه من الناقورة  أن الشعب الف
اًل حتى أم الرشراش جنوبًا ومن النهر على طوله شرقًا حتى البحر غربًا، ترابًا مقدسًا طهورًا غير شما

 منقوص.
الوطنية لدعم  ويشكل هذا االجتماع التاريخي وفي المؤتمر الصحفي الذي تاله، إعالن تأسيس الهيئة  

 .1948وإسناد فلسطينيي الداخل منذ احتالل جزء عزيز من فلسطين عام 
النضال  ويأ في  ثالثة محورية  التقت فصائل  سبقته حين  هامة  لمحطات  استكمااًل  االعالن  هذا  تي 

والجبهة  اإلسالمي،  الجهاد  وحركة  "حماس"،  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وهي  الفلسطيني،  الوطني 
حرير فلسطين، وقد أصدرت بيانها المشترك الذي يؤكد خطورة المرحلة التي يتصاعد فيها  الشعبية لت

االستيطان لما تبقى من األرض المقدسة وتسارع هذا الخطر الداهم، والتدنيس اليومي لقبلة المسلمين  
د األولى وبوابة السماء على يد المستوطنين الصهاينة وقوات وشرطة العدو، ومشروع تدمير المسج

 األقصى وبناء الهيكل اليهودي الثالث المزعوم مكانه. 
تنا الفارقة  اللحظات  هذه  لألمناء  وفي  اجتماع عاجل  وأكدت ضرورة عقد  الثالثة  الفصائل  هذه  دت 

فلسطيني   وطني  مجلس  لتشكيل  الوطنية  وجمعياته  وهيئاته  الشعب  وممثلي  الثورة  لفصائل  العامين 
ا تقود  قيادية وطنية  ديمقراطي  انتقالي وهيئة  نحو  تؤسس على  التي  االنتخابات  إجراء  لمرحلة حتى 

ا الشعب  تمثل  شرعية  بكل هيئات  المقاومة  يعلي  وطني  ببرنامج  وجوده  أماكن  كل  في  لفلسطيني 
آخر   من رجس  الوطني  التراب  تحرير  وحتى  الوطنية  بالثوابت  المحدقة  المخاطر  لمواجهة  أشكالها 

 لسطينية المستقلة كاملة السيادة.احتالل في التاريخ وبناء الدولة الف
الداخل، استكمااًل لهذا الحراك لقد جاء اإلعالن عن تأسيس الهيئة الوطنية لدعم وإ سناد فلسطينيي 

العظيم الذي يعبر عن هموم وتطلعات شعبنا المناضل واستكمااًل لخطوة الفصائل الثالثة ولإلمساك  
تلك أقدام  تحت  من  البساط  ولسحب  المبادرة  إذعان    بزمام  عار صك  مقاطعة  في  المتخابرة  الزمرة 
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جها واإلعالن  المحتلة  هللا  رام  في  المؤتمنة  أوسلو  المختبرة  وقيادته  الشعب  أن  المرة،  هذه  نهارًا  رًا 
والمقاومة قد رفعت الغطاء عن هذا الطابور الخامس وأنها تشق طريقها عميقًا نحو المستقبل الواعد  

 بالحرية واالنعتاق.
إلعالن ليبشر ويؤكد أن الشعب الفلسطيني واحد موحد، وأن أبناء الشعب المنزرعين في  وجاء هذا ا

إنما هم مكون أصيل صامد مقاوم داخل جوف الحوت وقد أضحوا    1948طنهم في مناطق عام  و 
 رقمًا صعبًا مهما حاول أزالم أوسلو التنكر له ونفيه من الخارطة الوطنية. 

ُيخرج إذعان أوسلو  أهلنا في عكا    ومعلوم أن صك  يقارب مليون ونصف مواطن فلسطيني من  ما 
الرملة وكل مدن وقرى المحتل من فلسطين ويصنفهم بأقلية عربية وجزء  وحيفا ويافا والناصرة واللد و 

 % من الوطن.78.4من كيان نازي مسخ يعترفون به على مساحة أكثر من  
هللا وما يرتكبونه من جرائم يومية من  ويشكل هذا اإلعالن ضربة قاصمة لخطط سماسرة مقاطعة رام  

فاعلة، ونشطاء شعبنا الفلسطيني في قدس األقداس قتل وتنكيل بمجاهدي فصائل المقاومة الحية وال
 وفي الضفة المحتلة. 

وال شك أن هذه الخطوة المباركة تأتي تتويجًا لما أكده هذا الشعب العظيم بحراكه الكبير إبان معارك  
حين خرج على بكرة أبيه في كل فلسطين وعلى امتداد ترابها الطهور يدافع  سيف القدس المجيدة،  

د مقاومته الباسلة التي مرغت أنف العدو في الوحل بالصواريخ التي انطلقت من غزة  عن أرضه ويسن
وأنه  الخالد،  وألقه  وكرامته  وحدته  للشعب  أعادت  والتي  الغاشم،  النازي  االحتالل  أركان  لتهز  العزة 

 ا التماسك والتكاتف والجهاد. منتصر بهذ 
الخ بهذه  مكان  كل  في  الفلسطيني  شعبنا  جماهير  رحبت  لها لقد  دعمها  وأعلنت  العظيمة،  طوة 

كي  غلت  مهما  التضحيات  كل  وتقديم  مفاعيلها  في  للمشاركة  واستعدادها  خطواتها  بكل  وإسنادها 
 تجسد الوحدة حقيقة ناصعة كالشمس.

لفلسطيني هذا اإلعالن خطوًة رائدًة مشرفة، وأنه جزء ال يتجزأ من  وفي الداخل المحتل اعتبر شعبنا ا
قرية اللقيا في النقب، ثمنت هدى أبو عبيد هذا التحول النوعي، وأكدت أن النقب   الشعب الواحد، ففي

 في قلب الشعب الفلسطيني، وأكدت ضرورة الحفاظ على حالة النضال والتوحد في مجابهة االحتالل. 
أ الذي  الوقت  األرض  في  وحدة  يؤكد  الهيئة  تشكيل  أن  العراقيب،  قرية  من  عزيز صباح  فيه  شار 

 ضية.والشعب والق
، فهو  1948ولم يكن صدفة أن يعقد هذا اللقاء الجامع على تخوم جزء عزيز من الوطن المحتل عام  

تحدي   شهد  الذي  المكان  ذات  من  انطلقت  التي  الحصار  وكسر  العودة  مسيرات  لفعاليات  امتداد 
اه والتي  عب واستعداده الالمحدود للتضحية من أجل استرداد حقه المقدس في العودة إلى مدنه وقر الش
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أعادت الزخم للقضية الوطنية الفلسطينية وأضحت على أجندة مجلس األمن والجمعية العامة لألمم  
وجامعة   اإلفريقي  واالتحاد  االنحياز  عدم  ودول  اإلسالمي  التعاون  منظمة  وكذلك  الدول  المتحدة، 

 العربية.
ليس المحتل  الداخل  المقاومة تعلن أن شعبنا في  الدفاع عن  إن خطوة غزة وفصائلها  وا وحدهم وأن 

حقهم في العيش أحرارًا في وطنهم الحر السيد يتطلب إقامة هذه الهيئة كإطار جمعي لشتات شعبنا  
ال النظام  وتآمر  االحتالل  بفعل جرائم  الجغرافيا  قسمته  الذي  الوطن الفلسطيني  داخل  الرسمي  عربي 

الوط بالوحدة  إال  ذلك  يتأتى  وال  والشتات،  اللجوء  أقطار  التحرير  وفي  منظمة  في  الحياة  وحقن  نية 
الفلسطينية لتصبح وعن جدارة الممثل الحقيقي والشرعي فعاًل لكل شعبنا الفلسطيني، وقد تمثلت فيه 

قدم الغالي والنفيس وخيرة أبنائها دفاعًا عن  وعبر االنتخابات الحرة والشفافة كل فصائل الثورة التي ت
 ثوابت الشعب المقدسة.

يافا  وأثبتت غزة وفصا ئلها المناضلة، كما أكدت ضفة يعبد القسام وحارات وأزقة مدن فلسطين في 
واللد وعكا والنقب الثائر، وقدس الرباط، وحدة ميادين المجابهة لهذا العدو الغاصب، والتي تخصبها  

ألبناء البررة لهذا الشعب العظيم الذي قرر النصر وهو ماضٍّ إليه وسينجزه قريبًا إن  كل يوم دماء ا
 شاء هللا.

 14/3/2022فلسطين أون الين، 
 

 هل باع أردوغان القضية الفلسطينية؟  .47
 ياسر عبدالعزيز

 حتى ال ننسى 
الجدل لم يتوقف رغم مرور أيام على زيارة رئيس الكيان المحتل لفلسطين إسحاق هرتسوغ ألنقرة، فإن 

مبرر ومتزلف، وألن  بين غاضب ومستنكر والعن، وبين من يصطاد في الماء العكر، وبين مدافع و 
أحد   وألنها  الدولية،  المواثيق  في  عليها  ومنصوص  والدساتير  القوانين  بموجب  مكفولة  الرأي  حرية 

مقومة والمصوبة للسلطة،  المطالب التي خرجت من أجلها الثورات، وألننا نؤمن بحرية الرأي ونراها ال
 فد مأل. فإننا ال نرى مانعا من أن يدلي كٌل بدلوه، مع النظر من أي را

، وحتى ال  2007وحتى ال ننسى فإن زيارة هرتسوغ هي األولى لرئيس كيان االحتالل إلى تركيا منذ  
عهدته   بدأ  الذي  الحاكم،  والتنمية  العدالة  حكم حزب  بدايات  هو  التاريخ  هذا  فإن    2002في  ننسى 

ين أن  دون  من  والخارج،  الداخل  ثقة  ليكسب  للخارج  تطمينات  مع  الداخل  على  القضية  وانكب  سى 
عام   أوائل  في  ففي  لها،  ناعما  داعما  يكون  أن  حاول  التي  منطقة  2006الفلسطينية  تطوير  تم   ،
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اقتصادي يض لفتح مجال  تركية كوسيلة  الفلسطينية تحت رعاية  والسلطة  أبيب  تل  بين  خ  صناعية 
  2008لى غزة في موارد للخزانة الفلسطينية، لكن االنتهاكات المستمرة من االحتالل واندالع العدوان ع

تنتهجها تل  التي  تنديد تركيا سابقا بسياسة االغتياالت  الرغم من  العالقات، على  لتحول  كان فارقا 
االحت التي شنها  الشرسة  الحرب  أن  إال  ياسين،  أحمد  الشيخ  اغتيال  بعد  كانت  أبيب  على غزة  الل 
الدولي من   المجتمع  القطاع فرضه  على  كامل  لحقها حصار  والتي  المحتل،  مفصلية،  عيون  أجل 

لتتخذ تركيا العدالة والتنمية مواقف أكثر شدة، كان أظهرها موقف الرئيس أردوغان في منتدى دافوس 
قتل جيشه األطفال في حين ترك المنصة بعد كلمة رئيس وزراء الكيان المحتل وغادر اعتراضا على  

 غزة كما صرح قبل المغادرة. 
ية الذي أجج الخالف وفتح الباب أمام تركيا ألن "ُتركع"  بعد هذا الموقف، أتى حادث أسطول الحر 

عجرفة تل أبيب وترغمها على دفع تعويضات وتجبر رئيس وزرائها المغرور نتنياهو على أن يعتذر، 
وليس الكيان،  سفير  تركيا  طردت  أن  الجمهوري   بعد  الشعب  حزب  رئيس  يعترض  أن  مصادفة 

عن التصعيد  يتوقف  ولم  الخطوة.  على  االحتالل المعارض  أردوغان  الرئيس  اتهم  بل  الحد،  هذا  د 
بالوقوف وراء اإلطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، كما أن تقارير صحفية تحدثت عن 

 . 2016ب الفاشلة في تركيا ضلوع تل أبيب، بشكل غير مباشر، في محاولة االنقال 
وسي الكيان  تركيا ضد  فيها  وقفت  مواقف  في  تطول  القائمة  للكيان،  ولعل  الداعمين  بل وضد  اساته 

لكيان   عاصمة  بالقدس  واشنطن  اعتراف  من  تركيا  موقف  والريادية  المهمة  المواقف  من  ولعل 
وجامع العرب  من  الصامتين  أحرج  مما  تركيا،  وقفت ضده  ما  وهو  باألساس  االحتالل،  المبنية  تهم 

 لدعم القضية. 
 كيف ينظرون لتركيا؟ 

ي الكيان المحتل لزيارة رئيسهم ألنقرة، دعونا نقف قليال عند صورة  قبل أن نذهب إلى نظرة الداخل ف
تركيا العدالة والتنمية لدى قيادة الكيان. فعلى موقع تويتر في إحدى تغريداته، وصف رئيس وزراء  

 هو الرئيس أردوغان بأنه أحد أكبر مؤيدي حماس، وكتب أيضا:االحتالل بنيامين نتنيا 
ة درع الفرات التركية في الشمال السوري، وحذر من "التطهير العرقي"  أدان نتنياهو عملي  2017وفي  

إنسانية لألكراد، في أغسطس/آب    2020لألكراد من قبل تركيا، وقال إن إسرائيل ستقدم مساعدات 
يس الموساد يوسي كوهين تركيا عالنية على أنها تهديد جديد للسالم وبعد حرب قره بارغ، صنف رئ

 ر دفاع االحتالل بيني غانتس فقد اتهم أنقرة بإشعال الحرب في المنطقة. في المنطقة، أما وزي
بعد   حتى  تختلف  لم  والتنمية  العدالة  بتركيا  لعالقاتهم  االحتالل  كيان  في  والكتاب  السياسيين  نظرة 

بها رئيسهم ألنقرة، فالكتابات والتحليالت التي تخرج من تل أبيب متحفظة إلى حد الزيارة التي قام  
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الساسة  بعيد،   عن  المعروفة  الطريقة  وهي  أنقرة،  مع  دافئة  عالقات  في  األمل  بث  محاوالت  رغم 
والكتاب في الكيان لتسقيط خصمهم بشكل ناعم، فقد عنونت صحيفة هآرتس العبرية صفحتها األولى  

 س الكيان: بتصريح لرئي
ان "اختبار زيارة  في حين كتب الكاتب الشهير ناحوم برنيع في صحيفة يديعوت أحرونوت مقالة بعنو 

هرتسوغ لتركيا هو موقفها تجاه صالح العاروري"، يؤكد فيه أن الزيارة ستؤتي ثمارها إذا ما طردت  
لعبرية، لتكمل دورها في  ا  13تركيا رجال حماس من أراضيها، وهو ما دفع باتجاهه خبر نشرته القناة  

ربوط استخباراتيا بدوائر صنع القرار، جوقة التخويف والحرب النفسية التي يتقنها اإلعالم العبري الم
حماس   قيادات  األخيرة  وأبلغت  التركية،  والقيادة  بحماس  قيادات  بين  عقد  رسمي  غير  لقاء  بأن 

دم صحته، لكن األمر في النهاية حرب  الموجودة على أراضيها بضرورة المغادرة، وهو ما تأكد لنا ع
 خفية الستثارة الموالين قبل المعارضين. 

 حركة وظروف القرارمساحات ال
وتل   والتنمية  العدالة  تركيا  بين  العالقات  لتطبيع  باب  يفتح  لماذا  المالبسات،  هذه  والسؤال: مع كل 

 أبيب اآلن؟ 
يد الذي يرسمه بايدن( كنظرة على ما  واإلجابة تطول، ولكني أحيلك إلى مقال )الشرق األوسط الجد 

)أردوغان   مقال  لقراءة  أدعوك  كما  المنطقة،  في  الوضع  يتم  على  لتقف  الجديدة(  االستقالل  وحرب 
 الداخلي في تركيا، لعل الصورة تكون أكثر وضوحا.

لكن علينا أن نوضح أنه في غضون عام ستدخل تركيا في انتخابات يراها الكثيرون مفصلية، لما  
، الظروف التي ستعقد فيها من ضغوط كبيرة على الجميع، يتحمل عبئها األكبر الحزب الحاكم  تمثله

تعيشها   التي  االقتصادية  والحرب  والغذاء،  النفط  على  وتداعياتها  األوكرانية  فالحرب  الحال  بطبيعة 
اقتصادية،  العالمي وما رشح عنه من أزمة  الفاشلة، واالنكماش  عوامل    تركيا منذ محاولة االنقالب 

ة سياساتها، مؤثرة ال شك على قرار تركيا المضي نحو سياستها األولى "صفر مشاكل"، فلكل مرحل
ألقاها   التي  للكلمة  والمراقب  المتاح،  نحو  للمضي  تدفع  الحركة  ومساحات  القرار،  تحدد  والظروف 

تتيحه   الرئيس أردوغان في حضرة ضيفه يرى أنها اتسمت بالقصر وتركزت أكثر على ما يمكن أن
المتوسط شرق  غاز  أزمة  وأن  السيما  االقتصادي،  المستوى  على  انفتاحا  أكثر  حلت   عالقات  لو 

 سيكون لها عظيم األثر على االقتصاد المرهق ثلث ناتجه المحلي بشراء الطاقة. 
شهور قليلة تفصل تركيا العدالة والتنمية على انتخابات تؤثر فيها التوازنات الخارجية بقدر ال يبعد 

المعترك االنتك التي يجب أن تراعى لدخول  النسبية  الداخلية واألثقال  التوازنات  خابي بدعم  ثيرا عن 
كل   في  األعظم  السواد  وهم  المترددين  إرضاء  هو  واألهم  المجتمع،  في  ثقلها  لها  جماعات 
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وتي وتوفير  الخدمية  باإلنجازات  هؤالء  ثقة  كسب  والتنمية  العدالة  استطاع  فلطالما  سير  المجتمعات، 
جاذبة تخدمها  سبل العيش، وكل ذلك يحتاج مزيدا من الدعم المالي ال يتوفر إال بعالقات اقتصادية  

عالقات سياسية هادئة مطمئنة، وبين هذه المعادلة وعناصرها، فالمرحلة تحتاج عقال أكثر وعواطف 
 أقل وقدرة أكبر على المناورة، وبعد أن تمر المرحلة سيكون لكل حادث حديث.
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 هل تسير إسرائيل وإيران نحو حرب منفردة؟  .48
 يوآف ليمور 

ذ إيران على محمل الجد حين تدعي بأن الصواريخ التي أطلقتها فجرًا كانت تستهدف  ينبغي أن نأخ
الماضي، فإن   العراق. وكما نشر غير مرة في  الكردية شمالي  “منشأة إسرائيلية سرية” في المنطقة 
الحرس   رجلي  قتل  على  ردًا  به  للمس  سعوا  اإليرانيون  يكون  وقد  المنطقة،  هذه  في  نشط  الموساد 

 ألسبوع الماضي، في أثناء هجوم لسالح الجو في دمشق.الثوري ا
تهريب  ضد  نفذت  التي  الهجمات  بآالف  أساسه  يتعلق  إسرائيل،  مع  طويل  مفتوح  حساب  إليران 

ال تموضع  ومحاوالت  القتالية  أخرى  الوسائل  أسبابًا  له  ولكن  روسيا،  في  الشيعية  من    –ميليشيات 
النووي محسن فخر زادة، السنة الماضية، وحتى الجهد الرغبة في االنتقام لتصفية مسؤول المشروع  

صحيح أن إيران عملت عدة مرات في السنوات    اإليراني لرد إسرائيل من مواصلة األعمال ضدها.
إسرا كأهداف  شخصته  ما  ضد  إطالق األخيرة  ولكن  أساسًا(،  إسرائيلية  بملكية  مدنية  )سفن  ئيلية 

 مالها. الصواريخ على اربيل هو ارتفاع مقلق في أع
 نتيجة ضعف الغرب 

النووي   محادثات  في  الغرب  ضعف  نتيجة  بنفسها،  طهران  لدى  عالية  ثقة  على  يشهد  األمر  هذا 
 ا على إحساس حصانة معينة.والحرب الدائرة في أوكرانيا التي تصرف االهتمام العالمي، وربم

ف الماضي، سواء  أكثر عدوانية من  بأن تكون  لنفسها  إيران  ذلك، تسمح  أم في  وجراء  الرد  ي شكل 
الكشف عنه. فإطالق الصواريخ الدقيقة نحو منشأة اربيل يستهدف جباية ثمن في األرواح؛ ولكونها  

فهذا يدل على أنها   –ف الماضيالتي لم تحاول إخفاء ذلك، بخال  –أطلقت من األراضي اإليرانية  
من مزيد  ال  اآلن:  حتى  أعمالها  به  تميزت  نفسها  عن  مهمًا  عنصرًا  بالمنظمات   أزالت  االستعانة 

الفرعية على أنواعها للعمل ضد إسرائيل، أو االختباء من ورائها، بل أعمال علنية، تحت علم إيراني،  
 في ما يبدو كاستفزاز علني. 
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ف سيئ؛  تطور  هذا  اإلسالمي،  سطحيًا،  والجهاد  هللا”،  “حزب  من  بكثير  أكثر  خطير  خصم  إيران 
العراق وسوريا كلهم معًا. فلها ترسانة مبهرة من الوسائل القتالية،  والحوثيين والميليشيات الموجودة في  

والوقاحة   الدافع  إلى  أعمالها  –وإضافة  عن  القيود  إزالة  به،   –ومع  يستخف  ال  خطير  عدو  فإنها 
 بحث عن جباية ثمن من إسرائيل بكل وسيلة، وتقريبًا على كل نقطة في المعمورة. خصوصًا حين ال

ويلة السنين بين إسرائيل وإيران كان متوقعًا، كما كان واضحًا بأن من شأن  هذا التصعيد في حرب ط
مما  تحررًا  وأكثر  قوية  بأنها  ستشعر  إيران  ألن  ستسرعه؛  النووي  االتفاق  حول  المتوقعة  االتفاقات 

ت في الماضي. في ميزان القوى والمصالح العالمي، ال يبدو أن هناك قوى دولية ذات قدرة أو كان
نع هذا التطور، ما يترك إسرائيل وإيران في الساحة وحدهما لحرب عديمة الحدود تنتقل  رغبة في م 

 إلى مستويات علنية وعنيفة أكثر مما في الماضي. 
 14/3/2022إسرائيل اليوم 
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