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 االتحاد األوروبي يرج  تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية  .1

سطينية، بعد أن فشل لمساعدات السنوية إلى السلطة الفلأرجأ االتحاد األوروبي، مرة أخرى، تحويل ا
أصدقاؤها من الحصول على األغلبية إللغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير  

 المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية. 
أبريل    / نيسان  في  فإنه  العبرية،  الميزا 2021وبحسب صحيفة هآرتس  لجنة مراجعة  تبنت  في  ،  نية 

مليون يورو، بتغيير    214لمجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة  موقف االبرلمان األوروبي  
 المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى ال سامي.

ت وفي األيام األخيرة جرت مناقشات في مقر االتحاد االوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدا
الماضي  الليلة  إقناع  المالية، وجرى  فلسطيني حاول  دبلوماسي  وفد  االتحاد بحضور  التصويت في  ة 

تم   وبالتالي  لكنهم فشلوا في جهودهم،  الشروط،  بإلغاء  األوروبي  االتحاد  دول األعضاء في  ممثلي 
 تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى. 

الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة وا منذ عهد    ستسالم لإلمالءات اإلسرائيليةواعتبرت السلطة 
نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة   بنيامين  حكومة رئيس الوزراء السابق 

 نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية األوروبية التي ستجتمع في األشهر المقبلة. 
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يًرا .. نحن  بعض الدول األوروبية كان مح   وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة هآرتس: إن “سلوك
كقوة   اليومي إلسرائيل  والسلوك  االنتهاكات  تجاهل  يتم  ولكن  اإلنسان،  وحقوق  المناهج  نتحدث عن 

 احتالل تمنع أي إمكانية لتحقيق االستقالل االقتصادي والسياسي”. 
القضي  هذه  طرحوا  الفلسطينية  بالسلطة  المسؤولين  كبار  فإن  للصحيفة،  من  ووفًقا  مسؤولين  مع  ة 

 سرائيلية وكذلك اإلدارة األميركية. الحكومة اإل
وقال المسؤول الفلسطيني، إن واشنطن تريد تشجيع إحداث تغييرات في الحكومة الفلسطينية وإجراء  
القنصلية   فتح  كإعادة  السياسي  المستوى  على  حقيقية  بخطوات  السلطة  تطالب  فيما  االنتخابات، 

 ات، وتجديد المساعدات المالية. ، ووقف البناء في المستوطناألميركية في شرقي القدس
 15/3/2022، القدس، القدس

 
 ونحذر من انفجار األوضاع أبو ردينة: ندين عمليات القتل اليومية   .2

جرائم االحتالل اليومية وإعداماته الميدانية التي أسفرت اليوم    السلطة الفلسطينية  أدانت رئاسة:  رام هللا
النقب، وحذرت  شهيدين في  عن ارتقاء  ]أمس[ القدس، وثالث في  بنابلس وقلنديا في  مخيمي بالطة 

الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح إلذاعة  وحمل الناطق باسم    إسرائيل من مواصلة هذا التصعيد.
"صوت فلسطين "، الثالثاء، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، معتبرا استشهاد 

حرب".اطنمو   20 "جريمة  اليوم  وحتى  العام  بداية  منذ  يقبل    ا  لن  شعبنا  أن  على  ردينة  أبو  وشدد 
ديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات، للحفاظ على  بإجراءات االحتالل المتواصلة بحقه، ول

المركزي. المجلس  قرارات  لتنفيذ  تعمل  لجانا  هناك  أن  مبينا  االحتالل،  ومواجهة  أن  وبين    حقوقه، 
بالنار،  األ وتلعب  للسالم  الحكومة اإلسرائيلية رافضة  بقيت  ما  إذا  انفجار األوضاع  تتجه نحو  مور 

وقف كل اإلجراءات أحادية الجانب فورًا وفق االتفاقيات الموقعة، وااللتزامات والمطلوب منها االلتزام ب
 والتعهدات األميركية.

 15/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 اشتية يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين .3

هللا واإلعدامات :  رام  القتل  عمليات  تواصل  االحتالل  قوات  إن  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  قال 
الشبان   العسكرية اإلسرائيلية في استهداف  المؤسسة  قادة  يعتنقها  التي  القتل  الميدانية، ضمن عقيدة 

مطواألطف اإلسرائيلية،  الجرائم  مع  التعامل  في  الدولية  القوانين  معايير  اختالل  من  مستفيدة  البا  ال 
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فلسطين. في  شعبنا  بحق  المتواصلة  الجرائم  مرتكبي  القتلة  بمحاسبة  الدولي  بتقديم    المجتمع  وأوعز 
 العالج العاجل للمصابين في المخيمين.

انية إقامة دولة لية تمارس  التدمير الممنهج إلمكقال اشتية، إن "السلطات اإلسرائيمن جهة أخرى،  
وعز  االستيطاني  التوسع  عبر  المناطق  فلسطينية،  بين  الحركة  حرية  ومنع  غزة  وحصار  القدس  ل 

الفلسطينية، والجرائم اليومية من قتل واعتقال". وأكد اشتية، أن على "المجتمع الدولي أن يتوقف عن  
خالل لقائه وزيرة التجارة الكندية ماري  جاء ذلك    نون الدولي".الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق القا 

 . مكتبه برام هللانغ، اليوم الثالثاء، في 
 15/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مواقف شجاعة وعملية تجاه القضية الفلسطينية مسؤولون فلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي ب .4

مسؤولين فلسطينيين، طلبوا خالل لقاءات واتصاالت   ت “القدس العربي” أنأشرف الهور: علم-غزة 
مع   القضية  جرت  تجاه  وعملية”  شجاعة  “مواقف  إبداء  األوروبية،  القارة  في  غربيين  آخرين 

األوكرانية. الروسية  األزمة  تجاه  اتخذوها  التي  المواقف  تلك  غرار  على  خالف    الفلسطينية،  وعلى 
تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط من  سياسي فلسطيني لـ”القدس العربي”    تقارير سابقة، نفى مصدر

لكن المصدر    بية ومن اإلدارة األمريكية، إلصدار موقف يدين العملية العسكرية الروسية.دول أورو 
الفلسطيني قال إن مسؤولين كبار طالبوا وبشكل رسمي دول أوروبية صديقة، بأن تتخذ ذات المواقف  

وتزيد    تجاه روسيا، مع إسرائيل، التي تمارس االحتالل العدواني بكل أشكاله العسكرية،التي انتهجتها  
 عن ذلك باستخدام سياسات “الفصل العنصري” و”جرائم حرب”. 

غربيين   سفراء  من  الطلب  تخلله  فعليا،  بدأ  الذي  الفلسطيني،  التحرك  أن  العربي”  “القدس  وعلمت 
في القارة األوروبية وبعض دول العالم المؤثرة، بأن ال    معتمدين لدى السلطة، وعبر سفراء فلسطين

 سطيني، في ظل االنشغال العالمي بالحرب الروسية األوكرانية. يتم تجاهل الملف الفل
 15/3/2022، لندن، القدس العربي

 
 "بحر" ينعى شهداء الضفة والنقب ويدعو لالنتفاض في وجه المحتل  .5

التشريعي المجلس  بحر رئيس  أحمد  د.  قلنديا    باإلنابة، شهداء شعبنا في مخيم بالطة  نعى  ومخيم 
اإلسرائيلية   الخاصة  للقوات  اقتحامات  خالل  اليوم  صباح  ارتقوا  الذين  المحتل،  النقب  في  ورهط 
ومواجهات مع االحتالل. وأكد بحر في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه، أن  

مه المتجددة  حتالل العنصري، وتضاف إلى سلسلة جرائالشهداء شاهدة على الوجه اإلجرامي لال  دماء
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والمتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني، مشددًا أن المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف اعتداءاته  
محتل،  المتواصلة ضد شعبنا. ودعا جماهير شعبنا في الضفة المحتلة والداخل لالنتفاض في وجه ال

د  تنسى  لن  فلسطين  أن  إلى  وقودًا الستمر مشيرًا  التي ستبقى  والمقاومة حتى  ماء شهداءها  الثورة  ار 
 التحرير واالستقالل. 

 15/3/2022، فلسطين أون الين
 
 أبو هولي: معالجة أزمة "األونروا" المالية يتطلب تأمين تمويل دائم ومستدام  .6

أحمد :  عمان الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  إط  أكد  في  "األونروا"  وكالة  دعم  هولي  العمل أبو  ار 
جية تعمل على تمكينها من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها  المشترك من خالل خطة استراتي

هولي  .302بالقرار   أبو  مع   ،وأضاف  الصلة  ذات  األطراف  كل  مع  التشاور  الضروري  من  أنه 
عل والتغلب  خدماتها  جودة  لتحسين  مبتكرة،  ونماذج  جديدة،  آليات  الستكشاف  أزماتها "األونروا"  ى 

المالية المزمنة دون المساس بخدماتها، أو نقل بعض صالحياتها لمنظمات دولية أو للدول المضيفة  
 من مدخل تعزيز الشراكات. 

أبو هولي معالجة أزمة ا"ألونروا" من خالل مواءمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع التي   ورفض 
لى استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار تحمل في طياتها إنهاء تدريجي لعملها، وأكد ع

للقرار    302 طبقًا  الالجئين  لقضية  وشامل  عادل  إيجاد حل  حين  م  .194إلى  أن  على  عالجة  وأكد 
األزمة المالية يجب أن تتم من خالل هيكل تمويل جديد مرتكزة األساسي تأمين تمويل دائم ومستدام  

األ في  األعضاء  الدول  ترجمة  خالل  "األونروا"، من  عمل  بأهمية  السياسي  موقفها  المتحدة  مم 
 واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام.

 15/3/2022 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 طلبت تأجيل اقتحام المستوطنين لا"قبر يوسف"  الفلسطينية قناة عبرية: السلطة .7

في رام هللا طلبت من )إسرائيل(،    الفلسطينية  سلطةقالت وسائل إعالم عبرية، اليوم األربعاء، إن ال
شمالي   نابلس  مدينة  من  الشرقة  المنطقة  في  يوسف"،  "قبر  موقع  إلى  المستوطنين  دخول  تأجيل 

العبرية السابعة، أن "الطلب الفلسطيني جاء تحسبا الندالع موجهات"، عقب الضفة. وذكرت القناة  
 الثاء )أمس(، برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي. استشهاد فلسطيني من مخيم بالطة، صباح الث
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وداهمت قوات كبيرة من جيش االحتالل، ليل األربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ إلسناد  
 اقتحموا موقعا أثريا.المستوطنين الذين 

 16/3/2022فلسطين اون الين، 
 

 عدد من السفراء يؤدون اليمين القانونية أمام عباس .8
القانونية :  رام هللا اليمين  المحيسن  روال  الثالثاء  أدت  مساء  رام هللا،  بمدينة  الرئاسة  مقر  أمام    ،في 
لدى  ال  السلطةرئيس   لفلسطين  سفيرة  عباس،  محمود  اليمين  كما    السويد.فلسطين  عواد  جواد  أدى 

 . بوتيرويد أبو عمشة اليمين سفيرا لدى جي  أيضًا، أّدت  القانونية سفيرا لدى جمهورية أوزبكستان.
 15/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نائب فلسطيني يحذر من تداعيات األزمة الروسية األوكرانية على الالجئين الفلسطينيين  .9

الحرب  تأثير  الثالثاء، من  اليوم  عدوان،  التشريعي،عاطف  المجلس  الالجئين في  لجنة  حذر رئيس 
ا الالجئ  على  األوكرانية  وطالب  الروسية  األونروا.  وكالة  برامج  تأثيرها على  لفلسطيني، من خالل 

باإليفاء المانحة  والدول  المتحدة  األمم  المالية ودعم   عدوان في تصريح صحفي،  األونروا    بتعهداتها 
حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها وتنفيذ برامجها اإلنسانية والتشغيلية، بما فيها الغذاء وتعويضات 

 ائيلي. العدوان اإلسر 
  15/3/2022، فلسطين أون الين

 
 وقود للثورة وجرائم االحتالل لن تمر الشهداء الثالثة  فصائل فلسطينية: دماء  .10

زفت فصائل فلسطينية الشهداء الثالثة الذين ارتقوا اليوم برصاص االحتالل في الضفة الغربية  :  غزة
قاومة، ووقودًا في طريقه نحو التحرير  المحتل، وأكدت أنَّ دماءهم تجّسد وحدة شعبنا في الموالداخل  
 والعودة. 

عامًا(    17ونعت حركة حماس بكّل الفخر واالعتزاز ثلة الشهداء الشباب األبطال: نادر هيثم ريان )
الهربد ) نابلس، وسند سالم  قلن   27من  المحتل، وعالء شحام من  النقب  الذين ارتقوا عامًا( من  ديا، 

وقالت: "إنَّنا، وإذ نّزف هؤالء الشهداء األبطال، لنؤّكد أنَّ    ثاء.برصاص قّوات االحتالل صباح الثال 
دماَءهم الطاهرة التي سالت اليوم، قد جّسدت ملحمة وطنية عنوانها وحدة شعبنا في طريق المقاومة  

في كّل شبر من أرضنا، ويغّذي حالة االشتباك  والتحرير والعودة، لتبقى وقوًدا يحّرك جذوة االنتفاضة  
 والمسّلح مع العدو الصهيوني".الشعبي 
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وأكدت في بيان، أن "دماء الشهداء توحد الشعب  ،  بدورها، نعت حركة الجهاد في فلسطين، الشهداء
الفلسطيني في تصويب البوصلة تجاه عدوه، وأن جريمة قتلهم مدعاة إلشعال نار المقاومة والمواجهة 

والمقدسات".ح األرض  تحرير  الجرائم    تى  "هذه  أن  وسوأكدت  الكرام،  مرور  تمر  لرجال  لن  يكون 
ودعت الحركة إلى "إبقاء جذوة   المقاومة ومجاهديها كلمتهم في صد وردع هذه الممارسات اإلرهابية".

نود  المقاومة مشتعلة في كل المدن والقرى والمخيمات في الضفة والداخل، وعلى طرق التماس مع ج
 االحتالل وقطعان المستوطنين".

 15/3/2022، لإلعالم المركز الفلسطيني
 
 القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لتكثيف المقاومة الشعبية والتصدي العتداءات االحتالل  .11

دعت القوى الوطنية واإلسالمية، أبناء شعبنا إلى تكثيف فعاليات المقاومة الشعبية واستمرارها  : رام هللا
المو  والمستوطفي  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  من  المستهدفة  العتداءاتهم.اقع  والتصدي  وقالت    نين، 

القوى في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الثالثاء، إن التحضيرات جارية لفعاليات كبرى يشارك بها  
وى وأكدت الق  كل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، والتي ستكون ذروتها في يوم األرض الخالد.

االحتالل لن تكسر عزيمة شعبنا، أو تثنيه عن  أن سياسة التصفية واإلعدامات التي يقوم بها جيش  
الفلسطينية التمسك   الدولة  وإقامة  المصير  وتقرير  الالجئين  عودة  بحق  المتمثلة  وثوابته  بحقوقه 

 المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
الفعاليات  استمرار  إلى  أبناء شعبنا  أسرانا   ودعت  جانب  الى  وقوفا  المحافظات،  كل  في    األسبوعية 

 داخل زنازين االحتالل.
 15/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بآليات مدنية لدعم الصمود الفلسطيني بالداخل.. تشكيل هيئة شعبية جديدة في غزة .12

موسى  -غزة  خالل    :رائد  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  المواجهات  أعنف  شهد  الذي  "مَلكة"،  موقع  من 
لحدود الشرقية لقطاع غزة، أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية ومنظمات مجتمع  مسيرات العودة على ا
وقال مسؤولون    الماضي تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الداخل المحتل".  مدني فلسطينية السبت 

ئة للجزيرة نت إن قرار خوض حرب جديدة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي يبقى في "يد غرفة  في الهي
المشتركة" المؤلفة من قوى المقاومة، وإن اختيار أشكال الرد على أي عدوان إسرائيلي في    العمليات 
مكا المشتركة.أي  الغرفة  في  المنضوية  المقاومة  قوى  تقرره  الفلسطينية  األرض  على  مهم  ن  ة  لكن 

ال "بعيدا عن أشكال  المدنية،  الشعبية  بالمقاومة  القائمين عليها، ستكون  الجديدة، وفق  حروب الهيئة 
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العودة". مسيرات  به  تميزت  الذي  المباشر  االحتكاك  نمط  أو  غزة،  خاضتها  التي  هذه   السابقة  في 
أب طالل  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  السياسي  المكتب  عضو  استبعد  ظريفة، األثناء،  و 

ظريفة    وقال أبو  خوض حرب جديدة قريبة، أو في شهر رمضان المقبل )كما تروج أوساط إسرائيلية(. 
لجزيرة نت "ال أتصور أنه من المفيد خوض معركة عسكرية في الوقت الحالي، قد تشكل مزيدا من ل

و غيرها من  الضغط على أهلنا في الداخل المحتل، إال إذا استدعت تطورات قد تحدث في النقب أ
 المناطق الفلسطينية أن تكون غزة حاضرة بالفعل المقاوم".

مع "أبو ظريفة" في  حرير فلسطين، مريم أبو دقة،  للجبهة الشعبية لت  عضو المكتب السياسيوتتفق  
أن "المقاومة ضد االحتالل ليست فقط مسلحة"، لكنها قالت إن "قوى المقاومة في غزة هي مرجعية  

عم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل، وهي من تقرر المكان والزمان وشكل الوسيلة  الهيئة الوطنية لد 
وأكد المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي أن "الهيئة ليست الجهة التي لها    االحتالل".األنسب لمجابهة  

والدعم   واإلعالمية  والجماهيرية  الوطنية  بالفعاليات  مرتبط  ودورها  الحرب،  قرار  اتخاذ  صالحية 
عدوان، القا أي  على  ردا  عسكرية  مواجهة  تقدير خوض جوالت  "مسألة  إن  وقال  والسياسي"،  نوني 

 رفة المشتركة لقوى المقاومة".تقررها الغ
 15/3/2022الجزيرة.نت، 

 
 حركة لمسؤولون أتراك ناقشوا مع قيادة حماس آلية مغادرة قادة عسكريين ل": الشرق األوسط" .13

أقر مصدر   تركياقريب من حركة  غزة:  قيادة  ،  حماس وموجود في  ناقشوا مع  أتراك  بأن مسؤولين 
وقال “ناقش مسؤولون أتراك مع قيادة الحركة    ركيا.حركة حماس وضع عناصر ومسؤولين فيها في ت

مؤخرا إيجاد آلية الستمرار أو مغادرة آمنة لبعض القادة ذوي الصفة العسكرية بحماس، تركيا، لكن ال  
بالنسبة لألنشطة   السياسية والثقافية واالجتماعية واإلعالمية أيضا” التي تقوم بها الحركة في تغيير 

ثق  تركيا. “لدينا  إرد وتابع  تركيا  بأن  الفلسطينية  ة  القضايا  لدعم  الرائد  دورها  عن  تتخلى  لن  وغان 
وقال قيادي كبير في حماس فّضل عدم الكشف عن هويته    والقدس ورفع الحصار الظالم عن غزة”.

“ال أتوقع أن تخضع تركيا ألي ابتزاز أو ضغط إسرائيلي لطرد أو التضييق على أي   لفرانس برس
ذلك في  بما  حماس”.  فلسطيني،  الفلسطينيين    أبناء  لكن  تركيا،  في  لحماس  مقرات  “ال  ويستدرك 

ويشدد على أن   موجودون في كل مكان”، مؤكدا أن “معركتنا مع االحتالل داخل أرض فلسطين”.
ي العالقات الداخلية ألي دولة. نريد الحفاظ على عالقة طيبة ومسافة واحدة من  “حماس ال تتدخل ف

 سالمية خصوصا تركيا”.كل الدول العربية واإل
 15/3/2022، لندن، الشرق األوسط
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 مرداوي: شعبنا موحٌد تحت سقف المقاومة وال يثق بسلطة ُتنسق مع االحتالل  .14
القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن إعدام االحتالل لثالثة شبان في الضفة والقدس   قال 

مته ال يكل وال يمل حتى تحقيق أهدافه. والداخل المحتل يؤكد أن شعبنا الفلسطيني ماٍض في مقاو 
اليوم يؤكد أن الفلسطينيين موحدون   وأكد مرداوي في حديثه لقناة األقصى، أن إعدام الشبان الثالثة

إلى النصر المؤزر ودحر االحتالل. وأشار إلى أنه ومنذ    تحت سقف المقاومة الذي سيفضي حتما
ل، ولن يهنأ االحتالل في  ومة المستمرة مع االحتالاألمور تتجه نحو المقا 2022حتى عام  2014عام 

فلسطين، وطالما أن شعبنا يصر على استعادة حقوقه ومقدساته، ولن يتخلى عن هويته ووطنه، وأن  
يثق   ال  الفلسطيني  الشعب  أن  مرداوي  وأوضح  ذلك.  على  دليل  خير  المحتل  النقب  في  يجري  ما 

أم تنسق  التي  يبالسلطة  الذي  االحتالل  مع  الجر نيا  ويرتكب  بشعبنا  أن  بطش  إلى  مشيرًا  بحقه،  ائم 
 االحتالل يحاول استرداد ما خسره في قطاع غزة لكنه يفشل في ذلك ألنه جاء بالمقاومة.
 15/3/2022فلسطين اون الين، 

 
 مقاومون يطلقون النار اتجاه قوات االحتالل خالل اقتحامها نابلس  .15

ات االحتالل ومستوطنيه  جهات وإطالق نار صوب قو ة، اشتباكات مسلحة ومواشهدت، الليلة الماضي
قوات  تجاه  مرتين  النار  مقاومون  وأطلق  الغربية.  الضفة  في  وجنين  نابلس  مدينتي  اقتحامها  خالل 
يوسف"،  "النبي  لقبر  المستوطنين  اقتحام  لتأمين  بنابلس  الشرقية  المنطقة  اقتحامها  خالل  االحتالل 

لعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين  ن وقوات االحتالل. واند ثرها مواجهات بين الشبا واندلعت على إ
وقوات االحتالل أمام مخيم بالطة شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية أن شبانا فلسطينيين استهدفوا 
واستهدف  كما  نابلس.  قضاء  الحسبة  قرب  المتفجرة  واألكواع  الرصاص  من  بوابل  المستوطنين 

خي "يتسهار"فلسطينيون  مستوطنة  في  بالزجاجات    مة  نابلس  استهدف جنوب  جنين،  وفي  الحارقة. 
مقاومون قوات االحتالل بالرصاص خالل اقتحامها عدة مناطق في المدينة. وذكرت مصادر محلية  
دوار  وعند  الناصرة  شارع  قرب  مرات،  خمس  بالرصاص  االحتالل  قوات  استهدفوا  المقاومين  أن 

 ية. الحمامة بمنطقة الصناع 
 16/3/2022فلسطين اون الين، 
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 بارليف يتلقى ضربة قانونية منعته من تنفيذ قرار بتقييد اقتحامات أعضاء الكنيست لألقصى .16
يوم الثالثاء، ضربة جديدة تستهدف صالحياته  تلقى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي عومير بارليف،  

أعض )اقتحام(،  “صعود”  بتقييد  شبتاي،  كوبي  الشرطة  عام  مفوض  إلى  أوعز  أن  الكنيست  بعد  اء 
بخطر. كانوا  حال  في  خاصة  األقصى  موقع  للمسجد  المستشار   وبحسب  فإن  العبري،  نت  واي 

القانونية للحكومة اإلسرائيلي غالي باهاراف ميارا، اعترضت على القرار، وأبلغت بارليف في رسالة 
 شديدة اللهجة أنه ليس مخواًل بذلك.

إلى أن أعضا المعينة حديًثا  المستشارة  تتيح  وأشارت  التي  الكاملة  الحصانة  يملكون  الكنيست  لهم  ء 
التنق األمن  حرية  ووفق ضرورات  الحكومة  رئيس  قبل  من  يتم  فقط  القرار  هذا  وأن  الكاملة،  شبه  ل 

ويبدو أن خطوة بارليف تأتي في محاولة لمنع تصاعد األوضاع في الضفة الغربية والقدس    القومي.
 مجدًدا في ظل التوتر األخير. في ظل التحذيرات من إمكانية اشتعالها 

 15/3/2022القدس، القدس، 
 
 ليبرمان يعلن رفع الجمارك عن أنواع من الفواكه والخضار .17

يوم الثالثاء، عن خروج إصالحات إلى  أعلن وزيرا المالية، أفيغدور ليبرمان، والزراعة، عوديد فورير،  
ريا للجمارك المفروضة على أنواع من  حيز التنفيذ في مجال الزراعة، ووقعا على أمر يشمل إلغاء فو 

والفواكه. إلغاء   الخضار  حول  الحكومة  داخل  اتفاق  إلى  التوصل  دون  من  الوزيرين  إعالن  وجاء 
 الجمارك. وستشمل هذه الخطوة األفوكادو، الثوم، البازالء، الفاصوليا، التين، األناناس، الفقع وغيرها. 

 15/3/2022، 48عرب 
 
 بالطة وقلنديا" ن الذين عملوا في رهط و شبتاي: "أدعم المستعربي .18

أعلن لمفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، يعقوب شبتاي، دعمه ألفراد وحدة "المستعربين" التابعة لقوات 
عاما(، بادعاء أنه أطلق النار باتجاههم،    27"حرس الحدود"، الذين قتلوا الشاب سند سالم الهربد ))

 ثاء.يوم الثالهط، فجر خالل عملية مشتركة مع الشاباك في ر 
وزعم شبتاي أن "مستعربي حرس الحدود التابعين للشرطة اإلسرائيلية عملوا في مناطق رهط ومخيم  

محاوالت   وواجهوا  مطلوبين،  اعتقال  بهدف  الشرقية  القدس  في  وقلنديا  لالجئين  الستهداف بالطة 
 حياتهم". 
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بار  عومير  اإلسرائيلي،  الداخلي  األمن  وزير  أعلن  الهربد؛  ليف-كما  الشهيد  قاتل  للشرطي  دعمه   ،
ليف أن الشرطي القاتل "أطلق النار على المواطن )الهربد( دفاعا عن النفس"، كما زعم  -اروادعى ب

غير   الملقن  المسدس  أن  النار  إطالق  بعد  و"اتضح  الشرطي  باتجاه  مسدسه  صّوب  الهربد  أنه 
 مرخص".

 15/3/2022، 48عرب 
 
 لمت الدرس من جنين عتمراسل عسكري إسرائيلي: رهط  .19

قال نوعم أمير المراسل العسكري لصحيفة مكور ريشون، إن إطالق النار تجاه الجنود اإلسرائيليين  
جرى في مدينة رهط    خالل تنفيذ عمليات االعتقال ضد الفلسطينيين أصبحت شيئا تقليديًّا، واصفا ما

عتقاالت التي قامت مير "حملة االوأضاف نوعم أ  بالداخل المحتل بـ "درس جنين الذي تعلمته رهط".
تهدف العتقال مطلوبين على خلفية   كانت  الشاباك في رهط  بالتعاون مع  الحدود  قوات حرس  بها 

 أمنية، وقد تعلم أهل رهط الدرس من جنين وبدأوا بإطالق النار على القوة اإلسرائيلية".
 15/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
األم .20 األجهزة  بين  الخالفات  بشأن  اإلسرائيلية  لضمان نية  رمضان  في  اتخاذها  الواجب  تدابير 

 "الهدوء"
محطة اإلجراءات    كشفت  بشأن  والشرطة  الجيش  بين  خالفات  وجود  عن  النقاب  إسرائيلية  إخبارية 

 الواجب اتخاذها في شهر رمضان لضمان الهدوء.
األحد  -سرائيلي نفتالي بينيت أجرى  إن رئيس الوزراء اإل  -يوم الثالثاء-  12وقالت القناة اإلسرائيلية  

عية بشأن موضوع االستعدادات والخطوات التي مباحثات مع جميع رؤساء األجهزة الدفا  -الماضي
كبار   بين  كبير  المناقشة عن خالف  هذه  "كشفت  واستدركت  في شهر رمضان.  إسرائيل  ستتخذها 

ن يعتقدون أنه  مسؤولين العسكرييوقالت إن كبار ال  ضباط الجيش اإلسرائيلي، وكبار ضباط الشرطة".
التسهيل التصعيد يجب  التوترات ومنع  تقليل  الفلسطينيين في شهر رمضان، ويجب   من أجل  على 

بين   أعمارهم  تراوح  للذين  للصالة،    60و  45السماح  األقصى  المسجد  الحواجز ودخول  بعبور  عاما 
 حتى لو لم تكن بحوزتهم تصاريح دخول إلى إسرائيل. 

 15/3/2022الجزيرة.نت، 
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 رمضان  شهر قناة عبرية تزعم: بارليف سيلتقي عباس لمنع التصعيد قبل .21
قناة   سيتوجه  12زعمت  بارليف  عومير  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  وزير  “أن  األيام    العبرية،  خالل 

للقاء الرئيس محمود عباس بناًء على طلب األخير”. للقناة، “فإن بارليف   المقبلة إلى رام هلل  ووفًقا 
القيو س موضوع  مازن  أبو  مع  أي يبحث  لمنع  المشترك  التنسيق  وتشديد  رمضان،  بشهر  المتعلقة  د 

 تصعيد قبل أن يحل الشهر المبارك بداية أبريل المقبل”. 
 15/3/2022القدس، القدس، 

 
 كرانيا وروسياتدعو للسالم وتحتل فلسطين.. بلدية االحتالل تضيء أسوار القدس بعلمي أو  .22

خرية، أضاءت حكومة االحتالل، اإلثنين، جدران مدينة القدس في موقف أثار الس“القدس العربي”:  
 كما أضافت رموزًا تدعو إلى السالم والمحبة.  بألوان العلمين األوكراني والروسي.

ا للجدران المضاءة بأن الكيان الذي احتل أرضًا غير أرضه، وعّلق مغردون على مقاطع تم تداوله
 نيين، وسفك دماءهم بدم بارد، يحاول لعب دور حمامة السالم.وشرد وقتل آالف الفلسطي

في حين قال آخرون إن الجدران المضاءة كانت وال تزال شاهدًة على دماء الفلسطينيين التي تنزف 
 يوميًا على يد الجيش اإلسرائيلي. 

 15/3/2022، ، لندنالقدس العربي
 
 "يضتفضيل الب"إثيوبي ردًا على  3,000تستقبل  "إسرائيل" .23

على   )البيض(  أوكرانيا  من  المهاجرين  تفضيل  خلفية  على  للحكومة،  صاخبة  جلسة  أعقاب  في 
  3,000المهاجرين من إثيوبيا )السود(، قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بنيت، الثالثاء، استقبال  

وة أولى في  وقال ناطق بلسانه إن هذه ستكون خط  مهاجر من إثيوبيا يعتزمون القدوم إلى إسرائيل.
استيعاب   أديس    10اتجاه  العاصمة  قرب  خيام  في  حاليًا  ويعيشون  الهجرة  ينتظرون  مهاجر  آالف 

 أبابا.  
 16/3/2022ط، لندن، الشرق األوس

 
 
 



  
 
 
 

 

ص            15   5785 العدد:              3/16/2022 ءربعاألا التاريخ: 

 

                                      

 وحدة استيطانية  1,050ء مخطط إسرائيلي لهدم جزء كبير من قرية المالحة لبنا .24
أبو خضير   –القدس   قدمها مستوطني  :محمد  اعتراضات  أمس ع كشفت  المحتلة  القدس  لبلدية  ن  ن 

مشروع ضخم يهدف إلى هدم العشارات من المنازل الفلسطينية في قرية المالحة جنوب غرب القدس،  
، والتي ال تبعد عن اسوار البلدة 1948تلك القرية التي ُهّجر أهلها منها عشية النكبة الفلسطينية عام  

 ومترات. القديمة خمسة كيل
وهو مشروع يهدف إلى هدم المنازل القديمة    TMA 38معركة ضد مشروع  وبدأ أمس المستوطنون  

ووحدات   عمارات  وبناء  وازالتها  الماضي  للقرن  تعود  التي  والمنازل  التاريخي  المالحة  قرية  ومسجد 
تقع ع التي  المالحة  قلب  التاريخية في  المنازل  هذه  ارتفاع كبير مكان  ذات  تلة  استيطانية  لى سفح 

قطمون، ومن الغرب قريتا عين كارم والجورة،  ا من الشرق بيت صفافا، وحي الجبلية مرتفعة يحده
وشرفات. جاال  بيت  أراضي  الجنوب  ومن  ياسين،  ودير  لفتا  أراضي  الشمال  البلدية   ومن  وردت 

المحلية. اللجنة  قبل  من  بجدية  االعتراض  وستناقش  ستستمع  أنها  اعتر   باإلدعاء  اضات وتركزت 
االرتفاع  على  االمستوطنين  من  والمشترك  البناء  وحجم  سيستفيد ات  وكيف  والمنازل  لحدائق 

المستوطنين من هذه المشاريع االستيطانية الضخمة توسيع شققهم وتحقيق أرباح مالية لقاء الموافقة 
االستيطاني. المشروع  هذا  أن   على  حقيقة  على  تركز  الرئيسية  والحجة  االعتراضات  ضمن    ومن 

طلب ألن نطاق البناء المطلوب فيه، بما ة التاريخية” وأنه يجب رفض الالمبنى تقع في منطقة “المدين 
في   1,050إلى    950في ذلك حجم البناء والتغطية واالرتفاع وعدد الوحدات االستيطانية يتراوح بين  

 منطقة المدينة التاريخية. 
 16/3/2022القدس، القدس، 

 
 األسرى في مختلف السجون  عقوبات جماعية جديدة على .25

السجون، إدا  فرضت  بحق األسرى في مختلف  أمس، عقوبات جماعية جديدة  االحتالل،  رة سجون 
بينما رد األسرى بتأكيد مضيهم في خطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام الستعادة ما ُسلب منهم من 

األسرى    منجزات. شؤون  هيئة  أفادت  أقدمت فقد  االحتالل  سجون  إدارة  بأن  بيان  في  والمحررين 
جون، استكمااًل  على فرض عقوبات جديدة بحق جميع األسرى القابعين في مختلف السصباح أمس،  

 للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات االحتالل بحقهم منذ أكثر من شهر. 
ا داخل  األسرى  لسان  عن  ونقاًل  بيانها  في  الهيئة  أكدت  المقابل،  تصاعد  في  بعد  "بأنه  لسجون 

المنفذ  والتنكيلية  العقابية  فإنهم  اإلجراءات  والمنطق،  بالعقل  لها  عالقة  ال  أصبحت  والتي  بحقهم،  ة 
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بتاريخ  ما سيكون  والذي  الطعام،  عن  المفتوح  اإلضراب  بخطوة  وذلك    25ضون  الجاري،  آذار  من 
 ".الستعادة ما ُسلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال

 16/3/2022، األيام، رام هللا
 
 ذ بداية العامأوامر "إداري" من 203إصدار  .26

، مقاطعتهم محاكم االحتالل منذ شهرين  490"األيام": يواصل األسرى اإلداريون وعددهم    –رام هللا  
وقال نادي األسير، أمس، إن سلطات   ونصف الشهر، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلدارّي.

عد  بلغ  حيث  اإلداري،  االعتقال  أوامر  من  المزيد  إصدار  تواصل  منذ  االحتالل  الصادرة  األوامر  د 
وأشار إلى أن سلطات االحتالل أصدرت   أوامر.  203بداية العام الجاري حتى نهاية شباط الماضي  

، وُسجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خالل 2015أمر اعتقال إدارّي منذ عام    8,700أكثر من  
 . 2021و 2015أمرًا، خالل السنوات الممتدة بين عامي  1,742، وبلغت 2016عام 

 16/3/2022، األيام، رام هللا
 
 الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط باألقصى ومنع اقتحامات المستوطنين  .27

ئيس "الهيئة اإلسالمية العليا" في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرحال إلى دعا ر 
وشدد   عهم من تدنيسه.المسجد األقصى المبارك، األربعاء وبعد غد الخميس، لصد المستوطنين ومن

األقصى،  في  الفلسطيني  الرباط  تكثيف  على ضرورة  الثالثاء،  تصريح صحفي،  في  الشيخ صبري 
"عيد  تزامناً  يسمى  ما  كبيرة في  بأعداد  للمسجد  اقتحام جماعي  تنفيذ  المستوطنين  نية جماعات   مع 

المساخر" أو "البوريم". وقال صبري إن هناك تخوفًا من اإلجراءات التي يمكن أن تقوم بها سلطات  
 االحتالل في شهر رمضان "ونخشى من تكرار أحداث العام الماضي التي أّدت إلى اندالع حرب". 

 15/3/2022، دس برسق
 
 محتجزات قسرا في السجون السورية الجئات فلسطينيات   110 :مركز حقوقي في لندن .28

طالب مركز العودة الفلسطيني )مقره في لندن(، عبر منصة مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، :  لندن
  ". الجئات فلسطينيات "محتجزات قسرا في السجون السورية  110بالتحرك للكشف عن مصير قرابة  

وشدد المركز في بيان تلقته "قدس برس"، يوم الثالثاء، على "وجوب أن يتخذ مجلس حقوق اإلنسان  
 لألمم المتحدة، إجراءات جادة للكشف بشكل عاجل عن حالة المحتجزات واإلفراج عنهن". التابع 

 15/3/2022، قدس برس
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 تالل معبر بيت حانون: عدد التصاريح الفّعالة أقل بكثير مما يعلنه االح .29
الجمل: أعداد   محمد  بشأن  االحتالل  يعلنه  ما  أن  المدنية،  الشؤون  وزارة  في  مطلع  مصدر  أكد 

تصاريح العمل التي أصدرها غير دقيق، وأن عددًا كبيرًا من التصاريح انتهت صالحيتها، وحاملوها  
سحب   االحتالل  سلطات  تواصل  كما  "إيريز"،  حانون  بيت  معبر  حاجز  اجتياز  يستطيعون  ال 

يومية.وم بصورة  المفعول  سارية  وتجار  عمال  تصاريح  من    صادرة  أنه  لـ"األيام"،  المصدر  وأكد 
هناك  المفتر  يكون  أن  بالمطلق،   10ض  حقيقي  غير  هذا  لكن  فعالة،  وتاجر  عامل  تصريح  آالف 

نحو   لعشرات    2600فهناك  إضافة  إسرائيلية،  موافقات  تنتظر  أو  صالحيتها،  انتهت  إما  تصريح 
جرى  لنحو    سحبها.  التصاريح  إسرائيلية  موافقات  تأتي  أن  المفترض  من  كان  أنه    2000وأوضح 

آالف تصريح"، لكن    10سبوع الجاري، حتى يعود العدد لما كان عليه سابقًا "تصريح جديد مطلع األ
التصاريح. هذه  تصل  لم  اللحظة  إصدار    حتى  في  كبيرة  مماطالت  هناك  أن  المصدر  وبين 

يستغرق   واألمر  وأن التصاريح،  الفحص"،  "قيد  مثل  باهتة،  تكون  الردود  من  وكثير  طوياًل،  وقتًا 
طلب لعمال تقدموا للحصول على فرص عمل، في حين لم    2000فض  األسبوعين الماضيين شهدا ر 

 يحصل المئات على أي ردود. 
 16/3/2022، األيام، رام هللا

 
 االحتالل اإلسرائيلي يهدم منزلين في أم الفحم .30

هدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل، الثالثاء، منزلين في مدينة أم الفحم، شمال  :  القدس المحتلة
وقالت مصادر محلية لـ "قدس برس"، إن "جرافات   ، بدعوى عدم الترخيص.48فلسطين المحتلة عام  

االحتالل، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة، اقتحمت منطقة الحريقة في أم الفحم، 
 منزلين لفلسطينيين قيد اإلنشاء". وهدمت 

 15/3/2022، قدس برس
 
 مبيدات كيماوية  "إسرائيل "دونمًا في غزة تضررت من رّش  161: مزارعون  .31

جبر: بنحو    حسن  متفاوتة  أضرارًا  ألحقت  االحتالل  قوات  إن  غزة:  في  مزارعون  دونمًا    161قال 
عون في أحاديث منفصلة مع "األيام" أن  وأكد مزار   زراعيًا؛ بعد رشها بمبيدات كيماوية غير معروفة.

دونم زراعي    900طائرات إسرائيلية ألقت، خالل األيام القليلة الماضية، المبيدات الكيماوية على نحو  
 شرق القطاع. 

 16/3/2022، األيام، رام هللا
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 ومصر ستعززان عالقتهما بالتعاون في مجال الطاقة المتجددة  "إسرائيل": معهد إسرائيلي .32
دعا تقرير إسرائيل إلى دعم مساعي مصر نحو تعاون مع دول عربية وأفريقية، خاصة  : اهربالل ض

الحرا ظل  في  المتجددة،  الطاقات  مجال  المناخ  في  "فأزمة  المناخ.  تغيرات  قضية  في  المصري  ك 
اللتين   أيضا،  وإسرائيل  مصر  على  بالتأكيد  ينطبق  وهذا  والشعوب،  الدول  بين  تعاونا  تستوجب 

بي  م تتقاسمان  مناخية  مشابهةئة  تحديات  عنها  تنتج  "معهد    ".شتركة،  عن  الصادر  التقرير،  وأشار 
اإل أبيب،  تل  القومي" في جامعة  األمن  تشجيع  أبحاث  المصرية من أجل  "الخطوات  أن  إلى  ثنين، 

أنشطة إقليمية مشتركة مع دول مجاورة في موضوع المناخ، مثلما تم التعبير عنها في منتدى الشباب  
الحكومتين  العالمي بين  العالقات  وتوسيع  لتعميق  أساسا  وُتنشيء  إسرائيل  مصلحة  مع  تتجانس   ،

عي دورا مركزيا في تحسين العالقات بين مصر وإسرائيل،  ولعب الغاز الطبي  المصرية واإلسرائيلية".
في السنوات األخيرة، وفقا للتقرير. "فقد شكلت مصر غاية لتصدير الغاز الطبيعي ومنشآت تسييله،  
وإنشاء  إقليمي  طاقة  كمركز  وضعها  وضعمت  إلى مصر  للغاز  آخر  مصدر  إسرائيل  شكلت  فيما 

وأضاف التقرير أن "استمرار التعاون المثمر في مجال    ة".منتدى الغاز للشرق األوسط بقيادة القاهر 
ضعت  الطاقة يستوجب تنويع الدولتين لعالقتهما والعمل في الطاقات المتجددة إلى جانب الغاز، فقد و 

الدولتان أمامهما غاية باالستثمار في تطوير متسارع لمصادر الطاقة المتجددة في السنوات القريبة. 
تكنول خبرة  ألواح وإلسرائيل  لنشر  واسعة  ومناطق  متطورة  تحتية  بنية  مصر  لدى  بينما  متميزة  وجية 

 شمسية" . 
 15/3/2022، 48عرب 

 
 لسالم في الشرق األوسط ملك األردن: أزمة أوكرانيا لن تؤثر على جهود ا .33

الحرب الدائرة في قال الملك عبد هللا الثاني عاهل األردن اليوم الثالثاء، إنه ال يتوقع أن تؤثر    برلين:
وأوضح الملك عبد هللا    أوكرانيا على جهود حل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عقود.

المس برلين مع  تشار أوالف شولتس »أيا كان ما يحدث في  الثاني في مؤتمر صحافي مشترك في 
العالم بشأن محاولة دفعها   أوكرانيا ال أعتقد أنه سيؤثر على رؤية القيادة في الجزء الذي نسكنه من

 إلى األمام«. 
 15/3/2022، لندن، الشرق األوسط
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 كي: الموقع المستهدف في أربيل منشأة تدريب إسرائيلية ير مسؤول أم .34
ضاهر مسؤو :  بالل  في  أكد  اإليراني  الصاروخي  الهجوم  أن  على  المستوى  رفيع  مطلع  أميركي  ل 

إسرائيلية، وفق ما ذكرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، فرناز فاسيهي، في  أربيل استهدف منشأة  
وقال المسؤول األميركي إن المبنى في أربيل الذي استهدفته صواريخ بالستية    تغريدة اللية الماضية.

وأضاف    األحد الماضية، هي منشأة تدريب إسرائيلية.  –الثوري اإليراني، ليلة السبت  أطلقها الحرس  
ؤول األميركي أنه القنصلية األميركية هناك لم تستهدف، ولكن الحرس الثوري اإليراني لم يكترث  المس

 بقربها من المكان المستهدف.
 15/3/2022، 48عرب 

 
 مًا ونحن على أهبة االستعداد للمواجهة إيران: استهدافنا للموساد في أربيل كان حاز  .35

قاآني، يوم الثالثاء أن استهداف قواته   لياسماع  د يراني، العمأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة اإلي 
أهبة   على  اإلسالمية  "الجمهورية  أن  على  مشددًا  حازمًا"،  "كان  العراق  شمال  أربيل  في  للموساد 

األعداء". لمواجهة  "الكيان  قاآن  وقال  االستعداد  إن  الثوري:  في حرس  القادة  من  عدد  لقاء  ي خالل 
بينما كان يرفع شعار )من النيل إلى الفرات( في يوم من األيام" على حد الصهيوني أصبح ذلياًل،  

إلى أن القبة الحديدية أثبتت فشلها في الكشف عن ُمسّيرات حزب هللا عند مرورها فوق   ولفت   تعبيره.
 في إشارة إلى نظام الدفاع الجوي الصاروخي لدى جيش االحتالل.هذه المنظومة الدفاعية، 

 13/3/2022، قدس برس
 
 المغربي في تل أبيب  -انعقاد المنتدى االقتصادي اإلسرائيلي  .36

اإلسرائيلي  ُعقد    الرباط: االقتصادي  المنتدى  أبيب،  تل  في  الثالثاء  من    -يوم  بمبادرة  المغربي، 
هيئة المشغلين وأصحاب األعمال اإلسرائيلية، على هامش الرحلة االتحاد العام لمقاوالت المغرب، و 

تميز المنتدى، بحضور    طوط الملكية المغربية التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب.االفتتاحية للخ
االتحاد   ورئيس  فريج،  عيساوي  اإلسرائيلي  اإلقليمي  التعاون  لوزير  المغرب الفت  لمقاوالت  العام 

شركة إسرائيلية، تعمل    300من رؤساء مقاوالت مغاربة، وأكثر من    80بمشاركة  . وكذلك  شكيب لعلج
والماء؛    في المتجددة  والطاقات  والتعليم  والصحة  والصناعة  الفالحة  رأسها،  على  مختلفة،  قطاعات 

قيمة مضافة   قوية، ومستدامة، من شأنها خلق  وتجارية  اقتصادية  بهدف وضع أسس شراكة  وذلك 
أن »التعاون الثنائي، يشهد تطورًا ملحوظًا في  ذكر  علج في افتتاح االجتماع،  ل  وفرص شغل جديدة.
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والماء،   والفالحة،  والصحة،  السياحة،  الخصوص،  على  منها  المشترك،  االهتمام  ذات  القطاعات 
 مليون دوالر«. 500والصناعة، والتعليم، والتكنولوجيا، بغية رفع المبادالت إلى 

 16/3/2022الشرق األوسط، لندن، 
 
 الفلسطينيين "التعاون اإلسالمي" تدين جرائم اإلعدامات الميدانية بحق  .37

الميدانية"  :  جدة اإلعدامات  "جرائم  بـ  وصفته  ما  الثالثاء،  يوم  االسالمي"،  التعاون  "منظمة  أدانت 
اليوم.  فلسطينيين  ثالثة  استشهاد  عن  وأسفرت  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي    المتالحقة 

استشهاد  وأو  أن  بيان،  في  اإلسالمي"  م  20ضحت"التعاون  منذ  يمثل  فلسطينيا  الجاري،  العام  طلع 
الفلسطيني". الشعب  ضد  المتواصلة  واالعتداءات  الجرائم  في  خطيرًا  المنظمة،   "تصعيدًا  وحّملت 

ة  سلطات االحتالل، المسؤولية الكاملة عن تبعات التصعيد، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماي 
 ا المتواصلة ضد الفلسطينيين". الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة )إسرائيل(، على انتهاكاته

 15/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الجامعة العربية تجدد مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .38

دول العربية، مجددا، الهيئات الدولية المعنية خاصة مجلس  طالبت األمانة العامة لجامعة الة:  القاهر 
وممارسة األمن مسؤولياتها  بتحمل  الدولية،  والعدالة  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  والجهات   ،

الفلسطيني. للشعب  الحماية  بتنفيذ قراراتها بضرورة توفير  العامة"،    اختصاصها  كما طالبت "األمانة 
بتطبيق    ى جريمة إعدام ثالثة شبان فلسطينيين برصاص االحتالل الثالثاء،في بيان لها، تعقيبا عل 

بصورة عاجلة بما يضع حدا لهذا االستخفاف والتحدي لقرارات وإرادة المجتمع الدولي،   2334القرار  
وتمكين   االحتالل  إنهاء  طريق  على  الدولية  والمواقف  المعايير  وحدة  عن  نفسه  الوقت  في  ويعبر 

الفلسطين واالستقالل.الشعب  الحرية  من  زال  ي  ما  اإلسرائيلي  االحتالل  إن  جرائم    وقالت  يرتكب 
حقوقه   وأبسط  الفلسطيني  الشعب  أبناء  بدماء  االستهتار  بمنتهى  المتعمد  والقتل  الميداني  اإلعدام 
اإلنسانية والقانونية والشرعية الدولية، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الشباب واألطفال  

 لى عشرين شهيدا منذ مطلع العام الجاري.إ
 15/3/2022، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء  
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 حزيران/ يونيو تبدأ تسيير رحالت يومية إلى تل أبيب في  "طيران اإلمارات" .39
دبي: أعلنت شركة “طيران اإلمارات”، األربعاء، بدء تسيير رحالت يومية إلى تل أبيب، اعتبارًا من  

وذكرت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في بيان، أنها ستستخدم في    .2022يونيو/حزيران    23
يس التنفيذي وقال عدنان كاظم، الرئ  .300ER-777رحالتها على هذا الخط طائراتها من طراز بوينغ  

ة، وتعزيز  لعمليات الشركة، في البيان، “تلتزم طيران اإلمارات بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياح
مستويات   تحسين  في  يتمثل  إيجابي  تأثير  له  سيكون  ما  وإسرائيل،  اإلمارات  بين  الثنائية  الروابط 

مارات للشحن الجوي التابعة  وبحسب البيان، ستوفر اإل  اتصال تل أبيب بالوجهات العالمية الرئيسية”.
 طنًا لكل رحلة بين دبي وتل أبيب. 20سعة 

 15/3/2022القدس العربي، لندن، 
 
 كية يتنسق أنشطتها بشأن األزمة األوكرانية مع اإلدارة األمير  "إسرائيل"نيديس:  .40

يوم الثالثاء، إن إسرائيل تنسق أنشطتها بشأن المفاوضات  قال السفير األميركي توم نيديس، مساء  
وال  العبرية، فإن أق  13وبحسب قناة    وروسيا، مع إدارة الرئيس جو بايدن.التي تقودها بين أوكرانيا  

وقال نيديس: “إسرائيل ال تتخذ خطوة    نيديس جاءت خالل لقاء جمعه مع نشطاء حركة السالم اآلن.
منهم   ما طلبناه  اإلسرائيليون كل  فعل  لقد  األبيض،  البيت  استشارة  بأوكرانيا دون  يتعلق  فيما  واحدة 

 سيا”. بشأن رو 
 15/3/2022، القدس، القدس

 
 " إسرائيل"ة في أمريكا حول منظمة العفو الدولي كيون يدينون تعليقات مسؤولينواب أمير  .41

ميريالند(،  والية  من  )ديمقراطي  هوير  ستيني  األميركي  النواب  مجلس  في  األغلبية  زعيم  أصدر 
البالغ عددهم   اليهود  الديمقراطيين  الكونغرس  تعليقات    25وجميع أعضاء  يدين  بياًنا  المدير عضوا، 

بعد إدانة إسرائيل بـانتهاك  يات المتحدة األميركية بول أوبراين،  التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الوال
   حقوق الفلسطينيين، معتبرين تلك التعليقات “معادية للسامية”.
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إنكار   القرون  على مر  الذين حاولوا  أولئك  قائمة  إلى  اسمه  “أضاف  أوبراين  أن  البيان على  وشدد 
إدانة   في  متحدون  ونحن  اليهودي،  الشعب  للسامية  استقاللية  معادية  محاولة  وأي  المحاولة  هذه 

 لحرمان الشعب اليهودي من السيطرة على مصيره”. 
 15/3/2022، القدس، القدس

 
 ملة تواقيع في النرويج لتسمية الشارع المقابل للسفارة اإلسرائيلية بشارع فلسطينح .42

اإل  للسفارة  المقابل  الشارع  اسم  الستبدال  شعبية  حملة  النرويج،  في  من  انطلقت،  سرائيلية 
"parkveien.وتمكنت الحملة التي تقودها مؤسسة   "، إلى اسم شارع فلسطينMINORG"   وهي ،"

تجمع مؤسسات وفعاليات شعبية، تعنى بحقوق األقليات في النرويج، وتدعم بقوة القضية الفلسطينية،  
قا الباكستاني  الصحفي  يقودها  حيث  نرويجيين،  مواطنين  من  التواقيع  مئات  جمع  علي،  من  سم 

 والمعروف بمناصرته لفلسطين.
 15/6/2022، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 

 

 "تسجيل وتسوية األراضي".. مشروع إسرائيلي يستهدف ما تبقى من أمالك فلسطينية بالقدس .43
ائيلي  مليون دوالر، أعلنت حكومة االحتالل اإلسر   15.5بميزانية بلغت    :أسيل الجندي  -القدس المحتلة

عام   التي    2018منتصف  القطاعات  ضمن  وذلك  األراضي،  وتسوية  تسجيل  بمشروع  االنطالق 
 تستهدفها خطتها الخمسّية.

، واستكمال تسوية  2021% من أراضي شرقي القدس حتى نهاية عام  50ويستهدف المشروع تسجيل  
ئيلية السابقة آيليت  وادعت وزيرة القضاء اإلسرا  .2025تبقى من أراٍض حتى نهاية عام  أوضاع ما  

 شاكيد حينها، أن العمل على التسوية سُيسّهل عملية البناء أمام المقدسيين ويوفر حلوال سكنية لهم. 
الل لكن الباحثة المقدسية هنادي القواسمي، أوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز سيطرة االحت

ليات تسجيل األراضي شرقي القدس  على المزيد من األراضي الفلسطينية في المدينة، خاصة أن عم
عام   المدينة  احتالل  استكمال  بعد  توقفت  )الطابو(  العقاري  السجل  أصحاب 1967في  وُيقدر   .

أن   الطابو. 10-5االختصاص  في  وتسجيلها  تسويتها  تمت  األراضي  من  فقط  عمليات   %  وأدت 
وخارجها، مما يعني أن  تسجيل إلى وضع تفتتت فيه الملكيات، وتوّزع أصحابها بين القدس  تجميد ال
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ُيعد مهمة صعبة أمام الفلسطينيين إلثبات    -من وجهة النظر اإلسرائيلية -توفير أوراق ثبوتية سليمة  
 حقهم في أراضيهم. 

 الكابوس.. دائرة أمالك الغائبين 
لمقدسيون في إثبات هذا الحق، فإن تلك األراضي ستصبح  تقول الباحثة القواسمي: "في حال فشل ا

طرة اإلسرائيلية، وبالذات من دائرة حارس أمالك الغائبين، كما أن البدء بعمليات التسوية  عرضة للسي
يعني بشكل أو بآخر تسجيل مساحات واسعة من األراضي لصالح الحكومة اإلسرائيلية، أو لصالح  

يّدع يهود  أو  استيطانية  القدس".جمعيات  في  األراضي  ملكية  االحتالل    ون  سلطات  تستكمل  ولم 
كما نّصت الخطة، لكنها بدأت محاولة تطبيقها    2021% من األراضي حتى نهاية عام  50  تسجيل

 باندفاع.   2021خالل عام 
ولعل الحدث األخطر وقع في أبريل/نيسان الماضي وفقا للقواسمي، عندما سّوت سلطات االحتالل  

شيخ جراح، وسّجلتها  بشأن قطعة األرض المعروفة فلسطينيا بـ"أرض النقاع" في حّي ال  نزاع الملكية
( 30821ومع تسجيل ملكية هذه األرض التي تحمل رقم )  .1948باسم يهود يّدعون ملكيتها قبل عام  

إخالء   تصاعد خطر  يهود،  لمالكين  الطابو  فيها.  45في  تعيش  فلسطينية  إن    عائلة  الباحثة  تقول 
إعال  "عملية يتم  ولم  سري،  شبه  بشكل  تمت  اليهود  المالكين  باسم  الفلسطينيين  التسجيل  السكان  م 

القاطنين في الحي عن ذلك اإلجراء، وبتنا نرى بوضوح أن تسوية األراضي تجري لصالح الطرف 
األقوى، وأن المشروع هدفه عكس ما أعلن عنه تماما إذ يسعى لسلب المزيد من أراضي الفلسطينيين  

 يرهم".وتهج
األول الماضي، حين تسلمت عائلة  وشهدت مدينة القدس انعكاسات ذلك أيضا في ديسمبر/كانون  

للمستوطنين، وهو ما   بادعاء ملكيته  ُيطالبهم بإخالء المنزل  الشيخ جراح إخطارا إسرائيليا  سالم في 
قضائي    فتح جبهة مواجهة جديدة في الحي، قبل أن يتمكن محامي العائلة من الحصول على أمر 

الجاري اإلعالن عن    2022دسيون خالل عام  وتتوقع الباحثة المقدسية أن يشهد المق  بتجميد اإلخالء.
فتح ملفات جديدة لتسوية أراٍض في المدينة، مرّجحة أن يشمل ذلك مساحات تّدعي ملكيتها جهات  

 . 1948إسرائيلية )كالصندوق القومي اليهودي( وتقول إنها اشترتها قبل عام 
 ط فلسطيني تخبّ 

خالل األشهر الماضية التحذير من مخاطر    ورغم أن عددا من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بدأت 
% من أمالك الفلسطينيين  60المشروع، وأشارت إلى أن تطبيقه بشكل كامل ُيهدد بمصادرة ما يقارب  

اإلسرائيلي. اإلجراء  هذا  مع  التعامل  في  فلسطينيا  تخبطا  هناك  فإن  القدس،  يبدو    في  وفقا  -إذ 
فض، لكن على الصعيد الميداني، ال توجد مرجعية  أن ردود الفعل المعلنة تجاهه هي الر   -للقواسمي
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وطنية واضحة تحمل خطة عمل يمكنها أن توّحد األهالي حولها، وتقودهم لرفض التعامل الكلي مع  
 هذا المشروع.

القدس زكريا عودة، الذي قال  وهذا ما أكده منسق االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في 
اللقا من  سلسلة  بعد  صدر إنه  ومؤسسات،  ومهندسون  محامون  خاللها  وتحدث  ُعقدت  التي  ءات 

 موقف رئاسي فلسطيني يطالب المقدسيين بعدم التعاطي مع مشروع التسوية.
رسائل وفي التحرك لمجابهة هذا المشروع، أشار عودة إلى أن االئتالف ومركز عدالة الحقوقي وّجها  

ووزير القضاء ودائرة تسجيل األراضي )إسرائيلية(،   لكل من المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية
للمطالبة بتجميد المشروع أو عدم تطبيق قانون أمالك الغائبين على األقل، إال أن كافة الجهات لم  

مالك في القدس ال % تقريبا من أصحاب األراضي واأل60ويقول عودة إن    ترد على هذه المطالبات.
لي، بسبب تشتتهم وتشتت ملكياتهم بعد احتالل الشطر الشرقي يعيشون في المدينة في الوقت الحا

عام   ما  1967منها  انعكاسات خطيرة على  له  الغائبين ستكون  أمالك  قانون  تطبيق  فإن  وبالتالي   ،
 تبقى من أمالك للفلسطينيين بالمدينة. 

راضي  قول إن إسرائيل تهدف من خالل مشروع تسجيل وتسوية األ وختم عودة حديثه للجزيرة نت بال
تبقى من ملكيات وحقوق فلسطينية في القدس، ألنها تسيطر حاليا على   % منها،  87إلى سلب ما 

% المخصصة لبناء المقدسيين في المدينة، واصفا ذلك بـ"مجزرة 13وبتنفيذ المشروع ستجهز على الـ
 الملكيات".

 15/3/2022.نت، الجزيرة
 
 لماذا الموقف الحاسم من أّي تطبيع كان؟  .44

 ابي ساري عر 
والثقافي   اإلعالمي  التشويه  من  حملٌة  األخيرة؛  السنوات  في  الواسع  العربي  التطبيع  موجَة  سبقت 
للقضية الفلسطينية، تبّين أّنها كانت تمّهد لتحوالت جذرّية في منطقة الخليج على مستوى السياسات  

الحميمي على  والخطاب. وقد اتسمت بعض عمليات التطبيع بقدر عال من تعّمد الصدمة واإلقبال  
العدّو، وقد كانت مظاهر الصدمة هذه تهدف فيما تهدف إليه، إلى جعل القضية الفلسطينية بآخر  
ًا  نسخة هزيلة من خطابات التعريف بها خلف الظهر، نحو نسخة جديدة أكثر رداءة، تنزع منها نهائيّ 

 بقى من تفاصيلها. جوهرها العادل األخالقي، ثم تلقيها على طاولة وجهات النظر؛ تتنازع ما ت 
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وعلى نحو مستمّر، منذ بدايات االستضافة التلفزيونية العربية للشخصيات الصهيونية، في مجاالت 
ا لهذه  الرافض  الموقف  كان  ذلك،  وسوى  والصحفية  والثقافية  السياسية  المتنوعة،  الستضافة  بروزها 

 متصاًل بخطاب المقطاعة األصيل، إذ األصل هو المقاطعة.
ى كان يدرك هذا الخطاب الرافض، أن السجال مع الصهيوني في القنوات العربية هو  ومن جهة أخر 

ثمة فرصة جّدية لالّدعاء   فليس  المشاهد الصهيوني،  العربي، ال في بيت  المشاهد  بيت  سجال في 
في التأثير على الرأي العام الصهيوني الذي ال يشاهد قنواتنا وال يعرف  بأّن هذه االستضافة تساهم  

. فال وزن إلحراج "الضيف" الصهيوني في قنواتنا، وال بطولة حقيقية لمذيع في هذا السياق. وال  لغتنا
ُتحّول   اإلعالمي؛  الحّيز  في  الصراع  طرفّي  بين  المتساوية  المناقشة  أن  أهّمية،  كّله  ذلك  عن  يقّل 

وجه القضي تسبح  ثقافية  مسألة  إلى  الصلبة  مبادئها  لها  قضية صراعية  من  الفلسطينية  النظر  ة  اُت 
 المختلفة في سيالن أبعادها! 

وقد كان تفتيت المبادئ الصلبة للقضية الفلسطينية، واحدًا من أهّم أهداف العدّو الصهيوني، ورافعة  
ومن ثّم كانت السردّية تحتّل مساحة واسعة  خطيرة أليديولوجيته االستعمارية، ولدعايته االستيطانية،  

استناده بالرغم من  الصراع معه،  احتالله    في  يقف من خلفه في  الذي  الهائل  العالمي  وللدعم  للقّوة 
فلسطين وتهجيره أهلها وسرقته كّل ما وقع في مجالها. بيد أن العالقة بين السردية وبين أدوات القّوة، 

التمدّ  مسارات  من  بذلك  يتصل  في  وما  يتضح  كما  تبادلية،  عالقة  هي  الذات،  وتكريس  والنفوذ  د 
 األمثلة أعاله. 

يمكن، والحالة هذه، الشّك في الدور الفّعال للتطبيع مع الصهيوني في مجالنا العربي أو اإلقليمي،  ال  
من   الموقف  قواعد  وكسِر  عام،  نمط  إلى  تحّولت  المحدودة  فالبدايات  له.  التمّدد  مجاالت  فسح  في 

ثابت، مقابل  وني، أفضى إلى سيولة جارفة، وإلى ذرائعية مريعة، ال تقيم أدنى وزن ألصل أو  الصهي
تحقيق مصلحة متوهمة أو تافهة. )مثاًل، ألجل "شو" إعالمي، يستهدف نسب المشاهدة، يستضيف  

 برنامج تلفزيوني مؤّرخًا صهيونّيًا يشّكك في حقيقة وجود المسجد األقصى في فلسطين!(. 
يكن   ع ولم  تحت  التلفزيوني،  التطبيع  بدايات  في  كما  المتنوعة،  التطبيع  صور  مع  ناوين  التسامح 

التوازن بين الحسنات األخرى لمقترف التطبيع وبين سيئاته التطبيعية، إال اختالاًل في الوعي الذاتي،  
والعالم والمسلمين  للعرب  تقديمه  وإعادة  الصهيوني في أرضنا،  المقاطعة، وترسيخ وجود  بما    فكسر 

يبدو وكأنه في منزلة   يعيد تعريف قضيتنا من قضية صراعية إلى قضية ثقافية ذات أبعاد ملتبسة..
 ثانوية بالنسبة لحسنات أخرى يظهرها المطّبع! 

ثمة   وكأّن  الحال  بدا  مريبة،  هرولة  من  تالها  وما  أوسلو  اتفاقية  بتوقيع  المقاطعة  ُكسرت  وبعدما 
عين، ليعلو الصوت في مكان ويخبو في آخر. وبهذا تظهر نسبية  اضطرارًا إلى المقارنة بين المطبّ 
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 ومقاطعته حّتى لدى من يفترض فيهم مبدئية الموقف، وهو أمر أسوأ من واقعة الموقف من العدوّ 
 التطبيع نفسها! 

الثقافي   ينحصر في التصّور  بالعدّو، ال  العالقات  التطبيع، أو حادثة تطوير  الموقف من واقعة  إّن 
ا العدوّ للقضية  لكيان  المشروعية  انعدام  وأصالة  التاريخية  سياقاتها  حيث  من  بالدنا   لفلسطينية  في 

فحسب، وإنما أيضًا، من حيث خطورتها الواقعية، فالموقف الحاسم، والحالة هذه، هو موقف واقعي 
 بامتياز. 

بين الديالكتيكية  العالقة  تلك  التطبيع..  من  الصلب  الموقف  في  الواقعية  األغراض  التطبيع    من 
لنهائية، وهو في الوقت نفسه من  بمجرده والتمدد االستعماري للعدّو، فتطبيع وجود العدّو هو غايته ا

الوقائع   بفعل  ثقيل،  والعالم، وهو طمس  المنطقة  للتمّدد في  الطرق  نفسه وشقه  إنتاج  إعادته  أدوات 
ل ضمني بروايته، وطعنة في أصالة  الماثلة في الواقع، لقّوة حجة الفلسطينيين. فالقبول بالعدّو هو قبو 

 داللته بقطع النظر عن نوايا المطبع.الحّق الفلسطيني، وهذا من حيث أثر الواقع و 
ما ال يقل عن ذلك أهميًة واقعيًة، أن مقترف التطبيع، مهما كانت نواياه وحسناته األخرى، والتعقيدات  

بالعدّو، حينما ينزع إلى تطوير    وااللتباسات التي تحيط به وتجعله يلجأ للتطبيع أو لتطوير العالقة 
وال سيما أصحاب الموقف المبدئي من التطبيع، في صورة  هذه العالقة ال يضع أصحاب القضية،  

حركته السياسية هذه، أي ال يشرح لهم دوافعه وال يبين لهم خطته وال المآالت التي يرجو الوصول 
حب القضية األصلي أن يتبرع بتمييع خطابه من  إليها، ولما كان األمر على هذا النحو، فكيف لصا

أو استدار  يجّند نفسه في  العدّو، لصالح مناورة  لديه معلومات كافية عنها؟ أو كيف  ة سياسية ليس 
 خطة، لم تأخذه بعين االعتبار، وال يملك معرفة كافية بشأنها؟! 

لتحليل الناقص، لغض النظر بكلمة أخرى أكثر وضوحًا، ال تكفي الثقة، وال الفهم الظني الناجم عن ا
فهذا موقف يخصم من عناصر قّوة القضية دون  عن مناورة سياسية تروم تطوير العالقة مع العدّو.  

االستناد إلى فهم كامل، وذلك فضاًل عما سبق ذكره عن خطورة واقعة التطبيع بمجّردها، وعن أّن 
، وبهذا يكون غض النظر عن التطبيع  أحدًا، في المناورة السياسية، ال يمكنه ضمان مآالت مناورته

 ء! موقفًا مبيوعًا ألجل مجهول ابتداء وانتها
الحديث هنا عما ينبغي أن يكون عليه موقف الفلسطيني ومن ينحاز إليه، فبداهة األشياء أن يسعى  
الفلسطيني ما استطاع لتوسيع دائرة مقاطعة العدّو، ومن ثّم ينبغي أن يكون موقفه حاسمًا في رفض 

 اقتراب من العدّو من أّي أحد كان، مهما كان موضع ثقة أو أهاًل للمحّبة.  أيّ 
ا الحركات السياسية فيمكنها التعبير عن رفضها لهذا االقتراب باللغة التي تخدمها في واقع تشّح  أمّ 

إكراهات  من  المتحرر  بينما  منها،  المقاومة  سيما  ال  الفلسطينية،  السياسية  الحركات  خيارات  فيه 
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تالسيا الفلسطينية  القضية  لفقدت  وإال  موقفه،  وضوح  ضبط  إعادة  على  يحمله  شيء  ال  مامًا  سي 
 مقوالتها التأسيسية تحت عناوين التماس األعذار، واإلنصاف، والتوازن.. الخ.

هذه الرؤية التجريدية من التطبيع ليست اعتذارية، وال تهدف إلى اصطناع الموضوعية، وإنما تسعى  
دون   لمبدئي والمصلحة الواقعية يتطلبان رفضًا ثابتًا القتراب أّي أحد من العدّو،للقول إن الموقف ا

أن يعني ذلك المساواة بين كل من يقترف ذلك الموقف، أو حرق السفن وهدم الجسور ومحو خطوط  
الرجعة مع الجميع وبالقدر نفسه. فالسياقات المتباينة، واختالف نمط العالقة بفلسطين وأهلها وقواها،  

 في الخيارات قاهر. واضح لكل عاقل مميز ببصره وبصيرته، والواقع بالغ التعقيد والصعوبة، والشّح 
تدّفعها ما   لمواقف قد  السياسية  للقوى  إذن لوضع الجميع في سّلة واحدة، وال دعوة  ثّمة دعوة  ليس 

الفهم   إلى  يستند  ذلك دعوة لموقف ال  لها من هوامش دون فائدة ترجى، وليس في  والتحليل،  تبقى 
ضرب المثل، فإنه يصعب تفهم    ولكنها دعوة ألن يالحظ كّل موقعه ودوره، فلو تجاوزنا التجريد إلى

فلسطيني، أو إسالمي عربي، ال يرى حادثة تطوير العالقات التركية اإلسرائيلية األخيرة إال من زاوية  
التي  الواقعية  السياسات  زاوية  من  أو  أردوغان،  بالرئيس  الظّن  أن    إحسان  دون  ذلك،  على  تحمله 

بالرغم من الطابع التجريدي لهذه المقالة،   يتلمس واجبه في بيان الموقف من التطبيع من حيث هو.
ذلك  لتركيا، وكنُت قبل  العدّو  التي تلت زيارة رئيس كيان  السجاالت  بدافع من  أّنها كتبت  فال شك 

والخلط التركي..  التطبيع  "عن  بعنوان  مقالة  كتبت  فيها    بأسبوعين  أحاول  والتحليل"  الموقف  بين 
رة. وقد كان األمر كما توقعت، ثّم ساق بعض محاورّي  مناقشة بعض ما أتوقع أنه سيقال بعد الزيا

الوعي   انقطاع  على  لداللتها  بل  لوجاهتها،  ال  معها؛  الوقوف  تستحق  قد  الغرابة،  في  غاية  أعذارًا 
عضوّياً  يتصل  مما  بالكثير  النخب  بعض  لدى  هذه  التاريخي  في  لعّل  لكن  الفلسطينية،  بالقضية   

 المقالة ما فيه رؤية تأسيسية كافية. 
 15/3/2022، "21موقع "عربي 

 
 دالالت الفتة في تراجع معدالت التجنيد بجيش االحتالل  .45

 د. عدنان أبو عامر 
المجندين   أعداد  حول  إحصائية  معطيات  وآخر  حين  بين  االحتالل  جيش  ُيصدر  أن  العادة  جرت 

تخوف متزايد  المقبلين على االنخراط في صفوفه، وطبيعة الوحدات القتالية التي يتوجهون إليها، مع  
جهة   من  القتالية  الوحدات  إلى  التوجه  عن  الجنود  وعزوف  جهة،  من  المعدالت  هذه  ضعف  من 

 وتفضيلهم للوحدات التقنية واالستخبارية، ألنها أقل عرضة لخطر الموت والمواجهة العسكرية.  أخرى، 



  
 
 
 

 

ص            28   5785 العدد:              3/16/2022 ءربعاألا التاريخ: 

 

                                      

اإلسرائي المجتمع  داخل  متزايدة  مركزية  قضية  أصبح  الجيش  في  الخدمة  رفض  أن  حيث  مع  لي، 
% منهم  10يحاول بعض اإلسرائيليين تحاشي الخدمة باالدعاء بمشاكل وأمراض عقلية، التي تسمح لـ

الخدمة بت من  "التهرب  اسمه  لها  واضحا  وصفا  تبنت  فقد  العسكرية  الجهات  أما  الخدمة،  جنب 
 اإللزامية". 

الع الخدمة  انتشار ظاهرة رفض  أسباب  أبرز  الحديث عن  يمكن  العجالة  هذه  في جيش في  سكرية 
التي   األخيرة  والعدوانات  المواجهات  خالل  الجيش،  هيبة  تراجع  أهمها  لعل  على  االحتالل،  شنها 

 الفلسطينيين منذ انتفاضة الحجارة. 
االنتقادات  وتزايد  مكانته،  وتراجع  الجيش،  صورة  اهتزاز  إلى  العسكرية  المواجهات  هذه  كل  أدت 

لنسبة للكثير من اإلسرائيليين عبئًا كبيرًا، وإحساسهم الموجهة ضده، وأصبحت الخدمة في صفوفه با
 الحروب مع الفلسطينيين. المتزايد بأنه ال جدوى من االستمرار في 

يرتبط العامل أعاله بعامل ذي صلة مباشرة معه، وهو الخوف من مواجهة المقاومة، أو بعبارة أكثر  
ع ومعظمهم  اإلسرائيليون،  فالجنود  الموت،  من  الخوف  ال وضوحا،  اللذة،  نحو  متوجهون  لمانيون، 

المقاومي بأي مثاليات قومية، وهم في حالة خوف شديدة من  باهلل  يؤمنون  يدفعهم اإليمان  الذين  ن، 
 وبالوطن، أما هم فال يؤمنون إال بالرغبة في البقاء.

فقد أصبح    واكتشف الجندي اإلسرائيلي أنه رغم معداته القتالية الفائقة، والتدريب المكثف الذي يتلقاه،
عسكر  رد  وجود  وعدم  الفدائية،  العمليات  سقطوا صرعى  من  نسبة  في  يتضح  مما  سهاًل،  ي  صيدًا 

انتفاضة   خالل  الغربية  الضفة  مدن  يحاصرون  كانوا  حين  الدبابات  في  حياتهم  أن  حتى  عليها، 
 األقصى، أو قطاع غزة خالل حروبه األخيرة، باتت جحيما ال ُيطاق. 

الصادر  األوامر  أن  دون  كما  لهم  المحددة  الفترة  طوال  الدبابات  هذه  داخل  البقاء  تتضمن  للجنود  ة 
كما صدرت   منها،  لرصاصات  الخروج  تعرضهم  من  خوفًا  فوهاتها  من  النظر  عليهم  تحظر  أوامر 

طائشة تأتيهم من المناطق المحاصرة، وال يستطيعون الخروج منها لقضاء حاجتهم كالذهاب للحمام، 
ص فلسطيني ينتظر خروجهم منها، حتى انهارت نفسياتهم، واتسمت العالقة  خوفًا من تعرضهم لقنا

 ات.بينهم بالمشاحنات والمشاجر 
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العسكرية اإلسرائيلية، ويتمثل بعبثية   الخدمة  تراجع  بدوره في  بما سبق يسهم  ثالث ذي صلة  عامل 
الت  وعدمية  موقفهم،  بعبثية  الجنود  إحساس  يزيد  مما  الفلسطينيين،  مع  أجل  الصدام  من  ضحية 

المساواة في انعدام  االحتجاج على  بهم، فضال عن  العسكرية  القيادة  اكتراث  توزيع    "الوطن"، وعدم 
تلقي   وعدم  المالئمة،  الحماية  وانعدام  القتالية،  الوسائل  نقص  من  والشكوى  الجنود،  بين  األعباء 

 التدريبات الكافية والتجهيزات الالزمة لحمايتهم. 
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 أنطوان شلحت 
كثير، أثبتت أدوار ومواقف اتخذتها القوى المحسوبة  لبيد في إسرائيل ب  -قبل أن تتشّكل حكومة بينت  

على ما ُيعرف بـ"اليسار الصهيوني" أن مرضها كامٌن في إدارة ظهرها إلى قيم عالمية، مثل الليبرالية  
إلخ، وأنه حين تصطدم هذه القيم بفكرة الصهيونية، التي هي، في العموم، رديف   واالستقامة والعدالة،

 ة، فإنها ُتغّلب الجانب الصهيوني على الجانب اليساري فيها. التهويد ونقيض المساوا 
ولعل أقرب نقطٍة زمنية باإلمكان استحضارها بغية إنعاش ذاكرة القّراء )وثّمة نقاط زمنية كثيرة قبلها  

، التي عندما وضعت أوزارها، اعتبر حتى يوسي  2006بعضها(، الحرب على لبنان عام  سنستأنس ب 
لحزب ميرتس، أحد أقطاب "اليسار الصهيوني"، أن هذا اليسار أبرز المدفونين    ساريد، الزعيم السابق

في قبر جماعي حفرته تلك الحرب لمجموعٍة من ساسة إسرائيل وعسكرها وإعالمييها، نظرًا إلى أنه  
الرقص على لم   يمارس  العبارة، وبقي  الحرب بصريح  يفعله، وهو معارضة  يفعل ما كان عليه أن 

معارضة والتأييد للحرب، بمسّوغ أنها "عادلة" و"مبّررة". وتساءل: إذا كان هذا اليسار لم حبَلين، بين ال
ا ال حاجة يتحّرك عند االمتحان، فمتى كان في نيته أن ينهض على قدميه؟ وقال إنه مع يساٍر كهذ 

 إلى وسط وال إلى يمين. 
م اآلن" )يسارية( التي قادت في وفي اليوم الثاني عشر للحرب، اجتمعت األمانة العامة لحركة "السال

في   أو  لبنان  في  سواء  اإلسرائيلي،  الجيش  ممارسات  على  احتجاجًا  ضخمة  تظاهرات  الماضي 
طلوب اتخاذه حيال الحرب الدائرة، ولكن  ، لتبحث الموقف الم1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  

إلى عدم   أّدى  الرأي، ما  انقسامًا وخالفاٍت في  تفاديًا لكسر اإلجماع  االجتماع شهد  اتخاذ أي قراٍر 
اإلسرائيلي. وكان الفتًا موقف األمين العام للحركة حينذاك، ياريف أوبنهايمر، وهو ناشٌط بارٌز ضد  

ية وقطاع غزة، الذي قال إن "من غير المنطقي أن نتظاهر  االستيطان الصهيوني في الضفة الغرب 
 من يتظاهر اآلن إنما يدعم المهاِجمين"!اآلن. هذا يمّس بالدولة. نحن مهاَجمون، وكل 
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يجُدر أن ُيشار إلى أن هذا اليسار، الذي يحلو لبعضهم أن يعّرفه بأنه أقرب إلى "معسكر سالم" منه  
قّدم الحقيقي،  بمفهومه  اليسار  ذرائع    إلى  فيها  التي هضم  السهولة  هشاشته من خالل  على  شهادًة 
السوري   المفاوضات  مسار  السالم  اللبناني    -إخفاق  يؤيد  ال  أنه  على  وبرهن  الفلسطيني،  والمسار 

 بدوافع أخالقية عالمية، وأنه عند االختبار يلوذ بحضن الوطنية العمياء واإلجماع.
لية تضع نصب أعينها قيمًا عالمية بصورة أوضح، مثل  بطبيعة الحال، كانت هناك منظمات إسرائي

و"اللجنة حّد"،  و"يوجد  السالم"،  و"كتلة  البديلة"،   "تعايش"،  المعلومات  و"مركز  البيوت"،  هدم  ضد 
البداية غير مبّررة وخاطئة من  لها منذ  بدت  الحرب  الحرب، ألن  للنضال ضد  الفور  تجّندت على 

يم التي تؤمن بها. لكن منظماٍت يسارية أكثر رخاوة مثل "السالم  الناحية األخالقية، وتتناقض مع الق
الصهيوني "اليسار  أحزاب  ومثل  إلى  اآلن"،  لالنضمام  أطول  وقٌت  استغرقها  "ميرتس"،  وبينها   ،"

 النضال ضد الحرب، عماًل بمقولة "عندما تطلق المدافع النار، على الناس أن تلتزم الصمت".
( مّر 1982ى لبنان، ففي فترة الحرب اإلسرائيلية السابقة على هذا البلد )وإذا كّنا نتكلم عن الحرب عل 

دأ اليسار الرخوي باالحتجاج عليها، ومّرت شهور قبل أن ينضم قسم  شهر أو حتى أكثر قبل أن يب
من حزب العمل الذي كان في حينه في المعارضة إلى حملة االحتجاج. وعمومًا، هذا ما يسم أداء 

بما اليسار،  الفلسطيني خالل االنتفاضتين األولى    هذا  للشعب  العنيف  القمع  النضال ضد  ذلك  في 
 والثانية. 

العام في إسرائيل  أذكر أن أصوات ًا، في ذلك الوقت تعالت، أكدت أن هناك حلقة معينة في الجدل 
تعاني من إهمال ُمريع، أو ربما من إقصاء مقصود، هي الحلقة التي يفترض أن تربط بين "الهوية 

ارون  لثقافية اليهودية" و"الهوية العالمية والليبرالية"، وذلك نتيجة لنشوء وضع شاّذ يقّرر الناس أو يختا
 بموجبه أن يكونوا يهودًا أو أن يكونوا ليبراليين، كما لو أن هناك انتفاًء إلمكانية الربط بين الهويتين.

 16/3/2022العربي الجديد، لندن، 
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