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*** 
 

خطاب .1 الكنيست  هخالل  م:  زيلينسكي..  .أمام  يش ه  حاليا   أوكرانيا  يواجه  ال ي  تواجهه  التهديد  ا 
 ئيل""إسرا
عربي    ذكر زيلينسكي،أن  ،  3/2022/ 20،  21موقع  فولوديمير  األوكراني  يوم  مساء    وّجه    الرئيس 

ألعضاء الكنيست بحضور رئيس    "الزوم"األحد، انتقاًدا شديًدا إلى إسرائيل خالل خطابه عبر تطبيق  
البيد  يائير  خارجيته  ووزير  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  ما    زيلينسكيقال    حيث ،  الوزراء    جهه تواإن 

"نريد أن نعيش، لكن أعداءنا  وأضاف زيلينسكي    .، يشبه ما يواجه االحتالل اإلسرائيليأوكرانيا حالياً 
يريدوننا أن نموت". وتابع "ال نحتاج إلى إقناعكم بأن تاريخ شعبنا مرتبط فكما واجهتم في الماضي  

 نواجه دمارا كامال للشعب والثقافة". 
القدس،  قدال  وأضافت  وال  ،  20/3/2022س،  المتفرج  موقف  إسرائيل  تتخذ  لماذا  زيلينسكي،  تساءل 

بالده  وتزود  روسيا  على  عقوبات  تفرض  ال  ولماذا  للعدوان؟  تتعرض  التي  أوكرانيا  دعم  تختار 
باألسلحة على مثال منظومة القبة الحديدية وهي اأضل منظومة دفاعية ضد الصواريخ في العالم؟”.  

 كما قال.
الحد أو  أن  زيلينسكي  الصالح  كد  بين  االختيار  بل  دولتين  بين  نزاع  في  التوسط  عن  يدور  ال  يث 

 والشرير، في إشارة لجهود بينيت للوساطة، بحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. 
االح  وبين  اإلبادة  بحرب  وصفه  الذي  لبالده  الروسي  االجتياح  بين  االوكراني  الرئيس  تالل  وقارن 

ادة اليهود في الهولوكوست، منتقًدا سياسة إسرائيل لتقييد دخول النازحين األوكرانيين في  النازي لها وإب
الوقت الذي تدافع فيه بالده عن مواطنيها اليهود، وقال إن “إسرائيل ستكون مضطرة للرد على هذه  

 التساؤالت أمام ضميرها”. 
ن البرلمان اإلسرائيلي مع  ب زيلينسكي عن تضام وكان رئيس الكنيست ميكي ليفي أعرب قبل خطا

 آالم ومحنة الشعب األوكراني الذي يتعرض لالعتداء في عقر داره ويضحي باألرواح.
وأكد ليفي أن الغزو الروسي يشكل خرًقا سافًرا للنظام الدولي ويجب العمل كل ما هو مستطاع لوقف 

 اطالق النار وانهاء الحرب باسرع وقت ممكن. 
ات زيلينسكي، قائلين إنه ظلم إسرائيل بأقواله هذه واستخدم الهولوكوست  اء انتقاد ض الوزر ورفض بع

 بال مبرر في المقارنة التي أجراها. 
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بيروت،    نشرت و  العملية    انتقد ،  21/3/2022األخ ار،  من  اإلسرائيلي  الموقف  اليوم،  زيلينسكي، 
 زية«. العسكرية الروسية على بالده التي شّبهها بـ»المحرقة النا
»الكنيست«   أمام  زيلينسكي  ألقاه  في خطاب  ذلك  تقنية »زووم«جاء  الموقع  عبر  نقله  ما  ، بحسب 

العبرية.  أحرنوت«  »يديعوت  لصحيفة  إن    اإللكتروني  قوله  األوكراني  الرئيس  عن  المصدر  ونقل 
 »إسرائيل لديها القبة الحديدية، أفضل نظام دفاعي. لماذا لم تعطنا سالحًا؟«.

ا« مضيفًا »لقد بيب بـ»اتخاذ موقف اآلن، مساند ألوكرانيا في مواجهة روسينسكي، تل أوطالب زيلي
عامًا بإنقاذ اليهود«، مشّبهًا في عدة نقاط، أتى على ذكرها، العملية    80اتخذت أوكرانيا خيارها قبل  

 العسكرية الروسية على بالده بـ»المحرقة النازية«. 
األوكراني،   الرئيس  خطاب  إلى  من  واستمع  »يديعوت   100أكثر  بحسب  إسرائيلي،  ووزير  نائب 

أف فيما  العامة  أحرونوت«،  الجلسة  أمام  الخطاب  إلقاء  أراد  زيلينسكي  بأن  »أكسيوس«  موقع  اد 
عطلة   في  المشّرعين  ألن  مستحيل  ذلك  أن  الكنيست  رئيس  وبرر  بالرفض،  قوبل  لكنه  للكنيست، 

 والجلسة العامة قيد التجديد.
سكي كان هجومًا  « اإلسرائيلية، إن »خطاب زيلين 12يون لـ»القناة  قال وزراء إسرائيلوفي السياق نفسه؛  

صارخًا ومفرطًا على إسرائيل«؛ ونقلت القناة عن الوزراء قولهم: »خطاب الرئيس األوكراني ال يعكس  
 الجهد اإلسرائيلي في كل القطاعات، تبذل إسرائيل قصارى جهدها لمساعدة األوكرانيين«. 

 
 المحاكم األميركية في  الفلسطينية ضد منظمة التحرير والسلطة مليون دوالر 900بقيمة  رد دعوى  .2

المالية، عن تحقيق نصر جديد في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير  أعلنت وزارة  :  رام هللا
حيث  أسبوع،  من  أقل  في  نوعه  من  الثاني  النصر  وهذا  األميركية،  المحاكم  في  الوطنية  والسلطة 

)ن قضية  في  مماثل  قرار  انتزاع  في  فلسطين  اليوم    (.Sokolowجحت  لها  بيان  في  الوزارة  وقالت 
منظ إن محامي  قرار  األحد،  بعد  آخر  قانونيا  إنجازا  حققوا  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  التحرير  مة 

عام  منذ  فلسطين  المرفوعة ضد  شاتسكي  دعوى  برد  الجنوبية(  نيويورك  )مقاطعة  نيويورك    محكمة 
مليون دوالر أميركي، حيث وجدت المحكمة أن    900باتهامات تتعلق "بدعم اإلرهاب" بقيمة    2002

األ الكونغرس  األميركي،  قرار  القانون  الوطنية الختصاص  والسلطة  التحرير  منظمة  بإخضاع  خير، 
 بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية. 

 20/3/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ال يريد إطالق مفاوضات سياسية  بينيت :المالكي .3
ي، أمس، رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت  اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكرام هللا:  

بـ»التعنت، ورفض إطالق مفاوضات مع الفلسطينيين«. وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية  
ان، في رام هللا، إن »بنيت يرفض إطالق مفاوضات«. وأكد المالكي أن السنغافوري فيفيان باالكريشن 

ام الفصل العنصري االستيطاني )األبرتهايد(؛ مشيرًا إلى  إسرائيل تنتهج سياسة رامية إلى تعميق نظ 
التقرير الصادر عن منظمة »آمنيستي«، وتقرير »هيومن رايتس ووتش«، ومنظمة »بتسيلم«، والتي 

إ أن  بمجملها  قوانين  تؤكد  وتتبنى  عنصري،  فصل  نظام  تطبق  باالحتالل،  القائمة  القوة  سرائيل، 
 عنصرية ضد الفلسطينيين. 

 20/3/2022، سط، لندنالشرق األو 
 

 الشيخ يؤكد عدم القبول بأنصاف حلول ُتجم ل صورة االحتالل  .4
على الشرعية    حسين الشيخ، يوم السبت، عدم القبول بأنصاف الحلول أو التحايل  أكد الوزير:  رام هللا

في   االحتالل  ُتجّمل صورة  جزئية،  بحلول  شعبنا    وطننا.الدولية  يقبل  لن  الشيخ،  استمرار  وأضاف 
 الوضع الراهن وبيعنا شعارات وأوهام.

 19/3/2022القدس، القدس، 
 

 ماجد فرج: نحن لسنا قوة ظالمية تريد أن تحكم بالنار وال ارود .5
العام :  الخليل المخابرات  فت قال مدير جهاز  اللواء ماجد فرج، إن حركة  ح هي بوصلتنا، والوسيلة  ة 

الدولة واالستقالل والتح الى  القدس.التي ستقودنا  الفلسطينية وعاصمتها  الدولة  وأضاف    رر، وإقامة 
ان   يجب  الخليل:  شمال  في  فتح  حركة  وقيادات  بكوادر  الماضية،  الليلة  لقائه،  خالل  فرج،  اللواء 

من العمالقة الخالدين فينا، ومن كل شهدائنا، ونحن كجيل مثلما حملنا    نحافظ جميعًا على ما ورثناه 
سنحمل سبقنا،  الذي  الجيل  االمانة".  عن  بعدنا  تأتي  التي  العامة:   االجيال  المخابرات  مدير  وقال 

"نحن لسنا قوة ظالمية تريد أن تحكم شعبنا بالنار والبارود، ونحن لسنا قوة نزلنا "بالباراشوت" لكي 
 بلد، نحن مؤسسة بنيت بتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني وقيادته". تحكم ال

 20/3/2022وكالة سما اإلخ ارية، 
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 مجدالني يدعو واشنطن إلى تعيين م عوث أمريكي للسالم في الشرق األوسط  .6
هللا  أ  -رام  ب  اإلدارة    :د  األحد،  يوم  مجدالني  أحمد  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  دعا 

عملية  األمريكي استئناف  أمام  الفرص  لفتح  األوسط  الشرق  في  للسالم  أمريكي  مبعوث  تعيين  إلى  ة 
معالس وزارة    إسرائيل.  الم  بتأكيد  الرسمية،  الفلسطينية  لإلذاعة  تصريحات  في  مجدالني،  ورحب 

 الخارجية األمريكية “أن حل الدولتين هو الحل األمثل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وصنع السالم”. 
للفلسطينيين في ظل االنشغال األمريكي  ا و  يمثل “رسالة طمأنة  المذكور  الموقف  عتبر مجدالني أن 
لواشنطن”.ب الخارجية  السياسة  في  الفلسطيني حاضر  الملف  وأن  أوكرانيا  استمرار    أزمة  انتقد  لكنه 

تجاه   عملية  اتخاذ خطوات  دون  إعالمية من  ومواقف  بتصريحات  االكتفاء  األمريكية  ترجمة  اإلدارة 
األرض. على  السياسية  المواقف  ب  هذه  الحالية  األمريكية  اإلدارة  مواقف  إن  مجدالني  شأن  وقال 

القضية الفلسطينية “إيجابية ويمكن البناء عليها، لكن ال يمكن الرهان عليها ما لم يتم اتخاذ خطوات 
 عملية وملموسة لفتح أفق لعملية السالم”. 

 20/3/2022القدس، القدس، 
 

 ": التصعيد الحاصل في جرائم االحتالل يستدعي حماية دولية فورية الفلسطينية ية"الخارج .7
هللا المواطنين،  :  رام  وقتل  الميدانية  اإلعدامات  بجرائم  الحاصل  التصعيد  إن  الخارجية  وزارة  قالت 

  يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية 
أوضحت  و   الدولية تحقيقا في جرائم االحتالل، وصوال لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين.

االحتالل   ارتكبتها شرطة  التي  البشعة  النار  إطالق  أن جريمة  األحد،  بيان صحفي،  في  الخارجية 
ارد دون  عاما( في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم ب  28بحق المواطن مراد بركات )

امتداد  تعتبر  الميداني وتر أن يشكل أي خطر على جنود االحتالل،  لعمليات اإلعدام  جمة ميدانية  ا 
 لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود االحتالل الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني. 

 20/3/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نونية رئيسا للمحكمة اإلدارية العلياور يؤدي اليمين القاالمستشار هاني الناط .8
هللا ا:  رام  هاني  المستشار  رئيس  أدى  أمام  القانونية،  اليمين  محمود   يةفلسطين ال  السلطةلناطور، 

 عباس، رئيسا للمحكمة اإلدارية العليا.
 20/3/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اع البرلمان الدوليم طرد االحتالل من اجتمبحر يشيد بمطال ة الغان .9
المجلس   بحر رئيس  أحمد  د.  الكويتي مرزق أشاد  األمة  رئيس مجلس  بمطالبة  باإلنابة،  التشريعي 

ال الدولي  البرلماني  االتحاد  اجتماع  من  اإلسرائيلي  االحتالل  وفد  طرد  في   144الغانم،  المنعقد 
حد، "إن هذا الموقف المقدر يشكل امتدادًا للمواقف  أندونيسيا. وقال بحر في تصريح صحفي، يوم األ

الداعالكويت األصيلة  واألوروبية  ية  واإلسالمية  العربية  البرلمانات  جميع  ودعا  الفلسطيني".  للحق  مة 
للعمل على عزل االحتالل وطرده من كافة المحافل الدولية وتجريمه على انتهاكاته الصارخة بحق  

 الشعب الفلسطيني. 

 20/3/2022، الينفلسطين أون 
 

 لليهود إلقامة صلواتهم في األقصى النائب أبو حلبية: االحتالل يحاول فرض أماكن  .10
حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية أحمد أبو  :  غزة

للتقسيم   مخطط  ضمن  صلواتهم  إلقامة  لليهود  أماكن  فرض  االحتالل  سعي  من  المكاني حلبية، 
تلقته "قدس برس"، األحد، من تكرار اقتحامات  وندد أبو حلبية في تصريح مكتوب    للمسجد األقصى.

عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدائهم طقوًسا تلمودية  
وان استفزازية  محاوالت  تعد  المستوطنين  اقتحامات  أن  مؤكدًا  المسجد،  ساحات  خطيرة. في    تهاكات 

أماكن لليهود إلقامة صلواتهم ضمن مخطط للتقسيم    وقال إن "االحتالل ومستوطنيه يحاولون فرض 
المكاني للمسجد األقصى، ألداء طقوسهم وشعائرهم فيه على اعتبار أنه الهيكل المزعوم، مع استمرار  

 سعيهم طمس المعالم اإلسالمية وتهويد المدينة المقدسة وأنهم أصحابها". 
 20/3/2022، قدس برس

 
 مالية الة االحتالل يفرج عن محافظ القدس بكف .11

مالية    -القدس   بكفالة  عدنان غيث  القدس  محافظ  عن  أمس،  االحتالل،  سلطات  أفرجت  "األيام": 
األردن.  10قدرها   إلى  سفره  أثناء  الكرامة  معبر  على  اعتقاله  من  يوم  بعد  شيكل،  وقالت   آالف 

ه،  لفرض قرارات جديدة بحق  تعرض لضغوط خالل ساعات احتجازه،  المحافظة، في بيان: إن غيث 
 إال أنه رفض عبر محاميه رامي عثمان الخضوع إلجراءات جديدة، فتم اإلفراج عنه بكفالة شخصية. 
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وكانت قوات االحتالل منعت غيث من السفر عبر معبر الكرامة، أول من أمس، وهو متوجه إلى   
قاله   للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس، حيث قامت باعتاألراضي السعودية، وسلمته طلباً 

 هناك وتمديد توقيفه إلى حين تقديمه إلى المحكمة، صباح أمس.
 21/3/2022، رام هللا، األيام

 
 اقتراحات جديدة إلنهاء االنقسام ": القدس العربي" .12

للف  -غزة  لقاء موسع  نية الجزائر عقد  الفلسطينيةأشرف الهور: بخالف ما تردد عن  ، ضمن  صائل 
الجزائر خالل  عقدتها  التي  اللقاءات  أن  العربي”  “القدس  علمت  االنقسام،  إلنهاء  الرامية  المساعي 
وأن   يناير،  شهر  في  عقدت  التي  اللقاءات  غرار  على  “استكشافية”  كانت  الماضيين،  األسبوعين 

أنهم سيشرعون    الشهر الجاري، ن  م  17المسؤولين هناك أبلغوا في ختام تلك اللقاءات التي انتهت يوم  
المصالحة  توافقات  وإلى  الفصائل،  قدمت من  التي  اآلراء  إلى  تستند  االنقسام،  بوضع خطة إلنهاء 

 السابقة. 
وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن هناك أفكارا قدمت من بعض الفصائل التي زارت 

وحماس. فتح  بين  للخالفات  حلوال  تشمل  ظل  األف  وتشمل  الجزائر،  في  التي  كار  الكبيرة  الخالفات 
تفجرت بعد اجتماعات المركزي ودخول العالقات الداخلية الفلسطينية في نفق مظلم، التوجه أوال نحو  
تشكيل حكومة توافق وطني تالقي قبوال دوليا وعربيا وإقليميا، تمارس مهامها كاملة في الضفة الغربية  

يكون أمر تشكيل الحكومة بمشاركة الكل و   ت الفلسطينية. وقطاع غزة، وتعمل على توحيد المؤسسا
المخصصة   وتلك  والرئاسية  التشريعية  الفلسطينية  االنتخابات  تأجيل  على  بالتوافق  الفلسطيني، 
بتواريخ   التأجيل مرتبطة  للمجلس الوطني، لمرحلة معلومة يجمع عليها الكل، على أن تكون عملية 

تب  االنتخابات  تلك  إجراء  تحدد  مخاصة  غرار  على  أجلت  اعا،  والتي  الماضي،  العام  لها  خطط  ا 
وتنص المقترحات أيضا على    بسبب عدم الحصول على موافقة من االحتالل إلجرائها في القدس.

العام   مطلع  إليها  التوصل  والتي جرى  بشأنها  الخاصة  التوافقات  على  بناء  االنتخابات،  هذه  إجراء 
وا تأمينها  كيفية  تشمل  والتي  القانونية  الماضي،  األمور لجهة  من  ذلك  وغير  بالطعون  تبت  التي 

وتشمل األفكار أيضا، البناء على االتفاقيات السابقة التي أبرمت بعد وقوع االنقسام، وخاصة    الفنية.
العام   من  مايو  في  الموقع  الشامل  المصالحة  إلنهاء    2011اتفاق  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في 

 الخالفات. 
جتماع موسع للقيادة الفلسطينية، والتي تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة  ر الدعوة لعقد اكما تشمل األفكا

تنظيم   وكذلك  اإلسالمي،  والجهاد  مشاركة حماس  يضمن  بما  للفصائل،  العامين  واألمناء  التحرير، 
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العام   منذ  تقاطع  التي  الشعبية  عل  2018الجبهة  لالتفاق  التحرير،  منظمة  استراتيجية  اجتماعات  ى 
 حتالل. يدة لمواجهة االجد 

 20/3/2022القدس العربي، لندن، 
 

 أنت ال تمثلني في الحكومة وال تمثل حركة فتحطفح الكيل : اشتية مهاجما  الطيراوي  .13
يوم األحد، هجومًا الذعًا  ية لحركة فتح، توفيق الطيراوي،  متابعات: شن عضو اللجنة المركز   -رام هللا 

الوزراء   رئيس  اشتية،  على  محمد  استقبد.  خلفية  “مدعي  على  وصفهم   مما  عددًا  مكتبه  في  اله 
وأضاف الطيراوي: “كفى يا اشتية، أنت ال تمثلني في الحكومة، وال   األعمال الفاسدين من أريحا”.

 تمثل حركة فتح”. 
أشخاصًا   اليوم  استقبل  اشتية  إن  )فيسبوك(،  موقع  عبر  منشور  في  الطيراوي  على  وقال  يستولون 

وبوثائق غير سليمة قانونيًا ويعرضون في اللقاء  أراضي الغير بادعاءات باطلة    آالف الدونمات من 
قابلة لالستثمار    تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا واألغوار لجعل آالف الدونمات 

بما    وأضاف،،  والبناء للمواطنين  وعودًا  اشتية  يا  كفى  اآلن  لك  وكفى  أقول  تستطيع،  وال  تفعل  ال 
ارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف  يمًا للفاسدين والسارقين والمتكر 

 العدل”. 
 20/3/2022، رأي اليوم، لندن

 
 الجهاد تدعو لك ح جماح األجهزة األمنية في الضفة  .14

في  وقالت إن »سلوك أجهزة أمن السلطة  هاجمت »حركة الجهاد« السلطة الفلسطينية بشدة،    رام هللا:
وكانت »الجهاد« تعلق على اعتقال السلطة عناصر من   ماحها«.الضفة يستدعي وقفة جادة لكبح ج

»الحركة« في الضفة واستدعاء بعضهم للتحقيق. وأوضحت »الحركة«، في بيان صحافي، أنه »في  
االحتال قوات  لمواجهة  الفلسطيني  الشعب  فيه  يخرج  الذي  الضفة  الوقت  في  مستوطنيه  وقطعان  ل 

المن البا األمن  أجهزة  قطعان  تقوم  أبناء سلة،  تستهدف  اعتقاالت  بحملة  أوسلو،  لسلطة  التابعة  فلتة 
 وأنصار )حركة الجهاد اإلسالمي( وأبناء الشعب الفلسطيني«. 

عب  وشددت »الحركة« على أن »هذا السلوك الذي يتنافى مع كل المفاهيم الوطنية ويمزق وحدة الش 
 الخروج من دائرة الصمت، لكبح  من كافة قوى الشعب الفلسطيني، و  الفلسطيني، يستدعي وقفة وطنية
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تستهدف   التي  العربدة  بأبناء شعبنا، ووضع حد ألعمال  االستفراد  ومنعها من  األجهزة،  هذه  جماح 
 إرادة الشعب الفلسطيني خدمة لالحتالل وقطعان مستوطنيه«. 

 21/3/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 "ميليشيا المتطرفين"للتصدي لد "داخلفلسطينيي ال" فصائل تدعو  .15
حذرت »الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل«، )السبت(، من قيام متطرفين يهود    رام هللا:

الداخل«.  في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  تستهدف  إرهابية  و»عصابات  مسلحة  ميليشيات    بتشكيل 
ن لها،  اس« و»الجهاد اإلسالمي«، في بياة من فصائل فلسطينية، بينها »حمواعتبرت الهيئة المشكل

وتحريضًا على   أبناء شعبنا،  وواضحة الستهداف  دعوة صريحة  الميليشيات،  هذه  مثل  تشكيل  »أن 
أبناء شعبنا من مدنهم   لتهجير  المتعمد، في محاولة  والتخريب  القتل واإلرهاب  بهدف  السالح  حمل 

الدولي   وطالبت األمم المتحدة والمجتمع  محتل، خصوصًا في النقب الصامد«.وقراهم في الداخل ال
بـ»التدخل الفوري لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل من هذه الميليشيات، التي تهدد 
مسبوقة«.  غير  دموية  مواجهات  إلى  وسيؤدي  عليه،  السيطرة  يمكن  ال  بشكل  األوضاع  .  بتفجير 

ت، وستواجه ل مكان لن تستسلم لهذه التهديدار شعبنا في الداخل المحتل وفي كوأكدت »أن جماهي
بكل قوة أي اعتداءات على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستدافع عن مدنها وقراها مهما كلف ذلك من  

 ثمن، وأن شعبنا قادر على إفشال هذه المؤامرات والتصدي لها«، وفق البيان. 
 20/3/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 ع غزة لتصعيد ووعود بتسهيالت لقطامساٍع للتهدئة وسط تهديد با .16

الجمل: قبل وسطاء،    محمد  والمساعي من  االتصاالت  الماضية، سلسلة من  األخيرة  األيام  شهدت 
تنفيذ   في  اإلسرائيلية  المماطالت  من  امتعاضها  الفصائل  إبداء  بعد  جديدة،  تصعيد  جولة  لتجنب 

األخيرة،   دمره  التفاهمات  لما  الفعلي  اإلعمار  انطالق  على  وتأخر  األخير  العدوان  االحتالل خالل 
 غزة. 

وأكدت مصادر مطلعة، أن الفصائل أبلغت الوسطاء ومن بينها الوسيط المصري، بأنها غير راضية  
وأن   القائم،  الهدوء  مصلحة  في  تصب  ال  اإلسرائيلية  المماطالت  وأن  التفاهمات،  تنفيذ  سير  على 

تنفي استراتتأخير  مشاريع  تنفيذ  وعرقلة  اإلعمار،  ف ذ  األوضاع  صعوبة  زيادة  شأنهما  من  ي  يجية، 
 القطاع، ما قد ينذر بانفجار وشيك.
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ووفق المصادر ذاتها، فقد عبرت الفصائل عن غضبها لما يجري في القدس، وأنها لن تصمت على  
المقدسة المدينة  في  وقائع جديدة  لخلق  إسرائيلية  محاوالت  تهجأي  أو  منازلهم،  من  المقدسيين    . ير 

سطاء طلبوا من الفصائل التريث، والحفاظ على الهدوء، وأنهم يواصلون  صادر فإن الو ووفق نفس الم
م ثمة  وأن  جديدة،  تسهيالت  على  للحصول  االحتالل  على  بعض  الضغط  على  مبدئية  وافقات 

 .التسهيالت 
 21/3/2022، رام هللا، األيام

 
 ديا  خالل مواجهات في قلنديا قبل أشهر جن 12االحتالل يعترف بإصابة  .17

جندًيا    12وكاالت: كشف قائد “فرقة بنيامين” في جيش االحتالل اإلسرائيلي عن إصابة    -تل أبيب 
فيما لم يعترف جيش    خالل مواجهات عنيفة وقعت في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل أشهر.

نقلوا للعالج في المستشفيات.االحتالل في حينه بإصابة عناصر من الجيش   ط  وقال الضاب  الذين 
لقاء   جندًيا اقتحمت المخيم   40مع موقع “والال” العبري إن قوة من جيش االحتالل مكونة من  في 

مهمتها أصعب. األهالي جعل  قبل  من  اكتشافها  لكن  أن    صباًحا العتقال شاب،  الضابط  وأوضح 
ى لوقوع ة والغساالت والثالجات عن أسطح المنازل، ما أد أهالي مخيم قلنديا قاموا برشق القوة بالحجار 

 إصابات مباشرة بين القوة.
 20/3/2022، رام هللا، األيام

 
 شرق القدس وانسحاب المنف  طعن بعمليةبجروح  إسرائيليين صابة شرطيينإ .18

ثر تعرضهما لطعن في حي  إ  ]أمس[صيب شرطيان بجروح متوسطة وطفيفة مساء اليوم: أياد حرب إ
  الشاب ن  أفيد  أالى المستشفى لتلقي العالج. و   راس العامود بشرقي القدس. ونقل الشرطيان الجريحان

عنه. بحثا  المنطقة  في  واسعة  تمشيط  باعمال  تقوم  الشرطة  وان  بالفرار  رجال    الذ  ان  الى  ويشار 
الق  ثالثينيا تعرض امس للطعن على يد فلسطيني من سكان حي الثوري حيث قام رجال الشرطة باط

 .ةقل على اثرها الى المستشفى للمعالجمما ادى الى اصابته بجروح خطيرة ن  يهالنار عل
 20/3/2022، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 رٌد طبيعي على جرائم االحتالل  الطعن بالقدس: عملية والشعبية والجهاد حماس .19

فلسطينيٌّ  شابٌّ  نّفذها  التي  البطولية  الطعن  عملية  حماس،  حركة  رأس  باركت  في  األحد،  مساء   ،
و  المحتلة،  بالقدس  اإلسرائيلالعامود  االحتالل  شرطِة  من  ُعنصرين  خاللها  محمد  أصاب  وقال  ي. 
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حمادة، المتحدث باسم حماس في القدس المحتلة، في بياٍن صحفي، "إّن شجاعة وإقدام هذا الشاب،  
نهم لن يحّققوا أمَنهم المزعوم على  رسالة واضحة لالحتالل وحكومته الُمتطّرفة الُمجرمة بحّق شعبنا، أ 

 لجرائم وسادّية االحتالل".لم يشعر به أبناء شعبنا؛ الذين يتعّرضون يوميًّا أرضنا، طالما 
باركت حركة الجهاد، عملية الطعن، مؤكدة "أنها دليل على حيوية االنتفاضة والرد على من جهتها،  

م الحركة عن الضفة الغربية، في بيان صحفي:  جرائم االحتالل". وقال طارق عز الدين المتحدث باس
ه الطبيعي  "إّن  الّرد  سياق  في  تأتي  المباركة  العملية  المستوطنين  ذه  وقطعان  االحتالل  على جرائم 

بحّق شعبنا وُمقّدساتنا". ودعا عز الدين، الجماهير إلى ضرورة العمل على تصعيد العمل المقاوم في 
 رّص الصفوف، لحماية الُمقّدسات من عبث االحتالل.وجه االحتالل، وعلى نقاط التماس، و 

في تصريح صحفي، على أّن    ت وشّدد   ،أشادت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، بعملية الطعنكما  
هذه العملية رسالة تؤّكد إصرار شعبنا على استمرار مقاومته لالحتالل وعلى طريق مواصلة النضال  

 لدحر االحتالل ونيل حقوقه الوطنّية. 
 20/3/2022، فلسطين أون الين

 
 اذل العالم مع حقوق الشعب الفلسطيني األوكرانية تفضح تخ فتح: األزمة الروسية .20

الروسية  :  رام هللا األزمة  إن  حمايل  حسين  باسمها  الرسمي  المتحدث  لسان  على  فتح  حركة  قالت 
العالم   الفلسطيني، في الوقت الذي تقف فيه دول  العالم مع حقوق الشعب  األوكرانية تفضح تخاذل 

وأضاف أن العالم وقف متفرًجا    الصراع في االيام الماضية.  بين وسيط وداعم بشكل واضح ألطراف
وأشار حمايل إلى أنه و”رغم    رات السنوات أمام إجرام وغي اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.منذ عش

هذا االنحطاط والتخاذل بحقوق شعبنا” فإن الشعب الفلسطيني وقيادته فضح كل مقّصر ومتآمر على  
 القضية. 

 20/3/2022، القدس، القدس
 

 مواصلة عملهم في خدمة القضايا الوطنية : ممارسات االحتالل لن تثني شعبنا وقيادته عن فتح .21
بحق  :  القدس التعسفية  اعتقاالته  ومواصلة  العدوانية،  االحتالل  ممارسات  إن  "فتح"،  حركة  قالت 

ث باسم لمتحد أكد او   القيادات الوطنية، لن تكسر ارادة وعزيمة شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته.
قوات  ال اعتقال  أن  ربيع،  محمد  القدس  في  الثوري  حركة  المجلس  القدس، عضو  لمحافظ  االحتالل 

السفر   من  ومنعه  مالية  بكفالة  عنه  اإلفراج  ثم  ومن  معه،  والتحقيق  غيث،  عدنان  فتح  لحركة 
فلسطيني   والمضايقات المتواصلة بحقه، تعبر عن عدوانية االحتالل وعنصريته، ومحاربته ألي وجود 
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العنجهية لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة  وأضاف، أن ممارسات االحتالل    في القدس المحتلة.
 عملهم في خدمة القضايا الوطنية الفلسطينية. 

 20/3/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قلقة جدا من رفع الحرس الثوري من "قائمة اإلرهاب" "إسرائيل" .22

رئي الوزر قال  االستجابة  س  المتحدة  الواليات  نية  إزاء  جدا  قلقون  إنهم  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  اء 
ئمة المنظمات اإلرهابية، وذلك بعد تسريبات عن إمكانية  للمطلب اإليراني برفع الحرس الثوري من قا

في  -  ووصف بينيت   اتخاذ واشنطن هذه الخطوة بالتوازي مع اقتراب توقيع اتفاق نووي مع طهران.
الحرس الثوري بأنه أكبر المنظمات اإلرهابية وأكثرها فتكا حول   -جلسة الحكومة األسبوعية  مستهل

وأكد بينيت أنه حتى لو اتخذ هذا القرار "المؤسف" فإن إسرائيل ستستمر في    العالم، على حد تعبيره.
 معاملة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

 20/3/2022الجزيرة.نت، 
 

 بيانات جديدة لرئيس الموسادينشرون  "هاكرز" .23
ما نشره هاكرز )قراصنة الحرب اإللكترونية(، في األسبوع  في أعقاب قول االدعاء اإلسرائيلي، بأن  

الماضي كان »مجرد بيانات قديمة أخذت من هاتف قديم لزوجته«، أطلق قراصنة إيرانيون بيانات  
وأكدوا اإلسرائيلي،  االدعاء  من  فيها  سخروا  غانتس    جديدة  حساب  من  أخذت  الجديدة  البيانات  أن 

 بل. وليس فقط من ق 2020شخصيًا من سنة 
 21/3/2022لندن، الشرق األوسط، 

 
   من واالنقاذاختراع إسرائيلي قد يغير قواعد اللع ة في أداء مختلف قوات اال .24

عب الرؤيا  من  مستخدميه  يمّكن  اإلسرائيلية  كاميرو  اخترعته شركة  جديد  استشعار  الجدران  جهاز  ر 
 .  مترا 50اجسام جماد او كائنات حية عبر جدران او ركام من بعد يفوق ال واستشعار وجود 

العثور   من  اإلنقاذ  قوات  يمكن  الحديث  الجهاز  ان  بيئري  امير  الشركة  ومؤسس  العام  المدير  يقول 
الى   إضافة  تحترق  مبان  في  او  منكوبة  مناطق  في  األنقاض  تحت  محاصرين  اشخاص  على 
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اوكارلإلرهاب او مداهمات بوليسية ضد تجار مخدرات وما الى دامه في مداهمات عسكرية عل  استخ
 . ذلك

 19/3/2022، هيئة البث اإلسرائيلي مكان 
 

  اإلسرائيلين رئيس الموساد األسبق قلق على األكثرية اليهودية في الكيا .25
للعمليات  الخارجية  اإلسرائيلية  المخابرات  لجهاز  األسبق  الرئيس  أفرايم الخاصة    دعا  )الموساد(، 

ُيتاح   هليفي، في مقالة له في صحيفة »هآرتس«، إلى تغيير تعريف من هو يهودي. والسبب لكي 
»استيعاب قرابة نصف مليون شخص، مواطنين في إسرائيل، وال تعترف األخيرة بيهودّيتهم«. وكان  

اإلسر  »العودة«  قانون  بموجب  المحتلة  فلسطين  إلى  هاجروا  قد  اهؤالء  ألبناء  ائيلي،  يجيز  لذي 
أو ليس   يهودية،  ليست  ديانتهم  بالهجرة حتى لو كانت  والثالث  الثاني  الجيل  اليهودية من  العائالت 

وطبقًا لهليفي، فإن »التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال هجرة مئة ألف شخص من معترفًا بها.
وتبعاته الروسية  العسكرية  العملية  بسبب  وروسيا  علىأوكرانيا  هاتين    ا  في  االقتصادية  األوضاع 

 الدولتين«. 
 21/3/2022األخ ار، بيروت،  

 
 مصادر إسرائيلية: سياسة تل أبيب بشأن الغزو الروسي ألوكرانيا لن تتغير  .26

قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن سياسة تل ابيب بشأن غزو روسيا ألوكرانيا لن تتغير ،  
ديمير زيلينسكي ألعضاء الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي مساء اليوم  عقب خطاب لرئيس األخيرة فولو 

 األحد.
ت  لم  التي  المصادر  عن   ” إسرائيل  أوف  “تايمز  صحيفة  سوف  ونقلت  إسرائيل  إن  قولها  سميها، 

اسرائيل   مصالح  يخدم  بذلك  القيام  ألن  وروسيا  أوكرانيا  بين  للتوسط  الدبلوماسية  جهودها  تواصل 
الن  عن  النظر  السفينة    تائج. بصرف  “النحراف  يهدف  كان  زيلينسكي  أن خطاب  المصادر  وتابعت 

 اإلسرائيلية” في اتجاه كييف، ولكنه فشل في تحقيق ذلك.
 20/3/2022القدس، القدس، 
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 حشود كبيرة من اليهود المتشددين لتشييع حاخام إسرائيلي  .27
ي بارك قرب تل أبيب للمشاركة  بدأت حشود كبيرة من اليهود المتشددين األحد الوصول إلى مدينة بن

الجمعة عن ) توفي  الذي  كانيفسكي  الحاخام حاييم  تشييع  وتوقعت شرطة االحتالل    ا(.عامً   94في 
وتحاول السلطات اإلسرائيلية منع تكرار كارثة    انضمام مئات اآلالف للجنازة من مخاطر االكتظاظ.

العام الماضي والتي قتل فيها بسبب االكتظاظ في اليهود    45موقع الحج    جبل ميرون  شخًصا من 
 المتشددين. 

 20/3/2022القدس، القدس، 
 

 هيئة شؤون األسرى: االحتالل يمارس ضغوطا إلفشال اإلضراب المرتقب لألسرى  .28
أشرف الهور: تفيد معلومات واردة من داخل سجون االحتالل، أن قيادة الحركة األسيرة أنهت    -غزة 

اإل إلطالق  الالزمة  الترتيبات  الطعاكافة  عن  المفتوح  االحتالل ضراب  سجون  إدارة  إفشال  بعد  م، 
وقال عبد الناصر    للحوار الذي جرى مؤخرا، من خالل قيامها بفرض عقوبات جديدة ضد األسرى.

فروانة، المسؤول في هيئة شئون األسرى لـ”القدس العربي”، إنه في ظل التصعيد اإلسرائيلي الحالي  
وكشف فروانة أن جلسات    المخطط.شرعون في اإلضراب حسب  والهجمة الشرسة، فإن األسرى سي

الحوار التي تقعد بين قيادة األسرى وإدارة سجون االحتالل، لم يتم خاللها التوصل ألي نتائج، الفتا  
مطالب  تحقيق  وترفض  التعنت  وتواصل  إيجابية،  خطوة  أي  على  تقدم  لم  السجون  إدارة  أن  إل 

 إلفشال اإلضراب. ضمن المساعي الرامية  األسرى، وتنفذ خطوات عقابية جديدة
 20/3/2022القدس العربي، لندن، 

 

 أمهات  10سجون االحتالل منهن  فيأسيرة فلسطينية   31نادي األسير:  .29
أسيرة فلسطينية يقبعّن في   31أصدر نادي األسير الفلسطيني، األحد، تقريرا قال فيه إن ":  طارق طه

وأوضح نادي األسير، في تقرير، صدر عنه اليوم    أمهات".  10سجن ‘الدامون‘ اإلسرائيلي، بينهن  
يصادف   الذي  األم،  عيد  لمناسبة  سجون    21األحد،  إدارة  أن  عام،  كل  من  مارس  آذار/  من 

المفتوح  الزيارات  من  األّمهات  المعتقالت  وأبناء  أطفال  تحرم  من  االحتالل،  تمكينهن  ومن  ة، 
ة، أو عرقلتها في كثير من األحيان، يرافق ذلك احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيار 

وأشار    استمرار رفض إدارة الّسجون توفير هاتف عمومي لهّن، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات.
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ماني الحشيم، وختام السعافين،  إلى أن المعتقالت األّمهات هّن: إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأ
 فرج هللا، وفاطمة عليان، وشروق البدن، وياسمين شعبان. وشذى عودة، وعطاف جرادات، وسعدية 

 20/3/2022، 48عرب 
 

 بالصالة في المسجد األقددصى خالل شهر رمضان لسكان قطاع غزة االحتالل "سيسمح" .30
المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ستسمح وألول مرة منذ نحو  قالت قناة "كان العبرية"، إن    محمد الجمل:

لمسجد األقــصى خالل شهر رمضان لسكان قطاع غزة، باإلضافة إلى ذلك ستتم  العام، بالصالة في ا
الموافقة على زيارات لعائالت أسرى حركة فتـح من غــزة، وستكون هناك سلسلة من التسهيالت خالل 

 ا. العيد، دون اإلفصاح عن ماهيته
 21/3/2022، رام هللا، األيام

 
 في غزة ألف أسرة محتاجة 80ية أوقفت مساعدة السلطة الفلسطين  :تجم ع المؤسسات الخيرية .31

الحصار  :  غزة برفع  الدولي،  المجتمع  )غير حكومي(،  الفلسطينية  الخيرية  المؤسسات  تجّمع  طالب 
على   المفروضة  القيود  بإزالة  الفلسطينية  والسلطة  غزة،  الخيري.عن  مؤتمر   العمل  في  ذلك  جاء 

اع غزة، إسماعيل برهوم، بمدينة غزة، األحد،  صحفي، عقده رئيس تجّمع المؤسسات الخيرية في قط
 وتابعته "قدس برس".

المفروض   الحصار  في غزة،  الخيري  العمل  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  أن  إلى  برهوم  وأشار 
البطا في  زيادة  إلى  أدى  ما  القطاع،  والفقر..على  المدني    لة  المجتمع  مؤسسات  برهوم،  ودعا 

ال على  الضغط  األممي،  الخيري، والمفوض  العمل  عن  القيود  لرفع  هللا،  رام  في  الفلسطينية  سلطة 
وكشف أنه تم "إيقاف شيكات وزارة    واعتماد مجالس الجمعيات الخيرية وتفعيل الحسابات المصرفية.

شهرًا"، مشددا    16ألف أسرة محتاجة في غزة منذ أكثر من    80الشؤون االجتماعية في رام هللا، عن  
 لة في توزيع المساعدات على لشعب الفلسطيني. على ضرورة تحقيق العدا

وأضاف "رغم كل التحديات السابقة والقيود، إال أن المؤسسات الخيرية في غزة وخارجها، استطاعت   
وكشف أن   ألفا".  940ن المساعدات نحو  أن تكون عونًا ألبناء شعبنا، حيث بلغ عدد المستفيدين م

 يري، وفق برنامج البحث الميداني". ألف أسرة تحتاج إلى تدخل العمل الخ 220"
 20/3/2022قدس برس، 
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 % من الفلسطينيين في الداخل تعرضوا للعنصرية والتمييز 94استطالع:  .32
نتائجه  :  رام هللا والدولة من جامعة حيفا، ونشرت  للدين  التقدمي  المركز  أعده  استطالع رأي  كشف 

أن   عام  94األحد،  أراضي  داخل  الفلسطينيين  من  ت%1948  والتمييز.،  للعنصرية  وأشارت   عرضوا 
صحيفة "معاريف"، إلى أن نتائج االستطالع نشرت عشية اليوم العالمي ضد العنصرية بين صفوف  

% من المستطلعة آراؤهم أنهم تعرضوا للعنصرية والتمييز في  69في الداخل، حيث اعتقد  الفلسطينيين
%  26التعامل بالمؤسسات االكاديمية، يليهم  % أن العنصرية يرونها في41األماكن العامة، فيما رأى 

%، وفي األماكن  11في أماكن العمل، فيما بلغ عدد من يرون أن العنصرية في األماكن التجارية  
 %. 8التجارية 

 20/3/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الزير: حظر "فلسطينيي الخارج" يمثل هزيمة لدولة االحتالل  .33

قال نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ماجد  :  ضياء الورديان  -ل إسطنبو 
"المؤتمر" يمثل "هزيمة لها أمام المجهود الشعبي الفلسطيني في  الزير، إن قرار دولة االحتالل حظر  

األخير". يكون  ولن  نوعه،  من  األول  ليس  وهو  والخارج،  برس  الداخل  لـ"قدس  الزير  أن وأضاف   "
الفلسطينية على قائمة   العالم لتصنيف المؤسسات  "استخدام دولة االحتالل لمكانتها الدبلوماسية في 

وت نجاح  شهادة  والدفاع عن  اإلرهاب،  الفلسطينية  المظلمة  تقديم  في  المؤسسات؛  لهذه  وفعالية  أثير 
الضفة الغربية( يهودا قائد جيش االحتالل اإلسرائيلي فيما يسمى بالمنطقة الوسطى )كان  و   عدالتها".
ومنتدى    فوكس، فلسطين،  أجل  من  الدولي  القانوني  التحالف  مؤسسات:  شهر،  نحو  قبل  أعلن 

 فلسطيني، والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، "منظمات غير مشروعة".التواصل األوروبي ال
 20/3/2022قدس برس، 

 
 ونروا" بالتدخل إلنقاذهمنازحون فلسطينيون بالشمال السوري يطالبون "السلطة" و"األ  .34

الفلسطينية  :  السوري الشمال   القيادة  السبت،  اليوم  السوري،  الشمال  إلى  فلسطينيون  نازحون  طالب 
التي   مأساتهم  من  انقاذهم  أجل  من  بالتدخل  "أونروا"،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  ووكالة 

وجهها الجئون فلسطينيون من    جاء ذلك في رسالة مفتوحة  يعيشونها في مخيماتهم، وفق وصفهم.
نشرته  مخيم ما  وفق  السوري،  الشمال  إلى  نزحوا  الشيح"،  و"خان  و"حندرات"  و"درعا"  "اليرموك"  ات 

ووصفوا   "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" )حقوقية غير حكومية(، على موقعها الرسمي.
،  في ظل "غياب المتطلبات المعيشية   في رسالتهم أوضاعهم المعيشية واالقتصادية بـ"الكارثية"، وذلك



  
 
 
 

 

ص            19   5789 العدد:              3/21/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

وانتشار البطالة في صفوفهم، وقلة الدخل، وانعدامه في بعض األحيان، وشح المساعدات اإلغاثية،  
 مما أرخى ذلك بظالله الثقيلة عليهم، وجعلهم في مهب مصير مجهول، ومستقبل غامض".

 19/3/2022، قدس برس
 

 رئيس قائمة انتخابية االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة تطال  .35
الفلسطينيين،  :  رام هللا المواطنين  من  عددا  االثنين،  اليوم  فجر  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 

بينهم مرشح على رأس قائمته االنتخابية، وقيادي في حركة "حماس"، وأسرى محررون، بعد مداهمة  
 منازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. 

 21/3/2022، قدس برس
 

 الروسي مرزوق الغانم لرئيس االتحاد البرلماني الدولي: اطردوا الوفد اإلسرائيلي قبل  .36
وهو  الغانم،  مرزوق  لرئيسه  مصوًرا  مقطًعا  الكويتي  األمة  لمجلس  الرسمي  التلفزيون  حساب  نشر 

الروسي. قبل  اإلسرائيلي  الوفد  بطرد  الدولي  البرلماني  االتحاد  رئيس  ذلك خالل  يطالب  كلمة    جاء 
برئاسة فوزية زينل  الغانم في االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي ُعقد في إندونيسيا، السبت،  

البرلماني   االتحاد  رئيس  وحضور  البحريني،  النواب  مجلس  رئيسة  العربي  البرلماني  االتحاد  رئيسة 
ال البرلماني  االتحاد  مؤتمر  أعمال  هامش  على  وذلك  باشيكو،  دوارتي  الـالدولي  وفي   ..144دولي 

أنتم    الغانم:كلمته، قال   البرلماني  “سيادة الرئيس شكًرا لكم على ما ذكرتموه،  تمثلون رئاسة االتحاد 
+ مجموعة  وليس  +  12الدولي  مجموعة  لرأي  احترامي  كامل  مع  مبدأ   12بالطبع،  حيث  من  فإننا 

، كيف يمكنهم أن يطلبوا  من خاللكم12وتابع “أتحدث إلى مجموعة +  االحتالل ندين أي احتالل”. 
بسبب غزو حدث قبل بضعة أيام    طرد الوفد الروسي، أو أي وفد آخر من االتحاد البرلماني الدولي

وأضاف “يشّكل   سنة”.  70أو أسابيع، وال ُيطرد الوفد اإلسرائيلي وهم قد غزوا فلسطين قبل أكثر من  
تقبلون بها إال   إذا كنتم ستطردون أي دولة تحتل دولة ذلك استخدام معايير مزدوجة ال أعتقد أنكم 

 المعايير، وأال ُتستخدم معايير مزدوجة”. أخرى، فأنا مع هذا التوجه، لذلك يجب مراعاة توحيد 
 19/3/2022.نت، الجزيرة

 
 م احثات بحرينية إسرائيلية تتناول آخر التطورات .37

خالد بن أحمد بن محمد  بحث مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ    :د ب أ  –المنامة  
آل خليفة األحد بمكتبه مع السفير اإلسرائيلي لدى مملكة البحرين السفير إيتان نائيه آخر التطورات  
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شار  ، هنأ مست]أمس[ووفق وكالة األنباء البحرين )بنا( اليوم  اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
اعتماده مؤخًرا، منوًها بما تشهده العالقات بين مملكة  الملك السفير إيتان نائيه بمناسبة تقديم أوراق  

البحرين وإسرائيل من تطور وتقدم على المستويات كافة بما يعكس تطلعهما للمضي ُقدمًا بالتعاون  
المشتركة ويدعم جهود ترسيخ األ بما يعزز مصالحهما  والتنمية واالستقرار  الثنائي آلفاق أرحب  من 

 لدول وشعوب المنطقة.
 20/3/2022، القدس ،القدس

 
 آالف األمريكيين يطالبون غوغل وأمازون باحترام موظفيهم المناصرين لفلسطين .38

نحو  :  واشنطن وأماز   14طالب  غوغل  شركتي  أمريكي،  المناصرين  ألف  الموظفين  بـ"احترام  ون، 
مع   للشركة  مشتركة  لمشاريع  رافضة  مواقف  على  بناء  منهم،  االنتقام  وعدم  الفلسطينية  للحقوق 

 لحكومة اإلسرائيلية". ا
يوم  وقالت العريضة، التي نشرتها وسائل إعالم متطابقة، ونشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي،  

في شركتي جوجل وأمازون، طالبوا أرباب عملهم بإنهاء عقود الشركتين    األحد، إنَّ "آالف العاملين
 كلفته مليار دوالر".مع الحكومة اإلسرائيلية، بما يشمل مشروع نيمبوس الذي تبلغ ت

وأشارت إلى حالة "الموظفة في غوغل، أرييل كورين، التي تحدثت علنا ضد هذه العقود دعًما لحقوق  
 الفلسطينيين، وحاولت اإلدارة إجبارها على التخلي عن منصبها"، وفق العريضة. 

 20/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طينية ديمقراطية وقابلة للحياةواشنطن تؤكد: يجب أن تكون هناك دولة فلس .39
اإل  -القدس قالت  وقابلة  "األيام":  ديمقراطية  فلسطينية  دولة  هناك  تكون  أن  إنه يجب  األميركية  دارة 

وديمقراطية. يهودية  دولة  جانب  إلى  بسالم  تعيش  الرئيسية    للحياة  النائبة  بورتر،  جالينا  وكانت 
ترد في االيجاز اليومي للصحافيين الذي وصلت    للمتحدث الرسمي بلسان وزارة الخارجية األميركية،

"األيام" على سؤال بشأن التصريحات األخيرة للسفير األميركي في إسرائيل توم نيدس   نسخة منه لـ
 التي أشار فيها الى انه ال يمكن شراء الفلسطينيين ألنهم يريدون ان يتحكموا بمستقبلهم.



  
 
 
 

 

ص            21   5789 العدد:              3/21/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

هاريس تعتقد أنه يجب -أكثر وضوًحا أن إدارة بايدن  وقالت بورتر: "إن السفير نيدس لم يكن ليبدو
تك يهودية  أن  دولة  جانب  إلى  بسالم  تعيش  للحياة  وقابلة  ديمقراطية  فلسطينية  دولة  هناك  ون 

 وديمقراطية".
اإلسرائيلي   النزاع  لحل  طريقة  أفضل  هو  عليه  المتفاوض  الدولتين  حل  أن  "نعتقد  وأضافت: 

أيًض  اإلدارة  وقد أوضحت  والفلسطينيين علىالفلسطيني،  أن اإلسرائيليين  مناسبات عديدة  حد    ا في 
 سواء يستحقون على حد سواء العيش في أمن وازدهار وحرية".

وتابعت: "فيما يتعلق بالمساواة، قلنا من قبل أن تعزيز تدابير متساوية للحرية والكرامة مهم بحد ذاته  
 وكوسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه". 

   20/3/2022م، رام هللا، يااأل
 

 كية: جرائم االحتالل بالضفة ترقى لجريمة فصل عنصري ير منظمة أم .40
لمنظمة تقرير  الواليات   قال  في  هارفارد  جامعة  في  الحقوق  لكلية  التابعة  الدولية،  اإلنسان  حقوق 

تنتهك قرارات األمم   المتحدة حول  المتحدة األمريكية، إن "جرائم إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة 
 حظر الفصل العنصري، وترقى إلى جريمة الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي".

ي تقريرها الذي أعدته بالتعاون مع مؤسسة الضمير لدعم األسير وحقوق اإلنسان، وعدَّت المنظمة ف
أ  إسرائيل"،  ألعمال  قانوني  تحليل  المحتلة:  الغربية  الضفة  في  العنصري  "الفصل  عنوان  ن  تحت 
 "توصيف األمم المتحدة للفصل العنصري، ينطبق على ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني". 

 20/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 انفجار القدس والضفة؟ كيف ولماذا يحاصرون فرص  .41
 ياسر الزعاترة 

وب من أجل ال شيء يلّخص ما يجري في المشهد الفلسطيني منذ شهور، سوى القول إنه السعي الدؤ 
بسبب   لتفجيرها  المرّشحة  هي  القدس  أن  يدركون  الغربية؛  الضفة  في  جديدة  انتفاضة  اندالع  منع 

يعتقدون أنها ستهيل التراب على مشروع تصفية القضية  إنها االنتفاضة التي    حساسية الموقف فيها.
لى رّف النسيان،  عبر "سالم اقتصادي"، وستخّرب على األجواء التي تريدها أمريكا لوضع القضية ع 

 من أجل التفّرغ لتحديات أهْم.
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هم يتذّكرون بكل تأكيد "انتفاضة القدس" األخيرة، ومعها معركة "سيف القدس" التي تّم تضييع فرص 
 استثمارها من قبل الجميع، بما في ذلك "حماس" التي تصّدرتها.

بات المتعلقة  الحقيقة  هذه  يدرك  كي  الذكاء  من  لكثير  المرء  يحتاج  بجانب  ال  االحتالل،  أركان  فاق 
أبراهام(،   )جماعة  التطبيع  مقاولي  من  المتعاونون  ومعهم  وأوروبا،  أمريكا  تتصّدرهم  الذين  داعميه 

 فاقهم جميعا على بذل كل جهد ممكن لمنع اندالع االنتفاضة. وكذلك من سبقهم.. ات 
االنتفاضة؛ أو محاصرتها   والحال أن هؤالء جميعا يدركون أن العنصر األكثر فاعلية في منع اندالع

من   تتمّكن  كي  أدوات  من  تيسر  بما  دعمها  يتم  ولذلك  رام هللا،  في  العار  سلطة  هي  اندلعت،  إذا 
 تحقيق ذلك.

إلى كثير من المراقبة كي يرى ذلك، فالسلطة تحصل على بضع مئات من تصاريح    ال يحتاج المرء
وف قانونية"؛  "غير  بطريق  يقيمون  من  لبعض  الشمل"  سخيفة  "لمِّ  قصة  وهي  االحتالل،  قوانين  ق 

بالطبع، لكن السلطة تبيعها كإنجاز وطني، مع أن المعنيين مقيمون أصال، وخسروا "هوية االحتالل"  
غيابهم   به.بسبب  المسموح  من  أطول  لمدة  الخارج  أموال    في  حجز  عن  نسمع  نعد  لم  مدة  منذ 

 رغم معزوفة الشكوى المتواصلة. الجمارك، ووضع السلطة االقتصادي يبدو مريحا على نحو ما،
األمريكان يقدمون المساعدات، وكذلك األوروبيون، والمثير أن من يستجدي الدعم للسلطة؛ هم قادة 

 ياراتهم الخارجية. االحتالل في كل ز 
لها  صلة  ال  سخيفة  بتصريحات  تسويقها  )يتّم  تتوالى  االحتالل  وقادة  السلطة  قادة  بين  اللقاءات 

األمني( ضد بمضمونها  القدس  في  سفيرهم  تصريحات  بدليل  أيضا،  األمريكان  ومجامالت   ،
مثيرة، استيطانية  وتأجيل مشاريع  "الشيخ جراح"  التهدئة في  بجانب بعض  الحديث   االستيطان،  مع 

أن  سيما  ال  آخر،  شهر  أي  من  أكثر  القلق  يثير  الذي  رمضان  شهر  في  جديدة  إجراءات  عن 
منذ أسابيع، والحديث في دوائر االحتالل ال    مضان الماضي."انتفاضة القدس" األخيرة كانت في ر 

االغتياالت  بجانب  الفردية،  العمليات  أن  سيما  ال  رمضان،  في  التصعيد  احتماالت  عن    يتوقف 
 واالعتقاالت، ما زالت تتوالى وتتصاعد.

بالتعاو  وطبعا  ممكنة،  وسيلة  بكل  االنفجار  منع  بروحية  والمشاورات  اللقاءات  تتواصل  مع  ولذلك  ن 
يثير قلقهم أيضا، لجهة متاعب داخلية،   السلطة، وبجهد من داعميها العرب، ال سيما أن االنفجار 

 التعاون على هذا الصعيد. وكل ذلك بجانب طلب الصهاينة واألمريكان منهم
حقيقة   في  تغّير  ال  المحتلين  تراجعات  كل  أن  في  يكمن  الطبخة  هذه  يواجه  الذي  األكبر  اإلشكال 

القدس ومن المسجد األقصى )الهيكل بإجماعهم(، فال أحد من قادة االحتالل يمكنه وقف موقفهم من  
عض الوقت، كما أن أحدا منهم ال  منظومة الزحف االستيطاني والتهويدي في المدينة، وإن لجمه لب
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يمكن أن يغّير في الخطاب السياسي حيالها. وحتى سفير "بايدن" في القدس، ورغم تصريحاته الالفتة  
د االستيطان، إال أنه أكد أنه يؤمن بأن القدس هي "العاصمة الموّحدة للكيان"، مضيفا تلك العبارة  ض

 وضات )ليس بالقانون الدولي(!! السخيفة المعروفة عن أن مصيرها يتحّدد بالمفا
والالفت طبعا أن األمر ال يتعلق فقط بالقدس، بل بعموم الموقف من الحّل السياسي )حّل الدولتين( 

لذي خرج من تداول قادة الكيان؛ حتى بات عباس يستجدي لقاء رئيس حكومة العدو، فيما يرفض  ا
 عاما.  16مرت عباس قبل األخير، بعكس ما كان يجري طوال سنوات، منذ مفاوضات أول

يتواصل  واآلن  فهنا  هللا،  رام  عصابة  هي  القضية  مسيرة  في  الكبرى  المعضلة  أن  يتأكد  هكذا 
والتهوي بالمواقف االستيطان  يتعلق  فيما  الغطرسة  وكذلك  االعتقاالت،  وتتواصل  القتل  ويتواصل  د، 

أي ينقصها  دولة ال  كأنها  تستمتع بسلطتها  العصابة  تلك  لكن  يرّتب عباس    السياسية،  فيما  شيء، 
ويصادر  الماضي  صادر  كما  المستقبل  يصادر  كأنما  نهجه،  بقاء  يضمن  نحو  على  لخالفته 

 الحاضر!
المعادلة، فيما تنشغل "حماس" في قطاع غزة بقضية فك الحصار ومعيشة الناس  إن استمرار هذه  

تواصل، وقد يتم استغالل  في القطاع؛ وإن لم تتوقف عن البناء العسكري، يعني أن معادلة التيه ست
ذلك لتكريس االنفصال العملي عن الضفة الغربية، والنتيجة هي دفع مشروع تصفية بصيغة "السالم  

إن  االقتصادي"   أم  بذلك،  والشرفاء  العقالء  يقبل  فهل  الواسع.  العربي  التطبيع  فيه  يساعد  الذي 
 االنقالب عليه بات واجب الوقت؟

ل مشروع عباس ومحاصرته، بوصفه العنصر األهم في المؤامرة؛  وألن ذلك سيكون مستحيال دون عز 
المقاومة وكل الشرفاء  وإن خطب ضدها بالتصريحات والبيانات، فإن المسؤولية تقع على عاتق قوى  

 في الساحة.
نعم، على هؤالء أن يبادروا إلى فضح نهج عباس ومحاصرته، بجانب تفعيل الضفة الغربية )إبعاد  

تفعيل في  فشلوا  سنوات  من  خالل  فشل  فمن  "حماس"،  في  وبالذات  حيوية،  قادتهم؛ ضرورة  من  ها 
معقودا على انتفاضة الشعب التي ال بد  طويلة لن يفلح في المستقبل(. وإذا لم يفعلوا فسيبقى األمل  

أن تندلع، ال سيما أن الغزاة لن يغّيروا موقفهم من القدس واألقصى ولن يوقفوا مشاريعهم؛ وإن خّففوا 
تنفيذها، فيما لن يتراجع الشعب الفلسطيني أمام غطرستهم، ولن يخضع لشروط سلطة العار    سرعة

 وسياسات قادتها المهزومين.
 20/3/2022، "21موقع "عربي 
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 كيان إسرائيلي جديد في اليونان .42
 د. فايز أبو شمالة 

المتوسط، خالية من السكان،  النقاش العلني في األوساط اإلسرائيلية عن شراء جزر يونانية في البحر 
يمكن إجالء اإلسرائيليين إليها عند وقوع الحرب، أو عند حدوث كوارث طبيعية، هذا الحديث ليس 

يرا الجغرافي على مساحات أرض أوسع من غريبًا، فهو  التمدد  الطامعين في  ود خيال اإلسرائيليين 
االقتصا قدراتهم  على  الجغرافية  بمساحتها  ضاقت  التي  وأطماعهم  فلسطين،  الدولي،  ونفوذهم  دية، 

 العقائدية. 
فكرة شراء الجزر اليونانية طرحت بشكل فعلي على مجلس إدارة "الصندوق القومي اليهودي” الذي 

الفكرة ي الصندوق  رفض  وقد  الغربية،  والضفة  والداخل  القدس  في  فلسطينية  أراٍض  على  ستولي 
شراء أن  الصندوق  ويدعي  الصالحية،  لعدم  فلسطين،   باألغلبية،  حدود  خارج  استئجارها  أو  أرض 

ليسا من أهداف الصندوق، وليسا من صلب عمله، حيث تم تأسيس الصندوق قبل عشرات السنين،  
 الء على أرض فلسطين. بهدف االستي

طرح فكرة استئجار جزر في اليونان على "الصندوق القومي اليهودي" قد يكون جس نبض لردة فعل 
الصند  ورفض  المنطقة،  الساسة  دول  من  الكثير  خيال  تداعب  فكرة  إنها  موتها،  يعني  ال  للفكرة  وق 

وقد جاءتهم الفرصة مع تصاعد    اإلسرائيليين، وتتوافق مع أطماعهم، وستجد الفكرة من يتبناها قريبًا،
لهجوم   تعرضها  وإمكانية  إسرائيل،  ألمن  التهديد  تصاعد  مع  الفرصة  وجاءتهم  أوكرانيا،  في  الحرب 

من   مع  بالصواريخ  الوثيقة  العالقة  خالل  من  الفرصة  وجاءتهم  يقولون،  كما  والعراق،  ولبنان  غزة 
رائيليين على مساحات إضافية من الكرة  اليونان في هذه المرحلة، وكل ذلك يمثل حافزًا لتوسع اإلس

 األرضية، بحجه توفير ملجأ آمن لليهود.
عبئًا    40استئجار   يشكل  ال  السكان  من  خالية  يونانية  فهم  جزيرة  اإلسرائيلية،  الخزينة  على  ماليًا 

واإلعالمية   السياسية  والقوى  واألحزاب  الحكام  استئجار عشرات  من  مكنهم  ما  األموال  من  يمتلكون 
مستوى العالم، وهم يمتلكون الحجج القادرة على إقناع الحكام بحاجتهم إلى هذه الجزر الخالية، على  

وإعماره،   المكان  تطوير  وبحجة  األمن،  ودول بحجة  دولتهم  بين  والتقارب  الترابط  تعزيز  وبحجة 
 الغرب. 

االستئجار،   بند  وتحت  ذكي،  بشكل  اليونانية  الجزر  احتالل  إلى  بحاجة  ليقيم  اإلسرائيليون 
اإلسرائيليون في تلك الجزر قواعد عسكرية لمنصات إطالق الصواريخ بعيدة المدى، وإلنتاج القنابل  

قد يستغلون المكان للسياحة واالستثمار، وللتغطية على منشآتهم  المحرمة دوليًا، وفي الوقت نفسه،  
   العسكرية، التي تعد الضامن األمني لمستقبل دولة تقوم على التآمر والغزو.



  
 
 
 

 

ص            25   5789 العدد:              3/21/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

إضافة إلى األطماع اإلسرائيلية والرغبة في التوسع، فال أستبعد فكرة الخوف من المستقبل التي تراود 
هود في شريط ضيق على أرض فلسطين، يشكل خطرًا استراتيجيًا، قيادة إسرائيل، فتواجد ماليين الي

هل فيه تصفيتهم،  سيدفع قادتهم إلى التفكير في إعادة االنتشار، وعدم حشر الماليين في مكان يس
وقد فتحت الحرب في أوكرانيا أعين اإلسرائيليون إلى وحشية الحرب القادمة، وشموليتها لكل بقعة من  

المحتلة،   فلسطين  محفز  أرض  وهذا  التقليدية،  األسلحة  من  أبعد  هو  ما  إلى  تطورها  إمكانية  مع 
تقليدية. غير  أسلحة  من  آمنة  أماكن  عن  للبحث  اإلسرائيلي   منطقي  شأن ال  شراء  يونانية  لجزر  ين 

يخص اإلسرائيليون وحدهم، إنه شأن يخص العرب والمسلمين كافة، ويشكل خطرًا استراتيجيًا على  
بأسرها، المنطقة  جديدة،    أمن  عسكرية  قواعد  إضافة  يعني  اليونان،  جزر  إلى  اإلسرائيلي  فالتمدد 

زيد من القوة، وهذا ما يحتم على  ويوسع مجال المناورات اإلسرائيلية، ويعطي للجيش اإلسرائيلي الم
البحر   أصبح  وإال  مبكرًا،  تحاربها  وأن  لها،  تتحوط  وأن  الفكرة،  تتجاهل  أال  كلها،  المنطقة  دول 

 حيرة إسرائيلية، وأصبح سماء الشرق أفقًا لدولة الصهاينة. المتوسط ب
 20/3/2022فلسطين أون الين، 
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 يوسي يهوشع 
 أمس قراصنة إلكترونيون إيرانيون وثائق أخرى تعود لرئيس الموساد دادي برنياع.نشر 

 يدور الحديث هذه المرة أغلب الظن عن قسيمة راتب.
إذا كان  بأنه  إسرائيل فهذه وثائق سحبت من هاتف زوجته ومعقول االفتراض  وحسب مصادر في 

 ها مسل إلى هذا الحد.هكذا هو األمر فإننا سنرى المزيد من التفاصيل الحقا، بعض
هذا الحدث الذي هو خطوة وعي في إطار الحرب بين    –هذا يوجب فحصا من الموساد وال يزال  

هو األقل أهمية من بين األحداث التي وقعت    –من الحواسيب منذ زمن بعيد    الدولتين والتي خرجت 
 في نهاية األسبوع. 

يات المتحدة تريد أن تخرج الحرس الثوري اإليراني  األول واألكثر إقالقا هو حقيقة أن اإلدارة في الوال
 من قائمة منظمات اإلرهاب.

يروا رد الفعل اإلسرائيلي الذي قد يمر بصمت    بداية أطلقوا بالون اختبار كي  –ما فعله األميركيون  
مثلما مر االتفاق النووي كله. لكن هذه المرة، في صالح رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لبيد  

قال إنهما ردا بشجب حاد وشاذ مشترك على محاولة إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية،  ي
 شطب لواقع موثق، له أدلة ال لبس فيها". ووصفا الخطوة بأنها "إهانة للضحايا و 
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وكررا المفهوم والمعروف بأن الحرس الثوري اإليراني هو حزب هللا في لبنان، هو الجهاد اإلسالمي 
 هو الحوثيون في اليمن وهو الميليشيات في العراق.  في غزة،

شرق األوسط.  يقف الحرس الثوري خلف االعتداءات على مواطنين وجنود أميركيين في كل أرجاء ال
الثوري من   الحرس  إخراج  الماضي  أن طلبوا في  اإليرانيين سبق  بأن  ونذكر  نتذكر  أن  ينبغي  وهنا 

قوية. فرامل  وتلقوا  اإلرهاب  االتفاق  أما    قائمة  لعقد  األميركية  الحماسة  استغالل  يحاولون  فهم  اآلن 
ارات للماليين وتقصر  معهم وبسرعة، وفضال عن التسهيالت في العقوبات والتي ستضخ مئات الملي

يحاولون ويحتمل أن ينجحوا أيضا في ضوء الرد الهزيل من واشنطن، في أن يسجلوا   –الزمن للقنبلة  
 هذا اإلنجاز اإلضافي. 

لخطوات، التي تتضمن خروج األميركيين من الشرق األوسط، تعزيز قوة إيران وقراءة خارطة  هذه ا
خشى العالم التصدي لدولة تحوز سالحا نوويا، يفهمه  دقيقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا كيف ي

 حلفاء آخرون للواليات المتحدة في الخليج.
ات الذين بخطوة شاذة لم يستجيبوا لمكالمة الرئيس بداية كان هؤالء هم زعماء السعودية واتحاد اإلمار 

منذ  استثنائية ألول مرة  وأول من أمس، في خطوة  ذلك،  تسريب  بل وحرصوا على  سنة    11  بايدن 
"التعاون   بحثوا في  أنهم  اإلمارات. وعلم  األسد، رئيس سورية، في زيارة رسمية التحاد  بشار  يصل 

 الذي يخدم مصلحة الدولتين".
المرة  اتحاد    هذه هي  اتخذ  الزعيمان، بعد أن  فيها  يلتقي  التي  الحرب في سورية  األولى منذ نشوب 

النظام السور  تجاه  للغاية  نقدية  بيان  اإلمارات سياسة  بالطبع أغضب األميركيين. وأصدروا  ي. وهذا 
ويناشدون   األسد  نظام  على  الشرعية  إضفاء  من  عميقا  وقلقون  األمل  "خائبو  أنهم  فيه  جاء  شجب 

التي تفكر باالرتباط مع األسد التفكير باألفعال الفظيعة التي ارتكبها نظامه في العقد األخير الدول  
الم بجهوده  وكذا  السوري  الشعب  أجزاء  بحق  لمعظم  اإلنسانية  المساعدات  وصول  لمنع  تواصلة 

 الدولة". 
وأساسا يعلمنا  يذكر بيان الشجب قليال بالبيان اإلسرائيلي ضد القرار األميركي ضد الحرس الثوري،  

 كم هي تحالفات األمس هشة اليوم. 
ة ويرون كيف  القلقون هم اإلماراتيون والسعوديون الذي يتعرضون لهجمات صواريخ وُمسيرات إيراني 

 ال يقف األميركيون لحمايتهم وهم اآلن يجرون أيضا إعادة حساب للمسار.
ت إعادة  منها  يحتاج  فهذا  شديد  بحذر  تتصرف  التي  إسرائيل،  في أما  العسكرية  القوة  بناء  في  فكير 

 ضوء التغييرات حيال إيران مع اتفاق جديد ومع مواصلة الواليات المتحدة الخروج من المنطقة.
 عوت أحرونوت" "يدي
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