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 " بمن حضرعقد "يومصدر: "المجلس" س .."المركزي "الشعبية تعلن مقاطعة اجتماع  .1
الفلسطينية  السلطة  رام هللا: قال الناطق باسم رئاسة  ، من  31/1/2022،  رق األوسط، لندنالشذكرت  

يكون هناك  أنه »لن  المعروفة،  الدائمة  الرسالة  القادم سيؤكد  المركزي  المجلس  أبو ردينة، إن  نبيل 
قالت   القدس«، في وقت  الفلسطينية وعاصمتها  الدولة  إقامة  الشعبية  أمن وال استقرار، دون  الجبهة 
سياسية  مصادر  لكّن  شرعي«،  »غير  أنه  »حماس«  ورأت  جلساته،  ستقاطع  لـ»الشرق   إنها  قالت 

وتم تحديد موعد جلسة »المركزي« بعد أن وضعت حركة    األوسط« إن المجلس سينعقد بمن حضر.
شعبية«، لكّن  ولم تعّقب حركة »فتح«، فورًا، على قرار »ال  .»فتح« مرشحيها لتنفيذية منظمة التحرير.

ظل مقاطعتها للجلسة    مصادر سياسية قالت لـ»الشرق األوسط« إن قرار »الشعبية« كان متوقعًا في
 السابقة وال يغّير شيئًا، ألن المجلس سينعقد بمن حضر. 



  
 
 
 

 

ص            5   5747 العدد:              1/31/2022 إلثنينا التاريخ: 

 

                                      

الشعبية وأضاف   الجبهة  فلسطين  موقع  "مقاطعتها الجتماع  :  30/1/2022،  لتحرير  الجبهة  أعلنت 
ر عقده في رام هللا في السادس من الشهر الجاري، تأكيدًا على موقفها السابق  المجلس المركزي الُمقر 

 ي خطوات ُتعمق االنقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية. وُتعزز من نهج التفرد الرافض أل
الوطنية". المؤسسة  توافق كونه    والهيمنة في  االجتماع دون  الجبهة على "خطورة عقد هذا  وشددت 

ويقطع    زًا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني وإلجراء االنتخابات الشاملة،يمثل تجاو 
الد  الوحدة، وهو ما يعمِّّق األزمة  إنهاء االنقسام واستعادة  أمام جهود  الفلسطينية ومن  الطريق  اخلية 

واالستي  التهويدية  اجراءاته  بتصعيد  االحتالل  يستثمرها  التي  القائمة  التيه  األرض  حالة  على  طانية 
بادرات َقدمّت العديد من الموأوضحت الجبهة أنها "  الفلسطينية خصوصًا في القدس والضفة المحتلة".

السياسية التي تنطلق من قرارات اإلجماع الوطني التي تم االتفاق عليها وطنيًا، والتي تم إفشالها،  
ئر لتقديم رؤية شاملة إلنجاز الوحدة  كما أن الجبهة كانت ترى وما تزال إعطاء فرصة للشقيقة الجزا

إ مصر،  الشقيقة  مع  والتنسيق  بالمتابعة  مع  الوطنية.  تتعاكس  فردية  بقرارات  فوجئ  الجميع  أن  ال 
لتنفيذ   ذلك". وأكدت الجبهة أن "األساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى 

والوطني بسحب االعتراف باالحتالل، والقطع مع   القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي 
 السياسية واالقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق األمني". اتفاقيات أوسلو والتزاماتها األمنية و 

وشددت الجبهة على أن "النظام األساسي للمنظمة ال يضع شروطًا على المشاركة في المنظمة، عدا 
الجميع فيها، وأن اشتراط االعتراف بقرارات الشرعية الدولية   عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة

ا وثيقة  له ألن  معنى  اللجنة  ال  بشروط  االلتزام  المقصود  كان  إذا  إال  ذلك،  الوطني تضمنت  لوفاق 
مر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضًا الحيلولة دون مشاركة بعض القوى  الرباعية وهو أ

 مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي". في المنظمة التي تتخذ 
ت اإلجماع  تراجع عن هذه الخطوة، وااللتزام بتنفيذ مقرراودعت الجبهة "القيادة الفلسطينية المتنفذة لل

ديمقراطية   أسس  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات  بناء  إعادة  تستهدف  التي  الوطني 
ال لترتيب  األساس  المدخل  ذلك  باعتبار  الوحدة وسياسية  وبناء  االنقسام  وإنهاء  الفلسطيني  بيت 

تفعيل المنظمة إطارًا قياديًا مؤقتًا  الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة األ مناء العامين أو لجنة 
حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقًا لمبدأ التمثيل    ومرجعية سياسية لشعبنا،

م إلى  واستنادًا  الكامل،  وطنية".النسبي  واستراتيجية  وطني  أّن   يثاق  مؤكدة  بيانها  الجبهة  وختمت 
وال الوطنية  وفي  "المصلحة  الوطنية،  القضية  لها  تتعرض  التي  الخطيرة  استمرار تحديات  ظل 

المخططات والمشاريع الصهيونية على األرض، تقتضي القيام بخطوات وطنية توحيدية، بعيدًا عن  
 القرارات الفردية".
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هللااأليوأضافت   رام  عن  31/1/2022،  ام،  جبر:،  اللجنة    حسن  عضو  أحمد،  الحاج  أسامة  قال 
ل في الشعبية  لجبهةالمركزية  تسهم  رفضًا ألي خطوات  المقاطعة  قرار  اتخذ  السياسي  المكتب  إن   ،

الوطنية. المؤسسة  التفرد والهيمنة في  نهج  الشرذمة وُتعزز من  إلى أن    تعميق االنقسام وحالة  ونوه 
  الجبهة جاء بعد نقاش في الهيئات المركزية داخل وخارج الوطن استنادًا إلى أن "عقد اجتماع قرار  

الب لترتيب  السابقة  الوطنية  للتوافقات  تجاوزًا  يمثل  كونه  خطورة  يحمل  توافق  دون  يت  المركزي 
  الوحدة".الفلسطيني وإلجراء االنتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء االنقسام واستعادة  
ف وحركة  الجبهة  بين  حوارات  جرت  قد  تكون  أن  لـ"األيام"  حديث  في  أحمد  الحاج  حول  ونفى  تح 

وحول إمكانية أن تفقد الجبهة موقع نائب رئيس المجلس الوطني، الذي    حضور المجلس المركزي.
أو مساومة كان يشغله سابقًا الراحل تيسير قبعة، قال الحاج أحمد: إن "الجبهة ال تخضع ألي تهديد  

يمقراطية محمود  من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الد   وموقفها ثابت من عدم المشاركة".
زالت تدرس قرار المشاركة في اجتماع المجلس المركزي القادم، وستعلن    خلفة لـ"األيام" إن الجبهة ما

القليلة المقبلة. الفلسطيني قرارًا محددًا حتى كما لم يعلن حزب الشع  موقفها النهائي خالل األيام  ب 
 اآلن، بالمشاركة في جلسات المركزي من عدمها.

باألخبونقلت   عن  31/1/2022يروت،  ار،  المدهون ،  غزة:  رجب  من  »فتحاوية«،  ،  مصادر  أفادت 
»األخبار«، بأن قيادة السلطة تتخّوف من عدم مشاركة »الجبهة الديموقراطية« و«المبادرة الوطنية«  

اجتماعات   »شرعية«  في  على  سيؤّثر  ما  وهو  للمجلس،  جماعية  مقاطعة  سيعني  ما  »المركزي«، 
»منظمة التحرير«، كما سيزيد الضغوط عليها إلحداث إصالحات وتغييرات حقيقية  الحركة في قيادة  

التي توشك إعادة بنائها أن تصبح المطلب الرئيسي لجميع الفصائل، وليس »حماس«  في المنّظمة،  
عبية« فقط. وأضافت المصادر إن األيام المقبلة ستكون حاسمة، في ضوء موقف و«الجهاد« و«الش
و«الوطنية« و«حزب الشعب الفلسطيني«، الفتًة إلى أن اعتذار هذه الفصائل سيدفع  »الديموقراطية«  

إلى   من  »فتح«  »األخبار«،  علمت  نفسه،  اإلطار  وفي  وقت الحق.  إلى  »المركزي«،  عقد  تأجيل 
ن أجهزة أمن السلطة تمارس ضغوطًا على قيادات في »حزب الشعب«، لدفعها  مصادر فلسطينية، أ
 تماع »المركزي«.إلى المشاركة في اج

 
 ".. واألخيرة تنفيتعزيزًا للسلطة"عباس طلب من غانتس اإلفراج عن أسرى قدامى  .2

ومصادر أكد مسؤولون  :  كفاح زبون ، عن  رام هللا، من  31/1/2022،  الشرق األوسط، لندنذكرت  
رئيس أن  بيني  ةالفلسطيني   السلطة   متطابقة  اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  من  طلب  عباس،  محمود   ،

أسيرًا فلسطينيًا من األسرى المعتقلين منذ قبل »اتفاق أوسلو«، وهي    25انتس، اإلفراج عن نحو  غ
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معتقلين، أطلق    107ضمن اتفاق شمل آنذاك    2014دفعة كان ُيفترض أن تفرج إسرائيل عنها عام  
ًا  وقال موقع »واينت« التابع لصحيفة »يديعوت أحرنوت«، أن عباس مرر طلبًا سري   منهم.  78سراح  

ن، وسط إسرائيل، أراد إلى غانتس، أثناء لقائهما، قبل نحو الشهر، في منزل األخير في روش هعاي 
  عامًا.   30ة فتح«، مضى على اعتقالهم أكثر من  منه اإلفراج عن أسرى أمنيين، معظمهم من »حرك

على حساسي  »يشتمل  طلبًا  قدم  مازن  أبو  إن  التي جرت  المباحثات  على  مطلعان  ة  وقال مصدران 
الفلسط السلطة  لتعزيز  إسرائيلية  بادرة  سياق  في  قدماء  أسرى  اإلفراج عن  وهو  وذكر عالية«،  ينية. 

أسيرًا من صفوف »حركة فتح«، معتقلين    25اج عن  المصدران الفلسطينيان أن أبو مازن طلب اإلفر 
ضى، لكن منذ ما قبل توقيع »اتفاقات أوسلو«، بداية التسعينات، إضافة إلى عدد من األسرى المر 

وأبقت إسرائيل   غانتس لم يقدم أي رد، سواء بالسلب أو اإليجاب، وأبلغه أنه »ستتم مراجعة األمر«.
تفاصيل نشرت  فيما  سّريًا،  الطلب  عباس    على  بين  أجريت  ومدنية  أمنية  محادثات  حول  أخرى 

أن م الشيخ،  الوزير حسين  أكد  التقرير،  التعقيب على  وفيما رفض مكتب غانتس  وضوع  وغانتس. 
الفلسطينية.. القيادة  اهتمام  لـ»الشرق  األسرى وإطالق سراحهم، على رأس  وقالت مصادر فلسطينية 

أكثر األمر  هذا  فعاًل  طرح  عباس  إن  الوسطاء    األوسط«  على  الماضية،  السنوات  خالل  مرة  من 
ئيل واتفاق  واإلدارات األميركية، مضيفة أن »إطالق سراح هذه الدفعة من األسرى هو التزام على إسرا

، قبل أن 2014إسرائيلي أميركي فلسطيني سابق، وكان له ثمن آنذاك، وكان يجب أن يتم في عام  
 فاق وتطالب بمطالب أخرى مقابل ذلك«.تتراجع الحكومة اإلسرائيلية وتلغي االت

واآلن أعاد عباس تفعيل هذا الخيار والمطالبة به من جديد. وقالت صحيفة »يديعوت أحرنوت« إنه 
وبحسب أ البادرة.  هذه  خالل  من  الفلسطيني  الجمهور  لدى  فتح  مكانة  تعزيز  أهمية  لغانتس  كد 

طالق سراح أسرى فتح القدامى، كبادرة  ، فإن شخصيات بارزة في وزارة الدفاع ال تعارض إالصحيفة
 من شأنها تقوية السلطة الفلسطينية مقابل نفوذ حركة »حماس«. 

شدد الناطق باسم  :  رام هللا، من  30/1/2022،  الفلسطينية )وفا(  وكالة األنباء والمعلوماتوأضافت  
أولوية قصوى عند رئيس   لها  أبو ردينة أن قضية األسرى  نبيل  الفلالرئاسة  محمود سطينية  السلطة 

الجانب   مع  أو  اإلسرائيليين  مع  كانت  سواء  لقاءاته،  كل  في  عنهم  باإلفراج  يطالب  الذي  عباس، 
وأوضح أبو ردينة في تصريح إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية،    لية.األميركي، أو مع أي جهة دو 

يس من وزير جيش  يوم األحد، أن ما يتم تداوله في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول مطلب سري للرئ
دائم على   الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو هو مطلب  الدفعة  بإطالق سراح  بيني غانتس  االحتالل 

وأشار أبو ردينة إلى أن    سرى مستمر على مدار الساعة..إطالق سراح األ، والمطالبة بعباسأجندة  
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ركزي القادم سيؤكد هناك جهات تحاول ان تعبث أو أن تسيء للقضية الفلسطينية، لكن المجلس الم
 رسالة سيادته الدائمة بأنه لن يكون هناك أمن وال استقرار دون القدس وتحرير األسرى.

 
 إلقامة دولتنا المستقلة  وعزيمةً  صراراً إقيمة لها ولن تزيدنا إال  ال نيت تصريحات بيأبو ردينة:  .3

تصريحات رئيس حكومة االحتالل األخيرة برفضه إقامة  الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة    وصف
إال   تزيدنا  ولن  لها  قيمة  بأن ال  الفلسطينية  الفلسطينية  إالدولة  الدولة  إقامة  صرارا وعزيمة من أجل 

الشريف.  المستقلة القدس  م  وعاصمتها  أن  اإلسرائيلية  الحكومة  تعلم  أن  ضرورة  على  فتاح وشدد 
السالم واالمن في يد شعبنا، ولن ينفعهم ال الحماية األميركية وال التطبيع، ولن ينفعهم سوى االتفاق  

وفيما   مع شعبنا، والحصول على رضاه، ألنه لن يتراجع عن حقوقه، وسيبقى صامدا على ارضه.
وتسير ببطء شديد،   ة الفلسطينية األميركية، قال أبو ردينة إن هذه االتصاالت مستمرة،ل بالعالقيتص

بايدن   الرئيس جو  وعود  تنفيذ  وعلى رأسها  األساسية،  القضايا  بعد حول  نتائج  الى  لم تصل  لكنها 
 سواء فيما يتعلق بالقدس، أو القنصلية، او وقف االستيطان. 

 30/1/2022، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
 

 السابقة وكل االحتماالت مفتوحة بشأن االتفاقاتأبو يوسف: "المركزي" سيراجع قراراته  .4
المجلس    حسن جبر: الفلسطينية إن  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أبو يوسف عضو  قال واصل 

القادم   شباط  شهر  من  السادس  في  المقبلة  جلسته  سيناقش خالل  والوضع  المركزي  السابقة  قراراته 
"األيام  السياسي. لـ  حديث  في  يوسف  أبو  النقاش  وأكد  مفتوحة خالل  ستكون  االحتماالت  كل  أن   "

  السياسي الذي سيدور في جلسات المجلس المركزي بما في ذلك اتخاذ موقف من االتفاقيات السابقة. 
مين بعد أن تم توجيه الدعوة إلى  وقال أبو يوسف إن المجلس سينعقد في مدينة رام هللا على مدار يو 

وعد  المركزي  المجلس  أعضاء  في    141دهم  كافة  المتواجدين  التحرير  منظمة  فصائل  من  عضوًا 
وأكد أن الدعوة لم توجه إلى حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس ألنهما غير أعضاء    الوطن والشتات.

 في منظمة التحرير الفلسطينية.
 30/1/2022، األيام، رام هللا

 
 طة وقف اللقاءات البرغوثي: "إسرائيل" ألقت "أوسلو" في سلة المهمالت وعلى السلمصطفى  .5

هللا السلطة :  رام  البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية،  الوطنية  المبادرة  لحركة  العام  األمين  طالب 
االحتالل. قيادات  مع  اللقاءات  بوقف  "قدس   الفلسطينية  وصلت  تصريحات،  في  البرغوثي،  وقال 
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ألقوا اتفاق أوسلو في سلبرس"، األ المقبول استمرار   ة المهمالت، ومن غيرحد، إن "حكام إسرائيل 
واحد". به من جانب  االلتزام  الفلسطيني في  أوسلو   الجانب  اتفاق  األوان إلدراك فشل  "آن  وأضاف 

المجلس   قرارات  وتطبيق  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  وسط  حل  على  والمراهنة  المفاوضات،  ونهج 
ج الكفاح والنضال لمقاومة  ودعا إلى "تبّني نه   ي الفلسطيني، بالتحّلل من االتفاقيات الظالمة".المركز 

قيادة   وبناء  الديمقراطية،  بالشراكة  وااللتزام  الوطني حوله،  الصف  توحيد  وإعادة  االحتالل،  إجراءات 
 وطنية موّحدة لمواجهة االستيطان واالحتالل". 

 30/1/2022، قدس برس 
 

 على ثالثة مسارات للخروج من األزمة المالية يني: نعمل مسؤول فلسط .6
شينخوا: كشف مسؤول حكومي فلسطيني النقاب أمس، عن أن الحكومة الفلسطينية تعمل    -رام هللا 
بداية العام الماضي.  3على   المالية الحادة التي تعاني منها منذ  وقال   مسارات للخروج من األزمة 

نباء  ان سالمة لوكالة ألشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفمستشار رئيس الوزراء الفلسطيني  
الموازنة  تجاه  بالتزاماتها  اإليفاء  المانحة  الدول  من  بالطلب  يتعلق  األول  المسار  إن  "شينخوا" 
وتحصيل   الحكومة  في  ومالية  إدارية  إصالحات  إجراء  عبر  سيتم  الثاني  المسار  أما  الفلسطينية، 

وغيره  البلديات  على  تحصيل    ا.الديون  على  سيركز  الثالث  المسار  أن  إلى  سالمة  األموال وأشار 
على   المفروضة  الجمركية  الرسوم  إلى  إضافة  الضرائب،  من  إسرائيل  تحتجزها  التي  الفلسطينية 
المعابر بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وال تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وهي حق للشعب 

 وإسرائيل.  فاق أوسلو للسالم الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينيةالفلسطيني وفقًا الت
 30/1/2022، األيام، رام هللا

 
 تتوقع بناء المدن المصرية في القطاع خالل عام "أشغال غزة" .7

المدن   -غزة   أن  سرحان  ناجي  غزة،  في  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  مسؤول  أعلن  "األيام": 
األسبوع الماضي،  ل مصر إنشاءها في قطاع غزة أخدت منحى التنفيذ منذ  السكنية الثالث التي تمو 

عمارة    22وأشار سرحان الى أن    حيث تمت ترسية عطاءات تنفيذها على تسع شركات من القطاع.
بناء   سيتم  حين  في  غزة،  قطاع  شمال  ستقام  و  22سكنية  غزة،  مدينة  في  أخرى  عمارة    26عمارة 

الزهراء. منطقة  في  أنوأوض  سكنية  وخ  ح  الجاري  األسبوع  خالل  العقود  ستوقع  عام  الشركات  الل 
 وحدة سكنية.  3500سيكون العمل انتهى ببناء 
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تصريحات   في  سرحان  قال  السكنية  الوحدات  هذه  من  المستفيدة  العائالت  اختيار  آلية  وحول 
لل]أول[صحافية،   مشابهة  السكنية  الشقق  من  لالستفادة  العائالت  اختيار  طريقة  إن  مشروع  أمس، 

البيع السكنية" حيث سيكون  "مدينة حمد  لبناء وحدات   القطري  االستفادة  للتمكن من  األقساط  بمزاد 
ولفت الى أن المشروع يستهدف العائالت الفقيرة واألسر محدودة الدخل، والمواطنين    سكنية جديدة.

الت التي فقدت  الذين يعيشون في المناطق العشوائية، إضافة الى وضع سيناريوهات لتعويض العائ 
 منازلها.

هناك عزوف من "لألسف  الفعلي   وقال،  احتياجنا  قمنا بحصر  وعندما  العون،  تقديم  المانحين عن 
إلى   نحتاج  أننا  المتهالكة،   300وجدنا  البيوت  بناء  وإعادة  الترميم  أعمال  الستكمال  دوالر  مليون 

 واإلشكالية هو عدم توفر األموال". 
 30/1/2022، األيام، رام هللا

 
 ى المرحلة األولى من االنتخابات المحلية لجنة االنتخابات تتسلم تقارير هيئات الرقابة عل .8

قالت لجنة االنتخابات المركزية، إنها تسلمت التقارير النهائية من هيئات ومؤسسات حقوقية  :  رام هللا
 . 11/12/2021اعتمدت كهيئات رقابة خالل المرحلة األولى من االنتخابات المحلية التي جرت في  

تقارير   تلقت  أنها  األحد،  صحفي،  بيان  في  اللجنة  مالحظاتها    11وأوضحت  وأن  رقابية،  هيئة 
من  وتوص لالستفادة  التقارير  هذه  تدرس  أنها  اللجنة  وأكدت  االقتراع،  يوم  على  تركزت  ياتها 

االنتخابية العمليات  في  المتبعة  اإلجراءات  لتطوير  فيها  الواردة  والتوصيات  ومنها  المالحظات   ،
  المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية.

الر  هيئات  جميع  من  تقارير  الستالم  تتطلع  أنها  المرحلة وأضافت  على  للرقابة  اعتمدت  التي  قابة 
هيئة رقابة محلية، لدورها في تطوير عملها وإجراءاتها بما يضمن نزاهة وسالمة    37األولى وعددها  

 العملية االنتخابية. 
 30/1/2022، ات الفلسطينية )وفا(اء والمعلوموكالة األنب

 
 يبحث تعزيز الحالة األمنية في محافظة القدس السلطة وزير داخلية .9

تعزيز  :  القدس القدس  فعاليات محافظة  األحد، مع  يوم  الريح،  اللواء زياد هب  الداخلية  بحث وزير 
المحافظة. في  األمنية  اهتمامه    الحالة  الداخلية  وزير  أكد  جانبه،  للنهوض  من  التعاون  بضرورة 

سة التي تتعرض بشكل دائم لمحاوالت تهويد ومحاربة  دعما لصمود المدينة المقد   بمحافظة القدس،
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األمنية   التحتية  البنية  في  التطوير  إمكانية  دراسة  ضرورة  على  مشددا  فيها،  األمنية  للمؤسسة 
 بالمحافظة. 

 30/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بغزة : هروب أحد الموقوفين من مركز توقيف " في غزةالداخلية" .10
يوم   صباح  التوقيف،  مراكز  من  الموقوفين  أحد  هروب  عن  غزة،  قطاع  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 

الكريم    السبت. الموقوف عبد  البزم بهروب  إياد  الوطني،  الداخلية واألمن  باسم وزارة  المتحدث  وأفاد 
أبو عودة ) تتخذ إجماً عا  35شعبان  التوقيف، مؤكدًا أن األجهزة األمنية  راءاتها إلعادة  ( من مركز 

 توقيفه. 
 29/1/202، وكالة الرأي الفلسطينية

 
 ترفع عنه أي شرعية  "المركزي "أبو زهري: مقاطعة الفصائل الكبرى الجتماع  .11

أبو زهري، إن مقاطعة بالخارج د. سامي  السياسية في حركة "حماس"  الدائرة  ثالثة من    قال رئيس 
وأضاف   لفصائل الفلسطينية الكبرى الجتماع المجلس المركزي المنوي عقده ترفع عنه أي شرعية.ا

وأشار إلى   أبو زهري أن المقاطعة تجعل الجهة المتنفذة في السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني.
ارتباط بسبب  للمجلس  إضافتها  المنوي  األسماء  بعض  رفض  على  فلسطيني  إجماع  ها  وجود 

 ل. باالحتال
 30/1/2022، موقع حركة حماس

 
 الجزائر تواصل تحركات المصالحة وتستضيف وفدي الجهاد والشعبية  .12

باستقبال وفود فلسطينية، إلجراء حوارات   -غزة  الجزائرية  القيادة  بالرغم من استمرار  الهور:  أشرف 
مؤشرات الحالية تشير إلى لامعها حول سبل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، إال أن كل  

وفعليا    .اتجاه “المؤتمر الشامل” للمصالحةصعوبة تحقيق هذه الغاية، ما يعني عدم تحرك الجزائر ب
الجهاد  الحديث مع بدأ وفد حركة  الذين أوكلت لهم مهمة  الجزائريين،  المسؤولين  لقاءات مع  بعقد   ،

المصالحة. ملف  عن  الفلسطينية  الجه  الفصائل  حركة  أن    د اوقالت  مقتضب،  بيان  في  اإلسالمي 
الحركة  رؤية  وعلى  الفلسطينية  القضية  أوضاع  آخر  على  الجزائريين  المسؤولين  سيطلع  وفدها 

الوطنية. المرجعية  وبناء  الفلسطينية  الوحدة  استعادة  الجهاد   بخصوص  حركة  وفد  وصول  وجاء 
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ظيم الجبهة الشعبية لتحرير  نتبرئاسة رئيس الدائرة السياسية محمد الهندي، بعد وصول وفد آخر من  
 فلسطين. 

وأعلنت الجبهة الشعبية أن وفدها سيقدم خالل اللقاء رؤيتها الهادفة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة  
الوطنية، المنطلقة مما تم االتفاق عليه وطنيًا من قبل الجميع، مع بعض اآلليات التي ستساهم في  

االتفاق. إلى  للوصول  العقبات  لم عو   تذليل  أكدوا  الجزائريين  المسؤولين  أن  العربي”  “القدس    ن لمت 
يتطلب   تبون،  المجيد  عبد  الرئيس  الدعوة  بداية  في  عنه  أعلن  الذي  الشامل  اللقاء  عقد  أن  التقوهم 

 التوصل إلى خطة كاملة وشاملة للمصالحة، تطرح في ذلك اللقاء إلقرارها وإقرار خطوات تنفيذها. 
 30/1/2022، لندن، القدس العربي

 
 جرار: انعقاد "المركزي" دون توافق يقضي على منظمة التحرير .13

تلفزيوني،   تصريح  في  األحد،  جرار،  خالدة  فلسطين  لتحرير  الشعبّية  الجبهة  في  القيادّية  أن  أكدت 
وأشارت الحالة الفلسطينية تحتم بالضرورة إنهاء االنقسام ألنه يؤثر سلبًا على الفلسطينيين ونظامهم.  

ألشكال الهامة التي تم االتفاق عليها في كافة الحوارات وهي لم تتم،  نتخابات هي أحد اإلى أن "اال
الفلسطيني". و  بالتمثيل  الخاصة  النظر في االستراتيجية  نعيد  أّن  ألن علينا أن  تأكيدها على  جددت 

فق في "المدخل إلعادة بناء التمثيل الوطني هو إعادة انتخاب مجلس وطني جديد أينما أمكن وبالتوا
المناطق التي لم يتمّكن االتفاق عليها، مشددة على أن "أي محاوالت أخرى هي محاوالت ترقيعية". 

ودون تحديد الهدف والسبب من   أسفها حول الدعوة لعقد مجلس مركزي دون أي توافق  وأبدت جرار
القيادات ع ودعت  بناءها".  يعيد  وال  التحرير  منظمة  على  يقضي  "هذا  أّن  مؤكدًة  الساحة  ذلك،  لى 

الفلسطينية ألن "تكون بمستوى تضحيات هذا الشعب وأن تأخذ األمور بأكثر جدّية، فما يجري في  
 سطينّية سوًءا". نقب وكافة مناطق الضفة يزيد من حالة القضية الفلالقدس وال

 30/1/2022، فلسطين أون الين
 

 ستفقده الشرعية في فتح: مقاطعة الشعبية "للمركزي"  "التيار اإلصالحي "قيادي في  .14
غزة/ يحيى اليعقوبي: أكد عماد محسن القيادي في التيار اإلصالحي الديمقراطي في حركة فتح، أن 

لس المركزي لمنظمة التحرير، ستفقده "شرعيته  مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجتماع المج
ار "الشعبية"، مشددًا على أن وتعريه وطنًيا". وأثنى محسن في حديثه لـ "فلسطين أون الين" على قر 

األمريكية" في    –مقاطعتها لالجتماع بحاجة لمزيد من الرفض الشعبي في مواجهة الرؤية "اإلسرائيلية  
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ال رئاسة  مقعد  توريث  آليات  والسعي مسألة  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  تعطيل  ظل  في  سلطة 
 أمريكا.  لتمرير أسماء تدعمها )إسرائيل( من الباطن وتقف خلفها

 30/1/2022، فلسطين أون الين
 

 حماس تنفي تلّقيها عرضًا إسرائيليًا عن "ضمانات الهدوء" .15
"حماس"، إن الحديث عن نقل  قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة    عيسى سعد هللا:

مقابل   غزة  في  الهدوء  الستمرار  بضمانات  مطالبة  الوسطاء،  عبر  االحتالل  من  لحركته  رسائل 
وقال الهندي، في تصريح لـ"األيام": "ال يمكن للحركة )حماس(   هيالت "غير دقيق على اإلطالق".تس

أن "الصراع مع العدو متواصل وال  أن تقبل باستمرار االحتالل مقابل تسهيالت مزعومة"، مشددًا على  
 يمكن أن يتوقف إال بإنهاء احتالله لألرض الفلسطينية". 

كل الملفات العالقة، وال نية لديه للتقدم في    ل ال يزال يراوغ ويماطل فيوأضاف الهندي: "إن االحتال 
الحتالل  أي منها، مؤكدًا أن حركته لن تقبل أي مبادرات أو مقايضات أو سالم اقتصادي ما دام ا

وقال: "لكن ما تسعى له هو التخفيف من معاناة المواطنين التي تفاقمت مؤخرًا بشكل كبير،    قائمًا".
كاف المقاومة وعلى  لمطالب  االستجابة  المنطقة  اشتعال  لتجنب  االحتالل  من  والمطلوب  الصعد،  ة 

 ال فإن األوضاع ستتفجر في كل لحظة".ورفع الحصار وإ
 31/1/2022، األيام، رام هللا

 
 حماس تستنكر استقبال اإلمارات لرئيس الكيان الصهيوني  .16

العربية   اإلمارات  دولة  استقبال  "حماس"  حركة  على  استنكرت  الصهيونى  الكيان  لرئيس  المتحدة 
حركة الوقالت    رفضها لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وقادة كيانه المزعوم.أراضيها، مؤكدًة  

صحفي،   بيان  مكافأة  في  واإلسالمية  العربية  عواصمنا  في  العدو  قادة  استقبال  إن  األحد  اليوم 
إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع  لحركة  ودعت ا  لالحتالل، وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا.

الذي ال يخدم إال المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب  
 سالمية. العربية واإل

 30/1/2022، موقع حركة حماس
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 الجهاد تدين استقبال اإلمارات رئيس دولة االحتالل  .17
دول استقبال  الجهاد،  حركة  دولة  أدانت  رئيس  العربية،  اإلمارات  "يتسحاق  ة  اإلسرائيلي  االحتالل 

ب  هرتسوغ" على أراضيها. وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن استقبال ما وصفتهم بـ"رؤوس االرها 
المنطقة  في  وقبوله  الباطل  االحتالل  لفرض وجود  ومحاولة  العربية،  لألرض  تدنيس  هو  والتطرف" 

ال لكل  هيهات  "ولكن  شعوب  العربية،  إلرادة  معاكس  في طريق  يسيرون  الذين  والمستبدين  مطبعين 
 األمة وتطلعاتها". 

 30/1/2022، فلسطين أون الين

 
 استقالة رئيس وحدة المهمات الخاصة في الموساد إثر خالف مع رئيس الجهاز  .18

 كشف تقرير إسرائيلي، مساء األحد، عن استقالة رئيس وحدة "قيسارية"، قسم المهمات الخاصة في 
 الموساد، إثر خالف حاد في وجهات النظر مع الرئيس الجديد للجهاز، دافيد برنياع. 

لية أن استقالة رئيس وحدة "قيسارية" جاءت في أعقاب اجتماع ثنائي متوتر  اإلسرائي  13وذكرت القناة  
  عقده مع برنياع، اعتبر خاللها األخير أن قائد وحدة المهمات الخاصة الذي يشار له بالحرف "ب" 

 ومعاونيه "أصبحوا عبًئا على الجهاز".
الوحدة "بسبب الصعوبات في  ووفقا للتقرير، سعى برنياع إلى إجراء تغييرات شاملة في طريقة عمل  

 تشغيل العمالء اإلسرائيليين حول العالم".
و  من جانبه، امتنع قائد وحدة "قيسارية" عن تنفيذ التغييرات التي طالب بها رئيس الموساد "على النح 

 المطلوب"، األمر الذي دفع برنياع إلى مطالبته باالستقالة.
ستقال نائبه وعدد من عناصر الموساد )لم يحدده(. في وأوضح التقرير أنه في أعقاب استقالة "ب" ا

 غضون ذلك، تولى المنصب مسؤول جديد في الموساد.
رية"، هو إعادة تصميم وبناء  ولفت التقرير إلى أن المهمة األساسية للمسؤول الجديد عن وحدة "قيسا

ا عوضا عن العمالء إشارة إلى االعتماد على التكنولوجيالوحدة للتتناسب مع متطلبات العصر، في  
في   اإلسرائيليين  العمالء  المرتزقة عوضا عن  على  واالعتماد  المعلومات،  في تحصيل  اإلسرائيليين 

 تنفيذ العمليات الميدانية.
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موساد منذ أن تولى برنياع منصبه  فيع المستوى يقال من جهاز اليذكر أن "ب" هو رابع مسؤول ر 
م التكنولوجيا، ورئيس قسم "مكافحة اإلرهاب"، ورئيس  قبل حوالي سبعة أشهر؛ إذ سبقه : رئيس قس
 قسم "تسوميت" المسؤول عن تشغيل العمالء.

 30/1/2022، 48عرب 
 

 شاكيد: قد نخسر النقب لمصلحة "القومية الفلسطينية"  .19
زيرة داخلية االحتالل، ايليت شاكيد، اليوم األحد: إنه بدون إقرار "قانون المواطنة" )قانون منع  ت و قال 

الفلسطينية". "القومية  لمصلحة  النقب  سنخسر  الفلسطينية(،  العائالت  شمل  "حزيت   لم  لموقع  ووفًقا 
قانون  بدون  نفسها،  عن  تتحدث  "المعطيات  أّن  شاكيد،  أضافت  العبري،  سنخسر  اطنة  المو   ميديا، 

وأوضحت أن هذا هو بالضبط القانون نفسه الذي تم تمريره في    النقب، لمصلحة القومية الفلسطينية".
 الماضية، بدعم واسع من االئتالف.  18السنوات الـ 

الفلسطينية"، ملًغى، بعد فشل الحكومة،   بـ"قانون منع لم شمل العائالت  القانون، الذي ُيعرف  وبات 
 جنيد األغلبية المطلوبة لتمديده.نت"، في ت نفتالي بيبرئاسة " 

 30/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 أثناء عبور طائرته أجواء السعودية  لكيان اإلسرائيليا"لحظات رائعة".. تعقيب رئيس  .20
يوم  -نشرت مصادر إعالمية إسرائيلية مقطع فيديو يوثق ابتهاج الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ  

تطبيع    ألجواء السعودية، في طريقه لزيارته األولى إلى اإلمارات عقب ء عبور طائرته اأثنا  -األحد 
 إثر وساطة الحكومة األميركية.  2020العالقات بين الجانبين عام  

عليه   رّد  ما  وهو  السعودية،  األجواء  فوق  بالتحليق  هرتسوغ  للرئيس  الطيار  إخبار  الفيديو  ويظهر 
 اللحظة في السابق".  بالقول "أنا منفعل! تخيلنا هذه

ربية السعودية مباشرة، بعد وقت قليل سنعبر  وتوّجه قائد الطائرة بالقول "نحن اآلن فوق المملكة الع
 فوق العاصمة".

وأظهرت اللقطات المصورة مكوث هرتسوغ في حجرة الطيار لمشاهدة العبور فوق السعودية، وقال: 
 "رائع.. إّنها حقا لحظة مثيرة للغاية".

 30/1/2022ت، نة.الجزير 
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 تسعى لتحويل العالقات مع تركيا من "جامدة" إلى "فاترة"  "إسرائيل" .21
هرتسوغ،   يتسحاق  اإلسرائيلي،  الرئيس  بين  مرتقب  لقاء  خلفية  على  مطلع،  إسرائيلي  مصدر  قال 
ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، إن إسرائيل تسعى حاليا إلى تحسين جزئي لعالقاتها مع تركيا،  

 يلها من عالقات ’جامدة’ إلى ’فاترة’"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، األحد."وتحو 
األسابيع   في  وتركيا،  إسرائيل  بين  االتصاالت  على  مطلع  إسرائيلي  مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
ناشطي   مقابل  وأدائه  اإلرهاب  محاربة  في  جدا  إيجابية  مؤشرات  يظهر  "إردوغان  إن  قوله  األخيرة، 

يع المركزية بالنسبة لنا التي تردعنا  تركيا. وهذا أمر بالغ األهمية، ألنه هذا أحد المواض  حماس في
 من تحسين العالقات، وهو أنه يستضيف تنظيما إرهابيا لديه".

 30/1/2022، 48عرب 
 

 يغاسوس" يدل على صراع للسيطرة عليه حيازة االستخبارات األميركية لـ"ب .22
تايم "نيويورك  تقرير صحيفة  سكشف  استخدام  حول  أمس،  من  أول  البرنامج  ز"،  "بيغاسوس"،  الح 

ية،  للتجسس من خالل اختراق الهواتف الذك  NSOالذي طورته شركة السايبر الهجومي اإلسرائيلية  
أميركي   صراع  الشؤون    –عن  محلل  أشار  حسبما  السالح،  هذا  على  السيطرة  على  إسرائيلي 

 يوم األحد.رونين بيرغمان،  االستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"،
ولفت بيرغمان، وهو أحد معدي التقرير في الصحيفة األميركية، إلى أنه "بكل ما يتعلق بالحكومتين  

واإلس  السالح، األميركية  هذا  على  يسيطر  من  حول  صراع  عن  يدور  هنا  الحديث  فإن  رائيلية، 
جهة التي تستحوذ عليه، وليس أقل  بيغاسوس، وهو سالح السايبر األقوى واألفضل في العالم، وعن ال

 أهمية: من يملك الصالحية بأن يقرر لمن يبيعونه ولمن ال يبيعونه".
 30/1/2022، 48عرب 

 
 "الشاباك" يستغّل تظاهرات النقب إلحباط لّم الشمل  .23

قومي حّذر رئيس جهاز األمن العام )"الشاباك"(، رونين بار، من "الخطر األمني وال:  أحمد دراوشة
الوضع  المنعك من  أقربائهم  س  مع  الشمل  لم  وغّزة  الغربّية  الضفة  من  لسكان عرب  فيه  يتاح  الذي 

 داخل الخّط األخضر والحصول على مواطنة إسرائيلية". 
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هيوم"،   "يسرائيل  نقلتها صحيفة  التي  بار،  تصريحات  العمل    يوموتأتي  انتهاء حظر  األحد، عشّية 
غدً  الفلسطينّية،  العائالت  شمل  لم  منع  يجّدد بأمر  الكنيست،  في  قانون  سّن  تعّثر  ومع  اإلثنين،  ا، 

 المنع.
اإلسرائيل الداخلية  وزيرة  إلى  استثنائي"  "بشكل  بار  توّجه  الصحيفة،  وعرض وفق  شاكيد،  آييلت  ية، 

عليها معطيات عن مشاركة "أبناء عائالت لّم الشمل في تظاهرات النقب قبل أسبوعين". وزعم بار  
 بناء عائالت لم الشمل.جات النقب هم من أ% من معتقلي احتجا 40أن 

بالسردية   أقّل  "مرتبطون  الشمل  لم  عائالت  وأحفاد  أبناء  بأّن  يّدعي  تحليال  بار  استعرض  كما 
االجتماعية   بالظروف  إدماجها  مع  الخلفية،  هذه  الفلسطينّية.  بالسردية  ارتباًطا  وأكثر  اإلسرائيلية، 

 بر في المواجهات".واالقتصادية الصعبة، تؤّدي إلى مشاركة أك
 30/1/2022، 48عرب 

 
 خطأ استراتيجي " النووي اإليراني"من  شنطنوا  : انسحابغادي إيزنكوت .24

انتقد قائد الجيش اإلسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، قرار الواليات المتحدة عام  لندن:    -تل أبيب  
قًا لصحيفة »ذا استراتيجي«، وف  باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني، واصفًا إياه بأنه »خطأ   2018

تايمز أوف إسرائيل«. وقال إيزنكوت: »بالنسبة لنا، كان األمر مفاجئًا تمامًا. وفي رأيي، كان ذلك 
أيضًا خطًأ استراتيجيًا«. وأضاف أن االنسحاب األميركي من االتفاق أزال »بعض القيود« عن كاهل 

 نتهاك لالتفاق. إلى األمام في اإيران، ومنحها »الشرعية« لدفع برنامجها النووي 
وقال القائد العسكري اإلسرائيلي السابق: »ظل كبار المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين على غير علم  

« والتي قلصت  2015باألمر قبل قرار الرئيس األميركي آنذاك دونالد ترمب باالنسحاب من اتفاقية  
ئيس أركان الجيش اإلسرائيلي وقت وكان إيزنكوت ر  البرنامج النووي اإليراني مقابل تخفيف العقوبات.

 توقيع االتفاق بين إيران والمجتمع الدولي.
االتفاق  من  االنسحاب  مسألة  مع  يتعامل  لم  أنه  اإلسرائيلية  »معاريف«  لصحيفة  إيزنكوت  وذكر 
المؤسسة  مع  أحد  يتحدث  »لم  مضيفًا  نتنياهو،  وبنيامين  ديرمر  ورون  كوهين  يوسي  سوى  النووي 

 ة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق واثنين من أقرب المقربين إليه. منية«، في إشار األ
 30/1/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 تواصل االنزالق في مؤشر الفساد العالمي   "إسرائيل"تقرير:  .25
ال الدولية،  الشفافية  المرتبة  صنفت منظمة  اإلسرائيلي في  دولة في مؤشر    180من أصل    36كيان 

لعاممد  الفساد  لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، األربعاء  2021  ركات    26، وفقًا 
  59فإنَّ الكيان حصل على    -وهي منظمة عالمية لمكافحة الفساد -وبحسب المنظمة    .2022يناير  

لذي في المؤشر الحالي، األمر ا  60لتي تحصل فيها على درجة أقل من  درجة، وهي المرة األولى ا
ا  "الخط  البليغة  وضعها فوق درجة  إذا ما حصلت  50ألحمر"  بأنها فاسدة  ، حيث تصنف أي دولة 

 على درجة أقل من هذا المعدل )كلما ارتفعت الدرجة قلت درجة الفساد في الدولة(. 
تجدر اإلشارة إلى أن مؤشر الفساد الصادر عن المنظمة يستند إلى جهود اثني عشر معهدًا بحثيًّا  

 . قتصاد وإدارة األعمال، من ذوي الخبرة في الحكومة والمجتمع المدني واال مستقالً 
 30/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
اإل4فقط  ع:  استطال .26 من  للحكومة%  رئيسًا  بنيت  يريدون  عودة  31مقابل    سرائيليين  ينشدون   %

 نتنياهو 
أبيب: المحدو   تل  شعبيته  أن  على  األحد،  نشر  جديد  رأي  استطالع  إلى  دل  تراجعت  أصاًل،  دة 

 المائة فقط من المستطلعين إنه يصلح رئيسًا للحكومة. في  4حضيض جديد، وقال 
يقف في   نتنياهو،  بنيامين  الحالي،  المعارضة  السابق، رئيس  الوزراء  أن رئيس  المقابل، ورغم  وفي 

صات يصفها  قفص االتهام للمحاكمة بثالث تهم فساد خطيرة ويواجه تحقيقًا جديدًا حول صفقة غوا
ات، بأنها »أكبر وأخطر قضية فساد في التاريخ اإلسرائيلي«، ما  كبار الجنراالت في الجيش والمخابر 

 زال يحظى بشعبية واسعة ويعتبر »أفضل المرشحين« لرئاسة الحكومة. 
« معهد  الجديد  االستطالع  أجرى  »القناة  the Point 2وقد  ونشرته  لألبحاث  للتلفزيون  12«   »

نحو  اإلسرائيلي،   أن  فيه  يرغبون في  31وجاء  الناخبين  للوزراء % من  نتنياهو رئيسًا  بنيامين  رؤية 
في المائة من مصوتي أحزاب اليمين إنهم يفضلون نتنياهو.وحل في المرتبة الثانية    73المقبل، وقال  

بعد نتنياهو، مرشح آخر من حزب الليكود، هو رجل األعمال وعضو الكنيست، نير بركات، الذي  
في المائة من أصوات اليمين. وأما    12و  في المائة من أصوات الناخبين بشكل عام   5على  حصل  

في المائة من جمهور مؤيدي الحكومة الحالية.   7% فقط من الجمهور العام و4بنيت فحصل على  
 في المائة.  4وحصل بقية المرشحين من الزعماء السياسيين على نسبة تقل عن 
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ة فيروس »كورونا«، فقال  قيادة بنيت لمكافح في أداء الحكومة الحالية بوسئل المستطلعون عن رأيهم  
وقال    48 األداء.  هذا  عن  راضين  غير  إنهم  المائة  وسئل    21في  راضون.  إنهم  فقط  المائة  في 

الجمهور عن رأيه في مسألة خالفة نتنياهو في حال استقالته من قيادة الليكود، فحصل نير بركات  
%، بينما حل زعماء  11على  سفير إسرائيل في األمم المتحدة،    عاد أردان،%، يليه جل38على نسبة  

% فقط، وفي ذيل القائمة يسرائيل كاتس  7الليكود الحاليون في مرتبة متأخرة: يولي إدلشتين بنسبة  
% لكل منهما. الجدير ذكره أن نتنياهو كان يدير مفاوضات مع المستشار 4وميري ريغيف بنسبة  

اسة مقابل تخفيف الحكم عنه.  حول صفقة إقرار بالذنب، تقضي بأن يعتزل السيالقضائي للحكومة  
 لكنه تراجع بضغوط من رفاقه في الحزب، الذين جمعوا ماليين الشيكالت تبرعًا لتمويل محاكمته.

أثبتم في   لقد  األعزاء،  اإلسرائيليون  المواطنون  »أيها  نتنياهو عبر حسابه في موقع »تويتر«:  وقال 
ماليين منكم يسيرون معي، وسأستمر في قيادة خيرة مرة أخرى أنني ال أسير بمفردي، وأن الاأليام األ

 الليكود، والمعسكر الوطني لقيادة دولة إسرائيل«. 
المال من أجل محاكمته،  له، وجمعوا  دعم ومساندة  نظموا حملة  الذين  لمؤيديه  نتنياهو شكره  وقدم 

ال أفراد أسرتي، ومنحت قائاًل: »لقد حركت مشاعري كثيرًا هذه  المزيد حملة، وأفرحت قلبي وقلوب  ني 
 من القوة، لمواصلة القيادة والقتال من أجل الحقيقة والعدالة«.

 31/1/2022ق األوسط، لندن، الشر
 

 مستوطًنا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي  832 :القدس .27
المحتلة بأن  :  القدس  اإلخبارية  "القسطل"  شبكة  م   832أفادت  اقتحمستوطًنا  المسجد تطرًفا  موا 

 األقصى، خالل األسبوع الماضي.
الخميس    حتى  األحد  من  بدأت  هذه  االقتحامات  أن  األسبوعي،  تقريرها  في  الشبكة  وأوضحت 

وعاٍت وأشارت إلى أن هذه االقتحامات كانت مجم  الماضي، من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.
 ل وقواتها الخاصة المدججة بالسالح. متتالية، وسط حمايٍة ُمشددة من شرطة االحتال

 30/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مهدد بالموت إلى مستشفى مدني المطالبة فلسطينية بنقل األسير أبو حميد  .28
الفلسطينية والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  اتهمت  هللا:  ع   رام  بالعمل  األسير  إسرائيل  قتل  لى 

عامًا( بعد رفضها اإلفراج عنه إلى مستشفى مدني ونقله    49)الفلسطيني المريض ناصر أبو حميد  
الصحي. وضعه  خطورة  رغم  الرملة«،  »سجن  عيادة  إلى  »برزالي«  مستشفى  الهيئة:    من  وقالت 

الطبية  العالجات  له  يوفر  مدني  مستشفى  إلى  حميد  أبو  ناصر  المريض،  األسير  نقل    »يجب 
عيا في  حاليًا  وجوده  مخاطر  من  محذرة  للتجهيزات الالزمة«،  افتقارها  بسبب  الرملة«،  »سجن  دة 

 ية التي تتطلبها متابعة حالته الصحية. الطب
هو عام فضح جرائم االحتالل   2022وأكد الناطق باسم نادي األسير الفلسطيني أمجد النجار أن عام  

أن   اآلن  المطلوب  وأن  األسيرة،  الحركة  والداخل بحق  والشعبية  الرسمية  األسرى  مؤسسات  تركز 
الا سياسة  وهي  رئيسية،  ملفات  ثالثة  على  والمحاكم  لفلسطيني  الطبي  واإلهمال  االنفرادي  عزل 

الضرورية    اإلدارية. الجراحية  العمليات  وإجراء  الالزم  العالج  تقديم  برفض  إسرائيل  النجار  واتهم 
التراجع إحداث  في  يسهم  ما  المرضى  سوء    لألسرى  عن  فضاًل  المريض،  األسير  لصحة  المستمر 

أكبر ولتصل في كثير من الحاالت إلى درجة غذية المتعمدة لتنهار صحة األسير المريض بسرعة  الت
 الخطورة. 

 30/1/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 "الرئاسية لشؤون الكنائس" تدعو للحفاظ على السلم األهلي  .29
هللا   دعت    -رام  عدم  "األيام":  إلى  الكنائس،  شؤون  لمتابعة  العليا  الرئاسية  خلف  اللجنة  االنجرار 

السلم تضرب  أن  تحاول  التي  المشبوهة  من    الجهات  كافة  األخبار  والستقاء  الفلسطيني،  األهلي 
مصدرها الرسمي وليس من خالل وسائل التواصل االجتماعي وعدم تداول أي أخبار من شأنها أن  

ب الفلسطيني، في بيانها، أمس، ضرورة التكاتف بين كافة أبناء الشع  جنةوأكدت الل  تؤجج األوضاع.
أراضي  عن  الدفاع  عن  البوصلة  حرف  في "وعدم  والمسيحية  اإلسالمية  مقدساتنا  وخاصة  عامة،  نا 

 القدس، أمام هجمات المستوطنين". 
 31/1/2022، األيام، رام هللا

 
 حتالل بتقديم تسهيالت سحب تصاريح تجار غزة ورفض تجديدها يدحض مزاعم اال .30

مئات    -غزة   اشتكى  ت عيسى سعد هللا:  تصاريح  على  الشهور المواطنين ممن حصلوا  جارة خالل 
كما   األخيرة،  األسابيع  خالل  انتهاء صالحيتها  بعد  تجديدها  االحتالل  سلطات  رفض  من  األخيرة 
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عند   المفعول  سارية  تصاريح  وتمزيقهم  االحتالل  جنود  سحب  من  آخرون  عبور  اشتكى  محاولتهم 
 معبر بيت حانون باتجاه الداخل والضفة.

هذ وتدح أعداد ض  وزيادة  القطاع  لسكان  تسهيالت  بتقديمه  االحتالل  مزاعم  والممارسات  الشكاوى  ه 
  التصاريح الممنوحة للمواطنين لدواعي اقتصادية وتجارية.

 30/1/2022، األيام، رام هللا
 

 في الضفة والقدساالحتالل يشن حملة مداهمات واعتقاالت  .31
من مدن    ، حملة مداهمات واعتقاالت طالت مناطق عدةشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األحد 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس المحتلة، أفادت مصادر مقدسية، بأن قوات االحتالل  
منازل ذويهم في العيسوية،  اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة العيسوية، بينهم شقيقان، بعد أن داهمت  

 أن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من بلدة الطور، عقب   وفتشتها. وأضافت المصادر ذاتها،
اقتحمت   مداهمة منازلهم، وتفتيشها. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 

الخطيب، وعودة الخطيب، بلدة حزما شمال شرق القدس، واعتقلت كاًل من: محمد الخطيب، ونديم  
ن الجدير ذكره أن قوات االحتالل تقوم بحمالت دهم وتفتيش  بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها. وم

ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال،  ي المحتلتين  الغربية والقدس  بالضفة  لمناطق متفرقة  ومي 
 اخل سجون االحتالل.واعتقال العشرات ما يرفع عدد األسرى ال سيما اإلداريين منهم د 

 30/1/2022، فلسطين أون الين
 

 عة قضية القبور الجماعية في الطنطورة نة لمتابتأسيس لج .32
على أثر عرض فيلم “طنطورة” الذي سّلط الضوء مجدًدا على المجزرة    “القدس العربي”:  -الناصرة 

الرهيبة، التي اقترفها عناصر لواء ألكسندروني في القرية المهجرة الطنطورة خالل النكبة، وارتقى فيها 
من   أ   200أكثر  وفي  وشهيدة،  الجد شهيد  المعلومات  ذوو  عقاب  اجتمع  الجماعية،  القبور  حول  يدة 

والناجي مسألة  الشهداء  ناشطين،  بحضور  وبحثوا  السبت،  صباح  الفريديس،  لقرية  لجأوا  الذين  ن 
اإلعالن عن القبور الجماعية، مكانا مقدًسا، بعد فحصها وتحديدها وفق شهادات الناجين وعلى يد 

شعبية لذوي شهداء المجزرة، لمتابعة قضية  إلى تأسيس لجنة  وأفضى االجتماع    خبراء ومختصين.
والبدء بخطوات فعلية، لتحقيق مطلب ذوي الشهداء، وهو إلزام المؤسسة اإلسرائيلية    القبور الجماعية

باالعتراف بالجريمة ومنح ذوي الشهداء حق معرفة مكان دفن الضحايا، ووقف انتهاك قدسية المقبرة  
لقبور الجماعية، من قبل مستوطنتي دور ونحشوليم، وحماية القبور وصيانتها  التاريخية للطنطورة وا
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اإلسالمية. الشريعة  وتخطيط    وفق  الشعبية  للجنة  عمل  برنامج  وضع  االجتماع  نهاية  في  وتقرر 
بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية واألهلية والدينية، المختصين،   الخطوات الالزمة لتحقيق المطلب، 

 ثين والمؤرخين. الخبراء والباح
 30/1/2022، القدس العربي، لندن

 
 مكتب بينيت تضامنا مع النقب  أمام فلسطينيون يتظاهرون  .33

إلى أوسع مشاركة في مظاهرة    رام هللا: الداخل«  العربية في  للجماهير  العليا  المتابعة  دعت »لجنة 
ي القدس، احتجاجًا على  يفترض أن تجرى اليوم قبالة مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بنيت ف

أراضيهم  من  النقب  أهالي  القتالع  السلطوية  االعتقاالت   »الهجمة  »حملة  وضد  وقراهم«  وبيوتهم 
وقالت »لجنة المتابعة« إن هذه المظاهرة تأتي    والمالحقات التي يتعرض لها شباب وشابات النقب«.

طارئ الذي عقدته يوم السبت  »ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها ال
ا التوجيه  لجنة  مع  بالتنسيق  النقب،  في  المحلية  الماضي  السلطات  لرؤساء  القطرية  واللجنة  لعليا، 

فيها إن حكومته ماضية في   العربية«. التي قال  بنيت،  يومين من تصريحات  بعد  المظاهرة  وتأتي 
 تهديدًا حقيقيًا إلسرائيل. مشروع »التشجير« مهاجمًا السكان البدو في النقب باعتبارهم 

 30/1/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 ضمن "الموهوبون العرب" في السعودية  فلسطينياً  طالباً  12: المدينة المنورة .34
المنورة العرب   12حصل  :  المدينة  "الموهوبون  مبادرة  في  الدرجات،  أعلى  على  فلسطينيا،  طالبا 

ي، عقد في المدينة المنورة )غربي  جاء ذلك خالل مؤتمر صحف  "، والتي أقيمت في السعودية.2021
سبت، إلعالن نتائج النسخة األولى من مبادرة "الموهوبون العرب"، والتي تهدف إلى المملكة(، يوم ال

وكشف األمين العام لمؤسسة "موهبة"،    "نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي".
أن   المتحمي،  يمثلون    230سعود  المبادرة،  في  الدرجات  أعلى  دولة    12موهبة عربية حصلوا على 

و"موهبة  عرب و"موهوب"،  استثنائية"،  "موهبة  الموهوبين، هي:  للطلبة  ثالث  فئات  على  موزعين  ية، 
 الواعدة". 

 29/1/2022، قدس برس
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 الكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق النوايا بين األردن واالحتالل  .35
الم تفا:  حتلةالقدس  األحد، عن  يوم  االحتالل،  إذاعة جيش  "إعالن  كشفت  اتفاق  صيل جديدة حول 

على   المتجددة  الطاقة  مشروع  إنتاج  بشأن  واإلمارات،  األردن  مع  "إسرائيل"  أبرمته  الذي  النوايا"، 
األردنية. األول/نوفمبر    األراضي  تشرين  في  المبرم  االتفاق  أن  تقرير،  في  الجيش،  إذاعة  وأكدت 

فالما بات  المياه"،  مقابل  "الكهرباء  باسم  والمعروف  التطبيق.ضي،  طور  فرق    ي  أن  إلى  وأشارت 
العمل للدول الثالث، عقدت أول اجتماع لها األسبوع الفائت، وحددت فيه منتصف العام الجاري كي  

 يقدم كلٌّ منها خطة مفصلة بشأن هذا المشروع. 
 30/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من مطالبة وزير بزيادة التبادل التجاري مع "إسرائيل" في األردن يغضب شعب .36

أبومحفوظ  -عمان   ضرورة :  حبيب  حول  حنيفات،  خالد  األردني  الزراعة  وزير  تصريحات  أثارت 
االستفادة مع عالقة بالده مع الجانب اإلسرائيلي، في رفع نسب التصدير واالستيراد الزراعي، غضب  

التطبيع مع االحتالل،    مانية.قابية و برلواستهجان أوساط شعبية ون  ورفض تجمع "اتحّرك" لمجابهة 
استغالل   "أهمية  عن  متحدثا  الماضي،   األسبوع  صحفي  مؤتمر  في  به  أدلى  الذي  الوزير،  كالم 

بدوره، أوضح الخبير الزراعي فريد محاسنة   العالقات بين البلدين بما يحقق صالح القطاع الزراعي". 
الل، يخدم مصالحه"، محذًرا من "التداعيات السلبية دوليا على األردن، عي مع االحتأن "التطبيع الزرا 

وأوضح محاسنة لـ"قدس برس"  أن هناك "سياسة تقوم على إغراق    جراء التطبيع مع المستوطنات".
، السوق األردنية بالمنتجات اإلسرائيلية، التي ينتج المزارع األردني مثلها، كالبطاطا والجزر والبصل"

 أن "هذه السياسة ستراكم مديونية القطاع الزراعي".  مشيرا إلى
األردنية   الزراعة  وزارة  وقعته  اتفاق  الماضي، عن  األسبوع  العبرية،  هوم"  "يسرائيل  وكشفت صحيفة 
ونظيرتها اإلسرائيلية، يقضي بتوريد منتجات زراعية أردنية إلى الكيان اإلسرائيلي، خالل عام الراحة  

 )شميتا(، الذي يحجم فيه اليهود المتدينون عن الحرث والزراعة.تية اليهودية السب
 29/1/2022، قدس برس 

 
 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان 15الكشف عن أكثر من  .37

شبكة تجّسس إسرائيلية، كل منها منفصلة    15فّكك فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي أكثر من  
للبنانية، وصواًل إلى سوريا، في واحدٍة من أكبر العمليات  عن األخرى، تنشط على مختلف األراضي ا

عام   منذ  ُنفِّذت  التي  تلو    2009األمنية  واحدة  اإلسرائيلي  الموساد  شبكات  تهاوي  فيه  ل  ُسجِّّ الذي 
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الم فرع  بدأها  األمنية  العملية  العامة  األخرى.  النيابة  مع  التنسيق  بعد  أسابيع،  أربعة  منذ  علومات 
وى األمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي، التمييزية وقيادة ق

إال أّن ضباط الفرع يتكّتمون، محاولين قدر اإلمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر اإلجابة  
 راجعين بشأن أسباب التوقيفات بأّنها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات عن أسئلة الم

خالل  وأظ نجحت،  العدو  استخبارات  أجهزة  أن  للغاية«  »حساس  أمني  طابع  ذات  معطيات  هرت 
العامين الماضيين، في لبنان وسوريا وربما في أماكن أخرى، في تنفيذ مجموعة من العمليات األمنية  

نوعية   في  للقيام  الالفتة  النخبة  من  وحدات  إرسال  العدو عن  يتوقف  ولم  التنفيذ.  األهداف وطريقة 
العمل التنفيذي، إال أنه لجأ في الوقت نفسه الى فرق ُأخضعت لتدريب دقيق قادرة على التكّيف مع  ب

فارق  مع  المحتلة،  فلسطين  في  »المستعربين«  فرق  عمل  طريقة  على  عربية،  ساحات  في  العمل 
 طبيعة المهمة.أساسي يتعلق ب

على إشارة تشير إلى عمل ذي قبل خمسة أسابيع تقريبًا، أبلغ ضابط متخصص قيادة الفرع عثوره  
بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بّينت وجود صلة واضحة له بالعدو اإلسرائيلي. عندها، بدأ 

الل أربعة أسابيع من وضع  الفرع أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس اإلسرائيلي، وتمّكن خ
بمّد العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة،    يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم 

وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعّلق بأهدافه ال تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة 
فلسطينية الموجودة في لبنان، وال سيما  ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضًا قوى المقاومة ال

 قات مفاجآت كثيرة، منها: وقد أظهر التوسع في التحقيحركة حماس. 
من    أواًل: القرب  شديد  موقع  وفي  نفسه،  الفرع  داخل  للعدو  اختراق  وجود  المعلومات  فرع  اكتشف 

يس مما  معطيات  جمع  االختراق  هدف  أن  فيه  المشتبه  مع  التحقيق  من  وتبّين  بحكم  قيادته.  معه 
 موقعه، وتحديد هويات ضباط في الفرع واألدوار التي يقومون بها. 

، تبّين وجود خرق في حزب هللا تمثل في تجنيد أحد عناصر »التعبئة في الحزب )وهو من بلدة  اً ثاني
جنوبية( شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف جهاز أمن المقاومة المشتبه فيه، وتبّين بالتحقيق معه  

ودراسات   ّند بواسطة منظمة اّدعت أنها تعمل لمصلحة األمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاءأنه جُ 
 واستطالع رأي. 

المقاومة مع األجهزة األمنية    ثالثًا، نّسق جهاز أمن  اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، 
وتجار  مدنية وعسكرية  مقاّر  يعمل على رصد  كان  بأنه  أقّر  وقد  لتوقيفه.  ويوّفر خرائط  السورية  ية، 

 وراء جمع هذه المعلومات.طرقات ومبان في العاصمة السورية، من دون أن يعرف الهدف من 
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حكومية  رابعاً  غير  وجمعيات  منظمات  في  العاملين  من  عدد  اختراق  من  تمّكن  العدو  أن  تبّين   ،
زل في وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي واالجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنا

تقليدية عن مراكز لحز  ب هللا وبعض مراكز  الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات 
الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب هللا واالستفسار عن عالقات ألشخاص مع أفراد ومسؤولين 

 في الحزب. 
ع طلب  اكتشاف وجود عمل مرّكز على مجموعات حركة »حماس« في مخيمات لبنان، م   خامسًا،

بعض   ورصد  إليها،  المخيمات  خارج  من  فلسطينيين  أشخاص  قدوم  رصد  التي  المشغلين  األمكنة 
يمكن أن تكون مخصصة لالستخدام العسكري. ويرّكز التحقيق على صلة المشتبه فيهم )تم توقيف  

 كانون األول الماضي. 11أحد المتصلين بـ»حماس«( بانفجار مخيم البرج الشمالي في 
لتأسيس مراكز اتصاالت في  بي  سادسًا، التخطيط  الموقوفين مهندسو اتصاالت ُطلب من أحدهم  ن 

وخالل عملية الرصد والتحقيق، نجح   بيروت. كما أن هناك شبانًا يافعين ال خبرة لهم في أي مجال.
األموال  إيصال  وطريقة  ومشّغليهم  فيهم  المشتبه  بين  التواصل  آلية  كشف  في  المعلومات  فرع 

 للمجنَّدين. 
ُأوقف نحو   شخصًا، وقد  35عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ  

منهم لدى فرع المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى جهاز أمن المقاومة، وموقوف آخر في سوريا.   20
 وأطلق سراح من تبّين أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها عالقة بالعدو.

ئف )سّنة الموقوفون توّزعوا على جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل الطوا
وشيعة ودروز ومسيحيون(، وقد عملوا انطالقًا من معظم المناطق اللبنانية، من بنت جبيل جنوبًا الى  

التحقيق أظهرت  وقد  وكسروان.  لبنان  وجبل  وبيروت  بصيدا  مرورًا  شمااًل،  أن  طرابلس  من   12ات 
اإلسرائيلي، العدو  لمصلحة  يعملون  بأنهم  علم  على  كانوا  األقل  على  كانوا    الموقوفين  البقية  وأن 

بين   من  أن  تبّين  كما  غير حكومية.  منظمات  أو  دولية  لمصلحة مؤسسات  يعملون  بأنهم  يعتقدون 
الت لهم  حرك في مناطق الموقوفين من نجح في نسج عالقات وثيقة مع »بيئة المقاومة«، ما سّهل 

 بارزة.الجنوب والبقاع والضاحية، كما أن أحدهم عمل حتى توقيفه مع شخصية بيروتية 
 31/1/2022، األخبار، بيروت

 
 شبكة صيدا كانت تحّضر لعمل أمني ": األخبار" .38

المعلومات في :  آمال خليل التي ضبطها فرع  التجسس  أفراد شبكة  المعلومات حول عدد  تضاربت 
لكن الثابت، وفق مصدر أمني، أنهم كانوا يحّضرون لتنفيذ عمل أمني في عاصمة  صيدا وهوياتهم،  
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ب المعلومات، نفذ الفرع في الثامن من كانون الثاني الجاري عمليات دهم في أكثر  وبحس  الجنوب.
من منطقة في صيدا وضواحيها، من سيروب إلى شرحبيل. وأوقف عددًا من األشخاص، من بينهم  

أوق الذي  حنينة  عبد أ.  وم.  شرحبيل،  في  )فلسطيني(  عويد  وم.  القديمة،  صيدا  في  منزله  في  ف 
سطينيان( مع شخص ثالث أوقفوا في سيروب. وترددت معلومات عن توقيف فتاة  العزيز وشقيقه )فل

لتطوير   دورات  وينّظم  البشرية  التنمية  على  تدريب  مركز  يدير  عويد  بأن  علمًا  الشبكة،  من ضمن 
المج هذا  في  وبلديات.المهارات  لجمعيات  في   ال  المعلومات  فرع  مقر  إلى  الموقوفون  نقل  وفيما 
األسبوع عمل  الطرق    بيروت،  طول  على  المنتشرة  المراقبة  كاميرات  أشرطة  سحب  على  الماضي 

الرئيسية والفرعية بين دوار مكسر العبد على األوتوستراد الشرقي عند مدخل صيدا الشمالي وصواًل 
 إلى شرحبيل. 

 31/1/2022، األخبار، بيروت
 

 مشتركة لمصادر التهديد يتحدث عن رؤية   بن زايد.. إولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس اإلسرائيلي .39
استقبل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل الذي يقوم    أبوظبي:

اإلمارات. إلى  رسمية  وصوله    بزيارة  لدى  هرتسوغ،  للرئيس  الوطن"وجرت  استقبال    " قصر  مراسم 
الوط السالم  وعزف  الشرف  منصة  إلى  زايد  بن  محمد  الشيخ  واصطحبه  أطلقت رسمية،  فيما  ني، 

ويرافق الرئيس إسحاق   طلقة ترحيبًا بزيارته واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.  21المدفعية  
 ولين في إسرائيل. هرتسوغ وفد يضم عددًا من كبار المسؤ 

إلى ذلك، بحث الشيخ محمد بن زايد، والرئيس إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل، جوانب التعاون في  
ا السالم  »اتفاق  عام  ضوء  خالل  البلدان  وقعه  الذي  من 2020إلبراهيمي«  عدد  إلى  إضافة   ،

المشترك. االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية  والقضايا  ولي    الموضوعات  أبوظبي،  واستعرض  عهد 
المجاالت   في  خصوصًا  المستويات،  جميع  على  التعاون  لتنمية  المتوفرة  الفرص  إسرائيل،  ورئيس 

واالست  والتجارية  يحقق  االقتصادية  بما  وغيرها،  والصحة  التكنولوجيا  إلى  إضافة  والتنموية،  ثمارية 
كما تناول اللقاء عددًا من    المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، خصوصًا جهود تحقيق السالم واالستقرار والتنمية  
 منطقة الشرق األوسط لما فيه الخير واالزدهار لشعوبها. في

االع تجاه  بالده  وموقف  لموقفه  اإلسرائيلي  للرئيس  زايد، عن شكره  بن  الشيخ محمد  تداءات وأعرب 
المشتركة   يجسد رؤيتنا  »موقف  إنه  وقال  اإلمارات.  دولة  في  مدنية  منشآت  على  األخيرة  اإلرهابية 

لالستقرار التهديد  مصادر  اإلرهابية...   تجاه  والقوى  الميليشيا  مقدمتها  وفي  اإلقليميين...  والسالم 
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ضدها«. حازم  دولي  موقف  اتخاذ  وأهمية  لها  التصدي  تو   وضرورة  أن  إلى  زيارات  وأشار  الي 
المسؤولين اإلسرائيليين إلى دولة اإلمارات يؤكد أن عالقات البلدين تسير إلى األمام باستمرار، وأن  

مشتركة   إرادة  وشعبينا.هناك  بلدينا  لمصلحة  لتعزيزها  بمثابة    وقوية  للسالم  إبراهيم  »اتفاق  إن  وقال 
رات وفتح المجال لتعزيز شراكاتنا  تحول تاريخي كبير... فقد جسد نهَج السالم الذي تؤمن به اإلما 

وأعرب الشيخ محمد   التنموية، خصوصًا في مجاالت التكنولوجيا واالبتكار والصحة والطاقة وغيرها«.
ن زايد، عن ثقته بأنه يمكن للبلدين أن يقدما إلى المنطقة كلها نموذجًا عمليًا لثمار السالم... وكيف ب

وقال إن مشاركة بلدكم في   لصنع مستقبل أفضل للجميع.  يمكن توجيه الموارد واإلمكانات والعقول
»إكسبو   التعا  2020معرض  تعميق  على  وستساعد  السالم...  هذا  ثمار  »إحدى  هي  ون  دبي« 

وأكد أن »منطقتنا هي من أكثر    والشراكة، والتعرف على الفرص المتبادلة بين إسرائيل واإلمارات«.
والصراعات... الحروب  من  عانت  التي  وإسرائيل    المناطق  اإلمارات  في  يمكننا  السالم  ومن خالل 

 ضل لها«.والمنطقة كلها أن نوجه الموارد والطاقات إلى خدمة شعوبنا وتمهيد الطريق نحو غد أف
كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل دفعة  

تعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ويقطع الطريق أمام  قوية للسالم في المنطقة كلها، ويعزز ال
 الشرق األوسط«.المتطرفين ودعاة الصراع األبدي، »داعيًا هللا تعالى أن يعم السالم منطقة 

من جانبه، أعرب رئيس وزراء إسرائيل، عن سعادته بزيارته األولى إلى دولة اإلمارات ولقائه الشيخ  
بتطور   بن زايد، مشيدًا  للبناء محمد  يتخذانها  التي  المتقدمة  والخطوات  البلدين  بين  التعاون  مستوى 

فاوة االستقبال الذي حظي به، وقال إن  كما قدم شكره وتقديره لح  على االتفاق اإلبراهيمي الذي وقعاه.
هذه الزيارة تعني الكثير بالنسبة له وشعب إسرائيل الذي يتطلع إلى مواصلة تعزيز التعايش السلمي  

 ية السالم بين البلدين. واتفاق
»نحن   بأسرها...  المنطقة  إلى  يحملها  التي  السالم  رؤية  تعبير عن  الدولة  إلى  زيارته  أن  وأضاف 

ناجحتا على  دولتان  المجاالت،  من  العديد  في  للنجاح  عالميًا  نموذجًا  فأصبحتا  بلدينا  طورنا  فقد  ن 
المستقبل  نحو  برؤية طموحة  دولة وتطويرها  قيادة  كيفية  إن »إسرائيل حريصة على    «.رأسها  وقال 

تنمية التعاون الثنائي مع دولة اإلمارات في جميع المجاالت، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويسهم  
 ي تحقيق االستقرار والتنمية لشعوب المنطقة جمعاء«. ف

 30/1/2022، لندن، الشرق األوسط
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 عدوان صاروخي إسرائيلي على دمشق .40
لي، فجر اليوم، عدوانًا صاروخيًا على دمشق، »تصّدت له وسائط الدفاعات شّن جيش العدو اإلسرائي

الرسمية )سانا(، مشيرًة إلى عدم سقوط  للجيش العربي السوري«، كما أفادت وكالة االنباء السورية  
وذكر مصدر عسكري سوري لـ»سانا«، أنه حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم، »نّفذ العدّو   شهداء.
ي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت، مستهدفًا بعض النقاط  اإلسرائيل

الجو  دفاعنا  وسائط  تصّدت  وقد  دمشق،  محيط  بعضها«.في  وأسقطت  العدوان  لصواريخ  وأشار   ي 
 المصدر إلى أن العدوان أّدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

 31/1/2022، األخبار، بيروت

 
 الحوثيون يجددون قصفهم لإلمارات وتل أبيب تنفي وجود خطر على حياة هرتسوغ  .41

إسحاق هرتسوغ الذي قال مكتبه   جدد الحوثيون قصفهم لإلمارات بالتزامن مع زيارة الرئيس اإلسرائيلي
وقد صرح   إنه ال خطر على حياته، بعدما أعلنت وزارة الدفاع اإلماراتية اعتراض صاروخ باليستي.

ث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس األحد بأنه  المتحد 
من جهتها،   واسعة في العمق اإلماراتي.سيعلن خالل ساعات تفاصيل ما وصفها بالعملية العسكرية ال

أطلقه   باليستيا  صاروخا  ودمر  اعترض  الجوي  دفاعها  أن  بيان  في  اإلماراتية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
 الحوثيون تجاه اإلمارات. 

وفي ردود الفعل، أعربت الواليات المتحدة عن إدانتها للهجوم الحوثي، وقال المتحدث باسم الخارجية 
نيد برا الجسور وتعزيز  األميركية  لمد  الرئيس اإلسرائيلي دولة اإلمارات  "بينما يزور  تويتر  يس عبر 

 ات التي تهدد المدنيين".االستقرار في المنطقة، يستمر الحوثيون في شن الهجم
زيارته  سيواصل  هرتسوغ  إن  الحوثي  الهجوم  عن  اإلعالن  عقب  اإلسرائيلي  الرئيس  مكتب  وقال 

وذكر المكتب في بيان أنه "جرى إطالع الرئيس على    يعد في خطر.  لإلمارات وفق المقرر، وإنه ال
 المرافق له". تفاصيل الواقعة. ولم يكن هناك خطر، وال يوجد خطر على الرئيس والوفد 

وقال  وتوقيته.  الحوثي  القصف  بشأن  اإلسرائيلية  اإلعالمية  األوساط  في  الجدل  من  حالة  وسادت 
اوزر إن الحوثيين يحاولون تعطيل أول زيارة لرئيس إسرائيلي  العضو في الكنيست اإلسرائيلي تسفي ه

 لإلمارات والتأثير على العالقات بين الجانبين. 
 31/1/2022.نت، الجزيرة
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 ملك البحرين يحث أجهزته األمنية على التعاون االستخباراتي مع "إسرائيل"  .42

يوم  :  المنامة الفرنسي،  االستخباراتي  أونالين"  "إنتلجنس  موقع  على  قال  توقيعها  منذ  إنه  السبت، 
التكنولوجية  ، تكثف البحرين تعاونها األمني مع "إسرائيل"، وتعزز القدرات  2020اتفاقية التطبيع في  
ولفت الموقع الفرنسي إلى أن "جهاز األمن االستراتيجي" البحريني يتعامل اآلن    ألجهزة استخباراتها.

ر إلى أن "وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد هللا  وأشا  مع االستخبارات اإلسرائيلية بشكل مباشر.
كانون الثاني/ يناير    14بارليف"، في  آل خليفة، اجتمع مع وزير األمن الداخلي في إسرائيل، "عومير  

الجاري". وأكد الموقع "أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، يحث جهاز األمن في البالد، 
وجية واسعة، على إعادة التنظيم حتى يتمكن من التعاون عن كثب مع  الذي يمر بعملية إصالح تكنول

الموقع. بحسب  ق  إسرائيل"  سيستقبل،  الجهاز  إن  لتدريب  وقال  اإلسرائيليين  المدربين  من  فريقًا  ريبًا، 
األقمار   بصور  البحرين  تزويد  على  وافقت  "إسرائيل"  أن  الموقع  وأفاد  البحرينية.  المخابرات  ضباط 

أنها تريد الحصول على أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركة "سكاي لوك"    الصناعية، كما
ن شركة "أفنون جروب"، وطائرات بدون طيار من طراز "هرمز" اإلسرائيلية ألنظمة الدفاع المتفرعة م

 التكتيكية من شركة "إلبيت سيستمز"، ومقرها "إسرائيل". 
 29/1/2022، قدس برس

 
 2022ة القدس وفلسطين" يدشن برامجه خالل "االئتالف العالمي لنصر  .43

السبت، أعمال برامجه وأنشطته،  دشن "االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين"، اليوم  :  اسطنبول
لنصرة قضية القدس واألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، خالل العام الجاري، تحت عنوان "عام  

ي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية، بحضور قيادات وشهد إطالق الفعالية، الت  المسرى واألسرى".
 دة مشاريع وبرامج.مجتمعية سياسية فلسطينية وعربية وتركية، اإلعالن عن ع

"االئتالف    إن  الفعالية،  خالل  له  كلمة  في  سعيد،  منير  العالمي"،  لـ"االئتالف  العام  األمين  وقال 
جميع االئتالفات الشريكة، كائتالف المرأة،    سيعمل خالل العام الحالي على اقامة انشطة وبرامج مع

وأضاف    رئيس في مقاومة التطبيع".  وائتالف الشباب والكشافة، وائتالف النقابات، فضال عن برنامج
لدينا   يكون  أن  برامجنا  أهم  العالم    100"أحد  في  فلسطين  ألجل  بالعمل  ومتخصص  متفرغ  رائد 

 لنصر والتحرير" على حد تعبيره. اإلسالمي وأفريقيا وآسيا، ليكونوا شركاء في ا
 29/1/2022، قدس برس
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 48ل أراضي عام الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق شعبنا داخ .44
عام  :  القاهرة أراضي  داخل  الفلسطيني  شعبنا  لحقوق  الكامل  دعمها  العربية  الدول  جامعة  أكدت 
وعيشهم  1948 وحقوقهم،  أرضهم،  عن  المستمر  ودفاعهم  ولنضالهم  أرضهم،  ،  وعلى  وطنهم،  في 

وباديتهم. وقراهم،  المتحدة ومجلس    ومدنهم،  األمم  العربية  الدول  إلى  ودعت جامعة  اإلنسان  حقوق 
ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية الفلسطينيين في الداخل، ولما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات 

والشرعية   والمواثيق  بالقانون  المكفولة  حقوقهم  ألبسط  االنتهاكات  جسيمة  فضح  وضرورة  الدولية، 
التي   حقوقهم  كافة  من  وتمكينهم  ومواجهتها،  وإدانتها  المواثيق اإلسرائيلية،  هذه  وكفلتها  أكدتها 

 والقرارات الدولية.
 30/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضد مقاول فلسطيني  محكمة فيدرالية تمنع والية تكساس من تطبيق قانون محاربة المقاطعة .45

مقاطعة   حركة  بمكافحة  الخاص  قانونها  إنفاذ  من  تكساس  والية  أميركية  فيدرالية  محكمة  منعت 
منها ) االستثمارات  تعهد  BDSإسرائيل وسحب  التوقيع على  أميركي رفض  فلسطيني  مقاول  ( ضد 

 بعدم مقاطعة إسرائيل. 
مؤ  نظر  وجهة  أصلي  بشكل  يحمل  حسونة  أن  المحكمة  التعديل    يدةووجدت  يحميها  للفلسطينيين 

األول". حيث أصدر قاضي المحكمة الجزئية األميركية أندروس هانن أمرا قضائيا يمنع والية تكساس  
لشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  حسونة،  رسمي  المهندس  ضد  المقاطعة  مكافحة  قانون  تطبيق  من 

"A&R Engineering and Testing INC .المملوكة لفلسطينيين " 
 30/1/2022، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 خير على غزة "أونروا" تصرف مساعدات مالية للمتضررين من العدوان األ .46

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم األحد، عن صرف مساعدات :  غزة
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة في    نقدية عبر البنوك؛ إلصالح المنازل المتضررة خالل العدوان

 ا من غٍد.مايو/ أيار، بدءً 
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  600ألف دوالر أمريكي مخصصة إلصالح    940ولفتت "أونروا"، في بيان لها، أنها ستوزع مليوًنا و
ودعم   األخير،  العدوان  جراء  جزئيا  تأثرت  اإليجار   555منزل  لبدل  المالية  المستحقات  بدفع  عائلة 

ر إلى إبريل للمّدة من يناير/كان  .2022ون اآلخِّ
 30/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نادي بالستينو التشيلي ُيعّرف جمهوره بالكوفية الفلسطينية ورمزيتها  .47

القدم   لكرة  التشيلي  بالستينو  نادي  الفلسطيني، عرض  بالتراث  أكثر  العالم  لتعريف  منه  محاولة  في 
-وشارك بالستينو   ميتها وما ترمز له بالنسبة للفلسطينيين.الكوفية، متحدثا لجماهيره عنها إلظهار أه
سطينية ويتوشحون  صورا لالعبيه وهم يرفعون الكوفية الفل  -عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام 

العبونا   للمقاومة،  عالمي  ورمز  الفلسطيني  النضال  يمثل  وشاح  هي  "الكوفية  عليها  معلقا  بها، 
 لك؟".المحليون يعرفون ذلك، أليس كذ 

 30/1/2022.نت، الجزيرة
 

الشركة   .48 تقاضي  مجرية  ومنظمة  فنلنديين  دبلوماسيين  يستهدف  اإلسرائيلي  التجسس  تطبيق 
 ورة له المط

إسرائيلي   محام  لمقاضاة    -السبت   األول[]  أمس-أكد  مجرية  حكومية  غير  منظمة  مع  يتعاون  أنه 
"إن إس أو" ) "بيغاسNSOالشركة اإلسرائيلية  بالنيابة عن صحفيين مجريين  ( مبتكرة برنامج  وس"، 

محت تحقيق  أي  مع  ستتعاون  أنها  الشركة  أكدت  بينما  قانوني،  غير  بشكل  للتجسس  مل  تعرضوا 
فنلنديين. دبلوماسيين  على  المدنية    بالتجسس  للحّريات  المجري  االتحاد  بيان -وأكد  قّدم    -في  أّنه 

المخابرات،   على  يشرفون  الذين  المجريين  الوزراء  إلى  وقالت شكاوى  األوروبية.  المفوضية  وإلى 
 ى القضائية أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. المنظمة إنها تعتزم رفع عدد كبير من الدعاو 

وفي سياق متصل، أكدت الشركة اإلسرائيلية التي ابتكرت "بيغاسوس" أنها ستتعاون مع أي تحقيق  
 نامج اإللكتروني. محتمل في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين بهذا البر 

واتف نقالة تابعة لعدد من دبلوماسييها تعرضت للتجسس وكانت وزارة الخارجية الفنلندية أعلنت أن ه
 باستخدام "بيغاسوس". 

 30/1/2022.نت، الجزيرة
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 موشيه ديان وضعها.. الكشف عن خطة إسرائيلية منظمة للسيطرة عسكرًيا على النقب  .49
الي هآرتس،  صحيفة  نشرته  تحقيق  إسرائيل كشف  خطة  عن  اإلثنين،  بهدف وم  منظمة،  حكومية  ية 

 السيطرة على النقب وتهجير سكانه البدو الفلسطينيين. 
وبحسب التحقيق المطول الذي كشف عنه البروفيسور غادي الغازي المحاضر في قسم التاريخ في  

قائًدا كان  حين  ديان  موشيه  قادها  عسكرية  لعملية  تعود  الخطة  فإن  أبيب،  تل  للمنطقة    جامعة 
 ش اإلسرائيلي، وهدفها بحسب الوثائق عزل البدو بالقوة عن أراضيهم.الجنوبية في الجي

من   طواعية  البدو  نقل  يتم  لم  حال  في  أنه  والسياسية،  العسكرية  لإلدارة  آنذاك  رسالة  ديان  ووجه 
 أراضيهم، فإن الجيش اإلسرائيلي سيضطر إلى نقلهم بالقوة.

ائيلية تعتبر أن هذه القضية انتهت مثل سابقاتها،  أن وزارة القضاء اإلسر   ويرى الغازي، أنه بالرغم من 
 إال أنه ال تزال هناك فرصة ألن تصبح هذه المواد التي وصفها بـ “التاريخية” لتصبح سابقة قانونية. 

الثاني   تشرين  نوفمبر/  في  انطلقت  التي  العملية  مرة عن  تحقيقه ألول  في  الغازي  ،  1951ويكشف 
واسعة النطاق قامت بها المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي بموافقة رئيس األركان    وهي عملية

 آنذاك يغائيل يادين، إلجالء البدو ونقلهم إلى منطقة أخرى في النقب. 
تلك العملية تنكر إدعاءات دافيد بن غوريون في الكنيست خالل تلك الفترة، حول  ولفت الغازي أن  

منظم للبدو من شمال غرب النقب، إلى منطقة قاحلة من أجل االستيالء  كيف تمت عملية النقل ال
 على أراضيهم. 

بين ضبا  المتبادلة  المالحظات  من  يظهر  كما  قانونية،  غير  العملية  تلك  أن  إلى  الغازي  ط  وأشار 
مكتوبة،  “نقل”  أوامر  حينها  البدو  منح  يتم  لم  أنه  إلى  مشيًرا  حينها،  نفذوها  الذين  العسكرية    اإلدارة 
الجوع  حساب  على  حتى  بأراضيهم  التمسك  وحاولوا  العسكري،  والعنف  للتهديد  تعرضوا  وأنهم 

 والعطش، وكان يتم نقل تقارير تظهر وكأن العملية نفذت بإخالء طوعي من السكان البدو.
،  1951سبتمبر/ أيلول    25وقادت عملية البحث التي قام بها الغازي إلى رسالة بعث بها ديان في  

هيئة المناطق   إلى  إلى  شوفال”  “كيبوتس  محيط  من  البدو  نقل  إمكانية  فيها  العامة، طرح  األركان 
يلية، وهذا  ألف دونم إلقامة مستوطنات إسرائ  60بئر السبع، ما سيوفر    –الواقعة جنوب طريق الخليل 

الخليل   طريق  شمال  على  البدو  من  أي  يبقى  لن  أنه  جانب   –سيعني  إلى  ذلك  وأن  السبع،  بئر 
لألراضي  االعت مستأجرين  بمثابة  وسيكونون  أراضي  كمالك  حقهم  بإلغاء  سيسمح  األمنية،  بارات 

 الحكومية اإلسرائيلية. 
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في محاولة طرد البدو من أراضيهم،    ويظهر من الوثائق أن الجيش اإلسرائيلي استخدم القوة العسكرية
كان، وهو ما أكده سكان  إال أنهم قاوموا وتم ذلك الحًقا عبر بعض المفاوضات مع ممثلين عن الس

بعد االستيالء على غالبية أراضيها في   تم تقليص مساحتها  التي  العراقيب  محليين من سكان قرية 
واالعت  للمضايقات  يتعرضون  كانوا  وأنهم  السنوات،  كانوا تلك  حينما  المتكررة  واالعتداءات  قاالت 

يعودوا أن  باتفاق  إخالؤها  تم  التي  أراضيهم  إلى  العودة  تدريبات    يحاولون  إجراء  يتم  أن  بعد  إليها 
 عسكرية فيها.

ويقول الغازي إن إسرائيل غرست في البدو شعور بأن اإلخالء مؤقت فقط، وأنه يأتي ألهداف مختلفة  
حة األرض وغيرها، وأن بعض السكان قدموا أمام المحاكم اإلسرائيلية أوراق  منها عسكرية ومنها لفال

أشهر فقط وستعود    6ن إخالء بعضهم من أراضيهم سيكون لمدة  من الحاكم العسكري اإلسرائيلي بأ
 األراضي لهم. 

البدو من   السنوات األخيرة بشأن محاوالت تهجير  وخالل جلسات قضائية عقدت في محاكم خالل 
النيابة اإلسرائيلية، رأي الغازي الذي تحدث أمام المحاكم حول القضية، بأن    النقب، عارض ممثلو 

أهالي   النيابة  عملية تهجير  “ممثلو  ادعى  فيما  وأمنية،  وليست عسكرية  مدنية  تتم العتبارات  النقب 
 والدولة” أن موشيه ديان لم يكن يعرف المعايير التي تم سنها الحًقا في القوانين. 

يكون على علم    ويقول ديان ربما  أن  يجادل  هناك من  يكون  قد  ذلك  “مع  ذلك  تعليًقا على  الغازي 
 ى بحكم موقعه ومكانته”.بخطط سياسية طويلة المد 

التي رفعت من أصحاب   القضايا  بعض  األخيرة جلسات قضائية حول  اآلونة  في  الغازي  ويحضر 
ال أراضيهم  باسترجاع  للمطالبة  العراقيب  قرية  في  تؤكد  أراٍض  بحوزتهم  اثباتات  ووجود  مصادرة، 

 ملكيتهم لها.
العملية في ذاك العهد وكانوا يعرفون أنها  ويعلق الغازي على الجهود القانونية الجارية، إن من نفذوا  

عاًما، فإن ما تم    70ليست قانونية حرصوا على عدم كتابة ذلك، وأن ما يتعلق بأحداث وقعت قبل  
لموجودة في أرشيف الجيش اإلسرائيلي، ونحن ننتظر اليوم الذي يمكننا كشفه فقط هو بعض الوثائق ا

 فيه مراجعتها جميعها. 
 31/1/2021القدس، القدس، 
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 قراءة في المؤشرات السكانية الفلسطينية المتوقعة  .50
 محسن محمد صالح أ. د. 

لسنة   الفلسطينية  التوقعات  الجهاز   2022يأتي ضمن  عنها  تحدث  التي  الالفتة  السكانية  المؤشرات 
فلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتساوى مع أعداد اليهود المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن عدد ال

لسطين التاريخية مع نهاية هذه السنة؛ إذ سيبلغ عدد كل منهم سبعة ماليين ومئة ألف نسمة،  في ف
بنحو   عنهم  ليزيد  اليهود،  عدد  بتجاوز  ذلك  بعد  سيبدأ  الفلسطينيين  عدد  أربع    300وأن  بعد  ألف 

 (. 2026سنوات )نهاية 
م مما عاناه ويعانيه من  وقعات في إطارها اإليجابي تؤكد على أن الشعب الفلسطيني بالرغ وهذه الت

عامًا على    125قهر وتشريد واحتالل، ما زال صامدًا على أرضه، وأن المشروع الصهيوني بعد نحو  
ونحو   العالمية،  الصهيونية  المنظمة  أمام    74نشأة  نفسه  يجد  الصهيوني،  الكيان  إنشاء  على  عامًا 

ين اليهود الذين قام بتجميعهم من  حقيقة أن عدد الشعب الفلسطيني في الداخل يتجاوز عدد المستوطن
للكيان   مقلقة  حقيقة  بال شك  وهذا  واألعوام.  السنين  تلك  مدار  على  العالم  حول  بلد  مئة  من  أكثر 

 الصهيوني. 
أن يصيب الفلسطينيين بنشوة    في المقابل، فإن الحديث عن "القنبلة الديموجرافية" الفلسطينية ال ينبغي

ال إن  إذ  االسترخاء،  أو  مهمة،  االنتصار  ظاهرة  السكانية  والزيادة  األرض  على  الفلسطيني  صمود 
والتحرير. وهي   الصمود  في مشروع  أساسية  واحدة من مجموعة عناصر  كافية، وهي  غير  ولكنها 

يخ أظهرت قدرة االستعمار في  لوحدها ليست عنصرًا حاسمًا، إذ إن التجارب االستعمارية عبر التار 
ظواهر وتجاوزها، وتظل "صناعة" اإلنسان أهم بكثير من مجرد   أحيان عديدة على التعامل مع هكذا

 زيادة "المواليد". 
ومن ناحية ثانية، فإن الصهاينة الذين يدركون خطورة هذه الظاهرة يعملون منذ عشرات السنوات على 

ألف فلسطيني مع    140، حيث يتواجد مليونان و2005سنة    تجاوزها؛ فكان انسحابهم من قطاع غزة
في    30.7)نحو    2022بداية   الغربية  الضفة  في  وكانت خطتهم  الداخل(؛  فلسطينيي  من  المائة  في 

السكان، وإبقاء   الزاحف" لضم أكبر مساحة من األرض وأقل عدد من  الزاحف" و"االنفصال  "الضم 
الفلسطينيين في معازل )كانتونات( في شكل حكم ذاتي ممسوخ قد يحمل شكليًا اسم دولة؛ وهو ما  

 بعد االنهيار العملي لمسار التسوية وحّل الدولتين.   على األرض،يحدث فعلياً 
من جهة ثالثة، فإن االحتالل الصهيوني أوجد بيئة حياة طاردة للفلسطينيين، سواء بسبب الحصار 
الخانق في قطاع غزة، أو ممارسات التهويد واالستيطان واالستغالل االقتصادي ومطاردة األحرار في  

ألف فلسطيني للضفة والقطاع خالل   415ت إلى مغادرة نحو  عض اإلحصائياالضفة، حيث تشير ب
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السنوات 2003  -1967الفترة   إلى عشرات اآلالف من كل من الضفة والقطاع في  باإلضافة  ، هذا 
 الماضية، حيث ال تتوافر إحصاءات دقيقة بذلك.

، أعده تيسير  ر الفلسطينيةوعلى سبيل المثال، أشار تقرير لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحري
نحو   أن  سنة    50خالد،  هجرة  بطلبات  تقدموا  والقطاع  الضفة  في  فلسطيني  إلى  2006ألف   ،

آالف    10القنصليات األجنبية خصوصًا األمريكية والكندية واألسترالية واالسكندنافية، وأنه تم قبول  
إ يحتاج  الذي  المتزايد  وربما  المستمر  النزيف  من  حالة  وهذه  متابعة، ع طلب.  لمعرفة لى  األقل  لى 

 حجم الظاهرة بدقة، والعدد الحقيقي للفلسطينيين تحت االحتالل، وكيفية دعم صمودهم.
من جهة رابعة، فتجب مالحظة أن خصوبة المرأة الفلسطينية في حالة تراجع في الداخل الفلسطيني،  

سب الجهاز المركزي هودية. إذ بحبالرغم من أنها تظل في األمد القريب والوسيط أعلى من مثيلتها الي
ستة   من  انخفضت  والقطاع  الضفة  في  الفلسطينية  المرأة  معدل خصوبة  فإن  الفلسطيني  لإلحصاء 

،  3.8إلى    5.6، حيث انخفضت في الضفة الغربية من  2020مواليد سنة    3.8إلى    1997مواليد سنة  
من   القطاع  )  3.9إلى    6.9وفي  نفسها  انخ2020–1997للفترة  كما  الزي(.  معدل  السكانية  فض  ادة 

، حيث  2021في المائة سنة    2.4إلى    1997في المائة سنة    3.8الفلسطينية في الضفة والقطاع من  
في المائة   4.1في المائة، وفي القطاع من    2.2في المائة إلى    3.6انخفض المعدل في الضفة من  

 طينيين أيضًا. ن تقلق الفلس(. وهي ظاهرة يجب أ2021–1997في المائة للفترة نفسها ) 2.8إلى 
المحتلة   فلسطين  في  ثالثة  1948وحتى  نحو  إلى  تراجعت  الفلسطينية  المرأة  خصوبة  معدل  فإن   ،

، لتتساوى تقريبًا مع خصوبة المرأة اليهودية، مع مالحظة أن اليهود الحريديم 2018مواليد في سنة  
مو  سبعة  إلى  لديهم  المرأة  خصوبة  تصل  المتشددين(  الزيادة  )المتدينين  نسبة  انخفضت  كما  اليد. 

 .2021في المائة سنة  2إلى  1998في المائة سنة  3.4من  1948السكانية لفلسطينيي 
م فإن  خامسة،  ناحية  القرار  من  صانع  طاولة  على  موجودة  تزال  ما  و"الترانسفير"  التهجير  لفات 

 اإلسرائيلي، الذي يزداد مجتمعه الصهيوني تطرفًا دينيًا وقوميًا.
بحدود  وبا كان  المحتلة  فلسطين  في  اليهود  وسط  السكانية  الزيادة  معدالت  أن  من  في    1.57لرغم 

سنة   الف2021المائة  الزيادة  معدالت  من  أقل  أي  ألعداد ،  الفلسطينيين  أعداد  تجاوز  فإن  لسطينية، 
  اليهود في فلسطين التاريخية يجب أن يوضع في إطاره الموضوعي، وفي إطار العديد من التحديات 

 والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني في الداخل.
 * * * 

الجها تقديرات  أن  هو  عنده  التوقف  يجدر  الذي  الثاني  الفلسطيني  السكاني  المركزي المؤشر  ز 
)مطلع   2021مليونًا في نهاية    14لإلحصاء الفلسطيني التي قدَّرت عدد الفلسطينيين في العالم بنحو  
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ألفًا، أي أكثر من    37الخارج يصل عددهم إلى نحو سبعة ماليين و  (، تشير إلى أن فلسطينيي2022
طينيي الدول العربية في المائة(. ونبه إلى أن عدد فلس  50.2نصف عدد الشعب الفلسطيني بقليل )

 ألفًا. 738ألفًا؛ بينما ُقّدر فلسطينيو باقي بلدان العالم بنحو   287بلغ نحو ستة ماليين و
في المائة    75لمقيمين في بلدان الطوق )على حدود فلسطين( يزيدون عن  ويالحظ أن الفلسطينيين ا

ب وملتصقين  قريبين  زالوا  ما  أنهم  على  يدل  مما  الخارج،  فلسطينيي  وأن عودتهم عملية  من  أرضهم 
وممكنة. وهو االرتباط نفسه الذي يشمل باقي فلسطينيي العالم الذين تنشط في أوساطهم مؤسسات  

ليات الفلسطينية، وإن كانوا يتعرضون بشكل أكبر لمخاطر "الذوبان" في البيئات  العودة وفعاليات الجا
 الغربية.

ألف فلسطيني في األردن يحمل معظمهم    390و  وتشير بعض التقديرات إلى وجود نحو أربعة ماليين
 الجنسية األردنية؛ لكنهم يرفضون "التوطين" و"الوطن البديل".

ريا ولبنان يتعرضون لحالة "نزيف" سكاني كبيرة. فبالرغم من أن  من ناحية ثانية، فإن فلسطينيي سو 
الالجئين الفلسطينيين في سوريا كانوا من أكثر التجمعات الفلسطينية استقرارًا، إال أن األحداث التي 

منذ   نحو    2011اندلعت  أصل  فمن  عليهم،  هائل  بشكل  تقدير   656أّثرت  بحسب  نهاية  ألفًا  في  ات 
لمغادرة  2020 اضطر  نحو  ،  من    200سوريا  أكثر  هاجر  ونحو    120ألف؛  ألوروبا،  ألفًا    25ألفًا 

في المائة ممن تبقوا    40غادروا إلى لبنان، ونحو عشرة آالف إلى تركيا. في الوقت نفسه عانى نحو  
)أكثر من   الداخلي  النزوح  من  ل  180في سورية  مخيماتهم  تعرضت  أن  بعد  لدمار، خصوصًا ألفًا( 

رعا وحندرات وخان الشيخ. وهم يعيشون حالة مأساوية من البطالة والفقر والال  مخيمات اليرموك ود 
 استقرار، مما يتهدد هذا المجتمع بمزيد من النزيف. 

، إال أن  2020ألف الجئ في سجالتها في نهاية    543وفي لبنان، تشير أرقام األونروا إلى وجود نحو  
ألفًا فقط.   174أعطى أرقامًا بحدود    2017ي سنة  لالجئين الفلسطينيين في لبنان ف  اإلحصاء السكاني

يتوافق  يكاد  التي  التقديرات  فإن  اإلحصاءات؛  في هذه  بسيطة  غير  نسبة خطأ  افترضنا وجود  ولو 
ألفًا، مع وجود نسبة عالية من المتبقين ترغب بالمغادرة    250و  200عليها معظم الباحثين تتراوح بين  

يوا لها ذلك. وهو ما  أتيح  لبنان عانى ويعاني نزيفًا كبيرًا،  لهجرة إن  الفلسطيني في  اللجوء  عني أن 
الفلسطينيين، ومع   العمل في وجوه  أبواب  السنوات األخيرة مع استمرار إغالق  وهو نزيف تزايد في 

 األزمات السياسية واالقتصادية التي يعاني منها لبنان. 
الفلسطيني تلقى الوجود  خصوصًا في الثالثين سنة الماضية،  في البالد العربية ضربات قاسية    لقد 

كما حدث مع فلسطينيي الكويت وليبيا والعراق، بينما ما يزال "النزيف" مستمرًا في سوريا ولبنان؛ وهو  
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القضية   مستقبل  يعنيه  من  كّل  ولدى  الفلسطيني،  القرار  صانع  لدى  بجدية  يؤخذ  أن  يجب  ما 
 الفلسطينية. 

 * * * 
بتق متعلق  واألخير  الثالث  الفلسطينيين  المؤشر  الفلسطيني ألعداد  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  ديرات 

ألفًا. وهي كما    738في البلدان غير العربية )أوروبا واألمريكيتين وأستراليا وغيرها( التي تقدرهم بنحو  
غادروا  الذين  الفلسطينيين  إلى  باإلضافة  إذ  للدقة.  تفتقر  ولعلها  محدثة،  غير  قديمة  تقديرات  يبدو 

عربية في العقود الثالثة الماضية )من دول الطوق وبلدان الخليج وليبيا(، ومن فلسطين نفسها  البالد ال
في العالم فيها العديد من التباينات، وتحتاج  إلى دول العالم، فإن التقديرات السابقة حول الفلسطينيين  

 إلى المزيد من التدقيق والمقارنة والمراجعة.
  300ألف منهم    600أن عدد فلسطينيي أمريكا الجنوبية هو أكثر من  فمثاًل تميل بعض التقديرات إلى  

أوروبا عن   فلسطينيي  يقل عدد  ال  بينما  تشيلي؛  في  األقل  على  وفلسطين  400-350ألف  يي  ألف، 
 ألف. 100ألفا، وال يقلون في باقي بلدان العالم عن  350 -300أمريكا الشمالية عن 

باقي دول العالم بنحو مليون عن تقديرات الجهاز المركزي   ووفق هذه التقديرات يزيد عدد فلسطينيي
لإلحصاء الفلسطيني. ولعل أمام الباحثين والمتخصصين مهمة شاقة، ولكن ضرورية، للوصول إلى 

 ديرات أكثر دقة للفلسطينيين في العالم. تق
 28/1/2022، "21موقع "عربي 

 
 لعربيةتحقيق بيغاسوس والعشق الحرام بين االحتالل واألنظمة ا .51

 فراس أبو هالل
مثيرة عن   تفاصيل  عام  لمدة  استمر  بعد عمل  تايمز  نيويورك  نشرته صحيفة  تحقيق طويل  يكشف 

" التجسسي بهدف الحصول على نفوذ سياسي في المنطقة  استخدام دولة االحتالل لبرنامج "بيغاسوس
صح ترجمتها  التي  التفاصيل  هذه  في  األسد  "حصة"  بالتأكيد  وللعرب  "عربيوالعالم.  "  21يفة 

 اإللكترونية كاملة. 
شركة   تنتجه  الذي  بيغاسوس  برنامج  أن  التحقيق  معه    NSOيؤكد  التعامل  يمكن  ال  "اإلسرائيلية" 

باعتباره عمال تقنيا أو تجاريا بحتا دون فهم ارتباطه الوثيق بحكومة االحتالل. أسست الشركة وتدار  
والمخابرات "اإلسرائيلية"، فيما يحظر بيع أي    من قبل ضباط وخبراء سابقين عملوا في أجهزة األمن

وال يمكن أن يحصل ذلك دون موافقة حكومة تل أبيب، رخصة من البرنامج إال للدول والحكومات،  
 ما يعني أن الشركة ليست سوى ذراع أمنية وسياسية للحكومة وأجهزة استخباراتها. 
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تالل لبرنامج التجسس بيغاسوس للتأثير  يقدم البرنامج عدة تفاصيل مذهلة ومخزية عن استخدام االح
 دول:على سياسات دول عربية ولتفعيل التطبيع مع هذه ال

شركة   أوقفت   •NSO   جمال الصحافي  اغتيال  بعد  السعودية  رخصة  تجديد  للبرنامج  المنتجة 
خاشقجي، ولكنها أعادته بعد اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونتنياهو. ابن  

ثم  سلم الرخصة،  لتجديد  ثمنا  االحتالل  لطيران  السعودي  المجال  فتح  على  االتصال  في  وافق  ان 
 غط نتنياهو على الشركة لتجديد الرخصة السعودية رغم رفضها في البداية. ض

اإلمارات   من  وكل  االحتالل  بين  التطبيع  اتفاقيات  توقيع  تسهيل  في  كبيرا  دورا  البرنامج  لعب   •
حي والمغرب،  على والبحرين  الموقعة  الدول  لكل  البرنامج  رخصة  منح  على  أبيب  تل  وافقت  ث 

 اتفاقيات التطبيع. 
دا عن الدول العربية، يجري صراع بين واشنطن وتل أبيب حول البرنامج بعد أن صنفت الواليات  وبعي

 المتحدة البرنامج ضمن القائمة السوداء، ما يعرضها للعقوبات ومنع االستخدام داخل أمريكا. تروج 
البرنامج، في ما ترد إدارة دوائر "إسرائيلية" إن العقوبات األمريكية هي جزء من مؤامرة للسيطرة على 

حكومات   قبل  من  استخدامه  بعد  السيطرة  عن  خارجا  خطرا  يمثل  أصبح  البرنامج  بأن  "بايدن" 
 ديكتاتورية لمالحظة الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان والمعارضين. 

ال  في  الصراع  هذا  المنتجة  يحصل  الشركة  لشراء  بالفعل  المتحدة  الواليات  فيه  تسعى  الذي  وقت 
حيث يصبح خاضعا للقوانين واإلجراءات األمريكية، وبالطبع للتأكد من أنه لن  لفيروس "بيغاسوس"، ب

 يستخدم من قبل دول معينة بما ال يتوافق مع المصالح األمريكية. 
يد المؤكد، وتقديم دليل جديد على بؤس سياسات  ما يهمنا كشعوب عربية من هذا التحقيق، هو تأك

على دراية بها. فبينما تسعى دولة االحتالل لالستفادة   األنظمة العربية التي صارت غالبية الشعوب 
من البحث العلمي واإلنجازات التقنية لتوسيع نفوذها في العالم، وللتأثير على السياسة الخارجية لدول 

تدخ وبينما  والمنطقة،  تفوقها العالم  تضمن  حتى  المدلل"  "حليفها  مع  صراع  في  واشنطن  ل 
ا تفتح  العالم،  في  التطبيع،  االستخباراتي  اتفاقيات  وتعقد  لالحتالل،  وأراضيها  أبوابها  العربية  لدول 

تستخدمه ضد  تجسس  برنامج  على  للحصول  فقط  الفلسطيني،  الشعب  على حساب  تنازالت  وتقدم 
 مواطنيها! 

واضحة الصورة  تظهر  العمل   هكذا  من  فبدال  السياسي،  دورها  عن  العربية  األنظمة  "انحراف"  عن 
الدفاع عن مصالح شعوبها، فإنها تقدم تنازالت سياسية خطيرة لدول معادية على حماية مواطنيها و 

 بهدف الحصول على قدرات تؤهلها للتجسس على مواطنيها! 
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غاية مسألتين  إلى  هنا  يشار  أن  يجب  االنحراف،  هذا  تفاصيل  هذا   في  أن  األولى  األهمية:  في 
التطبيع عام   اتفاقات  التي وقعت  األنظمة  يعري كذب  بأسباب سياسية    2020التحقيق  ذلك  وبررت 

على   الحصول  مسألة  أن  هذا  التحقيق  يؤكد  الفلسطيني"، حيث  الشعب  "بدعم  تتعلق  وأخرى  محلية 
ء التطبيع مع االحتالل.  برامج تجسس وتكنولوجيا األمن السيبراني هي في صلب األهداف من ورا

ا برامج  اشترت  التي  العربية  الدول  أن  الثانية فهي  المسألة  قامت عمليا  أما  لتجسس على مواطنيها 
عليها   يحصل  التي  المعلومات  كل  إن  حيث  االحتالل،  لدولة  المواطنين  هؤالء  خصوصية  بتسليم 

" تذهب بالضرورة للخوادم  الشركةserversبيغاسوس  قبل  المملوكة من  التحقيق    "اإلسرائيلية".  "  يؤكد 
ال يمكن لدولة احتالل أن تكون ديمقراطية،  أيضا أكذوبة "ديمقراطية إسرائيل" ودعمها للديمقراطيات.  

بترسيخ   أكثر من غيره  إنه معني  بل  الشرق األوسط،  الديمقراطية في  االحتالل  يدعم  أن  يمكن  وال 
هولة التالعب باألنظمة الديكتاتورية لتعمل لصالحه  الديكتاتورية في الدول العربية، أوال ألنه يدرك س

العمل لشعوبها، وثانيا ألنه الشرق   بدال من  الوحيدة في  "الديمقراطية  أكذوبة  بترويج  يريد االستمرار 
 األوسط"!

"بيغاسوس"   برنامج  الدقيقة عن صفقات  التفاصيل  الكثير من  قدم  تايمز"  "نيويورك  تحقيق  يكون  قد 
وذ لالحتالل في المنطقة والعالم، أما نحن كعرب، فلم يكشف لنا جديدا، وإنما أكد ودوره في شراء النف

فق بين  لنا  المزمن  الحرام"  "العشق  البائسة، أو عن  العربية  تماما عن سياسات األنظمة  ط ما نعرفه 
 نظام االحتالل العنصري وأنظمة القمع العربي! 

 31/1/2022، "21موقع "عربي 

 

 ن إسرائـيـل التسـتر على مـذبحـــة الطــنــطــورة لــم يــعــد بإمكــا .52
 إيالن بابيه 
التي   المساقات  أهم  أحد  وكان  حيفا،  جامعة  في  أدرس  كنت  الماضي  القرن  تسعينيات  أواخر  في 
درستها هو "النكبة"، وهو المساق الذي ما لبث تحت ضغط هائل من الجامعة أن أعيدت صياغته  

". كان الطلبة يكلفون في المهمة األساسية الموكلة إليهم  1948  ليصبح اسمه "تاريخ وتدوين أحداث 
 في األماكن التي عاشوا داخلها أو ولدوا فيها. 1948لبحث فيما حصل في العام با

كان أحد الطالب خارقًا للعادة، وكان يكبرني سنًا. كان مولعًا بنمط حياة الكيبوتس، يرتدي السراويل  
ة، وكان يطلق شاربه في محاكاة لشارب ستالين. تجاوب بتلهف مع  القصيرة حتى في أبرد أيام السن

كليف، واكتشف أن كيبوتس ماغال، حيث كان يعيش، أقيم على أطالل قرية زيتا. حاول بسذاجة  الت
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العام   نكبة  من  الناجين  على   1948دعوة  استولوا  الذين  المستوطنين  مع  والتحدث  الكيبوتس  لزيارة 
 ريع والتشنيع من قبل أقرانه من سكان الكيبوتس. قريتهم، إال أنه تعرض للتق

تيدي   الطالب  أحداث  رغب  في  البحث  في  االستمرار  في  درجة    1948كاتس  لنيل  أطروحته  في 
إلى   منها  خمسًا  فاختار  بالنكبة.  تأثرت  التي  للقرى  دقيق  تاريخ  كتابة  عليه  واقترحت  الماجستير، 

المتوس البحر  امتداد ساحل  وعلى  حيفا  نظرًا الجنوب من  أطروحته  على  اإلشراف  اعتذرت عن  ط. 
ف مع الجامعة حول كيف ينبغي تدريس وبحث تاريخ فلسطين، ولذلك  ألنني كنت وقتها على خال 

 لجأ إلى مشرفين من التيار السائد.
الوثائق   خالل  من  منه  الرابع  الفصل  وكشف  استثنائي،  بشكل  عالية  عالمة  على  البحث  حصل 

مع أجريت  التي  العام    والمقابالت  من  أيار  في  أنه  فلسطينيين  ومع  الجيش    1948جنود  ارتكب 
 سرائيلي مذبحة في قرية الطنطورة جنوب حيفا. اإل

ساعة من المقابالت حول الطنطورة والكثير من الوثائق التي تثبت أن ما يقرب من    60كانت هناك  
الجنود  يد  قتلوا على  أو  بارد  بدم  النيران  أطلقت عليهم  إما  الذين عاثوا في    مائتي قروي  الغاضبين 

يقر  ما  لمقتل  انتقامًا  تدميرًا  يهود  القرية  عيان  شهود  وصف  الجنود.  زمالئهم  من  ثمانية  من  ب 
القبور   أيضًا  وصفت  التي  الوثائق  في  إليها  أشير  التي  اإلعدام  عمليات  مروع  بشكل  وفلسطينيون 

ات تابع للكيبوتس الذي أقيم على  الجماعية التي حفرت بجوار المقبرة حيث يوجد، اليوم، موقف سيار 
 أطالل الطنطورة. 
 الضغط المتراكم 

لم يكن كاتس مضطرًا لتسجيل المقابالت التي أجراها، ولكنه أسمعها لكل من كان راغبًا في االستماع  
إليها، بما في ذلك أنا شخصيًا، وما زلت أحتفظ بنسخ لجميع الساعات الستين. الجنود الذين اعترفوا 

ال لالهتمبارتكاب  مثيرًا  كاتس  بحث  وجد  صحافيًا  بأن  يعلموا  أن  أرعبهم  ما  مذبحة  بنشر  فقام  ام، 
توصل إليه من خالصات في صحيفة "معاريف" اليومية. ولكنهم تحت ضغط من المحاربين القدامى  
اآلخرين، وبمساعدة محام وثيق الصلة بالجامعة توجهوا إلى المحكمة حيث نفوا صحة الدليل الذي  

 تقدموا به ورفعوا قضية على كاتس بتهمة التشهير. كانوا قد 
ن كاتس تسليم األشرطة لها، وكانت تلك هي غلطته األولى، إذ لم يكن ملزمًا بفعل  طلبت الجامعة م

المقابالت   في  ورد  ما  بين  البسيطة  االختالالت  بعض  على  واعتمادًا  األشرطة  من  انطالقًا  ذلك. 
حيث كان يوجد ستة من مثل هذه االختالالت من بين مئات    –وتفريغ نصوصها المنقولة في البحث  

واال بحث   –قتباسات  النقول  الدفاع عن  المحكمة  المحكمة، ورفضت  إلى  القدامى  المحاربون  توجه 
 كاتس الممتاز. 
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أثناء   بتجربة مريرة  أن مر  وبعد  إغريقية. تحت ضغط من عائلته،  مأساة  تتكشف فصول  بدأت  ثم 
دًا باختالق  اقتنع كاتس بكتابة اعتراف على الطريقة الستالينية بأنه قام متعميومه األول في المحكمة،  

باإلمكان   أنه فات األوان، ولم يكن  قليلة إال  بعد ساعات  ذلك  ندم على  أنه  قصة الطنطورة. ورغم 
 تجنب المراحل التي أعقبت ذلك.

ا داخل  منبوذًا  وأصبح شخصًا  المحاكمة،  تكاليف  دفع  على  المحكمة  يعيش  أجبرته  الذي  لكيبوتس 
ذ  ففعل  جديد،  بحث  بكتابة  الجامعة  طالبته  حول  فيه.  الدامغة  األدلة  من  المزيد  حتى  مضيفًا  لك، 

المذبحة، وعلى الرغم من أنه نجح إال أنه حصل على عالمة أدنى، وأزيل بحثه من المكتبة. لم يكن  
، واليوم، غدا ذلك اإلنسان  مستغربًا أن يعاني بسبب كل ما تعرض له من إجهاد لسكتتين دماغيتين

 س كرسي متحرك. الذي كان ذات يوم مفعمًا بالطاقة حبي
 حملة نزع الشرعية 

حصل كل ذلك في مطلع األلفية الحالية، وقد عملت كل ما في وسعي لتشجيع الجامعة على تغيير  
أنني كنت محاضرًا معيناً  المطاف وظيفتي، رغم  الذي كلفني في نهاية  الجهد  تعيينًا    سلوكها، وهو 

ن مذبحة كانت قد ارتكب في القرية، ومع ذلك دائمًا. نشرت حينذاك مقااًل باللغة العبرية ذكرت فيه أ
 لم يجرؤ أحد على مقاضاتي في المحكمة.

حينذاك، وفي أحسن األحوال، عمدت وسائل اإلعالم والمؤسسة األكاديمية في إسرائيل إلى السخرية  
أسوأ   ومني شخصيًا، وفي  كاتس  التي شنها  من  الحملة  زالت  ما  بالخيانة.  يصموننا  كانوا  األحوال 

ويخذل بعض   اليوم.  األكاديمي مستمرة حتى  الشرعية عن عملي  لنزع  اإلسرائيليين  المؤرخين  كبار 
المكتبات   من  أي  في  عليها  العثور  المرء  على  يصعب  والتي  أعمالي،  إلى  الرجوع  عن  الطلبة 

المحلية من حين آلخر تقارير بشعة عنها، على الرغم من أن  الجامعية، وقد تتسرب إلى الصحافة  
 التقارير ال تحظى بالقبول لدى المجتمع الدولي. مثل هذه

المأساة   هذه  أنصار  بعض  إلى  الوصول  من  شوارز،  آلون  األفالم،  منتج  أخيرًا  تمكن  واآلن، 
ه سجل بأمانة ما وقع من  اإلغريقية، فاعترف بعضهم أمام الكاميرا بأن كاتس كان يقول الحقيقة، وأن

العام   في  باس1948أحداث  شوارز  تمكن  بل  القبور  .  عن  الكشف  من  المتقدمة  التكنولوجيا  تخدام 
الجماعية ومن حث القاضية التي كانت تترأس المحاكمة األصلية على االعتراف بأنها لم تستمع إلى  

ورد   ما  ضمن  من  منها،  واحدة  إلى  االستماع  وبعد  قبل،  من  ما  األشرطة  بأن  أقرت  الفيلم،  في 
 مختلفًا. أصدرته محكمتها من حكم كان يمكن أن يكون 

في خضم كل ذلك، ينبغي علينا أال ننسى ما هو مهم. لقد كانت المذبحة جزءًا من الجريمة الكلية  
وما زالت مستمرة في ارتكابها حتى يومنا هذا،    1948ضد اإلنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في العام  
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يمة كل األفالم واألبحاث  ريمة ما زالت ُتنكر على نطاق واسع. لن تكفي للتكفير عن تلك الجر وهي ج
 التي ينتجها يهود إسرائيليون من ذوي الضمائر الحية.

والتطبيق   التاريخية  لفلسطين  االستعمار  إنهاء  سوى  المستمرة  الجريمة  هذه  على  الستار  يسدل  لن 
والديمقراطية، قد تفيد إقامة نصب تذكاري لمذبحة الطنطورة   الكامل لحق العودة. في فلسطين الحرة

كيرنا جميعًا بهذا الذي وقع في الماضي. إال أن هذا الماضي ال يتم الحديث عنه حتى اآلن إال  في تذ 
على صفحات "هآرتس"، الصحيفة التي تعبر عن التيار الصهيوني الليبرالي، وما لم تتخذ إجراءات 

 . لماضي فإن مجرد اإلشارة إليه بهذا الشكل لن تزيد الجرح إال غوراً حقيقية لتصحيح خطيئة ا
 "ميدل إيست آي"

 31/1/2022األيام، رام هللا، 
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