
     
 
 
 
 
 
 

    
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 "المركزي" فتح تصّعد ضغوطها على الفصائل لدْفعها إلى المشاركة الشكلية في ": األخبار"

 : احتجاز السلطة للشيخ دويكات محاولة إلخماد التحدي لالحتاللحماس

 ضباط بجيش االحتالل يحذرون من اشتعال الضفة بسبب اعتداءات المستوطنين 

 وصول وزير الدفاع اإلسرائيلي في أول زيارة من نوعها إلى البحرين

 أمريكا ترفض تقرير "أمنستي" عن العنصرية اإلسرائيلية 

. ..لتنسوويم مووا  بوواسصياغة خطوووات با
غووووانتت: ات ووووذنا توووورارسا ةتقويووووة السوووولطة 

 وإضعاف حماس
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  السلطة:
 5 " العفو الدولية"تابا ما جميا دول ومنظمات العالم لشرح ما جاء في تقرير نس باس:   2.
 6 " إرضاء لألميركيين"اشتية: التحقيم في مقتل مسن فلسطيني   3.
 6 " يةالعفو الدول"تتحدى تقرير  "إسرائيل": "ال ارجية الفلسطينية"  4.
 7 الرجوب: نسعى ألن تكون جلسة المجلت المركزي معبرة عن اإلجماع الوطني  5.
 7 أةو يوسف: اللجنة التحضيرية للمجلت المركزي تحضر لورتة سياسية جامعة   6.

 
  المقاومة:

 7 "المركزي" لدْفعها إلى المشاركة الشكلية في  ها على الفصائلفتح تصّعد ضغوط": األخبار"  7.

 8 الشعبية: المصلحة الوطنية فوق كل الصفقات ال اصة  8.

 9 المناصب للمشاركة في "المركزي" تنظيٌم نفعّي يشترط  تراطيةو الديم قيادي بفتح:   9.
 9 : المجلت المركزي سيساعد على توحيد الصف الفلسطيني"العربية"الجبهة   10.
 9 : احتجاز السلطة للشيخ دويكات محاولة إلخماد التحدي لالحتاللحماس  11.
 10 تواته المتمركزة ترب مستوطنة "حومش"  االحتالل يدعي إطالق النار على  12.
    

  :اإلسرائيليالكيان  
 10 ضباط بجيش االحتالل يحذرون من اشتعال الضفة بسبب اعتداءات المستوطنين   13.
 11 بيد يوجه رسالة الذعة لبينيت يحذره من إتامة مستوطنة على أراضي ةؤرة افيتار ل  14.
 11 تالل يلغي صفقة عسكرية ما أوكرانيا خشية غضب روسيا حاال  15.
 12 أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيم بقضية “أسرى نفم الحرية”   16.
 12   يبة »نيتساح يهودا«: محاولة إسرائيلية فاشلة إلظهار الجيش كو»أخالتي«دعوات لتفكيك كت  17.
 13 حكم بالسجن على ضابط بالجيش اإلسرائيلي لتصويره مجندات سراس   18.

 
  :األرض، الشعب

 13 يناير  /عشرات االعتداءات اإلسرائيلية على "األتصى" و"اإلةراهيمي" خالل كانون الثاني  19.

 13 يناير  / اتتحاما لألتصى خالل كانون الثاني 3,132عملية هدم و 26الس وتقااع 253شهيد و  20.

 14 "33"يقاطعون محاكم االحتالل لليوم الو"األسرى اإلداريون"   21.

 14 سيدات 8طفالس و 72منهم  الشهر المنصرمحالة اعتقال خالل  570": دراسات األسرى "  22.

 14 خطة عسكرية إسرائيلية ض مة لتهجير ةدو النقب   23.
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 15 آبار جنوبي ال ليل  4االحتالل اإلسرائيلي يهدم   24.

 15 يناير ثاني/ كانون الانتهاكا ضد الصحافيين خالل   40سلطات االحتالل ترتكب   25.
 

  األردن:
 15 العاهل األردني يدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية   26.

 
  المي:، إسعربي

 16 وصول وزير الدفاع اإلسرائيلي في أول زيارة من نوعها إلى البحرين  27.

 16 سنوات  10في غضون لها مأزتا مؤكدا  سيشكلل الدولتين" "إسرائيل" لو "حرفض أةو الغيط:   28.

 17 تطر: لن ننضم التفاقيات التطبيا في ظل غياب "حل الدولتين"   29.

 17 دين واإلمارات تربطهما تناة سرية في مجال الدفاع واالست بارات منذ أكثر من عق "إسرائيل: "أكسيوس  30.

 18 المغرب تحيل أول اتفاقية ما "إسرائيل" للبرلمان من أجل المصادتة   31.
 

  دولي:
 18 أمريكا ترفض تقرير "أمنستي" عن العنصرية اإلسرائيلية   32.
 19 د أنها تعمل بجد ضد توسيا المستوطنات مة األلمانية تتحفظ على ةيان أمنستي وتؤكالحكو   33.
 19 ين فصل عنصري وجريمة ضد اإلنسانية بحم الفلسطيني "إسرائيل"وزيرة ةريطانية سابقة: ممارسات   34.
 19 " إسرائيل"ةريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محّسن ما   35.
 20 "فيفا" يحقم في "جرائم جنسية" لمدرب االحتالل اإلسرائيلي  36.
 20 مكتب التحقيقات األمريكي "إف.ةي.آي" يعترف بشرائه ةرنامج "ةيغاسوس" للتجست  37.

 
  تقارير: 

 20 والسلطة الفلسطينية؟   "يلإسرائ"كيف تسير العالتة االتتصادية ةين تقرير:   38.
 

  حوارات ومقاالت
ي "أمنستي"  39.  23 نبيل عمرو... تعرِّي... وفي واشنطن من يغطِّّ
 25 محمود الحنفي د. ... ما أهمية أن تصف منظمة العفو الدولية إسرائيل ةدولة فصل عنصري؟  40.
 27 تسفي برئيل ... االحتالل ليت دفيئة للقيم: عن »نتساح يهودا« و»أخواتها«.. !  41.
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 29 :كاريكاتير
*** 

 
 

 "غانتت: ات ذنا ترارسا ةتقوية السلطة وإضعاف حماس. .."صياغة خطوات بالتنسيم ما  باس .1
إن الحكومة اإلسرائيلية قررت ، مساء األربعاء:  حتالل "اإلسرائيلي"قال بيني غانتس وزير حرب اال 

شهور المقبلة ستشهد تعزيز العالقات مع السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس، مشيرا إلى أن ال
بلورة خطوات إضافية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بهدف الحفاظ على المصالح  

 االقتصادية المشتركة للطرفين.
قطاع قال  وحول  الجنود   غزة،  واستعادة  المدى  طويل  هدوء  ضمان  أجل  من  تعمل  إسرائيل  إن 

اسة مدنية ُمحافظة وتسهيالت والتي من شأنها، المحتجزين لدى حركة حماس، إضافة إلى تطبيق سي
 بحسب ادعائه، "التسبب بخسائر لحركة حماس". 

دراس  وقال لمعهد  السنوي  المؤتمر  أمام  له  كلمة مسجلة  في  بغانتس،  القومي  األمن  تل  ات  جامعة 
 أبيب، 

إن إسرائيل عرضت المساعدة على الجيش اللبناني في أربع مناسبات مختلفة، كانت آخرها األسبوع  
ائيلي من خالل قائد قوة األمم المتحدة المؤقتة  الماضي، وذلك في توجه لمسؤولين في الجيش اإلسر 

 في لبنان )يونيفيل(.
أصبح  غانتس  تابعو  "لقد  إنه  جزير ،  لألسف  ليسوا  لبنان  اللبنانيون  والمواطنون  استقرار،  عدم  من  ة 

لك، عرضت هذا العام المساعدة للبنان أربع مرات، بما في ذلك في األسبوع الماضي في  أعداءنا. لذ 
 توجه أرسل إلى قائد اليونيفيل".

األساسية    وأضاف "بشكل محدد، نود مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص في اإلمدادات 
هة تصاعد قوة ‘حزب وفقد أكثر من خمسة آالف جندي ترك صفوف الجيش مؤخرا، وذلك في مواج

 هللا‘ بدعم مباشر من إيران". 
وعن التطورات في سورية، قال غانتس: "نتابع الوضع ونرحب بتجدد العالقات بين سورية واألردن  

ني ينهش سورية من الداخل. تحقيق  ودول معتدلة أخرى في المنطقة، وسنواصل لمنع تموضع إيرا 
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العليا للشعب السوري  القوات اإليرانية    االستقرار هو المصلحة  والنظام السوري، بما في ذلك إخراج 
 من أراضيها والسماح للبالد بالتعافي". 

المتحدة   الواليات  أن  من  واثق  أنا  فيينا،  مفاوضات  ظل  "في  غانتس:  قال  بإيران،  يتعلق  ما  وفي 
العمس الم تواصل  لوقف  اإلقليمي. ل  واالستقرار  العالمي  األمن  منظور  من  اإليراني  النووي  شروع 

مقابل   العملياتي،  التعاون  تعزز  إنها  بل  دائم،  اتصال  الدفاعية على  وأنظمتنا  "إن جيوشنا  وأضاف 
 احتمالية اختراق إيراني نحو قوة نووية خالل هذه األيام". 

"ت ما وصفق  إلى  غانتس  التعاو وتطرق  اإلقليمي"عزيز  دول   ن  مع  العسكري  التعاون  إلى  إشارة  في 
أجرتها   التي  والتحالفات  للعالقات  الرسمي  التطبيع  أعقاب  في  المنطقة  في  واشنطن  وحلفاء  خليجية 

 إسرائيل مؤخرا مع دول خليجية مثل اإلمارات والبحرين.
ون االقتصادي ى واقع للتعاالن نوايا إلوقال غانتس: "لقد حولنا ‘انفاقات أبراهام‘ من مجرد وثيقة إع

واألمني. تعزز هذه اإلجراءات استقرار المنطقة وتخلق جبهة معتدلة تشارك فيها أيًضا الدول التي  
 ستنضج االتفاقيات معها" في وقت الحق، دون أن يسميها. 

.  وأضاف "سيكون لدينا هذا العام العديد من الفرص لتعزيز هذه العالقات والمصالح األمنية إلسرائيل
رى هذا هو الحال مع الدول األوروبية التي تساعد كثيًرا في جهود احتواء إيران ، وكذلك مع دول أخ

ومع الخليج  على    في  الحفاظ  ومع  المشتركة،  للمصالح  وفقا  رصين،  منظور  من  هذا  كل  تركيا. 
 تحالفنا العميق والمهم مع اليونان وقبرص وتعزيزه". 

 2/2/2022، 48عرب 
 
 " العفو الدولية"جميا دول ومنظمات العالم لشرح ما جاء في تقرير  تابا مانس باس:  .2

محمود عباس، مساء األربعاء، برام هللا، وفدا من منظمة   يةفلسطين ال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا
ايناس كاالمار. للمنظمة  العام  الدولية برئاسة األمين  إلى شرح مفصل حول  عباس  واستمع  العفو   ،

أص الذي  الفصل التقرير  لجريمة  باالحتالل  القائمة  القوة  إسرائيل  ارتكاب  حول  المنظمة  درته 
عن تقديره لهذا الجهد الكبير الذي    عباسوأعرب    .منة واالضطهاد العنصري"االبارتهايد" والقهر والهي

ستتابع مع جميع دول   السلطةقامت به المنظمة عبر عدة سنوات من البحث عن الحقيقة، مؤكدا أن  
ا المشروعة  ومنظمات  الحقوق  تحمي  إجراءات  وتنفيذ  التقرير  هذا  في  جاء  ما  أجل شرح  من  لعالم 
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للشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى إنهاء االحتالل ألرض دولة فلسطين، ونيل الشعب الفلسطيني الحرية  
 واالستقالل. 

 2/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " إرضاء لألميركيين"لسطيني ل مسن فاشتية: التحقيم في مقت  .3

رام هللا:قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن التحقيق الذي نشره الجيش اإلسرائيلي حول  
)ظروف   أسعد  عمر  المسن  للحقائق«. عامًا(  80وفاة  »تحريف  وبمثابة  كاذب«،  »مجرد عرض   ، 

الشهيد أسعد يحمل   لكون  يجِر إال وأضاف في حديث لصحيفة »هآرتس« العبرية، أن »التحقيق لم  
أي   دون  الفلسطينيين،  ضد  يومية  جرائم  بارتكاب  اإلسرائيلية  المؤسسة  متهمًا  األميركية«،  الجنسية 
أحدثت  األميركية  الجنسية  الحالة،  هذه  »في  وتابع:  فلسطينية.  الضحية  هوية  دامت  ما  اكتراث، 

اله  تقتل وترتكب جرائمها على بطاقة  بأنها  وفيما و وية«..  الفارق، وإسرائيل  صف اشتية اإلجراءات 
قال   إنسان«،  قبل كل شيء هو  الفلسطيني  أن  يفهموا  أن  يجب  للعدالة  »الساعين  »سخيفة«، ألن 
بالدرجة   يهدف  كبيرًا  »عرضًا  كان  التحقيق  إن  الخارجية،  لوزير  السياسي  المستشار  الديك  أحمد 

»االكتفاء  أن  وتابع  األميركيين«.  إرضاء  إلى  ا  بتوبيخ  األولى  استخفاف  قتلة  أسعد،  عمر  لشهيد 
للتحايل   األميركية  للضغوط  الشكلية  لالستجابة  ومحاولة  الفلسطيني  المواطن  بحياة  إسرائيلي رسمي 

 عليها وامتصاصها«.
 3/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 " العفو الدولية"تتحدى تقرير  "إسرائيل": "ال ارجية الفلسطينية" .4

الخا  رام هللا: وزارة  أ اعتبرت  الفلسطينية  من  رجية  بمزيد  »أمنستي«  تقرير  تتحدى  االحتالل  دولة  ن 
قرارات االستيطان. وقالت الخارجية في بيان صحافي، بأن القرار »يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها  
والقرى   بيتا،  بلدة  ضد  اإلرهابية،  وعناصرهم  ومنظماتهم  المستوطنين  وميليشيات  االحتالل  قوات 

 تها«.  قة جنوب نابلس برمالمجاورة، وفي منط 
ضد  والمستوطنين  االحتالل  جيش  واعتداءات  هجمات  فيه  تتواصل  وقت  في  »هذا  وتابعت: 

 المواطنين، وفي وقت يضرب فيه االستيطان في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة«.
 3/2/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 إلجماع الوطنيركزي معبرة عن االرجوب: نسعى ألن تكون جلسة المجلت الم .5
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، أن الحوار متواصل مع كل  :  رام هللا

المركزي ونسعى ألن   المجلس  لعقد  قانونيا وسياسيا  هنالك نصابا  أن  مبينا  الوطني،  العمل  فصائل 
الوطني   المجلس  مؤتمر  في  الوطني  اإلجماع  قرارات  على  مخرجاته  تكون    1988عام  ترتكز  وأن 

عن طموحات وتطلعات شعبنا، وأن تكون هناك أرضية مشتركة لصالح تفعيل العامل اإلقليمي  معبرة  
المستقلة. دولته  إقامة  لصالح حق شعبنا في  فلسطين"    والدولي  في تصريح إلذاعة "صوت  وأعرب 

وعبر القادمة  األيام  يتم خالل  بأن  أمله  عن  األربعاء،  اليوم  مع    الرسمية صباح  المتواصل  الحوار 
وأن  الفص شعبنا  وطموحات  توقعات  مع  المركزي  المجلس  مخرجات  تنسجم  أن  على  االتفاق  ائل، 

تؤسس لحوار وطني شامل وآليات لتفعيل المقاومة الشعبية وتطويرها وكذلك التحضير لمجلس وطني  
 شامل وجامع. 

 2/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التحضيرية للمجلت المركزي تحضر لورتة سياسية جامعة اللجنة وسف: أةو ي .6
هللا الفلسطينية  :  رام  التحرير  لجبهة  العام  األمين  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  أوضح 

هو   أمس  المركزي،  المجلس  دورة  بعقد  الخاصة  التحضيرية  اللجنة  اجتماع  أن  يوسف،  أبو  واصل 
التي  الرابع، وذلك الستكمال ا التحضير لورقة سياسية  لوثائق  المركزي والعمل على  للمجلس  ستقدم 

والموقف  السياسي  األفق  وانغالق  االستيطان  ومواصلة  االحتالل  االعتبار جرائم  بعين  تأخد  جامعه 
السياسية. العملية  من  اليوم    األميركي  صباح  الرسمية  فلسطين"  "صوت  إلذاعة  تصريح  في  وقال 

القرارات    القضايا على  األربعاء، أن جملة من جدول أعمال المجلس المركزي ومن ضمنها مراجعة 
األعمال على   توزيع جدول  تم  إلى قضايا أخرى حيث  المركزي والوطني إضافة  للمجلسين  السابقة 

 . 141أعضاء المركزي والبالغ عددهم 
 2/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "المركزي" لدْفعها إلى المشاركة الشكلية في  الفصائل ضغوطها علىفتح تصّعد ": األخبار" .7

قبل أّيام من موعد عْقد جلسة المجلس المركزي لـ»منّظمة التحرير الفلسطينية«،    :رجب المدهون -غزة 
الجلسة،   في  الشكلية  المشاركة  إلى  لدْفعها  الصغيرة  الفصائل  على  ضغوطها  »فتح«  حركة  كّثفت 

عة ما بين الضغط األمني، والتهديد على المستوَيين االجتماعي واالقتصادي، باستخدام أساليب متنوّ 
تخشى فيه من إحجام »الجبهة الديموقراطية« و»المبادرة الوطنية« عن المشاركة، ما يعني    في وقت 
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مقاطعة شبه جماعية للمجلس. وبحسب ما علمت »األخبار« من مصادر »فتحاوية«، فقد صدرت  
محمود عباس إلى اللجنة المركزية للحركة، وجهاز المخابرات العامة التابع  طة  السلأوامر من رئيس  

ة، بتصعيد الضغوط على قيادات تلك الفصائل، سواًء بالترغيب أو الترهيب، في حال تعّنتها  للسلط
في رْفض حضور المجلس. وحتى اآلن، سُتشارك في الجلسة حركة »فتح«، ومعها فصائل هامشية  

الشعبي« التي يرأسها أحمد مجدالني، و»جبهة التحرير الفلسطينية«، و»االتحاد    هي »جبهة النضال
الديموقراطي  الفل موقفه    -سطيني  ُيعلن  لم  الذي  الفلسطيني«،  الشعب  إلى »حزب  باإلضافة  فدا«، 

المسؤولين   ِقَبل  من  لها  يتعّرض  التي  التهديدات  إلى  نظرًا  بقبوله،  توّقعات  ثّمة  لكن  اللحظة،  حتى 
ن، ُمعِلنًة أنه  وبينما لم ُتعلن »المبادرة الوطنية«، بقيادة مصطفى البرغوثي، موقفها حتى اآل  يين.األمن

حال  في  التي  الديموقراطية«  »الجبهة  إلى  األنظار  تّتجه  الخصوص،  بهذا  معها  التشاور  يتّم  لم 
اعتبا على  كبير،  في حرج  »فتح«  الشعبية«، ستضع  »الجبهة  جانب  إلى  االجتماع،  أن  قاطعت  ر 

و  الخارج،  أو  الداخل  في  سواًء  حقيقي،  تمثيل  ذات  غير  المشاِركة  الفصائل  سيعّزز  جميع  ما  هو 
لتمرير   زور  كشهود  اآلخرين  وجْلب  التحرير«،  بـ»منّظمة  بالتفّرد  الحركة  إلى  الُموجَّهة  االتهامات 

؛ إذ عقد مسؤولون قراراتها. ولذا، تمارس »فتح« ضغوطًا على »الديموقراطية« لدْفعها إلى المشاركة
و المكتب السياسي للثانية، تيسير  في اللجنة المركزية لألولى، خالل األيام الماضية، لقاءات مع عض 

خالد، وعرضوا عليه الحصول على مناصب جديدة في المنّظمة، مقابل اإلحجام عن المقاطعة. ومن  
نائب رئيس المجلس الوطني، في ظّل مق اطعة »الشعبية« التي  بين تلك العروضات توّلي منصب 

لى تيسير خالد، بعدما انتزعها منه  كانت تشغل هذا المنصب، باإلضافة إلى عودة دائرة المغتربين إ
، وكّلف بها القيادي »الفتحاوي«، نبيل شعث، بشكل  2018رئيس المنّظمة، محمود عباس، في عام  

ة، أعلن أن »الجبهة لم تقّرر  مؤّقت. لكن عضو المكتب السياسي لـ»الديموقراطية«، طالل أبو ظريف
عدّ  بعد  موقفها  »سُتحدد  أنها  مضيفًا  المشاركة«،  الصعيد  بعد  على  سُتجريها  ولقاءات  حوارات  ة 

 الداخلي«.
 3/2/2022، األخبار، ةيروت

 
 : المصلحة الوطنية فوق كل الصفقات ال اصةالشعبية .8

حرير فلسطين"، إياد عوض هللا، أن أكد عضو اللجنة المركزية العامة في "الجبهة الشعبية لت :  بيروت 
بمقاط "الشعبية"  المجلس  قرار  اجتماع  الذي  عة  الوقت  في  الوطنية،  للمصلحة  تغليبًا  "جاء  المركزي 

وشدد عوض هللا في تصريح مكتوب   يلهث فيه البعض لمصالحه الذاتية، ولتحسين موقعه ومركزه".
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و  الضغط  وسائل  "كل  أن  على  األربعاء،  برس"،  "قدس  على  تلقته  الجبهة  حث  أجل  من  االبتزاز 
 ".المشاركة في هذه الدورة غير الشرعية فشلت 

ترؤس   أو  قيادية  مراكز  لتبوأ  صفقات  لعقد  البعض  "سعي  أن  الشعبية"،  "الجبهة  في  القيادي  وعّد 
هيئات داخل هذا الجسم المتآكل الشرعية )..( يفهم في إطار المصالح واالمتيازات الخاصة، وهو  

 ات اإلجماع الوطني التي وقع عليها الجميع بدون استثناء. مخالف لقرار 
 2/2/2022، تدس ةرس

 
 تنظيٌم نفعّي يشترط المناصب للمشاركة في "المركزي"  تراطيةو الديم قيادي بفتح:  .9

إّن   بغزة،  للحركة  السابق  القيادية  الهيئة  فتح ومسؤول  القيادي في حركة  يحيى رباح  قال  "شهاب": 
الديمقر  الجبهة  بالحصول  تأخَر  إلى مطالبهم  تعود  المركزي،  المجلس  اطية في إعالن مشاركتها في 

"الجبهة ع "شهاب"،  لوكالة  حديث  في  رباح  وأضاف  التحرير.  منظمة  في  ومناصَب  امتيازات  لى 
الديمقراطية تريد وجود تمثيٍل لعضٍو آخَر في اللجنة التنفيذية، ويريدون مكانة تلي مكانة رئيس اللجنة  

اركة في المجلس باشرة". وتابع "الجبهة الديمقراطية تريد امتيازات أو تغطيات مقابل المشالتنفيذية م
 المركزي... والجبهة الديمقراطية أكثر تنظيم نفعي، وهم اللي خلقوا منهج النفعية في فلسطين". 

 2/2/2022، فلسطين أون الين
 

 لسطيني: المجلت المركزي سيساعد على توحيد الصف الف"العربية"الجبهة  .10
المركزي :  رام هللا المجلس  اجتماع  أن  البرديني،  سليم  الفلسطينية  العربية  للجبهة  العام  األمين  أكد 

والتراخي   السياسي،  للحل  الرافض  اإلسرائيلي  الموقف  لمواجهة  الوطني  الصف  توحيد  في  سيساعد 
الدولية. الشرعية  قرارات  وفق  الفلسطينية  القضية  مع  التعاطي  في  اوشد   األميركي  في  د  لبرديني 

يح إلذاعة صوت فلسطين، األربعاء، على ضرورة وجود اجتماعات تتخذ قرارات تحمي شعبنا  تصر 
 ومشروعه الوطني، وترسم خارطة وطنية لكيفية استعادة الحقوق الوطنية. 

 2/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اللخماد التحدي لالحت: احتجاز السلطة للشيخ دويكات محاولة إلماسح .11

بشدة إقدام جهاز األمن الوقائي في نابلس على    -مساء األربعاء -  حماساستنكرت حركة  :  الدوحة
بيتا.  بلدة  الشعبية في  المقاومة  الشهيد إسالم، وأحد رموز  الغني دويكات، والد  الشيخ عبد    احتجاز 

امن استهداف الشيخ دويكات  وقال القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني، في تصريح صحفي: إن تز 
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إل  الصهيوني  المخطط  أراضي  مع  على  المقامة  االستيطانية  )أفيتار(  بؤرة  إلى  المستوطنين  عادة 
الزحف  ضد  الشعبي  الغضب  إلخماد  استباقية  لمحاولة  مؤشر  صبيح،  جبل  في  المواطنين 

في جنوب نابلس    االستيطاني، وإفشال حالة الصمود والتحدي التي رسمها أهل بيتا وجماهير شعبنا
 ضد مخططات االحتالل. 

 2/2/2022، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 االحتالل يدعي إطالق النار على تواته المتمركزة ترب مستوطنة "حومش"  .12
ادعى جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء األربعاء، تعرض قواته المتمركزة في نقطة  :  محمود مجادلة

ة الثالثة خالل  فة الغربية المحتلة، لعملية إطالق نار وذلك للمر عسكرية قريبة من نابلس، شمالي الض
وجاء في بيان صدر عن جيش االحتالل أن "عملية إطالق نار من    أسبوع، فيما انسحب المنفذون.

سيارة عابرة استهدف موقعا للجنود المتمركزين في أحد مداخل مدينة نابلس". وأضاف أن "لم يصب 
فيما لفت موقع   اف أن قواته شرعت في عمليات البحث عن المنفذين.أحد في صفوف قواتنا"، وأض

"والال" اإلسرائيلي إلى أن االحتالل فشل في عمليات إطالق النار الثالث التي وقعت خالل األسبوع 
األخير، دون وقوع إصابات، في العثور على المنفذين، رغم إعالنه عن تنفيذ عمليات بحث وتفتيش  

 واسعة.
 2/2/2022، 48عرب 

 
 ضباط بجيش االحتالل يحذرون من اشتعال الضفة بسبب اعتداءات المستوطنين  .13

يرتكبه   قد  خطير"  "اعتداء  تبعات  من  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  في  كبار  مسؤولون  حذر 
موقع  وقال  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  تصعيد"  "فتيل  اشتعال  إلى  يؤدي  المتطرفون،  المستوطنون 

اإلخباري   وجهوا  "والال"  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  في  كبارا  ضباطا  إن  األربعاء،  اليوم  العبري، 
المشاركة في وحدات خاصة ُشكلت لمحاربة جرائم اعتداءات ا للشرطة، بزعم رفضها  نتقادات حادة 

 المستوطنين، بعد زيادة عمليات "دفع الثمن"، التي تنفذ ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 
الموأشا  أنر  إلى  الفتا  الماضي،  األسبوع  خالل  المستوطنين  اعتداءات  استمرار  إلى  هذه    وقع 

االعتداءات "تمثلت في أعمال شغب، وإحراق إطارات على الطرق، وتخريب أراض زراعية، ورشق 
 حجارة، وإشعال النار في ممتلكات فلسطينيين، وغيرها". 
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ال  وقسم  األركان،  هيئة  في  كبار  مسؤولين  جيش  وبحسب  في  الوسطى  المنطقة  وقيادة  عمليات، 
عادية  االحتال غير  واحدة  "حادثة  فإن  في  ل؛  تصعيد  فتيل  إلشعال  تكفي  المستوطنين،  جرائم  من 

ارتكبها   التي  االعتداءات  حول  االحتالل  جيش  بيانات  أن  الموقع  وأوضح  الغربية".  الضفة 
عام   في  أنه  أظهرت  هناك    2019مستوطنون،  اعتدا  352كان  فلسطيحالة  على  العام ء  وفي  نيين، 

 حالة.  377سجلت  2021حالة، وفي  353التالي سجلت 
وتابع: "في حال إضافة حاالت تخريب مناطق زراعية، واالعتداءات على قوات األمن اإلسرائيلية،  

حالة اعتداء   1.5، بمعدل  2021حالة في عام    563يرتفع عدد الجرائم التي ارتكبها المستوطنون إلى  
،  2008و  ظهرت في تموز/يولي  -حركة يمينية متطرفة-بات "تدفيع الثمن"  ". يشار إلى أن عصا يوميا

ونّفذت اعتداءات متنوعة ضد الفلسطينيين؛ من قبيل مهاجمة قراهم، وإحراق منازلهم، وإلحاق الضرر 
 بممتلكاتهم، فضال عن االعتداء على دور العبادة، وتكسير شواهد القبور. 

 2/2/2022فلسطين أون الين، 
 

 بيد يوجه رسالة الذعة لبينيت يحذره من إتامة مستوطنة على أراضي ةؤرة افيتار ل .14
على   الموافقة  أن  من  بينيت،  نفتالي  حكومته  رئيس  اإلسرائيلي،  الخارجية  وزير  البيد  يائير  حذر 

جب أراضي  على  المقامة  افيتار  بؤرة  أراضي  على  مستوطنة  إقامة  نابلس،  مخطط  في  صبيح  ل 
ب الم سيضرب  الواليات  مع  الدولي.العالقات  المجتمع  من  قاسية  فعل  ردود  ويثير  وبحسب  تحدة، 

صحيفة هآرتس العبرية، فإن البيد وجه رسالة الذعة إلى بينيت بهذا الشأن، محذًرا من تبعات هذه 
 سرائيلي. الخطوة، ولمح إلى أن الترويج لها سيقوض استقرار االئتالف الحكومي اإل

 2/2/2022القدس، القدس، 
 

 االحتالل يلغي صفقة عسكرية ما أوكرانيا خشية غضب روسيا  .15
المتوقعة على عالقاتها مع  مع تصاعد األزمة األوكرانية الروسية، تتابع األوساط اإلسرائيلية تبعاتها  

الجانبين، في ظل رغبة كل منهما بأن تأخذ تل أبيب موقفا لصالحها أمام حالة االستقطاب الدولي 
مة المتفاقمة، يوما بعد يوم، وإمكانية أن تدخل نفقا جديدا في حال قررت روسيا غزو حول هذه األز 

 أوكرانيا. 
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في التوترات بين البلدين، ظهرت رواية جديدة عن  وفي الوقت الذي تخشى فيه إسرائيل من التورط  
يل، وعقد صفقة أسلحة إسرائيلية نوعية إلى أوكرانيا، عقب وصول وفد منها رفيع المستوى إلى إسرائ 

وتصدر   العسكرية،  والصناعات  الحرب  وزارة  في  المسؤولين  كبار  مع  عديدة  اجتماعات  أعضاؤها 
لجيش األوكراني، مع العلم أن الجيش األوكراني بدأ في  ري لجدول األعمال سباق التسلح شبه الهستي

 التحول من األسلحة السوفيتية، ومعظمها قديمة، إلى األسلحة الغربية. 
" أن "األوكرانيين  21، ترجمته "عربي12سكري كتب في مقاله على موقع القناة  الخبير العنير دفوري  

ة المتقدمة، وقد طلبوا منها تزويدهم بصواريخ  ينظرون إلسرائيل على أنها وجهة للتكنولوجيا العسكري
 وطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة وأنظمة اتصاالت وحرب إلكترونية، وأبدوا 
االستعداد لاللتزام بصفقات ضخمة تبلغ قيمتها مئات الماليين من الدوالرات، لكن هناك أحد ما في  

 ام الصفقة في لحظاتها األخيرة".بر وزارة الخارجية اإلسرائيلية من أوقف إ
 2/2/2022، "21ربي موتا "ع

 
 أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيم بقضية “أسرى نفم الحرية”  .16

لي اإلسرائيلي األسبق جلعاد أردان والذي يشغل حالًيا منصب سفير إسرئيل  ألمن الداخفجر وزير ا
أسرى    6لدى األمم المتحدة، مفاجأة خالل إدالئه بشهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة بقضية نجاح  

 لبوع عبر نفق أرضي.فلسطينيين في انتزاع حريتهم من سجن ج
تنظر في إمكانية    قال أمام اللجنة إن مصلحة السجون لم  وبحسب موقع واي نت العبري، فإن أردان

داخل  العمل  منظومة  في  خلل  وجود  مؤكًدا  حقيقي”،  تهديد  أنه  على  السجن  من  األسرى  “هروب 
السجون.  “  مصلحة  التحقيق في محاولة  عليه  ُيعرض  لم  أنه  إلى  أردان  التي حاول  ولفت  الهروب” 

، قائاًل “لم أكن أعلم بالحادث”، مشيًرا إلى أن  2014  تنفيذها أسرى فلسطينيين في سجن جلبوع عام
 هناك إخفاق داخل مصلحة السجون.

 2/2/2022القدس، القدس، 
 

   يبة »نيتساح يهودا«: محاولة إسرائيلية فاشلة إلظهار الجيش كو»أخالتي«دعوات لتفكيك كت .17
كتيبة » تفكيك  إلى  بينها محّللون وخبراء عسكرّيون،  إسرائيلية،  يهودا« )نصر دعت جهات  نيتساح 

ا جنود  تنكيل  إثر  وذلك  اإلسرائيلي،  الجيش  في  للجنسية  يهودا(  الحامل  الفلسطيني  بالمسّن  لوحدة 
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( أسعد  مهجور    80األميركية، عمر  بيت  في  استشهاده  إلى  أّدى  ما  جلجليا،  قرية  في  حيث عامًا( 
»عدم المّس بتجنيد الحريديم  تركوه هناك وحيدًا بعد االعتداء عليه. وانطلقت هذه الدعوات من أجل  

 د الحريديم بالقراءة األولى أول أمس.للجيش«، بعد مصادقة الكنيست على قانون تجني
 3/2/2022األخبار، ةيروت، 

 
 حكم بالسجن على ضابط بالجيش اإلسرائيلي لتصويره مجندات سراس  .18

أبيب:   بالسجتل  اإلسرائيلي  الجيش  الخميس على ضابط في  شهرًا،    18ن  حكمت محكمة عسكرية 
 لتصويره سرًا عشرات المجندات خالل لحظات خاصة على مدار عامين. 

في   مذنب  بأنه  أبيرغيل  روم  المالزم  التحرش    45واعترف  ومحاولة  الئقة  غير  بأفعال  تتعلق  تهمة 
 ئيلية. الجنسي، حسبما أفادت به وسائل إعالم إسرا

 29/1/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 يناير / كانون الثانيو"اإلةراهيمي" خالل رائيلية على "األتصى" عشرات االعتداءات اإلس .19
هللا المسجدين  :  رام  على  االحتالل  اعتداءات  وقائع  عن  الشهري،  تقريرها  األوقاف  وزارة  أصدرت 

االحتالل   أن  مبينة  الماضي،  الثاني  كانون  شهر  خالل  العبادة  دور  وسائر  واإلبراهيمي  األقصى، 
األقصى   المسجد  اإلبراهيمي  ومنع  مرة    22دنس  الحرم  في  األذان  انتهك حرمة   50رفع  كما  وقًتا، 

مس  المسجد   اجد.ثالثة  ويتعرض  إليه،  القادمين  بهويات  وتدقيقه  للحرم،  حصاره  االحتالل  وواصل 
 لهجمة احتاللية شرسة في محاولة منه لفرض السيطرة الكاملة عليه، وبأدوات شتى. 

 2/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يناير / كانون الثانياتتحاما لألتصى خالل  3,132عملية هدم و 26اعتقاالس و 253شهيد و .20
المحتلة في  :  القدس  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات  تقرير  األربعاء،  القدس،  محافظة  أصدرت 

للعام   اآلِخر  كانون  لشهر  المحتلة  االحتالل. 2022العاصمة  انتهاكات  فيه مجمل  والذي لخصت   ،  
أن ال  وبّينت  واعتقال  الشهر  شهيد،  ارتقاء  شهد  سل  253ماضي  وتنفيذ  االحتالل  مواطنا،    26طات 

 اقتحاما للمسجد األقصى المبارك.  3,132عملية هدم، ونفذ المستوطنون 
 2/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "33"اإلداريون" يقاطعون محاكم االحتالل لليوم الواألسرى " .21
ف  اإلداريون  اإلسرائي يواصل األسرى  االحتالل  الـ  ي سجون  لليوم  االحتالل  لمحاكم  مقاطعتهم   33لي 

األسرى   وكان  حرية".  "قرارنا  شعار  تحت  اإلداري  االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  التوالي  على 
ال المقاطعة  بإعالن  يتمثل  جماعيا  موقفا  الجاري،  الشهر  من  األول  في  اتخذوا  شاملة  اإلداريون 

الم وغير  القضاءوالنهائية  إجراءات  لكل  قضائية،   سبوقة  )مراجعة  اإلداري  باالعتقال  المتعلقة 
 استئناف، عليا(.

 2/2/2022، فلسطين أون الين
 

 سيدات 8و طفالس  72منهم  الشهر المنصرمحالة اعتقال خالل  570 ":دراسات األسرى " .22
سلطات   إن  األسرى،  لدراسات  فلسطين  مركز  اعتقلت خالقال  اإلسرائيلي  يناير/  االحتالل  شهر  ل 

سيدات. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول    8طفاًل، و  72( فلسطيني، بينهم  570كانون الثاني )
االعتقاالت، أصدره األربعاء، أن االحتالل صعد خالل الشهر الماضي عمليات االعتقال في مدن  

وذكر المحتل.   والداخل  الغربية  الضفة  المركز    وقرى  احتلت  القدس  مدينة  أعداد أن  في  األول، 
( حالة  170( حالة اعتقال، تلتها النقب بالداخل المحتل، والتي شهدت )200تي بلغت )المعتقلين وال

االحتالل   قوات  اعتقلت  قطاع غزة  ومن  وأطفال،  نساء  بينهم  السلك   4اعتقال،  اجتيازهم  بعد  شبان 
 نفصلين.الفاصل جنوب قطاع غزة خالل حادثين م

 2/2/2022، فلسطين أون الين
 

 خطة عسكرية إسرائيلية ض مة لتهجير ةدو النقب  .23
وديع عواودة: كشفت وثائق تاريخية ضمن دراسة لباحث إسرائيلي عن عملية تهجير لبدو  -الناصرة 

وهي واحدة من مخططات التهجير التي وضعتها دولة االحتالل   48صحراء النقب داخل أراضي الـ
أنهم يشكلون أقلية قومية كبيرة. وبناء على    1948عد  للتخلص من فلسطينيي الداخل بعدما تنبهت ب

أبيب  تل  جامعة  في  المحاضر  أعد  أراضيهم  من  تبقى  ما  بمصادرة  المهددين  النقب  أهالي  طلب 
وفي الدراسة كشف    ازي دراسة عن البدو واألرض في النقب.المناهض للصهيونية دكتور غادي الغ

المنطقة   قائد  قادها  عسكرية  عملية  عن  ديان  النقاب  موشيه  وقتها  االحتالل  جيش  في  الجنوبية 
ألراضي من البدو الفلسطينيين عنوة. وكتب ديان في مذكرة عثر عليها الغازي، أن  استهدفت انتزاع ا

لغي حقهم كأصحاب األرض وسيتحولون إلى مستأجرين لـ”أراضي  “نقل البدو إلى مناطق جديدة سيُ 
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ة أخرى عن رفض البدو االنتقال من أراضيهم، وأنه إذا لم الدولة”. كما تكشف وثيقة تاريخية إسرائيلي
 بالقوة.   “ينتقلوا طواعية” فإن الجيش “سيضطر لنقلهم”

 2022/ 2/2، القدس العربي، لندن

 
 ار جنوبي ال ليلآب  4االحتالل اإلسرائيلي يهدم  .24

) :  الخليل األربعاء  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  محمي2-2هدمت  في  مياه  آبار  أربعة  "خلة  (،  ة 
"مسا بمنطقة  المحتلة(.الضبع"،  الغربية  الخليل )جنوب الضفة  اللجان    فر يطا" جنوبي  وقال منسق 

الجبور، في تصريحات صحفية،  الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل، راتب  
آب أربعة  وجرفت  وهدمت  جرافة،  برفقة  الضبع"  "خلة  محمية  اقتحمت  االحتالل  قوات  مياه  إن  ار 

وأشار إلى أن قوات االحتالل تستهدف على الدوام محمية "خلة    لعائالت حمامدة، ودبابسة، والعمور.
 يها لصالح المشاريع االستيطانية.دونم، بغرض االستيالء عل 400الضبع" التي تقدر مساحتها بنحو 

 2/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يناير كانون الثاني/ ن خالل د الصحافييانتهاكا ض  40سلطات االحتالل ترتكب  .25
انتهاكًا بحق   44رصد تقرير فلسطيني مختص، قيام قوات االحتالل بارتكاب   “القدس العربي”: –غزة  

ا المنصرم،  يناير  شهر  خالل  اإلعالمية  الصحافيين، الحريات  صوب  النار  إطالق  على  شتملت 
وحسب التقرير الشهري الصادر عن   غطية.واالعتداء عليهم بالضرب واعتقال بعضهم ومنعهم من الت

انتهاكا بحق الحريات    40وحدة الرصد والمتابعة، في المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، فقد سّجل  
 هاكات من قبل األجهزة الفلسطينية. انت 4اإلعالمية من قبل االحتالل اإلسرائيلي، و

 2022/ 2/2، القدس العربي، لندن

 
 ينية اإلسرائيلية استئناف المفاوضات الفلسطالعاهل األردني يدعو إلى  .26

دعا العاهل األردني عبدهللا الثاني، يوم األربعاء، إلى "تحريك عملية السالم، وإعادة إطالق  :  عمان
العربية   السالم  لمبادرة  الدولتين، ووفقا  أساس حل  واإلسرائيليين، على  الفلسطينيين  بين  المفاوضات 

الدولية". الشرعية  الدول ذلك  جاء    وقرارات  لجامعة  العام  األمين  عمان،  بالعاصمة  استقباله  خالل 
رسمية زيارة  إطار  في  الثالثاء،  مساء  األردن،  وصل  الذي  الغيط،  أبو  أحمد  بيان  العربية  وفق   ،

 للديوان الملكي.
 2/2/2022، تدس ةرس
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 وصول وزير الدفاع اإلسرائيلي في أول زيارة من نوعها إلى البحرين .27
ي غانتس يوم األربعاء إلى البحرين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الدفاع اإلسرائيلي بين

أبيب  تل  بين  أمنية  تفاهم  مذكرة  أول  على  خاللها  اإلسرائيلي.   يوقع  لإلعالم  وفقا  خليجية،    ودولة 
ئرة تابعة لسالح  وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في بيان إن غانتس وصل إلى البحرين على متن طا

الدولة  هذه  إسرائيلي  دفاع  وزير  فيها  يزور  التي  األولى  المرة  أنها  إلى  مشيرة  اإلسرائيلي،  الجو 
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية    سرائيلية هناك.الخليجية أو تهبط فيها طائرة عسكرية إ

مصرية وهبطت ألول مرة في أن هذه الطائرة كانت في األصل مستخدمة من قبل القوات الجوية ال
 وعلى متنها الرئيس المصري آنذاك أنور السادات.  1977إسرائيل عام 

عام   الطائرة  إسرائيل  "اشترت  السرب    2011وأضافت  مع  الخدمة  ودخلت  مدنية،  شركة   120من 
وقالت جيروزاليم بوست إن زيارة غانتس تستغرق يومين، وأضافت أن "من   لسالح الجو اإلسرائيلي".

تفاهم مع نظيره البحريني الفريق عبد هللا بن حسن النعيمي وكذلك ال متوقع أن يوقع غانتس مذكرة 
 رئيس األركان ذياب بن صقر النعيمي".

أت الصحيفة أن المذكرة ستضع "إطارا متينا للتعاون األمني يضفي الطابع الرسمي على العالقات ور 
في مختلف المجاالت، وستشمل عددا من اتفاقيات    الدفاعية بين البلدين، مما يسمح بزيادة التعاون 

 األسلحة والمبيعات األخرى المتعلقة بالدفاع".
 2/2/2022الجزيرة.نت، 

 
 سنوات  10في غضون لها مأزتا مؤكدا  سيشكل"إسرائيل" لو "حل الدولتين"  رفضأةو الغيط:  .28

لدول العربية أحمد أبو  رأى األمين العام لجامعة ا:  عّمان، من  2/2/2022،  تدس ةرسذكرت وكالة  
الغيط، أّن رفض الجانب اإلسرائيلي لـ "حل الدولتين" سيؤدي إلى وجود أغلبية فلسطينية في أرض 

في غضون   إلسرائيل"  مؤكًدا  "مأزًقا  وسُيشكل  التاريخية،  في    سنوات.  10فلسطين  الغيط  أبو  وقال 
األردنية   "المملكة"  قناة  مع  موقعمقابلة  على  وُنشرت  "إن )حكومية(،  الخميس:  اليوم  اإللكتروني  ها 

الفلسطيني   الموقف  تجاوز  العربية  للجامعة  يمكن  وال  الدولتين،  مطلب  عن  يتخلَّوا  لم  الفلسطينيين 
وأشار األمين العام إلى أنَّ تصميم الجانب اإلسرائيلي على مواقفه وعلى رفضه   والرؤية الفلسطينية".

 نية بين نهر األردن والبحر المتوسط في األعوام المقبلة. سيؤدي لوجود أغلبية فلسطي   لمفهوم الدولتين
يكون   قد  حاليا  التاريخية  فلسطين  سكان  "عدد  وسيتجاوزون    15وقال:  فلسطينيون  نصفهم  مليونا، 

 سنوات". 10النصف بعد ذلك في غضون 
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وصفه بـ    ت لـ"هزة شديدة جدا" مع ماوعن الربيع العربي، رأى أبو الغيط أن القضية الفلسطينية تعّرض
على  التركيز  وانخفض  كله،  اإلقليم  واهتز  اهتزت  كثيرة  عربية  دوال  "إن  قائال:  العربي"،  "التخريب 

الفلسطينية". للمبادرة و   التسوية  "القوي"  تأييده  عن  العام  األمين  عّبر  الفلسطينية،  المصالحة  عن 
 وار.الجزائرية نحو الفصائل الفلسطينية إلجراء ح

قال أبو الغيط، في ختام زيارته لألردن،    القاهرة:، من  3/2/2022لندن،    ، الشرق األوسطوأضافت  
القضية   بتسوية  يسمح  سياسي  مسار  فرص  الستعادة  العمل  يتطلب  المنطقة  »استقرار  إن  أمس، 

ارة  جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته األردن بعد زي  الفلسطينية«.
 استمرت يومين. 

 
 ن ننضم التفاقيات التطبيا في ظل غياب "حل الدولتين" تطر: ل .29

استبعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم األربعاء أن تقوم بالده  :  الدوحة
 بـ"تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، في ظل غياب تام لخيار حل الدولتين"، مشيًرا إلى أن هناك تواصالً 

جاء ذلك في مقابلة موسعة أجراها    يل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.مع سلطات االحتالل لتسه
وشدد وزير الخارجية    موقع "أكسيوس" األمريكي مع الوزير القطري في سفارة الدوحة لدى واشنطن. 

مع    القطري على أن بالده حافظت في السابق على عالقات "عندما كانت هناك احتماالت للسالم"
وقال إن قطر تواصل "عالقات   ".2009-2008وحة فقدت األمل بعد حرب غزة  الفلسطينيين، "لكن الد 

اتفاقات   إلى  "لكن من الصعب تصور االنضمام  الفلسطيني،  الشعب  "إسرائيل" لمساعدة  العمل" مع 
 إبراهام، في غياب التزام حقيقي بحل الدولتين". 

 2/2/2022، تدس ةرس
 

"أكسيوس .30 س  "إسرائيل:  تناة  تربطهما  من  واإلمارات  أكثر  منذ  واالست بارات  الدفاع  مجال  في  رية 
 عقدين

دعمها :  أكسيوس لبحث  ظبي  أبو  زار  اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة  من  وفدا  أن  "أكسيوس"  موقع  ذكر 
الحوثيين. واستخباراتيا عقب هجوم  إسرائيل حاجتها    دفاعيا  أبلغت  اإلمارات  أن  الموقع عن  وكشف 

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تريد    خي والتصدي للمسّيرات.لى المساعدة في مجال الدفاع الصارو إ
تريد  ال  التي  الحساسة  التكنولوجيا  للخطر  تعرض  أن  دون  من  اإلمكان  قدر  اإلمارات  مساعدة 

رات  وأوضح الموقع أن إسرائيل واإلمارات تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع واالستخبا  مشاركتها.
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أن هذه القناة السرية بين إسرائيل واإلمارات تم الكشف عنها بعد  وأشار إلى    منذ أكثر من عقدين.
 اتفاقات أبراهام التي وّقعها الجانبان قبل أكثر من عام. 

 2/2/2022الجزيرة.نت، 
 

 المغرب تحيل أول اتفاقية ما "إسرائيل" للبرلمان من أجل المصادتة  .31
المحتلة البرلمان، :  القدس  إلى  المغربية  المملكة  حكومة  قانون    أحالت  مشروع  األربعاَء،  مساء 

الدولية. بالَخدمات  تتعلق  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  ُموّقعٍة  اتفاقيٍة  على  مراقبين،    للمصادقة  وبحسب 
البرلمان  وفي حال مصادقة غرفتي  البرلمان،  إلى  ُتحال  و"إسرائيل"  المغرب  بين  اتفاقيٍة  أول    ُتعتبر 

الجري في  ُتنشر  عليها  والمستشارين(  التنفيذ.)النواب  حيز  لتدخل  الرسمية  الرسمي    دة  الموقع  ونشر 
للبرلمان المغربي نص االتفاقية، وقال: إّنها "ُأحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب )الغرفة  

لَ   األولى للبرلمان المغربي(". اإلثنين الماضي إلى مشروع    وتابع الموقع: "مكتب مجلس النواب َتَوصَّ
لى االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الُموقَّع في العاصمة الرباط قانون للموافقة ع

 ".2021آب/أغسطس  11في 
 2/2/2022، تدس ةرس

 
 أمريكا ترفض تقرير "أمنستي" عن العنصرية اإلسرائيلية  .32

الفص  حول  "أمنستي"  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  الثالثاء،  األمريكية،  الخارجية  وزارة  ل  رفضت 
الفلسطينيين. ضد  اإلسرائيلي  على    العنصري  إجابات  في  برايس،  نيد  الوزارة  باسم  المتحدث  وقال 

تجاه   إسرائيل  أفعال  بأن  القائل  الرأي  ترفض  المتحدة  "الواليات  إن  تشكل  الصحفيين؛  الفلسطينيين 
 فصال عنصريا". 

ولم تستخدم تقارير الوزارة  وأضاف أنه "نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصال عنصريا.  
 مثل هذه المصطلحات مطلقا".

وأضاف برايس: "نعتقد بأن من المهم أال ُيحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير، خاصة  
 يهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة". أن إسرائيل الدولة ال

 2/2/2022، 21موتا عربي 
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 توسيا المستوطنات   دّ مة األلمانية تتحفظ على ةيان أمنستي وتؤكد أنها تعمل بجد ضو الحك .33
“الفصل  مثل  استخدام مصطلحات  ترفض  ألمانيا  إن  األربعاء  األلمانية  الحكومة  باسم  متحدث  قال 

ل. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في مؤتمر صحافي  العنصري” فيما يتعلق بإسرائي
سائل إعالم ألمانية “نرفض تعبيرات مثل الفصل العنصري أو تركيز االنتقادات بشكل متحيز أمام و 

 ضد إسرائيل. هذا ال يساعد في حل الصراع في الشرق األوسط”.
اإلخباري، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية االتحادية أنه مع التصاعد المقلق    KNAوبحسب موقع  

أ في  السامية  معاداة  في  عدم  الحالي  مسؤولية  اإلنسان  حقوق  عن  يدافع  من  كل  “يتحمل  وروبا، 
وتعت  قسرا”.  لها  بنتائج  الترويج  يأتي  العنصري  الفصل  مصطلح  استخدام  أن  األلمانية  الحكومة  بر 

سبيل   فعلى  هناك.  المنطقة  في  اإلنسان  حقوق  حالة  كثب  عن  تراقب  نفسه،  الوقت  وفي  عكسية. 
 التوسع في بناء المستوطنات. المثال، تعمل ألمانيا بشكل مكثف ضد 

 2022/ 2/2القدس العربي، لندن، 
 

 اإلنسانية  ين فصل عنصري وجريمة ضدّ بحم الفلسطيني "إسرائيل"وزيرة ةريطانية سابقة: ممارسات  .34
الذي أصدرته منظمة   التقرير  إن  البارونة سيدة حسين وارسي  السابقة  البريطانية  الدولة  قالت وزيرة 

شأن الممارسات اإلسرائيلية يثبت بما ال يدع مجاال للشك أن سياسات الحكومة  العفو الدولية أخيرا ب
لتي من ضمنها سلب الممتلكات والترحيل القسري، تعّد فصال عنصريا اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ا

 وجريمة ضد اإلنسانية. 
"اإلندبندنت" ) لها نشرته صحيفة  البthe Independentوأشارت وارسي، في مقال  إلى  (  ريطانية، 

تمارس جريمة  إسرائيل  أن  المتزايد على  اإلجماع  مثال على  أحدث  الدولية  العفو  تقرير منظمة  أن 
 . لفصل العنصري ا

 2/2/2022الجزيرة.نت، 
 

 " إسرائيل"ةريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محّسن ما  .35
ماري تريفيليان، هذا األسبوع  -نية آن تلتقي وزيرة التجارة اإلسرائيلية، أورنا باربيفاي، بنظيرتها البريطا

 في تل أبيب، في مسعى من بالد األخيرة لتوقيع اتفاق تجاري محّسن مع الكيان. 
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ويترز« فإّن بريطانيا تتطّلع إلى بناء عالقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم،  وطبقًا لوكالة »ر 
يعة النمو من الطبقات متوسطة الثراء،  بعد خروجها من االتحاد األوروبي، مستهدفًة االقتصادات سر 
 مراهنًة على أّنه سيكون هناك طلب على صادراتها وخدماتها. 

 3.64مليار جنيه إسترليني )  2.7إلى    2020صلت في  ُيذكر أّن قيمة صادرات بريطانيا إلسرائيل و 
 مليار جنيه إسترليني.  4.8مليار دوالر(، وبلغ إجمالي قيمة العالقة التجارية 

 3/2/2022روت، ، ةياراألخب
 

 "فيفا" يحقم في "جرائم جنسية" لمدرب االحتالل اإلسرائيلي .36
تتهم   التي  االدعاءات  بطبيعة  األخالقيات  لجنة  نظر  بدء  الـ"فيفا"  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

اد وقال االتح  يلي السابق لكرة القدم أفرام غرانت، بالتحرش الجنسي.مدرب منتخب االحتالل اإلسرائ
 الدولي لكرة القدم، في بيان: "بالنظر إلى طبيعة المزاعم، ستنظر لجنة األخالقيات بالفيفا في األمر".

 2/2/2022، 21موتا عربي 
 

 مكتب التحقيقات األمريكي "إف.ةي.آي" يعترف بشرائه ةرنامج "ةيغاسوس" للتجست .37
اشترى   بأنه  األربعاء،  "إف.بي.آي"،  األمريكي  التحقيقات  مكتب  إنتاج  أقر  من  تجسس  برنامج 

 مجموعة "إن.إس.أو" اإلسرائيلية واختبره، لكنه أكد أنه لم يستخدمه في أي تحقيق.
محدودا  ترخيصا  االتحادي  التحقيقات  مكتب  "اشترى  بيان:  في  "إف.بي.آي"  باسم  متحدث  وقال 

 ساريا.الختبار وتقييم المنتج فقط، ولم يستخدمه لدعم أي تحقيق"، مضيفا أن ترخيصه لم يعد 
 2/2/2022، 21موتا عربي 

 
 والسلطة الفلسطينية؟   "إسرائيل"كيف تسير العالتة االتتصادية ةين تقرير:  .38

لحم   العصا  –بيت  التوالي جزءا من رواتب   :فادي  الثالث على  للشهر  الفلسطينية  الحكومة  تقتطع 
سرائيل جزءا من أموال  موظفيها بسبب ما تقول إنه أزمة مالية تمر بها لعدة أسباب، منها: اقتطاع إ

المالية   المساعدات  تأخر  وبسبب  الفلسطينية،  السلطة  لصالح  تجبيها  التي  الضريبية  المقاصة 
باريس،  وما زال  الخارجية. قائمة على بروتوكول  إسرائيل وسلطة رام هللا  بين  االقتصادية  العالقة  ت 

  . 1993التحرير الفلسطينية عام    وهو الملحق االقتصادي التفاق "أوسلو" الموقع بين إسرائيل ومنظمة
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توقيع االتفاقية، وينتهي عام   المدة منذ  البروتوكول محدد  المفترض أن هذا  ، فكيف 1999لكن من 
العالقة االقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اآلن؟ وما هي األموال المتبادلة بين    تسير 

 ادي عن دولة االحتالل؟ الطرفين؟ وهل يمكن للفلسطينيين االنفكاك االقتص 
 ما اإليرادات المالية للسلطة؟

بين   تشكل  الخارجية  المساعدات  خ60-50كانت  الفلسطينية  السلطة  إيرادات  من  السنوات %  الل 
السنوات   خالل  ولكنها  والعربية،  األوروبية  المانحة  الدول  تمولها  كانت  والتي  تأسيسها،  من  األولى 

تتجاوز   تعد  لم  الماضية  القليلة    %. 20القليلة  السنوات  خالل  الفلسطينية  السلطة  ميزانية  وتقترب 
من   ب  5الماضية  سواء  اإليرادات  شح  من  وتعاني  أميركي،  دوالر  قيمة  مليارات  انخفاض  سبب 

أهمها. من  الضرائب  تعتبر  والتي  الداخلية،  اإليرادات  انخفاض  أو  الخارجية،  ويرى    المساعدات 
الضرائب  من  عنصر  أهم  أن  من   االقتصاديون  المستوَرد  على  المضافة  القيمة  أموال  هو  للسلطة 

قرابة   الضرائب  قيمة  وتشكل  المستورد،  على  الجمارك  أموال  وكذلك  ميزانية  %  70البضاعة،  من 
 السلطة الفلسطينية اليوم. 

 ما أةرز ةنود ةروتوكول باريت االتتصادي؟ 
والسلطة الفلسطينية، ومن أبرز    يحدد بروتوكول باريس االقتصادي العالقة االقتصادية بين إسرائيل 

لعمليات  مدخالت  تعتبر  التي  السلع  منع  وأهمها  الفلسطينيون،  يستوردها  التي  السلع  تحديد  بنوده: 
وتحدد االتفاقية أيضا كميات المياه المعطاة للفلسطينيين من أرضهم، والتي يرى خبراء أنها    نتاج.اإل

لهم   يمكن  فكيف  للشرب،  حتى  اليوم  تكفي  تعد  سواء لم  االقتصادية،  للتنمية  مياه  على  الحصول 
والصناعة؟ الزراعة  تسيطر    استخدامات  فإنها  والحدود،  المعابر  على  تسيطر  إسرائيل  بالتالي  وألن 

على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها، وينص البروتوكول االقتصادي  
اقتطاع   إسرا3على  لصالح  الضرائب  أموال  من  للسلطة. %  وتسلمها  األموال  هذه  تجبي  التي   ئيل 

بعد ذلك أشهر من تاريخ إصدارها، و   6ووفق البروتوكول أيضا، تكون أموال الضرائب صالحة لغاية  
فلسطينيا. بها  المطالبة  في  القانوني  الحق  في    يسقط  األساسي  الضابط  إسرائيل  تكون  أن  ويشترط 
البروتوكول وفق  والتصدير،  االستيراد  على  عمليات  االحتالل  دولة  تستحوذ  واليوم  من  88،   %

د في وهناك بنو   % من المستوردات الفلسطينية. 57-54الصادرات الفلسطينية، وكذلك تستحوذ على  
البروتوكول تتعلق بالجمارك والمعامالت النقدية والتقاعد والعمال والتجارة، والمشاريع السياحية وأموال 

 ضحايا الطرق، وغيرها. 
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 ة في االتفاقية؟ ما المشكل
الضفة   جنوب  الخليل،  بجامعة  والمحاسبية  المالية  العلوم  أستاذ  الجعبري،  مجدي  الدكتور  يرى 

ريس االقتصادي هو أخطر اتفاقية اقتصادية كبلت الفلسطينيين ألنها تخنق  المحتلة، أن بروتوكول با
وتطوره. نموه  من  وتحد  الفلسطيني  االقتصاد  وتقتل  االتف  التنمية  أن  تمنع  كما  الجعبري،  وفق  اقية، 

التي  "ج"  المصنفة  المناطق  وخاصة  الفلسطينية،  األرض  في  الطبيعية  للثروات  األمثل  االستخدام 
م63تشكل   عام  % من  المحتلة  األراضي  العام    . 1967جمل  االتحاد  الروس، عضو  أبو  ثابت  أما 

ا الغالف  االتفاقية هو  أبرز مشاكل  أن  فيرى  الفلسطينيين،  يمنع لالقتصاديين  الذي  الواحد  لجمركي 
بمعنى أنه إذا كانت نسبة الضريبة    السلطة من التحرك سوى درجتين في النسبة المفروضة بإسرائيل.

تنزل عن  16بإسرائيل   للسلطة أن  الفرق في 18% أو تزيد على  14%، فال يجوز  %، وهنا يظهر 
 على األخير. مستويات الدخل للمواطن اإلسرائيلي والفلسطيني، وهو ما ينعكس سلبا

 الجانب المظلم 
وبالتالي  ويعتبر أبو الروس أن الجانب اآلخر المظلم في االتفاقية هو سيطرة إسرائيل على المعابر،  

المبالغ.  هذه  تفاصيل  الفلسطينيون  يعرف  وال  الفلسطينية،  الضرائب  جباية  على  المسيطرة    جعلها 
يصرح الجانب اإلسرائيلي للجانب الفلسطيني  ويقول للجزيرة نت: إنه حتى اللحظة وبمرور السنين، لم  

وتعطي إسرائيل رقما   بأي تفاصيل عن األرقام المالية التي تستلم بموجبها السلطة أموال المقاصة،
التفاصيل. دون  فقط  مناسبا  ترتئيه  نهائيا  عن    ماليا  يقل  ال  ما  اليوم  المقاصة  من  68وتشكل   %

والمشكلة في ذلك أيضا، وفق أبو الروس،   ه اإليرادات.إيرادات السلطة، أي أنها المصدر األكبر لهذ 
معززة ووثائق  ومستندات  األموال،  هذه  لقيمة  تدقيق  وجود  بدون  ال    أنه  السلطة  فإن  لتفاصيلها، 

الموارد   على  للسيطرة  نظرا  التقديرية،  الموازنات  إعداد  على  تقدر  وال  للمستقبل،  التخطيط  تستطيع 
والمشكلة األخرى أن إسرائيل تخصم ديون الماء والكهرباء، وإن   لي.المالية لها من الجانب اإلسرائي

للس تجبيها  التي  المقاصة  أموال  من  جزءًا  تخصم  وأهالي  شاءت  األسرى  رواتب  خصم  مثل  لطة، 
األخيرة. الفترة  مشكلة  أحدث  مما  من    الشهداء،  أكثر  ذلك  على  االعتراض  السلطة  تستطيع   6وال 

اال وفق  ذلك،  بعد  ألنها  فإنها  أشهر،  كانت  كيفما  إسرائيل  من  المقاصة  أموال  تستلم  لم  إن  تفاقية، 
بها. المطالبة  لها  يحق  وال  ملغاة  ا  تعتبر  أبو  باريس  ويرى  بروتوكول  بنود  إلى  بالنظر  أنه  لروس 

األنظمة   ألن  نزعه  يمكن  وال  وثيق  وإسرائيل  السلطة  بين  االقتصادي  االرتباط  فإن  االقتصادي، 
لفلسطينية بنيت على أساس هذا االتفاق، وبالتالي يصعب االنفكاك عن هذا والقوانين في السلطة ا

 سرائيلي. الواقع الذي هو تبعية االقتصاد الفلسطيني لإل
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 ما الحل؟
إسرائيلي   ابتزاز  أسلوب  اليوم  تشكل  الضرائب  أموال  إن  نت:  للجزيرة  فيقول  الجعبري  الدكتور  يعود 

نحو الحلول األسهل لحل هذا االبتزاز باقتطاع جزء من  للسلطة، ومن جهة أخرى فإن األخيرة تتجه  
النثريات غير الضرورية،    واألولى أيضا، حسب الجعبري، أن تتقشف السلطة في  رواتب الموظفين.

تعانيه. الذي  العجز  من  للحد  واإلداري  المالي  الفساد  تحارب  السلطة    وأن  على  وفق  -ويجب 
ية والدبلوماسية، التي ال تقوم بالدور المنوط بها من  أن تقلل صرفها المالي على الخارج  -الجعبري 

  لي لصمود الفلسطيني على أرضه. توضيح عدالة القضية الفلسطينية للعالم أوال، أو حشد الجهد الما
بالرغم من أن األصح، حسب رأيه، أن تقوم الحكومة الفلسطينية برفع قيمة رواتب الموظفين بسبب 

بؤس من  والتخفيف  األسعار،  باريس   المواطن.  غالء  بروتوكول  إلغاء  هو  األمثل  الحل  أن  ويرى 
ون النقاط التي في صالحهم. والجانب  االقتصادي بالكامل ألن اإلسرائيليين ال يلتزمون به، ويستخدم

الفلسطيني متمسك به من باب الضعف والوهن الذي وصل إليه، ألن هذا االتفاق يحد من تطورهم  
اقتصادهم. وإنعاش  لذراع    االقتصادي  لّي  أنه  الجعبري،  وفق  ذلك،  من  واألخطر  األهم  أن  كما 

والمست بالحواجز  وتحديد حركته  وحصاره  باقتصاده،  السياسي  الفلسطيني  البعد  للتنازل عن  وطنات، 
 للقضية التي تعطيه حقه في أرضه ووطنه ومقدراته وتحرره من االحتالل. 

 2/2/2022.نت، الجزيرة
 

ي تعرِّي... وفي واش  "أمنستي" .39  نطن من يغطِّّ
 نبيل عمرو 
إسرائيل دولة فصل عنصري، هذا هو التوصيف الذي خلص إليه تقرير »أمنستي«، الذي ُبني على  

 وقائع دامغة، ال تملك حكومة إسرائيل أي حجة منطقية لنفيها أو أي تفسيرات مقنعة لدوافعها. 
ي تضم مليوني عربي، ُيعفي  وما تفعله إسرائيل في الضفة والقطاع والقدس، وحتى داخل دولتها الت

المؤسسات الدولية »غير المروَّضة« من بذل جهود كبيرة إلثبات عنصرية الدولة والنظام، فال مساواة 
الح وتعّدهم مجرد داخل إسرائيل، وهذا ما تقر به الدولة، وال حقوق للماليين الذين تحتلهم بقوة الس

بين الحياة والموت، وهذا أيضًا ما تعمل إسرائيل  سكان أمر واقع يكفيهم الوقوف األبدي على الحافة  
 على جعله أبديًا. 

أشارت  كلما  يتغير  ال  الذي  اإلسرائيلي  الفعل  رد  األول  الخطورة؛  في  يتوازيان  أمران  للنظر  الالفت 
رة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، والتي لم تعد مجرد مخالفات هيئة دولية مستقلة إلى انتهاكاتها المستم 

 ضحت سياسة معتمدة ودائمة للدولة العبرية ونظامها السياسي.بقدر ما أ
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تنتقد إسرائيل مهما فعلت،  التلقائي هو أن أي مؤسسة دولية  الفعل اإلسرائيلي  عنوان ومضمون رد 
ذاته إسرائيل  في  أن  متجاهلًة  سامية،  وال  معادية  أحزابًا  فهي  وحتى  وكّتابًا وصناع رأي  ا مؤسسات 

ته »أمنستي«، وهذا يعّري أكذوبة االتهام النمطي الجاهز بالالسامية، وانظروا يجاهرون بأكثر مّما قال
إلى تقارير »بيتسليم« اإلسرائيلية ومقاالت جدعون ليفي وغيره ممن ال تجرؤ إسرائيل الرسمية على  

 وصفهم بالالسامية.
عن إسرائيل حتى  الالفت حقًا هو رد الفعل األميركي الذي كان أقوى في مجال الدفاع    واألمر اآلخر

الرسميين منهم، يسددون فواتير  ِلَنُقل تجاوزًا  أو  ذاته، وإذا كان األميركيون،  الموقف اإلسرائيلي  من 
عن   والفّظ  المباشر  بالخروج  الدول  كل  عن  استثناء  يكون  بأن  له  والمسموح  المدلل  أبسط  لحليفهم 

إسرائيل بحق الفلسطينيين ولكنهم يعترضون  القواعد األخالقية والقانونية الدولية، فإنهم يقّرون بجرائم  
على وصفها، وفي الوقت الذي ُنشر فيه تقرير »أمنستي« نشرت الخارجية األميركية ما قاله الوزير  

لفلسطينيين، وأشارت تحديدًا بلينكن للرئيس الفلسطيني من أن اإلدارة ترفض ما تفعله إسرائيل بحق ا
سطينية والقتل، وهدم البيوت والتعدي على الممتلكات وغيرها  إلى االستيطان واجتياحات المناطق الفل

الكثير الكثير، وحكاية الفلسطيني األميركي المسّن عمر أسعد ال تزال طازجة وقيد التداول حتى في  
 أميركا ذاتها.

شي  يفعل  بأن  العالم  »أمنستي«  الحقوق  أوصت  ألبسط  المتمادية  اإلسرائيلية  االنتهاكات  لوقف  ئًا 
ية، وأوصت إسرائيل بالتخلي عن سياساتها العنصرية داخلها، أي تجاه من يحملون جنسيتها  الفلسطين 

 وتجاه من تحتّل من أرض وشعب يعرفها العالم باألرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
ني قد ُيسمع في أي مكان إال لدى سدنة النظام اإلسرائيلي  إنه رجاء ضميري أخالقي وقانوني وإنسا 

ن سياساتهم العنصرية من حلفائه الدائمين من دون إنكار أن في إسرائيل وأميركا من يندد  ومن يغّذو 
 ويعترض.

واالستبداد  الظلم  يرفض  الذي  اإلنساني  الضمير  بين  األزلّي  الصراع  تجّسد  »أمنستي«  تقارير  إن 
كان لها في  بين القوى النافذة التي تعد الضمير اإلنساني مجرد بدعة ساذجة ال موإهدار الحقوق، و 

عالم القوة خصوصًا الغاشمة منها، ولعل هذه هي كلمة السر في كل المصائب التي عانتها البشرية  
 وال تزال.

 3/2/2022، الشرق األوسط، لندن
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 عنصري؟ ما أهمية أن تصف منظمة العفو الدولية إسرائيل ةدولة فصل  .40
 محمود الحنفيد. 

 أوال: ما هي أهمية التقرير؟ 
منظمة )  اتهمت  الثالثاء  )أمنستي(  الدولية  عنصري". 1/2/2022العفو  "فصل  دولة  بأنها  إسرائيل   )

صفحة تحت عنوان "نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( اإلسرائيلي    182جاء ذلك في تقرير يقع في  
 ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد اإلنسانية". 

ة إلى تقارير هامة أخرى مثل تقرير هيومن رايتس ووتش وتقرير ويضاف تقرير منظمة العفو الدولي
منظم تقارير  عن  فضال  اإلسرائيلية،  بيتسيلم  دوري، منظمة  بشكل  تصدر  فلسطينية  حقوقية  ات 

 وجميعها تتحدث عن ذات المضمون تقريبا لكن بعناوين أخرى. 
أمور، ورغم خطورتها، بات   تكمن أهمية التقرير في الشجاعة والمهنية الكافية، حيث أنه تطرق إلى

المزيد من   التطرق إليها من باب الترف السياسي والحقوقي. كما أن جهد أربع سنوات يعطي التقرير
أبحاث ميدانية معمقة استندت   المطول على  تقريرها  المنظمة في  اعتمدت  المصداقية والجدية. وقد 

 إلى شهادات ومشاهدات. 
تنا في  أيضا  التقرير  أهمية  تكمن  انقضى  كما  أنه  العالم  اعتقد  الذي  العنصري  الفصل  وله موضوع 

ق التقرير إلى العناصر المؤِسسة لنظام  . وتطر 1991بزوال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا  
األراضي   ملكية  ونزع  والسيطرة،  والعزل  والتفرقة  األراضي،  شرذمة  وهي:  العنصري  الفصل 

االقتص  الحقوق  من  والحرمان  في  والممتلكات،  التنقل  حرية  على  القاسية  والقيود  واالجتماعية،  ادية 
ل اإلداري )بدون محاكمة(، والتعذيب، وأعمال  األراضي الفلسطينية المحتلة، النقل القسري، واالعتقا

العنصري   الفصل  مستوى  إلى  يرقى  النظام  ذلك  أن  إلى  المنظمة  وخلصت  المشروعة.  غير  القتل 
 )أبارتهايد(. 

التي تطرق إليها التقرير هو حديثه عن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم    ومن األمور الهامة
ا "التشتيت  إن  حيث  القمع  وممتلكاتهم،  نظام  في  أساسيًا  "ركنًا  يعد  الفلسطينيين  للسكان  لجغرافي" 

 والهيمنة".
عودة إلى ويتحدث التقرير عن وجود منظومة قانونية تنكر حق الالجئين الفلسطينيين المقيمين في ال

بحوالي   الفلسطينيين  الالجئين  عدد  يقدر  األونروا،  وكالة  تقديرات  وبحسب  وممتلكاتهم.    5.6بيوتهم 
البالد مالي السكاني في  الواقع  ذلك سيغير  بأن  باالدعاء  االحتالل عودتهم  دولة  نسمة، وترفض  ين 

 ويهدد وجودها.
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العنصري هي سياسة إسرائيلية منهجية  كما بينت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن سياسة الفصل  
وهي حقيقة خطيرة أكدها    متكاملة؛ تتشارك فيها كل مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية.

انتهاكها لحقوق اإلنسان بالقول   بينما تبرر إسرائيل  الفلسطينيون على أرض الواقع،  التقرير ويعرفها 
 إنه سلوك فردي منعزل. 

ليات الدولية الحالية إلعمال حقوق اإلنسان باتت غير مناسبة، كما أن اإلدانات  ومن المؤكد أن اآل
أكدته أيضا األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بقولها: "ال يجوز بعد  الشكلية باتت عقيمة، وهذا ما  

إل العقيمة والمراوغة". ودعت  العنصري على اإلدانات  الفصل  الدولي على  الرّد  يقتصر  ى اآلن أن 
إسرائيل  تزويد  تواصل  التي  الحكومات  أن  على  وشددت  المعاناة،  لهذه  الجذرية  األسباب  معالجة 

وتحميها النظام    باألسلحة  وتقّوض  عنصري،  فصل  نظام  تساند  المتحدة  األمم  في  المساءلة  من 
 القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. 

 صل العنصري؟ ثانيا: هل توجد اتفاقيات دولية تجّرم الف
من حيث المبدأ يرفض القانون الدولي اإلنساني والقانوني الدولي لحقوق اإلنسان أي شكل من أشكال 

لفصل العنصري، ويعتبر احترام الكرامة اإلنسانية من القواعد العرفية اآلمرة. وفي اإلطار الخاص  ا
الدولية المتعلقة   1973فاقية  توجد ثالث اتفاقيات دولية أساسية تمنع الفصل العنصري؛ من بينها ات 

بأنه "عمل غير    بإلغاء جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. وتعرف االتفاقية "الفصل العنصري" 
واضطهادها   أخرى  عرقية  مجموعة  على  عرقية  مجموعة  هيمنة  وتثبيت  إقامة  إلى  يهدف  إنساني 

 بصفة منهجية". 
 ر منظمة العفو الدولية؟ ثالثا: لماذا غضب تادة االحتالل بشدة على تقري 

تثبيت   االحتالل  يحاول  حيث  االحتالل،  دولة  عن  الدولية  الشرعية  التقرير  الدولية ينزع  المكانة 
باعتباره دولة ديمقراطية قائمة على احترام حقوق اإلنسان والرفاهية والحداثة والتكنولوجيا في محيط  

يفسر هذ  بالظلم واالستبداد واإلرهاب. ولعل هذا ما  الحدة في  يعج  التقرير وهذه  ا الغضب من هذا 
 تصريحات مسؤولين كبار في دولة االحتالل منها:

خارجية اإلسرائيلية عيدان رول: "إن الشرعية الدولية إلسرائيل هي قضية أمن قومي،  نائب وزير ال  -
ؤخرًا  تؤثر بشكل مباشر على حرية عمل قوات األمن التي تعمل على حماية المستوطنين. لقد وافقنا م

مليون شيكل لتعزيز شرعية إسرائيل الدولية، وسأقدم في األسابيع المقبلة سياسة    100على تخصيص  
ديدة حول هذا الموضوع.. يوضح تقرير منظمة العفو الدولية المتحيز والكاذب المقدار المطلوب  ج

 لتعزيز الشرعية". 
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"تقري  - دانون:  داني  المتحدة  األمم  لدى  السابق  االحتالل  ُنشر سفير  الذي  الدولية  العفو  منظمة  ر 
"دولة فصل ع أنها  إذ يصنفها على  باألكاذيب ضد إسرائيل،  التقرير  اليوم مليء  نصري"، ويتجاهل 

التي تسيطر عليها منذ ذلك الحين منظمة حماس    2005حقيقة خروج إسرائيل من قطاع غزة عام  
م وتكذب  تضلل  حقيرة  منظمة  هي  أمنستي  الوحشية"..  وجود "اإلرهابية  عن  الشرعية  نزع  أجل  ن 

 "إسرائيل"، يجب إلقاء هذا التقرير في سلة المهمالت حيث مكانه الحقيقي". 
 رابعا: ماذا يستفاد من تقرير منظمة العفو الدولية؟ 

الفلسطينيين   تجاه  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  ممارسات  )أمنستي(  الدولية  العفو  منظمة  وصف  بعد 
خالل من  العنصري"  لألمور   بـ"الفصل  االنتباه  لفت  المهم  من  فإنه  وشجاع،  معمق  بحثي  تقرير 

 التالية: 
بة وثيقة حقوقية علمية إضافية؛ يستفاد منها في مالحقة قادة االحتالل  أن يعتبر هذا التقرير بمثا  -1

 على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية وكذلك أمام المحاكم المختصة. 
فو   -2 التطبيع  يتوقف قطار  البغيض ضد أن  العنصري  الفصل  تمارس  التي  االحتالل  دولة  را مع 

ال الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني  إقامة  الشعب  األخالقي  أو  المنطق  غير  من  حيث  محتلة، 
 عالقات دبلوماسية واقتصادية مع دولة قائمة على الجرائم والقتل والتشريد.

ف  -3 الدولي  المستوى  على  التقرير  هذا  من  يستفاد  )حملة  أن  لالحتالل  البشع  الوجه  كشف  ي 
 المقاطعة العالمية(. 

أي تنسيق أمني بين جيش االحتالل والسلطة الفلسطينية.  أن يشكل هذا التقرير حافزا قويا لوقف    -4
إن اللقاءات التي تجريها السلطة الفلسطينية من خالل بعض رموزها هي أوكسجين حياة لالحتالل؛  

 ة والقائمة على الفصل العنصري. يكتسب من خالله شرعيته الهش
 2/2/2022، 21موتا عربي 

 
 ودا« و»أخواتها«.. !االحتالل ليت دفيئة للقيم: عن »نتساح يه .41

 تسفي برئيل 
تتمكن عيونهم من رؤية ضائقة اإلنسان الذي خلقه هللا على هيئة،   "أجد صعوبة في فهم كيف لم 

لم نعد بحاجة إليها، رغم أنهم كانوا يدركون  وتركوه في وضعه في الليل في شارع مظلم وكأنه أداة  
ا التحقيق  اقتباسا من  ليس  هذا  والنفسي"،  الجسدي  الجيش حول موت عمر عبد وضعه  أجراه  لذي 

الـ   ابن  أسعد  تثير    80المجيد  التي  األقوال  هي  هذه  جدا.  مشابهة  ظروف  في  توفي  الذي  عامًا، 
الشرط على  حكم  الذي  ليرن،  حاييم  للقاضي  يكوتئيلي، القشعريرة  آساف  والشرطي  بيرتس  باروخ  ي 
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ي مالبس المستشفى وكيس البول معلق  اللذين تركا المعتقل عمر  أبو غريبان على الطريق وهو يرتد 
 على جسده. 

، بعد مرور اربع 2012توفي أبو غريبان في تلك الليلة بسبب الجفاف. صدر قرار الحكم في العام  
الش رجال  يكن  لم  الحادثة.  على  منتمين  سنوات  يكونوا  ولم  يهودا"،  "نتساح  كتيبة  في  جنودا  رطة 

العالم   لـ"شبيبة التالل" والمتدينين الذين تسربوا من المدارس الدينية. بعد اربع سنوات، انفجرت أمام 
قضية اليئور ازاريا، الجندي في لواء كفير والذي تأكد من قتل عبد الفتاح الشريف. هو أيضا لم يكن  

ن "نتساح يهودا"، واعتبرت أفعاله أيضا تجاوزا خطيرا لـ"قيم الجيش اإلسرائيلي". "هذا  جزءًا ال يتجزأ م 
إلسرائيلي وهذه ليست قيم الجيش اإلسرائيلي وهذه ليست ثقافة الجيش اإلسرائيلي"، قال  ليس الجيش ا

 في حينه رئيس األركان، غادي آيزنكوت. 
الكو  الدورات  في  ومثلما  سنوات،  اربع  مرت  أخرى،  لخيانة  مرة  القادمة  الضحية  وقت  حان  فقد  نية 
لذي هرب بذعر من جنود حرس الحدود وتم القيم. في هذه المرة، كان إياد الحالق، الشاب المتوحد وا 

إياد   "ما حدث مع  نتنياهو:  بنيامين  الحادثة قال في حينه  النار عليه سبع مرات. عن هذه  إطالق 
  –نحن نعرف أن ذلك دون وجه حق   –تم االشتباه به  الحالق مأساة. هو إنسان معاق ولديه توحد، و 

لشيطان، أيضا حرس الحدود ليسوا جزءا من  بأنه مخرب في مكان حساس جدا". هنا، هذا من عمل ا
 "نتساح يهودا".

المجيد   عبد  قتل عمر  سنتين،  وبعد  المناخ،  تغييرات  بسبب  يبدو  كما  قّصرت،  القاتلة  الدورية  هذه 
مرة كان سريعا، وتبين مرة أخرى أن الضحية لم تكن الفلسطيني ابن   الـ  اسعد. التحقيق في هذه ال

رائيلي. "أشارت الحادثة الى فشل قيمي وخطأ في تقدير القوة مع مس  سنة، بل قيم الجيش اإلس  80
 شديد بقيمة كرامة اإلنسان"، مثلما جاء في بيان المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي. 

تس" والباحث في شؤون الجيش، يغيل ليفي، طالبوا بحل كتيبة "نتساح مقال هيئة التحرير في "هآر 
الفور )"هآرتس"،   بقيم  1/2يهودا" على  الذي يضر بصورة منهجية  الوحيد  القيح  وكأنها هي دمل   )

 الجيش اإلسرائيلي. أزيلوا هذا الدمل وسيتم تطهير الجيش اإلسرائيلي. 
د لواء كفير السابق، الجنرال ايتي فيروف، والذي قال  كأنهم نسوا مبادئ ثقافة العنف التي صاغها قائ

اتهم بضرب فلسطينيين، "إن استخدام العنف والقسوة الذي  في شهادته لصالح المالزم آدم ملول الذي  
يمنع تصعيد الوضع، والحاجة الى استخدام العنف الزائد، هي أمور ليست فقط مسموحة، بل هي 

حتى لو لم يكن األشخاص ليسوا في وضع عملياتي بدرجة يمكنها  أحيانا تكون واجبة. اللكم والدفع،  
 تأكيد أمور محتملة". أن تساعد في تنفيذ المهمة، هي بال
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على خلفية هذه المبادئ تعمل وحدات حرس الحدود والشرطة و"الشاباك"، الذين ساهموا بكل نصيبهم  
اث شاذة". هنا لم يطلب أي أحد في المس بهذه القيم، التي دائما وبصورة مدهشة تسقط ضحية لـ"أحد 

النار على  ولن يطالب بحل الشرطة وحرس الحدود أو حل لواء كفير وأمثاله. م  ن األسهل إطالق 
 هدف وهمي بديل. 

الورم  هذا  على  القضاء  إلى  ستؤدي  ربما  يهودا"  لـ"نتساح  بدقة  اآلن،  الموجهة،  القناص  رصاصة 
أوجدتها ثقافة العنف الحر في ساحة المعركة الخالية    الخبيث وربما ال، لكنها لن تقمع التوابع التي

طوال السنة. إن عزل الضباط أو توبيخ قائد الكتيبة لن    من القواعد والتي فيها موسم الصيد مفتوح
هذا  "الشاباك".  أو  الشرطة  في  أخرى،  وحدات  في  والقتل  التنمر  ثقافة  في  النظر  إعادة  الى  تدعو 

تسويته. االحتالل ليس دفيئة للقيم، بل هو المنتج للطفرات غير    تضليل وظيفته تسوية ما ال يمكن
 اإلنسانية. 

 "هآرتت" 
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