
     
 
 
 
 
 
 

    
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 لعباساالجتماع قد يؤشر إلى هوية الخليفة المحتمل ".. المركزي "الجدل يحيط بانعقاد 

 تعلن عدم مشاركتها في اجتماع "المركزي" "المبادرة الوطنية الفلسطينية"

 "كورونا"مصابون بـ  "عوفر"أسير في معتقل  500نادي األسير: 

 يدعو إلى تعميق التعاون اإلقليمي غانتس  و .. توقعان اتفاق دفاعي "إسرائيل"البحرين و

 دراسة أمنية: غالبية اإلسرائيليين تؤيد اقتحامات األقصى

وحــدة  1,500لبنــا     ا  مخططــ يقر  االحتالل  
 بالقدس استيطانية بالتلة الفرنسية
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 بالقدس  وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية 1,500لبنا    ا  مخططقر ياالحتالل  .1
لبناء   القدس، خطة  لبلدية االحتالل في  التابعة  والبناء"  التنظيم  "لجنة  وحدة استيطانية    1,500أقرت 

العب والجامعة  الفرنسية  التلة  بين  تقع  أرض  المحلية،  على  اللجنة  وقدمت  المحتلة.  القدس  في  رية، 
والخرائط والبن  القرار  التنظيم  مساحة  للجنة  على  البناء  وسيتم  إلقرارها  اللوائية  تدعي    150اء  دونما 

البناء ويشمل  دولة"،  "أرض  أنها  االحتالل  تضم    1,500بلدية  استيطانية،  لسكن    500وحدة  غرفة 
اليهود، و و   200الطالب  بناء  غرفة محصنة،  أيضا  لفترات زمنية  تضم  لتأجيرها  أبراج سكنية،  عدة 

إلى   إضافة  األمد،  في  طويلة  الخامس  االستيطاني  المشروع  هذا  ويعتبر  الجمهور.  لخدمة  مبان 
 مستوطنة التلة الفرنسية منذ مطلع العام الجاري.  

  3/2/2022، الين أون فلسطين 

 
 لعباسخليفة المحتمل شر إلى هوية الاالجتماع قد يؤ ".. المركزي "الجدل يحيط بانعقاد  .2

لسطينية في رام هللا بالضفة الغربية، األحد، في  رام هللا: ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الف
ويفترض أن يتم    اجتماع قد يؤشر أيضًا إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ا بينها مقعد عريقات،  خالل االجتماع ملء مقاعد عدة شاغرة في  التحرير،  التنفيذية لمنظمة  للجنة 
المحلل السياسي جهاد حرب، في تصريحات لوكالة الصحافة  ويرى الكاتب و   مقعد حنان عشراوي.و 

الفرنسية، أن أهمية االجتماع تكمن في »اختيار خليفة لعريقات، والتباحث بمن سيكون رئيسًا لمنظمة  
للرئ خلفًا  الفلسطينية،  عضوين  التحرير  ترشيح  وتم  كان«.  سبب  ألي  غيابه  حال  في  عباس  يس 

اللجنة لعضوية  فتح  حركة  من  لكن    جديدين  الشيخ.  وحسين  فتوح  روحي  هما  للمنظمة،  التنفيذية 
 ترشيحهما ال يلقى توافقًا. 
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ورشحت حركة فتح، فتوح، لرئاسة المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، في  
مرجح، أن توكل لحسين الشيخ الذي يشغل رئاسة هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي  حين من ال

بالتنسيق اليومي مع الجانب اإلسرائيلي، أمانة سر اللجنة التنفيذية. ورغم أن الشيخ ال يتمتع  تختص  
ية،  بشعبية كبيرة، لكن يطرح اسمه بين الخلفاء المحتملين لعباس، إضافة لرئيس الوزراء محمد أشت

عيش في  والقيادي مروان البرغوثي المسجون لدى إسرائيل، والقيادي المعارض محمد دحالن الذي ي
 المنفى، باإلضافة إلى القياديين في حركة فتح جبريل الرجوب ومجد فرج. 

الجندي، إن »الشيخ مقرب من عباس،  الشرق األوسط في واشنطن، خالد  الباحث في معهد  يقول 
عالقات  أيضًا  له  يمكن    لكن  أنه شخص  البعض  ويعتبر  إسرائيليين.  وقادة  أجانب  دبلوماسيين  مع 

ر إلى أن أبو مازن »قد يكون في طور التحضير لخالفته، لكنني لست متأكدًا التعامل معه«. ويشي
 من أن األمور قد تجري بحسب رغبته«. 

 4/2/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 لقة يخ في إطار المعركة على خالفته وتل أبيب قكاتب إسرائيلي: عباس دعم صالحيات فرج والش .3
إسرائيلي الضوء على "الخالفات المتفجرة" داخل حركة فتح حول  سلط كاتب  :  أحمد صقر  -21عربي

عباس. محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  "إسرائيل    وراثة  بصحيفة  مقاله  في  شرغاي  نداف  وقال 
آذار/ مارس المقبل، وعلى خلفية الصراع على   21في اليوم": "قبيل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح 

وذكر شرغاي،   عاما(، يتصاعد التوتر في السلطة الفلسطينية".  86مر )خالفة عباس البالغ من الع 
أنه "في إطار صراعات القوى في السلطة، دفع عباس إلى األمام مؤخرا اثنين من الموالين له هما؛  

و  الشيخ،  حسين  المدنية  الشؤون  مستوى  وزير  يرفع  وهو  فرج،  ماجد  الفلسطينية  المخابرات  رئيس 
 ". مكانتهما وصالحياتهما

من   االثنين  هذين  في  يرى  ألن  يسعى  عباس  أن  السلطة،  وفي  إسرائيل  في  "التقدير  أن  إلى  ونبه 
من   مقبوالن  والشيخ  "فرج  أن  مؤكدا  إسرائيل"،  مع  األمني  التنسيق  ذلك  في  بما  طريقه،  يواصل 

ما غير  ة في إسرائيل، بل ويقيمان عالقات مع الواليات المتحدة و السي.آي.أيه، لكنهالمؤسسة األمني
 محبوبين في الشارع الفلسطيني".

وأضاف: "المرشحون اآلخرون للرئاسة السلطة هم؛ محمد دحالن، خصم عباس، الذي ال يتواجد في  
ات الالجئين في الضفة  نطاق الضفة الغربية، بل في أبو ظبي، ويضخ في السنوات األخيرة لمخيم

السلطة كل   أمواال كثيرة تستخدم ضمن أمور أخرى لشراء سالح كثير، للمرشحين لرئاسة  ويضاف 
 من المعتقل المحكوم بالمؤبد مروان البرغوثي، ورئيس األمن الوقائي األسبق جبريل الرجوب". 
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، بأن األسير البرغوثي  وكشف الكاتب أن "فرج أقنع مؤخرا السي.آي.أيه وجهاز الشاباك اإلسرائيلي
وانتخب للرئاسة، سيلغي التنسيق األمني مع    لسجنكان إرهابيا وسيبقى إرهابيا، وفي حال تحرر من ا

قوله. المتحدة"، حسب  والواليات  تجلس مكتوفة    إسرائيل  "حماس هي األخرى ال  أن  وزعم شرغاي، 
ها، تصر على أن تتضمن كل األيدي، ففي المفاوضات مع إسرائيل على تحرير جنودنا األسرى لدي

البرغوثي". مروان  متح  صفقة  ليس  "عباس  أن  إلى  األكبر  ولفت  خصمه  يخرج  أن  إلمكانية  مسا 
 )مروان البرغوثي( من السجن ليتنفس الحرية أمامه أو أمام رجاله". 

 3/2/2022، 21موقع عربي 
 

 لتشارك بـ"المركزي": السلطة ابتزت فصائل بالمنظمة بموازناتها المالية "فلسطين أون الين" .4
السلطة  أن  الغربية،  الضفة  من  مطلع  فلسطيني  سياسي  مصدر  كشف  اليعقوبي:  غزة/يحيى 
للمشاركة في اجتماع   الفلسطينية  الفصائل  العديد من  ابتزاز وتهديد على  الفلسطينية تمارس سياسة 

أون ال "فلسطين  لـ  اسمه  الكشف عن  الذي فضل عدم  المصدر  وقال  "المركزي".  إن  المجلس  ين"، 
المنظمة منها حزب الشعب طلبوا من السلطة الحصول على ميزانيات مالية عن الفترة  بعض فصائل  

وأشار المصدر إلى أن حزب الشعب ممثال بأمينه العام، بسام الصالحي، وقع على شيكات  القادمة. 
ما رآه المصدر  مالية للحصول على مستحقات حزبه عن الفترة القادمة بسبب وجود أزمة مالية، وهو  

وأوضح المصدر السياسي أن السلطة مارست   "رهن القرار السياسي لحزب الشعب بيد السلطة".  بأنه  
وتبتز   قبعة،  تيسير  وفاة  منذ  زال شاغًرا  الذي ال  الوطني  المجلس  رئيس  نائب  على منصب  إغراًء 

 الجبهة الديمقراطية بالحصول عليه مقابل مشاركتها باالجتماع. 
ال  كشف  قياكما  أن  الجبهمصدر  ترفض دة  التي  الشعبية  قاعدتها  تماطل  زالت  ال  الديمقراطية  ة 

كوادرها   مع  االجتماع  تحاول  "الديمقراطية"  قيادة  وأن  خاطًئا  قراًرا  فيه  وترى  المركزي  في  المشاركة 
إطارها  داخل  لها  الداخلية  والتفاعالت  القرار  عن  الناجمة  اآلثار  وتخفيف  مشاركتها  لتسويق 

إلى أن هناالتنظي المشاركة في االجتماع  مي. ولفت  ك شخصية مستقلة عديدة حسمت قرارها بعدم 
كأحمد جميل عزم. وذكر أن عدًدا من الفصائل سلمت إرادتها بالكامل لرئيس السلطة محمود عباس،  
العربية،  التحرير  وجبهة  الفلسطينية،  التحرير  وجبهة  "فداء"  وحزب  الوطني،  النضال  جبهة  وهي 

 ة والتي باتت في جيب عباس.ة العربية الفلسطينيوالجبه
 3/2/2022، فلسطين أون الين
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 " إسرائيلـ"اشتية: العالقة التجارية بين فلسطين والعالم ليست رهينة ل .5
اشتية :  رام هللا الوزراء محمد  استقباله    قال رئيس  آنخالل  البريطانية  الدولية  التجارة  ماري    -وزيرة 

إ  الخميس،  يوم  "العالقة  تريفيليان  مع  ن  بالعالقة  مرتبطة  غير  العالم  ودول  فلسطين  بين  التجارية 
وحدة   القدس هي  بعاصمتها  الفلسطينية  واألراضي  االحتالل،  هو  للتجارة  معيق  أكبر  وإن  إسرائيل، 

وأضاف: "ان مفاوضات بريطانيا مع إسرائيل التفاق تجاري يجب أال تكون على    اقتصادية واحدة".
ر اشتية خالل االجتماع الى أهمية التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين  وأشا ينية".حساب السوق الفلسط

تعزيز   في  يساهم  بما  المجاالت،  من  العديد  في  والتعاون  التجاري  التبادل  حول  وفلسطين  بريطانيا 
الفلسطيني. تطور    االقتصاد  أمام  االحتالل  يضعها  التي  والمعيقات  اإلجراءات  اشتية  واستعرض 

ا م االقتصاد  وتقسيم  لفلسطيني،  والبضائع،  األفراد  حركة  حرية  أمام  والمعيقات  الحواجز  خالل  ن 
 األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. 

 3/2/2022، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ومخالفة دستورية   ونيةطنية والقان"بحر": عقد "المركزي" خطوة فاقدة للشرعية السياسية والو  .6
إّن اإلصرار على   بحر،  أحمد  د.  باإلنابة  التشريعي  المجلس  قال رئيس  الرحمن مهاني:  غزة/ عبد 
عقد المجلس المركزي في رام هللا، رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية، هي  

والقانونية والوطنية  السياسية  للشرعية  فاقدة  تخطوة  وُتشّكل  عن  ،  بعيًدا  والهيمنة  التفرُّد  لنهج  كريًسا 
كتلتي   بمشاركة  التشريعي  المجلس  بمقر  مؤتمٍر صحفٍي  خالل  بحر  وأضاف  الفلسطيني.  اإلجماع 
المجلس   انعقاد  دعوة  في  "نرى  المركزي،  المجلس  النعقاد  الدعوة  حول  البرلمانيتين،  وفتح  حماس 

ل القيادية  البنية  في  والتالعب  الفالمركزي  وطنية  لمؤسسات  ال  سياسات  لتمرير  محاولة  لسطينية 
بمزيد من الّتشرُذم    وقرارات باطلة تخدم مخططات االحتالل، ولن تعود على المشروع الوطني سوى 

.. وجّدد بحر رفض "التشريعي" لكّل الُخُطوات األحادية التي اّتخذتها السلطة في رام هللا، واالنقسام".
االرت نبذ  ضرورة  لالحتالُمؤكًدا  لمواجهة هان  موحدة  وطنية  استراتيجية  إرساء  على  والعمل  ل، 

"التشريعي"   دعم  وأّكد  الوطنية.  وثوابتنا  قضيتنا  لها  تتعّرض  التي  واالستهداف  التصفية  مخططات 
كونها   الوطني،  والمجلس  والتشريعية  الرئاسية  الشاملة،  االنتخابات  إجراء  على  الشديد  وحرصه 

قبل العبث أو المساومة، وتعبيًرا عن حّق شعبنا الفلسطيني في تجسيد  ورًيا، ال ياستحقاًقا وطنًيا ودست
إرادته الوطنية واختيار قيادته الشرعية بكّل حرية ونزاهة. وجّدد استعداد التشريعي بشكل تاٍم لتوفير  

 كّل أشكال ومقومات النجاح والدعم إلنجاز هذا االستحقاق الديمقراطي.  
 3/2/2022، فلسطين أون الين
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 تعلن عدم مشاركتها في اجتماع "المركزي" "المبادرة الوطنية الفلسطينية" .7
الفلسطينية، الخميس، عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي  :  رام هللا المبادرة الوطنية  أعلنت 

"المبادرة الوطنية" في بيان تلقته   شباط/فبراير الجاري.  6لمنظمة التحرير، المقرر عقده في     ودعت 
بر  شامل"."قدس  وطني  بحوار  فورا  والبدء  المركزي،  المجلس  اجتماع  "تأجيل  إلى  واتهمت    س"، 

وقالت إن    المبادرة، اللجنة التي ُشكلت للتحضير للمجلس المركزي، بـ"تعمد استثناء عدد من القوى".
  ن التزام "الغرض الرئيس لالجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دو 

 حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة".
أوضح األمين العام لـ"المبادرة"، مصطفى البرغوثي، األسباب التي دعت حركته لمقاطعة    من جهته،

وقال في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" ليلة الخميس/الجمعة، إن "التحضيرات "،  المركزي "اجتماع  
بالمستوى المطلوب، ولم تراِع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني،    ي لم تكنالجتماع المجلس المركز 

االجتماع". قدمت حول  التي  المالحظات  كل  االعتبار  بعين  تأخذ  اإلصرار    ولم  أن  البرغوثي  وأكد 
على عقد االجتماع في ظل اعالن المبادرة الوطنية وقبلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لن يأتي  

وأضاف: "يردد البعض عبارة أن االجتماع سيعقد    عكسية وسلبية على القضية الفلسطينية.  إال بنتائج 
السياسية كافة سيرسل رسالة، سواء لألعداء أو  القوى  بمن حضر، وهذا أمر خطير، ألن حضور 
ذرائع   العدو  ويعطي  الداخلي،  الشرخ  من  سيزيد  ذلك  وخالف  ومتوحدون،  أقوياء  أننا  األصدقاء، 

 صلة عدوانه". اإضافية لمو 
 2/2/2022، قدس برس

 
 "خريشة": دعوات مقاطعة جلسة "المركزي" دون توافق "مشروعة"  .8

خاص: أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أّن الدعوات الُموّجهة  
في   انعقادها  الُمقّرر  المركزي  المجلس  جلسة  "م  6لمقاطعة  توافٍق  دون  الجاري  ولها  فبراير  شروعة 

يسعى من  يشة في حديث خاص لـ"فلسطين أون الين" أّن انعقاد جلسة المركزي،  أسبابها". ورأى خر 
القادمة. وشّدد على  الداخلية لسلطة رام هللا خالل المرحلة  القائمون عليها لترتيب األوضاع  خاللها 

اللتزام بمصلحة الشعب من أهمية أن تنعقد الجلسة تحقيقًا لمصلحة الكّل الفلسطيني، والعمل على ا
 خالل الوحدة الوطنية والتوافق. 

 3/2/2022، فلسطين أون الين
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 السياسية في المجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيسا  وموفق مطر مقررا   اللجنة .9
ظام الزووم،  نعبر    ]أمس[عقدت اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعًا اليوم  :رام هللا

نيابة عن ر ترأسه عز  الزعنون.ام األحمد  المجلس سليم  الترتيبات   ئيس  وتناول جدول األعمال على 
الديمقراطية    التنظيمية، الجبهة  في  السياسي  المكتب  عضو  ناصر(  )أبو  ناصر  صالح  فانتخبت 

 لتحرير فلسطين رئيسًا لها، والكاتب الصحفي موفق مطر مقررًا .
 3/2/2022، القدس، القدس

 
 "مركزي "الادة: لن أشارك في اجتماعات لس المركزي عمر شحنه.. عضو المجبعد اإلفراج ع .10

سلطات  :  النقب  اليومأفرجت  التحرير  ]أمس[اإلحتالل ظهر  لمنظمة  المركزي  المجلس  ، عن عضو 
وأكد شحادة على مقاطعة    الفلسطينية عمر شحادة، أحد أبرز القيادات السياسية الوطنية الفلسطينية.

مؤكدًا ان عقد هذه الجلسة في   ي،ستعقد يومي السادس والسابع من الشهر الحالجلسة المركزي التي  
التواف غياب  المبادرة  ظل  على  الطريق  ويقطع  الفلسطينية  الساحة  أزمة  من  سيعمق  الوطني،  ق 

وقال بأنه ال يحق للمجلس    الجزائرية الهادفة الى جمع لم الشمل الفلسطيني عبر حوار وطني شامل.
ي انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية  صالحيات المجلس الوطني،وهو صاحب الحق ف  المركزي مصادرة
 وطني.ورئيس المجلس ال

 3/2/2022، القدس، القدس
 

 قراطية في القدس" ترفض مشاركة قيادتها باجتماع "المركزي"و الديم"الجبهة  .11

المحتلة فلسطين  :  القدس  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  ا  -أعلنت  يوم  القدس،  رفضها فرع  لخميس، 
لم المركزي  المجلس  اجتماع  في  قيادتها  األحد  "مشاركة"  عقده  المقرر  الفلسطينية،  التحرير  نظمة 

ف  المقبل. االنقسام  وقالت  تعميق  إلى  ستؤدي  "المشاركة  إن  برس"،  "قدس  عليه  اطلعت  بيان  ي 
الف للشعب  الشرعي  الممثل  التحرير هي  "منظمة  أن  ذاته  الوقت  لسطيني، وال  وترسيخه"، مؤكدة في 

فرع القدس" على موقفها، "الداعي إلى حوار وطني فلسطيني،   -وشددت "الديمقراطية    بديل عنها".
لنظام السياسي، وتطويره على أسس ديمقراطية تعددية، تكفل الشراكة الحقيقية  يفضي إلى إصالح ا

الفلسطيني". الشعب  مكونات  الفلسطيني،    بين  الداخلي  البيت  "ترتيب  أن  األهم  وبينت  الشرط  هو 
 لسطينية، ونجاح أي عمل في مواجهة االحتالل". لتوحيد الجهود والطاقات الف

 3/2/2022، قدس برس
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 "المركزي " الجتماعلفعاليات رافضة  الشعبية تدعو .12

المركزي  -غزة  للمجلس  جلسة  عقد  حول  الداخلية،  الفلسطينية  الخالفات  بدأت  الهور:  أشرف 
كبر، مع اقتراب عقد الجلسة المقررة يوم األحد المقبل، حيث دعت  الفلسطيني، تظهر للسطح بشكل أ

ها للحضور، لتنظيم فعاليات شعبية  أكدت مقاطعت  الجبهة الشعبية أحد فصائل منظمة التحرير التي
الفلسطينية. المناطق  كل  في  والفنية    رافضة  اإلدارية  اإلجراءات  كافة  من  االنتهاء  اقتراب  ومع 

جلسة “المركزي”، طالب المسؤول في تنظيم الجبهة الشعبية محمود الراس، والسياسية الخاصة بعقد  
فبراير القادم تزامنًا مع انعقاد   6والمخيمات ومدن الضفة وغزة بـ”للنزول للشارع” في يوم    كل الجاليات 

الذي   المجلس  واستخدامها، هذا  المؤسسة  اختطاف  الستمرار  “ورفضا  شرعي”،  “غير  بأنه  وصفه 
وقال الراس الذي يشغل عضوية    سيرة النضال الوطني التحرري ومؤسساته الوطنية”.ودفاعًا عن م

اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية، في تصريح صحافي “جماعات المصالح ولوبيات الفساد أغرقوا 
بسل والمواطن  والوجود الوطن  واإلنسان  األرض  تهدد  باتت  الوطنية  الكوارث  من  متناهية  ال  سلة 

ورأى أن الحراك الشعبي يعد في هذا الوقت “ضرورة وطنية ملحة لتحرير    في كل مكان”.الفلسطيني  
الشعبي   “الحراك  وأضاف  والتفرد”،  والهيمنة  االستخدام  سياسات  من  الجامعة  الوطنية  المؤسسات 

ال والمقاوم  ومخرجات  الرافض  الوطني  اإلجماع  قرارات  من  لتهرب  كأداة  المركزي  المجلس  ستخدام 
ا ومماطلة متتالية  باستدراكات  الدوام  على  واصطدمت  العربية  الدول  عواصم  جابت  التي  لحوارات 

 تسويف القيادة المتنفذة”. و 
 2022/ 3/2القدس العربي، لندن، 

 

 وهذا ما تريده حماس: اجتماع المركزي سيناقش قضايا مهمة فتحقيادي في   .13
هللا فتح،:  رام  حركة  في  القيادي  الجاغوب،  منير  برنا  أكد  “مدار  خالل  أن  مج  الخميس،  الغد”، 
المجلس المركزي المقرر يوم األحد المقبل في رام هللا مهم، وتشارك فيه الفصائل المنطوية   "اجتماع

وأوضح أن االجتماع يحمل في طياته كثيرا   تحت منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”. 
المركز  المجلس  تنفيذ قرارات  المهمة، منها  النقاط  العالقة مع االمن  فيما يخص  السابقة،  حتالل، ي 

واإلدارة األمريكية، وإدارة الصراع مع االحتالل، وتهويد القدس، والوضع الداخلي الفلسطيني، إضافة 
وقال الجاغوب، إن “حركة حماس    إلى الكثير من النقاط المهمة، التي سيتم مناقشتها في االجتماع”.

التحرير،   تفكر في إصالح منظمة  إلال  تريد أن تزيح حركة فتح، وتأتي  المنظمة”.بل  وأضاف   ى 
المنظمة”. لتفتيت  هي  بالخارج  أطلقتها  التي  حماس،  حركة  “مشاريع  أن  قرارات   الجاغوب،  وحول 
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يتم  لم  لكنها  تنفذ على األرض،  لم  القرارات  الجاغوب، “صحيح إن  السابقة، قال  المركزي  المجلس 
 كة فتح بتنفيذها”. إهمالها، وكانت هناك مطالبات من حر 

 2022/ 4/2وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الشعبية: ال يمكن أن نمنح اإلجرا ات التي سيمررها "المركزي" أي شرعيةقيادي ب .14
غزة/ يحيى اليعقوبي: أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، إياد عوض هللا، أن الجبهة  

اعتصام وسلسة  جماهيريا  حراكا  ستنظم  حاشدة  الشعبية  وفعاليات  والضفة ات  غزة  بقطاع  متزامنة 
الفصائل   كافة  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  واسعة  جماهيرية  قواعد  بمشاركة  والشتات  الغربية 

"المركزي".   المجلس  اجتماع  أون الين"،    وأوضحلرفض  "فلسطين  لـ  عوض هللا في تصريح خاص 
ؤسسة منقوصة الشرعية وهرية، كون هذه المأن مقاطعة الجبهة لالجتماع يتعلق بنقطة ج ،  الخميس

بشكل منفرد، مؤكدا أن "الشعبية" متمسكة بإعادة بناء المنظمة،   2018منذ عقد اجتماع الوطني عام  
وال يمكن أن تمنح اإلجراءات التي سيمررها "المركزي" ومن ال يلتزم بإرادة الشعب الفلسطيني شرعية. 

موقفها بمقاطعة المجلس المركزي،  الجبهة قبل اتخاذ    وحول إن كانت السلطة عرضت مغريات على
أشار إلى أن "الشعبية" ومنذ سنوات طويلة مورس بحقها كل اإلجراءات متعلق بحقوقها في الصندوق 
القومي من أجل أن تتراجع، لكنها ال يمكن أن تساوم على األهداف الوطنية مقابل امتيازات داخل 

 ي.يات الشعب الفلسطين المنظمة، فاألساس هي الوحدة وتضح
 3/2/2022فلسطين أون الين، 

 
 الثوابتة: جلسة "المركزي" ال تمثل إال المشاركين فيها وقراراتها حبٌر على ورق  .15

صباح   الثوابتة،  هاني  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  العامة  المركزية  اللجنة  عضو  دعا 
اطعة جلسة المجلس المركزي، والعمل سويًا الخميس، الفصائل الوطنية وأعضاء المركزي األحرار لمق 

مجل  أّن  على  تصريحاٍت  في  الثوابتة  وأّكد  وديمقراطية.  وطنية  أسس  على  المنظمة  بناء  س  إلعادة 
ستكون   وقراراته  به،  سيشاركون  الذين  األشخاص  إاّل  يمّثل  ال  الوطنّي  الكّل  يقاطعه  والذي  التفرد 

أّن قرار الجبهة بمقاطعة مجلس التفرد والذي جاء امتدادًا  كسابقه حبرًا على ورق. وشّدد الثوابته على  
في   توحيدي  الال  المجلس  والتفرد   2018لجلسة  الهيمنة  وجه  في  الصوت  وأّن    إلعالء  بالمنظمة، 

لجنة   ومسؤول  الرئيس  نائب  ومنصب  والمساومات،  الصفقات  بازار  في  نفسها  تضع  ال  الشعبية 
 .2022رد الالجئين ليسوا إال ديكور في مجلس التف

 3/2/2022فلسطين أون الين، 
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 غزة قطاعقيادات لبنانية وإيرانية جنوب   حماس تستنكر حرق صور .16
ب لبنانية وإيرانية  استنكرت حركة "حماس" ما قامت  ه مجموعة من األشخاص بحرق صور لقيادات 

اليوم هذا  خالل  القطاع  هذا    .]أمس[جنوب  الخميس،  مساء  صحفي  تصريح  في  الحركة  واعتبرت 
األا وقوف  إلى  يتطلع  الذي  شعبنا  لقيم  منافيا  فلسطين  لسلوك  مع  توجهاتها  اختالف  على  كلها  مة 

ونبهت أنه    ا وعدو األمة هو االحتالل الصهيوني فقط.  وشعبها وقضيته العادلة، منوهة بأن عدون 
ليس من حق أي شخص أو جهة استغالل مناخ الحريات في قطاع غزة لإلساءة إلخواننا من العرب 

يستوجب  و  الفلسطينية  للمقاومة  وإسناد  دعم  من  وحزب هللا  إيران  به  تقوم  ما  أن  وأكدت  المسلمين. 
نها ستبقى وفية لكل َمن يدعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وجددت حماس موقفها أ  التقدير.الشكر و 

 ولكل شعوب أمتنا العربية واإلسالمية التي لم تدخر جهدا لدعم قضيتنا. 
 3/2/2022، موقع حركة حماس

 

 قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "حومش"..المنفذون خططوا لخطف جثة مستوطن  .17
قناة "كان" العبرية "كارمل دنغور"، إن النيابة العسكرية لدى االحتالل  قالت مراسلة  :  القدس المحتلة

عملية إطالق    عامًا( بزعم المشاركة في  17قدمت الخميس، الئحة اتهام ضد األسير غيث جرادات )
وطنة "حومش" المخالة المقامة على أراضي الفلسطينيين في نابلس، قتل فيها مستوطن  نار قرب مست

. وزعمت، أن الفتى الفلسطيني شارك في العملية برفقة  2021ديسمبر    16ن في  وأصيب اثنان آخرا 
آخرين. قال    فلسطينيين  المنفذين  أحد  فإن  اإلسرائيلية،  القناة  مراسلة  تأديب  وبحسب  يجب  إنه 

المستوطن  أحد  قتل  في حال  وإنه  المنفذين المستوطنين،  أن  كما  للمستوطنة،  يعودوا  لن  بالعملية  ين 
 ة المستوطن القتيل.  خططوا لخطف جث

تنفيذ عملية إطالق نار، وانتظروا في كمين   تنفيذ العملية، حاول أفراد الخلية  وقبل نحو أسبوع من 
يقرب من ساعتين ونصف، لما  تمر بسبب عطلة    محكم  المستوطنين لن  لكنهم أدركوا أن مركبات 

االتهام، التي جاء فيها أن    السبت، وتم التخطيط للعملية قبل أكثر من شهر من تنفيذه، بحسب الئحة
ومن  أمنعك"،  ولن  لك،  يحلو  ما  تفعل  حر  "أنت  له:  فقالت  العملية،  تنفيذ  بنيته  والدته  أبلغ  غيث 

 منع تنفيذ العملية.   المتوقع أن تواجه تهمة عدم
 2022/ 3/2وكالة سما اإلخبارية، 
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 الكشف عن وصية كتبها الشهيد فادي أبوشخيدم إلخوته ورفاقه  .18
كشف مقربون من الشهيد فادي أبوشخيدم، األربعاء، عن وصية كتبها الشهيد إلخوته  : المحتلةالقدس 

قبل   المقاومة  درب  في  م   18ورفاقه  الثاني  في  استشهاده،  من  العام  يوما  من  الثاني  تشرين  ن 
 .الماضي

 3/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تستنكر زيارة غانتس إلى البحرين  .19

استنكر الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان تلقته "قدس برس"، الخميس، "هبوط :  غزة
والتي تضم المنامة،  البحرينية  العاصمة  في  الصهيوني  الجو  لسالح  متنها وزير جيش    طائرة  على 

 االحتالل بني غانتس وعددا من قادة جيش العدو". 
 3/2/2022قدس برس،  

 
 أوحانا: توجد صعوبة بالشرطة وسلطة السجون بقول الحقيقة  .20

إفادته   أثناء  والشرطة  السجون  لسلطة  انتقادات شديدة  أوحانا،  أمير  السابق،  اإلسرائيلي  الوزير  وجه 
قصي الحقائق الحكومية في فرار األسرى الفلسطينيين الستة من سجن  اليوم، الخميس، أمام لجنة ت 

 الجلبوع، في أيلول/سبتمبر الماضي. 
"توجد   إنه  نتنياهو،  بنيامين  حكومات  في  الداخلي  واألمن  القضاء  وزارتي  تولى  الذي  أوحانا،  وقال 

حقيقة"، وأضاف  صعوبة في الشرطة وكذلك في سلطة السجون، من ناحية الثقافة التنظيمية، بقول ال
ا كان هذا األمر يبدأ من أسفل ويصل  أن هذا األمر بارز في الشرطة بشكل خاص، وأنه ال يعلم "إذ 

 إلى أعلى، وعندها يصدر الوزير )لألمن الداخلي( أيضا تقارير ليست حقيقية". 
 3/2/2022، 48عرب 

 
 2021 وماي  /الشاباك يعترف بإرسال رسائل تهديد لمواطنين عرب خالل هبة أيار .21

استخدم جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( أداة سيبرانية لمراقبة شبكات الهواتف الخليوية، من 
أجل إرسال رسائل تهديد إلى مقدسيين ومواطنين عرب في إسرائيل، أثناء الهبة في القدس المحتلة 

غزة، في أيار/مايو  ن على  والبلدات العربية احتجاجا على االعتداءات اإلسرائيلية في القدس والعدوا
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في    .2021 يشارك  كمن  "تم رصدك  أنه  الهواتف  إلى  الشاباك  بعثها  التي  التهديد  في رسائل  وجاء 
 أعمال عنف في المسجد االقصى. وسنقوم بمحاسبتك"، ووقعت هذه الرسائل "المخابرات اإلسرائيلية". 

ي هذه الرسائل، إلى المستشار  لقوتوجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز "عدالة"، غداة ت
 القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طالبين تفسيرا لممارسات الشاباك.  

 3/2/2022، 48عرب 
 

 محرجة من طلب أوكرانيا مساعدتها عسكريا   "إسرائيل" .22
منها المساعدة  أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، أن حكومته تشعر بالحرج من طلب أوكرانيا 

 طر هجوم روسي.في مجال الدفاعات الجوية والسيبرانية، في إطار استعداداتها لمواجهة خ
عتقد أنه سيكون هناك صراع  «، إن إسرائيل ال ت11  -وقال لبيد، وفقًا لقناة التلفزيون الرسمي، »كان  

الباب أمام خطر تفتح  حرب عالمية. ومع    عنيف قريبًا بين أوكرانيا وروسيا، وتستبعد نشوب حرب 
عدد   يوجد  حيث  مأزق،  في  إسرائيل  وضعت  حاليًا،  القائمة  الكالمية  المواجهة  فإن  من  ذلك  كبير 

واطنين اإلسرائيليين من أصول السكان اليهود في كل من روسيا وأوكرانيا ويوجد عدد كبير من الم
الروسية األزمة  بشأن  بحذر  التصرف  واجبنا  »من  وأضاف:  وأوكرانية.  ال    روسية  التي  األوكرانية 

 تتحملها أي دولة أخرى«. 
 4/2/2022ق األوسط، لندن، الشر

 
 غانتس يزور قاعدة بحرية أميركية في البحرين  .23

زار وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، مقّر األسطول الخامس األميركي في البحرين، اليوم، في  
التوترا  تصاعد  عنها مسبقًا، وسط  ُيعَلن  لم  أعقاب هجمات بصواريخ  إطار جولة  في  الخليج  في  ت 

 وطائرات مسّيرة على اإلمارات.
غانتس سيوّقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين،    وقالت وزارة األمن اإلسرائيلية، أمس، إن الوزير بيني

 . 2020والتي قامت مع اإلمارات بتطبيع العالقات مع إسرائيل في عام 
قيادة المركزية  األميركي، باإلضافة إلى بعض عمليات الوتستضيف البحرين مقّر األسطول الخامس  

انضمت إليها إسرائيل العام    األميركية )سنتكوم(، وهي مظّلة للتنسيق العسكري في الشرق األوسط،
 الماضي.
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وكتب غانتس على »تويتر«، بعد زيارته للقاعدة البحرية األميركية يقول »على خلفية تزايد التهديدات 
 ، تزداد أهمية تعاوننا القوي عنها في أي وقت مضى«.البحرية والجوية

 4/2/2022روت، األخبار، بي
 

 قامة مستوطنة “افيتار” اليسار اإلسرائيلي يعترض على إ .24
مواقف  الحكومي،  اإلئتالف  تحت  المنضوي  اإلسرائيلي  اليسار  من  كنيست  وأعضاء  وزراء  أظهر 

 صبيح في بيتا جنوب نابلس.  معارضة لمخطط إقامة مستوطنة “افيتار” على أراضي جبل
ميراف ميخائيلي، إنها ترى أن الحكومة لن تكون قادرة على    وقالت زعيمة حزب العمل، وزيرة النقل

 تنفيذ هذا المخطط.
وتابعت “الترويج لمستوطنة افيتار هو لعبة سياسية على حساب األمن القومي ومستقبله، وسيواصل  

 نية اإلسرائيلية”.حزب العمل النضال من أجل المصالح األم
من جهته قال وزير التعاون اإلقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس، إنه يجب على الحكومة أن ال 

 .تدفع باتجاه تنفيذ هذا المخطط، وتمرير أي مخططات تتعلق بالمستوطنات تشجع وأن ال 
لن تقام، وال  ار  فيتمن ناحيته قال نائب وزير االقتصاد يائير غوالن من حزب ميرتس، إن مستوطنة ا

 يمكن السماح بتنفيذ المخطط المعلن.
 3/1/2022، القدس، سالقد

 
ا بعمليتها ضد  ”إسرائيل“موقع عبري: أميركا أبلغت  .25  زعيم تنظيم داعش  مسبق 

الليلة الماضية، أن الواليات المتحدة األميركية، أبلغت إسرائيل مسبًقا،   ذكر موقع واي نت العبري، 
وبحسب الموقع، فإنه تم    خاصة الغتيال زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القريشي.بالعملية العسكرية ال

تنفيذها عبر القنوات األمنية، مشيًرا إلى أن القريشي كان سابًقا مسؤواًل    إبالغ تل أبيب بالعملية قبل 
ورحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت أمس بعملية    عن “ملف إسرائيل” في تنظيم داعش.

ى زعيم داعش”، مقدًما التهنئة للواليات  تل القريشي، وقال “العالم أصبح أكثر أماًنا بعد القضاء علق
بأنها مهمة وشجاعة وحازمة،   تحدة.الم العملية  بيني غانتس،  اإلسرائيلي  الجيش  فيما وصف وزير 

 تريد.وبمثابة رسالة أميركية واضحة للعالم، أنه باستطاعة الواليات المتحدة أن تفعل ما 
 4/1/2022، القدس، سالقد
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 دراسة أمنية: غالبية اإلسرائيليين تؤيد اقتحامات األقصى .26
معهد  أعدها  حديثة  دراسة  أن    كشفت  الخميس،  أمس  نشرها،  أبيب،  تل  في  القومي  األمن  دراسات 

االجتماعية   بالتحديات  يهتمون  اإلسرائيليين  وأن  األقصى،  اقتحامات  تؤيد  اإلسرائيليين  غالبية 
 الفات الداخلية، أكثر من اهتمامهم بالتهديدات الخارجية. والخ

في   63وسهم ومواقفهم بشكل كبير. وقال ومع ذلك، فإن مفاهيم اليمين وعقيدته الفكرية، تتغلغل في نف
المائة إنه يجب السماح لليهود بالصعود إلى باحات المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف، وبدا 

 يران وحزب هللا اللبناني أكبر من المتحفظين. عدد المؤيدين لمحاربة إ 
في المائة من    66  وأظهرت الدراسة، التي طرحت خالل المؤتمر السنوي الخامس عشر للمعهد، أن

في المائة فقط قالوا   27اإلسرائيليين يهتمون بالتهديدات االجتماعية الداخلية أكثر من الخارجية، وأن  
نة، بأنهم قلقون أكثر من التوتر بين العرب واليهود  ن أفراد العيفي المائة م  43عكس ذلك، فيما أفاد  

رجية األكثر إلحاًحا إلسرائيل، احتلت إيران  في إسرائيل. وعندما ُطلب منهم تصنيف التهديدات الخا
اعتبر   إذ  ضئيل،  بهامش  األولى  المرتبة  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  من   23والصراع  المائة  في 

ال إيران  أن  والمستطلعين  إلسرائيل،  تهديد  أخطر  اإلسرائيلي    21نووية  الصراع  اعتبروا  المائة  في 
 سة.الفلسطيني هو األكثر خطورة، بحسب نتائج الدرا

في المائة أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، هي أكبر تهديد إلسرائيل، كما   10واعتبر  
المائة فقط ذكروا الجبهة الشمالية  ي  ف  13في المائة أن اإلرهاب يشكل الخطورة األكثر، و  15اعتبر  

جهه إسرائيل.  عند حدود سوريا ولبنان موطن »حزب هللا« المدعوم من إيران، وأنه أخطر تهديد توا
المائة من الجمهور يعتقدون أن إسرائيل يمكن أن تعتمد فقط على    85كما تظهر الدراسة، أن   في 

لكن   الخارجية،  التهديدات  مواجهة  في  ا  45نفسها  القدرة    لمائةفي  إسرائيل  لدى  أن  يعتقدون  فقط 
في المائة يعتقدون أن    34ي  العملية لوقف البرنامج النووي اإليراني، بينما أشارت النتائج إلى أن حوال

 إسرائيل ال تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها.
ضرب البنية  في المائة من اإلسرائيليين يؤيدون    40فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، أكدت الدراسة أن  

في المائة فقط   23الدقيقة لـ»حزب هللا« حتى لو أدى ذلك إلى حرب، بينما    التحتية إلنتاج الصواريخ
المائة يؤيدون    16تعزيز دفاعات إسرائيل الصاروخية بداًل من تنفيذ هجوم عسكري، ويفضلون   في 

 التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع من خالل وساطة دولية.
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في المائة من المستطلعين أعربوا   57خلية في المجتمع اإلسرائيلي، فإن  الصراعات الدا وفيما يتعلق ب
في المائة أنه يجب إعطاء    61اإلسرائيلية في خطر، ويعتقد حوالي    عن قلقهم، وقالوا إن الديمقراطية

ويعتقد   الدفاع،  ميزانية  االجتماعية على  للميزانيات  السماح  63األولوية  أنه يجب  المائة  لليهود    في 
الحرم إلى  و  بالصعود  ممارسة   39القدسي،  وهي  هناك  بالصالة  لليهود  السماح  يؤيدون  المائة  في 

 ير توتر مستمرا. محظورة حالًيا وتث 
 4/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 "كورونا"مصابون بـ  "عوفر"أسير في معتقل  500نادي األسير:  .27

»عوفر«،   معتقل  داخل  األسرى  نصف  من  أكثر  نادي بفيروس  ُأصيب  أّكده  لما  طبقًا  »كورونا«، 
اليوم له  بيان  الفلسطيني في  يعني إصابة  ]امس[األسير  ما  بالفيروس، من أصل   500. وهو  أسير 

ووفق »النادي«، فإّن الفيروس منتشر في كافة    قسمًا.  12يقبعون في المعتقل ويتوّزعون على    1000
إلى أداة تنكيل من خالل ترسيخ جملة    الوباء  األقسام، وإدارة سجون االحتالل »عملت على تحويل

من اإلجراءات االستثنائية، وحرمان األسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام  
 األسرى لإلجراءات الوقائية الالزمة«.

 3/2/2022، األخبار، بيروت
 

 ى" "األقصآالف الفلسطينيين يلبون ندا  "الفجر العظيم" بالصالة في  .28
"الفجر  لنداء  تلبية  المبارك،  األقصى  بالمسجد  الجمعة  اليوم  فجر  صالة  الفلسطينيين  أالف  أدى 
العظيم" لألسبوع السادس على التوالي. وعلى الرغم من األجواء شديدة البرودة توافد المواطنون إلى  

ألقصى  مسجد اأن "الاألقصى من كل مكان، ألداء الصالة، وليوصلوا رسالة لالحتالل اإلسرائيلي ب
المصليات  وشهدت  سياجه"  المرابطين  وقلوب  االشتراك،  وال  القسمة  يقبل  ال  خالص،  إسالمي 
المسقوفة حضورا واسعًا من المصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس واألحياء المجاورة لها، الذين  

والمشاركة   إلعماره  للمسجد  الوصول  من  وتمكنوا  االحتالل  قيود  دعو تحدوا  الفجفي  العظيم. ة  ر 
القدس   عدد من سكان  انتشر  في حين  األقصى  أبواب  دخولهم  بالتكبيرات خالل  المصلون  وصدح 
دعوات   أطلقوا  النشطاء  من  عدد  وكان  المواطنين.  ومشروبات إلكرام  مأكوالت  الضيافة من  لتوزيع 

 . الفجر العظيم للصالة في المسجد األقصى مع تصاعد استهداف االحتالل للقدس
 3/2/2022، ون الينفلسطين أ
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 األسرى اإلداريون يعلنون خطوات تصعيدية جديدة ضد االحتالل  .29
أعلن األسرى اإلداريون في سجون االحتالل، الخميس، عن خطوات تصعيدية جديدة، في  :  رام هللا

اإلداري. االعتقال  وسياسة  السجان  ضد  معركتهم  مقاطعة    إطار  اإلداريون،  األسرى  مقابلة  وقرر 
مخابرات االحتالل "الشاباك"، كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل أكثر من شهر    ضباط

وأكدت أنه "في حال أجبرت إدارة السجون األسرى اإلداريين على الخروج لمقابلة   بمقاطعة المحاكم.
حد ذاتها المقابلة ب   ضباط الشاباك قسرًا، فإنه يتعين على األسير الصمت التام خالل المقابلة، ألن

والقاضي   الحاكم  هو  المقابلة  في  اآلخر  الطرف  وألن  إخضاعه،  ومحاولة  األسير  وعي  لكي  أداة 
وأكدت   والجالد، فليكن صمتنا حرية قرار نقاطع فيه مقابالت الشاباك كما نقاطع محاكم االحتالل".

التي فيها أسرى  المقاطعة في جميع المواقع  أنه سيكون خالل الفترة القادمة خطوات إسناد لمشروع  
 إداريون.

 3/2/2022قدس برس، 
 

ا على قرار إعالنها "منظمات إرهابّية"  .30  مؤسسات فلسطينّية تقّدم اعتراض 
مغربي قرار  :  باسل  على  على  اعتراًضا  فلسطينية  مدني  ومجتمع  إنسان  حقوق  مؤسسات  قّدمت 

بإلغائه ع قانونيإعالنها "منظمات إرهابية"، وطالبت  الفور كونه "غير  القضائي    لى  للمسار  ويفتقر 
"’أدلة’  أن  المحتلة،  الغربّية  الضفة  في  اإلسرائيلّي  العسكرّي  القائد  أعلن  حين  في  والعادل"،  السليم 
السلطات   تكشفها  ولن  سرية  ستبقى  الفلسطينية،  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  القرار ضد  التخاذ  أدت 

 اإلسرائيلية ذات العالقة".
"عد جاء   مركز  أورد  ما  بحسب  بتقديم  ذلك  فيه  وأفاد  الخميس،  يوم  أصدره  بيان  في  الحقوقّي  الة" 

، اعتراًضا للقائد 2022-2-3"مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية بارزة، اليوم الخميس  
البند  بحسب  قانونية’  غير  ’منظمات  عنها  اإلعالن  قرار  ضد  الغربّية،  الضفة  في  العسكري 

م 1945مر الطوارئ من عام  من إجراءات الدفاع بحسب أ  ()ب(1)84 . وذكر البيان أن االعتراض ُقدِّ
الفلسطينية،   المرأة  لجان  واتحاد  اإلنسان،  وحقوق  األسير  لرعاية  الضمير  مؤسسة  من  كل  "باسم 

األطفال   عن  للدفاع  العالمية  لألبحاث   –والحركة  بيسان  ومركز  الحق،  ومؤسسة  فلسطين،  فرع 
راعي فقد أعلن سابًقا كمنظمة غير قانونية ولذلك هو غير مشترك أما اتحاد لجان العمل الز   والتنمية.

 في االعتراض الحالي". 
 3/2/2022، 48عرب 
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 للسيطرة على أراضي الفلسطينيين  "لوا  االستيطان"معهد أريج: االحتالل يستخدم ما يسمى  .31
لحم  فراج-بيت  االحتالل  :نجيب  إن  له  تقرير  في  “أريج”  التطبيقية  األبحاث  معهد  االسرائيلي    قال 

يستخدم ما يسمى “لواء االستيطان” للسيطرة على االراضي الفلسطينية ودعم البؤر االستيطانية بشكل  
العالمية  الصهونية  المنظمة  لقانون  وفًقا  وذلك  اليهودية    -مكثف،  للوكالة  )الوضع(  -1952قانون 

السلطة التنفيذية للوكالة  بين حكومة إسرائيل و   1954يوليو    26الميثاق المبرم بموجبه في  ، و   5713
 اليهودية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة الصهيونية العالمية اضطلعت ببعض المهام المنصوص عليها فيه،  
تو  إعادة  فضاًل عن  إسرائيل،  إلى  اليهود  والالجئين  المهاجرين  جلب  مسؤولية  وإعادة  وأبرزها  طينهم 

عندما كان حزب   1971اء لواء االستيطان في عام  تأهيلهم واستيعابهم، ولتحقيق هذه الغاية تم إنش 
 العمل على رأس الحكومة اإلسرائيلية، في إطار المنظمة الصهيونية العالمية. 

ضفة  وتم تكليف لواء االستيطان وهو هيئة غير حكومية، بمهمة تطوير المستوطنات اليهودية في ال
العمل تحت رعاية  الغربية، وغزة وغور األردن ومرتفعات الجوالن، وقد استمر   لواء االستيطان في 

، ومنذ ذلك الحين يعمل لواء االستيطان بشكل  1993دائرة االستيطان في الوكالة اليهودية حتى عام  
 منفصل عن دائرة االستيطان.

يحمل الرقم   2016راًرا في أكتوبر/ تشرين أول  وأشار التقرير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية أصدرت ق
العال  1998 لواء ينظم  نشاط  مجاالت  فيه  أوردت  االستيطان،  ولواء  اإلسرائيلية  الحكومة  بين  قة 

االستيطان وھي تعزيز التخطيط البرنامجي والتخطيط القانوني لغرض إنشاء تجمعات ريفية جديدة، 
طاع الريفي وفق قرارات الحكومة، وكذلك تنفيذ عمليات  وتنفيذ إجراءات إنشاء تجمعات جديدة في الق

والتطوير وترميم البنية التحتية في المستوطنات الريفية وتطوير المناطق العامة المفتوحة، التخطيط  
العامة في  المباني  الطرق واألرصفة، ووضع خطوط اإلنارة، وبناء وتجديد وتوسيع وتطوير  وتعبيد 

استكما الريفية:  مرساة  المستوطنات  تخلق  منشأة  وأي  والمھاجع  األطفال  رياض  وتجديد  بناء  ل 
 جتمعية الستيعاب المستوطنين الجدد في التجمع أو المنطقة. م

 2/2/2022، القدسالقدس، 
 

 هدم مساكن وحظائر تجمع بدوي قرب رام هللا ومستوطنون ينفذون اعتدا ات في مناطق عدة .32
االحتالل، أمس، مساكن وحظائر تجمع بدوي قرب قرية دير "األيام": هدمت جرافات    –محافظات  

قف ترميم مقام إسالمي في بلدة ترقوميا، في الوقت الذي صّعد فيه المستوطنون نظام، وأخطرت بو 
ياسوف وخلة الضبع، ومهاجمة   الزيتون في قرية  من اعتداءاتهم وأقدموا على قطع عشرات أشجار 
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مستوطنة حومش المخالة تحت حماية قوات االحتالل، بالتزامن  الرعاة في مسافر يطا، واقتحام موقع  
 تظاهرة في القدس المحتلة تأييدًا إلقامة المستوطنة. مع تنظيمهم 

 4/2/2022، األيام، رام هللا
 

 

 إلغاثة الالجئين السوريين"جسد واحد" تطلق حملة "أوقاف غزة"  .33
الجمعة، حملة "جسد واحد"؛ لـ"مساعدة الالجئين  تطلق وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة،  :  غزة

وأكد وكيل الوزارة    ظل الظروف الصعبة وبرد الشتاء، الذي يواجهونه".السوريين بمخيمات اللجوء في  
عبد الهادي اآلغا لـ "قدس برس"، أن الحملة ستنطلق غدا؛ لجمع التبرعات في جميع مساجد قطاع  

لالجئين السوريين في مخيمات اللجوء، تستوجب من الجميع وقفة  غزة. وقال اآلغا إن "معاناة األخوة ا
انبهم ومساعدتهم والحد من معاناتهم". وأضاف: "الشعب السوري لطالما وقف الى جادة للوقوف بج

 جانب شعبنا الفلسطيني، ودعم مقاومته". 
 3/2/2022قدس برس، 

 
 يكشف معطيات جديدة عن شبكات التجسس اإلسرائيلية  اللبناني القضا  .34

أوكلها جهاز الموساد    يوم معلومات جديدة عن المهام التي تتكّشف يومًا بعد  :  يوسف دياب -بيروت 
اإلسرائيلي إلى شبكات التجسس، التي ضبطتها شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي في لبنان  
للجهاز   توّفرت  التي  »المعطيات  بأن  مطلعة،  قضائية  مصادر  وأفادت  الماضية،  األسابيع  خالل 

ت اإلسرائيلية تتعّمد تجنيد  رطين جددًا، خصوصًا أن االستخبارااألمني، ستقود إلى توقيفات تطال متو 
 شبكات صغيرة ال تتعّدى الثالثة أو أربعة أشخاص، وهي غير مترابطة وال يعرف بعضها بعضًا«. 
معلومات   على  للحصول  سريعة  كوسيلة  اإلسرائيلية،  االستخبارات  أولوية  العمالء  تجنيد  ويتصّدر 

يات الملّف، بأن »الموساد يعمل  المصادر القضائية المطلعة على حيثبتكلفة ومخاطر أقل، وأفادت  
منذ سنة ونصف على تجنيد هذه الشبكات المذكورة، من ضمن برامج جديدة يستخدمها في استقطاب 
لـ»الشرق   وأكدت  لبنان«.  مع  تخوضها  التي  المعلومات  بحرب  أشبه  سياق  في  وتجنيدهم،  الشباب 

اإلسر  المخابرات  أن  ااألوسط«،  عشرات  استدراج  من  »تمكنت  تأمين  ائيلية  باب  من  ألشخاص، 
االقتصادية   الظروف  مستغلة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  تعممها  تطبيقات  عبر  الوظائف 
للحصول   الطريقة  هذه  استهوتهم  الذين  اللبناني،  الشباب  لدى  المرتفعة  البطالة  ونسبة  واالجتماعية 
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المال«. وقال: »رغم أهمية الج المجموععلى  تفكيك هذه  نهاية  هود األمنية في  ليس  ذلك  ات، فإن 
 المطاف، فالمؤشرات ترّجح وجود شبكات مماثلة تحتاج إلى عمل متواصل لكشفها«. 

تعبير   حّد  على  الجرمية،  النّية  أو  المرتكبة  األفعال  لجهة  الشبكات  أفراد  لدى  المسؤولية  وتفاوتت 
األ أن »بعض  أوضحت  التي  القضائية،  الالمصادر  هذا  خلفية  اكتشافهم  وفور  أو  شخاص  توظيف 

االستفادة المالية، سارعوا إلى قطع العالقة بأصحاب هذه التطبيقات ومشغليهم، وهؤالء تركوا بسندات 
واستمروا في  بها  كّلفوا  التي  المهام  تجنيده وخطورة  بحقيقة  البعض اآلخر علم  أن  إقامة، في حين 

توقيف وجرى  أمرهم  فضح  أن  إلى  اإل عملهم  االستخبارات  أن  إلى  مشيرة  »استثمرت هم«،  سرائيلية 
بالنظر   اللبناني منصور دياب الذي جّندته من ضمن الشبكات،  العقيد السابق في الجيش  بشخص 
لديهم   ضبطت  الموقوفين  »بعض  أن  المصادر  وكشفت  خدماته«.  من  واالستفادة  األمنية  لخبرته 

نترنت، وعلى  تراق حسابات خاصة لألشخاص عبر اإلأجهزة حساسة ذات تقنية عالية، قادرة على اخ
اختراق الـ)واي فاي( لهواتف ذكية والحواسيب والدخول على المحادثات التي يجريها من يتّم رصدهم  

 وبريدهم اإللكتروني، ونسخ محتواها بهدف نقلها إلى مشغليهم«. 
 4/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 اون اإلقليمي يدعو إلى تعميق التعغانتس  و .. توقعان اتفاق دفاعي "إسرائيل"البحرين و .35

وز   المنامة:   أمس  مساء  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البحريني  العاهل  الدفاع  استقبل  ير 
غانتس بيني  البحرين.،  اإلسرائيلي  مع  دفاعية  اتفاقية  وإسرائيل  البحرين  وقعت  الزيارة  وقال    وخالل 
في مجاالت االستخبارات  بيني غانتس، إن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون    وزير الدفاع اإلسرائيلي

وتابع في بيان »بعد عام واحد   وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعالقة البلدين إلى »آفاق جديدة«.
فقط من توقيع اتفاقات )التطبيع(، توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين واستقرار  

تعميق    منطقة«.ال إلى  الدفاع  وزير  دعا  سابق،  وقت  وحلفائها وفي  إسرائيل  بين  اإلقليمي  التعاون 
في  األميركي  الخامس  األسطول  لمقر  زيارة  خالل  وذلك  والجوية«،  البحرية  »التهديدات  لمواجهة 

دفاع    البحرين.. لقوة  العام  القائد  الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة  البحرين وفي وقت سابق استقبل 
اللقاء تم    رائيلي بيني غانتس والوفد المرافق.بالقيادة العامة، صباح أمس، وزير الدفاع اإلس وخالل 

التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع اإلسرائيلية في مجال التعاون  
ونقلت هيئة    لمشتركة بين البلدين.العسكري والتي تسهم في دعم وتعزيز العالقات العسكرية الثنائية ا

القول إن إسرائيل على استعداد لمد يد العون والتعاون لضمان استتباب    غانتس   البث اإلسرائيلي عن
التهديدات  خلفية  »على  أنه  تويتر  على  تغريدة  في  غانتس  وكتب  الصديقة.  الدول  في  االستقرار 
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ونقل بيان عنه أن    أهمية من أي وقت مضى«.   البحرية والجوية المتزايدة، أصبح تعاوننا الوثيق أشد 
التع المشتركة  »تعميق  المصالح  عن  والدفاع  اإلقليمي  االستقرار  على  الحفاظ  من  سيمكننا  اون 

إلسرائيل والواليات المتحدة والبحرين«، مضيفا »أكدنا مرة أخرى التزامنا بالوقوف متحدين في الدفاع  
 لى السالم واالستقرار في المنطقة«. عن سيادة شركائنا اإلقليميين باإلضافة إ

غانتس،   إسرائيل  ة  زيار وأجرى  إن  غانتس  وقال  كول«،  إس  إس  »يو  األميركية  المدّمرة  متن  على 
ستواصل تعزيز األواصر مع الواليات المتحدة ومع دول المنطقة، وذلك في ختام زيارته لمقر قيادة 

 رسمية للمنامة التي وصلها أول من أمس.األسطول الخامس األمريكي في البحرين، ضمن زيارته ال

التهديدات   وكتب غانتس على تزايد  يقول »على خلفية  األميركية  البحرية  للقاعدة  بعد زيارته  تويتر 
وقت مضى«. أي  في  عنها  القوي  تعاوننا  أهمية  تزداد  والجوية  المركزية   البحرية  القيادة  قائد  وقال 

على براد كوبر عقب جولة غانتس إّن الزيارة »تسّلط الضوء    للقوات البحرية األميركية نائب األدميرال
الشراكة   البحرين وتوسيع  لعقود مع  الممتدة  الخامس  العالقة اإلستراتيجية لألسطول األميركي  أهمية 

 مع إسرائيل«. 
 4/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 إماراتيين وإسرائيليين"األلعاب اإلبراهيمية".. مباراة استعراضية في دبي تجمع العبين  .36

صورا توثق انطالق مباريات "األلعاب   -األربعاء-أبيب    نشرت سفارة اإلمارات في تل:  وكالة سند 
دبي.  إمارة  أرض  على  واإلسرائيلي  اإلماراتي  المنتخبين  بين  بادل  بمباراة  بدأت  التي   اإلبراهيمية" 

ر اإلماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة،  وانطلقت المباراة االستعراضية االحتفالية بمبادرة من السفي
البلدي نشيد  عزف  المباراة.وجرى  وإسرائيل   ن خالل  اإلمارات  علَمْي  يحملون  وهم  الالعبون  ويظهر 

 ويتوسطهم السفير اإلماراتي. 
 3/2/2022الجزيرة.نت، 

 
 الجامعة العربية ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"  .37

كشفت فيه العربية، بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي  رحبت جامعة الدول  
على   االحتالل  دولة  تفرضه  اإلنسانية"،  ضد  وجريمة  عنصري،  وفصل  وحشي  هيمنة  "نظام  عن 
الشعب الفلسطيني. وأشاد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة  

بية الخميس،  أبو علي خالل لقاء صحفي عقده بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العر العربية سعيد  
 بالتقرير الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة. 
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وأدواتها  االحتالل  منظومة  حقيقة  لتعرية  جديدة  شهادة  بمثابة  يعد  إذ  جدا  بالهام  التقرير  ووصف 
من   "أمنستي"  تقرير  إن  علي  أبو  وقال  ومصداقية  التنفيذية.  مهنية  الدولية  الحقوقية  التقارير  أكثر 

يشكل   وإنه  التي  وشفافية،  الدولية  التقارير  إلى سلسلة  األهمية تضاف  درجة عالية من  وثيقة على 
 لطالما حذرت من ممارسات وسياسات التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل.  

 3/2/2022، فلسطين أون الين
 

 تقرير منظمة العفو الدولية "التعاون اإلسالمي" ترحب ب  .38
بالتقر :  جدة اإلسالمي  التعاون  منظمة  الدولية رحبت  العفو  منظمة  عن  مؤخرا  صدر  الذي  ير 

"التعاون اإلسالمي"، في بيان    "أمنستي"، الذي وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. واعتبرت 
نتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  لها، الخميس، أن هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية دولية تؤكد طبيعة ا

ال الشعب  العنصرية ضد  وسياساته  إلى   فلسطيني. وجرائمه  الفاعلة  الدولي  المجتمع  أطراف  ودعت 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، على انتهاكاتها وجرائمها  

 وسياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا. 
 3/2/2022، األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 

 
 " إسرائيل"لرفض التطبيع الرياضي بين المغرب و حملة فلسطينية ــــ مغربية .39

( إلسرائيل  والثقافية  األكاديمية  للمقاطعة  والفلسطينية  المغربية  الحملتان  ( MACBIاستنكرت 
نظيره اإلسرائيلّي لتوقيع اتفاقية تعاون    (، إعالن االتحاد المغربي لكرة السلة عن اتفاقه معPACBIو)

المقبل. آذار  في  الطرفين  والرياضية  االت  بين  والصحية  التعليمية  المجاالت  جميع  تشمل  فاقية 
موقعه   على  نشره  بياٍن  في  الرسمي  االتحاد  أعلن  ما  بحسب  السلة،  بكرة  المرتبطة  واالجتماعية 

التفاق رسميًا الحقًا، ثم خوض مباراتين »وّديتين«  اإللكتروني في كانون الثاني الماضي، قبل توقيع ا
 ء المغربي واإلسرائيلي. بين منتخبي الرجال والنسا

والجمهور   المغاربة  والرياضيات  الرياضيين  مشترٍك،  بياٍن  في  دعتا  والفلسطينية  المغربية  الحملتان 
تن  فعاليات رياضية  أي  إلى مقاطعة  العربية كافة،  المنطقة  االتفاق،  المغربي، وجماهير  تج من هذا 

 ع النظام المغربي عن التطبيع. وطالبتا الجماهير في المغرب بتكثيف الضغط الشعبي ليتراج 
 3/2/2022، بيروت، األخبار
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 وزيرة التنمية االجتماعية القطرية تؤكد موقف بالدها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني  .40
االجتماعية واألسرة القطرية مريم بنت علي المسند، موقف بالدها الثابت أكدت وزيرة التنمية  :  الدوحة

حقوق   دعم  في  وصمود.والمبدئي  لنضاله  والمؤازرة  الدعم  أشكال  كل  وتقديم  الفلسطيني،   الشعب 
وشددت المسند خالل استقبالها سفير فلسطين لدى قطر منير غنام، على استعداد وزارتها لمد جسور  

 ا الفلسطينية في كافة المجاالت ذات االهتمام المشترك.التعاون مع نظيرته
 4/2/2022، القدس، القدس

 
 ية بشرا  تكنولوجيا إسرائيلية في مجال الدفاع الجوي أوكرانيا معن .41

على   بالحصول  معنية  بالده  إن  األربعاء،  مساء  كوليبا،  دميتري  األوكراني  الخارجية  وزير  قال 
لقناة “كان” اإلسرائيلية  تكنولوجيا إسرائيلية في   بها  أدلى  الجوي، وذلك في تصريحات  الدفاع  مجال 

وقال كوليبا: “نحن معنيون بتعاون عميق    ين كييف وموسكو.الرسمية، في خضم أزمة متصاعدة ب
 مع إسرائيل فيما يتعلق بالتكنولوجيا الدفاعية، السيما في مجال الدفاع الجوي”.

تلعبها إسرائيل للتوسط بين بالده وروسيا ستكون محل    وأضاف أن “أي جهود دبلوماسية يمكن أن 
 ترحيب في كييف”. 

يا “كانت قد أبدت مؤخًرا وفي أكثر من مناسبة اهتماًما بشراء منظومة  وأشارت القناة إلى أن أوكران
 القبة الحديدية وكذلك بأنظمة إنذار تنتجها إسرائيل”. 

 3/2/2022القدس، القدس، 
 

 إلى جانب بيغاسوس "إن إس أو".. شركة إسرائيلية ثانية اخترقت هواتف آيفون  .42
عن   رويترز  وكالة  أ  5نقلت  بالمطلعة  وصفتها  في  مصادر  ثغرة  استغلت  ثانية  إسرائيلية  شركة  ن 

( اإلسرائيلية  NSOبرمجيات شركة أبل في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة "إن إس أو" )
 .2021لالستخبارات اإللكترونية اختراق هواتف آيفون عام 

  وهي شركة أصغر حجما وأقل شهرة تعمل في مجال تطوير أدواتوقالت المصادر إن "كوا دريم"  
 اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعمالء من الحكومات.

 3/2/2022ة.نت، الجزير 
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 أيها الفلسطيني! هل شاركت يوم ا في انتخاب المجلس الوطني؟  .43
 د.فايز أبو شمالة 

دورته في رام هللا، وتحت حراب المخابرات اإلسرائيلية، قبل أن نعيب على المجلس المركزي انعقاد  
و سياسية، وبال مشاركة كل التنظيمات الفلسطينية، وبال قدرة للمجلس المركزي وبال شرعية قانونية أ

المجلس  منه  انبثق  الذي  الوطني،  المجلس  شرعية  عن  السؤال  من  بد  ال  قراراته،  تطبيق  على 
الصالحية   أصحاب  هم  ومن  أسماء المركزي،  إضافة  قليلة  لفئة  يحق  وهل  األسماء؟  تزكية  في 

ى؟ أم أن للشعب الفلسطيني كامل الحق في انتخاب من يمثله؟ ومن  للمجلس الوطني، وحذف أخر 
 يحمله المسؤولية عن تقرير مستقبله، ومن ثم يحاسبه على قراراته. 

بتاريخ  أسئلة تدور في ذهن كل فلسطيني يسمع عن انعقاد المجلس المركزي في را ، وال  6/2م هللا 
هؤالء   كيف صار  سنة    140يعرف  مركزي  مجلس  ب2022عضو  كانوا  ،  أن  في    110عد  أعضاء 

سنة   المركزي  الفلسطيني،  2018المجلس  الشعب  مصالح  لتمثيل  الصالحية  لهؤالء  أعطى  ومن  ؟ 
ضل الشعب في وتملك قراره؟ وهو الشعب الذي لم يشارك يوًما في انتخابهم، وهم الذين ال يعترفون بف 

الفضل، الذي رفع أسماءهم من  وصولهم إلى هذه المواقع، لذلك فهم ال يعملون حساًبا إال لصاحب  
 المجهول السياسي إلى المعلوم التنظيمي. 

،  2015لقد تمت تزكية أعضاء المجلس المركزي من قيادة المنظمة، لذلك كانت قراراتهم الصادرة سنة 
المركزي سنة  حبًرا على ورق، وهذا حال قرارا التي صدرت عقب اجتماع  ، والتي طالبت  2018تهم 

، كما عدَّت الفترة 1967ـ)إسرائيل( إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام بتعليق االعتراف ب
االنتقالية التي نصت عليها االتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة، وطالبت  

مني  حلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، وطالبت بوقف التنسيق والتعاون األباالنتقال من مر 
 بكل أشكاله، واالنفكاك من عالقة التبعية االقتصادية التي كرسها اتفاق باريس االقتصادي.

أن   المركزي  المجلس  استطاع  هل  سنوات؟  أربع  قبل  صدرت  التي  القرارات  تلك  كل  مصير  فما 
اء  ، ليتم استدعاؤه بن2022التنفيذية للمنظمة، أم ظل محنًطا بقراراته حتى عام    يفرضها على اللجنة

 على الطلب، ليعاود إصدار القرارات نفسها، لغرض في نفس قيادة السلطة. 
االستخفاف بقرارات المجلس المركزي مصدرها ضعف المجلس المركزي نفسه، الذي تم انتقاؤهم من  

الذين الوطني،  المجلس  أعضاء  هذا   بين  وبرضا  ذاك،  أو  الطرف  هذا  من  أسمائهم  تزكية  تمت 
تثناء رؤساء اللجان في المجلس التشريعي، فإن جميع أعضاء المجلس  المسؤول وغضب ذاك، وباس

 المركزي غير منتخبين من الشعب الفلسطيني. 
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التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة  القدرة على فرض قراراته على  وكي    وكي يكون للمجلس المركزي 
يكو  أن  بد  فال  القانون،  ذلك  على  نص  كما  أشهر،  ثالثة  كل  اجتماعاته  المجلس يعقد  أعضاء  ن 

المركزي أقوياء، غير ملحقين بهذا الشخص أو ذاك التنظيم، فال قوة لمن ال يستمد قوته من حضن  
فضاء   في  التحليق  على  قادرين  غير  المركزي  المجلس  أعضاء  سيظل  ذلك،  دون  وما  الجماهير، 

 اسي مغلق بغضب ورضا أولياء النعمة التنظيمية. سي
الذ  العمالق،  الفلسطيني  ثورة  الشعب  فجر  سنة  36ي  التحرير  منظمة  ميالد  وأعلن  بميثاقها  64،   ،

الذي يرفض االعتراف  العمالق  الشعب  لتحرير فلسطين، هذا  المقاومة طريًقا  القومي، والذي اختط 
ع في المقاومة حتى وصلت صواريخه إلى تل أبيب، هذا  بـ)إسرائيل(، وفجر انتفاضة الحجارة، وأبد 

إلى   العمالق بحاجة  إلى أسماء الشعب  إلى خاصرة عطاءاته وتطلعاته، وليس بحاجة  قيادة ترتقي 
 سميتموها، يتم تعيينهم وفق الوالءات والصداقات والمعارف.

لزعنون، وبصحبة  ، استضفت في بيتي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم ا1996ملحوظة: سنة  
المجلس   للمنظمة عباس زكي، وبحضور عضو  التنفيذية  اللجنة  المركزي للمنظمة إسماعيل  عضو 

أبو شمالة، وبمشاركة عضو المجلس الوطني الكاتب حسن الكاشف، إذ انصب الحديث على طريقة  
ا من  إضافة بعض األسماء لعضوية المجلس الوطني في حينه، فقال د. سليم الزعنون: حين طلبن 

الفلسطينية تزويدنا بكشف أسماء ممثليهم لعضوية المجلس ا لوطني، بعضهم قدم  بعض التنظيمات 
لنا أسماء زوجاتهم، فصرن أعضاء في المجلس الوطني، وبعض التنظيمات قدمت لنا اسم السائق  

 الشخصي لمسؤول التنظيم، فصار عضو مجلس وطني! 
 3/2/2022فلسطين أون الين، 

 
 وخطوة جديدة "أمنستي"باتجاه مزيٍد من التحوالت: تقرير  .44

 سنية الحسيني د. 
»أم تقرير  يحمل  بحق  ال  عنصري  فصل  لجرائم  إسرائيل  ارتكاب  إلى  إشارته  في  جديد  أي  نستي« 

الفلسطينيين، فقد تناول العديد من التقارير والمقاالت مثل هذه التهم من قبل، منها تقارير لمؤسسات  
ولية وإسرائيلية، ومقاالت لمفكرين يهود أو أوروبيين أو حتى إشارات من قبل رؤساء  حقوق إنسان د 

سابقين، لكن الجديد أن تأتي مثل هذه االتهامات من قبل منظمة دولية بثقل ونزاهة منظمة  أميركيين  
ام  أمنستي بالتزامن مع انكشاف أمر مزيٍد من المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين خالل النكبة الع

األميركية  1948 الجامعات  الفلسطينيين في  تجاه  العداء إلسرائيل وسياساتها  وبين  ، وتصاعد موجة 



  
 
 
 

 

ص            27   5751 العدد:              2/4/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                       

شريحة الشباب في الواليات المتحدة. وترتبط القضايا الثالث بشكل أصيل في الكشف عن تحوالت  
 دولية عميقة باتجاه فضح إسرائيل وسياستها العنصرية وتحول العالم عن دعمها. 

، تم اإلفراج عنها خالل األيام الماضية، عن  1948ائق تاريخية إسرائيلية إبان حرب العام  وكشفت وث
بارتكاب مجا الشكوك  ترجح  اإلسرائيلية،  والحكومة  الصهيونية  الحركة  ارتكبتها عصابات  جديدة  زر 

آال ومئات  الفلسطينيين  من  الضحايا  آالف  وراءها  خّلفت  جماعية،  إبادة  لجرائم  إسرائيل  ف  قيادات 
يرة  المنكوبين، الذين تم تهجيرهم قسرًا عن وطنهم في حينه. وخالل السنوات الماضية، تصاعدت وت 

االتهام   بأصابع  إسرائيل  إلى  تشير  التي  واإلسرائيلية  الدولية  اإلنسان  حقوق  ولجان  مراكز  تقارير 
منستي« قبل  الرتكابها جرائم فصل وتمييز عنصري واضطهاد بحق الفلسطينيين، كان آخرها تقرير »أ

ضد   العنصرية  إسرائيل  جرائم  رفض  باتجاه  دولية  سياسية  تحوالت  تعكس  والتي  الشعب يومين، 
الفلسطيني. وجاءت التحوالت التي باتت تشهدها الساحة األميركية، أكبر الساحات في العالم دعمًا 

التقارير والدراسات التي ترصد اتساع موجة العداء إلسرائيل و  بتواتر  سياساتها في معظم  إلسرائيل، 
على اتساق نظرة العالم    الجامعات األميركية، وفي أوساط شريحة الشباب في الواليات المتحدة، لتؤكد 

 اليوم تجاه جرائم إسرائيل، وهو األمر الذي بات يشكل هاجسًا حقيقيًا لها. 
واالضطهاد أمرًا حديثًا، فمنذ ال يعتبر الحديث عن ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل والتمييز العنصري  

تر  والذي  الجرائم  من  النوع  هذا  إلى  اإلشارات  بدأت  الماضي  القرن  بحق  ثمانينيات  إسرائيل  تكبه 
الفلسطينيين، من خالل كتاب ومفكرين فلسطينيين وأوروبيين ويهود، إال أن تلك اإلشارات بدأت تأخذ 

نسان الدولية واإلسرائيلية برصد وفحص هذا  شكاًل أكثر جدية عندما بدأت تقارير مؤسسات حقوق اإل
النوع   هذا  أهمية  وتعود  احترافًا.  أكثر  بشكل  الجرائم  من  مقاربة  النوع  أنها طورت  إلى  التقارير  من 

قانونية، توصف هذا النوع من جرائم إسرائيل، وذلك بتحديدها وجمعها بشكل تدريجي ومواءمة شروط  
 رها جرائم ضد اإلنسانية.انطباقها مع القانون الدولي الذي يعتب

العن الفصل  »نظام  بعنوان  الجاري،  الشهر  مطلع  الصادر  األخير  »أمنستي«  تقرير  صري  جاء 
اإلسرائيلي: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد اإلنسانية«، منسجمًا أيضًا مع تقرير مؤسسة  

ة عالية ومقرها في  »هيومن رايتس ووتش« األخير، وهي مؤسسة دولية غير حكومية ذات مصداقي
اإلسرائيلي  السلطات  الحد:  »تجاوزوا  بعنوان  وكان  الماضي،  نيسان  في  صدر  والذي  ة  نيويورك، 

وجريمتا الفصل العنصري واالضطهاد«، حيث بلور التقريران رؤية شبه متكاملة لطبيعة هذه الجرائم  
د ترتكب على أساس معاملة  ونطاقها. واعتبر التقريران أن جرائم الفصل والتمييز العنصري واالضطها

جميع يعيشون  الذين  باليهود،  مقارنة  مرتبة  أدنى  بشكل  عرقية  كمجموعة  ذات الفلسطينيين  في  ًا 
بالسلطات   ممثلة  واحدة،  حكومة  قبل  من  ممنهج  بشكل  العنصرية  المعاملة  تلك  وتأتي  المكان. 
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المتوسط،  البحر  إلى  األردن  نهر  يمتد من  نطاق مكاني  أراضي   اإلسرائيلية، ضمن  يشمل  بما  أي 
زة. كما ، بما فيها الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غ 1967وكذلك األراضي المحتلة عام    1948

األراضي   ومصادرة  الهدم  كانت  سواء  العنوان  ذات  تحت  المنضوية  الجرائم  معظم  التقريران  شمل 
اليهود محلهم، في الضفة  والتضييق إلجبار الفلسطينيين على اإلخالء القسري وإحالل المستوطنين  

ينيين واليهود الغربية والقدس وكذلك في صحراء النقب، باإلضافة إلى التمييز العنصري بين الفلسط
االقتصادية،   المشاريع  وممارسة  والبناء  األرض  تملك  إطار  في  متباينة  لقوانين  اإلخضاع  ظل  في 

اآلخر، وحرمان الفلسطينيين  وحرمان الفلسطينيين من استخدام طرق وشوارع مخصصة فقط للطرف  
يستفيد   التي  الطريقة  بنفس  المحتلة،  أراضيهم  في  األساسية  الموارد  استغالل  المستوطنون  من  منها 

 اليهود.     
ومخططات   وسياسات  اإلسرائيلية  العنصرية  التشريعات  من  انطالقًا  معلوماتها  المنظمتان  بنت 

حو  تمحورت  والتي  المختلفة،  اإلسرائيلية  في  الحكومات  الفلسطينيين،  على  امتيازات  اليهود  منح  ل 
ال تقليص  سبيل  في  النهر،  إلى  البحر  من  الممتدة  المناطق  اعتبر  جميع  عمومًا.  الفلسطيني  وجود 

الزاوية في   يمثل حجر  أماكن سكنهم  ونقلهم من  الفلسطينيين  الملكية من  أن نزع  تقرير »أمنستي« 
هذه المقاربة في جميع المناطق على الفلسطينيين،    نظام الفصل العنصري. واستطاع التقرير تعميم

على السكان الفلسطينيين البدو في النقب، ابتداء من إجراءات إسرائيل بالهدم والمصادرة والتضييق  
ومرورًا بالقدس ومحاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم كما يحصل اآلن في حي  

ا بالضفة  وانتهاًء  جّراح،  المناطق  الشيخ  في  التضييق، خصوصًا  والهدم  المصادرة  وإجراءات  لغربية 
 المصنفة »ج«. 

بحق التمييز  التقرير  اإلسرائيلية مع    كما شمل  السلطات  تعامل  بآليات  سكان قطاع غزة، مستشهدًا 
طفاًل. وركز تقرير »هيومن    46فلسطينيًا منهم    214مسيرات العودة السلمية على حدود القطاع، بقتل  

باستعماري   رايتس التقرير  وصفه  نظام  خالل  من  أقيم  الذي  العنصري  الفصل  جدار  على  وتش« 
الفصل   مفهوم  السلطات احتاللي جسد  قمع  آلية  مقارنة  على  التقرير  كما ركز  العنصري.  والتمييز 

اإلسرائيلية لتظاهرات الفلسطينيين في الضفة والقدس واللد أثناء حرب غزة األخيرة، مع تعامل ذات 
طات مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خصوصًا في مدينة اللد أو حتى في الضفة  السل

 ير ممارسات إسرائيل بغير اإلنسانية.الغربية. ووصف التقر 
بالتمييز   الخاصة  إسرائيل  جرائم  لرصد  السابقين  التقريرين  في  المتكاملة  شبه  المقاربة  هذه  جاءت 

لتقارير   كمحصلة  واالضطهاد  المثال، العنصري  سبيل  تطويرها. على  في  وساهمت  سبقتها،  سابقة 
اإلن  لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات  لمركز  تقرير  عام  اعتبر  »بتسيلم«  الطرق    2010سان  تقسيم  أن 
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والشوارع في الضفة الغربية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بحيث يمنع الفلسطينيون من المرور في  
 شكل من أشكال التمييز العنصري. شوارع مخصصة فقط لإلسرائيليين

،  2017»اإلسكوا« عام    كما وصف تقرير للجنة االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا في األمم المتحدة
األمم   ومركز  لجنة  إلحياء  ودعت  العنصري،  بالفصل  المحتلة  األراضي  في  إسرائيل  ممارسات 

. واعتبر 1994لهما منذ العام  المتحدة المتخصصين بمناهضة الفصل العنصري، واللذين توقف عم
قى لمستوى جرائم  أن ممارسات سلطات االحتالل في مدينة الخليل تر   2019تقرير لـ »بتسيلم« عام  

خالل   من  أشباح،  مدينة  إلى  القديمة  البلدة  تحويل  على  تعمل  ألنها  الممنهجة،  العنصري  الفصل 
عسكرية ومئات الكاميرات لتقييد    نقطة  22إجبار السكان الفلسطينيين على تركها، ونصب أكثر من  

تقرير منظمة »هناك عدا واعتبر  اليومية.  السكان وتعطيل مسار حياتهم  لة« اإلسرائيلية عام  حركة 
، والذي جاء بعنوان »االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وجريمة الفصل العنصري: وجهة  2020

الغربية   قانونية«، أن نظام فصل عنصري في الضفة  السلطات اإلسرائيلية  نظر  نتيجة تعامل  جاء 
الم إطارها  في  يتعامل  مدنية  األولى  متباينين،  قانونيتين  في  بمنظومتين  ويشاركون  اليهود  ستوطنون 

السكان   على  مفروضة  عسكرية  واألخرى  الكنيست،  في  تأثيرهم  أو  تمثيلهم  خالل  من  بنائها 
 الفلسطينيين، بحكم واقع االحتالل وإجراءاته. 

عتبر نوعًا إضافيًا من الجرائم التي تمكن الفلسطينيين من محاسبة إسرائيل عليها، فمنذ العام  إن ذلك ي
األمم المتحدة تنظر إلى الفصل العنصري كجريمة ضد اإلنسانية، إال أنه تم تثبيت ذلك ، بدأت 1966

عام   عنها  الصادرة  العنصري  الفصل  اتفاقية  نطاق  المح1973في  أعادت  الذي  األمر  وهو  كمة  ، 
. وفلسطين طرف 1998الجنائية الدولية التأكيد عليه في ميثاق روما األساسي المشكل للمحكمة عام  

كلت على  في  القضائية  بواليتها  الماضي  العام  مطلع  الدولية  الجنائية  المحكمة  وقضت  الوثيقتين،  ا 
نصري كجرائم ضد  الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في األراضي المحتلة، والتي يعتبر الفصل الع

بمعنى    اإلنسانية واحدة منها، خصوصًا مع توفر العناصر الرئيسة التي حددتها التعريفات والمتعلقة
على   األساسي  روما  ونظام  العنصري  الفصل  اتفاقية  في  والواردة  واالضطهاد،  العنصري  الفصل 

الع الفصل  نظام  على  للحفاظ  اإلسرائيلية  النية  وجود  يشكل  والتي  كما  التوالي،  لها،  أساسًا  نصري 
ون المواطنة للعام  يتوفر أيضًا القمع المؤسسي، الذي تدعمه القوانين والتشريعات اإلسرائيلية، مثل قان

، وغيرها، هذا باإلضافة إلى وجود القمع المنهج، الذي تدعمه  2021وقانون االستيطان للعام    2018
حاجة   أن  إال  األرض.  على  اإلسرائيلية  السلطات  والجهد  سياسات  العمل  تكثيف  إلى  الفلسطينيين 

يع الممكنة،  والمعلوماتية  اإلعالمية  األدوات  جميع  عبر  إسرائيل  اآلن،  لفضح  األمثل  الطريق  تبر 
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لم   أنه  الفلسطينيين، خصوصًا  بحق  جرائمها  على  ومحاسبتها  إسرائيل  لمحاكمة  يومًا  سيقود  والذي 
 الجرائم. تجر بعد محاكمة أي جهة متهمة بمثل هذا النوع من 

 3/2/2022األيام، رام هللا، 
 

 ؟ "األبرتهايد"ما هو غير الصحيح في تقرير  .45
 جدعون ليفي 

ال خفوت  من  بعد  لها  أساس  ال  "المنهجية  كاذب"،  "التقرير  السامية"،  "أمنستي  والصراخ،  شتائم 
يتم   ألم  "األبرتهايد"؟  تقرير  في  الصحيح  غير  بالضبط  هو  ما  سؤال  علينا  يجب  تأسيس  الصحة"، 

عدد  تقليص  خالل  من  يهودية،  ديمغرافية  هيمنة  على  الحفاظ  من  صريحة  سياسة  على  إسرائيل 
راضيها؟ نعم أم ال؟ هل هذه حقيقة أم كذب؟ هل هذه السياسة غير قائمة حتى  الفلسطينيين داخل أ

 اآلن؟ نعم أم ال؟ حقيقة أم كذب؟
ي إسرائيل وفي "المناطق" المحتلة من أجل  هل إسرائيل ال تقيم نظام قمع وسيطرة على الفلسطينيين ف

امر فتح النار ضد الفلسطينيين  مكافأة اليهود اإلسرائيليين؟ نعم أم ال؟ هل هذا حقيقي أم كذب؟ هل أو 
التسبب بإعاقة؟ نعم أم ال؟ حقيقي أم كذب؟ هل   ال تعكس سياسة إطالق النار من أجل القتل أو 

تراخيص بناء ليست جزءا من سياسة إسرائيل؟ نعم أم ال؟    إخالء الفلسطينيين من بيوتهم وعدم إعطاء
القومية أبرتهايد؟ ومنع لم ش مل العائالت؟ والقرى غير المعترف بها؟ حقيقة أم كذب؟ أليس قانون 

تلك   فيه مساواة حقيقية، مطلقة، سوى  "المناطق"  وفي  إسرائيل  واحد في  والتهويد؟ هل يوجد مجال 
 الرسمية؟ 

 ظلم العيون. كل ما عرفناه، لكن بصورة مركزة. ولكن في إسرائيل لم تظلم العيون. عند قراءة التقرير ت
كالعا قامت  اإلعالم  وسائل  وزير معظم  الهجوم.  بصد  قامت  الدعاية  وجوقة  والطمس.  باإلخفاء  دة 

الدعاية، يئير لبيد، تاله بل إنه هاجمه قبل نشره. وزير الشتات، نحمان شاي، هو اآلخر جاء بعده. 
 لد بعد التقرير الدولي الذي لم تهاجمه إسرائيل، ودون أن ترد ولو على ادعاء واحد.لم يو 

 ونزيهة، تقول أبرتهايد، في حين أن إسرائيل تقول "السامية". منظمة تلو أخرى، بعضها مهمة
"المناطق" ومنظومتان   أثبتوا أن "أمنستي" تكذب. وأنه ال يوجد منظومتان للقضاء في  لقد  بالعكس، 

ق ومنظومتان لتوزيع الموارد. وأن شرعنة أفيتار ليست أبرتهايد. وأن اليهود يمكنهم العودة إلى  للحقو 
الع قبل  ذلك    1948ام  أمالكهم  الفلسطينيون من  يمنع  أبرتهايد. وأن مستوطنة    –في حين  هذا ليس 

إسرائيل" "عرب  وأن  أبرتهايد.  ليس  هذا  ومياه،  كهرباء  دون  للرعاة  تجمع  قرب  توجد  غير    مزدهرة 
 مضطهدين مؤسسيا ومنهجيا، وأن الخط األخضر لم يتم محوه. ما هو غير الصحيح في ذلك؟
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(. االدعاءات: ال يوجد تمييز في  2/2ش من التقرير وهاجمه )"هآرتس"،  حتى مردخاي كرمنتسر ده 
الح اليوم. هذه هي  وكأنه  للماضي  يتطرق  التقرير  وأن  وإسرائيل،  المحتلة  "المناطق"  بين  ال  التقرير 

وتسميتها   1948عندما يتجند األكاديميون اليساريون لخدمة الدعاية الصهيونية. اتهام إسرائيل بأخطاء 
 د هذا مثل اتهام الواليات المتحدة باألبرتهايد بسبب سنوات التمييز العنصري، هكذا كتب.أبرتهاي

إس وفي  انقضى،  المتحدة  الواليات  في  الممأسس  العنصري  التمييز  أن  هو  يرزق الفرق  حي  رائيل 
 بكامل القوة.

تمرة، النكبة  مس  1948حتى الخط األخضر محوه. دولة واحدة منذ زمن. لماذا تقوم أمنستي بالتفريق؟  
تسببوا  جلجلية  وفي  ذبحوا  الطنطورة  في  وجلجلية،  الطنطورة  بين  يربط  مستقيم  يوجد خط  تتدحرج، 

 سنة. وفيهما حياة الفلسطينيين ال تساوي أي شيء. 80بموت شخص ابن 
أيضًا ال توجد دعاية دون مدح منظومة القضاء. "من الجدير االنتباه إلى اإلسهام المهم للمستشار 

ومرشحين  قانال قوائم  منع شطب  الكبيرة  السياسية  لألغلبية  أنه خالفا  وإلى  والمحكمة.  للحكومة  وني 
 عرب للكنيست... انضمام حزب عربي لالئتالف يجعل االتهام باألبرتهايد مضحكًا"، كتب كرمنتسر. 

يح  تلو كم هو جيد أنه توجد محكمة عدل عليا، لم تمنع أي مظلمة احتالل واحدة. وما زال يمكن ال
 بها. ومنصور عباس يثبت أنه ال يوجد أبرتهايد.

سنة والدولة دون أي مدينة عربية جديدة أو جامعة عربية أو محطة قطارات في مدينة عربية،    74
غير   يعتبر  صغير،  عربي  وشريك  العليا،  المحكمة  االحتالل،  مشرعني  كبير  أمام  يتقزم  ذلك  كل 

 شرعي.
إسر  وستواصل  البصق  العالم  إسرائيل ائيسيواصل  وستقول  "أبرتهايد"  العالم  سيقول  التجاهل.  ل 

 السامية.
ولكن الدالئل ستتراكم. المكتوب في التقرير ال ينبع من الالسامية، لكنه يسهم في تعزيزها. إسرائيل  

 هي اآلن المحفز األكبر لغرائز الالسامية في العالم.
 "هآرتس" 

 4/2/2022األيام، رام هللا، 
 

 أغلبية يهودية في إسرائيل الحفاظ على  من أجل  .46
 سام بن شطريت* 
أعمالنا،  بالتعمق في كل مشكلة على جدول  المجال  والخبراء في  المحللون،  تكثر وسائل اإلعالم، 
بالصفقة   مرورًا  المجاورة،  الدول  في  أذرعها  ذلك  في  بما  ايران،  وتهديدات  النووي  بالخطر  بدءًا 
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اوكرانيا. ومع كل أهمية    –لتوتر على حدود روسيا  وانتهاء با  القضائية التي عرضت على نتنياهو،
 هذه المشاكل، فإن المشكلة الملحة المتعلقة بالديمغرافيا في إسرائيل ال توجد على جدول األعمال. 

من   اليهود  هجرة  تشجيع  في  الجهود  معظم  استثمار  ينبغي  يهودية،  أغلبية  على  الحفاظ  فألجل 
يل"، وفقًا لفتوى حكماء شمال افريقيا، تفوق كل الفرائض بما  "بالد إسرائالشتات. ففريضة الهجرة الى  

أن  يريد  الذي  الزوج  أن  الفتاوى على  اآلباء. وتجمع  بالد  الى  الهجرة  أجل  السبت من  تدنيس  فيها 
بل   فقط  الرجل  وليس  ويهاجر.  ويطلقها  لها  المؤخر  فليدفع  زوجته  تتمنع  بينما  إسرائيل  الى  يهاجر 

أن تهاجر وزوجها يتمنع تخلع زوجها وتأخذ أبناءها معها وتهاجر الى البالد. التي تريد    المرأة أيضاً 
وفتوى أخرى جد ذات مغزى: الرجل الذي ليس لديه الوسائل كي يمول سفره الى "بالد إسرائيل"، من  

تاب المسموح له ان يبيع كتاب توراة يملكه كي يمول هجرته. وفقط من يعيش التجربة الدينية لبيع ك
 مكنه أن يتعمق في هذا.توراة ي

وبالفعل، ما هو العالج لخطر الديمغرافيا؟ على دولة إسرائيل أن تضع امام ناظريها جلب مليوني 
القوى والعقول في   المقدرات ونجند افضل  القادمة. علينا ان نخصص  الخمسة  السنوات  يهودي في 

موم سكان هذه الدولة ام  ة سواء من عاوساطنا كي نجلب مليون ونصف يهودي من الواليات المتحد 
تتعاظم   المتحدة، مثلما في اوروبا،  الواليات  الذين هاجروا من إسرائيل. في  من اوساط اإلسرائيليين 
الالسامية في السنوات االخيرة، ونحن نسمع صباح مساء عن جرائم كراهية ترتكب ضد يهود على  

 أميركا نصف مليون يهودي آخر. وروبا وجنوب خلفية السامية. وعليه فينبغي أن نجلب من بلدان ا
االئتالف   اعضاء  واجب  ومن  المسألة.  هذه  في  عاجاًل  بحثًا  تجري  ان  إسرائيل  كنيست  على 
والمعارضة أن يتجندوا. كما أن رئيس الدولة اسحق هرتسوغ الذي يحظى بمكانة اعتبارية عالية في  

ا والذي  العالم،  زعماء  أوساط  وفي  الشتات  وفي  هذه  البالد  في  ادارة  ختص  رئيس  بكونه  المسألة 
الوكالة اليهودية في السنوات االخيرة ايضا، ينبغي أن يتجند لحملة اإلنقاذ هذه في الواليات المتحدة، 
فيما يكون أمام ناظريه الرغبة في العمل على المصالحة بين التيارات اليهودية المختلفة في الواليات 

م بلدان الشتات، وذلك كما أسلفنا كي ننجو من خطر يهود من عمو المتحدة والترويج ايضا لهجرة ال
الديمغرافيا الذي يحدق في أعتابنا. على دولة إسرائيل أن تقرع كل أجراس االنذار كي يعود اليهود 

 الى حدودهم.
 رئيس االتحاد العالمي ليهود المغرب*

 "معاريف" 
 4/2/2022األيام، رام هللا، 
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