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"المركزي"  عباس .1 اجتماع  مفتوحة  "إسرائيل"  تقويض:  في  الخيارات  يبقي  الدولتين  إنهاء    ...لحل 
 االنقسام ضرورة 

محمود عباس، "إننا سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد أن    يةفلسطين ال  السلطة قال رئيس  :  رام هللا
تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية إليجاد حل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،  

 ة السالم". ينا بكل التزاماتنا، بحيث ال يستطيع أحد أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عمليوأوف
للمجلس المركزي الفلسطيني، رام هللا، مساء    31، في كلمته خالل افتتاح أعمال الدورة الـعباسوأكد  

منظمة التحرير    األحد، أن التحديات الوجودية التي تواجهنا اليوم تقتضي منا مواصلة الحفاظ على 
وير مؤسساتها، والحفاظ على  الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تط

  . 1988القرار الوطني المستقل، والتمسك بثوابتنا الوطنية المعتمدة في المجلس الوطني بالجزائر عام  
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لزاما علينا اتخاذ قرارات مصيرية  وشدد على أنه "لم يعد ممكنا السكوت على الوضع القائم، وأصبح  
 ، درة التاج، ومن أجل فلسطين حرة أبية". ض وطننا، من أجل القدسكي نحافظ على وجودنا على أر 

وأضاف أن اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه بيننا وبين إسرائيل، هو اتفاق انتقالي، ليس به أية تنازالت  
ظمة التحرير الفلسطينية للوطن، التي قامت بدورها  عن ثوابتنا الوطنية، بل على العكس، فقد أعاد من

"إننا أحوج ما نكون في هذه  ،  وقال  لى أرض وطننا فلسطين.في تأسيس مؤسسات سلطتنا ودولتنا ع
االحتالل   تنهي  وسائل  والبحث عن  ومقدساتنا،  وقدسنا  وهويتنا  أرضنا ووجودنا  للدفاع عن  المرحلة 

ال القدس  بعاصمتها  فلسطين  دولة  السلمية  عن أرض  الشعبية  المقاومة  تكثيف  والعمل على  شرقية، 
وتوس األساس،  خيارنا  أصبحت  والوقوف التي  اإلرهابية،  المستوطنين  اعتداءات  لمواجهة  نطاقها  يع 

وشدد أن "علينا مواصلة    بقوة في وجه مخططات االحتالل الرامية إلى االستيالء على ارض وطننا".
الوطنية، ومو  دولتنا، والحفاظ على حداثتها وديمقراطيالحفاظ على منجزاتنا  بناء مؤسسات  تها  اصلة 

القا بسيادة  تكون حكومتنا  وااللتزام  بحيث  الضرورية،  واإلصالحات  المراجعات  في  واالستمرار  نون، 
الفلسطيني". المجتمع  ومتطلبات  احتياجات  وتلبية  التحديات،  مواجهة  على  "أننا    قادرة  سيادته  وأكد 

اإلصالح   عملية  محمنولي  على  ونأخذها  بالغا  اهتماما  الحكومة الشاملة  أن  مؤكدا  الجد"،  ل 
وتابع أنه "بالرغم مما    اتها هي شأن فلسطيني داخلي ال يحق ألحد أن يتدخل فيه.الفلسطينية ومؤسس

نتعرض له من صعوبات، سنواصل العمل مع المجتمع الدولي، ومد أيدينا للسالم العادل والشامل،  
تمر دولي للسالم، وتوفير آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا، تحت رعاية الرباعية  والعمل على عقد مؤ 

لية، ووفق قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية للسالم، كما وسنواصل الدو 
ا "على العمل لتحقيق المزيد من االعترافات بدولة فلسطين وتعزيز وجودها في النظام الدولي"، مؤكد 

ت تتطلب أيضا إنهاء وأكد أن مواجهة هذه التحديا  موقفنا الرافض للعنف واإلرهاب أيًا كان مصدره".
فوريا لالنقسام الداخلي في إطار االلتزام بالشرعية الدولية، داعيا جميع الفلسطينيين لوضع مصلحة  

 الوطن والشعب فوق أي اعتبار مهما كان. 
العظمى    عباسوقال   الغالبية  تؤمإن  العربية  الدول  بعدم من  البدايات  منذ  رفعناه  الذي  بالمبدأ  ن 

داخلية لآلخرين، ولذلك فإن عالقاتنا العربية ال تشوبها شائبة، وال نلتفت إلى أية  التدخل في الشؤون ال
حالة شاذة، ونعمل على عالجها بروح الحرص على وضع األمور في نصابها الصحيح حرصا على  

 تي يجب أن تسود دائمًا بين الجميع. العالقات األخوية ال
 https://www.wafa.ps/Pages/Details/40945 لالطالع على نص الكلمة على الرابط التالي:

 6/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سيعزز االنقسام.. عشراوي تقرر عدم المشاركة باجتماع المجلس المركزي  .2
نة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي مساء السبت،  لسابق في اللجأعلنت العضو ا:  رام هللا
التحرير.عن   لمنظمة  المركزي  المجلس  باجتماع  المشاركة  بعدم  بيان    قرارها  في  عشرواي  وقالت 

المجلس  رئيس   / المحترم  الزعنون  سليم  السيد  “حضرة  منه،  نسخة  “القدس”  وصل  عنها  صدر 
هيئة رئاسة المجلس الوطني المحترمين تحية طيبة وبعد، يؤسفني    الوطني الفلسطيني حضرة أعضاء

 اري عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها يومي األحد واإلثنين إعالمكم بقر 
الفلسطينية”. 6-7/2/2022  التحرير  لمنظمة  الداخلية  واللوائح  باألنظمة  االلتزام  عدم  بسبب  وذلك   ، 

الجمود ن هذا االجتماع سيعزز االنقسام ويرسخ حالة  قرارها جاء “لقناعتي أوأشارت عشراوي إلى أن  
وأكدت عشراوي أن    والتخلي عن نهج الشراكة والتغيير الديمقراطي المطلوب عن طريق االنتخابات”.

الفلسطيني،  للشعب  الشرعي والوحيد  الممثل  التحرير،  قرارها جاء انطالقا من حرصها على منظمة 
 بعضويتها في المجلس الوطني والمجلس المركزي.  وفي ظل تمسكها

 6/2/2022، القدس، القدس
 

 المركزي لمجلس االمشاركة في اجتماع  عنمستقلون يعتذرون  .3
هللا رام  عبد :  غزة/  وفيحاء  عزم،  جميل  )أحمد  المركزي،  المجلس  في  المستقلون  األعضاء  أعلن 

السبت، يوم  وجهوها  رسالة  في  رمضان(  أبو  ومحسن  سليم    الهادي،  الوطني  المجلس  رئيس  إلى 
وأكدوا    رهم فيها عن حضور جلسة المجلس المركزي.الزعنون، وإلى أعضاء المجلس المركزي اعتذا

للشعب  وحيد  شرعي  كممثل  التحرير  منظمة  على  منهم  حرصًا  جاء  اعتذارهم  أن  رسالتهم  في 
 طني. الفلسطيني، فيما أكدوا التزامهم بعضويتهم في المجلسين المركزي والو 

 6/2/2022، القدس، القدس
 

 القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية الزعنون: لن نقبل باستمرار الوضع  .4
القائم  :  رام هللا الوضع  باستمرار  نقبل  "لن  أننا  الزعنون  الفلسطيني سليم  الوطني  المجلس  أكد رئيس 

الوطنية". حقوقنا  من  تنتقص  بدائل  كلمته    وبأية  في  الزعنون  واوقال  الحادية  الدورة  لثالثين  أمام 
الفلسطيني، األحد  ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس األب قسطنطين  للمجلس المركزي  ، التي 

قرمش، "رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني  
ينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخالفات وناد 

وشدد على أنه بات ال مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب   وطنية ألجل التحرير.
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طالت،  التي  السلطة  مرحلة  قيود  لكسر  عملية  بإجراءات  والبدء  وجودنا،  المفتوحة ضد  اإلسرائيلية 
لق تنفيذا  الدولة،  تجسيد  لمرحلة  قرار  واالنتقال  مع  وانسجاما  والمركزي،  الوطني  المجلسين  رارات 

وأضاف    .2012الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام    19/67لة فلسطين رقم  االعتراف بدو 
الزعنون أن استمرار االنقسام ألحق ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف 

ر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة واالنخراط في وحدة وطنية شاملة  الذي تسبب بهذا االنقسام، أن يباد 
تواجده ف أماكن  الفلسطيني في  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  ي إطار منظمة 

 كافة.
 6/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 منظمة واستعادة الوحدة ة نحو بناء الالمركزي محاولالمجلس  اعاجتمالمصري: مشاركتنا بمنيب  .5

الفلسطينية تمر  صرَّح منيب رشيد المصري  :  رام هللا رئيس التجمع الوطني للمستقلين، بأن القضية 
الفلسطيني   بالقرار  والتفرد  المقيت  االنقسام  التاريخ في ظل حالة  في  استثنائية هي األسوء  بظروف 

الفلسطينية ومؤسساتها وت مادي االحتالل ومستوطنيه وتطبيق صفقة القرن  وضعف منظمة التحرير 
الدول  التطبيع مع االحتالل.  على األرض وهرولة بعض  نحو  إن عدم    العربية  المصري،  وأضاف 

وعدم تطبيق قرارات اجتماعات األمناء العامين    2018و    2015تطبيق قرارات المجلس المركزي لعام  
ن ال نيأس وعلينا االستمرار بالعمل والنضال من  للفصائل والقوى يشكل خيبة أمل كبيرة ولكن يجب أ

ول البوصلة،  استعادة  برنامج  أجل  وتقديم  والقيادة  التنفيذية  للجنة  مساءلة  بمثابة  االجتماع  هذا  يكن 
نصنعه   بلفور  وعد  بمثابة  هو  الذي  االنقسام  وإنهاء  الواقع  الستنهاض  شاملة  ورؤية  واضح  عمل 

 بأيدينا. 
 6/2/2022، القدس، القدس

 
 الجبهة الداخلية وزير عساف: انعقاد المجلس المركزي له عالقة بتمكين وتوحيد لا .6

هللا انعقاد  :  رام  إن  األحد،  مساء  عساف،  أحمد  الوزير  الرسمي  اإلعالم  على  العام  المشرف  قال 
شعبنا.  صفوف  وتوحيد  الداخلية  الجبهة  وتوحيد  بتمكين  عالقه  له  الفلسطيني  المركزي    المجلس 

في   عساف  إنوأضاف  له،  عال  تصريحات  لها  النعقاده،  موضوعية  أسبابا  أيضا  بملء  هناك  قه 
الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأيضا انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني، مكونة  
الوطني  المجلس  بتفعيل  له عالقه  جدا  مهم  وهذا موضوع  السر،  وأمانة  ونوابه  للمجلس  من رئيس 

الشعبية، ونحن فت إلى أن كل فصائل منظمة التحرير تشارك، باستثناء الجبهة  لو   ومنظمة التحرير.
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واالتحادات  المنظمة  فصائل  كل  وبالتالي  قرارهم،  عن  يعدلوا  أن  ونتمنى  الخاص،  موقفهم  نحترم 
 والنقابات والجاليات وممثلين عنها من مختلف دول العالم تشارك في هذه الجلسة. 

 6/2/2022، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير المجلس المركزي يشهد أوسع  .7

الفلسطينية، عضو المجلس المركزي منى الخليلي، إن  :  رام هللا العام للمرأة  قالت أمين سر االتحاد 
ا أن  على  مشددة  التحرير،  منظمة  تاريخ  في  للمرأة  تمثيل  أوسع  سيشهد  المركزي  لمشاركة المجلس 

وانجازا   سابقة  تعد  المركزي  المجلس  في  لدعم النسوية  فعليا  وتجسيدا  الصحيح  االتجاه  في  وخطوة 
للنساء.  السياسية  المجلسين    المشاركة  قراري  تنفيذ  على  عمل  المرأة  اتحاد  أن  الخليلي،  وأوضحت 

إلى   الت30المركزي والوطني  التحرير، ونجحت جهوده برفع  مثيل في  % في كافة مؤسسات منظمة 
 %.25التي تنعقد اليوم الى  31المجلس المركزي في دورته 

 6/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األب قرمش: أترك مقعدي كنائب لرئيس المجلس الوطني لفتح المجال لدماء جديدة .8

هللا ا:  رام  لرئيس  كنائب  مقعده  تركه  األحد،  مساء  قرمش،  قسطنطين  األب  الوطني  أعلن  لمجلس 
المج "لفتح  لتقوية مؤسساتنا".الفلسطيني،  لدماء جديدة  باسمي فخامة    ال  "أشكر  وقال األب قرمش، 

على   والمركزي  الوطني  المجلسين  في  األعضاء  وكافة  الزعنون  سليم  واألخ  عباس  محمود  الرئيس 
وأعلن تضامني    التعاون المستمر خالل فترة خدمتي كنائب في المجلس وقبلها في المجلس الوطني، 

ألترك مقعدي كنائب لرئيس المجلس لمن يستحق ثقتكم، وذلك لفتح المجال   مع األخ سليم الزعنون 
لدماء جديدة لتقوية مؤسساتنا والعمل على استنهاض الخير منها، وصوال لدولتنا الفلسطينية المستقلة  

 وعاصمتها القدس الشريف".
 6/2/2022، ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 : المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد إلعادة توزيع المناصب النتخابات التشريعيمرشحة سابقة   .9

الفلسطيني عن قائمة "القدس موعدنا" :  رام هللا قالت المرشحة السابقة النتخابات المجلس التشريعي 
ترتيب   إعادة  هو  المركزي،  المجلس  انعقاد  من  "الهدف  إن  البرغوثي،  وتوزيع  فادية  المناصب، 

وإض ديكتاتورية". الحصص،  قرارات  على  الشرعية  تلقته    فاء  مكتوب  تصريح  في  البرغوثي  وبينت 
"قدس برس"، يوم األحد، أن "المجلس جاء ليكرر أنه المرجعية العليا للشعب الفلسطيني وأنه صاحب  
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"المجلس لم ت أن  وأوضح  الوصاية على السلطة الفلسطينية، رغم فشله في حل أزمات هذا الشعب".
تط  في  االعتراف  يفلح  وسحب  شعبية،  مقاومة  لجان  تشكيل  أهمها  كان  والتي  السابقة،  قراراته  بيق 

األمني". التنسيق  ووقف  النهج    بإسرائيل،  هو  الفلسطيني،  بالقرار  "التفرد  أن  إلى  البرغوثي  وأشارت 
رفض  معظم أطياف الوطن،  الوحيد الذي تؤمن به قيادة السلطة"، مبينة أن "انعقاد المجلس وسط  

 ي وهزيل". صور 
 6/2/2022، قدس برس

 
 اعتماد "إسرائيل" كعضو مراقب بسحب ورفض اشتية يطالب االتحاد األفريقي  .10

طالب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، بسحب ورفض اعتماد "إسرائيل" : أديس أبابا
قها )إسرائيل( وتشجعها  ا االعتماد "مكافأة ال تستحكعضو مراقب في االتحاد األفريقي، مؤكدًا أن هذ 

جاء ذلك خالل    على االستمرار في انتهاكاتها، كما أنها مكافأة تشعرها بالحصانة وعدم المساءلة".
انطلقت   التي  األفريقية،  القمة  الفلسطينية، محمود عباس، في  السلطة  نيابة عن رئيس  ألقاها  كلمة 

العاص في  السبت،  اليوم  أبابا.أعمالها  أديس  األثيوبية  الدول و   مة  "بانحياز  ثقته  عن  اشتية،  أعرب 
الخاضع   الفلسطيني  الشعب  دعم  على  وحرصها  والعدل،  والسالم  والحرية  الحق  لمنطق  األعضاء 

مديد". إسرائيلي  البارانويا    الحتالل  إلى  الضحية  تدّرجت من عقدة  ككيان،  "إسرائيل  إن  اشتية  وقال 
 ستعماري، هذا األمر يجب أن يتوقف".التطرف والعسكرة والتوسع اال )مرض جنون االرتياب( ثم 

 6/2/2022قدس برس، 
 

 "بحر" يشيد بموقف الدول اإلفريقية الرافض منح االحتالل صفة مراقب  .11
منَح  :  غزة الرافض  اإلفريقية  الدول  قادة  بموقف  بحر  أحمد  باإلنابة  التشريعي  المجلس  رئيس  أشاد 

طرده نهائيًا من االتحاد األفريقي، وذلك خالل  ر تعليق ذلك على طريق  االحتالل صفة مراقب، وإقرا
وطالب "بحر" الدول األعضاء في االتحاد   قمة االتحاد األفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

األفريقي مواصلة دورها التاريخي في دعم ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،  
إل  د لعزل االحتالل العنصري ومالحقته في مختلف المحافل الدولية. ى بذل المزيد من الجهو داعيًا 

وثّمن مواقف الدول االفريقية الشقيقة الضاغطة في اتجاه التصويت على إزالة االحتالل من االتحاد  
 بما ينسجم مع ميثاق ومبادئ االتحاد االفريقي.

 6/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 



  
 
 
 

 

ص            10   5753 العدد:              2/7/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 بين الطيراوي واشتية سببه "جامعة االستقالل" األمنية : خالف جديد "برسقدس " .12
األمنية، :  رام هللا االستقالل  يتسبب ملف خريجي جامعة  أن  برس"  لـ"قدس  رجحت مصادر خاصة 

التابعة لجهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، في تفجير خالف جديد بين رئيس مجلس أمناء الجامعة  
وبينت المصادر أّن "األزمة    السلطة الفلسطينية محمد اشتية.وي، ورئيس حكومة  اللواء توفيق الطيرا

نحو   تسلم  عدم  سببها  األفق  في  تلوح  وظائفهم، رغم مرور   300التي  الجامعة  من  تخرجوا  ضابط 
عامين على تخرج معظمهم، وكان من المفترض أن يتم تفريغهم فورًا في أجهزة السلطة، لكن ذلك لم 

الرجلين".يحدث ألسباب " بين  المناكفات  الطيراوي في تصريحات لوسائل    تندرج في إطار  وأوضح 
ملف عن  "المسؤول  أّن  الجمعة،  فلسطينية  الرئيس    إعالم  مستشار  هو  وظائفهم،  الخريجين  تسليم 

 األمني الفريق اسماعيل جبر، الذي يجب توجيه السؤال له بصفته نائب القائد األعلى لقوى األمن". 
ع سابق عقده مع قادة األجهزة األمنية بحضور جبر حول هذا األمر،  وي عن اجتما وكشف الطيرا

يف الضباط خالل أيام، لكن ذلك لم يحصل" على  حيث "جرى خالل االجتماع تقديم وعود له بتوظ 
وطالب الطيراوي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحل هذا الملف وإنهائه، مشددا   حد قوله.

 بة لن يقيموا أي فعالية احتجاجية كونهم منضبطين ومتعلمين على االلتزام" وفق تقديره.على أّن "الطل
 5/2/2022، قدس برس

 
 قضية اللجنة لدراسة ومتابعة والحكومة تشكل اهرون ضد غالء األسعار فلسطينيون يتظ .13

الغ الضفة  جنوبي  األسعار  وارتفاع  الغالء  ضد  احتجاجية  وقفة  األحد  يوم  فلسطينيون  ربية، نّظم 
رئيس  سلع  أسعار  زيادة  حول  محليين  وموّردين  شركات  جانب  من  إعالنات  مع  وأفادت    ة.بالتزامن 

الفلسطينيين شاركوا في الوقفة التي ُنظمت بدعوة من نشطاء على ميدان  وكالة األناضول أن مئات  
 ابن رشد وسط مدينة الخليل، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل. 

نباء األلمانية عن مشاركة اآلالف في هذه االحتجاجات، وقالت إن مناطق أخرى  كالة األوتحدثت و  
مماث احتجاجات  الغربية شهدت  الضفة  نقابية.في  وجهات  شبابية  لجان حراك  من  بدعوة  وأمس    لة 

السبت، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع األسعار 
األ المركزي في  الجهاز  ورئيس  الوطني،  واالقتصاد  المالية،  وزيري  تضم  والعالمية،  المحلية  سواق 

  لإلحصاء.
ا إن  بيان  في  اشتية  من خالل ضبط  وقال  الدخل  ومحدودة  الفقيرة  الفئات  عن  تتخلى  لن  لحكومة 

نيابة  فا للمخال  17وقالت وزارة االقتصاد الوطني أمس السبت إنه تم "إحالة    أسعار السلع األساسية.
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العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية خالل الشهر الماضي )يناير/كانون الثاني( على خلفية التالعب  
 بأسعار السلع األساسية وعدم االلتزام باألنظمة والقوانين المعمول بها"، وفق ما نقلته رويترز.

 6/2/2022الجزيرة.نت، 
 

 المرحلة الثانية من االنتخابات المحليةع في قتراألف ناخب مؤهل لال 787: لجنة االنتخابات .14
نشرت لجنة االنتخابات المركزية، يوم األحد، بيانات سجل الناخبين النهائي المقرر أن تجري : رام هللا

المحلية   االنتخابات  من  الثانية  المرحلة  أساسه  سجل  2021على  تحديث  من  االنتهاء  بعد  وذلك   ،
التس مرحلة  أعقاب  في  و الناخبين  الثاني    النشرجيل  كانون  شهر  خالل  جرت  التي  واالعتراض 

بلغ    الماضي. اللجنة في بيان صحفي، أن عدد المسجلين وفقا للسجل النهائي  مليون    2.61وبينت 
بينهم   من  ومواطنة،  من    787مواطن  الثانية  المرحلة  في  لالقتراع  مؤهلين  وناخبة  ناخب  ألف 
 من ذوي اإلعاقة.  وناخبةناخب  7,300االنتخابات المحلية، منهم قرابة 

 6/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تجدد االشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السالح  .15

رام هللا: يسلط تجدد االشتباكات المسلحة بين عائلتين في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، الضوء 
عديد من الحمالت األمنية التي أطلقتها السلطة، وتدخل رجال بعد اللضفة،  على فوضى السالح في ا
الرغم    العشائر لحل الخالفات. بين عائلتين، على  باشتباكات مسلحة، أمس،  الخليل  وفوجئ سكان 

بثأر   متعلقة  المدينة  في  قتل  حادثة  ينهي  الماضي،  )آب(  أغسطس  في  اتفاق،  إلى  وصولهما  من 
موجة    سابق. ثالث  مناشتباك وهذه  وتسبب  ات،  أيام،  عدة  استمر  وبعضها  الماضي،  أغسطس  ذ 

وأثار تكرار االشتباكات موجة غضب كبيرة وعاصفة على    بخسائر اقتصادية كبيرة وترويع اآلمنين.
واعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، تكثيف   مواقع التواصل االجتماعي حول السالح المنفلت.

األمنية، ومتابعة التحريض بين بعض العائالت على مواقع   لحواجزونصب اجهود األمن الفلسطيني  
التواصل االجتماعي، قائاًل إن السلطة ستعمل بحزم على »منع الفتنة وفرض القانون والنظام واعتقال  
السلم   على  والحفاظ  الشرعي  غير  السالح  ومصادرة  للعدالة،  والمطلوبين  القانون  عن  الخارجين 

الن من نوعه. وواجهت السلطة عدة مرات ما يشبه حالة تمرد من  أول إعا ليس  لكن هذ   األهلي«.
وسجلت الخليل سلسلة من االشتباكات المسلحة وحوادث ثأر   مسلحين في مناطق مختلفة في الضفة.

عشائرية   للجنة  شهور  قبل  استجابتا  اللتين  العائلتين  بين  اشتباكات  بينها  من  األخيرة،  اآلونة  في 
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ر داوود الزير، ووقعتا صك صلح، لكن سرعان ما انهار االتفاق. وحمل  العشائا رجل  رئاسية ترأسه
 مسؤولون السلطة مسؤولية ما يحدث كذلك. 

 6/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 حماس: اجتماع المجلس المركزي فاقد للشرعية واألهلية والتمثيل  .16

إن إرادة الجماهير وخيارات شعبنا،  قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم األحد،  :  رام هللا
أن أي اجتماع وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،    أساسها.هي مصدر الشرعيات و 

لذلك يستند  ال  تجمع  المركزي   -أو  المجلس  اجتماع  من  اليوم  يحدث  للشرعية    -مثلما  فاقد  "هو 
بل وتعاكس طموحاته وتحرمه من  واألهلية والتمثيل، وعاجز تمامًا عن تمثل أدنى طموحات شعبنا،  

 إمكانية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية"، وفق تعبيره. 
 6/2/2022، دنيا الوطن

 
 ال تقنع أحدا من شعبنا  السلطةالرشق: اجتماع المركزي ال شرعية له وقيادة  .17

التفّرد اإلصرار على نهج  إّنه من المؤسف    ،قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عّزت الّرشق 
تنتهجه قيادة حركة فتح والقيادة المتنفذة في السلطة، والمضي في عقدها   الفلسطيني، الذي  بالقرار 

وأّكد الّرشق في تصريح صحفي أنَّ حالة اإلجماع    اجتماعات المجلس المركزي دون توافق فلسطيني.
الف تمّثلت في رفض أغلب  التي  االفلسطيني  الفلسطيني صائل والشخصيات  ة حضور اجتماع  لوطنية 

المجلس المركزي يبعث رسالة واضحة لقيادة هذه السلطة، أن هذا المجلس ال شرعية له، وأن  التفرد  
ومحاوالت مصادرة إرادة شعبنا  سيعّزز االنقسام الفلسطيني الذي ال يخدم إال أجندات االحتالل، ولن  

لحّية وجماهير شعبنا إلى الوقوف الفصائل والقوى اودعا الّرشق كّل    يوصلهم إال إلى طريق مسدود.
الفلسطيني   بالقرار  متنفذة  فئة  استئثار  تكريس  يحاول  الذي  اإلقصائي،  الّنهج  هذا  واحًدا ضد  صًفا 

 بعيًدا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في صناعته. 
 5/2/2022، موقع حركة حماس

 
 ة االفتتاحية ه في الجلسبعد مشاركت" ركزي الم"انسحاب حزب الشعب من اجتماعات  .18

انسحب حزب الشعب الفلسطيني، من اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، بعد مشاركته :  رام هللا
األحد. مساء  االفتتاحية  الجلسة  من    في  انسحابه  عن  له  مقتضب  تصريٍح  في  الحزب  وأعلن 

الرئيس   أبلغ،  أنه  إلى  الفتًا  المجلس،  رئاسةاجتماعات  وهيئة  عباس،  الوطني،    محمود  المجلس 
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المجلس.  انسحابه اجتماعات  من    من  المعلن  موقفه  بسبب  جاء  االنسحاب  أن  إلى  الحزب  وأشار 
 جدول األعمال والقضايا األخرى التي تم توزيعها في ورقة الحزب يوم السبت.

 6/2/2022، القدس، القدس
 

 إرادة شعبناالمصري: قيادة السلطة ال تعبر عن مشير  .19
حماس مشير المصري أن كل فصائل المقاومة ترفض قيادة السلطة، مؤكدًا   ركةأكد القيادي في ح

أنها قيادة تنحاز إلى المحتل، وال تعبر عن إرادة شعبنا، وتمثل شريحة متنفذة ومتغولة على القرار  
الفلسطينية. والمؤسسات  األح   الوطني  نظمتها حركة  مسيرة  المصري خالل  النعقاد وقال  رفضًا  رار 

لى على السلطة أن تعيد هيكلة منظمة التحرير، وتلبي  ركزي دون إجماع وطني، إن األو المجلس الم
بر   نحو  الوطني  المشروع  تقود  حقيقية  قيادة  يستحق  شعبنا  أن  مؤكًدا  الفلسطيني،  شعبنا  نداءات 

الوطنية، وتصّر على أن    وأشار المصري إلى أن السلطة ترفض اللقاء مع شعبنا والحوارات   األمان.
 يق األمني مع العدو الصهيوني.  جزًءا ال يتجزأ من حالة التنس تكون 

وبّين أن قيادة السلطة تسرق المؤسسات، وتهرب من استحقاقاتها االنتخابية البرلمانية والسياسية، وال  
 يمكن أن تمثل شعبنا الذي وقف في وجه االحتالل. 

 5/2/2022، موقع حركة حماس

 
 تماع "المركزي الفلسطيني" طية" و"الشعب" بسبب اجخالفات داخل "الديمقرا": قدس برس" .20

خالفات  :  رام هللا الشعب،  وحزب  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  من  كل  اجتماعات  شهدت 
غدا  عقده  المقرر  الفلسطيني،  المركزي  المجلس  اجتماع  في  المشاركة  من  الموقف  بسبب  عميقة، 

الحركتين.األحد، وفقا ل "  مصادر من داخل  "قطاعات  قدس برسوعلمت  " من مصادر خاصة، أن 
واسعة في الديمقراطية والشعب، ترفض قرار قيادة الحزبين المشاركة في االجتماع، وسط تهديدات  

وكشف مصدر في "الجبهة الديمقراطية" لـ"قدس برس" عن "فرض قياديين    بتقديم استقاالت جماعية".
فتح ضغوط لدففي حركة  والحزب؛  الجبهة  قيادة  االجتماع".ات على  في  المشاركة  إلى  وقال    عهما 

وضم  ساعات،  سبع  واستمر  هللا،  رام  مدينة  في  ُعقد  اجتماع  خالل  دار  حادا  "جدال  إن  المصدر 
من   موقفه  لبلورة  السياسي  المكتب  تفويض  إلى  وانتهى  الديمقراطية،  الجبهة  في  القيادية  الهيئات 

بير  ن "التصويت جرى بعد انسحاب عدد كالمصدر الذي حضر االجتماع، إلى أ وأشار    المشاركة".
وأعضاء  المركزية،  واللجنة  السياسي  المكتب  أعضاء  حضره  الذي  االجتماع  في  المشاركين  من 

ونقل المصدر عن مشاركين في    الهيئات المحلية والمناطق، وأعضاء قادمون من سوريا وقطاع غزة".
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، ية منصب نائب رئيس المجلس الوطنيحركة فتح ستمنح الجبهة الديمقراطاالجتماع، تأكيدهم أن "
 وستعيد المخصصات المالية التي قطعت عنها عدة مرات، عقابًا على مواقفها السياسية". 

وفي الشأن ذاته؛ "أثارت رسالة أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي إلى رئيس المجلس الوطني  
زي، غضب هيئات قيادية في  بتعديل جدول أعمال المجلس المرك  سليم الزعنون، والتي طالب فيها

داخله.  الحزب"، من  لمصدر مطلع  التساؤالت   وفقا  على  ردا  الحزب  تلقي  "عدم  إن  المصدر  وقال 
 التي وجهها، شكل دافعا إضافيا لدى غالبية قيادته برفض المشاركة".

 5/2/2022، قدس برس
 

 جماع الوطني دفاعا  عن قرارات اإل "المركزي " فتحي كليب: الديمقراطية تشارك في جلسة .21
في لقاء تلفزيوني مع    قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب 

الميادين السياسية  إ  ، قناة  المبادرة  ارضية  على  الفلسطيني  المركزي  المجلس  جلسة  الى  "ذاهبون  ننا 
الجبهة   اصدرتها  الفالتي  جميع  بموافقة  حظيت  والتي  ايام  قبل  تضمنت الديمقراطية  والتي  صائل، 

للمجلس يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد  ايضا دعوة لعقد دورة استثنائية  
االنقسام. إلنهاء  متكاملة  خطة  إطار  في  الوطني  جهودا   اعتبرو   التوافق  بذلت  الجبهة  بأن  كليب 

الفصائل لكننا لم ننجح، ونضالنا  ل دورة استثنائية للمجلس المركزي تشارك فيها جميع  مضنية من اج
القوى   مع  اساسا  سيتواصل  تشكل  فلسطينية  رؤية  بلورة  اجل  من  الفصائل  جميع  ومع  الديمقراطية 

يتحقق مع االدراك بصعوبة   الى ان  قائما على اجندتنا الوطنية  صالحا لحوار وطني شامل سيبقى 
الداخلذلك وبتع ية، بعد ان اتسعت الهوة بين حركت  قد االمور اكثر فأكثر على المستوى العالقات 

 . فتح وحماس
شار كليب الى ان قرار المشاركة حظي باجماع على مستوى جميع الهيئات القيادية للجبهة وعلى  أو  

ناقشت جميعها التي  واوروبا  وفي سوريا  ولبنان  وفي غزة  الضفة  في  االقليم  وبشكل   مستوى جميع 
الى قرارات و  المشاركة، وخلصت  نابعة من االدراك لطبيعة الصراع بعيدا عن  معمق حيثيات  طنية 

رتجال والقرارات الشعبوية التي لن تزيد اوضاعنا اال تأزما، نافيا اي ربط بين قرار المشاركة وما اال
. ومؤكدا ان الحديث يحكي عن صفقات مالية مؤكدا على ان الحقوق المالية للجبهةال زالت متوقفة.

ه الجبهة  صفوف  في  استقاالت  لعن  معروفة  قوى  صنيعة  من  وهو  الصحة  عن  عار  امر  نا  و 
 ولشعبنا. 

 6/2/2022، بيروت ،مجلة الحرية
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 الجبهة الديمقراطية في القدس تنفي إصدار أي بيان بشأن اجتماع المجلس المركزي  .22
، أن ال عالقة لها بالبيان المزّور حافظة القدسة لتحرير فلسطين في مأعلنت قيادة الجبهة الديمقراطي

رية  بشأن رفض المشاركة في اجتماع المجلس المركزي  لمفبرك الذي نشر في موقع القدس اإلخباوا
، وتؤكد ان الهيئة القيادية األولى ممثلة بلجنة الفرع وجميع منظمات الجبهة وكادرها ملتزمين بموقف 

عملية    موضوع المشاركة من عدمها في المجلس المركزي ، وأنالهيئات القيادية للجبهة في بحث  
ا هيئات  في  الواسع  الداخلي  والحوار  مارستها  النقاش  ديمقراطية راسخة  تقاليد  يعبر عن  انما  لجبهة 

للمجلس الوطني   23الجبهة في محطات سياسية وطنية متعددة كتلك التي جرت على أبواب  الدورة  
ثوابت الوطنية ،  حيث شكّلت الجبهة صمام أمان للمصلحة الوطنية  والخيارات الوطنية المتمسكة بال

 ومنع االنحراف أو التراجع عنها . 
 5/2/2022، بيروت ،مجلة الحرية

 
 "فتح االنتفاضة": عقد "المركزي الفلسطيني" إمعان في سياسة اإلقصاء  .23

"فتح االنتفاضة" الفلسطينية: إن "عقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني دون  قالت حركة  :  رام هللا
ال سياسة  في  إمعان  الوطنية". توافق،  المؤسسات  واختطاف  والتالعب  والهيمنة  واإلقصاء   تفرد 

تعزيز   يريد  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  "رئيس  أن  األحد،  لها  بيان  في  الحركة،  وأوضحت 
ال المؤسسات  في  لخالفته".أذرعه  وتهيئة  القادمة،  للمرحلة  تحضيرا  االنتفاضة":    وطنية  "فتح  وقالت 

ن الشيخ في اللجنة  وإضفاء الشرعية على قرارات مركزية فتح بتعيين حسي"هدف الجلسة هو الموافقة  
الوطني". المجلس  رئاسة  في  فتوح  وروحي  اجتماع    التنفيذية،  عقد  في  الفلسطينية  الحركة  ورأت 

المركز  لحالة المجلس  وتعزيًزا  الوطني،  اإلجماع  ومخرجات  واالتفاقات،  التوافقات  على  "انقالًبا  ي، 
 ني".االنقسام الفلسطي

 6/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البطش: انعقاد المركزي سيكرس حالة االنقسام ويزيد معاناة شعبنا .24
و المكتب السياسي في حركة الجهاد، خالد البطش، يوم االحد، أن انعقاد جلسة المجلس أكد عض

سطيني ويزيد من معاناة  المركزي في رام هللا، سيكون له نتائج سلبية، ويكرس من حالة االنقسام الفل
رسالة   أن  وأضاف  الوطني.  المجلس  دور  غياب  ظل  في  كافة،  الساحات  في  الفلسطيني  الشعب 

" الفلسطيني"،  الحركة  االنقسام  ويعززون  الطريق  يخطئون  أنهم  المركزي  المجلس  في  للمجتمعين 
البط ش، أن هدف موضًحا أن "هناك إجماع فلسطيني على رفض انعقاد المجلس المركزي". وبّين 
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انعقاد المجلس المركزي هو "الوصول إلى مكتسبات حزبية لبعض المتنفذين في حركة فتح"، مشيًرا 
 اد لمنظمة التحرير أن "تكون بيد فريق معين من خالل تمرير أجندة صهيونية".   إلى أنه ُير 

 6/2/2022، فلسطين أون الين
 

 صفة مراقب   "يلإسرائ"ترحب بقرار االتحاد اإلفريقي تعليق منح  فتح .25
هللا حركة:  رام  االتحاد،   فتح   رحبت  في  مراقب  صفة  اسرائيل  منح  تعليق  االفريقي  االتحاد  بقرار 

العادلة. ولقضيتنا  الفلسطيني  للحق  انتصارا  بالجهود    واعتبرته  األحد،  لها،  بيان  في  "فتح"  وأشادت 
كل   مع  عباس،  محمود  الرئيس  رأسها  وعلى  القيادة  بذلتها  التي  على الكبيرة  العالقة  ذات  الجهات 

العر  لمنع منح اسرائيل صفة مراقب في االتحاد االفريقي.المستويين  القرار    بي والدولي،  وأكدت أن 
والمناهضة   الفلسطينية،  للقضية  الداعمة  االفريقي  لالتحاد  التاريخية  المواقف  مع  اتساقا  يأتي 

 شقاء واالصدقاء الذين وقفوا إلىوجددت حركة "فتح" شكرها لكل اال  لالستعمار والفصل العنصري.
ذا القرار الذي لو لم يتم تعليقه، لكان بمثابة مكافأة إلسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق جانب ه
 شعبنا. 

 6/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 حماس ترحب بتعليق االتحاد اإلفريقي منح االحتالل صفة مراقب  .26
تعليق منبقرار قمة اال   رّحبت حركة حماس الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل تحاد اإلفريقي  ح 

ودعت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم اللجنة المكّلفة ببحث هذا الموضوع    المنظمة.
إلى االنتصار لقيم االتحاد اإلفريقي ومبادئه القائمة على رفض االحتالل والتمييز العنصري، وتأييد  

ال الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقريحق  وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول    ر مصيره.شعب 
 اإلفريقية التي تحّركت ضد تمرير قرار منح االحتالل صفة "مراقب".

 5/2/2022، موقع حركة حماس
 

 مقاومون يطلقون النار صوب جنود االحتالل غرب جنين .27
الناَر، األحد، صوب ج:  جنين قرية تعنك غرب  نود االحتالل اإلسرائيلي، في جبال  أطلق مقاومون 

المحتلة. الغربية  الضفة  استهدفوا جنود االحتالل   جنين، شمال  مقاومين  أن  محلية  وأفادت مصادر 
وتعد عمليتا إطالق النار الرابعة خالل ساعات في   بوابل من الرصاص مرتين تواليا خالل دقائق.

الساب النار  إطالق  وعملية  تعنك،  جنين. قرية  في  المقاوم   عة  أنَّ  إلى  والشعبية  يشار  المسلحة  ة 
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األخيرة،   اآلونة  خالل  الفًتا  تصاعًدا  ونابلس  جنين  خصوصا  الغربية  الضفة  مدن  في  تصاعدت 
والضفة  القدس  على  والعدوان  غزة  في  القدس”  “سيف  معركة  مع  تزامنت  التي  المّدة  في  خاصة 

 .48وأراضي الـ
 6/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على قانون منع لم الشمل  .28

صادقت الحكومة اإلسرائيلية على قانون منع لم شمل الفلسطينيين، الذي قدمته وزيرة الداخلية أييليت  
شاكيد، فيما منحت األحزاب المشاركة في االئتالف حرية التصويت على القانون الذي قدمه عضو  

يمحا روتمان، بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، اليوم  ة الدينية"، سعن "الصهيوني الكنيست 
 األحد.

"ميرتس"   حزبي  من  وزراء  قبل  من  قدمت  التي  التحفظات  أعقاب  في  التصويت  حرية  منح  ويأتي 
لى القانون الذي من المتوقع عرضه يوم األربعاء المقبل، على الهيئة العامة للكنيست  و"يش عتيد"، ع

 ويت عليه. للتص
ويقضي مقترح روتمان بترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صالحيته سنويا، 

 بينما تطالب شاكيد بالتصويت على مقترحها هذا األسبوع.
وشهدت جلسة الحكومة وعملية التصويت مشادات كالمية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي قالوا  

الداخلية ال   الشمل وتشريعه،  تحترم التإن وزيرة  لم  قانون منع  تقديم  عهدات االئتالفية، وتصر على 
 بشكل يتعارض ومطالب بعض المركبات المشاركة في االئتالف الحكومي. 

إنكم   عنصري،  قانون  "هذا  شاكيد،  للوزيرة  حديثه  موجها  هوروفيتس،  نيتسان  الصحة  وزير  وقال 
له وستكون  هذا،  نقبل  لن  االتفاقات.  الحكومي عواقب،    تنتهكون  االئتالف  تعرضين  بذلك  أنت 

 للخطر".
وعقب المصادقة على مشروع قانون منع لم الشمل في الحكومة، قالت وزيرة الداخلية "هذا القانون  

عاما، وألن القانون لم يكن معموال به    18يعكس الوضع القائم، وال يتجاوز الوضع المعمول به منذ  
 لم الشمل في مكاتب الداخلية".  ة طلبات خالل األشهر األخيرة، جمدت كاف
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وأضافت شاكيد أنه "بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة، قدمت ردا إلى المحكمة العليا، يفيد  
هناك   بموافقة من    1600بأن  ملفاتهم  منهم ومن  التحقق  بدأنا في  وقد  الخمسين،  شخص فوق سن 

 جهاز األمن العام الشاباك".
 6/2/2022، 48عرب 

 
 الوزراء اإلسرائيلي يحذر من "ثمن باهظ" لالتفاق النووي اإليراني بالشروط الراهنة  يسرئ .29

الراهنة سيجعل   بالشروط  إيران  النووي مع  االتفاق  أن  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  اعتبر رئيس 
بعيدتان   إيراني إن طهران وواشنطن  ثمنا باهظا، في وقت قال فيه مسؤول  عن  المنطقة كلها تدفع 

 تحقيق "توازن" في التزاماتهما في مباحثات فيينا. 
له   األحد في موفي تصريحات  إيران  يوم  "تتصدر  بينيت  قال  لحكومته،  االجتماع األسبوعي  ستهل 

وموقفنا   فيينا.  محادثات  في  األمور  مجريات  كثب  عن  ونتابع  إسرائيل،  لدولة  التهديدات  محور 
بشروطه االتفاق،  أن  ومفاده  وواضح،  البرنامج    معروف  مع  التعامل  بمساعي  سيضر  الراهنة، 

 النووي".
عامال معززا لالستقرار مخطئ. فليس من شأنه إال أن يؤجل وبشكل    وأضاف "من يعتبر هذا االتفاق

في   متناسب  وغير  باهظا  ثمنا  سندفع  المنطقة  هذه  في  جميعا  لكننا  التخصيب..  مجال  مؤقت 
 المقابل".

األساب  مدى  "على  قائال  اواستطرد  المفاوضات  وخالل  األخيرة،  من  يع  إيران  تكثف  بالذات،  لجارية 
العدوانية   يتم  تصرفاتها  هكذا  الجميع.  شاهد  كما  المنطقة،  في  األخرى  تلو  المرة  اإلرهاب  لتمارس 

 التفاوض على الطريقة اإليرانية". 
فظ إسرائيل بحرية  وقال "في هذه األيام نسد الفجوات ونبني قوة إسرائيل العسكرية لعقود قادمة. وستحت 

 التصرف على كل حال، سواء مع االتفاق أو من دونه". 
 6/2/2022نت، الجزيرة.

 
 هللا" غانتس يعلن الحجز على شركات لبنانية لعالقاتها بـ"حزب  .30

بيني غانتس،   لبنانية بزعم عالقاتها أعلن وزير األمن اإلسرائيلي،  الحجز على شركات  يوم األحد، 
 اللبناني، في محاولة لتصعيد الضغوطات االقتصادية على "حزب هللا".التجارية بـ"حزب هللا" 
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وادعت وزارة األمن اإلسرائيلية، في بيان، أن الشركات المستهدفة تزود "حزب هللا" بمعدات ُتستخدم  
 في عملية إنتاج صواريخ عالية الدقة، من شأنها أن تشكل تهديًدا على أمن إسرائيل.

الطفيلي التي تعمل في مجال المعادن والماكينات، وشركة المبيض   كةوالشركات المستهدفة هي شر 
التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركان التي تنشط في مجال أنظمة التدفئة والتبريد، 

 وفقا لالدعاءات اإلسرائيلية. 
و  عن  الصادرة  الحجز  أوامر  فإن  اإلسرائيلية  األمن  وزارة  "ستسمح  وبحسب  األمن  هذه  زير  بإدراج 

 ت في القائمة السوداء لدى األنظمة المالية العالمية، وستمنعها من مواصلة أنشطتها". الشركا
 6/2/2022، 48عرب 

 
 هرتسوغ يهاتف إردوغان: "بحثا إمكانية االجتماع قريبا"  .31

األحد، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان،   يومهاتف الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء  
وجاء في بيان صدر   ا، وذلك في سياق التقارب طمئنان عليه بعد إصابة األخير بفيروس كورونلإل

عن ديوان الرئيس اإلسرائيلي أن هرتسوغ "تمنى الشفاء التام إلردوغان بعد إصابته، فيما قدم الرئيس  
وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا ترتيبات    التركي الشكر لنظيره اإلسرائيلي على اهتمامه بصحته".

 تقارب محتمل وشيك بين الجانبين".ينهما، وذلك في مؤشر إضافي على  عقد لقاء قريب ب 
 6/2/2022، 48عرب 

 
  السفير اإلسرائيلي السابق في جنوب افريقيا ألون ليئيل: نتجه نحو إقامة نظام فصل  .32

تعقيبا  العربي«:  »القدس  ـ  تق  الناصرة  في  على  السابق  إسرائيل  سفير  اعتبر  األخير  »أمنستي«  رير 
جنوب افريقيا ألون ليئيل أن هناك نظام فصل عنصري )آبرتهايد( في األراضي الفلسطينية المحتلة  

فيها.    1967عام   الفلسطينيين  المواطنين  ضد  المنهجي  التمييز  بسبب  إسرائيل  داخل  ينمو  وآخر 
ا الذي شغل منصب  ليئيل،  اويوضح  وفي  لمدير  تركيا  في  وسفيره  االحتالل  وزارة خارجية  في  لعام 

أننا  جنوب افريقيا سابقا »عندما كنت سفيرا في أنقرة بكيت بعد تأسيس كل مستوطنة، فقد أدركت 
ننتج شيئا غير صحيح بل نصنع قنبلة موقوتة«. ويضيف، في حديث مطول لصحيفة »هآرتس« إن  

 وب افريقيا العنصرية. وبين جنهناك أوجه شبه كبيرة بين إسرائيل 
 2022/ 6/2العربي، لندن،  القدس
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 مقتل مستوطنة متأثرة بسقوط صاروخ أطلق من غزة على منزلها .33
قتلت مستوطنة صهيونية متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها إثر سقوط صاروخ أطلق :  القدس المحتلة

وقالت صحيفة   اضي.من قطاع غزة تجاه  عسقالن المحتلة، خالل معركة "سيف القدس" بمايو الم
( بيرلمان  نعومي  المستوطنة  "إن  العبرية:  أحرنوت  متأثرة  عا  91يديعوت  قتلت  عسقالن  من  ًما( 

 مايو".  11بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزلها بتاريخ 
 6/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ها داخل أميركا بدأت تتحقق من صورت  "إسرائيل"غارديان: مخاوف  .34

دولية، مثل منظمة  ( البريطانية تأثير التقارير الحقوقية الThe Guardianتابعت صحيفة غارديان )
العفو الدولية، على صورة إسرائيل بالداخل األميركي بعد الحديث عن الفصل العنصري )األبارتيد( 

 اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.
إلى أن تشبيه معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بجنوب أفريقيا    -ريس ماغريلالذي أعده ك-ولفت التقرير  

 ي االنتشار وسط التيار العام داخل الواليات المتحدة.تحت حكم األقلية البيضاء، آخذ ف
وأكد أن مخاوف إسرائيل من الصورة التي تتشكل لها داخل الواليات المتحدة بدأت تتحقق بالفعل، ال  

 الحقوقية التي تدفع بنقاشات حول التمييز اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.  سيما بعد التقارير
قاله  ما  إلى  الكاتب  التحديات   وأشار  يتأمل  وهو  العام،  بداية  لبيد  يائير  إسرائيل  خارجية  وزير 

، مخاطبا الصحفيين "نعتقد أن العام المقبل سوف يشهد نقاشا  2022الدبلوماسية التي تواجههم عام  
مسبو  عام  غير  ذلك  يشكل  وسوف  أبارتيد.  دولة  إسرائيل  عبارة  حول  إشعاعيته  وفي  سميته  في  ق 

 تهديدا ملموسا". 2022
 5/2/2022.نت، الجزيرة

 
 الجيش اإلسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي األغنياء في مهام تجسس  .35

تركي  في  كبيرا  تغييرا  يشهد  اإلسرائيلي  الجيش  أن  أكاديمية، عن  دراسة  العسكرية،  كشفت  وحداته  بة 
سل بحيث بات أبناء األغنياء والطبقات المتوسطة يفرزون لمهام تتعلق بالتكنولوجيا العالية، بينما ير 
 جنوده القادمين من عائالت ريفية فقيرة وثقافة ضحلة، إلى الميدان للقتال مع الفلسطينيين وغيرهم. 
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ل الجاري في الضفة وعلى الحدود مع قطاع في المائة من القتلى في القتا  78وجاء في الدراسة أن  
ومعدالت الجنود   الطبقي المنخفض والفقير في إسرائيل.   -غزة، هم أبناء وبنات المحيط االجتماعي  

للمخابرات، التي تطور أدوات تكنولوجيا عالية في التجسس،   8200من المدن الميسورة في الوحدة  
ل تؤهل صاحبها  فخمة  على وتعتبر »ذات خدمة عسكرية  والحصول  الجيش  بعد  الهايتك  في  لعمل 

ت الريف، حيث رواتب عالية، هو أعلى بثالثة أضعاف من المتوسط في البالد. بالمقابل، في بلدا
التمثيل في وحدة   يكون  الفقراء،  بالخدمة في عموم وحدات   8200يعيش  بثالثة أضعاف مما  أدنى 

 الجيش.
يديعوت أحرونوت«، الذي نشرت الدراسة: »نحن  وقال يوسف يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة »

ثر، فأكثر شبانه من  نحذر من هذه التغييرات التي خلقت وضعا ال يطاق تتشكل فيه ألوية المشاة أك 
السكانية   الفئات  ومن  المركز  من  كثيرون  شبان  الدينية.  الصهيونية  شبيبة من  ومن  الفقير  المحيط 

ة القتالية، ويفضلون التجنيد للوحدات التكنولوجية، حيث  القوية، ببساطة، يديرون أرجلهم عن الخدم
أي وهي  اقتصاديا،  ترتبهم  للمستقبل،  تبنيهم  خطورة،  أقل  السايبر  الخدمة  حروب  ألن  مهمة،  ضا 

 والتكنولوجيا هي الحروب الراهنة. 
ن  وتابع، أن »الفوارق تتعمق في وضع ال يثاب فيه المقاتلون كما ينبغي. وأنه يكفي أن نرى كيف أ

ليس  إذ  المال  إلى  يحتاجون  شبان  هؤالء  المقاتلين.  أجور  رفعوا  أن  إلى  أرجلهم  جروا  السياسيين 
لكم كل قائد كتيبة كم من الطاقة، الوقت والمقدرات يوظفها في مواضيع    لبعضهم بيت داعم. ويروي 

 شروط خدمة جنوده، وكم قفزت كمية الجنود المستحقين لشروط الخدمة هذه«.
احتياط الدكتور زئيف لرر، الذي يعمل باحثا كبيرا في المجال، إن الجيش يوجه أبناء  وقال المقدم  

الجاري في المناطق، مع اختبارات تصنيف مرتبطة بالثقافة ال    الشبيبة من الريف، إلى وحدات األمن
 تسمح لهم بفرصة متساوية للوصول إلى الوحدات التكنولوجية. 

سنة على مصيبة المروحيتين    25ال الذكرى السنوية إلحياء  ولفت يهوشع، أمس، إلى أنه »في احتف
الحديث عن مسألة أفيف كوخافي،  األركان  اختار رئيس  أسبوع،  مقابل   قبل  الريف  بلدات  متفجرة: 

قال  فقد  الالزم.  بالبروز  أقواله  تحظ  لم  ما،  ولسبب  القتالية.  الخدمة  في  العبء  توزيع  في  المركز 
ناك ارتفاعا في استعداد أبناء الشبيبة للخدمة القتالية، ولكن هذا كوخافي بشكل واضح وجلي، بأن ه

االقتصادية العليا أو ممن يسكنون في    –ماعية  االستعداد، ال يوجد بين المجندين من الطبقات االجت
 مركز البالد. 
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وفي ختام أقواله أضاف جملة »يجدر بالناس أن يراجعوا أنفسهم«. الصحيح أن رئيس األركان غير  
ق. حسب المهنيين، ال توجد معطيات تؤيد وجود ارتفاع في الدافعية للخدمة القتالية إجماال. وإذا دقي

فليتفضل بع العمومية. لكن كانت كذلك،  يكتفي باألقوال  أكثر من مرة، وأال  رضها مثلما ُطلب منه 
صل في  رئيس األركان محق أيضا، فثمة فوارق بين المركز والريف. ينبغي الفحص وبسرعة ماذا ح

نشأ   كيف  اإلسرائيلي.  الجيش  في  حصل  ماذا  »وبالتوازي  اإلسرائيلي،  للمجتمع  األخيرين  العقدين 
 الدنيا هي أبناء الريف الذين يدفعون الثمن األعلى في الخدمة القتالية«. جيش طبقي، إن الطبقة

 7/2/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 ا  عام 15بعد إبعاده الشيخ رائد صالح يصلي في األقصى  .36
المحتلة رائد  :  القدس  الشيخ  دخله أدى  بعدما  األقصى،  المسجد  في  األحد،  مغرب  صالح، صالة 

قبل   عنه  إبعاده  منذ  مرة  األسباط"    عامًا.   15ألول  "باب  صالح  رائد  الشيخ  أبواب -ووصل  أحد 
المسجد.-المسجد األقصى إلى  بالدخول  له  قلياًل، قبل أن تسمح  عدت  وأب  ، وأوقفته قوات االحتالل 

ف صالح  رائد  الشيخ  االحتالل  أحداث   2007فبراير    7ي  سلطات  عقب  األقصى،  المسجد  عن 
وأشار صالح إلى أن عرقلة قوات االحتالل دخوله   الحفريات في باب المغاربة أحد أبواب المسجد. 

صفة   وهي  واحدة،  صفة  سوى  له  ليس  التاريخ  في  احتالل  كل  ألن  متوقعًة؛  كانت  األبواب  على 
اإل"الُظلم" االحتالل  من  أنتظر  "لن  ُمضيفًا:  ذلك".،  الشيخ صال   سرائيلي غير  المصلون  ح  واستقبل 

األقصى في  حافال  والهتافات استقباال  التكبيرات  ورددوا  الشيَخ،  المصلون  وعانق  صافح  حيث   ،
 المرحبة به. 

 6/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يفرض عقوبات بحق األسرى الفلسطينيين .37
هللا  شؤون   -رام  هيئة  أعلنت  اإلسرائيلية    األناضول:  السجون  إدارة  أن  األحد،  والمحررين،  األسرى 

وقالت الهيئة في بيان، إن “إدارة السجون فرضت    فرضت عقوبات جديدة بحق األسرى الفلسطينيين.
تفاصيلها”. بكل  اليومية  حياتهم  تمس  األسرى  على  جديدة  السجو   عقوبات  “إدارة  أن  ن  وأضافت 

وأشارت إلى    بعد عملية الهروب الكبير بشأن العقوبات”.تراجعت عن تفاهمات أبرمت مع األسرى  
التنظيمية   الهيئات  بحل  وهددوا  العقوبات،  لتلك  رفضا  العام  النفير  “أعلنوا  السجون  في  األسرى  أن 

  اإلثنين”.
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 ولم يوضح البيان تفاصيل حول طبيعة العقوبات التي فرضت بحق األسرى. 
 2022/ 6/2، س العربي، لندنالقد

 
 إلى مستشفى مدني  "أبو حميد"سير األتضغط لنقل هيئة شؤون األسرى  .38

األسرى   رموز  أحد  عن  اإلفراج  على  إسرائيل  إجبار  أجل  من  الفلسطينية  السلطة  تضغط  هللا:  رام 
تستجيب،  إسرائيل ال  لكن  السرطان،  بمرض  إصابته  الصحية عقب  حالته  تدهور  بعد  الفلسطينيين 

للضغوطات.ك يبدو،  ه  ما  الحالة  وقالت  إن  فلسطينية(  )هيئة رسمية  والمحررين  األسرى  يئة شؤون 
عامًا(، بلغت غاية في الصعوبة وتستدعي    49الصحية لألسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد )

الحثيثة. الطبية  الوقال   الرعاية  نقل    هيئةت  أو  مدني،  لمستشفى  نقله  ترفض  االحتالل  »سلطات  إن 
الرملة عيادة سجن  إلى  إلسناده   شقيقه  تبذل  مستمرة  كبيرة  وجهودًا  هناك ضغوطًا  لكن  لمساعدته، 

وناشدت هيئة األسرى مجددًا المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة التدخل العاجل   واإلفراج عنه«.
لت فرصة  ومنحه  مدني،  مستشفى  إلى  أبو حميد  لنقل  االحتالل  للضغط على سلطات  لقي  والفوري، 

 العالج.
 6/2/2022، األوسط، لندنالشرق 

 
 : على الفصائل رفع الغطاء عن قيادة السلطة وتعريتها "فلسطينيي الخارج مؤتمر"المتحدث باسم  .39

قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول: إن إصرار القيادة الحالية  :  غزة
  مرفوض، خاصة أنها فاقدة للشرعية ومنتهية الوالية. المركزي  )للسلطة( على الدعوة النعقاد المجلس  

دون  المجلس  النعقاد  الدعوة  أّن  لإلعالم"،  الفلسطيني  لـ"المركز  خاص  تصريح  في  العالول،  وأكد 
بالشعب والفصائل على حد   الداخل والخارج استخفاف  توافق وطني وفي إطار رفض فصائلي من 

 سواء. 
ن القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "واألجدى  الغطاء ع  وشدد العالول على ضرورة رفع 

والخارج". الداخل  فيها  يشارك  وطني  مجلس  النتخابات  دعوة  هناك  يكون  "انعقاد   أن  وأضاف: 
مطالبًا   الفلسطيني"،  بالقرار  يتحكمون  من  ويعزل  غير شرعي،  الصورة  هذه  على  المركزي  المجلس 

 "الهيمنة والبلطجة".ا أسماها الفصائل بخطوة أقوى في وجه م
 6/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 انهيار في الجدار العازل حول القدس .40
أبيب: القدس    تل  ومدينة  الغربية  الضفة  حول  إسرائيل  أقامته  الذي  العازل  الجدار  من  قسم  انهار 

الق شارع  إغالق  في  تسبب  الذي  األمر  أمس،  أمتار،  سبعة  رام هللا،   –دس  المحتلتين، على طول 
ومع أن الدالئل األولية تشير إلى أن سبب االنهيار هو هطول كميات كبيرة    بالقرب من بلدة الرام.

من األمطار والضغط الداخلي لألتربة وكميات من النفايات، داخل المنطقة الفلسطينية من القدس، 
اإلسرائي الشرطة  أن  إال  االحتالل،  بلدية  إهمال  من  عادة  تعاني  تالتي  اتجاهات  لية  في  أيضًا  حقق 

عمل   عن  ناجمًا  االنهيار  يكون  أن  من  خوفًا  التحقيق،  إلى  لالنضمام  »الشاباك«  ودعت  أخرى، 
 مقصود. وقالت إن الفلسطينيين يحاولون باستمرار هدم مقاطع من الجدار.

ل  سرائي أمتار على طول الحدود بين إ  8المعروف أن هذا الجدار مصنوع من ألواح الباطون بارتفاع  
يبلغ طوله   الفلسطينية المحتلة.  يلومترات عند ك  703كيلومترًا، ويحتمل أن يمتد إلى    670والمناطق 

 االنتهاء من بنائه. 
 7/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 حاالت في أوساط فلسطينيي الداخلالالعنف يسجل مزيدا  من  .41

عنف على الرغم من الحمالت المحلية السجل الوسط العربي في إسرائيل مزيدا من أعمال    رام هللا:
وسلطت   واألمنية التي أطلقها المجتمع المحلي والحكومة اإلسرائيلية من أجل ضبط حالة الجريمة.

أحداث العنف المتكررة الضوء على الجريمة المنظمة في الوسط العربي التي تزايدت خالل السنوات 
فلسطينيي الداخل بأنهم من »مرتكبي الجرائم«،   اط»مجرمًا« بارزًا في أوس  370تم تعريف  و   األخيرة.

 100مركبات فارهة ونحو    107قطعة سالح و  82الئحة اتهام ضد بعضهم، وصودرت    58وتم تقديم  
شيقل. لم    مليون  بالداخل  الفلسطينيين  أوساط  في  القتلى  عدد  فإن  الحملة،  هذه  من  الرغم  وعلى 

النا إطالق  وكذلك حوادث  بعد،  كبير  بشكل  عام    ر.ينخفض  قتل    2021وفي  عربيًا   125الماضي 
على األقل، ما يجعله أكثر األعوام دموية على اإلطالق، وفقا لـ»مبادرة إبراهام«، وهي منظمة تشجع  

 حاالت قتل حتى اآلن. 7التعايش بين اليهود والعرب. وهذا العام يوجد ما ال يقل عن 
 6/2/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 % من أفضل علماء العالم 2فلسطيني من بين  جامعة ستانفورد: عالم .42

أعلنت جامعة ستانفورد األميركية، وهي واحدة من أعرق جامعات العالم، عن اختيار العالم ن:  واشنط
من قائمة العلماء األفضل على مستوى العالم، لتميزه في بحوث    ،%2الفلسطيني بسام دله ضمن الـ
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دل  علمية هامة. التصنيف بعوحصل  براءات االختراع خالل  ه على هذا  العديد من  د حصوله على 
)المتجددة( كالرياح   النظيفة  الفيزيائية والطاقة  الهندسة  عمله األكاديمي في استراليا، في مجال علم 
مجال   في  خاصة  وأبحاث  وااللمنيوم،  والحديد  االسمنت  وتصنيع  الشمسية  والطاقة  والجزر  والمد 

ثقيلة في مجال عمله الحالي بجامعة الملك عبد هللا للعلوم  كربون في الصناعات التخفيف انبعاث ال
والعالم دله من قرية كفر ياسيف قرب الجليل، متزوج وله ولد   والتقنية في المملكة العربية السعودية.

 وبنت.
 7/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرياضية في مخيمات لبنان ت آ ألف دوالر دعما  للمنش 30هنية يقدم عبد السالم  .43

األب لتكريم  الدولي   الملتقى  لحضور  لبنان  الى  زياراته  للتطبيع  خالل  المناهضين  الرياضيين  طال 
تعهد االستاذ عبد السالم بتقديم  ،  2022كانون ثاني    31يوم االثنين الماضي    والذي اقيم في بيروت 

بناه التحتية  ر لدعم االندية والعمل الشبابي الفلسطيالف دوال  30مبلغ   ني في لبنان وترميم وتطوير 
هذا    لبداوي.على رأسها ملعب الشهيد القائد خليل الوزير في مخيم عين الحلوة ومركز الكشاف في ا

تجهد بظل  ندية الفلسطينية في مخيمات لبنان والتي  واثنى هنية على التجربة الشبابية والرياضة و األ
والنج األبطال  وتصنع  محدودة  في  ومإمكانيات  باالستمرار  هنية   وأكد  الرياضية  .  القدرات  دعم 

 .نية في مخيمات لبنانالرياضة الفلسطي الفلسطينية وتسويق المشاريع الهامة والتي تخدم
 6/2/2022، المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان

 
 "إسرائيلـ"سحب الجنسية المصرية من مدان بالتجسس ل .44

ي مصطفى المدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد العطار أمر رئيس الوزراء المصر 
إسرائيل. لصالح  بالتجسس  إدانته  رقم    بعد  عددها  في  الرسمية  الجريدة  الصادر5ونشرت    3في    ، 

رقم  2022فبراير   مدبولي  قرار  بجنسية  2022لسنة    14،  لتجنسه  المصرية  الجنسية  إسقاط  بشأن   ،
ا  أجنبية. أمن  عام  وكانت محكمة  في  قد قضت  العليا،  لمدة  2007لدولة  بالسجن  على   15،  عاما 

الكندية. الجنسية  التجسس لصالح إسرائيل، وهو مصري األصل حاصل على  بتهمة  واتهم    العطار 
ألف دوالر للتجسس عن األقباط المصريين في الخارج خالل تواجده في   56العطار بأنه حصل على  

ق القضية.تركيا وكندا، حسبما ذكرت مصادر  تلك  نظر  كندا ع  ضائية وقت  إلى  العطار  قب  وعاد 
 . 2022قضاء كامل فترة عقوبته المحكوم عليه بها خالل شهر يناير 

 6/2/2022، الغد، عّمان
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 : "القبة الحديدية" خارج االتصاالت اإلسرائيلية اإلماراتية "وول ستريت جورنال" .45
  ئيلية لتزويد أبو ظبي بمنظومات دفاعات جوية ال تشمل االتصاالت اإلماراتية اإلسرا:  أحمد دراوشة

على   مطّلعين  مسؤولين  عن  جورنال"،  ستريت  "وول  نقلت  ما  وفق  الحديدّية"،  "القبة  منظومة 
السبت. مساء  المبكر    االتصاالت،  للرصد  منظومات  اإلمارات  إسرائيل  تبيع  أن  الصحيفة  ورّجحت 

أّية  )رادارات(. قريبة مرحلة وصلت االتصاالت، وإن كانت    ووفًقا للصحيفة، من غير الواضح إلى 
 من مرحلة اإلبرام. 

اإلسرائيلية   األمنية  أن األجهزة  إسرائيلية،  تقارير وردت في وسائل إعالم  الماضي، كشفت  والجمعة 
وأرجع المراسل    رفضت بيع اإلمارات منظومات دفاع جوي، أبرزها "القّبة الحديدّية" و"مقالع داود".

ى الخشية من تسريب معلومات تكنولوجية  ائيل هيوم"، يوآف ليمور، الرفض إلالعسكري لصحيفة "يسر 
 وعسكرية إلى أطراف أخرى. 

 5/2/2022، 48عرب 
 

 : خالفات أمنية تهدد بتعليق الرحالت الجوية اإلسرائيلية إلى دبي "والال" العبري  .46
تقرير صحافيمحمود مجادلة تعليق رحالالسبت   : كشف  ت الخطوط ، عن "مخاوف إسرائيلية" من 

العام  الجوية   األمن  جهاز  بين  خالف  بسبب  المقبلة،  األيام  خالل  دبي  إلى  المتجهة  اإلسرائيلية 
جاء ذلك بحسب    "الشاباك" والسلطات في دبي، حول الترتيبات األمنية التي تتعلق بالرحالت الجوية.

السياحية "باسبورت األخبار  ما أكد مسؤولون إسرائيليون تحدثوا لموقع "والال" العبري، علما بأن موقع  
بسبب خالفات حول  ودبي،  أبيب  تل  بين  للرحالت  تعليق محتمل  تحدث عن  أول من  كان  نيوز" 

األمنية. ووزارة    الترتيبات  بينيت،  نفتالي  الحكومة،  رئيس  مكتب  إن  إسرائيليون،  مسؤولون  وقال 
ف المشكلة  حل  "يحاولون  "الشاباك"،  وجهاز  المواصالت  ووزارة  محادثاالخارجية  حكومة ي  مع  ت 

 اإلمارات".
وأوضح المسؤولون في "الشاباك" أنه "إذا تم تعليق رحالت الشركات اإلسرائيلية إلى دبي، يتم فحص   

على   تقتصر  "الخالفات  أن  على  وشددوا  ظبي"،  أبو  إلى  اإلسرائيلية  الجوية  الرحالت  نقل  إمكانية 
 اإلقليمي إطالقا". -السياسي بالمستوى المعايير األمنية المتبعة في مطار دبي، وال تتعلق  

 5/2/2022، 48 عرب
 
 
 



  
 
 
 

 

ص            27   5753 العدد:              2/7/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 الكويت تمنع عرض فيلم بطلته مجندة سابقة بجيش االحتالل  .47
في الكويت، بسبب أن    Death on the Nileمنعت وزارة اإلعالم الكويتية رسميًّا عرض فيلم  :  الكويت 

"الونقلت صحيفة القبس عن    بطلته مجندة سابقة في جيش االحتالل. فيلم تم رفعه من  مصدر أن 
 جدول عروض شركات السينما الثالث".

 6/2/2022، الفلسطيني لإلعالم المركز
 

 المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية يصل اإلمارات في زيارة رسمية  .48
مجادلة إلى :  محمود  يطير  شبتاي،  يعقوب  للجهاز،  العام  المفتش  أن  اإلسرائيلية،  الشرطة  أعلنت 
اليوم، األحد، في زيارة رسمية تستمر لـ"عدة أيام"، وتأتي "في إطار تعزيز العالقات   اإلمارات، مساء

ووصفت الشرطة، في بيان صدر عنها، زيارة شبتاي بـ"التاريخية"، مشيرة إلى    الثنائية بين الدولتين".
رسمية عمل  زيارة  في  اإلمارات"،  يزور  اإلسرائيلي  الشرطة  لجهاز  عام  مفتش  "أول   وأعلنت   أنه 

تعزيز   إطار  "في  اإلمارات،  في  إسرائيل  لشرطة  ممثل  تعيين  قرر  شبتاي  أن  بيانها  في  الشرطة 
السفارة   من  سيتخذ  اإلمارات  في  إسرائيل  شرطة  "ممثل  أن  البيان  وأوضح  البلدين"،  بين  العالقات 

 اإلسرائيلية مقرا له وسيعمل على تنسيق أنشطة الشرطة في أفريقيا والشرق األوسط".
ال واإلماراتي(،  ز وتهدف  )اإلسرائيلي  الشرطة  بين جهازي  مهنية  "إقامة عالقة  إلى  للبيان،  وفقا  يارة، 

تدشين قناة اتصال رسمية للتباحث حول تحديات الجريمة في البلدين وإضفاء الطابع الرسمي على  
 التعاون المهني بين الجانبين".

 6/2/2022، 48عرب 
 

 صفة مراقب   "إسرائيل"االتحاد اإلفريقي تجميد قرار منح  بقرار انرحبي يالعرب والبرلمان الجامعة .49
رحبت الجامعة العربية بالقرار الذي اتخذته القمة اإلفريقية المنعقدة األحد، في أديس  :  بترا  –القاهرة  

لالتحاد   2021ابابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى االتحاد اإلفريقي، عقب انضمامها في آب  
وأوضح مصدر مسؤول باألمانة العامة، أن قرار    لى قرار من رئيس المفوضية.بناء عبصفة مراقب  

تجميد عضوية إسرائيل لدى االتحاد اإلفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف  
العنصري،   والفصل  لالستعمار  والمناهضة  الفلسطينية،  للقضية  الداعمة  اإلفريقي  لالتحاد  التاريخية 

لزاوك غير  ان  ممارساتها  على  إسرائيل  مكافأة  عدم  من  انطالقا  الحكيم  القرار  هذا  اتخاذ  يتم  أن  ما 
 القانونية بحق الشعب الفلسطيني. 
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القمة اإلفريقيةمن جهته،   بقرار  العربي  البرلمان  السابق ،  رحب  الموقف  القرار صحح  وأكد أن هذا 
ن الدعم اإلفريقي للقضية الفلسطينية  يؤكد أالفردي لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى فكي، و 

الفلسطيني المشروعة، لن ينضب ولن تنال منه أية محاوالت اسرائيلية مثمنا جهود  وحقوق الشعب 
 الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة.

 6/2/2022، الدستور، عّمان
 

 صفة عضو مراقب في االتحاد اإلفريقي   "إسرائيل"بقرار تعليق منح  "التعاون اإلسالمي" ترحب .50
رحبت منظمة التعاون اإلسالمي بالقرار الصادر عن القمة اإلفريقية "تعليق منح إسرائيل صفة  :  جدة

جم مع  واعتبرت المنظمة، في بيان لها، مساء األحد، أن هذا القرار ينس   عضو مراقب في االتحاد".
التاريخية لسياسات    المواقف  والمناهضة  العادلة  الفلسطينية  للقضية  الداعمة  اإلفريقي  االتحاد  لدول 

الشعب  ضد  إسرائيل  تمارسه  الذي  العنصري،  والفصل  العرقي  والتطهير  االستعماري  االستيطان 
انتهاكاتها    الفلسطيني. ينبغي عدم مكافأة إسرائيل، قوة االحتالل، على  أنه  للقانون  وأكدت  الجسيمة 

 وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة. الدولي 
 6/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ماليزيا تقدم ربع مليون دوالر لتطوير كليات جامعة األزهر  .51

األزهر  وقع مدير مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" محمد نادر النوري قمر الزمان، مع رئيس جامعة  :  غزة
وكان ميالد طرح على قمر  مويل مشاريع للجامعة بنحو ربع مليون دوالر.عمر ميالد، مذكرة تفاهم لت

تمويل   الجامعة   مشاريع.  5الزمان  لطلبة  التعليمية  البيئة  تعزيز  إلى  المقترحة  المشاريع  وتهدف 
 مجانية للمواطنين. وتقليص الفجوة بين الشقين العملي والنظري، إضافة لتقديم الخدمات الطبية ال

 6/2/2022، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء  

 
يعلق .52 األفريقي  مراقب  "إسرائيل "بمنح    قرارا    باإلجماع    االتحاد  ويعلن  صفة  لبحث  ..  لجنة  تشكيل 

 األمر 
علق االتحاد األفريقي باإلجماع قرار منح صفة مراقب إلسرائيل، بينما تتواصل  :  وكاالت   -الجزيرة  

الثاني بالعاصمة اإلثيوبية أ الـلليوم  أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد  ، لبحث 35ديس 
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والهجرة غير   ،"2063ملفات اإلصالح المؤسسي للمنظمة، وتقييم مسار تقدم مشاريع "أجندة أفريقيا  
 النظامية. 

، علق االتحاد األفريقي باإلجماع قرار منح صفة مراقب إلسرائيل، وأعلن  ]أمس[  وخالل جلسات اليوم
 ة لبحث األمر. تشكيل لجن

وأكد رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني معارضة بالده منح إسرائيل عضوية مراقب، وقال 
التحاد األفريقي موسى فكي كيفية اتخاذ خطوات في تصريح للجزيرة إنه يبحث مع رئيس مفوضية ا

 إللغاء القرار من أجل وحدة االتحاد. 
عضاء االتحاد بشأن عالقة التكتل بإسرائيل، حيث دافع  وكان يوم أمس قد شهد خالفات علنية بين أ 

موسى فكي عن موافقته من جانب واحد العام الماضي على قبول طلب إسرائيل الحصول على صفة  
 مراقب.

والجزائر   أفريقيا  جنوب  بينها  االتحاد،  في  األعضاء  الدول  بين  من  عدة  دول  القرار  هذا  وانتقدت 
 . نوب األفريقيونيجيريا والتكتل اإلقليمي للج

الذي سيصدر  الختامي  البيان  الوزارية ما زالت تعكف على إصدار  الوفود  الجزيرة إن  وقال مراسل 
 تاحية.مساء اليوم، في حين يواصل الرؤساء مغادرة أديس أبابا بعد مشاركتهم أمس في الجلسة االفت

 6/2/2022ت، .نجزيرةال
 

 وقت الحق من هذا العام دون اإلشارة للضفة.. بايدن يزور “إسرائيل” في .53
إلى زيارة إسرائيل في وقت أعلن البيت األبيض في بيان له، أن الرئيس األميركي جو بايدن يتطلع  

الحق هذا العام، وأن الرئيس أعرب رغبته هذه خالل مكالمة هاتفية أجراها األحد مع رئيس الوزراء 
بينيت. نفتالي  الرئ  اإلسرائيلي  “لقد شكر  البيان:  في  )بينيت( وجاء  الوزراء  )بايدن( دعوة رئيس  يس 

ولم يذكر البيان أن بايدن    ي وقت الحق هذا العام”.لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع إلى إجراء الزيارة ف
وأضاف البيان    ينوي زيارة الضفة الغربية المحتلة للقاء القيادة الفلسطينية في إطار زيارته إلسرائيل.

إلعاد  بينيت  مع  تحدث  المتحدة  “بايدن  الواليات  بين  والتاريخية  الدافئة  الشراكة  على  التأكيد  ة 
 وإسرائيل”. 
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إيران   تشكله  الذي  التهديد  ذلك  في  “بما  األوسط  الشرق  في  األمن  الجانبان  ناقش  البيان،  وبحسب 
التزامه االستقرار في المنطقة “مع تمتع اإلسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات   ووكالؤها”. بايدن  وأكد 

 . تساوية من األمن والحرية واالزدهار”م
 7/2/2022، ، القدسالقدس

 
 قدم منحة مالية لدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة كورونا البنك الدولي ي .54

الوبائي   المنحنى  تصاعد  بسبب  الفلسطينية،  المناطق  في  الصحية  األمور  تفاقم  لمنع  مسعى  في 
مليون دوالر، لدعم جهود   3.75منحة جديدة بمقدار    لفيروس كورونا، أقدم البنك الدولي، على تقديم 

جديدة تهدف إلى دعم  وأعلن البنك الدولي أن المنحة ال  في مكافحة الوباء.  ينيةالفلسط  وزارة الصحة
 . جهود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 2022/ 6/2القدس العربي، لندن، 
 

 ية فلسطينية ملهمة وذات رؤ البحث عن قيادة  .55
 عزام التـميمي 
كتب الصحفي البريطاني دافيد هيرست، مقااًل قبل أيام في موقع ميدل إيست آي، نشرت له ترجمة  

موقع عربي في  الدولية  21عربية  العفو  منظمة  مؤخرًا  أصدرته  الذي  التقرير  ودالالت  أهمية  ، حول 
وحول   الصهيوني،  الكيان  عنصرية  يماحول  الذي  لنظامه  اإلجرامية  ضد الطبيعة  األبارتيد  رس 

 الفلسطينيين في كل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر. 
جنوب  شعب  ونضال  العنصري  النظام  هذا  ضد  فلسطين  أهل  نضال  بين  مقارنة  هيرست  وأجرى 

به في يطاح  أن  قبل  هناك عقودًا  الناس  الذي جثم على صدور  األبارتيد  نظام  مطلع    أفريقيا ضد 
بعد   العشرين  القرن  الوطني األفريقي  تسعينيات  المؤتمر  فيه  أفريقيا  صراع طويل مثل شعب جنوب 
 بزعامة الراحل نيلسون مانديال.

 ومن العبارات المؤلمة، ولكن الصادقة، التي وردت في مقال هيرست، قوله:
 ذا رؤية. بل إن رئيسها  "على النقيض من المؤتمر الوطني األفريقي، ال تملك فلسطين زعيمًا ملهماً 

س، عبارة عن قوة سياسية مستنفدة، فهو ال يجرؤ على مواجهة شعبه في انتخابات حرة  محمود عبا 
 ونزيهة."  
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قلب  في  إسفين  إلى ضرب  وسعت  إال  األخيرة  القرون  خالل  البشرية  شهدتها  احتالل  قوة  من  ما 
ها بوسائل التمكين حتى تتنصب  الشعب الذي تحتله من خالل إبراز شخصيات متواطئة معها، تمد 

ت على شعوبها، فتقدم التنازالت باسمها وتوفر على المستعمر، من خالل خدماتها الجليلة، كثيرًا قيادا
تقوض كل نضال من أجل   التي  االستيطاني بفضل جهودها  كيانه  والمال وتطيل عمر  الجهد  من 

 التحرير.
شعب  فاجعة  بأن  أجزم  حين  أبالغ  ال  الشأن،  هذا  ا  في  الفواجع  كل  من  أكبر  كانت  لتي  فلسطين 

شهدتها شعوب تعرضت الحتالل استيطاني من قبل، إذ أن الكيان الصهيوني، ولئن لم ينجح في أي 
من مساعيه السابقة في فرض قيادات فلسطينية عميلة له على أهل فلسطين، حظي بانتصار غير  

حلم  خ القضية، حركة فتح، منحة لم يكن ي مسبوق عندما أهدت إليه قيادة أكبر حركة نضالية في تاري
الغاية من وجوده تحرير  القيادة مشروعًا كانت  بها اآلباء المؤسسون للصهيونية، حينما حولت تلك 
فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، إلى سلطة عميلة غدت ذراعًا أمنيًا للمحتل وجهازًا من  

لوا على العهد لم  يطان، وتالحق المناضلين الذين مازاأجهزته القمعية، تؤمن االحتالل وتحرس االست
 يبدلوا تبدياًل. 

ولئن كان دافيد هيرست خص بالذكر محمود عباس، الذي وصفه "بالمستنفد، الذي ال يجرؤ على 
مواجهة شعبه في أي انتخابات حرة ونزيهة"، إال أن كل قيادات فتح، وقيادات منظمة التحرير، التي  

ة المنبثقة عنها في رام هللا وفي وترسيخ  اقيات أوسلو وساهمت في إقامة السلطشاركت في إبرام اتف
إلى   يالحقها  سيظل  الذي  العار  من  القدر  بنفس  مجللة  وهي  اإلثم،  نفس  جميعها  تتحمل  أقدامها، 
األبد، وعلى رأس هؤالء جميعًا ياسر عرفات الذي ضلل كثيرًا من الفلسطينيين حينما استثمر ما لديه 

إيهامه   من رصيد  في  لديهم  مدخرًا  كان  الدولة نضالي  إلقامة  ويمهد  القضية  يخدم  كان  إنما  بأنه  م 
الفلسطينية "وعاصمتها القدس الشريف"، مع أن جهده منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ومنذ أن  
عن   البحث  يتجاوز  لم  العشر،  بالنقاط  يسمى  ما  من خالل  يقودها  التي  المنظمة  ذلك  عن  عبرت 

تلين على إنجاز ما يضمن بقاءه في مقعد القيادة ولو كان  تمكنه من التفاهم مع الصهاينة المح قنوات 
 ذلك على حساب الشعب وقضية األمة األولى. 

بل مما بات معروفًا بالضرورة هو أن أوسلو إنما كان هدفها األول إطفاء جذوة االنتفاضة الفلسطينية  
 ف مسيرة التحرير.شاملة، ومنع بروز حركة بديلة تستأنوتأمين االحتالل من تداعيات ثورة شعبية 

اتفاقيات أوسلو مع الكيان الصهيوني عن كم العفن الذي وصل إلى النخاع داخل  لقد كشف إبرام 
الناس،   من  كثير  عليه  يطلع  لم  مما  أعظم  هو  ما  ثمة  ومازال  الفلسطيني،  الوطني  التحرير  حركة 

 يومًا بال ريب.  وستكشفه األيام، وسيكتب عنه المؤرخون  
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"الجاسوس النبيل" لمؤلفه "كاي بيرد" من أن   The Good Spyقرأته في كتاب    ومن ذلك ما كنت قد 
ياسر عرفات، وبموجب وثائق رسمية لدى المخابرات األمريكية، أرسل إلى األمريكان عبر قناة خلفية  

ينية توصلوا إلى قناعة بأن  تقريبًا يقول لهم إنه ومن معه في القيادة الفلسط  ١٩٧٣في منتصف عام  
وجدت لتبقى وأن زوالها غير وارد، وعليه فإن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تقوم في األردن،   إسرائيل

الفلسطينيين   إقرار  مقابل  األردن  في  الهاشمي  بالنظام  اإلطاحة  في  مساعدته  األمريكان  من  وطلب 
 بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين. 

الفلسطين  تح، حجم المصيبة مبكرًا، فسعوا إلى  يين، بما في ذلك عناصر داخل حركة فأدرك بعض 
 تدارك األمر.

بنفسها عن   تنأى من خالله  نضاليًا  لنفسها مسارًا  فتح خطت  داخل حركة  الوطنية  القيادات  بعض 
المسار الخياني الذي بات نهجًا رسميًا للحركة ولمنظمة التحرير التي هيمنت عليها، وكانت عاقبة  

 م. ؤالء أن تمت تصفيتهم أو وقع إقصاؤهه
إطار منظمة   بديلة خارج  تحرير  إنشاء مشاريع  قدمًا في  تمضي  أن  قيادات شعبية أخرى  واختارت 
التي   اإلسالمي  الجهاد  حركة  المبكرة  المشاريع  تلك  من  وكان  السبيل،  عن  حرفت  التي  التحرير 

ثم بعدها بسن  العشرين،  القرن  ثمانينيات  المسلمين في انطلقت في مطلع    ين قررت جماعة اإلخوان 
فلسطين إطالق حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( التي جاء اإلعالن عنها مرادفًا النطالق انتفاضة  

 . 1987ديسمبر )كانون األول( من عام 
رغم ما مثلته تلك المبادرات من إمكانية التحول إلى مشاريع بديلة، إال أن القائمين عليها، وألسباب  

لم يجرؤوا على التبرؤ من منظمة التحرير وحركة فتح    بعضها خارج عن إرادتهم بال شك،  –ة  عديد 
أو كالهما   أحدهما  يكون  أن  ناهيك عن  النضال،  المقاومة ومشروع  يقودان  يعودا  لم  أنهما  وإعالن 

 "ممثاًل شرعيًا ووحيدًا" للشعب الفلسطيني. 
از بديل ممثل  حركة الجهاد وال حركة حماس على إفر العتبارات سياسية ودبلوماسية ومالية، لم تقو ال 

 بالفعل إلرادة وآمال وطموحات الشعب الفلسطيني. 
وهو تجمع ينضوي    2017ثم جاءت فكرة إنشاء ما سمي بمؤتمر فلسطينيي الخارج في مطلع عام  

الفلسطيني   الشعب  بأن أوسلو كانت جريمة في حق  القناعة  إلى  تحت مظلته كثيرون ممن وصلوا 
تعد تمثل الفلسطينيين، وكان بعضنا يرجو أن يشكل ذلك نواة  يانة للقضية وأن منظمة التحرير لم  وخ

 إليجاد البديل المنتظر. 
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الخطوة  اتخاذ  وبين  بينهم  حالت  التي  والقيود  االعتبارات  نفس  من  ينجوا  لم  عليه  القائمين  أن  إال 
مة  الكائن الميت سريريًا، والمسمى منظالشجاعة المطلوبة والمتمثلة بفك أجهزة التنفس الصناعي عن  

 التحرير.
ما أشار إليه دافيد هيرست في مقاله ينسحب على كل فصائل الفلسطينيين بال استثناء، فهي جميعًا  
الثاقبة، واإلرادة الصلبة، والعزيمة التي ال تقهر على تحدي  تنقصها القيادة الملهمة صاحبة الرؤية 

المب كانت، لصيانة  أيًا  أوسلو  الصعاب  اتفاقيات  لوأده  الذي سعت  لحقها من  دأ  وما  ما سبقها  وكل 
وتطبيع   فلسطين  في  الصهاينة  بحق  االعتراف  عنها  نجم  وهناك  هنا  العرب  أبرمها  عار  صفقات 
العالقات مع كيان قائم على فكرة عنصرية بغيضة، هي صدى للفكرة التي قامت عليها كل المشاريع  

 لية من قبل.االستعمارية االستيطانية اإلحال
في   إخواننا  وافقوا  لقد أضعف  ومن مشاريعهم عندما  أنفسهم  من  اإلسالمي وحماس  الجهاد  حركتي 

على الدخول في نفق محادثات عبثية مع من خانوا الشعب في أوسلو، وقضوا معهم ساعات وأيام  
ألحرى بهم منذ في فنادق القاهرة وغيرها أماًل في إيجاد أرضية مشتركة يقفون معهم عليها، وكان ا

يلفظوهم، أن  بالفكرة    البداية  دبلوماسية  أو  وبدون حسابات سياسية  بال مواربة وال مجاملة  ويتمسكوا 
األصيلة، أال وهي أن فلسطين كل فلسطين ملك لألمة، وأن هذا الكيان الصهيوني الذي أقيم فوق 

اقض لكل القيم النبيلة التي  ترابها كيان استعماري استيطاني إحاللي هو بطبيعته ضد اإلنسانية ومن
ع هذا يجمع  يزول  أن  إلى  األشكال  بكافة  والكفاح  النضال  في  االستمرار  ينبغي  وأنه  البشر،  ليها 

الكيان كما زال شبيهه من قبل في جنوب أفريقيا، وأن المكاسب الوهمية، سياسية أو دبلوماسية، لن  
ريم  العظيم المتعال حذرنا في كتابه الكتصون من يلهث وراءها، وأن الحق أحق أن يتبع، وأن هللا  

 قائاًل: َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكم.
أدعو بهذه المناسبة القائمين على المؤتمر الشعبي الفلسطيني، أو مؤتمر فلسطينيي الخارج، إلى أن  

بادرة تعيد لهم الثقة وتجدد يعيدوا حساباتهم، وأن يخرجوا على الفلسطينيين وأنصار قضيتهم العادلة بم
وليوفرو  فلينفضوا،  وإال،  ذات رؤية.  تاريخية  قيادة  لهم  وتفرز  األمل،  وليتركوا لديهم  والمال،  الجهد  ا 

 الميدان لمن يقيضه هللا لحمل الراية واستئناف المسير. 
 5/2/2022، "21موقع "عربي 
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 بدأت معركة إسقاط األبارتهايد اإلسرائيلي  .56
 ي مصطفى البرغوث

والتمييز   األبارتهايد  منظومة  إسرائيل  بأن  العالم  إقناع  نحاول  ونحن  عامًا،  عشرين  من  أكثر  منذ 
عرقي،  وتطهير  احتالل،  من  تمارسه  ما  إلى  باإلضافة  الحديث،  التاريخ  في  األسوأ  العنصري 

ف العالمي،  العام  الرأي  في  التحول  بدايات  وجاءت  الفلسطيني.  الشعب  كولونيالي ضد  ي واستعمار 
بتنظيم من األمم المتحدة، وهوجمت   2001مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا عام  

فيه إسرائيل باعتبارها نظامًا عنصريًا. وجاء التغير الثاني في الكتاب الذي أصدره الرئيس األميركي  
ارتهايد"، ما أب، بعد سلسلة لقاءات معه، تحت عنوان "سالم وليس  2006األسبق، جيمي كارتر، عام  

عّرضه لهجوم كاسح من اللوبي اإلسرائيلي والمناصرين للحركة الصهيونية. ثم جاء التقرير الموثق 
نظام   معالم  كشف  والذي  )إسكوا(،  آسيا  لغرب  المتحدة  األمم  لجنة  لفريق  الموضوعية  بالحقائق 

واألراضي  الداخل  في  الفلسطينيين  يضطهد  باعتباره  اإلسرائيلي  وعلى  ا  األبارتهايد  والخارج.  لمحتلة 
اإلسرائيلية   للضغوط  رضخ  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أن  إال  للتقرير،  العلمية  الدقة  من  الرغم 
واألميركية ومنع نشر التقرير على موقع "إسكوا"، من دون أن يحول دون ما أحدثه من تأثير فكري  

بير، هيومن رايتس ووتش، ليشرح  ك  وإعالمي واسع. بعد ذلك، جاء تقرير منظمة عالمية لها احترام
بالوثائق والحقائق ما يتعّرض له الفلسطينيون في األراضي المحتلة من اضطهاد عنصري ومنظومة  
بيتسيلم،   إسرائيلية،  إنسان  حقوق  منظمة  أكبر  عن  مماثل  تقرير  مع صدور  ذلك  وترافق  أبارتهايد. 

 تؤكد كذلك وجود نظام األبارتهايد. 
اء ما أسميه "قمة التقارير"، في وثيقة منظمة العفو الدولية )أمنستي( التي  ج  وفي األسبوع الماضي،

تضم عشرة ماليين عضو في العالم، وتحظى باحترام عالمي كبير أهلها لنيل جائزة نوبل للسالم عام  
، تحت عنوان "األبارتهايد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام إجرامي للسيطرة )الهيمنة( وجريمة  1977

المؤثر)د  ض التقرير  هذا  تفاصيل  في  الخوض  دون  ومن  كل صفحة(،    270اإلنسانية".  وأنصح 
 سياسي وناشط فلسطيني بقراءته كامال ، ال بد من اإلشارة إلى خمس نقاط هامة تميزه:

سنوات، أوال   أربع  استمّر  بحث  في  الموضوعية،  العلمية  والمعطيات  الدامغة،  بالحقائق  أثبت  أنه   :
 تهايد واضطهاد عنصري يمثل جريمة ضد اإلنسانية حسب القانون الدولي. ار وجود نظام أب

نظام  ثانيا   أّن  "أسكوا"  تقرير  في  ورد  ما  يؤكد  ووتش"  راتيس  "هيومن  تقرير  عن  باالختالف  أّنه   :
أراضي   في  يقيم  من  سواء  الفلسطينيين  جميع  يضطهد  العنصري  األراضي  1948األبارتهايد  أو   ،

 المهّجرين قسرًا في الخارج وأبنائهم وأحفادهم. ن المحتلة، أو الالجئي 



  
 
 
 

 

ص            35   5753 العدد:              2/7/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

والتمييز  ثالثا   االضطهاد  اإلسرائيلي،  األبارتهايد  يد  على  اإلنسانية  ضد  جريمتين  وقوع  يؤكد   :
مصادرة   من  الجرائم  معالم  ويفصل  األبارتهايد،  عن  روما  ميثاق  عليه  ينص  ما  حسب  العنصري، 

والترحيل القتل،  إلى  والممتلكات،  الفلسطينيين من  ا  األراضي  الحركة، وحرمان  وتقييد حرية  لقسري، 
 االنتماء القومي والجنسية والحق في اإلقامة في وطنهم. 

محكمة  رابعا   يدعو  كما  الجرائم،  هذه  على  اإلسرائيلية  السلطة  بمحاسبة  الدولي  المجتمع  يطالب   :
الوضع في فلسطين، ويطالب    أنالجنايات الدولية إلى اإلقرار بوجود نظام األبارتهايد في تحقيقها بش 

جميع الدول بإخضاع مرتكبي جريمة األبارتهايد للعدالة، ويضيف التقرير أنه "ال يوجد مبّرر لنظاٍم  
 بني على قمع ممأسس ومنهجي لماليين الناس".

: يشير إلى أّن الدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا بالسالح، والحماية من المحاسبة في األمم  خامسا  
القانوني  حد المت النظام  المتحدة( تصبح شريكة في دعم األبارتهايد، وتهّدد  الواليات  أواًل  )المقصود  ة 

 العالمي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. 
المقاطعة  حملة  لتوسيع  قوتها،  في  مسبوقة  وغير  أرضية صلبة  التقرير  هذا  يضع  الخالصة،  وفي 

األ  نظام  على  االستثمارات  وسحب  العقوبات  عن بوفرض  زخمًا  تقل  ال  بصورٍة  اإلسرائيلي،  ارتهايد 
بالتالي   وهو  أفريقيا.  جنوب  في  األبارتهايد  نظام  إسقاط  في  أسهمت  التي  العالمية  المقاطعة  حملة 
الفلسطينية   الوطنية  االستراتيجية  أعمدة  من  أساسيًا  عمودًا  المقاطعة  حركة  مكانة  تعزيز  في  يساهم 

 بنظام األبارتهايد واالستعمار اإلسرائيلي. ة لتغير ميزان القوى وإلحاق الهزيم
بالنسبة   الفلسطينية،  القوى  كّل  به  رحبت  الذي  التقرير،  هذا  يعنيه  الذي  ما  األهم،  السؤال 

 الستراتيجية النضال الوطني الفلسطيني وأهدافه؟ 
بالمراهنة على حّل وسط مع نظام األباأوال   الفاشل  النهج  التخلي عن  التقرير ضرورة  يثبت  هايد  رت: 

باتفاق أوسلو ومفرزاته   التمّسك  أو مواصلة  المفاوضات،  الحديث عن  االستمرار في  أو  العنصري، 
مقاومة   كفاحية  استراتيجية  تبّني  ذلك  عن  البديل  وأّن  المهمالت.  سلة  في  اإلسرائيليون  رماها  التي 

 لنظام االضطهاد والتمييز العنصري اإلسرائيلي. 
إثانيا   دعونا  ما  صحة  يؤّكد  للفلسطينيين  لي:  الجامع  الوطني  الهدف  صياغة  إعادة  من ضرورة  ه، 

، بل أن يشمل أيضًا إسقاط  1967كافة، كي ال يقتصر على إنهاء االحتالل لألراضي المحتلة عام  
تطبيق حق عودة   يعني كذلك  والذي  التاريخية،  فلسطين  كّل  العنصري في  األبارتهايد  نظام  مجمل 

إلى وطنهم فلسطين، إذ ال يمكن لحركة تحرر وطني أن تطالب برفع    همالالجئين الفلسطينيين وذّريت
وتحديدًا  أخرى،  أجزاء  ضد  العنصري  األبارتهايد  نظام  بقاء  مع  فقط،  شعبها  من  جزء  عن  الظلم 

 .1948الالجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المقيمين في أراضي 
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نا الفلسطينية، وثبت عالميًا وجود نظام  يتبعد أكثر من عشرين عامًا من الجهد المثابر، انتصرت روا
األبارتهايد العنصري اإلسرائيلي، وال مبالغة أبدًا في القول إّن معركة إسقاط هذا النظام اإلجرامي قد 

 بدأت.
 2022/ 6/2، العربي الجديد، لندن

 
 اتفاقات إبراهيم ليست رماال  متحركة  .57

 ايال زيسر 
سرائيل. فما أن انتهت الزيارة التاريخية للرئيس إسحق  إتهب رياح طيبة من جهة دول الخليج نحو  

يقل،   بقدر ال  تاريخية ومهمة  بدأت زيارة،  الماضي، حتى  بداية األسبوع  إلى اإلمارات في  هرتسوغ 
 لوزير الدفاع، بني غانتس، إلى البحرين. 

تفضل    ت وقد شق االثنان طريقهما إلى مقصدهما في سماء السعودية، صديقة إضافية، حتى وإن كان
 أن تبقي في هذه المرحلة عالقاتها مع إسرائيل في الظالل وأال ترفعها إلى العالنية. 

صحيح أن زيارة هرتسوغ كانت زيارة مجاملة وفقا لكل قواعد الطقوس، ولكن حتى في الطقوس وفي  
 الرمزية يوجد جوهر.

إسرائيل،   من  الدفاع  ووزراء  الوزراء  رؤساء  زيارة  شيء،  كل  كافبعد  سرية  والتي  الغالب  في  نت 
ألبناء   العرب  حكام  يشرحها  الطريقة  وبهذه  ضرورة،  العربية  الدول  في  تعد  العيان،  عن  ومخفية 
صداقة  عن  تعبير  كلها  دولة،  لرئيس  رسمية  زيارة  لإلمارات،  هرتسوغ  زيارة  هكذا  ليست  شعبهم. 

 حقيقية. 
اء إخفاء مجرد وجودها. العكس نفسها عنوبالتالي فإن دول الخليج ال تخشى زيارات كهذه وال تكلف  

بمتانة   ثقة  بالنفس،  "هتكفا" يعزف على رؤوس األشهاد وفي ذلك ما يشهد على ثقة  هو الصحيح، 
وأهمية العالقات مع إسرائيل، والمهم بقدر ال يقل ثقة بالتأييد الواسع الذي تحظى به اتفاقات السالم 

 . مع إسرائيل في أوساط الجمهور في دول الخليج
هي وذات   هذه  وثيقة  كانت  مهما  للعالقات،  بالنسبة  الدول  هذه  وبين  إسرائيل  بين  العالقات  ميزة 

 مغزى، والتي تقيمها إسرائيل مع دول عربية محيطة بها. 
في هذه الدول ال يحاول الحكام تجنيد الجمهور في تأييد السالم ألنهم يفترضون، بالخطأ في الغالب، 

ها وسائل اإلعالم العربية فإن أبناء شعبهم يعارضون كل عالقة  التي تبثأنه بسبب األجواء السامة  
 واتصال مع إسرائيل. 
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جاءت زيارة هرتسوغ إلى اإلمارات في الوقت الذي وجدت فيه هذه الدولة نفسها تحت هجمة صواريخ  
 الحوثيين من اليمن. 

وتزوده  خلفهم  تقف  التي  طهران  الصوت صوت  لكن  الحوثيين،  أيادي  بالصوااأليادي  التي  م  ريخ 
زيارة   أما  إسرائيل.  نحو  أيضا  يطلقونها  قد  يوم  وذات  اإلمارات،  نحو  تعليماتها  على  بناء  يطلقونها 
لألسطول   كبيرة  بحرية  مناورة  بدء  من  قريب  موعد  في  جاءت  فقد  بالمقابل،  البحرين،  إلى  غانتس 

 يضا. األميركي، والتي تشارك فيها السعودية وُعمان، وألول مرة إسرائيل أ
ت اتفاقات إبراهيم الصورة الجغرافية السياسية في المنطقة، ونقلت إسرائيل من الدفاع أمام فروع غير 

وفي غزة   لبنان  في  سورية،  في  بها  يحيطون  الذين  التنين،    –إيران  رأس  هي  فإيران  الهجوم.  إلى 
 ودونها فإن الحوثيين، "حزب هللا"، و"حماس" ستكون منظمات إرهاب عديمة الوزن. 

 ينبع االستنتاج الواجب بأنه ينبغي ضرب رأس التنين وليس فقط أذرعه.من هنا 
شواطئ   على  عسكريا  تواجدا  لنفسها  وتثبت  سورية،  من  طهران  إقدام  بنجاح  إسرائيل  تدحر  وهكذا 

 طهران، فيه ما يساعد دول الخليج في الدفاع عن نفسها في وجه اإليرانيين. 
إدارة ترامب، ويتبين أنهم أخطؤوا أولئك الذين قدروا أنه مع حيلة من  تبين أن اتفاقات إبراهيم لم تكن  

االتجاه   ستغير  بل  االتفاقات،  بهذه  االهتمام  الخليج  دول  ستفقد  األبيض  البيت  إلى  بايدن  دخول 
 وتتقرب من إيران.

ثر  في الماضي كانت إسرائيل دوما قوة محركة ودافعة في العالقات مع الدول العربية، بل أحيانا أك 
 رادت هذه الدول أو كان بوسعها أن تسمح به لنفسها.مما أ

أن   إسرائيل  يتعين على  ما  بالفعل، وكل  الخليج حماسة  دول  تبدي  فاألمور مختلفة.  المرة  هذه  أما 
 تفعله هو أن تجتهد لتدرك الوتيرة المدوية التي تمليها هذه الدول. 

 "إسرائيل اليوم" 
 7/2/2022األيام، رام هللا، 
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