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 لرست مستودنات القدس الشر ية بالغرسية  مليون دو ر  312ترصد  "إسرائيل" .1
في القدس المحتلة، تخصيص ما يزيد على مليار  االحتالل    قررت بلدية:  محمد أبو خضير-القدس
لترسيخ ربط المستوطنات غير الشرعية    [كلشي  3.2وي  الدوالر يسا]  [دوالرون  ملي  312حو  ]نشيكل  

الخ والقطار  العامة  المواصالت  وشبكة  الغربية  القدس  بأحياء  الشرقية  القدس  ضمن  -فيففي 
  في   وقالت البلدية  التهويد واالستيطان بالمدينة المحتلة.  المشروعات االستيطانية التي تهدف لتكريس

إنها خصصت مبلغ   المالية أمس،  للجنة  الحديدية   94اجتماع  لتوسيع خطوط السكك  مليون شيكل 
ومبلغ   المدينة  أحياء  بين  الحديدية   22.2الخفيفة  للسكك  األزرق  الخط  توفر  لتعزيز  شيكل  مليون 

على   راموت”   ” مستوطنة  من  لفتا  الخفيفة  أراضي   / المحتلة  الشرقية  القدس  في  المشارف  جبل 
يت جاال، وتشمل األعمال استكمال المراقبة والتنسيق، ونقل  وشعفاط إلى مستوطنة ” جيلو” شمال ب

على األولية  واألعمال  التحتية  الخط.  البنية  حوالي    طول  مبلغ  االحتالل  بلدية  مليون    44ورصدت 
 لمحور.لهذا الخط، وإنشاء جدار مغمور على طول اشيكل لتعزيز توافر إنشاء مستودع 

الموافقة على ميزانية بحوالي   الجامعة    27.5كما تمت  لبناء طريق وصول بين مباني  مليون شيكل 
ي القدس الغربية في ” جفعات رام”، مع التركيز على  العبرية في أراضي العيسوية ومباني الجامعة ف

الخفيف الحديدية  للسكك  األخضر  مبلغ    ة.المحور  البلدية  الطريق   53ورصدت  لشق  شيكل  مليون 
“األمريكي  اللوزة”.  -االلتفافي  عين  مفرق  الى  المدرسة  من  المكبر  جبل  من  تنفيذ   مقطع  ويشمل 

ته، وبناء الجدران االستنادية التي تفصل الشارع عن  المشروع توسيع الطريق الحالي وترتيب منحدرا 
صفة، واستبدال وترتيب البنية التحتية القائمة، والمياه، والصرف األحياء التي سيمر بها، وترتيب األر 

والخزانات  والري  حوالي    المدفونة.  الصحي،  رصد  إلى  البلدية  لتخطيط    17.1ولفتت  شيكل  مليون 
بيت  حي  في  طريق  وتحسين  من    وتوسيع  المستوطنين  حركة  لتسهيل  المدينة  غرب  باتجاه  حنينا 
مليون شيكل لتوسيع الشارع    21.6وتم تخصيص مبلغ    قوب”.مستوطنتي “بزجات زئف” و”النبي يع
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في مستوطنة “جيلو” على حساب األراضي الفلسطينية شرق غرب وربطها في الطرق السريع “بيغن 
 القدس تل أبيب مباشرة”  ٤٤٣، 

 8/2/2022، سالقد، القدس
 

 .. ولن نتخلى عن األسرى .عباس: دعم صمود المقدسيين أولوية .2
اقال ر :  رام هللا القدس  الفلسطينية  لسلطة  ئيس  أهل  "دعم صمود  إن  اإلثنين،  محمود عباس، مساء 

له". أولوية  االحتالل،  من  تتحرر  خالل    حتى  ألقاها  كلمة  في  للمجلس  وأوضح  المسائية  الجلسة 
وتابع عباس:    المركزي الفلسطيني، أن "القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية، ولن ولم نتخلَّ عنها".

الب  "نولي موضوع  الغ، ولو بقي لدينا قرش واحد سندفعه لهؤالء األبطال الذين  األسرى كل االهتمام 
نحميهم". أن  بس  يجب  السجون؛  في  انفجارًا  "هناك  أن  من وأضاف  االحتالل  سلطات  تنصل  بب 

السجان". ضد  عارمة  ثورة  يعيشون  وهم  األسرى،  قيادات  مع  عقدتها  التي  عباس   االتفاقات  وأكد 
ى المستويين الرسمي والشعبي، باعتبارهم قضية شعبنا  لدعم لألسرى من الجميع عل"ضرورة تقديم ا

 األولى، ولن نتخلى عنهم".
 7/2/2022ة )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 يستكمل شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ويجدد الثقة بها "المركزي " .3

ال:  رام هللا المركزي  المجلس  منحه  استكمل  التي  بصفته  دورته  فلسطيني  في  الوطني  المجلس  اياها 
، تحرير الفلسطينية، يوم االثنين، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة ال2018( للعام  23األخيرة رقم )

وحل حسين الشيخ عن حركة "فتح" بدال عن الراحل صائب عريقات، والدكتور محمد مصطفى بدال  
استقالتها، وفريد سروع )رمزي رباح( بدال عن تيسير خالد الذي قدم   عن حنان عشراوي التي قدمت 

ا  استقالته. إدارة الصندوق  الدكتور رمزي خوري رئيسا لمجلس  انتخاب  تم  للنظام  كما  لقومي، ووفقا 
التنفيذية. اللجنة  في  الفلسطينية  وأعاد رئيس  األساسي أصبح عضوا  أسماء    السلطة  عباس  محمود 

محمود عباس،   بها وأصبحت كالتالي:   ذية بكاملها، وجدد المجلس المركزي ثقتهأعضاء اللجنة التنفي
التنفيذية اللجنة  األحمد -رئيس  أبو عمرو   -عزام  يوسف  -مجدالنيأحمد    -زياد  أبو  أحمد    -واصل 

أحمد -عدنان الحسيني -صالح رأفت -بسام الصالحي -فيصل عرنكي -علي أبو زهري -بيوض التميمي
 رمزي خوري -محمد مصطفى -ي رباحرمز -حسين الشيخ -أبو هولي 

 7/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 لعباس في منصبين رفيعين بمنظمة التحرير تعيين خليفتين محتملين "الشرق األوست":  .4
محمود عباس في منصبين رفيعين بمنظمة   ةالفلسطيني السلطة ُعين خليفتان محتمالن لرئيس   رام هللا:

ا قاطعه حركالتحرير  اجتماع  )االثنين( خالل  يوم  اإلسالميلفلسطينية  والجهاد  الجبهة  ]و  تا حماس 
من    منظمة المؤلفلإن المجلس المركزي ل  وفاوقالت وكالة    .[خرى وفصائل أ  الشعبية لتحرير فلسطين

الشيخ )  141 للمنظمة.  61عضوًا عّين حسين  التنفيذية  اللجنة  المقربين من    عامًا( في  والشيخ أحد 
عامًا( ويعمل كحلقة وصل رئيسية مع إسرائيل والواليات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة    86عباس )

باس، لرئاسة  عامًا(، وهو مساعد آخر لع  73كما اختار المجلس، روحي فتوح )  »رويترز« لألنباء.
هما على  وجاء كال الرجلين بترشيح من عباس وحركة فتح التي يتزعمها، وُينظر إلي  المجلس الوطني.

محتمالن   خليفتان  أنهما  على  الفلسطينية  األراضي  في  واسع  غير  نطاق  ومن  الفلسطيني.  للرئيس 
 المتوقع أن يروجا ألي تحول في السياسات الخاصة بالصراع مع إسرائيل. 
 8/2/2022األوست، لندن، الشرق 

 
 "المركزي ": فتح حاولت درح ملف إعادة انتخاب عباس للتصويت خالل "األخبار" .5

أ-غزة  المدهون:  لـ"األخبار"    كدت رجب  "فتحاوية"  جلسة أن  مصادر  خالل  سحبت  "فتح"  حركة 
إاّل أن  ،  عباس رئيسًا لدولة فلسطينمحمود  المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ملف إعادة انتخاب  

إلى   "فتح"  دَفع  الذي  األمر  قاطع،  بشكل  الطرح  هذا  رفضا  الديموقراطية"  و"الجبهة  الشعب"  "حزب 
 ْحبه، حتى ال يتسّبب بفْرط الجلسة.س

 8/2/2022األخبار، بيروت، 
 

 اقتصاديا   "إسرائيل"شتية: تعليمات للحكومة بعدم التعادي مع ا .6
الفلسطيني محمد   الوزراء  قال رئيس  تعليمات من رئيسارام هللا:  تلقت  إن حكومته  السلطة    شتية، 

ا  الفلسطينية في  إسرائيل  مع  تتعاطى  بأال  عباس،  السياسي.محمود  الشق  بدون  االقتصادي   لشق 
وأضاف في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، أمس، أن الشعب الفلسطيني ال يبحث عن لقمة  
عيش، بل عن دولته الفلسطينية وتجسيدها على التراب الوطني. واعتبر أن األزمة االقتصادية التي  

الشعب  وأن  يعيشها  االحتالل«،  سياسات  »سببها  صعبة،    الفلسطيني،  ظروف  في  تعمل  حكومته 
ع االقتصادي أو الوضع الصحي، أو بسبب ممارسات االحتالل وعزله لقطاع غزة  سواء على الوض

الوطني والمعنوي   بشقه  السياسي  للوضع  الوضع االقتصادي رافعة  يكون  والقدس، مشددًا »نريد أن 
 والتطويري«. 
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أشت الفلسطينية،  وتحدث  للسلطة  المالية  األزمة  عن  صعب  ية  المالي  الوضع  بأن  التذكير،  مجددًا 
بب انحسار المساعدات الخارجية، وتوقف أموال المانحين«. وقال أشتية، إن هناك عجزًا شهريًا  »بس

في الموازنة الفلسطينية، »لكننا سنعبر هذه األزمة، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على  
بالسلم  تاجرًا حاولوا أن يعبثوا    73ألشكال، وقد أحلنا  حد، ولن نسمح بزيادة األسعار بأي شكل من اأ

 . األهلي إلى النائب العام«
 8/2/2022الشرق األوست، لندن، 

 
 انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الودني وعلي فيصل وموسى حديد نائبين له  .7

المركزي  :  رام هللا المجلس  االخانتخب  دورته  في  الوطني  المجلس  اياها  منحه  التي  رقم بصفته  يرة 
للعام  23) فيصل    ،2018(  وعلي  الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  رئيسا  فتوح،  روحي  اإلثنين،  يوم 

أمينا للسر. الزعارير  المجلس، وفهمي  نائبين لرئيس    105وحصل روحي فتوح على    وموسى حديد 
عل فيصل  وعلي  المجلس،  أعضاء  من  وحصل    103ى  أصوات  بالتزكية،  حديد  وموسى  أصوات، 

الزعا على  فهمي  قسطنطين    صوتا.  117رير  ونائبه  الزعنون،  سليم  السابق  المجلس  رئيس  وكان 
 . ]أمس[قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قد قدموا استقالتهم صباح اليوم

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

 المركزي" عبثية ومنعدمة قانونيًّا ومرفوضة ودنيًّا "بحر": مخرجات " .8
والوطني،  :  غزة الشعبي  الرفض  رغم  المركزي  المجلس  عقد  أن  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  أكد 

لسياسة   وتعميق  هللا،  برام  السلطة  تنتهجها  التي  اإلقصائية  العقلية  على  دليل  للقانون،  والمخالف 
زي ال التشريعي باإلنابة أحمد بحر: "إن مخرجات اجتماع المجلس المركوقال رئيس المجلس    التفرد.

ا من هذه المهزلة السياسية والقانونية  قيمة لها، خاصة وأن جّل مكونات شعبنا رفضت أن تكون جزءً 
االحتالل". مخططات  مع  تماشيًا  ضيقة  فئوية  مآرب  بعض  لتمرير  هدفت  أن    التي  "بحر"  ويرى 

المركزي  المجلس  وتكري  تعيينات  وطنيًا،  ومرفوضة  قانونيًا  منعدمة  الوطني  المجلس  لنهج  لهيئة  س 
ه ال شرعية دستورية إال من خالل صناديق  التفرد، واعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن

وال    االقتراع. شرعية  وغير  "عبثية  بأنها  ومخرجاته  المركزي  المجلس  اجتماع  نتائج  "بحر"  ووصف 
األ على  لها  وبعيدة عرصيد  التحرير،  منظمة  ولوائح  القانون  تخالف  أنها  اإلجماع  رض، خاصة  ن 

 الوطني".
 7/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 هاني المصري: عباس تراجع عن تحديد مهلة عام إلنهاء ا حتالل  .9
د أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمو :  رام هللا

جديدا، بل تشكل تراجعًا عن إعالنه   عباس، األحد، في الجلسة االفتتاحية للمجلس المركزي "ال تحمل
وقال المصري لـ"قدس برس" إن عباس "لم يتطرق إلى   نهاء االحتالل".السابق بتحديد مهلة عام إل 

الوطن المجلس  عن  الصادرة  القرارات  عن  تحدث  وعندما  اإلطالق،  على  جديدة  قرارات  عام  أي  ي 
لماذا".  2018 يقل  ولم  تنفذ،  لم  إنها  ر   قال  "تحدث  عن  وأضاف:  السلطة  القضايا  ئيس  من  العديد 

ونوه إلى أن    المحورية، كأنه محلل سياسي يتحدث عن خيارات محتملة، دون أن يتبنى خيارًا محددًا".
وأنه سيستمر في  عباس تطرق إلى لقاءاته مع وزير جيش االحتالل بيني غانتس، ووزراء إسرائيليين، 

در الخالف الفلسطيني الداخلي، ويعكس نوعًا من  هذا الطريق، مع "إدراكه أنه أصاًل أحد أهم مصا
السالم االقتصادي التي تتبناها حكومة االحتالل، والتي ثبت فشلها وعدم جدواها  التساوق مع خطة  

الفصائل  على األرض". مقاطعة عدد من  االجتماع رغم  بجدوى  يتعلق  أشار    وفيما  له؛  الفلسطينية 
لشرعية لقيادات جديدة، معروف عنها استعدادها وتساوقها  المصري إلى أن "الغاية األساسية إعطاء ا

وتابع: "ليس سرًا أن األمر يتعلق بروحي فتوح كرئيس    ج السائد والداعم للسالم االقتصادي".مع النه
التنفيذية لل اللجنة  واستدرك: "ال ُيعقل أن ينتخب   منظمة".للمجلس الوطني، وحسين الشيخ لعضوية 

الوطني   جلس الوطني دون حضور أعضائه، علما أن انتخابات المجلسالمجلس المركزي رئيس الم
سرية، وهذا ما يؤكد أن هذه اإلجراءات الشكلية هدفها التغطية على كل تلك التعيينات الجديدة، التي 

 ال تحظى بدعم وقبول حتى لدى أطراف فتحاوية".
 7/2/2022، س برسقد

 
 2021من ا نتخابات المحلية فتح باب الترشح للمرحلة الثانية اإلعالن عن  .10

انتخابات   من  الثانية  للمرحلة  الترشح  باب  فتح  الثالثاء،  اليوم  المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت 
وأكدت    .2/2022/ 17أيام تنتهي مساء يوم الخميس الموافق    10، وذلك لمدة  2021المجالس المحلية  

انت قوائم  يتم من خالل  الترشح  أن  بيان صحفي،  الترشحاللجنة في  تقبل طلبات  الفردية،    خابية وال 
ويحق لألحزاب السياسية أو االئتالفات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية  
القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها   التزام  مجالس الهيئات المحلية، ومؤكدة على ضرورة 

 وتعديالته.  2005لسنة  10قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 
 8/2/2022، جنة ا نتخابات المركزيةلموقع 
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 جبارين: أي معركة لألسرى داخل السجون ستنتقل إلى ساحات فلسطين .11
أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس زاهر جبارين، أن قضية األسرى في سجون  :  اسطنبول

القضية   تشكل  الفلسطيني  االحتالل  للشعب  واألولى  مراحل الجامعة  كافة  في  المقاومة  وفصائله 
اإلسرائيلي.و  االحتالل  مع  الصراع  الفلسطيني    سنوات  لـ"المركز  صحفي  حديث  في  جبارين  وشدد 

لإلعالم" على أن أي معركة سيخوضها األسرى لن تترك حركة حماس وفصائل المقاومة أن تبقى  
و  السجون،  أسوار  داخل  فلسطي المعركة  فلسطين كل  إلى ساحات  وقطاع  ستنتقل  الغربية  بالضفة  ن 

 لداخل المحتل والشتات".غزة وفي ا
التعسفية   التنظيمية في السجون احتجاًجا على اإلجراءات  الهيئات  وتعقيًبا على إعالن األسرى حل 

اء في التي تسعى إدارة السجون فرضها عليهم، قال جبارين، مسؤول مكتب األسرى والجرحى والشهد 
و يتسم بنقض العهود معهم في  تنكر االحتالل لألسرى وحقوقهم وه   حماس: "تلك الخطوة تأتي بعد 

وأضاف: "يحاول االحتالل أن يقضم إنجازات   كل مرحلة من مراحل النضال والجهاد داخل السجون".
من  خطوة  ألي  ومتحفزة  متيقظة  عقود  سبعة  مدار  على  معاركها  كل  في  وهي  األسيرة،    الحركة 

   .خطوات النضال المواجهة لالحتالل"
 8/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو ظريفة يكشف لـ"قدس برس" أسباب انسحاب "حزب الشعب" من اجتماعات المركزي  .12

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وجيه أبو ظريفة، أن "سبب انسحابهم  :  غزة
ه المركزي،  المجلس  اجتماعات  واللجمن  المجلس  رئاسة  استجابة  عدم  لمطالبهم  ي  التحضيرية  نة 

ف األعمال".المسبقة،  جدول  يخص  للجنة    يما  رفعوها  التي  "الرسالة  أن  برس"،  لـ"قدس  وأوضح 
وأشار أبو ظريفة، إلى أن أول هذه النقاط،    نقاط مهمة، لم يتم األخذ بها".   3التحضيرية، تضمنت  

رارات المجالس السابقة، كزي" لوضع آليات تطبق من خاللها ق مطالبة الحزب أن تكون جلسة "المر 
لساحة الفلسطينية ال تحتاج لقرارات جديدة، فال بد من تنفيذ ما تم االتفاق عليه في المجلسين  قائال: "ا

قوله. حسب  العامين"  األمناء  اجتماع  وقرارات  والمركزي،  على    الوطني  أيضا،  "اعترضنا  وأضاف 
ي، وهذا اللجنة التنفيذية عن المجلس الوطنلرئاسة المجلس الوطني، واستقالل    قراري إجراء انتخابات 

ولقد  القانوني..  الجدل  من  حالة  ويخلق  والوطني،  المركزي  للمجلسين  الداخلي  النظام  مع  يتناقض 
وتابع: "رأينا بمطلبنا الثالث، أن تفعيل    طلبنا تفسيرا قانونيا من المجلس الوطني، ولم نحصل عليه".

ولوتط لخطة  يحتاج  التحرير،  منظمة  لتشكيل مجلس وطني جد وير  تحضيرية،  كما نصت جنة  يد، 
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وإنهاء   المصالحة  قاعدة  على  أمكن،  ما  االنتخاب  أو  بالتوافق  سواء  المصالحة،  اتفاقيات  عليه 
 االنقسام". 

 7/2/2022، قدس برس 
 

 "الجزائر"الهندي: انعقاد "المركزي" يعّمق ا نقسام ويعرقل جهود   .13
إلثنين، أّن اإلصرار على  الجهاد اإلسالمي محمد الهندي، يوم اأّكد مسؤول الدائرة السياسية لحركة  

انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل وتجاُوز كّل المطالب الفلسطينية بالحوار والتوافق ُيعّمق االنقسام  
أوضح   و  الوطنية.  بالقضية  الضرر  وُيلحق  التفرُّد  أّن وُيعّزز  اليوم،  مساء  له  تغريدة  في  الهندي 

ينعقد مع غياب أربع فصائل من م. ت. ف. ورفض شالمجلس المر  خصيات فلسطينية وازنة  كزي 
ورفض شبه تام من قيادات فلسطينّيي الشتات. فضاًل عن رفض حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، 

م. ت. ف. و بّين الهندي: بأّن انعقاد    وبالتالي فإّن هذا المجلس ال ُيمّثل الشعب الفلسطيني وال حتى
يضع أنّ   المجلس  إلى:  ولفت  الجزائر.  حوارات  أمام  جديدة  فقط  عراقيل  تمثل  المجلس  جلسة   

  ١٣٢المجتمعين حركة فتح وملحقاتها من فصائل لم تحصل مجتمعة سوى على مقعدين من أصل  
 مقعًدا في انتخابات م. التشريعي 

 7/2/2022فلسطين أو  ين، 
 

 دني "عار" ول فتحاوي: تعيين "حديد" نائبا  لرئيس المجلس الو مسؤ  .14
بأنه   األمر  واصفًا  الوطني،  المجلس  لرئيس  نائبًا  حديد  موسى  بتعيين  فتح،  حركة  في  مسؤول  نّدد 
"مهزلة" واعتبر لؤي المنسي نائب أمين سر حركة فتح في رام هللا، على حسابه بـ"الفيسبوك"، تعيين  

لرئي نائبًا  حديد  "أموسى  إلى  وأشار  وعار".  وعيب  "مهزلة  الوطني  المجلس  أحد  س  هو  حديد  ّن 
 يس الراحل ياسر عرفات".القائمين على المعرض الُمسيء للرئ

 7/2/2022فلسطين أو  ين، 
 

 رفض شعبي وفصائلي بغزة والضفة لجلسة "مركزي أوسلو" .15
"المتنفذة" جلسة  -وكاالت رام هللا التحرير  السلطة ومنظمة  قيادة  الدين صالح: القى عقد  نور  غزة/ 

ضًا شعبيًا وفصائليًا واسعًا، إذ خرجت مسيرات غاضبة أمس في قطاع غزة  "مركزي أوسلو" أمس، رف
التف على  إصرارها  على  احتجاجًا  الغربية؛  الفلوالضفة  الوطني  القرار  على  والهيمنة  في  رد  سطيني، 

حين قاطعت فصائل وشخصيات وطنية الجلسة. وشارك اآلالف من الجماهير الفلسطينية في الوقفة  
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التح لها  دعا  ساحة  التي  في  التحرير،  منظمة  بناء  إلعادة  الوطنية  والحملة  للتغيير،  الشعبي  الف 
أمام دوار المنارة  ع احتشاد العشرات في وقفة احتجاجية  الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بالتزامن م

للتفرد   ال  انتخابات،  دون  "ال شرعية  الفتات  المشاركون  ورفع  الغربية.  بالضفة  رام هللا  مدينة  وسط 
بعقد وا تنديدًا  والصمود"،  والمقاومة  الوحدة  الفلسطيني طريق  الوطني  المجلس  انتخابات  لدكتاتورية، 

ع بعيدًا  المركزي  بضرورة  جلسة  ومطالبًة  الوطني،  التوافق  بالمجلس ن  بدءًا  شاملة  انتخابات  إجراء 
 الوطني. 

أ لتحرير فلسطين د. مريم  الشعبية  الجبهة  السياسي في  المكتب  "نحتشد وقالت عضوة  إننا  دقة:  بو 
الوطني   مشروعنا  فيها  يتعرض  مصيرية  لحظة  في  الصهيوني  اليوم  الكيان  من  والشطب  للتصفية 

ظمة التطبيع العربي". وأضافت أبو دقة خالل كلمتها وبدعم كامل من الواليات المتحدة األمريكية وأن
مخالفة لإلرادة الشعبية واإلجماع  بغزة: "في هذه الظروف ُيعقد هذا المجلس المركزي برام هللا بطريقة  

قسام وحالة  الوطني، ومتجاوزة لمخرجات الحوار الوطني". واعتبرت أن مثل هذه الجلسات "تعميق لالن
للهيمنة وتعزيز  جرحاه    الشرذمة،  وتضحيات  شهدائه  بدماء  شعبنا  بناها  وطنية  مؤسسة  في  والتفرد 

 لة والشرف دفاعًا عن هذه المؤسسة الوطنية". وأسراه، وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطو 
بدوره، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني محسن أبو رمضان: إن "المركزي" يعقد وسط حالة 

بعض القوى والشخصيات    ،اسع والتي ربما لم تشهده القضية منذ زمن. وأوضحمن النقاش والجدل الو 
لراهنة للعديد من األسباب أبرزها أنها تأتي لوظيفة  الوطنية قررت االعتذار أو مقاطعة عقد الدورة ا

"م عنوانها  عبر  محددة  وليس  الوطني  المجلس  عبر  تمأَل  أن  الضرورة  من  التي  الشواغر"  لء 
وبّين وإعادة   "المركزي".  باتجاه إصالحها  ولكن  بالمنظمة  التمسك  يعني  المشاركة  االعتذار عن  أن 

ال بها،  السياسية  الشراكة  وتعزيز  األمناء  بنائها  واجتماع  المركزي  قرارات  عن  التراجع  أن  إلى  فتًا 
وتجميد االنتخابات واالنتهاكات لحقوق اإلنسان تعتبر من األسباب الرئيسة    3/9/2020العامين في  

 دم مشاركتنا في هذه الدورة.لع
 7/2/2022فلسطين أو  ين، 

 
 لسطيني" كلمة عباس أمام المجلس المركزي "ُمنفصلة عن الواقع الف مّرة: .16

وصَف مسؤول العمل الجماهيري في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان، رأفت :  مازن كريم
عباس   محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  كلمة  خارج  ُمّرة،  "كلمة  بأنها  المركزي،   المجلس  أمام 

الفلسطيني". لـ "قد   التاريخ، وال تُمت للمستقبل، وُمنفصلة عن الواقع  ُمّرة  ن  س برس" االثنين، إ وقال 
االحتالل   أمام  االنبطاح  سياسة  على  وإصرار  جوفاء،  مواقف  ِترداد  إال  ُأُفق،  أّي  تحمل  "ال  الكلمة 
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ؤّكدًا أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني "مرفوض بكل ما  م    وتكريس للعجز" على حد تعبيره.
 نية". فيه، بكل نتائجه التي لن تقدم ولن تؤخر أي شيء للقضية الفلسطي

 7/2/2022، قدس برس
 

  يادي في الجهاد: المرحلة القادمة ستشهد "معركة كسر عظم" في السجون اإلسرائيلية  .17
جهاد اإلسالمي أحمد المدلل: "إن األسرى في سجون  غزة/ محمد حجازي: قال القيادي في حركة ال

الوجبات الغذائية   االحتالل يتجهزون لمعركة كسر عظم مع إدارة مصلحة السجون، تتمثل في إرجاع
وإقفال األقسام وحل جميع الهيئات التنظيمية". وأضاف المدلل في كلمة الفصائل الفلسطينية خالل  

نية واإلسالمية أمس، أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة:  تها لجنة األسرى للقوى الوطوقفة نظم
يشفى ما دام أسير وأسيرة في "قضية األسرى تمثل الجرح في الجسد الفلسطيني، الذي ال يمكن أن  

سجون االحتالل". وأكد أن فصائل المقاومة تتابع من كثب قضية األسرى الفلسطينيين في السجون  
العاال قضيتهم  وتدعم  االحتالل،  صهيونية،  محاكم  يقاطعون  الذين  اإلداريين  األسرى  وخاصًة  دلة، 

 حقيقية. للمطالبة بحقوقهم ورفضهم لالعتقال اإلداري دون توجيه تهمة 
 8/2/2022فلسطين أون  ين، 

 
 وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال المحيسن في مشفى "هداسا" .18

اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، جمال  توفي مساء اإلثنين، عضو  :  رام هللا
ر  ذي وافته المنية، عن عم ونعت "فتح"، المحيسن ال  المحيسن، في مستشفى "هداسا" بالقدس المحتلة.

الخارجية.  72ناهز   التعبئة والتنظيم األقاليم  المحيسن منصب مفوض  والمحيسن من   عاما، وشغل 
مدينة    1949آذار/مارس    15مواليد   إلى  المنشية  أهالي قرية عراق  الخليل، خالل هجرة  في منطقة 
 الخليل.

 7/2/2022، قدس برس
 

 طان في غزة حماس تنظم مؤتمرا  ودنيا  ضد ا ستي .19
تحت  :  غزة شعبيًا  وطنيًا  مؤتمرًا  ستنظم  الحركة  إن  برهوم،  فوزي  "حماس"  باسم حركة  الناطق  قال 

وأضاف برهوم في تصريح صحفي تلقته "قدس   الثالثاء، بمدينة غزة.شعار "االستيطان إلى زوال"،  
الل والمغتصبون  برس" مساء االثنين، أن المؤتمر "يأتي في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها االحت 
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مدن   كل  في  كافة،  وشرائحه  بمكوناته  شعبنا  وتحشيد  ومقدساتنا،  وشعبنا  أرضنا  على  الصهاينة 
 وقهم في مواجهة هذا الخطر الصهيوني ومقاومته". ها، للدفاع عن حقفلسطين وقرا 

 7/2/2022، قدس برس
 

 في جنين قوات ا حتالل خالل تنفيذها عملية عسكرية إدالق نار على  .20
أطلق مسلحون صباح اليوم الثالثاء، النار على قوات االحتالل خالل تنفيذها    :ديوسم علي  –جنين

غ جنوب  وبرقين  اليامون  بلدتي  بين  عسكرية  جنين.عملية  ل  وأفاد  رب  عيان  أن  القدس”  ـشهود   ،”
غرب   حسن  واد  منطقة  في  االحتالل  قوات  خاللها  من  استهدفوا  محلية  مركبة  استخدموا  مسلحون 

 ل كثيف من الرصاص، ورد جنود االحتالل بالمثل خالل فرارهم من المنطقة.جنين بواب
 8/2/2022القدس، القدس، 

 
 "لم الشمل"الكنيست اإلسرائيلي يصادق بالقراءة األولى على مشروع قانون  .21

مساء   اإلسرائيلي،  للكنيست  العامة  الهيئة  لم  صادقت  “المواطنة/  قانون  مشروع  على  اإلثنين،  يوم 
اخلية إيليت شاكيد، واألخرى من  عد أن طرح بنسختين على الهيئة األولى من قبل وزيرة الد الشمل”، ب

 مان من الصهيونية الدينية. عضو الكنيست سمحا روت
وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم المصادقة بالقراءة األولى على مشروع القانون المقدم من قبل  

 ئالت الفلسطينية، إال ضمن حاالت محددة واستثنائية.شاكيد، والذي يهدف إلى منع لم شمل العا
أن   إلى  الموقع  الق  44وأشار  لصالح مشروع  وتغيب   5انون، وعضًوا صوتوا  امتنع  فيما  عارضوا، 

أعضاء من المعارضة مثل القائمة العربية المشتركة، وكذلك االئتالف الحكومي مثل حزب ميرتس 
 د. والقائمة الموحدة، عن التصويت بشكل متعم

ونجحت شاكيد في الحصول على دعم لمشروع القانون من بعض أحزاب المعارضة بعد أن صوتت  
ن األحزاب اليمينية في االئتالف الحكومي بناًء على اتفاق حق حرية التصويت إلى جانب أعضاء م

هو   ينص  والذي  المعارضة(  من  )وهو  قانون روتمان  لصالح مشروع  أمس،  إليه  التوصل  تم  الذي 
إلى الحد من عدد الموافقات الممنوحة كل عام، وتقديم معلومات شفافة للجمهور وعدم إخفاء  اآلخر  

 أي بيانات.
على  العمل  الحًقا  يتم  أن  على  األولى،  بالقراءة  الكنيست  أمام  المشروعين  تمرير  تم  يكون  وبذلك 

 صياغة مشروع موحد لتمريره بالقراءات األخرى. 
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م  الطيبي  أحمد  الجلسة حاول  التصويوخالل  تحويل  المشتركة  القائمة  الثقة  ن  قانون لحجب  إلى  ت 
القا إحراج  بهدف  اإلسرائيلية،  الحكومة  الحزبين  عن  أعضاء  أن  إال  ميرتس،  وحزب  الموحدة  ئمة 

 غادروا القاعة ولم يشاركوا في عملية التصويت. 
 7/2/2022القدس، القدس، 

 
 بيغاسوس ءة استخدام برنامج في إسا بينيت يتعهد بمتابعة جدية والشردة تطلب لجنة للتحقيق .22

الشرطة   تتهم  لتقارير  جدية  بمتابعة  االثنين  اليوم  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تعهد 
(، بينما طلبت الشرطة من الحكومة Pegasusبالتجسس على شخصيات محلية ببرنامج بيغاسوس )

 كيل لجنة تحقيق خارجية.تش
لمشابهة مهمة لمحاربة اإلرهاب ومنع  ج بيغاسوس وغيره من األدوات اوقال بينيت في بيان إن "برنام

الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن…. تستهدف عامة اإلسرائيليين أو المسؤولين"، مشيرا إلى أن  
 "االدعاءات خطيرة".

بيغا نشر عن  ما  "نتفهم خطورة  بمتابعة  وأضاف  متعهدا  إجابة"،  دون  اإلسرائيليين  نترك  ولن  سوس 
 جدية لالتهامات. 

ومن جهته، أشار المفوض العام للشرطة اإلسرائيلية كوبي شبتاي إلى أن التقرير الذي يتحدث عن  
في  -إساءة استخدام بيغاسوس ضد شخصيات عامة إسرائيلية، حدث قبل تعيينه في منصبه، وقال  

 الذي طلبه ضروري "الستعادة ثقة" المواطنين. إن التحقيق  -بيان 
بع ذلك  صحيويأتي  نشرت  )دما  "كلكليست"  االقتصادية  calcalistفة  صحيفة  -(  تصدرها  التي 

ونشطاء    -هآرتس  بلديات  ورؤساء  عامين  مديرين  هواتف  على  تجسست  اإلسرائيلية  الشرطة  أن 
و  الحكومة،  لرئيس  ومستشارين  عمالقة  شركات  ومديري  الوزراء  معارضين  رئيس  نجل  على  أيضا 

 السابق بنيامين نتنياهو. 
برنامج بيغاسوس  التقريوبحسب   النطاق عبر زرع  تنتجه شركة  -ر، فقد جرى التجسس واسع  الذي 

 في هواتف المستهَدفين. -( اإلسرائيلية NSO"إن إس أو" )
 7/2/2022جزيرة.نت، ال
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 ن يقسم الضفة إلى نصفينحكومة بنيت تجمد مخطت استيطا .23
بيني غانتس، تعليمات إلى اللجنة العليا  أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير الدفاع  

ف والبناء  االحتالل،للتخطيط  لسلطات  التابعة  الغربية  الضفة  مخطط   ي  حول  المداوالت  لتجميد 
 « ألجل غير مسمى، وذلك في أعقاب محادثات مكثفة مع اإلدارة األميركية. E1االستيطان الكبير »

يو  المخطط  هذا  إن  أبيب،  تل  في  سياسية  مصادر  وجميع وقالت  واشنطن  في  جارف  برفض  اجه 
األوروبية مبن العواصم  فهو  الدولتين.  حل  على  سلبية  تبعات  من  له  لما  المدينة  ،  تربط  بطريقة  ي 

بينهما،  الواقعة  الفلسطينية  األراضي  كل  وتضم  القدس،  مدينة  مع  أدوميم«  »معاليه  االستيطانية 
 وسيؤدي إلى تهجير الفلسطينيين الذين يسكنون هناك. 

ر في حزب »ميرتس« اليساري، أمس، إن وزراءه هم الذين مارسوا الضغوط على بنيت  مصد   وقال
فقط  وليس  أحمر(«،  )خط  المخطط  هذا  أن  أعلنوا  »وزراؤنا  وأضاف:  المخطط.  لتجميد  وغانتس 

ية  ضغوط الواليات المتحدة، ذات الموقف الثابت ضد المخطط منذ سنوات طويلة. وهاجم رئيس بلد 
 .ريئيل، قرار التجميد ه أدوميم«، بني كشمستعمرة »معالي

 8/2/2022الشرق األوست، لندن، 
 

 مؤرخ إسرائيلي: التطبيع مع الخليج نقلنا من الدفاع إلى الهجوم .24
االحتالل  وقعها  والتي  إبراهيم"  "اتفاقات  عليها  أطلقت  التي  التطبيع  باتفاقيات  إسرائيلي،  أشاد مؤرخ 

مع   )اإلمارا  4اإلسرائيلي  عربية  المغرب  دول  البحرين،  ونتيجة  ت،  "إسرائيل"  أن  مؤكدا  والسودان(، 
 لهذه االتفاقيات انتقلت من الدفاع إلى الهجوم.

في الشرق  دراسات  أستاذ  "إسرائيل    وقال  نشرته صحيفة  مقال  في  زيسر،  إيال  أبيب"،  "تل  جامعة 
نتهت الزيارة للرئيس اليوم"، إن هناك "رياحا طيبة تهب من جهة دول الخليج نحو إسرائيل، فما أن ا

 إسحق هرتسوغ لإلمارات حتى بدأت زيارة، هامة لوزير األمن بيني غانتس للبحرين". 
سماء السعودية، وهي صديقة إضافية، حتى وإن كانت تفضل    وأضاف: "االثنان شقا طريقهما عبر

 أن تبقي في هذه المرحلة عالقاتها مع تل أبيب في الظالل وأال تعلنها". 
 رتسوغ كانت مجاملة، ولكن حتى في الطقوس والرمزية يوجد جوهر".أن زيارة ه وتابع: "رغم

وزعم المؤرخ، أن "اتفاقات إبراهيم" غيرت الصورة الجغرافية السياسية في المنطقة ونقلت إسرائيل من  
الدفاع أمام فروع إيران الذين يحيطون بها إلى الهجوم، وإيران هي رأس التنين، وينبغي ضرب هذا  
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لنفسها تواجد الرأ إيران من سوريا وتثبت  تدحر إسرائيل  ا عسكريا على  س وليس فقط أذرعه، وهكذا 
 شواطئ طهران". 

 8/2/2022، 21موقع عرسي 
 

 % فقت من اعتداءات المتطرفين اليهود تنتهي باتهام4: "آرتسه" .25
نشرت    في وقت ُكشف فيه عن اعتداء جديد نفذه متطرفون يهود ضد العرب، في مدينة كفر قاسم،

اال هذه  مع  فظة  بطريقة  تتساهل  اإلسرائيلية  الشرطة  بأن  تفيد،  رسمية  األمر إحصائيات  عتداءات؛ 
 الذي يشجع المتطرفين على تكرار اعتداءاتهم. 

، من ملفات الجريمة التي يقوم بها يهود ضد عرب في المائة فقط  3.8وحسب بيانات الشرطة، فإن  
غربية المحتلة، على خلفية الكراهية والعداء للعرب، والتي تم  فلسطينيين في إسرائيل أو في الضفة ال

، انتهت بالئحة اتهام. ويعني ذلك باألرقام المطلقة، أنه تم فتح  2020  -  2018فتحها بين األعوام  
منها، فقط، انتهت بلوائح اتهام، في حين تم    10ة على عرب، لكن  ملفًا حول اعتداءات يهودي  263

 عتدين. ن محاسبة المملفًا من دو  221إغالق 
وأجرت صحيفة »هآرتس« تحقيقًا، تبين منه، أن هذه اإلحصائيات، تشمل ملفات وصل فيها رجال 

تقديم شكوى، الشرطة إلى موقع الحدث بعد وقت طويل من انتهائه، أو حاالت جاء فيها فلسطيني ل
الشرطة. إلى مركز  الدخول  لبضع ساعات من  ُمنع  أن    وذريعة »فاعل مجهول«، لكنه  تعني  التي 

تنجح في العثور على المجرم، شائعة جدًا في ملفات من هذا النوع، تكشف عنه بيانات    لم  الشرطة
بين   الفترة  في  أنه  »يوجد قضاء«،  فإن  2020  -  2005منظمة  التي    92،  الشكاوى  من  المائة  في 

 قدمتها، تم إغالقها من دون لوائح اتهام.
 8/2/2022الشرق األوست، لندن، 

 
 تفرج عن عاملة إغاثة إسبانية متهمة بتمويل منظمة فلسطينية  "ئيلراإس" .26

إغاث  عاملة  عن  أفرجت  أّنها  )االثنين(  اليوم  اإلسرائيلية،  السجون  إسبانية سجنتها  أعلنت مصلحة  ة 
وقال متحدث باسم السجون لوكالة الصحافة   الدولة العبرية بتهمة تمويل منظمة فلسطينية محظورة.

وأوقفت رشماوي في   انا رشماوي »غادرت السجن« بعد حصولها على إفراج مبكر.الفرنسية إّن خو 
 13لثاني( بالسجن لمدة  أبريل )نيسان( وحكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية في نوفمبر )تشرين ا
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المسؤولية عن   إسرائيل  تحّملها  التي  فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  بتمويل  أدانتها  بعدما  شهرًا 
 هجمات استهدفت إسرائيليين.

 7/2/2022الشرق األوست، لندن، 
 

 ميارا مستشارة قضائية  –تصادق على تعيين غالي بهاراف  اإلسرائيلية الحكومة .27
اإلسرائيلية   الحكومة  بهاراف  اإلثني   يومصادقت  غالي  المحامية  تعيين  على  مستشارة    –ن،  ميارا 

مه أنهى  الذي  مندلبليت،  ألفيحاي  خلفا  للحكومة  وستكون  قضائية  الماضي.  الشهر  نهاية  في  امه 
 ميارا المرأة األولى التي تتولى هذا المنصب.  –بهاراف  

بهاراف   أبي  30ميارا    –وعملت  المدنية في منطقة تل  العامة  النيابة  العام عاما في  ب. وُعينت في 
منص  2008 في  في  اإلدارية  الدائرة  وأدارت  أقامت  ذلك  وقبل  أبيب،  تل  لمنطقة  العامة  المدعية  ب 

عملها في النيابة وعملت كمستشارة في مكتب محامين خاص.    2016وأنهت في العام   النيابة العامة.
بهاراف   ال  –وكانت  لمنصب  المرشحين  سائر  بين  المفضلة  المرشحة  لدى  ميارا  القضائية  مستشارة 

اإلجراءات لم تجر بشكل    ميارا انتقادات بأن  –ورافق اختيار بهاراف   ضاء، غدعون ساعر.وزير الق
 مهني وموضوعي وأنه تم فتح المجال لتعيينها وفقا ألهواء ساعر.  

 7/2/2022، 48عرب 
 

 قرب غزة   جيش ا حتالل يبدأ مناورة مفاجئة .28
الل اإلسرائيلي، صباح االثنين، عن بدء مناورة عسكرية مفاجئة في  أعلن جيش االحت:  القدس المحتلة

 المنطقة الجنوبية؛ لفحص جاهزية القوات ألي طارئ. 
ال أن  االحتالل،  جيش  باسم  العسكري  المتحدث  معدة وذكر  األركان"  قائد  "اختبار  المسماة  مناورة 

 لفحص مدى استعداد قوات المنطقة الجنوبية ألحداث طارئة.
إل مع  وأشار  التأقلم  على  الجنوبية  المنطقة  قدرة  العمليات سيفحصون مدى  أن ضباط من شعبة  ى 

 .أحداث طارئة على جبهة قطاع غزة من خالل تعاون مشترك بين شتى التشكيالت العسكرية
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ولفت إلى أنه سُيالَحظ خالل المناورة حركة نشطة لقوات الجيش على األرض وفي الجو، باإلضافة  
ان أصوات  التدريبات    فجارات.لسماع  خطة  من  كجزء  معدة  المناورات  إّن  العسكري  المتحدث  وقال 

 .2022للعام 
 7/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 " نفق الحرية"سنوات ألسرى  7النيابة اإلسرائيلية تطلب السجن  .29

 7رض السجن  طلبت النيابة العامة اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، من محكمة الناصرة ف:  ترجمة خاصة
بانتزاع حريتهم مؤقًتا من سجن جلبوع عبر   الذين نجحوا  سنوات إضافية على أحكام األسرى الستة 

النيابة طلبت من المحكمة التي تنظر    نفق أرضي. وبحسب موقع صحيفة “معاريف” العبرية، فإن 
 المحكمة في وتنظر    سنوات لكل أسير شارك في العملية.  7في قضية األسرى أن يتم الحكم بالسجن  

فيروس   تفشي  بسبب  الفيديوكونفرانس  عبر خدمة  بعد  في ظل حضورهم عن  الستة  األسرى  قضية 
 كورونا. 

 8/2/2022، القدس، القدس
 

 39األسرى اإلداريون يواصلون مقادعة محاكم ا حتالل لليوم الـ .30
نحو  :  رام هللا اإلسرائيلي،    500يواصل  االحتالل  لمحاكم  مقاطعتهم  "إداري"،  الـأسير  على   39لليوم 

اإلداري. االعتقال  سياسة  مواجهتهم  إطار  في  شؤون    التوالي،  هيئة  لدى  المتوفرة  للمعلومات  ووفقا 
األسرى، "تشكل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها  

فترة بقضية االعتقال اإلداري،  ى، إضافة لتعريف الوفود األجنبية التي تزور السجون كل  وبين األسر 
 وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".

 8/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ا حتالل يخطر بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز .31
عشراأخط:  القدس بهدم  اإلثنين،  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  بلدية  في حي  رت  التجارية  المنشآت  ت 

القدس.  بمدينة  الجوز  المحال    وادي  أصحاب  من  العشرات  بأن  لألنباء،  الرسمية  الوكالة  وأفادت 
التجارية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز فوجئوا لدى توجههم إلى محالتهم التجارية بتعليق أوامر 
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لبلدية االحتالل على محالهم.ه الحي،  وعلى طول ش  دم واستدعاءات  “المنطقة الصناعية” في  ارع 
 تمتد عشرات الكراجات، إضافة إلى محالت لبيع قطع المركباتومواد البناء ومطاعم شعبية وبقاالت.

 7/2/2022، القدس، القدس
 

 ا حتالل يفرج عن األسيرة خوانا رشماوي  .32
  عاما(.   63اوي )سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اإلثنين، عن األسيرة خوانا رشمأفرجت  :  جنين

وأفاد مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، لـ"وفا"، بأن سلطات االحتالل أفرجت عن األسيرة  
وشمل اتفاق اإلفراج    رشماوي وهي فلسطينية من أصل إسباني على حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

ع قدرها  المبكر  مالية  غرامة  دفع  رشماوي،  شيقل.  50ن  االح  ألف  سلطات  اعتقلت  وكانت  تالل 
 شهرا. 13وحكمت عليها بالسجن  17/11/2021رشماوي في 

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

 أراضي تواصل انتهاكات ا حتالل: اعتقا ت واقتحامات وهدم واخطارات واستيالء وجرف  .33
االثني:  محافظات  اليوم  والمستوطنون،  اإلسرائيلي  االحتالل  جنود  شعبنا  واصل  على  عدوانهم  ن، 

أصيب   حيث  وممتلكاته،  والعشرات   3ومقدساته  بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص  مواطنين 
غنام في  مواطنين، وهدم جدارا استناديا و"بركسا" لتربية األ   8باالختناق في القدس وبيت لحم، واعتقل  

عائالت من خربة بزيق في    6بيت لحم، وأخطر بهدم عشرات المنشآت التجارية في القدس، وترحيل  
 طوباس، فيما اقتحم المستوطنون المسجد األقصى المبارك، وحاولوا إحراق منزل في الخليل.
 7/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 فبراير  شباط/ 25الشعبي الثاني سينعقد في  "فلسطينيو الخارج": المؤتمر  .34

تمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، أحمد محيسن، إن "المؤتمر الثاني  قال الناطق باسم "المؤ :  إسطنبول
   من الشهر ذاته. 27شباط/فبراير الجاري وسيمتد لغاية  25للهيئة العامة، سيعقد في 

للمؤتمر، أن "المؤتمر سيكون تجميعيًا، تفعيليًا، وتكامليًا  وأوضح محيسن في تصريح للموقع الرسمي  
زة النضالي في التصدي لالحتالل، والدفاع عن حق التحرير والعودة"  مع دورأهالي الضفة وقطاع غ

 حسب تعبيره. 
 7/2/2022، قدس برس
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 منظمات حقو ية توثق الخسائر البشرية والمادية للحرب األخيرة على غزة  .35
الخسائر :  غزة يوثق باألرقام واإلحصاءات،  تقريرًا  إنسان فلسطينية،  أصدرت ثالث منظمات حقوق 

ال التي  واألضرار  النطاق  واسعة  العسكرية  الهجمات  جراء  وممتلكاتهم،  المدنيين  بالسكان  لحقت  تي 
أيار/مايو   شهر  في  غزة  قطاع  على  حربها  خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وقالت   .2021شنتها 

مات "الحق، والمركز الفلسطيني، ومركز الميزان" في بيان صحفي، يوم االثنين، إن المعلومات منظ
رضها التقرير تشكل خالصة لعملية التوثيق الشاملة التي قامت بها المنظمات الثالث والمبنية  التي يع

 على المعايير الدولية.
بلغ    التقرير،  وأوضح الشهداء  بينهم    240أن عدد  فيما بلغ عدد   38طفاًل، و  60شهيدا، من  سيدة، 

رصدهم   تم  الذين  األطفال  السيدات  630الجرحى  من  والجريحات  هدم    .397،  عمليات  وعرض 
وتدمير األعيان المدنية، ال سيما المنازل السكنية، والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية، ودور 

و  والمركبات،  المياه،  وآبار  الزراعية،  واألراضي  في   غيرها.العبادة،  الواردة  اإلحصاءات  وبينت 
دمرت بالكامل، كما بلغ عدد  1,313وحدة سكنية، من بينها  7,680التقرير، أن قوات االحتالل دمرت 

ونوه التقرير    سيدة.  10,218طفال، و  17,444من بينهم    38,020المهجرين قسريًا جراء هدم منازلهم  
المنشآت والمساكن التي تعرضت ألضرار طفيفة، والتي تعد بأن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل  

 بعشرات اآلالف.
 7/2/2022، قدس برس

 
 شتباكات.. سالح العشائر ظاهرة تؤرق سكان الخليلتو ف ا  "هدنة" .36

مست حالة “اإلنفالت األمني” التي تشهدها مدينة الخليل، منذ أسبوع إثر    :جهاد القواسمي  –الخليل  
حرق المحال التجارية والمركبات في شجار عائلي لثالث مرة في غضون أشهر،  تجدد إطالق النار و 

نعكست على حياة المواطنين اآلمنين وجعلتها جحيم ال يطاق،  النسيج المجتمعي والسلم األهلي، وا
والحجر. والشجر  اإلنسان  القانون  عن  خارجة  فئة  ضربت  في    حيث  ووجهاء  شخصيات  وتمكنت 

فاق “هدنة” لمدة شهرين دخلت عند التاسعة من هذا المساء، وتم بموجبها  المحافظة إلى التوصل الت
 ف بين عائلتي الجعبري والعويوي.وقف االشتباكات ووقف كافة أعمال العن

 8/2/2022، القدس، القدس
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 "حزب هللا"تطارد ثالث شركات لبنانية متصلة بـ "إسرائيل" .37
تل أبيب: بعدما تمكنت من تضييق الخناق على شركات سابقة، أصدرت »الهيئة الوطنية للمواجهة  

الحكومة   في  مالحقة  االقتصادية«  إجراء  يتيح  أمرًا  جديدة  اإلسرائيلية،  لبنانية  لثالث شركات  دولية 
بدعوى أنها تقيم صالت تجارية مع »حزب هللا« وتساعده بشكل غير مباشر على مشروعه لتحديث  

 الصواريخ وجعلها أكثر دقة وفتكًا.
الشرك أن »هذه  بيني غانتس،  الدفاع  عليه وزير  وّقع  الخصوص  بهذا  أمر  تعمل من  وجاء في  ات 

ونها مدنية، تقوم ببيع معدات تساعد منظمة )حزب هللا( اإلرهابية  بيروت العاصمة، وتحت غطاء ك
 على تعزيز قوتها العسكرية وبناها التحتية«.

 8/2/2022، لندن، الشرق األوست
 

الوراءبرلماني  وفد   .38 إلى  رجعة  الكنيست:    يزور  جميع ..  إماراتي  في  معكم  عالقات    "نريد 
 القطاعات" 
ن المجلس الوطني االّتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة أ ف ب: زار ثالثة أعضاء م   -القدس  

  أمس البرلمان اإلسرائيلي، في أول زيارة لوفد إماراتي إلى الكنيست منذ تطبيع العالقات بين البلدين. 
الوطني االتحادي علي راشد النعيمي أمام  وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس  

الخارجية   إلى  لجنة  تنظروا  أن  نريدكم  إبراهيم،  اتفاقيات  عن  نتحدث  "عندما  اإلسرائيلية:  والدفاع 
وأضاف النعيمي: "هذه ليست مجرد اتفاقيات سياسية تتعلق باألمن والدفاع، بل هي   الصورة الكبيرة".

وقال النعيمي إّنه بعد حرب   عالقات في جميع القطاعات".عامل تغيير للمنطقة بأسرها، معكم نريد  
"كان الناس يتساءلون عّما سيحدث التفاقات إبراهيم"، مضيفًا:  ،  بين إسرائيل وحركة حماس  2021أيار

"أريد أن يعرف الجميع أّنه ال رجعة إلى الوراء، فنحن نتقّدم إلى األمام وال نعيد التاريخ، بل نكتب  
 التاريخ". 

الوفد اإلماراتي الذي ضّم باإلضافة  رئيس لجنة الخارجية والدفاع اإلسرائيلية رام بن باراك  واستضاف  
المهيري. فلكناز ومروان  النعيمي كال من سارة  بـ"الجيران واإلخوة".   إلى  باراك ضيوفه  بن   ووصف 

من  فقط  واحد  عنصر  على  مبنية  كانت  التطبيع  اتفاقية  أّن  لو  كما  خاطئ  مفهوم  "هناك  وقال: 
ال من  جزء  أصغر  هذا  لكن  المشتركة،  والتحديات  ملتزمة    صفقة".التهديدات  "إسرائيل  إّن  وأضاف 

وقبل زيارة الكنيست قام الوفد اإلماراتي بزيارة    باالتفاق وتخّطط لتعزيزه وتوسيعه في المجاالت كافة".
 "ياد فاشيم"، النصب التذكاري اإلسرائيلي للمحرقة.

 8/2/2022األيام، رام هللا، 
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 وست الشعوب الخليجية  تحظى بثقة واسعة "اتفاقات أبراهام"مستشِرق إسرائيلي:  .39
أندراوس:-الناصرة  تل    زهير  نائب رئيس جامعة  إيال زيسر،  بروفيسور  اإلسرائيلّي،  الُمستشِرق  رأى 

جّيدًة تهب  العربّي، رأى أّن رياًحا  -أبيب، وخبير في التاريخ الحديث لسورية ولبنان والنزاع اإلسرائيليّ 
أّن   إلى  الفًتا  إسرائيل،  اتجاه  في  الخليج  دول  حّد  من  على  متحركًة،  رمااًل  ليست  أبراهام  اتفاقات 

وأوضح في مقاٍل نشره بصحيفة )يسرائيل هايوم( أّنه “ما إن انتهت الزيارة التاريخّية لرئيس    وصفه.
ع بني غانتس إلى البحرين ال تقل الدولة يتسحاق هرتسوغ إلى اإلمارات، حتى بدأت زيارة لوزير الدفا

ن شّقا طريقهما إلى هدفهما عبر أجواء الصديقة اأُلخرى السعودية، على  تاريخيًة عن األولى، واالثنا 
 الرغم من أّن المملكة تُفّضل التستر على عالقاتها مع إسرائيل وعدم إعالنها في المرحلة الحالية”. 

الخل أّن “دول  الزيارات، وال تسعى  الُمستشِرق زيسر شّدّد على  تتردد في إجراء مثل هذه  تعد  لم  يج 
ها. بل على العكس، أصبح نشيد “هتكفا” )النشيد الوطنّي للكيان( ُيعزف علًنا، وهذا دليل على إلخفائ

العالقات مع إسرائيل”. بالنفس، وبمتانة وأهمية  ذلك”، أوضح زيسر،    الثقة  يقل أهمية عن  “وما ال 
ذا هو الطابع  الذي تحظى به اتفاقات أبراهام وسط الجمهور في دول الخليج. ه  “الثقة بالتأييد الواسع

الدول  مع  والمهمة  الوثيقة  إسرائيل  بعالقات  مقارنًة  الدول،  هذه  وبين  إسرائيل  بين  للعالقات  الفريد 
الجيو   أبراهام غّيرت الصورة  اتفاقات  أّن  الُمستشِرق الصهيونّي  بها. “وجزم  سياسية في    –المحيطة 

إيرانا الدفاع في مواجهة وكالء  بها في سورية    لمنطقة، ونقلت إسرائيل، من وضع  الذين يحيطون 
ولبنان وغزة، إلى وضع الهجوم، وفي الواقع، إيران هي رأس اإلخطبوط، ومن دونها يفقد الحوثيون  

 وحزب هللا و”حماس” والتنظيمات اإلرهابية أهميتهم”. 
 7/2/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 وأردنية  شبكة ألمانية تفصل صحفيتين فلسطينية بزعم "معاداة السامية وإسرائيل" .40

علنت الصحفيتان، الفلسطينية مرام سالم، واألردنية فرح مرقة، أنهما أبلغتا بقرار فصلهما  أ :  قدس برس
من شبكة "دويتشه فيله" األلمانية، وذلك بعد شهرين من اتهامها بـ"معاداة السامية و)إسرائيل(". وقالت 

تقريرًا  قب نشر صحفي ألماني  الصحفية مرام سالم في تصريح مكتوب "تم إعالمي بقرار الفصل ع
 . يتهمني وزمالء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل، وذلك بسبب منشورات لنا في موقع فيسبوك

من جهتها؛ أعلنت الصحافية األردنية فرح مرقة، عبر حسابها في موقع "تويتر" أنها أبلغت بفصلها  
ج التحقيق. وكانت "دويتشه فيلة" قد  من عملها في الشبكة من دون إيضاح األسباب، أو تسليمها نتائ



  
 
 
 

 

ص            23   5754 العدد:              2/8/2022 لثالثاءا التاريخ: 

 

                                      

األول/ديسمبر الماضي، إيقاف أربعة موظفين ومتعاون من الخارج، خالل تحقيق  أعلنت في كانون  
 في مزاعم بأنهم عبروا عن آراء معادية لالحتالل اإلسرائيلي وللسامية.  

 7/2/2022فلسطين أون  ين، 
 

 ات بتفجير كليات دي في تكساس وتهديدأمريكا تحذر من التطرف بعد هجوم على كنيس يهو  .41
من   متزايدة  تهديدات  تواجه  المتحدة  الواليات  إن  األمريكية  الداخلي  األمن  وزارة  قالت  واشنطن: 
جماعات متطرفة محلية وأجنبية، سلطت الضوء عليها أزمة رهائن الشهر الماضي في كنيس يهودي 

 . ريخية للسود بتكساس وتهديدات بتفجير كليات وجامعات تا
أوامر   وأصدرت  الدراسة  المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  في  مدارس  ألغت  أن  بعد  التحذير  يأتي 
على   العثور  في  المطاف  نهاية  في  المحققون  وفشل  الماضي.  األسبوع  المكان  في  باالحتماء 

 متفجرات.
ال من  وغيرها  للسود  تاريخية  وجامعات  لكليات  الموجهة  “التهديدات  نشرة  في  الوزارة  ليات  كوقالت 

 والجامعات ومنشآت يهودية وكنائس تثير القلق وقد تلهم جهات وكيانات متطرفة بالتعبئة للعنف”. 
 2022/ 7/2العرسي، لندن،  القدس

 
 "إسرائيل"": تقرير أمنستي يؤكد عنصرية  21حفيد مانديال لـ"عرسي .42

مان نيلسون  أفريقي  الجنوب  الزعيم  حفيد  حول  شدد  أمنستي  تقرير  أهمية  على  الفصل  ديال  سياسة 
العنصري اإلسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين، وأن هذا التقرير أكد على أن إسرائيل هي دولة تفرقة 

 عنصرية، بحسب قوله. 
"عربي  معه  أجرتها  مقابلة  في  مانديال،  مانديال  الحقوقي  الناشط  "الفصل 21وأشار  أن  إلى   ،"

الذي كانالعنصري في إسرائ العنصري  الفصل  أفريقيا"، الفتا إال أن    يل هو نفس  متبع في جنوب 
 االختالف الوحيد بينهما هو "درجة القسوة فقط".

 7/2/2022، 21قع عرسي و م
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 أين كانت منظمة التحرير، وأين أصبحت، وهل يمكن إنقاذها؟ .43
 * هاني المصري 
محا على  فيه  وسأركز  الشرعية،  غير  المركزي  المجلس  جلسة  اجتماع  أثناء  المقال  هذا  ولة  أكتب 

 اإلجابة عن سؤال: ماذا بعد المجلس المركزي؟
الشروع في   التحرير سابًقا،  قبل  أين كانت منظمة  إلى  التطرق  بد من  السؤال، ال  اإلجابة عن هذا 

 وأين أصبحت، لتحديد أن ما يجري استمرار أم انقطاع؟ 
أصبح )ثم  القومي  الميثاق  إلى  مستند  جبهوي  ائتالف  التحرير  منظمة  معروف  هو  الوطني(،    كما 

طاعات من الفلسطينيين، وإذا دققنا سنجد وإلى برنامج سياسي ونظام داخلي، وإلى تقديم خدمات لق
 أن كل هذه المسائل إما غير موجودة كلًيا، أو تغّيرت جوهرًيا. 

وحصلت المنظمة على شرعيتها من خالل تبني هدفي التحرير والعودة، واعتماد المقاومة المسلحة، 
ة، وخصوًصا حركة فتح  ، وتبوء الثورة الفلسطيني1967تها الثانية والحقيقية بعد هزيمة  وكانت انطالق

 ، ولعبت معركة الكرامة دوًرا حاسًما في تحقيق ذلك.1969قيادتها، منذ العام 
كما تشكلت المنظمة من فصائل مقاتلة وازنة، وكانت حركة فتح أهمها كونها تملك األغلبية بحكم  

التفرد والهيمنة    افظت عليها من خالل برامجها، ونضالها، وإنجازاتها، واللجوء إلىوزنها، ودورها، وح
على   المرحلي  البرنامج  تبني  ساعدها  كما  لها.  العربي  الرسمي  النظام  ودعم  المحاصصة  ونظام 

 الحصول على الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية.
المنتخبين، حيث كانت هيئات فاعلة تجري فيها  وضمت المنظمة ممثلي االتحادات الشعبية والنقابات  

روافع منظمة التحرير، وكما ضمت ممثلين عن العسكر والمستقلين الذين أسسوا  انتخاباتـ ومن أهم  
رئيس   وكان  مراحلها،  مختلف  في  مهًما  دوًرا  ولعبوا  رأسهم،  على  الشقيري  أحمد  وكان  المنظمة، 

 . 1996المجلس الوطني من المستقلين حتى العام 
اتفاق أوسلو، وتعمق ذلك ما بعد    أما منظمة التحرير اآلن فقد تم تغييبها بشكل جوهري منذ توقيع

استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وأكبر شاهد على ذلك ما حدث في دورة المجلس الوطني األخيرة في  
س  ، حيث دعي المجلس لالنعقاد بشكل فردي، ومن دون اهتمام جدي بضم حركتي حما 2018العام  

يتم توفير أجواء الثقة عبر احترام    والجهاد، ومن دون نية لتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، ولم
مؤسسات المنظمة، وتنفيذ قراراتها، بل أصبح أمًرا عادًيا اتخاذ قرارات وال تنفذ، أو كما حدث بالتخلي  

التي شاركت في القرار   عن قرار التحلل من االتفاقيات من دون الرجوع إلى المؤسسات أو الفصائل
 دون تشاور وال مشاركة للكل الوطني.  ودعمته، كما جرى مع إلغاء االنتخابات من
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وأغرق المجلس الوطني في دورته السابقة بأعداد غير محددة من األعضاء من دون معرفة لماذا وال 
كانت تشهد اللجان  على أي أسس، ولم تشكل في بداية الدورة لجان كما كان معمواًل به سابًقا، حيث  

ن المجلس الوطني. كما تم شطب أعضاء بعدم دعوتهم،  حواًرا جدًيا ينتهي بتقديم توصيات إلقرارها م
 من ضمنهم شخصيات تاريخية رافقت المنظمة منذ البداية، من دون تفسير وال تبرير.

المركزي  للمجلس  بالكامل  صالحياته  بتفويض  الكبرى  الخطيئة  الوطني  المجلس  بحجة  وارتكب   ،
عرفون كيف اتخذ هذا القرار، فلم تعرض تمكينه من االنعقاد بفترات متقاربة، ومعظم األعضاء ال ي

المطلوب،  بالتفويض  توصيات  وتقديم  لتدرسها،  التعديل  موجبات  مع  القانونية  اللجنة  على  المسألة 
ه ضوء  في  يعقل  كيف  األساس.  هذا  على  الداخلي  للنظام  التعديل  إقرار  إلى  العوار  ليصار  ذا 

المركزي ويضرب   المجلس  الذي يمس بشرعية عقد  يبنى عليه  القانوني  المنظمة األساسية أن  بنية 
تخويله بانتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، من دون مشاركة أعضاء 

المجلس بتشكيل  المجلس الوطني الذين لهم الحق في االنتخاب والترشح؟! كان يمكن االلتزام بقرار  
من شأنه القضاء التام على المنظمة إذا لم   مجلس وطني جديد، وليس التمسك بقرار التفويض الذي

 يتم التراجع عنه. 
وللتدليل على صحة ما ذهبنا إليه، نشير إلى أنه في الفترة منذ تأسيس المنظمة حتى توقيع اتفاق  

الوطني   المجلس  عقد  االتفاق  20أوسلو  يعرض  ولم  االكتفاء    دورة،  تم  بل  الوطني،  المجلس  على 
وعقد    1977هذا مع العلم أن المجلس المركزي أقر إنشاؤه في العام    .بالمصادقة عليه في المركزي 

العام   في  جلسة  وعقد  1985أول  العام    30،  حتى  الوطني  2018دورة  المجلسان  كان  حين  في   ،
كانت مؤسسات المنظمة حينها فاعلة  والمركزي يعقدان قبل أوسلو جلسة أو جلستين في كل عام. و 

تم ومعارضة  جادة  حوارات  تباينات  وتشهد  وشهد  وتنظيمية،  سياسية  مسائل  إقرار  منع  من  كنت 
لكن على خلفية سياسية،   التنفيذية  اللجنة  تعليق عضوية فصائل لعضويتها في  إلى درجة  وصلت 

وأي عضو م أي فصيل  ولكنه من حق  خاطًئا،  أم  ذلك صحيًحا  كان  إلى  سواء  يصل  أن  دون  ن 
 التشكيك بالمنظمة ووحدانية تمثيلها.

عل  حزب وساعد  تصبح  ولم  واسعة،  شعبية  حركة  كانت  فتح  حركة  أن  حينذاك  المنظمة  تفعيل  ى 
المتباكين   المعبد  لكهنة  ونقول  المنظمة.  داخل  بجبهة وطنية  وأشبه  تعددية  السلطة، وتشهد  موظفي 

على سيطرتهم بأن من سعوا إلنشاء البدائل من خارجها    على المنظمة ويحذرون من البدائل للبقاء
أما وتقزيم    فشلوا،  تضخيمها  جرى  التي  السلطة  قيام  خالل  من  داخلها،  من  ولد  فهو  عنها  البديل 

المنظمة. فالسلطة أنشئت بقرار من المجلس المركزي، وأي إنقاذ للمنظمة يتطلب إنهاء سطوة السلطة  
 اة من أدوات المنظمة.عليها، وإعادتها إلى مكانها كأد 
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المجلس المركزي في جلسة غير شرعية كبير جًدا، ما يعطي بعض األمل أن حجم المعارضة لعقد  
شرعنة   إلى  أساًسا  تهدف  كونها  والسياسية؛  القانونية  الناحيتين  من  شرعية  غير  ألنها  يرجع  وهذا 

"السالم االقت يتساوق مع  الذي  للسلطة،  الهابط  الجديد  السياسي  القيادات السقف  صادي"، وتنصيب 
 الداعمة لهذا النهج.

أ يمكن  سبق  ما  خارطة  رغم  هناك  ألن  موجود،  بالتغيير  األمل  أن  إلى  الثقة  من  بدرجة  نشير  ن 
الشعبية    سياسية جديدة قد ترسم. الشعبية، والمبادرة، والجبهة  الجبهة  الجلسة شمل    -فعدم حضور 

من   واسعة  وأوساط  والصاعقة،  العامة،  الوطني  القيادة  الملتقى  في  معه  ومن  القدوة  )ناصر  فتح 
دحالن وتياره(، وتيار كبير في الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الذي شارك   الديمقراطي، ومحمد 

في الجلسة االفتتاحية وانسحب، والتحالف الشعبي للتغيير، والحملة الوطنية إلنقاذ منظمة التحرير،  
عشراوي، وحسن خريشة، وفيحاء عبد الهادي، ومحسن أبو    وعدد مميز من المستقلين، منهم حنان

مد عزم، إضافة إلى ريما نزال وغيرهم ممن قاطعوا دون إعالن، إضافة إلى أن أعضاء  رمضان، وأح
تتم   لم  الذين  اللجان  ورؤساء  التشريعي  المجلس  رئاسة  من  واإلصالح  التغيير  كتلة  من  المجلس 

من   فتح  بنظرائهم من حركة  أسوة  تم  دعوتهم  ولكن  قانوني،  غير  بشكل  المنحل  التشريعي  أعضاء 
 منحل بالنسبة إلى بعض األعضاء وقائم بالنسبة إلى آخرين. التعامل معه ك

الفصائل   من  وغيرها  فتح  حركة  من  المركزي  في  المشاركين  من  العديد  أن  سبق  ما  إلى  ويضاف 
ألنهم ما زالوا يرون أماًل في   والمستقلين غير راضين عما يجري، وشاركوا إما خشية من العقاب، أو

ل من داخل المؤسسة أفضل أو أقل سوًءا، أو خشية من قيام أو  المنظمة بوضعها الحالي وأن العم
مقنع   لبديل  المعارضة  طرح  عدم  ظل  وفي  موازية،  أو  بديلة  تحرير  منظمة  تشكيل  إلى  االنزالق 

 ارضة على محمل الجد. وعملي، وتبقى هذه نقطة ضعف كبرى يجب أن تعالج حتى تؤخذ المع
المركزي على خطورته ال يجب   المجلس  الفرج،  إن عقد  بداية  يكون  بل قد  المطاف،  نهاية  اعتباره 

 على أساس رب ضارة نافعة، ويمكن تحويل شيء ضار إلى شيء نافع. 
 نقاط انطالق   بد منها 

الطيف   ألوان  مختلف  ضم  عدم  وإن  والوحيد،  الشرعي  الممثل  هي  التحرير  السياسي  منظمة 
واالجتماعي وفصائل وقطاعات وشخصيات وازنة لها؛ ينتقص من هذا التمثيل، ويهدد بفقدانه كلًيا،  
الفلسطيني، حتى   الشعب  تواجد  أماكن  مختلف  ودوائرها على  المنظمة،  قيادات  توزيع  يتطلب  وهذا 

 دورها كممثل للشعب كله وال تبقى تحت رحمة االحتالل.تقوم ب
ال القضية  إنقاذ  أن إّن  يمكن  التحرير، ال  تجسيدها منظمة  وأداة  تحديات جسيمة  تواجه  التي  وطنية 

يكون من دون االتفاق على إعادة تعريف وإحياء المشروع الوطني، والميثاق الوطني، وتحديد الهدف 



  
 
 
 

 

ص            27   5754 العدد:              2/8/2022 لثالثاءا التاريخ: 

 

                                      

ة، والشراكة الحقيقية، ومن دون إنهاء االنقسام، بما يوحد المؤسسات  الوطني المركزي في هذه المرحل
سل وظائفها،  في  وتغيير  السلطة،  تعريف  وإعادة  االنتخابات،  إلى  الذهاب  ثم  ومن  واحدة،  طة 

 وموازنتها، والتزاماتها؛ لتكون أداة من أدوات منظمة التحرير والبرنامج الوطني. 
مس ال  أمر  المنظمة  تمثيل  وحدانية  الوطني  إن  المجلس  أعضاء  احتفاظ  يقتضي  وهذا  به،  اس 

م تشكيل  حين  إلى  في  بعضويتهم  المنتخبين  الشعب  لممثلي  االنتخابات  عبر  جديد،  وطني  جلس 
المجلس التشريعي من الضفة والقطاع، والممثلين المنتخبين لالتحادات الشعبية والنقابات والجاليات  

 فق الوطني وفق معايير حيثما يتعذر إجراء االنتخابات. والمخيمات في الخارج حيثما أمكن، وبالتوا
ي تمثيلي يشارك فيه ممثلون عن جميع تجمعات الشعب الفلسطيني وقطاعاته،  الشروع في حوار وطن

خصوًصا الشباب والمرأة، وإنهاء واقع أن المنظمة تغرق بممثلين من الضفة، وبعدد قليل من القطاع 
 شاملة تطبق بالتوازي والتزامن. والشتات؛ بهدف االتفاق على رزمة

ممثلين   تضم  مؤقتة  انتقالية  قيادة  المختلفة، تشكيل  القطاعات  عن  وممثلين  المتنفذة،  القيادة  عن 
 تمارس عملها لمدة عام فقط، إلى حين إجراء االنتخابات وتشكيل المجلس الوطني وتغيير السلطة. 

واالستسالم للواقع، وإنما أيًضا االبتعاد وحتى يتم تحقيق ذلك، يجب عدم االكتفاء برفض الخضوع  
 الواقع. عن التطرف والمغامرة والقفز عن

يمكن البدء بإعالن موقف من أوسع قطاع من المهتمين يطالب القيادة الرسمية بالدعوة إلى الحوار 
إمكانية   عن  أوهام  دون  من  سابًقا،  جرى  الذي  الطرشان  حوار  عن  المختلف  المطلوب  الشامل 

إلى هذا الوضع  ، فال يجب االعتماد على المطالبة والمناشدة من المسؤولين الذين أوصلونا  استجابتها
المأزوم على كل المستويات والمجاالت، وال انتظار االستجابة، ألن من مصلحة القديم إبقاء الوضع  
على ما هو عليه، بل ال بد من ممارسة ضغط سياسي وشعبي متعاظم ومتراكم يهدف إلى إحداث  

أو احتكاال تكفير  أو  الكاملة من دون تخوين  الشراكة  للحقيقة والدين تغيير ويفرضه، على أساس  ر 
 والوطنية.

ومؤتمرات  وندوات  لقاءات  تتضمن  ملموسة،  خطة  وضع  إلى  بحاجة  يتحقق  حتى  الهدف  وهذا 
تحت   الوطني  لإلنقاذ  واسعة  وطنية  جبهة  تشكيل  إلى  واعتصامات، وصواًل  ومظاهرات  واجتماعات 

قواًل  ش لتكون  التحرير،  وبناء مؤسسات منظمة  إحياء  وإعادة  "نعم إلنقاذ  الشرعي  عار  الممثل  وفعاًل 
 الوحيد".

وأخيًرا، هل يمكن النجاح في تحقيق هذا الهدف؟ الجواب: إنه صعب جًدا، ولكنه ليس مستحياًل، فهو  
ال كثيًرا عن  يختلف  التحرير  تأسيس منظمة  أن زمن  وإدراك  إلى وقت،  الراهن، محلًيا  بحاجة  وضع 
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ناء المنظمة تؤثر فيه عوامل ومتغيرات متعددة، وليس وعربًيا وإقليمًيا ودولًيا وإسرائيلًيا، وأن إعادة ب
 العامل الفلسطيني وحده على أهميته. فهل نبدأ؟ 

 مدير مركز مسارات *
 8/2/2022مركز مسارات، رام هللا، 

 
 يترسص بالساحة الفلسطينية الداخلية؟ .. ما الذي "معتزل"خليفتان وخطران و .44

 د. موشيه العاد 
  86نية؛ فقد قرر رئيس السلطة محمود عباس )أبو مازن( ابن الـ  شيء ما حصل في السلطة الفلسطي

الذي يعتزم على ما يبدو اإلعالن عن اعتزاله، أن يعين اثنين يخلفانه بداًل من واحد، وهو فعل قد  
]الضفة الغربية[. والسبب: عدم وضوح أحد االثنين الذي سيكلف    يشعل النار في أرجاء “المناطق”

الفلسطينيين.   للدين  بقيادة  المناهض  والمزاج  الشخصي  المستوى  على  حاد  نقد  ينطلق  عليه،  وبناء 
كمقدمة   نصفه  أن  يمكن  األخيرة  اآلونة  في  الفلسطينية  السلطة  قيادة  في  يحدث  ما  الرجلين.  لدى 

 لحرب أهلية. 
أبو مازن   لـ قرر  التنفيذية  اللجنة  الشيخ وماجد فرج، كعضوين في  تعيين رجلي حركة فتح: حسين 

السلطة م.ت.ف وفي  م.ت.ف،  وفي  “فتح”،  في  واثنين  واحد  كرقمي  الرجلين  يضع  عمل  وهذا   ،
الفلسطينية. في واقع األمر، قرر أبو مازن بأن الرئيس التالي لـ م.ت.ف سيكون وألول مرة من الجيل  

“المناطق” ]الضفة الغربية[، بخالف أربعة رؤساء م.ت.ف السابقين ممن كانوا من  الذي تربى في  
مس “جيل   وفيها  العملي،  المعنى  عديمة  ولكنها  تاريخية،  خطوة  هذه  الالجئين”.  “جيل  أو  النكبة” 

 بـ”جيل الصحراء” الفلسطيني.
أبو مازن تراتبية واضحة، ولهذا فإن كل واحد من هذين االثنين يرى  يقرر  التالي    لم  الرئيس  نفسه 

ية، وفرج الجنرال المسؤول عن جهاز  للمؤسسات الفلسطينية العليا الثالث. الشيخ وزير الشؤون المدن
األمن الفلسطيني، جمعا طوال سنوات قوة شخصية كبيرة إلى جانب الرئيس، وعمال بانسجام كامل.  

سفي واحد أو خطوة دراماتيكية  وكالهما معروفان أيضًا كصديقي إسرائيل. غير أنه سيكفي قرار تع 
 الخاسر، بمعنى التوتر، بل والعنف.واحدة بشأن هوية رقم واحد للتسبب بمقاومة فاعلة، من 

ثمة خطر آخر على استقرار السلطة سيأتي من جبال الخليل. فهناك يتموضع جبريل الرجوب هذه 
صدارة بتلك السهولة. يتبع إلمرة  األيام، الذي يرى نفسه متضررًا من قرار الرئيس. ولن يتنازل عن ال

مرؤوسيه في جهاز األمن الوقائي، ومن شأنه    الرجوب غير قليل من الشبان الفلسطينيين ممن كانوا
أن يستخدمهم كمركز قوة يهدد المقاطعة. وثمة خطر ال يقل قد يظهر من جهة أخرى، من السجن  
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لتنظيم. للبرغوثي آالف “الجنود” ممن اإلسرائيلي، حيث يمكث مروان البرغوثي بالمؤبد، هو رئيس ا
 الشوارع.كانوا مستعدين في الماضي للخروج من أجله إلى 

كـ   يعرف  ألنه  لحماس  أحمر  خط  فرج  فإن  وحماس،  م.ت.ف  بين  الفكرية  الفوارق  عن  فضاًل 
فرج   بأن  حماس  رؤساء  يدعي  الحركة”.  لتصفية  المتحدة  والواليات  إسرائيل  مع  األكبر  “المتعاون 

الشيخ   نشطاء حماس وحل مؤسساتها بقدر أكبر مما فعلت إسرائيل والواليات المتحدة معًا. أمااعتقل  
فيعتبر في نظر حماس وجمهور غفير شخصًا ذا أخالق متردية ليس مناسبًا لقيادة “شعب فلسطيني  

 بطل”.
ومس  بالفساد،  قاسية  ادعاءات  حيث  السلطة،  أداء  عن  راضيًا  ليس  بعمومه  الفلسطيني   الشعب 

حسين الشيخ  بحقوق اإلنسان، وتبذير وعدم نجاعة، وكلها صفات تلتصق بالسلطة منذ قيامها، ويعّد  
رمز هذه الظواهر. وبالتالي، فإن تنصيب الشيخ في قمة القيادة سيثير معارضة عموم الشعب بتقاطع  

 األحزاب واأليديولوجيات.
بجم الخروج  من  األخيرة  السنوات  في  الفلسطيني  الشعب  رهانًا  امتنع  يكون  ولن  الشوارع.  إلى  وعه 

فق المرة  هذه  ستمتلئ  الشوارع  بأن  التنبؤ  من  خطيرًا  يرتزقون  الذين  “فتح”  وبمؤيدي  هللا  رام  في  ط 
صندوق السلطة. ولكن إذا ما انكسرت التقاليد، وخرج المؤيدون بالفعل إلى المعركة األخيرة، فسنشهد 

 حمام دماء لحرب أهلية.
 7/2/2022معاريف 
 2022/ 7/2القدس العرسي، لندن، 
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 اسحق بريك 
حالة  في  جيشًا  آيزنكوت،  غادي  الجنرال  سلفه،  من  تسلم  كوخافي،  افيف  االركان،  رئيس  أن  رغم 

الجيش تدهور صعبة وغير مستعد للحرب، إال أنه كان يتوقع من كوخافي إيقاف هذا التدهور واعادة  
بمواضيع  قدما  يدفعان  بني غانتس، وكوخافي ال  الدفاع،  هذا. وزير  لم يحدث  السكة. لألسف    الى 
القادمة متعددة الجبهات. لذلك، يتوقع أن يؤدي ذلك الى كارثة فظيعة   حيوية تهيئ الجيش للحرب 

أي يوم في  تنزل على شعب إسرائيل. لجنة التحقيق بعد الحرب القادمة لن تفيد. لم يكن الجيش في  
 وضع أكثر خطورة مما هو اآلن. 

بالفناء   علينا  يحكم  أال  أجل  سمح هللا    -من  ا  -ال  بشكل هاكم  قدما  دفعها  يجب  التي  لمواضيع 
 مستعجل: 
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: لن تعمل هذه االمدادات أبدا في الحرب القادمة. وسيتوقف الجيش عن السير يوما أو  ا مدادات  -
ش اإلسرائيلي قديمة من الستينيات وهي غير مؤهلة لنقل  يومين على االقل ألن آالف شاحنات الجي

صة معظم المنظومات التي تتعلق بنقل الفيالق وتأمين  االمدادات في فترة الحرب. قام الجيش بخصخ
قدرتها المادية في الحرب ومنحها لشركات مدنية. هذه الشركات يجب عليها أن تنقل للقوات الوقود  

طع الغيار والمياه ومواد االستبدال والدبابات وناقالت الجنود المصفحة والذخيرة والغذاء والمعدات وق
والسيارات ومعدات ميكانيكية ثقيلة )بما في ذلك تشغيلها اثناء الحرب( وكراجات إلصالح األعطال  

والعدد  المصفحة.  والسيارات  والشاحنات  الحافالت  سائقي  آالف  ينقصها  الشركات  هذه  شابه.  وما 
قين الذين يعملون هم من العرب، ولن يمتثلوا في الحرب القادمة مثلما لم يمتثلوا في القليل من السائ
"حارس من    عملية  العربة  اخراج  أجل  من  شيء  أي  يفعل  وال  االمني  المستوى  يعارض  االسوار". 

 الوحل. عدم المسؤولية هو في مستوى مرتفع جدا.
من اجل منع اعمال الشغب، التي يقوم    : تشكيله وتدريبه لما سيأتي أمور حيويةالحرس المدني  -

ة، وستكون أضعاف ما حدث في عملية  بها العرب المتطرفون والبدو، التي ستندلع في الحرب القادم
"حارس األسوار". ثمة خطر حقيقي يحلق فوق رؤوس سكان إسرائيل وفوق ممتلكاتهم؛ ألنه يوجد في  

الذخيرة، التي جزء كبير منها تمت سرقته من  أيدي "المشاغبين" مئات آالف قطع السالح وأطنان من 
امل مع ذلك. اذًا، يجب تشكيل حرس وطني  الجيش. ال يوجد للشرطة وحرس الحدود القدرة على التع

الجيش   وحدات  في  مدمجين  غير  اآلن  هم  الذين  االحتياط  جنود  آالف  عشرات  من  يتكون  مدني 
حراسة   سيكون  دورهم  حلها.  تم  وحداتهم  ألن  والممتلكات، اإلسرائيلي  المدنيين  وبيوت  الشوارع 

 وسيكونون مسؤولين عن الحركة في الشوارع.
ال  - القرى  أمام آالف  حدوديةحماية  الشمال  الحدودية في  القرى  يقوم بحماية  : ال يوجد هناك من 

الصواريخ وقذائف المدفعية التي ستسقط على اراضيهم وقراهم كل يوم. وحتى مئات أو آالف مقاتلي  
الجيش اإلسرائيلي غير مستعد "حزب هللا القرى.  السيطرة على  الحدود ويحاولون  الذين سيجتازون   "
ا فإن القرى الحدودية يجب عليها الدفاع عن نفسها. وبدال من أن يزود الجيش هذه القرى  لذلك. لهذ 

ل بالسالح ويساعدها في التدريب يقوم بجمع السالح منها خوفا من السرقة، وهذا تفكير غير معقو 
 وغير مسؤول تجاه سالمة سكان الجليل. 

لية واعداد الجبهة المدنية )الجبهة  ابالغ الجمهور عن التهديد الذي تتعرض له الجبهة الداخ  -
: المنطقة أو السكان الذين كان يمكن أن يكونوا خارج ساحة القتال أو بعيدا عنها  الداخلية( للحرب

ا متعددة  المركزية  الحرب  الى ساحة  السكان  سيتحولون  مع هؤالء  الجيش  يتعامل  القادمة.  لساحات 
ماليين مواطن،    10خلية، التي يوجد فيها حوالي  وكأن االمر يتعلق بفائض من العبيد. الجبهة الدا
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سقطت بين الكراسي وهي غير مستعدة للحرب االكثر قسوة التي ستحل علينا منذ "حرب االستقالل". 
اطالق   عن  الحديث  و   3يدور  الجبهة آالف صاروخ  على  يوم  كل  بالمتوسط  مسيرة  وطائرة  قذيفة 

 وقع مدمر كل يوم. م 100الداخلية اإلسرائيلية. النتيجة هي حوالي 
: صواريخ التزود بالسالح الحديث وتحسين القدرة القتالية متعددة ا ذرع في الجيش اإلسرائيلي  -

ارض والليزر الهجومي والدفاعي )الذي هو عمليا سيكون بعد بضع سنوات( عوامل مهمة    –ارض  
يز سالح المشاة. داخل عدة عوامل تشمل مضادات الطائرات كدفاع مضاد للطائرات المسيرة وتعز 

العدو،  وقذائف  والصواريخ  المسيرة  الطائرات  ضد  للطائرات  مكمال  حال  تعطي  أن  يمكنها   هذه 
حان   فقد  والمتغطرسة  المتبجحة  الجديد  الجو  قائد سالح  اقوال  من  بدال  البر.  في  جنوده  وهجمات 

الو  على  قدرة  الجو  لسالح  توجد  ال  الجبهات  متعددة  الحرب  في  بأنه  للفهم  امام الوقت  وحده  قوف 
الصوا بسبب  إسرائيل  دولة  سيصيب  الذي  والخراب  الدمار  وتوابعها.  اليران  التقليدي  ريخ  التهديد 

 والقذائف والطائرات المسيرة كل يوم يساوي تدمير قنبلة نووية دون الغبار النووي.
التابعة لسالح    : ترتيب القوات والميزانية والقوة البشريةتعزيز سالح المشاة واخراجه من انحطاده  -

حرب    المشاة تم تقليصها في السنوات االخيرة الى تحت الخط االحمر، وهو ال يمكنه اعطاء رد في
"يهودا"  في  واشتعال  وغزة  وسورية  )لبنان  ذاته  الوقت  في  جبهات  خمس  أي  الجبهات.  متعددة 

" آالف  بها  يقوم  وفوضى  المسلحة  التنظيمات  من  االشخاص  آالف  لعشرات  المشاغبين"  و"السامرة" 
يستوعب   أن  من  اصغر  البري  الجيش  وذخيرة(.  سالح  لديهم  الذين  إسرائيل  داخل  والبدو  العرب 

الجيش  مهما الحضيض.  الى  ووصلت  للحرب  مؤهلة  غير  االحتياط  منظومة  ألن  الحرب؛  في  ته 
مثلما  جبهات  مع خمس  وليس  الجبهة  ونصف  جبهة  مع  بصعوبة  التعامل  اذًا،  يمكنه،  اإلسرائيلي 

 ون الحال في الحرب القادمة.ستك
نان السماء. ولكن  الفجوات الموجودة في الجيش وعدم استعداده لحرب متعددة الجبهات تصرخ الى ع 

المستوى االمني يستمر في تجاهله وكأنه يقول، "الكالب تنبح والقافلة تسير". لو أن االمر لم يكن  
أ لكان يمكن  الجمود يتعلق بوجود وأمن دولة إسرائيل ومواطنيها  أبقى غير مبال. ولكن في ظل  ن 

 وقت. والثبات والعجز للمستوى االمني فإن الكارثة الفظيعة هي فقط مسألة
 "هآرتس" 

 8/2/2022األيام،  رام هللا، 
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