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 نجاح قضائي كبير تم تحقيقه في الواليات المتحدة لصالح المنظمة والسلطة : الفلسطينية الرئاسة .1
رئاسة:  رام هللا الكبي  السلطة  أشادت  بالنجاح  الجمعة،  يوم  محامو  الفلسطينية،  حققه  الذي  والهام  ر 

الخميس الفلسطينية  والسلطة  التحرير  إحدى    ،منظمة  األهمية في  بالغ  بانتزاع قرار قضائي إضافي 
وتكمن أهمية    (..Sokolow)قضية    2004القضايا المرفوعة ضدهما أمام المحاكم األميركية منذ عام  

  " دعوى  أن  في  القرار  والمSokolowهذا  السلطة  ضد  المرفوعة  تعويضات  "  بدفع  تطالبهما  نظمة 
من عمليات   تأثروا  الجنسية  ومزدوجي  األميركيين  المواطنين  من  لعدد  أميركي  دوالر  مليار  تتجاوز 

أعوام   بين  القدس  في  من    .2004-2001مسلحة حدثت  يأتي ضمن سلسلة  األحدث،  وهو  والقرار، 
اثل لمحكمة مقاطعة واشنطن في  النجاحات الباهرة التي تم إنجازها بهذا الشأن كان آخرها قرار مم

" قضية  في  الماضي  الثاني  دعاوى  Fuldكانون  الفلسطيني ضد  للجانب  هاما  نصرا  ذلك  ويشكل   "
 رفعت ضده بتهم "دعم اإلرهاب".

 11/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ماضية في تخريب فرص حل الدولتين في ظل صمت دولي مريب  "إسرائيل": "الخارجية الفلسطينية" .2
  . ت االحتالل والمستوطنين ضد شعبنا أدانت وزارة الخارجية التصعيد الحاصل في عدوان قوا:  رام هللا

االحتالل   قوات  انتهاكات  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلية  الحكومة  الخارجية،  وحملت 
رهابية وتداعياتها على ساحة الصراع، مؤكدة أن حكومة االحتالل برئاسة  وميليشيات المستوطنين اإل 

المتطرف نفتالي بينيت تقوم بتدمير فرص تحقيق السالم على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة 
المحتلة. العنصري في فلسطين  إلى   االحتالل نظامها االستعماري  الدول  المجتمع  الخارجية  ودعت 

را لوقف هذه االنتهاكات المتصاعدة وخاصة في ظل غياب أي فعل أو حتى إدانة  ضرورة التحرك فو 
 لهذه االنتهاكات من قبل المجتمع الدولي.

 11/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حضور الفت لشخصيات محسوبة على حماس في االنتخابات المحلية بالضفة ": قدس برس" .3
هللا لنحو  :  رام  "حماس"،  حركة  على  محسوبة  وشخصيات  قوائم  ترشح  برس"،  "قدس    30رصدت 

مجلًسا محليا في الضفة، ضمن قوائم كاملة وتحالفية، للمشاركة في المرحلة الثانية من االنتخابات  
ويقول القيادي في "حماس"    آذار/مارس الجاري.  26هيئة محلية، يوم    50المحلية، التي ستجرى في  

لكافة  فازع صوافطة االنتخابات  إجراء  الحركة واضح وجلي ومعلن عنه، وهو ضرورة  "موقف  إن   ،
والوطني   التشريعي  والمجلس  الرئاسية  االنتخابات  تشمل  والتي  واألطر،  أمكن -المستويات    -ما 
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كونها   المحلية،  لالنتخابات  نحترمها  خصوصية  "هناك  صوافطة:  المحلية".وتابع  للهيئات  إضافة 
طابعا خدمات لديهم  تحمل  الحركة  فكوادر  حدى؛  على  منطقة  لكل  األمر  بترك  القرار  كان  لذلك  يا، 

 الحرية في المشاركة كمهنيين، ضمن قوائم مستقلة أو عائلية أو كفاءات، أو المقاطعة".
وكشفت مصادر خاصة لـ"قدس برس"، عن "تقديرات أجرتها األجهزة األمنية الفلسطينية، تظهر تقدم  

 المقربة من )حماس( في مدن، مثل قلقيلية ونابلس والبيرة وطولكرم والخليل". القوائم المحسوبة أو
 12/3/2022، قدس برس

 
 االنتخابات المحلية: نشر كشف المرشحين النهائي وبدء الدعاية االنتخابية  .4

والمرشحين   القوائم  بأسماء  النهائي  الكشف  السبت،  اليوم  صباح  المركزية  االنتخابات  لجنة  نشرت 
للمرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، وذلك بالتزامن مع مرحلة الدعاية االنتخابية التي تستمر حتى  

نهائي للقوائم  وأوضحت لجنة االنتخابات في بيان صحفي، أنه وفقًا للكشف ال  .24/3/2022الخميس  
هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من   50، في  26/3/2022والمرشحين، فسيجري االقتراع يوم  

النهائي  العدد  بلغ  المرشحة،  للقوائم  االنسحاب  فترة  وبانتهاء  أنه  إلى  مشيرة  واحدة،  انتخابية  قائمة 
الهيئات   هذه  جميع  في  المرشحة  تضم    234للقوائم  على  مرشحًا    2,306قائمة،  يتنافسون  ومرشحة 

أن    مقعدًا.  632 إلى  وسُيعلن عن    23ولفتت  فقط،  واحدة  قائمة  منها  كل  في  ترشحت  محلية  هيئة 
يمثلون    225فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعالن النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها  

 عدد المقاعد في هيئاتهم. 
 12/3/2022، لجنة االنتخابات المركزيةموقع 

 
 تصاعد الفلتان األمني في الضفة يقابله تراٍخ مقصود من السلطة"فلسطين أون الين":  .5

الفلتان األمني وفوضى السالح في الضفة الغربية  -رام هللا  غزة/ محمد أبو شحمة: تصاعدت حالة 
المحتلة في اآلونة األخيرة، تمثلت في قتل واشتباكات مسلحة وأعمال عنف وإشعال حرائق متتالية  
طالت منشآت اقتصادية ومحالت تجارية ومركبات. وتأتي حاالت القتل في الضفة الغربية في ظل  
عجز وتخاذل من أجهزة أمن السلطة وعدم اتخاذها أي إجراءات أمنية لضبط الشارع وجمع سالح  

لضفة  المتنفذين أو اعتقال منفذي الجرائم المتنوعة. ووفق أرقام رسمية، ارتفع معدل جريمة القتل في ا
حتى    2021٪ منذ بداية عام  40٪، في حين ارتفعت الجريمة ومظاهر العنف بنسبة  69الغربية بنسبة  

. وأكد المدير العام لمركز إعالم حقوق اإلنسان  2020يونيو/ حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من عام  
الفلتان األمني وعمليات القتل  والديمقراطية "شمس" عمر رحال أن الضفة الغربية تشهد تفاقما لحالة  
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على   للقضاء  سياسية  إرادة  توفر  وعدم  الرسمي،  القرار  غياب  إلى  مشيرا  السالح،  فوضى  وانتشار 
أن   إلى  وأشار  الخطرة..  الظاهرة  هذه  ومواجهة  القانون  فرض  أو  الضفة،  في  األمني  الفلتان  حالة 

األمن الفلتان  ظاهرة  على  القضاء  في  مهما  دورا  يلعب  الرادعة، القضاء  القوانين  غياب  لكن  ي، 
وإصدار األحكام المخففة، والتأجيل الدائم للقضايا، يتسبب في تزايد حالة الفلتان. وأكد رئيس بلدية  
الخليل السابق تيسير أبو سنينة عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة إلنهاء حالة الفلتان األمني في  

ى أنها قادرة على ضبط الحالة األمنية وإصالح القضاء  مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، مشيرا إل
 وفرض هيبته، لكنها ال تريد وال يوجد إرادة حقيقية لذلك.

 12/3/2022فلسطين أون الين، 

 
 غزة: اجتماع مهم للفصائل وتوجهات بتصعيد الفعاليات على الحدود  .6

الجمل:  الوطنية واإلسالمية في   محمد  والقوى  المقاومة،  اليوم، فصائل  تعقد، ظهر  أن  المتوقع  من 
األوضاع السياسية والميدانية على الصعيد الفلسطيني،  قطاع غزة، اجتماعًا وصف بالمهم، لمناقشة  

وبحث سبل دعم فلسطيني الداخل المحتل، وأهالي القدس والضفة الغربية، في نضالهم المستمر ضد 
األخيرة على    االحتالل. للتطورات  استجابة  االجتماع جاء  إن  لـ"األيام":  وقال مصدر فصائلي رفيع 

هالي الداخل المحتل، وسكان القدس، ومناقشة سبل الرد على  مختلف الُصعد، ويهدف لدعم صمود أ 
الوسيَطين   عبر  واالحتالل  الفصائل  بين  المبرمة  التفاهمات  تنفيذ  في  المستمرة  االحتالل  مماطالت 

وسيتمخض عن االجتماع اإلعالن عن تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا    المصري والقطري.
ومن المتوقع أن تعود بعض أشكال المقاومة الشعبية على الحدود   ".الفلسطيني في الداخل المحتل

 خاصة إطالق بالونات ُمتفجرة، وعودة أنشطة وحدات قص وتخريب السياج للعمل. 
 12/3/2022، األيام، رام للا

 
 ي إجراٌم عنصري متواصل ضّد شعبنا: تمرير"قانون المواطنة" الصهيونحماس .7

جها حماس  باسم حركة  الناطق  يسّمى  قال  بما  العمل  وتجديده  االحتالل،  كنيست  تمرير  إنَّ  طه  د 
"قانون المواطنة"، الذي بموجبه يتم رفض لّم شمل العائالت الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، 

الفلسطينية.  العائالت  شمل  تشتيت  على  القائم  لالحتالل  الحقيقي  الوجه  في    يكشف  طه  وأضاف 
الجمعة القانو   ،تصريح صحفي  القدس  أن  مدينة  أهلها، وخصوصًا  من  األرض  إفراغ  إلى  يهدف  ن 

ماح لتلك العائالت  برفضه إدراج أطفال الكثير من العائالت المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّ
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ضمنها. األعراف    بالبقاء  ينتهك  الذي  العنصري  القانون  هذا  ترفض  حماس  حركة  أن  طه  وأكد 
 م. 1948عالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في العام والمواثيق الّدولية، ومنها اإل

 11/3/2022موقع حركة حماس، 
 

 عناصر من فتح بنابلس "إعدام في وضح النهار"  3"بتسيلم": ما جرى من اغتيال  .8
 3"األيام": قال مركز "بتسيلم" الحقوقي اإلسرائيلي: إن اغتيال الوحدات الخاصة اإلسرائيلية    -القدس  

النهار". وضح  في  "إعدامًا  كان  الماضي،  الشهر  نابلس،  مدينة  قلب  في  "وفقًا    مواطنين  وقال: 
الفيديو واإلفادات التي جمعها بتسيلم، وكذلك تعقيب الشرطة، كان بعض ركّ  اب السّيارة  لتسجيالت 

مسّلحين فعاًل، لكّن أحدًا منهم لم ُيطلق النار نحو العناصر قبل قتلهم بإطالق النار عليهم. إطالق  
النيران نحوهم، وهو ما جرى بعد توقُّف سّيارة العناصر بثواٍن معدودة، لم يكن جزءًا من عملّية اعتقال  

ميدانّيًا". إعدامًا  كان  أنه    وإّنما  إلى  "بتسيلم"  مشابهين: ولفت  حدثين  الماضية  الّسنوات  "وثق خالل 
  ".12.12.18، وإعدام صالح برغوثي في قرية ُسردا في  25.5.21إعدام أحمد عبده في أّم الشرايط في  

وقال: "إعدام أشرف مبسلط ومحمد دخيل وأدهم مبروكة في قلب المدينة، وفي وضح النهار، ليس  
 لقانون".سوى مثال آخر يعكس هذه السياسة المخالفة ل

 12/3/2022، األيام، رام للا
 

 يومًا رفضا العتقاله اإلداري  17حماس الورديان مضرب عن الدواء منذ في القيادي  .9
يواصل القيادي في حركة حماس الشيخ األسير حسن الورديان من بيت لحم إضرابه عن  :  بيت لحم

توالًيا؛ رفضًا العتقاله   السابع عشر  لليوم  الورديان لدواء األنسولين    اإلداري.الدواء  القيادي  ويحتاج 
ودخل الشيخ حسن   شهرًا.  11نظرًا إلصابته بمرض السكري، وهو معتقل في سجون االحتالل منذ  

وال يزال مقيدا بأصفاد االحتالل، وسط الظروف الالإنسانية التي يعيشها أسرانا في سجون    67عامه  
مرشح النتخابات المجلس التشريعي عن قائمة القدس موعدنا، واعتقلت قوات االحتالل ال  االحتالل.

 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم.  6/4/2021القيادي الورديان في 
 11/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مقاومون يتصدون بالرصاص القتحام االحتالل جنين وطولكرم  .10

الغربية بالرصاص القتحام قوات االحتالل مدينتي جنين    -الجمعةفجر  -تصدى مقاومون  :  الضفة 
وذكر شهود عيان أن اشتباكات مسلحة اندلعت في بلدة جبع جنوب جنين بعد اقتحامها    وطولكرم.
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االحتالل. قوات  تتعرض   من  التي  جبع  بلدة  في  المنازل  أسطح  على  االحتالل  قناصة  وانتشر 
متكررة. أطلق  القتحامات ومواجهات  االحتالل   وفي طولكرم  قوات  تجاه  بكثافة  الرصاص  مقاومون 

وأطلق جنود االحتالل الرصاص وقنابل الصوت تجاه الشبان، في حين    التي اقتحمت وسط المدينة.
 رّد مقاومون بإطالق الرصاص صوب القوة المقتحمة.

 11/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "طعنة مسمومة": استقبال تركيا لهرتسوغ "المسار الفلسطيني الثوري البديل" .11
اليوم البديل«،  الثوري  الفلسطيني  »المسار  حركة  الكيان  ]أمس[رفضت  رئيس  تركيا  استقبال   ،

لمقاومة   الصميم  في  مسمومة  »طعنًة  اعتبرته  وفيما  أراضيها.  على  هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي 
ووّجهت   مقاومة ومواجهة التطبيع.شعوبنا«، دعت إلى تشكيل حلف شعبي بديل في إطار معسكر ال

الحركة، في بيان، التحية إلى جماهير الشعبين الفلسطيني والتركي وكل القوى المناضلة التي رفضت 
استقبال هرتسوغ في تركيا، وطالبت بقطع العالقة بين الجانبين، مؤكدًة أن »الرهان الحقيقي يجب أن  

 لة«.يظّل على شعوب المنطقة وقواها الثورية المناض
ودعت الحركة إلى »تعزيز العالقات النضالية بين شعوب المنطقة من أجل تشكيل حلٍف شعبّي بديل  
والصهيونية،   األمريكية  الهيمنة  وسياسات  واالستعمار  التطبيع  ومواجهة  المقاومة  معسكر  إطار  في 

قاطعة للكيان  وضّد نهب ثرواتنا ومقدراتنا الوطنية في فلسطين وفي المنطقة«، وإلى »أوسع حملة م
ورأت الحركة في استقبال رموز الكيان الصهيوني »طعنًة مسمومًة في الصميم لمقاومة    الصهيوني«.

 شعوبنا، وبيعًا وخيانة لتضحيات شهداء وجرحى الشعبين الفلسطيني والتركي«.
 11/3/2022، األخبار، بيروت

 
 وحدة استيطانية في القدس الشرقية  730صادق على بناء  ت "إسرائيل" .12

بناء    -  القدس على  اإلسرائيلية  السلطات  مستوطنة    730األناضول: صادقت  في  استيطانية  وحدة 
وقالت صحيفة “كول هاعير” اإلسرائيلية، الجمعة، إن   “بسغات زئيف”، شمالي مدينة القدس الشرقية.

والبناء اإلسرائيلية في القدس، صادقت على هذا المخطط، ما يفتح الطريق اللجنة اللوائية للتخطيط  
مساحتها    لتنفيذه. أرض  على  ستقام  الجديدة  المباني  إن  الجمعة،  اإلسرائيلية،  الصحيفة    70وقالت 

  دونما )الدونم ألف متر مربع(.
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  12حدة منها  بناية، تضم كل وا  14وحدة سكنية، موزعة على    730وأضافت: “تتضمن الخطة حوالي  
 طابًقا”. 

 11/3/2022القدس العربي، لندن، 
 

 لبيد يزور منطقة الحدود بين أوكرانيا ورومانيا   .13
يتوجه وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، مساء غد السبت، إلى رومانيا وسلوفاكيا،  :  بالل ضاهر

الدولتين للتباحث معهم حول الوضع في المجاورتين ألوكرانيا، وسيلتقي هناك مع مسؤولين في هاتين  
أوروبا والعالقات الثنائية بين إسرائيل وبين دولتيهما، كما سيلتقي مع الدبلوماسيين اإلسرائيليين الذين 

وسيلتقي لبيد في رومانيا مع رئيس الحكومة، نيكوالي تشوكا، ووزير    يعملون عند الحدود األوكرانية.
توجه إلى معبر سيرت الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا، ليلتقي مع  الخارجية، بوغدان آوورسكو. ثم ي 

 الدبلوماسيين اإلسرائيليين هناك، لتلقي تقارير حول الوضع واألحداث هناك. 
ووزير   تشابوتوفا،  زوزنا  الرئيس  مع  سيلتقي  حيث  سلوفاكيا،  إلى  المقبل،  اإلثنين  يوم  لبيد،  ويتوجه 

 الخارجية، إيفان كورتشوك.
 11/3/2022، 48عرب 

 
 ك الجميع باتفاق نووي وشي في ظل انشغال  كوخافي يقوم بزيارة بال معنى": معاريف" .14

العربي”:   -الناصرة  انتقادات    “القدس  اإلسرائيلية  األمنية  المؤسسة  في  مصادر  جيش  لوجهت  قائد 
في هذا التوقيت نوعا من    ةزيار الواعتبرت    زيارته إلى البحرين  بسبب االحتالل الجنرال أفيف كوخافي  

ينشغل   فيما  إنه  قولها  إسرائيلية  أمنية  مصادر  عن  “معاريف”  صحيفة  ونقلت  الخطيرة.  المغامرة 
 ا النووي الوشيك يقوم كوخافي بزيارة “بال معنى”. الجميع باتفاق فيين

ونقلت عن مصدر أمني قوله “بعد يوم من مقتل إيرانيين اثنين في سوريا بهجمة إسرائيلية وفيما يخيم  
تهديد إيراني يقرر قائد الجيش كوخافي الطيران إلى البحرين. هذا هو الوقت للبقاء في البيت لجانب  

 الزيارة على ضعف بعيون إيران وهي ال تبث أي قوة وعظمة”. المستوى السياسي. تدلل هذه 
 11/3/2022، لندن، القدس العربي
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 االستعداد لذلك  "إسرائيل"وعلى  إيران ستواصل تحدي الُبعد الجوي : بالجيش مسؤول سابق .15
الدفاع الجوي في جيش    –قال تسبيكا حييموفيتش    “القدس العربي”:  -الناصرة  قائد سابق لمنظومة 

االحتالل اإلسرائيلي إن الطموحات اإلقليمية إليران ليست جديدة، وحتى قبل حادثة اعتراض مسيرتين  
شباط/فبراير   في  مشابهة  حادثة  سبقتها  إذ  مؤخرا،  عنها  ُكشف  والتي  إيران،  عندما  2018من   ،

قتال  اعترضت طائرة حربية طو  يوم  إلى  الحادثة  الغور، وتطورت  بيسان في  بالقرب من  افة حربية 
أف  طائرة  خالله  األسفل.  16-سقطت  الجليل  في  الجو  لسالح  بيني    تابعة  األمن  وزير  أن  وينوه 

غانتس كشف أيضا أن اإليرانيين يعملون، مؤخرا، على بناء قوة كبيرة من المسيرات هدفها إسرائيل،  
صحيفة “يسرائيل هيوم” إن من الخطأ فحص التحدي اإليراني، باالستناد إلى    ويقول في مقال نشرته

بكثير. الشاملة األكثر تعقيدا  القدرة على فهم الصورة  يفتقد  الفحص  ويتابع    حادثة معزولة ألن هذا 
القدرات في الهجوم   “مرت قدرات إيران في األعوام األخيرة بعملية تحسين مهمة. ويمكن رؤية هذه 

ذ ضد منشآت النفط في السعودية والعملية األخيرة للهجوم بالصواريخ البحرية والمسيرات على  الذي ُنف
منشآت وبنى تحتية استراتيجية في اإلمارات. وإذا أضفنا إلى ذلك كشف إيران عن قاعدة صواريخ  

 . ومسيرات في أراضيها، فنحصل على صورة أوسع بكثير لبناء القوة والقدرات اآلخذة في التعاظم”
 11/3/2022، لندن، القدس العربي

 
  : توقعات بتصعيد في القدس خالل شهر رمضان"هآرتس" .16

الفصح"   "عيد  وكذلك  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  قرب  مع  إنه  العبرية"،  "هآرتس  قالت صحيفة 
األيام   في  التوتر  حالة  بعد  التصعيد  من  مزيد  المحتلة  القدس  مدينة  تشهد  قد  األخيرة.  اليهودي، 

، فإن على )إسرائيل( أن تهتم  الجمعة  وبحسب مقال تحليلي، نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم
الفلسطينية قبل حلول الشهر المقبل، مشيًرا إلى أن التصعيد قابل لالشتعال  بما يحدث في الساحة 

تجاهل عواقب األزمة مجدًدا في القدس وربما يمتد لخارجها. ولفت المقال، إلى أنه يجب أن ال يتم  
في أوكرانيا وتأثيراتها على الفلسطينيين ودفع قضاياهم إلى أسفل سلم األولويات حتى على المستوى  
العالمي، مرجًحا أن تفقد السلطة في رام هللا، والفلسطينيين بشكل عام، الكثير من الدعم الذي تتلقاه 

وأ بين روسيا  الحالية  بسبب األحداث  الدولي  المجتمع  هناك. من  الالجئين من  وكرانيا، وزيادة عدد 
 واعتبر أن هذه األسباب قد تزيد من حالة التوتر وتضاعف من األزمات الفلسطينية. 

 11/3/2022، فلسطين أون الين
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 غانتس يوقع على أمر اعتقال إداري بحق مستوطن  .17

وقع وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، على    :ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم
 أمر اعتقال إداري بحق مستوطن من الضفة الغربية لمدة شهرين. 

منذ   موقوف  المستوطن  فإن  السابعة،  العبرية  القناة  بتهمة    3وبحسب  الشاباك،  جهاز  لدى  أسابيع 
المتطرف ايتمار بن غفير، هذه   ووصف عضو الكنيست اليميني  ارتكاب جرائم على خلفية “قومية”.

وقال بن غفير “غانتس ال زال يستخدم    الخطوة بأنها “غير عادية”، وتم إصدار القرار بدو أي دليل.
 االعتقال اإلداري، كما هو الحال في روسيا وكوريا الشمالية”.

 11/3/2022القدس، القدس، 
 

 لمغرب تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها با "إسرائيل" .18
قنصل   -  الرباط منصب  في  أفيداني،  دوريت  تعيين  الجمعة،  إسرائيلي،  مسؤول  أعلن  األناضول: 

المغرب. في  اإلسرائيلي،  االتصال  بمكتب  اإلدارة  “تويتر”،    ورئيسة  عبر  تغريدة  بحسب  ذلك  جاء 
 لنائب رئيس البعثة اإلسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط، إيال دافيد.

 تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذا اإلعالن. ولم يصدر 
 11/3/2022القدس العربي، لندن، 

 
 من أكثر القوانين العنصرية في العالم  "منع لم الشمل"قانون "عدالة":  .19

لم شمل عائالت  :  باسل مغربي منع  بند  يشمل  الذي  "المواطنة"،  قانون  اإلسرائيلية  الحكومة  مررت 
بعد   غزة،  قطاع  أو  الغربية  الضفة  سكان  من  الزوجين  أحد  فيها  العامة  فلسطينية  الهيئة  مصادقة 

للكنيست عليه، بالقراءتين الثانية والثالثة مساء أمس الخميس، فيما شّدد مركز "عدالة" الحقوقّي على  
وقال عدالة في بيان إن " قانون منع لم الشمل    أن القانون "من أكثر القوانين العنصرية في العالم". 

إذ   العالم،  في  العنصرية  القوانين  أكثر  من  من  هو  مواطنيها  تمنع  العالم  في  دولة  أي  هناك  ليس 
 ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس االنتماء القومي أو العرقي".
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عاًما مراًرا وتكراًرا ألهداف ديموغرافية عنصرية،   18وشدد على أن "الكنيست جدد هذا القانون طوال  
تماشيا والقدس،  األخضر  الخط  داخل  يهودية  أغلبية  على  القومية    للحفاظ  أساس  قانون  مبادئ  مع 

 العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري". 
 11/3/2022، 48عرب 

 
 مستوطًنا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي  817: القدس .20

اقتحام  :  القدس مقدسية،  شبكة  وحتى    817وثقت  األحد  من  المبارك،  األقصى  للمسجد  مستوطًنا 
وبحسب شبكة “القسطل”، فإن تلك االقتحامات نفذت وسط   آذار/مارس(.  10-6الخميس الماضي )

وخالل هذه االقتحامات، تجّول المستوطنون  .  حماية من شرطة االحتالل والقوات الخاصة التابعة لها
تلمودية في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة، تزامًنا مع    في الباحات بشكل استفزازي، وأدوا طقوًسا
 انتشار قوات االحتالل المدججة باألسلحة. 

 11/3/2022، القدس، القدس
 

 وحدة على أنقاض أراضي قرى مهّجرة بالقدس الغربية 6,000مخّطط لبناء  .21
بناء    -القدس   مخطط  عن  ليون،  موشيه  االحتالل،  بلدية  رئيس  أعلن  على   6,000"األيام":  وحدة 

الغربية. بالقدس  كارم  عين  إلى  لفتا  من  الممتدة  القدس  تالل  أراض    أراضي  على  المخطط  ويقع 
دونم، وهي أراض كانت بملكية قرى مهجرة، بينها: صطاف ووادي صرار ولفتا وعين    300بمساحة  

وفي محيط المنطقة عين الجوزة وعين البلد والجورة، وهي على مقربة من   جنوب غربي القدس.كارم، 
وسيطلق على المشروع اسم "ريخيس الفان" حيث   الولجة وتمتاز بالعيون المائية والمناطق الحرجية.

 جرى بحثه منذ سنوات طويلة وسط احتجاجات من جمعيات الحفاظ على البيئة. 
 12/3/2022، األيام، رام للا

 
 حفريات إسرائيلية متواصلة تهدد المسجد اإلبراهيمي  .22

الغربية اإلبراهيمي  :  الضفة  المسجد  محيط  في  التهويد  أعمال  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تواصل 
وقال مدير المسجد اإلبراهيمي،    بمدينة الخليل، وسط حفريات جديدة تهدد بسرقة المزيد من ساحاته.

الرجبي، إن   العاشر من أغسطس  غسان  بتنفيذ أخطر –االحتالل شرع منذ  الماضي  العام  آب من 
وأضاف الرجبي أن االحتالل بدأ بتنفيذ ما يعرف بـ"المسار   المخططات التهويدية في محيط المسجد.
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متر "بشكل لولبي"، وذلك لسرقة أكبر    239السياحي" وصوال لـ"المصعد الكهربائي"، بمسافة تصل لـ  
مترا مربعا من    93وأشار إلى أن المصعد سينهب قرابة    راضي المسجد اإلبراهيمي.قدر ممكن من أ

ولفت االنتباه إلى رصد شبكة في استراحة بلدية الخليل المصادرة   أراضي ساحات المسجد الشريف.
من قبل االحتالل ومستوطنيه، ضمن هدف ديموغرافي مستقبلي لتكثيف التواجد االستيطاني داخل 

 اهيمي والبلدة القديمة من الخليل. المسجد اإلبر 
 11/3/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "هيئة األسرى": إعالن األسرى تعليق خطواتهم النضالية ال يعني انتهاء المعركة مع السجان  .23

أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، الجمعة، أن إعالن األسرى تعليق خطواتهم النضالية  :  رام هللا
على ضوء تراجع إدارة معتقالت االحتالل عن إجراءاتها في معتقل "نفحة" ال يشمل وقف  مساء أمس  

  االستعدادات لخوض اإلضراب المفتوح عن الطعام، وال يعني انتهاء المعركة مع السجان اإلسرائيلي. 
آذار    25وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن االستعدادات لخوض اإلضراب المفتوح عن الطعام في  

اري ما زالت على ما هي، وأن خيار اإلضراب عن الطعام سيبقى قائما من أجل استعادة الحقوق  الج
وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من معتقل "جلبوع، وتراجع إدارة 

لت متوترة  وأضافت: إن األوضاع ما زا  السجون عن كافة إجراءاتها التي أعقبت عملية انتزاع الحرية.
 . ل واألجواء ساخنة والحقوق مسلوبةفي معتقالت االحتال

 11/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القانون العنصري الذي يحرم العائالت الفلسطينية من لم الشمل  " تدينلجنة المتابعة العليا" .24
العربية، مجددا، إعادة سن القانون العنصري الذي أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير  :  ربيع سواعد 

يحرم العائالت الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقره الكنيست نهائيا مساء أمس، الخميس، حسب ما  
لها. بيان  في  مجرد   جاء  أنها  األخرى  تلو  المرة  تؤكد  الحالية  "الحكومة  إن  المتابعة،  لجنة  وقالت 

ا، ال بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية،  استمرار لكل الحكومات التي سبقته
تشجير   ومشاريع  المزروعات،  واقتالع  العربية  البيوت  بتدمير  النقب،  في  التصعيد  حال  هو  كما 
األراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة ’حريش’ في المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية 

، يعكس  2003أن "هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام  ورأت    في تلك المنطقة".
حل بشكل دائم في ظل كل  العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم اإلسرائيلية، وهي تستف

ولفتت المتابعة إلى أن "أساس هذا القانون قائم بعقلية ’الدولة اليهودية’ التي ال يمكن أن    الحكومات.
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ية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب تبقى يهود 
 واالحتالل، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه". 

 11/3/2022، 48عرب 
 

 عشرات اإلصابات إثر قمع االحتالل مسيرات منددة باالستيطان في الضفة  .25
، على إثر قمع قوات االحتالل مسيرات نظمها األهالي  الجمعةأصيب عدد من المواطنين، بعد ظهر  

في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تنديدًا باالستيطان، ونصرًة لألسرى وأهالي الشيخ جراح. فقد 
نابلس، بعد اندلعت مواجهات، بين األهالي وقوات االحتالل في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب  

أن انطلقت فعاليات المقاومة الشعبية الرافضة لالستيطان.. كما اندلعت مواجهات في قرية بيت دجن  
شرق نابلس، إثر قمع قوات االحتالل تظاهرة ضد بؤرة استيطانية أقيمت في القرية.. كذلك، اقتحمت 

أعم  المستوطنون  مارس  فيما  نابلس،  شرق  جنوب  قريوت  بلدة  االحتالل،  داخل  قوات  العربدة  ال 
البلدة.. وشرع مستوطنون بحماية قوات االحتالل بوضع كرفانات استيطانية على أراضي المواطنين  
في قريوت الثالثاء الماضي. وفي قلقيلية شمال الضفة الغربية، أفادت مصادر من المدينة، أن بلدتي  

وذكرت  االحتالل.  وقوات  األهالي  بين  مواجهات  شهدتا  قدوم  وكفر  قوات    عزون  أن  المصادر 
االحتالل أطلقت القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت على المواطنين في كفر قدوم، ما أسفر عن  
إصابة العشرات باالختناق.. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص المعدني 

 والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.  
 11/3/2022، فلسطين أون الين

 
 تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء بمشاركة ذوو شهداء رام للا  .26

رام :  جنين ذوو شهداء  بمشاركة  اعتصامها  الجمعة،  مساء  ومخيمها،  جنين  وقوى  فعاليات  واصلت 
لألسير   وإسنادا  ودعما  االحتالل،  سلطات  لدى  المحتجزة  الشهداء  جثامين  باسترداد  للمطالبة  هللا، 

وندد المشاركون في االعتصام، باستمرار تعذيب األسرى    المريض ناصر أبو حميد والحركة األسيرة.
من   الشهداء  ذوي  ومعاقبة  السجان،  وقهر  ظلم  ضد  االحتالل  معتقالت  كافة  في  ينتفضون  الذين 

لمساندة  وأكدوا أن الفعاليات ا  خالل احتجاز جثامين أبنائهم في الثالجات وما يسمى "مقابر األرقام".
أبنائهم ودفنها ستستمر، مناشدين كافة المؤسسات وأحرار  لدعم األسرى والمطالبة باسترداد جثامين 

 العالم بالتدخل والضغط على سلطات االحتالل لوقف معاناة األسرى وتسليم جثامين أبنائهم. 
 11/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"في السفارة اللبنانية في روما إلى  تحقيقات في زيارة موظفةبيروت:  .27

أّكدت مصادر أمنية لـ»األخبار« أن موظفة في السفارة اللبنانية في روما زارت فلسطين المحتلة في  
لعدو اإلسرائيلي. ونفت وجود أي عالقة لسفيرة لبنان  مخالفة للقوانين اللبنانية التي تمنع التواصل مع ا

في روما ميرا ضاهر أو موظفين آخرين باألمر، مشيرة إلى أن المؤكد هو أن الموظفة ل. س. زارت 
هناك«.  به  قامت  الذي  العمل  طبيعة  لمعرفة  جارية  تزال  ال  »التحقيقات  وأن  المحتلة،    األراضي 

س.   ل.  أن  »األخبار«  أمر وعلمت  اكُتشف  وقد  اإليطالية.  الجنسية  وتحمل  إيطالي  من  متزوجة 
(. آنذاك، أوفد  2021أيار    18  -  2020آب    3الزيارة إبان تولي الوزير شربل وهبي وزارة الخارجية )

بـ»الفوضى   لضاهر  اتهامات  بعد  ديبلوماسَيين  من  مؤلفة  السفارة  أوضاع  في  للتحقيق  لجنة  وهبي 
وعدم   العمل،  في  للنظام  واإلهمال  الدائمة  مخالفتها  عن  فضاًل  البعثة،  في  دائم  بشكل  وجودها 

الداخلي« بأخذها إجازات من دون إبالغ اإلدارة، ما تسّبب في خالف بينها وبين األمين العام السفير  
راتبها. من  الُعطل  أيام  حسم  على  أقدم  الذي  شميطلي  أمس    هاني  تناقلت  إلكترونية  مواقع  وكانت 

عالق عن  وأن  »معلومات  العدو«،  مع  األوروبية  العواصم  إحدى  في  لبنانيًا  سفيرًا  تربط  عمالة  ة 
 »سكرتيرته تقوم بزيارات إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل دوري، بعلمه المسبق«.
 12/3/2022، األخبار، بيروت

 
 : ال استقرار في المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية جامعة الدول العربية .28

قال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن القضية الفلسطينية  :  القاهرة
هي قضية أساسية ومحورية للدول العربية وال نرى أي استقرار في منطقة الشرق األوسط بدون حل  

يوم الجمعة،  ه  ر زكي في تصريحات تلفزيونية لوأشار السفي  عادل لهذه القضية المركزية لنا جميعا.
في األول من نوفمبر المقبل، مؤكدا أن هناك حالة    31إلى استضافة الجزائر وترؤسها للقمة العربية  

  من التفاؤل بأن الجزائر بقيادتها ودبلوماسيتها ستقوم بدور هام في دعم القضية والشعب الفلسطيني. 
التي ستكون حاضرة أمام القادة وأضاف: إن القضية الفلسطينية ستكون من أبرز القضايا الرئيسية  

العرب، مؤكدا أنها القضية المركزية للعرب والجامعة العربية أيضا، مؤكدا إنها لم تتراجع مكانتها في 
 .وستبقى القضية العربية المركزية ظل تفشي األزمات في المنطقة

 11/3/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ومفكرون كويتيون يدينون استقبال أردوغان للرئيس اإلسرائيلي أكاديميون  .29
للرئيس  :  الكويت  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  استقبال  كويتيون،  ومفكرون  أكاديميون  أدان 

في   حساباتهم  على  كتبوها  منشورات  في  مؤكدين  أنقرة،  العاصمة  في  هرتسوغ،  إسحاق  اإلسرائيلي 
 ع كافة مع االحتالل.موقع "تويتر"، رفض أشكال التطبي 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابًقا، عجيل النشمي: "ساءنا وساء كل مسلم ومسلمة  
االسرائيلي". االحتالل  لرئيس  أردوغان  اإلسالم، مصافحة  بقاع أرض  الرئيس    في  استقبال  ووصف 

أستاذ العلوم السياسية  شدد  ،  بدوره  التركي للرئيس اإلسرائيلي ومصافحته بـ"زلة فارس يصعب قبولها".
أما الكاتب عبدالعزيز   في جامعة الكويت، عبدهللا الشايجي، على أن "التطبيع مع إسرائيل مرفوض".

وأكد أن استقبال    الفضلي، فقال: "ساءنا رؤية العلم الصهيوني مرفوعًا في أرض الخالفة العثمانية".
أردوغان  في  الدفاع  عن  فلسطين  والقدس  والمسجد     تركيا للرئيس اإلسرائيلي "لن ينسينا جهود الرئيس

 األقصى، ودعمه جهود  رفع الحصار عن أهل  غزة". 
ُلطخت   نجسة  يد  "ال سالم وال مصافحة  قائاًل:  الجريد،  عايد  الكويت،  بجامعة  التاريخ  أستاذ  وعلق 

الداعية اإلسالمي، محمد العوضي، وأدان    بدماء الفلسطينيين، وتحتل األراضي الفلسطينية المقدسة".
مرفوضة،   الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  أشكال  "كل  أن  مؤكدًا  اإلسرائيلي،  للرئيس  تركيا  استقبال 

 تركيا لرئ يس عصابة الصهاينة مرفوض  ومدان".واستقبال  
 12/3/2022قدس برس، 

 
 يساهم في تقويض حل الدولتين  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  واشنطن: ارتفاع العنف  .30

 كية نيد برايس، الخميس، ير الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األم  قال:  سعيد عريقات   –  واشنطن
اإلسرائيلي   االحتالل  جيش  يشنها  التي  المميتة  االعتداءات  حدة  ارتفاع  بشأن  سؤال  على  رده  في 

األهمية بمكان  أنه من  "  تؤكد كية  ير أن اإلدارة األم  ،خالل مداهماته اليومية على الشباب الفلسطيني
تفاقم   إلى  تؤدي  التي  الجانب  أحادية  الخطوات  االمتناع عن  الفلسطينية  والسلطة  بالنسبة إلسرائيل 

بالتأكيد هذا العنف  ل ل  (الجهود المبذولة)التوترات، والتي تقوض   دفع نحو حل الدولتين، وهذا يشمل 
 . "بجميع أنواعه

 2022/3/11، القدس، القدس
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 بينيت اقترح على زيلينسكي االستسالم لروسيانفتالي مسؤول أوكراني:   .31
مجادلة  تحرير المستوى،  :  محمود  رفيع  أوكراني  مسؤول  الحكومة كشف  رئيس  أن  الجمعة، 

بينيت، ضغط على الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وطالبه باالستسالم   نفتالي  اإلسرائيلية، 
يستخدم   بينيت  أن  على  مشددا  أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  إلنهاء  موسكو  لشروط  والخضوع 

لالمتنا  كذريعة  التي  الوساطة  العقوبات  إلى  واالنضمام  ألوكرانيا  عسكرية  مساعدات  تقديم  عن  ع 
 . أنه "ال قيمة" لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب اإلسرائيليمبينًا  يفرضها الغرب على روسيا. 

 2022/3/11، 48عرب 
 

   سفير أوكرانيا يحتج: خطاب زيلينسكي للكنيست بواسطة "زوم" ليس الئقاً  .32
، قال السفير األوكراني في تل أبيب، ييفغن كورينتشوك، خالل مؤتمر صحافي :  بالل ضاهر  تحرير

الكنيست   أمام  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني،  الرئيس  خطاب  يشكل  أن  يعتقد  ال  إنه  الجمعة، 
سيعقد من أجل    إلى أن لقاءً   مشيراً   مشكلة، وذلك إثر خروج الكنيست إلى عطلة الربيع لعدة أسابيع.

  وال أعتقد أنه من   ،أن "ثمة عدة إمكانيات للقيام بذلكبالقول  الفتًا    تسوية الموضوع، األسبوع المقبل.
 ."القيام بذلك بواسطة )تطبيق( زوم، الذي قد يشارك فيه عشرة أعضاء كنيست فقط الالئق

 2022/3/11، 48عرب 
 

 وتطالبها بوقف معاملة اإلذالل مع الالجئين إليها "إسرائيل"يا تنتقد أوكران .33
في أعقاب نشر تقارير صحافية تبين أن السلطات اإلسرائيلية في مطار تل أبيب تعامل  تل أبيب:  

، ييفغن  "إسرائيل"، أعلن السفير األوكراني في  الالجئين األوكرانيين بأساليب تنطوي على إهانة وإذالل
إييلت كورينتشوك،   الداخلية  وزيرة  الهجرة،  سلطات  مسؤولة  إلى  مباشرة  توجه  أنه  الجمعة،  أمس 

في حين    .شاكيد، وطالبها بوضع آليات جديدة في التعامل معهم تضمن لهم الكرامة وحقوق اإلنسان
الغربية، فجر أمس الجمعة، إلى الحدود بين رومانيا  توجه وفد من قادة المستوطنين في شمال الضفة 

 . الغربية وأوكرانيا، بهدف إقناع نازحين أوكرانيين يهود باالنتقال إلى المستوطنات في الضفة
 2022/3/12، الشرق األوسط، لندن

 
 مسؤولة أمريكية: ال نرغب في تحول "تل أبيب" إلى ملجأ لألموال الروسية  .34

فيكتوريا  :  الناصرة األمريكي،  الخارجية  وزير  نائبة  أن  السبت،  اليوم  عبرية،  إعالم  وسائل  أفادت 
للعقوبات  االنضمام  "إسرائيل"  من  بالدها  طلب  أكدت  روسيا.   نوالند،  على  المفروضة    االقتصادية 
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العبرية، إن "واشنطن ال ترغب في تحول تل أبيب لملجأ    12في مقابلة أجرتها معها القناة الـوقالت  
وأفادت   أخير لألموال القذرة، المستخَدمة لتمويل حرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين في أوكرانيا".

لخاصة وصلت من سانت بطرسبرغ الروسية إلى مطار بن غوريون  القناة أن "العديد من الطائرات ا
العقوبات الدولي،   حول  لاللتفاف  روس  أثرياء  محاوالت  على  يدل  قد  مما  أوكرانيا،  غزو  بدء  منذ 

 . المفروضة على بالدهم
 2022/3/12، قدس برس

 
 بورتو إلصدار وثائق لرجل أعمال روسي مدينة  الشرطة البرتغالية تعتقل حاخام  .35

  كشفت وسائل إعالم عبرية، أن الشرطة البرتغالية اعتقلت حاخام مدينة بورتو دانيئيل ليتفاك، :  لشبونة
لل  أثناء الروسي    ،لـ"إسرائيل"  سفراستعداده  األعمال  رجل  لصالح  وثائق  بإصدار  فيه    -لالشتباه 

إبراموفيتش. رومان  أتاحت    اإلسرائيلي  "الوثائق  أن  السبت،  اليوم  العبري،  "كان"  موقع  وأوضح 
الجنسية   على  الحصول  الماضي"،  إلبراموفيتش  العام  في  إلى  البرتغالية  من  الفتًا  إبراموفيتش  أن 

 رؤوس األموال الروس الذين فرض الغرب عليهم عقوبات إثر غزو بالدهم ألوكرانيا.
 2022/3/12، قدس برس

 
 بحق الشعب الفلسطيني كية ضد الممارسات اإلسرائيلية ير جامعة أم 50حملة احتجاج في  .36

  " فلسطينطالب من أجل العدالة في  "، تطلق منظمتا  "إسرائيلـ"في مقابل حملة مناصرة لتل أبيب:  
من    21جامعة في الواليات المتحدة في    50، حملة فعاليات في  "أصوات يهودية من أجل السالم"و

،  ووزعت المنظمتان ملصقات دعائية ."أسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي"الشهر الجاري، تحت اسم 
للنضال الفلسطيني من أجل العدالة باعتبارها    أداة لحشد الدعم الشعبي"عّرفتا فيها هذه الفعالية بأنها  

الدعم   )األبارتهايد( وحشد  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل  الوعي حول جرائم  لرفع مستوى  آلية شعبية 
القمع نظام  إنهاء  في  المنظماتكما  .  "للمساعدة  إلكتروني   قررت  موقع  إطالق  لفلسطين  المناصرة 

، حيث يتم فيها توثيق سياسة التمييز العنصري ضد "أسبوع الفصل العنصري المكشوف"جديد باسم  
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتفضيل اليهود على الفلسطينيين أيضا داخل  

 . "إسرائيل"
 2022/3/12، الشرق األوسط، لندن
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 قراءة في المؤتمر الشعبي الثاني لفلسطينيي الخارج  .37
 محسن محمد صالح  .د  .أ

  2022شباط/ فبراير    27-26عقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مؤتمره الثاني في إسطنبول في  
الهيئة   عقدت  بيوم  ذلك  وقبل  بلدًا.  من خمسين  أكثر  من  جاءت  ألف شخصية  من  أكثر  بحضور 

 العامة للمؤتمر اجتماعًا ناقشت فيه تقاريره اإلدارية والمالية وقامت بإقرارهما. 
وقد انتخب المؤتمر العام األستاذ منير شفيق رئيسًا له، كما انتخب هيئته العامة الجديدة المكونة من 

أحمد   عضوًا برئاسة األستاذ سمعان خوري، بينما قامت الهيئة العامة بدورها بانتخاب األستاذ   333
 عضوًا. 45محيسن رئيسًا لألمانة الجديدة والمكونة من 

كان هناك شعور باإلعجاب والتقدير للجهود الضخمة التي قام بها منظمو المؤتمر الستضافة هذا 
العدد الكبير من الشخصيات، وتنفيذ برنامج حافل بالندوات والمعارض الفنية واألنشطة التي عكست  

سطينيي الخارج. كما كان ثمة شعور بالتقدير لتركيا لسماحها بقيام هذا  هموم وإبداعات وتطلعات فل
وبعدما   وغيرها؛  واإلسالمي  العربي  العالم  أقطار  عليهم(  َضيَّقت  )أو  بهم  أن ضاقت  بعد  المؤتمر، 
الشعبي  العمل  هذا  أجواء  أن  لمجرد  انعقاده،  لمنع  الفلسطينية بمحاوالت حثيثة  السلطة  قيادة  قامت 

 تها والتزاماتها في مسار التسوية مع االحتالل.تخالف سياسا
في   أيضًا  وانطالقته  األول  انعقاده  على  سنوات  خمس  بعد  المؤتمر  لهذا  الثاني  االنعقاد  جاء 
إسطنبول. ولعل ما حققه خالل هذه الفترة كان دون طموحات الكثيرين، الذين رأوا فيه إطارًا لتنظيم  

الخ في  الفلسطيني  الشعب  طاقات  وتهميشه،  وتفعيل  تغييبه  تم  الذي  الكبير  دورهم  واسترجاع  ارج، 
، وبعد تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية. كما وضع البعض  1993خصوصًا بعد اتفاقات أوسلو  

المجلس  تشكيل  إعادة  إلى  يؤدي  الفلسطينية  الحالة  في  اختراق  إحداث  في  ينجح  أن  في  آمالهم 
لة وشفافة، وليكون لفلسطينيي الخارج دورهم الذي يعكس الوطني الفلسطيني على أسس تمثيلية عاد 

حجمهم وتأثيرهم الفعال في إعادة بناء منظمة التحرير وصناعة القرار الفلسطيني، وهو ما لم يحدث  
 حتى اآلن. 

على   القائمين  تمّكن  وعدم  والمقاوم،  اإلسالمي  اللون  هو  واحد  للون  القوي  الحضور  البعض  وانتقد 
وات الماضية من توسيع دائرة األعضاء بالشكل المأمول، وخصوصًا من التيارات  المؤتمر طوال السن

األخرى، ومن الرموز والشخصيات والفعاليات المستقلة في الخارج. كما واجه المؤتمر انتقادات بعدم  
( العامة  أمانته  تضخم  وكذلك  القيادية؛  أطره  في  خصوصًا  والمرأة،  للشباب  كاٍف  تمثيل    45وجود 

ا بـ"الرشاقة" عضوًا(  يتمتع  أن  يجب  تنفيذيًا  عماًل  منها  أكثر  تمثيلية  هيئة  إلى  أقرب  أصبحت  لتي 
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األعمال   وتوزيع  اجتماعاتها،  وعقد  إدارتها  في  اللوجستية  الصعوبات  ضوء  في  العالية؛  والدينامية 
 والمهام على أعضائها ومتابعتها. 

لمؤتمر يعملون وفق إمكانات محدودة غير أن المطلع على تفاصيل األمور يعلم أن القائمين على ا
جدًا، وبشكل تطوعي. وقد واجهوا وما زالوا يواجهون صعوبات ميدانية في العمل الشعبي في معظم  
الدول   من  عدد  ترغب  ال  حيث  كبيرة؛  فلسطينية  تجمعات  تتواجد  حيث  العربية، خصوصًا  البلدان 

إذا كان مخالفًا لمسار التسوية(، أو  بوجود فعاليات فلسطينية شعبية ذات مضمون سياسي )خصوصًا 
أن تقوم هذه التجمعات بتنظيم نفسها في نقابات واتحادات مهنية وجاليات ذات هيئات منتخبة، في 
يتجاوز سقف   ذلك  أو أن  العملية االنتخابية مع شعوبها،  تمارس  الدول ال  ضوء أن عددًا من هذه 

 ضها بشكل عام. العمل المسموح به للفلسطينيين أو للمقيمين على أر 
وفوق ذلك، فإن قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية التي أزعجها هذا الحراك الشعبي، والتي لألسف 
الضغط  وسائل  كافة  استخدمت  قد  وتهميشه،  الخارج  فلسطينيي  دور  تغييب  على  ُتصّر  تزال  ما 

الدبلوماسية الرسمي وسفاراتها وإمكاناتها  لديها، مستفيدة من وضعها  لمنع هذا   المتاحة  واإلعالمية، 
العمل من الوقوف على رجليه، ولتشويهه وتعطيله. ولعل ذلك أسهم في تضييق العديد من األنظمة  
الفلسطينية   والرموز  الشخصيات  من  العديد  د  تردُّ في  أخرى  ناحية  من  تسبََّب  كما  المؤتمر؛  على 

اء السلطة الفلسطينية والتيار  لالنضمام إلى عضوية المؤتمر، سواء كان ذلك لعدم رغبتهم في استعد 
المساند لها، أم في عدم رغبتهم بانعكاس هذه العضوية سلبًا على أوضاعهم في أماكن إقامتهم، أم  

 ألنه لم يصل بعُد إلى مستوى تطلعاتهم وآمالهم. 
ومن ناحية ميدانية، فثمة مصاعب من بينها العيش في بيئات مختلفة وتحت نظم سياسية مختلفة،  

الحتكاك والتنقل والتفاعل الوجاهي، وكذلك التواجد في بلدان تسمح بلغة سياسية مرتفعة، وصعوبة ا
ل العمل الفلسطيني الحر وسط الجاليات وفي تشكيل االتحادات والنقابات، كما في الكثير   لكنها ُتعطِّّ

يني، لكنها ُتجرِّم  من بلداننا العربية واإلسالمية؛ تقابلها بيئات ال تمنع العمل النقابي والشعبي الفلسط
 المقاومة وُتجرم الخطاب السياسي المرتفع، كما في الكثير من بلدان العالم الغربي.

من جهة أخرى، فإن قدرة المؤتمر على تحشيد أكثر من ألف شخصية من أكثر من خمسين بلدًا، 
جنوبية وانضمام ُيعّد إنجازًا معقواًل وإن كان دون الطموحات. وُيحسب للمؤتمر نجاحه في أمريكا ال

الهيئة   رئاسة  أبنائها  أحد  وتولَّى  بل  إليه،  الجنوبية  أمريكا  لفلسطينيي  الممثلة  االتحادات  أكثر  أحد 
في   الفلسطينية  للجاليات  تنسيقية  عشرين  تشكيل  في  نجاحه  للمؤتمر  ُيحسب  كما  للمؤتمر.  العامة 

و  المؤتمر؛  عضوية  في  جيد  ونسائي  شبابي  حضور  ووجود  بلدًا؛  من عشرين  أكبر  عدد  صعود 
الشباب والنساء في الهيئة العامة وفي عضوية األمانة العامة مقارنة بالمؤتمر السابق. ولعل وجود  
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قدراتهم   على  الناس  يتعرف  ريثما  الوقت،  من  مزيد  إلى  بحاجة  والمرأة  للشباب  أكبر  تمثيلية  حالة 
 المذخورة، وتتاح لهم الفرصة المناسبة للتعبير عن إمكاناتهم.

بتنفيذ وب قام  الشعبي  المؤتمر  فإن  عامين؛  مدى  على  العالم  التي عطلت  كورونا  جائحة  من  الرغم 
 عشرات الفعاليات السياسية واإلعالمية والخيرية ضمن إمكاناته المتاحة.

أما موضوع "اللون الواحد" فيمكن أن ُينظر إليه من زاويتين، األولى: أن القائمين على المؤتمر بينهم  
تيارات مختلفة، وهم يعلنون سياسة منفتحة على الجميع على قاعدة  عديدون في   القيادية من  أطره 

المحافظة على الثوابت، وتفعيل دور فلسطينيي الخارج، وسلوكهم على األرض يؤيد ذلك. غير أنهم  
م  التواصل  مبادرة في  وأكثر  "الحزبية"،  للحسابات  تخفيفًا  وأكثر  انفتاحًا  أكثر  يكونوا  بأن  ع  مطالبون 

أما  وإمكاناتها.  قدراتها  مع  متناسبة  مهام  وإيكالها  منازلها،  وإنزالها  والكفاءات،  والرموز  الشخصيات 
"ألوان أخرى" أو المستقّلين مطالبون أيضًا بأن   ينتمون أو يميلون إلى  الذين  الثاني فهو أن  االتجاه 

ومن الحزبية  تصنيفاتهم  ومن  المسبقة،  أحكامهم  ومن  مخاوفهم،  المحاصصة؛   يخرجوا من  عقليات 
وأن يتعاملوا مع المؤتمر كمظلة عامة للعمل وتحمل المسؤولية، وأال يتوقعوا أن يكون مجرد منصة  
لمناصب فخرية، أو معبرًا لمقاعد انتخابية في المجلس الوطني وغيره؛ دون أن يحّملوا أنفسهم عناء  

الخار  في  الفلسطيني  الشعب  خدمة  وشرف  ومؤسساته،  المؤتمر  أثمان  إنجاح  وتحّمل  وتطلعاته،  ج 
 ذلك. 

لقد قدم المؤتمر نموذجًا حضاريًا مقبواًل الجتماع فلسطينيي الخارج من أكثر من خمسين بلدًا، ومن  
توسيعه   يمكن  نموذج  وهو  والتخصصية؛  والعلمية  والثقافية  السياسية  والمشارب  المستويات  مختلف 

كان عليه بعض المالحظات اإلجرائية، إال أنه يظل  والبناء عليه. كما حقق نموذجًا انتخابيًا، حتى لو 
متقدمًا بشكل كبير عما يحدث في بيئتنا الفلسطينية والعربية واإلسالمية. كما توافق المشاركون على  
وتشكيل اصطفاف   المقاومة،  ودعم خط  فلسطين  وتحرير كل  الثوابت  على  المحافظة  يؤكد  برنامج 

واستالم االتجاه،  هذا  يدعم  الشعبي    وطني عريض  وعملهم  الخارج  فلسطينيي  لتفعيل  المبادرة  زمام 
والمركزي  الحيوي  دورهم  الخارج  فلسطينيي  أساسًا الستعادة  ُيشكل  ما  الجاليات. وهو  والنقابي وسط 

 والرائد في مشروع التحرير والعودة. 
 11/3/2022، "21موقع "عربي 
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 فلسطين: أولوية بناء جبهة وطنية  .38
 معين الطاهر 
لم يعد مقبواًل انتظار ما ُيسمى إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، أو إعادة بنائها، أو تفعيلها، كما 
أوصل   ممن  بالقبول  تحظى  أنها  واألدهى  عجزها.  تؤّكد  تعبيراٌت  وجميعها  القول،  لبعضهم  يحلو 

األطراف كلها.    المنظمة إلى هذا الحال، أو من اعترض عليها، إذ ثّمة اتفاٌق على مآلها البائس من
يعقد  أن  يجب  األساسي،  النظام  وبحسب  الوطني،  مجلسها  بأن  ُنذّكر  أن  ذلك  على  للداللة  يكفي 

، حين  1991وحتى    1964جلسة في كل عام، وبالفعل عقد عشرين جلسة منذ تأسيسه في القدس عام  
فلم نشهد سوى    عاًما،   31عقد جلسته العشرين في الجزائر. أما في ظل السلطة الفلسطينية، وخالل  

، لتعديل الميثاق الوطني، استجابة لمتطلبات اتفاق أوسلو.  1996جلسات ثالث؛ األولى في غزة، في  
، في جلسة خاصة استثنائية ضّمت بعض أعضاء المجلس المركزي،  2009والثانية في رام هللا عام  

أن شغرت مقاعدها  ومن حضر من أعضاء المجلس الوطني الستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد  
في   واألخيرة  القانوني.  نصابها  رام هللا صالحياته  2018وفقدت  في  الوطني  المجلس  فّوض  حين   ،

للمجلس المركزي، وهو ما اعتُبر بمنزلة تغييٍب نهائيٍّ لدوره، أي أننا شهدنا اجتماعات دارت حولها 
دل على عدم اهميتها، قبل أن  تساؤالٌت عن مدى شرعيتها، وُعقدت بمعّدل مرة كل عشرة أعوام، ما ي

السلطة   دوائر  إحدى  بأنها  قانون،  المنظمة، في مرسوم حمل صفة  إلى وصف  بنا  المطاف  ينتهي 
الفلسطينية، قبل أن ُتعّدل صيغته )بعد ضّجة أثارها( وُفّسر األمر حينها بتعلقه بأصول المحاكمات 

تدريجًيا، قلب المعادلة التي نّصت على    والدعاوى، لكن الوقائع تفيد بأنه، ومنذ اتفاق أوسلو، جرى،
بجميع   تتحّكم  التي  هي  األخيرة  وأصبحت  الفلسطينية،  السلطة  على  الوالية  صاحبة  المنظمة  أن 
مفاصل ما كانت ُتدعى منظمة التحرير، وغّيبتها وأودعتها ثالجة الموتى، ولم تفلح جميع الدعوات 

تفعيلها، وهي أو  بنائها،  أو إعادة  الفلسطيني، وسط   إلى إحيائها،  الكل  انطلقت على لسان  دعواٌت 
تمثيل   بوحدانية  للمّس  محاولة  بأنه  إليه  سعي  كل  واتهام  المطلب،  لهذا  السلطة  من  كامٍل  تجاهٍل 

 المنظمة.
لم يعد مقبواًل أيًضا انتظار المصالحة الفلسطينية، أو االنتخابات التي ُألغيت تحت شعار تأجيلها، إذ  

أميركًيا، وهما يفضالن إبقاء    –أصبح جلًيا أن قرار إجراء االنتخابات التشريعية بات قراًرا إسرائيلًيا  
وتعزيز هيمنة األجهزة األمنية  الحال على ما هو عليه، وتجّنب أي تغيرات قد تنتج من االنتخابات،  

وتكريسها، في إطار سلطة حكم ذاتي محدود، في ظل بقاء االحتالل الصهيوني. أما المصالحة، فقد  
المتعلق   األدنى  حّده  في  ذلك  أكان  مغلق،  أمامها  األفق  أن  واضًحا  وبات  عبًثا،  حواراتها  ذهبت 

ة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أم بمعناها  بتأليف حكومة وفاق تتولى إدارة الشؤون اليومية الخدماتي 
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األشمل المتمثل باالتفاق على مشروع وطني ُيجمع عليه الفلسطينيون، ويعالج قضاياهم في مختلف  
إليه خالل التصّدي لصفقة ترامب   ثّمة أمال في الوصول  نتنياهو، لكن    –أماكنهم. وهو ما بدا أن 

خّلى الرئيس محمود عباس عن تنفيذ ما اُتفق عليه في  ذلك األمل لم يكن غير سراب، إذ سرعان ما ت
اتفاق   وإلغاء  األمني،  للتنسيق  وقف  من  المركزي،  المجلس  ومقّررات  العامين  األمناء  اجتماعات 
أوسلو، وقطع للعالقات مع إسرائيل. وتمّسكت قيادة السلطة بضرورة االلتزام بشروط الرباعية الدولية  

لال أو  للمصالحة  شرطا  وإجبار المجحفة  مكانه،  غير  في  تشّدد  وهو  وفاق،  حكومة  إلى  نضمام 
 لآلخرين على االعتراف بسياستها والرضوخ للشروط األميركية واإلسرائيلية. 

لم تعد منظمة التحرير فاعلة، وتحّولت، في أحسن أحوالها، إلى أداة من أدوات السلطة الفلسطينية،  
وظيفتها الجديدة المتمثلة في إحباط أي جهد، مهما  ورهينة لها، تحييها وتميتها متى شاءت، لخدمة  

 كان بسيًطا، لتنظيم الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده. 
ثّمة مرحلة جديدة تبدأ أو تكاد، وتعّبر إرهاصاتها عنها داخل فلسطين المحتلة كلها وخارجها، ويتجّلى  

تكامل أشكال المقاومة المختلفة،  ذلك في انتفاضة الوحدة التي رافقت معركة سيف القدس، ورّسخت  
وتعّدد أساليبها، وتضافر الشعب الفلسطيني كله حولها؛ في غزة كما في الضفة الغربية، وفي الخارج 

منذ   المحتلة  فلسطين  في  في  1948كما  المستمرة  اليومية  الشعبية  المقاومة  مع  ذلك  يترافق  كما   .
كل الغربية  والضفة  وجنين  وبيتا  جراح  والشيخ  بحق  القدس  وتمّسكهم  الخارج،  فلسطينيي  ونشاط  ها، 

العودة، ونضالهم من أجل توحيد جالياتهم وتعزيز مبادراتهم لعزل الكيان الصهيوني ومقاطعته، وفي  
ازدياد وسم المنظمات الحقوقية الدولية والتجّمعات األكاديمية الكيان الصهيوني بسمة نظام أبارتهايد  

 وفصل عنصري.
عريض  وطني  تيار  وهناك    ثّمة  وخارجها،  فلسطين  داخل  الشبابية  المبادرات  عشرات  عبر  يتشكل 

في   المستوطنين  مع  المختلفة  التماّس  نقاط  في  نجدها  الشعبية  للمقاومة  وتشكيالت  نضالية  وحدة 
لتشكيل قوائم وطنية   الخليل،  البلدية، جرت محاوالت عدة، كما في  أرجاء الضفة. وفي االنتخابات 

، تضم مختلف االتجاهات السياسة والمجتمعية الفاعلة، بحيث جمعت أعضاء  موحدة عابرة للفصائل
وطنية   وشخصيات  أخرى  فصائل  في  أعضاء  جانب  إلى  "حماس"  من  وآخرين  فتح  حركة  من 
المناضل   الحالي  البلدية  رئيس  يقودها  األمنية،  وأجهزتها  السلطة  إمالءات  متجاوزين  ومجتمعية، 

سنينة أبو  تيسير  المحّرر  أخرى،  واألسير  مناطق  على  تعميمها  وجرى  نجحت  إن  محاولٌة،  وهي   .
ستكون تعبيًرا حًيا عن تيار وطني عريض ومقاوم يتشّكل من رحم المعاناة الحالية. في الوقت ذاته، 
تشهد تجّمعات الشعب الفلسطيني في الخارج حراكاٍت مختلفة، تهدف إلى تنظيم نفسها، ودعم نضال  

و  وصموده.  الفلسطيني  عام  الداخل  منذ  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  جديد 1948في  واقع  ثّمة   ،
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يتشكل، يؤمن بوحدة النضال والمصير الفلسطينيين، ظهرت مالمحه العملية في انتفاضة الوحدة قبل  
عدة أشهر. هذا كله ينبئ بتشّكل تيار عريض يسعى إلى التغير، وقد يتبلور على هيئة جبهٍة وطنيٍة  

تؤ  فصائل  تضم  وحراكات  مّتحدة  وطنية،  شخصياٍت  مع  أشكالها،  بمختلف  االحتالل  بمقاومة  من 
شبابية، وروابط مهنية، ومثقفين ومناضلين، مهما كانت انتماءاتهم الفصائلية السابقة، تتمثل به جميع  

 تجّمعات الشعب الفلسطيني. 
لل التاريخية  بالرواية  يتمّسك  التيار الوطني العريض والواسع أن  الفلسطيني،  أبرز مهمات هذا  شعب 

وأن يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كلها، وأن يعمل على االرتقاء بالمقاومة،  
بمختلف أشكالها، ضد االحتالل، وضد نظام األبارتهايد الصهيوني، من دون أن يقّدم نفسه بدياًل من  

فًخا في قربة مثقوبة، وإثارة لنزاع  منظمة التحرير أو منافًسا لسلطاتها، فمثل ذلك ال يعدو عن كونه ن 
ال طائل منه. ولعل األجدى أن نتمّثل بما جاء في البيان الذي أصدرته "كتيبة جنين"، والذي يشكو  
على   الرد  أن  ليعلن  االحتالل،  مالحقات  مع  بالتوازي  للمقاومين،  الفلسطينية  السلطة  مالحقات  من 

ذاته، وهو كالٌم صحيٌح في مجمله، فمن شأن    ذلك لن يكون إال بتصعيد المواجهات مع االحتالل
ذلك تجنيب الشعب الفلسطيني أي فتن أو معارك داخلية، في الوقت الذي يعزِّل فيه القائمين على  
يشّكل ضغًطا على   أن  التيار  ويفضحهم. من جهة أخرى، على هذا  االحتالل  األمني مع  التنسيق 

ز  ما  التي  الفتحاوية  والشخصيات  الوازنة  كما  الفصائل  وتبّررها،  السلطة  لتصرفات  غطاًء  تقّدم  الت 
عليها أن تضغط لتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة خدمات، بعيًدا عن أي مهماٍت سياسية، وفي  
إدارة   المجتمعية في  والشخصيات  القوى  "حماس" في غزة إلشراك  ذاته، تضغط على سلطة  الوقت 

 ي الجبهة الداخلية، ويعّزز من صمود المقاومة فيها. الشؤون اليومية للقطاع، وهذا من شأنه أن يقوّ 
بما   أساًسا  يرتبط  تحّول  وهو  الوقت،  بعض  موحدة  وطنية  جبهة  إلى  التيار  هذا  تحّول  يستغرق  قد 
يمكن إنجازه على األرض في تصعيد المقاومة ودعمها، لكنها خطوة آتية ال محالة، في ظل تعدد  

 ره وخارج حدوده.إرهاصاتها داخل الوطن من بحره إلى نه
 12/3/2022، العربي الجديد، لندن

 
 خطيرة لها ما بعدها " سابقة قضائية"االستيطان:  .39

 شاؤول أريئيلي 
( كتب قاضي المحكمة العليا اليكس شتاين في قرار حكم المحكمة التي  28/2في االسبوع الماضي )

ل، بأن "وجودًا يهوديًا رفضت التماس فلسطيني ضد تمديد امر وضع يد عسكري على مبنى في الخلي
مدنيًا يشكل جزءًا من نظرية الدفاع الشاملة للجيش االسرائيلي". اذا تحولت هذه االقوال الى سابقة  
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قضائية تاريخية فهي ستحرك دواليب الزمن اربعين سنة الى الوراء وستخلق واقعا فيه المبرر االمني  
الفلسطينيين لصالح لنهب اراضي  ابتعاد خطير    سيوفر مظلة واسعة جدا  المستوطنات. هذا  توسيع 

، التي  1979عن القانون الدولي الذي حتى يلغي سابقة المحكمة العليا بشأن الون موريه من العام  
اراض خاصة في   اليد على  المستوطنات عن طريق وضع  اقامة  الدولة بخصوص  صاغت سلوك 

 الضفة الغربية. 
رفضت المحكمة العليا االلتماس ضد تمديد امر وضع اليد العسكري الذي يمكن الجيش من مواصلة  
تم   أن  بعد  فلسطينية خاصة،  اراض  على  في معظمها  بنيت  التي  الخليل،  في  مبان  السيطرة على 

الثمانينيات    2018استثناء جزء من االرض في   اليد العسكري، الذي تم اصداره في  من امر وضع 
اقامة موقع عسكري )"فصيل المرافق"(، من اجل اقامة حي يهودي جديد )حي حزقياهو الذي لغرض  
وحدة سكنية( بذريعة أن وجود اليهود هو جزء من نظرية الدفاع الشاملة للجيش االسرائيلي    31يضم  

 (. 1/3)هاجر شيزاف، "هآرتس"، 
االمر في   استثناء  بأن  الملتمسين  ادعاء  استي  2018ردا على  يدل لصالح  المنطقة  طان يهودي في 

"وجود   بأن  الحكم  قرار  في  ايضا  كتب  شتاين  عبثي.  مبرر  هي  العسكرية  االحتياجات  أن  على 
المنطقة  تمتلك اراضي مأهولة يساهم بشكل كبير في الوضع االمني في هذه  التي  الدولة  مواطني 

الى قرارا الجزء  اعادنا في هذا  القاضي  أداء مهماته".  الجيش  السبعينيات  ويسهل على  ت حكم من 
وقرار حكم    1978تعتبر أساسية في النقاش القانوني حول المستوطنات. منها قرار حكم بيت ايل في  

. في هذين الملفين تمت مناقشة اقامة مستوطنات على اراض فلسطينية خاصة  1979الون موريه في  
 على اساس اوامر وضع اليد العسكرية.
القاض كتب  ايل  بيت  حكم  قرار  شؤون  في  في  خبيرًا  لتكون  حاجة  توجد  "ال  بأنه  فيتكون  الفريد  ي 

الجيش واالمن كي تفهم بأن عناصر تخريبية تعمل بسهولة اكبر في االرض المأهولة فقط بسكان  
غير مبالين أو متعاطفين مع العدو، من االرض التي يوجد فيها اشخاص يمكن أن يتعقبوهم ويبلغوا 

ديهم لن يجد االرهابيون أي ملجأ أو مساعدة أو معدات. االقوال  السلطات عن أي حركة مشبوهة. ل
بسيطة وال توجد حاجة للتفسير". هل في قرار الحكم هذا تجنيد ودفع المدنيين للقيام بعمل عسكري  
مثل المراقبة والتعقب واالبالغ؟ هل ضمن المجندين يوجد نساء واوالد واطفال؟ هل هذا "التجنيد" ال  

لفلسطينيين ومعظم العالم الى اهداف شرعية في النضال الفلسطيني ضد االحتالل يحولهم بالنسبة ل
رغم أنهم مواطنون ابرياء؟ هل واجب االبالغ هو انتقائي وال يشمل االبالغ عن عصابات االرهاب  

 اليهودية التي تجد عند المستوطنين "ملجأ ومساعدة ومعدات"؟.
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يا سياستها في موضوع مصادرة االراضي وأمرت باخالء في قرار حكم الون موريه قلبت المحكمة العل
مستوطنة واعادة االرض الى اصحابها. االدعاء بأن المستوطنة تخدم احتياجات امنية فشل عندما 
تبين أن وزير الدفاع في حينه عيزر وايزمن ورئيس االركان في حينه حاييم بارليف يعارضانه وأن  

توقف   1979طنين وليس من قبل الجيش. منذ ذلك اليوم في  مكان المستوطنة اختير من قبل المستو 
امنية.   احتياجات  توفر  أو  اقامة مستوطنات  بيانات تصادق على  التوقيع على  الجيش عن  ضباط 
وفعليًا هذا االدعاء لم يعد يطرح. ايضا المستوطنون انفسهم تجنبوا االدعاء بالهدف العسكري االمني  

بالح ق االلهي: "نحن استوطنا ألننا أمرنا بوراثة االرض التي اعطاها  للمستوطنات وفضلوا االدعاء 
هللا تعالى آلبائنا... االستيطان نفسه ال ينبع من ادعاءات أمنية ومن احتياجات مادية، بل من قوة 
غوش   رؤساء  من  وهو  فليكس،  مناحيم  به  ما صرح  هذا  ارضه"،  الى  اسرائيل  عودة  وقوة  الهدف 

. قاضي المحكمة العليا موشيه لنداو رفض هذا االدعاء ايضًا وقال: "في  ايمونيم، باسم المستوطنين
لشعب   الموعود  التاريخي  الحق  تفسير  هدفه  الذي  االدعاء  على  قاطع  جواب  يوجد  االلتماس  هذا 

 اسرائيل في سفر االسفار، كأمر يمس بحقوق الملكية حسب قوانين الملكية الخاصة".
في   النهاية،  القاضي1982في  اوضح  تسمح    ،  التي  العسكرية  االحتياجات  هي  ما  براك  اهارون 

باصدار أمر وضع اليد على اراض خاصة عندما قال: "القائد العسكري غير مخول بموازنة المصالح 
الوطنية واالقتصادية واالجتماعية في دولته طالما أنه ال يوجد لها تأثير على مصلحته االمنية في  

محليين. وحتى احتياجات الجيش هي احتياجاته العسكرية وليس المنطقة أو على مصلحة السكان ال
، جمعية اسكان المعلمين  393/82احتياجات االمن الوطني بالمعنى الواسع" )قرار المحكمة العليا رقم  

ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي(. اذا كان االمر هكذا فكيف يستجيب الحي  المخطط له في حي  
مستوطن ولكن    800جات الجيش؟ هو في الواقع يستجيب الحتياجات الـ  حزقياهو في الخليل الحتيا

 ألف فلسطيني الذين يعيشون في الخليل. 250ليس الحتياجات الـ 
الوضع   "يساهم بشكل كبير في  المستوطنين  بأن وجود  يتساوق قول شتاين  ذلك، كيف  الى  اضافة 

رض؟. أوال، بسبب وجود االسرائيليين  االمني... ويسهل على الجيش أداء مهماته" مع الواقع على اال
في الخليل فان الجيش االسرائيلي يتواجد داخل المدينة وال يتواجد فقط خارجها، مثلما يعمل في مدن 
الضفة االخرى طبقا التفاق اوسلو. الجيش اضطر الى وضع جندي تقريبا على كل مستوطن في  

وطنين باستخدام العنف ضد جنود الجيش. المدينة، حتى لو كان في بعض االحيان يقوم بعض المست
الذين وجدوا  الفلسطينيين  اليومي مع  االحتكاك  يخلق  الذي  الخليل هو  االسرائيلي في  الوجود  ثانيًا، 
هذا   يتساوق  كيف  الرزق.  وكسب  حياتهم  ومجال  بيوتهم  خارج  مطرودين  االمر  نهاية  في  انفسهم 

ابعة احداث عنف المستوطنين في السنتين االخيرتين  الواقع مع "مصلحة السكان المحليين"؟. ثالثًا، مت
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سواء ضد الفلسطينيين أو ضد قوات االمن تظهر أن االستيطان اليهودي في الخليل يقف على رأس  
 المناطق المليئة بالعنف من انواع مختلفة في الضفة الغربية. 

م تقديم بيان من ضابط  االهم من كل ذلك هو سؤال الى ماذا استند القاضي شتاين في اقواله. هل ت 
الجيش   المطاف  نهاية  في  حزقياهو؟  حي  القامة  امنية  حاجة  هناك  أن  يدعي  الجيش  في  كبير 

الذين يعيشون فيها. قوات   90يخصص   في المئة من قواته في الضفة الغربية لحماية االسرائيليين 
المستوطنات، حتى عندما يدور   الى  الوصول  تقوم بحراستهم وحراسة طرق  الحديث عن بؤر  كثيرة 

باجرائه مع ثالثة جنراالت سابقين في   الذي قمت  الفحص  ذلك،  قانونية. اكثر من  استيطانية غير 
قيادة المنطقة الوسطى يدل على أن وحدة الطوارئ التي تتشكل من سكان المستوطنة يجب عليها 

ة المكانية هي من  العمل فقط داخل حدود المستوطنة في الوضع الروتيني وفي حالة الطوارئ. الحماي
مسؤولية الجيش االسرائيلي الحصرية. ومن اجل إزالة الشك فان المستوطنات في الضفة ليس لها أي 
دور في منظومة الدفاع للجيش اإلسرائيلي في الحرب. السياسة المتبعة من قبل الجيش هي إخالء  

ال في  الحال  هي  هكذا  محتمل.  قتال  نطاق  كل  في  يوجدون  الذين  وفي المواطنين  الشمالية  حدود 
 هضبة الجوالن وفي غالف غزة. 

يناقض قرار حكم شتاين توصيات تقارير عن البؤر االستيطانية، مثل تقرير المحامية تاليا ساسون  
ليفي في    2005في   ادموند  المتقاعد  العليا  المحكمة  إقامة 2012وتقرير قاضي  كليًا  اللذين رفضا   ،

يكون من المحزن اذا تحول قرار الحكم هذا الى معلم في مستوطنات على أراض خاصة فلسطينية. س
طريق تطور قرارات حكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالضفة الغربية، واذا تحول الى سابقة تشرعن  
من جديد وضع اليد على اراض بملكية خاصة فلسطينية لغرض بناء مستوطنات جديدة باسم األمن  

 مم المتحدة ومجلس االمن.وخالفا للقانون الدولي وقرارات اال
 "هآرتس" 

 12/3/2022، األيام، رام للا
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