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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 فبراير /شباط

 1/2/2022 ،الثالثاء

الدولية − العفو  منظمة  إنها  ،  Amnesty International)أمنستي(    قالت  لها،  تقرير  نية  في  حلَّلت 
فحصت و ، ى هذا النظامواإلبقاء عل ،إقامة نظام من قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهمفي  "إسرائيل"

لهذا   األساسية  والسيطرة؛ العناصر  والعزل  والتفرقة  األراضي؛  شرذمة  في:  تتمثل  والتي  النظام، 
وخلصت  واالجتماعية.  االقتصادية  الحقوق  من  والحرمان  والممتلكات؛  األراضي  ملكية  ونزع 

"أبارتهايد  النظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري  ويجب   ،"Apartheid  المنظمة إلى أن ذلك 
النظ  "إسرائيل"على   ذلك  الضغط تفكيك  الدولي  المجتمع  على  يجب  كما  بالقسوة،  يتسم  الذي  ام 

ذلك لتحقيق  الُمرتكبة    ،عليها  الجرائم  على  قضائية  والية  لها  التي  األطراف  جميع  على  ويجب 
 1إلدامة ذلك النظام أن تبادر بإجراء تحقيق في هذه الجرائم.

قال  و ولة الفصل العنصري،  بد   ها منظمة العفو الدولية إلى عدم نشر تقرير يصف  "إسرائيل"  ت دع −
إن   لبيد  يائير  الخارجية  لكنها مجرد  "وزير  اإلنسان،  لحقوق  منظمة  ليست  الدولية  العفو  منظمة 

جاد  فحص  دون  الدعاية  تردد  أخرى  راديكالية  م"منظمة  عن  " أنها  على  ًا  شدد ،  البحث  من  بداًل 
اإلرهابية المنظمات  تنشرها  التي  األكاذيب  من  تقتبس  للخارجية  و   ."الحقائق...  بيان  قال 

، مشيرًا إلى أن  "ندعو منظمة العفو الدولية إلى االنسحاب من التقرير المقرر نشره"اإلسرائيلية:  
شيطنة  "وأنه يهدف إلى   "،دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ينفي حق  "تقرير ال

ة ضوء أخضر للجناة وغيرهم إللحاق  مثاب بـ"  نهوأ  ."الوقود على نار معاداة السامية  إسرائيل وصب  
 2."األذى ليس بإسرائيل فحسب، بل باليهود في جميع أنحاء العالم

الدولية ) − العفو  تقرير منظمة  إيالءه  المناسب  أأكد االتحاد األوروبي  نفعل  "منستي( االهتمام  كما 
ول التقرير، وقال االتحاد األوروبي، في موقفه ح  ."في حاالت مشابهة مع األطراف ذات العالقة

مؤكداً  كثب،  عن  األرض  على  التطورات  مراقبة  فيه  األعضاء  والدول  سيواصل  احترام    إنه  أن 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير  

يُ  المرتكبة،  االنتهاكات  عن  والمساءلة  في   " لسالما"لتحقيق    أساسياً   ركناً   د  عالحكومية،  واألمن 
 3منطقة الشرق األوسط. 

تجاه    "إسرائيل"قالت وزارة الخارجية األمريكية إن الواليات المتحدة ترفض الرأي القائل بأن أفعال   −
فصالً  تشكل  نيد  عنصرياً   الفلسطينيين  األمريكية  الخارجية  بلسان  المتحدث  وقال    س براي. 

إسرائيل" للصحفيين   أفعال  بأن  القائل  الرأي  فصالً   نرفض  تقارير  عنصرياً   تشكل  تستخدم  ولم   .
مطلقاً  المصطلحات  هذه  مثل  برايس  ."الوزارة  الشعب "  :وأضاف  ُيحرم  أال  المهم  من  بأن  نعتقد 
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المصير تقرير  في  حقه  من  العالم،   ،اليهودي  في  الوحيدة  اليهودية  الدولة  إسرائيل  وأن  خاصة 
 4. "ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة

يس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت إنه في غضون عام ستبدأ قوات جيشه باستخدام نظام  قال رئ −
ثم   تجريبيًا  بالليزر  الصواريخ  وسيُ   اعتراض  الحق،  وقت  في  الجبهة  عمليًا  على  البداية  في  نشر 

في كلمة له خالل المؤتمر السنوي   ،وأضاف بينيت   المناطق األخرى.  الحدودية مع قطاع غزة، ثم  
لمعهد  ال عشر  القوم خامس  األمن  أبيب اإلسرائيلي    ي دراسات  تل  سيسمح  أ،  في  النظام  هذا  ن 
والطائرات   "إسرائيلـ"ل الصواريخ  من  يحميها  ليزر  بجدار  بتطويقها  والبعيد  المتوسط  المدى  على 

في الواقع سيأخذ من العدو أقوى ورقة لديه  "  ، مشددًا على أنهبدون طيار وغيرها من التهديدات 
 5في إشارة منه لصواريخ المقاومة الفلسطينية وغيرها. "،انضد  

بأن سالح البحرية اإلسرائيلي يشارك في مناورة بحرية كبيرة    اإلسرائيلية   العامة  11القناة  أفادت   −
وأشارت القناة إلى أن المناورة    في الخليج العربي، والبحر األحمر، بمشاركة دول عربية وإسالمية.

، والتي نظمتها وتشرف عليها القيادة الوسطى في IMX-22  أو  22م.أكس  أي.إ  التي يطلق عليها
فيها   األمريكي، تشارك  التي    دولة.  60الجيش  العربية واإلسالمية  الدول  أن  إلى  القناة  وأضافت 

تضم   المناورة  في  والمغرب،   تشارك  والبحرين،  والسعودية،  واإلمارات،  واألردن،  مصر،  من  كاًل 
 6اكستان، وبنغالدش.والسودان، واليمن، وب

صحفي − تقرير  اإلسرائيلية   11لقناة  ل   ئيلي إسرا   كشف  تدريبات مؤخراً   "،إسرائيل"إجراء    العامة   ،
التدريبات كمراقب،    تحاكي هجوماً  ، شارك في  جويًا في إيران، بحضور ضابط عسكري أمريكي 

 7عد  "سابقة".بأن  مشاركة الضابط األمريكي  تُ  القناة وأفادت 
هما، وسيوبخ ثالثًا، بعد وفاة فلسطيني أمريكي  ي  ن من منصب  ي  أنه سيعزل ضابط    اإلسرائيلي أعلن الجيش   −

  ، قال الجيش اإلسرائيلي و   . 2022كانون الثاني/ يناير  شهر  خالل  اعتقاله في الضفة الغربية،    خالل   مسن  
ص إلى أن  التحقيق خل " ، إن  French Press Agency (AFP)  وكالة الصحافة الفرنسية في بيان نقلته  

 8. " الحادث كان حدثًا خطيرًا ومؤسفًا، نتج عن فشل أخالقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود 

القدس والمقدسات أن سلطات االحتالل صد   − المسيحية لنصرة  للهيئة اإلسالمية  تقرير  قت  كشف 
 2022.9ر وحدة استيطانية جديدة في المدينة المحتلة خالل كانون الثاني/ يناي 8235,على بناء 

وثائق   − األمريكية  وزارة كشفت  الجزيرة،  العدل  عليها  الجيش   ،نت .اطلعت  تعاقد  استمرار  عن 
شركة ديكنز آند ماديسون  وتسمى    " أو عالقات عامة واستشارات lobby السوداني مع شركة "لوبي

Dickens & Madison،  ا ضابط  ميناشي  سابقالسرائيلي  اإلستخبارات  اليترأسها  بن   Ari  آري 

Ben-Menashe.   ووق ع العقد بن ميناشي، في حين وق عه من الجانب السوداني محمد حمدان دقلو
السريع   الدعم  السيادة وقائد قوات  نائب رئيس  الشركة،    .17/6/2019  في)حميدتي(  فإن وحسب 

باالنتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني،    تتعلق من خدمات استشارية  تألفت  قد  أنشطتها  
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ورئيس    وتسهيل السودان  في  االنتقالية  الحكومة  رئيس  بين  المتحدة  الواليات  خارج  اجتماع  عقد 
بين    ،يسرائيل اإلوزراء  ال العالقات  تعزيز  الحكومة   ،والسودان  "إسرائيل"بهدف  مساعدة  وتسهيل 

 10اإلسرائيلية للحكومة االنتقالية في الخرطوم.
 2/2/2022 ،األربعاء

، في كلمة مسجلة له أمام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات س جانت ني  اإلسرائيلي ب   الدفاع قال وزير   −
إن الحكومة اإلسرائيلية قررت تعزيز العالقات مع السلطة   ، في تل أبيب   األمن القومي اإلسرائيلي 

مشيراً  حماس،  وإضعاف حركة  إضافية   الفلسطينية  بلورة خطوات  المقبلة ستشهد  الشهور  أن  إلى 
رئيس   مع  االقتصادية    ة الفلسطيني السلطة  بالتنسيق  المصالح  على  الحفاظ  بهدف  عباس،  محمود 

تعمل من أجل ضمان هدوء طويل   " إسرائيل " وحول قطاع غزة، قال جانتس إن    المشتركة للطرفين. 
 ،واستعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس، إضافة إلى تطبيق سياسة مدنية ُمحافظة   ،المدى 

وفي موضوع لبنان،    ادعائه، "التسبب بخسائر لحركة حماس". وتسهيالت والتي من شأنها، بحسب  
 11. عرضت المساعدة على الجيش اللبناني في أربع مناسبات مختلفة   " إسرائيل " جانتس إن    قال 

على مخطط    Avichai Mandelblit  اي مندلبليت خ في أ   للحكومة اإلسرائيلية   القضائيالمستشار  صادق   −
 أراضي البؤرة االستيطانية على جبل صبيح في نابلس.   التي ستقام على  ،فيتارأإنشاء مستعمرة  

صادق على المخطط في آخر يوم له في منصبه    مندلبليت وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن  
 12سنوات من الخدمة. 6الذي سيتركه بعد 

حادة  في جيش االحتالل اإلسرائيلي وجهوا انتقادات    كباراً   قال موقع واال اإلخباري العبري إن ضباطاً  −
للشرطة، بزعم رفضها المشاركة في وحدات خاصة ُشكلت لمحاربة جرائم اعتداءات المستوطنين، بعد  

وبحسب مسؤولين   الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.   ذ ضد  زيادة عمليات "دفع الثمن"، التي تنف  
الل؛ فإن "حادثة  كبار في هيئة األركان، وقسم العمليات، وقيادة المنطقة الوسطى في جيش االحت 

 13واحدة غير عادية من جرائم المستوطنين، تكفي إلشعال فتيل تصعيد في الضفة الغربية". 

ن  ي  تقريرها الشهري، عن وقائع اعتداءات االحتالل على المسجد    الفلسطينية  أصدرت وزارة األوقاف −
واإلبراهيمي الثاني  ،األقصى  كانون  خالل  العبادة  دور  مب 2022يناير    /وسائر  أني  ،   قوات  نة 

األقصى    اقتحموا  ومستوطنيه  االحتالل الفترة،  مرة  22المسجد  تلك  سلطات ومنع  خالل  ت 
 14حرمة ثالثة مساجد. ت انتهكو وقتًا،  50اإلبراهيمي  سجد رفع األذان في الم  االحتالل

سرائيلي المحاضر اإلباحث  لل  ،كشفت وثائق تاريخية ضمن دراسة عن البدو واألرض في النقب  −
عن عملية تهجير لبدو  ،  Gadi Algazi  ة تل أبيب المناهض للصهيونية غادي الغازي في جامع

النقب  المهد  ،  صحراء  النقب  أهالي  طلب  على  أراضيهم.بناء  من  تبقى  ما  بمصادرة  وفي   دين 
شف النقاب عن عملية عسكرية قادها قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل وقتها  الدراسة كُ 

ديان عنوة.،  Moshe Dayan  موشيه  الفلسطينيين  البدو  من  األراضي  انتزاع  تكشف  و   استهدفت 
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  "ينتقلوا طواعية" وثيقة تاريخية إسرائيلية أخرى عن رفض البدو االنتقال من أراضيهم، وأنه إذا لم  
 15بالقوة. "سيضطر لنقلهم "فإن الجيش 

يُ  − لم  البحرين، في زيارة  إلى  بني جانتس  اإلسرائيلي  الدفاع  مُ   علنوصل وزير  وقالت  .  سبقاً عنها 
إن جانتس وصل إلى البحرين على متن طائرة تابعة لسالح  لها، في بيان ،وزارة الدفاع اإلسرائيلية

الدولة   هذه  إسرائيلي  دفاع  وزير  فيها  يزور  التي  األولى  المرة  أنها  إلى  مشيرة  اإلسرائيلي،  الجو 
هناك. إسرائيلية  عسكرية  طائرة  فيها  تهبط  أو  صحيفة  وذكر   الخليجية  ت بوسجيروزاليم  الت 

وهبطت    ،اإلسرائيلية أن هذه الطائرة كانت في األصل مستخدمة من قبل القوات الجوية المصرية
 16وعلى متنها الرئيس المصري آنذاك أنور السادات.  1977 " في سنةإسرائيل"ألول مرة في 

مقابلة  د  شد   − في  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  القطري  الخارجية  أكسيوس   معوزير  موقع 
عالقات   ،األمريكي على  السابق  في  حافظت  بالده  أن  "إسرائيل"  على  كانت    مع  هناك  " عندما 

 وقال   ".2009-2008احتماالت للسالم" مع الفلسطينيين، "لكن الدوحة فقدت األمل بعد حرب غزة  
، "لكن وزير القطري إن قطر تواصل "عالقات العمل" مع "إسرائيل" لمساعدة الشعب الفلسطينيال

 17الدولتين".  من الصعب تصور االنضمام إلى اتفاقات إبراهام، في غياب التزام حقيقي بحل  
أبو ظبي  أن وفداً   األمريكي  ذكر موقع أكسيوس  − الدفاع اإلسرائيلية زار  لبحث دعمها    ؛ من وزارة 

الحوثيين.  واستخباراتياً   دفاعياً  أبلغت    عقب هجوم  اإلمارات  أن  الموقع  حاجتها    "إسرائيل"وكشف 
للمسي رات. والتصدي  الصاروخي  الدفاع  مجال  في  المساعدة  أن    إلى  الموقع    "إسرائيل"وأوضح 

وأشار إلى أن   ن.ي  واإلمارات تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع واالستخبارات منذ أكثر من عقد  
 18."اتفاق إبراهيم"الكشف عنها بعد  تم   نهماهذه القناة السرية بي 

مشروع قانون للمصادقة على اتفاقيٍة ُموق عٍة    المغربي  ملكة المغربية إلى البرلمانأحالت حكومة الم −
دمات الدولية. أول اتفاقيٍة بين المغرب   د  وبحسب مراقبين، ُتع  مع االحتالل اإلسرائيلي تتعلق بالخ 

البرلمان، وفي حال مصادقة غرفت   إلى  ُتحال  ليها  ع  ،النواب والمستشارين  ،البرلمان  ي  و"إسرائيل" 
 19ز التنفيذ.ل حي  ُتنشر في الجريدة الرسمية لتدخُ 

مثل   − مصطلحات  استخدام  ترفض  ألمانيا  إن  األلمانية  الحكومة  باسم  متحدث  الفصل  "قال 
ب  "العنصري  يتعلق  الحكومة"إسرائيلـ"فيما  باسم  المتحدث  وقال  صحفي  األلمانية،  .  مؤتمر    ،في 

إسرائيل. هذا ال    النتقادات بشكل متحيز ضد  نرفض تعبيرات مثل الفصل العنصري أو تركيز ا "
 20."الصراع في الشرق األوسط يساعد في حل  

 3/2/2022 ،الخميس

وحدة استيطانية    1,500أقرت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس خطة لبناء   −
البناء على مساحة   يتم  وس على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.
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هذا المشروع االستيطاني   د  عويُ . تدعي بلدية االحتالل أنها "أرض دولة" (2ألف م  150) دونماً  150
 2022.21سنة الخامس في مستعمرة التلة الفرنسية منذ مطلع 

وزير  وق   − جانتس    الدفاعع  بني  البحرينياإلسرائيلي  على    ونظيره  المنامة،  في  النعيمي،  هللا  عبد 
ك البحرين حمد بن عيسى  . وقال جانتس، بعد لقائه ملوالبحرين  "إسرائيل"فاق تعاون أمني بين  ات

، الذي نجلبه اليوم إلى ذروة جديدة من خالل توقيع االتفاق  االستراتيجيإن "التعاون  ،  آل خليفة
استمرار   هو  الملك،  مع  الهام  با  التفاقيات واللقاء  اآلخذة  والعالقات  التاريخية  بين  أبراهام  لتطور 

أنه "بعد سنة فقط على توقيع االتفاقيات، بتنا نتواجد في اتفاق    جانتس  وأضاف  الشعبين واألفراد".
وزار جانتس وقائد   أمني هام سيسمح بتعاون واسع ويعزز أمن الدولتين واستقرار المنطقة كلها".

 22امس األمريكي.قاعدة األسطول الخ David Salamehمة سالح البحرية اإلسرائيلية دافيد سال
في مؤتمٍر صحفٍي بمقر المجلس  في    ،باإلنابة أحمد بحر  الفلسطيني  قال رئيس المجلس التشريعي  −

غزة   كتلقطاع  البرلماني  ةبمشاركة  الوأعضاء    ةحماس  المجلس  فتح    ،تشريعيمن  كتلة  يمثلون 
عبي والنداءات الرفض الشمن  رغم  بال، إن  اإلصرار على عقد المجلس المركزي في رام هللا،  سابقاً 

الدستورية، والمخالفة  وُتشك ل    الوطنية  والقانونية،  والوطنية  السياسية  للشرعية  فاقدة  خطوة  هي 
 23تكريسًا لنهج التفرُّد والهيمنة بعيدًا عن اإلجماع الفلسطيني.

  أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير  −
، إلى  لهافي بيان    ،ودعت المبادرة الوطنية  .6/2/2022، المقرر عقده في  )م.ت.ف(  طينيةالفلس

واتهمت المبادرة اللجنة التي    بحوار وطني شامل".  "تأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فوراً 
بـ"تعم   المركزي  للمجلس  للتحضير  القوى". ُشكلت  استثناء عدد من  "الغرض    د  إن  المبادرة  وقالت 

التزام  ا دون  الوطني،  المجلس  ورئاسة  التنفيذية  اللجنة  في  شواغر  ملء  هو  لالجتماع،  لرئيس 
 24حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة".

استنكرت حركة حماس ما قامت به مجموعة من األشخاص بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية   −
موقفها أنها ستبقى وفية لكل م ن يدعم    ،في في تصريح صح،  دت حماسوجد    .غزةجنوب قطاع  

شعوب  ال ولكل  ومقاومته،  الفلسطيني  تد    ةماألشعب  لم  التي  واإلسالمية  جهداً العربية  لدعم   خر 
 25. ة الفلسطينيةقضيال
معهد   − أعدها  حديثة  دراسة  اإلسرائيلي كشفت  القومي  األمن  أبيب   دراسات  تل  غالبية    أن    في 

اإلسرائيليين يهتمون بالتحديات االجتماعية    األقصى، وأن  المسجد  اقتحامات    يؤيدون اإلسرائيليين  
 26والخالفات الداخلية، أكثر من اهتمامهم بالتهديدات الخارجية. 

الحقوقي ذكر   − "عدالة"  بيان    ،مركز  أن  في  فلسطينية  له،  إنسان ومجتمع مدني  مؤسسات حقوق 
وطالبت  إرهابية"،  "منظمات  إعالنها  قرار  على  اعتراضًا  "غير    قد مت  كونه  الفور  على  بإلغائه 

في   اإلسرائيلي  العسكري  القائد  أعلن  حين  في  والعادل"،  السليم  القضائي  للمسار  ويفتقر  قانوني 
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القرار ضد   التخاذ  أدت  "أدلة  أن  المحتلة،  الغربية  الفلسطينية،    الضفة  اإلنسان  مؤسسات حقوق 
 27.ستبقى سرية ولن تكشفها السلطات اإلسرائيلية ذات العالقة"

الغيط،قال   − أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األردنية،   األمين  المملكة  قناة  مع  مقابلة  في 
يمكن   وال  الدولتين،  مطلب  عن  يتخلَّوا  لم  "الفلسطينيين  إن  اإللكتروني:  موقعها  على  وُنشرت 

الفلسطينية". والرؤية  الفلسطيني  الموقف  تجاوز  العربية  العام  للجامعة  األمين  أن    وأشار  إلى 
الدولت   لمفهوم  رفضه  وعلى  مواقفه  على  اإلسرائيلي  الجانب  أغلبية    ؛ني  تصميم  لوجود  سيؤدي 

 28فلسطينية بين نهر األردن والبحر المتوسط في األعوام المقبلة. 
مصادر وصفتها بالمطلعة أن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في    5نقلت وكالة رويترز عن   −

س أو اإلسرائيلية  أن  أفي الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة  ،  Apple  آبل شركة  برمجيات  
آيفون  هواتف  اختراق  اإللكترونية  سنة  iPhone  لالستخبارات  إن   .2021  خالل  المصادر  وقالت 

تعمل   ،وأقل شهرة  وهي شركة أصغر حجماً   ،Qua dream  كوا دريمهي  ثانية  السرائيلية  اإلشركة  ال
 29الهواتف الذكية المخصصة لعمالء من الحكومات. في مجال تطوير أدوات اختراق

تقرير   − ماغريلقال  كريس  غارديان  في    ،Chris McGreal  أعده    The Guardianصحيفة 
معاملة  إ  ،البريطانية تشبيه  البيضاء، فريقيا  إجنوب  ب  للفلسطينيين  "إسرائيل"ن  األقلية  حكم  تحت 

من الصورة   "إسرائيل"د أن مخاوف وأك   تحدة.آخذ في االنتشار وسط التيار العام داخل الواليات الم
ما بعد التقارير الحقوقية التي  ل لها داخل الواليات المتحدة بدأت تتحقق بالفعل، ال سي  التي تتشك  

 30الشعب الفلسطيني. تدفع بنقاشات حول التمييز اإلسرائيلي ضد  
 4/2/2022 ،الجمعة

نية عزام األحمد إن المجلس المركزي سيتخذ  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي −
في   عقدها  المزمع  جلسته  في  حاسمة"  مع   .6/2/2022"قرارات  حوار  في  األحمد،  وذكر 

األناضول، أن المجلس المركزي سيبحث قضايا "العالقة السياسية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي،  
والمصا الفلسطينية،  الشعبية  والمقاومة  المتحدة،  االجتماع،    لحة".والواليات  ُمخرجات  إن  وقال 

المستويات". كافة  على  الفلسطينية  العالقة  تنظيم  إعادة  شأنها  من  "قرارات  شكل  على    ستكون 
شرف  ضيوف  وهناك  فقط،  المجلس  أعضاء  على  مقتصر  االجتماع  أن  إلى  األحمد  وأشار 

ه أي دعوة لحركتي الجهاد و   31حماس. سيحضرون الجلسة االفتتاحية، غير أنه لم ُتوجَّ

قيادة  أك   − تقودها  التي  والتفرد  اإلقصاء  أن سياسة  دويك  عزيز  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  رئيس  د 
في انعقاد جلسة المجلس المركزي للمنظمة، مرفوضة.    ؛ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 

ة المجلس المركزي من  انعقاد جلس   ، إن في مقابلة خاصة مع المركز الفلسطيني لإلعالم   ، وقال دويك 
ظل   في  السلطة  أُ   قيادة  "ما  فرعون  قول  عليها  ينطبق  الحالية،  الفلسطينية  أرى".  الحالة  ما  إال  ريكم 

 32الساحة الفلسطينية وقيادتها السياسية".   ما يجرى بأنه "مؤشر على خطر شديد يلفُّ   دويك ووصف  
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لسطيني ال يأتي باالنتخاب  أال شرعية ألي مجلس ف"على  ،  في بيان صحفي  ،دت حركة حماسأك   −
بالتوافق الوطني الشامل تمهيداً  ألحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض   لالنتخابات، وال يحق    أو 

شعبي عبر صناديق االقتراع، وال شرعية مطلقًا ألي تعيينات تصدر عن هذا االجتماع وال اعتراف  
لمضي في عقد المجلس المركزي  . وحذرت الحركة من أن اإلصرار على هذا النهج الخطير وا"بها

وتدخالت خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على    ،دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة
شعبنا العظيم وجميع قواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه "  ت حماسالساحة الفلسطينية، ودع

 33. "المخططات ومواجهتها بكل قوة
أن جميع الشرائح    ،من وزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيليةبطلب    ُأجريت   ،بينت دراسة أكاديمية −

العنصري   مشاعر كرهٍ   تكنُّ   "إسرائيل"االجتماعية في   النفور واالستعالء  إلى  باإلضافة  لبعضها، 
واليهود   ضد   العلمانيين،  اليهود  يكرهون  المتدينون  واليهود  العرب،  يكرهون  فاليهود  العرب، 

الشر  اليهود  يكرهون  إثيوبيا،  األشكناز  من  القادمين  خصوصًا  السود،  يكرهون  والبيض  قيين، 
 34. مماثل بكرهٍ  والعكس بالعكس أيضًا؛ إذ إن كل شريحة مكروهة تردُّ 

وبالتعاون مع وزارة القدس    ،العبرية أن وزارة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية   ذكرت أسبوعية كول هعير  −
ماليين الشواكل لتطوير الرياضة في   ،األولى صادقوا على مشروع يخصص، وللمرة   ،وبلدية القدس
من خالل إقامة عدد من المنشآت الرياضية الجديدة، وذلك بعد إهمال دام عشرات    ؛شرقي القدس 

قالت الصحيفة  و   جديدة باتجاه أسرلة التعليم وليس بهدف خدمة الطلبة.  إغراءالسنين، وهي خطوة  
خالل السنوات   ( مليون دوالر  658.5)نحو    مليار شيكل   2.1حو  ن قرار الحكومة الذي يخصص  إن  

كثيرة مجاالت  يتناول  القادمة  المناهج   ؛الخمس  إلى  المدارس  بنقل  كبيرة  مبالغ  استثمار  منها 
اإلسرائ على  يالتعليمية  التأكيد  مع  والتجارة،  التشغيل  ومجاالت  نوعي    إيجاد لية،  عمل  أماكن 

 35ومراكز تجارية كبيرة في شرقي القدس.
 Radio France  خارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدوليةوزير ال  د شد   −

International    فرانس لfrance24أو    24وفضائية  مراقب  منح صفة  أن  االتحاد    " إسرائيلـ"،  في 
"لم نكن نحن من بادرنا بمنح صفة   :وقال لعمامرة  "خطأ مزدوج".  African Union (AU)اإلفريقي  

أن الخطأ "األول هو منح صفة مراقب )يقصد    ، موضحاً كان )في إشارة إلسرائيل("  مراقب ألي
االتحاد  في  األعضاء  الدول  مع  مشاورات  إجراء  دون  سيئاً .  إلسرائيل(  كان  من    القرار  وكان 

بين    وبحسب لعمامرة، فإن الخطأ الثاني "هو مالحظة أن هناك انقساماً   المفروض أن ال يتخذ".
 36ي االتحاد اإلفريقي( بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح". الدول األعضاء )ف

 5/2/2022 ،السبت

اإلسرائيلية  أك   − واإلسكان  البناء  وزارة  تم  أ دت  خططٍ نه  تنفيذ  على  الموافقة  وحدة   5,250لبناء    ت 
مبانٍ  في  و طابقاً   12إلى    ةخمس  من  استيطانية،  القدس،  في  الحيوانات  حديقة  من  بالقرب  ن  أ، 
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 (2ألف م   840)  دونماً   840غرفة فندقية ومساحة تجارية، وتغطي    300  إقامة  شمل أيضاً الخطة ت
جديد.  إلنشاء استيطاني  الدراسات وأوضح    حي  جمعية  في  الخرائط  دائرة  مدير  التفكجي،  خليل 

تهدف  أالعربية،   الخطة  جديدة،    20بناء  إلى  ن  استيطانية  وحدة  يتعلق  و ألف  اليوم  التنفيذ  لكن 
الجن نحوبالجزء  باستثمار  الغربي،  دوالر(  873.7)نحو    مليار شيكل  2.8  وبي  البنية    مليون  في 

 37التحتية واألماكن العامة والمباني العامة في األحياء القديمة والجديدة في القدس. 
مليون دوالر، بهدف مساعدة   13أكثر من    1948و  جمع الفلسطينيون في مدينة القدس وفلسطيني −

سوري  شمال  في  دُ ة الالجئين  التي  الخيام  عن  عوضًا  تأويهم،  منازل  بناء  على  إثر  م  ،  رت، 
 38المنخفضات الجوية المتتالية.

التحرير − لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  السابق في  بيان    ، فيحنان عشراوي   الفلسطينية  أعلنت العضو 
ذلك بسبب عدم  "و  ،منظمةلبعدم المشاركة باجتماع المجلس المركزي ل  قرارها   صادر عنها، عن

لمنظمة   الداخلية  واللوائح  باألنظمة  االجتماع  "أن    هاولقناعت"،  الفلسطينية  التحريرااللتزام  هذا 
المطلوب  الديموقراطي  والتغيير  الشراكة  نهج  عن  والتخلي  الجمود  حالة  ويرسخ  االنقسام  سيعزز 

اء  أعلن األعضاء المستقلون في المركزي )أحمد جميل عزم، وفيح  كذلك  عن طريق االنتخابات".
 39عن حضور جلسة المجلس المركزي.  عبد الهادي، ومحسن أبو رمضان( اعتذارهم

عن مسؤولين مطل عين على االتصاالت اإلماراتية اإلسرائيلية،    صحيفة وول ستريت جورنالنقلت   −
. منظومة القبة الحديدي ةمثل  االتصاالت ال تشمل تزويد أبو ظبي بمنظومات دفاعات جوية  أن  

 40اإلمارات منظومات للرصد المبكر )رادارات(.  "إسرائيل"ن تبيع ورج حت الصحيفة أ
 6/2/2022 ،األحد

للمجلس    31  في كلمته خالل افتتاح أعمال الدورة الـ   ،محمود عباس  يةفلسطينال  السلطة قال رئيس   −
الفلسطيني،   هللافي  المركزي  إلى    :رام  تجاوبنا  أن  بعد  خاصة  كلها،  خياراتنا  في  سننظر  "إننا 

عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأوفينا    ، مع الجهود الدولية الرامية إليجاد حل  أقصى مدى
 وقال  بكل التزاماتنا، بحيث ال يستطيع أحد أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عملية السالم".

وقدسنا  عباس:   وهويتنا  ووجودنا  أرضنا  عن  للدفاع  المرحلة  هذه  في  نكون  ما  أحوج  "إننا 
القدس ومقدس بعاصمتها  فلسطين  دولة  أرض  عن  االحتالل  تنهي  وسائل  عن  والبحث  اتنا، 

العمل على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية التي أصبحت خيارنا  "  مشددًا على أهمية   ،"الشرقية
وجه   في  بقوة  والوقوف  اإلرهابية،  المستوطنين  اعتداءات  لمواجهة  نطاقها  وتوسيع  األساس، 

ال االحتالل  على  مخططات  االستيالء  إلى  هذه   عباس  د وأك    وطننا".رض  أرامية  مواجهة  أن 
 41لالنقسام الداخلي في إطار االلتزام بالشرعية الدولية. فورياً  إنهاءً  التحديات تتطلب أيضاً 
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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن إرادة الجماهير وخيارات   − ، هي  الفلسطيني  شعب القال 
وأساسها.  الشرعيات  يستند  لهفي تصريح    قاسم،  ضافوأ  مصدر  تجمع ال  أو  اجتماع  أي  أن   ،

يحدث    ،لذلك المركزي   فيمثلما  المجلس  والتمثيل، وعاجز    ،اجتماع  واألهلية  للشرعية  فاقد  "هو 
تمث عن  بناء  يتمامًا  إعادة  إمكانية  من  وتحرمه  طموحاته  وتعاكس  بل  شعبنا،  طموحات  أدنى  ل 

 42. افقية"منظمة التحرير على أسس ديموقراطية وتو 

من اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، بعد مشاركته    ه انسحاب حزب الشعب الفلسطيني  أعلن   −
إلى أن االنسحاب جاء بسبب موقفه المعلن   في تصريح له،   ، وأشار الحزب   في الجلسة االفتتاحية. 

جلس للم   31  وكشف مصدر حضر الجلسة االفتتاحية للدورة الـ   من جدول األعمال وقضايا أخرى. 
وقبل كلمة محمود عباس، اشتية،  محمد  فور بدء كلمة  الحزب انسحب  المركزي، لوكالة صفا، أن  

"نحن منزعجون، وطلبنا منكم أكثر من مرة لكن لم قال:    رئيس حزب الشعب بسام الصالحي وأن  
قرارات".  عن  تتحدثون  وأنتم  جديدة،  قرارات  ألخذ  نأت  لم  نحن  لنا،  فإن    تسمعوا  المصدر  ووفق 

"طالبنا بوضع آليات لتنفيذ قرارات المركزي السابقة، لكن لم يسمع أحد كالمنا..   : الحي أضافالص 
وأكد الصالحي وجود "عوار قانوني" في الجلسات، وتابع "ما سمعتوش، وبدكم   وال عزام وال إنتو". 

 43تعملوا اللي بدكم إياه، عشان هيك مش حنستمر في الجلسة"، وفق المصدر.
المقرر أن تجري على    ، ل الناخبين النهائي بيانات سج    الفلسطينية   خابات المركزية نشرت لجنة االنت  −

الثانية من االنتخابات المحلية أساسه المرحل  الناخبين في  ، وذلك بعد االنتهاء من تحديث سج  ة  ل 
التسجيل والنشر واالعتراض  الثاني   ، أعقاب مرحلة  نت  وبي    . 2022  يناير   / التي جرت خالل كانون 

مليون مواطن ومواطنة،   2.61للسجل النهائي بلغ    في بيان صحفي، أن عدد المسجلين وفقاً   ، اللجنة 
ألف ناخب وناخبة مؤهلين لالقتراع في المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، منهم    787من بينهم  

 44ناخب وناخبة من ذوي اإلعاقة.  7,300قرابة  
ت  ي أيل شمل الفلسطينيين، الذي قدمته وزيرة الداخلية    صادقت الحكومة اإلسرائيلية على قانون منع لم  −

وقال وزير الصحة    ، فيما منحت األحزاب المشاركة في االئتالف حرية التصويت على القانون. د شاكي 
لشاكيد   اً ، موجه Nitzan Horowitz  نيتسان هوروفيتس  تنتهكون    : حديثه  إنكم  عنصري،  قانون  "هذا 

 45ضين االئتالف الحكومي للخطر". بذلك تعر    عواقب، أنت    االتفاقات. لن نقبل هذا، وستكون له 
أكاديمية − دراسة  تغييراً   ،ت أحرونو يديعوت  ، نشرتها  كشفت  اإلسرائيلي يشهد  الجيش  في    كبيراً   أن 

تتعلق   لمهام  يفرزون  المتوسطة  والطبقات  األغنياء  أبناء  بات  بحيث  العسكرية،  وحداته  تركيبة 
يُ  بينما  العالية،  إلى  رسبالتكنولوجيا  ضحلة،  وثقافة  فقيرة  ريفية  عائالت  من  القادمين  جنوده  ل 

من القتلى في القتال الجاري    %78وجاء في الدراسة أن    دان للقتال مع الفلسطينيين وغيرهم.ي  الم  
الطبقي المنخفض    -في الضفة وعلى الحدود مع قطاع غزة، هم أبناء وبنات المحيط االجتماعي  

للمخابرات، هو أعلى    8200ت الجنود من المدن الميسورة في الوحدة  . ومعدال"إسرائيل"والفقير في  
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بثالثة أضعاف من المتوسط في البالد. بالمقابل، في بلدات الريف، حيث يعيش الفقراء، يكون 
 46أدنى بثالثة أضعاف مما بالخدمة في عموم وحدات الجيش.  8200التمثيل في وحدة 

مسجد األقصى، بعدما دخله ألول مرة منذ إبعاده عنه  مغرب في الالصالة    صالح أدى الشيخ رائد   −
في األقصى، حيث صافح وعانق    حافالً   واستقبل المصلون الشيخ صالح استقباالً   عامًا.  15قبل  

، ورددوا التكبيرات والهتافات المرحبة به.   47المصلون الشيخ 
االتحاد  عل   − لفريقي  إلاق  مراقب  صفة  منح  قرار  وأعلن"إسرائيلـ"باإلجماع  لبحث    ،  لجنة  تشكيل 

منح  وأك    األمر. بالده  معارضة  عثماني  غزالي  القمر  جزر  جمهورية  رئيس  عضوية    "إسرائيل"د 
عثماني وقال  للجزيرة  ،مراقب،  تصريح  فقي   ،في  موسى  االتحاد  مفوضية  رئيس  مع  يبحث  إنه 

 48كيفية اتخاذ خطوات إللغاء القرار من أجل وحدة االتحاد. Moussa Faki Mahamat محمد 
  مليون دوالر، لدعم جهود وزارة الصحة   3.75  أقدم البنك الدولي على تقديم منحة جديدة بمقدار −

إلى    .اكورون فيروس    في مكافحة وباء   الفلسطينية الجديدة تهدف  المنحة  الدولي أن  البنك  وأعلن 
 49دعم جهود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

الغالء وارتفاع األسعار جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع    ة ضد  نظ م فلسطينيون وقفة احتجاجي −
سلعٍ  أسعار  زيادة  حول  محليين  ومور دين  شركات  جانب  من  وزارة  كانت  و   رئيسة.   إعالنات 

للنيابة العامة لمكافحة الجرائم    مخالفاً   17"إحالة    م  إنه ت   5/2/2022في  قالت  قد  االقتصاد الوطني  
ا الشهر  خالل  الثانياالقتصادية  )كانون  السلع   ،(يناير  /لماضي  بأسعار  التالعب  خلفية  على 

 50األساسية وعدم االلتزام باألنظمة والقوانين المعمول بها"، وفق ما نقلته رويترز. 
 7/2/2022 ،اإلثنين

المنعقد   − الفلسطيني  المركزي  المجلس  التنفيذية    فياستكمل  اللجنة  في  شاغرة  مقاعد  هللا،  رام 
التحرير بدالً   وحل    ،لمنظمة  فتح  الشيخ عن حركة  ومحمد   حسين  الراحل صائب عريقات،  عن 

بدالً  بدالً   مصطفى  رباح(  )رمزي  سروع  وفريد  استقالتها،  قدمت  التي  عشراوي  حنان  عن    عن 
لمجلس إدارة الصندوق القومي،   انتخاب رمزي خوري رئيساً   تم  و   تيسير خالد الذي قدم استقالته.

محمود    السلطة الفلسطينية  وأعاد رئيس  في اللجنة التنفيذية.  ح عضواً للنظام األساسي أصب   ووفقاً 
ثقته بها وأصبحت  المركزي  المجلس  التنفيذية بكاملها، وجدد  اللجنة  عباس تالوة أسماء أعضاء 

التنفيذية، وعضوية كل من: عزام األحمد،    كالتالي: اللجنة  حسين الشيخ  و محمود عباس، رئيس 
فيصل  و واصل أبو يوسف )جبهة التحرير الفلسطينية(،  و هة النضال(، أحمد مجدالني )جب و   ،)فتح(

العربية(،   التحرير  )جبهة  الشعب(  و عرنكي  )حزب  الصالحي  )ف دا(،  و بسام  رأفت  رمزي  و صالح 
عدنان  و علي أبو زهري،  و أحمد بيوض التميمي،  و زياد أبو عمرو،  و قراطية(،  و رباح )الجبهة الديم

 51(، رمزي خوري.ون د مصطفى )مستقلمحموأحمد أبو هولي،  و الحسيني، 
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للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل   روحي فتوح، رئيساً  الفلسطينيانتخب المجلس المركزي  −
  52للسر. ن لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً ي  وموسى حديد نائب  

، بعد أن طرح  الشمل"  صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي على مشروع قانون "المواطنة/ لم    −
  ، واألخرى من عضو الكنيست ت شاكيد يأيل ن على الهيئة األولى من قبل وزيرة الداخلية  ي  بنسخت  

العبري يديعوت أحرونوت  وأشار موقع    من الصهيونية الدينية.  Simcha Rotmanمحا روتمان  يس
القانون، و   44إلى أن   أعضاء  ب  عارضوا، فيما امتنع وتغي    خمسةعضوًا صوتوا لصالح مشروع 

المعارضة ميرتس  ؛من  حزب  مثل  الحكومي  االئتالف  وكذلك  المشتركة،  العربية  القائمة   مثل 
Meretz    53د. والقائمة الموحدة، عن التصويت بشكل متعم 

نيت ووزير الدفاع بني جانتس تعليمات إلى اللجنة العليا ي نفتالي ب  اإلسرائيليأصدر رئيس الوزراء   −
الغر  الضفة  في  والبناء  مخطط للتخطيط  حول  المداوالت  لتجميد  االحتالل،  لسلطات  التابعة  بية 

االستيطاني   أعقاب محادثات مكثفة مع  غير مسم    ألجلٍ   1إي منطقة  فيالمشروع  ى، وذلك في 
الذين مارسوا الضغوط   اإلدارة األمريكية. وقال مصدر في حزب ميرتس اليساري إن وزراءه هم 

 54نيت وجانتس لتجميد المخطط.يعلى ب 

الجنوبية؛ لفحص    اإلسرائيليجيش االحتالل  أعلن   − المنطقة  بدء مناورة عسكرية مفاجئة في  عن 
اة  وذكر المتحدث العسكري باسم جيش االحتالل، أن المناورة المسم    جاهزية القوات ألي طارئ. 

 55ة لفحص مدى استعداد قوات المنطقة الجنوبية ألحداث طارئة. عد  "اختبار قائد األركان" مُ 
ثالث  − يوث    أصدرت  تقريرًا  فلسطينية،  إنسان  حقوق  الخسائر منظمات  واإلحصاءات،  باألرقام  ق 

واألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، جراء الهجمات العسكرية واسعة النطاق التي  
أيار/شن   في  غزة  قطاع  على  حربها  خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   وأوضح  .2021مايو    تها 

سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى   38طفاًل، و  60، من بينهم  شهيداً   240الشهداء بلغ    أن عدد   التقرير
تم   الذين  السيدات  630رصدهم    األطفال  والجريحات من  الواردة في  وبي    .397،  نت اإلحصاءات 

رت بالكامل، كما بلغ م   دُ   1,313وحدة سكنية، من بينها    7,680رت  م  التقرير، أن قوات االحتالل د  
 56سيدة.  10,218و طفالً  17,444من بينهم ، 38,020رين قسريًا جراء هدم منازلهم ج  عدد المه

أول  − في  اإلسرائيلي،  البرلمان  اإلمارات  لدولة  االتحادي  الوطني  المجلس  من  أعضاء  ثالثة  زار 
البلدين. بين  العالقات  تطبيع  منذ  الكنيست  إلى  إماراتي  لوفد  الدفاع   زيارة  لجنة  رئيس  وقال 

الخارجية في المجلس الوطني االتحادي علي راشد النعيمي أمام لجنة الخارجية والدفاع والداخلية و 
وأضاف    اإلسرائيلية: "عندما نتحدث عن اتفاقيات إبراهيم، نريدكم أن تنظروا إلى الصورة الكبيرة".

  النعيمي: "هذه ليست مجرد اتفاقيات سياسية تتعلق باألمن والدفاع، بل هي عامل تغيير للمنطقة 
وقبل زيارة الكنيست قام الوفد اإلماراتي بزيارة    بأسرها، معكم نريد عالقات في جميع القطاعات".

 57، النصب التذكاري اإلسرائيلي للمحرقة.مفاشيمتحف ياد مؤسسة 
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الحقوقي − الناشط  مانديال    أشار  الجنوب  ،  Mandla Mandelaماندال  نيلسون  فريقي  اإلحفيد زعيم 
عربي  ، Nelson Mandela  مانديال معه  أجرتها  مقابلة  "الفصل  21  في  أن  إلى  في    العنصري ، 

الذي كان متبع العنصري  الفصل  نفس  إال أن االختالف    "، الفتاً فريقياإفي جنوب    اً إسرائيل هو 
 58الوحيد بينهما هو "درجة القسوة فقط".

 8/2/2022 ،الثالثاء

هم بما يزيد  أن استهدفت مركبة تقل    بارد، بعد   اغتالت قوة خاصة من جيش االحتالل، ثالثة شبان بدمٍ  −
، شهداءها  لها   ونعت كتائب شهداء األقصى، في بيان  نابلس. في  رصاصة في حي المخفية   90على  
  ،وتوعدت بالرد على "عملية االغتيال الجبانة"  ، أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط  : الثالثة 

 59وسيقابل الدم بالدم".   ، قادم بإذن هللا   الرد  وأن    ، دة على أن "دماء شهدائها لن تذهب هدراً مشد  

  مليون دوالر(  312)نحو رت بلدية االحتالل في القدس المحتلة تخصيص ما يزيد على مليار شيكل قر   −
لترسيخ ربط المستعمرات غير الشرعية في شرقي القدس بأحياء غربي القدس وشبكة المواصالت  

تيطانية التي تهدف لتكريس التهويد واالستيطان  ضمن المشروعات االس،  العامة والقطار الخفيف
 60بالمدينة المحتلة. 

المركزية  − االنتخابات  المجالس   الفلسطينية   أعلنت  انتخابات  من  الثانية  للمرحلة  الترشح  باب  فتح 
في بيان صحفي، أن    ، دت اللجنة وأك    . 2022/ 2/ 17  في أيام تنتهي    10، وذلك لمدة  2021المحلية  

لألحزاب السياسية أو    وائم انتخابية وال تقبل طلبات الترشح الفردية، ويحق  من خالل ق   الترشح يتم  
 61.االئتالفات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية 

  ، اعتباراً يةفلسطين أراضي السلطة الرة إلى  أعلن األردن أنه سيرفع كمية الطاقة الكهربائية المصد   −
بحسب و ،  2020  سنةعة بين الجانبين في  بموجب االتفاقية الموق    %100، بنسبة  2022ف  من صي

 62ية. بيان أصدرته شركة الكهرباء الوطنية األردن 

واالرتباط بجهاز    "، إسرائيل " بتهمة التجسس والعمل مع    شخصاً   16بدأت السلطات التركية بمحاكمة   −
لما تناقلته وسائل إعالم    ، وفقاً "إسرائيل ـ" مهمة ل ، وذلك بتسريب معلومات ووثائق  اإلسرائيلي   الموساد 
ملي   تركية.  الفلسطينية،    Milliyetت  ي وقالت صحيفة  الجنسية  يحملون  المتهمين  غالبية  إن  التركية 

 63ن، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة ألربعة أيام.و وبعضهم سوري 

"أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العالقات   :وأوغلش  ياو جقال وزير الخارجية التركي مولود   −
تطبيع   لدى  الدول  بعض  فعلت  كما  الفلسطينية،  القضية  حساب  على  تكون  لن  إسرائيل،  مع 

ثابت" القضية  من  فموقفنا  أبيب،  تل  مع  النظر  ولفت .  عالقاتها  التركي  تطبيع    الوزير  أن  إلى 
يُ  قد  اإلسرائيلية،  التركية  تر العالقات  دور  تعزيز  في  لحل  سهم  التوصل  في  مشدداً   كيا    الدولتين، 

  64الدولتين. على تمسك بالده ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك حل  



 2022شباط/ فبراير  __________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 13                                                   

إن وحدة الفصائل والتيارات الفلسطينية وتضامنها   Ebrahim Raisi قال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي  −
د السفيرة الفلسطينية الجديدة سالم  مه أوراق اعتما وبعد تسل    هو "مفتاح النصر على النظام الصهيوني". 

الزواوي، أضاف رئيسي أن "الحركة الموحدة لجميع الفلسطينيين ستؤدي في نهاية المطاف إلى حقيق  
 65هدف تحرير القدس الشريف، ويجب أال يكون هناك أي تعطيل أو خلل في هذه الحركة". 

لدى لبنان،    ية فلسطين السفارة  الع  بالتعاون م الفلسطينية  أطلقت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   −
وقال وزير    ألرواح الشهداء ونضاالتهم.  الطابع البريدي الفلسطيني "شهداء مقابر األرقام"، تقديراً 

سدر    االتصاالت  من  إن  اسحق  أكثر  جثمان  يحتجز  مؤكداً شهيد   400االحتالل  إصدار   ،  أن 
لتدويلها بين هواة الطوابع في أرجاء يهدف    ؛البطاقة البريدية تحت عنوان "شهداء مقابر األرقام"

 66العالم، عبر استخدامها في المراسالت البريدية المتجهة للعالم.
 9/2/2022 ،األربعاء

المركزي أك   − المجلس  ب  الفلسطيني،  د  االعتراف  تعليق  الختامي،  بيانه  إسرائيلـ"في  لحين    "دولة 
كما  ووقف االستيطان،    ،لقدسشرقي اعاصمتها  و   1967  سنة  اعترافها بدولة فلسطين على حدود 

المختلفة.المجلس  أعلن   بأشكاله  األمني  التنسيق  لمنظمة  وكل    وقف  التنفيذية  اللجنة  المجلس  ف 
التحرير بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على  

عملالمجلس  د  أك  و   أرضها. في  لالستمرار  عملية  ركائز  تحديد  مرحلة  ضرورة  من  االنتقال  ية 
على  المجلس  د  وشد  .  االقتصادي  "السالم"مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع  لى  إالسلطة  

وحدة  " على  العمل  تلتزم  أمواصلة  وطنية  وحدة  حكومة  وتشكيل  االنقسام،  وإنهاء  وشعبنا  رضنا 
بإعال  المتمثل  الوطني  والبرنامج  الدولية  بالشرعية  فيها  المشاركة  عام  القوى  االستقالل    1988ن 

  67". 2006انسجامًا مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 

أنه  أك   − فلسطين  لتحرير  الشعبية  والجبهة  الجهاد اإلسالمي  وحركة  اعتراف وال  " دت حركة حماس  ال 
شرعي األخير يومي األحد    شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه الال 

ين السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب  واإلثن 
عدم التعامل مع هذه التعيينات ألنها ال  " خالل بيان مشترك، الجميع إلى    ، ودعت الفصائل   . " األخرى 

كل ت تجاوزًا لقرارات اإلجماع الوطني، وقمعًا لإلرادة الشعب   68. " ية الفلسطينية تمثل شعبنا، مبينًة أنها ش 
الذي ظهر    ،قط إلبراهيم النابلسيالضوء على مقطع فيديو التُ   اإلسرائيليةالعامة    12سلطت القناة   −

ن الحقًا أنه  اسمه الثالثاء بين أسماء الشهداء الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة في نابلس، وتبي  
وليس    ثمانيةأن أفراد الخلية عددهم  القناة، فإن التحقيقات أظهرت    الدعاءات ووفقًا    يرزق.  حي  

ذوا سلسلة عمليات مؤخرًا في محيط نابلس تجاه قوات إسرائيلية ومستعمرات فقط، وأنهم نف    أربعة
 69. نفسه قريبة، وكانوا يخططون لمزيد من العمليات وإحداها في اليوم
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، اتفاقية موافقة  رام هللا في  وشركة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية  الفلسطينية  وق عت الحكومة   −
الطبيعي  الغاز  بواسطة  كهربائية  طاقة  توليد  محطة  إنشاء  إلى  .  وضمان  تكلفتها  حو  ن تصل 

 70% من الطاقة الكهربائية المطلوبة في الضفة الغربية. 35ي احتياجات مليون دوالر، وستلب   650
واشنطن ميخائيل  في    "إسرائيل"قد األسبوع الماضي بين سفير  كشفت مصادر إسرائيلية اجتماع عُ  −

فإن هرتسوغ  ،  م"يو السرائيل  إ"وبحسب صحيفة    دول.  أربعمع سفراء    Michael Herzog  هرتسوغ
التركي حسن مراد مر  السفير  الرئيس رجب المقر    Hasan Murat Mercan  انجالتقى مع  ب من 

ة إيجاد قد بغيوقالت إن اللقاء عُ   ، وسفراء دول أذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان.نأردوغاطيب  
بين   للتعاون  الدول  " إسرائيل"آلية  المجال    ؛وهذه  واإلقليميي  في  الثنائي  مشترك   ،ن  إطار  وإنشاء 

 71للتنسيق فيما بينهم على مختلف الصعد. 
اإللكتروني النقاب عن شراء البحرين أنظمة رادارات    " Israel Defense  كشف موقع "إسرائيل ديفنس  −

د الموقع العبري أن الصفقة تقضي بشراء رادارات  وأك    سرائيلية. مضادة للطائرات المسي رة من شركة إ 
، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة  BATS' GR12  أو   12ساحلية تحت اسم العالمة باتس جي آر  

عن السواحل اإليرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل    م ك   200عسكرية في البالد، تبعد نحو  
وأوضح الموقع أن    ريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم. تركيبات متعددة للرادارات والبص 

 72. 2022، ومن المتوقع التسليم في العام الجاري  2021  سنة توقيعها في النصف الثاني من    الصفقة تم  
إنه لن يزور المستعمرات اإلسرائيلية ما وراء    نايدزآر توماس   "إسرائيل"قال السفير األمريكي لدى   −

خضر، وأنه لن يتخذ مثل هذه الخطوة التي قد تضر بالوضع، ألن مثل هذه الزيارة حاليًا  الخط األ
موقع تايمز أوف "في مقابلة مع    النظر،ايدز  نولفت    ستزيد االضطرابات التي نسعى إلى تجنبها.

شأن  إنه أيضًا سيحاول جاهدًا أال يتخذ موقفًا بإلى  باللغة العبرية،    "The Times of Israelل  إسرائي
  ، Hanukkahالحانوكاة  قضية حائط البراق )المبكى(، مشيرًا إلى أنه فقط ذهب هناك إليقاد شعلة  

 73وسيزوره مرة أخرى خالل األيام المقبلة. 
بريطانيا   − في  اليهودية  الجالية  سموتريتش  بطالبت  بتسالئيل  اإلسرائيلي  الكنيست  عضو  طرد 

Bezalel Smotrich  .استقباله وعدم  بريطانيا  بياناً و   من  بريطانيا  يهود  منظمة  على    أصدرت 
بياناً  العبرية،  وباللغة  فيه  موقعها  الكراهيةيديولوجية  أ"إن    ،قالت  تثير  الكنيست  ونرفض   ،عضو 

الطائرة    إلى  وإعادته مواقفه المتطرفة والحقيرة، وندعو كافة أعضاء الجالية اليهودية إلى مقاطعته  
 74."ألنه شخصية غير مرغوب بها

 10/2/2022 ،الخميس

النفير العام في صفوف مقاتليها، للرد   − على اغتيال قادتها الثالثة    أعلنت كتائب شهداء األقصى 
محمود عباس، في كلمة هاتفية في بيت عزاء الشهداء    ةالفلسطيني  السلطة  قال رئيسو   في نابلس.
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رائم ال يمكن  "هذه األحداث لن تمر إطالقًا ولن نسمح بأن تتكرر ألنها ج، إن  نابلس  فيالثالثة  
سنة صبرنا، ولن نصبر أكثر من هذا، وال    73.  .وأضاف "صبرنا كثيرًا.  السكوت عليها إطالقًا".

نقصد أمن    بد   نعتدي على أحد وال  الُمعتدى علينا، ونحن ال  ن نرد الصاع صاعين ألننا نحن 
 75بالقتل وغيرنا من يقومون بهذا العمل". اً أحد 

االحتالل   − مقاومة  عمليات  الثاني/    خالل  ،اإلسرائيليتصاعدت  الضفة  ،  2022يناير  كانون  في 
الستشهاد   أدى  ما  والقدس،  وإصابة    5الغربية  مختلفة.  13فلسطينيين،  بجراح  وبلغ    إسرائيليًا 

الشهر   خالل  رصدت  التي  العمليات  منها    623مجموع  مقاومًا،  نار   28عماًل  إطالق  عملية 
 76عملية منها في نابلس. 15ت ذ ف  مع قوات االحتالل، نُ  مسلحاً  واشتباكاً 

ضد  صع   − االحتجاجية  خطواتها  من  األسيرة  الحركة  قيادة  وهد    دت  اإلسرائيلية،  السجون  دت إدارة 
الخطوات، رفضاً  فُ   بمزيد من  التي  الجديدة  العقابية  القيادة في  وقر    ضت عليهم.ر  لإلجراءات  رت 

ية لالحتجاج على تقليص عدد سجون االحتالل إغالق كافة األقسام في السجون، كخطوة تصعيد 
 77.د مكتب إعالم األسرى، أن األجواء ما تزال متوترة داخل السجون وأك   األسرى في "الفورة".

اإلبراهيمي − المسجد  اإلسرائيلي  الكنيست  في  نواب  الخارجية  ل  تجو  و .  اقتحم  لجنة  في  أعضاء 
الت على عمليات  لالطالع  اإلبراهيمي،  المسجد  في  البرلمانية،  وبناء  واألمن  هناك،  الجارية  هويد 

 78مصعد لتسهيل عمليات اقتحامه لعدد أكبر من المستوطنين. 

، خالل لقائها نظيرها اإلسرائيلي  Annalena Baerbock  دت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بيربوك أك   −
"حل   أن  لبيد،  يُ م الدولتين"،    يائير  يزال  بالنظر    عد  ا  الجانبين،  لكال  األفضل"  التسوية إلى  "الخيار 

والفلسطينيين. وعن توسيع نطاق المستعمرات اإلسرائيلية    " إسرائيل " بين    سنوات المتوقفة منذ    السلمية 
فق مع القانون  "ضارًا" وال يت    عد  في الضفة الغربية، قالت بيربوك التي بدأت زيارة لتل أبيب، إن ذلك يُ 

 79دي إلى التصعيد بصورة متكررة. الدولي، وأضافت أن الوضع الراهن ال يمكن أن يستمر، وسيؤ 

الدولة  − شورى  مجلس  لبنان   أوقف  بيرم   في  مصطفى  اللبناني  العمل  وزير  قرار  اإلجازة    ؛ تنفيذ  حول 
المهن  ممارسة  لبنان  في  المولودين  فقط.   ، للفلسطينيين  باللبنانيين  القانون  رئيس    ولفت   التي حصرها 

م بطلب    الرابطة المارونية النائب السابق نعمة هللا أبي نصر  إلى "أن قرار  ،  طعن في القرار ال الذي تقد 
مجلس الشورى اعتبر أن المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبي ن له من معطيات الملف  
ومن األوراق المبرزة فيه، أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه تبي ن للمجلس صفة  

 80ها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة". الرابطة المارونية ومصلحت 
 11/2/2022 ،الجمعة

ر عن إدانتنا الشديدة للوحشية إننا نعب  "قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية   −
اغتالت    الصهيونية النار".  ثلةالتي  جبل  نابلس  في  الفلسطينيين  المقاومين  هنية  من    ،وأضاف 
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خالل كلمة له في مهرجان تأبين القيادي في حماس زياد الظاظا، أن "اغتيال االحتالل للمقاومين  
يُ  وبثبات  الثالثة،  معه،  الصراع  وبضراوة  المحتل،  هذا  بوحشية  وأمتنا  شعبنا  تذكير  مجددًا  عيد 

 81شعبنا، وإصراره على االستمرار في المقاومة حتى التحرير والعودة". 
إ − عسكري  مصدر  تُ قال  حماس  حركة  إن  الهجوميةسر   سرائيلي  األنفاق  حفر  عمليات  باتجاه    ،ع 

ونقل موقع واال العبري، عن المصدر قوله،    تحت األرض على حدود قطاع غزة.  الجديد الجدار  
الكشف عن عدد من األنفاق المزدوجة التي دخلت    فإنه خالل بناء العائق الجديد على الحدود تم  

 82. إلى الحدود اإلسرائيلية

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة إن  "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية،  −
المواطنين في الضفة خالل الشهر الماضي". ورصد تقرير أصدرته    صع دت من انتهاكاتها بحق  

حالة    28و  ،حالة اعتقال   80انتهاكًا بحق  المواطنين، شملت    265اللجنة، ارتكاب أجهزة السلطة  
 83حالة تنسيق أمني لصالح االحتالل. 18حاالت اعتداء وضرب، و 9استدعاء، و

كشفت مصادر إعالمية تركية أن المخابرات التركية أحبطت مؤخرًا خطة إيرانية سرية الغتيال رجل   −
في  ، Daily Sabah صباح ديلي وأوضحت صحيفة   إسرائيلي على األراضي التركية.  – أعمال تركي 

، وهو مواطن Yair Geller  لر ج ، أن مخطط االغتيال كان يستهدف رجل األعمال يائير  تقرير لها 
يحمل الجنسيتين التركية واإلسرائيلية، ويعيش في إسطنبول، ويعمل في مجال الصناعات الدفاعية  

 84. أشخاص يعملون لصالح المخابرات اإليرانية   8توقيف  تم     ه وأوضحت الصحيفة أن   عالميًا. 
حملة لجمع مليون توقيع على    European Citizens’ Initiativeة األوروبية الشعبية  أطلقت المبادر  −

اإلسرائيلية   المستعمرات  منتوجات  دخول  منع  بتنفيذ  البدء  األوروبية  المفوضية  إلجبار  عريضة، 
 85. األوروبيةإلى السوق 

 12/2/2022 ،السبت

الفلسطينية  هناك مساعي ل"كشف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن   − توحيد الجبهة 
خالل    ،وأضاف مشعل  ."، وال نقبل أن يحتكر أحد القيادةالجميع، وال نسعى لنقصي أحداً   لتضم  

الشعبية والجهاد، في باكورة    مع  مشتركاً   أن حماس أصدرت بياناً   ،حوار تفاعلي على منصة تويتر
أننا ال نريد إنشاء جسم  "ى  وأشار مشعل إل  الكل الفلسطيني.  تشكيل جبهة فلسطينية موحدة تضم  

بقوة   على رفض فرض قياداتٍ   ، مشدداً " بديل لمنظمة التحرير، وال نقبل أن تبقى مغلقة األبواب 
وقال مشعل إن   .وطنياً   األمر الواقع، وحماس بالتعاون مع الفصائل تستطيع أن تصيغ مشروعاً 

بنية على فلسفة حماس أنها  العالقة مع إيران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، وم
الدعم الذي  "أن    ًا علىد ك  ، مؤ حركة مقاومة، وال تستطيع أن تتخلى عن عمقها العربي واإلسالمي

مشروطاً  ليس  وغيرها  إيران  من  سورينتلقاه  من  خروجنا  ذلك  على  والدليل  قيادة    ة،  من  بقرار 
بين باتخاذ موقع مساند للنظام  وجدنا أنفسنا مطال  ةعندما كنا في سوري " أنه    مشعل  نوبي    ."الحركة
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لكننا كنا ضيوفاً   ضد   تقديم مبادرات لحل األزمة في مهدها،  المغادرة  الشعب، وحاولنا  ، وفضلنا 
 86. "طرف مع طرف ضد   على أن نتخذ موقفاً 

تداوله في بعض وسائل اإلعالم األجنبية عن    وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن ما تم    دت أك   −
إسر  ضابط  في    ؛ائيليإلحاق  يضم    إطاريأتي  دولي،  بتحالف  متعلقة  أربع    ترتيبات  من  أكثر 

المياه   المالحة في  بتأمين حرية  الدولية  ،للمنطقة  اإلقليميةوثالثين دولة، ويقوم  التجارة    ، وحماية 
 87ومواجهة أعمال القرصنة واإلرهاب في المنطقة. 

ره الليبي محمد علي الحويج على تطوير  خالد العسيلي ونظي   ي الفلسطين  اتفق وزير االقتصاد الوطني  −
التجاري  التبادل  حجم  وزيادة  وليبيا،  فلسطين  بين  والتجارية  االقتصادية  التعاون  عالقات  وتعزيز 

الفلسطيني ونظيره    بينهما.  واتفق الوزيران على رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع الخاص 
يتم   أن  على  ال  الليبي،  اتحاد  بين  لقاءات  البلدين،  عقد  كال  في  األعمال  ورجال  التجارية  غرف 

 88لالطالع على الفرص المتاحة واالستفادة من االمتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين. 
دافيد   − الموساد  رئيس  برئاسة  إسرائيلي  وفد  مؤخراً ع برنيازار  تفاصيل ،  على  واطلعوا  تركيا   ،

، في تركيا، حسبما ذكرت القناة لر ج ي، يائير  محاولة إيرانية الستهداف رجل األعمال اإلسرائيل
اإلسرائيلية.  12 إحباط    التلفزيونية  في  ساعد  الموساد  أن  القناة   ضد    هجوماً   12وأضافت 

تنظيم الذي يطلق على نفسه اسم تنظيم ال إسرائيليين في األراضي التركية، وخطط لها باألساس  
 89رتين.الدولة اإلسالمية )داعش(، وذلك خالل السنتين األخي 

نقابة(، قرار مجلس   40نحو    رفض االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان )يضم   −
الفلسطينيين، بممارسة بعض المهن الحرة في البالد. وأكد    شورى الدولة، وقف السماح لالجئين 

بيان   في  لبنان  نقابات  اللهاتحاد  وزير  مع  والتضامن  الدولة،  شورى  مجلس  قرار  "رفض  عمل ، 
وأضاف البيان، "كأن هذا الشعب المقاوم   )مصطفى بيرم( واألشقاء الفلسطينيين في المخيمات".

 90)الفلسطيني( ال يكفيه ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء الستعادة وتحرير أرضه المحتلة". 
الرسمي    في مقابلة مع التلفزيون   ،قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان −

لم يتوقف منذ لقائه مع رئيس    "إسرائيل"إن التعاون األمني االستخباراتي بين السودان و  ،السوداني
بنيامين   د أن سلسلة االجتماعات بين مسؤولين سودانيين  وأك    .ونتنياه الوزراء اإلسرائيلي السابق 

 91وإسرائيليين هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها. 

 13/2/2022 ،األحد

في مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات االحتالل بلدة سيلة   ينآخر   11استشهد فلسطيني وأصيب   −
عقب    ،أصيب عشرات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلةو الحارثية غرب جنين.  

 92محاولة نائب إسرائيلي متطرف نقل مكتبه إلى أرض عائلة فلسطينية.
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 ، Keti Shitrit  مه عضو الكنيست كيتي شيتريت المية عبرية عن مشروع قانون قد  كشفت مصادر إع  −
وقالت القناة   ، لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة الفلسطينيين في الضفة الغربية. د الليكو من حزب  

بالسجن عشرين عامًا إللقاء   تحديد عقوبة قصوى  إلى  يهدف  القانون  السابعة إن "مشروع  العبرية 
اإلسرائيلي، الحجارة  والجيش  المستوطنين،  مركبات  على  األشياء  من  وغيرها  الحارقة،  والقنابل   ،

 93إثبات النية لإليذاء"، وفق زعمها.  بقصد اإلضرار، والسجن عشر سنوات، إذا لم يتم  
سلطة  " أنها اختتمت الحفريات التي قامت بتنفيذها مع ما يسمى بـ االستيطانية    El’ad  إلعاد كشفت جمعية   −

سلوان، وأنها حصلت على مصادقة البلدية اإلسرائيلية للشروع ببناء    –والبلدية في جبل المكبر    " ار اآلث 
 94األمم المتحدة.   –على سفوح جبل المكبر، قرب مقر المندوب السامي  أ مركز سياحي ضخم في  

  3ن م و ملي   4.8ـ  د االحتالل اإلسرائيلي ب قال عضو مجلس النواب األردني أحمد القطاونة إن األردن يزو   −
سنوياً  المياه  البالد. من  جنوب  الغمر  منطقة  أراضي  من  القطاونة   ،  مجلس    ، وأوضح  جلسة  خالل 

 95النواب، أن "الحكومة أعلنت هذه األرقام، في إجابتها على سؤال نيابي موجه لها بهذا الخصوص". 
 14/2/2022 ،اإلثنين

د الحميد الدبيبة، في مقر رئاسة الوزراء محمد اشتية نظيره الليبي عب   الفلسطيني   التقى رئيس الوزراء −
المالكي والعمل نصري وفي ختام اللقاء وق    في العاصمة الليبية طرابلس.  ع وزيرا الخارجية رياض 

تُ  عدة مجاالت،  في  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  الليبيين خمس  نظرائهم  مع  بمختلف  أبو جيش  عنى 
 96فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا.  يجاد إ و  ، بلوماسية واالقتصادية ي القضايا السياسية والد 

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي إن هناك توجه لدى فصائل   −
لقطاع غزة. الشرقية  الحدود  الشعبي على  الجماهيري  العمل  لتفعيل  في   ،الهندي  د شد  و   المقاومة 

المحلية   القدس  قطاع  تصريحات إلذاعة  فلسطينية    على   غزة،في  مناطق  عدة  في  األحداث  أن 
وأن فلسطين أمام مالمح انتفاضة جديدة بدأت    ،ومنها الشيخ جراح، تشير إلى أن المواجهة تتسع

 97تتشكل في القدس والضفة والنقب.

ووزير   − بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ووزير  ة  خارجيالهاجم  لبيد،  بني    الدفاعيائير 
بسبب أحداث حي   Itamar Ben-Gvir  بن غفيريتمار إنيست اليميني المتطرف جانتس، عضو الك

جراح استفزازية.  مكتب وفتحه    ،الشيخ  لمسيرات  وقيادته  بينيت   هناك  إلى    ،وقال  مغادرته  قبيل 
 98. ضين يظهرون لتحقيق مكاسب سياسية فقطالبحرين، نحن ال نحتاج إلى محر  

السابعة أن ما أسمته − العبرية  القناة  المحلية في مستعمرة  ذكرت  بالسلطات  المقامة على  يتمار  إا 
أُ  كان  جديد  استيطاني  حي  بناء  بتنفيذ  بدأت  نابلس،  في  المواطنين  سابقًا. أراضي  عنه    علن 

 99.وحدة جديدة 100 وبحسب القناة فإن المخطط عبارة عن حي استيطاني يضم  
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كارين   − اإلسرائيلية  الطاقة  وزيرة  "غازاً   رإلهاراقالت  وذلك خالل   ئيلياً إسرا  إن  لبنان"،  إلى  سيصل 
" EGYPS 2022أو    2022مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس  

 100اإللكتروني.  صحيفة يديعوت نظم في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أورد موقع الذي يُ 
ب  − نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أول  ي وصل  في  المنامة،  إلى  حكومة  نيت  لرئيس  رسمية  زيارة 

  جندلمان وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي عوفير    إسرائيلي إلى البحرين. 
Ofir Gendelman    إن نفتالي بنيت سيلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى

نيت سيناقش مع ولي  ي ف جندلمان أن ب وأضا   جانب وزراء المالية والخارجية والصناعة والمواصالت. 
 101عهد البحرين "دفع القضايا السياسية واالقتصادية قدمًا مع التركيز على التكنولوجيا واالبتكار". 

أنيكين هويتفيلدت  − النرويجية  الخارجية  وكالة  Anniken Huitfeldt  أعلنت وزيرة  اتفاقية مع  ، عن 
ستتبرع  ااألونرو  بمبلغ    بموجبها،  )م  1.1النرويج  نرويجية  كرونة  دوالر(    124.5  نحوليار  مليون 

 102على مدار أربع سنوات لدعم خدمات الوكالة األساسية واإلنسانية.
 15/2/2022 ،الثالثاء

القدس  − على  عدوانه  استمرار  من  اإلسرائيلي  االحتالل  غزة  قطاع  في  المقاومة  فصائل  حذرت 
ؤتمر صحفي: "سيف القدس" ما زال المحتلة واألسرى في سجون االحتالل. وقالت الفصائل في م

 103عًا ومعركتنا لم ولن تنتهي إال بزوال العدوان عن األرض الفلسطينية ومقدساتها.و مشر 

نفتالي   − العهد،  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  واألمير  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  استقبل 
أول  بينيت،   البحرينفي  لمملكة  إسرائيلي  وزراء  لرئيس  رسمية  و زيارة  من  ،  بالعديد  بينيت  التقى 

واتفق البلدان على اإلسراع في المفاوضات حول   المسؤولين الحكوميين البحرينيين خالل زيارته.
لتعزيز   التحتية  البنية  يوفر  ضريبي  اتفاق  على  المشترك  والعمل  االستثمارات  حماية  اتفاقيات 

اآلمن. التجاري  التجارةو   التعاون  وتشجيع  دعم  على  الجانبان  المشتركة  ،اتفق   ،واالستثمارات 
ب الجانبان بإنشاء خطة ثنائية مدتها عشر والزيارات المتبادلة للوزراء والمسؤولين الحكوميين، ورح  

المشتركة" الدافئ  السالم  "استراتيجية  تسمى  خر   ،سنوات  بمثابة  ستكون  لتنمية  يوالتي  طريق  طة 
د بينيت أن بالده تسعى  أك  و   خارجية.ال  ي  العالقات، وستتم مراجعتها بشكل مشترك من قبل وزارت  

  البلدين "سيريان ثمار العالقات الثنائية كل يوم".   "ي  شعب  "وأن    ،إلى "سالم حار للغاية مع البحرين"
به "األيام": "إسرائيل والبحرين تتعامالن مع    في أول لقاء مع صحيفة خليجية خص    ،وقال بينيت 

 وهو الجمهورية اإلسالمية في إيران. إيران تزعزع  تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر أال
بأسرها. المنطقة  في  وفي    االستقرار  منطقتكم  في  تعمل  التي  اإلرهابية  التنظيمات  تدعم  إيران 

منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق  
 104ابية متعطشة للدماء في مكانها. لن نسمح بذلك". االستقرار والسالم، ونصب تنظيمات إره
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للبلد   نفتالي بينيت   دة بزيارة رئيس الوزراء اإلسرائيليخرجت في العاصمة البحرينية مظاهرات مند   −
للمملكة، معتبرة إياها خيانة    بينيت وانتقدت جمعية الوفاق اإلسالمية في البحرين زيارة    الخليجي.

الجمعية وقالت  بي   ،للبالد،  تويترفي  في  حسابها  على  نشرته  "تجاوزاً   ،ان  تمثل  الزيارة  لكل    إن 
 105األعراف والعهود".

القومي   − الصندوق  أمناء  مجلس  في   ، ي اليهودقرر  كاملة  بصورة  للعمل  المؤسسة  هذه  عودة 
 يديعوت أحرونوت وبحسب موقع    عملها هناك.  توقُّفالضفة الغربية، وذلك بعد ثالثة أعوام من  

وفي   .2022اتخاذ هذا القرار في أعقاب المصادقة على ميزانية الصندوق للعام    العبري، فإنه تم  
)نحو   مليون شيكل   20تخصيص مبلغ    فقد تم    عودة المؤسسة للعمل في الضفة الغربية،   إطار 
دوالر   6.13 الذين   ( مليون  )المستوطنين(  الشبان  ومعالجة  التحريج  مجاالت  في  مشاريع  لتنفيذ 

 106المزارع االستيطانية ومشاريع أخرى.  يتعرضون ألخطار وتعزيز 
نف   − حملة  مشروع    تحالف ذها  نجحت  بإسقاط  فرجينيا،  والية  في  الفلسطينية  للحقوق  مؤيد  عريض 

 ."إسرائيل"يهدف لمعاقبة مقاطعي    ؛"إسرائيلـ"مت به منظمات صهيونية أمريكية مؤيدة لقانون تقد  
لبرلمان  إسقاطوجاء   تابعة  لجان  تصويت  نتيجة  على    المشروع  فرجينيا  القانون    إسقاطوالية 

 American Civil  القانون محامون من اتحاد الحريات المدنية األمريكية   وقاد الترافع ضد    وسحبه.

Liberties Union،  ُ107عنى بقضايا الحريات.وهو أكبر منظمة غير حكومية ت 
بي  − تطبيق  حظر  إلى  األوروبي  االتحاد  في  البيانات  حماية  مراقبة  مركز  للتجسس جدعا  اسوس 

اسوس يمكن  جوقال المركز األوروبي إن استخدام بي   س أو غروب اإلسرائيلية.أن  أالتابع لشركة  
إلى أن التطبيق قادر على التدخل في جوانب   أن يؤدي إلى مستوى تطفل غير مسبوق، مشيراً 

 108الحياة الخاصة لألشخاص. 
وحقوق اإلنسان والعمل، عن منافسة مفتوحة  أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، عبر مكتب الديموقراطية  −

نة أن  ي  مب   والضفة الغربية وقطاع غزة.   " إسرائيل " للمشاريع التي تعزز مبدأ المساءلة وحقوق اإلنسان في  
 109. سنوات   ثالث السقف األعلى لهذه المبادرة يصل نحو مليون دوالر، ويستمر العمل عليها مدة  

 16/2/2022 ،األربعاء

رئيس − عباس    ةالفلسطيني  السلطة  أصدر  منحه    ينص  قرارًا  محمود  السفر   28على  جوازات  فئة 
الد   بلوماسية.يالد  السفر  جواز  ُيمنح  القرار،  لكلٍ  يووفق  والرؤساء    بلوماسي  الدولة  رئيس  من: 

أعضاء اللجنة التنفيذية  و رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم )الحاليون والسابقون(،  و السابقين،  
التحرير والحاليون(،    لمنظمة  والمجلس و )السابقون  التحرير  لمنظمة  الوطني  المجلس  رؤساء 

للمنظمة،   للمنظمة،  و المركزي  المركزي  المجلس  فصائل  و أعضاء  عامين  وأمناء  ورؤساء  قادة 
 110منظمة التحرير وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء المجلس التشريعي الحاليين.
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جمعية   − وبإياالستيطانية  إلعاد استولت  تعود ،  أرض  على  القدس،  في  االحتالل  بلدية  من  عاز 
في لفلسطينيين  وح  حي   ملكيتها  يسمى  و  سلوان،  ما  فعاليات  ضمن  استيطانية،  مزرعة  إلى  لتها 

المنطقة. في  أقيمت  التي  الوطنية"  هآرتس    "الحديقة  صحيفة  الجمعية  وقالت  إن  العبرية 
االستيطانية تشرف على إدارة وتشغيل مزرعة استيطانية تعليمية زراعية في القدس المحتلة، حيث  

 111بموافقة بلدية االحتالل في القدس.و خاصة للمقدسيين،  بملكيةقام المزرعة على مساحة أرض تُ 
العسكري  − بجناحيها  الفلسطينية  حماس  حركة  تصنيف  عزمها  أستراليا  "منظمة    أعلنت  والسياسي 

خالل اإلعالن    Karen Andrews  سترالية كارين أندروزوقالت وزيرة الشؤون الداخلية األ  إرهابية".
عن تصنيف ثماني منظمات "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة األخرى التي جرى إدراجها 

أستراليا للغاية، وال مكان في  مقلقة  اليوم  القائمة  البغي  في  "من    ضة".لعقائدها  أندروز:  وأضافت 
التي   المنظمات  أيضًا  بل  الضروري أال تستهدف قوانيننا األنشطة اإلرهابية واإلرهابيين فحسب، 

 112تخطط وتمول وتنفذ هذه األفعال".
استهجنت حركة حماس توج ه الحكومة األسترالية لتصنيف الحركة منظمة "إرهابية"، حسبما ورد  −

الداخلي الشؤون  وزيرة  لسان  التصنيف.   األسترالية  ةعلى  لهذا  رفضها  عن  معبرة  أندروز،    كارين 
التوجه انحيازًا لالحتالل اإلسرائيلي، على حساب عدالة "هذا    ،في تصريح صحفي  ،وعد ت حماس

قضيتنا وحقوق شعبنا، وازدواجية معايير تكر س وتدعم احتالاًل عنصريًا يمارس أبشع جرائم القتل،  
 ."مية والمسيحية، ما يحم لها مسؤولية قانونية وأخالقية أمام العالموينتهك حرمة المقدسات اإلسال

انتخابات  وشد   في  الفلسطيني،  الشعب  من  منتخبة  وطني،  ر  تحر  حركة  أنها  على  الحركة  دت 
 113ديموقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحريَّة والعودة وتقرير المصير. 

رير أحمد أبو هولي، خالل لقائه مع نائب القنصل منظمة التحبرئيس دائرة شؤون الالجئين  ب  رح   −
األربع   سنوات األونروا، وزيادة التمويل المقدم لها لل وكالة  غزة، بدعم النرويج ل  قطاع  النرويجي في

بزيادة سنوية تقدر  و ،  مليون دوالر سنوياً   31مليون دوالر، بواقع    124.5  نحوالمقبلة، والذي يقدر ب
، لدعم ميزانيتها االعتيادية والطارئة. ودعا أبو هولي  2021  سنةفي  مليون دوالر مقارنة    8  نحوب

 114. ماتهااسهإالدول المانحة والممولة لألونروا أن تحذو حذو النرويج في رفع سقف 

أعضاء من حركة    أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة تشكيل قائمة "وحدة وطنية"، تضم   −
لتحرير فلسطي  الشعبية  الخليل. حماس والجبهة  بلدية  انتخابات  أبو اسنينةوبي    ن، لخوض  في    ،ن 

لتشكيل قائمة وطنية، تؤسس للعمل   تسجيل مصور، أنه "قدم استقالته من رئاسة البلدية، استعداداً 
 115الوطني المشترك في مدينة الخليل".

 116استشهاد أحد عناصرها، إثر انهيار نفق للمقاومة في قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام −

ًا للتعبئة والتنظيم  ت قيادة حركة فتح عضو اللجنة المركزية للحركة محمد المدني مفوضًا عام  كلف −
 117في األقاليم الشمالية "الضفة الغربية"، خلفًا للقيادي السابق جمال المحيسن الذي توفي مؤخرًا.
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اإلسرائيلية   − الطاقة  وزارة  مصرأأعلنت  إلى  ستضخ  الطبيعي  الغاز  إمدادات  من  المزيد  عبر    ن 
"تزايد الطلب المصري    ؛ في ظل  2022عن طريق األردن في نهاية شباط/ فبراير    مسار جديد يمر  

 118على الغاز الطبيعي اإلسرائيلي".
اإلسرائيلية   − الداخلية  وزيرة  شاكيد ي أيل كشفت  الالجئين    ت شهد   2021  سنة أن    ت  عدد  في  قفزة 

الذين غادروا   تم  "إسرائيل"األفارقة  أن معظمهم  المتحدة،   . وكشفت  والواليات  كندا  استيعابهم في 
وإريتريا. السودان  وباألساس  بلدانهم،  إلى  منهم عادوا  للنائب   وقلة  وجهتها شاكيد  وحسب رسالة 

، فريقيإألف الجئ    38يوجد اليوم    "إسرائيل"، من الليكود، فإن في  Ofir Akunis  أوفير أكونيس
حو  نعبر الحدود مع مصر قبل    " إسرائيل"ا إلى  غالبيتهم من إريتريا والسودان، ممن كانوا تسللو 

آالف على األقل من سكان أوكرانيا وجورجيا، كانوا قد حضروا كسياح    10وهناك أيضًا    ،سنة  20
 119، وبقوا فيها بشكل غير قانوني ويقومون بأعمال مياومة. "إسرائيلـ"ل
لمة لها في الكنيست  ، خالل كNancy Pelosiقالت رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي   −

إسرائيل" بأمن  التزام  "لديه  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إن  خيار حل  ك  أو   ،اإلسرائيلي،  على   دت 
  " دولة إسرائيل" أن إقامة    على  ت بيلوسيد أك  و   تقرير المصير للشعب الفلسطيني.  وحق    ،الدولتين

ضمان استمرار بقاء    الدولتين "هو األفضل من أجل  على أن حل  و أفضل إنجاز سياسي"،  "كان  
  طابع دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية ومن أجل تحقيق طموح الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". 

إيران" تشكلها  التي  التهديدات  بمواجهات  "ملتزمة  واشنطن  أن  بيلوسي  بتمويل  ،  وأضافت  و"نأمل 
 120القبة الحديدية، وبمواجهة تهديدات إيران في المنطقة".

ومقرها في هولندا، عن    Permanent Court of Arbitrationلتحكيم الدولية الدائمة  أعلنت محكمة ا −
اختيار كل من مدير "مؤسسة الحق" شعوان جبارين، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"  

 121راجي الصوراني، ضمن قضاتها األربعة الجدد.
مقاطعة جديدة    دي أس( حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي  أطلقت   − حملة 

بوما   المالبسشركة  استهدفت   الرياضية  مستعمرات Puma  واألدوات  في  قدم  كرة  أندية  لدعمها   ،
 122. إسرائيلية مقامة على األراضي الفلسطينية

 حكماً   Constitutional Court of South Africa  فريقيا إ جنوب  في    الدستوريةالمحكمة    أصدرت  −
   123انتقادًا لليهود.  عد  ية ليست معاداة للسامية"، وأن انتقاد الصهيونية ال يُ يقضي بأن "معاداة الصهيون 

 17/2/2022 ،الخميس

تترأس  والتي    ، Navi Pillay  المفوضة السامية السابقة لحقوق اإلنسان نافي بيالي   " إسرائيل "اتهمت   −
سنة   ينية المحتلة لجنة التحقيق األممية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في األراضي الفلسط 

 United  ت السفيرة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة قالو   باالنحياز.   ، 4/2021/ 13منذ    " إسرائيل " و   1948
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Nations (UN)   شاهار ايلون  المنظمة   ، Meirav Eilon Shahar  ميراف  إلى  موجهة  رسالة  في 
ا   ، األممية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال  إسرائيل".  "شيطنة  هدفها  اللجنة  ليور  أن  اإلسرائيلية  لخارجية 
 ،إسرائيل ويجب أال تترأس هذه اللجنة". وأضاف  "السيدة بيالي ناشطة ضد    : Lior Hayat  هايات 

 124"نحن ال نتعاون مع هذه اللجنة"، معتبرًا أن تعيين بيالي "عار".  ، قائاًل: خالل إيجاز صحفي 
جلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  أبلغت م   " إسرائيل " أن    ، العبرية   Reshet kan  كان ريشت  ذكرت قناة   −

أنها لن تتعاون  ،  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights المتحدة 
وبحسب    . 2021مايو    / لة في أحداث العدوان األخير على قطاع غزة في أيار مع لجنة التحقيق المشك  

 125مح ألعضاء اللجنة بالدخول إلى "أراضيها". أبلغت المجلس أيضًا أنه لن تس   " إسرائيل " القناة، فإن  
رئيس   − عباس،    يةفلسطين ال  السلطةاستقبل  األمريكي  في  محمود  النواب  مجلس  رئيسة  هللا،  رام 

  عباس د  وأك    من أعضاء مجلس النواب األمريكي.  عدداً   نانسي بيلوسي والوفد المرافق الذي ضم  
العمل مواصلة  الثنائية    ،أهمية  العالقات  تعزيز  وتذليل  على  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مع 

 126العقبات التي تعترض طريق هذه العالقات. 

الفور   − على  للبدء  أعضائها  من  لجنة  تشكيل  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  قررت 
عربياً  المعنية  األطراف  كافة  مع  مسؤولياتها  ودولياً   وإقليمياً   باالتصال  تحت  وضعها  أجل    ،من 

عليه  والبدء متفق  محدد  زمني  جدول  وفق  واحتالل    ،بتنفيذها  الفلسطيني  الشعب  معاناة  إلنهاء 
أفعال. إلى  األقوال  وتحويل  دولته  إلى    أرض  التحرير  منظمة  فصائل  التنفيذية  اللجنة  ودعت 

بينها إلزالة أي   تباينات وخالفات لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير،    الحوار فيما 
  ، بقية الفصائل التي ما زالت خارج إطار المنظمة إلى الحوار مع الجميع لتنفيذ ما سبقودعوة  

وتشكيل حكومة وحدة وطنية بين كافة الفصائل والقوى    ،االتفاق عليه من أجل إنهاء االنقسام  وتم  
  127التي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية، وتحقيق المصالحة والشراكة الكاملة.

وق   − أنه  جيش  أبو  نصري  الفلسطيني،  العمل  وزير  علي  أعلن  الليبي  والتأهيل  العمل  وزير  مع  ع 
آالف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، وذلك    10العابد الرضا اتفاقية استقطاب العمالة لتوفير  

  يبية. على هامش الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني ترأسه رئيس الوزراء محمد اشتية للجمهورية الل
االتفاق كذلك على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي، بجميع الحقوق "من حيث    وتم  

 128شروط وظروف بيئة العمل". 

رصد مراقبون وصحفيون تسجيل قوائم لخوض المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية في الضفة   −
بدوره،   .لتحرير فلسطين  الشعبيةحماس والجبهة    ي  شخصيات محسوبة على حركت    المحتلة، تضم  

د القيادي في حماس فازع صوافطة، أن "الحركة لن تشارك في االنتخابات باسمها الصريح، بل  أك  
المهنية" القوائم  بالترشح في    ،ستدعم  المشاركة في االنتخابات،  أبناءها على  وأن "حماس تشجع 

 129هم في مناطق سكنهم".قوائم مهنية، وبانتخاب القادر عل توفير أفضل خدمة ممكن ل
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بوفد ثنائي تركي ترأسه    Alon Ushpizيز  بالتقى مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ألون أوش −
وقال بيان    ردوغان.أ، كبير مستشاري الرئيس التركي، رجب طيب  İbrahim Kalın  نيإبراهيم قال 

المنطقة في  كبير  تأثير  وإسرائيل  "لتركيا  إن  اإلسرائيلية  الطرفالخارجية  وإن  أن ي"  على  وافقا  ن 
 130"تحسين عالقاتهما من الممكن أن يسهم في استقرار المنطقة". 

للتنمية  شاركت   − األمريكية  للوكالة  مؤتمر  في  بيلوسي  نانسي  األمريكي  النواب  مجلس  رئيسة 
)يو  وصناعية  في    ( USAIDآيد    س أ   الدولية  تجارية  فلسطينية  مشاريع  دعم  هدفه  هللا،  رام 

اإلسرائيلي  مل   250بقيمة   الحوار  برامج  تمويل  على  األمريكي  البرنامج  ويشتمل  دوالر.  يون 
مدى   على  الفلسطينية  األعمال  وتطوير  النواب    5الفلسطيني،  مجلس  أقره  الذي  سنوات، 

الثاني "، SMART  . وقد أطلق على المشروع اسم "سمارت 2020ديسمبر    / األمريكي في كانون 
 131صغيرة والمتوسطة.وخصص لدعم الشركات الفلسطينية ال

، في مؤتمر صحفي، من  "Europeans For Al-Quds  ألجل القدس  أوروبيون "استعرضت مؤسسة   −
حقوق   انتهاكات  تناول  الذي  السنوي،  تقريرها  تفاصيل  روما،  في  اإليطالي  البرلمان  مقر  داخل 

خالل   القدس  في  االحتالل  دولة  اقترفتها  التي  ن   .2021  سنةاإلنسان  البرلماني  يكوال  وأعلن 
القدس  Nicola Frattoianniفراتوياني   مدينة  إيطالي  برلماني  وفد  لزيارة  مبادرة  واالطالع   ،تبني 

الميداني الوضع  المدنيين  ،على  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  تقرير   ؛والتحقيق في  من أجل رفع 
 132للحكومة اإليطالية للدفاع عن حقوق المدنيين.

 18/2/2022 ،الجمعة

قراراً   ة الفلسطيني   ة السلط   رئيس   أصدر  − عباس  التحرير   دراج بإ يقضي    محمود  مؤسساتها  و   ، منظمة 
الفقرة األولى من القانون المؤرخ إصداره    وتنص    . لسلطة الفلسطينية ا   فلسطين" أي   دولة " ائر  و د ضمن  

التحرير  2022/ 2/ 8  في  منظمة  هي  الدولة  "دوائر  أن  على  الرسمية،  الجريدة  في  بعد  ينشر  ولم   ،
من هذا القرار    1وجاء في المادة    دوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة". الفلسطينية، و 

. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها  1بقانون: "دوائر الدولة  
"مساواة" د  شد  و   كافة".  والمحاماة  القضاء  الستقالل  الفلسطيني  في    على   المركز  ورد  ما  المادة  أن 

من أشخاص القانون الدولي العام    بوصفها شخصاً   ؛ األولى فيه تجاوز خطير لمكانة منظمة التحرير 
وقانونية.  سياسية  ومخاطر  تبعات  من  له  بما  العكس،  وليس  لها  تتبع  الفلسطينية  وقال    والسلطة 

ه دون تبيان النص  توقيع   ، وتم  سياسي وليس قانونياً   ى إن القرار بقانون له مبتغ   له،   في بيان   ، المركز 
رت  بدورها، عب    وتعديالته.   2003االستناد إليه في القانون األساسي المعدل لسنة    القانوني الذي تم  

بمكانة منظمة    ، عن رفضها لهذا الخلط؛ الذي من شأنه المس  لها في بيان    ، الهيئة الدولية "حشد" 
 133تصدر عن الرئيس عباس. التحرير؛ مجددة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي  
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بأنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع   السلطة الفلسطينية ح المستشار القانوني لرئيس  صر   −
التواصل االجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في 

الدولة  رئيس  سيادة  أعاد  فقد  النافذ،  وغير  الرسمية  بعد   الجريدة  جديد،  من  بقانون  القرار  إصدار 
فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في    عد ت توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو  

 134حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب األصول.
حسين الشيخ إن اللجنة التنفيذية للمنظمة تدعو    قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  −

وأضاف الشيخ أن اللجنة التنفيذية    إلى حوار وطني شامل إلنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية. 
والتنظيمات  أك   القوى  وبعض  الفلسطيني  النضال  بوسم  الدول  بعض  لمحاوالت  المطلق  رفضها  دت 

 135بوضع آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي. البدء    ، في سياق آخر   ، دت أك  و باإلرهاب،  

عن انتهاء فترة الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات   الفلسطينية   لجنة االنتخابات المركزية أعلنت   −
المحلية   اللجنةوأك    ،2021المجالس  صحفي  ،دت  بيان  تسل    ،في  في    267مت  أنها  ترشح  طلب 

الضفة محافظات  م   ،جميع  اآلن على  المرشحين  وتعمل طواقمها  بيانات  وتدقيق  الطلبات  راجعة 
 136فيها طبقًا للقانون.  وإدخالها وإدارتها، تمهيدًا لعرضها على لجنة االنتخابات للبت   

لت امة صغيرة بدون طيار، تسل  د متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أن قواته فشلت في إسقاط حو  أك   −
من جهته، أعلن حزب هللا، في و   اللبنانية.إلى مناطق الجوالن والجليل األعلى، قادمة من الحدود  

، وقد  1948سنة    ، عن إطالق "الطائرة المسي رة حسان داخل األراضي الفلسطينية المحتلةله  بيان
و"أن المهمة االستطالعية    ،دقيقة في مهمة استطالعية"  40جالت في المنطقة المستهدفة لمدة  

 137". شمال فلسطين المحتلة كيلومتراً  70امتدت على طول 
األمم   − ضم  المتحدةأعلنت  لقاء  ختام  في  غير    ،  ومنظمات  لها  تابعة  وكاالت  عدة  عن  ممثلين 

شرقي القدس المحتلة، تبنيها    حكومية دولية وفلسطينية مع عائلة سالم في حي الشيخ جراح، في
 138إلى إلغاء قرار ترحيلها عن بيتها.  ية سرائيل اإلحكومة الودعت  ،قضية هذه العائلة الفلسطينية 

 19/2/2022 ،السبت

يستعدون    صحيفة موقع  علم   − اإلسرائيليين  المسؤولين  أن  إسرائيل"  أوف  في    قدماً   للمضي"تايمز 
مملوكة للكنيسة المسيحية ومواقع مقدسة   لتوسيع حديقة وطنية على أراضٍ   ؛مشروع غير مسبوق 

القدس. شرقي  في  تجر    مسيحية  لكلن  ملكيتهم،  من  األراضي  مالكي  الخطوة  هذه  ستمنح  د  نها 
دفع مسؤولي   الدينية، مما  والمواقع  والكنيسة  الفلسطينيين  ممتلكات  السلطة على  الحكومة بعض 

السلطة على  استيالء  بأنه  اإلجراء  وصف  إلى  الحقوقية  والجماعات  للوجود    ،الكنيسة  وتهديد 
 139المسيحي في البالد في األراضي المقدسة.
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خالدة جرار إن "الواقع الفلسطيني    تحرير فلسطين ل   قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية −
ع لم يكن  معتبرًة أن "اتفاق أوسلو حين وق  ،  الحالي يتطلب حوارًا وطنيًا شاماًل وصواًل لالنتخابات"

سست من قبل النظام الرسمي العربي من أجل هدف لصالح فلسطين، رغم أن منظمة التحرير أُ 
فلسطين". "هيكلية    تحرير  إن  جرار  طريق  وقالت  عن  األيام  من  يوم  في  تأت   لم  المنظمة 

االنتخابات، وكانت نتاجًا لتوافق بين الفصائل، لكن دوائر المنظمة لم تكن يومًا فعالة وال مؤثرة،  
 140". وأضافت أن "السلطة عليها أن تكون أداة من أدوات منظمة التحرير، وليس العكس

نقابة المهندسين   − انتخابات    التي جرت في جميع محافظات قطاع غزة. فازت "قائمة القدس" في 
الشعبية وغيرها.  وتضم   والجبهة  والجهاد اإلسالمي  من جهته،    القائمة عدة فصائل منها حماس 

هي    إن ما جرى من انتخابات ما  له،  قال المكتب الحركي للمهندسين التابع لحركة فتح، في بيان
رأي األغلبية من المهندسين في محافظات    ر عنوأن نتائج هذه العملية ال تعب    ،إال "ملهاة عبثية

 141وعليه ال اعتراف بأي من هذه النتائج الباطلة". ،غزة
بزراعة ،  الصندوق القومي اليهودي لدعم نشاطات االستيطان والتهويد تحت يافطة التشجير  عاد  −

النقب  صحراء  في  تقوم    ،األشجار  شعبية  احتجاجات  وسط  المواطنين  أراضي  لمصادرة  مقدمة 
وذلك   ،عن استئناف نشاطاته الداعمة لالستيطان  ،علن مؤخراً أ االحتالل بقمعها بعنف. فقد  قوات  

دام   جزئي  توقف  مجلس    3بعد  ت  صو  حيث  النشاطات  دارة  إسنوات،  استئناف  على  الصندوق 
الضفة في  لالستيطان  شي  20بتحويل    ،الداعمة  دوالر  6.23)نحو    لكمليون  العام   (مليون  هذا 

است  مشاريع  مساحة لصالح  وزيادة  الطبيعية،  األحراش  تعزيز  منها  مختلفة  مجاالت  في  يطانية 
 142.المخططات الهيكلية للمستعمرات 

على هامش    ، في البيان الختامي لالجتماع الوزاري الخامس  ،وألمانياوفرنسا    واألردنأكدت مصر   −
ضرورة    على ،  ، في إطار مجموعة ميونيخMunich Security Conference  خ لألمني مؤتمر ميون

العادل والدائم، وال  "السالم"الدولتين وأفق  ض حل  االمتناع عن جميع اإلجراءات األحادية التي تقو  
الفلسطينيين من منازلهم، بما في  سي   بناء المستعمرات وتوسيعها، ومصادرة األراضي وتهجير  ما 

 143أي أعمال عنف وتحريض.باإلضافة إلى رقي القدس، شذلك 
 20/2/2022 ،األحد

الكشف األولي للقوائم المرشحة للمرحلة الثانية من    الفلسطينية   لجنة االنتخابات المركزية علنت  أ  −
قائمة انتخابية،    259قررت قبول طلبات ترشح  ، إنها  وقالت اللجنة في بيان  االنتخابات المحلية.

انسحاب   الترشح.  267طلبات ترشح من أصل    8بعد  فترة  لجنة    قائمة تسلمتها خالل  وأضافت 
 144قائمة مستقلة.  178قائمة حزبية و  81االنتخابات أن من بين القوائم المقبولة 



 2022شباط/ فبراير  __________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 27                                                   

بنشر   − اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  جبارين  زاهر  حماس  حركة  في  السياسي  المكتب  عضو  اتهم 
في تصريحات    ، وقال جبارين   م في مفاوضات صفقة تبادل األسرى. أخبار كاذبة بشأن إحراز تقد  

 145ل أهالي األسرى اإلسرائيليين لدى حماس. ضل  كذب وتُ حكومة االحتالل ت  إن    ،نت . خاصة للجزيرة 
دعا رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية  −

الصهيوني   االحتالل  عدوان  لوقف  التحرك  إلى  المنطقة  في  بالهدوء  ترغب  التي  في األطراف 
به القدس   إلى أن الوضع الحالي الذي تمر    ،عبر فضائية األقصى  في لقاء  ،وأشار الحية  القدس.

ودعا الحية الدول إلى التدخل لكبح جماح االحتالل    مشابه للوضع ما قبل معركة سيف القدس.
 146ما حدث في سيف القدس قد يعود في أي لحظة.فإن لوقف عدوانه في القدس واألقصى، وإال 

الخ − لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  السلطة  انتقد  دوائر  من  دائرة  التحرير  منظمة  "اعتبار  ارج 
الشعبي  الفلسطينية". المؤتمر  بيان    ،ودعا  إلى  لهفي  المقاومة،  وفصائله  الفلسطيني  "الشعب   ،

حد   على  الفلسطيني"  النضال  لقيادة  وحدوي  بديل  أن    تعبيره.  إيجاد  الخارج"  "فلسطينيو  ورأى 
ر مصيرًا للمنظمة".إصدار هذا القانون، ال "عباس ال يملك حق    147ذي يقر 

الخارجية   − وزير  عبر    اإلسرائيليقال  مقابلة  في  لبيد،  إذا    12اة  القن يائير  إنه  اإلسرائيلية،  العامة 
فإن   وأوكرانيا،  روسيا  بين  حرب  حليفتها    "إسرائيل"اندلعت  جانب  إلى  الحال  بطبيعة  ستقف 
ائيلية بالحفاظ على عالقات جيدة مع  اإلسر   المصلحةالتقليدية، الواليات المتحدة، على الرغم من  

وضعت الحكومة اإلسرائيلية "خطة طوارئ" من أجل استقدام يهود  وفي سياق متصل،    موسكو.
 148ألف نسمة. 200هناك قرابة   يةأوكرانيا، حيث يبلغ تعداد الجالية اليهود 

سيكون لديهم    اإلسرائيلي بني جانتس، في مؤتمر ميونيخ لألمن، إن الفلسطينيين  الدفاعقال وزير   −
كاملة. دولة  وليس  المستقبل،  في  الصحفية    "كيان"  مع  بميونيخ  حوارية  جلسة  خالل  وأوضح 

يعتمد    أنه "في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا أمام حل    Souad Mekhennetاأللمانية سعاد المخنث  
 دك  وأ  نا األمنية".فيه احترام احتياجات   على كيانين، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني، ولكن يتم  

 149ث عن "كيانين وليس دولتين".جانتس بأنه اختار بعناية مصطلحاته عندما تحد  
، سلطة اإلدارة المدنية  1948  سنةطالبت جمعية حقوق المواطن في األراضي الفلسطينية المحتلة   −

نيين، بلغت اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعادة أموال كفاالت جبتها اإلدارة من فلسطي
دوالر.  16.5نحو   بيان    مليون  في  الجمعية  ككفالة  لها وقالت  جبايتها  تم ت  األموال  "هذه  إن   ،

 150".لتحرير معتقلين، أو كعربون إثبات الحضور إلى التحقيقات 

بتمويل من دولة   ،بدأت األمم المتحدة صرف مساعدات مالية آلالف األسر الفقيرة في قطاع غزة −
 151قطر.

أكثر من أ  − دول   مئة   طلقت  لمواطنين في  توقيع  مليون  لجمع  أوروبية حملة  مؤسسة مجتمع مدني 
 االتحاد األوروبي، لمطالبة المفوضية األوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستعمرات اإلسرائيلية. 
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القانونية  للمساعدة  األوروبي  المركز  من  بمبادرة  ذلك  ، European Legal Support Center  جاء 
وتدعو المبادرة، والمسجلة لدى المفوضية األوروبية في    ليوم العالمي للعدالة االجتماعية. وبمناسبة ا 

، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة 2022/ 2/ 20وبدأت في    2021  سبتمبر   / أيلول 
 وحظر صادراته إلى تلك المستعمرات.  ، في المستعمرات غير القانونية إلى سوق االتحاد األوروبي 

إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع   Human Rights Watch  هيومن رايتس ووتش منظمة  وانضمت  
 152المدني، والحركات الشعبية والنقابات والسياسيين في دعم المبادرة.

 21/2/2022 ،اإلثنين

فرحان   − بن  فيصل  السعودي  الخارجية  وزير  معاريفقال  مؤتمر    ،لصحيفة  في  مشاركته  خالل 
شر  إن  األمني،  مع  ميونيخ  عالقات  المملكة  إقامة  األخيرة    "إسرائيل"ط  بين  اتفاق  وجود  هو 

بينهما. مفاوضات  هناك  يكون  أن  األقل  على  أو  اندماج    والفلسطينيين،  إن  فرحان  بن  وقال 
 153. نفسها فحسب، بل للمنطقة بأسرها " إسرائيلـ"في المنطقة سيكون مفيدًا للغاية ليس ل "إسرائيل"

فاقية في المجال االقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي  ات  "إسرائيل"ع المغرب ووق   −
وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض   قال وبحسب مراسل األناضول،    واالستثمارات المشتركة.

مزور، إن "الهدف من االتفاقية، تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية  
والزراعة والطيران".  واألدوية  السيارات  وصناعة  والنسيج  وزيرة   والفالحة،  قالت  جهتها،  من 

باربيفاي أورنا  اإلسرائيلية  والصناعة  لجنة    Orna Barbivai  االقتصاد  انعقاد  إلى  تطمح  إنها 
،  وأضافت أن االتفاقية تهدف أيضاً   االستثمار والتجارة ورجال األعمال بشكل سنوي بين البلدين.

 154مناطق صناعية بالبلدين. للعمل على إنشاء 
هللا الخليفة إن جهاز الموساد موجود بشكل رسمي وعلني    قال نائب وزير الخارجية البحريني عبد  −

في جلسة حضرها وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس على هامش    ،وأضاف الخليفة  في البحرين.
إسرائيل"، وأن "الموساد موجود في  بين البحرين و   استخباراتياً  أن "هناك تعاوناً  ،مؤتمر ميونخ لألمن

المنطقة". في  وحاضر  الشراكة    رأىو   البحرين  من  "جزء  هو  واالستخباراتي  األمني  التعاون  أن 
 155د أن ذلك سيستمر.القائمة مع إسرائيل"، وأك  

،  ة حكومة اإلسرائيلي ل "، التابعة ل Rashut Hateva Vehaganimق  والحدائ أعلنت ما تسمى "سلطة الطبيعة   −
، يرمي  القدس ، نقلته صحيفة هآرتس، تجميد مخطط استيطاني بسفوح جبل الزيتون في  لها   ن في بيا 

أراضٍ  استهداف  عبر  القديمة،  البلدة  أسوار  حول  القومية"  "الحديقة  توسيع  خاصة    إلى  فلسطينية 
وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق"، إنها ال تنوي "الدفع بالمخطط في    ومساحات تابعة ألوقاف كنسية. 

جان التخطيط، وليست جاهزة للمضي قدمًا فيه دون تنسيق ومناقشات مع جميع األطراف المعنية،  ل 
 156بما في ذلك الكنائس في المنطقة، بشأن الطريقة األمثل للحفاظ على هذه المنطقة الخاصة". 
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نصبها في    أنهى سالح البحرية اإلسرائيلي تجارب على صيغة بحرية لمنظومة القبة الحديدية، تم   −
والجيش اإلسرائيلي إلى أن التجارب    دفاعبارجة عسكرية. وأشار بيان مشترك صادر عن وزارة ال

 157أثناء مواجهة عسكرية. في  تناولت عدة سيناريوهات 

إسرائيل − دائم في    خالد كبوب   تعيين  يةأك دت سلطات قضائية  يعي ن في منصب  قاٍض مسلم  أول 
في   قضائية  سلطة  أعلى  العليا،  تم    .ل""إسرائيالمحكمة  أن  في    وسبق  يهود  غير  قضاة  تعيين 

 158المحكمة العليا، لكنهم كانوا جميعًا مسيحيين. 
الحكومي − العمل  متابعة  لجنة  رئيس  الدعليس  الفلسطينية  قال  بخطى    عصام  ذاهبة  الحكومة  إن 

خالل   الحيوية  القطاعات  من  عدد  دعم  نحو  "المواطن   2022  سنةثابتة  عنوان  تحت  الجاري 
التخفيف من حد  الدعليس  وأشار    ".الفلسطيني أوالً  الحكومة ستعمل على  البطالةإلى أن  من   ؛ة 

 159.حسب التفاهمات مع االحتالل  ،ألف تصريح عمل خالل الفترة القادمة 30خالل توفير 

من   مكوناً   رس األمريكي ج من الكون   خالل لقائه في رام هللا وفداً قال رئيس الوزراء محمد اشتية   −
 خطيراً   سياسياً   إن "هناك فراغاً   ، Republican Partyي  الجمهور لحزب  وعضوة عن ا   اً عضو   30

الفلسطينية  انفجار األوضاع في األراضي  ينتج عنه  دولة [ 1967]المحتلة سنة    وقد  ، وإسرائيل 
لها  إجراءاتها ضد    ، توسعية ال حدود  السياسية عن  المسؤولية  الفلسطيني سواء   تتحمل  الشعب 

 160و طرد الناس من بيوتهم وحماية إرهاب المستوطنين".كان ذلك ببناء المستعمرات أ 

عن إطالق أسطول   Brad Cooper  ئد األسطول الخامس في الجيش األمريكي براد كوبرقاأعلن   −
تحالف   إطار  في  الخليج،  مياه  في  بدوريات  للقيام  المسيرة  البحرية  المركبات  من  مشترك  جديد 

و  34  يضم   البحرين  مع  كوبر،    أشارو   ."إسرائيل"دولة من ضمنها  مقابلة  أن  في  أن  شبكة سي 
Cable News Network (CNN)،    يمكن التي  المتقدمة  التقنيات  بعض  تمتلك  "إسرائيل  أن  إلى 

 161استخدامها، ونحن نتطلع إلى التعاون مع ذلك".
 22/2/2022 ،الثالثاء

عبد    قال − حاتم  والمقدسات  القدس  لنصرة  المسيحية  اإلسالمية  للهيئة  العام  إن األمين  القادر 
هب ة شعبية جديدة. اندالع  إلى  ويؤدي  لحظة،  أي  ينفجر في  قد  القدس  كد عبد أو   االحتقان في 

أن المقاومة الفلسطينية في غزة دعمت المقدسيين من الناحية    ،نت .الجزيرة  معفي حوار  ،  القادر
دافعاً  وأعطتهم  ل  المعنوية،  والتصدي  جراح  الشيخ  سكان  حول  االلتفاف  في  محاوالت لالستمرار 

 162االحتالل الرامية لتهجيرهم. 

قيادة   − وسعي  مواصلة  قاسم  حازم  حماس  حركة  باسم  الناطق  المتنفذة "استنكر  أوسلو"  سلطة 
المقاومة   قيادة  "اجتماع  الوطني بإعالنها عن عقد ما يسمَّى  التوافق  سياستها في االلتفاف على 

و  الفلسطينية،  القوى  غالبية  مشاركة  عن  بعيدًا  والجهاد الشعبية"،  حماس  حركة  متها  مقد  في 
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المقاومة. وفصائل  قاسم  اإلسالمي  في    ،وقال  إنَّنا  صحفي،  تصريح  نؤك  في  أنحماس،  هذا   د 
السلوك يكر س انقالب قيادة فريق أوسلو على كل  مخرجات اجتماع األمناء العامين بين بيروت 

 163. عن التوافق الوطني ورام هللا، وتعطيل االنتخابات العامَّة، وعقد مجلس مركزي بعيداً 

عن معطيات وصفت بأنها محرجة لجهاز   ياإلسرائيل  MyNet  كشف تقرير نشره موقع ماي نت  −
" التابعة للشرطة، والتي Yasam  الشرطة اإلسرائيلية وقيادتها، يحوي اعترافات لقادة وحدة "اليسام

الوحدة.بي   هذه  أفراد  قبل  كبيرة" من  "موجة هروب  أن هناك  ا نت  في  أبرز    ، لتقريروجاء  إن من 
تحم   على  الوحدة  هذه  أفراد  قدرة  عدم  هو  الهروب  الفلسطينية،  أسباب  التظاهرات  مواجهة  ل 

اليهود   صوصاً خ تظاهرات  تحمل  على  قدرتهم  وعدم  األقصى،  المسجد  ومحيط  القدس  في 
 164بق نتنياهو. ا المتدينين واحتجاجات اإلسرائيليين من معارضي رئيس الوزراء اإلسرائيلي الس

: يرس األمريك جن من الكون ي  ن مع وفد  ي  ن منفصل  ي  خالل اجتماع    ، قال رئيس الوزراء محمد اشتية −
الكون في  فلسطين  بدولة  االعتراف  نحو  للدفع  حل  ج"ندعوكم  حماية  أجل  من  األمريكي   رس 

أثير  للتاشتية  الدولتين، وكذلك إدانة االستيطان التي يمثل العدو الحقيقي للعملية السياسية." ودعا  
من أجل تنفيذ تعهداتها وعلى رأسها فتح القنصلية األمريكية في القدس،    ؛على اإلدارة األمريكية

 165ل العنوان السياسي للواليات المتحدة في فلسطين.والتي تمث  

إسرائيلجم   − محكمة  القدس   يةدت  في  جراح  الشيخ  حي  من  الفلسطينية  سالم  عائلة  إخالء  قرار 
ي  والذي  المحتلة،  والمستوطنين  الشرقية  الفلسطينيين  بين  صدامات  أسابيع  عدة  منذ  شهد 

 166مه الفلسطينيون.باستئناف قد   اإلسرائيليين الذين يتنازعون ملكية عقارات، بانتظار البت   

قال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن للروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث إن الكنائس   −
انتصاراً  الحفاظ  حققت  الناحية    في معركة  من  الزيتون  في سفح جبل  والعقارات  المقدسات  على 

ُتنسينا  أن  د البطريرك  وأك    الغربية، لكن الحرب على الكنائس لم تنته. "الفرحة بهذا االنتصار ال 
وعقاراتنا مقدساتنا  على  للحفاظ  أخرى  معارك  في  االستمرار  عقاراتنا    ،ضرورة  ذلك  في  بما 

  167خطاب في باب الخليل بمدينة القدس". األرثوذكسية في ميدان عمر بن ال

أن عدد األطفال الشهداء الذين تحتجزهم  فلسطين    -  للدفاع عن األطفال   العالميةالحركة  ذكرت   −
أطفال، بدعوى تنفيذهم عمليات طعن أو    9سلطات االحتالل اإلسرائيلي في ثالجات الموتى بلغ  

 2016.168 سنةدهس، أقدمهم منذ 

االحتالل  سل   − مناز   110مت سلطات  الطيرة  أوامر هدم ألصحاب  مدينة  تجارية في  في  ل ومحال 
أراضي   داخل  المثلث  سنةمنطقة  المهددة    .1948  المحتلة  المباني  من  إن  الطيرة:  بلدية  وقالت 

وترفض سلطات   مصلحة تجارية بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة. 64، ومنزالً  46بالهدم 
أل  بناء  تراخيص  إصدار  الخاصة  االحتالل  أراضيهم  على  للبناء  يدفعهم  ما  الطيرة،  مدينة  هالي 

 169القتالعهم.   التي يمتلكونها منذ مئات السنين، وعلى الرغم من ذلك يواجهون مخططاً 
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الطائرة   − متن  على  الصحفيين  مع  أجراه  حوار  في  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعرب 
الرئيس اإلسرائيلي إلى تركيا. وأعرب عن  ق هرتسوغ  ا إسح   الرئاسية، عن اهتمامه بزيارة  المرتقبة 

حل   نقاط  طرح  لتعزيز  الزيارة  هذه  خالل  خطوات  اتخاذ  في  وأردف   تمنيه  الفلسطينية.  للقضية 
 أردوغان: "ثمة مسألة أخرى مهمة، تتمثل في اتخاذ خطوات في العالقات التركية اإلسرائيلية، بدءاً 

 170لقضايا".إلى العديد من ا من الغاز الطبيعي وصوالً 
 23/2/2022 ،األربعاء

اإلسرائيلأقر   − الحكومة  بقيمة    يةت  شيكل  250موازنة  دوالر  77.6نحو  )  مليون  لتعزيز   (مليون 
واالقتصادي  صوصاً وخالتهويد   االجتماعي  المجالين  القدس  في  تم  في  حيث  على ،  الموافقة  ت 

. وحسب 2022  سنة ل  Jerusalem Development Authority  أطر عمل موازنة هيئة تنمية القدس
يهودية   كمدينة  للمدينة  الترويج  في  القدس  تنمية  وهيئة  والتراث  السياحة  وزارة  ستستمر  الخطة 
ستوفر  التي  الدولية  والمهرجانات  المؤتمرات  وجلب  العالم،  أنحاء  من  للجميع  للقادمين  مفتوحة 

بم القادم  العام  خالل  متنوعة،  ترفيهية  خيارات  وزوارها  المدينة  مجمع    مهمةشروعات  لسكان 
 171حضري عند بوابة القدس ومحيط البلدة القديمة. 

عمليات  قال   − األمدير  قطاع غزة  ونروا  وكالة  وايت في  من 50إن    Thomas White  توماس   %
تقديم مثل    سيتم    2022سنة  خالل    هاألطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي، وأن

أن إدارة األونروا جهزت إلى  ولفت وايت    رس الالجئين.ألف طالب في مدا  290هذا الدعم لنحو  
 172مركزًا إليواء النازحين.  54

خالل  اعتداءات    103باتها تعرضوا إلى  طواقمها ومركَّ إن  قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني   −
  173باتها تحمل شارة الهالل األحمر بوضوح. أن كافة طواقم الجمعية ومركَّ  من رغمبال ، 2021 سنة

  نداءً   تدويل قضية األسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقالل، موجهاً   البرلمان العربي   تبنى  −
ودعا البرلمان    للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية األسرى الفلسطينيين وحقوقهم.   عاجالً 

ث للبرلمان العربي،  في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثال 
لزيارة   حقائق  تقصي  لجنة  لتشكيل  واإلنسانية  الحقوقية  والمنظمات  األحمر  والصليب  المتحدة  األمم 

 174. ين ي السجون اإلسرائيلية، والوقوف على االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى والمعتقلين الفلسطين 

العدو اإلسرائيلي عدوانًا جويًا    نقلت وكالة األنباء السورية )سانا( عن مصدر عسكري قوله: "نفذ  −
مدينة   محيط  في  النقاط  بعض  مستهدفًا  طبريا  بحيرة  شمال  اتجاه  من  الصواريخ  من  برشقات 

 175دمشق"، مضيفًا أن الهجوم أدى إلى مقتل ثالثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.
ق  قال   − إن األراضي  د  سالنتور وين  لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط  الخاص المنس 

تشهد توترات مزعزعة لالستقرار، وتحدث عن توترات في القدس    1948سنة  الفلسطينية المحتلة  
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الضفة. من  مختلفة  ومناطق  وهدم    والمخيمات  المستوطنين  عنف  زيادة  إلى  وينسالند  وأشار 
ربية، وهو  د أن كل ذلك يزيد من تجزئة الضفة الغالمنازل وطرد العائالت بالقدس ومحيطها، وأك  

آفاق   إلى تضاؤل  الفلسطينية ويؤدي  السلطة  ض حكم  يقو  المالية  ، وحذ  "السالم"ما  ر من األزمة 
 176ض قدرتها على تقديم الخدمات واالقتصاد.أنها تقو    رأىو التي تواجهها السلطة، 

جنوب   − خارجية  وزيرة  باندور فريقيا  إهاجمت  اإلسرائيلي،   Naledi Pandor  ناليدي  االحتالل 
الفلسطينيين. وقالت باندور، خالل    ثت عن انتهاكاته، والفصل العنصري الذي يمارسه ضد  وتحد  

بإجراءات مباشرة مقترحة، ضد   الحكومة قريبًا  تأمل في أن تقوم  إنها  بالبرلمان،  ممارسات   كلمة 
الفلسطينيين. وتحد ثت عن رفض بالدها انضمام االحتالل إلى    الفصل العنصري الُموث قة جدًا ضد  

، لكن هذا ال يعني  "إسرائيل"بصفة مراقب، وقالت إن بالدها تملك عالقات مع  فريقي  إلااالتحاد  
 177أن يكون سببًا النضمام دولة التحادنا ُتمارس االحتالل واالستعمار. 

بقيمة    Googleغوغل  شركة  أعلنت   − مبادرة  مدى    10تمويل  على  دوالر  في    3ماليين  سنوات 
ال السلطة  تسيةفلسطين أراضي  الفلسطينيين  ،  األعمال  ورواد  والخريجين  التطبيقات  تهدف مطوري 

 178في مجال التكنولوجيا، وذلك لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم الرقمية وإيجاد فرص عمل.
األمريكية    رأت  − المسيح"  "أتباع  قادتها   –كنيسة  كبار  عليها  وق ع  الكندية، من خالل رسالة رعوية 

والممارس  السياسات  أن  تمي الرسميين،  التي  اإلسرائيلية  ضد  ي ات  التعريف   ز  مع  تتفق  الفلسطينيين 
ويصل عدد أعضاء هذه الكنيسة في الواليات المتحدة وكندا نحو   الدولي لجريمة الفصل العنصري. 

 179كنيسة معظمها تنتشر خارج المدن الرئيسة الكبرى.   3,700ألف عضو، وتندرج تحتها نحو    400
 24/2/2022 ،الخميس

على هضبة الجوالن    "إسرائيل"ة الروسية في األمم المتحدة عدم اعتراف روسيا بسيادة  علنت البعثأ  −
أعربت عن قلقها  كما  ة أن الهضبة جزء ال يتجزأ من األراضي السورية.  شدد السورية المحتلة، م

خطط   المحتلة  "إسرائيل"من  الفلسطينية  األراضي  في  االستيطاني  النشاط  لتوسيع  سنة   المعلنة 
  " إسرائيل"على إدانة    رداً أن هذا الموقف جاء  إلى  آرتس  صحيفة هجهتها، أشارت    منو   .1967

 180في أوكرانيا. الروسية للعملية العسكرية
وع   − أوكرانيا"،  على  الروسي  "الهجوم  لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  انتهاكاً دَّ شجب  صارخًا    ه 

ومن الممكن وقف الخالفات والعمل    ة للحل  إلى أن الحرب ليست وسيل    النظر للنظام الدولي، الفتاً 
ا يزال من الممكن وقف الخالف وإجراء تسوية  م أنه    ، في مؤتمر صحفي   ، وقال لبيد   على التسوية. 

أقامت وزارة  و في تقديم المساعدة اإلنسانية ألوكرانيا.    تها ورغب   " إسرائيل " وأبدى لبيد استعداد    لألزمة. 
إسرائيلي   8000وجود  حث تطو رات الوضع في أوكرانيا، في ظل   غرفة طوارئ "لب   ة خارجية اإلسرائيلي ال 

جاء ذلك  و   ألف نسمة.   200، أن الجالية اليهودية في أوكرانيا تعدادها  لها   في بيان   ، أعلنت و هناك"،  
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اإلسرائيليين. بال  لتنسيق إجالء  كييف  اإلسرائيلية في  السفارة  الوزارة مع  ُتجريها  اتصاالت    تزامن مع 
يوم" أن مختلف الوزارات الحكومية والجيش اإلسرائيلي والوكالة اليهودية  ال سرائيل  إ أوردت صحيفة " و 

"خطة   ووضعت  أوكرانيا"،  من  يهودية  هجرة  "موجة  الستيعاب  تستعد  األخرى،  الحكومية  والهيئات 
لة بسبب نشوب الحرب هناك.   181طوارئ" مفص 

دات االتحاد األوروبي للسلطة قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن ماليين اليوروات من مساع −
الفلسطينية، عالقة في بروكسل، حيث يناقش مسؤولون في المفوضية األوروبية ما إذا كان عليهم  

المساعدات.  هذه  من  أجزاء  مقابل  الفلسطينية،  المدرسية  المناهج  تعديل  تزعم  حيث    اشتراط 
تحت الفلسطينية  الدراسية  المناهج  أن  اإلسرائيلي،  االحتالل  إرهابية  سلطات  مضامين  على  وي 

 182كالجهاد، وتحرض على "إسرائيل". 
دولة في أمريكيا الالتينية مقاطعتهم المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية    14من    أكاديمياً   220أعلن   −

ضد   العنصري"  "الفصل  سياسة  مع  في    المتواطئة    .1967سنة    المحتلة  يضار األ الفلسطينيين 
في وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس(    حركة المقاطعة وبحسب بيان صدر عن  

في   المتواطئة  اإلسرائيلية  المؤسسات  من  تمويل  أي  تلقي  برفض  الموقعون  تعهد  فقد  كولومبيا، 
 183"الفصل العنصري"، وباالمتناع عن المشاركة في أي تعاون أو تبادل أكاديمي معها.

في لقاء عبر فضائية    ،اس خليل الحيةحركة حملرئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية  قال   −
، مشيرًا إلى أن    د  حركة حماس والفصائل كافة تعفلسطين اليوم، إن   التنسيق  القدس خطًا أحمر 

الفلسطيني. االحتالل  وأشار الحية إلى أن    األمني هو الخنجر المسموم في قلب وظهر الشعب 
يًا وليس جادًا في هذا الملف، مؤكدًا جدية يتعامل مع ملف تبادل األسرى تعاماًل إعالميًا وانتخاب

 184حماس في إبرام صفقة تبادل أسرى. 

الجليل،   − في  اليهودي  االستيطان  لتعزيز  إسرائيلي  مخطط  عن  عبرية  إعالمية  مصادر  كشفت 
السورية.  الجوالن  "   ت وقال   وهضبة  اإلسرائيلية  ال سرائيل  إصحيفة  الزراعة  "وزارة  إن  العبرية  يوم" 

ي  برنامجًا  الصالحة  أطلقت  األراضي  من  الدونمات  عشرات  الشباب،  وخاصة  المستوطنين،  منح 
المنطقة مجاناً  لبناء منزل في  الزراعة أنها "ستتحمل    ".للزراعة، وأراضي   من    %40وأعلنت وزارة 

بـ  إجمااًل  يقدر  ما  أي  الزراعة،  وإجراءات  التربة  تجهيز  أمريكي".   300  تكلفة  دوالر  ولفتت    ألف 
 185في هذا المخطط. ُشم لت مستعمرة مقامة على أراضي الجليل والجوالن  16  أنلى إ الوزارة النظر 

سعود قال   − آل  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  األنباء  ،  وزير  وكالة  مع  مقابلة  في 
"األلمانية نحو  :  المنطقة  في  جديد  زخم  حدوث  في  أبراهام  اتفاقيات  توقيع  قبل  حتى  نأمل  كنا 

أال ننسى أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة    من المهم دائماً   أفضل، لكن يظل    ونحو وضع  "السالم"
 أو جيداً   مع إسرائيل في المنطقة ليس مهماً   كامالً   "نرى أن تطبيعاً   أضاف قائالً و   الفلسطينيين".
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، ألن ذلك يمكنه أن يفيد جميع دولنا على المستوى  لنا جميعاً   وجيداً   مهماً   فقط إلسرائيل، بل أيضاً 
 186قتصادي واالجتماعي واألمني". اال

 25/2/2022 ،الجمعة

عامًا على    28، في بيان لها، بمناسبة ذكرى مرور  الفلسطينية  قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية −
الم الم  سجد مجزرة  إن  للمسلمين    سجد اإلبراهيمي،  وقفية  ملكية  وهو  خالص،  إسالمي  مسجد 

دت األوقاف أن  وأك    ي قرار مهما كان، وسيبقى كذلك.ر من هذه الصفة المؤبدة أال يغي    ،لوحدهم
اإلسرائيلي،  ماإلبراهيمي    سجد الم االحتالل  قوات  قبل  من  الخطيرة  لالنتهاكات  يتعرض  زال  ا 

وقتًا، وأغلقه    633من على مآذنه    األذان نع االحتالل رفع  مُ   2021  سنةوعصابات مستوطنيه، ففي 
 187. قًا كامالً يومًا إغال 11 أمام المصلين المسلمين لـ

، في مدينة إسطنبول  "المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج"ـالمؤتمر العام الثاني لأعمال    ت اليومبدأ −
األحد   يوم  حتى  ويستمر  من  27/2/2022التركية،  فلسطينية  شخصية  ألف  من  أكثر  بمشاركة   ،

العالم وإطالق حول العالم. ويهدف المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، لتوحيد الفلسطينيين حول  
 188حراك شعبي وطني لتفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج. 

،  ( لهيئة البث اإلسرائيلية )مكان التابعة    ، قناة التلفزة اإلسرائيلية أفاد صحفيون إسرائيليون يعملون لدى   −
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  الوزراء Volodymyr Zelensky  بأن  رئيس  من  طلب   ،

ناقلين عن مصادر إسرائيلية مط لعة قولها إن   ي نفتالي بينيت، التوسط بين بالده وروسيا.اإلسرائيل 
 189. " إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي لديها عالقات جيدة بما فيه الكفاية مع كال البلدين " 

ب  القدس هي العاصمة األبدية للشع"ن  إ  Jean Castex  رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس  قال −
قائالً "اليهودي قولها"إنه    ،  عن  يتوقف  يود  مضيفًا    ."لم  في   ضمان  أنه  السامية  معاداة  محاربة 

 190جميع مشاريع مؤسسات التعليم العالي الفرنسي. 
 26/2/2022 ،السبت

غزة − قطاع  في  المقاومة  أمن  أجهزة  أن  حماس  حركة  قيادة  في  مصادر  مع    ،كشفت  وبالتعاون 
م تمكنت  حكومية،  أمنية  اعتقال  أجهزة  بعد  االحتالل،  مخابرات  لجهاز  ضربة  توجيه  من  ؤخ رًا 

تضم   العمالء  مجموعة  من  يقد    ،عددًا  كانوا  ومقد راتها. الذين  المقاومة  عن  أمنية  معلومات    مون 
المقاومة شن   لـ"القدس" فإن أجهزة أمن  التي تحدثت  المصادر  وبالتعاون    ،ت منذ شهرينوبحسب 

 191.عتقلت خاللها عددًا من العمالءمع أجهزة األمن، حملة كبيرة ا 
في كلمة له أمام المؤتمر الشعبي    ،قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة −

الفلسطيني ليس جيدًا و  الخارج، إن "وضعنا  لفلسطينيي    ،أزماته مركبة، بعضها مفتعلإن  الثاني 
االنقسام  اوبعضه الت  ،يكرسه  على  الرهان  أوهام  يعمقها  وأضاف  وأخرى  والمفاوضات".  سوية 
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في منازلهم، رغم    خريشة: "لدينا قيادة فلسطينية مرتجفة، ومتمسكة بمكاسبها، تزور قادة االحتالل
الدولتين، واإلبقاء على مشروع السلطة   الدولة، وال لحل    نتس أن ال ألوسلو، وال لحل  جاني بإعالن 

 192بشكل استثماري، وإبقاء دورها الوظيفي". 

المحرر خضر عدنان، في    دت حركتاند   − األسير  له  تعرض  الذي  النار  بإطالق  الجهاد وحماس 
أن إطالق النار على عدنان "جريمة واضحة، تقف    لجهاد زياد النخالةلد األمين العام  وأك    نابلس.

الصهيونية".   المخابرات  للسلطة  و خلفها  التابعة  األمنية  األجهزة  حماس  حم لت  جهتها؛  من 
 193لمسؤولية" عن "االعتداء اآلثم" على عدنان، و"محاولة اغتياله بالرصاص".الفلسطينية "كامل ا

هللا وفدًا من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس    استقبل األمين العام لحزب هللا حسن نصر −
وجرى خالل اللقاء التداول في آخر األحداث والتطورات على    المكتب السياسي صالح العاروري.

وخصوصًا ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ الجراح وأحيائها األخرى،    ،الساحة الفلسطينية
وكذلك جرى البحث في آخر    ، وأفق الصراع القائم بين محور المقاومة والكيان الصهيوني المؤقت 

 194األوضاع السياسي ة في المنطقة.
على تغيير بطاقة    العمل قريباً   قال رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" باسل الحسن إنه سيتم   −

لبنان، لتصبح ُممغنطة. الفلسطينيين في  نحن بصدد إنتاج ورقة تؤكد  قائاًل: "وأضاف    الالجئين 
من خالل األرقام بأن قوى العمل الفلسطينية، في حال دخلت في بنية االقتصاد اللبناني، سواء 

التملك، ستدعمه ولن تكون عبئاً  ننته   في العمالة أو  ي من صياغة الورقة  عليه، لذلك يجب أن 
 195وعرضها على القوى الُمعترضة، ليأخذ الموضوع طابع نقاش علمي وعملي".

، توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد نقابات فلسطين  لهفي بيان    ،أعلن االتحاد العام للعمال الجزائريين −
الفلسطينية". القضية  الجزائريين  "بما يخدم  للعمال  العام  "إ  وقال االتحاد  تندرج ضمن    ةاالتفاقين 

في   والجزائرية،  الفلسطينية  العاملة  الطبقة  تخص  وقضايا  ملفات  على  فعالة،  نقابي  عمل  آلية 
 196مقدمتها الحماية والعدالة االجتماعية واتفاقيات منظمة العمل الدولية". 

اإلسرائيلي   − االتصاالت  وزير  القناة  Yoaz Hendel  هاندل  يوعازقال  أوردتها  تصريحات  في   ،
مقابل    ،أو تتخلى عن غور األردن  ،ازل عن هضبة الجوالننتت لن    "إسرائيل "سابعة، إن  العبرية ال

أن هذا الموقف نابع من    إلى  هاندل  أشارو   أي ضمانات أمنية في أي عملية سياسية مستقبلية.
"نتعلم درسًا مهمًا جدًا هنا،   قائاًل:  الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وأضاف

، إسرائيل يجب تدافع عن نفسها وال يمكنها  إيرانليه مع  إفي ضوء االتفاق الذي تم التوصل    وربما
 197االعتماد على أي دولة".

سيستمر، حتى    ة في سوري  " إسرائيل"ن التنسيق العسكري مع  أ  " إسرائيل"أعلنت السفارة الروسية في   −
البلدين بشأن الغزو الروسي ألوكرانيا. ي بيان نقلته وكالة رويترز  وجاء ف  مع وجود خالف بين 

، فإنها تعارض انتهاك  "إسرائيلـ"عن السفارة الروسية، أنه بينما تدعم موسكو االحتياجات األمنية ل
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الجيش اإلسرائيلي لرويترز أن قواته "ستتحرك عند الحاجة لمواجهة    بدوره، ذكرو   السيادة السورية.
 198التهديدات والدفاع عن مواطني إسرائيل وسيادتنا". 

 27/2/2022 ،األحد

والفصائل   − القوى  من  متحدة  وطنية  جبهة  "تشكيل  إلى  الخارج  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  دعا 
 والشخصيات الفلسطينية" بهدف الحشد لـ"معركة التحرير والعودة في مواجهة االحتالل الصهيوني".

الشعبي وأوضح   إس   ، المؤتمر  في  المنعقدة  الثانية  لدورته  الختامي  البيان  أن في  بتركيا،  طنبول 
الدفاع عن شعبنا وثوابت  الوطنية في مواصلة مسار  المطلوب من هذه الجبهة "تحمل المسؤولية 

الداخل والخارج".  الفلسطيني في  د وجد    قضيتنا... ولتكون خطوة مهمة على طريق توحيد الشعب 
واعتباره  األول،  العام  مؤتمره  عن  الصادر  التأسيسي  بالبيان  التزامه  تحديد   المؤتمر  في  المرجعية 

مؤك   وممارساته،  المؤتمر  أرض سياسات  كامل  تحرير  وجوهرها  شعبنا،  بـ"ثوابت  االلتزام  على  دًا 
 199فلسطين، واستعادة القدس، وعودة الالجئين إلى أرضهم وبيوتهم التي أخرجوا منها".

ون السياسية للشؤ   المصغر الوزاري  المجلس  أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت أعضاء   −
ني  (Cabinet  كابينت) واألمنية   الجمعية  ،  أمام  أمريكي  التصويت لصالح مشروع قرار  ة حكومته 

يديعوت وبحسب موقع    دين روسيا.العامة لألمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ويُ 
 عن الحرب، عدم الحديث كثيراً ،  العبري، فإن بينيت طلب من وزرائه وكبار قادة األمن  أحرونوت 

 200الحديث كثيرًا عن الحرب. وأن الروس سيتفهمون الموقف اإلسرائيلي طالما ال يتم  
سكان   − من  عساكر  أبو  هللا  عبد  براء  اإلسبانية  برشلونة  جامعة  في  الفلسطينية  الباحثة  حصلت 

لمُ  اختراع  براءة  على  غزة،  يعالج  ب  رك  قطاع  أن  له  يمكن  البنكرياسدوائي  واسرطان  لمصمم  ، 
وقد حصل هذا العالج على نتائج تصل    .سرطان البنكرياس رتباط ببروتين مسؤول عن ظهور  لال

 201% في قتل الخاليا السرطانية، إضافة إلى عدم تأثيره على الخاليا الطبيعية. 80 لـ

تشكيل   − واإلسالمية  الوطنية  للقوى  المتابعة  لجنة  في  "أعلنت  شعبنا  كفاح  إلسناد  وطنية  لجنة 
المحتلة   اإلنسانية. "1948عام  األراضي  وكرامتهم  الوطنية  وهويتهم  أرضهم  حماية  أجل  من   ،  

مختلف   إن اللجنة الوطنية تضم    ،مدينة غزةفي  وقالت لجنة المتابعة، في بياٍن عقب اجتماعها  
في   الفلسطيني  الشعب  لنضال  ودعم  مساندة  حمالت  أكبر  لتنظيم  الفلسطيني؛  الشعب  مكونات 

 202ري واالضطهاد القومي. مواجهة سياسات الفصل العنص
أنه   − العالمية  الصهيونية  المنظمة  في  االستيطان  قسم  إلنشاء  أبد أعلن  سكنية    ألف  تحركًا  وحدة 

وكشف رئيس قسم االستيطان في المنظمة   ين من أوكرانيا.استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفار  
ميرلنغ يشاي  العالمية  أYishai Merling  الصهيونية  قبل  وضع  أنه  الحرب  :  بدء  قبل  سابيع 

خطة مفصلة إلنشاء منازل مؤقتة للعائالت اليهودية في أوكرانيا التي تخطط    األوكرانيةالروسية  
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وبحسب خطة الطوارئ، ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في   ."إسرائيل"للهجرة إلى  
 203ألردن. النقب، ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي ا

 28/2/2022 ،اإلثنين

نحو    35صيب  أُ  − واعتقل  ونساء،  أطفال  بينهم  االحتالل   24مقدسيًا  قوات  قمع  جراء  آخرين، 
والمعراج" "ذكرى اإلسراء  باحتفاالت  للمشاركة  احتشدوا  الذي  الفلسطينيين  لمئات  في    ،اإلسرائيلي 

 204ساحة باب العامود والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

مصاد أك   − رئيسدت  سحب  الجديد"  لـ"العربي  السفر    ةالفلسطيني  السلطة  ر  جواز  عباس  محمود 
لجنتها السابق ياسر عبد ربه،    بلوماسي من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين سر  يالد 

بسام أبو شريف إلذاعة "علم" الفلسطينية المحلية، قبل   كما كشفومن زوجته الكاتبة ليانا بدر.  
  205أيضًا. هو بلوماسييقيام عباس بسحب جواز سفره الد ، أيامٍ 

أن "إنهاء  الذي عقد في قطاع غزة،  د مشاركون في المؤتمر الشعبي "المقاومة طريق التحرير"،  أك   −
المقاومة   نهج  على  والمواجهة،  الفعل  ساحات  في  الفلسطيني  الشعب  وحدة  وتحقيق  االنقسام 

يان الختامي للمؤتمر على أن "تحرير فلسطين من  د البوشد    والجهاد، هو الضامن لوحدة الصف".
 206همة تحتل أولوية أولى".مالبحر إلى النهر واجب أساسي و 

بعشرات   − تقدر  مشفرة،  رقمية  عمالت  باحتجاز  قرارًا  جانتس  بني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  أصدر 
من   الدوالرات،  تشمل    12آالف  رقميًا،  م  30حو  نحسابًا  إنها  قائاًل  رقمية،  خصصة  محفظة 
 207.وتمويلها لمساعدة حركة حماس

بالقدس    أن  ،صحيفة هآرتس اإلسرائيلية  ذكرت  − اللوائية اإلسرائيلية  على مصادرة  صادقت  اللجنة 
 208القدس المحتلة لغرض إقامة ممشى وحديقة. شرقي جزء من المقبرة اليوسفية وأرض مقابلها في 

من الغاز إلى    3ر نصف مليار م د   ص  ستُ   " إسرائيل " أن    االقتصادية العبرية   كالكاليست   صحيفة ذكرت   −
آخر لتوسيع نقل    وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخططاً   . 2022سنة  مصر عبر األردن حتى نهاية  

نقله    ل في تدشين أنبوب يصل منصة الغاز في عسقالن بميناء أسدود، ومن ثم  الغاز إلى مصر، يتمث  
 209تحسين فرص تصدير الغاز إلى مصر. عبر البحر، مشيرة إلى أن إنجاز هذا المشروع يضمن  

مجلس  في  خالل كلمته  ،  قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني −
التابع لألمم   ، "أن االحتالل  United Nations Human Rights Councilة  المتحد حقوق اإلنسان 

الفلسطينية   لألراضي  يمث    والعربيةاإلسرائيلي  يزال  نموذجاً ال  الذي    ل  االستعماري  االحتالل  من 
اإلنسانية    هتجاوز  األزمات  أسوأ  وأحد  والجرائم  المستمرة التاريخ،  االنتهاكات  حجم  إلى  بالنظر   ،

 210."الفلسطينيين واالستيالء على أراضيهم وحقوقهم المرتكبة بحق  
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