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 معارير تحفر من ا حتفاء ا سرائيلي بحسين الشيخ  .1
حذرت صحيفة "معاريف" من أن االحتفاء اإلسرائيلي بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  :  القدس المحتلة

التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيحول دون تمكنه من خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  
وفي تحليل نشره موقع الصحيفة اليوم السبت، وأعده    في قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. 

لشؤون العربية في إذاعة جيش االحتالل جاكي حوكي، حثت "معاريف" صّناع القرار في تل  معلق ا
أبيب على إدراك أن مواقف الشيخ المؤيدة لتسوية الصراع سلميًا والمعادية لحركة "حماس" هي التي  

وحذرت الصحيفة المستويات الرسمية اإلسرائيلية    تقلص من فرصه توليه مقاليد األمور بعد عباس.
من المسارعة إلى تحديد شخص كمرشحها لقيادة السلطة الفلسطينية بعد عباس، على اعتبار أن هذا  
تجعله مرشحًا غير   المعروفة  الشيخ  أن مواقف  إلى  الفلسطيني، مشيرًا  الشعب  يستفز  أن  من شأنه 

ر  وأوضحت الصحيفة أن الشيخ يمثل كل ما يدفع الفلسطينيين للنفو   مناسب في نظر الفلسطينيين.
"كعصابة   وزمالئه  الشيخ  إلى  ينظر  الفلسطيني  الشارع  أن  إلى  مشيرة  الفلسطينية،  السلطة  من 

الشعب". مصالح  وليس  الشخصية  مصالحه  تحقيق  فقط  يعنيه  منها  واحد  كل  وأردفت    متعجرفة، 
األخالقي،   المستوى  "ضعف  يمثلون  كمن  وزمالئه  للشيخ  ينظر  الفلسطيني  الشارع  أن  الصحيفة 

 يزما وخيانة مصلحة المواطن البسيط". وغياب الكار 
 12/2/2022اإلخبارية،  سماوكالة 

 
 الشيخ: مخرجات المجلس المركزي حددت معالم المرحلة القادمة .2

حسين الشيخ، إن من أهم مخرجات المجلس قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير  :  رام هللا
التي  المجلس  قرارات  على  ترتكز  شامله  طريق  خارطة  ورسم  وضع  هو  ووطنيا  سياسيا  المركزي 

وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إن ذلك   حددت معالم المرحلة القادمة.
لسطيني لحماية المشروع الوطني، وذلك من  "يتطلب منهجية واضحة تستند الى قاعدة وحدة الكل الف
 خالل حوارات وطنيه شاملة وثنائية يجب أن تبدأ فورا". 

 12/2/2022اإلخبارية،  سماوكالة 
 

 اشتية يعزي بشهداء نابلس  .3
قوة :  نابلس اغتالتهم  الذين  نابلس  شهداء  ألهالي  التعازي  الجمعة،  اشتية،  الوزراء محمد  رئيس  قدم 

وقال اشتية خالل وصوله بيت العزاء “نابلس التي ودعت شهداءها   ء الماضي.إسرائيلية ظهر الثالثا
دام   وما  فلسطين،  عن  مدافعة  وبقيت صامدة صابرة  االحتالل  قاومت  لطالما  االول،  أمس  الثالثة 
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لى أهاليهم، مقدًما لهم    االحتالل دامت التضحيات”. ووجه اشتية التحية إلى أرواح شهداء نابلس، وا 
 يع أبناء الشعب الفلسطيني باستشهاد خيرة الشباب.التعازي ولجم 

 11/2/2022، القدسالقدس، 
 

 وقر التنسيق األمني؟الفلسطينية  كم مرة قررت السلطة  .4
من  :  رام هللا األولى  األخير؛  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  المركزي  المجلس  اجتماع  قرارات  تكن  لم 

نوعها فيما يخص التنسيق األمني والعالقة مع االحتالل، حيث توالت القرارات المماثلة والصادرة عن  
را  أعوام مضت، دون أي تطبيق على أرض الواقع، لتبقى حب   7مركزي وتنفيذية المنظمة، على مدار   

 على ورق. 
لعام   والعشرين  السابعة  للدورة  الختامي  بيانه  في  المركزي  المجلس  قرر  التنسيق  2015فقد  وقف   ،

بكافة  اإلسرائيلي  األمني  االحتالل  مع  عام    .أشكاله  لمنظمة  2016وفي  التنفيذية  اللجنة  أقرت   ،
وا األمنية  العالقات  تحديد  بوجوب  االحتال التحرير،  مع  واالقتصادية  اللجنة   .للسياسية  وأكدت 

عام   في  مع 2017التنفيذية  العالقات  بتحديد  المركزي  المجلس  قرارات  تنفيذ  استمرار  وجوب   ،
دو   االحتالل. في  أشكاله،  بكافة  األمني  التنسيق  بوقف  قراره  المركزي  المجلس  الثامنة  وجدد  رته 

المركزي تنفيذ قرارات المجلس  وفي دورته التاسعة والعشرين، قرر المجلس     ".2018والعشرين لعام  
السياسية   للعالقات  شامل  تحديد  يتضمن  محددة  زمنية  جداول  مع  متكامل  مشروع  وتقديم  الوطني 
اعترافها   إلى حين  "إسرائيل"  بدولة  االعتراف  تعليق  يشمل  وبما  واألمنية مع االحتالل،  واالقتصادية 

التنسيق   ووقف  حزيران،  من  الرابع  حدود  على  فلسطين  بكبدولة  واالنفكاك  األمني  أشكاله،  افة 
 . االقتصادي

لعام   دورته  الفلسطينية  2019وفي  التحرير  التزامات منظمة  إنهاء  للمنظمة،  المركزي  المجلس  أقر   ،
إلى  بـ"إسرائيل"  االعتراف  تعليق  مقدمتها  االحتالل وفي  اتفاقاتها مع  تجاه  كافة  الفلسطينية  والسلطة 

وفي   .أشكاله كافةووقف التنسيق األمني ب  دود الرابع من حزيران،حين اعترافها بدولة فلسطين على ح
وفي   .وقف التنسيق األمني بكافة أشكاله، قرر المجلس المركزي، مجددا،  2022دورته األخيرة، لعام  

عام  2019عام   وفي  اإلسرائيلي،  االحتالل  عن  االقتصادي  االنفكاك  الفلسطينية  الحكومة  قررت   ،
 . ات مع االحتالل ردا على خطة الضمالتنسيق األمني والعالق ، قررت السلطة وقف2020

 11/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 انتهاكًا ألجهزة السلطة بحّق المواطنين 265 :لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة .5
قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة، إّن "أجهزة  :  الضفة الغربية

انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة خالل الشهر الماضي،  الفلسطينية، صّعدت من  أمن السلطة 
  بما ينذر بعام آخر من القمع وأجواء الترهيب البوليسية واالعتقاالت السياسية". ورصد تقرير أصدرته 

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

 11/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية: اغتيال المقاومين الثالثة في نابلس يزد المقاومة إصرارًا على المواصلة .6

"نعبر عن  :  غزة إننا  الجمعة،  مساء  هنية،  إسماعيل  "حماس"،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  قال 
  إدانتنا الشديدة للوحشية الصهيونية التي اغتالت ثلة من المقاومين الفلسطينيين في نابلس جبل النار". 
"اغتيال   أن  الظاظا،  زياد  "حماس"،  في  القيادي  تأبين  مهرجان  في  له  كلمة  خالل  هنية  وأضاف 

المحتل، تذكير شعبنا وأمتنا بوحشية هذا  يعيد مجددًا  الثالثة،  للمقاومين  وبضراوة الصراع    االحتالل 
صراره على االستمرار في المقاومة حتى التحرير والعودة".   معه، وبثبات شعبنا، وا 

بإتقان بين العمل الخيري والنقابي والدعوي   وحول الراحل الظاظا، قال هنية إنه "استطاع أن يمزج 
والرباط". والصمود  الثبات  وسائل  بكل  جاهد  وأنه  والحكومي،  "ا  التربوي  أنه  في ظل  وأوضح  جتهد 

حصار خانق، ومعارك عسكرية ضارية، وظروف سياسية غير مواتية، لكي تصل السفينة إلى بر  
 األمان، وتظل الراية مرفوعة".

 11/2/2022، قدس برس
 

 والال العبري: حماس تسرع عمليات حفر األنفاق الهجومية  .7
حماس تسرع عمليات حفر  قال مصدر عسكري إسرائيلي، مساء الجمعة، إن حركة  :  ترجمة خاصة

غزة. قطاع  حدود  على  األرض  تحت  الجديد  الجدار  باتجاه  الهجومية  والال   األنفاق  موقع  ونقل 
من   عدد  عن  الكشف  تم  الحدود  على  الجديد  العائق  بناء  فإنه خالل  قوله،  المصدر  عن  العبري، 

   األنفاق المزدوجة التي دخلت إلى الحدود اإلسرائيلية.
 



  
 
 
 

 

ص            7   5758 العدد:              2/12/2022 سبتلا التاريخ: 

 

                                      

الرغم من استكمال بناء الجدار، إال أن الجناح العسكري لحماس، لم يتخل  وأضاف المصدر “على  
باتجاه إسرائيل”. أنفاق هجومية  إلى أن    عن فكرة حفر  العبري، فإن حماس تسعى  الموقع  وبحسب 

 تصل أنفاقها إلى الجدار، ومن هناك تخطط لخروج قوة من عناصرها لتسلق الجدار أو تفجيره.
 11/2/2022القدس، القدس، 

 
 إطالق نار واستهدار منشآت لالحتالل في القدس وجنين .8

الغربية القدس  :  الضفة  في  الثائر  والشباب  جنين  في  مقاومون  الماضية-نفذ  عمليات    -الليلة  عدة 
إسرائيلية. منشآت  وحرق  تحطيم  وعمليات  نار  إطالق  تخللها  االحتالل  أطلق   استهدفت  جنين  ففي 

وفي القدس المحتلة    االحتالل التي اقتحمت بلدة بير الباشا جنوب المدينة.مقاومون النار تجاه قوات  
الفاصل، وأحرقوا   الجدار  أيام في  بوابة وضعها جيش االحتالل قبل  النار في  الثائر  الشباب  أشعل 

بالتزامن مع ذلك ألقى شبان زجاجات حارقة باتجاه    كاميرات مراقبة قرب بلدة أبو ديس شرق المدينة.
ا والجيب  مركبات  بّدو  بلدتي  بين  الفاصل  النفق  من  بالقرب  زئيف  جيفعات  على شارع  لمستوطنين 

المحتلة. القدس  غرب  تدخلت   شمال  حيث  استيطانية،  بؤرة  النيران  التهمت  جراح  الشيخ  حي  وفي 
 طواقم اإلطفاء اإلسرائيلية إلخماد الحريق.

 12/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

من   .9 إسرائيلية  قدرة  :  غزة  جدار خيبة  بشأن  لالحتالل  واضحة  فلسطينية  رسالة  الحفار  إحراق 
 المقاومة 

المدهون-غزة  الحفار  :  رجب  إحراق  حادثة  إن  السبت،  اليوم  اللبنانية،  "األخبار"  صحيفة  قالت 
لالحتالل   واضحة  فلسطينية  رسالة  كانت  غزة،  قطاع  وسط  البريج،  مخيم  شرق  اإلسرائيلي، 

فلسطينية    رائيلي.اإلس العملية رسالة  »كانت  فقد  »األخبار«،  إلى  تحّدث  فلسطيني  وبحسب مصدر 
واضحة لالحتالل، بشأن قدرة المقاومة على اختراق هذا الجدار المزّود بالتقنيات الحديثة والمتطّورة«.  

ر في المنطقة  وأّكد المصدر أّن »ما حدث يمكن أن يكون بداية لنشاط ينّفذه الشباب الفلسطيني الثائ
ومستوطنيه«.   نفسه  حماية  عن  الثمن،  باهظة  ومنظوماته  العدو  جيش  عجز  إلثبات  الحدودية، 
يعني   العقبات،  وتجاُوز جميع  الحدود  اختراق  قدرتهم على  الفلسطينّيين  الشّبان  »إثبات  أّن  وأضاف 

اعتبر مراسل قناة  فشل عمل الجدار وقدرة المقاومة على تجاوزه في أّي مواجهة«. وعلى خلفية ذلك،  
وقال:  غزة«.  قطاع  الجديد حول  بالجدار  االحتفال  المبكر  »من  أنه  بيرغر،  غال  العبرية،  »كان« 
»طالما هناك جدار قديم يمكن عبوره من دون مشكلة، فال يوجد شيء يستدعي االحتفال به«. وأشار  
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الج أين  وتعرف  الجدار،  نقاط ضعف  جّيدًا  تعرف  أن »حركة حماس  إلى  والقديم«،  بيرغر  منه  ديد 
 مضيفًا أنه »ستكون هناك اختراقات للسياج«. 

 12/2/2022، بيروت، األخبار
 

 قلق إسرائيلي من سعي حماس لتحسين دقة صواريخها .10
صقر-غزة  التابعة  :  أحمد  والعسكرية  األمنية  المحافل  لدى  قلق  وجود  عن  عبرية  صحيفة  كشفت 

لالحتالل اإلسرائيلي من تنامي القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير أعده الخبير تل ليف رام، أن المعلومات التي   عاما.  16

رة األمن، تكشف أن حديث حركة حماس بشأن إطالق صاروخين من غزة نحو سواحل جمعتها وزا 
، غير صحيح، وأن اإلطالق "كان عمدا ولم يكن بسبب  2022كانون الثاني/يناير    1تل أبيب السبت  

وأضافت: "في التقييمات التي أجريت بعد اإلطالق،   عطل فني ناجم عن الظروف الجوية والبرق".
كان بالفعل عطال تقنيا، ولكن التقييم تغير في وزارة األمن بناء على البيانات التي    اعتقد الجميع أنه

نار   إطالق  أنه  مفاده  استنتاج  إلى  القضية  فحصت  التي  الفرق  توصلت  اكتشافها الحقا، حيث  تم 
اإلطالق". نفذت  التي  الجهة  حول  استفهام  عالمة  تبقى  ولكن  "التقديرات    متعمد،  أن  إلى  ونوهت 

الطعام، غضت حماس  اإلسرائ  األمنية على خلفية إضراب األسرى عن  التوترات  أنه في ظل  يلية، 
وفي    الطرف عن إطالق الصاروخين، أو حتى أعطت الضوء األخضر آلخرين إلطالق الصواريخ".

حماس   تتخذها  التي  اإلجراءات  من  للغاية  منزعجة  "إسرائيل  أن  "معاريف"  أكدت  متصل،  سياق 
عادة تأهيلها".لتكثيف قدراتها العس  كرية وا 

 11/2/2022، 21موقع عربي 
 

 حماس تستنكر توقيع بريطانيا اتفاق تجارة حرة مع ا حتالل  .11
هذا   معتبرًة  الصهيوني،  االحتالل  دولة  مع  تجارة حرة  اتفاق  بريطانيا  توقيع  استنكرت حركة حماس 

لالحتالل وسياساته اإلجرامية والعنصرية  التوقيع إمعانا من الحكومة البريطانية في سياستها الداعمة  
شعبنا. دولة   ضد  تشجع  االتفاقية  هذه  إن  السبت،  اليوم  صحفي  بيان  في  حماس  حركة  وقالت 

االحتالل على المضي قدًما في سياساتها العنصرية ضد شعبنا، مبينًة أنها تقوض أي فرص إلقامة  
الحتالل وبشكل ال لبس فيه رفضهم دولة فلسطينية حرة ومستقلة، خاصة في ظل تصريحات قادة ا

كما استنكرت حماس ظهور صورة مسجد قبة الصخرة على غالف االتفاقية    لقيام أي دولة فلسطينية.



  
 
 
 

 

ص            9   5758 العدد:              2/12/2022 سبتلا التاريخ: 

 

                                      

اإلسالمية. المقدسات  على  اإلسرائيلية"  "السيادة  على  بريطانيا  موافقة  يعني  ما  ودعت    الرسمي، 
 تفاقية. الحركة الحكومة البريطانية إلى وقف العمل فورا بهذه اال

 12/2/2022، موقع حركة حماس

 

 قيادي في الجهاد يدعو "الصحة" اللبنانية لتصحيح خطأ وارد على منّصتها  .12
طالب ممثل حركة "الجهاد" في لبنان، إحسان عطايا، يوم الجمعة، المعنيين في :  مازن كرّيم-بيروت 

تصحيح الخطأ الوارد على منّصتها عند تعبئة  وزارة الصّحة اللبنانّية، بضرورة اإليعاز للمعنيين لديها، 
وأوضح عطايا لـ"قدس برس"، أن األمر متعلق بخاصّية البحث   استمارة خاّصة بالوافدين إلى لبنان.

في بند تحديد الجنسية للوافدين من خارج البالد، حيث لن يجد الباحث مصطلح "فلسطين" بين أسماء 
وأبدى عن استغرابه "إن كانت    خيار "األراضي الفلسطينية".الدول الواردة، وبعد البحث الدقيق يجد  

استبدال  "هل  متسائال  لبنان"،  في  الفلسطينيين  لالجئين  جنسّية  فلسطين  تعتبر  ال  الصّحة،  وزارة 
 مصطلح فلسطين باألراضي الفلسطينية أمر مقصود، أم هو خطأ في البرمجة؟". 

 11/2/2022، قدس برس

 
 وحدة استيطانية بالقدس  380 ا حتالل يقر بناء  .13

محمد أبو خضير: قررت لجنة التخطيط في بلدية القدس التابعة لسلطات االحتالل، تغيير   –القدس  
مشروع   لصالح  للطالب  مساكن  من  المشارف،  جبل  في  العبرية  للجامعة  المجاور  المجمع  تسمية 

اللوائية الختم النهائي ووافقت  استيطاني للعائالت الشابة بإيجار طويل األجل. وأعطت لجنة تخطيط  
على الخطة يوم األربعاء الماضي في جلسة مغلقة وعاصفة بين تيارين داخل البلدية، األول يتمثل  
ما   ووافقت  نائبه.  بقيادة  العلماني  واليمين  البلدية،  رئيس  بقيادة  المتطرف”  “األرثوذكسي  اليمين  في 

استيطاني وحدات  بناء  خطة  على  التخطيط  لجنة  مساكن  تسمى  من  بداًل  لإليجار  الحجم  ة صغيرة 
 الطالب. 

سيكون على مساحة تبلغ حوالي    –الحرم الجامعي للفنون في القدس    –وكشفت البلدية أن المخطط  
البناء األخيرة، ويتضمن    1.6 الذي هو في مراحل  الفنون،  الثقافية وحرم  المراكز  بالقرب من  دونم، 

طوابق، كما    10لإليجار طويل األمد في برج مكون من    وحدة استيطانية صغيرة تستخدم  220بناء  
بمساحة   تجارية  منطقة  الخطة  وحوالي    500تشمل  أطفال،  وروضة  مربع،  مربع    300متر  متر 

 للمناطق الثقافية، كجزء من أنشطة الحرم الجامعي التي سيتم بناؤها في األدوار األرضية. 
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دونم، في محيط مجمع الحرم الجامعي في    2.5وأضافت بـأن المخطط سيكون على مساحة تقارب  
بناء   الخطة  لإليجار طويل    160القدس، ويتضمن  استخدامها  والتي سيتم  استيطانية صغيرة،  وحدة 

مبنى من   الخطة حوالي   10األجل، في  تشمل  االستيطانية، حيث  الوحدات  إلى  باإلضافة  طوابق، 
 هى في الطوابق السفلية. متًرا مربًعا لمق 150متر مربع كاستوديو للرقص، و  1000

 12/2/2022القدس، القدس، 
 

 تقرير: "الشاباك" طلب من الحاخامات منع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين قبل رمضان  .14
بـ “القدس” دوت كوم: ادعى المراسل اإلسرائيلي اليميني يائير كراوس، يوم الجمعة،   ترجمة خاصة 

كبار الحاخامات وطلب منهم كبح جماح المستوطنين أن جهاز األمن العام “الشاباك”، اجتمع مع  
 لمنعهم من أي أعمال استفزازية خاصًة مع اقتراب شهر رمضان الذي سيبدأ بعد حوالي شهرين. 

كثب   عن  يتابع  الشاباك  جهاز  فإن  اليمينة،  ريشون  ماكور  مجلة  في  يعمل  الذي  كراوس  وبحسب 
ثلون عن “الدائرة اليهودية” في الجهاز مع  تحركات المستوطنين في عدة مناطق، ولذلك اجتماع مم

تقديم أي معلومات عن مجموعات المستوطنين التي تخطط لتجديد  كبار الحاخامات، وطلبوا منهم 
االضطرابات. ووفًقا للمراسل اإلسرائيلي، فإن االجتماع واالتصاالت المتكررة من قبل الشاباك على  

أث منهم،  المقربة  والشخصيات  الحاخامات  أوساطهم كبار  في  الغضب  من  وحالة  فعل  ردود  ار 
 ومجموعات المستوطنين المختلفة. 

 11/2/2022القدس، القدس، 
 

 منصور عباس مدافعا عن "إسرائيل": ليست دولة أبرتهايد .15
إسرائيل -لندن لوصم  رفضه  عباس،  منصور  الموّحدة  العربية  القائمة  رئيس  أعلن  العربي”:  “القدس 

عنصري. فصل  أو  فصاًل   بـ”أبرتهايد”  هذا  أسمي  “لن  اإلنترنت  عبر  مشاركة  في  عباس  وقال 
 عنصريًا”. 

إنه عضو في   األدنى”،  الشرق  لسياسة  واشنطن  “معهد  نّظمها  التي  الفعالية  عباس خالل  وأضاف 
االئتالف الحكومي ويمكن أن ينضم إلى الحكومة نفسها إذا أراد ذلك، وأكمل “أفّضل وصف الواقع 

هناك تمييز في مجال معين، فسنقول إن هناك تمييزًا في هذا المجال  بطرق موضوعية.. إذا كان  
المحدد”. واعتبر عباس خالل “مؤتمر إسرائيل لألعمال” الذي نظمته صحيفة “غلوبس”، أن “دولة 
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إسرائيل ُولدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. وال أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما 
نما ما هي مكانة المواطن العربي فيها”.هي هوية الدولة و   ا 

 11/2/2022القدس العربي، لندن، 
 

 محلل إسرائيلي: عوامل عدة قد تدفع باتجاه تفجر األوضاع بالضفة الغربية .16
ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم: سرد عاموس هرئيل المراسل والمحلل العسكري لصحيفة هآرتس  

الع من  العديد  الجمعة،  يوم  الضفة  العبرية،  في  األوضاع  تفجر  إلى  تدفع  قد  التي  واألسباب  وامل 
الغربية مجدًدا. وبحسب هرئيل في تقرير تحليلي له، فإن عدم االستقرار الداخلي للسلطة الفلسطينية، 

الالجئين   مخيمات  داخل  والتمرد”  “االنفصال  وصفها    –وحالة  بين    –كما  المتزايد  واالحتكاك 
لمتطرف في البؤر االستيطانية، كل هذه األسباب من الممكن أن تزيد الفلسطينيين ونشطاء اليمين ا

 من رفع مستوى الضغط، وتفجر األوضاع. 
فلسطينيين، في نابلس، بمثابة حادث يذكر بأيام االنتفاضة الثانية، خاصة   3واعتبر أن عملية اغتيال 

إلى أن األ نابلس، مشيًرا  النهار ووسط مدينة  العملية نفذت في وضح  التي كانت بحوزة  وأن  سلحة 
عناصر الخلية تعود للجيش اإلسرائيلي ويبدو أنها مسروقة من تجار األسلحة الذين يتاجرون بتلك  

 األسلحة في الضفة ومدن الخط األخضر. 
وأشار إلى أن ضلوع عناصر من حركة فتح في عمليات إطالق النار خالل السنوات األخيرة بأنه  

تعامل مع هذا األمر في إسرائيل على أنه ظاهرة لمرة واحدة وليست حدث نادر جًدا، في حين يتم ال
 كدليل على انتفاضة فتحاوية خطيرة بقيادة السلطة الفلسطينية. 

 11/2/2022القدس، القدس، 
 

 "هآرتس": نقل ضباط من الشرطة اإلسرائيلية إلى منطقتين بالضفة لمواجهة عنر المستوطنين  .17
تكافح   التي  الوحدة  شرطة  تقسيم  اإلسرائيلية،  الشرطة  قررت  كوم:  دوت  “القدس”  بـ  خاصة  ترجمة 
أريئيل،   مستوطنة  في  األول  مركزين  إلى  الغربية،  الضفة  في  المتطرف  واليمين  المستوطنين  عنف 
  واآلخر في الخليل. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإنه بحسب قرار قائد الشرطة اإلسرائيلية في 
الضفة عوزي ليفي، فإن ضباط الشرطة اإلسرائيلية في أريئيل سيعملون في منطقة مستوطنة يتسهار  

 وبؤرة حومش، بينما اآلخرين في الخليل سيركزون على مناطق الجنوب بالضفة. 
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معاليه   مستوطنة  من  قريب  مقر  في  الوحدة  من  أخرى  شرطة  هناك  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
 أدوميم.

 11/2/2022 القدس، القدس،

 
 "إسرائيل" تعلن سحب دبلوماسييها من أوكرانيا .18

األناضول: أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها سحبت دبلوماسييها وعائالتهم من أوكرانيا، إثر    -تل أبيب  
التصعيد بين موسكو وكييف. وبحسب قناة “كان” الرسمية، أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية “إجالء 

وثين اإلسرائيليين وعائالتهم من أوكرانيا”. ودعت الوزارة اإلسرائيليين المقيمين في  الدبلوماسيين والمبع
 أوكرانيا إلى “العودة وفي حال البقاء تجنب التواجد في النقاط الساخنة”. 

الوقت   في  ذلك  تجنب  في  بالتفكير  أوكرانيا  إلى  للسفر  يخططون  “الذين  اإلسرائيليين  دعت  كما 
 الحالي”.

 12/2/2022لندن، القدس العربي، 
 

 "إسرائيل" تبّدل روايتها: قفيفتا بداية العام أطلقتا من غزة "عن عمد" .19
أحمد دراوشة: بّدلت األجهزة األمنية اإلسرائيلية تقديراتها حول القذيفتين اللتين أطلقتا من قطاع غّزة،  

األولية إلى أنه كان نتيجة    في أّول أيام العام الجديد، لتعّد إطالقهما متعّمًدا، بعدما أشارت التقديرات 
 لألحوال الجوية، بحسب ما ذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، يوم الجمعة. 

وذكر ليف رام أن التقديرات اإلسرائيلية الجديدة تستند إلى "معطيات تّكشفت في مرحلة متأخرة أكثر،  
بأّن إطال الحسم  إلى  الموضوع  التي فحصت  الطواقم  النار متعّمد".ووصلت  تحّدد  ق  لم  ذلك،  ومع 

 األجهزة األمنية اإلسرائيلية الجهة التي تقف وراء إطالقهما.
 11/2/2022، 48عرب 

 
رهاب المستوطنين .20  نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد ا حتالل وا 

رهاب المستوطنين،  وفا: تظاهر عشرات النشطاء    -تل أبيب   اإلسرائيليين ضد االحتالل اإلسرائيلي وا 
المتظاهرون،   وندد  نابلس.  مدينة  المواطنين جنوب  أراضي  المقام على  العسكري  عند حاجز زعترة 
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يوم الجمعة، بإرهاب المستوطنين، وضرورة وضع حد لبلطجتهم، مؤكدين أنهم اختاروا التظاهر قرب  
 تحولت الى بؤرة استيطانية لممارسة العنف ضد الفلسطينيين.  زعترة كونها أكثر األماكن التي

 11/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 تقرير رسمي: المروحية اإلسرائيلية سقطت نتيجة احتراق المحرك  .21
أحمد دراوشة: خلص تقرير مرحلي نشره الجيش اإلسرائيلي، يوم الجمعة، حول أسباب سقوط إحدى  

ياته قبالة حيفا، الشهر الماضي، إلى وجود عطل تقني في المحّرك األيسر، "األّول من نوعه  مروح
في العالم". وأسفر سقوط الطائرة عن مقتل طّيارين في الجيش اإلسرائيلي. وأّدى العطل في المحّرك 

ي سالح  وعزا قائد السرب ف األيسر إلى توّقف المحّرك األيمن، وبذلك تحّطمت الطائرة في البحر.
الخلل في المحّرك األيسر إلى تآكل أّدى إلى شرخ في شفرات المحّرك،   الجو اإلسرائيلي، أمير الزار 

 ما أّدى إلى اشتعال المحّرك كله.
 11/2/2022، 48عرب 

 
 أوضاع األسرى تهدد بانفجار كبير في الضفة الغربية  .22

تل أبيب: على وقع اإلجراءات النضالية المتأصلة  ، من  12/2/2022الشرق األوسط، لندن،  ذكرت  
السجون   جميع  في  الفلسطينيين  أوساط  لألسرى  حذرت  التوالي،  على  السادس  لليوم  اإلسرائيلية، 

وقالت هذه المصادر    سياسية وأمنية في تل أبيب من خطر انفجار كبير في الضفة الغربية المحتلة.
إن الفلسطينيين، الذي يبدون إحباطًا شديدًا وال يخرجون لساحات النضال الشعبي كما كانوا في زمن  

هل قضية األسرى. فهذه قضية تلقى تعاطفًا واسعًا وعميقًا ويمكنها أن  االنتفاضات، ال يستطيعون تجا
 تؤدي إلى تغيير الوضع وربما تفجيره. 

الستغالل   تسعى  غزة،  قطاع  في  الهدوء  على  تحافظ  التي  »حماس  أن  من  األوساط  هذه  وحذرت 
الوراثة على مق بسبب معركة  المتصاعد  والتفسخ  الفلسطينية  السلطة  الرئيس، التراجع في شعبية  عد 

مصلحة السجون    إلحداث فوضى في الضفة الغربية. وأفضل محفز لذلك هو الوضع في السجون«.
سبتمبر   في  غلبواع  سجن  من  فلسطينيين  أسرى  ستة  فرار  عقدة  تعيش  زالت  ما  التي  اإلسرائيلية، 

رار  )أيلول( الماضي، قررت اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس األسرى، لمنع عمليات ف
أخرى. وقررت عزل كل أسير يمكن أن يكون معنيًا بالفرار، واتخاذ إجراءات رادعة لهم. فقررت عدم 
السماح بأن يتواجد في الزنزانة ذاتها أسرى ُيعتقد أنهم قد يحاولون الفرار، وأن يتم نقل هؤالء األسرى  
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العام كما هو معمو  وليس مرة في نصف  أشهر  أربعة  إلى أخرى كل  تنفذ  من زنزانة  وباتت  به.  ل 
 عمليات اقتحام للقوات الخاصة بوتائر عالية، كما جرى تقليل زيارات األهل. 

وذكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، أن إدارة سجون االحتالل دفعت بتعزيزات ضخمة من  
ع  وحدات القمع خشية تمرد األسرى عقب صالة الجمعة، ألن األسرى قرروا إغالق األقسام واالمتنا

سجون  إدارة  سياسات  ضد  النضالية  معركتهم  إطار  في  وللساحات،  اليومي  للفحص  الخروج  عن 
 االحتالل. وحذرت من انفجار شعبي لمساندة األسرى في حال تفاقم صدامات. 

حذر حسن عبد ربه الناطق    :نجيب فراج، عن  بيت لحم، من  11/2/2022القدس، القدس،  واضافت  
والمح األسرى  شؤون  هيئة  السجون  باسم  مصلحة  تتخذها  التي  المتعاقبة  اإلجراءات  من  ررين 

بعضها  في  وقرارات  متعددة  أشكااًل  واتخذت  كبير  بشكل  تصاعدت  والتي  األسرى  بحق  اإلسرائيلية 
الحرية”..  “نفق  عملية  عقب  وخاصة  مسبوقة  األسرى    غير  شؤون  هيئة  باسم  الناطق  وتوقع 

 لى حد االنفجار.والمحررين، أن تتضاعف هذه اإلجراءات لتصل إ
 

 42األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم ا حتالل لليوم الا .23
نحو  :  رام هللا الـ  500يواصل  لليوم  االحتالل اإلسرائيلي،  لمحاكم  مقاطعتهم  "إداري"،  على   42أسير 

وكان األسرى اإلداريون اتخذوا في األول من    التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.
القضاء  إجراءات  لكل  والنهائية  الشاملة  المقاطعة  بإعالن  يتمثل  جماعيا  موقفا  الماضي،  الشهر 

عليا(. استئناف،  قضائية،  )مراجعة  اإلداري  باالعتقال  الحركة   المتعلقة  أكدت  دعمها    وقد  األسيرة 
هيئاتها  أن  العسكرية، موضحة  للمحاكم  الشاملة  بالمقاطعة  اإلداريين  لقرار األسرى  الكامل    وتأييدها 

 .التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار
 11/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الضفةإصابة العشرات جراء قمع ا حتالل مسيرات الجمعة في محافظات  .24

قوات   26"األيام": أصيب، أمس،    –محافظات   قمع  باالختناق؛ جراء  والعشرات  بالرصاص  مواطنًا 
الذي   الوقت  واالستيطان، في  التي خرجت في محافظات عدة رفضًا لالحتالل  المسيرات  االحتالل 
أجبرت فيه قوات االحتالل زوجين مسنين على هدم منزلهما في بلدة سلوان، تزامن ذلك مع اعتداء 

 ، قبل أن يعتقله جنود االحتالل لمقاومته االعتداء.مستوطنين على راٍع برشه بغاز الفلفل
 12/2/2022، األيام، رام هللا
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 حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة  .25
أطلقت طائرات إسرائيلية ُمسيرة، أمس الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه صيادي    تل أبيب:

ال ورعاة  البحر  في  األسماك  وصيادي  غزة  قطاع  في  المناطق  العصافير  في  والمزارعين  مواشي 
الحدودي  الجدار  باختراق  فلسطينيين  شبان  قيام  بعد  انتقامية  حملة  في  وذلك  الشرقية،  الشمالية 

صباحًا    المحصن. رشاشاتها  نيران  أطلقت  قد  اإلسرائيلية  الحربية  والزوارق  االحتالل  قوات  وكانت 
الصيادين في عرض بحر السودانية   صوب عدة محاور من القطاع، إضافة إلى إطالقها النار تجاه

 شمال غربي غزة. 
وذكرت مصادر أمنية في تل أبيب أن هذه الحملة جاءت ردًا من الجيش اإلسرائيلي على قيام شبان  
فلسطينيين بالتسلل من وسط القطاع غزة إلى الجهة اإلسرائيلية من الحدود، مخترقين الجدار األمني  

هند  مركبة  حراق  وا  التحصين،  إلى  الشديد  والعودة  الحدودي  الجدار  أعمال صيانة  في  تستخدم  سية 
 القطاع قبل أن يتم اكتشافهم.

 12/2/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 تظاهرة في حيفا ضد تجرير السلطات اإلسرائيلية مقبرة القسام  .26
حيفا  :  حيفا في  المهجرة  الشيخ  بلدة  في  القسام  مقبرة  مدخل  على  الجمعة،  وأهالي،  نشطاء  تظاهر 

عام   أراضي  من  1948داخل  جزء  وتجريف  المقبرة،  على  اإلسرائيلية  السلطات  باعتداء  تنديدا   ،
وفي وقت سابق، قررت المحكمة اإلسرائيلية العليا عدم التدخل في   األراضي تمهيدا لالستيالء عليها.

ضية المقبرة واقتراح سحب االستئناف المقدم من قبل ممثلي األهالي وأقارب المتوفين المدفونين فيها  ق
 إللغاء االستيالء على جزء منها، والتفاوض والتوصل التفاق مع السلطات اإلسرائيلية. 
 11/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جعية وطنية عليا للشعب الفلسطيني يدعو لبناء مر  "المؤتمر الشعبي" .27

فلسطينية  :  إسطنبول فصائل  ثالثة  عن  الصادر  بالبيان  الخارج؛  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  رّحب 
ورأى زياد العالول، المتحدث باسم المؤتمر   حول انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني "بمن حضر". 

، أن البيا جبهة ن الصادر حركتي حماس والجهاد والالشعبي لفلسطينيي الخارج، في تصريٍح صحفيٍّ
، بمنزلة دعوة إلطالق مسار عمل جديد ُيعيد االعتبار للقضية الفلسطينية، وا عطاء األولوية  الشعبية

المنظمة  داخل  ومستوياتها،  أطيافها  اختالف  على  الوطنية  القوى  وتمثيل  والشعب،  القيادة  لتوحيد 
لفلسطينيي الخارج؛ على أّنه آن األوان لبناء "جبهة وطنية" عريضة  وشدد المؤتمر الشعبي    وخارجها.
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بناء   تضم جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الرافضة لنهج اإلقصاء والتفّرد، وصواًل إلى 
 مرجعية وطنية ُعليا للشعب الفلسطيني.

 11/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جنوب الخليلو ربة الفلسطينيين في منطقتي األغوار .. حملة لوقر محا"الحق في المياه" .28
ناشطا    15في مشاهد ثالثة أفالم وثائقية قصيرة أنجزها    سعيد أبو معال:-الخليل  -أريحا  –رام هللا  

شبابيا ضمن حملة “الحق في المياه” هناك ما يلقي الضوء بقوة على واقع ما يوصف إنسانيا بأنه  
في منطقتي األغوار الشمالية شرق الضفة الغربية ومسافر يطا  “عصب الحياة وأساسها” أي المياه  

الخليل. واألفالم    جنوب  الفيديوهات  من  مجموعة  خالله  عرضت  الذي  الصحافي  المؤتمر  وفي 
وأجانب  محليين  وخبراء  نشطاء  من  الحضور  كرر  المياه”  في  “الحق  وأطلق خالله حملة  الوثائقية 

فلسطينية وتحديدا تلك المناطق المصنفة )ج( وتشكل ما نسبته  رسالة مفادها أن المياه في المناطق ال
% من مساحة الضفة الغربية تسحب من باطن أرض الفلسطينيين ويحرمون منها بهدف تحويلهم  60

ويقوم على الحملة ائتالف الحق    إلى عطشى لتحقيق الغاية االستيطانية المتمثلة بالتهجير الطوعي.
والمركز   األرض  للسياسات  في  للتصدي  وتهدف  )حملة(  االجتماعي  اإلعالم  لتطوير  العربي 

والممارسات االسرائيلية التي تنتهك حق الفلسطينيين األساسي في الحصول على المياه، وللدفاع عن  
 حقوقهم المنتهكة في قطاع المياه من االحتالل اإلسرائيلي.

 11/2/2022، لندن، القدس العربي
 

النساء   .29 النازحين بمصاغ  إلغاثة  الفلسطينيون  تبرع  هكفا  الحج..  فريضة  ألداء  وبمّدخراتهم 
 السوريين 

المحتلة الجندي  -القدس  البرد   3قبل    :أسيل  يكابدون  لنازحين سوريين  فيديو  أنهكت مقاطع  أسابيع 
بادر  خليل.  إبراهيم  الفلسطيني  الشاب  نفسية  اسم    والصقيع  عليها  أطلق  بحملة  باالنطالق  إبراهيم 

بهدف جمع  "م نحو    100دافئ"  منها  تكلفة كل  السوري،  الشمال  في  واحد  لمخيم  دوالرا    190مدفأة 
لكن هذا الشاب فوجئ بعد ساعات من انطالق الحملة بتولي رجل أعمال فلسطيني بتكاليف    أميركيا.

بجمع  البدء  خليل  فقرر  وبالخبز،  شتوية  ومالبس  للخيام  بأغطية  العائالت  لهذه  والتبرع    المدافئ 
يتابع    أسرة أوضاعا معيشية مأساوية.  255تبرعات لمخيم "كوكنايا" في الشمال السوري حيث تعيش  

ساعة من انطالقها تمكنا من جمع    24خليل "من هنا أطلقُت فورا حملة )بيت بدل خيمة(، وخالل  
ت لبناء تبرعات تكفي لبناء منازل لكل األسر التي تعيش في مخيم كوكنايا، فانتقلنا إلى جمع تبرعا
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لـ لـ  273منازل  ثم  األخضر  الوادي  مخيم  في  تعيش  الحدث   430أسرة  مخيم  في  تعيش  أخرى  أسرة 
الداخل   وهكذا". في  وُمدنا  بلدات  وأن  تدريجيا،  تتوسع  بدأت  التبرعات  رقعة  بأن  خليل  فوجئ 

وأم   والناصرة  ونِحف  طمرة  منها  تبرعات  بحمالت  االنطالق  عن  اإلعالن  إلى  انضمت  الفلسطيني 
الفحم، ثم بدأت أحياء القدس وبلداتها تنضم للحملة على نحو تلقائي، وجمع سكان العاصمة المحتلة  

يعيشونها. التي  الصعبة  المعيشية  األوضاع  رغم  الشواقل  يوم    ماليين  حتى  التبرعات  مجموع  بلغ 
والر مليون د   17ماليين دوالر أميركي، ويجزم خليل أنها تجاوزت اآلن حاجز    10الخميس الماضي  

ُذهل هذا الشاب   مع استمرار الفلسطينيين بالتبرع رغم توقف استقبال التبرعات في كثير من المناطق. 
من نتائج الحملة التي أعلن عنها بشكل بسيط على المنصات االجتماعية، وقال إن ما لفته فيها أن  

يّدخره مالي  بمبلغ  وآخر  الجامعي  بقسطه  تبرع  "أحدهم  الفقراء؛  من  ألداء   المتبرعين  سنوات  منذ 
فئة   من  كانوا  أيتام  وأطفال  أرامل  وغيرها  الذهب  من  تملك  ما  بكل  تبرعت  ومسّنة  الحج،  فريضة 
خيامهم".  في  المنهكين  الالجئين  يملك إلغاثة  بما  جاد  الذي  الفلسطيني  بشعبي  فخور    المتبرعين.. 

  3037ويؤكد رائد بدر أن التبرعات السخية من الفلسطينيين حتى نهاية األسبوع الماضي ستكفي لبناء 
منزال لالجئين الذين يعيشون حاليا في الخيام، وسيضاف إلى ذلك عدد كبير من المنازل سيعلن عنها  

 في األيام المقبلة. 
 11/2/2022الجزيرة.نت، 

 

 والطلبة ينهي "األزمة" جامعة بيرزيت.. اتفاق بين اإلدارة  .30
توصلت إدارة جامعة بيرزيت في رام هللا )وسط الضفة(، في وقت متأخر من مساء الجمعة، :  رام هللا

إلى اتفاق مع ممثلي الحركة الطالبية، على "ضمان انتظام العمل األكاديمي واإلداري في الجامعة"،  
فيها. الدراسة  توقف  من  شهر  نحو  على  بعد  الطرفان  اتفق  والحركة   كما  الطلبة  حقوق  "ضمان 

الطالبية في الجامعة، وعدم تكرار األزمة في الجامعة"، بحسب نص االتفاق المكتوب، الذي وصلت  
منه. نسخة  برس"  لجميع    "قدس  والنقابي  السياسي  العمل  بـ"حرية  االتفاق،  بموجب  اإلدارة  والتزمت 

محاسب  وعدم  إعاقة،  أو  تمييز  دون  الطالبية،  الحركة  أو  مكونات  الوطنية  أنشطتهم  على  الطلبة  ة 
 السياسية أو النقابية، طالما روعيت قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة".

لبحث   حقائق  تقصي  لجنة  "تشكيل  على  الطالبية  والكتل  الجامعة  إدارة  بين  الموقع  االتفاق  ونص 
 ودراسة حيثيات وأسباب األزمة حسب األصول، يمثل فيها كافة مكونات الجامعة". 

 12/2/2022، قدس برس
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  ستئنار محادثات الحدود البرية   "إسرائيل"يدعو لبنان و" اليونيفيل"في اجتماع ثالثي: قائد .31
الجنرال ستيفانو    "يونيفيل" دعا رئيس بعثة قوات حفظ السالم المؤقتة العاملة في جنوب لبنان  بيروت:  

األزرق التقنية، بغية الوصول إلى استئناف محادثات الخط  "ديل كول، الجانبين اللبناني واإلسرائيلي لـ
الخط طول  على  الخالفية  النقاط  من  عدد  حول  إلى  "اتفاقات  عددها  يصل  نقاط  وهي  نقطة    74، 

بين   البرية  الحدود  ترسيم  دون  تحول  لقيادة  قد  و   .الطرفينخالفية  بيان  أن "اليونيفيل"أعلن  أمس،   ،
ترأس االجتماع الثالثي األول لهذا العام مع ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار    كولرئيس البعثة  

 المنتهية واليته. كولوالجيش اإلسرائيلي في رأس الناقورة، وكان هذا هو االجتماع الثالثي األخير ل
 2022/2/12، الشرق األوسط، لندن

 
اإلمارات  تحجم    " "إسرائيل:  بريطانيموقع   .32 مساعدة  دفاعية  عن  تفوقها بأنظمة  على  للحفاظ 

 التكنولوجي 
والطائرات   الصاروخية  الهجمات  أعقاب  في  أنه  ميلمان  يوسي  اإلسرائيلي  والصحفي  الكاتب  ذكر 

 " إسرائيل "خيرة التي شّنتها جماعة الحوثي اليمنية على أبو ظبي لجأ حكام اإلمارات إلى  المسّيرة األ 
العسكرية.  طلباً  المسؤولوألمح    للمساعدة  أن  اهتماماً إلى  يهتمون  اإلماراتيين  بالدفاعات   خاصاً   ين 

الحديدية   القبة  مثل  الصنع،  اإلسرائيلية  داوود الجوية  فضالً ومقالع  الرادار.  ،  أنظمة  أن   عن  إال 
البريطاني أن تزويد اإلمارات بأنظمة دفاع جوي قد موقع "ميدل إيست آي"  أخبرت    مصادر إسرائيلية

ل التكنولوجي  بالتفوق  واشنطن"إسرائيلـ"يضر  يثير غضب  بل  أنها التي    ،  على  المنطقة  إلى  تنظر 
وذكر ميلمان أنه سيتعين    .مجال اهتمامها ولها وجود عسكري وقواعد في قطر والبحرين واإلمارات 

والحاجة إلى حماية معداتها  الموازنة بين رغبتها في بيع أسلحة في جميع أنحاء العالم    "إسرائيل"على  
 الحساسة المحلية الصنع. 

 2022/2/11، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالر دولي  البحري اإلضابط ال: إلحاق البحرينية الخارجية .33
وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن ما تم تداوله في بعض وسائل اإلعالم    أكدت   :بنا  –المنامة  

األجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من  
المالحة ف بتأمين حرية  الدولية  أربع وثالثين دولة، ويقوم  التجارة  للمنطقة وحماية  المياه االقليمية  ي 

 ومواجهة أعمال القرصنة واإلرهاب في المنطقة. 
 2022/2/12، وكالة أنباء البحرين
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 تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت  غتيال رجل أعمال إسرائيلي .34

الرا عبد  سعيد  مجلي  ،زقأنقرة:  نظير  أبيب:  لطهران، :  تل  قاسية  استخباراتية  ضربة  أنقرة  وجهت 
من   مؤلفة  إيرانية  خلية  أفراد  على  القبض  في  التركية  المنظمة  الجريمة  مكافحة  شرطة   9بنجاح 

التركية الجنسية  يحمل  إسرائيلي  أعمال  رجل  الغتيال  خططت  غيلريدعى    عناصر  ويملك يائير   ،
إسطنبول في  الجوية  الفضاء  لتكنولوجيات  محسن  شركة  اإليراني  النووي  العالم  اغتيال  على  ردًا   ،

عام   زاده  جهتها  و .  2020فخري  إسرائيليمن  أمنية  مصادر  الخلية جعلت أكدت  نشاط  متابعة  أن  ة 
من    "الموساد " واحدة  كان سوى عملية  ما  غيلر  اغتيال  بأن  تامة  قناعة  على  التركية  واالستخبارات 

 وتركيا.  "إسرائيل"سلسلة عمليات خطط لها اإليرانيون للتخريب على العالقات بين 
 2022/2/12، الشرق األوسط، لندن

  
المستوطنات .35 منتجات  دخول  لحظر  توقيع  مليون  لجمع  أوروبية  للسوق    اإلسرائيلية  مبادرة 

 األوروبية  
عريضة:  بروكسل على  توقيع  مليون  لجمع  حملة  الشعبية  األوروبية  المبادرة  إلجبار  أطلقت   ،

  االوروبية.   لمستوطنات اإلسرائيلية إلى السوقالبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات االمفوضية األوروبية  
ة لالتحاد األوروبي، والتي تكمن  ألحكام المعاهدة التأسيسي  وتأتي هذه المبادرة الشعبية األوروبية طبقاً 

 في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، لتحويل المبادرة إلى قانون أوروبي نافذ. 
 2022/2/11، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 

 
 الخارجية الروسية تنتقد الضربات اإلسرائيلية في سوريا .36

إلى وقف ضرباتها الجوية على مواقع   "إسرائيل"دعت وزارة الخارجية الروسية    :رائد جبر  -  موسكو
في سوريا، وحذرت من أن استمرار الغارات يزيد الوضع صعوبة ويعرقل حركة الطيران المدني كما  

الضربات  ه  هذ وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن    مكافحة اإلرهاب.  أنه يضعف جهود 
 ، ويمكن أن تسفر عن تفاقم حاد لألوضاع هناك. يةر السيادة السو تنتهك بشكل صارخ اإلسرائيلية  

 2022/2/12، الشرق األوسط، لندن
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    اإلسرائيلي بيغاسوس برنامجالبرلمان األوروبي يتجه لتشكيل لجنة تحقيق في ملر  .37
يعتزم البرلمان األوروبي تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في االستعمال غير    :حسين مجدوبي  -لندن

شركة   تنتجه  الذي  بيغاسوس  اإلسرائيلي  التجسس  لبرنامج  إلى    NSOالشرعي  بإضافتها  والمطالبة 
ولم يتم وضع التصور النهائي للجنة، وهناك اتصاالت    .الالئحة السوداء كما فعلت الواليات المتحدة

شامالً  التحقيق  ليكون  وا عالمية  دولية  حقوقية  وجمعيات  البرلمان  أعضاء  والجهات    بين  الدول  لكل 
دول ثالثة جرى اتهامها  ي االتحاد األوروبي، وهذا يعني امتداد التحقيق إلى التي تجسست على مواطن 
أوروبيين. على  ملف   بالتجسس  في  أوروبي  تحقيق  في  ترغب  لوموند،  جريدة  وفق  فرنسا،  وكانت 
برنامج. لكن بعد  اقتنت الأوروبية    أن دوالً   من التحفظ، حيث تبين الحقاً   التجسس لكنها وجدت نوعاً 

الحكوم تريد  فنلندا،  مثل  للتجسس  أخرى  دول  وتعرض  األمريكي  المبادرة  القرار  ترك  األوروبية  ات 
 األولى في يد البرلمان األوروبي. 

 2022/2/11، القدس العربي، لندن
 

 انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير.. خطوة للوراء  .38
 محسن محمد صالح  .د  .أ

الرسالة األساسية التي حملها قيام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية )قيادة السلطة الفلسطينية وفتح( 
الـ المركزي  المجلس  اجتماع  فبراير    8–6)  31بعقد  الوضع  2022شباط/  إدارة  على  ُمصّرة  أنها   )

للمشروع   عميقة  بأزمة  تتسبب  تزال  وما  تسّببت  التي  نفسها،  وبالطريقة  نفسها  بالعقلية  الفلسطيني 
ابتداء  ليس  الصهيوني،  العدو  مع  صراعه  دارة  وا  الفلسطيني  للشعب  وبكوارث  الفلسطيني،  الوطني 

بتعطي انتهاء  وليس  أوسلو،  أواخر باتفاقيات  االنتخابات في  الفلسطينية وتعطيل  المصالحة  ل مسار 
أبريل   الفلسطينية  2021نيسان/  السلطة  وتآكل  ومؤسساتها،  التحرير  منظمة  وتردي  بتدهور  مرورًا  ؛ 

وتضّخم دورها األمني، وتحّولها إلى أداة وظيفية بيد االحتالل؛ وفشل هذه القيادة في استيعاب قوى  
صرارها على إغالق المنظمة في وجه قوى  الشعب الفلسطيني وطاقات ه الهائلة في الداخل والخارج، وا 

فاعلة وكبيرة في الساحة الفلسطينية؛ وفشلها في إدارة مسار التسوية الذي تبنته، وفرضته على أبناء  
 شعبها. 

اجتمع المجلس المركزي بعد أكثر من ثالث سنوات من آخر دورة له، ال ليوّحد الصف الفلسطيني  
م الساحة  في  في  الواحد  الفصيل  هيمنة  وحالة  االنقسام،  حالة  ليكرس  نما  وا  االحتالل،  واجهته 

الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية. إذ قاطعت هذا االجتماع أربعة فصائل فلسطينية من داخل منظمة 
الشعبية  والجبهة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  والمباد   -التحرير:  والصاعقة،  العامة،  رة  القيادة 
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الوطنية، باإلضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة؛ كما قاطعته حركتا حماس والجهاد اإلسالمي 
في   الشعبية  قاعدتها  تزيد  قوى  بغياب  انعقد  أنه  عمليًا  يعني  ما  وهو  المنظمة،  في  العضوين  غير 

 الداخل والخارج عن نصف الشعب الفلسطيني؛ هذا إن لم تصل إلى نحو ثلثي هذا الشعب.
 * * * 

بعد عباس، في   ما  لمرحلة  فتح، خصوصًا  بحركة  الخاصة  الترتيبات  لـ"يشرعن"  االجتماع جاء  هذا 
متابعة اإلمساك بزمام القيادة في المنظمة ومؤسساتها. ولذلك تّم تصعيد حسين الشيخ مكان صائب 

. كما تّم  ( ليمأل الشاغر الخاص بحركة فتح2020تشرين الثاني/ نوفمبر    11عريقات )الذي توفي في  
وهو   الزعنون.  لسليم  خلفًا  الفلسطيني  الوطني  للمجلس  رئيسًا  فتوح،  روحي  فتح،  مرشح  انتخاب 
انتخاب تّم بخالف النظام الداخلي للمجلس الوطني، وهو اعتساف في استخدام صالحيات المجلس  

أع  وانتخاب  ترشيح  الوطني وحّقهم في  المجلس  باقي أعضاء  وتعٍد على صالحيات  ضاء  المركزي، 
 اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس نفسه. 

وكان من المفارقات أن يقرر المجلس المركزي "وقف التنسيق األمني بأشكاله المختلفة"، في الوقت  
األكبر"   ق  "المنسِّ أو  األمني  التنسيق  "بطل"  الشيخ  حسين  بانتخاب  نفسه  المجلس  فيه  قام  الذي 

قرار وقف التنسيق جاء لـ"االستهالك المحلي"، ِمثل قرارات لعضوية اللجنة التنفيذية. وهو ما يعني أن  
 ( وولدت ميتة.2015مشابهة اتخذها المجلس نفسه سابقًا )في سنة 

 * * * 
االحتالل،   دولة  مع  الفلسطينية  والسلطة  التحرير  منظمة  التزامات  إنهاء  المجلس  قرارات  وتضمنت 

اعترا لحين  بـ"إسرائيل"  االعتراف  تعليق  مقدمتها  حدود  وفي  على  فلسطين  بدولة  ووقف 1967فها   ،
االستيطان، وتحديد ركائز عملية لالستمرار في االنتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، ورفض 
فيها   بما  الدولية  المحاكم  أمام  "إسرائيل"  وتفعيل مساءلة  القرن"،  االقتصادي، ورفض "صفقة  السالم 

قرارات تبدو جيدة إذا ما تّم التعامل معها بإخالص؛ غير أن  محكمة الجنايات الدولية.. وغيرها. وهي 
الماضية،   السنوات  مدى  على  الحالية  الفلسطينية  القيادة  بسلوك  والعارف  الفلسطيني  للشأن  المتابع 
يعلم أن هذه القرارات تفتقر للجدية، وأن القيادة المتنفذة "والغة" في مسار التسوية، ومتكيِّفة مع الدور 

لل مع الوظيفي  تتعارض  أو  تتحدى  مسارات  أي  إنفاذ  في  لإلرادة  تفتقر  كما  للرؤية  وتفتقر  سلطة، 
 األسقف اإلسرائيلية واألمريكية.

وبالتالي، فإن هكذا قرارات ُتصنَّف في إطار "االستهالك المحلي" أيضًا، خصوصًا وأن المجلس نفسه  
اآلليا بوضع  التنفيذية  اللجنة  قيادة  بتكليف  إنفاذها  َرَهن  أنها  قد  يعني  ما  وهو  لذلك.  المناسبة  ت 
 ستوضع "على الّرف" اّتساقًا مع السلوك المعتاد لهذه القيادة.
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 * * * 
وينطبق على ما سبق أيضًا، قرار المجلس بمواصلة السعي إلنهاء االنقسام، وبتشكيل حكومة وحدة  

ذ القرار، وهو قرار عجيب من  وطنية، مع تكليف اللجنة التنفيذية "إيَّاها" بوضع اآلليات المناسبة لتنفي
مؤسسة ُيفترض أن تحترم نفسها وتحترم عقول الشعب الفلسطيني. إذ إن ُمسّببات "االنقسام" ومعوقاته  
وكذلك آليات تجاوزه ليست بحاجة إلى استكشاف، والتجربة العملية على األرض في النصف األول  

سنة   وتيا  2021من  اتجاهاته  وكافة  الفلسطيني  للشعب  تعّوق  كشفت  التي  الجهة  أن  وفصائله  راته 
إصالح البيت الفلسطيني وتعطل المصالحة؛ هي الجهة نفسها التي تقود منظمة التحرير و"تتغول" 

 على مؤسساتها التشريعية )بما فيها المجلس المركزي نفسه، والمجلس الوطني( والتنفيذية. 
يقوم   أن  جدية،  ثمة  كان  إن  المركزي،  بالمجلس  اأَلولى  القيادة  وكان  ومعاقبة  ومحاكمة  بمحاسبة 

التنفيذية للمنظمة بسبب حالة االنهيار التي تسببت بها لمنظمة التحرير، وحالة اإلحباط وانعدام الثقة  
والمصداقية التي تسبب بها أداؤها في إدارة ملف المصالحة. غير أنه يأتي، ويا للمفارقة، بهكذا قرار 

"ا هذا  أليس  نفسها..  للقيادة  للتغيير  ليسلمه  المتطلعة  الحّية  وقواه  الفلسطيني  للشعب  ستهبااًل" 
 والتحرير؟!

 * * * 
في  "مدسوسة"  نالحظ جملة  سياسيًا،  وتصعيدًا  وطنيًا  حّسًا  َيحمل ظاهُرها  التي  القرارات  ثنايا  وبين 
في   لبقائها  ذريعة  تتخذها  أن  المهيمنة  للقيادة  وتتيح  المصالحة،  مسار  في  "إسفينًا"  تضع  النص 

الفلسطيني على حالها. إذ إن قرار السعي إلنهاء االنقسام  الس لطة.. وإلبقاء أزمة المشروع الوطني 
نشاء حكومة وحدة وطنية تّم ارتهانه بشرط االلتزام بـ"الشرعية الدولية" والبرنامج الوطني المعلن في   وا 

ض االعتراف بالكيان  . وهذا يعني عمليًا استبعاد الفصائل التي ترف1988سنة    19المجلس الوطني الـ
 اإلسرائيلي من المصالحة واستحقاقاتها، وتحديدًا حماس والجهاد اإلسالمي.

والسؤال للمجلس المركزي ولقيادة المنظمة: إذا كنتم حريصين بحق على مسار المصالحة، فلماذا ال 
تنتظرون ح الطريق" وال  "تقطعون  الفلسطيني؟ ولماذا  الشعب  تى ينتخب  تتركون هكذا قرارات إلرادة 

مسار   على  سيوافق  كان  إن  ليقرر  والوطني،  التشريعي  المجلسين  في  ممثليه  الفلسطيني  الشعب 
 التسوية الذي تتبنوه، أم سيقرر مسارًا آخر؟! 

العالمية   القوى  وكافة  المتحدة  والواليات  الصهيوني  الكيان  كان  إذا  نفسه:  للمجلس  الثاني  والسؤال 
تطويع خط المقاومة الرافض لالعتراف بالكيان على مدى األعوام  وحتى العربية التطبيعية فشلت في  

المائة الماضية، فلماذا تتولون أنتم محاولة تطويعه بالوكالة، تحت سيف "المصالحة الوطنية" وتحت  
سقف منظمة التحرير أو "الشرعية الفلسطينية"؟ دعكم من هذه المهمة، فهي لن تنجح؛ وارفعوها من  
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ن كنتم منسجمين مع منظمة التحرير الفلسطينية    اشتراطاتكم، إن كنتم جادين في مسار المصالحة؛ وا 
آرائه   عن  النظر  بغض  المنظمة،  عضوية  فلسطيني  لكل  يتيح  الذي  األساسي،  ونظامها  وميثاقها 
السياسية، هذا باإلضافة إلى أن من يلتزم بهذا الشرط )الشرعية الدولية المتضمنة لالعتراف بالكيان(  

 الميثاق الوطني للمنظمة نفسها.  يخالف نصوص 
 * * * 

وأخيرًا، فإن إصرار القيادة على انعقاد المجلس المركزي في رام هللا تحت االحتالل هو رسالة بئيسة  
عن صناعة القرار الوطني الفلسطيني المستقل. ولو أن هذه القيادة جادة في مقاومة االحتالل وفي  

حتالل، ولو أن االحتالل يعلم للحظة أنها جادة في مشروع  مشروع التحرير لما عقدته تحت ِحراب اال
 التحرير أو في استنهاض عناصر قوته ووحدته وحيويته؛ لما سمح أصاًل بعقد هكذا اجتماع. 

ويظهر أن الشعب الفلسطيني ما زال بحاجة لمزيد من الجهد إلقناع هذه القيادة بالنزول عن الشجرة،  
يحتاج   كما  إرادته،  جبهة  والحترام  لتشكيل  والخارج  الداخل  في  الفاعلة  الحية  قواه  تنظيم  من  لمزيد 

اإلنفاذ  تتولى  محايدة،  جهة  أو  انتقالية  قيادة  تشكيل  باتجاه  ضاغط،  وطني  اصطفاف  أو  وطنية 
 الحقيقي الجاد إلصالح وبناء البيت الفلسطيني. 

 11/2/2022، "21موقع "عربي 
 

 ا نقسامات الزاحفة منظمة التحرير... مرحلة  .39
 نبيل عمرو 
الدور التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لعبته بكفاءة حين تكرست كإطار تمثيلي وقيادي جامع  
لكل القوى الوطنية. تعامل معه العالم بجدية، ما راكم إنجازات سياسية ومعنوية للشعب الفلسطيني  

 لتالشي.وقضيته، بعد أن أوشكت في زمن ما قبل الثورة على ا
الواقع  ألن  تحقق؛  لم  وما  حققت  وما  كلها،  التحرير  منظمة  مزايا  أعرض  المقالة  هذه  في  لسُت 
أن   وهو  اآلن،  قائمًا  يعد  لم  واحد  نوعي  إنجاز  على  التركيز  يتطلب  الراهنة  بصورته  الفلسطيني 

سواء بين  المنظمة نجحت في احتواء أو إنهاء كل االنشقاقات التي وقعت في الساحة الفلسطينية؛  
 فصائلها المتعددة أو بين الفصيل الواحد. 

مهما اتسعت وتعمقت وحين كانت تصل في بعض الحاالت إلى حافة الحرب   -كانت االنشقاقات  
الفعالة الستعادة الوحدة، هو   -األهلية ولو في ساحات »البنادق«   تجد إطارًا يمتلك كل المقومات 

اء الصحي والصحيح لجمع شمل المختلفين، والخروج من المجلس الوطني »البرلمان األعلى«، والوع
من   المنظمة  أنقذ  الذي  عمَّان  مجلس  في  ذلك  حدث  الضرر.  بأقل  واالنشقاقات  االنقسامات  مآزق 



  
 
 
 

 

ص            24   5758 العدد:              2/12/2022 سبتلا التاريخ: 

 

                                      

التالشي، وحدث كذلك في مجلس الجزائر الذي أنقذ الصيغة الجبهوية من التفكك، وأعاد الفلسطينيين  
عارض، ولكن داخل اإلطار الواحد، ووفق برنامج سياسي ملزم.  إلى عالقاتهم الطبيعية بين مواٍل وم

حتى حين أقدمت المنظمة على ما كان يعتبر كبيرة الكبائر، أي االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، 
والمعارضة في  المواالة  بين  التعايش  ثنائية  تثبيت  تمكنت من  ولكن  تتشقق،  ولم  المنظمة  تنقسم  لم 

 كل فصيل، وحتى كل عضو، بالتمسك بموقفه والترويج له. البيت الواحد، مع احتفاظ
 هذا الوضع الذي كانته منظمة التحرير وهي في المنفى، لم يعد قائمًا في الوطن.

بلغ  مهما  الوطنية،  للوحدة  استراتيجيًا  واحتياطيًا  جامعًا،  إطارًا  المنظمة  كانت  المنفى  زمن  في 
ساوي حدث في مرحلة الوطن، ولقد تجسد في أن ما  االختالف حول الخيارات، إال أن التحول المأ

النقسامات   حاضنة  ذاته  هو  أضحى  االنشقاقات،  وتصفية  واحتواء  الوحدة  أجل  من  مدخرًا  كان 
 إضافية، انزلق إليها الوضع الفلسطيني برمته. 

تعودنا على وصف   بين »فتح« في الضفة و»حماس« في غزة، كما  انقسام  الحكاية مجرد  تعد  لم 
عامًا؛ بل تطور األمر إلى أن يصل االنقسام الزاحف إلى كل إطار فلسطيني    15على مدى  الحالة  

يفترض أن يكون واحدًا. فقد تأجلت أو ألغيت االنتخابات العامة بفعل االنقسام. وتوزع القوم بين قابل  
لطبقة  ورافض ومتحفظ ومقاطع، للمرحلة األولى من االنتخابات المحلية. والمأساوي في األمر أن ا

وباء  بزحف  أصاًل،  تكترث  لم  بل  تنجح؛  لم  بوضعها،  تشبثها  إدارة  إال في  تبرع  لم  التي  السياسية 
االنقسام على بيتها المتبقي، منظمة التحرير؛ بل اتخذ كل طرف منهم مكانه حسب حصته داخل ما  

ام هللا قبل أيام  تبقى منها أو خارجها. والمشهد األخير الذي أداه المجلس المركزي الذي انعقد في ر 
قليلة، كرَّس حكاية االنقسام الزاحف الذي لم يقف عند حد، ولم توجد بعد اآلليات التي توقف زحفه،  

 بدون الطمع في استعادة الوحدة كما كانت.
 

 مشهد آخر:
في اليوم الذي كان فيه الرئيس محمود عباس يمنح عددًا من قادة المنظمة »اآلفلين« أوسمة رفيعة  

  3بدت كما لو أنها مكافآت نهاية خدمة، اقتحمت إسرائيل المشهد االحتفالي بأن أعدمت  التصنيف،  
من أهل البيت ضمن تشكيل    -رحمهم هللا    -شبان في قلب مدينة نابلس، وفي وضح النهار. كانوا  

»كتائب شهداء األقصى« الفتحاوي. إسرائيل التي قامت قواتها بالقتل تدرك أنها لم تقم بمجرد عقوبة  
ما   كل  من  فداحة  أشد  تكون  ربما  قادمة  لتطورات  مصاريعها  على  األبواب  فتحت  بل  تقول؛  كما 

   سبقها.
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أي   وليست في  الحكاية في أصلها هنا، وهكذا،  إن  والدم،  الرصاص  بلغة  تقول  أن  إسرائيل  أرادت 
 مكان آخر. 

 12/2/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 ؟ "فتح"الفراع العسكرية لاهل بدأ األمن اإلسرائيلي يستعد لضرب  .40
 رام  ل ليفات

نابلس   في  مخربين  ثالثة  تصفية  في  األسبوع  هذا  الخاصة  “يمام”  وحدة  أبدتها  التي  المهنية  تشرح 
 مستوى الثقة العالية التي تحظى بها الوحدة من جانب القادة الكبار في قيادة المنطقة الوسطى.

ربة شديدة من قصبة نابلس، يدرك ما ستكون  من يصادق على عملية كهذه في وضح النار، على مق
عليه تداعيات العملية المركبة في حالة تعقبها. فمستوى الثقة بقدرة “يمام” على تنفيذ هذه العمليات  
في السنوات األخيرة على نحو شبه حصري مقارنة بوحدات أخرى في الجيش، حتى عندما تكون هذه  

رهابي مركب فيه حاجة لطاقم تدخل تجاه مخربين  عمليات في مناطق الضفة وليس فقط في حدث إ
 متمترسين. 

أعمار المقاتلين وتجربتهم العملياتية تفعل فعلها في إحداث الفرق الكبير، إذ يجلب لهم هذا النضج  
التي   العناصر هي  هذه  االستثنائي.  العملياتي  االنضباط  ذلك  أهمية من  أقل  وليس  هدوءًا ومهنية، 

بتنفيذ   نابلس. وكل ذلك في نظام قتالي  تسمح للوحدة  نفذت في  عمليات بجودة كهذه مركبة كالتي 
من   قصير  وقت  قبل  وصلت  قد  المخربين  خلية  مكان  عن  الذهبية  المعلومة  تكون  حين  قصير، 

 العملية ذاتها. 
إن خلية المخربين التي نفذت ما ال يقل عن أربع عمليات إطالق نار في الفترة األخيرة كانت مثابة  

ة موقوتة ستنفذ عمليات أخرى في الفترة القريبة القادمة. وهذا يشرح أيضًا اإلذن الشاذ لتنفيذ مثل  قنبل
 هذه العملية في وضح النهار مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. 

شبكة إرهاب من شهداء األقصى    –صورة الخلية التي صفيت صورة شاذة جدًا في السنوات األخيرة  
لـ”فتح“ و  تشارك في  تنتمي  اإلرهابية كادت ال  الشبكات  هذه  أن  نجد  األخيرة  السنوات  ففي  التنظيم. 

اإلرهاب، والجيش اإلسرائيلي يعمل أقل بكثير ضد مسلحي التنظيم، كجزء من التفاهمات مع السلطة  
بشكل   اإلسالمي  الجهاد  يمولها  خلية  الظنأنها  وأغلب  استثنائية،  فهي  الحالة  هذه  أما  الفلسطينية. 

 ثنائي.است
كمية مسلحي التنظيم في مناطق الضفة هائلة. ومن السابق ألوانه تحديد األحداث األخيرة كاستيقاظ  

مدن الضفة، مثلما كان في أثناء االنتفاضة الثانية، ولكن جهاز األمن قلق    ينذر بالشر للتنظيم في
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السلطة. مناطق  في  الفلسطينية  األمن  أجهزة  لدى  الحكم  قدرة  فقدان  من  تجد    جدًا  قد  مسيرة  فهذه 
 تعبيرها في دخول متكرر لدائرة اإلرهاب من جانب نشطاء حركة فتح سابقًا.  

كلما تصاعد اإلرهاب في مناطق الضفة، فإن الوحدات الخاصة اإلضافية في الجيش اإلسرائيلي في  
ستكون   بالجيش،  الخاصة  اللوائية  والدوريات  وأغوز،  دوفدفان،  رأسها  وعلى  الكوماندو  مطالبة  لواء 

النوعية  القدرات،  مدى  في  يقع  التحدي  هذا  المخربين.  ضد  أكثر  ومركبة  خاصة  بتنفيذ?عمليات 
النظامية   والمعايير  المهنية  تعميق  في  بالبحث  مطالب  الجيش  ولكن  الوحدات،  لهذه  واألهلية 

 واالنضباط العملياتي.   
 11/2/2022معارير 
 12/2/2022القدس العربي، لندن، 
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