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 34 :كاريكاتير

*** 
 
 
 مواجهات مع قوات االحت ل بالضية الغربية والقدسشهيد وابابة عشرات اليلسطينيين في   .1

آخ عدد  وأصيب  فلسطيني  اقتاستشهد  إثر  اندلعت  مواجهات  في  سيلة  ر  بلدة  االحتالل  قوات  حام 
عشرات   أصيب  كما  األحد.  مساء  من  متأخرة  ساعة  في  الغربية  الضفة  في  جنين  غرب  الحارثية 

بالقدس المحتلة عقب  نائب إسرائيلي متطرف نقل مكتبه    الفلسطينيين في حي الشيخ جراح  محاولة 
ينية إن مواجهات سيلة الحارثية بين الشبان  الصحة الفلسطوقالت وزارة    إلى أرض عائلة فلسطينية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجرحى    جريحا.  11الفلسطينيين وقوات االحتالل أسفرت عن سقوط شهيد و 
 م خطيرة.شبان إصاباته 3أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 

الب بيان للهالل وقال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن قوات االحتالل سدت منافذ  لدة، كما أكد 
اإلسعاف طواقم  تمنع  أنها  الفلسطيني  محاور.  األحمر  عدة  من  البلدة  دخول  قوات    من  وبدأت 

ا بينما حاول سكانها  فيها،  منازل  هدم  بهدف  عدة  محاور  البلدة من  اقتحام  لهذه  االحتالل  لتصدي 
 القوات. 
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جراحوفي   الشيخ  األ  حي  للهالل  بيان  قال  المحتلة،  القدس  إن  في  الفلسطيني  شخًصا    31حمر 
وإن   في   12أصيبوا  اندلعت  التي  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع  المواجهات  خالل  اعتقلوا،  آخرين 

تسجيل    محيط منزل عائلة سالم. قن  6وتم  بالضرب وشظايا  اعتداء    4ابل صوت، و إصابات جراء 
وأفاد شهود    ة صوت.إصابات بالرصاص المطاطي، باإلضافة إلى إصابة طفل بحروق بسبب قنبل

عليهم   واعتدت  والمتضامنين،  الحي  أهالي  قمعت  االحتالل  لشرطة  التابعة  الخيالة  فرقة  بأن  عيان 
كما وثقت    بالضرب، ومنعتهم من أداء صالة العشاء التي أقاموها للتصدي العتداءات المستوطنين.

أحمد الطيبي وأسامة  حسابات على فيسبوك وتويتر اعتداء مستوطنين على األعضاء في الكنيست  
واندلع شجار بين أرييه    شيخ جراح.السعدي وعوفر كسيف، خالل زيارتهم للتضامن مع أهالي حي ال

وأغلقت   نيين.كينغ نائب رئيس بلدية القدس والنائب العربي أحمد الطيبي أثناء تضامنه مع الفلسطي
إلخالء في الجانب الغربي من حي  قوات االحتالل المنطقة التي يقع فيها منزل عائلة سالم المهدد با

 ن والنشطاء الذين وصلوا لدعم العائلة. الشيخ جراح، بعد أن أجلت كافة المتضامني 
تظا حيث  إسعاف،  سيارة  عبر  غفير  بن  أجلت  االحتالل  قوات  أن  الجزيرة  مكتب  مدير  هر  وذكر 

 بتعرضه لإلغماء أثناء اشتباك المستوطنين مع األهالي الفلسطينيين. 
 13/2/2022نت، .الجزيرة

 
 يدين ويحذر من تداعيات ما يجري في القدس ال سيما بالشيخ جراح  عباس .2

محمود عباس وحذر من تداعيات ما يجري في القدس، ال    يةفلسطين ال  السلطة أدان رئيس  :  رام هللا
وأكد   سيما في حي الشيخ جراح، من اعتداءات على المواطنين ومحاولة االستيالء على ممتلكاتهم.

 ع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية القادم. ذا الموضو أن ه
 13/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(

 
 اإلرهاب اليهودي يمثل توجهًا وقرارًا سياسيًا إسرائيلياً أبو ردينة:  .3

هللا باسم  :  رام  الرسمي  الناطق  ردينة،  السلطةقال  أبو  نبيل  هذا   ،األحد   الفلسطينية  استمرار  إن 
والمخيمات  والقرى  المدن  باقي  يوميًا في  نراه  وما  الشيخ جراح،  الذي شهدناه في  اليهودي  اإلرهاب 
الدولي،  القانون  تتحدى  التي  إسرائيل  يعكس حقيقة  إسرائيليا،  وقرارا سياسيا  توجهًا  يمثل  الفلسطينية 

الس لتهجير  رفضها  أعلنت  التي  األميركية  اإلدارة  خاص  اإلجراءات كوبشكل  ولكل  الفلسطينيين  ان 
 أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل. 
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ردعهم   وعدم  المستوطنين  عنف  وازدياد  جراح،  الشيخ  في  أمس  مساء  منذ  يجري  ما  أن  وأضاف، 
فلسطينية   مناطق  عدة  في  المستوطنين  لدى  العنف  ازدياد  وأن  غير مسبوقة،  إلى مستويات  وصل 

وقال   يتطلب تدخال دوليا عاجال لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.   ،تحت حماية الجيش اإلسرائيلي
القانون   عن  خارجة  وأصبحت  تامة  عزلة  في  إسرائيل  أدخل  والتهجير  العنصري  الفصل  نظام  إن 

"أبارتهايد". دولة  إلى  حّولها  الدولية  الشرعية  بقرارات  التزامها  عدم  وأن  "ستبقى    الدولي،  وأضاف: 
 مية هي السالح األهم واألكثر نجاعة في استرجاع الحقوق الفلسطينية". لالمقاومة الشعبية الس

 13/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(
 
 لي بعمليات أسرلة وتهويد المدينة : ما يحدث بالشيخ جراح إمعان اسرائياليلسطينية الخارجية .4

خ جراح في القدس المحتلة، يعتبر إمعانا  يقالت وزارة الخارجية، إن ما يحدث في حي الش:  رام هللا
والقانوني   التاريخي  القائم  واقعها  وتغيير  المقدسة  المدينة  وتهويد  أسرلة  في عمليات  إسرائيليا رسميا 

وأدانت الوزارة في بيان لها، يوم األحد،   والديمغرافي لخدمة روايات االحتالل ومصالحه االستعمارية.
المتواصل   اإلسرائيلي  ومنازلهم،  عالعدوان  وممتلكاتهم  وأرضهم  ومواطنيها  ومقدساتها  القدس  لى 

المتصاع انتهاكاتها وجرائمها  والمباشرة عن  الكاملة  المسؤولية  الحكومة اإلسرائيلية  الوزارة  دة  وحملت 
 . ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها

 13/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(
 
 ي القدس لتغيير معالمها اني فاستيط: تصعيد الهدمي .5

الشرقية  القدس  مدينة  إن  الهدمي،  فادي  الفلسطينية،  الحكومة  القدس في  قال وزير شؤون  رام هللا: 
فيها. استيطانية  أغلبية  وإيجاد  معالمها،  تغيير  يستهدف  ملحوظًا  استيطانيًا  تصعيدًا  وجاءت   تشهد 

في بلدة سلوان وتحويلها إلى »حدائق   أراض   ء علىتصريحات الهدمي بعد قرار بلدية القدس االستيال
الطبيعة«. »سلطة  تسمى  ما  عن طريق  المحلية    توراتية«  الشؤون  »محكمة  قرار  إن  الهدمي  وقال 

بلدية   رئيس  قبل  من  الصادر  بستان  إلى  األرض  تحويل  أوامر  على  صادق  الذي  اإلسرائيلية« 
نحو   على  باالستيالء  والقاضي  أرض   27االحتالل،  أ  قطعة  سلوان  راضي  من  في  الربابة  وادي 

دونم ليس إال مقدمة لتحويل األراضي الواقعة ضمن ملكية فلسطينية خاصة،   200بمساحة أكثر من  
سلوان«. تهويد  »مخطط  إطار  في  المستوطنين  جماعات  بلدية    إلى  مخطط  من  الهدمي  وحذر 

الصناع  المنطقة  في  والورش  المحال  عشرات  بهدم  اإلسرائيلي  بوااالحتالل  الة  إطار  دي  في  جوز، 
التهويدي. ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى اإلسراع في التدخل    تنفيذ ما يسمى»وادي السيليكون« 
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لوقف التصعيد اإلسرائيلي، عبر توفير الحماية الدولية كخطوة أولى نحو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي  
 ألراضي الدولة الفلسطينية.

 13/2/2022، الشرق األوسط، لندن
 
 دولة فلسطينية بأي ثمن  ..خطة كونيدرالية لدفع حّل الدولتين": العربي الجديد" .6

المحتلة إلى طريق  :  محمد عبد ربه-القدس  اإلسرائيلي  الفلسطيني  للنزاع  السياسي  الحّل  مع وصول 
  مسدود منذ سنوات، خرجت إلى السطح في اآلونة األخيرة خّطة تقوم على فكرة كونفدرالية قائمة على 

ويتحدث هؤالء عن أن المقترح سيؤدي    ن، وضعتها شخصيات فلسطينية وإسرائيلية عامة.لدولتيحّل ا
إسرائيل   تمنح  الخطة  أن  غير  إسرائيل،  بها  تعترف  فلسطينية  دولة  قيام  من    77.5إلى  المائة  في 

 في المائة فقط.  22.2أراضي فلسطين، بينما يحصل الفلسطينيون على مساحة  
المستوطنين بالبقاء في الضفة الغربية المحتلة، مع ضّم مستوطنات  آالف    لعشرات كما تسمح الخطة  

 كبيرة إلى إسرائيل، مقابل منح مواطنين فلسطينيين مكانة اإلقامة الدائمة في إسرائيل. 
وتشرح الحسيني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الجديد في خطة الكونفدرالية المقترحة بين فلسطين  

اإلسرائيلي    صاغتهاوالتي  وإسرائيل،   والمفاوض  العدل  )وزير  إسرائيلية، على رأسهم  مع شخصيات 
األسبق( يوسي بيلين، هي أنها "تطرح الكونفدرالية كإطار لتطبيق حل الدولتين، القاضي بإقامة دولة 
دولتين  إقامة  أي  )التاريخية(،  االنتدابية  فلسطين  أراضي  على  إسرائيل،  دولة  جانب  إلى    فلسطينية 

 سرائيل وفلسطين، غربي نهر األردن، بحدود واضحة ومتفق عليها". تين، إمستقل
وتوضح الحسيني أن "دولة فلسطين تتكّون وفق الخطة، من الضفة الغربية، بما في ذلك أجزاء من 
على  والشرقية،  )الغربية  القدس  في  الدولتين  عاصمتا  تكون  أن  على  غزة،  وقطاع  الشرقية  القدس 

 (، والقدس )فلسطين(".سرائيلليم )إالتوالي(: أورش
وبحسب الخطة، وفق الحسيني، فإنه لن يتم تشكيل الكونفدرالية إال بعد إنشاء الدولة الفلسطينية، إن  
أرادت الدولتان ذلك، وستكون عاصمتا الدولتين في القدس، بحيث تكون القدس مدينة مفتوحة جزئيًا، 

م بمزيد  الخطة  توسيعها الحقًا، وتسمح  التعليتم  بي ن  بينهما.اون  التنقل  وتسّهل  الدولتين،  وتتوقع    ن 
الذي  السالم  لعملية  الحالي  الجمود  ظّل  في  الدولي،  المجتمع  باهتمام  الخطة  تحظى  أن  الحسيني 

 يبحث عن أي أفق لكسره. 
 14/2/2022، العربي الجديد، لندن
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 اتياق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين .7
وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج على تطوير    فقات:  القاهرة

التجاري  التبادل  حجم  وزيادة  وليبيا،  فلسطين  بين  والتجارية  االقتصادية  التعاون  عالقات  وتعزيز 
االقتصادي   بينهما. الوزاري  المجلس  أعمال  هامش  على  عقد  مشترك  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

(، والتي عقدت في مقر األمانة العامة لجامعة الدول  109ته العادية الـ)عربي في دور الجتماعي الوا
المصرية القاهرة. بالعاصمة  القطاع    العربية  بين  والتشبيك  التنسيق  الوزيران على رفع مستوى  واتفق 

التجاري الغرف  اتحاد  بين  لقاءات  عقد  يتم  أن  على  الليبي،  ونظيره  الفلسطيني  ورجال  الخاص  ة 
كالاأل في  توفرها    عمال  التي  االمتيازات  من  واالستفادة  المتاحة  الفرص  على  لالطالع  البلدين، 

 الحكومة للمستثمرين.
 12/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(

 
 المتهمون بمقتل نزار بنات يرفضون المثول أمام المحكمة العسكرية  .8

الناشط السياسي نزار بنات رفضوا المثول  المتهمين بمقتل    حقوقية األحد، أنأكدت مصادر  :  رام هللا
الجاري. الشهر  نهاية  اليوم، حتى  المحاكمة  لتأجيل جلسة  ذلك  أدى  العسرية، حيث  المحكمة    أمام 
وأفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان لها، بأنه “تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين  

نزار   بسبب  باغتيال  وذلك  الح بنات،  المتهمين  المستشار  رفض  من  كتاب  أورده  ما  بحسب  ضور، 
 القانوني لالستخبارات العسكرية وصل إلى النيابة العسكرية”. 

 13/2/2022، القدس، القدس
 
 معتقلين سياسيين بسجون السلطة اليلسطينية يوابلون إضرابهم عن الطعام  خمسة .9

بالضف:  رام هللا السياسيين  المعتقلين  أهالي  لجنة  السبت،  قالت  اليوم  المحتلة،  الغربية  خمسة  إن  ة 
الطعام، رفًضا   الفلسطينية، إضرابهم عن  للسلطة  التابعة  معتقلين سياسيين في سجون أجهزة األمن 

رصد    التعسفي.العتقالهم   قد  الجمعة،  أمس  السياسيين، صدر  المعتقلين  أهالي  للجنة  تقرير  وكان 
األمنية   األجهزة  ال  265ارتكاب  بحق  الضفةانتهاًكا  في  الماضي،   مواطنين  الشهر  خالل  الغربية، 

حالة تنسيق أمني    18حالة استدعاء، وتسع حاالت اعتداء وضرب، و  28حالة اعتقال، و  80شملت  
 مع االحتالل.

 12/2/2022، قدس برس
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 فعاليات الخليل تمهل الحكومة اليلسطينية حتى الث ثاء لخيض الضرائب .10
عرفة   أبو  الغربية(  فعالياأمهلت  :  الخليل  –عامر  الضفة  )جنوب  الخليل  محافظة  في  واسعة  ت 

جاء ذلك خالل   الضرائب واألسعار.  السبت، الحكومة الفلسطينية حتى الثالثاء القادم، لتقوم بتخفيض 
اجتماع لعشائر وممثلين عن النقابات والشركات، وحراك ضد رفع األسعار "بدنا نعيش" في ديوان آل  

 نوبية لمدينة الخليل. أبو اسنينة، بالمنطقة الج 
 12/2/2022، قدس برس

 

أحدا .11 تقصي  ال  موحدة  فلسطينية  تشكيل جبهة  إلى  نسعى  بأمر    ..مشعل:  قيادات  فرض  نقبل  ال 
 الواقع

أن هناك مساعي لتوحيد الجبهة الفلسطينية لتضم   ،كشف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
وأضاف مشعل خالل حوار تفاعلي    كر أحد القيادة.الجميع، وال نسعى لنقصي أحدا، وال نقبل أن يحت

على منصة تويتر أن حركة حماس أصدرت بيانا مشتركا مع الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي، في 
تضم   موحدة  فلسطينية  جبهة  تشكيل  الفلسطيني.باكورة  إنشاء    الكل  نريد  أننا ال  إلى  مشعل  وأشار 
قى مغلقة األبواب، مشددا على رفض فرض قيادات بقوة  جسم بديل لمنظمة التحرير، وال نقبل أن تب

وأوضح مشعل بأن    اون مع الفصائل تستطيع أن تصيغ مشروعا وطنيا.األمر الواقع، وحماس بالتع
الفلس المصالحة  تحقيق  تريد  حماس  شعبنا،  حركة  إرادة  تمثل  التي  االنتخابات  أساس  على  طينية 

ه نتائج  كانت  مهما  الفصائل  كل  مع  االنتخابات.والشراكة  التي    ذه  السياسية  االعتقاالت  وأدان 
 تصاعدت مؤخرا في الضفة الغربية، موضحا بأنها تأتي كإحدى ثمرات جريمة التنسيق األمني. 

 التطبيع 
من رفض وإدانة التطبيع من أي دولة عربية أو إسالمية،    وأكد مشعل موقف حركة حماس الثابت 
، والعربية اإلسالمية، واالستقواء باالحتالل واعتباره جزءا من  مضيفا تؤلمنا الخالفات العربية العربية

المنطقة. في  األنظمة    التحالفات  من  قشرية  زالت  ما  المنطقة  في  التطبيع  مشاريع  أن  إلى  وأشار 
الت ترفض التطبيع، وآخر النماذج رفض الالعب الكويتي محمد العوضي  الرسمية، والشعوب ما ز 
رعية االحتالل الدولية تتراجع، ومقاطعته تتنامى في مختلف  أن ش  وأضاف  منازلة العب إسرائيلي.

دول العالم،  موضحا بأن االحتالل لم يعد األداة الفاعلة ألمريكا في المنطقة، ولم يعد ذلك الجيش 
ونوه بأن بروز القوى اإلقليمية في منطقتنا يمكن من   يستطيع تطويع المنطقة العربية.الذي ال يقهر، و 

إي دور  الفلسطينية.لعب  قضيتنا  خدمة  في  الساحة   جابي  في  التغيرات  انتظار  الخطأ  من  أنه  وأكد 
ومستقبلنا. حاضرنا  ونقرر  مصائرنا،  يصنع  من  فنحن  الفلسطينية،  قضيتنا  لحل  إن   الدولية  وقال 
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اب األمريكي من المنطقة، وانشغالها بالصين وروسيا، يعزز فرص دول المنطقة بلعب األدوار االنسح
الفلسطينية.  المهمة قضيتنا  يخدم  وبالتأكيد  التبعية،  عن  األطراف    بعيدا  بعض  أن  إلى  وأشار 

 الفلسطينية تصر على تجريب المجرب والتعلق بأوهام أوسلو.
 المقاومة واألسرى 

س في الخارج أن الحركة تسعى بكل قوة لتطوير المقاومة باستخدام التكتيكات  وأكد رئيس حركة حما
الج المقاومة،    بهات.واألدوات، في كل  العودة، وتحرير األسرى، وتطوير  بحق  التمسك  وشدد على 

وأشار إلى أن معدل العمليات المقاِومة    للدفاع عن مقدساتنا اإلسالمية المسيحية، وفك حصار غزة.
ونوه مشعل بأن    ، رغم التنسيق األمني.2020عن عام    2021ضفة الغربية خالل عام  تضاعف في ال

 حولت كل خطوات ترمب إلى رماد. معركة سيف القدس 
االحتالل. من  التذاكي  محاوالت  بسبب  عالقا  ما زال  األسرى  ملف  إن  "قلنا   وقال  وأضاف مشعل: 

سرى إلنجاز صفقة أخرى، فإن المقاومة  أكثر من مرة، إذا كان االحتالل غير مقتنع بما لدينا من أ
 ستزيد الغلة لتحقيق هدفنا بتبييض السجون". 

 لخارجيةع قات حماس ا
وقال مشعل إن العالقة مع إيران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، ومبنية على فلسفة  

أوضح أن إيران  و   حماس أنها حركة مقاومة، وال تستطيع أن تتخلى عن عمقها العربي واإلسالمي.
  سنادا وتصنيعا. تتميز عن الدول التي تدعم شعبنا ومقاومتنا أن لديها هامشا في الدعم العسكري، إ

وأكد أن الدعم الذي نتلقاه من إيران وغيرها ليس مشروطا، والدليل على ذلك خروجنا من سوريا بقرار  
الحركة. قيادة  أنفسنا مط  من  أنه عندما كنا في سوريا وجدنا  للنظام  وبين  باتخاذ موقع مساند  البين 

كنا ضيوفا، وفضلنا المغادرة على    ضد الشعب، وحاولنا تقديم مبادرات لحل األزمة في مهدها، لكننا 
نتخذ موقفا مع طرف ضد طرف. دول   أن  لها عالقات مبكرة مع كل  أن حماس كان  إلى  وأشار 

الجميع. مع  قوية  تظل  أن  نتمنى  وكنا  الخليجي،  التعاون  أن حماس ال و   مجلس  على  شدد مشعل 
 تتخلى عن األمة، وال تقبل أي إساءة ألي دولة. 

 12/2/2022موقع حركة حماس، 

 
 حماس تحذر االحت ل من استمرار عبث المستوطنين بحي الشيخ جراح .12

المحتلة المستوطنين في  :  القدس  بتغول  االستمرار  االحتالل اإلسرائيلي من  "حماس"،  حذرت حركة 
وقال الناطق باسم "حماس" عن مدينة    جراح، واعتبرته "بمثابة عبث في صواعق التفجير".حي الشيخ  

)بن غفير( على أهلنا    ة، األحد، إن "هجوم قطعان المستوطنين يسوقهم المدعوالقدس، محمد حماد 
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في حي الشيخ جراح، بجنح الليل، عدوان سافر، ولعب بالنار، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين،  
أهالي    للقدس".نصرة   وخاصة  الفلسطيني،  الشعب  "أبناء  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  ودعا حمادة 

النفي إلى  جّراح".القدس  الشيخ  حّي  أهل  وغوث  لنصرة  الضفة    ر،  وقرى  مدن  كل  "لتكن  وأضاف 
 والقدس، ميدان مواجهة مع االحتالل الغاشم ومستوطنيه الجبناء". 

 13/2/2022، قدس برس
 

 يجب تصعيد المقاومة الشعبية في حي الشيخ جراح: "مركزية فتح" .13
اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا ل :  رام هللا ة  ها، اليوم األحد، لمناقشة التطورات الميداني عقدت 

التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ضوء تصاعد الهجمات اإلسرائيلية وما آلت إليه األوضاع مؤخرًا 
المو  ومواقع  جراح  الشيخ  اختالفها.في  على  على    اجهة  اليوم  مداوالتها  إطار  في  الحركة  وشددت 

والتصد  الشعبية،  المقاومة  تصعيد  محاوالت  ضرورة  لكل  المطلق  ورفضها  المستوطنين،  لقطعان  ي 
مواقع   من  اآلمنين  السكان  المقدسين  تهجير  داعية  جراح،  الشيخ  حي  من  وخاصة  قاطبة،  الثبات 

 اليوم هناك رفضا لسياسات التطرف والعنصرية والتهجير القسري. وأبناء شعبنا ألداء صالة المغرب 
با  المرتبطة  للجهود  استعراضها  إطار  قررت وفي  فقد  البلدية،  لالنتخابات  المركزية   الستعداد  اللجنة 

نجاح   يضمن  بما  القوائم  تلك  إتمام  على  واإلشراف  االنتخابية  القوائم  إنجاز  متابعة  في  استمرارها 
 طية بكامل تفاصيلها. العملية الديمقرا

 13/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(
 

 ي يرقى إلى جرائم حربتطهير عرقي وتمييز عنصر فتح: ما يجري في القدس  .14
قالت حركة "فتح"، إن االحتالل االسرائيلي يصعد من اعتداءاته وعدوانه تجاه ابناء شعبنا في :  القدس

واحي  المحتلة  القدس  واالعتقال  مدينة  الجماعي  والعقاب  الوحشي،  القمع  سياسة  ويمارس  ائها، 
باسم حر   التعسفي. الناطق االعالمي  القدس محمد ربيع،وأكد  "فتح" في  بيان األحد، أن ما    كة  في 

يجري في القدس، هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم  
سلطات االحتالل للمجتمع الدولي واستخفاف بالقيم واألخالق    ضد اإلنسانية، وتحد صارخ من قبل

لى أن شعبنا وحركة "فتح" وكل الضمائر الحية لن  د عوشد   ومبادئ حقوق االنسان والقانون الدولي.
الوسائل   بكل  ومقدراته  وسندافع عن شعبنا  اإلسرائيلي،  اإلرهابي  العدوان  أمام  األيدي  مكتوفي  يقفوا 

 المتاحة. 
 13/2/2022، األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(وكالة 
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 الجهاد تحذر االحت ل من تيجر األوضاع بسبب الشيخ جراح .15
حذرت حركة الجهاد، يوم األحد، االحتالل اإلسرائيلي من مغّبة تفجر األوضاع برمتها بسبب :  ةز غ

الشيخ جراح. االعتداءات على حي  االحت  تكرار  لها،  بيان  الجهاد في  المسؤولية  وحملت  الل كامل 
  عما يتعرض له أهالي الشيخ جراح، بعد أن قاد المتطرف ايتمار بن غفير مجموعات المستوطنين 

الحي.  سكان  على  نصرة    لالعتداء  العام  والنفير  الغضب  إعالن  إلى  الفلسطينية  الجماهير  ودعت 
ط في الحي والتصدي وإسناًدا ألهالي الحي، داعيًة كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح للربا

 إلرهاب المستوطنين وجنود االحتالل. 
 13/2/2022، القدس، القدس

 
 ظل الظروف التي تمر بها قضيتنا الشيخ غاية في األهمية في  "المبادرة الوطنية": دعوة  .16

قال عضو المكتب السياسي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عائد ياغي، إن دعوة ،عضو  :  رام هللا
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ لبدء حوارات وطنية شاملة  

لوطني، غاية في األهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية  وثنائية مع الكل ا
ة طالبت وال  وأضاف ياغي في اتصال هاتفي لـ "وفا"، السبت، إن حركة المبادرة الوطني  الفلسطينية.

تواجه  التي  التحديات  جميع  لمواجهة  موحدة  استراتيجية  على  لالتفاق  شامل  وطني  بحوار  تزال 
 قضيتنا. 

 12/2/2022، والمعلومات اليلسطينية )وفا(ألنباء  وكالة ا
 

 الشعب: دعوة الشيخ لبدء حوار وطني تصب في حماية المشروع الوطني  .17
ب الشعب وليد العوض، أن دعوة عضو اللجنتين التنفيذية  اعتبر عضو المكتب السياسي لحز : رام هللا

لبدء حوارات  الشيخ،  فتح، حسين  لحركة  والمركزية  التحرير  الكل    لمنظمة  وثنائية مع  وطنية شاملة 
الوطني. السبت،   الوطني، تصب في حماية المشروع  "وفا"،  ورحب العوض في اتصال هاتفي مع 

مخرجات المجلس المركزي فيما يتعلق باالستراتيجية الواجب   بدعوة الوزير الشيخ، والتي تأتي لتنفيذ 
 اعتمادها للتصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا.

 12/2/2022، ة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(الوك
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 النضال ترحب بدعوة الشيخ لحوار وطني شامل  .18
الشعبي محمود الزق، بدعوة عضو اللجنتين  رحب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال  :  رام هللا

شامل الستعادة  التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، للبدء بحوار وطني  
وطالب الزق في بيان صحفي اليوم السبت، بضرورة التوافق على اجندة عملية    وحدة شعبنا الوطنية.

 صة ممكنة . لتجسيد هذه المبادرة الوطنية في اقرب فر 
 12/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(

 

 هن حرة بلبنان منع ال جئين اليلسطينيين من ممارسة م  قرار  ترفضحماس  .19
"قرار مجلس شورى الدولة، الذي يثير   -في بيان -أدانت حركة "حماس" بأشد العبارات  :  األناضول

ونقل البيان عن    وتوقيته، كما يضر بالعالقات اللبنانية الفلسطينية".تساؤالت جوهرية متعّلقة بخلفياته  
اع الالجئين الفلسطينيين،  مصدر مسؤول بالحركة )لم يسمه( قوله: "أي جهد يصب في تحسين أوض

ن يساهم في توطين الالجئين الفلسطينيين  وتمكينهم من العيش بكرامة هو جهد مشكور، وال يمكن أ
قبله من  قطعا  اللبنانيين".المرفوض  من  ُيرفض  أن  قبل  إلى    م  اللبنانية  "الحكومة  المصدر  ودعا 

 اهدات الدولية"، حسب البيان ذاته.التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق اإلنسان والمع
 13/2/2022الجزيرة.نت، 

 
 إسرائيلية: أحداث الشيخ جراح قد تؤدي لتصعيد من غزة أمنية تقديرات .20

تقدر األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، أن األحداث التي جرت في حي الشيخ جراح بالقدس، قد 
 ر األخيرة. ما ساد هدوء كبير في األشهع األمني مع قطاع غزة، بعد تؤثر أيًضا على الوض 

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، اليوم اإلثنين، فإنه بالرغم من تهديدات قادة حماس بالتصعيد، إال  
ذلك عالمة على   أن  اعتبار  السابق ألوانه  أنه من  اإلسرائيلية ترى  والعسكرية  األمنية  المؤسسة  أن 

 يام المقبلة. التصعيد في األ 
س تحاول حالًيا الحفاظ على الهدوء، وذلك بهدف تكثيف جهودها في  ة، إلى أن حماوأشارت الصحيف

 تطوير قدراتها الصاروخية، وكذلك الستعادة قوتها المتعلقة باألنفاق الدفاعية والهجومية. 
دس قد تؤدي إلى وتقول الصحيفة، مع ذلك فإن دروس الماضي تشير إلى إمكانية أن األحداث بالق

ائيل تأخذ تهديدات حماس على محمل الجد وتدرك  يجي من غزة، مشيرًة إلى أن إسر تصعيد ربما تدر 
 أنه يجب عليها أيًضا أن تكون مستعدة لمثل هذا االحتمال.
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بحسب وصف الصحيفة    –وبحسب التقديرات، فإن حماس عززت موقفها كجهة “مدافعة عن القدس”  
“حارس    – عملية  ولأثناء  غزة(،  على  )العدوان  حاألسوار”  في  األيدي  مكتوفة  تبقى  لن  ال ذلك 

 تصاعدت المواجهات في الشيخ جراح. 
 14/2/2022القدس، القدس، 

 
 ية منازل مستوطني غ ف غزةمليون شيقل لحما 57الحت ل يخصص ا .21

مليون شيقل، بهدف تكثيف حماية    57خصص وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي بيني غانتس، مبلغ  
 زة وخاصة مستوطنة سديروت. منازل المستوطنين في غالف غ

اح شظية صاروخ للمقاومة باختراق  وبحسب موقع يديعوت أحرنوت فإن القرار اتخذ على خلفية نج
لمقتل   أدى  ما  غزة،  على  األخير  العدوان  األسوار”/  “حارس  عملية  سكنية خالل  شقة  نافذة  سمك 

 مستوطن. 
خصيص هذا المبلغ لزيادة سمك وأبعاد ووفًقا للموقع، فإن غانتس اتفق مع نائبه ألون شوستر على ت

 نايات ما فوق الطابق الثالث.الشقق السكنية في الب  الحماية للمنازل وخاصة
ظل  وفي  الداخلية،  الجبهة  وقيادة  اإلسرائيلي  الجيش  من  توصية  بعد  اتخذ  القرار  أن  إلى  وأشار 

الصاروخ قدراتها  الفلسطينية  المقاومة  تطوير  عن  االستخبارية  النوافذ  المعلومات  ستكون  ولذلك  ية، 
 الجديدة أكثر سمًكا وحماية. 
ال يشمل جميع مستوطنات غالف غزة، كما أنه ال يشمل المنازل الخاصة  ولفت الموقع إلى أن ذلك  

 في سديروت، ويشتمل فقط على المباني. 
 13/2/2022لقدس، القدس، ا

 
 نتنياهو يؤجج الشارع يوميًا ليعود إلى الحكم  .22

الرتخاء في صفوف مناصري حزب »الليكود«، قرر رئيس تكتل  ائه السابقين، وابعد فشل جهود وزر 
أحزاب اليمين المعارض، بنيامين نتنياهو، أن يقود بنفسه حملة إلسقاط حكومة نفتالي بنيت، وتأجيج  

في الشارع، وتنظيم مظاهرات يومية أمام بيته، ومظاهرات أسبوعية في جميع أنحاء البالد،   الجماهير
 كما كانت تفعل المعارضة ضده في زمن حكمه.  تماماً 



  
 
 
 

 

ص            15   5759 العدد:              2/13/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

وقد تباحث نتنياهو حول هذه الخطة مع عدد من المقربين منه، مؤخرًا، وحذر من أن هناك شعورًا  
  -في الحكم، وهناك أمر خطر، هو أن حكومة بنيت  في الشارع، بأن األمور تسير بشكل طبيعي  

العرب القائمة  كتلة  )يقصد منصور عباس، رئيس  الشريكة في  عباس  للحركة اإلسالمية،  الموحدة  ية 
في   أقدامها  بثبات  وتشعر  مطمئنة،  الحكومي(،  كنا  االئتالف  نحن  سليم.  غير  وهذا وضع  الحكم، 

يتظاهرون  وكانوا  يمين راسخة ومتالحمة،  وأمام مقر   حكومة  الحكومة  أمام مكاتب  يوم،  ضدنا كل 
»وال قيسارية  في  بيتي  وأمام  القدس  في  الحكومة  دقيقة  رئيس  الراحة  أسرَّة  على  نبقيهم  أن  يجوز   

 واحدة«. 
الحكومة عبر نزع   نتنياهو لمقربين منه، إن محاوالت إسقاط  وحسب مصدر رفيع مقرب منه، قال 

أحدثت بعض الصدوع في االئتالف الحكومي، ولكنها لم تنجح    الثقة عنها في الكنيست )البرلمان(،
 «.هذه الجهود في تحقيق هدفها األكبر. ويجب أن تستمر 

  14/2/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 ائيليين في أوكرانيا: عودوا فوًرابينيت لـ اإلسر  .23
بينيت،   نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي  للعودة  دعا رئيس  المتواجدين في أوكرانيا  يوم األحد، اإلسرائيليين 

روسيا. مع  حرب  اندالع  مخاوف  ظل  في  أبيب،  تل  إلى  مس  فوًرا  في  بينيت  الجلسة  وقال  تهل 
سبوعية لحكومته، موجًها كالمه لإلسرائيليين “عودوا إلى الوطن، ال تجازفوا بشكل غير ضروري،  األ

المسؤولية عن   بالفعل، تحملوا  ذلك مستحياًل  بالعودة، وسيكون  فيه كثيًرا  تنتظروا وضًعا ترغبون  ال 
 حياتكم، اخرجوا من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن”.

سرائيلي يائير البيد، تقييًما للوضع في وزارته، وفي ظل الجهود  وزير الخارجية اإلوفي السياق، أجرى 
 المبذولة إلعادة عائالت الدبلوماسيين اإلسرائيليين من هناك.

ساعة القادمة، ومن المقرر خالل األسبوع    48رحالت جوية ستصل خالل ال    10وقال البيد “هناك  
 داعًيا اإلسرائيليين إلى العودة الفورية من هناك.  أخرى”،رحلة  32الجاري والمقبل أن تكون هناك 

 13/2/2022لقدس، القدس، ا
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 اليلسطينيين دّ جنراالن إسرائليان يطالبان بمكافحة اإلرهاب اليهودي ض .24
دعا الضابطان الكبيران السابقان في الشرطة اإلسرائيلية، إليك رون، وديفيد تسور، الحكومة وأجهزة 

ة، لوضع حد لنشاط المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين. واعتبرا هذا النشاط  المخابرات والشرط
 ال مبرر له، وانفالته يهدد مصالح الدولة العبرية«. »إرهابًا يهوديًا 

واتفق الضابطان الكبيران، في ندائهما، على أن المجموعة المعروفة باسم »شبيبة التالل«، التي تقود  
المستوطن حاليًا   الغرب اعتداءات  الضفة  المتطرفة  ين في  القومية  للجريمة  ية، »أصبحت ظاهرة خبيثة 

تعريف  مع  تتوافق  والوسائل،  والتنظيم  النشاط  مثل خصائص  الشروط،  كل  بحسب  التي  اليهودية، 
الدعم   من  ومسمدة  خصبة  أرضية  على  تزدهر  المجموعة  هذه  »نشاطات  أن  وأوضحا  اإلرهاب«. 

والسري  قيادة  من جهات متطرفة،    العلني  ذلك  تعتبر  بما في  تقود مؤسسات. وهي  وفكرية  سياسية 
النهر،   إلى  البحر  يهودية واحدة من  إقامة دولة  النضال من أجل  اإلرهاب وسيلة شرعية في إطار 
بمبادئ األخالق   الديمقراطي إلسرائيل، والمّس  اليهودي  الطابع  فقدان  لذلك هو  الثمن  لو كان  حتى 

 ي أساس وجودها«.التي تقف ف
 14/2/2022، شرق األوسط، لندنلا

 
 مشروع قانون إسرائيلي بتشديد العقوبة على راشقي الحجارة  .25

المحتلة "كيتي  :  القدس  الكنيست  عضو  قدمه  قانون  مشروع  عن  عبرية  إعالمية  مصادر  كشفت 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  الحجارة  راشقي  على  العقوبة  لتشديد  الليكود،  حزب  من  شيتريت"، 

 .المحتلة
روع القانون يهدف إلى تحديد عقوبة قصوى بالسجن  يوم األحد: إن "مشوقالت القناة العبرية السابعة،  

المستوطنين،  مركبات  على  األشياء  من  وغيرها  الحارقة،  والقنابل  الحجارة،  إللقاء  عاًما  عشرين 
ل النية  إثبات  يتم  لم  إذا  سنوات،  والسجن عشر  اإلضرار،  بقصد  اإلسرائيلي،  وفق  والجيش  إليذاء"، 

 زعمها. 
 ". 2015ة مشروع القانون على غرار قانون ُصّدق عليه بالفعل عام وأوضحت القناة أّنه "تمت صياغ

 ؛ لكونه كان أمًرا مؤقًتا لثالث سنوات". 2018وأشارت إلى أّن هذا "القانون انتهى سريانه في عام 
 13/2/2022، المركز اليلسطيني لإلع م

 



  
 
 
 

 

ص            17   5759 العدد:              2/13/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 غتيال إسرائيليين لة المحاو  12الموساد أحبط  .26
تفاصيل محاولة   برنياع، مؤخرا، تركيا واطلعوا على  دافيد  الموساد،  زار وفد إسرائيلي برئاسة رئيس 

التلفزيونية   12إيرانية الستهداف رجل األعمال اإلسرائيلي، يائير غيلر، في تركيا، حسبما ذكرت القناة 
 اإلسرائيلية مساء أمس، السبت.

هجوما ضد إسرائيليين في األراضي التركية، وخطط    12اط  لموساد ساعد في إحبوأضافت القناة أن ا
 لها باألساس تنظيم "داعش"، وذلك خالل السنتين األخيرتين. 

المو  رئيس  أقامها  "قناة سرية"  إثر  الهجمات  هذه  إحباط  من  تمكن  الموساد  فإن  القناة،  ساد وحسب 
 .MITية  السابق، يوسي كوهين، مع جهاز االستخبارات الترك

 13/2/2022، 48رب ع
 

 مركزية القدس تقرر تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو  .27
القدس،   في  اإلسرائيلية  المركزية  المحكمة  زعيم  قررت  محاكمة  جلسات  جميع  تأجيل  األحد،  يوم 

رائيلية، بنيامين نتنياهو، بقضايا فساد، التي كان من المفترض عقدها خالل األسبوع  المعارضة اإلس
أيام  اج  الجاري. ثالثة  لمدة  مهلة  المحكمة  من  العامة  النيابة  أعقاب طلب  في  ذلك  يوم    -ء  حتى 

جل استكمال نهائي لفحصها المتعلق بتجاوزات محتملة في عمليات التنصت  من أ  -األربعاء المقبل  
 السري ضد ضالعين في ملفات فساد نتنياهو. 

 13/2/2022، 48رب ع
 

 الحدود اللبنانية االحت ل يستهدف مسيرة له حلقت فوق  .28
مسيرة   طائرة  الستهداف  محاولة  في  النيران  األحد،  اليوم،  مساء  اإلسرائيلي،  الجيش  قوات  أطلقت 
اعتقدوا أنها انطلقت من الجنوب اللبناني واخترقت "األجواء اإلسرائيلية" ليتبين الحقا أنها تابعة لجيش  

اإلسرائيلي. ت   االحتالل  "لم  الُمسيرة  أن  التقارير  الحادثة  وأضافت  وأن  ألضرار"،  "تخضع  تعرض 
 لتحقيق داخلي" في الجيش اإلسرائيلي "لعدم تكرار الخطأ".

 13/2/2022، 48رب ع
 
 



  
 
 
 

 

ص            18   5759 العدد:              2/13/2022 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                      

 تدرس طلًبا بتقديم مساعدات عسكرية ألوكرانيا "إسرائيل" .29
  يوم األحد، أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس طلبا من أوكرانيا قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، 

 "(.11سرائيلية )"كان للحصول على مساعدات عسكرية، بحسب ما أفادت هئية البث اإل
ممثلة   فتح  إمكانية  حول  األوكراني،  الخارجية  وزير  نائبة  مع  تفاهمات  إلى  توصل  أنه  لبيد  وأعلن 
رسمية إضافية للحكومة اإلسرائيلية في مدينة لفيف في الغرب األوكراني، بعيدا عن مناطق التصعيد 

 محتمل.ال
التعبير عن موقف   أو  الروسي  وعن تجنب إسرائيل دعم أوكرنيا صراحة  الغزو  رسمي واضح ضد 

 المحتمل، عزا لبيد ذلك لوجود "جاليتين يهوديتين كبيرتين سواء في روسيا أو في أوكرانيا". 
 13/2/2022، 48رب ع

 
 ة ييلة اإلسرائطاقم تقصي الحقائق بقضية "بيغاسوس": ال تجاوزات بعمل الشرط  .30

الطاقم  يخلص  أن  أفيحاي    يتوقع  اإلسرائيلية،  للحكومة  السابق  القضائي  المستشار  عّينه  الذي 
مندلبليت، لتقصي الحقائق حول قضية تجسس الشرطة بواسطة برنامج "بيغاسوس"، إلى أنه لم يتم  
فيها   استخدمت  التي  الحاالت  في  والمباحث  التحقيقات  وشعبة  الشرطة  عمل  في  تجاوزات  رصد 

 األحد. يومي أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" يغاسوس" أو ببرامج تنصت سر "ب
وسيقدم الطاقم استنتاجاته إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في بداية األسبوع الحالي. ويتوقع أن  

من   أخرى  بمعلومات  تزويده  الشرطة  من  الطاقم  وترأس يطلب  الحقائق.  تقصي  عملية  إنهاء  أجل 
 راري.الطاقم نائبة المستشار القضائي لشؤون القانون الجنائي، َعميت م

 13/2/2022، 48رب ع
 

 بن غيير يقتحم الشيخ جراح مجدداً  .31
وتد  بن  :  محمد  إيتمار  يهوديت"،  "عوتسما  حزب  ورئيس  المتطرف  اليميني  الكنيست  عضو  اقتحم 

وجاء في بيان مقتصب صادر عن    المحتلة.ين، حي الشيخ جراح بالقدس  غفير، صباح اليوم اإلثن 
لمستوطنة شمعون هتصديق،   واألمان  األمن  يعود  يساعدهم، حتى  "لن  البرلماني  بن غفير  المكتب 

وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير سيبقي على مكتبه    سيواصل مكتبي البرلماني العمل هناك".
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تفكيكه الليلة الماضية، وذلك حتى يعود الذي تضاربت األنباء بشأن  البرلماني في حي الشيخ جراح  
 األمن للمستوطنين الذين يقطنون في الحي، كما قال. 

 14/2/2022، 48عرب 
 

 على األسرى  يعتديقتحم "عوفر" و"مجدو" و االحت ل ي .32
األسرى في سجني    "األيام"، وفا: اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، أقسام  -رام هللا 

بالضرب. األسرى  على  واعتدت  و"مجدو"،  األسرى    "عوفر"  شؤون  هيئة  باسم  المتحدث  وأفاد 
واعتدت  و"مجدو"،  "عوفر"  في  األسرى  أقسام  اقتحمت  القمع  قوات  بأن  ربه،  عبد  والمحررين حسن 

حتالل  وأشار إلى أن إدارة سجون اال  على عدد منهم بالضرب، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم.
 غط على األسرى من خالل أساليب الترهيب واالبتزاز، لثنيهم عن خطواتهم النضالية. تحاول الض

وأوضح أن حالة من التوتر تسود مختلف أقسام األسرى في "عوفر" و"مجدو"، في أعقاب قرار إدارة  
قت الذي  سجون االحتالل تقليص عدد األسرى في "الفورة" وتهديدها بفرض عقوبات عليهم، في الو 

 ى على ذلك بتصعيد خطواتهم في حال المساس بأي منهم.رد األسر 
 14/2/2022، األيام، رام هللا

 
 االستيطانية تكشف عن حيريات جديدة في جبل المكبر  "إلعاد" .33

خضير-القدس أبو  قامت    : محمد  التي  الحفريات  اختتمت  أنها  االستيطانية،  إلعاد  جمعية  كشفت 
)س بـ  يسمى  ما  مع  المكبر  بتنفيذها  جبل  في  والبلدية  اآلثار(  على    –لطة  حصلت  وأنها  سلوان، 

مصادقة البلدية اإلسرائيلية للشروع ببناء مركز سياحي ضخم في اعلى سفوح جبل المكبر، قرب مقر  
السامي   إلعاد االستيطانية سيتم    المتحدة.  األمم  –المندوب  بلدية االحتالل وجمعية  وحسب مخطط 

ني مزود بأحدث طرق العرض المدمج وثالثي األبعاد يضم قاعات عرض بناء مركز سياحي استيطا
الموضوع   التاريخ  ذلك  تعرض  وأفالم  وشروح  وخرائط  ومجسمات  وتماثيل  فنية  الرواية    –ومعارض 

  -وسيتم دمج اثنين من المباني األثرية   روع االستيطاني والتهويد للقدس.التي تخدم المش  –التوراتية  
وعدد  الكاملة  المرحاض    الثالثة  وسيتم وضع حجرة  الحفريات،  في  المكتشفة  األخرى  العناصر  من 

اللقاح  بالنباتات التي تم اكتشاف حبوب  التاريخي خارج المبنى ويشمل المخطط زرع حديقة حولها 
حتوي المبنى على ركن للعرض، والذي سيخبر عن القصر القديم الذي كان  في المرحاض، حيث سي

 نفس المنطقة شديدة االنحدار ، والتي تم بناء مشروع الحديث عليها. عام في    2722قائًما قبل 
 13/2/2022القدس، القدس، 
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 : كتيبة حريدية متطرفة تخدم في جيش االحت ل وتنكل باليلسطينيين "المكتب الوطني" .34
سعادة–س نابل كتيبة    :عماد  وجود  االستيطان،  ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني  المكتب  أكد 

يهودا”.)حريدية( م “نيتساح  الميليشيا تعمل في جيش االحتالل وتدعى  المكتب   تطرفة تشبه  وأشار 
الماضي   األسبوع  نشرته  تقرير  إلى  االستيطان،  حول  األسبوعي  تقريره  في  التحرير  لمنظمة  التابع 

ة “هآرتس” حول هذه الكتيبة التي يخدم فيها يهود متعصبون دينًيا ويسكن قسم منهم في البؤر  صحيف 
الجيش  اال أنظار  تحت  تطورت  ميليشيا  أنها  الى  مشيرة  الغربية،  الضفة  في  العشوائية  ستيطانية 

  نيين. اإلسرائيلي، وينفذ جنودها الذين ينتمون لعائالت استيطانية في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطي
المي الجنود في هذه  دائم. وتتمثل مهمات  الغربية فقط وبشكل  الكتيبة في الضفة  ليشيا،  وتعمل هذه 

بحسب إفادات جنود مسرحين منها وتحقيقات الجيش نفسه، بإيقاف سيارات فلسطينية وإنزال ركابها  
يقتحم جنود ه كثيرة، واالعتداء عليهم جسديا. كذلك  أحيان  بهم في  والتنكيل  منازل منها  الكتيبة  ذه 

وأحيان ونوافذها واالعتداء على سكانها.  أبوابها  باتجاه  الفلسطينيين من خالل تكسير  قنابل  يلقون  ا، 
 سيارات فلسطينية مارة، “فقط من أجل التسلية”. 

% فقط من الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية من قبل  3.8وقد أظهرت معطيات إسرائيلية أن   
ني  ” في  تعمل  الضفة  عناصر  في  الفلسطينيين  بحق  المستوطنين  مجموعات  ومن  يهودا”  تساح 

شكوى فلسطينية    221طاف بال الئحة اتهام، حيث تم إغالق أكثر من  الغربية، تنتهي في نهاية الم 
شكاوى فقط تم حتى اآلن تقديم لوائح اتهام    10، وهناك  2020  –  2018، ما بين أعوام  263من أصل  

فيها، والبقية ال زالت قيد التحقيق حيث تصعب الشرطة اإلسرائيلية على الفلسطينيين تقديم شكاوى  
عنهم على ما يحدث في القضايا، وتجاهل الشرطة اإلسرائيلية لوثائق بحوزتهم    وال تطلع فرق الدفاع

نه ال يتم استدعاء أي من المستوطنين لالستجواب وفي أحيان  تكون وثقتها كاميرات أو غيرها، كما أ
   يغلق التحقيق في حينه دون أدنى تحقيق.

تقيد على أنها ضد مجهول، مشيرًة وتكشف معطيات لمنظمة “يش دين” الحقوقية، أن غالبية القضايا 
ئحة اتهام،  % من الشكاوى التي قدمتها بدون ال92تم إغالق    2021إلى    2005إلى أن ما بين أعوام  

 % هو عدم قدرة الشرطة على تحديد مرتكبي تلك الجرائم.65وكان سبب إغالق 
 13/2/2022القدس، القدس، 
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 والمستوطنون يخّربون منشآت في كير الديكإجبار عائلتين مقدسيتين على هدم منزَليهما  .35
تين مقدسيتين على هدم  "األيام"، وكاالت: أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عائل  –رام هللا  

منزَليهما ذاتّيًا في بلدة صور باهر جنوب شرقي المدينة المقدسة، فيما شّن مستوطنون حملة تخريب  
 فيت. واسعة في بلدة كفر الديك بمحافظة سل

 14/2/2022، األيام، رام هللا
 

 برعايتها لكرة القدم االسرائيلية مام متجر "بوما" الرئيسي تنديدًا أنيويورك: وقية  .36
في  تظاهر  :  نيويورك الفلسطينية  القضية  وأنصار  والعربية  الفلسطينية  الجالية  ابناء  من  العشرات 

" لشركة  الرئيسي  المتجر  امام  األميركية،  المتحدة  تنديدا الواليات  نيويورك،  والية  في  األلمانية  بوما" 
القدم. لكرة  االسرائيلي  لالتحاد  رعايتها  واليافط  باستمرار  الفلسطيني  العلم  المتظاهرون  ات ورفع 

ونشر ناشطون دعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل االيام    الرافضة لقرار الشركة العالمية.
تصامات التي ستنظم امام محال الشركة في الواليات المتحدة  الماضية للمشاركة بكثافة في كافة االع 

ن مستوطنات مقامة  ودول عدة لدفعها إلى العدول عن رعايتها لالتحاد االسرائيلي الذي يضم اندية م 
والمواثيق   للقوانين  مخالفا  يعتبر  ما  وهو  المحتلة  والقدس  الغربية  الضفة  في  فلسطينية  اراضي  على 

 .الدولية
 14/2/2022، ء والمعلومات اليلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 م يين متر مكعب من المياه سنوياً  4نائب أردني: "المملكة" تزود االحت ل بـ  .37

اإلسرائيلي  :  عمان االحتالل  يزود  "األردن  إن  القطاونة،  أحمد  األردني  النواب  مجلس  عضو  قال 
وأوضح   نطقة الغمر" جنوب البالد.متر مكعب من المياه سنويا، من أراضي م  800بأربعة ماليين و

القطاونة خالل جلسة مجلس النّواب، األحد، أن "الحكومة أعلنت هذه األرقام، في إجابتها على سؤال  
  نيابي موجه لها بهذا الخصوص".

الصهيوني   العدو  إلى  المائي  أمنها  تسلم  األردنية  "الحكومة  أن  إلى  الوجود وأشار  يستهدف  الذي 
ه. وعلمت "قدس برس" من مصدر مطلع أن كمية المياه التي يزود األردن بها  األردني" بحسب قول

 االحتالل من أراضي الغمر تتم بشكٍل سنوي، وهي كامل كمية المياه في أراضي الغمر.
 13/2/2022، قدس برس
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 دولة فصل عنصري  "ئيلإسرا"نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير "أمنستي" واعتبار   .38
أردنيون في مذكرة رسمية بعثوا بها إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي،   طالب نواب :  عمان

وجاء في المذكرة التي وقعها   بتبني تقرير منظمة العفو الدولية واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.
يني  م بها دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطنائبا أردنيا، إنه بناء على الجرائم المتواصلة التي تقو   25

من قتل وتهجير وانتزاع الملكيات وتطهير عرقي واستمرار حصار غزة ومحاوالت تهويد القدس بناء 
إسرائيل   ترتكبها  التي  الجرائم  والذي يصنف  "أمنستي"  الدولية  العفو  تقرير منظمة  ما جاء في  على 

ة األردن  ئم فصل عنصري، وبما أن فلسطين هي قضيضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني بأنها جرا
والعرب األولى نطالب المجلس الموقر بتبني ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية وتعميمه واعتبار  

القرار إعالميا بفضح دولة   إسرائيل دولة فصل عنصري. بإظهار هذا  األردنيون  النواب  كما طالب 
ربية والدولية ومنظمات  نظمات الدولية ومنابر البرلمانات العاالحتالل وفي الوقت نفسه مخاطبة الم

 حقوق اإلنسان بمتابعة ذلك.
 13/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(

 
 "نقابات لبنان" ترفض منع ال جئين اليلسطينيين من ممارسة مهن حرة  .39

السبت، نقابة(،    40رفض االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان )يضم نحو  :  لبنان
في قر  الحرة  المهن  بعض  بممارسة  الفلسطينيين،  لالجئين  السماح  وقف  الدولة،  شورى  مجلس  ار  

شورى    البالد. مجلس  قرار  "رفض  عليه،  برس"  "قدس  اطلعت  بيان  في  لبنان  نقابات  اتحاد  وأكد 
المخيمات". في  الفلسطينيين  واألشقاء  بيرم(  )مصطفى  العمل  وزير  مع  والتضامن    وأضاف   الدولة، 

"كأن هذا الشعب المقاوم )الفلسطيني( ال يكفيه ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء الستعادة  البيان،  
 وتحرير أرضه المحتلة". 

 12/2/2022، قدس برس
 

 ألغراض التعاون األمني واالستخباراتي وليست سياسية  "إسرائيلـ": الزيارات ليزعم البرهان .40
ا السوداني عبد  االنتقالي  السيادة  السبت  قال رئيس مجلس  البرهان  التلفزيون  -لفتاح  مع  مقابلة  في 

إن التعاون األمني االستخباراتي بين السودان وإسرائيل لم يتوقف منذ لقائه مع   -الرسمي السوداني
وأكد أن سلسلة االجتماعات بين مسؤولين سودانيين  لسابق بنيامين نتنياهو.رئيس الوزراء اإلسرائيلي ا

تعاون  من  جزء  هي  بطبيعتها.  وإسرائيليين  سياسية  وليست  ومخابراتي،  فإن    أمني  للبرهان  ووفقا 
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بعض   ضبط  من  السودان  مكنت  اإلسرائيلية  االستخباراتية  األجهزة  مع  المتبادلة  المعلومات 
 لتي كانت تسبب مشاكل بالسودان واإلقليم. المجموعات اإلرهابية ا

 12/2/2022نت، .الجزيرة
 

 تبيع نظام دفاع جوي للمغرب لصناعات الطيران واليضاء  "إسرائيل" .41
تزود شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء الجيش المغربي بنظام دفاع جوي    :د ب أ-بيب أ  تل

العبرية. باللغة  تصدر  التي  اإلسرائيلية  جلوبس  صحيفة  ذكرت  حسبما  وكالة    وصاروخي،  وذكرت 
معني تسمها  لم  دولية  مصادر  عن  نقلت  الصحيفة  أن  لألنباء  أن  “بلومبرج”  الدفاع  أنظمة  بتجارة  ة 

 ولم تصدر الشركة تعليقا على الفور بشأن التقرير.  مليون دوالر. 500تها على الصفقة تزيد قيم
 13/2/2022، القدس، القدس

 
 العبرية: رئيس الموساد زار تركيا سراً  12قناة  .42

خاصة قناة  :  ترجمة  اإلسرائ   12رجحت  الموساد  جهاز  رئيس  أن  السبت،  مساء  ديفيد  العبرية،  يلي 
تركيا. التي زارت مؤخًرا  الشخصية األمنية  يكون  قد  تقارير في صحف    برنيع،  إلى  القناة،  وأشارت 

تركية نشرت عن زيارة مسؤولين إسرائيليين كبار ألنقرة، من بينهم مسؤول أمني كبير إلطالعهم على  
ووفًقا    رئيس الموساد.ل رجل أعمال إسرائيلي، مرجحًة بأن تكون تلك الشخصية  محاولة إيران اغتيا

هذه  وأن  التركية،  المخابرات  وجهاز  اإلسرائيلي،  الموساد  جهاز  بين  جيدة  صلة  هناك  فإن  للقناة، 
كانت  العالقة  أن  رغم  وجيدة،  قوية  كانت  كوهين  يوسي  السابق  الموساد  رئيس  عهد  في  العالقة 

ال على  السياسي.متدهورة  تمكن   مستوى  الموساد  جهاز  فإن  القناة،  المخابرات    وبحسب  جهاز  مع 
 هجوًما “إرهابًيا” لتنظيم داعش، على األراضي التركية.   12التركي من إحباط ما ال يقل عن 

 12/2/2022، القدس، القدس
 

 ئة الهي  السلطة اليلسطينية نائبا لرئيستنتخب   هيئة الرقابة في "منظمة العمل العربية" .43
في منظمة العمل العربية، السبت، أمين سر "االتحاد    انتخبت هيئة الرقابة اإلدارية والمالية:  رام هللا

المنظمة. في  الهيئة  لرئيس  نائبا  األعور،  أشرف  فلسطين"  عمال  لنقابات  خالل   العام  ذلك  جاء 
العمل   وميزانيات منظمة  والتدقيق على نشاطات  للمراقبة  السنوي  أوردته االجتماع  ما  العربية، وفق 

والمكونة من خمسة    -يشار إلى أن هيئة "الرقابة اإلدارية والمالية"    وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية.
األعمال،   أصحاب  فريق  واحد عن  وممثل  المؤتمر  يعينهم  الحكومات  فريق  أصليين، عن  مندوبين 
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راقبتها والتأكد من سالمة اإلجراءات تعنى بمراجعة حسابات المنظمة وم  -وممثل عن فريق العمال  
 المالية.

 12/2/2022، قدس برس
 

 افتتاح مستشيى محمد بن زايد الميداني في غزة .44
افتتحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميداني  

حدة، لدعم القطاع الطبي في غزة  في قطاع غزة، والذي أقيم بتمويل من دولة اإلمارات العربية المت
فيروس كورونا في تفشي  ولعالج   في ظل  القطاع،  داخل  الفلسطينيين  المواطنين  ولمساعدة  العالم، 

اإلمكانيات   في  حادًا  نقصًا  المحاصر  القطاع  مستشفيات  تعاني  حيث  كورونا،  فيروس  مصابي 
 حدات العناية المكثفة. والمستلزمات الطبية الالزمة، لعالج المصابين بالفيروس، وخاصة و 

 13/2/2022، الخليج، الشارقة

 
 د األوروبي يعرب عن قلقه إزاء التطورات في الشيخ جراحاالتحا .45

الشرقية  أعرب اال القدس  الشيخ جراح في  الجارية في حي  التطورات  "إزاء  قلقه  االوروبي عن  تحاد 
 والمواجهات العنيفة التي أدت إلى إصابة واعتقال العديدين". 

مساء األوروبي،  االتحاد  وا   وأكد  المستوطنين  "عنف  أن  األحد،  المسؤولة  يوم  غير  الستفزازات 
التصعيدية اإلجراءات  إلى  أن    باإلضافة  ويجب  التوتر  تزيد  الحساسة  المنطقة  هذه  في  األخرى 

 تتوقف".
 13/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية )وفا(

 
 جامعة هولندية تلزم موظييها الكشف عن أي ع قات بالمنظمات اليهودية  12  .46

"تايمز   صحيفة  تعليمات ذكرت  أصدرت  هولندية،  جامعة  عشرة  اثنتي  أن  العبرية،  إسرائيل"  اوف 
والشركات   المؤسسات  أو  اليهودية  المنظمات  مع  تربطهم  عالقات  أي  عن  بالكشف  لموظفيها 

 ية.  اإلسرائيل
الصادر،   في عددها  الصحيفة،  أعقاب  وأشارت  في  الجديدة، جاءت  التعليمات  هذه  أن  األحد،  يوم 

الشه أرسلته  الحقوق"  طلب  "منتدى  تدعى  للفلسطينيين  مؤيدة  هولندية  حقوقية  منظمة  الماضي  ر 
 الهولندي، إلى مكاتب عدة جامعات هولندية. 
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قوله:   جونكمان،  جيرارد  الحقوق"  "منتدى  مدير  عن  الصحيفة  بعد   ونقلت  "جاء  الكشف  طلب  أّن 
 هولندية".  معلومات كشفت عن وجود تغلغل لمنظمات يهودية وصهيونية في الجامعات ال

 13/2/2022 ،المركز اليلسطيني لإلع م
 

 "إسرائيلـ"للضغط عليها إلنهاء دعمها ل  األلمانية "بوما" حملة واسعة للمطالبة بمقاطعة شركة  .47
“القدس العربي”: أطلق نشطاء ومؤيدون للقضية الفلسطينية، السبت، حملة واسعة للمطالبة بمقاطعة  

عل  للضغط  األلمانية،  “بوما”  العالمي  شركة  اليوم  مع  بالتزامن  وذلك  إلسرائيل،  دعمها  إلنهاء  يها 
جاء ذلك بعد دعوات أطلقتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها    للتحرك ضد الشركة.

 (. BDSوفرض العقوبات )
لن   العالم  مستوى  على  لمقاطعتها  والداعية  لبوما  المناهضة  حمالتها  إن  بيان،  في  الحركة،  وقالت 

واأل تتو  االستيطاني  االستعمار  منظومة  دعم  الشركة  بوقف  إال  إلى  قف  مشيرة  اإلسرائيلي،  بارتهايد 
بأنها   إسرائيل  ووصف  الماضي  األسبوع  مطلع  صدر  الذي  “آمنستي”  الدولية  العفو  منظمة  تقرير 

 “دولة فصل عنصري”. 
عرف عن  ” التي تSumOfUsألف شخص على عريضة أطلقتها مجموعة “  120كما وقع أكثر من  

والح الحقوق  تحترم  التي ال  للشركات  المتزايدة  القوة  لكبح  تهدف  بأنها جماعة ضاغطة  ريات نفسها 
 عبر العالم، إذ طالبت العريضة شركة “بوما” بإنهاء تواطؤها مع األبارتهايد اإلسرائيلي.

بإنهاء  نادي فلسطيني يطالب بوما    200وأردف بيان الحركة “ضّموا صوتكم/ّن إلى صوت أكثر من  
خالله من  التي ضحى  البطولية  بالمواقف  مشيدًا  اإلسرائيلي”،  القدم  كرة  التحاد  من  رعايتها  عدد  ا 

فتحي   الجودو  العب  بينهم  من  كان  االحتالل  مع  للتطبيع  رفضًا  الرياضّي،  بمستقبلهم  الرياضيين 
 نورين والسوداني محمد عبد الرسول والطفل الكويتي محمد العوضي.

 13/2/2022، لندنالقدس العربي، 
 

 اللبناني يعّلق قرار السماح لليلسطينيين بالعمل... ويعزز االنقسام "الشورى ": تقرير .48
عاد ملف الالجئين الفلسطينيين إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم به رئيس  :  يوسف دياب -بيروت 

ال العمل  وزير  بقرار  أبي نصر،  نعمة هللا  السابق  النائب  المارونية«  بيرم  »الرابطة  لبناني مصطفى 
بر )تشرين األول( الماضي، والذي يجيز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة الصادر في أكتو 
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القرار  هذا  تنفيذ  وقف  عن  الشورى  مجلس  يتأخر  لم  إذ  باللبنانيين.  القانون  حصرها  التي  المهن 
صل متابعون للملف الفلسطيني،  لم يف  بانتظار استكمال دراسة الدعوى، واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

الطعن بقرار وزير العمل واستجابة مجلس الشورى السريعة له، وبين محطتي االنتخابات النيابية  بين  
والرئاسية والمستفيد من استغالله في االستحقاقين، حيث حيا مقدم الطعن مجلس الشورى لوقفه تنفيذ 

مارسة المهن للفلسطينيين المولودين في لبنان مالقرار، ألنه »تجاوز حد السلطة من خالل اإلجازة  
التي حصرها القانون باللبنانيين«. وقال أبي نصر إن قرار الشورى اعتبر الطعن »يرتكز على أسباب  
التنفيذ  تبين له من معطيات الملف ومن األوراق المبرزة فيه، أن شروط وقف  جادة ومهمة، بعدما 

ومصلحتها في الطعن بقرار    بين للمجلس صفة الرابطة المارونيةمتوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه ت 
   وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة«.

تجميد مفاعيل قرار السماح للفلسطينيين بالعمل، ال يقيد الهيئة القضائية بمهلة معينة إلصدار حكم  
هو ما اعترف به العضو السابق في  نهائي، ما يعني أن تعطيل القرار سيبقى مفتوحًا ألمد طويل، و 

الشورى »إعدادي ومؤقت وليس م إلى أن قرار  لفت  الذي  القاضي زياد شبيب،  الدولة  جلس شورى 
في البعد القانوني، يبدو أن قرار وزير العمل قدم األسباب الموجبة للطعن به، عبر الخطأ    نهائيًا«.

وهنا قصد.  غير  أو  قصد  عن  الوزير،  به  وقع  الذي  وزير    الجسيم  قرار  بأن  شبيب  القاضي  يذكر 
العمل »تنظيمي صادر عن السلطة اإلدارية المختصة، لكن كان يفترض بوزير العمل أن يأخذ رأي  
لعيوب شكلية قد تجعله عرضة لإلبطال،  القرار  الشورى قبل إصدار قراره، وهذا ما عرض  مجلس 

 باعتبار أنه لم يسلك اإلجراءات القانونية الجوهرية«. 
ينيين من حقهم في التوظيف في المؤسسات العامة وممارسة ون اللبناني يحرم الالجئين الفلسطالقان

المهن الحرة، مثل الطب والهندسة والمحاماة واالنخراط في العمل النقابي، كما يمنع الفلسطيني من  
لبنان. لتوطينهم في  تملك منزل سكني، بحجة إسقاط أي محاولة  السياسا   حق  الخبير في  ت  وعلق 

عن وآثاره السلبية، فاعتبر أن المراجعة »تعيد البالد إلى الشعارات العامة زياد الصائغ على هذا الط
جدًا«. توقيت حساس  في  الفلسطينيين  والالجئين  السوريين  الالجئين  من  القلق  تثير  التي    الشعبوية 

والرئاسية النيابية  االنتخابات  واقتراب  الموضوع  هذا  إثارة  بين  الصايغ  تصريح  وربط  في  وقال   ،
إن نعمة هللا أبي نصر »يمثل ذراعًا سياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني    لـ»الشرق األوسط«

الحر... وبدل تقديم الطعن بقرار السماح لالجئين الفلسطينيين بالعمل، هل اطلع على الدراسة التي  
لسطينيين، وسبل حل معضلتهم في  عن أوضاع الالجئين لف  2011أعدتها الرابطة المارونية في العام  

لالجئين   فكيف  للبنانيين،  مفقودة  العمل  فرص  أن  إلى  تنبه  وهل  الدستور؟  ضوابط  ضمن  لبنان 
ورأى الصايغ أن »قرار وزير العمل ليس إال لعبة شعبوية، أعطى من خاللها فرصة    الفلسطينيين؟«. 
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ال عمالة  الستغالل  الحر  الوطني  فيللتيار  الفلسطينيين  بدعوى    الجئين  ترجم  ما  وهذا  السياسة، 
للتعاطي مع هذا الملف الحساس بخلفية التعصب، وقال:   الرابطة المارونية«. وأبدى الصايغ أسفه 

اللبنانية   العالقة  ترتيب  يفترض  كان  الطعن،  هذا  تقديم  الواقع   -»بدل  من  انطالقًا  الفلسطينية 
معلو  وتقديم  اللبناني،  العاالقتصادي  عدد  حقيقية عن  أن  مات  معتبرًا  لبنان«،  في  الفلسطينيين  مال 

»ادعاء حرمان الفلسطيني والسوري من حق العمل، ال يوفر فرص عمل للبنانيين، بل يثير نعرات 
فولكلورية«.  شعارات  ال  متكاملة  باستراتيجية  مواجهته  الواجب  التوطين،  رفض  شعار  تحت  جديدة 

دبلوماسية، يفترض أن تقدمها وزارة الخارجية    تجنيس يحتاج إلى دراسةونبه من أن »منع التوطين وال
 والمغتربين، فأين هي؟«.

وحذر الصايغ من »اإلصرار على شد العصب المسيحي ألسباب انتخابية، وإثارة النعرات مجددًا ضد  
والسوريو  الفلسطينيون  فيهم  بمن  التوطين،  يرفض  الكل  والسوريين...  الفلسطينيين  ن،  الالجئين 

تتم إ ، عن لجنة  2018ال وفق قواعد علمية سليمة موجودة في وثيقة صدرت في عام  والمعالجة ال 
الفلسطيني، ووقع عليها الفريق العوني والثنائي الشيعي«. وخلص إلى أن »ملف    -الحوار اللبناني  

ون اختالاًل  اللجوء يجري التعاطي معه على أنه فالق زلزالي، والمأخذ الوحيد أن هؤالء سنة، ويحدث
  في البالد، وهذه مقاربة ال عالقة لها بإرث لبنان الحضاري«. ديمغرافياً 

 13/2/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 ُمخرجات المجلس المركزي بين اليقين والشكّ  .49
 طالل عوكل
ُمخرجات  على  وعملي  مباشر  نحٍو  على  إسرائيل  ردت  المركزي،  المجلس  النعقاد  التالي  اليوم  في 

اإل الجيش  إعدام  خالل  من  وجناحها  المجلس،  »فتح«،  حركة  من  مناضلين  ثالثة  ميدانيًا  سرائيلي 
األ شهداء  »كتائب  اتخذها    قصى«.العسكري  التي  القرارات  إزاء  قلق  أي  إسرائيل،  تبِد  لم  ذلك  عدا 

 المجلس بينما هي ـ أي القرارات ـ تمّس عصب العالقة بين السلطة والمنظمة وبين إسرائيل. 
األ لإلدارة  بالنسبة  كذلك  وقوع  والحال  واحتماالت  الصراع  تطورات  في  العظم  المنشغلة حتى  ميركية 

وأوك روسيا  بين  انعقاد    رانيا.الحرب  من  واحد  يوٍم  قبل  للسلطة  ألمحت  قد  كانت  األميركية  اإلدارة 
لها  يسمح  الذي  المقام  في  ليست  أنها  ذلك  التصعيد،  عن  االمتناع  إلى ضرورة  المركزي  المجلس 

من يدري إذا   تر بين المنظمة والسلطة وبين إسرائيل في هذا الوقت بالذات.باالنشغال في تصعيد التو 
رة األميركية، قد أرفقت نصيحتها للسلطة بوعود جديدة تتصل بإمكانية تنفيذ ما قد سبقت  كانت اإلدا

 إطالقه من الوعود بشأن العالقة مع الفلسطينيين. 
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حيلت للجنة التنفيذية للمصادقة عليها كما  بالنظر للُمخرجات السياسية التي صدرت عن المجلس، وأُ 
للتنفيذ  محددة  آليات  لوضع  أو  البعض  التنفيذية  يعتقد  للجنة  واإلحالة  الُمخرجات  تلك  طبيعة  فإن   ،

االعتبار. بعين  األميركية  التوجيهات  أخذت  قد  المنظمة  أن  إلى  تنفيذية    تشير  أن  ذلك  يعني  قد 
ال تلك  الوقت  لبعض  األقل  على  محمل  المنظمة ستضع  على  وليس  التهديد  محمل  على  ُمخرجات 

 التنفيذ السريع.
س ستحدث فرقًا بالتأكيد في حال تم وضعها موضع التنفيذ، بالرغم من أن  الُمخرجات السياسية للمجل

»حماس« والجهاد والجبهة الشعبية، أعلنت في بيان مشترك عدم االعتراف بكل ُمخرجات المجلس 
بما من المفترض أن يتغير هذا الموقف، وباتجاه التعاطي اإليجابي مع  ر   التنظيمية منها والسياسية.

السياس  تأجيل عملية  القرارات  أو  فإّن غياب  وإاّل  تنفيذها،  والسلطة في  المنظمة  باشرت  ية في حال 
القرارات المتكررة التي صدرت، عن المجلسين المركزي والوطني. بهذا   التنفيذ سيضاف إلى سلسلة 

 ات الحقة. الخصوص خالل سنو 
اللجنتين المركزية لحركة »فتح« والتنفيذية للمنظمة الوزير حسين الشي ُيفهم  عضو  خ أدلى بتصريح 

منه أنه يعلق الُمخرجات السياسية على ضرورة توفير القاعدة الوطنية الموحدة، ولذلك فإنه يدعو إلى  
 حوارات ثنائية عاجلة من أجل ذلك. 

ستحتاج التنفيذ  مسألة  أن  يعني  القوى    هذا  استجابت  حال  في  حتى  طوياًل،  يكون  وقد  وقٍت  إلى 
إن إذ  الدعوة،  لتلك  لعمق    السياسية  بالنظر  وقٍت  إلى  يحتاج  االنقسام  وإنهاء  والتوافق،  الحوار 

 الخالفات، واالنقسامات في الحركة الوطنية الفلسطينية. 
 كلّي على اتفاقيات أوسلو، وهو  في ُمطلق األحوال، فإن تنفيذ القرارات السياسية سيشكل بداية انقالبٍ 

من إلى جملٍة  تحتاج  هائلة،  عقبات وصعوبات  دونه  المستوى    أمر  على  المهمة  العملية  الخطوات 
المصري   المثل  يقول  كما  أو  بُرّمته،  الفلسطيني  الوضع  على  سلبًا  ذلك  يرتّد  ال  حتى  الفلسطيني، 

 »الخروج من الحّمام ليس كما الدخول إليه«.
المُ  كانت  الصحافيين  إذا  تساؤالت  فإّن  االهتمام  تستحق من  الذي  بالقدر  تحَظ  لم  السياسية  خرجات 

الشيخ  وا الوزير حسين  باختيار  منها  يتعلق  ما  التنظيمية، خصوصًا  القرارات  تنصّب حول  لمهتمين 
 لتسّلم مسؤولية أمانة سّر المنظمة في اللجنة التنفيذية. 

االختيا هذا  بين  الربط  إلى  يذهب  إنه  التساؤل  تقول  واإلعالنات  الرئيس محمود عباس،  قبل  من  ر 
إل المركزية،  اللجنة  بموافقة  من  حظي  سبب  غيابه ألي  حال  في  الرئيس  لخالفة  التحضير  فكرة  ى 

 األسباب. 
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برئاسة   يتعلق  فيما  سواء  المركزي  المجلس  عن  صدرت  التي  التنظيمية  القرارات  فإن  عام  بشكٍل 
التنفيذية على النحو الذي  المجلس الوطني، ورئاسة الصندوق ا اللجنة  لقومي أو ملء الفراغات في 

قد عززت سيطرتها على مؤسسات منظمة التحرير، كأمٍر واقع، واستباقي    تم، تؤكد أن حركة »فتح«
لما يمكن أن تأتي به األيام الالحقة، من إمكانية نجاح المساعي إلنهاء االنقسام، وعودة وانضمام 

 الكل للمنظمة.
تعيي  في أما  الوطني  المجلس  لرئيس  نائبًا  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  ممثل  اختيار  أو    ن 

الموقع الذي كان يشغله الراحل تيسير قبعة، من الجبهة الشعبية، فإن ذلك سيضيف تعقيدات إضافية  
بها على   واالعتراف  اعتبارها  تراجعًا عن  التعيين،  ذلك  ترى في  التي  الشعبية،  للجبهة  أنها  بالنسبة 

فيه خطوة  الشعبية وترى  الجبهة  بشأنه  تتسامح  ما ال  المنظمة.  الثاني في  قبل    التنظيم  عدائية من 
 حركة »فتح«. 

واآلن هل يمكن النظر لقرار اختيار حسين الشيخ في الموقع الثاني في المنظمة على أنه مؤّشر أكيد 
 على اختيار خليفة للرئيس أو أنه خطوة أولى مهمة على الطريق؟ 

المناسبة لموقع الرئاسة،  ألمر ليس على هذا القدر من السهولة والبساطة ذلك أن تحديد الشخصية  ا
ليس أمرًا فلسطينيًا خالصًا، ذلك أنه محصلة تداخل عوامل موضوعية مؤثرة وفاعلة باإلضافة إلى 

 العامل الفلسطيني. 
نتخابه منذ سنوات، وهو »أبو  في العامل الفلسطيني أواًل، ثمة نائب للرئيس في حركة »فتح«، تم ا

س المنظمة يخضع لقوانينها التي تتطلب وجود مجلس وطني،  جهاد« العالول. ثانيًا، فإن اختيار رئي
وهو غير موجود، حيث يتم االنتخاب مباشرة. وثالثًا، أن اختيار رئيس للسلطة الوطنية، هو أيضًا يتم  

ليست   الظروف  عامة،  انتخابات  خالل  من  القانون  العوامل، حسب  هذه  رابع  أما  إلجرائها.  مهّيأة 
المنافسين   إلى عديد  يمكن ألحٍد أن  فيعود  المركزية لحركة »فتح«، وذلك أمر ال  اللجنة  داخل  من 

العام في اإلطار األوسع للحركة الوطنية    يتجاهله. التعقيد الوطني  التعقيدات،  ُيضاف إلى كل هذه 
 الفلسطينية. 

 14/2/2022األيام، رام هللا، 
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 والمقاومة اليلسطينية؟ ما هي تداعيات األزمة األوكرانية على "إسرائيل"  .50
 حازم عياد 
بلغت األزمة األوكرانية ذروتها بعد المؤتمر الصحفي لمستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان  

ية الشتوية  الجمعة الفائتة، تحدث فيه عن غزو روسي ألوكرانيا يسبق اختتام فعاليات الدورة األولمب
ات واتصاالت شملت رؤساء األركان في الجيشين  وتزامنت تصريحات سوليفان مع لقاء  في الصين.

 ساعة.  48األمريكي والروسي، و وزراء الدفاع في كل من بريطانيا وأمريكا وروسيا خالل أقل من 
بامتداد أثر   ها للمنطقة  فقاعة األزمة األوكرانية تضخمت بشكل غير مسبوق خالل ساعات، مهددة 

أوروبية بدون تداعيات دولية وإقليمية، أم أنها ستجد  العربية وغرب آسيا ووسطها، فهل ستبقى أزمة  
 طريقها الى المنطقة العربية؟. 

 غرب آسيا ووسطها 
اإلجابة على هذا السؤال جاءت بسرعة، فتركيا ترى في الصراع والحرب في أوكرانيا تهديًدا مباشًرا 

األسود  البحر  أنبوب   ألمن  عبر  نفسها  الروسي  الغاز  وإلمدادات  بل  ستريم"؛   والبسفور،  "ترك  غاز 
االقتصادي  النشاط  عن  فضال  سوريا،  في  بروسيا  وأمنية  سياسية  واتفاقات  تفاهمات  تربطها  فأنقرة 

مليار دوالر سنويا، أغلبها واردات تركية من روسيا، يتربع الغاز الروسي   25و   20الذي يتراوح بين  
قمت ال  ها.على  األزمة عبر  فتيل  نزع  إلى  بقوة  تركيا  تسعى  والمبادرات، في محاولة لذلك،  وساطات 

وفي  "الناتو"  حلف  في  مكانتها  من  تعزز  وجيوسياسية،  سياسية  فرصة  إلى  التحدي  لتحويل  جادة 
االتحاد األوراسي الروسي، الذي يمتد إلى وسط آسيا والجمهوريات المستقلة. في المقابل، فإن طهران  

المكاسب  بعض  لتحقيق  استثمارها  يمكن  فرصة  األزمة  في  وفي    ترى  النووية  فيينا  مفاوضات  في 
االنشغال   ظل  في  والمواجهة،  الحرب  شبح  تبعد  أنها  ذلك  من  واألهم  أيضا؛  والغاز  النفط  أسواق 
والعراق   الخليج  في  والعراق  افغانستان  مستنقعات جديدة على شاكلة  والقلق من  واألمريكي،  الغربي 

 وسوريا واليمن. 
 المنطقة العربية 

والساحة   السورية  األزمة  على  مهمة  آثاًرا  ستترك  إذ  وإيران،  تركيا  على  األزمة  تأثير  يقتصر  لن 
العراقية واليمنية والفلسطينية والليبة والسودانية،  فالمنطقة العربية فضال عن كونها تزخر باإلمكانات  

م إًذا هي  باألزمات،  تضج  فإنها  لألوالموارد،  الحساسية  وشديدة  ملتهبة  ولحالة نطقة  الدولية،  زمات 
من   الناتو  ودول  وأمريكا  جهة،  من  والصين  روسيا  بين  التوتر  تصاعد  نتيجة  المتوقعة  االستقطاب 

 جهة أخرى.  
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 األزمة السورية 
به  األزمة األوكرانية كان لها آثاًرا مهمة على األزمة السورية من لحظتها األولى، فمنذ ضم روسيا لش 

، نشأ رابط خفي بين األزمتين، أوحى بإمكانية الوصول إلى تسوية 2014جزيرة القرم في آذار/مارس  
عبر تنازالت متبادلة بين روسيا وأمريكا في الملفين االوكراني والسوري، األمر الذي لم يتحقق على  

 . 2015أرض الواقع، رغم التدخل الروسي المباشر في سوريا في أيلول/ سبتمبر 
نية على المنطقة العربية، إال أن التدخل الروسي في سوريا، وفر رغم محدودية األثر لألزمة األوكراو 

لموسكو منصة مكنتها من اإلشراف على أبرز أزمات المنطقة في العراق ولبنان وفلسطين المحتلة  
 والخليج، وضعتها في تماس مباشر مع واشنطن وحلفائها في المنطقة وخصوصا "إسرائيل". 

 االحت ل اإلسرائيلي 
المنط ُتعتبر  حساسية  فـ"إسرائيل"  عالية،  تبدو  أوكرانيا  في  األمريكي  الروسي  االشتباك  لتداعيات  قة 

سيتبعه   ألوكرانيا  العسكري  والغزو  المسلح  فالصدام  والمنعطف،  التحول  بهذا  تأثرا  األكثر  الطرف 
العالق بذلك ملف  وأمريكية على روسيا، معقدا  أوروبية  العراعقوبات  الروسية اإلسرائيلية، في  ق  ات 

المحتلة. وفلسطين  ولبنان  القوات   وسوريا  مع  دقيقة  معادلة  صياغة  من  تمكنت  التي  فـ"إسرائيل" 
ستواجهه   العراقية،  والحدود  سوريا  في  اإليرانية  المصالح  على  غارات  بشن  لها  تسمح  الروسية 

 وكرانيا. صعوبات جمه في حال لحقت بالركب األمريكي األوروبي في أ
حر  من  ستعاني  محاولتها  "إسرائيل"  ويعقد  الغربي،  المعسكر  بركب  اللحاق  عليها  يفرض  شديد،  ج 

للحصول على استثناءات، فالواليات المتحدة خاضت معركة شاقة مع ألمانيا وفرنسا، إلقناعها بقبول 
ى "إسرائيل" من هذه  قائمة العقوبات المعدة على موسكو في حال غزوها أوكرانيا، فهل يعقل أن تستثن 

أن تنجو بنفسها بعيدا، بما يتيح لها متابعة التنسيق مع القوات الروسية في سوريا، في العقوبات، أو  
العقوبات  من  استثناءات  على  للحصول  األوروبي  واالتحاد  وباريس  برلين  بذلتها  فاشلة  جهود  ظل 

أنبوب غاز )نورد استريم(؛ المار    األمريكية، من ضمنها وقف إمدادات الغاز القادمة من روسيا عبر
 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا.  55عبر بحر البلطيق نحو ألمانيا، حامال معه  

لجيش   مباشرة  دعوة  مؤخرا  خارجيتها  عبر  وجهت  التي  روسيا  مراوغة  في  "إسرائيل"  ستنجح  هل 
يل رادرات متطورة مرتبطة  االحتالل لوقف هجماتها الجوية على سوريا؛ بل وعمدت موسكو إلى تشغ

" عطلت من خاللها أجهزة المالحة في مطار اللد "بن غوريون"، وامتد أثرها اليوم  400"إس  بمنظومة  
شباط/فبراير( نحو مطار الملكة علياء في عّمان. حالة االستقطاب ستضع "إسرائيل" في    13األحد )

إذ ستضيق المواجهة في أوكرانيا  مأزق كبير؛ كما ستضع شركاء واشنطن العرب في ذات المأزق؛  
 هامش المناورة اإلسرائيلية في سوريا ولبنان.  من
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أو   الدبلوماسية  بالوسائل  سواء  إيران،  باحتواء  المتعلقة  الصعوبات  ستضاعف  األوكرانية  األزمة 
االقتصادية أو العسكرية، فأمريكا والقوى الغربية لن تكون معنية بتفجير صراع مع طهران يستنزف 

دور مهم وفاعل في الصراع مع إيران، ليتوسع ويشمل الخليج   ها ويفتح الباب لموسكو وبكين للعب قوا 
 العربي وشمال المحيط الهندي، انتهاء بشرق المتوسط. 

 "إسرائيل" والمقاومة اليلسطينية 
ية في  القيود التي ستفرضها األزمة األوكرانية على "إسرائيل" لن تقتصر على فاعلية السياسة اإلسرائيل

خليج وسوريا، حيث تتواجد القوات الروسية، إذ من الممكن أن تمتد إلى التعامل مع إيران ومنطقة ال 
الساحة الداخلية الفلسطينية، التي ستتوافر لقواه الحية ولمقاومته القدرة على المناورة، وممارسة المزيد  

 من الضغط على "إسرائيل" ومشاغلتها عسكريا وسياسيا.  
حلفائها الغربيين إلى الضغط على "إسرائيل" للتهدئة  لممكن أن يدفع الواليات المتحدة و تصعيد من ا

غزة،   وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  في  القمعية  إجراءاتها  عن  التراجع  عبر  التصعيد،  وخفض 
في   تحقيقها  يصعب  إنجازات  وتحقيق  للمناورة  الفلسطينية،  للمقاومة  كبيرة  فرصا  توفر  فالمواجهة 

 الطبيعية للصراع.   الظروف
 ختاما
بقيادة  "إسرائي الناتو  وحلف  بين روسيا  العسكري  التصعيد  من  المنطقة  في  األكثر حرجا  الطرف  ل" 

الواليات المتحدة األمريكية، حرج سيدفع "إسرائيل" للمناورة سياسيا وأمنيا، بحثا عن استثناءات أمريكية  
مف تخلق  أن  الممكن  من  مناورات  روسيا؛  مع  األللتعامل  في  كالتصعيد  أمنية خطرة،  راضي  ارقات 

الفلسطينية، أو تسريع التقارب مع أنقرة لتحقيق الغاية ذاتها، الممثلة بالحصول على االستثناءات من  
 العقوبات على روسيا.

 13/2/2022، قدس برس

 
 الجبهة الشمالية: إسرائيل تسير على حبل رفيع  .51

 يال زيسر إ
األمر يلعب لصالح إسرائيل.  د، والكثيرون يعتقدون خطأ بأن  ليس في حدود الشمال ظاهرا أي جدي

ورغم احتجاجات موسكو الواهنة يواصل الجيش اإلسرائيلي الهجوم في سورية، وعلى حد اقوال رئيس  
لبنان فقد أضعفت األزمة  بينيت، فإن هذه الهجمات تدحر اقدام اإليرانيين. اما في  نفتالي  الوزراء، 

 العمل ضد إسرائيل. حزب هللا"، بل قيدت قدرته على السياسية واالقتصادية "
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مضاد  صاروخ  تسلل  أن  بعد  تذكيرا  تلقينا  الماضي،  األسبوع  ففي  خادع.  بل  هش  الهدوء  لكن 
األراضي   الى  سمائهم،  في  عملت  التي  الجو،  سالح  طائرات  نحو  السوريون  أطلقه  للطائرات 

ذلك على  ردا  البالد.  وسط  سماء  في  وتفجر  الصواري  اإلسرائيلية،  بطارية  إسرائيل  التي  هاجمت  خ 
اطلق منها الصاروخ، وان كان هذا رد فعل طفيفا بل ورمزيا، لم يغير اي شيء من ناحية السوريين. 
اما في لبنان فيتفاخر حسن نصر هللا بأن تنظيمه تزود بمنظومات دفاع جوي متطورة تسمح له بأن  

 يوجد ظاهرا  في كل هذا، ال  ي عن سماء لبنان.يدحر، وان كان بشكل جزئي، سالح الجو اإلسرائيل
فيها   تهاجمهم  مرة  كل  في  الطائرات  مضادة  صواريخ  بإطالق  السوريون  يرد  سنين  فمنذ  جديد. 

، اسقطوا طائرة لسالح الجو، وفي السنة الماضية سقطت شظايا صواريخ  2018إسرائيل. في شباط  
ديم ابيب ومنطقة  للطائرات أطلقت على شواطئ تل  تبجحات نصر هللا،مضادة  ال   ونا. وحتى في 

إسرائيلية   مسيرة  نحو  للطائرات  مضادا  صاروخا  تنظيمه  أطلق  الماضية،  السنة  ففي  جديد،  يوجد 
اللبناني. اخطأ الصاروخ هدفه، ولكن في حينه قيل في إسرائيل ان سالح   البقاع  حامت في سماء 

 مدى صواريخ "حزب هللا". الجو أجرى تغييرات في مسارات طيران طائراته كي يبعدها عن
لك، ال يدور الحديث عن مزيد من األمر ذاته. فحيال سورية تسير إسرائيل منذ زمن بعيد على  ومع ذ 

نشاط   تقييد  في  االسد  يبدو  ما  على  تساعد  الدولة  هذه  ارض  على  إسرائيلية  هجمات  رفيع.  حبل 
ب االرتباط  لفك  نية  اي  لديه  توجد  ال  ولكن  ارضه،  على  هو  اإليرانيين  االسد  ليس  أن  غير  إيران. 

مشكلة، بل موسكو، التي تخفي استياءها من استمرار النشاط اإلسرائيلي في سورية، بل وانتقلت من  ال
مع  الحدود  طول  على  سورية  طائرات  مع  تسير  طائراتها  بدأت  حين  األفعال،  الى  األقوال  مرحلة 

 إسرائيل. 
في اليمن ضد  ومثلما حركت من بعيد الحوثيين  ايران هي االخرى، ال تعتزم االنصراف من سورية،  

من   ثمن  جباية  تحاول  قد  فإنها  األميركيين،  ضد  العراق  في  لها  الموالية  والميليشيات  اإلمارات، 
 إسرائيل. 

المخازن.   في  ستصدأ  هللا"  "حزب  بأن صواريخ  االفتراض  الى  يدعو  ما  يوجد  ال  ايضا،  لبنان  في 
ثالثة. هكذا بالنسبة لمنظومات  ه أن يطلق النار في المعركة الفمسدس نراه في المعركة االولى نهايت

الدفاع الجوي التي هربها التنظيم الى اراضي لبنان، وهكذا ايضا في كل ما قيل عن جهد التنظيم  
لتحسين الصواريخ التي توجد في حوزته )مشروع دقة الصواريخ( والذي اكثر رئيس الوزراء السابق  

 لعناوين الرئيسة في اآلونة االخيرة.ولكن يخيل أنه سقط عندنا من ا نتنياهو من التحذير منه،
الوضع في الحدود الشمالية بالتأكيد يبعث على القلق، وعلى إسرائيل أن تستعد للمستقبل، سواء أكان  
هذا في جهد سياسي ام خطوة عسكرية لسورية وإيران، او حتى موسكو، كل واحدة ألسبابها، لتقييد 
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تغيير قواعد اللعب وابعاد الطائرات اإلسرائيلية عن    في سورية، ام محاولة نصر هللا  عمل سالح الجو
يحل   لن  ولكنه  البعيد،  المدى  على  مهم  ايران  على  بينيت  الوزراء  رئيس  تركيز  ان  لبنان.  سماء 

 تحديات "هنا واآلن" على الحدود الشمالية. 
 "إسرائيل اليوم" 

 14/2/2022األيام، رام هللا، 
     

 :ريكاتيكار  .52

 
 14/2/2022القدس، القدس، 


