
     
 
 
 
 
 
 

    
  

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 نابلسأمن السلطة يقمع تجمعا الستقبال أسير محرر في  

 ": نواجه معا "إيران وأتباعها""األيام البحرينية ار معحو في  يتبين

 في محافظات عدةي صالح وإصابات خالل مواجهات  استشهاد شاب بالرصاص قرب النب

 : إذا اجتاز حزب هللا حاجز األلف صاروخ دقيق سنُشّن الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها "سرائيل"إ

 كية ير في والية فرجينيا األم "سرائيل"إفشال مشروع قانون لمعاقبة مقاطعي إ

تحذر االحتتتالل: في غزة  فصائل المقاومة  
 "سيف القدس" ما زال مشرعا  
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 تالل: "سيف القدس" ما زال مشرعا  تحذر االحفي غزة فصائل المقاومة   .1
حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة االحتالل اإلسرائيلي من استمرار عدوانه على القدس المحتلة  

: "سيف القدس" ما زال  الثالثاءواألسرى في سجون االحتالل. وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي،  
لم   ومعركتنا  الفمشرًعا  األرض  عن  العدوان  بزوال  إال  تنتهي  وأضافت ولن  ومقدساتها.  : لسطينية 

"نحذر العدو من مواصلة مخططاته ومشاريعه االستيطانية في الضفة والقدس ونحن لن نتوانى عن  
حماية وجود شعبنا". وأردفت بالقول: "نقف مع أسرانا ولن نسمح لالحتالل باالستفراد بهم مهما كانت 

 التضحيات".   
 15/2/2022فلسطين أون الين، 

 
 الفلسطينية مستعدة للمساهمة في نهضة ليبيا اشتية: الخبرات  .2

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في :  طرابلس
فيها   التقى  التي  طرابلس  إلى  الرسمية  زيارته  ختام  في  وذلك  الثالثاء،  الليبية  القبة  رئيس  مدينة 
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الليبيين.. "ليبيا هي العمق الحقيقي وخط الدفاع عن  اشتيةوقال    المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء   :
العربية". لألمة  النابض  القلب  وهي  في    فلسطين  أبنائها  خبرات  لتسخير  مستعدة  فلسطين  أن  وأكد 

لرئيس مجلس    شكرال  اشتية وقدم    مجاالت الصحة والزراعة والتعليم وغيرها للمساهمة في نهضة ليبيا.
ليبيا من   تقدمه  الفلسطينيين معاملة  النواب على ما  ليبيا والتي تعامل  الفلسطينية في  للجالية  رعاية 

الشعبين   بين  الوطيدة  العالقة  عمق  عن  تعبر  التي  االستقبال  لحفاوة  تقديره  عن  معربا  الليبيين، 
 الشقيقين في ليبيا وفلسطين. 

 15/2/2022، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

 الحسابات البنكية الخاصة بالحملةب الد الحسن للسرطان موجودة أموال مستشفى خ: الكيلة .3
كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، مساء اليوم الثالثاء، عن مصير األموال التي  :  رام هللا

للسرطان. الحسن  خالد  لمستشفى  لت  ُجمعت  تصريحات  في  الكيلة  "جميع  وقالت  فلسطين:  لفزيون 
لمست األمو  ُجمعت  التي  الخاصة  ال  البنكية  الحسابات  في  موجودة  للسرطان  الحسن  خالد  شفى 

وأضافت أنه "تم تدقيق األموال من قبل شركة طالل أبو غزالة للحسابات"، مؤكدًة على أن    بالحملة".
الرئ  4هناك إصرار إلنشائه على مراحل خالل   التشاور مع  يس محمود عباس في سنوات، وسيتم 

 تفاصيل ذلك.
 16/2/2022، اإلخباريةوكالة سما 

 
 أمن السلطة يقمع تجمعا الستقبال أسير محرر في نابلس .4

قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء الثالثاء، تجمعا الستقبال األسير المحرر عنان  :  نابلس
الضفة الغربية(. وقال شهود عيان    بشكار، في مخيم عسكر لالجئين الفلسطينيين شرق نابلس )شمال

فلسطينيا أصيبوا باالختناق، بعد إطالق األمن قنابل الغاز المسيل تجاه    40برس"، إن "نحو  لـ"قدس  
التجمع". في  تجاه    المشاركين  القنابل  تطلق  أن  قبل  المكان،  حاصرت  األمنية  "األجهزة  أن  وأكدوا 

 المواطنين، ما أسفر عن وقوع إصابات باالختناق". 
 15/2/2022، قدس برس

 

 تمارس التضليل إلخفاء جريمة التطهير العرقي في الشيخ جراح "إسرائيل"": الفلسطينية "الخارجية .5
الخداع والتضليل إلخفاء جريمة  :  رام هللا تمارس  الخارجية إن دولة االحتالل اإلسرائيلي  قالت وزارة 

المح بالقدس  الشيخ جراح  التي ترتكبها في  العرقي  الوزارة   تلة.التطهير  بيان    وقالت  صدر عنها  في 
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العنصري بن غفير،   المتطرف  يثيرها  التي  بالضجة  "المطلوب هو عدم االنشغال فقط  الثالثاء، إن 
وأمثاله وما يقومون به من حركات بهلوانية، وإنما المطلوب التركيز على ما يتم تنفيذه بوتيرة متسارعة  

تنفيذها وتطبيقها، الغاية    ات اإلسرائيلية المتعاقبة فيمن سياسة استعمارية موضوعة تنشغل الحكوم
يتوافق  بما  االحتالل  وبقوة  واحد  طرف  من  ومستقبلها  المحتلة  الشرقية  القدس  مالمح  رسم  منها 

 ومصالح إسرائيل االستعمارية".
 15/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اتفاق مع "مجلس المستوطنات" نغاري احتجاجا على السلطة الفلسطينية تستدعي السفير اله .6

استدعت وكيل وزار الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، أمل شكعة، السفير الهنغاري  :  رام هللا
( مدينة  بين  توأمة  اتفاق  وتفعيل  اتفاق شراكة  توقيع  تشابا رادا، على خلفية  لديها،  ( Hevizالمعتمد 

اإل المستوطنات  ومجلس  القانالهنغارية  غير  )سرائيلي  ورأت   (.Samaria Regional Councilوني 
األمم   وقرارات  الدولي  القانون  "ينتهك  االتفاق  أن  الثالثاء،  يوم  برس"،  "قدس  تلقته  بيان  في  الوزارة 

رقم   األمن  مجلس  قرار  وتحديدًا  الصلة،  ذات  والذي   2016لعام    2334المتحدة  االستيطان،  حول 
. ودعت السلطة الفلسطينية، إلى "إلغاء االتفاق امتثااًل االتحاد األوروبي"  يتنافى مع مواقف وسياسات 

الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية، وضرورة   للقانون الدولي اإلنساني الذي ينطبق على األرض 
 االلتزام بموقف االتحاد األوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية".
 15/2/2022، قدس برس

 
 بالضفة حماس والجهاد تدعوان لتصعيد المقاومة  .7

دعت حركتا حماس والجهاد في فلسطين يوم الثالثاء إلى تصعيد المقاومة والحراك الشعبي بالضفة  
جاء ذلك في بيانين منفصلين للحركتين، تعقيبا على استشهاد    الغربية؛ للتصدي لـ"جرائم االحتالل".

نهاد أمين   الفلسطيني  إث  20البرغوثي )الشاب  الجيش اإلسرائيلي،  بين  عاما( برصاص  ر مواجهات 
 شباب فلسطينيين وقوة لالحتالل وسط الضفة الغربية المحتلة. 

من   عامين  على  وصبر  تضحية  رحلة  بعد  جاء  رحيله  إن  وقالت  البرغوثي،  حماس  حركة  ونعت 
مقاومة ومواجهة االحتالل،  االعتقال في سجون االحتالل، ليؤكد أن شعبنا ال يزال على عهده مع ال

قولها. الحر   وفق  بأشكالها ودعت  المقاومة  وتصعيد  الشهداء،  طريق  على  للمضي  الفلسطينيين  كة 
الدم  على  بالتغول  لهم  السماح  وعدم  ومستوطنيه،  المحتل  لجرائم  للتصدي  البوصلة  وتثبيت  كافة، 

 والحياة واألرض والممتلكات الفلسطينية. 
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ا حركة  حّملت  جانبها،  المسؤوليةمن  إسرائيل  ال  لجهاد  استهداف  عن  الفلسطيني،  الكاملة  شعب 
ودعت في بيانها المجتمع الدولي   وتصعيدها الخطير لوتيرة اعتداءاتها في الضفة والقدس المحتلتين.

لتحمل مسؤولياته، والتحرك حيال ما تقوم به قوات االحتالل "من إرهاب بحق شعبنا وانتهاكات وقتل 
 رض وتهويد للمقدسات".وهدم ومصادرة لأل

 15/2/2022الجزيرة.نت، 
 

 مزاعم محاولتها استهداف إسرائيليين بالفلبين  "شهاب"مصدر بحماس ينفي لت  .8
لل ذكرت   شهاب  نشرته :  15/2/2022،  نباءوكالة  ما  الثالثاء،  يوم  في حركة حماس  نفى مصدر 

استه الحركة  فلبينية وعبرية من مزاعم حول محاولة  األراضي  تقارير إعالمية  إسرائيليين داخل  داف 
الفلبينية. وأكد المصدر لوكالة شهاب التزام حركته بسياستها المعروفة والمعلنة بحصر صراعها مع  

 االحتالل اإلسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم نقله إلى أية أراٍض عربية أو أجنبية. 
قال:  15/2/2022الروسي،    سبوتنيكموقع  وكان   ع  فت كش،  النقاب  الفلبينية  إنه  الشرطة  قالت  ما 

إسرائيلية.  بأهداف  الضرر  وإلحاق  البالد  في  وجودها  لترسيخ  الفلسطينية  "حماس"  لحركة    مخطط 
الفلبينيةونقلت   إنكوايرر  الثالثاء   صحيفة ديلي  نيل  ،  صباح  المحلية،  الشرطة  عن رئيس مخابرات 

السكان المحليين وشخص  عن عالقة بين أحد  ألينسنغن، أنه تم الكشف عن المخطط بعد معلومات  
وقال ألينسنغن،    يدعى فارس الشكلي، تم تعريفه على أنه رئيس قسم العالقات الخارجية في "حماس".

بحسب التقرير الذي نقلته أيضا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "المصدر الفلبيني حدد هوية 
م في الفلبين مع االلتزام بتقديم  اول تأسيس موطئ قد عنصر "حماس"، باسم "بشير"، مضيفا: "لقد ح

اإلرهابية   بالمنظمات  المرتبطة  المتطرفة  الميليشيات  ذلك  في  بما  المحلية،  للجماعات  المالي  الدعم 
األخرى   الدولية". األمنية  األجهزة  مع  المعلومات  وتبادل  التعاون  خالل  من  أنه  داخل   -وأضاف 

الحقيقة "الشكلي". وبحسب الصحيفة، فهو  ضح أن بشير هو في  أصبح من الوا  -الفلبين ودول أخرى 
لإلرهاب". اللوجستي  الدعم  إليه  وينسب  اإلنتربول  لدى  فإن    "مطلوب  الفلبينية،  الشرطة  وبحسب 

-2018المصدر المحلي الذي ُيزعم أنه كان على اتصال بـ "بشير" سافر عدة مرات إلى ماليزيا في  
 يليين مقابل أموال سيحصل عليها من "حماس". انية مهاجمة إسرائ، حيث التقاه هناك لبحث إمك2016

 

 جبارين: أي مساس باألسرى سيؤدي إلى انتفاضة .9
زاهر   "حماس"  حركة  في  والجرحى  واألسرى  الشهداء  مكتب  ومسؤول  السياسي  المكتب  عضو  أكد 

انتفاضة.   إلى  سيؤدي  االحتالل  سجون  داخل  الفلسطينيين  باألسرى  مساس  أي  أن  وقال   جبارين 
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عبنا يقف موحدا خلف قضية األسرى، ولن يكل من تقديم التضحيات لتحرير األسرى  جبارين إن ش
أسراه. أجل  من  والجهاد  النضال  أدوات  بكل  ينتفض  أنه  موضحا  ملف    والمسرى،  أن  على  وشدد 

منذ   األسرى  تبادل  في صفقة  يماطل  االحتالل  أن  مبينا  جميعا،  بتحريرهم  إال  يغلق  لن    7األسرى 
جبارين  ات.نو س نهايته    وحذر  وإن  األسرى،  تجاه  أو  الشيخ جراح  في  الحدود  تجاوز  من  االحتالل 

 ستكون قريبة. 
 15/2/2022، موقع حركة حماس

 
 في الشيخ جراح  المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي تجاه ما يجري البطش:  .10

هللا  زبون -رام  أم:  كفاح  لـ»الجهاد«،  السياسي  المكتب  عضو  البطش  خالد  »إن  قال  المقاومة  س: 
الفلسطينية لن تقف مكتوفة األيدي حيال ما يجري في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وال قيمة ألي  

فيه«. البشعة  الصورة  في ظل  تهدئة  عن  للحركة:    حديث  تابع  موقع  بثها  تصريحات  في  وأضاف 
مر ردًا على طلب األ»المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قادرة وجاهزة للبدء في معركة جديدة إذا ت

ما يجري. والمقاومة لن تقف مكتوفة األيدي تجاه ما يجري«. وتابع: »إذا أراد العدو أن ينقل المعركة 
عمق  لداخل  المعركة  نقل  على  قادرة  المقاومة  أن  يعرف  فهو  غزة،  لقصف  يأخذ شرعية  كي  لغزة 

 الكيان، وسيسقط الحكومة وسيدفع ثمنها المجرم نفتالي بنيت«. 
 16/2/2022ط، لندن، وسق األ الشر

 
 فتح: ما يجري في حي الشيخ جراح عملية تطهير عرقي  .11

قال حركة "فتح"، يوم الثالثاء، إن ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي في حي "الشيخ  :  رام هللا
عرقي". "تطهير  المحتلة،  القدس  بمدينة  في    جراح"  القواسمي،  أسامة  الحركة،  باسم  المتحدث  وأكد 

صحفتص الدم  ريح  استباحة  في  الحدود  كل  تجاوزت  "إسرائيل  أن  برس":  "قدس  عليه  اطلعت  ي، 
شعبنا". على  واالعتداء  البطش  في  واإلمعان  نقبل    الفلسطيني،  ولن  نستسلم..  لن  "لكن  واستدرك، 

أرضنا". عن  زواله  حتى  المحتل  نقاوم  وسنبقى  اإلسرائيلي،  العنصري  االبرتهايد  ودعا    بنظام 
كلالفلسطينيي  في  الشيخ    ن  في  وتحديدا  القدس،  في  وشعبنا  أهلنا  مع  "الوقوف  إلى  تواجدهم  أماكن 

 جراح، لما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي". 
 15/2/2022، قدس برس
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 : معركة األسرى في سجون االحتالل ستنتقل النتفاضة فلسطينية قيادي في الجهاد .12
ف القيادي  أّكد  عاشور:  الم غزة/ صفاء  أحمد  اإلسالمي  الجهاد  في ي حركة  المقاومَة  أّن  على  دّلل 

قطاع غزة ُتراقُب عن كثٍب الجرائَم التي يرتكُبها االحتالل داخل السجون ضّد األسرى الفلسطينيين،  
ط من أجِل اإلفراج  ُمنّبهًا إلى أّن األسرى على رأس أولويات المقاومة التي ال تتوقف عن وضع الُخط

"الحياة حق"، األيام  و رى.  عن كاّفة األس قال المدّلل: األسرى مستمرون في حراكهم ضمن فعاليات 
القادمة ستشهد ُخُطواٍت تصعيدّية ضّد إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي ليخوضوا معركة كسر عظام  

االحتالل اإل.  مع  االحتالل  مع  االشتباك  حالة  إدامة  "يجب  وإشعال  وأضاف:  واالنتفاض  سرائيلي 
الغربيةاألرض   الضفة  في  التماس  نقاط  السجون   في  داخل  األسرى  انتفاضة  أّن  االحتالل  ليتأّكد 

 سيشابُهها انتفاضة أخرى خارجه".
 15/2/2022، فلسطين اون الين

 
 مقاومون يطلقون النار صوب برج عسكري إسرائيلي قرب نابلس .13

ار قرب بلدة عقربا جنوب شرق االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، إلطالق نتعرضت قوات  :  نابلس
وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار من سيارة مسرعة تجاه برج عسكري لجيش    نابلس.

المكان   من  االنسحاب  من  تمكنوا  المقاومين  أن  إلى  المصادر،  ولفتت  عقربا.  بلدة  قرب  االحتالل 
 بسالم. 

 15/2/2022، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 ": نواجه معا "إيران وأتباعها""األيام البحرينية عم  ارحو في  يتبين .14

نفتالي بينيت، أن بالده تسعى إلى »سالم حار للغاية مع البحرين« وأن    ئيلي الوزراء اإلسراأكد رئيس  
 «.البلدين »سيريان ثمار العالقات الثنائية كل يوم  "شعبي"

  ملك البحرين ن تقديره البالغ لوأعرب بينيت في أول لقاء مع صحيفة خليجية خص به »األيام«، ع 
 على »زعامته الشجاعة التي أفضت إلى إقامة العالقات بيننا في إطار اتفاقيات إبراهيم«. 

بيننا   العالقات  وتعزيز  القضايا  من  سلسلة  زيارتي  خالل  »سنبحث  المجاالت،  وقال:  شتى  في 
 باالقتصاد والخدمات الصحية والسياحة واألمن أيضا«.

»إسرائيل  : تتعام  وقال  وهو  والبحرين  أال  المصدر  ذات  من  تنبع  كبيرة  أمنية  تحديات  مع  الن 
بأسرها. المنطقة  االستقرار في  تزعزع  إيران  إيران.  التنظيمات   الجمهورية اإلسالمية في  تدعم  إيران 
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ي تعمل في منطقتكم وفي منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة  اإلرهابية الت
 هتم برفاهية شعوبها وبتحقيق االستقرار والسالم، ونصب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في التي ت

 مكانها. لن نسمح بذلك«.
 15/2/2022لبحرين، األيام، ا

 
 قائد األسطول الخامس األمريكي و لتقي الجالية اليهودية ي حرين:خالل زيارته للب بينيت .15

الو  رئيس  نفتالي  بدأ  اإلسرائيلي  البحرين لقاءاتبينيت  زراء  في  يزورها  ه  الجالية    ،  التي  "رؤساء  مع 
اليهودية"، علما أن عدد افراد الجالية ال يتجاوز بضع عشرات قليلة. وقال بينيت لهم، حسب بيان  

الزيارة من مشاهدة عائلتي  صادر عن مكتبه، إنه "لم أستِطع التفكير في طريقة أفضل الستهالل هذه  
ا الجالية  أفراد  بمعنى  تشكلواهنا،  أن  بإمكانكم  سيكون  بأنه  قناعة  ولدي  استثنائًيا    ليهودية...  جسًرا 

 يربط البحرين وإسرائيل". 
الجيش   بين  بالتعاون  ورحب  كوبر،  براد  األمريكي،  الخامس  األسطول  قائد  مع  بينيت  التقى  كذلك 

ا في الحفاظ  سرائيلي والجيش األميركي، واعتبر أن "األسطول الخامس األمريكي يشكل العًبا هامً اإل
المختلفة" األمنية  التهديدات  مواجهة  في  المنطقة  في  االستقرار  "لمواعلى  يتطلع  وأنه  تعزيز  ،  صلة 

 وترسيخ العمل المشترك لدول المنطقة وحليفتها القوية، الواليات المتحدة". 
غانت بيني  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  زيارة  من  أسبوعين  بعد  المنامة  إلى  بينيت  زيارة  إلى  وتأتي  س، 

 البحرين وتوقيعه اتفاقية أمنية هناك. 
 15/2/2022، 48عرب 

 
 مسؤول إسرائيلي: التوترات في الشيخ جراح قد تؤدي إلى تصعيد في غزة  .16

يوم الثالثاء، إن "التوترات" في حي الشيخ جّراح في القدس المحتلة، قد قال مسؤول إسرائيلي رفيع،  
جو  إلى  قطتؤدي  في  "التصعيد"  من  جديدة  "لة  إلى  مشيرا  المحاصر،  غزة  رئيس  اع  لدى  خشية" 

 الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، من هذا السيناريو. 
له   زيارة  بينيت  اختتم  حيث  البحرين،  من  للصحافيين  قدمها  إحاطة  في  اإلسرائيلي،  المسؤول  وقال 

ج إن  البحرينيين،  المسؤولين  من  عددا  خاللها  القى  والمثمرة"،  بـ"الناجحة  مع  وصفها  تصعيد  ولة 
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ى إلى  فصائل المقاومة في غزة قد تؤدي إلى مقتل مواطنين إسرائيليين، مشددا على أن بينيت "يسع
 منع ذلك".

 15/2/2022، 48رب ع
 

 حتى ال تغضب روسيا  "القبة الحديدية"ترفض تزويد أوكرانيا بت "إسرائيل" .17
ط األميركية  اإلدارة  رفضت  أن  بمنظومة  بعد  تزويدها  أوكرانيا  قررت لب  بهذا،  وتأثرًا    »باتريوت« 

الحديدية« »القبة  ببطارية  أوكرانيا  تزويد  عن  االمتناع  أيضًا  اإلسرائيلية  مصادر الحكومة  وقالت   .
سية في تل أبيب، أمس، إن الموقف اإلسرائيلي جاء تحسبًا أزمة مع روسيا، في ظل التوتر دبلوما

صادر، عبر مسؤولون أوكرانيون عن »خيبة  الشديد القائم والذي يهد بحرب عالمية. وحسب هذه الم 
 أمل« من الموقف اإلسرائيلي، وفق ما ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الثالثاء. 

 16/2/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 للتهديدات اإلقليمية   نظرا   سيكون أمنيا  العالقات الثنائية  أساس لدى البحرين:السفير اإلسرائيلي  .18
اإلسرا السفير  البحرين  كشف  لدى  سيكون  ئيلي  العربي  البلد  هذا  مع  الثنائية  العالقات  أساس  أن 

 . إيران، وذلك خالل زيارة رئيس  الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت للمنامة“أمنيا”، لمواجهة 
هيئة  أساس    ونقلت  “إن  قوله  نائيه،  إيتان  البحرين  لدى  اإلسرائيلي  السفير  عن  اإلسرائيلية،  البث 
ال للتهديدات اإلقليمية المشتركة، العالقات  الدولتين )إسرائيل والبحرين( سيكون أمنيا نظرا  ثنائية بين 

 نهما. صاديا أيضا”، وأكد أن إسرائيل والبحرين تتطلعان إلى “آفاق واسعة” من التعاون بي واقت
بينيت للبحري  ن  من جهته، قال المتحدث الرسمي لحكومة االحتالل أوفير جندلمان، إن هدف زيارة 
المج في  سيما  وال  المجاالت  شتى  في  الشراكة  وتوطيد  الثنائية  العالقات  وتعزيز  “تقوية  ال  هو 

 االقتصادي والتكنولوجي والصحي والثقافي”. 
تواجهان والبحرين  إسرائيل  أن  إلى  التنظيمات    وأشار  أو  إيران  من  كانت  سواء  ذاتها  التحديات 

 ون من أجل مواجهة هذه التحديات”.اإلرهابية حسب وصفه، وقال “من الطبيعي أن نتعا
 15/2/2022القدس العربي، لندن، 
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 ترسل مبعوثا  خاصا  إلى فيينا بشأن الملف النووي اإليراني  "إسرائيل" .19
يوم الثالثاء، أن إسرائيل أرسلت مبعوثا خاصا إلى )شينخوا( أعلنت اإلذاعة العبرية العامة    -تل أبيب 
 تفاق النووي اإليراني في فيينا. ول العظمى إلعادة إحياء االات النووية بين إيران والد المحادث

وقالت مصادر إسرائيلية لإلذاعة العبرية العامة إنه على غير العادة أرسلت إسرائيل مبعوثا إلى فيينا  
بهدف “تلقي  لعقد اجتماعات مع رؤساء فرق التفاوض من الواليات المتحدة والقوى العظمى مع إيران  

 عودة لالتفاق النووي”. ح مواقفها بشأن احتمالية الالمستجدات وتوضي
وأضافت المصادر أن هذه هي المرة األولى التي تقوم فيها إسرائيل بمثل هذه الخطوة منذ استئناف  

 المحادثات النووية بين إيران والقوى العظمى بعد تولي الرئيس األمريكي جو بايدن منصبه.
 15/2/2022القدس، القدس، 

 
 ستوطنون بالضفة يهرعون لتلقي الدعم النفسي!!حجارة.. المبسبب رشق ال .20

المستوطنين  قالت   أعداد  في  “قفزة”  هناك  إن  األربعاء،  اليوم  العبرية  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة 
الذين يتوجهون إلى “مراكز الصمود” لتلقي “العالج النفسي” “بفعل عمليات رشق مركباتهم بالحجارة  

فة  ووفق الصحيفة، “فإنه ألول مرة تسجل في جميع المناطق بالض  ة”.على الطرق في الضفة الغربي
 الغربية زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين، الذين يطلبون ‘الدعم النفسي’..”.

حالًة، وفي العام    169بعالج    2020وبحسب ما ورد فيها، فإن “هذه القفزة في األرقام بدأت مع عام  
 حالًة”. 284عم النفسي لـتم تقديم العالج والد  2021الماضي 

حديثم خالل  المستوطنين  بعض  بالحجارة    وادعى  الرشق  عمليات  من  و”خوفهم”  “تجاربهم”  عن 
والزجاجات الحارقة “وشعورهم بالهلع مع مرور الوقت” و”خوفهم” من المرور بمركباتهم عبر الطرق 

المدى الطويل على صحتهم  االستيطانية”. قائلين، وفق ما جاء في الصحيفة، “إن ذلك قد يؤثر على 
 العقلية”.

 16/2/2022قدس، القدس، ال
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 من المشاركة في مناقصة بمرفأ حيفا  "الموانئ التركية"شركة منع ت "إسرائيل" .21
ًا، شركة »الموانئ التركية« من المشاركة في مناقصة  منعت هيئة الشركات الحكومية اإلسرائيلية أخير 

لصح وفقًا  السبب  أّما  حيفا.  »الموانئ بمرفأ  في  الشركاء  أحد  أّن  فهو  اإلسرائيلية  »غلوبس«  يفة 
 ن في مرفأ بيروت، وبذلك فهو »يقيم عالقات مع حزب هللا«!التركية« ُيدير تشغيل السف

ال التركي، روبرت يوكسل يلدريم، الذي يملك شركة السفن  وطبقًا للصحيفة العبرية، فإّن رجل األعم 
إدارة مجمو  أكبر شركات CMA CGMعة »»ييلبورت«، هو عضو في  من  واحدة  تشّكل  التي   ،»

بملكّيته«.  فيه كأنه  يتحّرك فيه حزب هللا  بيروت، »الذي  المجموعة مرفأ  العالم. وتشّغل  السفن في 
ضروا في تشرين الثاني الماضي إلى جلسة استماع بشأن  ولفتت إلى أّن »مندوبو ييلبورت الذين ح

 مشاركتهم من دون أن ُيبّلغوا بالسبب«.  المشاركة في المناقصة، ُأبلغوا برفض 
 16/2/2022األخبار، بيروت، 

 
 مليار دوالر  5.4إنتل تستحوذ على تاور اإلسرائيلية لصناعة الرقائق مقابل  .22

الرقائق   صناعة  شركة  ستشتري  إنتل  إن  الثالثاء  اليوم  سيميكوندكتور  وتاور  إنتل  شركتا  قالت 
في  5.4اإلسرائيلية مقابل   المليار دوالر،  يتيح إلنتل  المتخصصة  ما  المنتجات  إلى مزيد من  وصول 

 ويعزز وضعها لالستفادة من زيادة الطلب على أشباه الموصالت.
دوالرا للسهم في تاور، المتخصصة في إنتاج الرقائق المستخدمة في صناعة    53إنتل    وسوف تدفع

إلغالق في سوق ناسداك أمس السيارات وأدوات االستشعار الطبية وإدارة الطاقة، مقارنة مع سعر ا
 دوالر. 33.13االثنين عند 

% بعد انتهاء ساعات التداول  48بالمئة اليوم الثالثاء. وارتفع السهم    40وقفز سهم تاور في تل أبيب  
 في ناسداك أمس االثنين بعد ظهور األنباء عن الصفقة المحتملة.
ة )تي.إس.إم.سي( التايوانية، أكبر ومن شأن الصفقة تعزيز وجود إنتل في ساحة تهيمن عليها شرك

ف الرقائق  لتصنيع  إلى  شركة  الموصالت  أشباه  في  العالمي  النقص  فيه  أدى  وقت  في  العالم،  ي 
 عطيالت في إنتاج كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات. ت

 15/2/2022البحرين، األيام، 
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الهزيمة .23 حافة  على  وبنيت  الحكم...  من  نتنياهو  يقرب  قو از و .  ..استطالع  كتلدياد  اليمين   تية 
 والعرب

انتخابات جديدة في إسرائيل،   أنه في حال إجراء  أظهر استطالع رأي جديد نشر أمس )الثالثاء(، 
ستشهد الخريطة الحزبية هزة جدية ويخسر االئتالف الحاكم اليوم أكثريته ويمنى بهزيمة كبرى، لدرجة  

يما ترتفع  لي بنيت، سيخسر أكثر من ثلث قوته، فأن حزب »يمينا« الذي يقوده رئيس الوزراء، نفتا
أصوات اليمين واليمين المتطرف ليحصال على نصف المقاعد في الكنيست )البرلمان(، ويعود رئيس 

 المعارضة، بنيامين نتنياهو، ليصبح صاحب أقوى االحتماالت للعودة إلى رئاسة الحكومة.
االستطالع   الواس  583شمل  الجمهور  يمثلون  شر مواطنًا  ونفذته  واليهود،  العرب  من  كة  ع 

ستطالعات »دايركت بولس« برئاسة المدير العام السابق بوزارة االتصاالت، شلومو فيلبر، الشاهد اال
الملك ضد نتنياهو في ملفات الفساد. ومن أبرز استنتاجاته، أن قوة األحزاب المشاركة في االئتالف  

الكنيست، مقابل  مقعدًا في    53ة، إلى  نتخابات األخير نائبًا في اال  62الحكومي الحالي، تراجعت من  
 36مقعدًا اآلن إلى    30مقعدًا ألحزاب اليمين في المعارضة. فالليكود برئاسة نتنياهو يرتفع من    60

مقعدًا. وتكتل »الصهيونية الدينية« المتطرف، الذي يقوده بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، يرتفع  
والح  8إلى    6من   الدينيا مقاعد،  قوتهما،  زبان  على  يحافظان  الشرقيين  ن  لليهود  مقاعد    9»شاس« 

مقاعد. وتبقى هذه األحزاب بحاجة إلى مقعد واحد حتى تفوز    7و»يهودوت هتوراه« لليهود األشكيناز  
 بالحكم وبرئاسة الحكومة. 

يائي برئاسة  مستقبل(  )يوجد  عتيد«  »يش  حزب  كبيرة.  بهزيمة  فتمنى  االئتالف  أحزاب  لبيد،  أما  ر 
مقعدًا، حزب »كاحول الفان« )أزرق   17الخارجية، يحافظ على قوته  رئيس الحكومة البديل ووزير  

مقاعد، وحزب العمل يحافظ على قوته   9إلى  8أبيض(، برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، يرتفع من 
الية، أفيغدور مقاعد، لكن حزب »يسرائيل بيتينو« برئاسة وزير الم  5مقاعد، وكذلك حزب ميرتس    7

مقاعد،    4إلى    7مقاعد، وحزب »يمينا« برئاسة بنيت يهبط من    6ويهبط إلى    ليبرمان، يخسر مقعداً 
العدل  وزير  برئاسة  جديد(،  )أمل  حداشه«  »تكفا  وحزب  الحسم،  نسبة  تجاوز  عدم  خطر  ويعاني 

 غدعون ساعر، يسقط وال يتجاوز نسبة الحسم.
ركة برئاسة أيمن عودة ترتفع  تالكتلتين العربيتين، القائمة المش   ويشير االستطالع إلى ارتفاع في قوة

مقاعد، وهي في المعارضة، والقائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية برئاسة منصور    7إلى    6من  
 مقاعد. 5إلى  4عباس، وهي في االئتالف الحاكم، ترتفع من 
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ا تم ضم  صل التقدم لزيادة قوته الحزبية، وإذ وفي مسح لهذه النتائج، يتضح أن اليمين في إسرائيل يوا
مقعدًا. ويرى المراقبون أن هذه    70حزب بنيت وحزب ليبرمان اليه، وهما يمينيان بامتياز، يصبح له  

النتائج تفتح الباب أمام عودة بيني غانتس لتجربة التحالف مع نتنياهو، لتشكيل حكومة ثابتة. وإذا 
الف الماضي  تجربة  تجاوز  من  مطعونًا  تمكنا  غانتس  منها  خرج  التي  فإنهما  اشلة،  نتنياهو،  من 

أكثرية   إلى  تستند  المتطرف،  دون حزب سموترتش  من  ليبرالي  يمين  تشكيل حكومة    61يستطيعان 
نائبًا. وربما تنضم إليهما أيضًا القائمة العربية الموحدة، التي تقيم عالقات جيدة مع األحزاب الدينية،  

 يره. أو برئاسة أييلت شاكيد، في حال تغي  وحزب يمينا برئاسة بنيت 
  -ويرى المراقبون أن هذه النتائج تثير حماسة نتنياهو وأحزاب اليمين التي تؤمن بأن حكومة بنيت  

البرلمانية الحالية لمدة أربع سنوات، وقد أصبح مجديًا    -لبيد   عباس، لن تصمد حتى نهاية الدورة 
ج النتخابات  والتوجه  إسقاطها  على  إلالعمل  حملة  أطلق  قد  نتنياهو  وكان  الحكومة ديدة.  سقاط 

 بنشاطات احتجاج ومظاهرات يومية في الشوارع. 
 16/2/2022دن، ، لنالشرق األوسط

 
 االحتالل يحّول الشيخ جراح إلى ثكنة عسكرية ويواصل االعتداءات واالعتقاالت  .24

ج  -القدس   الشيخ  حي  أمس،  اإلسرائيلي،  االحتالل  شرطة  حولت  الشرقية "األيام":  بالقدس  راح 
الع الثكنة  يشبه  ما  الى  المواطنين  المحتلة  حركة  ومنع  الحي  داخل  شرطية  حواجز  بوضع  سكرية 

المستوطنين.  على  الحركة  مقتصرة  الحي،  المواطنين    باتجاه  على  االحتالل  شرطة  واعتدت 
المستوطنين   اقتحام  فيه  استمر  الذي  الوقت  في  الحي  من  بالقوة  وأخلتهم  وأعضاء المتضامنين 

وأبقى عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار    حتلة.الكنيست من حزب "الليكود" للحي بالمدينة الم
رغم   االحتالل  شرطة  من  حماية  وسط  سالم  عائلة  أرض  على  االستيطانية  خيمته  على  غفير  بن 

العنف. على  محرض  بأنه  إسرائيليين  مسؤولين  تأكيدات  ف  تواصل  االنتقادات  من  الرغم  إن  وعلى 
 مع المواطنين. اية لبن غفير واستمرت بقشرطة االحتالل وفرت الحم

فقد هاجمت شرطة االحتالل عددا من الشخصيات الفلسطينية بينهم الشيخ عكرمة صبري، خطيب  
لحركة  الثوري  المجلس  القادر، عضو  العليا، وحاتم عبد  الهيئة اإلسالمية  المسجد األقصى ورئيس 

عضو زهرة،  أبو  ومصطفى  األ  فتح،  نادي  مدير  قوس،  وناصر  العليا،  اإلسالمية  سير  الهيئة 
كما اعتدت شرطة االحتالل بالقوة    الفلسطيني بالقدس، وأجبرتهم بالقوة على مغادرة حي الشيخ جراح.



  
 
 
 

 

ص            16   5761 العدد:              2/16/2022 عاءبر ألا التاريخ: 

 

                                      

وانتشرت قوات   على الناشط المقدسي محمد أبو حمص وذلك بعد أن أزالت مكتبا أقامه في الحي. 
 حيط الشيخ جراح وداخله.مكثفة من شرطة االحتالل في م

 16/2/2022، األيام، رام هللا
 

 استشهاد شاب بالرصاص قرب النبي صالح وإصابات خالل مواجهات في محافظات عدة .25
)   –محافظات   البرغوثي  أمين  نهاد  الشاب  استشهاد  عن  أمس،  الصحة،  وزارة  أعلنت    20"األيام": 

الحتالل اإلسرائيلي، أثناء مواجهات بالقرب عاما( من بلدة كفر عين شمال غربي رام هللا، برصاص ا
بلدة ا وروت مصادر محلية في النبي صالح، أن جنود االحتالل المتمركزين عند   لنبي صالح.من 

بداي  مع  الشبان،  من  عدد  تجاه  مباشر  بشكل  الرصاص  إطالق  تعمدوا  البلدة،  من  بالقرب  ة  حاجز 
الشهيد   إصابة  إلى  أدى  ما  المنطقة،  في  برصاص  مواجهات جرت  سابقا  أصيب  وكان  البرغوثي، 

وذكر شقيق الشهيد إيهاب، أن شقيقه كان ناشطا في مقاومة االحتالل، مبينا    .االحتالل قبل سنوات 
 أنه أسير محرر. 

ت عمليات  من جانب آخر، أصيب، أمس، شاب بجروح والعشرات باالختناق خالل مواجهات أعقب
شنتها ق واسعة  بناء  ومنع  وإخطار  وتجريف  أقدمت خاللها هدم  محافظات عدة،  في  االحتالل  وات 

منزل وحظيرة وغرفة زراعية وردم بئر في مسافر يطا، ومنشأتين تجاريتين في محافظتي  على هدم  
ي قرية  نابلس والقدس، بالتزامن مع تجريفها مساحات واسعة من أراضي محافظة سلفيت، وطريقًا ف

، وإخطارها بهدم منزل وبيت تعبئة زراعي في قرية  اللبن الشرقية، ووقفها بناء منزل في قرية جيت 
 ة، باألغوار الشمالية. كردل

 16/2/2022، األيام، رام هللا
 

 يباشرون عملهم في المسجد األقصى جديدا   حارسا   15": القدس أوقاف" .26
المحتلة تعيين  :  القدس  عن  القدس  في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  للمسجد   15أعلنت  جديًدا  حارًسا 

وذكر مدير عام دائرة األوقاف،   والمقدسات اإلسالمية في عمان.ى من وزارة األوقاف والشؤون األقص
 الشيخ عزام الخطيب في بيان له يوم الثالثاء، أن الحراس الجدد باشروا عملهم في المسجد األقصى.

إدخال  وفي   تم  أنه  أوضح  آخر،  األقصى ضمن    150سياق  المسجد  في  مواقع  عدة  إلنارة  كشاًفا 
 رمضان الفضيل. استعدادات دائرة األوقاف اإلسالمية الستقبال شهر
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موظًفا حراسا للمسجد األقصى   50عن تعيين    2021وكانت األوقاف قد أعلنت نهاية العام الماضي   
 .2021هم للعمل بالفترة المسائية، خالل كانون أول موظفًا من 14، و2021للعام الجاري 

 15/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يسعى إلحداث تغييرات بهدف بسط قبضته على باب العامود مع اقتراب شهر رمضان .27
تستعد األجهزة األمنية اإلسرائيلية، إلحداث تغييات جديدة في منطقة باب    :محمد أبو خضير–القدس

الداخلي في  واقتحم أمس وزير األمن    العامود في القدس المحتلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
االحت جولًة  حكومة  ونفذ  المحتلة،  بالقدس  العامود  باب  ومنطقة  جراح  الشيخ  بارليف،  عومير  الل 

في   مشددة.استفزازية  أمنية  حراسة  وسط  العامود   المنطقة،  باب  في  جولته  خالل  بارليف  واطلع 
المدخل الرئيس   لمقتطفات من خطة لتغيير اإلجراءات والترتيبات األمنية في هذا الباب الذي يعتبر

وحسب الترتيبات استمع لشرح عن    % من المصليين في المسجد األقصى.70للبلدة القديمة ولنحو  
سكرية التي نصبت أعلى مدرج باب العامود وكذلك لسبل الضبط والسيطرة التي وضعتها  األبراج الع

وا السبل  وكافة  الباب  الكاميرات في  لمنظومة  المقبلة وكذلك  للمرحلة  المؤدية  الشرطة  واألزقة  لطرق 
القديمة. البلدة  ويبدو هناك تصور أمني إسرائيلي جديد وتغيرات يجري العمل عليها    إليه من داخل 

 استعداًدا للمرحلة المقبلة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان. 
 16/2/2022، القدس، القدس

 
 تحذير من دخول األسرى الفلسطينيين في إضراب مفتوح عن الطعام  .28

االحتالل  :  ممازن كريّ  الفلسطينيين في سجون  باحثان في شؤون األسرى، من دخول األسرى  حذر 
الطعام، ضد اإلجراءات التنكيلية التي اتخذتها سلطات السجون اإلسرائيلي، في إضراب مفتوح عن  

وأوضح مدير مركز فلسطين لدراسات األسرى، رياض األشقر، أن    اإلسرائيلية بحق األسرى مؤخرا.
س  ع"األسرى  اإلسرائيلية،  السجون  مصلحة  إقرار  بعد  التصعيدية،  خطواتهم  مّست  يواصلون  قوبات 

الف وقت  كتقليص  اليومية،  ساحة  حياتهم  إلى  واحدة  دفعة  الخروج  من  ومنعهم  النصف،  إلى  ورة 
الرسمية  المؤسسات  حمدونة،  رأفت  للدراسات"،  "األسرى  مركز  مدير  ناشد  جهته،  من  السجن". 

ين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا إلى "تبّني خّطة إستراتيجّية لدعم نضاالت األسرى في  واألهلية والمتضامن
 ن اإلسرائيلية". مواجهة ممارسات إدارة السجو 
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األسرى    ملف  "تدويل  إلى  والعربية،  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  برس"،  لـ"قدس  حديث  في  ودعا 
اإلس الماكينة  ومواجهة  بقضيتهم،  والتعريف  ال  الفلسطينيين  إبداعي  وبشكل  متعّددة  بلغات  رائيلية 

 يقتصر على الخبر". 
 15/2/2022، قدس برس

 
 وان لمقدسيين في سجمعية "العاد" تستولي على أرض ل .29

المحتلة على :  القدس  القدس،  االحتالل في  بلدية  من  وبإيعاز  االستيطانية،  "العاد"  استولت جمعية 
ا إلى مزرعة استيطانية، ضمن فعاليات ما يسمى  أرض تعود ملكيتها لفلسطينيين في سلوان، وحولته

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

بم أرض  مساحة  على  المزرعة  تقام  النشاط  حيث  بهذا  "العاد"  تقوم  إذ  للمقدسيين،  خاصة  قلية 
 االستيطاني بموافقة بلدية االحتالل في القدس.

 16/2/2022، لفلسطينيةوكالة الرأي ا

 
 الفلسطينيينالمحاذية ليافا بؤرة اعتداءات على  "بات يام" .30

كشفت حركة سلمية في تل أبيب تدعى »جمعية الكتلة الديمقراطية«، عن  :  نظير مجلي-تل أبيب 
ام، المحاذية لمدينة يافا الساحلية، تخطط بشكل وجود عدة مجموعات يمينية متطرفة في مدينة بات ي

منهجي، العتداءات دامية على مواطنين عرب من السكان أو العمال فيها، وتحظى بدعم مسؤولين  
وقالت الجمعية إن عدة أماكن بالمدينة أعطيت فيها السنة    حة السياسية اليهودية.في البلدية وفي السا

 األخيرة، دروس في التوراة لمؤسسي »الهفاه«، وتم أيضًا إحياء ذكرى مئير كهانا. 
يام،  وال بينهم    128معروف أن عدد سكان بات  .  48مواطن عربي من فلسطينيي    900ألف نسمة، 

يدخلونه كثيرين  عربًا  البناء، عرب، ولكن  عمال  وغالبية  عربية  ومطاعم  فهناك حوانيت  يوم.  كل  ا 
بعضهم من الضفة الغربية. وقال مصدر رفيع في بلدية بات يام، في حديث مع صحيفة »هآرتس«،  

إن   العداء. أمس،  فيها على  يتربون  التي  المدارس  تلك  بالمدينة جاءت من  المتطرفين  »مجموعات 
عالقات صداقة بين اليهود والعرب. ولكن توجد أيضًا كراهية تراكمت  يوجد هنا سكان جيدون وتوجد  

من   بداًل  اآلبار  بتسميم  يهتم  من  يوجد  الشديد،  لألسف  اإلرهابية.  العمليات  جميع  أعقاب  في 
 «. التعايش

 16/2/2022، لندن، الشرق األوسط
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 ضباط من "الشاباك" 6سيدة فلسطينية تطالب بمحاكمة  .31
المحتلة   بمحاكمة    الرأي:  -القدس  فلسطينية  سيدة  وجيش    6طالبت  "الشاباك"  جهاز  من  ضباط 

مهين   لتفتيش  إخضاعها  تم  حيث  جنسي"،  "العتداء  تعرضها  بسبب  وذلك  اإلسرائيلي،  االحتالل 
وتفتيش داخل أماكن حساسة في جسدها، وذلك من خالل االستئناف الذي قدمته ضد قرار النيابة  

الملف في  التحقيق  بإغالق  ا   .العسكرية  اليوم  "هآرتس"،  تعود وذكرت صحيفة  القضية  أن  ألربعاء، 
، حين تم اعتقال السيدة الفلسطينية والتحقيق معها بذريعة أن لها عالقة بحركة حماس،  2015للعام  

وخالل إخضاعها للتحقيق، فإن مسؤولين في جهاز األمن العام    وشبهة "تقديم المساعدة لإلرهاب".
ن حساسة في جسد السيدة الفلسطينية،  لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماك"الشاباك" أصدروا تعليمات  

 دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
 16/2/2022، وكالة الرأي الفلسطينية

 

 مترا   250: الطفل أبو صالح ُقتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة "الحركة العالمية" .32
العالمية    ة:عماد سعاد -نابلس  فلسطين، بأن الطفل محمد أكرم    -للدفاع عن األطفال أفادت الحركة 

مترا، خالل اقتحام قوات    250عاما( قتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ  16أبو صالح )
بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين مساء يوم األحد الموافق   والطفل محمد    .13/2/2022االحتالل 

جنين، هو أول طفل شهيد برصاص قوات االحتالل خالل  هو من بلدة اليامون غرب  أبو صالح، و 
وقال شاهد عيان للحركة   فلسطين. -العام الجاري، بحسب توثيق الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

إن الرصاصة التي أصابت محمد أطلقها قناص إسرائيلي كان يتمركز في منزل قيد اإلنشاء    ،العالمية
بـعلى مسا تقدر  م  250فة  وابن عمه.مترا من  الطفل محمد  تواجد  بواسطة    كان  الطفل محمد  ونقل 

( 14/2/2022مركبة خاصة إلى مستشفى في جنين، وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر اإلثنين )
 أعلن األطباء استشهاده متأثرا بإصابته. 

 16/2/2022، القدس، القدس
 

اللبنان:   .33 الحكومة  بالتنازل    سابقرئيس  الدولة  مساحةيتهم  مع    عن  المفاوضات  في  بحرية 
 "إسرائيل"

في    بيروت: السابق  موقفها  عن  اللبنانية  الدولة  تراجع  دياب،  حسان  السابق  الحكومة  رئيس  هاجم 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متهمًا إياها بـ»االجتهاد في تبرير التفريط بحدود الكيان  

ال الثروات  الموق  وطنية«.والتنازل عن  اللبناني ميشال  وواجه  الرئيس  اتخذه  الذي  اللبناني األخير  ف 
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هو خط تفاوض وليس حقًا لبنانيًا، بينما حق لبنان هو عند النقطة    29عون لجهة اعتبار أن الخط  
وفد 23الحدودية رقم   الماضية رئيس  األيام  الخط في  واالنتقادات، ودخل على  النقاش  ، موجة من 

للمفاو  اللبنان  المباشرة  كّلف  ضات غير  قد  »كان  الجمهورية  رئيس  إن  قال  الذي  ياسين  بسام  عميد 
الوفد وأعطى توجيهاته األساسية النطالق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس  
الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برًا والممتد بحرًا تبعًا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي  

 «.29التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط ثير للجزر الساحلية تأ
وقال دياب في بيان أمس إن »هذا النقاش الداخلي حول ترسيم الحدود البحرية جنوبًا مع فلسطين  
المحتلة مؤلم«، مضيفًا: »ما يؤلم أكثر أن الدولة التي يفترض أنها مؤتمنة على الوطن، تجتهد في  

الك بحدود  التفريط  الثتبرير  عن  وتتنازل  الوطنية«.يان،  باأللم    روات  أشعر  »إنني  دياب:  وختم 
للتنازالت التي تحصل اليوم، على حساب المصلحة الوطنية، وأدعو إلى يقظة ضمير تعيد االلتزام  

 كحدود للمنطقة االقتصادية الخالصة للبنان جنوبًا، وأقول إن التاريخ لن يرحم«.  29بالخط 
 16/2/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 إذا اجتاز حزب هللا حاجز األلف صاروخ دقيق سنُشّن الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها  :"سرائيل"إ .34

نقل الُمحلِّل العسكرّي، يوآف ليمور عن الجنرال عيران نيف، قائد قسم تطوير القتال  :  القدس المحتلة
ق، ف صاروخ من الطراز الدقيقوله إّنه في حال اجتاز حزب هللا حاجز األلفي الجيش اإلسرائيلّي،  

 فإّن إسرائيل ستكون ُمضطرًة لشّن حرٍب على الحزب، رغم أّن القرار سيكون قاسًيا، على حّد قوله. 
أّن   النقاب عن  العبرّي  التلفزيون  أمنّيٍة واسعة االطالع، كشف  السياق عينه، ونقاًل عن محافل  في 

حوالي   المديات    230هناك  كّل  على  موزعة  صاروخ،  كيا ألف  إلى  موجهة  االحتالل،  واألنواع،  ن 
صاروخ باتجاه العمق    1,500ُمشّدّدًة على أّن حزب هللا، في الُمواجهة القاِدمة، سُيطلق يومًيا حوالي  

 اإلسرائيلّي. 
 15/2/2022، وكالة سما اإلخبارية

 
 الفلسطينيين تراجع لبنان عن السماح بعمل الالجئين ينتقد  مجلس جنيف للحقوق والحريات .35

حقوق والحريات عن أسفه البالغ لقرار مجلس شورى الدولة في لبنان  عّبر مجلس جنيف لل:  جنيف
لبنان   في  المولودين  للفلسطينيين  اإلجازة  بيرم حول  اللبناني مصطفى  العمل  وزير  قرار  تنفيذ  وقف 

أن القرار    -له، األحد   في بيانٍ -ورأى المجلس    لممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
فة لتفعيل قرارات وقوانين تتسم بالتمييز العنصري؛ األمر الذي يشكل انتهاكا لالتفاقية  يمثل عودة مؤس
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العنصري.  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  إلى    الدولية  اللبنانية  السلطات  جنيف  مجلس  ودعا 
مليون الجئ    1.5يعاني من أثرها نحو  إجراء مراجعة جادة وحقيقية لجميع القوانين العنصرية التي  

ألف الجئ فلسطيني يعيشون في البالد، حيث تقّيد تلك القوانين حقوقهم المكفولة في   175وري، وس
 العمل والرعاية الصحية والتنّقل، وتجعلهم عرضة لمضايقات أمنية دائمة تحت ذرائع مختلفة. 

 15/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "السالم الدافئ"لثنائية من خالل استراتيجية دعم العالقات ا: في بيان مشترك "إسرائيل"البحرين و .36
اليوم بينيت  نفتالي  الوزراء  رئيس  لمملكة   ]أمس[أجرى  إسرائيلي  وزراء  لرئيس  رسمية  زيارة  أول 

خليفة    البحرين. آل  بن عيسى  الملك حمد  العهد و واستقبل  ولي  خليفة  آل  بن حمد  ،  األمير سلمان 
التقى رئيس الوزراء االسرائيلي بالعديد من المسؤولين  وزراء رئيس الوزراء بينيت، كما  رئيس مجلس ال

 الحكوميين البحرينيين خالل زيارته. 
وساهمت اجتماعات اليوم بين رئيس وزراء إسرائيل والقيادة البحرينية في تعزيز العالقات بين البلدين  

ش بين  التعاون  لتعزيز  فرصة  أتاحت  كما  االجتموحكومتيهما،  المجاالت  في  البلدين  اعية  عبي 
واألمنية. التحديات   واالقتصادية  لمواجهة  واألمنية  االستراتيجية  العالقات  تعزيز  الجانبان  ناقش 

والتحديات  والفقر  الديني  والتطرف  اإلرهابي  والنشاط  النووية  التهديدات  ذلك  في  بما  اإلقليمية، 
التعاون المدني واالقتصكما ناقش الجانبان وباستفاضة سب  االجتماعية. ادي والتجاري بين  ل تعزيز 

البلدان على اإلسراع في    البلدين لتأمين السالم وتحقيق الرخاء الذي يحقق مصالح الشعبين. واتفق 
البنية   يوفر  ضريبي  اتفاق  على  المشترك  والعمل  االستثمارات  حماية  اتفاقيات  حول  المفاوضات 

التجاري اآلم التعاون  لتعزيز  الجانبان على دعم و   ن.التحتية  اتفق  التجارة واالستثمارات كما  تشجيع 
مشتركة   اقتصادية  لجان  إنشاء  وسيتم  الحكوميين،  والمسؤولين  للوزراء  المتبادلة  والزيارات  المشتركة 

البلدين. بين  والتجاري  واالقتصادي  المدني  التعاون  وتوسيع  تعميق   لتعزيز  على  االتفاق  تم  كما 
ون التربوي واألكاديمي، ودعا الجانبان الشباب من خالل التبادل الثقافي والتعاالروابط بين الشعبين  

 في البلدين إلى المشاركة بنشاط في بناء السالم إلفادة أنفسهم واألجيال القادمة.
ورحب الجانبان بإنشاء خطة ثنائية مدتها عشر سنوات تسمى »استراتيجية السالم الدافئ المشتركة« 

وستتم مراجعتها بشكل مشترك من قبل وزارتي    بة خارطة طريق لتنمية العالقات،والتي ستكون بمثا 
ستعطي استراتيجية السالم الدافئ المشتركة األولوية لمجاالت االهتمام المشترك، بما في   الخارجية.

ليم  ذلك النظم اإليكولوجية لالبتكار واألمن الغذائي والمائي والطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتع
البرامج، مثل  كجزء    والتجارة واالستثمار. البحرينية واإلسرائيلية  الحكومتان  من االستراتيجية، ستدعم 
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البلدين. بين شباب  والتفاهم  الحوار  وتعزز  الروابط  التي ستقوي  الطالبي،  التبادل  قدم رئيس    برامج 
 إسرائيل. الوزراء بينيت دعوة إلى األمير سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى 

 16/2/2022األيام، المنامة، 
 

 في البحث والتطوير" إسرائيل"البحرين وتوقيع مذكرة تفاهم بين  .37
بين مملكة   العالقات  والتجارة والسياحة على أهمية تعزيز  الصناعة  الزياني وزير  أّكد زايد بن راشد 

البلدين، السّيما في مجال    البحرين ودولة إسرائيل في مختلف المجاالت وبما يعود بالنفع والنماء على
والت الثنائية.البحث  المصالح  يخدم  وبما  التكنولوجي  واالبتكار  الزياني    طوير  توقيع  بعد  ذلك  جاء 

  البلدين أوريت فركاش هكوهن وزيرة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا في دولة إسرائيل، مذكرة تفاهم بين  و 
ينيت رئيس  على هامش زيارة معالي السيد نفتالي ب  بشأن التعاون الثنائي في البحث والتطوير، وذلك

بأّن مذكرة التفاهم تهدف إلى تكثيف التعاون    الزياني،ونّوه    وزراء دولة إسرائيل إلى مملكة البحرين.
المجال  هذا  التعاون في  ُتعّزز  إقامة شراكات  وذلك من خالل  والتطوير،  البحث  مجال  في  الثنائي 

يز التعاون الصناعي التجاري بين  ز على الموارد والبرامج المناسبة لتعز باإلضافة إلى التنسيق والتركي
وأفاد بأّن    الدولتين إلى جانب إنشاء إطار لدعم األنشطة في هذا الشأن وإبرازها في السوق العالمية.

الكربون،   استخدام  احتجاز  في  والمتمثلة  األولوية،  ذات  المجاالت  من  عدد  تتضمن  التفاهم  مذكرة 
 إللكترونية. لطاقة، والتصنيع المتقّدم، والتجارة اوكفاءة ا

 16/2/2022األيام، المنامة، 
 

 لبحرينل رئيس الوزراء اإلسرائيلية احتجاجات على زيار المنامة:  .38
نفتالي    خرجت في العاصمة البحرينية أمس الثالثاء مظاهرات منددة بزيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي

سبتمبر/أيلول    بينيت  في  أبيب  تل  مع  عالقاته  طبع  الذي  الخليجي،  المحتجون   .2020للبلد  وردد 
هتافات رافضة للتطبيع، وانتقدوا قرار الحكومة البحرينية تطبيع العالقات الدبلوماسية مع تل أبيب،  

ين زيارة  وانتقدت جمعية الوفاق اإلسالمية في البحر   كما أكد المتظاهرون دعمهم القضية الفلسطينية.
للبال  خيانة  إياها  معتبرة  للمملكة،  إسرائيل  وزراء  الجمعية  رئيس  وقالت  على  -د،  نشرته  بيان  في 

 إن الزيارة تمثل "تجاوزا لكل األعراف والعهود".  -حسابها في تويتر
اعتقلت   السلطات  إن  أمس  قالوا  البحرينية  المعارضة  في  ناشطين  أن  رويترز  وكالة   4وذكرت 

عتراض  أثناء احتجاجات أول أمس االثنين في عدة قرى بحرينية، خرجت لال  أشخاص على األقل
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ولم يرد مكتب االتصاالت التابع لحكومة البحرين بعد على طلب رويترز التعليق    على زيارة بينيت.
 على خبر االعتقاالت. 

 16/2/2022.نت، الجزيرة
 

 جمعية الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين .39
الوزراء اإلسرائيلي:  وكاالت  البحرين زيارة رئيس  الوفاق اإلسالمية في  بينيت    انتقدت جمعية  نفتالي 

للمنامة، معتبرة إياها خيانة للبالد، وإعالنا النتهاء صالحية، الدستور وفقدانا ألهلية مستقبليه. وقالت 
األعراف والعهود،    إن الزيارة تمثل تجاوزا لكل  -في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر -الجمعية  

وأخال ودستورا  شعبا  للبحرين  بصلة  تمت  ال  الخطوة  البحرين    قا.معتبرة  شعب  أن  الذي -وأضافت 
لو ُسمح له، لمأل الشوارع ضد الزيارة. كما اعتبرت الجمعية الزيارة    -قالت إنه ُيحكم بالحديد والنار

واستفزازا والمواثيق،  للقيم  وخرقا  الحمراء،  الخطوط  لكل  العربية    تجاوزا  وللشعوب  البحرين  لشعب 
 واإلسالمية، على حد قولها.

 15/2/2022الجزيرة.نت، 
 

 تحضيرا  لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة " إسرائيل"وفد تركي رفيع في  .40
األتراك    -أنقرة   المسؤولين  كبار  من  وفدا  إن  الثالثاء،  أمس  التركية،  الخارجية  وزارة  قالت  لندن: 

في   إسرائيل،  إلى  هرتسوغ،  سيسافر  إسحق  اإلسرائيلي،  للرئيس  المزمعة  للزيارة  االستعدادات  إطار 
وأضافت وزارة    ذ يعمل المتنافسان اإلقليميان على إصالح العالقات بعد سنوات من العداء.ألنقرة، إ

الخارجية، أن الوفد سيرأسه إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس طيب أردوغان للسياسة الخارجية،  
أو  يومي  وسادات  تستمر  التي  الزيارة  خالل  التركي،  الخارجية  وزير  نائب    فبراير   17و  16نال، 

السلطة   قيادات  مع  أيضا  سيجتمع  التركي  الوفد  إن  )رويترز(،  بحسب  الوزارة،  وقالت  )شباط(. 
 الفلسطينية. 

 16/2/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 ن أراضيهانقرة تسعى لطرد قادة حماس العسكريين مأ: تزعم صحيفة تركية .41
زعمت وكاالت -اسطنبول  عا   :  منذ  تدير  أنقرة  بأن  التركية  "حرييت"  قناة  صحيفة  العام  ونصف  م 

محادثات سرية مع عدة دول في المنطقة، من بينها إسرائيل، "لربما بهدف إيجاد موطن جديد لحركة  
أ  حماس". تريد  التي  إسرائيل،  كانت مع  كثافة  األشد  "المفاوضات  فإن  التقرير،  يتم طرد وحسب  ن 
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المناصب العسكرية في وأشار التقرير إلى أن أنقرة أبلغت "حماس" بأن "أصحاب    نشطاء حماس".
أنشطة   أن  للحركة"، مضيفا  توفر مساعدات عسكرية  "لن  وأنها  تركيا"  يمكثوا في  لن  حركة حماس 

حتى اآلن لم  "حماس" السياسية في تركيا ستستمر. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الدولة العبرية  
 تؤكد أو تنف ما ورد في تقرير الموقع التركي.

سرائيلي، فقد تطرق مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إلى االتصاالت مع تركيا  وحسب موقع "واال" اإل
وقال بخصوص الزيارة المحتملة للرئيس هرتسوغ الى هناك، إن إسرائيل لم تضع شروطا على تركيا  

 نحن نعمل بحذر بموضوع تركيا".مقابل زيارة هرتسوغ، وأضاف: "
 16/2/2022، وكالة سما اإلخبارية

 
 وعية لدعم القضية الفلسطينية في الكويت إطالق حملة تط  .42

لدعم  :  خاص -الكويت  تطوعية  حملة  الثالثاء،  الكويت،  في  القدس"  ألجل  "شباب  رابطة  أطلقت 
وقال مسؤول  القدس والمسجد األقصى.القضية الفلسطينية، وللتصدي لجرائم االحتالل اإلسرائيلي في 

ه الحملة تستهدف الشباب الكويتي والعربي من  المكتب التنفيذي في الرابطة، يوسف الكندري، إن "هذ 
 عامًا فما فوق". 15عمر 

وأضاف لـ"قدس برس" أن الحملة تهدف لـ"حشد الطاقات والمواهب والخبرات الشبابية، لتنفيذ البرامج  
وأوضح أن    م صمود الفلسطينيين، والتصدي ألفعال المحتل اإلسرائيلي وتعدياته".والفعاليات التي تخد 

تتيح للمشاركين "االنضمام لفرق عمل وإدارة مبادرات ومشاريع؛ للمساهمة في اتساع التأثير  الحملة س
ولفت الكندري إلى الحملة حملت شعار "كن عقبة" في إشارة إلى ما تداوله ناشطون   لخدمة فلسطين".

قال  تصريحات لرئيس وزراء االحتالل األسبق، ايهود باراك، قبيل "معركة سيف القدس"، عندما    من
 إن "الشعوب العربية هي أكبر عقبة أمامنا".

 15/2/2022، قدس برس

 
 المتنامي في الخليج "إسرائيل"شرك زوارق إسرائيلية لتعميق دور ي يكي األسطول الخامس األمر  .43

قال مسؤول أميركي الثالثاء إن البحرية األميركية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مسيرة في عملياتها  
با العسكرية  لشر المشتركة  الترتيبات  في  المتنامي  إسرائيل  دور  تعمق  قد  خطوة  في  األوسط،  ق 

 بالمنطقة مع تطبيعها للعالقات مع خصوم سابقين في الخليج. 
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التي تعين ملحقا عسكريا    29وقال مسؤولون أميركيون، إنه من المقرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم  
الن عن اسمه  أن الملحق العسكري الذي لم يتم اإلعفي مقر األسطول الخامس في المنامة، وأضافوا  

بعد من المحتمل أن يكون برتبة كابتن أو كوماندر. وقال مسؤول أمريكي “الهدف هو إبقاء خطوط  
المبعوث   إلحاق  إلى  إشارة  في  واألسطول،  إسرائيل  بين  الثنائي  الصعيد  على  مفتوحة”  االتصال 

 اإلسرائيلي باألسطول في البحرين. 
، المسؤولية عن عالقة الجيش  2021  سبتنمر  /أيلول  5وم  لقيادة المركزية األميركية رسميا يوتسلمت ا

األميركي مع إسرائيل، خلفًا للقيادة األوروبية للجيش األميركي، بعد حوالي ثمانية أشهر من إعالن  
 خطط للقيام بهذه الخطوة. 

ا القيادة  مظلة  تحت  إسرائيل  وضع  عن  البنتاغون  قاله  ما  تدير  وبحسب  التي  األميركية  لمركزية 
الواليا عنها وزارة  حروب  أعلنت  التي  التنظيم،  إعادة   ” ذلك  الهدف من  أن  المنطقة  في  المتحدة  ت 

، لتعزيز العالقة الدفاعية اإلستراتيجية بين الواليات المتحدة 2021الدفاع األميركية في كانون الثاني  
العمليا التعاون  لتعميق  وتوفير فرصا  والعديد من شركاءوإسرائيل  اإلسرائيلي  الجيش  بين  القيادة    تي 

 المركزية األميركية في المنطقة”.
يذكر أن إسرائيل ظلت لعقود من الزمان، في إطار مسؤولية قيادة القوات األوروبية للجيش األميركي  

 تحت سلطتها. من أجل منع التوترات المحتملة بين القيادة المركزية والدول العربية واإلسالمية الواقعة 
آسيا الوسطى، بما في ذلك  وتمتد منطقة مسؤولية القيادة المركزية األميركية عبر الشرق األوسط إلى  

 منطقة الخليج العربي، باإلضافة إلى أفغانستان وباكستان. 
 15/2/2022القدس، القدس، 

 
 قفاصأ طفال الفلسطينيين المعتقلين في بوضع األ "سرائيل"إكونغرس تتهم  عضو .44

مت عضو الكونغرس عن مدينة نيويورك الكسندريا كوورتز، اسرائيل بوضع االطفال الفلسطينيين  اته
االقفاص. يشبه  بما  سجونها  في  الالتيني  المعتقلين  االطفال  بواقع  واقعهم  كورنر  الذين  وربطت  ين 

ن  احتجزتهم ادارة الرئيس االميركي السابق ترامب في اقفاص قرب الحدود مع المكسيك وفصلتهم ع 
 ذويهم بذريعة عدم حيازتهم اوراق هجرة قانونية.

ايساك   التقدمي  العضو  ترشيح  حملة  لدعم  فعالية  في  مشاركتها  كورتيز، خالل  تصريحات  وجاءت 
 س. كاسترو في مدينة اوستن بوالية تكسا
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وقالت لمتظاهرين فلسطينيين تواجدوا في فعالية دعم المرشح كورتيز: "ال أعتقد أن الطفل يجب أن 
 ون في قفص على حدودنا وال أعتقد أن الطفل يجب أن يكون في قفص في الضفة الغربية". يك

 16/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كية ير في والية فرجينيا األم "سرائيل"إفشال مشروع قانون لمعاقبة مقاطعي إ .45
، بإسقاط مشروع قانون  الية فرجينيانجحت حملة نفذها تحالف عريض مؤيد للحقوق الفلسطينية في و 

وجاء اسقاط   سرائيل يهدف لمعاقبة مقاطعي اسرائيل.تقدمت به منظمات صهيونية اميركية مؤيدة إل
 المشروع نتيجة تصويت لجان تابعة لبرلمان والية فرجينيا على اسقاط القانون وسحبه.

األ المدنية  الحريات  اتحاد  من  محامون  القانون  ضد  الترافع  غير  وقاد  منظمة  أكبر  وهو  ميركية 
 حكومية تعنى بقضايا الحريات.

قات األمريكية اإلسالمية )كير(، قدم تعليقاته إلى لجنة فرعية تابعة للجنة مجلس  وكان مجلس العال
، معتبرًا انه مشروع قانون ينتهك الدستور االميركي  HB 1161النواب في فرجينيا، تنظر في قانون  

 هم من خالل مطالبتهم بتوقيع عقود فيها بند يحظر مقاطعة إسرائيل. لمقاولي الدولة وموظفي
 16/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " إسرائيل"كي إلى تل أبيب بيلوسي في ير موصول وفد من الكونغرس األ .46

الم أبيب في زيارة من  تل  إلى  األربعاء،  اليوم  األميركي، صباح  الكونغرس  وفد من  أن وصل  قرر 
وبحسب    وكان في استقبال الوفد، رئيس الكنيست ميكي ليفي، وشخصيات أخرى.  تستمر ثالثة أيام. 

برية، فإن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األميركي ستكون على رأس الوفد  صحيفة معاريف الع
هرتسوغ،    وسيلتقي الوفد مع الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق  الذي سيزور الكنيست ويلتقي مع أعضائه.

دون اإلشارة فيما إذا كانت سيلتقي مع نفتالي بينيت رئيس الحكومة اإلسرائيلية، والذي وصل الليلة 
 ة من البحرين. الماضي

 16/2/2022القدس، القدس، 
 
 
 



  
 
 
 

 

ص            27   5761 العدد:              2/16/2022 عاءبر ألا التاريخ: 

 

                                      

 صحفيين مؤخرا   5بعد فصلها  "معاداة السامية"تفصل صحفيين فلسطينيين بتهمة  "دويتشه فيله" .47
فيله” “دويتشه  شبكة  العربي   فصلت  القسم  في  يعمالن  فلسطينيين  صحفيين  األلمانية،  اإلعالمية 

فصلها   بعد  السامية”،  “معاداة  بدعوى  عالوي،    مؤخرًا.صحفيين    5لديها،  زاهي  هما؛  والصحفيان 
وياسر أبو معيلق، وتم فصلهما بدعوى استخدامهما عبارات “معادية للسامية” عبر حساباتهما على  

 ي، في الماضي، حسبما أوردته الصحافة األلمانية. مواقع التواصل االجتماع
منذ   يعمل  عالوي  أن  األنباء،  اإلعالمية   17وأفادت  المؤسسة  في  أبو    عامًا  يعمل  فيما  األلمانية، 

الذين أعلن مدير عام الشبكة اجراء تحقيق    8عامًا، وأنهما كانا ضمن األشخاص الـ    12معيلق منذ  
 بحقهم، األسبوع المنصرم.

أ اسرائيل على  وأضافت  بهجوم  التواصل،  نددا عبر حساباتهما على مواقع  وأن  الصحفيان سبق  ن 
 .2014قطاع غزة المحاصر عام 

 15/2/2022القدس، القدس، 
 

 : قلقون إزاء ما يحدث في الشيخ جراحكيةير الخارجية األم .48
األميركي جو بايدن  قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، ان إدارة الرئيس  

تراقب بقلق تطورات الوضع في حي الشيخ جراح من القدس المحتلة وارتفاع وتيرة المواجهات بين  
سلطات  مع  الحي،  في  الفلسطينيين  الذين    المواطنين  المستوطنين  ومجموعات  اإلسرائيلي  االحتالل 

 يحاولون طردهم.
 15/2/2022القدس، القدس، 

 
 تطبيق بيغاسوس اإلسرائيلي االتحاد األوروبي يدعو لحظر .49

(  Pegasusدعا مركز مراقبة حماية البيانات في االتحاد األوروبي إلى حظر تطبيق "بيغاسوس" )
 ( اإلسرائيلية.NSO GROUPللتجسس التابع لشركة "إن إس أو غروب" )

  وس يمكن أن يؤدي إلى مستوى تطفل غير مسبوق، مشيرا وقال المركز األوروبي إن استخدام بيغاس
 إلى أن التطبيق قادر على التدخل في جوانب الحياة الخاصة لألشخاص.

 15/2/2022ة.نت، الجزير 
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 وغزةوالضفة  "إسرائيل"في  "المساءلة"و "حقوق اإلنسان"لتعزيز  مليون دوالر 3: واشنطن .50
األمن   ناحية  من  واإلسرائيليين  للفلسطينيين  المتكافئة  الفرص  إليجاد  األميركية  الجهود  ضمن 

مك واال عبر  األميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت  عن  زدهار،  والعمل،  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  تب 
الغربية   والضفة  إسرائيل  في  اإلنسان  وحقوق  المساءلة  مبدأ  تعزز  التي  للمشاريع  مفتوحة  منافسة 

العمل عل  وقطاع غزة. المبادرة يصل نحو مليون دوالر، ويستمر  لهذه  السقف األعلى  يها  مبينة أن 
 أعوام. 3مدة 

منطقة   في  باستمرار  »المتغير«  األمني  الوضع  أن  الثالثاء،  اليوم  الصادر،  إعالنها  في  وأوضحت 
سع، مع وضع ذلك في االعتبار، فإنها تطرح هذه المنافسة التي  الشرق األدنى، وشمال أفريقيا األو 

ا  حقوق  وثائق  جمع  عبر  وذلك  المستقل،  المدني  المجتمع  تمكين  على  وأرشفتها،  تركز  إلنسان 
واالحتفاظ بها لدعم العدالة والمساءلة، وجهود المناصرة التي يقودها المجتمع المدني، والتي قد تشمل  

 .و األمني، وكذلك االنتهاكات األخرى في حقوق السكن واألرض والملكيةتوثيق القطاع القانوني أ
 15/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 ير؟ ما هو البديل لمنظمة التحر  .51

 محمد عايش 
الفلسطينيين بسبب   الجمود السياسي، واألوضاع االقتصادية  حالة اإلحباط الشديد التي تهيمن على 

هذه  أهم  لكن  الناس،  أذهان  في  األسئلة  من  فيضان  تفجير  الى  أدت  االحتالل،  تحت  والمعيشية 
وما البديل عن حركة    األسئلة التي تراود الجميع هو: ما هو البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية؟

المعارضة لهذه المنظمة يمكن أن يؤدي الى   فتح التي تهيمن على هذه المنظمة؟ وهل اتساع رقعة
 تغيير في المشهد الفلسطيني؟

أنها   عن  فضاًل  شيخوخة،  حالة  من  اليوم  تعاني  أصبحت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أن  المؤكد 
الفلسطينية السلطة  تأسيس  منذ  مهمشة  عام    أصبحت  بشأن 1994في  والجدل  األسئلة  وعودة   ،

مؤخرًا،   فتح  وحركة  ومرتبط المنظمة  مشروعها،  وانهيار  الفلسطينية،  للسلطة  الذريع  بالفشل  مرتبط 
وأن  المستقلة،  الدولة  نحو  طريقًا  ليست  السلطة  هذه  بأن  مقتنعًا  أصبح  عام  شعبي  بمزاج  أيضًا 

طيلة  وخدعهم  بها  الفلسطينيين  وّرط  الى    االحتالل  وحولهم  أوسلو،  اتفاق  تلت  التي  السنوات 
 ظل سلطة ال تملك سلطة ال على البشر وال على األرض.مجموعات مدنية محاصرة في 
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الخديعة  أمام »سلطة وهمية« وكيان مزور بسبب  أنفسهم فجأة  الفلسطينيين وجدوا  المشكلة هنا أن 
الوقت  وفي  اتفاق،  بأي  االحتالل  التزام  وعدم  جهازًا   اإلسرائيلية،  أصبحت  المنظمة  أن  وجدوا  ذاته 

العقو  مدى  على  إفساده  تم  عن  مهمشًا  بالسلطة  الفلسطينيون  فيها  انشغل  التي  األخيرة،  الثالثة  د 
 المنظمة، وانتهوا بعد ثالثين عامًا بفقدان االثنين. 

إلحيائها    واقع الحال هو أنَّ الفلسطينيين اليوم أصبحوا بحاجة للعودة الى منظمة التحرير، وبحاجة
»فخ أوسلو« الذي نصبه اإلسرائيليون في   وتنشيطها، ألنها األداة الوحيدة التي ُيمكن بواسطتها تجاوز

إمكانية    1993عام   الجدل حول  المنظمة، ويتزايد  تتصاعد وتيرة األسئلة عن  بأكمله، ولذلك  لشعٍب 
 إصالحها وإحيائها واستعادتها.

 لجسم بديل عن السلطة الفلسطينية، لكنهم ليسوا بحاجة ألي  المؤكد هو أن الفلسطينيين بحاجة فعالً 
من وإنما  بديل عن  للفلسطينيين،  الممثلة  واألجسام  المرجعيات  تعدد  من  جدوى  ال  إذ  التحرير،  ظمة 

المطلوب هو إعادة إصالح وتأهيل منظمة التحرير بما يضمن أن تعود مظلة ُتمثل الكل الفلسطيني، 
 بضم حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وغيرهما من الفصائل والقوى إلى  وهذا ال يمكن أن يتحقق إال

 ه المنظمة. هذ 
أما فكرة تأسيس جسم بديل عن المنظمة، أو إطالق مبادرات لتمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج 
للمقسم،  تقسيما  تعدو كونها  فهذه ال  له(  إسطنبول مقرًا  يتخذ من  الذي  الشعبي  المؤتمر  فكرة    )مثل 

يج وأولويات  مطالب  ثمة  إذ  لها،  قيمة  ال  هوامش  في  للفلسطينيين  عليها  وإشغال  يتفق  أن  ب 
الفلسطينيون للعمل عليها أولها، ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي، ثم ضرورة إصالح منظمة التحرير،  

انتخاب أي  أن  إلى  اإلشارة  يجب  وهنا  االحتالل،  لمواجهة  شامل  وطني  برنامج  على  التوافق  ات  ثم 
 ذلك.داخلية يجب أن تكون الحقة للمصالحة وإنهاء االنقسام وليست سابقة ل

على الفلسطينيين في مختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم أن يتفقوا مجددًا اليوم على أن منظمة التحرير  
جسم معطل ومهمش، ويجب البدء بإصالحه فورًا، كما أنَّ هذه المنظمة أهم وأشمل وأقدم وأبقى من  

أمني  »السلط جهاز  الى  تحولت  ما  وسرعان  أوسلو  فخ  عن  نتجت  التي  الفلسطينية«  ال ة  داخلي، 
يخدم المشروع الوطني، وبعد هذا وذلك، علينا أن نتفق بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لكيانات بديلة،  

ا المواجهة  وتعيد  الداخلي،  االنقسام  ُتنهي  لمصالحة  بحاجة ماسة  وإنما هم  لتقسيمات جديدة  لى  وال 
ال فإن  وعليه  غيره..  دون  االحتالل  مع  مواجهة  كونها  إلى  أي  هو  أساسها،  التحرير  لمنظمة  بديل 

يمكن   ال  شروط  وهذه  المصالحة،  هو  لالنقسام  والبديل  المقاومة،  هو  للسلطة  والبديل  إصالحها، 
 تجاهلها من أجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن. 

 15/2/2022القدس العربي، لندن، 
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 س لدى عباس ما تريدون.. فماذا تنتظرون؟ لي .52
 حافظ رفيق فارس

كنا صغارا، أن المواقع والمناصب ال تصنع شجعانًا وأبطاال، بل الشجعان واألبطال هم من  تعلمنا مذ 
يصنعون المواقع والمناصب ويكسونها هيبًة وإجالال، وتعلمنا أن ليس كل من يدَّعي األمانة بأمين، 

 مرتهٌن بسلوك من يدَّعي حمله لها.فإثبات أو نفي الصفة 
التحرير وهي في عهدة رئيسها محمود عباس، فستكون نتيجة    ولو عرضنا على ما تعلمناه منظمة 

العرض وبحسب التشخيص المجرد من أي افتراء: منظمة تحرير ينضح واقعها بما ينتزع نصيبها من  
وري المصنوع ببطوالت وتضحيات ثوار االسم، وواقع يعج بكل ما ُيسيء لنضالها ويخدش تاريخها الث

الع  أوجعوا  الذين  المنظمة  حضورا فصائل  النوعية  بعملياتهم  وسجلوا  وجهه،  إساءة  في  وأبدعوا  دو 
حاشدًا للتفاخر واإلعجاب في مختلف البقاع واألصقاع، وهذا أعطى في حينه منظمة التحرير حق  

 تبوؤ مكانة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. 
الثو  إليهم فضل امتالك شعبنا هذه المؤسسة  ُينسب  رية التي شكلت على مدار  كثر قادة وجندا من 

الثورية   قوتها  أوراق  المنظمة من  وفدائي، عقود سبقت حقبة تجريد  ثائٍر  لكل  عقود مالذًا وحاضنة 
لية  عاما. أخذ أبو مازن على عاتقه مسؤو   17على يد أبي مازن الذي وضع يده على رئاستها منذ  

د  وقتما  لالستدعاء  االنتظار  قائمة  وإيداعها ضمن  المنظمة  واجتماعات تهميش  إليها.  حاجته  عت 
 المجلس المركزي خير شاهٍد، فُيستدعى لتأكيد صواب قولنا.

فالسادس من شباط/ فبراير الجاري شهد افتتاح جلسات المجلس المركزي لتكون أداة تعيين أشخاص  
بقضيتنا ضار  تخريبي  منهج  على  ذوي  فريقه  سيطرة  الستمرار  مطمئنا  مازن  أبا  تجعل  تعيينات   ،

 منظمة التحرير، وتجعله مرتاحا مطمئنا لبقاء نهجه بعد رحيله. مقاليد 
وقد جاء في مقدمة تعيينات أبي مازن غير الشرعية حسين الشيخ، أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة  

المفضلة لدى أبي التفضيل جاء    التحرير، وهو إحدى الشخصيات  قادة االحتالل. هذا  مازن ولدى 
الحر  القائمة على  تتويجًا اللتزامه  االستراتيجية  االحتالل؛  التعامل مع  أبي مازن في  باستراتيجية  في 

تنشيط سوق التعاون األمني والمساهمة في ازدهاره لضمان إحباط أي عمل مقاوم، مع اعتماد خطة  
ار  عند  االحتالل  على  الكالمي  غير  الهجوم  النارية  بالتصريحات  ورميه  شعبنا،  بحق  الجرائم  تكابه 

بالتهديد والوعيد المنسجم مع حالة غضب جماهير شعبنا، لتترك انطباعا لم يكن  المألوفة   والمغلفة 
 يومًا عابرًا للحدث؛ بأنهم حاضرون في ميدان مقاومة االحتالل.

تيال ثالثي كتائب شهداء األقصى في نابلس  وكلنا تابعنا التهديد الذي أطلقه أبو مازن بعد جريمة اغ
ر وقال: سنرد الصاع صاعين. والتهديد ليس جديدا، وهو ُيضاف إلى ما  بعد أن استعار لسان الثائ
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سلف من تهديدات شبيهة تنتظر الترجمة الفعلية بصحبة قرارات المجلس المركزي المتخذة منذ عام  
االعتراف بإسرائيل؛ قرارات مهمة قاطعها التنفيذ لكن  ، والمتعلقة بوقف التنسيق األمني وتعليق  2015

 حضور في البيانات الختامية لكل اجتماع مجلس مركزي الحق ومنها االجتماع األخير. لم يقاطعها ال
الفاصلة بين سلوك أبي مازن، رئيس المنظمة والسلطة وفتح، وقوله، تتسع مع كل موقف   المسافة 

انشغاله   حضرة  في  تقليصها  على  ويستحيل  االنقضاض  مساحة  وإنقاص  إضعافنا  مساحة  بزيادة 
منذ   بالعمى    17االحتالل.  أصابتها  تشويه  لجراحات  التحرير  منظمة  ُيخضع  مازن  وأبو  عاما 

ونراه   فيه،  السير  مواصلة  على  تقوى  تعد  ولم  التحرير،  طريق  ُتبصر  تعد  لم  اليوم  فهي  والُكساح، 
كل   على  الطريق  ويقطع  بإحكام  أبوابها  على  يوصد  العاضين  القضية  أمناء  أمام  فتحها  محاوالت 

بال الوطنية  المالية واالمتيازات ثوابتنا  الالهثة وراء المخصصات  نواجذ، ويعينه في هذا ذوو األنفس 
القيادية التي تودع في أرصدتهم البنكية والنفسية؛ مقابل هزة رأس تؤكد على مباركتهم لكل ما َتُخُطه  

 ة. ر في تسجيل حضوره المتميز في ميدان إهدار وتبديد مقدراتنا النضالييمين فخامة الرئيس المستم
أبو مازن ُيبصر طريقه جيدا ويعرف مآالت سياساته التي ُتطيل عمر االحتالل، وتضمن عدم دفعه 
أي أثمان بل وُتنقص كلفة احتالله ألرضنا، أبو مازن وفريقه لم يعد لديهم أي رؤية وطنية واضحة  

ائدة تعطي  ها، بخالف تلك الرؤية األمنية التي يعملون وفقها بما يجعلهم ذوي فيتحركون تحت سقف
أهمية لوجودهم لدى االحتالل المنشغل والمنخرط اليوم في عملية انتقاء خليفة أبي مازن من سوق  
أصابت  السوق  هذا  في  المعروضة  الشخصيات  وجودة  فتعدد  كاسدًا،  يعد  لم  الذي  األمني  التعاون 

ذوي السيرة المفضلة  لحيرة والتردد، وجعلته يفكر في توزيع رئاسات أبي مازن الثالث على االحتالل با
 بالنسبة له. 

عامًا من رئاسة أبي مازن للسلطة والمنظمة وما شهدته من انتكاسات وطنية، وبعد رفضه    17بعد  
محاو  لكل  إفشاله  وبعد  االنتخابات،  عبر  الشرعيات  لتجديد  الشعب  إلى  العودة  ترتيب  المطلق  الت 

البيت الفلسطيني وتقوية أركانه، وبعد فشل كل محاوالت إقناع أبي مازن بتغيير مساره والكف عن  
حدوث تق ينتظر  من  لكل  القول  نستطيع  مقاومته..  تجريم  وعن  االحتالل  مع  األمني  التعاون  ديس 

ا رخصة  يريد  من  كانتظار  تنتظرون  إنكم  رجاؤنا(:  )وهذا  مازن  أبو  لدى  وطنية  بين  صحوة  لجمع 
بالخطاب   يكون  لن  التحرير  منظمة  عن  وفريقه  مازن  أبي  يد  نزع  أن  واعلموا  ونواقضه،  الوضوء 

 وال بردود الفعل على خطواته االستفرادية التي لم تتجاوز ما اعتاد عليه أبو مازن. العاطفي،
فالمطلوب  تحرك،  بأنصاف  وال  للفصائل  مواقف  بأرباع  يتحقق  لن  الفريق  هذا  من  قرار   فالخالص 

العملية  الخطوات  والشروع في  وإدخالهم في حالة عزلة سياسية،  أبي مازن وفريقه  بمقاطعة  واضح 
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بهة وطنية تباشر مسؤولياتها السياسية والميدانية لمواجهة االحتالل الذي يقتل اليوم أبناء  لتشكيل ج 
 شعبنا في جنين ونابلس، ويعتدي على أهلنا في الشيخ جراح.

 15/2/2022، 21موقع عربي 
 

 غزة تتابع ما يجري في الشيخ جراح: مواجهة جديدة؟  .53
 عاموس هرئيل 

فيه   تشخص  الذي  الوقت  هم  في  من  هناك  فإن  واوكرانيا  روسيا  بين  الحدود  نحو  العالم  أنظار 
مصممون على إشعال شعلة صغيرة ايضًا قريبة من البيت، في القدس وفي »المناطق«. االشتعال  

الشيخ جراح في شرقي القدس يذكر بأمور غير لطيفة من احداث ايار الجديد للمواجهات في حي  
في منطقة الحرم، أشعلت في حينه أيامًا من العنف والقتال في    الماضي. التوتر في الحي، ال سيما

 غزة، وأيضا في المدن المختلطة داخل الخط األخضر. 
ينيين عادت الخالفات لتتركز في  بصورة رمزية إلى حد ما لوضع العالقات بين اإلسرائيليين والفلسط

واالشم  الكراهية  اليها  تجذب  التي  جراح  الشيخ  في  صغيرة  ارض  من  قسائم  المتناهيين  غير  ئزاز 
الطرفين. في نهاية االسبوع وقع حريق في بيت أحد السكان اليهود، تم احراق سيارته في السابق عدة 

ال ذين يحبون الشجار، عندما سارع عضو  مرات. كان هذا كافيًا كي يجذب الى الحي المتظاهرين 
على   زيته  الى صب  الدينية(  غفير)الصهيونية  بن  ايتمار  »مكتبه  الكنيست  جديد  من  وأقام  النار، 

البرلماني« في المكان. قدرته المتدنية على اللعب اثناء مواجهة عنيفة مع رجال الشرطة تنافست مع  
 يعود الى المكان.  مواقفه الحالمة. صباح أول من أمس أوفى بوعده بأن

سبوع الماضي،  لكن المشكالت ال تأتي فرادى. ففي شمال الضفة تتصاعد األمور باستمرار منذ األ 
الذراع  من  مسلحون  نشطاء  ثالثة  نابلس  في  فيها  قتل  التي  الخاص«  الحدود  »حرس  عملية  منذ 

وب وبسرعة مادة  العسكري لفتح. بالذات في هذه الليلة قرر شخص في الجيش اإلسرائيلي بأنه مطل
لمتهمين بقتل  حارقة اخرى، وأرسل الجنود الى قرية سيلة الحارثية في منطقة جنين لهدم بيت احد ا

طالب المدرسة الدينية، يهودا ديمنتمن، في حومش قبل شهرين تقريبًا. في المكان وقعت مواجهات 
ابن   شاب  فيها  وقتل  والفلسطينيين،  الجيش  بين  ا  17شديدة  نار  بسبب  كما  سنة  اإلسرائيلي  لجيش 

 يبدو. النار تواصل االشتعال.
لضفة الغربية وفي القدس. في شهر ايار الماضي  في قطاع غزة يراقبون باهتمام كل ما يحدث في ا

فاجأت »حماس« االستخبارات اإلسرائيلية، واستغلت التوتر في الحرم لنقل رسالة. أطلقت »حماس«  
مع النضال الفلسطيني في المدينة. وردت إسرائيل بعملية  ستة صواريخ على منطقة القدس تضامنًا  
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ات المسبقة في إسرائيل، التي ادعت بأنه ال يوجد »حارس االسوار«. تصرف »حماس« خالف التنبؤ 
للقيادة في غزة أي مصلحة حقيقية في مواجهة في ذلك الوقت. ولكن في غزة كان لهم رأي آخر،  

إسر  قصف  عمليات  لتحمل  مستعدين  لسكان  وكانوا  ايضا  وجهت  رسالة  نقل  اجل  من  ثقيلة،  ائيلية 
 طينية هناك. الضفة بهدف مواصلة تقويض استقرار السلطة الفلس

منذ نهاية االسبوع الماضي تنشر »حماس« في غزة تهديدات مشابهة باستخدام العنف. فهل تغيرت 
زالت توجد مصلحة الظروف بشكل جدري؟ ما زالت السلطة تواجه صعوبات متزايدة في الحكم، وما  

بعد العملية لـ »حماس« في دفعها اكثر نحو الحائط. في المقابل، الوضع في غزة مختلف قليال. ف
للقطاع. حوالي عشرة آالف عامل  نسبيا  المدى  بعيدة  اقتصادية  العسكرية قدمت إسرائيل تسهيالت 

من يوم  كل  البالد  الى  يدخلون  اعمال«(  ورجال  »تجار  غطاء  )تحت  القطاع  العمل.    من  أجل 
تمرة اكثر  ارساليات االموال القطرية تم ترتيبها في معظمها. أيضا البضائع تدخل بصورة سهلة ومس

 مما كان في السابق. 
الحياة في شتاء غزة البارد محتملة اكثر مقارنة بالسنوات السابقة. ايضا تزويد الكهرباء والمياه يجري  

لـ »حماس« يوجد لها الكثير من العمل الذي يستمر بصورة  كالعادة، بمفاهيم غزية. والذراع العسكرية  
ال في  تضررت  التي  االنفاق  تأهيل  في  في  حثيثة  الصواريخ  منظومة  قدرات  تحسين  وفي  عملية 

القطاع. اطالق صواريخ من غزة، اآلن، يمكن أن يعتبر خطوة مبالغًا فيها، ستستدعي ردًا إسرائيليًا  
الكث المقابل، ال يوجد  البالونات الحارقة ألن االرض في غالف  شديدًا. في  ير من الجدوى الطالق 

 منخفضة. غزة رطبة واحتمالية احراق حقول تبدو 
كبح   اجل  من  اوروبا  شرق  في  يحدث  ما  على  العالمي  والتركيز  االدعاءات،  هذه  كل  تكفي  هل 

درجة أنه    اشتعال جديد؟ التحليالت، في الصحف وفي اجهزة المخابرات، أخطأت في مرات كثيرة الى 
اذا حدث،    يبدو أنه من الخطر جدا التنبؤ. اخراج بن غبير ومكتبه المرتجل والزائد من الشيخ جراح،

سيكون العملية االيجابية االولى في االتجاه الصحيح. من المشكوك فيه اذا كان يكفي هذا من اجل 
وجد في المعارضة وتوجد له  تهدئة النفوس، كما أنه في هذه المرة جزء كبير من اليمين اإلسرائيلي ي

 مصلحة في التحريض المتواصل في القدس.
وضع بحذر كبير في األسابيع القريبة القادمة لتجنب االنزالق الى  ستضطر حكومة بينيت الى ادارة ال

المكون   قوة  زيادة  محاولة  من  سيما  ال  القدس،  من  الخطر  يبدأ  وكالعادة،  اخرى.  عسكرية  مواجهة 
 الديني في التوتر. 

 »هآرتس« 
 16/2/2022األيام، رام هللا، 
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