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 يكشف كواليا فشل التوصل لصفقة تبادل مع حماسبق في ملف األسر  مسؤول إسرائيلي سا .1
أشهر من ملف شؤون األسرى والمفقودين اإلسرائيليين،    3ل منذ أقل من  يكشف موشيه تال المستق 

 قة تبادل أسرى مع حركة حماس.يوم الجمعة، عن كواليس فشل التوصل لصف
كان هناك تحرًكا مهًما في هذا الملف قبل   2018وقال تال لصحيفة هآرتس العبرية، أنه في خريف  

وبمشاركة  ايزنكوت،  غادي  اإلسرائيلي  للجيش  السابق  األركان  رئيس  فترة  انتهاء  من  قصير  وقت 
أرغما ونداف  كوهين،  يوسي  السابقين،  والشاباك  الموساد  سيفضي  رؤساء  كان  التوالي،  على  ن، 

إبالغ رئ تم  وأنه  قريبة،  باتجاه صفقة  الدفع  بأن هناك إلمكانية  نتنياهو  بنيامين  الحكومة حينها  يس 
المبادرة تالشت بدون أي تحرك حقيقي أو ردة   فرصة حقيقية للمناورة تسمح بالصفقة، إال أن هذه 

 فعل من الحكومة وكبار المسؤولين. 
في  جديدة  اختراق  فرصة  ظهرت  حين  الماضي،  الصيف  في  أخرى  فرصة  هناك  كان  أنه  وبين 

ية نتنياهو، وكان هناك مسافة معينة في عالقته الممتازة مع الرئيس المصري  األشهر األخيرة من وال 
مشيرً  السيسي،  الفتاح  نتنياهو  عبد  مع  ومحادثات  اجتماعات  عقد  الحًقا  رفض  األخير  أن  إلى  ا 

ة هذا الملف بسبب المواقف الحكومية اإلسرائيلية حينها، لكن تغيرت األمور لألفضل بعد أن  لمناقش
بينهما محادثة هاتفية تالها    أصبح نفتالي بينيت رئيًسا للوزراء في يونيو/ حزيران الماضي، وجرت 

 بار المسؤولين من المخابرات المصرية واإلسرائيلية. اجتماًعا بحضور ك
ذلك االجتماع، قال مسؤول مصري رفيع لنظرائه اإلسرائيليين أنه تلقى تكليًفا  إلى أنه في   نظرال ولفت 

تقديم حلول ومبادرة من أجل محاولة التوصل إلى صفقة، مشيًرا إلى أن القاهرة  شخصًيا من السيسي ل 
المشكل تحقيق  تركز على حل  كبير في  تقدم  إحراز  بداًل من  بغزة وتصل لصفقة أسرى  اإلنسانية  ة 

لة طويلة المدى حول مشاكل غزة، وخالل محادثات غير رسمية حث المصريون، على  سلسلة شام
الفلسطينيين باعتبار أن ذلك  النظر في موقفهم وال موافقة على إطالق سراح عدد أكبر من األسرى 

 ماس في غزة يحيى السنوار.أولوية بالنسبة لزعيم ح
عاًما، أن إسرائيل كانت حريصة    25ات لمدة  ويقول الضابط اإلسرائيلي السابق الذي خدم في المخابر 

 وبة في شرح سبب حدوث ذلك. طوال هذه القضية على تفويت الفرص، وفي الحقيقة أجد صع
 18/2/2022القدس، القدس، 
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 رير ضمن مؤسسات السلطة منظمة التحقرار إدراج حول  لعباستصريح من المستشار القانوني  .2
بأنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته    السلطة الفلسطينيةصرح المستشار القانوني لرئيس  :  رام هللا

العب لبعض  االجتماعي  التواصل  غير مواقع  الدولة  دعاوى  بشأن  بقانون  القرار  في  الواردة  ارات 
الجريدة في  من    المنشور  بقانون  القرار  إصدار  الدولة  رئيس  سيادة  أعاد  فقد  النافذ،  وغير  الرسمية 

الملتبس العبارة  توضيح وإعادة صياغة  بعد  التحرير جديد،  فيه دعاوى منظمة  ة، على نحو اعتبرت 
لة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب  الفلسطينية في حكم دعاوى الدو 

 األصول.
 18/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 : حصار الشيخ جراح مرفوض ومدان ونحذر من تداعياته السلطة الفلسطينية .3
الناطق الرسمي باسم  :  رام هللا ات المتواصلة ينة االعتداءنبيل أبو رد   السلطة الفلسطينية  رئاسةدان 

االحتالل االسرائيلي   الشيخ جراحمن قبل قوات  أهالي حي  السلمية  على  للمسيرة  الوحشي  ، وقمعها 
وحقوقهم. بيوتهم  عن  دفاعا  شعبنا  أبناء  نظمها  التي  الحي  المسؤولين    أمام  تدفق  أن  على  وشدد 

انب الحق والعدل الذي يرمز إليه لدوليين للتضامن مع أهالي الشيخ جراح يؤكد وقوف العالم إلى جا
 نضال شعبنا في الشيخ جراح.

وأكد أن قرارات المجلس المركزي موضوعة على الطاولة للتنفيذ مع تمسك إسرائيل برفضها االلتزام  
رة األميركية إلى تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها  ، داعيا اإلدالشرعية الدولية والقانون الدوليبقرارات ا

المستوطنين، مؤكدا   وسع االستيطاني ومنع تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ووقف جرائممن وقف الت
 أنه حان الوقت لتحويل األقوال إلى أفعال، وعدم االكتفاء بسياسة االدانة التي لم تعد تجدي نفعًا. 

 18/2/2022، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف
 
 نجاز المصالحة ار وطني شامل إلنهاء االنقسام وإالشيخ: اللجنة التنفيذية تدعو لحو  .4

التنفيذية  :  رام هللا اللجنة  إن  الشيخ  حسين  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  قال 
وأضاف الشيخ أن    للمنظمة تدعو إلى حوار وطني شامل إلنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية.

ضال الفلسطيني وبعض القوى  طلق لمحاوالت بعض الدول بوسم الناللجنة التنفيذية أكدت رفضها الم
 والتنظيمات باإلرهاب، كما أكدت في سياق آخر البدء بوضع آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي. 

أخر ، ناحية  واإلعالم    من  الوطني،  للحوار  والدعوات  المركزي  المجلس  عقد  منذ  إنه  الشيخ،  قال 
إعالم  حربا  يفتح  والتحاإلسرائيلي  بالتشهير  مليئة  متصاعدة  والبلبلة. ية  الفتنة  إحداث  بهدف   ريض، 
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الموجع   السالح  هي  وحدتنا  أن  على  دليل  "هذا  أن  الجمعة،  "تويتر"  على  له  تغريدة  في  وأضاف، 
 لالحتالل وأبواقه المسمومة، وهذه الحرب اإلعالمية هي مصدر فخر لنا، وأننا على صواب". 

 18/2/2022، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
 

 خريشة لر"قدس برس": السلطة تريد تذويب "المنظمة" وإخضاعها ألنظمتها  .5
عرفة-الخليل أبو  الفلسطيني، :  عامر  التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  خريشة،  حسن  قال 

غير  ظروف  في  يأتي  السلطة،  إطار  ضمن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  دمج  "قرار  إن    الجمعة، 
وأكد خريشة لـ"قدس برس"، أن من أهم األسباب التي   سباب سياسية".طبيعية، ومن أجل احتكارها أل

دفعت التخاذ هذا القرار، "عدم دخول أجسام أخرى لمنظمة التحرير من غير المحسوبة على قيادة 
الحالية". لمنظ  السلطة  والمعنوية  القانونية  للشخصية  تذويب  "محاولة  بأنه  يجري  ما  مة  ووصف 

السلطة، كي تصبح جزءًا من إفرازات أوسلو". وقال خريشة إن "قرارات التحرير، وإخضاعها ألنظمة  
بقانون، والتي تصدر عن رئيس السلطة محمود عباس، يجب أن تخضع للضرورة التي ال تحتمل  

 التأجيل، وهذا ال ينطبق على القرار الذي صدر عنه بخصوص المنظمة". 

 18/2/2022، قدس برس
 

 ترحب بقرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا  "الفلسطينيةخارجية لا" .6
طالبت السلطة الفلسطينية، باعتماد قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، الذي يؤكد :  رام هللا

األخرى. الدول  في  قانوني  كمرجع  للسامية"،  معاداة  ليست  الصهيونية  "معاداة  وزارة    أن  ورّحبت 
لهابيا في  الخارجية   الذي  ،  ن  بالحكم  والمتمثل  الهام"،  التاريخي  بـ"القرار  وصفته  بما  الجمعة،  يوم 

معاداة   ليست  الصهيونية  "معاداة  أن  يؤكد  الذي  أفريقيا،  جنوب  في  الدستورية  المحكمة  اتخذته 
 للسامية، وأن انتقاد الصهيونية ال يعتبر انتقادًا لليهود".

القضية التي رفعتها لجنة حقوق اإلنسان في جنوب   الحكم فيوكانت المحكمة الدستورية اتخذت هذا  
أفريقيا )منظمة أهلية( نيابة عن مجلس الوكالء اليهودي في جنوب أفريقيا ضد التعليقات التي أدلى 

العام   في  بونجاني    2009بها  العمال،  لنقابات  العام  االتحاد  في  السابق  الدولية  العالقات  سكرتير 
 ماسوكا.

 18/2/2022، قدس برس
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 فرض معيقات كثيرة أمام عمل لجنة التحقيق الخاصة بالحرب األخيرة على غزة ياالحتالل  : خريشي .7
المراقب الفلسطيني الدائم في األمم المتحدة إبراهيم خريشي، في حديث    : قال القدسترجمة خاصة بــ

كثيرة، بدعم  معيقات    للبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، إن القوة القائمة باالحتالل تفرض 
أمام عمل   المتحدة األميركية  الواليات  بالحرب األخيرة على قطاع غزة من  الخاصة  التحقيق  ،  لجنة 

حيث حاولت إيقاف تمويلها، وفشلت في هذا األمر، لكنه أشار إلى أنه تم خفض الموازنة السنوية 
بـــ مقدرة  كانت  أن  بعد  الثلث  بمقدار  اللجنة  هذه  سمليون    5.5لعمل  عدد ندوالر  خفض  وتم  وًيا، 

وتابع: من المقرر أن  .24من أصل  18السكرتارية التي كانت مقررة أن تعمل ضمن هذه اللجنة إلى 
تقدم اللجنة تقريًرا عن عملها مرتين سنويا، في شهر حزيران لمجلس حقوق اإلنسان، وللجمعية العامة  

ستكون دائمة ولن تنتهي مهامها إال  اللجنة    وأشار خريشي إلى أن هذه  لألمم المتحدة في شهر أيلول.
بانتهاء االنتهاكات اإلسرائيلية واالحتالل بحد ذاته، ولديها والية واسعة وشاملة، لكن إسرائيل ترفض 

 . حتى اللحظة أن تسمح لها بزيارة األرض الفلسطينية المحتلة
 17/2/2022القدس، القدس، 

 

 ط السلطة بالقرار الفلسطينيجهة تفريفحماوي يدعو لتشكيل تيار وطني مقاوم لموا .8
من    -عمان الخارج  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  العامة  الهيئة  دعا عضو  الدين صالح:  نور  غزة/ 

األردن فارس فحماوي، إلى ضرورة تشكيل تيار وطني مقاوم من كل القوى الوطنية المتمسكة بخيار  
التفر  منزلق  في  السلطة  انجرار  استمرار  ظل  في  وشد الجهاد،  الفلسطينية.  والقضية  بالثوابت  د يط 

فحماوي في رسالة خّص بها "فلسطين أون الين" قبل انعقاد المؤتمر الشعبي نهاية الشهر الجاري، 
والمنطلقات   التحرير  منظمة  يختطف  شخص  أو  هيئة  أو  مجموعة  تبقى  أن  ُيعقل  "ال  أنه  على 

المصيرية  األمور  في  وتتصرف  الفلسطينية  للثورة  المساومة    األساسية  في  وتستمر  الشعب  باسم 
فريط". وبّين أن هذه المنظمة دخلت في مرحلة التفريط بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وبشكل  والت

رسمي من النقاط العشر واالنزالق في المساومة حتى وصلت إلى اتفاقية أوسلو الكارثة التي وقعتها  
ال يقبل التراجع  قع التفريط و زال ينزلق أكثر في مستن  . وتابع أن "هذا الخط ما1993مع االحتالل عام  

ونتيجة   والوطني،  القومي  الميثاقين  في  المتمثل  للمنظمة  األساسي  العقد  الحائط  بعرض  ضاربًا 
ولكن   لها  وتابعة  التحرير  منظمة  جسم  من  جزء  أنها  أساس  على  السلطة  نشأت  أوسلو  التفاقية 

 استحوذ الفرع على األصل". 
 18/2/2022، ينفلسطين أون ال
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 : قيادة السلطة برام هللا تريد منظمة التحرير مؤسسة شكلية لتمرير قراراتهم حماس .9
السلطة  الذي أصدره رئيس  المرسوم  باسم حركة "حماس" حازم قاسم، السبت، رفض  المتحدث  أكد 

ومؤسساتها   التحرير  منظمة  بـ"إلحاق  يقضي  والذي  عباس  أي محمود  فلسطين..  بدولة  ودوائرها 
ضي المحتلة". وقال قاسم في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "شهاب"  لسلطة القائمة عمليا في األراا

الحقيقة   يكشف  بالسلطة  ودوائرها  ومؤسساتها  التحرير  منظمة  إلحاق  بشأن  عباس  قرار  إن  لألنباء 
ا من  متنفذة  مجموعة  قبل  من  مختطفة  المنظمة  بأن  برا الواضحة  والقيادات  األمنية  هللا.  ألجهزة  م 

ائما، منظمة التحرير بيتا لكل الفلسطينيين تتوحد فيه المواقف، إال أن القيادة وأضاف قاسم : "نريد د 
دعم من   بأي  التي ال تحظى  القرارات  تمرر من خاللها  تريدها مؤسسة شكلية  المتنفذة في رام هللا 

سسات الدولة وحولتها اس إلى أن "السلطة قضت على مؤ القوى والفصائل". ولفت المتحدث باسم حم
مشار  المجلس  إلى  الجتماع  نتاج  هو  القرار  هذا  أن  إلى  وأشار  إدارتها".  في  وتفردت  خاصة  يع 

 المركزي الذي أعطى الغطاء للسلطة في إفراغ منظمة التحرير من مضمونها. 
 19/2/2022، وكالة شهاب لالنباء

 
 مؤسسات منظمة التحرير الشعبية ُتحذر من السطو على  .10

شعبية لتحرير فلسطين من محاوالت القيادة الفلسطينية المتُنفذة الُمستمرة السطو على  جبهة الحذرت ال
مؤسسات المنظمة عبر استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة، وهو ما دلل  

ة، بشأن دعاوى الدول  2022لسنة    8/2/2022عليه  القرار الصادر عن رئيس السلطة، والمؤرخ بتاريخ 
بموجبها   المنظمة  ُيدرج  لمكانة  خطير  تجاوز  في  فلسطين"  دولة  "دوائر  ضمن  المنظمة  مؤسسات 

لكل   األكبر  والمظلة  تواجده،  أماكن  كل  في  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  بوصفها 
إلى ضرورة سحب هذا القرار    مؤسسات الشعب الفلسطيني. ودعت الجبهة في بيان لها يوم الجمعة،

منظمال مكانة  على  والتأكيد  استمرار  خطير  أن  مؤكدة  الفلسطيني،  للشعب  عليا  كمظلة  التحرير  ة 
العبث بمؤسسات الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية  

شعبنا.  وتمثيل  قضيتنا  على  المحاوالت   كبيرة  أن  من  الجبهة  المتنفذ   وحذرت  القيادة  من  ة  المستمرة 
ودوره التحرير  منظمة  من  لتقزيم  أكثر  تمثيل  يضع  السلطة  بمؤسسات  وحصرها  الجئ    7ا  مليون 

 فلسطيني في الشتات في مهب الريح.
 18/2/2022فلسطين أون الين، 
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 بركة: خطوات ومراسيم قيادة السلطة إللحاق "المنظمة" بمؤسساتها تجاوز خطير  .11
فيأكد  :  بيروت  الوطنية  العالقات  دائرة  بر   رئيس  الخارج، علي  في  "حماس"  "حركته  حركة  أن  كة، 

تعتبر الخطوات والمراسيم واالجتماعات األخيرة لقيادة السلطة الفلسطينية، تجاوزا خطيرا لكل ما اتفق  
بـ"المرسوم الرئاسي الخطير، الذي يقضي بإلحاق منظمة التحري  عليه". ر  وأشار بركة إلى ما أسماه 

ا بالدولة  ودوائرها  القائمة  ومؤسساتها  السلطة  أي  وعّدها  لفلسطينية..  المحتلة"،  األراضي  في  عمليا 
سنوات  منذ  للمنظمة،  السلطة  قيادة  تتبعها  التي  التهميش  سياسة  ترسيم  نحو  مسبوقة  غير  "خطوة 

  طويلة".
 18/2/2022، قدس برس

 
 أحمر والمقاومة طريق تحريرهم: قضية األسر  خط الفلسطينية الفصائل .12

أن قضية األسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية ال تختلف فلسطينية    أكدت فصائل:  غزة
وحدهم.  تتركهم  لن  وأنها  األضعف،  الحلقة  ليسوا  أنهم  على  مشددة  والالجئين،  القدس  قضية    عن 

الجمعة،   أداء صالة  مؤتمر صحفي عقب  الفصائل، خالل  في  وعبرت  األحمر  الصليب  مقر  أمام 
وإس  دعمها  امدينة غزة، عن  "اإلسرائيلي"، وسط  االحتالل  في سجون  لألسرى  الشرسة نادها  لهجمة 

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى تفعيل كل الطرق والوسائل لمساندة    التي تشنها إدارة السجون بحقهم.
الطريق   المقاومة هي  أن  على  ذاته  الوقت  في  مشددة  األسرى من سجون  األسرى،  لتحرير  الوحيد 

على    االحتالل. اوشددت  معركة  الجميع  أن  على  ويجب  الفلسطيني،  الكل  معركة  هي  ألسرى 
 نصرتهم.

 18/2/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
لح .13 اإلعالمية  في    الحركة:  ماسالدائرة  إاّل  االحتالل  تقاوم  ولم  العالم  دول  من  أحدًا  تستعِد  لم 

 فلسطين
صنيف الحركة ، أن توجه أستراليا لتفي الخارج، هشام قاسم الدائرة اإلعالمية لحركة حماسأكد رئيس 

ولفت قاسم في تصريحات   "منظمة إرهابية" يعبر عن "انحياز سافر لعدوانية االحتالل اإلسرائيلي".
صحفية لقدس برس أن االحتالل يرى في كل مناهض له جهة "إرهابية"، رغم أنه "يمارس إرهاب 

وقال  اخل األراضي المحتلة وفي الشتات".دولة المنظم صباح مساء، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، د ال
إن "حماس لم تستعِد أحدًا من دول العالم، ولم تقاوم االحتالل إال داخل األرض الفلسطينية المحتلة،  
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طق، وال يستند  ما يجعل أي تصنيف للحركة من قبل أستراليا على قوائم اإلرهاب عمال منافيا للمن
 كامل لرواية االحتالل العدوانية".إلى أي أدلة أو إثباتات، بل هو تبنٍّّ 

 18/2/2022، حركة حماسموقع 

 

 شبيبة فتح تطالب بطرد السفير المجري من فلسطين  .14
دعت شبيبة فتح القيادة الفلسطينية لطرد السفير المجري في فلسطين، وذلك   :غسان الكتوت   -نابلس 

  وقال   المستوطنات اإلسرائيلي.بعد توقيع اتفاق شراكة وتوأمة بين مدينة “هيفيز” الهنغارية ومجلس  
رئيس لجنة العالقات الدولية في شبيبة فتح رائد الدبعي بأن شبيبة فتح ال ترى انه من المناسب بقاء  

المتحدة ال سيما قرار مجلس األمن رقم  شرك الدولي وقرارات األمم  القانون  اء االحتالل، ومتجاوزي 
مؤكدا  2016لعام    2334 فلسطين،  في  االستيطان  لال  حول  السياسي  الغطاء  يوفر  من  حتالل بان 

 وجرائمه انما هو شريك اساسي له وهو غير مرحب به على ارضنا.
 18/2/2022، القدس، القدس

 
 االحتالل يتظاهرون قرب البؤرة االستيطانية "أفيتار"  نشطاء إسرائيليون ضدّ  .15

المقامة على جبل صبيح في   تظاهر نشطاء إسرائيليون ضد االحتالل قرب البؤرة االستيطانية "افيتار"
ومنع جيش    يهودي".ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "كفى لإلرهاب ال  بلدة بيتا جنوب نابلس.

 االحتالل النشطاء من الوصول إلى جبل صبيح والبؤرة االستيطانية. 
 18/2/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فاق النووي هذا األسبوع تقديرات إسرائيلية: إبرام االت  .16

تقّدر الحكومة اإلسرائيلية أن القوى الكبرى ستتوّصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران األسبوع المقبل،  
اليوم، الجمعة. البّث الرسمية، غيلي كوهين، مساء  ويستعّد    وفق ما ذكرت المراسلة السياسية لهيئة 

 اني قريًبا. خطابٍّ حول الملّف اإلير رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، لتوجيه 
هو  )الدولي(  التوّجه  أّن  إال  المواضيع،  كافة  على  االتفاق  عدم  "رغم  للقناة  إسرائيلي  مسؤول  وقال 

 التسوية مع إيران".
 18/2/2022، 48عرب 
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 مسدسًا قرب الحدود مع األردن 50االحتالل يعلن العثور على  .17
مسدسا   50ه تم العثور على حقيبتين تحويان على  معة، أنيوم الجأعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي،  

ي أدرعي،  وقال المتحدث باسم جيش االحتالل، أفيخا من أنواع مختلفة، بالقرب من الحدود األردنية.
في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنه تم العثور أمس "بالقرب من الحدود األردنية على حقيبتين تحويان 

 هريبها إلى جهات إرهابية وجنائية" وفق زعمه. فة، يشتبه في محاولة تمسدسًا من أنواع مختل 50
 18/2/2022قدس برس، 

 
 عتدي على المقدسيين والمتضامنين خالل تظاهرة في "الشيخ جراح" تاالحتالل قوات  .18

وإطالق قنابل الصوت اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الجمعة، بالضرب  :  القدس المحتلة
حي أهالي  معهم،  على  والمتضامنين  جراح"  المحتلة.   "الشيخ  القدس  مدينة  عشرات    وسط  وحضر 

الفلسطينيين من مدينة أم الفحم )شمااًل( للتضامن مع سكان حي الشيخ جراح. وهتفوا "من أم الفحم  
ء منزل عائلة فلسطينية  وردد المتظاهرون أيضًا، هتافات رافضة إلخال  تحية.. للشيخ جراح األبية". 

 طبول، ورفع العلم الفلسطيني.لصالح مستوطنين، وسط طرق على ال في الحي،
 18/2/2022، قدس برس

 
 " الشيخ جراح"حي بالجمعة أمام بيوت مهددة باإلخالء مقدسيون يؤدون صالة  .19

بالقدس  أدى عشرات الفلسطينيين صالة الجمعة أمام البيوت المهددة باإلخالء في حي الشيخ جراح  
يسود  توتر  وسط  إقام  المحتلة،  خلفية  على  أيام  منذ  المتطرف  الحي  اإلسرائيلي  الكنيست  عضو  ة 

فلسطيني في    200وشارك أكثر من    إيتمار بن غفير مكتبا له في الحي، والتهديد بإجالء عائلة سالم.
أدى   كما  بالتهجير،  المهددة  سالم  عائلة  منزل  من  قريب  شارع  في  أقيمت  التي  الجمعة  صالة 

وانتشرت قوات كبيرة    لى أرواح الشهداء الفلسطينيين عقب انتهاء الصالة.المشاركون صالة الغائب ع
المستوطنين    من شرطة االحتالل اإلسرائيلي في مداخل الحي وأزقته، كما وصل إلى الحي عدد من

 وهم يحملون علما إسرائيليا. 
عكرمة صبري   الشيخ  األقصى  المسجد  خطيب  جراح-وقال  الشيخ  بحي  الجمعة  خطبة  إن    -في 

وأضاف أن للظلم أشكاال متعددة، ومن أبشع    جالء السكان من منازلهم هو من أبشع أشكال الظلم.إ
وأضاف "يا أبناء الشيخ    كم من بيوتكم.أشكاله االعتداء على األراضي وعلى البيوت ومحاوالت إجالئ

سلمين في جراح، أنتم جزء من القدس، والقدس جزء منكم، والحي أمانة في أعناقكم وأعناق جميع الم
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هللا". قدسها  ومباركة،  مقدسة  األرض  هذه  ألن  في   العالم،  الجمعة  انتهت صالة  أخرى،  جهة  من 
ألوقاف اإلسالمية في القدس إن أكثر من  وقالت دائرة ا  المسجد األقصى دون تسجيل أي أحداث.

 ألفا أدوا الصالة في المسجد األقصى. 65
 18/2/2022الجزيرة.نت، 

 
 هبة مواطني بيتا تحبط خطط المستوطنين  ..الضفةبمواجهات   خاللأكثر من مئة إصابة  .20

يوم الجمعة،  ُأصيب أكثر من مئة فلسطيني،  :  الضفة الغربية، من  18/2/2022،  قدس برسذكرت  
شمالي   نابلس  وفي  قلقيلية،  شرقي  قدوم  كفر  في  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  خالل 

األحمر  الضفة. الهالل  جمعية  تعا  وقالت  طواقهما  إن  مع  الفلسطيني  الجمعة،  إصابة   101ملت، 
ائيلي في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا،  مختلفة، وهي حصيلة المواجهات مع قوات االحتالل اإلسر 

 جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. 
رعاة وأغلقوا طريقين  : واصل المستوطنون اعتداءاتهم والحقوا ال19/2/2022،  األيام، رام هللاوأضافت  

لي بيتا  سجد األقصى وسط ترديد هتافاتهم العنصرية، تزامن ذلك مع إفشال أهاأحدهما يؤدي إلى الم
مواطنًا بجروح    28في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب    وقريوت محاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم.

عنيفة شهدها جبل صبيح. باالختناق خالل مواجهات  ف  والعشرات  محاو وأكدت  الت مستوطنين  شل 
األولى،   الفجر  ساعات  منذ  البلدة  أهالي  هبة  نتيجة  الجبل،  قمة  على  أن  إقامة صلوات  إلى  الفتة 

نابلس. جنوب  العسكري  زعترة  حاجز  قرب  التلمودية  طقوسهم  إلقامة  اضطروا  وقالت   المستوطنين 
قب عليه  الجمعة  وأدوا صالة  الجبل  على  رابطوا  البلدة  أهالي  إن  مسيرة  المصادر  في  يخرجوا  أن  ل 

 ي.خدمة للتوسع االستيطان شعبية مجددا نحو قمته التي تسيطر عليها قوات االحتالل
 
 بزيادة حّصة غزة من تصريحات العمل توصي تل أبيب   .21

المدهون -غزة  مدينة  :  رجب  الوضع في  الفلسطينية بخصوص  الفصائل  تهديدات  توازيًا مع تصاُعد 
حتالل إلى إقرار تسهيالت جديدة لصالح قطاع غزة، مْنعًا الندالع  القدس المحتلة، سارعت دولة اال
هذا السياق، أوصت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بزيادة حّصة غزة  مواجهة جديدة مع القطاع. وفي  

العدد   مضاعفة  تتّم  أن  على  تصريح،  ألَفي  بحدود  المحتّلة  األراضي  داخل  العمل  تصريحات  من 
»حماس« خالل المباحثات األخيرة، فقد التزمت سلطات    لوسطاء إلى حركةوبحسب ما نقله ا  الحقًا.

ممنوحة للغّزيين من أجل ضمان حالة الهدوء، وذلك عبر رفع عدد العّمال العدو بزيادة التسهيالت ال
إلى   المحتلة،  الغربية واألراضي  بالعمل داخل الضفة  لهم  أقّل من    12المسموح  بعدما كان    10ألفًا 
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م وفق  مّطلعة  آالف،  في  صادر  العمل  لجنة من وزارَتي  أخيرًا،  وتشّكلت،  إلى »األخبار«.  تحّدثت 
 ، لفرز أسماء العمال الذين سَتصدر لهم تصاريح. القطاع والضفة

 19/2/2022، بيروت، األخبار
 
 مستوطن إسرائيلي يدها طفال فلسطينياً  .22

ال فلسطينيا، ما أسفر عن إصابته  األناضول: دهس مستوطن إسرائيلي بسيارته، الجمعة، طف -رام هللا 
مجلس قروي جينصافوط شرقي محافظة وقال رئيس    الضفة الغربية المحتلة.  بجراح متوسطة، شمال

عامًا( من أبناء    12قلقيلية )شمال(، ساهر عيد، إن مستوطنا إسرائيليا دهس الطفل عثمان صبرة )
 نين والجيش اإلسرائيلي.ويتعرض الفلسطينيون العتداءات متكررة من المستوط القرية.

 18/2/2022القدس العربي، لندن، 
 
 ظاهراتالتتطلقه مسيرات لتفريق  "سيل للدموعدخان م"تكشف عن  االحتاللشرطة  .23

أبيب  الشرطة اإلسرائيلية الخميس:  تل  المظاهرات بواسطة   8عن شرائها    ،أعلنت  لتفريق  منظومات 
ًا لبيانها تبلغ تكلفة الشراء، الذي صادقت عليه  “دخان مسيل للدموع” تطلقه من الجو مسيرات، ووفق

وباالمكان القاء كبسوالت دخان    ألف شيكل.  400ثر من  لجنة العطاءات بدون عرض عطاءات أك
ولة ميدانيًا يوازي تأثير ثالث قنابل دخان غم. وعلم أن تأثير كل كبس  50مسيل للدموع وزن كل منها  

بقطر   للدموع  ا  38مسيل  وتستطيع  كبسو مللمتر،  إطالق  في  لمنظومة  كبسوالت  عدة  أو  واحدة  لة 
 الوقت نفسه.

 18/2/2022، القدس، القدس
 
 بعد اقتحامها جنين وهروب جنودها.. سخرية من قوة "الدفدوفان" اإلسرائيلية في المنصات  .24

غضب   موجة  نحو  سيطرت  اقتحام  بعد  العربية  المنصات  لجيش    20على  تابعة  عسكرية  آلية 
يثير    لي مدينة جنين معززة بقناصة وقوات كوماندوزاالحتالل اإلسرائي متخفين بزي مدني، قبل أن 

وتداول المغردون مقطع فيديو يوثق هروب عدد من الجنود   هروب هذه القوات سخرية الناشطين..
باكات، معبرين عن تضامنهم مع الشبان الفلسطينيين ومقاومتهم لالحتالل،  اإلسرائيليين خالل االشت 

 كما انتشرت مقاطع فيديو توثق االشتباكات بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين. 
 18/2/2022الجزيرة.نت، 
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 "حزب الشعب المصري" يدين انتهاكات االحتالل في الشيخ جراح .25
طي المصري انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في حي الشيخ جراح  أدان حزب الشعب الديمقرا:  القاهرة

للقدس  الديمغرافية  الهوية  تغيير  محاوالت  وكذلك  منازلهم،  من  الفلسطينيين  سكانه  لتهجير  الهادفة 
واستم الدولي  والقانون  الدولية  الشرعية  لمقررات  انتهاك  الممارسات هي  تلك  أن  رار الشرقية، مؤكدا 

وقال رئيس الحزب خالد حافظ، في بيان له، إن الحزب يتابع    ري للفلسطينيين.لسياسة التهجير القس
زازية واعتداءاته ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح، وممارسات االحتالل االستف

التعلى أهالي الحي وصل إلى حل ، مؤكدا أن استمرار تلك اإلجراءات األحادية تقوض من فرص 
وإق المنطقة.الدولتين  في  المنشود  السالم  إلى    امة  للسالم  المحبة  والقوى  الدول  جميع  الحزب  ودعا 

 ضرورة التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني. 
 18/2/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "حزب هللا" يتبنى مسّيرة فشل الجيش اإلسرائيلي في اعتراضها .26

الجيش اإلسر  باسم  بدون    ي،ائيلأكد متحدث  إسقاط حوامة صغيرة  الجمعة، أن قواته فشلت في  يوم 
 طيار، تسللت إلى مناطق الجوالن والجليل األعلى، قادمة من الحدود اللبنانية. 

من جهته، أعلن حزب هللا، في بيان، عن إطالق “الطائرة المسّيرة حسان داخل األراضي الفلسطينية  
دقيقة في مهمة استطالعية”. ولفت البيان إلى    40دفة لمدة  المحتلة، وقد جالت في المنطقة المسته

امتدت على طول   االستطالعية  المهمة  كل    70“أن  وبالرغم من  المحتلة،  فلسطين  كيلومترا شمال 
عادت   إلسقاطها  والمتتالية  المتعددة  العدو  سالمة”.  محاوالت  المحتلة  األراضي  من  حسان  الطائرة 

نّفذت  “الطائرة  أن  البيان  إجراءات  المهمة    وختم  تؤثر على حركتها كل  أن  بنجاح، ودون  المطلوبة 
 الموجودة والمتبعة”. العدو 

فوق   جداّ   الى رّد سريع تمّثل في إرسال طائرات حربية لتحّلق على علّو منخفض   وقد لجأت "إسرائيل"
 . بيروت والضاحية بقصد إثارة الرعب 

 19/2/2022خبار، بيروت، األ
 

 الفلسطيني في مقاومة االحتالل العربي يؤكد على حق الشعب  االتحاد البرلماني .27
والثالثين،  :  القاهرة الثانية  دورته  أعمال  ختام  في  الجمعة،  يوم  العربي،  البرلماني  االتحاد  اعتمد 

بينهم    19بمشاركة   الفلسطيني، مجموعة من    15برلمانًا عربيًا، من  الوطني  المجلس  رئيسًا، و وفد 
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ات السياسية، التي تمت تالوتها واعتمدها المؤتمر،  وشددت القرار  عب الفلسطيني.القرارات الداعمة للش
للتصرف،  القابلة  غير  حقوقه  لنيل  اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  "حق  على 
والرفض المطلق ألي مشاريع أو حلول أو محاوالت لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني  

وطالب االتحاد القمة العربية   عية الدولية ذات الصلة".التي نصت عليها قرارات الشر ال تلبي حقوقه،  
الفلسطينية،   القضية  بشأن  العربية  القمم  قرارات  وتنفيذ  "بتفعيل  الجزائر  في  ستنعقد  التي  القادمة 

واقتصاديًا    وااللتزام بالمبادرة العربية للسالم نصًا وروحًا وتسلساًل، وإقرار خطة عربية موحدة سياسياً 
وختم االتحاد البرلماني العربي بيانه بالتأكيد على أنه    دعم صمود الشعب الفلسطيني".ودبلوماسيًا، ل

"في ظل تنصل االحتالل من التزاماته القانونية الدولية، فإن للشعب الفلسطيني كامل الحق في العمل  
وان  أرضه  عن  الرحيل  على  إلجباره  المشروعة  المقاومة  وسائل  القابل بكل  غير  حقوقه  كامل  ة  تزاع 

للتصرف في االستقالل والسيادة وحق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، 
( بمقاطعة دولة االحتالل، ودعوة أحرار العالم لالنضمام إليها،  B.D.Sودعم حركة المقاطعة الدولية )

 نصرة للعدالة وفضًا لالحتالل واالستيطان". 
 18/2/2022قدس برس، 

 
 الشيخ جراح بالقدس المحتلةحي ل من هدد بالرحيالم حدة تتبنى قضية عائلة سالماألمم المت .28

أعلنت األمم المتحدة، أمس، في ختام لقاء ضم ممثلين عن عدة وكاالت تابعة لها ومنظمات غير  
تبنيها  فلسطينية مع عائلة سالم في حي الشيخ جراح، في القدس الشحكومية دولية و  رقية المحتلة، 

 قضية هذه العائلة الفلسطينية ودعت حكومة إسرائيل إلى إلغاء قرار ترحيلها عن بيتها.
عائلة سالم، التي تضم ستة أطفال والوالدة المسنة فاطمة، وجميعهم الجئون، تواجه مخطط اإلخالء  

ال منزلهم  منذ  من  فيه  يسكنون  األسر  عامًا.    70ذي  إحدى  هي  سالم  لخطر  وعائلة  تتعرض  التي 
عددها   ويبلغ  بيوتها،  من  الفوري  تضم    218الترحيل  فلسطينية  بينهم    970أسرة  طفاًل،   424فردًا، 

 يعيشون في أحياء القدس الشرقية، بما فيها حيا الشيخ جراح وسلوان.
و  من  مسؤولين  ضم  دولي  وفد  »أوتشا« وقام  كوكالة  اإلنسانية  والمنظمات  المتحدة  األمم  كاالت 

قية الدولية، وعددًا من الدبلوماسيين، وكذلك ممثلي حركات السالم اإلسرائيلية بزيارة الحي في  الحقو 
مدينة القدس الشرقية المحتلة. وأطلع األهالي الوفد الدولي على معاناة األسر المهددة بإخالء منازلها  

 يات االستيطانية.لصالح الجمع 
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دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف عمليات اإلخالء القسري   وقال ممثلو األمم المتحدة إن المنظمة الدولية
القانون   بموجب  أنه  المنظمة  وأكدوا  الشرقية.  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  والهدم 

اإلنساني،   باالحتالل  الدولي  القائمة  السلطة  على  المحميين  لألشخاص  القسري  الترحيل  ُيحظر 
هذا الترحيل. وأعلنوا تبني المنظمة قضية عائلة سالم مؤكدين    بصرف النظر الدافع الذي يقف وراء

 أنه ينبغي اتخاذ خطوات فَعالة لوقف التصعيد قبل أن تنشب أزمة أخرى.
ماء السياسيين وقادة المجتمع المحلي، مطالبين باالمتناع عن  وقرر المجتمعون التوجه إلى جميع الزع

ى السلطات اإلسرائيلية مطالبين بأن تتخذ الخطوات التي األعمال والخطابات االستفزازية. وتوجهوا إل
 تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون، وتلغي قرارات اإلخالء والترحيل.
 19/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 لنمنح المنظمة الفرصة حتى سبتمبر  .29

 علي الصالح 
قة في المناطق التي زرتها من الضفة من الوسط  األجواء العامة في الضفة الغربية، أو لنكن أكثر د 

المجلس   انعقاد  أيام  خالل  كانت  الشمال،  أتشرف إلى  الذي  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  المركزي 
بعضويته، وما بعدها، غير راضية أو لنقل غير مبالية لما يجري داخل وخارج قاعة المجلس. ويرى  

دو  من  غيرها  في  كما  الدورة،  هذا  في  ويعتبرون  الناس  والمال.  والجهد  للوقت  سابقة، مضيعة  رات 
يتعلق باألسماء التي أضيفت لعضوية اللجنة التنفيذية    مخرجات المجلس من قرارات، السيما في ما

لمنظمة التحرير، كانت مخيبة للظنون واآلمال رغم توقعها، ولن أخوض فيها في مقالي هذا واحتفظ 
 قة. بالحق بالعودة إليها في مقاالت الح

وال والعلمية  منها  السياسية  المختلفة،  وانتماءاتهم  بمستوياتهم  التقيتهم  الذين  لم  الناس  والمالية،  ثقافية 
في   تختلف  ال  إنها  يقولون  التي  للمركزي،  والثالثين  الحادية  الدورة  مخرجات  عن  راضين  يكونوا 

ن كمصير سابقاتها من  . ويقولون إن مصيرها سيكو 2018مجملها عن مقررات الدورة الثالثين لعام  
 دورات »سلة المهمالت«.

لقرارات فحسب، بل عبروا عن عدم رضاهم الشديد عن  ولم يكن هؤالء يستخفون بإمكانية تنفيذ هذه ا
طريقة تعامل حركة فتح والفصائل األخرى المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، رغم الحديث عن  

واصلة على الفلسطينيين، وأوالدهم وأراضيهم ومزارعهم  المقاومة الشعبية، مع مستوى االعتداءات المت
وكفر قدوم وبيتا وبيت دجن وبرقة شماال، مرورا بجنين وبلداتها  وممتلكاتهم، وغيرها، بدءا من سلفيت  
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وقرى رام هللا، التي شهدت قبل أيام استشهاد الشاب نهاد البرغوثي من قرية النبي صالح شمال غرب 
ر يطا إحدى قرى الخليل، وحتى وسط المدينة الذي يحتضن بين جنباته  المدينة، وصوال إلى مساف

 ف. الحرم اإلبراهيمي الشري
مخاوف  وسط  للغاية،  خطيرا  تصعيدا  تشهد  تزال  ال  الغربية،  الضفة  في  االستيطانية  االعتداءات 
أراضي   من  المزيد  ونهب  واإلرهاب  السلب  وعمليات  الدامية  هجماتها  نطاق  اتساع  من  فلسطينية 

خدمة  ا على  األصل  في  تعمل  متطرفة،  حريدية  ميليشيا  في صفوفه  يضم  أن  تقرر  بعدما  لضفة، 
الفلسطيني في منطقة رام هللا عمر  المست وطنين، وإرهاب وقتل الفلسطينيين، كما حصل مع المسن 

 أسعد الذي لم يشفع له عمره وال جنسيته األمريكية .واالنتقادات ال تقتصر على ردود أفعال المنظمة
وفصائلها فحسب، بل تنسحب على جميع الفصائل والحركات الخارجة عن المنظمة، التي قاطعت  

تماعات المركزي. ويتهمونها بالتقصير وعدم العمل والتحرك بما يتناسب وحجم العدوان والهجمة اج
المستوطن لوقف  الرادعة  المخططات  ولم يضعوا  الكفاية،  فيه  بما  والمسعورة  الشرسة  ين  االستيطانية 

ومصائرهم.   والفالحين  المزارعين  تاركين  المستمرة،  اعتداءاتهم  ومواجهة  االحتالل  يلفت  وجنود  وما 
االنتباه أن عامة الناس مدركون لحقيقة أن منظمة التحرير هي الوحيدة التي تطرح برنامجا سياسيا،  

هذا االنتظار،  رغم عدم رضاهم عنه. ويرى عامة الناس ولن أدعي الحديث باسمهم جميعا، بعد كل  
وعدم الحكم عليه    ضرورة منح أبو مازن المهلة التي طلبها المجلس المركزي حتى سبتمبر المقبل،

هذه  كل  ننتظر  خالنا  »اللي  يقولون  وكما  بالخير.  تبشر  ال  السابقة  التجارب  كانت  وإن  مسبقا، 
حتى سبتمبر المقبل« التي ، يخلينا ننتظر األشهر القليلة المقبلة  1993السنوات بعد اتفاق أوسلو عام  

 تها التشريعية. ستكشف مدى مصداقية القيادة الفلسطينية واحترامها لقرارات مؤسسا
في المقابل يرى الكثيرون أن ما تطرحه الفصائل المعارضة، يفتقر لخطط التنفيذ والتصور لتحقيق  

ست بعيدة عنها وهي  هذه المطالب، التي ال تختلف كثيرا عن مطالب المنظمة، رغم المزايدات، ولي
دولة إسرائيل. وال تطرح    حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران إلى جانب 

تصورا لتحقيق ذلك غير الشعارات الطنانة، عن كنس االحتالل بالمقاومة والكفاح المسلح في غياب  
ال   ذلك.  لتحقيق  والعسكرية  منها  السياسية  واالستراتيجيات  في  الرؤى  التحرير  عن  الحديث  يكفي 

ى األقل في المرحلة الحالية، غياب هذه الرؤى. وأنا شخصيا أعتقد أن ذلك أصبح صعب المنال عل
فلسطينية ضمن أي حدود، وترفض حتى فكرة   دولة  قيام  مبدأ  ترفض أصال  ألن حكومة االحتالل 

ورة االحتالل، وتخفيف نقاط  التفاوض السياسي مع الفلسطينيين ألنها ترى الحل اقتصاديا وتجميل ص
إن  ذلك.  تفعل حتى  الواقع ال   التصادم وتسهيل األوضاع االقتصادية، وهي ال  نراه على أرض  ما 

التضحيات  ورغم  أهميتها  رغم  التماس،  نقاط  عند  األسبوعية  والمواجهات  مطالبنا،  لتحقيق  يكفي 
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تك لن  استمرارها،  ورغم ضرورة  النقاط،  هذه  عند  تقدم  التي  حقيقية  الجسام  انتفاضة  عن  بديال  ون 
مختلفة   وإدارة  مختلفة،  أساليب عمل  يتطلب  وهذا  األمد.  المعادلة طويلة  انتفاضة تصحح  للصراع. 

وتثير الرعب في أوساط المستوطنين، وتعيد إليهم ذكريات انتفاضة الحجارة وترجعهم إلى جحورهم  
اآلخر، فاألوضاع ال تحتمل    بوسائل شتى. الغرض ليس تسجيل نقاط أو أهداف في مرمى الطرف

حاجة إلى التحرك الفوري للمواجهة التقاعس وال المزاودات وال تسجيل النقاط واألهداف، األوضاع ب 
بجميع الوسائل وعلى جميع الجبهات ونقاط التماس، األوضاع ال تحتمل التأجيل والتقاعس وتحتاج 

 إلى مثابرة. 
غ  في  واألخير  الوحيد  الحل  هي  االنتفاضة  الدولي نعم  االهتمام  وغياب  األخرى،  الحلول  ياب 

ئيل بالفصل العنصري، ووصفها كدولة أبارتهايد. حل بالصراع، رغم تقرير منظمة أمنستي واتهام إسرا
والثانية،  األولى  االنتفاضتين  في  حصل  كما  األصابع  من  الكثير  تدخل  بعدم  مرهون  األمد  طويل 

 ة الفلسطينية على خريطة العرب أوال والعالم ثانية. والسيما االنتفاضة األولى التي فرضت القضي
نظام التركي وإسرائيل، لغز الخطوات الحثيثة التي تقوم بها أنقرة ونختتم بلغز العالقة المتجددة بين ال 

للتطبيع مع دولة االحتالل، من دون الكشف عن المستجدات والمتغيرات التي تبرر بها أنقرة موقفها  
الل الذي يزداد تشددا. فالشيء الوحيد الذي أرى فيه تغييرا، هو دخول دولة  الجديد من دولة االحت

ط المصالحة ربما باإلغداق المالي على أردوغان، ودفعه لإلقدام على هذه الخطوة،  اإلمارات على خ
ووافق  اإلماراتية،  االقتصادية  لإلغراءات  الذي خضع  البرهان،  الفتاح  عبد  الجنرال  مع  كما حصل 

ع مع إسرائيل. فبعد ذلك المشهد المسرحي الذي رفض فيه الرئيس التركي رجب طيب  على التطبي 
  2009مؤتمر دافوس االقتصادي مصافحة نظيره اإلسرائيلي شيمعون بيريس، في عام  أردوغان في  

وحصد بعدها شعبية كبيرة في عالمنا العربي، يسعى اليوم بخطى حثيثة لعقد لقاء قمة مصالحة مع  
اإلسرا بإطالق سراح  الرئيس  أردوغان  أمر  وقد  أنقرة.  في  المقبل  الشهر  في  هيرتسوغ  يتسحاق  ئيلي 
إسرا تكون على حساب  زوجين  المصالحة ربما  إن  يقول  هناك من  التجسس.  بتهمة  معتقلين  ئيليين 

العالقة بين حركة حماس وأنقرة التي تطورت في السنوات األخيرة، إلى حد احتضان عدد كبير من  
اسيين مثل صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية، وتتهمه إسرائيل بالوقوف  قياداتها األس

ليات في الضفة الغربية. وفي هذا السياق تسربت معلومات تفيد بأن إسرائيل تطالب أنقرة  وراء العم
 بترحيل كل من له عالقة بالجناح العسكري لحماس وعلى وجه الخصوص العاروري. 
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الم يرى في  االحتالل، السيما في قطاع  وهناك من  بين حماس ودولة  للعالقة  تطويرا  صالحة ربما 
أل الحسم  وتأجيل  تسوية  غزة،  ترسيخ  أو  غزة،  في  فلسطيني  كيان  بنمو  والسماح  مسمى  غير  جل 

 طويلة األمد مع »حماس« عبر حوافز اقتصادية مهمة. 
 18/2/2022القدس العربي، لندن، 

 
 األزمات الدولية تخدم إسرائيل .30

 ال محمد وتد نض
الفلسطيني الشعب  أنقاض  قيامها على  ووطنه، مثل    ال شيء يخدم دولة االحتالل اإلسرائيلي، منذ 

األزمات الدولية. فهي تغذي السياسة اإلسرائيلية والدعاية الصهيونية لجهة تبرير وجود إسرائيل في  
الشيوعي وسقوط المنطقة    المنطقة، سواء كان ذلك التبرير في خمسينيات القرن الماضي، لمنع الغزو 

الم األصولي، في أواخر القرن  العربية في أيدي معسكر موسكو، أم باعتبارها السد المنيع أمام اإلس
بمملكة  مثاًل،  السعودية،  العربية  المملكة  يصفون  وأنصاره  نتنياهو  بنيامين  كان  عندما  الماضي، 

لد(. ذلك قبل أن تصبح إيران و"القاعدة"  الشرور والظالم )وفق كتاب الدبلوماسي اإلسرائيلي دوري غو 
يتصد  من  المسلمين"،  "اإلخوان  وحركة  "داعش"  وحتى  وأخيرًا  الحر  والعالم  إسرائيل  أعداء  قائمة  ر 

 المنطقة العربية وفق الدعاية اإلسرائيلية، تبعًا لضرورات ومواصفات كل مرحلة.
الطريق لتوظيفها، أواًل في تصنيف  وكلما عصفت أزمة حقيقية بالنظام الدولي، كانت إسرائيل تجد  
نيرا استغالل  ثم  الشر،  مقابل معسكر  الخير  احتاللها وتصعيد  نفسها في معسكر  لتعميق  األزمة  ن 

ممارساتها اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وأحيانًا أخرى الشعوب العربية المجاورة، تبعًا للظروف، 
الفعلي   واألوروبي  األميركي  الدعم  من  "االستنكارات" مستفيدًة  عن  الطرف  وغاضة  لها،  المطلق 
 ات فعلية حقيقية ضد االحتالل. و"الشجب" الدولي الذي لطالما ظّل بعيدًا عن خطو 

المحور   من  جزءًا  كونها  من  انطالقًا  إلسرائيل،  الخارجية  للسياسة  الموّجه  الرئيسي  المبدأ  هذا  ظل 
ألزمة األوكرانية الحالية، وإن كانت إسرائيل  الغربي األميركي األوروبي، وهو ال يزال كذلك في ظل ا 

اعتبارات مختلفة تتعلق بعالقاتها بروسيا، فهي تحاول االمتناع  تعلن وتقر بالتحرك بحذر شديد بفعل  
دبلوماسي. وتمني حل  األخيرة،  األزمة   عن إغضاب  استغالل  أسلوب  إسرائيل  تواصل  المقابل،  في 

الدولية في عدوانها على  نفسه، لتعلن مثاًل بشكل فّظ رفض استقبا التحقيق  التعاون مع لجنة  ل أو 
 ام الماضي.غزة في مايو/ أيار من الع
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صحيح أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية "تسرب" باستمرار أخبارًا عن "معضالت" إسرائيلية في الموقف 
أن   إال  االعتبار،  بعين  الروسي  الموقف  وأخذ  األوكرانية،  األزمة  بشأن  اتخاذه  ال  الواجب  كله  هذا 

 يتجاوز االصطفاف اإلسرائيلي المسبق مع المعسكر األميركي.
جانب تعزيز أهمية إسرائيل لدى المعسكر األميركي في ظل األزمة الحالية، فإنها )أي األزمة( فإلى  

األنظار   انزياح  بفعل  سياساتها،  في  التمادي  في  إضافية  فرصة  إسرائيل  تمنح  عالمية،  أزمة  ككل 
رج، خصوصًا  ال باألزمة الراهنة، ألن "المسألة الفلسطينية" مزمنة ويمكنها أن تنتظر الفعنها، واالنشغ

في ظل عدم وجود طرف إقليمي عربي أو دولي فاعل يساند الشعب الفلسطيني بما يتجاوز معسول 
 الكالم.

 19/2/2022العربي الجديد، لندن، 
 
 "حماس" لن تطلق الصواريخ من أجل الشيخ جّراح .31

 شع يوسي يهو 
البيوت والسيارات، في األسبوع الماضي، الذي تفجرت فيه مرة أخرى أزمة الشيخ جراح مع إحراق  

الجيش   تقدير  كان  المكان،  في  لمكتبه  وفتحه  غفير  بن  إيتمار  النائب  وصول  إلى  أدى  الذي 
رجة اإلسرائيلي ثابتًا ال لبس فيه: رغم كل هذا، فإن "حماس" غزة لن تتدخل ولن تطلق الصواريخ، لد 

المدنية في غزة، وذلك  أن قيادة الجيش اإلسرائيلي توصي اآلن بتنفيذ سلسلة أخرى من التسهيالت  
بهدف مواصلة مساعدة االقتصاد النامي، والذي يلوح كعامل مركزي للهدوء، إلى جانب الردع الذي  

لن الذي خرج  ما  مثل:  لـ"حماس"  داخلية  وأسئلة غزية  األسوار"،  "حارس  بعد حملة  ا من هذه  تحقق 
 الحرب؟

األكثر هدوءًا التي تشهدها إسرائيل  مرت تسعة أشهر، ويمكن منذ اآلن اإلعالن أن هذه هي الفترة  
مع سبع صواريخ باإلجمال أطلقت في أثنائها. الجمهور، الذي اعتاد  2005منذ فك االرتباط في العام 

ت  فيها  "حماس"  كانت  التي  األيام  سئم  المنشود،  الهدوء  على  مساء،  بسرعة  كل  كهذه  كمية  نقط 
القتالية. اإلنجاز مبهر   الهدوء تحدته وكميات مضاعفة في الجوالت  أكثر في ضوء حقيقة أن هذا 

سلسلة أحداث أمنية، كل واحد منها يشكل احتمااًل متفجرًا للتصعيد: من هروب السجناء من سجن  
ضفة، وقتل "المخربين" في  جلبوع، وعبر القبض على خاليا "حماس" في حملة اعتقاالت بمناطق ال

الذين   المستعربين  عملية  وحتى  أشهر،  عدة  قبل  في  جنين  النهار  في وضح  "مخربين"  ثالثة  قتلوا 
 نابلس قبل أسبوع. 
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أعمال   ومنسق  و"الشاباك"،  الجيش،  من  بدعم  إسرائيل  حكومة  تعمل  األسوار"،  "حارس  حملة  منذ 
المجال المدني، تؤدي إلى انتعاش اقتصادي   الحكومة في "المناطق"، على سياسة واسعة للغاية في

البضائع، وتوسيع مجال الصيد وزيادة اإلنتاج، وإعطاء تصاريح  سريع في غزة. وذلك نتيجة إلدخال  
العمال  الثالثة األخيرة أيضًا زيادة عدد  المشاريع، وفي األشهر  إقامة  بناء، ودعم في  إلدخال مواد 

 آالف في اليوم.  10د أقصى بمقدار الذين يخرجون للعمل في إسرائيل إلى عد 
اال الوضع  تحسين  إلى  فقط  التسهيالت  تؤد  البطالة. لم  معدالت  في  الواضح  واالنخفاض  قتصادي 

فمثلما تحدثت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى في غزة، تتحدى هذه السياسة "حماس" بشكل ذكي  
أفق لمستقبل أفضل. عامل من    وتدفع الجمهور لالبتعاد عن الحركة، في ظل بث األمل به، وفتح

آالف شيكل بل وأكثر من ذلك في الشهر. أكثر   5غزة يخرج للعمل في إسرائيل يكسب اليوم مبلغ  
 من ضباط كبار في "حماس"، ما يجعله شخصًا ثريًا، بمقاييس غزة.

جرت زيادة عدد العمال رغم مخاوف "الشاباك" من عمليات "إرهاب"، حيث دفع الجيش في البداية  
هم يعملون في مجال  آالف. معظم  10آالف عامل في اليوم، بينما يبلغ العدد اليوم    5باتجاه إدخال  

المتشائمين   كل  ورغم  القطاع.  إلى  يوم  ويعودون كل  الجنوب،  منطقة  في  سيما  والزراعة، ال  البناء 
ًا، بل والحقًا  ألف  12نجحت هذه الخطوة، والتوصية اآلن هي زيادة العدد في المدى الزمني الفوري إلى  

 إلى مضاعفته. 
لك "الشاباك"  من  ترشيح مسبق  العمل مطلوب  بيني غانتس،  لهذا  الدفاع  وزير  لكن سياسة  اسم،  ل 

هذا   لكل  أيضًا.  الهدوء فستستمر هكذا  ساد  وإذا  واسعة،  بينيت، هي سياسة  نفتالي  الوزراء  ورئيس 
ا بنبض  جيدًا  يحس  ذكي  زعيم  السنوار  يحيى  أن  حقيقة  إلى  مسؤولوه  يضاف  وال  هو  لجمهور. ال 

خير الذي يريده هو هدم اإلنجازات االقتصادية،  الكبار تحدثوا في موضوع الشيخ جراح، واألمر األ
 اآلن. وال ننسى أنه في نهاية األمر تستفيد منها أيضًا المنظمة العسكرية. 

، مثل: لماذا خرجنا  السنوار، الذي يشعر بالمزاج في الشارع، يعرف أن جمهوره ال يزال يسأل أسئلة
المدنية؟ كما أنه يفهم أيضًا أنه ليس    إلى حرب أيار؟ وهل كان هذا يستحق الضربة للبنى التحتية

ومنع   الصيد،  مجال  وإغالق  "إيرز"،  معبر  وإغالق  للخطر،  االقتصادية  الخطوات  تعريض  مجديًا 
ء كل هذا، فإن الفهم دخول البضائع في معبر كرم سالم من أجل التضامن مع الشيخ جراح. في ضو 

هو االقتصادي  الخطاب  أن  هو  إسرائيل  في  اآلن،  المدنية    المتحقق،  والسياسة  غزة،  في  السائد 
الواسعة أثبتت نفسها، رغم أن "حماس" أيضًا تستغلها. وعليه فإن التقديرات في الجيش هي أن الهدوء 

 سيستمر. فما الذي يمكن أن يخرقه؟ 
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ا قرر التنظيم إطالق الصواريخ، حتى إن كان بشكل رمزي وإسرائيل ترد مثاًل، "الجهاد اإلسالمي". إذ 
 ننظر إلى جولة قصيرة.بقوة، س

رغم التوقع المتفائل للجيش اإلسرائيلي بشأن غزة، الوضع مختلف تمامًا في الضفة. هناك تالحظ في  
الرتفاع بالعمليات في  األسابيع األخيرة يقظة للميدان، ال سيما في شمال "السامرة"، تجد تعبيرها في ا

االرتفاع في عدد أحداث تدفيع الثمن التي  محاور السير و"اإلرهاب" الشعبي. كل هذا بالتوازي مع  
 من شأنها أن تشعل المنطقة.

 "يديعوت" 
 19/2/2022األيام، رام هللا، 

 
 التصعيد بالضفة قد يندلع في نيسان  .32

 عاموس هرئيل 
في حي الشيخ جراح، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في    ترسخ أحداث األسابيع األخيرة، التوترات 

الغربية، التقدير اآلخذ في التبلور في الجيش اإلسرائيلي بأن شيئًا يمكن أن يحدث بين  أنحاء الضفة  
هذا  تحقق  إذا  "المناطق".  في  حقيقي  تصعيد  إلى  يتطور  أن  ويمكن  الفصح،  وعيد  رمضان  بداية 

خالل أقل من سنة، بعد عملية "حارس األسوار" في قطاع غزة، في    التنبؤ سيكون االشتباك الثاني
بالتعادل ومن  أيار ف السابقة مع شعور  الجولة  أنهيا  الطرفين  أن  أن حقيقة  الماضية. كما  السنة  ي 

 دون تغيير جوهري في صورة الوضع، يمكن أن تساهم في تطور جولة إضافية. 
ينهي، مؤخرًا، الوثائق التي يرسلها إلى قادة اللواء بشعار قائد لواء الضفة الغربية، العميد آفي بلوط،  

غد  الشعارات "الحرب  إلى  العسكرية  الميثولوجيا  تنسبها  اإلسرائيلي  الجيش  في  قديمة  عادة  وهذه  ًا". 
صدمة   تأثير  تحت  الغفران"،  "يوم  حرب  بعد  الشمال  قيادة  في  العمالنية  الغرف  في  علقت  التي 

  ائدة الناجمة عن ذلك واضحة: القائد يبقي رجاله في حالة جهوزية دائمة المفاجأة في هذه الحرب. الف 
نفسها   النبوءات  تحقق  أن  دائمًا خطر من  هناك  ُأخرى،  ناحية  مفاجأة. من  تحسبًا الحتمال حدوث 
عندما يفسر "ظل الجبل على أنه جبل" ويؤدي إلى اتخاذ خطوات وقائية أو رد عنيف جدًا من جهة  

 إسرائيل. 
زعامة "حماس" بغزة في  أيار في السنة الماضية، أعطيت إشارة االنطالق عندما تدخلت  في عملية  

التوترات بالقدس. بعد الحوادث في حي الشيخ جراح وفي بوابة نابلس في الحرم القدسي، قررت قيادة 
الحركة في القطاع التعبير عن تضامنها من خالل إطالق ستة صواريخ على منطقة العاصمة. ردت 

عإسرائ المرة  هذه  القتال.  جولة  بدأت  وهكذا  للقطاع،  كثيف  بقصف  التهديدات يل  من  الرغم  لى 
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التقليدية التي ُتطلق تبدو "حماس" أكثر ضبطًا للنفس، ومن المحتمل أن الوضع الحالي في القطاع  
تسهيالت اقتصادية معينة، والهدوء النسبي على الحدود والوقت المطلوب إلعادة اإلعمار وتحسين    -

إلينا.  -القوة العسكرية   بالنسبة  العامل المفجر إذا حدث يمكن أن    ينطوي على عدد من الحسنات 
بداية   وبين  القدسي(  الحرم  في  خاصة  )بصورة  القدس  في  الدينية  الحماسة  بين  التضافر  من  ينشأ 
  شهر رمضان. وهذا ما يستعد له الجيش اإلسرائيلي عبر تدريبات ستجري في الوحدات القطرية في 

 ى تحديث خططها العمالنية في الضفة. لواء الضفة الغربية خالل األسبوعين المقبلين، باإلضافة إل
تفرضه "حماس" على حكم   الذي  بالتحدي  أيضًا  لها عالقة  بعمليات  في هذه األثناء تضج األرض 

الماضي  السلطة في الضفة، وأيضًا بالفساد والضعف اللذين يميزان أداء السلطة نفسها. في األسبوع  
ثال و"الشاباك"  والشرطة  الجيش  من  مشتركة  فرقة  قلب اغتالت  في  "فتح"  لحركة  تابعين  مسلحين  ثة 

نابلس. وهذا األسبوع ُقتل فلسطينيان غير مسلحين بنيران الجيش اإلسرائيلي في منطقَتي جنين ورام  
وجنين بإطالق نار على    هللا. ومؤخرًا، يواجه قسم كبير من االعتقاالت اإلسرائيلية في منطقَتي نابلس 

حوادث رشق الحجارة والزجاجات المشتعلة على سيارات مدنية  قوات الجيش اإلسرائيلي. كما أن عدد  
األخيرة. األشهر  في  تقريبًا  تضاعف  الضفة  طرقات  على  عمليات    إسرائيلية  في  ارتفاع  سجل  كما 

اعتقل األسبوع  )هذا  الفلسطينيين  المستوطنون ضد  يمارسه  الذي  ارتكاب   18  العنف  بتهم  إسرائيليًا 
نابلس(. ويتسبب نزاعان على األرض بشأن إقامة بؤر استيطانية  أعمال شغب في قرية حوارة جنوب  

رفيعو   مسؤولون  هدد  الحوادث  هذه  ضوء  في  والعنف.  التوتر  زيادة  في  و"أفيتار"،  "حومش"  في 
 المشاركة في العنف ضدها. المستوى في السلطة )ضمنيًا( بسحب االعتراف الفلسطيني بإسرائيل و 

اإلسرائيل الجيش  قادة  من  عدد  مواد ويرى  برميل  يشكل  الظروف  هذه  تضافر  أن  األرض  على  ي 
متفجرة ينتظر الوقت المالئم كي ينفجر. لكن د. ميخائيل ميليشتاين ينظر إلى األمور بصورة مختلفة  

ستراتيجيا في جامعة "ريخمان"، قلياًل. ففي مقال نشره، هذا األسبوع، في موقع معهد السياسات واإل
ساب شغل  الذي  ميليشتاين  إسرائيل  كتب  تهدد  السلطة  أن  االستخبارات،  شعبة  في  رفيعًا  منصبًا  قًا 

فإن   القدس،  في  ديني  طابع  ذات  حوادث  اندالع  باستثناء  رأيه،  وفي  فارغة".  "خرطوشة  بوساطة 
إسرائيل، وحتى االرتفاع في عدد   الجمهور في الضفة يرد بصورة ال مبالية على حوادث العنف مع

ويعتقد ميليشتاين أن    إلى المخاطرة باالستقرار النسبي في حياته اليومية.القتلى والحوادث لن تدفعه  
إلى   المفاتيح"  و"إعادة  السلطة  تفكك  في  أو  ثالثة  انتفاضة  اندالع  في  يكمن  ال  الحقيقي  الخطر 

لسطينيين نحو تحقيق فكرة الدولة الواحدة. ويحذر  إسرائيل، بل في الزحف البطيء لإلسرائيليين والف
لك سيجري من دون "قصد ووعي وتخطيط من جانب إسرائيل التي يمكن أن تجد نفسها  من أن كل ذ 

 مستقباًل في واقع يهدد قدرتها على الوجود كدولة يهودية وديمقراطية".



  
 
 
 

 

ص            24   5764 العدد:              2/19/2022 سبتلا التاريخ: 

 

                                      

ية تتعلق بعالقة كتلة راعم  يضاف إلى حساسية الوضع في القدس وفي "المناطق"، أزمة سياسية داخل
بسائ الموحدة"  العربية  الرضا في "القائمة  الكتلة اإلسالمية عدم  إذ يزداد في  الكتل في االئتالف.  ر 

ضوء عدم وفاء الحكومة بوعودها. وفي الجناح الجنوبي في الحركة اإلسالمية المؤيدة لرئيس الكتلة،  
لموجهة له. وكما يقول ميليشتاين لـ"هآرتس":  عضو الكنيست منصور عباس، تزداد حدة االنتقادات ا

م  التخوف هو  تحويل  إن  العجز عن  في ضوء  النفس،  مواصلة ضبط  االئتالف على  قدرة  ن عدم 
الجريمة  بالمشاريع واستمرار  التقدم بسرعة  العربي، والصعوبة في  القطاع  إلى  ميزانيات كبيرة كافية 

ا إلى العنف في "المناطق"، فإن هذا يمكن أن يترافق  في البلدات العربية. في أوضاع كهذه إذا انزلقن
 توترات في المدن المختلطة في داخل الخط األخضر.أيضًا ب 

 "هآرتا" 
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