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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2022
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2022/1/3أفرجت النيابة العامة بالقاهرة ،عن الناشط السيايس،
رامي شعث ،بعد قضائه عامني و 6أشهر يف السجن ،مقابل التخيل
عن جنسيته املرصية وترحيله خارج مرص .وأوقفت السلطات األمنية
املرصية شعث ( 50عا ًما) يف الخامس من متوز /يوليو  2019بالقاهرة،
بتهمة إثارة "اضطرابات ض ّد الدولة" و ُر ّحلت زوجته الفرنسية سيلني
لوبران إىل باريس.

 2022/1/13انطلقت تظاهرة من األرايض املحتلة عام  1948إىل
النقب رفضً ا لعمليات التجريف التي نفذتها سلطات االحتالل بهدف
رسقة مزيد من األرايض .واعتدت رشطة االحتالل عىل املتظاهرين
بقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع؛ ما أدى إىل وقوع إصابات
بينهم ،واستخدمت مركبة املياه العادمة يف القمع ،وكانت الرشطة
دفعت بتعزيزات إىل النقب قبل انطالق التظاهرة.

 2022/1/5أكد العاهل األردين امللك ،عبد الله الثاين ،خالل استقباله
وزير األمن اإلرسائييل ،بني غانتس ،يف عامن ،عىل "رضورة الحفاظ
عىل التهدئة الشاملة يف األرايض الفلسطينية" .وبحسب ما أورد املوقع
الرسمي للديوان املليك األردين ،فإن اللقاء تناول "عد ًدا من القضايا
الثنائية ،وسبل تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة" .وأضاف أن العاهل
األردين شدد "عىل رضورة الحفاظ عىل التهدئة الشاملة يف األرايض
الفلسطينية ،واتخاذ جميع الخطوات الالزمة لذلك ،من أجل إيجاد
أفق حقيقي لتحقيق السالم العادل والشامل عىل أساس حل الدولتني".

 2022/1/15قالت الخارجية الفلسطينية إن السلطات الليبية
املختصة أبلغتهم بأنه سيجري التعامل مع املعلم الفلسطيني أسو ًة
ّ
بزميله الليبي.

(الجزيرة مبارش)2022/1/3 ،

(العريب الجديد)2022/1/5 ،

 2022/1/11قال رئيس وزراء االحتالل ،نفتايل بينيت ،إنه ال يخطط
إلحراز أي تقدم سيايس مع السلطة الفلسطينية يف هذه املرحلة،
معت ًربا أن اجتامعات وزراء حكومته بالرئيس ،محمود عباس،
تصب يف املصلحة اإلرسائيلية ،وهدفها الحفاظ عىل االستقرار يف
الضفة الغربية.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/11 ،

 2022/1/11استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السييس برشم الشيخ
الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،والوفد املرافق له ،وذلك بحضور
اللواء ،عباس كامل ،رئيس املخابرات العامة .ورصح املتحدث الرسمي
بِاسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شدد من جانبه عىل ثبات
املوقف املرصي الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل
وشامل وفق مرجعيات الرشعية الدولية ،وكذلك حرص مرص عىل
دعم التحرك الفلسطيني الدبلومايس الحايل دوليًا وإقليميًا من أجل
إيجاد مسار سيايس يتيح استئناف مفاوضات السالم.
(رئاسة الجمهورية املرصية)2022/1/11 ،

 2022/1/13أعلن أربعة أدباء من دولة الكويت وسلطنة ُعامن،
انسحابهم من مهرجان "طريان اإلمــارات لآلداب  ،"2022املقرر
تنظيمه يف األول من شباط /فرباير  ،2022وذلك رفضً ا للتطبيع
بسبب مشاركة الكاتب اإلرسائييل ،ديفيد غروسامن ،ضمن نشاطات
املهرجان .واألدباء األربعة هم :الكاتبة برشى خلفان من سلطنة
ُعــان ،والروائية منى الشمري ،والكاتب عيل عاشور الجعفر،
والكاتب أحمد الزمام من الكويت.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2022/1/13 ،

(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/13 ،

(الرتا فلسطني)2022/1/15 ،

 2022/1/16أعلن املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني عن مبادرة منها إىل جميع القوى الوطنية الفلسطينية "من
أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/16 ،

 2022/1/17تواصلت يف الواليات املتحدة األمريكية حملة اتصاالت
مع أعضاء الكونغرس األمرييك ،تطالبهم بالضغط عىل وزير الخارجية
األمرييك ،أنتوين بلينكن ،ملطالبة الحكومة اإلرسائيلية بإجراء تحقيق
شفاف يف قضية استشهاد املواطن الفلسطيني األمــريك ،عمر
عبد الجليل أسعد ( 80عا ًما) ،وإصدار نتائج هذا التحقيق بالرسعة
املمكنة فيام يتعلق مبسؤولية قوات االحتالل االرسائييل عن مقتله.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2022/1/17 ،

 2022/1/17قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تأجيل إجراء االنتخابات
املحلية يف قطاع غزة إىل مرحلة مقبلة.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/17 ،

 2022/1/18عقدت اللجنة املركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"،
اجتام ًعا لها مبقر الرئاسة يف مدينة رام الله ،وقد جددت ثقتها
رئيسا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
مبحمود عباس ،رئيس الحركةً ،
ورئيسا لفلسطني .كام جددت اللجنة املركزية ،باإلجامع
الفلسطينية،
ً
ثقتها بعضو اللجنتني التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
ممثاًل للحركة يف اللجنة التنفيذية
واملركزية لحركة فتح ،عزام األحمدً ،
ملنظمة التحرير .وانتخبت اللجنة املركزية ،باإلجامع رئيس هيئة
الشؤون املدنية وعضو مركزية فتح ،حسني الشيخ ،مرش ًحا لحركة
فتح يف اللجنة التنفيذية .كام انتخبت عضو اللجنة املركزية لحركة
فتح ،روحي فتّوح ،باإلجامع ،مرش ًحا للحركة ،لرئاسة املجلس
الوطني الفلسطيني.
(عرب )2022/1/18 ،48

 2022/1/18نظّم مستوطنون متطرفون مسريات استفزازية يف
عدة مناطق بالضفة الغربية ،للمطالبة بدولة يهودية .وانطلقت
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التظاهرات تحت عنوان "إرسائيل يف خطر ..نريد دولة يهودية".
انطلقت التظاهرات عىل شوارع ومفارق حيوية بالضفة ،ومنها قرب
حاجز زعرتة جنوب نابلس ،وعند مفرتق مستوطنة "براخا" ،وكذلك
عند منطقة تج ّمع "غوش عتصيون" االستيطاين جنوب بيت لحم.
(الرتا فلسطني)2022/1/18 ،

 2022/1/19عقدت الفصائل الفلسطينية يف الجزائر اجتام ًعا
للتباحث يف ُسبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني ،وإنهاء االنقسام
السيايس الداخيل ،وتحقيق املصالحة الوطنية .ومن أبرز البنود التي
تباحثتها الفصائل الفلسطينية "االتفاق عىل برنامج سيايس مشرتك،
وإعادة بناء النظام السيايس ،والبناء عىل اتفاقيات املصالحة السابقة
وبحث آليات تطبيقها".
(وكالة األناضول)2022/1/19 ،

 2022/1/20أجرى وزير الخارجية الرتيك ،مولود تشاووش أوغلو،
مباحثات مع نظريه اإلرسائييل ،يائري البيد ،يف اتصال هاتفي .وقالت
اتصااًل هاتف ًيا جرى بني
ً
مصادر يف الخارجية الرتكية لألناضول ،أن
تشاووش أوغلو ونظريه اإلرسائييل ،من دون أن تذكر فحواه .ويف
وقت سابق ،أفادت مصادر دبلوماسية أن رجب ط ّيب أردوغان وجه
دعوة إىل الرئيس اإلرسائييل ،إسحاق هرتصوغ ،لزيارة تركيا ،وأن الثاين
أبدى رغبته يف تلبية الدعوة.
(وكالة األناضول)2022/1/20 ،

عرَّبت القوى الشعب ّية ملقاومة التطبيع يف السودان
َّ 2022/1/20
"قــاوم" ،عن رفضها الكامل للزيارة التي يجريها وفد "إرسائييل"
إىل العاصمة الخرطوم .وقالت القوى ،يف بيانٍ لها ،إنّها ترفض كل
عالقة مع هذا الكيان ،انطالقًا من مبادئ أهل السودان النابعة من
عقيدتهم ،واملتسقة مع كل قيم اإلنسانية والفطرة السوية التي
ترفض التعامل مع املعتدي والظامل واملغتصب.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2022/1/20 ،

 2022/1/23التقى عضو اللجنة املركزية لحركة التحرير الوطني
"فتح" ورئيس هيئة التنسيق املدين يف السلطة الفلسطينية ،حسني
الشيخ ،بوزير الخارجية يف حكومة االحتالل اإلرسائييل ،يائري البيد.
وقال الشيخ" :التقيت مساء اليوم وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري
البيد ،وتباحثنا عدة قضايا سياسية ،ومسائل ثنائية" .وأضاف" :أكدت
عىل رضورة وجود أفق سيايس بني الطرفني؛ يرتكز عىل الرشعية
الدولية" .وتابع الشيخ" :سنعلن عن  500اسم لعائالت فلسطينية،
حصلت عىل الهويات يف إطار عملية مل الشمل".
(قدس برس)2022/1/23 ،

 2022/1/27احتفت منصات كويتية وناشطون بصور توثق انتشار
لوحات شكر يف شوارع الكويت لالعب الكويتي الناشئ ،محمد
العويض ،تقدي ًرا له بعد انسحابه من مواجهة العب إرسائييل يف

بطولة للتنس أقيمت مؤخ ًرا بديب .وتضمنت اللوحات عبارة "شكرا يا
بطل" وصورة الالعب العويض إضافة إىل التعريف باسمه؛ األمر الذي
القى إشادة واسعة عرب املنصات العربية.
(الجزيرة نت)2022/1/27 ،

 2022/1/27كشف الناشط الفلسطيني املرصي ،رامي شعث ،أن
اعتقاله الذي استمر ملدة عامني ونصف من السلطات املرصية كان
"بطلب من السفارة اإلرسائيلية وطرف إمارايت".
(العريب الجديد)2022/1/27 ،

 2022/1/28هدد رئيس حكومة االحتالل ،نفتايل بينيت ،بإسقاط
الحكومة يف حال كان هناك توجه للذهاب إىل مفاوضات سياسية
مستقباًل.
ً
بعد تسلّم وزير الخارجية ،يائري البيد ،رئاسة الحكومة
جاء تهديد بينيت يف مقابلة مطولة مع صحيفة "يرسائيل هيوم".
وسألت الصحيفة بينيت عن رأيه يف لقاء البيد مع "وريث أبو مازن"
كام أسمته ،يف إشارة إىل رئيس هيئة الشؤون املدنية ،حسني الشيخ،
فأجاب" :أنا رجل ميني ،وما دمت قد شغلت منصب رئيس الحكومة
لن يكون هناك اتفاق أوسلو جديد ،ويف حال طُرح األمر مجد ًدا
لن تكون هناك حكومة" .وج َدد بينيت تأكيد رفضه قيام دولة
فلسطينية ،أو إطالق مفاوضات سياسية.
(الرتا فلسطني)2022/1/28 ،

 2022/1/30بدأ إسحق هرتسوغ زيارة هي األوىل لرئيس إرسائييل
إىل اإلمارات ،يلتقي خاللها مسؤويل الدولة الخليجية ويزور موقع
"إكسبو ديب" ،يف خطوة دبلوماسية هي األحدث منذ تطبيع العالقات.
(فرانس )2022/1/30 ،24

 2022/1/30طالب رئيس "الشاباك" رونني بار ،وزيرة الداخلية
اإلرسائيلية ،إيليت شاكيد ،بعدم إصدار مل شمل للعائالت الفلسطينية
أشخاصا من داخل الخط األخرض وآخرين من الضفة أو
التي تجمع
ً
قطاع غزة.
(الرتا فلسطني)2022/1/30 ،

 2022/1/30أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،مقاطعتها
اجتامع املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ بسبب ما قالت
إن الدعوة لعقده متت "دون توافق وطني".
(وكالة األناضول)2022/1/30 ،

 2022/1/31تلقى الرئيس ،محمود عباس ،اتصااًلً هاتف ًيا من وزير
الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن .وقد أكد الرئيس عباس لبلينكن أن
الوضع الحايل غري قابل لالستمرار ،وأن من الرضوري إنهاء االحتالل
اإلرسائييل ألرض دولة فلسطني ،ووقف النشاطات االستيطانية ،ووقف
اعتداءات وإرهاب املستوطنني ،وأهمية احرتام الوضع التاريخي يف
الحرم الرشيف ،ووقف طرد السكان الفلسطينيني من أحياء القدس،
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ووقف التنكيل باألرسى واحتجاز الجثامني ،ووقف اقتطاع الرضائب
وخنق االقتصاد الفلسطيني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2022/1/31 ،

 2022/2/1أكدت منظمة العفو الدولية أن "إرسائيل تقوم بنظام
متييز عنرصي ممنهج وواضح تجاه الفلسطينيني" .جاء ذلك يف تقرير
أعلنته املنظمة يف مؤمتر صحايف .وبينت أن تقريرها يكشف النطاق
الفعيل لنظام الفصل العنرصي يف "إرسائيل" ،موضحة أنه سواء كان
الفلسطينيون يعيشون يف غزة ،أو رشق القدس ،أو الخليل ،أو داخل
الخط األخرض ،فهم يُعا َملون عىل أنهم جامعة عرقية دونية ويُحرمون
من حقوقهم عىل نحو ممنهج.
(الرتا فلسطني)2022/2/1 ،

 2022/2/1ألغت املهندسة الكويتية واملخرتعة العاملية ،جنان
الشهاب ،مشاركتها رسميًا يف معرض "إكسبو ديب" بعد نرش إعالن
عىل حساب املعرض" :لنحتفل مع إرسائيل".
(امليادين)2022/2/1 ،

 2022/2/2وصل وزير الجيش اإلرسائييل ،بيني غانتس ،إىل العاصمة
البحرينية املنامة ،يف أول زيارة لوزير جيش إرسائييل لدولة خليجية.
وقالت وكالة األنباء البحرينية "بنا"" :استقبل الفريق الركن ،عبد الله
بن حسن النعيمي ،وزير شؤون الدفاع ،بيني غانتس ،وزير الدفاع
لدولة إرسائيل لدى وصوله إىل مطار البحرين الدويل والوفد املرافق،
والذي يقوم بزيارة رسمية إىل مملكة البحرين" ،من دون مزيد
من التفاصيل.
(الخليج أون الين)2022/2/2 ،

 2022/2/6علقت قمة االتحاد األفريقي ،التي انطلقت يف العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا ،قرار منح إرسائيل صفة مراقب ،وقررت تشكيل
لجنة من سبعة رؤساء دول ،من بينها الجزائر ،إلصدار توصية يف
القضية تُقدم إىل مؤمتر القمة.
(العريب الجديد)2022/2/6 ،

 2022/2/6قررت الكويت منع عرض فيلم "ديث أون ذا نايل"
املستوحى من رواية أغاثا كريستي ،والذي تشارك املمثلة اإلرسائيلية،
غال غادوت ،فيه ،بحسب وزارة اإلعالم الكويتية.
(الغد)2022/2/6 ،

 2022/2/8ص ّدقت لجنة املالية التابعة لبلدية االحتالل يف القدس
عىل سلسلة مشاريع ومخططات تهدف إىل ربط مستوطنات
القدس ،حيث جرى رصد نحو مليار شيقل إرسائييل لهذه املشاريع
الهادفة إىل تكريس السيادة االحتاللية عىل القدس ووفقًا ملخطط
بلدية االحتالل ،سيجري إقامة مشاريع بنى تحتية ،وشبكة طرقات،

وتحديث وتوسيع خط القطار الخفيف من أجل ربط املستوطنات
يف القدس الرشقية باألحياء الغربية يف املدينة.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/2/8 ،

 2022/2/9قرر املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية
تعليق االعرتاف بإرسائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكل
االتفاقيات معها ،إىل حني اعرتافها بدولة فلسطينية عىل حدود الرابع
من حزيران /يونيو  ،1967وعاصمتها القدس الرشقية.
(الجزيرة نت)2022/2/9 ،

 2022/2/11كشفت معطيات نرشها ائتالف من أجل النزاهة
واملساءلة "أمان" ،أن إجاميل نفقات السلطة الفلسطينية خالل عام
 2021بلغ  16مليار شيقل .وفق تقرير أمان ،فإن قطاع األمن حاز
النسبة األكرب من النفقات بنسبة  %22أي  3.5مليارات شيقل ،أما
نسبة نفقات قطاع التعليم  %19مبا يعادل  3مليارات شيقل .وكان
نصيب الصحة من اإلنفاق  2.2مليار شيقل ،وهو ما نسبته  %14من
إجاميل اإلنفاق ،وجاءت التنمية االجتامعية يف الرتتيب الرابع بنسبة
 %6مببلغ يق ّدر بـ  900مليون شيقل.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/2/11 ،

 2022/2/12قالت الخارجية البحرينية إنه جرى تعيني ضابط
عسكري إرسائييل باململكة يف إطار تحالف دويل "لتأمني حرية
املالحة باملنطقة" .جاء ذلك يف بيان صادر عن الوزارة نرشته وكالة
األنباء البحرينية الرسمية ،بعد تداول وسائل إعالم أخبا ًرا تفيد بتعيني
ضابط كبري بالبحرية اإلرسائيلية يف البالد ،وأنه سيكون ضابط اتصال
لألسطول الخامس األمرييك.
(الجزيرة مبارش)2022/2/12 ،

 2022/2/14وصل رئيس الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،البحرين،
يف زيارة رسمية هي األوىل لرئيس حكومة إرسائييل إىل هذه الدولة
الخليجية ،بحسب ما أعلن مكتبه .وقال مكتب بينيت إنه سيلتقي
امللك ،حمد بن عيىس آل خليفة ،وويل العهد رئيس الوزراء ،سلامن
بن حمد ،وعد ًدا من كبار املسؤولني ،إضافة إىل ممثلني عن الجالية
اليهودية يف اململكة .وأضاف البيان "سيناقش الزعيامن سبل تعزيز
العالقات الثنائية ،خاصة التقدم عىل صعيد القضايا الدبلوماسية
واالقتصادية ،مع الرتكيز عىل التكنولوجيا واالبتكار".
(الجزيرة مبارش)2022/2/14 ،

 2022/2/21جدد وزير جيش االحتالل ،بيني غانتس ،تأكيد موقف
"إرسائيل" بعدم السامح بإقامة دولة فلسطينية.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/2/21 ،

 2022/2/26التقى وفد قيادي من حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
برئاسة نائب رئيس املكتب السيايس للحركة األخ ،صالح العاروري،
األمني العام لحزب الله سامحة الس ّيد ،حسن نرص الله .وتناول الوفد
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القيادي مع الس ّيد نرص الله آخر التطورات عىل الساحة الفلسطينية،
ال سيّام اعتداءات االحتالل عىل حي الشيخ ج ـ ّراح ،وانتهاكاته
ض ّد مدينة القدس املحتلة ،كام جرى التباحث بشأن أفق الرصاع
القائم مع الكيان الصهيوين ،وآخر مستجدات األوضاع السياسية يف
عموم املنطقة.
(حركة املقاومة اإلسالمية "حامس")2022/2/26 ،

 2022/2/24قالت وزير الهجرة اإلرسائيلية ،بنينا تامانو شطا ،إ ّن
إرسائيل عىل استعداد الستقبال آالف املهاجرين اليهود من أوكرانيا.
وأضافت أ ّن إرسائيل عىل استعداد لتوصيل املساعدات اإلنسانية
العاجلة إىل أوكرانيا .وكانت الخارجية اإلرسائيلية ناشدت اإلرسائيليني
مبغادرة أوكرانيا فو ًرا عرب الحدود الربية الغربية .وأرسلت السفارات
اإلرسائيلية مندوبني إىل نقاط العبور الرئيسة يف بولندا وسلوفاكيا
واملجر ورومانيا.
(الرتا فلسطني)2022/2/24 ،

 2022/2/27أعلنت السفارة الروسية يف تل أبيب ،أن التعاون بني
البلدين يف سورية مستمر ،عىل الرغم من استيائها من الترصيحات
اإلرسائيلية بشأن األزمة األوكرانية ،بينام تسعى كييف لوساطة
إرسائيل إلطالق مفاوضات مع موسكو.
(العريب الجديد)2022/2/27 ،

