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 فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلي وسط الضفة الغربيةسيدة استشهاد  .1
  "األيام": استشهدت مواطنة بعد أن دهسها مستوطن على مدخل بلدة سنجل، شمال رام هللا.   -رام هللا  

عامًا( بعد أن دهسها مستوطن    63دت مصادر متعددة، باستشهاد المواطنة غدير أنيس مسالمة )فاوأ
وقال شهود عيان: إن مسالمة كانت تقف إلى جانب الطريق    أثناء وقوفها على مدخل البلدة صباحًا.

ن أ  واوأكد .  حين أقدم مستوطن على الخروج عن الطريق ودهسها بشكل متعمد قبل أن يلوذ بالفرار.
العام   ، في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد إحداهما  2014مستوطنًا كان قد دهس طفلتين في 

وفي وقت الحق، شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيدة مسالمة    وإصابة األخرى بإعاقة مستديمة..
 إلى مثواه األخير في بلدة سنجل.

ث يدور عن حادث سير أسفر عن  ديلحمن جهته، زعم منسق حكومة االحتالل مساء أمس، أن "ا
وقال المنسق: إن المستوطن الذي دهس المواطنة عند مدخل بلدة سنجل سلم    نتائج قاسية ومؤسفة".

 نفسه للشرطة اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أن الشرطة اإلسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث.
 25/12/2021، رام هللا، األيام

 
 ة الجمود مع السلطة الفلسطيني ضابط إسرائيلي يحذر من نتائج .2

إسرائيلية تطالب بتنفيذ بعض اإلجراءات الميدانية لتقليل االحتكاك  تظهر أصوات  :  عدنان أبو عامر
بالضفة   "ج"  المنطقة  في  التوترات  وتخفيف  الفلسطينية،  السلطة  اقتصاد  وتعزيز  الفلسطينيين،  مع 

لسطينيين واإلسرائيليين، وتزايد الحديث عن مبادرة  الغربية، بالتزامن مع الجمود السياسي القائم بين الف
سنوات.أمريكية   سبع  استمر  توقف  بعد  الجانبين،  بين  المفاوضات  المحافل   الستئناف  وتبدي 

السياسية والدبلوماسية اإلسرائيلية تقديرها بأن بقاء األوضاع على حالها مع الفلسطينيين يعني اتجاه  
،  اندالع مواجهة عسكرية كبيرة، بما في ذلك في الضفة الغربية  األمور إلى مزيد من التوتر، وربما

 على غرار عملية السور الواقي.
بصحيفة   مقاله  في  كتب  "الشاباك"،  العام  األمن  جهاز  في  السابق  المسؤول  شرينتسل،  يسرائيل 

"عربي ترجمته  الذي  أحرونوت،  أظهرت 21يديعوت  الصهيونية،  فيها  بما  اليسارية،  "األوساط  أن   "
في  م زيادة  مع  االحتالل،  تقليص  لهدف  واضحا  تجاهال  ووفيات عملياؤخرا  المنازل،  هدم  ت 

بالحماية   الفلسطينيون  يتمتع  ال  حيث  المستوطنين،  من  العنيفة  الحوادث  بسبب  الفلسطينيين، 
 المناسبة". 

بصياغة خطة ش  ويائير البيد  بينيت  نفتالي  قيام حكومة  اإلسرائيلية من ضرورة  القراءة  املة  تنطلق 
ينية، سواء بصورة أحادية، أو بالتنسيق  ومنظمة تضع مؤشرات لتقليص االحتالل في المناطق الفلسط
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األمنية،   المخاطر  من  المزيد  تحقق  خشية  مستقلين،  فلسطينيين  وخبراء  الفلسطينية  السلطة  مع 
عال لتحسين  ذلك  من  واالستفادة  اإلمكان،  قدر  المناطق  في  االقتصادي  االستثمار  قات  وتشجيع 

 إسرائيل مع دول الخليج. 
المطالبا تزداد  ذاته،  الوقت  الغربية،  في  بالضفة  "ج"  المنطقة  في  يحدث  ما  بتنظيم  اإلسرائيلية  ت 

وربما   الفلسطينية،  السلطة  مع  المفاوضات  لمواصلة  المتبقية  الكافية  المساحات  تراجع  مع  خاصة 
يان الفلسطيني، في حال إقامته، مهما  استخدام جزء كبير على األقل من هذه المنطقة كاحتياطي للك

 كانت طبيعته. 
 25/12/2021، 21يعرب موقع 

 
 طالق النار إالفلسطينية شاركوا في  عنصرا من قوات األمن 20حادثة برج الشمالي: ": رأي اليوم" .3

أفادت مصادر مقربة ومطلعة بأن حركة حماس وشعبتها في الساحة    خاص بـ”رأي اليوم”:  -لندن 
الدولة اللبنانية تقرير او ملفا مفصال مت قوات األمن العام اللبنانية واالجهزة الرسمية في  اللبنانية سل

على   عشوائيا  النار  إطالق  حادثة  بخصوص  لديها  توفرت  التي  والبيانات  ومعلوماتها  تقييمها  حول 
اللبنان الوزراء  رئيس  أن  ويبدو  قليلة.  اسابيع  قبل  الشمالي   البرج  مخيم  من  بالقرب  نجيب  جنازة  ي 

بالحا مفصل  تحقيق  إجراء  باتجاه  دفع  قد  نعتهم حركة  ميقاتي  قتلى  ثالثة  بسقوط  انتهى  والذي  دث 
 حماس كشهداء من كوادرها في الساحة اللبنانية.

وتلّقت قيادات في حركة حماس نصيحة من ميقاتي بان تدفع الحركة باتجاه مساعدة التحقيق الرسمي  
 لى من قبل األجهزة المختصة في الجانب اللبناني.في الحادث والذي انتهى بثالثة قت

شهدت   وأطل التي  المقبرة  من  بالقرب  هضبة  أعلى  من  عمليا  الجنازة  تلك  مقدمة  على  النار  قت 
الجريمة ومن قبل مجموعة مسلحة تتبع قوات االمن الفلسطينية الرسمية التي تتولى الشؤون الداخلية   

ادات  سطينية على علم بالحيثيات وتشارك بالتحقيق وتقديم افلبعض المخيمات ويبدو أن السفارة الفل
ويبدو حسب مصادر لبنانية أمنية أن األمر بإطالق النار على الجنازة صدر من  ضابط برتبة لواء 
أخرى   وجهات  حماس  حركة  وزودت  بيروت  في  الفلسطينية  السفارة  في  الرئيسية  مكاتبه  فلسطيني 

قوات األمن     عنصرا من  20وتشير الحيثيات إلى أن    قة بتلك الحادثة.األمن اللبناني بالحيثيات المتعل
الشخاص   وهويات  وأسماء  صور  يوجد  حيث  النار  اطالق  عملية  في  شاركوا  الفلسطينية  الرسمية 
انضباط   حالة  وكوادر حركة حماس  قواعد  مارست  وحيث  ما حصل  توضح  فيديو   اشرطة  ويوجد 

ا في  مباشرا  أمرا  تلقيها  بعد  اميدانية  إطالق  مصدر  على  الرد  بعدم  ميدانيين  قادة  من  لنار لميدان 
وتشير الحيثيات إلى أن    الحتواء األضرار و حتى ال تحصل معركة يسقط فيها الكثير من األبرياء.
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اطلقوا    ٢٠ الذين  هم  فقط  منهم  وخمسة  بالعملية  شاركوا  الفلسطينية  االمنية  المجموعة  من  عنصرا 
  ١٥تصر دور  ديد الجهة التي أمرت باطالق النار بشكل مفصل فيما اقالنار بصورة مباشرة دون تح 

 عنصرا آخرا على الجانب اللوجستي والجانب المتعلق بنقل المعلومات. 
 24/12/2021، رأي اليوم، لندن

 
 يستقبل وزير الداخلية األردني  عباس .4

هللا رئيس  :  رام  الجمعة،    يةفلسطينال  السلطةاستقبل  يوم  عباس،  الداخلية  هللارام  ب محمود  وزير   ،
هالل   هللا  عبد  مازن  الثاني  األردني  هللا  عبد  األردني  للعاهل  ممثال  فلسطين  يزور  الذي  الفراية، 

الغربي. التقويم  حسب  الميالد  أعياد  احتفاالت  في  ملكا    عباسوثمن    للمشاركة  األردن،  مواقف 
 وحكومة وشعبا، تجاه قضية فلسطين. 

 24/12/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 دعس المواطنة مسالمة: تندرج في إطار إرهاب الدولة المنظماشتية يدين جريمة  .5
عاما(، من    63أدان رئيس الوزراء محمد اشتية جريمة دعس المواطنة غدير أنيس مسالمة ):  رام هللا

واعتبر اشتية أن   ادها.بلدة سنجل شمال رام هللا، من قبل مستوطن، اليوم الجمعة، ما أدى إلى استشه
تندرج في إطار إرهاب الدولة المنظم الذي يستهدف ترويع أصحاب األرض األصليين  هذه الجريمة  

في القرى والبلدات التي استهدفها إرهاب المستوطنين، خاصة قريوت، وسبسطية، وبرقة التي تعرض  
وإسنا بحماية  الماضية،  الليلة  وإرهابهم  المستوطنين  لترويع  االحتالل  سكانها  جنود  قبل  من  د 

 اإلسرائيلي. 
 24/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تدين جريمة دهس "الشهيدة مسالمة" على يد مستوطن ""الخارجية الفلسطينية .6

هللا بدعس  :  رام  الجمعة،  يوم  مستوطن  ارتكبها  التي  الجريمة  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  أدانت 
ت الوزارة في بيان اطلعت "قدس برس"، باعتداءات وندد   .(عاًما  55غدير أنيس مسالمة )  الفلسطينية

المستوطنين على قرية برقة )شمال غرب نابلس(، ومهاجمتهم منازل أهالي القرية واالعتداء عليها،  
األشجار. وقطع  القبور،  شواهد  في   وتحطيم  المتصاعدة  اإلسرائيلية  "االنتهاكات  إن  الوزارة    وقالت 
د  إرهاب  المحتلة،  الفلسطينية  اإلسرائيلي  األرض  االحتالل  قوات  بين  لألدوار  وتبادل  منّظم  ولة 

وطالبت الوزارة بتوفير الحماية الدولية    والمستوطنين، في التنكيل بالمواطنين اآلمنين العزل وترهيبهم".
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بج تحقيقاتها  في  الفوري  البدء  إلى  الدولية  الجنائية  المحكمة  ودعت  االحتالل  لشعبنا،  رائم 
 والمستوطنين.

 24/12/2021، قدس برس
 

 دبي  فلسطين تحتفل بيومها الوطني في إكسبو .7
إكسبو    دبي:  2020إكسبو   في  الوطني  بيومها  الجمعة  فلسطين  دولة  وذلك   2020احتفلت  دبي، 

العسيلي وزير  المتحدة، وخالد  العربية  اإلمارات  دولة  دولة في  المرر، وزير  بحضور خليفة شاهين 
من وعدد  الفلسطيني،  الوطني  الدولتين،    المسؤولين.   االقتصاد  علمي  رفع  بمراسم  االحتفال  بدأ 

اإلمارات العربية المتحدة وفلسطين، وتخللته عروض ثقافية جسدت التراث الفلسطيني األصيل، وذلك  
إكسبو   موقع  في  أخرى  وأماكن  فلسطين  دولة  وجناح  الوصل  ساحة  فرقة   دبي.  2020في  وقّدمت 

 حضور، الذي تفاعل مع األغاني الشعبية.عبية عرضًا مميزًا للايل للفنون الشأص
 25/12/2021، الخليج، الشارقة

 
 الشعبية تدعو لتشكيل لجان حراسة وحماية شعبية في الضفة .8

لجان حراسة وحماية شعبية  :  غزة تشكيل  إلى  الجمعة،  يوم  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  دعت 
  لدات في الضفة الغربية. فلسطيني وصد محاوالت المستوطنين اقتحام القرى والبللدفاع عن الشعب ال

الفلسطيني وآخره   الشعب  أبناء  المستوطنين بحق  لها، أن تصاعد إرهاب  بيان  الجبهة في  واعتبرت 
بنابلس من ِقبل عصابات المستوطنين بأنه   دهس المواطنة غدير مسالمة، وما جرى في قرية برقة 

محتلة، وبأوامر مباشرة رب تطهير عرقي ال تقل خطورته عما يجري في القدس اليأتي في سياق ح
االحتالل. حكومة  من  كامل  الفعل   ودعم  تطوير  يتطلب  المنظم  “اإلرهاب  هذا  إن  الجبهة،  وقالت 

الشعبي للتصدي بمختلف األشكال، إلفشال هذا المخطط االحتاللي”، داعيًة أبناء الشعب الفلسطيني  
اتت أكثر شراسة ووحشية في  دة في مواجهة هذا المخطط وهجمات المستوطنين التي بكافة إلى الوح

 العمل على تنفيذه، وهو ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى تشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية. 
 24/12/2021، القدس، القدس

 
 قاوم: تصاعد إرهاب المستوطنين ضد أهلنا في الضفة سيواجه بتصعيد الفعل الم حماس .9

عّقَب الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم على جريمة دهس المستوطنين الُمسنة غدير مسالمة 
سيواجه   الضفة  في  أهلنا  ضد  المستوطنين  إرهاب  "تصاعد  إن  قاسم  وقال  الستشهادها.  أدى  مما 
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وحيد  تبتصعيد الفعل المقاوم، وسيدفع جيش االحتالل ومستوطنيه ثمن هذه الجرائم". وأكد على أن  
 . كفيلة بوضع حد إلرهاب المستوطنينالفعل الميداني وإطالق المقاومة الشاملة 

 24/12/2021، فلسطين أون الين
 

 الحاليةالشعبية: استمرار االنقسام سيدفع بالجبهة لتشكيل ائتالف يضم كل القوى الرافضة للحالة  .10
الشعبية    -رام هللا   الجبهة  القيادي في  اليعقوبي وصف  يحيى  بدران جابر،  غزة:  فلسطين،  لتحرير 

ومالح هللا،  رام  في  السلطة  أعالم  ممارسات  رفع  ومنع  سياسية،  خلفية  على  المواطنين  واعتقال  قة 
بـ"السياسة الخاطئة" التي تحتاج إلى تصويب، محذًرا من خطورة هذه السياسة الت ي يدفع  الفصائل، 

"إ وأضاف:  خطر..  في  القضية  مستقبل  وتجعل  المواطن،  القمع  ثمنها  من  الحالة  هذه  استمرار  ن 
الوحدة آفاق  على  يقضي  حالة    والمالحقة  تعميم  في  تسهم  سلبية  آثار  ولها  المنشودة،  المستقبلية 

للسلطة".   واسعة  معارضة  خلق  على  وتعمل  والمواطنين  السلطة  بين  الفجوة  وتوسع  ولفت اإلحباط 
لتشكيل   بالجبهة  سيدفع  االنقسام  حالة  استمرار  أن  إلى  القوى  جابر  كل  يضم  واسع  وطني  ائتالف 

الحالي السياسية  للحالة  قاعدة  الرافضة  على  فيه  الدخول  يرضى  من  وكل  والشعبية  حماس  يضم  ة، 
، ولن الحفاظ على القضية الوطنية الحية.. وذكر أن الجبهة طرحت مبادرة لتحقيق الوحدة الوطنية

حة كشرط الستمرارية النضال، وهو  تكون هناك فرصة للتمسك بالمشروع الوطني بعيًدا عن المصال
 كٍل منفرد.ما لم تستِطع أي جهة تحقيقه بش

 24/12/2021، فلسطين أون الين
 

 الحكومة اإلسرائيلية تجتمع في الجوالن إلقرار خطة استيطان كبرى  .11
)األحد(، على أرض  العادية، غدًا  بنيت، عقد جلسة حكومته  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  قرر رئيس 

عدد المستوطنين  ات السورية المحتلة، وذلك إلقرار خطة استيطان كبيرة تهدف إلى مضاعفة  المرتفع
 اليهود وتوسيع المستوطنات القائمة فيها.

وقال مصدر حكومي، أمس )الجمعة(، إنه على الرغم من الطقس البارد وهطول الثلوج في الجوالن،  
بش التقليدية  األسبوعية  عقد جلستها  الحكومة قررت  مفو  فإن  »كيبوتس  في  وذلك  تقليدي،  غير  كل 

لج الغربية  المنحدرات  عند  عدد حماة«،  »مضاعفة  إلى  يرمي  مشروع  فيها  وسُيطرح  الجوالن.  بال 
المستوطنين«. وحسب وثائق ُوزِّعت على الوزراء فإن المشروع يتضمن، وألول مرة، تغيير وتحديث  

وتوفير   جديدة  مستوطنات  وإنشاء  التحتية،  إلى    2,000البنية  الجوالن  وتحويل  للمستوطنين،  وظيفة 
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المتجدد  الطاقة  لتقنيات  االستيطان  »عاصمة  خطة  استثمارات  »إجمالي  وأضاف:  إسرائيل«.  في  ة 
( شيكل  مليار  يبلغ  هذه  الوزارات   317الجديدة  معظم  فيها  تشارك  أن  المتوقع  ومن  دوالر(،  مليون 

 الحكومية«. 
مليون شيكل للتخطيط واالستيطان بشكل عام، وإضافة    576ومن النقاط الرئيسية للمشروع تخصيص  

انية في مدينة »كتسرين« التي تعدها الحكومة »عاصمة الجوالن«، وإضافة  وحدة سكن استيط  3,300
وإقامة مستوطنتين جديدتين    4,000نحو   اإلقليمي«،  الجوالن  بلدات »مجلس  للمستوطنين في  منزل 

وحدة استيطانية، وترقية نظام    2,000منهما نحو  في هضبة الجوالن »أسيف« و»مطر« تضم كل  
المركز   وتوسيع  الطوارئ،  القيادة  طب  لتطوير  »أودم«  وخطة  »كتسرين«  في  األمامي  الطبي 

التحتية   البنية  وتطوير  الرسمي،  غير  والتعليم  التعليم  في  المكثف  واالستثمار  واألمنية،  التكنولوجية 
الج »مسار  للدراجات  طريق  وإنشاء  في  للسياحة،  المشاريع  ألصحاب  تشجيع  منح  وتقديم  والن«، 

 ق المجمعات الفندقية الجديدة والترويج لها. مجال الفنادق، فضاًل عن تسوي
والهدف من هذه الخطة هو تحويل الجوالن إلى عاصمة الطاقة المتجددة في إسرائيل، وتوفير حافز 

ألف    23ون إلى  جديد، يضاف  ألف مستوطن  23اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها، لتجلب  
 مستعمرة.  21مستوطن موجودين حاليًا في 

ر القضاء غدعون ساعر، الذي يقف وراء هذه الخطة، بأن »مستقبل الجوالن سيتحدد هذه  وصرح وزي
 «.المرة باألفعال وليس بالكالم، كما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة 

 25/12/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

العلياقاال.  ..مزوز .12 السابق في المحكمة  للقانون وليس  ضي  البيوت غير أخالقي ومناقض  : هدم 
 رادعا  

وجه القاضي السابق في المحكمة العليا، ميني مزوز، انتقادات إلى المحكمة وقراراتها وأدائها كختم  
ئناف  مطاطي لسياسة الحكومة، أحيانا، ورأى أن المشكلة االساسية في عملها أنها تعمل كمحكمة است

 باألساس وليس كمحكمة عليا ينبغي أن تنظر في قضايا مبدئية. 
( قبل خمس    66وقال مزوز  العليا  المحكمة  من  االستقالة  بقراره  الماضي،  العام  فاجأ  الذي  عاما(، 

% من وقت قاضي العليا مخصص لالستئنافات،  95% إلى  90سنوات من بلوغه سن التقاعد، إن "
 حكمة العليا فعال".لم% هي قضايا تخص ا5وهناك نحو 
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وأوضح مزوز في مقابلة معه نشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، أن المحكمة العليا في إسرائيل  
في   عدد    10تنظر  دولة  وهي  المتحدة،  الواليات  "في  للمقارنة،  أنه  وأضاف  سنويا.  قضية  آالف 

 السنة. ملفا في  70 –  60مليون نسمة، تنظر المحكمة العليا في  330سكانها 
الستئنافات والمحكمة العليا"، لكن النظام السياسي  وأشار مزوز إلى أنه "ينبغي الفصل بين محكمة ا

فإن   العليا،  المحكمة  عن  أعباء  رفعنا  ’إذا  أنه  السياسية  المؤسسة  "تعتقد  ذلك.  يمنع  إسرائيل  في 
لفات العامة الثقيلة تحظى  القضاة سينشغلون أكثر بالملفات العامة والسياسية’. وال أساس لهذا. فالم

 بأولوية أولى دائما". 
بيوت  هدم  أوامر  على  للمصادقة  مطاطي  كختم  العليا  المحكمة  اإلسرائيلية  الحكومة  استخدمت 
المحكمة   حرس  قرر  الماضي،  العام  فخالل  التوجه.  هذا  على  تمرد  إنه  مزوز  وقال  الفلسطينيين. 

ش حارس  وإرفاق  مزوز  بيت  أمام  كاميرات  لنصب  بعخصي  عائلة  ه،  التماس  على  صادق  أن  د 
فلسطينية ضد هدم بيتها، وقالت أنها لم تكن تعلم ولم تكن ضالعة في أن أحد افرادها متهم بالضلوع  

 في عملية مسلحة. 
، أثناء انتفاضة السكاكين والعمليات الفردية، تم ضم مزوز إلى هيئات  2015كذلك في نهاية العام  

 ت فلسطينيين، ووافق على جميعها.دم بيو ت ضد هقضائية نظرت في التماسا
غير  البيوت خطوة  هدم  أن  واعتقدت  وعن وعي.  واضح  بشكل  التيار  "سرت ضد  إنه  مزوز  وقال 
أخالقية، مناقضة للقانون ونجاعتها مشكوك فيها. وأشعر أن قرارات الهدم كان هدفها إرضاء الرأي  

 قادمة".ملية الالعام، وفيما القيادة تعلم أن هذا لن يمنع الع
 24/12/2021، 48عرب  

 
 رسالة قوية ال بد من دراستها : "إسرائيل"حول اليهود وردوغان يحات أر تتفاجأ بتص  أبيب تل .13

تلقى المسؤولون السياسيون والرؤساء الروحيون اليهود في إسرائيل، بالمفاجأة واالهتمام، التصريحات  
إردوغان، خالل التركي، رجب طيب  الرئيس  بها  أدلى  أن  التي  في  في قصره  الحاخام  استقباله  قرة، 

بلدان   من  اليهودية  الدينية  الطوائف  الحاخامات ورؤساء  من  مجموعة  ومعه  للبالد  األكبر  اليهودي 
العالم اإلسالمي، وقال فيها إن العالقات االقتصادية بين تل أبيب وأنقرة هي األقوى بين الدولتين من  

 أي وقت سبق.
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إسرائيلي سياسي  مسؤول  راف  وقال  وما  األقوال  هذه  وغير  إن  مفاجئة  »تعتبر  تصريحات  من  قها 
مألوفة، وتشكل رسالة قوية ال بد من دراستها والتجاوب معها كما يليق«. واعتبرها موقع »تايمز أوف  

 إسرائيل«، »إيجابية بشكل ال يصدق«. 
 25/12/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ظالل" وعدم مهاجمة إيرانالب إستراتيجية إسرائيلية جديدة: استمرار "حر  .14

صحافية   تقارير  جيك    يوم ذكرت  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  زيارة  خلفية  على  الجمعة، 
سوليفان، إلسرائيل واستئناف مفاوضات فيينا حول اتفاق نووي بين الدول العظمى وإيران، يوم اإلثنين 

ر على اإلدارة األميركية محدودة، وأن إسرائيل  لمقبل، أن القيادة اإلسرائيلية تعلم أن قدرتها على التأثيا
هجوم ضد إيران في حال انهيار مفاوضات فيينا، وإنما إلى استمرار "حرب الظالل"   ال تسعى إلى

 ضد إيران. 
لبيد تحاول    –وبحسب الصحافي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناداف أيال، فإن "حكومة بينيت  

ا انهارت  لو  بأنه حتى  ليسإقناع واشنطن  المنطقة  إيران، فإن  إلى   ت لمحادثات مع  بالتدهور  ملزمة 
ال أن  وأضاف  "األميركيين  حرب".  أن  هو  السياق،  هذا  في  اإلسرائيلية  الحكومة  يوجه  الذي  منطق 

مقتنعون بأنه إذا لم يتوصلوا إلى حل ما، فإن اإلسرائيليين سيشعرون أحرارا بتشديد ردود فعلهم تجاه 
 م اإلسالمي، لدرجة شن هجوم محتمل والتدهور إلى حرب إقليمية". النووي اإليراني والنظا

نه "يقولون في إسرائيل إنه إذا كانت المعادلة بهذا الشكل، فإن الواليات المتحدة ستميل  وتابع أيال أ
ينبغي إقناع أميركا   دائما إلى التوصل إلى اتفاق، ألن اإلمكانية الثانية صادمة بالنسبة لها. ولذلك 

باإل اإلسرائيلية ستسأنه  الحكومة  اإليرانيين، وأن  اتفاق( مع  التوقيع )على  بالتنسيق،  مكان عدم  تمر 
بقدر اإلمكان، مع واشنطن وستجد طرقا أخرى، ليست حربا إقليمية، من أجل االستمرار في إحباط  

 النووي اإليراني، شريطة أال يتجه اإليرانيون بسرعة إلى صنع قنبلة نووية".
 24/12/2021، 48عرب  

 
 الخارجية اإلسرائيلية تستغل مشاهير شبكات التواصل لتلميع صورتها أمام العالم  .15

األسبوع   اإلسرائيلية ستعمل  الخارجية  أن  الجمعة،  اليوم  العبرية،  أحرونوت  يديعوت  ذكرت صحيفة 
عل أجل المقبل  ومن  المختلفة،  االجتماعي  التواصل  شبكات  ومشاهير  ونجوم  المدونين  استغالل  ى 
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العالم.تحسي  أمام  إسرائيل  صورة  األسبوع    ن  ستدشن  اإلسرائيلية  الخارجية  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
المقبل مرحلة التعاون مع تلك الشخصيات لجعلهم سفراء إلسرائيل على وسائل التواصل االجتماعي،  

 إلى أنه سيتم تدريبهم على صناعة المحتوى الذي سيعملون من خالله على محاربة محاوالت   مشيرةً 
المعادية إلسرائ الفعل  إظهار ردود  العالم، وكيفية  دول  أمام  إسرائيل  الشرعية عن  والسامية،  نزع  يل 

 واستخدام المصطلحات الصحيحة خالل أي مناقشات حول العالم.
مليون شخص من أنحاء العالم عبر فيسبوك،   30شخصيات يتابعها نحو  ووفًقا للصحيفة، فإن هذه ال 

تسعى لتعزيز  توك وغيرها من التطبيقات، مشيرًة إلى أن الخارجية اإلسرائيلية    وانستغرام، وتويتر وتيك
 صورة إسرائيل أمام العالم. 

 24/12/2021القدس،  القدس،
  

 ا  أكثر عداء وتهديد رئيس الشاباك األسبق: نواجه مشهدا إقليميا   .16
عام   -21عربي أبو  متالحقةر:  عدنان  أمنية  تحديات  االحتالل  قوات  تواجه  األراضي    فيما  في 

الضفة في  سواء  المحتلة،  تستهدف    الفلسطينية  التي  المسلحة  العمليات  خالل  من  والقدس  الغربية 
الذين باتوا يمثلون تهديدا أمنيًا من    48الجنود والمستوطنين، أو قطاع غزة المحاصر، أو فلسطينيي  

ة المدى، ال سيما من خارج  اءات إسرائيلية أخرى تحذر من تحديات أمنية بعيد الداخل المحتل؛ فإن قر 
 الحدود. 

وترصد المحافل األمنية والعسكرية اإلسرائيلية ما تقول إنها تهديدات مصدرها سيناء ولبنان وسوريا  
قليمية،  والعراق، بزعم أنها تتحرك وفق التوجيه اإليراني، وتحاول توسيع خريطة التحديات األمنية اإل

 ائيلي. ما يترك آثاره السلبية على األمن اإلسر 
العام  األمن  لجهاز  األسبق  الرئيس  بيري  "معاريف"،    -يعكوب  بصحيفة  مقال  في  ذكر  الشاباك، 

" أنه "في األسابيع األخيرة، تعاملت إسرائيل بشكل مكثف مع مسألة ما إذا كانت  21ترجمته "عربي
المس الهجمات  من  جديدة  موجة  وشك  المسماة على  الوحيدين،  عمليات  لظاهرة  تحليل  في    لحة، 

ال الهجمات  واستخدام مصطلح  المنفردة"،  إلى  "الذئاب  النظر  يجدر  أوسع،  كثيرا، وفي سياق  ملهمة 
 خريطة الهجمات اإلقليمية، ودراسة المنظمات المسلحة التي تنشط في المنطقة". 

ضعفه نقاط  رغم  أنه  ترى  اإلسرائيلية  "القراءة  أن  المعادية  وأضاف  التنظيمات  تزال  فال  الكثيرة،  ا 
الإلسرائ  التنظيمات  فيها  تنتشر  فسيناء  حولها،  تنشط  األوروبية  يل  الدول  جميع  وأصبحت  جهادية، 
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من   األسد  معارضو  ويتلقى  فيها،  تعيش  التي  اإلسالمية  الجماعات  قبل  من  وتهديدا  ضعفا  أكثر 
الكبرى في دمشق و  المدن  السنة دعما في  حلب ومدن أخرى، ويسيطر حزب هللا على اإلسالميين 

 إسرائيل، ألسباب عديدة". لبنانية، رغم أنه امتنع عن القيام بأي أعمال ضد الحكومة ال
تعتبر القراءات اإلسرائيلية أن هذه المنظمات تشكل خطرا حقيقيا على االستقرار واألمن اإلسرائيلي  

الغربية، الضفة  على  سيطرتها  تعزز  فحماس  المنطقة،  من    في  كبير  عدد  على  كبيرة  سيطرة  ولها 
الف األخيرةاألوساط  السنوات  وفي  الغربية،  الضفة  في  مزدهرة    لسطينية  حديقة  غزة  قطاع  أصبح 

 للمنظمات المعادية لالحتالل.
 22/12/2021، "21موقع "عربي 

 
 بحق المسيحيين يعزز عالقاتنا الفلسطينية  "إسرائيل"ات مسلَّم لـ"فلسطين": انتهاك .17

الشريف  -غزة   المقدسات :  أدهم  عن  الدفاع  هيئة  عضو  مانوي   أكد  األب  والمسيحية  ل  اإلسالمية 
مسلم، أن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق المسيحيين الفلسطينيين ومقدساتهم يعزز عالقات أبناء  
التعامل مع المسيحيين واحتضانهم والدفاع   الفلسطيني جميًعا، مشيًدا بدور حركة حماس في  شعبنا 

راضي المحتلة لم حتالل في استهداف المسيحيين باأل مسلم لـ"فلسطين"، أن محاوالت اال  عنهم. وبيَّن
تتوقف منذ زمن بعيد وهي في تصاعد مستمر، على غرار ما ترتكبه )إسرائيل( من انتهاكات بحق  
االضطهاد   وأضاف:  المبارك.  األقصى  المسجد  تطال  والتي  اإلسالمية  والمقدسات  المسلمين 

بحق المسيحية    اإلسرائيلي  والطائفة  بلالفلسطينيين  اإلنسان  على  قائًما  ليس  أيًضا    منهم،  يمس 
الفلسطيني   الشعب  وتراث  حضارة  هدم  خاللها  من  االحتالل  سلطات  وتحاول  والمقدسات،  األرض 
مسلمين ومسيحيين.. وأشار مسلم إلى حالة من التمييز يمارسها االحتالل بحق المسيحيين القادمين  

يت لحم، وكنيسة ن المقدسات ومنها كنيسة المهد ببلفلسطينية إذ يوجد فيها العديد مإلى األراضي ا
القيامة بالقدس، وغيرهما، وسط محاوالت حثيثة لجذبهم لزيارة )إسرائيل( بداًل من األراضي المحتلة،  
أن   مسلم  أكد  آخر،  جانب  من  اليهود.  لصالح  والمكان  والزمان  التاريخ  لتزييف  محاوالت  وسط 

ا السياسية وعناصرها  ية متبادلة مع حركة حماس وقيادتهيحيين في غزة يحتفظون بعالقات قو المس
أيًضا. وختم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية بأنه يجب على المسيحيين وعند  
عنها   الدفاع  في  الحربة  رأس  يكونوا  أن  المقاومة،  مشروع  تبنيها  بسبب  تهديد  ألي  حماس  تعرض 

 شروعها الوطني مًعا. وم
 24/12/2021الين، فلسطين أون 
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 المعركة مستمرة في برقة.. مواجهات محتدمة واالحتالل يفرض الحصار .18
يوم :  نابلس ظهر  اندلعت،  مواجهات  خالل  اختناق  بحاالت  الفلسطينيين  الشبان  عشرات  أصيب 

أ  التي  االحتالل  لقوات  مكثف  انتشار  وسط  نابلس،  قضاء  برقة  في  البلدة. الجمعة،  مداخل    غلقت 
تزامنا مع    محلية أن قوات وأفادت مصادر   بلدة برقة،  انتشرت بشكل مكثف على مداخل  االحتالل 

 احتشاد عشرات الشبان داخل البلدة نصرة لسكانها ووقوفا إلى جانبهم لصد اعتداءات المستوطنين. 
ات المواطنين على  في سياق متصل، هاجم مستوطنون تسللوا من مستوطنة "حومش" المخالة مركب

وأطلق نشطاء حملة الكترونية على وسم   .بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها  نابلس-طريق جنين 
#أنقذوا_برقة تضامنا ودعًما مع البلدة، وعبروا عن غضبهم لما يتعرض له سكانها من هجمة وتفرد 

تغريداتهم عن دور    وتساءل النشطاء في  االحتالل ومستوطنيه بهم في ظل غياب الحماية والدعم.
 بلدة.نية وأجهزتها األمنية في حماية الالسلطة الفلسطي

 24/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل ومستوطنوه يواصلون العدوان والمواطنون يقاومون  .19
"األيام": أصيب مواطنون بجروح ورضوض وتضررت مركبات، وذلك في سياق حملة    -محافظات  

المسل المستوطنون  يشنها  التي  المتصاعدة  المواطنين  االعتداءات  بحق  االحتالل  قوات  بحماية  حون 
المسيرات العزل في   العشرات بجروح وحاالت اختناق خالل قمع االحتالل  فيما أصيب  محافظات، 

  وأقدم المستوطنون   والتظاهرات التي خرجت في مختلف المحافظات رفضًا لالعتداءات االستيطانية. 
عتداء بالضرب على ثالثة مواطنين في  أمس، على خطف شاب والتنكيل به في بلدة عزموط، واال

جنين، وإعطاب مركبة في منطقة   -شق مركبات المواطنين بالحجارة على طريق نابلس  وادي قانا، ور 
 المالح، ومحاولة اقتحام قرى في مسافر يطا. 

 25/12/2021، رام هللا، األيام
 

 نات متفجرة من شرق القطاع وتهديدات بالتصعيدتجدد إطالق بالو  .20
استأنف نشطاء إطالق دفعات جديدة من البالونات المتفجرة، من مناطق متفرقة شرق   :الجملمحمد  

الشعبية، في حال واصل االحتالل   الفعاليات  تهديدات بتصعيد  قطاع غزة مساء وليلة أمس، وسط 
ليلة   التضييق على غزة، والتنكيل باألسرى. وقالت مصادر متعددة إن دوي انفجارات كبيرة سمعت 

والو أمس،   الجنوب  مناطق  في  خاصة  للقطاع،  الشرقية  الحدود  طول  المصادر    سط.على  وأكدت 
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بصورة   محملة  وحوامات  صوتية،  عبوات  تحمل  التي  البالونات  من  حزمًا  أطلقوا  شبانًا  أن  ذاتها 
 ذلك.لألسرى، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن 

نفجارات كبيرة ُسمعت في محيط  ري، إن ا" اإلخبا0404وأكدت وسائل إعالم عبرية من بينها موقع "
قرى وبلدات إسرائيلية تقع في محيط غالف غزة، وقد اتضح أنها نجمت عن انفجار بالونات مفخخة  

 ُأطلقت من قطاع غزة. 
 ي الهواء، على فترات متفرقة أمس.كما أكد اإلعالم العبري رصد وُمشاهدة حوامات وبالونات تحلق ف

البا  إطالق  أن  نشطاء  وفي وأكد  محدودًا،  مازال  لم   لونات  واألمر  لالحتالل،  رسائل  إرسال  مرحلة 
يصل لدرجة التفعيل الشامل لكافة الوحدات، وعلى االحتالل سرعة االستجابة للمطالب الفلسطينية،  

باألسرى، مهددين   التنكيل  والتوقف عن  الحصار،  الوحدات  ورفع  وتفعيل مزيد من  بتصعيد شامل، 
ووفق ما رصدته "األيام"، فإن عمليات اإلطالق    ديد الحصار، ونصرة لألسرى.الخاملة، للرد على تش

وأخرى   بعبوات صوتية،  محملة  بالونات  إطالق  وتشمل  أمس،  تجددت  ثم  يومين،  قبل  بدأت  التي 
ألسرى، وتهدد بالتصعيد، دون إطالق بالونات تحمل شعارات باللغتين العربية والعبرية، تؤكد نصرة ا

 حارقة حتى اآلن. 
 25/12/2021، رام هللا، األيام

 
 "شؤون األسرى" تطالب بتحرك حقوقي إلنهاء "محاكمة القرن" بحق أسير فلسطيني  .21

إلنهاء   حقوقي  وتحرك  بموقف  الجمعة،  يوم  الفلسطينية،  رين  والمحرَّ األسرى  شؤون  هيئة  طالبت 
مرة دون إثبات    167ة  بحق األسير محمد الحلبي الذي أحيل إلى المحاكم اإلسرائيلي  "محاكمة القرن"

جاء ذلك في ورقة معلومات حصلت "قدس برس" على نسخة منها، أعدها عبد    التهم الموجهة ضده.
لمنظمة   التابعة  رين  والمحرَّ األسرى  شؤون  بهيئة  والتوثيق  الدراسات  وحدة  رئيس  فروانة،  الناصر 

نوات ونصف، وإنه ُأحيل  عامًا( معتقل منذ خمس س   44وقال فروانة، إن األسير الحلبي )  التحرير.
إليه.  167لى  إ المنسوبة  بالتهم  منه  اعتراف  دون  محاكمة  هي    جلسة  المحاكمة  "هذه  أن  وأضاف 

وأردف   األطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية األسيرة، مما يجعلنا أن ُنطلق عليها: محاكمة القرن".
فروانة، أن قضية الحلبي "تستدعي تدخل رجال القانون في فلسطين، ومؤسسات حقوق اإلنسان في  

 القضائية".  الوطن العربي، ودعاة الديمقراطية والعدالة
 24/12/2021، قدس برس
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 "دلني على السوق" مبادرة ريادية لدعم ضحايا الحرب على غزة  .22
الشاب    يتطلع   : رائد موسى  -غزة  إعادة  مالمهندس  في  يساعده  تمويل  الحصول على  المدني  حمود 

إحياء مشروعه الخاص الذي تعرض للتدمير الكلي خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة في مايو/أيار  
برنامج    29المدني )  ويأمل  الماضي. الحسن" من خالل  "القرض  بنظام  تمويل  بفرصة  للفوز  عاما( 

ينفذه   الذي  تنهض"  غزة  السوق..  على  للشباب  ""دلني  العامة  للهيئة  التابع  الشباب"  دعم  صندوق 
وهذه هي النسخة    والثقافة، وبتمويل من مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" لدعم المشاريع الريادية الصغيرة.

إلصابات  تعرضوا  من  سواء  اإلسرائيلية،  الحرب  لضحايا  تخصيصها  وتم  البرنامج،  من  الثالثة 
خسروا   الذين  أولئك  أو  الخاصة. منازلجسدية،  ومشاريعهم  ممتلكاتهم  أو  الحرب    هم  التي  -وخلفت 

فلسطينيا وجرح نحو    250خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضال عن استشهاد نحو    -يوما  11استمرت  
ألفين آخرين، كما لحق دمار هائل بآالف الوحدات السكنية والمشاريع التجارية واالقتصادية، وقدرت 

 مليون دوالر.  420قيمة إعادة إعمارها بـ لعامةوزارة اإلسكان واألشغال ا
مشروعا رياديا صغيرا بقيمة إجمالية    50ويستهدف برنامج "دلني على السوق.. غزة تنهض" تمويل  

الهبيل    150تبلغ   عصام  الشباب"  دعم  "صندوق  عام  مدير  ويقول  دوالر،  نت -ألف  إن    -للجزيرة 
 .دوالرآالف  5تمويل المشروع الواحد يتراوح بين ألف و

 24/12/2021.نت، الجزيرة

 
 الحتواء "غضب غزة"  هامة ةمصري اتإجراء": العربي الجديد" .23

قالت مصادر مصرية خاصة، مطلعة على الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية في  :  القاهرة
وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، إن المسؤولين في جهاز االستخبارات العامة المصرية بدأوا  قطاع غزة  

تيسير  ف بشأن  الفلسطينية  للفصائل  رئيسيًا  مطلبًا  يمثل  كان  الذي  الهامة  اإلجراءات  أحد  تفعيل  ي 
ويأتي ذلك ضمن تحركات مصرية   حركة السفر عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء القطاع.

متصاص غضب الفصائل، وتفويت الفرصة أمام موجة تصعيد محتملة، في ظّل تعبير الفصائل، ال
وتأخر    وعلى بتعهداته،  الوفاء  في  اإلسرائيلي  الجانب  لمماطلة  عن غضبها  "حماس"،  رأسها حركة 

الجانب المصري في تنفيذ اإلجراءات التي وعد بها على ضوء الوساطة من أجل تثبيت وقف إطالق  
ب  في  النار  األخيرة  القدس"  "سيف  معركة  بعد  االحتالل  وقوات  القطاع  في  الفلسطينية  الفصائل  ين 

وأوضحت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، أن اإلجراء المصري   و/ أيار الماضي.ماي
تمثل في تدشين شركة "هال" لالستشارات والخدمات السياحية لتتولى حصرًا نقل المسافرين من قطاع  
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المسافرين   أمور  لتيسير  ومتطورة  حديثة  حافالت  خالل  من  ميسرة،  إجراءات  عبر  وإليه،  غزة 
 فلسطينيين، كخطوة أولى من المقرر أن تتبعها مجموعة من الخطوات خالل الفترة القريبة المقبلة. ال

القطاع   من  المسافرين  نقل  عملية  حصري  بشكل  ستتولى  التي  الشركة  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
العرجا وإل إبراهيم  السيناوي  األعمال  لرجل  المملوكة  سيناء"  "أبناء  لمجموعة  تابعة  ستكون  ني  يه، 

إعادة اإلعمار في  إحدى شركاتها على عمليات  والتي تشرف  العامة،  االستخبارات  لجهاز  والتابعة 
دوالر  مليون    500قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة  

لجديدة  وبحسب المصادر، فإن الخطوة ا  عقب وقف إطالق النار في القطاع، نهاية مايو الماضي.
من جانب القاهرة تحمل تأكيدًا على التزام مصر بتعهداتها السابقة في إطار الوساطة، ونفي ما تّم  

لزيارة التي قام  تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع، بعد ا
الفترة الراهنة تشهد جهدًا وقالت المصادر إن    بها الوفد األمني المصري إلى غزة يوم األحد الماضي.

التسهيالت  من  مزيد  بتمرير  االحتالل  حكومة  إلقناع  محاولة  في  المصري،  الجانب  من  مضاعفًا 
الراهنة. األزمة  فتيل  لنزع  القاهرة طلب  المطلوبة  أن  المصادر  بينت  وأوضحت  نفتالي  ت من حكومة 

و  األزمة،  إلنهاء  والسجناء  باألسرى  متعلقة  إجراءات  اتخاذ  العمل  ضرورة  تصاريح  زيادة  كذلك 
آالف تصريح، كخطوة   10للفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي الذي قّررته حكومة االحتالل والمقدر بـ

لة الهدوء التي تعد هدفًا مشتركًا أولية تسمح بتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حا
 للجانب اإلسرائيلي أيضًا، بحسب تعبير المصادر.

 25/12/2021ي الجديد، لندن، العرب
 

 تجاوز المليار دوالر اإلمارات "إسرائيل" و حجم التبادل التجاري بين : بيدل .24
المحتلة إن حجم  :  القدس  البيد،  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  إسرائيل  قال  بين  التجاري  التبادل 

عزيز التعاون االقتصادي، هي  وأشار إلى أن الخطوة المقبلة لت  ودولة اإلمارات تجاوز المليار دوالر.
والمتوسطة.  الصغيرة  التكنولوجية  الشركات  مستوى  على  المتبادلة  االستثمارات  لتوسيع  آليات    إيجاد 

ولفت إلى أنه    مة منطقة تجارة حرة بين البلدين.وأضاف "البيد" أن هناك مفاوضات تجرى حاليا إلقا
وبين    ادلة على مستوى الشركات التكنولوجية.تجري مفاوضات مع اإلمارات لتوسيع االستثمارات المتب 

التطرف   يقف ضد  األوسط  الشرق  في  جديد  حلف  في  تشاركان  واإلمارات  إسرائيل  أن  إلى  "البيد" 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة "خليج تايمز" الصادرة في   الذي تقوده إيران وحلفاؤها، بحسب ما جاء

 دبي.
 24/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 غانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع  .25
السعودية قريًبا".  التطبيع مع  "أمنيته في  بيني غانتس، عن   أعرب وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي 
كالم غانتس نقلته صحيفة معاريف العبرية، مساء الجمعة، والذي أجرى لقاء "أونالين" مع المئات  

التطبيع    ق أبيض"، والذي تحدث فيها عن قضايا وملفات كثيرة، أهمهامن أتباع وناشطي حزبه "أزر 
العربية واإلسالمية. الدول  اتفاق تطبيع،   مع  توقيع  إلى  السعوديين  دفع  إنه يأمل في  وقال غانتس: 

بالتوازي مع تعزيز العالقات مع كل من الواليات المتحدة األمريكية وتقوية السالم مع كل من مصر  
 تفاق إبراهام".اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان، التي وقعت على "ا واألردن، وكذلك

 24/12/2021، قدس برس
 

 " إسرائيلـ"قائد عسكري إيراني: المناورات الحربية في الخليج رسالة تحذير ل .26
هذا  وكاالت:   البالد  أجرتها  التي  الحربية  المناورات  إن  الجمعة  يوم  كبير  إيراني  عسكري  قائد  قال 

وذلك  األسبو  إسرائيل،  إلى  تحذير  توجيه  استهدفت  الخليج  في  إسرائيلية  ع  وسط مخاوف من خطط 
إيرانية. نووية  مواقع  الستهداف  التي   محتملة  الثوري  للحرس  الحربية  المناورات  الجمعة  وانتهت 

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سالمي    تضمنت إطالق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.
ة واضحة جدا.. رد جاد وحقيقي…  ات بثها التلفزيون الرسمي “كانت لهذه التدريبات رسالفي تصريح

حماقة”. أي  ارتكاب  من  وتحذيره  الصهيوني  الكيان  تهديدات  صواريخها    على  إن  إيران  وتقول 
 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد األمريكية في المنطقة.   2000الباليستية يبلغ مداها 

 24/12/2021، القدس العربي، لندن

 
 2021عدوان غزة ئق قصي حقات جنةل  : فشل إلغاء ميزانية ألمم المتحدةفي ا "إسرائيلـ"ل هزيمة .27

عد فشل مقترح تقدمت به  منيت إسرائيل بهزيمة ساحقة في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ب:  نيويورك
لها مجلس حقوق اإلنسان بعد عدوان االحتالل  إللغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شك

 . 2021في أيار/مايو 
بها   )المنوط  الخامسة  اللجنة  قرار  على  شفوي  تعديل  إلدخال  مقترحا  االحتالل  دولة  وقدمت 

في الجمعية العامة(؛ والتي كانت قد أوصت باعتماد  المسؤوليات المتصلة بقضايا اإلدارة والميزانية  
 ة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.الميزانية المقترحة للجن
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والصين والمجموعة العربية، فيما    77دولة، تقدمتهم مجموعة الـ  125وصوت ضد المقترح اإلسرائيلي  
 حدة.أصوات بينها إسرائيل، والواليات المت 8لم ينل المقترح سوى 

 الية للجمعية العامة.وتكبدت إسرائيل بذلك هزيمة أخرى تنضم لهزائمها العديدة في الدورة الح
 24/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 % 12األمم المتحدة: عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يرتفع بنسبة  .28

القرار   األمن  تبنى مجلس  منذ  ،انه  المتحدة  األمم  ينص 2016ديسمبر    23في    2334قالت  الذي   ،
المستوطنات   أن  المستوطنين  اإلسرائيلعلى  عدد  ارتفع   ، الدولي"  للقانون  "انتهاكا صارخا  تشكل  ية 

 في المائة. 12اإلسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 
وبحسب بيان صادر عن السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض  

فإنه    ، المحتلة  بـ  2016في عام  الفلسطينية  يقّدر  ما  هناك  إسرائيلي في   400,000، كان  مستوطن 
مستوطن في   475,000، وبعد خمسة أعوام، يوجد اآلن في القدس الشرقية 218,000الضفة الغربية، و
 في المائة.  12في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة  230,000الضفة الغربية و

قبل   توضح  األرقام  هذه  أن  لينك  شيءواعتبر  لفرض    كل  الملحوظ  الدولي  المجتمع  استعداد  عدم 
 توجهاته الخاصة فيما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي. 

الدولي   المجتمع  من  الفاترة  االنتقادات  من  بكثير  أسرع  األرض  على  الديناميكي  الواقع  "هذا  وقال: 
 لسلوك إسرائيل غير القانوني."
األمن   مجلس  قرار  ي2016)  2334وينص  أنه  على  في  (  االستيطانية  األنشطة  جميع  على  جب 

 األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "أن تتوقف على الفور وبشكل كامل.
عاما. وقال لينك: "في   54ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتالل فلسطين الذي دام  

المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على  ، على  2334الخامسة لتبني مجلس األمن القرار  الذكرى  
 محمل الجد." 

وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتالل غير خاضع للمساءلة، "فال أمل  
في وقت  أي  في  الصراع  وإنهاء  المصير  تقرير  في  الفلسطينيين  حق  تحقيق  يتم  أن  المستقبل    في 

 المنظور." 
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توسيع  فإن  القرار،  المجتمع    وبحسب  يحكم  للحياة ويجب أن  الدولتين  قابلية حل  يهدد  المستوطنات 
 الدولي االحتالل والعالقات بين إسرائيل والفلسطينيين. 

  وأشار إلى أنه في التقارير العشرين التي ُقّدمت إلى مجلس األمن منذ اتخاذ القرار، أكد األمين العام 
لتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس األمن. وتساءل  لألمم المتحدة أو ممثله أنه في كل مناسبة لم ت

الحافز  وال  المصلحة  لديها  ليست  اإلسرائيلية  السياسية  القيادة  أن  اآلن  الواضح  من  "أليس  قائال: 
 إلنهاء االحتالل؟". 

قائم عل نهج  إلى تطوير  الدولي  المجتمع  الخاص  المقرر  الشرق ودعا  السالم في  الحقوق لصنع  ى 
 األدوات الوفيرة إلجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى االمتثال للقانون الدولي. األوسط، واستخدام

يخلق   أن  يمكن  للجميع  الكاملة  والحقوق  المساءلة  على  القائم  النهج  "فقط   : البيان  ختام  في  وقال 
 . "اإلسرائيليين على حد سواءإمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين و 

 24/12/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 روا يحذر من احتمال انهيار الوكالة ونمفوض عام األ  .29
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” من احتمال انهيار الوكالة  

 األممية، قائال إن “النقص طويل األمد في تمويل الوكالة بات يمثل اآلن تهديدا وجوديا”.
في رسالة مفتوحة إلى الالجئين الفلسطينيين، إن النقص   كالة فيليب الزاريني،وقال المفوض العام للو 

األقصى  حده  بلغ  “التقشف  أن  كاشفا  الوكالة،  انهيار  إلى  يؤدي  قد  التمويل  في  والجسيم  المزمن 
وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا… ويصل التقشف إلى حده األقصى عندما ال نتمكن من زيادة عدد 

 م في وقت يتفشى فيه الفقر”.اء الذين نستطيع دعمهالالجئين الفقر 
األقصى عندما نضع   إلى حده  التقشف  “أن يصل  أو    50وأضاف:  واحدة،  طفال في غرفة صفية 

نترك األطفال األشد حرمانًا دون وسائل نقل أو قرطاسية. ويصل التقشف إلى حده األقصى عندما ال  
مع دقائق  ثالث  من  أكثر  قضاء  من  الطبيب  التق  يتمكن  ويصل  األقصى  المريض.  حده  إلى  شف 

عندما يكون العديد من المعلمين وعمال النظافة عاملين بالمياومة. هؤالء هم موظفون في الخطوط 
 األمامية، ويؤلمني حقا أن األونروا ال يمكنها حتى اآلن منحهم وظائف أكثر استقرارا”.
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ا في ذلك األطفال  ى مدار العام، “بموتحدث المفوض العام عن اجتماعاته مع الجئي فلسطين، عل
في غزة الذين أصيبوا بصدمات نفسية، في شهر مايو، بسبب إطالق الصواريخ والغارات الجوية بين  

 القوات اإلسرائيلية والجماعات المسلحة في القطاع”. 
كما أشار إلى لقاء عائالت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية “التي تعيش تحت تهديد يومي  

تأثير العنف المتزايد في الضفة الغربية على حياة الالجئين في مخيم  التهجير القسري.  ب كما رأيت 
لدى   كالجئين  مسجلين  فلسطيني  ماليين  خمسة  من  أكثر  هناك  “حاليا،  أنه  إلى  مشيرا  جنين”، 

 األونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا واألردن”.
 24/12/2021دس، القدس، الق

 
 النائب الهان عمر كا يواصل تحريضه ضد  ير اللوبي الصهيوني في أم .30

عربية  أصول  من  النائب  ضد  التحريض  األميركية  المتحدة  الواليات  في  الصهيوني  اللوبي  واصل 
لحقوق  المؤيدة  لمواقفها  نتيجة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  منشورات  عبر  عمر،  الهان 

 ينيين. للفلسط
األميركية  العامة  الشؤون  لجنة  لموقع  الرسمية  الصفحة  يدعو    ونشرت  منشورا  "إيباك"  اإلسرائيلية 

للتسجيل في حملة الكترونية ضد عمر وعضويتها في الكونغرس، لتشكيل حملة ضغط من المجتمع  
 ية. االميركي ضدها، وكل المدافعين عن الحقوق الفلسطينية في المؤسسات التشريعية األميرك

 24/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " إسرائيل"الواليات المتحدة: حملة صهيونية ضد كتاب نشر خريطة فلسطين التاريخية واستبعد  .31
أطلقت منظمات صهيونية مؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدة وبريطانيا حملة ضد كتاب لألطفال  

 وسط تشمل فلسطين التاريخية باسم فلسطين، واستبعد اسرائيل منها. بسبب نشره خارطة للشرق األ
المذهالت"، حيث يسّلط الضوء  ووردت الخريطة في الصفحة الثامنة من كتاب "نساء الشرق األوسط  

امرأة في المنطقة، بما في ذلك ملكة سبأ، والمتزلجة زهرة الري، ومحامية القانون    25على إنجازات  
 ان أمل كلوني.  الدولي وحقوق اإلنس

في   اإلسرائيلية"  األميركية  العامة  الشؤون  "للجنة  التابعة  األميركية  اليهود  الصحفيين  نقابة  وأطلقت 
راسلت الواليات   حيث  الكتاب،  بتوزيع  تقوم  التي  األميركية  النشر  دور  ضد  حملة  "ايباك"  المتحدة 
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واألوروبية، لتحثهم على سحب كتاب   منظمة "محامو المملكة المتحدة إلسرائيل" دور النشر األميركية
رض وتعت    األطفال وتعديل خارطته، ثم إعادة نشره بعد اضافة اسم إسرائيل لخريطة الشرق األوسط.

 المنظمة على عدم ذكر اإلسرائيليين في قائمتها لنساء الشرق األوسط. 
استخدام الكتاب في "،  Pikku Publishingوقد اقترح ناشر الكتاب في المملكة المتحدة وهي شركة " 

 المدارس، ويتضمن موارد إضافية للمعلمين على موقعه على اإلنترنت.   
 24/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 باختراق مؤسسة "كير" اإلسالمية بأمريكا؟ "إسرائيل"فضح جاسوس جديد.. ما عالقة  .32

لمدنية  ، أكبر منظمة للدفاع عن المسلمين وحقوقهم اأعلن مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية "كير"
في الواليات المتحدة، عن كشفه جاسوسًا كان يسّرب معلومات عن مسؤولي المجلس وقناعاتهم اتجاه  

 االحتالل الصهيوني إلى مؤسسة "المشروع االستقصائي حول اإلرهاب" المعادية للمسلمين. 
األ أمره،  افتضح  الذي  االختراق  هذا  يعد  سنة  وال  ومنذ  فالمجلس  نوعه،  من   يتعرض   2008ول 

األول   ديسمبر/كانون  شهر  غضون  وفي  للمسلمين.  بعدائها  المعروفة  المؤسسة  قبل  من  للتجسس 
يعتبره   فيما  لصالحها.  يعمل  بين صفوفه  جاسوسًا  اكتشافه  "كير"  فيها  يعلن  مرة  ثاني  هي  الجاري 

 ية، يحركها عداء لقناعاتهم الدينية. هجمات موجهة ضد اإلسالم والجالية المسلمة األمريك
 التعاون معنا". أن "الجاسوس اعترف عن نفسه طواعية ووافق على "كير"، وأعلن 

وأضاف المجلس على تويتر بأن: "الجاسوس لم يكن ينتمي إلى "كير" لكنه كان متطوعًا نشيطًا في  
". واعترف العنصر المفتضح على  أحد المساجد الكبيرة التي كانت تقام فيها اللقاءات الوطنية للمجلس

ا حول  االستقصائي  "المشروع  مؤسسة  من  شهرية  حوالة  يتلقى  "كان  قدرها  أنه  بلغ    3000إلرهاب" 
األربع   خدمته  سنوات  مجموعه خالل  بلغ  ما  معلومات   100دوالر،  "تجميعه  إزاء  هذا  دوالر"  ألف 

 وتسجيل ما يقوله مسؤولون كبار داخل االتحاد".
 24/12/2021 ،تي أر تي عربي

 
 
 
 



  
 
 
 

 

ص            23   5717 العدد:             12/25/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

 األورومتوسطي يدين االعتداءات الواسعة للمستوطنين في الضفة الغربية  .33
بشدة:  لندن اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  التي   أدان  الواسعة  العنف واالعتداءات  أعمال 

نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية تحت حماية من  
 جيش االحتالل، "بشكل يبدو وأنه يتم برعاية السلطات اإلسرائيلية".

وقال األورومتوسطي في بيان له الجمعة إن عمليات العنف التي تصاعدت بحدة في األيام الماضية  
تأخذ طابع االنتقام والعقاب الجماعي، وسط حماية جيش االحتالل مرتكبي أعمال العنف بعد مقتل  

نون  ديسمبر/كا   16آخرين في عملية إطالق نار، مساء يوم الخميس الموافق    مستوطن وإصابة اثنين
 . 2005، قرب مدخل مستوطنة "حومش" المخالة منذ عام 2021أول 

أنه رصد   األورومتوسطي  وأغلبها    38وأشار  المذكورة،  العملية  تاريخ  منذ  مستوطنون  نفذها  اعتداًء 
 نفذت بحماية مباشرة من االحتالل.

األوروم بوضوح  وشدد  بعكس  المستوطنين  عنف  مع  اإلسرائيلي  الرسمي  التعامل  أن  على  توسطي 
 نظام األبارتهايد في "إسرائيل".

 24/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ؟ من يستطيع أن يسلب فلسطين مسيحها .34
 جواد بولس

ومدن   قرى  عدة  ساحاتها  استقبلت  بتزيين  الميالد،  عيد  حلول  بشائر  البالد  في  العامة  عربية 
مشابهة،  أخرى  ومسّميات  ماركت«  »كريسماس  اسم  تحت  احتفالية  مهرجانات  وأقامت  وشوارعها؛ 
إلى   تلقائي،  بشكل  وليتحّولوا،  الحدث  في  ليشاركوا  جاؤوا  الذين  الوافدين،  آالف  بعضها  استقطب 

 صّناعه ال مستهلكيه وحسب.
إليه المجلس المحلي في قرية كفرياسيف    د يكون برنامج األيام الثالثة لمهرجان الميالد، الذي بادرق

الجليلية أبرز هذه االحتفاالت وأكثرها جذبا ألعداد غفيرة من الناس، وللتأثير االيجابي في نفوسهم، 
يمتأل  كي  الصدور،  من  البارود  روائح  وطرد  اإلنساني،  الفرح  أجواء  إشاعة  ربوع    وفي  في  الهواء 

 الجليل، بالزنابق وبالوعود. 
ال ثالث كانت شوارع القرية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة آالف نسمة، ينتمون  فعلى مدار لي

كانوا   الذين  الزّوار  وبآالف  بالمركبات  تزدحم  والدروز،  والمسلمين  المسيحيين  طوائف،  ثالث  إلى 
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تفّر من عيونهم، رغم حمالت التحريض على يهرولون، بخفة، صوب ساحات   المهرجان، والبهجة 
 وعلى شرعية المشاركة فيها!المناسبة، 

ال أعتقد أن تلك الجماهير الغفيرة كانت على دراية بتفاصيل معركة الفتة دارت رحاها بين أعضاء  
أصداء   زالت  وما  إسرائيل.  وحكومة  القدس«  في  المسيحية  الكنائس  »رؤساء  يسّمى  هذه جسم 

الفائت، بيانا نفت فيه مواقف المواجهة تتداعى، خاصة بعد أن أصدرت حكومة إسرائيل، يوم االثنين  
الكنائس واّدعت أنهم »يشّوهون حقيقة المجتمع المسيحي في إسرائيل« وحذرت، في الوقت   رؤساء 

ش، وينبغي أن  نفسه، من أن »الزعماء الدينيّين لهم دور حاسم في التربية من أجل التسامح والتعاي 
ن ما  وعواقب  مسؤوليتهم  يفهموا  أن  الكنيسة  قادة  من  وإلحاق نتوقع  العنف  إلى  يؤدي  قد  ما  شروه، 

أدنى   دون  من  تترك،  سوف  لكنها  بآخر؛  أو  بشكل  المواجهة  هذه  تنتهي  سوف  باألبرياء«.  األذى 
بمعظمها،   الهوّيات  الغربية  الكنائس،  تلك  بعض  عالقة  طبيعة  في  كبيرا  أثرا  حكومات شك،  مع 

تعّدي إزاء  المهادنة،  بمواقفها  تتمسك  زالت  ما  التي  على  إسرائيل  المتطرفة  الجماعات  سوائب  ات 
المواطنين المسيحيين، وعلى أماكنهم المقدسة وعلى كهنتهم ورهبانهم، فقد أصبح المسيحيون، حسبما  

إلسرائيلية المتطرفة، جاء في بيان البطاركة ورؤساء الكنائس »مهددين بالطرد من جانب الجماعات ا
لى تقليص الوجود المسيحي«. كما اّتهم البيان تلك  وتحديدا المستوطنين المعتدين، إذ أنهم يهدفون إ

الكنائس   على  وباالعتداء  وبتخريبها،  الدينية  المواقع  بتدنيس  المتطرفة،  األيديولوجية  الجماعات 
 وارتكاب الجرائم بحق الكهنة والمصّلين.

بيان رؤس البريطاني لقد حظي  باهتمام عالمي وإعالمي واسعين، خاصة في الصحافة  الكنائس  ة، اء 
التي انفردت فيها صحيفة »ديلي تلغراف« عالوة على نشر البيان المذكور، بنشر مقالة كتبها حارس  

يوم   باتون،  فرانشيسكو  األب  المقدسة  محفوف  19/12/2021األراضي  وجودنا  »إن  فيها:  جاء   ،
ومستقبلن ال  بالمخاطر  أصبحت  المسيحيين  من  العديد  حياة  أن  على  مؤكدا  أردف  ثم  في خطر«  ا 

»تخليص  ت تستهدف  يبدو  ما  على  التي  المتطرفة،  اإلسرائيلية  المجموعات  اعتداءات  بسبب  طاق، 
البلدة القديمة في القدس من الوجود المسيحي«. وبالتزامن مع مقالة حارس األراضي المقدسة نشر  

كانتربري  أساقفة  القدس   رئيس  أساقفة  رئيس  مع  بالشراكة  كتبها  مقالة  ويلبي،  جاستن  البريطاني 
»محاولة   هنالك  إن  فيها  قاال  تايمز«  »صنداي  صحيفة  في  نعوم،  حسام  الشفاعمري  األنجليكاني 
إلى جانب   المستوطنين،  مجتمعات  في  الزيادة  أن  أوضحا  ثم  المسيحيين وطردهم«؛  لترويع  منسقة 

ركة بسبب جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل، عّمقت من عزلة  القيود المفروضة على الح
التي  الق الكنائس  وبعدد  بحّدتها  مسبوقة  غير  لغة  هنا  نشاهد  مهدًدا.  بقاؤها  بات  التي  المسيحية  رى 

أّيدتها؛ وكم كنت أتمنى أن تلتفت قيادات مجتمعنا المحّلية، نحن المواطنين العرب في إسرائيل، إلى  
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اء الكنائس رات، وأن تتواصل مباشرة مع أصحاب تلك البيانات، خاصة بعد أن دعا رؤسهذه التطوّ 
سبق   التي  والفلسطينية،  واألردنية  اإلسرائيلية  السلطات  مع  عاجل  »حوار  إلى  المذكور  بيانهم  في 
  وأعلنت التزامها حماية الحرية الدينية من أجل الحفاظ على الوجود والبقاء«؛ فكما هو معروف سنبقى 

سنبقى انعقاده.  حالة  في  هذا  الحوار؛  وخارج  الدعوة  تلك  إطار  خارج  وجود   نحن  أن  رغم  خارجه 
الفلسطينية، هو اآلخر، مهّدد، ال   العرب المسيحيين في إسرائيل، مثل وجودهم في سائر األراضي 
  بسبب مالحقتهم من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة وحسب؛ بل لعدة أسباب أخرى، قد يكون في

ورة الحفاظ على الوجود طليعتها استحكام الجهل العميق في ذهنيات المجتمعات العربية، حيال ضر 
العربي المسيحي األصيل في فلسطين التاريخية، وبسبب سهولة التخّلي عّمن تبقى منهم في أرض 
الحضاري  النسيجين،  تمازج  على  لإلبقاء  الوطنية  الحاجة  من  الرغم  على  المسيحّيين،    أجدادهم 

 ية الجامعة والثابتة.والثقافي، الضرورّيين للحفاظ على مرّكبات الهوية الفلسطينية التاريخ
لقد أشرت في الماضي إلى الخطورة في استمرار تناقص أعداد العرب المسيحيين وإلى تفتت كياناتهم  

وقد أكّدت المحلية وغيابهم كمجموعة شريكة في بنى المجتمع الفلسطيني وهويته العربية الحضارية،  
الهاجس الديني العقائدي، وال الكنسي حينها، وأكرر مجددا، أن ما يحّركني في هذه المسألة هو ليس  

وجود   نهاية  دنّو  الكثيرين،  مثل  أستشعر،  لكنني  شخصيا،  يؤّرقاني  ال  الُبعدان  فهذان  المؤّسساتي؛ 
ملحوظ،   بتسارع  أعدادهم،  تقّلص  وليس  حزين.  بشكل  أصيلة  سكانية  الوحيد  مجموعة  شاهدي  هو 

يمية السلبية، التي رسخت في أذهان أبناء بل هو التغّيرات المفاه  –فهذه هي النتيجة    –على ذلك  
إلى   اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  تحويل  محاوالت  ضمنها  ومن  كثيرة،  وهي  الجديدة،  مجتمعاتنا 

أ ما  المعابد،  وفي  األرض  في  َمن  أحقية  إسالمي، حول  يهودي  ديني،  في عملية رفع  صراع  سهم 
وعن أهمية حماية وجودهم، وبالتالي دفع   الغطاء الجمعي عن مصالح المواطنين العرب المسيحيين،

الحواضن   هذه  الواقية.  الطبيعية  المجتمعية  األمومة«  »لحواضن  بخسارتهم  الشعور  نحو  الكثيرين 
م المتقدمة،  المدنية  البشرية  المجتمعات  في  األقليات  عاشتها  كما  سلطة تكون،  من  بالعادة  كّونة 

كانية متقبلة للغير ومؤازرة له، عن قناعة وليس  مركزية حامية بشكل فّعال وحقيقي؛ ومن أكثرية س
من باب المداهنة أو االستقواء؛ ومن مؤسسات مدنية قوية ومتكافلة؛ ومن وحدة بين مركبات األقلية 

أمانها تحصين  في  القوة  تلك  بأهمية  وثقتها  ذاتها،  في    السكانية  وصمودها  أفرادها  وأمن  الجمعي 
 وطنها. 

أحوال مجتمعاتنا، في العقود األخيره، سوف نرى كيف اختفت معظم ونحن إذا راجعنا كيف تدهورت  
الحكومات، خاصة حكومة   أبنائه بشكل واضح؛ فال  انقلب على  قد  بعضها  أن  أو  الحواضن،  تلك 

ال األكثريتين السكانيتين، اليهودية والمسلمة،  إسرائيل، معنية بحماية المواطنين العرب المسيحيين، و 
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األ مفاهيمها  على  طقوسهم  بقيتا  بممارسة  وحّرياتهم  المسيحيين  العرب  تجاه  المتسامحة  صلية 
الحافظة   التوازنات  استعادة  على  قادر  كيان  ببناء  نجحت  المدني  المجتمع  مؤسسات  وال  وعاداتهم؛ 

السياسية   االنهيارات  حدوث  مع  خسرناها  والدينية  التي  االجتماعية  القوى  نشوء  ومع  داخلنا، 
 لجديدة.واالقتصادية والسياسية ا

أعرف أّن ما تقدم سيستفّز البعض، ومنهم من سيّدعي أن الواقع معاكس، وأن الحقيقة مغايرة؛ وقد 
الحمراء«   »المناطق  إلى  ولوجي  من  الزائف  والتحّسس  الفكري  التعّفف  باسم  قّلة  بالمقابل،  تحّرض، 

ارات ال تكفي والبيانات  يرة؛ لكنني سأقول لجميعهم: إن التعامي عن الواقع لن يخفيه، وإّن الشعالخط
المغرضين، وهم موجودون   المواطنين وأفعال  النوايا، مهما حسنت، ستكّذبها مخاوف  وإّن  ال تشفع، 

أو أسالفهم، ومعاون الكنائس،  تلك  أن بعض رؤساء  الطوائف. وأعرف، كذلك،  يهم  طبعا في جميع 
سلب وفي  المسيحيين،  العرب  اضطهاد  في  شركاء  كانوا  المحليين،  األرض  العرب  هذه  صليب  هم 

وروحها؛ فالمسيح، الذي يحتفي العالم بذكرى ميالده، هو ابن هذه األرض السمراء، والكنائس التي  
عرب  شّيدت عليها هي شواهد على حضارة فلسطين العربية المسيحية، كما تغّنى بها فحول شعراء ال

األو  الفاّلحين  معاول  زرعتها  وكما  الخالدة،  قصائدهم  في  التاريخ،  المسيحيين  في صدور  مآثر  ائل 
وحفظتها األجيال كاألماني في التراتيل وفي الشعائر. لكن، لقد كتبت في الماضي أن مصير العرب 

األ علوم  في  عليه  يصطلح  ما  تشبه  حالة  في  وقد صاروا  حسم،  قد  فلسطين  في  حياء  المسيحيين 
وقريب كثيرة، غريبة  انقراض« فجهات  وأنا  واألنثروبولوحيا »نوع في حالة  لكنني،  بتبّخرهم؛  معنّية  ة، 

أتنشق   براء(  الشرق  بعضهم من  )وإن كان  الكنائس«  إسرائيل مع »رؤساء  أقرأ عن معركة حكومة 
، وأمامي يقف جرعة من أنفاس ميالدنا. وعندما أقف في ساحات كفرياسيف الفرح والحياة والمستقبل

استحضار   على  المصّرين  المحتفين  من  اآلالف  عشرات  أقبض وينتشي  الجديد،  األرجواني  غدهم 
على ناصية العاصفة وأفّكر من يستطيع أن يخطف مريم، الطاهرة والمصطفاة على نساء العالمين،  

 من أهلها؟ ومن يستطيع أن يسلب فلسطين مسيحها؟ 
 24/12/2022، القدس العربي، لندن

 
 اجهة جديدةتهديدات قادة حماس تهز  الفرضية اإلسرائيلية بعدم رغبة المنظمة في مو  .35

 عاموس هرئيل 
هل فرضية إسرائيل حول رغبة قيادة "حماس" في استمرار الهدوء في القطاع ما زالت قائمة؟ تدل 

ف إعادة  إلى  يحتاج  ربما  األمر  أن  على  مؤخرًا،  الفلسطينية،  المنظمة  قادة  كبار  حص تصريحات 
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أعلنت  الماضي،  الثالثاء   مساء  في  القطاع.  حدود  على  السائدة  مستعدة   للظروف  أنها  "حماس" 
 لتثبيت "معادلة" جديدة أمام إسرائيل بسبب األحداث األخيرة في السجون. 

األجواء السائدة في مرافق السجون تتصاعد على خلفية الخطوات التي قامت بها مصلحة السجون، 
ال الفوضى  أعقاب  في في  حدثت  جلبوع.  من سجن  السجناء  قضية هرب  في  عنها  الكشف  تم  تي 

امون حادثة استثنائية عندما قالت سجينات فلسطينيات: إن السجانين قاموا بإجراء تفتيشات  سجن الد 
عنيفة في غرفهن في محاولة للعثور على هواتف محمولة. في وسائل اإلعالم الفلسطينية ُنشر أيضًا  

ذه ليهن نزع الحجاب، وأثار هذا التقرير االضطرابات في "المناطق". وصلت هأن السجينات ُفرض ع
إصابة طفيفة.   وأصابه  نفحة  في سجن  بطعن سجان  "حماس"  ناشط من  قام  عندما  الذروة  األمور 
وقالت مصادر في مصلحة السجون: إنه سبقت عملية الطعن تحذيرات استخبارية كثيرة حول حاالت 

با للمّس  لسجناء  تطبيق  متوقعة  على  الحرص  عدم  من  نبعت  الطعن  عملية  أن  ربما  لسجانين. 
 ألمان )ارتداء وسائل الحماية والدخول إلى األقسام فقط بشكل زوجي(.إجراءات ا

في   األخير  التصعيد  سبقت  التي  باأليام  تذكر  "حماس"  تستخدمها  التي  واللهجة  المصطلحات 
ار الماضي. في حينه اختارت قيادة "حماس" في  "المناطق" على خلفية عملية "حارس األسوار" في أي

ل التوتر الذي ازداد في الحرم وفي منطقة باب العامود في البلدة القديمة. القطاع أن تلقي نفسها داخ
كانت  القدس.  نحو  غزة  من  الصواريخ  إطالق  قررت  المطاف  نهاية  وفي  التهديدات،  بنثر  وقامت 

أع إسرائيليًا شديدًا، وفي  منذ عملية  النتيجة ردًا  القطاع  األكثر خطورة في  القتال  اندلعت جولة  قابه 
ال في صيف  "الجرف  مثلما  2014صامد"  العمل  في  تتردد  لن  إنها  "حماس":  قالت  المرة  هذه  في   .

 فعلت في أيار، وإن ظروف السجناء هي اعتبار مهم جدًا بالنسبة لها ال يقل عن الوضع في القدس.
مؤخرًا، أخرى،  تهديدات  مصر    وُسمعت  تحاول  القطاع.  إلى  المصري  المخابرات  وفد  زيارة  خالل 

ثالثة  األسرى    تحقيق  صفقة  حول  عملية  ومفاوضات  القطاع،  إعمار  إلعادة  مشاريع  أمور: 
الهدفين   تحقيق  تجعل  الصفقة  حول  الطرفين  مواقف  بين  الفجوة  المدى.  طويل  وهدوء  والمفقودين، 

البيد هامش مناورة ضيق من أجل   –يوجد لحكومة بينيت    األخيرين صعبًا. في هذه األثناء يبدو أنه
ال لصفقة.  وجثث    التوصل  المواطنين  إلعادة  حقيقي  اإلسرائيلي ضغط  الجمهور  أوساط  في  يوجد 

تطلبه   الذي  الباهظ  الثمن  لدفع  حقيقي  دعم  يوجد  وال  غزة.  في  "حماس"  تحتجزها  التي  الجنديين 
 ن بينهم أشخاص قاموا بقتل إسرائيليين."حماس"، وهو إطالق سراح مئات السجناء، وم

مواضيع تراكم  بسبب  "حماس"  الصفقة،    تهدد  حول  المفاوضات  تجميد  مثل  ناحيتها،  من  مشتعلة 
فصل   وبدء  اإلعمار،  إعادة  لعملية  البطيء  والتنفيذ  إسرائيل،  في  المسجونين  السجناء  وادعاءات 

يدة وتشويش تزويد الكهرباء، والخوف من  الشتاء في غزة، الذي يتوقع أن يجلب معه الفيضانات الشد 
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بسبب   "كورونا"  لوباء  جديد  للوسطاء  تفش  "حماس"  قادة  وقال  للمنطقة.  الجديدة  الساللة  وصول 
المصريين: إنهم كانوا يريدون زيادة عدد العمال المسموح لهم العمل في إسرائيل. صادقت الحكومة  

آالف عامل من القطاع للعمل داخل حدود الخط األخضر. وفي "حماس"    10بشكل استثنائي على  
 ى األقل.يريدون ثالثة أضعاف هذا العدد عل

إليها   إضافة  لكن  لـ"حماس"،  كدليل على ضائقة محددة  إسرائيل  في  تفسيرها  يتم  األخيرة  التهديدات 
عملية "حارس األسوار" وهي ال فثمة شعور بالقوة لدى قيادة "حماس". من ناحيتها هي انتصرت في  

ندما كانت فعليًا تأمل  تخاف المخاطرة باندالعات جديدة. اتبعت "حماس" تكتيكًا مشابهًا في السابق ع 
اقتصادية   نية  حسن  بادرات  تقديم  على  إسرائيل  سيجبر  الذي  المحسوب  بالتصعيد  االكتفاء  في 

لة. وإذا أطلقت "حماس" العنان، على  ومدنية. ولكن سيطرتها على ما يجري بعيدة عن أن تكون كام
الف غزة فإنه تصعب سبيل المثال، ألحد الفصائل "المارقة" بإطالق صاروخ أو صاروخين على غ

 معرفة إذا كان األمر سينتهي بذلك.
في الخلفية يشتعل مجددًا أيضًا التوتر بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، التي تظهر ضعفا بارزًا في  

الغربية هذه الضفة  تضعف  اإلسرائيليين.  ضد  العمليات  تزيدان  و"الجهاد"  "حماس"  أن  حين  في   .
ينية على األرض، وتقلل من التعاطف معها. مؤخرًا نشر في وسائل العمليات سيطرة السلطة الفلسط

اإلعالم الفلسطينية أن إسرائيل نقلت تهديدات لـ"حماس" بوساطة مصر تفيد بأنه إذا لم توقف تدخل 
منظمة في تركيا وفي لبنان في توجيه عمليات في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستقوم باغتيال  قيادة ال

في "حماس"، صالح العاروري، الذي يتنقل بين هاتين الدولتين. يبدو أن هذه التهديدات القائد الكبير  
 زادت من عصبية "حماس" وساهمت في تشدد نغمتها تجاه إسرائيل.

الفل للمواجهة  الغامض،  بالنسبة  االنفجار  أعقاب  لبنان، في  إلى جنوب  تنزلق  فإنها  الداخلية  سطينية 
لـ"حماس" يوجد تحت مسجد في مخيم لالجئين في مدينة  األسبوع الماضي، في مخزن سالح   تابع 

صور، اندلع تبادل إلطالق النار في جنازة عضو "حماس" الذي قتل في الحادثة. في هذه الحادثة 
ن وأصيب عدد من األشخاص من "فتح" و"حماس". أحد المصابين هو شخصية  قتل ثالثة فلسطينيي 

 مسؤول عن ملف سجناء "حماس". رفيعة في "حماس"، وهو زاهر جبارين، ال
 "هآرتس" 

 25/12/2021األيام، رام هللا، 
 
 
 



  
 
 
 

 

ص            29   5717 العدد:             12/25/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

 :كاريكاتير .36

 
 25/12/2021فلسطين أون الين، 

 
 
 

  


