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غز   "إسرائيل" .1 عن  الضغط  ضد  لتخفيف  ونقل   "  تعلنالفصائل  و   ...حماس  ة  تسهيالت  الرفضها 
 شكلية"ال

تنوي إسرائيل الدفع بخطة لتخفيف جزء   رام هللا:، من  27/12/2021،  الشرق األوسط، لندنذكرت  
من العقوبات المفروضة على قطاع غزة، في محاولة لتنفيس االحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر 

التي تجري دراستها زيادة عدد  ة »هآرتس«  وقالت صحيف  على حركة »حماس«. الخطوات  إن بين 
بدخول   المزدوج«  االستخدام  »ذات  المواد  لبعض  والسماح  إسرائيل،  في  للغزيين  العمل  تصاريح 
بالتنسيق مع األمم المتحدة، مما يضمن استخدامها ألغراض مدنية بداًل من وصولها إلى  القطاع، 

ال جديدة تتعارض إلى حد ما مع اشتراطات إسرائيل التي تربط  الفصائل المسلحة. ورغم أن الخطة 
من جنودها ومواطنيها، فإن مصادر   4بين إعادة إعمار غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خاللها 

عن   النظر  بغض  الفور  على  غزة  في  االقتصادي  التدهور  وقف  يجب  ذلك  مع  أنه  أكدت  أمنية 
 القضايا األخرى.

يسمح بدخول المواد  اوضات مع األمم المتحدة بشأن اتفاق  ائيل تجري حاليًا مف وقال التقرير إن إسر 
األلياف  هي  المواد  هذه  وإحدى  القطاع حاليًا.  إلى  دخولها  ُيحظر  التي  المزدوج«  االستخدام  »ذات 
أيضًا   يمكن  ولكن  لالتصاالت،  التحتية  والبنية  الصيد  قوارب  إلصالح  ضرورية  وهي  الزجاجية، 

كيف سيجري تطبيق مثل  ولم يذكر التقرير    تاج الصواريخ والطائرات من دون طيار. استخدامها إلن 
المسجد   في  للصالة  غزة  لسكان  التصاريح  تجديد  تدرس  الحكومة  إن  قال  أنه  غير  اآللية،  هذه 

وقالت »هآرتس« إن أي تصريح من   «.19األقصى، وستكون هذه المرة األولى منذ بداية وباء »كوفيد 
أن يكون المصلون غير  اك(«، على  ون مشروطًا بموافقة »جهاز األمن العام )الشابهذا القبيل سيك

 متورطين في أنشطة ضد إسرائيل. 
ذكرت مصادر فصائلية    محمد الجمل وعيسى سعد هللا:، عن  27/12/2021،  األيام، رام هللاوأضافت  

ي، رفضها ألّي حلول مّطلعة أن فصائل المقاومة أبلغت الوسطاء المعنيين، خصوصًا الوسيط المصر 
تخفيف "شكلي" للقيود المفروضة على القطاع، كما تحدثت بعض  أو مقترحات إسرائيلية تتمثل في  

مؤخرًا. والعربية  اإلسرائيلية  اإلعالم  الدين:   وسائل  عز  طارق  الجهاد،  حركة  باسم  الناطق  وقال 
ولن يكون بدياًل عن رفع    الحديث اإلسرائيلي عن تسهيالت مزعومة لن ينطلي على فصائل المقاومة،

وأضاف عز الدين لـ"األيام": إن الحديث    ي امتصاص غضب المقاومة.الحصار، كما أنه لن ينجح ف
وتأجيل   والفصائل،  المقاومة  غضب  امتصاص  االحتالل  محاولة  سياق  في  يأتي  اإلطار  هذا  في 

 االنفجار في وجهه مقابل فتات من التسهيالت غير المؤثرة.
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مطل مصدر  الوقال  وزارة  في  التصع  عدد  إن  لـ"األيام":  المدنية  تصنيف  شؤون  تحمل  التي  اريح، 
نحو   يبلغ  حاليًا،  الموجودة  حانون    10"تاجر"  بيت  معبر  يجتازون  لعمال  معظمها  تصريح،  آالف 

وأكد المصدر نفسه أن ثمة    بصورة دورية، ومن المفترض أن ينتهي ثلثها حتى نهاية العام الجاري.
آالف"، مع   10إعادة رفعها لتعود لـ"التصاريح، و    إسرائيلية بتعويض العدد المنتهي لتلكحديثًا ووعوداً 

إلى   لتصل  للتصاريح  اإلجمالي  العدد  برفع  أخرى  لكن    20وعود  القادم،  العام  مطلع  تصريح  ألف 
االحتالل ال يزال يرفض منح التصاريح بصفة "عمال"، حتى يتهرب من الحقوق المترتبة على هذا  

"تاجر"،المس صفة  بتغيير  االحتالل  من  توجهًا  ثمة  وأن  للتصاريح    مى،  آخر  مسمى  عن  والبحث 
 المرتقب إصدارها.

وأوضح المصدر نفسه أن االحتالل جهز معبر بيت حانون "إيرز" مؤخرًا، الستيعاب عدد أكبر من  
ا وبخالف  المنفذ،  هذا  على  إضافية  تسهيالت  منح  المتوقع  ومن  والقادمين،  قد المغادرين  لتصاريح 

والوفود  المرضى  وقدوم  مغادرة  تسهيل  للمسجد    تشمل  مصلين  وعودة  خروج  وتسهيل  األجنبية، 
 األقصى، إضافة لتسهيل وصول الطرود البريدية، ضمن السلع المسموح وصولها للقطاع. 

 
 لن نسمح باستمراره بالضفة.. اعتداءات المستوطنين  تدين الفلسطينية السلطة .2

هللا: رئا  رام  ومستوطنيه    السلطة  سة قالت  االحتالل  اعتداءات  باستمرار  تسمح  لن  إنها  الفلسطينية، 
بقدرات   واستهانة  بالنار  لعبا  يمثل  يجري  ما  أن  من  محذرة  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيين  على 

وأدان الناطق باسم    وعزيمة الفلسطينيين الذين من حقهم استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حقوقهم.
آخرها  الفلسطين   الرئاسة كان  اإلرهابية،  المستوطنين  اعتداءات  استمرار  األحد،  ردينة،  أبو  نبيل  ية، 

أكثر من   برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة  مواطنا،    250االعتداءات على قرى: 
الطرق. وقطع  الممتلكات  األراضي    وتخريب  في  إسرائيل  سياسات  جراء  الحالي  الوضع  أن  واعتبر 

بمثابة »لعب بالنار«، وهو »غير مقبول«، وال ُيحتمل، ولن يسمح باستمراره، وال يجوز  لسطينية،  الف
 بأي حال من األحوال امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير،  من جهته،  
يدة على »تويتر«، المجتمع الدولي، بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي خ، في تغر حسين الشي 

 يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت في بيان، إنه بعد أحداث برقة  

حقاقا دوليا قبل فوات األوان«. وأكدت، أن ما تتعرض له  اجبا واست »أصبح توفير الحماية لشعبنا و 
الغربية   الضفة  عموم  في  الحال  واقع  يمثل  يومية،  اعتداءات  من  نابلس  غربي  شمال  وقرى  بلدات 
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المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف 
الفلس الوجود  جمحاربة  في  وتخصيصها  طيني  عليها  السيطرة  ومحاولة  )ج(  المصنفة  المناطق  ميع 

االستيطاني. التمدد  المسؤولية    لصالح  بنيت،  نفتالي  برئاسة  اإلسرائيلية  الحكومة  الخارجية،  وحملت 
الكاملة عن هذه االنتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة في جر  

 دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها. راقها في ساحة الصراع وإغ
 27/12/2021، رام هللا، الشرق األوسط

 
 المنظم الدولةإرهاب المستوطنين جزءًا من  جرائم :شتيةا .3

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الفلسطينيين يتطلعون في »عيد ميالد« رسول    رام هللا:
م  بسالم  العيش  إلى  بأنه »حزين«  بني  السالم  العام  هذا  واصفًا  اإلنسان  وكرامة  والعدل  الحق  على 

إسرائيل. جرائم  جنود   بسبب  برصاص  استشهدوا  الذين  كافة  على  حزن  فيه  العام  »هذا  وأضاف 
ودان أشتية جرائم المستوطنين المتواصلة في األراضي الفلسطينية وقال إنها  .  االحتالل ومستوطنيه«

ال إرهاب  إطار  في  القرى    دولةتأتي  في  األصليين،  األرض  أصحاب  ترويع  يستهدف  الذي  المنظم 
 والبلدات التي استهدفها إرهاب المستوطنين، بحماية وإسناد من قبل جنود االحتالل. 

 26/12/2021، رام هللا، الشرق األوسط
 

 والمستوطنين قبل فوات األوان   "إسرائيل"لوقف جرائم  يحث المجتمع الدولي المالكي .4
المالكي إن  :  رام هللا الخارجية رياض  الفلسطينيةقال وزير  العالم   السلطة  لكافة دول  أرسلت رسائل 

للتحرك لوقف جرائم إسرائيل والمستوطنين قبل فوات األوان، وقبل اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس 
القيادة لن    في تنصلها من االتفاقيات، مؤكدا أن  المركزي ال يمكن العودة عنها مع استمرار إسرائيل  

يوم األحد، أن حكومة االحتالل في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"،  وأوضح المالكي، تنتظر طويال.
االحتالل   جيش  بين  ما  بتكامل  المناطق  كافة  في  تصعد  وهي  والتغول،  االستيطان  على  مبنية 

األراضي. من  المزيد  لنهب  أوأضاف    والمستوطنين  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  مبدأ  أن   قرت 
 أن المجتمع الدولي لم يغير الواقع على األرض، مشيدا في الوقت ذاته الحماية الدولية لشعبنا، إال

في   بالتحقيق  اإلنسان  حقوق  لمجلس  الخاصة  للجنة  التمويل  توفير  في  الدبلوماسية  الجهود  بنجاح 
 سرائيل ومحاولتها عرقلة عملها. جرائم االحتالل في غزة رغم معارضة إ

 26/12/2021(، وفا) باء والمعلومات الفلسطينية األن وكالة
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 شبان من سلوان 3االحتالل يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل  .5
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األحد، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري :  القدس

واقتحمت   مسجد األقصى.واعتقلت ثالثة شبان من بلدة سلوان، جنوب اللحركة "فتح" عدنان غيث،  
وأفادت مراسلتنا في القدس، في الحارة الوسطى    قوات االحتالل، منزل محافظ القدس، عدنان غيث،

 من بلدة سلوان وعاثت فيه خرابا. 
 26/12/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 ون االحتاللالقسام تتابعان ما يجري مع األسرى واألسيرات داخل سجو حماس : هنية .6

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" األسير المحرر أحمد القدرة من خانيونس  
وقال رئيس   عاًما.  19جنوب قطاع غزة باإلفراج عنه من سجون االحتالل الصهيوني بعد اعتقال دام  

لك، شرف  هي  السنوات  هذه  "إّن  القدرة:  المحرر  مع  هاتفي  اتصال  خالل  امتداد    الحركة  وهي 
لمشوارك الجهادي الطويل الذي بدأته في صفوف الجهاد والمقاومة مع كتائب القسام"؛ داعًيا هللا عز  

حسناته. ميزان  في  السنوات  هذه  يكتب  أن  ما    وجل  تتابعان  القسام  وكتائب  حماس  قيادة  أن  وأّكد 
لكاملة عن  المسؤولية ا  يجري مع األسرى واألسيرات داخل سجون االحتالل، محماًل سلطات االحتالل

فيما شّدد على أهمية تضافر كل الجهود الوطنية والدولية لنصرة قضية األسرى واألسيرات،   حياتهم.
 مؤكًدا بالقول "حريتكم أمانة في أعناقنا". 

 26/12/2021، موقع حركة حماس

 
 " 2"األجنحة العسكرية" بغزة تطلق مناوراتها المشتركة "الركن الشديد  .7

في  األج  أعلنت :  غزة الفلسطينية  المقاومة  لفصائل  التابعة  العسكرية  األحد،  نحة  يوم  غزة،  قطاع 
وقالت الغرفة   انطالق مناوراتها العسكرية المشتركة، الثانية من نوعها، وذلك لرفع الجاهزية العسكرية.

ي: إن  المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية )تضم معظم األذرع العسكرية للفصائل( في بيان عسكر 
ا وميادين  مواقع  في  أيام  لعدة  ستستمر  "التدريبات  كافة". هذه  المقاومة  فصائل  بمشاركة   لتدريب 

العسكرية   التدريبية والفعاليات  العديد من األنشطة  المشترك  التدريب  المقرر أن يشهد  وتابعت: "من 
وسرعة تنفيذ المهام    لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة؛ لتحقيق التجانس، وتوحيد المفاهيم،

 بكفاءة واقتدار".
 26/12/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
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 : القيادة الفلسطينية اتخذت قرارًا به"تثوير" المقاومة له"قدس برس" العالول .8
بـ"تثوير"  :  نابلس قرارا  اتخذت  الفلسطينية  القيادة  إن  العالول،  محمود  "فتح"  حركة  رئيس  نائب  قال 

الشعبّية   مشارك المقاومة  أكبر  على  والحث  الضفة،  في  ومستوطنيه  االحتالل  في  ضّد  جماهيرية  ة 
جاء ذلك في حديث مقتضب لـ"قدس برس" السبت، خالل تواجده في قرية برقة   الفعاليات الميدانية.

وأكد العالول أن   شمال مدينة نابلس، التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل والمستوطنين. 
علة، وهي تنسق مع كل هير بكافة المواقع المشتكوادرها، ستكون في مقدمة الجما  "حركة فتح، بكل

وأوضح العالول إن "هناك إجماعًا فلسطينيًا على مواجهة    القوى الفاعلة على االنخراط في المواجهة".
سياسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية، والتصدي بكل قوة العتداءات المستوطنين، وهو ما يتماشى  

 مع اإلرادة الشعبية الفلسطينية".
 25/12/2021، برسقدس 

 
 المسلحة  حنيني: ردع المستوطنين ووقف عدوانهم ال يكون إال بالمقاومة .9

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني، أن المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها المقاومة  
عدو  ووقف  المستوطنين  ردع  على  القادرة  هي  صحفي،    انهم.المسلحة  تصريح  في  حنيني  وقال 

ت إطالق النار التي ينفذها أبطالنا في الجلمة وبرقة إال رسالة أولية، وعلى العدو السبت، إن عمليا
ودعا   أن يستعد لمعركة شاملة مع أبناء شعبنا كافة لدحر االحتالل واالستيطان واقتالعه من جذوره.

ا  عً برقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاجماهير شعبنا في الضفة والقدس إلى مؤازرة  
 عن شعبنا ومقدساتنا. 

 26/12/2021، موقع حركة حماس

 
 قيادة أسرى حماس تعلن عن إضراب "رموزها" في سجون االحتالل  .10

أعلنت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة "حماس" في سجون االحتالل، يوم األحد، دخول  :  رام هللا
وقالت في تصريح صحفي    القادة الرموز".من أسراها في إضراب عن الطعام، "يتقدمهم  الفوج األول  

يأتي في إطار المعركة   القادمة،  تلقته "قدس برس" إن اإلضراب الذي سيبدأ في غضون الساعات 
االحتالل. إدارة سجون  المفتوح    المفتوحة مع  الحالي ستتبعه "خطوة اإلضراب  أن اإلضراب  وأكدت 

الطعام،   اعن  "لهذه  أن  مضيفة  للتنظيم"،  الفعلي  حل  والحل  أن  إلى  إشارة  في  بعدها"،  ما  لخطوة 
 التنظيم يعني الفوضى والمواجهة في كل السجون. 

 26/12/2021، برسقدس 
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 جبارين: الضفة تشهد هبة واسعة ولن تخذل شعبنا في مواجهة االحتالل  .11
"حماس" زاهر جبارين إننا نمر في  قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى واألسرى في حركة  :  نابلس

  لحظة فارقة ألبناء شعبنا وقضيتنا، ستكون الغلبة فيها لشعبنا الذي ستنتصر إرادته على المحتلين. 
اعتداءات   ضد  الشعبية  الهبة  على  تعقيًبا  الفضائية  األقصى  لقناة  حديث  في  جبارين  وأضاف 

في واسعة  جماهيرية  هبة  أمام  "نحن  "برقة":  في  هجمات   المستوطنين  ضد  المحتلة  الضفة 
 نين، وضفة العياش والهنود، لم ولن تخذل شعبنا في مواجهة جرائم االحتالل".المستوط

 26/12/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الجهاد و"فتح االنتفاضة" تؤكدان على استقرار مخيماتنا بلبنان .12
يوم  :  بيروت  االنتفاضة،  و"فتح  اإلسالمي"  "الجهاد  حركتا  على  أكدت  الحفاظ  ضرورة  على  األحد، 

جاء ذلك خالل لقاء جمع مسؤول العالقات العامة في حركة  استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الجهاد اإلسالمي بالشمال اللبناني بسام موعد، مع وفد من حركة "فتح االنتفاضة"، بمخيم "البداوي"  

اإلسالمي". "الجهاد  بيان  وفق  لبنان(،  ا وشد   )شمالي  األد  اللجنة  دور  على  المشتركة لجانبان  منية 
من   "بعيدا  وذلك  "البداوي"،  مخيم  ضمنها  ومن  وأمنها،  الفلسطينية  المخيمات  استقرار  على  للحفاظ 

البعض". من  والهيمنة  كل    المناكفات  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  إلى  "أونروا"  الـ  الحركتان  ودعت 
 الخانقة.  الالجئين في لبنان، في ظل الظروف المعيشية

 26/12/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 الحركة النسائية تنظم وقفة نصرة لألسيرات في سجون االحتالل  .13
نظمت الحركة النسائية اإلسالمية "حماس" وقفة تضامنية يوم األحد، أمام مقر لجنة الصليب األحمر  

لة االنتهاكات  ل، تزامًنا مع سلسالدولية بمدينة غزة، نصرة لألسيرات الفلسطينيات في سجون االحتال
األسيرات. اإلسرائيلي على  السجان  يمارسها  خالل   التي  الرملي  كفاح  الحركة  في  القيادية  وناشدت 

المنظمات النسوية في العالم بأسره بضرورة التحرك العاجل لنصرة األسيرات من شتى أنواع  ،  كلمتها
ا تلك  أصوات  رفع  ضرورة  إلى  مشيرة  والتنكيل،  فيالعنف  عالًيا  والمسلمين.   لمنظمات  العرب   بالد 

وطالبت السلطة بضرورة العمل على رفع مختلف أشكال العنف واالضطهاد بحق األسرى في سجون  
يتعلق   فيما  ُتعلي صوتها  بأن  الفلسطينية  للمرأة  العام  الفلسطينية في االتحاد  المرأة  داعيًة  االحتالل، 

 ها، وفضح جرائم المحتل.ا على سلم أولوياتبقضايا األسيرات الفلسطينيات، وأن تضعه
 26/12/2021، موقع حركة حماس
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 حماس تنعى القس المناضل ديسموند توتو  .14
المناضل   إفريقيا  أساقفة جنوب  كبير  لعائلته،  نعت حركة  حماس"  التعازي  وقدمت  توتو،  ديسموند 

إفريقي الصديق. الجنوب  نعي، يو   والحكومة والشعب  بيان  الحركة في  فلسطين  م األحد، إن  وقالت 
حقوق اإلنسان، ومدافًعا صلًبا عن  وجنوب إفريقيا خسرت مناضاًل عنيًدا، وقامًة كبيرًة في الدفاع عن  

العديد   في  الفلسطينية،  الدولية.القضية  والمنابر  المحافل  توتو    من  ديسموند  القس  أن  إلى  وأشارت 
  يلية بحق الشعب الفلسطيني. صرية اإلسرائ والعنارتقى بعد مشوار طويل من النضال ورفض الجرائم  
ألنصاره،   نبراًسا  ستبقى  سيرته  أن  حماس  حتى  وأكدت  الصديق،  إفريقيا  جنوب  وشعب  ومحبيه، 

 اإلسرائيلي، وأن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية. تتحقق آماله في إنهاء االحتالل 
 26/12/2021، موقع حركة حماس

 
 سريع تحضيرات ضرب إيرانإذاعة الجيش: توجي  إسرائيلي بت .15

وجه :  )األناضول( كوخافي  أفيف  الجيش  أركان  رئيس  إن  األحد،  اإلسرائيلي،  الجيش  إذاعة  قالت 
بتسريع االستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، غداة تحذير رئيس األخيرة إبراهيم رئيسي من أن أي 

بالده   تجاه  عدائي  حازم. تحرك  عسكري  برد  ب  سيواجه  اإلذاعة  بوأفادت  “وجه  كوخافي  تسريع  أن 
التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران، وشمل ذلك إيعازا إلى سالح الجو بإجراء تعديالت على  

وأضافت أن “التعديالت ستنعكس في الجزء األكثر تقدما من    البرامج التدريبية للطيارين والمالحين”.
حت اإلذاعة أنه “سيتم تغيير عملية  وضوأ  بل أن يصبحوا الئقين للنشاط العملياتي”.تدريب الطيارين ق

 التدريب بحيث تكون أكثر انسجاما مع مخطط األنشطة العملياتية الخاصة بشن هجوم على إيران”.
 26/12/2021القدس العربي، لندن، 

 
 المستوى السياسي اإلسرائيلي يوعز بتعليق البناء في مستوطنة "حومش"  .16

حة بناء مباٍن  اإلسرائيلي، إلى نظيره العسكري، بعدم إتاوكاالت: أوعز المستوى السياسي    -تل أبيب  
العام    جديدة الظهر  ُبرقة وسيلة  بلدتي  المقامة على أراضي  المخالة  ، 2005في مستوطنة "حومش" 

 لكن المستوطنين لم يتوقفوا عن اقتحام األرض تحت ذريعة إقامة "مدرسة دينّية". 
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"(، مساء الجمعة، في تقرير ذكرت خالله 11ة )"كان جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البّث اإلسرائيلي
السياسي اإٍلسرائيلي، ال يريد تكرار ما حدث في ما يخّص البؤرة االستيطانية "إفياتار"،   أّن المستوى 

 على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا قضاء نابلس. 
 26/12/2021األيام، رام هللا، 

 
 بعد إصابة ابنت  بكوروناإلغاء أنشطة عسكرية.. بينيت سيبقى في العزل  .17

يوم األحد، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت سيبقى في  ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء  
وبحسب القناة، فإن نتيجة الفحص المخبري   وت إصابة ابنته بفيروس كورونا. العزل االنفرادي بعد ثب

مش “سلبية”،  مصاب  غير  أنه  أظهرت  لبينيت  أجريت  في  التي  سيبقى  ذلك  من  بالرغم  أنه  إلى  يرًة 
 العزل كخطوة احترازية.

المناور  وخاصة  عسكرية  أنشطة  أي  وتجميد  إلغاء  اإلسرائيلي  الجيش  قرر  السياق،  ذات  ات  وفي 
 والتدريبات واسعة النطاق في الفترة الحالية بسبب انتشار المتحور “أوميكرون”. 

 26/12/2021القدس، القدس، 
 

 هجمات صاروخية مكثفة اهزون لتصدي ألي ضابط إسرائيلي: ج .18
اإلسرائيلية، مساء   الداخلية  الجبهة  ما يسمى  قائد  أوري غوردين  إسرائيل جاهزة  قال  إن  األحد،  يوم 

واحدة   جبهة  أو  جبهات  عدة  من  الصواريخ  آالف  إطالق  تشمل  صاروخية  هجمات  ألي  للتصدي 
بية، إلى ضرورة  ئيلية العامة الناطقة بالعر ودعا فوردين في تصريحات أوردتها هيئة البث اإلسرا  فقط.

النواقص   والعمل على سد  السيناريو،  هذ  للتعامل مع مثل  الجهوزية  االستعدادات وتحسين  مواصلة 
 القائمة في مجال تحسين الجبهة الداخلية. 

 26/12/2021القدس، القدس، 
 

 ضباط من »الموساد« خالل عام   3تقرير إسرائيلي: انتحار  .19
جية اإلسرائيلي  ضباط من »جهاز االستخبارات الخار   3« أن  12لقناة اإلسرائيلية الـ»ت اذكر تل أبيب:  

)الموساد(« انتحروا خالل عام، عادة أن هذه الظاهرة في »مؤسسة تعّد أفضل منظمة استخباراتية  
 في العالم، مثيرة للقلق«. 
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ة رئيس الجهاز السابق؛ يوسي  وُيعّد أيالون شابيرا أول الضباط المنتحرين في »الموساد« خالل والي
الث  ، حيث كان يعمل في  2021إلى يوليو )تموز(    2016ني(  اكوهين، الذي أداره من يناير )كانون 

وقيادة  8200الوحدة » اإللكتروني  التجسس  والمسؤولة عن  العسكرية »أمان«  التابعة لالستخبارات   »
 روسيا اليوم«. الحرب اإللكترونية وفك الشفرات، بحسب ما نقله موقع شبكة »

حاالت انتحار حدثت خالل عهد كوهين رئيسًا    3وبحسب القناة؛ »كانت وفاة أيالون األولى من بين  
 لـ)الموساد(«. 

 26/12/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 الصحة اإلسرائيلية تسمح باالستخدام الطارئ لعقار "فايزر" المضاد لكورونا .20
مساء   اإلسرائيلية،  الصحة  وزارة  لعقار   ميو أعلنت  الطارئ  االستخدام  على  صادقت  أنها  األحد، 

 ( المضاد للفيروسات لعالج كورونا، الذي تنتجه شركة "فايزر" األميركية. Paxlovid"باكسلوفيد" )
يصبح   أن  المتوقع  األسابيع    Paxlovidومن  في  اإلسرائيلية  والمستشفيات  الصيدليات  في  متوفرا 

  حدودة حتى تتمكن شركة "فايزر" من زيادة اإلنتاج.المقبلة، وستكون اإلمدادات األولية م
على االستخدام الطارئ للعقار، تمت على    FDAوأوضحت وزارة الصحة اإلسرائيلية أن مصادقتها و

% من الخطر النسبي لإلصابة الخطيرة،  89ضوء نتائج دراسة أولية أظهرت أن العقار يقلل ينسبة  
 ومن خطر الوفاة. ومن الحاجة إلى رعاية طبية في المستشفى

 26/12/2021، 48عرب 
 

 ألف طير  600: انتشار انفلونزا الطيور بين الدجاج وإعدام "ئيلإسرا" .21
وكاالت: حذرت وزارة الزراعة اإلسرائيلية أمس، من نقص متوقع في البيض بسبب تفشي    -تل أبيب  

الدجاج. بين  الطيور  انفلونزا  الزراع  مرض  وزير  أمر  الطوارئ،  حالة  ضوء  أوديد وفي  اإلسرائيلي  ة 
وبلغ عدد الدجاج الذي تم إعدامه منذ   تح استيراد البيض من أجل منع النقص.فورر باالستعداد لف

  14ألف دجاجة، ونتيجة لتفشي المرض، من المتوقع حدوث نقص بنحو    600بداية تفشي المرض  
 مليون بيضة في الشهر. 

 26/12/2021رام هللا،  األيام،
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 باحات "األقصى" وينفذون جوالت "استفزازية" يقتحمون  مستوطنا 119: القدس .22
المستوطنين اليهود، صباح األحد، باحات المسجد األقصى، بحماية  اقتحم عشرات  :  القدس المحتلة

اإلسرائيلي. االحتالل  شرطة  قبل  من  مشددة  أن    أمنية  فلسطينية،  مصادر  مستوطنا،    119وذكرت 
وأضافت، أن عمليات    ت، منذ ساعات الصباح الباكر.اقتحموا المسجد األقصى، على شكل مجموعا

لش انتشار مكثف  المسجد.االقتحام تمت وسط  بوابات  الساحات وعلى  االحتالل في  أدى    رطة  كما 
المقتحمون اليهود طقوًسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد األقصى، ما أثار استفزاز الحراس  

اع  والمصلين. مع  االقتحامات،  اإلسراوتزامنت  االحتالل  شرطة  إدارة تقال  في  عاملين  ثالثة  ئيلي، 
 نة القدس المحتلة، خالل عملهم في المسجد األقصى. األوقاف اإلسالمية في مدي

 26/12/2021، قدس برس
 

 االحتالل يقرر تجميد االعتقال اإلداري بحق األسير الفلسطيني "أبو هواش"  .23
هللا سلطات :  رام  أن  بولس،  جواد  المحامي  مساء  أعلن  أصدرت،  اإلسرائيلي  قراًرا   االحتالل  األحد، 

 132ري بحق األسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ  يقضي بتجميد أمر االعتقال االدا
مستشفى    يوًما. في  حاليًا  يقبع  هواش  "أبو  أن  برس"  "قدس  تلقته  مقتضب  تصريح  في  بولس  وأكد 

 )أساف هروفيه( اإلسرائيلي". 
ناد من جهتها؛ أوضحت   باسم  يعني  الناطقة  "التجميد" ال  أماني سراحنة، أن  الفلسطيني،  ي األسير 

االعتقال اإلداري، لكنه يعني إخالء مسؤولية إدارة سجون االحتالل والمخابرات )الشاباك( عن  إلغاء  
 مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى. 

 26/12/2021، قدس برس
 

 % من جثامين منفذي العمليات80 تالل تحتجزسلطات االح .24
وتد  جثامين  :  محمد  احتجاز  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  فلسطينيين  80تواصل  جثمانين  من   %

استشهدوا خالل تنفيذ عملية او خالل او محاولة تنفيذ عمليات أو حاولوا تنفيذ عمليات وهجمات ضد 
أفادت صحيفة  الماضي، بحسب ما  والعام  الجاري  العام  أهداف استيطانية وإسرائيلية مختلفة خالل 

 هيوم"، يوم األحد.  "يسرائيل
 26/12/2021، 48عرب 
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 منظمة فلسطينية تدعو لحماية دولية من اعتداءات المستوطنين  145: رام هللا .25
الفلسطينية    دعت :  رام هللا/ محمد غفري  المنظمات األهلية  ، األحد، مؤسسة  145التي تضم  و شبكة 

للمدنيين   دولية  حماية  توفير  إلى  المتحدة  المستوطنون  األمم  يرتكبها  اعتداءات  من  الفلسطينيين 
بحقهم،   "الترحيل  اإلسرائيليون  محاوالت  من  جزء  وهي  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  من  بحماية 

حرب".  "جرائم  إلى  وترتقي  وصل    القسري"  بيان  عبر  الفلسطينية،  األهلية  المنظمات  شبكة  ودعت 
لتوفير حماية   إلى تحرك فوري  الفلسطيني تحت االحتالل في األناضول نسخة منه،  للشعب  دولية 

المستوط اعتداءات  تصاعد  الضفة.ظل  شمالي  خاصة  الخطوات    نين،  كل  توفير  إلى  دعت  كما 
تفريغ   إلى  الهادفة  اإلجراءات  كل  وقف  على  والعمل  أرضهم،  في  للبقاء  الفلسطينيين  لدعم  الالزمة 

 األرض من سكانها األصليين.
 26/12/2021 وكالة االناضول لالنباء،

 
م .26  صندوق مالي إسرائيلي دوالر لهمليون  13القدس بالبطريركية األرثوذكسية   االحتالل يغر 

بار  :  بالل ضاهر القدس، موشيه  المركزية في  المحكمة  قاضي  الماضي،    –أصدر  األسبوع  عام، 
قرار حكم في قضية أراضي البطريركية األرثوذكسية في القدس، يقضي بأن على البطريركية أن تدفع  

ت ليسرائيل" )الصندوق الدائم إلسرائيل مليون دوالر إلى شركة "هيمنوتا" التابعة لـ"كيرن كييم  13مبلغ  
  عاما.   99"كاكال"( في قضية تأجير األراضي لألخيرة في منطقتي رحافيا وطالبية في القدس لمدة    –

عام أكد في قراره أن "البطريرك ثيودوروس لم يوقع بخط يده   –وجاء قرار الحكم رغم أن القاضي بار 
م( بيري. وإلى يؤكد من ِقبل )كاتب العدل المحامي أبراها على وثائق الصفقة. وتم تزوير توقيعه ولم  

جانب ذلك، فإن ختم البطريركية وختم البطريرك اللذان يظهران على الوثائق هي أختام أصلية، رغم  
موقعها   في  ريشون"  "ماكور  صحيفة  نشرته  تقرير  بحسب  الوثائق"،  بها  ختم  من  واضحا  ليس  أنه 

 اإللكتروني يوم، األحد.
 26/12/2021، 48عرب 

 
 تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين   "اإلسالمية المسيحية" .27

بتحمل :  القدس الدولي  المجتمع  والمقدسات،  القدس  لنصرة  المسيحية  االسالمية  الهيئة  طالبت 
األراضي في  المستوطنون  يرتكبها  التي  الجرائم  تجاه  واألخالقية  القانونية  الفلسطينية،    مسؤولياته 

للم الحماية  العزل.وتوفير  الفلسطينيين  من    وأكدت   واطنين  جرى  ما  “أن  األحد،  صحفي،  بيان  في 
المواطنين   حياة  استهدفت  اعتداءات  من  وسبسطية  برقة  بلدتي  على  للمستوطنين  عنيفة  هجمات 
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ح وجرائم  ارهابا  ويشكل  االعتداءات،  لهذه  والممنهج  المنظم  الطابع  يؤكد  يمكن  وممتلكاتهم  ال  رب 
 السكوت عنها”. 

 26/12/2021القدس،  ،القدس
 

 عشرات اإلصابات برصاص االحتالل إحداها خطرة جراء تجدد المواجهات شمال نابلس .28
العشرات :  نابلس إلى  إضافة  بالخطرة،  أحدهم  حالة  وصفت  بجروح  الفلسطينيين  عشرات  أصيب 

خل حتالل والتصدي للمستوطنين في مد بحاالت اختناق، إثر تجدد المواجهات بين الشبان وقوات اال
وأفاد مدير مركز اإلسعاف والطوارئ في الهالل   قريتي برقة وبزاريا شمال نابلس، مساء اليوم السبت.

بنابلس، أحمد جبريل، بأن "طواقم اإلسعاف تعاملت مع   إصابة خالل المواجهات في   137األحمر 
لرصاص المعدني المغلف بالمطاط، باإلضافة  إصابة با   35إصابات بالرصاص الحي،    7برقة، بينها  

 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. 95إلى 
 25/12/2021، قدس برس

 
 األغوار هدف جديد العتداءات المستوطنين  .29

واستهدف    شن مزيد من الهجمات في الضفة الغربية.  المستوطنين  واصل فيه العشرات منرام هللا:  
وقال معتز بشارات مسؤول ملف    تلكاتهم في األغوار الشمالية.المستوطنون السبت، المواطنين ومم

األغوار إن المستوطنين شنوا هجومًا على منطقة أم القبا في األغوار الشمالية، حيث قامت ما يزيد 
باالعتدا  20على   للمستوطنين  تتدخل سيارة  أن  قبل  مواجهات  واندالع  الفلسطينيين،  الرعاة  على  ء 

لصال االحتالل  جيش  المستوطنين.قوات  أبناء    ح  ودفاع  بالحجارة  االشتباكات  عن  »نتج  وأضاف 
بحماية   بشارات  وطالب  واعتقاالت«.  إصابات  المستعمرين  عصابات  أمام  أنفسهم  عن  شعبنا 

 الفلسطينيين في األغوار بأسرع وقت ممكن.
 26/12/2021شرق األوسط، لندن، ال

 
 ة القديمة بكافة تفاصيلها يوثق الحياة الفلسطينيقرب رام هللا  متحف األمثال   .30

في بيت قديم، حاول أهالي قرية الطيبة الواقعة إلى الشرق من مدينة رام هللا،   :عزيزة نوفل  –رام هللا  
بعيون مسيحية. البلدة  لزائري  القديمة وتقديمها  الفلسطينية  الحياة  تمثيل  البيت   إعادة  جمعوا في هذا 

ينيين والمرتبطة باألرض بشكل كبير، والتي ذكرها  أدوات تتصل بشكل مباشر بتفاصيل حياة الفلسط
الدين  ا في  بـ"األمثال"  يعرف  فيما  بتعاليمه  وارتبطت  المقدس  الكتاب  في  السالم  عليه  عيسى  لنبي 
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مترا مربعا، يختزل أهالي القرية للزائرين حكاية الحياة    90في بيت ال تزيد مساحته على    المسيحي.
ن النبي عيسى  من األمثال وردت على لسا  38ها، والمرتبطة أيضا بـالفلسطينية القديمة بكافة تفاصيل

عليه السالم في الكتاب المقدس، وهو ما يجعله "ممثال لحياة الفلسطيني المسيحي بامتياز" كما يقول 
 للجزيرة نت، راعي كنيسة الطيبة األب بشار فواضلة. 

ات إلى العصور القديمة، وعرفت تاريخيا  وأفرايم هو االسم القديم للطيبة، ويعود بناؤها بحسب الحفري
إلستراتيجية وهي الواقعة في الطريق الواصل بين مدينتي نابلس والقدس. وحاليا هي القرية  بأهميتها ا

بـ   عددهم  ويقدر  فقط،  مسيحيون  يسكنها  التي  فلسطين  في  زيارة   فلسطيني.  1400الوحيدة  وخالل 
لقرية، سند ساحلية، موضحا تاريخ البيت وخصوصيته،  الجزيرة نت للبيت، رافقنا الباحث في تاريخ ا

رموز دينية في ذلك الوقت، ولم   5إذ تعود حجارة واجهته األمامية إلى الفترة البيزنطية ومحفور عليها  
 عاما.   350تدخل أي تعديالت عليه منذ بنائه قبل 

 26/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 2008معرض فني في غزة يوث ق جرائم حرب  .31
وثق فنانون فلسطينيون، الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خالل حربها األولى على    :ناضولاأل   –غزة  

في   غزة،  في  2008ديسمبر    27قطاع  الفلسطينيين  الفنانين  رابطة  أقامته  فني  معرض  خالل  من   ،
للفن   زاوية  بينها  من  الفنية،  الزوايا  من  عددا  المعرض،  وضم  ونور".  "نار  اسم  وحمل  غزة،  مدينة 

فنانا، من بينهم مشاركون من الوطن العربي والدول األوروبية، بحسب   30بمشاركة نحو  شكيلي،  الت
 أحمد السحار، منّسق المعرض.

غزة،  في  بالبشرية  نّكلت  التي  اإلسرائيلية،  الجرائم  من  جانبا  يوضح  المعرض  "هذا  السّحار:  وقال 
ذكرى الحرب و"تذكير العالم    لتخليد   وأبادت أماكن بأكملها".وأضاف أن الهدف من هذا المعرض يأتي

أن الفلسطينيين أصحاب حق، وأنهم مضطهدون بسبب استمرار االحتالل والعدوان". وعّبرت بعض 
 .الرسومات الفنية عن الحق والتراث الفلسطيني، وتشبث الفلسطينيين بأرضهم، وفق السّحار
 26/12/2021الشرق، الدوحة، 

 
 مليون دوالر  60هرباء غزة بقيمة  ك محطةلتشغيل  قطر تمول مشروعاً  .32

تمويل  -غزة  اتفاق  توقيع  عن  األحد  يوم  غزة  قطاع  إعمار  إلعادة  القطرية  اللجنة  أعلنت  أ:  ب  د 
مليون دوالر. وصرح رئيس اللجنة السفير محمد العمادي    60مشروع لحل أزمة كهرباء القطاع بقيمة  

الصحافي على  وزع  بيان  تفا في  مذكرة  وقعت  اللجنة  بأن  والموارد  ين،  الطاقة  سلطة  من  كل  مع  هم 
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الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء. وأوضح العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن االتفاق على آليات 
توريد وشراء الغاز الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، دون أن يحدد موعدا النتهاء  

ذكرة التفاهم، فإن اللجنة القطرية ستمول إنشاء خط الغاز شروع. وذكر البيان أنه بموجب متنفيذ الم
مليون دوالر أمريكي. وأضاف أنه من    60من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو  

للعمل  المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية بأعمال تحويل المحطة  
ميجا    500السائل على أن يتم زيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى  بالغاز كبديل عن الوقود  

 وات كحد أدنى، لتالئم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء. 
 26/12/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ديمونة اإلسرائيلي إيران تتوعد بالرد على أي تهديد وتجري محاكاة لمهاجمة مفاعل  .33

التوعد  إيران  الحرس   جددت  بأن  إيرانية  إخبارية  تقارير  وأفادت  له،  تتعرض  تهديد  أي  على  بالرد 
وقال نائب قائد القوات الجوية في   الثوري نفذ محاكاة لهجوم على مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي.

موجعا على أي تهديد يتعرض له الجيش اإليراني العميد طيار مهدي هاديان يوم األحد "سنرد ردا  
للدفاع    لقومي".أمننا ا الجوية مستعدة  القوات  الجيش، أن  لقادة في  وأضاف هاديان، خالل اجتماع 

عن إيران في جميع الظروف، وأكد أن سالح الجو الذي يمتلكه الجيش سيمكنه من تنفيذ مهامه على  
ومن جهة    ات المفروضة على إيران.عاما، على الرغم من العقوب  40أكمل وجه على مدى أكثر من  

، أفادت تقارير إخبارية إيرانية بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري نفذت محاكاة لهجوم أخرى 
على مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي، وذلك ضمن مناورات "الرسول األعظم" التي انطلقت في إيران  

  5وخا باليستيا و صار  16اف النموذج المحاكي للمفاعل بـوتم في هذا التمرين استهد  األسبوع الماضي.
 طائرات مسّيرة بنجاح ودقة عالية جدا.

 26/12/2021الجزيرة.نت، 
 

 ة في سوري "حزب هللا"ضربت عشرات األهداف له  "إسرائيل": "والال .34
أبيب:  -لندن   الجو    تل  سالح  ضلوع  عن  أمس،  نشر  تقرير  في  اإلسرائيلي  »والال«  موقع  كشف 

ف التابعة لحزب هللا في سوريا والمثلث الحدودي مع اإلسرائيلي بتنفيذ هجمات على عشرات األهدا
رفيع. أمني  مسؤول  تصريح  وفق  الماضية،  الثالث  السنوات  مدى  على  مصادر   األردن،  وبحسب 

والعملياتية   اللوجيستية  كبير جهوده  بشكل  أعاقت  التي  الهجمات  على  يرد  لم  هللا  حزب  فإن  أمنية، 
م وقاعدة  سكانية  تجمعات  إنشاء  إلى  مع الهادفة  الحدودي  والمثلث  الجوالن  هضبة  جنوب  سلحة 
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التنظيم   ضد  الردع  من  عاٍل  »مستوى  على  يحافظ  اإلسرائيلي  الجيش  إن  مصادر،  وقالت  األردن. 
وأكد المسؤول، أن »مستوى الردع ضد التنظيم الشيعي مرتفع«. ومع ذلك، أشار آخرون   الشيعي«.

، لهجوم في المستقبل على الجبهة الداخلية لدولة  حزب هللا، يجري استعداداته بمساعدة إيران  إلى أن
 إسرائيل، إضافة إلى تخطيطه استهداف جنود الجيش اإلسرائيلي على الحدود مع األراضي السورية. 

 27/12/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الن المحتل الغية وباطلة الجامعة العربية: اجراءات االحتالل بتغيير وضعية الجو  .35
معة الدول العربية، إن جميع التدابير واإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع  قالت جا:  القاهرة

القانوني الغية وباطلة. المحتل ووضعه  السوري  المساعد    الجوالن  العام  بيان لألمين  جاء ذلك في 
المحتلة   العربية  واألراضي  فلسطين  عل لشؤون  تعليًقا  االثنين،  اليوم  علي،  أبو  سعيد  ى  بالجامعة 

استيطاني   مخطط  على  األحد،  األسبوعية  جلستها  خالل  اإلسرائيلي،  االحتالل  حكومة  مصادقة 
وأوضح أبو علي أن الجلسة اإلسرائيلية يوم أمس تأتي في إطار المشروع   "ضخم" بالجوالن المحتل.

تكن "عاصمة  المسمى  االستيطاني  الموارد العدواني  الستنزاف  الرامي  المتجددة"،  الطاقة    ولوجيا 
الجوالن،   على  سيطرته  وتعزيز  االحتالل،  اقتصاد  تنمية  لصالح  واستغاللها  للجوالن،  االقتصادية 

 باإلضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آالف الوحدات االستيطانية. 
 27/12/2021، قدس برس

 
 اإلسرائيلية" للتجسس على الهواتف NSOالكويت تنفي التعاقد مع " .36

اإلسرائيلية" المطورة لبرنامج التجسس    NSO GROUPتعاقدها مع شركة "نفت دولة الكويت  :  الكويت 
وجاء النفي على لسان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي،    الشهير على الهواتف الذكية "بيغاسوس".

المذكور  الشركة  مع  تعاقد  أي  يوجد  "ال  أنه  عددها    ة".مؤكدا  في  الكويتية  "الراي"  صحيفة  وأوردت 
 ي، رد على سؤال برلماني حول التعاقد مع "بيغاسوس". األحد، أن العل

 26/12/2021، قدس برس
 

 تبدأ إعمار منازل غزة التي دمرها العدوان اإلسرائيلي  "أونروا" .37
»أونروا«، إن الوكالة الدولية ستبدأ بإعمار  الةقال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لوكرام هللا:  

المدمرة كليًا في قطاع غ  تالمنازل  العدوان األخير، خالل  زة، ودفع  للمتضررين من  عويضات مالية 
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المقبل. الماضية    الشهر  الفترة  خالل  أنه  المحلية،  األقصى  إلذاعة  حديث  في  حسنة  أبو  وأوضح 
 أشهر. 4أشهر، وستدفع أخرى لمدة  6صرفت األونروا مبالغ مالية »بدل إيجار« لمدة 

مايو )أيار(  21انتهى بوقف إلطالق النار في قطاع غزة، يوما، شنت إسرائيل عدوانًا على  11ولمدة 
 الماضي.

بتدمير   العدوان  المتوسط   1,335وتسبب  الضرر  لحق  فيما  بليغ،  أو  كامل  بشكل  سكنية  منشأة 
 منزاًل، بحسب المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة.  886ألفًا و 12والجزئي بنحو 

ألضرار مختلفة خالل العدوان   رضت منازلهمآالف الجئ فلسطيني تع  6ومن بين هؤالء يوجد نحو  
 منزاًل تم تدميرها بشكل كامل. 850األخير، بينهم 

 26/12/2021ق األوسط، لندن، الشر
 

 ماً عا 90فة جنوب أفريقيا عن أيد القضية الفلسطينية.. وفاة ديزموند توتو كبير أساق .38
  90اقفة البالد ديزموند توتو عن  وفاة كبير أس،  يوم األحد صباح  ،  أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا

سيا إنهاء  أجل  من  السابقين  المناضلين  أهم  وأحد  للسالم،  نوبل  جائزة  على  حائز  وهو  سة  عاما، 
الفلسطينية. للقضية  بتأييده  اشتهر  كما  العنصري،  للقضية    الفصل  بتأييده  أيضا  توتو  اشتهر 

يولد   أن  يمكن  ال  اإلسرائيلي  العنف  أن  يرى  فكان  والعنف  الفلسطينية،  الكراهية  من  المزيد  إال 
ال إن سياسة إسرائيل ال تضاهيها إال سياسة التمييز العنصري التي كانت  ، ق2002المتبادل. وفي  

 سائدة في بالده ضد السود.
 26/12/2021جزيرة.نت، ال

 
 زيارة مشعل إلى لبنان.. تفاصيل مثيرة خلف الكواليس .39

 أحمد سمير قنيطة 
الفلسطينية المخيمات  البرج    شهدت  انفجار في مخيم  بعد وقوع  الهرج واالضطراب  مؤخرا حالة من 

الشمالي بمدينة صور )جنوبي لبنان(، وذلك بعد حدوث تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من  
األكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا وفق الرواية الرسمية لحركة حماس، وما تبع  أسطوانات 

تشي  أحداث مؤسفة خالل  األمن  ذلك من  أطلقت عناصر من  الشهيد حمزة شاهين، حيث  يع جنازة 
  3الوطني التابع للسلطة في رام هللا النار بشكل مباشر على المشاركين في موكب التشييع، ليرتقي  
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في   المشاركين  شعبنا  أبناء  من  الجرحى  عدد من  وقوع  إلى  باإلضافة  حماس،  من عناصر  شهداء 
 موكب التشييع. 

مش خالد  زيارة  وبدعم  جاءت  حماس  لحركة  التنفيذي  المكتب  من  وموافقة  تشاور  بعد  لبنان  إلى  عل 
بقيادة األخ أبو ا لوليد وبمشاركة رئيس الحركة إسماعيل هنية، على أن يكون الوفد الممثل للحركة 

قيادة  أبلغت  المرجوة، حيث  الزيارة وأهدافها  التفاهم على برنامج  القيادية، وتم  عدد من الشخصيات 
يادة اللبنانية ممثلة برئيس الوزراء نجيب ميقاتي بموعد الزيارة، والذي أبدى بدوره موافقته  حماس الق

يدركه من حجم حضور وتأثير شخصية  على الزيارة ورحب بالوفد الحمساوي بقيادة خالد مشعل، لما  
وا األمن  وتدعيم  استقرارها  على  والحفاظ  الفلسطينية  المخيمات  تهدئة  في  الوليد  كأبو  لسلم مهمة 

 المجتمعي داخلها.
الفلسطينية،  هدفت قيادة حماس من خالل هذه الزيارة إلى التواصل مع الحاضنة الشعبية للمقاومة 

ال الشعب  أبناء  مختلف  مع  في  والتباحث  شعبية  وفعاليات  وهيئات  فصائل  من  لبنان  في  فلسطيني 
 قضايا الهم الفلسطيني المشترك. 

أهالي مع  اللقاء  حماس على  حرصت  خواطرهم    كما  لتهدئة  الشمالي،  البرج  مجزرة  وجرحى  شهداء 
ثم   الرسمية،  أدواته  وعبر  اللبناني  القانون  وفق  المجرمين  محاسبة  على  ستعمل  بأنها  وطمأنتهم 

أوضاع   التباحث  حول  اللبنانية  السياسية  والشخصيات  الحكومة  رئيس  مع  الوطنية  القضايا  في 
 من خالل خطوات جادة وملموسة. الالجئين الفلسطينيين وسبل تعزيز صمودهم 

الحركة   بنّية  اللبنانية  الساحة  في  الفاعلة  السياسية  القوى  حماس  حركة  تبّلغ  أن  الطبيعي  من  وكان 
بعض  لتنسيق  لبنان،  القوى    زيارة  هذه  مع  هللا-اللقاءات  حزب  فيها  فكان   -بما  العادة،  جرت  كما 

 ي لبنان، والجماعة اإلسالمية اللبنانية. اللقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ومفت 
آذار، وكان من   14والتقى مشعل كذلك مع زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبالط أحد مؤسسي تحالف  

وفد حماس أيضا بقيادة حزب هللا ورئيس البرلمان وزعيم حركة أمل نبيه بري أحد المفترض أن يلتقي  
الدعم للقضية الفلسطينية من خالل التواصل مع آذار، وذلك في إطار حشد    8أهم أقطاب تحالف  

 مختلف القوى اللبنانية على حد سواء. 
نية في المنطقة آثرت التشغيب لكن قيادة حزب هللا وما تمثله من ثقل في التعبير عن السياسة اإليرا 

الثورة  انطالق  إبان  سوريا  مغادرة  حماس  بقرار  المتمثل  األخالقي  الموقف  كون  مشعل،  زيارة    على 
بداية عام   الحركة حينها -  2011الشعبية  أقاليم  بإجماع كامل من كافة  اُتخذ  فترة   -والذي  كان في 

دة الحزب ابتداء تأجيل اللقاء دون إبداء  قيادة خالد مشعل المكتب السياسي لحركة حماس، فطلبت قيا
بأنها غير مع الطرفين  بين  للتواصل  الرسمية  ذلك، ثم صرحت الحقا عبر األطر  نية بزيارة  أسباب 
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مشعل إلى لبنان، وأنها لن تتحمل أي مسؤولية أمنية تجاه هذه الزيارة، مما يمكن قراءته أنه نوع من  
 . التهديد المبطن بهدف إلغاء الزيارة كليا

لم تتوقف قيادة حزب هللا عند هذا الحد من محاوالت التدخل في الشأن الحمساوي الداخلي والسعي 
الوفد الممثل للحركة، بل منعت وسائل اإلعالم من تغطية استقبال مشعل للتأثير في اختيار قيادة  

للمؤس واختراقه  ونفوذه  تأثيره  حجم  خالل  من  الحزب،  عليه  يسيطر  الذي  بيروت  مطار  سات  في 
بالشكل   وتأمينه  مشعل  الستقبال  عنه  ممثال  اللبنانية  الحكومة  رئيس  فأرسل  لبنان،  في  السيادية 

الدو  عبر مؤسسات  نبيه  المطلوب  الرئيس  لحليفها  أوعزت  الحزب حين  قيادة  تمادت  ثم  اللبنانية،  لة 
انط ذكرى  إلحياء  جماهيري  لمهرجان  الترخيص  بسحب  ثم  حماس،  وفد  مع  لقائه  بإلغاء  القة بري 

 الحركة، إمعانا في الضغط عليها لفرض رؤية الحزب الخاصة حول هذه الزيارة المهمة.
ال المعقد والضغط  المشهد  السوري  أمام هذا  النظام  اللبناني وحليفه  الحزب  الذي مارسه  عبر  -كبير 

ير في  على قيادة حماس أمال في فرز قيادتها والتدخل في قرارها السيادي والتأث  -أبواقه اإلعالمية 
إنفاذ هذه  يتمثل في  وشجاع  وقرار  اتخاذ موقف جريء  الحركة  على  لزاما  كان  السياسية  اختياراتها 

البرنامج وفق  لشخصية    الزيارة  حماية  المحدد،  الوقت  وفي  فيها  التنفيذية  اللجنة  من  عليه  المتفق 
البائسة لشق صفها    الحركة المستقلة وحفظا لهيبتها واستقالل قرارها، وقطعا للطريق على المحاوالت 

الزيارة وتحقيق   إنجاح  تماما من خالل  قيادة حماس  به  الداخلي، وهذا ما نجحت  بتماسكها  والعبث 
 الشكل المطلوب.أهدافها ب

وهنا ال بد من تسجيل موقف احترام واعتزاز بشخص قائد حركة الجهاد اإلسالمي األخ زياد النخالة 
مشعل مع  اللقاء  على  أصر  الذي  طارق(  هذه    )أبو  ورفضه  الحزب  بمعارضة  المسبق  علمه  رغم 

وفق   الفلسطيني  الكل  ووقوف  الوطني،  القرار  استقالل  ضرورة  على  ليؤكد  ناضجة  الزيارة،  رؤية 
وواعية أمام المسؤولية التاريخية في تعزيز احترام تضحيات شعبنا وهيبة فصائله، لقطع الطريق على  

وطني وأهدافه اإلستراتيجية، وترجمة ذلك في أحد جوانبه  مساعي العبث والتأثير في الفكر السياسي ال
ف شعبنا  مع  تشترك  التي  القوى  كل  مع  متوازنة  عالقات  إقامة  خالل  على  من  لـ"إسرائيل"  العداء  ي 

قاعدة االحترام المتبادل والندية والثقة بالنفس، ال على أساس التبعية واالرتهان لألجندات الخارجية  
 رض".كما يسعى "الحليف المفت

شريحة   استحسان  القت  مشعل  بشخص  ممثلة  حماس  قيادة  من  والناضجة  الحازمة  المواقف  هذه 
الفلسطي السياسية  النخب  من  االجتماعي  واسعة  التواصل  مواقع  نشطاء  وتفاعل  الوازنة،  نية 

الفلسطينيين والعرب مع هذه القضية لتسجيل مواقف الدعم واإلسناد لخالد مشعل الذي تعرض أثناء  
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ته إلى لبنان لحملة إعالمية قذرة من قبل بعض الشخصيات السياسية واألذرع اإلعالمية المرتبطة  زيار 
 بحزب هللا.

من النخب الفكرية واإلعالمية في األمة مواقفها المشيدة بمشعل وخطابه المتوازن وسجلت كذلك عدد  
ية التحريضية التي خطط  تجاه القضايا المختلفة، فانقلب السحر على الساحر وفشلت الحملة اإلعالم

العربي   عمقها  لدى  الجماهيري  وحضورها  حماس  قيمة  عززت  معاكسة  نتائج  وحققت  الحزب،  لها 
ثقتها في الوعي الجمعي في األمة كحركة حرة مجاهدة عصية على التطويع  واإلسالمي، و  رسخت 

 وتأبى التبعية واالرتهان. 
 26/12/2021، نت.الجزيرة

 
 ي إلى صفقة تبادل أسرى!ما أحوج الجيش اإلسرائيل .40

 د. فايز أبو شمالة 
به اإلعالم اإلسرائيلي عن  عدم استعداد حكومة االئتالف اإلس لتنفيذ على عكس ما يوحي  رائيلية 

والمحللين  الكتاب  بعض  يردده  ما  عكس  وعلى  حماس،  حركة  شروط  وفق  أسرى،  تبادل  صفقة 
تبادل أسرى، وعلى اإلسرائيليين عن عدم وجود ضغط جماهيري مؤثر على   لتنفيذ صفقة  الحكومة 

في    عكس ما يبديه الوفد القيادي اإلسرائيلي المكلفة بملف األسرى من تعنت في جلسات التفاوض 
تبادل أسرى،   القاهرة، فإن اإلصرار اإلسرائيلي على الربط بين فك الحصار عن غزة وتنفيذ صفقة 

ت اإلسرائيلي لصفقة  الجيش  الدليل على حاجة  كانت ليمثل  ولو  المرحلة، حتى  هذه  بادل أسرى في 
 ضمن شروط حركة حماس. 

أس تبادل  صفقة  إنجاز  إلى  حاجة  في  الفلسطينية  المقاومة  تكون  األسرى  وقد  يكون  وقد  رى، 
الفلسطينيين أنفسهم بحاجة إلى صفقة تبادل تنتزعهم من ظلمات األسر إلى نور الحرية، وقد يكون  

أب لرؤية  أكثر حاجة  وقد أهل األسرى  السنين،  الجدران عشرات  أن أطبقت عليهم  بعد  أحرارا،  نائهم 
يشد من  الذي  المعنى،  النصر  إلى هذا  الفلسطيني بحاجة  الشعب  المقاومة، ومع    يكون  أزر رجال 

الفلسطينيين،   حاجة  من  بكثير  أكثر  أسرى  تبادل  صفقة  إلى  بحاجة  اإلسرائيلي  الجيش  فإن  ذلك، 
الجنو  أهل  حاجة  من  بكثير  المجتمع  وأكثر  حاجة  من  بكثير  وأكثر  أنفسهم،  األسرى  اإلسرائيليين  د 

 اإلسرائيلي الذي ال يبدي حراكًا من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى.
عن   تخلى  الذي  فهو  أسرى،  تبادل  صفقة  تنفيذ  في  ورغبة  مصلحة  األكثر  هو  اإلسرائيلي  الجيش 

الجيش الذي يتفاخر بعدم خذالن جنوده،  جنوده في المعركة، وتركهم دون أن يعرف مصيرهم، وهو  
وعدم التخلي عنهم، هذا الجيش بحاجة إلى صفقة تبادل أسرى، تبعث الثقة في نفوس الجنود الذين  
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واألكاذيب    ما الحيل  إلى  يلجؤون  انفكوا  وما  المواجهة،  من  ويرتعبون  التجنيد،  من  يتهربون  برحوا 
ما كشف عنه الكاتب أمير بحبوط، حين نشر  لالبتعاد عن وميض أي معركة مع رجال غزة، وهذا  

  على موقع ولال العبري بعض ما يخيف الجنود اإلسرائيليين على مصيرهم في المعارك القادمة، وما
أبنائهم في حالة االشتباك المباشر مع رجال المقاومة في غزة، وإذا   يقلق أهل الجنود على مصير 

 فقدت آثارهم. 
عقده قادة كتيبة االستطالع التابعة للواء جفعاتي مع الجنود الذين لقد كشف أمير بوحبوط، عن لقاء  
ن الصعوبات اليومية التي  ،  لقد تحدث الجنود في اللقاء ع2014شاركوا في الحرب على غزة عام  

تواجههم في حياتهم حتى يومنا هذا، وأنهم غير قادرين على التأقلم مع الواقع، وإنهم يسترجعون في  
اهد مرعبة، وإنهم يعانون من تجارب مفزعة، عايشوها خالل المواجهات مع رجال يقظتهم ونومهم مش

 المقاومة في غزة قبل سبع سنوات.
لتقى معهم قائد الكتيبة باسترجاع أيام الوجع، بل تجاوزوا تجاربهم الشخصية  ولم يكتف الجنود الذين ا

ل ألنهم  الجيش،  ولقيادة  للحكومة،  حادة  انتقادات  الجنود  وجه  الجنود حين  إلعادة  بواجبهم  يقوموا  م 
األسرى منذ سنوات، وأثر ذلك على معنويات بقية الجنود، وتأثير ذلك على نفسيه أهالي الجنود، إذا 

 هوا مصير زمالئهم الذين ابتلعت ذاكرتهم أرض غزة. واج
بادل أسرى  هذه الحقائق عن أوضاع الجنود اإلسرائيليين تدركها القيادة اإلسرائيلية، وتدرك أن صفقة ت

مع حركة حماس، قد تعيد للجنود ثقتهم بقيادتهم، وقد تعيد لقادة الجيش اإلسرائيلي احترامها لقدراتها  
فا لذلك  جنودهم،  أكثر أمام  والجنود  الجيش  قادة  من  اإلسرائيلية  الحكومة  له  تتعرض  الذي  لضغط 

مع الذي يعيش همومه  بكثير من أي ضغط قد يتعرضون له من أهالي الجنود األسرى، أو من المجت
 اليومية، متناسيًا جنوده األسرى بين أيدي رجال المقاومة.
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تتقدم محادثات النووي بين القوى العظمى وإيران، ومن شأنها أن تصل قريبا إلى مرحلة تتحقق فيها  
ا بات    لحاسمة.القرارات  طرف  وكل  انتهت،  النبض  جس  فان مرحلة  القدم،  كرة  عالم  من  واستعارة 

 يعرف إلى هذا الحد أو ذاك حدود الطرف اآلخر. 
وُأجيبوا  اإليراني العقوبات  برفع  االتصاالت  استمرار  يشترطوا  أن  حاولوا  المفاوضات،  فنانو  ون، 

ألماني )وأساسا  المرة  هذه  األوروبيين  أن  يبدو  في  بالرفض.  أكثر  يشاركون  وبريطانيا(  فرنسا،  ا، 
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مى  المفاوضات، ويعمل األميركيون، الذين قادوا في عهد اوباما المفاوضات، بالتعاون مع القوى العظ
نهاية   في  سيتحقق  تفشل،  المفاوضات  بأن  واإلحساس  المتبادلة  التهديدات  رغم  أنه  يبدو  االخرى. 

وفي طهران سيحصلون على مطلبهم، ومعظم العقوبات  األمر اتفاق يقيد وتيرة التخصيب اإليرانية،  
 المتشددة سترفع.

لنووي، ولكن في الواقع الناشئ  ان المصلحة اإليرانية االستراتيجية بعيدة المدى هي امتالك السالح ا
القصير، ويستدعيان عمال    – المدى  الحكم في  بقاء  المتعثر يهددان  العقوبات والوضع االقتصادي 

 حسن االقتصاد.يرفع العقوبات وي
في الدين اإلسالمي معروفة طريقة التنازل المؤقت عن األهداف، من أجل الوصول الحقا إلى حسم  

 استراتيجي بعيد المدى. 
وضعها. الو  يحسن  إجاز  إلى  بحاجة  االستطالعات،  في  المتعثر  بايدن،  برئاسة  المتحدة،   اليات 

ت، ستسرهم العودة إلى صفقات شرعية مع  الصينيون والروس، الذين على أي حال ال ينفذون العقوبا
 إيران، هكذا بحيث في نهاية المطاف ستكون لكل االطراف مصلحة في الوصول إلى اتفاق. 

ل في الوضع األصعب. إذا تحقق اتفاق سيعود االرهاب اإليراني، بوساطة األموال التي  توجد إسرائي
 ، وسيزداد النفوذ اإليراني.ستتحرر بعد رفع العقوبات، ليعربد في ارجاء الشرق االوسط

وتد  يدقوا  أكبر كي  اإليرانيون ضغطًا  وسيمارس  الوضع في سورية ستتغير،  أن حالة  المعقول  من 
هذه في  وسيتمكن    النفوذ  التحقق.  من  جدا  قريبا  سيكون  وهو  يرفع،  لن  النووي  التهديد  الدولة. 

يتقدموا بسرية في عدة مواضيع في   يحققوا في اإليرانيون من أن  تقربهم من ان  العسكري  البرنامج 
بالنسبة لهجوم إسرائيلي: إلسرائيل قدرة على    وقت قصير قدرة نووية في الموعد الذي يرونه مناسبا.

 م في إيران، وقد تفعل هذا بشكل ال مفر منه عندما يكون "السيف على الرقبة". الهجو 
االعتماد على تدخل عسكري أميركي، اغلب  يخيل أننا قريبون جدا من هذه اللحظة. لن نتمكن من  

الظن لن يصل. عندما وقفت إسرائيل في الماضي أمام تهديد أمني مهم وأخذت المبادرة عمل الجيش  
التهديد. االستعدادات التي تجري اآلن تستهدف تحسين قدرة الهجوم ألجل  اإلسرائيلي ب نجاح وازيل 

محسنة. هجوم  خطة  إلى  اإلسرا  الوصول  الجيش  حكومة  على  من  واضحة  عقيدة  يتخذ  أن  ئيلي 
 .2020خريف   –إسرائيل تحدد الهدف: ضربة مهمة وقاسية للبرنامج النووي، وتحديد موعد الهجوم 

أن اللحظة حانت، والجيش اإلسرائيلي مطالب بان يعد خطة بالتعاون مع أسرة    رغم الصعوبة يبدو
ل جدًا  عملياتية  قدرة  اإلسرائيلي  للجيش  الخطة  االستخبارات.  وستكون  النووي،  البرنامج  يضرب 

متنوعة، وستتضمن عناصر تفاجئ اإليرانيين وتلحق ضررا جسيما بمواقع النووي وبمنظومات الدفاع  
 الجوي.
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 ي مطلوب االستعداد لرد إيراني يأتي من ارض إيران، وأغلب الظن أيضا من "حزب هللا".بالتواز 
ديث عن حرب مع إيران مبالغ فيها. إسرائيل توجد في ال يوجد ما يدعو إلى الدخول في قلق، فاألحا

اإليراني   للتهديد  التصدي  لمواصلة  قدرة  اإلسرائيلي  وللجيش  عقدين،  من  اكثر  منذ  تجاهها  معركة 
الضرب الشديد لـ "حزب هللا". فضال عن االستعدادات العملياتية، على دولة إسرائيل أن تعد خطة  و 

 لطف حدة الرد الدولي.سياسية تسمح بالشرعية للعملية، وت
 "إسرائيل اليوم" 

 27/12/2021األيام، رام هللا، 
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