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لم ترد على دعوتين من الجزائر   فت و   روسية لحوار المصالحة  تلقد دعوة  حماسأبو مرزو :   .1
 وروسيا

"حماس لحركة  السياسي  المكتب  دعوة روسية  قال عضو  تلقت  الحركة  إن  أبو مرزوق  د. موسى   "
لحوار المصالحة الفلسطينية. وأكد أبو مرزوق في لقاء عبر قناة األقصى مساء الثالثاء، أن الحركة  

عوة ألجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية، ولديها شرط واحد في الحوارات وهو لم ترفض أي د 
شعب الفلسطيني، وأن تكون مشاركة سياسية حقيقية. وأضاف:  عدم التنازل عن ثابت من ثوابت ال

نريد شراكة بين كل مكونات الشعب وأن يكون الخط السياسي سليما، وأال نتنازل عن ثوابت الشعب 
م حال  المقاومة.بأي  رأسها  وعلى  األحوال،  األفق    ن  في  انسداد  أمام  نحن  مرزوق:  أبو  وتابع 

ن تذهب ألي من هذه الخيارات، مبينا أنها لم تجب على الدعوة والخيارات لدى فتح، وهي ال تريد أ
 الروسية لحوار المصالحة. 

ير من الفصائل، لكن  وأوضح أن دعوة الجزائر لعقد اجتماع للفصائل في مارس، استجابت لها الكث 
 فتح لم تستجب ولم ترد على الدعوة.  

أ في  القاهرة  إلى  األخيرة  زيارتها  في  حملت  حماس  بأن  الوطنية ونوه  الوحدة  ملف  الماضي  كتوبر 
الفلسطينية، وقدمت مبادرة لألشقاء في مصر، ومستعدة أن تسير في أي خيار من الخيارات التي  

 وع. قدمتها، ولم يأِت أي رد حول الموض
وفي ملف االنتخابات، شدد أبو مرزوق على أن حماس مع االنتخابات الشاملة، موضحا أن الحركة  

النتخابات المتدرجة، وهما: أال تعود الحالة السابقة وأن تلغى االنتخابات في  اشترطت شرطين في ا
 منتصف الطريق مع وجود ضمانات بأن تجري حسب ما هو مخطط لها وبدون تغيير. 

ال الوفي  عام  شرط  االنتخابات  قانون  إلى  االحتكام  يجب  أنه  أوضح  عملية    2005ثاني،  ليحكم 
التي اخت  بالمحاكم  أبو مرزوق االنتخاب وليس  السابقة. ولفت  بعد فشلها في االنتخابات  رعتها فتح 

إلى أن اللجنة المركزية لالنتخابات قالت إن هذه مطالب سياسية يجب أن تناقش مع فتح، واعتبرت 
 حماس ترفض االنتخابات. أن 

ينا  وأكد عدم قبول حماس بأن تكون االنتخابات على مقاس فتح باستمرار جزء وإلغاء جزء منها، مب
أن الديمقراطية واالنتخابات وتبادل السلطات وتغير القيادات هي الحالة الصحيحة سواء على مستوى 

لم  وفتح  السلطة  الفلسطيني. ودعا  السياسية واالعتراف  الفصائل وعلى مستوى شعبنا  راجعة مواقفها 
 باألخطاء، مبينا أن موقفها السياسي يواجه انسدادا وال مستقبل له.  

صعيد   هذه  وعلى  أن  على  مرزوق  أبو  شدد  المحتلة،  بالضفة  البطولية  بالعمليات  شعبنا  انتفاضة 
 امى حتى طرد االحتالل ومستوطنيه. الحالة يجب أن تتن
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ومواقفها باستمرار المقاومة والنضال،    ن حماس ما زالت عند مبادئهاونوه عضو المكتب السياسي بأ
صيغة كانت، وأي اتفاق سياسي أو اقتصادي. ورفض كل إجراءات االحتالل أو التوافق معه بأي  

وأكد أن الحركة ستبقى يدها ضاغطة على الزناد مقاومة لالحتالل رافضة إلجراءات التهويد بالقدس، 
و  بالضفة،  نتحرر واالستيطان  حتى  ونكافح  نناضل  سنبقى  مرزوق:  أبو  وقال  غزة.  على  الحصار 

 ذي سنبقى عليه حتى يتحرر شعبنا ويعود.ونكنس االحتالل من أرضنا، وهذا الهدف المركزي ال
 11/1/2022، موقع حركة حماس
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الفلسطينية  وكاالت: بحث رئيس  -القاهرة   الفتاح   الرئيس محمود عباس مع    السلطة  المصري عبد 
المصرية في    السيسي، أمس، جهود إحياء عملية السالم وإعادة إعمار قطاع غزة. الرئاسة  وذكرت 

لقاء ه. وتناول الوالوفد المرافق ل  محمود عباسبيان أن السيسي استقبل، أمس، في مدينة شرم الشيخ  
ال الداخلية "آخر  األصعدة  جميع  على  التطورات  ضوء  في  الفلسطينية،  الساحة  على  مستجدات 

الفلسطينية". القضية  أرجاء  بدورها  تمس  والتي  والدولية،  واالتصاالت    واإلقليمية  "الجهود  تناول  كما 
ت  حيث  األخيرة،  الفترة  خالل  اإلطار  هذا  في  المكثفة  اإلقليمية  علالمصرية  التوافق  مواصلة  م  ى 

األردن الت بمشاركة  الثالثي  المستوى  على  أو  الثنائي  المستوى  على  سواء  المكثف  والتنسيق  شاور 
 الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السالم". 

وشدد السيسي على "ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل 
ا الشرعية  مرجعيات  وأبوفق  مصر  لدولية".  "حرص  الدبلوماسي  دى  الفلسطيني  التحرك  دعم  على 

 الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السالم".
دعم   في  المقدرة  ومساعيها  الصادقة  مصر  لجهود  وامتنانه  "تقديره  عن  عباس  أعرب  جانبه،  من 

الفلسطي الشعب  وتمكين  الفلسطينية  مواجهةالقضية  من  ال  ني  القضية  التحديات  تواجه  التي  مختلفة 
الفلسطينية". وأشاد بدور مصر التاريخي في هذا الصدد "وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف 
جهود  الرئيسين  بين  المباحثات  شملت  كذلك  الفلسطينية".  للقضية  وشامل  عادل  حل  إلى  التوصل 

 إعادة إعمار قطاع غزة. 
 12/1/2022، األيام، رام هللا
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العربي" .3 وقوائم    ":القدس  تحالفات  عن  أحاديث  البلديات..  النتخابات  استعدادا  تنظيمية  نشاطات 
 منفردة 

أشرف الهور: تنشط في هذه األوقات الطواقم المكلفة من قبل التنظيمات والقوائم المستقلة، في  -غزة 
حلة الثانية من االنتخابات عملية وضع التركيبات النهائية للقوائم االنتخابية التي ستخوض غمار المر 

مارس    26وم  المحلية في الضفة الغربية، بعد تعذر عقدها في غزة، بسبب موقف حركة حماس، ي
المدن   البلديات في  التنافس على  تشمل  “األهم” من سابقتها، كونها  المرحلة  هذه  تعد  القادم، حيث 

 والقرى الرئيسة. 
 القوائم والتحالفات 

لتحرير وفي مقدمتها حركة فتح، تعمل حاليا  العديد من فصائل منظمة ا   وعلمت “القدس العربي”، أن
الذين المرشحين  الختيار  مكثف،  عدة   بشكل  ضوابط  خالل  من  االنتخابات،  تلك  في  سينافسون 

المجلس  مرشحي  الختيار  وضعت  التي  الضوابط  تلك  على  تعتمد  اختيارهم،  أجل  من  وضعت 
انتخاباته. أجلت  الذي  فتحوداخل ح  التشريعي  يتم    ركة  أن  يستبعد  المشاركة، ال  والفصائل األخرى 

عن خيار الدخول بشكل منفرد، وذلك وفق مقتضيات   الدخول في االنتخابات بـ”قوائم ائتالفية”، عالوة
 الحاجة، والتعامل مع كل مجلس بلدي تجرى فيه االنتخابات بشكل منفرد عن الباقي.

ة الثانية  جهودها حاليا للفوز بشكل الفت في المرحل وحسب مصادر في حركة فتح، فإن الحركة تركز
ها تمثل العدد األكبر من سكان الضفة، وتشمل  النتخابات البلديات، لما تمثله من أهمية، خاصة وأن

األرض. على  الشعبية  األغلبية  صاحبة  بأنها  الفوز  سيظهرها  حيث  الرئيسة،  تعمل    المدن  ولذلك 
ائم النهائية  ى العملية، في هذا الوقت بشكل مكثف، لوضع القو اللجان المختصة المشكلة لإلشراف عل

ومن ضمن الخيارات التي    حالفات حال الحاجة لذلك.التي تشمل األسماء المرشحة، وكذلك عقد الت
تعمل فيها حركة فتح، والحديث ألحد المشرفين على العملية، يشمل دعم قوائم “مستقلة” على غرار 

النهاية قريبة من    المرحلة األولى في عدة قرى  تكون في  بما يضمن فوزها في االنتخابات،  مهمة، 
 الخط الذي تنتهجه الحركة. 

 فتحاوية استعدادات 
كما يجري االستعداد جيدا في الوقت الحالي، لمشاركة حركة حماس بشكل “غير مباشر” على غرار 

م على “قوائم مستقلين”،  المرحلة األولى، وذلك من خالل دعم أنصار الحركة قوائم أخرى، أو ترشحه
ركة فتح وضع  وال تخفي ح  وهو أمر يضع تحديات كبيرة أمام قيادة فتح، التي تعمل جاهدة للفوز.

مدن   من  وغيرها  والخليل،  لحم  وبيت  هللا  ورام  نابلس  مثل  ومهمة  كبيرة  مدن  رئاسة  على  أعينتها 
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سهلة، والطريق أمام الحركة لن   الضفة، لكن المتابعون لهذا الملف، يؤكدون أن هذه المهمة لن تكون 
 يكون مفروشا بالورد.

 11/1/2022، لندن، القدس العربي
 
 أحد قتلة البطش.. التشريعي يشيد بأجهزة األمن بغزة بعد اعتقال  .4

بأداء األجهزة األمنية  :  غزة أشادت لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي بغزة، يوم الثالثاء، 
على   القبض  إلقائها  بماليزيا.بعد  البطش  فادي  األكاديمي  اغتيال  في  المشاركين  النائب    أحد  وقال 

راس:   أبو  الحالة مروان  تطورات  وشغف  بلهفة  المكلوم  الفلسطيني  الشعب  هذا  أبناء  نحن  "تابعنا 
وشدد على يد    األمنية التي نعيشها على أرضنا المحتلة، وكذلك أداء األجهزة األمنية في قطاع غزة".

المقاِومة في غزة،"األجهزة األ الداخلي الذي يعمل لياًل ونهارًا ليحاصر    منية  وبخاصة جهاز األمن 
خططات هذا العدو الجبان بإفشال جرائمه قبل أن تحدث، وذلك عن طريق منع تهريب المخدرات  م

 والقبض على الخونة المارقين عن الوطنية والدين". 
الضفة الغربية المحتلة أن ينحازوا إلى شعبهم،  ودعا أبو راس "المخلصين من األجهزة األمنية في  

نفضـوا عن أنفسهم وهن التبعية للمتاجرين بلقمة عيشهم، وقد  أال يكونوا أداة فـي يـد عـدوهم، وأن يو 
 سخروهم لمحاربة الشعب بدل حمايته، وحماية قطعان المستوطنين بدل محاربتهم". 

 11/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 عنه أمن السلطة يقتحم منزل ممثل "القدس موعدنا"  االحتالل عقب إفراج .5

لح: استهجن ممثل قائمة "القدس موعدنا" االنتخابية ناجح عاصي اقتحام  غزة/ نور الدين صا-رام هللا
عن   والالفتات  حماس  حركة  رايات  ومصادرة  وإنزال  أمس،  منزله  السلطة  أمن  أجهزة  من  عناصر 

يثه لصحيفة "فلسطين"، االقتحام "تصرفا همجيا، ال وطنًيا، وغير  سطح المنزل. وعدَّ عاصي في حد 
"األصل   مردفا:  كنا  مقبول"،  أننا  خاصة  السجن،  من  بخروجي  لتهنئتي  األمنية  األجهزة  تأتي  أن 

على   ُمصّرة  تزال  ال  السلطة  أمن  أجهزة  أن  ورأى  االنقسام".  إنهاء  أجل  من  انتخابات  سنخوض 
الو  التصرفات "غير  السلطة منزل عاصي بعد اإلفراج  اإلمعان في  اقتحام أجهزة أمن  طنية". ويأتي 

أجهزة وكانت    أشهر في االعتقال اإلداري.  9ل من أمس، حيث أمضى  عنه من سجون االحتالل أو 
 يوم الثالثاء، منزل عاصي بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية. اقتحمت  أمن السلطة،

 12/1/2022، فلسطين أون الين
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 نسا للتحرك مع دول االتحاد األوروبي لدعم األونروا يدعو فر  أبو هولي .6
دائرة  :  غزة رئيس  هوليأكد  أبو  أحمد  الالجئين  الثالثاء  شؤون  المخيمات   ،اليوم  في  األوضاع  أن 

انعكاسات خطيرة   لها  "أونروا" سيكون  لوكالة  المالية  األزمة  استمرار  وأن  للغاية،  الفلسطينية صعبة 
فلسطينيين، داعيًا فرنسا من خالل موقعها في االتحاد األوروبي بالتحرك باتجاه  على حياة الالجئين ال

للعام    دعم مكتملة  مستقرة  ميزانية  تحقيق  في  مالي.  2022االونروا  عجز  فرنسا    دون  أن  وأضاف، 
المالية   شريك وممول رئيسي لألونروا، وهي دولة من عشر دول مانحة زادت من قيمة مساهماتها 

بـ2021لعام  لألونروا في ا العام    27,638،  ، مليون دوالر  4,5بـ  2020مليون دوالر، بزيادة مالية عن 
العاجلة   االنسانية  لالستجابة  غزة  لقطاع  األونروا  أطلقتها  التي  واإلنعاش  التعافي  لخطة  ودعمها 

 لمواجهة تداعيات العدوان على غزة في أيار الماضي.
 11/1/2022، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 تدعو لتعامل جديد مع االستيطان أمام التعايش الدولي معه  "الفلسطينية الخارجية" .7

أدانت وزارة الخارجية، هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم  :  رام هللا
واعتبرت الوزارة    ئيلي.وقراهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي تتم بحماية قوات االحتالل اإلسرا

لها،   بيان  والقانوني  في  التاريخي  الواقع  تغيير  في  رسمي  إسرائيلي  إمعان  ذلك  أن  الثالثاء،  يوم 
التغييرات  من  مزيد  وفرض  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة  الغربية  الضفة  في  القائم  والديمغرافي 

الفلسطي األطراف  إلجبار  منها  سعيا  األرض  على  التعامل االستيطانية  على  والدولية  واإلقليمية    نية 
ورأت الوزارة أن هذا   معها كحقائق ُمسلم بها، وال يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.

الواقع الملموس يهدد حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو واقع ال يقوى على منع مزيد من االستيالء على  
ا يستدعي  ما  االستيطاني،  والبناء  المأاألراضي  عن  للخروج  مختلفة  بنمطية  إلجبار لتفكير  لوف 

على   االستعماري  االستيطاني  االستقواء  حالة  وقف  في  مسؤولياته  تحمل  على  الدولي  المجتمع 
 فلسطين. 

 11/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ر على أرضه عون: الوجود الفلسطيني في لبنان سيبقى عنصر استقراو  يلتقي بري  الرجوب .8

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح    :شينخوا-بيروت من    ،1/2022/ 11القدس، القدس،  ذكرت  
كان   لبنان  في  الفلسطيني  “الوجود  أن  الثالثاء،  يوم  عون  ميشال  اللبناني  للرئيس  الرجوب  جبريل 

قب لقاء عون  جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية ع  وسيبقى عنصر استقرار على أرضه”.
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وفد معبرا عن الرجوب على رأس  الفلسطي  مع  لبنان”. امتنان  يلقاها في  التي  الضيافة  لـ”حسن   نيين 
الوحدة  تعزيز  إلى  القيادة  وسعي  فلسطين،  في  األوضاع  تطورات  “على  الرجوب  من  عون  واطلع 

ا الشعبية  المقاومة  وتفعيل  االحتالل اإلسرائيلي،  الفلسطينية في مواجهة  لسلمية في مختلف  الوطنية 
 أبعادها السياسية واالجتماعية والجغرافية”. 

على   تعمل  الفلسطينية  “القيادة  أن  الرجوب  الشعب   3وأكد  حقوق  الستعادة  مختلفة  مسارات 
الفلسطيني، هي مسار المنظمات الدولية واألمم المتحدة، ومسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، 

ى تعزيز  بدوره أعرب عون عن تقديره لـ”سعي القيادة الفلسطينية إل  ة”.ومسار تطوير المقاومة الشعبي
 وحدة الصف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد”.

)وفا(وأضافت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  11/1/2022،  وكالة  الرجوب، :  بيروت ،  التقى 
،  اللجنة المركزيةمن  ضم أعضاء  الثالثاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على رأس وفد  

العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات المتصلة بالقضية    وجرى خالل اللقاء عرض لألوضاع
على   الفلسطينية. التوافق  من  حالة  ضمن  الفلسطينيين  كل  مشاركة  إلى  "نتطلع  الرجوب:  وقال 

بها   نواجه  الفلسطينية وحدة  للحالة  توفر  تنظيمية  االحتالل، مخرجات سياسية  بها  العالم، ونحاصر 
ويتبناها  العالم  يقبلها  هذا   ووحدة  على  لنا  مكتسب  كحق  ضاغطة  عناصر  بخلق  إلقراره  كمدخل 

 االحتالل إلقامة دولتنا". 
وأضاف: "جئنا إلى هنا وكنا في دمشق ودخلنا في حوار مع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في  

مجلس المركزي، ونحن في صدد اتخاذ قرارات صعبة جزء  محاولة لتحقيق النصاب السياسي لعقد ال
عالقة بمجمل االتفاقات السابقة ومجمل القرارات الصادرة عن المجالس الوطنية والبحث عن  منها له  

آليات تنفيذية للقرارات والبحث عن آليات تؤسس لحالة انفكاك مع هذا االحتالل، بما فيها لتصعيد 
في   الشاملة  الشعبية  والجغرافي  المقاومة  السياسي  الشمول  بمنطق  الفلسطينية  األراضي  كل 

جتماعي، وبمنطق توفير كل أسباب القوة للشعب الفلسطيني وأن يكون في حالة صدام وفي حالة  واال
 صمود مقاوم لخمسة مليون فلسطيني موجودين في كل األراضي الفلسطينية". 

 
 يراني في الدوحةهنية ووفد من قيادة الحركة يلتقون وزير الخارجية اإل .9

هنية رئيس المكتب السياسي للحركة يوم الثالثاء وزير  التقى وفد من قيادة حماس برئاسة إسماعيل  
الدوحة. القطرية  العاصمة  إلى  زيارته  أثناء  وذلك  اللهيان،  عبد  أمير  حسين  اإليراني   الخارجية 

الفلسطينية،   بالقضية  المتعلقة  التطورات  الحركة  قيادة  وفد  القدس واستعرض  في  يجري  ما  خاصة 
وتمت اإلشادة بمواقف   سجون االحتالل وتداعيات حصار غزة.والضفة المحتلة وأوضاع األسرى في  
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وعلى الصعيد ذاته    الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في فلسطين.
العربية واإلسالمية وخاصة الجهود رحب وفد قيادة الحركة بالتوجهات نحو تحقيق وفاق بين الدول  

 السعودية.و إيران المبذولة ما بين 
 11/1/2022، موقع حركة حماس

 
 المنفذ شمال رام هللا واعتقال  بعملية دهسإصابة جندي إسرائيلي  .10

عاما( في جيش االحتالل اإلسرائيلي، دهسا بالقرب من مستوطنة   19أصيب جندي ): محمود مجادلة
وذكرت  .  ء الثالثاءحافظة رام هللا والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، مسا"حلميش"، شمال غرب م

مركبته. على  والتحفظ  العملية،  تنفيذ  بزعم  فلسطيني  شاب  اعتقال  تم  أنه  إسرائيلية  وبحسب    تقارير 
  "( فإن جيش االحتالل اإلسرائيلي عزز من انتشار قواته في المنطقة. 11هيئة البث اإلسرائيلية )"كان 

بـ"المتوسطة" في عملية دهس. دت الطواقم الطبية اإلسرائيلية بأن جنديا أصيب بجروح و فاوأ   صفت 
وادعى جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان صدر عنه، أن السائق الفلسطيني "وصل المكان بسيارة  

المحور".  يحرسون  كانوا  الذين  اإلسرائيلي  الجيش  مقاتلي  نحو  بسرعة  السائق    وتوجه  أن  وُعلم 
 ين قرب رام هللا. عاما( من بلدة بلع 30يدعى محمد ياسين )لفلسطيني المعتقل ا

 11/1/2022، 48عرب 
 

 خالل المواجهة المقبلة مع غزة : هذا ما ستفعله حماس لبنانيزعممسؤول إسرائيلي  .11
عسكرية ضد  :  غزة بأنشطة  لبنان،  في  فرع حركة حماس  يشارك  أن  كبير،  إسرائيلي  مسؤول  رجح 

في غزة.  إسرائيل  قطاع  ضد  عسكرية  عملية  حدوث  إحاطة وقال    حال  في  اإلسرائيلي  المسؤول 
الذراع الخاضع لقيادة حماس في الخارج سيأخذ دوًرا    –كما ذكر موقع واي نت العبري    –للصحفيين  

فاعاًل في المستقبل سواء كان بموافقة حزب هللا أو بالنظر التجاهات أخرى، مشيًرا إلى أنه قد يكون  
ة “حارس األسوار”، بإطالق الصواريخ من جنوب  ماثل لما جرى إبان العملية العسكرية األخير دوره م
 لبنان. 

 12/1/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 "العليا" اإلسرائيلية تمنع "وزيرة الداخلية" من منع لم شمل العائالت الفلسطينية  .12
إلسرائيلية من االستمرار بالعمل بموجب أصدرت محكمة االحتالل العليا قرارا يمنع "وزيرة الداخلية" ا

المواطن "قانون  في  سياسة  صالحيته  انتهت  والذي  فلسطينية،  عائالت  شمل  لم  يمنع  الذي  ة"، 
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ل عام، وفشل الحكومة بإقراره في ومنذ انتهاء صالحية القانون الذي يجدد ك  تموز/يوليو الماضي.
الطلب معالجة  بعدم  تعليمات  الوزيرة  قبل  "الكنيست"، أصدرت  متبعا  كان  كما  للوزارة  قدمت  التي  ات 

، وبمواصلة التعامل مع آالف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري 2003إقرار القانون عام  
 عائلة فلسطينية. 27" بحث طلبات لم الشمل لـوأعادت المحكمة إلى "المحكمة المركزية المفعول.

 11/1/2022، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا
 
 قانون إسرائيلي جديد يستهدف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل االجتماعي  .13

“القدس العربي”: صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية، الثالثاء، على مشروع  
بإلزام وذلك  الفلسطيني،  المحتوى  لمراقبة  النطاق  واسعة  سلطات  االحتالل  يمنح  المواقع   قانون 

بأنها ذات صلة “باإلرهاب   اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي بحذف مضامين يصفها االحتالل
 وأمن الدولة والجمهور واألفراد”. 

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعالم إسرائيلية، فإن القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة األولى، جاء 
ساعر،   جدعون  القضاء  وزير  من  الثانية  بدعوة  بالقراءتين  عليه  المصادقة  تتم  أن  الُمرجح  من  إذ 

ال  رغم  شريكًا والثالثة  يعد  والذي  “ميرتس”،  مثل  اليسارية  األحزاب  بعض  أبدتها  التي  تحفظات 
بإحداث بعض  لكنه يطالب  القانون،  الحكومي، حيث يدعم بشكل عام جوهر ونصوص  باالئتالف 

 التعديالت الهامشية عليه. 
 12/1/2022 القدس، القدس،

 
 تضغط لالنسحاب من الحكومة اإلسرائيلية   "الحركة اإلسالمية"أوساط  .14

مجلي نظير  أبيب:  أمس  :  تل  الثانية،  للمرة  اإلسرائيلية  الشرطة  نفذته  الذي  الهجوم  أعقاب  في 
قرية األطرش في النقب، واالعتقاالت الجماعية وهدم الخيام والبراكيات، خرج    )الثالثاء(، على أهالي

االئتالف    من قادة الحركة اإلسالمية في المنطقة، يطالبون نوابهم في الكنيست، باالنسحاب منعدد  
 وإسقاط حكومة نفتالي بنيت.

الجنوبية، في إسرائيل،    وقال عطا أبو مديغم، نائب رئيس بلدية رهط، وعضو قيادة الحركة اإلسالمية
أراضي   دائرة  لصالح  الشرطة  تنفذه  الذي  الشرس  العدوان  الحركة  إن  يحرج  الحكومية،  إسرائيل 

الحكومي بنوايا صادقة إلحداث تغيير في سياسة  اإلسالمية أمام ناخبيها. وأضاف »دخلنا االئتالف  
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يرنا. فإذا كانت حكومة بنيت  الحكومات اإلسرائيلية التي انتهجت سياسة تمييز عنصري وقمع لجماه 
أن علينا  السياسة،  تلك  تواصل  أن  وتحاول  ذلك  تفهم  ونلبي    ال  شعبنا  مع  ونقف  سياستنا  نراجع 

أبو   وتوجه  االئتالف«.  من  وننسحب  عباس،  احتياجاته  منصور  النائب  قائمته،  رئيس  إلى  مديغم 
التي تعمل باسمها في الكنيست، ليوقف هجوم الشرطة ويدعو قيادة الحركة والقائمة العربية الموحدة  

 إلى إجراء بحث معمق في هذه التجربة.
يات والمجالس المحلية في النقب، على رسالة عاجلة موجهة إلى النائب  رؤساء البلد   ووّقع عدد من

بإعالن موقف واضح وحاسم إليقاف ما يحصل في األطرش من اعتداءات  فيها  عباس، يطالبونه 
 على األرض واإلنسان.  

 12/1/2022ن، األوسط، لند الشر  
 
 خليجية ونظام األسد مسؤول إسرائيلي: ننظر بـ"إيجابية" للتقارب بين دول .15

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم، الثالثاء، في إحاطة للصحافيين، إّن إسرائيل "تنظر بإيجابية" إلى  
أحرونوت"   "يديعوت  صحيفة  موقع  عنه  نقل  ما  بحسب  األسد،  ونظام  خليجية  دول  بين  التقارب 

 )"واينت"(.
الممكن من  هذا  "التقارب  أّن  اإلسرائيلي  المسؤول  جهات    وتابع  وباقي  إيران  إبعاد  إلى  يشير  أن 

 من سورية". ’المحور الشيعي’ 
 وزعم المسؤول اإلسرائيلي أنه "خالل السنة المقبلة هناك فرصة لتقليص الوجود اإليراني في سورية". 

فإ اإلسرائيلية،  المسؤول  الخيار  وبحسب  إسرائيل  مارست  إذا  أنه  إلى  تشير  اإلسرائيلية  التقديرات  ن 
 اجمت المنشآت النووية في إيران، فسيرد حزب هللا من لبنان. العسكري وه

لنا. نحن   بالنسبة  تحديا  "قدرات صاروخية عالية جًدا، وتشكل  المصدر أن لدى حزب هللا  وأضاف 
 نستعد دفاعًيا في مواجهة الجبهة الشمالية".

تهد  لدرجة  ويصل  إلسرائيل  تهديد  أكبر  هو  النووي  "المشروع  أن  على  المسؤول  وجودي".  وشدد  يد 
 في المنطقة ستزداد سوءا". وأضاف "إذا اصبحت إيران دولة نووية فإن نشاطاتها ونشاطات أذرعها 

أ  بعد  الفلسطينية"  الساحة  على  حماس  شعبية  في  تراجعا  "هناك  أن  اإلسرائيلي  المسؤول  ن  وادعى 
 ."وصل إلى ذروتها إثر الحرب األخيرة على غزة في أيار/ مايو الماضي
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أ زعم  "تأييد  كما  مع  ن  الثقة"  "بناء  إجراءات  خلفية  على  الفلسطينيين"  أوساط  في  ازداد  فتح  حركة 
 سلطات االحتالل اإلسرائيلية.

نعتقد   وبالتالي  التشغيل،  مشاكل  هي  غزة  قطاع  لسكان  محنة  أكبر  أن  "نرى  توزيع  وأضاف  أن 
 تصاريح العمل في إسرائيل )للعمال الغزيين( قد أحرج حماس".

 11/1/2022، 48عرب 
 
 الجيش اإلسرائيلي يخشى تراجع المؤهالت العسكرية بسبب كورونا  .16

كورونا   موجة  انتشار  إثر  صفوفه  في  العسكري  المؤهالت  تراجع  من  اإلسرائيلي  الجيش  يتخوف 
في إسرائيل، في األسبوع األخير، ما دفع رئيس هيئة األركان العامة، أفيف كوخافي، إلى الخامسة  

قييم الحفاظ على التسلسل الوظيفي في الجيش، وخاصة في الوحدات القتالية  عقد مداوالت، أمس، لت
والغ الجوية  الدفاعات  مثل  صحيفة  والخاصة،  ذكرت  حسبما  األهمية،  البالغة  والمنشآت  واصات 

 وت أحرونوت" اليوم، الثالثاء. "يديع
وألغى الجيش اإلسرائيلي تدريبات قوات االحتياط حتى نهاية الشهر الحالي إثر انتشار كورونا، وقّيد  

ي، اليوم، إلى أن التقديرات  تس" اإللكترون التجمعات في القواعد العسكرية. وأشار موقع صحيفة "هآر 
إلى وجود   إلى    6,380تشير  بكورونا، وذلك إضافة  يتوج  6,928جنديا مصابا  دون في حجر جنديا 

 إصابة جديدة بكورونا يوميا في صفوف الجنود.   1,000ويتوقع تشخيص  صحي منزلي.
 11/1/2022، 48عرب 

 
 2021قتلوا خالل  اً إسرائيلي اً جندي 31تقرير:  .17

جندًيا    31، قتل  2021أظهرت بيانات رسمية للجيش اإلسرائيلي، نشرت اليوم الثالثاء، أنه خالل عام  
سقط فقط  واحد  مضاد    بينهم  إطالق صاروخ  بعد  غزة  حدود  على  األسوار”  “حارس  عملية  خالل 

 للدروع. 
تشمل جندي حرس  لم  اإلحصائية  فإن  هيوم،  يسرائيل  موقع صحيفة  نشرها  التي  البيانات  وبحسب 

دثة  الحدود الذي قتل برصاص شاب فلسطيني على حدود غزة، كذلك الضابطين اللذين قتال في حا
يفا، باإلضافة إلى جندي قتل في جريمة إطالق نار، ورابع انتحر داخل تحطم المروحية في بحر ح 
 السجن خالل التحقيق معه. 
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ماتوا نتيجة المرض من أبرزهم    6من الجنود قتلوا في حوادث طرق، و  10ويظهر من البيانات أن  
 3منهم  نتيجة االنتحار،    11يما توفي  قائد لواء ناحال شارون أسمان الذي توفي خالل نشاط بدني، ف

 من الجالية االثيوبية. 
خاصة   السابقة  لألعوام  بالنسبة  القتلى  أعداد  في  انفخاًضا  هناك  أن  إلى  إسرائيليين  ضباط  ويشير 

 الذين أقدموا على االنتحار أو لقوا مصرعهم في حوادث سير.
 11/1/2022، القدس، القدس

 
 صىوسط حراسة مشددة.. مستوطنون ووفد إماراتي يقتحمون المسجد األق .18

الثالثاء، وسط حماية  هاجر حرب: اقتحم مستوطنون برفقة وفد إماراتي تطبيعي المسجد األقصى،  
ونقلت شبكة “القسطل” اإللكترونية، المتخصصة بنقل الشؤون المقدسية،   مشددة من شرطة االحتالل. 

ماراتي  أن عددًا من عناصر شرطة االحتالل اقتحموا المسجد القبلي من أجل تأمين دخول الوفد اإل
الصخرة. قبة  باقتحام  قاموا  ثم  ومن  له،  أن    المطبع  إلى  المسجد   220وأشارت  اقتحموا  مستوطنًا  

المدجج   اإلسرائيلي  والجيش  الشرطة  عناصر  من  مشددة  إجراءات  وسط  ساعات،  لعدة  األقصى  
بين هؤالء    بالسالح. إلى أن من  اليهودية، و  70ولفتت  المعاهد  بي  41مستوطنًا من طالب  نهم  من 

 الوفد اإلماراتي. 
 13/1/2022القدس العربي، لندن، 

 
 طيني بعد تنكيل جنود االحتالل به شمال رام هللا استشهاد مسّن فلس .19

السعدي  -رام هللا ):  محمود  أسعد  المجيد  الفلسطيني عمر عبد  المسّن  قرية   80استشهد  عامًا( من 
الحتالل عاء، بعد اعتداء وتنكيل جنود اجلجليا شمال رام هللا وسط الضفة الغربية، فجر اليوم األرب

القرية به في  الجديد"رئيس مجلس قروي جلجلوقال    .اإلسرائيلي  لـ"العربي  المسن يا فؤاد قطوم  ، إن 
المجيد  االحتالل  عبد  جيش  قبل  من  عليه  واالعتداء  احتجازه  إثر  استشهد  القرية،  سكان  من   ،
ة، واحتجزت المسن عقب االعتداء عليه بالضرب، وأضاف أن قوة إسرائيلية اقتحمت القري اإلسرائيلي.
أن القوات انسحبت وتركت المسن “أسعد” ملقى على األرض داخل منزل قيد  وأوضح    وتقييد يديه.

  اإلنشاء، حيث فارق الحياة.
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الواليات   في  جميعًا  ويعيشون  وأحفاد،  بنات  وأربع  أوالد  ثالثة  وله  متزوج  الشهيد  فإن  قطوم،  ووفق 
ين الحين واآلخر  يركية، وهو يحمل الجنسية األميركية، وهو مغترب يأتي برفقة زوجته بالمتحدة األم

 لزيارة قريته جلجليا. 
 12/1/2022، لندن، العربي الجديد

 
 وقفات تضامنية بالضفة الغربية وقطاع غزة لدعم األسير ناصر أبو حميد  .20

ثاء وقفات ومسيرات للتضامن  شهدت عدة محافظات فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة يوم الثال 
اإلسرائيلية، وخا السجون  السرطان. مع األسرى في  بمرض  المصاب  أبو حميد  ناصر  األسير   صة 

واعتصم عشرات الفلسطينيين من أهالي األسرى في سجون االحتالل أمام مقر الصليب األحمر في  
له القوى الوطنية واإلسالمية  مدينة البيرة بالضفة الغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني الذي دعت  

أب ناصر  األسير  لدعم  األسرى،  األسرى.ومؤسسات  وباقي  حميد  األسير    و  نادي  رئيس  وقال 
األسرى،   بحق  البطيء  القتل  تمارس  إسرائيل  إن  الوقفة،  خالل  كلمة  في  فارس،  قدورة  الفلسطيني 

 واتهمها بأنها تمارس "جريمة وحشية كبرى". 
مقر لجنة  ألسرى التابعة للقوى الوطنية واإلسالمية وقفة جماهيرية أمام وفي قطاع غزة، نظمت لجنة ا

بعد   فورا  عنه  باإلفراج  وللمطالبة  أبو حميد،  ناصر  المريض  األسير  مع  تضامنا  األحمر،  الصليب 
 تدهور حالته الصحية الخطيرة.

 11/1/2022.ند، الجزيرة
 

 2021غزة خالل  انتهاًكا "إسرائيليًا" بحق صيادي قطاع 302تقرير يوّثق  .21
انتهاًكا "إسرائيليًا" بحق صيادي قطاع غزة    302تحاد لجان العمل الزراعي بغزة، يوم الثالثاء،  وّثق ا

بارتقاء  2021خالل   تسببت  "اإلسرائيلية"  االنتهاكات  أّن  له،  إحصائية  في  االتحاد،  وأوضح   .3  
 مركًبا. 33آخرين، وتدمير  11صيادين، واعتقال  7شهداء، وإصابة 

شب  إتالف  إلى  بواقع  باإلضافة  صيد  ومعدات  ومصادرة    57اك  مساحة    6مرة،  وتقليص  مراكب، 
 مرة.  19مرات، وإغالق البحر بشكل كامل  5الصيد 

 11/1/2022، فلسطين أون الين
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 النقب: اعتقاالت وإصابات خالل مداهمة الشرطة اإلسرائيلية قرى لقمع احتجاجات .22
تداءات أجهزة األمن اإلسرائيلية خالل مداهمة قرى في النقب، أمس، وكاالت: أسفرت اع -بئر السبع 

  6شخصا من بينهم    20والتي شملت هدم خيمة اعتصام في قرية سعوة األطرش، عن اعتقال نحو  
و في    3قاصرين  حراكا  الناشطون  أطلق  فيما  االعتقال،  عمليات  خالل  منهم  عدد  وإصابة  فتيات، 

 د الهجمة المتواصلة.اولة لإلفراج عن المعتقلين وصمح

وعّم اإلضراب الشامل، صباح أمس، العديد من قرى النقب، بينها نقع بئر السبع واألطرش وخربة  
 الوطن وبير هداج والزرنوق والرويسة، احتجاجا على عمليات التجريف اإلسرائيلية في المنطقة. 

 12/1/2022، األيام، رام هللا
 

 ى فلسطينية وخلع حجابها بالقدسابطة إسرائيلية باالعتداء علاتهام ض .23
خاصة محكمة  :  ترجمة  أمام  اتهام  الئحة  الثالثاء،  يوم  اإلسرائيلية،  الشرطية  المباحث  دائرة  قدمت 

الصلح في القدس ضد ضابطة شرطة من ما يسمى قوات حرس الحدود بتهمة االعتداء على شابة  
 . وقع صحيفة هآرتسحسب مك بذلو  بالبلدة القديمة قبل نحو شهريند فلسطينية في باب العامو 

الشرط  أن  االتهام  الئحة  من  أن  يوتبين  قبل  أذنها،  خلف  وضربها  الفلسطينية  شعر  بشد  قامت  ة 
تقتادتها مقيدة اليدين إلى مركز للشرطة قريب وحاولت مجدًدا االعتداء عليها، واحتجزتها تلك الليلة،  

 تها ودفعتها. لواقعة وادعت خالله أن الشابة خدشوكتبت محضر مزور في ا
 11/1/2022، القدسالقدس، 

 
 المنظمات األهلية الفلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين  .24

لندن: قدمت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، أمس الثالثاء، رسالة احتجاج للحكومة    -رام هللا  
وجرى تسليم رسالة من   حريض إسرائيلي.قف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتالهولندية على قرارها و 

المنظمات األهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية، عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، 
 رفضًا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

ا  المنظمات خالل وقفة  تلك  الهو واعتبرت  الممثلية  أمام  الهولندي  حتجاجية نظمت  القرار  لندية، أن 
 يعبر عن »انحياز صريح« إلسرائيل، وطالبت بإلغائه، بحسب وكالة األنباء األلمانية.
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من جهته، قال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية   
قيق مكثف حول عمل االتحاد  ولية، فيما أن هولندا شرعت بتح »يتعارض مع كل القيم والمواثيق الد 

 شهرًا، ولم تخرج بشيء«، مؤكدًا أنها مؤسسة مستقلة.  18منذ 
 12/1/2022، الشر  األوسط، لندن

 

 "مجموعة ضغط" بالقارة األوروبية "فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني" ُتشّكل  .25
مجموعة ضغط    أعلنت "مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني"، يوم الثالثاء، عن تشكيل:  بروكسل

جاء ذلك في أول اجتماع للمكتب التنسيقي للمبادرة،    لصالح القضية الفلسطينية في القارة األوروبية. 
ات، وفق بيان ُنشر، عبر صفحتها الرسمية على  ، حيث تم خالله تبني عدة اقتراح2022خالل العام  

البيان، فقد تم االتفاق عل   موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك". ى "تشكيل مجموعة ضغط  وبحسب 
لصالح القضية الفلسطينية في القارة األوروبية، قائمة على أعضاء المبادرة الذين يزيد عددهم على  

تمت الموافقة بـ "االجماع" على عقد ثالثة مؤتمرات    كما  ُقطر".  18المائتي شخصية وموزعين على  
الوط الهم  قضايا  في  للتباحث  المبادرة،  داخلية ألعضاء  ربيع وصيف  حوارية  الفلسطيني خالل  ني 

 . وخريف العام الجاري، وفق البيان
 11/1/2022، قدس برس

 
 تعد بدائل التفا  "الماء مقابل الكهرباء" مع االحتالل  لجنة خبراء في نقابة المهندسين األردنيين .26

الحكومة:  عّمان استراتيجية لطرحها على  دراسة  ُتعد  إنها  األردنيين،  المهندسين  نقابة  لتكون  قالت   ،
بدياًل عن اتفاق "الماء مقابل الكهرباء"، الذي وّقعته المملكة مع االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات، في 

ثاني/نوف بالماء.تشرين  الكهرباء  لمقايضة  الماضي؛  للجنة    مبر  األول  االجتماع  خالل  ذلك،  جاء 
البدائل النقابة، لبحث  التي شكلتها  المياه والطاقة،  النوايا    الفنية في مجالي  الوطنية لمواجهة إعالن 

ش  وناق   التطبيعي، والذي عقد في مقر النقابة في عّمان، اليوم الثالثاء، وحضره مراسل "قدس برس".
المجتمعون أبرز المشكالت والتحديات التي يواجهها األردن في مجالي الطاقة والمياه، والمتمثلة بعدم 

واستهالك المياه،  توفير  استراتيجية في  المياه    وجود  الصناعية، واالعتماد على  المياه  المصانع من 
األردنيين أحمد الزعبي،  وأكد نقيب المهندسين    الجوفية واستنزاف اآلبار وزيادة الصناعات وغيرها."

اإلسرائيلي   الجانب  الحكومة مع  وقعتها  التي  الكهرباء"  مقابل  الماء  "اتفاقية  لـ  المبدئي  النقابة  رفض 
 برعايٍة أمريكية. 

 11/1/2022، برسس قد
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 برئاسة الرجوب فت الرئيس اللبناني يلتقي وفًدا من حركة   .27
يوم الثالثاء، وفدا من  لعماد ميشال عون في قصر بعبدا،  ة ااستقبل رئيس الجمهورية اللبناني:  بيروت 

وأطلع الرجوب الرئيس    .ن سر اللجنة الفريق جبريل الرجوب اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة أمي 
إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية    السلطةلبناني على تطورات األوضاع في فلسطين، وسعي  ال

السياسية   أبعادها  مختلف  في  السلمية  الشعبية  المقاومة  وتفعيل  اإلسرائيلي،  االحتالل  مواجهة  في 
 واالجتماعية والجغرافية. 

في تعزيز وحدة الصف بين أبناء    بدوره، أعرب الرئيس عون عن تقديره لمساعي القيادة الفلسطينية
ال الفلسطيني  وحقوقه  الشعب  الفلسطيني  الشعب  قضية  جانب  إلى  الدائم  لبنان  وقوف  مؤكًدا  واحد، 

المستقلة. بقيام دولته  الشتات، وحقه  لفلسطينيي  العودة  الرئيس عون    المشروعة، وأبرزها حق  ولفت 
التي اتخذها في المحافل الدولية واإلقليمية،   إلى أنه حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف

 ل مؤمًنا بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسالم في دولته المستقلة. وسيظ
 11/1/2022، الفلسطينية )وفا( والمعلوماتوكالة األنباء  

 
 اً إسرائيليّ  اً باإلمارات الستضافته روائيّ  اً اب خليجيون يقاطعون مهرجانكتً  .28

خليجيون  :  يت الكو  ومثقفون  وكتاب  أدباء  المقرر  أعلن  لآلداب"،  اإلمارات  طيران  "مهرجان  مقاطعة 
أنشطة   ضمن  غروسمان  ديفيد  اإلسرائيلي  الكاتب  "مشاركة  بسبب  المقبل؛  شباط/فبراير  انطالقه 

وثمن االئتالف، في منشور على حسابه في    المهرجان"، وفقا لمبادرة "ائتالف الخليج ضد التطبيع".
الكتاب والمثقفين الخليجيين، وحياهم على "مبادرتهم باالنسحاب وقع "تويتر"، الثالثاء، قرار األدباء و م

المهرجان".  في  غروسمان  اإلسرائيلي  الكاتب  بمشاركة  علمهم  بعد  المهرجان،  االئتالف   من  وأشاد 
القومية والوطنية"، مناشدًا بالتزام المقاطعين بـ"الموقف الشعبي العربي وبمصالح األّمة العربية وثوابتها  

 ركين والمشاركات "إلغاء مشاركتهم بهذه الفعالية التطبيعية". بقية المشا
 11/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسؤول ماليزي يهنئ هشام أبو هواش باالنتصار في معركة األمعاء الخاوية  .29

اإلسالمية  :  كوااللمبور للمنظمات  االستشاري  المجلس  رئيس  )    -هنأ  محمد    MAPIMماليزيا   ،)
حميد، المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش، بانتزاع قرار الحرية واالنتصار في معركة  عزمي عبد ال

الخاوية.  هواش    األمعاء  ألبي  تهنئة  رسالة  في  الحميد  عبد  الفلسطيني    –وقال  "المركز  حصل 
منها  نسخة  على  الته-لإلعالم"  أحر  لكم  نرسل  ماليزيا،  أرض  "من  بعد  :  النتصاركم  القلبية  اني 
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الع اآلثم". تضحيتكم  الصهيوني  اإلداري  االعتقال  أنياب  من  والخالص  الحرية  سبيل  في    ظيمة 
بعد   الحرية  معركة  في  انتصارك  "إن  المست   141وأضاف،  قد  الطعام،  عن  اإلضراب  من  يوما 

أن وحلفائهم  الصهيوني  االحتالل  لقوات  تثبت  أن  على  قادرا  كنت  فقد  الفلسطينيين    قلوبنا،  روح 
  رية ال تنكسر أبدا. لقد كان انتصارا للفلسطينيين ومحبي الحرية في العالم". وعزيمتهم في سبيل الح

 .ة الفلسطينيةضي اليزيين الثابت للقوجدد دعمه ودعم الم
 11/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يبيع أحد فروعه لشركة بريطانية   "إسرائيل"مصنع لتسلي   .30

عن  العربي  “القدس الدفاع  في  تنشط  جماعة  وهي  فلسطين”،  أجل  من  “العمل  مجموعة  قالت   :”
الحقوق الفلسطينية وفضح جرائم االحتالل وتدعو لمقاطعته، اإلثنين، إن خطواتها المناهضة لمصنع  
الفلسطينيين،   قتل  في  تساعده  بآليات  االحتالل  يزود  الذي   سيستمز”،  “إلبيت  اإلسرائيلي  األسلحة 

ره على بيع فرعه في مقاطعة أولدهام البريطانية إلحدى الشركات التي ستعيد ترتيب في إجبانجحت  
 آلية العمل فيه. 

“إلبيت  شركة  “أجبرت  حملتها  فإن   الرسمي،  موقعها  عبر  ونشرته  المجموعة  أصدرته  لبيان  ووفقًا 
أكثر   بعد  الضخمة  أعمالها  هيكلة  إلعادة  الشركة  بيع  على  أولدهام  في  عامفيرنيت”  على    من 

 الفعاليات المناهضة ألنشطتها الداعمة لقتل الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن حملتها التي استمرت ألسابيع كبدت المصنع خسائر فادحة فضاًل عن األضرار التي  

، قررت شركة “إلبيت” 2021تقدر بماليين الجنيهات، الفتة إلى أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني  
 عملياتها في مقاطعة أولدهام واآلن قررت بيع مصنعها. إعادة تنظيم 

 11/1/2022لندن،  القدس العربي،
 
 اتفاقية تعاون لدعم وتعزيز االتفاقيات اإلبراهيمية طبيع: تمعانًا في الإ .31

إلى دعم   تهدف  التي  الربحية  بريطانيا »المنظمة غير  قادة مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية في  وّقع 
الشرق األوسط«، و»شراكة«، المنظمة غير الربحية التي    تفاقيات السالم التاريخية فيتنفيذ وتوسيع ا

، لتحويل رؤية السالم بين الشعوب إلى واقع وتشجيع  "إسرائيل"أسسها قادة شباب من دول الخليج و
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في    دبلوماسية مواطني دول االتفاقيات اإلبراهيمية، أمس الثالثاء، اتفاقية تعاون خالل فعالية أقيمت 
 رات بدبي. متحف مفترق طرق الحضا

وستعمل مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية في بريطانيا و»شراكة« معًا، على تحديد المؤثرين من دول 
األ واألوساط  والمجتمع  اإلعالم  وتشمل  المختلفة  المجاالت  في  اإلبراهيمية  كاديمية  االتفاقيات 

دلة بين دول االتفاقيات اإلبراهيمية وإسرائيل للتعاون  واألعمال، وغيرها والعمل على تنظيم زيارات متبا
األكاديمي   والتبادل  األديان  بين  والتفاهم  الحوار  وفي  الثقافية،  سيما  ال  المختلفة،  المجاالت  في 

 والبحثي والعمل مع الجامعات والمجموعات الشبابية. 
 12/1/2022ليج، الشارقة، الخ

 
 و وُيهزم في "فرع فلسطين"األسير الفلسطيني ينتصر في زنزانة العد .32

 نزار السهلي 
يفتح   اإلسرائيلي؛  السجان  على  الصلبة  وإرادته  الخاوية  بأمعائه  هواش  أبو  هشام  األسير  انتصار 

ا مع  االحتالل  تعاطي  في  ومعقدة  أسئلة صعبة  مبدأ مجددًا  تجسد  ظالمة  عنصرية  بقوانين  ألسرى 
سيرة الفلسطينية عبر تاريخ طويل؛ يشهد  كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. نضال وكفاح الحركة األ

حالة اشتباك دائم مع السجان الصهيوني، وفيها كثير من محطات االنتصار و"اإلعجاب" الملفت لما  
رية؛ لم تلق في عقودها األخيرة سياسة فلسطينية  يبديه األسرى من مواجهة بأدوات بسيطة وأجساد عا

 هم بالمعنى الحقيقي. وعربية تضغط على االحتالل لتوفير مساندة ل
سجون   في  والمعتقلين  األسرى  بوضع  وتتعلق  واحد،  آن  في  والمخزية  المؤلمة  المسائل  من  وتلك 

اعتقالهم وضد    االحتالل الصهيوني، وجوالت المعارك التي خاضها األسرى المضربون ضد ظروف
االعتص وبتنفيذ  واألمني،  اإلداري  االعتقال  وقانون  الجائرة  االحتالل  داخل قوانين  تجري  التي  امات 

 مراكز االعتقال والزنازين لمواجهة محاوالت كسر إرادتهم. 
حريتهم   آمال  في  المتشبثين  أولئك  عزيمة  عن  الحرية  ألبطال  الصعبة  المأساوية  األحوال  تكشف 

حيات ألرحام  واستمرار  المهربة  ونطفهم  الزنازين،  أو  االعتقال  مشافي  من  المسربة  صورهم  هم.. 
تبقى خالدة في سجل النضال الطويل الذي الزوجات، وقصص هم التي تروي عشق الحرية والبالد، 

 يخوضه الشعب الفلسطيني وحركته األسيرة في طريق التحرر من االحتالل.
 هزيمة المعتقل 
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عن   ينجح  وبعيدًا  لماذا  برأيي:  المهم  السؤال  يقفز  قضيتهم  مع  اإلنساني  والتعاطف  النبيلة  العاطفة 
في تسجيل بعض من نقاط االنتصار على السجان في معتقله عند العدو، وذات    األسير الفلسطيني

المعتقل ينتمي لنفس األرض والقضية، ويتقاسم مع شقيقه كل األحالم واآلمال في معتقالت عربية  
الفلسطيني  وأشهر  للمعتقل  مدوية  هزيمة  ُتسجل  حيث  سوريا،  في  فلسطين"  "فرع  اإلطالق  على  ها 
 هناك؟ 

قل في فرع فلسطين لكل معاركه، ُتهزم إرادته منذ اللحظة األولى لخبر اعتقاله، ال محكمة  َيفتقد المعت
ن، وال أبيات  وال قانون، ال خبر وال صورة عنه ومنه، ال نطف مهربة، وال شارة نصٍر في وجه السجا

لى  شعٍر في حب الوطن والحياة تتحدى المحتل والسجان، ال مجتمع وبيئة مقاومة تسانده وتضغط ع
السجان لإلفراج عنه، ال قضية له.. غائب في العدم، مصيره متروك للجالد يفعل بجسده ما يشاء،  

تقله، والهمسات يمزقه أو يقطعه أو يحرقه أو يدفنه، ال شيء سوى الحسرات تتحدث عنه خارج مع
 الخجولة للسؤال عن مصيره. 

يونية ومحاكمها، فاالحتالل مغتصب  والحديث عن أقبية فرع فلسطين ليس للمفاضلة مع األقبية الصه 
لألرض والتاريخ ومجرم وقاتل، وكل قوانينه ومحاكمه أنشئت لتسويق أكاذيبه وأساطيره لتغطية أكبر  

الشعب   لها  تعرض  في  جريمة  ينجح  التسويق  يجعل  وما  الماضي.  القرن  بداية  منذ  الفلسطيني 
يتح  ما  هو  واالعتقاالت؛  المحاكم  لهذه  االحتالل  العربية  بروباغندا  المعتقالت  أقبية وزنازين  في  قق 

لتضخيم فكرة "الدولة الديمقراطية" الوحيدة في محيط مضطرب غارق بالظلم واالستبداد، دون الرجوع 
 ي نكبة شعب فلسطين وسرقة األرض والتاريخ. لمنبع الكارثة ف

عام، أو الحصول بإمكان األسير في معتقالت العدو التقاط صورة مع أحبته وفلذات كبده مرة في ال
والحصول على رعاية طبية،   تلفزيونية  قنوات  أو مشاهدة  التعلم،  في  قبول جامعي لالستمرار  على 

"اإلنسانية القانونية" على أنها من صلب ما توفره وبإمكان المحتل الحديث عن كل هذه اإلجراءات  
حتالل نفسه، وفبركته لكل  القوانين المعمول بها، لكنها ركن أساسي في التغطية على جريمة وجود اال

هذه المؤسسة وإدارتها على هذا النحو القاهر لالستمرار في تسويق كذبة محاربة "إرهاب" أصحاب  
 هم لهذا االحتالل. األرض والهوية، وكسر شوكة مقاومت

 فرع فلسطين التابوه المقدس
ا المعتقل  حياة  النتزاع  فلسطين"،  "فرع  خفير  يسوقها  التي  المبررات  ما  زنازينه  لكن  في  لفلسطيني 

وأقبيته؟ الصمت واإلنكار المستمر للضحايا والجرائم يحضران بقوة في ملفات األقبية المحظور على  
أ سلطته  في  كان  مسؤواًل  وضحيته  الفلسطيني؛  فلسطين  فرع  أصبح  منها.  االقتراب  فصائله  و 

نقاش  والعلن  السر  في  الهمس  اإلطالق  على  ممنوع  مقدس  "تابوه"  الضحايا    الفلسطيني  مصير 
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بالمطلق، مهما بلغ حجم الجرائم والمعاناة التي يتعرض لها ذوو الضحايا بهذا الشأن، وهي بلغت حد 
السلط أصحاب  ذوي  من  واالستعالء  المختلفة؛ االزدراء  الفلسطينية  والفصائل  السلطة  في  واألمن  ة 

المسبوق لحارس فرع فلس والنفاق غير  المحاباة  طين في دمشق، بشار التي ظهرت على حالة من 
يحملها   التي  والرسائل  تبحثها  التي  والمواضيع  وفصائلها.  السلطة  رموز  إليه  تهرول  الذي  األسد، 

ال البحث عن مصير آالف  السؤال عن جثث من قطعتهم الجميع خالية من  أو  والمفقودين  معقلين 
 عصابات فرع فلسطين. 

التفوق األ  "نفاق  المحتل تسويق  يمنح  بالضبط ما  به في كل مناسبة عن  وهذا  الذي يجهر  خالقي" 
"ديمقراطيته الوحيدة" المزيفة، ال عن جريمته في نكبة شعب استمرت وتطورت بفضل المحيط القادر 

األسير الفلسطيني في زنازينه، وبالتالي هزيمة قضيته، ال في الحرية فقط، بل على هزيمة المعتقل و 
العالية وقتلها وتقطيع أوصال للفرع في إزهاق روحه  المقدس  التابوه  ها حرفيًا، كما أظهرت فظاعات 

 الفلسطيني، وهناك أطنان من األدلة والشهادات للجرائم بتوثيق ضخم. 
األسد في دمشق من البيت الفلسطيني، وآخرهم عضو مركزية  في كل األحوال، ليس من شأن زوار  

نة للسؤال عن مصير فتيات  فتح جبريل الرجوب، االقتراب من فرع فلسطين األسدي أو من أي زنزا
ونساء ورجال أبناء فلسطين. فالرسائل المنقولة منذ عشرة أعوام لدمشق من البيت الفلسطيني وموفديه 

معرفة مكانها من أهلها، وتسريب أسماء من يقضي تحت التعذيب  تشي باستمرار دفن الجثث دون  
ال وجه  في  للصمود  أعضاء  وال  أمعاء  تبق  لم  وساق.  قدم  على  الحاضرة  جار  واألعضاء  سجان، 

الحتفالية انطالقة الثورة في مخيم اليرموك المدمر من السجان نفسه، واأليدي الرافعة لرايات الفصائل  
الفلسطيني في فرعه بتحية  والمصفقة لألسير المنتصر ف ي زنزانة العدو فقط؛ هي المصفقة لهزيمة 

 الجالد بإجالل "وطني". 
المأساوية ليست بحاجة النتصار أسير مضرب عن الطعام مثل هشام   في النهاية، الحالة الفلسطينية

يتسن   لم  الفلسطيني في زنزانة عربية؛  المعتقل  يئن خلفه  واقع مأساوي  للهروب من  له  أبو هواش، 
اإلضراب عن الطعام ألن قتله تحت التعذيب والتنكيل بجثته لم يوفرا له قضية ينتصر لها. شجاعة  

والمط المعتقلين  وحرمان مؤازرة  التعذيب  تحت  القتل  سياسة  عن  والكف  عنهم  باإلفراج  الفورية  البة 
نهزمة  ذويهم من دفنهم ومعرفة مصيرهم؛ تتطلب برنامج عمل شجاع، وهو مفقود لصالح سياسة م

 أمام القضايا الواجب حمايتها ال تمييعها وتبديدها كما هو حاصل.
 11/1/2022، "21موقع "عربي 
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 ّية ضد "حماس"حرب "الموساد" السر  .33
 مناحيم  بنيوني  

أصل    2018نيسان    21في   من  جامعي  ومحاضر  عالم  البطش،  فادي  الدكتور  مجهولون  اغتال 
 فلسطيني، بينما كان في طريقه إلى صالة الفجر في مسجد كافاال المبور في ماليزيا.

عليه   مهاجمان  وألق  10أطلق  نارية،  دراجة  على  وفرا  المدى،  قصير  مسدس  من  ت رصاصات 
البطش، من سكان جباليا سابقًا، يعتبر معجزة في    ة."حماس" باللوم رسميًا على المؤسسة اإلسرائيلي

مجال الهندسة الكهربائية، تخرج من الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة، ثم انتقل إلى ماليزيا في العام  
مصادر2011 بحسب  إسالمية  خيرية  جمعيات  عدة  في  ونشط  مسجد،  في  إماما  وعمل  أمنية   ، 

 إسرائيلية. 
ؤولين األمنيين اإلسرائيليين بأنه يتصرف سرًا ويساعد الجناح العسكري  كان فادي البطش معروفًا للمس

لحركة "حماس" في تطوير صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار داخل "مكتب البناء" التابع لـ"حماس"  
 لقدرات العسكرية للحركة.والذي يعمل من اسطنبول ولبنان، من بين أماكن أخرى، لتطوير ا

كمحا  الرسمي  نشاطه  السرية،  كان  ألنشطته  ممتازة  تغطية  ماليزيا  في  كوااللمبور  جامعة  في  ضر 
وسافر على نطاق واسع إلى تركيا لتلقي تعليمات من الذراع العسكرية لحركة "حماس" ولتقديم تقرير  

 عن تقدمه في تطوير األسلحة الجديدة.
قطا في  "حماس"  بعد ع تزعم حركة  البطش  قتلة  أحد  اعتقلت  أنها  اآلن،  إلى ع غزة،  مؤخرًا،  ودته، 

 قطاع غزة. 
صلة   على  وهو  غزة  قطاع  سكان  من  هو  اعتقاله  تم  الذي  القاتل  فإن  "حماس"  مصادر  وبحسب 

 . 1996بالمخابرات اإلسرائيلية منذ العام 
قطا إلى  عودته  بعد  ارتكبه  خطأ  إثر  اعتقاله  تم  فقد  المصادر،  هذه  اتصل  وبحسب  حيث  غزة،  ع 

 بمشغله اإلسرائيلي وطلب المال.
اإلسرائيلي   "الموساد"  بأن  "حماس"  في  وتزعم مصادر  به.  المشتبه  اسم  نشر  "حماس" عن  امتنعت 

 ساعد القاتلين على الهروب من ماليزيا بجوازي سفر من صربيا والجبل األسود.
لبطش أم أحد مساعديه، ومن الممكن من غير الواضح إذا ما كان الموقوف بالفعل أحد قتلة فادي ا

تكون  أن  االستخباراتية    أيضًا  القدرات  تعزيز  إلى  تهدف  "حماس"  قبل  من  نفسية  مناورة حرب  هذه 
 للتنظيم من أجل الردع.

تقدم "حماس" اآلن القبض على قاتل فادي البطش على أنه إنجاز مهم للمنظمة، التي لديها القدرة 
"الموسا اغتياالت  متعاونين مععلى فك رموز  العثور على  وليس فقط  الخارج،  األمن    د" في  جهاز 
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الذين يعيشون في قطاع غزة. القاتل المعتقل عاد   العام اإلسرائيلي  وتقول مصادر في "حماس" إن 
والوثيقة   الفعالة  والمراقبة  المنتظم  غير  سلوكه  وإن  اإلسرائيلي،  "الموساد"  علم  دون  غزة  قطاع  إلى 

 هي التي أدت إلى اعتقاله. لقوات "حماس" األمنية
قطاع غزة في  اغتيال    التقدير  في  به  المشتبه  وسيحاكم  للردع،  االعتقال  ستستغل  "حماس"  أن  هو 

إعدامه. وسيتم  لحركة   البطش،  العسكرية  الذراع  خفي ضد  ونشاط  عقول"  "معركة  إسرائيل  تخوض 
 "حماس"، التي تحاول تطوير أسلحة جديدة ضد إسرائيل. 

السياق، هذا  المهندس   في  الزواري،  محمد  اغتيال  في  الفضل  أيضًا  اإلسرائيلية  للمؤسسة  ُينسب 
، على يد مجهولين  2016والخبير في الطائرات بدون طيار والغواصات الصغيرة، في كانون األول  

مصممة   صغيرة  وغواصات  متطورة  طيار  بدون  طائرات  تطوير  على  الزواري  وعمل  تونس.  في 
منصات  اإلسرائ  لضرب  المتوسط  الغاز  األبيض  البحر  مياه  في  "  حماس "  كوماندوز  لصالحيلية 

 .البحري 
العام   من  2011في  "حماس"  في  العسكرية  الشخصيات  كبار  أحد  اإلسرائيلي  "الموساد"  اختطف   ،

أوكرانيا، ضرار أبو سيسي، خبير الهندسة الكهربائية الذي كان قائد الكلية العسكرية للجناح العسكري  
ي قطاع غزة. وكان وسيطا في تطوير وإنتاج صواريخ القسام والصواريخ المضادة لحركة "حماس" ف

 . 2004للدبابات في قطاع غزة، إلى جانب عدنان الغول الذي قتلته إسرائيل في العام 
العام   دبي،  المبحوح في  اغتيال محمود  لـ"الموساد" هو  المبحوح 2010اغتيال شهير آخر منسوب   .

يدير أس  كان  تهريب  في  شبكة  "حماس"  لحركة  العسكري  الجناح  إلى  إيران  من  النطاق  واسعة  لحة 
إيالن سعدون وآفي سبورتس، وتم   قطاع غزة، وكان أيضا وراء اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، 

من المتوقع أن يستمر نشاط إسرائيل السري ضد "مكتب    القضاء عليه في غرفته في فندق في دبي. 
 الذي يعمل في الخارج لتعزيز الوجود العسكري لـ"حماس". ابع لـ"حماس" و البناء" الت

الحاجز  على  للتغلب  خاصة"  و"وسائل  متقدمة  طيار  بدون  طائرات  تطوير  على  "حماس"  تعمل 
األرضي الجديد الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة، قبل كل شيء من الجولة القادمة من القتال،  

قطاع غزة هو أن "الموساد" اإلسرائيلي لم يقل بعد كلمته    فإن التقدير فيوهي مسألة وقت فقط، لذلك  
 األخيرة ضد نشطاء "حماس" في الخارج.

 " 1"نيوز 
 12/1/2022األيام، رام هللا، 
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