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 وسكو تجدد مساعيها للوساطة في ملف المصالحة الفلسطينية سط": م "الشرق األو  .1
جبر-موسكو الفصائل  :  رائد  بين  الوساطة  جهود  إلنجاح  مساعيها  جددت  موسكو  أن  أمس،  بدا 

بالملف. تحيط  التي  الكبيرة  التعقيدات  الرغم من  القيادي في عو   الفلسطينية، على  كست تصريحات 
»ح في حركة  للحوار  جديدة  روسية  دعوة  لتلبية  الحركة  استعداد  حول  مرزوق،  أبو  موسى  ماس« 

موسكو، وجود تباين بين الفصيلين الرئيسيين في هذا الشأن، خصوصا على خلفية فشل وفد لحركة 
دمشق.   التحرير في  لمنظمة  المركزي  للمجلس  لقاء  ترتيب  وقال مصدر روسي  »فتح« مؤخرا، في 

، مطلع على الملف، إن المدخل األساسي لجهود المصالحة ينطلق من ضرورة  لـ»الشرق األوسط«
 تقريب وجهات نظر الطرفين، وليس السعي إلى إقصاء أحدهما.

الجديدة  الروسية  الدعوة  أن  األوسط«،  »الشرق  إليه  تحدثت  »حماس«  من  قريب  مصدر  وأوضح 
الماضي العام  نهاية  في  والد وجهت  رام هللا  في  السفيرين  عبر  إلى  ،  سعت  موسكو  إن  وقال  وحة. 

يشكل   الفصيلين  بين  التفاهم  بأن  قناعة  من  انطالقا  وحماس،  فتح  بين  ثنائية  محادثات  استضافة 
المدخل األساسي الستعادة الوحدة الفلسطينية. وزاد أن الدعوة اشتملت على عقد لقاء افتراضي عبر  

الجانب الروسي بالموافقة، بينما »لم   شيرا إلى أن »حماس« سارعت بإبالغتقنية الفيديو كونفرس، م
 يتشجع الطرف اآلخر للمشاركة في هذا الحوار«.

ووفقا للمصدر، فإن موسكو كانت ترغب في ترتيب هذا الحوار، قبل انعقاد اجتماع الفصائل الذي 
الفلسطينية،   المصالحة  ملف  في  حضورها  لتأكيد  الجزائر،  إليه  بأن  دعت  القناعة  من  الرغم  على 

ات بتقنية أون الين لن تخرج باختراقات، لكنها تشكل استمرارا للجهود الروسية السابقة وتأكيدا »محادث
 عليها«.

أمس،  من  أول  أجرى  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  أن  المصدر،  وأضاف 
م حول  فيه  الحديث  تركز  مرزوق،  أبو  مع  هاتفيا  تصريحات  اتصاال  أن  موضحا  المصالحة،  لف 

 لقيادي الفلسطيني األخيرة، سعت إلى »تأكيد موقف حماس حول هذا الموضوع«. ا
وقال المصدر، إن حركة »فتح« سعت في المقابل إلى الترويج لفكرة عقد اجتماع المجلس المركزي  

الرجوب خالل زيارة   لمنظمة التحرير، في دمشق، وهي الفكرة التي حملها القيادي الفلسطيني جبريل
العاصمة   قياديين  إلى  لتصريحات  بها«. ووفقا  الفلسطينية  الفصائل  إقناع  لكنه »فشل في  السورية، 

الجهاد  والديمقراطية، وحركة  الشعبية  والجبهتين  الفلسطينية  القوى  تحالف  فإن »فصائل  فلسطينيين، 
يسمى )وحدة وطنية( تعترف    اإلسالمي، رفضت الدعوة، ألنها هدفت لتمرير ملف تشكيل حكومة ما

الل، وتوافق على شروط الرباعية الدولية«. ورأت أن »فتح« حاولت »االلتفاف على التفاهمات باالحت
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مع حماس والفصائل الفلسطينية األخرى، عبر الدعوة لعقد مجلس مركزي وتقديم بعض اإلغراءات  
 للفصائل لتشارك فيه«. 

و أبلغت بالفعل نهاية ثت إليه »الشرق األوسط«، أن موسكفي الوقت ذاته، أكد دبلوماسي روسي تحد 
العام الماضي، قيادات التنظيمات الفلسطينية، استعدادها الستضافة جولة جديدة من الحوارات »من 
أجل التوصل إلى تفاهم وإنهاء االنشقاق والخالف الناشئ واستعادة الوحدة الفلسطينية، ولكن لألسف 

 طينية مع هذا المسعى«.لم تتجاوب القيادات الفلس
المص لموافقة  ولفت  اتفاق  إلى  للوصول  مسعى  في  دمشق،  إلى  »فتح«  وفد  زيارة  إلى  الروسي  در 

الدخول  دون  من  التجاوب  من  نوعا  أبدت  »دمشق  إن  وقال  للمجلس،  اجتماع  عقد  على  دمشق 
تحف أبدت  دمشق  في  المقيمة  القيادية  الشخصيات  لكن  محدد،  موعد  تحديد  حول  ظات، بتفاصيل 

اللجوء   من  الهدف  أن  دون  معتبرة  »من  أنه  على  وشدد  حماس«.  لدور  استبعاد  هو  دمشق  إلى 
الفلسطينية   الوحدة  فعلية الستعادة  مجاالت  هناك  يكون  فلن  وفتح،  حماس  بين  اتفاق  إلى  التوصل 

 وخدمة القضية الفلسطينية وإنعاش دور منظمة التحرير الفلسطينية«. 
 13/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 يهاتف الرئيس اإلسرائيلي معزيا بوفاة والدته  عباس .2

محمود عباس، الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتصوغ، معزيا    ية فلسطينال  السلطةهاتف رئيس  :  رام هللا
 بدوره شكر الرئيس اإلسرائيلي، محمود عباس على اتصاله.  بوفاة والدته.

 12/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عباس يستقبل والدة األسير المريض ناصر أبو حميد  .3
استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء األربعاء، أم األسير ناصر أبو حميد،  :  رام هللا

المريض بالسرطان، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، حيث أكد لها أنه "يجري اتصاالت مكثفة، من  
جاء ذلك بعد يومين من مناشدتها قائد هيئة أركان كتائب عز الدين   حه".ا أجل العمل على إطالق سر 

المريض. نجلها  إلنقاذ  التدخل  والمقاومة،  الضيف،  محمد  "قضية    القسام،  أن  على  عباس  وشدد 
األسرى تحتل األولوية في سلم اهتمامات الحكومة"، ُمردًفا أنه "لن ُيفّرط بحقوق األسرى مهما كانت  

 الضغوطات".
 12/1/2022، برس قدس
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 رئيس المخابرات الفلسطينية يلتقي وزير خارجية االحتالل قناة عبرية:   .4
النعامي ":  صالح  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  جهاز  13كشفت  رئيس  أن  عن  النقاب  الماضية،  الليلة   ،"

ية  الخارجووزير  المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، التقى رئيس الوزراء البديل  
 اإلسرائيلي، يئير لبيد. 

وقال حيزي سيمانتوف، مراسل القناة للشؤون الفلسطينية، إن اللقاء لم يتطرق إلى القضايا السياسية، 
وأضاف سيمانتوف أن لبيد اعترف في السابق بأنه    وتمحور فقط حول القضايا األمنية واالقتصادية.

ًا بأن لقاءه فرج هو األول مع مسؤول مقرب من  مستدركينية،  التقى مسؤولين كبارًا في السلطة الفلسط
ونقلت القناة عن "مصادر فلسطينية" توقعها عقد المزيد من اللقاءات    رئيس السلطة، محمود عباس.

 في المستقبل، بين كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين. 
 13/1/2022، العربي الجديد، لندن

 
 2021نواب من المجلس التشريعي عام  7سرى": اعتقال ات األلدراس "فلسطين .5

نواب من نواب المجلس التشريعي    7  وثق مركز فلسطين لدراسات األسرى، اعتقال سلطات االحتالل
الماضي   العام  عام  2021خالل  منذ  يتوقف  لم  النواب  استهداف  إن  له،  بيان  في  المركز  وقال   .

حسب تصاعد حالة االشتباك   اوحت ما بين االرتفاع واالنخفاض ، ولكن أعداد المعتقلين منهم تر 2006
نائبًا، غالبيتهم    62مع االحتالل، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة االعتقال ما يزيد على  

 نواب.   9مرات، وال يزال يقبع في سجون االحتالل  تم اعتقالهم عدة
 12/1/2022، فلسطين أون الين

 
 ات الفلسطينية الشاملة اء االنتخابالدعوة إلجر يجدد بحر  .6

استقبل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، في مكتبه مديرة مكتب الصليب  
والمستشار ميلر،  ميريام  غزة  قطاع  في  وأمين    األحمر  نعيم،  هدى  النائب  بحضور  األقرع،  فايز 

مهنئاً  بالضيوف،  بحر  ورحب  البيك.  ثروت  التشريعي  ممثل    المجلس  منصب  توليها  بمناسبة  ميلر 
مهمته في  والنجاح  التوفيق  لها  ومتمنيًا  غزة،  قطاع  في  األحمر  "المجلس  الصليب  إن  وقال  ا. 

بنز  العالم  شهد  بانتخابات  منتخب  مجلس  هو  استنادًا  التشريعي  بالمشروعية  يتمتع  يزال  وال  اهتها، 
ال المجلس  جهود  إلى  مشيرًا  الفلسطيني"،  األساسي  الحوار للقانون  ورعاية  المصالحة  في  تشريعي 

وطني   الشاملة  الفلسطينية  االنتخابات  إلجراء  الدعوة  وجدد  إلى  الوطني.  الفتًا  وتشريعي،  ورئاسي 
اإلنسا  على تحصين حالة حقوق  التشريعي  تحمي حقوق  حرص  التي  التشريعات  ن من خالل سن 
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التي   التشريعات  وكذلك  المجتمع،  استقرار  على  وتحافظ  السن  اإلنسان  وكبار  المعاقين  فئات  تدعم 
 والمرأة والطفل والشباب وغيرها. 

 12/1/2022، فلسطين أون الين
 

 خريشة: تصريحات الرجوب "جوفاء وال تخدم القضية الفلسطينية"  .7
األربعاء،  وصف  :  نابلس يوم  خريشة،  حسن  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب 

، جبريل الرجوب، بـ"الجوفاء والمكررة، والتي ال جديد فيها، وال تخدم  تصريحات أمين سر حركة "فتح"
وخالل مقابلة خاصة مع "قدس برس" وجه خريشة رسالة لرجوب وفتح بأن "ال    القضية الفلسطينية".

أخطاء الماضي، وأن يبتعدوا عن استخدام الذرائع نفسها التي تستخدم منذ سنوات وال تنطلي    يكرروا
يثه: "يجب أن يكون هناك رغبة جادة في إنهاء االنقسام ومشاكله، ولكن على  ع حد وتاب  على أحد".

اًل:  واستبعد خريشة عقد اجتماع المجلس المركزي في الوقت القريب، قائ  ما يبدو أن هذا لن يجري".
وعزا أسباب ذلك لمشاكل "فتح" الداخلية، والتنافس على المناصب    "ربما ولى هذا االجتماع فعليًا".

المشاكوت هذه  حل  بعد  إال  يعقد،  لن  االجتماع  "هذا  أن  مؤكدًا  بالقول:   ل".وليها،  خريشة  واستدرك 
المنظمة أصبحت حكرًا عل فالنتيجة معروفة، ألن  المركزي،  المجلس  لو عقد  ى فريق معين،  "حتى 

 استفرد بكل مكوناتها، ولن يسمح ألحد بالوجود فيها ومعارضته". 
 12/1/2022، قدس برس

 
 مة ملتزمة بدعم المخيمات وفق اإلمكانيات للتخفيف من معاناة شعبناالحكو  اشتية: .8

الضفة :  رام هللا في  للمخيمات  الشعبية  اللجان  من  موسعا  وفدا  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  التقى 
وجرى االجتماع على هامش توقيع اتفاقية مشاريع دعم البنية األساسية للمخيمات في الضفة   الغربية.
وأكد   3.45بقيمة  الغربية   للتنمية.  البنك اإلسالمي  بإدارة  األقصى،  مليون دوالر من منحة صندوق 

إلمكانيات المتاحة  رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم المخيمات وتنفيذ عدد من المشاريع فيها، وفق ا
وقال:   لكل ما هو حيوي وممكن للتخفيف من معاناة شعبنا، في الجوانب االجتماعية واالقتصادية.

"نعمل مع كافة األطراف الدولية لضمان استمرار تحمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  
وخارجه الوطن  داخل  لالجئين  الخدمات  تقديم  في  مسؤولياتها  من  "األونروا"  الالزم  الدعم  وتوفير   ،

 المانحين لتمكينها من القيام بذلك".
 12/1/2022، ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف
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 مليون دوالر   33اتفاقيات دعم من البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة  4توقع الحكومة الفلسطينية  .9
الصالح عن :  رام هللا المحلي مجدي  الحكم  اشتية، وقع وزير  الوزراء محمد  برعاية وحضور رئيس 

ا أربع  الرطروط  إخالص  والقدس  الضفة  في  اإلسالمي  البنك  مستشارة  مع  يوم  الحكومة  تفاقيات، 
وشملت االتفاقيات؛ اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية    مليون دوالر.   33األربعاء، بقيمة بلغت حوالي  

حوالي  لع بلغت  بقيمة  والقدس  غزة  وقطاع  الضفة  في  المحلية  الهيئات  من  دوالر،    26دد  مليون 
حوالي بلغت  بقيمة  المخيمات  في  التحتية  البنية  مشاريع  لدعم  وكذلك    3.5  واتفاقية  دوالر،  مليون 

يمة  اتفاقية خاصة بتنفيذ مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بق
مليون دوالر، واتفاقية لترميم وتأهيل وصيانة مباٍن في البلدة القديمة بالخليل بقيمة مليون دوالر،    2

 ثلة البنك اإلسالمي للتنمية. وقعها رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة مع مم
 12/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لمسؤولين أممين بشأن انتهاكات االحتالل الممنهجة بحق الفلسطينيين رسائل فلسطينية  .10

بشأن  :  رام هللا أممين  ثالثة مسؤولين  إلى  متطابقة  االربعاء، رسائل  يوم  الفلسطينية،  السلطة  بعثت 
الفلسطينيين.. سياسا بحق  الممنهجة  وانتهاكاتها  القانونية،  غير  اإلسرائيلية  االحتالل  وممارسات    ت 

القوة    -في رسائله، إلى "السياسات والممارسات غير القانونية التي تواصل إسرائيل    وأشار منصور 
باالحتالل   ترعاها من    -القائمة  التي  الهجمات  إلى جانب  الفلسطيني،  الشعب  خالل  ارتكابها ضد 

ذراعيها المتمثلين بقوات االحتالل والمستوطنين، والتي تصب جميعها في خانة االنتهاكات الممنهجة  
االنسان".ل يشجع    حقوق  وال زال  الدولية شجع  القانونية  المساءلة  إلى  االفتقار  "أن  في رسائله  وأكد 

سلب ممتلكات الشعب إسرائيل على المضي قدًما في استعمارها غير القانوني لألرض الفلسطينية و 
"العام    الفلسطيني". أن  منذ    2021وبّين منصور  فلسطين  دموية في  األعوام  أكثر  العدوان كان من 

عام   غزة  على  استشهد  2014العسكري  حيث  بينهم    324،  أنحاء   86فلسطينًيا،  جميع  في  طفاًل، 
إس مواصلة  إلى  إضافة  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  هدم  األرض  سياسة  رائيل 

 المنازل".
 12/1/2022، قدس برس

 
 2021محلية انتهاء مرحلة التسجيل والنشر واالعتراض لالنتخابات ال .11

للمرحلة  واالعتراض  والنشر  التسجيل  عملية  انتهاء  األربعاء،  يوم  المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت 
 25وتلقت اللجنة    السبت الماضي.   ، والتي انطلقت صباح يوم2021الثانية من االنتخابات المحلية  
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شكوى واعتراض وطلب تصحيح بيانات شخصية خالل فترة األيام الخمسة المقررة لذلك. كما جرى 
آالف مواطن جديد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وبذلك بلغ العدد الكلي    11تسجيل أكثر من  

% من  93ع المحافظات يمثلون نحو  مليون ناخب وناخبة في جمي   2.6للمسجلين في سجل الناخبين  
 المواطنين المؤهلين للتسجيل.

 12/1/2022، لجنة االنتخابات المركزيةموقع 

 
 التصريحات التوتيرية لجبريل الرجوب حماس تستهجن  .12

استهجنت حركة حماس التصريحات التوتيرية المؤسفة التي  :  12/1/2022موقع حركة حماس،  ذكر  
المركزية   اللجنة  الحركة حازم    لحركة فتح جبريل الرجوب.صدرت عن عضو  باسم  المتحدث  وقال 

للمصالحة الفلسطينية ومن الذي عطل مسار  قاسم، إن الرجوب يعلم حقيقة من هو المعطل الحقيقي  
وأكد أن اختالق االتهامات الباطلة وتحريف الحقائق، لن تغطي على أصحاب    االنتخابات الشاملة.

الفلسطي الساحة  في  التفرد  عن  منهج  والتراجع  الوطنية،  الوحدة  وعرقلة  تأزيمها،  واستمرار  نية 
  الضفة الغربية ضد االستيطان واالحتالل الصهيوني.   ومة في االنتخابات المقررة، وعرقلة برنامج المقا

ونوه بأن أولويات حماس النضالية والسياسية الواضحة في مواجهة المحتل، والتي تعبر عن نضج  
مصالح شعبنا العليا على أي مصالح حزبية أو جهوية، جعلتها تكون في  سياسي حقيقي في تقديم  

بنا، والحرص على الشراكة الوطنية والتي كانت بقرار  مقدمة من يواجه صفقة القرن ويحمي قرار شع
 جماعي لقيادة الحركة، وما تبعه من لقاء ) األمناء العامين( بمشاركة إسماعيل هنية رئيس الحركة. 

أن   قاسم  مقاوأضاف  به  قامت  وإجراء ما  للمواجهة  باالستعداد  واضحة  رسائل  من  الباسلة  ومتنا 
على   آخر  دليل  الصاروخية  العدو  المناورة  قادة  جعل  ما  وهو  المقاوم،  مشروعنا  ونضج  عنفوان 

حساباتهم. اإلصالح    يعيدون  ضرورة  على  أجمعت  التي  الفلسطينية  الفصائل  موقف  قاسم  وثمن 
الفلسطين  المؤسسات  استعادة  لجميع  في  شعبنا  تطلعات  مع  تتوافق  وطنية  أسس  على  وبنائها  ية، 

انتخ  حقوقه. إلجراء  الداعي  الحركة  موقف  التشريعية  وجدد  واالنتخابات  الوطني  المجلس  ابات 
قاعدة  على  كاملة  وطنية  بوحدة  شعبنا  وتقود  الوطنية  لمؤسساتنا  االعتبار  تعيد  والتي  والرئاسية 

 المقاومة والتحرير.
ق بأونوه  الوطنية،  اسم  بالحالة  التفرد  نهج  قيادة حركة فتح والسلطة عن  بات من الضرورة تخلي  نه 

مكونات  لكل  برنامج    واإلقصاء  واعتماد  المشترك،  الوطني  العمل  بأهمية  واإلدراك  شعبنا،  وفصائل 
التوافق عليه في جميع   نضالي حقيقي في مواجهة االحتالل. تم  بما  االلتزام  إلى  فتح    ودعا حركة 

ى عقد االنتخابات العامة بمراحلها الثالث، الحوارات التي ُعقدت خالل الفترة الماضية، والمسارعة إل 
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الحالة   من  للخروج  ديمقراطية  أسس  على  والخارج  الداخل  في  الوطنية  بناء مؤسساتنا  وذلك إلعادة 
 الراهنة. 

برسوأضافت   غزة:  1/2022/ 12،  قدس  من  م،  أجراه  لقاء  في  قال  الرجوب  الميادين  كان  قناة  ع 
مساء الشرا  الفضائية،  نحو  المضي  لجهة  واضح  موقف  لديها  ليس  حماس  "حركة  إن  كة الثالثاء، 

وادعى الرجوب أن "قادة حماس ال يملكون نضجا كامال ووحدة موقف، في مفهومهم لبناء    الوطنية".
 الشراكة الوطنية". 

 
 لتي قدمت لفصائل المنظمة قيادي في الشعبية: "المركزي" لن ينعقد رغم اإلغراءات ا .13

"لن يكون هناك انعقاد    أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سويرجو، أنه:  غزة
يريده  يكون مفصال وفقا ما  له أن  المراد  الفلسطينية، ألن  التحرير  لمنظمة  المركزي  للمجلس  قريب 

لـ"قد   الرئيس محمود عباس فقط". ين  س برس"، عن "عقد اجتماعات بوكشف سويرجو في تصريح 
ا عودة  مثل  إغراءات،  فيها  وقدمت  المركزي،  المجلس  انعقاد  أجل  من  المالية  فصائل  لمستحقات 

المنظمة".  لفصائل  له،    الموقوفة  سياسية  مظلة  لخلق  مركزي  مجلس  عقد  يريد  "عباس  وأضاف: 
ما يتعلق بلقائه مع وزير  ولمراهناته التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، وخاصة في

التي حصلت معه". والتوافقات  بيني غانتس  اإلسرائي  "  الجيش  القيادي في  أن  الجبهةوأشار  إلى   ،"
المجلس المركزي "يجب أن يجمع الكل الوطني، ولكن عباس الذي أصبحت مشاريعه غير مفهومة،  

المتحدة وعودة المفاوضات    يريد مجلسا مفصال؛ لتحسين وضع السلطة، وإعادة العالقة مع الواليات 
ول على ضمانات، ونوه إلى أن "الجبهة الشعبية تتقاطع مع حماس في طلبها الحص  مع االحتالل".

 للمشاركة في عقد المجلس المركزي الفلسطيني، من أجل أن يكون عقده له مفعول ونتائج واقعية". 
 12/1/2022، قدس برس

 
 "المركزي "الفصائل بحضور تحركات إلقناع : الوفد الفتحاوي في لبنان .14

العاصمة اللبنانية بيروت، مع  غزة ـ أشرف الهور: يواصل وفد اللجنة المركزية لحركة فتح لقاءاته في  
مهمته   ضمن  اللبنانيين،  المسؤولين  مع  لقاءات  عدة  أجرى  أن  بعد  الفلسطينية،  الفصائل  قيادات 

ي جرى تأجيلها لموعد لم يحدد بعد، في  التحضيرية لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، الت
بالموافقة على حضور ذلك االجتماع،  وقت علمت »القدس العربي« أن الجبهة الشعبية لم تعط ردا  

بوفد فتح في دمشق قبل   الذي جمعها  اللقاء  المنظمة، خالل  المشاركة في أطر  تعليق  وإنهاء قرار 
كة فتح الذي يترأسه جبريل الرجوب أمين  وحسب مصادر مطلعة فقد دار البحث بين وفد حر   أيام.
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ا ماهسر  بقيادة  الشعبية  الجبهة  وقيادة  المركزية،  الخاصة  للجنة  الملفات  من  للعديد  الطاهر،  ر 
 بالوضع الداخلي الفلسطيني. 

استراتيجية   وبناء  االحتالل،  لهجمات  التصدي  سبل  وتطوير  المتعثرة،  المصالحة  ملف  جانب  وإلى 
ا فصائل المنظمة وغير المنضوية بمنظمة، جرى التركيز خالل االجتماع  وطنية موحدة تجمع عليه

 ضعها الحالي، وكيفية تنشيط هيئاتها ولجانها. على ملف منظمة التحرير، بو 
إلى أن   بالقرارات، ودعت  بـ »حالة االستفراد«  الشعبية  الوفدين تركز على ما وصفتها  بين  الحديث 

ظمة تخضع لمبدأ »المشاركة« وهو رأي لم يرفضه وفد فتح، تكون القرارات الصادرة عن قيادة المن
الوطني الفلسطيني حاضرا في اجتماع المركزي المقبل،    الذي أكد بدوره على ضرورة أن يكون الكل

 لوضع االستراتيجية الالزمة لمواجهة االحتالل، التي قد تصل لحد »التحلل« من االتفاقيات الموقعة.
ي تشتكي الجبهة الشعبية من عدم  وضوع المخصصات المالية التوبشكل موسع أيضا جرى بحث م

باعتبار أن ذلك يمثل »عقابا« لها على قراراتها المعارضة  الحصول عليها كباقي فصائل المنظمة،  
لنهج القيادة السياسية الفلسطينية، فيما أعطى وفد فتح تطمينات بحل الخالف حول هذا الملف. لكن  

هو عودة »الشعبية« ألطر المنظمة، وإنهاء تعليق عضويتها التي أخرجتها  ما كان حاضرا أيضا بقوة 
، من اللجنة التنفيذية، وكيفية  2018المجلس الوطني الذي عقد في عام  مؤخرا حين قاطعت اجتماع  

جلسة   قرر حضور  حال  في  »التنفيذية«  لـ  فتح  بعد  الثاني  التنظيم  يعتبر  الذي  التنظيم  هذا  عودة 
 المركزي المقبلة.

 12/1/2022، لندن، القدس العربي

 
 السنوار  يحيحماس تنعى والد  .15

الفلسطيني الصابر الصامد في الداخل والخارج الحاج إبراهيم حسن  " إلى شعبنا  "حماسنعت حركة  
المجاهد محمد   القائد  ووالد  قطاع غزة،  في  السنوار رئيس حركة حماس  يحيى  القائد  والد  السنوار، 

نية صباح األربعاء، عن عمر ناهز التسعين عاًما، قضاها عابًدا زاهًدا صابًرا السنوار، الذي وافته الم
يوم األربعاء، "إننا إذ ننعى الوالد الفقيد، نستذكر صبره  لت حركة حماس في بيان نعي،  قاو   محتسًبا.

نستذكر   كما  روحه،  فاضت  حتى  بعسقالن  معلًقا  قلبه  وبقي  شاًبا،  عايشها  التي  النكبة  منذ  وجلده 
ياته العظيمة، وصموده أمام طغيان االحتالل الذي هدم بيته عدة مرات، وأسر أبناءه، وحاول  تضح

 غتيالهم مراًرا". ا 
 12/1/2022، موقع حركة حماس
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 فتح تنعى والد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار  .16
الذي    نعت حركة "فتح" األربعاء، والد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار،:  رام هللا

السرطان. مرض  مع  صراع  بعد  األربعاء،  صباح  المنية  المكتب    وافته  رئيس  في  وقال  اإلعالمي 
"فيسبوك":  الرسمية في موقع  الجاغوب، عبر صفحته  منير  "فتح"  لحركة  والتنظيم  التعبئة  مفوضية 

وفاة والدهم "تتقدم حركة فتح بخالص العزاء والمواساة، من األخ أبو إبراهيم السنوار وآل السنوار، ب
 الحاج أبو جميل السنوار".

 12/1/2022، قدس برس
 

 عمر أسعد جريمة سيدفع االحتالل ثمنها : ارتقاء المسن حماس .17
المسن عمر أسعد شهيًدا في قرية  ارتقاء  القانوع أن  اللطيف  باسم حركة "حماس" عبد  الناطق  أكد 

به جريمة   والتنكيل  عليه  االعتداء  بعد  رام هللا  شمال  بكل  جلجليا  المواجهة  بتصعيد  مطالًبا  بشعة، 
في كل   المجرم  االحتالل  مع  وأرجائها.أشكالها  الغربية  الضفة  في تصريح    مناطق  القانوع  وأوضح 

صحفي، األربعاء، أن دماء الشهيد عمر أسعد لن تذهب سدى أو هدرا، مؤكًدا أن العدو الصهيوني  
ث وأن  الفلسطيني،  شعبنا  بحق  البشعة  جرائمه  ثمن  نفسه  سيدفع  عن  للدفاع  ستتصاعد  شعبنا  ورة 

تها األمنية بالقيام بدورها في حماية شعبنا الفلسطيني، ورفع  وطالب السلطة وأجهز   وأرضه ومقدساته.
 يدها الغليظة عن الثائرين في الضفة، ووقف مالحقتهم. 

 12/1/2022، موقع حركة حماس
 

 م لصالحهاإسرائيليين حاولت إيران تجنيده خمسة الشاباك يعلن اعتقال  .18
العام اإلسرائيل  “الشاباك”، مساء  أعلن جهاز األمن  إسرائيليات وزوج    4يوم األربعاء، عن اعتقال  ي 

 أحداهن، حاولت إيران تجنيدهم لصالحها.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن عملية االعتقال تمت بعد تحقيق مشترك لجهاز الشاباك ووحدة  

الشرطة اإلسرائيلي  433الهف   إيرافي  في طهران، تظاهر    ني من االستخبارات ة، مبينًة أن شخص 
الفيسبوك مع اإلسرائيليات، قبل أن يتحدث معهن الحًقا   إيران تواصل عبر  يعيش في  يهودي  بأنه 

 عبر واتساب، وكان يتعمد إخفاء وجهه خالل محادثات عبر الكاميرا بحجة أنها مكسورة. 
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لتنفيذ    وأشارت إلى أن المخابرات اإليرانية هي هام داخل إسرائيل، ممن حاولت تجنيد اإلسرائيليات 
 مشيرًة إلى أنهن صورن السفارة األميركية ومركز حولون التجاري وعضو كنيست، مقابل مبالغ مالية. 

 13/1/2022لقدس، القدس، ا
 

 ئيلية تلتقي السفير األردني في القدسوزيرة البيئة اإلسرا .19
البيئة اإلسرائيلية   األربعاء،التقت وزيرة  اليوم  لدى    تمارا زاندبيرغ،  األردني  السفير  األولى، مع  للمرة 

بالقدس. األولى  مكتب  في  المجالي،  غسان  الج  إسرائيل  فإن  السابعة،  العبرية  القناة  انبين  وبحسب 
والمناخ. البيئة  مجاالت  في  الجانبين  بين  العالقات  وتعزيز  اإلقليمي  التعاون  عن  ورحبت   تحدثا 

بين إسرائيل واألردن، مؤكدًة على أن هذا األمر له أهمية كبيرة، سواء رة التفاهم الموقعة  زاندبيرغ بمذك
أزمة   معالجة  في  منه  األكبر  الجزء  في  أو  اإلقليمي،  التعاون  حيث  من  من  الجانبين،  بين  المناخ 

المتجددة. الطاقات  إلى  الضروري  االنتقال  حيث    خالل  األردن،  نهر  قضية  االجتماع  ناقش  كما 
ستعمل على إعادة تأهيل وإزالة التلوث من نهر األردن على  شارت الوزيرة اإلسرائيلية إلى أن وزارتها  أ

 الجانب اإلسرائيلي، مع تحسين جودة المياه وتدفقها.
 12/1/2022لقدس، القدس، ا

 
 لية فرار األسرى مفوضة السجون اإلسرائيلية تحمل قائد الجلبوع مسؤو  .20

الفلسطينيين الستة من سجن  سرائيلية، كاتي بيري، فراوصفت مفوضة سلطة السجون اإل ر األسرى 
خطير"، "خلل  بأنه  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في  تقصي    الجلبوع،  لجنة  أمام  إفادتها  خالل  وذلك 

واعتبرت بيري أن "سلطة السجون تتواجد في    الحقائق الحكومية حول فرار األسرى، اليوم االربعاء.
 حقيقة تؤثر على الفجوات بين احتياجات الجهاز وموارده". ظل األجهزة األمنية، وهذه 

وحملت بيري قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شيطريت، المسؤولية عن فرار األسرى، بعد أن وضع 
وأن واحدة،  زنزانة  في  عارضة،  ومحمود  قادري  يعقوب  سلطة    األسيرين  أنظمة  مع  يتعارض  هذا 

 .السجون 
 12/1/2022، 48عرب 
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وس .21 أنه  فلسطياشتبه  هجوم  بالقوات   ني..ط  وحدته  من  ضابطين  بالخطأ  يقتل  إسرائيلي  جندي 
 الخاصة

يوم الخميس في قال الجيش اإلسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتال خطأ على يد جندي من قواتهما  
 معسكرهم بغور األردن. 

وهي  -غوز  وحسب المعلومات التي رفع الجيش اإلسرائيلي الحظر عنها، فإن الضابطين من وحدة إي
وقد قتال قرب معسكر للجيش على مقربة من مقام النبي موسى في غور   -وحدة كوماندوز مختارة

 األردن بين القدس وأريحا منتصف الليلة الماضية. 
وكان الضابطان قد خرجا في ختام تدريبات لوحدتهما من القاعدة في جولة تفقدية واشتبها بشخص  

النار وقتلهما ظنا  الهوافي محيط الموقع، وأطلقا النار في   ء العتقاله، لكن جنديا آخر فتح عليهما 
 منه أنهما مسلحان فلسطينيان يهاجمان القاعدة. 

وذلك   الحادث،  فيها  وقع  التي  القاعدة  إلى  كوخافي  أفيف  العسكرية  األركان  هيئة  توجه رئيس  وقد 
 للوقوف بنفسه على التحقيقات.

 12/1/2022.نت، جزيرةال
 

 راف بقسم من تهم الفساد تشمل االعت. ..ى ال يدخل السجنفاوضات سرية حتنتنياهو أدار م .22
أمس  العبرية،  »معريب«  صحيفة  كشفت  القضائية،  السلطات  تنفها  ولم  تؤكدها  لم  أنباء  في 

ن النيابة العامة اإلسرائيلية ورئيس  )األربعاء(، عن أن اتصاالت سرية جرت خالل األسابيع األخيرة بي
بنيامين  ال  المعارضة،  المحاكمة  إطار  إلى صفقة في  التوصل  وُيَتهم  نتنياهو، من أجل  جارية ضده 

 فيها بارتكاب ثالث مخالفات فساد خطيرة، باالعتراف بقسم من تهم الفساد مقابل عدم دخول السجن.
إن   كسبيت،  بن  الصحيفة،  في  السياسي  المحلل  نتنياهو  وقال  ألن  حاليًا؛  توقفت  االتصاالت  هذه 

دخل السجن، وأال تشمل  يتم تخفيف االتهامات ضده بحيث تكون عقوبته خفيفة وال ييصّر على أن  
 إدانته بند وصمة عار؛ حتى يستطيع أن يواصل مزاولة العمل السياسي. 

التقرير، فإن من أجرى االتصاالت باسم نتنياهو، هو أحد المحامين ا لذين لم يكشف عن  وبحسب 
 اسمه. 

 13/1/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 الشيخ عكرمة صبري يدعو ألوسع مشاركة في "الفجر العظيم" باألقصى .23
ثمَّن خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري الدعوات الشبابية إلحياء "الفجر  :  القدس المحتلة

األقصى،   المسجد  باحات  القادم، في  الجمعة  يوم  والداخل  العظيم"  والقدس  الضفة  األهل في  داعيًا 
وعّد الشيخ "صبري" الدعوات امتدادًا ونوعًا من التذكير    شاركة في هذه الحملة.المحتل إلى أوسع م

االحتالل  جانب  من  ومستهدفة  مباركة  بقعة  في  المسلمين  فرائض  من  مهمة  لفريضة  والتحفيز 
معة حراس األقصى"، ذات داللة مهمة؛ ألّن الحراس  ونبه إلى أّن تسمية هذه المبادرة بـ"ج  اإلسرائيلي.
ومعاقبتهم  مستهدفون  واجباتهم  عن  تحييدهم  يحاول  الذي  االحتالل،  لتسهيل  من  واهية،  بدعاوى   ،

 فرض السيادة اإلسرائيلية على األقصى". 
وأشار إلى أن حالة التغول على المسجد األقصى، مدعومة من المستوى األعلى في دولة االحتالل،  

وو و  مسئولون  هم  األقصى  اقتحامات  يقود  من  أنَّ  "نالحظ  وحاخامات". قال:  كنيست  وأعضاء   زراء 
وأكد على أّن هذه المسألة أصبحت منهًجا حكوميًّا إسرائيليًّا رسميًّا، يقضي بتشجيع اقتحام األقصى  

 من المستوطنين وطالب المعاهد التوراتية، بحماية مشددة من قوات االحتالل.
 12/1/2022، فلسطيني لإلعالمالمركز ال

 
 محتجا إثر مواجهات عنيفة في النقب  30.. اعتقال اضي مؤقتا  دت تجريف األر جم   "إسرائيل" .24

لحين  :  األناضول النقب  منطقة  في  التجريف  عمليات  تجميد  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  أعلنت 
الخارجية الفلسطينية ممارسات االحتالل  التوصل إلى تسوية بشأن األراضي المستهدفة، وقد شجبت  

األراضي". وتجريف  والتنكيل  "القمع  من  المنطقة  في  القوات   األخيرة  بين  عنيفة  مواجهات  واندلعت 
اإلسرائيلية وأهالي القرى الذين يحتجون على عمليات التجريف ويقولون إنها استيالء على أراضيهم  

الس  الخاصة. أعلنت  االحتجاجات،  استمرار  لحين  ومع  التجريف  عمليات  تجميد  اإلسرائيلية  لطات 
إلى   مساحتها  تصل  التي  المستهدفة  األراضي  بشأن  تسوية  إلى  دونم.  45التوصل  واعتقلت   ألف 

اإلسرائيلية   واألربعاء-الشرطة  المواجهات.  30  -الثالثاء  خالل  النقب،  في  مساح   محتجا  ة  وتبلغ 
 .ألف كيلومتر مربع 14النقب نحو 

 13/1/2022.نت، الجزيرة
 

 الخطيب: ما يحصل بالنقب "نكبة".. وأهل الداخل ليسوا "غصن ا مقطوع ا من شجرة" .25
، الشيخ كمال  48غزة/ يحيى اليعقوبي: أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل عام  

عام   الفلسطينية  للنكبة  استمرار  هو  بالنقب  يحصل  ما  أن  عمليات 1948الخطيب،  خالل  من  م، 



  
 
 
 

 

ص            16   5732 العدد:             1/13/2022 خميسلا التاريخ: 

 

                                      

المشاش.  التح قرية األطرش ووادي  النقب مثل  العديد من قرى  المستمر في  والهدم  والتجريف  ريش 
يلية دائًما  وقال الخطيب في حوار خاص مع "فلسطين أون الين" يوم األربعاء، إن المؤسسة اإلسرائ

تم   التي  الفلسطينية  القرى  طمس  وسائل  من  كوسيلة  والتحريش  األشجار  زراعة  موضوع  تستخدم 
م، مشيًرا إلى أن االحتالل يقوم ومنذ النكبة بتوسيع تحريش المدن والقرى المهجرة  1948ها عام  تهجير 

فلسطينيو النقب من زراعة    من أجل أن ينسى الناس قراهم وبيوتهم، ويفرض أمًرا واقًعا، بالتالي ُيحَرم
قرا النكبة  إبان  أعدادهم  بلغت  الذين  الداخل  فلسطينيي  أن  إلى  وأشار  ألف    120بة  محاصيلهم. 

ألف في النقب، وباتوا يشكلون    300ألًفا، اليوم أصبحوا    12فلسطيني ولم يتبق منهم في النقب سوى  
ل منع زيادة أعدادهم. وأوضح نائب الحركة خطًرا "ديموغرافًيا" في الدرجة األولى بالتالي يريد االحتال

النقب، وعد  بقرى  "االعتراف"  بالخدمات والمرافق  اإلسالمية أن هدف االحتالل من سلب  إمدادهم  م 
بيوتهم   لترك  ودفعهم  الناس  على  التضييق  أجل  من  وصرف صحي،  وكهرباء  مياه  من  األساسية 

 تي حددها االحتالل. وقراهم والرحيل واالنتقال للتجمعات البدوية السبعة ال
 12/1/2022، فلسطين أون الين

 
 شهرا   28سي بالسجن لى مقدبتهمة سكب القهوة على مستوطن.. االحتالل يحكم ع .26

شهرًا، مع دفع غرامة   28هاجر حرب: قضت محكمة إسرائيلية، مؤخرا، على شاب مقدسي بالسجن  
مستوطن.  18قدرها   على  القهوة  سكب  بتهمة  شيكل،  )  ألف  سليم  محمد  الشاب  عامًا(    19ويواجه 

جلوسه في ساحة   الحكم بالسجن، بعد أن سكب قهوة على أحد المستوطنين الذي حاول استفزازه أثناء
 باب العامود.

 12/1/2022، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"العربي تستغل الفراغ داخل  عصابات في المجتمع.. 2021شخصا  خالل  128توثيق مقتل  .27
لندن: شكَّل موضوع العصابات اإلجرامية محورًا أساسيًا في الحمالت االنتخابية األخيرة،    -القدس  

في المائة من سكان إسرائيل. وتقوم    20ائيلية بمواجهته. ويمثل العرب نحو  وتعهدت السلطات اإلسر 
سة الدعارة، وبتبييض أموال تشغلِّها بإقراض من يحتاج  هذه المنظمات ببيع السالح والمخدرات وممار 

عالية. بفوائد  حكومية:    نقودًا  غير  حقوقية  منظمة  وهو  العنف،  لمكافحة  »أمان«  مركز  وثَّق  وقد 
ال ومقتل  »إصابة  عام    128مئات  خالل  العربي«  المجتمع  في  األمن    .2021شخصًا  وزير  وقال 

أكتوبر، إن »عائالت الجريمة في الوسط العربي تسيطر    24الداخلي اإلسرائيلي عومر بارليف، في  
على هذا الوسط«. وتحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت عن »دولة داخل الدولة«؛ مشيرًا  
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القانونية تكف إلى أن هذ  باتت تملك »كمية من األسلحة غير  وقالت   ي جيشًا صغيرًا«.ه العصابات 
مبلغ   رصدت  إنها  )  2.5الحكومة  شيقل  مدى    779مليار  على  دوالر(  لمكافحة   5مليون  سنوات، 
العصابات.  الذي كان مستشارًا    الجريمة وتفكيك  الجريمة، وليد حداد،  ويقول االختصاصي في علم 

لوزا تتحكمسابقًا  عائالت  هناك »خمس  إن  اإلسرائيلية،  الداخلي  األمن  وقد    رة  العصابات،  هذه  في 
منذ   كبير  بشكل  نفوذها  في  2003ازداد  الحكومية«  الخدمات  في  »فراغ  عن  حداد  ويتحدث   ..»

 المجتمعات العربية »تقوم منظمات اإلجرام بملئه«. 
 13/1/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 مليون دوالر إلعادة إعمار غزة.. والقطاع يحتاج ألكثر  500السيسي: شاركنا بـ .28

يحتاج  :  خاص   -القاهرة   "قطاع غزة  إن  األربعاء:  يوم  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال 
بـ بأكثر    500أموااًل أكبر من التي ساهمت بها مصر، والمقدرة  مليون دوالر، وكنا نتمنى المساهمة 

ذلك". شا  من  جلسة  خالل  ذلك  إعادة  ر جاء  في  الدولية  "المسؤولية  عنوان:  تحت  السيسي  فيها  ك 
العالم،   شباب  لمنتدى  الرابعة  النسخة  من  الثالث  اليوم  ضمن  الصراعات"،  بعد  ما  مناطق  إعمار 

سيناء. جنوبي  الشيخ  شرم  مساعدة   بمدينة  في  دائمًا  المانحين  تناشد  "مصر  أن  السيسي  وأضاف 
م كدولة  أيًضا  نتحرك  ونحن  وتوفير    عاألونروا،  النجاح  من  ممكن  قدر  أكبر  لتحقيق  المانحين 

 االستقرار لقطاع غزة". 
 12/1/2022، قدس برس 

 
 مباحثات بحرينية إسرائيلية وتعاٍز إماراتية لـ”هرتسوغ”  .29

وزير  األناضول-المنامة مع  األربعاء،  خليفة،  آل  هللا  عبد  بن  راشد  البحرين،  داخلية  وزير  بحث   :
اإلسرائيلياألمن   العالقات.الداخلي  تعزيز  بارليف،  عومير  بأنه    ،  البحرينية  األنباء  وكالة  وأفادت 

الخبرات   وتبادل  األمني  التعاون  “مجاالت  بحث  تم  االثنين  المسؤولين  بين  هاتفي  اتصال  خالل 
 والعديد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك”.

أفاد  اإلفيما  األنباء  وكالة  أبوظبي أجرى  ت  ولي عهد  نهيان،  آل  بن زايد  الشيخ محمد  بأن  ماراتية، 
 األربعاء اتصاال هاتفيا مع رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ قدم خالله تعازيه بوفاة والدته.

 12/1/2022، القدس العربي، لندن
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 مواصلة جرائمه الجامعة العربية: غياب المساءلة الدولية شجع االحتالل على  .30
االحتالل   :وكاالت  زال  وال  شجع  الدولية  القانونية  المساءلة  غياب  إن  العربية،  الدول  جامعة  قالت 

الفلسطينية،   لألرض  القانونية  وغير  الجسيمة  وانتهاكاتها  في جرائمها  قدما  المضي  اإلسرائيلي على 
  80) لي بحق المسن عمر أسعد وحقوق الشعب الفلسطيني. وأدانت الجامعة، جريمة االحتالل اإلسرائي

عاما(، بعد اعتقاله واالعتداء عليه مكبال، وتركه مع أربعة مواطنين آخرين في منزل قيد اإلنشاء في  
فلسطين   لشؤون  المساعد  العام  األمين  وطالب  شهيدا.  ارتقى  حتى  هللا،  رام  شمال  جلجليا  بلدة 

بعاء، المجتمع  ي في تصريح صحفي، األر واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو عل
 الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.  

 12/1/2022، فلسطين أون الين
 

 ة % من قواتها في سوري 75تقديرات إسرائيلية: إيران سحبت نحو  .31
حول مشروع  اإلسرائيلي، هذه األيام، تقديرات جديدة  تسمع في أروقة الجيش  :  بنظير مجلي-ب تل أبي

اإلسرائيليون   العسكريون  يسميها  والتي  سوريا،  في  وخصوصًا  المنطقة،  دول  في  اإليراني  الهيمنة 
»تغييرات ما بعد عهد قاسم سليماني«. وتفيد هذه التقديرات، بأن المشروع اإليراني يتعثر بشكل كبير  

أنها بدأت تتراجع؛ ألنها    ع أن طهران لم تتخل عن هذا المشروع، إالبسبب الضربات اإلسرائيلية. وم
ومع أن    تواجه مشاكل في كل مكان تتواجد فيه، وتنسحب من سوريا بعدما خفضت نشاطها فيها.

إن   وتقول،  أخرى،  بلهجة  تتحدث  األمن،  أجهزة  وبقية  الجيش  داخل  أيضًا  إسرائيلية  أصواتًا  هناك 
حزب هللا« للمشاركة في أي  وتقيم مستوطنات لها في سوريا وترتب لـ»  إيران تواصل جهود التموضع

إيراني، إال أن قيادة شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش )أمان( تعتقد   -صدام عسكري إسرائيلي 
بأن تأثير الضربات اإلسرائيلية بات ملموسًا على الحراك اإليراني. وتقول، إن إيران قّلصت ما يزيد  

حنات األسلحة التي ترسلها إلى لبنان. وفي  المائة من قواتها في سوريا، وخفضت من ش  في   75على  
مواقع عدة، انخفض نشاط الميليشيات الشيعية في سوريا، كما أن »حزب هللا« اللبناني خّفض أيضًا  

 من نشاطه في سوريا مؤخرًا، حسب معلومات االستخبارات العسكرية.
 13/1/2022، ، لندنالشرق األوسط

 
 وري" عن األسير ناصر أبو حميد "المحامين العرب" يطالب باالفراج "الف .32

على  :  القاهرة بالضغط  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع  العرب،  المحامين  اتحاد  طالب 
لليوم   غيبوبة  في  دخوله  بعد  حميد،  أبو  ناصر  األسير  عن  الفوري  لإلفراج  اإلسرائيلي،  االحتالل 
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على   لالتحا  التوالي.التاسع  العام  لألمين  بيان،  في  ذلك  الخميس،  جاء  اليوم  عيسى،  بن  مكاوي  د 
عنه.  نسخة  برس"  "قدس  ضد    تلقت  جرائمه  ارتكاب  في  مستمر  االحتالل  "إن  عيسى:  بن  وقال 

األسرى الفلسطينيين ويتعمد اإلضرار بصحة المرضى منهم بعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، ما يتنافى  
 اعد القانون الدولي اإلنساني". مع أبسط قو 

ال المعيب وتحمل وناشد األمين  "بالخروج عن صمته  الدولي  المجتمع  العرب،  المحامين  عام التحاد 
مسؤولياته بإلزام االحتالل اإلسرائيلي، باالنصياع إلى القانون الدولي واإلفراج عن أسرى الحرية وفي  

أبو حميد". المناضل  األسير  أ  مقدمتهم  على  على رأس  وشدد  كانت وستظل  الفلسطينية  القضية  ن 
 ت اتحاد المحامين العرب حتى إنهاء االحتالل وتحرير آخر أسير فلسطيني، بحسب البيان.أولويا

 13/1/2022، قدس برس

 
 عائالت من الشيخ جراح وسلوان  "إسرائيل"واشنطن تجدد معارضتها إخالء  .33

ء سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائالت فلسطينية من منازلها  جددت اإلدارة األميركية معارضتها إخال
 في الشيخ جراح وسلوان، مشيرة إلى وجود نقاشات جارية بهذا الشأن.

"األيام"   لـ  وصل  للصحافيين  إيجاز  في  برايس  نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  بلسان  المتحدث  وقال 
بمكا األهمية  من  أنه  جدًا  واضحين  كنا  "لقد  منه:  الفلسطينية  نسخة  والسلطة  إلسرائيل  بالنسبة  ن 

 ات األحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات".االمتناع عن الخطو 
وأضاف في رد على سؤال بشأن قرارات إخالء عائالت من منازلها في الشيخ جراح وسلوان: "كنا 

خطوات األحادية الجانب.  واضحين جدًا أنه يتعين على إسرائيل والسلطة الفلسطينية االمتناع عن ال
طوات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة في هذه الحالة، كنا واضحين أن الخ

لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه تشمل إخالء العائالت من منازلها في القدس الشرقية التي عاشت 
 فيها هذه العائالت ألجيال في بعض الحاالت". 

 13/1/2022األيام، رام هللا، 
  

أمريكي بعد احتجازه واالعتداء   -فاة مسن فلسطينيبشأن و   "إسرائيل"واشنطن تطلب توضيحا من   .34
 عليه

واشنطن: قالت الخارجية األمريكية إنها طلبت توضيحا من تل أبيب بشأن وفاة مسن فلسطيني يحمل  
 بعد اعتقاله من جانب قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، األربعاء. الجنسية األمريكية،
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عاما( من سكان قرية جلجليا وسط الضفة    80ستشهاد عمر أسعد )جاء ذلك بعد ساعات من إعالن ا
 الغربية، إثر احتجازه واالعتداء عليه من جانب قوة إسرائيلية.

“ إن  بيان،  في  األمريكية،  الخارجية  اإلسرائيلية  وقالت  بالحكومة  اتصال  على  المتحدة  الواليات 
 تعبير عن تعازينا”. للحصول على توضيح بشأن وفاته.. ونحن على اتصال بأسرته لل

 12/1/2022القدس العربي، لندن، 
 

 وكازاخستان: صفقات النفط والسالح والسايبر  " إسرائيل"عالقات سرية بين  .35
من شأن االحتجاجات ضد الحكومة في كازاخستان أن تحرج إسرائيل، وذلك على خلفية العالقات  

السرية األمنية  العالقات  خاص  وبشكل  الجانبين،  مجالي  بين  للنظام    في  والسايبر  األسلحة  بيع 
اإلسرائيلية   األسلحة  هذه  يستخدم  أن  يتوقع  إذ  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكه  كازاخستان  في  االستبدادي 

 ضد المتظاهرين، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، األربعاء.
لدولتين في  وتتابع القيادة اإلسرائيلية األحداث في كازاخستان بقلق، خاصة في ظل العالقات بين ا

مجالي النفط والسالح، اللذين يجري التعتيم عليهما من جانب الدولتين، لكن خبراء إسرائيليين يؤكدون  
 أن هذين المجالين ينطويان على أهمية إستراتيجية بالغة. 

إسرائيل عن   تقارير صادرة عن  وتمتنع  لكن  النفط،  منها  تستورد  التي  الدول  كشف معلومات حول 
لنفط في إسرائيل أفادت باستيراد النفط من البحر األسود وبحر قزوين، اللذين يصل مصفاتي تكرير ا

البحر  حوض  في  أسواق  إلى  الوسطى  آسيا  في  أخرى  ودول  كازاخستان  من  النفط  طريقهما  عن 
 المتوسط.

ما  المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية"، غابريئيل ميتشل، أن    –في "ميتافيم    وقّدر الباحث 
% من النفط المستورد إلى إسرائيل يصل من كازاخستان، وأن هذا المعطى ارتفع  20  -%  10بين  
 % في فترات معينة. 25إلى 

وقال ميتشل إنه "إذا تحدثنا عن عالقات إسرائيل مع كازاخستان وباقي دول وسط آسيا، فإن الطاقة  
دة التي باإلمكان البدء منها"، وفق ما  كانت نقطة البداية. ويبدأون بالنفط ألن هذه هي الطريق الوحي

بإمكان إسرائيل  نقلت الصحيفة عنه. وأضاف أنه حتى لو تضرر استيراد النفط من كازاخستان، فإنه  
 شراء نفط من مصادر أخرى.
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العام   وفي  هام.  لكنه  صغير  زبون  هي  كازاخستان  فإن  األسلحة،  بيع  مجال  أبرمت  2014وفي   ،
يتعلق بمبيعات إسرائيل وكازاخستان اتفاق د  أبدا، لكن يرجح أن هذا االتفاق   فاعي لم ُيكشف فحواه 

أسلحة باألساس. وتتراجع أهمية كازاخستان اإلستراتيجية، قياسا بأذربيجان وتركمنستان، بسبب عدم  
 وجود حدود مشتركة بينها وبين إيران. 

دقيقة   دون طيار وصواريخ  من  كازاخستان طائرات  في  والشرطة  الجيش  رادار من واشترى  وأجهزة 
اضي، بدأ مصنع ومركز خدمات للصناعات الجوية  شركات أمنية إسرائيلية كبيرة. وفي أيار/مايو الم

 الكازاخستانية بصنع طائرات من دون طيار بموجب ترخيص من شركة "إلبيت" اإلسرائيلية. 
منظمة العفو  في كازاخستان. وكشف تحقيق ل  NSOكذلك تعمل شركة السايبر الهجومي اإلسرائيلية  

"بيغاسوس" الذي طورته هذه الشركة لهواتف الدولية )أمنستي(، الشهر الماضي، عن اختراق برنامج  
إسرائيليتين   سايبر  شركتي  أن  كما  الكازاخاستانية.  للحكومة  معارضين  ناشطين  ألربعة  تابعة  ذكية 

في آسيا الوسطى، وبينها    أخريين، هما "فيرنت" و"نايس"، باعتا أنظمة مراقبة إلى أجهزة األمن لدول
 كازاخستان. 
اتفاقا مع وزارة األمن الداخلي الكازاخستانية،  ، أبرمت شرك2006وفي العام   ألفا" اإلسرائيلية  ة "بيت 

آلة لتفكيك ألغام. ويقضي االتفاق بوضع أجهزة في مركبات من   17بمبلغ مليون دوالر، مقابل تزويد  
 افة إلى معدات تستخدم للرصد والمراقبة. إنتاج شركة مرسيدس، قبل عشر سنوات، إض

وفي هذه األثناء، تلتزم إسرائيل الصمت حيال األحداث في كازاخستان. وأشار ميتشل إلى أن إسرائيل  
يا من دون التدخل في السياسة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها األمنية واالقتصادية في وسط آس

روسي في كازاخستان يزيد من تعقيدات الوضع، إذ أن  المعقدة في تلك المنطقة. والتدخل العسكري ال
 العالقات بين كازاخستان وروسيا ستتوطد أكثر.

وقال ميتشل إن إسرائيل ستكون مستاءة من هذا التطور. "إسرائيل تقيم عالقات متشعبة مع روسيا،  
لح مشتركة.  ترى بها شريكة. والشراكة بين روسيا وإسرائيل ظرفية وحسب، وتستند إلى مصالكنها ال

اإلسرائيلية.  للمصلحة  مناقضا  أخرى سيكون  منطقة  في  تموضع روسيا  نظر جغرافية،  وجهة  ومن 
 وهذا ينطبق على كازاخستان أيضا". 

، كيفين ليم، قوله  IHS Markitونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق األوسط في مؤسسة  
اضي. ففي تسعينيات القرن الماضي، عندما  إن حاجة كازاخستان إلسرائيل لم تعد كما كانت في الم
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استقرار   أجل  من  هام  بدور  إسرائيل  قامت  السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد  كازاخستان  استقلت 
 واليات المتحدة.كازاخستان في المجتمع الدولي، وذلك من خالل عالقات إسرائيل مع ال

" ربما عتمت على دول آسيا الوسطى بكل  وأضاف ليم أنه فيما يتعلق بإسرائيل، فإن "اتفاقيات ابراهام
األهمية   حيث  من  ليس  ولكن  إلسرائيل،  صديقة  إسالمية  كدول  وبأهميتها  باإلعالم  يتعلق  ما 

العمود  الجوهرية. "وال تزال كازاخستان وأذربيجان تشكالن  الفقري لعالقات إسرائيل مع   اإلستراتيجية 
 ق". العالم اإلسالمي في دول االتحاد السوفييتي الساب

 12/1/2022، 48عرب 
 

 سيناريو الحرب القادمة  .36
 محمود العجرمي  د.

لقد عايش محور المقاومة على جبهاته الشمالية والجنوبية معارك طاحنة مع كيان العدو الصهيوني 
, التي امتدت   1978امتدت لعقود، قبل وبعد العدوان السافر على لبنان الشقيق واحتالل جنوبه عام  

وحتى تموز  تحت ضربات المقاومة اإلسالمية اللبنانية ورأس حربتها حزب هللا، 2000حتى دحره عام 
عام   أنصع  2006من  في  تسجل  انتصارات  األماجد  فيها رجاله  حقق  التي  المجيدة  المعارك  تلك   ،

أسفار التاريخ اإلسالمي المقاوم. وكان حزب هللا يقاتل على تلك الجبهة وحيدا وقد أراد العدو بذلك  
 اد بكل ميدان حتى يتسنى له إنجاز أهدافه السياسية التي يريد.االستفر 

عام  وهذ  المحتلة  الفلسطينية  الضفة  اجتاح  حين  جنوبا  أيضا  عليه  أقدم  ما  " سوره    2002ا  بعدوان 
 الواقي " وصمود وتضحيات جيننغراد الممتدة حتى الغد.

الخامس والعشرين من حزيران  كما أن غزة العزة والشموخ عاشت ذاك المخاض الدامي قبيل ذلك في  
القسام وفصائل المقاومة األخرى فجر  حين خاض فرسان كتائب الشه  2006في عام   يد عز الدين 

 يوم مجيد معركتهم البطولية التي وسمت بـ "الوهم المتبدد".
وتستمر على الجبهة الجنوبية مالحم النزال مرورا بمعارك الفرقان وليس انتهاء بسيف القدس المشرع  

 بدا ما بقي يهودي مستوطن واحد على التراب الوطني الطهور.أ
صائل ودول محور المقاومة وبالتنسيق فيما بين أركانها، بل وتستخلص دروسا جديدة من  وتدرك ف

 بينها حرمان العدو من االستفراد بأطرافها في حال ارتكابه أي مغامرات أو حماقات قادمة.
وجنو  شماال  المقاومة  قادة  أعلن  المس  وقد  يستهدف  استراتيجي  عدوان  أي  أن  جلي  نحو  وعلى  با 

األق فمحور  بالمسجد  المحتلة،  فلسطين  في  االستيطاني  الكيان  على  وباال  سيكون  المبارك  صى 



  
 
 
 

 

ص            23   5732 العدد:             1/13/2022 خميسلا التاريخ: 

 

                                      

وإحداث  نيرانه  زخم  وتفتيت  قواه  تشتيت  إلى  سيهدف  القادمة  المعارك  سيناريو  أن  يؤكد  المقاومة 
قا وعلى غير جبهة وفرض قواعد اشتباك غير مسبوقة اختراقات واسعة وذات بعد يشق طريقه عمي

ج إلى حرب ضروس تتشكل معها جبهات قتالية ثالث شماال مع حزب هللا وفي معه، معارك تتدحر 
الوقت  المظفرة في قطاع غزة، في  المحتلة وعلى جبهة المقاومة  الفلسطينية  العدو في الضفة  قلب 

طنه بتمرينه العملي لذلك حين فتح جبهاته في الضفة  الذي قام فيه شعبنا الفلسطيني المرابط في و 
 .1948وتضحيات شعبنا الصامد المنغرس في أرضه التي احتلت عام وغزة وبمساندة 

استراتيجية   أهدافا  المتعددة ستدك  القتال  ميادين  المعارك وفي  هذه  أن  يقينا  الصهيوني  العدو  ويعلم 
التحتية، ومحطات توليد الكهرباء والطاقة، والموانئ، تتمثل في المطارات العسكرية والمدنية، والبنى  

النفط والمعسكرات    ومصفاة  كيمياويات،  البترو  ومستودعات  األمونيا،  ومخازن  حيفا،  خليج  في 
المختلفة   قواته  وحشودات  وتجمع  األركان،  ورئاسة   ،" الكرياه   " الدفاع  ووزارة  األسلحة،  ومخازن 

 ها معلومة ومحملة على بنوك األهداف شماال وجنوبا.واألهداف المستجدة األخرى، وهي في جل
أن محور المقاومة يمتلك مخزونا وقدرة صاروخية ضخمة تغطي كل مساحة الوطن  والعدو يعترف ب

 المحتل وبرؤوس تدميرية باألطنان وبدقة عالية. 
الم بصنوفها  الدرونز  طائرات  أن  العدو  ويعلن  بل  واألكيد،  المجرب  فعلها  لألنفاق  تعددة وسيكون 

ن تمتد هذه المعارك لتشمل ميادين  بل ويخشى جيش االحتالل النازي أ   ستكون سيدة الحرب القادمة.
األردنية. الشعبية  الجبهة  إلى  نزوال  وإيران  والعراق  سوريا  في  أخرى  لجبهات  متعددة  تطورات   قتال 

 ممكنة ومتوقعة والمبشرات ال تحصى والمؤشرات تترا. 
 12/1/2022، فلسطين أون الين

 
 هل يرتهن تقدم مقاومة الفلسطينيين بمحيطهم العربي؟  .37

 أبو دياك ماجد 
النضال   يكن  ولم  واإلسالمية،  العربية  ورافعتها  حاضنتها  عن  يومًا  الفلسطينية  القضية  تنفصل  لم 

 الفلسطيني ضد االحتالل بمعزل عن محيطه تأثرًا وتأثيرًا.
محاو  من  الرغم  وعلى  الفلسطينيين،  إن  الواقع  على  ويقول  قادرين  كانوا  واالنتهازية،  الوصاية  الت 

زمام من   امتالك  والمؤامرات  والتراجعات  والهزائم  االنتكاسات  كثيرًا  تثبطهم  ولم  بأنفسهم،  أمورهم 
حولهم، كما أن خيبتهم فيمن تولى أمر ثورتهم في بداياتها وأمر سلطتهم في نهاياتها، لم تمنعهم من  

لال وتصديهم  مقاومتهم  مسيرة  حركات  تجديد  صعيد  على  أو  الفردي  الصعيد  على  سواء  حتالل 
 ومة.المقا
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 أخذ زمام المبادرة
لألراضي   اليهودية  والهجرات  البريطاني  االنتداب  فترة  خالل  الفلسطيني  الشعب  لتجارب  كان  لقد 
الفلسطينية وعدم االعتماد على المحيط العربي واإلسالمي،   الفلسطينية دور كبير في بلورة المبادرة 

عام  وذ  الكبرى  الثورة  ووقف  إجهاض  في  كبير  دور  العرب  للزعماء  كان  أن  بعد    ضد   1936لك 
االنتداب البريطاني والهجرة اليهودية، األمر الذي حال دون تحقيق أهدافها، وتمرير مخطط التقسيم  

 البريطاني.
عّززا    1967ونكسة    1948أضف إلى ذلك، أّن الفشل المدوي للعرب وهزيمتهم أمام إسرائيل في نكبة  

، وهو ما عبرت عنه انطالقة  حاجة الفلسطينيين إلى االعتماد على أنفسهم وتقلد زمام قضيتهم بنفسهم
 وسيطرتها على منظمة التحرير الفلسطينية التي أقيمت أصاًل بقرار عربي!  1964حركة فتح عام 

في صراعهم الدامي وكان لكل ذلك تأثير عميق في وعي الفلسطينيين بتعزيز اعتمادهم على الذات  
 لعرب وخيانة بعضهم. مع محتل مدجج بالتكنولوجيا وأفتك األسلحة، مقابل ضعف وخذالن ا

التأثر ببيئتها   تأثيرًا في محيطها منها إلى  الفلسطينية أثبتت أنها كانت أكثر  بل إن تجربة المقاومة 
 اقبة. صعودًا وهبوطًا، وهذا ما أظهرته االنتفاضات والهبات الفلسطينية المتع

في ظل واإلسالمي،  العربي  السند  إلى  بالركون  طوياًل  الفلسطينيون  ينشغل  الحكومات   فلم  انشغال 
بنفسها ومحدودية خيارات الشعوب المغلوبة على أمرها، ولو أنهم انتظروا النهوض العربي واإلسالمي  

 الستكانوا للهيمنة الصهيونية واستسلموا لبطش االحتالل. 
الم حركات  أن  الجماهير  ويالحظ  وقيادة  التقدم  من  تمكنت  واإلسالمي  القومي  البعد  ذات  قاومة 

في مراحل مختلفة من الصراع مع االحتالل، بصرف النظر عن مدى تقدم الحركات األم  الفلسطينية  
الجبهة  منها  انبثقت  التي  العرب  القوميين  بحركة  األمر  تعلق  سواء  العربي،  العالم  في  الموجودة 

فل لتحرير  تبنت  الشعبية  فيما  حماس،  منها حركة  انبثقت  التي  المسلمين  اإلخوان  أو حركة  سطين، 
فت الفلسطيني،  حركة  الوطني  البعد  على  والتركيز  واإلسالمي،  القومي  االنتماء  تحييد  أساسا  ح 

 والمباشرة بالتصدي لالحتالل، ما أعطاها دفعة شعبية كبيرة في أوساط الفلسطينيين.
 عربي المترديمقاومة ال يضيرها الوضع ال

العربية  -بالنزاعات العربية  1987وفي حين انشغلت القمة العربية في عمان في نوفمبر/تشرين األول  
القضية   ووضعت  المصري  ديفيد  كامب  لنظام  العربية  المقاطعة  ورفع  اإليرانية  العراقية  والحرب 

انون األول من العام نفسه  الفلسطينية في أدنى سلم أولوياتها، اندلعت انتفاضة الحجارة في ديسمبر/ك
الع الواقع  تجاوز  على  الفلسطيني  الشعب  قدرة  على  صدارة  لتؤكد  على  قضيته  ووضع  ربي، 

 االهتمامات الدولية وليس العربية واإلسالمية فقط. 
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وأبدع الفلسطينيون في حجارتهم وزجاجاتهم الحارقة وكل ما وصلت إليه أيديهم في مقارعة االحتالل،  
مة ة األمة وإحراج األنظمة العربية. واستمروا بهذه الروح قبل أن تحاول قيادة المنظومحاولة رفع سوي

الفلسطيني، ُمصّعدًا حربه ضد االحتالل   خطف إنجازاتهم لصالح حل سياسي هزيل رفضه الشعب 
 بعمليات فدائية بطولية هزت الكيان الصهيوني ووضعت كلفة احتالله على المحك.

بعد أيام من فشل مفاوضات كامب ديفيد لتطبيق اتفاق أوسلو    2000م  وجاءت انتفاضة األقصى عا
عام   ُوقع  كانت    1993الذي  التي  الفلسطينية  للسلطة  دعم  أي  تقديم  في  العرب  فشل  مع  مقترنًا 

 تتفاوض بشكل منعزل عن العرب مع الكيان الصهيوني. 
المحت بوجه  مجددًا  فانتفضوا  كثيرًا،  السلطة  الفلسطينيون  ل  ُيمهِّ وتكثيف عمليات  ولم  تطوير  مع  لين 

مسبوق  غير  توازنًا  وحققت  العدو  أرهقت  التي  )  المقاومة  البشرية  الخسائر  الفارق  1إلى  4في  مع   )
بالسالح.   أسلحة خفيفة، وجيش مدجج  إال من  أعزل،  بين شعب  العسكرية  القوة  ميزان  المهول في 

 المشروط من قطاع غزة. من إجبار المحتل على االنسحاب غير   2005وتمكنت المقاومة في 
ال الفلسطينيون من التخلص من قيود  سلطة الحاكمة في منهجها السلمي  وفي هذه االنتفاضة تمكن 

عنها   الطرف  المقاومة وغض  مسايرة  على  المحطات  بعض  في  وأجبروها  االحتالل،  مع  المتعاون 
 والتماهي معها في بعض األحيان.

ا السلطة  بين  التنسيق األمني  بدعم عربي، فلم  ورغم اشتداد  لفلسطينية برئاسة عباس والتي حظيت 
، إذ قدمت المقاومة   2014و  2012و  2008انت الحروب على غزة في  تتوقف مقاومة الفلسطينيين، فك

نماذج فذة في التصدي لالحتالل بعد أن تمكنت، رغم الحصار العربي والدولي، من تسليح نفسها  
 وتصنيع سالحها محليًا. 

ية، لم تنقطع المقاومة رغم حالة الضعف العربي وسعي السلطة لطمسها، رغبة في  وفي الضفة الغرب
عوامل إنجا لتتراكم  اإلسرائيلي،  التشدد  بصخرة  اصطدم  أن  لبث  ما  الذي  السياسي  مشروعها  ح 

أطلق عليها انتفاضة السكاكين ودشنها الشهيد مهند الحلبي في   2015انتفاضة فلسطينية جديدة في  
األول بعملية طعن في القدس المحتلة، لتنفرط بعدها سبحة العمليات الفردية وتتسع    أكتوبر/تشرين  3

 .  48وصواًل إلى تل أبيب وأراضي ال
وحينما وصل الحال العربي إلى األسوأ بالتطبيع مع االحتالل وعقد بعض األنظمة العربية تحالفات 

لل  السياسيسياسية بل وأمنية وعسكرية معه، مع فشل ذريع  السلطة  تسوية  ة وتراجع كبير في مكانة 
مايو/أيار   في  الباسلة  القدس  سيف  معركة  جاءت  فسادها،  واستشراء  كل    2021الفلسطينية  لتشرك 

أبناء الشعب الفلسطيني في المواجهة، وتقدم ردًا قويًا على خذالن العرب، وتحيي األمل في النفوس  
 بإمكانية تحقيق النصر على االحتالل. 
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 فيز للتغيير ومة ناجزة وتحمقا
كل هذه التجارب واالنتفاضات تؤكد أن الشعب الفلسطيني سيظل قادرًا على شق طريقه بنفسه ضد  
في   مستمر  العدو  أن  أهمها  عوامل  لعدة  ذلك  ويعود  العربي،  الواقع  عن  النظر  بصرف  االحتالل 

الضغط وهذا  والهدم،  والمصادرة  بالقتل  واستفزازاته  واحتالله  شحذ   عدوانه  في  التحدي    يستمر  إرادة 
والصمود لدى شعب لديه مخزون هائل من اإلرادة والصمود وتحمل التبعات والخسائر في مواجهة  

 احتالل جبان ورعديد وحساس جدًا للخسائر.
حصول   إلى  يفضي  سياسي  حل  بتحقيق  حقيقي  أمل  أي  الصراع  من  فترة  أي  في  يوجد  لم  كما 

من األدنى  الحد  على  ا   الفلسطينيين  بل  التطرف  حقوقهم،  من  مزيد  إلى  اإلسرائيلي  المجتمع  تجه 
والتشدد ورفض الحلول السياسية، األمر الذي أضعف ويضعف الطرف الفلسطيني الذي يتبنى خط  

 المفاوضات النتزاع الحقوق ويرفض المقاومة كمنهج للتعامل مع االحتالل.
ن أنيابه في التطبيع وخذالن  شر بعض منها عأخيرًا، الفلسطينيون يائسون من األنظمة العربية التي ك

الفلسطينيين، فضاًل عن محاربتها لتطلعات شعوبها للحرية والديمقراطية والتصدي للحركات السياسية  
العربية   المنطقة  في  الشعبية  الضعف  لحالة  واضح  تفهم  ويوجد  فلسطين.  في  المقاومة  تدعم  التي 

تقديم أكثر م  دعم المعنوي مع سد األنظمة كل قنوات ن التعاطف والواإلسالمية، والتي ال تستطيع 
 وأشكال الدعم األخرى ومالحقتها وتجريمها. 

ولذلك أصبحت المعادلة أن الشعب الفلسطيني الذي يفتقد الدعم الرسمي العربي واإلسالمي وُيحال  
األجو  يهيئ  قد  بما  محيطه،  في  التغيير  على  المحفز  بدور  يقوم  الشعبي،  الدعم  وبين  مع  بينه  اء 

اتية أخرى لنهوض ربيع عربي جديد يقوم هذه المرة على قاعدة دعم المقاومة وليس تبني  عوامل ذ 
 قضايا محلية فقط. 

عمليات   ونجاح  منطقتنا،  في  السياسية  والمشاركة  الحريات  وضع  انتعاش  فإن  ثانية،  ناحية  ومن 
مة الفلسطينية  مشروع المقاو   التغيير في المنطقة العربية سيكون له بال شك انعكاسات إيجابية على

 وتمكينه وتعزيز فرص انتصاره على االحتالل. 
المحيط   يكون من خالل  بد أن  المحتل ال  انتصار استراتيجي على  وال خالف على أن تحقيق أي 
العربي، فيما يكمن دور المقاومة في إبقاء راية وجذوة المقاومة وتصعيدها وتحقيق انتصارات على  

في الحالة العربية لخوض المواجهة الشاملة مع االحتالل بما  نضوج الظروف    االحتالل، إلى حين
 يتطلبه ذلك من تغيير البنى السياسية في المنطقة. 

 12/1/2022تي أر تي عربي، 
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 تقرير وزارة المالية حول األجور في أجهزة األمن اإلسرائيلية  .38
 ليالخ شوفال

 ألف شيكل شهرياً  100راتب رئيس األركان يصل إلى  -
 شيكالً  70,042شيكاًل، واللواء   56,093شيكاًل، العميد  40,553العقيد  -

في إطار الجدال الدائم بين وزارَتي المالية والدفاع حول حجم ميزانية الدفاع نشر، أمس، المسؤول  
تقريرًا خاصًا عن جهاز األمن يشير، ضمن أمور أخرى،  عن األجر واتفاقات العمل في وزارة المالية  

 جهاز األمن أعلى من األجر المتوسط في االقتصاد. إلى أن األجر في 
شيكاًل، وفي الشرطة   17,895يتبين من التقرير أن األجر الشهري المتوسط في مصلحة السجون هو  

يبلغ األجر  شيكاًل. ف  30,036شواكل وفي وحدات اإلسناد لجهاز األمن    19,106 ي األجهزة السرية 
 ر.شيكاًل غير صاف في الشه 23,213المتوسط 

في وزارة المالية اختاروا أن يقسموا معطيات األجر في الجيش اإلسرائيلي إلى أجر دائم أولي، يبلغ  
بـ    11,061 يقدر  دائم صرف  وأجر  بالمتوسط  في    22,713شيكاًل  الشهر.  في  صاف  غير  شيكاًل 

بضعة   غضبوا من هذا التقسيم، ووصفوه بأنه "مغرض"، بل أشاروا إلى أنه يوجد   الجيش اإلسرائيلي
 آالف من الخادمين في الدائم األولي ممن يتلقون استكمااًل للدخل.

 يهتمون بالتقاعد
شيكاًل، في    10,173يتبين من التقرير أيضًا أن األجر المتوسط لضابط شاب برتبة مالزم ثان هو  

الضب  يتلقى  نقيب  إلى    14,629اط  رتبة  الضباط  أجر  فيقفز  رائد  رتبة  في  أما  بالمتوسط.  شيكاًل 
بالمتوسط    23,257 المقدم  يكسب  العقيد    32,327بالمتوسط.  العميد    40,553شيكاًل،  أما  شيكاًل، 
شيكاًل غير صاف،   70,042شيكاًل غير صاف بالمتوسط. ضابط برتبة لواء يكسب    56,093فيكسب  

 شيكاًل. 99,095فيما يكسب رئيس األركان 
اختاروا لسبب ما أال ينشروا أجر المفتش العام  رغم أنهم نشروا أجر رئيس األركان، في وزارة المالية  

بالمتوسط   يتلقى  الشرطة  في  لواًء  أن  نشروا  لكنهم  السجون،  مأمور  لواء   60,319أو  بينما  شيكاًل 
 شيكاًل بالمتوسط.  59,350سجون يكسب 

  نفقات األجر والتقاعد هي جزء كبير من نفقات أجهزة األمن. وهكذا، في   كما نشرت وزارة المالية أن
في المئة، على  76في المائة و 79شرطة إسرائيل وفي مصلحة السجون نفقات األجر والتقاعد تشكل 

اإلسرائيلي  الجيش  لضباط  المالي  التقاعد  أن  التقرير  من  ويتبين  كله.  الجهاز  نفقات  من  التوالي، 
ر لضباط  ضعف التقاعد المالي لموظفي الدولة، وذلك بسبب سن التقاعد المبك  5.3  يساوي بالمتوسط

 الجيش وبسبب مخصص متوسط أعلى نسبيًا. 
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كما عرضت "المالية" فوارق في الجنس في أجهزة األمن وأشارت إلى أن أجهزة األمن تتميز بأغلبية  
بب طبيعة األشغال في الوظائف  هجومية واضحة وبفوارق أجر بين النساء والرجال وذلك أساسًا بس 

الختالف بين الوظائف. وحسب التقرير في الجيش اإلسرائيلي  الميدانية والقتالية في أجهزة األمن وا
في المئة بالمتوسط. في تقريرها    20توجد فوارق األجر األعلى بين الرجال والنساء وتبلغ أكثر من  

والشباب في الجيش اإلسرائيلي عالية بشكل كبير    أضافت وزارة المالية: إن فوارق األجر بين القدامى
بالجيوش األجن الجيش اإلسرائيلي أعلى مقارنة  مقارنة  الدائمة في  الخدمة  بية عامة ألن أجر رجال 

 بالجيوش األجنبية.
العسكرية   الحياة  بداية  في  أدنى  اإلسرائيلي  الجيش  في  الضباط  مراتب  في  األجر  فإن  ذلك،  ومع 

 .نبية، ولكنه يرتفع بشكل "حاد" كما تقول المالية، مع األقدمية والرتب مقارنة بالجيوش األج
وجاء من الجيش اإلسرائيلي أن "طبيعة الخدمة في الجيش خاصة وغير قابلة للمقارنة مع االقتصاد 
ثوابًا مالئما   الجيش  يعطي  واألكثر مالءمة،  لألفضل  الخدمة  في  اإلبقاء  أجل  من  والعام.  التجاري 

التقرير ال يوجد هم على البقاء فيه بعد سنوات الخدمة الدائمة األولى. وبخالف ما زعم  ونزيها ويحفز 
يتقرر   األجر  ألن  وذلك  المتشابهة،  الطبيعة  ذات  الوظائف  في  والرجال  النساء  أجر  بين  فرق  أي 
حصريًا حسب مسار الخدمة. يؤسفنا أنه في هذه المرة اختار المسؤول عن األجر نشر التقرير دون 

 يتلقى موقف الجيش لنكتشف نتائجه في وسائل اإلعالم".أن 
 "إسرائيل اليوم" 

 13/1/2022األيام، رام هللا، 
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