
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 ل اعفألاب ن: نؤيد حل الدولتي"إسرائيل"كي الجديد لدى ير السفير األم

 : يد المقاومة حامية ألهالي النقب والداخل المحتل قيادي بحماس

 ليست بدياًل عن السالم مع الفلسطينيين  مع "إسرائيل" : المعاهدات العربيةدنيخارجية األر وزير ال

 بالنقب  عمليات التجريف مستمّرة.. و النقاش حول ترتيب القرى غير المعترف بها مقّربو إلكين:

 يع مع إسرائيل" لى قانون يشجع "التطبتطالب بعدم التصويت عفي الواليات المتحدة حملة 

توووووووتر فووووووي الحل ووووووة السياسووووووية 
اإلسوورائيلية وقووفقة محتملووة بووين 

 نتنياهو والنيابة
 

 3... ص 
 

 5734 15/1/2022 سبت لا
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  السلطة:
 5 : شعبنا لن ي قى ضحية االحتالل ويصر على نيل حقوقه السياسية "الخارجية الفلسطينية"  2.
 5 ردًا على انتقادات ناشطين.. "السلطة الفلسطينية": تبرعات "مركز السرطان" موجودة  3.
 5 2021انتهاًكا للسلطة بالضفة بو 2,578: السياسيين في الضفةلجنة أهالي المعتقلين   4.
 6 : المدخل األمني إلدارة العالقات الداخلية فاشل"مرشح عن قائمة "القدس موعدنا  5.
 6 حميد طالب بتدخل دولي إلنقاذ حياة األسير أبو تر التحريمنظمة بدائرة حقوق اإلنسان   6.
 7 إعالم عبري: اتفاق بيئي "غير مألوف" بين "إسرائيل" والسلطة األربعاء المقبل   7.

 
  المقاومة:

 7 االنتفاضة قد تبدأ بالنقب . .الخليل عاقمة حماس بالضّفة ومهيأة الندالع الهجماتعبرية: مصادر   8.

 9 حماس: ه ة النقب كشفت عجز االحتالل وأثبتت توحد شعبنا خلف المقاومة   9.
 9 الشهر الجاري... تمهيدًا إلمكانّية إجراء حوار الفصائل وفد الجهاد إلى الجزائر   10.
 9 : يد المقاومة حامية ألهالي النقب والداخل المحتل حماسقيادي ب  11.
 10 حماس: اعتقال السلطة األسير المحرر درويش "جريمة أخالقية ووطنية"   12.

    
  :اإلسرائيليالكيان  

 10 بالنقب  التجريف مستمّرة ياتعمل.. و النقاش حول ترتيب القرى غير المعترف بها مقّربو إلكين:  13.

 11 اإلسرائيلية ستصوت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواقات الحكومة   14.

 11 "يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إقراره على "ضرب رأسه بالحائط"  15.

 12 ض اط إسرائيليين أربعةحادثة "النيران الصديقة".. الحارس كاد أن يقتل  ":يديعوت"  16.

 12 اتفاق بين شركات إسرائيلية وعالمية لدفع التعاون االقتصادي مع الدول الخليجية المط عة : تقرير  17.

 13 " إسرائيل"لعالقات واالستثمار بين المغرب وحول مستقبل ا ندوة افتراضية" االسرائيلية تعقد  شراكة"  18.

 13 تظاهرة لليمين اإلسرائيلي ضد إخالء مستوطنة حومش  19.

 14 ر من تطبيع اإلمارات مع االحتالل أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخ ":أنا هيفا والنبي"  20.
 

  :باألرض، الشع
 14 في بيت قفافا بالقدس  "الق ة الذهبية"بلدية االحتالل تطلب هدم مسجد   21.
 15 االحتالل بالضفة إقابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش   22.
 15 امنية بمدخل أّم الفحممعتقاًل خالل التظاهرات وتنظيم وقفة تض 132: النقب  23.



  
 
 
 

 

ص            3   5734 العدد:              1/15/2022 لسبتا التاريخ: 

 

                                      

 15 حراس األقصى: الشاب الذي ظهر بو"الفيديو" مسلم وليس مستوطًنا  24.

 16 "فلسطينيو الخارج": شعبنا لن يقف مكتوف األيدي أمام التهويد اإلسرائيلي بالنقب   25.

 16 ال على حاله زل المدمرة ما ز غزة: معظم المنا  26.

 17 الجئون فلسطينيون بالعراق: حجب "ال طاقة التموينية" عنا رغم قرار إعادتها   27.
 

  األردن:
 17 يين ليست بدياًل عن السالم مع الفلسطين مع "إسرائيل" : المعاهدات العربيةخارجية األردنيوزير ال  28.

 
  المي:، إسعربي

 17 خليفة حفتر في مطار بن غوريون خاقة لالطائرة ال وارقدإعالم إسرائيلي: متابعون   29.
 

  دولي:
 17 ل اعفألاب ن: نؤيد حل الدولتي"إسرائيل"كي الجديد لدى ير السفير األم  30.
 18 تطالب بعدم التصويت على قانون يشجع "التطبيع مع إسرائيل" في الواليات المتحدة حملة   31.
 18 والية كاليفورنيا بية في "القرية العالمية" باعتماد فلسطين كأول دولة عر   32.
 19 اإلسرائيلية موظفها محمد الحلبي من التهم  رئ تبسترالية أل امنظمة "الرؤيا العالمية"   33.

 
  حوارات ومقاالت

 19 محسن محمد صالح أ. د. ... 2022حول المسارات الفلسطينية المتوقعة لسنة   34.

 22 أسعد أبو خليل... العقلّية االنهزامّية في مواجهة إسرائيل  35.

 28 جاكي خوجي ... الفلسطينية غير إسرائيل؟.. أي سند بقي للسلطة "الشقيقات العربيات"مع عزوف   36.
 

 32 :كاريكاتير
*** 

 
 توتر في الحل ة السياسية اإلسرائيلية وقفقة محتملة بين نتنياهو والنيابة  .1

ابيب  كوم-تل  دوت  ف  :“القدس”  توتر  السيسود  الحلبة  توصل  ي  احتمال  ظل  في  اإلسرائيلية  ياسية 
ملفات   حول  العامة  النيابة  مع  صفقة  إلى  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة،  فيها  رئيس  المتهم  الفساد 

 ورحيله عن الحلبة السياسية، ولو لفترة قصيرة.
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  –ينيت  ويدعي سياسيون في الحكومة والمعارضة أن نتنياهو هو الذي يحافظ على تكتل حكومة ب
 .الجمعة مسألية لبيد، وفي حال رحيله، فإن المشهد السياسي سيتغير، حسبما ذكرت صحف إسرائي

نتنياهو، واستقالته من عضوية الكنيست   وتتحسب جهات في الحكومة من احتمال أن يؤدي تنحي 
نه أن يضع  تفاق بينه وبين النيابة، إلى تغّير المصالح السياسية الحزبية، األمر الذي من شأبحال ا

 اليسار الصهيوني.مصاعب أمام استمرار والية الحكومة، المؤلفة من أحزاب اليمين والوسط و 
تشكيل حكومة  تفّضل  الحكومة  في  اليمين  أحزاب  يجعل  قد  نتنياهو  تنحي  أن  إلى  تقديرات  وتشير 

” و”ميرتس”  دة مع حزب “الليكود” أو األحزاب الحريدية، بحيث ال تشارك فيها أحزاب مثل “العملجدي
ت أحرونوت” إنه “ال توجد  والقائمة الموحدة. إال أن مصدرا رفيعا في الحكومة قال لصحيفة “يديعو 

دورة   في  أخرى  حكومة  فيه  تكون  وضعا  أرى  وال  انتخابات.  إلى  بالتوجه  أحد  أي  لدى  مصلحة 
كنيست الحالية  الكنيست الحالية”. لكن من حيث المبدأ، باإلمكان تشكيل حكومة جديدة خالل دورة ال

 دون التوجه إلى انتخابات.
وال تزال االتصاالت بين محامي نتنياهو والنيابة جارية، ويتوقع أن تستمر حتى اللحظة األخيرة قبل  

بليت، في نهاية الشهر الحالي. وذكرت صحيفة  نهاية والية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندل
 اآلن بين محامي نتنياهو والنيابة. “هآرتس” أنه تم عقد خمسة لقاءات حتى 

وبحسب االقتراح الذي قدمه محامي نتنياهو، بوعاز بن تسور، إلى مندلبيت، فإن نتنياهو سيعترف 
الملفين   في  األمانة،  وخيانة  االحتيال  وأال  4000و   1000بتهمتي  الملف  ،  في  بالرشوة   4000يتهم 

وبة على نتنياهو العمل  نيست، وأن تكون العق، وأن يستقيل من الك2000وإلغاء االتهامات في الملف  
 في خدمة الجمهور لمدة ثالثة أشهر، وإلغاء وصمة العار.

والموقف الذي عبر عنه مندلبليت هو أنه لن تكون هناك صفقة من وصمة العار وتنحي نتنياهو عن  
بالعمل في  لحياة السياسية لسبع سنوات. وقال مندلبليت إن هذه القضية يجب أن تنتهي بسجن أو  ا

إلى   خطير  سلطوي  فساد  ملف  في  وأنه  أكثر،  أو  أشهر  لثالثة  الجمهور  ليس  خدمة  الدرجة  هذه 
 باإلمكان االلتفاف على وصمة العار.

 15/1/2022القدس، القدس، 
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 : شعبنا لن ي قى ضحية االحتالل ويصر على نيل حقوقه السياسية "الفلسطينية الخارجية" .2
فاع عن نفسه حتى  ، أن شعبنا يصر على ممارسة حقه المشروع في الد رجيةأكدت وزارة الخا:  رام هللا

وطنه   أرض  على  المستقلة  فلسطين  دولة  وتجسيد  المصير،  وتقرير  والعودة  السياسية،  حقوقه  نيل 
الشرقية. القدس  لها،    وعاصمتها  بيان  في  الوزارة  االحتالل وأدانت  اعتداءات  الجمعة،  يوم 

المواطنين   على  الصامد والمستوطنين  غزة  قطاع  وإلى  جنين  إلى  يطا  مسافر  من  وحملت    .العزل 
وتداعياتها   والجرائم،  االنتهاكات  هذه  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة 

 ونتائجها على ساحة الصراع.
 14/1/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السرطان" موجودة"مركز  "السلطة الفلسطينية": تبرعاتردًا على انتقادات ناشطين..  .3

أفادت وزارة الصحة لدى السلطة الفلسطينية، أن تبرعات إنشاء "مركز خالد الحسن لعالج  :  رام هللا
وقالت الوزارة    السرطان وزراعة النخاع" موجودة ومحفوظة بحساب مصرفي خاص بمؤسسة الحسن.

برس"، لـ"قدس  عنه  نسخة  وصلت  بيان  توفر  في  لعدم  "نتيجة  إنه  الجمعة،  الالزمة    مساء  األموال 
إلنشاء المركز، تم تجميده في الوقت الحالي، وتعمل الحكومة على توفير الدعم المالي لذلك على 

سريرا، بتكلفة    250وأضافت "تم عمل المخططات الهندسية للمشروع بسعة    مراحل لخدمة المرضى".
، على رأس أولوياتها،  أن عالج مرضى السرطانمريكي"، مؤكدة  مليون دوالر أ  160تقديرية قيمتها  

 ضمن خطتها لتوطين الخدمات الطبية في فلسطين، كما جاء في البيان. 
 15/1/2022، قدس برس

 
 2021انتهاًكا للسلطة بالضفة بو 2,578: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة .4

السياس:  رام هللا المعتقلين  أهالي  لجنة  العام  وثقت  الضفة، خالل  في  )  2021يين  من  ( 2,578أكثر 
أجهزة   بانتهاكات  الخاص  السنوي  تقريرها  معرض  في  وذلك  الفلسطينية،  السلطة  ارتكبتها  انتهاكًا 
بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه “العام األسود في قمع   السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون 

تصع  الحريات”. المنصرم  العام  انتهاكاوشهد  في  كبيرًا  بالضفة  يدًا  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  ت 
إلغاء  إلى  وصواًل  والمساجد،  الساحات  في  للمواطنين  السلطة  أجهزة  بقمع  بدأ  حيث  الغربية، 
ضد   الغليظة  العصا  واستخدام  البوليسية،  الترهيب  أجواء  بث  من  تبعه  وما  العامة،  االنتخابات 

وأدت  لفية أراءهم السياسية.ابات، وتصعيد قمع المواطنين على خلمحتجين على الفساد وإلغاء االنتخ ا
والمرشح  الناشط  مع  حدث  كما  مواطنين،  مقتل  إلى  السلطة  تمارسها  التي  والترهيب  القمع  سياسة 
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أركان  هزت  جريمة  في  الليل،  منتصف  في  وتعذيبه  اختطافه  تم  والذي  بنات،  نزار   االنتخابي 
 اللداوي”. راح ضحيتها الفتى أمير أبو خالد “المجتمع، إضافة لجريمة قتل أخرى 

لعمليات   القتل واالعتقال واالستدعاء، إضافة  بين حاالت  ما  السلطة  أمن  انتهاكات أجهزة  وتنوعت 
عالوة على استمرار التنسيق األمني،    المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات.

 اط عمليات المقاومة.الحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحبوم
( بلغت  حيث  الحريات  قمع  حاالت  تعرض  497وتضاعفت  فيما  حالة،  سجون    592(  في  معتقاًل 

منهم لإلضراب عن الطعام؛ احتجاجًا    43السلطة ألسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مما اضطر  
وقطع الرواتب    على عشرات حاالت التهديد والتشهيرعلى ظروف االعتقال وسوء المعاملة، عالوة  

االنتهاك  من  التقرير.وغيرها  رصدها  التي  السلطة    ات  أجهزة  مداهمات  الخليل  محافظة  تصدرت 
( بواقع  )58األمنية  أصل  من  مداهمة  عملية  كما  204(  عمل،  أماكن  أو  لمنازل  مداهمة  عمليات   )

 ( مداهمة.71واقع ) تصدر جهاز المخابرات العامة عمليات المداهمة ب
 14/1/2022، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 : المدخل األمني إلدارة العالقات الداخلية فاشل"مرشح عن قائمة "القدس موعدنا .5

أكد المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" مصطفى الشنار، مساء الجمعة، أن المدخل األمني  :  نابلس
وقال الشنار: إن    ن.فاشل بامتياز، وهو من أدوات المستبديإلدارة العالقات الوطنية الداخلية مدخل  

وشدد   هذا المدخل لم يثبت يوما نجاحا واحدا في معالجة األزمات المجتمعية ذات الطابع السياسي.
الداخلية   االنفجارات  من  مزيًدا  إال  تنتج  لم  السلطة  أجهزة  تشنها  التي  األمنية  الحمالت  أن  على 

جني سوى المزيد  العتقاالت ال ت وأوضح أن هذه ا  ماعي والتيه السياسي.والخراب االقتصادي واالجت
 من االحتقان الداخلي وتمزيق النسيج االجتماعي وصناعة األحقاد ومجتمع الكراهية، حسب وصفه.

 14/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األسير أبو حميد طالب بتدخل دولي إلنقاذ حياة تمنظمة التحرير بدائرة حقوق اإلنسان  .6

هللا اللجنة:  رام  عضو  لمنظ  طالب  اإلنسان  التنفيذية  حقوق  دائرة  رئيس  الفلسطينية،  التحرير  مة 
الهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلس األمن ومجلس حقوق   التميمي، بتدخل  والمجتمع المدني أحمد 

   اإلنسان، إلنقاذ حياة األسير ناصر أبو حميد واإلفراج عنه.
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التميم أبووقال  األسير  "إن  الجمعة،  يوم  له  بيان  في  سابق    ي،  إعدام عن  يعاني من عملية  حميد 
إبقائه في األسر    إصرار التي تصر على  السجون،  وما تسمى مصلحة  االحتالل  قبل سلطات  من 

 رغم الحالة الصحية الخطيرة التي يمر بها".
 14/1/2022، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ل" والسلطة األربعاء المقبل عبري: اتفاق بيئي "غير مألوف" بين "إسرائي إعالم  .7

رّجح إعالم عبري، يوم الجمعة، أن يجتمع رؤساء السلطات المحلية في فلسطين، األربعاء  :  الناصرة
بـ"اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"، من أجل االتفاق على "تعاون بيئي غير   المقبل، مع ممثلي ما يسمى 

"تايمز أوف إسرائيل"، إن "إس  مألوف". التعاون، إنشاء نظام وقالت صحيفة    رائيل ستمول في إطار 
النفايات في   وأضافت أنه "إذا نجح   قرية فلسطينية صغيرة بجميع أنحاء الضفة الغربية".  72لجمع 

  المشروع الفريد كما هو مخطط له؛ فسيكسب الفلسطينيون بلدات خالية من النفايات، وسيستعيد مئات 
ونقلت    رها.الحرائق والدخان األسود والسام" وفق تعبي  اآلالف القدرة على تنفس هواء نظيف خال من

لـ أعدت خطة  إنها  قولها  اإلسرائيلية"  المدنية  "اإلدارة  يسمى  من    72عما  التخلص  فيها  يتم  ال  قرية 
مليونًا    25ن مبلغ  النفايات، في مناطق رام هللا وطولكرم وقلقيلية، وأجرت حسابات خلصت فيها إلى أ 

إسرائيلي   700و شيكل  هذا    8.27)  ألف  مثل  لتشغيل  كافيًا  سيكون  سنوات؛  لثالث  دوالر(  مليون 
 النظام. 

 14/1/2022، قدس برس
 

باعبرية:  مصادر   .8 حماس  عاقمة  الهجماتالخليل  الندالع  ومهيأة  تبدأ  ..  لضّفة  قد  االنتفاضة 
 بالنقب

هة الفلسطينّية”  شّدّدت مصادر أمنّية في تل أبيب على أّن  على أّن الـ”جبزهير أندراوس:    –الناصرة  
ًدا على معلوماٍت استخبارّيٍة من جميع أذرع األمن في كيان  هي األكثر قابلّية لالشتعال، وذلك استنا

الغربّية   الضّفة  في  الفلسطينيين  بين  عنيفٍة  مواجهاٍت  اندالع  من  التي حّذرت  اإلسرائيلّي،  االحتالل 
د في الوقت عينه انتشار هذه الُمواجهات في وبين االحتالل خالل األشهر القريبة القادمة، وال تستبع 

 سرائيلّي، على حّد تعبيرها. جميع محافظات الضّفة الغربّية، لُتشّكل تحدًيا خطيًرا لألمن القومّي اإل
( العبرّي، أمير بوحبوط، الذي اعتمد WALLAوفي هذا السياق، وصف المحلل العسكري في موقع )

ا رفيعة الُمستوى، وصف مدينة الخليل بأّنها عاصمة حماس في  على مصادر أمنّيٍة وعسكرّية قال إّنه
الغربيّ  فيالضّفة  تشهده  قد  وشيٍك  انفجاٍر  من  ُمحّذًرا  العسكرّية   ة،  المواقع  من  المزيد  نشر  ظّل 
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اإلسرائيلّية، واإلجراءات األمنّية المتالحقة، والكمائن الميدانية المنتشرة، فضاًل عن زيادة أعداد القوات  
 ة في أرجاء المدينة. العسكري

س فيها نوايا  ونقل بوحبوط، عن أوساٍط أمنّيٍة إسرائيلّيٍة قولها، إّنه ال توجد مدينة في الضّفة الغربّية لي
للقيام بهجماٍت مسلحٍة، وأّنها تنتظر الفرصة المناسبة للتنفيذ المباشر، في ظّل حالة اليأس التي تعم  

ج األمور عن سيطرة السلطة الفلسطينّية، بحيث تتحّين حركة الشارع الفلسطينّي، والخشية من أْن تخر 
مح  وهي  الغربّية،  الضّفة  على  للسيطرة  الفارقة  اللحظة  األمنية  حماس  األجهزة  نجحت  اوالت 

 اإلسرائيلية في كشفها خالل السنوات الماضية، على حد زعمه 
األمنّية بالمنظومة  الُمرتبط  اإلسرائيلّي،  العسكرّي  الُمحّلل  مدينة    وتابع  إّن  قائاًل  تابع  أبيب،  تل  في 

لت العمليات التي مهاجًما نفّذوا عمليات طعن خالل السنوات الثالثة األخيرة، وقت  56الخليل أخرجت  
إسرائيلًيا خالل السنوات العشرين الماضية، واصًفا المدينة التي يقطنها مائتي ألف    25نفذها مسلحون  

تشمل قرى وبلدات ومخيمات معروفة بوالئها الشديد لحماس، فلسطيني، بأّنها من أكثر المدن التي  
 بحسب تعبيره.

وإسرائيل حماس  أّن  إلى  بوحبوط،  الُمحّلل  األولى    وأشار  تسعى  حين  ففي  أدمغة،  تخوضان صراع 
والخارج،  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المنتشرة  الحركة  قيادة  بين  التنسيق  عبر  عمليات  لتنفيذ 

اء الحرائق المتوقعة، من خالل عمليات إحباط الخاليا والبنى التحتية لها، بما فيها  تنشغل الثانية بإطف
بحماس تنظيمًيا، كما أّكد في تحليله، الذي يعتمد على تسريباٍت   الهجمات االنفرادية غير المرتبطة

 مقصودٍة من القيادة العسكرّية واألمنّية في تل أبيب.

الُمستمّرة في النقب، داخل جًدا في تل أبيب من أّن الُمواجهات  إلى ذلك، حّذرت محافل أمنّية رفيعة  
األ  التهديد  إلى  تتحّول  قد  األخضر،  بالّخط  ُيّسمى  والهمجّي ما  البربرّي  العدوان  منذ  األخطر،  منّي 

 على قطاع غّزة في أّيار )مايو( الُمنصِرم.
عاموس العبرّية،  )هآرتس(  في صحيفة  العسكرّية  الشؤون  ُمحلِّل  بين    وقال  الُمواجهات  إّن  هارئيل، 

الحكومة اإلسرائيلّية  من اإلسرائيلّية خطيرة جًدا، وأّنه إذا لم تتوّصل  الُسّكان العرب المحليين وقّوات األ
عام   الثانية  اندلعت  كما  الثالثة،  االنتفاضة  ستندِلع  األمد  شارون    2000التفاٍق طويل  اقتحام  عقب 

 للمسجد األقصى، كما نقل عن مصادره. 
 14/1/2022رأي اليوم، لندن، 
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 حماس: ه ة النقب كشفت عجز االحتالل وأثبتت توحد شعبنا خلف المقاومة  .9
النقب كشفت عجز أكد  غزة:   "هبة  أن  الجمعة،  قاسم، مساء  "حماس"، حازم  باسم حركة  المتحدث 

تغريدة نشرها  وقال "قاسم" في   االحتالل وأدواته االستعمارية عن حسم الصراع مع شعبنا الفلسطيني".
أدواته عل بكل  الصهيوني  االحتالل  أن  المحتل  النقب  في  أهلنا  هبة  "تكشف  تويتر:  في  حسابه  ى 

ارية عاجز تمامًا عن حسم الصراع ضد شعبنا الفلسطيني، بل إن الوطنية الفلسطينية تسجل  االستعم
الصهيوني". االستعمار  آلة  النضال ضد  كل ساحة  في  واضحًا  أن تقدمًا  على  م  وشدد  ع  "معركتنا 

 االحتالل مستمرة، ال يمكن أن تتوقف إال بانتصار شعبنا صاحب األرض والحق". 
مكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن "هبة أهلنا في النقب تدلل  من جهته، قال عضو ال

في  مجددًا على أن كل محاوالت االحتالل لسلخ فلسطينيي الداخل فشلت، وتثبت مرة أخرى أن شعبنا 
 كل أماكنه متوحد في مقاومة االحتالل". 

 14/1/2022، قدس برس
 

 إلى الجزائر الشهر الجاري... تمهيدًا إلمكانّية إجراء حوار الفصائل  وفد الجهاد .10
أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة »الجهاد اإلسالمي« وعضو مكتبها السياسي، محمد الهندي،  

وأشار الهندي   زائر لتلبية الدعوة الجزائرية نهاية الشهر الجاري.أن وفدًا من الحركة سيغادر إلى الج
ا أن  هذه  إلى  ضوء  في  فصائلية  حوارات  إلجراء  الدعوة  تتم  أن  ويمكن  منفردة،  »ستكون  للقاءات 

 اللقاءات«.
 14/1/2022، االخ ار، بيروت

 
 : يد المقاومة حامية ألهالي النقب والداخل المحتل قيادي بحماس .11

ن ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن حركته تتابع عن  هارو أكد  :  إسطنبول
وااللتفاف   المحتل  الداخل  في  األهالي  وصمود  ببطولة  مشيدًا  المحتل،  النقب  في  األحداث  كثب 

وشدد هارون في حواٍر صحفيٍّ خاّصٍ    الجماهيري حول قضيتهم وقضية الشعب الفلسطيني العادلة.
الفلسطي "المركز  االحتالل مع  انتهاكات  استمرت  حال  في  أنه  على  لإلعالم"  بحق    ني  "اإلسرائيلي" 

وقال: "المقاومة التي    أهلنا في الداخل المحتل، فإن يد المقاومة ستصل إلى االحتالل كما عودتنا. 
وأحياء   جراح  الشيخ  حي  أهالي  عن  دفاعًا  القدس،  سيف  معركة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  ألجمت 

قادرة   المحتل".القدس،  النقب  في  أهلنا  احتياج  يتناسب  ما  مع  المناسب  التقدير  اتخاذ  وأكد    على 
هارون على أن الحركة تراقب وتتابع ما يجري في القدس والنقب المحتل وكل األراضي الفلسطيني  
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وفي داخل السجون، وقد كان لها اليد في معركة سيف القدس، دفاعًا عن القدس والمسجد األقصى،  
 على هذا النهج"."وسنستمر  

 14/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لطة األسير المحرر درويش "جريمة أخالقية ووطنية" حماس: اعتقال الس .12
المحرر  :  غزة األسير  عن  الفوري  باإلفراج  الفلسطينية  السلطة  الجمعة،  يوم  حماس،  حركة  طالبت 

اعتقلته   الذي  درويش،  ا]أول[سامر  شمال  نابلس  مدينة  في  وكل أمس  المحتلة،  الغربية   لضفة 
 المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها.

عاًما في    19وقال القيادي في حماس خالد الحاج: إن اعتقال أجهزة السلطة لدرويش الذي أمضى  
ا وأفرج عنه قبل شهور، جريمة أخالقية    40سجون االحتالل وعمره أكثر من   عاًما وهو مريض جدًّ
واألسرى. فلسطين  بحق  المعتقلين    ووطنية  وبقية  درويش  عن  الفوري  اإلفراج  بضرورة  وطالب 

اإلنسان  السيا ضد  وجرائمهم  المستوطنين  لمقاومة  الفلسطيني  يتفرغ  حتى  السلطة  سجون  من  سيين 
 واألرض الفلسطينية والمقدسات.

 14/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حول ترتيب القرى غير المعترف بها   سيكون  النقاش و   بالنقب   التجريف مستمّرة عمليات   مقّربو إلكين: .13
قال مقّربون من وزير اإلسكان اإلسرائيلي، زئيف إلكين، إّن النقاش على النقب سيكون  :  أحمد دراوشة

حول "ترتيب القرى غير المعترف بها، ال على استمرار عمليات التحريش"، في إشارة إلى تجريف  
ويتبع "الصندوق الدائم إلسرائيل" )الـ"كاكال"(، الذي    .لذي يالقي غضًبا واسًعا في النقب األراضي، ا

 يجري عمليات التجريف في النقب، لسلطة إلكين مباشرة. 
وعّلق إلكين على األنباء التي نشرتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مساء األربعاء، عن تسوية لوقف 

كن مساعدة منصور عباس أمام  العارم، بالقول "إن كان من المم  هذه العمليات إثر الغضب الشعبي
 ركة، وكأنما توجد أّية ’تسوية’ متخّيلة، فلَم ال؟". المشت

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الجمعة، أن الـ"كاكال" لم توقف إلى 
 يوم تحريش". 100جدولت "اآلن مخّططاتها لتجريف األراضي في النقب هذا العام، وأنها 

 14/1/2022، 48عرب 
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 الحكومة اإلسرائيلية ستصوت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواقات  .14
يتوقع أن تصوت الحكومة اإلسرائيلية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء :  بالل ضاهر

بنيامين نتنياهو، صادق عليها من  غواصات وقطع بحرية أخرى، التي كان رئيس الحكومة السابق،  
في اجتماعها األسبوعي، بعد غد األحد، وإنما والت. ولن تصوت الحكومة على لجنة تحقيق  دون مدا

في األسبوع التالي وبعد التوقيع على صفقة مع المانيا، األسبوع المقبل، لشراء عتاد أمني، وفق ما  
 أعلنت الحكومة اإلسرائيلية اليوم، الجمعة. 

ذا كان نفتالي بينيت، إن األخير لم يقرر بعد إ  مصدر مقرب من رئيس الحكومة اإلسرائيلية،وقال  
"هآرتس"   صحيفة  موقع  عنه  نقل  حسبما  الغواصات،  قضية  في  تحقيق  لجنة  تشكيل  سيؤيد 

 اإللكتروني.  
 14/1/2021، 48عرب 

 
 : إخفاقات كوخافي سببها إقراره على "ضرب رأسه بالحائط""يسرائيل هيوم" .15

ضاهر النت :  بالل  اإلسرائيلي  الجيش  رئيتعرض  والية  خالل  متصاعدة  الجيش قادات  أركان  يس 
يرى  وإخفاقات،  نواقص  الجيش وخارجه، حول  داخل  التقارير، من  وتتزايد  أفيف كوخافي،  الحالي، 
البعض أنها يمكن أن تؤثر على أدائه في حرب مقبلة، كما أن االستطالعات تشير إلى تراجع ثقة  

 مقدسة".  ائيليين بالجيش، بعد أن كان يعتبر "بقرةاإلسر 
يوم، الجمعة، إلى   وتطرق المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، في تقرير ُنشر

لم   المنصب، وأنه  الرابعة واألخيرة في  إلى سنته  اليوم  إلى أن كوخافي دخل  هذا الموضوع، وأشار 
ام بأي مفهوم ممكن،  حالي للجيش: "بدال من جيش يحلق إلى األميكن يتوقع نهاية واليته بالوضع ال

 لة أزمات تخيم على خططه العظيمة". يضطر إلى مواجهة سلس
والجوالت  كورونا  وباء  وبينها  بكوخافي،  مرتبطة  ليست  األزمات  من  جزءا  فإن  التقرير،  وبحسب 

يتم   لم  بسببها  والتي  الماضيتين،  السنتين  في  المتتالية  أمور االنتخابية  "هذه  الدولة.  ميزانية  إقرار 
 خططه".عرقلت 

إال أن التقرير أكد على أن "كوخافي هو ضحية نفسه أيضا. وهو يتجه، كطبيعته، كي يضرب رأسه  
بالحائط. من دون تقبل نصائح، ومن دون اإلصغاء إلى االنتقادات. وهذه ظاهرة معقدة لديه: فهو 

والذي يحاول    ون أفكاره وال يطرحون أفكارا متحدية له.يحيط نفسه بأشخاص رائعين، لكن هؤالء يردد 
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إبعاده.   يتم  بذلك،  الذين  القيام  العامة  لواء في هيئة األركان  برتبة  لكثيرين من الضباط  وهذا حدث 
 أرادوا الخير للجيش وقائده".

 14/1/2022، 48عرب 
 

 إسرائيليينض اط  أربعةحادثة "النيران الصديقة".. الحارس كاد أن يقتل  ":يديعوت" .16
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح يوم  :  سطيني لإلعالمالمركز الفل  -القدس المحتلة  

"النخبة". وأشارت الصحيفة العبرية،    الجمعة، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل الضابطين في لواء 
"النبي   قاعدة  في  "إيجوز"  وحدة  من  وخوذة  الليلية  للرؤية  وسيلة  ُسرقت  السابقة  الليلة  في  أنه  إلى 

ضباط إلى محيط القاعدة في الليل بالتوازي مع إجراء مماثل    4أثر ذلك خرج  موسى" بأريحا، وعلى  
ما جعل الضباط األربعة  يشخصون  قام به "المالزم ن" وحده ودون التنسيق مع بعضهم البعض؛  

 متر وبدأوا في االقتراب منه.  300"المالزم ن" على أنه مشتبه به في السرقة من مسافة حوالي 
ضباط األربعة واستدار وفتح النار على الفور بعد أن  سمع ضجيج خطوات ال  وأوضحت، أن المالزم

أنهم عدو يصوب سالحه. النا  ظن  أن إطالق  إلى  الصحيفة    10ر وقع على مسافة حوالي  ولفتت 
أمتار، حيث عال صوت الصراخ إليقاف إطالق النار الذي حدث في غضون لحظات، موضحة أنه  

أ النار،  أطلق  الذي  المالزم  الثالث  كاد  الضابطين  يقتل  أن  موسى  النبي  قاعدة  في  الخميس،  مس 
 والرابع.

 14/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ي مع الدول الخليجية المط عة اتفاق بين شركات إسرائيلية وعالمية لدفع التعاون االقتصاد: تقرير .17
االستشارات    -غزة  شركة  قيام  عن  إسرائيلي،  تقرير  كشف  العربي”:  برغر”  “القدس  “روالند  الدولية 

مع شركة   والتعاون    Start Up Nation Centralبالتعاون  التجارية  الفرص  دفع  في  اإلسرائيلية، 
 لشركات إسرائيلية تعمل في االبتكار التكنولوجي في دول الخليج. 

” أن التعاون بين الجهتين، وقع مؤخرا من خالل مذكرة تفاهم تشمل مجموعة  i24newsوذكرت قناة “
وأيضا  وا تجارية  اتفاقيات  دفع  بهدف  االستراتيجية،  المبادرات  من  وتسويق  سعة  بحثية  نشاطات 

 مشترك.
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ونقل التقرير عن نائب الرئيس لتطوير األعمال في الشركة اإلسرائيلية، جيرمي كالتسكين، قوله إن 
ط التجاري الواسع “التغييرات السريعة التي تحدث في الشرق األوسط هذه الفترة، تتيح لنا تعزيز النشا

نوع البيئي والتكنلوجي والتجاري اإلسرائيلي والتعاون  في المنطقة”، الفتا إلى أن شركته تسعى لدعم الت
 مع اإلمارات، وإقامة مركز ابتكار موسع في الشرق األوسط يلّبي التحديات اإلقليمية والعالمية.

 14/1/2022القدس العربي، لندن، 
 

 " رائيلإس"ندوة افتراضية حول مستقبل العالقات واالستثمار بين المغرب ود  " االسرائيلية تعقشراكة" .18
بالشراكة   أبراهام،  اتفاقيات  توقيع  الكيان اإلسرائيلي عقب  تأسست في  التي  عقدت منظمة »شراكة« 
المغرب  بين  واالستثمار  العالقات  مستقبل  حول  افتراضية  ندوة  الخميس،  واإلمارات،  البحرين  مع 

 وإسرائيل. 
اإلسرائيلي، تضم أعضاء من الدول العربية ة« هي مؤسسة حاملة لرسالة التطبيع مع العدو  راكو»ش

الكيان   وإلى  من  متبادلة  وفود  إرسال  على  تشرف  وهي  العدو،  مع  تطبيع  اتفاقات  وّقعت  التي 
 اإلسرائيلي. 

اإلم في  المقيمة  مشتالي،  شامة  األمازيغية  الفنانة  المغربي،  الجانب  من  الحدث  ومن ونّظم  ارات، 
منت الكاتب ومؤسس  اإلسرائيلي،  فيفرمان.الجانب  دان  اإلماراتي،  ـــ  اإلسرائيلي  األعمال  وشارك   دى 

العدل  وزير  بينهم  األميركية،  المتحدة  والواليات  والمغرب  إسرائيل  من  المتحدثين  من  عدد  فيه 
وة عينات  ضافت الند كذلك، است اإلسرائيلي السابق وعضو الكنيست عن حزب الليكود، أمير أوحانا.

االتصال مكتب  في  العضو  نائب   ليفي،  كوفمان،  شلومي  إلى  باإلضافة  الرباط،  في  اإلسرائيلي 
 القنصل العام اإلسرائيلي السابق في نيويورك.

 14/1/2022األخ ار، بيروت، 
 

 تظاهرة لليمين اإلسرائيلي ضد إخالء مستوطنة حومش .19
أنصار   من  العشرات  تظاهر  العربي”:  مس“القدس  إخالء  إسرائيل ضد  في  اليمينية  توطنة  األحزاب 

فيها. أقيمت  التي  المؤقتة  المنازل  من  الغربية  بالضفة  تندد    حومش  الفتات  المتظاهرون  رفع  كما 
 بحكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت. 

 14/1/2022القدس العربي، لندن، 
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 من تطبيع اإلمارات مع االحتالل   أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر ":أنا هيفا والنبي" .20

العربي”:  -الناصرة  من    “القدس  مختلفة  بأشكال  الفنية  سخريتها  عن  مختلفة  جهات  عبرت  لطالما 
اتفاقات التطبيع مع االحتالل لكن أغنية “أنا هيفا والنبي” مختلفة تماما، وهي مدعاة للضحك وربما  

إنت  من  كونها  اإلسرائيللبكاء  نوعم شوستير،  وأداء  لالحتاللاج  المناهضة  اليهودية  ناشطة    لية  وهي 
 يهودية مشتركة في قضاء القدس تدعى “واحة السالم”.  -وفنانة كوميدية تقيم في قرية عربية

بالعبرية وتختتم كل فقرة   الكلمات  بالعربية وبين بعض  بين مقاطع  تدمج نوعم شوستير  في أغنيتها 
بالالزمة   التمنها  شوستير  نوعم  دبي”.  دبي  ت“دبي  “نعمة”  بالعربية  ذاتها  تسمي  كتبت  ي  إنها  قول 

أغنية بالعربية “بمناسبة السالم مع دبي، رسالة حب وسالم لكل عربي خاصة للعرب البعيدين عنا  
 كم”.  4000

 14/1/2022القدس العربي، لندن، 
 

 في بيت قفافا بالقدس  "الق ة الذهبية"بلدية االحتالل تطلب هدم مسجد  .21
الجمعة، أن بلدية االحتالل في القدس طلبت هدم مسجد “القبة    إعالم عبرية،ذكرت وسائل    :القدس

المحتلة. القدس  شرقي  جنوب  صفافا،  بيت  بلدة  في  يقع  الذي  الجديدة”  صحيفة   الذهبية  وقالت 
المدينة؛ من   المحلية” في  “المحكمة  لـ  بالتماس  تقدمت  القدس  بلدية  العبرية، إن  يديعوت أحرونوت 

ويدور الحديث عن    بيت صفافا يضم مسجدًا تعتليه قبة ذهبية.  مي، في بلدةهدم مجمع إسالأجل  
عام، وتم خالل السنوات    100مسجد الرحمن في بيت صفافا، وهو مسجد قديم قائم منذ اكثر من  

الماضية ترميمه وبناء بعض المرافق واالضافات له وهو ما لم يرق للمستوطنين الذين احتجوا بان  
را في موقعها ومكانه وتقدموا بشكاوى بهذا الخصوص بغية هدم  خرة وتشكل خطتشبه قبة الصقبته  
وزعم موقع “كيباه حدشوت” العبري، أن قرار الهدم جاء ألن القبة ُبنيت دون ترخيص، الفتًا    القبة.

خرة  في الوقت ذاته إلى مطالبات من جماعات يمينية يهودية بهدم القبة، كونها تشبه قبة مسجد الص
 من مظاهر السيادة اإلسالمية في القدس. وتشكل مظهرا المشرفة،

 14/1/2022، القدس، القدس
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 االحتالل بالضفة جيش رات الفلسطينيين في مواجهات مع إقابة عش .22
هللا: فلسط  رام  مصادر  الفلسطينيين،  أعلنت  عشرات  إصابة  مع ينية  مواجهات  في  )الجمعة(،  يوم 

وذكرت المصادر أن    ع االستيطاني.تظاهرات ضد التوس  الضفة الغربية عقب الجيش اإلسرائيلي في  
بالمطاط وباالختناق خالل مواجهات اندلعت  ثمانية فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف 

 مع الجيش اإلسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وفق ما نقلته وكالة األنباء األلمانية. 
أوض ذاته،  السياق  ستةوفي  أن  المصادر  أصيبوا  حت  المغلف    فلسطينيين  المعدني  بالرصاص 

قلقيلية.  في  قدوم  كفر  قرية  في  مسيرة  اإلسرائيلي  الجيش  قمع  بعد  باالختناق،  والعشرات    بالمطاط، 
من   عددًا  خلف  ما  الغربية،  الضفة  في  والبلدات  القرى  من  عدد  في  مماثلة  مواجهات  واندلعت 

 صادر.الختناق، بحسب الماإلصابات بالرصاص المطاطي وا
 14/1/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 معتقاًل خالل التظاهرات وتنظيم وقفة تضامنية بمدخل أّم الفحم 132: النقب .23

": تجري الشرطة اإلسرائيلية حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في النقب، ورصدت 48"عرب    -النقب  
النقب اعتقال   للعرب في  العليا  التوجيه  اليومين األ  132لجنة  فقد دخلت   .خيرين، على األقلّ خالل 

تتواجد   قوات من الشرطة تحديدًا إلى تل السبع، التي شهدت مواجهات خالل األيام الماضية، كما 
من التجريف.قوات  التي شهدت عمليات  وخّيالتها عند مداخل سعوة،  العام   ها  األمن  ويضلع جهاز 

الع المراسل  وفق  النقب،  في  الجارية  التحقيقات  في  بوحبوط، )الشاباك(  أمير  "والال"،  لموقع  سكري 
وفي وقت    ات بأن تكون خلفية التحقيقات قومية.الذي أضاف: إّن "الشاباك" وّسع التحقيقات في شبه

سابق من أمس، أطلقت محكمة الصلح في بئر السبع سراح عدد من معتقلي تظاهرة النقب، والتي  
  لمحكمة الحبس البيتي على شبان آخرين. قمعتها الشرطة اإلسرائيلية، مساء أول من أمس. وفرضت ا

تجريف   احتجاجًا على  الفحم،  أم  مدينة  النقب في مدخل  وقفة تضامنية مع  أمس،  ونظمت، مساء 
 الدونمات في النقب، واالعتداء على األهالي وما رافقه من اعتقاالت وإصابات. مئات 

 15/1/2022، األيام، رام هللا
 

 لفيديو" مسلم وليس مستوطًناحراس األقصى: الشاب الذي ظهر بو"ا .24
المحتلة للمسجد :  القدس  مستوطن  باقتحام  المتعلق  "الفيديو  إن  مقدسية،  صحفية  مصادر  قالت 

باكستانية".األقصى   أصول  من  فرنسي  مسلم  أنه  تبين  إسالمي،  بلباس  شبكة   متنكًرا  وذكرت 
أك مع  تواصلت  أنها  لها،  بيان  في  المقدسية،  باألخبار  المختصة  بينهم  "القسطل"،  مصدر،  من  ثر 
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المو  أن  ذكر  الذي  عصيلي،  فادي  الرقمي"،  خزائن  "أرشيف  في  المتداول، الباحث  بالفيديو  جود 
"، وهو مسلم Murtaza Chopraباكستانية، اسمه مرتزى )مرتضى(، وباإلنجليزية ""فرنسي من أصول  

بيان لهم  سنوات، ولغته العربية ضعيفة جدًا".  3يعرفه الباحث منذ نحو   لمسجد ، قال حراس اوفي 
األقصى: "بعد الفحص والتدقيق، تبين لنا أن الشاب الذي ظهر في الفيديو، مسلم أجنبي، وليس كما  

 أنه مستوطن، ولكن عدم اإلجابة على األسئلة، تسبب بشكوك لدينا". اعتقدنا ب
 14/1/2022، قدس برس

 
 إلسرائيلي بالنقب "فلسطينيو الخارج": شعبنا لن يقف مكتوف األيدي أمام التهويد ا .25

"شعبنا  :  إسطنبول إن  الجمعة:  يوم  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  العامة  األمانة  قالت 
حب األرض، ومنطقة النقب هي جزء من فلسطين التاريخية، والشعب الفلسطيني  الفلسطيني هو صا

وأكد   طنه كاماًل".لن يقف مكتوف األيدي أمام التهويد اإلسرائيلي، بل سيواصل نضاله حتى تحرير و 
المؤتمر الشعبي، في بيان تلقت "قدس برس" نسخة منه، أن العدوان اإلسرائيلي على أراضي عائلة  

"يأ امتداد األطرش،  وهي  النقب،  منطقة  في  لشعبنا  الصهيونية  االستهدافات  من  سلسلة  ضمن  تي 
المحت والقدس  والضفة  قطاع غزة  في  الفلسطيني  شعبنا  على  الصهيوني  الـللعدوان  وأراضي   ". 48لة 

للتهويد   التصدي  النقب، ووحدتهم في  الفلسطيني في منطقة  الشعب  عالًيا تضحيات  المؤتمر  وثّمن 
 اإلسرائيلي، داعيًا "أبناء شعبنا في كل مكان إلى دعمهم بكل الوسائل المتاحة". 

 14/1/2022، قدس برس
 

 غزة: معظم المنازل المدمرة ما زال على حاله  .26
مليون    479ي غزة أن إعادة بناء المنازل والبنية التحتية ستتكلف  قدر المسؤولون فرويترز: ي   -غزة  

مليون دوالر وتعهدت قطر بتقديم مثله إلعادة إعمار قطاع   500غ  دوالر. وتعهدت مصر بتقديم مبل
يقول ناجي سرحان نائب وزير اإلسكان في غزة    غزة الذي تديره حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

مليون دوالر فقط حتى اآلن، مضيفًا إنه تم البدء، بتمويل قطري، في إعادة بناء   100م توفير  إنه ت
المد   50 المنازل  عددها  من  البالغ  يذكر 1,650مرة  لم  لكنه  إسرائيلية،  إلى ضغوط  وأشار سرحان   ،

ويضع    تفاصيل. سياسية  يمارس ضغوطًا  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  الواضح  "من  لرويترز:  وأضاف 
 ولم يرد مكتب االتصال بوزارة الدفاع اإلسرائيلية على طلب للتعليق.  لعراقيل".ا

 14/1/2022، األيام، رام هللا
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 الجئون فلسطينيون بالعراق: حجب "ال طاقة التموينية" عنا رغم قرار إعادتها  .27
الفلسطينين في العراق، بحجب مخصصاته :  محمد أبو صفية  -بغداد   م تفاجأ العديد من الالجئين 

الجانب الرسمي لألسباب الداعية لذلك،    مجددًا، مما تعرف بـ"البطاقة التموينية الشهرية"، دون إبداء
ونقلت "رابطة فلسطينيي العراق" عن الجئ يدعى    رغم صدور قرار سابق باستثنائهم من الحجب.و 

مؤخراً  إجرائه  رغم  التموينية،  البطاقة  مخصصات  من  وأسرته  حجبه  "تم  أنه  جواد،  جميع  جهاد   
الفقيرة    معامالت رفع الحجب".  وتساءل العديد من الالجئين عن سبب هذه اإلجراءات بحق األسر 

البطالة".  "التي وانتشار  المعيشة  وغالء  الراهنة  الظروف  ظل  في  يومها  قوت  توفر  تكاد  وكان    ال 
يسِمها،   لم  التجارة،  وزارة  في  جهات  هناك  أن  سابقًا  أكد  العراق"،  فلسطينيو  حجب  "موقع  تتعمد 

ديدة وإجراء معاملة جالعائالت الفلسطينية بين الحين واآلخر، ليضطر لالجئ لمراجعة دوائر الوزارة  
 لرفع الحجب بشروط قاسية ومجحفة" بحسب الموقع.

 15/1/2022قدس برس، 

 
 ليست بدياًل عن السالم مع الفلسطينيين  مع "إسرائيل" : المعاهدات العربيةخارجية األردنيوزير ال .28

بردى  -  واشنطن مع  :  علي  اجتماعات  هامش  على  الصفدي،  أيمن  األردني  الخارجية  وزير  رأى 
األم العربية  ير نظيره  الدول  من  عدد  بين  السالم  معاهدات  أن  واشنطن،  في  بلينكن  أنتوني  كي 

 " ليس حالً "دة  من حل الدولتين مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن خيار الدولة الواح  "ليست بديالً "  "إسرائيل"و
 بل سيكون مجااًل إلضفاء الطابع المؤسسي على الفصل العنصري.

 2022/1/15، الشرق األوسط، لندن
 

 خليفة حفتر في مطار بن غوريون خاقة لالطائرة ال وارقدإعالم إسرائيلي: متابعون  .29
الوطني   الجيش  لقائد  التابعة  الخاصة  الطائرة  أن  عن  الدولية  الطيران  لحركة  متابعون  أمس  كشف 

 يبي خليفة حفتر حطت في مطار بن غوريون الدولي، ثم أقلعت منه بعد ساعتين.الل
 2022/1/15، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 : نؤيد حل الدولتين باألفعال "إسرائيل"كي الجديد لدى ير السفير األم .30

برنياع مقابل"،  إسرائيل"  لدى  الجديد األمريكي  السفير    نايدز،  توماس أكد  :  ناحوم  حيفة  مع ص  تهفي 
الجمعة،،  يديعوت  ت  ،ولى لإلعالم اإلسرائيلياأل  وهي  نشرتها  بايدن  الرئيس  إدارة  القوة  أن  بكل  دعم 

إبراهيم وس  لتاتفاقات  العالقات االقتصادية    جلب دوالً تمع اإلمارات وس  "إسرائيلـ"عمل على مزيد من 
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ال يوجد و   ،سيأتي"  لحديديةالقبة ا"مخزون    أكد أن األموال التي طلبتها "إسرائيل" لتجديد   ماك  .أخرى 
بخالف سلفه، لن يحاول استخدام واليته لتحقيق  من جهة أخرى أكد أنه    .عليه  ل أال تحصلاحتما

بالقموضحأيديولوجيا شخصية.   "و ًا  ديمقراطية، ل  قوية،  دولة  إسرائيل  تكون  أن  هو  يهمني  ما    كل 
الشعب  "ويهودية لرفاه  التأييد  بالطبع،  بايدن  الرئيس  يؤيده  الذي  الحل  الدولتين،  لحل  تأييدي   .

مؤكدًا أن دوره    ."رائيل إس"ر تنبع من االيمان بأنه في هذه الطريقة ستقوى  كل هذه االمو   –الفلسطيني  
فة  وسكان الضضمن أن يؤمن اإلسرائيليون  أأن  و هو الحديث عن الرؤيا، عن أهمية حل الدولتين.  

  مضيفاً ة بايدن تؤيد فكرة حل الدولتين. واألهم، هو يؤيد باألفعال، وليس فقط باألقوال.  أيضا بان إدار 
وبما يتعلق بالمستوطنات  دون تحفظ. "إسرائيل"نع اإلسرائيليين بان إدارة بايدن تؤيد اريد أن اق، بالقول

موضحًا أنه بأي حال من االحوال.  قوم بذلك  ر أي مستوطنة ولن يكد نايدز أنه لم يز ، أاإلسرائيلية
طلب  الوضع،    مثلما  يشعل  شيئًا  يفعلوا  اال  اإلسرائيليين  ومن  الفلسطينيين  تصرف يهكذا  فهو  من 

اإلدارة األمريكية تريد ذلك، وقد أخبرت   أكد أن ،وعن إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس .هبنفس 
باأل اإلسرائيلية  "الفتًا    مر. الحكومة  أن  إسرائيلاإلى  عاصمة  هي  بالقول  ،  "لقدس  السفير  "موضحًا 

فيها ير األم يعمل ويسكن  استؤن  ،كي  ما  اذا  أنه  القرار حول  نأمل في  المباشرة، فان  المفاوضات  فت 
 ." القدس سيتقرر بين الطرفين

 2022/1/15، األيام، رام هللا
 

 ع مع إسرائيل" تطالب بعدم التصويت على قانون يشجع "التطبيفي الواليات المتحدة حملة  .31
في  حملة  ،الجمعة ،"USCPR -كية من أجل حقوق الفلسطينيينير تبنت منظمة "الحملة األم :واشنطن

كي، ير تطالب أعضاء الكونغرس بعدم رعاية أو التصويت على قانون أم،  كيةير الواليات المتحدة األم
و  إسرائيل  مع  "التطبيع  إقايشجع  ترفض  التي  الدول  دبلومايعاقب  عالقات  وبحثية  مة  وتجارية  سية 

المنظمة، ووجهتها    معها". القانون  وقالت ورقة سياسات أصدرتها  "إن مشروع  الكونغرس:  ألعضاء 
 يستخدم لغة يمكن أن تؤدي إلى قيود على حرية التعبير المتعلقة بدعم حقوق الفلسطينيين". 

 2022/1/14، قدس برس
 

 " بوالية كاليفورنيا لسطين كأول دولة عربية في "القرية العالميةاعتماد ف .32
للمحيط  :  واشنطن العابرة  للعالقات  العالمية  القرية  عربية ضمن  دولة  كأول  فلسطين  دولة  اعتمدت 

األم كاليفورنيا  والية  في  دييغو  سان  مدينة  تستضيفها  التي  الفعاليات    أعربت و   كية.ير الهادي  منسقة 
لبيت فلس القرية  الثقافية  ا  سوزان حميدةطين في  بهذا  سعادتها لتمثيل كل دولة  لتمثيل، و عن فخرها 
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العاصمة من   واشنطن  الوطني في  الحائط من متحف األرشيف  لدينا صور على  عربية، مضيفة: 
كية، وتاريخ عائالتهم  ير ، ووثائق تخص أفراد الجالية الفلسطينية األم1948دولة فلسطين ما قبل العام  

سطين ضمن مجلس العالقات عبر المحيط  وأشارت إلى "أن عملية اعتماد دولة فل  .1948قبل العام  
يد من  ، ولكن اآلن العلم الفلسطيني ينضم إلى العد 2002الهادئ كانت عملية بطيئة بدأت في العام  

 األعالم الدولية التي ترفرف في سماء كاليفورنيا". 
 2022/1/15، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلسرائيلية تبرئ موظفها محمد الحلبي من التهم لية ستراأل امنظمة "الرؤيا العالمية"  .33

إنها "لم تجد أي ثغرة تجعلها تشك بأن موظفها محمد  ،  الجمعة  ،قالت منظمة "الرؤيا العالمية":  غزة
له اإلسرائيلي  االحتالل  وجهها  التي  التهم  كل  من  "بريء  أنه  مؤكدة  متهم"،  عّبرت قد  و   ".الحلبي 

عملالمنظمة   "لتعليق  أسفها  محمد عن  موظفها  بحق  باطلة  اتهامات  على  بناء  غزة،  قطاع  في  ها 
نية للحياد والنزاهة واالستقالل وأكدت التزامها بمواصلة العمل بشفافية، وفًقا للمبادئ اإلنسا   الحلبي".

غزة   في  المحتاجين  األطفال  إلى  المساعدات  وصول  وضمان  العالم.واإلنسانية،   كانت و   وحول 
، أثناء سفره عبر حاجز  2016الحلبي، منتصف حزيران/ يونيو    عتقلت ا   يلي حتالل اإلسرائ سلطات اال

جلسة محاكمة من دون اعتراف   167بيت حانون، واتهمته بنقل أموال لحركة "حماس"، وُأحيل إلى  
   منه بالتهم المنسوبة إليه.

 2022/1/14، قدس برس
 

 2022حول المسارات الفلسطينية المتوقعة لسنة  .34
 صالح محسن محمد أ. د. 

، وتوقعاته المستقبلية، والتي  2021-2020ال تعطي خالصات التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنتي  
. ونتوقف في 2022أطلقها مؤخرًا مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مؤشرات متفائلة كثيرًا لسنة  

وال الداخلي،  الفلسطيني  بالوضع  المتعلقة  التوقعات  من  عدد  عند  المقال  اإلسرائيلي، هذا  وضع 
 والوضع العربي.

 * * * 
(، 2021-2020وضع الفلسطيني الداخلي خالل السنتين الماضيتين )في الحقيقة، يمكن القول إن ال

قد شهد االنفراج الداخلي األكبر منذ عشر سنوات، كما شهد اإلحباط األكبر في الفترة نفسها. فقد  
، غير أن  2020ترتيب البيت الفلسطيني منذ صيف  ُعقدت آمال كبيرة على إنجاح المصالحة وإعادة  
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إلى فشل كبير، صاحبته أكبر أزمة ثقة ومصداقية تعاني منها قيادة    2021األمور انتهت في سنة  
 السلطة والمنظمة في الوسط الفلسطيني. 

التسوية   تعارض مساَري  واستمر  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  أزمة  استمرار  إلى  التقرير  أشار  وقد 
الوال الوطني  البرنامج  مع غياب  الرئيسية،  الفلسطينية  القوى  بين  ويدير  مقاومة،  الثوابت  يضبط  ذي 

المرحلة. واستمرار تدهور المؤسسات الرسمية الفلسطينية، طالما ظلت القيادة الحالية ممسكة بزمام  
انتخ وإجراء  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  إلعادة  حقيقي  أفق  ثمة  فليس  وبالتالي،  نزيهة  األمور.  ابات 

تكتيكي غير جاد، طالما أنها ال تضمن  شفافة؛ وستستمر هذه القيادة في إدارة هذا الملف في إطار  
أن الترتيبات ال تعيد انتخابها، وال تضمن للفصيل الذي ُتمثله استمرار الهيمنة على الحياة السياسية  

 الفلسطينية. 
د  وانكشاف  الفلسطينية  السلطة  تآكل  استمرار  أن  الشعبية  والحظ  القاعدة  وانكماش  الوظيفي  ورها 

حتماالت لجوء السلطة إلى التعويض عن ذلك بمزيد من السلوك األمني الداعمة، قد يؤدي إلى تزايد ا
من   ومزيدًا  الوظيفي،  الدور  في  "الولوغ"  مزيدًا في  ما سيعني  وهو  بقائها،  لضمان  السياسي  والقمع 

 االنفضاض الشعبي عنها.
ستت  أخرى،  جهة  فلسطومن  قيادة  تشكيل  باتجاه  الفلسطينية  والشعبية  الفصائلية  الضغوط  ينية  زايد 

انتقالية مؤقتة، أو اختيار جهة محايدة تملك صالحيات كاملة غير قابلة للتعطيل؛ للقيام باإلجراءات 
وطني   اصطفاف  أو  جبهة  لتشكيل  معقولة  فرصة  ثمة  أن  كما  الفلسطيني.  البيت  لترتيب  الالزمة 

داع الفلسطين فلسطيني  الرسمية  المؤسسات  بناء  إعادة  باتجاه  المقاومة، وضاغط  لخط  ويتكون  م  ية، 
أساسًا من حماس والجهاد والجبهة الشعبية، مع قابليته لالتساع ليشمل قوى وفصائل ورموزًا فلسطينية  

 في الداخل والخارج تدفع في هذا االتجاه. 
وللمبادرات الشعبية في الداخل والخارج، والتي    وقد تتاح في الفترة القادمة فرص أفضل للعمل الشعبي

في التأثير  فرص  الذي   ستملك  الفراغ  في ضوء  إمكاناتها،  إدارة  أحسنت  ما  إذا  الفلسطينية  الساحة 
القيادة   منه  تعاني  الذي  واالتجاه  الرؤية  وفقدان  العجز  وحالة  المصالحة،  مسار  تعّطل  أحدثه 

 الفلسطينية. 
المتوقع   المقاومة لمحاولة تطويعه وتهميشه، ومن جهة أخرى، فمن  يتواصل الضغط على خط  أن 

الطر  غزة،  وقطع  قطاع  على  الحصار  استمرار  ذلك  في  بما  الفلسطيني،  للمشهد  تصّدره  على  يق 
وتجفيف مصادر الدعم المالي والشعبي والسياسي، والتشويه اإلعالمي. غير أن هذا التيار سيتمكن  

ت على  حافظ  إذا  المرحلة  تجاوز  بالشكل  من  إمكاناته  إدارة  وعلى  بوصلته،  وعلى  الداخلي،  ماسكه 
 ذا تمكن من استيعاب شرائح أوسع من الشعب الفلسطيني. األفضل، وإ
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 * * * 
أما في الجانب اإلسرائيلي، فما زال المجتمع الصهيوني يسير في اتجاهات أكثر تطرفًا دينيًا وقوميًا، 

مهيمنة والدينية  اليمينية  التيارات  مع    وأصبحت  اإلسرائيلي؛  الكيان  في  والسياسة  الحكم  نظام  على 
ار لليسار اإلسرائيلي. ويتجه المجتمع الصهيوني ونظام الحكم إلى مزيد من "َقْوننة" تراجع وشبه اندث

الهوية اليهودية الصهيونية للكيان اإلسرائيلي، والقيام بمزيد من إجراءات تهويد القدس وباقي الضفة  
 ستيطان. الغربية وتكثيف اال

استقرار، وصعوبة الحسم في القرارات  وقد عاش النظام السياسي اإلسرائيلي حالة من االرتباك والال  
( وعدم قدرة األحزاب  2021-2019المهمة نتيجة تعدد االنتخابات العامة )أربعة انتخابات في الفترة  

بإنهاء لدى قوى عديدة  تشكيل حكومات مستقرة؛ مع وجود رغبة  نتنياهو كرئيس    الكبيرة على  دور 
إنشا منذ  فترة  أطول  الحكم  في  قضى  أن  بعد  إليه  للوزراء  الموجهة  التُّهم  إلى  باإلضافة  الكيان؛  ء 

 بالفساد. 
نفتالي بينيت ويائير لبيد في )حزيران/ يونيو   وحتى بعد تشكيل حكومة جديدة في "إسرائيل" برئاسة 

با 2021 تماسكها  في  مهمًا  سببًا  نتنياهو  ظّل  فقد  واقتصاديًا  (،  سياسيًا  تجانسها  عدم  من  لرغم 
ن رئاسة زعيم حزب صغير لها. وبالرغم من أن طبيعة هذا التشكيل قد وأيديولوجيًا، وعلى الرغم م

تعرضها للسقوط في أي لحظة، خصوصًا إذا ما واجهت استحقاقات كبيرة؛ إال أنه على ما يبدو، فإن  
 ستمرارها، ما دام هاجس عودة نتنياهو قائمًا. مصلحة األطراف الحزبية المشاركة تصبُّ في ا

االقتصادي والتكنولوجي، والتفوق العسكري النوعي، وارتفاع الدخل القومي    وبالرغم من حالة التقدم
ودخل الفرد اإلسرائيلي، ووجود بيئة عربية ضعيفة ومتشرذمة وُمطّبعة؛ فإن الكيان اإلسرائيلي ما زال  

قاومة في الداخل الفلسطيني، ومن رفض شعبي عربي وإسالمي له  يعاني من مخاطر تصاعد قوة الم
قاومة، ومن حالة الال استقرار في البيئة االستراتيجية المحيطة به، والتي قد تفتح المجال  وداعم للم

مستقباًل لمزيد من العداء للكيان ومن العمل المقاوم؛ ومن تراجع نوعية القيادات اإلسرائيلية، وتراجع  
لداخلية. وهو ما  ال لدى الجندي اإلسرائيلي، باإلضافة إلى تناقضات المجتمع الصهيوني ا إرادة القت

 ُيبقي هذا الكيان في وضع غير مستقر في الفترة القادمة.
 * * * 

سنتي   في  برز  فقد  العربية  البيئة  في  اتفاقيات    2021و  2020أما  على  العربية  الدول  بعض  توقيع 
اإلمارا هي  "إسرائيل"،  مع  األكثر  تطبيع  اإلمارات  وبدت  والمغرب.  السودان  تبعهما  ثم  والبحرين  ت 

  2021ونشاطًا في التطبيع السياسي واالقتصادي والسياحي، حيث قفز التبادل التجاري سنة    حماساً 
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تقيم    136إلى نحو مليار و التبادل التجاري مع مصر التي  مليون دوالر، أي نحو خمسة أضعاف 
 عامًا.  44إلسرائيلي منذ نحو عالقات تطبيعية مع الكيان ا

فإن   التوقعات،  أبرز  إطار  وإعادة وفي  الّتشّكل  وحالة  استقرار،  الال  حالة  في  ستظل  العربية  البيئة 
 الّتشكل، وحالة الضعف والتفكك، مع تزايد الشقوق في جدران دول الموجة المضادة لـ"الربيع العربي". 

وحالة   للتطبيع،  الواسع  الشعبي  الرفض  الرئيس  وفي ضوء  والية  وانتهاء  المنطقة،  في  استقرار  الال 
ة الضغوط على األنظمة العربية، واإلجماع الفلسطيني على رفض "صفقة القرن" ترامب وترا جع شدَّ

االتجاه   ستحكم  "التدافع"  حالة  فإن  القدس؛  سيف  معركة  في  المقاومة  وانتصار  التطبيع،  ومسار 
مضي في التطبيع وبين الترّيث فيه أو تجميده. غير أنه من  السياسي لعدد من األنظمة العربية بين ال

األنظمة  ال ألن  وإنما  السابقة،  لألسباب  فقط  ليس  التطبيع،  باتجاه  االندفاعة  تتراجع  أن  مرجح 
"المطبِّعة" ستجد أن أثمان التطبيع وأعباءه أكبر بكثير مما كانت ترجو تحقيقه عبر هذه العالقة، وأن 

ئيلي يتعامل  رائيلي ستظل تعاني من أزمة ثقة ومصداقية، وأن الطرف اإلسراالعالقة مع الطرف اإلس
 بانتهازية وفوقية، وال يملك أدنى فرص للتحول إلى صديق أو حليف. 

لمنظمة   الرسمية  الحالية  القيادة  ودعم  السلمية،  التسوية  مسار  دعم  في  العربية  األنظمة  وستستمر 
األن وستظل  الفلسطينية؛  وللسلطة  أو  التحرير  معارضة  الفلسطيني  بالملف  المعنية  الرئيسية  ظمة 

التيار اإلسالمي، وهو ما سيعيق أي إعادة ترتيب حقيقي للبيت   متحفظة تجاه خط المقاومة وتجاه 
 الفلسطيني بما يعكس القوى الحقيقية وشعبيتها على األرض.

 وهللا أعلم..
 14/1/2022، "21موقع "عربي 

 
 جهة إسرائيل العقلّية االنهزامّية في موا .35

 أسعد أبو خليل 
ــــ اإلسالمي ألن نصَر جيش    1260ي عام  كانت معركة عين جالوت ف العربي  التاريخ  فاصلًة في 

ُيقهرون.   ال  المغول  بأن  اقتناع  على  كانوا  الذين  المسلمين  معنوّيات  رفع  المغول  ضد  المماليك 
ع واإلرهاب إلضعاف نفوس المسلمين  والمجازر التي ارتكبت في اقتحام بغداد كان الهدف منها التروي

الن وكان  ال والعرب.  ُيهزمون  المغول  إن  لك  قال  »من  مقولة  يتداولون  بغداد  سقوط  قبل  اس 
العباسي   الخليفة  إلى  هوالكو  كتب  المغول.  قبل  من  فّعالة  كانت  النفسّية  والحرب  تصّدقهم«. 

أو   السماء  لو كنَت مختفيًا في  قائاًل: »فإنَك  الفلك المستعصم يرهبه  أنزلَك من  في األرض فسوف 
ألقيكَ  مدينتك  الدوار، وسوف  وسأجعل  مملكتك،  في  حّيًا  أدع  ولن  كاألسد،  أسفل  إلى  عليائك  من   
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وإقليمك وأراضيك طعمًة للنار، فإذا أردَت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمع إلى نصحي بمسمع العقل  
  لمراجع التاريخّية أن الخليفة َجُبَن ــــ وهو رفض والذكاء، وإال فسأرى كيف تكون إرادة هللا«. )ال تذكر ا

نصيحة وزيره باالستسالم ــــ مع أنه كان ضعيفًا ورّده على الرسالة كان هزياًل وُيقال إنه أعلَم أعداءه 
بمواضع المال قبل أن ُيقتل. وبعد سقوط بغداد، أمَر هوالكو بقتل الخليفة، وهناك من قال إنه ُقـتل 

 أو خنقًا(. رفسًا أو غرقًا 
ال ُأفرَج عنها وفيها والعدّو اإلسرائيلي استثمر في الحرب  اليوم وثائق  نفسّية ضد العرب مبّكرًا. لدينا 

أحاديث صريحة بين زعماء الصهاينة في العشرينّيات عن وسائل لتطويع وإخضاع وترهيب وشرذمة 
ّيين والمسلمين في فلسطين  العرب وشّق صفوفهم. كانوا يتحّدثون عن خطط لزرع الشقاق بين المسيح

الفلسطينّيو  )ووعى  ــــ مثاًل  إسالمّية  جمعّيات  إنشاء  في  فتضافروا  الخبيثة  الخطة  هذه  األوائل  ن 
الساحة   عن  والمذهبي  الطائفي  االنقسام  عامل  غاب  ولألمانة،  العدّو.  خطط  لتفشيل  مسيحّية 

وال العلمانّية  الفلسطينّية  األحزاب  ضعفت  أن  إلى  في الفلسطينّية  إسالمّية  حركات  وصعدت  قومّية 
هناك في مخّيمات لبنان من يشتغل في التحريض ضد »الروافض« والكفرة صفوف شعب فلسطين.  

الكّتاب في  للعدّو شملت شراء  التحريض ضد الصهيونّية(. والخطط األولى  أكثر من اشتغالهم في 
شراء الساسة والحّكام والمؤّثرين. العدّو الصحف العربّية ــــ في لبنان وحتى في المهجر األميركي ــــ و 

أول ضد   )منذ  العربّية  المعارضة  إحباط  أراد  الصهيونّية(  للحركة  وايزمان  حاييم  رئاسة  أّيام 
 الصهيونّية. والصهيونّية لجأت إلى وسائل خبيثة وسّرية في التعامل مع العرب.

مل سّرًا إلنشاء جيش حديث منّظم  ، كانت الحركة الصهيونّية تع1948في المرحلة األولى حتى عام  
زادته مشاركة »لواء يهودي« منّظم في صفوف الجيش البريطاني في الحرب العالمّية الثانّية تنظيمًا  
وبأسًا. لم تكن الحركة الصهيونّية وهي تتسّلح تريد من العرب معرفة نّياتها وإصرارها على السيطرة  

فلسطي  أرض  يدر على  ولم  المسّلحة.  بالقّوة  »حادثة  ن  في  إال  لهم  العدّو  يعّده  ما  خطورة  العرب  ك 
أكتوبر من ذلك العام، اكتشف عّمال الميناء في مرفأ يافا في   16. في  1935االسمنت« في أكتوبر  

اسمنتّية   محتويات  تحمل  كانت  لباخرة  تفريغهم  أثناء  البريطاني(  االحتالل  تحت  )وكانت  فلسطين 
هذ لمصلحة   أن  أبيب  تل  في  يهودي  الصهيونّية.  تاجر  للعصابات  سالحًا  إال  ليست  المحتويات  ه 

تعّرضت حاوية لتكّسر واندلقت محتوياتها فكشفت عن بنادق وذخائر. وكشف تحقيق بريطاني في ما  
ألف   400بندقّية و  800بندقّية رشاش »لويس«، و  25بعد شحنة سالح كبيرة في الباخرة، وتضّمنت  

اف إلى درجة أنه في غضون ساعات اندلعت التظاهرات في رة. وُصدم العرب لهذا االكتشطلقة ذخي
أنحاء فلسطين وحتى في العواصم العربّية )في عّمان وبغداد والقاهرة ودمشق ــــ لكن ليس في بيروت 
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أساسّيًا في كانت عاماًل  إن »حادثة االسمنت«  حّبًا جّمًا(.  والرخاء  الحياة  أهلها  يحّب  اندالع    التي 
 . 1936في الثورة الفلسطينّية 

أن يخفي قّوته العسكرّية الكبيرة. العدّو علم أن الكشف عن حجم القّوة    1948حاول العدّو حتى عام  
العسكرّية اإلسرائيلّية من شأنه أن يزيد من حجم القّوة العسكرّية العربّية لمنع احتالل فلسطين، كما 

هيونّية لو عرف عناصرها  سترخاء في صفوف العصابات الصأنه كان يمكن أن يكون هناك حالة ا
بمدى التفّوق اليهودي في الميزان العسكري مع العرب ــــ كل العرب، وليس بعضهم. صحيح أنه كان  
هناك حّكام عرب موالون لبريطانيا ومتواطئون مع الحركة الصهيونّية، لكن العدّو نجح في خداعهم  

وأن   بأنه ضعيف  نفسه  آتيبأن صّور  هائلة  عربّية  قّوات  هشام  هناك  يروي  فلسطين.  أهل  لنجدة  ة 
شرابي عن ذكرياته في الجامعة األميركّية في بيروت كيف أن مئات المتطّوعين من الطالب تسّجلوا  

في   الصهاينة  على 1948لقتال  )ُيعّدون  التالي  اليوم  في  جدًا  عدد صغير  إال  منهم  يأِت  لم  لكن   ،
يقّدرون حجم القّوة العسكرّية الصهيونّية. هل   بنًا منهم. ال. لم يكن العرب األصابع(. لم يكن هذا ج

هناك شّك أنه لو أن العرب كانوا على معرفة بالحجم الحقيقي للقوة العسكرّية الصهيونّية والضعف 
والدفاع عن   فلسطين  إلى  للسفر  تطّوعوا  قد  كانوا  منهم  اآلالف  مئات  أن  الهائل،  العربي  العسكري 

ال  أهلها؟ الخطر  تخفيف  في  ساهم  بأن  وقد  للصحافة  أوحوا  الذين  أنفسهم  العرب  الحّكام  صهيوني 
إلى  بيركلي  كاليفورنيا في  الصهاينة. رجعُت في مكتبة جامعة  برّد عدوان  العربّية ستتكّفل  الجامعة 

رياض أعداد مجّلة »المصّور« المصرّية لعام النكبة ويذهلك هذا االستخفاف من القادة العرب. كان  
الصحافّيين  يمازح  عن    الصلح  للدفاع  العرب  القادة  خطط  عن  وقلق  وترّقب  بلوعة  يسألونه  وهم 

فلسطين. وحّدثهم الصلح هذا عن خطة سّرية لحماية فلسطين. كان الشعب العربي نائمًا على يقين  
( يهّربون  النصر. وحتى الفالحون الذين كانوا في جنوب لبنان )قابلُت بعضًا منهم في سنوات يفاعتي

(: هؤالء لم يكونوا يتوّقعون  1949ى فلسطين سّرًا )بعد »الورقة البيضاء« في عام  مهاجرين يهودًا إل
أن ينتصر الصهاينة. قال لي فالح جنوبي عندما سألته مستهجنًا ُمستفظعًا عن مساعدة المهاجرين  

ي عملة الصعبة، وإنه لم يُدر فاليهود لالستيطان في فلسطين إنهم كانوا فقراء ويقبضون من اليهود بال
والخفية   الشنيعة(.  فعلتهم  يبّرر  ال  )هذا  فلسطين  أنقاض  على  ستنشأ  يهودّية  دولة  أن  خلدهم 
الصهيونّية وستر حقيقة التحضر العسكري اليهودي ساعد أيضًا في رّص صفوف اليهود وحّثهم على  

القتا أكثر من تصوير  القتال  على  يحّفز  ال  الموت.  إلالقتال حتى  ما رمى  )هذا  بأنه وجودي  يه ل 
 أنطون سعادة في تصنيفه للصراع مع الصهيونّية(. 

هي االنهزامّية والشعور بأن الصهيوني »ال ُيقَهر«    1948إذا كانت مشكلتنا مع الدولة االحتاللّية بعد  
  أن الصهيونّية خطر عسكري غير   1948مثلما كان المغولي ال ُيقهر، فإن المشكلة كانت حتى عام  
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ة ستناصر مجتمعًة شعب فلسطين. كل الحكومات العربّية خذلت شعب  ذي اعتبار ألن الدول العربيّ 
فلسطين في حينه، لكن الحكم على الشعب العربي يظلمه إذا لم يأخذ في عين االعتبار أن الشعب  

)أجهضتها  العربي لم يكن ُمدركًا حالة الضعف العسكري العربي. كانت انطالقة »الثورة الفلسطينّية«  
الق عبر  الخليج  لبنان، دول  إلى  الشعبي  العربي  التطّوع  لدفق  مناسبة  عرفات(  لياسر  الكارثّية  يادة 

الخليج.  فيها دول  بما  العربية،  البلدان  بمتطّوعين من كل  العسكري مليئة  التدريب  وكانت مخّيمات 
ماتهم )كان الكثير منهم  وكان عرفات حذرًا جدًا من التعامل مع متطّوعي الخليج مخافة إغضاب حكو 

 إلى مخّيمات تدريب »الجبهة الشعبّية« و»الجبهة الديموقراطّية«(.  يلجأ
وبعد تحقيق االنتصار الصهيوني الكبير ضد العرب )بالرغم من تهويل كاذب للصهاينة بأن غزوًا  

المتواطئ في من سبع دول عربّية كان يسعى إلى إبادة اليهود ــــ يكفي أن تعرف أن الجيش اللبناني  
د تلك الدول »الغازية«(، لم يرد الصهاينة أن يعرف الغرب بحجم قّوتهم وكانت  حينه كان في عدا

قوات اليهود ثالثة أضعاف عدد الجيوش العربّية السبعة المفترضة. جعلوا من نصرهم معجزة رّبانّية  
الخ اليهود عن  يمحي  أن  كاد  العربي  الغزو  وأن  عليهم،  خالُقهم  بها  الشرق منَّ  في  السياسية  ريطة 

سط. ولم يكن هناك طبعًا أي خطة عربّية، رسمّية أو شعبّية، بذلك. استمّرت الدعاية الصهيونية األو 
ــــ في تصوير دولة اليهود على أنها دولة ضعيفة صغيرة محاطة بجزيرة من    1967الكاذبة حتى عام  

اليوم تصيح مه إسرائيل  دولة  أن  العرب. وكما  نوو المتوّحشين  نهار حول سالح  ليل  إيراني  تاجًة  ي 
قّوة  حجم  في  تبالغ  كانت  إسرائيل  فإن  عمالقة،  نووّية  ترسانة  على  تترّبع  هي  فيما  موجود،  غير 

المصري والسوري واألردني حتى هزيمة   لم تكن حرب  1967الجيش  معجزة على اإلطالق    1967. 
من قبل    )الذي استفاد من تسليح سخيّ   بقدر ما كانت محتومة بسبب االستعداد العسكري اإلسرائيلي

، لما كان عليه وضع الجيوش  1967دول الغرب(. كانت المعجزة لو أن العرب انتصروا في حرب  
فيما   القضايا،  قضّية  إسرائيل من صواريخ مصر  التسليح. جعلت  وهزال  وسقم  العربية من ضعف 

برّمته.   الشرق األوسط  ترسانة عسكرّية في  أكبر  تبني  الخداع حتى مع كانت هي    إسرائيل مارست 
مع   خداعها  على  بقيت  اإلسرائيلّية  الحكومة  أن  األميركية  الوثائق  من  نعلم  واشنطن.  في  حليفتها 

حرب   عشّية  ساعات  إلى  األميركّية  دعم  1967الحكومة  إلى  يحتاج  بأنه  جيشها  تصّور  وكانت   ،
األولى    ــــ مّرة أخرى. وفي الساعات أميركي كبير ألن الجيوش العربّية كانت على وشك إبادة اليهود  

هم   العرب  أن  وزعم  األميركّية  الحكومة  على  المتحدة  األمم  في  اإلسرائيلي  المندوب  كذب  للحرب، 
الذين بادروا إلى إطالق النار. وكانت تقديرات المخابرات األميركّية للرئيس األميركي تقول بأن نصر  

طبعًا، الحكومة    حالف عسكري عربي ضد إسرائيل.إسرائيل ضد العرب هو حتمي مهما تجّمع من ت
البروباغندا  في  منها  مساهمًة  إسرائيل  تفّوق  طبيعة  عن  العالمي  العام  للرأي  تفصح  لم  األميركّية 
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اإلسرائيلّية: إسرائيل هي الحمل الوديع، والعرب هم الذئب المفترس. والخداع اإلسرائيلي فعَل فعَله بين  
تفّوقهم. كالم المعجزة اإلسرائيلية لم يكن  م لم يكونوا على علم بمستوى  ألنه 1967الصهاينة في حرب  

 إال نتيجة لكذب حكومة العدّو مع شعبها. 
استفاق   الوحوش.  وادعة ضعيفة في بحر من  بأنها  دولته  يستمّر في تصوير  أن  العدّو  يستطع  لم 

ــــ وإن لم يستفق غيره في    1967ديغول )بعض الشيء( عن حقيقة إسرائيل العدوانّية بعد الهزيمة في  
االستعالء حتى حرب ا هذا  واستمّر  العربّية،  الجيوش  أقوى من  أن جيشهم  الصهاينة  لغرب. عرف 

»الشرق  )جريدة  لبنان  جنوب  أرض  على  المقاومة  شباب  خاضها  التي  البطولية  والمواجهات  تّموز 
م  سحاب إسرائيل من لبنان في عا األوسط« الُمجاهرة بالصهيونّية نشرت قبل أيام سردّية جديدة عن ان

إذ قالت إن جيش العدّو هو قّرَر من تلقاء نفسه االنسحاب من لبنان خدمًة لإلنسانية(. بعد    2000
والصدمة األولى في الحرب، بات العدّو يمعن في زرع االنهزامّية عند   1973، وخصوصًا بعد  1967

مخّطط خطير.  بّية، ببراءة أو عن ضلوع في  العرب. وزرع االنهزامّية كان عماًل شاركت فيه قوى عر 
كانت هناك أصوات في منظمة التحرير، مثل عصام السرطاوي، من الذين يرفعون أيديهم في الهواء  

ــــ    1967ُمطالبين بحصول تسوية ولو كانت مهينة مع العدّو. وأدبّيات »النقد الذاتي بعد الهزيمة« في  
يساريّ  أسهم  ما  أكثر  فيها  أسهم  وصاد والتي  أدونيس  مثل  الزمن  ذلك  ــــ و  شرابي  وهشام  العظم  ق 

محّددة   أسباب  لها  كان  هزيمة  من  جعلوا  قد  هؤالء  كل  العدّو.  على  النصر  استحالة  فكرة  رّسخت 
ومعروفة، وبناًء على تقصير واضح، مناسبة لإلمعان في ضرب الذات العربّية وتصويرنا عاجزين  

واجتماعّية وحتى نفسّية. ال، كان  ّية وديموقراطّية وعلمانّية عن محاربة إسرائيل من دون نفضة حضار 
تضافروا  واألردني  والسوري  المصري  النظام  أن  لو  مثاًل  قمعي  بنظام  العدّو  على  االنتصار  يمكن 
عن   عسكري  دفاع  أعظم  ستالين  قاد  العربّية.  واألراضي  فلسطين  عن  الدفاع  إعداد  عملّية  ونّظموا 

من دون دمقرطة ونفضة حضارّية شاملة. جماعة »النقد  ـــ بوجه الوحشّية النازّية  بالده ــــ وعن العالم ـ
الذاتي بعد الهزيمة« يّأسوا الشعب العربي وجعلوا من إمكانّية النصر سرابًا. وتفّوق العدّو في المعركة 

المالّية.   لم يكن أبدًا ألسباب حضارّية، بل ألن أميركا ودول الغرب أمّدته بأحدث األسلحة والموارد 
ب يذّكرني  العظم في  كل هذا  إلقاء   1992محادثتي مع صادق جالل  بعدم  له  عندما رّد على طلبي 

محاضرة في الذراع الفكرّية للوبي اإلسرائيلي بالقول: انتصَر اليهود، يا أسعد. )مفارقة أن العظم كان  
 هو الُمباِدر في أدبّيات »النقد الذاتي بعد الهزيمة«(.

الخل األو الصحافة  و»الشرق  )»الحياة«  أفردت  يجية  عّزها(  في  و»الحوادث«  و»النهار«  سط« 
صفحات طويلًة وملّونة لنشر تقارير عن حداثة وفتاكة وفعالّية السالح اإلسرائيلي. والعدّو كان يبالغ  
في استعراض قّواته، وخصوصًا طيرانه فوق المشرق العربي، إمعانًا في الترهيب. ال يجب التقليل من  



  
 
 
 

 

ص            27   5734 العدد:              1/15/2022 لسبتا التاريخ: 

 

                                      

لكن فكرة »اإلسرائيلي ال ُيقهر« ُزرعت في األذهان العربّية عبر إسرائيل    قّوة العسكرّية اإلسرائيلية،ال
صورة  كسرت  تشرين  حرب  أن  صحيح  متآمرين.  أو  ساذجين  عرب  وعبر  الدعائي،  وجهازها 

الجي  أنعشت صورة  ما  سرعان  السادات،  ألنور  الوطنّية  الخيانة  بل  ال  تواطؤ،  لكّن  ش  اإلسرائيلي. 
يش المصري الثالث وبعد ختام الحرب بنتائج لمصلحة العدّو. أّما ياسر اإلسرائيلي بعد محاصرة الج

عرفات، فقد ساهم هو اآلخر في تجميل صورة قّوة العدّو ألنه وقع في تناقض هائل وقاتل: صحيح  
بتمريغ أنف  أنه كان يسخر في خطبه التهريجّية في بيروت من فكرة الجيش الذي ال ُيقهر وكان يعد  

في كل مواجهة كانت تحصل في جنوب لبنان، كانت قّوات المقاومة الفلسطينّية  جيش العدّو، لكن  
والحركة الوطنّية تظهر على حقيقتها، غير مستعّدة تمامًا، وكانت البطوالت فردّية في أكثرها. لم تكن  

ــــ القياالقّوات تفتقر إلى أبطال، لكن لم يكن هناك خطط صّد أو دفاع )وحدها   دة »الجبهة الشعبّية 
هذه   أهملوا  و»الديموقراطّية«  و»الشعبّية«  »فتح«  مثاًل.  األرض  تحت  تتحّصن  كانت  العاّمة« 

ــــ الذي انتهى   1982واجتياح    1978البديهّيات في الدفاع في أرض الجنوب(. إن التعامل مع اجتياح  
فلسطين،   خارج  الفلسطينّية  الثورة  على  التام  ابالقضاء  لحركة  عون  أكبر  كانت  ضد  والتي  لداخل 

 االحتالل ــــ أّدى إلى تعزيز صورة اإلسرائيلي القوي. 
نهشت المقاومة في لبنان في الثمانينّيات والتسعينّيات في صورة »اإلسرائيلي الذي ال ُيقهر« وأخرجت 

المقاوِ  يخاف:  وال  ُيخيف  الذي  المقاوم  جديد.  صنف  من  مقاومًا  مقاتاًل  العلن  يهرب إلى  الذي  م 
تموز، كسرت صورة اإلسرائيلي وغّيرت اإلسرائيلي من   ُتوِّجت في حرب  التي  التجربة،  وجهه. هذه 

األميركّية ضد حركة  ــــ  اإلسرائيلّية  ــــ  الخليجّية  الحملة  باختصار سبب  هذا  العسكرّية.  العدّو  عقيدة 
 مقاومة إسرائيل في لبنان.

القاضية ص بالضربة  أنهت  تّموز  الخارق حرب  اإلسرائيلي  الجيش  رّد  ورة  كانت  االنهزامّية  وثقافة   .
بهزيمة   تعترف  الصهيونّية  الغربّية  الصحف  كل  الحاسم.  اللبناني  النصر  على  الخليجي  اإلعالم 
انتهت  الحرب  أن  تعتبر  »إيكونومست«  )مجّلة  أخيرًا  بوليسي«  »فورين  مجّلة  فيها  بما  العدّو، 

من المتطّوعين اللبنانّيين. هذا ليس ش في الشرق األوسط وبين فرق  بالتعادل: التعادل بين أقوى جي
من   مكّون  فريق  بين  بالتعادل  انتهت  قدم  كرة  مباراة  إن  تقول  كأن  من    20تعاداًل.  وفريق  شخصًا 

شخصْين يلعبان حافيْين(. إن كل الحملة الهائلة ضد المقاومة في لبنان وفلسطين )والتي قادها من 
النظاما  السعودي واإلماراتي( هي مندون هوادة  العربي.   ن  العقل  إلى  ثقافة االنهزامّية  أجل إرجاع 

نحن نتحّدث عن زمن أنشأ فيه العدّو »فرقة تدّخل سريع« مهّمتها صّد محاولة تقّدم حزب هللا في  
الجليل في الحرب المقبلة. هذا التطّور )حتى »الشرق األوسط« نشرته ربما بهدف خدمة دعاية العدّو  

النظام السعودي واإلماراتي ــــ تنشر أخبارًا تجميلّية لصورة العدّو بصورة    ن الجريدة ــــ مثل كل إعالمأل
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. جيش العدّو يخاف من  1948يومّية( هو من أهم ما لحق بنمّو المقاومة العربّية ضد إسرائيل منذ  
 غائبة عن اإلعالم العربي. تقّدم متطّوعي المقاومة اللبنانّية في أرض فلسطين. لكن هذه التطّورات  

أقطاب    لم االنتصار.  حجم  من  التقليل  عن  تّموز،  نصر  منذ  العربي،  اإلعالم  آذار    14يتوّقف 
الُمسّيرون من قبل النظام السعودي )وحكومة العدّو من ورائه ألن الثنائي السعودي ــــ اإلماراتي ليس  

ك الخارجّية واإلعالم(  السياسة  العدّو في  بيد  أداة  االنتصارإال  نفى  ّلهم صّغروا من حجم  البعض   :
والبعض   ذلك.  عن  منعتها  إنسانّياتها  ألن  تنتصر  لم  إسرائيل  أن  أفتى  شمعون  ودوري  االنتصار، 
اآلخر يذّكر بالدمار كأن هناك انتصارًا عسكريًا من دون خسائر ودمار. ليس هناك في فرنسا من 

نازي بفرنسا. كل الحملة الدمار الذي ألحقه الجيش ال  يقول إن المقاومة الفرنسّية تتحّمل مسؤولّية عن
الجارية ضد حزب هللا )وهي حملة تبّرئ »أمل« حتى من قبل الثاو الثاوّيين الشباب الذين يزعمون  

آذار هم من    14أن معارضتهم للحزب سببها حمايته لنظام الفساد، على أساس أن »الكتائب« وكل  
 ز.سرائيل إلذاللها في حرب تّمو خارج النظام( هي انتقام صريح من إ

ــــ   العربي  الصراع  عقود  معظم  في  للعدّو  راقت  التي  العربّية  االنهزامّية  إلى  الصهيونّية  تحتاج 
لبنان   أن  العسكرّية:  عقيدته  خالل  من  شهاب  فؤاد  زرعها  التي  هي  االنهزامّية  العقلّية  اإلسرائيلي. 

و  المنطقة  في  جيش  أقوى  إسرائيل  وأن  جدًا  بوجه  ضعيف  نفسه  عن  لبنان  دفاع  هو  أن  إسرائيل 
»مغامرة غير محسوبة« بلغة الناطق الرسمي السعودي غداة حرب تّموز. االنهزامّية هي التي تمنعك  
يعترف   والعدّو  االنهزامّية  تزرع  كيف  لكن  العدّو.  تفّوق  عقدة  تستبطن  القتال ألنك  في  التفكير  من 

غير قادر على اللجوء سي« اعترفت بأن جيش إسرائيل  بخوفه من مقاومة لبنان؟ حتى »فورين بولي
النظام   أتباع  سالح  هي  االنهزامّية  تّموز.  حرب  في  هزيمته  بسبب  إيران  ضد  عسكري  خيار  إلى 
السعودي واإلماراتي بالنيابة عن إسرائيل. لكن ماذا تفعل والعقلّية االنتصارّية تسود في جنوب لبنان  

ف يربط  تفعل وهناك من  ماذا  للمعر وغزة؟  متشّوقًا  لبنان  المزيد من  ي جنوب  لن يطمس  المقبلة؟  كة 
 اإلنفاق الخليجي هذا الشوق االنتصاري الذي يكابد أهلنا في الجنوب.

 15/1/2022األخ ار، بيروت، 
 

 .. أي سند بقي للسلطة الفلسطينية غير إسرائيل؟ "الشقيقات العربيات"مع عزوف  .36
 خوجي  جاكي

السلطة  " الرئيحل رئيس  الثالثاء، ضيفًا لدى  السيسي في شرم  الفلسطينية،  الفتاح  المصري عبد  س 
ووضعنا   فارغ  صندوقنا  بالسماع.  معني  هو  من  لكل  روايته  على  درج  ما  للسيسي  وروى  الشيخ، 
يائس. بعد ذلك، اشتكى من اإلسرائيليين، وروى عن لقائه مع وزير الدفاع بني غانتس قبل أسبوعين  
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بيانًا على لسانه  يسي بإنصات شديد. بعد بضع ساعات من ذلكونصف. استمع الس ، نشر مكتبه 
 يفيد بأن مصر ستواصل دعم الكفاح الفلسطيني الستعادة الحقوق.

لم ينجح أبو مازن في أن يستخلص من السيسي أكثر من بيان الدعم واإلنصات. “رجال المخابرات 
يها  صعوبة في بلورة حل للمشكلة التي علقت فمن الجانبين أيضًا ممن جلسوا في اللقاءات، وجدوا  

األمني   الوضع  وفي  العام،  الصندوق  ومن  والخارج،  الداخل  من  الجبهات،  كل  في  أزمة  السلطة. 
 الداخلي. أما عن كورونا وآثارها فلم يعد أحد يتحدث.

سنة،   68في تلك الساعات، كان المسؤول الكبير في السلطة جبريل الرجوب، في دمشق. الرجوب،  
القيادة السورية؟ وبالفعل، من لم يشاهده يمتدح بشار األسد  أرسله أبو مازن في مهمة للمصالحة مع  

الرجوب    فّوت عرضًا تمجيديًا. “ما من بيت إال وعلقت فيه صورة بشار األسد والعلم السوري”، سار
 في مبالغاته. 

“زيارته هناك شاذة حتى أكثر من زيارة سيده إلى مصر. ساد بين قيادة م.ت.ف والنظام السوري   
أوسلو. األسد، في حينه األب حافظ، غضب من ياسر عرفات للتجرؤ على التقرب    جمود منذ عهد 

أوسلو،   الجوالن وحده. حتى  استعادة  يتصدى جهود  اعتقدت دمشق،  من اإلسرائيليين، وتركه  هكذا 
بيد، وشكلتا ورقة ضغط شديد على إسرائيل. عندما   الفلسطينية ومشكلة الجوالن يدًا  سارت المسألة 

لى اتفاق سالم منفردًا، شعرت دمشق بطعنة سكين في الظهر. ومع أن األسد األب  توجه عرفات إ
ر  تحت  م.ت.ف  في  الفصائل  معظم  وأبقى  م.ت.ف،  لحم  من  قطعة  تمزيق  في  لكن  نجح  عايته. 

عرفات ومعه قيادة فتح لم ينظروا إلى الوراء. واصل في مسيرة السالم مع حكومة إسرائيل، وعندما  
إلى الحرب. بقي النظام السوري جافًا في الخلف، ولكن الواقع أعد له جائزة    بدأت تتردد خرج ضدها

طريقه بداية  في  ومتحدية  متطرفة  منظمة  حينه  في  كانت  التي  حماس،  بالرعاية  طردية.  فرحت  ا، 
 تحت كنف دمشق. 

ن  جبريل الرجوب هو أحد القالئل من بين قادة فتح، الذي يتمتع بمكانة جماهيرية متينة، في حين يك 
الجمهور الفلسطيني االحتقار لمعظمهم، بما في ذلك قيادة حماس أيضًا. أما الرجوب، مقارنة بموكب 

يحم كان  وإن  فهو  مازن،  بأبو  تحيط  التي  ماضيه  الشخصيات  لكن  اثنين،  أو  هيكاًل  على ظهره  ل 
ين.  سنة من سجنه، ال تزال تقف في صالحه في أوساط الكثير   15القتالي وصالحيته الجماهيرية و

عمل في السنوات األخيرة على استخدام خلفيته كناشط مقاومة سابق كي يحسن مواقفه في المعركة  
 على خالفة أبو مازن. 

األخي  السنوات  في  الرجوب  اتصاالت عمل  رأسها  وعلى  سياسية،  لمهام  الرئيس  من  كمبعوث  رة 
ية، سلم نشطاء حماس  ، في ذروة االنتفاضة الثان2002المصالحة مع قيادة حماس في الخارج. في  
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اإلسرائيلي   الجيش  الذي فرضه  الحصار  ذروة  لـ”الشاباك”، في  بيتونيا  لديه في  كانوا معتقلين  الذين 
الذي تحت رعايته المعتقل  المتعاونين. على  ذلك جيدًا، وتتهمه بتصرفه هذا كآخر  تذكر  . وحماس 

ال يجمع  وكي  السبب  لهذا  عنه.  الوصمة  هذه  إزالة  على  الرجوب  قمة  يعمل  إلى  الطريق  في  نقاط 
 السلطة، أخذ يكثر من إطالق تصريحات الذعة لألذن اإلسرائيلية، بتمجيد الشهداء والسجناء.

 
 اإلسرائيلي قالة لجنود الجيش 

هي وضع   القصة  إنما  األسبوع،  هذا  هو قصة  ليس  للخالفة،  مازن  أبو  أعده  الذي  الرجوب،  لكن 
فيه علقت  التي  والعزلة  المتهالك،  ليس  السلطة  العربي.  العالم  في  إخوانها  أوساط  في  سيما  وال  ا، 

ة، تدعمها. األردن  للسلطة قوة عربية عظمى واحدة، من بين الدول العربية القوية في الجامعة العربي 
عبد هللا الثاني، وإن كان يمنحها عناقًا حارًا، ولكن ليس فيه من القوة العظمى المصرية، مثاًل، ومن 

دي. الجزائر هي األخرى تدعم الفلسطينيين على المأل، لكن حكومة عبد المجيد  الدعم المادي السعو 
 لح الفلسطينيين. تبون مقربة أيضًا من اإليرانيين، وهذه الخلطة ليست في صا

انقضى   الديناصورات  باآلخرين. عصر  وليس  بنفسها  وتعنى  بكثير،  اليوم أضعف  العربية  األنظمة 
غطة زر، الرئيس المصري، وصدام حسين، ومعمر القذافي، ومعه قدرة عرفات على أن يشّغل بض

 وملك السعودية، وحافظ األسد. 
سي الجميلة بأن مصر بقيادته، تقف إلى جانب القاهرة اليوم مشغولة بشؤونها، ورغم تصريحات السي

واإلمارات  تحديدًا.  إسرائيل  مع  عالقاته  تحسين  على  األخيرة  السنوات  في  دأب  فإنه  الفلسطينيين، 
  –البحرين لم تكونا قط عاطفتين على الفلسطينيين. وقد ادعتا بحماسة أنهما لم تهجرا الفلسطينيين  و 

السعود  عليهم.  إسرائيل  فضلتا  مع لكنهما  عالقاتها  تحسن  لم  وإن  لألقصى،  األكبر  الداعمة  ية، 
ه الدول على إسرائيل، إال أنها أيدت اتفاقات إبراهيم، وباركت لها الطريق. عندما أهانت السلطة هذ 

الخطيئة الفظيعة، رأى السعوديون أنفسهم عنوانًا للهجوم وبردوا عالقاتهم مع رام هللا. أما المغرب فقد 
. الملك محمد السادس، الذي ورث المكانة الخاصة عن أبيه كرئيس لجنة القدس تفوق عليهم جميعاً 

ا األمني. فما هو أكثر رمزية من  في الجامعة العربية، وثق عالقاته ليس مع إسرائيل، بل ومع جهازه
تلك الصالة لسالمة جنود الجيش اإلسرائيلي التي تمت من العاصمة الرباط. جرى هذا في الكنيست 

يارة غانتس أواخر تشرين الثاني. من يذكر متى شكلت عاصمة عربية قاعدة صالة من أجل  أثناء ز 
 جنود الجيش اإلسرائيلي.

ائرها في السنوات األخيرة، وغرقت في فساد سلطوي، وفي عدم  فقدت السلطة الفلسطينية معظم ذخ
تدي  كيف  تعرف  لم  الجمهور.  بعداء  أيضًا  وهكذا حظيت  مواطنيها.  لمصير  ر عالقاتها مع  اكتراث 
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والنهر ثالث   البحر  وبين  اليوم كدولتين منفصلتين،  تداران  والضفة  االنقسام. “غزة  حماس، وخلدت 
الفلسطيني كله، وينزل من قيادته أوراق ضغط على  دول للشعبين. هذا االنقسام يضع ف المعسكر 

إ مع  السالم  واإلمارات صنعتا  البحرين  بأن  السلطة  مسؤولو  يدرك  لم  من  إسرائيل.  انطالقًا  سرائيل 
بأن لهما   “الخيانة” ونسوا  بـ  الكامل. رغم ذلك، وصفوا الخطوة  مصلحة وطنية حيوية، وهذا حقهما 

مسألة الفلسطينية. وثمة ضربات أخرى تلقتها السلطة بال ذنب؛ فقد صب  أيضًا احتياجات أهم من ال
اهيم. فيما علق االتحاد األوروبي  ترامب غضبه عليها، ومنع عنها الميزانية وأوقع عليها اتفاقات إبر 

انصرف   الذي  الفلسطيني. وصائب عريقات  اإلسرائيلي  النزاع  دوره في  مالية، وقلص  في مصاعب 
 بسبب كورونا.

 
 ند األقلبالس

أما الضربة األشد فتلقتها السلطة من نتنياهو؛ فبرفضه السير معها إلى اتفاق سالم نزع عنها تحولها  
 الذي كان يمكن لتسوية كهذه أن تمنحه لها.  الربح األكبر –إلى دولة 

تتحدث عن   الحقائق  ولكن  ذلك.  ويكرر  إلى وضعيته،  يعود  وبعدها  قبره،  في  يتقلب  ياسر عرفات 
ذاتها. السلطة الفلسطينية معزولة أكثر من أي وقت مضى، وهي ترسل أيادي تتلمس الطريق  تلقاء  

للواتي ابتعدن عنها بثبات في العقد األخير. إذا ثار  طلبًا للمساعدة والعناق من شقيقاتها العربيات، ا
إن  تقول  بسيطة  فماذا ستقولون عن حقيقة  هنا،  الموصوف  السلطة  احتقار في ضوء وضع    لديكم 
السند األصلب للسلطة هذه األيام هو إسرائيل؛ تمسك بعناقها، وفي الوقت نفسه تلعق جراحها. مثل 

بب التخوف من انهيارها. هكذا نحن. نعمل بكد شديد كي  الزواج النكد. ليس لمحبة هامان، بل بس 
 نهدم، وعندما نفهم ما فعلنا، نبحث عن السبيل للترميم. 

 معاريف 
 14/1/2022، وكالة سما اإلخ ارية
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