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 عادا بالعالم ال يس لو  عن الموضو بينيت:  عارط دولة فلسطينية والق .1

رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية  : بالل ضاهر
، محمود عباس، مع وزير األمن  ةالفلسطيني  السلطة   اب لقاء رئيسبين إسرائيل والفلسطينيين، في أعق

ي العالم لم يسألوا عن الموضوع الفلسطيني خالل  اإلسرائيلي، بيني غانتس. وادعى بينيت أن قادة ف
عن نقلت  حسبما  معهم،  األحد.محادثاته  "كان"،  اإلسرائيلية  العامة  اإلذاعة  خالل   ه  بينيت  وقال 

ة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، يوم اإلثنين الماضي، إنه "أتحدث مع مشاركته في اجتماع لجن
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ثون معي حول السايبر، وعن كورونا طبعا ومواضيع أخرى، لكن  الكثيرين من القادة في العالم ويتحد 
وادعى بينيت أنه "في بعض الحاالت، يذكر القادة    ال أحد تقريبا يسألني عن الموضوع الفلسطيني".

لفلسطيني في بياناتهم حول اللقاء من دون أن يكون قد تم طرحه، ومن أجل البروتوكول الموضوع ا
"موا  فقط". أن  بينيت  هذ وتابع  في  جدا  واضحة  ولن  قفي  فلسطينية.  دولة  أعارض  وأنا  الموضوع،  ا 

ألتقي مع أبو مازن ولن أتحدث مع شخص يالحق الجنود اإلسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية 
وأضاف أنه "من الجهة األخرى، ليس لدي أي شيء ضد التقدم    هاي، ويدفع رواتب للمخربين". في ال

 .في الموضوع االقتصادي"
 16/1/2022، 48عرب 

 
 عباس يحاول إضفاء شرعية خاصة له من خالل اجتماع "المركزي" سفير فلسطيني سابق: .2

قال أمين العالقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ربحي حلوم، إن  :  القدس المحتلة
مقرًرا كان  الذي  الفلسطيني،  المركزي  المجلس  اجتماع  لتأجيل  الحقيقي  ين  السبب  شهر  اير/ خالل 

الثاني الحالي، هو "رفض الفصائل المشاركة به". لـ"قدس برس" أن   كانون  واعتبر حلوم في حديثه 
اجتماع   خالل  من  له  خاصة  شرعية  إضفاء  يحاول  عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة  "رئيس 

"نتائج معركة  وأشار إلى أن المجلس المركزي، وكسب الوقت لحل الخالفات الداخلية في حركة فتح".
من   عديدة،  ألسباب  قريبة  باتت  السلطة  "نهاية  أن  ورأى  عباس"،  أحرجت  األخيرة،  القدس  سيف 

 أهمها، تسابق قادتها على معركة المناصب"، على حد تعبيره.
وفي    األخرى،  هي  وتترنح  مختطفة،  فتح  "حركة  أن  الفلسطينية،  للسلطة  السابق  السفير  وأضاف 

ا بسبب  للنهاية،  بها".لطريقها  تعصف  التي  الداخلية،  الفلسطينية،    خالفات  "الفصائل  حلوم  وطالب 
باالنسالخ عن كل مؤسسات السلطة، في ظل استمرار عباس بالتنسيق األمني وحماية االحتالل، ما  

 لم يتشكل مجلس وطني حقيقي يضم الفصائل كافة". 
 16/1/2022، قدس برس

 
 ماعاته مع المسؤولين الجزائريينت : وفد فتح يواصل اجسفير السلطة في الجزائر .3

لدى الجزائر والعضو في وفد حركة فتح فايز أبو عيطة في    يةفلسطين السلطة القال سفير    :رام هللا
يوم األحد، “إن الجزائر ستلتقي خالل األيام القادمة مع  سمية،  تصريحات إلذاعة صوت فلسطين الر 

تُبلور   أن  قبل  أخرى  وطنية  فصائل  خمس  مع  لتحقي   رؤيتهاممثلي  بالتشاور  الوطنية  المصالحة  ق 
وأوضح أبو عيطة أن ممثلي باقي الفصائل سيتوالى وصولهم إلى العاصمة الجزائرية لعقد    مصر”.
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هناك. المسؤولين  مع  فتح    االجتماعات  لحركة  المركزية  اللجنتين  عضو  يرأسه  الذي  الوفد  وكان 
أمس السبت، إلى الجزائر لقاءاته مع  ]أول[ه  ى وصولوالتنفيذية لمنظمة التحرير عزام األحمد بدأ لد 

 المسؤولين الجزائريين. 
 16/1/2022، القدس، القدس

 
 ازنا جندريا في الوظيفة العمومية اشتية: فخورو     هناك تو  .4

قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن ديوان الموظفين العام يشكل خزان المعلومات والكفاءات  :  رام هللا
التراكمية   الفلوالذاكرة  العامة  المدنية  للمؤسسة  بالخدمة  للنهوض  المبذولة  بجهوده  مشيدا  سطينية"، 

والدولي.  المحلي  الصعيد  القطاع على  النوعية في تطوير هذا  والنقلة  فلسطين،  العامة في   واإلدارة 
اشتية: "حريصون    وأضاف  جاء ذلك خالل زيارة تفقدية لديوان الموظفين العام، األحد، في رام هللا.

ى قانون الخدمة المدنية ليخرج حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ليكون  إنجاز التعديالت عل  على
الشأن، وفخورون أن   العامة في هذا  المؤسسة  والتكنولوجي واحتياجات  العلمي  التطور  منسجما مع 

 نساء". % من الموظفين49هناك توازنا جندريا في الوظيفة العمومية حيث أن 
 16/1/2022(، وفا) ات الفلسطينية اء والمعلوموكالة األنب

 
 فوضى  منية عارمة في الضفة   تفتعلمنظمة التحرير: السلطات اإلسرائيلية  .5

أمس، السلطات اإلسرائيلية بافتعال فوضى أمنية  ]أول[  اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية،    رام هللا:
ون  المستوطنات الذين يأخذ   غض البصر عن »ضباط أمن« عارمة في الضفة الغربية، من خالل  

محاسبة. أو  مراقبة  أي  دون  من  الفلسطينيين  صدور  نحو  بنادقهم  ويوجهون  بأيديهم  وقال   القانون 
إن  تقرير،  في  التحرير،  للمنظمة  التابع  االستيطان  ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني  المكتب 

ألمن في  شرطة، وهم مسؤولون عن اليسوا جنودًا أو أفراد  ضباط أمن المستوطنات )ُمَرك ِّزي األمن(  
المستوطنين(   )من  الحراسة  فرق  ويستدعون  السالح  يحملون  ذاته  الوقت  في  لكنهم  المستوطنات، 
وتسمح سلطات االحتالل لهم باعتقال فلسطينيين، وهم »يعملون مقابل الجيش اإلسرائيلي في الضفة  

 يطة بالقدس«. طنات بما فيها تلك المحالغربية، ومع حرس الحدود في المستو 
من   رواتبهم  المستوطنات  وتدفع  مناقصات،  بواسطة  الضباط  هؤالء  توظيف  »يتم  التقرير:  وأضاف 
ويخضع   أمنية.  وبسيارات  بالسالح  اإلسرائيلي  الجيش  ويزودهم  األمن،  وزارة  من  يتلقونها  موازنات 

صالح يمنحهم  عسكري  ألمر  المستوطنات  في  األشخاص  إهؤالء  تشمل  جدًا،  واسعة  مكانية  يات 
أ فلسطيني  شخصية«.توقيف  أشياء  مصادرة  أو  تفتيشه  أو  اعتقاله  توسيع    و  »تم  أنه  إلى  وأشار 
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عام   في  األمن،  ُمركزي  ما  2009صالحيات  أو  المستوطنات،  خارج  بالعمل  لهم  يسمح  بشكل   ،
و  هذه الصالحيات نفذ مركز يوصف بحيز الحراسة، وبما يشمل بؤرًا استيطانية عشوائية، وبعد توسيع  

اع المستوطنات  في  فلسطينيين«.أمن  ضد  حول   تداءات  إسرائيل  في  جدل  يسود  إنه  التقرير  وقال 
في   األمن  مركزي  يسمى  وما  المستوطنين  وبين  االحتالل  جنود  بين  القائمة  التناغم  عالقات 

عل حالة فوضى أمنية  وقال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية إن اسرائيل تفت  المستوطنات.
وتابع    ل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.مة، تصاعدت مؤخرًا في ظعار 

التقرير: »تتجلى هذه الفوضى األمنية بُمركزي األمن في المستوطنات، الذين ال يخضعون لمسؤولية  
 وال مراقبة أي جهة«. 

 16/1/2022، لند ، الشرق األوسط
 

 ي للسالماعية الدولية" بسرعة عقد مؤتمر دول "الخارجية" الفلسطينية تطالب "الرب .6
هللا المستوى  بطال:  رام  على  االجتماع  بسرعة  الدولية"،  "الرباعية  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  ت 

مقابل  "األرض  ومبدأي  الدولية  السالم  لمبدئيات  وفًقا  للسالم،  دولي  مؤتمر  لعقد  تحضيًرا  الوزاري، 
الدولتين". و"حل  الدولي  الخارجيةواعتبرت    السالم"،  الصمت  أن  السبت،  يوم  لها،  بيان  في   ،

واألمريكي على عمليات االستيطان والتهويد في القدس تفريط بـ "حل الدولتين"، واغالق ألية فرصة  
تيطانية  وأضافت، أن حكومة االحتالل "تسابق الزمن في تنفيذ مخططاتها االس  إلقامة دولة فلسطينية.

والديمغرافي القائم في الضفة الغربية رى على الواقع التاريخي والقانوني  في محاولة لفرض تغييرات كب
 المحتلة، يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية". 

 15/1/2022، قدس برس
 

 قرار بتعيين نسرين تيسير التميمي رئيسا لسلطة جودا البيئة  .7
هللا رئيس:  رام  الفلسطينية  أصدر  قر   السلطة  السبت،  يوم  عباس،  نسرين  محمود  الدكتورة  بتعيين  ارا 

 تيسير حسن التميمي رئيسا لسلطة جودة البيئة. 
 16/1/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 لجنة االنتخابات تبت في االعتراضات على سجل الناخبين .8

إليها على ة يوم األحد، النظر في االعتراضات التي ُقدمت  أنهت لجنة االنتخابات المركزي:  رام هللا
لتسجيل والنشر واالعتراض لالنتخابات المحلية، والبالغ عددها  سجل الناخبين االبتدائي خالل فترة ا
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اعتراضا تركزت حول طلب نقل التسجيل من    17وقررت اللجنة في بيان لها، رفض    اعتراضا.  25
، ونقل تسجيل من  هيئة جرت فيها انتخابات في المرحلة األولى إلى هيئة لم تجر فيها االنتخابات 

اعتراضات أخرى تتعلق بتصحيح بيانات    8دون تغيير العنوان في بطاقة الهوية، بينما قبلت اللجنة  
 لهيئة أخرى.  شخصية لناخبين وتبليغ عن وفاة ونقل التسجيل

 16/1/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 ين في "الجنائية الدولية" "الخارجية": نتابع جريمة إعدام الشهيد الهذال .9
هللا المحكمة  :  رام  في  الهذالين  سليمان  المواطن  إعدام  جريمة  ستتابع  إنها  الخارجية،  وزارة  قالت 

ومع   الدولية  المختصة.الجنائية  األممية  اليوم    المنظمات  عنها  صادر  بيان  في  الوزارة  وجددت 
الهذالين ) الشيخ  ادانتها جريمة اعدام  ا  75االثنين،  اليوم، متأثرًا بجروحه  لذي قضى صعاما(،  باح 

الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بعد أن دهسته  
 ت االحتالل بشكل متعمد، في السادس من الشهر الجاري، اثناء دفاعه عن أرضه.آليه تابعة لقوا

 17/1/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 إغاثة  صحاب المنازل المتضررا بسبب األمطاربمدير عام المخيمات يطالب "األونروا"  .10
الالجئين التابعة لمنظمة التحرير عادل منصور،  طالب مدير عام المخيمات في دائرة شؤون  :  غزة

خيمات  وكالة )األونروا( بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في إغاثة أصحاب المنازل المتضررة في الم
وقال منصور، في تصريح له، يوم األحد، إنه "ال يعقل أن تغلق األونروا مراكزها في    بفعل األمطار.

 ن، وال تقوم طواقمها بمتابعتهم وتقديم المساعدات لهم".هكذا ظروف يعاني فيها الالجئو 
بتوجيه األونروا، وذلك جاء  اختصاص  أنها من  نتخل عن مسؤولياتنا رغم  لم  "نحن  ات من  وتابع: 

أبو ه الالجئين أحمد  دائرة شؤون  التحرير، رئيس  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  الذي أعطى عضو  ولي، 
 ن فيها باالنتشار في المخيمات وتقديم ما يلزم لالجئين".تعليماته للجان الشعبية والمتطوعي 

 17/1/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 ية دولية لمتابعة حالة األسير  بو حميد جدد دعوته تشكيل لجنة طبرئيس هيئة شؤو  األسرى ي .11
هللا بكر،  :  رام  أبو  قدري  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  للمجتمع  جدد  دعوته  األحد،  مساء 

الدولي، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، لتشكيل لجنة طبية دولية فلسطينية لمتابعة الحالة الصحية 
واستنكر أبو بكر، في بيان صحفي، التجاهل الدولي المقيت لحالة   أبو حميد.  لألسير البطل ناصر
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نة طبية دولية فلسطينية يتماشى مع عدم  األسير أبو حميد، مؤكدا أن تجاهل طلب الهيئة تشكيل لج
تجاوب محكمة االحتالل العسكرية وما يسمى لجنة اإلفراج المبكر بعدم الموافقة على طلب الهيئة  

 لفوري عن أبو حميد ألسباب صحية. باإلفراج ا
 17/1/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 لدية محافظة الخليلعرط مؤلفات عباس في المكتبة العامة لب .12

الفلسطينية  عرض مؤلفات رئيس:  الخليل لبلدية محافظة    السلطة  العامة  المكتبة  عباس في  محمود 
المواطني بإمكان  يكون  فيها    ن االطالع عليها وقراءتها.الخليل لكي  يتم  التي  الثانية  المرة  وهذه هي 

وقد صدر عن   بعد ان جرى في آب الماضي عرضها في العاصمة القدس.   عباسعرض مؤلفات  
اإلسرائيلية” و”االستقطاب  -ات السالم الفلسطينيةمكتبة من عشرات المؤلفات من بينها “مباحث  عباس

و إسرائيل”،  في  والعرقي  و”سقوط  الديني  أوسلو”  و”طريق  العنصريين”،  إفريقيا  وجنوب  ”إسرائيل 
من ناحيته، قال رئيس وحدة العالقات    ضا من الحقيقة” وغيرها من المؤلفات.حكومة نتنياهو” و”بع

 كتابا.  156أصدر  ، أن عباسن القدس عوض عوض العامة والدولية واالعالم في وزارة شؤو 
 16/1/2022، القدس، القدس

 
 لى الجزائر تباعًا لمحادثات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين ائل تصل إوفود الفص .13

مس، استجابة لدعوة الرئيس عبد أبدأت وفود الفصائل الستة بالوصول إلى الجزائر،  عيسى سعد هللا:
ثنائية مع مسؤولين جزائريين إلمكانية استعادة الوحدة الفلسطينية وتحقيق  المجيد تبون لعقد   لقاءات 

وذكرت وسائل إعالم عربية أن وفد حركة فتح أول الوفود وصواًل الى الجزائر يوم امس،    حة.المصال
برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضوية عضوي اللجنة دالل سالمة ومحمد  

 .المدني
تباعًا الى الجزائر حتى نهاية الشهر الجاري، حيث أعل باقي الوفود  نت هذه ومن المقرر أن تصل 

وهذه الفصائل   .الفصائل خالل بيانات منفصلة وأحاديث مع "األيام" عن تلقيها الدعوة بشكل رسمي
الدي الجبهة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  اإلسالمي"،  "الجهاد  "حماس"،  "فتح"،  مقراطية  هي: 

  )القيادة العامة(. –لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية  
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وفد بشكل منفصل رؤيته إلمكانية إحداث اختراق    ائريون المكلفون مع كلوسيبحث المسؤولون الجز 
البناء على رؤية واضحة تتمثل  في ملف المصالحة، وإمكانية عقد جلسة جامعة يمكن من خاللها 

 رض وتساهم في تعزيز الحوار اإليجابي. بخطوات قابلة للتنفيذ على األ
 17/1/2022، األيام، رام هللا

 
 دمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحةاس ق: حم"الميادين" .14

أفادت قناة الميادين اللبنانية، يوم األحد، أن "حركة حماس قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول :  غزة
ونقلت   لسابقة في المصالحة والتنازالت التي قدمتها".المصالحة الفلسطينية"، تستعرض فيها "الجهود ا 

تسمه  لم  الميادين عم مصادر  اإلصالح قناة  من  "عددًا  تشمل،  الرؤية   أن  الفلسطيني  ا  للوضع  ات 
وإجراء  الفلسطيني،  القرار  في  التفرد  وإنهاء  التحرير،  منظمة  تشكل  إعادة  في  تتمثل  الداخلي 

لفتت المصادر إلى أن "رؤية حماس تشمل الحوار من دون  كذلك    االنتخابات في الداخل والخارج".
 شروط مسبقة". 

 16/1/2022ضائية، قناا الميادين الف
 

 "الديمقراطية" تقدم مبادرا إلنهاء االنقسام  .15
هللا حوار  :  رام  بدء  إلى  الفلسطينية،  والفصائل  القوى  فلسطين"،  لتحرير  الديمقراطية  "الجبهة  دعت 

أجل   من  شامل  االنقسام. وطني  إن    إنهاء  األحد:  يوم  لها  بيان  في  الديمقراطية"،  "الجبهة  وقالت 
تواجهها مسيرتنا الوطنية، تملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي    خطورة التحديات التي

ونصت المبادرة على البدء في "وقف التراشق اإلعالمي، ووقف    باتت تشارف على االنتحار الذاتي.
لممارسات القمع واالعتقال السياسي، تمهيدًا لحوار شامل يهدف إلى التوصل لخطة متكاملة،  متبادل  
وأشارت إلى أن مساري    زمنيًا، وتضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين".  مجدولة

دة توحيد المبادرة هما "الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومسار إعا
ي إضافة  مؤسسات السلطة الفلسطينية وصواًل إلى انتخابات عامة شاملة للمجلسين الوطني والتشريع

على قاعدة  إلى الرئاسة، على أساس التمثيل النسبي الكامل إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني  
 الشراكة الديمقراطية".

إلى   انتقالية  "يصار كمرحلة  أن  المبادرة  الفلسطيني، واقترحت  المركزي  للمجلس  استثنائية  دورة  عقد 
قرار  وفق  الوطني  المجلس  بصالحيات  مخواًل  حركتي    بصفته  اعتماد  خاللها  يتم  األخيرة،  دورته 

المنظمة". في  كفصائل  اإلسالمي  والجهاد  التوافق   حماس  "تجسد  تنفيذية  لجنة  انتخاب  إلى  ودعت 
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طني الفلسطيني خالل المرحلة االنتقالية، التي تترافق  الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الو 
ًا يقوم على قرارات اإلجماع الوطني التي تشكل فحوى  مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامج

الوط الوفاق  وثيقة  وبخاصة  المنظمة،  ومخرجات برنامج  والمركزي  الوطني  المجلسين  وقرارات  ني 
أيلول/سب العامين في  الحكومة فورًا كامل  2020تمبر  اجتماع األمناء  "ممارسة  إلى  المبادرة  . ودعت 

محا جميع  في  القانون  وفق  اتفاقيات صالحياتها  تنفيذ  على  والعمل  غزة،  وقطاع  الضفة  فظات 
  واألمن، والقضاء، والحريات، والمصالحة المجتمعية وغيرها".   المصالحة في سائر ملفات الموظفين،

تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة متفق عليها والتزام جميع  ودعت المبادرة إلى "تشكيل لجنة  
 حسم الخالفات التي ستنشأ خالل التنفيذ". األطراف باحترام قراراتها، من أجل

عام   نهاية  يتجاوز  ال  بما  االنتقالية،  المرحلة  تختتم  أن  المبادرة  االنتخابات 2022وتقترح  بإجراء   ،
عليها مسبقًا، في "إطار الحوار الوطني الشامل الذي سيبحث   التشريعية والرئاسية في مواعيد متفق
المحتمل العقبات  تجاوز  كيفية  في  أيضًا  االنتخابات  إجراء  كيفية  ذلك  في  بما  الطريق،  هذا  في  ة 

 القدس العاصمة".
في  تشارك  لم  التي  للقوى  ممثلون  إليه  مضافًا  المنتخب،  التشريعي  "المجلس  أن  المبادرة  ورأت 

إ تشكيل  االنتخابات  عملية  في  األولى  المرحلة  بمثابة  هو  عليها،  يتفق  أخرى  شخصيات  جانب  لى 
ديد التي ينبغي أن تستكمل، خالل أربعة شهور، في تجمعات شعبنا في الشتات،  المجلس الوطني الج

أمكن، حيث  عليه    باالنتخاب  توافقت  الذي  االنتخابي  للنظام  وفقًا  االنتخاب،  يتعذر  حيث  وبالتوافق 
 قوى وصادقت عليه اللجنة التنفيذية"، بحسب المبادرة.جميع ال

 16/1/2022، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 ي بـ حماس: حوارات الجزائر هدفها الرئيسي المصالحة وإنهاء االنقسامادقي .16
ستبدأ :  خاص -غزة  الجزائر،  في  الوطنية  المصالحة  "حوارات  أن  "حماس"،  حركة  في  قيادي  كشف 

القادمة، وستكون ثنائية بين القيادة الجزائرية وكل فصيل على حده، وقد تتطور إلى لقاء خالل األيام  
ا كل  يضم  القادم".جماعي  شباط/فبراير  شهر  حتى  تستمر  وقد  المكتب   لفصائل،  عضو  وأوضح 

اللقاءات  األساسي من هذه  الهدف  لـ"قدس برس"، أن  نعيم، في تصريحات  باسم  للحركة،  السياسي 
التقدم في ملف المصالحة وإنهاء االنقسام، باعتبار الجزائر دولة عربية كبيرة ومركزية    "بحث إمكانية

   ني متقدم ووازن على أجندتها الوطنية الرسمية واألهلية".والملف الفلسطي
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أن موقف    -الذي يشغل أيًضا منصب رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" بغزة    -وأكد نعيم  
 حة وتحقيق الوحدة الوطنية ولم يتغير" وفق ما يرى. حركته "ثابت من المصال

 16/1/2022، قدس برس
 

 اعتقال سعدات ورفاقه "الشعبية": السلطة متورطة ب .17
غزة/ جمال غيث: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن السلطة في رام هللا متورطة في  -رام هللا

الثاني عام    15جريمة اعتقال أمينها العام أحمد سعدات ورفاقه، من سجن أريحا في   يناير/ كانون 
إ 2002 "فلسطين":  لصحيفة  حرب  ماهر  الشعبية  في  القيادي  وقال  تتب.  تزال  ال  السلطة  نفس ن  ع 

اعتقالهم كما جرى مع   يتم  أن  عن خشيته  بهم في سجونها، معرًبا  وتزجُّ  المناضلين  فتعتقل  النهج، 
سعدات ورفاقه. واعتقلت أجهزة أمن السلطة في رام هللا، سعدات ومجموعة من مقاومي الجبهة ممن  

 14المحتلة. وفي  في أحد فنادق القدس    نفذوا عملية قتل الوزير اإلسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي سجن أريحا التابع للسلطة، واختطفت سعدات ورفاقه   2006مارس  

 ونقلتهم إلى سجونها.
 16/1/2022، فلسطين  و  الين

 
 صحيفة عبرية: ارتفاع م عدل إطالق النار على جنود االحتالل بالضفة  .18

هللا صحيفة  :  رام  ريشو ذكرت  العبري"ميكور  قوات ن"  على  النار  إطالق  "حاالت  أن  األحد،  يوم  ة، 
لكن حجمها زاد   الماضي،  نسبيًّا في  نادرة  كانت  المحتلة،  الضفة  والمستوطنين في  االحتالل  جيش 

ملحوظ". وبشكل  وحواجزه   مؤخًرا  وآلياته  االحتالل  قوات  الماضية،  ة  المد  خالل  مقاومون  ويستهدف 
غربية، بعمليات إطالق النار، عدا عن التصدي للمداهمات ية في مناطق الضفة الوالبؤر االستيطان

 واالقتحامات اليومية.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت  

خالل   أسالي   2021المقاومة  من  ونوعت  والقدس،  الغربية  الضفة  في  المؤثرة،  عملياتها  في  من  بها 
( عملية، مقابل  441ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة )  ل والمستوطنين.مواجهة االحتال

عام   في  عملية  مئة  الشعبية  2020نحو  المقاومة  فيها  بما  المقاومة  عمليات  مجمل  بلغ  حين  في   ،
ف االحتالل  وبلغت عمليات إطالق النار على أهدا  . 2020( عملية بما يمثل ضعفها عام  10,850)
األقصى. (  191) انتفاضة  لشبح  وعودة  السابقة،  باألعوام  مقارنة  كبيرا  تصاعدا  يمثل  بما    عملية 

حيث   بالحرق،  لالحتالل  عسكرية  وأماكن  وآليات  منشآت  استهداف  عمليات  في  المقاومة  وتوسعت 
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( و)112رصدت  عملية،  و)18(  االحتالل،  لمركبات  تحطيم  عملية  طائرا3(  إسقاط  عمليات  ت ( 
 “درون”.

 16/1/2022، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 : "األونروا" تتنصل من استحقاقاتها تجاه الالجئينالشعبية .19
المحتلة إن :  القدس  األحد،  يوم  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  الالجئين  شؤون  دائرة  قالت 

وأضافت   جئين"."األونروا تسعى بشكل حثيث إلى طمس جزء أساسي من مهامها، وهو تشغيل الال
ل من أي استحقاق، وتنك ر لقانون العمل  في بيان تلقته "قدس برس"، أن "المفوض العام لألونروا تنص 
الفلسطيني، وقام بتجفيف الرواتب، تاركًا خلفه مصاريف الرفاهية من سيارات مصف حة ودورات وسفر  

الدوالر  ماليين  ُتكل ف  شخصية  وحراسات  الدوليين،  الموظفين  ض وطا  ات".لكبار  المفو  الدائرة،  لبت 
وإدارة األونروا، بعدم المس برواتب موظفي المياومة، باعتبارهم "الفئة األكثر هشاشة بين الموظفين  

الدوليين". ف، وخاصة على الموظفين  باتخاذ خطوات تقش  واعتبرت أن "قرارات    الفلسطينيين، والبدء 
بـ"تحس  مطالبة  مرفوضة"،  واألونروا  العام  شروط  المفوض  بتقنينها  ين  القيام  وليس  اليومية،  العقود 

 والتضييق على الموظفين، واعتبار العمل اليومي مرحلة انتقالية للتثبيت".
 16/1/2022، قدس برس

 
 48لمواجهة احتجاجات فلسطينيي  "حرس قومي"طرح مشروع إقامة  يعيدالليكود  .20

أبيب: أ   تل  اإلسالمية،  الحركة  ومعارضة  الحكومة  تردد  )البرلمان  عقب  الكنيست  عضو  علن 
ك يوآف  »حرس اإلسرائيلي(  إقامة  مشروع  طرح  إعادة  قرر  أنه  المعارض،  الليكود  حزب  من  يش، 

قومي« لمواجهة »المشاغبات العربية التي شهدناها في النقب في األسبوع المنصرم، وشهدنا مثلها  
)أيار مايو  شهر  والفي  والرملة  )يافا  المختلطة  المدن  في  الماضي  إن    لد(«.(  صراحة  كيش  وقال 

الحرس القومي الذي يريده هو قوة احتياطية يتم تجنيدها خالل الحروب حتى يمنع انفجار احتجاجات 
تصريحات  في  وقال  األساسية.  المعركة  عن  اهتمامها  وتحرف  األمن  قوات  بال  تشغل  عربية 

المعروف أن فكرة  إحباطها.على هذه المبادرة ألنه يعرف أن الحكومة تنوي  صحافية، أمس، إنه أقدم
إقامة حرس قومي وردت أول مرة على لسان المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي. لكنه تحدث في  
التابعة  الحدود،  حرس  قوات  من  واحدة  وحدة  تحويل  يقصد  إنه  وقال  محدودة،  تفاصيل  حينها عن 

ح وحدة  لتصبح  لمواجهة  لشرطته،  عناصرها  استدعاء  تسهيل  بهدف  قومي،  االحتجاجات  رس 
ر كيش، أمس، العمل على 48بية في إسرائيل )فلسطينيي  والمظاهرات في القرى والبلدات العر  (. وقر 
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الحكومي.  االئتالف  في  تفسخ  إلى  ذلك  يؤدي  أن  أمل  على  القومي،  الحرس  قانون  طرح   تسريع 
يوجب أن    لحرس مؤلفًا من يهود باألساس، وأن يتضمن بنداً وحسب مشروعه، ينبغي أن يكون هذا ا

شهرًا على األقل. وقال: »لألسف، نحن نشهد   11رائيلي  يكون عضو الحرس قد خدم في الجيش اإلس
 انفالتًا للعنف العربي ضد الشرطة وغيرها من قوات األمن«. 

 17/1/2022، لند ، الشرق األوسط
 

 " إسرائيل"ديموغرافي يهودي في  مشروع قانو  جديد للحفاظ على تفوق  .21
تكتفِّ جهات إسرائيلية يمينية بقانون القومية العنصري، الذي يعر ف  س العربي”: لم  “القد   -الناصرة 

حكومة   في  األديان  وزير  طرحه  جديد  تهويدي  بقانون  الستكماله  تسعى  بل  لليهود،  كدولة  إسرائيل 
يعتبرون أغيارا في إسرائيل ولهم أصل يهودي من جهة  االحتالل، متان كهانا، ويقضي بجعل من  

رضت ذلك حتى اآلن،  اد إلى يهود، بخالف موقف المؤسسة الحاخامية الرسمية التي عاأحد األجد 
الناحية. هذه  من  متشددة  بإجراءات  أن    وتتمسك  يريدون  لمن  تهويدا  يكفل  أن  يمكن  القانون  وهذا 

دة قصيرة جدا، وحتى لو اختاروا أن  يكونوا كالعلمانيين، يكونوا يهودا حتى لو أمضوا في إسرائيل م
“حسن السلوك اليهودية” فإنهم  دا بدون أن يطلب منهم المرور بعملية تهويد قاسية ومع شهادة  يهو 

دورهم   ينتظرون  وهم  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  العرب  المواطنين  لدى  العددية  الزيادة  سيجتازون 
د الحكومي الذي  ول المعلقة اإلسرائيلية كارولينا ليندسمان، إن قانون التهوي وتق  لـ”الملكية على الدولة”.

نون القومية، وهو في الحقيقة يتناول التهويد، موضوعه  قدمه وزير الشؤون الدينية، هو قانون يكمل قا
قومية   هي  اليهودية  أن  استوعب  تهويد  إجراء  أنه  أي  الدين،  تغيير  وليس  القومية  تغيير  هو  فعليا 

 س دينية. ولي
 16/1/2022، القدس العربي، لند 

 
 قانو  المعارضة لمنع لم الشمل لتشريع تصادق على اللجنة الوزارية ل .22

مجادلة األحد، :  محمود  اليوم  اإلسرائيلية،  الحكومة  في  التشريعية،  للشؤون  الوزارية  اللجنة  صادقت 
المعارضة بواسطة عضو الكنيست سمحا  على قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية الذي قدمته  

فيما الدينية"(،  )"الصهيونية  قرار    روتمان  على  استئنافا  لبيد،  يائير  اإلسرائيلي،  الخارجية  وزير  قدم 
الحكومة.اللجنة في  موسعة  لمناقشة  القانون  طرح  يستوجب  الذي  األمر  مقترح    ،  لصالح  وصوت 

عارض فيما  وزراء  سبعة  "المواطنة"  لقانون  عن  المعارضة  اللجنة  أعضاء  أحد  وامتنع  وزارء  ثالثة  ه 
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س"، الذي يشارك في االئتالف وفي تشكيلة اللجنة الوزارية للتشريع، التصويت؛ وعلم أن حزب "ميرت
 دعم القانون.  يرفض 

 16/1/2022، 48عرب 

 
 تظاهرا لعائلة "غولدين"  ثناء اجتماع حكومة االحتالل بالقدس .23

المحتلة في تظاهرت  :  القدس  حماس  حركة  لدى  األسير  غولدين  هدار  اإلسرائيلي  الضابط  عائلة 
العبرية، أنه على    7وذكرت القناة    أمام مقر اجتماع حكومة االحتالل في القدس.قطاع غزة األحد،  

درجات، نظم والدا هدار، وأعضاء من منظمة    5الرغم من البرد القارس ووصول درجات الحرارة إلى  
وقالت القناة إن عائلة غولدين ناشدت رئيس الوزراء نفتالي بينيت    باستعادته.  حقوقية وقفة للمطالبة

وأضافت   على قطاع غزة.  2014ادة الجنود أورون شاؤول وهدار غولدين الذين شاركوا في حرب  بإع 
 سنوات. 7العائلة أن هدار وأورون تم نسيانهم في ساحة المعركة منذ أكثر من 

 16/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دا قريًبا" إسرائيل انتخابات جدي   "تشهد  يتوقع وزير التخطيط في حكومة االحتالل .24
توقع وزير التخطيط االستراتيجي في حكومة االحتالل، إيلي إفيدار، يوم األحد، أن "تشهد  :  الناصرة

العبرية السابعة، عن "إفيدار"  جاء ذلك في تصريحات، نقلتها القناة    إسرائيل انتخابات جديدة قريًبا".
نية رئيس حكومة االحتالل السابق العضو في حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني، تعليقًا على الكشف عن  

ُيقِّر العام،  النائب  مع  ادعاء  صفقة  "توقيع  نتنياهو،  ملف   بنيامين  في  إليه  الموجهة  بالتهم  خاللها 
ت الجمعة الماضية في وسائل إعالم عبرية، أن  وأفادت تقارير، نشر   الغواصات، مقابل عدم سجنه".

وقالت   سيوقع صفقة اإلقرار بالذنب في غضون أيام".النيابة العامة في "إسرائيل" تعتقد أن "نتنياهو  
الئحة   من  الرشوة  جريمة  بند  شطب  سيتم  الصفقة،  هذه  إبرام  تم  حال  "في  اإلسرائيلية:  البث  هيئة 

إسا بجريمة  استبدالها  ليتم  االئتمان".االتهام،  العمل    ءة  عقوبة  فرض  عن  الحديث  "يدور  وأضافت: 
 أشهر". للصالح العام على نتنياهو، لمدة عدة

وقال إفيدار إن "هناك عدة مؤشرات على قرب االنتخابات، بعد اإلعالن عن نية نتنياهو عقد صفقة  
مل في  تحقيق  لجنة  تشكيل  مناقشة  عدم  بينيت  نفتالي  الحكومة  رئيس  وقرار  الغواصات،  ادعاء،  ف 

الموافقة على لجنة    ولفت إفيدار إلى أنه "إذا لم تتم  خالل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية، يوم األحد".
ة الغواصات خالل األيام المقبلة؛ فهذا يعني أنه لن يكون هناك تناوب على رئاسة تحقيق في قضي
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الن إيقاظ  إلى  بحاجة  نحن  لالتجاهات..  "انتبهوا  مضيًفا:  إلى  الحكومة"،  طريقنا  في  ألننا  اس؛ 
 االنتخابات".

 16/1/2022، قدس برس
 

 عاء بين نتنياهو والنيابة  غلبية إسرائيلية رافضة لصفقة اد .25
أظهرت ثالثة استطالعات رأي جديدة نشرت مساء، األحد، أن غالبية اإلسرائيليين  :  محمود مجادلة

بنيامين نتنياهو، والنيابة العامة، وتؤدي إلى ترفض التوصل إلى صفقة ادعاء بين رئيس المعارضة،  
وأظهر   ام بمخالفات فساد خطيرة ضده.رحيل األخير عن الحلبة السياسية مقابل تخفيف الئحة االته

% من المستطلعة آراؤهم يفضلون حسم  49"( أن  11استطالع هيئة البث الرسمية اإلسرائيلية )"كان  
% التوصل إلى صفقة ادعاء مع  28حكمة، في حين يؤيد  قضايا فساد نتنياهو قضائيا في قاعة الم

في المقابل، أظهر استطالع القناة    المسألة.% إنهم لم يشكلوا موقفا حول هذه  23نتنياهو، فيما قال  
% من الجمهور اإلسرائيلي يرفض التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو، في  51اإلسرائيلية أن    12

يؤيد   آراؤه31حين  المستطلعة  من  نتنياهو.%  مع  التسوية  مسار  القناة    م  بث ت  جانبها،   13من 
التوصل إلى تسوية مع نتنياهو، في  لعة آراؤهم  % من المستط29اإلسرائيلية استطالعا أظهر تأييد  

% 25% إنهم يرفضون التوقيع على صفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة العامة، فيما قال  46حين قال  
  يعرفون اإلجابة عن هذا السؤال. من المستطلعة آراؤهم إنهم ال

 16/1/2022، 48عرب 

 
 ريقيا تصع ِّد التوتر بين الجزائر والمغرب جيروزاليم بوست: التحركات اإلسرائيلية في شمال  ف .26

“القدس العربي”: علقت صحيفة “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية على تقرير في صحيفة فرنسية    -لندن
التحضيرات   في  حول  اإلسرائيلية  التحركات  من  نابع  هذا  إن  بالقول  المغرب  مع  للحرب  الجزائرية 

دفاع بيني غانتس إلى المغرب وتوقيعه مذكرة تفاهم مع  منطقة شمال أفريقيا، وقالت إن زيارة وزير ال
كا ربما  أفريقيا،  شمال  في  بلد  مع  توقع  مذكرة  أول  في  المغربي،  المخاوف  نظيره  إثارة  وراء  نت 

ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية ما ورد في الصحيفة      اإلسرائيلي.  -رية من زيادة التعاون المغربيالجزائ
د التوتر في كل يوم وأكثر بين الجزائر والمغرب لدرجة أننا نتحدث اآلن  الفرنسية “لوبينيون”: “يتزاي

ة العسكرية حرب بين البلدين في المنطقة المغاربية”. ونقلت الصحيفة عن مصدر في المؤسسعن ال
وأخبر المصدر “المتشدد” في   الجزائرية قوله: “ال تريد الجزائر الحرب مع المغرب ولكنها جاهزة لها”.

ا ألننا أقوى على كل المستويات ولن يكون هذا زائري الصحيفة الفرنسية: “يجب عمل هذ الجيش الج
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د  هو  الجزائري  النظام  يغضب  “ما  إن  وقال  المقبلة”.  السنوات  في  للمغرب“.  ممكنا  إسرائيل  عم 
وبحسب مصدر الصحيفة فإن “األسلحة التي    سنوات”.  3مضيفا: “هذا سيغير الوضع في مدة قدرها  

ا قلق  واتثير  اإللكترونية  بالحرب  المتعلقة  تلك  هي  الحالي،  لجزائريين  الوقت  “في  وقال:  لمسي رات”. 
حر  إلى  تؤدي  قد  أسلحة  إرسال  بعدم  اإلسرائيليين  األمريكيون  لصالح  يخبر  العسكري  الميزان  ف 

 المغرب”. 
 16/1/2022، القدس العربي، لند 

 
 برنامج إسرائيلي لت هيل طالب ثانويات لتطوير  سلحة  .27

أعدت وزارتا األمن والتربية والتعليم اإلسرائيليتان، بمشاركة الموساد والشاباك، برنامجا  :  ل ضاهرالب
م"، بهدف عاما، من أجل   15  –  14تجنيد فتية، في سن    للطالب المتفوقين، أطلق عليه تسمية "أودِّ

لية في مستوطنة  عاما، ويشمل الدراسة في مدرسة ثانوية داخ  12تطوير أسلحة. ويمتد البرنامج إلى  
المحتلة، ثم دراسة هندسة الكهرباء في "التخنيون" في حيفا، وبعد ذلك  "كتسرين" في هضبة الجوالن  

ال التكنولوجية  الوحدات  في  عسكرية  ست خدمة  لمدة  اإلسرائيلي  والجيش  والشاباك  للموساد  تابعة 
األحد. "هآرتس"،  صحيفة  ذكرت  ما  وفق  لت  سنوات،  أمسية  الوزارتان  قبل ونظمت  البرنامج،  سويق 

ين، تحدث خاللها مسؤول في الموساد، يدعى "إيريز"، الذي قال إن "دولة إسرائيل بحاجة إلى  أسبوع
وال خيار أمامنا. علينا أن نكون في المرتبة األولى. والمرتبتان  مقاتلين جيدين وإلى تفوق تكنولوجي.  

 ي هذه الوحدات سيحظون بـ"تأثير هائل". الثانية والثالثة ال تكفيان". وأضاف أن الذين ينخرطون ف 
 16/1/2022، 48عرب 

 
 لحائط البراق الزيارات اليهودية االستيطانية  تشجيع و  لتهويد تصادق على خطة  حكومة االحتالل .28

مجادلة حكومة:  محمود  البنية    االحتالل  صادقت  لتحديث  خمسية  خطة  على  األحد،  اإلسرائيلي، 
االستيطانية لحائط البراق التابع للمسجد األقصى في مدينة القدس   التحتية وتشجيع الزيارات اليهودية

وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )"واينت"(    ماليين شيكل.  110المحتلة، بقيمة  
غرض من الخطة التي قدمها رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، "هو مواصلة زخم التنمية والعمل أن ال

  الجاري هناك، وتوفير االستجابة المطلوبة لزيارات الطالب والمهاجرين والجنود".
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كما تشمل خطة تطوير حائط البراق بحسب المصدر ذاته: "تطوير برامج تربوية جديدة )لتعزيز ربط  
البنية التحتية وخدمات النقل واالرتقاء بها ووضع وسائل جديدة   ود عالقة اليه مع المكان(، وتعزيز 

 لتسهيل الوصول إلى الحائط الغربي )حائط البراق( من خالل منصات تكنولوجية جديدة".
 16/1/2022، 48عرب 

 
 2021الل وقتا في اإلبراهيمي خ 633اقتحاما لألقصى ومنع رفع االذا   245"األوقاف":  كثر من  .29

هللا من  :  رام  أكثر  الماضي  العام  خالل  تم  إنه  األحد،  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة   245قالت 
االذان   رفع  االحتالل  سلطات  ومنع  لألقصى،  اإلبراهيمي.  633اقتحاما  الحرم  في  وأوضحت   وقتا 

االبراهيمي، وسائر  الوزارة في تقريرها السنوي حول اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى والحرم  
العام   خالل  العبادة  بالقدس،  2021دور  أحاطت  خطيرة  وتحديات  أحداثا  شهد  الماضي  العام  أن   ،

االحتالل، وعمليات التطهير العرقي بحق    والمسجد األقصى، والحرم االبراهيمي من تصاعد هجمة
قتحاما، واقتحمه أكثر من  ا  245المقدسيين، واالقتحامات الكبيرة في الكم والنوع لألقصى، التي بلغت  

من    34 أكثر  إبعاد  وجرى  مستوطنا،  من    300ألفا  ألكثر  أبوابه  واغالق  عنه،  مرات،    9شخص 
ر األوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن  وقال وزي  واستباح مساجده الداخلية أكثر من مرة.

 .وديةيوما، بحجج األعياد اليه 11االحتالل أَغلق المسجد االبراهيمي 
 16/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  بو سنينة: االحتالل يحاول االستيالء على مرافق تاريخية في اإلبراهيمي  .30

ر: أكد مدير المسجد اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة، أن االحتالل اإلسرائيلي  غزة/ صفاء عاشو -الخليل
وتح المسجد  محيط  في  التجريف  أعمال  مصعد يواصل  إنشاء  بغرض  الشرقية  الجنوبية  الجهة  ديدا 

للمستوطنين لتسهيل اقتحاماتهم. وعد  أبو سنينة في حديث لصحيفة "فلسطين"، هذه األعمال، اعتداًء 
إلى أماكن خاصة  متكرًرا وممنهجً  المسلمين  للمسجد ومصليات  الخارجية  الساحات  ا بغرض تحويل 

ص  اعتداء  هذا  أن  على  وشدد  المسلمين  بالمستوطنين.  لمشاعر  واستفزاز  العبادة  حرية  على  ارخ 
"اإلبراهيمي"   بحق  التهويدية  األعمال  آخر  أن  سنينة  أبو  وذكر  التاريخية.  المسجد  لمعالم  وتغيير 

متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، يشمل تركيب    300شروع تهويدي على مساحة  تمثلت بتنفيذ م
 نين.  مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوط
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ذاته، من  الوقت  اآلن، محذرا في  أشهر وحتى  منذ ثالثة  االحتالل متواصلة  أعمال  أن  إلى  وأشار 
االحت باستيالء  يهدد  الذي  االستيطاني  المشروع  وتداعيات  قرب  مخاطر  تاريخية  مرافق  على  الل 

 اإلبراهيمي. 
 16/1/2022، فلسطين  و  الين

 
 من جيب عسكري إسرائيلي  جراء دهسه ابتهاستشهاد المسن سليما  الهذالين مت ثرا بإص .31

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم اإلثنين، عن استشهاد، المسن سليمان الهذالين  :  رام هللا
عاًما(، متأثًرا بجراحه، جراء دهسه، قبل نحو أسبوعين، من جيب عسكري إسرائيلي، في الخليل   75)

الغربية. الضفة  ف  جنوبي  الوزارة  والصدر وقالت  بالرأس  أصيب  الهذالين،  "المسن  إن  لها،  بيان  ي 
صباح  استشهاده  حين  إلى  العالج،  لتلقي  بالخليل  الميزان  مستشفى  إلى  وأدخل  والحوض،    والبطن 

 اليوم".
والشيخ الهذالين، ُيعد "أيقونة فلسطينية في الصمود، وتحدي مخططات االحتالل اإلسرائيلي الرامية  

ودهست قوات    الخير في يطا"، وفق ما تحدث شهود عيان لـ"قدس برس".  إلى طرد أهالي بلدته أم
بتاريخ   الهذالين،  الشيخ  محاولت  5االحتالل  أثناء  الجاري،  ثاني  كانون  لمصادرة يناير/  التصدي  ه 

 مركبات المواطنين على مدخل قريته أم الخير. 
 17/1/2022، قدس برس

 
 الطعام األسير محمد العارضة يعلق إضرابه المفتوح عن  .32

هللا من :  رام  العارضة  محمد  األسير  إن  عجوة،  كريم  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  محامي  قال 
وأوضح عجوة في بيان صادر   أيام.  4عرابة، علق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء الذي استمر  

للرد   السجون  إلدارة  فرصة  إلعطاء  إضرابه  علق  العارضة،  األسير  أن  األحد،  الهيئة،  على  عن 
واالست  فرضت  مطالبه  قد  كانت  التي  العقوبات  وإنهاء  الحياتية،  ظروفه  بتحسين  والمتعلقة  لها  جابة 

ونقل العارضة للمحامي عجوة انه ما زال معاقبا بالمنع    عليه وتجددت بعد جلسة المحكمة الماضية.
المالية والعزل، ويعيش ظروفا فة  حياتية سيئة، إضا  من الزيارات و"الكنتينا" والكهربائيات والغرامات 

 للبرودة الشديدة في الزنزانة التي يعزل فيها. 
 16/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 



  
 
 
 

 

ص            20   5735 العدد:              1/17/2022 اإلثنين التاريخ: 

 

                                      

 محكمة إسرائيلية ترفض اعتبار  سرى نفق جلبوع  سرى حرب  .33
ال:  الناصرة الناصرة، األحد، اعتبار األسرى  ستة  رفضت المحكمة االسرائيلية التي عقدت في مدينة 
انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي واعيد اعتقالهم، أسرى حرب، وأجلت استمرار الذين  

وقال محامي هيئة شؤون األسرى    المداوالت في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقد  حرب،  أسرى  الحرية  نفق  أسرى  يعتبر  الدولية  المواثيق  "وفق  لـ"وفا":  محاجنة  تقدمنا   رسالن 

محكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا االساس، اال أن المحكمة رفضت ذلك، األمر المنافي لل
واضاف محاجنة "ان األسرى يتعرضون النتهاكات سافرة، اذ تتم محاكمتهم مرتين،   للقانون الدولي".

ا سجون  داخل  التأديبية  بالمحاكم  تسمى  ما  عبر  واخرى  القضائية،  المحاكم  عبر  امرة  ذ الحتالل، 
 يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة". 

 16/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

ر خوط إضراب عن الطعام اليوم .34  تضامنا مع األسير  بو حميد  الحركة األسيرا تقر 
هللا   والمحر   -رام  األسرى  شؤون  هيئة  قالت  المريض "األيام":  حميد  أبو  ناصر  األسير  إن  رين: 

على التوالي، في مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي بعد    12بالسرطان، ال يزال يمكث في غيبوبة لليوم  
جرثومي. تلوث  نتيجة  الرئتين،  في  حاد  بالتهاب  األس  إصابته  شؤون  هيئة  باسم  المتحدث  رى  وقال 
بو حميد حرج للغاية، ويعاني من انعدام في والمحررين حسن عبد ربه: إن الوضع الصحي لألسير أ

وفي هذا الصدد، قرر    المناعة، وال يستجيب للعالجات، وال يزال على أجهزة التنفس االصطناعي.
بي،  األسرى في سجون االحتالل، خوض إضراب عن الطعام، اليوم، ليوم واحد؛ رفضًا لإلهمال الط

 وللمطالبة باإلفراج عن األسير أبو حميد.
 17/1/2022، ، رام هللااأليام

 
 إصابة بـ"كورونا" بين األسرى الفلسطينيين منذ بداية الشهر  50: نادي األسير .35

بين  :  رام هللا بفيروس كورونا  المسجلة  الفلسطيني، األحد، إن "مجموع اإلصابات  قال نادي األسير 
بة منذ مطلع  إصا  50األسرى الفلسطينيين في سجون: النقب، ريمون، عوفر، والدامون، وصل إلى  

وأشار النادي في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، إلى "إصابة سبع أسيرات بالفيروس،  العام الجاري".
 413وسجل  فة إلى المعتقل هشام أبو هواش المحتجز في مستشفى )أساف هروفيه( اإلسرائيلي".إضا

 ألسير الفلسطيني.إصابة بكورونا بين صفوف األسرى، منذ بداية انتشار الوباء، وفقا لنادي ا
 16/1/2022، قدس برس
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 إصابة الشيخ رائد صالح ونائبه كمال الخطيب بـ"كورونا" .36

كمال  :  الناصرة ونائبه  صالح،  رائد  الشيخ  المحتل،  الداخل  في  اإلسالمية  الحركة  رئيس  أعلن 
كورونا". بفيروس  "إصابتهما  األحد،  اليوم  "ق  الخطيب،  تلقتهما  مقتضببين،  بيانين  في  دس وأوضحا 

برس"، أنهما "شعرا بأعراض الزكام وارتفاع في الحرارة، بعد مشاركتهما في مظاهرة بمنطقة النقب،  
 س الماضي". الخمي

 16/1/2022، قدس برس
 

 حالة اعتقال في النقب منذ بداية المواجهة الراهنة  131نادي األسير:  .37
ت في النقب منذ بداية المواجهة ( حالة اعتقال ُسجل131قال نادي األسير الفلسطيني، إن ):  رام هللا

العنف والعتداءات مختلفة، وأن  جزًءا من هذه   المعتقلون لمستوى عاٍل من  الراهن ة، خاللها تعرض 
طالت  حيث  معهم،  التحقيق  بعد  آخر  وجزءا  المحكمة،  أمام  المثول  بعد  عنها  اإلفراج  تم  الحاالت 

 نساء.عمليات االعتقال كذلك األطفال وال
 16/1/2022، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 يشكل خطورا وتفرقة عنصرية  "قانو  منع لم الشمل": "عدالة"مركز  .38

بكري  للحكومة  :  قاسم  القضائي  المستشار  إلى  قانونية  موقف  رسالة  األحد،  عدالة،  مركز  أبرق 
أييليت   اللجنة الوزاري ة  شاكيد، ووزير القضااإلسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، ووزيرة الداخلية،  ء ورئيس 

لسن القوانين، غدعون ساعر، مطالبا بعدم الموافقة على المقترح، واالمتناع عن تمرير اقتراح قانون  
وأشار مركز عدالة في توجهه إلى أن اقتراح هذا القانون، بمثابة تمديد    . 2021المواطنة ولم الشمل  

مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده  كأمر    2003أغسطس    /لقانون المواطنة الذي ُسن في آب 
. ويشمل  2021مرة( حتى إسقاط محاولة تمديده المرة األخيرة في تموز/ يوليو    21عاًما بعد اآلخر )

د  محد  طلبات  عدد  على  المصادقة  الداخلي ة  وزير  على  يملي  والذي  جديد،  بند  على  القانون  اقتراح 
  . بشكل سنوي  تمسبًقا  القانون  مقترحو  البديل  ويطالب  القانون  على  الموافقة  إلى حين  مديده وتنفيذه 

، عشرات آالف 2003ومنع القانون منذ ُسن العام    والثابت: "قانون الهجرة والدخول إلسرائيل" المقترح.
العائالت الفلسطينية على جانبي الخط األخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس العيش مع أزواجها  

أولئك المتزوجين من الدول المعرفة بموجب القانون اإلسرائيلي "دول   رائيل، كما منع أيًضا منفي إس
، من القوانين  2003سورية، ولبنان، والعراق، وإيران. ويعد اقتراح القانون، كالقانون السابق    -عدو"  
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يوجد دولة واحدة األكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فوًرا، ووجب التنويه أنه ال ت
لم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي واإلثني ومن خالل  في العا

كعدو. خلق    تصنيفهم  في  تكمن  خطورة  يشكل  القانون  هذا  استمرارية  أن  على  عدالة  مركز  ويؤكد 
اليه اإلثنية  الفوقية  نهج  مع  يتماهى  ما  المواطنة  أساس  على  عنصرية  أحد  تفرقة  ُيبينه  كما  ودية 

 وانين األساسية اإلسرائيلية، وهو قانون القومية. الق
 16/1/2022، 48عرب 

 
 دونم زراعي معرضة للغرق بسبب فتح االحتالل للسدود  700"العمصي":  كثر من  .39

فتح   أن  من  العمصي،  سامي  غزة،  قطاع  في  فلسطين  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  حذر 
دونم زراعي. وأكد العمصي   700غزة اليوم قد يغرق    االحتالل اإلسرائيلي للسدود شرق وشمال قطاع

فتح   نتيجة  كبيرة  خسائر  المزارعون  يتكبد  عام  كل  بداية  ومع  أنه  األحد،  صحفي،  تصريح  في 
لعب ارات مياه األمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، وتصل الخسائر السنوية لنحو مليون    االحتالل

 دونم شرق بيت حانون.  100دونم شرق غزة، و 600ونصف مليون دوالر، وتغمر مياه األمطار 
 16/1/2022، فلسطين  و  الين

 
 للتحقيق االحتالل يعيد اعتقال  سير مقدسي لحظة اإلفراج عنه ويستدعي شقيقه  .40

أعادت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، األحد، اعتقال األسير المقدسي عرين الزعانين، فور    :القدس
“ر  سجن  أمام  من  عنه  األسير    يمون”.اإلفراج  اعتقال  االحتالل  قوات  اعادت  عنه  االفراج  وفور 

أضافت أن مخابرات و   أشهر، ثم اقتادته للتحقيق.  9المقدسي الزعانين ، بعد قضاء محكوميته البالغة  
 االحتالل استدعت عماد الزعانين شقيق األسير للتحقيق معه في أحد مراكزها. 
 16/1/2022، القدس، القدس

 
 رد فلسطينيي األغوار بذريعة التدريبات العسكرية تش "إسرائيل" .41

الفلسطينية في منطقة   الفلسطينية إن إسرائيل تواصل تدمير األرض  السلطة  األغوار  رام هللا: قالت 
عليها. الكاملة  السيطرة  االحتالل   بهدف  قوات  أن  األحد،  بيانا  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  وأبرزت 

وحراثتها بالدبابات واآلليات العسكرية الثقيلة، بما فيها المزروعات    تواصل تدمير األرض الفلسطينية
م من  األغوار  في  الفلسطيني  صمود  مقومات  جميع  وتدمير  القمح،  ومنازل  وحقول  وكهرباء  ياه 

العسكرية   التدريبات  بحجة  سكناهم،  أماكن  من  المواطنين  وطرد  اقتصادية،  ومصالح  ومنشآت 
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ع في  إليها  العودة  من  نهائي، وحرمانهم  بشكل  المكان  لمغادرة  ليضطروا  ومتواصلة،  متكررة  ملية 
النظا وفرض  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة  الغربية  للضفة  تدريجي  ضم  اإلسرائيلي  بهدف  م 

 وتكريس نظام الفصل العنصري »األبارتهايد«. 
 17/1/2022، لند ، الشرق األوسط

 
 لتهجير بدو النقب  "إسرائيل"والتحريش سياسة   عوام.. التجريف 5 لف منزل ومنش ا في  12هدم  .42

المحتلة وتد   -القدس  عام    :محمد  النقب  في  للبدو  السكاني  التعداد  من    1948بلغ  ألف    100أكثر 
بينما   إلى قطاع غزة وسيناء واألردن،  اليهودية  العصابات  نسمة، نزح غالبتهم قسرا، حيث هج رتهم 

  230ألفا و  14تمتد مساحة النقب    ا إسرائيل "السياج".ألف نسمة تم تجميعهم بمنطقة أسمته  11بقي  
كيلومترا مربعا،    770ألفا و  20البالغة    48% من مساحة فلسطين  68ي ما نسبته  كيلومترا مربعا، أ

بـ النكبة  قبل  البدو  عليها  يعيش  كان  التي  األرض  مساحة  لقانون    4وقد رت  وفقا  دونم،  ماليين 
العثماني عام   البور عام  ، والمرس1858األراضي  البريطاني بشأن األرض  يعيشون  1921وم  بينما   ،

 ألف دونم. 300اليوم على 
 

  عمال التجريف
الذكرى   فيه  تحل  الذي  العام  اليد   74مع مطلع هذا  اإلسرائيلية في وضع  المؤسسة  للنكبة، شرعت 

من  800ومصادرة   وذلك  االعتراف،  المسلوبة  القرى  في  البدو  السكان  ملكية  من  دونم  خالل    ألف 
إلسرائيل"   الدائم  "الصندوق  جرافات  قبل  من  التجريف  أعمال  قرية استئناف  ألراضي  )كاكال(، 

 آالف نسمة.  7ألف دونم ويقطنها  45األطرش الممتدة على مساحة 
  35الواقع الذي يعيشه سكان    -الذي يقطن مع أسرته في منزل من الصفيح -يجسد الشيخ األطرش  

إسرائيل، بها  تعترف  ال  عددهم    قرية  أصل    150البالغ  من  نسمة،  يسكنون    300ألف  عربي  ألف 
يخ حيث  مشروع  النقب،  اإلسرائيلية  الحكومة  إطالق  مع  الوجود،  على  الحفاظ  معركة  السكان  وض 

بإقامة   البدوية،  السكنية  التجمعات  قلب  في  األخضر"  وعشرات   12"االستيطان  جديدة  مستوطنة 
 المزارع الفردية لليهود.

 
 "المواطن" في النقب عبد  بو كف: إسرائيل  علنت الحرب على سكا  النقبرئيس حركة 

من  وسع مساحة  أقل  على  السكان  وتجميع  ومصادرتها  البدو  أراضي  على  السيادة  لفرض  منها  يا 
األرض، يقول أبو كف "أعلنت السلطات اإلسرائيلية في مطلع سبعينيات القرن الماضي عن مرسوم  
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ب  وتسجيلها  األراضي  أقامت  تسوية  كما  الدولة"،  البدو،   9ملكية  وتركيز  لتجميع  ثابتة  وقرى  بلدات 
رهط، واللقية، وكسيفة، وحورة، وتل السبع، وعرعرة النقب، وشقيب السالم، ومجلس القيصوم،    وهي:

الصحراء. واحة  اإلقليمية    ومجلس  والمجالس  اإلسرائيلية  البلدات  "تسيطر  كف  أبو  يقول  واليوم، 
النقب  في  يشكل    12على    اليهودية  ما  وهو  مربع،  كلم  يتبق  86ألف  ولم  النقب،  مساحة  من   %

ألف دونم ومثلها    150ت المحلية العربية المعترف بها إال جزء صغير من مساحته ال يتعدى  للسلطا
 % من مساحة النقب". 2للقرى مسلوبة االعتراف، وهو ما يشكل قرابة 

 15/1/2022الجزيرا.نت، 

 
  بمباركة من عباس "حل الدولتين"دعم على واشنطن لـ ياألردن  ي ر مصغط الاستئناف الض .43

دفع خطة سالم في  استأنفت مصر واألرد :  كفاح زبون   -  رام هللا والضغوط من أجل  التحركات  ن 
المنطقة بعد التنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتفق مع القاهرة وعمان على ضرورة  

وقال   الدولتين قبل أن يصبح حل الدولة الواحدة الخيار المتبقي.حل  التحرك السريع من أجل إنقاذ  
سياسي   الدو مصدر  الحل إن  هو  الدولتين  حل  أن  على  متفقة  واألردن  ومصر  فلسطين  الثالث  ل 

بدون تحرك أم الوحيد لكن  نفسه.  ير العملي  الواحدة سيفرض  الدولة  ومن كي جدي إلنقاذه فإن حل 
أن األردن ومصر   ،أكدت المصادرفيما    .كيةير اإلدارة األم  ط علىلضغزيادة ا  فقد تقرر  قاعدةال  ههذ 

طاولة  إلى  للجلوس  مستعد  بأنه  الفلسطيني  الرئيس  من  آخر  تأكيد  على  وحصال  التحرك  استأنفا 
 مفاوضات فورًا. 

 2022/1/17، الشرق األوسط، لند 
 

 لفلسطينيين الالجئين ا اتمخيمللنهوط بخدمات  ونرواوكالة األ البرلما  األردني يدعو   .44
الظهراوي، وكالة  :  عمان البرلمان األردني محمد  النيابية في  إلى   ونروااألدعا رئيس لجنة فلسطين 

األردنية. األراضي  على  الفلسطينيين  لالجئين  تقدمها  التي  الخدمات  بواقع  الدول   مطالباً   النهوض 
دعمها   تقديم  في  باالستمرار  مشيراً للوكالةالمانحة  بإالت  إلى  ،  لالجئين  هديدات  المساعدات  يقاف 

، رافضًا في الوقت ذاته "المساس بحقوق العاملين" لدى  الفلسطينيين التي تكشف عنها الوكالة دوماً 
فلسطين"  .نروااأل "لجنة  عزم  عن  الظهراوي  الالجئين  وكشف  لمخيمات  ميدانية  زيارات  تنظيم   ،

على  الفلسطينيي  "لالطالع  القادمة  ة  المد  خالل  الخدمات  ن،  تحواقع  تواجه  التي  سينها،  والتحديات 
 واالستماع إلى مطالبها، وصواًل إلى صيغة ترضي كافة األطراف المعنية". 

 2022/1/16،  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ورية مصري    يؤكد    الغاز المطلوب استجراره عبر سلبناو  إلسرائيليةنفي  مريكي للرواية ا .45

األوصفت   عبر  ير مالخارجية  إلبرام    ،"تويتر"كية،  توسطها  حول  ورد  طاقة"ما  لبنان    "اتفاق  بين 
زعمت  ،  و"إسرائيل" ما  في    "12القناة  "وفق  لهااإلسرائيلية  وزارة  فيما    ."الخاطئ"بـ  ،تقرير  أوضحت 

اللبنانية  الطاقة والحكومة " أن    والمياه  اللبنانية  الحكومة  بين  عليها  يعمل  التي  الغاز  تزويد    اتفاقية 
ال  المصرية الشقيقة تنص   تي تمتلك كميات  بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر 

وزارة  الوبي نت    ."كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤم نه للبنان
تم  توريد كمية  األردن، ومن ثم إلى سوريا حيث نهاية الخط  لتستفيد منه، ويهذا الغاز سيمر  عبر  أن  

في الشمال،    من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل  إلى محطة دير عمارمن الغاز    موازية
 . من أجل التغذية الكهربائية اإلضافية للبنانيين

 2022/1/16، االخبار، بيروت 
 

 بنجاح اللقاءات االستكشافية للفصائل الفلسطينية الجزائر تربط عقد مؤتمر المصالحة  .46
ا  -غزة  عُ لهورأشرف  مصادر  لم:  الموجهة   من  الدعوة  نمط  بدلت  الجزائر  أن  مطلعة،  فلسطينية 

إلى   العودة  خالل  من  المصالحة،  ملف  مناقشة  أجل  من  للحضور  الفلسطينية،  نقطة  "للفصائل 
 " حوارات منفردة" وإجراء  ، وعدم البناء على التوافقات السابقة التي حدثت بين فتح وحماس،  "الصفر

من أن يسجل عليها الفشل في رأب الصدع الفلسطيني، في    الحوار الشامل، بسبب الخشية   منبدال
أن  ،  قاءات االستكشافيةومن المقرر بعد أن تنتهي الل  أول محاولة لها منذ بداية االنقسام الفلسطيني.

النتائج التي ستظهر أمام  ديد تم تحي التالية في ضوء  أن استمرار إذ  .  الجزائريينالمسؤولين    الخطوة 
فتح وحماس، سيدفع بالجزائر لالكتفاء بهذه االجتماعات،    على جسر الهوة بينالخالف وعدم القدرة  

 وعدم الدعوة الجتماع موسع.
 2022/1/16، القدس العربي، لند 

 
حولي  ير صحيفة  م .47 استثمر  إماراتي  صندوق  التكنولوجيا   100كية:  قطاع  في  دوالر  مليو  

 " إسرائيل"ـب
دولة في    اً كبير   اً كية، أن صندوق ير األم  "تريت جورنالوول س "كشفت مصادر مطلعة لصحيفة  :  رام هللا

تشير توقعات  في حين    ."إسرائيل"جيا في  اإلمارات استثمر حوالي مئة مليون دوالر في قطاع التكنولو 
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الل العام  اإلسرائيلي الى أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين خ  –مجلس األعمال اإلماراتي  
 الجاري ملياري دوالر.  

 2022/1/15، لقدس، القدسا
 

   على قطاع غزا 2021 "إسرائيل " لف متضرر من عدوا   12مساعدات قطرية لـ .48
لقطاع غزة )األناضول(  -غزة  إنسانية  تقديم مساعدات  عن  األحد،  القطري،  الهالل األحمر  أعلن   :

قافلة إنسانية   تم إرسالأنه قد "،  "تويتر" عبر  قال  و   لدعم المتضررين من العدوان اإلسرائيلي األخير.
مليون   نصف  بقيمة  وإغاثية  غذائية  مساعدات  مراكز    رياللتوزيع  عبر  األحمر  الهالقطري،  ل 

 .2021ألف مستفيد من المتضررين من العدوان على غزة  12الفلسطيني لصالح 
 2022/1/16، القدس العربي، لند 

  
   حل  األزمة السورية  كي واالعتداءات اإلسرائيلية يعرقال ير إيرا : الوجود العسكري األم  .49

خالل لقائه مبعوث األمم المتحدة ،  اعتبر وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيانت:  وكاال
كية واالعتداءات اإلسرائيلية  ير أن انتشار القوات األم  الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في طهران،

 يسلط الضوء على هذه المسألة. المجتمع الدولي بأن  ، مطالباً سوريةيعرقالن حل األزمة ال
 2022/1/17، الجزيرا نت، الدوحة

 
 مسنفلسطيني  بكشف ظروف استشهاد  "سرائيل"إستة من  عضاء الكونغرس يطالبو   .50

مريكي،  في الواليات المتحدة األمريكية حملة اتصاالت مع اعضاء الكونغرس األ  تواصلت :  واشنطن
األم الخارجية  وزير  على  بالضغط  االسرائ كير تطالبهم  الحكومة  لمطالبة  بلينكن،  توني  إجراء  ي  يلية 

عاما(، واصدار نتائج    80أسعد )عمر  تحقيق شفاف بقضية استشهاد المواطن الفلسطيني األمريكي  
وطالب ستة    مقتله.  هذا التحقيق بالسرعة الممكنة فيما يتعلق بمسؤولية قوات االحتالل االسرائيلي عن 

أسعد بعد  بتقديم إجابات فيما يتعلق بمالبسات استشهاد    "سرائيل"إتغريدات لهم  اعضاء كونغرس عبر  
 أن احتجزه الجيش اإلسرائيلي األسبوع الماضي. 

 2022/1/17، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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   سرائيليكيين يعصف باللوبي اإلير تمويل سياسيين  مقرار  .51
أبيب:   لـ"إسرا  "إيباك"تشهد منظمة  تل  ، خالفات شديدة، في اآلونة األخيرة، في أعقاب  ئيل"الداعمة 

األم الرئاسة  مرشحي  ودعم  لتمويل  جديد  جهاز  إلقامة  قرار  حتى  ير اتخاذ  الكونغرس،  وأعضاء  كية 
كيل هذا الجهاز،  ا اللوبي السابقين، من أن تش قد حذر عدد من قادة هذ فوقراراتها.    "إسرائيل"يناصروا  
 ن كثيرين لها. ويضرب مؤيدي "إسرائيلـ"سيسيئ ل

 2022/1/17، الشرق األوسط، لند 
 

 دولة فصل عنصري  "سرائيل"إكية تعتبر ير منظمات ومعابد يهودية ام 10  .52
نحو  ن:  واشنط الواليات    10وق عت  في  اليهودية  الجالية  من  وأفراد  يهودية  دينية  ومعابد  منظمات 

االمري في المتحدة  سيدني  مهرجان  مقاطعة  الى  يدعو  بيان  على  خالل  كما    تراليا.اس  كية،  أعلنوا 
واالحتالل   االستيطاني  واالستعمار  العنصري  الفصل  سياسات  الستمرار  رفضهم  الكترونية  عريضة 

الفلسطينية. لألراضي  اإلشار   االسرائيلي  تجدر  إلىفيما  رأي  أن    ة  لمعهد  كان  استطالع  أجري 
عبر اإلنترنت، وشمل  2021يوليو تموز/  1حزيران/ يونيو إلى  28ي في الفترة بين االنتخابات اليهود 

وبين   ناخب يهودي، قد كشف تنامي حدة انتقادات اليهود األمريكيين لدولة االحتالل اإلسرائيلي. 800
في    34أن   للعنصرية  مماثلة  للفلسطينيين  إسرائيل  "معاملة  أن  يرون  األمريكيين  اليهود  من  بالمئة 

 . الواليات المتحدة"
  2022/1/17، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 يقدم استقالته بسبب تمويل إسرائيلي للمهرجا     سيدنيمهرجا  عضو من مجلس إدارا  .53

بنيامين لو استقالته، بعد رفض المهرجان 2022قد م عضو مجلس إدارة مهرجان "سيدني  ي:  سيدن  "
بقيم  السفارة اإلسرائيلية.  20ة  إنهاء صفقة رعاية  دوالر من  قال رئيس  من جهو   ألف  مهرجان  الته، 

قبول   . واصفاً لتموياليفيد كيرك، إن مجلس إدارة المهرجان لم ُيدرك التداعيات المحتملة عندما قبل  د 
 .التمويل من "إسرائيل" "بالخطأ غير المتعمد"

 2022/1/16، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حديد ببث رسائل خفية لدعم الحق الفلسطيني  بيال عارضة الكي يتهم ير يميني األمالاالعالم  .54
األمريكية  ن:  واشنط األزياء  عارضة  نيوز"  "فوكس  األميركي  اليميني  االعالم  شبكات  كبرى  اتهمت 

ه من  الفلسطينية بيال حديد، بأنها تبث رسائل سياسية خفية داعمة للشعب الفلسطيني عبر ما ترتدي



  
 
 
 

 

ص            28   5735 العدد:              1/17/2022 اإلثنين التاريخ: 

 

                                      

فعاليات   في  ومشاركتها  فلسطينية  وحلي  الو ثياب  في  الفلسطيني  للشعب  المتحدة  داعمة  اليات 
 األمريكية. 

 2022/1/17، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرجوب.. عود على بدء .55

 أحمد الحاج علي 
مقر    1998عام   داخل  الفلسطينية  السلطة  سجون  في  الشريف  الدين  محي  الثاني  المهندس  اغتيل 

 قبل تفجير الجثمان في مكان آخر.  لألمن الوقائي في الضفة الغربية،
الفاعل جهاز كان يرأسه جبريل الرجوب. سارعت السلطة إلى اختالق رواية مفادها أن خالفًا داخليًا  

 لى استشهاد الشريف، والمتهم عماد وعادل عوض هللا. اندلع في كتائب القسام، أدى إ
اغت  الحقيقة،  ومعها  الرواية  في  الرئيسية  الشخصيات  تموت  لم  ولكي  طبعًا  هللا.  عوض  األخوان  يل 

عامًا عاد ليتحدث عن انقسامات داخل حركة   24يصدق أحد وقتها رواية الرجوب. لكنه اليوم وبعد  
 ة ال تخفي أهدافها.)حماس( خالل زيارته لسورية، في رسال

ة الفريق رجوب هو أول من يعلم تهافت روايته حول االنقسام داخل حركة ُتعد أبرز حركات المقاوم
 الفلسطينية. 

وبالمناسبة، وعلى ذكر الفريق الذي لم يْؤَثر عنه القيام بدورات عسكرية، فإن جيش الصين األكبر  
بطًا برتبة لواء، بينما السلطة الفلسطينية فيها  ضا   225مليون جندي، فيه    2.3في العالم، والذي يضم  

لطة أوسلو، مع أن بعض حاملي  ضباط برتبة لواء. وهذه إشارة كافية إلى ترهل األلقاب في س  203
تلك األلقاب واليناشين أخذوها على محمل الجد، وراحوا يتحدثون وكأنهم داخل إمارة مكتملة األركان  

الفلس الجمهور  مذك رين  دون  والمؤسسات،  من  "إمارة  فيها  يقول  حداد  هللا  لعبد  شهيرة  بأغنية  طيني 
 عمارة، كيف لو صار عنا عمارة". 

، رافقته  1994في صفوف )حماس( هو حديث مكرر منذ قيام السلطة عام    الحديث عن انقسامات 
ضغوط جسدية ومعنوية على الحركة ومنتسبيها، واعتقاالت وسجون، وخطط، شاركت فيها السلطة 

النتيجة كانت على غير ما يوافق تلك الخطط والطموحات واألمنيات.  وأنظمة   دولية وإقليمية. لكن 
ن  بنشازها  اإلسطوانة  عام  عادت  تل  2012فسه  بينها  ومن  المحتلة،  المدن  )حماس(  قصفت  حين   ،

تختلف عن   قيادة )حماس(  أن  بحديث  أيام، حتى خرجت  المساندة عدة  فترددت جهات في  أبيب. 
 لقسام. تفريق ال يصنع فارقًا.قيادة كتائب ا
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جوب سابقًا، خالصة القول إن حديث الرجوب عن انقسامات له غاياته، وهو قديم جدًا، ومارسه الر 
مسيرة   ويثري  اآلراء،  يحتمل  ما  المؤسسات  من  لديها  )حماس(  حركة  ألن  وبطالنه.  فشله  وأثبت 

لى )حماس( أن تقبل بالقرارات الدولية، مقاومتها. وقد انزلق لسان الرجوب أكثر من مرة بالقول إنه ع
 ليظهر الهدف الحقيقي من حديثه الباهت عن االنقسام داخل )حماس(.

 16/1/2022الفلسطيني لالعالم، المركز 
 

 حين يتحول الَمخرج إلى م زق  .56
 نبيل عمرو 

تقترحها   التي  المخارج  تحولت  بحيث  للغاية،  حرجة  منطقة  إلى  الفلسطينية  الحالة  الطبقة  وصلت 
 السياسية إلى مآزق بحد ذاتها.

فريق من الطبقة    ولنأخذ مثاًل واحدًا يجسد ما ذهبت إليه، وهو حكاية المجلس المركزي الذي يعتبره
السياسية الفلسطينية البرلمان الشرعي البديل عن المجلس الوطني المعطل، والذي أنيطت به مهمة  

الر  عنها  تحدث  التي  الحاسمة  القرارات  العامة اتخاذ  الجمعية  أمام  تحديدها،  دون  من  عباس  ئيس 
 فلسطينية خالل سنة. لألمم المتحدة، حال لم تذعن إسرائيل إلنذاره باالنسحاب من األراضي ال

اتفاق وال   ال  أن  االنقسام؛ خصوصًا  ويكرس  يعمق  المجلس سوف  هذا  انعقاد  أن  يرى  وفريق آخر 
الحياة الوطنية الفلسطينية. ومن أجل التوصل إلى    توافق على وضع منظمة التحرير األم، ودورها في 

من مكان، عرض فيها    حد أدنى من التوافق حول انعقاد المجلس من عدمه، جرت حوارات في أكثر
كل فصيل فلسطيني برنامجه الذي يراه جذريًا، مشترطًا الموافقة عليه كي يشارك في االجتماع. ووفق  

ما يمكن الموافقة عليه أو التعايش معه، هو انقالب كامل    أدبيات كثير من هذه الفصائل، فإن أقل
مفاع وإنهاء  بإسرائيل،  االعتراف  كسحب  أساسها،  من  الحالة  بل  على  بالتجميد  ليس  أوسلو؛  يل 

باإللغاء، ووقف التنسيق األمني بكافة مستوياته وآلياته، إلى جانب االقتراب الموضوعي إن لم يكن 
 الرسمي من خيار المقاومة.

ئيس محمود عباس الذي من المفترض أنه رئيس الكل، كما تبارى األمناء العامون في القول له  الر 
االفتراضي اجتماعهم  ترأس  هذه    حين  على  يوافق  لن  هللا،  ورام  بيروت  بين  تم  الذي  شهور  قبل 

حاسمة«  قرارات  »التخاذ  عنوان  تحت  المركزي  المجلس  عقد  فكرة  أن  ذلك  الجذرية؛  االشتراطات 
المسار  ُولدت   إحياء  مسألة  في  تراخوا  الذين  واألوروبيين  األميركيين  على  الضغط  أجل  من  أصاًل 

يليين الذين أداروا ظهورهم لكل التزامات أوسلو التي في مصلحة  السياسي التفاوضي، وعلى اإلسرائ 
 الفلسطينيين، وأعلنوا أن: ليس لكم عندنا سوى بعض التسهيالت، وبالقطارة. 
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الل جوء إلى المجلس المركزي كمكان التخاذ قرارات حاسمة، تحولت فعاًل إلى مأزق  إذن، فإن فكرة 
فالف  القائمة.  المآزق  يغذي  إضافي،  الرافضة  فلسطيني  و»الشعبية«    -صائل  »حماس«  وأهمها 

ليست في وارد الذهاب إلى المجلس المركزي، وهي لم تحسم بعد مسألة الموقف من    -و»الجهاد«  
رير، ناهيك عن أن اللقاءات األميركية الفلسطينية، واإلسرائيلية الفلسطينية،  »األم«، أي منظمة التح

لها متابعات  يتطلب من  وما  نجم عنها،  أن يحدث في وما  يمكن  انقالبًا جذريًا  أن  إلى  ال تؤشر   ،
 المجلس المركزي. 

 أن قدرة  وإذا ما انعقد هذا المجلس بأي شكل كان، فقد ُيصدر كالمًا مثل الذي أصدره من قبل؛ إال
من  ستجعل  الحال،  مقتضيات  وفق  تطبَّق  توصيات  إلى  القرارات  تحويل  على  )عباس(  السلطة 

مجرد غطاء لسياسة ال يرضون عنها؛ بل يقولون    -القياس مع أدبياتها  ب   -مشاركة هذه الفصائل  
 ليل نهار بأنهم يعارضونها بصورة جذرية. 

لم تتحول فقط إلى مأزق إضافي؛ بل   -م مناورة  جدية كانت أ  -فكرة اللجوء إلى المجلس المركزي  
د  انعقد«  المجلس »لو  ذلك أن  الفلسطينية،  الحالة  المكونات  أضحت مؤشرًا سلبيًا على  ون مشاركة 

الرئيسية التي تجسد الحد المعقول من الوحدة الداخلية، فهي رسالة للفلسطينيين والعالم، مفادها أن ال  
لة الفلسطينية داخليًا وخارجيًا، ورسالة من هذا النوع في هذا الوقت  جديد يحرك الجمود المستبد بالحا

 السلبي بالذات، لها ثمن ُيدفع وال شيَء ُيقَبض.
خالصة القول: إن الطبقة السياسية الفلسطينية برعت في تحويل المخارج إلى مآزق، حدث ذلك حين  

است من  مخرجًا  والوطنية  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  أن  كانت  إال  األمد،  طويل  كارثي  عصاء 
 االنتخابات. إلغاءها تحت عنوان تأجيلها، أنتج مأزقًا جديدًا، وهذه هي الحال بين المجلس المركزي و 
 16/1/2022، الشرق األوسط، لند 

 
 الموقف من التطبيع بين مرحلتين.. رسميا وشعبيا  .57

 ياسر الزعاترة 
قضية التطبيع، ويظن ون أننا فقط إزاء موقف أخالقي بعض الناس ال يدركون ماذا يعني الحديث عن  

 اع المسلمين. أو قومي أو إسالمي يتصل بالعالقة مع كيان غاصب؛ احتل واحدة من أهم بق
والحال أن األمر يتجاوز ذلك بكثير، وهذا ما أدركه المعنيون )رسميا وشعبيا( في مرحلة سابقة شهدنا  

 الية. خاللها موجة تطبيع ال تقل سوءا عن الح
حدث ذلك بعد اتفاق "أوسلو" الذي تور طت فيه قيادة منظمة التحرير من وراء ظهر الوضع العربي  

ظهر   وراء  ومن  "حركة  الرسمي،  كانت  التي  الحزبية"  "القبيلة  ولتذكير  أيضا.  الفلسطيني  الشعب 
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لها محمود عباس إلى حزب سلطة في خدمة االحتالل.. أعني حركة "فتح"، فق د كان تحرير"، وحو 
الزعيم الملهم راهنا، و"كرزاي فلسطين" أيام عرفات )أعني عباس(، هو أهم مهندسي االتفاق الكارثي  

تم   سلطة  أنتج  العبقري  الذي  بـ"االختراع  شهير  إسرائيلي  كاتب  وسم اها  االحتالل،  لخدمة  تصميمها   
 المسم ى سلطة فلسطينية". 

بساطة   بكل  تعني  والتي  التطبيع،  داللة  إلى  لتصفية  نعود  التمهيد  هو  األول  جدا؛  خطيرْين  ُبعدين 
ي يترك كل شيء على  ناعمة للقضية الفلسطينية، عبر "الحل اإلقليمي" أو "السالم االقتصادي" الذ 
ل المؤقت إلى دائم دون مؤتمرات وال توقيعات.   حاله، ويجم د القضية، ثم يحو 

يوني بالغ الخطورة للدول العربية، سيجعل أما الُبعد اآلخر، فيتمثل في فتح المجال أمام اختراق صه
الب بالغة  أننا إزاء مرحلة  إقليمية ذات سطوة كبيرة، ال سيما  "إسرائيل" دولة  ؤس من حيث حالة  من 

وذات  كبيرة،  بقدرات  قوية  دولة  إزاء  أننا سنكون  أي  الرسمي،  العربي  الوضع  يعيشه  الذي  التشرذم 
 ناقضات التي سيجيد العدو اللعب عليها.سطوة دولية، في مقابل وضع عربي مدجج بالت 

تطبيع السابقة، كال الُبعدان كانا واضحْين تماما أمام الوضع العربي الرسمي والشعبي خالل موجة ال
دان نسبيا في المواجهة؛ على تفاوت بين طرف وآخر.  وهذا ما جعلهما يتوح 

ام على انطالقتها حين عقدت قمة  بدأت المواجهة مع موجة التطبيع والهرولة السابقة مبكرا، وبعد ع
ل عمرو    اإلسكندرية الثالثية )مصر، السعودية وسوريا(، وانطلقت موجة المواجهة مع التطبيع، وتحو 

الرحيم   عبد  له شعبان  غن ى  للمواجهة؛ حتى  إلى رمز  المصرية؛  للدبلوماسية  أداة  كان  الذي  موسى 
 )بحب  عمرو موسى وبكره إسرائيل(! 

، رأينا نشاطا واسعا في المواجهة مع التطبيع في أكثر الدول العربية، بما فيها  على الصعيد الشعبي
ريات، بما في ذلك األردن الذي تبع منظمة التحرير ووقع  الدول الثالث المشار إليها، فضال عن األخ

 .1994اتفاق "وادي عربة" عام 
، تمث ل في ُبعدْين أساسيْين.. ال شك أن ثمة فروقا واضحة بين المشهد السابق، وبين المشهد الراهن

ت األول هو حالة الصعود التي كانت تعيشها القوى اإلسالمية في المنطقة، والتي تصد رت نشاطا
مقاومة التطبيع، وتحالفت في ذلك مع القوى القومية واليسارية، األمر الذي يبدو مختلفا اآلن، حيث 

عالقات إشكالية مع القوى األخرى بسبب تعيش وضعا صعبا إثر هجمة "الثورة المضادة"؛ بجانب  
 الموقف من ثورة سوريا وعموم الربيع العربي.

باألول، فيتمث ل في وجود محور مقاومة يحظى بحضور ودعم  أما الُبعد اآلخر، والذي يرتبط نسبيا  
عركة  شعبي كبير، يتمثل في القوى اإلسالمية السني ة، مع إيران والقوى التابعة لها، األمر الذي منح م

المواجهة مع التطبيع زخما جديدا، بخاصة حين جاء ذلك في ظل مقاومة حزب هللا في لبنان، والتي  
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( التي كانت بمثابة  2000، ثم انتفاضة األقصى )أيلول  2000من الجنوب عام  ُتو جت بطرد االحتالل  
 العنصر األكثر حسما في ضرب مسلسل الهرولة والتطبيع.

بالف التذكير  إلى  حاجة  في  ال  السني ة  الغالبية  تعيش  وحيث  تحديدا،  األخير  الصعيد  هذا  على  رق 
وع التمدد المذهبي الذي أسفر عن وجهه  المنطقة حالة تناقض سافرة مع إيران وأدواتها بسبب مشر 

 في العراق ثم سوريا ثم اليمن.
عجزوا عنه    كل ذلك يؤكد أن المرحلة الراهنة أكثر صعوبة بكثير، وأن مساعي الصهاينة لتحقيق ما

بعد غزو   تليها  الجديد"، والتي  "الشرق األوسط  "بيريز" عن  "أوسلو" وتنظيرات  بعد  المرة األولى  في 
ن أكثر خطورة، وهو ما يفرض مواجهة من نوع أقوى إلحباط المؤامرة الجديدة، من دون العراق، ستكو 

 تجاهل الحاجة إلى منع إيران من النجاح في فرض مشروعها المذهبي أيضا. 
لو كان المنطق هو الذي يحكم عالم السياسة، لكان الخيار األفضل هو حوار عربي إيراني تركي، 

وع الصهيوني، وتوقف الصراع الذي يستنزف شعوبنا، وهو خيار ال  يفضي إلى تفاهمات تلجم المشر 
يع؛  يمكن استبعاده تماما، لكن الجلوس بانتظاره ليس حال، بل ال بد من حراك قوي ضد موجة التطب

تقوده القوى الحي ة في األمة، وفي مقدمتها القوى اإلسالمية.. حراك يواجه الموجة الجديدة من جهة، 
 فعة شعبية من جهة أخرى؛ بخاصة بعد معاناتها من مطاردة "الثورة المضادة".ويمنح تلك القوى د 

األق الضربة  وج هت  التي  المعادلة  مطاردة  في  فيتمث ل  أهمية،  يقل  ال  الذي  التطبيع  أما  لموجة  وى 
تهيل   شاملة،  فلسطينية  انتفاضة  لتفجير  ة  ماس  الحاجة  ألن  األقصى"،  "انتفاضة  في  ممثلة  السابقة، 

 لى مشروع تصفية القضية، واختراق الكيان الصهيوني للمنطقة والهيمنة. التراب ع
وتعريته  الجهود في هذا االتجاه هي واجب الوقت، ولن يحدث ذلك من دون فضح مشروع عباس،  

نحو   المهرولين  لمشروع  امتدادا  باعتباره  وذلك  كلها،  األم ة  وجماهير  الفلسطيني  الشعب  أمام  تماما 
 ن معه، ويسه لون مهمته.الكيان، ومن يتحالفو 

 16/1/2022، 21موقع عربي 
 

 إسرائيل تحصد في النقب ما زرعته يداها .58
 ايال زيسر 

بداية الخمسينيات كان عدد السكان   الـفي   70آالف. أما اليوم، بعد    10البدو في النقب يربو على 
 ألف نسمة.  300سنة، فيبلغ عدد البدو في النقب نحو 
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ي الدولة، وال سيما سنوات ما بعد قيامها، فإن هذا النمو غير المفهوم هو  إلى جانب التسلل إلى أراض
بتعابير شرق أوس أنفسهم  نتيجة زيادة طبيعية استثنائية وغير مسبوقة، حتى  طية لسكان يضاعفون 

 سنة.  15كل 
ألفا تقريبا.    25، بلغ عددهم  1970سنة في العام    20، وبعد  12,700بلغ عدد البدو    1951في العام  
ألفا. أما اليوم فهو يبلغ كما اسلفنا    120أصبح عددهم    2000ألفا وفي    37بلغ عددهم   1980في العام  

 ألف نسمة.  300نحو 
 ، بل شجعت التكاثر الطبيعي، وهو بالتالي من فعل أيديها للتفاخر به. أتاحت حكومات إسرائيل

ة نساء، كما سمحت بزواج  فقد سمحت بتعدد الزوجات، والذي في إطاره يمكن للرجل أن يتزوج عد 
البدو اإلسرائيليين بنساء، وفي واقع األمر بفتيات، من غزة ومن جبال الخليل، يبلغ فيها المهر مبالغ  

 زهيدة جدا. 
نساء،  و  بضع  رجاًل،  تضم  التي  األسرية  الخاليا  شجعت  سخية  أطفال  مخصصات  منحت  أخيرًا 

 ة.وعشرات األطفال ممن يعتمدون على المخصصات من الحكوم
أدى إلى انخفاض كاسح في الوالدة في    2002ال غرو أن تقليص مخصصات األوالد في نهاية العام  

 . أوساط البدو: من عشرة أوالد للمرأة إلى خمسة
إسرائيل ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتصدى للتحدي الذي هو في جوهره ديمغرافي، وإن 

السكا بين  الذي  التوتر  فيه  يتداخل  وبين  كان  الحمل،  وتنفيس  التمرد  إلى  يميلون  الذين  الرحل،  ن 
 الدولة الحديثة، التي تصارع ألن تبسط عليهم إمرتها وتدمجهم في نسيج الحياة فيها. 

هكذا في سورية، حيث شاركت القبائل البدوية مشاركة نشطة في االحتجاج الذي نشب في الدولة في 
في األردن، وإن كان البدو هم العمود الفقري للنظام    ضد النظام السوري، وهكذا أيضا  2011العام  

تلو األخرى االضطرابات احتجاجًا   المرة  العقود األخيرة  أثاروا في  أنهم  على وضعهم  الهاشمي، إال 
 االقتصادي.

مثل دول أخرى في المجال، فشلت حكومات إسرائيل في التصدي للمجتمع البدوي في النقب، فهي 
اسرة منذ البداية، في أن توفر حلواًل سكنية، وأماكن عمل، وقبل ذلك أن تقيم  لم تنجح، ولعلها مهمة ك

الفقر والجهل، وذلك قبل أن نذكر انعدام  جهاز تعليم يدفع بأبناء البدو إلى األمام، ويخرجهم من دائرة 
 الحوكمة وانعدام تواجد محافل إنفاذ القانون.

المختلفة، و  إلى األصوات من  يخيل أن موشيه آرنس فقط، في مناصبه  الدفاع، أنصت  منها وزير 
البدو في المجتمع، ودعا أيضًا إلى تجنيدهم في   الثمانينيات والتسعينيات روج  لدمج  الميدان ومنذ 
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غير أن هذا كان نداء في الصحراء، إذ لم يحصل شيء. وفي هذه األثناء ترك البدو لمصيرهم تحت  
وال سيما الجناح الشمالي الراديكالي، كما تبنوا هوية فلسطينية كانت غريبة    تأثير الحركة اإلسالمية،

 عليهم عندما ُأقيمت الدولة.
وف تعليم، ومن لم يحرص على أماكن عمل وسكن، ومن لم  وهكذا من لم يفتح رياض أطفال وصف

 . يكبد نفسه عناء إقامة حوكمة وتواجد لمؤسسات الدولة في النقب، يحصد اليوم العاصفة
القانون وإقامة الحوكمة، إلى جانب إعطاء جواب   إنفاذ  ولكن ال حاجة لرفع األيدي. فسياسة تدمج 

 كان البدو، هي الحل.حقيقي للضائقة االقتصادية واالجتماعية للس
غير أنه انقضى زمن التصريحات العالية والحازمة وخطط االحتياط التي ال تخرج إلى حيز التنفيذ. 

 بل أن يفوت األوان.حان وقت األفعال ق
 "إسرائيل اليوم" 

 17/1/2022األيام، رام هللا، 
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