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 القضاء التونسي يتهم الموساد مباشرًة باغتيال الزواري  .1
القيادي في  بالوقوف خلف عملية اغتيال  التونسي االثنين، مباشرًة الموساد اإلسرائيلي  اتهم القضاء 

ووفقًا لعبد الرؤوف   .2016منزله في مدينة صفاقس عام  حركة حماس محمد الزواري، الذي ُقتل أمام  
،  2016زله عام  العيادي، عضو هيئة الدفاع عن المهندس الطيار محمد الزواري الذي اغتيَل أمام من

ه   فإن إن القضاء التونسي ختم التحقيقات التي ُأجرَيت بشأن قضية االغتيال المذكورة، وأّكد أنه وجَّ
وكتب العيادي عبر صفحته    لى الموساد اإلسرائيلي بالوقوف خلف العملية.أصابع االتهام مباشرًة إ

قرار ختم البحث إلى وقوف الشخصية على موقع فيسبوك: ” أحّيي قاضي التحقيق الذي أشار في  
وتابع: “هذا اإلعالن ُيحرج أشباه المسؤولين    الموساد اإلسرائيلي وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري”.

وتعد هذه المرة األولى التي    رتزقة اإلعالم الذين تنصلوا من إدانة الكيان الصهيوني”.السياسيين وم
ضلوع في عملية اغتيال الزواري أمام منزله في مدينة صفاقس  ُيتََّهم فيها الموساد اإلسرائيلي مباشرًة بال

 . 2016)جنوب شرق( عام 
 18/1/2022تي أر تي عربي، 

 
 اإلجراءات اإلسرائيلية في الشيخ جراح من استمرار تدين وتحذر  الفلسطينية السلطة .2

 السلطة  أكدت رئاسة:  رام هللا، من  17/1/2022،  والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء  ذكرت  
الشيخ جراح   منزلها في حي  عائلة صالحية من  أن محاولة االحتالل اإلسرائيلي إخالء  الفلسطينية 

يندر  إنما  المحتلة  الشرقية  الدولي بالقدس  القانون  مع  يتنافى  الذي  القسري  التهجير  إطار  في  ج 
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لتوفير  واإلنساني،   والعاجل  الفوري  الدولي  التدخل  مضى  وقت  أي  من  أكثر  يستدعي  الذي  األمر 
وحذرت من أن إخالء عائلة صالحية من    الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولجم سياسة االحتالل.

ته لعملية  يكون مقدمة  الشرقية  منزلها قد  القدس  الفلسطينية في  العائالت  جير قسري تطال عشرات 
 . وحي الشيخ جراح بشكل خاص شكل عام ب

أرجأت إسرائيل إخالء منزل  :  كفاح زبون من رام هللا، عن    ،18/1/2022الشرق األوسط،  وأضافت  
فاع عائلة صالحية، بعد مواجهات مع صاحب المنزل الذي تحّصن بـ»النار«، ومتضامنين هبوا للد 

 زل.عن العائلة التي فقدت، أمس، الجزء األكبر من أرضها المحاذية للمن
المهددة  البيوت  أصحاب  ومؤازرة  االحتالل،  إجراءات  ومواجهة  التكاتف  إلى  »فتح«  حركة  ودعت 

قال مستشار  من جهته،  بالهدم والتوجه لحمايتها، وااللتفات إلى هذا المخطط االستعماري، إلفشاله.  
مع األطراف    ضي إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصاالت حثيثةة الفلسطينية أحمد الرويديوان الرئاس

الدولية، من أجل توفير الحماية ألهالي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. ودعا الرويضي قناصل  
ع شهودًا  يكونوا  وأن  القدس،  أهالي  لمساندة  القدس  بمدينة  الدبلوماسية  والبعثات  األجنبية  لى الدول 

أحد منازل حي الشيخ جراح  ولفت إلى أن منزل صالحية هو    جرائم االحتالل بحق المدينة المقدسة.
المهددة بالتهجير القسري، من أجل تنفيذ مشاريع استيطانية، كما أن محاوالت تهجير أهالي هذا   28الـ

المدعي العام    المنزل وهدمه تأتي كخطوة لالستيالء على باقي العقارات بالحي. وطالب الرويضي،
 للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في االستيطان.

الخارجية   وزارة  طالبت  على  كما  االحتالل  دولة  إلجبار  وفاعل  وعاجل  فوري  بتدخل  والمغتربين 
التراجع عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وقالت، في بيان، إن هذه الجريمة، تمثل االختبار النهائي  

ن مصداقية للمواقف الدولية ومواقف األمم المتحدة ومواقف اإلدارة األميركية من قضية لما تبقى م 
 الشيخ جراح.

 
 تية: نأمل أن تصل فصائل العمل الوطني لتوافق يؤدي إلى طي صفحة االنقساماش .3

أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، عن أمله بأن تصل فصائل العمل الوطني، التي تشارك  :  رام هللا
وقال في    حوار الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة االنقسام.في ال

، في رام هللا اإلثنين، "نشكر الجمهورية الجزائرية الشقيقة على  143جلسة الحكومة الـكلمته بمستهل  
الجزائرية، بمشاركة ج  العاصمة  الوطني في  الحوار  تبذله من جهد كبير الستضافة جلسات  ميع ما 

فصائل العمل الوطني، والتي نأمل أن تصل الى توافق يؤدي إلى طي صفحة االنقسام، والعمل بروح 
مع  الشر  والعمل  وطنية  وحدة  وتشكيل حكومة  واالقتصادية  السياسية  التحديات  لمواجهة  الوطنية  اكة 
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نيل حقوقه   أصدقائنا في العالم للضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسالم يفضي إلى تمكين شعبنا من
ودة المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق الع

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

 
 تأجيل ملفات الجنائية الدولية و  ل لجان محاكمة االحتالل يتعط تنفي الفلسطينية السلطة .4

أعلن مسؤول فلسطيني أن عقد جلسة المجلس المركزي   :17/1/2022، لندن،  عربيالقدس الذكرت  
عقدها.لمنظمة   تأجيل  جرى  بعدما  القادم،  الشهر  بداية  في  ستكون  الشيخ    التحرير،  حسين  وكتب 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية تغريدة على موقع “تويتر”: “انعقاد  
ة  ي سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمي المجلس المركز 

كما نفى الشيخ صحة األخبار التي تتحدث عن تأجيله أو تأجيل القضايا المطروحة على    والوطنية”.
يشار إلى أن ما ورد في نفي الشيخ عن    طاولة الجنائية الدولية، بحسب ما أوردت تقارير صحافية.

اتأ التي ستقدمها  الملفات  الفلسطينية ضد االحتالل في محكمة  جيل طرح ومتابعة  الجنايات   لسلطة 
الدولية، جاء ردا على تقارير، قالت إن مكتب الرئيس الفلسطيني أبلغ إحدى اللجان التابعة للسلطة 

يد عملها في  والتي تقوم بجمع أدلة ضد االحتالل لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في الهاي بتجم
مل على طلب بهذا المعنى  هذه المرحلة، على ضوء اللقاء األخير الذي عقده مع غانتس، والذي اشت

 قدمه وزير الجيش اإلسرائيلي.
المدهون ، عن  غزة ، ذكرت من  18/1/2022،  األخبار، بيروتوكانت   لقاء    :رجب  بعد أسابيع على 

حتالل، بيني غانتس، في منزل األخير في  رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وزير جيش اال
ب جديدة  تفاصيل  تكّشفت  أبيب،  عَمل  تل  مقابل  لإلسرائيلّيين،  عباس  قّدمها  التي  التعّهدات  شأن 

تعطيل عمل عدد م بينها  والتي من  السلطة،  انهيار  مْنع  التي  األخيرين على  الفلسطينية  اللجان  ن 
تأكيد  وسط  دوليًا،  إسرائيل  إلدانة  أدّلة  رام هللا.    تجمع  ِقَبل  من  مباشر  غير  ونْفي  لألمر،  إسرائيلي 

»الق كشفت  الخارجية  12ناة  وبعدما  لوزارة  التابعة  الّلجان  إحدى  أبلغ  عباس  مكتب  أن  العبرية   »
الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالنفي،    الفلسطينية، بتجميد عملها في هذه المرحلة، رّد وزير

لالحتالل، فهناك تقارير ُترفع إلى الهاي، ومن يقّدم التقارير الشهرية    وقال: »ما دامت هناك جرائم
إلى المحكمة هو وزارة الخارجية، وهي لم تتوّقف عن تقديم تقاريرها الدورية، أو تتأّخر في تقديم أّي  

الم  تقرير«. نْفي  رغم  »َتقّرر، وعلى  أنه  لـ»األخبار«،  أّكدت،  السلطة  في  مصادر  أن  إاّل  الكي، 
ول جرائم االحتالل ل، إيقاف عمل لجنة واحدة من ثالث لجان في وزارة الخارجية، لجمع أدّلة حبالفع
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في األراضي الفلسطينية، وفقًا لقرار صادر عن عباس األسبوع الماضي«. وأوضحت المصادر أن 
ها الجنود  ميد عملها مؤّقتًا، تهتّم بتقّصي المعلومات حول جرائم القتل التي يمارس»اللجنة التي تّم تج

ما لم َيصدر بعد قرار بحّلها أو تكليفها  والمستوطنون ضّد الفلسطينّيين العّزل في الضّفة المحتّلة، في
قة بأعمال أخرى«. وبّينت أن »رؤية عباس، بخصوص محاكمة دولة االحتالل، تتلّخص في خْلق ور 

المقبل الفترة  خالل  المفاوضات  مسار  إلى  للعودة  اإلسرائيليين  على  إسرائيل  ضغط  أن  إلى  نظرًا  ة، 
خطير يؤّثر على سمعتها ومكانتها، وقد يؤّدي إلى تْنظر إلى قضية محاكمتها دوليًا على أنها أمر  

 تراجع اإلنجازات الديبلوماسية التي حّققتها في العقود األخيرة«. 
 

 سنعيد النظر بتكلفة مشفى "الحسن للسرطان" اشتية:  .5
"سيتم إعادة النظر في المخططات الخاصة  طيني، محمد اشتية، إنه  قال رئيس الوزراء الفلس:  رام هللا

لإلنجاز". وقابال  تكلفة  أقل  يكون  بحيث  للسرطان،  الحسن  اشتية، بمستهل    بمستشفى خالد  وأوضح 
  160نين، أن "تكلفة بناء المستشفى بلغت حسب المخططات  الجلسة األسبوعية للحكومة برام هللا، اإلث 

نه " لم يتم تقديم مساعدة من الجهات المانحة واألشقاء العرب، وتمت  شتية، أوأوضح ا  مليون دوالر".
وأشار اشتية    الدعوة للتبرع إلنشاء المستشفى، وُجمعت مبالغ متواضعة مقارنة مع التكلفة"، وفق قوله.

ا  صندوق  رئيس  أن  أمناء إلى  لمجلس  رئيًسا  الحًقا  أصبح  الذي  مصطفى"،  "محمد  الستثمار 
واختتم اشتية بالقول:   إن "المبلغ مودع في حساب خاص، ويتم تدقيقه بشكل دوري".  المستشفى، قال

 إن "من حق الناس أن تسأل، وعليه نوصي بتشكيل لجنة لمتابعة توفير التمويل الالزم للمشروع".
 17/1/2022، قدس برس

 
 يشة يدعو لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير مستشفى السرطان خر  .6

ائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، إلى  أبو شحمة: دعا الن  غزة/ محمد -رام هللا 
النخاع،   وزراعة  للسرطان  الحسن  خالد  مركز  مشروع  مصير  لمعرفة  وطنية  تحقيق  لجنة  تشكيل 

عن   زادت  تبرعات  جمع  بعد  البنك مال  10خاصة  صندوق  من  مليونان  منها  إلنشائه،  دوالر  يين 
فة "فلسطين": إن تعطيل السلطة في رام هللا إقامة مشروع مركز خالد  اإلسالمي. وقال خريشة لصحي

للس العامة  الحسن  النيابة  إلى  تحويلها  تستدعي  مؤكدة"،  فساد  "قضية  ُيعدُّ  النخاع،  وزراعة  رطان 
ضية أمام الجميع. وأشار إلى أن رجل األعمال حسيب الصباغ  والقضاء للتحقيق، وكشف تفاصيل الق

مساحتها   بأرض  معاناة مرضى    240تبرع  ينهي  مستشفى  إلنشاء  برام هللا،  سردا  منطقة  في  دونًما 
السرطان، وُكلِّفت الجمعية العربية الطبية لإلشراف على المشروع. وذكر أنه تم إلغاء تكليف الجمعية  
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الس رئيس  قبل  من  "قصر  العربية  وبناء  كاملة،  األرض  على  االستيالء  وتم  عباس،  محمود  لطة 
 مليون دوالر أمريكي، قبل تحويله إلى مكتبة.  13 الضيافة" بقيمة

 17/1/2022، فلسطين أون الين
 

 عام االعتقاالت ومصادرة الحريات بالضفة 2021رئيس لجنة الحريات:  .7
هللا عام  :  رام  إّن  عساف  خليل  الغربية  الضفة  في  الحريات  لجنة  رئيس  مليئا    2021قال  كان 

  ن جانب السلطة، وشهد يوميا اعتقاالت واستدعاءات غير باالعتقاالت السياسية ومصادرة الحريات م
ودعا عساف، في تصريحات صحفية، قوى منظمة التحرير إلى تصدير موقف أخالقي ضد    قانونية.

حريات، وقال: "كلمة الحق يجب أن تقال مهما كانت النتائج، وعلى القوى الوطنية  االعتداء على ال
لها مو  يكون  المنظمة أن  "نحن ال    قف وطني محترم وأخالقي وقانوني".التي تشارك في  وأضاف: 

األساسي   للقانون  حراسا  األدنى  بالحد  يكونوا  بأن  نطالبهم  لكن  أبطاال،  يكونوا  بأن  نطالبهم 
 الفلسطيني". 

 17/1/2022، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 

التنسيب    حكومةال .8 ر   لعباستقرر  من  غزة  في  الشمل  لم  موافقات  على  الحاصلين  سوم  بإعفاء 
 المعامالت

قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة  :  رام هللا
عمل   استدامة  ولضمان  اإلقراض  للمواطنين.بصافي  الخدمات  وتقديم  المحلية  قرر    الهيئات  كما 

، برئاسة رئيس الوزراء  المجلس، خالل جلسته األسبوعية التي عقدت في مدينة رام هللا، يوم اإلثنين
  رئيس لن التقنية خضوري، والتنسيب  محمد اشتية، تطبيق الكادر الموحد للعاملين في جامعة فلسطي

إلعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في قطاع غزة من رسوم   محمود عباس  السلطة الفلسطينية
بهم. الخاصة  بقطاع  المعامالت  للنهوض  التوصيات  على جملة  تشمل   كما صادق  المحلي  الحكم 

 لمالية وتكنولوجيا المعلومات.الجوانب القانونية وا
 17/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريينالقانوع: وفد حماس يصل إلى  .9

الدعوة الج إنه وبناء على  القانوع،  اللطيف  باسم حركة "حماس" عبد  الناطق  تلقاها  قال  التي  زائرية 
جاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه  رئيس المكتب السياسي للحركة  إسماعيل هنية، وفي إطار إن
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وفد  وصل  فقد  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  وأ.حسام   الرئيس  الحية،  خليل  بالدكتور  ممثاًل  الحركة 
اء، أن وفد حماس اجتمع وأوضح القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثالث  بدران أمس إلى الجزائر.

ين بحضور ممثل الحركة هناك األخ محمد عثمان، حيث جرى الحديث عن ُسبل  مع األشقاء الجزائري
الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا آخر الستكمال    تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام

القانوع أن حماس تقدر عاليًا دور الجزائ الفلسطينية واستضافتها  الحوارات. وأكد  ر في دعم القضية 
 ة االنقسام. الكريمة للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حال

 18/1/2022، موقع حركة حماس
 

 الهذالين "أيقونة المقاومة الشعبية" تنعي  فصائل فلسطينية .10
الهذالين    رام هللا: سليمان  الشيخ  أمس،  الفلسطينيون،  »أيقونة    75)نعى  لقب  عليه  مطلقين  عامًا(، 

المقاومة الشعبية«، بعدما قضى متأثرًا بإصابته جراء دهسه من مركبة تابعة للجيش اإلسرائيلي قبل  
أسبوعين. بالمصادرة، والشيخ    نحو  المهددة  يطا  مسافر  أهالي  البارزين عن  المدافعين  من  الهذالين 

ا األراضي  عن  المدافعين  تقدم صفوف  الجنود ولطالما  أمام  بتحٍد  وواقفًا  عصاه  على  متكئًا  لمهددة 
 واآلليات.

  ووصفت حركة »فتح«، الهذالين، بأنه »أيقونة المقاومة الشعبية في مسافر يطا«، متوجهة بالتعزية 
وقالت »الجبهة الشعبية«، »إن هذه الجريمة الجديدة بحق الشهيد الهذالين تضاف    والمواساة لعائلته.

ودعت الجبهة إلى ضرورة العمل على تشكيل    حتالل بحق الشعب الفلسطيني«.إلى سجل جرائم اال
وصد محاوالت   القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ولجان الحراسة والحماية للدفاع عن شعبنا، 

 المستوطنين الذين يواصلون إرهاب أبناء شعبنا. 
الهذا المسن  »استشهاد  إن  اإلسالمي«  »الجهاد  حركة  إرهاب وقالت  على  جديد  برهان  بمثابة  لين 

ودعت »الجهاد«، الجماهير، للعمل على تصعيد المواجهة مع االحتالل في كل    الدولة الصهيونية«.
الهبا واستمرار  أرضنا  من  وصد بقعة  االحتالل  للجم  صمودهم  ودعم  أهلنا  ومساندة  الشعبية،  ت 

 أطماعه االستيطانية. 
االحتالل، قوات  »حماس«،  حركة  ال  واتهمت  الحاج  من  واالنتقام  النيل  محاولة بتعمد  في  هذالين، 

وقودًا  وستكون  هدرًا  تذهب  لن  الهذالين  »دماء  أن  مؤكدة  المقاومة،  في  وتأثيره  دوره  لتحييد  يائسة 
 م قوة المقاومة الشعبية في ضفتنا األبية«. يعاظ
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أرض  في  الصمود  من  طويلة  مسيرة  بعد  الشعبية  المقاومة  شيخ  »يرحل  ومواجهة وأضافت:  ه 
يخ المقاوم بمداد من نور، وستهتدي االحتالل بعكازه وصدره العاري، في حالة وطنية سيذكرها التار 

 . بسيرته أجيالنا الشابة في مواجهة االحتالل الغاشم«
 18/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 شهيد فلسطيني برصاص االحتالل شمالي الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنود  .11

استشهد فلسطيني برصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي شمالي الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية،  
الفلسطيني وقتلته بعد محاولته تنفيذ عملية  وقال بيان عسكري لالحتالل إن قواته أطلقت النار على  

وأشارت صحيفة معاريف إلى أن    طعن ضد جنوده قرب مفترق تجمع غوش عتصيون االستيطاني.
فأط جنود،  طعن  حاول  عليه.فلسطينيا  النار  االحتالل  جنود  اإلسرائيلية    لق  الصحيفة  تقدم  ولم 
الفلسطيني. هوية  عن  ال  معلومات  مواقع  عبر  نشطاء  فيديو  وتناقل  مقطع  االجتماعي  تواصل 

 للفلسطيني وهو ملقى على األرض.
 17/1/2022.نت، الجزيرة

 
 ة واقتراحات عملية إلنهاء االنقسامالديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤي .12

تلقى دعوة من :  غزة السياسي  إن مكتبها  اإلثنين،  اليوم  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  قالت 
الجزا الوطني القيادة  العمل  فصائل  مع  الجزائر  تديره  الذي  الوطني  الحوار  في  للمشاركة  ئرية 

وبينت الجبهة في بيان لها أن    ة الوحدة الداخلية.الفلسطيني في إطار سعيها إلنهاء االنقسام واستعاد 
ه  وفدها إلى الحوار مع القيادة الجزائرية والذي سيترأسه نائب األمين العام فهد سليمان، سيحمل مع 

فيه  تشهد  الذي  الوقت  هذا  في  الجزائرية  القيادة  مع  بحثها  ضرورة  يرى  التي  الملفات  من  العديد 
 رات غاية في األهمية والخطورة. القضية الفلسطينية والمنطقة تطو 

نقدية   سياسية  مراجعة  إجراء  ضرورة  في  الديمقراطية  للجبهة  رؤية  الملفات  مقدمة  “في  إن  وقالت 
ومفاوضاته  أوسلو  الشرعية    لمسار  قرارات  عناوينها  كفاحية رسمت  استراتيجية  إلى  والعودة  العبثية، 

( الفلسطيني  الوطني  بالمجلس  ممثلة  و 2018الفلسطينية  في  الت(  الوطنية   19/5/2020وافقات 
، ما أغلق الطريق أمام إمكانية  17/11/2020والتي جرى تعطيلها كلها بقرار منفرد في    3/9/2020و

الفلسطيني”. إنهاء   السياسي  النظام  بناء  وإعادة  الداخلية  الوحدة  واستعادة  إن    االنقسام  إلى  ولفتت 
الفلسطينية بكل  وفدها يحمل أيضًا أفكارا عملية تعكس رؤيتها إلن هاء االنقسام وإعادة تجميع القوى 
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الممثل الشرعي    اراتها السياسية في المؤسسة الوطنية الجامعة منظمة التحرير الفلسطينيةأطيافها وتي
 والوحيد لشعبنا، بما في ذلك تنظيم انتخابات عامة في السلطة ومنظمة التحرير.
 17/1/2022، القدس، القدس

 
 ثمن جرائمه تعقيبًا على استشهاد الهذالين وجرادات ان االحتالل بدفع حماس والجهاد تتوعدّ  .13

اإلسرائيلي   االحتالل  اإلسالمي«،  و»الجهاد  »حماس«  حركتا  بحق  توعدت  جرائمه  ثمن  بدفع 
وجرادات. الهذالين  استشهاد  على  تعقيبًا  منفصلين  بيانين  في  في    الفلسطينيين،  »حماس«،  وقالت 

ك  االحتالل  »سيدفع  أبنبيانها:  ضد  مستوطنيه  وجرائم  اعتداءاته  ثمن  يوم  وممتلكاتهم،  ل  شعبنا  اء 
حياة آمنة كريمة في أرضه    وستبقى المقاومة كابوسًا يالحق المحتلين الغاصبين حتى يعيش شعبنا

ودياره«. وأضافت: »ننعى بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل فالح موسى شاكر جرادات، منفذ عملية  
البطولية جنوبي الغربية«.  الطعن  الطبيعي على    الضفة  الرد  تأتي »في سياق  العملية  أن  واعتبرت 

 حتلة والنقب الصامد«.جرائم االحتالل ومستوطنيه في أنحاء الضفة الغربية والقدس الم
بدورها، قالت حركة »الجهاد اإلسالمي« إن »هذه الجرائم من جنود االحتالل وقطعان المستوطنين  

وأضافت: »سيدفع   سب حجمها، من أبناء شعبنا الثائرين لعزتهم وكرامتهم«.لن تبقى دون رد رادع ينا
والض والنقب  القدس  في  ودمنا  استباحتهم ألرضنا  ثمن  في معركته  المستوطنون  وشعبنا مستمر  فة، 

وخاصة   المقاومة  استمرار  »إلى  داعيًة  المقدسات«،  وتطهير  األرض  بتحرير  إال  تنتهي  لن  التي 
 رد الطبيعي على جرائم االحتالل المتواصلة«.المسلحة، حيث تمثل ال

 17/1/2022، األخبار، بيروت
 

 مسارات بشأن جريمة البرج الشمالي  5تعمل وفق  الحركةممثل حماس في لبنان :  .14
قال ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي: إن حركته تعمل على مسارات عدة :  بيروت 

شبان بنيران األمن    4ج الشمالي، التي أسفرت عن استشهاد  بشأن جريمة إطالق النار في مخيم بر 
ع "المركز الفلسطيني لإلعالم"، اليوم  وأضاف عبد الهادي، في مقابلة م   الوطني التابع لحركة فتح.

االثنين، نحن في المسار األول حريصون على أمن المخيمات واالستقرار فيها رغم استفزازت كثيرة  
 أنه ال يمكن استدراج حركة حماس إلى حالة تؤثر على أمن المخيمات. تمارسها حركة فتح، مؤكًدا 

جم زارت  حركته  أن  أوضح  الثاني،  للمسار  سواء  وبالنسبة  والروحية  والسياسية  األمنية  الجهات  يع 
وتابع أن المسار الثالث    اللبنانية أو الفلسطينية، في المناطق والمركزيات لوضعهم في صورة الحدث.
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يتم تسليم سوى  الجهات األمنية والمطالبة بتسليم المطلو هو المتابعة مع   القتلة، موضًحا أنه لم  بين 
 اثنين منهم فقط. 

ع هو الجهد اإلعالمي الذي تقوم فيه حركة حماس، للتأكيد على تسليم القتلة، مؤكًدا أن والمسار الراب
ارباكات ومشاحنات في تسليمهم يؤدي إلى االستقرار في المخيمات، وعدم تسليمهم يؤدي إلى إحداث 

الشمالي. برج  مخيم  في  سيما  ال  رفعوا   المخيمات  حماس  حركة  في  أنهم  الهادي  عبد  أحمد  وأكد 
 ى ضد القتلة في القضاء اللبناني، في مسار خامس تواصل العمل عليه. دعاو 

الفلسطينية   وبّين ممثل حركة حماس وجود جهود للمصالحة بين حركة حماس وفتح في المخيمات 
ي  بنان، مؤكًدا أن المدخل الوحيد لذلك هو تسليم القتلة المطلوبين وتفكيك مقر األمن الوطني ففي ل

 وجدد التأكيد: "ال يوجد أي جهد ألي مصالحة قبل ذلك". لجريمة.المقبرة التي شهدت ا
 17/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 م سوى االحتالل الصالح غير مسؤولة وال تخدمجدي حماس والشعبية: تصريحات  .15

الوطني  :  غزة الحس  من  مجردة  األخيرة  المحلي  الحكم  وزير  تصريحات  إن  "حماس":  حركة  قالت 
إن    واإلنساني. تصريح صحفي:  في  االثنين،  القانوع،  اللطيف  عبد  الحركة  باسم  الناطق  وأضاف 

 التصريحات الصادرة عن الصالح تعكس عدم المسؤولية، وال تخدم سوى المحتل وروايته. 
وكان الصالح قد اتهم حركة حماس بالمسوؤلية عن سوء البنية التحتية في غزة، متهما إياها بصرف  

على األنفاق، متجاهاًل دور االحتالل في تدمير البنية التحتية تدميًرا واسًعا إبان عدوان مايو  األموال  
2021. 

القيام بواجباته وتح بالصالح  "كان األولى  باسم حماس:  المتحدث  أبناء  وأضاف  تجاه  ّمل مسؤولياته 
اإلسرائيلية األخيرة    ر ظالم وال يزال يعاني آثار الحرب شعبنا ومعاناتهم ، وقطاع غزة يعيش في حصا

 ويئن أبناؤه تحت وطأة عقوبات السلطة والحكومة التي يمثلها"، حسب قوله.
كالم "غير المسؤول"، من جانبه، اعتبر القيادي في الجـبهة الشعبية هاني خليل تصريحات الوزير بال

وأضاف   .طينيين في قطاع غزة وخارجهوأنه يفترض أن الحكومة الفلسطينية ترعى شؤون كل الفلس
في تصريح صحفي: "بغض النظر عن موقف الوزير وحكومته من معركة سيف القدس، إال إنه ال  

 . يجوز إعفاء االحتالل من مسؤولياته وما يقوم به ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة"
 17/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ةا لمطالب المهجرين الفلسطينيين من سوريهحماس تعلن دعم .16
زار وفد من حركة "حماس" في لبنان، يوم االثنين، خيمة االعتصام التي نصبها عدد من  :  بيروت 

الل العاصمة  في  "أونروا"  وكالة  مقر  أمام  سوريا،  من  النازحين  الفلسطينيين  بيروت. الالجئين    بنانية 
ين، أن  وأكد مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان، رأفت مرة، في لقائه مع المعتصم

حركته "تدعم مطالب المهّجرين الفلسطينيين من سوريا، وترفض قرارات أونروا الظالمة بحقهم"، على  
ول على اإليواء الشامل وأضاف مرة أن "من حّق المهجرين الفلسطينيين من سوريا الحص  حد تعبيره.

ا وبدالت  والتعليم  الصحية  االجتماعية".والرعاية  الخدمات  وكل  ا  لتدفئة  "حماس"  ودعا  في  لمسؤول 
وجّدد تأكيد   وكالة "أونروا" إلى "العودة عن قراراتها الظالمة بحق المهجرين الفلسطينيين من سوريا".

 قَّة".مواقف حركته "الداعمة لمطالب المهجرين العادلة والّمح
 17/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحكومة اإلسرائيلية التفاق مع اليمين يمنع لّم شمل الفلسطينيين  .17

الذي   القانون  تمرير  على  أنها مصرة  إييلت شاكيد،  اإلسرائيلية،  الحكومة  في  الداخلية  وزيرة  أعلنت 
ة المعلومات بأنها  حت إلى صحيمنع لم شمل عائالت فلسطينية )إال في حاالت نادرة(. وبذلك ألم

تجري مفاوضات مع المعارضة اليمينية في الكنيست )البرلمان( بقيادة بنيامين نتنياهو، على إيجاد  
 صيغة مشتركة للقانون. 

وقالت شاكيد، إنها تتوقع أن يتخذ اليمين المعارض موقفًا مسؤواًل تغلب به المصلحة الوطنية العليا،  
بالال الفلمنع إغراق إسرائيل  لسطينيين العائدين. وجاء هذا الموقف في أعقاب قرار حزبين في  جئين 

نتسان   الصحة،  وزير  برئاسة  اليساري  ميرتس  حزب  وهما:  المذكور،  القانون  معارضة  االئتالف 
 هوروفتش، والقائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية برئاسة النائب منصور عباس.  

 18/1/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 ى جانب اإلمارات"تدين الهجوم على أبو ظبي: "نقف إل "إسرائيل" .18
ظبي   أبو  إمارة  استهدف  الذي  الهجوم  اإلثنين،  مساء  لبيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزير  دان 

 بطائرات ُمسيرة وأوقع ثالثة قتلى، معلنا أن "إسرائيل تقف إلى جانب اإلمارات".
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وم الطائرات بدون طيار اليوم في أبو ظبي وأرسل  "أدين بشدة هج  يدة على تويتر،وقال لبيد، في تغر 
تعازّي لعائالت القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب اإلمارات العربية  

 المتحدة".
وال بشدة  الهجمات  هذه  مثل  إدانة  إلى  الدولي  "المجتمع  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  على ودعا  عمل 

ح إير الفور  تمتلك  ال  األذى  تى  وإلحاق  اإلقليمي  األمن  تقويض  لمواصلة  األدوات  ووكالئها  ان 
 باألبرياء". 

 17/1/2022، 48عرب 
 

 "ذنبإقرار بال"نتنياهو يعطي الضوء األخضر لصفقة  .19
مساء   اإلسرائيلية،  المعارضة  زعيم  نتنياهو  بنيامين  الضوء أعطى  عنه،  الدفاع  فريق  اإلثنين،  يوم 

اإلدعاء العام بشأن محاكمته في  قدًما نحو إمكانية توقيع صفقة “إقرار بالذنب” مع    األخضر للمضي 
 قضايا الفساد المشتبه بارتكابها.

موقع واي نت العبري، فإن نتنياهو اجتمع الليلة الماضية بحضور عائلته مع محامي الدفاع وبحسب  
تفاق، وسط تظاهرة لنشطاء عنه بوعز بن تسور في رمات غان، إلجراء مشاورات محمومة حول اال

 من اليسار اإلسرائيلي رافضين لالتفاق المتوقع التوصل إليه.
أفيحاي   العام  المدعي  مع  المفاوضات  في  الفجوات  أن  نتنياهو  من  مقربون  اليوم  صباح  وقال 

 ماندلبليت ال تزال قائمة، ولكن يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها قريًبا. 
يقضي اتفاق  عن  الحديث  وسجنه،  ويدور  نتنياهو  إدانة  “وصمة    بعدم  فعله  ما  بأن  اعترافه  مقابل 

 سنوات، واعتزال الحياة السياسية بشكل كامل. 7مة عليه لمدة عار”، وفرض الخدمة العا
 17/1/2022، القدس، القدس

 
 أقطاب الحكومة اإلسرائيلية يرجحون صمودها بغض النظر عن قرار نتنياهو  .20

التأقلم مع مغادرة محتملة لرئيس الوزراء السابق وزعيم  إسرائيل تحاول  ال تزال الحلبة السياسية في  
 المعارضة بنيامين نتنياهو، للحياة السياسية وتداعيات ذلك على االئتالف الحكومي. 
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وقال رئيس حزب هناك مستقبل، وزير الخارجية يائير البيد، إن الحكومة ستصمد حتى إذا تم اقصاء  
السياسي  الحياة  تعنتنياهو عن  أنها  إذ  بين  ة،  المتبادلة  الثقة  الجيد حتى اآلن وعلى  أدائها  تمد على 

 مركباتها. كما نقلت عنه هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. 
وبشأن قانون التجنيد، قال البيد إن القانون غير موجه ضد المتزمتين اليهود الحريديم، إال أنه يأتي  

 ي المصير بين كافة أطياف الشعب. وفق وصفه.لصالح إسرائيل والشراكة ف
صفقة   تؤثر  ال  أن  العمل،  حزب  رئيسة  ميخائيلي  ميراف  المواصالت  وزيرة  رجحت  جانبها  ومن 

المحتمل “ستواصل  المرافعة  إنها  قالت  التي  اإلسرائيلية  الحكومة  بقاء  على  اإلدعاء،  مع  لنتنياهو  ة 
 العمل من أجل المواطنين جميًعا”. 

يوم اإلثنين، إن التكهنات  اك مستقبل”، عمل والرفاه اإلسرائيلي من حزب “هنهين وزير القال مئير كو و 
 حول حل الحكومة في حال غادر بنيامين نتنياهو الحياة السياسية سابقة ألوانها. 

الليكود. لحزب  جديد  زعيم  بانتخاب  نتنياهو  تغيير  يتم  أن  كوهين  ميري   ورجح  قالت  السياق،  وفي 
 ب في حقبة ما بعد نتنياهو. ست عن الليكود إنها ستترشح لزعامة الحز ريغيف عضو الكني

ماليين شيكل لتمويل محاكمته الجارية في   3، تبرع أنصار نتنياهو حتى اآلن بنحو  نفسه السياق وفي
 قضايا فساد.

استقرار  استمرار  حيال  تفاؤله  بيتنا، عن  إسرائيل  الزراعة من حزب  وزير  فورير  أعرب عوديد  فيما 
 عمل على حلها داخل االئتالف”. كومة اإلسرائيلية، قائاًل “في كل حكومة هناك خالفات، ونحن نالح

بينما عارض عضو الكنيست عن ميرتس موسى راز انضمام أحزاب الليكود والصهيونية المتدينة إلى  
ته  الحكومة حتى بدون نتنياهو، مؤكًدا على ضورة صمود هذه الحكومة مهما قرر نتنياهو بشأن حيا

 . السياسية
 17/1/2022، القدس، القدس

 
 جهات إسرائيلية قلقة من احتمال إحياء اتفاق نقل النفط مع اإلمارات  .21

رجح المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار( أنه بعد شهور من النشاطات الرافضة التفاقية ي
” يبدو أن االتفاق بين الطرفين  النفط بين اإلمارات وإسرائيل، ممثلة بشركة “خط أنبوب أوروبا آسيا

 في طريقه إلى الفشل. 
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كمحطة أخيرة والحديث يدور عن    لكن جهات ناشطة محلية تعبر عن حذر في التعاطي مع األمر 
بواسطة   الخليج  من  نفط  نقل  على  وينص  واإلمارات  إسرائيل  بين  التطبيع  عالقات  بعد  جاء  اتفاق 

األحمر،   البحر  على  إيالت  ميناء  إلى  ميناء  السفن  إلى  األرض  عبر  أنابيب  خط  خالل  من  ثم 
 عسقالن على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

 17/1/2022، لندن، دس العربيالق
 

 الحكومة اإلسرائيلية تفشل في تمرير "قانون التجنيد" رغم تأييده من قبل الموحدة  .22
ديين، الذي بادر إليه وزير األمن  زامي للحريفشلت الحكومة اإلسرائيلية في تمرير "قانون تجنيد" اإلل

الموحدة   القائمة  نواب  تصويت  من  الرغم  على  وذلك  الفان"(،  )"كاحول  غانتس  بيني  اإلسرائيلي، 
القانون. مشروع  األ   لصالح  للقراءة  طرحه  بعد  واحد،  بفارق صوت  القانون  الهيئة  وسقط  أمام  ولى 

عضو كنيست، فيما    54مشروع القانون على تأييد    العامة للكنيست، مساء اليوم، اإلثنين، إذ حصل
 عارضه عدد األصوات ذاته.

"ييش عتيد"   لحزبي  االنتخابية  الوعود  أبرز  يعتبر من  الذي  القانون  تمرير  الحكومة  ورغم محاوالت 
الكنيست   عضو  أن  إال  بيتينو"،  ريناوي  و"يسرائيل  غيداء  "ميرتس"،  تنصاع    -عن  لم  زعبي، 
 للتعليمات االئتالفية وعارضت مقترح القانون. 

لبيد   يائير  الخارجية،  ووزير  )"يمينا"(،  بينيت  نفتالي  الحكومة،  رئيس  عن  مشترك صدر  بيان  وفي 
جنيد  )"ييش عتيد"(، ووزير األمن، غانتس )"كاحول الفان"(، جاء أن الحكومة تعتزم طرح قانون الت

 مجددا لتصويت الكنيست مع طلب بتسريع اإلجراءات التشريعية. 
زعبي "تصويتها المفاجئ" ضد مشروع القانون، بأنه يأتي ردا على "سلوك الحكومة   -وبررت ريناوي  

  –ووزارة األمن الداخلي ووزارة اإلسكان والشرطة و‘كيرن كييمت ليسرائيل‘ )الصندوق الدائم إلسرائيل 
 النقب ضد المواطنين العرب البدو". "كاكال"(، في 

االحتالل   جيش  قوة  تعزيز  بهدف  يأتي  القانون  "هذا  أن  بيان،  في  المشتركة  أكدت  جانبها،  من 
بالمداهمات   ويقوم  يومي،  بشكل  شعبنا  أبناء  ويضطهد  يقمع  الذي  ويخوض  االسرائيلي  الليلية 

 الحروبات التي تشن على أهلنا في غزة". 
 17/1/2022، 48عرب 
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 " التهديدات المشتركة"تتام تدريبات إسرائيلية أميركية لمواجهة اخ .23
التدريبات  من  جديدة  جولة  اختتام  عن  )االثنين(،  أمس  اإلسرائيلي،  الجيش  بلسان  الناطق  أعلن 

 في الجيش األميركي. العسكرية التي أجراها سالح الجو مع قوات سالح الجو التابعة للقيادة المركزية 
التدري هذه  إن  وإن وقال  النقب،  في  الجوية  »عوفدا«  قاعدة  في  الماضي،  األسبوع  في  بات جرت، 

الصحراء(،  )صقور  فالكون«  »ديزرت  اسم  اختيار  وتم  المشتركة.  التهديدات  مواجهة  كان  غرضها 
عمليات   أي  في  الجانبين  بين  التنسيق  خاللها  سيتم  سيناريوهات  عدة  محتملة،  واستخدام  عسكرية 

السرب   والسرب    115والسرب    119رب  والس  122بمشاركة  الذي   FS 55THاإلسرائيلية،  األميركي 
 .F16يستخدم مقاتالت من طراز  

وتدرب  األميركية،  الطائرات  جانب  إلى  حّلقت  اإلسرائيلية  الجو  سالح  طائرات  أن  الناطق  وأكد 
الج للتهديدات  مشتركة  مواجهة  على  سويًا  والتعاو الطيارون  دراستها،  مع  أهداف  ومهاجمة  ن  وية 

وتبادل المعلومات. وقال المتحدث اإلسرائيلي، أمس، إن »التدريب شّكل حجر أساس هامًا في تعزيز  
 الدولي بين إسرائيل وسالح الجو األميركي، وساهم في جاهزية القوات«. -التعاون االستراتيجي 

 18/1/2022لندن، الشرق األوسط، 
 

 "3تجري تجربة جديدة على صواريخ "حيتس  "إسرائيل" .24
"،  3تجربة جديدة على النظام الصاروخي "حيتس  أجرت وزارة األمن اإلسرائيلية صباح اليوم الثالثاء،  
أرض، علما أن التجربة كان من المفترض أن    –الذي يفترض أن يكون دفاعيا أمام صواريخ أرض  

 تجري في األسبوع الماضي، لكن تم تأجيلها دون ذكر األسباب. 
، العتراض صواريخ في أطراف  2000االستخدام العسكري في العام    " إلى2ودخلت منظومة "حيتس  

"حيتس   استخدام  بدأ  فيما  الجوي،  العام  3الغالف  في  الغالف  2017"  خارج  صواريخ  وتعترض   ،
 دا عن إسرائيل. الجوي وبعي

 18/1/2022، 48رب ع
 

 أشهر  3مستوطنة تكتشف إصابتها بطلق ناري يشتبه انه من فلسطيني بعد  .25
أشهر من    3ناري بعد    ستوطنة إسرائيلية، خضعت منذ أيام لفحص طبي، إصابتها بطلقاكتشفت م

 شعورها بآالم متكررة في ظهرها خالل هذه الفترة. 
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سالح   من  ناري  بطلق  أصيبت  المستوطنة  فإن  اإلسرائيلي،  الجيش  إذاعة  خالل M16وبحسب   ،
بأنه ناجم عن  وجودها في حفل كان داخل إحدى المستوطنات قرب رام هللا، مشيرةً   إلى أنه يشتبه 

 قطنون في قرية مجاورة للمستوطنة، إما بشكل متعمد أو بشكل طائش. إطالق نار من فلسطينيين ي 
الطبي   للفحص  أيام  منذ  توجهت  متكرر،  بشكل  باآلالم  نتيجة شعورها  المستوطنة  أن  إلى  وأشارت 

للجها للتوجه  بالمستوطنة  دفع  ما  الرصاصة،  آثار  وجود  بها  واكتشفوا  لالعتراف  اإلسرائيلية  ت 
. كما توصف لدى اإلسرائيليين، لطلب تعويضات عن العالج ومعاناتها  “كضحية لألعمال العدائية”

 إثر اإلصابة. 
 17/1/2022، القدس، القدس

 
 داخله وهّدد بحرق المكان  صاحبه بعدما تحصن منزل بحي الشيخ جراح  رجئ إخالءي االحتالل .26

إسرائيل إخالء منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، ت  أرجأ:  كفاح زبون -رام هللا 
بعد مواجهات مع صاحب المنزل الذي تحّصن بـ»النار«، ومتضامنين هبوا للدفاع عن العائلة التي  

وكانت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية،    فقدت، أمس، الجزء األكبر من أرضها المحاذية للمنزل. 
د صالحية من أجل إخالئه، تنفيذًا لقرار من بلدية القدس بمصادرة األرض  مو قد حاصرت منزل مح

التي يوجد عليها منزل العائلة لـ»الصالح العام«، بهدف إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، وذلك  
سنوات، لكنها دخلت في مواجهة مع صاحب المنزل الذي    3بحسب قرار من محكمة إسرائيلية قبل  

 مهددًا بإحراق نفسه والمنزل قبل إخالئه. حهتحّصن فوق سط
»سأحرق  منزله:  سطح  على  نشرها  غاز  عبوات  بين  ويقف  وقود  غالون  يحمل  وهو  محمود  وقال 
عين   قرية  من  عائلتي  تهجير  مشهد  يتكرر  ولن  جديد،  من  نرحل  لن  اقتربوا...  إذا  والبيت  نفسي 

ما ر  المقبرة،  »إذا طلعنا من هون بس على  فيها  ح  كارم«. وأضاف:  نموت  بيوتنا خلينا  نطلع من 
)...(، بكفي ذل. تشردنا مرة من عين كارم وما رح نتشرد مرة أخرى... إذا أخذوا بيوتنا ما بوخذوها  

وقبل أن تتحصن العائلة داخل المنزل، هدمت اآلليات اإلسرائيلية، مشتاًل يعود للعائلة في    إال نار«.
اعتدت قوات االحتالل على متظاهرين ومتضامنين،  و   نفس األرض، ما فّجر مواجهات في المكان.

واعتقلت شابين من المكان، ما خلف توترًا شديدًا. وهّب مقدسيون من أجل الدفاع عن عائلة صالحية  
 بعد مناشدات فلسطينية رسمية وشعبية. 

 18/1/2022، الشرق األوسط، لندن
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 17األسرى اإلداريون يقاطعون محاكم االحتالل لليوم الا  .27
واصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم السابع ي

بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت  للمطالبة  المحاكم  التوالي. وتأتي مقاطعة األسرى  عشر على 
و محاكمة ل سلطات االحتالل مئات الفلسطينيين دون تهم موجهة ضدهم أشعار "قرارنا حرية". وتعتق

قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات غير محدودة، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون 
 حكم محكمة. 

 17/1/2022فلسطين أون الين، 

 
 إصابة خالل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  38 :الضفة .28

غاز المسيل للدموع،  فلسطينيًا، مساء األحد، بالرصاص المطاطي وال  38: أصيب  األناضول-رام هللا
وقال مدير اإلسعاف    خالل مواجهات مع جيش االحتالل اإلسرائيلي، شمال الضفة الغربية المحتلة.

والطوارئ في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني )غير رسمية( أحمد جبريل لألناضول، إن المواجهات  
نابلس )شمال( أسفرت عن إصابةا وأضاف   فلسطينيًا.  38  لتي اندلعت في قرية برقة شمال غربي 

إصابة    37جبريل، أن اإلصابات توزعت بين إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و
وفي وقت سابق، قال   باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرى عالجها جميعها ميدانيًا.
مستوطنين إن  األناضول،  لوكالة  عمر  أبو  زياد  برقة  قروي  مجلس  إلى   رئيس  توجهوا  إسرائيليين 

المواطنين.  منازل  على  اعتدوا  برقة  قرية  من  بالقرب  مرورهم  وخالل  المخالة،  “حومش”   مستوطنة 
وأضاف، أن شبان القرية خرجوا للتصدي العتداءات المستوطنين، وخالل ذلك اندلعت مواجهات مع  

 ش االحتالل اإلسرائيلي. جي
 17/1/2022القدس العربي، لندن، 

 
  توجيه العليا لفلسطينيي النقب: لن نسمح بنكبة ثانية في النقب واألهالي "رقم صعب"لجنة ال .29

غزة/ نور الدين صالح:   أكد عضو لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب أسامة العقبي، أن  -النقب 
سمح  األهالي ما زالوا يتصدون لممارسات سلطات االحتالل العنصرية بصدورهم العارية، قائاًل: "لن ن

". وأوضح العقبي في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن  1948بنكبة ثانية كما جرى في عام  
منطقة النقب تشهد حالة من االحتقان بسبب التعدي على األهالي واألرض واعتقال عشرات الشبان  

فيه، سنعيش ك "اتخذنا قراًرا وال رجعة  الذين يتصدون النتهاكات االحتالل. وأضاف:  رماء  والفتيات 
سرائيلية بجميع أذرعها أن تهجَّرنا مرَّة أخرى كما هجَّرت آباءنا  فوق أرضنا، ولن نسمح للمؤسسة اإل
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العقبي، فإن األهالي أصبحوا رقًما  48وأجدادنا عام   إلى األردن والضفة وغزة والشتات". وبحسب   ،
وأشار إلى أن لجنته  صعًبا على أرض النقب وال يستطيع أحد تجاوزهم بصمودهم وبقائهم وثباتهم.  

برنامًجا   لمدة  أقرَّت  اقتالع    6نضاليًّا  ومحاوالت  العنصرية  االحتالل  إجراءات  كل  لمجابهة  أشهر 
السكان من أرضهم، والدفاع عن المعتقلين في السجون اإلسرائيلية حتى اإلفراج عنهم جميًعا، إضافة  

ت يريد  الشعبية. وبّين أن االحتالل  الوقفات االحتجاجية  السكان وإبقاء األرض بال شعب  إلى  هجير 
النكبة عام  عب ُبنيت قبل  التي  البيوت  ثابت من ثوابتنا، وال يمكن  1948ر هدم  ، مستدرًكا: "األرض 

 التفريط بها، فهي بوابة األقصى الجنوبية". 
 17/1/2022فلسطين أون الين، 

 
 في مناطق متفرقة من الضفة  يشن حملة اعتقاالتاالحتالل  .30

المحتل ف:  ةالقدس  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  طالت  شّنت  اعتقاالت،  حملة  الثالثاء،  اليوم   11جر 
"حماس"، فرحان   القيادي في حركة  منهم  الغربية،  الضفة  متفرقة من  مناطق  فلسطينًيا، في  مواطًنا 

ت  وتنفذ قوات االحتالل اإلسرائيلية االعتقاالت، خالل مداهما علقم، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
لى مراكز توقيف مقامة على األراضي المحتلة، ومن ثم إلى مراكز  ليلية لبيوت المستهدفين، وتنقلهم إ

 التحقيق أو السجون. 
 18/1/2022، قدس برس

 
 مواجهات عنيفة جنوب نابلس بعد دخول مستوطن بالخطأ .31

بيت:  نابلس بلدة  اإلثنين،  كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء  قوات  نابلس  اقتحمت  ا جنوب 
إطالق نار كثيف، لحماية مستوطن دخل مئات األمتار إلى القرية عن طريق  )شمال الضفة(، وسط  

بسيارة    الخطأ. اصطدم  عندما  وقود،  صهريج  يقود  كان  "المستوطن  إن  أمنية  مصادر  وقالت 
ى الفور؛ وأضافت المصادر أنه "عل  فلسطينية، كانت متوقفة في منطقة بئر قوزا، على مدخل القرية".

ب االحتالل  قوات  كثيف  اقتحمت  إطالق  تخللها  عنيفة  مواجهات  ودارت  المنطقة،  كبيرة  أعداد 
برفقة  البلدة  من  الحقا  انسحبت  االحتالل  قوات  أن  إلى  الفتة  الغاز"،  وقنابل  المعدني  للرصاص 

 المستوطن. 
 17/1/2022، قدس برس
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 قاعس "أونروا" أمام "أوميكرون"احتجاجا على ت بلبنان  إضراب في المخيمات الفلسطينية .32
كرّيم-بيروت  بعد  :  مازن  عامًا،  إضرابًا  اإلثنين،  لبنان،  في  الفلسطينيين  الالجئين  مخيمات  شهدت 

وحّمل    اإلنتشار الواسع لمتحّور كورونا "أوميكرون"، وتسجيل عدد كبير من اإلصابات في صفوفهم.
"كامل المسؤولية    أونروا"، إدارة الوكالة الدوليةفتح شريف، رئيس اللجنة القطاعية التحاد معلمي الـ "

الحاصل". الصحي  الوضع  تدهور  الوكالة   عن  سلوك  برس"  "قدس  مراسل  مع  في حديث  ووصف 
الدولية بـ"الصمت القاتل، والتستر المريب على الحقائق والمعطيات الميدانية.. والغياب التام لنشرات  

كالة "أونروا متآمرة  واعتبر شريف أن و   ب والمعلمين".تعداد المصابين والمخالطين في صفوف الطال
على األمن الصحي ألبناء شعبنا"، وطالب القوى الفلسطينية المختلفة بـ "التدخل لوقف هذا السلوك  

 المستهجن" على حد وصفه. 
في    الفلسطينيين  لالجئين  الحلوة"  "عين  مخيم  في  الشعبية"  "اللجان  زعيتر، عضو  حسام  أبو  وأّكد 

اإلضر   مدينة هذا  أن  لبنان،  جنوب  المخيمات  صيدا  في  الوباء  تفّشي  إستمرار  ظل  في  "يأتي  اب 
 والتجمعات الفلسطينية، وارتفاع عدد المصابين في صفوف الالجئين".  

 17/1/2022، قدس برس
 

 على رأس وفد أمني  "إسرائيل" يزورنجل السيسي ": العربي الجديد" .33
خاصة  :  القاهرة مصرية  مصادر  المصرية،  كوالكشفت  العامة  المخابرات  بجهاز  القيادي  زيارة  يس 

محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد أمني، إلى دولة االحتالل 
أمنيين   مسؤولين  مع  اجتماع  لعقد  هناك  إلى  وصل  أنه  وأوضحت  األحد.  األول  أمس  اإلسرائيلي، 

وأضافت المصادر، في أحاديث خاصة    مشتركة بين البلدين.ت الإسرائيليين، معنيين بعدد من الملفا
السيسيلـ نجل  أن  الجديد"،  إسرائيل على متن  "العربي  إلى  أنه وصل  إلى  وأشارت  لم يكن وحده.   ،

والفلسطيني. اإلسرائيلي  الملفين،  مسؤولي  من  وفد  برفقة  للجهاز،  تابعة  خاصة  وأشارت   طائرة 
ات بمثابة الرجل األول في اإلشراف على ملف العالقات الرئيس المصري بالمصادر إلى أن "نجل  

الليبي". بالملف  المعنية  اللجنة  برئاسة  بديع  أيمن  اللواء  تكليف  أعقاب  في  إسرائيل،  وأوضحت   مع 
في   المسؤولين  أحد  يعد  الذي  السيسي،  فيها محمود  يسافر  التي  األولى  المرة  ليست  أنها  المصادر 

اإل العالقات  المصر ملف  جهاز  سرائيلية  رئيس  رافق  أنه  وأكدت  عمل.  مهمة  في  إسرائيل  إلى  ية 
بها   قام  التي  الزيارة  أن  إلى  اللواء عباس كامل في زيارة سابقة، مشيرة  المصرية  العامة  المخابرات 

طارئة. وليست  مجدولة  بين    كانت  االتصاالت  تكثيف  تشهد  الراهنة  الفترة  أن  المصادر  وكشفت 
لعامة المصري، ونظرائهم في الكيان المحتل لألراضي الفلسطينية،  هاز المخابرات االمسؤولين في ج
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من أجل التفاهم بشأن إدخال تعديالت على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، قبل اجتماع  
منطقة   إقامة  بشأن  مصرية  خططًا  هناك  أن  إلى  وأشارت  البلدين.  بين  المشتركة  العسكرية  اللجنة 

 ، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. ة في شمال سيناءصناعي
في   بنود  تعديل  مشاورات  استكمال  جانب  إلى  أيضًا،  تضم  اللقاء  أجندة  أن  المصادر  وأوضحت 

وكشفت المصادر أن   .إعادة إعمار غزة  االتفاقية الموقعة بين البلدين، التحركات المصرية في ملف
الرئي التي شارك نجل  الوفد،  ببحثهامن بين ملفات  المصري  لعقد اجتماع رباعي على  س  التمهيد   ،

مسار   إحياء  إلعادة  محاولة  في  وفلسطين،  وإسرائيل  واألردن  مصر  في  المخابرات  رؤساء  مستوى 
 . ة بين اإلسرائيليين والفلسطينيينالمفاوضات الرسمي

 18/1/2022، لندن، العربي الجديد
 

 راحالقسري ألسرة فلسطينية من الشيخ جاألردن يدين محاوالت التهجير  .34
العائالت  :  األناضول إلحدى  منزل  وإخالء  القسري  التهجير  محاوالت  اإلثنين،  األردن،  أدان 

الفلسطينية من حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة. جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية،  
لسطينيين في  ي أن عمليات اإلخالء والتهجير للفهيثم أبو الفول. وحسب البيان، أكد المسؤول األردن

 دولي والقانون الدولي اإلنساني. القدس المحتلة ُتعد خرقا فاضحا للقانون ال
 17/1/2022، فلسطين أون الين

 
 "تشّوش" على بيروت.. ما أسباب تشكيكها بمصدر الغاز المصري إلى لبنان؟  "إسرائيلتقرير: " .35

الذي ينتظر لبنان وصوله  تواصل إسرائيل تشكيكها بمصدر الغاز المصري    :جنى الدهيبي  -بيروت 
وهي ليست المرة األولى التي تّدعي    عبر "الخط العربي" بعد إنجاز االتفاقية، تقنيا ولوجستيا وماليا.

لبنان، وأنه سُينقل  فيها وسائ اتفاقية لتوريد الغاز إلى  ل اإلعالم اإلسرائيلية أن واشنطن وافقت على 
يب لسوريا ومن هناك إلى لبنان، وهو ما سارعت  من إسرائيل إلى األردن، ومن ثم عبر خط األناب

القناة  أوردت  حسبما  نفيه،  إلى  األميركية  اإلسرائيلي   العبرية.  12-الخارجية  اإلعالم  لهذه   ويروج 
، 2021الرواية منذ اتفاق وزراء الطاقة والنفط في لبنان واألردن ومصر وسوريا، في سبتمبر/أيلول  

رباء األردنية والغاز المصري، للمساهمة في حل أزمته الكبيرة  على خريطة طريق إلمداد لبنان بالكه
 بالطاقة. 

ائيلية حول رعاية واشنطن اتفاقية توريد غاز  ورسمًيا، كّذبت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية التقارير اإلسر 
ا إسرائيلي للبنان، مؤكدة أن نّص االتفاقية صريح من ناحية نقل الغاز من مصر عبر األردن وسوري
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وصواًل إلى لبنان، كما نفت الخارجية األميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال  
 ا إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر األردن وسوريا. الطاقة بين لبنان وإسرائيل، تنقل بموجبه

غاز يوميا،  مليون قدم مكعبة من ال  60بحسب االتفاقية، فمن المفترض أن توفر مصر للبنان نحو  
" من حقول الغاز  Swapعبر شركة "إيجاس" المصرية للغازات الطبيعية، وذلك عبر عملية مبادلة "

الخ نقطة  نهاية  تقع  حيث  حمص،  وسوريا.في  فاألردن  مصر  من  العابر  الجانَب    ط  يشرح  وهنا، 
مصر، األول   التقني الخبيُر والمستشار بالشؤون النفطية ربيع ياغي، مذكًرا بوجود خطين للغاز في

ينطلق من العريش ويوصل خط الغاز إلسرائيل. أّما الثاني، فهو الخط العربي، ويصل من العريش  
لبنان لكنه توقف عند حمص في إلى األردن فسوريا، وكان من   المفترض حسب الخطة أن يصل 

معكوسة، إذ  وقال الخبير التقني إن إسرائيل كانت تستورد الغاز من العريش، وصارت العملية سوريا.
  صارت دولة االحتالل تصّدر الغاز إلى مصر بغرض تسييله من العريش، ومن ثم يجري تصديره. 

الغاز العربي، وال سلطة لها على الغاز الذي يخرج من مصر    ويوضح أن إسرائيل ال تنقل عبر خط 
مترا يربطه مع  كيلو   32لتصديره إلى األردن ومن ثم سوريا، وأن لبنان لديه خط غاز ُبني بطول نحو  

المزاعم اإلسرائيلية    حمص. المصري وتعطي   -برأيه -وما يدحض  الغاز  أن سوريا هي من ستأخذ 
النوعية. وتاليا، فإن لبنان يحصل على غاز سوري مقابل رسوم معينة  بدال منه للبنان بنفس الكمية و 

 لخط النقل.
األميركية في بيروت، مع تشخيص  ويتفق مارك أيوب األكاديمي والباحث في مجال الطاقة بالجامعة  

  ياغي التقني، معتبًرا أن الدولة اللبنانية ال يمكن أن توقع على اتفاقية غاز تشّك أن مصدره إسرائيلي، 
 ألنه في حال كشف المشروع سيسقط تلقائيا بالحكومة والبرلمان.

و  له  أكد  المصري  الجانب  أن  فياض  وليد  اللبناني  الطاقة  وزير  يؤكد  جانبه،  الحكومة ومن  لرئيس 
 %. 100نجيب ميقاتي أن مصدر الغاز مصري 
 ما أسباب تشويش إسرائيل على لبنان؟

ال الغاز  بين  ربطا ضمنيا  ثمة  إن  أيوب  لمواصلة  وقال  إسرائيل  يدفع  مما  الحدود،  وترسيم  مصري 
طريقين: عبر  التنازالت،  من  المزيد  النتزاع  عليها  والتشويش  لبنان  ال  استفزاز  اإلعالم  عالمي  إيهام 

والعربي أن لبنان المنهار يستفيد من غاز إسرائيلي، وأن عمليات التطبيع بمختلف أشكالها المباشرة  
 وغير المباشرة ليست عصية.

لشروطها.ال والرضوخ  الحدود،  ترسيم  بملف  لبنان  على  النفطية    ضغط  بالشؤون  المستشار  وبحسب 
 العربي، دون الحصول على مكاسب.)ياغي( فإن إسرائيل ليست من مصلحتها تفعيل خط الغاز 
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إثبات أن   تمكنت إسرائيل الحًقا من  إذا  أنه  داود رمال  السياسي  الكاتب والمحلل  ومن جانبه، يرى 
اللبنانية  لبنان   بالحقول  الغاز  عن  ستنقب  التي  الشركات  تدفع  فقد  مصر،  عبر  غازها  من  يستفيد 

البة لبنان بدفع بدل استخدام الناقل اإلسرائيلي  مستقباًل إلى التشبيك مع األنبوب اإلسرائيلي طمعا بمط
 "وهذا ما ال يمكن مروره في لبنان باالتفاقيات والعقود". 

 17/1/2022.نت، الجزيرة
 

 غزةفي ألف أسرة  97بدء صرف المنحة القطرية لا  يعلن العمادي .36
شكل كامل أو  منشأة سكنية ب  1335ب العدوان األخير على غزة، قبل سبعة أشهر، بتدمير  فيما تسبّ 

بنحو   والجزئي  المتوّسط  الضرر  وألحق  و  12بليغ،  العدو    886ألفًا  منع  إلى  باإلضافة  منزاًل، 
القطرية   اللجنة  تستكمل  »حماس«،  حركة  عبر  غزة  قطاع  إلى  القطرية  المنحة  إدخال  اإلسرائيلي 

 مم المتحدة.ألف أسرة غدًا، وذلك عبر األ 97عمار غزة بصرف المساعدات التي ستقدم لـ إلعادة إ 
عملية  ستبدأ  للتنمية،  قطر  مع صندوق  بالتعاون  أنه  العمادي،  محمد  السفير  اللجنة،  رئيس  وأعلن 
المستورة والمتعففة في   النقدية لألسر  الدفعة »المساعدات  الثاني. وتشمل  دفعة شهر كانون  صرف 

ألف أسرة من األسر    97اع غزة بدءًا من يوم غد«، موضحًا أن »المساعدات النقدية ستقدم لنحو  قط
كما بّين أن »عملية التوزيع    دوالر لكل عائلة«.  100المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع  

والبالغ   قطاع غزة،  محافظات  في  التي حددتها  التوزيع  مراكز  وعبر  المتحدة  األمم  ستتم من خالل 
 مركز«. 300عددها أكثر من 

 17/1/2022، بيروت، األخبار
 

 ِصّديقي تدين الهجوم على الكنيس اليهودي بتكساس وتقول إنها ال تريد العنف باسمها عافية .37
رائد صالحة: أكدت مروة البيلي، محامية العالمة الباكستانية، عافية ِصّديقي، أّن موكلتها    -تكساس 

احتجاز   عملية  أدانت  موكلتها  إن  وقالت  باسمها،  العنف  تريد  ال  أنها  التحديد  وجه  على  أوضحت 
الرهائن، التي  حصلت السبت في كنيس في والية تكساس وانتهت بتحرير جميع الُمحتجزين ووفاة 

ورفضت البيلي التلميحات، التي تقول إن المسلح هو شقيق ِصّديقي، وهو األمر الذي ردده    الُمنّفذ.
الرهائن. احتجاز  أثناء  الهجوم  المس  منفذ  هوية  حدد  قد  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  الذي وكان  لح، 

ك فيصل  ساعات بأنه مواطن بريطاني يدعى مال  10احتجز الرهائن في الكنيس بتكساس ألكثر من  
 أكرم.

 17/1/2022القدس العربي، لندن، 
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 على قرار إخالئه   رداً عائلة مقدسية تتحصن في منزلها  دبلوماسيون أوروبيون يتضامنون مع .38
ثنين، مع عائلة صالحية الفلسطينية، التي تواجه  تضامن دبلوماسيون أوروبيون، اإلالقدس المحتلة:  

منذ ساعات الصباح، محاوالت الشرطة اإلسرائيلية إخالئها من منزلها في حي الشيخ جراح، بمدينة  
 القدس الشرقية.

ر مكتب االتحاد األوروبي في القدس الشرقية، أن ممثل االتحاد سفين كون فون بورغسدورف، وذك
 عضاء في االتحاد األوروبي، وصلوا إلى الشيخ جراح اإلثنين. وممثلي عدد من الدول األ

األعضاء   الدول  من  وعدد  األوروبي،  االتحاد  ممثل  اآلن  “يتواجد  فيسبوك:  على  تدوينة  في  وقال 
 والدول ذات التفكير المماثل، في حي الشيخ جراح أثناء إخالء عائلة صالحية من منزلها”.

ي إلى حل سلمي؛ تعتبر عمليات اإلخالء والهدم غير قانونية  وتابع: “من الضروري التهدئة، والسع
 بموجب القانون الدولي، وتعيق بشكل كبير آفاق السالم وتؤجج التوترات على األرض”.

 17/1/2022القدس العربي، لندن، 
 

استخدم .39 البريطانية  الغاز  شركة  في  التقاعد  أموال  تايمز:  برامج  فايننشال  مجموعة  لشراء  ت 
 التجسس 

“القدس العربي”: نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا حول استخدام أموال موظفي شركة    –ن  لند 
أو غروب الغاز البريطانية “بريتش غاز” التقاعدية لشراء شركة أنظمة التجسس اإللكترونية إن إس  

 اإلسرائيلية. 
موال التقاعد للعاملين في  وفي التقرير الذي أعده كاي ويغينز في لندن ميهول سيرفستافا قاال فيه إن أ

شركة الغاز البريطانية استخدمت لشراء الشركة وأن صندوق استثمار التقاعد “سينتريكا” وهو شركة  
المس أكبر  من  واحدا  كان  البريطانية  الغاز  لشركة  يورو  شقيقة  مليار  قيمته  البالغ  للصندوق  اهمين 

 أشخاص على معرفة باألمر.   3وذلك حسب  2019والذي قام بشراء حصة في إن إس أو في عام 
 17/1/2022العربي، لندن،  القدس
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 بريطانيا تعتقل شابين في تحقيق بشأن الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا .40
لندن:  قالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى، األحد، إنها اعتقلت شابين في جنوب مانشستر في  

ف الجاري  التحقيق  احتجإطار  واقعة  بوالية  ي  كوليفيل  في  يهودي  معبد  في  السبت  يوم  رهائن  از 
 تكساس األمريكية. 

 17/1/2022العربي، لندن،  القدس
 

 األردن؟ عن أي مفاوضات يتحدث  .41
 د. فايز أبو شمالة 
مع مصر   بالتنسيق  العربي  األردن  يتحرك  الراكدة،  المفاوضات  مياه  وتحريك  الجمود،  كسر  بهدف 

بي  المفاوضات  إلحياء  مفاوضات  العربية  اإلسرائيلية،  والحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  ن 
دام الحديث عن مفاوضات دون أفق    تحظى بدعم اإلدارة األمريكية، وال تغضب منها )إسرائيل(، ما

 زمني، ودون شرط وقف االستيطان، ودون نتائج مضمونة يتلهف لتحقيقها الشعب الفلسطيني. 
لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي عن العودة إلى المفاوضات من ومن واشنطن، يتحدث األردن ب
  32، فهل معنى ذلك أن األردن سيلزم )إسرائيل( إطالق سراح  2014النقطة التي توقفت عندها سنة  

أوسلو   اتفاقية  على  التوقيع  قبل  من  )إسرائيل(  تعتقلهم  فلسطينيًّا،  تجاوز  1993أسيًرا  بعضهم  ؟ 
نهاية شهر مارس  األربعين عاًما خلف األس تم االتفاق على إطالق سراحهم  ،  2014وار، وكان قد 

، فهل يقدر األردن العربي أن يطلق سراحهم قبل  2013فاوضات سنة  كجزء من اتفاق العودة إلى الم
فرضها   التي  الواقع  األمر  سياسة  من  سنوات  ثماني  تجاهل  مع  ذلك  المفاوضات؟  في  الشروع 

الغرب الضفة  أرض  على  الفلسطينيين،  االحتالل  من  مئات  وقتل  االستيطان،  بتوسع  وتمثلت  ية، 
 ت. واعتقال آالف األسرى، وهدم مئات البيو 

إلى اتفاق  2013ولتنشيط الذاكرة العربية، ال بد من تأكيد أن اإلدارة األمريكية، كانت قد توصلت سنة 
واحد  عام  لمدة  المفاوضات  باستئناف  يقضي  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  تطلق  بين  أن  شرط   ،

د  أربع  على  أوسلو،  اتفاقية  قبل  المحتجزين  الفلسطينيين  المعتقلين  سراح  وفي  )إسرائيل(  فعات، 
المقابل؛ تمتنع السلطة الفلسطينية عن التوجه لالنضمام إلى المنظمات الدولية، بعد أن تم االعتراف  

سجيًنا من ذوي    78سراح    بفلسطين دولة غير كاملة العضوية، وضمن االتفاقية؛ أطلقت )إسرائيل(
أسيًرا من    32والتي تضم    األحكام الخفيفة على ثالث دفعات، وأبقت )إسرائيل( على الدفعة الرابعة،
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، ولم يطلق سراحهم حتى  48ذوي األحكام العالية، مؤبد وما فوق، ومعظمهم من سكان القدس وعرب 
 . 2022يومنا هذا من سنة 

،  2012يناير/كانون الثاني    3اإلسرائيليين ليس جديًدا، ففي    نشاط األردن الستئناف المفاوضات مع
لية سرية، جرت في األردن، نشاط األرض لعقد مفاوضات أو  رعى األردن لقاءات فلسطينية إسرائي

لقاءات يجيء هذه المرة ليكمل مضمون اللقاء الذي عقد بين رئيس السلطة محمود عباس مع وزير  
لقاء الملك عبد هللا الثاني مع وزير الحرب نفسه في عمان، وهذه الحرب بني غانتس، والذي أعقبه  

صر زيًتا، فقد قرر رئيس الوزراء نفتالي بينت بأنه لن يتفاوض مع  اللقاءات ال تعطي سمًنا، وال تع
الفلسطينيين، وهذا ما أكده خلفه في رئاسة الوزراء، وزير الخارجية يائير لبيد، فكالهما أكد أن ال لقاء 

عباس غانتس  مع  الحرب  وزير  ليبدو  فلسطينية،  دولة  إلقامة  إمكانية  وال  سياسية،  مفاوضات  وال   ،
اره الفردي عن مجمل الحكومة التي يسيطر عليها اليمين، وترفض أي شكل من أشكال معزواًل بقر 

 الحلول السياسية مع الفلسطينيين. 
لية الحالية ال يهدف إال إلنقاذ إن الهدف من الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الحكومة اإلسرائي

ا هذا  من  والهدف  االنهيار،  على  توشك  فلسطينية  سلطة  من  تبقى  األوضاع  ما  احتواء  هو  لحراك 
والجيش   الصهاينة  المستوطنين  مع  المواجهات  بتصعيد  السماح  وعدم  الغربية،  الضفة  في  المتفجرة 

األوضا انفجار  ألن  السياسية،  الخطيئة  قمة  وهذه  حالة اإلسرائيلي،  وإرباك  الساحات،  واشتعال  ع، 
سرائيلية بمختلف مشاربها السياسية  الهدوء واألمن اإلسرائيلي، هي القوة الضاغطة على الحكومات اإل

 والفكرية.
والحال هذه، فإن العودة إلى المفاوضات لن تحقق ما يرجوه العرب من استعادة األرض المحتلة سنة 

السلطة الفلسطينية من ضائقتها المالية، وقد تعيدها إلى طاولة    ، والعودة إلى المفاوضات قد تنقذ 67
تنقذ   السياسي، ولكنها لن  النيران  الحدث  الحراك جمر  السلطة من غضب الشعب، ولن يطفئ هذا 

 المتقد في قلوب الشباب الفلسطيني، وراح يشتعل مواجهات على أرض الضفة الغربية.
 17/1/2022، فلسطين أون الين

 
 ريَّات األسودعن عام الح .42

 لمى خاطر 
قريرها السنوي الخاص  نشرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أول من أمس، ت

يرقى ألن    2021بانتهاك الحقوق والحريات العامة والقانون في الضفة الغربية، وخُلصت إلى أن عام  
 ات المتعلقة باالنتهاكات الموثقة.يوصف بالعام األسود لقمع الحرّيات، بناء على معطيات البيان 
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انتهاًكا وفق التقرير، كانت شاملة ومتنوعة، وممتدة على مدار   2578االنتهاكات الموثقة التي بلغت  
مرسوم   وتجاوز  التشريعية،  االنتخابات  إلغاء  بعد  تكثفت  لكّنها  وتوّضحت العام،  الشكلي،  الحرّيات 

س معركة  النتهاء  األولى  اللحظة  منذ  عدوان  مالمحها  حملة  السلطة  أجهزة  شّنت  إذ  القدس،  يف 
دور في   لهم  الذين كان  أي  المعركة،  الضفة خالل  والفاعلين في ساحة  النشطاء  واعتقاالت طالت 

عت أسهم مسار المقاومة وحركة المظاهرات ضد االحتالل، وبدا أنها كانت حملة انتقامية بعد أن ارتف
 حماس خالل وبعد المعركة.

ا االنتهاك  وفي أما  حزيران،  أواخر  بنات  نزار  السياسي  الناشط  اغتيال  في  فتمثل  األبرز  لصارخ 
التسبب بقتل الشاب أمير اللداوي من أريحا الشهر الفائت، بعد ضربه وصدم سيارته خالل توجهه  

 الل، بزعم أن السيارة كانت تحمل رايات خضراء.الستقبال أسير محرر من سجون االحت
الت جميع مظاهر وأشكال النشاط الوطني والسياسي والطالبي والنقابي في  أما بقية االنتهاكات فط

وإعالميين   وحقوقيين  سياسيين  الجائرة  السياسية  والمحاكمات  االعتقاالت  وشملت  الغربية،  الضفة 
ات الحاالت، تعّرض كثير منهم للتعذيب في سجون األجهزة  ونقابيين وطالًبا، وبلغت االعتقاالت مئ

العدوان ذروته باستهداف مواكب استقبال األسرى المحررين وقمع مظاهرها االحتفالية،  األمنية، وبلغ  
 وصواًل إلى إطالق النار على جنازات بعض الشهداء.

ية والهيمنة عليها، ومنع أي  إضافة إلى هدف السلطة وحركة فتح بإدامة التفّرد في ساحة الضفة الغرب
الوطني والمقاوم األخرى، فإن من دالالت التقرير    نشاط معارض لها، أو منبثق عن فصائل العمل

بالغضب   االكتراث  أو  المباالة  وعدم  االنتهاكات،  في  وتجاوزها  الحمراء  الخطوط  تعّمد كسر  قضية 
يبهم وقمعهم وتغييب كل مظاهر  المترتب على ذلك، في أوساط عموم الناس، بل اإلصرار على تره

ب السلطة  نتيجة الطمئنان  الوطني،  المساءلة النشاط  عن  بمنأى  ستظّل  أنها  إلى  وأجهزتها  تنظيمها 
والمحاسبة، وأن أولويتها باتت تتمثل في حيازة الرضا اإلسرائيلي عن أدائها، في تأمين جبهته عبر  

الغر  الضفة  ساحة  إبقاء  وفي  المقاوم،  النشاط  على  استهداف  قادرة  وغير  بالمالحقات،  مستنزفة  بية 
 إرساء معالم مرحلة جديدة في مواجهة االحتالل.  بلورة حالة نضالية قادرة على 

وبالعودة إلى حادثة اغتيال نزار بنات، فقد شّكلت لحظة كان ينبغي أن تكون مفصلية في التعامل  
ناشط سياسي   السلطة، فاغتيال  المقاومة مع هذه  السلطة ومرشح الجمعي لفصائل  لمنهج  معارض 

ي مؤشًرا واضًحا حول مدى التوّحش في السلوك السلطوي  لالنتخابات التشريعية التي تّم إلغاؤها يعط
تعهداتها   جميع  على  االنقالب  استسهالها  وحول  بالكالم،  ولو  سياساتها،  يناوئ  من  كل  تجاه 

الثاب ت الوحيد لديها سيظل الحفاظ على والتزاماتها، حتى لو كانت مكتوبة وموثقة، إضافة إلى أن 
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القر  مفاصل  جميع  على  وسطوتها  واألمنية  هيمنتها  والقضائية  التشريعية  السلطة  ومفاصل  ار، 
 والسياسية. 

يترّتب على كّل هذا ضرورة حدوث اختالف في التعامل معها، حتى عند االضطرار إلى محاورتها، 
لخالف معها، انطالًقا من وصف الوضع القائم بكونه  إذ لم يعد نافًعا وال مجدًيا تكرار آليات إدارة ا

وى إلى توافق على ضرورة تجاوزه بالتصالح واالتفاق على خطوات سياسية، هي  انقساًما ال يحتاج س
التيه والتوقف مجدًدا   بالخالف عن البحث في جذوره، وتديم حالة  في جوهرها تكّرس الوهم، وتنأى 

 ها في متاهات جديدة.عند العقبات ذاتها، أو االنزالق مع
 17/1/2022، فلسطين أون الين
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 إيتان غلبواع 
منذ البداية، كان واضحًا أن العالقات بين بايدن وإسرائيل لن تكون قريبة مثلما كانت في فترة ترامب، 

عامًا بين نتنياهو    40لكنها لن تكون سيئة كما كانت في فترة أوباما. وعلى الرغم من صداقة عمرها  
كثر تعاونًا من سابقتها  خير فّضل الحكومة الجديدة عليه، إذ قّدر أنها ستكون أوبايدن، فإن هذا األ

 وأكثر إصغاء للمصالح األميركية.
قناة التواصل األكثر أهمية على مستوى الوزراء كانت في مجال األمن. وزير الدفاع، بني غانتس،  

يفكران   سابقان  جنراالن  هما  أوستين،  لويد  األميركي،  الدفاع  هذه ووزير  مشابهة.  مصطلحات  في 
أوستي تقديم  لضمان  مهمة  حيال  القناة  األميركية  اإلدارة  سياسة  تحديد  لدى  األمنية  االعتبارات  ن 

الموضوع النووي اإليراني، وضمان تزويد إسرائيل بسالح وعتاد متقدم، ومواصلة التدريبات المشتركة، 
 وتطوير الجزء العسكري واألمني من اتفاقات أبراهام.

 3.8وّقع أوباما ونتنياهو اتفاق مساعدة عسكرية إلسرائيل مدته عشرة أعوام، بحجم    2016سنة  في  
مليار دوالر سنويًا. هذا المبلغ يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس سنويًا. الجناح التقدمي في الحزب 

إ عالقة  بتغيير  المساعدة  تقديم  اشتراط  بايدن  من  طلب  إلسرائيل،  المعادي  سرائيل  الديمقراطي، 
الفلسطينيين، لكن بايدن رفض ذلك. وعندما وافق بايدن على طلب إسرائيل تقديم مساعدة إضافية  ب

بعد تضاؤله عقب عملية   الحديدية،  القبة  االعتراضية  المنظومة  لتجديد مخزون  دوالر  مليار  بحجم 
 »حارس األسوار«، عارض التقدميون ذلك، وأسقطوا البند من الميزانية. 

سيبقى البرنامج النووي اإليراني. لقد بدأ الموقف األميركي مع توقعات كبيرة،  عب كان و التحدي األص
ثم تراجع إلى نتائج ضئيلة. بدأ بايدن مع اتفاق نووي جديد يكون أوسع وأبعد مدى وأكثر إحكامًا من  
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نا بين  . لكن عندما بدأت المفاوضات غير المباشرة في فيي2015االتفاق الذي وّقعه أوباما في سنة  
رفع ا شيء  كل  قبل  وطلبت  جديد،  موضوع  أي  في  تبحث  لن  أنها  إيران  إعالن  وبعد  لطرفين، 

 الذي انسحبت منه.  2015العقوبات المفروضة عليها، وافقت اإلدارة األميركية على العودة إلى اتفاق 
بايدن أنه لن يعيد السفارة األميركية من القدس إلى تل أبيب، لكنه يحاول إلغاء لك. أهمية ذ   أعلن 

أميركية   قنصلية  بفتح  بالسماح  بايدن  يطالب  بينما  بالقدس عاصمة إلسرائيل،  أيضًا  اعترف  ترامب 
للفلسطينيين في القدس. ال يوجد في أي عاصمة في العالم سفارة وقنصلية للواليات المتحدة في آن  

بفتح قنصلية في القدس هي سياسية وتهدف إلى   ع السفارة،  تقزيم وض معًا. من هنا، فإن المطالبة 
 والقول إن الواليات المتحدة في عهد بايدن ال تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل. 

في المقابل، كان هناك اتفاق بين الواليات المتحدة وإسرائيل على ضرورة إضعاف »حماس« وتعزيز 
  س إلجراء السلطة الفلسطينية. لكن ما قام به بايدن هو العكس تقريبًا. فقد ضغط على محمود عبا

سنة   في  مرة  آخر  ُأجريت  االنتخابات  وكانت  فلسطينية.  وبرلمانية  رئاسية  واعتقد  2006انتخابات   ،
  2006ستمنح ُحكم عباس الشرعية. لم يتعلم بايدن شيئًا من فشل انتخابات    2021بايدن أن انتخابات  

 التي أدت إلى فوز »حماس«.
المعارض وترامب المؤيد الكبير لها، يبدو أن    ، أوبامابعد رئيسين متطرفين في مقاربتهما إزاء إسرائيل

العالقات مع الواليات المتحدة عادت إلى مسارها الطبيعي. إن التعاون مع الواليات المتحدة حيوي 
 ألمن إسرائيل وازدهارها، ويجب على الحكومة تطويره والمحافظة عليه.

األساس   في  معقدة،  تحديات  مواجهة  الحكومتين  على  اسيكون  نحو سالح  مواجهة  اإليراني  لسباق 
في  والضغوط  توترًا.  يخلقا  أن  يمكنهما  إلسرائيل  مناسب  تعويض  وجود  وعدم  سيئ  اتفاق  نووي. 
أن   يمكن  أبراهام  اتفاقات  حيال  الالمباالة  معاكسة.  نتيجة  تعطي  أن  يمكن  الفلسطيني  الموضوع 

يتعين على   إعداد الوسائل لمواجهة أي إسرائيل  تعّرض الجبهة اإلقليمية في مواجهة إيران للخطر. 
 سيناريو في العالقة بالواليات المتحدة، وخصوصًا الخطر منها. 

 »معاريف« 
 18/1/2022األيام، رام هللا، 
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