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 لمتابعة تثبيت التهدئة ومشاريع اإلعمار غزة اغ قطوفدان مصريان يصالن إلى  .1
الجمل: م  محمد  قطاع غزة  إلى  هندسي،  واآلخر  أمني  أحدهما  وفدان مصريان،  أمس،  وصل  ساء 

اإلعما مشروعات  ومتابعة  التهدئة،  تثبيت  ملف  التي لمناقشة  القطاع.  ر  في  مصر  ووصل    تنفذها 
الوفد األمني الذي يضم عددًا من ضباط المخابرات، وشخصيات أمنية مصرية رفيعة، عبر معبر  

عمار،  بيت حانون "إيريز"، فيما وصل وفد هندسي يضم عددًا من المهندسين والخبراء في مجال اإل 
 من خالل معبر رفح البري مع مصر. 

وصول وفور  األمني  الوفد  الفصائل  وشرع  في  قيادات  مع  اللقاءات  من  سلسلة  بعقد  للقطاع،  ه 
غزة. قطاع  عن  الحصار  تخفيف  خطوات  لبحث  "حماس"،  حركة  رأسها  على  وقالت   الفلسطينية، 

الغضب و  بعد حالة  الوفد جاءت  إن زيارة  لـ"األيام"،  الفصائل، مصادر مطلعة  التي عمت  االستياء 
غزة، بتصعيد األوضاع في حال واصل االحتالل حصاره    ورسائل التحذير األخيرة التي ُأطلقت من

القطاع. حدوث   على  وتجنب  الحالية،  التهدئة  تثبيت  حول  دارت  الحوارات  أن  المصادر  وأكدت 
الحتالل، إلقرار مزيد من  تصعيد، وأن الوفد األمني أكد للفصائل استمرار مساعيه وضغوطه على ا 

ن تنفذ مصر تسهيالت جديدة على معبر رفح، سواء التسهيالت لصالح قطاع غزة، وقدم وعودًا بأ
 فيما يتعلق ببوابة المسافرين، أو البضائع. 

استمرار   سبل  لبحث  إسرائيليين،  مسئولين  مع  لقاءات  المصري  الوفد  عقد  للقطاع،  وصوله  وقبل 
ي أن  المقرر  ومن  على  التهدئة،  يحافظ  بما  المقبلة،  األيام  في  األطراف  مختلف  مع  لقاءاته  واصل 
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ومن المقرر أن يباشر الوفد الهندسي فور وصوله القطاع بمتابعة    لتهدئة المستمرة منذ عدة أشهر.ا
بإنشاء  تتعلق  جديدة،  عطاءات  مظاريف  فتح  على  سيشرف  حيث  المصرية،  اإلعمار  مشاريع 

 مشروعات مصرية. 
 25/1/2022هللا، األيام، رام 

 
 الفلسطينية: أجندة حماس تجر الفلسطينيين إلى أزمات مع الدول  في السلطة  رئيس المخابرات .2

رج، حركة »حماس«، بجر الفلسطينيين إلى  اتهم رئيس المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد ف  رام هللا:
اإليرانية. األجندات  لصالح  العربية  الدول  مع  وأزمات  صراعات  تصريحات   الوق  أتون  في  فرج، 

فقط   ليس  وفلسطين  حية.  زالت  ما  ذاكرتنا  بعيد.  لمكان  شعبنا  تجر  »حماس  إن  نادرة،  إعالمية 
الخارج. وأنا مش مستعد كفلسطيني،   الجغرافيا، فلسطين هي الشعب. شعب هنا ومئات الماليين في

 أستعدي الدول العربية«، مضيفًا: »أنا أستعدي العدو اإلسرائيلي«. 

لمة مرتجلة أمام تجمع لقادة ومناصري حركة فتح، أمس: »أنا ضد أي نفوذ إيراني في  في ك  وأردف 
مع »إحنا  وتابع:  للعرب«.  إال  تكون  ولن  للعرب  العربية  المنطقة  العربية،  ومع    المنطقة  السعودية 

مصر... وأنا في هذ اليوم أتحدث كأمن قومي وليس من أجل تسجيل موقف سياسي. أنا ال أهتف  
للعرب اللي حاضنيني )كفلسطيني(، تاريخيًا. ال اهتف ألحزاب ودول أخرى. أهتف فقط لقوميتي  إال  

قادة ومسؤولي    وقال فرج الذي كان يعقب على مواقف بعض   العربي واإلسالمي«.  العربية وانتمائي
ومصر   عنوان،  »السعودية  عربية:  دول  ضد  وأذرعها  إليران  مباشرًا  دعمًا  أظهروا  الذين  حماس، 

وان، والجزائر والمغرب وموريتانيا واألردن والبحرين، كلها عناوين وحضن دافئ وسند لنا. ومش عن
 ."ارج الجغرافيا، أهتف كما حصل قبل يومينعشان ارتباط خ

أنا أهتف للعرب فقط. وال يوجد أحد فينا مستعد يزعل )يغضب( السعودية أو مصر  "ومضى يقول:   
على أن فلسطين مع حل أي خالف عربي عربي، على    د فرج. وشد "أو األردن أو كل هذه الدول

ال نقبل للعواصم العربية أن تكون مسيطرًا عليها من دول غير  "بالتآمرات، وقال:  الطاولة، وال تقبل  
العرب عرب واألرض عربية وستبقى عربية، ما  ". مضيفًا، أن  "عربية، وأقصد إيران على المكشوف

وال أحزاب سياسية. هذي أرض عربية وستبقى عربية، وما أقوله هنا  حد بوخذها ال أجنبي وال فارسي  
بوصلتنا القدس، وليس  ". وأردف:  "ر لدول وقفت معنا تاريخيًا وتقدير لمخاطر محدقة كذلكهو تقدي

 . "أجندة أحزاب، ونحن مع وحدة العرب وموقف العرب ولسنا أداة ألي طرف
 25/1/2022، الشرق األوسط، لندن
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 : اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية لم تحرز أي تقدم"يالقدس العرب" .3
تشير مصادر فلسطينية مطلعة، إلى أن هناك “دوال وازنة”، تقف وراء ترتيبات    الهور:أشرف    –غزة  

المسؤول   لقاء  وآخرها  إسرائيليين،  وآخرين  فلسطينيين  مسؤولين  بين  السياسية”،  “اللقاءات  عقد 
الخ بوزير  الشيخ  حسين  “أفق الفلسطيني  عن  للبحث  الرامية  المحاوالت  ضمن  البيد،  يائير  ارجية 

ق الجمود سياسي”  بقي  المتوقع في حال  التحرير،  لمنظمة  القادم  المركزي  المجلس  انعقاد جلسة  بل 
   السياسي، أن يتجه صوب اتخاذ “قرارات مصيرية”، قد تشمل “التحلل” من االتفاقيات الموقعة.

تحدة وأخرى أوروبية وعربية، دعت  ازنة” في مقدمتها الواليات الموحسب المصادر فإن هناك “دوال و 
سطينيين في الحوارات واالتصاالت األخيرة التي أجريت سواء برام هللا أو في عواصم غربية، إلى  الفل

وكسر  النظر،  تقريب وجهات  على  العمل  إطار  في  إسرائيليين،  مع مسؤولين  لقاءات  بعقد  الشروع 
الحاص السياسي  المسؤولو   ل.الجمود  يسميها  كما  السياسي”  “الطابع  ذات  اللقاءات  تلك  ن  لكن رغم 

الفلسطينيون، إال أنها لم تقدم حتى اللحظة شيئا ملموسا يمكن البناء عليه في هذا الوقت، بخصوص 
  إمكانية استئناف العملية السلمية من جديد.

ا بأول  أوال  يطلع  الفلسطيني،  الجانب  أن  العربي”  “القدس  بالملف  وعلمت  حاليا  المهتمة  لدول 
ا اإلدارة  مقدمتها  وفي  تلك ألمريكيالفلسطيني،  نتائج  على  والعربية،  األوروبية  الدول  من  وعدد  ة 

عملية   حول  حاليا  المقدمة  الرؤى  حول  واألردن  مصر  من  كل  مع  النقاش  ويواصل  االجتماعات، 
 السالم.

 24/1/2022، القدس العربي، لندن
 

 بعد عاصفة انتقادات في رام هللا ة لعرفاتإزالة رسوم كاريكاتوري .4
هللا زبون -رام  فنانون  :  كفاح  رسمها  كان  متنوعة  كاريكاتورية  رسومًا  عرفات  ياسر  متحف  أزال 

ق من  بالقوة  بإزالتها  وتهديدات  شعبية،  انتقادات  عاصفة  بعد  له،  وأجانب  مسؤولين  فلسطينيون  بل 
بيا   .وعناصر من حركة »فتح« التي عرضت  وقال متحف عرفات، في  الرسوم  في معرض  ن، إن 

لنق عرفات« خضعت  وياسر  ومثلت »فلسطين  عرقي،  أو  ديني  جدل  أي  من  وخلت  وفحص،  اش 
عرفات.  ياسر  الراحل  الرئيس  ومناصرة  الفلسطينية  للقضية  دعمهم  كيفية  في  راسميها  نظر  وجهة 

والثقافي واالجتماع الفني  المنظور  أبو عمار من  تم رسم شخصية  أنه  بالفنانين.  مضيفًا  ي الخاص 
أفريقي بمنظار صيني، وآخر جنوب  برازيلي... وهكذا، وجميعهم من منظار  »فبعضهم رآه  ، وآخر 

معنا«. بشخصيه    تضامني  عرفات  ياسر  يمس  ال  بالمعرض  نشره  تم  ما  إن  القول  المتحف  وتابع 
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قم فقد  ذلك  »ومع  واإلبداعية.  الجدلية  الفنون  من  الكاريكاتير  فن  ولكن  كل ورمزيته،  بمراجعة  نا 
 همًا من الرأي العام الفلسطيني«. تي لم تلَق تفالرسومات المعروضة، وقمنا بإزالة كل الرسومات ال

ا عرفات وكان  ياسر  لمؤسسة  التابع  وياسر  لمتحف  فلسطين  »كاريكاتير  معرض  األحد  افتتح  قد   ،
على   250منها  لوحة فنية علقت    350دولة، وضم    43رسام من    100عرفات«، شارك فيه أكثر من  

   .حف ياسر عرفات في مدينة رام هللاجدران مت
 25/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 موافقة لم شمل وإقامة  500الشيخ: حصلنا اليوم على  .5

أبيب  مجلي-تل  اإلسرائيليين،  :  نظير  مع  اللقاءات  ثمار  إحدى  عن  أمس،  الشيخ،  حسين  أعلن 
دفعة جديدة من   لم شمل و   500بالكشف عن  يفتتصريح  التي  إلى  إقامة،  آالف   10رض أن تصل 

موافقة    500طلب في قطاع غزة. وقال الشيخ: »حصلنا اليوم على    3,500طلب في الضفة الغربية و
المحافظ للمتقدمين من  الفلسطيني، تشمل طلبات  السفر  الهوية وجواز  للحصول على  الشمالية،  ات 

شيخ: »أؤكد وكما وعدنا، بأننا مستمرون  ن الوأعل   لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية«.
للجانب  الكشوفات  في  أرسلت  التي  األسماء  من  تبقى  ما  إنجاز  أجل  من  الدائمة،  المتابعة  في 

 يير العنوان من جميع محافظات الوطن«. اإلسرائيلي، وتشمل الهويات وتغ

 25/1/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 ة األسرى في ظل تفشي كورونا "بحر" يحمل االحتالل المسئولية عن حيا .6
قال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد بحر: "إن أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات هم تاج  
رؤوسنا وعزنا وكرامتنا، ويمثلون الشعب الفلسطيني بل يمثلون األمة العربية واإلسالمية، وكل أحرار  

التي لن ا  العالم، في تضحياتهم وثباتهم وإرادتهم  السجان  لصهيوني". وحمل تلين حتى كسر شوكة 
بحر في وقفة تضامنية بغزة، االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى في ظل تفشي فيروس 

إلى   عنهم  المعلن  المصابين  عدد  وصل  حيث  سجونه،  في  نائل    120"كورونا"  بينهم  من  أسيرًا 
اءات الوقائية  ألسرى، يؤكد عدم اتخاذ اإلجر البرغوثي. وأوضح أن تفشي فيروس كورونا بين أوساط ا

بحق   المتعمد  الطبي  اإلهمال  بسياسة  االحتالل  سلطات  وإمعان  الوباء،  هذا  انتشار  لمنع  الالزمة 
 أسرانا وصواًل للموت البطيء كما يعاني األسير ناصر أبو حميد. 

 24/1/2022، فلسطين أون الين
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 نياا لالحتاللالنائب "العبادسة": السلطة أصبحت وكيالا أم .7
عن النائب  إن    قال  العبادسة،  يحيى  التشريعي،  المجلس  في  البرلمانية  واإلصالح  التغيير  كتلة 

اللقاءات التي تجري بين مسؤولين في السلطة وقيادة االحتالل والتي كان آخرها لقاء حسين الشيخ  
ة جعلت األخيرة فارغة من  ووزير خارجية االحتالل يائير لبيد تؤكد أن العالقة بين االحتالل والسلط

له وصل  أي   تصريح  في  العبادسة  وأضاف  لالحتالل.  أمنًيا  وكياًل  أصبحت  وأنها  وطني،  محتوى 
تعمل ضد  متكاملة  رؤية  تسير ضمن  أصبحت  "السلطة  اإلثنين:  عنه  نسخة  الين"  أون  "فلسطين 

. وأكد أن السلطة باتت شعبنا الفلسطيني وتطلعاته نحو االستقالل وتوفر على االحتالل ثمن احتالله"
لالحتالل تأتمر بتعليماته، مشددا في ذات الوقت على أن السلطة في رام هللا جعلت بسياستها  أداة  
 . ها كوكيل أمني االحتالل غير مكلفودور 

 24/1/2022، فلسطين أون الين
 

 مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس .8
والتطويرية في محافظة طوباس  صادق مجلس  :  اسطوب التنموية  المشاريع  الوزراء على حزمة من 

المحلي   والحكم  والسياحة  والطاقة  العالي  والتعليم  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  الشمالية؛  واألغوار 
الحيوانية. والثروة  والزراعة  والعمل  والطرق  االجتماعية  جلس  والتنمية  خالل  المجلس  صادق  ته كما 

ي محافظة طوباس، اليوم االثنين، على إحالة عدد من العطاءات لمشاريع تنموية في  التي عقدت ف
والجنوبية.  الشمالية  المحافظات  كافة  في  والصحة  والمالية  والمياه  شركة    التعليم  تعيين  على  ووافق 

لس  نجان وتعيين مج( لمشروع زهرة الفPPAاستشارات قانونية فنية مالية إلعداد اتفاقية شراء الطاقة )
وحذر رئيس الوزراء خالل كلمته في مستهل الجلسة من تصاعد عنف    إدارة شركة فلسطينية للمياه.

 وإرهاب المستوطنين وتحديدا ما حصل في بورين من اعتداء على النشطاء والمتضامنين. 
 24/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 صفقة تبادل أسرى كبيرة في األفق  .. هناك جهولون متجهون نحو المالرجوب: الفلسطينينايف  .9

قال نايف الرجوب، القيادي البارز في حركة )حماس( بالضفة الغربية، إن  :  رام هللا/عوض الرجوب 
ورأى في مقابلة خاصة، مع    الفلسطينيين يعانون من مأزق سياسي كبير، و"يتجهون نحو المجهول".

أي بعد  األناضول،  اوكالة  قليلة على إطالق سراحه من  "حالة  ام  الَمخرج من  إن  اإلسرائيلي،  لسجن 
مشترك". سياسي  "برنامج  على  االتفاق  هو  الحالية"  الفلسطينية  ")نحن(    التيه  الرجوب:  وأضاف 

اآلن". حتى  المجهول  إلى  السوء"،    متجهون  غاية  "في  بأنه  الفلسطيني  السياسي  الوضع  ووصف 
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"وّقع  لمن  المسؤولية  عام  محمال  أوسلو  اتفاقية  وعرقلوا )بي  1993وا  وإسرائيل(  التحرير  منظمة  ن 
والثانية )1987االنتفاضة األولى ) الفصائل    (، مقابل سراب".2000(  اتفاق  المخرج، هو  واعتبر أن 

وإسرائيل   الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  )للسالم  أوسلو  )اتفاقية(  "يتجاوز  مشترك  برنامج  على 
 على االنسحاب من األرض الفلسطينية".  الحتالل" وإجبارهالله مواجهة ا(، ويمكن من خ1993

بشكل   البدو  ومضارب  الصغيرة  )القرى(  "الِخَرب  في  المحلية  االنتخابات  إجراء  إن  الرجوب  وقال 
الشرعيات   تجديد  في  االنتقائية  هذه  "يرفضون  أيضا  األسرى  أن  مضيفا  مرفوض"،  انتقائي 

فا  الفلسطينية". "ما  فوتساءل:  نلتقي  أن  واالعئدة  الجزائر  كل  ي  في  أشدها  على  السياسية  تقاالت 
المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، هذا يعكس نية طرف بعدم إحداث أي اختراق في حالة الجمود 

 والخالف". 
التنفيذية   اللجنة  لعضوية  مرشحا  الشيخ  حسين  المركزية  لجنتها  عضو  "فتح"،  حركة  تسمية  وعن 

التحرير "أ  لمنظمة  الرجوب إن  تأثير  الفلسطينية، قال  بدون  يبقى  المنظمة(  تبديل )في  أو  تغيير  ي 
وأضاف: "منظمة التحرير في الساحة   إيجابي على الوضع الفلسطيني وعلى المستقبل الفلسطيني".

وهجمة   االحتالل  هجمة  مواجهة  في  دور  أي  لها  وليس   )...( أثر  بغير  تكون  تكاد  الفلسطينية 
 المستوطنين". 

األسرى، قال الرجوب إنهم يتطلعون لإلفراج عنهم، بعد أن قضى  ن أبرز الصعوبات التي يواجههاعو 
وقال إن األسرى يعيشون قضايا أخرى صعبة، منها    المئات منهم، عشرات السنين داخل السجون.

 أن "الوضع الصحي في غاية السوء: ال عالجات وال مستشفيات وال فحوصات". 
إل األسرى  متابعة  تعن  إبرام صفقة  ح مكانية  بين  الرجوب بادل  القيادي  قال  وإسرائيل،  حماس  ركة 

صفقة   على  األمل  يعِقدون  الحياة(،  مدى  األحكام  )ذوي  المؤبدات  وخاصة  الفلسطينيين  "األسرى 
وأضاف: "ال شك أن هناك صفقة كبيرة في األفق، هناك حديث جنود أسرى لدى المقاومة    كبيرة".

على االحتالل أن يدفع    -تى لو ماطل ح-وهذا سيفرض في نهاية المطاف  الفلسطينية )في غزة(،  
 وتابع: "ليس أمامه )االحتالل( إال أن يستجيب ويطلق األسرى الفلسطينيين". الثمن".

 24/1/2022 االناضول لالنباء، وكالة
 

 الشعبية والديمقراطية: لم نحسم قرارنا بالمشاركة في "المركزي" .10
صالح:   الدين  نور  الشعبي غزة/  الجبهتان،  بشأن  أكدت  قرارهما  تحسما  لم  أنهما  والديمقراطية،  ة 

في   عقدها  المزمع  التحرير  لمنظمة  المركزي  المجلس  في جلسة  المقبل،   6المشاركة  شباط  فبراير/ 
بهة مطالبتين بعقد مجلس وطني جامع بمشاركة الكل ودون استثناء. وقال عضو اللجنة المركزية للج
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العليا في الجبهة ال تزال تدرس المشاركة من عدمها في    : إن الهيئات القيادية الشعبية أحمد خريس
جلسة المجلس المركزي، منبها إلى أن المخرج الوحيد للحالة الفلسطينية هو عقد مجلس وطني جامع  

 حتالل اإلسرائيلي. للكل الفلسطيني، يؤسس لشراكة وطنية حقيقية ورسم إستراتيجية لمواجهة جرائم اال
للجبهة  ره  بدو  السياسي  المكتب  عضو  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  خالد  تيسير  قال 

الديمقراطية: إن الديمقراطية لم تحسم قرارها بالمشاركة في المجلس المركزي، وتنتظر انتهاء الحوارات  
  أنه في ضوء الحوارات ستقرر التي تجريها حتى تقرر موقفها. وأضاف خالد في تصريح صحفي،  

المشارك  من  موقفها  مواجهة الجبهة  المستحيل  فمن  للمجلس،  فيها  نذهب  مبادرة  طرحنا  مردفا:  ة، 
سلوك حكومة االحتالل وال مناورات اإلدارة األمريكية إذا لم نعالج الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل 

 االنقسام. 
 24/1/2022، أون الين فلسطين

 
 االحتالل سياسة فاشلة : لقاء الشيخ مع وزير خارجية بحماسقيادس  .11

لقاء   إن  البرغوثي  جاسر  الغربية،  بالضفة  "حماس"  حركة  في  الوطنية  العالقات  دائرة  مسؤول  قال 
على   الفلسطيني  الكل  يتفق  لسياسة  استمرار  البيد  يائير  االحتالل  خارجية  وزير  مع  الشيخ  حسين 

الستعادة   عقيمة  ومحاولة  شعب فشلها،  جماهير  أن  مؤكدًا  سابقة،  قوات أوضاع  مع  المشتبكة  نا 
م في  يضاعف  االحتالل  ما  أن  إلى  البرغوثي  وأشار  قاطع.  بشكل  تجاوزتها  الضفة  مناطق  ختلف 

خطورة هذا اللقاء أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم االحتالل ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل،  
 بو حميد.ة تدهور الوضع الصحي لألسير ناصر أوفي ظل معاناة أسرانا األبطال، وخاص

 24/1/2022، موقع حركة حماس
 

 الجهاد تحذر من خطورة نهج السلطة في بناء عالقات مع االحتالل  .12
بناء عالقات  نهج  السلطة في  الجهاد في فلسطين، يوم االثنين، من خطورة استمرار  حذرت حركة 

اإل االحتالل  مع  وسياسية  واقتصادية  أمنية  الذيشراكة  باللقاء  بشدة  منددة  عضو    سرائيلي،  جمع 
ح حسين الشيخ مع وزير خارجية االحتالل يائير البيد. وأكدت على ضرورة  اللجنة المركزية لحركة فت

حركة  لوجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية". وقال مسؤول المكتب اإلعالمي ل
قوقنا الوطنية، فهي ت لها ثمن كبير يمس جوهر قضيتنا وح داود شهاب، في بيان، إن "هذه اللقاءا

صاعد فيه الحرب الصهيونية على الضفة والقدس وفلسطيني األرض المحتلة عام  تأتي في وقت تت
شعبنا  48 تستهدف  التي  وحربه  االحتالل  لمخططات  غطاًء  تمثل  اللقاءات  هذه  أن  شهاب  وعد   ".
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اللقاء هذه  بشدة  وأدان  ومقدساتنا.  السلوأرضنا  استمرار  "خطورة  من  محذرًا  بناء  ات،  نهج  في  طة 
 واقتصادية وسياسية مع العدو".  عالقات شراكة أمنية

 24/1/2022، أون الين فلسطين
 

 مقاومون يطلقون النار على قوات االحتالل بنابلس وجنين .13
الغربية الليلة  :  الضفة  فلسطينيون، في ساعة متأخرة من  مقاومون  النار على  ]قبل[أطلق  الماضية، 

الغضب الشعبي ضد  بية المحتلة، وسط تصاعد للعمليات والمواجهات و قوات االحتالل بالضفة الغر 
وأفادت مصادر محلية أّن مقاومين استهدفوا قوات خاصة لالحتالل بالرصاص في    جرائم االحتالل.

كما استهدف مقاومون بالرصاص الحي، البؤرة   وب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.بلدة جبع، جن
المقامة على المحتلة.  االستيطانية  نابلس  مدينة  بيتا، جنوب  بلدة  في  وبحسب    أرض جبل صبيح، 

التقرير السنوي الصادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة  
مواجهة    2021خالل   في  أساليبها  من  ونوعت  والقدس،  الغربية  الضفة  في  المؤثرة،  عملياتها  من 

( عملية، مقابل نحو مائة  441التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة )  فقوو   االحتالل والمستوطنين.
  ( عملية بما 10,580، وبلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية )2020عملية في عام  

 .2020يمثل ضعف عام 
 24/1/2022، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 عرض الرسومات تطالب مؤسسة ياسر عرفات باالعتذار عن م فتح .14

فتحطالبت حرك:  رام هللا والبيرة    -ة  باالعتذار عن  إقليم رام هللا  ياسر عرفات  اإلثنين، مؤسسة  يوم 
عرفات. ياسر  الشهيد  للرئيس  المسيئة  فتحوقالت    الرسومات  بيان    -حركة  في  والبيرة  رام هللا  إقليم 

رفات وشخصيته الثوريـة هـو  صحافي، “إن مـا شـاهدناه مـن صـور ورسومات مسيئة لرمزيـة ياسر ع
فـتـح   حركـة  أبنـاء  لكـل  إساءة  هو  عرفات  ياسر  برمزيـة  مساس  أي  وإن  مرفوض،  والشعب  أمـر 

ننا نطالـب مؤسسـة ياسر عرفات بإزالـة كـل الصـور وتابعت الحركة، “بناًء على ذلك، فإ  الفلسطيني”.
ف النضالية  ورمزيتـه  الثوريـة  عرفات  ياسر  لشخصية  فإننـا  المسيئة  وإال  ذلـك،  عـن  واالعتذار  ـورًا، 

أعطى لمن  المسؤولية  تحميـل  مـع  بأيدينا  الصـور  هـذه  إلزالـة  هذا   سنضطر  بتنظيم  التعليمات 
 المعرض”. 

 24/1/2022القدس، القدس، 
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 بدران: الرسوم المسيئة لعرفات "عمل مدان ومرفوض" .15
دران الرسومات الكاريكاتورية المسيئة  استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام ب:  الدوحة

ياسر  للرئيس   مؤسسة  برعاية  عرفات  متحف  في  ُعرضت  والتي  عرفات،  ياسر  الراحل  الفلسطيني 
مدان    عرفات. "عمل  بأنها  المعرض  في  لعرفات  المسيئة  الكاريكاتورية  الرسومات  بدران  ووصف 

الم ثوابت ورمزيات فلسطينية يحظر  "هناك  بدران:  التقليل من شأنها  ومرفوض". وقال  أو  بها  ساس 
وأضاف: "أن تأتي هذا اإلساءة وسط رام هللا وبرعاية    وفي مقدمتها الشهداء واألسرى والمقاومون".  

ة فهذا خطأ أكبر يتطلب معه محاسبة القائمين عليه". وأكد أننا "شعب يعيش تحت االحتالل،  رسمي
االحت هذا  يواجه  من  لكل  والتقدير  االحترام  بكل  والحاضر  وننظر  الماضي  في  ويحاربه  الل 

 والمستقبل". 
 24/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "األونروا" القيام بواجباتهاحماس: ندعم مطالب فلسطينيي سورية بلبنان وعلى  .16

أكدت حركة "حماس"، دعمها الكامل لمطالب المّهجرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان،  :  بيروت 
جاء ذلك    ت المقدمة من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا".بالحصول على الخدما

رأفت مّرة، خالل المشاركة في االعتصام في كلمة القاها مسؤول العمل الجماهيري بالحركة في لبنان 
وقال    الذي نفذه المهجرون الفلسطينيون من سورية، اإلثنين، أمام مقر "األونروا" الرئيسي في بيروت.

حركة حماس دعمها الكامل، لمطالب المهجرين الفلسطينيين من سورية، بالحصول على    ة: "تؤكد مرّ 
المال وبدالت  الصحية  والرعاية  اإليواء  عادلة"،    بس".بدل  إنسانية  المهجرين  مطالب  "أن  مرة  وأكد 

الت بنقص  التذرع  وعدم  بالتزاماتها  "األونروا"  وكالة  وفاء  على ضرورة  ذاته  الوقت  في  مويل، مشددا 
 للتنصل من مسؤولياتها. 

 24/1/2022قدس برس، 
 

 تنياهو يؤكد استمراره في قيادة "الليكود" وعدم موافقته على توقيع اتفاق إقرار بالذنبن .17
مس، على استمراره في قيادة  أشينخوا: أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو  -القدس  

الرغم   اليميني على  الليكود  لتجنب  ا  من حزب  بالذنب  إقرار  اتفاق  توقيع  بنيته  الواردة مؤخرًا  لتقارير 
 دخوله السجن.
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ادعاءات  هناك  كانت   ،" )تويتر(  الرسمية على  نشره عبر صحفته  فيديو مصور  في  نتنياهو  وقال 
خاطئة في وسائل اإلعالم حول أشياء تزعم أنني وافقت عليها، مثل االدعاء بأنني وافقت على الفساد 

 هذا ببساطة غير صحيح". ي،قاألخال
 25/1/2022األيام، رام هللا، 

 
 الليكود يرص صفوفه ويدعم نتنياهو  .18

بدأ حزب الليكود اليميني اإلسرائيلي رص صفوفه بعد إعالن رئيسه بنيامين نتنياهو مساء أمس أنه 
معسكر  لن يوافق على التوصل إلى صفقة قضائية تنهي حياته السياسية وسيواصل قيادة الليكود وال

 القومي.
بعد نتنياهو، بيانات أكدوا   ونشر غالبية أقطاب الحزب الذين خططوا للتنافس على رئاسته في يوم ما

فيها ضرورة مواصلة العمل سوية إلسقاط الحكومة الحالية، بحسب ما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية  
 العامة الناطقة بالعربية. 

إلى حزب   د رئيس “أمل جديد” جدعون ساعر بأال يعود وفي خضم التطورات في الحلبة الحزبية تعه
 ل إنه ليس طرًفا في النزاع الداخلي داخل الليكود. الليكود، وخالل جلسة لكتلته قا

 25/1/2022القدس، القدس، 
 

 "اإلرهابية "غانتس يصف هجمات المستوطنين بالضفة بد  .19
المتصاعدة في مات المستوطنين يوم اإلثنين، هجوصف بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، مساء 

بأنها “إرهابية”. الفلسطينيين أو قواته العسكرية ونشطاء اليسار،  سب موقع  وبح  الضفة الغربية ضد 
صحيفة معاريف العبرية، فإن غانتس أشار في تغريدة عبر حسابه في تويتر لهجمات المستوطنين  

ث الجريمة القومية األخيرة في  تس “حواد وقال غان  التي وقعت في قرية حوارة قرب نابلس هذا المساء.
 الضفة هي أحداث جادة، وهي أعمال إرهابية، وهكذا يجب أن نتعامل معها”. 

قوات وأش انتشار  لتعزيز  متدقمة  في خطوات  وأنه  القضية  حول  مناقشات  مؤخًرا  أجرى  أنه  إلى  ار 
ض والقانونية  العملياتية  الجهود  في  والشاباك  الشرطة  من  وبمساعدة  الجرائم  الجيش  تلك  مرتكبي  د 

 القومية.
 24/1/2022القدس، القدس، 
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 الجيش اإلسرائيلي يخلي بؤرة استيطان اعتدت على أنصار سالم يهود  .20
أبيب:   رونين«،  تل  »غفعات  االستيطانية  البؤرة  بهدم  إشعارات  اإلسرائيلي  الجيش  قيادة  أصدرت 

الغربية، وذلك الضفة  الفلسطينية في  بورين  قرية  بأن عددًا من سكان  الواقعة قرب  قاموا لالشتباه  ها 
إسرائيليين   ونشطاء سالم  فلسطينيين  على  الدموي  االعتداء  بتنفيذ  آخرين،  يهود  متطرفين  مع  سويًا 

 يهود، يوم الجمعة الماضي. 
أيام »وفقًا لسياسته بإزالة البؤر    3وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش سيخلي هذه البؤرة في غضون  

وأكدت أن هذه البؤر ال تقوم بأداء رسالة طالئعية  القانونية في المستوطنات«.    وسائر المباني غير
أمن   ويهدد  إسرائيل  لسمعة  يسيء  توتر  موقد  باتت  بل  قادتها،  يدعي  كما  اليهودي  لالستيطان 

 المواطنين اليهود والعرب على السواء. 
 25/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 مه سرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أماأعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة اإل .21

تش العام للشرطة، يعقوب  أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، عومير بار ليف، أنه طلب من المف
شبتاي، الحصول على إيضاحات حول تصرف ضابط الشرطة جمال حكروش، الذي تم توثيقه، وهو  

ريح وغادر المكان تاركًا إياه ينزف حتى يحضر جريمة قتل، ولم يحاول منع تنفيذها، بل قفز عن الج
 الموت. 

وأصبح عضوًا في رئاسة أركان اللواء حكروش ضابط عربي وصل إلى أعلى درجة في سلم القيادة،  
وحسب  العربي.  المجتمع  في  والجريمة  العنف  لمكافحة  »سيف«  وحدة  اليوم  يرأس  وهو  الشرطة، 

سبتمبر    12في بلدته كفر كنا، قرب الناصرة، في  التوثيق المذكور، فإنه كان في مصنع حديد للعمار  
يدًا للبيت الذي كان يعمره. وخالل  . وكان حضوره لدفع النقود مقابل شرائه حد 2020)أيلول( من عام  

إمارة   غازي  الشاب  بين  شجار  المكان، حصل  ساحات  على  تطل  مكتب  غرفة  في  هناك،  وجوده 
فقام الشاب،  من  إلهانة  العم  وتعرض  فادي.  الضابط    وعّمه  يتدخل  ولم  بالسكين،  بطعنه  عمه 

 حكروش.
 25/1/2022، وسط، لندنالشرق األ 
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  مسؤولون إسرائيليون: هجماتنا في سورية مستمّرة رغم الدوريات الروسية  .22
قال مسؤولون إسرائيليون، مساء اإلثنين، إن الهجمات العسكرية اإلسرائيلية في سورية "لن تتوّقف"،  

العسكري الدوريات  المجراء  الروسية  المناورات  ة  اإلسرائيليين  اعتبار  السوري، رغم  النظام  مع  شتركة 
 اإلسرائيلية.  12"تطوًرا ليس إيجابًيا"، بحسب ما نقلت عنهم القناة 

وفي وقت سابق اإلثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نّفذت دوريات مشتركة في المجال الجوي  
، وأن البلدين يخططان لتسيير هذه الدوريات بانتظام،  ام السوري على طول الحدود السورية، مع النظ

 وفق ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" لألنباء. 
والعسكرية  السياسية  "القيادة  أّن  يهوشواع،  يوسي  "واينت"،  لموقع  العسكري  المراسل  ذكر  بينما 

سياسة ذاتها التي  ائيل، ال اإلسرائيلية حائرة ما الذي يحدث للروس الذين قّرروا تغيير سياستهم أمام إسر 
لم تكن علنية لكّنها أتاحت لسالح الجو اإلسرائيلي العمل بشكل حر أمام التموضع اإليراني، وحتى  
تكثيف الهجمات في األشهر األخيرة، وكبح على أرض الواقع خّطة لـ’فيلق القدس’ بإنشاء ’حزب هللا  

 ’ على األرض السورية". 2
ل احتماالت  عّدة  يهوشواع  "فتح لدوريات وطرح  الجوية  األحوال  تحّسن  أن  قّدروا  الروس  أن  منها   ،

النافذة لضربة إسرائيلية في سورية قبل دخول العاصفة الجديدة، وأردوا إحباطها بشكل استعراضي"،  
وهذه الرسالة تشير إلى أن الروس يعتقدون أن إسرائيل بالغت في غاراتها في سورية، "لكن من جهة 

 لحة مشتركة إلسرائيل وروسيا إلبعاد اإليرانيين من سورية". ث عن مصأخرى واضح أن الحدي
أما االحتمال الثاني والمركزي أكثر، وفق الموقع، فهو مشتّق من التوتر بين الواليات المتحدة وروسيا 
الشرق   في  أخرى  نشطة  جبهة  إلى  األميركيين  تبينه  أرادوا  الروس  أن  المحتمل  "من  أوكرانيا،  حول 

ة الروسية تنبيه كهذا أمام إسرائيل من الممكن أن يدخلها )أي إسرائيل( للضغط  الناحياألوسط. من  
 على األميركيين". 

 24/1/2022، 48عرب 
 

 ُتجري مناورة جوية “سرية وغير مسبوقة” ُتحاكي هجوماا عسكرياا مفاجئاا على إيران  "إسرائيل" .23
لي قام األسبوع الماضي بمناورة سرية  متابعات: كشفت مصادر أمنية أن سالح الجو اإلسرائي -القدس

 ما على إيران. غير مسبوقة حاكت هجو 
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تفصل  التي  ذاتها  الجغرافية  المسافة  المقاتالت  فيها عشرات   وقطعت  وشاركت  إيران،  عن  إسرائيل 
 وطائرتا تزود بالوقود.  35و  15و  16المقاتالت من نوع إف 

األرو   منظومة  تجربة  تكون  أن  المصادر  تستبعد  المناورة    arrowولم  من  الماضي جزءا  األسبوع 
عل  إسرائيلية  غارات  على  ردا  إيران  من  أطلقت  باليستية  لصواريخ  تصديا  حاكت  التي  ى  السرية 

 المنشآت النووية. 
 24/1/2022، رأي اليوم، لندن

 
 تقرير إستراتيجي: "إسرائيل" تفتقر إلى نهج متكامل للتعامل مع التحديات  .24

لى نهج إستراتيجي متكامل، للتعامل مع التحديات التي  ائيل تفتقر إتخصص أن "إسر أظهر تقرير م 
 تواجهها".

وبين التقرير الصادر عن "معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلية"، أن "تل أبيب فشلت في تحسين  
 إمكاناتها األمنية واالقتصادية والتكنولوجية". 

هارتسوغ، المشروع النووي   االحتالل إسحق  إلى رئيس كيان   ووضع التقرير، الذي قدم اليوم االثنين
المتزايد  والضعف  الضفة،  في  األوضاع  انفجار  احتمال  ثم  االحتالل،  تحديات  رأس  على  اإليراني 

 للسلطة الفلسطينية. 
"المسح اإلستراتيجي إلسرائيل   تقرير  القدس" األخيرة، أكدت أن "عدم 2022وبين  " أن حرب "سيف 

للصر  حل  اوجود  اإلسرائيلي  يشكل  اع  يهودية  لفلسطيني،  كدولة  إسرائيل  لهوية  خطيرا  تهديدا 
 وديمقراطية".

وأشار التقرير إلى "تآكل الثقة في مؤسسات اإلسرائيلية داخليا، ما يشكل تهديًدا حقيقيًّا على المرونة 
 االجتماعية واألمن القومي".

المقربة من "كان"  قناة  نشرته  الذي  التقرير،  ل  وحّذر  العسكري  "انقسالجهاز  الساحة  الحتالل، من  ام 
أو   كبيرة،  وخسائر  الجبهات  متعددة  لسيناريوهات حرب  الداخلية  جبهتها  استعداد  وعدم  اإلسرائيلية، 

 لحوادث عنيفة". 
وذكر التقرير أن "اإلدارة األمريكية بدت أقل استعداًدا لالهتمام بمصالح ومخاوف إسرائيل، سواء فيما  

 لسطيني".ن أو في السياق الفيتعلق بإيرا
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ورأى أن "الواليات المتحدة أقل استعداًدا لالستثمار في تمديد وتكثيف اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل  
 والدول العربية البراغماتية"، على حد وصف التقرير. 

ودعا التقرير، السلطات اإلسرائيلية إلى استجابة عاجلة للوضع اإلنساني في غزة، مع تجنب التصعيد 
 "حماس" من تحقيق مزيد من السيطرة العسكرية والسياسية.  األمني، ومنع

امتالك سالح   من  إيران  لمنع  به  موثوق  عسكري  خيار  "لبناء  "إسرائيل"،  إلى حاجة  التقرير  وأشار 
الحياة  نووي، ووقف م الفلسطينية وتحسين نسيج  السلطة  وتقوية  لبنان،  الدقيقة في  الصواريخ  شروع 

 المدنية في الضفة". 
ت االحتالل بانتهاج سياسة "االقتصاد مقابل األمن" في غزة، بمشاركة مصر  قرير سلطاوأوصى الت

 وعناصر دولية وإقليمية، والسلطة الفلسطينية. 
اتف "تمديد  إلى  التقرير  دعا  التعاون  كما  بهدف  األردن ومصر،  العالقات مع  وتعزيز  التطبيع،  اقات 

 اإلقليمي في مجال االستخبارات والدفاعات الجوية والطاقة والزراعة والمياه والرعاية الصحية". 
وحث التقرير "إسرائيل" على "توسيع اتصاالتها االقتصادية مع دول شرق البحر المتوسط ، وتخفيف  

وت تركيا،  مع  ميزتها  طالتوتر  على  الحفاظ  أجل  من  التكنولوجية  والدراسات  والتكنولوجيا  العلوم  وير 
 النسبية وتوسيع نطاقها".

الحرب   وكذلك  المحدودة  للنزاعات  المدنية  الجاهزية  وتحسين  العسكري،  "الحشد  مواصلة  إلى  ودعا 
 متعددة الجبهات".

 24/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ون دوالر لتهويد مواقع تاريخية بالضفة الغربية ملي  3.2االحتالل يخصص  .25
الغربية ):  الضفة  االثنين  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  حكومة  تخصيص  1-24قررت  ماليين    10(، 

( األردن    3.2شيكل  وغور  الغربية  بالضفة  األثرية"  المواقع  "إعمار  مسمى  تحت  دوالر(،  مليون 
و  تهويد  مشاريع  تحتها  تنطوي  والتي  وفق المحتلتْين،  الفلسطينية،  والتاريخية  التراثية  المواقع  سرقة 

تلك   مراقبين. والتراث" خصصت  "القدس  وزارة  تسمى  ما  أن  إلى  العبرية،  "السابعة"  القناة  وأشارت 
اإلسرائيلية". التاريخية  للمواقع  الفلسطينيين  تدمير  "مكافحة  بزعم  التي    المبالغ،  األماكن  بين  ومن 

موقع سبسطية شمالي نابلس )شمال الضفة الغربية(، والذي سيخصص   -وفق القناة العبرية -سُتهود  
( له  شيكل  ماليين  مبلغ    1.6خمسة  لرصد  باإلضافة  دوالر(،  )  2.5مليون  شيكل  ألف   800مليون 
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للمواقع  الضفة  لجيش االحتالل( في  )تابعة  المدنية اإلسرائيلية  اإلدارة  متابعة  تمويل  لغايات  دوالر( 
  2022ألف دوالر( خالل عام    483مليون شيكل إضافي )  1.5كما سيحول    ا".األثرية و"منع تخريبه

شيكل   مليون  ُخصص  كما  )شرقا(،  أريحا  من  بالقرب  أثري  موقع  في  الترميم  ألف   322)ألعمال 
 . واقع تراثية جنوبي الضفة الغربيةدوالر( لعمل مسح للبحث عن م

 24/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جندي إسرائيلي يقتحمون المسجد اإلبراهيمي  100": طينيةاألوقاف الفلس" .26
اقتحم العشرات من جنود االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، المسجد اإلبراهيمي الشريف بمدينة  :  رام هللا
إن  .  الخليل بيان،  في  الفلسطينية،  األوقاف  وزارة  الحدود"    100وقالت  "حرس  شرطة  أفراد  من 

نكرت واست  "الجاولية" شرقي المسجد اإلبراهيمي، إلقامة "نشاط احتاللي".اإلسرائيلية، اقتحموا منطقة  
"األوقاف الفلسطينية" هذا االعتداء على المسجد اإلبراهيمي، معتبرة أنه "مؤشر خطير جًدا على نية  
تهويده وتحويله لكنيس   الحرم )المسجد(، ومحاولة  الكاملة على  السيطرة  االحتالل اإلسرائيلي فرض 

 يهودي".
 24/1/2022، قدس برس

 
 ومستوطنون يشنون اعتداءا واسعاا على بلدة حوارة  ..وعشرات اإلصابات في مخيم قلنديا شهيد .27

بحاالت   -محافظات   والعشرات  بالرصاص  شبان  ستة  وُأصيب  مواطن  أمس،  اسُتشهد  "األيام": 
قلنديا، مخيم  االحتالل  قوات  اقتحام  أعقبت  عنيفة  مواجهات  خالل  متفاوتة  مع    اختناق  بالتزامن 

بهد  الخير والتوانة في مسافر يطا، في إخطارها  أم  بلدة روجيب، ودهمها قريتي  م أربعة منازل في 
بلدة   أهالي  بحق  واسعة  اعتداءات  حملة  وشنوا  اعتداءاتهم  من  المستوطنون  فيه  الذي صّعد  الوقت 

اسعة من محاصيل  حوارة، حطموا خاللها زجاج عشرات المركبات ونكلوا بشاب، وأتلفوا مساحات و 
 في األغوار الشمالية.  المواطنين

عامًا( من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بعد ساعات    ٥٧فقد اسُتشهد المواطن فهمي حمد )
من اختناقه نتيجة استنشاقه للغاز المسيل للدموع أثناء اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لمخيم قلنديا  

 صباح أمس. 
إصابات بالرصاص    6دت جمعية الهالل األحمر في بيان بأن طواقمها تعاملت مع  من جهتها، أفا

المغلف بالمطاط، نقلت ثالثًا منها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام هللا وعالجت ثالثًا  المعدني  
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وعلى صعيد االعتداءات االستيطانية، شن مستوطنون اعتداء واسعًا على بلدة حوارة    أخرى ميدانيًا. 
 اية قوات االحتالل، ما أسفر عن إصابة فتى بجروح وتحطيم زجاج عشرات المركبات.بحم

 25/1/2022األيام، رام هللا، 
 

 مصادر عائلية: األسير ناصر أبو حميد تحّول إلى "هيكل عظمّي"  .28
إلى :  رام هللا وتحّول  جدا،  خطير  بوضع صحي  ناصر،  األسير  "شقيقه  إن  حميد،  أبو  ناجي  قال 

وف عظمي،  الكالم".هيكل  على  والقدرة  أطرافه،  استخدام  على  القدرة  زار    قد  الذي  "ناجي"  وأضاف 
التنسيق مع أي جهة"، ش قيقه، االثنين، في مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي، "معتمدًا على نفسه دون 

تعرف   شقيقه  وأن  إطعامه،  يحاول  الذي  الممرضين  أحد  ناصر  مع  "يتواجد  أنه  بيان صحفي،  في 
  7يذكر أن األسير ناصر أبو حميد محكوم بالسجن المؤبد    يتمّكن من الحديث معه".عليه لكنه لم  

عاًما، وهو واحد من بين خمسة أشقاء، يواجهون الحكم المؤبد في سجون االحتالل، وله    50مرات و
 شقيق سادس شهيد.

 24/1/2022، برسقدس 
 

 غزة.. إعادة افتتاح كنيسة "بيزنطية" بعد ترميمها  .29
رئي:  غزة بين  أكد  العالقة  "متانة  الدعاليس،  عصام  غزة،  في  الحكومي  العمل  متابعة  المسلمين  س 

وشدد الدعاليس، خالل افتتاح الموقع    والمسحيين في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص".
األثري للكنيسة البيزنطية )شمال غزة(، اإلثنين، على أهمية الحفاظ على التراث والمواقع األثرية في 

(، الذي حضر االفتتاح،  بدوره، أكد المطران "اللكسيوس"، )مطران غزة ورئيس أساقفه طبريا  طين.فلس
فيما، أوضح وكيل وزارة السياحة واآلثار في    أن "الشعب الفلسطيني شعب واحد مسلميه ومسيحييه". 

 في بالد الشام". غزة، إبراهيم جابر، أن "الكنيسة البيزنطية التي أعيد افتتاحها اليوم من أهم الكنائس  
عام   إلى  )الكنيسة(  بنائها  تاريخ  "يرجع  جابر:  البيزنطي   444وأضاف  اإلمبراطور  زمن  ميالدي، 

 م(".450-م 408)ثيودوسيوس الثاني(، الذي حكم ما بين عامي )
 24/1/2022، برسقدس 

 
 قيسارية  ئقبرة جماعية للفلسطينيين على شاطرتس: العثور على مآه .30

صحيفة أكدت  حرب:  اإلسرائيلية،    هاجر  مجازر  “هآرتس”  إسرائيليين  جنود  ارتكاب  اإلثنين،  يوم 
  . 1948جماعية بحق الفلسطينيين في قرية الطنطورة الواقعة شمال فلسطين المحتلة، إّبان النكبة عام  
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وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته عن وجود مقبرة جماعية لفلسطينيين استشهدوا على شاطئ مدينة  
القتل الجماعي القيسارية، بسبب ع تي تعرض لها العرب بعد استسالم قرية الطنطورة، التي  مليات 

ليلة   اإلسرائيليين،  الجنود  مع  معركة  فلسطينيين. 1948مايو/أيار    23-22خاضت  لمؤرخين  وفقًا   ، 
نحو   فإن  الصحيفة،  تقع حاليًا تحت    200وبحسب  مقابر جماعية  إعدامهم في  بعد  دفنوا  فلسطيني 

 يارات شاطئ دور”.ساحة انتظار س
 24/1/2022، لندن، العربي القدس

 
 فلسطينيو سورية باألردن "محرومون" من تلقي لقاح كورونا .31

محفوظ  -عمان   أبو  األردن،  :  حبيب  إلى  سورية  من  القادمون  الفلسطينيون  الالجئون  يزال  "ما 
بالمطاعيم، إذ إنهم  صة  محرومون من تلقي لقاح كورونا، لتعذر ربطهم إلكترونًيا بقاعدة البيانات الخا 

لم يحصلوا على رقم شخصي تسلسلي من دائرة اإلقامة والحدود منذ دخولهم أراضي المملكة"، وفق  
البلبيسي. األردن، عادل  أن    مسؤول ملف كورونا في  اإلثنين،  اليوم  لـ"قدس برس"،  البلبيسي،  وأكد 

النازحين من سو  الفلسطينيين  لقاح كورونا لالجئين  إعطاء  البحث    رية"مشكلة  قيد  ما زالت  لألردن، 
وطرح البلبيسي عددًا من الحلول، من    لدى مختلف الوزارات في الدولة، وأنها لم تحل لغاية اللحظة".

كثيًرا   ُيرِض  لم  الحل  "هذا  بقوله:  استدرك  ولكنه  سورية"،  لفلسطينيي  جديدة  هويات  "إصدار  أهمها 
 المشكلة في القريب العاجل.ذه منهم"، معربًا عن أمله في إيجاد وسيلة سريعة له

 24/1/2022، قدس برس
 

 وتشرد سكانها 197تهدم العراقيب للمرة  االحتاللسلطات  .32
النقب، :  النقب  العراقيب في منطقة  قرية  أهالي  الثالثاء، مساكن  اليوم  السلطات اإلسرائيلية،  هدمت 

الـ للمرة  العام    197وذلك  منذ  التوالي  في  2000على  سكانها  وتركت  البرد ال،  من  الرغم  على  عراء، 
اإلسرائيلية،    القارس. الشرطة  فتحت  العراقيب،  ألهالي  السلطات  مالحقة  إطار  وفي  السياق،  وفي 

حديثا، ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم  
وتالحق أهالي العراقيب بهدف    رض ضدهم، وترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بحق ملكية األ

وتربية   المراعي،  من  ومنعهم  الزراعية،  المحاصيل  تجريف  وكذلك  القسرية،  الهجرة  إلى  دفعهم 
 المواشي. 

 25/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الحركة الطالبية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الرابع عشر  .33
طالبية في جامعة بيرزيت اعتصامها داخل الجامعة لليوم الرابع عشر تواليا  األطر التواصل  :  رام هللا

وأكد نادر عويضات منسق الكتلة    رغم أجواء البرد القارس والمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.
مواصلة  على  مصرة  الطالبية  الحركة  أن  صحفي  تصريح  في  بيرزيت  جامعة  في  اإلسالمية 

تحقيق   حتى  الباردة.مطالبها  اعتصامها  األجواء  تنفيذ    رغم  ترفض  الجامعة  إدارة  أن  إلى  وأشار 
ونائب   األتيرة  الطلبة عنان  عميد شؤون  بأعمال  القائم  إقالة  رأسها  وعلى  الطالبية،  الحركة  مطالب 

طالب يشاركون في االعتصام من    200وأوضح عويضات أن نحو    رئيس الجامعة غسان الخطيب.
 .جميع الحركات الطالبية

 24/1/2022، الفلسطيني لإلعالم المركز
 

 "شهداء الواجب"غزة.. إدراج العامل المصري المتوفى ضمن  .34
العامل  :  غزة أسرة  "تبني  الدعاليس،  عصام  غزة،  في  الحكومي  العمل  متابعة  لجنة  رئيس  أعلن 

  المصري، الذي قضى خالل عمله في المشاريع المصرية إلعادة إعمار غزة؛ جراء صعقة كهربائية". 
 بـ"شهيد الواجب واإلخاء".الدعاليس، يوم اإلثنين، العامل المصري "محمد الشناوي"، ووصفه    ونعى

وتوجه بالتعزية لذويه والحكومة المصرية وعموم الشعب المصري، مشيرا إلى "اعتماد العامل الشناوي 
ذلك".  على  المترتبة  الحقوق  كافة  وسريان  الفلسطيني،  الشعب  شهداء  الفصائل    ضمن  ونعت 

ائلته وللحكومة المصرية واعتبرته  فلسطينية في بيانات متفرقة، العامل المصري، وتقدمت بالتعزية لعال
 "شهيد الواجب". 

 24/1/2022قدس برس، 
 

 نائب أردني يكشف عن اتفافية حكومية لتزويد مستوطنات االحتالل بالخضار .35
وجود :  عّمان عن  االثنين،  يوم  القطاونة،  أحمد  األردني،  النائب  الزراعة    كشف  وزارة  بين  "اتفاقية 

يتم بموجبها تزويد االحتالل اإلسرائيلي ومستوطناته، بمئات األطنان  األردنية ونظيرتها اإلسرا  ئيلية، 
الخضار". لكل    من  خرقًا  تشكل  "االتفاقية  أن  على  مصور،  "فيديو"  مقطع  خالل  القطاونة،  وشدد 

يلية على الضفة الغربية، وتوجه ضربة لمواقفه  المواقف السيادية األردنية الرافضة ألي سيطرة إسرائ
أم العالم".وجهوده  الدولية،    ام  والمحاكم  الهيئات  لدى  للمساءلة  المملكة  "االتفاقية ستعرض  أن  وأكد 

بموافقته على التصدير للمستوطنات، التي تعد أحد أشكال االحتالل واإلرهاب". واستهجن النائب عن  
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)تابعة البرلمانية  اإلصالح  مص  كتلة  الزراعة  وزير  "يقدم  أن  اإلسالمي(،  العمل  جبهة  لحة لحزب 
 االحتالل على المواطن األردني، بتوقيعه اتفاقًا تسبب بزيادة أسعار الخضار في األردن". 

 24/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "فلسطين النيابية" تبحث قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس .36
االثنين، موضوع تهجير أهالي حي  فلسطين النيابية في البرلمان األردني، اليوم  بحثت لجنة  :  عمان

واستنكر مقرر اللجنة محمد الخاليلة اعتداءات وانتهاكات االحتالل    الشيخ جراح في القدس الُمحتلة.
الُمجتمع الدولي   في المدينة المقدسة ومن ضمنها تهجير أهل حي الشيخ جراح من منازلهم. ودعا 

ض إإلى  والوقوف  جرائمها،  على  إسرائيل  ُمحاسبة  حقوقه رورة  لنيل  الفلسطيني  الشعب  جانب  لى 
 وإنشاء دولته الُمستقلة على ترابه الوطني.

 24/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لبنان: حركة "أمل" تلتقي فصائل فلسطينية ضمن مساعيها لحل الخالف بين فتح وحماس .37
ومسؤول العالقات الفلسطينية في حركة "أمل"، محمد الجباوي، التقى عضو المكتب السياسي، : لبنان

يوم اإلثنين، في مخيم "مار إلياس" في العاصمة بيروت، بالفصائل الفلسطينية األربعة، التي تحمل  
وركز   مبادرة للحل بين حركتي "حماس" و"فتح"، بخصوص جريمة مخيم برج الشمالي جنوب لبنان.

الفلسطينية في لبنان واستقرارها وأمن الجوار، وسبل إيجاد للقاء على ضرورة حفظ أمن الا مخيمات 
حل يضمن معاقبة الذين ارتكبوا الجريمة، ويحفظ دماء الشهداء والجرحى، ويحقق المصلحة العامة  

جتمعون، وفق  وشدد الم  للفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مع القضاء اللبناني، وفق بيان لحركة "أمل".
 ورة "وقف الحمالت اإلعالمية التي تعرقل مساعي المصالحة، وتعيق إحقاق الحق". البيان، على ضر 

العمل  هيئة  تفعيل  إعادة  يضمن  بما  المناسبة،  األجواء  تهيئة  "أهمية  إلى  المجتمعون  أشار  كما 
المعيشية، ومتابعة  الفلسطيني المشترك في لبنان، على األسس التي قامت عليها، ومعالجة القضايا  

 االجتماعية واالقتصادية، التي ترزح تحتها المخيمات الفلسطينية في لبنان".األزمات 
 24/1/2022قدس برس، 

 
 الكويت تستثني الفلسطينيين من رسوم إقامة كبار السن .38

عامًا،   60يوم االثنين، أوضاع المقيمين على أراضيها، ممن تخطوا سن  حسمت الكويت،  :  الكويت 
واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة    حملة المؤهالت دون الجامعية، بعد جدل دام ألكثر من عام.ومن  
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" من حملة 60للقوى العاملة الكويتي في اجتماعه، برئاسة وزير العدل، تجديد أذونات عمل مقيمي الـ"
ا قدره  الشهادات  مالي  مقابل رسم  دونها  )نحو    250لثانوية، وما  أمريكي(،  د   800دينارًا كويتيا  والر 

ووفق وسائل إعالم كويتية، فإن الفئات المستثناة من   إضافة إلى الحصول على تأمين صحي خاص.
ات ستدفع  القرار، هم أبناء الكويتيات، ومواليد الكويت، وحملة الجنسية الفلسطينية، وبينت أنَّ هذه الفئ

 ".18الرسوم االعتيادية المقررة على "حملة إقامة المادة 
 24/1/2022رس، قدس ب

 
 تنافسوا على جائزة "زيارة القدس"   والية 81في  آالف الشباب األتراك .39

شاًبا وشابًة تركية، من الفوز بزيارة إلى مدينة القدس المحتلة، إثر    50تمكن  :  أنقرة  -ضياء الورديان  
شكل خاص،  تفّوقهم في "برنامج أكاديمية القدس" الذي يقدم دروًسا عن القضية الفلسطينية والقدس ب

طالب إلى امتحان مكون من    3200"وتقدم    بتنظيم من اتحاد نقابات الموظفين التركّي "ميمورسان". 
دولة مختلفة، تحت إشراف أكاديميين، وصحافيين، وباحثين، ورؤساء    25القدس، من    سؤااًل عن  50

ة القدس" إلى ويهدف برنامج "أكاديمي  مؤسسات وجمعيات تعنى بالقدس وفلسطين"، وفق "ميمورسان"
"تمكين   إلى  باإلضافة  لزيارتها"،  الذاهبين  الشباب  جمهور  وتوسيع  بالقدس،  مجتمعّي  وعي  "تكوين 

تقييم األحداث المحيطة في المنطقة من النواحي التاريخية والسياسية واالجتماعية"، وفق   الشباب من 
 القائمين عليه. 

 24/1/2022قدس برس، 
 

 جئا فلسطينيا بعد احتجازهم لساعات ال 13السلطات الليبية تفرج عن   .40
سوريا":  طرابلس فلسطينيي  أجل  من  العمل  "مجموعة  الليبية  قالت  "السلطات  إن  اإلثنين،  مساء   ،

بينهم   لعدة ساعات".  13أفرجت عن طالبي لجوء، من  بعد احتجازهم  وأعلن خفر    الجئًا فلسطينيًا، 
بعد تعطل القارب الذي كانوا على متنه في  مهاجًرا،    23السواحل الليبي، أمس األحد، "العثور على  

خال المتوسط،  بالبحر  الليبية  اإلقليمية  أوروبية".المياه  دول  إلى  الوصول  محاولتهم  وكانت    ل 
"مجموعة العمل"، أشارت إلى أن "السلطات الليبية احتجزت المهاجرين، وحولتهم إلى مركز مكافحة 

 ي مدينة طرابلس".الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية ف
 24/1/2022قدس برس، 
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 تهاكات في النقب البرلمان العربي يطالب بد"تدخل دولي" لوقف االن .41
ضد :  القاهرة اإلدارية"  "االعتقاالت  لوقف  دولي  بتدخل  الثالثاء،  اليوم  العربي،  البرلمان  طالب 

جاء ذلك في  (.1948الفلسطينيين، وتجريف األراضي في منطقة النقب )جنوب فلسطين المحتلة عام 
لألمم   العام  ألمين  من  لكل  العسومي،  عادل  العربي  البرلمان  رئيس  وجهها  متطابقة،  خطابات 

المتحدة المتحدة،   األمم  ومفوض  اإلقليمية،  البرلمانات  ورؤساء  الدولي،  البرلماني  االتحاد  ورئيس 
تهاكات الممنهجة التي تقوم  وأدان العسومي "االن  السامي لحقوق اإلنسان، وفق بيان البرلمان العربي.

اإلدار  االعتقال  خالل  من  الفلسطيني،  الشعب  بحق  )إسرائيل(  باالحتالل  القائمة  القوة  منذ  بها  ي 
أحداث حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتجريف األراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف 

القضا  عزل سكانها في مناطقهم".  بـ "فضح اإلجراءات  الممارسة من قبل كما طالب  ئية والعسكرية 
يني، بعد أن  قوات االحتالل، والممارسات التعسفية لسلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسط

أمر اعتقال، من إجمالي ما يقرب   600بلغت أوامر االعتقال اإلداري خالل العام الماضي نحو ألف و
االحتالل". قوات  اعتقلتهم  فلسطيني  ثمانية آالف  إلى جريمة   من  "ترقى  االنتهاكات  تلك  أن  واعتبر 
 حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية". 

 24/1/2022قدس برس، 
 

 "إسرائيل""األورومتوسطي" أكثر من نصف سكان غزة فقراء بفعل حصار  .42
األناضول: قال المرصد "األورومتوسطي" لحقوق اإلنسان، اإلثنين، إن أكثر من نصف سكان غزة  

منذ  فق القطاع  على  المفروض  )إسرائيل(  إلنهاء حصار  داعيا  تقرير   16راء،  في  ذلك  جاء  عاما. 
" بعنوان  جنيف(،  )مقره  المرارة: جيل    16للمرصد  من  نحو  عاما  "إن  المرصد  وقال  محاصرًا".  ُولد 

و مليونين  البالغ عددهم  قطاع غزة  فرد من سكان  بفعل    300مليون ونصف  فقراء  باتوا  نسمة  ألف 
، وعلى المجتمع الدولي الضغط على  2006صار والقيود اإلسرائيلية المفروضة على القطاع منذ  الح

" أّن  وأضاف  القانوني".  غير  حصارها  إلنهاء  ضد  )إسرائيل(  اإلسرائيلية  الجماعي  العقاب  سياسة 
ادية السكان في غزة ما تزال ثابتة، بشكٍل ُيظهر بوضوح تعّمد االحتالل اإلسرائيلي إلحاق خسائر م

 ومعنوية كبيرة وجماعية بسكان غزة". 
تبلغ   إذ كانت  بفعل الحصار،  القطاع  فإنه تضاعفت مؤشرات األزمة اإلنسانية في  التقرير،  ووفق 

%، في حين وصلت عند نهاية عام  23.6نحو    –2005في عام  –الة قبل فرض الحصار  نسبة البط
العالم. وأوضح المرصد أن معدالت    %، لتكون من بين أعلى معدالت البطالة في50.2إلى    2021
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% في عام  40الفقر شهدت ارتفاًعا حاًدا بفعل إجراءات اإلغالق والحظر اإلسرائيلية، إذ قفزت من  
. وعلى المستوى االقتصادي، أشار المرصد إلى أن "االقتصاد في  2021ي عام  % ف69إلى    2005

االقتص المنشآت  آالف  تعّرضت  حيث  انهيار  حالة  شهد  للتعطل  القطاع  واالنتاجية  والخدمية  ادية 
الهجوم   أن  وذكر  الحصار.  سنوات  تخللت  التي  اإلسرائيلية  الهجمات  خالل  والضرر  والتدمير 

المنشآت االقتصادية، بإجمالي خسائر    2021أّيار    /العسكري األخير في مايو تسبب بتدمير مئات 
المرصد "إن سلطات االحتالل مليون دوالر أمريكي. وبشأن القطاع الصحي، قال    400بلغت نحو  

تعمدت منع دخول األدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، ما أّدى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية  
بنسبة   غزة  قطاع  غزة،  66في  قطاع  حصار  "بإنهاء  اإلسرائيلي  االحتالل  المرصد،  وطالب   ."%

المحك المرصد  وحّث  كافة".  حقوقهم  بممارسة  للفلسطينيين  فتح  والسماح  "على  الدولية  الجنائية  مة 
والهجمات   الجماعي  العقاب  سياسة  في  المتورطين  وجنوده  اإلسرائيلي  االحتالل  قادة  تحقيقات ضد 

". وبدأت سلطات االحتالل في فرض الحصار على قطاع غزة، عقب نجاح  العسكرية ضد قطاع غزة
ثاني   يناير/كانون  في  التشريعية  االنتخابات  في  "حماس"  منتصف 2006حركة  في  وشّددته   ،

 ، إثر سيطرة الحركة على القطاع.  2007يونيو/حزيران 
 24/1/2022، فلسطين أون الين

 
 حل القضية الفلسطينية يبدأ من رام هللا .43

 د. محمد صالح المسفر
لم أكن في حياتي يؤوسا رغم كل المحن والصعاب التي واجهتني طوال سبعين عاما، اال ان اليأس  

قد أصابن الشعب والقنوط  بقيادة محمود عباس ورهطه في حماية  الفلسطينية  السلطة  فاعلية  ي من 
واستعاد  وانها أصبحت سلطة مهمتها حماية  الفلسطيني وممتلكاته  الغاصبين،  الشرعية من  ة حقوقه 

بيانات الشجب واالدانة، وفي هذا الشأن اصدرت وزارة الخارجية   المستوطنات اإلسرائيلية، وإصدار 
ي رام هللا بيان ادانة "لتغول دولة االحتالل واذرعها المختلفة بما في ذلك بلدية االحتالل  والمغتربين ف
شرطتها على اهل حي الشيخ جراح، واستقوائها االستيطاني على أراضيهم ومنازلهم على  وطواقمها و 

ال ضد  إسرائيل  تفعله  فعل  كل  تجاه  هللا  رام  قيادة  دأب  وهذا  الجمع".  العالم  وأبصار  شعب مسامع 
 الفلسطيني وحقوقه بما في ذلك العدوان الصهيوني على قطاع غزة بيت المقاومة الفلسطينية. 
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ذلك مناشدة األمم المتحدة والمجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، لم تكّل ولم تيأس  واكثر من  
تتمكن من دفع    قيادة هذه السلطة من استجداء الدول بتقديم المساعدات المالية لحكومة رام هللا لكي 

 مرتبات كوادرها المتضخمة وتكاليف سفرات كبار موظفيها والتي لم تعد مجدية.
(2) 

األس المالكي في  رياض  الفلسطيني  والمغتربين  الخارجية  وزير  نيويورك  الى  وصل  الماضي  بوع 
لدولي  للمشاركة في االجتماع الوزاري "الجزئي" )شارك فيه ثالثة وزراء خارجية فقط( لمجلس االمن ا

االمن   مجلس  امام  كلمته  في  يدعو  وراح  فلسطين"  "دولة  باسم  العلنية  الجلسة  خالل  خطابا  والقى 
ين العام السيد أنطونيو غوتيرش للعمل مع مجلس االمن لوضع حد لجرائم إسرائيل ضد الشعب  االم

واالستيالء على  الفلسطيني. منها جرائم القتل العمد والدهس ونسف المنازل واقتالع األشجار المثمرة  
بأنها لن   تجد رادعا  األراضي الخاصة والعامة والتي تتزايد يوما بعد يوم العتقاد سلطات االحتالل 

 مسلحا يردع المعتدين على أهلنا في فلسطين. 
تتولى   بأن  يقضي  والذي  األمني  الجانب  الملعون وخاصة  اوسلو  اتفاق  بتنفيذ نص  ملتزمة  السلطة 

طينية لنشاط قوى االمن والجيش اإلسرائيليين وكذلك حماية المستوطنين  السلطة كبح أي مقاومة فلس
يعتدون على اهل الضفة  من أي اعتداء عليهم من قبل   المستوطنون  بينما  الشرعيين،  اهل األرض 

سبات   في  وشرطتها  السلطة  وجيش  يقاومهم  من  ويعتقلون  أراضيهم  ويجرفون  مزارعهم  ويحرقون 
 عميق. 

من المشار اليه )شهر يناير الحالي( انه في خالل شهر مايو الماضي وفي  جاء في تقرير مجلس اال
وحدة سكنية في   300فلسطينيا غير مسلح، كما قررت إسرائيل بناء    242يوما قتلت إسرائيل  11خالل  

وحدة سكنية في القدس الشرقية بدال من    800القدس الشرقية وفي يناير الحالي قررت إسرائيل بناء  
 ة، كل هذه االعمال لم تجد رادعا من السلطة الحاكمة في رام هللا. وحدة سكني 182

د مجلس االمن الدولي بحضور وزير السلطة المالكي نشرت الصحف  يوم األربعاء الماضي يوم انعقا
الشيخ   في حي  الصالحية  عائلة  منزل  هدمت  االحتالل  جرافات  ان  مؤداه  خبرا  والعربية  اإلسرائيلية 

ة واعتقلت أصحاب الملك ومناصريهم من الفلسطينيين، وفي صحراء النقب  جراح في القدس الشرقي
ى مواطنين فلسطينيين غير مسلحين بهدف االستيالء على ممتلكاتهم  اعتداءات إسرائيلية مسلحة عل

اقتالع االشجار واالستيالء على   الحياه عن طرق  النقب وهدم منازلهم وتجريف أراضيهم ونزع  في 
 ة.منابع المياه الجوفي 
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(3) 
مجديا، إزاء هذا الصلف الصهيوني نقول لسلطة رام هللا ان البكاء امام مجلس االمن الدولي لم يعد  

منذ   والعربية  الدولية  والمؤتمرات  االمن  مجلس  امام  البكاء  كثرة  من  دموعكم  تجف  ألم  ونسأل: 
 م حتى اليوم؟. 1948عام

ا فإن  الفلسطيني  الشعب  حقوق  واسترجاع  اهدافكم  منظمة  لتحقيق  ميثاق  الى  العودة  يقتضي  المر 
عام   به  العبث  قبل  الفلسطينية  ا  1993التحرير  الذين  من  وتضخمت  والتخلص  السلطة  تخمتهم 

 وانتفخت جيوبهم واصبحوا يكرهون حتى كلمة مقاومة العدو.
  ان تجميد وإلغاء اتفاق اوسلو من قبل سلطة رام هللا ضرورة وطنية فلسطينية ألن اإلسرائيليين من 
االسرائيليين   وتعاملها مع  الفلسطينية  السلطة  قيادة  ممارسات  ان  واحد،  جانب  الغوه من  قد  جانبهم 

اإلسرائيلي  أد  الكيان  مع  تقيم عالقات  الشديد راحت  األسف  مع  العربية  القيادات  بعض  ان  الى  ى 
 وذلك على حساب الشعب الفلسطيني. 

يون يفطرون مع شارون قبل وفاته في مزرعته  يقول مسؤول عربي مطبع مع إسرائيل "القادة الفلسطين 
عصير في المساء مع بعض من قيادات في القدس، ويتغدون على مائدة مردخاي ويتقارعون اقداح ال

الليكود وغيرهم من أحزاب إسرائيل وما علينا نحن العرب اال دفع فواتير تلك اللقاءات االجتماعية بين  
يتحدث ذلك المطبع ويكاد يخرق مسامعي بحجج واهية وغير    القيادات الفلسطينية وقيادات إسرائيل"
 مقبولة بل مدانة بأشد عبارات اإلدانة.

الوطنية آخر   الوحدة  وإعالن  التغيير  موعد  وحان  صالحيتها  انتهت  هللا  رام  في  السلطة  القول: 
الى ما قبل   بها  يبدأ من رام هللا1993الفلسطينية والعودة  الفلسطينية  الحقوق   وليس من  م واستعادة 

 نيويورك، هكذا علمنا التاريخ.
 25/1/2022الشرق، الدوحة، 

 
 إسرائيل!هرولة الجنراالت إلى  .44

 سليم عزوز 
 ومن مصر إلى السودان مرورًا بالجماهيرية العربية الليبية سابقًا، يا قلبي ال تحزن! 
أمل   على  بالنوافل،  إسرائيل  إلى  ويتقربون  التطبيع،  يتبنون  من  هم  على  فالجنراالت  تصنعهم  أن 

مهمتها   كون  تستمدها من  العربية  الجيوش  قيمة  كانت  أن  بعد  وجه  أعينها،  في  تقف  ألنها  مقدسة 
المحتلة، فسوف   العربية  اآلن في مهمة دحرها من األرض  تنجح  لم  وإن  إسرائيل، وتصد عدوانها، 

 تنجح في يوم ما! 
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نذ تأسيس ما يسمى بدولة إسرائيل.  وقد بنى العسكريون األوائل شرعية جيوشهم على هذا األساس، م 
الل فلسطين، فإن الضباط وقد شاهدوا خيانة  والمذاع أنه عندما قررت مصر خوض الحرب بعد احت

الحكومة واستشعروا عدم جديتها أيقنوا أن الحرب هناك وليست هنا، وعليه فقد غادروا أرض فلسطين 
وشعبي  حزبي  تأييد  وسط  بانقالبهم  ليقوموا  القاهرة،  "الحركة إلى  أو  الجيش"،  ضباط  "حركة  ألن   ،

الحمل بينما  قامت  أصحابها،  بحسب  على  المباركة"  مشتعلة  الفاسدة  باألسلحة  سمي  ما  على  ة 
شرعية   واكتساب  جرى  ما  لتبرير  التاريخ،  كتب  في  ُتدرس  وظلت  "روزاليوسف"،  مجلة  صفحات 

 شعبية! 
نفسها قامت بتشكيل لجنة تحقيق حول حملة األسلحة   اللواء الثورة  أنها كانت رغبة  الفاسدة، ويبدو 

عبد الناصر وإن كان قد استسلم له، لتكون النتيجة    محمد نجيب ولم يشاركه في هذه الرغبة جمال
عدم صحة ما ورد فيها، وتم تجاوز ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق. وظلت الحملة تدرس في  

 فلسطين كان وراء الثورة في مصر!مادة التاريخ على أنها حقيقة، وأن ما جرى على أرض 
ماهت مع سياسة حرمانها منها، وأقرت بسياسة وقد حرمت الشعوب نفسها من متع الدنيا، وللدقة ت

الناصر   عبد  بخطاب  شرعيتها  يوليو  ثورة  واكتسبت  المواجهة،  ساعة  أجل  من  البلد  موارد  توجيه 
الهزيم كانت  محاكمته،  األمر  واستوجب  ُهزم  وعندما  الجماهير  المواجه،  وخرجت  جديدة،  شرعية  ة 

وحده القادر على تخليصنا من كابوس الهزيمة،   على إيقاع من أخرجوا يطالبونه بعدم التنحي، ألنه
 ورد االعتبار بهزيمة الجيش اإلسرائيلي الذي قالوا إنه ال يقهر! 

 مبارك وشرعية النصر: 
ل الدنيا،  الحياة  وغادر  ذلك،  الناصر من  القدر عبد  يمكن  إعالن  ولم  يستمدها من  قيمته  كن ظلت 

السالم، لكن شرعية من جاء من بعده استمدها    العداء مع إسرائيل، وانتصر السادات وأبرم معاهدة
 من كونه أحد أبطال الحرب ضد إسرائيل، بعد تفخيم دوره واختزال النصر في شخصه!

لى أساس أن كونه أحد  ومع هذا التضخيم وتساقط الشرعية، فقد ظل أنصار مبارك يتحدثون عنه ع
ظًا ألنه ورث السالم ولم يبرمه، وهو  أبطال أكتوبر يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان محظو 

الذي أسقط شرعية السادات. وظلت شرعية النصر بيد مبارك الذي كان يطبع في حدود الضرورة، 
 وإن حاصر غزة وقاطع المقاومة، وأصبح كنز إسرائيل االستراتيجي! 

األاآل تحقيق  الوظيفية  مهامه  أن من  يعلنها صريحة  فالسيسي  المكشوف،  على  اللعب  من  ن صار 
للمواطن اإلسرائيلي، وقد اتخذ إجراءات على األرض تؤكد ذلك، فهدم البيوت وطارد السكان وحاصر  
غزة بالشكل الذي أزعج إسرائيل نفسها، ألن شدة الحصار ستدفع بالمقاومة إلى أن تقاتل قتال من  

 ليس لديه ما يخسره. 
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بالذ  هاب إلى إسرائيل، للحصول على  لقد قال توفيق عكاشة إنه من نصح قادة االنقالب العسكري 
ومن   أحد.  من  نصيحة  وبدون  مبكرًا  طريقه  عرف  االنقالب  قائد  أن  الواضح  من  ولكن  شرعيتهم، 

م، ويدرك أنه ال الواضح أن الرئيس محمد مرسي الذي كان يدرك أن بين مصر وإسرائيل معاهدة سال
وإذ   للسيسي.  المهمة  أوكل  معها،  بالتقارب  نفسه  يحرق  أن  ساحة يستطيع  قبله  من  سيناء  كانت 

للوجود األمني من كافة أجهزة القوة، سواء الشرطة أو الجيش أو المخابرات، فقد آلت المهمة كاملة  
تقارير إسرائيلية   ينفها الجانب المصري(  للجيش وفي القلب منه المخابرات الحربية. وقد نشرت  )لم 

قادة إسرائيليين مرتين قبل  التقى سرًا  السيسي  الرئيس محمد    تؤكد أن  العسكري )في عهد  االنقالب 
مرسي(، ولم تكن هذه من المهام التي يكلف بها قادة في الجيش من قبل، وإن برز دور اللواء عمر  

سياسي، على العكس من الجيوش التي    سليمان، فالمخابرات العامة في كل مكان في العالم لها دور
 يحظر عليها العمل السياسي!

 ريين التقليديين:نهاية مرحلة العسك
وبتولي السيسي الحكم، بات واضحًا أن المهام القديمة للجيوش قد تغيرت، وهذه المهام هي مواجهة  

التسلي  على  المليارات  إلنفاق  شرعية  يعطي  بما  "اإلسرائيلي"،  إال  عدو  وال  معاهدة  العدو  رغم  ح، 
سواء   سياسيًا،  الجيش  قادة  منها  استفاد  التي  الشرعية  وهي  مبارك  السالم،  تمكين  على  الصمت 

المجلس العسكري من الحكم بشكل مباشر بعد تخليه عن الحكم، أو في دعوة الجيش لالنقالب على  
 التجربة الديمقراطية الوليدة! 

ين التقليديين الذين يحافظون على ورقة التوت، وبالثورة  وبدا هذا توجهًا جديدًا بانتهاء مرحلة العسكري
على خط الحكم في السودان، شاهدنا هرولة للتطبيع، مع تبرير ذلك سواء السودانية ودخول العسكر  

عبد   في  يرون  الذين  اإلسالميين  من  أو  الحكم(،  في  )الشركاء  اليسار  أهل  من  األقلية  أحزاب  من 
عي للرئيس البشير. وعندما حدث الطالق بين العسكر واليسار، إذا بوفد الفتاح البرهان االمتداد الطبي 

هب للخرطوم، وبدا أن القادة العسكريين يستقوون به على القوى المدنية األخرى بإسرائيل، إسرائيلي يذ 
في   الجميع  سبق  الذي  العربي،  العالم  في  اليسار  شأن  التقارب،  في  تمانع  لم  القوى  هذه  أن  رغم 

ور  لطفي  التطبيع،  والحماس؛  القوة  بنفس  التطبيع  جمعيات  أنشأوا  من  هم  في مصر  المقاومة  موزه 
 خولي نموذجًا.ال

وقد وجد البرهان من يدافعون عن خطوته، بأن من حقهم التقارب مع إسرائيل بعد أن تقارب عموم  
يرتكبون    العرب؛ الذين ينكرون على السودان هذه الخطوة ليحرموهم من المن والسلوى، في حين أنهم

وبين إسرائيل عداء، فإن نفس األفعال. فات هؤالء أنه إذا كان هناك منطق للتقارب بين دول بينها  
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السودان ليس من دول المواجهة، لكن ال بأس فقد ظن القوم أن هذه العالقات كفيلة بحل مشاكلهم  
 االقتصادية، وكأنها كانت بسبب العداء إلسرائيل. 

تتغي  ولم  التقارب  حدث  الوفد وقد  جاء  فقد  االقتصادية  األزمات  بقاء  ومع  السودانيين،  أوضاع  ر 
رطوم، ذلك بأن الهدف من هذه العالقات الثنائية ليس حل مشكالت الشعوب، ولكن اإلسرائيلي للخ

 حل أزمات الحكام الذين يستقوون على المختلفين معهم سياسيًا بمثل هذا التقارب!
ل المتقاعد الذي نزل بمطار تل أبيب، وقام إلى اآلن بزيارتين  ومن السودان إلى ليبيا، حيث الجنرا

أمره انفضح  كانت  سريتين،  التي  السرية  العالقات  هذه  لمثل  اآلن  مستعدة  ليست  إسرائيل  ألن  ما 
هو   حفتر  لذا صار  العسكريين،  القادة  مع  أمانها  تجد  أصبحت  والتي  السابقين،  الحكام  مع  تقيمها 

 ا، ولم تراهن على أي بديل من المدنيين! خيارها المأمول في حكم ليبي 
الق الذين يشّكون في أصابع أيديهم يوكلون بمهمتها ألحد، وألهمية هذه العالقات، لم يعد هؤالء  ادة 

كما كان حاصاًل من قبل، فقد صاروا يرسلون أبناءهم، حتى ال تكون بابًا يدخل منه الشيطان ويلعب  
 ام خليفة حفتر، الحظ أنهما ضابطان أيضًا. لحساب نفسه، ومن محمود السيسي، إلى صد 
أ فالشعب  التاريخ،  دروس  هؤالء  نسي  القذافي  وقد  أسقط  كما  مصر،  في  االستراتيجي  كنزهم  سقط 

وكان قد انتقل من معسكر الصمود والتحدي إلى التطبيع، ليلحق ما فاته بترديد كالم فارغ عن تسمية  
والمفيد هنا هو أن    حدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين!الدولة الفلسطينية "إسراطين"، لتكون دولة مو 

إن    اعية عن الدور والمكانة، وقد هرولوا إلى إسرائيل يطلبون عندهم العزة.العسكريين قد تنازلوا طو 
 العزة هلل جميعًا! 

 24/1/2022، 21موقع عربي 
 

 إجراءات إسرائيلية لترجيح الديموغرافية اليهودية في القدس .45
 و عامر د. عدنان أب 

محمومة   إسرائيلية  لرغبة  المحتلة  القدس  في  المتالحقة  األحداث  عليها،  تشير  المتواصلة  بالسيطرة 
والضلوع  اليهودية،  الدينية  الجماعات  أمام  الفرص  بتسهيل  رغبتها  تبدت  أكثر،  الوقت  مر  وكلما 

 هيكل المزعوم.ميدانًيا وعملًيا في تنفيذ المخططات الداعية إلزالة المسجد األقصى، وإقامة ال
الر  السيمفونية  ترديد  اإلسرائيلية على  الدعائية  اآللة  يعرف دأبت  ما  والدينية، حول  الحكومية  سمية، 

بـ"حق الشعب اليهودي" في القدس، ونفي المطالب الفلسطينية في المدينة، وتعزيزها بإيراد إحصائيات  
األمنية المتوقعة في حال تقسيمها،    ديموغرافية ومؤشرات خطيرة من داخل المدينة، بجانب التأثيرات 

 ة من الحكومة اإلسرائيلية، بما فيها رئيس الوزراء ذاته.وهي تحذيرات صادرة من داخل أوساط نافذ 
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تنطلق هذه المواقف من تفنيد مزاعم بعض دعاة تقسيم المدينة كونه ينبع من ضرورة الحاجة إلعادة 
والفلسطينيين اليهود  بين  الديموغرافي  في  التوازن  يوصف  ما  عبر  اليهود،  لصالح  يكون  أن  على   ،

 بـ"اقتالع" التجمعات السكانية الفلسطينية من داخل حدود المدينة.)إسرائيل( 
تبدي األوساط السياسية والحكومية حماًسا ملحوًظا لضرورة الفصل بين التجمعات العربية واليهودية، 

للتقلص الجاري للوضع السكاني اليهودي    كونه يبدو حاجة ملحة، وال مفر منها، في سبيل وضع حد 
وفي   المدينة،  اليهودي  في  للشعب  التاريخي  الديني  الصعيد  على  فيها،  الكامنة  المخاطر  ضوء 

ومقدساتها، تقترح هذه األوساط التكيف مع "المشكلة الديموغرافية" للقدس من خالل معالجة أصلية  
ة اليهود من القدس، ومحاولة التخلص منها،  أساسية للمشكلة من خالل البحث في حلول لظاهرة هجر 

 مستقباًل. والقضاء عليها
تعتقد األوساط اإلسرائيلية أن مستقبل المدينة المقدسة يحتوي على مخاطر كبيرة، وتجعل اإلسرائيليين  
يخسرون كثيرا من النقاط، مما يدفعهم للحديث عن جملة إشكاليات، أهمها: بقاء األحياء العربية، بما  

على  فيها   القاطنين  خاصة  اليهود،  المدينة  سكان  يعرض  حدودها، الصغيرة،  على  التماس  خط 
لمخاطر أمنية صعبة، ومحيطة بهم من كل جانب، أخطرها أنهم سيكونون عرضة لنيران المسلحين  

 الفلسطينيين. 
الجانب   في  للسكن  العرب  المدينة  سكان  من  اآلالف  عشرات  بانتقال  المتمثل  الدافع  هذا  مثل 

و اإل إمكانية  "مقسمة"،  التي ستغدو  المدينة  بقاء  سرائيلي من حدود  أن  بالفعل، السيما  وقائمة  اقعية 
الفلسطينيين   بعشرات آالف  الجديد  الواقع  هذا  ويدفع  واقًعا"،  "أمًرا  تشكل  فيها غدت  العربية  األحياء 

تراجع ظل  في  العنصري،  الفصل  جدار  من  اإلسرائيلي  الجانب  في  واإلقامة  تقسيم    لالنتقال  خيار 
 المدينة بصورة مقلصة. 
د االحتالل صعوبة حقيقية في منع الهجرة الفلسطينية داخل حدودها، السيما  في الوقت ذاته، قد يج

إذا تم حرف مسار الجدار الفاصل نحو الغرب والجنوب والشمال، باتجاه األحياء السكنية اليهودية،  
ج الهجرات من  هذه  معاودة  إمكانية  فإن  التي حدت وبالتالي  األسباب  لذات  للحدوث  قابل  أمر  ديد 

 ات السابقة. بحدوث الهجر 
 24/1/2022فلسطين أون الين، 
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