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 عيد المقاومة : قررنا توحيد صفوفنا لتص"جنين"األجنحة العسكرية في  .1
الثالثاء، توحيد صفوفها لمواجهة  :  جنين للمقاومة في مخيم جنين، مساء  العسكرية  أعلنت األجنحة 

وتص  المشترك  االحتالل  “العمل  إلى  فلسطين؛  أنحاء  في  المسلحة  المجموعات  داعية  المقاومة،  عيد 
المقاوم”. والجهادي  النضالي  ومشروعه  شعبنا  عن  مهرجا   دفاًعا  خالل  ذلك  نظمته  جاء  تأبيني  ن 
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بمناسبة مرور  ،  يبة جنين” )تابعة لسرايا القدس(؛ بمشاركة كتائب شهداء األقصى، وكتائب القسام“كت
 يوًما على استشهاد قائد “كتيبة جنين”، فاروق جميل سالمة. 40

 13/12/2022قدس برس، 
 

 السلطة الفلسطينية تحذر من مخاطر تهدد المسجدين األقصى واإلبراهيمي  .2
الثالثاء، من مخاطر تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى يوم  الفلسطينية،  لسلطة  حذرت ا

الخليل  في   بمدينة  اإلبراهيمي  المسجد  بمحيط  اإلسرائيلية  الحفريات  واستمرار  المحتلة،  القدس  مدينة 
الغربية. الضفة  والمغتربين    جنوب  الخارجية  وزارتي  عن  صدرا  منفصلين  بيانين  في  ذلك  جاء 

 ألوقاف والشؤون الدينية. وا
ا المخاطر  من  تحذر  إنها  بيانها،  في  الفلسطينية،  الخارجية  باألقصى  وقالت  المحدقة  لحقيقية 

وأدانت الوزارة اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى بشكل يومي    وتداعياتها على المنطقة برمتها.
وحذرت المجتمع    حتالل وجنوده.وأداءهم طقوسا تلمودية في باحاته، بحراسة وحماية من شرطة اال
الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو    الدولي من المخاطر المحدقة بساحة الصراع في ظل ائتالف رئيس 

التاريخي   الوضع  لتغيير  تصعيدية  خطوات  من  المتطرف  اإلسرائيلي  اليمين  له  يروج  وما  المقبل، 
 والقانوني في المسجد األقصى المبارك.

ون الدينية استمرار الحفريات اإلسرائيلية في محيط الحرم  وزارة األوقاف والشؤ من جانبها، استنكرت  
وقال وزير األوقاف حاتم البكري، إن هذه الحفريات تجددت الثالثاء، "في    بمدينة الخليل.اإلبراهيمي  

وأضاف    نهج مستمر للسيطرة على الحرم وساحاته الداخلية والخارجية ومحيطه من مرافق ومواقع".
مل على طمس المعالم الدينية اإلسالمية والمسيحية على أرض فلسطين، وتحويلها  الحتالل يعأن ا

 ى مواقع دينية أو تاريخية يهودية؛ في محاولة لتزوير التاريخ.إل
 13/12/2022.نت، الجزيرة

 
 اشتية يفتتح أعمال اللجنة األوروبية الفلسطينية المشتركة  .3

تجمعنا باالتحاد األوروبي، وهي عالقة  تية "نعتز بالعالقة التي  قال رئيس الوزراء محمد اش:  رام هللا
الفلسطينية    .حوار مستمر وشراكة وصداقة األوروبية  اللجنة  أعمال  افتتاح  ذلك خالل حضوره  جاء 

رام هللا.. في  الثالثاء  الخاص،  السنوي  اجتماعها  الدعم   المشتركة  المشارك  الفلسطيني  الوفد  وثمن 
حل القضية فلسطينية، وطالب االتحاد األوروبي بضرورة لعب دور سياسي لاألوروبي للمؤسسات ال

من التزامه بمبادئ القانون الدولي، وتشجيع دوله لالعتراف بدولة فلسطين لحماية  الفلسطينية انطالقا  
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مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن غياب المحاسبة الدولية الحقيقية إلسرائيل على انتهاكاتها يشجعها على  
 تمرار في انتهاكها للقانون الدولي وتدمير حل الدولتين.االس

إلى   الفلسطيني  الجانب  واألفراد  ودعا  الشركات  ومحاسبة  المستوطنات،  لمنتجات  أوروبية  مقاطعة 
القانونية على أراضي الدولة  األوروبيين العاملين والمستثمرين في المستوطنات غير الشرعية وغير 

تو  إلى  باإلضافة  جيش  الفلسطينية،  وعنف  إرهاب  تصاعد  ظل  في  لشعبنا،  الدولية  الحماية  فير 
 االحتالل والمستوطنين.

 13/12/2022الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وك
 

 الشيخ يبحث مع وينسالند مجمل التطورات الفلسطينية  .4
مع المنسق الخاص بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الثالثاء،  :  رام هللا

آخر   وينسالند،  تور  األوسط  الشرق  في  السالم  فلسطين. لعملية  في  والسياسية  الميدانية    التطورات 
ووضع الشيخ خالل اللقاء، المبعوث األممي في صورة االعتداءات الوحشية اليومية لجيش االحتالل  

قرى، والمخيمات الفلسطينية،  والمستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني، واالستمرار في اقتحام المدن، وال
حدة بضرورة توفير الحماية الدولية ألبناء شعبنا، وإنهاء الظلم  وطالب الشيخ األمم المت  وقتل األبرياء.

 التاريخي الواقع عليه، وفق القانون الدولي.
 13/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بحث تأسيس هيئة لتنظيم قطاع السينما  نيين:اشتية يلتقي مخرجين وسينمائيين فلسطي  .5

الوزراء محمد اشتية، دعم الحكومة الكامل لقطاع السينما الفلسطينية، مشيرا إلى أكد رئيس  :  رام هللا
اهتمام الحكومة في العمل على تأسيس صندوق خاص بدعم األعمال السينمائية واألفكار التي تعزز 

 الرواية الفلسطينية.
ا، وكل فلسطيني  وايتنا في مواجهة التمويل المسموم، تكمن في صدقهراء: "إن قوة ر وقال رئيس الوز 

أن  ويجب  الصمود  أشكال  أحد  هو  فلسطين  في  السينما  قطاع  ودعم  ُتحكى،  أن  يجب  رواية  لديه 
جاء ذلك خالل لقائه وفدا من المخرجين    يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع إلى جانب الحكومة".

تأسيس هيئةوالسينمائيين   السينما، عقب  لتنظيم قطا   الفلسطينيين، في رام هللا، حيث بحث معهم  ع 
إنهاء وزارة الثقافة مشاوراتها مع العاملين في قطاع اإلنتاج السينمائي والفني، ليكون جسما مستقال  

 تحت مظلة الحكومة.
 13/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 لمواجهة مخططات اقتحام األقصى يدعوأبو حلبية  .6

المجلس التشريعي د. أحمد أبو حلبية أن االحتالل يشنُّ حرًبا دينية على القدس  أكد النائب في  :  غزة
وشدد على أنَّ مخططات اقتحام األقصى سيكون    تزداد عنفًا باقتحاماته المستمرة للمسجد األقصى.
عا أبو حلبية لمواجهة مخططات االقتحامات التي  د و   لها مواجهات قوية وعمليات جهادية دفاعًا عنه.

إليها الجماعات الصهيونية، مطالبًا بمالحقة االحتالل في المحافل الدولية وفضح االنتهاكات دعت  
الحقيقي   الوجه  وكشف  والدولي  واإلسالمي  العربي  اإلعالم  في  الصهاينة  المجرمين  بها  يقوم  التي 

 . ة في تهويد مدينة القدس والعدوان على المسجد األقصىلممارسات االحتالل وجرائمه المتواصل
 13/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "محامون من أجل العدالة" تطالب السلطة الفلسطينية بوقف االعتقاالت  .7

طالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة في فلسطين" بالضغط إلنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان في  
وت الغربية،  حريالضفة  باحترام  والتنفيذية  الحكومية  المؤسسة  وعود  والعمل  طبيق  والتعبير  الرأي  ة 

إنها تتابع االستدعاءات واالعتقاالت التي بدأت منذ مطلع   -في بيان-وقالت المجموعة    السياسي.
خالل   وتزايدت  الحالي،  جامعيين    24الشهر  وطلبة  ناشطين  بحق  خاص،  بشكل  الماضية  ساعة 

المقاومة اإلسالمية )حماس(.بالتزامن مع ذكرى   الم  انطالق حركة  العام  وأوضحت  جموعة أن هذا 
على   يزيد  بما  المعاملة،  وسوء  والتعذيب  واالستدعاء  االعتقال  في حاالت  قياسية  أرقاًما    500حقق 

الفلسطينية عام   ، 1994حالة تعرض لها المعتقلون، على نحو لم تشهده فلسطين منذ قدوم السلطة 
 وفق البيان. 

 13/12/2022.نت، جزيرةلا
 

 عملنا وسنعمل مًعا على طريق المقاومة والتحرير : في ذكرى انطالقتها  "الشعبية"هنية مهنًئا  .8
نائب األمين    ظهر الثالثاء جميل مزهرهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  

ذكرى   في  التهنئة  له  قدم  حيث  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  بمسير العام  مشيًدا  ة  انطالقتها، 
النضالية والكفاحية وتاريخها المجيد الذي سطرته بالتضحيات والبطوالت وحفاظها على خطها    الجبهة

شعبنا وثوابت  وحقوق  المقاومة  مسيرة  في  سراح    الفلسطيني.  الثابت  إطالق  على  العمل  أن  وأكد 
وأضاف أننا عملنا وسنعمل   مة.األسرى من سجون االحتالل على رأس سلم أولويات وأجندة المقاو 
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والعودة  الحرية  في  تطلعات شعبنا  تحقيق  في  وسنمضي سوًيا  والتحرير،  المقاومة  على طريق  مًعا 
 واالستقالل واستعادة حقوقه كاملة.

 13/12/2022ماس، موقع حركة ح
 

 الجهاد والشعبية تدينان اعتقاالت السلطة الفلسطينية لنشطاء بالضفة .9
هاد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانين منفصلين الثالثاء، حملة ركة الجأدانت ح:  رام هللا

القليلة الماضية في  االعتقاالت واالعتداءات، التي شنتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خالل األيام  
  وقال الناطق باسم “الجهاد” طارق عز الدين،   الضفة الغربية، بحق نشطاء وأسرى محررين وذويهم.

اال تخدم  التي  العنجهية  الممارسات  “هذه  ومدانة إن  مرفوضة  خاصة،  وأجندات  الصهيوني  حتالل 
فورًا”. تتوقف  أن  ويجب  شعبنا،  شرفاء  كل  من  “الج  ومجّرمة  دعت  جهتها؛  أمن  من  أجهزة  بهة” 

 السلطة، إلى “التوقف عن هذا السلوك، واإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف مالحقتهم”، 
بالوحدة  ويضر  االحتالل،  قبل  من  لالستهداف  تعرضهم  في  يساهم  اعتقالهم  “استمرار  أن  ُمعتبرًة 

قاوميه، ال أن تواصل حمالت وقالت إن  “األولى أن ُتساهم السلطة في حماية شعبنا وم   والمقاومة”.
 االعتقاالت السياسية المرفوضة وطنًيا وشعبًيا”. 

 13/12/2022قدس برس، 
 

 رًضا عسكريًّا بجنينايا تنظمان عالقسام والسر  .10
الثالثاء، عرًضا عسكريًّا في  :  جنين القدس مساء  القسام وسرايا  كتائب  المقاومين من  نظم عشرات 

مخيم جنين شمالي الضفة المحتلة. ووسط هتافات التضحية والفداء للقدس واألقصى، جاب مقاتلو  
حد  على استشهاد المجاهد فاروق سالمة، أ ًمايو  40القسام والسرايا شوارع مخيم جنين، بمناسبة مرور 

وبعثت المقاومة في مخيم جنين عدة رسائل لالحتالل؛ بأن المقاومة باقية،    أبرز قادة "كتيبة جنين".
 وأن الفصائل كافة موّحدة في المواجهة، وستثأر لدماء الشهداء.  

 13/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 است واسعة طالت قيادات في حماالحتالل يشن حملة اعتقاال  .11
في صفوف  :  هللارام   واسعة  اعتقاالت  األربعاء، حملة  اليوم  فجر  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  شنت 

“حماس”،  في حركة  قيادات  استهدفت  المحتلة؛  الغربية  الضفة  من  متفرقة  مناطق  في  الفلسطينيين 
اعتقلت   وأسرى محررين. االحتالل  قوات  أن  بعد   19  وذكرت مصادر محلية  األقل،  فلسطينًيا على 
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)جنوب(، مدا  الخليل  مدن  في  االعتقاالت  تركزت  فيما  محتوياتها،  وتخريب  وتفتيشها،  منازلهم  همة 
المحتلة. والقدس  )شرق(،  وأريحا  )وسط(  ورام هللا  )شمال(،  وقلقيلية  وطولكرم  ونابلس  وقال   وجنين 

الخليل، في  اعتقلت،  االحتالل  قوات  إن  برس”  “قدس  “حماس”   مراسل  حركة  قيادات  من  سبعة 
 اها المحررين، وجميعهم من  بلدة دورا جنوبي المدينة.وأسر 

 14/12/2022قدس برس، 

 

 استطالع: صعود لحماس بالضفة وتشاؤم تجاه المصالحة يقابله مساندة لفكرة "عرين األسود"  .12
السياسي :  رام هللا للبحوث  الفلسطيني  المركز  أجراه  استطالع رأي  نتائج  الربع  تشير  أن  والمسحية،  ة 

الداخلي لصالح حماس تركز في الضفة   2022ام  األخير من ع القوى  توازن  تغير محدود في  إلى 
 الغربية، فيما هبطت شعبية الرئيس محمود عباس عدة درجات مئوية خاصة في الضفة.
اق أو اعالن  وبشأن األوضاع الداخلية األخرى، تشير النتائج إلى أن ربع الجمهور فقط يعتقد أن اتف

التشاؤم حول مستقبل المصالحة  الجزائر سيؤدي لمصالح ة فلسطينية بين فتح وحماس، وتزيد نسبة 
 %. 70عن 

إذ يرى   برئاسته نظرة سلبية  للقضاء  الرئيس عباس بتشكيل مجلس أعلى  لقرار  الجمهور  ينظر  كما 
االعتقاد  نسبة  تزيد  فيما  القضاء  لتقوية  يهدف  أنه  فقط  خمسة  كل  من  استقالل    واحد  يضعف  أنه 

 %. 70القضاء عن أكثر من 
صاحبه ارتفاع ملموس في  وتشير نتائج هذا الربع إلى هبوط ملموس في نسبة تأييد حل الدولتين ي

نسبة االعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عمليًا أو ممكنًا بسبب التوسع االستيطاني، لكن هذا التغيير ال   
ولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية للفلسطينيين واإلسرائيليين  يصاحبه ارتفاع في نسبة تأييد حل الد 

 د هذا الحل أيضًا. اليهود، وعلى العكس، تشير النتائج لهبوط في تأيي
وتدل هذه النتائج على أن التغيير الحاصل في المواقف تجاه التسوية مع إسرائيل تعكس تشددًا في 

ا األمر بوضوح في ارتفاع كبير في الضفة الغربية  المواقف الشعبية تجاه الحل السياسي، ويظهر هذ 
 ا. في نسبة تأييد العودة النتفاضة مسلحة لتصبح األغلبية مؤيدة له

كما طرأ هبوط ملموس، في الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، في نسبة النظر بإيجابية لخطوات بناء  
الفلسطينية  من  -الثقة  أكثر  أن  كما  الجمهور70اإلسرائيلية.  من  فكر   %  كتائب  يساندون  تشكيل  ة 

للسلطة  يحق  أنه  فلسطينيين  عشرة  كل  بين  من  فقط  واحد  ويقول  األسود"،  "عرين  مثل    مسلحة 
 الفلسطينية اعتقال أفراد هذه المجموعات أو نزع سالحهم.

 13/12/2022، القدس، القدس
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 " يمينية ليبرالية"نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة  .13

الرويترز-القدس تعهد رئيس  الثالثاءوزراء اإلسرائي:  نتنياهو  بنيامين  المكلف  بإحداث حالة من    ،لي 
التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الوقت الذي يحاول فيه جاهدا تشكيل حكومة جديدة مع  

)إنتاج( الكهرباء وقال نتنياهو أمام الكنيست “لن يتوقف    األحزاب اليهودية القومية والدينية المتشددة.
حاليا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال اآلن. سنحافظ    السبت كما هو معمول بهيوم  

وقال نتنياهو “سيعيش الجميع وفقا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات   على الوضع الراهن”.
تخبنا  وأضاف “لقد ُان   ثناء”.قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون است 

 نا، طريق اليمين القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله”. لشق طريق
 13/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 جبهات نشطة بشكل يومي  6كوخافي: نعمل على  .14

ل قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ، مساء الثالثاء، إن قواته تعم:  ترجمة خاصة
ساحات وجبهات جميعها نشطة، سواء كان في لبنان وسورية وضفة وغزة    6على مدار الساعة في  

تنفذها  .  وايران التي  العمليات  قوتها في  قواته تستخدم كل  إن  بحفل،  له  ولفت كوخافي في خطاب 
وأشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على تحسين قدراته ويجدد   داخل الحدود وبعمق كل منطقة.

يصبح  حتى  ويطور  فاعلية،    ويبتكر  أكثر  جيًشا  ليكون  ذلك  يقعل  وأنه  متزايد،  بشكل  متقدًما  جيًشا 
وقال: "نرسل الجنود إلى مهمات وأماكن    ة الحكومة اإلسرائيلية، وبأقل الخسائر الممكنة.ولتنفيذ سياس 

 تزويدهم باألدوات حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان". خطرة ونحتاج إلى  
 13/12/2022، القدس، القدس

 
 الكنيست ينتخب ياريف ليفين رئيسا له  .15

انتخب الكنيست صباح الثالثاء، عضو الكنيست عن الليكود ياريف ليفين رئيسا جديدا  :  محمد وتد 
ن الذي أشغل بالسابق منصب رئيس  وانتخب ليفي   من أعضاء الكنيست.  94له، بحصوله على ثقة  

حزب "ييش عتيد"، ويأتي ذلك في أعقاب نجاح   الكنيست خلفا للرئيس المنتهية واليته، ميكي ليفي من
  عضو كنيست من شركائه في الحكومة المقبلة، على طلب بهذا الشأن.   64الليكود في جمع تواقيع  

انتخابه،   له  قالوفور  ا: آفي كلمة  الكنيست  ينهي  كامل واليته، وتشكيل حكومة قريبا.   25لـمل أن 
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ال الكنيست  مكانة  لتعزيز  يكون  سنبذل قصارى جهدنا  تي تضررت مؤخرا. وسنفعل كل شيء حتى 
 الديمقراطي"، على حد تعبيره. هناك أن تكون انتقالية لتمكين النظام 

 13/12/2022، 48عرب 

 
 وتوسيع صالحيات بن غفير المصادقة بالقراءة التمهيدية على تبييض درعي  .16

بالقراءة  :  محمود مجادلة الثالثاء،  للكنيست، مساء  العامة  الهيئة  التمهيدية، على مشروعي  صادقت 
ف إلى تمريرها في عملية تشريعية خاطفة، تمهيدا لتنصيب حكومة قانون من بين أربعة يسعى االئتال

 مع الحريديين وتيار الصهيونية الدينية. بنيامين نتنياهو السادسة التي يتشارك الليكود الحكم فيها 
اليوم مساء  للكنيست،  العام  الهيئة  تع]أمس[وصادقت  على  "قان،  بحيث  ديل  الحكومة"،  أساس:  ون 

بتأييد   بالفساد، وزيرا؛ وذلك  المدان  بتعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي،  عضوا في    62يسمح 
ومعارضة   بتوس  .53الكنيست  يسمح  قانون  على  صادقت  القومي،  كما  األمن  وزير  يع صالحيات 

عضوا في    61ة لها، وذلك بتأييد  إيتمار بن غفير، إلحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابع
 . 53الكنيست ومعارضة 

لتعيين   تمهيدا  تعيين وزير في وزارة، وذلك  يتيح  تعديل تشريعي  إجراء  الكنيست على  كما صادقت 
ممثال يكون  األمن  وزارة  في  عمليات   وزير  تنسيق  "وحدة  عن  ومسؤوال  الدينية"  "الصهيونية  عن 

 محتلة. الحكومة )اإلسرائيلية( في المناطق" ال
 13/12/2022، 48عرب 

 

 " اليمين"احتجاجًا على انتصار  حركة إسرائيلية تنظم هجرة جماعية .17

في عملية احتجاج غير مسبوقة، أعلن عدد من نشطاء اليسار والليبراليين في إسرائيل عن    تل أبيب:
الخارج.   آالف مواطن والرحيل إلى  10تنظيم هجرة جماعية إلى الخارج، ووضعوا لهم هدفًا بتجنيد  

بة  تقام لهم قرية تعاونية في الواليات المتحدة. ولقيت هذه المبادرة ردود فعل غاضوعرض أحدهم أن  
في اليمين اإلسرائيلي، بل كان هناك من اتهم أصحابها بالخيانة، واعتبروها »غرورًا يساريًا تقليديًا، 

للقيادة«. خلقتم  الذين  الوحيدون  أنكم  تحسبون  ك  فأنتم  موطي  ر وقال  وهو  يمتلك  هانا،  أعمال  جل 
ين، ليقيموا فيها  مزرعة في نيوجيرسي األميركية، إنه قرر وضع المزرعة تحت تصرف هؤالء المواطن

 »كيبوتس« )قرية تعاونية(، ويجددوا حياتهم الصهيونية بشيء جديد. 
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المشروع تنفيذ  لبدء  كاٍف  وهذا  الحملة  لهذه  سّجلوا  ألف شخص  نحو  إن  الحركة  قادة  لكنهم وقال   ،
 آالف شخص حتى يكون مشروعًا ناجحًا«.  10يطمحون للوصول إلى 

 14/12/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 وع قانون لعودة المستوطنين إلى بؤرة "حوميش" مشر  .18

قدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين  :  بالل ضاهر
قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" في شمال الضفة الغربية،    نتنياهو، الثالثاء، مشروع

 . 2005ل عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام  التي جرى إخالؤها في إطار خطة االنفصا
وبادر إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب 

ويسعى   عضو كنيست من أحزاب االئتالف المقبل، بينهم نتنياهو.  35، ووقع عليه  الصهيونية الدينية
لمستوطنة  مشروع القانون إلى "السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية" في المنطقة التي كانت ا

خطة   إطار  في  اقتلعت"  التي  المستوطنات  وبناء  تخطيط  بإعادة  الحقا  "والسماح  فيها،  مقامة 
 االنفصال.

 13/12/2022، 48ب عر 
 

 " إسرائيلـ"الليكود يعلن عدم إلغاء قانون يسمح بهجرة أقرباء اليهود ل .19
ضاهر الليكود :  بالل  حزب  في  يوم    ،أبلغ  ستشارك  التي  األحزاب  يشكلها  الثالثاء،  التي  الحكومة 

األحزاب   هذه  أن  رغم  العودة"،  "قانون  في  الحفيد"  "بند  إلغاء  يتم  لن  بأنه  نتنياهو،  تطالب  بنيامين 
العام    بإلغائه. في  العودة"  "قانون  إلى  الحفيد"  "بند  إضافة  أو  1970وتمت  البند البن  هذا  ويسمح   .

بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة فيها حتى لو لم يكن    زوجة أو زوج أو حفيد يهودي 
إذا أو  توفي،  قد  اليهودي  الجد  أو  الزوجة  أو  الزوج  أو  إذا كان األب  أو  كان سيهاجر مع    يهوديا 

 أقربائه إلى إسرائيل. 
% من المهاجرين إلى إسرائيل بموجب 72وأظهرت إحصائيات رسمية إسرائيلي، الشهر الماضي، أن  

ليسوا يهودا. ويسمح "قانون العودة" بصيغته األصلية بهجرة اليهود    ،2020"قانون العودة"، في العام  
نه بالهجرة إلى إسرائيل،   يسمح لليهودي الذي غير دييشار إلى أن "بند الحفيد" ال   فقط إلى إسرائيل.

 لكن إذا قرر نسل ذلك اليهودي اعتناق دين آخر، فإن "بند الحفيد" يسمح له بالهجرة إليها.
 13/12/2022، 48عرب 
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 االحتالل يختبر منظومة دفاع جديدة لحماية آلياته العسكرية من صواريخ المقاومة  .20
العربي" إحدى  "القدس  أعلنت  ا:  إنتاج  تجارب شركات  سلسلة  من  االنتهاء  اإلسرائيلية،  ألسلحة 

المدرعة. الجنود  ناقالت  عن  دفاعية  ”    لمنظومات  قناة  التجارب، i24newsوذكرت  خالل  أنه   ”
للدبابات   مضادة  تهديدات  “إيتان”  المدرعة  الجنود  ناقالت  على  المثبتة  المنظومة  اعترضت 

وأوضح التقرير أن الحديث    أن تواجهها المنظومة مستقبال.بسيناريوهات مختلفة، والتي من الممكن  
درجة ضد التهديدات من أبعاد مختلفة في    360يدور عن نظام دفاعي فعال ومتطور، يوفر تغطية  

القدرات الدفاعية، منظومة “حيتس دوربان”    مساحات مفتوحة ومبنية. وأشار إلى أنه باإلضافة إلى 
درعة أيضا، تحديد مصادر إطالق النيران بهدف إغالق دائرة النار،  تتيح لطاقم المركبة الدفاعية الم

قتال ساحة  في  المواجهة  قدرات  جانب  بالتهديدات.م  إلى  المنظومة   ليئة  فإن  كشف،  ما  وبحسب 
مكونة من بذلة استشعار متطورة تشمل قاذفات، تسمح بتحييد تهديدات من مسافة آمنة من المركبة  

 القتالية المدرعة. 
 13/12/2022دن، عربي، لنالقدس ال

 
 العليا اإلسرائيلية ترد االلتماسات المقدمة ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان  .21

ردت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية جميع االلتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم  :  محمود مجادلة
الحكومة بعدم طرح االتفاق    الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبّينت، أنه "ال يوجد خلل في قرار

على االلتماسات  وقالت المحكمة في ردها    لمصادقة الكنيست واالكتفاء بعرضه على الهيئة العامة.
األربعة الذي نشرته، الثالثاء، إن الحكومة قدمت بالفعل دالئل على وجود حاجة محلة واضحة تدعم  

البح الحدود  لترسيم  اتفاق  إلى  للتوصل  اإلجراءات  االنتخابات.استكمال  قبل  لبنان،  مع  كما   رية 
الب المناطق  على  ينطبق  ال  االستفتاء"  أساس:  "قانون  أن  المحكمة  عدم  أوضحت  ظل  في  حرية، 

خضوعها لتشريعات وقوانين وأنظمة الدولة، وذلك في ردها على االلتماسات المطالبة بإلغاء االتفاق  
 ة الضوء األخضر إلقرار االتفاق مع لبنان. وبذلك تكون المحكمة العليا قد منحت الحكوم مع لبنان.

 13/12/2022، 48عرب 
 

 وحدة استيطانية بمستوطنة "غيلو" جنوب القدس الشرقية  1,250إيداع خطط لبناء  .22

اإلسرائيلية،    -القدس   هاعير"  "كول  صحيفة  قالت   :" اللوائية  إن  "األيام  والبناء  التخطيط  لجنة 
 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو"، جنوب مدينة القدس  1,250قررت إيداع خطط لبناء  اإلسرائيلية
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 الشرقية المحتلة.
 14/12/2022، رام هللا، األيام

 
 منازل بأريحا  4يهدم االحتالل  .23

وتد  الجفتلك  :  محمد  قرية  في  مأهولة  منازل  أربعة  الثالثاء،  اإلسرائيلي،  االحتالل  جرافات  هدمت 
ات االحتالل بتعزيزات عسكرية  تلك أحمد أبو غانم، إن قو وقال رئيس مجلس قروي الجف  قضاء أريحا.

بهدم   وباشرت  الجفتلك،  بين    4اقتحمت  ما  منها  كل  مساحة  تتراوح  ما  ك  مترا.  150-120منازل، 
القدس. قضاء  الجيب  بلدة  في  وأسوار  منشآت  االحتالل  بلدية  جرافات  معطيات   هدمت  وبحسب 

رين ثاني/ نوفمبر  مبنى هدموا في القدس بقرار من سلطات االحتالل خالل شهر تش   31حقوقية، فإن  
اهظة  منازل هدمها أصحابها بأيديهم، تجنبا لدفع غرامات مالية ب  4منزال من بينها    18الماضي، منها  

 في حال هدمها االحتالل، تصل أحيانا لمئات آالف الشواقل. 
 13/12/2022، 48عرب 

 

 فلسطينيين بمئات آالف الدوالرات لصالح مستوطن 3غّرم محكمة إسرائيلية ت .24
أجبرت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة، مساء الثالثاء، ثالثة فلسطينيين على  :  الناصرة

ألف دوالر( لصالح مستوطن إسرائيلي، بزعم اعتدائهم عليه بعد   881ثالثة ماليين شيكل )دفع نحو  
العبرية أن “المستوطن كان يتناول الطعام في أحد المطاعم بالبلدة   /7  وادعت /القناة خالف بينهم.

ي  القديمة من القدس، حيث نشب بينه وبين عمال المطعم من المقدسيين شجار، فاعتدوا عليه بالعص 
“الحدث وقع عام   والهراوات”. إلى أن  التي حكمت بمبلغ  2015وأشارت  إلى محكمة الصلح  ، وُرفع 

 ماليين شيكل لصالح المستوطن”. تعويضي بنحو ثالثة 
 13/12/2022، قدس برس

 
 بلعتيق لـ"القدس": ندرس إمكانية عقد مؤتمر دولي في فلسطين للمصارف اإلسالمية  .25

)كد  أ:  خاص   –رام هللا   اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العام  المجلس  عام  (  CIBAFIأمين 
( أن  لـ"القدس"،  بلعتيق في حديث  دولي في CIBAFIالسيد عبداإلله  إمكانية عقد مؤتمر  ( ستدرس 

وقال بلعتيق: "إن الفكرة مطروحة، ونسعى لعقد ذلك المؤتمر، حيث    فلسطين للمصارف اإلسالمية.
للمصارف اإلسالمية في فلسطين، ونناقش األمر مع شركائنا سواء هنا في    ندرس عقد مؤتمر دولي

ذلك". حول  متفائلون  ونحن  الخارج،  في  أو  ) و   فلسطين  أن  بلعتيق  عدة  CIBAFIأكد  في  تعمل   )
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مجاالت لتطوير قطاع الصيرفة اإلسالمية، وأن هنالك أمور يتم تنفيذها لنقل الخبرات ونشر الوعي، 
قل تلك الخبرات من خالل عقد دورات تدريبية بالشراكة مع المعهد المصرفي حيث يتم العمل على ن

أنه تتم المحاولة لعقد ورش تدريبية ونشر    (، كما CIBAFIالفلسطيني للحصول على شهادات من )
البنوك اإلسالمية في فلسطين. العالمية لدى  المصارف اإلسالمية في    الخبرات  وحول تجربة قطاع 

بلعتيق أكد  العمل   فلسطين،  من  كبير  حجم  هناك  أن  الحظنا  "لقد  وقال:  إيجابية،  تجربة  أنها 
 بة بل وصلت لقطاع غزة". المصرفي اإلسالمي في فلسطين، ليس فقط بالضفة الغر 

 14/12/2022، القدس، القدس

 
 جئين  تفويض "األونروا" تأكيد على الدعم الدولي لقضية الاللجنة الحوار اللبناني الفلسطيني:  .26

باسل  :  بيروت  الفلسطيني  اللبناني  الحوار  لجنة  رئيس  لألونروا،  االستشارية  اللجنة  رئيس  رّحب 
، معتبرًا أن  2026حزيران    30إلى  الة األونروا  تجديد تفويض وكالحسن، بتصويت األمم المتحدة على  

هذا التصويت يعيد التأكيد على الدعم الدولي والسياسي المطلوب لقضية الالجئين، بما يسّهل بناء  
وشدد    ديناميات مستدامة وفّعالة تمّكن الوكالة والمنتفعين منها إلى حين تحّقق الحل السياسي العادل.

عل أن  الحسن  وتعزيز  ى  وحمايتها  األونروا  بوالية  الدولي  المجتمع  التزام  يظهر  الساحق  التصويت 
صعبة. وإقليمية  دولّية  ظروف  ظل  في  وكالة   مستقبلها  مجرد  ليست  األونروا  بأن  التأكيد  وجدد 

سانية، "إنها وكالة للتنمية اإلنسانية، وأثمن سماتها هي قدرتها على بناء رأس المال البشري لالجئي  إن
 . "سطينفل

 2022/12/13، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 الجامعة العربية ترحب بقرارات األمم المتحدة الخاصة بفلسطين .27
بجامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، باعتماد الجمعية العامة  رحب األمين العام المساعد،  :  القاهرة

الخاص الرابعة  اللجنة  المتحدة قرارات  المحتل. لألمم  السوري  العربي  الفلسطينية والجوالن  بالقضية   ة 
وكالة  بـوأشاد   والية  مقبلةاألتمديد  سنوات  لثالث  أن    ودعا  .ونروا،  إلى  المانحة  ينعكس  "الدول 

اتفا وتوقيع  ألونروا،  المالي  الدعم  تقديم  على  الوكالة  والية  بتمديد  متعددة ق تصويتها  تمويل  يات 
لتمكينها من   األساسية ألكثر من  السنوات معها،  وتقديم خدماتها  بمهامها  مليون الجئ     7.5القيام 

  ."فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس
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علي  وأكد  الشراكة  "أن    أبو  وتعزيز  أونروا،  دعم  في  ستستمر  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 
 ."يتها وفقا لتفويضها األمميوال بينهما لتمكينها من القيام بمهام 

 2022/12/13، برس قدس
 

 بحق األطفال الفلسطينيين على جرائمها "إسرائيل" بمحاسبة تطالب الجنائية الدولية الجامعة  .28
طالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها في تحمل  :  القاهرة

المتواصل والممنه التصعيد اإلسرائيلي  أمام هذا  الفلسطيني.  مسؤولياتها  الشعب  وبدوره عبر  ج بحق 
"جنى زكارنة"  سعيد أبو علي، عن إدانته الشديدة لجريمة إعدام الطفلة بالجامعة األمين العام المساعد 

جنين مدينة  االستهداف    وقال  .في  الشهداء  إن  عدد  يصل  حيث  فلسطين  في  للطفولة  متواصل 
دموية(   )األكثر  العام  هذا  مشير طفالً   61حوالي  إلى  األطفال  أ  اً ،  اعتقلت إلى  االحتالل  ن سلطات 

، حيث أن طفالً   150نحو    احتجز في سجونهت  تاري، وما زالطفال منذ مطلع العام الج  815حوالي  
أبو  كما توجه    .1967ألف طفل تعرضوا لالعتقال على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ عام    50

اعلي ومنظمة  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  إلى  اإلتحاد  ،  وإلى  )اليونيسف(،  للطفولة  المتحدة  ألمم 
المنظمات الدولية المعنية في الطفولة في العالم، لتحمل مسؤولياتهم لتوفير الحماية  األوروبي، وكافة  

 . على ضرورة تحمل المجتمع الدولي كذلك لمسؤولياته ألبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً 
  2022/12/13، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 

 
 سطنبول  بتهمة العمل لصالح الموساد في إ شخصاً  44اعتقال اإلعالم التركي يكشف  .29

الروس   -21عربي أبو  اعتقلت  :  عماد  األمنية  الجهات  أن  تركية،  إعالم  وسائل   شخصاً   44كشفت 
إسطنبولبتهمة   وشرطة  التركية  المخابرات  نظمتها  عملية  في  العسكري"  ح"التجسس   نقل   يث . 

الم  المتهمون  إلى  فلسطينيين  أموال.معلومات عن  مقابل  التي   وساد اإلسرائيلي  المعلومات  وبجسب 
تم  فقد  ،بهم بينهم  عاملين في شركات استشارية تنشط في مجال التحري الخاص سرياً قدمها المشتبه 

جتماعي  تحويل األموال وتشويه السمعة عبر وسائل التواصل االالكشف عن ممارسة أنشطة التهديد و 
 . بحق األشخاص الذين نقلت معلومات عنهم إلى الموساد 

 2022/12/14، "21موقع "عربي 
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 زكارنة   الفلسطينية جنى  بمحاسبة قاتل الطفلة  "إسرائيل"واشنطن تطالب  .30
إلى المحاسبة في قضية مقتل الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة، التي  دعت الواليات المتحدة    :وكاالت 

اإلسرائيلي فجر اإلثنين الماضي، خالل عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية    قتلها الجيش 
إنه حادث مفجع في أي وقت تسمع  ". وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس:  المحتلة

ع  ضرورة قيام جمي" وجدد برايس التأكيد على  . "فيه مقتل مدني في هذه األنواع من العمليات العسكرية
 ."األطراف باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لتهدئة الوضع، ولمنع المزيد من الخسائر في األرواح

 2022/12/14، الخليج، الشارقة
 

 لقادمة التشيك تسعى لنقل سفارتها إلى القدس في األشهر ا .31
مان، قالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، مساء الثالثاء، إن الرئيس التشيكي ميلوش زي:  الناصرة

عن زيمان  ونقلت    إلى القدس خالل األشهر المقبلة.  "تل أبيب "يعتزم استكمال نقل سفارة بالده من  
ب  78) المعروف  لـعاًما(،  الكبير  إنه    "إسرائيل"دعمه  فيها  ى االنتهاء من  يريد أن ير "تصريحات قال 

 ."2023نقل السفارة إلى القدس قبل أن ينهي واليته في آذار/مارس 
 2022/12/13، قدس برس

 
 الزاريني: سنواصل عملنا لدعم الالجئين الفلسطينيين .32

لوكالة  :  فيينا العام  المفوض  لألونروااألأبدى  العامة  الجمعية  بقرار  سعادته  الزاريني،  فيليب  مم  ، 
حزيران/ في  تبدأ  أخرى،  سنوات  ثالث  لمدة  األممية  الوكالة  تفويض  تجديد  القادم  المتحدة   . يونيو 

ا التمديد هو التزام من العالم تجاه حماية حقوق الجئي فلسطين حتى التوصل إلى  هذ "وأشار إلى أن  
ين، سنواصل مساعدتهم في جميع أنحاء المنطقة  حتى ذلك الح":  اً ، مضيف"حل عادل ودائم لمحنتهم

 . "على االزدهار
 2022/12/13، قدس برس

 
 أعوام    3واليتها  بعد تمديد األمم المتحدة تدعو إلى دعمها مالياً  ونرواوكالة األ  .33

بعد تصويت الجمعية العامة    الثالثاء، إلى زيادة دعمها مالياً   ،ونروااأل: دعت وكالة  )د ب أ(  -  غزة
عدنان أبو حسنة، للصحافيين    لوكالة وصرح المستشار اإلعالمي ل  ألمم المتحدة على تمديد واليتها.ل

إلى  الفتًا    مليون دوالر.  80إلى    50راوح من  للشهر الجاري يت   مالياً   في غزة، بأن الوكالة تواجه عجزاً 
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أونروا  تصويت  الأن   والية  تمديد  جداً "على  مهمة  ا  "خطوة  المجتمع  إيمان  عن  بأهمية  تعبر  لدولي 
 وجود الوكالة كعامل استقرار واستمرار تنفيذ قرارات األمم المتحدة في خدمة الالجئين الفلسطينيين. 

 2022/12/13، القدس العربي، لندن
 

 اءة للعرب في المونديال قر  .34
 منير شفيق 

الذي رعته قطر، يتمثل بالحشد الجماهيري العربي الكبير    2022إن أهم ما حدث في مونديال عام  
الممتد من المغرب إلى الخليج، فضاًل عن جماهير عربية غفيرة، تابعت مباريات المونديال من مدنها 

 وقراها، ومن حيثما وصل التلفاز أو الموبايل.
ت، وال سيما بعد أن  ساهم وجود الفرق العربية التي شاركت في المونديال، بإحداث عدة مفاجآ  لقد 

أخذ الفريق المغربي يتخطى مرحلة بعد مرحلة، حتى وصل إلى دور الثمانية، ولم يزل أمامه أمل في  
ماهير التي  المنافسة النهائية. ولكن ما أنجزه حتى اآلن يكفي، لما تركه من أثر وِعَبر في أوسع الج

واألفريقية واإلسالمية  العربية  سيما  وال  المونديال،  إعجاب  تتابع  كسب  وقد  ثالثية.  العالم  وحتى   ،
 كثيرين من جماهير الغرب التي تنحاز إلى المهارة في لعبة الكرة، بعيدًا عن فريق يخّص بلدها.

كما الواحدة،  المنطقة  مستوى  على  للفرق  باالنحياز  تبدأ  القدم  كرة  ليرتفع    لعبة  المدن  مستوى  على 
عندما   القومي،  المستوى  إلى  الشعبي  القارة  االنحياز  دول  بين  ما  قومية،  فرق  بين  المنافسة  تكون 

 الواحدة، وصواًل إلى االنحياز القومي الدولي، حين تصل إلى مرحلة المونديال كل أربع سنوات 
خالل فريق كرة قدم يمثلها، بسبب ما    أما األمة العربية، فقد ُحِرمت من أن تمثل في أي مونديال من

عربية، ُكرست بدول ُقطرية، بعد نيلها االستقالل، وأصبحت كل    أحدثه االستعمار القديم من تجزئة
دولة تمثل قطرها في المونديال، أو في المنافسات القارّية. وهكذا تكرس هذا الحرمان، بعدم إشراك 

 األمة العربية بفريق يمثلها. 
ال النظام  العربية  قام  الجامعة  عنه  عّبرت  الذي  العربي  النظام  وحتى  واإلقليمي،  الحرب دولي  بعد 

العالمية الثانية، على تكريس التجزئة العربية، وحلول األقطار العربية محل األّمة العربية الواحدة. وقد  
مؤتم وأخيرًا  العربية،  والجامعة  المتحدة  األمم  هيئة  خالل  من  دوليًا،  الوضع  هذا  التعاون  ُشرعن  ر 

كما توحدت أغلب األمم في العالم. وغدا اإلسالمي. وأصبح ممنوعًا أن تتوحد األمة العربية بالقّوة،  
محظورًا من ِقَبل الدول الكبرى وغيرها، حتى وحدة بلدين عربيين برضى شعبيهما، مثاًل ما جرى من 

 تآمر وضغوط لضرب وحدة مصر وسوريا، وحماية االنفصال ودعمه. 
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العقود  دار صرا  اليوم، وال سيما في بضعة  إلى  السنين  بين  ع سياسي وفكري منذ عشرات  األخيرة، 
جبهة من النخب تقول إن ثمة أمة عربية واحدة يجب أن تجد صيغة لوحدة، وترى أن جماهير األمة  
العربية من المحيط إلى الخليج، هي موحدة في هويتها العربية األساسية، وفي موقفها من الوحدة،  

أخرى  ور  جهة  ومن  جهة،  من  المستويات  من  مستوى  بأي  ولو  تحقيقها،  في  من  غبتها  جبهة  بين 
النخب التي تنكر، أو أصبحت تنكر، وجود أّمة عربية، بل راحت تسّمي أي حديث عن عرب أو  
وحدة عربية ترديدًا لشعارات خشبية، وتقول فيها أسوأ مما قال مالك في الخمر. وقد ُوجد مؤخرًا من  

ه ابين  أو  دولتية  الال  الهويات  االجتماع،  علم  باسم  ُيبرز،  راح  من  النخب  على  ذه  حتى  لماكرو، 
ُقطري   فوق  كوني"،  "مواطن  بأنه  علنًا،  أو  سرًا،  نفسه  يسمي  هؤالء  وبعض  الُقطر،  هوّية  حساب 

 وطني، وفوق عربي، وفوق كل ما كان عليه أبوه وأمه.
قط في  المونديال  جاء  الخالف  هذا  عن  التي وبعيدًا  العربية  الجماهير  من  هائاًل  قدرًا  ليستقبل  ر 

أقطارها، مما جعل الحضور العربي فيه، باإلضافة إلى عشرات الماليين من  توافدت لتشجيع فرق  
 المشاهدين العرب في أقطارهم، حضورًا لم يسبق له مثيل.

كافة، تحّشد من أجل   هذا التجمع العربي الكبير في مالعب المونديال، وعلى امتداد البالد العربية
هد على وجود أّمة عربية تتمّسك بقضية فلسطين، مشاهدة المونديال، وإذا به يتحّول عفويًا إلى شا

وراح يأتي في كل مباراة شارك فيها فريق عربي، بما لم يخطر ببال أحد أن يحدث في المونديال ما  
عة، وعدم االعتراف بشيء اسمه  حدث. مثاًل، ما تلقاه مراسلو الكيان الصهيوني من صدمات مقاط

 ن حاولوا مقابلتهم من عرب."إسرائيل"، وإنما بفلسطين، من جانب كل م
بأن   أنهم زمروا كثيرًا  التطبيع، رغم  الكيان الصهيوني وظاهرة  يتلقاها  وهكذا كانت هذه أول صدمة 

علم الفلسطيني ونزوله "التطبيع" هو سمة المستقبل العربي القادم. ثم جاءت الصدمة الثانية بارتفاع ال
على إجماع  إلى شبه  الملعب، حتى وصلنا  في  وعفويًا    ليرفرف  عمليًا،  تحّول  المونديال  بأن  القول 

 وبال افتعال، إلى مونديال لفلسطين وعدالتها عالميًا، ومركزيتها عربيًا وإسالميًا، وتأييدها عالميًا. 
الثاني، عن أواًل، ال كرمًا وال تواضعًا، وإنما عن    هذا الُبعد يجب أن ُيسّجل أواًل، وقد تنازل له البعد 

 ه، ومن دمه ولحمه.حب ألن فلسطين من
البعد الثاني جاء من خالل انحياز عربي عام لكل الفرق العربية التي شاركت في المونديال. وقد أخذ 

دهش، والذي  هذا االنحياز يتصاعد، ويأخذ تجليه األعلى مع كل إنجاز راح يحققه الفريق المغربي الم
 لدو، وهو يدخل مكانه في دور األربعة. وصل إلى إنزال هزيمة بفريق البرتغال، وقد أبكى البطل رونا

من راقب مواقف الجماهير العربية المشاركة في حضور المونديال، وتابع مواقف الجماهير العربية  
لأل العربي  الفريق  المغربي  الفريق  جعلت  قد  يجدها  العربي،  المستوى  هذا  على  وكان  العربية.  مة 
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ر، لو كان مكانه، أكان تونسيًا أم جزائريًا، أم  سيحدث، بناء على ما شاهدنا، مع أي فريق عربي آخ
 مصريًا، أم عراقيًا، أم خليجيًا.

هذا الذي حدث صرخ في آذان الجميع "وأسمعت كلماته من به صمم"؛ أن ثمة أّمة عربية واحدة شاء  
 تفسير لما حدث غير هذا التفسير. من شاء، وأبى من أبى، وال  

الظاهرة تفسير  عبثًا من حاول  أّمة عربية، وهوّية    لقد ذهب  داللتها على وجود  يبعد  ما  بإبراز كل 
عربية جامعة، على الرغم مما يسود من تجزئة وهوّيات فرعية ذهبت الجماهير من خاللها لحضور 

 المونديال.
حقيقة، ولكن بأّي حق وبأي علم يمكن أن يبرز ما  صحيح أن الجماهير عبرت عاطفيًا عن تلك ال

سمّي بالفرح الذي خرج من الكبت أو من القمع، أو ما شئت من أسباب؟    بدا من عواطف، سواء ما
فالعاطفة أو العواطف ال توجد من دون الوعي والعقل والوجود األصلي لإلنسان، بل هي جزء من  

أ يقرأ  من  يخطئ  ولهذا  محددين.  ووعي  فتعّدد عقالنية  يحملها،  الذي  العقل  عن  بعيدًا  عاطفة  ّية 
ن، أو قل ما حدث في المونديال، دليل على تعّدد العقول، وتعّدد الوعي في العواطف إزاء حدث معي

 اآلن نفسه. 
ولهذا ما عّبر عنه رفع راية فلسطين، ليس عاطفيًا وخروجًا من كبت، وما تكّشف من وحدة عربية،  

ن قهر. ومن ثم يجب أاّل نخرج من المونديال من دون أن نقرأ ما حدث، ليس عاطفيًا، وخروجًا م 
اءة صحيحة، ومن ثم البناء على ما رأينا. وذلك بالرغم من كل سياسات إنكار وجود أّمة عربية  قر 

واحدة، وهوّية عربية جامعة، وبالرغم من محاوالت الترويج للتطبيع، واعتبار كل َهّم عربي "ال يقل  
وما كان ذلك  ية فلسطين"، فيما فلسطين فرضت رايتها بين رايات األمم في المونديال:  أهمّية عن قض 

 لقّوة أو سلطان، وإنما لوعي وحب وعاطفة وعقالنية. 
 13/12/2022، "21موقع "عربي 

 
 حركة حماس في انطالقتها الخامسة والثالثين  .35

 ماجد الزبدة
بذك األيام  هذه  حماس  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وسط تحتفي  والثالثين،  الخامسة  انطالقتها  رى 

زالت   ما  كبيرة  ومواجهة  تحديات  القوة،  مراكمة  على  فلسطيني  وإصرار  الفلسطينية،  القضية  تواجه 
ل االستيطان الصهيوني في الضفة، وتصاعد تهويد المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتحرير   تغوُّ

 األرض الفلسطينية من االحتالل.
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ب  نجحت حركة حماس من خالل  العسكرية،  قوتها  مراكمة  في  األخيرة  السنوات  منظومة  خالل  ناء 
والبناء   األفقي  االنتشار  حيث  من  النظامية،  الجيوش  أنظمة  إلى  األقرب  هي  متكاملة  عسكرية 
العمودي، والمكونات العسكرية المعتادة من السرايا والكتائب واأللوية ذات االختصاصات المتنوعة،  

عس وحدات  االتصوبناء  بأنظمة  مروًرا  البشرية،  الضفادع  من  بدًءا  متخصصة  اآلمنة،  كرية  ال 
بها   تميزت  التي  والهجومية  الدفاعية  إلى منظومة األنفاق  الجوي، وصواًل  والدفاع  البرية،  والوحدات 
التقني، والمنظومة   نوعيًة على الصعيد  إنجازاٍت  التي حققت  السايبر  الفلسطينية، ووحدات  المقاومة 

المسيرة، ووحدات الظل وخية التي أضحت تغطي سماء فلسطين المحتلة، ووحدات الطائرات  الصار 
التي نجحت في االحتفاظ باألسرى من جنود االحتالل سنوات متواصلة دون تمكن األجهزة األمنية  
اإلسرائيلية من الوصول إليهم أو تحريرهم، على الرغم من أنها تراقب على مدار الساعة سماء غزة، 

 بكتها الهاتفية والخلوية. وش
اومة الفلسطينية في محافظات غزة، وهيأت األسباب إليجاد  كما نجحت حماس في تشييد قلعة للمق

األطياف   مختلف  من  غزة  في  الفلسطينية  المقاومة  لقوى  العسكرية  األذرع  لتنامي  خصبة  بيئة 
، في تطبيق عملي على أن  السياسية، وأسهمت في تقديم مختلف أنواع الدعم لتلك األذرع العسكرية

وطني تسعى إلى بناء القوة العسكرية للشعب الفلسطيني،  حركة حماس كانت وما زالت حركة تحرر  
 وصواًل إلى يوم التحرير. 

وعلى صعيد هدفها اإلستراتيجي بتوحيد ساحات المواجهة مع االحتالل، وامتداد المقاومة إلى خارج  
استنها إعادة  نجحت حماس في  نحو  ساحة غزة،  وجوده  أماكن  مختلف  في  الفلسطيني  الشعب  ض 

وبات االحتالل يخشى من مشاركة فلسطينيي الداخل المحتل في مقاومة االحتالل،    خيار المقاومة،
وأضحت المجموعات العسكرية التي ترفع راية المقاومة تنتشر في مختلف مدن الضفة المحتلة، وال  

عمليا وتنفذ  ونابلس،  جنين  محافظتي  والقدس  سيَّما  الضفة  مدن  امتداد  على  متنوعة  فدائية  ت 
يماتهما، ولسان حالها يقول إن قلعة غزة الحصينة باتت تجسد اليوم واقعًا ملموسًا في وبلداتهما ومخ

مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس، وإن المقاومة تمكنت من إعادة تنظيم صفوفها، وإيالم االحتالل  
األجهزة  روتها مع تنفيذ عمليات تفجير داخل القدس المحتلة، متجاوزًة  بعمليات نوعية، وصلت إلى ذ 

األمنية اإلسرائيلية وأذرعها الفلسطينية التي تتفاخر بتعاونها األمني مع االحتالل، وترقب كل صغيرة  
من   الحد  أو  تتمكن من هزيمتها  أن  دون  الفلسطينية،  المقاومة  أنصار  وتالحق  الضفة،  في  وكبيرة 

االستيطان الصهيوني    لبطولية ضد جنود االحتالل ومستوطنيه، في تقويٍض عملي لمشروععملياتها ا
 الذي تضاعفت قوته بالضفة والقدس بفعل التنسيق األمني المهين طيلة السنوات الماضية. 
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غير   الفلسطينية  السلطة  حظر  من  الرغم  على  اليوم  حماس  حركة  باتت  السياسي  الصعيد  وعلى 
واعتقاال لها،  وأنصارهالمعلن  ألبنائها  الفلسطينية  السلطة  وأجهزة  االحتالل  جيش  الضفة  ت  في  ا 

المحتلة، فإنها باتت الالعب األبرز في الساحة الفلسطينية، وأضحت تمثل طليعة القوى الفلسطينية 
للرأي  استطالع  ومنها  الرأي،  استطالعات  واسًعا، وفق  وتأييًدا جماهيرًيا  احتضاًنا شعبًيا  تلقى  التي 

ي يونيو الماضي، وأظهر أّن نسبة  ه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام هللا فأجرا 
التأييد الشعبي لحركة حماس قد ارتفع، وأن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني يرون أنها األجدر بتمثيل  

تها انتخابات جامعة  وقيادة الشعب الفلسطيني، كما أن نتائج االنتخابات النقابية والطالبية وفي مقدم
فوًزا   حماس  فيها حركة  حققت  التي  في  بيرزيت  حماس  تلقاه حركة  الذي  الكبير  التأييد  تؤكد  كبيًرا 

 الشارع الفلسطيني، وال سيما جيل الشباب. 
الدول  مختلف  مع  عالقاتها  تعزيز  على  حماس  حرصت  فقد  الخارجية،  عالقاتها  صعيد  وعلى 

شأن الداخلي ألٍي من األقطار، وحرصها على عدم االصطفاف  واألنظمة، وأكدت عدم تدخلها في ال
اسي ضد أي طرف، وفي هذا اإلطار، نجحت في تنظيم زيارات إلى كٍل من الجزائر والمغرب السي

وتركيا وإيران ولبنان، ونجحت في إعادة ترميم عالقاتها السياسية مع مصر وسوريا، وأرسلت رسائل 
 ات لطي الخالفات السياسية السابقة، ونسجت عالقات على الصعيد ودية إلى دولتي السعودية واإلمار 

نجاحها   على  داللة  في  الدول،  من  وغيرها  إفريقيا،  وجنوب  وروسيا  وإندونيسيا  ماليزيا  مع:  الدولي 
 الدبلوماسي، وسعيها نحو تحشيد الدعم السياسي والدبلوماسي لصالح القضية الفلسطينية. 

الفلسطينية، المصالحة  إطار  جميع    وفي  ولبَّت  السياسية،  الجهود  كل  مع  حماس  تجاوبت  فقد 
الجراح حين  الدعو  ت على  الداخلية، وعضَّ المصالحة  تجاه  مفتوًحا  الباب  إبقاء  على  ات، وحرصت 

الساعة  الفلسطينية على مدار  السلطة  بها أجهزة  تقوم  التي  المالحقات األمنية  الطرف عن  ت  غضَّ
المحتلة،   الضفة  في  أبناء حماس  الصادقة ضد  ورغبتها  السياسية،  بالشراكة  إيمانها  تعبير عن  في 

 يِّ صفحة االنقسام، وترميم البيت الفلسطيني الداخلي. بط
وفي غزة نجحت حماس في الصمود، على الرغم من الحصار اإلقليمي المتواصل منذ فوزها الكبير  

لتي تستهدف إفشالها في إدارة  م، وتجاوزت المعوقات المفتعلة، وا2006في االنتخابات التشريعية عام  
فرض األمن، وتوفير الحد األدنى من رواتب الموظفين العموميين،    الشأن العام في غزة، وتمكنت من

عجلة   ودوران  الشعبية،  حاضنتها  صمود  يعزز  بما  الحكومية،  للمؤسسات  التشغيلية  والموازنات 
 االقتصاد، على الرغم من الحصار.

لم فإن حماس  ناحية أخرى  الحصا  من  تواجهها في غزة، وتداعيات  التي  الكبرى  التحديات  ر  تغفل 
التي ضاعفت من مشكالت الفقر والبطالة، وأنتجت بعض الظواهر المجتمعية السلبية في غزة، لذا  
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فقد حرصت على اإلعالن بالتزامن مع انطالقتها عن رزمة مساعدات إغاثية بمليوني دوالر في غزة،  
م ترميم  مشاريع  بينها  عر من  مائة  وتزويج  منزل،  لكل  دوالر  آالف  خمسة  بقيمة  البيوت  يس  ئات 

بمساهمة إغاثية قدرها أربعة آالف دوالر لكل شخص منهم، وترميم مائتي منزل بقيمة ثالثمائة دوالر  
 للمنزل، في إشارة إلى سعيها للتخفيف من معاناة المواطن الفلسطيني في غزة. 

ا فإن حماس حرصت من خالل حفل  لالحتالل  ختاًما  تحدٍّ  إرسال رسالة  على  العام  لهذا  نطالقتها 
بأن  الصهيو  لالحتالل  تحذير  رسالة  وهي  هادر"،  بطوفان  آتون  القدس،  "نحو  شعاًرا  رفعت  إذ  ني، 

دحر   حتى  أشكالها  بمختلف  الفدائية  العمليات  وتنفيذ  التصاعد،  في  ستستمر  الفلسطينية  المقاومة 
 االحتالل عن مدينة القدس المحتلة.

 13/12/2022، فلسطين أون الين
 

 أيقونة" للمقاومة الفلسطينية اخرجوا من جنين قبل أن تصبح " .36
 سيفر بلوتسكر 
يبلغ   هكذا  جنين.  في  »إرهاب«  نشطاء  بتصفية  اإلسرائيلي  الجيش  يقوم  يوم  كل  وأحيانًا  ليلة  كل 

 الجيش.
التقارير الرسمي  –نشطاء »اإلرهاب« هؤالء هم في الغالب   شبان فلسطينيون    –ة  مرة أخرى حسب 

لمنظمات »إرهاب« معلنة. هم يرون أنفسهم أبطاال شعبيين، ويمجدون  غير منظمين، ال ينتمون حقا  
 التمرد ضد السيطرة العسكرية اإلسرائيلية في مدينتهم. 

الحمالت في جنين، التي بدأت ردًا على »عمليات إجرامية«، تصنف بأنها نجاح عسكري: ال قتلى  
 لى كثيرون، بينهم أطفال وفتيان، في جانبهم.في جانبنا، وقت

اإلسرائيلي    لكن كابوسا لإلعالم  يبلغون عنه ويصبح  الذي  النجاح  المتواصل يضع مدى  استمرارها 
 حين يتلو التورط تورط آخر موضع الشك.

ة األصدقاء األكثر وفاء لنا في الغرب قلقون مما يعد إصبعا رشيقة على الزناد، وتوريدا دائما للذخير 
 لكارهي إسرائيل منذ األزل.

اليوم   بعيدًا  كانت ليس  مثلما  إسرائيلي،  الحتالل  الفلسطينية  المقاومة  رمز  جنين  فيه  تصبح  الذي 
 ماريوبول رمز المقاومة األوكرانية لالحتالل الروسي.

قبل أن يحصل هذا، ومن المحظور أن يحصل، هيا نمتنع عن إدخال الجيش اإلسرائيلي إلى جنين  
 حاالت متطرفة قليلة. إال في
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اك في جنين، يقول القادة األكبر المسؤولون عن حمالت معقدة للغاية، لم  لم يعد له ما يبحث عنه هن 
تعد قاعدة لـ »حماس« و«الجهاد«. معظم من يسمون »نشطاء الجهاد« في المكان هم اآلن شبان  

في المستقبل إلى أن نتوصل  مستقلون، باألعمال وباآلراء، بعضهم علمانيون وقوميون ممن سنضطر 
في ذلك التسوية التي يسعى إليها »الليكود«. فقد قبلت حكومة »الليكود« في معهم إلى تسوية، بما  

حينه خطة السالم التي طرحها الرئيس األميركي دونالد ترامب، والتي تعترف بحق الفلسطينيين في 
 دولة على قسم مهم من الضفة الغربية، بما فيها جنين. 

ذي ندفعه على الجهاد الذي بات يتواصل نخرج من جنين، ليس فقط بسبب الثمن األخالقي ال  هيا 
الكلفة   حساب  بسبب  ايضا  بل  هناك،  سيطرتنا  ملوا  أناس  من  »لتطهيرها«  أشهر   المنفعة    –منذ 

وهما(   ويصبح  األمني  ويتفكك  المدني  حكمها  يتعزز  )التي  الفلسطينية  السلطة  مناطق  في  البارد. 
الفليجري م نتيجة العمل  سطيني في إسرائيل وفي المستوطنات أو  ؤخرًا نمو اقتصادي مبهر، سواء 

 الطلب على خدمات فلسطينية محلية من جانب سكان عرب في البالد. 
هذا التطور اإليجابي من شأنه أن يتضرر وأن ينقطع بسبب احتدام المعركة على جنين، معركة زائدة 

ليل، مثاًل، أهم بال  الواقعية. إن مكافحة الجريمة في النقب وفي الج  من ناحية المصلحة اإلسرائيلية
 قياس من اعتقال/ تصفية أخرى في جنين. 

األمني   أولوياتها  سلم  رأس  في  ستضع  الجديدة  إسرائيل  حكومة  فإن  ذلك،  عن  السياسي    –فضال 
 اإلحباط السريع للسالح النووي اإليراني. 
الدولة. على  الوجودي  التهديد  هو  حشد    هذا  يوجب  إلحباطه  الشامل  الجهد  واإلعداد  كل  وتركيز 

 االستراتيجي وتجنيد الدعم العسكري والسياسي الدولي، الخفي والعلني. 
األعمال في جنين، مع ما تتسبب به من قتل، ضارة بالتالي بوضوح لالستعدادات لـ »حملة إيران«  

 وي عليه ذلك من معنى.ومن شأنها أن تشعل نوعا جديدا من االنتفاضة مع كل ما ينط 
مة المنصرفة من جنين، فهي أدخلت الجيش وقوات األمن األخرى إلى هذه المدينة لن تخرج الحكو 

 الصعبة وإلى محيطها. لكن قريبا، مع تبديل رئيس األركان ووزير الدفاع ينفتح خيار تغيير النهج. 
وعليه  إسرائيل،  تقاليد  في  تذكر  ال  وهي  اآلباء،  مدينة  ليست  أن    جنين  أيديولوجي  مانع  يوجد  فال 

من  يسيطر   بالحركة  يبدأ  هكذا  ولعله  محررة.  فلسطينية  مدينة  عنها  ويعلنوا  فيها  شبان  فلسطينيون 
 جديد دوالب تسوية الحل الوسط بين الشعبين. 

 »يديعوت« 
 14/12/2022، األيام، رام هللا
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