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  السلطة:
 4 ذر من استمرار جرائم االحتالل والمستوطنين وتطالب بتوفير الحماية لشعبناينية تحالفلسط السلطة  2.
 5 اشتية: نحن رأس الرمح في مواجهة االحتالل ومعنا أمتنا العربية  3.
 5 القدس  القدس: التصعيد االستيطاني يهدف إلنهاء الوجود العربي في وزارة شؤون   4.
 6  بسبب اإلهمال الهندسي من قبغ "إسرائيغ" عوقحادث أريحا مدير عام شرطة المرور:   5.

 
  المقاومة:

 6 هنية لزوجة يحيى عياش: حماس لن تحيد عن ثوابت األمة   6.

 7 على الدخول في مرحلة نضالية جديدة المقاوم يدلغ تصعيد الفعغ  فصائغ المقاومة:  7.

 7 مع االحتالل لن تكون كسابقها الجهاد: مشروع المصالحة فشغ وانتهى وجولة التصعيد القادمة  8.

 8 البطش: مستمرون بمقاومتنا رغم قلة النصير والتنسيق األمني والتطبيع   9.
 8 قيادي في حماس يدعو لالشتباك الشعبي مع االحتالل بالضفة نصرة لألسرى   10.
 9 القانوع: جرائم المستوطنين يجب أن تشكغ ثورة بالضفة   11.
 9 غزة: فصائغ تطلق قذائف تجريبية نحو البحر   12.

    
  :اإلسرائيليالكيان  

 10 مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين  13.

 10 سيناريو محتمغ للحكومة اإلسرائيلية: مليون إصابة نشطة بكورونا خالل أسبوعين   14.

 11 تند إليها ضد المؤسسات الستاالحتالل يرفض الكشف عن "الملفات" التي اس  15.

 11 هرتسوغ منزعج من المشاّدات في جلسات الكنيست   16.

 12 نائب الوزير غوالن: المستوطنون الذين يعتدون على الفلسطينيين "دون البشر"   17.

 13   لحة إسرائيلية عليامص يمع العنف والجريمة في الشارع العرب امغلتع: ادراسات األمن القومي  18.

 13 ضابط إسرائيلي يعترف بصعوبة استهداف الصواريخ ومرابضها في غزة   19.

 13 % من طلبات اللجوء للمتسللين من أريتريا 99ترفض  "إسرائيغ"  20.

 14 "مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية": تراجع كبير بثقة اليهود بالجيش  21.
 

  :األرض، الشعب
 15 الرسمي والسلطة تعلن الحداد   فلسطينيين 8حادث سير بمدينة أريحا يودي بحياة   22.
 16 2021حالة اعتقال ألطفال قاصرين خالل العام  1,266": فلسطين لدراسات األسرى "  23.
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 16 إدخال محامي ابني لالطالع على وضعه الصحي والدة األسير أبو حميد: االحتالل يرفض   24.

 17 بالعبرية تفتتح نسخة وكالة األنباء الفلسطينية)وفا(   25.
 

  لبنان:
 17 جنوب لبنان صورمدينة اعتصام تضامني مع األسرى في   26.

 
  المي:، إسعربي

 17 يران: "حماقة واحدة تكفي لكي تسوى حيفا وتغ أبيب باألرض" إ  27.
 

  دولي:
 18 سبوع القادم"أونروا": بدء إعادة إعمار المنازل المهدمة كلّيا بغزة األ  28.
 18 مجموعة “فنانون مناهضون للفصغ العنصري” تطلق عريضة للمطالبة بمقاطعة مهرجان سيدني   29.
 19 تهديد إيران بتشديد العقوبات  "إسرائيغ"سوليفان أيد في   30.
 19 تسون.. الحقوق الفلسطينية تستحق المناصرة واالهتماما واإيم إندبندنت: شكرا    31.

 
  حوارات ومقاالت

 20 طالل عوكل... مخاوف إسرائيغ في العام الجديد  32.

 23 عبد هللا معروف ... ؟2022هغ تكون القدس الخاصرة األضعف إلسرائيغ في   33.

 25 جدعون ليفي ... لن نتفاوض مع الفلسطينيين وال يوجد شريك اسرائيلي  34.
 

 27 :كاريكاتير
*** 
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 حتى الخميس المقبغ لتحديد مصير غزة  "إسرائيغ": فصائغ غزة ت مهغ "رأي اليوم" .1
أن الفصائل في  رفيعة المستوى،   كشفت مصادر مصرية نادر الصفدي: -اليوم” خاص بـ”رأي  –غزة  

اإلسرائيلي،   االحتالل  مواصلة  من  مستاؤون  والجهاد”  “حماس  حركتي  رأسهم  وعلى  غزة  القطاع 
المماطلة بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن القطاع والبدء بتنفيذ مراحل اعادة اإلعمار دون عقبات 

 وعراقيل. 
  نه في الساعات الماضية أجرى مسؤولون من صادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أوأكدت الم

جهاز المخابرات المصرية، اتصاالت منفصلة مع قادة الفصائل في غزة، من بينهم حركتي حماس 
االحتقان   وحالة  القطاع،  في  المتدهورة  األوضاع  رئيسي  بشكل  خاللها  ناقشوا  اإلسالمي،  والجهاد 

صادر أن الفصائل كانت ُمتفقة بشكل كبير  ت الموأوضح  ستفزازات اإلسرائيلية المتكررة.الحاصلة واال
  ( المقبل  الخميس  إسرائيل حتى  إمهال  وجادة /13على  تقدير، التخاذ خطوات عملية  كأبعد  يناير( 

على األرض ُتخفف من الحصار المفروض على القطاع، وتزيل كل العقبات التي تضعها إلعاقة  
 خلفته جوالت التصعيد العسكري الماضية. اعمار ما 

في  وممارسته  االحتالل  على  صبرها  بان  المصري،  للوسيط  تحدثت صراحة  الفصائل  أن  وذكرت 
القدس والضفة وغزة وما يجري داخل السجون، بدأ ينفذ بالفعل، وانه إذا واصل في سياسة االستفزاز  

 وكافة الخيارات ستكون مفتوحة.ينار( ليس كقبله، /13والتماطل فسيكون ما بعد تاريخ )
 6/1/2022 م، لندن،رأي اليو 

 
 تحذر من استمرار جرائم االحتالل والمستوطنين وتطالب بتوفير الحماية لشعبناالفلسطينية  السلطة .2

رئاسة:  رام هللا وجرائم    السلطة  حذرت  اليومية  واالعتقاالت  القتل  عمليات  استمرار  من  الفلسطينية 
ال االستيطان  ومشاريع  الالمستوطنين  للشرعية  والمخالفة  الحكومة   .دوليةمدانة  الرئاسة،  وحملت 

اإلسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد المستمر على األرض ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التصعيد 
 لخطير الذي تشنه سلطات االحتالل بحق أبطالنا األسرى.ا
رائمها  وطالبت اإلدارة األميركية بتنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري بالضغط على إسرائيل لوقف ج 

الفلسطيني. الشعب  بحق  توفيروجددت   المستمرة  على  بالعمل  الدولي  المجتمع  مطالبة  الحماية    ، 
 .ألبناء الشعب الفلسطيني

 6/1/2022، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
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 اشتية: نحن رأس الرمح في مواجهة االحتالل ومعنا أمتنا العربية .3
خالل كلمته في عشاء أعياد الميالد، مساء الخميس، في   حمد اشتيةقال رئيس الوزراء م:  بيت لحم

المنا "ندين جرائم االحتالل من استيالء على أرضنا وهدم  زل وتدنيس المقدسات وتزوير بيت لحم: 
يقوم به االحتالل هو تزوير الرواية اإلسالمية والمسيحية والعربية عن فلسطين،   الرواية، وأن الذي 

ي مواجهة كافة إجراءات االحتالل في حربه على الجغرافيا والديموغرافيا والمال  ونحن نقف متحدين ف
رئيس الوزراء: "نحن نصارع االستعمار وأدواته، وأضاف    والرواية، وسيفشل االحتالل بعزيمة شعبنا".

العربية، وحتما سنأخذ حقنا وسيزول االحتالل   أمتنا  الرمح في مواجهة االحتالل ومعنا  ونحن رأس 
 قيم دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين".وسن

 6/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزارة شؤون القدس: التصعيد االستيطاني يهدف إلنهاء الوجود العربي في القدس  .4
مة هدم المنازل بالقدس قالت وزارة شؤون القدس، إن التصعيد االستيطاني المترافق مع هج:  القدس

يأتي في سياق حر  إنما  المحتلة،  والمسيحي  الشرقية  اإلسالمي  العربي  الوجود  الديمغرافيا إلنهاء  ب 
للتخطيط    نة.بالمدي المحلية  "اللجنة  بـ  تسمى  ما  قرار  أن  الخميس،  يوم  بيان،  في  الوزارة،  وأضافت 

إقامة   االحتالل اإلسرائيلي  ببلدية  اس  3557والبناء"  المحتلة، هو  تيطانية  وحدة  المدينة  أراضي  على 
 5ثر من  وتابعت أن بلدية االحتالل هدمت أك  محاولة لتكريس أغلبية يهودية داخل القدس الشرقية.

يوميا". واحد  مبنى  بواقع  أي  الجاري،  العام  بداية  منذ  الشرقية  بالقدس  جرى   مباني  "ما  وذكرت: 
ي فرصة لحل الدولتين وبالتالي القضاء على أي  ويجري على األرض بالمدينة هو تدمير وتقويض أل

 لمتصاعد. البة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي افرصة للسالم، مط
 6/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "رائيغإسبغ "من ق سيهمال الهندسبب اإلب وقع احادث أريح: مدير عام شرطة المرور .5

ل مدير عام شرطة المرور أبو زنيد أبو زنيد، إن خطأ هندسيا في الشارع الذي وقع عليه حادث اق
السير في منطقة فصايل باألغوار شمال مدينة أريحا. وأوضح أبو زنيد، أنه قال لضابط إسرائيلي في  

وقوع   فترق يضع السائق في ظروف تكون فيها احتماليةالموقع، إن التخطيط الهندسي للطريق والم
بو زنيد أن جولة ميدانية للشارع تم تنفيذها قبل أربع سنوات مع  الحادث أكبر من النجاة. وأكد العقيد أ

الجانب اإلسرائيلي، ووضعت خاللها المالحظات واالستنتاجات، التي كانت في معظمها تشير إلى  
ة الواقعة على الطريق  نخفض عند كافة مداخل القرى والمدن الفلسطيني أن مستوى السالمة المرورية م
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في غالبيتها يتعلق الموضوع بعدم مقدرة السائق على كشف الشارع بشكل  مقارنة بالمستوطنات، و 
وأوضح أنه تم نقل المالحظات للجانب اإلسرائيلي، الذي لم يقم بتصحيح األخطاء في هذا  كاٍف.

 الشارع.
 6/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لن تحيد عن ثوابت األمة  زوجة يحيى عياش: حماسة لهني  .6

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن حركته "ستبقى وفية لدماء  :  الدوحة
يحيى   المهندس  ارتقى  أجلها  من  التي  واألمة،  الفلسطيني  الشعب  ثوابت  عن  تحيد  ولن  الشهداء، 

وجة المهندس األول لكتائب  ة، مع أم البراء عياش، ز جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه هني  عياش".
  القسام يحيى عياش، في الذكرى السادسة والعشرين الستشهاده، وفق الموقع الرسمي لحركة "حماس". 

: "نجدد العهد مع الشهيد العياش ومع كل شهداء شعبنا، بالمضي على طريق الحركة التي  هنية  وقال
الشه األبطال  من  وغيره  يحيى  "الشهيد    داء".أنجبت  أن  وقسامًيا  وأضاف  رمًزا حمساوًيا  ليس  يحيى 

الوطني ضد   التحرر  معارك  يخوضون  الذين  العالم،  وأحرار  األمة  هو رمز من رموز  بل  فحسب، 
 االحتالل، وضد االستعمار".

 6/1/2022، قدس برس
 

 فصائغ المقاومة: تصعيد الفعغ المقاوم يدلغ على الدخول في مرحلة نضالية جديدة  .7
“القدس العربي”: نعت فصائل المقاومة في قطاع غزة، الشهيد باكير حشاش الذي سقط خالل    -غزة 

مصطفى فلنة، الذي قضى جراء دهسة من قبل    اشتباك مسلح مع جيش االحتالل، وكذلك الشهيد 
الفلسطيني مرحلة نضالية   الشعب  يدلل على خوض  المقاومة،  مستوطن، وقالت إن تصاعد أعمال 

 ا حذر مركز حقوقي من المخاطر التي تترتب على تصاعد هجمات المستوطنين.جديدة، فيم
وعنفوان الشباب الثائر في الضفة الغربية  وقالت حركة حماس في بيان أصدرته “إن مقاومة االحتالل 

وفي القلب منها القدس المحتلة وفي كل أرجاء فلسطين ستبقى شوكة في حلق االحتالل حتى إنهاء  
وأ واالستقالل،  االحتالل”.  الحرية  نحو  الطريق  لشعبنا  تضيء  منارة  الشهداء  قوافل  “ستظل  ضافت 

 ل ومستوطنيه الغاصبين”. وتطهير قدسنا وأقصانا ومقدساتنا من دنس االحتال
واعتبر كذلك الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أن تصاعد “الفعل المقاوم” في الضفة واتساع حاالت  

“يؤكد أن شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة ضد المحتل لن تتوقف  التصدي القتحامات االحتالل  
 طالما ظل االحتالل جاثمًا على أرضنا الفلسطينية”. 
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الشهيدين    كما نعت حركة الحركة طارق عز  حشاش و الجهاد اإلسالمي  باسم  المتحدث  فلنة، وقال 
ي في الضفة “لن تبقى  الدين، إن جرائم االحتالل وقطعان المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطين

وأكد    دون رد رادع من أبناء شعبنا الثائرين، وسيدافعون عن أرضنا وشعبنا بكل الطرق والوسائل”.
استمرار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة، وخاصة المسلحة، وقال إنها تمثل “الرد الحقيقي والطبيعي  

مؤكدا على ضرورة المستوطنين”،  وقطعان  االحتالل  أمام    على جرائم  الصهيوني”  “االرهاب  فضح 
 العالم.

جرائ تصاعد  أن  على  لها  تصريٍح  في  وشّددت  الشهيدين،  الشعبية  الجبهة  نعت  االحتالل  كذلك  م 
الموحدة  الوطنية  القيادة  لتشكيل  استكانة  أو  هوادة  بدون  للمضي  لنا جميعًا  حافزًا  تشّكل  أن  “يجب 

الفل الوطنية  الوحدة  واستعادة  الشعبية  تستدعي  للمقاومة  االحتالل  “جرائم  أن  أيضا  مؤكدة  سطينية”، 
 الرد الموحد”. 

 2022/ 6/1، القدس العربي، لندن
 

 لن تكون كسابقها مع االحتالل لحة فشغ وانتهى وجولة التصعيد القادمةالجهاد: مشروع المصا .8
ن الحركة أكد مدير الدائرة اإلعالمية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد د. أنور أبو طه، أ:  غزة

قوانين جديدة مع االحتالل. النخالة وضعت  العام زياد  األمين  أبو طه في تصريحات   بقيادة  وقال 
جولة قادمة لالحتالل مع المقاومة لن تكون كسابقها، مشيًرا إلى أن االحتالل يخشى    متلفزة، إن أي

لسطينية، أكد د. وبشأن المصالحة الف  من عواقب مواجهة المقاومة خاصة بعد معركة سيف القدس.
و طه، ان مشروع المصالحة فشل وانتهى، بعد أن أجهضه رئيس السلطة تحت دعاوي االنتخابات أب

وحول    عهد الرئيس األمريكي جون بادين، مبيًنا أن كل ما يدور حولها هو لغو سياسي.في بداية  
دور في قضية األسير لها أي  لم يكن  انه  أبو هواش، أوضح  السلطة في قضية  أبو هواش،    دور 

 الح أمن "إسرائيل". مشيرا إلى أن مهمة السلطة تتلخص بدورها األمني في الضفة الغربية لص
 2022/ 6/1ارية، وكالة سما اإلخب

 
 البطش: مستمرون بمقاومتنا رغم قلة النصير والتنسيق األمني والتطبيع  .9

":  غزة إن  البطش،  خالد  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  السياسي  المكتب  الفلسطينية  قال عضو  المقاومة 
الفلسطينية مع  لعربية، والتنسيق األمني لدى السلطة  مستمرة رغم قلة النصير، وتطبيع بعض الدول ا 

جاء ذلك في كلمة لـ"البطش" خالل وقفة جماهيرية بقطاع غزة، يوم الخميس،    االحتالل الصهيوني".
مة"، مشيرا إلى  ير فلسطين إال بالمقاو وأكد أن "ال سبيل لتحر   إحياء لليوم الوطني للشهيد الفلسطيني.
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وقال: "نحن مستمرون    ى أرضنا".أن "الصراع مع االحتالل لم يتوقف، ولن ينتهي ما دام متواجدا عل
ووزارة   الفلسطينية  السلطة  داعيا  األمني"،  والتنسيق  التطبيع  ورغم   ، النصير  قلة  رغم  مقاومتنا،  في 

أهالي الشهداء والجرحى، وإنهاء ملفاتهم العالقة منذ زمن ماليتها إلى وقف كافة أشكال التمييز بين  
 طويل".

 6/1/2022، قدس برس
 

 عو لالشتباك الشعبي مع االحتالل بالضفة نصرة لألسرى قيادي في حماس يد .10
يوم الخميس، جماهير شعبنا في الضفة  :  رام هللا البرغوثي،  القيادي في حركة حماس، جاسر  دعا 

للشوار  النزول  إلى  الفلسطينيين.المحتلة  لألسرى  نصرة  اإلسرائيلي  العدو  مع  واالشتباك  وحّث   ع 
صحفي،   تصريح  في  األسير  البرغوثي،  أن  ليعلم  االحتالل  مع  المواجهة  تصعيد  على  المواطنين 

وطالب السلطة ومؤسساتها الرسمية    المريض ناصر أبو حميد أحد رموز الحركة األسيرة ليس وحيدا.
والحقوق الدولية  فصائل  والمؤسسات  طالب  كما  حميد،  أبو  تجاه  وواجبها  دورها  تؤدي  بأن  العمل  ية 

زما بأخذ  واإلسالمي  حياته.الوطني  إلنقاذ  المبادرة  المشترك    م  العمل  أن  حماس  في  القيادي  وأكد 
الشعب  إلرادة  خضع  االحتالل  أن  على  مشددا  فعالة،  بنتيجة  يأتي  واإلسالمية  الوطنية  للقوى 

 ر هشام أبو هواش، وسيخضع في قضية األسير أبو حميد. والمقاومة في قضية األسي
 6/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قانوع: جرائم المستوطنين يجب أن تشكغ ثورة بالضفة ال .11

ثورة   ُتشكل  أن  يجب  المستوطنين  جرائم  أن  القانوع  اللطيف  عبد  "حماس"  حركة  باسم  الناطق  أكد 
اء شهداء اليوم، إلى وقود إلشعال جذوة المقاومة، والنيران  عارمة في الضفة الغربية، وأن تتحول دم

وقال  طنيه، وتصعيد عمليات الدهس والطعن واالشتباكات معهم.تحت أقدام االحتالل وقطعان ومستو 
الجرائم   هذه  ثمن  المتطرفة  وحكومته  االحتالل  وسيدفع  هدرًا،  تذهب  لن  الشهداء  دماء  إن  القانوع 

أن شعبن  مبينًا  اإلرهابي  المتزايدة،  السلوك  هذا  يناضل حتى وقف  ذلك، وسيبقى  لن يصمت على  ا 
 وكنس االحتالل عن أرضنا. 

 6/1/2022، ع حركة حماسموق
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 غزة: فصائغ تطلق قذائف تجريبية نحو البحر  .12
محمد الجمل: أطلقت فصائل في غزة مساء أمس، عددًا من القذائف الصاروخية التجريبية    -غزة  

مناطق   من  البحر،  من نحو  لوحدات  عسكري  عرض  بساعات  ذلك  وسبق  القطاع،  غرب  متفرقة 
 يونس جنوب القطاع. "سرايا القدس"، في مدينة خان 

وأفادت مصادر مطلعة "األيام" بأن إطالق القذائف تزامن مع إرسال الفصائل في قطاع غزة رسائل  
الحص  استمرار  تبعات  من  محذرة خاللها  المصري،  الوسيط  عبر  لالحتالل  أن  جديدة  موضحة  ار، 

وعلمت "األيام" من    صبرها آخذ في النفاد، وأنها لن تصمت طوياًل على الوضع المتردي في القطاع.
العام   بنهاية  تنتهي  الوسطاء  عبر  لالحتالل  مهلة  أعطت  كانت  الفصائل  أن  مطلعة،  مصادر 

 ية. المنصرم، لرفع الحصار عن قطاع غزة، والبدء بعملية اإلعمار، وتنفيذ مشروعات حيو 
 7/1/2022، األيام، رام هللا

 
 مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين .13

أسبوعين، في وجه  قبل  نون،  بن  عاليزا  اإلسرائيلية،  الخارجية  أوروبا في وزارة    انفجرت رئيسة قسم 
موقع  ذكر  ما  بحسب  الغربية،  الضفة  في  االحتالل  ممارسات  على  احتّجوا  أوروبيين    دبلوماسيين 

 "والال"، مساء الخميس.
أوروبية ضّم   دبلوماسي  وفد  عقد  أسبوعين،  وزارة    16وقبل  في  اعتيادًيا  لقاًء  بريطانيا،  ترأسته  دولة 

الموقع، لالحتجاج رسمًيا   وفق  وباألساس،  الغربية،  الضفة  اإلسرائيلية حول األوضاع في  الخارجية 
ّثلين أوروبيين  الضفة الغربية، لكّن مم  بصورة مشتركة على عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في

 طالبوا بإضافة قضايا أخرى إلى االحتجاج. 
المحيطة    E1وخالل االجتماع، عّدد األوروبّيون سلسلة طويلة من المواضيع، مثل البناء في منطقة  

بالقدس والبناء االستيطاني في "غفعات همتوس" المخطط إقامتها على أراض مصادرة من أصحابها  
 في جنوب القدس المحتلة، باإلضافة إلى األوضاع في مناطق "ج".يسكنون في بيت صفافا،  الذين

ورّدت بن نون على القائمة األوروبية بحّدة، قائلة إن االدعاءات األوروبية "مهينة"، "بعد كل ما تفعله 
 الحكومة الجديدة في إسرائيل ألجل الفلسطينيين تأتون إلى هنا لالحتجاج؟". 
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روبيين خالل االجتماع إنهم معنيون "بإدارة حوار مهني ال عاطفي  ماسيين األو من الدبلو وقال عدد  
حول القضايا التي تثير قلقهم"، لكّن بن نون، وفق الموقع، رفضت إجراء حوار مهني، وألقت كلمات 

 غير معهودة دبلوماسًيا في مثل هذه اللقاءات.
عن    األجواء في اللقاء كانت "قاسية جًدا، وأنه خرجونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن  

السيطرة بسرعة كبيرة". ووفق الموقع حاول مسؤولون أوروبيون تهدئة بن نون لكّنهم لم ينجحوا في 
  ذلك، وتفّجر االجتماع وانتهى بأزمة كبيرة.

 6/1/2022، 48عرب 
 

 خالل أسبوعين  سيناريو محتمغ للحكومة اإلسرائيلية: مليون إصابة نشطة بكورونا .14
الـ من  كورونا  فيروس  جراء  النشطة  اإلصابات  عدد  وزارة    80يقترب  موقع  يشير  ما  بحسب  ألًفا، 

)"كابينيت  كورونا  لمكافحة  الوزارية  اللجنة  حّذروا  خبراء  لكّن  الخميس،  مساء  اإلسرائيلية،  الصحة 
هيئة  بحسب ما ذكرت    كورونا"( من احتمال ارتفاع اإلصابات النشطة إلى "مليون خالل أسبوعين"، 

)"كان   الرسمية  الخميس.11البث  منخفضة    "(، مساء  بوتيرة  ترتفع  الخطيرة  اإلصابات  للقناة،  ووفًقا 
ا مقارنة بموجات سابقة، لكّن الخشية هي من تعّطل االقتصاد.   جدًّ

م  سرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليه ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة اإل
 . 7أيام إلى  10جر من األعراض "بدًءا من األسبوع المقبل"، وخّفضت دول كثيرة الح

 6/1/2022، 48عرب 
 

 االحتالل يرفض الكشف عن "الملفات" التي استند إليها ضد المؤسسات الست .15
سلطات   -القدس رفضت  تصنيف    "األيام":  بقرار  إليها  استندت  التي  المواد  عن  الكشف  االحتالل 

 لفلسطينية الست بـ "اإلرهابية". المؤسسات ا
وقال مركز عدالة الحقوقي: "تلّقى الطاقم القانوني الممّثل للمؤّسسات الست، هذا األسبوع، رًدا على 

على   االحتالل  جيش  عنها  أعلن  التي  الست  الفلسطينّية  المؤسسات  غير  مطالبة  "منظمات  أنها 
"، بالحصول على كافة المواد والبّينات التي شّكلت  قانونّية"، وصّنفها وزير الدفاع كمنّظمات "إرهابّية

 لمؤّسسات".الملف المزعوم ضد ا
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وأضاف: "في رّدها، رفضت النيابة العسكرّية الكشف عن المواد التي أدت إلى اإلعالن، مفيًدا بأن  
منّظمات يستند على معلومات سرية واستخباراتية موثوق بها، والتي ال  "جوهر اإلعالن عن حظر ال

 كن الكشف عنها ألنها قد تضر باألمن القومي".  يم
 7/1/2022، رام هللا، األيام

 
 هرتسوغ منزعج من المشاّدات في جلسات الكنيست  .16

أعرب الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، عن قلقه وانزعاجه من المشادات الكالمية 
وآخر  مؤخًرا،  جلساته  خالل  الكنيست  يشهدها  التي  على الحادة  التصويت  خالل  األربعاء  أمس  ها 

 بية. مشروع قانون الكهرباء الخاص بالمناطق العر 
  وقال هرتسوغ، إن هذه الضجة في الكنيست تزعجني وتقلق قطاعات كثيرة من الجمهور اإلسرائيلي. 

وبين أنه يعتزم التصّرف بأي شكل من    واعتر أن ذلك يضر بثقة الجمهور بالنظام السياسي بأكمله.
 ضاع.كال بحكم منصبه كرئيس من أجل تهدئة األو األش

 6/1/2022القدس، القدس، 
 

 نائب الوزير غوالن: المستوطنون الذين يعتدون على الفلسطينيين "دون البشر"  .17
يوم الخميس، ردود فعل غاضبة من جانب قادة  أثار نائب وزيرة االقتصاد اإلسرائيلية، يائير غوالن،  

بأنهم "دون البشر" اليمين، بعدما وصف المستوطني  ن الذين حاولوا إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" 
اع اإلرهابيةإثر  أقوال    تداءاتهم  بينيت،  نفتالي  الحكومة،  رئيس  واعتبر  الفلسطينيين.  على  المتكررة 

غوالن أنها "فرية دموية"، فيما زعم رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، أنها "مأخوذة من المصطلحات  
 النازية". 

ال غوالن، خالل مقابلة لقناة الكنيست التلفزيونية، "نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين عانينا من  قو 
مذابح طوال التاريخ نرتكب مذابح بحق آخرين. ننكل بشواهد القبور؟ أهذا ما جئنا لفعله؟ هؤالء ليسوا  

وي اليهودي.  الشعب  وأفسدوا  حقيرون  أشخاص  إنهم  البشر.  دون  هم  وإنما  أي  ظح بشرا،  منحهم  ر 
دعم. وينبغي إنزالهم بالقوة من هذا المكان وإعادة القانون والنظام إلى المنطقة. وهذا االنفالت القومي  

 المتطرف سيجلب علينا كارثة. وهؤالء أشخاص يريدون ضم ماليين الفلسطينيين إلينا".
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حول المستوطنين في    نوالوعقب بينيت على أقوال غوالن بتغريدة في تويتر، اعتبر فيها أن "أقوال غ
حوميش صادمة، ُمعممة وتحد بفرية دموية. واالستيطان في يهودا والسامرة هو الريادة في أيامنا. ’لم  

 نأخذ بالدا غريبة... وإنما أرض آبائنا". 
ورد غوالن على بينيت بتغريدة، جاء فيها إنه "تطرقت في أقوالي إلى مخربي القبور، معتدين على  

مدمر  أأبرياء،  تسمية  مالي  يصّح  وكيف  كهؤالء،  أشخاص  مع  التعامل  يصّح  فكيف  لهم.  ليست  ك 
 أشخاص كهؤالء؟ حان الوقت لقول الحقيقة: هذه ليست يهوديتنا". 

 6/1/2022، 48عرب 
 

   لحة إسرائيلية عليامص يمع العنف والجريمة في الشارع العرب : التعامغدراسات األمن القومي .18
ـ »القدس العربي«: تح التابع لجامعة تل أبيب من  ذر دراسة لمعهد دراسات األمن  الناصرة  القومي 

اخلي، ومن أن  استمرار التعامل اإلسرائيلي الرسمي مع فلسطينيي الداخل من الفوهة األمنية وكعدو د 
مصلحة   نجاحها  أن  معتبرة  العربي،  الشارع  في  الجريمة  لمكافحة  الحكومية  الخطة  سيفشل  ذلك 

 إسرائيلية عليا. 
إلسرائيلية فإن إقرار أوساط متخذي القرارات بأن على الدولة تحمل المسؤولية والعمل  دراسة اوحسب ال

العرب الشارع  في  المتفشية  الجريمة  الجتثاث  حثيثة  أراضي  بصورة  داخل  استعداد    48ي  جانب  الى 
المصالح   في  فريدا  التقاء  خلق  ذلك  كل  الدولة،  سلطات  مع  للتعاون  وزعامتهم  الداخل  فلسطينيي 
وفرصة مهمة ليس فقط للنجاح في هذا الجهد، بل ايضا في إحداث تغيير في العالقات المعقدة بين  

 الدولة.  اليهود والعرب في
لمك  الحكومية  الخطة  أن  اجتماعي  ويرى  تطوير  خطة  المقابل  وفي  والجريمة،  العنف  افحة 

الميزانية   رصد  وتم  الحكومة  في  عليهما  المصادقة  تمت  اللتين  أن واقتصادي،  شأنهما  من  لهما، 
االمن  وتحسين  الداخلي  االستقرار  وتعزيز  الدولة  في  واليهود  العرب  بين  الموجود  الفرق  تقلصا 

تي ازدادت في ظل احداث شهر مايو/ ايار الماضي. وينبه  ة المخاوف المتبادلة الالشخصي وتهدئ 
اإل  الشرطة  قبل  من  اتخذت  التي  النشاطات  إطار  وفي  ذلك،  مع  أنه  وسلطات  »المعهد«  سرائيلية 

نفسها   تؤطر  إسرائيل  بالتدريج صورة وكأن  تتشكل  العربي،  الشارع  والجريمة في  العنف  الدولة ضد 
 ويهدد أمنها واستقرارها الداخلي. ضد عدو داخلي، يهددها  وكأنها في حرب 

 2022/ 5/1لندن، القدس العربي، 
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 غزة ضابط إسرائيلي يعترف بصعوبة استهداف الصواريخ ومرابضها في  .19
قال ضابط كبير في جيش االحتالل إن الصواريخ التي أطلقت تجاه سواحل "تل أبيب" من غزة قبل 
أيام شكلت دلياًل على صعوبة إيجاد مرابض الصواريخ في القطاع، وذلك على الرغم من كونها على  

 رأس أولويات الجيش. 
زن الصواريخ الموجهة في  الوصول إلى الكثير من مخا  وأضاف الضابط أن هنالك صعوبة كبيرة في

 ة، "بدليل استمرار المقاومة إطالق الصواريخ تجاه إسرائيل خالل جوالت القتال األخيرة". غز 
كما وصف قائد أركان جيش االحتالل "أفيف كوخافي" مهمة الوصول إلى أماكن الصواريخ بالتحدي 

بينما وصف ضابط كبير في جيش اال المنظومة الصاروخية  الكبير،  التعقيد  حتالل  ببالغة  في غزة 
 دة اتجاهات، ومنتشرة بطريقة جنونية على حد تعبيره.من ع

وتخزين   نصب  أماكن  الى  الوصول  على  نهار  ليل  يعملون  الجيش  خبراء  أن  الضابط  وأضاف 
الع إلى  باإلضافة  الخصوص،  بهذا  التكنولوجيا  له  توصلت  ما  آخر  استخدام  عبر  امل  الصواريخ 

 البشري.
 6/1/2022، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 % من طلبات اللجوء للمتسللين من أريتريا 99ترفض  "إسرائيغ" .20

في المائة من طلبات اللجوء إليها من مواطنين أفارقة. فمن    99رفضت السلطات اإلسرائيلية حوالي  
تم رفض    1,063مجموع   األخيرتين،  السنتين  في  إليها  قدمت  ع  1,057طلبا،  فقط    16لى  وصودق 
 امة مؤقتة. منحهم إق طلبا، تم
الجئ من أريتريا تقدموا بطلبات لجوء خالل السنتين الماضيتين، لكن سلطة الهجرة في   2,400وكان  

ألف طلب لجوء أخرى لم يبت فيها بعد.    11منها. وهناك حوالي    1,063تل أبيب لم تنظر سوى في  
هؤالء بأن  االدعاء  هو  الطلبات،  لرفض  الرسمي  ت  والتعليل  إسالمواطنين  إلى  حينه  سللوا  في  رائيل 

)عبر سيناء المصرية(، بحثا عن عمل أو هربا من الخدمة العسكرية اإلجبارية في بالدهم، وليس  
 جراء تعرض حياتهم للخطر. 

 7/1/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 سرائيلي اإل  "مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية": تراجع كبير بثقة اليهود بالجيش .21
"م استطالع  الديمقراطيةأظهر  للعام    ؤشر  اإلسرائيلي  2021اإلسرائيلية"  "المعهد  عن  الصادر   ،

الخميس، تراجعا كبيرا في ثقة اليهود بالجيش، وانهيار ثقة المجتمع العربي بالشرطة    يومللديمقراطية"  
 اإلسرائيلية. 

من   اإلسرائيلي  بالجيش  اليهود  ثقة  حزيران/90وترجعت  في  إلى   %،  تشرين 78يونيو،  في   %  
 .2008وبر، وهذا النسبة األدنى منذ العام األول/أكت

ر، فيما أكتوب % في تشرين األول/58ولم يتغير مستوى ثقة اليهود بالرئيس اإلسرائيلي واستقرت عند  
العليا من   ثقتهم بالمحكمة  يونيو، ثم   % في حزيران/ 48، إلى  2020%، في العام  42ارتفع مستوى 

 أكتوبر. % في تشرين األول/41انخفض إلى 
بالشرطة من   اليهود  ثقة  إلى  2020%، في تشرين األول/أكتوبر  41وتراجعت  % في تشرين  33.5، 

 أكتوبر الماضي.  األول/
  % 21%، والكنيست  10وتبين أن أدنى مستوى من الثقة لدى اليهود حصلت عليها األحزاب، بواقع  

 %. 27%، والحكومة 25ووسائل اإلعالم 
سرائيلية متدنية أكثر. لكن الثقة بالمحكمة  مجتمع العربي بالمؤسسات اإلوبطبيعة الحال، كانت ثقة ال

إلى  2020%، عام  40العليا ارتفعت من   العربي  % في  49،  المجتمع  ثقة  الماضي. وانهارت  العام 
% في العام الماضي، بعد 13إلى    2020% في العام  26بالشرطة اإلسرائيلية، المتدنية أصال، من  

 أكتوبر الماضي. % في تشرين األول/22ن هذه الثقة ارتفغعت إلى العدوان على غزة، لك 
العام إلسرائيل "جيد" أو "جيد جدا"، إال  % من المشاركين في استطالع المؤشر أن الوضع  31واعتبر  

العربي   المجتمع  في  إسرائيل  في  الوضع  بسوء  الشعور  وتم  األخير.  العقد  في  نسبة  أدنى  هذه  أن 
إن الوضع "سيء" أو "سيء جدا"، في حزيران/يونيو، لكن هذه النسبة  %  48بشكل خاص، حيث قال  

 أكتوبر.  % في تشرين األول/28تراجعت إلى 
% من اليهود 76% من العرب إنهم يعتزون بأنهم إسرائيليون. وأشار 27.5من اليهود و  %84.5وقال  

% من اليهود 70% من العرب و 80% من العرب إلى أن إسرائيل مكان جيد للعيش فيه. وقال  66و
أن   وتبين  البالد.  في  للعيش  البقاء  يفضلون  و74إنهم  اليمين  أنصار  من  أنصار  %67.5  من   %

 من أنصار "اليسار" الصهيوني يفضلون البقاء للعيش في البالد.  %57أحزاب الوسط و
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%، بينما كانت هذه النسبة 46الد هو بين اليهود والعرب، بواقع  وأظهر المؤشر أن أكبر توتر في الب
العام  28 في  ووصف  %2020  و64.  العرب  من  التوتر  %42.5  بأنه  التوتر  هذا  اليهود  من   %

%. وكان هذا التوتر يحتل المكان األول في 32األساسي. ويليه التوتر بين اليمين و"اليسار" بواقع  
 السنوات األخيرة. 

من61وقال   و  %  تن33اليهود  إسرائيل  إن  العرب  من  ثلث  %  وقال  مواطنيها.  بأمن  باالهتمام  جح 
اليهود  بين  ملموسة  فروق  دون  من  وذلك  مواطنيها،  برفاهية  تهتم  إسرائيل  إن  فقط  المستطلعين 

 والعرب. 
% في صفوف اليمين( أنه ينبغي أن تكون لديهم حقوق أكثر من العرب 57% من اليهود )48وزعم  

، 2019% في العام 34، و2018% في العام 27لنسبة إسرائيل "دولة يهودية". وكانت هذه ا بادعاء أن
 . 2020% في العام 42و

 6/1/2022، 48عرب 
 

 الرسمي والسلطة تعلن الحداد   فلسطينيين 8حادث سير بمدينة أريحا يودي بحياة  .22
مواطنين فلسطينيين بعد عصر يوم الخميس إثر حادث سير مروع   8توفي    :عاطف دغلس  -نابلس 

آخرون   3األغوار الفلسطينية شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، وأصيب    وقع قرب بلدة فصايل في
المستشفيات. إلى  ونقلوا  الفلسطينية    بجروح خطيرة ومتوسطة  الشرطة  باسم  الناطق اإلعالمي  وقال 

ادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة تقل عددا من العمال وبين شاحنة  العقيد لؤي ارزيقات إن الح
وأكد ارزيقات في بيان له وصل الجزيرة نت    سمنت السائل وهي فلسطينية أيضا. )صهريج( لنقل اإل

الضفة   شمال  نابلس  مدينة  جنوب  عقربا  بلدة  من  جميعهم  وهم  الثمانية،  المتوفين  أن  منه،  نسخة 
مستش  إلى  نقلوا  الشاحنة. الغربية،  سائق  الفلسطينية  الشرطة  أوقفت  حين  في  الحكومي،  أريحا    فى 

ووفق ما نشره وزير الشؤون المدنية -محمود عباس    ةالفلسطينيالسلطة  رئيس  أعلن  وعلى إثر ذلك،  
الحداد الرسمي وتنكيس االعالم الجمعة    -حسين الشيخ عبر حسابه على مواقع التواصل االجتماعي

 داء لقمة العيش"، وقدم تعازيه ألسرهم وذويهم. حدادا على "عمالنا شه
 6/1/2022.نت، الجزيرة
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 2021حالة اعتقال ألطفال قاصرين خالل العام  1,266": دراسات األسرى فلسطين ل" .23
طفال فلسطينيا خالل    1,266وثق مركز فلسطين لدراسات األسرى، اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي  

. وقال المركز في بيان له، يوم الخميس، إن حاالت االعتقال التي جرت العام  2021العام الماضي  
ار  تشكل  بنسبة  الماضي،  اعتقال.  600والذي شهد حوالي    2020% عن عام  100تفاعا  كد وأ  حالة 

إضافة   خاصة،  احتياجات  وذوي  مرضى  الماضي،  العام  األطفال  المعتقلين  بين  من  أن  المركز 
للعشرات من طالب الثانوية العامة اعتقلوا خالل تقديم االمتحانات النهائية او قبلها لمنعهم من تقديم  

تتجاوز أعمارهم  طفال لم    142ونوه إلى أن من بين األطفال المعتقلين    دمير مستقبلهم.االمتحانات وت
عشر. األولى   الثانية  اللحظة  منذ  والتنكيل  للتعذيب  تعرضوا  المعتقلين  األطفال  جميع  أن  وأكد 

وعلى  الشوارع  من  اختطافهم  أو  الليل،  من  متأخرة  ساعات  في  منازلهم  من  باقتيادهم  لالعتقال 
وتوجيه الحواجز المبرح،  الضرب  فيها  بما  واإلهانة  التنكيل  من  ألشكال  وكذلك  واأللفاظ    ،  الشتائم 

سجون   في  حاليًا  ويقبع  المتوحشة.  البوليسية  الكالب  واستخدام  وترهيبهم،  وتهديدهم  بحقهم،  البذيئة 
  ( طفاًل موزعين على أقسام األشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون، في ظروفٍ 170االحتالل )

 معيشية قاسية.
 6/1/2022، فلسطين أون الين

 
 حميد: االحتالل يرفض إدخال محامي ابني لالطالع على وضعه الصحي والدة األسير أبو  .24

قالت والدة األسير ناصر أبو حميد، يوم الخميس: إن "االحتالل يتكتم بشكل كامل  :  الضفة الغربية
وأضافت والدة األسير خالل تصريحات    على الوضع الصحي البني )األسير المريض بالسرطان(".

ا "االحتالل رفض  أن  على  صحفية،  لالطالع  بناصر  الخاص  المحامي  إدخال  الثالثة،  للمرة  ليوم، 
 وضعه الصحي". 

مناشدة فصائل    لدينا أي معلومة حول صحته،  يتكتم على وضعه، وال يوجد  االحتالل  أن  وأكدت 
 لمرضى، في أي صفقة مقبلة.المقاومة، بالعمل لإلفراج عن األسرى، خاصة ا

أن الوضع الصحي لألسير أبو حميد، ما يزال خطيًرا، وما  من جهته نادي األسير الفلسطيني، أكد  
يزال فاقًدا للوعي، وموضوع على أجهزة التنفس االصطناعّي، ونسبة المناعة لديه ضعيفة جًدا، حيث  

 تتعمد إدارة سجون االحتالل فرض تعتيم على وضعه الصحّي. 
 6/1/2022، دس برسق
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 بالعبرية تفتتح نسخة وكالة األنباء الفلسطينية)وفا(  .25
تل أبيب: افتتحت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، أمس )الخميس(، من جديد، نسخة لها  

اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية. وقالت إن الهدف من هذه الخطوة    باللغة العبرية، إضافًة إلى 
اإل   هو وسائل  من  فقط  يتغذى  الذي  اإلسرائيلي،  الجمهور  إلى  التي  »الوصول  اإلسرائيلية  عالم 

صحيفة   باستثناء  والعنف،  التطرف  في  المغالين  المستوطنين  وتدعم  أغلبيتها،  في  يمينية  أصبحت 
بموضوعية«. تنشر  التي  يؤيد »حل    )هآرتس(  اإلسرائيلي  الجمهور  في  قطاع  إلى  »وفا«  وتوجهت 

ة إلى »ونحن سنهتم في ترجمة  ن« للشعبين، بالدعوة إلى الكتابة للموقع، باللغة العبرية، الفتالدولتي
مقاالتكم باللغات الثالث العربية واإلنجليزية والفرنسية«. كما دعتهم إلى التعليق على ما ُيكتب في 

 الموقع، مع »الوعد بنشرها بال رقابة وبال تدخل في النص«.
 7/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 جنوب لبنان صورمدينة اعتصام تضامني مع األسرى في  .26

للدفاع عن  :  بالل قشمر الوطنية  اللجنة  اإلسرائيلي  نّظمت  االحتالل  والمعتقلين في سجون  األسرى 
مدينة   للصليب األحمر في  الدولية  اللجنة  مقّر  أمام  اعتصامًا  الفلسطيني  اللبناني  التواصل  وجمعية 

فيه ممثلون  اللبنانية.  صور شارك  الوطنية  الفلسطينية واألحزاب  الفصائل  المناسبة    عن  وُألقيت في 
المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين وتحرير جميع األسرى الذين    كلمات أكدت االستمرار في مشروع

ووّجه المعتصمون التحّية لألسير هشام أبو    يعانون شتى أنواع التعذيب داخل المعتقالت اإلسرائيلي. 
ال من  هواش  حريته  وانتزاع  السجان  مواجهة  في  الفلسطينية  اإلرادة  عن  نموذجية  أعطى صورة  ذي 

القضبان. ممث   خلف  فيها  وتسّلم  طالبوا  المعتصمين  من  مذكرة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ل 
في   إسرائيل  ومحاسبة  االحتالل  سجون  من  األسرى  جميع  إلطالق  بالتدخل  اإلنسانية  المؤسسات 

 لية. المحافل الدو 
 6/1/2022، األخبار، بيروت

 
 ايران: "حماقة واحدة تكفي لكي تسوى حيفا وتغ أبيب باألرض"  .27

حذرت اللجنة الثقافية البرلمانية اإليرانية، يوم الخميس، إسرائيل من ارتكاب أية حماقة ضد  :  طهران
"شعلة غضب  وقال عضو اللجنة أحمد راستينة هفشجاني، إن    إيران، مهددة بتدمير تل أبيب وحيفا.

الجري بسبب  االنتقام  في  اإلرهاب  ضد  كافح  قائد  أبرز  لدم  الثأر  في  االسالمية  المروعة األمة  مة 
أية حماقة"، وذلك   ارتكاب  المختلق من  اإلسرائيلي  "الكيان  تنطفئ"، محذرا  لن  القلوب  قائد  باغتيال 
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ان االسرائيلي المختلق  وشدد راستينة هفشجاني، على ضرورة "حذر الكي.  حسب وكالة فارس االيرانية
حيفا  تسوى  لكي  تكفي  واحدة  "حماقة  إن  قائال  االسالمية"،  األمة  باألرض".   من غضب  أبيب   وتل 

النووية  بالده  منشآت  أن  أكد  شريف،  رمضان  اإليراني  الثوري  الحرس  باسم  المتحدث  وكان 
 "محصنة"، محذرا إسرائيل من دفع ثمن باهظ حال قررت الهجوم.

 2022/ 6/1ارية، وكالة سما اإلخب

 
 "أونروا": بدء إعادة إعمار المنازل المهدمة كلّيا بغزة األسبوع القادم .28

ا المستشار  حسنة،  قال  أبو  عدنان  "أونروا"،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  إلعالمي 
القادم بعملية إعادة إعمار مئات المنازل التي د  "الوكالة ستبدأ األسبوع  مرت في  اليوم الخميس: إن 

 ".2021قطاع غزة خالل التصعيد األخير في أيار/ مايو 
الالجئة   العائالت  في  االتصال  ستبدأ  "أونروا  أن  إذاعية،  تصريحات  في  حسنة  أبو  وأضاف 
المبالغ   من  األولى  الدفعات  إيداع  سيتم  ذلك  وبعد  المطلوبة،  الوثائق  بكافة  لتزويدها  المستهدفة، 

 باتهم". المخصصة، إلعادة اإلعمار في حسا
زلها بأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة  عائلة أصيبت منا  400وأكد أنه "أعيد إسكان أكثر من  

 للسكن، وأن العملية مستمرة إلنجاز ما تبقى من عشرات المنازل األخرى". 
من   "أكثر  أن  إلى  لـ"أونروا"  اإلعالمي  المستشار  التي   4,200وأشار  المنازل  أصحاب  من  مستفيد 

ى الدفعة األولى، عائلة حصلت عل   170ر جزئية حصلوا على مستحقاتهم كاملة، وأن  أصيبت بأضرا
 وهم من أصحاب البيوت التي أصيبت بأضرار كبيرة". 

 6/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مجموعة “فنانون مناهضون للفصغ العنصري” تطلق عريضة للمطالبة بمقاطعة مهرجان سيدني  .29
نش  نظم  العربي”:  ال“القدس  دعم  مجال  في  تضامنية  طاء  فنية  فعالية  الخميس،  الفلسطينية،  حقوق 

يناير/    6لرفض الدعم اإلسرائيلي لمهرجان سيدني، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعالياته التي بدأت في  
 من الشهر الجاري. 30كانون الثاني وتنتهي في 

هي جماعة  للفصل العنصري” و   وشارك عشرات في الفعالية التي نظمتها مجموعة “فنانون مناهضون 
 . 1984تنشط في مجال دعم حقوق الشعوب األصلية و مقرها أستراليا، تأسست عام 



  
 
 
 

 

ص            19   5727 العدد:             1/7/2022 جمعةلا التاريخ: 

 

                                      

الفنانين   عشرات  أعلن  الذي  الفني  المهرجان  إقامة  مقر  أمام  الفعاليات  في  المشاركون  واجتمع 
 العالميين مقاطعتهم له بسبب تلقيه الدعم من قبل إسرائيل.

رموز تعبيرية على األرض تدلل على سياسية الفصل العنصري التي تمارسها    وقام المشاركون برسم
 . إسرائيل يوميًا بحق الفلسطينيين

 2022/ 6/1، ، لندنالقدس العربي
 

 تهديد إيران بتشديد العقوبات  "إسرائيغ"سوليفان أيد في  .30
اء زيارته إلسرائيل، أيد مستشار األمن القومي األميركي، جيك سوليفان، أمام مسؤولين إسرائيليين أثن

قبل أسبوعين، تهديد إيران بتشديد عقوبات مجلس األمن الدولي عليها كوسيلة لردعها عن تخصيب  
بنسبة   إسر 90اليورانيوم  مسؤولين  ثالثة  عن  اإللكتروني  "والال"  موقع  نقل  حسبما  اليوم،  %،  ائيليين 

 الخميس.
خالل "المحادثات اإلستراتيجية" مع إسرائيل    وبحسب هؤالء المسؤولين اإلسرائيليين، فإن سوليفان شدد 

ال القريبة  األسابيع  في  إيران  مع  اتفاق  إلى  التوصل  عدم  حال  في  أنه  توصلت  على  وإذا  مقبلة، 
ستغادر   بايدن  إدارة  فإن  جدية،  مفاوضات  تجري  ال  إيران  أن  استنتاج  إلى  المتحدة  الواليات 

 المفاوضات.
 6/1/2022، 48عرب  

 
 إيما واتسون.. الحقوق الفلسطينية تستحق المناصرة واالهتمام إندبندنت: شكرا   .31

صحيفة   نشرت  واالهتمام”  المناصرة  تستحق  الفلسطينية  الحقوق  واتسون  إيما  “شكرا،  عنوان  تحت 
للكاتبة هارييت ويليامسون قالت فيه إن موضوع الحقوق الفلسطينية يجب أال  “إندبندنت” مقال رأي  

 نه أو يتم التعامل معه سرا.تكون موضوعا ال يقترب أحد م
وجاء مقالها بعد الهجوم اإلسرائيلي على نجمة أفالم  “هاري بوتر” من الجماعات المؤيدة إلسرائيل  

 والمسؤولين اإلسرائيليين. 
إلى أن و   يتابعه  وأشارت  الذي  انستغرام  يومين منشورا على حسابها في   63.3اتسون وضعت قبل 

اصر للفلسطينيين محمال بكوالج يقرأ كـ “التضامن هو فعل”. مليون شخص. وظهر فيه احتجاج من
هي   الصورة  أن  وشرح  أحمد.  سارة  الكاتبة  من  التضامن  طبيعة  حول  اقتباسا  أيضا  التعليق  وضم 
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احدة نشرتها مجموعة “باد أكتيفست كوليكتف”. و “كما هو متوقع لم يستغرق عبارة عن إعادة نشر لو 
، مدير العملية الدولية في حزب الليكود والسفير اإلسرائيلي السابق  األمر سوى دقيقة من داني دانون 

 في األمم المتحدة لكي يوجه عبر تغريدة اتهاما لواتسون بمعاداة السامية”.
ما بين اليهودية والشعب اليهودي وإسرائيل وسياسات الحكومة اإلسرائيلية   وقالت ويليامسون إن الخلط

ط أدى ولمدة طويلة لنزع الشرعية حتى عن النقد  الخفيف  أمر مضر جدا وغير صحيح. وهو خل
لسياسات الحكومة اإلسرائيلية”. وأضافت أن الحكومة اإلسرائيلية مثل بقية حكومات العالم يجب أن  

 بة على أفعالها وقراراتها.  تكون عرضة للمحاس
حذف، وعلى خالف وأكدت الكاتبة أنه “من اإلنصاف إليما واتسون أن منشورها على انستغرام لم ي

الفلسطينية من ريهانا   للحقوق  داعمة  وكيندال جانر وباريس هيلتون والتي حذفت. ويجب منشورات 
عدم التعامل مع الشعب الفلسطيني كموضوع ال يمكن ألحد اإلقتراب منه أو يغلف بالصمت. ويجب  

اليهودي   والشعب  اليهودية  تحميل   وبدون  للضوء  وتعريضه  بالمعاناة  المسؤولية. اإلعتراف  ككل 
 وبالتأكيد فهذا التمييز ليس من الصعب فهمه”.

 2022/ 6/1لندن، القدس العربي، 
 

 مخاوف إسرائيغ في العام الجديد .32
 طالل عوكل
وزير   يشكو  أفضل،  جديد  بعام  بالتفاؤل  مشفوعة  بأدعية  جديد  عام  كل  الفلسطينيون  يستقبل  بينما 

 تهديدًا ملموسًا إلسرائيل. كل الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، من عام يش
والتراث  األرض،  في  الجذور  عميقة  الفلسطينية  الروايتين  أصل  إلى  يعود  تاريخي،  ثقافي  الفارق، 

 والتاريخ، وبين ثقافة مصنوعة وقائمة على التزوير والكذب.
سيشكل   وأنه  التاريخ،  يخذل  لن  المستقبل  بأن  االحتالل،  بسبب  عذاباته  رغم  الفلسطيني  يطمئن 

 اًل معه، بينما يسيطر الخوف والقلق على اإلسرائيليين. واصت
ربما يتفق البعض أو ال يتفق مع تفاؤل الرئيس محمود عباس في ختام كلمته أمام المجلس الثوري 
الفلسطينية   الدولة  قيام  بإمكانية  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  متفائل  إنه  قال  حين  فتح،  لحركة 

ولكنه   القدس،  الوعاصمتها  وبأن  التفاؤل  المشروعة  التاريخية  بحقوقه  العميق  بالتزامه  يتميز  ذي 
التاريخ قادر دائمًا على تصحيح مسيرته، وتجاوز االلتواءات التي تقع على مسيرته، خالل حركته 

 التقدمية. 
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الدولي،  المجتمع  وتخاذل  الصهيونية  الهجمة  شراسة  من  إليه  أشار  ما  رغم  عباس  الرئيس  متفائل 
رغ   ويتشاءم والنجاحات،  البيد،  اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  على  إسرائيل  قدرة  في  الغزل  قصائد  م 

 خاصة على مستوى التوسع في اإلقليم، واستمرار الدعم األميركي لدولته. 
بأنه   ذلك،  معتبرًا  »أبرتهايد«،  كدولة  لتصويرها  مكثفة  حمالت  تواجه  إسرائيل  أن  من  يخشى  البيد 

 اش غير مسبوق من حيث ُسّميته ونشاطه اإلشعاعي. سيحظى بنق سيكون تهديدًا ملموساً 
العدل   ومحكمة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  إسرائيل  الفلسطينية ضد  الحمالت  البيد عن  يتحدث 
الدولية في الهاي وقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي شكل لجنة تحقيق دائمة في  

 . 2021ذلك عملية »حارس األسوار« في أيار  يين بما فيمعاملة إسرائيل للفلسطين
إن كان تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس حقوق اإلنسان ليس األول، فإن ما يقلق البيد، هو أن  
ممولة   وبأنها  لنطاقها  حدود  وال  الوقت،  محددة  غير  التحقيق  لجنة  ألن  مسبوق  غير  األخير  قراره 

 .جيدًا، ويعمل بها ثمانية عشر موظفاً 
اليهودي األصل  في وقت س القاضي  برئاسة  تحقيق  لجنة  قد شكل  اإلنسان  ابق كان مجلس حقوق 

غولدستون، لكن التقرير الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بقي في األدراج، بفعل فاعل، إنما  
هوية  يشكل  الذي  العنصري  الفصل  بسياسة  مرتبطة  الجرائم  تلك  أن  إلى  التحقيق  ذلك  يشر  لم 

 رائيل. إس
وضاع بعد ذلك تغيرت، خصوصًا بعد موافقة الكنيست على تحديد هوية الدولة، من خالل قانون  األ

والمكونات  أساسًا  الفلسطيني  المكون  ويتجاهل  للدولة،  اليهودية  الهوية  على  يشدد  الذي  القومية، 
 مية.وأبعاد قو  األخرة التي تشكل نسبة مهمة من المجتمع اإلسرائيلي، وهي نسبة فاعلة ذات دوافع

اختيار إسرائيل الدولة على طبيعتها اليهودية، ينطوي بحد ذاته على أبعاد عنصرية، ال يمكن ألحد  
في   اإلسرائيلية  للسياسة  وضابطًا  مرشدًا  يشكل  القومية،  قرار  أن  عن  فضاًل  قباحتها،  مدى  تجميل 

 تعاملها مع المكونات األخرى، خصوصًا الفلسطينية. 
األ على  تالممارسات  التي  قبل رض  من  المحروس  العدواني  االستيطاني  والمجتمع  الدولة،  ديرها 

ماضية   إسرائيل  أن  لتؤكد  وتعبيراتها  تفاصيلها  كل  في  جاءت  اإلسرائيلية،  األمنية  واألجهزة  الجيش 
 باستخدام القوة في اتجاه فرض الهوية اليهودية النقية. 

يلف  الذي  اآلخر،  تلو  الدليل  قدمت  الممارسات،  اهذه  انتباه  تلك  ت  ربط  نحو  الدولي،  لمجتمع 
الممارسات بأبعادها العنصرية، ما جعل منظمة »هيومان رايتس ووتش« األميركية، الستخدام تعبير  

 »األبرتهايد«، في وصف تلك الممارسات. 
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لم تقف األمور عند حدود ذلك وإنما اتسعت دائرة النظر للممارسات اإلسرائيلية، بارتباطها مع الفصل  
 ث أصبح وصف إسرائيل دارجًا على غير صعيد. عنصري، بحيال

يتحدث البيد عن أثر حملة السلطة الفلسطينية والمنظمات المناهضة إلسرائيل تجاه ربط السياسات 
األحداث   في  المشاركة  على  إسرائيل  قدرة  على  ذلك  يؤثر  أن  ويخشى  بـ«األبرتهايد«،  اإلسرائيلية 

 أخرى. ين تحديات الثقافية والرياضية الدولية من ب 
الشعب  بحق  الرسمية،  وشبه  الرسمية  اإلسرائيلية  الممارسات  إلدانة  فلسطيني  كفاح  ثمة  نعم 
الفلسطيني، وإلنكار إسرائيل، للحقوق السياسية للفلسطينيين، ولكنه يتجاهل أن الفلسطينيين ال يملكون  

رايتس »هيومان  مثل  دولية  مؤسسات  تقارير  في  والتأثير  التحريض  لجع  أدوات  تبادر ووتش«  لها 
 لوصف إسرائيل بدولة فصل عنصري.

حقوق   منظمة  تقارير  في  التأثير  على  القدرة  إلسرائيل،  المناهضة  والمنظمات  السلطة  تملك  وهل 
 اإلنسان اإلسرائيلية »بتسيلم« التي بدورها تربط االنتهاكات اإلسرائيلية بسياسة الفصل العنصري؟ 

إسرائيل   بأن  االتهام  يصف  »أبرتالبيد  إلى  دولة  ينظر  أن  عليه  كان  بينما  مقيتة،  كذبة  بأنه  هايد« 
الدولة،   وممارسات  سياسات  وبطبيعة  الكنيست،  أقرتها  التي  بالقوانين  المرتبطة  الحقيقية  األسباب 
والتي تؤكد كل يوم أبعادها العنصرية، وإال لما كان أشار إلى أن معالجة هذه القضية تستدعي فتح  

 أساس رؤية الدولتين. ينيين على مفاوضات مع الفلسط 
كاذب هذا الرجل ومضلل، حين يقول إنه على قناعة برؤية الدولتين فيما يعلن في الوقت ذاته، أن  

يقود الحكومة، وسيقوده في العام   ،  2023فتح هذا المسار غير ممكن بسبب طبيعة التحالف الذي 
 ألن يكون على رأسها.

حب الكتلة األكبر في التحالف الحكومي القائم،  ناجحة من قبل صاهي محاولة لتبرئة الذات، غير  
وأحزابًا   قوى  الحكم  إلى  تحمل  لن  القادمة  السنوات  خالل  إسرائيل  في  المرتقبة  التحوالت  أن  ذلك 

 مستعدة لفتح مسار المفاوضات على أساس رؤية الدولتين.
رؤي أيضًا  المجتمع،  وتجتاح  المجتمع،  يجتاح  اإلسرائيلي  المكاليمين  على  تفرض  السياسية  ة  ونات 

التطهيرية،   الممارسات  وتصعيد  العنصري،  الفصل  سياسات  تعميق  اتجاه  في  فأكثر  أكثر  الغرق 
 واالستيطانية بحق الفلسطينيين.

 6/1/2022األيام، رام هللا، 
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 ؟2022هغ تكون القدس الخاصرة األضعف إلسرائيغ في  .33
 معروف  عبد هللا

مخ  بشيء  القدس  في  األرض  على  األوضاع  اإلعالمية  تشي  اآللة  تحاول  عما  كبير  حد  إلى  تلف 
والسياسية اإلسرائيلية ترويجه في العالم حول أولوية القدس في األجندة اإلسرائيلية ووضعها الحالي  

 والمستقبلي. 
الماضية،   السبع  السنوات  مدى  على  ُموِجعة  لعدة ضربات  َتعرَّض  القدس  في  اإلسرائيلي  فالمشروع 

ت لم  أنها  القدس  اليهودية  وأثبتت  "المدينة  ليست  فهي  الصهيوني،  للمشروع  الممثلة  البؤرة  يومًا  كن 
لعالم. بل إن تل أبيب ومدن  الكاملة" التي تتجلى فيها صورة إسرائيل التي تريد تقديمها عن نفسها ل

الساحل ُتعتبر أكثر تعبيرًا في الواقع عن المشروع الصهيوني الذي أنتج إسرائيل. وذلك ينسحب حتى  
من هرتسيليا شمااًل حتى بات -المجال االقتصادي، فتل أبيب وتجمُّع المدن اإلسرائيلية حولها  على  

وفيها مؤسسات الدولة الكبرى ألنها تشّكل العمق  تشّكل عصب الحياة االقتصادية للدولة،    -يام جنوباً 
 اإلسرائيلي الحقيقي.

ب الصهيوني  المشروع  تمّثل  كونها  تتعدى  فإنها ال  القدس،  اليوم  أما  أصبح  الذي  اآليديولوجي  شكله 
العاصمًة   باعتبارها  فالقدس  ومنّظريه.  المشروع  هذا  أبناء  بين  خالف  الرؤية  -محّل  حسب 

في  ُتعتبر ضع  -اإلسرائيلية  ُتعتبر  بل  اإلسرائيلي،  المشروع  تمثل  وال  وسياسّيًا،  واقتصادّيًا  أمنّيًا  يفًة 
و التيار اليميني المتدين الشعبوي. وهذا التيار وإن كان  نظر غالبية الشعب هناك ممثلًة لتياٍر واحٍد ه

جتمع. هذا يظهر في ذروة قوته حاليًا، فإنه ليس بالضرورة كذلك ألنه ال يحظى باإلجماع في هذا الم
ناحية   فأكثر  أكثر  يجنح  هو  تمامًا:  بالعكس  بل  التطرف،  يحارب  اإلسرائيلي  المجتمع  أن  يعني  ال 

االنتخابات   ولكن  المجتمع اليمين،  في  جّدًا  حاّدًا  انقسامًا  أظهرت  شهدناها  التي  السابقة  األربعة 
 مستقلة. اإلسرائيلي ولم ُتعِط أيًا من األطراف المتنافسة إمكانية تشكيل حكومة 

اآليديولوجي   ثقله  مركز  القدس  تمّثل  الذي  إسرائيل،  في  المتطرف  اليميني  التيار  فإن  ذلك،  ألجل 
يسعى إلنجاز صور  أبيب، والسياسي،  تل  اليوم  تمّثله  الذي  العلماني  التيار  مقابل  في  له  انتصاٍر  ة 

ن كما  القدس  لمدينة  يتمناها  التي  اليهودية  الصورة  رسم  إنجاح  من خالل  في  وذلك  العلمانيون  جح 
إبراز تل أبيب مركزًا لرؤيتهم. ويبدو واضحًا أن هذا التيار الذي يحكم إسرائيل اليوم ال يعيش أفضل 

بخ  السنين  حاالته،  مدار  على  القدس  في  إسرائيل  تلقتها  التي  الموجعة  الشعبية  الضربات  مع  اصة 
 ؤوليتها.السبعة الماضية، والتي حّمل الجمهور اإلسرائيلي هذا التيار مس

رمضان، الذي تزامن    28شهد ذروًة كبيرًة في الصراع في القدس خالل أحداث    2021إذا كان عام  
طابع الديني لدى المسلمين مع موسم "يوم توحيد القدس" ذي الطابع فيه شهر رمضان المبارك ذو ال
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فإن عام   ومناسبات مهمة    2022القومي اإلسرائيلي،  أحداث  بين عدة  تزامنًا  المسلمين  سيشهد  لدى 
واليهود، وأبرزها تتعلق بالطابع الديني تحديدًا لدى الطرفين. ولعل أبرز هذه المناسبات سيكون تزامن  

أيام( مع الثلث األخير من شهر رمضان المبارك خالل شهر   8هودي )الذي يستمر  عيد الفصح الي
تصادم بين جماعات المعبد المتطرفة أبريل/نيسان القادم. هذا يعني أننا سنكون أمام احتماليٍة عاليٍة لل

وهذا  أخرى.  ناحية  من  الفلسطيني  والشعب  جهة،  من  وحكومته  االحتالل  شرطة  من  المدعومة 
إن حصل فإنه قد يكون مرشحًا للتصعيد على أكثر من جبهة، فالفصائل الفلسطينية في  االصطدام  

الحرب   بعد  القدس  في  الحاصلة  األحداث  تتجاوز  أن  تستطيع  ال  أحداث  غزة  خالل    28الماضية 
أكبر هذه  بقوة  االحتالل مرًة أخرى، وربما  نفسها في معركٍة جديدة مع  فإنها ستجد  لذلك  رمضان، 

ا ببساطة ال تستطيع مقايضة الهدوء مقابل خسارة اإلسناد الشعبي وخسارة مصداقيتها أمام المرة، ألنه
 الشعب الفلسطيني. 

في حال -احتمال تصاعد األوضاع في الضفة الغربية  هو    2022احتمال آخر يطل علينا به عام  
سلطة أنهت عام  بشكل قد يهّدد وجود واستقرار السلطة الفلسطينية. فال   -اشتعال األوضاع في القدس 

بلقاء بين رئيسها محمود عباس ووزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس أثار غضبًا في الشارع    2021
م والشارع ووسائل التواصل االجتماعي. وفي هذا الصدد فإن الفلسطيني، انعكس بوضوح في اإلعال

حتالل، قد يؤدي، في للتنسيق األمني مع سلطات اال  -بعد ذلك اللقاء-انحياز عباس في تصريحاته  
حال انفجار األوضاع، إلى إعادة تعريف وضع السلطة الفلسطينية شعبيًا، وهذا ما قد يهّدد مكانتها 

 ووجودها.
له أثر كبير في هذا العام هو ازدياد سخونة األوضاع داخل الخط األخضر بما    أمر آخر قد يكون 

االحتالل في حال انفجار األوضاع في    قد يؤدي إلى دخول الشارع في مواجهٍة مفتوحٍة مع شرطة
يهودية   الماضي حول  العام  نهاية  بينيت،  الشريك في حكومة  فتصريحات منصور عباس،  القدس. 

حفيظة   أثارت  لنظام  الدولة  تأييدًا  باعتبارها  األخضر  الخط  داخل  الفلسطيني  الشارع  في  الكثيرين 
تبر القضية األكثر حساسية لدى الجمهور  الفصل العنصري الذي انتهجته إسرائيل رسميًا، والذي يع

وكتلته،   عباس  لمنصور  المؤيدة  الشعبية  الحاضنة  إلى خسارة  يؤدي  قد  ما  وهو  هناك،  الفلسطيني 
ال فلسطينيي الداخل ليصبحوا معنيين بمواجهة نظام الفصل العنصري الذي يعانون منه، وبالتالي انتق

 ن العام الماضي. بخاصة إذا تحرك ملّف القدس بشكٍل أكثر حدًة م 
هذا األمر سيعني في الحقيقة تراجعًا إضافيًا للمشروع اإلسرائيلي في القدس وممثليه، وإن بدا أن إثارة  

عنه التيار اليميني المتطرف اإلسرائيلي، ألن إسرائيل ككل ليست اليوم  االضطرابات هي ما يبحث  
ونخبٍة سي حاّد،  مجتمعي عمودي  انقسام  أفضل حاالتها وسط  منها  في  أي  يحمل  ال  اسيٍة ضعيفٍة 
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الكاريزما والرؤية الكافية لتوحيد المجتمع المنقسم على نفسه. وهو ما يشير إلى أن إسرائيل قد تصل  
التالية سواء  -قريبًا   القليلة  إلى مفترق طرق جوهري: فإما الحفاظ على    -هذا العام أو في السنوات 

لمشروع الصهيوني ككل ولو كان الثمن مرتفعًا بحجم  وجودها في القدس بأي ثمن، وإما اإلبقاء على ا
 القدس. وهنا ستظهر نتائج االنقسام المجتمعي بين تياَري القدس وتل أبيب في المجتمع الصهيوني.

الحالي   العام  تنطلق   2022المحصلة أن  الحاّد قد  التصعيد  اثنتين من  أو  بقوٍة لشهود موجٍة  ح  مرشَّ
ذا التصعيد حتمي هذا العام، ولكن الدالئل تشير إليه بقوة. ولن يمنع  أساسًا من القدس. ال أقول إن ه

المنطقة، بخاصة في   الشديد في  الفلسطيني  المقدسة، ذلك إال حدوث أمر يخّفف االحتقان  المدينة 
وهو أمر مستبَعد حاليًا، إذ إن اليمين المتطرف اإلسرائيلي والحكومة التي يديرها ال يبدو أنه يدرك 

 ثباٍت وقوٍة باتجاه إشعال المنطقة ككل. أنه يسير ب 
 6/1/2022تي أر تي عربي، 

 
 لن نتفاوض مع الفلسطينيين وال يوجد شريك اسرائيلي  .34

 جدعون ليفي 
كون يائير لبيد وزيرًا للخارجية أفضل من تكون إلسرائيل كاتس. لقد سنحت الفرصة للبيد "نتذكر بأن  

“عندما أصبح رئيس األسبوع:  هذا  الحقيقة  الفلسطينيين”.  بقول  مفاوضات مع  نجري  لن  للحكومة،  ًا 
قال  وزير  ظهور  عن  عدا  فيه  جديد  ال  ألنه  يستحق،  كما  األخبار  هامش  إلى  إبعاده  تم  نبأ  هذا 

يقة ولو للحظة. مع ذلك، يجب شكر لبيد ألنه كشف لنا الحقيقة المعروفة منذ زمن، وهي أنه ال  الحق
ئيلي إلنهاء االحتالل، وال يوجد شريك إسرائيلي ألي حل، يوجد شريك إسرائيلي. ال يوجد شريك إسرا

اك شريك  واآلن ال يوجد أي شريك إسرائيلي حتى إلجراء المفاوضات. والحقيقة تقول إنه لم يكن هن
المبرر هو  بذلك.  تعترف  تاريخها،  الرسمية اآلن وللمرة األولى في  إسرائيلي يوما ما، لكن إسرائيل 

الداخلية: “االتفاقات االئتالفية تمنع أي تقدم في هذا المسار”، شرح من  كالعادة من مجال السياسة  
 سيكون رئيس الوزراء. 

ب عليهم االنتظار، والعائالت الممزقة يجب المضربون عن الطعام سينتظرون، وآالف السجناء يج 
الثكلى يجب عليها االنتظار، والعاطلون عن العمل والالجئون و  مسلوبو  عليها االنتظار، والعائالت 

بالتأكيد،   فيها  القادمة.  بعد  ما  الحكومة  سينتظرون  جميعهم  والمستقبل،  والحاضر  واألرض  الكرامة 
حتالل بسرعة كبيرة. لو صرح وزير خارجية إسرائيلي بذلك سيتم تشكيل ائتالفات تمكن من إنهاء اال

األمريكيون    قبل بضع سنوات، لسقطت السماء على األرض. لن تكون هناك أي مفاوضات؟ بالمرة؟
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كانوا سيدينون ذلك، واألوروبيون كانوا سيغضبون، واألمم المتحدة كانت ستنشر مشروع قرار، وحزب  
 هناك أيضًا خطوة بين “ميرتس” واالنسحاب. العمل كان سيهدد باالنسحاب، وكانت 

احتال إسرائيل سنوات  أعطت  التي  السالم،  نهاية عبادة  أعلن عن  فقد  ذلك؛  علينا كل  وفر  لها  لبيد 
الجميلة. ألنه ال أحد يخطر بباله أن تتشكل حكومة معتدلة أكثر من هذه في إسرائيل في السنوات  

ة من حكومات سالم معتدلة جدًا كي نفهم أنه ال  القادمة. وعلى أي حال، كانت تكفي خمسين سن
في   سيكون  عمن  النظر  بصرف  عنه،  نتحدث  ما  يوجد  وال  معه،  نتحدث  من  إسرائيل  في  يوجد 

سلطة. لبيد يقودنا خطوة صغيرة ومهمة أخرى إلى االعتراف بذلك. يجب أن يتسرب هذا االعتراف  ال
 عميقًا: لن يكون هناك حل، خصوصًا حل الدولتين.

مالية أن يتم الحكم على الفلسطينيين بمئة سنة أبرتهايد أخرى لم تعد احتمالية معدومة. فعليًا، هذا  احت
خلصهم من األبرتهايد، وكيف سيخلصون أنفسهم؟ لقد جربوا كل  هو الخيار المرجح أكثر، ومن سي 

وأل شريك،  يوجد  ال  ألنه  لذلك،  احتمالية  ال  بأنه  معهم،  والعالم  يدركون،  واآلن  اتفاقيات شيء،  ن 
 ائتالفية تتحكم في إسرائيل.

من   المزيد  األوروبيون  يصدر  ولن  خاصتهم،  السالم  مبعوثي  مع  بالتأرجح  األمريكيون  يستمر  لن 
دول  ب رؤساء  يضطروا  ولن  فستموت.  الرباعية  أما  المتحدة،  األمم  ومثلهم  الفارغة،  اإلدانة  يانات 

إسرائي  في  يوجد  ال  ألنه  الفلسطينية؛  القضية  حول  عقيمة  محادثات  في  والكرامة  الوقت  ل  إلضاعة 
 شخص يمكن التحدث معه، وسيكون باإلمكان الحديث فقط عن إيران وشركة “إن.إس.أو” والعالقات 
دفع   دون  المبكى،  حائط  على  وبطاقة  واسم”  “يد  في  ورود  إكليل  وضع  بعد  الفور  على  الثنائية، 

 ضريبة كالمية عن السالم. 
اركة إسرائيل في أحداث رياضية  نأمل بأن تنبؤ وزارة الخارجية حقيقي: يتوقع خبراء الوزارة منع مش 

العالمي. وألن الدبلوماسية أسقطها من    وثقافية عالمية. هنا يكمن اإلسهام الحقيقي للبيد في الخطاب 
 أجندتها بسبب االتفاقات االئتالفية، فقد انتهى عهد األحاديث والحوارات الفارغة بالنسبة له. 

و  المفتوح  السؤال  هو  هذا  األفعال.  وقت  جاء  الخارجية  واآلن  وزير  شهادة  ستكون  هل  المهم: 
لل العالم  بدء في العمل؟ هل ستعتبر الحقيقة التي كشفها اإلسرائيلي مقنعة بما فيه الكفاية في نظر 

أجل  من  وبروكسل  لواشنطن  الكفاية  فيه  بما  قاطعة  حل،  نحو  التقدم  إسرائيل  نية  عدم  عن  لبيد 
العالم بذلك أيضًا، وسيمسك مرة أخرى بآخر من    استخالص الدروس المطلوبة منها؟ وربما لن يكتفي

جل اتهام الفلسطينيين باإلرهاب، وسيطلب من حمل السكين وطعن رجل حراسة على الحاجز من أ
 أيها العالم، استمع للبيد. ال يوجد شريك إسرائيلي.  الطرفين مرة أخرى العودة إلى طاولة المفاوضات.
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 يجب عليك استخالص الدروس. 
 هآرتس 

 7/1/2022م، رام هللا، األيا
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