
     
 
 
 
 
 
 

  
             

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 هنية: الضفة تلتهب تحت أقدام الغزاة ونجدد وعدنا بعودة األسرى ألهلهم وديارهم
 مارين" تفاق حقل غاز "غزة وفد رسمي من السلطة الفلسطينية زار القاهرة لبحث تفعيل ا :  "العربي الجديد" 

 مشروع قانون إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"
 هيئة شؤون األسرى: استفزازات االحتالل لألسرى قد تقود للتصعيد

  تراتيجيا"أ اس"خط "إسرائيلـ"تصنيف مصر كدولة معادية ل يعد  غانتس 
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  :السلطة
 5 ضرورة تطبيق سيادة القانون  جهود األجهزة األمنية مؤكدا  يشيد ب عباس  2.
 5 اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم االحتالل ويطالب بتدخل عاجل لوقفها  3.
 6 تفاق حقل غاز "غزة مارين" د رسمي من السلطة الفلسطينية زار القاهرة لبحث تفعيل ا ف و :  "العربي الجديد"   4.
 6 القواسمي: مونديال قطر أوضح حجم التأييد الشعبي لفلسطين وعزلة "إسرائيل" دوليا  5.

 
  :المقاومة

 6 هم نجدد وعدنا بعودة األسرى ألهلهم وديار هنية: الضفة تلتهب تحت أقدام الغزاة و   6.

 7 كتائب القسام: لن نترك األسرى وحدهم ونحذ ر العدو من استهدافهم   7.

 7 غزة تجري سلسلة تجارب صاروخية في المقاومة   8.

 7 عبر القاهرة   حماس لالحتالل كانت قدمتها    حول حصار غزة   لب مطا   بشأن اختراق كبير    : "العربي الجديد"   9.
 8 الجهاد تنعى اثنين من أبرز قادتها الميدانيين   10.
 8 في فتح: مقترح حظر رفع األعالم الفلسطينية استكمال لسياسة طمس الهوية  قيادي  11.

 
  :سرائيليالكيان اإل

 9 مشروع قانون إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"   12.

 10  "خطأ استراتيجيا" "إسرائيلـ"تصنيف مصر كدولة معادية ل يعد  غانتس   13.

 10 نتفاضة م في األقصى سيؤدي ال : تغيير الوضع القائوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  14.

 11 تفاصيل اجتماع قادة اقتحامات األقصى بمبادرة زوجة بن غفير .  . بحضور مسؤولي شرطة االحتالل.     15.

 11 حرب روسيا وأوكرانيا تضاعف أعداد المهاجرين اليهود لـ"إسرائيل"  16.
 

  : ض، الشعبر األ 
 12 هيئة شؤون األسرى: استفزازات االحتالل لألسرى قد تقود للتصعيد  17.
 12 جلسة جديدة لألسير نائل البرغوثي إلعطاء قرار بشأن قضيت    18.
 13 مل العائالت الفلسطينية" التماسات تطعن بـ "منع لم ش 9"العليا" اإلسرائيلية: تستمع إلى   19.
 13 اكتشاف نفق تحت مدرسة تابعة لـ "األونروا" في غزة   20.
 14 هدم وإخطارات في قلنديا ومسافر يطا وجي  االحتالل يقتحم مدرسة في تقوع  21.
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  : دنر أل ا
 14 ن أسوة باألوكرانيين دعم دولي للفلسطينيي مسؤول أردني يدعو إلى  22.

 
  ن: نابل

 14 دروز فلسطين هم جزء من الشعب الفلسطيني ونحذر من االنخراط بالجي  اإلسرائيلي : جنبالط  23.

 15 إلى فلسطين عبر الناقورة "راجع"المطران الحاج   24.
 

  عربي، إسالمي:
 15 بن غفير يلتقي سفير اإلمارات لدى االحتالل  25.
 16 نائب رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك عاجل لرفع الحصار عن غزة   26.
 16 للمياه الفلسطينية   المؤتمر العربي الرابع للمياه يطالب المجتمع الدولي لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية   27.
 16 ن يطلقون حملة رفض "ال تأت".. هرتسوغ يعتزم زيارة دول خليجية وناشطو  28.

 
  دولي:

 17 فنلندا تقرر تقديم مليوني يورو كدعم إضافي لألونروا   29.

 17 مليار دوالر   51.5نداء إنساني بـ  األمم المتحدة تطلق أضخم  30.

 18  رئيسة كرواتيا السابقة تحمل الوشاح الفلسطيني خالل مباراة بالدها مع بلجيكا  31.

 18 "األميركيون لن يسمحوا بهجوم إسرائيلي منفرد ضد إيران": قائد سالح الجو اإلسرائيلي األسبق  32.
 

  قارير: ت
 19 تشكيل حكومة يمين إسرائيلية يعمق الفجوة مع يهود أمريكا  33.

 
  حوارات ومقاالت

ل دستوره تمهيدا  لما هو قادم!انتهاء الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية واأل   34.  22 سليم البطاينه ... ردن عد 

 24 أ.د. يوسف رزقة... حالة تشقُّق وبداية انهيار  35.

 25 أوري مسغاف... … حرب نتنياهو"الجميع ضد الجميع"في طريقها إلى حرب  "إسرائيل"  36.
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 ونية احتجاجات مليعارضة تهدد بوالم... ت لحكوم سموتريت نتنياهو يضم  .1
الدينية   الصهيونية  حزب  مع  اتفاقا  الخميس  نتنياهو  بنيامين  المكلف  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وقع 
اليميني المتطرف لالنضمام إلى ائتالف حكومي، بينما هدد رئيس األركان اإلسرائيلي السابق غادي  

 لقيام بها. يعتزم تحالف نتنياهو ا آيزنكوت باحتجاجات مليونية ضد "إصالحات"
ليكود بزعامة نتنياهو مساء الخميس إن حزب الصهيونية الدينية سُيمنح السيطرة على  وقال حزب ال

 وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى.
سيتولى   الدينية  الصهيونية  حزب  زعيم  سموتريتش  بتسلئيل  أن  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  وذكرت 

 فقا للتناوب. قبل أن يحل آخر محله و منصب وزير المالية في البداية 
 .120من مقاعد الكنيست البالغ عددها   46ويمنح االتفاق نتنياهو السيطرة حتى اآلن على 

توسيع   ويدعم  فلسطينية  دولة  قيام  يعارض  الذي  الدينية،  الصهيونية  حزب  بأن  الليكود  بيان  وأفاد 
السلطة له  ستكون  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلية  اليهودي   السيادة  االستيطان  أنشطة  على  أيضا 

 هناك، إال أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو. 
مة أخرى تقربنا من تشكيل حكومة يمينية قومية تعتنى بكل  وقال نتنياهو إن هذا االتفاق خطوة مه

 المواطنين اإلسرائيليين. 
خابات التي جرت في األول ويأتي االتفاق بعد أن حقق تحالف نتنياهو اليميني فوزا مريحا في االنت

 سنوات. 4ائيل في أقل من من نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الخامسة في إسر 
 يزال يتعين على نتنياهو االتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين شاس ويهودت هتوراه  وال

 لتشكيل الحكومة المقبلة.
سرائيلي السابق ونائب بالكنيست عن حزب وفي سياق متصل، هدد غادي آيزنكوت رئيس األركان اإل

سمي الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس، باحتجاجات مليونية ضد إصالحات يعتزم  المعسكر الر 
 تحالف نتنياهو القيام بها. 

ا أضر نتنياهو بالمصالح الوطنية  "إذ   -في مقابلة مع موقع واي نت اإلخباري العبري -وقال آيزنكوت  
لجيش اإلسرائيلي باعتباره جيش  ا أضر بالديمقراطية اإلسرائيلية، وتعليم الدولة، والدولة إسرائيل، وإذ 

 الشعب، فإن طريقة التعامل معه هي إخراج مليون شخص إلى الشوارع، وسأكون من بينهم". 
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وتحدث آيزنكوت في مقابلته عن دراسة غير معلنة أجرتها "هيئة أمنية غير محددة" تشير إلى أن 
  200، حيث يفوق عدد السكان غير اليهود عددهم بنحو  دوا يشكلون أغلبية في إسرائيلاليهود لم يعو 

 ألف، في إشارة إلى منطقة ما بين البحر والنهر أو فلسطين التاريخية.
يخشى   أنه  اإلسرائيلية، مؤكدا  السياسة  ترك  أو  نتنياهو  ائتالف  إلى  االنضمام  ينوي  أنه ال  وأوضح 

 .ما عرفها "ديمقراطية وموحدة"عدم استمرار وجود إسرائيل ك
 1/12/2022الجزيرة.نت، 

 
 القانون جهود األجهزة األمنية مؤكدا ضرورة تطبيق سيادة يشيد ب عباس .2

عباس    يةفلسطين ال  السلطةرئيس  أشاد  :  رام هللا مؤكدا محمود  الفلسطينية،  األمنية  األجهزة  بجهود 
ل واالستقرار  األمن  وتوفير  القانون  سيادة  تطبيق  ومؤسساته  ضرورة  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  حماية 

المواطن   ما من شأنه تعزيز صمود  وتقديم كل  كافة،  ما  الفلسطيني على أرضالوطنية  ه، في ظل 
أبناء شعبنا من جرائم االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه. له  ذلك  يتعرض  خالل ترؤسه اجتماعا  جاء 

إلى تقرير من قادة    عباسواستمع  .  في رام هللالقادة األجهزة األمنية، مساء الخميس، بمقر الرئاسة  
التي الخطة  وعن  المحافظات،  في  الميدانية  األوضاع  عن  األمنية  استعدادا    األجهزة  وضعوها 

 لالحتفاالت بأعياد الميالد المجيدة.
 1/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الل ويطالب بتدخل عاجل لوقفهااشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم االحت .3

هللا ا:  رام  يواصل  التي  للجرائم  الخطيرة،  التبعات  من  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  الحتالل  حذر 
لوقفها. العاجل  بالتدخل  العالم  دول  وطالب  شعبنا،  أبناء  بحق  ارتكابها  رئيس    اإلسرائيلي،  وقال 

ونعيم جما السعدي،  أيمن  الشهيدان محمد  "التحق  اليومالوزراء:  الزبيدي، فجر  ، في مخيم ]أمس[ل 
جنين، بكوكبة الشهداء، بعد إصابتهم برصاص جنود االحتالل، الذين يستمرئون قتل أبنائنا، بشهوة  
أحفاد   من  الجناة  وعيد  يعكس  تصعيد  في  معاناتنا،  ووجع  جراحنا،  ونزف  آالمنا،  لمضاعفة  القتل، 

؛ مستفيدين  1948ام  رائمهم البشعة بحق أهلنا ع العصابات الصهيونية الذين يحاولون إعادة إنتاج ج
 من غياب المساءلة، والعقاب، في ظل سياسة دولية قائمة على المعايير المزدوجة".

 1/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 "غزة مارين" وفد رسمي من السلطة الفلسطينية زار القاهرة لبحث تفعيل اتفاق حقل غاز  :  "العربي الجديد"  .4

ملف  العاصمة المصرية القاهرة على مدار األيام القليلة الماضية، حراكًا على صعيد    شهدت :  القاهرة
وعلمت "العربي الجديد" أن وفدًا رسميًا من السلطة الفلسطينية،   .الوضع االقتصادي في قطاع غزة

عيل اتفاق الشراكة مع مصر  زار القاهرة منتصف األسبوع الحالي، لبحث الخطوات التنفيذية بشأن تف
القطاع. قبالة سواحل  الواقع  "غزة مارين"  مفاوضات    لتطوير حقل غاز  المعلومات، تضّمنت  ووفق 

المسؤولين   مع  بالتنسيق  بدورهم  يقومون  الذين  القاهرة،  في  المسؤولين  مع  الفلسطينية  السلطة  وفد 
بتوزيع المتعلقة  الفنية  الجوانب  على  "التوافق  وكيفي  اإلسرائيليين،  الشركاء،  تسويق  الحصص على  ة 

االتفاق   بدء  وتعيق  االحتالل  حكومة  تضعها  التي  العقبات  وإنهاء  الحقل،  من  المستخرج  الغاز 
 رسميًا".

 2/12/2022، العربي الجديد، لندن

 
 دوليا "إسرائيل"القواسمي: مونديال قطر أوضح حجم التأييد الشعبي لفلسطين وعزلة  .5

لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، أن مونديال قطر  نة السياسية  أكد عضو اللج:  رام هللا
لكرة القدم أظهر حجم التأييد الشعبي الدولي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من جانب،    2022

اإلسرائيلي. العنصري  والفصل  االبارتهايد  لكيان  الدولية  الشعبية  العزلة  القواسمي  وحجم  في  وقال   ،
مساء الخميس، إن على إسرائيل قراءة ما يجري جيدا واإلدراك المطلق أن ر عن مكتبه،  بيان صد 

زمن توزيع ونشر الرواية اإلسرائيلية حصريا لشعوب العالم قد وٌلى دون رجعة، وأن هناك شعوب حٌية  
العنصري اإلسرائيلي.  والقتل ونظام االبارتهايد والفصل  الظلم  يجري قد ركل وأوضح أن ما    ترفض 

تطبيع، وأن فلسطين والقدس تعيشان في قلوب وضمائر الشعوب العربية واإلسالمية  كل إشاعات ال
 وشعوب العالم أجمع.

 1/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 هنية: الضفة تلتهب تحت أقدام الغزاة ونجدد وعدنا بعودة األسرى ألهلهم وديارهم  .6

السياسي  المكتب  العياش    ،ةلحركة حماس إسماعيل هني  أكد رئيس  بأسرانا وضفة  اليوم نحتفي  أننا 
هذا  على  الكبرى  الوثبة  ينتظرون  الثغور  في  يرابطون  غزة  في  وإخوانكم  الغزاة،  أقدام  تحت  تلتهب 
بكم   يتغنى  المنافي والشتات  بحقهم وهويتهم، وشعبكم في  يتمسكون  المحتلة  المحتل، وأهل فلسطين 

الميادين؛ مجددًا وعد الحركة وعهدها بعودة األسرى  رفع شأنكم ورايتكم في كل    بأسمائكم ويّصر على
وديارهم. أهلهم  هنية  إلى  باالستعالء  ]أمس[    وقال  أسرانا  ينتصر  العظيم  المقام  هذا  "في  الخميس، 
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  اإليماني والقرآني على سجانيهم ومعتقالتهم"، مؤكدًا أن أسرانا يعّوضون بحفظ القرآن الكريم، غيابهم 
 . ليالي القدر في رحاب المساجد؛ وهذا هو قمة الصدق مع هللا تعالىعن ساحات المسجد األقصى و 

 1/12/2022، حركة حماس
 
 كتائب القسام: لن نترك األسرى وحدهم ونحذ ر العدو من استهدافهم  .7

العدو   السياق  في  محّذرة  وحدهم،  االحتالل  في سجون  األسرى  تترك  لن  إنها  القسام،  كتائب  قالت 
ى داخل السجون. جاء ذلك خالل كلمة للقسام في حفل بمدينة غزة  الصهيوني من استهداف األسر 

وشّددت الكتائب على أنها لن  .  الخميس، لتكريم األسرى الحافظين لكتائب هللا، في سجون االحتالل
يتجاه العالم ما زال  إلى أن  السياق  يتسلط على األسرى، مشيرة في  للعدو الصهيوني بأن  ل  تسمح 

الحتالل. وعّدت القسام قضية األسرى بأنها "خط أحمر"، مشددة على أن معاناة األسرى في سجون ا
"العدو يكذب على نفسه ومجتمعه ويتالعب بعواطف عائالت جنوده األسرى، وقادة العدو يتاجرون  

سيلة  بقضية األسرى ويتوعدون باستهداف األسرى". كما وشّددت على أنها ستدافع عن األسرى بكل و 
ية األسرى ستبقى على رأس أولوياتها، "وفي مقدمة أجندتنا ونحن ال نتكلم  ممكنة .. وأكدت أن قض 

بالوعود بل نسعى لتحقيقه بكل السبل الممكنة"، مشيرة إلى أنها لن تسمح ألن يكون األسرى مادة 
 دعائية لالحتالل. 

 1/12/2022، فلسطين أون الين
 
 رب صاروخية غزة تجري سلسلة تجافي المقاومة  .8

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عددًا من التجارب الصاروخية، في إطار جرت  : أغزة
عدة انفجارات   ]أمس[وقال مراسل “قدس برس” في غزة، إنه ُسمع صباح اليوم  فحص قدراتها العملية.

  صاروخية صوب البحر.في القطاع، وتبين الحقًا أنها ناتجة عن إحراء المقاومة الفلسطينية تجارب  
 فت إلى أن أصوات االنفجارات ُسمعت في كافة مناطق ومدن قطاع غزة بالتزامن. ول

 1/12/2022، قدس برس
 
   عبر القاهرة   حماس لالحتالل كانت قدمتها  حصار غزة    حول مطالب    بشأن اختراق كبير    : "العربي الجديد"  .9

صعيد ملف  م القليلة الماضية، حراكًا على  شهدت العاصمة المصرية القاهرة على مدار األيا:  القاهرة
اإلسرائيلية والحكومة  مصر  بين  فقد  العالقات  مع  .  اإلسرائيلي،  الوفد  في  أمنيون  مسؤولون  بحث 

نظرائهم المصريين، الوضع في غزة، في محاولة لمنع أي تصعيد عسكري في القطاع، في ظل حالة  
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لمكثفة والتي الجديد" أن "المفاوضات االعربي  وعلمت "  التململ من جانب "حماس" وفصائل المقاومة.
تخللتها وساطة مصرية بين ممثلي حكومة االحتالل و"حماس"، بشأن األوضاع اإلنسانية والمعيشية  

وتضمنت    في القطاع، أسفرت عن اختراق كبير، بشأن مطالب كانت قدمتها الحركة عبر القاهرة".
االحتالل حكومة  عليها  وافقت  التي  المو االمتيازات  من  مجموعة  بإدخال  السماح  مزدوجة  ،  اد 

االستخدامات المدنية والعسكرية، تحت إشراف مصري، من بينها معدات ومواد تستخدم في صيانة  
وإصالح قوارب الصيد المعطلة، وكذا الموافقة على تشغيل ورشة في وسط القطاع لصيانة القوارب، 

ن عدم تشغيل  مراقبة تعمل مدار الساعة، لضما  تحت إشراف من األمم المتحدة، وباستخدام كاميرات 
بالمقاومة. الخاصة  العسكرية  الصناعات  لصالح  الورشة  عدد    تلك  زيادة  التسهيالت،  تضمنت  كما 

القادمين من القطاع، حيث عمدت   قوائم المسافرين عبر معبر رفح البري، لتسهيل سفر المعتمرين 
 من قطاع غزة إلى السعودية. مصر لتشغيل جسر جوي لنقل المعتمرين المتوجهين 

 2/12/2022، بي الجديد، لندنالعر 

 
   الجهاد تنعى اثنين من أبرز قادتها الميدانيين .10

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الخميس مدينة  
وذرا  اإلسالمي  الجهاد  حركة  نعت  وقد  الغربية،  الضفة  شمالي  جنين  "سرايا  ومخيم  المسلحة  عها 

الشه تصديهما  القدس"  خالل  استشهدا  أنهما  مؤكدة  الميدانيين،  قادتها  أبرز  من  إنهما  وقالت  يدين، 
وشددت الحركة على أن جريمة قتلهما لن تمر دون رد، وأنها لن تكسر    االقتحام اإلسرائيلي للمخيم.

قائد كتيبة  عن مصادر أن السعدي هو    ونقلت الوكالة األلمانية  إرادة المقاومة في مقارعة االحتالل.
الجيش اإلسرائيلي قناصة على أسطح   بعد أن نشر  المسلحة، وتم استهدافه خالل اشتباكات  جنين 

 عدد من المنازل والبنايات.
 1/12/2022الجزيرة.نت، 

 
 قيادي في فتح: مقترح حظر رفع األعالم الفلسطينية استكمال لسياسة طمس الهوية  .11

المتح:  بيروت  حقال  باسم  منذر  دث  فتح،  اإلسرائيلي  ركة  االحتالل  سلطات  “إصدار  إن  الحايك، 
قوانين تحظر رفع األعالم الفلسطينية، وتعتبر السلطة الفلسطينية كيانًا معاديا، هو استكمال لسياسة  

وأكد الحايك    طمس الهوية الفلسطينية والتي باءت وستبوء بالفشل، بفعل صمود شعبنا الفلسطيني”.
“االلـ”قدس   أن  الخميس،  الفلسطينية  حتالبرس”  الحقيقة  على  الحرب  شن  يواصل  اإلسرائيلي  ل 

فلسطين”. أرض  على  والعيش  الوجود،  بحق  القوانين    الراسخة  هذه  أن  “فتح”  باسم  المتحدث  ورأى 
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إلى أن   والقتل”، مشيرًا  بسياسة االرهاب  “تدل على أن االحتالل اإلسرائيلي مصمم على االستمرار 
ال مواجهالشعب  على  “مصمم  التهويدية  فلسطيني  اإلسرائيلي  االحتالل  ومشاريع  مخططات  ة 

 واالستعمارية؛ حتى التحرير والعودة”. 
 1/12/2022، قدس برس

 
 مشروع قانون إسرائيلي يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"  .12

ية بأنها "كيان  قدم عضو كنيست من حزب الليكود، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطين 
الع التعليم  قانون  وتعديل  العقوبات،  قانون  بموجب  في  معاد"  الفلسطيني  العلم  رفع  منع  بهدف  الي 

 الجامعات والكليات في إسرائيل.
م الخميس، أن تعديل قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدمه  وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليو 

بات تفرض على طالب جامعي أو جامعة إسرائيلية  عضو الكنيست شلومو كرعي، ينص على عقو 
 تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي،

علم   رفع  حال  في  أشهر  لستة  الجامعية  الدراسة  عن  طالب  بإبعاد  القانون  مشروع  "كيان  ويقضي 
معاد". وفي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى، يتم طرده من الجامعة وسلب حقه  

 بشهادة جامعية في إسرائيل أو االعتراف بشهادة جامعة أجنبية لمدة عشر سنوات.
وبحسب مشروع القانون، فإن عضو في السلك األكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني،  

المؤسسة    يتم من  طرده  يتم  ثانية،  مرة  الفلسطيني  العلم  رفع  وإذا  أشهر.  ستة  لمدة  عمله  تعليق 
 إلى األبد.  األكاديمية

حرمها،   داخل  الفلسطيني  العلم  رفع  على  أكاديمية  مؤسسة  مصادقة  حال  في  أنه  على  ينص  كما 
 سُتسحب منها الميزانيات. 

وكان عضو الكنيست من الليكود، إيلي كوهين، قدم مشروع قانون مشابه في الدورة السابقة للكنيست،  
ت، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية،  يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليا 

 قبل حل الكنيست، وال توجد له استمرارية في دورة الكنيست الحالية.
 1/12/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
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  تصنيف مصر كدولة معادية إلسرائيل "خطأ استراتيجيا" يعد  غانتس  .13
اليوم الخميس، أن  اإلسرائيالدفاع    اعتبر وزير  -)شينخوا(  -القدس المنتهية واليته بيني غانتس،  لي 

 تصنيف مصر كدولة معادية هو "خطأ استراتيجي". 
قبل   من  معادية  دولة  وكأنها  تصوير مصر  محاولة  "إن  ))تويتر((:  عبر  تغريدة  في  غانتس  وقال 

ى حزب  ي إشارة إلتيجًيا"، ف حزب ُيفترض أن ينضم إلى االئتالف الحكومي تشكل خطأ وقائعًيا واسترا
)نوعام(، أحد األحزاب المكونة لحزب الصهيونية الدينية، الذي انتقد فكرة إقامة نصب تذكاري للجنود 

 ". 1967المصريين الذين قتلوا في حرب 
التي   الجيران  دول  من  األولى  الدولة  وهي  إلسرائيل،  استراتيجية  شريكة  "مصر  غانتس:  وأضاف 

ا معها بأهمية بالغة بالنسبة الستقرار المنطقة وألمن  تحظى عالقاتن ة سالم، حيث  أبرمت معنا اتفاقي
في   اإلرهاب  مواجهة  وفي  غزة  قطاع  مع  الحرب  أوقات  في  سيما  وال  األوقات  جميع  في  إسرائيل 

 سيناء". 
 وكان حزب نوعام قد غرد على حسابه في )تويتر(، قائال "في حل الدولة الواحدة الذي يقترحه البيد 

 مثل إقامة نصب تذكاري لذكرى جنود العدو الذين حاولوا تدميرنا". وج بفكرة وهميةيمكن فقط الخر 
نوعام   حلفائها"، ووصف تصريح حزب  أهم  "أحد  تعتبر مصر  إسرائيل  أن  إلى  الدفاع  وزير  وأشار 

 مر."بالخطير"، داعيا رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو "بإدانة" هذا األ
 .1979اقية سالم عام يل ومصر اتفووقعت إسرائ

 1/12/2022، القدس، القدس
 
 : تغيير الوضع القائم في األقصى سيؤدي النتفاضة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي .14

وكاالت: قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، عومير بارليف، إن تغيير الوضع القائم في    -القدس  
 ؤدي بشكل ال لبس فيه إلى انتفاضة ثالثة أو رابعة". المسجد األقصى في القدس المحتلة، "سي

كر فيها  جاء ذلك في إحاطة قّدمها بارليف أمس أمام صحافيين، قبل انتهاء توّليه مهاّم منصبه، وذ 
اعتباراته   أن  مرة  من  أكثر  "رأينا  لكن  أيضًا"،  لنتنياهو  واضح  هو  لي  بالنسبة  واضح  هو  "ما  أن 

 شخصية". 
"ا أن  إلى  بارليف  يزداوأشار  اإلسرائيلي  غفير  لمجتمع  بن  حصول  ذلك  نتيجة  من  وجزء  عنفًا،  د 

 مقعدًا". 14وسموتريتش على 
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ا جنود  مهاجمة  غفير على  بن  رّد  بارليف  الجمعة  وانتقد  يوم  الخليل،  في  يساريين  نشطاء  الحتالل 
مرت وهذا  الماضيين،  األسبوعين  في  الثمن"  "تدفيع  أحداث  في  "قفزة  هناك  إن  وقال  بط الماضي؛ 

بهجمات بن غفير على رئيس األركان، ورغبته في زيارة هؤالء الجنود... وهذا لتأجيج العنف؛ سواء  
 .كان ذلك لفظيًا. أو عنفًا جسدّيًا"

 2/12/2022األيام، رام هللا، 
  
 تفاصيل اجتماع قادة اقتحامات األقصى بمبادرة زوجة بن غفير .  . بحضور مسؤولي شرطة االحتالل.    .15

الل الصهيوني، وقادة المستوطنين الذين يشرفون على اقتحام األقصى، ط شرطة االحتعقد كبار ضبا
 اجتماًعا هو األول من نوعه مساء أمس األربعاء. 

الوزير   بن غفير زوجة  إيال  وتنسيق مع  بمبادرة  االجتماع عقد  أن  السابعة  العبرية  القناة  وأوضحت 
 ر.يتامار بن غفيمي" المتطرف إالمكلف بوزارة "األمن الداخلي/ القو 

وأشارت إلى أن االجتماع ضم جميع قادة شرطة االحتالل في القدس، وخاصة المسؤولة عن ترتيبات  
اقتحام المستوطنين لألقصى، حيث استمعوا لما قيل عنها "شکاوى" قادة المستوطنين حول ترتيبات  

 االقتحام، والسماح بأداء الصالة اليهودية في المسجد.
للقناة، فو  أكدوا أنهم مهتمون بأي طلب من شأنه أن يسمح باستمرار "االتجاه  إن قادة الشرطة  وفًقا 

 اإليجابي" الذي فرض في السنوات األخيرة باألقصى. 
وتقليص   اقتحامه،  ساعات  وزيادة  المسجد،  اقتحام  عمليات  بتسريع  األقصى  اقتحام  قادة  وطلب 

ية االقتحام وأداء  في إشارة لطلب حر مليات االقتحام )اإلشراف الدقيق من عناصر الشرطة على ع
صلوات تلمودية بحرية وعالنية(، إلى جانب فتح مزيد من األبواب أمام المقتحمين، وزيادة ساعات  

 االقتحام فيما بعد فترة الظهر وأيام السبت، ألداء الصلوات بحرية وبدون أي قيود.
 1/12/2022، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 ن اليهود لـ"إسرائيل"تضاعف أعداد المهاجريحرب روسيا وأوكرانيا  .16

تضاعف أعداد المهاجرين اليهود إلى الكيان الصهيوني خالل العام الجاري في إطار تصاعد الحرب  
 سمية إسرائيلية. الروسية األوكرانية، وفق إحصائيات ر 
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عف عدد ألًفا، وهو ض  70وأشارت المعطيات إلى أنه قد وصل عدد المهاجرين هذا العام إلى نحو  
 رين العام الماضي. المهاج

كما وصل غالبية المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق كتأثير مباشر للحرب الدائرة هناك 
استغال في  اإلسرائيلية  والرغبة  الربيع،  البلدين  منذ  يهود  من  عدد  أكبر  لجلب  سعًيا  يجري  ما  ل 

 المتناحرين إلى الكيان. 
% من أوكرانيا، 21هذا العام قدموا من روسيا، بينما وصل  هاجري  % من م54وبينت المعطيات أن  

 % من فرنسا. 4% من الواليات المتحدة، باإلضافة إلى 5
م  22وتجند   األخير  العقد  للجيش خالل  جديد  مهاجر  بدون    15نهم  ألف  كجنود  تصنيفهم  تم  ألف 

 عائالت وهم من المرتزقة وعديمي النسب.
  1,448طبيًبا غالبيتهم من دول االتحاد السوفييتي السابق،    6,440ان  وخالل العقد األخير، وصل الكي

 مهندس. 22,400منهم أطباء أسنان، باإلضافة إلى 
 1/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : استفزازات االحتالل لألسرى قد تقود للتصعيدهيئة شؤون األسرى  .17

هللا را والمحررين  :خاص   -م  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  أن    حذر  من  بكر،  أبو  قدري  اللواء 
زات التي تنفذها إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي وجهاز مخابرات االحتالل "الشاباك" بحق االستفزا

المقبلة. المرحلة  للتصعيد خالل  تقود  قد  "إنه في ظل    األسرى  لــــ"القدس" دوت كوم:  بكر  أبو  وقال 
ة لمطالب ت االحتالل بحق األسرى، وعدم االستجابات التي تمارسها إدارة السجون ومخابرااالستفزاز 

المقبلة". الفترة  التصعيد، خالل  وبالتالي  إلى خطوات احتجاجية  يؤدي  ذلك قد  وأشار    األسرى، فإن 
ة إلى أن األسرى احتجوا على تلك االستفزازات والتي كان آخرها في سجني النقب وعوفر، لكن إدار 

ل )الشاباك(، وليس  وما يجري هو بقرار من مخابرات االحتالالسجون أبلغت األسرى أن االقتحامات  
 من إدارة السجون. 

 1/12/2022، القدس، القدس
 
   جلسة جديدة لألسير نائل البرغوثي إلعطاء قرار بشأن قضيت  .18

هللا ال  :رام  األحد  يوم  ستعقد  جديدة،  جلسة  إن  الخميس،  األسير،  نادي  المحكمة  قال  في  مقبل، 
عاًما،    43تقل في سجون االحتالل منذ  ي "عوفر"،  لألسير نائل البرغوثي المعالعسكرية لالحتالل ف
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عاًما بشكل متواصل. وقال نادي   34وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة األسيرة، أمضى منها  
الجلس العسكرية في هذه  المحكمة  المفترض أن ُتصدر  إّنه ومن  النهائّي في قضية  األسير  ة قرارها 

 . 2014حرار" الُمعاد اعتقالهم عام هو أحد محرري صفقة "وفاء األالبرغوثي و 
 1/12/2022، القدس، القدس

 
 التماسات تطعن بـ "منع لم شمل العائالت الفلسطينية"  9"العليا" اإلسرائيلية: تستمع إلى  .19

  اإلسرائيلية، أمس، جلسة استماع في تسعة التماسات ضد "األيام": عقدت المحكمة العليا    -القدس  
الفلسطينية. العائالت  شمل  لم  منع  إلى   قانون  والدخول  المواطنة  قانون  في  االلتماسات  وتطعن 

مؤقت(   )أمر  في  2022  -إسرائيل  الكنيست  اعتمده  الذي  القانوني    .2022آذار    10،  المركز  وقدم 
"عد  إسرائيل  في  العربية  األقلية  عائاللحقوق  ثالث  عن  ونيابة  باسمه  االلتماسات  هذه  أحد  ت  الة" 

وطالب "عدالة" بإلغاء القانون ألنه تمييزي في ظاهره وينتهك الحقوق الدستورية األساسية    فلسطينية.
ولفت "عدالة" إلى أن "القانون )الذي ُكتب على أنه "أمر مؤقت"( قد تم  ويتعارض مع القانون الدولي.

وبقي  21تجديده   عام    مرة  في  تقديمه  منذ  مو   ".2003سارًيا  االلتماس  فلسطينيين  وشمل  في  اطنين 
 إسرائيل وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية المتأثرين من منع لم شمل األسرة الفلسطينية. 

 2/12/2022، رام هللا، األيام
 
 اكتشاف نفق تحت مدرسة تابعة لـ "األونروا" في غزة  .20

مدارسها  -القدس إحدى  تحت  نفقًا  اكتشفت  أنها  المتحدة  األمم  أعلنت  غزة.   وكاالت:  قطاع    في 
"حفرة   أّنها رصدت مؤخرًا  أمس،  لكنها نشرته  الثالثاء  تاريخ  بيان يحمل  )أونروا( في  وكالة  وأعلنت 

  اصطناعية تحت األرض" تحت إحدى مدارسها في قطاع غزة.
احتج رفعت  "الوكالة  إن  "األونروا"  عن  وتابعت  تعبيرًا  غزة  في  السلطات  إلى  اللهجة  شديد  اجًا 

نون الدولي وتعرض  د بنية مماثلة تحت إحدى منشآتها... تشكل انتهاكًا لحيادها وللقااستنكارها لوجو 
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس    للخطر األطفال وموظفيها"، مؤكدًة أنها "ختمت" الحفرة.

جح حفرة في األرض كشفت عن وجود بنية نفق إرهابي على مقربة  برس إن "المطر أحدث على األر 
 رسة لألونروا في غزة".من مد 

 2/12/2022، رام هللا، األيام
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 هدم وإخطارات في قلنديا ومسافر يطا وجي  االحتالل يقتحم مدرسة في تقوع .21
قرية    –محافظات   في  تجاريتين  منشأتين  أمس،  االحتالل،  قوات  هدمت  وأخطرت  "األيام":  قلنديا، 

اقتحمت  وقت  في  يطا،  مسافر  في  وحظيرة  منزلين  بناء  وأعاقت   بوقف  تقوع،  بلدة  في  مدرسًة  فيه 
مد  إلى  سامت  دير  بلدة  في  طلبة  فتى  وصول  احتجاز  على  مستوطنين  إقدام  مع  بالتزامن  رستهم، 

 والتنكيل به وسط مدينة الخليل.
 2/12/2022، رام هللا، األيام

 
 مسؤول أردني يدعو إلى دعم دولي للفلسطينيين أسوة باألوكرانيين  .22

ين عام اللجنة الملكية األردنية لشؤون القدس، عبد هللا كنعان، المجتمع أم  دعا  ليث الجنيدي:  -عمان
ًة بمواقفهم من األوكرانيين في ظل الحرب الروسية،  الدولي إلى التحرك الفاعل تجاه الفلسطينيين، أسو 

إن    وتناول كنعان أبرز المخاوف التي ُتقلق بالده إزاء القدس، قائال  منتقدا “ظاهرة الكيل بمكيالين”.
شرعيا وقانونيا والذي يعيش تحت وطأته  “واقع االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس المرفوض تاريخيا و 

منذ عقود طويلة   والحرية أهلنا  اإلنسان  فيه شعارات حقوق  ُترفع  الذي  العصر  هذا  أمر خطير في 
 والعدالة”. 

حالة من القلق األردني والعربي  وتابع: “النتيجة المنطقية لهكذا واقع هو إثارة المخاوف المشروعة و 
لّية  نلحظه والعالم كله من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية احالواإلسالمي والعالمي الحر، خاصة ما  

 استعمارية ممنهجة بشكل يومي وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة”.
 1/12/2022، القدس العربي، لندن

 

 يني ونحذر من االنخراط بالجي  اإلسرائيلي ء من الشعب الفلسطدروز فلسطين هم جز : جنبالط .23
لمنظمة  :  بيروت  التنفيذية  اللجنتين  األحمد،التقى عضو  "فتح" عزام  والمركزية لحركة  في   التحرير، 

اللبناني وليد جنبالط.  وأطلع األحمد،    بيروت، اليوم الخميس، مع رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
األوضاع   على  لشعبنا  جنبالط،  األسطوري  والصمود  فلسطين  االحتالل في  لقوات  يتصدى  وهو 

 اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين.
د جنبالط على أن دروز فلسطين هم جزء من الشعب الفلسطيني، محذرا من مشروع من جهته، شد 

ر الفتنة الذي تخطط له إسرائيل، لذلك، كنا قمنا بجهود في الماضي وستستمر بقدر ما نملك، ونحذ 
التطوع فيه. لعدم  بالجيش اإلسرائيلي وندعو  وُقّدر علينا أن    من االنخراط  الطريق طويل،  وقال إن 
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االستمرار  نورثه لأل مئة عام وهو مستمر وعلينا  منذ  بدأ  والتآمر  الفلسطينية  والمأساة  المقبلة،  جيال 
 بالنضال.

 1/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 إلى فلسطين عبر الناقورة "راجع"المطران الحاج  .24

أبرشية حيفا وتوابعها  :  عبد هللا قمح البستاني في قضية راعي  السابق ناجي  الوزير  أفضت وساطة 
»حل   إلى  الحاج  موسى  المطران  الهاشمية  واألراضي  القدس  على  البطريركي  والنائب  للموارنة 

القضائ  الملف  بين  »الفصل  على  يقوم  متطلبات  بالتراضي«  بين  والتوازن  الكنسية،  والواجبات  ي 
مذ  ومضمون  عام  القانون  العام  لألمن  العام  المديرية  عن  الصادرة  الخدمة  يعني 2006كرة  ما   ،»

  السماح للمطران بالتوجه إلى فلسطين المحتلة من معبر الناقورة على أن يبقى ملفه القضائي مفتوحًا. 
الماض الصيف  لساعات  أوقف  المطران  من  وكان  »مشبوهة«  أموااًل  لنقله  الناقورة  معبر  على  ي 

 لة إلى مستفيدين في الداخل اللبناني. األراضي المحت
وعلمت »األخبار« أن »التفاهم« رعى التزام المطران التصريح عن أي شيء يحمله عند عودته. من  

ال الصيغة  جانب آخر، علمت »األخبار« أنه جرى إدخال تعديل على »مذكرة الخدمة«، فجرى استبد 
أبرش راعي  صياح  بولس  المطران  بعبور  )السماح  هي  القديمة  جديدة  صيغة  إلى  السابق(  حيفا  ية 

 »السماح بعبور راعي أبرشية حيفا وتوابعها«. 

 1/12/2022، بيروت، األخبار
 
 بن غفير يلتقي سفير اإلمارات لدى االحتالل .25

المحتلة لالحتال:  القدس  المكلف  الداخلي  األمن  وزير  بسفير  التقى  غفير،  بن  إيتمار  اإلسرائيلي،  ل 
جاء ذلك خالل حفل أقامته سفارة أبو ظبي لدى االحتالل،    اإلمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة.
الـ الذكرى  بمناسبة  احتفاال  المسؤولين    51الخميس،  كبار  من  مئات  حضره  اإلمارات،  الستقالل 

اإلسرائيليين. اال   والسفراء  لدى  أبوظبي  سفارة  إلووجهت  دعوة  زعيم   ىحتالل  غفير،  بن    المتطرف 
مع   بالتزامن  لإلمارات،  الوطني  اليوم  بمناسبة  أقامته  الذي  الحفل  لحضور  اليهودية"،  "المنعة  حركة 

 تصعيد إسرائيلي كبير في الضفة الغربية المحتلة. 
 2/12/2022اإلخبارية،  سماوكالة 
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 الحصار عن غزة نائب رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك عاجل لرفع  .26
في  :  عّمان النائب  عطية،  طالب  خليل  العربي،  البرلمان  رئيس  ونائب  األردني،  النواب  مجلس 

البرلمانات والهيئات البرلمانية العربية بالتحرك العاجل من أجل العمل على رفع الحصار المفروض 
ا  االحتالل  لدى  المعتقلين  التشريعي  المجلس  نواب  عن  واإلفراج  غزة  قطاع  وأشاد    إلسرائيلي.على 

بنية رابطة "برلمانيون ألجل القدس" إطالق حملة برلمانية للمطالبة برفع   عطية، في بيان صحفي،
عاًما، مشدًدا على ضرورة التحرك دوليًّا وأمميًّا لفضح    16الحصار الظالم المفروض على غزة منذ  

فلسطين الشرعية ورموزها، وحماية    جرائم االحتالل، والتنديد باالنتهاكات اإلسرائيلية لمؤسسات دولة
 انة التي يتمتعون بها. الحص

 1/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 يطالب المجتمع الدولي لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية للمياه الفلسطينية   الرابع للمياه   المؤتمر العربي  .27

لخميس، المجتمع الدولي باتخاذ  طالب المؤتمر العربي الرابع للمياه في ختام أعماله، مساء ا  :القاهرة
الكاملة   شبه  بالسيطرة  المتمثلة  اليومية  اإلسرائيلية  االنتهاكات  لوقف  والكفيلة،  الالزمة  اإلجراءات 

والمعق المنصف  االستخدام  في  الفلسطينيين  حق  وإنكار  الفلسطينية،  المائية  لمواردهم للمصادر  ول 
ونظم المؤتمر على مدار يومين في    للفلسطينيين.  المائية، ووضع المعيقات أمام جهود توفير المياه

العربي من أجل   المائي  "األمن  القاهرة، تحت شعار  المصرية  بالعاصمة  العربية  الدول  مقر جامعة 
والسالم". والتنمية  وتحديات    الحياة  العربية  المائية  "الحقوق  محور  العربية  وفي  األراضي  في  المياه 

المجتمع   المؤتمر  بحجة  المحتلة"، طالب  الغربية  بالضفة  المائية  والمرافق  اآلبار  تجريم هدم  الدولي 
 عدم الترخيص في المناطق المسماة "ج".

 1/12/2022، القدس، القدس
 
 "ال تأت".. هرتسوغ يعتزم زيارة دول خليجية وناشطون يطلقون حملة رفض  .28

تعزيز:  المحتلةالقدس   قرر  "الشاباك"  جهاز  إن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  األمنية    قالت  اإلجراءات 
للرئيس إسحاق هيرتسوغ خالل جولة خليجية مرتقبة له وسط حملة على مواقع التواصل االجتماعي  

تعارض زيارته. "القناة    العربية  البحرين واإلمارات حيث 12وقالت  إلى كل من  هيرتسوغ  إن زيارة   "
الوك لكن  لها،  مخطط  هو  حسبما  ستجري  البلدين  في  القادة  كبار  اتخاذ  سيلتقي  قررت  األمنية  الة 

البحرينيين. المعارضة  لنشطاء  متعددة  بعد رصد منشورات  أحد   االحتياطات  "في  أنه  القناة  وذكرت 
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"مجرم"    إعالنات االحتجاج المنشورة بثالث لغات، العبرية والعربية واإلنجليزية، وصف هرتسوغ بأنه
 نة.. ال تأت". و"غير مرحب به" في البحرين. وقال إعالن آخر: "التطبيع خيا

 1/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فنلندا تقرر تقديم مليوني يورو كدعم إضافي لألونروا  .29

"أونروا"،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  يورو  مليوني  تقديم  الفنلندية  الحكومة  قررت 
 ة. ماليين يورو لمنفعة الوكال 5سنوي بمقدار إضافة إلى ما تقدمه من دعم 

وجددت دعم بالدها لعمل وكالة "األونروا"، وزيادة الدعم المخصص للوكالة خالل السنوات الثالث 
بمقدار   بمقدار    10األخيرة  للوكالة من دعم سنوي  فنلندا  تقدمه  لما    ماليين   5ماليين يورو، إضافة 

ا من دور أساسي في  يورو، معلنة نية الحكومة الفنلندية تقديم مليوني يورو إضافية لألونروا، لما له
 توفير الخدمات الصحية والتعليمية للفلسطينيين في مخيمات اللجوء داخل أرض الوطن وخارجه. 

 1/12/2022، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 
 مليار دوالر   51.5األمم المتحدة تطلق أضخم نداء إنساني بـ .30

ا األمم  لهأطلقت  سابق  ال  نداًء  الخميس،  الدولية   51.5لجمع    لمتحدة،  الجهات  من  دوالر  مليار 
المانحة بهدف التعامل مع المستويات المتصاعدة من البؤس في العديد من بلدان العالم، ومنها عربيًا  
  كل من األراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، والصومال، والسودان واليمن، باإلضافة إلى النداءات 

 ثل لبنان. اإلنسانية العاجلة لبلدان أخرى م
وأعلنت األمم المتحدة والمنظمات الشريكة من كل من نيويورك وجنيف وعدد آخر من العواصم، أن  

مليون شخص )أكثر   339ج  سيشهد رقمًا قياسيًا آخر لمتطلبات اإلغاثة اإلنسانية؛ إذ يحتا  2023عام  
مليون شخص مقارنة    65دولة، بزيادة قدرها    69من عدد سكان الواليات المتحدة( إلى المساعدة في  

 بالفترة ذاتها من العام الماضي.
المقبل    العام  خالل  اإلنسانية  لالستجابة  التقديرية  التكلفة  بزيادة    51.5وتبلغ  أميركي،  دوالر  مليار 

 . 2022ارنة ببداية عام في المائة مق 25قدرها 
 2/12/2022الشرق األوسط، لندن، 
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  لسطيني خالل مباراة بالدها مع بلجيكارئيسة كرواتيا السابقة تحمل الوشاح الف .31
مصور،   مقطع  أظهر  العربي”:  غرابار  “القدس  كوليندا  السابقة،  كرواتيا  رئيسة  الخميس،  يوم 

بلجيكا. مع  بالدها  منتخب  مباراة  فلسطين خالل حضورها  وشاح  تحمل  وتداول    كيتاروفيتش، وهي 
لي واسع،  بشكل  المقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  من  نشطاء  العديد  إلى  الفيديوهات  ضاف 

 في قطر. 2022التي أظهرت حجم الدعم الذي تناله فلسطين خالل كأس العالم 
 1/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 إيران" د  "األميركيون لن يسمحوا بهجوم إسرائيلي منفرد ض: قائد سالح الجو اإلسرائيلي األسبق .32

إ  األسبق،  اإلسرائيلي  الجو  قائد سالح  أن تحفظ  إلى  وأشار  إيران،  إلياهو، من هجوم ضد  بن  يتان 
منذ   نووي،  أي صنع سالح  عسكري،  إلى  النووي  برنامجها  تحويل  تؤجل  وتواصل    30إيران  عاما 

إلذاعة   قال  ما  وفق  ضدها،  هجوم  شن  دون  من  على  103FMتأجيله،  الخميس،  خلفية    اليوم، 
 أمس.األميركية المشتركة،  -المناورة الجوية اإلسرائيلية  

ثماني سنوات   أو  بتأخير سبع  "تجري  اآلن  كهذا  لهجوم  استعدادات  بأن  تحفظه  إلياهو  بن  وأوضح 
على  والرافعة  اآلخر.  الجانب  على  رافعة ضغط  مفاوضات  أي  في  لديك  تكون  أن  ويتعين  تقريبا. 

عن الحديث  لدى  اآلخر  عشية    الجانب  جدا  واقعيا  األمر  هذا  وكان  القوة.  نستخدم  أن  هي  إيران 
. وبرأيي أنه أصبح أقل أهمية اليوم بسبب الوضع الذي نتواجد فيه، 2015االتفاق )النووي( في العام  

 وهو أن المسألة كلها بين إيران واألميركيين". 
تدر  أجرت  إسرائيل  وأن  تتعاون  الجو  أسلحة  أن  إلى  إلياهو  بن  جو  وأشار  أسلحة  مع  كثيرة  يبات 

 أن تدريبات كهذه ضرورية.  أوروبية في السنوات األخيرة، وشدد على
لدى  لبيد(  )يائير  الحكومة  رئيس  قدمها  مالحظة  من  وينعكس  آخر،  هاما  أمرا  "ثمة  أن  وأضاف 
مشاهدته التدريب أمس. وأعتقد أنه توجد هنا نية أميركية خفية أيضا. ’نحن نتظاهر أننا معكم لكن  

تنفذون وحدكم’. ولذلك، التفوق الموجود في   نتيجة لذلك سنعزز السيطرة بحيث أنكم ال  بالرغم من 
ال   وأنتم  معكم  أننا  وهو  خفي،  قصد  هنا  يوجد  والعسكرية،  السياسية  الناحيتين  من  كهذه،  تدريبات 

 يمكنكم القيام بذلك لوحدكم".
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بن إلياهو: "ال. بإمكاننا أن نهاجم، ولسالح وحول ما إذا كان يؤيد هجوما إسرائيليا ضد إيران، قال  
ول إلى هناك، وبحوزتنا الذخيرة المالئمة، والمعلومات االستخباراتية المالئمة،  الجو قدرة على الوص

 وبإمكانه تنفيذ عملية عسكرية ناجحة. وينبغي أن تطرح سؤاال بسيطا: ما هو اإلنجاز المطلوب؟". 
منذ   يؤجل  فهو  اإليراني؟  النووي  البرنامج  تدمير  تم  هل  اإلنجاز؟  "هل حققت  وتم    30وتابع:  عاما 

الظروف  تأجيل  هل  أسئلة:  ثالثة  تطرح  أن  وعليك  أيضا.  الهجوم  هذا  بدون  أخرى  سنوات  لعشر  ه 
لتنفيذ هجوم؟ نعم. وهل اإلنجا ز المتوقع هو على األقل مثل اإلنجاز المطلوب؟ وبعد ذلك  مالئمة 

 السؤال الثالث: هل ستحقق اإلنجاز المطلوب من خالل نتيجة الواقع الجديد جراء الهجوم".
لبن وال    ووفقا  التحدث،  هو  تبقى  فإن  ولذلك،  األميركيين.  بدون  تهاجم  "لن  إسرائيل  فإن  إلياهو، 

 عاما".   30يتحدثون. ولهذا، فإن ما نشأ هو البديل الواقعي، أي مثلما يستمر ذلك منذ قرابة 
وينبغي أم ال،  تهاجم  أن  إسرائيل  بمقدور  إذا كان  ليست  "المسألة  أنه  إلى  إلياهو  بن  تنفيذ    وخلص 

ية عسكرية حتى يرفعوا أيديهم ويقولون ’إننا نتنازل عن البرنامج’. وثمة إمكانية أخرى، أن نشن  عمل
هجوما ليس قاضيا، ولكنه بمشاركة األميركيين بال شك. وبعد ذلك تجلس حول مع اإليرانيين حول  

 الطاولة وتقول: ’دعونا نتحدث’". 
 1/12/2022، 48 عرب

  
 ق الفجوة مع يهود أمريكاتشكيل حكومة يمين إسرائيلية يعم .33

الحكومات    -القدس بين  معقدة  العالقة  كانت  طويلة،  سنوات  مدى  على  أرناؤوط:  الرؤوف  عبد 
أبيب  تل  يمينية متشددة في  تشكيل حكومة  إن  يقولون  لكن محللين  األمريكيين،  واليهود  اإلسرائيلية 

 ذر بجعل العالقة أشد تعقيدا. ين
إلى معطيات رسمية إسرائ  يعيشون في إسرائيل، في حين    7يلية، فإن نحو  واستناًدا  يهودي  ماليين 

ماليين يهودي في الواليات المتحدة، فيما ينتشر بضع مئات اآلالف في دول عدة    6يقيم أكثر من  
 حول العالم.

وال لليهود األمريكيين، ففي حين دعم رئيس الوزراء المكلف وليس كّل ما تراه الحكومة اإلسرائيلية مقب 
األمريكيين    بنيامين اليهود  غالبية  فإن  الديمقراطي،  الحزب  مع  واختلف  الجمهوري  الحزب  نتنياهو 

 تدعم الحزب الديمقراطي وتصّوت له.
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لمنافسه في الحزب  اليهود األمريكيين  السابق دونالد ترامب دعم  الرئيس  انتقد  الديمقراطي،   ولطالما 
 مريكية من تل أبيب إلى القدس.رغم كل ما قّدمه إلسرائيل بما في ذلك نقل السفارة األ

 اليمين يفرق 
ستعّمق  المتشدد،  اليمين  من  مدعومة  نتنياهو  برئاسة  حكومة  تشكيل  إن  إسرائيليون  محللون  يرى 

 الفجوة بين تل ابيب واليهود األمريكيين. 
في  الماضية  السنوات  في  اليمين  نحو  “التحرك  قال:  ميلر  إلحنان  اإلسرائيلي  والمحلل  الحاخام 

 يهود الواليات المتحدة”. يل، خلق نوًعا من الفرق بين يهود إسرائيل و إسرائ
وأضاف: “فنصف اليهود يعيشون في إسرائيل، والنصف اآلخر تقريًبا في أمريكا، إضافة إلى اليهود 

 في أوروبا وغيرها من الدول”.
المعس على  وُيحسبون  ليبراليون،  معظمهم  في  األمريكيين  “اليهود  أن  إلى  ميلر  الليبرالي  ولفت  كر 

ة الداخلية األمريكية، وهذا خلق نوًعا من الفجوة بينهم وبين أقربائهم هنا  المتقدم واليساري في السياس 
 في إسرائيل”. 

إمكانية   توجد  فاليوم  إسرائيل،  في  التجّنس  إمكانية  تخّص  األمريكيين  اليهود  لدى  المخاوف  وتابع: 
يهودي أو جدة  جّد  وجود  التلقائّي حال  األللتجنيس  من  تهديدات  هناك  ولكن  الطلب،  لمقدم  حزاب ة 

 اليمينية بتغيير هذه القوانين واعتبار أن اليهودّي هو فقط من له أم أو أب يهودي.
الحصول  بطلبات  التقّدم  يمكنهم  الذين  الحاليين  اليهود  يقلل عدد  أن  شأنه  من  “هذا  يقول:  ومضى 

لواليات ج إسرائيل، خاصة في روسيا وأوكرانيا واعلى جنسية، ما يحرم الجنسية للعديد من اليهود خار 
 المتحدة”.

اليهودية، ولكن إسرائيل تعتبرهم   ُيعتبرون يهوًدا حسب الشريعة  اليهود ال  الفئة من  وأردف أن “هذه 
 يهوًدا ألغراض التجنيس، وهو ما يتسبب بقلق كبير لديهم”.

 تحديات مؤثرة 
بيفف أنشيل  اإلسرائيلي  المحلل  أوضح  جهته،  نتنياهو  من  بنيامين  بين  “العالقة  أن  واليهود ر، 

األمريكيين الليبراليين كانت متوترة في كثير من األحيان، لكنه لم يسع قط إلى قطع العالقات، ومع 
 ذلك فإن شركاءه في التحالف لديهم أفكار أخرى، وقد يكون عاجًزا عن إيقافهم”. 
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ى وشك رة على اإلطالق، يبدو أن إسرائيل علوكتب في مقال بصحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية: “ألول م 
أن تكون لديها حكومة فيها غالبية مستعدة ال فقط للمخاطرة بالعالقات بين أكبر مجتمعين يهوديين  

 في التاريخ، بل سيكونون في الواقع سعداء للغاية بقطع هذه الروابط تماًما”.
القا اإلسرائيلي  الحاكم  لالئتالف  السائدة  “النغمة  األمر وأضاف:  لليهود  عليكم،  اللعنة  هي:  يكيين دم 

 وفي الشتات بشكل عام”. 
وتابع: “هناك موجة تقودها شخصيات مثل زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، والنائب من 
حزب الليكود ذو النفوذ المتزايد شلومو كرهي، الذين قدموا اقتراحين إللغاء البند الذي يسمح ألحفاد  

 بالهجرة إلى إسرائيل”.  الجّد اليهودي
ففر إلى أن “مطالب شركاء نتنياهو في االئتالف بالقفز على حكم محكمة العدل اإلسرائيلية  وأشار بي

تحّرك  من  جزء  هي  الحفيد،  بند  وإلغاء  اليهودية  إلى  المحافظة  والتحوالت  باإلصالح  اعترف  الذي 
ف أو  مجتمع  أّي  مع  إلسرائيل  الرسمية  العالقات  إلنهاء  وبعبارة أوسع  أرثوذكسي،  غير  يهودّي    رد 

 أخرى، غالبية اليهود األمريكيين وبقية الشتات”.
 معارضة أمريكية 

المتحدة  الواليات  يهودية في  نفسها في خالف مع منظمات  القادمة  كما ستجد الحكومة اإلسرائيلية 
 األمريكية، تعارض االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. 

 ات “جي ستريت” و”أمريكيون من أجل السالم اآلن” وغيرهما العشرات.ومن بين هذه المنظم
من   “أمريكيون  جمعية  قالت  المنصرم،،  الثاني  نوفمبر/تشرين  مطلع  اإلسرائيلية  االنتخابات  وعشية 
ديمقراطية، لكن هذا ال  انتخابات  تويتر: “نعم أجرت إسرائيل    أجل السالم اآلن” في تغريدات على 

 ة مثل أي حكومة سابقة، إنها ليست كذلك”. يعني أن هذه الحكوم
أنهم سيحصلون على حقائب   يكون مؤكًدا  )يكاد  وقادة  أحزاًبا  تشمل  القادمة  “الحكومة  أن  وأضافت 

 وزارية رئيسية(، عنصريون بال خجل، ومعادون للمثليين، ويكّنون الكراهية لألجانب وعنيفون”.
وتريتش، لن نلتقي بممثلي الحكومة التي يخدمون  غفير، لن نلتقي مع سم  وتابعت: “لن نلتقي مع بن

بأّن كل   المناسب للتظاهر  الوقت  الحالي ليس  الوقت  نقولها بصوٍت عاٍل وواضح، ألن  فيها، نحن 
 شيء على ما يرام وأن هذه الحكومة ستكون على ما يرام”.

مع “الليكود” بزعامة    غفير، توّصل إلى اتفاق  وكان زعيم “القوة اليهودية” اليميني المتشدد إيتمار بن
 نتنياهو، لتوّلي حقيبة األمن القومي في الحكومة القادمة.
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كما يطالب زعيم “الصهيونية الدينية” اليمينّي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالحصول على حقيبة  
 الدفاع أو المالية في الحكومة القادمة.

 1/12/2022القدس العربي، لندن، 
 
ل دستوره سلطة الفلسطينية واأل انتهاء الدور الوظيفي لل .34  !تمهيدا  لما هو قادمردن عد 

 اينه سليم البط 
الواليات  تمّهل في  قريًبا  سيصدر  كتاب  من  اقتبستها  فقرة  عن  عبارة  فهو  لي  ليس  المقال  عنوان   !

بعنوان   االمريكية  للمؤلفين    The Divider : Trump in the White House 2017-2021المتحدة 
Susan Glasser  ا  ( لكاتبة في صحيفةNewYorker    و )Peter Baker    مراسل صحيفة نيورك تايمز

  ( منه في صحيفة  مقتطفات  نشر  تم  والذي  األبيض  البيت  ويستند    The Washington Postفي   )
مقابلة حصرية إضافة إلى مذكرات خاصة وبريد الكتروني ورسائل ووثائق    ٣٠٠على تقارير مهمة و  

 صائب عريقات.  –هللا مهمة كوثيقة باسم عوض 
بين   حواًرا  الكتاب  الذي  ونشر  العرض  الى  الملك  فيه  أشار  امريكي  الثاني وصحفي  عبدهللا  الملك 

، حيث قال الملك لمحدثه  لضم الضفة الغربية لالردن  2018قدمه له الرئيس االمريكي ترامب في عام  
 حينها التنفس.  أني كدت أصاب بنوبة قلبية عندما سمعت منه هذا الكالم ولم أستطع

تنياهو إلى سدة الحكم مهم لنا وهو عودة اليمين االسرائيلي بقيادة نوركز أيًضا الكتاب على جانب  
إسرائيل لألمن  في  أمان  أنه صمام  على  لألردن  تنظر  تعد  لم  الكتاب  مؤلفي  بنظر  إسرائيل  وأن   ،

دني الحتواء القضية الفلسطينية  االسرائيلي كما كان سابقًا، وأن  الوقت اآلن مالئم لفرض الخيار األر 
إسرا  ان  اإلنقسام  خاصة  ظل  في  الخيار خصوصًا  هذا  لمثل  األفضل  هي  المرحلة  هذه  تعتبر  ئيل 

الفلسطيني وحالة الضعف العربي بالهرولة نحو إسرائيل ، والمناخ الدولي حيث ما زالت أمريكا تنظر  
 ه وبشكل منحاز إلسرائيل. للصراع العربي االسرائيلي من زاوية إدارة الصراع ال حلّ 

األردن   انكشاف  ولن يستطيع  وإن  األمريكية  السياسة  الداخلية سيجعله ُعرضة لضغوط  أزماته  أمام 
لألردن   تقدم  األمريكية  المتحدة  فالواليات  عليه،  سُتمارس  التي  الضغوط  أمام  طوياًل  الصمود 

الف   25لى االراضي االردنية )  قاعدة عسكرية ع  15مليار دوالر سنويًا ولديها    1.6مساعدات بنحو  
 مليار دوالر. 1.5(، واالردن ُتصّدر ألمريكا بضائع مختلفة بنحو عسكري امريكي 
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وربما تكون الضغوطات والمغريات أقوى من قدرته على الصمود بوجهها ، حيث أن المنطقة شهدت 
في زمن سابق …   وما زالت تشهد متغيرات جذرية على كافة األصعدة لم تكن في دائرة التوقعات 

 انتهى االقتباس. 
سنوات  كان    فمنُذ  واألردن  األردني،  الخيار  ومصطلح  البديل  الوطن  مصطلح  نسمع  ونحن  طويلة 

واليزال يرفض أية مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية وبشكل حاسم ال يقبل التأويل كما جاء على 
قال حيث  وخارجية،  داخلية  لقاءات  عدة  في  الملك شخصيًا  ال   لسان  ساذج  الكالم  هذا  ان  الملك 

 يه رافضًا اي دور سياسي او أمني في الضفة الغربية. يستحق الرد عل
فالكنفدرالية أو الفيدرالية قبل قيام دولة فلسطينية يعترف بها العالم أجمع تعني تمريرًا لمشاريع صهيو  

فلسطينية سيشكل خطرًا  أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وأي حل في جوهره تصفية القضية ال  –
 ن وفلسطين معًا.استراتيجيًا على األرد 

فالمطروح على ما يبدو هو إعطاء األردن السكان والسيادة األمنية على الضفة الغربية وليس السيادة  
السياسية، وتسليم الفلسطينين إلى األردن كرعايا دون دولة ودون إستقالل ودون أرض ودون قضية 

لضفة الغربية والتي سيقتطع منها ما  االردن وكياًل أمنيًا عن إسرائيل في إدارة افلسطينية بحيث يكون  
٪  حسب إتفاقية صفقة القرن التي طرحها الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب، وهذا  ٣٠مساحته  

الحكومة  داخل  المطلقة  باالغلبية  وسيحظى  اسرائيلي  حكومي  قرار  من  أكثر  يتحتاج  ال  القرار 
 .والكنيست 

ن هو وجودي ، وإسرائيل في مأزق ديموغرافي والحل بنظر  عمومًا الخطر االسرائيلي حاليًا على االرد 
 اليمين االسرائيلي بتحميل األردن الكلفة األكبر وبتأييد كثير من الدول العربية المهرولة نحو إسرائيل.

نشر مركز   يعد خزان   Jaffee Center for strategic studies ) ( JCSS ) Israelفقبل شهر  والذي 
إسرائيل، ويحتل المركز األول بين مختلف مؤسسات البحوث االسرائيلية من    المعلومات الرئيس لدى

حيث اهتمامه بالشؤون االستراتيجية المتعلقة بإسرائيل دراسة له طرح فيها الخيار األردني مرة أخرى  
الوظيفي على   انتهى دورها  التي  الفلسطينية  للسلطة  الدراسة أن كبديل  حد قولهم ! حيث أوضحت 

الفلسطيني فدراليًا مع األردن ، وذلك بعد االنسحاب االسرائيلي  الخيار األ الكيان  ردني يعني توحيد 
من جانب واحد من الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة ونقل سيادتها األمنية لألردن ! مما يعني 

األر  إلى  إسرائيل  في  الديموغرافي  الهاجس  الميزا نقل  في  تغيرًا  عنه  سينتج  الذي  األمر   … ن  دن 
 الديموغرافي األردني. 

الحوار   نوافذ  وفتح  السياسات  مراجعة  من  فالبد  بالضبط،  تقف  أين  تعرف  أن  االردن  تحتاجه  ما 
وممارسة لعبة التوازن بال مصادرة أو رقابة وفتح الخيارات وطرح البدائل وبناء جبهة داخلية لمواجهة 
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الصهي الالمشروع  الُنخب  بين  االمريكي وخلق حوار سياسي  يتعلق  وني  فيما   ، الُمغيبة قسرًا  مختلفة 
الوطني والمصالح االستراتيجية األردنية … فكلما   تؤثر على االمن  الخيار االردني النها  بموضوع 
الوقوف  من  االردن  وهذا سيمكن   ، مرتفعًا  الحرية  كان سقف  كلما  حقيقي  هناك حوار وطني  كان 

 لعكس صحيح. لبة أمام فرض المشروع الكونيالي الصهيوني وابصورة ص
يتبادل  الفضيلة والرذيلة فكثيرًا ما  بين  السياسة ال يوجد حد فاصل  السياسة، وفي  فالوعي جزء من 
االثنان موضوعهما وكثيرًا ما  شاهدنا في واقعنا العربي أن كفة الرذيلة غلبت كفة الفضيلة، فأن نندم  

ومن حقنا أن ننظر في المرآة    ان نندم على الصمت، فالباطل يعّطل الحقيقة،  على الكالم افضل من
ونطل على الحقائق، فهناك امور يمكن لنا تلمسها نتيجة تقديرات وتوقعات لكنها في اغلب االحيان  

 ال تبتعد عن حجم المعرفة العادية.
وإسرائيل ح  الماضي،  اوسلو ووادي عربة اصبحت من  اتفاقات  أن  نتنياهو  بإعتقادي  بعد عودة  اليًا 

وراء   ثقلها  كل  الوظيفي ستضع  الدور  وانهاء  الفلسطينية  القضية  مركزية  لتعديل  االردني  الخيار 
للسلطة الفلسطينية وانهاء القضية عن بكرة ابيها وإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة كاملة بإعادة  

 توزيع األدوار من جديد بين دول المنطقة.
الخيارات   غياكل  في  خصوصا  معقدة  السيناريوهات  وجميع  عن  صعبة  وتخليه  العربي  الوطن  ب 

 القضية الفلسطينية. 
بشّدة من قبل االردنيين   البديل والخيار االردني مرفوض  الوطن  عموًما كل ما يطرح حول مشروع 
المعطيات   تتغير  ان  يمكن  فهل   : اللحظة  هذه  حتى  األقل  على  سواء،  حد  على  والفلسطينيين 

مخرج الوحيد ؟ فأجواء الشك التي تسيطر على  روف السياسية لدرجٍة تجعل من هذا الحل هو الوالظ
 الرأي العام في األردن تقول أن أمريكا على أستعداد للتضحية باألردن من أجل تصفية القضية. 

 1/12/2022رأي اليوم، لندن، 
 

 حالة تشقُّق وبداية انهيار  .35
 أ.د. يوسف رزقة 

الحقائب الوزارية على تكتل اليمين الفائز  خيرة في دولة االحتالل، وآليات توزيع  تثير االنتخابات األ
والمتطرفين، وما يحدث من إصرار المتطرفين وبالذات ابن غفير وسموتريتش على تولى وزارات ذات 
وزير   صالحيات  توسيع  مع  للصفة،  المدنية  والشؤون  والمالية  الداخلي  واألمن  باالستيطان  عالقة 

لداخلي، والتشقق الذاتي، الذي يسبق عادة انهيار الدول  القومي، إلى ما يمكن تسميته بالتنازع ااألمن  
 من داخلها.



 
 
 
 

 

ص            25   5997 العدد:              12/2/2022 جمعةلا التاريخ: 

                                     

سلك  سادسة،  النتخابات  الذهاب  ويمنع  الفشل،  ويتجنب  حكومته،  تشكيل  من  نتنياهو  يتمكن  حتى 
وتوس القومي،  األمن  وزارة  إعطائه  مع  غفير  ابن  ضم  على  بالحرص  ملغوًما  صالحيته  طريًقا  يع 

الدفاع غانتس، وذلك بمنحه اإلشراف على جهاز سالح الحدود، الذي    بإنشاء مليشيا له بحسب وزير
سياسي   لوزير  الحدود  سالح  يخضع  لم  حيث  غصًبا،  دولتهم  نشأة  منذ  الجيش  لقائد  عادة  يخضع 

الض وعلى  األقصى،  المسجد  وعلى  الجهاز،  على  الحزبية  رؤيته  الوزير  يفرض  قد  إذ  فة، قط؟! 
 والوسط العربي داخل الخط األخضر؟! 

إن تشكيل الحكومة أهم عند نتنياهو من المبادئ الراسخة في الجيش، إذ دون ابن غفير ال تكون ثمة  
ما   أن  أرى  ُحبًّا ألنني  وأقول  أو كرًها،  ُحًبا  يريد  ما  ابن غفير  يعطي  فهو  لذا  نتنياهو،  بيد  حكومة 

ة بينهما فيما يتعلق  اهو دون إعالن، أي إنه ثمة قواسم مشتركيطالب به ابن غفير علنا يعمل له نتني
 بالمستوطنات والمسجد األقصى والعالقة مع عرب الداخل.

القومي  األمن  وزارة  في  غفير  ابن  توزير  تداعيات  من  متخوفون  السابقون  واألركان  الجيش  قادة 
األق المسجد  مع  والتعامل  الحدود،  حرس  مليشيا  على  اإلشراف  من  بصالحيات  ويحذرون  صى، 

التوزير عل ذلك  الفلسطينية، ودول تداعيات  ثم مع األردن، ومصر، والسلطة  أميركا،  ى العالقة مع 
االتحاد األوروبي. واألهم من ذلك تداعياتها على المجتمع اإلسرائيلي نفسه، حيث سيزيد هذا التعيين  

( مجتمع  فجل  اإلسرائيلي،  المجتمع  في  الداخلية  التشققات  حالة  غفير  من  ابن  أن  يرى  إسرائيل( 
من أتباع حركة كهانة الموصوفة أميركيا باإلرهاب، وجّل المجتمع ال يشاطره آراءه، لذا متطرف، وأنه 

)فإسرائيل(  طبيعي،  أمر  نظري  وجهة  من  وهذا  باضطراد،  والتشقق  التنازع  نحو  ذاهب  فالمجتمع 
الحركة إلى األسفل هبوًطا، أي إلى    وصلت إلى قمة استعالئها، وال يكون بعد القمة علو، بل تكون 

شقق واالنهيار، قد ال نلمس نحن ذلك بوضوح، ولكن جنراالت الجيش واألركان يلمسونه بأيديهم  الت
ويحذرون منه، ويرون في توزير ابن غفير عالمة على ذلك. المستقبل بيد ابن غفير، وال فائدة البتة  

 في المستقبل؟!
 1/12/2022فلسطين أون الين، 

 
 … حرب نتنياهو "الجميعالجميع ضد "في طريقها إلى حرب  "إسرائيل" .36

 مسغاف  أوري 
مغارة   إلى  غفير  بن  إيتمار  وصل  سارة”  “حياة  سبت  يوم  في  المستوطنين  شغب  أعمال  ذروة  في 
تم   الذين  الحدود  حرس  جنود  مسدسه.  يحمل  وهو  الدخول  وحاول  اإلبراهيمي[  ]الحرم  “الماكفيال” 

منع المكان،  في  أن  وضعهم  منذ  المتبعة  األوامر  ذلك، حسب  غولدشتاين  وه من  باروخ  بطله  دخل 
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هناك وقتل عشرات الفلسطينيين بسالحه. كانت هناك مواجهة صغيرة قال لهم بن غفير بغضب فيها  
 14بأنه الوزير القادم لألمن القومي. هم لم يستسلموا. وفي هذا األسبوع، وافق نتنياهو على إخضاع  

 ويله إلى وزير األمن القومي.دود لقيادة بن غفير المباشرة في إطار تحكتيبة في حرس الح
الليكود من االنضمام آلباء جنود  في غضون ذلك، تمكن الوزير المكلف هو وأعضاء كنيست من 
“جفعاتي” الذين ضربوا وهددوا نشطاء اليسار في الخليل، والقيام بعصيان مكشوف ضد سلسلة قيادة  

الكتيبة   قائد  جالجيش.  صغيرة  بعقوبة  منهما  واحد  على  حكم  موضوعًا  الذي  يشكل  أصبح  دًا، 
من  طارد  عندما  عليه  حصل  الذي  والوسام  ويالحقون،  وعائلته  هو  يهاَجم  والتشهير.  للتحريض 
اختطفوا هدار غولدن إلى نفق لحماس، يتم عرضه اآلن كجائزة على الفشل العملياتي. تحول ضابط  

 لى عن جنوده وجبان وخاسر.بين عشية وضحاها إلى خائن تخ
ال اإلنكار  ازاريا  إن  اليئور  في قضية  المعروفة  الثالثية  نفس  تديره  والدولة  الجيش  علني لصالحيات 

وقضية برئيل حداريا: سياسيون، ورجال إعالم، ومغردون. معظمهم لم يخدموا في أي سالح قتالي، 
من رئيس الحكومة المكلف وبتشجيع  سواء في “المناطق” أو في الجيش اإلسرائيلي. ولكن بتفويض  

يق التارك  منه،  الدفاع  ووزير  رسالة،  األثناء  هذه  في  كوخافي  األركان  رئيس  أرسل  النغمة.  ررون 
وجنراالت االحتياط يتنهدون ويحذرون. أصبح الوقت متأخرًا جدًا. نحن قبل لحظة من تفجير شامل  

“اإلجراءات  نفس هذه  أن  أثبت  التاريخ  االتجاهات.  يئير غوالن في  في كل  التي أحسن  المشهورة   ”
 ها، ليس لها إيقاع موحد. الغليان والتصعيد يأتيان وبسرعة. وصف

يتم قتل الفلسطينيين بنار قوات األمن يوميًا. واإلسرائيليون يقتلون ويصابون في عمليات إطالق نار  
جاج، والمزيد من ودهس وطعن ورشق حجارة. هؤالء وأولئك يستدعون المزيد من المظاهرات واالحت 

واالعتقاالت  الدموية االقتحامات  الدائرة  هذه هي  واإلرهاب.  العصابات  والمزيد من عمليات حرب   ،
معظم  الشرطة.  وقوات  االحتالل  تحت  وباألراضي  بالسكان  االحتفاظ  من  تنبع  التي  الخالدة 

ما يكتشفون فجأة أثناء  اإلسرائيليين ال يتذكرون ذلك إال عندما ترتفع نسبة العنف والمصابين، أو عند 
 بأن العالم العربي ال يحبوننا. المونديال في قطر

هذه المواجهة ال يتوقع أن تبقى خلف الخط األخضر هذه المرة، ولن تقتصر على الشرخ اإلسرائيلي  
الفلسطيني. أحداث عملية “حارس األسوار” في أواخر والية نتنياهو السابقة، التي أعادته بالفعل    –

الحك و إلى  اليهود  سيتواجه  المقدمة.  سوى  وليست  والمستوطنون م،  والبحر،  النهر  بين  هنا  العرب 
والكهانيون أمام جيش بري، جزء كبير منه يتكون أصاًل من رجالهم. حتى قبل إخضاع الشرطة لبن  
غفير، وأجهزة إنفاذ القانون األخرى لصديقه سموتريتش، أصبحت مليشيات مسلحة تعمل في مناطق  
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تمالنزاع   البدو  من  اثنان  النظام”؛  “إعادة  أشخاص    تسمى  قبل  من  النقب  في  وضربهما  اعتقالهما 
 مجهولين يرتدون الزي العسكري.

مع  الجهات  كل  من  وإضعافه  مهاجمته  تتم  اإلسرائيلي  والجيش  السيطرة،  تفقد  الفلسطينية  السلطة 
بالجس للمس  اتجاه  كل  من  المستقلة  العمليات  تزداد  اآلباء.  تظهر  استخدام  عندها  والممتلكات.  د 

قام. ردًا على فصل تيران فرو عن جهاز التنفس واحتجاج جثته، قام جنود دروز بإلقاء  مبادرات لالنت 
بيت عائلة فلسطينية في بيت لحم. نحن على بعد خطوة من سفك دماء، عرقي  عبوة ناسفة على 

م إشعال نارها على يد وسائل وقومي وديني، على نمط البلقان. حرب الجميع ضد الجميع، التي يت
احثة عن زيادة نسبة المشاهدة، والتي تتغذى عبر الشبكات االجتماعية المدمرة، وتزدهر اإلعالم الب

 بفضل األنباء الكاذبة وتخدم سياسيين ضائعين لفترة قصيرة. 
سنوات،   نتنياهو لم يخترع االحتالل أو النزاع، لكن وعاء الضغط الذي يقوم بتسخينه بشكل دائم منذ 

مصالحه القانونية والعائلية، على وشك االنفجار. هذا االنفجار   في االئتالف والمعارضة، كي يخدم
 سيكون على اسمه. هذه حرب نتنياهو. 

 1/12/2022هآرتس 
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