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  :السلطة
  المالكي �سلم المدعي العام للجنائ�ة الدول�ة ورقة حول الجرائم االسرائیل�ة �حق األطفال  2.
  �حق شعبنا  اشت�ة: التعبیر عن القلق لم �عد یتناسب مع حجم جرائم االحتالل  3.
  �ة": جر�مة إعدام الشهید مناع إمعان إسرائیلي رسمي في التصعیدالفلسطین "الخارج�ة  4.
  ل الفاش�ة المجلس الوطني: إعدام الشاب مّناع �عّبر عن عقل�ة االحتال   5.
  إلى خدمي و�داري فقط  "السلطة الفلسطین�ة"سترات�جي �طالب بتحو�ل دور اتقر�ر   6.

 
  :المقاومة

  سفارة ومؤسسة تحذر من مخططات االحتالل �األقصى  50رسالة من حماس لـ  7.

  یناقش توس�ع المقاومة الشعب�ة واالنتخا�ات الداخل�ة "ثوري فتح"  8.

  ید المقاومة الشعب�ة الشاملة"القوى الوطن�ة واالسالم�ة" تؤ�د أهم�ة تصع  9.
  تتبنى عدة عمل�ات ضد االحتالل وتحیي مقاومة غزة "عر�ن األسود"  10.
  "القسام" تخوض اشت�اكات مسلحة مع قوات االحتالل في مخ�م جنین   11.
  الل في بیت لحمتتبنى استهداف جنود االحت "الشعب�ة"  12.

 
  :سرائیليالك�ان اإل

  اتفاق ائتالفي بین الل�كود و"یهدوت هتوراة"   13.

  مخاوف إسرائیل�ة من تفكك الج�ش.. وغانتس �حذر وز�ر الحرب المقبل   14.

  لبید �صف نتن�اهو بـ"البلطجي"   15.

  المعارضة اإلسرائیل�ة تقود حملة تمرد على الحكومة   16.

  الل�كود: "نتن�اهو س�صحح الظلم التار�خي �حق المستوطنین"  17.

  القضاة في المحكمة العل�ا إلى تغییر طر�قة انتخاب �سعى الل�كود  18.

  رات إسرائیل�ة من التحول إلى "دولة یهود�ة ثیوقراط�ة" ذیتح  19.

  48جنود إسرائیلیون سا�قون یتحدثون بتفاصیل صادمة عن مشار�تهم �مجزرة الطنطورة عام   20.

  أمیر�ي على تطو�ر نظام اعتراض صوار�خ �اللیزر –اتفاق إسرائیلي   21.

  �ش االحتالل �عاني من هروب مواهب "السایبر" رغم اإلغراءات المال�ةج  22.

  االحتالل یهدم معبر المنطار و�بني "عائقا بر�ا" مكانه   23.

  �اء �شبهة إصدار تراخ�ص غیر قانون�ة لتجارة القنبأط تعتقل  الشرطة اإلسرائیل�ة  24.
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  : ض، الشعبر األ 

   عشرات المستوطنین �قتحمون األقصى  25.

  الش�خ �مال خطیب یدعو أهالي الداخل المحتل لشد الرحال لألقصى   26.

  االحتالل �ستكمل بناء المصعد الكهر�ائي �المسجد اإلبراه�مي   27.

  210للمرة الـ "العراقیب"هدم قر�ة ی االحتالل  28.

  عاما على انتفاضة الحجارة 35ألفا..  70فلسطین�ا وجرح نحو  1,550استشهد فیها   29.

  في قطاع غزة المحاصر.. إصالح مراكب الص�ادین یتطلب إشرافًا أمم�اً   30.

  لبنان.. قرار ج�ا�ة رسوم الكهر�اء من مخ�مات الالجئین �فاقم معاناة الفلسطینیین   31.
 

  : دنر أل ا
  سطیني اإلسرائیلي على أساس حل الدولتینتكث�ف الجهود إلنهاء الصراع الفل �جب عبد هللا الثاني:  32.
  ون �األردن یدعون لـ"التجنید اإللزامي" لمواجهة حكومة نتن�اهو ن سا�ق مسؤولو  33.

 
  عر�ي، إسالمي:

  فلسطیني شهید "التعاون اإلسالمي" تطالب األمم المتحدة بتشكیل لجنة تحقیق في جر�مة اعدام   34.

  في ثاني ز�ارة رسم�ة له تسوغ ئیلي إسحاق هر الرئ�س اإلسراتستقبل  اإلمارات  35.

  " إسرائیل"تحت قصف االتهامات �فتح جسور العالقات مع  الرئ�س التونسي  36.

  الر�اط ضد الغالء واالعتقال الس�اسي العلم الفلسطیني یرفرف في تظاهرة ضخمة في   37.
 

  دولي:
  معلومات أمن�ة عن الضفة الغر��ة  یل�ةسرائإلشرطة االاالتحاد األورو�ي یدرس منح هارتس:   38.
  في المنطقة دون التوصل إلى حل للقض�ة الفلسطین�ة ال �مكن تحقیق السالم : الرئ�س اإل�طالي  39.
  والتزامنا �حل الدولتین  اإلسرائیل�ة موقفنا واضح �شأن عدم شرع�ة المستوطنات: داهولن  40.
  �شأن القدس "إسرائیلـ"مقال �صح�فة لوموند: واشنطن معزولة �عد دعمها ل  41.
  لفلسطین" : "الحر�ة 2022مشجع إنجلیزي لمراسل إسرائیلي في موند�ال قطر   42.
  : �أس العالم في قطر �شف وهم “سالم” جار�د �وشنر وم�الغاته "ذي إنترسیبت"  43.

 
 



 
 
 
 
 

ص            4   6000 العدد:              12/6/2022 الثالثاء التار�خ: 
                                     

  حوارات ومقاالت
  هاني المصري ... مرحلة جدیدة تحمل تهدیًدا وجود��ا �حاجة إلى رد جدید   44.
  محمود العجرمي د.... بدأ وسینتهي �ذلك ي.. هكذاك�ان فاش  45.
  حنان غر�نوود ... الضّفة في ق�ضة "الصهیون�ة الدین�ة"  46.

 
  :كار�كاتیر

*** 
 

 " تفقد الحافز والشرع�ة"السلطة الفلسطین�ة  :المخابرات اإلسرائیل�ة .1
"أمان"،  ر رئ�س قسم احذر عمیت ساع:  ترجمة خاصة المخابرات اإلسرائیل�ة   أل�حاث في شع�ة  

الضفة   مناطق  في  تنشأ  التي  االستقرار  عدم  حالة  من  اإلثنین،  أمس  أوساط  مساء  وفي  الغر��ة، 
وقال ساعر في مؤتمر غاز�ت األمني، إن    السلطة الفلسطین�ة التي قال إنها "تفقد الحافز والشرع�ة".

نه لم �عد  رور الوقت یتم تقو�ضه، وهناك ضعف واضح في ذلك، مشیًرا إلى أاالستقرار األمني مع م
قدان للس�طرة من قبل األجهزة األمن�ة  و�ین أن هناك ف  هناك قدرة على إدارة الصراع مع الفلسطینیین.

عن   �عبر  هناك  �جري  ما  أن  معتبًرا  جنین،  في  وخاصة  الغر��ة  الضفة  شمال  في  الفلسطین�ة 
 طروحة في مرحلة "الیوم التالي ألبو مازن".السینار�وهات الم

إلى أن وأشار النتشار الجماعات المسلحة �ما فیها من فتح نفسها ول�س فقط حماس والجهاد، مشیًرا  
  ظهورها أدى لقفزة ثالثة أضعاف هذا العام في عدد االشت�اكات عما ما قبله من العامین الماضیین. 

 بل. مصدر التهدید إلسرائیل في العام المقواعتبر ان إیران والضفة الغر��ة هما 
 5/12/2022، القدس، القدس

 
 االسرائیل�ة �حق األطفالالمالكي �سلم المدعي العام للجنائ�ة الدول�ة ورقة حول الجرائم  .2

سّلم وز�ر الخارج�ة ر�اض المالكي، المدعي العام للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة �ر�م خان، ورقة  :  الهاي
اال الجرائم  ورقة حول  الصدار  توجهه  مع  یتسق  �ما  الفلسطینیین،  االطفال  �حق  الجس�مة  سرائیل�ة 

الكي والوفد المرافق له، المدعي العام  جاء ذلك خالل لقاء الم  .س�اسات حول الجرائم ضد األطفال
الدول�ة. الجنائ�ة  فلسطین،    للمحكمة  لز�ارة  الدول�ة  الجنائ�ة  للمحكمة  العام  المدعي  المالكي،  ودعا 

و�ة لتحقیق العدالة، واال قد�م �ل ما تحتاجه الحالة في فلسطین من الموارد الالزمة واألولو�ة المطلوت
 تتأخر في تحق�قها. 
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ا العام للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة على أنه �عیر الحالة في فلسطین اولو�تها وان بدوره، شدد  لمدعي 
، واكد أنه �عمل من أجل الق�ام بز�ارة  مكت�ه �عمل �شكل فّعال على جم�ع الحاالت موضوع التحقیق

 الى دولة فلسطین مع بدا�ة العام القادم. 
 5/12/2022و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)، 

 
 اشت�ة: التعبیر عن القلق لم �عد یتناسب مع حجم جرائم االحتالل �حق شعبنا  .3

لق لم �عد یتناسب مع حجم الجرائم التي  قال رئ�س الوزراء محمد اشت�ة، إن التعبیر عن الق:  رام هللا
�ل عناصر  الحتالل اإلسرائیلي �حق أبناء شعبنا األعزل، وما تتر�ه من آثار مدمرة تطال  یرتكبها ا 

أرضنا. على  تلك    الح�اة  ارتكاب  تكرار  إن  هللا،  رام  في  اإلثنین  الحكومة  جلسة  �مستهل  وأضاف 
هم من العقاب مستفیدین من س�اسة المعاییر المزدوجة الجرائم لم �كن ل�حدث لوال شعور الجناة �إفالت

الدولي   المجتمع  مطال�ا  جرائمهم،  ارتكاب  مواصلة  على  تشجعهم  � التي   �كتفي  �أسره  ال  أن 
وتقد�م   ومساءلته  االحتالل  لمحاس�ة  وملموسة  جد�ة  إجراءات  �اتخاذ  بل  والدعوات  �التصر�حات 

وقال رئ�س الوزراء إن االحتالل   .ى العدالة الدول�ة.المجرمین والقتلة ومن �قف وراءهم و�دعمهم ال
فالت من العقاب، �سبب  یواصل ارتكاب جرائمه، مستفیدا من اختالل المعاییر في القانون الدولي لإل

 غ�اب الردع الذي �شجعه على تكرارها. 
 5/12/2022و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)، 

 
 إسرائیلي رسمي في التصعیدة إعدام الشهید مناع إمعان الخارج�ة الفلسطین�ة": جر�م" .4

عاما) من    22مناع "فرارجة" (أدانت وزارة الخارج�ة، جر�مة إعدام الشاب عمر یوسف حسن  :  رام هللا
عتبرت الخارج�ة في ب�ان، أن  ا و   مخ�م الده�شة جنوب بیت لحم، أثناء اقتحام قوات االحتالل للمخ�م.

سرائیلي الرسمي  أ من مسلسل القتل الیومي �حق أبناء شعبنا والتصعید االهذه الجرائم  جزء ال یتجز 
الفوضى من  حالة  خلق  بهدف  الصراع،  ساحة  في  الس�اس�ة    لألوضاع  وللحلول  للتهدئة  �بدیل 

قرارات   على  القائم  العادل  السالم  استحقاقات  دفع  من  وهرو�ا  السالم،  عمل�ة  إلح�اء  التفاوض�ة 
 الشرع�ة الدول�ة.

 5/12/2022ء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)، األن�او�الة 
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 المجلس الوطني: إعدام الشاب مّناع �عّبر عن عقل�ة االحتالل الفاش�ة  .5
قال المجلس الوطني "إن جر�مة إعدام الشاب عمر مّناع و�صا�ة آخر�ن خالل مواجهات في :  ام هللار 

ائم التي تضاف الى السجل لسلسلة الجر هي امتداد  [أمس]مخ�م الده�شة جنوب بیت لحم ص�اح الیوم
ناء شعبنا  األسود لدولة االحتالل، الذي أسس ��انه على المذا�ح، والتطهیر العرقي العنصري �حق أب

الیومي   الفلسطیني". المیداني  اإلعدام  أن  االثنین،  عنه  ب�ان، صدر  في  الوطني  المجلس  وأوضح 
ئیلي �عبر عن العقل�ة الفاش�ة لمجموعة متطرفین  الذي تتصاعد وتیرته من قبل ج�ش االحتالل االسرا 

م أوامر  لج�شها  تعطي  والتي  علیها،  و�حرضون  الجرائم،  بهذه  و�شیدون  �ارتكاب �فتخرون،  �اشرة 
 جم�ع أنواع الجرائم". 

 5/12/2022و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)، 
 

 إلى خدمي و�داري فقط  "السلطة الفلسطین�ة"سترات�جي �طالب بتحو�ل دور اتقر�ر  .6
“التحّوالت المحل�ة  “القدس العر�ي”: اعتبر التقر�ر اإلسترات�جي الفلسطیني الذي حمل عنوان    -رام هللا 

دفاع   مرحلة  في  �مّرون  الفلسطینیین  أن  الفلسطین�ة”  القض�ة  على  وانعكاساتها  والدول�ة  واإلقل�م�ة 
وال  توفیر مقومات الصمود  التقر�ر أن هناك ضرورة أن    مقاومة.إسترات�جي، وطالب �ضرورة  وشدد 

مجرد رد فعل أو عمل خاص    تكون المقاومة ضمن استرات�ج�ة واحدة وخاضعة لق�ادة واحدة، ول�ست 
 لهذا الفصیل أو ذلك.

ورأى التقر�ر أن هناك ضرورة إلى تغییر السلطة و�عادة الدور الس�اسي لمنظمة التحر�ر الفلسطین�ة، 
خدمي إداري، وهو أمر �ات ملحا في ظل تعرض السلطة لضغوط �بیرة    �حیث تقوم السلطة بدور

�ع انه�ارها ل�حل محلها الفوضى واالقتالع وسلطات  من أجل تكر�سها �و�یل أمني، أو حلها وتشج 
االحتالل. مع  منفصلة  عالقات  تق�م  أل�حاث    محل�ة  الفلسطیني  المر�ز  إطالق  خالل  ذلك  جاء 

اإلسترات�ج  والدراسات  (الس�اسات  واألحد  السبت  یومي  (مسارات)،  د�سمبر    4و  3�ة  األول/  �انون 
 ”. 2022ج�ة: فلسطین ) مؤتمره السنوي الحادي عشر “رؤى سترات�2022

دولة   ىورأ ق�ام  على  الخاسرة  والرهانات  الضارة  األوهام  لإلقالع عن  �بیرة  أهم�ة  هناك  أن  التقر�ر 
ادة التطرف في إسرائیل، وهو ما �شیر إلى  فلسطین في ظل تشكیل حكومة فاش�ة التي تدلل على ز�

   فلسطین�ة. عدم إمكان�ة استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل وطني �حدود دولة
 



 
 
 
 
 

ص            7   6000 العدد:              12/6/2022 الثالثاء التار�خ: 
                                     

صفحة، أن البدیل عن أوهام الدولة الفلسطین�ة، هو حل الدولة الواحدة   47ورأى التقر�ر الذي �قع في 
ال�اب لتهجیر ال التقر�ر أن هناك خطرا    فلسطینیین.االستعمار�ة العنصر�ة، ألن ذلك س�فتح  واعتبر 

 ق. من استبدال حل الدولتین �استرات�ج�ة التدو�ل أو استرات�ج�ة الحقو 
 5/12/2022، لندن، القدس العر�ي

 
 سفارة ومؤسسة تحذر من مخططات االحتالل �األقصى  50رسالة من حماس لـ .7

إ:  القدس المحتلة سفارة ومؤسسة دول�ة   50لى نحو  أرسلت حر�ة "حماس"، االثنین، مذ�رة س�اس�ة 
المسجد  على  االحتالل  مخططات  خطورة  من  خاللها  حّذرت  المحتلة،  الفلسطین�ة  األراضي  في 

وقالت حماس في المذ�رة، التي وصلت "المر�ز    األقصى، مؤ�دة أنها "لن تسمح بتمر�رها �أي ثمن".
سؤولین عن اقتحام األقصى بتسر�ع  " نسخة عنها: إن قادة المستوطنین طالبوا المالفلسطیني لإلعالم

وحر�ة االقتحام وأداء صلوات تلمود�ة، وفتح مز�د من األبواب أمامهم، وز�ادة ساعات    االقتحامات،
وحذرت حماس من أن    االقتحام، ورد قادة الشرطة اإلسرائیل�ة �أنهم "س�عملون على تلب�ة المطالب".

وتمهد  "هذ  خطیرة  والس�اسات  المخططات  األراضي    -مجدًدا-ه  في  األوضاع  النفجار  الطر�ق 
وأضافت "نؤ�د أننا في حماس ومعنا �ل أبناء شعبنا لن نسمح بتمر�ر    �ة المحتلة وخارجها".الفلسطین 

وتا�عت   هذه المخططات �أي ثمن، وجاهزون للدفاع عن مقدساتنا وشعبنا مهما بلغت التضح�ات".
طا"كما   واالستقرار  �األمن  أحد  ینعم  لن  أنه  وفي  ونؤ�د  ومقدساته  شعبنا  على  العدوان  استمر  لما 

 قدمتها المسجد األقصى". م
 5/12/2022، المر�ز الفلسطیني لإلعالم

 
 یناقش توس�ع المقاومة الشعب�ة واالنتخا�ات الداخل�ة "ثوري فتح" .8

عقد جلسته العاشرة، التي تناقش عدة ملفات  یواصل المجلس الثوري لحر�ة فتح،    أشرف الهور:–غزة 
مل  داخل�ة الشعب�ة، و�ذلك  المقاومة  منها تطو�ر  الرئاسة  س�اس�ة،  مقر  الداخل�ة، في  االنتخا�ات  ف 

وعلمت “القدس العر�ي” أن لجانا عدة للمجلس الثوري لحر�ة فتح، أعدت تقار�ر هامة   �مدینة رام هللا.
رؤ�ة الق�ادة  س�اسي، یناقش المرحلة القادمة، والذي �عتمد على  لعرضها خالل االجتماع، منها تقر�ر  
  عضو�ة الكاملة في األمم المتحدة.الفلسطین�ة، الخاصة �الحصول على ال
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وتدرس ق�ادة حر�ة فتح، سبل تصعید “المقاومة الشعب�ة” في المرحلة القادمة، للرد على أي هجوم  
وس�ضع على طاولة    التي ستحكم في إسرائیل.است�طاني، في ظل توجهات حكومة ال�مین القادمة  

 لفلسطین�ة، في ظل تطورات الوساطة الجزائر�ة األخیرة.ش أ�ضا ملف المصالحة االنقا
 5/12/2022القدس العر�ي، لندن، 

 
 "القوى الوطن�ة واالسالم�ة" تؤ�د أهم�ة تصعید المقاومة الشعب�ة الشاملة .9

جهة تصعید أهم�ة تصعید المقاومة الشعب�ة الشاملة في موا  أكدت القوى الوطن�ة واإلسالم�ة،:  رام هللا
المستمر على شعبنا لها االثنین، على أن تصعید    .االحتالل وعدوانه  القوى عقب اجتماع  وشددت 

المیدان�ة، لن تكسر   الیوم�ة ضد شعبنا وخاصة االعدامات  المجازر  االحتالل ومستوطن�ه وارتكاب 
وثو  �حقوقه  المتمسك  شعبنا  حقارادة  �اقي  ونیل  شعبنا  واستقالل  حر�ة  اجل  من  العودة ابته  في  وقه 
ال الدولة  واقامة  المصیر  القدس.وتقر�ر  وعاصمتها  الس�ادة  �املة  المستقلة  إلى    فلسطین�ة  ودعت 

 التمسك �الوحدة الوطن�ة الشاملة التي تشكل صمام أمان لحما�ة المشروع الوطني الفلسطیني.
 5/12/2022فلسطین�ة (وفا)، و�الة األن�اء والمعلومات ال 

 
 دة عمل�ات ضد االحتالل وتحیي مقاومة غزةنى عتتب  "عر�ن األسود" .10

االحتالل :  نابلس قوات  ضد  عمل�ات  عدة  تنفیذ  الفلسطین�ة،  األسود”  “عر�ن  مجموعات  تبنت 
وقالت  المحتلة.اإلسرائیلي، ردًا على إعدام الشهید عمار مفلح في مدینة نابلس، شمال الضفة الغر��ة 

ال “جند  إن  برس”  “قدس  تلقته  صحفي  ب�ان  عمل�ات  في  خمس  الماضي،  الجمعة  یوم  نفذوا  عر�ن 
ق نار تجاه حاجز حوارة االحتاللي، وحاجز بیت فور�ك، واستهدفوا تجمعات الجنود على نقطة  إطال

وان مفلح،  عمار  الشهید  إعدام  على  ردًا  متتال�ة،  نار  إطالق  عمل�ات  بثالث  �سالم”. جرز�م    سحبوا 
دة القد�مة الخاصة اإلسرائیل�ة فجر األحد، لمح�ط البلوأضافت أن “عناصرها تصدوا القتحام القوات  

وحّیت “العر�ن” المقاومة في قطاع غزة، قائلة: “هنا �قف جند    بنابلس، بوابل �ث�ف من الرصاص”.
ونحییها الصامدة،  في غزة  ال�اسلة  لمقاومتنا  و�ك�ارا  إجالال  ونخص   العر�ن  لألحرار،  األحرار  تح�ة 

 لق صوار�خ الستر�ال”. ذلك األسد حافي القدمین، مط
 5/12/2022، قدس برس
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 "القسام" تخوض اشت�اكات مسلحة مع قوات االحتالل في مخ�م جنین  .11
قالت �تائب القسام إنها خاضت اشت�اكات مسلحة عن�فة، فجر االثنین، مع قوات االحتالل :  جنین

المحتلة.عقب   الضفة  شمال  في  جنین  مخ�م  ب�ان    اقتحامها  في  الكتائب  ص�اح  وقالت  مقتضب 
ون هللا وقوته وتوف�قه تمكن مجاهدونا فجر الیوم من استهداف قوات االحتالل المتواجدة االثنین: �ع

وسمع في    في منطقة الهدف «مح�ط مخ�م جنین» �صل�ات �ث�فة من الرصاص وعبوات متفجرة".
دوي  االحتالل في  المخ�م  لقوات  مقاومین  تصدي  ناجمة عن  النار�ة  الطلقات  من  من   �ث�ف  أكثر 

 مع عمل�ة االقتحام.  مكان �المخ�م، �ما دّوت صافرات اإلنذار في المخ�م، تزامنا
 5/12/2022، المر�ز الفلسطیني لإلعالم

 
 تتبنى استهداف جنود االحتالل في بیت لحم "الشعب�ة" .12

الشع الجبهة  أعلنت  تجا غزة:  متفجرة،  عبوات  إلقاء  عن  مسؤولیتها  اإلثنین،  فلسطین،  لتحر�ر  ه  ب�ة 
وقالت الجبهة في ب�ان: “نعلن    جنود االحتالل اإلسرائیلي في مدینة بیت لحم جنو�ي الضفة الغر��ة.

  مسؤولیتنا عن إلقاء عبوات متفجرة محل�ة الصنع تجاه عدد من جنود االحتالل في مدینة بیت لحم”. 
أن   مناع  وأضافت  عمر  فیها  العضو  اغت�ال  جر�مة  على  رًدا  مستمرة  زالت  ما  مخ�م  ردودها  في 

 .[أمس]الده�شة ص�اح الیوم
 5/12/2022القدس العر�ي، لندن، 

 
 اتفاق ائتالفي بین الل�كود و"یهدوت هتوراة"  .13

وّقع حزب الل�كود و�تلة "یهدوت هتوراة" ص�اح اإلثنین، على اتفاق ائتالفي بینهما، في :  بالل ضاهر
ما ذ�ر موقع صح�فة "�سرائیل    ساعة خالل اللیلة الماض�ة، وفق   12ختام مفاوضات استمرت قرا�ة  

ون�ة  و�نضم هذا االتفاق إلى االتفاق�ات االئتالف�ة بین الل�كود و�ین حز�ي الصهی  وم" اإللكتروني.هی
 الدین�ة، برئاسة بتسلئیل سموتر�تش، و"عوتسما یهودیت" الفاشي برئاسة إیتمار بن غفیر.

الیوم ، و�حصل األخیر �موج�ه على حقی�ة  نص االتفاق مع الصهیون�ة الدین�ة  [أمس]وُنشر ص�اح 
ت التي  االست�طان  حقی�ة  الهجرة،  است�عاب  حقی�ة  �التناوب،  سموتر�تش  سیتوالها  التي  حول  المال�ة 

وزارة   من  ستنقل  التي  الیهود�ة"  "الثقافة  وحدة  إلیها  وستضاف  القوم�ة"  "المهمات  حقی�ة  إلى  اسمها 
الت  الیهود�ة"  "الهو�ة  وحدة  والتعل�م،  األد�ان.التر��ة  وزارة  من  ستنقل  االست�طان    ي  دائرة  وستنقل 

 ة".والكل�ات التحضیر�ة للج�ش و"الخدمة الوطن�ة" إلى حقی�ة "المهمات القوم�
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وس�حصل الصهیون�ة الدین�ة على منصب وز�ر في وزارة األمن، إلى جانب وز�ر األمن، وس�كون  
المحتل األراضي  في  الحكومة  أعمال  منسق  تعیین  لالحتالل.  مسؤوال عن  المدن�ة"  "اإلدارة  ورئ�س  ة 

التع هذه  وستتم  الغر��ة.  �الضفة  یتعلق  ما  �كل  �الغة  أهم�ة  على  ینطو�ان  المنص�ان  یینات  وهذا 
نتن�اهو. بن�امین  �شكلها  التي  الحكومة  رئ�س  مع  من   �التنسیق  الوز�ر  �صادق  االتفاق،  و�حسب 

الن�ا� ردود  على  األمن  وزارة  في  الدین�ة  العل�ا الصهیون�ة  للمحكمة  �قدم  التماس  أي  على  العامة  ة 
 من و�موافقة رئ�س الحكومة. �خصوص االست�طان و�التنسیق مع وز�ر األ

 5/12/2022، 48عرب 

 
 مخاوف إسرائیل�ة من تفكك الج�ش.. وغانتس �حذر وز�ر الحرب المقبل  .14

صقر ت�:  أحمد  من  غانتس،  بیني  والیته  المنته�ة  اإلسرائیلي  الج�ش  وز�ر  سحب حذر  عات 
�مین�ة   أحزاب  إرضاء  لصالح  االحتالل  ج�ش  من  نتن�اهو  الصالح�ات  بن�امین  تشكیل  أجل  من 

غانتس رسالة إلى خلفه وز�ر الحرب المقبل یوآف جاالنت، حذره فیها من ووجه    حكومته الجدیدة.
�عرض  المنصب �ما  تولیت  "إذا  وقال:  الج�ش،  ق�ادة  ما �جري من سحب صالح�ات من  خطورة 

م، ستص�ح المقاول لتفك�ك المؤسسة األمن�ة والج�ش اإلسرائیلي وتص�ح وز�ر ج�ش من الدرجة  عل�ك 
 البث اإلسرائیلي الرسمي "كان". الثان�ة، وفق ما نقلته هیئة

ورأى غانتس أن �عض الصالح�ات التي سیتم نقلها من الق�ادة المر�ز�ة للج�ش إلى جهاز الشرطة 
تجنید   عل�ه  یترتب  من    40نحو  اإلسرائیل�ة،  محذرا  ف�ه،  مشكوك  أمر  وهذا  احت�اطي،  جندي  ألف 

 وضع ینهار ف�ه الج�ش. 
س حزب "الل�كود" نتن�اهو، توصل لتفاهمات حزب "الصهیون�ة  و�شف وسائل اإلعالم العبر�ة، أن رئ�

یت�ع   آخر  وز�ر  لصالح  االحتالل  ج�ش  ق�ادة  من  صالح�ات  عدة  سحب  �موجبها  تم  الدین�ة" 
ن�ة" منها؛ تعیین "منسق أعمال الحكومة اإلسرائیل�ة" في المناطق الفلسطین�ة ورئ�س  "الصهیون�ة الدی

 ما �سمى بـ"اإلدارة المدن�ة". 
بدوره، أكد رئ�س الوزراء المنصرف ورئ�س حزب "هناك مستقبل" �ائیر البید ، أنه "�حسب االتفاق  

 یلي للحارد�م".بین "الل�كود" و"الصهیون�ة الدین�ة"، �اع نتن�اهو الج�ش اإلسرائ 
 5/12/2022، "21موقع "عر�ي 
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 لبید �صف نتن�اهو بـ"البلطجي"  .15
ائیل �ائیر لبید رئ�س الوزراء اإلسرائیلي المكلف بن�امین  هاجم رئ�س حكومة تصر�ف األعمال في إسر 

�التحر�ض. و�قوم  سمومه  ینفث  وأنه  "بلطجي"،  �أنه  ووصفه  لبید    نتن�اهو،  اتهم  نتن�اهو  و�ان 
في -وقال رئ�س الوزراء اإلسرائیلي المكلف    لتمرد. �اط الج�ش ورؤساء البلد�ات على ابتحر�ض ض 

اخت�اري لق�ادة دولة إسرائیل، وأعتزم الق�ام بهذه المهمة بروح الم�ادئ الوطن�ة  "تم    -رسالة عبر تو�تر 
البل  والد�مقراط�ة". الج�ش ورؤساء  تحر�ض ض�اط  لبید  �شدة محاوالت  "أدین  نتن�اهو  د�ات وأضاف 

 لبید خطیر و�ضر �الد�مقراط�ة". على التمرد ضد الحكومة المنتخ�ة تحت ق�ادتنا"، معتبرا أن "سلوك 
-وتساءل غانتس    جهته، وجه وز�ر الدفاع اإلسرائیلي بیني غانتس انتقادات حادة لقرار نتن�اهو.من  

وتأس�س ج�ش خاص  "األمن القومي، أم تفك�ك األمن إلى أجزاء من القوى    -في تغر�دة على تو�تر
 لبن غفیر؟". 

 5/12/2022.نت، الجز�رة
 

 المعارضة اإلسرائیل�ة تقود حملة تمرد على الحكومة  .16
رئ�س بلد�ة ومئات من مدیري المدارس في إسرائیل، الثالثاء، حملة تمرد على    74ل ابیب: �طلق  ت

تغییرات جوهر�ة في   الخطة التي تعدها أحزاب ال�مین �برنامج عمل للحكومة المقبلة، وتقضي �إجراء
توفیر میزان�ات  مناهج التعل�م. وقرروا رفض الخطة والتمسك �مناهج التعل�م السار�ة المفعول حال�ًا، و 

 خارج�ة لتمو�لها. 
واعتبر رئ�س الحكومة المكلف، بن�امین نتن�اهو، هذه الحملة «مجرد تمرد من المعارضة المهزومة 

إن �ائیر لبید (رئ�س الوزراء المنته�ة والیته) و�یني غانتس    التي ال تتقبل نتائج االنتخا�ات». وقال
أن�اء �اذ�ة عن خطط   الدفاع)، یروجان  الرغم من ظهوره علنًا، (وز�ر  أنه وعلى  الحكومة، مض�فًا 

ولألقل�ات،  للنساء  المساواة  لتحقیق  العمل  وستواصل  المثلیین،  �حقوق  تمس  لن  حكومته  إن  وقوله 
أساس لها من الصحة لتشو�ه عمل الحكومة وتحر�ض الجمهور علیها.    المعارضة تبث معلومات ال 

ع اإلخوان المسلمین �ق�ادة منصور ع�اس، �حاوالن  وأضاف: «لبید وغانتس اللذان شكال حكومة م 
  تقو�ض شرع�ة حكومتي قبل أن تقام، و�ذلك یبینان �م هما �عیدان عن الواقع».
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اقه برامجهم المعاد�ة  كذب و�خشى من قول الحق�قة، إذ �علن رفورد لبید قائًال إن نتن�اهو هو الذي �
اللیب  والق�م  الد�مقراط�ة  لتحط�م  والهادفة  ندعو  للج�ش  إننا  �قول  نسكت.  لن  «أجل  مشددًا:  رال�ة، 

�جل�ه   الذي  الدمار  من  الدولة  هذه  له. سنحمي  نعده  مما  �عد  شیئًا  یَر  لم  إنه  نقول  ونحن  للتمرد. 
ت�اع الدولة في سوق النخاسة، فقط ألن ال�مین یؤ�د نتن�اهو في معر�ته ضد    نتن�اهو. لن نقبل أن

 محاكمة الفساد». 
 6/12/2022،نالشرق األوسط، لند

 
 الل�كود: "نتن�اهو س�صحح الظلم التار�خي �حق المستوطنین" .17

زعم حزب الل�كود في ب�ان، ظهر اإلثنین، أن األن�اء حول نقل صالح�ات من وزارة  :  بالل ضاهر
جاء ب�ان الل�كود  األمن إلى رئ�س حزب الصهیون�ة الدین�ة، بتسلئیل سموتر�تش، "كاذ�ة ومشَوهة". و 

أعقاب انتقادات واسعة لالتفاق االئتالفي بین الحز�ین ولرئ�س الل�كود المكلف بتشكیل الحكومة  في  
نتن�اهو.  بن�امین  التمی  المقبلة،  من  سنوات  "�عد  أنه  الب�ان  في  الل�كود  المستوطنین،  واعتبر  یز ضد 

للمستوطنین  ذا الظلم التار�خي وتقود إصالحات مدن�ة متساو�ة  ستصحح الحكومة برئاسة نتن�اهو ه
في یهودا والسامرة، من دون تغییر المكانة القانون�ة للمنطقة. وصالح�ات منسق أعمال الحكومة في  

وأضاف ب�ان    البن�ة القانون�ة الراهنة".المناطق (المحتلة) واإلدارة المدن�ة ست�قى في وزارة األمن، وفي  
المعی الوز�ر  "قرارات  أن  االئتالفي  االتفاق  على نص  الدین�ة) �خصوص  الل�كود  الصهیون�ة  (من  ن 

منسق أعمال الحكومة واإلدارة المدن�ة ستكون �التنسیق و�موافقة رئ�س الحكومة، الذي س�ستمر في  
وخالفا   رأي.  وترج�ح  �مسؤول�ة  الس�اسة  مجال  إدارة  في  أوامر  على  التوق�ع  فإن  الكاذ�ة،  للتقار�ر 

نطقة العسكر�ة الوسطى، والردود على االلتماسات یهودا والسامرة س�ستمر تنفیذها من جانب قائد الم
 ستتم بتنسیق �امل مع جم�ع الجهات و�موافقة رئ�س الحكومة".

ل وأنجع  أفضل  �خدمة  ستسمح  الجدیدة  "اإلجراءات  أن  الل�كود  یهود�ا  واعتبر  في  إسرائیل  مواطني 
 ي للضفة الغر��ة. یر الوضع الراهن الس�اسي للمكان" أوالسامرة (أي المستوطنین) ومن دون تغی

الحكومة  أعمال  منسق  حصول  على  الدین�ة  والصهیون�ة  الل�كود  بین  االئتالفي  االتفاق  و�نص 
رة األمن. ووفقا لـ"واینت" فإن هذا و"اإلدارة المدن�ة" على استشارة قانون�ة من المستشار القضائي لوزا 

ا المستشار  جانب  من  المستوطنین  مشار�ع  لجم  خلف�ة  على  جاء  المدن�ة". البند  لـ"اإلدارة  لقضائي 
وأضاف "واینت" أن "سموتر�تش سیوظف مستشار�ن قانونیین موالین له (كمسؤول عن االست�طان في  

 المشار�ع االست�طان�ة التي یر�د دفعها". وزارة األمن) و�ذلك یبلور قرارات قانون�ة تتالءم مع
 5/12/2022، 48عرب 
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 انتخاب القضاة في المحكمة العل�اإلى تغییر طر�قة  �سعى الل�كود .18

�سعى حزب الل�كود إلى تغییر طر�قة انتخاب القضاة في المحكمة العل�ا، من خالل :  بالل ضاهر
قال عضو الكن�ست �ار�ف ل�فین، الذي یدیر إلغاء لجنة تعیین القضاة ونقل التعیین إلى الكن�ست. و 
وز�ر القضاء في الحكومة المقبلة، إنه "أر�د   المفاوضات االئتالف�ة من قبل الل�كود والمرشح لمنصب 

نقلت عنه  ما  الكن�ست"، وفق  العل�ا في  وانتخاب قضاة  لجنة  هناك  تكون  ال  �حیث  الطر�قة  تغییر 
اإلثنین. هیوم"،  "�سرائیل  وز�  صح�فة  القضاءوحذر  ووصفها  ر  �هذه  خطوة  من  ساعر،  غدعون   ،

ت أقوال ل�فین خالل المفاوضات االئتالف�ة مع  وجاء   �أنها "خطة خطیرة ستستهدف مواطني إسرائیل".
األحزاب التي ستنضم إلى الحكومة المقبلة برئاسة بن�امین نتن�اهو، الذي �خضع للمحاكمة إثر توج�ه  

 ة. اتهامات �ارتكاب مخالفات فساد خطیر 
 5/12/2022، 48عرب 

 
 تحذیرات إسرائیل�ة من التحول إلى "دولة یهود�ة ثیوقراط�ة"  .19

التحالف :  أبو عامرعدنان   بنود  والكشف عن �عض  اإلسرائیل�ة،  ال�مین�ة  الحكومة  إنجاز  مع قرب 
الحكومي الخاصة �القضا�ا الدین�ة، وتصر�حات عدد من رموز االئتالف قید التشكل، شهدت الحل�ة 

مع  س�ة والحز��ة في دولة االحتالل جملة مواقف س�اس�ة وحز��ة وأیدیولوج�ة متخوفة من تحولها  الس�ا
مرور الوقت إلى "دولة تحكمها الشر�عة الیهود�ة واألعراف التلمود�ة، مما �عني حدوث انقسام رأسي  

دول�ة". عزلة  من  ذلك  س�سب�ه  عما  فضال  أنفسهم،  الیهود  أصدرها    بین  المواقف  هذه  رون  آخر 
بلد�ة   رئ�س  القناة  خولدائي  مع  لقاء  في  أبیب  الناش12تل  الحكومي  التحالف  هاجم  الذي  ألنه  ،  ئ 

�ه  تمضي  الذي  الخطیر  االتجاه  وقف  �ستدعي  مما  شر�عة،  دولة  إلى  إسرائیل  تحو�ل  على  �عمل 
دین�ة". أحكام  عن  �عیدة  حرة،  أبیب  تل  إل�قاء  بوسعي  ما  �ل  "سأفعل  قائال:  أ  الدولة،  ساس �عود 

من ال المقبلة  للحكومة  الجدیدة  التوجهات  من  العلمان�ة  اللیبرال�ة  اإلسرائیل�ة  إقدامها    تخوفات  إمكان�ة 
مما  المتطرفین،  الحاخامات  من  نخ�ة  علیها  �شرف  �حیث  الرسمي،  الحكومي  التعل�م  "تدیین"  على 

 سیدخل المجتمع اإلسرائیلي عموما في حالة خالف وصدام فكري ودیني. 
 5/12/2022، "21�ي موقع "عر 
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   48�مجزرة الطنطورة عام  معن مشار�ته بتفاصیل صادمة ون یتحدث سا�قون ون إسرائیلیجنود  .20
اعترف جنود سا�قون في االحتالل اإلسرائیلي بتفاصیل صادمة حول مذ�حة الطنطورة، التي ارتكبتها  

 .1948العصا�ات الصهیون�ة ضد الفلسطینیین إ�ان نك�ة عام 
الجنود  إ   وقال  �االسا�قون  رم�ا  جم�عا  وأعدموا  �العشرات،  �انوا  المجزرة  "قتلى"  وسط ن  لرصاص، 

وقال أحد الجنود، إنه قتل ما بین    من المدنیین الفلسطینیین.  200تقدیرات �أن عدد الضحا�ا بلغ نحو  
تلك   20إلى    15 في  أن ضا�طا  ُ�شف  �ما  حرب،  أسرى  �انوا  أن  �عد  �الرصاص،  رم�ا  شخصا 

ق عنه  العصا�ات  �شف  ما  الروا�ات  تلك  في  وحش�ة  األكثر  لكن  الخاص،  �مسدسه  آخر  عددا  تل 
، حین أخبر أن عددا �بیرا من المدنیین الفلسطینیین وضعوا في "برامیل" من الصف�ح،  جندي آخر

م النیران  علیهم  أحدثها وأطلقت  التي  الفتحات  من  تسیل  الدماء  الحقا  ل�شاهد  رشاش،  مدفع  ن 
د  یتسم بها االحتالل اإلسرائیلي.الرصاص، في مشهد  التي  الوحش�ة  �عبر عن حجم  وظهرت   موي 

 الشهادات عن المجزرة في فیلم وثائقي للمخرج ألون شوارتز، �عنوان "الطنطورة". 
ساو�ة، قائال: "كنت أقتل المعتقلین وال أرسلهم إلى  و�كشف جندي آخر في إحدى أكثر الشهادات مأ

خ العرب  من  الكثیر  قتلت  �حوي  السجن،  رشاش  بوساطة  المعارك  إطار  ال    250ارج   (..) طلقة 
 أستط�ع أن أحسب عدد القتلى".

 6/12/2022، "21موقع "عر�ي 
 

 أمیر�ي على تطو�ر نظام اعتراض صوار�خ �اللیزر –اتفاق إسرائیلي  .21
ضاهر األمیر��ة،  :  بالل  مارتین"  و"لو�هید  اإلسرائیل�ة  "رفائیل"  األسلحة،  صناعة  شر�تا  أعلنت 

األماإل واإلدارة  اإلسرائیلي  األمن  جهاز  بین  و�ذلك  بینهما  اتفاقا  توق�عهما  عن  تنضم  ثنین،  یر��ة، 
والمقذوفات   الصوار�خ  اعتراض  نظام  صنع  في  اإلسرائیل�ة  الشر�ة  إلى  األمیر��ة  الشر�ة  �موج�ه 

اللیزر.بو  قتال   اسطة  ووسائل  القتال�ة  الطائرات  �صنع  المتخصصة  مارتن"،  "لو�هید  إلى  وتنضم  �ة، 
للیزر عند الحدود مع قطاع غزة،  مشروع "رفائیل". وستنشر إسرائیل نموذجا من نظام االعتراض �ا

ثالث. أو  سنتین  (وتسمیته   خالل  الضوء"  "درع  تسم�ة  "رفائیل"  تطوره  الذي  النظام  على    وأطلق 
النظام �كون    )، و�ر�ز االتفاق مع "لو�هید مارتین" على تطو�ر نموذج لهذاiron beam�اإلنجلیز�ة  

 مخصصا للسوق األمیر��ة والحقا لدول أخرى. 
 5/12/2022، 48عرب 
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 ج�ش االحتالل �عاني من هروب مواهب "السایبر" رغم اإلغراءات المال�ة .22
صقر عن  :  أحمد  عبر�ة،  صح�فة  أصحاب �شفت  هروب  من  اإلسرائیلي  االحتالل  ج�ش  معاناة 

اإل  رغم  "السایبر"  مجال  في  المتمیزة  لهم.القدرات  المقدمة  الضخمة  المال�ة  موقع   غراءات  وأكد  
"هآرتس/ ذي مار�ر" في تقر�ر من إعداد سامي بیرتس، أن "الج�ش اإلسرائیلي �عرض على جنود  

�قاء منح  السایبر  مجال  في  النظام�ة  قي   الخدمة  المحل�ة،  العملة  من  اآلالف  �مئات  تقدر  مال�ة 
وذ�ر    لوج�ا في السوق الخاصة في شر�ات الهایت�ك".عروض العمل المغر�ة للجنود في مجال التكنو 

ألف دوالر)، وتدفع مقابل التوق�ع ل�ضع سنوات في   58ألف ش�كل (نحو    200الموقع أن "المنح تبلغ  
النظام�ة، وفي �عض  الخدمة  النظام�ة �حصلون على عدة منح    الج�ش في  الخدمة  الحاالت جنود 
 كمة أكبر من ذلك".كهذه طوال فترة خدمتهم، واألموال المترا

وفي رده على ما ورد، بین المتحدث بلسان ج�ش االحتالل أن "مصدر قوة الج�ش �كمن في نوع�ة  
ی� الجهود �ي  من  الكثیر  �ستثمر  اإلسرائیلي  الج�ش  لذلك،  ف�ه،  �خدمون  القدرات  من  قى أصحاب 
 ب�عة الخدمة".المتمیزة ف�ه، واألداة التي تخدم هذا الهدف، هي إعطاء محفزات تتغیر حسب ط 

 5/12/2022، "21موقع "عر�ي 
 

 االحتالل یهدم معبر المنطار و�بني "عائقا بر�ا" مكانه  .23
"كارني عوز"، إلخالء  بدأ ج�ش االحتالل اإلسرائیلي األحد، عمل�ة �طلق عل�ه تسم�ة  :  بالل ضاهر

مكانه. بري"  "عائق  و�قامة  وهدمه  غزة،  وقطاع  إسرائیل  بین  (كارني)  المنطار  ج�ش    معبر  وقال 
االحتالل في ب�ان إن "عمل�ة ’كارني عوز’ ستستمر لعدة أساب�ع، ستجري خاللها أعمال في منطقة  

ف مع  �التعاون  األمن  وزارة  في  والتماس  الحدود  مدیر�ة  نقودها  العسكر�ة".العائق،  غزة  وادعى    رقة 
المن الدفاع في هذه  العمل�ة غایتها تحسین  "هذه  أن  الب�ان  االحتالل في  طقة، وهي جزء من  ج�ش 

 تحسین الدفاع في منطقة الحدود �لها مع قطاع غزة".
 4/12/2022، 48عرب 

 
 أط�اء �شبهة إصدار تراخ�ص غیر قانون�ة لتجارة القنب تعتقل  الشرطة اإلسرائیل�ة .24

اعتقلت الشرطة اإلسرائیل�ة ص�اح الیوم، اإلثنین، عدًدا من األط�اء وأشخاص آخر�ن، :  قاسم �كري 
القنب الطبي (�شبهة إصد  ’مار�غوانا’)، �شكل    -  Cannabisار تراخ�ص لتجارة المخدرات من نوع 

وادعت الشرطة أنه "في   لمن یدفع المبلغ األعلى!" وفقا للشرطة. غیر قانوني، وجاء ذلك على "خلف�ة
العام الماضي بدأت الوحدة اإللكترون�ة �شرطة إسرائیل بتحقیق سري ضّد األط�اء ومجموعة أخرى  
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المدعي    من اإلنترنت في مكتب  وقسم  هیئة الضرائب  و�مساعدة  اإلنترنت،  المشتبهین خالل مواقع 
ي التحقیق حتى اآلن أنه أعلن عن المشتبهین على صفحات التلغرام، إذ العام للدولة، حیث �ظهر ف 

ساعة و�دون تار�خ طبي �ظهر صالحیتها، وقد عمل المشتبهون    24وصلت المواد ألصحابها خالل  
 لطبي في وزارة الصحة".ى اعت�ارها مرخصة �شكل قانوني وموافق علیها من وحدة القنب اعل

 5/12/2022، 48عرب 
 

 عشرات المستوطنین �قتحمون األقصى .25
المغار�ة، �حما�ة مشددة من  :  القدس �اب  المسجد األقصى، من  الثالثاء،  الیوم  اقتحم مستوطنون، 

قیود  فرضت  التي  اإلسرائیلي  االحتالل  هو�ات شرطة  في  ودققت  الوافدین،  المصلین  دخول  على  ا 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالم�ة في القدس المحتلة، �أن    عند أبوا�ه الخارج�ة.�عضهم، واحتجزتها  

عشرات المستوطنین اقتحموا المسجد األقصى منذ الص�اح، ونفذوا جوالت استفزاز�ة في �احاته، وأدوا  
الشرق� منطقته  في  تلمود�ة  الزعوم.طقوسا  "اله�كل"  عن  شروحات  وتلقوا  الدعوات    ة،  وتتواصل 

�ة للحشد والر�اط في المسجد األقصى خالل الفترة المقبلة، إلفشال مخططات المستوطنین  الفلسطین 
 �إح�اء األع�اد الیهود�ة داخل �احاته. 

 6/12/2022و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)، 
 

 حال لألقصى لي الداخل المحتل لشد الر الش�خ �مال خطیب یدعو أها .26
المحتلة المحتل :  القدس  الداخل  في  اإلسالم�ة  الحر�ة  رئ�س  نائب  الخطیب  �مال  الش�خ  دعا 

، وأهالي الضفة والقدس لشد الرحال إلى المسجد األقصى 48الفلسطینیین في األراضي المحتلة عام  
امرات الخطیرة التي ُتحاك حول المسجد  وقال الخطیب في تصر�ح صحفي االثنین: إّن المؤ   الم�ارك.
ع التطب�ع، تستدعي من الفلسطینیین في �ل مكان أن یوصلوا رسالة لالحتالل �أن  ومشار�   األقصى،

للمسلمین. إال  �كون  لن  الغر�ي  وحائطه  ومستوطن�ه    األقصى  االحتالل  أوهام  أن  الخطیب  وأكد 
 ستبدد �ل مشار�عهم.ستتحطم على جدران المسجد األقصى، وعلى صال�ة صخرته، 

 5/12/2022، المر�ز الفلسطیني لإلعالم
 

 االحتالل �ستكمل بناء المصعد الكهر�ائي �المسجد اإلبراه�مي  .27
المسجد  :  الخلیل في  الكهر�ائي  المصعد  بناء  استكمال  عن  االثنین،  االحتالل  سلطات  أعلنت 

االست�طا  مخططاتها  أحد  في  البدء  من  أشهر  �عد  �الخلیل،  عل�ه  اإلبراه�مي  والس�طرة  لتهو�ده  ن�ة 
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المشار�ع   انتهت سلطات االحتالل اإلسرائیلي من تر�یب    االست�طان�ة.لصالح  الماضي،  وفي مایو 
ه�كل المصعد الكهر�ائي في المسجد، تمهیدا لتر�یب مصعد �هر�ائي خاص �المستوطنین لتسهیل  

للحرم. المصعد   اقتحامهم  بناء  إجراءات  وضمن  الماض�ة  األشهر  االحتالل وخالل  قوات  شرعت   ،
اه�مي، في خطوة تهدف إلى تغییر معالم هذا الموروث التار�خي والحضاري  �قص درج المسجد اإلبر 

وتخلل عمل�ة بناء وتر�یب المصعد أعمال حفر   على الئحة التراث العالمي.   2017المدرج منذ عام  
 القانون�ة. في مح�ط المسجد، في تجاوز خطیر لكل القوانین والقرارات األمم�ة و 

 5/12/2022، المر�ز الفلسطیني لإلعالم
 

 210للمرة الـ "العراقیب"هدم قر�ة ی االحتالل .28
الواقعة  الفلسطین�ة،  “العراقیب”  قر�ة  اإلثنین،  اإلسرائیل�ة،  االحتالل  هدمت سلطات  المحتلة:  القدس 

الـ للمرة  (جنوب)  النقب  منطقة  التوالي.  210في  ا  على  و�الة  لمراسل  تصر�ح  قال وفي  ألناضول، 
الطوري  اإلسرائیل�ة  عز�ز  القوات  “اقتحمت  (أهل�ة):  العراقیب”  عن  للدفاع  المحل�ة  “اللجنة  عضو   ،

الـ   بیوتها للمرة  بناء قر�تهم    ”.210قر�ة العراقیب وهدمت  وجدد الطوري قوله إن األهالي “س�عیدون 
 كما �ل مرة”. 

 5/12/2022، القدس العر�ي، لندن
 

 عاما على انتفاضة الحجارة 35.. ألفا 70وجرح نحو فلسطین�ا  1,550استشهد فیها  .29
�حیي الفلسطینیون في الثامن من د�سمبر/كانون األول من �ل عام ذ�رى    :عوض الرجوب   -رام هللا 

عام   االحتالل  شعب�ة ضد  انتفاضة  أوسع  الفلسطیني  و   .1987اندالع  المعلومات  مر�ز  توثیق  وفق 
استشهد   حكوم�ة)،  نحو  طین�فلس  1,550(جهة  وجرح  الحجارة.  70ا  انتفاضة  خالل  ووفق   ألفا 

نحو   أصیب  ذاتها،  دائمة،  40المعط�ات  �إعاقات  الجرحى  من  شلل %65  من  �عانون  منهم   %
وخالل االنتفاضة    دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد األطراف، أو تعرضوا لبتر أطرافهم.

لالنتفاضة ومحر�ین  �ارز�ن  قادة  إسرائیل  في  اغتالت  اغتیل  الذي  جهاد)  (أبو  الوز�ر  خلیل  بینهم   ،
یوم   وص1988أبر�ل/ن�سان    16تونس  في  ،  تونس  في  أ�ضا  اغتیل  الذي  إ�اد  أبو  خلف    14الح 

الثاني   وتفید معط�ات منظمة بتسیلم الحقوق�ة    ، و�الهما من ق�ادات حر�ة فتح.1991ینایر/كانون 
یوم   1993سبتمبر/أیلول    13و  1987ا بین  ائیل�ا ُقتلو مستوطنا إسر   99جند�ا و  70اإلسرائیل�ة �أن نحو  
   توق�ع اتفاق أوسلو.
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نفسه، هدمت قوات االحتالل  ووفق المص �شكل جزئي،   59منزال فلسطین�ا �شكل �امل، و   431در 
 . 1993منزال �شكل جزئي أو �امل حتى  386وأغلقت 

 5/12/2022الجز�رة.نت، 
 

 �ادین یتطلب إشرافًا أمم�اً في قطاع غزة المحاصر.. إصالح مراكب الص .30
�ص�انة قوارب ومراكب الص�ادین في میناء غزة،  افُتتحت، مؤخرًا، ورشة متخصصة    محمد الجمل:

ُتشرف األمم المتحدة على العمل فیها، �استخدام مواد مثل "فیبر جالس"، جرى إدخالها مؤخرًا لقطاع  
الورشة التي    قطاع غزة نزار ع�اش، إنوقال نقیب الص�ادین في    غزة �اشتراطات إسرائیل�ة صارمة.

وه  مراق�ة،  �كامیرات  ُمحاطة  منه  افتتحت  جزء  المتحدة،  األمم  عل�ه  تشرف  �بیر  مشروع  ي ضمن 
 یهدف إلى إصالح قوارب الص�ادین، لكن ضمن قیود واشتراطات إسرائیل�ة معینة. 

ل الحال�ة  المرحلة  من  استفادوا  ممن  الص�ادین  أن  لـ"األ�ام"،  ع�اش  في  وأكد  وسجلوا  سبق  لمشروع 
مواد  �شراء  و�رغبون  المؤسستان،  علیها  أشرفت  منحهم    كشوف  �جري  حیث  قوار�هم،  إلصالح 

القارب داخل الورشة، وتحت إشراف مؤسسة األمم المتحدة. یتم ترم�م   الكم�ات المطلو�ة، على أن 
عامًا، إال    15نحو  ورغم أهم�ة الخطوة التي سمحت �إدخال مواد ممنوع وصولها إلى قطاع غزة منذ  

یل جدًا مقارنة �احت�اجات الص�ادین، فهناك  أن ع�اش أكد أن ما وصل القطاع من المواد المذ�ورة قل
قارب متعطلة �ل�ًا ومتوقفة عن اإل�حار، إضافة لعدد �بیر من القوارب تعاني أعطاًال    300أكثر من  

 ن. متفاوتة، وتعمل جزئ�ًا �طر�قة تشكل خطورة على ح�اة الص�ادی 
 6/12/2022، األ�ام، رام هللا

 
 مخ�مات الالجئین �فاقم معاناة الفلسطینیین لبنان.. قرار ج�ا�ة رسوم الكهر�اء من   .31

قرارًا رسم�ًا من  :  مازن �رّ�م  -بیروت  قلیلة،  أ�ام  قبل  لبنان،  الفلسطین�ة في  والفصائل  القوى  تبّلغت 
الفلسطین�ة. المخ�مات  الكهر�اء من  بـبدء ج�ا�ة رسوم  اللبنان�ة  الالجئین    الدولة  لملف  وقال مراقبون 

أ في  لبنان،  في  هذا  الفلسطینیین  في  األمر  هذا  طرح  إن  اإلثنین،  برس”،  لـ”قدس  منفصلة  حادیث 
لتوقیت �الذات، في ظل إستفحال األزمة المع�ش�ة وطول أمدها، وتراجع خدمات و�الة “أونروا” مع  ا

العجز المالي المتراكم، س�فاقم معاناة الالجئین الفلسطینیین، الذین �عانون أساسًا من الفقر المدقع، 
 لح�اة الكر�مة.�اط، ومرارة اللجوء والحرمان، وال�عد عن الوطن، وغ�اب مقومات اوال�أس واإلح

أن   عوض،  منعم  لبنان،  في  الفلسطین�ة  والتجمعات  المخ�مات  في  الشعب�ة”  “اللجان  مسؤول  وأكد 
�كونوا  لم  األحوال  �كل  أنهم  إال  جدیدة،  أع�اء  تحّمل  استطاعتهم  عدم  رغم  الفلسطینیین  “الالجئین 
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في   فلسطیني المشتركوأوضح عوض، أن “هیئة العمل ال  سلبیین �التعاطي مع األزمات المتالحقة”.
الدولة  تراها  آل�ة  أ�ة  مع  للتعاون  استعدادها  الفلسطین�ة،  والفصائل  القوى  عن  �الن�ا�ة  أبدت  لبنان 
اللبنان�ة مناس�ة الست�فاء الرسوم المتوج�ة على استهالك الطاقة الكهر�ائ�ة في المخ�مات والتجمعات 

قرا أي  لتطبیق  الطاقة  والتنسیق مع وزارة  االفلسطین�ة،  هذا  “التزام    لشأن”.ر �صدر في  وشدد على 
الجانب الفلسطیني في لبنان، موج�ات االستقرار والمصالح الحیو�ة اللبنان�ة، و�التالي احترام الس�ادة 

 والقوانین واالستقرار اللبناني”.
“الهیئة   عام  مدیر  قال  جهته،  للدف302من  الفلسطینیین”  الالجئین  حقوق  عن  علي    اع  لبنان،  في 

الهو�د  “موضوع  إن  الالجئین  ي،  لمخ�مات  “أونروا”  تقدمها  التي  �الخدمات  مرت�ط  كهر�اء 
وأوضح هو�دي، أن حدیث “أونروا” عن البنى التحت�ة للمخ�مات، “ال ُبد أن �شمل في    الفلسطینیین.

الم�اه، والصرف   الطرق وموارد  التحت�ة أل�ة منطقة تتضمن  البنى  الكهر�اء، ألن  هذا اإلطار ملف 
واعتبر أن “هذا الملف مسؤول�ة �بیرة    هر�ائ�ة، واالتصاالت عن �عد وغیرها”.ي، والش�كات الكالصح

العمل  وهیئة  اللبنان�ة،  الدولة  في  المختصة  الجهات  مع  �التنسیق  الدول�ة  الو�الة  عاتق  على  تقع 
 الفلسطیني المشترك”.

 5/12/2022، قدس برس

 
الثاني: .32 هللا  إلنهاء    �جب  عبد  الجهود  الفلتكث�ف  حل  الصراع  أساس  على  اإلسرائیلي  سطیني 

  الدولتین
خالل لقائه رئ�سة الوزراء اإل�طال�ة جورج�ا میلوني، ضرورة تكث�ف    ،أكد الملك عبد هللا الثاني  :روما

الفل  الصراع  إلنهاء  الدولة الجهود  ق�ام  �ضمن  الذي  الدولتین،  حل  أساس  على  اإلسرائیلي  سطیني 
ولفت إلى   وعاصمتها القدس الشرق�ة.  1967طوط الرا�ع من حز�ران عام  الفلسطین�ة المستقلة على خ 

منطلق   من  �القدس،  والمس�ح�ة  اإلسالم�ة  المقدسات  لحما�ة  الجهود  جم�ع  بذل  األردن  مواصلة 
 الوصا�ة الهاشم�ة علیها. 

 2022/12/5، و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)
 

 التجنید اإللزامي" لمواجهة حكومة نتن�اهو  مسؤولون سا�قون �األردن یدعون لـ" .33
العرسان  -عمان التجنید :  محمد  فرض  إلى  �الدعوة  سا�قین،  أردنیین  مسؤولین  أصوات  تعالت 

ال�مین�ة نتن�اهو  حكومة  مواجهة  في  اإللزامي،  قرر    ،العسكري  أن  األمن    نتن�اهو�عد  حقی�ة  منح 
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"ال لزع�م حزب  المتالداخلي  ال�میني  الیهود�ة"  ائتالفي  عظمة  اتفاق  �موجب  غفیر،  بن  إیتمار  طرف 
 أولي.

 2022/12/5، "21موقع "عر�ي 
 

 فلسطیني شهید "التعاون اإلسالمي" تطالب األمم المتحدة بتشكیل لجنة تحقیق في جر�مة اعدام  .34
التي :  جدة العمد  والقتل  المیداني  االغت�ال  جرائم  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  أدانت 

ني، والتي �ان آخرها جر�مة اإلعدام  ها قوات االحتالل اإلسرائیلي �حق أبناء الشعب الفلسطیتمارس
مفلح عمار  الشهید  �حق  صحفي  .ال�شعة  ب�ان  في  المنظمة  االحتالل  ،  وحملت  سلطات  اإلثنین، 

  ة المسؤول�ة الكاملة عن ت�عات هذه الجرائم التي تستدعي المساءلة والمحاس�ة، وطالبت األمم المتحد 
 مفلح.والهیئات الدول�ة المعن�ة بتشكیل لجنة تحقیق للكشف عن ظروف استشهاد 

 2022/12/5، و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)
 

 في ثاني ز�ارة رسم�ة له الرئ�س اإلسرائیلي إسحاق هرتسوغ تستقبل  اإلمارات .35
الرئ�س    خ عبد هللا بن زاید آل نه�ان وز�ر الخارج�ة والتعاون الدولي اإلماراتي الش�   لاستقبو�االت:  

الثان�ة واألخیرة في جولة خل�ج�ة  في أبو ظبي  ،االثنین،  اإلسرائیلي إسحاق هرتسوغ ، وهي محطته 
سیلقي �لمة رئ�س�ة في مؤتمر مناظرة الفضاء في أبو  أنه  هرتسوغ  وأوضح مكتب    . شملت ال�حر�ن

أسا  هرتسوغ وصف  قد  و   .ظبي ر�یزة  �أنها  اإلمارات  �المنطقة،  دولة  السالم  نحو  التحرك  في  س�ة 
ن  أ   ،الش�خ محمد بن زاید   من قبل رئ�س دولة اإلمارات خالل استق�اله    لیؤ�د �عد ذلك،  حسب تعبیره. 

ومن جهته أعرب    دان العر��ة تحظى �إجماع س�اسي في إسرائیل"."اتفاق�ات التطب�ع مع عدد من البل
ما وصبن زاید   ببناء  اعتقاده  اللقاء عن  وتل  خالل  أبو ظبي  بین  العالقات"  القوي في  بـ"الجسر  فه 

 منها. أبیب، وأن "اتفاقات أبراهام" تحقق بذلك األهداف المرجوة 
 2022/12/5، الجز�رة نت، الدوحة

 
   "إسرائیل"تحت قصف االتهامات �فتح جسور العالقات مع  الرئ�س التونسي .36

ى" قبل وصوله لسدة الحكم بتونس،  رغم رفعه شعار "التطب�ع خ�انة عظم :  خم�س بن بر�ك  -تونس 
تح جسور تطب�ع العالقات مع  أص�ح الرئ�س ق�س سعید الیوم تحت قصف االتهامات �أنه �سعى لف 

صادق سعید، الثالثاء الماضي، فقد    الك�ان اإلسرائیلي �عد توق�عه على بروتو�ول دولي مثیر للجدل.
�انون    21لمتوسط المعتمد �مدینة مدر�د یوم  على ما �سمى اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحل�ة في ا
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�المو 2008  ینایر   /الثاني آنذاك  لم �حظ  الذي ، وهو بروتو�ول  العابدین بن علي  افقة في عهد ز�ن 
والقمعي. �الد�تاتوري  تونس�ذلك  و   وصف  اآلن  مع    فعل�اً   أص�حت  واحد  إقل�مي  إطار  في  عضوة 

�عد  األخرى  الدول  من  ومجموعة  اإلسرائیلي  الرئاسي   الك�ان  المرسوم  إطار  في  المصادقة،  صدور 
 الماضي.  نوفمبر /انيتشر�ن الث  29�الجر�دة الرسم�ة یوم  2022لسنة  76عدد 

 2022/12/5، الجز�رة نت، الدوحة
 

   الر�اط ضد الغالء واالعتقال الس�اسيالعلم الفلسطیني یرفرف في تظاهرة ضخمة في  .37
ي تظاهرة ضخمة في العاصمة الر�اط ضد غالء األسعار ف  ،األحد   ،: أعادت الجماهیر المغر��ةلندن

مع    الس�اسي  واالعتقال المغر��ة  للدولة  مكثف  تطب�ع  مسلسل  رغم  الفلسطیني  العلم  إلى  االعت�ار 
أبراهام.  "إسرائیل" اتفاق�ات  أن  و   �سبب  مالحظًا  الفلسطین�ة�ات  تستعید    تدر�ج�اً بدأت    ، القض�ة 

ة والس�اس�ة والحقوق�ة للمغار�ة. وهكذا، �عد رفع العبین مغار�ة  في األنشطة الثقاف�  حضورها مجدداً 
من �أس العالم، تأتي تظاهرة األحد في الر�اط    16العلم الفلسطیني في قطر �عد التأهل إلى الدور  

الع االحتجاج�ةل�سود  المسیرة  المغر�ي  رفقة  الفلسطیني  تردید  لم  مع  مناوئة  لن  یالمشار�،  شعارات 
 للتطب�ع. 

 2022/12/4، لعر�ي، لندناالقدس 
 

 معلومات أمن�ة عن الضفة الغر��ة  یل�ةسرائإلشرطة االاالتحاد األورو�ي یدرس منح هارتس:  .38
الثالثاء،  هآرتسصح�فة  �شفت  :  الناصرة الیوم  لـ،  السماح  یدرس  األورو�ي  االتحاد    " إسرائیل "أن 

(یورو  األورو��ة  الجنائ�ة  االستخ�ارات  و�الة  اإلرهاب �استخدام معلومات من  لغرض مكافحة  �ول)، 
هذا ما یتبین من االستعراض الذي  " إن  ،  صح�فةالوقالت    )، والجر�مة في الضفة الغر��ة.(المقاومة

الحر�ات   لجنة  إلى  روزنبرغ،  روب  األورو�ي  �االتحاد  القانون  إنفاذ  في  التعاون  وحدة  رئ�س  قدمه 
البرلمان األورو�ي، الداخل�ة في  اتفاق�ة    قبل  المدن�ة والعدل والشؤون  �شأن  أبیب  تل  المحادثات مع 

البرلمان السو�دي   ."ت�ادل المعلومات بین الشرطة اإلسرائیل�ة والیورو�ول ومن جانبها، دعت عضو 
، النتهاك  یورو�ولال إسرائیل لن تستخدم المعلومات التي ستتلقاها من  "إیبین إنسیر، إلى التأكد من أن  

االتح �ق�م  اإلنسان، واإلضرار  األورو�يحقوق  إلى أن  ."اد  اتهامات    مشیرة  إسرائیل�ة وجهت  جهات 
   ."كاذ�ة لمنظمات فلسطین�ة، بزعم مسؤولیتها عن اعتداءات إرهاب�ة
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من    إسرائیل ستنتهك القانون الدولي"كما حذرت عضو البرلمان البلج�كي ساسك�ا بر�كمونت، من أن  
 ." اخالل  استخدام المعلومات، التي ستنقل إلیها من أورو� 

 2022/12/6، قدس برس
 

 في المنطقة دون التوصل إلى حل للقض�ة الفلسطین�ة ال �مكن تحقیق السالم : الرئ�س اإل�طالي .39
ماتار�ال،  :  روما سیرجیو  اإل�طالي  الرئ�س  الصراع  أكد  إلنهاء  أساس  الدولتین  حل  أن  االثنین، 

اإلسرائیلي. اوشدد    الفلسطیني  األردني  العاهل  لقائه،  عبلدى  الثانيلملك  �مكن  د هللا  أنه ال  ، على 
 . تحقیق السالم واالستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل للقض�ة الفلسطین�ة

 2022/12/5، و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا)
 

 والتزامنا �حل الدولتین  اإلسرائیل�ة : موقفنا واضح �شأن عدم شرع�ة المستوطناتداهولن .40
ال:  الهاي وز�ر  الهولنديأكد  لقائه  خارج�ة  خالل  الخارج�ة  ،  المالكي  الفلسطینيوز�ر  أن    ،ر�اض 
المستوطنات،    موقف �شأن عدم شرع�ة  بالده واضح  العودة حكومة  واهم�ة  الدولتین  �حل  والتزامهم 

 الى المفاوضات لتحقیق السالم، والتأكید على قضا�ا حقوق االنسان والقانون الدولي.
 2022/12/6، ت الفلسطین�ة (وفا)و�الة األن�اء والمعلوما

 
 �شأن القدس "إسرائیلـ"مقال �صح�فة لوموند: واشنطن معزولة �عد دعمها ل .41

(:  لوموند  لوموند  صح�فة  الفرنسLe Mondeقالت  �عد  )  معزولة،  �قیت  المتحدة  الوال�ات  إن   5�ة 
ي ذلك من دول العالم  إلى القدس المحتلة، ولم یت�عها ف  "إسرائیل"سنوات من قرارها بنقل سفارتها في  

و�وسوفو. وهندوراس  غوات�ماال  فیلیو  شار  وأ  سوى  بییر  جان  األوسط  الشرق  �أحوال  في  -الخبیر 
رغم أن خطوة ترامب بنقل السفارة خطأ واضح، فإن نظیره الرئ�س جو  و نه  إلى أ  -عموده �الصح�فة 

قدسة ال �مكن تحدیده إال  فض إعادة السفارة إلى تل أبیب، رغم تأكیده أن وضع المدینة الم�ایدن ر 
تر�ه  الذي  الواقع  األمر  مساوئ  بین  ل�جمع  والفلسطینیین،  اإلسرائیلیین  بین  نهائي  اتفاق  إطار  في 

 سلفه والمأزق الدبلوماسي الذي سب�ه. 
 2022/12/5، الجز�رة نت، الدوحة
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 : "الحر�ة لفلسطین"  2022مشجع إنجلیزي لمراسل إسرائیلي في موند�ال قطر  .42
ُیدعى "هاري  ،  احتفاء �بیر شهدته مختلف وسائل التواصل االجتماعي �مشجع إنجلیزي :  سند و�الة  
عقب انتهاء    -األحد -صرخ "الحر�ة لفلسطین"، أثناء لقاء أجراه مع قناة إسرائیل�ة في الدوحة    ،هاتون"

قناة العبر�ة، عّبر هاتون عن سعادته من الردود التي قابلت تصر�حه للقد و  .م�اراة إنجلترا مع السنغال
حسا�ه على تو�تر: "شكًرا لكم جم�ًعا، أنا لست مثالً�ا، لقد ارتكبت أخطاء في ح�اتي، آمل    عبروقال  

أن نتمكن جم�ًعا من المضي قدًما مًعا، و�سعدني أنني أّدیت دوري الصغیر في تسل�ط الضوء على 
 هذه القض�ة". 

 2022/12/5، الجز�رة نت، الدوحة
 

 العالم في قطر �شف وهم “سالم” جار�د �وشنر وم�الغاته    : �أس"ذي إنترسیبت" .43
�شف    2022إن موند�ال قطر    "سیبت ذي إنتر ": قال رو�رت ماكي في موقع  إبراه�م درو�ش  -لندن

فقد  عن فشل محاوالت صهر الرئ�س األمر�كي السابق ومستشاره �صانع سالم عبر اتفاق�ات إبراه�م.
لإلس احتقارا  العرب  المشجعون  و أظهر  قائالً رائیلیین.  �"ال  أضاف  ترامب    إ�فانكا  سجل  من  ظهر 

أ�ام لمتا�عة م�ار�ات �أس العالم في قطر،  وعائلتها على إنستغرام حول الرحلة التي استمرت ثالثة  
للفلسطینیین التي هتف بها    أو سجل زوجها جارد �وشنر، إن �انا قد سمعا الهتافات واألغاني دعماً 

 ."المالعب خالل الجولة األولى من الم�ار�ات  المشجعون العرب في معظم
 2022/12/5، القدس العر�ي، لندن

 
 مرحلة جدیدة تحمل تهدیًدا وجود��ا �حاجة إلى رد جدید  .44

 هاني المصري 
ال ن�الغ في القول إننا �عد فوز ال�مین القومي والدیني الفاشي في االنتخا�ات اإلسرائیل�ة أمام مرحلة 

جد  رًدا  تتطلب  تشكیل  جدیدة  على  المترت�ة  المخاطر  عن  تقر�ً�ا  الجم�ع  یتحدث  أن  ینفع  فال  یًدا، 
من    حكومة وغیرهما  سموترت�ش،  و�تسلئیل  غفیر،  بن  إیتمار  مثل  أشخاص،  فیها  یتر�ع  إسرائیل�ة 

الوزراء من حزب الصهیون�ة الدین�ة، وغیرهم من المتطرفین من �ق�ة أحزاب االئتالف القادم، و�تولون  
  �ة حساسة تتعلق �الفلسطینیین على جانبي الخط األخضر، وت�قى الس�اسات المعتمدة مناصب وزار 

الس�اسي   االنقسام  و�ستمر  األفعال،  ردود  تحكمها  نمط�ة  هي،  �ما  الفلسطین�ة  والردود  هي،  كما 
 والجغرافي والمؤسسي على حاله، بل و�تعمق. 
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اظمة، �كون قادًرا على توظ�ف الفرص الفلسطینیون �حاجة إلى رد �مستوى التحد�ات والمخاطر المتع
القائ والق�ادات  األطر  �انت  و�ذا  یتقدم  المتاحة،  ال  وتسترح؛ حتى  فلترح  المرحلة  �مستوى  ل�ست  مة 

 الشعب إلزاحتها. 
 

 أین تقف القض�ة الفلسطین�ة اآلن؟
أزًقا خطیًرا  في العادة، عندما یواجه شعٌب، أو حر�ٌة وطن�ٌة، أو مؤسسٌة عامٌة أو خاصٌة أو أهل�ٌة، م

یتوجب عل�ه وعلیها طرح ثالثة أسئلة، واإلجا�ة عنها   أجو�ة واف�ة �عیًدا عن إسقاط  یهدد وجودها؛ 
 التمن�ات على الواقع، بل تشخ�ص الواقع �ما هو، ووضع الخطة الكفیلة بتجاوز هذا المأزق العمیق.

وا القوة  نقاط  وما  اآلن،  الفلسطین�ة  القض�ة  تقف  أین  األول:  وما  السؤال  تملكها،  التي  لضعف 
ل�ة والعر��ة واإلقل�م�ة واإلسرائیل�ة والدول�ة التحد�ات والمخاطر والفرص، وما العوامل والمتغیرات المح

 التي تؤثر فیها؟ 
في وضع أحسن عما �انت عل�ه في العام الماضي، أم    2022هل تقف القض�ة اآلن في أواخر العام  

 فسه؟ أسوأ، أم ال تزال تراوح في المكان ن 
�ان عما  أسوأ  في وضع  الفلسطینیین  أن  نظري،  وجهة  من  السؤال،  هذا  عن  عل�ه؛ ألن  الجواب  وا 

تهدید   من  الفلسطینیون  تحّول  بینما  تهمش،  والقض�ة  یهّودان،  واألقصى  والقدس  تض�ع،  األرض 
االنقسام    للك�ان اإلسرائیلي إلى مسألة أمن�ة اقتصاد�ة، والعامل الذاتي في حالة یرثى لها، بدلیل أن

ي، واخت�اره ألعضاء  یتعمق، �ما ظهر �عقد جلسة غیر قانون�ة للمجلس المر�زي في ش�اط الماض
جدد في اللجنة التنفیذ�ة �صورة غیر قانون�ة؛ �ون هذا األمر من صالح�ات المجلس الوطني الذي 

المر�زي. للمجلس  صالح�اته  منطقي  وال  قانوني  غیر  �شكل  أعطى  أن  ا  سبق  تقم  لم  للجنة  �ما 
اجتماعاتها معظم  أن  یدل  �ما  استشار�ة،  هیئة  استمرت  بل  بدورها،  األخیرة    التنفیذ�ة  السنوات  في 

تشاور�ة، و�ذا عقدت اجتماًعا نظامً�ا �حضور الرئ�س ال �كون االجتماع هو مصدر صناعة القرار  
الم قرارات  تنفذ  لم  أنها  �ما  المؤسسات.  عن  �معزل  العادة  في  الرئ�س  یتخذه  الوطني  الذي  جلسین 

رت�ة على اتفاق أوسلو؛ حیث طالبها  والمر�زي ف�ما یتعلق �العالقة مع دولة االحتالل وااللتزامات المت
�االنتخا�ات  جدید  تشكیل مجلس وطني  على  العمل  �ذلك ضرورة  تنفذ  ولم  لتنفیذها،  بوضع خطة 

االنت  إجراء  یتعذر  حیثما  وطني  و�توافق  أسس  ضمن  و�التعیین  أمكن،  الم�ادرة حیثما  أما  خا�ات. 
 �ادرات واالتفاقات السا�قة. الجزائر�ة فال تزال تدور في الدوامة نفسها التي أفشلت الم

وال یزال التوهان مستمًرا من دون بلورة إسترات�ج�ة س�اس�ة نضال�ة تقوم بتنفیذها ق�ادة وطن�ة موحدة، 
العام في �ل العدوان اإلسرائیلي هذا  الرغم من تصاعد  المستو�ات    وذلك على  األماكن، وعلى �ل 
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وا الشهداء  أعداد  وتزاید  األشكال،  و�كل  لتغییر  واألصعدة،  لألقصى  واالقتحامات  والمعتقلین  لجرحى 
مكانته، وللحرم اإلبراه�مي وللمدن، و�ذلك التوسع الكث�ف في المستوطنات، و�لها دالئل على سوء  

 الوضع.
الق�ادة الرسم�ة ال   بلة، أن  تزال، على الرغم من سقوط األوهام الخاطئة والرهانات  وما یز�د الطین 

لتین، وعن استئناف المفاوضات، وعقد المؤتمر الدولي، وعن تدو�ل  الخاسرة، تتحدث عن حل الدو 
الحل، والحما�ة الدول�ة، وعن المقاومة الشعب�ة من دون تجسیدها حق�قة على األرض؛ حیث �اتت  

إسترات�ج�ة المفاوضات المرفوضة من دولة االحتالل، وأص�حت   إسترات�ج�ة التدو�ل بدیًال مؤقًتا من
التعامل مع األمر الواقع االحتاللي، وهو السمة الممیزة لس�اسة السلطتین على  الس�اسة الفعل�ة هي  

 الرغم من االختالفات بینهما في العدید من المسائل.
الكفاح الدیبلوماسي، والحقوق؛ ل�ست وفي هذا الس�اق، فإن التدو�ل، واللجوء إلى المحاكم الدول�ة، و 

ور متكامل، أساسها الصمود والمقاومة لتغییر مواز�ن  بدیًال من وضع إسترات�ج�ة تكون جزًءا من تص
 القوى، وتحقیق أقصى الممكنات في �ل مرحلة.

 
 المعارضة تطالب الق�ادة وتنتظر إلى ما شاء هللا
إما �عقد االنتخا�ات أو �التوافق الوطني، وما دام ال    في المقابل، تكتفي الفصائل المعارضة �المطال�ة

تكر  یتم  �حدث  ذاك  وال  تجد هذا  وال  وسلطتین،  طرفین  بین  واقتسام  انقسام  من  ف�ه  نحن  ما  �س 
المعارضة نفسها مسؤولة عما �حدث، وعما وصلنا إل�ه، ولو �عد الق�ادة الرسم�ة، وعن واجبها، عبر  

روح، والكفاح لفرضه، بل ت�قى �انتظار استجا�ة الق�ادة، وهي  تقد�م بدیل نظري وعملي عما هو مط
 میر المعارضة، و�حتفظ �ل طرف �ما لد�ه. ال تستجیب، فیرتاح ض

 
 الصمود هو الحلقة المر�ز�ة في مرحلة الدفاع اإلسترات�جي 

في   الفلسطین�ة  الوطن�ة  الحر�ة  أن  نجد  أكثر،  ومتقدم  أعمق  �شكل  الوضع  نشخص  أن  أردنا  إذا 
ة هجوم  ة انه�ار، والشعب �مر في مرحلة دفاع إسترات�جي، ال �ما �عتقد ال�عض �أنه في مرحلمرحل

إسترات�جي أو توازن إسترات�جي، و�ذا �ان األمر �ذلك وأزعم أنه �ذلك، فال بد من قراءة مواز�ن القوى  
عدد من   المختلة لصالح االحتالل، وما حققه على األرض هنا في فلسطین، ومن تطب�ع وتحالف مع

 الدول العر��ة؛ حتى �مكن مواجهة هذا الواقع والكفاح لتغییره.
 

 فلسطین�ة ال توّظف �ما ین�غي أوراق قوة 
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�متلكون عدالة   فهم  �ثیرة،  قوة  ونقاًطا وعناصر  أوراًقا  �ملكون  الفلسطینیین ال  أن  ما سبق  �عني  ال 
وه وطنه،  أرض  على  الشعب  نصف  وتواجد  األخالقي،  وتفوقها  أن  قضیتهم  على  قاطع  دلیل  ذا 

لفلسطیني داخل الوطن وخارجه  المشروع الصهیوني لم �ستكمل انتصاره، إضافة إلى تمسك الشعب ا
المقاومة  اله�ات وموجات  تدل  لتحق�قها، �ما  النضال  الوطن�ة و�حقوقه، واستعداده لمواصلة  بهو�ته 

ح� تزال  ال  القض�ة  وأن  العام،  هذا  تصاعدت  التي  والمسلحة  الدولي الشعب�ة  ب�عدها  وتحتفظ  ة، 
العا فالرأي  الشعبي.  خصوًصا  والعر�ي،  والتحرري  الفلسطین�ة، واإلسالمي  الحقوق  یدعم  العالمي  م 

موند�ال   في  ذلك  في  �ما  العالم،  امتداد  �حصل على  ما  بدلیل  تزاید مستمر،  في  التضامن  وحر�ة 
لفلسطین�ة، لدرجة سمحت �القول قطر من مقاطعة عر��ة لإلعالم اإلسرائیلي ومن احتفاء �القض�ة ا

 المشارك في الموند�ال. 33إن فلسطین هي المنتخب 
 

 وٌع س�اسيٌّ على أساس میثاق وطني مشر 
المراحل   و�التالي  النهائ�ة،  أهدافك  تحدد  لم  �نت  فإذا  نصل؟  أن  نر�د  أین  إلى  الثاني:  السؤال 

النها األهداف  فتحدید  إلیها؟  ستصل  فك�ف  المطلو�ة،  وضع  والتحالفات  من  �مّكن  الذي  هو  ئ�ة 
 ة.الخطط والس�اسات وأشكال العمل واألهداف القر��ة والمتوسط

فمنذ اتفاق أوسلو وتعدیل "المیثاق الوطني"، أو �األحرى التخلي عنه، على الرغم من عدم استكمال  
أ  جدید،  وطني  میثاق  و�لى  اجتماعي،  عقد  إلى  �حاجة  والفلسطینیون  نهایتها،  حتى  العمل�ة  و  هذه 

والخبرات   الجدیدة  للحقائق  تستجیب  القد�م �صورة  المیثاق  �الروا�ة  ص�اغة  �خل  ال  و�ما  المستفادة، 
هناك خلط ما بین المیثاق الذي یتضمن األهداف والحقوق    التار�خ�ة و�األهداف والحقوق األساس�ة.

وطني. ف�عد أوسلو  األساس�ة والق�م والم�ادئ وأشكال العمل األساس�ة، وما بین المشروع الس�اسي ال
ل وتخّلوا عنه  میثاق،  دون  الفلسطینیون من  االستقالل،  أص�ح  إلى  أنه س�قود  توهموا  صالح مشروع 

 فقاد إلى تعمق االحتالل واالنقسام وتهم�ش القض�ة وتقس�م األرض والشعب.
م یتم  و�عد فشل المشروع الس�اسي المترتب على أوسلو، الذي أوصلنا إلى �ارثة �كل معنى الكلمة، ل

وحق   االحتالل  إنهاء  (برنامج  القد�م  الوطني  المشروع  والحر�ة إح�اء  المصیر  وتقر�ر  العودة 
واالستقالل والمساواة)، وال بلورة مشروع وطني س�اسي جدید �حفظ الحقوق و�أخذ الدروس والعبر من  

رن من الزمان،  التجارب السا�قة، وأهمها لماذا لم ینتصر الفلسطینیون على الرغم من مرور حوالي ق 
 أن ینتصروا.والتضح�ات الهائلة وال�طوالت ال�اسلة، و��ف �مكن 

 
 الخالفات والتشتت أساًسا نت�جة للمصالح المتناقضة 
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و�سبب  موحدة،  وطن�ة  رؤ�ة  بلورة  عدم  نت�جة  أساًسا  تنتهي؛  ال  وخالفات  وتشتت  ض�اع  هناك 
 15شرات السنین من االحتالل، وأكثر من  المصالح المتنوعة والمت�اینة والمتناقضة التي أوجدتها ع

خلق ما  والدول�ة؛  واإلقل�م�ة  والعر��ة  اإلسرائیل�ة  التدخالت  عن  فضًال  االنقسام،  من  ظروًفا   عاًما 
مختلفة لكل تجمع فلسطیني، وحتى داخل التجمع الواحد. وما �قوم �ه االحتالل من مصادرة وتهو�د  

 اطق وخلق للمعازل أذ�ى التر�ة الخص�ة لما �جري. واست�طان وتهجیر وفصل عنصري وتقط�ع المن
 

 آراٌء مختلفٌة ومتناقضةٌ 
كان أبدع مما �ان، وأننا ُهزمنا بال شك، هناك خالفات بین من یرى من وراء الكوال�س أن ل�س �اإلم

 ول�س أمامنا سوى القبول �ما �طرح علینا إلى أن �قضي هللا أمًرا �ان مفعوًال. 
لحفاظ على الوضع الراهن وأن االنقسام نعمة، وهو أفضل من الوحدة على  وهناك من یرى أهم�ة ا

هي   المطلو�ة  الوحدة  ولكن  صح�ح،  وهذا  والتخاذل،  التفر�ط  وطني  أساس  مشروع  أساس  على 
الظروف  و�راعي  الفلسطینیین،  لكل  المشتر�ة  القواسم  �جسد  مشروع  حق�ق�ة.  وشراكة  ود�مقراطي، 

م تجمع  لكل  المختلفة  والمهمات والمهمات  القواسم  وتجاهل  األساس  إلى  الخصائص  تحول  دون  ن 
 المشتر�ة.

ة إلى نقطة الصفر، وشطب �ل وهناك من یرى أننا انتصرنا أو على وشك االنتصار، وضرورة العود 
ما حصل، وضرورة اإلطاحة �ما هو قائم، و�أنه ممكن إعادة عقارب التار�خ إلى الوراء، وشق مسار 

قع الذي تشكل �عجره و�جره، �ما في ذلك عن اإلنجازات التي تحققت على الرغم  بدیل قافًزا عن الوا
الوطن� الهو�ة  تبلور  مثل  إلیها،  وصلنا  التي  الكارثة  الوطني  من  الك�ان  و�قامة  القض�ة  و�ح�اء  ة 
 الموحد، وال یلغ�ه إنكاره، بل العمل الدؤوب والمتراكم لتغییره. 

امل مع الواقع ال االستسالم له، وال القفز عنه؛ من أجل تغییره  وهناك من �طرح أن التغییر یبدأ �التع
قوى وأدوات التغییر، فطرح  وفق ما تسمح �ه اإلمكانات ومواز�ن القوى في �ل مرحلة، وتقدر عل�ه  

الشعارات الكبرى، والتمترس ورائها حتى لو �انت ثور�ة جًدا وصادقة جًدا؛ ال یؤدي إلى التغییر، بل  
القائم، من خالل عدم االنخراط في المعارك الراهنة، انتظاًرا للمعارك  �ساهم �حسن ن�ة   في تكر�س 

 ر�خ، وتردید ع�ارة "ألم نقل لكم". القادمة في المستقبل، واالكتفاء بتسجیل مواقف للتا
 

 األهداف القر��ة والمتوسطة وال�عیدة
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هز�م وهي:  بوضوح،  النهائ�ة  األهداف  تحدید  �جب  �األهداف،  یتعلق  االستعماري  ف�ما  المشروع  ة 
دولة   و�قامة  العسكري،  االحتالل  و�نهاء  العنصري،  والفصل  التمییز  نظام  وتفك�ك  الصهیوني، 

 للیهود من دون أن �حتفظوا بتفوقهم القانوني والس�اسي والعنصري. د�مقراط�ة واحدة تتسع
مكانة تغییر  مخطط  إح�اط  فمنها  القر�ب،  المدى  على  �األهداف  یتعلق  ف�ما  والقدس   أما  األقصى 

وتهو�دهما، ووقف توس�ع االست�طان تمهیًدا إلزالته، ومنع نجاح ضم مناطق (ج) أو جزء منها، ومنع  
من   فلسطینیین  فلسطین، تهجیر  إلى خارج  أو  بینها،  أو  أو غزة،  الضفة  أو  األخضر  الخط  داخل 

ن العسكري ضده،  خصوًصا إلى األردن وسیناء، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ووقف العدوا
و�سقاط قانون القوم�ة العنصري، و�طالق سراح األسرى، والدفاع عن الحقوق المدن�ة، والحفاظ على  

لشعبن الوطن�ة  و�یل الهو�ة  إلى  السلطة  تحو�ل  إح�اط مخطط  و�ذلك  اللجوء،  و�لدان  الشتات  في  ا 
إضافة إلى إنهاء االنقسام    أمني �الكامل لالحتالل، وتغییرها لتص�ح أداة في خدمة المشروع الوطني،

وتفعیل   أوسلو،  التزامات  عن  والتخلي  التحر�ر،  منظمة  مؤسسات  بناء  و�عادة  الوحدة  واستعادة 
شكالها وحر�ة التضامن مع الشعب الفلسطیني، ومالحقة إسرائیل دولً�ا بوصف ذلك المقاطعة �كل أ

سطین�ة عر��ة عالم�ة لعزل ومقاطعة جزًءا وفرًعا من إسترات�ج�ة الصمود والمقاومة، وتشكیل جبهة فل
ا  حكومة ال�مین الفاش�ة تمهیًدا إلسقاطها، و�جراء االنتخا�ات الفلسطین�ة على �ل المستو�ات، وجعله

أداة في مواجهة االحتالل ول�س لتكر�س سلطة أوسلو وتجدید شرعیتها، �خطوات على طر�ق دحر 
اة وحق العودة، و�مرحلة على طر�ق إقامة الدولة االحتالل و�نجاز االستقالل الوطني، وتحقیق المساو 

� الدین�ة  الصهیون�ة  �إدراج حزب  المطال�ة  عن  فضًال  فلسطین،  أرض  �ل  على  أحزا�ه  الد�مقراط�ة 
 الثالثة على قائمة اإلرهاب. 

 
 إسقاط وهم الحلول: حل الدولتین والدولة الواحدة 

� أي حق،  على  الحصول  وهم  إن  �حسم  القول  من  بد  ال  فلسطین  هنا،  دولة  استقالل  ذلك  في  ما 
و�نهاء االحتالل، ال �مكن أن �كون عبر التفاوض، أو التسو�ة؛ لسبب �س�ط، وهو أن دولة االحتالل 

أي تسو�ة، وتر�د إقامة "إسرائیل الكبرى" على حساب الفلسطینیین، من دون إعطائهم أي حق  ترفض  
 من حقوقهم. 

ازالت سقط، فلن �حل محله حل الدولة الواحدة الد�مقراط�ة  و�ذا �ان حل الدولتین عبر التفاوض والتن
العنصر�ة، التي ال    كما یتصور ال�عض، بل �حل محله حل الدولة االستعمار�ة االحتالل�ة اإلحالل�ة

تر�د العدالة والحقوق المتساو�ة للمواطنین، وال ضم الفلسطینیین، بل تر�د أن تق�م دولة واحدة �أنظمة  
ل تمهیًدا  الفلسطینیین  مختلفة  من  إضاف�ة  �بیرة  أعداد  طرد  دون  من  �كتمل  ال  فمشروعها  لتهجیر، 
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حساب سیناء، وجعل من ت�قى منهم    داخل وطنهم، ومن أرضهم إلى األردن، وغزة �عد توس�عها على
 حطابین وسقائین. 

وحل  كما سقط وهم إقامة هدنة طو�لة األمد، وهو وجه آخر لحل الدولتین، مثلما سقط حل الدولتین  
الدولة الواحدة، وهي وجوه لعملة واحدة، تقوم على ال�أس واالستسالم لألمر الواقع االحتاللي، هذا مع  

الد�مقراط�ة �عد هز�مة المشروع االستعماري و�قامة الدولة الد�مقراط�ة على  استثناء دعاة إقامة الدولة  
 أنقاضه. 

 
 من یراهن على غیره �خسر، ومن یراهن على شع�ه �كسب

النضال  الس وأشكال  العمل  وأدوات  والخطط  الس�اسات  ما  أي  نر�د؛  ما  نحقق  ��ف  الثالث:  ؤال 
 لموضوعة؟ والمقاومة المناس�ة والقادرة على تحقیق األهداف ا

إن اإلجا�ة عن هذه السؤال تتطلب، أوًال، قراءة میزان القوى، وهل �مكن تعدیله خالل فترة قصیرة،  
الكبرى   الوطن�ة  األهداف  �طرح  وتحقیق  فادح  �شكل  القوى  میزان  في  االختالل  أن  أم  واحدة،  مرة 

نحدثه   الذي  التغییر  یتحقق �ل ما �سمح  تحقیق األهداف؛ حیث  القوى  إمكان�ة مرحل�ة  في مواز�ن 
 بتحق�قه. 

إلى   �حاجة  ل�س  وهو  یل�ه،  الذي  أو  العام  هذا  إسرائیل  زوال  و�تصور  الغیب�ات  تحكمه  من  هناك 
�كف�ه انتظار حدوث النبوءة أو طرح شعار التحر�ر وخ�ار المقاومة، حتى لو  وضع إسترات�ج�ات، بل 

إسرائیل   أن  منهم  �ثیر  یردد  والعرب  الفلسطینیین  �أن  اآلن،  ذّ�رناه  وحتى  ق�امها  منذ  قر�ً�ا  ستزول 
 وهي لم تزل ولن تزول إال عندما تتوفر أس�اب زوالها.

ب الكبرى التي س�خوضها إلزالة إسرائیل، وتراجع  وهناك من یراهن على إیران ومحور المقاومة والحر 
بین   المائ�ة  الحدود  ترس�م  �عد  خصوًصا  الحرب،  سینار�و  تراجع  عندما  مؤخًرا  الرهان  لبنان  هذا 

 و�سرائیل، الذي فتح �اب التسو�ات؛ حیث لم �عد �اب الحرب هو الوحید المفتوح. 
جدید الذي س�قوم �عدها، وشطح �عضهم إلى  وهناك من یراهن على الحرب األو�ران�ة، وعلى العالم ال

 غرب. حد القول إن أو�ران�ا ستكون بدًال من إسرائیل؛ ألن إسرائیل بزعمه �اتت عبًئا على أمیر�ا وال
 وهناك من یراهن على اتساع الحرب، وأن تص�ح عالم�ة ونوو�ة تزول فیها إسرائیل. 

یل�ة وأنها ستز�ل إسرائیل، ومن ومن ومن ... وهناك من یراهن على تفاقم التناقضات الداخل�ة اإلسرائ 
 إلخ. غیر أن الرهان أوًال و�ل �ل شيء �كون على الذات وعلى الشعب.

لفور قّدم في الحرب العالم�ة األولى، وأن إسرائیل قامت �عد الحرب العالم�ة  �جب أن نتذ�ر أن وعد ب
السو  االتحاد  انه�ار  �عد  أوسلو  اتفاق  توق�ع  تم  وأنه  وهذا  الثان�ة،  الواحد،  القطب  نظام  وق�ام  فییتي 
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�قتضي الحذر من أن تبلور الوضع العالمي واإلقل�مي الجاري �مكن أن �قود إلى هز�مة فلسطین�ة  
ى أخرى، خصوًصا إذا اندلعت حروب �برى؛ نت�جة خطأ فلسطیني في الحسا�ات، فهناك أكثر  كبر 

ن على طرف أو محور، بل على الشعب  من سینار�و �جب االستعداد لها جم�ًعا، و�جب عدم الرها
یوفر   الذي  وهو  حسابنا،  على  المتغیرات  تأتي  أن  �منع  الذي  هو  وحده  الطر�ق  وهذا  الح�ة،  وقواه 

 ن تكون لخدمتنا. فرصة أل
 

 تستوجب مرحلة الدفاع اإلسترات�جي التر�یز على:
حیث سیتعرض الشعب أوًال: توفیر عوامل الصمود والتواجد الشعبي الفلسطیني على أرض فلسطین؛  

محاوالت   وستجري  العنصري،  والفصل  والتهجیر  والضم  للتهو�د  وعدوان�ة  �ثافة  أكثر  لمخططات 
 مختلف جوانبها. لتصف�ة القض�ة الفلسطین�ة من 

إسترات�ج�ة،   من  جزًءا  تكون  أن  على  التر�یز  مع  أشكالها،  �كل  المقاومة  وتطو�ر  تنظ�م  ثانً�ا: 
التر�یز على المقاومة الشعب�ة �شكل رئ�سي؛ حیث �جب أن ُتستخدم  وخاضعة لق�ادة موحدة، و�ذلك  

المس الجنود وقطعان  النفس، وتستهدف  للدفاع عن  أساًسا  المسلحة  المسلحین، مع المقاومة  توطنین 
عدم استهداف المدنیین، وعدم دفع الصراع للحسم قبل أن نملك القدرة على الحسم، وال االنجرار وراء 

 أو ال نقدر علیها. معارك قبل أوانها 
 6/12/2022مر�ز مسارات، رام هللا، 

 
 ك�ان فاشي.. هكذا بدأ وسینتهي �ذلك .45

 محمود العجرمي  د.
اإلعالم   السبت  �قول  مساء  تحدث  قد  یهودیت"  "عوتسما  غفیر رئ�س حزب  بن  إیتمار  إن  العبري، 

 بلدة حوارة. الفائت، مع ضا�ط ج�ش االحتالل القاتل الذي أعدم الشهید الفلسطیني عمار في
له: "تصرفت �ما �ان متوقًعا". وفي  العبر�ة أن بن غفیر قال  "ید�عوت أحرونوت"  ونقلت صح�فة 

س وزراء الك�ان المنته�ة والیته �ائیر البید ُمستثمًرا هذا الحدث الدموي: "أدعم ذات الس�اق قال رئ�
 بتحییده و�التالي أنقذ األرواح".كلً�ا ضا�ط حرس الحدود الذي قتل فلسطینً�ا في حادثة حوارة، و�ادر 

الفلسطیني   قتل  الذي  للضا�ط  الكامل  دعمِه  عن  غانتس،  بیني  النازي  الج�ش  وز�ر  أعرب  و�دوره 
المواطنین   �منع  االحتالل  جنود  �قوم  أن  جدیًدا  �كن  ولم  الماض�ة.  الجمعة  حوارة  في  مفلح  عمار 

 سعاف له. ومر��ات اإلسعاف من االقتراب من الشاب الشهید لتقد�م اإل



 
 
 
 
 

ص            31   6000 العدد:              12/6/2022 الثالثاء التار�خ: 
                                     

ولقد شكلت هذه الجر�مة صدمة واسعة على المستوى اإلقل�مي والدولي، �ما جاء في تصر�ح الممثل 
رو�ي جوز�ب بور�ل، الذي أكد أن االتحاد األورو�ي �شعر �قلق �الغ إزاء ارتفاع  األعلى لالتحاد األو 

فلسطینیین على ید  10ِتَل مستوى العنف في الضفة الفلسطین�ة المحتلة، خالل األ�ام الماض�ة حیث قُ 
  القوى األمن�ة لالحتالل، و�ان مقتل الفلسطیني عمار مفلح المأساوي على ید أحد أفراد قوى األمن، 

 آخر مثال على ذلك.
وأضاف بور�ل أنه �جب التحقیق في هذه الوقائع غیر المقبولة، و�جب أن تكون هناك مساءلة �املة 

و�غ استخدام القوة الممیتة إال في المواقف التي یوجد فیها تهدید  �موجب القانون الدولي، فال �مكن تس
 خطیر ووش�ك للح�اة، على حد تقدیره. 

�مة الكاملة الم�عوث األممي للسالم في الشرق األوسط، تور و�نسالند، �إعدام  كما استنفرت هذه الجر 
 ة الماض�ة. الشهید مفلح من المسافة صفر برصاص جندي صهیوني جنو�ي مدینة نابلس الجمع

�أنه َشَعَر �الفزع من مقتل الشاب الفلسطیني عمار مفلح    -في تغر�دته على تو�تر-وقال و�نسالند  
مع جندي االحتالل في الضفة المحتلة، بل أضاف أنه "�جب التحقیق في الحوادث  في أثناء ِعراك  

 المماثلة �شكل �امل وفوري، ومحاس�ة المسؤولین عنها". 
ق األثناء،  هذه  الشعب وفي  ضد  المتزاید  العنف  وقف  "�جب  إنه  الفرنس�ة  الخارج�ة  وزارة  الت 

. وأعر�ت الخارج�ة الفرنس�ة في ب�ان لها  الفلسطیني في الضفة ومحاس�ة المسؤولین عن االنتهاكات"
تشر�ن الثاني الماضي في أجزاء   29عن قلقها العمیق في أعقاب االشت�اكات العدیدة التي وقعت منذ  

 لضفة الفلسطین�ة المحتلة والذي أسفر عن استشهاد العدید من الش�اب الفلسطیني. مختلفة من ا
الق احترام  التزام  ضرورة  على  �ار�س  أكدت  تحت كما  الواقعة  المناطق  في  اإلنساني  الدولي  انون 

 االحتالل والطب�عة غیر القانون�ة للمستوطنات. 
شامًال حداًدا على روح الشهید ال�طل عمار و�انت بلدة حوارة َشِهَدت ص�اح السبت الماضي، إغالًقا  

ف�ه قوات عاًما)، الذي أعدمه جندي نازي من ج�ش االحتالل، في الوقت الذي لم تزل    22مفلح (
 االحتالل ترفض تسل�م ُجثمانه ألهله لمواراته تحت الثرى. 

الفلسطیني، وأنها  فصائل المقاومة تتداعى وُتعلن أنها لن تسمح لهذا العدو �التمادي ولوًغا في الدم  
سترد �حزم على أيٍّ من مغامراته الحمقاء. ومن جانبها قالت حر�ة المقاومة اإلسالم�ة "حماس"، إن  

الجر  شعبنا، هذه  لدماء  و�االنتصار  المقاومة،  من  �مز�د  َسُتقابل  الصمود،  نابلس  في  ال�شعة  �مة 
وقد وصلت حصیلة یومي  �معدل  ترتفع  التي  ثمن جرائمه  العدو  العام   وسیدفع  مطلع  منذ  الشهداء 

 في قطاع غزة.  52في الضفة و 153شهیًدا بینهم   212الجاري حتى الیوم إلى 
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رة اللهب تتدحرج بتسارع رغم �ل محاوالت ض�ط النفس الذي تبد�ه  و�تضح مع مرور الوقت أن �ُ 
الة وأنها تقترب المقاومة التي تنشغل في اإلعداد واالستعداد وهي تعلم �قیًنا أن المعر�ة قادمة ال مح
 وأن المواجهة أضحت حتم�ة والعدو �حاول جاهًدا ودون جدوى تغییر قواعد االشت�اك.

تقد�م طلب إلى لجنة الخارج�ة واألمن التا�عة للكن�ست لتنفیذ مهام ُمحددة  أما ج�ش االحتالل، ف�عتزم
العبر�ة في عددها    في ضفة االنتفاضة و�ثر الوضع األمني المتوتر وفق صح�فة "ید�عوت أحرونوت"

 �األمس األحد.
ج�ش  ورغم أن قانون قوات االحت�اط، َ�ْسمح �استدعاء �تی�ة مرة واحدة، �ل ثالث سنوات، إال أن  

قرا�ة   الج�ش  استدعى  فقط،  الماضي  العام  ففي  النصاب،  هذا  تجاوز  احت�اط    50االحتالل  �تی�ة 
م وقسم  الضفة،  إلى  معظمها  وُنِقَل  قتال�ة  مهمات  الوحدات  لتنفیذ  من  بدیًال  أخرى  مناطق  إلى  نها 

 النظام�ة التي �جري تكر�سها لمواجهة وحدات المقاومة في أنحاء الضفة المحتلة. 
 25�تی�ة فقط، و�صل الیوم العدد إلى    13�الذ�ر أنه وقبل موجة التصعید الجار�ة �ان هناك    وجدیر

الخاصة بهدف تنفیذ عمل�ات عسكر�ة    كتی�ة والعدد مرشح للز�ادة �اضطراد إلى جانب عدید الوحدات 
ًءا من  وتتوقع أوساط ج�ش العدو تصاعد حالة التوتر، وأن ذلك س�أخذ وتائر أعلى �كثیر بد   ُمكثفة.

�ما تؤ�د رئاسة أر�ان ج�ش العدو أنه ل�س ُمست�عًدا االستمرار في استدعاء    شهر رمضان الُمقبل.
وذلك إلفساح المجال لتدر�ب القوات النظام�ة    أ�ًضا،  2024عدد �بیر من قوات االحت�اط في عام  

 وتعز�ز جاهز�تها القتال�ة استعداًدا لحروب محتملة.
عمل�ة    330عمل�ة فدائ�ة لفرسان المقاومة، �ان من بینها    428أما العام الجاري فقد َشِهَد أكثر من  

عنها مقتل هس نجم  عمل�ات د   5عمل�ة تفجیر عبوات ناسفة، و  34عمل�ة طعن،    54إطالق نار،  
الوطن�ة   أرضه  على  الصامد  شعبنا  إصرار  عن  عبرت  والمستوطنین،  الجنود  من  العدید  وجرح 

 المحتلة، على مواصلة �فاحه العادل واالستعداد لتقد�م التضح�ات مهما �انت. 
لقد فاجأت هذه العمل�ات الجر�ئة العدو في الوقت الذي تواصل ف�ه جماعات اله�كل المزعوم حشد  

مأن العید  صارها  خالل  الم�ارك  األقصى  للمسجد  ومر�ز�ة  واسعة  اقتحامات  لتنفیذ  المستوطنین  ن 
�ما   المسجد،  داخل  "الحانو�ا"  أ�ام، وسط محاوالت إلشعال شمعدان  لثمان�ة  �ستمر  الذي  الیهودي، 

العید    س�شعل األرض تحت أقدام هؤالء المستوطنین العنصر�ین، والتي قد ُتفجر حرً�ا دین�ة، وأن هذا
أوهام   على  وتمر�ًنا  المزعوم،  الثاني"  المعبد  "تدشین  �ستذ�ر  بوصفه  مختلًفا  معنى  �حمل  التوراتي 
الدیني   الصهیوني  ال�مین  �علنه  الذي  الهدف  وهو  األقصى،  مسجدنا  مكان  الثالث"،  المعبد  "تدشین 

 المتطرف والذي رفع را�اته زعماء الحكومة العتیدة بن غفیر وسموتر�تش. 
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سحكومة   وهم  العدو  الفلسطیني،  الِفعل  رد  الخت�ار  الفاش�ة  إلى  بتسارع  االنحدار  فرض  تحاول 
 �سا�قون الزمن ِلِفْعِل ذلك.

، ومقاومة غزة  1948الضفة الفلسطین�ة وقدس األقداس، والشعب الفلسطیني في فلسطین المحتلة عام  
ة في ِسفِر الصمود رة جدید الصامدة، جاهزون وعلى استعداد للمواجهة الشاملة، وإلضافة صفحة عط

 ونحو ثورة عارمة لن تخمد أبًدا حتى تطهیر تراب الوطن من دنس هذا االحتالل. 
 5/12/2022فلسطین أون الین، 

 
 الضّفة في ق�ضة "الصهیون�ة الدین�ة"  .46

 حنان غر�نوود 
منسق   هو�ة  وس�قرر  الدفاع،  وزارة  في  منص�ًا  الدین�ة"  "الصهیون�ة  حزب  من  وز�ر  أعمال  سیتولى 

ومة في "المناطق" ورئ�س اإلدارة المدن�ة، المنصبین ذوي التأثیر الدرامات�كي على �ل ما �حصل الحك
 في "المناطق"، هكذا تقرر في إطار االتفاقات االئتالف�ة بین "الصهیون�ة الدین�ة" و"الل�كود". 

� التعیینات  ستتم  الیوم"،  "إسرائیل  إلى  تفاصیله  وصلت  الذي  االتفاق،  معوحسب  رئ�س    التنسیق 
 الوزراء و�موافقته. 

یدور الحدیث عن منصبین �ان �عینهما حتى اآلن وز�ر الدفاع، واآلن ستنقل الصالح�ات في ذلك  
 لوز�ر �كون مسؤوًال عن االست�طان في "المناطق". 

في   األقوى  الرجالن  هما  المدن�ة  اإلدارة  ورئ�س  "المناطق"  في  الحكومة  أعمال  "المناطق"،  منسق 
 الدفاع وقائد المنطقة الوسطى.  �استثناء وز�ر

والبنى   التخط�ط  لتنسیق  المدن�ة  الصالح�ات  ذلك  في  �ما  جوان�ه،  �كل  لإلقل�م  حاكمان  هما  عمل�ًا 
 التحت�ة، والتنسیق المدني واألمني مع السلطة الفلسطین�ة والمحافل الدول�ة. 

أ علم  االئتالف�ة  االتفاقات  على  التوق�ع  سیتلقمع  سموتر�تش  بتسلئیل  اإلدارة  ن  على  الس�طرة  ى 
 .2024المدن�ة، وهي سُتحل حتى 

 كما تقرر أن یتلقى الصالح�ات لعقد مجلس التخط�ط األعلى الذي �قر البناء في "المناطق". 
المنظومة  رأس  على  تقفان  اللتین  الشخصیتین  تعیین  على  أ�ضا  الس�طرة  اآلن  سموتر�تش  یتلقى 

أفضل على هذین الجسمین وعلى سلم أولو�اتهما، في  هما �مكنه أن �س�طر �شكل  المدن�ة من خالل
 ظل تحیید المعارضة المحتملة من الداخل.

 
 التشر�ع قبل الحكومة 
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في "الصهیون�ة الدین�ة" ال �كتفون �الوعود، و�طرحون شرطا إضاف�ا على الحكومة القادمة: تشر�عا  
 طان في "المناطق".س�كون مسؤوال عن االست� سر�عا �سمح بتعیین وز�ر في وزارة الدفاع

في الحكومة المنصرفة �ان م�خائیل بیتون �شغل منصب وز�ر في وزارة الدفاع لكن هذا �ان �حكم  
نظام طوارئ. أما اآلن فتطلب "الصهیون�ة الدین�ة" تشر�ع قانون �سمح �التعیین مثلما حصل في حالة  

 ن�ًا قبل إقامة الحكومة.آر�ه درعي، وذلك ألجل تثبیت المنصب قانو 
ردًا على ما �شفت النقاب عنه "إسرائیل الیوم" عّقب رئ�س الوزراء المنصرف، �ائیر البید، فقال: "إذا 
صادروا من وز�ر الدفاع اخت�ار منسق األعمال ورئ�س االدارة المدن�ة، فهذا تدخل س�اسي خطیر في 

القرار س�جعل یوآف   الدفاع المخص أمن إسرائیل و�قدرة الج�ش. هذا  ي واألضعف في  غالنت وز�ر 
 تار�خ الدولة حتى قبل أن یتسلم مهام منص�ه". 

 
 تحد�ات على الطر�ق

توجد  األمني،  الموضوع  عن  ففضًال  التحد�ات.  من  قلیل  غیر  س�كون  �هذا  است�طان  وز�ر  أمام 
الطر  ش�كات  بینها  فوري،  إصالح  إلى  و�حاجة  السا�قة  الحكومة  أهملتها  عدیدة،  في مجاالت  ق 

نهار تحت أزمة السیر �سبب االرتفاع المكثف في مستوى مع�شة الفلسطینیین في  "المناطق"، التي ت 
 السنوات األخیرة. 

كما أن تسو�ة االست�طان الفتي توجد على جدول األعمال، و�ذا أ�ضا معالجة ش�كات تحت�ة مهمة  
 أخرى في "المناطق"، أُهملت على مدى عشرات السنین. 

لتي عقدت فیها جلسة مجلس التخط�ط األعلى �انت في أ�ار  ك، فإن المرة األخیرة اإضافة إلى ذل
وفي   المستوطنات  في  الشقق  أسعار  ترتفع  بینما  للبناء  تواقة  "المناطق"  في  والسلطات  الماضي، 

 المدن.
التوقع من جانب االست�طان هو عقد مجلس التخط�ط والبناء �أسرع وقت ممكن، و�قرار م�اٍن جدیدة، 

ج والس�طرة على األراضي توجد في عت�ة وز�ر االست�طان، سواء أكان ما أن الحرب على مناطق  ك
 هذا سموتر�تش نفسه أم وز�رًا آخر �مثله. 

 "إسرائیل الیوم" 
 6/12/2022األ�ام، رام هللا، 
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