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*** 
 
 

 كية لمنع توسيع القائمة السوداء للشركات في المستوطناتير ضغوط أم: "والال"موقع  .1
تمارس إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، ضغوطا على مفوض حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 

ي المستوطنات في الضفة  وسيع القائمة السوداء للشركات التي تنشط ففولكر تورك، من أجل منعه ت
الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وبرقية    يومفق ما نقل موقع "والال" اإللكتروني  الغربية المحتلة، و 

 سرية وصلت إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية. 
في   دبلوماسية  ومساعدات  دعما  ماضية،  طويلة  سنوات  مدار  على  المتحدة،  الواليات  وقدمت 

، كما أن إدارة الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، عارضت نشر القائمة  مؤسسات األمم المتحدة
 العاملة في المستوطنات السوداء للشركات 

شباط/ العام    وفي  كهذه  2020فبراير  سوداء  قائمة  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  نشر   ،
من قية كانت شركات دولية  شركة إسرائيلية والبا  94شركة تعمل في المستوطنات، بينها    112ضمت  

 ست دول غربية. 
وبضمنها   أميركية،  خمس  الغربية  الشركات  السنتين    Airbnbو    Bookingوبين  في  نفذتا  اللتين 

األخيرتين خطوات للنأي بنفسهما عن نشاط في المستوطنات، لكنهما عادتا وتراجعتا عن خطواتهما  
 في أعقاب ضغوط إسرائيلية. 

أن يقرر حتى نهاية العام الحالي إذا كان سيضيف   ين، فإنه يتعين على توركووفقا لمسؤولين إسرائيلي
 القائمة السوداء.   شركات أخرى إلى

 8/12/2022، 48عرب 
 

 في السعودية الرئيس الصيني يلتقي  محمود عباس .2

عباس   ةالفلسطيني  السلطة  رئيسالرياض: التقى   الرياض، الخميس  محمود  السعودية  ، في العاصمة 
القمة  لا  الرئيس انعقاد  هامش  على  وذلك  بينج،  جين  شي  واستعرض   الصينية.  -العربية  صيني 
وشي، سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يشمل زيادة التبادل    عباس

الحزام   لمبادرة  فلسطين  دولة  انضمام  بعد  خاصة  البلدين،  بين  واالستثمارات  والتجاري  االقتصادي 



 
 
 
 

 

ص            5   6003 العدد:              12/9/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

ل  عباسوأعرب    طريق.وال الصيني  الرئيس  لرؤية  شكره  لدعم  عن  وتقديره  الفلسطينية  القضية  حل 
الصين المتواصل للقضية الفلسطينية، والمساعدات التنموية المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على  
دعم دولة فلسطين لسياسة الصين الواحدة، وإسنادها لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها الصين في  

لعباس لزيارة الصين. وسيصار لتحديد موعد هذه   وجه الرئيس الصيني دعوة  بدوره،  المحافل الدولية.
 الزيارة من خالل القنوات الدبلوماسية. 

 8/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 شتية: شعور الجناة باإلفالت من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائما .3
هللاار  اشتية،  :  م  محمد  الوزراء  رئيس  ظل دعا  في  لشعبنا،  الحماية  توفير  إلى  الدولي،  المجتمع 

الفلسطيني. الدم  واستباحة  اليومية،  االغتيال  وعمليات  الجرائم  بتقديم    استمرار  الوزراء  رئيس  وطالب 
سياسة تعززه  الذي  العقاب،  من  باإلفالت  شعورهم  أن  معتبرا  الدولية،  للعدالة  المعايير    الجناة 

ارتكاب جرائمهم، التي كان آخرها استشهاد ثالثة شبان في مدينة    المزدوجة، هو الذي يشجعهم على
 جنين ومخيمها.
منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية  حث اشتية مع    من جهة أخرى،
هاستينغز اإلسر لين  التصعيد  ظل  في  شعبنا  ألبناء  الحماية  توفير  االحتالل  ،  جيش  وإرهاب  ائيلي 
كما    من خالل فرق األمم المتحدة الميدانية، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام هللا.  والمستوطنين،

ناقش رئيس الوزراء مع هاستينغز الحاجة إلى إطار سياسي يقود إلى حل الدولتين وإنهاء االحتالل  
إ مشيرا  الفلسطينية،  الحقوق  على  إسرائيل  تغّول  سياسي ووقف  أفق  بدون  التنموية  المشاريع  أن    لى 

 غير كافية والحلول سياسية وليست اقتصادية. 
 8/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 في غزة ال تملك صالحية ترخيص أية مؤسسات مالية أو مصرفية  "سلطة حماس"سلطة النقد:  .4

تملك صالحية  ، أن "سلطة حماس" في قطاع غزة ال  قالت دائرة االنضباط في سلطة النقد :  رام هللا
ترخيص أية مؤسسات مالية أو مصرفية، وبالتالي فإن القرارات األخيرة المتعلقة بتأسيس بنوك جديدة  
المصارف  بترخيص  المختصة  الوحيدة  الجهة  هي  النقد  سلطة  وإن  قانوني،  غير  إجراًء  يعتبر 

 واإلشراف عليها وفقًا ألحكام القانون. 
"يحظر على أي شخص استخدام كلمة بنك أو مصرف أو  لدائرة في بيان، يوم الخميس،  فت اوأضا

مسبق   ترخيص  على  حاصاًل  الشخص  ذلك  يكن  لم  ما  كيان  أو  مؤسسة  أي  تسمية  في  مرادفاتهما 
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، أو ُمنشًأ بموجب تشريع  2010( لسنة  9صادر عن سلطة النقد وفقًا ألحكام قانون المصارف رقم )
"جمهور المواطنين من التعامل بأي شكل من   كما حذرت الدائرة  ي دولة فلسطين".نافذ خاص به ف

وذلك  النقد،  سلطة  من  ترخيص  دون  مصرفية  أعمال  كيانات تمارس  أو  مؤسسات  أي  مع  األشكال 
 باعتبارها كيانات غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة واإلشراف". 

 8/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ال مصالحة بشروط عباس ...الجزائر ُتجّدد جهودها": األخبار" .5

إمكانية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المعقود  على الرغم من اليأس من  :  رجب المدهون -غزة 
في الجزائر، عاودت السلطات الجزائرية تحّركاتها الهادفة إلى البدء بخطوات عملية إلنهاء االنقسام،  

ّر فيه رئيس السلطة، محمود عباس، في وضع اشتراطات ال تقبلها أغلب الفصائل.  في وقت يستم
در فصائلّية، فإن دعوة جزائرية وصلت إلى حركَتي "حماس"  وبحسب ما علمته "األخبار" من مصا

لتشمل   الجاري،  الشهر  نهاية  قبل  توسيعها  ُيفترض  الجزائر،  العاصمة  في  مباحثات  إلجراء  و"فتح" 
األطراف   أن جميع  المصادر  وتكشف  الماضية.  األشهر  خالل  المنعقدة  الحوارات  في  المشاركة 

وسقوف زمنية لتنفيذ االتفاق الذي ُوّقع العام الماضي، بما  الجزائريين سيطلبون وضع آليات واضحة  
في ذلك اإلعالن عن مواعيد محّددة لالنتخابات، مضيفًة أن القيادة الجزائرية عازمة هذه المّرة على  

 سة "ضغوط كبيرة" على عباس للتراجع عن اشتراطاته التي تحول دون تطبيق بنود المصالحة.ممار 
 9/12/2022، بيروت، األخبار

 
 تطور في أساليب المسلحين الفلسطينيين في مقاومة االقتحامات: وسائل إعالم إسرائيلية .6

هللا: ا  رام  أمس  الغربية،  الضفة  شمال  جنين  في  الواسعة  االشتباكات  في  أظهرت  تطورًا  لخميس، 
اال مقاومة  في  الفلسطينيين  المسلحين  من أساليب  اإلسرائيلي  الجيش  قلق  أثارت  بطريقة    قتحامات، 

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن    تحصينات أكثر دقة وتعميم التجربة في مناطق أخرى في الضفة.
فجر   جنين  مخيم  إلى  اإلسرائيلية  القوات  وصول  قبل  تجهزوا  نصبوا الفلسطينيين  وكانوا  الخميس، 

 بوات.حواجز »مفخخة« على مداخل المخيم ومخارجه، ونجحوا في وضع الجيش تحت وابل من الع 
اشتباكات  و  خوض  قبل  متفجرة  لعبوات  تعرضت  الجيش  قوات  إن  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  قالت 

 مسلحة مع الفلسطينيين في المخيم. 
طور تحول معه مخيم جنين إلى حصن للمسلحين،  ووصف موقع »واينت« اإلسرائيلي ما جرى بأنه ت

لا الكاميرات  حتى  واستخدموا  المراقبة،  ونقاط  المتاريس  نشروا  الجيش  لذين  وتحرك  وصول  مراقبة 
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له. المنصوبة،    والتصدي  الحواجز  أحد  داخل  ناسفة  عبوة  تفجير  يتم  األولى  للمرة  إنه  الموقع  وقال 
واعتبر الموقع أن ما جرى في جنين عالمة فارقة    رارًا.ولكنها كانت بدائية فلم توقع إصابات أو أض 

ناطق كل يوم، ويعتقد أنه ال توجد نهاية  في تطور طرق مواجهة الفلسطينيين للجيش، الذي يقتحم الم
 لسلسلة األحداث، ولذلك ثمة مخاوف من انتشار »التحصين« إلى مناطق أخرى في الضفة. 

فإ الجيش،  يختبره  وما  المخاوف  هذه  اوبسبب  األساليب  هذه  مع  للتعامل  نفسه،  هيأ  لجديدة،  نه 
الجيش هي إرسال الطائرات دون طيار،  بأساليب أكثر تطورًا. وأحد أهم التغييرات في طريقة عمل  

والتي يمكنها إطالق النار أو قنابل الغاز باتجاه موقع العمليات، ونشر قناصة على أسطح المنازل 
وكانت قوات إسرائيلية خاصة دخلت مخيم    ش اليد العليا دائمًا.القريبة، والمطلوب هو أن تكون للجي

 فلسطينيين في العملية.  3قتلت جنين لالجئين بهدف اعتقال أحد المطلوبين، ف
 9/12/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 بالتأكيد على خيار المقاومة  55"الشعبية" تحيي ذكرى انطالقتها الـ .بمهرجان حاشد في غزة.. .7

":  غزة وسط مدينة غزة بمناسبة    الجبهةنظمت  مركزيًّا  مهرجاًنا  الخميس،  لتحرير فلسطين"،  الشعبية 
وشارك في المهرجان الذي أقيم في ساحة الكتيبة بغزة قيادات    ة والخمسين.ذكرى انطالقتها الخامس

 من معظم فصائل العمل الوطني واإلسالمي، وسط حضور جماهيري حاشد. 
للجب العام  األمين  نائب  يد وقال  إن  مزهر:  جميل  الشعبية  التحريِر  هة  منّظمِة  بناِء  إلعادِة  ممدودٌة  نا 
الشرعي   الممثل  الشراكِة الفلسطينّية  قاعدِة  وعلى  وديمقراطّية،  وطنّية  أسس  على  لشعِبنا  والوحيد 

وأضاف في كلمته خالل المهرجان أن الجبهة تؤكد أّنه ال حلوَل وال تسوياٍت وال مفاوضات،    الوطنّية.
وأردف مزهر، أننا "ذهبنا إلى كل الدول إلنجاز المصالحة،    ا فلسطين وإما الناُر جياًل بعَد جيل.فإمّ 
ن على ماذا نتحاور وقد اتفقنا على وثيقة الوفاق الوطني التي ثّبتت القاسم المشترك لكل القوى ولك

ة إلى اإلرادة السياسية  وأكد أننا "لسنا بحاجة إلى التوسل إلنجاز المصالحة، ولكننا بحاج  السياسية".
 لتحقيق الوحدة الوطنية". 

 8/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اهدو الضفة الغربية يربكون حسابات االحتالل النخالة: مج .8
“المجاهدين  :  غزة إن  النخالة،  زياد  فلسطين،  في  اإلسالمي”  “الجهاد  لحركة  العام  األمين  قال 

الباس الغربية  الضفة  في  أن الفلسطينيين  ليعلنوا  غزة،  حصار  ويكسرون  العدو،  حسابات  يربكون  لة 
واحدة”. ومقاومتها  وشعبها  في  فلسطين  ذلك  خالل   جاء  الخميس،  مساء  للنخالة،  مسجلة  كلمة 
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وأضاف:    الذي أقيم في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.  ،مهرجان انطالقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
شعبنا، لشهداء  وفاًء  اليوم  طري  “نجتمع  على  واستمرارها  بالمقاومة  وبين  والتزاًما  وفلسطين،  القدس  ق 

وأردف أن “طريق الشهداء، هي التي تمنحنا    ين ومقاومتها”.يدي المقاومين والشهداء، شهداء فلسط
الحياة، وترسم معالم مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، وإذا أردنا حريتنا وتحرير وطننا، فعلينا أن نكمل هذه 

أبنائنا،  طو   الطريق”. طاقات  تستنزف  التي  القاتلة  الحزبية  ومغادرة  وحدوي،  بخطاب  بـ”االلتزام  الب 
لوهمية على وسائل التواصل االجتماعي، والشتائم المتبادلة التي ال تخدم إال العدو  وترك المعارك ا 

 الصهيوني”. 
 8/12/2022، قدس برس

 
 حتالل النونو يدعو لتفعيل كل أدوات المقاومة بالضفة لردع اال .9

من   يقوم به الكيان الصهيوني  ما  طاهر النونو: "إن  حماس  حركة  اإلعالمي لرئيس  قال المستشار 
اليوم فجر  جنين  جريمة  آخرها  كان  والتي  متصاعدة  أدوات    ]أمس[،  جرائم  كل  تفعيل  ضرورة  تؤكد 

وأكد النونو    المقاومة بالضفة لردع هذا العدو المجرم الذي يظن أنه يمكن اإلفالت بجرائمه وإرهابه. 
وقودً  وستبقى  سدى،  تذهب  لن  يومي  شبه  بشكل  تنهمر  التي  الطاهرة  الدماء  أن  الخميس،  ا  يوم 

ذات  على  السائرين  المقاومين  أعناق  في  وأمانة  وغطرسته،  االحتالل  وجه  في  والثائرين  للمنتفضين 
 الدرب نحو النصر أو الشهادة دفاعًا عن فلسطين والقدس واألقصى.

 8/12/2022، موقع حركة حماس
 

 35تعلن عن إطالق رزمة مشاريع إغاثية بمناسبة انطالقتها  في غزة حماس .10
عن إطالق رزمة من المشاريع اإلغاثية، وذلك   -الخميس -أعلنت حركة حماس في قطاع غزة  :  غزة

ونقلت "صفا" عن رئيس دائرة العمل الخيري بالحركة إسماعيل برهوم    .35بمناسبة ذكرى انطالقتها  
وأوضح    دوالر في ثاني يوم مهرجان االنطالقة الخميس المقبل.تم توزيع مساعدات بمليوني  أنه سي

تشمل   المساعدات  أن  لنحو    4برهوم  دوالر  على    100آالف  لهم  ستصرف  السن،  كبار  من  عريس 
وترميم   بـ    100دفعتين،  بيوت الفقراء  من  وتغيير أسقف    5بيت  األسر    200أالف دوالر،  من  منزل 

بّين برهوم أن هذه المشاريع تأتي شكًرا من حماس على صمود و   دوالر لكل أسرة.  300بـ  المتعففة  
أبناء شعبنا وحفاظهم على مشروع المقاومة، وهو واجب على الحركة قبل كل شيء في تعزيز الجبهة  

 الداخلية.
 8/12/2022، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 أسبوَعين نياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة نت .11
إسحاق  الرئيس  من  )الخميس(،  أمس  يوم  نتانياهو،  بنيامين  المكّلف  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  طلب 

 هرتسوغ، تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوَعين إضافَيين.
عالقة«   قضايا  هناك  تزال  »ال  أنه  مكتبه،  ونشرها  هرتسوغ  إلى  وّجهها  رسالة  في  نتانياهو  وقال 

 بخصوص التعيينات.
أيام  ف:  أضاو  كّل  إلى  سأحتاج   )...( لكن  التقّدم،  من  الكثير  وحّققنا  المفاوضات  صلب  في  »نحن 

 التمديد التي ينّص عليها القانون لتشكيل الحكومة«. 
حكومة.  تشكيل  من  ُتقّربه  مهّمة  خطوة  في  المتشّدد،  الديني  شاس  حزب  مع  صفقة  نتانياهو  وأبرم 

ُيتوّقع    ائب حق  وبموجب الصفقة، سيحصل حزب شاس على خمس وزارّية في الحكومة المقبلة التي 
 أن تكون األكثر يمينّية في تاريخ إسرائيل. 

الليكو  حزب  هي  ووّقع  متطّرفة  يمينّية  أحزاب  ثالثة  مع  ائتالفّية  صفقات  نتانياهو  بزعامة  اليميني  د 
و»نع غفير،  بن  إيتمار  بزعامة  اليهودّية«  و»القّوة  المتطّرف،  الدينّية«  المعروف »الصهيونّية  وم« 

 بمواقفه القومّية والمناهضة لمجتمع الميم. 
شاس ويهودوت هتوراه )التوراة اليهودّية الموّحدة( لتشكيل  واالّتفاقان مع الحزَبين المتدّيَنين المتطّرَفين  

 الحكومة المقبلة، موّقتان وغير ملزمين.
د أرييه درعي وزارَتي الداخلّية  وينّص االّتفاق بين شاس والليكود على أن يتولى زعيم الحزب المتشدّ 

 ما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء.والصّحة في الحكومة المرتقبة، ك
بين العقبات أمام االّتفاق، إدانة درعي بارتكاب مخالفات ضريبّية، ما يمنعه من العمل في    لكن من

 مجلس الوزراء، بحسب المّدعي العام اإلسرائيلي. 
 9/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 تلة اإلسالمية« إلى حكومته نتنياهو ينفي أي إمكانية لضم »الك .12

نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أن تكون لديه أي رغبة أو تكون لدى حزبه 
للح الموحدة  العربية  »القائمة  لضم  إمكانية  إلى  أي  عباس،  منصور  النائب  بقيادة  اإلسالمية«،  ركة 

 حكومته. 



 
 
 
 

 

ص            10   6003 العدد:              12/9/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

ادر مقربة منه إن »عباس هو جزء من )حركة اإلخوان المسلمين(. وال مكان في حكومة  ت مصوقال
 إسرائيل لهذه الحركة«. 

 9/12/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 يرفع حالة التأهب بالضفة الغربية   اإلسرائيلي االحتالل .13
الموق االحتالل  ذكر  جيش  أن  "والال"،  اإلخباري  لفرقدر  أصسرائيلي  اإلع  الأوامر  الضفة  غربية  ة 

العسكرية، برفع حالة التأهب في صفوف القوات خالل األيام المقبلة، تحسبا من تنفيذ عمليات ضد 
االحتالل ومستوطنيه في الضفة، ردا على العملية العسكرية في جنين التي نفذت فجر اليوم واستشهد 

 شبان.  3خالل 
 8/12/2022، 48عرب 

 
 ضم الضفة مثلما ضموا الجوالن قادة المستوطنين: على سموتريتش  .14

المستوطنين   قادة  حزب   يومعبر  رئيس  عليها  حصل  التي  الصالحيات  من  رضاهم  عن  الخميس، 
الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، من وزارة األمن اإلسرائيلية، وتوليه المسؤولية عن الوحدتين  

 الحكومة". نية" و"منسق أعمال "اإلدارة المد  –العسكريتين التي تديران االحتالل في الضفة  
دورني، لموقع "واينت" اإللكتروني، إن نقل المسؤولية    وقال رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم"، حنانئيل

هذه   وجود  بين  كبير  فرق  ويوجد  ممتازة.  "خطوة  سموتريتش  إلى  العسكريتين  الوحدتين  عن 
إ منظمة  تشريعات  خالل  من  نقلها  وبين  نتنياهو  بأيدي  فهناك  الصالحيات  سموتريتش.  أيدي  لى 

اجتماعا وعقد  البناء  بينها  مطروحة،  بارزة  ضد  قضايا  والصراع  المدنية  اإلدارة  في  البناء  لجان  ت 
هذه   بنقل  أرحب  وأن  األمن.  وزير  عجز  كان  وهذا  ج.  المناطق  في  الفلسطينية(  القرى  )في  البناء 

 الصالحيات إلى مسؤولية سموتريتش". 
ه "نشهد موجة إرهاب قوية جدا. والواقع في  "بيت إيل"، شاي ألون، أن  واعتبر رئيس مجلس مستوطنة

، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن  19ا والسامرة )الضفة الغربية( موجود في القرن الـيهود 
 يحصل عليه السكان )أي المستوطنين( الذين هم ملح األرض، وعددهم نصف مليون".
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طنة "كارني شومرون"،  تش عليها، اعتبر رئيس مجلس مستو وحول الصالحيات التي حصل سموتري
أن   يريد  إنه  وقال  شخص  جاء  أخيرا  ذلك.  من  راضين  يكونوا  أن  يجب  "الجميع  أن  الهاف،  يغآل 

 ".وليس عسكريا يكون وزيرا مدنيا
وبحسبه، فإن "الخطوة األولى التي يجب أن ينفذها سموتريتش هي إخضاع قوانين دولة إسرائيل على  

 والن". والسامرة. يجب ضم يهودا والسامرة مثلما ضموا هضبة الج يهودا
 8/12/2022، 48عرب 

 
 أزمة التعيينات بالشرطة: المستشارة القضائية ترفض طلب بن غفير بإلغائها .15

ميارا،   بهاراف  غالي  اإلسرائيلية،  للحكومة  القضائية  المستشار  ر رفضت  طلب  الخميس،  ئيس  يوم 
الفاش يهوديت"  "عوتسما  لتولحزب  المرشح  إيتمار بن غفير،  تعيين  ي  بإلغاء  القومي،  األمن  وزارة  ي 

ومن  أمس.  من  أول  ليف،  بار  عومير  الداخلي،  األمن  وزير  عليهما  صادق  الشرطة  في  ضابطين 
 شأن قرار المستشارة أن يعمق أزمة التعيينات داخل الشرطة.

 .مة الجديدةمن تشكيل الحكو  ، وفي موعد قريب 2022ن األول/ديسمبر كانو  6وُنفذ التعيين في 
 8/12/2022، 48عرب 

 
 بمقاطعة إسرائيليين يضطهدون فلسطينيين أوروبا تطالب ة منظمات إسرائيلي  .16

طلبت مجموعة من حركات السالم ومنظمات اليسار اإلسرائيلية من االتحاد األوروبي مقاطعة رجال  
ن أعمال استغالل  مستوطنات، ويمارسو األعمال اإلسرائيليين، الذين يطورون مشاريع اقتصادية في ال

 وتنكيل، ويضطهدون عمالهم الفلسطينيين أو يساهمون في النشاط االستيطاني.
الفلسطينيين؛   يضطهدون  الذين  األعمال  رجال  ضد  فعالة  عقابية  إجراءات  اتخاذ  المنظمات  وطلبت 

أوروبا.   في  ومنتجاتهم  بضائعهم  تسويق  أو  أوروبية  دولة  أي  دخول  من  المنظمات  بمنعهم  وحددت 
من  با مئات  يضع  على  يستولي  الذي  شربيط،  مويه  يدعى  وأبقار  دواجن  مزرعة  صاحب  السم 

عليها   وقَّع  رسالة  وفي  أغنامهم.  رعي  من  بالقوة  الفلسطينيين  ويمنع  األردن،  غور  شمال  الدونمات 
ارسة مشروع  المحامي إيتاي ماك، باسم المنظمات، اعتبروا شربيط »أحد الشخصيات المركزية في مم

 تهايد( والتطهير العرقي الذي تديره دولة إسرائيل في غور األردن«. )األبر 



 
 
 
 

 

ص            12   6003 العدد:              12/9/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

و»محسوم   السالم«،  أجل  من  »مقاتلون  هي  الرسالة  هذه  وراء  تقف  التي  والمنظمات  والحركات 
ووتش« )تراقب الممارسات القمعية لجنود إسرائيليين على الحواجز العسكرية وتالحق الجنود قضائيًا( 

 بابيك« و»أمهات ضد العنف«. ظرية العدالة« و»ش و»ن
 9/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 االحتالل يحقق في فقدان خرائط حساسة بجنين  .تفاصيل مثيرة.. .17

يوم الخميس، أن جيش االحتالل يحقق في تقارير عن سقوط خرائط  ئيلية،  كشفت هيئة البث اإلسرا 
جنين   في  جنوده  بحوزة  كانت  "حساسة"  الغربية.عسكرية  الضفة  الهيئة    شمالي  تغريدة -وقالت  في 

إن فلسطينيين ينشرون وثائق "حساسة" لخرائط ُزعم أنها سقطت من جنود الجيش في    -على تويتر 
 وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق من الجيش.  فاصيل أحد المطلوبين.مخيم جنين، مع وجود ت 

 8/12/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 باع ما جاء في التوراة يجلب االزدهار ش: اتّ سموترت .18
المال  -القدس   وزارة  يتولى  أن  المتوقع  سموترتش  بتسلئيل  قال  اإلسرائيلية  رويترز:  الحكومة  في  ية 

الجديدة إن استراتيجيته االقتصادية ستكون مشبعة بالمعتقدات الدينية من التوراة، وأضاف إنه يرى أن  
ويتزعم سموترتش حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف. وقال   ذلك سيساعد على ازدهار البالد.

داخلية للملف االقتصادي، لكنه شدد على أن ما  إنه كوزير للمالية سيتعمق في التفاصيل الدقيقة ال
 جاء في التوراة يدلل على أن طاعة الرب تجلب االزدهار.

اإلسرائيلية مقتطفات من    12لقناة  وتحدث عن نهجه خالل مقابلة مع مجلة ميشباشا وبث تلفزيون ا
 المقابلة. 

سموتريتش "جربوا العديد من النظريات االقتصادية، صحيح؟ جربوا الرأسمالية واالشتراكية. لكن  وقال  
عن   المقدس  اليهودي  الكتاب  في  قيل  ما  إلى  إشارة  في  أطعت"  "إذا  يجربوه:  لم  واحدًا  أمرًا  هناك 

بأنه "كلما  ن، الذين قال إنه من بينهم، يعتقدون  ش إن المؤمني وأضاف سموترت  االنصياع إلرادة الرب.
وزادت  األرض  الستيطان  بالوصايا  وعملت  اليهودية  التعاليم  واتبعت  التوراة  شأن  من  إسرائيل  أعلت 

 من اللطف والتضامن، فسيمنحنا الرب وفرة عظيمة". 
 9/12/2022األيام، رام هللا، 
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 ة ل ومعطيات "مقلقة" بشأن مستوطني الضفثغرات سيبرانية "قاتلة" لجيش االحتال  .19
اإل المخاوف  الجهات  تتصاعد  وقدرة  السيبرانية،  المعلوماتية  أنظمتها  أمن  اختراق  خطر  من  سرائيلية 

المعادية في الحصول على قاعدة بياناتها السرية في الوقت الذي يستعد فيه جيش االحتالل لمواجهة  
المحيطة   الجبهات  من  أي  في  مفترضة  المخاطر عسكرية  زيادة  من  سياسية  قيادات  تحذر  بينما 

 لمستوطنين في الضفة الغربية. األمنية على ا
وكشفت تقارير رسمية عبرية عن وجود جملة من الثغرات األمنية الخطيرة، ما دفع جيش االحتالل  

 للبدء بتحسين أمن قاعدة بياناته. 
ال الحماية  عن  إنغلمان  ماتنياهو  الدولة  مراقب  تقرير  األمن  وأثبت  في  كبيرة  ثغرات  وجود  سيبرانية، 

هيئة  السيبراني ف يتم تحديث إجراءات  لم  حيث  االحتالل،  جيش  أنظمة المعلومات البيومترية في  ي 
 .1996األركان العامة بشأن حماية الخصوصية منذ 

  وهنا تبرز المخاوف من أن يستخدم تلك الثغرات مخترقون النتحال هويات جنوده، وسرقة بياناتهم،  
 بما فيها معلومات طبية وشخصية وحساسة لمئات اآلالف من الجنود.

"القناة   لـ  العسكري  المراسل  "مستوى  13ونقل  أن  أكد  الذي  التقرير  ورد في  مما  بعضا  هيلر،  أور   ،"
بيانات لجيش االحتالل ليس مرتفًعا بما فيه الكفاية، مما يجعل المخاطر التي تتعرض  أمان قواعد ال
 ات المقاييس الحيوية كبيرة، بما فيها كلمات المرور والوسائل المادية".لها قاعدة بيان

 8/12/2022، 21موقع عربي 
  

 قراطيين بأمريكا لالحتالل و استياء إسرائيلي من تصاعد معارضة التقدميين الديم  .20
ل، يين الديمقراطيين في الواليات المتحدة لالحتاليسود القلق اإلسرائيلي، من تصاعد معارضة التقدم
ال  بايدن  جو  للرئيس  موجهة  متزايدة  دعوات  بنيامين  وسط  حكومة  ضد  اإلجراءات  من  سلسلة  تخاذ 

 نتنياهو المرتقبة. 
وتطالب الدعوات الموجة إلى بايدن، بمقاطعة اثنين من وزراء حكومة نتنياهو المرتقبة، وهما إيتمار  

األمر لمطالبته أيضا بإلغاء  يل سموتريتش، الموصوفان باليمين المتطرف، ووصل  بن غفير  وبتسلئ
 ا لم توضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على جدول األعمال الدولي.اتفاقات التطبيع إذ 
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إلعادة  أمريكية  دعوة  عالنية  تحمل  ألنها  أبيب  تل  في  المقلقة  أصداءها  وجدت  الدعوات  وهذه 
يمي الذي يخدم المصالح  المسرح الدولي، بزعم أن ذلك سيقوض النظام اإلقل  الفلسطينيين إلى مركز

 األمريكية. 
لالستراتيجية   القدس  معهد  نشره  مقال  في  ذكرا  ميخائيل  وكوبي  سيبوني  غابي  الكبيران  الضابطان 
بواشنطن،   القرار  مؤسسات  في  بالتقوي  اآلخذ  الديمقراطي  الحزب  في  التقدمي  "االتجاه  أن  واألمن، 

يد  قد  مما  الفلسطينية،  القضية  تجاهل  يعتبره  ما  لد يرفض  الداخلية  الشؤون  في  للتدخل  ولة فعهم 
للفلسطينيين   سمح  الذي  النموذج  إحياء  ويصرون على  األخيرة،  االنتخابات  نتائج  ورفض  االحتالل، 

 ألجيال عديدة بفرض حق النقض على أي تطبيع مع العالم العربي".
الديمقراطيين اليوم    " أن "المنطق االستراتيجي الذي يقود التقدميين21وأضافا في مقال ترجمته "عربي

اتبعه الرئيس السابق باراك أوباما، حين رأى إيران واإلخوان المسلمين كجزء من حل    هو ذاته الذي
مشاكل الشرق األوسط، وهذا يعني زعزعة االستقرار والنظام اإلقليمي الجديد في الشرق األوسط الذي 

الء  من حالة "الهوس" التي يصاب بها هؤ صمم بنية إقليمية جديدة بروح اتفاقيات التطبيع، مما يجعل  
 ال يوجد لها أي عالج". 

اإلسرائيلية   الحكومة  لمقاطعة  دعوتهم  في  يستعجلون  بأنهم  الديمقراطيين  "التقدميين  الكاتبان  واتهم 
األصول  أهم  هي  إسرائيل  أن  حقيقة  يتجاهلون  ألنهم  لها،  األمريكية  المساعدات  وخفض  المقبلة، 

 المتحدة في الشرق األوسط". االستراتيجية للواليات 
 8/12/2022، 21وقع عربي م

 
 منذ بداية العام الجاري  217حصيلة الشهداء ارتفعت إلى  ...ساعة 24شهداء خالل  5 :الضفة .21

فلسطينيين استشهدوا رصاص االحتالل اإلسرائيلي في    5إن  ،  قالت وزارة الصحة الفلسطينة الخميس
الوزارة مساء الخميس استشهاد الفتى ضياء محمد الريماوي وأكدت    ساعة.  24الضفة الغربية خالل  

آخرين بجروح ما بين المتوسطة إلى خطيرة، برصاص قوات االحتالل قرب    4عاما( وإصابة    17)
هللا. رام  غرب  عابود  تجاه   بلدة  النار  االحتالل أطلق  جيش  أن  اإلسرائيلية  "كان"  ذكرت قناة  بدورها 

 قرب مستوطنة "عوفاريم" غرب رام هللا.  465ارع فلسطينيين رشقوا الحجارة على ش
جثامين   الخميس  اليوم  الفلسطينيين  آالف  شيع  جنين،  االحتالل    3وفي  جيش  قتلهم  مواطنين 

كما أعلنت القوى الوطنية    اإلسرائيلي خالل مواجهات مسلحة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية،
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حد  الشامل،  اإلضراب  جنين  محافظة  في  الشهداء.واإلسالمية  أرواح  على  متصل،    ادا  سياق  وفي 
الماضية   الليلة  استشهد  الذي  النجار  مجاهد  الشهيد  جثمان  سلواد  وبلدة  هللا  رام  مدينة  أهالي  شيع 
برصاص قوات االحتالل، بزعم إطالقه النار على برج مراقبة عسكري قرب مستوطنة "عوفرا"، في 

بانسحاب قوات االحتالل من جنين، بعد اعتقالها ضابط    وأفاد مراسل الجزيرة  بلدة سلواد شرق رام هللا.
 أمن، وأسيرا محررا، وشابا فلسطينيا آخر. 

  52شهيدًا، بينهم    217ووفق وزارة الصحة، فإن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى  
 في الضفة الغربية.  165في قطاع غزة و

 8/12/2022.نت، الجزيرة
 

 يين من غزة من االحتفال بأعياد الميالدتحرم عشرات المسيح "إسرائيل" .22
فعاليات   -غزة  وبدء  لحم،  بيت  مدينة  في  الميالد  عيد  شجرة  إضاءة  من  بالرغم  الهور:  أشرف 

ومن   الفلسطينية،  المناطق  كافة  من  المحتفلون  يصلها  التي  المسيح”  “مهد  مدينة  في  االحتفاالت 
سلطا أن  إال  العالم،  دول  من  تمنع  العديد  االحتالل  إلى    200ت  الوصول  من  غزة،  مسيحيي  من 

الراغبين    هناك. بأسماء  كشوفات  إرسال  إلى  غزة،  قطاع  في  األرثوذكسية  الكنيسة  لجأت  وكالعادة 
مع    تتواصل  التي  الجهة  الفلسطينية،  المدنية  الشؤون  هيئة  إلى  لحم،  بيت  مدينة  إلى  بالوصول 

التصاري إصدار  بشأن  اإلسرائيلي  إلى  الجانب  القطاع  من  المغادرة  تصاريح  إصدار  أجل  من  ح، 
على  حصارا  تفرض  التي  االحتالل،  سلطات  أن  غير  “إيرز”،  حانون  بيت  معبر  خالل  من  الضفة 

 غزة، حرمت ثلث المتقدمين من االحتفاالت في بيت لحم.
رثوكسية ودير  وفي غزة التي يتواجد فيها مئات المسيحيين، يجري تزيين الكنيستين الكبيرتين، وهما األ

 الالتين، مع بداية االحتفاالت بأعياد الميالد، ويقام بهما قداس خاص بهذه المناسية.
 8/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 كشف مخطط طريق استيطاني جديد يربط "معاليه أدوميم" بمنطقة تل أبيب  .23

يربط  -القدس جديد  استيطاني  طريق  مخطط  عن  النقاب  ُكشف  أدوميم"،    مستوطنة "األيام":  "معاليه 
وقالت صحيفة "كول هاعير" اإلسرائيلية: "هذا طريق مباشر يخرج   شرق القدس، بمنطقة تل أبيب.

من مفترق مشور أدوميم ويمر عبر حزما وموديعين ويصل إلى غوش دان، بينما ُيسمح بدخول آخر  
الطريق، مع تقدير أنه  ج لخطط  وأضافت: "بدأت الجهات المعنية هذا األسبوع في التروي  إلى القدس".
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عام   من  األول  النصف  خالل  الخطة  على  الموافقة  مستوطنة    ".2023سيتم  بلدية  ان  إلى  ولفتت 
 معاليه أدوميم ووزارة اإلسكان اإلسرائيلية ترّوجان للخطة. 

 9/12/2022، رام هللا، األيام
 

 اجتماع في القاهرة يؤكد دعم التعليم لالجئين الفلسطينيين .24
مشاركون في اجتماع مشترك بين مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين في دورته    طالب :  القاهرة

التعليم  87 بدعم  القاهرة،  في  الخميس،  )األونروا(،  بوكالة  والتعليم  التربية  شؤون  عن  والمسؤولين   ،
 لالجئين الفلسطينيين. 

ما الالجئين  شؤون  دائرة  مدير  برئاسة  جرى  الذي  االجتماع  بتقديم  هر الطالع، الودعا  دول المانحة 
اليرموك،  مخيم  في  خاصة  سوريا  في  المدمرة  المدارس  إعمار  إلعادة  لألونروا  جديد  إضافي  تمويل 

وشددت الجامعة العربية، على ضرورة   مدرسة.  25ودرعا، التي تزيد عدد المدراس المدمرة فيها على  
 ا" أمرا سياديا، والعمل بمقتضاه. دارس "األونرو االستمرار في اعتبار المنهاج الوطني الفلسطيني في م

العام  بدء  مع  عملياتها  مناطق  في  جديدة  مدارس  "األونروا"  بافتتاح  العربية  الدول  جامعة  وأشادت 
  .2023-2022الدراسي الجديد 

ودعا، الدول العربية المضيفة لالستمرار في تزويد األونروا بالكتب المدرسية بشكل مجاني، وتأمين  
المدا  تمويل الطالب تزويد  بين  أفضل  تفاعلي  تعليم  أجل  من  الصفوف  في  المالئم  باألثاث  رس 

كما دعا إلى دعم األونروا في التوسع ببرنامج التعليم المهني لزيادة الفرص التدريبية ألبناء    والمعلم.
 الالجئين الفلسطينيين ما يزيد فرصهم بالعيش الكريم. 

 8/12/2022نية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

 عامًا لفلسطيني على خلفية مشاركة في "هبة الكرامة"  15محكمة إسرائيلية تصدر حكمًا بالسجن  .25
أصدرت المحكمة اإلسرائيلية في حيفا، الخميس، قرار الحكم بحق الشاب محمد  :  ناهد درباس  -حيفا 

بب مشاركته في  فحم، وذلك بسعامًا( من قرية معاوية في وادي عارة قضاء أم ال  36عمر اغبارية )
عام   من  أيار  مايو/  في  الكرامة  القضاء 2021هبة  جهاز  من  صدر  الذي  األعلى  الحكم  وهو   ،

 اإلسرائيلي بحق معتقلي الكرامة.
وادعت النيابة العامة وفق الئحة االتهام بأن اغبارية شارك في االحتجاجات في منطقة عين إبراهيم،  

وضرب   إطارات  بحرق  الشرطة،وقام  على  وكذا   حجارة  بحيازته،  كان  سالحًا  استخدامه  إلى  إضافة 
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، وهو متزوج  2021ُيذكر أن اغبارية معتقل منذ مايو/ أيار من عام    إلقاء حجارة على رجال األمن.
 وأب لطفلين.

 9/12/2022العربي الجديد، لندن، 
 

 مواجهات وإصابات في مواقع عدة وأوامر جديدة بالهدم ووقف البناء  .26
مواقع "األيام  –محافظات   في  اقتحام  لعمليات  التصدي  خالل  اختناق  بحاالت  مواطنون  أصيب   :"

على   خاللها  أقدمت  عدة،  محافظات  في  االحتالل  قوات  شنتها  اقتحام  حملة  سياق  في  وذلك  عدة، 
  إزالة العَلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة ورفع علم دولة االحتالل مكانه، في الوقت الذي أخطرت فيه

منازل في مسافر يطا، تزامن ذلك مع مهاجمة مستوطنين محاًل تجاريًا في البلدة    3بهدم ووقف بناء  
 القديمة من مدينة الخليل، واقتحامهم موقع مستوطنة "حومش" المخالة جنوب جنين. 

 9/12/2022، رام هللا، األيام
 

 مصر تعرب عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة عنف االحتالل في األرض المحتلة  .27
أعمال  :  القاهرة من  المحتلة  األراضي  تشهده  مما  البالغ  قلقها  عن  العربية،  مصر  جمهورية  أعربت 

الفلسطين الشعب  أبناء  تستهدف  متزايدة  بوتيرة  استشهاد  عنف  وآخرها  جنين    3ي،  بمدينة  فلسطينيين 
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، أن العام الحالي شهد   فجر أمس الخميس.

تجاوز    أكبر حيث  عديدة،  سنوات  منذ  الفلسطينيين  الشهداء  من  ينذر    200عدد  ما  وهو  شهيد، 
الخطيرة   التداعيات  من  محذرًة  الدماء،  وإراقة  العنف  من  المزيد  نحو  األوضاع  تدهور  بمخاطر 

 لي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السالم. الستمرار التصعيد الحا
 8/12/2022ت الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلوما

 
 تحّذر  "إسرائيل"لبنان ينفي نقل طيران إيراني أسلحة عبر مطار بيروت و .28

مجادلة نق:  محمود  حول  سعودية،  قناة  أوردته  تقريرا  الخميس،  اللبنانية،  السلطات  طيران  نفت  ل 
ولي في بيروت، فيما  الحريري الد   "معراج" اإليراني أسلحة إلى "حزب هللا" اللبناني، عبر مطار رفيق

عبرت جهات إسرائيلية أن التقرير جاء لتحذير السلطات اللبنانية من هجمات إسرائيلية محتملة في  
يئة البث العام اإلسرائيلي  وأفادت ه  لبنان إلحباط "مسار نقل األسلحة الجديد" من طهران إلى بيروت.

لجديد بين طهران وبيروت"، ونقلت عن  "( بأنه في إسرائيل "قلقون من خط تهريب األسلحة ا11)"كان  
مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن التقارير حول "المسار الجديد" لنقل األسلحة من طهران إلى بيروت  
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محاوالت   إحباط  في  اإلسرائيلي  الجيش  عمليات  نجاح  هللا" "يؤكد  حزب  إلى  إيران  من  األسلحة  نقل 
ائيل كانت تخشى من أن تؤدي مثل هذه الهجمات وأشارت القناة إلى إن "إسر   عبر األراضي السورية.

أسلحة   نقل  أن  على  مشددة  اللبناني"،  هللا‘  ‘حزب  مواجهة  في  تصعيد  إلى  لبنان(  في  مواقع  )على 
ع إسرائيل أمام "معضلة" حول إذا ما كانت  ومعدات حساسة لـ"حزب هللا" عبر مطار بيروت، قد يض 

قرير حول "خط نقل األسلحة الجديد" الذي أورته قناة  ستعمل إلحباط هذه المحاوالت. واعتبرت أن الت
 "العربية" السعودية، جاء لبث رسائل تحذير للسلطات في لبنان. 

 8/12/2022، 48عرب 
 

 وصيانة المباني األثرية في القدسفاس: اإلعالن عن وثيقة مرجعية لترميم  .29
القدس  :  الرباط مال  بيت  وكالة  نظمتها  علمية  ورشة  في  مشاركون  فاس  صادق  مدينة  في  الشريف 

مهندسين   بحضور  القدس،  في  األثرية  المباني  لترميم  مرجعية  وثيقة  مضامين  على  المغربية، 
ودول وطنية  ومؤسسات  هيئات  من  وخبراء  وفلسطينيين  مغاربة  المكلف   ية.معماريين  المدير  وأكد 

ثيقة كدليل للممارسات  بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي، عزم الوكالة اعتماد الو 
وشارك مهندسون   الفضلى في برنامجها الخاص بتأهيل وترميم المباني االثرية والتاريخية في القدس.

العلمية التي برمجتها الوكالة بتعاون مع    وباحثون معماريون من جامعة القدس في أعمال هذه الورشة
إ  وزارة  من  بدعم  فاس،  لمدينة  االعتبار  ورد  التنمية  واإلسكان  وكالة  والتعمير  الوطني  التراب  عداد 

مشترك  واجب  وصيانتها  األثرية  العمارة  حماية  والقدس:  فاس  "بين  بعنوان:  المدينة،  وسياسة 
 لإلنسانية". 

 8/12/2022طينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 بعد بن غفير: سفير اإلمارات يلتقي سموتريتش في الكنيست  .30
ضاهر رئيس حزب التقى  :  بالل  مع  األربعاء،  أمس  خاجة،  آل  محمد  ٍإسرائيل،  اإلمارات في  سفير 

الكنيست. في  األخير  مكتب  في  سموتريتش،  بتسلئيل  المتطرف،  اليميني  الدينية  ونقلت   الصهيونية 
وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر في الصهيونية الدينية قولها إن سموتريتش وآل خاجة تحدثا حول  

 لدولتين، وعن "دفع السالم والتطبيع" مع دول أخرى في المنطقة.العالقات بين ا
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ن  وقال سموتريتش بعد اللقاء، الذي استمر ساعة، إن لقاءه مع سفير اإلمارات كان "مهما"، مضيفا أ 
وبحسب سموتريتش، فإن سفير اإلمارات قال    على إسرائيل تعميق عالقاتها االقتصادية مع اإلمارات.

 لعالقات الممتازة بين اإلمارات وإسرائيل ستستمر في النمو. له إنه يتوقع أن ا
 8/12/2022، 48عرب 

 
 الكويت: مظاهر االحتالل تؤّثر بشّدة على حقوق الفلسطينيين  .31

أن مظاهر االحتالل العسكري اإلسرائيلي التي طال أمدها تؤّثر بشّدة على الحالة  أكدت دولة الكويت  
ياسية للفلسطينيين وقدرتهم على ممارسة حقوق اإلنسان األساسية  اإلنسانية والحياة االجتماعية والس

بن مناقشة  خالل  لألمم المتحدة  أمام الجمعية العامة  دولة الكويت  بيان  ذلك في  جاء  د  الواجبة لهم. 
"تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية والمساعدة الغوثية التي تقّدمها األمم المتحدة في حاالت الكوارث  

 لمساعدة االقتصادية الخاصة". بما في ذلك ا
 8/12/2022، فلسطين أون الين

 
 الفلسطيني دانة جرائم االحتالل لم تعد كافية ويجب توفير الحماية للشعب إالجامعة العربية:  .32

أكدت الجامعة العربية، أنه لم يعد كافيا إدانة جرائم االحتالل اإلسرائيلي، والتي تشكل جزءًا  :  القاهرة
إسرائيلي مخطط  الفلسطينية.  من  القضية  يستهدف  لشؤون    مدروس  المساعد  العام  األمين  وطالب 

الم علي،  أبو  سعيد  العربية  بالجامعة  المحتلة  العربية  واألراضي  هيئاته  فلسطين  بكافة  الدولي  جتمع 
بتحمل مسؤولياته األخالقية واإلنسانية وكذلك السياسية والقانونية، في نطاق اختصاصاته ومسؤولياته  

اإلسرائيلي  المباش للعدوان  حد  لوضع  القانونية  واآلليات  األدوات  بكل  والضغط  الفوري  والعمل  رة، 
وجرا عدوانه  عن  االحتالل  ومساءلة  ومالحقة  باتخاذ اإلجرامي،  المعايير  ازدواجية  عن  والكف  ئمه، 

مضاعفة    التدابير الفعلية ومساءلة سلطات االحتالل عنها، طبقًا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع
لبلورة   الفلسطيني،  للشعب  فعال  دولية  حماية  نظام  لتوفير  الالزمة  بالسبل  الدولية  والضغوط  الجهود 

 ة فلسطين.مسار سياسي ينهي االحتالل ألرض دول
 8/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 فلسطينيين  3"التعاون اإلسالمي" تدين العدوان اإلسرائيلي على جنين واغتيال  .33

مدينة  :  جدة على  اإلسرائيلي  العدوان  الخميس،  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  أدانت 
فلسطينيين، إضافة إلى اعتدائها على الحرم اإلبراهيمي والمدارس   ومخيم جنين واغتيال ثالثة مواطنين
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م سبقها  وما  الجرائم  هذه  أن  معتبرة  العامة،  الفلسطينية  الشعب والممتلكات  على  متواصل  عدوان  ن 
والمساءلة. يستدعي التحقيق  ودعمها    الفلسطيني  التأكيد على تضامنها  بيان،  وجددت المنظمة، في 

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة االحتالل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات    نيين.لقضية األسرى الفلسطي
المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس األمن  استمرار عدوانها االجرامي ضد الشعب الفلسطيني، داعيًة  

الدولية  الحماية  وتوفير  المستمر  اإلسرائيلي  للعدوان  حد  وضع  في  مسؤولياته  تحمل  إلى  الدولي، 
 سطيني. للشعب الفل

 8/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 سكري النوعي لتل أبيب البنتاغون يؤكد التزامه بضمان التفوق الع .34
اإلسرائيلي    بحث  األركان  هيئة  رئيس  مع  كال  كولين  السياسية  للشؤون  األميركية  الدفاع  وزارة  وكيل 

 المنتخب هرتسي هاليفي التزام الواليات المتحدة بضمان التفوق العسكري النوعي لتل أبيب.
بضمان  بين الطرفين وتمسك الواليات المتحدة  أنه أكد "الشراكة المستمرة    -في بيان للبنتاغون -وجاء  

القدرات العسكرية النوعية إلسرائيل"، كما أشار إلى الجهود األميركية واإلسرائيلية المستمرة "لمواجهة  
 المخاطر التي تمثلها إيران". 

شدد المسؤول األميركي على "حق إسرائيل في    -الذي عقد الثالثاء الماضي بواشنطن -وخالل اللقاء  
 الوضع األمني في الضفة الغربية.  الدفاع عن نفسها"، وكذلك أهمية استقرار

 8/12/2022.نت، ةر الجزي
 

 اإلسرائيلية  الغارديان: نتنياهو يلعب بالنار بمنحه العنصريين التحكم بالشرطة .35
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقاال افتتاحيا، تناول منح رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف  

 الحية التحكم بالشرطة داخل المناطق المحتلة. بنيامين نتنياهو، اليمين المتطرف، ص
ذلك، مشيرا إلى أن  "، أن نتنياهو "يلعب بالنار" بسبب  21واعتبر مقال الصحيفة الذي ترجمته "عربي

 األمر يمثل تهديدا إسرائيليا من الداخل، بسبب اليمين المتطرف في الحكومة المقبلة.
 8/12/2022، 21موقع عربي 
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 ون في استقاللية تحقيق "إف بي آي" بمقتل شيرين أبو عاقلة نواب أميركيون يشكك .36
يثير مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من ِقَبل قوات االحتالل اإلسرائيلي سجاالت متواصلة في  

ات المتحدة األميركية، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الشعبية والسياسية على إدارة الرئيس  الوالي
 جل إجراء تحقيق مستقل وشفاف. جو بايدن من أ

كارسون   أندريه  الديمقراطي،  الحزب  عن  الكونغرس  عضو  للجزيرة -وقال  خاصة  تصريحات  في 
واشنطن" من   " برنامج  إجراء  -ضمن  بضرورة  يتمسك  أجل    إنه  من  شيرين  مقتل  في  شامل  تحقيق 

ا اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  رفع  تأييده  مؤكدا  الرئيسية،  األسئلة  عن  المحكمة  اإلجابة  إلى  لقضية 
أي تنسيق من شأنه إلقاء الضوء على مأساة اغتيال   الجنائية الدولية في الهاي، وعلق قائال: أؤيد 

 مراسلة الجزيرة. 
يضا عضو في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، أطلقا حملة لجمع  وكان كارسون ولو كوريا، وهو أ

الف التحقيقات  مكتب  لمطالبة  المجلس  أعضاء  )توقيعات  آي"  بي  "إف  في  FBIدرالي  بالتحقيق   )
 جريمة اغتيال شيرين باعتبارها مواطنة أميركية. 

إيم إدارة وأشارت  لدى  المعايير  ازدواجية  إلى  اآلن"  "الديمقراطية  برنامج  مقدمة  وهي  غودمان،  ي 
الرئيس األميركي جو بايدن في التعامل مع مقتل الصحفيين، مشيرة إلى أنه عندما ذهب إلى الضفة 
 الغربية طلبت عائلة شيرين الحديث معه، لكنه لم يفعل وفّوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن للحديث 

عضوا(   60إليهم. وقالت إن الحكومة األميركية تتعرض لضغوط خاصة من قبل أعضاء الكونغرس )
 الذين طالبوا بتحقيق مستقل، وشككت في أن يكون التحقيق الذي قام به )إف بي آي( مستقال.

 8/12/2022الجزيرة.نت، 
 

 م. يهود أميركا يشتكون من تصاعد العداء له.بايدن يفتح نقاشا بشأنه. .37
السياسية    -واشنطن  الحياة  في  الرفيعة  المناصب  من  الكثير  األميركيين  اليهود  تبوُّء  من  الرغم  على 

ن منظمات  واالقتصادية واإلعالمية، وذلك بنسب ضخمة تفوق نسبتهم من إجمالي سكان أميركا، فإ
 خالل العامين األخيرين.يهودية تحدثت عن زيادة كبيرة في تعرضهم "لحوادث كراهية"  

ويؤمن الكثير من الخبراء أن صعود واستمرار نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب في أوساط اليمين  
ح وسائل  الجمهوري من ناحية، وصعود التيار التقدمي من ناحية أخرى في الحزب الديمقراطي، وانفتا

 عادي لليهود. التواصل االجتماعي، هي عوامل أسهمت في انتشار الخطاب الم
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رصدت   إنها  يهودية،  منظمة  وهي  التشهير،  مكافحة  رابطة  استهدفت   2727وقالت  كراهية  حادثة 
 % عن العام السابق عليه.34اليهود العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 

دن بلغة حاسمة قائال "أريد فقط أن أوضح بعض األشياء: الهولوكوست  قبل أيام غرد الرئيس جو باي 
حدثت بالفعل، وهتلر كان شخصية شيطانية. يجب على قادتنا السياسيين أن ينادوا ويرفضوا معاداة 

 السامية أينما تختبئ، بدال من السماح بانتشارها" وأضاف "الصمت يعني التواطؤ". 
ال   وجاء استضافة  قبل  بايدن  حول  كلمات  وطني  نقاش  فتح  بهدف  اجتماعا  األربعاء  األبيض  بيت 

تصاعد العداء لليهود. وترأس دوغ إمهوف، الزوج اليهودي لنائبة الرئيس كاماال هاريس، النقاش الذي 
 ضم قادة منظمات اليهود األميركيين، وقادة عدد من أكبر الكنائس األميركية. 

"يج إمهوف  موقال  يوجد  ال  صامتين.  نبقى  أال  هذا ب  ضد  الجميع  يكون  أن  يجب  وسط،  وقف 
 الخطاب"، في إشارة إلى العداء لليهود. 

بوالية   أنجلوس  لوس  منطقة  في  اليهودي  االتحاد  رئيس  فاركاس،  نوح  الحاخام  قال  جانبه،  من 
ل اآلن الحديث عما  كاليفورنيا، إن "هناك تطبيعا لخطاب الكراهية ضد اليهود، ربما أصبح من المقبو 

 ئما في السر". كان يقال دا
الخارجية   وزير  قال  أيام،  قبل  اليهودية  ستريت  جي  لمنظمة  السنوي  المؤتمر  أمام  له  كلمة  وخالل 
في   بما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  لتتزايد  عادت  والتي  السامية،  معاداة  نحارب  "نحن  بلينكن  أنتوني 

حسب، ولكننا نقف أيضا مع  ندين معاداة السامية متى تحدث ف  ذلك هنا في الواليات المتحدة.. لسنا
عبر   واسعة  تحالفات  بناء  على  ونعمل  هذه  الكراهية  ألعمال  ضحية  تقع  متى  اليهودية  المجتمعات 

 الحكومة والمجتمع المدني لنتوحد معا لدحر هذه اآلفة".
 8/12/2022.نت، الجزيرة

 
 اقتحامات المسجد األقصى شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضدّ  .38

يوم الخميس عبر فريق قانوني يقوده البرفسور  ظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا  تقدمت المن
وليام شاباس بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول االعتداءات المنهجية على المسجد األقصى  

مسع  ومستوطنون في  وعسكريون  سياسيون  يقودها  ما  التي  لبناء  تمهيًدا  جديد  واقع  لفرض  واضح  ى 
 ى الهيكل. يسم

 8/12/2022، 21 عربي موقع
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 تقرير: الصين تدير مركز مراقبة سريا في دولة االحتالل  .39
تقوم   حيث  االحتالل،  دولة  في  تعمل  سرية  وكالة  تدير  بكين  أن  إسبانية،  حقوقية  منظمة  كشفت 

 مهام مماثلة حول العالم. 110الشرطة الصينية بأكثر من  
العبري باراك رافيد، أن تقريرا جديدا صادرا عن منظمة حقوق  وذكر المراسل السياسي لموقع "ويلال"  

" تدعى  اإلسبانية  للمخابرات  Safeguard Defendersاإلنسان  السرية  المهمة  هذه  أن  زعم   "
آالف   يعيش  حيث  بذلك،  إذن  على  الحصول  ودون  اإلسرائيلية،  السلطات  علم  بدون  تتم  الصينية 

اقية بينهما، وأن الجهة التي تدير هذه المهمة األمنية هي  عمال الصينيين في إسرائيل كجزء من اتفال
 شرطة نانتونغ، وهي مدينة تقع في غرب الصين شمال مدينة شنغهاي".

 8/12/2022، 21 عربي موقع
 

 إشكاليات في حل الدولتين في فلسطين  .40
 د. عبدهللا األشعل 

  دولة إسرائيل ولكن إسرائيل جانب    المجتمع الدولي مجمع علي حل الدولتين، أي دولة فلسطينية إلي
تتوزع فيها األدوار بين األحزاب وتوهم العالم بأن هناك صقورا وحمائم، والحقيقة أنهم مجمعون علي  

أن تصريح بلفور بتعهد الحكومة  1917تحقيق المشروع  الصهيوني، ولذلك اعتبر قادة الصهاينة عام 
إ خطوة  فلسطين  في  لليهود  قومي  وطن  بإقمة  االرض البريطانية  علي  األحالم  انزلت  بأن  يجابية 

خاصة أن بريطانيا ابتدعت في مؤتمر فرساي نظام االنتداب واختارت فلسطين رغم أن ما قامت به  
الفلس وقمع  إليها  الهجرة  وتسهيل  فلسطين  في  اليهود  تمكين  يتجاوز  من  المؤامرة  ضد  وثوراتهم  طنين 

االبكثير سلط كان  ولذلك  سارت   نتداب ات الدولة المنتدبة  وقد  العربية  المنطقة  وتفتيت  لتوزيع  ستارًا 
تسويات   ضمن  لألتراك  السورية  االسكندرونة  عن  تنازلت  حين  سوريا  في  الطريق  نفس  علي  فرنسا 

 مشبوهة بينهما في ثالثينات القرن الماضي. 
ن الشعب األسرائيلي كله مصر علي المشورع الصهيوني بصرف النظر عن اليمين واليسار  المهم ا

لتطرف والتسامح. وفي هذا الصدد يقع بعض المحللين العرب في الوهم الذي رسمته إسرائيل وهي  وا
وقع  الذي  بينما   ، العمل  حزب  في  ممثال  اليسار  هو  العرب  علي  الحروب  شن  الذي  أن  قولهم 

السال أنفسهم،  معاهدات  يناقضون  فهم  اليميني.  الليكود  هو  أوسلو  وأتفاق  واألردن  مصر  مع  م 
الذي والصحيح   الوسائل، فالسالم  مختلفة علي  واألهداف ولكنها  األساس  متفقة علي  القوي  أن هذه 

إسرائيل   أقامت  التي  هي  اليسار  حكومات  كانت  فإذا  العربي،  للعالم  ضربة  أكبر  هو  عنه  يتحدثون 
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  ابح في البداية ضد الفلسطينيين، فإسرائيل هي المسؤولة عن التسوية أو تفاقم األوضاع وأرتكبت المذ 
واألضرار   النتائج  الدولتين،  حل  وتعرقل  فلسطين  بكل  إسرائيل  وتمسك  الصراع  استمرار  شأن  ومن 

 اآلتية:
 أواًل: بالنسية إلسرائيل 

متمس الفلسطينيين  ألن  القوة  واستخدام  الفلسطينيين  قهر  يجدي  ولذلك  لن  الوجود  في  بحقهم  كون 
لي نظرة المواطن اإلسرائيلي وشكه في  تتطور المقاومة الشعبية غير الفصائلية مما يشكل مخاطر ع

قدرة األجهزة العسكرية واالمنية مما يرعب المواطنين ويدفعهم إلي التماس األمن في النزوح إلي خارج  
 إسرائيل. 

وفقدوا األمل في أي حياة كريمة مع إسرائيل بسبب وضوح  وال شك أن الفلسطينيين دفعوا إلي الحائط  
بد أن تدرك إسرائيل أنهم لن يقبلوا بتاتا اقتالعهم أمام قسوة الهجمات تمسكها بالمشروع الصهيوني وال

الحكومة   أن  تدرك  أن  البد  إسرائيل  أن  كما  والحكومة  والشرطة  الجيش  من  المدعومة  األستيطانية 
ا الشعب  من  قبواًل  وربما  األكثر  القوية،  القبضة  ذات  الحكومة  هي  االنتفاضات  إلسرائيلي  تتصاعد 

حد الفوضي وعدم قدرة األجهزة اإلسرائيلية علي مواجهة هذه الهجمات العشوائية بكل   ىالفلسطينية إل
أنوع األسلحة، ولم يعد ممكنًا أن تتعاون السلطة الفلسطينية بالتنسيق األمني مع إسرائيل ألن السلطة  

الفلسطين  نفسها العرق  أن  ويدركون  فلسطينيون  السلطة  رجال  أن  ثم  الهجمات  لهذه  هدفًا  ي  ستكون 
نفسه هو المستهدف عن طريق اإلبادة وربما تتطور المقاومة إلي أعمال فدائية وتفجيرات وال يجوز  

ه إلسرائيل أن تطمئن إلي الحكومات العربية التي اخترقتها.وطبعت معها بل وانحازت اليها….. هذ 
االمارا دولة  إدانة  يجدي  ولن  إلسرائيل  مالت  كلما  شعوبها  عن  عزلة  ستزداد  لعملية  الحكومات  ت 

أنها   هزلي  بشكل  السادات  برر  كما  فمصر  الفلسطينيين.  ضد  إسرائيل  به  تقوم  ما  وإغفال  القدس 
ة وهذا  أضطرت إلي التقارب مع إسرائيل في معاهدة السالم واالندماج معها باغواء المعونات العسكري

إسرائيل وضحي  أن دل علي شيئ فإنه يدل علي أن السادات اختار نظام الحكم ودعمه من أمريكا و 
عن   تتخلي  نفسي.لعلها  تأمين  إلي  بحاجة  إسرائيل  أن  خطأ  وظن  االستراتيجية  الوطن  بمصالح 

 مشروعها، وتبين أن السادات إما أن أن يكون مخدوعا أو مخادعًا للشعب المصري. 
آخر   سياساتها  ومصدر  بسبب  إلسرائيل  كراهية  تزداد  العربية  الشعوب  أن  هو  علي إسرائيل  للخطر 

عية وليس بسبب أن الشعب اإلسرائيلي كله من اليهود، فالمسلمون مأمورون بدينهم أن يحترموا القم
 كل الشرائع السماوية، ولن يجدي إلسرائيل وأميركا أن تحمي سلوكها وتبرره بمعاداة السامية. 

تغ  أو  وال  حكامهم  إدارة  سوء  بسبب  الشعوب  أصاب  الذي  باإلجهاد  أو  العرب  بإختراق  إسرائيل  تر 
 بالتعاون مع بعض الحكام ضد شعوبهم. 
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 ثانيًا: بالنسبة للفلسطنيين 
ومشاعر  الشهداء  نزيف  واستمرار  العودة،  حق  مثل  المشروعة  للمطالب   اسرائيل  يتواصل..اغفال 

مشاع تنشأ  كما  المتبادلة،  الدول  المرارة  خاصة  العربي  العالم  تجاه  الفلسطينيين  جانب  من  سلبية  ر 
ع واشنطن  أرغمتها  سياسية،  التي  تسوية  أي  في  األمل  الفلسطينيين  وفقدان  إلسرائيل  األنحياز  لي 

ويصبح الشعب الفلسطيني كله متطرفًا يرفض بعد ذلك أي أقتراح بالتسوية وينشأ لديهم شعور بأن  
 إسرائيل، فال تتسع الحياة إال لواحد منهما.المعادلة الصفرية فرضتها 

 ثالثًا: بالنسبة للعرب
انقسامهم  علي    يزداد  الضغط  من  بدال  الفلسطينين  علي  والضغط  إسرائيل  مع  التسوية  جدوي  حول 

إسرائيل   بينما  يؤيدوهم  أن  للعرب  يمكن  حتي  الفلسطيني  الصف  وحدة  باشتراط  وذلك  إسرائيل، 
ن الحاضنة العربية وتركهم في مواجهة مباشرة مع إسرائيل بكل قوتها  وواشنطن تحرم الفلسطينيين م

لها،   الغرب  ضد ودعم  العربي  الموقف  يشعل  ما  وهو  العربية،  الساحة  في  إيران  وجود  يزداد  كما 
يسرع  في   مما  باإلرهاب  المقاومة  لهذه  العرب  لوصم  فيما نري  األساسي  السبب  هو  وهذا  المقاومة 

اإليراني الصدام  في    وتيرة  حربة  رأس  تكون  بأن  واشنطن  القناع  مبررا  إسرائيل  ويعطي  اإلسرائيلي 
 ري االيراني اإلسرائيلي.الصراع العسك

 رابعا: بالنسبة للدول العربية 
ردًا  اإلسالمية  والتيارات  العربية  الشعوب  يستفز  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  وإنكار  الصراع  استمرار 

إلي يؤدي  مما  الدينية  الصهيونية  ظلم    علي  علي  لصمتهم  والحكام  الشعوب  بين  العالقة  زعزعة 
ا رغم الشعارات وقرارات القمم المؤكدة أن القضية مركزية. واستمرار إسرائيل والتخلي عن القضية فعلي

واالستتعداد  الفلسطينيين  وقمع  التسوية  في  بالرغبة  االدعاء  مثل  ملتوية  بأساليب  ومواجهته  الصراع 
ا ومعسكر  إيران  ذلك  لمحاربة  كل  الوهمية  السالم  معاهدات  إلي  الدول  من  مزيد  واجتذاب  لمقاومة 

اشتعال  إلي  المبادرة،    يؤدي  زمام  العربية  الجيوش  تستعيد  أن  الممكن  ومن  الفلسطينيين  انتفاضة 
 فتجمع إسرائيل بين التحدي العسكري الرسمي والغضب الشعبي في بيئة عربية معادية.

 خامسًا: بالنسبة ألوروبا
ا ولذلكتقع  كبيرة،  إسالمية  جاليات  أوروبا  وفي  ألوروبا  الجنوبي  الحزام  في  العربية  فإن   لمنطقة 

استمرار الصراع يين تمسك اسرائيل باالستيالء علي كل شيئ، وإصرار الجانب الفلسطيني علي أنه  
هدم  هو األحق بكل فلسطين، ويتم االلتحام العربي واالسالمي والفلسطيني إذا أقدمت إسرائيل علي  

 .ىالمسجد االقص
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 حل الدولتين:
 اآلتية:  الفائز األكبر هو إسرائيل التي تحصل علي المكاسب

 وقف المقاومة إلسرائيل بعد أن زال الهدف منها.  -1
 وقف نفوذ إيران المرتبط بدعم المقاومة.  -2
 للمقاومة العربية. انسياب العالقات االيرانية السعودية والعربية التي تعرقلها دعم إيران  -3
واستقامة الطابع    تخفيف الضغط علي الجيش واألجهزة األمنية وهي قبلة الحياة لمكونات إسرائيل   -4

 العلماني في المجتمع اإلسرائيلي ووقف العداء بين بعض الدول العربية وإسرائيل.
 ضية.فتح الباب الشرعي إلنسياب العالقات العربية مع إسرائيل دون القفز فوق الق -5

 8/12/2022، رأي اليوم، لندن
 

 نتنياهو منسقًا لمنظمات الجريمة!  .41
 تسفي برئيل 

ال الذعر  هذا  صالحيات  ما  على  سيحصل  الفاشي،  المسيحاني  سموتريتش،  بتسلئيل  هنا؟  دب  ذي 
بصالحيات   شديد  مس  عن  فقط  الحديث  يدور  ال  "المناطق".  في  الحكومة  أعمال  منسق  تعيين 

على   السيادة  في  صاحب  والتشريع  القضاء  نظام  وتقويض  األركان،  رئيس  هو  الذي  "المناطق"، 
ن يبني مستوطنات جديدة وأن يشرعن بؤرًا استيطانية وأن يهدم  "المناطق". اآلن سموتريتش يمكنه أ

مع   األمني  التنسيق  ويحطم  المدنية،  لإلدارة  الميزانيات  يوقف  وأن  الفلسطينيين،  منازل  بالجملة 
 ذا سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في نظر العالم. الفلسطينيين. هك

صالحيات صاحب السيادة، الذي هو   عدد غير قليل من الخدع يوجد في تصريحات الرعب هذه.
رئيس األركان، لم تمنحه في أي يوم استقاللية مطلقة للتقرير هل ومتى وكم من المستوطنات ستقام.  

سق أعمال الحكومة في "المناطق"، الذي تعيينه يتم  وهو ليست له الصالحيات الحصرية لتعيين من
بموافقت أي  الحكومة،  ورئيس  الدفاع  وزير  مع  بؤر  بالتنسيق  وشرعنة  المستوطنات  بناء  قرارات  هما. 

استيطانية غير قانونية وربطها بشبكة الكهرباء أو تفكيكها، دائما كانت من صالحية الحكومة، وهي 
منسق أعمال الحكومة في "المناطق"، لكنه ليس هو الذي قرر    التي أمرت الجيش كيف سيعمل. نّفذ 

ومناز  مغارات  وهدم  يطا  مسافر  من  السكان  جبل  طرد  جنوب  في  المفقرة  وفي  المركز  خربة  في  ل 
 الخليل. هو كان خاتم مطاط على القرارات التي جاءت من القدس.

سمو  انتظار  عليها  لم يكن  يوليس،  القانوني، كرميت  أعمال  نائبة المستشار  منسق  موقف  أو  تريتش 
ة حقيقي" في مناطق  الحكومة كي تكتب في نيسان رأيًا يسمح بربط بؤر غير قانونية "لها طابع تسوي
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بؤرة استيطانية كهذه تلبي المعايير. وزير الدفاع، بني غانتس، صادق،    30"ج" بشبكة الكهرباء. ألن  
أن   بشرط  ذلك  ربط  ر   10وفقط  سيتم  أخرى  فلسطينية  منظومة  بلدات  تحطيم  حول  والصراخ  بطها. 

المسؤولة عن جميع المظالم  االستشارة القانونية في "المناطق" يثير الضحك. ألن هذه المنظومة هي  
 القانونية، ومن بينها مخالفات للقانون الدولي وتمييز ضد الفلسطينيين. 

قطا على  الحصار  سياسة  وضع  الذي  هو  "المناطق"  في  الحكومة  أعمال  منسق  هو ليس  غزة،  ع 
الشخص الذي قام بإحصاء كم عدد السعرات الحرارية التي يستطيع سكان القطاع الحصول عليها،  

ي نوع من المواد الغذائية ستكون ممنوعة عليهم. تعيين موظف برتبة جنرال لمبعوث سموتريتش  وأ
على سياسة  لن يغير بشكل جوهري الوضع القائم. ربما يستطيع أن يزيل كابحا كان يمكن أن يؤثر  

 الحكومة، لكن ال أن يغيرها أو يحددها. 
طاول المتوقع لسموتريتش هو "الشاباك"، الذي الجهة التي في يدها القوة األكثر أهمية لوضع حد للت

ما زال يحظى بثقة نتنياهو. يمكن أن يتبين أن هذا الجهاز هو العائق األهم أمام اندفاع سموتريتش،  
الوحي العقالني  العتبة  أن  حارس  بعد  الفلسطينية،  السلطة  مع  العالقات  مجال  في  األقل  على  د، 

"المناطق".   على  غفير  بن  مليشيات  إلى  تسيطر  سيضطر  فـ"الشاباك"  آخر.  خطر  يكمن  هنا  ولكن 
السير على حبل دقيق جدا كي ال يدوس على أقدام "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية" ويعتبر جهازا  

لصهيونية. حيث إنه حسب رأيهم فإن هذا الجهاز هو المسؤول عن قتل  سياسيا، يساريا ومناهضا ل
مع ويحقق  يهود،  عن  وينقب  رابين،  من اسحق  مع الفلسطينيين.  يتم فيها التحقيق  بالصورة التي  هم 

هذا  سيأتي  ربما  "الشاباك".  رئيس  تعيين  صالحية  غفير  وبن  سموتريتش  نسي  لماذا  الواضح  غير 
يست عندها  هل  الحقا.  الشرطة  الطلب  تحولت  أن  بعد  الخلفية  ارجله  على  يقف  أن  "الشاباك"  طيع 

 لعرقية المسيحانية؟ وجزء من الجيش إلى من يحمون المنظمات ا
المشكلة  هو  سموتريتش"،  "رجل  سيكون  الذي  "المناطق"،  في  الحكومة  أعمال  منسق  تعيين  إن 

ا  لمعظم  بالنسبة  لكن  وصاخبة،  مقلقة  مشكلة  هي  الواقع  في  فيها  الصغيرة،  توجد  ال  إلسرائيليين 
لشوارع، وال حتى هدم  مصلحة حقيقية. وشرعنة البؤر االستيطانية لم تخرج ولن تخرج المواطنين إلى ا

بيوت الفلسطينيين وطردهم. الضجة حول التعيين فقط تطمس الجريمة األساسية التي بدأت بضم بن  
 ه عّين نفسه منسقًا لمنظمات الجريمة.غفير وسموتريتش للحكومة، ومسؤولية نتنياهو الكاملة في أن

 "هآرتس" 
 9/12/2022األيام، رام هللا، 
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