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 المنفذبمدينة كفر قاسم واستشهاد عملية إطالق نار ودهس مزدوجة  إصابة شرطيين إسرائيليين في   .1
أطلقت   عندما  بها  أصيب  بجروح  متأثرا  فلسطيني  شاب  اإلسر استشهد  االحتالل  النار  شرطة  ائيلية 

ي مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي داخل الخط األخضر؛ بذريعة تنفيذه عملية إطالق  عليه ف
جنودها. مزدوجة ضد  ودهس  أن    نار  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  نشر  فيديو  مقطع  وأوضح 

وا المدينة،  أحياء  أحد  في  الخلف  إلى  تعود  كانت  مدنية  كمركبة  أخرى  بمركبة  يوجد صطدمت  ان 
عناصر من الشرطة اإلسرائيلية الذين أطلقوا النار على المركبة وقتلوا الشاب نعيم بدير    بالقرب منها

 عاما.   20البالغ من العمر 
اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة جراء  للشرطة اإلسرائيلية إن  بيان  ذاته، قال  السياق  وفي 

يلينسون قرب مدينة تل أبيب  ونقال إلى مستشفى ب  ار ودهس في المدينة،تعرضهما لعملية إطالق ن
وأضاف بيان الشرطة أنه ُعثر على قطعة سالح داخل    لتلقي العالج، مؤكدة أن منفذ الهجوم ُقتل.

  المركبة التي استخدمت في الهجوم، وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع 
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شيرة إلى أنها نشرت تعزيزات من  مشتبه بهم آخرين، م  ت التمشيط والبحث عن الحدث خالل عمليا
 قواتها في المدينة ومحيطها.

 من جهتها، نفت عائلة الشهيد أن ابنها قام بتنفيذ هجوم ضد أفراد الشرطة وقالت إنه ُقتل بدم بارد.
 23/12/2022.نت، الجزيرة

 
 اشتية يدعو "الفيفا" إلدانة جريمة اغتيال الالعب أحمد دراغمة  .2

محمد  :  هللارام   الوزراء  رئيس  اغتيال  دعا  جريمة  بإدانة  "الفيفا"،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  اشتية، 
دان اشتية جريمة االحتالل في أو   عاما( في مدينة نابلس، ومعاقبة الجناة.  23الالعب أحمد دراغمة )

طولكرم، بعد    كرة قدم في فريق ثقافي  العب نابلس، والتي اسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو  
بر  المدينة،    صاصتينإصابته  من  الشرقية  للمنطقة  االحتالل  اقتحام جنود  والقدم، خالل  الظهر  في 

  لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
إلى   الجاري  العام  بداية  الشهداء منذ  يرتفع عدد  الشاب دراغمة  بينهم    224وبارتقاء  في    53شهيدًا، 

 قطاع غزة. 
 22/12/2022ة )وفا(، معلومات الفلسطينيوكالة األنباء وال

 
 لتنفيذ حمالت الستعادة جثامين الشهداء المحتجزةبـ"المنظمة" تدعو  "شؤون المغتربين" .3

دعا رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، اتحادات الجاليات والمؤسسات الفلسطينية  :  رام هللا
وتأي دعم  لحشد  واسعة  بتنفيذ حمالت  للبدء  العالم  الدولي ضد  في  العام  الرأي  وممارسات  يد  جرائم 

الشهداء. جثامين  احتجاز  في  واستمراره  اإلسرائيلي،  الخميس،   االحتالل  بيان،  في  عرنكي  وحث 
االتحادات والجاليات للقيام بخطوات عملية من خالل التواصل مع مختلف الجهات المعنية، لخلق  

ل اإلسرائيلي،  رسة الضغط على دولة االحتاللوبي شعبي ضاغط على الحكومات، لتقوم بدورها بمما 
الشهيد  األسير  جثمان  تسليم  عدم  االحتالل  حكومة  قرار  بعد  المحتجزة،  الشهداء  جثامين  الستعادة 

  ناصر أبو حميد.
بينهم    118وتواصل احتجاز   الثالجات،  أبو    11طفال، و  12جثمانا في  الشهيد ناصر  أسيرا آخرهم 

 مفقودا. 74ى "مقابر األرقام"، وجثمانا فيما يسم 256تحتجز  حميد، إضافة إلى سيدتين، كما
 22/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ألف سائح زاروا فلسطين منذ بداية العام 700معايعة لـ"وفا": أكثر من  .4
دة إلى فلسطين قالت وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة، إن السياحة الواف :  عنان شحادة:  بيت لحم

وأضافت معايعة في    .2020تدريجيا إلى طبيعتها كما كانت قبل جائحة "كورونا" عام  بدأت بالعودة  
بنسبة   العمل  إلى  عادت  السياحية  الشركات  إن  لـ"وفا"،  عدد  95حديث خاص  وان  من طاقتها،   %

العام الجاري، وصل إلى ) الذين زاروا فلسطين منذ بداية  (، بواقع مليون  لفأ  700السياح األجانب 
فندقية، وكذلك مليون و ليلة  ألف  الـ  200ومئة  السياحة    .48ألف زيارة من أراضي  إلى أن  وأشارت 

وإسبانيا،  وألمانيا،  وإيطاليا،  ورومانيا،  وبولندا،  األميركية،  المتحدة  الواليات  من  تركزت  األجنبية 
 ا. سيوأندونيسيا، ونيجيريا، والبرازيل، وبريطانيا، وفرنسا، ورو 

 22/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مؤخرا  " داخلية"الالمنظمات األهلية في غزة ترفض إجراءات أعلنتها  .5
"األيام": رفضت المنظمات األهلية في قطاع غزة إجراءات أعلنتها "داخلية حماس"، مؤخرًا،   -غزة  

داعت شبكة المنظمات األهلية والهيئة المستقلة  تو   األهلي".معتبرة أنها "تغول ومساس خطير بالعمل  
الحصول   "حماس"  اشتراط  والقيود، خصوصًا  اإلجراءات  هذه  في  للنظر  اإلنسان،  ومنظمات حقوق 

وقال المجتمعون إن هذه اإلجراءات "تتزايد    على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة.
شأنه من  الذي  األمر  خطير،  يقّوض    بشكل  و أن  عمل  الفلسطينية  حرية  األهلية  المنظمات  دور 

في  الحق  على  قيود  وفرض  الحتوائها  محاولة  وتشكل  المدني،  المجتمع  مكونات  أهم  من  كواحدة 
عملها". واستقاللية  الجمعيات  بضرورة    تشكيل  األهلية  المنظمات  كافة  االجتماع  خالل  دعوا  كما 
 ة عملها.لمساس بحريالتحقق من احترام القانون وعدم قبول ا

 23/12/2022، األيام، رام هللا

 
 المصالحة واللقاءات متواصلة ملتزمون بإنجاح ملف :  "مركزية فتح" .6

هللا ذكرى  :  رام  إحياء  فعاليات  انطالق  عن  األربعاء،  يوم  "فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  أعلنت 
ك لتدارس الواقع الميداني جاء ذلك خالل اجتماع لها، في إطار انعقادها الدائم، وذل  .58انطالقتها الـ

اإلسرائيل الهجوم  حدة  و واشتداد  شعبنا  أبناء  على  االحتالل  ي  حكومة  وقرار  ومقدساتهم،  ممتلكاتهم 
الجزائر   لقاءات  إلى مناقشة مخرجات  أبو حميد، إضافة  الشهيد األسير ناصر  رفض تسليم جثمان 

 األخيرة..
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اللجنة المركزية مخرجات لقاءات الجزائر    وفي إطار حرصها على إنجاز المصالحة الوطنية، ناقشت 
على تحقيق الوحدة الوطنية، ومثمنة الموقف الجزائري األصيل  مشددًة على حرصها األكيد  األخيرة،  

 والجهود المصرية المتواصلة.
، أعلنت اللجنة عن إطالق الفعاليات في جميع  حركةللوفي إطار استعداداتها ألحياء ذكرى االنطالقة 

يو األقاليم ف القدس ورام هللا  لتكون باكورتها في  الوطن والشتات  ديسم  29م  ي  بر، وفي  كانون أول/ 
كانون أول/ ديسمبر الحالي، على أن تتولى بقية األقاليم تحديد المواعيد المناسبة   31قطاع غزة يوم  

 لها.
 21/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 عشرات المرات غضبة لألقصى "سالقدسيف "الحية: يمكن تكرار  .7

“حماس” خليل الحية، أن “القدس عنوان وحدة األمة في  أكد عضو المكتب السياسي لحركة  :  غزة
للمنطقة”. التفجير  وصاعق  الصهيوني،  المشروع  إعالمية    مواجهة  تصريحات  في  الحية  وقال 

تنا دفاعا عنه، ويمكن  الخميس: “لن نسمح بتقسيم المسجد األقصى، وسيف القدس شاهد على غضب 
المرات”. و   تكراره عشرات  أحدا،  انتهاكات وأضاف: “ال نخشى  يتحمل مسؤولية  َمن  االحتالل وحده 

وزير األمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير”، منوًها بأن التطبيع مع االحتالل يشجعه على إخراج  
سلو  الخذالن، بما يسمى بتجربة أو وأكد أن “كل محاوالت التيه و   أسوأ ما لديه من فاشيين ومجرمين.

الفلسطينية السلطة  بين  تسوية  عام    )معاهدة  وباءت 1993واالحتالل  تالشت  الدولتين،  وحل   ،)
 بالفشل، ولم يبَق إال مشروع المقاومة”.

 22/12/2022، قدس برس
 

س عبد هللا الدنَّان .8  فتح تنعى المناضل والمؤس 
سي الحركة ينّي والعربّي، المناضل الوطنّي وأحد مؤسّ نعت حركة )فتح(، إلى جماهير شعبنا الفلسط

أمس األربعاء، بعد مسيرة نضالّية وعلمّية شكلتا نموذًجا  ]أول[ن، الذي توفي في سوريا  عبد هللا الدنَّا 
بيان،    وطنًيا. في  فتح،  حركة  ]أمس[وأّكدت  تأسيس  في  شارك  الدنَّان  المناضل  أّن  الخميس،  اليوم 

ولد المناضل الدنَّان في مدينة صفد    ه في الدفاع عن حقوق شعبنا التاريخّية."فتح"، مثنيًة على دور 
 .1948، وُهّجر إلى سوريا عام 1931عام 
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في    درس  كما  دمشق،  جامعة  من  الثانوي  التعليم  وأهلية  اإلنجليزي  األدب  في  إجازة  على  حاصل 
اللغوّية. أمضى أكثر من ستين  جامعة لندن، وحصل على الماجستير في التربية والدكتوراة في العلوم  

 ا ومدرًسا وأستاًذا جامعًيا.عاًما معلمً 
 21/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تلقوا أوامر بالتوجه للوحدات القتالية حتياطيينالف الجنود اإلآ ...مكانية اختراق أمنيإ .9

الجيش اإل أن  البث اإلسرائيلية  هيئة  يحأفادت  إمكان سرائيلي  لهواتف  قق في  أمني  اختراق  ية حدوث 
 آالٍف من جنود االحتياط. 

الليلة الماضية مكالمة هاتفية   الذين يخدمون في االحتياط تلقوا  الهيئة إن آالف اإلسرائيليين  وقالت 
من نظام االتصال اآللي للتوجه للوحدات القتالية لحدث طارئ أو للتدريب ثم تم فصل الهاتف بعد  

 في حالة من القلق واالرتباك. ك الكثيرين لرد، مما تر ا
 وأوضحت أن الجيش اإلسرائيلي يتحقق مما إذا كان ذلك خطًأ تقنيا أو بشريا أو هجوما إلكترونيا. 

 22/12/2022الجزيرة.نت، 
 

 مستشار سابق لنتنياهو: كي ننتصر في “معركة االستقالل” يجب أن نفرض سيادتنا على الحرم القدسي  .10
“القدس إسرائيل    الناصرة:  رئيَس  “الليكود”،  رئيس حزب  نتنياهو،  بنيامين  تبليغ  مع  تزامنًا  العربي”: 

يتسحاق هرتسوغ بأنه نجح في تشكيل حكومة، دعا مستشار سابق لنتنياهو لفرض سيادة االحتالل  
على الحرم القدسي الشريف. وقال أليكس سلسكي، وهو كذلك عضو في إدارة الهستدروت الصهيوني  

محاضر في أكاديمية هداسا، وعضو في برنامج االنتصار اليهودي، إن األهمية الكبيرة  العالمي، و 
 للحرم القدسي هي أكبر بكثير من أن تكون موضوعًا دينيًا تاريخيًا. إنها أهمية وطنية.

ويشّدد، في مقال تنشره صحيفة المستوطنين “مكور ريشون”، على أن الحرم القدسي الشريف مصدر 
للفلسطينيين ومؤيديهم ما داموا يعتبرون أنهم أصحابه، ولو من خالل هيئة    وهقوة وعظمة، و  رمز 

األوقاف األردنية. ولتبرير دعوته المنافية للقانون الدولي، يتابع: »هم أصحاب الحرم بالمعنى الحرفي 
 للكلمة. هم يعتقدون أننا ضعفاء ومؤّقتون«. 

الفلسطينيين    أن  إلى  الصهيوني  المستشار  بالنسبة  تنمقوينوه  مهم  الشريف  القدسي  الحرم  بأن  عون 
إنه، في هذه األثناء، يواصل اإلسرائيليون   للفلسطينيين. ويقول  بالنسبة  لإلسرائيليين، مثلما هو مهم 
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االختالف على الحرم القدسي الشريف في ما بينهم، ويعتبر أن هذا جدل فقهي وسياسي، المتّورطون  
جدل، كما ال يفهمون أهمية الصعود إلى الحرم من أجل تعزيز  الا  فيه ال يفهمون الضرر الهائل لهذ 

الهوية القومية، والعالقة مع البالد والقدس وتعزيز روح االنتصار في حرب استقاللنا الذي لم ُينجز  
 بعد.

ويقول إنه صعد إلى الحرم للمرة األولى قبل بضعة أيام، كجزء من مجموعة يهودية بإشراف حركة  
دنا” )حركة تشجع على زيارات اليهود إلى الحرم القدسي وتشرف عليها(، وإنه  ي يي ف“الحرم القدس

كان له شرف االنضمام إلى البروفيسور دانيال بايبس، المستشرق والخبير في الشرق األوسط، وأحد  
هويتي   بأن  شعرت  الزيارة،  »خالل  ويتابع:  المتحدة.  الواليات  في  المعروفين  والكّتاب  المؤرخين 

قومية والتقليدية حصلت على زخم قوي. رأيت أّدلة على أننا كنا موجودين هنا قبل آالف  ال  ديةاليهو 
 األعوام، ولقد ربطني هذا الشعور بالبالد وبالقدس أكثر من أي مكان آخر«.

في المقابل، يوضح أنه شعر باإلهانة، معلاًل ذلك بالقول: »كنا برفقة عناصر الشرطة كما لو أننا  
نا بالتوقف، أو االبتعاد بضعة أمتار. شعرت مجددًا بما شعرت به عندما وصلت ح ل ُيسمَ أسرى، ولم  

عامًا، الولد اليهودي الضعيف القادم من االتحاد السوفياتي، والمستعد لتلّقي   30إلى البالد قبل قرابة  
القد  في  بيته  من  ربع ساعة  مسافة  على  كله حدث  هذا  أن  زاعمًا  البقاء«.  أجل  من  س، الضربات 

وقيادة على  و  والحكومة،  الكنيست  مقرَّْي  من  ودقائق  البراق(،  )حائط  المبكى”  “حائط  من  ثواٍن  ُبعد 
 الشرطة في الدولة اليهودية ذات السيادة.

 22/12/2022القدس العربي، لندن، 
  

 الموساد: إيران تسعى لزيادة إمداد روسيا باألسلحة  .11
اإلسرائيلي   الخارجية  االستخبارات  جهاز  رئيس  إلى  قال  تسعى  إيران  إن  الخميس  أمس  )الموساد( 

 شحنات األسلحة المتطورة إلى روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا.  "زيادة"
األنوار   بعيد  يعرف  بما  االحتفال  بمناسبة  اإلسرائيلية  الرئاسة  في  الخميس  مساء  ألقاها  كلمة  وفي 

إن إيران تعتزم تسليم   -لصحافة المحلية وفق ما نقلته عنه ا-اليهودي، قال رئيس الموساد ديفيد بارنيا  
 عدات متطورة إلى روسيا، دون مزيد من التفاصيل. م

 23/12/2022الجزيرة.نت، 
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 بفضل الحرب في أوكرانيا "إسرائيلـ""الوكالة اليهودية": ارتفاع قياسي بعدد اليهود الوافدين ل .12
ألف مهاجر جديد إلى  70"قدوم  هد ش 2022وكاالت: قالت الوكالة اليهودية، أمس، إن عام  -رام هللا  

 دولة مختلفة غالبيتهم بفضل الحرب في أوكرانيا".  95إسرائيل من 
الـ   السنوات  في  تسجيله  تم  الجدد  المهاجرين  من  عدد  "أكبر  هو  العدد  هذا  أن  إلى    23وأشارت 

 مهاجر جديد". 28,600، شهد قدوم نحو  2021ى أن "العام المنصرمة". الفتًة إل
ة اليهودية، فإن "معظم المهاجرين هذا العام هم من روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى  قام الوكالووفًقا ألر 

 أنها "عملت إلنقاذ يهود أوكرانيا بعد اندالع الحرب مع روسيا".
األول   وكانون  الثاني  كانون  بين  أنه  الوكالة  إسرائيل  2022وأوضحت  من    37,364، وصل  مهاجرًا 

و أوكرانيا  14,680روسيا،  ومن  و  3,500،  الشمالية،  أميركا  و  2,049من  فرنسا،  من    1,993من 
من جنوب افريقيا    426من بريطانيا، و  526من األرجنتين، و   985من إثيوبيا، و  14,98بيالروسيا، و

 من البرازيل.  356و
 18% من هؤالء "المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  27وأفادت الوكالة بأن نحو  

ونحو  ًماعا  35و اإلسرائيليين،  واالقتصاد  المجتمع  لتنشيط  جلبهم  تم  األطفال    24،  منهم من  بالمئة 
عاما، و    64و  51% تتراوح أعمارهم بين  14عاما، و   50و  36% تتراوح أعمارهم بين  22والمراهقين و

 وما فوق".  65% في سن 13
ة اليهودية إلنشاء نموذج جديد من  وتابعت: "بالنظر إلى تدفق الوافدين الجدد هذا العام، تخطط الوكال

يعيش الشباب المهاجر في نفس المبنى ويستفيدون من خدمات   "مراكز االستيعاب المفتوحة" حيث 
 دعم المجتمع".

 23/12/2022يام، رام هللا، األ 
 

 "عمل حقير"  "هآرتس": المتاجرة بجثامين الفلسطينيين .13

مين  ميس، إن على إسرائيل وقف المتاجرة بجثاقالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، الخ:  تل أبيب 
الجثامين التي بحوزتها، معتبرة أن  الفلسطينيين فورا، وإعادة جثمان األسير ناصر أبو حميد، ومئات  

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى قرار وزير الجيش اإلسرائيلي    المتاجرة بالجثامين "عمل حقير".
ير ناصر أبو حميد إلى ذويه، الذي استشهد يوم الثالثاء في  بيني غانتس، عدم إعادة جثمان األس 

ال الطبي  االهمالي  نتيجة  االحتالل  في  و   متعمد.سجون  وحيدا  ليس  غانتس  أن  "هآرتس"  أوضحت 
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توجهه، وأنه منذ سنوات يقوم الجيش اإلسرائيلي باحتجاز جثامين الفلسطينيين. وبينت الصحيفة أن  
إسرائ تحتجزها  التي  الجثامين  ومنظمات عدد  "بتسيلم"  منظمة  وبحسب  بالضبط،  معروف  غير  يل 

وآخرون   دفن  منهم  وجزء  بالمئات،  عددهم  يقدر  مركز فلسطينية  بحسب  الثالجات،  في  محتجزون 
القانونية. لالستشارة  سلطات    القدس  إن  قالت  المحتجزة،  الشهداء  جثامين  السترداد  الوطنية  الحملة 

أسيرا آخرهم    11طفال، و   12جثمانا في الثالجات، بينهم    118االحتالل اإلسرائيلي تواصل احتجاز  
جثمانا فيما يسمى مقابر األرقام،    256تجز  الشهيد ناصر أبو حميد، إضافة إلى سيدتين،  كما تح

 مفقودا. 74و
 22/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ة ضم كبيرة في الضفة "السالم اآلن": اتفاق نتنياهو وسموترتش قد يعني خطو  .14

بنيامين نتنياهو  "األيام": حذرت منظمة السالم اآلن اليسارية اإلسرائيلية من أن االتفاق بين    -القدس  
وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموترتش سيؤدي إلى تشريع الحكومة  

الت المرخصة  االستيطانية غير  البؤر  لعشرات  اإلسرائيلي  اإلسرائيلية  للقانون  انتهاك  بناؤها في  تم  ي 
المستوطنون. عليها  استولى  التي  األراضي  أن    وعلى  ميزانيات  وذكرت  ستزداد  أنه  سيعني  االتفاق 

تعزيز بناء المستوطنات بشكل كبير، ما يسمح باتخاذ إجراءات مثل إنشاء المزيد والمزيد من البؤر  
من أجل تعزيز سيطرة المستوطنين على أكبر قدر ممكن    االستيطانية الجديدة في مناطق استراتيجية

  ضم كبيرة في المنطقة )ج( في الضفة الغربية. واعتبرت إن االتفاق قد يعني خطوة    من األراضي.
هدم   معدل  زيادة  خالل  من  الفلسطينيين  السكان  على  التأثير  "سيصبح  بالمقابل  أنه  إلى  وأشارت 

 سيطرتهم على أكبر مساحة ممكنة من األراضي".المنازل والتطبيق الصارم ضدهم لتقليل 
 23/12/2022، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر   100فض بيع متجره قرب الحرم اإلبراهيمي للمستوطنين بـالذي ر  "المحتسب" وفاة .15

أمس األربعاء، بمدينة الخليل )جنوبي الضفة الغربية( المرابط ]أول[توفي    :عوض الرجوب   -الخليل
عاما(، الذي ذاع صيته بعد نشر مقاطع فيديو له يكشف فيها    64د الرؤوف المحتسب )الفلسطيني عب

ويقع منزل المحتسب ومتجره على بعد أمتار    مليون دوالر.  100للمستوطنين بـعن رفضه بيع متجره  
قوات  من  أمنية  حراسة  الخليل  مدينة  نقاط  أكثر  في  الخليل،  مدينة  في  اإلبراهيمي  المسجد  شرقي 

التي   .االحتالل المالية  اإلغراءات  عن  المحتسب  أقوال  تنقل  إعالم  وسيلة  أول  نت  الجزيرة  وكانت 
عليه   البالد.عرضت  خارج  والعيش  منزله،  بيع  المحتسب    مقابل  قال  نت -وحينها،  إن    -للجزيرة 
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بمبلغ   بداية  ومنزله  محله  عليه شراء  إلى    6مستوطنين عرضوا  المبلغ  رفعوا  ثم  دوالر،    43ماليين 
مليون دوالر، لكن اإلجابة كانت دائما أن حجرا واحدا في منزله    100، حتى وصلوا إلى  دوالر  مليون 
 من الماليين التي عرضوها.أغلى 

مذكرين   المفاجئ،  المحتسب  وفاة  حدث  مع  ونشطاء  إعالم  ووسائل  وأهلية  رسمية  جهات  وتفاعلت 
أقواله ولحظات صموده. الجدار كما نعته شخصيات سياسية ومجتم   بمقاطع من  عية وهيئة مقاومة 

 فتح( وبلدية الخليل وغيرها. ستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة تحرير فلسطين )واال
 22/12/2022.نت، الجزيرة

 
 استكمال أسرى أردنيين لدى االحتالل أحكامهم في بالدهم .وثيقة مسربة..":  قدس برس" .16

اليوم الخميس، على وثيقة سلمتها مصلحة  ]أمس[،  حصلت “قدس برس”:  حبيب أبو محفوظ  -عمان  
في   أحكامهم  بقية  باستكمال  تقضي  سجونها،  في  األردنيين  األسرى  من  لعدٍد  اإلسرائيلية  السجون 

ب  بالدهم. “قدس  الذين عرضت  وعلمت  “بعض  أن  األردنيين  األسرى  من  مقربة  من مصادر  رس” 
ع األسير  وهم  بالفعل،  عليها  وقعوا  االتفاقية  بـعليهم  المحكوم  البرغوثي،  ومحمد    67بدهللا  مؤبدًا، 

اللوزي، ومحمد مصلح”. اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين    الريماوي، وثائر  من جانبه؛ أكد مقرر 
 رح، توقيع عدد من األسرى األردنيين في سجون االحتالل االتفاقية.األردنيين، فادي ف

ق التي  رة الخارجية، كافة اإلجراءات المتعلقة بالوثائ وقال فرح لـ”قدس برس” إن “اللجنة تتابع مع وزا
علمها  بنفي  ردها  كان  الخارجية  وزارة  أن  إال  المملكة،  إلى  األردنيين  األسرى  نقل  سيتم  بموجبها 

اال خالل  بتفاصيل  من  أو  أنفسهم،  األردنيين  األسرى  من  مباشرة  وصلت  المعلومات  وأن  تفاقية، 
 ذويهم”.

 22/12/2022، قدس برس
 

 "الموساد"تعلن اعتقال أربع مجموعات لـان إير  .17

لجهاز    طهران:  -دبي   تابعة  إرهابية  مجموعات  أربع  واعتقال  كشف  اإليرانية  األمن  وزارة  أعلنت 
الوزارة.الموساد   في  األمن  رجال  ِقَبل  من  أمس    اإلسرائيلي  الوزارة،  أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء 

األمن رجال  »جهود  أن  إلى  فيه  أشارت  بكامل   )الخميس(،  األربع  المجاميع  اعتقال  عن  أسفرت 
وقالت »إرنا« إن »إسرائيل    جمهورية اإلسالمية« )إرنا(.عناصرها«، بحسب ما أوردته »وكالة أنباء ال

لت استغالل أعمال الشغب خالل األسابيع األخيرة في بعض مناطق إيران، وقامت بتوجيه أربع  حاو 
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لكن عناصر هذه المجاميع اعُتِقلوا قبل تنفيذ أي عمل«. ولم مجاميع عملياتية للقيام بأعمال إرهابية،  
 يفصح التقرير عن مزيد من التفاصيل.

 22/12/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 " إسرائيل"يتلقى رسالة خطية من رئيس ملك البحرين  .18
  األناضول: أعلنت المنامة، مساء األربعاء، تلقي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل   -المنامة

إسرائيل إسحاق هرتسوغ. بأن “عاهل    خليفة رسالة خطية من رئيس  لألنباء  البحرين  وكالة  وأفادت 
  القات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين”. البالد تلقى رسالة خطية من رئيس إسرائيل تتعلق بع

مملكة، وتقديره  ووجه الرئيس اإلسرائيلي الشكر لملك البحرين عما وجده من “حفاوة” خالل زيارته لل
 كما هنأ هرتسوغ الملك بذكرى قيام الدولة البحرينية.  لجهود دفع عالقات البلدين.

 22/12/2022، القدس العربي، لندن
 

 د  سواءبلينكن يهنئ نتنياهو: نتطل ع لتحقيق الكرامة لإلسرائيليين والفلسطينيين على ح .19
بلينكن أمس، بنيامين نتنياهو الذي أعلن  أ ف ب: هّنأ وزير الخارجية األميركي أنتوني    -واشنطن  

ت حكومة  حقوق تشكيل  ذلك  في  بما  بـ"القيم"  االلتزام  إلى  ودعا  متطّرفة،  يمينية  شخصيات  ضم 
 الفلسطينيين. 

لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إعالن    وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "أريد أن أتقّدم بالتهنئة 
 تشكيل حكومة جديدة".

عمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم  ّلع إلى الوأضاف "نتط
عالقتنا وأيضًا لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية لألمن والفرص واالزدهار والكرامة 

 فلسطينيين على حّد سواء". لإلسرائيليين وال
كية ستعمل مع األعضاء األكثر تطرفًا في الحكومة وردًا على سؤال عما إذا كانت الدبلوماسية األمير 

الجديدة، قال بلينكن إن الواليات المتحدة "ستحكم على شركائنا اإلسرائيليين بناء على السياسات التي  
 ا في الحكومة".يطبقونها، وليس على الشخصيات التي تصادف وجوده 

"المحادث من  تاريخ  لديها  المتحدة  الواليات  إن  بلينكن  رغم  وتابع  إسرائيل  مع  للغاية"  الصريحة  ات 
 لشراكة القوية" والتزام الواليات المتحدة بأمن الدولة العبرية.الخالفات، وذلك بسبب "ا

 23/12/2022هللا، األيام، رام  
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 بوتين يهنئ نتنياهو بالتزامن مع زيارة زيلينسكي لواشنطن .20
الوزراء اإلسر  الروسي، فالديمير بوتين، برئيس  الرئيس  نتناتصل  بنيامين  المكلف،  اليوم  ائيلي  ياهو، 

وأفاد بيان لمكتب نتنياهو بأن »الرئيسين ناقشا عددًا   )الخميس(، وهنَّأه بالنجاح في تشكيل الحكومة.
إيجاد  يأمل في  إنه  بوتين  للرئيس  قال  نتنياهو  وأن  أوكرانيا«،  الحرب في  القضايا، على رأسها  من 

 . والمعاناة التي سبَّبتها طريقة في أسرع وقت ممكن إلنهاء الحرب 
  23/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 الفلسطينيين كي يمنع دخول مرتكبي العنف ضد  ير قرار أم .21

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى لدى اإلدارة األميركية إلى  
المشت لإلسرائيليين  دخول  تأشيرات  منح  بعدم  الجديد  قرارها  عنف ضد  إلغاء  أعمال  ارتكابهم  في  به 

 الفلسطينيين. 
بأن قرارًا كهذا سيمس مئات وربما آالف الضباط    وقالت هذه المصادر إن الحكومة اإلسرائيلية تقدر

اإلسرائيليين والمستوطنين اليهود الذين عملوا في الضفة الغربية، ومن شأنه أن يجر إلى محاكمات  
 رت محاربته.لهؤالء الضباط في دول أخرى. ولذلك قر 

لطات الهجرة في وكانت صحيفة »يسرائيل هيوم« اليمينية قد نشرت تقريرًا، الخميس، قالت فيه إن س
دخول   تأشيرات  منح  فيها  ترفض  جديدة  خطوة  على  اإلقدام  مرة،  ألول  تنوي  المتحدة  الواليات 

 لإلسرائيليين المشتبه بارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين. 
 23/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 ربية الغ تعهد نتنياهو لحلفائه بمستوطنات جديدة يهدد األوضاع في الضفةتقرير:  .22

نتنياهو، أنه نجح في تشكيل ائتالف حكومي وحصوله :  أبيب: نظير مجلي  تل بنيامين  مع إعالن 
بسلس حلفائه  مع  التزم  أنه  اتضح  هيرتسوغ،  يتسحاق  الدولة،  رئيس  بركة  تفجر  على  إجراءات  لة 

األوضاع الميدانية في الساحة الفلسطينية، وعراقيل أخرى من شأنها أن تؤخر عمل الحكومة وتوسع 
 الصدام مع الشارع اإلسرائيلي.حلقة 

ومن بين االتفاقات التي التزم بها، االعتراف بالبؤر االستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة في الضفة  
ح تسليم  عن  فضاًل  شروط  الغربية،  على  وافق  كما  هناك.  المدنية  الشؤون  إدارة  المتطرفين  لفائه 
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مواجهة مع المحكمة قد تؤدي إلى عرقلة مسار    الحلفاء بتعيينات وزارية تصطدم بالقانون وتدخله في
 هذه الحكومة.

ل  وبما أن نتنياهو لم يتصدَّ لمعالجة القوانين التي فرضها عليه االئتالف الحاكم المقبل كشرط لتشكي 
الحكومة، فإن الهيئة العامة للكنيست )البرلمان(، تواصل التداول حولها حتى اللحظة األخيرة. وعليه  

عرض الحكومة على الكنيست إلى يوم الخميس المقبل، أو حتى يوم االثنين التالي  يحتمل أن يؤجل  
 بعد نهاية الشهر.

ال مخالفة  في  مسبوقة  »غير  التطورات  هذه  أن  المعارضة  الحكومة  واعتبرت  رئيس  وقال  قوانين«. 
األسوأ واألكثر الحالي الذي سيكون رئيسًا للمعارضة المستقبلية، يائير لبيد، إن نتنياهو يقيم الحكومة  

تطرفًا في تاريخ إسرائيل. وقال وزير المالية المنتهية واليته، أفيغدور ليبرمان، إن »الهم األكبر عند  
اليمين   من  شركائه  إرضاء  كان  من  نتنياهو  التخلص  على  يساعدوه  كي  والمتدينين؛  المتطرف 

تسي حكومة ظالمية  هي  يقيمها  التي  الحكومة  لكن  الفساد.  بتهم  الشريعة،  محاكمته  لقوانين  وفقًا  ر 
الجيش   في  يخدم  لمن  يعطى  ما  تمامًا  العسكرية  الخدمة  من  يتهرب  الذي  المتدين  فيها  ويعطى 

 ن أن نتنياهو »نجح في دفن الحلم الصهيوني«. ويضحي بحياته ألجل الدولة«. واعتبر ليبرما 
ئيلي، إن الحكومة الجديدة وقالت وزيرة المواصالت المنتهية واليتها، رئيسة حزب العمل، ميراف ميخا

الفلسطينيين،  مع  الوضع  تدهور  خطر  إلى  باإلضافة  الداخل،  من  اإلسرائيلي  المجتمع  ستمزق 
يفتح جبهات عدائية جديدة إلسرائيل مع األصدقاء في والتحديات مع إيران وأذرعها، »األمر الذي س

 الغرب من أوروبا وحتى الواليات المتحدة«. 
د منح نتنياهو تكليفًا بتشكيل الحكومة بعد أسبوع من االنتخابات التي جرت وكان الرئيس هيرتسوغ ق

ل أن  من  الرغم  وعلى  اليمين.  أحزاب  بها  وفازت  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر  الئتالف  في مطلع شهر 
، فإن نتنياهو لم يتمكن من تشكيل حكومة بشكل  120نائبًا من مجموع    64المقبل أغلبية مطلقة من  

يخطط. فحلفاؤه شككوا في تعهداته لهم بإحداث تغييرات جوهرية في الحكم لصالحهم،  سريع كما كان  
للحكومة، قبل يثقون بوعوده ولن يوافقوا على منح أصواتهم  أنهم ال  له  يلبي طلباتهم    وأوضحوا  أن 

 وتحصينها بقوانين ملزمة. 
للجان البرلمانية؛ أواًل بسبب  غير أن مسار التشريع البرلماني لهذه القوانين واجه عقبات وتأخيرًا في ا

المبالغة في هذه المطالب، وثانيًا بسبب معارضة المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست، وثالثًا  
 بسبب عراقيل كتل المعارضة.
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دقيقة بالضبط من انتهاء المهلة التي منحها هيرتسوغ،   12الخميس، قبل  -وفي منتصف ليلة األربعاء
اإلسرائيلي يبلغه أنه »استطاع تشكيل ائتالف حكومي«. وحسب القانون، كان   اتصل نتنياهو بالرئيس

يتو  لم  هيرتسوغ  لكن  حكوميًا.  ائتالفًا  وليس  حكومة«  »تشكيل  عن  يبلغ  أن  نتنياهو  عند  على  قف 
المسألة، وهنأه وتمنى له أن يقيم حكومة تعمل في خدمة جميع المواطنين من كل الفئات والشرائح  

سياسية »تكون ملتزمة بنصوص وثيقة االستقالل«. وفي وقت الحق، قال: »المجتمع  االجتماعية وال
ما ونفكر:  للحظة  نتوقف  أن  علينا  يفرض  وهذا  غير ضرورية.  سياسية  من صراعات  هي   يعاني 

 أفضل السبل للتقدم بالبالد إلى طريق أفضل«. 
و  حكومة  تشكيل  من  انتهى  بأنه  الكنيست  نتنياهو  يبلغ  أن  المفترض  أقصاه  ومن  موعد  تحديد  يتم 

المزيد من  لكسب  مفتوحًا  األمر  يفعل وترك  لم  نتنياهو  أن  إال  عليها.  المصادقة  لعقد جلسة  أسبوع 
أيام، أي   10و  7كومة على الكنيست في فترة تتراوح بين  الوقت. وبناًء عليه، يتوقع أن يعرض الح

 الخميس المقبل أو االثنين الذي يليه.
المماطلة هو   فعلى والسبب في  تواجهه.  التي  االئتالفية  المشاكل  يستطع حل جميع  لم  نتنياهو  أن 

وزير  درعي،  أريه  المتدينين،  الشرقيين  لليهود  »شاس«  حزب  رئيس  يعين  أن  يريد  المثال  ًا  سبيل 
بحقيبتين: الداخلية والصحة. لكن القانون ال يجيز له أن يكون وزيرًا ألنه أدين العام الماضي بجرم  

ي، وفرضت عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ مقابل استقالة فورية من الكنيست.  التهرب الضريب
ى القانون. ولكن،  وبناًء عليه، يدرس نتنياهو إمكانية تعيين درعي »رئيس حكومة بدياًل« ليلتف عل

في هذه الحالة، يتوقع أن تتوجه كتل المعارضة إلى المحكمة العليا الستصدار أمر احترازي يجمد 
 ار إلى حين البت به في المحكمة، ما سيمنع درعي من دخول الحكومة فورًا.القر 

ليا، علمًا  ويرى المراقبون أن هذه ستكون أول نقطة صدام جدية بين الحكومة الجديدة والمحكمة الع
بأنه على أجندة الحكومة سن قانون سريع هو عمليًا »تعديل قانون المحكمة العليا« ليلغي صالحية  

نقض قوانين وقرارات حكومية، من خالل إعادة القانون من جديد للكنيست وإقراره بأغلبية  المحكمة ب 
 أعضاء الكنيست. وهذا القانون الذي يريده نتنياهو هو أيضًا نقطة خالف. 

والحالة ذاتها ستكون مع تعديل قانون الشرطة الذي يجعل الوزير )وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير(، 
واس صالحيات  من  صاحب  جارفة  معارضة  القانون  هذا  ويلقى  للشرطة.  العام  القائد  تتجاوز  عة 

العامة ومؤسسات ومراكز حقوقي والنيابة  القضائيين للحكومة والكنيست والشرطة  ة. وقد المستشارين 
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ينتقل هذا القانون أيضًا للمحكمة العليا، وليس واضحًا ما إذا كانت المحكمة ستصدر أمرًا احترازيًا  
 أم ال.لتجميده 

الشارع  في  معها  الصدام  حلقة  وتوسع  الحكومة  عمل  تؤخر  أن  شأنها  من  عراقيل  كلها  هذه 
ن الذي يسحب صالحيات اإلدارة  اإلسرائيلي، إضافة إلى الصدام المتوقع مع الجيش عند إقرار القانو 

 المدنية لشؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، من الجيش إلى دائرة في وزارة بن غفير. 
 23/12/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 التخابر األمني وُذروة التقاسم الوظيفي  .23

 د.محمود العجرمي 
لحاال الفًتا  تصاعًدا  األيام  هذه  المحتلة  الفلسطينية  الضفة  والتعذيب  تشهد  واالستدعاء  االعتقال  ت 
 وامتهان كرامة اإلنسان الفلسطيني المقاوم، كما لم يحدث من قبل. 

األسابيع   خالل  وتحديًدا  العام،  هذا  إن  فلسطين"،  في  العدالة  أجل  من  "محامون  مجموعة  وقالت 
عرض لها حالة ت  500الماضية، تحققت أرقام قياسية للمعتقلين على خلفية سياسية، بما يزيد على  

عام   أوسلو  عار  سلطة  تأسيس  منذ  الضفة  تشهده  لم  نحو  على  فلسطينيون،  ولقد 1994نشطاء  م، 
 ت المجموعة الحقوقية أن الحريات العامة تدهورت تدهوًرا زائًدا، وأصبحت أكثر سوًءا. أكد 

االحتالل  قوات  أن  إلى  أشارت  وقد  السياسية"،  االعتقاالت  "حملة  حماس  حركة  أدانت  جانبها    من 
مع   بالتزامن  ذلك  وتيرة  ازدادت  وقد  الحركة،  عناصر  على  بالتزامن  َتُشّنانها  الفلسطينية  والسلطة 

 النطالقة "حماس"، التي احتفل بها الشعب الفلسطيني الشهر الفائت. 35لذكرى الـا
السلطة   وأن محاوالت  المقاومة،  لمشروع  العريضة ستبقى حاضنة  الجماهير  أن  الحركة  أعلنت  كما 

لحقوق  المست المستقلة  "الهيئة  أشارت  كما  وفاشلة.  بائسة  محاوالت  إال  ليست  ذلك،  لوقف  ميتة 
هذه الحملة من االستدعاءات واالعتقاالت بحق الناشطين والطلبة الجامعيين المنتمين  اإلنسان" إلى  

ت وأصدقاء حركة "حماس"، ووثقت "الهيئة"، استدعاء العشرات، وتوقيف عدد منهم، وأن هذه العمليا
 لم تزل مستمرة في الكثير من المحافظات.

وهي تنظر "بخطورة بالغة إلى الطريقة    وذكرت "الهيئة"، أن العشرات يتعرضون العتداءات متكررة،
مع   التعامل  في  الُمفرطة،  للقوة  استخدام  من  رافقها  وما  االعتقاالت،  بعض  تنفيذ  فيها  جرى  التي 

 تدعي تحقيًقا في هذه الحاالت".عائالت المعتقلين وترويعهم، األمر الذي يس
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فت له أن قيادة أجهزة األمن  كما أكد موقع "الشاهد" اإللكتروني، أن مصادر في أجهزة السلطة، كش
 طلبت من القيادات الميدانية التأكيد على عناصرها أن عدوهم الوحيد هو "حماس"، وليس االحتالل! 

ع أكثر فأكثر في الضفة المحتلة، ومن َثم  وأكدت المصادر األمنية أنها تخشى من اشتعال األوضا
مة المسلحة لالحتالل إسناًدا لفرسان الجهاد  خروج عدد من أفراد األجهزة األمنية وانخراطهم في المقاو 

 الوطني ولشعبهم و"تمردهم" على عقيدة التخابر مع عدو دموي مجرم.
"القيا أن  وزبانيته  لعباس  األمنية  األجهزة  في  عليمة  مصادر  اإلجراءات وتشير  َلت  وَفعَّ رفعت  دة"، 

أو   بالفعل  للمقاومة  مساندته  أو  اشتراكه  يثبت  من  كل  ضد  عبر  العقابية،  بالكتابة  أو  بالحديث 
العقوبات  بهذه  أو  االعتقال،  أو  التوقيف  أو  النهائي  بالفصل  وذلك  االجتماعي،  التواصل  منصات 

 مًعا.
يتابعون انتهاك ُحُرمات البيوت، وإنزال الرايات  ويرى شعبنا الفلسطيني، وبأم العين، أن قطعان عباس  

وحم الكهرباء،  وأعمدة  المنازل  تعلو  التي  كل الخضراء  تغطي  التي  المسبوقة  غير  االعتقاالت  الت 
 الضفة، وقد تكرر استدعاء ُكثر من النشطاء وبشكل متزامن من أجهزة السلطة ومن قوات االحتالل.

زمة" تعمل على مدار الساعة وبتنسيٍق واجتماعات مشتركة  وقامت أجهزة ماجد فرج بتشكيل "خلية أ
المتسارعة لوحدات وكتائب المقاومة المسلحة التي باتت  مع هيئات العدو األمنية لمواجهة التطورات  
 تمأل ضفة القسام من أقصاها إلى أقصاها. 

"، أن رئيس  وتعليًقا على أوضاع سلطة المقاطعة، كتب الصهيوني يوني بن مناحيم في موقع "نيوز
ب أن السلطة ال عاًما، يعيش مأزًقا سياسًيا حاًدا، ويرى الكات  88السلطة، أبو مازن، البالغ من العمر  

أفق سياسًيا لها، وأنها اليوم خاوية الوفاض في ركونها إلى دور أمريكي خذلها في كل التفاصيل، َفَلم  
المكتب اإلعالمي لمنظمة التحرير في    َتِف إدارة بايدن بأي من وعودها، فهي لم تتراجع عن إغالق

رقية، وهي غارقة حتى ُأذنيها بالقتال  واشنطن، ولم ُتعلن عن نقل القنصلية األمريكية إلى القدس الش
الصينية   الجبهة  على  الباردة  الحرب  وفي  األوكرانية،  األراضي  على  روسيا  الغرب ضد  حرب  في 

الرمال المتحركة للملف النووي اإليراني بكل  وعلى المحور الروسي الصيني إلى جانب تورطها في  
طين وجنوًبا حتى اليمن مروًرا بالنفط وتداعياته  امتداداته الجيوسياسية في العراق وسوريا ولبنان وفلس

 وممراته في الخليج العربي وباب المندب.
لضفة وبحسب المعطيات التي يرتجف أمام زحفها جيش العدو النازي من عمليات ال تتوقف لثوار ا

  في أركانها األربعة، فإن سلطة عباس تحت وطأة ضغط وابتزاز شديدين يمارسهما أسيادها الصهاينة 
وقد نجحت الحاضنة الشعبية الفلسطينية المتعاظمة في تقويض الوضع األمني ونفضت غبار قبضة  

 المتخابرين. 
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من الجمهور الفلسطيني الذي إعالم العدو، ال َيَمّل تكرار أن سلطة عباس تفقد دعم األغلبية العظمى 
 ينظر إلى سوائبهم كمقاول أمني، وحكومة فاسدة ودكتاتورية.

"هآرتس" العبرية، أن )تل أبيب( تتعمد اإلعالن صراحًة، أن أي اعتقال أو اغتيال تقوم    وتقول جريدة
ق أوسلو"، به يجري بالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية، بل وتعتبر أن جوهر ما ُسمي بــ "اتفا

الجاري الوقائع  تؤكده كل  الوحيد على وجوده، والذي  الشاهد  بامتياز، وأن ذلك هو  ة على  هو أمني 
وفتات   السلطة  سدنة  وجود  ومبرر  الستمرار  الضمانة  ويشكل  ونيف،  عقود  ثالثة  منذ  األرض 

 "االمتيازات" والرِّشا التي يتلقونها بالقطعة لحفظ أمن المستوطنات وقاطنيها. 
وثائق ُمسرَّبة حول التخابر األمني، عن مدى تورط السلطة في مستنقع الدور الُمناط بها،   وتكشف

وبكل جالء أمين سر اللجنة التنفيذية السابق والراحل صائب عريقات في تصريح قال فيه:  وقد ذكر  
، نحن نجتهد  "لقد استثمرنا وقًتا وجهًدا، وحتى قتلنا من أبناء شعبنا، ألجل حفظ النظام، وحكم القانون 

 للقيام بمهامنا". 
ب األمني  التنسيق  باستمرار  "ملتزم  أنه  تكرار  من  يمُل  فال  عباس  نجاح  أما  أو  تمديد  عن  معزل 

"القداسة"، حتى ُيصبح مكوًنا عقدًيا حين يرى "أن )إسرائيل(   المفاوضات"، وهو انضباط يصل حد 
 ُوجدت ِلتبقى"، وهو ما لم يقله حتى نتنياهو.

"التنسيق األمني يكاد فعاًل أن ويتفق أمين ع "المبادرة الوطنية" مصطفى البرغوثي مع أن  ام حركة 
ال الناجي  األمني  يكون  التخابر  غير  تحوي  أنها  فرض  على  األخرى"،  واالتفاقيات  أوسلو  من  وحيد 

وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي   الذي يؤكده العدو ُصبح مساء.
لقناة "األقصى" الفضائية إن االحتالل صنع من السلطة في رام هللا المحتلة كياًنا يخدم  في   حديث 

ه فقط، في الوقت الذي تعتبر فيه المؤسسة األمنية للعدو وتقوية السلطة مصلحة صهيونية  مصالح
 خالصة. 

بت أكثر من  وُتسجُل مؤسسات المجتمع المدني المختصة بحقوق اإلنسان، أن األجهزة األمنية ارتك
تمثلت   450 المنصرمين  األسبوعين  خالل  العياش  ضفة  في  الفلسطيني  شعبنا  بحق  أمنًيا  انتهاًكا 

والنشط  المقاومين  بيوت  ُحرمات  وانتهاك  السالح،  ومصادرة  والتعذيب  والتوقيف،  اء باالعتقاالت، 
 والطالب واألسرى المحررين.

لقطعا هجمات  مع  تتقاطع  تترنح،  لسلطة  مسعورة  واحد حمالت  هدف  إلنجاز  االحتالل،  جيش  ن 
ُمستحيل، وهو وقف إرهاصات انتفاضة شعبية عارمة، ومقاومة ُمسلحة على حاجز الجلمة في جنين  

 يتا وسلوان وجبل جرزيم والخليل.وأبوديس، وقلنديا وبيت إيل في رام هللا وحاجز حوارة وبيت فوريك وب
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ريق المعارك الفاصلة، وشعب يحتضن مقاومته  مالحم بطولية يخطها أبطال المقاومة بدمهم على ط
حتى   خفاقة  المقاومة  رايات  وستبقى  الغادرين،  عمالئه  وكنس  المقدسة  األرض  لتطهير  المظفرة 

 التحرير والعودة القريبة.
 22/12/2022، الينفلسطين أون 

 
 لماذا ستفشل محاوالت الديكتاتوريين العرب لتبييض بن غفير؟  .24

 فراس أبو هالل
 تويتر  -غفير اعتُبرت أيديولوجية متطرفة للغاية من قبل سياسيين إسرائيليين رئيسيين فاشية بن  

 تويتر  -فاشية بن غفير اعتُبرت أيديولوجية متطرفة للغاية من قبل سياسيين إسرائيليين رئيسيين 
متضافرة من قبل بعض الدول العربية إلعادة تعريف بن غفير كسياسي "عادي"، لكن هناك جهود  

 وجيته الفاشية تجاه الفلسطينيين تعني أن العرب العاديين ال يمكنهم أبدا قبول ذلك.أيديول
بالنسبة   للغاية  منبوًذا  المتطرف،  اليميني  اإلسرائيلي  السياسي  غفير،  بن  إيتمار  ر  ََ اعُتِب لسنوات، 

المقاعد  ة السائدة، ولكن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر؛ فازت كتلته بثالث أكبر عدد من  للسياس
 في الكنيست، ووصفه العديد من المعلقين بأنه "صانع الملوك" في حكومة بنيامين نتنياهو القادمة.

المولود  الراحل  الحاخام  تأييد  تشمل  والتي  المتطرفة،  السياسية  بآرائه  غفير  بن  الواليات   يشتهر  في 
ي المسجد اإلبراهيمي في  مصليا بالرصاص ف  29المتحدة مائير كهانا، وباروخ غولدشتاين، الذي قتل  

بالتحريض  2007. وفي عام  1994مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في عام   ؛، أدين بن غفير 
 ائيلية واألمريكية. العنصري ضد العرب ودعم "كاخ"، وهي مجموعة مدرجة في قوائم اإلرهاب اإلسر 

علقة في غرفة معيشته خالل  وبصرف النظر عن تأييد كهانا وغولدشتاين، اللذين شوهدت صورهما م
مقابلة تلفزيونية؛ فلدى بن غفير بيان عنصري آخر مثير للصدمة، والذي عبر عنه دون اعتذار في 

القناة   المقابلة، والتي كانت مع  السلطة  اإلسرائيلية؛ حيث قال إن إسر   13نفس  تلغي  ائيل يجب أن 
يعود  أن  يجب  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  وأن  االحتالل  الفلسطينية  ظل  في  الحياة  إلى  وا 

اإلسرائيلي، دون أن يكون لهم الحق في الحصول على بطاقات الهوية اإلسرائيلية )البطاقات الزرقاء( 
 أو التأمين الصحي. 

ا في  الحق  لهم  يكون  لن  غفير؛  لبن  دون  ووفًقا  مجتمعاتهم  في  حياتهم  يديروا  أن  ويجب  لتصويت 
يضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية وبعض المناطق  السلطة الفلسطينية، وأصر على أنه س 

 من الخليل إلى الدولة اإلسرائيلية. 
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 تقسيم األقصى 
يجب   أنه  المقابلة  في  ذكر  حيث  غفير؛  بن  أيديولوجية  في صميم  هو  الفلسطينيين  "نقل"  على  إن 

ذه الوزارة )وتعني  إسرائيل إنشاء وزارة هجرة "لتشجيع" الفلسطينيين على مغادرة منازلهم، وستشجع ه
 ستطرد( أي فلسطيني في الضفة الغربية أو إسرائيل؛ "يكره أو ال يؤمن باإلسرائيليين" على المغادرة. 

و  السجن،  في  وقتهم  قضاء  المولوتوف  زجاجات  أو  الحجارة  رماة  على  ذلك  وسيتعين  عند   -بعد 
عنهم   نفسه  -اإلفراج  المقابلة  وفي  األوروبية.  الدول  إلى  نقلهم  منح  سيتم  غفير  بن  رفض  ا، 

 الفلسطينيين من الضفة الغربية الحق في العيش في إسرائيل. 
وأصر على أنه يريد طرد أعضاء الكنيست العرب واليساريين المتطرفين، مثل أحمد الطيبي وعوفر 

هود الذين لم يدعموا إسرائيل، مثل أعضاء حركة ناطوري كارتا، كما يريد قاصف، وحتى بعض الي
 بجانب المسجد األقصى وتقسيم الوصول اليومي إلى األقصى بين المسلمين واليهود. بناء "معبد"

وعلى الرغم من الطبيعة اليمينية واليمينية المتطرفة في كثير من األحيان للسياسة اإلسرائيلية على  
 اعتبرت فاشية بن غفير أيديولوجية متطرفة للغاية من قبل السياسيين الرئيسيين.  مر العقود؛

ى هذا النحو؛ بدأ حملة عالقات عامة من أجل فتح طريق لنفسه نحو دخول المجال السياسي وعل
اإلسرائيلي، فبينما استمر في تأييد كاهانا؛ حاول أن ينأى بنفسه عن أيديولوجية "النقل". وبعد صعوده  

يع بن غفير،  االنتخابات األخيرة؛ بدأت العديد من مصادر األخبار اإلسرائيلية واألمريكية في تلمفي  
التلفزيونية   البرامج  باستخدام لغة مختلفة عند وصف وجهات نظره؛ حيث أصبح ضيفا مشهورا في 

ادي"، في  اإلسرائيلية؛ بما في ذلك برامج الطبخ، ووصفه بعض المعلقين اإلسرائيليين بأنه "سياسي ع
نفسه على أنه    حين أشار زعيم حزب العمل ميراف ميخائيلي إلى أن بن غفير كان يحاول تصوير

األمريكية   الصحف  إن  موندويس،  لصحيفة  يكتب  الذي  نورث،  جيمس  وقال  محبوب"،  رعاية  "دب 
الثاني/   انتخابات تشرين  انتصاره في  بعد  "تنظيف" بن غفير  بدأت تستخدم لهجة مختلفة من أجل 

 نوفمبر.
 تطبيع العالقات 

يكتاتوريين العرب؛ حيث التقى سفير  ومع ذلك؛ فإن أسوأ تلميع وتبييض لصورة بن غفير جاء من الد 
لعيد استقالل    51دولة اإلمارات العربية المتحدة في تل أبيب ببن غفير في حفل بمناسبة الذكرى الـ  

المتطرفين   القوميين  كبار  من  آخر  بواحد  الخاجة  محمد  السفير  التقى  الحق  وقت  وفي  اإلمارات، 
زعيم الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش،  الفائزين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر؛ وهو  

 وهو الشريك السياسي لبن غفير ولديه أيضا آراء فاشية ضد الفلسطينيين.
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وعلى الرغم من أن وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد حذر نتنياهو في تشرين األول/أكتوبر  
دو أن الدولة الخليجية سعيدة بتطبيع  من ضم بن غفير أو سموتريتش إلى حكومته المقبلة؛ ولكن يب

 العالقات مع الحكومة التي سيكون كل منهما عضًوا فيها.
ن سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة في تل أبيب وبن غفير؛ زار الرئيس وبعد أيام من االجتماع بي

 اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ أبو ظبي والتقى برئيس اإلمارات محمد بن زايد آل نهيان. 
ال يقتصر تنسيق اإلمارة مع هذه اإلدارة اإلسرائيلية على تل أبيب أو أبو ظبي؛ بل هو مستمر في 

التقى سفي  المقبلة، رون  واشنطن؛ حيث  الرئاسية  لالنتخابات  المحتمل  الجمهوري  بالمرشح  البلدين  را 
األردن ومصر   كانون األول/ ديسمبر؛ عقد مسؤولون من   5ديسانتيس، وناقشا اتفاقيات إبراهيم، وفي  

والسودان والبحرين اجتماعا مع ممثلين إسرائيليين في المغرب وناقشوا موضوع "التعليم والتعايش"؛ إنه  
كالمعتاد بين هذه الدول وإسرائيل، وذلك على الرغم من أن الحكومة اإلسرائيلية القادمة ستحتوي   عمل

 الضفة الغربية وإسرائيل. على وزيرين يعتنقان أيديولوجية فاشية تجاه الفلسطينيين في
 بن غفير سيفشل 

إلسرائيل في السنوات  ولعل أسوأ جانب من هذه المحاوالت لتبييض بن غفير هو أنه زعيم محتمل  
القادمة؛ حيث إن اندفاعه السياسي يذكرنا بصعود أفيغدور ليبرمان، السياسي اليميني المتطرف الذي  

 نتنياهو نفسه، رئيس الوزراء اإلسرائيلي األطول خدمة.أصبح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أو  
الغربية والدول العربية سوف يفشل،  لكن تبييض بن غفير وإسرائيل من قبل الصحف اإلسرائيلية و 

 وهذا هو السبب: 
تطبيع   ترفض  العربية  الدول  تزال معظم  ديفيد؛ ال  اتفاقيات كامب  توقيع  أربعة عقود من  بعد  أواًل؛ 

إس مع  األنظمة  العالقات  على  الصعب  من  القادمة  اإلسرائيلية  الفاشية  الحكومة  وستجعل  رائيل، 
 العربية بيع فكرة التطبيع لشعوبها.

وال يزال هناك إجماع قوي بين الناس العرب العاديين على أن التطبيع مع إسرائيل أمر غير مقبول،  
بحرين جعل التطبيع مع إسرائيل  فعلى مدى عامين منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم؛ حاولت اإلمارات وال

ال ولكن  الناس،  يريده  ما  بأن هذا هو  االدعاء  أيضا  ولكن  الرسمي،  الموقف  فقط  التي  ليس  مقاطع 
الفلسطينية   العرب يحملون األعالم  المشجعين والالعبين  العالم تظهر  ظهرت في قطر خالل كأس 

 فشلهم.  ويرفضون التحدث مع مقدمي التلفزيون اإلسرائيلي؛ هي دليل على
إن تركيز بن غفير على المسجد األقصى، مع خططه لتقسيمه بين اليهود والمسلمين وبناء "الهيكل" 

نه، لن يؤدي إال إلى تقويض محاوالت تبييضه، وذاك لكون األقصى ذا أهمية حاسمة في  القريب م
 فلسطين والعالم العربي واإلسالمي بأسره.
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رائيلية أو التصرفات االستفزازية حول األقصى توترا كبيرا  ؛ خلقت جميع الهجمات اإلس1967منذ عام  
واإلسالم العربية  البلدان  وجميع  وفلسطين  القدس  األخير  داخل  اإلسرائيلي  العدوان  تسبب  حيث  ية؛ 

بين غزة    2021هناك في عام   الفلسطينية واإلسرائيلية، وفي حرب  المدن  في اضطرابات في جميع 
 وإسرائيل. 

غف بن  سياسة  لنقل  وستواجه  خطته  ألن  العربية،  الدول  وبعض  األوروبية  الدول  من  مقاومة  ير 
 ب مشاكل لتلك الدول المضيفة.الفلسطينيين إلى دول أوروبية أو عربية ستسب

التي   العربية  الدول  أن  حين  في  الهجرة،  بسبب  متزايدا  داخليا  توترا  بالفعل  األوروبية  الدول  وتشهد 
تعاني بالفعل من توترات بسبب وجود   -وخاصة لبنان    -خية  تشترك في الحدود مع فلسطين التاري

 النازحين. الالجئين الفلسطينيين، ولن تقبل هذه الدول المزيد من 
والدول  األخرى  العربية  والدول  للفلسطينيين  مشكلة  اإلسرائيلية  والفاشية  غفير  بن  أن  إلى  وبالنظر 

الع الحكومات  قبل  من  محاوالت  أي  فإن  أيًضا،  الخطيرة  األوروبية  وأيديولوجيته  هو  لتبييضه  ربية 
 محكوم عليها بالفشل. 

 22/12/2022، 21موقع عربي 

 

 د الوجودي األخطر تتفكك: التهدي "إسرائيل" .25
 يوسي هدار 
الدولة  لهذه  الفاخرة  اإلنجازات  رغم  لكن  جدا،  دراماتيكيا  هذا  يسمع  قد  التفكك.  في  آخذة  إسرائيل 

م ليس  هذا.  يحصل  الهائلة،  العمل  وقدراتها  يجب  ولهذا  رويدا،  رويدا  الداخل،  من  بل  الخارج  ن 
اإلطالق؛ نحن غير مبالين. ومن أودعت  بسرعة. األفظع من كل شيء أن أحدا ال يهمه هذا على  

في أيديهم المسؤولية المقدسة عن إدارة الدولة منشغلون بحروب سياسية قذرة، وغارقون في الفساد،  
 ويقلقون على بقائهم الشخصي.

عد الحديث يدور فقط عن التوترات المعروفة بين اليمين واليسار، المتدينين والعلمانيين، المركز  لم ي
ل حقيقية، والمحيط،  كانتونات  عن  الحديث  يدور  المرة  هذه  شروخ.  عن  فقط  الحديث  يدور  يعد  م 

 بغياب حوكمة وبفقدان سيادة ال يطاق.
يين، استخدم الزعماء اإلسرائيليون غير مرة عبارة  أثناء المفاوضات عديمة الجدوى بيننا وبين الفلسطين

، غير أنه لشدة األسف إذا ما نظرنا "دولة ناقص". أي أن يحصل الفلسطينيون على نوع من الدولة
 جيدا إلى المرآة فسرعان ما سنفهم بأننا نحن الذين نعيش في "دولة ناقص".
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املة في هذه الدولة الصغيرة. سقط الجليل  قبل وعن حقنا في "يهودا" و"السامرة" نشهد فقدان مناطق ك
بد  ذاتيا  حكما  النقب  وأصبح  وللخاوة،  للجريمة  عربية،  لسيطرة  و"اإلرهاب"،  ضحية  للزعران  ويا 

ويشاغب الحريديم في مئة شعاريم وفي أماكن أخرى، ويحقرون القانون وال يقبلون إمرة الدولة. لكل  
قيام   منذ  المتواصل  العبث  يضاف  أن  ينبغي  وانعدام هذا  الدائمة  الحدود  بانعدام  والمتمثل  الدولة 

الدم والدم، حين يتملص الشبان الحريديم من  الدستور وانعدام القانون األساس للتشريع، والتمييز بين  
 التجند للجيش اإلسرائيلي. 

منذ نشأت وإسرائيل تعيش تهديدات ال تتوقف من الخارج، لكن يخيل أن التهديد األخطر هذه المرة، 
 لتهديد الوجودي، هو من الداخل.ا

 في العقود األخيرة.  عن فقدان الحوكمة تتحمل المسؤولية كل حكومات إسرائيل التي تولت الحكم هنا
أحداث "حارس األسوار" التي كشفت الظاهرة بقوة أكبر، أيقظت قليال الجمهور والقيادة اإلسرائيلية،  

 لكن مع هذا أدت إلى صعود ائتالف يمين متطرف. 
المتحقق  م فالتشريع  ما سيخيب ظنه.  الحوكمة سرعان  وفقدان  للتفكك  العالج  هو  هذا  أن  يعتقد  ن 

طية والمناهض لليبرالية، وشرعنة الفساد واالستسالم المعيب للحريديم، إلى جانب المناهض للديمقرا
 جهات متطرفة ستتحكم بمناصب أساس، من شأنها فقط أن تفاقم الوضع وتدهوره أكثر فأكثر. 

 ن إعادة الحوكمة وإنقاذ إسرائيل ليستا مهمة يمين أو يسار، بل مهمة صهيونية من الدرجة األولى.إ
م جسم جديد: منتدى أمن الحوكمة واالستيطان. ويدور الحديث عن جسم خط على علمه  مؤخرًا أقي

كل  من  ومسؤولون  جنراالت،  عامة،  شخصيات  المنتدى  أعضاء  بين  لحوكمتها.  إسرائيل  استعادة 
االتجاه.  أ لكن هذا هو  تحقيقه  المنتدى في  هذا  الذي سينجح  ما  أدري  السياسي. ال  الطيف  طراف 

 توحيد قوى سياسي. 
بنفسه وينزعون شريحة أخرى من   ذاتي  يهتم كل طرف وكل حكم  الساعة، حين  أنه في هذه  غير 

ته هو نفسه  الرسمية اإلسرائيلية، حين يرفع كل واحد إلى الحد األقصى مكاسبه ويحرص على مصلح
وغير   تقريبا،  منظور  غير  يصبح  الطوارئ  وضع  فإن  وفوري،  حقيقي  خارجي  تهديد  وبغياب 

ومخادع تعيد   محسوس،  أعماال  ونتخذ  وضعنا  نفهم  أن  علينا  األكبر.  الخطر  هو  وهذا  وغامض، 
نين  الحوكمة مرة واحدة وإلى األبد. إلى جانب الحرص على المساواة المدنية التي تحترم عموم المواط

 علينا أن نهود دون خجل الجليل والنقب.
نم وأن  الطرقات.  وعلى  المختلطة  المدن  شوارع  في  النظام  نفرض  ضد أن  حديد  من  يدا  ارس 
 المشاغبين الحريديم ويدا من حديد ضد الجريمة بعامة، بصفر من التسامح. 
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كامل حقها الكامل في    هكذا فقط تتمكن الديمقراطية اإلسرائيلية من أن تدافع عن نفسها وتحقق بشكل
 تقرير مصير إسرائيل كدولة قومية يهودية. 

 "معاريف" 
 23/12/2022، األيام، رام هللا
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