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 حماس تنفي . أردني على صفقة تبادل أسرى.. –: اتفاق إسرائيلي "جيروزاليم بوست" .1
اتفا  إلى  توصلت  أبيب  تل  بأن  إسرائيلي،  تقرير  مع  أفاد  أسرى  تبادل  بصفقة  يقضي  األردن  مع  ق 

 مر الذي نفته األخيرة. "حماس" يتضمنها تسريح جثامين الشهداء، األ حركة
ونقلت مصادر فلسطينية عن مصدر قيادي في حركة "حماس" قوله إن "ما نشر غير دقيق مطلقا وال  

 أساس له من الصحة". 
اء، أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع األردن  وورد في موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" مساء، الثالث

 مع حركة "حماس".بشأن جميع التفاصيل الالزمة لتبادل األسرى 
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وجاء في التقرير نقال عن مصادر مطلعة في األجهزة األمنية اإلسرائيلية، أن المفاوضات جارية مع  
شاؤو  وأورون  غولدن  هدار  اإلسرائيليين،  الجنديين  جثتي  عن  لإلفراج  إلى  "حماس"  باإلضافة  ل، 

 راهام منغيستو وهشام السيد في قطاع غزة. المعتقلين اإلسرائيليين أف
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ستطلق سراح عدد من أسرى "حماس" الذين صدرت بحقهم أحكاما  

سنوات على أن يصدر    10إلى    5طويلة بالسجن وستنقلهم إلى األردن، حيث سيقضون هناك ما بين  
 دة إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة. عنهم فيما بعد، بيد أنه لن يسمح لهم بالعو  عفو ملكي

 67ومن بين األسرى المقرر نقلهم إلى األردن، عبد هللا البرغوثي الذي يقضي حكما بالسجن لمدة  
و السجون   5200مؤبدا  في  العشرين  عامه  يدخل  وهو  التاريخ،  في  ألسير  حكم  كأطول  عام 

إسرائيل بالمساهمة  سط الضفة وتتهمه  بمدينة البيرة و   2003آذار/مارس    5عتقل يوم  اإلسرائيلية، إذ ا 
 إسرائيليا. 60في قتل أكثر من 

لديها ضمن صفقة   المحتجزة  الشهداء  التقرير، فإن إسرائيل ستفرج عن جثامين  في  وحسب ما ورد 
 تبادل األسرى. 

المكلف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية  ونقل "جيروزاليم بوست" عن مصدر مقرب من بنيامين نتنياهو  
 دل األسرى. ، قوله إن األخير مطلع على تفاصيل صفقة تباالقادمة

وأشار المصدر نفسه إلى أن نتنياهو ال يعارض الخطة من حيث المبدأ، وسيقوم بنقلها للمناقشة في  
 . مجلس الوزراء السياسي واألمني للحكومة الجديدة من أجل دراستها واتخاذ القرار

برات العسكرية  لشاباك( والموساد وممثلين عن مديرية المخاوبّين التقرير إلى أن جهاز األمن العام )ا
 كان لهم دور في إحاكة تفاصيل صفقة تبادل األسرى. 

 27/12/2022، 48عرب 
 

 تسريبات الشيخ: عباس فتح على نفسه معارك داخلية كثيرة وهذا يعني نهايته! تنشر  "شهاب"  .2

مس صوتي  تسجيل  بع كشف  الشيخ  حسين  فتح  حركة  في  للقيادي  المعركة  رب  فصول  من  ًضا 
رئيس السلطة محمود عباس. وبدا الشيخ في التسجيل المسرب الذي حصلت عليه  المحتدمة لخالفة  

وكالة" شهاب"، غاضًبا للغاية من عباس ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج، حتى أنه تهجم عليهما  
  المشاركة في الفوضى الحالية. هجوًما حاًدا على عباس، متهًما إياه ببألفاظ نابية. وشن حسين الشيخ  

وقال: "أنا بقلكم أبو مازن شريك بالفوضى، هو شريك فيها وله مصلحة في بقائها، ويؤسفني أن أقول 
 هذا الكالم". 
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فتح.  حركة  في  لخالفته  العالول  محمود  تعيين  باتجاه  ذاهب  عباس  أن  التسجيل  في  الشيخ  وذكر 
تكليف "أبو  اه محمود العالول"، مستداًل على ذلك ب: "في موضوع فتح، هو )عباس( رايح باتجوقال

مازن" العالول وعزام األحمد في أحد الموضوعات المهمة، التي لم يذكرها. وأضاف "أنا ال أنكر أن  
أن حماس  العنوان أبو مازن في هذا الموضوع، وأنا ناقشته لوحده". وأشار القيادي في حركة فتح إلى  

لحركة   الحالية  األوضاع  حتستغل  إنه  واضح  "مهو  قائاًل:  والسلطة،  الوضع  فتح  مستغلين  ماس 
ماجد   المخابرات  مدير جهاز  على  هجوًما  فتح  في حركة  القيادي  آخر، شن  تسجيل  وفي  الراهن". 
فرج، متسائاًل عن سبب وجوده في غزة وسط حوار بين مصر وحركة فتح. وقال: "شو دخل ماجد 

ن ماجد فرج  ي مدير المخابرات؟!". وأضاف متحدًثا عج، حوار فتح مع المصريين، كيف بده ييج فر 
 "ما حد عّبره في كل غزة )..( ومش بدك المزبوط، علي الطالق ما عنده شيء".  

وأطلق الشيخ بعد حديثه السابق سلسلة من الشتائم النابية بحق رئيس السلطة محمود عباس، وقال 
معركة"، ُملمًحا إلى أن   100عباس "فتح  دماغه". وقال القيادي في حركة فتح إن  إنه "مخبوط على  

ذلك سيكون نهايته. وأضاف، في التسجيل، "َفَتح )عباس( مائة معركة.. مع جبريل )الرجوب( وعزام 
 نهاية اللعبة"    End Of The Game)األحمد( وتوفيق )الطيراوي( ومحمود العالول، وهذا بيعني

 26/12/2022، وكالة شهاب لالنباء
 

 ت فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب األوضاع بعد رحيل عباس  اءا"لق": األخبار" .3
لم َتُعد تقتصر االستعدادات لخالفة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، :  رجب المدهون -غزة 

طراف عربية وإقليمية تريد ترتيب المرحلة التي على قيادات السلطة وحركة »فتح«، بل تعّدْتها إلى أ
مازن« »أبو  رحيل  عّدة  تلي  لقاءات  فإن  »فتحاوية«،  من مصادر  »األخبار«  علمته  ما  وبحسب   .

إلى   إضافة  ومصريين،  أردنيين  وآخرين  فلسطينيين،  مسؤولين  بين  الماضية  األشهر  خالل  ُعقدت 
ت عنوان  تحت  الثالثة  األطراف  بين  مشتركة  و»فتح«.  اجتماعات  للسلطة  المستقبلي  الوضع  رتيب 

كي  فلسطينيون، ُيعتقد أن حسين الشيخ أحدهم، ممّثلين عن الديوان الملَ وقبل شهَرين، التقى مسؤولون  
األردني والمخابرات األردنية، للتباحث في الوضع في الضفة الغربية المحتّلة، إضافة إلى سيناريوات 

مع التعامل  وكيفية  عباس  وفاة  بعد  وبقّية  ما  »فتح«  بين  المتوقَّعة  الخالفات  لناحية  ها، وخصوصًا 
ا المتصارعين على  وخاصة حركة »حماس«، وبين القياديين »الفتحاويين« أنفسهم، وال سيم  الفصائل

الفلسطينيون   القاهرة، حيث طالب  خالفة عباس. كذلك، ُعقد اجتماع مماثل في العاصمة المصرية 
ل »الشرعية« والتمثيل الفلسطينيَّين إلى ائتالِف حركبمساعدة مصرية لمنع انهيار ال ات  سلطة، وَتحوُّ

 هة الشعبية«. ُمناِفسة لـ»فتح«، على رأسها »حماس« و»الجهاد اإلسالمي« و»الجب
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في   مساندتهم  واألردني  المصري  الجانَبين  الفلسطينيون  المسؤولون  ناشد  فقد  المصادر،  وبحسب 
فور   »فتح«  حركة  مفاصل  على  الشعب  السيطرة  عن  »ممثِّلين  بهم  واالعتراف  عباس،  وفاة 

وتمكينه أكثر من  الفلسطيني«،  منها رواتب  ُتدفع  والتي  التمويل،  السيطرة على مصادر   150م من 
إلى ضرورة  اللقاءات  ماليًا. وخلصت  دعمهم  إلى  السلطة، إضافة  هياكل  يعملون في  ألف موّظف 

ن«، وتوجيه الدعم العربي لشخص واحد في »فتح«،  عدم السماح بانهيار السلطة بعد رحيل »أبو ماز 
التالي بشكل  بعد اختياره والتواف اليوم  ِقَبل قيادة الحركة، التي ستلتئم في  سريع، لترتيب  ق عليه من 

أوضاعها الداخلية. كذلك، جرى االتفاق على إعادة استقطاب الشخصيات التي كانت قد انشّقت عن  
القدوة ومروان البرغوثي، والذهاب نحو مصالحة »فتحاوية«    »فتح« ِمن ِمثل محمد دحالن وناصر

 التفاهم على تقاسم المناصب.داخلية، و 
 28/12/2022، األخبار، بيروت

 
 برئاسته للتحرك على الصعيد الدولي "لجنة وطنية"عباس يشكل  ": قدس برس" .4

الثالثاء، عن إصدار رئيس السلطة  كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ”قدس برس”، مساء  :  رام هللا
 طنية” برئاسته للتحرك على الصعيد الدولي.الفلسطينية محمود عباس، قراًرا يقضي بتشكيل “لجنة و 

ووفق نص القرار الذي حصلت “قدس برس” على نسخة عنه، فإن مهمة اللجنة تتمثل في “حماية  
اتخ يتم  وما  يلزم  ما  ومتابعة  الوطنية  ومقدراته  شعبنا  قرارات”.حقوق  من  اللجنة   اذه  هذه  وتتولى 

( رقم  المادة  بحسب  أعماله3الوطنية،  القرار،  من  أشهر،  (  ثالثة  لمدة  عملها  ا  تقييم  بعدها  “يجري 
ويحق    وإجراء ما يلزم من تغييرات على تشكيلها، وتجتمع مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الحاجة ذلك”.

ين بمن تحتاج إليهم من األشخاص أو المؤسسات أو (، أن “تستع4للجنة، استناًدا إلى المادة رقم )
قدم اللجنة الوطنية تقريًرا شهرًيا للجنة الموسعة المشكلة لذات  الجهات الرسمية أو المجتمعية”، كما ت 

 الغاية.
وتضم اللجنة التي يرأسها عباس كاًل من: زياد أبو عمرو “مشرًفا”، رياض المالكي “مسّيًرا”، مجدي 

، إلى جانب األعضاء: محمود العالول، أحمد مجدالني، رمزي رباح، رمزي خوري،  الخالدي “مقرًرا”
لدة، علي مهنا، متري الراهب، أحمد عساف، أسامة القواسمي، فارسين شاهين، شعوان  محمد الشال

 ين، عصام العاروري، عارف صالح. جبار 
 27/12/2022، قدس برس
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 العجز في الموازنة سببه تراجع المساعدات الدولية. ..لن تخيفنادات اإلسرائيلية تهديالاشتية:  .5
أن تهديدات الحكومة اإلسرائيلية المقبلة لن تخيفنا، ومثلما ية "أكد رئيس الوزراء محمد اشت:  رام هللا

واجه وأسقط شعبنا مؤامرة "صفقة القرن"، ومؤامرة البوابات في القدس، سوف يواجه أي تعٍد على حقنا  
 ي مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته". في األرض والوطن، ويحم

جلسة   مستهل  في  كلمته  في  الـوشّدد  رغم  ب،  187الحكومة  معنا  العالم  أن  على  الثالثاء،  هللا،  رام 
وأضاف:    انشغاله في قضايا مستجدة، فقد رأينا أن فلسطين في قلب العرب، وفي قلب العالم الحر.

معتقل،  6,500جريح و 9,000شهيدًا، وأكثر من   220عام ألم، ارتقى خالله أكثر من  2022لقد كان 
خالله   واقتلعت    832وهدم  شج   13مبنى  زيتو ألف  اإلجرامي  رة  العدوان  هذا  شعبنا  واجه  وقد  ن، 

 وأكد على العمل بكل ما نستطيع ويلزم من أجل إنهاء االنقسام. بشجاعة ورباطة جأش.
خ الفلسطيني  باالقتصاد  التي عصفت  المالية  األزمات  عام  وحول  أزمات 2022الل  واجهنا  قال:   ،

الم وموازناتنا  الوطني،  اقتصادنا  منها  عانى  المساعدات مرّكبة،  في  الكبير  التراجع  بسبب  الية، 
 سرائيلية، وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمة كورونا، وأوكرانيا. الدولية، واستمرار الخصومات اال

نمو   نسبة  على  وحافظنا  الرئيس،  من  بتوجيه  حسن  وأداء  بحكمة  األزمات  هذه  واجهنا  وأضاف: 
حيث  الدول،  من  عديد  مع  بالمقارنة  مرتفعة،  بنسبة    اقتصادي  نموًا  مستوى  3.6حققنا  وارتفع   ،%

%، كما  11%، وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح  15.3االستثمار بنسبة  
%  19كما أشار إلى أن البطالة في الضفة انخفضت من    %.6.2ت مساهمة الزراعة لتصبح  ارتفع

لتصبح   الحكومة،  استلمنا  مرتف12.6عندما  بقيت  ولكنها  بسبب %،  غزة  قطاع  في  الحصار    عة 
% والواردات  7.3%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة  46.6واالنقسام، حيث بقيت الى معدالت حوالي  

 %. 16.9بنسبة 
 27/12/2022لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكا

 
 " مجلس انتقالي"رئيس المجلس الوطني يرفض دعوات تشكيل روحي فتوح  .6

رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الدعوات التي تنادي    عربي”:“القدس ال  –غزة  
الرامية لتطوير منظمة التحرير الفلسطينية،  بتشكيل “مجلس وطني انتقالي مؤقت”، ضمن المساعي  

الفلسطيني   السياسي  النظام  أن  الوقت  ذات  في  وأكد  الحاصل،  السياسي  االنقسام  إنهاء  سبيل  في 
يعان  ال  قانوني”.الحالي،  “فراغ  أي  من  الوطني    ي  المجلس  موقع  على  نشر  لفتوح  مقال  وفي 

ام وال لمجلس وطني فلسطيني انتقالي مؤقت”، الفلسطيني بعنوان “نعم للوحدة الوطنية وإنهاء االنقس
هي   التي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  نظام  أساس  على  قائم  الفلسطيني  السياسي  النظام  أن  أكد 
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في جام أصيل  عام  عضو  منذ  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في  مراقب  العربية وعضو  الدول  عة 
، االعتراف بدولة مراقب في األمم 2012لعام    67/19، وَتَكّرَس وجودها بقرار الجمعية العامة  1974

أينما   برلمانه  الوطني  والمجلس  الفلسطيني،  الشعب  عموم  حكومة  هي  التنفيذية  واللجنة  المتحدة، 
 وجد”. 

 27/12/2022، عربي، لندنس الالقد

 
 فصائل فلسطينية: حكومة نتنياهو لن تنجح في القضاء على المقاومة  .7

فلسطينية، الثالثاء، إن “الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لن تنجح في  األناضول:  قالت فصائل    -غزة 
جاء ذلك   ة”.تحقيق ما فشلت به سابقاتها خالل السنوات الماضية بالقضاء على المقاومة الفلسطيني

حركتي   من  كل  عن  صادرة  منفصلة  بيانات  وفي  الفلسطينية”“حماس”  و المجاهدين  ”لجان ” 
للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة    14الذكرى السنوية الـ  بمناسبة  المقاومة في فلسطين”،

 . 2008عام 
باسم   الناطق  به   “حماس”وقال  ينجح  لم  “ما  إن  بيان،  في  القانوع،  اللطيف  االحتالل    عبد  قادة 

وأضاف: “كما سقط    ققه قادته المتطرفون في حكومتهم الفاشية”.المجرمون منذ معركة الفرقان لن يح 
 نتنياهو ومن معهم بالحكومة الجديدة”.و ي سيسقط بن غفير، أولمرت وليفن

المكتب اإلعالمي في   قال مسؤول  المقاومة”من جهته،  الفرقان   “لجان  “معركة  إن  البريم،  محمد 
تبدد فيها وهم إسقاط المقاومة وأسست   تبقى محطة هامة في تاريخ الصراع معس العدو الصهيوني 

بيان، أن “تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة المتطرفة، يجب أن    واعتبر البريم، في  لمرحلة جديدة”.
االت كافة  من  والتحرر  مقاوم،  سياسي  برنامج  على  الفلسطيني  الشعب  لوحدة  مدخاًل  فاقيات  يكون 

 الموقعة مع هذا الكيان”. 
“ قالت  الفلسطينية”،بدورها،  المجاهدين  اإلسرائيلي  حركة  الحكومة  تشكيل  “إعالن  إن  بيان،  ة  في 

 المتطرفة يستوجب رص الصفوف ألجل مواجهة اإلرهاب والتطرف”. 
 27/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
  وإعداٌد ال يتوقف كتائب القسام: ما بين الفرقان وسيف القدس تطوٌر نوعيٌّ  .8

أكدت  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  االحتالل  شّنها  التي  الفرقان  لحرب  عشر،  الرابعة  الذكرى  في 
الميدان، بعد سنوات من اإلعداد كتائب   الباب مفتوٌح أمام مفاجآت قادمة سيكشف عنها  أّن  القسام 

"القسام" موقع  نشره  تقرير  في  ذلك  الخفاء. جاء  في  فوالتطوير  القدس كشفت ل مخال.  عركة سيف 
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لمهام  و"الزواري"  االنتحارية"  شهاب  بـ"  تمّثلت  الطائرات  من  جديدة  أجيال  عن  القسام  كتائب 
تطالع، فلم تعد سماء فلسطين حكًرا على طائرات العدو. فما عهده العدو والصديق على كتائب  االس

ّدخر آخر لما بعد ذلك، لُتفاجئ القسام في كل معركة وجولة، إال أن تكشف كل جديد في ُجعبتها، وت
الخفاء   في  ُيعدُّ  وما  غيور،  مسلم  لكلِّ  البشريات  وتزفُّ  وذهول،  في حسرة  وتتركه  مما  العدو  أكبر 

 يتوقعه الصديق والعدو. 
 27/12/2022، فلسطين أون الين

 
 "البطش" يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية  .9

الجهاد  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  ا  دعا  تصعيد  إلى  البطش،  خالد  فلسطين،  في  في  لمقاومة 
ا وإفشال حمالت  االستيطاني  التوسع  ومنع  العدو،  الغربية، إلشغال  لقوات الضفة  الليلية  العتقاالت 

االحتالل. وقال القيادي البطش في تصريح صحفي، الثالثاء، أن "االعتداءات الصهيونية في الضفة  
العدوان اإلسرائيلي على غزة في مثل هذا اليوم)..( وفي عام   والقدس المحتلتين، تتزامن مع ذكرى 

فاشلة لفرض شروط االستسالم    فلسطيني وجرح اآلالف، في محاولة  1,500، استشهد خالله  2008
 على شعبنا وعلى المقاومة في قطاع غزة كما فشلت سابقا في إخضاعه بالضفة". 

 27/12/2022، فلسطين أون الين
 

 نفذ عمليتي القدس ال ماعتقيعلن االحتالل  .10
بيان مشترك، :  بالل ضاهر والشرطة اإلسرائيلية في  )الشاباك(  العام اإلسرائيلي  األمن  أعلن جهاز 

عاما(، من    26تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقال المهندس إسالم فروخ )  29الثالثاء، أنه تم في  
قرب محطة للحافالت في القدس،   سكان كفر عقب في شمال القدس المحتلة، بشبهة تنفيذ التفجير

آخرين.  23في   عشرين  وإصابة  اثنين  إسرائيليين  مقتل  عن  وأسفر  الماضي،  الشهر  وبحسب    من 
أيديولوجية سلفية   بتأثير  ماكينات، عمل  فإن فروخ هو مهندس  يتماهى مع    –البيان،  وأنه  جهادية 

 تنظيم "داعش". 
كارلو" بحوزة  بيان أنه تم ضبط سالح من نوع "ع الوتاب  وأضاف البيان أن فروخ نفذ التفجير لوحده". 

 فروخ. وخالل مطاردته تم ضبط لغم جاهز لتشغيله، وأنه كان يعتزم تنفيذ عمليات تفجير أخرى. 
 27/12/2022، 48عرب 
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 " أخذتموه مني طفال وكل ما أطلبه منكم إعادته ألتمكن من دفنه"فتح:  تخاطبأم ناصر أبو حميد   .11
أبنائي وأحفادي وأتوجه به إلى حاجز قلنديا” بهذه  “سأحمل نعشا فارغا مع    معال:  سعيد أبو-رام هللا 

الكلمات البسيطة عبرت أم األسير الشهيد ناصر أبو حميد عن ممارساتها العملية من أجل استعادة  
ورغم بكاء األم التي يلقبها الفلسطينيون بخنساء   جثمان ابنها الذي مضى على استشهاده ستة أيام.

حيث تقول: “إلى كل الشرفاء.. لقد مرت خمسة أيام ولم أتمكن  طين فإنها تطالب بقوة وإصرار  فلس
من وداع ناصر.. األيام الخمسة تعادل كل عمري.. أعيدوا لي فلذة كبدي كي أدفنه إلى جوار أخيه  

 الشهيد عبد المنعم”.
ني ناصر وهو طفل وخصت حركة فتح في حديثها حيث تقول: “إلى حركة فتح أقول لقد أخذتم م 

 منكن أن تعيدوه لي كي أتمكن من دفنه”.  وكل ما أطلبه
 27/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 حوميشبؤرة العليا اإلسرائيلية ترفض طلب الحكومة إرجاء القرار بشأن إخالء  .12

البؤرة   إخالء  بشأن  قرار  إصدار  بإرجاء  الحكومة،  طلب  العليا،  اإلسرائيلية  المحكمة  رفضت 
قد االست االحتالل  حكومة  كانت  التي  المحتلة،  الضفة  في  نابلس  مدينة  شمالي  "حوميش"،  يطانية 

ضمن خطة االنفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثالث مستوطنات أخرى   2005رسميا عام  فككتها  
 الضفة الغربية.  تقع شمالي

من والقضاء، الثالثاء، أن  وأبلغت رئيسة المحكمة اإلسرائيلية العليا، القاضية إستير حيوت، وزارتي األ
م حول  المقبل  اإلثنين  يوم  المقررة  االستماع  مس جلسة  إخالء  في  وضوع  ستنعقد  "حومش"  توطنة 

إلى   المستوطنين  بعودة  للسماح  تسعى  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  بأن  علما  المقرر،  موعدها 
 مستوطنة. 

 27/12/2022، 48عرب 
 

 جاهزون لضرب أهداف نووية إيرانية  ...فشلتورية للتموضع في س طهرانكوخافي: خطة  .13
األمن   أبحاث  "معهد  يعقده  مؤتمر  خالل  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان  رئيس  ادعى 

 القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الثالثاء، أن خطة إيران للتموضع في سورية قد فشلت. 
جو، وعشرات آالف ناشطي    –رض  طة شملت مئات كثيرة من صواريخ أوقال كوخافي إن "هذه الخ

يشيات وحزب هللا ثاٍن في هضبة الجوالن )غير المحتلة(. وهذه الخطة التي وضعها )قائد "فيلق ميل
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أمامنا   زال  وما  تختِف  لم  وهي  فشلت،  سليماني  قاسم  اإليراني(  الثوري  الحرس  في  السابق  القدس" 
إ لكن  لتنفيذه،  كثير  إلى سورية، سعمل  إيران  وقوا ذا جاء رئيس  أسلحة  هناك  يوجد  أنه  عد يكتشف 
 وقوات إيرانية أقل بكثير". 

وتابع كوخافي أن "هذا كله لم يحدث من تلقاء نفسه، وإنما بسبب المعركة بين حربين التي بدأت في 
الغرارات اإلسرائيلية المتكررة في سورية. وأضاف  2013آذار/مارس   إلى  أنه "في حينه  "، في إشارة 

 )ننفذ( عمليات كهذه أو تلك أسبوعيا". وسبع عمليات سنويا، واليوم نحن  كانت تنفذ بين ثالث 
وبحسب كوخافي، فإن "اتفاقا جديدا في الموضوع النووي ال يظهر في األفق، وإذا تم التوصل التفاق  

 جديد فإنه من الجائز أن نعتبره ليس جيدا بالشكل الكافي".
"ا أن  واقعواعتبر  أنشأ  السابق  )النووي(  م التفاق  إيران  تتمكن  أن  فيه  ممكنا  كان  إلى  ا  الوصول  ن 

هو بعد دقيقة. ولذلك يتعين   2030. وبمصطلحات إستراتيجية 2030قدرات نووية متطورة بحلول العام 
االستعدادات  نسرع  ونحن  اإليراني،  النووي  البرنامج  مستقلة الستهداف  قدرة  إسرائيل  لدى  تكون  أن 

نشآت اإليرانية وكذلك من  تيا ومع وسائل وذخيرة خاصة ضد المذلك في السنوات األخيرة، استخبارال
 خالل تدريبات ومناورات، وتم تنفيذ اثنين منهما في نصف السنة األخير".

وزعم كوخافي أن "أخالقيات الجيش تقاس في مكان يوجد فيه احتكاك وينبغي اتخاذ قرارات أخالقية.  
دو ويعمل بإدراك بشكل مناقض للقانون الدولي. ونحن نعمل إلى جانب مجموعة سكانية يوجد فيها ع

تحصل نتعامل معها دون تردد ومن دون تدوير زوايا، مثلما رأيتم  وال توجد تجاوزات تقريبا، وعندما  
 في األسابيع األخيرة". 

وادعى أنه "توجد مئات المواقع في يهودا والسامرة )الضفة الغربية المحتلة( تحدث فيها عشرات آالف  
ف  اللقاءات  لكنها  تجاوزات  وتوجد  وفلسطينيين.  )مستوطنين(  إسرائيليين  ومواطنين  جنود  ي بين 

عملية اعتقال كبيرة بالمعدل كل ليلة خالل الشهرين الماضيين، وغالبيتها    15الهوامش فقط. ونفذنا  
حقيقية   وهناك معضالت  مدنيين،  ليس  وطبعا  يوم  كل  قتلى  يسقط  ال  لكن  نار،  إطالق  تحت  تتم 

 ة".وأكثر شد 
الخليل،   مدينة  في  إسرائيليين  يساريين  ناشطين  على  االحتالل  جنود  اعتداء  إلى  كوخافي  وتطرق 
المستوطنين عليهم. وزعم   اعتداءات  المحتلة ضد  المدينة  للتضامن مع سكان  والذين جاؤوا  مؤخرا، 

ت والجنود  زوايا.  تدوير  دون  ومن  تردد  دون  األحداث  هذه  مع  "تعاملنا  أنه  بصورة  صرفوا  كوخافي 
بالجنود   التنديد  عن  حينها  امتنع  كوخافي  لكن  صعبة".  معضالت  خالل  ومن  يومية  أخالقية 



 
 
 
 

 

ص            12   6019 العدد:             12/28/2022 بعاءر األ  التاريخ: 

                                     

وتخفيف   القرار  التراجع عن  تم  أيام،  لعشرة  الجنود  أحد  السجن على  وبعد فرض عقوبة  المعتدين، 
 أيام سجن، وبعدها عاد الجندي إلى الخدمة في الخليل. 6العقوبة إلى 

 27/12/2022، 48عرب 
 

 وتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو: "تسييس فظ للجيش" مس .14
هاجم رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثالثاء، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي،  

أجر  التي  المحادثة  خلفية  على  كوخافي،  نتنياهو،  أفيف  بنيامين  المقبل،  الحكومة  رئيس  مع  اها 
على خاللها  الجي   واعترض  من  ومسؤوليات  صالحيات  بنقل  المتعلقة  االئتالفية  إلى  االتفاقيات  ش 

 سموتريتش ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير.
إلى  كوخافي  يدخله  فظ  "تسييس  بأنها  تغريدة  في  نتنياهو  مع  كوخافي  محادثة  سموتريتش  ووصف 

اإلس الجيش  على  الحفاظ  يريد  ومن  اإلسرائيلي.  وباإلجماع  الجيش  الشعب،  وكجيش  موحدا  رائيلي 
الجيش"   انتظار لعشر سنوات على األقل لرؤساء أركان  قانون فترة  السياسة، عليه أن يسن  وخارج 

 نعون خاللها من الدخول إلى المعترك السياسي. يم
ورد وزير األمن، بيني غانتس، في تويتر على سموتريتش، وكتب أن "من يريد الحفاظ على الجيش  

العسكرية، وال يفكك وزارة األمن  رائيلي موحدا وكجيش الشعب ال يسن قانون التهرب من الخدمة  اإلس
أركان   رئيس  أدعم  وأنا  الجيش.  ضباط  تعيين  في  يتدخل  وال  ثانوية  لهيئات  اإلسرائيلي  والجيش 
ينفذ  تلميذا  ليس  الجيش  أركان  ورئيس  المسؤولية.  ويتحمل  الجيش  في  األعلى  القائد  وهو  الجيش، 

ت خطوات  ضد  المهني  موقفه  يقول  أن  واجبه  ومن  وحسب.  الجيش األوامر  وأداء  أمن  ستهدف 
اإلسرائيلي. ومحاولة ترهيب رئيس أركان الجيش الحالي والمقبل وإسكات حوار مفتوح ونقدي مقلق  

 وخطير".
 27/12/2022، 48عرب 

 
 رًا جوهرياً قدامى المحاربين في سالح الجو اإلسرائيلي: الحكومة القادمة تشكل خط .15

تايمز،   الجو نشرت صحيفة واشنطن  المحاربين في سالح  "قدامى  تقريرًا تحت عنوان  الثالثاء،   يوم 
من    1,000اإلسرائيلي: الحكومة القادمة تشكل خطرًا جوهرًيا"، أشارت في مستهله إلى أن أكثر من  

سرائيلي السابق، حثوا يوم  قدامى المحاربين في سالح الجو اإلسرائيلي، بما في ذلك رئيس األركان اإل
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( ض26/12/22االثنين  بصرامة  الوقوف  على  البالد  في  القانونيين  المسؤولين  كبار  الحكومة (  د 
 القادمة.

كبار   اإلسرائيلية ومسؤولين  العليا  المحكمة  إلى رئيس  "في رسالة  تايمز،  واشنطن  وبحسب صحيفة 
 رفة يهدد مستقبل إسرائيل".آخرين، قالوا إن تحالف األحزاب الدينية والقومية المتط

زب الليكود إلى أنه تم تسليم  ويلفت تقرير الصحيفة اليمينية المعروفة بتأييدها التاريخي إلسرائيل وح
تلك الرسالة قبل أيام معدودة من تولي الحكومة الجديدة مهامها وأنه وجاء في الرسالة: "إننا ننتمي  

األطياف   مختلف  ومن  المجتمع،  طبقات  جميع  هو  إلى  اليوم  بيننا  المشترك  القاسم  السياسية... 
صفت الرسالة المسؤولين القانونيين بـ "خط  الخوف من أن دولة إسرائيل الديمقراطية في خطر وأنه "و 

 الدفاع األخير" وناشدتهم بـبذل كل ما في وسعهم لوقف تلك الكارثة التي قد تؤثر على البالد".
الموقعي بين  من  أن  إلى  التقرير  عددهم  ويشير  البالغ  الذي شغل   1,200ن  حالوتس،  دان  شخص، 

بين عامي الممتدة  الفترة  الجيش خالل  قائد  السابق  2007و  2005  منصب  القائد  نون،  بن  وأفيهو  ؛ 
مقاتلون   طيارون  والثالثة  العسكرية.  لالستخبارات  السابق  الرئيس  يادلين،  وعاموس  الجو؛  لسالح 

 .سابقون 
 27/12/2022، القدس، القدس

 
 ت تحالف نتنياهو يحذرون من تشريعا متقاعداً  إسرائيلياً  قاضياً  75من  ثرأك .16

على   اعتراضهم  عن  فيها  عبروا  عريضة  على  المتقاعدين،  اإلسرائيليين  القضاة  من  العشرات  وقع 
إلى   نتنياهو،  بنيامين  المكلف،  الحكومة  يسعى معسكر رئيس  التي  التشريعية  والتحركات  المبادرات 

بما   ميتما تمريرها  وتيار  شى  الحريديين  من  شركائه  مع  إليها  توصل  التي  االئتالفية  االتفاقات  ع 
 الصهيونية الدينية.

نشرت    التي  العريضة  في  خطيًرا   يوموجاء  انتهاًكا  تشكل  التشريعية  التحركات  هذه  أن  الثالثاء، 
بأصحابها    لحقوق المواطنين واستقالل النظام القضائي وتعمل على تحويل المناصب العامة المنوط

 ة. الحفاظ على قواعد اإلدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسي
)"كان   اإلسرائيلية  العام  البث  هيئة  رسالة 11وأشارت  شكل  على  جاءت  التي  العريضة  أن  إلى   )"

من   مألوفة  وغير  استثنائية  خطوة  تشكل  المعنية،  الجهات  إلى  المتقاعدون  القضاة  جانب  وجهها 
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منتديات  القضاة الذين يمتنعون عادة عن اإلدالء بتصريحات سياسية أو التعبير عن مواقفهم خارجة ال
   أو الدوائر المغلقة ذات الصلة باألجهزة القضائية.

وأشار القضاة في رسالتهم إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بدافع القلق من اإلجراءات التشريعية  
ئتالف المرتقب، وعلى رأسها "بند التغلب" الذي يهدف إلى االلتفاف على المحكمة المقررة من قبل اال

لعليا وتقليص صالحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو  اإلسرائيلية ا
 كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين األساس. 

 27/12/2022، 48عرب 
    

 يينلعربية يثير غضب نواب إسرائيلحديث نائبة بالكنيست باللغة ا .17
الثالثاء   اليوم  اإلسرائيلي  الكنيست  مقر  داخل  العربية  باللغة  نائبة  حديث  كانون    ديسمبر/  27أثار 

اإلسرائيلية.2022األول   للحكومة  التشريعية  السلطة  أعضاء  من  عدد  غضب  أعضاء   ،  واعترض 
الق من  ياسين  خطيب  إيمان  الكنيست  عضوة  تحدث  على  باللغة يمينيون  الموحدة،  العربية  ائمة 

والطالب الفلسطينيين في األردن،   "48وكانت النائبة تتحدث العربية موجهة الشكر لـ"عرب   عربية.ال
وكانت الشابة التي تنحدر من قرية   لمساندتهم الطالبة دينا خليل والمساعدة في نقلها إلى المستشفى.

الغربي، سقطت من   بالجليل  المكر في عكا  أي جديدة  قبل  الرابع في عّمان  ونقلت على  الطابق  ام، 
 إثرها إلى مستشفى اإلسراء لتلقي العالج. 

 28/12/2022.نت، الجزيرة
 

 تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة  "إسرائيل" .18
القدس: وجه الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ رسالة شكر إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس 

 اآلمن” الذي قدمته المملكة لليهود خالل الحرب العالمية الثانية. على “الملجأ 
في   إسرائيل  مع  لعالقاته  المغرب  تطبيع  عامين من  بعد  الرسالة  األول/  22نشرت  ديسمبر   كانون 

 في إطار اتفاقات ابراهام بين الدولة العبرية وعدة دول عربية بدعم من واشنطن. 2020
على مدى أجيال لحماية أمن ورفاه  نه للملك ورعاياه “الذين عملوا  في رسالته أعرب هرتسوغ عن امتنا 
 وتراث الجالية اليهودية في المملكة”.
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في   المؤرخة  رسالته  في  اإلسرائيلي  الرئيس  ماليين    22وقال  تعرض  “عندما  األول/ديسمبر  كانون 
 اليهود لفظاعات المحرقة .. وفر الملك محمد الخامس مالذا آمنا لرعاياه اليهود”. 

امس الذي سيذكره العالم بأنه  وأضاف “يستذكر يهود المغرب باعتزاز وحنان )…( جدكم محمد الخ
 حامي )…( يهود هذه المملكة”.

،  1956عارض محمد الخامس الذي كان مهندس استقالل المغرب في    خالل الحرب العالمية الثانية،
القوانين المعادية لليهود التي أصدرتها حكومة فيشي في فرنسا، رافضا “االلتزام” بهذه اإلجراءات التي  

عليها.  يوافق  بموقف   لم  إلسرائيل  رسمي  اعتراف  أول  الرسالة  هذه  تمثل  اإلسرائيلية،  للرئاسة  وفقا 
 حرب العالمية الثانية. خامس من اليهود خالل الالملك محمد ال

 27/12/2022القدس العربي، لندن، 
 

   "غالف غزة"جيش االحتالل يجري مناورة في  .19
يعتق خطوة  التصعيد في  سيناريوهات  لكل  قواته  تحضير  خاللها  من  أراد  االحتالل  جيش  أن  د 

تضم   التي  اليمين  حكومة  سياسات  بسبب  الجبهات،  كل  على  بدأ المحتملة،  متطرفة،  شخصيات 
 .جيش االحتالل مناورة عسكرية في مناطق “غالف غزة”

الناطق العسكري باسم جيش االحتالل، أشار إلى أن هذه المناورة مخطط لها مسبًقا ويتخللها حركة  
ومن المقرر أن تستمر هذه المناورة حتى ظهر   نشطة لقواته المسلحة وكذلك سماع دوي انفجارات.

 يوم األربعاء.
 27/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 اعتقال صحافي إسرائيلي إثر اعتراضه على االحتالل  .20

الثالثاء،    يومأطلقت السلطات اإلسرائيلية سراح الصحافي الحريدي اإلسرائيلي، يسرائيل فراي، مساء  
ك في بعد اعتقاله والتحقيق معه بزعم االشتباه بارتكابه "جرائم تحريض على اإلرهاب والعنف"، وذل

ضه وصف عملية إطالق النار التي نفذها  أعقاب تعبيره عن تضامنه مع معتقلي هبة الكرامة، ورف
الشهيد عدي التميمي في الثامن من تشرين األول/ أكتوبر على الحاجز العسكري المقام على مدخل  

 مخيم شعفاط، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر.
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عتقاله، وذلك في أعقاب اإلفراج عنه بأن الشرطة نصبت كمينا له بهدف ا   وأفاد الصحافي اإلسرائيلي 
الصحافي   وصل  أن  وبعد  معه  لقاء  إجراء  طلب  صحافي  شخصية  عناصرها  أحد  انتحال  عبر 
إلى  وأخذونني  يدي  وقيدوا  الشرطة  رجال  علي  "انقضوا  عليه  اتفاقا  الذي  المكان  إلى  اإلسرائيلي 

 استجواب استمر لساعات". 
ف ب ودعا  إنسان  لكل  الكاملة  والحرية  التامة  "المساواة  إلى  "الحكومة راي  والنهر"، ومواجهة  البحر  ين 

الفاشية الجديدة"، وشددا على أنها "تريد منا أن نكون ضعفاء وخائفين"؛ في حين أوضحت المحامية  
ف  غابي السكي أن "اإلفراج عن فراي دون شروط يوضح أن هذا اعتقال سياسي يهدف إلى التخوي

 واإلسكات والردع". 
المعت عن  اإلفراج  يتم  "ال  من  وأضافت  قليلة.  ساعات  خالل  اإلرهاب  مكافحة  قانون  بموجب  قلين 

الصعب أال تتساءل من في مكتب المدعي العام وافق على هذه المهزلة. أصبحت الشرطة سياسية  
فريي، اليوم  الجديدة.  للحكومة  معارضا  نفسه  يرى  تحذير ألي شخص  إشارة  واحد    وهذه  أي  وغدا 

 منا". 
 27/12/2022، 48عرب 

 
 في القدس  مستوطنون يستولون على أرض لدير الروم األرثوذكس بسلوان .21

وتد  االحتالل اإلسرائيلي صباح  استولت عصابات  :  محمد  بحماية من عناصر شرطة  المستوطنين 
اقتحمت قوات معززة  و   الثالثاء، على أرض "الحمرا" في منطقة العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

من شرطة االحتالل منطقة العين في سلوان، ووفرت الحماية لعشرات من المستوطنين الذين قاموا  
التي األرض  قطعة  سلوان.  بتسييج  عين  بجانب  حلوة  وادي  حي  في  عليها  مساحة    استولوا  وتبلغ 

لبطريركية اليونانية،  دونمات، وتتبع لدير الروم األرثوذكس في سلوان والتي تديرها ا  8األرض نحو  
وسط مخاوف من تسريبها كما حصل في العديد من العقارات المقدسية مثل فندقي البترا واإلمبريال  

وبين الباحث في قضايا القدس رضوان عمرو، أن األرض أهم    القدس القديمة..  قرب باب الخليل في
د األقصى، وتقع أسفل حي وادي  قطعة في بلدة سلوان من ناحية تاريخية وأثرية ودينية جنوبي المسج

 حلوة، وتبلغ مساحتها نحو خمس دونمات.
 27/12/2022، 48عرب 
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 كأثر يهودي!االحتالل يعلن إطالق تسويق عين سلوان  .22
بالقدس    -القدس بلدة سلوان  في  تسويق عين سلوان  إطالق  االحتالل عن  أعلنت سلطات  "األيام": 

اآلثار اإلسرائيلية في بيان: "يسر سلطة اآلثار اإلسرائيلية  وقالت سلطة    الشرقية المحتلة كأثر يهودي.
أع استكمال  عن  تعلن  أن  داوود"  "مدينة  ومؤسسة  الوطنية  الحدائق  بركة  وسلطة  في  التنقيب  مال 

واعتبرت أن العين المائية "هي موقع أثري وتاريخي ذو أهمية    "سلوام" )سلوان( التاريخية في القدس".
ب تم  منذ حوالى  وطنية ودولية، حيث  المسبح ألول مرة  المياه في    2700ناء  عام، كجزء من شبكة 

نطقة من المتوقع أن تنقله للسياح الذين وقدمت سردًا مشوهًا للم  القدس في القرن الثامن قبل الميالد".
وتعتبر "عين سلوان" من أشهر عيون مدينة القدس وتبعد    سيزورون العين بعد إعادة افتتاحها رسميًا.

 متر عن الزاوية الجنوبية الشرقية لسور المسجد األقصى. 300حوالى 
 28/12/2022، رام هللا، األيام

 
 تسرع مخطط التهويد  "إسرائيل ".. 2022القدس في  .23

عبد الرؤوف أرناؤوط: تنشط الجرافات اإلسرائيلية في الكثير من المواقع في القدس الشرقية  -القدس
بال جسور،  وإقامة  أنفاق  بحفر  االستيطاني.ومحيطها،  البناء  أعمال  تواصل  مع  وينظر    تزامن 

التي ازدادت وتيرتها إلى هذه األعمال  الشديد  القلق  أبيب  2022في    الفلسطينيون بعين  ، وتقول تل 
 إنها تهدف إلى تسهيل حركة المواصالت وجلب المزيد من السكان اإلسرائيليين إلى القدس.

 دمج شقي القدس 
ا دائرة  مدير  التفكجي،  “الجانب  خليل  إن  قال  بالقدس،  العربية”  الدراسات  “جمعية  في  لخرائط 

ال خالل  من  القدس  قضية  إلنهاء  األمور  يستعجل  الشرقي اإلسرائيلي  المدينة  شطري  بين  ما  دمج 
وأضاف    والغربي، عبر إقامة البنى التحتية، سواء أكانت أنفاقا أو جسورا أو سكك حديدية وغيرها”.

 الجانب اإلسرائيلي يريد أن يحسم مستقبل القدس بشكل كامل”. التفكجي: “هذا يدل على أن 
سكان  “عدد  أن  ذكر  القدس(،  بشؤون  متخصص  )إسرائيلي  السياسات  لبحث  القدس  معهد  وكان 

يبلغ   بشطريها  بينهم    951القدس  نسمة؛  و  570ألف  إسرائيلي،  فلسطيني”.  366ألف  ويتركز    ألف 
هناك ولكن  الشرقية،  القدس  في  من    الفلسطينيون  أكثر  أيضا  المدينة  من  الجزء  ألف   229بهذا 

وأوضح التفكجي: “من   مستوطنة، بحسب معطيات حركة “السالم اآلن” اإلسرائيلية. 14مستوطن في 
خالل المراقبة السنوية التي الحظناها داخل القدس فإن عملية التهويد تشمل كل شيء، بمعنى تغيير  

االستيطانية وحسم البرنامج اإلسرائيلي في قضية القدس الذي المشهد العام في المدينة وإقامة البؤر  
 يسير بوتيرة متسارعة”. 
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 وحدة استيطانية  400مناقصات لبناء 
يأتي ذلك بالتزامن مع كشف حركة السالم اآلن معطيات في موقعها اإللكتروني عن نشر إسرائيل 

ذات الوقت، أبلغ منسق األمم  وفي    .2022وحدة استيطانية في القدس الشرقية    400مناقصات لبناء  
الشر  في  السالم  لعملية  األسبوع المتحدة  الدولي  األمن  لمجلس  جلسة  وينسالند،  تور  األوسط  ق 

 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية.  100آالف و 3خطط بناء  2022الماضي، أن إسرائيل دفعت خالل 
 27/12/2022القدس العربي، لندن، 

 
 هويدن محاوالت االحتالل استغالل عيد الميالد لتنفيذ مخططات الت"اإلسالمية المسيحية" تحذر م .24

المحاوالت  :  القدس تصاعد  من  والمقدسات  القدس  لنصرة  المسيحية  اإلسالمية  الهيئة  حذرت 
المحتلة،  القدس  مدينة  في  الميالد  أعياد  احتفاالت  على  اليهودي  الطابع  إلضفاء  اإلسرائيلية 

إن بلدية  الثالثاء،  ،  وقالت الهيئة في بيان  المدينة والسيطرة عليها.واستغاللها لتنفيذ مخططات تهويد  
االحتالل تحاول اقحام نفسها في أعياد الميالد وتوظيفها من أجل خدمة أهدافها التهويدية، من خالل  
تمويل فعاليات في عيد الميالد تضفي عليها الطابع اليهودي واستقطاب إسرائيليين للمشاركة فيها.. 

الم فودعت  مسؤولياتهما  تحمل  الى  العالمي  الكنائس  ومجلس  الدولي  الوجود جتمع  عن  الدفاع  ي 
 المسيحي في األراضي المقدسة.

 27/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 للتبرع بنخاعه العظمي لألسير المريض وليد دقة  مستعجالً  األسير الزبيدي يقدم طلباً  .25
الزبيدي، عضو المجلس  ة شؤون األسرى والمحررين، الثالثاء، بأن األسير زكريا  أفادت هيئ :  رام هللا

لألسير  العظمي  بنخاعه  للتبرع  االحتالل  سجون  إلدارة  مستعجال  طلبا  قدم  "فتح"،  لحركة  الثوري 
دقة. وليد  بالسرطان  المصاب  األسير   المريض  أن  ذكرت  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  وكانت 

الصحية، وأبلغه أطباء    خرا لمستشفى برزالي" اإلسرائيلّي، إثر تراجع على حالتهالمريض دقة نقل مؤ 
له،  أجري  الذي  األولي  التشخيص  بعد  "اللوكيميا"  الدم  في  يعاني من سرطان  أنه  حينها  االحتالل 

لجلسات ليتبين الحقًا،   للخضوع  بحاجة  ليس  وهو  السرطان،  من  آخر  نوعا  يعاني  دقة  األسير  أن 
أنه بحاجة  عالج كيميائ  بين فترة وأخرى، كما  بدواء  تزويده  لعملية ي، وإنما  دم، والخضوع  لوحدتي 

 زراعة نخاع الحقا.  
 27/12/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 االحتالل يقمع مسيرة مطالبة باإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة .26
ظهر الثالثاء، المشاركين في “مسيرة الخلود” عند حاجز   قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي،:  رام هللا

سلطات  لدى  المحتجزة  الشهداء  جثامين  باسترداد  وتطالب  المحتلة،  القدس  مدينة  شمال  قلنديا 
صوب   والغاز  الصوت  قنابل  أطلقت  االحتالل  قوات  بأن  صحفية  مصادر  وأفادت  االحتالل. 

المسيرة. في  التي   المشاركين  المسيرة،  في  محتجزة    وشاركت  شهداء  وصور  فارغ  نعٌش  فيها  رفع 
ة األسير الشهيد ناصر أبو حميد، إلى جانب العشرات من الفلسطينيين، وممثلين عن  جثامينهم؛ والد 

 فصائل العمل الوطني، والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، ومؤسسات األسرى. 
 27/12/2022، قدس برس

 
 "إسرائيلـ"نة صحيفة بريطانية مؤيدة لإدا .بعد معركة طويلة خاضها ناشط فلسطيني.. .27

كرونيكل"  نجح  :  خاص -لندن "جويش  صحيفة  إجبار  في  مفيد  عمر  البريطاني  الفلسطيني  الناشط 
(Jewish Chronicle المؤيدة إلسرائيل على حذف مقال تناوله، وتضمن الكثير من المغالطات التي )

والعلمية. المهنية  حياته  على  التأثير  منها  الغرض  المجموعة  و   كان  سكرتير  منصب  مفيد  يشغل 
ال، وهو عضو فعال في األنشطة المدافعة عن فلسطين في بريطانيا، األمر  العربية في حزب العم

وواجه مفيد حملة  الذي لفت انتباه هذه الصحيفة التي تعد صوت اللوبي المؤيد إلسرائيل في بريطانيا.
ن، وخاض معركة استمرت ألشهر طويلة،  شرسة استهدفت نشاطه الحقوقي والمدني من أجل فلسطي

اه لسحب المقاالت التي شّهرت به، والتي لم تقتصر على مواقع في بريطانيا فقط، قبل أن يحقق مبتغ
الممارسات  لنفس  وتعرضوا  لفلسطين  مؤيد  نشاط  لهم  آخرين  أشخاصا  تشجع  قد  قانونية  سابقة  في 

 على اللجوء إلى القانون ضد الصحيفة. 
 27/12/2022.نت، الجزيرة

 
 أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة اإلسرائيلية الجديدة .28

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  :  رويترز ، عن  27/12/2022،  العربي الجديد، لندنذكرت  
قات بين البلدين  أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا، يوم الثالثاء، في إطار تطبيع العال

دام توتر  سنوات.  بعد  رفيعة    أربع  بزيارات  العام  هذا  العالقات  تحسين  في  وإسرائيل  تركيا  وبدأت 
أغسطس/آب  في  الجانبان  واتفق  ألنقرة.  هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  زيارة  شملت  المستوى، 

 على تعيين سفير لكل بلد لدى اآلخر. 
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رة الخارجية اإلسرائيلية أن  تل أبيب: أعلنت وزا ، من  27/12/2022،  الشرق األوسط، لندنواضافت  
إردوغان   طيب  رجب  الرئيس  إلى  اعتمادها  أوراق  قدمت  ليليان  إيريت  تركيا  لدى  إسرائيل  سفيرة 

عبر    الثالثاء. أنقرة،  في  اإلسرائيلية  باألعمال  القائمة  منصب  سابًقا  شغلت  التي  ليليان  وقالت 
جًدا مؤثرة  لحظة  »عشت  أو   »تويتر«:  قدمت  عندما  اليوم  هذا  الرئيس... ظهر  إلى  اعتمادي  راق 

 نتطلع إلى مزيد من التطورات اإليجابية في العالقات الثنائية«. 

 
 تزيد المساعدات للفلسطينيينو ... ""إسرائيلالواليات المتحدة تقر مساعدات خيالية من أجل أمن  .29

ا مجلس  بمبلغ  صادق  العامة  الميزانية  على  الماضية،  الليلة  األمريكي،  دوالر،    تريليون   1.7لنواب 
والتي تتضمن إقرار مساعدات خيالية من أجل أمن االحتالل "اإلسرائيلي". وبحسب موقع "واي نت"  

بنحو   ستزيد  والتي  للفلسطينيين  المساعدات  هي  خصصت  التي  المبالغ  بين  من  فإن    6العبري، 
ون دوالر  ملي  40مليون، وبزيادة    225ر عن العام الماضي بعد أن تقرر تحديدها بمبلغ  ماليين دوال

اإلنسانية   والمساعدات  للمشاريع  األموال  هذه  وستخصص  المطلوبة.  األصلية  الميزانية  من  أكثر 
مبلغ   الميزانية  خصصت  فيما  غزة.  وقطاع  الغربية  بالضفة  االقتصادية  دوالر   3.3والتنمية  مليار 

إليها  كمساع يضاف  "اإلسرائيلي"،  لالحتالل  أمنية  الصارو   500دات  لـ"الدفاع  ومنها  مليون  خي" 
ماليين    6مليون للحماية من تهديد الطائرات بدون طيار واألنفاق، و  72.5منظومة "القبة الحديدية"، و 

 أخرى لصالح برنامج األمن السيبراني. المصدر : شهاب 
 24/12/2022قدس، القدس، ال

 
 " إسرائيل"يهود الواليات المتحدة يهددون بمقاطعة  .30

أبيب، عن اجتما  النقاب في تل  السفارة ا كشف  ُعقد مؤخرًا في  فيه  ع  إلسرائيلية في واشنطن، حّذر 
تنفذها   ومتطرفة  عنصرية  خطوات  أن  من  المتحدة  الواليات  في  يهودية  منظمات  في  مسؤولون 
بتأييد اليهود األميركيين   نتنياهو، من شأنها إلحاق ضرر كبير  الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، برئاسة 

سؤول إسرائيلي رفيع، فإن اللقاء أظهر  ختلفة حضرت اللقاء، بينهم مإلسرائيل. وحسب ستة مصادر م
مدى تخوف المنظمات اليهودية الكبرى في الواليات المتحدة، للشرخ الذي قد يحدث مع إسرائيل جراء  

 سياسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تجاه اليهود في العالم والقيم الديمقراطية. 
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عن عدة منظمات من التيار المركزي ركوا في اللقاء هم مندوبون  وقال مسؤول إسرائيلي إن من شا
المتحدة  الواليات  الداعمة إلسرائيل في  للجالية  الفقري  العمود  يعتبرون  المتحدة،  الواليات  لليهود في 
دائرة   رئيسة  من  بدعوة  اللقاء  جرى  وقد  اإلسرائيلية.  والقنصليات  السفارة  مع  دائمة  وصل  وحلقة 

ي ديفيدوفيتش، بهدف االطالع على األجواء في الجالية  ة الخارجية اإلسرائيلية شول»الشتات« في وزار 
 اليهودية في أعقاب تشكيل اليمين المتطرف اإلسرائيلي الحكومة المقبلة. 

تقريبًا، عن   المنظمات  مندوبي  فيه جميع  عبر  متوترة  أجواء  في  اللقاء جرى  أن  المسؤول  وأضاف 
 ائيلية الجديدة. قلقهم من سياسة الحكومة اإلسر 

 28/12/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 تقديرات إسرائيلية: الواليات المتحدة معنية بتوقيع االتفاق النووي  .31
إيران،   مع  نووي  اتفاق  على  بالتوقيع  معنية  المتحدة  الواليات  أن  إسرائيليون  أمنيون  يقدر مسؤولون 

ف المحادثات النووية، بالرغم من تصريح  يؤدي إلى استئناويتوقعون حدوث تحول في األشهر القريبة 
 الرئيس األميركي، جو بايدن، الشهر الماضي، بأن االتفاق "مات".

ى العسكري األميركي  الثالثاء، عن المسؤولين األمنيين قولهم إن المستو   يوم ونقلت صحيفة "هآرتس"  
 في حربها ضد أوكرانيا. يؤيد توقيع اتفاق نووي، وأن العقبة األساسية حاليا هي دعم إيران لروسيا 

وأضافت المصادر اإلسرائيلية نفسها أن االعتقاد في واشنطن هو أن االحتجاجات الداخلية في إيران  
إل إيران  عودة  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  فيها  االقتصادي  الدول  والوضع  مع  النووية  المفاوضات  ى 

 العظمى، المتوقفة منذ عدة أشهر.
 27/12/2022، 48عرب 

 
 النسخة الفلسطينية.. ماذا بعد عباس؟  "روشصراع الع" .32

 بيثان مكيرنان 
شمالة  تقديم أبو  عباس، في ضوء    :رانيا  محمود  الشيخ  فيها حسين  هاجم  التي  األخيرة  التسريبات 

الفلسطيني   االنقسام  حالة  ظل  في  فلسطين  في  عباس  محمود  بعد  ما  مرحلة  عن  المقال  يتحدث 
ح داخل  عباس  الحاد على خالفة  لخالفة  والتنافس  المحتملة  السيناريوهات  المقال  يناقش  فتح.  ركة 

خالف احتمالية  على  التركيز  مع  للسلطة عباس  القادم  الرئيس  أن  مؤكدًا  لعباس،  الشيخ  حسين  ة 
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سيواجه تحديات جمة على صعيد توحيد الضفة وغزة. تنقل مجموعة الحوار الفلسطيني ترجمة المقال  
 يه ال تعبر بالضرورة عنها. مع اإلشارة إلى أن اآلراء الواردة ف

  -عامًا في ذلك الوقت   70لعمر  البالغ من ا-، كان محمود عباس  2005في كانون الثاني من العام  
قد أطلق حملته االنتخابية في الترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، وفي يوم غائم معتدل الجو  

يب من حشد بلغ العشرة آالف، مع أنه  من وصوله مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قوبل بالترح 
ياسر عرفات، الذي لم يكن قد مضى على  لم يكن ذلك الشخص الذي يمتع بكاريزما الرئيس الراحل  

 وفاته شهرين، ومع ذلك رحبت الجماهير بعباس كمصلح ورجل سالم. 
إعجاب  أثار  ما  كبيرة،  بأغلبية  مازن  أبو  فاز  االنتخابية،  حملته  من  أسابيع  بضعة  كبيرًا  وبعد  ًا 

عرفات فقد شجب    لإلسرائيليين واألمريكان كونه المهندس الرئيسي التفاقية أوسلو، وعلى عكس عادة
 المقاومة الحاصلة من االنتفاضة الفلسطينية الثانية.  -وما يزال-أبو مازن  

كان لعباس وفلسطين ككل أمل في إحداث مستقبل جيد للفلسطينيين؛ لكن بعد عام واحد فقط، نشب 
في  خال حماس  حركة  فازت  إن  وما  المرشحين،  قوائم  على  فتح  حركة  أوساط  في  داخلي  ف 

النتائج، وسرعان ما آل األمر  االنتخابات ا بعدها على تلك  الفلسطينية  السلطة  لبرلمانية، اعترضت 
إلى “حرب أهلية” أفقدت السلطة سيطرتها على قطاع غزة، وهذا يستدعي التذكير أن منصب رئاسة  

 في طريقة حكم مستبدة إقليميًا ونمطّية، مصممة على التشبث بالسلطة.  عباس تمثل
عقدين   يقرب  ما  على  وبعد  السياسي  الواقع  معالجة  في  تجدي  أوسلو  اتفاقية  تعد  لم  الزمان،  من 

األرض؛ عدا عن أن حركة فتح والسلطة التي يترأسها أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تحَظ  
الج من  كبير  الشعب بدعم  ضد  قمعية  ممارسات  من  الجهات  هذه  تؤديه  لما  نظرًا  الجديد،  يل 

الفلسطينية ومن لف لفها الفلسطيني وتنسيق أمن ي مع سلطات االحتالل، ولطالما انتهجت السلطة 
من المؤسسات األمنية التابعة لها سياسات قمع وإسكات للنشطاء من جهات مختلفة سواًء كانت تلك  

مدنية   نقابية  على  جهات  منشورات  كتابة  على  تجرأوا  ممن  العاديين  المواطنين  وحتى  أو صحافية 
 جتماعي تنتقد أفعال السلطة.وسائل التواصل اال

اتصااًل بهذا السياق، عزز محمود عباس على مر السنين سيطرته على الهيئات المؤسسية، مهّمشًا  
العام   في  التشريعية  السلطة  حل  كان  حيث  الفلسطيني،  تعيين    2018البرلمان  في  واضح  دور  ذو 

 أعضاء حلفاء في مناصب عليا في منظمة التحرير. 
عامًا، وحالته الصحية    87اب سيرته الذاتية، يبلغ محمود عباس من العمر اآلن  على حد تعبير كت

المنصرم مرتين، وتنتشر   المشفى الصيف  لفترة طويلة، زار  المدخنين  متردية، كونه من األشخاص 
نترنت بين الحين واآلخر عن خبر وفاته، أبو مازن هو آخر أفراد الجيل المؤسس اإلشاعات عبر اال
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نية الفلسطينية، عاش الجزء األكبر من تاريخ شعبه؛ لذا فإن وفاته ستمثل لحظة مهمة  للحركة الوط
 في قصة القضية الفلسطينية.

فلسطين انتخابات  ُتجَر  فلم  للكثير؛  محيرًا  القادمة سؤااًل  األحداث  منذ  تشكل  يعين    16ية  ولم  عامًا، 
البعض من االتفاق الذي تم التوصل    عباس خلفًا رسميًا له، وتتسق هذه الحالة مع انعدام الثقة لدى

 إليه في الجزائر إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في عام واحد.
لية لوفاته، في ظل عهد مخيب لآلمال، ما يزال من غير الواضح ما سيحدث في األيام واألسابيع التا

كافح من أجلها    فمن الممكن أن تحدث سيناريوهات بعضها عنيف، ما يجعل الدولة الفلسطينية التي 
 في شبابه بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.

:  2021يقول ناصر القدوة المطرود من اللجنة المركزية لحركة فتح بعد مجابهته لعباس في انتخابات  
يحب بشدة ويكره بشدة، وهذا ما يميزه، كان عباس في ظل عرفات لما  “أبو مازن ذو عاطفة حادة؛  

 عندما رحل حان الوقت بالنسبة له لينتقم ويلمع نفسه”. عامًا، و  20أو  15يقارب 
في الجليل لعائلة من الطبقة المتوسطة التي هاجرت إلى العاصمة السورية   1935ولد أبو مازن عام  

مدّرسًا قبل االنتقال في الخمسينيات من القرن الماضي إلى ، درس القانون وعمل  1948دمشق عام  
قط في  المدنية  الخدمة  في  ومنظمة وظيفة  الوليدة  فتح  حركة  في  وانخرط  بعرفات  التقى  حيث  ر، 

التحرير، حصل الحقًا على درجة الدكتوراة في موسكو، حيث كتب أطروحة يتحدث فيها عن تعاون  
الهولوكوست، في  النازية  مع  الثمانينيات    الصهاينة  في  الروسية  لالستخبارات  عمياًل  كان  أنه  ُيزعم 

 ية مستوحى من األسلوب السوفيتي. كون أسلوبه في القيادة الحال
كان أبو مازن دبلوماسيًا وليس محاربًا، عاش في دمشق مع زوجته وأبنائه الثالثة لعقود من الزمن، 

التحرير لمنظمة  الدولية  العالقات  التبرعات وعزز  المدافعين عن    وجمع  أوائل  الفلسطينية، كان من 
الدولتين، لكن تم إبعاده إلى حد كبير عن    المفاوضات مع دولة االحتالل، فضاًل عن مشروع حل

، وبناًء على طلب من واشنطن، عينه عرفات على  1994المسرح السياسي بعد إنشاء السلطة عام  
ل العجوز” في العام التالي، كان أبو مازن  ، وبعد وفاة “الرج 2003مضض رئيسًا للوزراء في العام  

 مهيئًا في وضع جيد لقيادة السلطة.
القصر حيث  يشكل حكم عب  في  المؤامرات  سيد  فهو  التناقضات،  من  الحالي شبكة  الوقت  في  اس 

يلعب دور الحليف والمؤيد داخل دوائر فتح ومنظمة التحرير والسلطة ضد بعضها البعض، كما أنه  
ه الدوليين الذي يثنون على دوره المحوري في اتفاقية أوسلو، وعلى الوجه اآلخر، يحظى بتقدير نظرائ

يتعرض  غير    فهو  المكان  في  المناسب  غير  الشخص  باعتباره  الفلسطيني  المجتمع  في  للسخرية 
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المناسب، وفي إسرائيل كوجه ثالث، ال ُينظر إليه كشريك في عملية السالم وال كعدو لدولة االحتالل،  
 صن المنيع في العمل ضد حركات المقاومة كحماس والجهاد اإلسالمي.إنما الح

الرجوب   جبريل  فتح   أمين-يقول  لحركة  المركزية  اللجنة  ليس    -عام  “نظامنا  عباس:  محمود  عن 
إنه   منتخبة،  بشرعية  يتمتع  الذي  الوحيد  الفلسطيني  الزعيم  هو  مازن  أبو  لكن  أفالطونيًا،  نموذجًا 

 على القيادة”. الوحيد الذي لديه القدرة
ا من  وفاته  أو  مازن  أبو  الرئيس  استقالة  حال  في  الفلسطيني،  القانون  يصبح  بموجب  أن  لمفترض 

باالنتخابات خالل   مرسومًا  ويصدر  مؤقتًا  رئيسًا  النواب  مجلس  استمرار    60رئيس  وفي ظل  يومًا، 
ون شبه مستحيلة، وال  فإن آلية االنتقال ستك  2006حالة االنقسام بين حركتي فتح وحماس منذ العام  
 توجد بعد آليات مؤسسية واضحة إلدارة االنتقال. 

الموالي لعباس والذي تم تعيينه في أيار  -نطاق واسع أن يتولى حسين الشيخ  بات من المتوقع على  
منصب رئيس السلطة ومنظمة التحرير، حيث   -عامًا للجنة التنفيذية للسلطة الفلسطينية أمينًا    2022

من العمر ستين عامًا مسؤواًل سابقًا في التنسيق األمني مع دولة االحتالل، وفي ذات  الشيخ البالغ  
 لديه تهم بالفساد عدا عن كونه ال يحظى بشعبية كبيرة.الوقت 

وفي مقابالت معه كان يركز دائمًا على مسألة انتخاب الرئيس الفلسطيني المقبل، وذلك لن يكون إال 
ان القدس الشرقية المحتلة بالمشاركة في االنتخابات، وهو أمر  في حال سمحت دولة االحتالل لسك
أهمية على  شدد  كما  مرجح،  إلى    غير  الشيخ  حسين  زيارة  تفسير  وتم  بإسرائيل،  السلطة  عالقة 

على أنها دعم  من البيت األبيض له في خالفته ألبو مازن، ومن الجدير    2022واشنطن في أكتوبر  
ين على هذا المنصب داخل حركة فتح المتأزمة داخليًا، ومنهم ماجد  بالذكر وجود العديد من المنافس

 العامة، ومحمود العالول نائب رئيس حركة فتح.فرج رئيس جهاز المخابرات 
وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أحد المنافسين “اللدودين” ضمن هذه الحالة وهو األسير المحكوم بالسجن  

بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، حيث كان قد رشح مدى الحياة مروان البرغوثي، والذي يحظى  
يعيش  الملغاة، وعدو منافس آخر هو محمد دحالن الذي    2021نفسه من قبل لالنتخابات في جولة  

في منفاه “االختياري” في أبو ظبي، فهو يلعب دورًا إقليميًا مؤثرًا ويعتقد أنه على صلة بالجماعات  
 غزة. المسلحة في الضفة الغربية وقطاع

قد يؤدي الصراع على السلطة داخل حركة فتح والفراغ الكبير إلى تأجيج موجة العنف التي تجتاح  
ا الجماعات  تشكيل  إثر  الغربية،  قوات  الضفة  ضد  عملياتها  وتنفيذ  الجديد  الجيل  من  لمقاومة 

ضد االحتالل، ومن تلك االحتماالت أيضًا نشوب حرب أهلية أخرى مع حركة حماس، أو انتفاضة  
 السلطة على غرار الربيع العربي أو انتفاضة ثالثة ضد دولة االحتالل. 



 
 
 
 

 

ص            25   6019 العدد:             12/28/2022 بعاءر األ  التاريخ: 

                                     

السيناريوهات   آنفًا، وبرغم عدم إجرائها  دائمًا ما تكون دولة االحتالل على استعداد لجميع  المذكورة 
، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن خطة جيش االحتالل التي تحمل  2018تدريبات عسكرية منذ  

مزي “غروب الشمس” تتعامل مع النتائج التي تلي وفاة عباس مباشرة، بنشر قوات كبير في  االسم الر 
محتم عمليات  ألي  تحسبًا  الغربية،  الضفة  أنحاء  تم  جميع  ثانية  خطة  الفلسطينيون،  يشنها  قد  لة 

الجماعات   فيه  تحاول  الذي  الوضع  تتضمن  فهي  العروش”،  “صراع  باسم  إليها  وأشير  تصميمها، 
 ة المسلحة والفصائل السياسية المتنافسة السيطرة على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الفلسطيني

  2020نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  التي استقالت من اللج-تذكر الدكتورة حنان عشراوي  
وفاة  وأن التركيز على ما سيحدث في اليوم التالي ل  -أن النظام السياسي بحاجة إلى تجديد وتنشيط

 أبو مازن يحجب حقيقة كامنة في أن مشروعه السياسي قد فشل بالفعل.
عباس بالكامل، إنما نحن  وتضيف عشراوي أن الوضع العام في انحدار مستمر، وأن هذا ليس خطأ  

نعيش في ظل احتالل قاسي يعمل جاهدًا إلخفاق السلطة الفلسطينية، وتقديم أفرادها “كمقاولين” في  
من دولة االحتالل، وكلما كان النظام أضعف، كما انغلق على نفسه ومارس القمع الباطن لحماية أ

ية مستقباًل.. لربما تتخذ شكاًل سلميًا؛  بشكل أكبر، ال أعرف الشكل الذي ستكون عليه الحالة الفلسطين 
تسمح   لم  وإن  الموقف،  سيد  هو  العنف  سيصبح  حقيقي،  تغيير  لرؤية  الوقت  أمد  طال  كلما  لكن 

 ديمقراطية السلمية لنقل السلطة، سيجد الشعب وسائل أخرى للتعبير عن أنفسهم.الطرق ال
سلس، وحتى لو أجريت انتخابات حرة  حتى وإن كان االنتقال إلى حقبة ما بعد أبو مازن هو انتقال  

كبيرة،   مشاكل  تواجه  ستظل  المقبلة  السلطة  فإن  الفصائل،  من  غيرها  أو  فتح  فازت  وسواًء  نزيهة، 
م دولة وستستمر  مع  العالقة  إلى  باإلضافة  الفلسطينية،  السياسة  ساحة  في  االنقسام  تعميق  سائل 

 االحتالل. 
، ومن سيحل  2005ي الفلسطيني عندما انتخب عام  استطاع عباس أن يطالب بميراث المشروع الوطن 

حزبياً -محله   مرشحًا  يكون  أن  ا  -بديهيًا  الضفة  توحيد  أعادة  محاولة  في  كبيرًا  شرًا  لغربية  سيواجه 
فإن   اليمين،  نحو  مسيرتها  في  اإلسرائيلية  السياسية  استمرار  من  نشهده  ما  ظل  وفي  غزة،  وقطاع 

ال بعيد  حلم  هو  السالم  عملية  إرثه   منال.استئناف  السياسي..  مازن  أبو  شعار  والصمود”  “الصبر 
 المبدد دليل كاٍف وواضح على أنه لم يعد مناسبًا لهذا الغرض. 

 17/10/2022، صحيفة الغارديان
 27/12/2022، مجموعة الحوار الفلسطيني
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 لم يسبق أن ُأهين نتنياهو هكذا: ضعيف جدًا، مذعور جداً  .33
 يوسي فيرتر 

السلوك   الكالب يذكر  مع  للنوم  يذهب  "من  المشهورة:  بالمقولة  مؤخرًا،  نتنياهو،  لبنيامين  المذعور 
ذي بالضبط فكر فيه عندما ضم إليه  يجب عليه عدم االستغراب من أنه سينهض مع البراغيث". ما ال 

هل   رايتهم؟  على  منقوشة  اآلخرين  وكراهية  المثليين  من  إقصاء، خوف  مسيحانية عنصرية،  أحزابا 
أنه لن يضطر إلى الخروج في كل يومين )أو ثالث مرات في كل يومين( بتحفظات وإنكار  اعتقد  

في أي يوم بهذه الصورة قبل أداء وتوضيح وتهدئة؟ هذه هي حكومته السادسة، وهو لم تتم إهانته  
اجل   من  تويتر  في  العار  صفحة  إلى  الطريقة  بهذه  األيام  من  يوم  أي  في  جره  يتم  ولم  اليمين؛ 

 وراء شركائه. التنظيف  
هو   واآلن  الحريديين،  مع  ما  شيء  هناك  وكان  سموتريتش،  ببتسلئيل  واستمر  معوز  بآفي  هذا  بدأ 

الم طائفة  لتهدية  محاولة  في  بذعر  العالم،  يركض  في  يتجول  وهو  سنوات  منذ  المالحقة.  ثليين 
الليكودي. حول ماذا سيخطب   بالليبرالية وتقدم إسرائيل، وبالوزير المثلي  في األمم المتحدة  ويتفاخر 

ضد   التمييز  إلى  يدعوان  ائتالفه  في  الدستور  لجنة  ورئيسة  حكومته  في  وزيرة  تكون  عندما  اآلن 
الفن وفي  المستشفيات  في  الديانة  المثليين  في  األمر  هذا  مثل  يوجد  الديني"؟ ال  "اإليمان  بدافع  ادق 

الصهيو  في  ليس  وبالتأكيد  اليهودية،  في  هذا  مثل  يوجد  ال  روتمان  اليهودية.  سمحا  فيها  التي  نية 
وأوريت ستروك يحملون اسمها عبثا، هذا موجود في وجهه الشاحب وعيونه الباردة. هذا موجود في  

لظلم الذي يقطر من هذين االثنين وكأنهما يستمتعان من زراعة الخوف في  فمه المعسول. ما هذا ا
 القلوب؟

أ. "هذا لن يحدث الحقا". بخصوص الماضي سنة من واليته"، نتنياهو هدّ   15"لم يحدث هذا في الـ  
ألنه   االئتالفي،  االتفاق  في  بقي  التمييز  بند  ولكن  فسنرى.  المستقبل  بخصوص  أما  محق،  هو 

سير إلى درجة أنه غير قادر على إخراجه من هناك. جميع األنظمة والحكومات ضعيف وخائف وأ
نة، المهاجمة، وباألساس مقاطعة وزير  في أميركا وفي أوروبا يتعين عليها استخالص الدروس: اإلدا

المالية المكلف سموتريتش. يجب عدم االلتقاء معه وعدم دعوته وعدم إجراء أي حوار معه. فقط مع 
 مهني في الوزارة.المستوى ال

تم استدعاء رئيس الحكومة المكلف على تويتر، أول من أمس )ليس بفيديو في هذه المرة( في أعقاب 
االزدرائي   قاموا التصريح  الذين  العامون  المدعون  يستحقها  التي  )الموت(  العقوبة  شدة  حول  البنه 

ال النص  هذا  من  الكثير  تعلم  يمكن  والده.  ضد  االتهام  الئحة  فيه بإعداد  تظهر  الذي  مقتضب، 
الفكرة:  بعد ذلك جاءت  يائير".  ابني  بإعالن محبة: "أحب  افتتح  لقد  المنزل.  إدارة  بصمات مجلس 
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أنه يحق لك المستخذي، "رغم  المتلعثم  الخفيف،  التحفظ  بعدها جاء  انتقاده"،  التعبير عن  ل شخص 
 تي قالها".بأن سارة ويائير صادقا له على أن يكتب: "لم أوافق على األقوال ال

منذ متى يعتبر هذا التحريض على القتل "تعبيرا عن االنتقاد"؟. وعندما يقول ذلك الشخص المتباكي  
بالقتل"، وبالونا  والمتذمر الذي هو رقم و  احد في الدولة فإن أي شتم له في اإلنترنت يعتبر "تهديدا 

"أنا لم أوافق" قال بأدب على شكل عضو تناسلي ذكري في مظاهرة يعتبر "تحرشا جنسيا" بزوجته.  
ضعيف،  محكمة.  مجلة  في  أكاديمي  مقال  بتحليل  يقومان  ببروفيسورين  يتعلق  كان  األمر  وكأن 

ساعة    72د أي كلمة رسمية عن جزء من السلطة التنفيذية، التي بعد نحو  ضعيف، ضعيف. ال توج
ر نتنياهو األولى".  ستكون خاضعة له. إذا كان هناك أي شيء يمثل هذه المقولة فهو "حكومة يائي

 هذا هو الفصل المذكور أعاله.
في   البكر  االبن  هو  وأزعر  لمحرض خطير  تسمح  القانون  إنفاذ  أن جهات  الغريب  من  منزل ليس 

نتنياهو بهذا التنمر الحر. أشخاص تم استدعاؤهم للتحقيق معهم واحيانا تم تقديمهم للمحاكمة على  
المقاالت هذا )ص قاله كاتب  أقل مما  بأي أمور  المس  لم يطلب  بأنه  التوضيح  إلى  أنه سارع  حيح 

الحديث(.    أحد، ويمكن االفتراض أن هذا جاء في أعقاب مكالمة مستعجلة من محام بعد البث مدار
لكن من الواضح أنه يشعر بأنه فوق القانون، وهو محق. أيضا عندما كان ابن رئيس المعارضة فقد 

 ا.حظي بالحصانة. وباألحرى من اآلن فصاعد 
غدا سيصبح والده رئيس الحكومة، التي جميعها على شاكلة االبن الصغير. في الطريق إلى السعادة  

الكنيست، أول من أمس، المصا العار لألزعر  ناقشت  قانون  "قانون درعي"، وهو  النهائية على  دقة 
 المناوب.

 "هآرتس" 
 28/12/2022األيام، رام هللا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ص            28   6019 العدد:             12/28/2022 بعاءر األ  التاريخ: 

                                     

 :رياتكاريك .34

 

 
 27/12/2022ن الين، سطين أوفل

 
 


