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 عن هدم المباني الفلسطينية لب إسرائيل بتعويضات االتحاد األوروبي يطا .1
طالب االتحاد األوروبي إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم  

 ت االحتالل بهدم بذريعة البناء دون ترخيص.منه في الضفة الغربية المحتلة، وقامت سلطا
يضات عن  يز ليناريتش، إنه طلب من إسرائيل دفع تعو وقال المفوض األوروبي إلدارة األزمات جان

المحتلة، والتي تم بناؤها بتمويل من  المباني والممتلكات الفلسطينية التي دمرتها في الضفة الغربية  
 االتحاد األوروبي. 

اليوم األربعاء، حيث كشف عن موقفه خالل  "هآرتس"،  المفوض األوربي، في صحيفة  ورد موقف 
عضوا في البرلمان األوروبي إلى المفوضية األوروبية بشأن نية   24تركة بعث بها رده على رسالة مش

شرات المنازل في منطقة مسافر يطا، والتي تم بناؤها بمساعدة  سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم ع
 مالية من االتحاد األوروبي أو الدول األعضاء فيه.

ت إلى  رسالتهم  في  األوروبي  البرلمان  أعضاء  للرسائل  وأوضح  مسبقا  اإلسرائيلية  السلطات  جاهل 
حيث  والمناش الشأن،  بهذا  الدبلوماسية  القنوات  عبر  لها  وجهت  التي  تحمل  دات  إسرائيل  رفضت 

 المسؤولية عن تبعات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق اإلنسان. 
إنه  بالقول  األوروبي  البرلمان  أعضاء  رسالة  على  ليناريتش  األوروبي  المفوض  مرات    ورد  عدة  في 

الف والممتلكات  والمباني  األصول  تعويض  أو  إعادة  إسرائيل  من  االتحاد  طلب  يمولها  التي  لسطينية 
 وروبي والتي دمرتها أو فككتها وصادرتها. األ

وأشار إلى أن االتحاد األوروبي يواصل العمل من أجل تحقيق هذه الغاية من خالل مجموعة متعددة 
سية والسياسية، حتى يتم إلزام إسرائيل دفع تعويضات عن هدم المباني  من قنوات االتصال الدبلوما 

 د األوروبي. الفلسطينية التي أقيمت بتمويل من االتحا
المباني،  هدم  للتحذير من  المنطقة  ما يزورون  كثيرا  االتحاد  األوروبي أن ممثلي  المفوض  وأوضح 

 التي يمولها المانحون. وأن المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني 
ت لم  األوروبي  التمويل  عن  إسرائيل  تعويض  لضمان  الممكنة  الخطوات  قائمة  أن  إلى  طرح  ولفت 

للنقاش بعد، وأنه ينبغي على مجلس االتحاد األوروبي أن يتخذ قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل  
 التي ستستخدم لضمان دفع التعويضات. 

 11/1/2023، 48عرب 
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 االعتقال السياسي في نابلس  قمع مجددًا مسيرة ضد  ت السلطة نأجهزة أم .2
الفلسطينية، مساء األربعاء، مسيرة سلمية خرجت وسط  األجهزة األمنية التابعة للسلطة  قمعت  :  نابلس

مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة  
يومين.  الفلسطينية، وذلك الثانية خالل  ال  للمرة  فإن  الجديد"،  لـ"العربي  عشرات ووفق مصادر محلية 

لألمن   مكثف  انتشار  ظل  في  السيارات،  إطارات  وأحرقوا  الشهداء،  دوار  على  بمسيرة  خرجوا 
المسيرة. تلك  األمن  قمع  حيث  المدينة،  وسط  األمن    الفلسطيني  يهاجم  التوالي،  على  الثاني  ولليوم 

هذ  الثالالفلسطيني  أمس  نابلس  وسط  أخرى  مسيرة  خرجت  بعدما  المسيرة،  االعتقال  ه  ضد  ثاء، 
 السياسي، حيث كان األمن هاجم المسيرة أمس، بقنابل الغاز، ووقعت إصابات.

 11/1/2023، لندن، العربي الجديد

 
 ألف مقدسي مهددون بالتهجير القسري  13مسؤول فلسطيني:  .3

ألف مواطن مقدسي مهددون   13س أحمد الرويضي إن حوالي قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القد 
مشاريع   إلقامة  المحتلة،  القدس  بمدينة  القديمة  البلدة  محيط  في  كاملة  أحياء  من  القسري  بالتهجير 

ومتاحف. توراتية،  وحدائق  وكنس،  أعمال    استيطانية،  أن  صحفي  بيان  في  الرويضي،  وأوضح 
األقصى المبارك    إلسرائيلي وفتح أنفاق في محيط المسجد فريات التي تقوم بها سلطة االحتالل االح

القديمة، ودفع المقدسيين الى الهجرة الطوعية لخطر   البلدة  تهدف الى تعزيز االستيطان في محيط 
ياء عدة  الحفريات على منازلهم وحياتهم، أو الهجرة الجبرية ضمن سياسة التهجير القسري إلخالء أح

 في محيط البلدة القديمة. 
 11/1/2023العربي، لندن، دس الق

 
 : القدس دخلت مرحلة خطيرة واالحتالل يسعى لفرض سيادته على األقصىالفلسطيني التشريعي .4

الفلسطيني من تسارع خطى تقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيا، مؤكدًا   حذر المجلس التشريعي 
وم حادا  تاريخيًا  منعطفا  "دخلنا  داعيأننا  الخطورة"،  بالغة  للحفاظ  رحلة  المقاومة  فصائل  على  ًا 

متكسبات معركة "سيف القدس" والبناء عليها في كل المحاور. جاء ذلك خالل جلسة للمجلس عقدها  
األربعاء، في مقره بغزة، إلقرار تقرير لجنة القدس واألقصى الخاص بواقع مدينة القدس ومقدساتها  

 م. 2022في عام 
اللجنة رئي  وقالت  تاله  الذي  تقريرها  إن  في  حلبية،  أبو  د.يوسف  )  2022عام  سها  ارتقاء  ( 19شهد 

( شهيًدا 23( شهداء منهم، ليرتفع عدد الجثامين المحتجزة إلى )7شهيًدا مقدسًيا، احتجز االحتالل )
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المقتِحمين للمسجد األقصى أكثر من ) بلغ عدد المستوطنين  واعتقل  ( مقتحم.  56,700مقدسًيا. كما 
( من  أكثر  م2,998االحتالل  )قدس(  على  َحَكَم  وُمِسنُّون،  وأطفال،  نساء،  بينهم  مقدسي 177ًيا؛   )
و) الفعلي،  )107بالسجن  حبس  على  االحتالل  وأقّدم  اإلداري،  بالسجن  مقدسي  في  222(  مقدسيا   )

( من  أكثر  وأبعد  )967منازلهم،  االحتالل  وهدم  مقدسًيا،  مقدسي223(  ومنازل  منشأة  وكثف (  ة. 
واعتدا انتهاكاته  والمساالحتالل  اإلسالمية  المقدسات  على  المشاريع ءاته  أعداد  وارتفعت  يحية، 
 ( مشروًعا.72االستيطانية بالقدس إلى )

 11/1/2023، فلسطين أون الين
 

 خبيثة  فتوح: سحب الجنسية قانون عنصري ويحمل أهدافاً  .5
الفلسطيني روحي:  رام هللا الوطني  المجلس  من    قال رئيس  الجنسية"  "سحب  قانون  إن  أسرى  فتوح 

  ة، قانون عنصري بحق أصحاب األرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة. فلسطينيين بالقراءة التمهيدي 
ن "االحتالل العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية إفي بيان صادر عنه، اليوم األربعاء،    وقال

قته، لذا فإن القرار  بالخانة األمنية ليسهل قمعه ومالحوكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه  
الف لسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم األساسية، وهذا جزء  يسهل قمع 

من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق اهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية  
 ية عنصرية".قانونية تعتمد على قوانين فاش

 11/1/2023(، ومات الفلسطينية )وفاوكالة األنباء والمعل
 

 و"عرين األسود" تنعاه  في اشتباك بالضفةاالحتالل بإصابته برصاص  متأثراً شاب استشهاد  .6

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد عامر أبو  ، من نابلس:  2023/ 11/1.نت،  الجزيرةذكرت  
صباح األربعاء، عقب اقتحام مخيم  عاما( متأثرا بإصابته برصاص االحتالل اإلسرائيلي،    21جنيد )

المخيم    ابلس. بالطة شرقي مدينة ن إلى  تسللت  برفقة قوة إسرائيلية خاصة،  وكانت قوات االحتالل، 
الرصاص  أطلق خاللها جنود االحتالل  ذلك مواجهات عنيفة،  إثر  واندلعت على  وحاصرت منزال، 

ها، نقلت مراسلة الجزيرة عن شهود جهتمن    قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.الحي و 
 عيان قولهم إن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي خالل االقتحام. 

نعت مجموعات “عرين األسود” الفدائية، الشاب أبو   نابلس:من  ،  11/1/2023قدس برس،  وأضافت  
بأن إياه  النارجنيد، واصفة  نابلس، عاصمة جبل  مدينة  الوطن، وشهيد  كتيبة بالطة  ه “شهيد  ابن   ،

المجاهد”. اإلحتالل   الشهيد  قوات  مع  واالشتباك  بالتصدي  “قامت  أنها  إلى  المجموعات  وأشارت 
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جنيد. أبو  به  أصيب  الذي  االقتحام”  عقب  المبارك،  الرصاص  من  بصليات  وتجدر    الصهيوني، 
 اإلعالم بجامعة القدس المفتوحة. طالب في تخصص اإلشارة إلى أن “أبو جنيد” 

 
 توطن بعملية طعن قرب الخليل واستشهاد المنفذ ة مسإصاب .7

أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح، مساء األربعاء، في عملية طعن في مستوطنة "حفات يهودا"، قرب  
طعن المستوطن   بلدة السموع غرب مدينة الخليل. وذكرت مصادر عبرية أن شاًبا فلسطينًيا أقدم على

في الجسم،  من  العلوي  الجزء  في  بالرصاص. وأصابه  الشاب  إصابة  من  آخر  مستوطن  تمكن  ما 
وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سند سمامرة من بلدة الظاهرية برصاص االحتالل،    وأعلنت 

متو  بين  ما  المصاب  المستوطن  حالة  أن  عبرية  مصادر  وذكرت  الطعن.  عملية  تنفيذه  سطة  بعد 
 وخطيرة. 

 11/1/2023، وكالة شهاب لالنباء
 

 كشف عن عبوة جديدة محلية الصنع جنين تكتيبة  .8
كتيبة جنين عن عبوة ناسفة جديدة محلية الصنع. وقالت السرايا في تصريح    -كشفت سرايا القدس

استخدمتها في  مقتضب، إن العبوة الجديدة من نوع "التامر" نسبة للشهيد تامر النشرتي. وأعلنت أنها  
حامها بلدة كفردان قبل أيام. كما أعلنت مسؤوليتها عن  التصّدي لقوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء اقت

 إطالق نار تجاه معسكر سالم التابع لالحتالل، وانسحاب مجاهديها بسالم.  عملية
 11/1/2023، فلسطين أون الين

 
 للحوار الوطني  الشعبية تمهيداً فتح تبدأ حوارات مع الجبهة ": القدس العربي" .9

الشامل، بين المكونات الفلسطينية، والذي دعا ربي” أن الحوار علمت “القدس الع أشرف الهور:–غزة 
الذي لم يبدأ رسميا بعد، استبق خالل الفترة الماضية،   ،محمود عباسالسلطة الفلسطينية  إليه رئيس  

بعقد لقاءات بعضها معلن وآخر مهم غير معلن، بين حركة فتح التي تقود السلطة ومنظمة التحرير،  
ال الشعبية،  حوالجبهة  علقت  تضمن  ضتي  أسس  إلى  التوصل  بهدف  المنظمة،  مؤسسات  في  ورها 

على أولى  كخطوة  المنظمة،  فصائل  وفي   توحيد صف  الفصائل،  باقي  مع  الشامل  الحوار  طريق 
 مقدمتها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي.

بداي الذي سيعقد على األغلب في  باألساس خالل الحوار  التي ستبحث  ته  ويتردد أن دعوة عباس، 
المخ يبحث  بين حركة فتح والفصائل األخرى، قبل أن يصار الجتماع كامل موسع  رجات، “ثنائيا” 
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على   الحكومة  سيركز  ستتبناه  الذي  الوطني  البرنامج  وهو  القادمة،  للمرحلة  السياسي”  “البرنامج 
 والقيادة الفلسطينية. 

ا تحقيق  لعدم  مطلعة،  مصادر  من  المتوفرة  المعلومات  وفق  ذلك  استضافتها  ويأتي  التي  لحوارات 
لقاءات عقدت  وهنا علمت “القدس العربي” أن    األرض.  الجزائر في العام الماضي، أي تطورات على

بحث  التنظيمين،  األول من  الصف  فيها مسؤولون من  والخارج، شارك  الداخل  فتح في  بين حركة 
كان األمر سابقا، وإعادة عودة الجبهة الشعبية للمشاركة في هياكل ومؤسسات منظمة التحرير، كما  

 تمثيلها في اللجنة التنفيذية للمنظمة. 
ا منظمة  فصائل  أحد  في  كبير  مسؤول  القادم، وقال  الحوار  أساس  إن  العربي”،  لـ”القدس  لتحرير، 

سيركز على أساس جلب الجميع إلى المنظمة بوصفها “بيت الكل الفلسطيني”، واإلقرار بأنها الممثل 
الفلسطين للشعب  االنضمام  الوحيد  بعد  الالزمة  اآلليات  وضع  على  االتفاق  يجري  أن  على  ي، 

 في ذلك االتفاق على برنامج سياسي ورؤية عمل جديدة. للمنظمة، التي تلبي مطالب الجميع، بما  
وأكد أن أمر التغيير والتطوير في المنظمة يأتي من الداخل، وكان يقصد بذلك أن التطوير لن يكون  

، باعتبار أن ذلك األمر يمثل شروطا مسبقة، الفتا إلى أن التوافق على إنهاء قبل االنضمام للمنظمة
 الف.االنقسام كفيل بإنهاء أي خ

 11/1/2023القدس العربي، لندن، 

 
 الفصائل تدين قمع مسيرة سلمية بنابلس وتدعو لإلفراج عن المعتقلين  .10

من السلطة في الضفة على المسيرة  أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية بأشد العبارات اعتداء أجهزة أ
ب اشتية وكل المعتقلين  ابلس للمطالبة باإلفراج عن المعتقل مصعالسلمية التي خرجت وسط مدينة ن 

 سياسيًا في سجون السلطة. 
في    السياسية  واالعتقاالت  الحريات  وتقييد  القمع  سياسات  استمرار  إن  األربعاء:  الفصائل  وقالت 

لح االحتالل الصهيوني وأعوانه، مطالبة بضرورة اإلفراج العاجل الضفة يصب بشكل كبير في صا
لفوري عن كل االعتداءات اآلثمة واالعتقاالت الجائرة التي  عن المعتقلين السياسيين كافة، والتراجع ا

 تمارس ضد كوادر شعبنا ومقاومينا.
 11/1/2023موقع حركة حماس، 
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 يين رئيس للمحكمة العلياتعتزم إلغاء مبدأ األقدمية لتع اهو  حكومة نتني .11
الكنيست   القانون والدستور في  بداية اجتماع لجنة  ليفين، في  ياريف  القضاء اإلسرائيلي،  قال وزير 
ولن   دفع اإلصالحات  "أنا عازم على  القضاء،  استهداف جهاز  يناقش خطة  الذي  األربعاء،  اليوم، 

وخاصة   القضاء  جهاز  إضعاف  خطة  ليفين  ويصف  تهديد".  أي  العليايردعني  بأنها    المحكمة 
 "إصالحات قانونية". 

ورغم االحتجاجات الواسعة ضد هذه الخطة، حيث شارك عشرات اآلالف في مظاهرة ضدها، مساء 
للخطة الهائل  الشعبي  التأييد  رؤية  من  "متأثر  أنه  اعتبر  ليفين  أن  إال  الماضي،  ومن السبت   ،

قانون يدعمون  بالتعاظم من جانب خبراء  الوقت   األصوات اآلخذة  أقودها. وحان  التي  هذه الخطوة 
 ". الستعادة الديمقراطية

الدينية،   الصهيونية  من  الكنيست  عضو  اللجنة،  رئيس  وأغلق  متوترة،  أجواء  في  االجتماع  وجرى 
بادعاء   المعارضة  من  كنيست  أعضاء  ميكروفونات  روتمان،  االجتماع.  سيمحا  بدء  عرقلوا  أنهم 

 الق الميكروفونات بأن "كم أفواه". ووصف أعضاء كنيست من المعارضة إغ
التي   الخطوات  وبين  الماضي.  األربعاء  يوم  عقده  صحافي  مؤتمر  خالل  خطته  ليفين  واستعرض 

ض  ذكرها، تقليص صالحيات المحكمة العليا من خالل منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناق 
ة لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها  مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولي

 سياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.الحكومة، وتعزيز قوة ال
والتي   العليا،  المحكمة  رئيس  تعيين  في  "سينيوريتي"  طريقة  إللغاء  يخطط  إنه  أمس،  ليفين،  وقال 

ير هذه الطريقة قبل نهاية  ويعتزم ليفين تغي  لمحكمة رئيسا لها.بموجبها يتم تعيين أقدم القضاة في ا
 والية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في تشرين األول/أكتوبر المقبل. 

ويخطط ليفين الستغالل سن قانون يرمي إلى تغييرات في لجنة تعيين القضاة من أجل أن يتمكن هو  
 لمحكمة. كمة العليا رئيسا لونتنياهو من تعيين قاض ليس بين قضاة المح

ووفقا لمخطط ليفين فإن التعديل على آلية مبدأ األقدمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا سيدخل حيز  
تشرين األول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الذي تترك فيه الرئيسة الحالية للمحكمة العليا،    التنفيذ قبل

 إستر حيوت، منصبها. 
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، إمكانية  يلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ليفينوسيمنح التعديل الجديد رئيس الحكومة اإلسرائ
تعيين قاٍض في رئاسة المحكمة العليا، من خارج التشكيلة الحالية لهيئة قضاة المحكمة البالغ عددهم  

 قاضيا.  15
 11/1/2023، 48عرب 

 
 وفاة الزعيم الروحي لحزب شاس اليهودي المتشدد .12

ا شاس  لحزب  الروحي  الزعيم  األربعاء  التوفي  االئتالف  أركان  وأحد  المتشدد،  في  ليهودي  حكومي 
بعدني عن   الحزب.  94إسرائيل شمعون  أعلن  ما  على  الدفاع   عامًا  وزير  وعّبر زعيم حزب شاس 

الحاخام  التوراة،   بعدني.  أرييه درعي عن »الصدمة واأللم« على وفاة  بعدني مجلس حكماء  وترأس 
 91طس الماضي بعد وفاة سلفه شالوم كوهين عن )وهو أعلى هيئة في الحزب اليميني في آب/ أغس

 عامًا(. 
 11/1/2023ارقة، ج، الشالخلي

 
 2022% في 42تراجع االستثمارات في الهايتك اإلسرائيلي بنسبة  .13

%( عام  42تراجعت االستثمارات في قطاع التقنية العالية )الهايتك( اإلسرائيلي، إلى النصف تقريبا )
بالعام  2022 ب2021، مقارنة  ما كشف تقرير صدر عن منظمة "ستارت أب نيشن سنترال"    حسب ، 

(SNC( لئومي  بنك  في  الهايتك  لقطاع  المصرفية  الذراع  عن  صدر  وآخر   )Leumi Tech  ،)
 ثالثاء. ال

وبحسب تقرير منظمة "ستارت أب نيشن سنترال"، التي تتابع صناعة الهايتك في إسرائيل، فإن القيمة  
 ع التكنولوجيا تراجعت من أعلى مستوى لها على اإلطالق والذي بلغ اإلجمالية لالستثمارات في قطا

 مليار دوالر العام الماضي.  15.5إلى نحو  2021مليار دوالر عام  27
بأكثر من   التمويل  انخفاض  األكثر تضررا من  السيبراني،  األمن  بين عامي  60وعانت شركات   %

التراجع  2022و    2021 ذلك  وعزت  المنظمة.  قالت  حسبما  العالمي، ،  االقتصادي  االنكماش  إلى 
إ االتجاه المشيرة  هذا  إن  شهدت    لى  األخرى  القطاعات  أن  التقرير  وأظهر  إسرائيل.  على  يقتصر 

 %. 42انخفاضا في االستثمار بلغ نحو 
 11/1/2023، 48عرب 
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 استطالع: غالبية صهيونية تؤيد استمرار التنسيق األمني مع السلطة   .14
رأي صهيوني، استطالع  األرب  أظهر  اليوم  نتائجه  أن   نشرت  يؤيدون  66.8عاء،  الصهيانة  من   %

 استمرار التنسيق األمني مع السلطة.
% من المستطلعة آراؤهم  55وأظهر االستطالع،  الذي نشرت نتائجه في صحيفة هآرتس العبرية، أن 

 اس.هو، ورئيس السلطة محمود عبيؤيدون عقد لقاء بين رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنيا
فإن    ، لالستطالع  االنتخابات  49.5ووفًقا  في  لليكود  صوتوا  الذين  من  أراؤهم  المستطلعة  من   %

 %.36.2األخيرة، أيدوا مثل هذا االجتماع، مقابل معارضة 
ذلك   و12.8وأيد  الدينية"،  "الصهيونية  مؤيدي  من  فقط  مستقبل"،  %81.2  "هناك  مؤيدي  من   %

 % رفضوا اإلجابة. 34مؤيدي "المعسكر الوطني"، و % من77و
%، وبلغت نسبة  31.1% تأييدهم إلجراء مفاوضات سياسية مع السلطة، مقابل معارضة  52.8وأبدى  

 % من مؤيدي كتلة اليمين.36.8%، مقابل 78.1المؤيدين من كتلة اليسار والوسط لهذ الخيار 
مستوطنات ضمن  ودية مقابل تجميد البناء في ال% عن دعمهم إلقامة عالقات مع السع64.2وأعرب  

% من ناخبي  82.4% من ناخبي الليكود تأييدهم لذلك، في حين أيده  60.9أبدى  تسوية تاريخية، و 
 % من ناخبي حزب العمل. 96.1"هناك مستقبل"، و

 11/1/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خطة إسرائيلية لنقل اآلف الدونمات للمستوطنين بالضفة الغربية : هآرتس .15
“إعادة اراضٍ” تبلغ مساحتها آالف الدونمات في الضفة الغربية، ـالترويج ل  االسرائيلية،  تعتزم الحكومة

وبحسب صحيفة هآرتس    .1948ل عام  وعشرات المباني في الخليل لليهود الذين يدعون امتالكها قب
الحكومة  تقوم  أن  تقرر  المتدين،  الصهيونية  وحزب  الليكود  بين  االئتالفي  االتفاق  فإنه    العبرية، 
بإصدار تعليمات الى ما يسمى قائد القيادة المركزية” الجيش بالضفة” لتغيير التشريعات العسكرية 

أيوالتي من شأنها   الممتلكات من  هذه  بنقل  ”اإلدارة  أن تسمح  الحكومة  المسؤول عن ممتلكات  دي 
 . ”أصحابها األصليين”ـالمدنية” بدعوى ل

، كانت  1948الغرية قبل عام    ملوكة لليهود في الضفةن األراضي التي كانت مأوتشير التقديرات الى  
مبنى في الخليل، كما توجد أراٍض في المنطقة الواقعة شمال   70ألف دونم، و نحو    13موزعة على  

دس وغيرها، واراٍض تقع في المنطقة “ب” و تعرف هذه األراضي بأنها معادية، وكانت سياسات  الق
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ي أنه ال ينبغي إعادة هذه الممتلكات الى أصحابها اليهود، وأنه الحكومة اإلسرائيلية منذ التسعينات ه
 يجب توضيح وضعها في إطار ترتيبات السالم المستقبلية. 

 11/1/2023، القدس، القدس

 
 بعد محاولته الدفاع عن نجلهبرصاص االحتالل فلسطيني  ساعة: استشهاد  24الثالث خالل  .16

اليوم الخميس استشهد فلسطيني برصاص قوات االحت:  رام هللا اقتحامها    الل اإلسرائيلي فجر  خالل 
مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، ونقلت وسائل إعالم فلسطينية عن مصادر محلية أن جنود االحتالل 

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خالل    ستهدفوا الرجل بعد محاولته الدفاع عن نجله أثناء عملية اعتقاله.ا
اري، تقاء الشاب اصالن، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجار وب  ..3ساعة الماضية إلى    24الـ

 .إلى سبعة بينهم ثالثة أطفال 
 12/1/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 وضعها الجيش أمام الحكومة قرى جنوب الخليل 8خطة إسرائيلية لتهجير سكان  .17

لت  رام هللا: اإلسرائيلي خطة جديدة  الجيش  الخليل  أعد  يطا« جنوب  قرى »مسافر  الضفة  هجير  في 
الجديدة. اإلسرائيلية  الحكومة  على  الماضي  األسبوع  مرة  ألول  وعرضها  العام،  هذا  وقالت    الغربية 

بـ    مصادر عددهم  ويقدر  السكان  إخالء  إن  التي  1,200إسرائيلية  الخطة  وفق  العام  هذا  سيتم   ،
اإلس الجيش  في  الوسطى  المنطقة  قيادة  إجراء  وضعتها  في  المنطقة  أهمية  على  وتعتمد  رائيلي، 

اإلسرائيلي للجيش  منتظمة  نظراءهم  تدريبات  للجيش  التابعة  المدنية  اإلدارة  مسؤولو  وأبلغ   .
للسكان  الفلسطينيي  القرار  فلسطينيون  مسؤولون  ونقل  بالقرار،  الماضي  األسبوع  لقاء جرى  ن، خالل 

قرى تسكن فيها مئات العائالت   8م  عن منطقة تض  ويدور الحديث   هناك، والذين تعهدوا بمقاومته.
« المنطقة  في  قانونية،  غير  بصورة  هناك  المنازل  بنوا  إنهم  إسرائيل  بأنها  918وتقول  المعروفة   »

 ة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب األرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين. منطق
 12/1/2023، لندن، الشرق األوسط

 
 صادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين يالكنيست  .18

قوانين   مشاريع  على  األربعاء،  اليوم  التمهيدية  بالقراءة  اإلسرائيلية  للكنيست  العامة  الهيئة  صادقت 
، ممن وصوفهم بأنهم "تلقوا 1948لسحب المواطنة أو اإلقامة من أسرى فلسطينيين من أراضي عام  

 ة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي".تعويضات من السلط
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والصهيونية   "الليكود"  االئتالف،  أحزاب  من  الكنيست  أعضاء  من  عدد  هذه  القوانين  مشاريع  وقدم 
الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير  

اخلية وحماية  . وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الد لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس
 البيئة إلعدادها للقراءة األولى.

وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل اإلرهابي وبين  
بالمواطنة أو اإلقامة".  ة  وصادقت لجنة الكنيست، أول من أمس، على دفع إجراءات تشريعي   الحق 

 لمشاريع القوانين هذه. 
 11/1/2023، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نادي األسير: مشروع قانون سحب الجنسية واإلقامة من مناضلينا محاربة للوجود الفلسطيني .19

التمهيدية  :  رام هللا بالقراءة  قال نادي األسير، إن مصادقة الكنيست اإلسرائيلية، على مشروع قانون 
، والقدس المحتلة،  1948ولى، لسحب الجنسية اإلسرائيلية واإلقامة من مناضلينا من أراضي عام  األ

 ما هو إال بند جديد من عمليات التهجير الشاملة، ومحاربة الوجود الفلسطيني. 
النادي  في   وذكر  يشارك  الذي  الفلسطيني  على حرمان  ينص  القانون  هذا  أن  األربعاء،  بيان،  في 

ضد   نضالي  على  عمل  بالبقاء  حّقه  من  الوطنية  السلطة  من  مخصصات  أي  ويتلقى  االحتالل، 
لنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من  أرضه، األمر الذي يدخ
الفلسط  الوطنية  وتشريعات الحركة  وإجراءات  لسياسات  الشامل  التصدي  ضرورة  على  مشددا  ينية، 

 االحتالل. 
 11/1/2023لفلسطينية )وفا(، والمعلومات ا  وكالة األنباء

 
 الجيش األردني يفحص رفاتًا يعتقد أنها لجنود أردنيين استشهدوا في القدس  .20

ي مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، أنها تتابع منذ أمس  عمان: أكد مصدر عسكر 
على   العثور  خبر  أر   15الثالثاء  لجنود  تعود  أنها  يعتقد  بيت »حنيرفاتا  بلدة  في  استشهدوا  نا  دنيين 

التحتا« شمال مدينة القدس، خالل المعارك التي خاضها الجيش األردني في حرب يونيو )حزيران(  
 . 1967عام 

يناير )كانون الثاني(    11، أرسلت يوم  ة الخارجيةوأكد المصدر أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزار 
لالزمة لمعرفة هوية الرفات، فريقا عسكريا بالتنسيق مع الجهات المعنية إلجراء الفحوصات ا  2023
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وصات المخبرية.  إال أنه من المبكر الحكم على هويتها ألسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفح
 ت. وتابع المصدر أنه سيتم اإلعالن الحقًا عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفا

 11/1/2023، لندن، الشرق األوسط
 

 " إسرائيل"اإلمارات تعزز التعاون ودعم وتشجيع االبتكار المالي مع  .21

وزارة   مع  األول  الحوار  المالية  وزارة  عقدت  االتصال  دبي:  تقنية  عبر  وذلك  اإلسرائيلية،  المالية 
وترأس    ية بين البلدين.المرئي، بهدف تعزيز التعاون ودعم وتشجيع االبتكار في مجال الخدمات المال 

الجانب   ترأس  فيما  الحوار،  في  المشارك  الدولة  جانب  المالية  وزارة  وكيل  الخوري  حاجي  يونس 
االقتصا كبيرة  غرينبرغ  شيرا  كبار  اإلسرائيلي  من  عدد  بحضور  اإلسرائيلية،  المالية  وزارة  في  ديين 

 المسؤولين من كال الجانبين. 
االفتتاحية،   كلمته  في  الخوري  اإلمارات وأكد  دولة  بين  العالقات  قوة  يؤكد  الذي  الحوار  هذا  أهمية 

يجاد وإسرائيل، والذي يعد فرصة مهمة لتبادل السياسات والقوانين وأولويات العمل، ومنصة بارزة إل
الذي  التعاون  في  الكبير  بالتقدم  سعادته  عن  أعرب  كما  البلدين.  بين  الثنائي  للتعاون  جديدة  سبل 

المال  توقيع  حققته وزارتا  تجسد في  والذي  للسالم،  اإلبراهيمي  االتفاق  البلدين على ضوء  ية في كال 
االستث  وتشجيع  »اتفاقية حماية  منها  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  تجنب  العديد  مار«، و»اتفاقية 

البلدين،   بين  الثنائية  العالقات  لتعزيز  الشاملة«،  االقتصادية  »الشراكة  كذلك  الضريبي«،  االزدواج 
المتجددة  والطاقة  الزراعية  التكنولوجيا  مثل  األولوية  ذات  القطاعات  لتطوير  جديدة  فرص  وخلق 

 والتكنولوجيا المتقدمة. 
 11/1/2023، الخليج، الشارقة

 
 " إسرائيل"أذربيجان تعين أول سفير لها في  .22

دوف، وهو إلهام علييف مرسوما رئاسيا بتعيين مختار محمي  ذربيجان األرويترز: وقع الرئيس    -باكو 
  30مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، كأول سفير لباكو لدى إسرائيل بعد  

الثنائية. العالقات  من  وكانت    عاما  الماضي،  القرن  تسعينيات  أوائل  منذ  باكو  في  سفارة  وإلسرائيل 
لوماسي لباكو في نزاعها  ي السنوات األخيرة، بما في ذلك تأييدها الدبداعما عسكريا مهما ألذربيجان ف

باغ. قرة  ناجورنو  أرمينيا حول منطقة  نحو    مع  أيضا  أذربيجان  النفط   40وتقدم  واردات  بالمئة من 
 بنيامين نتنياهو بقوة العالقات بين بلديهما. بإسرائيل، وأشاد كل من علييف ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 11/1/2023لعربي، لندن، القدس ا
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 يقدم أوراق اعتماده "إسرائيل "السفير التركي لدى  .23
القدس: قدم السفير التركي لدى إسرائيل شاكر أوزكان تورونالر أوراق اعتماده األربعاء إلى الرئيس  

الدبلوماسية  إسحق هرتسوغ، وفق ما أعلنت الرئاسة اإلسرائيلية، في أحدث خطوة بعد عودة العالقات  
قّر إقامته في القدس “اليوم نستكمل خطوة مهمة،  وقال هرتسوغ بعد مراسم ُأقيمت في م  بين البلدين.

نصل إلى حدث آخر مهم في تعزيز عالقاتنا وتعميق الصداقة بين تركيا وإسرائيل”، وفق ما جاء في  
 بيان. 

 11/1/2023القدس العربي، لندن، 
 

 تحاول إحباطه  "إسرائيل"ام دفاع جوي في سوريا ونيوزويك: إيران تسعى لبناء نظ .24

)  أفاد :  نيوزويك "نيوزويك"  لمجلة  حصري  األربعاءNewsweekتقرير  يوم  مصدر   ،(  عن  نقال 
استخباراتي من دولة متحالفة مع الواليات المتحدة بأن إيران سعت إلى إنشاء شبكة دفاع جوي شاملة  
في سوريا من خالل إرسال معدات وأفراد إلى الدولة العربية التي مزقتها الحرب، في مشروع سعت 

الذي طلب عدم الكشف -  وأشار المصدر  إحباطه من خالل الغارات الجوية المتكررة.إسرائيل إلى  
هويته  عام    -عن  أواخر  في  سوريا  في  اإلسرائيلية  الجوية  الضربات  فيها  بدأت  التي  الكيفية  إلى 

الضربات 2017 واستهدفت هذه  الحليفة،  الدولة  نفسها في  ترسيخ  اإليرانية في  القوات  بدأت  ، حيث 
ا إسرائ"القدرات  تهدد  التي  السورية  األراضي  في  اإليرانية  المصدر.لعسكرية  بحسب  وأضاف    يل"، 

نفذت   اإلسرائيلية  القوات  أن  العامين    7المصدر  خالل  النشطة  اإليرانية  الشبكة  ضد  غارات 
والالذقية في ديسمبر/كانون    2021الماضيين، بما في ذلك تدمر وطرطوس في أكتوبر/تشرين األول  

الثاني  ،  2022األول   نوفمبر/تشرين  إلى غارتين في حمص خالل  األول  باإلضافة  وديسمبر/كانون 
2022. 

 11/1/2023الجزيرة.نت، 
 

 بولسونارو الذي كان عي نه الرئيس السابق  البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل" .25
ندرو غارسيا دي قررت وزارة الخارجية البرازيلية إقالة سفير البالد لدى إسرائيل، الجنرال جيرسون مينا 

تجاه    -فيرينتس   الجنوبية  أمريكا  في  الواقعة  الدولة  سياسة  في  التغيير  إلى  تشير  ربما  خطوة  في 
 إسرائيل، بحسب إعالم عبري.
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، وإقالته هي واحدة 2021ولسونارو في أوائل عام  تم تعيين السفير من قبل الرئيس السابق جايير ب
ال الرئيس  اتخذها  التي  القرارات  أولى  ما  من  على  فييرا،  ماورو  خارجيته  ووزير  سيلفا  دا  لوال  جديد 
 أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وصرح وزير الخارجية الجديد فييرا، عند تشكيل الحكومة الجديدة، أنه في ظل حكومة لوال اليسارية، 
العربية الدول  مع  "ستتعاون  البرازيل  فإن  الجاري،  الشهر  مطلع  السلطة  تولت  مقدمتها التي  وفي   ،

 فلسطين". 
وفي  إسرائيل،  مع  العسكرية  العالقات  تعميق  أجل  فيرينتس من  دي  الجنرال  تعيين  بولسونارو  قرر 

وهو األمر الذي لم يتم    -الوقت نفسه أعلن عزمه على نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس  
 ري في القدس.أخيرا على فتح مكتب تجا تنفيذه في النهاية بسبب ضغوط الدول العربية، لذلك استقر 

 12/1/2023، وكالة سما اإلخبارية
 

 " إسرائيلـ"رشيدة طليب تطالب الكونغرس بوقف المساعدات األميركية ل .26
طالبت عضو الكونغرس األميركي رشيدة طليب بوقف المساعدات المالية األميركية غير المشروطة 

 أقصى اليمين للحكم.ظل صعود حكومة لحكومة الفصل العنصري في إسرائيل، خاصة في 
إن   األميركية  التلفزة  محطات  نقلتها  للكونغرس  جلسة  في  لها  خطاب  هامش  على  طليب  وقالت 

 "الواليات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الدعم غير المشروط لحكومة الفصل العنصري اإلسرائيلية".
 11/1/2023، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لبحث كيفية انتخاب قائمة من المرشحين الموالين   " جلسة مغلقة " لوبي اإلسرائيلي في أمريكا يعقد  ال  .27

اإلسرائيلية )أيباك( جلسة مغلقة أمام    -عقد “منتدى القيادة السياسية” التابع للجنة الشؤون األمريكية 
يركز على العالقة   الصحافة، ولكن مجموعة من المنصات األمريكية اليهودية كشفت أن االجتماع لم

بين الواليات المتحدة وإسرائيل، إيّنما على كيفية انتخاب قائمة من المرشحين الموالين إلسرائيل في  
 .2024االنتخابات األمريكية لعام 

ما ورد، كان من الواضح أن اللجنة، التي تمثل أكبر لوبي يهودي في الواليات المتحدة، لم    وبحسب 
ت الكشف عن  من  الجلسة  تعد محرجة  وكانت  األمريكية،  الداخلية  السياسة  في  مباشر  بشكل  دخلها 

 .2022فرصة، ايضًا، لمراجعة نتائج انتخابات التجديد النصفي  
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نجاحاً  حققت  أنها  اللجنة  في    وأعلنت  فاز    2022كبيرًا  أصل    342حيث  من  مرشحًا   365مرشحًا 
 دعمهم اللوبي مقابل دعم إسرائيل. 

لية الدعم أي قاعدة سياسية باستثناء دعم المرشح إلسرائيل، حيث دعمت  وتجاوزت اللجنة أثناء عم
التمرد   100اللجنة   بعد  حتى  بايدن  جو  الرئيس  انتخاب  على  يصدقوا  لم  الذين  الجمهوريين،  من 

وا االتفاق  الدموي في “الكابيتول هيل” كما دعمت اللجنة العديد من المرشحين الديمقراطيين، الذين أيد 
 .2015اني في عام النووي اإلير 

الحزبين، مع وجود  الحفاظ على دعم إسرائيل من  تباحثت في  اللجنة  المعلقين أن  العديد من  وردد 
 أقلية من التقدميين الديمقراطيين ضد دعم االحتالل اإلسرائيلي. 

ريك، وهو جمهوري  وبحث جوش جوتهايمر، وهو ديمقراطي من والية نيو جيرسي، و بريان فيتزبات
والية   وصفاه  من  ما  المستقطبة"بنسلفانيا،  البيئة  هذه  في  التنقل  حصول    "كيفية  ضمان  أجل  من 

على   الحفاظ  أجل  من  بالتأكيد  نعمل  إننا   ”: وقاال  الكونغرس،  في  المطلوب  الدعم  على  إسرائيل 
 استمرار الدعم إلسرائيل من الحزبين بشكل دائم”. 

 قيام حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل.اعات لم تكن مكترثة بتداعيات  وقال معلقون إن االجتم
 11/1/2023العربي، لندن،  دسالق

 
 العلم الفلسطينيناشطة سياسية أميركية تنتقد قرار بن غفير بمنع رفع   .28

انتقدت عضو مجلس والية نيويورك، الناشطة السياسية والمجتمعية األميركية تيفاني كابان، قرار ما  
االحتالل اإلسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني  يسمى وزير األمن القومي في حكومة 

 في "األماكن العامة".
تفاهم الشرق األوسط )وشاركت كابان، التي تنحدر عائلتها من بورتوريك  (  IMEUو، منشورا لمعهد 

منع  "قرار  إلى  تغريدة  وأشارت في  "تويتر"،  الرسمية في موقع  بن غفير، على صفحتها  ينتقد قرار 
الحكم االستعماري"،  ال بناء حركة جماهيرية ضّد  الخوف وتعطيل  بورتوريكيين من رفع علمهم لزرع 

 مرفقة التغريدة بوسم "فلسطين حرة". 
 11/1/2023، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 " إسرائيل"انتقادات لكلية كينيدي بجامعة هارفارد بعد رفضها منح الزمالة لمنتقد لسياسة  .29
لكينيث  منح زمالة  عدم  قرارها  بسبب  النتقادات  هارفارد  في جامعة  المرموقة  كينيدي  كلية  تتعرض 

بسبب  ذلك  إن  األكاديميين  أحد  وقال  لمنظمة هيومن رايتس ووتش،  السابق  الرئيس  انتقاداته    روث 
 لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

ا العام  الكلية  في  اإلنسان  حقوق  لسياسات  كار  مركز  شغل  واتصل  الذي  روث،  بكينيث  لماضي 
من   ووتش  رايتس  هيومن  لمنظمة  التنفيذي  المدير  شروط  2022إلى    1993منصب  على  واتفقا   ،

الزمالة خاضعة   إلمندورف عميد  الزمالة، وفقا لكل من روث ومركز كار. وكانت  لموافقة دوغالس 
 كلية كينيدي.

(،  The Nationدي، لمجلة "ذا نيشن" )وقالت كاثرين سيكينك أستاذة حقوق اإلنسان في كلية كيني
إن إلمندورف أخبرها أنه رفض منح روث الزمالة بسبب ما وصفه بأنه "تحّيز هيومن رايتس ووتش 

 ضد إسرائيل". 
 11/1/2023ة.نت، الجزير 

 
 هل ستنهار سلطة رام هللا؟  .30

 سميح المعايطة 
الفلسطينية تح ذر من انهيار السلطة، منذ سنوات نسمع تحذيرات من بعض كبار مسؤولي السلطة 

والبعض في مراحل سابقة هدد بحل السلطة في رسالة إلى من يهمه األمر في واشنطن وإسرائيل بان  
 اسات او يفعلوا شيئا.يوقفوا سي

يتم تفكيكها؟ واذا تحقق هذا االفتراض ماذا يعني   الفلسطينية او  لكن السؤال ..هل ستنهار السلطة 
 لكيان االحتالل؟ 
اإلجا  الفلسطينيون  تفاصيل  ارادها  أوسلو  اتفاق  نتيجة  جاءت  التي  الفلسطينية  السلطة  ان  تقول  بة 

ادتها اول واخر الخطوات ولهذا فإن السلطة لم تنتقل من  خطوة نحو الدولة الفلسطينية لكن إسرائيل ار 
أمنية    ، ألن االحتالل يريد سلطة أمنية تقدم له خدمات 1993المرحلة االنتقالية منذ توقيع أوسلو عام  

وعبر  وادارية،  معيشية  مجاالت  في  الضفة  إدارة  أعباء  حمل  إلى  إضافة  الغربية  الضفة  وتضبط 
في بناء هذه الحالة واوقفت اي عملية سياسية مع الفلسطينيين بل  عاما نجحت إسرائيل    30حوالي  

اال الحال  هو  مثلما  وحلما  مطلبا  الحالي  الوضع  ببقاء  المطالبة  جعلت  سياسات  إلى  مع  ذهبت  ن 
العقوبات المالية اإلسرائيلية على السلطة، ومؤكد ان اسرائيل تريد سلطة ضعيفة امام مواطنيها وانهم  
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لة تنسيق امني مع اسرائيل وانها عاجزة عن دفع اسرائيل إلى وقف اي اجراء او  اليرون فيها اال حا
 سياسة او عدوان . 

واالنهيار االقتصادي لكنها التموت، النها    اسرائيل تريد السلطة على حافة الموت والتفكك السياسي
 التريد السلطة مشروعا سياسيا وطنيا للشعب الفلسطيني وقابال للتحول الى دولة .

يدرك االحتالل ان حركة فتح العمود الفقري للسلطة اصبحت بال خيارات، وانها فقدت القدرة على  و 
حماس مواجهة  واولويتها  هو حماس  االول  عدوها  وان  وان    الفعل،  الضفة،  في  التمدد  من  ومنعها 

من    عاما من عمر السلطة حولت السلطة الى واقع اليملك اال التنديد، بل ان جزءا كبيرا  30مسيرة  
بيد   غزة  الى  والمساعدات  االموال  ادخال  قرار  هو  مثلما  اسرائيل،  سيطرة  تحت  المالية  مواردها 

 االحتالل . 
الذهاب إلى األمام وال إلى الخلف، وان بقاءها هو خيار    إسرائيل تدرك ان السلطة في وضع اليمكنها

ان او  السلطة  التهديد بحل  فالفوضى او سيطرة  قادتها وفصائلها، ولهذا التتوقف طويال عن  هيارها، 
حماس على الضفة هما اهم المخاوف من انهيار السلطة لكنها ليست مخاوف االحتالل فقط بل هي  

 . اكثر لدى قادة السلطة وحركة فتح
من   ليس  لغايات  موجودة  فهي  هذا،  يدرك  كان  والجميع  المواصفات  بهذه  سلطة  بنى  أوسلو  اتفاق 

م فلسطينية  دولة  إلى  التحول  يعلمون  ضمنها  بالشروط  وقبلوا  وفاوضوا  اوسلو  وقعوا  ومن  ستقلة، 
قد الحقيقة ويعلمون ان أوسلو كان هدفه األول ان تكون منظمة التحرير ممثال للشعب الفلسطيني، و 

 حصل هذا، اما الثمن فكان اتفاق أوسلو.  
الفوضى   يقلق إسرائيل خوفا من  تفككها امر  التحذير من خطر  او  السلطة  او سيطرة  التهديد بحل 

حماس لكنها تعلم أن بقاء السلطة خيار استراتيجي لحركة فتح وبقية فصائل المنظمة، فال خيار اخر  
 نه. اال البقاء كما هي اليوم وستدافع السلطة ع

 11/1/2023الغد، عم ان، 
 

 حكومة نتنياهو الجديدة وحسم الصراع  .31
 سنية الحسيني د. 

نتنياهو   أن حكومة  البعض  يعتقد  إسرائيلية أخرى،  قد  مثلها مثل أي حكومة  أيام  قبل  تشكلت  التي 
فجميع حكومات االحتالل عملت بشكٍل ممنهج على تقويض استقالل الفلسطينيين وضمان رضوخهم 

احتاللي قمعي، يكبل أداءهم. وهذا االعتقاد صحيح من حيث المبدأ، إال أن الجديد في  تحت نظام  
وسرعة   آليات  تغير  هو  الحكومة  المعلن  هذه  الهدف  خفيًا  وليس  الهدف.  ذلك  إلى  الوصول  حسم 
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لنتنياهو بمساعيه لضم الضفة الغربية، وتشهد حقبة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب وصفقته  
ذل لحسم  على  يميلون صراحة  الذين  الجديدة،  حكومته  وزراء  توجهات  في  يأتي  الجديد  أن  إال  ك. 

وضٍع ألي اعتباراٍت سياسية أو قانونية دولية. وفي إطار اتفاق  الصراع مع الفلسطينيين وبعنف ودون 
لتي  نتنياهو مع وزراء حكومته على الهدف، يتوافق معهم أيضًا في هذه الحكومة على آليات تنفيذه ا

يتبنونها، بعد أن وفر لهم آليات وإمكانيات تحقيقه، من خالل مناصبهم وصالحياتهم، والتي منحت 
 الحكومة الجديدة، وبقيادته. لهم بعناية في هذه 

كانون األول الماضي، باشر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة إسرائيل السابعة والثالثين    29في  
حكومته مشكاًل  السادسة،  قوميًا.  واليته  ومتطرف  دينًا  متشدد  يميني  معسكر  إلى   من  فباإلضافة 

تشك هتوراة«،  و«يهدوت  »شاس«  الدينيين  اليمينيين  قائمة  الحزبين  من  نتنياهو  حكومة  لت 
»الصهيونية الدينية« اليمينية المتطرفة المكونة من ثالثة أحزاب على رأسها حزب »القوة اليهودية«  

بز  الدينية«،  »الصهيونية  اللذين وحزب  التوالي،  على  غفير  بن  وإيتمار  سموتريتش  بتسلئيل  عامة 
ر معهودة لمثل هذا النوع من األحزاب، منحهما نتنياهو حقائب وزارية مهمة بصالحيات واسعة، وغي

 إذ باتت توصف حكومته باألشّد تطرفا في تاريخ إسرائيل.
بأكملها إلى دولة االحتالل. واعتبرت يريد حزب »الصهيونية الدينية« أن يضم نتنياهو الضفة الغربية  

يهودي حقا حصريا  االتفاقيات االئتالفية بين حزب »الليكود« وهذين الحزبين المتطرفين أن للشعب ال
وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء األرض الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس والجوالن،  

و  الفلسطيني.  للشعب  وجود  أي  تمامًا  السيادة متجاهلة  فرض  على  االتفاقيات  تلك  إطار  في  اتفق 
تعزيز وعلى  لذلك،  محدد  وقت  تحديد  دون  الغربية،  الضفة  القدس    اإلسرائيلية على  في  االستيطان 

  70والضفة الغربية والجوالن السوري المحتل، كما جرى االلتزام بإضفاء »الشرعية« على ما يقدر بـ  
 شرعنتها في وقت سابق. أخرى تمت  78بؤرة استيطانية، ال تشمل 

  وبعد تولي هذه الحكومة للسلطة منذ أيام، بدأ الحديث عن تنفيذ سلطات االحتالل الهدم في مناطق 
بتهمة   الفلسطينية  السلطة  في  متنفذين  على  عقوبات  وفرض  الفلسطيني  العلم  رفع  وحظر  »ب«، 

سنّ  على  الحكومة  هذه  أقطاب  اتفق  كما  والسياسية.  القانونية  لمنفذي   المقاومة  اإلعدام  قانون 
 .2023العمليات، معتبرين ذلك شرطًا لتمرير موازنة 

الفلسطينيين تعتمد على أفكار دينية مستلهمة من    يطرح سموتريتش خطة متكاملة لحسم الصراع مع
ويريد   اليهودي.  غير  اآلخر  لقبول  ورفضه  بدمويته  المعروف  نون  بن  يهوشوع  اليهودية  الشخصية 

 من خطته المستلهمة من التاريخ اليهودي إعالن السيادة على الضفة الغربية على  سموتريتش انطالقاً 
من يتبقى من فلسطينيين في فلسطين بالبقاء مقابل التنازل عن  أساس أنها تابعة لليهود فقط، وتخيير  
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أي حقوق قومية. ويرفض سموتريتش وجود سلطة فلسطينية بما يتناقض عن موقف نتنياهو، ويسعى  
أن  لمضاعف  يرى  وال  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  والمستوطنين  المستوطنات  وأعداد  مساحة  ة 

الـ   بالتمثيل  48لفلسطينيي  باألكثرية   الحق  االحتفاظ  بضرورة  ويؤمن  الكنيست،  في  التصويت  أو 
اليهودية في األراضي الفلسطينية والتي يعتبرها يهودية. وحصل سموتريتش على منصب وزير في  

التابعة  وزارة   الغربية،  بالضفة  المدنية  اإلدارة  على  باإلشراف  له  تسمح  واسعة،  بصالحيات  الدفاع 
ب له  يسمح  ما  األمن،  المالية  لوزارة  وزير  منصب  توليه  إلى  باإلضافة  االستيطان،  شؤون  تسيير 

المستوطنات   مساحة  توسيع  لمخططات  االقتراحات  وضع  صالحياته  بين  ومن  بالتناوب.  الجديد، 
ومناطق نفوذها، والبؤر االستيطانية غير القانونية، كما يتيح له منصبه التدخل في قضايا   وعددها

وا الفلسطينيين  أراضي  المرخص. ملكية  غير  البناء  هدم  مسائل  وكذلك  عليها  المستوطنين  ستيالء 
ًا ويبدو أن سموتريتش بدأ في ممارسة مهامه، فعلى الرغم من إصدار المحكمة العليا لالحتالل قرار 

من   الفلسطينيين  السكان  بتهجير  بالسماح  في   12يقضي  يطا،  مسافر  منطقة  في  فلسطينية  قرية 
نها منطقة تدريبات عسكرية، لم تصدر تعليمات من قبل باإلخالء، إال  جنوب جبل الخليل، بادعاء أ

يث  قرية فلسطينية، ح  12أن قيادة المنطقة الوسطى لجيش االحتالل بدأت بالتخطيط اآلن لتهجير  
 من المتوقع أن يتم ذلك خالل العام الجاري.

و«الصهيونية   »الليكود«  حزبي  بين  االئتالفي  االتفاق  وبموجب  الجديدة،  نتنياهو  حكومة  وتخطط 
الدينية«، لتسليم يهود أراضي فلسطينية في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، بمساحة  

ويقع  مبنى في مدينة الخليل بهدف توسيع مستوطنات.    70ألف دونم في الضفة الغربية، وحوالي    13
أمنية   وسيطرة  فلسطينية  إدارية  لسيطرة  تخضع  التي  »ب«،  المناطق  في  األراضي  هذه  من  قسم 
إسرائيلية. وكان التوجه السياسي اإلسرائيلي منذ التسعينيات من القرن الماضي بعدم اتخاذ إجراءات 

 تقبلية.ات تتعلق بالتفاهمات في إطار اتفاقيات سالم مسفي مثل هذه المناطق لخضوعها العتبار 
حصل إيتمار بن غفير رئيس حزب »القوة اليهودية« على حقيبة األمن القومي الموسعة عن وزارة  
في   المستوطنين  اقتحامات  وتوسيع  االستيطانية،  األعالم  مسيرات  قاد  من  ويعتبر  الداخلي.  األمن 

أعضاء ، وأشهر سالحه في وجه  2021لشيخ جراح في العام  األقصى، وتسبب باندالع أحداث حي ا
كنيست فلسطينيين، وهو محّرض على إقامة الصلوات الدينية واقتحامات المسجد األقصى. وبموجب 
بلورة   في  التدخل  من  غفير  بن  سيتمكن  بها،  كلف  التي  الوزارة  وتوسيع صالحيات  الجديد  منصبه 

لسلطته، لتحقيقات التي تجريها. كما ستخضع قوات الحدود  سياسة الشرطة وفي تنفيذ عملياتها وفي ا
بعد أن كانت تابعة لسلطة قيادة الجيش، والتي من بين مهامها مكافحة المقاومة الفلسطينية، وكذلك 
يتولى بن غفير سلطة »تطبيق القانون على األرض« المختصة في منع البناء غير المرخص التي 
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باإل  المالية.  لوزارة  تابعة  على  كانت  اليهودية«  »القوة  ذلك، حصل حزب  إلى  »تطوير  ضافة  وزارة 
النقب والجليل« التي جرى توسيعها وتخصيص الميزانيات الكبيرة لها، والتي يأتي في مقدمة أولوياتها  

 تهويد منطقتي الجليل والنقب ذات الكثافة السكانية العربية العالية، وكذلك على وزارة شؤون التراث.
وسكانها    1967لسطينية المحتلة العام  يل كقوة احتالل، تسيطر فعليًا على األراضي الفوتستمر إسرائ 

في جميع   المستوطنات  بناء  بتكثيف  األرض،  تلك  معالم  تغيير  في  مطلقة،  بقوة عسكرية  وحدودها 
أنحاء الضفة الغربية، وعلى أكثر من ثلثي مساحتها، ورفع عدد اليهود الذين يسكنونها ليتناسب مع  

تحقيق ذلك أشكااًل وألوانًا من الجرائم اليومية    السكان الفلسطينيين األصليين، مقترفة في سبيل   عدد 
وانتهاك لحرمات  للممتلكات  القانون وسلب  تمييز عنصري وقتل خارج إطار  الفلسطينيين من  بحق 

دين  المقدسات. ترفض حكومات االحتالل على اختالف توجهاتها السياسية، وعلى مدار أكثر من عق
القضا على  الفلسطينيين  مع  التفاوض  النهائي«،  كاملين،  الحل  بـ«قضايا  تعرف  والتي  الجوهرية،  يا 

والتي كان يفترض أن تناقش خالل خمس سنوات من توقيع اتفاق أوسلو، الذي تم التوقيع عليه العام  
يقي، بعدم  ، وجاء في األساس لضمان استقالل الفلسطينيين. وكشفت إسرائيل عن وجهها الحق1993

النها الحل  قضايا  حول  التفاوض  منذ  نيتها  الوطني  استقاللهم  على  الفلسطينيين  وحصول  ئي 
، والتي كان فشلها المسبب الحقيقي في انفجار االنتفاضة  2000« العام  2مفاوضات »كامب ديفيد  
دالة الدولية . وترفض حكومة االحتالل توجه الفلسطينيين لمؤسسات الع2000الفلسطينية الثانية العام  

فلتها مبادئ القانون والمعاهدات الدولية، وطالما ساومتهم وهددتهم  للمطالبة بحقوقهم الوطنية التي ك
منقطع   بعنف  الفلسطينية  المقاومة  مع  المختلفة  االحتالل  حكومات  وتتعامل  ذلك.  على  وعاقبتهم 

فلسطينيين يعد أول خياراتها في  النظير، فاستخدام القتل أو اإلعدام خارج نطاق القانون للمقاومين ال
حتى وإن كان هؤالء المقاومون مجرد أطفال ال تتخطى أعمارهم الستة عشر ربيعًا،  التعامل معهم،  

 والذين يستخدم معظمهم أدوات بدائية، يمكن تحييدها بسهولة.
د منذ وفي ظل واقع بائس ممتد ألكثر من ثالثة عقود منذ توقيع اتفاق أوسلو، وأكثر من خمسة عقو 

العام   العام  ، وأكثر من سبعة عقود  1967احتالل  الفلسطينية  باحتالل األراضي  النكبة  على حدوث 
، ال يزال العالم يقف متفرجًا عن نكبة فلسطينية تكبر يومًا بعد يوم، ال بل يساعد هذا العالم 1947

ة، التي تتبنى حل  إسرائيل على المضي قدمًا في تحقيق أهدافها. فطالما ضغطت  الواليات المتحد 
ك غربية  قوى  ومعها  من  الدولتين،  أو  األمن  مجلس  من  قرار  خروج  إلحباط  للسالم،  تدعو  برى 

وطالما   الفلسطينيين،  ينصف  دولية،  حقوقية  لجان  إطار  في  تحقيقات  إلجراء  أو  العامة  الجمعية 
و، للضغط على  استخدمت تلك القوى الدعم المالي للفلسطينيين، والذي جاء في إطار منظومة أوسل
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تتخط مساع  أي  إلحباط  يفعلوا، الفلسطينيين  أن  الفلسطينيين  على  ماذا  الكبرى.  إسرائيل  أهداف  ى 
 اليوم، في ظل جميع المعطيات سالفة الذكر؟

 12/1/2023األيام، رام هللا، 
 

 وسنخلق وضعًا إنسانيًا في الضفة شبيهًا بغزة "أوسلو"سموتريتش وبن غفير: سنمحو  .32
 تسفي برئيل 

وبتسلئيل   بن غفير  ايتمار  بقايا  تسعى حكومة  األولى، ومحو  االحتالل  فترة  إلى  للعودة  سموتريتش 
اتفاقات أوسلو، وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية والتقسيم إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وإدارة جهاز  

وإعادة كل الخليل    التعليم ومياه المجاري وشبكة المياه والكهرباء للفلسطينيين بواسطة بلديات معينة،
ائيلية المباشرة. وبعد ذلك، ربما تعيين حكام عسكريين يصدرون تصاريح للحركة  إلى السيطرة اإلسر 

 والعمل والدراسة وترخيص السيارات. 
إن وضع الخطوط العريضة لهذه الخطة بدأ يتضح، فالعقوبات التي فرضتها الحكومة على السلطة  

أ أمور  ضمن  تشمل  التي  تحويل  الفلسطينية،  تجميد  التي  139خرى  شيكل  للسلطة   مليون  تعود 
تحولها   التي  لألموال  فوري  خصم  إلى  باإلضافة  اليهود،  اإلرهاب  ضحايا  عائالت  إلى  وتوجيهها 
السلطة لعائالت سجناء فلسطينيين ومقاتلي أعمال الشغب الذين قتلوا… كل ذلك ليس سوى الخطوة  

 ا.  يمكنها فيه دفع رواتب الموظفين فيهاألولى. والهدف هو دفع السلطة إلى وضع ال
سموتريتش وبن غفير يأمالن أال يبقى للسلطة أي خيار عدا االستقالة. يجدر التذكر بأن أزمة دفع  
الرواتب في غزة كانت من بين العوامل الرئيسية التي أثارت المواجهات على طول الجدار الحدودي  

هو على تحويل أن صادق رئيس الحكومة بنيامين نتنيا   بين غزة وإسرائيل، التي تم حلها جزئيًا بعد 
 أموال المساعدات من قطر لحماس.

سموتريتش وبن غفير، الحاصالن على امتياز إدارة “المناطق” ]الضفة الغربية[، يقودان بسرعة إلى  
ألغام   دقيق متصل بحقل  الغربية على حبل  تتأرجح الضفة  خلق وضع غزي في الضفة. من اآلن 

ن إسرائي  100حو  إنساني.  في  يعملون  فلسطيني  تصاريح.  ألف  بدون  واآلالف  بتصاريح،  في    22ل 
الفقر،   خط  تحت  يعيشون  تقريبًا  الفلسطينيين  من  مع    500المئة  مقارنة  الشهر  في   2,811شيكل 

 شيكاًل في إسرائيل. 
ألف موظف وشرطي، النصف في الضفة والنصف اآلخر في غزة. ومنذ أشهر   136السلطة تشغل  

لبيد أدركت الخطر الذي ينطوي    –ع بتأخير. حكومة بينيت  يرة لم تدفع لهم رواتب كاملة، أو تدفكث
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على أزمة اقتصادية في السلطة. وفي أيلول، عقد لبيد جلسة خاصة لمناقشة طرق لمساعدة السلطة، 
 بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وتجنيد المساعدات من الخارج. 

السابق،   الدفاع  بالفعل على زيادة عوزير  بمبلغ  بيني غانتس، صادق  العمل و”قرض”  دد تصاريح 
نصف مليار شيكل من أجل تمويل دارج، والسماح بعدد مقلص من خطط البناء. بسبب ذلك، حصل 
على كثير من االنتقاد من قبل اليمين، ال سيما من بن غفير الذي قال: “اليساري بني غانتس يمس  

با  يعجب  كي  إسرائيل  إسرائ بأمن  بمصالح  االهتمام  من  بداًل  وعديم يدن.  مذل  بشكل  يتصرف  يل، 
المسؤولية، ويسمي ذلك عالقات تبني الثقة. ال ثقة بمن يدعون إلى تدمير إسرائيل، وعلى رأسهم أبو  

 مازن الذي استضافه غانتس في بيته”. 
خاصة مسؤولة  ثمة خطة إلعادة احتالل الضفة، خطة يرسمها بن غفير الذي يترأس اآلن مليشيا  

تريتش المسؤول عن اإلدارة المدنية، لكن ليس لديهما حلول لالنتفاضة  عن األمن في الضفة، وسمو 
التي ستندلع عقب حركة الكماشة التي يستخدمانها على السلطة. المعنى المباشر هو وقف التنسيق  

على   وسيتعين  الطاولة.  على  المفاتيح  عباس  محمود  يضع  ثم  السلطة،  مع  المواطنين  األمني 
 ت المدنية للفلسطينيين. اإلسرائيليين تمويل الخدما

وعلى الجيش اإلسرائيلي عندها تخصيص معظم قواته للسيطرة على الضفة وعلى شرقي القدس، ثم 
إغالق مؤقت يكون جزءًا ال يتجزأ من الواقع إلى أن يتم فرض إغالق كامل ودائم أخيرًا مثل اإلغالق  

المفروض على غزة و والحصار  الجزء األخف  اآلن سيكون  األقل راحة  . وهذا حتى  الجزء  األسهل. 
سيأتي عندما يكتشف المواطنون اإلسرائيليون المتفاجئون بأنه ال يمكنهم مواصلة السفر إلى أوروبا، 
وربما إلى الواليات المتحدة أيضًا، ولم تعد البضائع اإلسرائيلية مرغوبة في العالم، وأنهم هم أنفسهم  

 يشون في قفص. باتوا يع
 11/1/2023هآرتس 

 11/1/2023، العربي، لندنالقدس 
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