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 يب وحيفا والقدسعلى حكومة نتنياهو: عشرات اآلالف يتظاهرون في تل أب احتجاجاً  .1
اآلالف عشرات  اإلسرائيلية    يومء  سام   ،تظاهر  الحكومة  ضد  وحيفا  والقدس  أبيب  تل  في  السبت، 

 وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء. 
والقضاء  الشرطة  بجهاز  اإلسرائيلية  الحكومة  لتدخل  رفضا  وشعارات  الفتات  المتظاهرون  وحمل 

 وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه مسا بالديمقراطية وانقالبا عليها. 
فإن   اإلسرائيلية،  الشرطة  لتقديرات  مت  80ووفقا  أبيب ألف  تل  في  "هبيما"  ساحة  إلى  وصلوا  ظاهر 

حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء اإلسرائيلي، ياريف ليفين، 
 التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

ب وأغلقت عدة شوارع بينها مركزية في تل  انطالق المظاهرة في تل أبي  واستبقت الشرطة اإلسرائيلية 
 أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين سلك طرق بديلة.

وجاءت المظاهرة في تل أبيب بعد حث أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست، المواطنين  
اف  ساتها والتي كان آخرها خطة إضعلتظاهر على حكومة نتنياهو وسيااإلسرائيليين إلى الخروج وا

 جهاز القضاء. 
وفي مدينة القدس، تظاهر المئات أمام منزل الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إذ رفعوا الفتات 

 وأطلقوا هتافات ضد حكومة نتنياهو وأخرى مطالبة إياه )هرتسوغ( بالتدخل قبل فوات اآلوان.
الفلسطيني خالل    اإلسرائيلية على متظاهر حمل العلمتوثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة    وأظهر

 االحتجاج أمام منزل الرئيس اإلسرائيلي، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق. 
على خطة   احتجاجا  ليفين،  ياريف  اإلسرائيلي،  القضاء  وزير  منزل  أمام  أخرى  تظاهرة  نظمت  كما 

 إضعاف جهاز القضاء. 
ألفي شخص ضد    وفي التمدينة حيفا، تظاهر نحو  الشعارات  ي حملوها ما أطلقوا عليه من خالل 

 باالنقالب على الديمقراطية. 
 14/1/2023، 48عرب 

 
 وتطالب بحماية دولية  "عامًا دموياً " السلطة الفلسطينية تتوقع  .2

القتل  مسلسل  استمرار  مع  لشعبهم،  الدولية  الحماية  بتوفير  فلسطينيون  مسؤولون  طالب  هللا:  رام 
العام الحالي. وقال رئيس الوزراء   12اإلسرائيلي الذي طال   فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ مطلع 
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الفلسطيني،  الفلسطيني محمد اشتية إن العالم مطالب بموقف واضح وبتوفير الحماية الدولية للشعب  
وزارة   طالبت  كما  المتواصلة«.  الجرائم  مسؤولية  والعنصرية  المتطرفة  إسرائيل  »حكومة  محماًل 

فلسطينية المجتمع الدولي واإلدارة األميركية بممارسة ضغط حقيقي على دولة االحتالل الخارجية ال
من تحقيقاتها، وصواًل    بت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة االنتهاءلوقف تصعيدها الدموي، كما طال

الع أن  على  يدلل  الجرائم  هذه  تزايد  أن  واعتبرت  الجرائم«.  ومرتكبي  االحتالل  دولة  ام  »لمحاسبة 
السابقة. األعوام  من  دموية  أكثر  اعُتبر  الذي  سبقه،  الذي  العام  من  أسوأ  سيكون  واتهمت   الحالي 

القان خارج  القتل  جرائم  بممارسة  إسرائيل  الفلسطينية  وإطالق الخارجية  الميدانية،  واإلعدامات  ون، 
المواطنين   حياة  واستباحة  القتل،  بهدف  الفلسطينيين  المواطنين  على  الحي  الفلسطينيين،  الرصاص 

 بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.
 15/1/2023، ، لندناألوسطالشرق 

 
 ات الالجئين الفلسطينيين في لبنان"شؤون الالجئين" تقدم مساعدات طارئة لبعض المخيمات وتجمع  .3

هللا طا:  رام  مساعدات  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  الالجئين  شؤون  دائرة  لبعض قدمت  رئة 
تع التي  لبنان،  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتجمعات  والمياه. المخيمات  الكهرباء  مشاكل  من  اني 

رئيس   بحسب  المساعدات،  تركيالوشملت  هولي،  أبو  أحمد  لحي  دائرة  تالف  بدل  كهرباء  كابل  ب 
يزيد عن   ما  منه  يستفيد  والذي  منطقة صيدا،  في  الحلوة  بمخيم عين  فلسط  200الزيب  ينية،  عائلة 

افة إلى تركيب مضخة جديدة لبئر مياه "تجمع سعيد غواش" إلعادة ضخ المياه للتجمع الذي باإلض
وأشار إلى    سكنية يشملها التجمع السكاني.وحدة    400الجئ فلسطيني في    2,500يقطنه ما يزيد من  

لتوفير   مخصص  مالي  مبلغ  شملت صرف  الطارئة  المساعدات  المازوت   2,000أن  مادة  من   لتر 
باء لتشغيل مضخات مياه اآلبار لضخ المياه للتجمعات الفلسطينية في منطقة  لتشغيل مولدات الكهر 

تي تشمل تجمعات: القاسمية، والشبريحا،  الجئ فلسطيني، وال 10,000صور التي يقطنها ما يزيد عن 
 وأبو األسود، والواسطة، والعيتانية، والمعشوق.

 15/1/2023ة )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 تدعو السلطة لرفع انتهاكات االحتالل باألقصى إلى الجنائية  بالتشريعي لجنة القدس .4
األح :  غزة التشريعي  المجلس  في  القدس  لجنة  لوقف دعت  واإلسالمية  العربية  الجهود  لتضافر  د 

االنتهاك هذه  لرفع  الفلسطينية  السلطة  داعيًة  األقصى،  بالمسجد  االحتالل  لمحكمة  انتهاكات  ات 
جاء ذلك خالل صالون صحفي نظمه منتدى اإلعالميين    الجنايات الدولية ومحاكمة قادة االحتالل.
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بمقره في غزة، وسط حضور شخصيات وط التواصل الفلسطينيين  واعتبارية ونشطاء من مواقع  نية 
 االجتماعي. 

إ حلبية،  أبو  أحمد  النائب  الدولية  القدس  مؤسسة  ورئيس  اللجنة  رئيس  بالمسجد  وقال  الحفريات  ن 
وطالب أبو حلبية شعبنا الفلسطيني،   .1967  األقصى بدأت منذ اليوم الثاني من احتالل القدس عام

إلى   الرحال  لشد  غزة،  من  يستطيع  ومن  والضفة،  المحتل  والداخل  باألقصى  المرابطين  وخاصة 
قضية  عدم إغفال  وغزة على    48وحّث شعبنا الفلسطيني خاصة في الضفة و  ألقصى والرباط فيه.ا

بتقديم كل دعم مالي  الوسائل وكل األدوات، مطالًبا  نفعلها عبر شتى  القدس واألقصى، وعلينا أن 
 لصمود أهلنا في القدس فهو واجب علينا. 

 15/1/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أوراقها استعدادا لجولة وأكثر المقاومة ترّتب ": األخبار" .5
المدهون -غزة  تسلّ :  رجب  اليميمع  الفصائل م  بدأت  أخيرًا،  االحتالل  دولة  في  السلطة  المتطّرف  ن 

الفترة   خالل  خطيرة  مواقف  من  أدائه  عن  ينجم  أن  يمكن  ِلما  تتحّسب  غزة  قطاع  في  الفلسطينية 
ية اندالع مواجهات عسكرية بينها وبين جيش  المقبلة، وهو ما دَفعها إلى رْفع وتيرة استعداداتها إلمكان

راهنةً  اإلس  العدو،  الحكومة  ستّتخذها  التي  بالخطوات  المستقبلي  تجاوزها  موقفها  واحتمال  رائيلية، 
خالل   الفصائل،  عقدت  فقد  »األخبار«،  إلى  تحّدث  فلسطيني،  مصدر  وبحسب  الحمر.  الخطوط 

التحّدي في  للتباحث  لقاءات  األخيرة، سلسلة  في  الفترة  فاشية عنصرية  قيادة  وجود  يفرضها  التي  ات 
االحتال اإلسدولة  الحكومة  بأن  تقديرات  وسط  معها،  التعامل  وطريقة  ستدفع  ل،  الجديدة  رائيلية 

فيها   بما  الجبهات،  مختلف  في  حتمية  شبه  ستكون  المواجهة  أن  يعني  ما  التفّجر،  إلى  باألوضاع 
ا كّثفت  التقديرات،  تلك  وبناًء على  أكثر  قطاع غزة.  أو  قتال  لمقاومة من تحضيراتها الندالع جولة 

اوز الوضع القائم في القدس المحتّلة لعام الحالي، مّتفقًة على ضرورة مْنع قيادة العدو من تجخالل ا
وضّم   األسرى  بملّفات  يّتصل  ما  في  دراماتيكية  إجراءات  على  اإلقدام  من  أو  األقصى،  والمسجد 

 ين في األراضي المحتّلة عمومًا.. الضفة الغربية وأحوال الفلسطيني
بحسب مصدر في الحركة تحّدث إلى »األخبار«، ، نقلت حركة »حماس«،  وعلى المستوى السياسي

حكومة  »ذهاب  أن  من  تحذيرات  األخيرة،  اآلونة  في  جرت  محادثات  عّدة  خالل  الوسطاء،  إلى 
الشع بحق  جديدة  جرائم  وارتكاب  الحمر،  الخطوط  تجاُوز  إلى  والقضية  االحتالل  الفلسطيني  ب 

األو  تفّجر  إلى  سيؤّدي  أن الفلسطينية،  على  مشّددة  بأسرها«،  المنطقة  في  تدهور  وإلى  ضاع، 
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ووْقف »ال المتطّرفة  االحتالل  حكومة  على  الضغط  الدولي  والمجتمع  الدول  مختلف  من  مطلوب 
 خطواتها الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية«. 

 16/1/2023، األخبار، بيروت
 

  ي الضفةاإلعدامات الميدانية" التي ينفذها االحتالل ف"ائل تدين الفص .6
شّيع أهالي رام هللا جثمان الشهيد أحمد كحلة الذي قتله جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح األحد، وفي 

طينيين في  حين أدانت فصائل فلسطينية سياسة "اإلعدامات الميدانية" التي ينفذها االحتالل بحق فلس
لذين يرتكبون  مة اإلسرائيليين افي بيان، بـ"محاك  حركة "حماس"،طالبت  فقد    ..الغربية المحتلةالضفة  

الدولية". المحاكم  في  الضفة  في  الفلسطينيين  بحق  االغتيال  جريمة    جرائم  إن  البيان  في  وقالت 
مركبة،    االحتالل اليوم باغتيال فلسطيني بدم بارد وإعدامه بشكل مباشر أمام نجله، بعد إخراجه من

 يعّد إرهابا صهيونيا وتصعيدا خطيرا. 
إن مشهد إعدام الفلسطيني بنيران جنود االحتالل أمام مرأى العالم جريمة    الجهاد ت  من جانبها، قال

وتوّعدت الحركة بالرد على الجرائم اإلسرائيلية، قائلة إن    بشعة تُثبت مرارا مدى التغول بحق شعبنا.
 بوعين". من أبناء شعبنا خالل أس 13ام هذا اإلجرام الفاشي وأمام قتل "مجاهديها لن يصمتوا طويال أم

قالت   الشعبيةبدورها،  ينّفذها    الجبهة  التي  الميدانية"  "اإلعدامات  سياسة  إن  فلسطين،  لتحرير 
بيانها، على أن    االحتالل بحق فلسطينيين تحت حجج واهية لن تكسر إرادة الشعب. وشددت، في 

 لعنصرية والفاشية التي تتسم بها دولة الكيان الصهيوني. هذه االغتياالت تعكس ا
األحرارأما   عربدة  حركة  للجم  شاملة  انتفاضة  لـ"إشعال  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  دعت  فقد   ،

 وعدوان االحتالل". 
 15/1/2023.نت، الجزيرة

 
 "البطش" يطالب بوقف كل أشكال التنسيق مع االحتالل  .7

ال  حركة الجهاد في فلسطين خالد البطش، على ضرورة وقف كل أشكال االتصأكد القيادي في : غزة
هاء االنقسام بعيًدا عن المراوغات والتنسيق األمني مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي، والعمل على إن

ا لمعاناة الناس. وقال في كلمته خالل الحفل الختامي للمؤتمر    التي ال تخدم المصالحة وال تضع حدًّ
عي منا التأكيد أن العمل العام لحركة المبادرة الوطنية: إن العمل على الساحة الوطنية يستد الوطني  

االحت إلنهاء  هادف  فلسطيني  فعل  لكل  الوطنية.متسع  حقوقنا  وصيانة  مخاطر    الل  أنَّ  وأضاف 
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مواجهة  في  األرض  على  الميداني  العمل  منا  تستدعي  متطرفة  يمينية  إسرائيلية  حكومة  تشكيل 
 ل واالقتحامات وعربدة المستوطنين. االحتال

ب  بإعادة  بالتمسك  البطش  شعبنا  وطالب  تمثل  التي  المنظمة  بناء  ناء  وإعادة  الوحدة  قاعدة  على 
اشتراطات   تحت  إخفاؤها  يتم  وأن  للمنظمة،  العليا  المثل  نضع  أن  ينبغي  "ال  قائاًل  المؤسسات، 

 وميثاقها شيء آخر".  االعتراف بشرعية دولية، فالشرعية الدولية شيء والمنظمة
 15/1/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ساعة األخيرة 24 مقاوًما بالضفة والقدس بـعماًل  عشرون  .8

وسجلت   الماضية،  ساعة  وعشرين  األربع  الغربية خالل  الضفة  في  المقاومة  عمليات   20تواصلت 
ورصد  االحتالل.  وجنود  المستوطنين  استهدفت  نار  إطالق  عمليات  خمس  تضّمنت  مقاوًما  عماًل 

الفلسطيني "معطي" إلى جانب   ت إطالق نار، تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء  لياعم  5مركز المعلومات 
قبل  زجاجة   من  العتداءين  والتصدي  عسكرية،  آلية  إعطاب  إلى  إضافة  نارية،  ومفرقعات  حارقة 

 نقاط.  8المستوطنين، وتحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 
 15/1/2023، فلسطين أون الين

 
 اشتباكات مع االحتالل في جنين يخوضون مقاومون فلسطينيون  .9

بلدة   خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مساء األحد، مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
إلى   االحتالل  وقوات  المقاومين  بين  االشتباكات  وأدت  الغربية.  بالضفة  جنين  غرب  جنوب  يعبد 

االح وجنود  شبان  بين  مواجهات  اندلعت  فيما  عسكرية،  آلية  يعبد  تعطيل  بلدة  اقتحامهم  بعد  تالل 
عماًل   11جنين. وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خالل الساعات الماضية، وسجلت  ب

نقاط    7مقاوًما، من بينها عملية إطالق نار وتفجير عبوة ناسفة وعمليتا تصدٍّّ للمستوطنين، واندالع  
 مواجهة.

 15/1/2023، فلسطين أون الين
 

 النتقاداتقضاء متجاهاًل اى تغيير نظام النتنياهو مصمم عل .10
متحديًا   القضاء«  لـ»إصالح  خطته  في  ماضٍّ  أنه  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أكد 

لواسعة لهذه الخطة التي قادت إلى انتقادات غير مسبوقة ومظاهرات واسعة في إسرائيل. المعارضة ا
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نتنياهو إنه حصل على تفويض من الجمهو  ر إلجراء هذه التغييرات في »نظام العدالة وإنفاذ وقال 
ا على تفويض واضح  القانون«، وال بد من تطبيقها، مضيفًا: »تحدثنا عن هذا قبل االنتخابات وحصلن

إن  م يقولون  فعندما  موضوعية.  مناقشة  ويبدأ  يهدأ  أن  الجميع  على  »أقترح  وتابع:  الجمهور«.  ن 
للديمقراطية تدمير  هو  األصغر  بأن  التعديل  أطمئنكم  أن  أريد  زائفة.  حجة  مجرد  ليست  فهذه   ،

ف التوازن موجود  الثالث، وهذا  القوى  بين  توازن عادل  مبنية على  ديمقراطيات  الديمقراطية  ي جميع 
 العالم«.

مظاهرة ضخمة   قبل  القضايا،  من  سلسلة  في  فساد  بتهم  ُيحاكم  الذي  نتنياهو،  تصريحات  وجاءت 
ضد سياسات الحكومة اإلسرائيلية المتعلقة بالتعامل مع القضاء. انطلقت أمس السبت في تل أبيب  

مسب وغير  استثنائي  خطاب  على  تحديدًا  يرد  نتنياهو  رئيسة  وكان  حادة،  ولهجة  بسخط  ألقته  وق 
العليا، إستر حايوت، قائلة إن خطة الحكومة الجديدة إلصالح النظام القضائي والقانوني  المح كمة 

قا »ضربة  ستوجه  إسرائيل  بياض  في  على  شيكًا  الكنيست  وتعطي  للبالد  الديمقراطية  للهوية  ضية 
 ويحرم المحاكم من األدوات   -األساسية    حتى في انتهاك للحقوق المدنية  -لتمرير أي تشريع يشاء  

 الالزمة لتكون بمثابة ضابط للسلطة التنفيذية«. 
إسرائيل إن »هذا هجوم  وقالت حايوت في مستهل كلمتها في مؤتمر جمعية القانون الجماهيري في  

مته وإخضاعه. هذه خطة لسحق نظام العدالة. جامح على النظام القضائي، وكأنه عدو يجب مهاج
 اء وإسكاته«. إنها مصممة لتوجيه ضربة قاتلة الستقالل القض 

في   جانبها  إلى  »ستقف  المعارضة  إن  قائاًل  حايوت،  القاضية  لبيد  يائير  المعارضة  زعيم  ودعم 
ل روح الدولة، ووقف محاولة تفكيك ديمقراطية إسرائيل«. وهاجم تصريحات نتنياهو  النضال من أج

الليكود يعارضون إجراءات اإلصالح المتسرعة والمدمرة  ئيليين بمن فيهم ناخبو  قائاًل: »غالبية اإلسرا
في حكومتك«. المتطرفين  مع  تتعامل  أن  من  )نتنياهو( أضعف  أنك  حقيقة  أساس  وأضاف:   على 

 فويض من الجمهور لتدمير الديمقراطية«.هو لم يحصل على ت»إن نتنيا
ا والمدعين  العامين  النواب  دعمًا من جميع  أيضًا  القاضية حايوت  منذ عام  ووجدت  .  1975لعامين 

القضائي،   الجهاز  في  شامل  إصالح  إلجراء  الحكومة  خطة  فيها  انتقدوا  رسالة  على  وقعوا  والذين 
نظام العدالة«. وجاء في الرسالة: »نحن، الذين عملنا كنواب محذرين من أن الخطة »تهدد بتدمير  

عام   منذ  عامين  لسماع    1975وكمدعين  بالصدمة  شعرنا  قريب،  وقت  العدل، وحتى  وزير  خطة 
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ياريف ليفين، للتغيير في النظام القضائي. نحن مقتنعون بأن هذه الخطة ال تبشر بتحسين النظام،  
 وإنما تهدد بتدميره«. 

 15/1/2023، لندن، الشرق األوسط
 

 هرتسوغ يسعى لمنع "أزمة دستورية" بسبب حملة نتنياهو على القضاء  .11
رويترز: حّذر الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس، من أن بالده تواجه "أزمة دستورية    -القدس  

 يخية" بسبب خطة إصالح قضائي مثيرة للجدل، مضيفًا: إنه يقوم بوساطة بين األطراف المعنية. تار 
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ مؤخرًا واليته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي  

 يتهمها أعضاء من ائتالفه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية. 
التنازع يثير قلقي  وقال هرتسوغ في بيان: "نحن ف ي خضم خالف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا 

 "... تمامًا كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات اليهوديبشدة
 16/1/2023األيام، رام للا، 

 
 نتنياهو: أدعو اإلسرائيليين للتّمرد المدني وإغالق الشوارع ود براك ضدّ إيه .12

األحد، دعوته    الصباح  كّرر رئيس حكومة االحتالل األسبق إيهود براك،  “القدس العربي”:    -الناصرة 
يين للتمرد والعصيان المدني، التي أطلقها ليلة السبت خالل المظاهرة الواسعة في تل أبيب  إلسرائيل ل

 ضد “سرقة الديمقراطية”، وفق ما جاء في شعارات المتظاهرين.
وتعّبر تصريحات براك عن عمق التصدع الداخلي في صفوف اإلسرائيليين، وتعكس أجواء انقسام،  

 عدد متزايد من المراقبين والمسؤولين اإلسرائيليين.  كما حذرربما يدفع لحالة احتراب، 
رؤوفين    السابق  إسرائيل  رئيس  منهم  السابقين،  اإلسرائيليين  المسؤولين  من  كبيرة  مجموعة  وتبعته 

ال العميقة  “اإلصالحات”  لـ  انتقادات  وجه  الذي  في  ريفلين،  السادسة  نتنياهو  حكومة  بها  تقوم  تي 
د  السياسي، خاصة  الماضي من مؤيدي اإلصالح النظام  أنه كان في  القضائي، رغم  الجهاز  اخل 

من حزب  كونه  ورغم  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين  مقابل  للقضاء  الواسعة  الصالحيات  وتقليص 
 “الليكود” ومن معسكر اليمين الصهيوني.  

 1/2023/ 15القدس العربي، لندن،  
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 طبيع مع الدول العربية االحتالل يكشف عن "رجل الظل" باتفاقيات الت .13
لعب  الذي  العربي"،  العالم  في  اإلسرائيلي  الظل  "رجل  عن  االحتالل  دولة  في    كشفت  كبيرا  دورا 

والتي   الخارجية  عام  مدير  منصب  حاليا  ويشغل  الخليج،  ودول  ومصر  السودان  مع  االتصاالت 
 ترأسها حديثا مهندس عمليات التطبيع إيلي كوهين. 

ل رونين  عن  الحديث  يبلغ   -يفي ويدور  الذي  لوقت    48  "ماعوز"،  النشر  عن  هويته  وحجبت  عاما 
للمرة   وسمح  العربي،  العالم  في  اإلسرائيلي  القومي  األمن  لمجلس  األساسي  المفتاح  ويعتبر  طويل، 

 األولى بالكشف عن اسمه وصورته. 
 16/1/2023، 21موقع عربي 

 
 لكوخافي  اً ألركان الجيش اإلسرائيلي خلف اً هاليفي رئيس .14

كوم  مة  ترج دوت  "القدس"  بـ  الجيش    -خاصة  أركان  رئاسة  اإلثنين،  هاليفي،  هرتسي  يتولى 
اإلسرائيلي، بداًل من أفيف كوخافي الذي ينهي مهامه في هذا المنصب اليوم بعد أن خدمة عسكرية  

من   أكثر  الجيش    عاًما.  35استمرت  تاريخ  في  والعشرين  الثالث  األركان  رئيس  هاليفي  وسيكون 
 ي. اإلسرائيل

وكان هاليفي نائًبا    وستجري مراسم التبادل في القدس المحتلة بحضور شخصيات رسمية إسرائيلية.
 لكوخافي، خالل السنوات األخيرة، ويتوقع أن يستمر في سياسته العسكرية. 
 16/1/2023، القدس، دسالق

 
 باألغوار دة عسكرية داخل قاعمقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة في انفجار قنبلة  .15

فاوتة؛ جراء انفجار قنبلة يدوية في  وكاالت: قتل جندي إسرائيلي وأصيب أربعة بجروح مت  -القدس  
قاعدة عسكرية لجيش االحتالل بغور األردن، في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية، بحسب ما  

أمس. صباح  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم  المتحدث  ب   أعلن  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  أن  وأفادت 
بقاعدة عسكرية في األغوار، حيث تواجد داخل الغرفة سبعة   االنفجار وقع في غرفة مبيت للجنود 

من   جنود. بالقرب  وتواجدت  الجنود،  أحد  حقيبة  داخل  كانت  القنبلة  أن  اإلعالم  وسائل  وأوضحت 
 . سريره، حيث انفجرت وتسبب بمقتله بعد لحظات من انفجارها

 16/1/2023ام للا، ر األيام،  



 
 
 
 

 

ص            12   6034 العدد:              1/16/2023 إلثنينا التاريخ: 

                                     

 إصابة جنود بالسرطان بسبب إشعاع األنظمة  .القبة الحديدية تفتك بمشغليها.. .16
لحديث حاليا عن  ويدور ا   .بمشغليها على األرض منظومة “القبة الحديدية”    ُكشف مؤخرا عن “فتك”

لهم مهمة  توكل  الذين  والضباط اإلسرائيليين  الجنود  بمعدالت مرتفعة في صفوف  تسجيل إصابات 
 ومة.تشغيل هذه المنظ

ووفق ترجمة موقع “عكا” المختص بالشأن اإلسرائيلي لتقرير نشرته صحيفة “زمن إسرائيل”، ذكر أن  
تفي دراسة  مؤخرا  أعدوا  العبرية،  الجامعة  من  عرضة باحثين  أكثر  الحديدية”،  “القبة  جنود  بأن  د 
 .لإلصابة بالسرطان بثماني مرات من أي شخص عادي

 15/1/2023القدس العربي، لندن، 
 

 2021شركة إسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لميانمار قبل انقالب  .17
أظهرت وثائق، اطلعت عليها وكالة »رويترز« لألنباء، أن شركة »كوجنايت سوفتوير« اإلسرائيلية  
الدولة في ميانمار قبل شهر من   برامج تجسس لشركة اتصاالت مدعومة من  لبيع  بمناقصة  فازت 

 .2021وقع في الدولة اآلسيوية في فبراير )شباط(  لذيي ااالنقالب العسكر 
 15/1/2023الشرق األوسط، لندن، 

 
 عاما 20%... األعلى منذ 5.3وصل إلى  2022عام  "إسرائيل"التضخم في  .18

%  5.3الماضية، وبلغ    20سجل التضخم المالي في إسرائيل رقما قياسيا هو األعلى خالل األعوام الـ
لعام   السنوي  معدله  المركزية   2022في  اإلحصاء  دائرة  عن  الصادرة  المعطيات  بحسب  الماضي، 

يسمبر  اإلسرائيلية اليوم، األحد. وذلك في ظل ارتفاع مؤشر األسعار للمستهلك خالل كانون األول/ د 
 %. 0.3الماضي بنسبة 

، %، ومنذ ذلك الحين سجلت إسرائيل دالة تنازلية6.5بلغ المعدل السنوي للتضخم    2002وفي العام  
ن في المعدل  %، غير أن ذلك لم يك5.3سجلت إسرائيل معدل تضخم بلغ    2008علما بأنه في العام  

 %. 3.8والذي كان قد بلغ مع نهاية العام  2008السنوي للتضخم خالل العام  
 15/1/2023، 48عرب 
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 "مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية": حقوق أكثر لليهود ومعارضة لتقويض المحكمة العليا .19
للعام    هرأظ اإلسرائيلية"  الديمقراطية  "مؤشر  اإلس2022استطالع  "المعهد  عن  الصادر  رائيلي  ، 

القضايا   على  وانعكاساتها  اليهود  المواطنين  أوساط  في  السياسية  الفجوة  اتساع  للديمقراطية"، 
ون أن  االجتماعية والسياسية واالقتصادية، فيما سجل المؤشر زيادة حادة في نسبة اليهود الذين يعتقد 

 اليهود. المواطنين اليهود في إسرائيل يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر من المواطنين غير
التي نشرت  الديمقراطية اإلسرائيلية"  نتائج "مؤشر  ثقة    يوم  ،وبّينت  تراجعا كبيرا ومستمرا في  األحد، 

وا والكنيست  والشرطة  والحكومة  العليا  المحكمة  ذلك  في  بما  الدولة،  بمؤسسات  اب  ألحز اليهود 
%( والرئاسة )من  85% إلى  78السياسية ووسائل اإلعالم، باستثناء مؤسستي الجيش )زيادة الثقة من  

 %(. 62% إلى 55
وأظهر المؤشر تعزز العالقة بين الهوية السياسية للفرد في إسرائيل )يمين أو يسار أو وسط(، وبين 

بين والعالقة  الحقوق  يشمل  بما  المختلفة،  القضايا  في  والثقة ال  موقفه  السياسي  واالنقسام  سلطات 
كشف  إذ  إسرائيل؛  في  والعرب  اليهود  بين  خصوصا  االجتماعية  والتوترات  الدولة  بمؤسسات 
االستطالع عن "فوارق واضحة ومنهجية" بين المواقف التي عبر عنها من ُيعّرف نفسه بأنه ينتمي  

 إلى اليسار أو الوسط أو اليمين. 
أ  المؤشر  بّين  المقابل،  الهوية   نهفي  تحديد  فإن  السابق،  في  العادة  عليه  جرت  ما  عكس  على 

السياسية بين ما إذا كان الشخص ينتمي إلى معسكر اليمين أو اليسار أو الوسط في أوساط اليهود،  
الفلسطيني، وبات يشمل اآلن جميع المجاالت  -لم يعد يتعلق بالموقف من قضية الصراع اإلسرائيلي 

 لداخلية والخارجية.ا السياسية واالجتماعية
كما خلص االستطالع إلى وجود عالقة وثيقة آخذة بالتصاعد بين الهوية الدينية )علماني، حريدي،  
قومي ديني( وبين االصطفاف والتموضع السياسي لدى الفرد في المجتمع اليهودي، فكلما زاد تدّين  

الصهيونية الدينية، فيما انقسم    الفرد انزاح بحدة نحو اليمين، خصوصا في أوساط الحريديين وتيار
 العلمانيون اليهود بالتساوي تقريبا بين اليمين واليسار والوسط.

وبحسب نتائج المؤشر، فإن ثقة الجمهور اإلسرائيلي عموما بمؤسسات الدولة، سجلت أدنى مستوى 
ما، علما  % من المستطلعة آراؤهم بثقتهم بمؤسسات الدولة عمو 33%(، إذ عّبر  61)  2012منذ العام  

العامين   بين  الفترة  في  الدولة  بمؤسسات  الثقة  متوسط  بلغ   2022و  2003بأن  اليهود  أوساط  في 
 %.36.3%، وفي أوساط العرب وصل إلى 49.7
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يأخذ  61ويوافق   إلى زعيم قوي ال  بحاجة  "إسرائيل  وفقا لالستطالع، على أن  اإلسرائيليين،  % من 
اإل ووسائل  الكنيست  مواقف  االعتبار  الخاصة  عبعين  المشاكل  معالجة  أجل  من  العام،  والرأي  الم 

بين   الفجوة  تظهر  فيما  والعرب،  اليهود  بين  للنسب  تقارب  هناك  الشأن  هذا  وفي  إسرائيل"؛  لدولة 
 %(.68%( واليمين )54% يؤيدون هذه المقولة( والوسط )38اليسار )

العليا سلطة إللغاء قوانين    مةحك% من اإلسرائيليين يؤيدون أن يكون للم55.6وبّين االستطالع أن  
الكنيست إذا تبين أنها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية. وبحسب النتائج فإن تأييد العرب لمنح هذه 

% لدى اليهود. وأظهر التقسيم حسب المعسكرات 51% مقابل  87السلطة للمحكمة العليا وصل إلى  
%( مقابل أقلية لدى  70% و89الوسط )و   ارالسياسية )لدى اليهود( أن غالبية المؤيدين هم من اليس 

 %(.37.5اليمين )
 العالقة مع المواطنين العرب""

العرب  للمواطنين  بالنسبة  "ديمقراطيا  إسرائيل  في  النظام  كان  إذا  ما  حول  سؤال  على  جواب  وفي 
% من اليهود أن النظام في إسرائيل ديمقراطي حتى بالنسبة للمواطنين العرب، في  69كذلك"، يرى  

 -%؛ والوسط  74  -ظهرت فوارق كبيرة بين المعسكرات السياسية حول هذه المسألة: اليمين    حين
 %(.47%؛ مقابل أقل من النصف لدى اليسار )69

يرى   المقابل،  لهم  31في  بالنسبة  ديمقراطي  إسرائيل  في  النظام  أن  العرب  المواطنين  من  فقط   %
العربية غير الصهيونية وبين ناخبي األحزاب   أيًضا. الفرق في هذا الصدد كبير بين ناخبي األحزاب 

 .% على التوالي(62% مقابل 19الصهيونية )
اليهود  بين  العالقات  طبيعة  أن  يعتقدون  الذين  اليهود  نسبة  في  حادا  ارتفاعا  االستطالع  وأظهر 

للغاية" )من   "سيئة  أو  "سيئة"  إسرائيل  (. ووفقا  2023% عام  60إلى    2018% عام  27والعرب في 
%  45% من اليهود فقط أن العالقة بين اليهود والعرب جيدة، في المقابل يرى  4تطالع، يرى  لالس

% من العرب أن 17من العرب أن العالقة بين العرب واليهود "سيئة" أو "سيئة للغاية"، في حين يرى  
 العالقة مع اليهود "جيدة".

اليهود يجب أن يحظوا بحقوق    كما سجل المؤشر ارتفاعا واضحا في أوساط اليهود الذين يرون أن
% في  36.6مقابل متوسط يصل إلى    2022% في العام  49  -  أكثر من "غير اليهود" في إسرائيل

% من اليهود أنه "ال رغبة لدى العرب في االندماج في  40، فيما يرى  2022و 2003الفترة بين عامي  
 ماج. % من العرب المستطلعة آراؤهم أن العرب معنيون باالند 75المجتمع اإلسرائيلي"، في حين يرى 
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سرائيلي هو التوتر بين المواطنين العرب واليهود،  وحول تقييم ما هو أقوى وأبرز توتر في المجتمع اإل
كان التوتر األبرز واألقوى هو بين "اليمين واليسار"، ومنذ صيف  2020و 2018علما بأنه بين عامي 

التو   2021عام   اإلسرائيلي  عاد  "المعهد  بحسب  التوتر  سلم  قمة  إلى  واليهود  العرب  بين  تر 
 للديمقراطية". 

 15/1/2023، 48عرب 
 

 قرب سلواد شرق رام للا  فلسطينياً االحتالل يعدم  .20

  يوم   عاما( برصاص االحتالل اإلسرائيلي  45أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أحمد كحلة )
أطلقت    وذكرت مصادر عبرية أن قوة اسرائيلية  رام هللا بالضفة الغربية.  قرب بلدة سلواد شرق   ،األحد 

في المقابل، نفى شهود عيان فلسطينيون حدوث   النار على الرجل بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.
 أي عملية طعن وأكدوا أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص على الشاب بعد مشادة كالمية. 

على  اقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو مسجل يوثق لحظة إطالق النار  ونشر فلسطينيون عبر مو 
الشهيد أحمد كحلة. ويكشف الفيديو اعتداء جنود االحتالل بالضرب على الرجل أثناء محاولته الدفاع 

 عن نفسه، ومن ثم إطالق النار الحي واستشهاده. 
 15/1/2023الجزيرة.نت، 

 
 تابعة للكنيسة األرثوذكسية سلوان: االحتالل يجرف أرض الحمرا ال .21

االحتالل اإلسرائيلي بعد ظهر األحد، على تجريف أرض الحمرا التابعة  أقدمت سلطات  :  محمد وتد 
وتقع قطعة أرض الحمرا ال تزيد مساحتها    لكنيسة الروم األرثوذكس في سلوان في القدس المحتلة.

بعد    5عن   للمسجد   300دونمات على  الغربي  السور  بالقرب من  مف   متر  وتقع على  ترق  األقصى، 
 طرق مهم يؤدي إلى وادي حلوة وحي الربابة في سلوان. 

 15/1/2023، 48عرب 
 

 بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للكنيسة األرثوذكسية في القدس  .22
وحدة   3,500تدفع بطريركية الروم األرثوذكس في القدس لتنفيذ مشروع يشمل نحو  :  محمود مجادلة

دونما، في منطقة تمتد على    140و  90وفنادق ومركز تجاري ويمتد على مساحة تتراوح بين    سكنية
أراض  على  المقامة  همتوس"  "غفعات  وتشمل  المحتلة  القدس  مدينة  جنوبي  الخليل  طريق  طول 
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ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى    ، وجبل أبو غنيم على جانبي الخط األخضر. فلسطينية في بيت صفافا
يض المشروع  سنوات؛ أن  منذ  فيها  البناء  األوروبي  االتحاد  يعارض  منطقة  في  البناء  حجم  اعف 

من  واحدة  وهي  اليونانية،  األرثوذكسية  للكنيسة  مملوكة  األرض  أن  البناء  خطة  وثائق  وتكشف 
جانب   إلى  للمشروع  القابضة  المبادرين  "دياني"  وشركة  اإلسرائيلية  الجديد"  تلبيوت  حي  "مشروع 

 في مالطا.المحدودة المسجلة 
االستيطاني   المشروع  من  جديدة  نسخة  يعتبر  المذكور  المشروع  أن  إلى  الصحيفة  تقرير  وأشار 
يأتي في إطار المساعي لفصل القدس عن بيت لحم والخليل. علما بأن   "غفعات همتوس د" الذي 

باالستمر االتحا اإلضرار  إلى  المنطقة  هذه  في  البناء  يؤدي  أن  من  ّحذر  قد  كان  األوروبي  ارية  د 
الجغرافية للمناطق الفلسطينية في منطقة القدس، وعزل بيت صفافا عن سائر األحياء الفلسطينية في  

 القدس وبيت لحم. 
، اعترفت فيها بأن  وأمس السبت، أصدرت بطريركية الروم األرثوذكس في القدس رسالة إلى أتباعها

)أراضي   األخضر  الخط  جانبي  على  تقع  منطقة  يشمل  إلى  48ضي  وأرا  67المخطط  وأشارت   ،)
 التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنية ألتباع الطوائف المسيحية كجزء من المشروع.
 16/1/2023، 48عرب 

 
 اعتداء على المقبرة اإلسالمية في اللجون قرب أم الفحم .23

يوما من االعتداء   12تل أبيب: بعد يومين من االعتداء على مقر الكنيسة األرمنية في القدس وبعد  
الفحم(  أم  اللجون اإلسالمية )قرب مدينة  البروتستانتية، تعرضت مقبرة  للكنيسة  التابعة  المقبرة  على 

وقالت لجنة   شهيد.  العتداء فظ تم خالله تحطيم الشواهد القائمة فوق األضرحة التي ذكرت فيها كلمة
رتكبه المجرمون بدعم  المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، »هذا اعتداء عنصري إرهابي، ا

 من األجواء السياسية الترهيبية التي تبثها حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة«. 
 16/1/2023، الشرق األوسط، لندن

 
 كشكر"لمستشفى الهمشري  "عباس -محمود -دولة"لبنانية تلد ثالث أطفال وتسميهم  .24

  3ر الفلسطيني في صيدا، والدة  شهد "مستشفى الشهيد محمود الهمشري" التابع لجمعية الهالل األحم
المستشفى. في  األولى  للمرة  التوائم    توائم،  بتسمية  العائلة  قامت  والمستشفى  االطباء  لطاقم  وكشكر 

 ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. باسم ر 
 14/1/2023 موقع البص االخباري،
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 ي لألردنشخصية أردنية يصدرون بيانًا رافضًا إلساءات اليمين الصهيون 111:عّمان .25
اليمين    110أصدر  :  عّمان إلساءات  رفضهم  عن  فيه  عّبروا  العام  للرأي  بياًنا  أردنية  شخصيات 

حات ومواقف وممارسات اليمين  وقال الموقعون على البيان، إن تصري  الصهيوني المتطّرف لألردن.
التعامل    الصهيوني "تشي بما ال يدع مجاال للشك عن حقيقة أجندة اليمين الصهيوني المتطرف في

مع األردن والقضية الفلسطينية خالل الفترة القادمة، وتعكس حجم األخطار والتهديدات التي يحملها  
التنفيذي السلطتين  مقاليد  على  الفاشي  اليمين  هذا  الصهيوني".سيطرة  الكيان  في  والتشريعية  وأكد   ة 

راتيجية كثيرة بغية التصدي لها  الموقعون أن األردن يملك "رسميا وشعبيا أوراقا قانونية وسياسية واست
وإجهاض مراميها وغاياتها. مضيفين أن "األردن ليس حلقة ضعيفة أو خاصرة رخوة يمكن أن ُتمارس 

المؤامر  عليها  ُتفرض  أو  الضغوط  الصهيوني  عليها  اليمين  يحملها  التي  المشبوهة  والمشاريع  ات 
لمؤامر  غطاء  األردني"  "الخيار  يسمى  ما  يتبنى  الذي  البديل، الفاشي  والوطن   ، التوطين  ة 

و    و"الترانسفير". سابقين،  مسؤولين  ثالثة  البيان  على  الموقعين  بين  وسابًقا،    22ومن  حالًيا  نائًبا 
سابقين، ورئيس بلدية وستة نقباء مهنيون ورؤساء أندية رياضية  وخمسة أمناء عامين أحزاب حاليين و 

رئيس جامعة وأستاذ جامعي، و    16شائر، و  وجمعيات، ومتقاعدان عسكريان، وأربعة من شيوخ الع 
 ناشًطا سياسًيا.   25إعالمًيا، و  27

 15/1/2023المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 الثابت من القضية الفلسطينية الرئيس الجزائري يؤكد موقف بالده  .26
القضية  :  الجزائر من  الثابت  بالده  موقف  األحد،  يوم  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أكد 

جاء ذلك خالل استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب،    فلسطينية.ال
ه الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، في العاصمة الجزائرية، وأكد الرئيس الجزائري موقف بالد 

المشروع الوطنية  حقوقها  عن  الدفاع  خندق  في  واالصطفاف  وشعبها،  فلسطين  دعم  حتى  وعلى  ة 
واالستقالل. تبون   الحرية  الرئيس  جانب  وأكد  إلى  تقف  وطاقاتها  إمكانياتها  بكل  الجزائر    أن 

الوطنية،   للحمة  والعودة  الخالف  نبذ  إلى  داعيا  إلى جانبكم إلنجا و الفلسطينيين،  تقف  الجزائر  ح  أن 
الفلسطينية. الوطنية  المتعلقة   المصالحة  السياسية  الجزائر  مبادرات  أن  إلى  الوحدة   وأشار  باستعادة 

الوطنية تأتي في إطار االلتزام الثابت للجزائر، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها  
 قضية الجزائر األولى. 

 15/1/2023وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 تشديد كويتي ـ أردني على مركزية القضية الفلسطينية  .27
الخ  الكويت: وزير  أيمن  أكد  األردني  ونظيره  الصباح  الجابر  هللا  عبد  سالم  الشيخ  الكويتي  ارجية 

حل  أساس  على  حلها  وضرورة  الفلسطينية  القضية  مركزية  األحد،  الكويت،  يزور  الذي  الصفدي 
الكويتية  الدولتين. الخارجية  وزارة  أصدرته  بيان  في  ذلك  األلمانية ،  جاء  األنباء  وكالة  نقلته  .  الذي 

»بحث الجانبان التطورات الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية والتنسيق المشترك    وبحسب البيان:
داءات الجسيمة حيالها، حيث تقدمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية المحادثات، وأدانا االعت 

ا الشرعية  لقرارات  وانتهاكاته  الفلسطيني،  الشعب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  بها  يقوم    لدولية«. التي 
العربية  الجهود  تكاتف  وضرورة  الفلسطينية  القضية  مركزية  على  السياق  هذا  في  الجانبان  وأكد 

ية المستقلة وعاصمتها القدس والدولية لحلها على أسس حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطين
وليبيا ولبنان  واليمن  المحادثات أيضًا األوضاع في سوريا  العراق ومحاربة   الشرقية. وتناولت  ودعم 

 اإلرهاب.
 16/1/2023، الشرق األوسط، لندن

 
 مفتي ُعمان: تحرير فلسطين واألقصى َدْيٌن في رقاب األمة بأسرها .28

د الخليلي: إنَّ تحرير فلسطين والمسجد األقصى َدْين في  قال مفتى دولة ُعمان أحمد بن حم:  ُعمان
وأكد في بيان له    نه حتى تؤديه كامال غير منقوص.رقاب األمة اإلسالمية بأسرها، لن تبرأ ذمتها م

األقصى   -السبت - المسجد  احتالل  إلى  المتطرفة  اليمينية  الصهيونية  الحكومة  توجه  باستمرار  -أنَّ 
لح وانتهاكها  عليه  عّمارهعدوانها  ومضايقة  األمة   -رماته  لمشاعر  وتجاهل  بالحرب،  منها  إيذان 

 المسلمة في مشارق األرض ومغاربها.
تقف صفا واحدا في مواجهة عدوان وقا "إن هذا األمر يوجب على األمة اإلسالمية أن  المفتي:  ل 

الفلسطينية المرابطة في رحاب   يتم تحريره االحتالل، وأن تساند بكل قواها المقاومة  األقصى، حتى 
إلى أصحاب لتعود  بأسرها،  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  وتحرير  احتالله،  إلى  تسعى  يد  ها  من كل 

الطهور".  ترابها  على  العادلة  حكومته  وإقامة  التام  باالستقالل  الفلسطيني  الشعب  وينعم    الشرعيين، 
ت  من  وتبرأ  الدين،  هذا  اإلسالمية  األمة  تقضي  "متى  عار  وتساءل:  وجهها  عن  وتغسل  بعته، 

 االحتالل؟ عسى أن يكون ذلك قريًبا".
 15/1/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إيران  سم يحذر من عمل إسرائيلي ضدّ حمد بن جا .29

إبراهيم:-الدوحة حاج  الخارجية   سليمان  وزير  الوزراء  رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ  حذر 
عمل   إنه  قال  مما  السابق،  لالنتباه  القطري  الجميع  داعيًا  الخليج،  دول  أمن  يهدد  وشيك  عسكري 
المقبلة. المواجهة  فتيل  لنزع  جاس  والعمل  بن  حمد  المتعثرة  وانطلق  المفاوضات  مسار  تحول  من  م 

منسوب   وارتفاع  الحالية،  اإلدارة  يمّيز عمل  أمريكي  تردد  يقابلها  متشددة،  إسرائيلية  وظهور حكومة 
 التوتر في المنطقة.

على    ورصدت  نشرها  تغريدات  سلسلة  في  السابق  القطري  الوزراء  رئيس  تصريح  العربي”  “القدس 
دد رئيس الوزراء القطري السابق أن “إسرائيل تدفع بقوة للحصول وش  صفحته الموثقة في موقع تويتر.

على بعض المعدات واألسلحة التي تمكنها من قصف األهداف اإليرانية التي تعتبر أنها تشكل خطرًا  
بيرًا عليها، غير أن الجانب األمريكي ما زال حتى اآلن مترددًا حيال تزويد إسرائيل بتلك األسلحة”.  ك

بن إيران، وزودت   ويعتبر حمد  اتفاق نووي جديد مع  إلى  تتوصل األطراف  لم  أنه في حال  جاسم 
سكري قد الواليات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سالح، أنه “سيكون هناك، ال سمح هللا عمل ع
 يهز األمن واالستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة”. 

 15/1/2023، دنالقدس العربي، لن

 
 تشعل المنطقة  "خطوات أحادية"من   "إسرائيلـ"تحذير أوروبي ل .30

حذر وزراء خارجية عدة دول أوروبية، خالل محادثات مع وزير الخارجية اإلسرائيلي، إيلي كوهين، 
الماضي،   المنطقة، األسبوع  تشعل  قد  بطريقة  األحادية  الخطوات  من  مزيد  على  إسرائيل  إقدام  من 

إنهم الفلسطينيين    وقالوا  مع  بالعالقات  تضر  قد  خطوات  اإلسرائيلية  الحكومة  تنفذ  أن  من  قلقون 
  ومستقبل الحل السياسي بما في ذلك حل الدولتين.

خارجي وزراء  إن  األحد،  اإلسرائيلية،  »هآرتس«  صحيفة  عن  وقالت  لكوهين  عبروا  أوروبية  دول  ة 
الضفة الغربية، وتغيير الوضع القائم في    مخاوفهم من خطوات تسريع وتوسيع البناء االستيطاني في

ومن بين الوزراء الذين اتصلوا بكوهين وزراء   المسجد األقصى، واستهداف البنى التحتية الفلسطينية.
وهولندا،   والنمسا،  وألمانيا،  بريطانيا،  سبب خارجية  وكان  وغواتيماال،  وقبرص  وكرواتيا،  وإستونيا، 

كن قسمًا منهم عبر عن قلق وتخوفات من أن تلحق الحكومة  االتصال هو تهنئته بتوليه منصبه، ل
 اإلسرائيلية ضررًا بالعالقات مع الفلسطينيين من خالل خطوات غير محسوبة. 

 16/1/2023الشرق األوسط، لندن، 
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 الصين: ال يجوز استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ألجل غير مسمى  .31
يخي الذي ة الصين الشعبية تشين جانج، إنه ال يجوز استمرار الظلم التار قال وزير خارجية جمهوري 

يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، وال تجوز مساومته على حقوقه المشروعة وإقامة 
وأكد الوزير الصيني، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع األمين العام لجامعة الدول   دولته المستقلة.
أب أحمد  العربالعربية  الجامعة  مقر  في  جرت  التي  المباحثات  جلسة  عقب  الغيط،  بالعاصمة  و  ية 

ضرورة أن يرسخ المجتمع الدولي حل الدولتين، والتمسك بمبدأ األرض المصرية القاهرة، اليوم األحد، 
 . مقابل السالم

 15/1/2023، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 ندي يصل تل أبيب وفد بول .بعد قطيعة لسنوات.. .32
تستغرق   زيارة  في  أبيب  تل  إلى  األحد،  أمس  مساء  بولندي،  وفد  تجديد   4وصل  أجل  من   أيام 

السياسية.  واألزمة  كورونا  فيروس  بسبب  لسنوات  انقطاع  بعد  الجانبين  بين  البرلمانية   العالقات 
  6لى إسرائيل منذ  وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الزيارة األولى لوفد برلماني من بولندا إ

 سنوات. 4سنوات، وأول زيارة رسمية من دولة أوروبية منذ 
 16/1/2023القدس، القدس، 

 
 ألف مستخدم عبر مواقع التواصل االجتماعي  600شركة إسرائيلية تتجسس على  .33

  -رائيلية فوياجير البس  شركة المراقبة اإلس  -الشركة المالكة لموقعي فيسبوك وانستغرام-اتهمت ميتا  
Voyager Labs    اإلسرائيلية باستخدام عشرات اآلالف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة

 ألف مستخدم على موقعي فيسبوك وانستغرام سريًّا.  600لجمع بينات حوالي 
  Voyager Labs  -ووفقا لصحيفة الغارديان؛ رفعت ميتا دعوى قضائية لمنع شركة فوياجير البس 

 ك وانستغرام.من استخدام فيسبو 
 15/1/2023، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اإلسرائيلية؟  "المعارضة"إلى أين يمكن أن تصل  .34
 عبد المجيد سويلم 

 في مقاالت سابقة، في "األيام"، حاولت أن أسأل السؤال اآلتي: 
 هل سينزل اإلسرائيليون بعشرات اآلالف إلى الشوارع؟ 

لفة، ومعظمها كانت من التقارير "المحايدة" أو المستقلة،  التقارير، ومن مصادر مختأفادت عشرات  
الـ )مئة ألف متظاهر ومتظاهرة(، وأنها قد جرت بكثافة  أن تظاهرات السبت قد وصلت إلى حدود 

 غير مسبوقة في تل أبيب، والقدس، وحيفا، بالرغم من حالة الطقس الماطر، واألجواء الباردة.
 بـ )نعم(.  سرائيلي "المعارض" أجاب الشارع اإل

وكان يوم السبت، أول من أمس، هو االختبار األول لقدرة هذه المعارضة على التحشيد، وكان من  
شأن هذا "النجاح" أن يعّزز من هذه القدرة، وأن يعطي لهذه القدرة قوة دفعٍّ كبيرة في القريب القادم من 

 األيام.
اختبار، وفي ظروفٍّ جّوية غير    ن مئة ألف متظاهر في أولالمعارضة التي تستطيع حشد أكثر م

مواتية لن تتراجع أبدًا عن "أهدافها" ألنها باتت تمتلك القوة الكافية ليس فقط لالستمرار، وإنما لتحقيق  
 هذه األهداف، وربما تحقيق "االنتصار"، أيضًا. 

ُمعلنة   نوايا  تتحدث عن  المعارضة  "الرسمية" في إطار هذه  إاألوساط  التظاهرات  لى  بتحويل سالح 
أدوات   الواقع  في  يملك  ال  القانون  ألن  "القانون"  بسالح  مواجهته  يمكن  وال  "ردعه"  يمكن  ال  سالحٍّ 
الجديد"   "الثالوث  بقيادة  الحكومة  أنصار  على  "سيحّتم"  الذي  األمر  وهو  التظاهر،  رادعة ضد حق 

ا سموتريتش(  وبتسلئيل  غفير  بن  وايتمار  نتنياهو  قا)بنيامين  "غير  وسائل  إلى  لردع للجوء  نونية" 
المتظاهرين، وهي مسألة خطيرة إلى أبعد حدود الخطر، كما أنها لن تكون كافية، وال مجدية ــ حتى  

 لو أقدم "الثالوث" عليها ــ عندما تتحّول هذه التظاهرات، وتنقلب لتصبح مليونية. 
ًا نهارًا بعض  س، وأصبحت تتحدث به جهار الحديث عن التظاهرات المليونية لم يعد حديثًا في الكوالي 

 األوساط "الرسمية" في هذه المعارضة". وهذا هو المأزق األول والجديد لحكومة "الثالوث الجديد". 
في األوساط غير الرسمية في هذه المعارضة، ونحن هنا نتحدث عن عشرات المنظمات االجتماعية 

والنشطة، في كل مجاالت   مثلالفاعلة  التمييز،  والعدالة ومحاربة  "الحركة من أجل جودة   المساواة 
و"الليبرالية"   "اليسارية"  األوساط  من  كثيرة  وأخرى  السوداء"  "الرايات  وحركة  إسرائيل"  في  السلطة 
من   أعلى  مرحلة  إلى  تدعو  التي  األصوات  متسارعة  بصورة  ترتفع  األوساط  هذه  في  اإلسرائيلية.. 

 إلضراب العام والشامل.اإلضرابات "القطاعية" التي ستنتهي إلى ا التظاهرات، وهي مرحلة 
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اإلضرابات القطاعية تعني أن حركة المعارضة واالحتجاج انتقلت من الصعيد السياسي إلى المستوى  
 االقتصادي واالجتماعي، وبدأت هذه الحركة بمرحلة جديدة من التحوالت الكبيرة والحاسمة.

، وعن طبيعتها ]وهي  سية"، بصرف النظر عن مدى عمق هذه األزمةوعندما تترافق أي أزمة "سيا
أزمة عميقة وطبيعتها حالة نوعية خاصة، ألنها تتعلق بمستقبل طبيعة الدولة ونظامها السياسي[ مع  
أزمات اقتصادية واجتماعية يصبح ردع هذه الحركة، و"التصدي" لها أمرًا مستحياًل، وتصبح الوسائل  

اقدًا "للشرعية" فقط، وإنما فاقد للعقل، نقاش والتداول، ويصبح من يلجأ لها ليس ف"القانونية" خارج ال
 أيضًا. 

دعونا نتصّور، بمعنى أن نفترض بأن هذا "الثالوث الجديد" ألسبابه الخاصة، والعتبارات استثنائية ــ 
وأدوات   "القانون"  سالح  إلى  باللجوء  للمعارضة  "التصدي"  قّرر  ــ  مستهجنة  كانت  هذا  مهما  "إنفاذ" 

 النتيجة في هذه الحالة؟ القانون، فماذا ستكون عليه 
ال أظّن أن بمقدور أحد، ومنذ اآلن أن يضع تصورًا لما يمكن أن تسير وفقه األمور، وال لما يمكن  
أن تصل إليه، لكن المؤكد ومنذ اآلن أن إقدام "الثالوث الجديد" على مغامرة كهذه هو أمر في غاية  

وأقل   محسالخطورة،  غير  مغامرة  أنها  هي  بشأنها  ُيقال  مقامرة  ما  على  تنطوي  وهي  العواقب،  وبة 
 طائشة. 

 وهذا هو المأزق الثاني لهذا "الثالوث" وللحكومة التي يتربع على رأسها. 
إنفاذها   القانونية" وأدوات  "الثالوث الجديد"، وقرر عوضًا عن استخدام "األدوات  "تعقلن" هذا  أما إذا 

بلة، وهذا أمر قد ال يكون أي مفّر منه إذا تعّذر ح التظاهرات المقابلة، والمليونية المقااللجوء إلى سال
 استخدام "القانون"، فالمصيبة هنا أكبر وأشمل وأعّم وأطّم. 

هو   آخر  شارع  مقابل  والشارع  التظاهرة،  مقابل  التظاهرة  أن  هو  بساطة  وبكّل  ذلك،  في  والسبب 
المعروفة للحرب األهلية،   تقف ور الوصفة  الجيش  المعارضة، خصوصًا أن قطاعات واسعة من  اء 

وقطاعات واسعة من "الشرطة" وبعض أذرع األمن تقف خلف "الثالوث الجديد".. ناهيكم طبعًا، وقبل  
أو شبه   علنية،  "يمينية" شبه  المستوطنين، ومنظمات  ميليشيات مسّلحة من  اعتبار آخر وقوف  أي 

ــ كانت على ــ األمر سّيان  ويبدو أنها كانت    مدى سنوات خلت تحضر نفسها لهذه اللحظة،  سّرية 
 متأكدة من موعد قدومها..!

من هنا فإن اللجوء إلى تظاهرة مقابل تظاهرة، وشارع مقابل شارع في ظل الواقع اإلسرائيلي الملموس  
 هو بمثابة اإلعالن الرسمي عن اشتعال هذه الحرب.

 الجديد". وهذا هو المأزق الثالث لحكومة "الثالوث 
 ؟  وفي ضوء كل ذلك ماذا تبّقى لها
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 وما هي إمكانية تفادي كل هذه السيناريوهات القائمة؟ 
ممكنة   حلول  أي  األفق  في  وليس  "الثالوث"،  هذا  أمام  بالكامل  مغلقة  الطرق  كل  أن  هي  الحقيقة 

 بسهولة، ألن األزمات الكبيرة ليس لها حلول سهلة.
الرابع المأزق  هو  الحل  آفاق  الجديد"،    انسداد  "الثالوث  حكومة  أمام  هذا  واألخطر  حكومة  وسقوط 

"الثالوث" هو أمر ال مفّر منه في المدى المنظور، وهذا بحّد ذاته ليس مجرد مأزق، ألنه سيوّلد أزمة 
 أكبر من األزمة التي توّلد عنها. 

ان خمسة  أو  أربعة  فإن  وقريب،  مرئي  زمني  مدى  في  الجديد"  "الثالوث  حكومة  سقطت  تخابات  إذا 
ها السياسي في إسرائيل، ولهذا فإن الحّل ال يكمن في العودة إلى جديدة لن تحّل أزمة الدولة ونظام

هذه   عن  ينتج  أن  يمكن  ما  وأكثر  حّلها،  في  حاسمًا  دورًا  تلعب  لن  االنتخابات  ألن  االنتخابات، 
 ثالوث الجديد". االنتخابات هو العودة إلى نفس النقطة التي كانت قد وصلت لها قبل قدوم "ال

لدولة ونظام الحكم السياسي في إسرائيل" لم تعد قابلة للحّل إاّل بتوّفر ثالثة  الذي أراه هو أن أزمة "ا
 شروط:

، أيضًا،   األول، هو "اختفاء" نتنياهو من الحياة السياسية اإلسرائيلية ليس كشخصٍّ فقط، وإّنما كنهجٍّ
سبابٍّ يطول شرحها  العالية وكفاءاته المذهلة"، إاّل أنه ألإذ إن هذا الرجل بالرغم من "قدراته السياسية  

 بات عبئًا على حل أزمة الدولة ونظام الحكم في إسرائيل.
والثاني، هو أن تستعيد القوى "الليبرالية" السيطرة على حزب "الليكود"، أو أن ال تظّل قوى االستيطان  

 ا الحزب الكبير.والتطرف والعنصرية السافرة هي الوحيدة التي تتحّكم بهذ 
فق على "صيغة جديدة" للدولة اإلسرائيلية الثانية بعد أن فسدت وفشلت الدولة  وأما الثالث، فهو التوا

 الحالية. 
وهنا لنا عودة ألن إعادة بناء أو االتفاق على صيغة للدولة الثانية أصبح مستحياًل من دون التسليم  

الدول الشرعية  أساس  على  للصراع  "العادل"  وابالحل  خلفنا،  أصبحت  األولى  إسرائيل  ألن  لثانية  ية، 
عاجزة ومنذ اآلن حتى عن "ترقيع" الحالة اإلسرائيلية، وقد أفلح من يهود إسرائيل من فهم هذا الواقع 

 الجديد، وإاّل ال مناَص من الغرق.
 16/1/2023األيام، رام للا، 
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 إيران في أجندة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة  .35
 النعامي صالح 

خالل الكلمة التي ألقاها عشية أداء أعضاء  -ديدة بنيامين نتنياهو  أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية الج
الكنيست  أمام  القانونية  اليمين  من    -حكومته  حرمانها  وضمان  النووي  إيران  لبرنامج  التصدي  أن 

 تطوير سالح ذري سيكون على رأس أوليات ائتالفه الحاكم.
نياهو وتعاقبت على إدارة دفة األمور الن مفاجئا، حيث إن الحكومات التي رأسها نت ال يعد هذا اإلع
رأت في البرنامج النووي اإليراني تهديدا "وجوديا"؛ ليس فقط   2021وحتى عام    2009في إسرائيل منذ  

بسبب الخشية من أن تستخدم طهران السالح النووي ضد تل أبيب، بل أيضا ألن حصول إيران على  
 تقلص قدرة إسرائيل على استهدافهم.نووي يمنح حلفاءها في المنطقة مظلة دفاعية سالح 

في الوقت ذاته، فإن نتنياهو يرى أن السماح إليران بتطوير سالح نووي سيطلق العنان لسباق نووي  
واحدا إقليمي يمنح دوال أخرى في المنطقة المسوغات لتطوير قدرات ذرية مماثلة؛ مما يفقد إسرائيل  

 ي.من أهم ركائز تفوقها النوعي على المحيط العرب 
إنه   كقائد، حيث  الشخصي  كبيرة إلرثه  أهمية  يولي  نتنياهو  فإن  اإلستراتيجية،  العوامل  جانب  وإلى 
كثيرا ما جاهر بأنه سيعمل على تجنيب "الشعب اليهودي" مخاطر النووي اإليراني كما جنب رئيس  

ياهو معني  ون تشرشل أوروبا خطر النازية. فضال عن ذلك، فإن نتن الوزراء البريطاني السابق ونست
حاليا بفرض أجندة أمنية على الجدل العام في إسرائيل لتقليص مستوى االهتمام بقضايا الفساد التي  

 يحاكم فيها حاليا، والتي يمكن أن تفضي إلى إيداعه السجن فترة طويلة. 
التحوال بعض  طرأت  فقد  تقدم،  مما  الرغم  أمام  وعلى  العراقيل  من  الكثير  تضع  التي  "السلبية"  ت 

فيها  إسر  تسبب  التحوالت  هذه  بعض  إن  حيث  اإليراني؛  النووي  البرنامج  إلحباط  سعيها  في  ائيل 
 نتنياهو شخصيا.

أنه   السياسية واألمنية في إسرائيل ترى  القيادات  الكثير من  بذلك، فإن  يعترف  نتنياهو ال  وإن كان 
ئيس األميركي السابق دونالد أثناء توليه رئاسة الحكومة السابقة عندما أقنع الر   ارتكب خطأ إستراتيجيا

، دون إلزام طهران  2015ترامب باالنسحاب من االتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى العظمى في  
من   المتحدة  الواليات  فانسحاب  النووي؛  برنامجها  تطوير  مواصلة  على  قدرتها  يقلص  آخر  بإطار 

تر االتفا  إدارة  فرضتها  التي  األقصى"  "الحد  عقوبات  وجملة  إيران  ق  منح  نتنياهو  من  بتشجيع  امب 
اتفاق   قيود  من  للتحرر  إلى    2015المسوغ  اليورانيوم  تخصيب  مستويات  زيادة  في  %،  60والشروع 

 وتطوير اإلمكانات التقنية والفنية الالزمة، وعلى رأسها أجهزة طرد مركزي متقدمة.
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أ من  الرغم  وحكومةعلى  نتنياهو  حكومات  عهد  خالل  نفذ  الموساد  جهاز  مئات  -بينيت   ن  لبيد 
العمليات السرية ضد البرنامج النووي اإليراني، وشملت تصفيات طالت علماء ذرة، وهجمات سيبرانية  
العمق   في  نوعية  عسكرية  صناعية  بنى  ضربت  وتفجيرات  اإليرانية  النووية  المنشآت  استهدفت 

 رنامجها النووي.تنجح في إجبار إيران على التراجع عن مواصلة تطوير باإليراني؛ فإنها لم 
في الوقت ذاته، فإن تركيبة الحكومة الجديدة وطابع موازين القوى فيها وتباين األجندات التي تحكم  

 توجهات أحزابها ال تساعد نتنياهو على الوفاء بمتطلبات مواجهة البرنامج النووي اإليراني. 
ياهو، فإن شركاءه في الحكومة اجهة البرنامج النووي اإليراني على رأس أولويات نتن ففي حين تقع مو 

من ممثلي اليمين الديني يصرون على وجوب استثمار إسرائيل أقصى طاقتها من أجل حسم الصراع  
بقدرة   والمس  األراضي  وضم  التهويد  وتجذير  االستيطان  توسيع  عبر  الفلسطيني  الشعب  مع 

 واصلة المقاومة. الفلسطينيين على م
ومة نتنياهو لن يعارضوا سياساته الهادفة إلى إحباط البرنامج  صحيح أن ممثلي اليمين الديني في حك

النووي اإليراني؛ لكنهم في الوقت ذاته لن يسمحوا بأن تكون مواجهة إيران على حساب مخطط حسم 
 الصراع مع الشعب الفلسطيني.

الج الحكومة  في  الديني  اليمين  طاقتفممثلو  استنفاد  إسرائيل  بوسع  ليس  أنه  تماما  يعون  في  ديدة  ها 
التي   اليهودية"  "المنعة  بها حركة  تتمسك  التي  األجندة  فيه  تطبق  اإليراني في وقت  النووي  مواجهة 
المالية  وزير  برئاسة  الدينية"  "الصهيونية  وحركة  غفير  بن  إيتمار  "الوطني"  األمن  وزير  يقودها 

 ضفة الغربية. ريتش، والمتمثلة في العمل على ضم مناطق واسعة في ال واالستيطان بتسلئيل سموت
بايدن   جو  األميركي  الرئيس  إدارة  أن  عن  مؤخرا  "كان"  الرسمية  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت  فقد 
أبلغت نتنياهو أن إقدام حكومته الجديدة على أية خطوة تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة أو تغيير  

القائم في   للتعاون معالوضع  تل أبيب في مواجهة    المسجد األقصى سيؤثر على استعداد واشنطن 
 نووي طهران. 

لكن حتى لو لم تتجه الحكومة الجديدة إلى ضم أجزاء من الضفة ولم تغير بشكل كبير الوضع القائم  
تم   أساسها  على  التي  الديني  اليمين  في  وشركائه  نتنياهو  بين  االتفاقات  تطبيق  فإن  األقصى،  في 

 هة النووي اإليراني. تشكيل الحكومة الجديدة سيقلص قدرة إسرائيل على مواج
شرطة   لعناصر  يسمح  بشكل  النار  إطالق  أوامر  تغيير  إلى  الجديد  الوطني  األمن  وزير  فتوجه 
االحتالل بالتوسع في استهداف الفلسطينيين وتنفيذ خطته الهادفة إلى إحداث مزيد من التدهور على  

فة وإسرائيل بشكل  رى في سجون االحتالل؛ سيشعل األوضاع األمنية في الضظروف اعتقال األس
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األمنية   والمؤسسة  الجيش  قدرة  إليها؛ مما سيقلص  الداخل  وفلسطينيي  انضمام غزة  يزيد من فرص 
 اإلسرائيلية على التفرغ لمواجهة التحديات الخارجية، وعلى رأسها النووي اإليراني.

بروز مظاهر  واجهة بين إسرائيل والفلسطينيين وما سيسفر عنها من  في الوقت ذاته، فإن اشتعال م
قدرة  مما سيقلص  الدولية؛  إسرائيل  مكانة  واسع سيمس  نطاق  الفلسطينيين على  المدنيين  استهداف 

 صناع القرار في تل أبيب على تجنيد دعم دولي، وتحديدا غربي، لدعم سياساتهم تجاه إيران. 
لى تقارب  راجع فرص التوصل التفاق بين طهران والغرب قد أفضى إإلى جانب ذلك، فإنه رغم أن ت

وطهران   موسكو  تكثيف  بعد  وتحديدا  اإليراني،  النووي  الملف  من  واإلسرائيلي  األميركي  الموقفين 
تعاونهما العسكري، فإنه ال زالت هناك خالفات جوهرية تفصل بين الجانبين في كل ما يتعلق بطابع  

التدخ التي توجب  الذري اإليراني. فإسرائيل الظروف  المشروع  العسكري إلحباط  يتوجب   ل  أنه  تعلن 
نووية". أي عدم   قدرات  "حافة  دولة على  إلى  تتحول  إيران حتى ال  العسكري ضد  الخيار  استخدام 
التقنية والعلمية التي تمكنها من تخصيب اليورانيوم بمستويات وكميات   القدرات  تمكينها من مراكمة 

 هذا السالح.  ح نووي، حتى لو لم تستخدم هذا اليورانيوم في إنتاجكافية إلنتاج سال
بالعمل عسكريا ضد  تلتزم  أنها  التأويل  يقبل  ال  بشكل  أوضحت  المتحدة  الواليات  فإن  المقابل،  في 
إيران فقط لمنعها من إنتاج السالح النووي؛ أي أن الواليات المتحدة ال ترى في تحول إيران إلى دولة 

 قدرات نووية مسوغا لمهاجمتها عسكريا. على حافة 
تعقيدا حقيقة أنه من دون دعم عسكري وسياسي أميركي لن يكون بوسع إسرائيل    مما يفاقم األمور

الوزراء   رئيس  من  كل  أقر  فقد  اإليراني؛  النووي  البرنامج  على  العسكرية  بالوسائل  القضاء  وحدها 
تامير السابق  الموساد  أولمرت ورئيس  إيهود  الذاتية ال    السابق  إسرائيل  إمكانيات وموارد  بأن  باردو 

 ها بتوجيه ضربة قاضية للمشروع النووي اإليراني.تسمح ل
وإن كانت القيادات العسكرية اإلسرائيلية تقر بأنه ليس بوسع إسرائيل وحدها تدمير المنشآت النووية  

بتنف  الحكومة  داخل  قرار  تمرير  نتنياهو  بوسع  يكون  لن  فإنه  للنووي  اإليرانية،  عسكرية  ضربة  يذ 
الموسا فكما كشف رئيس  نتنياهو في  اإليراني.  فقد حاول  دغان،  مئير  السابق  تمرير قرار   2010د 

بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية، إال أن اعتراض رئيس أركان الجيش في ذلك غابي  
 أشكنازي ودغان نفسه حاال دون ذلك. 

إسرائيل   تزاوج  أن  يرجح  الذا  السرية  العمليات  تنفيذ  مواصلة  بين  نتنياهو  قيادة  إلى  تحت  لهادفة 
السياسية   الجهود  تكثيف  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  اإليراني  النووي  البرنامج  على  التشويش 
أن   يمكن  أنها  ترى  التي  العقوبات،  من  مزيد  بفرض  وأوروبا  المتحدة  الواليات  إلقناع  والدبلوماسية 

 ن لمواصلة التفرغ لتطوير البرنامج النووي. تقلص قدرة الحكم في طهرا
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ه الجهود يتوقف بشكل أساسي على قدرة نتنياهو على إقناع شركائه في الحكومة من  لكن نجاح هذ 
 ممثلي اليمين الديني بتجنب التصعيد في الساحة الفلسطينية. 

 14/1/2023.نت، الجزيرة
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