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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 أكتوبر /األول تشرين

 1/10/2022 ،السبت

حماس − حركة  غزة  كبيرا    جماهيريا    مهرجانا    نظمت  مدينة  األقصى  ،في  والمسجد  للقدس    ،نصرة 
خطر"بعنوان   في  أبناء    ."األقصى  من  اآلالف  عشرات  الكبير  المهرجان  في   شعب الوشارك 

يحيى السنوار، وقيادات الفصائل في قطاع غزة  سها  ئير و ، يتقدمهم قيادة حركة حماس  الفلسطيني
حماس في قطاع غزة روحي مشتهى،  خالل المهرجان، أكد عضو قيادة    وفي كلمته  الفلسطينية.

ر شكل اإلقليم ي  غنذر بانفجار كبير، بل سلسلة من االنفجارات ت  ت  أن ممارسات االحتالل باألقصى  
 1."ذرن أنولقد أعذر م" ،والمنطقة، مردفا  

فلسطيني   − شاب  اإلاستشهد  الجيش  القدس  سرائيلبرصاص  مدينة  شرقي  العيزرية،  بلدة  في  ي 
العنق  متأثرا    ،المحتلة الحي في  إثر إصابته بالرصاص  من قبل جنود االحتالل،   بجروح حرجة 

 2. يةسرائيلحاول إلقاء زجاجة حارقة على القوات اإل بعدما
في أشكال العمل المقاوم لالحتالل    واتساعا    تناميا    ، حتلة القدس الم ، بما فيها  هدت الضفة الغربية ش  −

الفلسطينيين  للمقاومين  وانتشارا   المسلح،  بشكلها  خصوصا   الضفة    . اإلسرائيلي،    ارتفاعا  وسجلت 
خالل    ملحوظا   أشكالها  بجميع  الفلسطينية  المقاومة  أعمال  رصد  2022سبتمبر    / لول ي أ في  حيث   ،

  . آخرين   49  وإصابة   ، واحد   ت لمقتل إسرائيلي د  ، أ مقاوما    عمال   833 مركز معلومات فلسطين "م عطى" 
بينما    10،  فلسطينيا    19واستشهد   وحدها،  جنين  محافظة  في  وشهدت   آخرين.   359صيب  أ  منهم 

مليات إطالق النار بلغت ع حيث    ملحوظا ،   ا  ح مع قوات االحتالل تصاعد ل  عمليات االشتباك المس 
أهداف   التي جرى على  الم   االحتالل  قبل  منها في    28و   ، 30  ؛ عملية   75ركز  رصدها من  عملية 

التوالي  النار  جنين ونابلس على  أبرزها عملية إطالق  الجلمة  ، كان    والتي جنين،  في  قرب حاجز 
أعلى وتيرة في  ليل دس والخ لت محافظات نابلس والق ج  وقد س  ت لمقتل ضابط في جيش االحتالل. د  أ 

 3عملية.   135و   ،139و   ، 190لتوالي  ت على ا عمليات المقاومة، حيث بلغ
الصحفيين" قالت   − دعم  الشهري، بيروت في  ومقرها    ، "لجنة  تقريرها  ارتكبت    " إسرائيل " إن    ، في 

 ؛ 2022 سبتمبر /أيلولالمحتلة خالل ة فلسطينيالحريات اإلعالمية في األراضي ال بحق   انتهاكا   63
اإل واإلرهاب  الجرائم  لطمس  محاولة  "إطار  بحسرائيلفي  فإن   فلسطينيين".ال  ق  ي  اللجنة،  وحسب 

 4". فلسطينيا   وناشطا   وإعالميا   صحفيا   21تعتقل داخل سجونها "  "إسرائيل"

موقع − شركإ  ، بوكينغشركة    تراجع  كبرى  الو الحج   ات حدى  تصنيف  ،  اأمريك في  سياحية  زات  عن 
 لها.  انتصارا    " إسرائيل"تها  د  عحتلة، في خطوة  ية في الضفة الغربية مناطق مسرائيلاإل  ات مستعمر ال

لضغوط   الموقع  رضخ  الإسرائيل وقد  إلى  اإلشارة  واختار  بمفرد مستعمر ية،  " ت  ات  نزاع". ي   مناطق 
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طينية  ثون عن أماكن إقامة في البلدات الفلسبح الذين يإنه سينشر تحذيرات للعمالء  موقع  الوقال  
 5المناطق اآلمنة. سياسة جديدة بشأن ، في إطار غربيةية بالضفة السرائيلات اإلمستعمر أو ال

 2/10/2022 ،األحد

ة اتفاق توسطت فيه الواليات  ود مس  ىلع  ، ولية، موافقة أيائير البيد ي  سرائيلأعطى رئيس الوزراء اإل −
الب الحدود  لترسيم  وقال  حالمتحدة  لبنان،  مع  مصالح  رية  ستصون  المسودة  إن  الحكومة،  أمام 

كامل.  "إسرائيل" بشكل  والتجارية  للغاز د  بيأعرب الو   األمنية  لبنان  إنتاج  انفتاحه على فكرة  عن 
وقال   على رسوم منه.  "إسرائيل"ت  إذا حصل  متنازع عليه في البحر المتوسط  ل  الطبيعي من حق

الموافقة اإلال إن  الملع  ية سرائيلبيد  اال ى  القانونية.  شروع ستنتظر  البرلمان  ستشارات  وكان رئيس 
بري اللبناني   لـ   قد   نبيه  األوسط"قال  المسودة    ؛"الشرق  التي  "إن  اللبنانية  المطالب  مبدئيا   تلبي 

 6."لبريةا ى الحدود ل عثير لالتفاق البحري تأ ترفض إعطاء أي

حركة   − رئيس  الخارجحماس  قال  مشعل  في  ينتظران    خالد  األقصى  والمسجد  القدس  "مدينة  إن 
الصال  وتنافسنا  سباقنا الفتح  على  عام  ألف  مضي  بعد  وأضافحي  لتحريرهما،  مشعل   لهما". 
 ،رد  القدس بمعاهدات السالم المزيف مع العدوت    كون بالمفاوضات، ولنن يل  ،فتحال  : "طريققائال  

هي    إسرائيلل العدو األول إلى حليف في المنطقة، فو  األمة ويح  لل   أو التطبيع الذي يريد أن يض
 7نا األول واألخطر على فلسطين والمنطقة".و  عد 

ل إلى و  ، تحعبد الرحمن و   رعد ين  د  شهيبو رعد(، والد الخازم )أ  فتحين  إ  ةت فلسطينيقيادا  لت قا −
مواقفه   بعد  فلسطيني،  وطني  وتحديدا  رمز  األخيرة،  عملية    البطولية  البكر  نجله  تنفيذ  منذ 
شهور. ستة  قبل  الفدائية"،  لحركة    "ديزيغوف  السياسي  المكتب  رئيس  إسماعيل    حماسووصف 

عاخال  هنية، تعزية  باسل  الر لنجاد  تشه ئلته  عبد  الرعد ؛  حمنهم  "األيقونةأبو  بأنه   ".الوطنية  ، 
صحيفة   اليوم"وكانت  خازم،  العبري  "إسرائيل  "فتحي  إن  قالت  إلك   شي  ة،  تحديا   والسلطة   سرائيلل 

ضد   المسلحة  للعمليات  لالنضمام  السلطة  أمن  أجهزة  وعناصر  ضباط  مؤخرا   دعا  حيث   معا ، 
الحق  ارسةومم  ،إسرائيل فلسطينية  قلون  شعبهم". ة  ايحم  في  يقيدورهم  مصادر  عن  الصحيفة  ت 

 8". بالغة التأثير في الشارعأيقونة  ل إلى شخصية أسطورية و و  إن "خازم تح ،قولها
اإل − السلطات  إن  فلسطينية  مصادر  اعتقلت  سرائيلقالت  فلسطينيةية  شقيقها   ؛شابة  زيارة    خالل 

مجندة  األ طعنها  بدعوى  فلسطينية  سرائيلاإل  ن و السجإدارة  وقالت    ية.ل ائيإسر سير  إن  هاجمت  ية 
مقصا    في  حارسة مستخدمة  ريمون  سجن  في  األمني  التفتيش  إجراءات  تم  أثناء  وقد  السيطرة    ، 

 9صيبت الحارسة بطعنة في يدها وعولجت في المكان. أ  عليها، فيما 

المستوطنين  − عشرات  بحمجسلما  اقتحم  األقصى،  االد  شرطة   رصدتو   .يسرائيل اإل   حتاللاية 
 2022.10ل/ سبتمبر أيلو للمسجد األقصى خالل  مستوطنا   426,4اقتحام  يةت مقدسمؤسسا
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فلسطيني   − تقرير  بداية    فلسطينيا    165شهاد  استرصد  ك  2022سنة  منذ  الضف  ل   في  امن  ة  بيلغر ة 
التجمع الوطني  "وقال التقرير الصادر عن    ل األشهر الثالثة األخيرة.الخ  88، منهم  وقطاع غزة

ي في الضفة الغربية  سرائيلاستشهدوا برصاص الجيش اإل  فلسطينيا    113إن    "ينألسر شهداء فلسط
دوا في تشهاس  فلسطينيا    52وذكر أن    .هيدا  ش  45ثرهم في محافظة جنين بواقع  لقدس، أكها ابما في

ق التقرير  ث  وو   .2022أغسطس    مطلع آب/في    األخير  ئيلي اإلسرا   انالعدو جولة    قطاع غزة خالل
سبة  بن  ،سيدة  71و  ،طفال    229من بينهم    ،السبعة األخيرة   ت اسنو الخالل    طينيا  لسف  1,127استشهاد  

 11% من إجمالي عدد الشهداء. 26

فلسطيني    800تحتجز ما يقرب من    "رائيلس إ"إن    ائيلياإلسر   ()هموكيد ن الفرد  عاع  الدفمركز    قال −
طينيا  محتجزون  لسف  798  أنمركز  ال  وذكر  .2008  سنةوهو أعلى رقم منذ    ،بال محاكمة أو تهمة

 12.في ما يسمى باالعتقال اإلداري  حاليا  

 ،2022في نهاية أيلول/ سبتمبر    ، وقع رب  بانية أن المغإلس " ا Espanol  اإلسبانيول كشفت صحيفة "  −
صة في  ية ال سرائيل اإل   بلو بيرد شركة مع     طائرة  150ـ  من أجل تزويدها ب   عقدا  والفضاء   ن يرا الط متخص 

التجسس  في  متخصصة  جزءا    واالستطالع.   م سيرة  يكون  أن  للمغرب  االتفاق  إنتاج    ويضمن  من 
بدون طيار اإل  ا   ية، وبقدرة سرائيل الطائرات  وقالت الصحيفة إن   لتحليق والتجسس لساعات.الطائرة 

 13. ا من تصنيعه   رد االنتهاء ج ها بم نشر ي س   تي ال   ئرة المغرب لم يكشف عن طرق استخدامه للطا 

 3/10/2022 ،اإلثنين

استهداف قوات  ء  جرا  بجراح،بيرزيت  يم الجلزون، وأ صيب ثالث من  ن من سكان مخاست شهد شابا  −
ية ونها بوابل كثيف من الرصاص، وذلك عند ضاحل  لتي كانوا يستقركبة اي، للمسرائيل االحتالل اإل

المصاب الذي  اعتقال    الشهيدين، بينما تم    جاز جثمان يوقد جرى احت  . ربية والتعليم قرب المخيمالت
تح إصابته.د  لم  طبيعة  إعالم  ادعت  فيما  و   د  د ة  عبري وسائل  عملية  تنفيذ  لتبرير  عمحاولة  س 

 14ية. سرائيل ب ذوو الشهيدين، وأطراف أخرى، الرواية اإلذ  ك  و  الجريمة االحتاللية،

القال   − الفلسطينيالجهاز  لإلحصاء  تقرير    ،مركزي  العالم  لهفي  اليوم  ويوم  لمناسبة  لإلسكان،  ي 
ب2022  سنةمنتصف    يةفلسطين السلطة الر في  د  دد السكان المقع  إن  ،اإلسكان العربي   حونلغ  ، 

 15مليون نسمة. 35.5

رئ − الو قال  اليس  محمد  زراء  ألي    اشتيةفلسطيني  جاهزة  ستكون  حكومته  تد إن  جهود    عمخطوة 
الفلسطينية،  الفلسطينية  صالحةالم الحكومة  جلسة  مستهل  في  مضيفا   االنقسام،  وإنهاء  أن  ، 

الش" ستدعو  الجزائر  القيقة  منظمة  فصائل  فيها  بما  الفلسطينية،  الفلسطينية،  ير  تحر الفصائل 
ال والجهاد،  أج  جتماع وحماس،  الفلسطيني  ل من  االنقسام  إلنهاء  الرامي  جهدها    موجها    ، "إتمام 

 16زائر على حرصها على الوحدة الفلسطينية. لتحية للجا
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الناطق باسم   − يجابية واضحة مع كبيرة وإ   دية بج   ى إن "حماس تتعاط   حازم قاسم   حماس حركة  قال 
وأضاف قاسم أن حركته   ه". ح ا نج بالفعل معنية بإ وهي    ، أن المصالحة الفلسطينية د الجزائري بش الجه 

المصالحة".  محطات  كل  مع  كبيرة  بإيجابية  برؤية نظر  ال ولفت    "تعاطت  تقدمت  "حماس  أن  إلى 
 17يغة جامعة لكل األطراف".ى ص عل   ق متكاملة للجزائر لتحقيق وحدة وطنية حقيقية، للوصول للتواف 

دود البحرية مع  ملف ترسيم الح ي المفاوض في  سرائيل ية إن رئيس الوفد اإل إسرائيل قالت وسائل إعالم   −
أن االستقالة    ؛ جيروزاليم بوست ال م استقالته، في حين أشارت صحيفة د  ق  Udi Adiri  لبنان أودي أديري 

 18ي مع المحادثات. ئيل سرا الوزراء اإل   رئيس   تعامل مكتب قة  ط أديري من طري حبا ب إ جاءت بسب 
الحكومة   − على    ية سرائيل اإلرفضت  أوروبالمصادقة  ثقافي  ااتفاق  استثنائه  بسبب   ات.مستعمر لي 

،  Haim Regev  فجيريوروبي، حاييم  األلدى االتحاد  ل  حتالالعبري، إن سفير اال  واالوقال موقع  
لمصادقة على االتفاق سيلحق ضررا   أن عدم ا  ر فيها من قية سرية إلى وزارة الخارجية، حذ  ث بر بع

 19وروبي في المستقبل.االتحاد األ  اتفاقيات مع ية للتوصل إلى إسرائيلكبيرا  حيال أي محاولة 
ألف مهاجر يهودي جديد من روسيا    50يقل عن    ما الوصول  قع  الوكالة اليهودية أنها تتو ت  لنعأ  −

 Pninaبنينا تيمانو شاتا  ة استيعاب المهاجرينوزير   أعلنت و   وأوكرانيا، خالل األشهر الستة المقبلة.

Tamano-Shata  ة  يزان ، مي2/10/2022  خيرة، األحد ستها األت في جلقر  ية أسرائيلأن الحكومة اإل
بقيمة   القادمين.روالالد مليون    25.2نحو  )  شيكلمليون    90خاصة  استيعاب  لتمويل  وعرض   ( 

روسيين من    24,707أوكرانيا  و  13,172اء فيها أن  ممثلو الوكالة اليهودية معطيات عن الهجرة، ج
 20. 24/2/2022رانيا في ، منذ اندالع الحرب بأوك"إسرائيل"اليهود وصلوا إلى 

ا − اإل لسكشفت  أنقرة  يلسرائ فيرة  في  ليليريإيية  وزار   انت  البلت  أن  في  الخارجية  على  د  ي  تعمالن  ين 
ث يمنع تدهورها إلى أزمة، وقالت  ات بحيالخالفتشكيل لجنة رفيعة المستوى تكون مهمتها معالجة 

في    ماعميقا  بينه  هناك خالفا  أن  لى  ا عوتركيا، اتفقت  "إسرائيل"ين في كل من  ت  ين السياسي ت  إن القياد 
 21، وأن تحافظ كل منهما على موقفها."نهفقا بشأ االتفاق على أال تت"ا وقررت ،فلسطينيوضوع الالم

  بحق   ""أبارتهايد  الفصل العنصري ترتكب جريمة  "إسرائيل"إن قالت منظمة العفو الدولية )أمنستي(  −
االتحاد ات  الوق  الفلسطينيين، إن "   :Eve Geddie  يديج إيف  أمنستي  ألوروبي في  مديرة مكتب 

، وضمان عدم توفيره أي دعم لنظام الفصل  إسرائيلهذه الجريمة تتطلب من االتحاد محاسبة قادة  
تفرضه   الذي  أوينب.  إسرائيلالعنصري  والهيمنة  غي  القمع  نظام  تفكيك  على  تعاون  أي  يركز  ن 

مشتركة من   ةد وبي أن يزعم وجود قاع تحاد األور "ال يمكن لالقائلة:  ضافت  أو   .ي القاسي"ئيلسرااإل
 22االلتزامات المتعل قة بحقوق اإلنسان مع دولة تمارس الفصل العنصري". 

رئ  − وزراء  يس وصفت  تراس   بريطانيا ة  بأنها    ليز  كبيرة وني صهي " نفسها  ا   ، " ة  إن  حدة  المت   لكة لمم وقالت 
  في حفل لجمعية   ، وأكدت تراس   وية. لحة نو على أس   بالحصول سمح إليران  ن ت ول   "، إسرائيل " ستدافع عن  

بأنها داعمة كبيرة    " The British Jewish House of Representatives  مجلس النواب اليهود البريطانيين " 
 23. " من قوة إلى قوة   إسرائيل و دة  المملكة المتح   ين عالقة ب ستنقل ال " وتعهدت بأنها    "، إسرائيل ـ" ل 
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 4/10/2022 ،الثالثاء

وفرضت  اليهودي،    "Yom Kippur  يوم الغفران"لقصوى مع دخول  لتأهب احالة ا  "إسرائيل"أعلنت   −
الغربي الضفة  على  شامال   غزة  ة  إغالقا   األمني    .ساعة  25  ةلمد   يستمر وقطاع  الجهاز  ورفع 

اللسرائياإل وتم  ي حالة  بـالقوا  تعزيز  تأهب،  وعلى خط    26  ت  الغربية  الضفة  في  التماس،    كتيبة 
ي تلقوا أكثر  لائير س نذارات األمنية. وكان مسؤولو األمن اإلاسيا  من اإل يهم عددا  قيق  تحت مبرر تل

م  في يوم الصيام اليهودي، وهذا الرق  ملةمحتتحذيرا  أو توصية استخباراتية حول هجمات    80من  
 24ئي.يا  بشكل استثناالع عد  ي  

عن موكله  إن السلطة الفلسطينية رفضت اإلفراج    اشتيةقال محامي المطارد الفلسطيني مصعب   −
أ  حكمة فلسطينيةم  قرارمن  رغم  بال بعد أسبوعين من اعتقاله على  أمنية قو   يدياإلفراج عنه  ات 

للسلطة المحكمة اإلفر   .نابلسالوطنية في    تابعة  من جهاز  مانات  دون ض  اشتيةاج عن  وقررت 
ال  كأعمصنف  ي  اط  نشبإعادة اعتقاله في حال قام بأي  و ،  األمن الوقائي، أو أجهزة السلطة عموما  

بكفالة مالو   مقاومة، وفق محاميه.  الشاب عميد طبيلة  المحكمة إخالء سبيل  فضت  ور   ية،قررت 
 25. يوما    15ه التقطلب النيابة العامة تمديد اع 

الجيش اإلسرائيلي  في  ركان  هيئة األ بة لرئيس  و منس  أقواال    ي جانتسنب  ي سرائيلاإل  دفاعنفى وزير ال −
كوخافي  صادق  أفيف  أنه  فيها  وجاء  فلس،  ناشطين  اغتيال  في  على  االحتالل  يالحقهم  طينيين 

الغ بربي الضفة  طائة  مسيرة.واسطة  ف جانتسوقال    رات  م،  "ي  صحيفة  نشرتها  معه  رائيل  سإقابلة 
ة األركان العامة لم يصادق يئأن "رئيس ه  "، مضيفا  يس صحيحا  ، إن "هذه خرافات، وهذا ل"اليوم

 26وليست من صالحياته". ،ذه من صالحياتيبالمصادقة على اغتياالت، وه  وليس مخوال  
خالل الربع    ، يناطنمو   607واعتقل    ،شهداء ارتقوا  4، إن  في تقرير أصدرته  ،حافظة القدسم  لت اق −

العام الجاري، في المحافظة، ب    .للهدم في الفترة ذاتها  منشأة ومنزال    81ضت  عر ينما تالثالث من 
الثالارتفاع  ويالحظ    .األقصىباحات    مستوطنا    15,178اقتحم  و  الربع  المقتحمين في  ث في عدد 
وحول عمليات    .2021  سنةفي    ا  مستوطن   14,692م  ، إذ جرى رصد اقتحا2022و  2021  سنتي ين  ب

دم بآليات  عملية ه  48حتلة، منها  حافظة القدس المعملية هدم في م   67رصد    تم    ؛دم والتجريفاله
 27.يف ألراض  عملية تجر  19ذ عملية هدم ذاتي قسري، باإلضافة لتنفي  19االحتالل، و

ال − جامعة  عام  أمين  العربيةأعرب  الغيط  دول  أبو  تصريحات  ن  ع  أحمد  حيال  الشديد  االنزعاج 
وذلك خالل كلمة   ة بريطانيا إلى القدس،األخيرة حول نقل سفار   ليز تراس  انيةيطرئيسة الوزراء البر 

المحافظين   حزب  مؤتمر  إلى  الغيظ  .يطانيالبر وجهها  أبو  رفض    ،ويدي الفتقنية    برع  ،وأكد 
 28انونية.لقولوضعية القدس التاريخية واانون الدولي، تمثل خرقا  للق إجراءات أحادية أليالجامعة 



ة  الفلسطينياليوميات  ________________________________________________   

  6 ستشارات             ة للدراسات واالونزيتمركز ال        

النواب قال   − مجلس  رئيس  بو  للبناني ا  نائب  فيها    ،فاوضات المإن    صعب   إلياس  تتوسط  التي 
بشأن   المتحدة  البحرية  الواليات  الحدود  لبن نامتلاترسيم  بين  إلى، وصل"إسرائيل"ان وزع عليها    ت 

تلفزيونية    بووقال    ت مرحلة التفاوض.ه مرحلة متقدمة، بحيث انت صعب، في مقابلة مع محطة 
صعب أنه تبين    وكشف بو  اء.نب لأل  رويترزلته وكالة  نق  ، بحسب ما "أنهينا المفاوضات "محلية:  

باألبعاد   الفرنسيفي دراسة  توتال  الغازتريليون مك  1.7  جود ة و الثالثية لشركة   في حقل   عب من 
 29. "إسرائيل"من حصة  ،تريليون في حقل كاريش 2.1مقابل  ،من حصة لبنان ،قانا

الدفا − وزير  اكشف  جانتس ي  سرائيلإلع  أذربيجان،  بني  إلى  سرية  بزيارة  قيامه  ها  اللى خأجر   عن 
الدولة قادة  كبار  مع  فق  و و   ،لقاءات  تعاون  اتفاقيات  عدة  على  اع  واألل  لمجاي  العسكري  مني،  ين 

وقال الناطق   ين اتفاقية لتوسيع العالقات االقتصادية.د  البل  إبرامأشهر من    6ر من  ثوذلك بعد أك
لتقى مع واع،  دفاة الوزار من  ، بمشاركة وفد رفيع  3/10/2022  فيت  م  إن الزيارة ت  جانتسبلسان  

ضيفا     ل  ، وحZakir Hasanov  ر حسنوفكاذ ع  ، ووزير الدفاIlham Aliyev  الرئيس إلهام عالييف
 Elchin Guliyev .30 إلشين قولييفعلى رئيس حرس الحدود 

 5/10/2022 ،اءبعاألر 

استمر   حا  ه إثر خوضه اشتباكا  مسلالمقاوم سلمان عمران، بعد نفاد ذخيرتل  اعتقلت قوات االحتال −
نابلس شرق  الحطب  دير  بلدة  في  وتخلساعات  خاضها  ل  .  عنيفة  اشتباكات  الحصار  عملية  ل 

من لف  مقاومون  منهم  محاولة  في  عم   ار الحص   ك   نابلس،  المقاوم  واستشهد رانعن  خالل    ،. 
 31صحفي.بينهم  ،عدد من المواطنينب  صيأ  ، فيما لسطينيفشاب  ،االشتباك

أنه أجرى سلسلة لقاءات حسين الشيخ    لتحرير الفلسطينيةلمنظمة ا  التنفيذيةلجنة  السر    ينأم  أكد  −
اإلدارة   المسؤولين في  كبار  مع  الماضيين.مريكاألعقدها  اليومين  خالل  الشيخ  ية  في   ،وأوضح 

ف  فق سياسي ووقأ  تين، وإطالق  دولال  التأكيد على ضرورة حماية حل    تم    أنهتغريدة له عبر تويتر،  
 32.الحل   ر هذام   التي تد ل اإلجراءات األحادية ك
قدمن أبنائهن  والقيادي في حركة فتح، إبراهيم رمضان، األمهات اللواتي يبلس،  ناصف محافظ  و  −

ك . جاء ذليمتلكن حنان في قلبهن"أمهات انتحاريات وال    ن  بالقول "ه   ا  ضيف، مللشهادة، بـ"الشاذات"
في البلدة القديمة لمطاردين  الل لقاء صحفي، كشف رمضان خالله، عن جلوسه مع المقاومين اخ

 33طة"، إلقناعهم بتسليم سالحهم. ـ"واسك في نابلس،

  ، ى اإلسحاقيةل  وا مصتحماق  ا  يإسرائيل   ا  جندي  180ا يزيد على  ن مة إ لسطينيقالت وزارة األوقاف الف −
إل منسبة  هللا  ى  نبي  خالل    ،قإسحقام  اإلبراهيمي  المسجد  وأضافت    .2022سبتمبر    أيلول/في 

لطات االحتالل تواصل العمل بالمصعد الكهربائي بتركيب غالف  أن "سن لها،  يا في ب األوقاف،  
 34". ا  قباس ذي نصب على البناء المعدني ال
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هأفاد  − البت  اإليئة  وزير  سرائيلث  بأن  جانتسالدفاع  ية  باالستعداد   بني  للجيش  تعليماته  أصدر 
ظل   في  وذلك  لبنان،  مع  تصعيد  حدوث  نقطة    الحتمال  إلى  الحدود  ترسيم  مفاوضات  وصول 

ح  حاسمة. الدفاع  ذ  وقد  وزير  ثمنا  ن  أ  ن مر  سيدفع  حز   ذاإ  باهظا    لبنان  "المس  حاول  هللا    ب 
ذكرى    ،تسجان  وقال  ".إسرائيلب مراسم  قتلىإسرائيلجنود  في  لحماية   "إسرائيل"ن  إ،  يين    مستعدة 

 35ولكنها جاهزة".  ،"وال تريد خوض معركةبنيتها التحتية 
الذي توسطت فيه    ،ود رح ترسيم الحد بها لبنان على مقتالتعديالت التي طل  هارفض  "إسرائيل"لنت  عأ  −

المتحدة.الوالي مسؤول    ات  رئيس  معلنا    ،يإسرائيلوقال  طلبات    قرار  رفض  البيد  يائير  الوزراء 
 ب يق منصة التندت جماعة حزب هللا اللبنانية  د  هالمراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا  

 36غاز في حقل كاريش. ال عن

  هللا. رام    ود عباس، فيبرئاسة محم  ،اجتماعا    ة منظمة التحرير الفلسطينيلعقدت اللجنة التنفيذية   −
إ  دت د  وش أجل  من  الجزائر  حوار  إلنجاح  واإلسناد  الدعم  كل  توفير  على  انهااللجنة  النقسام ء 

الفل الوطنية  الوحدة  على  واستعادة  مؤكدة  الو المسؤولي"سطينية،  بحقوق  طنية  بالتمسك  شعبنا  ة 
، الممثل  التحرير الفلسطينيةمتمثلة بثوابت وقرارات اإلجماع الوطني التي جسدتها منظمة  لوثوابته ا

 37. "الشرعي والوحيد لشعبنا

إعالم األسرى  − فلسطيني في سجن    900أن    ذكر مكتب  أرجعوا وجبات   ،ييلسرائ اإل  عوفرأسير 
، لليوم  مضربين عن الطعام  إداريا    أسيرا    30مع    ، تضامنا  6/10/2022  يوم الخميسباح  صالطعام  

 38قال اإلداري.لجريمة االعت على التوالي، رفضا   12 الـ

في وقال مسؤول بارز  .هذا الشهر ةوريمن حركة حماس سيزور س ا  إن وفد  رويترزل ندراقال مص −
ستت الزيارة  إن  حماس  م  حماس  وفد  يختتم  أن  لبحث  الجزائر  إلى  زيارة    10/10/2022في    بعد 

 39المصالحة مع حركة فتح. 
  باستئناف الجزائر عزام األحمد،    ة ي ، مفوض العالقات الوطن فتح لمركزية لحركة  انة  اللج رحب عضو   −

أن وفد   ، مبينا  الفلسطينية في الساحة  االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية  هودها من أجل إنهاء  لج 
 40ودالل سالمة.  مدني، وأحمد حلس، ل ة: محمد ا في عضويته أعضاء اللجنة المركزي   يضم    فتح 

حماس − حركة  ا  رحبت  الرسمية  من    لتيبالدعوة  ا  الجزائرتلقتها  الحوار  في  لوطني للمشاركة 
و  المرتقب.  بدران  ذكرالفلسطيني  حسام  الحركة  في  الوطنية  العالقات  مكتب  ن  بيا   في  ،رئيس 

أن سيترأس  مكتوب،  الجزائر  إلى  الحركة  المكتب  ه  وفد  للحر ياسسلارئيس  هنية  كةي    ، إسماعيل 
 41ى شخصه. باإلضافة إلح، ماهر صال ة، و ي  خليل الحب السياسي  وأعضاء المكت

جاء    ."يلئإسرا"لها لدى    سفيرا    Şakir Özkan Torunlar  تعيين شاكر أوزقان طورونلر تركياأعلنت   −
الخارجية   وزير  إبالغ  خالل  أوغ ي او جمولود  ذلك  الجد   ،لوش  بمهامهم  السفراء  في بعض  يدة 

 42ت والممثليات الدائمة لتركيا. السفارا



ة  الفلسطينياليوميات  ________________________________________________   

  8 ستشارات             ة للدراسات واالونزيتمركز ال        

الصحافة   − إرنو   يةسرائيل اإلهاجمت  آني  الفرنسية  بعد إعالن    ،عاما    Annie Ernaux،  82  األديبة 
نوبل   بجائزة  افوزها  ووصفت  Nobel Prize in Literature  آلداب في  إرنو زارو يجال،  بوست  ليم 

المؤيدين "أشد  من  مقاطعة    بكونها  االست  لإسرائيلحركة  عقوبات   ت راثماوسحب  وفرض    منها 
" في  إسرائيل"في بين فرنسا و قالثعارضت التعاون ا  رنسيةالف  ديبةاألإن  وقالت الصحيفة    ".عليها

وو 2018  سنة جانب  ق  ،  إلى  رسالة  غضب  ا  فنان   80  حونعت  عن  فيها  أعربوا  امة  إلقهم  آخرين 
 43. ني ت  الحكوم" من قبل يسي الفرنسرائيلاإل "الموسم الثقافي

 7/10/2022 ،الجمعة

استشهد    ولاأل  ؛ي في الضفة الغربيةسرائيل برصاص قوات االحتالل اإل  استشهد فتيان فلسطينيان، −
حرجة   بجروح  الرأسب  صيأ  متأثرا   في  الحي  االحتالل  برصاص  م  بها  فيما    ،قلقيلية  حافظة في 

الثاني باقة الغربية،إسرائيلهات مع قوات  مواج  لالخ  استشهد  لي  اعقب محاولة األه  ية في قرية 
 44."عين الحراشة" هجوم للمستوطنين على منزل في منطقة  صد  

"، أن الخارجية  21  "عربيفي تصريحات خاصة لـ  ،البردويلح  صال  اسم ححركة  أكد القيادي في   −
ورقة   قدمت  للفصائلتمهالجزائرية  األرضي ف  ص  و    ؛يدية  بمثابة  بأنها  القواسم  ها  تتضمن  التي  ة 

  ن شأنه أن يقود إلى بيان ختامي يدعم خيار الوحدة وإنهاء االنقسام.اف حوار م كة الستئن ر المشت
ة الجزائرية المقدمة  ن بملف المصالحة الفلسطينية على علم بالورقيو معنلا  ون ا إذا كان المصريم  وع

الب قال  ويحرص  ردو للفصائل،  يحترم  والجميع  الجهود،  هذه  بكل  علم  على  المصريون  "نعم  يل: 
 45الشمل الفلسطيني". م   جزائرية في للجهود الإنجاح ا ىعل
 8/10/2022 ،السبت

عسكري عند مدخل مخيم شعفاط  استهدفهم على حاجز    م مسلح في هجو   ، يين إسرائيل   ود جن ثالثة  صيب  أ   −
ن مسافة قصيرة صوب أفراد الحراسة  م الحاجز وأطلق النار    مسلح   بعدما وصل   ، ة حتل القدس الم شمال  

  . جندية ل  ية، فإن جميع اإلصابات خطيرة وبينها إصابة حرجة  إسرائيل ة  ر طبي لمصاد   ووفقا    . في المكان 
 46. 2022/ 10/ 9  ألحد يوم ا فجر    ا صرعه ت م لق   مجندة ال ية أن  سرائيل طق باسم الشرطة اإل ا ن ال   أكد و 
خالل مواجهات مع قوات    ، آخرين   11وإصابة    ، فلسطينيين   3أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد   −

مة،  غ الصوص وأحمد ضرا   د و محم ين  د  الشهي   حماس ت حركة  ف  ز و   . ي في الضفة الغربية ئيل سرا االحتالل اإل 
 47. حيطه ها مخيم جنين وم حام الل، عقب اقت االحت   ات اجهات واشتباكات مع قو و م اللذين ارتقيا خالل  

عن − يقل  ال  ما  استشهاد  المتحدة  األمم  الغر   مئة  أعلنت  الضفة  في  بداية  بفلسطيني  منذ  سنة  ية 
ق  وقال    ية.سرائيل ة اإلير عسكال  العمليات تصاعد  ، وسط  2022 لعملية    المتحدةلألمم    الخاص المنس 

أنا منزعج من تدهور الوضع األمني، بما  ":  له، في بيان  الند ينستور و   وسطشرق األالسالم في ال
ية في الضفة الغربية  سرائيل األمن اإل  ت في ذلك تصاعد االشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين وقوا
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، في موجة إسرائيلتلوا داخل  ق    يا  إسرائيل  16"وذكر البيان أن    ."قيةالشر قدس  حتلة، بما فيها الالم
 48. "يون، خالل نفس الفترةإسرائيلسطينيون وعرب فل هجمات نفذهامن ال

عن    Justin Welby  في المملكة المتحدة جاستن ويلبي  Canterbury  أعرب رئيس أساقفة كانتربري  −
 49من تل أبيب إلى القدس المحتلة. "إسرائيل"لسفارة البريطانية في ل انق  الاحتمشأن قلقه ب

 9/10/2022 ،األحد

شركة   − تم    Energean  يانرجإنأعلنت  الغاز    أنه  حقل  منصة  الغاز   كاريشربط  منظومة  مع 
ممعا  يتجريب   خ  لض   ؛يةسرائيلاإل الشكس  المنصة.ن  إلى  فأن   نرجيانإوأعلنت    اطئ  أعقاب ه  ي 

أنابيب    خ  عملية ض  دأت ية، بسرائيلاقة اإلمصادقة وزارة الط الغاز إلى المنصة بواسطة منظومة 
  " إسرائيل"ية رفيعة قولها إن  إسرائيلاإللكتروني عن مصادر    الواونقل موقع    تحت سطح البحر.

بواسطة   لبنان،  هوكشتاين  ريكياألمالمبعوث  أبلغت  بأأموس  ض ،  جزء  الغا  خ  ن  هو  في    م همز 
 50الغاز.اج ل بداية الستخر ك   شت  ال  عملية تشغيل المنصة، و 

العليا   − المحكمة  شطب اإلسرائيلية  أصدرت  بإلغاء   ،قراطيو الديمي  الوطن  التجمع  حزب   قرارها 
 كذلك قررت المحكمة العليا   بات.خانتالا  خوض ورفض قرار لجنة االنتخابات المركزية بمنعه من  

ع شطب  طلب  الكنيست  و  ضرفض  شيكلي  سعيو   Amichai Chikli  ع ميحاي   Iditانيلمديت 

Silman.51، من الترشح في االنتخابات ضمن حزب الليكود 

 10/10/2022 ،اإلثنين

الشهدا ارتفع عد  − بداية    الفلسطينيين   ء د  د  ل محمو ف الط   د ا استشه   بعد   ، دا  شهي   173إلى    2022سنة  منذ 
  شهيدا    49م  من بينه ،  2022/ 9/ 28صيب بها، في  أ  ، متأثرا  بجروح بالغة،  ا  ام ع   12  ، محمد خليل سمودي 

 52. من قطاع غزة   52حافظات الضفة األخرى بما فيها القدس، و من م   شهيدا    72ن، و محافظة جني   من 
هد اليوم  الغربية تشإن الضفة    زياد النخالة  في فلسطين  اد اإلسالميجهالة  قال األمين العام لحرك −

وكشف   كل اتجاه".  مسل حة "علينا أن ندفع بها في  وانتفاضة  ل،االحتالحقيقية في مواجهة    ةثور 
شهداء األقصى عن أن "هناك انفتاحا  كبيرا  وتعاونا  إلى أبعد الحدود بين حركته وكتائب    النخالة

ب عوتحديدا   آفاقا  ملي  عد  فتحت  التي  جلبوع(،  )سجن  الحرية  نفق  الضفة    ة  في  للمقاومة  كبيرة 
عن  إ  ةالنخال   وقال  ة".ي  الغرب يعملون  الفلسطينية  المقاومة  المقاومة في  "مجاهدي  قدرة  لى تطوير 

دها إلى فلسطين المحتل ة عام الضفة الغر   53". 48بي ة، وتمد 

"م عطى"   ات وم عل م   كز مر رصد   − له،    ، فلسطين  تقرير  وشم   296في  انتهاكات  انتهاكا ،  لت 
الفلسطينية ال  بالرصاص    4جريمة قتل واحدة، و   2022  ر ب سبتم   / يلول أ خالل    سلطة  إصابات 

و  وت   4الحي،  تهديد  و حاالت  و   29شهير،  وضرب،  اعتداء  لمنازل    28حالة  مداهمة  عملية 
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و  و   31وأماكن عمل،  قمع حريات،  اخ حال   16حالة  و ة  تعسفية،    34تطاف،  محاكمات  حالة 
 54ى. كات أخر تها وان مالحقة وقمع مظاهرات  لة  حا   46  لى إ باإلضافة  

لتحقيق  الجزائر"،    مت بها لـ"حوارد  تفاصيل مبادرة تق  لتحرير فلسطين  قراطية و الديمكشفت الجبهة   −
  ؛ رئيسية  ثالثة محاور  قدس برس  لةاوكلت عليها  ي حصالت  درة،وتتضمن المبا  الوحدة الفلسطينية.

مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، في  وضمان الشراكة الوطنية    الشامل  التمثيلبمسار    قعلتت
وثالثا  و  الفلسطينية،  السلطة  مؤسسات  في  االنقسام  إنهاء  االمسار  إجراء  ا،  لتشريعية  نتخابات 

 55ي الجديد.لوطنلس اوالرئاسية، واستكمال تشكيل المج

طاول "المدنيين في  ذي  القصف الصاروخي الروسي ال  يائير البيد   ةيئيل راسإلا  ةالحكومدان رئيس   −
ومدن عدة"،    كييف  تويتربيد  الأعرب  و أوكرانية  على  تغريدة  "إدانته  في  للهجوم   عن  الشديدة 

"أبعث بأحر     : قائال    "، وأضافانياأوكر لمدنيين في كييف ومدن أخرى في  الروسي على السكان ا
 56. راني"كألو ب الشعولا التعازي ألسر الضحاي

ومدنية   292دانت   − و   مؤسسة حقوقية  وأش دولية إقليمية و عربية  العبارات  بأقسى  اعتقال  د  ،  استمرار  ها 
من النساء    32ء  ال هؤ ن  وم   تقال . سجنا  ومع   23  حو ن موزعين على    فلسطينيا    4,650"، لنحو  إسرائيل " 

سيرتان  م أ معتقال  إداريا  منه   780شر عاما ، و ثمانية ع   هم عن أعمار   ل  تق   قاصرا    180والفتيات، ونحو  
مصابا  بالسرطان، باإلضافة لوجود    22أسير يعانون أمراضا  مختلفة، منهم   600يوجد  و وأربعة أطفال.  

 57ة مرات. د   ة أو لع لمرة واحد   ياة، الح   لمؤبد مدى بالسجن ا   من األسرى صدرت بحقهم أحكام   549

أضرموا النار فيها قبل أن يلقوها في  يم، و الكر   القرآن  نسخمن    يون عددا  إسرائيلون  مز ق مستوطن −
ونشرت المديرية في حسابها على فيسبوك،    .فق ما نشرت مديرية أوقاف الخليلو  حاويات قمامة،  

 58.وطنين أحرقوهاإن مستالكريم، وقالت من القرآن  سخةلن ا  صور 

 11/10/2022 ،الثالثاء

جندي   − إطال  ،يإسرائيلقتل  عملية  قرب  في  نار  فيمستعمر ق  المحتلة.الض  ة  الغربية  وقال   فة 
وا مهاجمين وصلوا في سيارة قرب تجمع شفي شمرون وأطلق"إن    له،  في بيان   ،يسرائيل الجيش اإل

ناة  على ق  لها  بيان   في  نية،لسطي الف  عرين األسود موعة  وأعلنت مج  ." ص الحي على جنود لرصاا
على  المجم المراميجتل وعة  النارسؤولي،  إطالق  عملية  تنفيذ  عن  و ة  بدأت  قال،  إنها  سلسلة  "ت 

 59على استباحة األرض. ردا   "عمليات أيام الغضب 

ينية،  الفلسط  أول جلسة من جلسات الحوار الوطني، المتعلقة بملف المصالحة  رائجز استضافت ال −
، خالل الجلسة، رؤيتها للمصالحة  الجزائرمت  د  وق  .حماس، و فتحمن أبرزها    فصيال    14بمشاركة  

من أوراق  ه الفصائل  ين ما قدمت ت النظر من بت من خاللها تقريب وجهاولوالتي حا  ،الفلسطينية
جية  ن في الخار وعقد كبار المسؤولي   .2021  ديسمبر  /كانون أولافتها في  استضئية  في لقاءات ثنا 

ثنا الجزائرية   لقاءات  بعدة  مسؤولين  مع  بشكل  ئية  النظر  وجهات  لتقريب  محاولة  في  الفصائل، 
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،  له  ، في تصريححسين حمايل  فتحالناطق باسم  وقال    .سحماو   فتح  ا  وخصوص  ،ود أكبر بين الوف
ا"إن   الحوار  ال  طينيلفلسجلسات  إيجابيةفي  انطلقت، وسط أجواء  تفاصيل    ."جزائر    الورقةوعن 

حملجا قال  حالة  "   :ايلزائرية،  التكتم  هناك  سيهعلمن  لكن  حينما  يتم  ا،  عنها  تخرج    اإلعالن 
النهائية اتفاق    يلحما  وأشار  ."بصورتها  أي  أن  مظ"إلى  تحت  منظل  سيكون  التحرير  ة  مة 

 60. "إشكاليات خالل جلسات الحوار"وجود أي  نافيا   ،"جودةالمو نية الفلسطينية والشرعيات الفلسطي

موعات عرين األسود إن مج ي  لعارور صالح ا   سي لحركة حماس لسياتب ا نائب رئيس المكقال   −
أن   ؤكدا  ل، م الفلسطينية وهدفها مقاومة االحتالالمجاهدين من كل االتجاهات والفصائل    تضم  

صورها  ومن  قائمة  بالضفة  الجديدة  االنتفاضة  ال   بشائر  في  وحدة  ضيف ي  و   الميدان. قتال 
وأشكال مة المسلحة والتضحيات،  العدو إال بالمقاو   مع ة  حسم المعرك يمكن  "ال    ائال : ق   العاروري 

متنوعة  ف   المقاومة  عام  ومتصاعدة،  عام    29نفذت    2020في  وفي  نار،  إطالق   2021عملية 
الق نار، ية إط وعمل  اكا  اشتب  472حتى اللحظة نفذت    2022عملية، ومنذ بداية عام    191ت  فذن 

 61ل وأعوانه".لالحتال   ا  وهذه األرقام تشكل هاجس

اللب اق − المفاوضين  كبير  إلياس بو صعب ل  ت   ،وكالة رويترزل  ،نانيين  دقائق من  المسودة ل  سبعد  م 
ت  نإ  ،النهائية التفاقل  سلبنان  النهائية  المسودة  الحدو   ،يةأمريكبوساطة    ،م  مع لترسيم  البحرية  د 

 62إلى "اتفاق تاريخي".  تؤدي قريبا   لبنان، ويمكن أنتفي بجميع متطلبات  ،"إسرائيل"
 لترسيم الحدود البحرية مع  تفاقودة االعلى مسموافقته    بيد ي يائير الرائيل سرئيس الوزراء اإل  لنأع −

أن  نلبنا  وذكر  ال   المصغر الوزاري  مجلس  ل ا ،  واألمني للشؤون  مسودة    ( كابينت ) ة  سياسية  سيبحث 
 63أعضائها قبل عرض مسودة االتفاق على الكنيست.الحكومة بكامل  ومن ثم ،االتفاق

اإلالحرئيس    قال − األسرائيلكومة  مصو ر كل  في  ،نتنياهوين  بنيام  سبق ية  ترسيم  حول    ةمة  اتفاق 
البحرية   ل الحدود  إاننبمع  ر ،  اإلئيس  ن  البيد  سرائيل الحكومة  يائير  لجميع  "ية  بالكامل  استسلم 
  ئرات هللا طا ئيس الوزراء، أرسل نصر  ي دخل فيه البيد مكتب ر في اليوم الذ   ...مطالب حزب هللا

وردا  على تسمية    ."تسلمخائفا  واس  كان البيد   ...إلى منصة غاز )كاريش( في أراضينار  ون طيابد 
االتفاقية لب   البيد  بـنمع  إنها  "التاريخية"ان  نتنياهو  قال  تاريخي"،  رضوخ  "استسالم  إن  مضيفا    ،

 64. "ستراتيجيا  على أمنهاي شك ل خطرا  ا"ب هللا لتهديدات حز  "إسرائيل"
د  − ا قالت  القدس اإلسالم ألوقاف  ائرة  في  الفترتين    وطنا  مست   1,519إن    ية  في  المسجد  اقتحموا 

من   الظهر  صالة  وبعد  ومر   ل خالالصباحية  بحراسة  المغاربة،  االحتالل باب  شرطة  التيافقة   ،  
قيودا   الشبان   فرضت  دخول  إلى لسطي الف   على  الظهر   نيين  فترة صالة  بعد  من    عددا  اعتقلت  و   ،ما 

 65ات.د خالل فترة االقتحام فيين من الدخول إلى المسج عت صح من و   ، األقصىحيط  ن في م لمصلي ا 
 12/10/2022 ،األربعاء

  حي، إنه تم لصالام ارير، األمين العام لحزب الشعب بسنفيذية لمنظمة التحقال عضو اللجنة الت −
م  صالحة الفلسطينية، بعد أن خضع معظ جزائري للموبشكل نهائي على ورقة المشروع الاالتفاق،  
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لت خاللعبنودها  الجزاجلسات    ديالت  في  اليالحوار  مدار  على  الماضيين.ئر  وأوضح    ومين 
فقت  ر وا"األيام"، أن جميع الفصائل المشاركة في جلسات الحوافي حديث هاتفي مع    ،الصالحي

لين الجزائريين، على أن  ضور المسؤو وبعد نقاش مستفيض بح  ،على الورقة بعد إقرار التعديالت 
النهائيالتوق  يتم   المسؤولي بعد  عليها،    يع  الجزائريين من انتهاء  الخاصة بذلك  ن  الترتيبات   .إجراء 

أب  أن  إلى  الصالحي  هو  وأشار  االتفاق  تضمنه  ما  وحدةرز  حكومة  تشكيل  على  ية  وطن   العمل 
مين أكد أو   أقصى.  د   ام كحفي غضون ع   إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني و 

لبرغوثي أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق سطينية مصطفى افلالعام حركة المبادرة 
الجزائرية ال  رهبدو و   .الوطني  للرئاسة  بيان  المؤتمرإن    رية جزائقال  هذا  غستت  "أشغال    دا  وج 

بمثابة أرضية صلبة لتحقيق    الذي سيكون   بالتوقيع على إعالن الجزائر  [13/10/2022]  )الخميس(
 66صائل الفلسطينية". الفكل الوحدة، بين 

اإل − الوزراء  مجلس  كبيرةبأغ  ،يسرائيل صادق  ااتفاق    على   ،لبية  م حالب  لحدود لترسيم  لبنانرية  ، ع 
الوزراء   رئيس  اقتراح  البيد وعلى  االإحال  يائير  إة  الكنيست،  تفاق  الشؤون  و لى  لجنة  في  عرضه 

إمكان اندالع    "بعد ي  "بين البلدين  أن االتفاق    يائير البيد . وأعلن  ألمن التابعة للكنيست الخارجية وا
ولكن إذا كان تجنب    ...هللاحزب  ال تخشى  "، مضيفا :  "إسرائيل"و  حزب هللانزاع مسلح جديد بين  

إن "تصريحات    بني جانتس  دفاعلقال وزير ا  ."كذلالقيام بومة  الحكية  ؤولالحرب ممكنا ، فمن مس
تمبنيام نتنياهو  الت   إسرائيلصالح دولة  بم  س  ين  التفاق  ا"  على أن  مؤكدا    ية"صرف بمسؤولوعليه 

  ا  أهداف  قيحق"  نتنياهو يريد أن   نأب  الوق  ،"إسرائيل هو هام وصحيح ويخدم المصالح العميقة لدولة  
إلى   إنه يهدف  ،رويترزاطلعت عليها وكالة    ،لالتفاق  وقالت مسودة  ة".انتخابي  ا  سياسية وأغراض

الخالف بشأن الحدود البرية المشتركة   ل  ي، لكنه لم يح للنزاع البحر   "حال  دائما  ومنصفا  "كون  أن ي
البلدين. اإل  بين  الحكومة  اليو اصقد  ية  ئيلراسوكانت  األربعاء،دقت،  كبيرة  بأغ  ا  مبدئي  م  على  لبية 

 67. ية مع لبنانلبحر سيم الحدود ااتفاق تر 
طة االحتالل  بمرافقة وحراسة شر   األقصى،تهم للمسجد  يين اقتحاما سرائيل اإل  المستوطنين  جدد مئات  −

اف وقالت دائرة األوق  اليهودي.   Sukkot  عيد العرشغطاء    تحت عيد  التصي ضمن حملة  سرائيلاإل
في  اإل إن  سالمية  األقص  1,033القدس  المسجد  اقتحموا  بالفتمستوطنا   الصباحية  ى  وبعد  رتين 

 68شرطة االحتالل.باب المغاربة بحراسة  صالة الظهر من خالل
 ؛يد الحالي والسابق رسالة إلى ملك بريطانيا الجد القدس ومفتيها    فية  ميه قادة األوقاف اإلسالج  و  −

تحدة من تل أبيب إلى القدس، لكة المحتمل لسفارة الممن االنتقال المقهم العميق بشأللتعبير عن قل
قال    يتوفي الرسالة، ال  .يطانيالبر   The Middle East Eyeلما جاء بموقع ميدل إيست آي    وفقا  

إنه   اليهاعل  عاطلالموقع  البريطانية  ، أكد هؤالء  السفارة  نقل  أنهم يعارضون  القدس ألن  قادة  إلى 
بمثابةذل سيكون  للعالم    ك  "المملرسالة  أن  المتمفادها  خالفكة  والوضع   ا  حدة،  الدولي  للقانون 
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اإل العسكري  االحتالل  استمرار  تقبل  الفل  يرغ   يسرائيلالراهن،  لألراضي  وردا    ".ينيةطس الشرعي 
( ي ")هذهدل إيست آلموقع مي  Charles IIIالثالث    الملك تشارلزدث باسم  قال متحة،  سالر ال  على

 69المتحدة". مة المملكةكو ح ص  مسألة تخ
رته رقم  ل دو الخ ،  (يونسكوال)  والثقافة األمم المتحدة للتربية والعلم    لمنظمةالتنفيذي    المجلستبنى   −

حول  باإلجماع،    215 القديمة   مدينة قرارا   وزارة  الن  وقال  وأسوارها.  القدس  باسم  الرسمي  اطق 
تب  األردنيةالخارجية   إن  المجالي،  سنان  القرار  السفير  نتيجة  ني  أردني      لوماسي   بيد جهد   جاء 

منظمة، م وضحا  أن  ال  ة فيربية واإلسالميفلسطين والمجموعتين الع  بالتنسيق مع األشقاء في دولة
، بما فيها  البلدة القديمة للقدس وأسوارهاف األردني إزاء  قرار وبملحقاته يؤكد جميع محاور المو الق
 70. سيحيةلمقدسة اإلسالمية والمكن ااماأل

 13/10/2022 ،خميسلا

الفلق  و  − لمصالحة الوطنية"، المنبثق  لائر  الجز "إعالن    ،ئريةالجزا   سطينية في العاصمةعت الفصائل 
فريق العمل ذي أشرف عليه  نية"، الالفلسطي  طنيةقيق الوحدة الو شمل من أجل تح  م   عن مؤتمر "ل

ا  ائري.الجز  التوقيع  مراسم  اوحضر  عبد  الجزائري  و لرئيس  تبون،  المجيد  القادة  لسياسيين،  كبار 
األسفيرا    70ونحو   الدول  وممثلو  مجلس  ،  في  الجزائر"،    ولي.د لا  ناألمعضاء  "إعالن  ويتضمن 

أبو محمود  محمد  فايز  قرأه  فلسطين  الذي  سفير  الجز   عيطة،  على في  أبر   ائر،  نقاط،  زها  تسع 
أقصاه   ل  ج  أ  ي  لقدس، ف عية في قطاع غزة والضفة الغربية وارئاسية وتشريجراء انتخابات  التسريع بإ

 71. فلسطينية ى  وقو  فصيال   14 نية" لوطنية الفلسطي جزائر للمصالحة اعالن الع "إ ق  وو   عام.

إن   ، " عربي  TRT  تي آر تي " لـ   تصريح في  ، ة حركة حماس إسماعيل هني رئيس المكتب السياسي ل  ل قا  −
يتعلق بالقضية   عد األول ب  ال إلى أن   النظر  ولفت ، أبعاد  3أهميته من   ر للمصالحة يكتسب إعالن الجزائ 

  غربية والقدس ضة بالضفة ال إلى وجود انتفا النظر  تا   طيرة التي تشهدها، الف لخ ت ا ا ر لفلسطينية والتطو ا 
ا  م ن الجزائر  إ ،  ، فقال هنية د الثاني للبع   أما بالنسبة   . ب وحدة الشعب الفلسطيني وقياداته وهو ما يتطل 

ية  ر الثو لية  تفظ بالعق تتلوث بالتطبيع مع االحتالل، وتح   لم و   ، تزال تحتفظ بما أسماه "الطهارة السياسية" 
ورات األخيرة بين  لق بالوضع الدولي والتط تع ي   ، وفق هنية   ، والبعد الثالث   ة. تي تدعم حركات المقاوم ال 

العالم  برى  الك   المعسكرات  األوكر ال   خصوصا  في  الروسية  األخيرة. حرب  المكتب  و   انية  عضو  أكد 
ل  الرش ز  ع   حماس السياسي  و   ق ت  "حركته  إعالن ق  أن  تقديرا    عت  الجزائرية  جمه ال   ر لدو   الجزائر،  ورية 

أن  تغريدة له،  في  ق،  لرش وكشف ا   صفحة االنقسام".   ي   بضرورة ط   يمانا  المجيد تبون، وإ   ورئيسها عبد 
 72ن الجزائر". ومع ذلك "وق عنا إعال   ، ها لم يذكر   ، التوافق عليها   تم  عن بنود  تراجعت    فتح حركة  

كلمته    يةين فلسط ال  طةالسلس  رئي  لاق − في  عباس،  في    ،Sika  سيكاقمة    أماممحمود  تعقد  التي 
اإلللخ  نسعىكازاخستان،   االحتالل  من  فلسسرائيل الص  دولة  ألرض  بعاصمتها  ي  القدس  "طين 
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انون  واحترام الق  ،بلوماسيةيالد و ، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية  1967  حدود على    ،"الشرقية
واال ا  ،عةق  لمو اات  قيتفاالدولي  والمرجعيات  الدولية  الشرعية  قرارات  أساس  وعلى  وعلى  لمعتمدة 

لن ":  قائال    وأضاف  .1515العربية، المنصوص عليها في قرار مجلس األمن  رأسها مبادرة السالم  
با الو تس نقبل  باالتفاقيمرار  الملتزمين  الوحيدين  نبقى  ولن  الراهن،  المو ضع  مع  ق  ات  ، إسرائيلعة 

رتكبته من مجازر  ، كما وسنطالبها باالعتذار والتعويض على ما امعهانا  القت مل عمجع  اجنر وس
 73. "لفلسطينيوتدمير بحق الشعب ا

ال − الأعلن  عون  رئيس  ميشال  الصيلبناني  على  لبنان  النهائ موافقة  لترسيمغة  البحرية د الح  ية  ود 
  ، لبنانيينهها إلى الفي كلمة وج  ،وقال عون   ي الحكومة والبرلمان.س  لتشاور مع رئيعد اية ب الجنوب

اللبنانية ويح  ،از تاريخي"إن االتفاق "إنج  لبنان، مؤكدا  ويتوافق مع المطالب  ه  أن بالد   فظ حقوق 
من    2مك  608دت بموجبه  واستعاعويض،  لى كامل حقل قانا النفطي من دون دفع أي تحصلت ع

من    ن يدخل في أي نوعوأضاف أن لبنان ل  يها، ولم تقدم أي تنازالت جوهرية.المتنازع علطقة  المن
 74. "يلإسرائ" مع  المرفوض أنواع التطبيع 

ل تأبين الشهيد  حفخالل    ،حماسسكري لحركة  الجناح الع  ،القسامكشفت كتائب الشهيد عز الدين   −
عن "وحدة السايبر السرية"، التي عملت    ،لقدسف اة سيمعركد في  تشهاس  الذي  ،جمعة الطحلة

وبي ن عضو قيادة إقليم قطاع غزة    سها.في تأسيالطحلة  هيد  هم الشسأثمانية أعوام، و في الخفاء ل
ألبطال المجهولين ة من ال  د بنفسه مع ثقا الطحلة  هيد  الشن  أ  ،ي حركة حماس زكريا أبو معمرف

دو غالبيتها  ألف هدف للع  30لعدو الحيوية، طالت  ات انظومستهدفت ممات سيبرانية عديدة اهج
 75. وعسكرية منشآت أمنية

القال   − جانتس  ي سرائيل اإل  اع فد وزير  متوترة،    جد "نتواإنه    بني  فترة  أيضا    هي   نا  وأحيا في  . مؤلمة 
أنشطةونتو  في  كبيرة  (عسكرية)  اجد  ذلك،  50و  ،بأحجام  من  أكثر  وحتى  ق%،  األمن  وات  من 

اإل  يةالحال الجيش  والسامرةسرائيل في  يهودا  في  تعمل  الغرب]  ي  وأشار  "[ةيالضفة  في  جانتس.   ،
ة جنين  ومنطق القديمة،البلدة  وخاصة "نابلس،إلى أن ، ونوت ة يديعوت أحر صحيفموقع  معة مقابل

ل إليهم في "سنصأنه   علىا  د د   شفي نابلس، مى تنظيم "عرين األسود" ق إلر  وتط. "ر تحديهما أكب
المطا و "فنهاية  قرابة  "قال  .  من  مجموعة  وعليشخصا    30هذه  استهدافهم ،  نعرف  أن  نا 
 76."ةلمنطقخل هذه ايادة عملياتها دا"على أجهزة األمن الفلسطينية ز  نأأكد و  ."وسنستهدفهم

طائرات  تنقل معلومات أمنية استخباراتية إلى أوكرانيا بشأن ال  " إسرائيل" أن    ييل إسرائكشف مسؤول   −
االنتحارياإليرا  بدون  نية  بالبالد.  ،طيارة  حربها  في  روسيا  تستخدمها  صح والتي  يفة  ونقلت 

ي قوله، إن  سرائيلالمسؤول اإلعن    ،ونوت ة يديعوت أحر صحيفموقع  ا ذكر  مك  ،ورك تايمزنيويال
 77.أوكرانيا بصور األقمار الصناعية لمواقع القوات الروسية ا  تزود أيض ةخاص ية إسرائيل شركة 
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لج − الو لطواا  نةأعلنت  للحرئ  العليا  الو طنية  تعليق  ركة  عن  األسيرة  اإلداريي طنية  ن  المعتقلين 
عن   استالطعام،  إضرابهم  فرصة    ا  رفض  ا  ميو   19  مرالذي  إلعطاء  اإلداري؛  االعتقال  لجريمة 

 78ضربين عبر ممثلي الحركة األسيرة. لمعالجة ملفات الم

مه د  ي تق لسخي الذ والدعم ا لعالقات  ر في ا ر من تض   " ل إسرائي " ية  أمريك ات يهودية  منظم ة  د  ع   رت ذ  ح  −
إذا فاز  إلى الحكومة  ر بن غفير ثل عضو الكنيست إيتما م طرف جهات من اليمين المت  من ضم   لها 

أبي وذلك    ، في االنتخابات  تل  تقارير نشرت في  عن ريك   هآرتس ونقلت صحيفة    .ب حسب ثالثة 
 The Union for Reformاليهودي حي  إلصال ا   ار منظمات التي   اتحاد   ئيس ، ر Rick Jacobs  جايكوبس 

Judaism ي لئال يحدث هذال   ص أ    ية هو كارثة. وأنا ل ائي إسر   بن غفير إلى حكومة   ضم  " ن  له إ ، قو". 
  رسميا    بيانا    "  Democratic Majority for Israelإسرائيل ألجل    قراطية و الديم ية  األكثر " ونشرت منظمة  

أهم  تي تعتبر  بالقيم المشتركة ال   مساسا  " ه  ت د  ع و   ، لذي سيلحقه هذا السيناريو من الضرر ا تحذر فيه  
ل  الحمي ل قاعدة  و " مة عالقات  منظ ك  كذل .  لدعم  تدى  المن " مة  فعلت   Israel Policy  إسرائيل السياسي 

Forum "   تحقير اليهود   ية ضد  مريك اللجنة األ " و  merican Jewish Committee's AntisemitismA " .79 
بة  عضو النقا  ،العامة للنقابة  للهيئة  همد  اح ققتر ى الع  لياأستراتت نقابة أساتذة الجامعات في  و  ص −

دعت أعضاءها  و   ."لإسرائي"ة أعضائها إلى  ر زيار قرار يدعو إلى حظلح  لصا،  د عليفه  الناشط
النقابات  إسرائيلـ"المنظمات الموالية لتستضيفها    لتيت امقاطعة الزيارا  إلى "، وتقوية الروابط مع 

 80أساتذة وموظفي الجامعات.ني لنقابات لسطيالف تحاد الفلسطينية، بما في ذلك اال

 14/10/2022 ،الجمعة

، رئيس وحدة اإلجازة والترخيص  هللا األحمد أبو التينلطبيب عبد  أعلنت وزارة الصحة استشهاد ا −
االحتالل في رأسه بإصابته برصاص  متأثرا   الوزارة،  أعفيم  .في  الحكومي،  اللن مدير  ا  مستشفى 

ا استشهاد  ضبايام  ب لشاعن  فايق  بعيار  جنين  مخيممن    ،تين  إصابته  جراء  رأس،  في   ه.ناري 
بزعم إطالق النار على منزل وإصابة    ،اللحتقوات اال برصاص    استشهد شاب فلسطيني،كذلك  

، فإن أحرونوت ت  يعو د يحسب ما ورد في موقع  بو   هللا.  شمال رام  بيت إيلة  مستعمر مستوطن في  
بعد   عن  نفذت  النار  إطالق  مخيم  م300عملية  من  إيلة  مستعمر اه  باتج   الجلزون ،  وتم    .بيت 

الجريح محمد  عن  اإلعالن   األسير  تر استشهاد  ، من مخيم جنين  ،ا  عام  17  ،ادرةكمان غو ماهر 
 81الغة لحظة اعتقاله.ة، إثر إصابته بحروق بمتأثرا  بجروحه الخطير 

من  ية في البلدة القديمة  ل إسرائي  رة تصويرسقوط طائ، في بيان لها،  عرين األسود عة  ت مجمو لنأع −
منابل من  س،  الغاية  لفحص  العرين  من  وفني ين  اختصاصي ين  "بحوزة  إنها  أو  ضيفة:  سقوطها 

 82. جد المقاتلين"توا مكانإسقاطها، وبعيدة كل البعد عن 

صال  20في    وتجمعا    مظاهرة   30نحو  خرجت   − بعد  بالمغرب،  لفلسطين، مدينة  نصرة  الجمعة،    ة 
ورفضا  سرائيلاإل  باالقتحامات   وتنديدا   المبارك،  األقصى  للمسجد  المتكررة  مع   ية  العربي  للتطبيع 
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ا  الحتالل.ا "الهيئة  لوقالت  القضا  نصرةلمغربية  إن  األمة"،  مظاه يا  في  شاركت  التي  رات مدن 
اكش، الجديدة، أزمور،  مر   ت، آيت ملول، خريبكة،لبيضاء، السطاس، امكناالجمعة هي "وجدة،  

 83دن الشمال. ضافة إلى عدد من مزم، تاوريرت"، باإلزمامرة، فاس، وادي  ال

ة  تنفيذ عملي   ا  ي تؤكد رسمي سرائيل الجيش اإل في أرشيف    ائق د وث عن وجو   العبرية كشفت صحيفة هآرتس   −
م  دا خ است   للصحيفة، فإنه تم    ا  ووفق   . 1948سنة  زة  عكا وغ ر المياه الفلسطينية في  با يم آ تسم   كان هدفها 

ما يعرف بالديزنطاريا،    وس والزحار أو كي تؤدي لإلصابة بمرض التيف حقن جراثيم في مياه الشرب ل 
ال  أن  إلى  بد عملي مشيرة   أبر ة  في  نيسان أت  العمليا ئق  وثا ال وتكشف  .  1948  يل/  فيها  ت  أن  شارك 

منهم  ئيل را إس ات  صي شخ  كبيرة،  يادين و ،  David Ben-Gurion  وريون ج   بن   يد ف ي د ية   Yigael  يغائيل 

Yadin ،   يان د موشيه  و  Moshe Dayan ،   كاتسير و وبدأت Ephraim Katzir  إفرايم  بين    ،  المحور  في 
وإلى غزة في الجنوب، واشتملت على مناطق    ، شمال ا في ال د ذلك إلى عك ع عت ب واتس  ، القدس وتل أبيب 

 84. القدس   وبيت محسير قرب   ة، ي سور   وبيت   ، وبدو   ، ليل ج ل وعيلبون في ا   ، وبئر السبع   ، مثل أريحا   أخرى 

 15/10/2022 ،السبت

ة منفذ عملية بيت إيل  لعائ  منزل، وداهمت  رام هللاقرية دير جرير شرقي  وات االحتالل  مت قاقتح −
  ، ةاب محمد عود ال الشي اعتقسرائيلاإلالجيش    وأعلن  .واعتدت على عائلته  ،جاعيةالشهيد قيس ش

 85.ة بيت إيل واثنين من مساعديهمر مستعالمنفذ الثاني لعملية إطالق النار على 

الدفاع    زهافا غلؤون   رتسيمرئيسة حزب  ت  عد  − الجيش   سانت ي جن بوزير  إلى كبح جماح جنود 
الضفة  في  قتلى الفلسطينيين  عدد الة غير معقولة في  ناك زياد إلى أن هالنظر  ي، الفتة  سرائيلاإل

غلؤون و   الغربية. أ  ،هاجمت  تصريحات  بهافي  نقلت  ،  دلت  ما  اإل  12القناة  وفق    ية سرائيل العامة 
أ يديعوت  العحرونو وصحيفة  المتطرف  ،بريةت  الكنيست  غفيرمار  إيت  عضو  بشبن  إثارته  ،  أن 

 86ووصفته بالبلطجي والمحر ض. ألقصى،المسجد اكته في اقتحامات للشغب في القدس ومشار 
في الكنيست، ووصفتهم باإلرهاب، في  اب العرب  النو   اكيد ش   ت ي ل أي   ة ي ئيل سرا اإل وزيرة داخلية  مت  هاج  −

حزب سابها بتويتر، إن  على ح   ، وقالت شاكيد   يست. الكن بات  تخا تحريض جديد يتزامن مع اقتراب ان 
رب عمة أن الحزب "يحرض ع ا بدالت"، ز هابيون يرتدون  الكنيست هم "إر   الجبهة العربية للتغيير في 

 87ي".سرائيل نه "ال مكان لهم في الكنيست اإل مضيفة أ   ، لدولة" وا الحكومة   ضد    إسرائيل 
جامعة  ح  ر  − الفبيالعر الدول  بت  بتوقيع  الفلسطية  وثيقة  صائل  على  الجزائر"نية  ختام  "إعالن  في   ،

  عة وعد  األمين العام لجام، بوساطة جزائرية،  "ةنيالشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطي لم     مؤتمر"
الفلسطينيفيالغيط، في بيان صح   أحمد أبو  الدول العربية ة،  ، الوصول إلى اتفاق بين الفصائل 

متطو "بمثابة   تحق   مه ر  طريق  اعلى  ي يق  التي  الفلسطينية  إلى لمصالحة  العرب  جميع  تطلع 
 88."اإلنجاز الطيب "هذا  توصل إلىفي ال  لجزائر، مشيدا  بالدور الذي اضطلعت به ا"تحقيقها
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الن الجزائر"،  "إع   على   فلسطينيا   فصيال    14بتوقيع    أنطونيو غوتيريش  لألمم المتحدة   العام األمين  ب ح  ر  −
  ،جع غوتيريش وش   نية الداخلية. ة الفلسطي ق المصالح يجابية" نحو تحقي ذلك بأنه يمثل "خطوة إ   فا  واص 

إلى  ي ب   في  منسوب  دوجاريك س   باسمه   المتحدث ان  الفصائل    على   ؛ تيفان  من  كافة  خالفاتها  تجاوز 
 89إجراء االنتخابات.   لك في ذ بما  ي اإلعالن  ها على متابعة االلتزامات الواردة ف ث  خالل الحوار، وح 

 16/10/2022 ،األحد

راقصين    واحتفلوا  ب المغاربة،ى من جهة باقصباحات المسجد األمستوطن    600أكثر من    تحمقا −
 90. طام باب األسبأما

نفذوا   − مقاتليها  أن  األسود"  "عرين  مجموعة  نوعية  أعلنت  معملية  المربعة نقط  نطقةفي  ة 
تل   ،يةاالحتالل وقرية  االلتفافي  يتسهار  طريق  بين  نابلس.  الفاصلة  غرب  وأوضحت   جنوب 

ة محلية الصنع، وحققت  ء قنبلة يدوين استهل وا العملية بإلقااهدين  لها، أن الم جالمجموعة، في بيا
بينإص وقعت  حيث  مؤكدة  بإطالق    ابات  الم جاهدون  وألحقها  جنود،  من    كثيف  وابلخمسة 

 91نفذون بسالم. الرصاص، وانسحب الم

سلمان   − الملك  عبد عد   ال  في  ،العزيز  بن  السنوي  و الخطاب  الشورى هجذي  مجلس  إلى  أم ه  ن  ، 
أمرا   من واستقرارها،  األوسط  الشرق  حل  "طقة  إيجاد  في  اإلسراع  و   يتطلب  للعادل  قضية  شامل 

ة على  وإقامة دولة فلسطين مستقل  ،ومبادرة السالم العربية  ،وليةات الشرعية الد قرار وفق  الفلسطينية  
ال  1967حدود   القدس  و "شرقيةوعاصمتها  السعودي  ر  أشا،  إد لإالملك  الرياض  ى  جميع  "انة 

 92."ض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري الكاملو  تي تقال ات األحادية جراءاإل
باء صباح اليوم أن  ناأل: "أفادت  ، في تغريدة على تويترن شاينحماي  سرائيلقال وزير الشتات اإل −

المكان الذي يجب   في  ك  د هناك شع  : "لم يقائال    وأضاف  لى روسيا".تية إقل صواريخ باليسإيران تن
العسكرية   اعدةالمسفي هذا الصراع الدموي. لقد حان الوقت لتلقي أوكرانيا    إسرائيلأن تقف فيه  

 93كما تقدمه الواليات المتحدة ودول الناتو".  ا  ، تمام ا  أيض
اإليرلندية عن سحب استثماراتها في الشركات التي تبيع    Trinity College  ة ترينيتيأعلنت جامع −

كهيد  و ل  سلحةاستثمارات في شركات األ د تمتلك  ع  ، وأنها لم ت"إسرائيلـ"ل األمنيةات  تقنيأو الاألسلحة  
تيكنولوج  أو  ،Lockheed Martin  مارتن إي    يآبي    أو ،  Raytheon Technologies  يزرايثيون 

حركة  ت بها  قدمة ت ثماراتها على إثر عريض اء سحب الجامعة الستجو   .BAE Systems  سيستمز
اإليرلندية، تدعو    ترينيتيفي جامعة    وفرض العقوبات )بي دي أس(   رات ثما ست ال ا سحب  المقاطعة و 

 94. "إسرائيلـ"أسلحة أو تقنيات أمنية لمن الشركات التي تبيع تها استثمارا لجامعة إلى سحب فيها ا
 17/10/2022 ،اإلثنين

الوزراء − رئيس  الحكومة  اشتيةمحمد    الفلسطيني  قال  فريق  إن  الوزراء   عددا    يضم    ا  ستشكل  من 
موضو لمتابع الغاة  الفلسطيني.ع  الوزراء  ز  رئيس  الحكومة  خالل  ،وأضاف  رئيس  "أن  ،  جلسة 
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مصطفىصند  محمد  االستثمار  مع    وق  بالتفاوض  يقومون  م   اإلخوةوفريقه،  افي  شقيقة،  لصر 
 95."افع على شعبن ، ويعود بالنإلنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية

  إطالق عملية عسكرية ضد  نية إمكاناقشت  "إسرائيل"في منية ؤسسة األأن الم ةر عبريكشفت تقاري −
البث  موقع    ذكرو   نابلس.في    سود األ  عرينوعة  مجم لهيئة  التابعة  الرسمية  اإلسرائيلية  القناة 

ت في مبنى  أمنية ع قد   ة خالل جلسةالقضيقش  نا  يائير البيد ، أن رئيس الوزراء  رائيلي )مكان( س اإل 
ي  لائيسر اإل  دفاعالي بينيت، ووزير التل أبيب، بمشاركة رئيس الوزراء البديل نفت دفاع في  ة الزار و 
جاءت   ووفق التقرير، فإن هذه الجلسة،  . ومسؤولين آخرين كبار بالمؤسسة األمنية  ،سنتجاي  بن

لى  ل رسالة إمعون إرساذ أراد المجتبلس، إنا   في  رين األسود عوعة  لبحث سبل التعامل مع مجم
 96ب مهاجمتهم.فيد باقترات  ك المجموعة، تل

مقدسيةدت  أفا − باحات اقتحمو   ا  مستوطن  5,094أن    ،مصادر  عيد    ا  أيام  خالل  األقصى  المسجد 
 97أيام.  ثمانية ذي استمرالعرش العبري، وال

اإلاص − االحتالل  سلطات  المحت  يسرائيلدقت  القدس  مدينة  في  جديد  استيطاني   مخطط    لة.على 
ية"، على مخطط استيطاني في مدينة  سرائيلء اإلبناوال  اللوائية للتخطيط للجنة  تسمى "ات ما  ووافق

المحت مالقدس  بناء  يتضمن  حلة،  وبيت  شعفاط،  أراضي:  على  االستيطانية  الوحدات  ا، نين ئات 
 ، عقوب النبي يو   ،كريات مناحيمو   ،جيلوات  مستعمر في  وبيت صفافا، والولجة، وعين كارم ولفتا،  

 98.وبسغات زئيف ،شلومورمات و  ،رموت و 

االحتالل اإل − سلطات  المو   فلسطينيا    شهيدا    22ي  يلسرائ احتجزت  بفي ثالجات  منذ    ةنسداية  تى، 
المحتجزين  2022 الشهداء  عدد  يرتفع  وبذلك،  من،  الثالجات  في  االحتالل  سلطات    سنةذ  لدى 
فيما يسمى    جثمانا    256  تالل تحتجزاالحطات  اإلشارة إلى أن سل  درتج.  شهيدا    112إلى    2016

 99.مفقودا   74"مقابر األرقام"، و

يني،  فلسط   5,300نحو   2022  سنة اعتقلت منذ مطلع   تالل االح   أن قوات   لفلسطيني أعلن نادي األسير ا  −
النساء،    111بينهم  من   ع   1,610أصدرت  و ،  طفال    620و من  عالوة   ، إداري  اعتقال  تن أوامر  فيذ  ن 

 100األسرى. من    عدد   بحق    " إعدام ميدانية " عمليات  
  بالبدء في استخراج الغاز  " إسرائيل"ع  أن مصر نجحت في إقنا  "الشرق األوسط"لـ  أكدت مصادر −

تطويرهاحل قطقبالة سو  بعد  إن    .اع غزة  المصادر  تجري حوقالت  التي  متعلقة المفاوضات  اليا  
 101. "وأن هناك تقدما  كبيرا  "حصص واإليرادات، الو  ات باآللي

 ،ي سرائيل جسس تابعة لجهاز الموساد اإل ة ت شبك فكيك أجهزة األمن زية عن ت عالم مالي سائل إ كشفت و  −
ل بهدف على األق   ماليزيا    11د خلية من  ن  ج  قولهم إن الموساد   اليزية عن مسؤولين صحف م   ونقلت 

في    طينيا  لس ف   بيرا  فإن خلية الموساد اختطفت خ   ، وبحسب أولئك المسؤولين   ب نشطاء فلسطينيين. ق  تع 
، ونقلته إلى 9/2022/ 28كوااللمبور في    لعاصمة وسط ا   ، غزة   قطاع   ن ينحدر م معلومات  لوجيا ال و تكن 



 2022 تشرين األول/ أكتوبر ______________ ____________________ ___________________

لدراسات واالستشاراتلالزيتونة  مركز                 19                                                    

الوصول إلى الخاطفين    ة، قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية من لعاصم احي ا نزل ريفي في ضو م 
 102ث بأيام. وتحرير الرهينة الذي غادر البالد بعد الحاد  ، واعتقالهم  ، ساعة   24خالل  

ة لدولتين وإقام ا   لسة للجمعية العامة لألمم المتحدة حول دعم حل  ، في ج ات اإلمار   دولة ل بيان    ذكر  −
  ديم كل ق تقوم دائما  بت ، أن اإلمارات  1967سنة  دة على حدود  ذات السيا   الدولة الفلسطينية المستقلة 

ة ح  سطينيين، وتوفير االحتياجات المل لفل ة لمساعدة األشقاء ا ابة اإلنساني دعم ممكن لتمكين االستج 
بتقديم مساعدات  همت  س أ   ات اإلمار وأضاف البيان، أن    من فئة النساء واألطفال.   خصوصا  ،  ان للسك 

الفلسطي  بين  ني  للشعب  ما  الممتدة  الفترة  بأكثر من  2022و   2016  سنة خالل   دوالر   يون مل   684، 
  يم وتعهدت مؤخرا  بتقد .  ألونروا وكالة ا ي ل مريك أ ليون دوالر  م   165همت بتقديم أكثر من  سوأ ي.  أمريك 

 103. القدس   شرقي ي لمستشفى المقاصد في أمريك مليون دوالر   25

إنه على − له،  بيان  األوروبي في  االتحاد  السنوية لصندوق   قال  االجتماعات   ي الدول  لنقد ا  هامش 
ال البنك  عقد   ،دوليومجموعة  واشنطن  التي  في  و 14/10/2022-10الفترة    لخالت  على ق  ،  ع 

ج م اتفاقية  لتوفير  الدولي  البنك  مع  بقيمة  ديدة  يورو   9بلغ  ،  (دوالر  مليون   8.75نحو  )  ماليين 
اد  صص لدعم االقتصني أحادي المنح المخوبي للصندوق االئتمامن االتحاد األور   أولي  ماهسإك

 104ي وصموده.الفلسطين

الروسيحذ ر   − األمن  مجلس  رئيس  ميدفيديف   Security Council of Russia  نائب   ديمتري 
Dmitry Medvedev  "ب  إن أي خطوة تص  ،ائال  زويد أوكرانيا باألسلحة، قاعيات تد تمن    "إسرائيل 

ةبش  ر  ستض  ؛لقوات األوكرانيةفي إطار دعم ا الثنائية.  د  بيانف  ،يدفيديف ل م وقا  بالعالقات    له  ي 
كييف باألسلحة. إنها خطوة متهورة  تستعد على ما يبدو لتزويد نظام    رائيلإس"ن  إ  ،راميج تلعلى  

 105. "يناد  نائية بين بلقات الثللغاية. ستدم ر جميع العال
 18/10/2022 ،الثالثاء

راجعة  بذلك عن  ، مت "يلإسرائـ"عاصمة ل  "الغربيةدس  القـ"بف بعد اليوم  ا لن تعتر هأن  أعلنت أستراليا −
  غ وقالت وزيرة الخارجية األسترالية بيني وون   حكومة المحافظة السابقة. قرار مثير للجدل ات خذته ال

Penny Wong،  يجب أن   ،القدس قضية وضع نهائي"  إن  ، كالة الصحافة الفرنسيةه و قلتن ن في بيا
سفارة أستراليا  "ت أن  وأضاف  ."والشعب الفلسطيني  إسرائيل   يناوضات سالم بزء من أي  مف تحل  كج 

تين لالدو   أستراليا ملتزمة بحل  "أن    ،وأكدت وونغ  ."ي تل أبيب وستظل هناككانت موجودة دائما  ف
رف بها  داخل حدود معت  ،والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسالم وأمن  لإسرائيالذي تتعايش  

ض هذا االحتماللن نؤيد نهجا  ي " قائلة: افت . وأض"دوليا    106."قو 
بت الس − الفلسطينية بالقرار األستراليلرح  بإلغاء االعت   طة  ،  "إسرائيلـ"عاصمة ل  "القدسغربي  ـ"راف 

قالت فيه    بيانا  أصدرت  و ،  قرارالترالي بسبب  السفير األسية  ئيلسرااإل  الخارجيةاستدعت وزارة  بينما  
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العمي   إسرائيل"إن   أملها  خيبة  عن  الناج قتعرب  األسترالية  الحكومة  قرار  مواجهة  في  عن  ة  م 
 107وست. يم بجيروزالالصحيفة ما جاء في ، بحسب "ظرية قصيرة النرات سياساعتبا

، ومن  سرائيل نية مربح إل لألراضي الفلسطي حتالل  "إن اال   اشتية محمد  الفلسطيني  ئيس الوزراء  قال ر  −
إنها أ  احتالال  ئه يجب جعل جل  االستيطان ومن ، عبر عقوبات عل مكلفا    ه  إن   ية اشت   وقال   تجاته". ى 

)أونكتاد(   تقرير  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر   United Nations Conference onمنظمة 

Trade and Development (UNCTAD)   " ر التقرير خسائر فلسطين قد  ، إذ  " نعرفه ونعيشه   ما  ؤكد ي
د   50بنحو   بين  مليار  االقتصا االست بسبب  ؛  2020و   2000  ي سنت  والر  التنمية  وتقيد  في  يطان  دية 

الفلسطينية،  المناطق  يعادل    مختلف  اإلجمالي   3وهذا  المحلي  الناتج  فإن  أضعاف  وبالمقابل   ،
االستعماري  ا  ب سرائيل اإل الستيطان  يشمل ي  بالنات يس   القدس،  ما  ال هم  اإلجمالي  ج   "إسرائيل لـ"محلي 

 108.ريرخالل المدة المحددة بالتق   دوالر  مليار   820، ما يعني  ر سنويا  مليار دوال   41بمبلغ  

وقال وزير الدولة   .يةفلسطينالسلطة اللرسمي لها لدى  تمثيل امكتب ال  سنغافورة  افتتحت جمهورية −
،  Mohamad Maliki bin Osman  ثمانمد مالكي بن علخارجية لجمهورية سنغافورة محللشؤون ا

من  هو دليل على االلتزام ببذل المزيد    يةفلسطينالسلطة الالده في  إن افتتاح المكتب التمثيلي لب
 109ابط العالقات بين البلدين.إلى تمتين رو د افتتاح المكتب يقو عن أمله بأن  أجلها، معربا  

 Volker  فولكر تورك  اإلنسانيد لحقوق  ي الجد سامال  حقوق إنسان من المفوض   منظمة  65طالبت   −

Türkا الممارسات  نتيجة  للفلسطينيين،  العدالة  بتحقيق  المسرائيلإل،  ودعت   عليهم.فروضة  ية 
المفوض التخاذ موقف من استهداف   الفلسطيني،    "إسرائيل"الرسالة  للشعب  المؤسسي والمنهجي 

 الق النار للقتل"،سياسات "إط، و ا  عام  15  ر المفروض على قطاع غزة لمدةذلك الحصا  بما في
 110إلبالغ عنها.والتحقيق وا "،إسرائيل"وسياسات االعتقال اإلداري التي تتبعها 

مم ، وممثلة برنامج األTorunn Viste  ورن فيست ط   السلطة الفلسطينيةعت ممثلة النرويج لدى  ق  و  −
في   اإلنمائي  الفلسطينيةالمتحدة  بي)  السلطة  دي  أن   United Nations Development(يو 

Program (UNDP)  إيفون هيلي  Yvonne Healy  ، دس عليم في القم لصالح قطاع التاتفاقية دع
  111مليون دوالر. 3.6 ةقيمب

ماليز ذ  ح − تقرير  اإلر  االستخبارات  أن  من  أهدافا  سرائيلي  تضرب  قد  فرصة فلسطينية    ية  أول  في 
ماليزيا.سانحة   صحيفة    داخل  تايمنيوستريوذكرت  أن    ،الماليزية  New Straits Times  زتس 

اإل السرائيلالمهمة  نطاق  خارج  معينة  أهداف  القضاء على  في  تتمثل  عملية    ؛ن قانو ية  إطار  في 
برنا  للموساد  تفكيك  البا  حماسمج حركة  تستهدف  الفلسطينيين  والمهندسين  العلماء  رزين  إلرسال 

ما    جهاز الموساد وضع نصب عينيه  نه ي عتقد أنوقالت مصادر للصحيفة الماليزية إ  ج.إلى الخار 
 112فلسطينيين يعيشون في ماليزيا. 6يقل عن  ال
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  ،دت د  ش  Alice Lugo  أليس لوغو  يكمرياعدة وزير األمن الوطني األ ن مس إ  هآرتسقالت صحيفة   −
النواب األ  الماضيفي رسالة أرسلتها الشهر    قراطيو الديمب  لحز ي عن امريكإلى عضو مجلس 

حصول على  جميع الشروط من أجل ال  حاليا  ال تستوفي   لإسرائي"لى أن  ، عDon Beyer  دون باير 
ت من  و إعفاء  لمواطنيها،  دخول  األأشيرة  المواطنين  ألن  أصحاب   ،يينمريك ذلك  خاص  وبشكل 

اإل األصول   الحدودية  المعابر  في  مشابه  بإعفاء  يحظون  ال  منهم،  بل  يةسرائيل الفلسطينية   ،
 113."امل مهين وجارحيتعرضون لتع

  عد  ت    2022  سنةإن    Lucia Elmi  لوسيا إلمي  األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية باإلنابةمنسقة    قالت  −
نتي2006  سنةمنذ    ،عاما    16موية في األراضي الفلسطينية منذ  األكثر د  جة الزيادة المقلقة في ، 

الحركة في ا المفروضة على  والقيود  العنف،  الغربيةلأعمال  فيها  ضفة  بما  مع و   ،القدس  شرقي، 
، بينهم  الفلسطينية  ة الصحةبحسب إحصائية وزار   121فلسطينيين،    105ما ال يقل عن    شهاد است
االحتاللفال   ط  26 قوات  أيدي  المعدل    قث  وو   .على  ارتفاع  األممي  للضحايا  البيان  الشهري 

 2021.114 سنةمقارنة ب %57الفلسطينيين بنسبة 
 19/10/2022 ،األربعاء

مناستشهد   − التميمي،  ععدي  شعففذ  حراس  بع،  8/10/2022في    اطملية  على  النار  إطالقه  د 
مدخل    قد وصلالتميمي  وكان    .الضفة الغربية  ميم فية معاليه أدو مستعمر يين عند مدخل  إسرائيل 

ة، مما أدى إلى  عمر مسته حراس أمن الحاجز يقف فيق النار على  وأطل  ،ة معالي أدوميممستعمر 
 115.إصابة أحدهم بجروح طفيفة 

ال  قال − واإلسالمية  معضو  العربية  العالقات  مكتب  ورئيس  حماس  لحركة  السياسي    خليل كتب 
كان  اللقاء  ، إن  في دمشق  بشار األسد   س السوري قائه مع الرئي عقب ل  ،في مؤتمر صحفي  ،ةي  الح

ضافة  رك، وإي السوري المشتعمل الفلسطينمثل انطالقة جديدة للي  إلى أنه    ا  ، مشير ا  اريخيوت  ا  إيجابي
لمحورجد  مؤكد المقاومة  يدة  سوريأن    ا  ،  مع  وضد    ةحماس  سوري  الموحدة،  أي  ةاستهداف   من 

ة إن الحركة ستكمل مع اإلخوة السوريين  ي  ل الح، قاةة في سوريشكل وجود الحركوحول    عدوان.
و  مؤكد ترتيبات  الحركة،  وجود  الع  ا  شكل  استعادة  قرار  سور أن  مع  جديدة    ةيالقات  إضافة  يمثل 

أنه لم ت سجل أي دولة على عالقة مع الحركة أي تحفظ على قرارها    ةي  الح  دوأك  لمقاومة.لمحور ا
 116.ةالدول رحبت بعودة العالقات مع سوريدا  على أن كل د  ش، م ةريعادة عالقاتها مع سو إ 

فلسطينية: باله عددا  من قادة وممثلي القوى والفصائل ال خالل استق   ، الرئيس السوري بشار األسد قال   −
تقتضي   نظ "المصلحة  وجهة  ليست  فالمقاومة  المقاومة،  مع  نكون  مبدأ بل    ، رأن  وأساس   هي 

الجميع قبل الحرب أن سورية التي يعرفها    لى إ   نسان"، مشيرا  ن طبيعة اإل عادة الحقوق، وهي م الست 
مما نتج عنها  أهمية حوارات الجزائر تأتي   ن إ   ،األسد  قال وبعدها لن تتغير وستبقى داعما  للمقاومة. و 
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د الفلسطينية   القضية   لخدمة   هذه الوحدة هي المنطلق في العمل   ن إ فلسطينيين، و من وحدة ال  . وشد 
 117.واستعادة الحقوق   واجهة االحتالل فلسطيني هي أساس قوته في م ل حدة الصف او   على أن 

المكت  − عضو  ع أكد  حماس  لحركة  السياسي  الرشق ز  ب  الحركة  الس أن    ت  ممثل  عن  أفرجت  عودية 
هاني،  ثت مع األخ أبو تحد " و  ، عم ان  األردنية  صمة ا ع ال   إلى   متجه هو و  ، محمد الخضري السابق لديها  

 118. " إلفراج عن باقي إخوانه المعتقلين ا   ئه أن يتم  ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعا 
رانيا، وذلك بعد إعالن  تبيع أسلحة ألوك" لن  إسرائيل"أن    سي جانتبن ي  سرائيل اإل  الدفاع أعلن وزير   −

، في حديث  سجانت  د د  ش و   اع جوي.ي لتزويدها بأنظمة دفسرائيلنب اإلإلى الجا  كييف توجيه طلب 
 119".قدمنا لهم المساعدات الطبية واإلنسانية" نه، على أ يةلسرائياإل Chai-lKo كول تشايإلذاعة 

ا  أعلن − ا  اشتيةمحمد  الفلسطيني  اء  لوزر رئيس  قطاعات  في  مشاريع  اعتماد  والتعليم  عن  لصحة 
ها منحة الصناديق  ، بما يشمل القدس، تغطيقطاع غزة والضفة الغربية  فيوالبنية التحتية والزراعة  

 120دة.ي جمليون دوالر، المدارة عبر البنك اإلسالمي للتنمية ف 646,39العربية واإلسالمية بقيمة 

إلى جانب شركة   ،يةسرائيلواالستيطان اإل والتراث    سن وزارة شؤون القد أ ية  سرائيلإدر  ادت مصاأف −
من أجل فتح نفق    ؛(دوالرألف    567نحو  )   شيكلمليون    2خصصت أكثر من    ،ة أخرى اني استيط

وقع تراثي سياحي لتقديم الرواية اليهودية عن البلدة القديمة ى مله إللتحوي  ،سري في جبل صهيون 
 121حتلة.في القدس الم

يني،  فلسط   1,500 حو ن جيش اعتقل إن ال  ، كوخافي   الجيش اإلسرائيلي أفيف في ركان  هيئة األ يس ل رئ قا  −
ة،  ي يقوم بحملة في الضفة الغربي سرائيل اإل   الجيش   إن   قائال  وأضاف    وقتل العشرات في الضفة الغربية. 

 122. ستة أشهر   حو ن منذ  وهي مستمرة    " كاسر األمواج " ضمن عملية  

الفلسطيني  ، من جديد علمان األوروبيت البر و  ص − تقديم المساعدات للشعب  التزامه باستمرار  لى 
مشروع قرار  ت من جديد على البرلمان  طرح  ،نن األوروبيي لمحافظي جموعة اوكانت م  دون شروط.

االتحاد للشعب الفلسطيني، بحجة التحريض في من مساعدات    مليونا    30لى الحجز على  إيدعو  
 123مناهج التعليمية. ال
وصفته    "إسرائيل"أعلنت   − اتفاق  توقيع  في  مع  " التاريخي"بـعن  الزراعة.مج  البحرين  نقلت  و   ال 

الزراعة عوديد فوريرإسرائيلر  تقاري و ،  Oded Forer  ية عن وزير  إنه  ع على وثيقة إعالن  ق  قوله 
بين  وت  لتعزيز  ؛مشترك التعاون  الزراعة  والبحرين  "ئيلإسرا"وسيع  مجاالت  وزير    ،في  نظيره  مع 

 124الزراعة البحريني وائل بن ناصر المبارك.
الدول − تسنيم  وكالة  مراسل  لألنباءأفاد  عقب  Tasnim News Agency  ية  بأنه    إلشراف ا، 

أمنية معقدة لرة األمن اإلي االستخباراتي لوزا ارانية، على عملية    لتخريب   اإلسرائيلي  وساد لمجهاز 
بعد   قام الموساد ل جميع عناصر تلك العملية،  مركز صناعي في أصفهان، والتي انتهت باعتقا

الرتباط  هذه الطاولة بتهمة ا  على األقل في  ط بارزينضبا  6بتصفية  عزل مسؤول طاولة إيران،  
 125بطرق مختلفة. تلهمبقوى وزارة األمن اإليرانية وق 
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ن  بي اكات مسلحة اشتبدارت  ، و مخيم جنيني سرائيللجيش االحتالل اإلقوات خاصة تابعة ت  اقتحم −
ومقاو  القوات  الفهذه  الصحة  وزارة  أعلنت  فيما  فلسطينيين،  شاب  مين  استشهاد   وإصابةلسطينية 

 126ص الحي في األطراف خالل االقتحام.صابالر   ثالثة
، نسبت 1948  يمن فلسطينيثالثة    الئحة اتهام ضد    مةإلى المحك  اإلسرائيلية  مت النيابة العامةد  ق −

حماإلي حركة  مع  "التخابر  تهمة  تركياهم  في  حساسة"،  "س  بـ"معلومات  وتزويدها  والتخطيط  ، 
ش بعمل  س لـ"اإلضرار  عسكرية".  [Cellcom]  ملكو يبكة  عملية  أو  الحرب  النيابة    خالل  وطالبت 

 127ئي ة ضد هم. بحبس المتهمين حتى االنتهاء من اإلجراءات القضا 

حركة    أكد  − في  حمدانأسا  حماسالقيادي  يجر   مة  "ما  رد  أن  ليست  الغربية  الضفة  في  فعل  ي  ة 
إلى أن "شعبنا  قصى،  ل مقابلة إذاعية مع صوت األخال،  أشارو   إنما حالة ثورية مستمرة".عابرة، و 

الم  ميدان  بوحدة  نضاله  ويواصل  االنكسار،  على  عصي  أن    حمدان  ن ي  ب و   قاومة".الفلسطيني 
 لمعركة التحرير".  د  صل، ونحن نعديدة، لكن "المقاومة ستتواالل يحاول منع االنتفاضة الجتاالح

 128ة والقوة". ا معطاء شجاع يمتلك اإلراد وشعبنس تراكم القوة وتطور األداء، وتابع: "حما

اإل − االحتالل  جيش  ع  يسرائيلأعلن  مناورة  منطسانطالق  في  لبنان.قكرية  مع  الحدود  على    ة 
حتى الخميس القادم، وخالل التمرين العسكري له، أن "المناورة ستستمر    بيانح الجيش، في  ضوأو 

 129ركبات العسكرية، وسي سمع دوي انفجارات". ركة كثيفة للجنود والمستكون هناك ح
  لشيخ جراح بالقدس المحتلة، في حي ا   مشاريع    ثالثة مخطط يضم  ن  ع   " م إسرائيل اليو فة " صحي كشفت   −

  فلسطينيين والمقدسيين. مالك ال المقامة على أراضي وأ   ، شمعون هتصديق يطانية  االست لتوسيع البؤرة  
المخطط  وبمو  المستوطنين   سيتم  جب  عدد  وتحديدا  مضاعفة  االستيطانية    ،  البؤرة  شمعون  في 

ال وا   وكذلك العمارات   ، هتصديق  الجمعية اال ألراضي  ستيطانية "نحالت شمعون"،  تي استولت عليها 
 130ص البناء. إلصدار رخ ع االستيطانية تتواجد في المرحلة النهائية  مشاري أن جميع ال   علما  

وكالة   − ال90أن    ونروااألأكدت  من  سوري%  في  الفلسطينيين  الفقر،   ةالجئين  خط  تحت  يعيشون 
ت إلى  د  أ  ةن سنوات الصراع في سوريعلى وجبة واحدة في اليوم، وأيل العثور  سبويكافحون في  
االقتص وأتدهور  بشث  اد،  الفلسطينيينرت  أوضاع  على  سلبي  ا  كل  وأوضحتوقوتهم   لشرائية. 

الفلسطينيين في سوري  ةالوكال الالجئين  أكثرهم تحت    438ا  نحو  يبلغ حالي  ةأن عدد  يعيش  ألفا ، 
الفقر للأقل من دو   ،خط  اليومالرين  نسبة  م، و فرد في  ف40ا تزال   ؛ ي حالة نزوح مطول% منهم 

 131مساكنهم.  وصلمار الذي نتيجة للنزاعات والد 
إلى الهند، بسبب استمرار عن إلغاء رحالتها الجوية    " Arkia  أركيا "   ية سرائيل شركة الطيران اإل أعلنت   −

 على  ئها، بعد حصول تل أبيب وا المرور في أجي ب سرائيل ن اإل مان السماح للطيرا رفض سلطنة ع  
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الرياض  الطائ  موافقة  مرور  أجوائهابشأن  فوق  أفاد رات  ما  حسب  سالم  ،   Danielleةدانيال 

Salameh    ماني المستمر، ع  وكب د الرفض ال  .للشؤون االقتصادية  رنوت ديعوت أحيمراسل صحيفة
ن الذين قاموا  يي سرائيللإل  الإلغاء رحالتها وإعادة األمو   ية خسائر فادحة بعد سرائيلكة الطيران اإلشر 

 132د. اض على استخدام الشركة ألجوائها إلى الهنبعد موافقة الريبحجز رحالتهم 

تطالب فيها    ؛ ظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة عريضة رسميةمنظمة من من   49عت  ق  و  −
، يةت الحياتتوياي على كافة المسسرائيلاإل  لالحتاللحركة المقاطعة    تجريمقانون  بوقف إصدار  

 133. ته الكاملةومعارض
مم  التابعة لأل ولية المستقلةعن لجنة التحقيق الد  أمام الجمعية العامةول الصادر خلص التقرير األ −

، إلى وجود "إسرائيل "و  "القدسشرقي  "لفلسطينية المحتلة، بما في ذلك  المتحدة المعنية باألرض ا
غير    بات   ،1948سنة    ي لألرض الفلسطينية ئيلا سر االحتالل اإلأسباب معقولة تدعو لالستنتاج أن  

كم األمر  بح  ية للضم  سرائيللحكومة اإلالستمراره وسياسات ا  نظرا    ؛قانوني بموجب القانون الدولي
، إثر استمرارها باحتالل األرض بمفعول "ائيلإسر "أنه تقع على  اقع. واستنتجت لجنة التحقيق  الو 

 134عات.وجما ة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفرادا  لا تزال مسؤو مالقو ة، مسؤولي ات دولية و 
سطين  من الجئي فل   % 80ن أكثر من  أ   له،   في بيان   ، ي ونروا فيليب الزارين األ عام لـوكالة  المفوض ال أكد   −

دة في تكلفة  الحا   إلى أن الزيادة النظر  في قطاع غزة ولبنان وسورية يعيشون تحت خطر الفقر، الفتا   
  ، الزاريني   وأضاف   نطقة في فقر أعمق. غرق الجئي فلسطين في الم ألساسية ت  ا المواد الغذائية والسلع  

إلى    األوسط، مشيرا  ق  لشر الشباب في كافة أرجاء ا بين    خصوصا  ن،  لسطي ن اليأس يتزايد لدى الجئي ف أ 
 135. عن الكرامة   بحثا  ويخاطر البعض بحياتهم    ، وغياب األفق   ، والبطالة   ، أنهم يواجهون الفقر 

وحركة من أن تطبيع العالقة بين النظام السوري    برايس ية نيد  مريك ية األ لخارج ا   م اس ب   دث المتح ر  ذ  ح  −
ا  د د   ش هم في الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب، م ويس   ، ن مصالح الفلسطينيي   ر  مكن أن يض حماس ي 

اصل رفض أي ستو " وأكد أن الواليات المتحدة    شار األسد. ب   " عزلة" أن هذه المصالحة تظهر  على  
 136. " س ما من المنظمات المصنفة إرهابية مثل حما ي  م األسد، ال س تأهيل نظا دة  دعم إلعا 

ا − للرأي  جديد  استطالع  األأظهر  أغلب مريكلعام  أن  الصهيونية،ي  يعارضون  المستطلعين  فيما    ية 
م أغلبية  الحزب  تتعاطف  أعضاء  مقابل  31بنسبة    قراطيو الديمن  الفلسطينيين  مع   %26  %

 Jewishي أجراه معهد القيم الليبرالية اليهوديةلذ لالستطالع ا  ا  وفقك  ذلو   ."إسرائيل"ع  يتعاطفون م

Institute for Liberal Values (JILV)،  وقال  أمريكناخب    1,600  وشمل % من  30ي محتمل. 
السالم إنهم  آراؤهم  الصهيونية  تطلعة  بقوة  يؤيدون  ال  أو  قالوا  22مقابل    ،يؤيدون  إما إ%  نهم 

بقوة يؤيدونها  أو  يحدد  يؤيدونها  لم  فيما  موق48،  بها.  منها  فا  %  يسمعوا  لم  من  47  رأىو   أو   %
أن  % من  45  رأىو   ،يةمريكفي السياسة األ  مما يجب أكثر    تحظى بنفوذ   "إسرائيل"المستطلعين أن  

 137أو استعمار". "احتالل  دولة "يلإسرائ"
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ذخيرة    30  حونرقت  س   − طلقة  عسكألف  قاعدة  داخل  ال  يةإسرائيلرية  من  فلسطين  محتلة.  جنوب 
ا  م ي  ى القاعدة العسكرية، وال سز الحراسة عل ز  ع  ي سرائيلال العبري، فإن الجيش اإلب موقع واسوبح

 138في ظروفه. ا  الذخيرة، وفتح تحقيقمستودعات 
 21/10/2022 ،الجمعة

بريكي  الفلسطيني  استشهد  − و عاما    19  ،صالح  قوات أ  ،  برصاص  آخرون،  ثالثة  االحتالل    صيب 
سنة  حصيلة الشهداء منذ بداية  ، ترتفع  بريكي  وباستشهاد   .تحامها مدينة جنيني، خالل اقئيلسرااإل
 139طفال .  41، بينهم في قطاع غزة 51في الضفة الغربية و 124؛ شهيدا   175إلى  2202
ن  سطينيي ل المستوطنين على الفلاعتداء من قب  مئة  تسجيل أكثر من  أنه تم    هآرتسكشفت صحيفة   −

وأن أغلب هذه االعتداءات وقعت  األخيرة،  في العشرة أيام    لغربيةفي مناطق مختلفة من الضفة ا
 140.ةفي بلدة حوار  صوصا  خو ل الضفة، في شما

  . فلسطينية المحتلة إلى األراضي ال  ى دخول األجانب ي بفرض قيود صارمة عل سرائيل بدأ االحتالل اإل  −
وثي  التي جاءت في  عم ا  صفح   90قة من  القيود  أنش م  س ي  ة، صدرت  ل طة االحتال ى مكتب منسق 

ي ببدء يصدر إعالن رسم   ولم  . 2022/ 10/ 20  في بيقها فعليا  في األراضي المحتلة، بدأ تط   ي سرائيل اإل 
حسب ما ، وذلك  سنتان   بيقها لفترة تجريبية مدتها لم ينف  بدء تط لكن االحتالل  و تطبيق هذه القيود،  

اإلعالن   نص  في  "ا الذ جاء  حصلت  منه. ي  نسخة  على  ا  أليام"  تشمل  واإلجراءات  رجال لجديدة 
الدولية   ، والخبراء   ، كاديميين واأل   ، والمتطوعين   ، األعمال  الوكاالت  والفلسطي وموظفي  حملة  ،  نيين 

 141فلسطينيين وإقامتهم في األراضي المحتلة.  جوازات السفر األجنبية وزواجهم من 
صحي − اإل  العبرية  هآرتسفة  ذكرت  الحكومة  قر سرائيل أن  مية  التجاوب  السلطة رت  طلب  ع 

استالف طائر لسطينية  مروحي  ت  خدام  مسؤوليها.  ت  ين  كبار  لرحالت  الطلب  ين  أن  الصحيفة  وأضافت 
توافق عليه. وكانت   ، لكنها لم2001  سنةية منذ  سرائيلالحكومة اإل  وح على طاولةالفلسطيني مطر 

  ا للموافقة على بدت استعدادهية أ سرائيلسب الصحيفة فإن الحكومة اإلوح  أمنية.تبرر ذلك بأسباب  
الخطوة،   دو هذه  إن  وقالت  لتنفيذها.  التنسيق  في  الطرفان  ثمن    ال  وبدأ  بدفع  تبرعت  خليجية 

ال الرغبة في المرور عبر  وستتمركزان في األردن، مشيرة  إلى أنه وفي ح ين،  ت  الفلسطينيين  الطائرت  
الجوي  سنة  األر ل  المجال  المحتلة  الفلسطينية  منهما   1948ضي  فسي طلب  الغربية،  الضفة    أو 

 142ية. إسرائيل قة صول على موافالح
الفلسطينية   − الطبيعية  والموارد  الطاقة  سلطة  رئيس  ملحمكشف  الشروط توق  ؛ظافر  اتفاقية  يع 

ماري الرئيسية   "غزة  باسم  المعروف  غزة  غاز  حقل  في لتطوير  المصري،  الجانب  مع  ن" 
دوق االستثمار  تفاقية تتمثل في صنالمشاركة في هذه االإن األطراف  ل ملحم  اقو   .4/10/2022

الدوليينواتحا  ، الفلسطيني المقاولين  د   والشركة  ،د  الطبيعية،  للغازات  القابضة  أن  المصرية  ون 
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الدور  رد الطبيعية، فإن  واوحسب رئيس سلطة الطاقة والم  يين فيها.ئيلسرايكون هناك أي دور لإل
دون أي   ،في الحقلات للحفر والعمل  ة سيكون منح الموافقيين في ملف غاز غز سرائيل لإل  الوحيد 

 143أ بعد انتهاء كافة اإلجراءات.ة حفر اآلبار والنقل التي ستبد تعطيل خالل فتر 

تقرير األممي حول  الي تعقيبه من خالل تويتر على  ف  ،يائير البيد   يةسرائيلئيس الحكومة اإلر   مزع  −
، "ارس األسوارح"أثناء    للحكومة  يسا  "ألني لم أكن رئ  :إنه  قائال  ،  أو سيف القدس  رس األسوار""حا

كاذب،  ز،  ملية العسكرية منحافإني أرى من واجبي أن أشدد أن تقرير األمم المتحدة حول هذه الع
هو معاداة للسامية، لكن هذا التقرير    سرائيلأي انتقاد إليس  ر متوازن بشكل فظ. ولم حرض وغي

 144". دا  و معاد للسامية بشكل واضح جن للسامية، وه كتبه معادو 
ة  نشرته صحيف، في مقال مطول  Yuval Diskin  ق يوفال ديسكيناألسب  الشاباك  جهازقال رئيس   −

أحرونوت ي الهاوية  "إسرائيل"إن  ،  ديعوت  حافة  على  الس  ؛تقف  التشظي  حالة  ياسي  بسبب 
للكتل    ،كل حسب قناعاته  ،يين للتصويت سرائيل إلحلة، داعيا  ا عي واألزمة السياسية المستفواالجتما 

 145ها.تتوقف عن استخدامها وتعرف متى لة القوة وكبح جماحالكبيرة األقدر على فرم
أكثر من   − الش   ومتضامنا    أكاديميا    250وق ع  الفلسطيني مع  ن ،  عب  بيان  دولة   28حو  يمثلون  ، على 

 The International Academicرتهايد ا األب و لمناهضة االحتالل  ية الدولية لحملة األكاديم صدر عن ا 

Campaign against Occupation and Apartheid .    أكاديميا    رائيل إسعة " لمقاط   ، دعا البيان حيث ،
المشاركة   ومنع  مطاراتها،  استخدام  برامج  وعدم  أكاديميين  في  مع  واإلعالمي  األكاديمي  التبادل 

 146الشعب الفلسطيني".   ة بحق  انتهاكات االحتالل المتصاعد على    ين، ردا  ي سرائيل إ 
 22/10/2022 ،السبت

أثناء تواجده   في  يه النار عل وات االحتالل ق أطلقت  بعدما ،  عاما    32 ، ي عرفة رابي راب   الفلسطيني استشهد  −
 147ية. ، جنوب شرق قلقيل " 109بمحاذاة الحاجز العسكري المعروف باسم "   ، صري العن قرب جدار الفصل  

  ي ف   18  خته الـ السنوي" في نس   طين ان فلس الجاليات الفلسطينية والعربية "مهرج   أحيا اآلالف من أبناء  −
والال لندن،  البريطانية  بريطانيين  عاصمة  مناصرين  ومشاركة  وتراثية،  شعبية  فعاليات  تضمن  ذي 

الفلسطيني في بريطانيا  وشارك في المهرجان    طينية.الفلس  للقضية عدد من الذي نظمه المنتدى 
العربية   اإل   ؛ والبريطانيةالشخصيات  النائب  ر يرلند أبرزهم  بايتشاي  بويد   Richard Boydريت رد 

ettBarr ، 148شاركت شخصيات من الداخل الفلسطيني تلبية لدعوة المنتدى. و 
 23/10/2022 ،األحد

االح − قوات  مجموعة  تالل  اغتالت  قادة  أحد  الكيالني،  تامر  ر  انفجا نتيجة    ،األسود عرين  الشاب 
العطعوط    دراجة حوش  منطقة  إصابةد  أ  ،لسنابفي  في  إلى  مستشفى    ت  إلى  نقلوا  شبان  ثالثة 

 149ي. وهو الكيالن ،استشهاد أحدهم  اإلعالن عن قا  الح  ي ليتم  ديا الحكومرفي
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كل  وأصابه بش  يا  لإسرائي  طعن مستوطنا    لسطينيا  ي دت" فقالت شرطة االحتالل إنها أطلقت النار "وح −
 150في القدس. فرنسيةبالغ قرب التلة ال

الجهاد اإلسالم قال   − لحركة  العام  النخال األمين  الغر إن ما يجري  ة،  للجزير   ،ة ي زياد  الضفة  بية  في 
الفصائل هو أن حوار    مؤكدا    ، ثبت إخفاق مشروع منظمة التحرير بإقامة دولة فلسطينية في الضفة ي  

م على األمن اإل أ   أجهزة   السلطة قد تحولت إلى   أن و   ، للوقت عة  مضي  وتأخذ أجرة   ، ي سرائيل منية تخد 
وتوقع   ا.أمريك ول األوروبية و واحد هو الد   إلى أن مصادر تمويلها يأتي من معسكر   على ذلك، مشيرا  

دم  ع و   ، جة الخالفات ئيس عباس نتي في حال غياب الر   فتح النخالة أن تحدث هزة كبيرة داخل حركة  
برنام  جد وجود  وعدم  آخر  سياسي  العم ج  مشيرا  ل وى  السياسية،  فتح    ية  وقواعد  عناصر  أن  إلى 

 151ى برؤى جديدة.مجيء فتح أخر أصبحت غير مؤمنة بمشروع السلطة الحالية، ومن الممكن  
موقع   − عق  ا  يإسرائيل  ا  ومستوطن   ا  جندي   25أن    يسرائيلإلا  ت أحرونو   يديعوت أفاد  في  مليات تلوا 

 2022.152سنة منذ مطلع  فة الغربية وقطاع غزة والقدساطق الضقعت في منو  ؛فلسطينية مختلفة
الجيش  في  ان  رك هيئة األ في منصب رئيس    هرتسي هليفييين اللواء  عت   يةسرائيل اإلأقرت الحكومة   −

قابل  3له  فيف كوخافي. وحددت  أل، خلفا   اإلسرائيلي  المنصب،   لسنة للتمديد    ةسنوات خدمة في 
 17/1/2023.153  فيأخرى. وسيباشر مهامه 

،  اإلسرائيلية   14عبر القناة  خالل مؤتمره االنتخابي،    ، ية بنيامين نتنياهو سرائيل ة اإل رئيس المعارض   قال  −
بوسع  أن  ي   بن إيتمار  ه  أن  وز غفير  ح صبح  في  وتكليفه  يرا   فوزه  حال  في  المقبلة    بتشكيلها. كومته 

  الليكود   تولى حزب كومة، ولكن سي ين ومحترمين في الح وأضاف: إن "الجميع سيكونون شركاء كامل 
 154الحقائب المركزية، مثل وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية". 

،  ونروا فيليب الزارينياألعام لـوكالة  فوض الالمالسديري    األردن نايفم السفير السعودي لدى  ل  س −
بقيمة    شيكا   الوكالة  دعمل  27لميزانية  دوالر،  ا  الة.وكالبرامج  ل  ما  يون  يتجاوز  وبحسب  لسديري، 

لفلسطين   الموجه  السعودي  الدعم  منذ    5.2إجمالي  دوالر  ف 1999  سنة مليار  بما  دع،  ذلك  م  ي 
البنية التحتيةمن    م مباشر لعدد سطينية، ودعالفلميزانيات السلطة    ،والتعليم  ،والصحة  ،قطاعات 

 155واإلصالح البيئي. ،والمياه ،الفلسطيني المدني والمجتمع ،كومةوالح ،واألمن الغذائي والزراعي

اتفاق    ، عنالقدسفي غربي  ن  يد  ي أجراها قادة البللتوألبانيا، في ختام اللقاءات ا  "إسرائيل"أعلنت   −
ال مجال  للتعاون  في  محتمل"برالساي"وثيق  إيرانية  إلكترونية  لهجمات  للتصدي  وذلك  عليهما. ،    ة 

التي رصدت هجوما    "،إسرائيل"لتعاون جاء بمبادرة  إن هذا ا  ية في تل أبيب لت مصادر سياسوقا
 2022.156 برسبتم  /أيلولو  ليويو   /وزتمإلكترونيا  إيرانيا  على ألبانيا في 

% من  90ر  بتدمي   ، يين كبار إسرائيل عن مسؤولين    نقال    ، ية سرائيل اإل   ت جيروزاليم بوس ال أفادت صحيفة   −
ال   ة حتية العسكرية اإليرانية في سوري البنى الت  وحسب المسؤولين الذين لم    ية. سرائيل اإل هجمات  نتيجة 
طهران    بشكل شبه كامل من قدرة   الحد  ح في تالل "نج صحيفة أن االح عن أسمائهم، أضافت ال ي كشف  
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أن الجيش    ، أنفسهم ونقلت الصحيفة عن المسؤولين    ا هناك". على نقل األسلحة إلى دمشق وتصنيعه 
ران  يرانية" من البحر والجو، وحتى من البر من إي هريب اإل بالغة بمسارات الت   ا  ي "ألحق أضرار سرائيل اإل 

 157أسلحة وذخائر.   رة الجيش السوري" على إنتاج بقد   ا  ضرت أيض ة أن الهجمات "أ . مضيف ة إلى سوري 
 24/10/2022 ،اإلثنين

  2021-2008 سنوات الأن سلطات االحتالل عرقلت خالل    ،طيني لحقوق اإلنسانفلسالمركز الد  أك −
بما فيها القدس   ،بيةات الضفة الغر الج في مستشفيلين للعو  رضى القطاع المحممن    73,955سفر  

% من  36.2أي ما نسبته    طلب تصريح للعالج،  204,086، وذلك من أصل  "إسرائيل"أو    المحتلة
وحتى    2022  سنة ، أعاقت سلطات االحتالل منذ بداية  ووفق تقرير المركز   . لطلبات المقدمة إجمالي ا 
 % من 37.6بنسبة    ، مريضا    13,270  من أصل   مريض   5,001سفر    2022أغسطس    / آب اية  تاريخ نه 

للسفر  تصريح  على  للحصول  المقدمة  الطلبات  مست   ، إجمالي  في  العالج  الضفة شف بغرض  يات 
 158ية. سرائيل دس المحتلة أو المستشفيات اإل يها الق الغربية بما ف 

والمحررينهيئ  ت كشف − األسرى  شؤون  النسا   ة  "عدد  والفتيات  أن  تعرضن  ء  اللواتي  الفلسطينيات 
ما ت،  حقائق ومعطيا  في ورقة  ،هيئةالنت  ي  بو   ".ألفا    17يقارب  ، بلغ ما  1967لالعتقال منذ عام  

في سجون االحتالل،  أسيرة، يقبعن    30ة إن  وقالت الهيئ  .نيه األسيرات داخل سجون االحتاللاتع
 159.أسيرتان قيد االعتقال اإلداري من بينهن 

لة السواحل تهم الهجرة في مركب قباخالل محاول  ،ينيين من قطاع غزة، غرقا  شبان فلسط  7توفي   −
 160. آخرين ري البحث عنونسية، فيما يجتال
وكالة   − فارسذكرت  الشب  ،أنباء  ألقت  إيران  أن  الرسمية،  عشرة    قبض ه  يعملون  " على  عمالء 

أذربيجان  "إسرائيللحساب   غرب  اتصال  موضحة    ،في  على  كانوا  األشخاص  هؤالء    مباشر أن 
 161اد.الموسهاز جبالفيديو مع ضباط 

األوكراني  ر  كر   − زيلينسكي الرئيس  بخ  فولوديمير  علىطلبه  الحصول  جوي   صوص  دفاع  أنظمة 
م إرسال أسلحة إلى كييف بعد تحذيرات روسية  غم من تأكيد تل أبيب لجهة عد على الر ية،  إسرائيل 

السياق. هذا  خطاب   في  صحي   ،الفيديوعبر    ،وفي  عقدته  اإل فة  لمؤتمر  قال  يل سرائهآرتس  ية، 
 162."أن لدولتكم اختيار في صف من ستكون؟ألم ي"زيلينسكي: 

 25/10/2022 ،الثالثاء

اإلفي  فلسطينيين  خمسة  د  تشهاس − االحتالل  قوات  اقتحام  القديمة  سرائيلأثناء  البلدة  ، نابلسفي  ي 
،  ن عشرين آخرينصيب أكثر مأ  أحد أبرز قادة مجموعة عرين األسود، و   ،وحع الحبينهم وديمن  

وزارة الصحة    أعلنت كذلك    .هاشار في محيطنابلس وتعيد االنتنسحب قوات االحتالل من قبل أن ت
مع سقوط  و   .النبي صالح   عند المدخل الرئيس لقرية،  سد اس  لسطينيفشاب  نية استشهاد  لسطيالف
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بداية  الشهداء    يرتفع عدد ستة  الشهداء  ال و   شهيدا    183إلى    2022منذ  بيانات  الصحةوفق  ؛  زارة 
 163في القطاع.  شهيدا    51، مقابل الضفةفي  321

ب ئية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حر المحكمة الجنا)أمنستي(    منظمة العفو الدوليةدعت   −
قوات  ارتكبتها  اإل  محتملة  غزة،سرائيل االحتالل  قطاع  في    وقالت  .2022أغسطس    آب/في    ي 

استمر ثالثة أيام  قتلوا خالل النزاع الذي    طينيا  فلس  49  "إن  ،عنهافي تقرير جديد صدر    ،المنظمة
 164صر من قبل سلطات االحتالل". القطاع المحا في

ن حقل كاريش البحري، بعد الترخيص لبدء إنتاج الغاز م   إنرجيان ة  شرك   ة ي سرائيل اإل حكومة  ال منحت   −
  إن   يائير البيد   وزراء ال ال رئيس  ق و   اتفاق لترسيم الحدود البحرية. بنانية إلى  التوصل مع الحكومة الل 

الفنية"،  الشروط  استيفاء  عند  له  مخطط  هو  كما  سيبدأ  كاريش  في  الغاز  أوضح    "إنتاج  بينما 
 165و "الخطوة الفنية األخيرة".وزارة الطاقة لدى االحتالل بأن منح الترخيص ه م  المتحدث باس 

البترول والثروة المعدنية المصري  −   ، إنه تم  زرويتر الة  ، في تصريحات لوكطارق المال  قال وزير 
 ، مشيرا  اع غزةفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطالتوصل إلى "ات

 166هائي.جارية للتوصل إلى اتفاق نإلى أن المحادثات 
 26/10/2022 ،ءاألربعا

اإل  12القناة    أكدت  − مسؤولين    يةسرائيل العامة  أأن  جهته فلسطينيين  من  يعملون  أنهم  م  وضحوا 
الضفةإل شمال  في  للتهدئة  صيغة  لكن  الغربية  يجاد  وأنهم    "إسرائيل"،  عملهم،  تعطل  التي  هي 
الس  هزةأج] األخ  طة[لأمن  األيام  األمن  11  يرةاعتقلوا في  عناصر من  بينهم  الفلسطيني    مسلحا ؛ 

  المسؤولون الفلسطينيون إلى ونقل    .جنينو   نابلسفي    عرين األسود كانوا على اتصال مع مجموعة  
اإلمريكاأل االقتحامات  توقفت  إذا  أنه  االقتراح  سرائيليين  إلنجاح  فرصة  هناك  فإن  تم  ية،    الذي 

أس  ،سلحينللم  تقديمه بتسليم  مقو   ،لحتهمويقضي  الوقائي في  االعتقال  ار األجهزة  وضعهم تحت 
 167ي عام.رائيلإسم على عفو وحصوله "،إسرائيل"األمنية، حتى تسوية ملفاتهم مع 

رة  لت في السيط أن السلطة الفلسطينية فش  فخري البرغوثي   لس الثوري لحركة فتح عضو المجأكد   −
ي تصريح خاص لوكالة ف  ،ي نابلس وجنين. وقال البرغوثيت  ين لمقاومة، في مد على مجموعات ا

بية، لذلك تسعى في الضفة الغر   لمقاومةباء، إن السلطة غير معنية بظهور أي قوة للألن  شهاب 
األسود عر مقاومي    للتفاوض مع مقاومي مجموعة    .وكتيبة جنين  ين  أن  البرغوثي    عرينوكشف 

 168حتالل. لحتهم، والتوقف عن مقاومة االموال مقابل تسليم أسضوا تلقي األرف األسود 

حقل   تخراج الغاز منالس  يإسرائيل -فلسطيني   -ق مصري أي اتفا وجود  نفت السلطة الفلسطينية −
شو  قبالة  مارين"  غزة."غزة  قطاع  الفلسطينوأك  اطئ  الطاقة  سلطة  رئيس  مل  يةد  في   ،حمظافر 
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ة  ونفى أن يكون لدول  وقيع على أي اتفاق بهذا الصدد.الت  ه لم يتم  أن  ،قدس برسوكالة  تصريح ل
 169ر الحقل فقط.عالن المصري اقتصر على تطويأن اإلو  ن في هذا المشروع،أاالحتالل أي ش

 170.البحري  كاريشحقل  ز فيلغابدء إنتاج اعن  ،هال في بيان ،إنرجيانأعلنت شركة  −
مدارس    ،"يةسرائيلدائرة المعارف اإل"ترافقها طواقم مما تسمى    ،يسرائيل تالل اإلاقتحمت قوات االح −

 171المنهاج الفلسطيني. عن كتب  حثا  ب ،مدينة القدس المحتلةيمان اإلسالمية في اإل

في كافة    ف الخدمة الطبية امل، وإيقاشصعيد الطبي العن الت  مركز القدس  –األطباء    أعلنت نقابة −
استثناء دون  واألهلية  والخاصة  الحكومية  الصحية  والمرافق  إالمؤسسات،  أن ،  سحب    يتم    لى 

شوقي صبحة، خالل  نقيب األطباء    وأكد   بتشكيل نقابة أطباء فلسطينية. المرسوم الرئاسي القاضي  
صح عقمؤتمر  مقر  في  في  القد اده  في  النقالنقابة  مجلس  أن  أيس،  قرر  وسحب ضا  بة  شطب   

شكيل  ت  نيطت بهم مهمةأ  مزاولة المهنة من األطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، و 
عدم التعامل مع القرار بقانون    المقترحة، داعيا  بالمقابل، كافة األطباء إلىمجلس تأسيسي للنقابة  

 172نقابة. بخصوص تشكيل ال

و أعرب − فرنسا  وإيطاليا  ت  وإسبانيا  "عألمانيا  الفلسطينية  ن  األراضي  في  التوترات  إزاء  عميق  قلق 
وقالت الدول    ية"، ودعت إلى تجنب أي استفزاز وتصعيد للعنف.القدس الشرق  تلة، بما فيهاالمح

من ، ق تل أكثر  2022"في عام    :عدول األربال  زارات خارجيةصادر عن و   في بيان مشترك  ،األربع
أكبر. كما نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف، بما صيب عدد  أ  يا ، و إسرائيل  20فلسطينيا  و  120

 173يين". سرائيل طنين اإل لك من المستو في ذ 

جو بايدن،   هظير ها ن، التقى فيية واشنطنمريكالعاصمة األ  جو ز رتيهالرئيس اإلسرائيلي إسحق  زار   −
تكن  سيدي الرئيس أنه لو لم    مرارا    ت  "أكد :  ، قال بايدنجو ز رتيه لقائه  وخالل    خرين.آ  ومسؤولين

ن "الواليات المتحدة لديها التزام صارم تجاه  إ قائال   وأضاف ا".ن علينا اختراعه موجودة، لكا إسرائيل
 174".إسرائيلوتطرق إلى ملف ترسيم الحدود بين لبنان و  إسرائيل

في  ،  مؤتمر صحفي   في   ، Leni Stenseth  ليني ستينسيث   ونروا األ نائبة المفوض العام لوكالة    رت ذ  ح  −
وأشارت إلى   . ن الالجئين الفلسطينيين في لبنان من تزايد في نسب الفقر بي   ، ي بيروت ف وكالة  المقر  
"زيادة تسج  بي ر كبي   يل  الفقر  نسب  في  وارتفاع  الالجئين  ة  بين  ن  ما  لتبلغ  "،  % 90-70الفلسطينيين 

النقل في لبنان، إلى جانب   بسبب غالء كلفة  لى المدارسإ إلى "تراجع إرسال األوالد    النظر   ولفتت 
وج" الطعام في    نقص  قلصت  إنها  قالت  كثيرة  فلسطينية  "عائالت  أن  إلى  مشيرة  طعامها ،  بات 

دعم ل   ؛مليون دوالر قبل نهاية السنة   13.2قيمته    طارئ ى تأمين "دعم  إل  تينسيث س   ت ودع   ومية". الي 
 175هم بالتعلم". ى حق  جل حصولهم عل أ من    ، قطاعات االستشفاء والطبابة والنقل للطالب 

اإل − الجيش  المظائيلسر قال  من  قوة  إن  صفوفهل   ي  في  جوي اركت  ش  يين  إنزال  البحرين، في    في 
ال اوبمشاركة  واألقوات  واإلماراتية  اإل  .يةمريكلبحرينية  الجيش  باسم  المتحدث  ي  سرائيل وأضاف 
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  ا  مظلي   40"أقيم استعراض تاريخي للمظليين بمشاركة نحو    ،يدة على تويترفي تغر   ،رعيأفخاي أد 
 176". سرائيلإدة و حيات المتهي: البحرين واإلمارات والوالدول مختلفة،  4من 

 27/10/2022 ،سميالخ

 جنوبية، الذي البحرية ال المرحلة النهائية من إبرام االتفاق على الحدود    اختتمت في رأس الناقورة −
ال إليه، عقب مفاوضات غير مباشرة لعبت فيها الواليات المتحدة    "إسرائيل"كان لبنان و قد توص 

ثيقة التفاهم المتعلقة بترسيم  الوفد اللبناني و   وسل م  ر سنوات.أكثر من عش  ، واستمر تسيطو الدور  
.  ال عون لجمهورية ميشعها رئيس اق  و لتي  ، واأموس هوكشتايني  مريكالحدود البحرية للوسيط األ

زراء الو   رئيسعها  ق  و التي    ي وثيقة التفاهممريك ي الذي سل م الوسيط األسرائيلوكذلك فعل الوفد اإل
ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل    ترسيم عمل تقنيالإنجاز ملف  "أن  عون    أكدو   .بيد يائير ال

 177."رجية للبنان في عالقاته مع الدولناقض مع السياسة الخاتت 
قيادي  ل  س  − مجموعة  م  في  األسود بارز  و نف   عرين  رفاق   ثالثة سه،  األمنية  من  األجهزة  إلى  ه، 

محمو   . ة فلسطيني ال  ال وأكد  ت  د  الذي  المد   " إسرائيل " ه  د  ع بنا،  للمجموعة، العقل  على    بر  منشور  في 
على   للسلطة،  تسلي   ، فيسبوك صفحته  نفسه  قراره م  عن  لكتائب    بيان   وفي   . مدافعا     األقصى آخر 

فت  لحركة  إليها   ، ح التابعة  ينتمي  وآخرون    التي  قال " العرين " في  البنا  تسلي   ت ،  تم  إن  نفسه  البنا    م 
نا اق مع محاف باالتف  نابلس،   ظا  على حياة مقاتليها بلس وعدد من قادة األجهزة األمنية، حفا ظ  في 

 178، أو اجتياح المدينة بشكل كامل.البنا فلسطينية، إما بحبس  على السلطة ال   " إسرائيل " وبعد ضغوط 

التشريعيذ  ح − المجلس  الفلسطينية    الفلسطيني  ر  تالسلطة  اتفمن  أي  د وقيع  أبعاد  ذات  ولية اقيات 
د ع  قطا غاز    ص  تخ وفق  غزة،  إليه،  الرجوع  ين ون  الفلسطيني.  ص  ما  القانون  النائب    عليه  وأكد 

التش المجلس  لرئيس  فياألول  بحر،  أحمد  ل  ريعي،  "انعدام برسقدس  وكالة  تصريح  على   ،
 179".مجلس التشريعيعن موافقة ال ا  ية الغاز التي يجري الحديث عنها بعيد اتفاق مشروعية

النقا − دائرة  السلطة محمود حماس رفضها  بات في حركة  أكدت  الذي أصدره رئيس  بقانون  القرار 
قرار    ،لهافي بيان    الدائرة،  ووصفت   نقابة بديلة.  باء مركز القدس، وإنشاءنقابة األط   عباس بحل  

بأنه سابقة خط  الديعباس  النقابيين  بمصادرة حق  باخيرة  تهميش  تيموقراطي  يمثلهم، وهو  ار من 
 180ي في فلسطين.العمل النقابواعتداء سافر على 

الرئيس رج − القاء  في    ،أردوغانب طيب  استضاف  القصر  أنقرة،مفاجئ في  وزير    لجمهوري في 
إن الطرفين    قاء،بعد الل،  صدر سياسي رفيع في تل أبيب وقال م  .بني جانتس  يسرائيلالدفاع اإل

القضايا  والتي تتحسن باستمرار لتشمل    ،كمال العالقات الجيدةقررا طي صفحة الماضي بينهما، وأ
أيضا   الم،  األمنية  إلى  واالقتصادي.جإضافة  السياسي  الدف  قالجهته،    من  ال  التركي  وزير  اع 

صح  ،Hulusi Akar  كارآخلوصي   مؤتمر  مع  في  مشترك  هناإ،  جانتسفي    ا  وقيمروابط  "ك  ن 
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ما في مجاالت الدفاع واألمن والطاقة، ستؤدي ي   سين التاريخي والثقافي، الد  مشتركة على الصعي
 181."قليميينستقرار اإلاالإلى تطورات مهمة فيما يتعلق بالسالم و 

 عند رعات ح المد ساء إلى سال تجنيد ن  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي في  ركان هيئة األ يس رئ قرر   −
ي  سرائيل وجاء في بيان للجيش اإل   ين، ووصفت بأنها "ناجحة". عد تجربة امتدت سنت الحدود، وذلك ب 

القرار  اتخذ  كوخافي  أن    أن  ا "استو بعد  الغايات  كافة  المجندات  بها". فت  اختبرن  خدم  وست   لتي 
ش، اس. وبحسب الجي باألس مع مصر  حدود  ال المجندات لسالح المدرعات في دبابات منتشرة عند  

وخالل  ت ستخدمن عند الحدود مع لبنان وقطاع غزة. فإن المجندا ، ناك حاجة فإنه في حال كانت ه 
 182. عات، في السنتين األخيرتين المدر   من المجندات لسالح  اج ثالثة أفو نيد  تج   تم    ، الفترة التجريبية 

األم  قالت  − الخاصةالمقررة  في  ،مية  اإلنسان  حقوق  بحالة  المحتلة،    المعنية  الفلسطينية  األراضي 
أ االحتالل    لبانيزفرانشيسكا  غيسرائيلاإلإن  والي  قانوني،  تمييزه  ر  يمكن  االستعمار    عن 

  . رللفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصي  مسبقا    شرطا    ينتهي  الذي يجب أن و االستيطاني،  
ي ينتهك  سرائيل "أن االحتالل اإل  للجمعية العامة لألمم المتحدة، وخلص إلى  هاتقرير   ألبانيزوقدمت  
مالسيادة   األرض  على  االستيالفلسطينية  خالل  سكن  على  و الء  المدنيين،  وتفتيتهم  م  ض انها  هم 

فلسطيني  ال  الصراع  المحتلة". وأكد التقرير أن المجتمع الدولي "فشل في حل  ونقلهم إلى األراضي  
  " ئيلإسرا"م االبتعاد عن رواية "الصراع" بين ون استثناء" داعية إلى "نقلة نوعية"، تستلز ي د سرائيلاإل

 183والقمع".  ،العزل و  ،االستعماري المتعمد  يطانيالحتالل االستواالعتراف "با ،وفلسطين
ق − و أعربت  لبنانية  أحزاب وى  بينها    ؛وشخصيات  اإلسالمن  الشعبي  و ،  ميةالجماعة  التنظيم 

سيم الحدود البحرية اقية تر رفضها التف  ،...التحريرحزب  و اللبناني،    الحزب الشيوعيو ،  الناصري 
لبن و"بين  بوساطة  إسرائيلان  الجانبين. أمريك"  بين  مباشرة  غير  ومفاوضات  ى القو   دتد  شو   ية، 

"،  إسرائيللعدواة مع "ال تنهي ا  االتفاقيةفصلة مع "قدس برس"، أن  يث منوالشخصيات، في أحاد 
 184.اف بهاالعتر ي، و سرائيل حتالل اإل لتطبيع" مع االمشاريع "ا وأنها تأتي في سياق

السامي قالت   − بيالي المفوضة  نافي  اإلنسان  لحقوق  السابقة  لجنة  ت والتي    ، Navi Pillay  ة  ترأس 
األممية  انتهاكات    التحقيق  ا بشأن  في  المرتكبة  اإلنسان  المحتلةحقوق  الفلسطينية  سنة   ألراضي 

لى مستوى  ية قد ترقى إلسرائيومات اإلالحكإن سياسات وأفعال    ، 4/2021/ 13منذ    " إسرائيل " و   1948
دمت تقرير اللجنة  ق  التي  ،وأشارت بيالي  افية أن تكون اللجنة تعادي السامية.نالجرائم الدولية،  

مل "النقل بشكل مباشر أو غير مباشر، لجزء  ية تشسرائيل هذه الجرائم اإل  العامة، إلى أنللجمعية  
)اإل المدنيين  السكان  اسرائيلمن  إلى  المحتلة، و ألر يين(  المتمثلة في  اإل  الجريمة ضد  اضي  نسانية 

بأن    نة توصلت إلى نتيجة مفادها إن "اللج  بيالي  وقالت   ل والتهجير القسري )للفلسطينيين(".يالترح
ا الفلسطينيةيلسرائإلاالحتالل  لألرض  استدامته    ي  بسبب  الدولي  القانون  بموجب  قانوني  غير 

 185".في الضم   إسرائيلوبسبب سياسات 
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 :الفرنسية  Le Monde  موند   لو  صحيفةنشرتها  ، في رسالة  قون بسا  خارجية أوروبيون وزراء  قال   −
الفلسطينيين    ضد    رائيلإسا  والممارسات التي تنتهجه  السياسات ف بأن  سوى االعترا   ال نرى بديال  "

 186."ترتقي إلى جريمة فصل عنصري 
 28/10/2022 ،الجمعة

رئيس   − عباس    السلطةأصدر  محمود  رئاالفلسطينية  مسيا  مرسوما   بتشكيل  للقضاء    أعلى  جلس 
والجهميس  ؛برئاسته للهيئات  األعلى  "المجلس  القضائية".ى  رئيس  ويتكو    ات  من:  المجلس  ن 

العليا،   الدستورية  القضاء  المحكمة  مجلس  النقض،    –األعلى  ورئيس  محكمة  رئيس  و رئيس 
العليا،   اإلدارية  او المحكمة  األمن،  رئيس  لقوى  القضائية  الو لهيئة  مجلس  الشرعي،  قضارئيس  ء 

العدل،  وزيو  الالو ر  العام.و للرئيس،    قانونيمستشار  األعلى  وي  النائب  المجلس  في  التمثيل  كون 
ب القضائية شخصيا ،  والجهات  الللهيئات  يحسب  قبل مرسوم، وال  التكليف من  أو  التفويض  جوز 

 187جلس.الممثلين فيه ألي كان لحضور اجتماعات الم

المق − التشريعي  ال  للقضاءتشكيل م   مرسوم  إن  الفلسطينيجلس  ن منتهي  ر عاد الص"  جلس أعلى 
ويشكل    ،ةوالقانونيوهو تجاوز لكل الحدود الوطنية    ،الوالية محمود عباس باطل دستوريا  وقانونيا  

ي بيان   ف  ،التشريعي  د د  شفي انتهاك الدستور الفلسطيني". و   ا  معانإو   ،لنهج الهيمنة والتفرد   ا  امتداد 
ما وأنه سبق بج ملة  ي  س   ال  ، االسلطة القضائية وتقويضه  نقضاض على لال   أن المرسوم استكمال  ،له

وي   المشروعية،  فاقدة  التعسفية  اإلجراءات  ال  استكماال    عد  من  مبدأ  بي ضرب  السلطات لفصل  ن 
بالمادة   األساسي  2المكفول  القانون  السلط  ،من  استقالل  بشكل صارخ على  القويعتدي  ضائية  ة 

 188فلسطيني.ون األساسي الانمن الق 97المقرر بموجب المادة 

السياسي لحركة حماس ع  دان عضو − از  المكتب  السلطة  الرشق قرار رئيس  لفلسطينية محمود  ت 
 189لقضاء برئاسته. بتشكيل مجلس أعلى لس عبا 

م   فلسطينيان استشهد،   − المدنمن  الدفاع  جهاز  كوادر  ومن  عسكر  آخران    اثنانصيب  أ  و   ،يخيم 
اال   بجروح، قوات  اإلبرصاص  واعتقل  رائيل س حتالل  إصا   خامسي،  بابعد  مبته،  حاجز  لقرب  ن 

 190نابلس. نوب حوارة العسكري، ج
  ي واهم".نتهمن يظن  أن العرين يعلى أن كل "  ،بيةفي الضفة الغر   عرين األسود دت مجموعة  د  ش −

مقاومو   األسود وتوجه  ن   بالنداء  عرين  أهالي  قائلين  إلى  نشرته  ابلس،  بيان  عالفي    برمجموعة 
الرسمية على   أبناء مدينتنا  راميجتلقناتها  "يا  الحصار فاخرجوا :  تألمون من  المحاصرة، إن كنتم 

توطناتهم، ال  هم ومسمحاصرون في بيوت  إنها فارغة، وهم  ظروا إلى طرقات المستوطنين، فوهللاوان
 191ز للمحتلين ما يشفي صدوركم".ه  ة تجأن "المقاوم وأكدوا  ".يخرجون منها، فاصمدوا واصبروا
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العسكرية  أفيف كوخافي   الجيش اإلسرائيلي في  ركان  هيئة األ يس  رئأصدر   − الفرق  قادة  إلى   أوامر 
 192. في الضفة الغربية "المستوطنينبلجم عنف "
الليس حرئ   هاجم − الدينية، حليفته األكبر، و قائ  نتنياهو  بنيامين  يكود زب  قال خالل  مة الصهيونية 

اف وأض.  يائير البيد ل  ت فعليا  و  لدينية يصت للصهيونية او  فيين حريديين إن من ي صلقاء مع صح
ريد دعمي بواسطة  أن "من يقول إنه ي  ،اإللكتروني  الوافي تسجيل صوتي كشفه موقع    ،نتنياهو
 193بيد". ت لالو  سموتريتش بمقعد أو اثنين، فإنه بشكل متناقض يص وةزيادة ق

من أهم    عد  ية الصنع، قرب قاعدة ت  إسرائيل منظومة دفاع جوي  نشرت دولة اإلمارات وحدات من   −
  المهتم بتتب ع   Tactical ReportK  بورت ال ريتكتيك ير لموقع  ا ما جاء في تقر هذ   جوية.قواعدها ال

خ، أظهرت واعتمد التقرير على صور أقمار اصطناعية حديثة التاري  ن العسكرية واألمنية.الشؤو 
 Barak 8أو    8باراك  ة الجوية، من طراز  ريات صواريخ دفاع جوي قرب قاعدة الظفر وجود بطا

 194المسلحة. ائرات المسي رة والط ضادة للصواريخ الباليستية والجو الةصنع، المية الإسرائيل 
 29/10/2022 ،السبت

الشاب   − الجعبري   محمد استشهد  إلى قطاع غزة، وائل    ،كمال  المحرر والمبعد  وهو شقيق األسير 
في    رإثالجعبري،   نار  إطالق  عملية  أراضي  ال  أربعكريات  ة  مستعمر تنفيذه  على    خليل.المقامة 
ع مستوطنملوأسفرت  مقتل  عن  النار  إطالق  وساآخرينثالثة  وإصابة    ،ية  وذكرت  إعالم  ،  ئل 

 195وقد وصفت حالته بالخطيرة. ،Ofer Ohana عوفر أوحاناابين  ية أن من بين المصرائيل إس

ساندة للمقدسيين في القدس  ومبادرات متشكيل ورش عمل    "ألوروبي األولمؤتمر القدس ا"أعلن   −
ذلك في البيان  جاء   ها.ا ينسجم مع قوانينمن داخل القارة األوروبية، وبمة، ولنصرة قضيتهم  المحتل

عقد   الذي  للمؤتمر،  عنوان  فالختامي  تحت  اإليطالية،  ميالنو  مدينة  لنا"ي  وبمشاركة "القدس   ،
الفلنية ودينية وأور يات وط شخص  نيين والجاليات اإلسالمية والمتضامنين.سطي وبية، واآلالف من 
شعبنا  "ى  عل  "رمؤتمال"وأكد   تواجدهتمسك  أماكن  في  حقو   الفلسطيني  بجميع  المشروعة، كافة  قه 

حق   رأسها  إلوعلى  العودة  في  منهاه  ه ج ر  التي  ودياره  أرضه  الشعب   ."ى  أبناء  المؤتمر  ودعا 
فها  االستفادة من مقدراتهم وطاقاتهم، وتوظي م، و تنظيم جهوده "بية إلى  ي القارة األورو سطيني فالفل

 196."وأهلها في خدمة القدس
األ − لحزب أعلن  العام  هللا  مين  نصر  حسن  اللبناني  أمنية  ،  هللا  ضمانات  أي  تقدم  لم  بالده  أن 

 ليميةلى أن "وجود ظروف إقإ  النظر  ولفت نصر هللا  ة.في اتفاق ترسيم الحدود البحري  "إسرائيلـ"ل
ن لتجنب حرب اشنطها الحرب الروسية األوكرانية دفع و ودولية ساعدت في هذا اإلنجاز، من بين

لعدو  حاجة الغرب إلى النفط والغاز، واألهم عدم جاهزية ا  ا  بينها أيض   ومن   ...لمنطقةأخرى في ا
 197( للدخول في حرب".إسرائيل)
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 30/10/2022 ،األحد

كرت  موسى بين القدس وأريحا، وذ س في منطقة النبي  عي د ت  في عملي يين  إسرائيل  خمسة   يب صأ   −
من أن  الفلسطينية  الصحة  العمليف   وزارة  خطيرة  ا  ني ت  ذ  بجروح  إصابته  من  ساعات  بعد  ستشهد 

 198قوات االحتالل.برصاص 
الص − وزيرة  كيلة  لسطينيةالف  حةقالت  مع  ،مي  هاتفي  اتصال  نقابة  إ،  وفاة  وكال  خالل  أزمة  ن 

 199العام والخاص.هت، وسيعودون إلى العمل كالمعتاد في القطاعين انت في القدس األطباء

في مقابلة مع    ، عازم بشارة   مار الفلسطيني التابعة لصندوق االستث   " مصادر " لشركة  نفيذي  المدير الت ال  ق  −
 200. " من الطاقة الشمسية في فلسطين اواط  ج مي   200للتطوير بما يعادل    برنامجا    أطلقنا " :  يترز رو وكالة  

ن  كا  ،فتحي الشقاقيإن    ،المقابلةرنامج  لباألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة،  قال   −
ي  رة ف بهذه الثو وكذلك تأثرت حركة الجهاد    ،يةبالثورة اإليرانية، ولكن ليس على قاعدة مذهب   جبا  مع

قوم على أساس أنها  أن دستور ولوائح حركته ت   النخالة  كشفس العقائدي. و إلطار السياسي وليا
 201ئها من يتشي ع. حركة إسالمية سنية، ال تقبل بين أعضا

جانتس  ي سرائيلاإل  فاعد ال  وزيرقال   − ا  12للقناة    بني  الفلسطيني،  إلسرائيليةالعامة  ينإن  ذون  ف   ين 
د عليها في  "السلطة الفلسطينية تعمل، لكني ال أعتمأن    سجانت  أضاف. و يوميا  مسلحة  ات  عملي

د جانتس على  د  وش  ."يمكني معهم بقدر ما  . ونحن نقوم بتنسيق أمنإسرائيلالدفاع عن مواطني  
االستخبار "  أن لكنالمعلومات  سيئة،  ليست  بحوزتنا  التي  دائما    اتية  عمليات.   باإلمكان  حدوث 

الوضع معلمة وصعبة  واألثمان مؤ  واسقد لكن  كبيرة،  تحديات  نا في عة وطويلة، وصمد . وهناك 
 202".هذه التحديات في الماضي وسنصمد أمامها اآلن... وسنستمر في االنتصار

ا − اإلأعلنت  لالحتالل  األولمبية  عنسرائيلللجنة  ال  ي  أحد  في مشاركة  السوبر  دوري  في    عبيها 
  ته "إنجازا  بما وصف  Yael Aradأراد    ية ياعيلسرائيل رئيسة اللجنة األولمبية اإل  واحتفت   .السعودية

السعودية بمشاركة  ا  مهم إلى قبول  في    Shachar Sagivشاحر ساغيف    للغاية"، في إشارة منها 
 203وم. ام في مدينة نيالسوبر، المقدوري 

وفد  − يضم  أمريك  بدأ  قط  ي  في  والبيئة، ا مسؤولين  والمياه  الزراعة  إلى    عات  تستمر    "ائيلإسر "زيارة 
ية المعنية، بهدف تعزيز التعاون  سرائيل سلسلة من االجتماعات مع السلطات اإل  عقد مل  أليام، وتش

 204. لها ة، في بيانيسرائيلإلوزارة االقتصاد والصناعة ابحسب ما أفادت ، الثنائي في مجال المياه

 31/10/2022 ،يناإلثن

معطيات   − وقعت  إسرائيل أفادت  بأنه  مسلح   2,204ية  فلسطينيون عمليات  نفذها  سنة    مطلع منذ    ة 
المعطيات التي   ب وبحس   . يديعوت أحرونوت ، حسبما ذكرت صحيفة  يا  إسرائيل   25ق تل فيها  ،  2022

 . يا  إسرائيل   20 تل فيهاق  ، 2021في سنة ية نفذها فلسطينيون عمل  2,135 لصحيفة، فقد وقعت أوردتها ا 
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  عملية ينفذها   380أكثر من    2022بداية    منع منذ   ي سرائيل اإل   باك الشا وأضافت الصحيفة أن جهاز  
 205فلسطينيون من خالل استخدام مواد متفجرة وأسر جنود ومستوطنين. 

الوزراء − مجلس  ا  الفلسطينية  صادق  مارين"على  "غزة  غاز  بحقل  الخاصة  اإلطار  بين    تفاقية 
ططات ل المخو  على أن تحي الحقل،  المستثمرة فية  االستثمار ومجموعة الشركات المصر صندوق  

 206للمجلس. التفصيلية الالحقة 

إنه    ، ي سرائيل يش اإل اهو، في مقابلة مع إذاعة الج بق بنيامين نتني س ي األ سرائيل س الوزراء اإل قال رئي  −
ترسيم    سيتعامل  اتفاق  ل الحدو مع  مع  البحرية  اتفاق    تعامل   مثلما بنان  د  عاد  في  ،  أوسلو مع  حال 

إخراج الغاز من الماء    ا في قال: "لم يرغبو ،  جانتس   بني يائير البيد و في إشارة إلى و   لرئاسة الحكومة. 
 207". ب هللا حز ءه في اتفاق مشكوك فيه ومدهش االستسالم ل على اإلطالق، واآلن يريدون إعطا 

  اعتداء    1,197ي والمستوطنين نفذوا  سرائيل إل لجدار واالستيطان إن سلطات االحتالل ا قالت هيئة مقاومة ا  −
بين اعتداء مباشر  2022  أكتوبر   تشرين أول/ ل  خال  تراوحت  المواطنين ،  ، وتخريب،  نيين الفلسطي   على 

، واقتالع أشج   208ز، وإصابات جسدية. الممتلكات، وإغالقات، وحواج الستيالء على  ، وا ار وتجريف أراض 

القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي بمثابة أن    يد تبون زائرية عبد المجأكد رئيس الجمهورية الج −
األزمنة".القض  م  أ  " كل  عبر  الجزائر الر وأعرب    ايا  فئيس  صحف ي  تصريحات  أملهعية،  ي  بأن    ن 

تحتضن تس التي  العربية  القمة  يوم  هم  بالده  واألربعاءها  الثالثاء  إعادة   ،2/11/2022و  1  ،ي  في 
 209والدولي. تمام العربيإلى محور االه القضية الفلسطينية

(، 11ية )كان  يل سرائأوردتها هيئة البث اإل  في تصريحات   ،يةئيلسرالخارجية اإلأكد مسؤولون في ا −
اإللكترونيعلى   اإل  ،موقعها  االتصاالت  تقدما  في  هناك  إلى  األ  -ية  سرائيلأن  الرامية  ذربيجانية 

 210قر لهذه السفارة. للتفتيش عن ممن أذربيجان وصلوا  بلوماسيينيد تل أبيب، وأن فتح سفارة في  

عمليات الفلسطينية  الإن    ،Ofer Cassif  سيفعوفر ك  في حزب عربي  قال العضو اليهودي الوحيد  −
السرائيل اإل  ضد   في  يعيشون  الذين  الغربيةتعمر مسيين  الضفة  في  اليهودية  إرهابا    ات   "."ليست 

ك عن  وأضاف  النائب  لسيف،  والعربية  يتحالمستوطأن  ،  لتغييرالجبهة  ع لم  نين  المسؤولية  ن  ون 
اإل  سيفك   وأوضح   هم.ات ضد  العملي "االحتالل  الذي  سرائيلأن  وكل شيء   ،ءبدأ كل شيي هو 

 211وستتوقف إراقة الدماء عندما يتوقف االحتالل". ،مشتق منه
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