
     
 
 
 
 
 
 

  
       

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 القمامةمن القرآن الكريم ويلقونها في  مستوطنون يحرقون نسخا  
 بالمحادثات حول تطوير حقل الغاز في بحر غزةمصادر لـ"األيام": تقّدم 

 آخرين خالل مواجهات مع قوات االحتالل في الضفة 11ن وإصابة فلسطينيي 3استشهاد 
 األحد تهدد لبنان من أي قصف لحزب هللا: تشغيل حقل "كاريش" تجريبيا   "إسرائيل"

  2022 ةالضفة منذ بدايبرصاص جيش االحتالل في  "ُقتلوا"فلسطيني بينهم أطفال  100متحدة: األمم ال
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   طشعفا حاجزعلى  ة فدائية  يلفي عم

 
 

 4... ص 
 

 11/10/2022 ثالثاءلا

 

5953 

اإل أمس  أخبار  العدد  هذا  الذي    ثنينيغطي 
فيه   اليوم"نشرة  احتجبت  باإلضافة   "فلسطين 
 .اليوما إلى أخبار هذ

 



 
 
 
 

 

ص            2   5953 العدد:             10/11/2022 ثاءثال لا التاريخ: 

                                     

  :السلطة
 6 : نحذر من تمادي جرائم االحتالل الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميعرئاسة السلطة  2.
 6 على جرائمها ووضع عصابات المستوطنين على قوائم اإلرهاب "إسرائيل"يجب مساءلة اشتية:   3.
 7 بالمحادثات حول تطوير حقل الغاز في بحر غزةمصادر لـ"األيام": تقّدم   4.
 7 اشتية: شركاء مع األردن في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة ووحدة المصير وتعزيز التجارة   5.
 8 مستقبل القدس بالقوة: "إسرائيل" تريد حسم  "الفلسطينية "الخارجية  6.
 8 ماليين دوالر   110خطة بناء محطات معالجة المياه بقيمة  يعتمد مجلس الوزراءرام هللا:   7.
 8 رسالة تحدٍّ لكل المسلمين في العالم تجرؤ المستوطنين على القرآن الكريم: المفتي العام ونواب  8.
 9 بكر": تصريحات "رمضان" غير إنسانية.. و"الفتحاويون" ال يعّلقون خوفا  من العقوبات "أبوالنائب   9.

 10 محامٍّ: المطارد مصعب اشتية موقوف على ذمة محافظ نابلس  10.

 10 سبتمبر أيلول/ ة تصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربي   11.
 

  :المقاومة
 10 فصائل: عملية شعفاط رد على اقتحامات األقصى والعدوان على جنين   12.
 11 النخالة: الضفة الغربية تشهد ثورة حقيقية ضد االحتالل  13.
 12 لوحدة الفلسطينية "حوار الجزائر" لتحقيق ا قراطية تتقدم بمبادرة إلىو الديم  14.
 13 شعفاط  في عمليةاالحتالل يبحث عن عدي التميمي ويمّدد اعتقال أربعة شبان بزعم ضلوعهم   15.
 13 لحمراءبعد حرق المستوطنين للقرآن وتجاوز الخطوط ا "إسرائيلـ"رسائل نارية من فتح وحماس ل  16.
 14 بين دمشق وحماس  "قاعدة المقاومة"الشعبية: نؤيد عودة العالقة على   17.
 15 االحتالل في كمين محكم بجنينحماس: "القسام" أوقع   18.
 15 يم شعفاطنداء  عاجال  إلى أهالي مخ توجهفي نابلس " عرين اأُلسود"  19.
 15 االحتالل ينقل األسير عبد هللا البرغوثي من "جلبوع" لجهة غير معلومة   20.
 16 في نابلس  مقاومون يستهدفون قوة إسرائيلية  21.

 
  :الكيان اإلسرائيلي

 16 كاريش" تجريبيا األحد لحزب هللا: تشغيل حقل "تهدد لبنان من أي قصف  "إسرائيل"  22.

 17 لبيد يندد بالهجوم الروسي "على المدنيين في أوكرانيا"  23.

 17 تعليمات غانتس: ال توقعات استخباراتية لتصعيد مقابل لبنان ل خالفا    24.
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 17 تبدأ بضخ الغاز التجريبي من منصة "كاريش"  "لائيإسر "  25.

 18 "هاكرز" يخترقون موقعي شركتي غاز لالحتالل   26.

 18 وزيرة الداخلية اإلسرائيلية تمارس ضغوطا  لطرد عائلة فلسطينية من القدس   27.

 19 التجمع حزب قضاة شطب  9تلغي بإجماع  ائيليةاإلسر  العليا المحكمة  28.

 19 خالفا للقانون  تلزم نتنياهو بإعادة مبالغ طائلة تلقاهالمحكمة العليا اإلسرائيلية ا  29.
 

  : ض، الشعبر األ 
 19 حتالل في الضفة جهات مع قوات االآخرين خالل موا 11فلسطينيين وإصابة  3استشهاد   30.
 20 منذ بداية العام الحالي شهيدا   173فع عدد الشهداء إلى ير استشهاد طفل من اليامون    31.
 20 مقدسي  2,000تيطانية لتهجير مخططات اس  32.
 21 ن منفذ هجوم الحاجز مخيم شعفاط بحثا  عُتحكم الحصار على  "إسرائيل"  33.
 21 االحتالل يماطل باإلفراج عن األسير عواودة   34.
 22 ن االحتالل وقفة بغزة لذوي األسرى الممنوعين من زيارة أبنائهم في سجو  35.
 22 عن الطعام  30اب األسرى الـن إلضر ينضمو أسيرا   20: نادي األسير  36.
 23 بطاركة القدس: نقل سفارة بريطانيا للقدس سيأتي بنتائج عكسية   37.
 23 القمامة من القرآن الكريم ويلقونها في  مستوطنون يحرقون نسخا    38.
 24 احتفالية تحوي شعارات إسرائيلية دق وفتح تحقيق بمالبسات بيت لحم: إغالق قاعة بفن  39.

 
  : دناألر 
 24 تحذر من ربط قطاعات مهنية أردنية باالحتالل  باألردن حملة  40.

 
  لبنان: 

 25 ب بيروت تعلن تسلمها المسودة النهائية التفاق الحدود البحرية مع تل أبي   41.
 

  عربي، إسالمي:
 25 حماس   بنهم ممثيلون عنتستقبل قريبا  وفد فصائل فلسطينية   السورية": دمشق الوطن"  42.
 25 وزير الخارجية الجزائري: توحد الفلسطينيين جزء من نجاح القمة العربية   43.
 26 في "يونسكو" تدين اقتحام المستوطنين لألقصى العربية المجموعة  44.
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  دولي:
 26  2022ة برصاص جيش االحتالل في الضفة منذ بداي  "ُقتلوا"فلسطيني بينهم أطفال  100متحدة: األمم ال  45.
 27 ألوكرانية... واآلن تدينون الروس!موسكو لتل أبيب: صمّتم لسنوات عن الهجمات ا  46.
 27 مشروع طالبي بأمريكا يدعو لتحرير فلسطين ومقاطعة االحتالل   47.
 28 تقييد حسابات مغني الراب كانييه ويست على إنستغرام وتويتر  .بدعوى "معاداة السامية"..  48.
 28 ربري قلق بشأن احتمال نقل سفارة بريطانيا للقدسرئيس أساقفة كانت  49.
 29 قناة سلفادورية تخصص برنامجا  للتعريف بالقضية الفلسطينية   50.

 
  :ريرتقا

 30 ة ة الغربيفي الضف عسكرية ب بعمليةالتطأصوات يمينية : عمليات حربية عشية كل انتخابات إسرائيلية  51.
 

  حوارات ومقاالت
 31 سعيد الحاج ... حماس والنظام السوري: نقاش في الدين واألخالق والسياسة  52.
 35 واش كامل الح... الذهاب للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ضرورة ملحة إلنقاذ القضية الفلسطينية  53.
 37 شاؤول ارئيلي وسيفان هفلر وجلعاد هيرش بيرغر ... الزاحفحكومات إسرائيل "تشرعن" الضم   54.

 
 40 :كاريكاتير

*** 
 
 

  شعفاط حاجزعلى  في عملية فدائيةجنود  3مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة  .1
العربيذكرت   لندن،  القدس  بعد سقوط أربعة  ، من  9/10/2022،  أبو معال:  ـ سعيد  القدس المحتلة 

ساعة بفعل اقتحامات وإعدامات إسرائيلية ميدانية    24شهداء في جنين ورام هللا وقلقيلية في أقل من  
أواخر األسبوع الماضي، جاء الرد الفلسطيني غير متوقع بالنسبة لقوات االحتالل التي كثفت عدوانها  

المحتلة    يدا، في شعفاط/على جنين تحد  القدس  القدس، حيث وصف عملية »حاجز« شمال شرق 
 بـ»العملية الصعبة«. 

ونفذ مقاوم فلسطيني، مساء اول من أمس السبت، عملية إطالق نار على حاجز شعفاط أدت إل 
الفرار.  من  الهجوم  منفذ  تمكن  فيما  آخرين،  اثنين  وإصابة  إسرائيلية  مجندة  تقديرات   مقتل  وحسب 

من إس فإن  ثم  رائيلية  له، ومن  إجراء فحص  تم  أن  بعد  للحاجز،  األقدام  العملية وصل سيرًا على  فذ 
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استل سالحًا وأطلق النار على مجموعة كبيرة من الجنود حيث أصاب منهم ثالثة وهربت مجموعة  
المكان. من  انسحب  ثم  ومن  األرض  على  بعضهم  ارتمى  فيما  إسرائيلية،   كبيرة  مصادر  ونشرت 

أ فيديوصباح  مقطع  فلسطيني   مس،  منهم شاب  يقترب  فيما  المسلحين  الجنود  من  يظهر مجموعة 
من  المنفذ  يهرب  أن  وبعد  آخرون،  يهرب  فيما  األرض  على  بعضهم  ليسقط  نحوهم  النار  ويطلق 

يصاب. أن  دون  عليه  النار  جنود  يطلق  االحتالل    المكان  أمن  وزير  الحادث  مكان  إلى  وحضر 
يث وصف وزير أمن االحتالل الداخلي عومير بارليف  شرطة القدس، ح  الداخلي، إلى جانب ضابط

ليلة صعبة«. »هذه  وقال  بالصعب،  العنصري    ما جرى  الصهيوني  االحتالل  كنيست  ودعا عضو 
إيتمار بن غفير، وزير جيش االحتالل بيني غانتس لالستقالة، وقال: »إن هذه االنتفاضة ستسجل  

ئات المستوطنين، مساء، في شوارع الضفة  شعفاط، احتج م  وعلى خلفية عملية حاجز  على اسمه«.
نابلس بدعوى فقدانهم الشعور باألمن. ورفع المستوطنون شعار: »ما لم يشعر   ومنها مدخل مدينة 

 المستوطنون باألمن، لن يكون لألعداء حياة اعتيادية«.
القدس:  9/10/2022الجزيرة.نت،  وأضافت   من  مواجهات  ،  ش  -األحد -اندلعت  فلسطينيين  بين  بان 

اإلسرائيلي في مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس المحتلة، في حين تواصل قوات   وقوات االحتالل
جندية   فيه  ُقتلت  الذي  الهجوم،  منفذ  عن  بحثا  والتفتيش،  الدهم  وعمليات  المخيم  تطويق  االحتالل 

وأصيب   آخرين.  3إسرائيلية  أهالي    جنود  أغلويقول  االحتالل  قوات  إن  المنافذ، المنطقة  جميع  قت 
الدخول والخروج من مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وشمل ذلك العمال    -صباح اليوم األحد منذ  -ومنعت  

 والمرضى وطالب المدارس. 
وتشارك في عمليات البحث عن منفذ الهجوم مروحيات عسكرية تابعة لشرطة االحتالل، وتقوم قوات  

ا شرطة  من  جاكبيرة  إلى  الحدود  وشرطة حرس  وقوالقدس  الشرطة  من  خاصة  وحدات  من نب  ت 
 جهاز األمن العام )الشاباك( والجيش اإلسرائيلي بمطاردة المنفذ.

لبيد إن   يائير  المخيم، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية  وتعليقا على مقتل جندية إسرائيلية في هجوم 
صرح وزير الدفاع    صفهم "بالقتلة البغيضين"، كما "إسرائيل لن تسكت ولن ترتاح" حتى تحاسب من و 

بيني غانتس بأن تل أبيب ستواصل مكافحة ما سماه "اإلرهاب" في كل القطاعات، وبكل  اإلسرائيلي  
 قوة يتطلبها األمر، مشيرا إلى أنه سيقبض على منفذ العملية وعلى كل من قدم له المساعدة.

 نتائج التحقيقات 
النيران أطلقت من داخل سيارة وكذلك من    التحقيقات األولية للشرطة اإلسرائيلية، فإنوحسب نتائج  

ترجل في المنطقة، وقد تمكن المهاجمون من الفرار، وتقول الشرطة اإلسرائيلية إن المسلح    شخص 
عاما( من سكان القدس وصل إلى الحاجز مع شريك له، قبل أن يترجل من المركبة   22فلسطيني )
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وقد مددت محكمة الصلح في   ئق المركبة.نار ويركض عائدا إلى المخيم، في حين هرب ساويفتح ال
فلسطينيين على ذمة التحقيق بتهمة االشتباه في مشاركتهم وتقديم المساعدة    4القدس المحتلة توقيف  

 في عملية إطالق النار الذي نفذه مسلح فلسطيني عند حاجز شعفاط. 
 

 لجميعمن تمادي جرائم االحتالل الذي ستكون تبعاته مدمرة ل  : نحذرالسلطةرئاسة  .2
باسم رئاسة:  رام هللا الرسمي  الناطق  الفلسطينية  قال  الفلسطيني    السلطة  إن شعبنا  أبو ردينة،  نبيل 

اليومية،   الهجمات اإلسرائيلية  استمرار  واحدة، وذلك من خالل  تتوقف لحظة  لم  يواجه حربا شاملة 
الماضية في قلقيلية،    أربعة مواطنين فلسطينيين خالل األربع والعشرين ساعة   التي أدت إلى استشهاد 

 ورام هللا، وجنين. 
استمرار   أن  ونذكرهم  اليومي،  اإلسرائيلي  التمادي  هذا  من  مجددا  الرئاسة  باسم  الناطق  وحذر 

قط لدى  االستخفاف بشعبنا وأمنه هو العامل الحاسم الستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ليس ف
سماح  ر الدولية، وبال استثناء، فلم يعد مقبوال استمرار الالمحكمة الجنائية الدولية، إنما في كل المناب

الفلسطيني. بتدمير المشروع الوطني  وأشار إلى أن   لالحتالل بكسب الوقت لتحقيق أهدافه المتمثلة 
ون الشامل  االنفجار  نحو  األمور  سيدفع  الشكل  بهذا  التصعيد  الذي  استمرار  األمر  الالعودة،  قطة 

 . ستكون تبعاته مدمرة للجميع
وقال: نطالب اإلدارة االميركية بتنفيذ وعودها بوقف جميع اإلجراءات األحادية الجانب، وأن تمارس 
ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني قبل فوات األوان، خاصة ان  

 .، ولم يعد مقبوال التعامل بمعايير مزدوجة تحت أي ظرف االدانات وحدها لم تعد كافية 
 8/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 على جرائمها ووضع عصابات المستوطنين على قوائم اإلرهاب "إسرائيل"يجب مساءلة اشتية:  .3

الدولي تجريم اعتداءات االحتالل، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه يجب على المجتمع  :  رام هللا
المستوطنين على قوائم اإلرهاب.  ومساءلة إسرائيل على جرائمها، وأضاف رئيس    ووضع عصابات 

الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اإلثنين في رام هللا، إن ما يحدث على األرض إرهاب دولة  
ان ال يقبل العالم مواصلة صمته إزاء    وقال: يجب   منّظم تتحمل حكومة االحتالل وحدها مسؤوليته.

فال  االحتالل ارتكابها في المدن والقرى والمخيمات، ويذهب ضحيتها أط الجرائم التي يواصل جنود  
مع   مساحتها  وتتسع  وتيرتها،  ترتفع  القتل،  ألجل  القتل  على  تقوم  ممنهجة  سياسة  ضمن  وشباب 
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في شأن آخر، أكد رئيس الوزراء وقوف الحكومة  و   اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية الشهر المقبل.
 مضربين عن الطعام، ودعا ألوسع تضامن شعبي ورسمي ودولي معهم. إلى جانب األسرى ال

 10/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مصادر لـ"األيام": تقّدم بالمحادثات حول تطوير حقل الغاز في بحر غزة .4

بي   -القدس   المحادثات  في  تقّدم  عن  لـ"األيام"  النقاب  مطلعة  مصادر  كشفت  صندوق "األيام":  ن 
"، والشركة المصرية القابضة للغازات المصرية  CCCاالستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين "

وقالت المصادر، التي فّضلت عدم الكشف عن اسمها: "تم    "إيجاس"، حول تطوير حقل غاز غزة.
جيد، ولكن ما   على مذكرة التفاهم قبل نحو عام، ومنذ ذلك الحين جرت محادثات تتقدم بشكل التوقيع

وأضافت: "حال التوصل إلى اتفاق يتم اإلعالن    زال يتعين انتظار بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق". 
استخراجه".  بدء  وموعد  الغاز،  الستخراج  الفنية  األمور  فيها  بما  التفاصيل  كل  وسيتضمن    عنه، 

ك ما يمكن اإلعالن عنه  وتابعت: "ما يمكننا قوله اآلن: إن هناك تقدمًا مهمًا، ونأمل أن يكون هنا
القابضة للغازات المصرية   قريبًا". وأشارت إلى أنه "حال التوصل إلى اتفاق، فإن الشركة المصرية 

تستغر  عملية  هذه  أن  ومعروف  الغاز،  استخراج  لبدء  العملية  الخطوات  ستبدأ  بعض  "إيجاس"  ق 
 الوقت". 

 10/10/2022، رام هللا، األيام
 

 دولة ووحدة المصير وتعزيز التجارة إنهاء االحتالل وإقامة ال اشتية: شركاء مع األردن في .5
الفراية،  :  رام هللا مازن  األردني  الداخلية  وزير  برام هللا،  السبت  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  استقبل 

الريح، والسفير األردني لدى فلسطين عصام البدور، وبحث   بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب 
المستجدا آخر  السياسية.معه  والتطورات  مع    ت  واالستراتيجية  األخوية  العالقات  أهمية  اشتية  وأكد 

األردن الشقيق، قائال: "نحن شركاء مع المملكة األردنية في السعي نحو إنهاء االحتالل وإقامة الدولة  
وشركاء   المصير".الفلسطينية،  ووحدة  للبلدين  المتبادل  واالستقرار  األمن  على  الحفاظ  واطلع   في 

وزراء من الوزير األردني على مستجدات تطوير جسر الملك حسين، مشيرا إلى أهمية العمل  رئيس ال
من أجل بناء جسر لخدمة البضائع وفصله عن حركة المواطنين بما يساهم في المزيد من تسهيل  

 ة حجم التبادل التجاري ما بين البلدين.وسرعة السفر وزياد 
 10/10/2022ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
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 : "إسرائيل" تريد حسم مستقبل القدس بالقوة"الفلسطينية "الخارجية .6

الفلسطينية إن التصعيد اإلسرائيلي ومحاولة حسم مستقبل  :  رام هللا قالت وزارة الخارجية في السلطة 
طبيق مبدأ القدس من جانب واحد بالقوة، يقّوض أية فرصة إلحياء "عملية السالم والمفاوضات"، وت

وأضافت "الخارجية"، في بيان تلقته "قدس برس"، االثنين، أن "تعدد جرائم االحتالل    "حل الدولتين".
ائم "تفضح  وأشارت إلى أن هذه الجر   ومستوطنيه يفند مزاعمه بشأن أسباب التصعيد في األوضاع".

تحميل   تحاول  التي  الرسمية  اإلسرائيلية  والمواقف  التضليلية  الحمالت  الفلسطيني  زيف  الجانب 
 المسؤولية".

 10/10/2022، قدس برس
 

 ماليين دوالر   110خطة بناء محطات معالجة المياه بقيمة  يعتمد مجلس الوزراءرام هللا:  .7

آلية جديدة لتخطيط الموارد البشرية الحكومية من  قرر مجلس الوزراء، يوم اإلثنين، اعتماد  :  رام هللا
الموظف تدريب  تدريب، وإعادة  الدوائر الحكومية، خالل  ين لمالءمة قدراتهم ومهاراتهم مع احتياجات 

كما    كومية من االستفادة من كافة الموارد البشرية كمورد حكومي مشترك موّحد.وتمكين الدوائر الح
األ جلسته  في  الوزراء،  مجلس  محمد  قرر  الوزراء  رئيس  برئاسة  هللا،  رام  في  عقدها  التي  سبوعية 

ماليين دوالر، وبتمويل مشترك حكومي    110ء محطات معالجة المياه بقيمة  اشتية، اعتماد خطة بنا
وصادق على اإلحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في الصحة والتعليم بقيمة تجاوزت    ودولي.

دوالر.  4 ومن    واعتمد   ماليين  المتفوقين  )التوجيهي(  العامة  الثانوية  طلبة  لمساعدة  مالية  موازنة 
 (.2022/2023حتياج المالي، لدخول الجامعات الفلسطينية للعام )أصحاب اال

 10/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 تحدٍّ لكل المسلمين في العالمرسالة  تجرؤ المستوطنين على القرآن الكريم: نوابو  المفتي العام .8

ال الفلسطينية، خطيب  والديار  للقدس  العام  المفتي  ما  استنكر  محمد حسين،  الشيخ  األقصى  مسجد 
المتطرفون من حرق نسخ من القرآن الكريم وتمزيقها، بمحاذاة مسجد قيطون  أقدم عليه المستوطنون  

د المفتي العام في بيان، أن هذه التصرفات قرب المسجد اإلبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل. وأك
سالم؛ من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف  المقيتة والبغيضة، تعبر عن خطاب عنصري ضد اإل

حتقان بينهم، مطالًبا بوضع حد لمثل هذه االعتداءات بين الناس، وتدفع إلى حالة من الفوضى واال
 الرعناء التي تطال أبرز مقدسات المسلمين. 
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في  أك منه  نسخ  وحرق  بتمزيق  الكريم  القرآن  على  المستوطنين  تجرؤ  أن  الرجوب  نايف  النائب  د 
الرجوب  ا الشيخ  وقال  لديهم.  ما  بأقدس  ومساس  العالم  في  المسلمين  لكل  تحدٍّّ  رسالة  إن  لخليل، 

عربدة   من  موقف  لهم  يكون  حتى  الموحدين،  لكل  ومؤذية  عنيفة  رسالة  هللا،  كتاب  على  االعتداء 
الخليل المست وفصائل  وعشائر  أهالي  تحمل  ضرورة  على  الرجوب  وشدد  فلسطين.  في  وطنين 

وأن يكون لهم دور في الدفاع عن مقدساتهم وعقيدتهم. وأوضح أن الفلسطينيين هم رأس    مسؤولياتهم،
تدنيسها    حربة من  والمستوطنين  االحتالل  ومنع  مقدساتهم  حماية  األول  وواجبهم  اإلسالمي،  العالم 

. كما دعا الرجوب السلطة لوقف التنسيق األمني والتعاون مع االحتالل، والعمل على كبح  وتهويدها
 عتداءات المستوطنين. ا 

من   مجموعة  إقدام  أن  حلبية  أبو  أحمد  د.  البرلمانية  واإلصالح  التغيير  كتلة  عن  النائب  وأكد 
يمثل صهيوني  "إجرام  وتمزيقها  الكريم  القرآن  من  نسخ  إحراق  على  خطيًرا    المستوطنين  اتجاًها 

رق المستوطنين في الخليل  واستفزاًزا صارًخا لمشاعر المسلمين". وأكدت النائب سميرة حاليقة أن ح
حاليقة إن سكوت الفلسطينيين عن  نسًخا من القرآن الكريم، جريمة ال يمكن الصمت عليها.  وقالت  

 .في الخليل  هذه الجريمة سيشجع المستوطنين على ارتكاب مجزرة جديدة وقتل ممنهج
 10/10/2022فلسطين أون الين، 

 
 فا  من العقوباتانية.. و"الفتحاويون" ال يعّلقون خو "أبو بكر": تصريحات "رمضان" غير إنسالنائب  .9

رام هللا/ صفاء عاشور: أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن أعضاء حركة فتح في 
التعبير عن رأيهم أو التعليق على تصريحات محافظ مدينة نابلس إبراهيم  الضفة الغربية يخافون من  

 داء.  رمضان األخيرة بحق أمهات الشه
وأوضحت أبو بكر في تصريح لـ"فلسطين أون الين" أن الكل الفلسطيني استنكر تصريحات إبراهيم  

أن تمارس ضدهم    رمضان، مشيرًة إلى أن "تخوف الكثير من قيادات فتح من العقوبات المؤلمة يمكن
ألم وجهت  التي  اإلساءات  أمام  يصمتون  جعلتهم  بها  يعملون  التي  والوظائف  رواتبهم  هات على 

 الشهداء. 
"غير    بـ"الشاذات" هي  الشهداء  أمهات  فيها  التي وصف  "إن تصريحات رمضان  بكر:  أبو  وقالت 

الذ  الفقري  الوطنية والعمود  الحياة  أنهم وقود  تتغذى من خالله كل  إنسانية"، فقد غاب عن ذهنه  ي 
 مكونات الوحدة الوطنية".

 10/10/2022فلسطين أون الين، 
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 ة محافظ نابلساشتية موقوف على ذم  محامٍّ: المطارد مصعب .10
السياسي مصعب اشتية  :  رام هللا المطارد لالحتالل والمعتقل  السلطة، استمرار اعتقال  قررت أجهزة 

المحافظ. ذمة  المطارد    على  محامي  لالحتالل وقال  المطارد  إن  اشتية، مصطفى شتات:  مصعب 
نابلس، السياسي مصعب اشتية موقوف على ذمة محافظ  الرغم من    والمعتقل  للقانون وعلى  خالفا 

وأصدرت محكمة السلطة، الثالثاء، قرارا باإلفراج عن المطارد القسامي   قرار المحكمة باإلفراج عنه. 
يوما من االعتقال، في حين رفضت السلطة اإلفراج   16مصعب اشتية، والمطارد عميد طبيلة، بعد  

 عنه بالرغم من القرار.
 7/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سبتمبر  /أيلول تصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية .11

المواطنين  أيلول الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق  شهد سبتمبر/: رام هللا
العربية. المحررين في الضفة  اليوم االثنين،    وال سيما األسرى  له،  ورصد مركز "معطى" في تقرير 

ان296) الفلسطينية جريمة قتل واحدة، و)تهاك(  السلطة  انتهاكات  بالرصاص  4ًا، وشملت  ( إصابات 
و) و)4الحي،  وتشهير،  تهديد  حاالت  و)29(  وضرب،  اعتداء  حالة  مداهم28(  عملية  لمنازل  (  ة 

و) عمل،  و)31وأماكن  حريات،  قمع  حالة  و)16(  اختطاف،  حالة  تعسفية،  34(  محاكمات  حالة   )
( عن  حالة 46فضال  أخرى.مالحق  (  وانتهاكات  مظاهرات  وقمع  األعلى    ة  نابلس  محافظة  وشكلت 

بواقع ) السلطة  انتهاكات  الخليل وجنين بواقع )129على صعيد  انتهاكًا، تالها محافظتا   )54  ،39 )
 انتهاكًا لكل منهما توالًيا. 

 10/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ن على جنين قصى والعدواقتحامات األفصائل: عملية شعفاط رد على ا .12
حامات  أشادت الفصائل الفلسطينية بعملية شعفاط البطولية، وأكدت أنها ردٌّ على اقت:  القدس المحتلة

والعدوان على جنين. باسم    األقصى  الناطق  تعقيًبا على  حركة حماسوقال  القانوع،  اللطيف  ، عبد 
تح "العمليات  هذه  إن  بالقدس،  النار  إطالق  مفعملية  رسالة  ثور مل  أن  ولن  ادها  ماضية  شعبنا  ة 

المستوطنين في   المحتلين وقطعان  الثائر ورشقاتهم ستالحق  الشباب  وأن عمليات وطلقات  تتراجع، 
ا على جر   .ائمهم واقتحامات المسجد األقصى" كل مكان ردًّ
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احدة لتحرير فلسطين، فقالت في بيانٍّ لها، إن االحتالل واهم إن اعتقد للحظةٍّ و   الجبهة الشعبّيةأما  
  منظم بحق القدس واألقصى واألسرى. بأّنه سينجو من رّدة الغضب الفلسطيني على جرائم إرهابه ال

بغير   يرى  أّن شعبنا ال  دليل واضح على  بعملية شعفاط هي  احتفاالت شعبنا  "إن  البيان:  وأضاف 
 طريًقا ومنهًجا لردع العدوان واإلرهاب اإلسرائيلي".المقاومة 

باسم   المتحدث  احرك أما  الحالة  لجهادة  عن  تعبير  شعفاط  في  العملية  إن  فقال  عزالدين،  طارق   ،
االحتالل.  األصيلة وجه  في  الثائر  التوقيت    لشعبنا  في  تأتي  العملية  أن  إلى  الحركة  بيان  ولفت 

 رائم االحتالل التي ارتكبها بحق شهدائنا في الضفة المحتلة. والزمان والمكان المناسب للرد على ج
ق ناحيتها،  الشعبيةالت  من  شعبنا    الجبهة  إرادة  تثبت  العملية  إن  العامة،  القيادة  فلسطين  لتحرير 

المتجددة، وعزيمته وإصراره على مواصلة النضال، كما تؤكد أن جرائم االحتالل وإرهابه واعتداءاته 
 والضفة واالعتقاالت المتواصلة بحق الشبان األبطال، لن تمر دون رد.  على أهلنا في القدس

ياسر خلف، أن العملية هي عمل بطولي جديد يسَجل    حركة األحرارّقب المتحدث باسم  ته، عمن جه
من تتطور  الضفة  في  مقاومتنا  أن  وتؤكد  والبطولة،  والفخر  العز  في سجل  التخطيط    لشعبنا  حيث 

واإلبداع. أبطال  وقا  والتنفيذ  تمنع  لن  االحتالل  تحصينات  كل  أن  تؤكد  العملية  هذه  إن  خلف،  ل 
 ة في أماكن لم يتوقعها االحتالل. مة من تنفيذ عمليات بطوليالمقاو 

التشريعيمن جهته، قال رئيس   تأتي في    المجلس  البطولية  باإلنابة أحمد بحر، إن عملية شعفاط 
وقال، إن   حق أبناء شعبنا في الضفة والقدس.صل بسياق الرد الطبيعي والمباشر على العدوان المتوا

تؤكد  البطولية  العملية  شعبنا  هذه  خيار  هي  الشاملة  المقاومة  جرائم    أن  لمواجهة  مكان  كل  في 
 االحتالل، وإفشال مخططاته العنصرية. 

 9/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 النخالة: الضفة الغربية تشهد ثورة حقيقية ضد االحتالل .13
النخالة،:  روت بي زياد  فلسطين،  في  اإلسالمي"  "الجهاد  لحركة  العام  األمين  الغربية    قال  الضفة  إن 

 فاضة مسّلحة "علينا أن ندفع بها في كل اتجاه". تشهد اليوم ثورة حقيقية في مواجهة االحتالل، وانت
ذكرى   بمناسبة  اللبنانية،  /الميادين/  قناة  مع  لقاء خاص  النخالة خالل  "الجهاد  وأكد  انطالقة حركة 

الكتائب التي تنتشر على امتداد الضفة    ، أن "الشباب الفلسطيني يجتمع في بوتقة من35اإلسالمي" الـ
 ربية، وتقدم نموذجًا في الوحدة". الغ
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الحدود  أبعد  إلى  وتعاونًا  كبيرًا  انفتاحًا  "هناك  أن  عن  األقصى   وكشف  شهداء  وكتائب  حركته  بين 
  نفق الحرية )سجن جلبوع(، التي فتحت آفاقًا كبيرة للمقاومة في الضفة الغربّية". وتحديدًا بعد عملّية  

 واعتبر أن "ما حّققه األبطال في النفق، وما تم تحقيقه على األرض؛ مرحلة جديدة في الجهاد".
وأشار النخالة إلى أن السلطة الفلسطينية "لم تغّير موقفها حيال المقاومة، لكن هناك شرائح واسعة 

ية ثورية  وتابع: "ما يجري في الضفة جزء من عمل  ن حركة فتح تحتضن كل المجاهدين بالميدان".م
الصهيوني المشروع  مواجهة  االنتفاضة".في  هذه  تصعيد  أجل  من  نملك  ما  كل  ونبذل  إن   ،  وقال 

إل وتمّددها  الغربّية،  الضفة  المقاومة في  قدرة  تطوير  يعملون على  الفلسطينية  المقاومة  ى "مجاهدي 
 ". 48فلسطين المحتّلة عام 

سد، تناول الحديث عن عودة العالقات بين  وكشف النخالة عن لقاء جمعه بالرئيس السوري بشار األ
وحركة   دمشق؛  دمشق  سيزور  الذي  )حماس(  وفد  أن  معلومات  من  لدي  "ما  مضيفًا:  "حماس"، 

 سيكون ضمن وفد فصائل المقاومة الفلسطينية".
 10/10/2022، قدس برس

 
 قراطية تتقدم بمبادرة إلى "حوار الجزائر" لتحقيق الوحدة الفلسطينية و ديمال .14

هللا لـ"حوار  :  رام  بها  تقدمت  مبادرة  تفاصيل  االثنين،  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  كشفت 
   الجزائر"، المقرر أن ينطلق اليوم، لتحقيق الوحدة الفلسطينية.

"قدس   عليها  حصلت  التي  المبادرة،  رئيسيةبرس"  وتتضمن  محاور  التمثيل  ثالثة  بمسار  تتعلق   ،
الوطنية   الشراكة  إنهاء االن الشامل، وضمان  الفلسطينية، ومسار  التحرير  قسام  في مؤسسات منظمة 

تشكيل  واستكمال  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  إجراء  وثالثا،  الفلسطينية،  السلطة  مؤسسات  في 
 المجلس الوطني الجديد.

"الجبهة"، إلى أن المبادرة تتضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم كفاءات من مختلف  وأشارت   
ى قرارات  قوى السياسية الفاعلة والراغبة في ذلك، إلى جانب شخصيات مستقلة، ويقوم برنامجها علال

 اإلجماع الوطني". 
تأمين المعابر  ونصت المبادرة أيضا، على "تشكيل قوة أمنية مؤقتة، يتفق عليها باألسماء، تتو   لى 

ركة المنصوص عليها في اتفاقات  والمقرات الحكومية في قطاع غزة، لحين تشكيل القوة األمنية المشت
 المصالحة".

 10/10/2022، قدس برس
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 شعفاط  بزعم ضلوعهم في عمليةاالحتالل يبحث عن عدي التميمي ويمّدد اعتقال أربعة شبان  .15

سلطات    -القدس   مّددت  فلسطينيين، وكاالت:  مواطنين  أربعة  اعتقال  أمس،  اإلسرائيلي،  االحتالل 
لنار التي نفذت، الليلة قبل الماضية، عند حاجز مخيم شعفاط في  بزعم ضلوعهم في عملية إطالق ا

المحتلة. القدس  شاب    مدينة  مطاردة  االحتالل  وجيش  شرطة  من  كبيرة  قوات  تواصل  حين  وفي 
م العملية،  نفذ  إنه  تقول:  أركان  فلسطيني  رئيس  أجرى  المحتلة،  القدس  شمال  أمس،  من  أول  ساء 

يقًا ميدانيًا أوليًا خالل جولة أجراها، عصر أمس، في منطقة  الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، تحق 
)  حاجز شعفاط. التميمي  الشاب عدي  إلى  اإلسرائيلية  عامًا( من مخيم    22ونسبت وسائل اإلعالم 

ت  الفلسطينيين،  لالجئين  صحيفة  شعفاط  وأوردت  الماضية،  قبل  الليلة  النار،  إطالق  عملية  نفيذ 
التميمي خلفية أمنية؛ إذ لم يكن معروفًا من قبل لدى أجهزة األمن    "يديعوت أحرونوت" أنه "ليس لدى

سّلم    اإلسرائيلية". بينما  معهما،  التحقيق  ويتم  التميمي  والَدي  اعتقل  اإلسرائيلي  األمن  إن  وأضافت: 
نف قاسم  اعتقل  شقيقه  كما  العملية.  موقع  إلى  أقلته  التي  السيارة  سائق  فعل  وكذلك  طواعية،  سه 
أربع من  االحتالل  وهم  العملية،  في  بضلوعهم  يشتبه  إنه  قال:  العمر،  من  العشرينيات  في  شبان  ة 

وبحسب مزاعم االحتالل، فإن التميمي "استقل المركبة مع    ا ومخيم شعفاط وعناتا.سكان بيت حنين 
األ على الشبان  سبع رصاصات"  وأطلق  السيارة،  من  هو  ترّجل  الحاجز  إلى  وصلوا  وعندما  ربعة، 

 واجدت في المكان. القوات التي ت
 11/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 بعد حرق المستوطنين للقرآن وتجاوز الخطوط الحمراء "إسرائيلـ"رسائل نارية من فتح وحماس ل .16

الهور:–غزة  من    أشرف  “فتح”،  لحركة  المركزية  اللجنة  أمين  نائب  صيدم،  صبري  الدكتور  حذر 
وقال في تصريحات نقلتها    أكبر خالل األيام القادمة.محاوالت إسرائيل الرامية لتعزيز قوتها بصورة  

نين ستكثف وستزيد أيضًا خالل الفترة القادمة مع قرب العملية اإلذاعة الفلسطينية: “هجمات المستوط
اإلسرائيلية”. جيش    االنتخابية  تنفيذ  من  وحذر  فعل”،  رد  فعل  “لكل  العواقب  من  منذرا  وأضاف 

شما في  لمناطق  اجتياحات  الغربية.االحتالل  الضفة  “سالح    ل  تستخدم  إسرائيل  أن  إلى  وأشار 
 المستوطنين، والتي قال إنها “ستقابل بهجمات مضادة”. الترهيب” على الطرق من قبل جماعات 

المقاومة   إن  نعيم  باسم  غزة  بقطاع  “حماس”  حركة  في  السياسية  الدائرة  رئيس  قال  جهته  من 
حتالل أي خطأ وتجاوز الخطوط الحمراء في األقصى ستتصاعد في الضفة الغربية، و”إذا ارتكب اال

النار وزلزااًل في   لفتيل  وأكد أن    المنطقة كلها، بسبب خصوصية المسجد األقصى”.سيكون إشعااًل 
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أن   إلى  الفتا  الكيان”،  داخل  األمني  االستنفار  دائرة  لتوسيع  االحتالل  “أرغمت  البطولية  العمليات 
 ة األمن الصهيونية”.عملية شعفاط األخيرة “أربكت منظوم

 10/10/2022، القدس العربي، لندن
 

 بين دمشق وحماس  "قاعدة المقاومة"الشعبية: نؤيد عودة العالقة على  .17
عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، وردًا على سؤال حول ما  : قال  موفق محمد 

بل خالل األيام القليلة القادمة وفدًا يضم  نشرته »الوطن« في عددها أمس بأن القيادة السورية تستق
بينهم ممثلون عن الفلسطينية،  المقاومة  وتحديدًا من    فصائل  الفلسطينية »حماس«،  المقاومة  حركة 

حركة   بين  العالقة  عودة  تتم  أن  ونؤيد  نحبذ  »نحن  قال:  اإلخواني،  الجناح  وليس  المقاوم  الجناح 
يتعلق  »حماس« والدولة السورية«، محمال »حماس« مس  فيما  التي وقعت بها سابقًا  ؤولية األخطاء 

 بما جرى في سورية.
وطن«، قال فؤاد: »اآلن نقول يمكن أن تفتح صفحة جديدة على قاعدة ما  وفي تصريح خاص لـ»ال

والقائمة   الوطن  المقاومة في داخل  تعني  المقاومة، والمقاومة  الجوهر  يمكن أن يتفق عليه وهو في 
 ي خالصته أن نصل إلى التحرير وتحقيق أهداف شعبنا«. على أساس برنامج سياس 

لسورية و»حماس« هي عبارة عن إظهار للحقائق كما هي بأن  ورأى، أن عودة العالقة بين الدولة ا
ومع  الصعد  مختلف  على  كبيرة  إمكانات  لها  قدمت  السورية  الدولة  وأن  محقة  تكن  لم  »حماس« 

أيضًا لدعم وتأييد هذه الخطوة ن سنكون جاهزين  وأضاف: »اآلن نح   األسف الشديد جرى ما جرى.
ل هنا إذا تمت دعوتنا له«، مجددًا التأكيد على أن  والمشاركة في أي اجتماع مقبل يمكن أن يحص

المقاومة وتوحيد صفوفنا   واستمرار  المقاومة  أساس  العالقة على  هذه  وتدعم  الشعبية »تحبذ  الجبهة 
 رم«.باتجاه القتال ضد العدو الصهيوني المج

فصائل  وحول رؤية »الشعبية« للخطوة السورية بالقبول بأن يكون ممثلون عن »حماس«، ضمن وفد  
في   األحداث  اندالع  عند  الحركة  به  قامت  ما  كل  رغم  قيادتها،  ستقبله  الذي  الفلسطينية  المقاومة 

مفتوحة لكل سورية، قال فؤاد: »في لقاءات سابقة أكد الرئيس بشار األسد أن سورية ودمشق أبوابها  
طبيعة الصراع الدائر من يقاوم االحتالل من دون استثناء، وبالتالي هذه التطورات اآلن لها عالقة ب

 على الصعيد الدولي والمحلي وليست بمعزل عن كل هذه التطورات«. 
 11/10/2022الوطن، دمشق، 
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 حماس: "القسام" أوقع االحتالل في كمين محكم بجنين .18
حماس"، الشهيدين محمود الصوص وأحمد ضراغمة، اللذين ارتقيا خالل ركة " زفت ح: القدس المحتلة

واشتباكات   الضفة(، مواجهات  )شمال  ومحيطه  جنين  مخيم  اقتحامها  عقب  االحتالل،  قوات  مع 
وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، أن "على االحتالل وقواته    صباح السبت.

يستع أن  اإلرهابيين  أرضه ومستوطنيه  استعادة  على  العزم  عقد  شعب  مع  متالحقة  لمالحم  دوا 
 وحريته". 

و   لـ"جنين  التحية  كتائب ووجهت  أبطال  مقدمتهم  وفي  الفصائل،  كل  من  فيها  والمقاومين  مخيمها 
القسام، الذين أوقعوا قوات االحتالل وآلياته اليوم في كمين محكم، وخاضوا اشتباكات عنيفة، وضربوا 

 المقاومة والبطولة والدفاع عن أبناء شعبنا أمام جبروت االحتالل"، وفق البيان.   نموذجًا يحتذى في
آخرون، اليوم، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، عقب    11لصوص وضراغمة وأصيب  واستشهد ا

 اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها )شمال الضفة(.
 8/10/2022، قدس برس

 
  ال  إلى أهالي مخيم شعفاط عاجنداء   توجهفي نابلس " عرين اأُلسود" .19

نداًء   نابلس،  مدينة  في  اأُلسود  عرين  مجموعات  وقالت  وّجهت  شعفاط.  مخيم  أهالي  إلى  عاجاًل 
منطقة   في  المواطنين  إخواننا  إلى  تداوله سريعا  "نداء عاجل وجب  العاجل:  ندائها  في  المجموعات 

 مخيم شعفاط ومنطقة عناتا وما يحيطها اآلن اآلن".
ا بإشعال ما توفر لديكم من إطارات مطاطية وأي شيء من الممكن أن يحجب رؤية   : "قومو وأضافت  

بمسافات  طا ُتحلق  الطائرات  أن  سيما  عناتا  ومنطقة  يحيطه  وما  المخيم  سماء  فوق  العدو  ئرات 
ُمنخفضة جدا عاونوا مجاهديكم  ُنريد أن نريهم غيمة سوداء فوق الُمخيم وما يحيطه". وختمت بيانها  

 لقول: "إخوتكم عرين األسود"با
 10/10/2022، فلسطين أون الين

 
 هللا البرغوثي من "جلبوع" لجهة غير معلومة االحتالل ينقل األسير عبد   .20

نقلت إدارة مصلحة سجون االحتالل، األسير القائد عبد هللا البرغوثي من معتقل "جلبوع" إلى :  رام هللا
لـ"وكالة خاصة  مصادر  وفق  معلومة،  غير  برس".  جهة  سابق،    قدس  وقت  في  االحتالل،  ونقل 

واألسير عبد   يومًا تواليًا.  14األسير "البرغوثي" إلى معتقل "جلبوع" بعد إضراب عن الطعام استمر  
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عام، ويعد صاحب أطول حكم بالسجن    5200مؤبدًا، إضافة إلى    67هللا البرغوثي محكوم بالسجن  
 في التاريخ. 

 9/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ومون يستهدفون قوة إسرائيلية في نابلس مقا .21
شمرون"   "شافي  مستوطنة  قرب  إسرائيلية  قوة  االثنين  فجر  مقاومون  استهدف  الغربية،  الضفة  في 

نابلس. القسام  غربي مدينة  بالسالح مع قوات االحتالل، ،  وقال موقع كتائب  المقاومين اشتبكوا  إن 
)قرب  المكان  من  بسالم  ينسحبوا  أن  تبادل   .المستوطنة(  قبل  أصوات  أن  محلية  مصادر  وذكرت 

نابلس. غربي  شرف  دير  دوار  قرب  فجرًا  سمعت  النيران  قوات    إلطالق  داهمت  االشتباك،  وفور 
االحتالل المحالت التجارية بالمنطقة وصادرت تسجيالت كاميرات المراقبة، كما أغلقت حاجز "شافي  

 .تجاه طولكرمشمرون" باالتجاهين، وكذلك شارع دير شرف با 
 10/10/2022الجزيرة.نت، 

 
 األحد  تهدد لبنان من أي قصف لحزب هللا: تشغيل حقل "كاريش" تجريبيا   "إسرائيل" .22

بعدما   وذلك  كانت،  بأي طريقة  القصف،  على  "حزب هللا"  إقدام  من  لبنان  نظيرتها  إسرائيل  هددت 
"ك منصة  تشغيل  لبدء  "إنرجيان"  لشركة  األخضر  الضوء  األولى  الغاز أعطت  الستخراج  اريش" 
 تجريبيا، األحد؛ وذلك حسب ما أوردت وسائل إعالم إسرائيلية، مساء السبت.

يبدأ، األحد، فحص استخراج الغاز  11وأفادت هيئة البث اإلسرائيلي )"كان   بأنه من المزمع أن   ،)"
البحرية مع  من حقل "كاريش"، بما معناه أن إسرائيل ستستخرج الغاز من دون اتفاق ترسيم الحدود  

 لبنان. 
يلية عن وزير األمن، بيني غانتس، قوله إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اإلسرائ   12ونقلت القناة  

لبنان جيد إلسرائيل ولبنان وال زالت اإلمكانية موجودة من أجل التوصل إليه، إذ حققت إسرائيل ما  
 تصبو إليه من خالل االتفاق".
ب هللا على ارتكاب أي وفي حال أقدم حز ي على استعداد ألي تصعيد،  وأضاف أن "الجيش اإلسرائيل 

 خطأ أو قصف إسرائيل بأي طريقة سنقوم بالقضاء على لبنان". 
 9/10/2022، 48عرب 
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 لبيد يندد بالهجوم الروسي "على المدنيين في أوكرانيا" .23
الصاروخي الروسي الذي   دان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير لبيد، مساء اليوم، اإلثنين، بالقصف

في بيان صدر عن مكتبه في أعقاب الهجمات    طاول "المدنيين في كييف ومدن أوكرانية عدة"، وذلك
 الصاروخية األخيرة لروسيا على أوكرانيا، والتي أدت لمقتل وإصابة العشرات. 

الس على  الروسي  الهجوم  بشدة  أدين  "إنني  أنه  لبيد  مكتب  مقتضب صدر عن  بيان  في  كان  وجاء 
لشعب األوكراني"، المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا. أبعث بأحر التعازي ألسر الضحايا ول

موسكو، صاحبة النفوذ في سورية المجاورة،  علما بأن تل أبيب تسعى إلى تجنب توتر العالقات مع  
 حيث ينفذ الجيش اإلسرائيلي هجمات عدوانية متكررة.

 10/10/2022، 48عرب 
 

 تعليمات غانتس: ال توقعات استخباراتية لتصعيد مقابل لبنان ل ا  خالف .24
األحد، بأن التعليمات التي أصدرها وزير األمن، بيني غانتس، للجيش    يوم أفادت صحف إسرائيلية  

باالستعداد لتصعيد محتمل مقابل لبنان، بعد إعالن إسرائيل رفضها لمالحظات لبنان على المسودة 
 حزب هللا. لحدود البحرية، ال تعكس توقعات استخباراتية لنشوب حرب معاألميركية التفاق ترسيم ا

وجاءت تعليمات غانتس على خلفية عزم إسرائيل بدء استخراج الغاز من منصة "كاريش" من دون  
عالقة بالتوصل إلى اتفاق ترسيم حدود بحرية مع لبنان، وأن حزب هللا قد ينفذ "استفزازا أو عمليات  

 عاريف". "، بحسب صحيفة "معنيفة ضد إسرائيل
إال أن الصحيفة أشارت إلى أنه ال توجد في هذه المرحلة تحذيرات عينية حول عزم حزب هللا تنفيذ 
خطوات قد تؤدي إلى تصعيد تحسبا من "رد إسرائيلي شديد"، وأنه في جهاز األمن يشددون على أن  

ال الوضع في  يوجد تخوف من اشتعتمر بالكامل "وال  مجرى الحياة االعتيادي في شمال إسرائيل مس 
 األيام المقبلة". 

 9/10/2022، 48عرب 
 

 تبدأ بضخ الغاز التجريبي من منصة "كاريش"  "إسرائيل" .25
الغاز   منظومة  مع  "كاريش"  الغاز  حقل  منصة  ربط  تم  أنه  األحد،  اليوم،  "إنرجيان"  شركة  أعلنت 

 ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية. اإلسرائيلية لضخ تجريبي معاكس من الشاطئ إلى المنصة، وفقا 
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"إنرجيا  إلى وأعلنت  الغاز  ضخ  عملية  بدأت  اإلسرائيلية،  الطاقة  وزارة  مصادقة  أعقاب  في  أنه  ن" 
 المنصة بواسطة منظومة أنابيب تحت سطح البحر. 

بواسطة   لبنان،  أبلغت  "والال" اإللكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها إن إسرائيل  ونقل موقع 
الغاز هو جالوس بأن ضخ  األميركي، آموس هوكستين،  المنصة، وال  يط  تشغيل  هام في عملية  زء 

 تشكل بداية الستخراج الغاز. 
 9/10/2022، 48عرب 

 
 "هاكرز" يخترقون موقعي شركتي غاز لالحتالل  .26

موقعي شركتي  اخترقوا  عراقيين،  إلكترونيين  قراصنة  إن  العبرية  أحرونوت"  "يديعوت  قالت صحيفة 
 "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل".  الغاز
 ضح الصحيفة اإلسرائيلية على الفور كيفية التعامل مع االختراق اإللكتروني. ولم تو 

ولفتت الصحيفة إلى أن االختراق تزامن مع إعالن شركة "إنرجيان المشغلة لحقل كاريش للغاز ربط  
الشاطئ إلى المنصة"، وذلك بعد  المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من  

 تالل عزمه تشغيل الحقل حتى من دون االتفاق مع لبنان.إعالن االح
  10/10/2022، 21موقع عربي 

 
 وزيرة الداخلية اإلسرائيلية تمارس ضغوطا  لطرد عائلة فلسطينية من القدس  .27

الداخلي في الحكومة   بار ليف، طلب زميلترفض وزير األمن  الداخلية، اإلسرائيلية، عومر  ه وزيرة 
قرار المحكمة بطرد عائلة فلسطينية من القدس. وقال إن ظروف التوتر القائم في   أييلت شاكيد، تنفيذ 

ليحدد   األعياد  فترة  مرور  حتى  سينتظر  لذلك  توتر.  زيادة  تحتمل  وال  حساسة  الفلسطينية  المناطق 
 موقفه.

مقرب مصادر  كسب وقالت  تحقيق  تحاول  شاكيد  إن  الوزير  من  عشية    ة  شعبوية  بطرق  سياسي 
 لعامة، بينما هو يدرس األمور ويزنها، وفقًا للمصالح األمنية.  االنتخابات ا

 1/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 قضاة شطب التجمع 9تلغي بإجماع اإلسرائيلية المحكمة العليا  .28
العليا   المحكمة  لجنأصدرت  قرار  ورفض  التجمع  شطب  بإلغاء  قرارها  األحد،  االنتخابات  يوم،  ة 

ء قرار المحكمة العليا بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا المركزية بمنعه من خوض االنتخابات. وجا
 بالتماس التجمع. 

وعقب مركز عدالة على قرار المحكمة، أنه "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة  
دليل وال تستند إلى أي أساس قانوني،  من طلبات شطب ترشح األحزاب العربية، التي ال تشمل أي  

والبت   مناقشتها  تمت  مزاعم  إدراج  من خالل  السابقة،  العليا  المحكمة  قرارات  سابقا.  وتتجاهل  فيها 
هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد األحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في 

 ة".الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسي 
كذلك قررت المحكمة العليا، اليوم، رفض طلب شطب عضوي الكنيست اليمينيين، َعميحاي شيكل  

 ب الليكود. وعيديت سيلمان، من الترشح في االنتخابات ضمن حز 
 9/10/2022، 48عرب 

 
 للقانون  خالفا   تلزم نتنياهو بإعادة مبالغ طائلة تلقاهامحكمة العليا اإلسرائيلية ال .29

معارضة، بنيامين نتنياهو، في قرار حكم أصدرته اليوم، األحد، بإعادة العليا رئيس الألزمت المحكمة  
مبلغ    270 من  دوالر  على    300ألف  ويتعين  ميليكوفسكي.  نتان  عّمه،  ابن  من  تلقاها  دوالر  ألف 

 و إعادة المبلغ إلى ورثة ابن عمه. نتنياه
شكل يتنافى مع قانون الخدمة العامة، ووفقا لقرار المحكمة، فإن نتنياهو حصل على هذه األموال ب

ال "قانون  يسمى  يأخذ الذي  أن  نتنياهو، كرئيس حكومة حينها،  يحظر على  وأنه كان  أيضا،  هدايا" 
 أمواال بهذا المبلغ، ألن العالقة األساسية بينهما هي عالقة تجارية.

 9/10/2022، 48عرب 
 

 في الضفة قوات االحتالل   آخرين خالل مواجهات مع 11فلسطينيين وإصابة  3استشهاد  .30

خالل   -السبت -آخرين    11فلسطينيين وإصابة    3أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد  رام هللا:  
الغربية، في حين أصيب   فلسطينيين واعتقل    5مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة 

الن المولد  بذكرى  احتفالية  اإلسرائيلية  الشرطة  قمع  خالل  المحتلة.آخرون  بالقدس  مدينة   بوي  وفي 
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عاما( الذي قتل خالل    17ب محمود الصوص )جنين )شمال(، شارك آالف في تشييع جثمان الشا
السبت. اليوم  االحتالل مخيم جنين، صباح  قوات  المدينة في    اقتحام  المئات من سكان  كما شارك 

( دراغمة  محمد حسين  أحمد  الشاب  جثمان  نقله    17تشييع  قبيل  ح عاما(،  مدينة طوباس،  يث إلى 
وُقتل الصوص ودراغمة، وأصيب    السبت.سيوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه في وقت الحق اليوم  

وكانت قوات   آخرون برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل اقتحام استمر عدة ساعات لمخيم جنين.  11
وأفاد   شاب من منزله.االحتالل اقتحمت المخيم وحاصرته لتنفيذ علمية عسكرية أسفرت عن اعتقال  

ألسير المحرر محمد أبو زينة، اعتقلت شهود عيان بأن قوات االحتالل بعد أن أخفقت في اعتقال ا
المواجهات.  خالل  جنوده  من  أي  إصابة  اإلسرائيلي  الجيش  ونفى  في   شقيقه.  اآلالف  شارك  كما 

 ل رام هللا )وسط(. عاما( في قرية المزرعة الغربية شما 17تشييع جثمان الشاب مهدي لدادوة )
 8/10/2022الجزيرة.نت، 

 
 منذ بداية العام الحالي شهيدا   173الشهداء إلى  فع عددير استشهاد طفل من اليامون   .31

عامًا(، متأثرًا بجروح بالغة،    12استشهد، أمس، الطفل محمود محمد خليل سمودي )  محمد بالص:
برصاص   الماضي،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  في  بها،  خالل  أصيب  المتفجر،  االحتالل  قوات 

مدينة ومخيم جنين. فيديو يظهر    اقتحامها  االجتماعي، مقطع  التواصل  نشطاء على مواقع  وتداول 
ا  لجيش  تابعة  عسكرية  جرافة  أمام  يقف  وهو  سمودي  الطفل  الشهيد  إلى  فيه  طريقها  في  الحتالل 

 المخيم، قبل وقت قصير من إصابته البالغة. 
  49شهيدا من بينهم    173منذ بداية العام الحالي إلى    ي، ارتفع عدد الشهداءوباستشهاد الطفل سمود 

من قطاع    52شهيدا من محافظات الضفة األخرى بما فيها القدس، و  72شهيدا من محافظة جنين، و 
اإل العدوان  خالل  الماضي.غزة  آب  في  القطاع  على  هناك    سرائيلي  أن  اإلحصائيات،  وأظهرت 

  99اء، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي ارتقى خاللها  الشهد   % بعدد 66ارتفاعا بنسبة  
 شهيدا. 116، 2021شهيدا، فيما كان استشهد خالل العام 

 11/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 مقدسي  2,000مخططات استيطانية لتهجير  .32

خبيثة لتهويد  يواصل االحتالل الصهيوني مشاريعه ومخططاته ال:  د.غسان مصطفى الشامي  -غزة  
الي الجماعات  تستمر  فيما  االستيطانية  القدس،  والمشاريع  المخططات  بتنفيذ  االستيطانية  هودية 
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تشريد  الجديد  المشاريع  تستهدف  حيث  المقدسين،  تشريد  و  القدس  أحياء  لتهويد  والخبيثة  الخطيرة 
ا  2,000 إفراغ  خطط  ضمن  جديدة،مقدسي  إستيطانية  أحياء  وبناء  أهلها،  من  أعلن    لقدس  حيث 

حديثا عن طرح عط  الصهيوني  على  االحتالل  تنفيذهما  سيتم  جديدان  استيطانيان  لمخططان  اءات 
دونم ( هذه المخططات االستيطانية الخبيثة ستعمل على فصل شمال الضفة عن    2,100مساحة )  

عناتا،   مناطق  محاصرة  على  وستعمل  سيصبح  جنوبها،  حيث  القدس،  شرقي  وحزما  والطور، 
وسالمقدسي بالتهجير،  ومهددين  بالمستوطنات  محاصرون  بناء ين  على  االستيطاني  المشروع  يعمل 

( وحدة استيطانية، حيث ستعمل المشاريع على تدمير مجتمعات بدوية صغيرة وهي ) جبل    3,412)
 البابا، واد سنسيل، واد الجمل، بدو أبو جورج(. 

 11/9/2022عّمان،  ،الدستور
 

 حثا  عن منفذ هجوم الحاجز لى مخيم شعفاط بُتحكم الحصار ع "إسرائيل" .33

هللا  زبون -رام  اليوم :  كفاح  القدس،  في  عناتا  وبلدة  شعفاط  مخيم  على  الخناق  إسرائيل  أطبقت 
في  التوالي  على  الثاني  لليوم  هناك،  الفلسطينيين  آالف  عشرات  على  حصارًا  وفرضت  )اإلثنين(، 

  مجندة إسرائيلية وجرح آخرين، قبل أن يعود إلى مطاردتها لمنّفذ عملية حاجز شعفاط الذي قتل    إطار
 داخل المخيم القريب.

وأغلق الجيش اإلسرائيلي مخيم شعفاط تمامًا ومنع الدخول إليه أو الخروج منه، كما أغلق بلدة عناتا  
ذي كان قد أُعلن اسمه في وقت متأخر،  القريبة ونّفذ عدة هجمات داخل المنطقتين بحثًا عن الشاب ال

( التميمي  عدي  الشرقية.  22وهو  القدس  في  شعفاط  مخيط  سكان  من  القوات    عامًا(  وأغارت 
اإلسرائيلية على مخيم شعفاط أكثر من مرة وحاصرت منازل واعتقلت فلسطينيين، من دون أن تتمكن  

قرير لموقع »واينت« اإلخباري، الحادث، حسب توخلص تحقيق أّولي في  .  من الوصول إلى التميمي
باتجاه مجموعة من الجنود عند الحاجز،  إلى أن المسلح أطلق ثماني رصاصات من مسافة قريبة 

 دون أن يتمكن أي من األفراد الموجودين في الموقع من الرد على النيران وإصابته.
 10/10/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 اودة عن األسير عو  االحتالل يماطل باإلفراج .34

"األيام": قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، إن سلطات االحتالل تماطل باإلفراج    -رام هللا  
عامًا( من محافظة الخليل، وسط تدهور وضعه الصحي، رغم وجود   40عن األسير خليل عواودة )
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ن األسير عواودة  دة الرملة"، أوذكر محامي الهيئة فواز شلودي، عقب زيارته "عيا  قرار باإلفراج عنه.
مشكلة  من  يعاني  أصبح  خاضه،  الذي  لإلضراب  ونتيجة  متحرك،  كرسي  على  يتنقل  زال  ما 
وتبين   للدماغ،  تصوير  له  وأجري  قدميه،  على  بالمشي  وصعوبة  والعينين،  الدماغ  في  باألعصاب 

 وجود مشكلة في المنظومة العصبية.
 10/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 ى الممنوعين من زيارة أبنائهم في سجون االحتالل زة لذوي األسر وقفة بغ .35

مؤسسة حقوقية ومدنية، بأقسى العبارات وأشدها استمرار اعتقال "إسرائيل"، لنحو    292أدانت  :  الرباط
( من النساء والفتيات،  32ومن هؤالء )  ( سجنًا ومعتقاًل.23( فلسطينيا موزعين على حوالي )4,650)

( معتقاًل إداريًا منهم أسيرتان وأربعة 780عن ثمانية عشر عامًا، و)  قاصرا تقل أعمارهم(  180ونحو )
( يوجد  كما  )600أطفال.  منهم  مختلفة،  أمراضًا  يعانون  أسير  باإلضافة  22(  بالسرطان،  مصابًا   )

( لعدة  549لوجود  أو  واحدة  لمرة  الحياة،  مدى  المؤبد  بالسجن  أحكام  بحقهم  األسرى صدرت  من   )
 .مرات 

"ا وصل  بيان  مقدمته وفي  وفي  الدولي،  المجتمع  المؤسسات  طالبت  لإلعالم"  الفلسطيني  لمركز 
التعسفي،   باالحتجاز  المعني  العامل  والفريق  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة  األمم  منظمة 

بحق    بالضغط على كيان االحتالل والفصل العنصري إلنهاء ملف االعتقال اإلداري ووقف استخدامه
)  والفلسطينيات.الفلسطينيين   يقارب  ما  إن  البيان:  وأربعة  780وقال  أسيرتان  منهم  إداريًا،  معتقاًل   )

العام   بداية  منذ  فقط  الصادرة  اإلداري  االعتقال  أوامر  عدد  أن  علمًا  تهمة.  دون  محتجزون  أطفال 
 ( أمرًا. 1,350لغاية اآلن بلغت ما يقارب ) 2022

 10/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عن الطعام  30أسيرا ينضمون إلضراب األسرى الـ 20: ي األسيرناد .36
وتد  أن  :  محمد  األحد،  األسير،  نادي  عن    20أعلن  المفتوح  اإلضراب  إلى  انضموا  جديدا  معتقال 

ولفت نادي األسير، في بيان صحافي إلى    أسيرا.   50الطعام، ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى  
 لإلضراب، من بينهم معتقلون إداريون، وموقوفون، ومحكومون. أن األسرى الجدد الذين انضموا

 10/10/2022، 48عرب 
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 ارة بريطانيا للقدس سيأتي بنتائج عكسية بطاركة القدس: نقل سف .37

أعرب مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس المحتلة عن قلقه البالغ  :  أحمد صقر  -غزة  
تر  ليز  بريطانيا،  وزراء  رئيسة  دعوة  لدى  من  البريطانية  السفارة  موقع  مراجعة  إلى  حكومتها  اس، 

" نسخة عنه: "تابعنا  21المجلس في بيان له وصل "عربيوقال    االحتالل ونقلها إلى القدس المحتلة.
لمراجعة   لحكومتها  تراس،  الجديدة  البريطانية  الوزراء  رئيسة  وجهتها  التي  األخيرة  الدعوة  بالغ  بقلقٍّ 

ة في إسرائيل"، منوها أن "هذا التوجيه جاء استجابة لطلب مجموعة "أصدقاء موقع السفارة البريطاني 
ذين يسعون إلى نقل السفارة من موقعها الحالي في تل أبيب إلى موقعٍّ جديد  إسرائيل المحافظين"، ال

وختم المجلس البيان باعتقاده أنه "من خالل هذه المبادرة فقط، سيتم إحالل سالم عادل    في القدس".
 في القدس وفي جميع أنحاء الشرق األوسط". ودائم

 10/10/2022، "21موقع "عربي 
 

 القرآن الكريم ويلقونها في القمامة  من مستوطنون يحرقون نسخا   .38

في   يلقوها  أن  قبل  فيها  النار  وأضرموا  الكريم،  القرآن  نسخ  من  عددا  إسرائيليون  مستوطنون  مّزق 
ونشرت المديرية في حسابها    خليل بالضفة الغربية.حاويات قمامة، وفق ما نشرت مديرية أوقاف ال

إن مستوطنين أحرقوها، مشيرة إلى أنها عثرت   على فيسبوك، صورا لنسخة من القرآن الكريم، وقالت 
على نسخة المصحف خالل جولة قام بها مدير عام األوقاف نضال الجعبري وعدد من المسؤولين  

وقالت المديرية، إنها ستتخذ   العتداءات المستوطنين.على المساجد واألماكن الدينية التي تعرضت  
التي   الممارسات  لفضح  الالزمة  اإلجراءات  عن  كافة  تعبر  والتي  االحتاللية،  بـ"اإلجرامية  وصفتها 

 االنحطاط األخالقي والقيمي لقطعان المستوطنين واالحتالل".
لوكا الجعبري، في تصريح صحفي  الخليل، نضال  أوقاف  قال مدير  إن مستوطنين  بدوره،  )وفا(  لة 

ب الحرم اإلبراهيمي  مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف وألقوها في القمامة بمحاذاة مسجد قيطون، قر 
نسخ من القرآن    7وأوضح الجعبري، أنه جرى العثور على    الشريف في البلدة القديمة وسط الخليل.

شيرا إلى أن االعتداء على المساجد  الكريم ممزقة وملقاة في القمامة وإحداها محروقة بشكل جزئي، م
الحر  المستوطنون بحق  نفذها  التي  بعد سلسلة من االعتداءات  المحيطة  يأتي  م اإلبراهيمي والمنازل 

ووفق مديرية األوقاف الفلسطينية، فإن المستوطنين نفذوا اعتداءاتهم بحماية من قوات االحتالل،   به.
 قفية، وسرقوا محتوياتها قبل إغالقها أمام المسلمين.على زاوية الشيخ كنفوش وعدد من األمالك الو 

 10/10/2022الجزيرة.نت، 
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 إغالق قاعة بفندق وفتح تحقيق بمالبسات احتفالية تحوي شعارات إسرائيلية بيت لحم:  .39

حسن عبد الجواد: ُأطلقت النار، ظهر أمس، على فندق في مدينة بيت لحم، بعد انتشار    –بيت لحم  
ه تظهر فيها نجمة داوود والشمعدان، بينما وصلت القوى األمنية إلى موقع  صور من داخل قاعة في

 قيقًا في عملية إطالق النار ومحتوى الصور المتداولة من داخل قاعة الفندق. الحدث وفتحت تح
وألقى أمين سر "فتح" بمدينة بيت لحم محمد صبح، خالل وقفة أمام الفندق، كلمة أكد فيها رفض 

وأعلنت وزارة السياحة إغالق قاعة االجتماعات   عمال تطبيعية في مدينة بيت لحم.الحركة إقامة أي أ 
 ق، وفتحت تحقيقًا في الصور التي تم تداولها من داخل الفندق.في الفند 

 11/10/2022األيام، رام هللا، 

 
 تحذر من ربط قطاعات مهنية أردنية باالحتالل  باألردن حملة .40

األر :  عمان الوطنية  "الحملة  الصهيوني"رفضت  الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  إلسقاط  بيان    دنية  في 
األحد  الغا  ،صحفي،  عبر  التبعّية  بتعميق  بالدها  حكومة  بـ"استمرار  وصفته  الصناعة  ما  وربط  ز، 

بالتطبيع".  مهنية  قطاعات  وإدماج  بالصهاينة،  تمّثلت   األردنّية  القرارات،  "آخر  أّن  إلى  البيان  ولفت 
ة الطاقة عن آلية إليصال الغاز الطبيعي للمصانع األردنّية؛ وتقع في لّب هذه  قبل أيام في إعالن وزار 

الغ  ونقل  لتوريد  المصرّية  األردنّية  فجر  شركة  لإلرهاب  اآللّية  داعمة  شركة  وهي  الطبيعي،  از 
   الصهيوني".

طيني  وأضاف أن "شركة الفجر وّقعت في شباط/ فبراير من العام الحالي اتفاقية لتوريد الغاز الفلس
المسروق من الصهاينة إلى مصر، عبر األردن، ومن خالل خط الغاز العربي، لتسييل الغاز في  

إل بالبواخر  وتصديره  المصرّية،  على  المنشآت  الروسية  السيطرة  وطأة  من  تعاني  التي  أوروبا،  ى 
دولّي    إمدادات الغاز الخاصة بها وتحاول فك اعتمادها عليه، ليتحّول الكيان الصهيوني إلى العب 

 في مجال الطاقة".
والعّمالّية في األردن،    والفنّية  والتجارية والهندسية والمهنّية  الصناعية  الجهات  الحملة جميع  ودعت 

الصناعية    ممّثلة والشركات  المهنية،  والنقابات  العمالية،  والنقابات  التجارة،  الصناعة، وغرف  بغرف 
الشركة، والشركات   إلى مقاطعة وعزل هذه  الفنية لخدمات الكبرى  الشركة  لها مثل  التابعة والشقيقة 

 (.TGSتشغيل خطوط الغاز )
 9/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تعلن تسلمها المسودة النهائية التفاق الحدود البحرية مع تل أبيب بيروت   .41

نهائية التفاق  قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب لوكالة رويترز إن لبنان تسلم المسودة ال
تؤدي  أن  ويمكن  لبنان،  متطلبات  بجميع  تفي  إسرائيل  مع  البحرية  الحدود  لترسيم  أميركية  بوساطة 

وأضاف بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية أنه "إذا سارت    تفاق تاريخي".قريبا إلى "ا
اريخي"، مشيرا إلى أن  األمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق ت

 مسودة االتفاق تأخذ في االعتبار كل المتطلبات اللبنانية وأن اتفاقا تاريخيا قد يكون وشيكا. 
قال مسؤول لبناني لوكالة األناضول إن بيروت تسلمت من الوسيط األميركي آموس هوكشتاين  كما  

 وإنه يجري اآلن التدقيق فيها. الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 
 11/10/2022الجزيرة.نت، 

 
 ماسبينهم ممثلون عن ح  تستقبل قريبا  وفد فصائل فلسطينية السورية": دمشق الوطن" .42

محمد  يضم  :  موفق  وفدًا  القادمة  القليلة  األيام  خالل  تستقبل  السورية  القيادة  أن  »الوطن«  علمت 
ممثلون  بينهم  الفلسطينية،  المقاومة  »حماس«  فصائل  حركة  بيانًا  عن  مؤخرًا  إصدارها  بعد  وذلك   ،

رها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته  أكدت فيه »تقديرها لسورية قيادة وشعبًا، ولدو 
 العادلة«، وعزمها على بناء وتطوير عالقات راسخة مع سورية. 

الفلسطينية »حماس« سيزور  المقاومة  بأن ممثلي حركة  المعلومات  إنهاء زيارة وتفيد  بعد  ون سورية 
فتح«، على أن تقتصر  يقوم بها وفد من الحركة إلى الجزائر هدفت إلى بحث المصالحة مع حركة »

العالقات في المرحلة الحالية وفق مصادر بدمشق، على عودة حماس كفصيل مقاوم حصرًا، وضمن  
 رية. وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سو 

 10/10/202الوطن، دمشق، 
 

 ربية وزير الخارجية الجزائري: توحد الفلسطينيين جزء من نجاح القمة الع .43
قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في ندوة صحافية بمناسبة    “القدس العربي”:  -الجزائر

في   ثقته  عن  للجزائر،  الفرنسية  األولى  الوزيرة  وصول  وقبيل  الدبلوماسية  التي  يوم  الرؤية  تنفذ  أن 
الخصوص. وجه  على  الجزائر  إعالن  في  وتبلورت  الرئيسان،  الد   وضعها  رئيس  بلوماسية  وأبرز 

انعقاده   المرتقب  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  الفلسطينية  الفصائل  اجتماع  أن  الجزائرية 
فلسطينيون فإن ذلك سيكون بالجزائر، هو “جزء ال يتجزأ من شروط نجاح القمة. فإذا توحد األشقاء ال
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وابتك الفلسطينية،  القضية  نصرة  في  العربي  العالم  وحدة  لدعم  قوية  متجددة قاعدة  عمل  وسائل  ار 
العربية  الكلمة  نجاعة  لنتمكن من رفع  والدولية،  المشرقية  الساحة  في  الجديدة  بالمعطيات  ومرتبطة 

الدولية”. المحافل  في  العربية  الدول  ودور  أ  الموحدة  الى  وأبرز  تباعا  ستصل  الفلسطينية  الوفود  ن 
بون لكافة الفعاليات الفلسطينية”، منوها  الجزائر، وأن “هناك قبوال كامال لدعوة الرئيس عبد المجيد ت

بالعمل التحضيري الدقيق الذي قامت به الجزائر، حيث أصبحت “المبادرة الجزائرية مقبولة فلسطينيا  
 ومدعومة عربيا”. 

 9/10/202 ، لندن،القدس العربي
 

 المجموعة العربية في "يونسكو" تدين اقتحام المستوطنين لألقصى .44
المجموعة العربية في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(، اإلثنين،  أدانت  :  باريس

وحماية  وتنظيم  بإشراف  المبارك  األقصى  للمسجد  اإلسرائيليين  والمتطرفين  المستوطنين  اقتحامات 
ن  واعتبرت التصعيد في القدس "جزءا ال يتجزأ من عمليات تهويد القدس وحلقة م   هزة االحتالل.أج

وفصلها  والديموغرافي  والتاريخي  القانوني  وموقعها  معالمها  وتغيير  االحتالل  لدولة  ضمها  حلقات 
وب دولة جاء ذلك في كلمة للمجموعة العربية؛ ألقاها نيابة عنها مند   تماما عن محيطها الفلسطيني".

الدورة   أمام  المال،  آدم  "يونسكو"  لدى  الدائم  للمنظ   215الكويت  التنفيذي  أكد  للمجلس  والذي  مة، 
األقصى   تهويد  لمحاوالت  بصمودهم  يتصدون  الذين  المقدسيين  مع  العربية  المجموعة  تضامن 

 ولمساعي زعزعة الوضع القائم فيه. 
 10/10/2022، قدس برس

 
   2022  برصاص جيش االحتالل في الضفة منذ بداية   " ُقتلوا " بينهم أطفال  فلسطيني    100متحدة:  األمم ال  .45

عن    يقل  ال  ما  استشهاد  المتحدة  األمم  العام    100أعلنت  بداية  منذ  الغربية  الضفة  في  فلسطيني 
 الجاري، وسط تصاعد العمليات العسكرية اإلسرائيلية.

األوسط، تور وينسالند، في بيان مساء وقال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق  
بين   المسلحة  االشتباكات  تصاعد  ذلك  في  بما  األمني،  الوضع  تدهور  من  منزعج  “أنا  السبت: 

 . الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”
عرب وجة من الهجمات نفذها فلسطينيون و إسرائيليا قتلوا داخل إسرائيل، في م  16وذكر البيان أن “

 إسرائيليون، خالل نفس الفترة”.
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ودعا إلى ضرورة “الحد من التوترات على الفور، لفتح المجال للمبادرات الحاسمة التي تهدف إلى 
 عبيره. إنشاء أفق سياسي قابل للحياة”، حسب ت

 9/10/2022دس العربي، لندن، الق
 

 عن الهجمات األوكرانية... واآلن تدينون الروس!موسكو لتل أبيب: صمّتم لسنوات  .46
أبيب، ع تل  في  الروسية  السفارة  أوكرانيا، علقت  على  الروسية«  لـ»الهجمات  اإلسرائيلية  اإلدانة  لى 

 مشيرة إلى صمتها خالل ثماني سنوات عن »الهجمات اإلرهابية األوكرانية«. 
من المسؤولين اإلسرائيليين عن الهجمات    وقالت السفارة، عبر »تويتر«: »سمعنا كلمات إدانة شديدة

 انيا«. الروسية على السكان المدنيين في مدن اوكر 
 11/10/2022األخبار، بيروت، 

 
 مشروع طالبي بأمريكا يدعو لتحرير فلسطين ومقاطعة االحتالل  .47

االحتالل،  ومقاطعة  فلسطين"،  "تحرير  إلى  للنساء،  ليبرالية  أمريكية  جامعة  في  هيئة طالبية  دعت 
 ينة بوسطن بوالية ماساتشوستس حيث مقر الجامعة. خصوصا في مد 

إلى   تعود  التي  الليبرالية"،  الفنون  ويليسلي  "كلية  في  طالبية  هيئة  إلى  1870ونشرت  يدعو  مقاال   ،
 "تحرير فلسطين"، وتسليط الضوء على الشركات الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي؛ من أجل مقاطعتها.

 سرائيل بأنها "مؤيدة للفصل العنصري".تعاملة مع إووصف المقال الشركات الم
ولفتت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية إلى أن الهيئة الطالبية في الجامعة أيدت هذا المشروع، 
يتعلق   ما  كل  مقاطعة  عبر  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  االحتالل  ظلم  وقف  سبل  أحد  كونه 

 بإسرائيل. 
 اة السامية"، واصفة المشروع بأنه "نازي". نكر لـ"معاد واتهمت الصحيفة الطالب بالت

في وقت الحق، قالت إدارة الجامعة إنها ال تؤيد المشروع؛ بوصفه "معاديا للسامية"، وذلك بعد هجوم 
 إعالمي عبري واسع على الجامعة، واتهامها بأنها أصبحت "منارة لمعاداة السامية". 
 10/10/2022، 21موقع عربي 
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 تقييد حسابات مغني الراب كانييه ويست على إنستغرام وتويتر  .داة السامية"..بدعوى "معا .48
المعروف  ويست،  كانييه  األميركي  الراب  مغني  حسابات  على  قيودا  وتويتر  إنستغرام  موقعا  فرض 
أيضا باسم "ييه"، بعد أن نشر تعليقات ُوصفت بأنها معادية للسامية، في حين شّن متابعون حملة  

 قفه األخيرة. ضده بسبب موا
ضجة على وسائل التواصل االجتماعي منذ أن    -وهو فنان من أصل أفريقي -وأثار كانييه ويست  

( أي "حياة البيض مهمة" خالل أسبوع الموضة  White Lives Matterارتدى قميصا كتب عليه ) 
 في باريس. 

الماضي مع مغني  عاما( لقطات شاشة ألحاديث أجراها يوم الجمعة    45وعلى إنستغرام، نشر ييه )
 الراب ديدي الذي انتقد القميص ورسالته. 

أنه ال يمكن   بي  الذين طلبوا منك االتصال  لليهود  وكتب كانييه ويست "سأستخدمك كمثال ألظهر 
 ألحد أن يهددني أو يؤثر علي".

  وحذف المنشور الحقا لكن نسخا منه ال تزال مرئية على اإلنترنت. ثم على تويتر، قال كانييه ويست 
وأشا اليهود.  مهاجمة  يعتزم  إنه  الحقا  ُمسحت  تغريدة  المنشور  في  أن  إلى  االجتماعية  الشبكة  رت 

 ينتهك قواعدها.
( مغني الراب بالترويج لـ"كراهية اليهود". وقالت إن "كانييه  AJCواتهمت "اللجنة اليهودية األميركية" )

 معاداة السامية". ويست يجب أن يجد طريقة لتوضيح وجهة نظره من دون اللجوء إلى
 10/10/2022، نت.الجزيرة

 
 ربري قلق بشأن احتمال نقل سفارة بريطانيا للقدسرئيس أساقفة كانت .49

أعرب رئيس أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة جاستن ويلبي عن قلقه بشأن احتمال نقل السفارة  
 البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة. 

أعلى منصب  -( البريطانية بأن رئيس أساقفة كانتربري  the Guardianغارديان" )ة "الوأفادت صحيف
األنجليكانية  الكنيسة  في  في    -ديني  بالده  سفارة  لنقل  المحتملة  التداعيات  بشأن  قلقه  عن  أعرب 

 إسرائيل إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
"جيو  نيو وفي تصريح لصحيفة  باسم  Jewish Newsز" )ش  متحدث  قال  الماضي،  الجمعة  يوم   )

ويلبي إن "رئيس األساقفة قلق بشأن التأثير المحتمل لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب  



 
 
 
 

 

ص            29   5953 العدد:             10/11/2022 ثاءثال لا التاريخ: 

                                     

إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين." وأضاف "إنه  
الدينية المسيحية في األرض المقدسة ويواصل الصالة من أجل السالم في ادات  على اتصال بالقي

 القدس".
هامش   على  لبيد،  يائير  اإلسرائيلي  نظيرها  أبلغت  تراس  ليز  البريطانية  الوزراء  رئيسة  وكانت 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنها تدرس نقل  

 ها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.بلد   سفارة
وإذا اتخذت تراس القرار فستسير بريطانيا على خطى الواليات المتحدة ودول أخرى، على الرغم من  

 شبه اإلجماع الدولي على أن ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية. 
 9/10/2022.نت، الجزيرة

 
 فلسطينية قناة سلفادورية تخصص برنامجا  للتعريف بالقضية ال .50

الفلسطينية،   بالقضية  للتعريف  أسبوعيا،  تلفزيونيًا  برنامجًا  السلفادور،  في  تلفزيونية  قناة  خصصت 
 وتسليط الضوء على جرائم االحتالل المتواصلة بحق الفلسطينيين. 

حلقة حتى    44" اسم )فلسطينيون حول العالم(، وقدم  WOW TVوحمل البرنامج الذي أطلقته قناة "
فلسطينية من حول العالم وبمختلف المجاالت، وتناول أوضاع الجاليات    ف شخصيات اآلن، واستضا

 الفلسطينية في أماكن تواجدهم المختلفة. 
وقال مقدم البرنامج، سمعان خوري، إن "البرنامج انطلق قبل عام، وبدأت فكرته خالل العدوان على 

 فلسطيني". عبنا ال، وما خلفه من مآسٍّ ومجازر صهيونية بحق أبناء ش2021غزة عام 
وأضاف في حديث لـ"قدس برس": "لقد ُدعيت لكثير من القنوات التلفزيونية في السلفادور، لشرح ما  
ومعاناتهم   الفلسطينيين  واقع  على  الضوء  ُيسلط  دائم  لبرنامج  الحاجة  وبرزت  فلسطين،  في  يحدث 

تخصيص ساعة    علينا السلفادورية، اقترحت     WOW TVوأوضح خوري أن "إدارة قناة    باستمرار".
 تلفزيونية أسبوعية للجالية الفلسطينية، إليصال صوتهم عبر شاشتها". 

( كيلة  أبو  نجيب  الحالي،   السلفادور  رئيس  أن  األصل،    41ُيذكر  فلسطيني  أعمال  رجل  عامًا(، 
وينحدر من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وهو ليس أول رئيس من أصول فلسطينية، بل  

 . 2004إلى رئاسة السلفادور "أنطونيو السقا" عام سبقه 
 9/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ة ة الغربي في الضف   عسكرية   تطالب بعملية أصوات يمينية  :  عمليات حربية عشية كل انتخابات إسرائيلية  .51
قاتلة  عسكري إسرائيلي والتي أسفرت عن مقتل مُ العملية التي نفذها شبان من مخيم شعفاط في معبر  

اإلسرائيلية.  االنتخابات  تاريخ  في  »تقليد«  هي  آخرين،  مقاتلين  وإصابة  اإلسرائيلي  الجيش  في 
لبيد   يائير  معسكر  العملية ضد  هذه  الستغالل  المعارض  المتطرف  اليمين  يبديها  التي  والمحاوالت 

 ية، هي أيضًا تقليد إسرائيلي عريق. الحاكم، واستثمارها لصالح معركته االنتخاب
اعتاد اإلسرائيليون استغالل الحروب ألغراض سياسية، في مختلف االتجاهات، وبلغ األمر درجة   لقد 

تأجيل االنتخابات، أو إطالق حملة حربية عشية االنتخابات، أو مطالبة المعارضة بشن حرب. في 
ح كما  الحكومة،  بأيدي  المبادرة  تكون  األحيان،  سنة  بعض  في  تأجيل  1973دث  تقرر  حيث   ،

وأظهرتها   3ابات  االنتخ الحكومة  هيبة  حطمت  التي  األول(  )تشرين  أكتوبر  حرب  بسبب  أشهر 
وفي سنة   الكبير«.  »الفساد  أي  بأنها »حكومة محدال«؛  وتم وصفها  أرسل   1981ضعيفة،  عندما 

، كان قد وقع على اتفاق السالم مع  مناحيم بيغن طائراته المقاتلة لتدمير المفاعل النووي العراقي مثالً 
اليمين    مصر وعّده  منها.  بالقوة  يهودية  مستوطنات  وأخلى  المصرية  سيناء  من  انسحب  وبموجبه 

 المتطرف خائنًا لمبادئ اليمين. فقرر شن حرب لكي يظهر أنه ما زال يمينيًا. 
وقات ضد الفلسطينيين  استغل رئيس المعارضة اليمينية، آرييل شارون، خر  2001وقبل انتخابات سنة 

، فأشعل  2000إلى الحكم، فقام بزيارة استفزازية لألقصى في سبتمبر )أيلول(  بشكل خبيث للوصول  
لرئاسة   وانتخب  باراك  إيهود  على  وفاز  الثانية،  االنتفاضة  وانفجرت  االحتالل  ضد  الغربية  الضفة 

 . 2001الحكومة في االنتخابات التي جرت بعد أشهر في مارس )آذار( 
، وهي العملية الحربية على غزة التي أطلقوا عليها اسم  2008وبادر إيهود أولمرت إلى حرب في سنة  

.  2009فبراير )شباط(    10»الرصاص المصبوب«، عشية االنتخابات العامة للكنيست التي جرت في  
في   نتنياهو  بنيامين  مثله  االقتصاد 2012وفعل  سياسته  جماهيرية ضد  هبة  يواجه  كان  عندما  ية  ، 

يناير   22الشوارع في مظاهرات. وكانت االنتخابات مقررة يوم وأزمة السكن وخروج مئات األلوف إلى 
، فاستبقها نتنياهو بعملية حربية أطلق عليها اسم »عامون عنان«. وعاد لتكرار  2013)كانون الثاني(  

سنة   في  نفسه  اال2014السيناريو  في  واستغلها  غزة  على  أخرى  حربًا  شن  عندما  التي  ،  نتخابات 
 .أعقبتها في السنة التالية

إما خطف جنود كما   دائمًا حجج؛  هناك  كانت  فقد  بها،  للتذرع  إلى حجة  تحتاج  الحروب  أن  وبما 
تفجير  عمليات  وإما  غزة،  من  إسرائيل  باتجاه  إطالق صواريخ  وإما  الثانية،  لبنان  حرب  في  حدث 
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ن  عند االجتياح الكبير للمد   2002في سنة    فلسطينية داخل إسرائيل توقع إصابات كثيرة، كما حدث 
 الفلسطينية، الذي سمته إسرائيل »عملية حارس األسوار«.

اليوم يرفع اليمين المعارض وبعض القوى في االئتالف الحكومي مطلب شن عملية حربية )حارس  
شهر أسوار ثانية(، ردًا على عملية مخيم شعفاط وما سبقها من عمليات فلسطينية جريئة خالل األ

انية بجدية مطلقة، أيضًا في الحكومة، فالمعارضة تعّد الحكومة األخيرة. وهناك من يدرس هذه اإلمك
عاجزة يقودها رجل ضعيف )لبيد( يبث ضعفه أمام األعداء، ليس فقط أمام إيران و»حزب هللا«؛ بل 

رضة التي ترى  حتى لدى الفلسطينيين، فيتجرؤون على الجيش اإلسرائيلي؛ بحسب تعبير رموز المعا
 لقوي« إلى الحكم حتى يفرض النظام ويلقنهم درسًا.أنه تجب إعادة نتنياهو »ا

مع  سوءًا  أشد  كانت  لبيد،  ثم  بنيت  نفتالي  بقيادة  الحالية،  االئتالف  حكومة  أن  هؤالء  ويتجاهل 
صريحًا  ، وضعت هذه الحكومة بندًا  1967الفلسطينيين منذ االنتفاضة الثانية؛ فألول مرة منذ احتالل  

عدم خ يقرر  السياسي  برنامجها  اإلسرائيلي  في  الصراع  لتسوية  مفاوضات  أي  الفلسطيني،   –وض 
الفلسطينية،   للمدن والمخيمات  للمسجد األقصى وأكثر عمليات اجتياح  اقتحام  أكبر عمليات  ونفذت 

نحو   وقتلت  الفلسطينيين،  الشبان  لمطاردة  والمروحية  المسيرة  الطائرات  و 200واستخدمت  اعتقلت ، 
فذت مشاريع استيطان، وتركت المستوطنين المتطرفين ينفلتون ضد ، وهدمت بيوتًا، ون2000أكثر من 

الذي خططوا  والصراع  شيئًا.  يفد  لم  هذا  وكل  الجنود...  بحماية  الفلسطينيين  والمزارعين  المواطنين 
أخرى أن حل هذا  إلخفائه عن األجندة، انفجر في وجه االحتالل في كل منطقة محتلة، وثبت مرة  

بعمليات  يأتي  لن  فائدته ستكون مؤقتة،    الصراع  فإن  ما؛  منها طرف سياسي  استفاد  وإذا  عسكرية. 
 وخسائره ستكون كبيرة ومأساوية للشعبين. 

 10/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 حماس والنظام السوري: نقاش في الدين واألخالق والسياسة  .52
 الحاج  سعيد 

مؤخر  حماس  حركة  أصدرته  الذي  البيان  أحدث  فقد  متوقعا،  كان  باستعادة  كما  قرارها  بخصوص  ا 
فعل حادة، ال السوري جدال واسعا وردود  النظام  تعد مقربة أو قريبة  العالقات مع   سيما من دوائر 

منها وتحسن الظن بها وتدعمها، مثل بعض الحركات اإلسالمية والهيئات العلمية وأصحاب الرأي  
 الداعمين عادة للمقاومة. 
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ا لقرار  الموجه  النقد  تركز معظم  النقاش  وقد  لبعض  الديني واألخالقي، إضافة  البعدين  لحركة على 
بقي هامشيا   الذي  القرار، يسعى هذا السياسي  اتخاذ موقف مع أو ضد  إلى حد كبير. وبعيدا عن 

المقال لنقاش مدى وجاهة تحليل القرار المذكور من هذه الزاويا واالستخالصات التي يمكن الوصول 
 لها.

 النقاش الديني
بخصوص  النظام    صدرت  مع  تأسيس عالقة  لـ"تحريم"  اتجهت  ودعاة  علماء  عدة  من  فتاوى  البيان 

السوري بالنظر لما ارتكبه بحق شعبه، بل إن أحد العلماء الكبار قال ما معناه إنه "ال يختلف اثنان" 
على أن عودة العالقات مع نظام األسد حرام. كما أن الكثير من النقد الموجه لحماس من شخصيات 

محدد دعوي من  رئيسيا  جزءا  فيها  الدين  يشكل  إسالمية"،  "حركة  أنها  فكرة  حول  دار  عملها ة  ات 
 ومواقفها، وبالتالي فإنها بإعادة العالقة مع النظام تناقض هذه المرجعية الدينية. 

إن العمل السياسي في عمومه ال يخضع وال ينبغي أن يخضع لمنطق الحالل والحرام، فمما استقر  
ن تحت  ت اإلسالمية وممارساتها أن العمل السياسي وتحديدًا العالقات السياسية يقعافي وعي الحركا

ومنطق   الفتوى  لمؤسسة  تخضع  ال  مجاالت  وهي  الشرعية"،  أو"السياسة  المرسلة"  "المصالح  عنوان 
 اإلجازة والمنع وإنما لتقدير "اإلمام" وفق المصطلحات التراثية. 

ستثنائي، لرأي شرعي أو فتوى في بعض المستجدات الشائكة  ال ينفي ذلك الحاجة أحيانا، وبشكل ا
قياسها التي يصعب  الفلسطينية    أو  المقاومة  لجوء  لدى  أمر معروف سابقا، كما حصل مثال  على 

 للعمليات االستشهادية، حيث ذكرت أدبياتها حصولها على فتاوى من علماء معتبرين.
لفتاوى التي قالت بالحرمة لم تذكر مناط التحريم  هذا من حيث المبدأ، وفي التفاصيل أن الكثير من ا

يكن له موقف مشابه من عالقات حماس وغيرها مع أنظمة وأطراف  وسببه، وبعضها ممن ذكر لم  
أخرى تنطبق عليها الكثير من األوصاف التي تستخدم بحق النظام السوري. وليس خافيا أن غياب 

 المعيارية ثغرة كبيرة في منظومة الفتوى. 
الدين ينبغي أن يكون محّيدًا تمامًا عن العمل السياسي وأنه الال يع   ضوابط دينية  ني ما سبق أن 

لفصائل المقاومة والحركات اإلسالمية في عالقاتها. لكن األمر أقرب لمنظومة أو شبكة من القواعد  
في ظل غياب    والقيم العامة التي ينبغي مراعاتها، وتبتعد عن منطق فتاوى التحليل والتحريم، ال سيما

 أي مؤسسة دينية مجمع عليها لتكون مرجعية الفتاوى. 
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 القيالنقاش األخ
إن  -أكثر ما وجهت به حركة حماس بعد قرارها الشهير هو النقاش األخالقي، الذي اشترك به معظم 

من انتقدوها من مختلف التوجهات والخلفيات والمنطلقات من نشطاء وإعالميين وحتى    -لم يكن كل
 المحسوبين على حماس نفسها. بعض 

ناقض نفسها وتاريخها وهويتها كحركة تحرر  قال هؤالء إن حماس بإعادة العالقة مع نظام األسد ت
وطني، والبعض اتهمها بأنها باعت الدم السوري أو لم تأبه له، ورأى بعضهم أنها بذلك تحسن صورة  

 النظام وبالتالي تدعمه في مواجهة شعبه. 
الرئي السبب  ما ولعل  مع طرف  نسج عالقة  بين  والمساواة  بل  الخلط  هو  المحاججة  هذه  خلف  س 

معه في الموقف، وهو خطأ منهجي كبير. ومرة أخرى، هناك "استثناء" للنظام السوري في  والتطابق  
هذا اإلطار، إذ لم ُتواجه حماس أو غيرها بمثل هذا االدعاء بين يدي عالقاتها مع أطراف أخرى، 

 صري الذي أعادت الزخم لعالقاتها معه بعد االنقالب مثال واضح على ذلك. ومثال النظام الم
اتها  أن  إن  ينبغي  النظام  مع  العالقات  عودة  إطار  في  السوري  بالدم  االكتراث  بعدم  حماس  م 

كبيرًا من   أن عددًا  ذلك  و"الحمساوي"،  بل  الفلسطيني  بالدم  االكتراث  بعدم  اتهامات  يصطحب معه 
و  عمومًا  ومعتقل  الفلسطينيين  شهيد  بين  النظام  ضحايا  ضمن  من  خصوصًا  الفلسطينية  الحركة 

 ومفقود.
نظريا  وبالم تعاديها  أنظمة  مع  حماس  تنسجها  التي  العالقات  يقال عن  أن  يمكن  ماذا  نفسه،  نطق 

وعمليا؟ وهل إعادتها للعالقات مع إيران سابقا شملت تبني سياساتها الخارجية ال سيما في سوريا؟ بل  
تحسن  فعل الكبيرة على حماس بعد إصدار البيان توحي بأن عالقاتها مع النظام يمكن أن  هل ردة ال

"صورته"   على  ما حصل حريص  كل  بعد  النظام  هل  بل  المعنية،  واألطراف  الشرائح  لدى  صورته 
 أمامها؟ 

 النقاش السياسي
بذلك. ولعل أهم ما كان البعد السياسي هو األقل حضورا في نقد قرار حماس وبيانها رغم أنه اأَلولى  

النظام السوري، وهي محاججة    قيل في هذا الصدد نفي وجود مصالح حقيقية وجوهرية للحركة مع
بالنظر لوضع األخير سياسيًا وميدانيًا وحجم التدخالت الخارجية في   بالتأكيد  منطقية وذات وجاهة 

 سوريا ومدى التغيرات الجذرية فيها خالل العقد الماضي. 
أن   ينبغي  بحجم  لكن  مبالغتها  إلى  يشير  ما  عنها  يصدر  لم  الحركة  أن  كذلك  معها  ُيستحضر 

المتوقعة من عودة العالقات مع دمشق، أقله في المرحلة األولى ووفق األوضاع الحالية،    المصالح
دفع  أن  بعيد، فضاًل عن  من  للمتابع  ومعلنة  واضحة  تكون  ال  قد  المصالح  بعض  أن  إلى  إضافة 
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المحتمل األضرار  لحجم  بعض  حماس  إشارات  هنا  وأقصد  المنتظرة،  المصالح  ضمن  عدُّه  يمكن  ة 
 المنطقة والعالم، وخصوصًا ما يتعلق بالتحالفات والمحاور اإلقليمية.  المتغيرات في

وقد قيل ضمن النقاش السياسي إن النظام السوري أحوج للعالقات مع حماس منها للعالقات معه،  
ا لواقع  بالنظر  دقيق  غير  أمر  ما  وهو  بين  النقاشات  بعض  وخلطت  منهما.  كل  وأولويات  لطرفين 

الموقف وما يمكن أن يكون جمودًا مضرًا، وبين مساحات المرونة المطلوبة  يفترض أنه ثبات على  
 ومسارات الميكافيلية المرفوضة، وكل ذلك نقاش سياسي ممكن بل ومفيد. 

سربت بعض وسائل اإلعالم اشتراط    لكن كان من الالفت أن الكثيرين أظهروا الشماتة بحماس حين
ن موقفها السابق من الثورة السورية )ومنه(. كان من الواضح  النظام تقديمها اعتذارًا واضحًا وعلنيًا ع

أنها لم تقدم االعتذار ولم تعلن عن تغيير موقفها، مما يعني أنها ال تذهب لعالقة تبعية ورضوخ وال  
الشؤون السورية الداخلية، وهو أمر أساسي ومحوري في   تتبنى موقف النظام وال تسعى للتدخل في

 خير.منطلقات نقد قرارها األ
لحماس   بالنسبة  الفلسطينية  القضية  "استثنائية"  البعض  ه  عدُّ ما  نقد  على  تركيز  هناك  كان  وأخيرًا، 
كَتَب  أْن  سبق  قد  ولعله  عقود.  منذ  المنطقة  في  المستخدم  الفلسطينية"  القضية  "مركزية  ومصطلح 

بمسؤولياتها تجاه    حسوبون على الحركة أنها ال تفاضل بين القضايا واألزمات وإنما تحاول الوفاءم
تعني   ال  "المركزية"  وأن  فلسطين،  غيرها من خارج  به  يقوم  أن  يمكن  وال  تقف عليه،  الذي  "الثغر" 

 الحصرية وال األفضلية. 
إعادة العالقات مع النظام السوري   في الختام، ال شك أن ردة الفعل السلبية تجاه قرار حركة حماس

اهة، بالنظر لخصوصية الوضع السوري وسخونة الحدث كانت متوقعة، وجزء ال بأس به منها له وج
وفداحة الخسائر، وال سيما أن جزءًا ال بأس به من النقد صدر عن محبين ومناصرين وداعمين لها  

 فضاًل عن متضررين من النظام وضحايا له. 
يع  ال  ذلك  والتخوين  ولكن  التشويه  مساحات  نحو  والعتب  والنصح  النقد  حدود  تجاوز  استسهال  ني 

االستعداء. ذلك أننا نتحدث عن قرار سياسي يخضع لتقدير الموقف السياسي الذي قد يخطئ وقد  و 
ُبْعد أخالقي ال   إنكار وجود  ذلك  التطورات الحقًا. ال يعني  تثبته  أو  ذلك قريبًا  يصيب، وقد يتضح 

البعد األخال  يمكن لفصيل ُيقارب هذا  قي  مقاوم وحركة إسالمية مثل حماس تجاهله، لكن على أن 
ضمن حدوده ومجاله وبأسلوب ال يخرج عن اإلطار األخالقي كذلك. خصوصا أنه ال مصلحة ألحد  
ما   عنها  يصدر  ولم  االحتالل  مقاومة  طليعة  في  زالت  ما  مثل حماس  وتخوين حركة  تشويش  في 

أو تغيرت، وهو نهج )التخوين( كان من ضمن أسباب الخسارة والتراجع في  يشير إلى أنها غيرت  
 القضايا.  عدد من
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كما أن كل ما سبق ال يعني أن قرار حماس منزه عن النقاش فضاًل عن النقد والرفض، بل قلنا إن 
 بعض ما وّجه لها له وجاهة وأحقية، ال سيما ما يتعلق باألسلوب والخطاب والصياغات واالنطباعات 

توليها عن ينبغي على حماس أن  المتلقي والمتابع، وهي أمور  تتركها لدى  اية خاصة في هذا  التي 
بشكل   واإلقليمية  العربية  حماس  عالقات  تحول  احتمالية  أن  عن  والشائك، فضال  الحساس  المسار 

حصرية   نحو  أولوية -تدريجي  فقط  فوائد   -وليس  لها  كما  محتملة  مخاطر  لها  المقاومة"  "محور 
 خاة. متو 

 8/10/2022الجزيرة.نت، 
 

 إلنقاذ القضية الفلسطينية الذهاب للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ضرورة ملحة  .53
 *كامل الحواش

بالقضية   المتعلقة  االفتراضية  والمؤتمرات  الندوات  من  العديد  تابعت  كورونا  جائحة  فترة  خالل 
نها عموما انتهت إلى تحليل وضع  الفلسطينية، والتي حاولت اإلجابة على سؤال: ما العمل. الحقيقة أ 

العمل، ولكن العديد منها أكد على أنه من الضروري تغيير  القضية البائس ولم تجب على سؤال ما  
الممثل  ف(؛  ت  )م  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  يعاد  وأن  ديمقراطية،  بطرق  الحالية  القيادة 

 الشرعي والوحيد للفلسطينيين في كل مكان. 
يمثل    الذي يطالب فيه عدد كبير من الفلسطينيين بانتخاب مجلس وطني فلسطينيفي نفس الوقت  

القيادة بعدم إمكانية    14 مليون فلسطيني في كل أماكن تواجدهم، يرد من هم يقبعون على كراسي 
الالجئين   من  عدد  ألكبر  الحاضنة  الهاشمية  األردنية  المملكة  مثل  محددة،  دول  في  وبالذات  ذلك 

 طني. تعقيد األمر بسبب تقسيمهم إلى من لديه رقم وطني ومن ليس لديه رقم و الفلسطينيين، و 
الفلسطينيين سئموا من المبادرات التي تنطلق لتحقيق هدف إعادة بناء "م ت ف" وانتخاب  كما أن 
قراراتهم   عن  المساءلة  غياب  المقاطعة  في  الجالسة  المجموعة  واستعملت  جديد.  وطني  مجلس 

كان    رفوضة من الشعب، مثل االستمرار بالتنسيق األمني للقيام بما يريدون.واالستمرار بسياسات م
من ضمن ذلك عقد المجلس المركزي في بداية العام وتعيين أعضاء للمجلس الوطني وأحدهم رئيسا،  

 واللجنة التنفيذية ومنهم السيد حسين الشيخ. 
أو السلطة الفلسطينية، وإدراج   وامتد تسلطهم لجعل المؤسسة األم "م ت ف" دائرة في دولة فلسطين

السلطة،   ميزانية  في  كبند  بدولة ميزانيتها  تعترف  ال  الغرب  في  الوازنة  الدول  أغلب  بأن  العلم  مع 
 فلسطين، ولكنها تعترف بـ"م ت ف" كالممثل الشرعي والوحيد.
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لمجلس في ظل هذا التفرد وتقزيم المنظمة واالستمرار بسياسات يعترض عليها الشعب الفلسطيني وا
مرارها بقتل الشباب والنساء واألطفال الوطني، واالستمرار بالتنسيق األمني مع دولة االحتالل مع است

وشن حروب على غزة المحاصرة، قررت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في فلسطين والشتات  
ل بانتخابات  بدءا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بناء  إعادة  مطلب  بإطالق  الوطني  المبادرة  لمجلس 

ة جديدة تحمل المشروع الوطني الفلسطيني  مليون فلسطيني، يفرز قياد   14الفلسطيني ليكون ممثال لـ
عام   الفلسطيني  الوطني  للميثاق  باألساس  وتعود  للحصول  1968مستقبال،  العمل  مركز  وسيكون   .

 على ذلك هو المؤتمر الشعبي الفلسطيني. 
للضفة   جامع  أنه  بالمؤتمر هو  الـالمميز  ومناطق  الفلسطيني،    48وغزة  الكل  أي  والشتات،  والقدس 

ا. ال نتحدث عن حراك في الداخل فقط أو في الخارج فقط، بل مؤتمر جامع. ومع أنه ال  مليون  14الـ
الفلسطيني.   الشعب  أغلب  يتوافق عليها  للتغيير  أنه سيطلق صرخة  إال  لكل منطقة،  التمثيل  يدعي 

و حزب سياسي، مع معرفة أن لكل فرد األحقية باالنتماء، ولكن  لسنا محسوبين على فصيل واحد أ
ك النداء تواجد  في  الوحدة  إمكانية  التمثيل  موضوع  يعوق  ال  حتى  شخصي  بشكل  سيكون  فرد  ل 

المدني   المجتمع  ومؤسسات  الفصائل  مع  تواصل  على  التحضيرية  اللجنة  أعضاء  ولكن  للتغيير. 
 عب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. لدعوتهم لدعم المبادرة التي يحتاجها الش

بتا للمؤتمر  صحفي  مؤتمر  إطالق  بدء   4ريخ  تم  عن  لإلعالن  الجاري  أكتوبر  األول/  تشرين 
بتاريخ   هللا  رام  في  الثقافي  القصر  في  سيعقد  الذي  للمؤتمر  نوفمبر   5التحضيرات  الثاني/  تشرين 

يين في دول اللجوء والشتات. ويمكن القادم، تزامنا مع قاعة في غزة وعبر تطبيق الزوم مع فلسطين
 المؤتمر.متابعة المؤتمر الصحفي على موقع 

من   توجيهية  هيئة  تزكية  سيتم  المؤتمر  انطالق  تكون    61عند  الجغرافي،  التواجد  يمثلون  فردا 
المرجعية، ينبثق عنها لجنة متابعة تعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر التي أساسها إعادة بناء "م ت  

 بانتخاب مجلس وطني. ف" بدءا 
س  ماذا  سيكون:  الفلسطينيين  من  العديد  من  هذا  السؤال  السلطة  أو  ف"  ت  "م  رفضت  إن  تفعلون 

التمثيل   تفعيل  رفض  يتم  قد  ولماذا  هو:  الجواب  الواقع  في  لبديل؟  تذهبون  هل  الشرعي؟  المطلب 
ذلك الجالسين على    الفلسطيني؟ أليس ذلك حقا لكل فلسطيني أينما كان؟ وإن ُرفض الطلب ألن يعري 

للشعب. ال نعمل إليجاد بديل لـ"م ت ف"، بل    الكراسي؟ فهم عندها من يرفض الديمقراطية والعودة
 نصّر على استرجاعها وإعادة بنائها. 
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تدرك اللجنة التحضيرية للمؤتمر أننا نواجه تحديات كبيرة إلنجاح العمل، ولكن نصّر على المحاولة  
  سطينيين من مبادرات قائمة وأفراد حول مؤتمرهم، ليكون القوة الضاغطة والنجاح. فليلتف جميع الفل

 التي تحدث التغيير السلمي الديمقراطي لقيادته وتنتشل القضية من المأزق الذي تعيشه.
االنقسام  وإنهاء  بالتمثيل  يطالب  الفلسطيني  الشعب  أن  إلى  الحبيبة  الجزائر  في  المجتمعون  ولينتبه 

خالل    ادته للمرحلة القادمة. وبالتأكيد، إن وحدة الشعب واألرض والقضية منوالعودة له لينتخب قي
ينهض   الفلسطيني  المارد  وتقسيمه..  بتفتيته  نجح  أنه  اعتقد  الذي  الصهيوني  الكيان  المؤتمر ستقلق 

 الستعادة المبادرة.
 مليونا(  14 –)منسق اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني*

 10/10/2022، 21موقع عربي 
 

 حكومات إسرائيل "تشرعن" الضم الزاحف  .54
 ارئيلي وسيفان هيرش هفلر وجلعاد هيرش بيرغر شاؤول 

مزارع   بؤر  من  عشرات  شرعنة  من  ستمكن  بخطة  قدمًا  تدفع  المدنية  اإلدارة  إن  يقول،  الذي  النبأ، 
جمهور لمفهوم "الوضع  الرعاة في الضفة الغربية، يكشف مرة أخرى الفجوة الكبيرة بين رؤية معظم ال

القائم" وبي  "استمرار الوضع  أو  تتعارض تصريحات اإلدارة  الراهن"  فعليًا على األرض.  ن ما يحدث 
األميركية عن التزامها الحفاظ على احتمالية حل الدولتين مع خطط حكومات إسرائيل، سواء خطط  

ود إسرائيل إلى واقع دولة  بنيامين نتنياهو أم خطط حكومة التغيير، التي ليست سوى ضم زاحف يق
 مساواتية. واحدة مع منظومتين لقوانين غير ال

كيف يبدو الوضع الراهن على األرض؟ تتناول عمليات الحكومات في العقد األخير خمسة مجاالت 
 أساسية: 

  2020  –  2011توسيع المستوطنات القائمة. حسب بيانات حركة "السالم اآلن" فإنه بين األعوام    -
حكوم لبناء  صادقت  مناقصات  على  نتنياهو  في  1,350ات  بالمتوسط  سكنية  كانت   وحدة  السنة. 

آالف وحدة في كل سنة في    3سنوات الذروة في فترة رئاسة دونالد ترامب للواليات المتحدة )اكثر من  
(. حطمت حكومة نفتالي بينيت المتوسط السنوي وصادقت على مناقصات  2018  –  2017األعوام  
إلوحد   1,550لبناء   اإلشارة  القول  نافلة  من  ليس  الحكم.  توليه  سنة  في  سكنية  معظم ة  أن  ى 

 المناقصات تمت المصادقة عليها في مستوطنات معزولة وليس في "كتل" قريبة من الخط األخضر. 
تخطيط    - نتنياهو  عقد  في  المتوسط  كان  البناء.  في   5,292خطط  السنة  في  سكنية  وحدة 

وحدة سكنية. وقد سبق أن ُطلب تدخل مباشر من    7,292إلى    المستوطنات. ووصلت حكومة بينيت 
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اإلدارة األميركية من اجل تأجيل النقاش في اإلدارة المدنية بشأن الدفع قدما بالبناء في منطقة  قبل  
" قرب "معاليه أدوميم". البناء على األرض تم التعبير عنه أيضا بعدد السكان. في عقد نتنياهو  1"إي

في المئة(.   38  مستوطنا )زيادة   451,257إلى    325,601يليين في المستوطنات من  ازداد عدد اإلسرائ
صادقت على توسيع المستوطنات،   1967من المهم اإلشارة إلى أن جميع حكومات إسرائيل منذ العام 

تحافظ  لم  تشكيلة  كل  وفي  سياسية"  "عملية  كل  في  عمليا،  متغيرة.  نطاقات  وفي  مختلفة  ألسباب 
على   لتوسيعالحكومات  المشجعة  السياسة  مواصلة  على  عملت  بل  الراهن"،  المستوطنات    "الوضع 

 القائمة. 
غير    - االستيطانية  البؤر  عدد  وصل  نتنياهو  حكومة  عقد  في  القانونية.  غير  االستيطانية  البؤر 

الذروة،   إلى  أضيفت    130القانونية  بينيت  فترة  وفي  نتنياهو    6بؤرة.  حكومات  قامت  أخرى.  بؤر 
"رحاليم"    21بتبييض   مثل  مستقلة  مستوطنات  إلى  بعضها  وحولت  قانونية،  غير  استيطانية  بؤرة 

و"بروخيم"، ومعظمها إلى أحياء قانونية في المستوطنات القائمة، حتى لو كانت هذه األحياء مقامة  
 بعيدا عن المستوطنات األم. 

ونية. إذا تمت المصادقة انبؤر استيطانية غير ق  3لم تبق حكومة بينيت متخلفة. فقد قامت بشرعنة  
على خطة شرعنة المزارع غير القانونية فإن حكومة البيد، ومن المرجح من ستأتي بعدها، يمكن أن  

بؤرة القائمة في    70من البؤر االستيطانية من بين الـ    40  –  30تحطم الرقم القياسي في "الشرعنة"،  
يلت شكيد، أعطت توجيهات لوزارة الداخلية  اي " بأن وزيرة الداخلية،  7الضفة. في تموز بشرت "القناة  

"يهودا"  في  المحلية  للسلطات  التوازن  منح  احتساب  لغرض  القانونية  غير  البؤر  بسكان  لالعتراف 
تحويل   منع  الذي  مزوز،  مني  السابق،  القانوني  المستشار  لتوجيهات  خالفا  ذلك  كل  و"السامرة". 

غير قانونية في أعقاب تقارير مراقب الدولة    نةإلى مستوط  2004مساعدات مالية حكومية في العام  
 التي ُذكر فيها تمويل حكومي بعشرات ماليين الشواكل لمراكز في البؤر االستيطانية.
في المئة من    40من المهم أن نذكر أنه في حين أن نسبة المنح للسلطات المحلية في إسرائيل تبلغ  

في المئة من  80 – 70السامرة" يمكن أن تصل إلى و"ميزانية السلطة المحلية فإنه في منطقة "يهودا" 
ميزانية السلطة المحلية. واحيانا، خالفا للمعايير التي تم تحديدها، يدور الحديث دائما عن المجالس  
التي تصوت لألحزاب الدينية المسيحانية. تستخدم هذه الميزانية، التي سرقت فعليا من السلطات في 

 خدمات للبؤر غير القانونية. يم إسرائيل، بصورة معينة لتقد 
نتنياهو في تطبيق "خطة رئيسة للمواصالت" في "يهودا" و"السامرة"،   - المواصالت. بدأت حكومة 

مليار شيكل. شوارع مثل شارع عابر حوارة في "السامرة"    13التي يمكن أن تصل إلى ميزانية تبلغ  
مة جزء صغير جدا من المستوطنين،  خد وشارع عابر العروب في "يهودا"، التي هدفت باألساس إلى  
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تحسين   إلى  الحاجة  هو  الخطة  لهذه  الرسمي  المبرر  الشواكل.  ماليين  هي  منها  شارع  كل  تكلفة 
إلى   بأنه  يوضح  الخطة  في  التعمق  لكن  اإلسرائيلية،  جانب  إلى  الفلسطينية،  المواصالت  منظومة 

سريعة تربط جميع المستوطنات  ع  جانب تخفيف العبء الفلسطيني فإن النية هي خلق منظومة شوار 
لم توقف حكومة بينيت    المعزولة وتشجع على الهجرة إليها. هل هذا هو الوضع الراهن؟ حقيقة ال.

تم   الماضي،  التنفيذ. في الشهر  قيد  التي كانت  المشاريع  الخطة، بل صادقت على استمرار جميع 
محاو  في  و"السامرة"  "يهودا"  في  للطرق  مفترقات  اربعة  مناطق  ر  تدشين  في  تقع  التي  المواصالت 

االستيطان اليهودية. إسرائيل ابريات، وهو ضابط ركن المواصالت في اإلدارة المدنية، قال في حينه 
لـ"واي نت"، إنه "في األشهر األخيرة نشاهد زخما كبيرا في استكمال مشاريع المواصالت الكثيرة التي  

 ي منطقة يهودا والسامرة".ف نقوم بتنفيذها بالمشاركة مع وزارة المواصالت 
بتكلفة    - للضفة  المياه  توفير  لزيادة  رئيستين  خطتين  على  نتنياهو  حكومة  صادقت  المياه.  شبكة 

لـ"السامرة". االدعاء الرسمي كان الحاجة إلى مساواة في   ملياري شيكل تقريبا. خطة لـ"يهودا" وخطة 
المياه لإلسرائيليين والفلسطينيين في الضفة. فع المستوطنات  ليتوفير  ا، هذا األمر يمكن من توسيع 

 والزيادة المستقبلية للمزارع والبؤر االستيطانية غير القانونية.
منزاًل في   447هدم بيوت الفلسطينيين في مناطق "ج". في عقد نتنياهو، هدمت إسرائيل بالمتوسط    -

بينيت   حكومة  وهدمت  المدنية.  اإلدارة  من  ترخيص  دون  بنيت  حكمها.  زالمن   641السنة  سنة  في   
يجب الذكر بأن حدود مناطق )أ وب( التي فيها صالحية التخطيط والبناء هي للفلسطينيين لم تتغير 

سنة )منذ االتفاق المرحلي(، وهي الفترة التي تضاعف فيها عدد السكان الفلسطينيين. أيضا    25منذ  
ال  52 البلدات  من  قريبة  معظمها  التي  "ج"،  المناطق  من  المئة  خاصة  عر في  بملكية  هي  بية، 

فلسطينية، ومعظم البناء غير القانوني فيها كان هناك، أي أن "الوضع الراهن" في الضفة هو وضع  
غير ثابت كما يظهر، بل هو تقدم ديناميكي، دون أي تصريح رسمي، لتوسيع االستيطان اليهودي،  

 وفي الوقت ذاته إبعاد الفلسطينيين. 
اليهودي بشأن الوضع الراهن؟ ماذا يعني هذا المفهوم بالنسبة له؟    ليما هو موقف الجمهور اإلسرائي

وجدنا أن نسبة الدعم الستمرار الوضع    2022  –  2018في االستطالعات التي أجريناها في األعوام  
  2022في المئة. ولكن في االستطالع األخير الذي اجري في حزيران    10القائم كانت ثابتة ومتدنية،  

في المئة. هنا يطرح سؤال ما الذي يميز من يؤيدون مقاربة    20ووصلت إلى  م  تمت مضاعفة الدع
أم واقع متغير  ثابت  القصد هو واقع  لهم  بالنسبة  القائم؟ هل  الراهن"، أي استمرار الوضع  "الوضع 

 وديناميكي، لكن بشكل غير رسمي؟
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وجدن وقد  القائم".  الوضع  "استمرار  معنى  جيدا  يدركون  يؤيدون  من  أن  المؤيدين  ا  يتبين  معظم  أن 
وسط. الكثيرون منهم أيضا يؤيدون الضم، لكنهم    –يعتبرون انفسهم متدينين وأصحاب مواقف يمين  

إسرائيل   أن سيطرة  يعتقدون  الجانب. وهم  أحادي  للضم  واألمنية  االقتصادية  التداعيات  يخافون من 
ثنائي دولة  يعارضون  لكنهم  أمنية،  ألسباب  مهم  أمر  هي  "المناطق"  من ة  على  ويخشون  القومية 

معنيون   القائم(  الوضع  استمرار  )أو  الراهن  الوضع  يؤيدون  من  الفلسطينيين.  السكان  مع  االختالط 
الضم.   ثمن  دفع  إلى سيطرة رسمية ودون  عليها  السيطرة  تحويل  دون  "المناطق"،  اليد على  بوضع 

 بكلمات ابسط، هم يعكسون بمواقفهم سياسة "الضم الزاحف".
في أنه  الجمهور ا  يبدو  في  فقط(  الُخمس  )نحو  األقلية  إسرائيل  حكومات  تمثل  األخيرة  لسنوات 

تعزيز   أي  بـ" ال"،  وتشعر  تكون مع  أن  فيه  المرغوب  يمكن ومن  أنه  قناعة  التي على  اإلسرائيلي، 
سيطرة إسرائيل على "المناطق" قطرة قطرة، دون حاجة إلى اإلعالن عن الضم الرسمي. عمليا، يدور  

في   62اليهودي )  –عملية ضم مهمة، تمت خالفا لموقف أغلبية الجمهور اإلسرائيلي  ن  الحديث ع
المئة في االستطالع األخير( الذي يريد االنفصال عن الفلسطينيين باتفاق أو بعملية أحادية الجانب، 

 ة. وهي تجر دولة إسرائيل إلى مناطق بعيدة عن حلم الصهيونية في دولة ديمقراطية مع أغلبية يهودي
 "هآرتس" 

 10/10/2022األيام، رام هللا، 
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