
     
 
 
 
 
 
 

  
        

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 إيجابي ويمثل انطالقة جديدة لمحور المقاومة الحية: اللقاء مع الرئيس األسد
 شهرأخالل ستة  1,500ركان جيش االحتالل: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا أرئيس 

 بيد: هدفنا االنفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهمال
 البرلمان األوروبي يصوت على استمرار المساعدات للشعب الفلسطيني

 سطينيين األمريكيين بسبب التمييز ضّد الفل  " تأشيرة الدخول " واشنطن ترفض إعفاء اإلسرائيليين من  

.. استشهاد  .األخير  مقى الر قاوم حت
منفذ عملية شعفاط بعد اشتباكه مع  
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  :السلطة
 5 الفلسطينية: حصار نابلس والعدوان على المدن هو بمثابة إعالن حرب على شعبنا السلطة  2.
 6 مليون دوالر ممولة من الصناديق العربية واإلسالمية  40يعلن اعتماد مشاريع بنحو  اشتية  3.
 6 "أونروا"آلية لتأمين دعم مالي لـإلى تدعو منظمة التحرير    4.
 7 وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي الستخراج الغاز من حقل "غزة مارين"ينفي مصدر   5.
 7 دبلوماسي فلسطيني: عملية الموساد في ماليزيا "عدوان"  6.
 7 ير" فالب بوضع حد إلرهاب المستوطن "بن غ"الخارجية الفلسطينية" تط  7.
 8 أنه مات منتحرا   زعمودويكات ي شقيق أحد قادة "عرين األسود" في سجون السلطة وفاة  8.

 
  :المقاومة

 8 إيجابي ويمثل انطالقة جديدة لمحور المقاومة  األسدالحية: اللقاء مع الرئيس   9.
 9 قاسم: حماس مهتمة بعالقات قوية بالمنطقة لحشد المواقف الداعمة للمقاومة والتحرير   10.
 9 الرشق: السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها محمد الخضري   11.
 10 عى شهيدها عدي التميمي وتبارك عمليتيه البطوليتين حماس تن  12.
 10 عمليات إطالق نار جديدة  3"عرين األسود" تعلن تنفيذ   13.
 11 التميمي مواجهات في الضفة والفصائل تدعو للتصعيد عقب استشهاد   14.
 12 ن ومتمسكون بقضيتناالخضري لـ"قدس برس": نشكر األرد  15.
 12 صحيفة ماليزية: الموساد قد يضرب أهدافا فلسطينية بماليزيا والهدف برنامج لحماس  16.
 12 تنعى الشهيد المشتبك "التميمي"  "الغرفة المشتركة"  17.

 
  :الكيان اإلسرائيلي

 13 بيد: هدفنا االنفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم ال  18.

 13 آيزنكوت يشدد على ضرورة إطالق مفاوضات مع السلطة الفلسطينية   19.

 14 الكيان اإلسرائيليبية في الالجئون السودانيون يدفعون ثمن الصراعات االنتخا  20.

 14 : الهجمات في سورية ستستأنف بحال رصد نقل أسلحة"إسرائيل"  21.

 15 يمكن أن يكون قد بدأ  يتجهز لتدخُّل خارجي في االنتخابات "الشاباك"  22.

 15 األسترالي قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية  "حزب العمال"من تطبيق   "إسرائيل "تخّوفات كبيرة في  23.

ا لمعسكر "نتنياهو "و 60استطالعان:   24.  16 لـ "البيد" 57مقعد 
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  : ض، الشعبر األ 

 17 مستوطنون ينفذون جوالت استفزازية في باحات "األقصى"  25.

 17 بالقدس  "جبل صهيون "الكشف عن نفق تهويدي في   26.

 18 استشهاد الفتى محمد نوري متأثرا  بإصابته برصاص االحتالل   27.

 18 ر شهأخالل ستة  1,500ركان جيش االحتالل: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا أرئيس   28.

 18 االحتالل يواصل حصاره لنابلس ويعلن سقوط ثاني مسّيرة له بالضفة خالل أسبوع  29.

 19 الزيتون وقاطفيه ويهاجمون ناشطة إسرائيلية المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات على   30.
 

  : دناألر 
 19 اء أستراليا االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"دني بإلغترحيب أر   31.

 
  لبنان: 

 20 " إسرائيل"جعجع ينفي أي ارتباط بين الرئاسة وترسيم لبنان حدوده البحرية مع   32.
 

  عربي، إسالمي:
 20 : دعم سوريا للمقاومة الفلسطينية لم ولن يتغير يةخالل استقباله ممثلي الفصائل الفلسطين "األسد"  33.
 21 ت في مجال تقنية المعلوما فلسطينيا   خبيرا  الشرطة الماليزية تواصل التحقيق مع خلية اختطفت   34.
 21 " يلإسرائـ"السعودية ترحب بإعالن أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة ل  35.
 21 على إقامة عالقات مع تل أبيب  "طالبان"تقرير إسرائيلي يزعم انفتاح فصيل من   36.
 22 موقع عسكري: نشر أول نظام دفاع جوي إسرائيلي من طراز باراك في اإلمارات   37.

 
  دولي:

 22   ستمرار المساعدات للشعب الفلسطينيوبي يصوت على االبرلمان األور   38.

 23 بسبب التمييز ضّد الفلسطينيين األمريكيين  " تأشيرة الدخول " واشنطن ترفض إعفاء اإلسرائيليين من    39.

 23 عاما    16األكثر دموية في الضفة منذ  2022األمم المتحدة:   40.

 24 يجلب االستقرار  "إسرائيل"مجلس األمن: اتفاق الترسيم بين لبنان و  41.

 24 : مشكلة في تغطية مصاريف ديسمبر لالجئين األونروا  42.

 25 " إسرائيلـ"يع األسلحة لجامعة "ترينيتي" اإليرلندية تسحب استثماراتها من شركات تب  43.
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 25 .. سحب جائزة دولية من صحفية فلسطينية بدعوى "معاداة السامية" .أهدتها لشيرين أبو عاقلة  44.

 26 للقدس "إسرائيل"مركز حقوقي بريطاني يطالب تراس بالعدول عن نقل سفارة بالدها في   45.
 

  ومقاالت راتحوا
 26 أسامة سعد ... أبو مازن يتشبث بالشرعية الدولية!  46.
 28 عبد المجيد سويلم... هذه المّرة! "زلزالية" االنتخابات اإلسرائيلية   47.
 31 رون بن يشاي... "إسرائيلـ"إنذار ل "الُمسّيرات" االنتحارية اإليرانية في سماء أوكرانيا..  48.

 
 35 :كاريكاتير

*** 
 
 

 اشتباكه مع جنود االحتالل استشهاد منفذ عملية شعفاط بعد   ...خيرمق األر قاوم حتى ال .1
القدس:  2022/ 19/10.نت،  الجزيرةذكرت   من  منفذ عملية  ،  التميمي،  إن عدي  الجزيرة  قال مراسل 

يين عند مدخل مستوطنة معاليه  ستشهد مساء األربعاء بعد إطالقه النار على حراس إسرائيلشعفاط، ا
الم الغربية  المراسل    حتلة.أدوميم في الضفة  التميمي    -نقال عن أجهزة األمن اإلسرائيلية-وقال  إن 

كان قد وصل مدخل مستوطنة معالي أدوميم الواقعة شرق القدس المحتلة وأطلق النار على حاجز  
شهيدا  يقتل  أن  قبل  طفيفة  بجروح  أحدهم  إصابة  إلى  أدى  مما  المستوطنة،  أمن  حراس  فيه  يقف 

شريط فيديو تبادال كثيفا إلطالق النار بين التميمي وحراس أمن    وقد أظهر  برصاص حراس آخرين.
 المستوطنة. وظهر التميمي وهو يواصل إطالق النار رغم استهدافه بوابل من الرصاص.

قا أدوميم في  لت شرطة االحمن جهتها،  النار عند مدخل معاليه  "أطلق  المهاجم  بيان إن  تالل في 
وأفادت خدمة    ل أن يتم تحييده من جانب الحراس اآلخرين".اتجاه الحرس، فأصاب أحدهم في يده قب

إلى   نقلته  ثّم  يده"  في  أصيب  عمره،  من  العشرينيات  في  "رجال  أسعفت  بأنها  اإلسرائيلية  الطوارئ 
 في القدس. مستشفى 

وفي أول رد فعل إسرائيلي، هنأ رئيس الوزراء يائير لبيد أجهزة األمن على نجاحهم في تصفية من  
 رب )التميمي( قائال في تغريدة على تويتر إن حكومته "ستواصل محاربة اإلرهاب".سماه بالمخ
عة جيش االحتالل:  "األيام"، وكاالت: قالت إذا   -القدس  ، من  20/10/2022،  األيام، رام هللاوأضافت  

أدوميم  صف األسبوع من المطاردة، الفلسطيني الذي ُقتل مساء أمس في معاليه  "في ختام أسبوع ون
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النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا الزار وإصابة   نفذ عملية إطالق  الذي  التميمي  هو عدي 
ئيلي  عة الجيش اإلسرا، فيما ذكرت إذا ر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين"حارس آخر وجندي، كما عث 

المكان. من  انسحب  آخر  فلسطينيًا  ع  أن  تجري  الجيش  قوات  فإن  العبرية،  اإلذاعة  مليات  وحسب 
ويظهر من فيديو نشره االحتالل، أن الشاب التميمي    بحث عن الفلسطيني الذي انسحب من المكان.
 قاتل بشراسة ولم يستسلم حتى اللحظة األخيرة. 

أيام من البحث عن عدي التميمي واقتحام شعفاط وإشغال   10لعبرية: "بعد  وقال مراسل إذاعة "كان" ا
ل تنفيذ هجوم جديد لكن لم يتوقع أن يكون في تلك المنطقة قوات األمن .. ظهر عدي وحده وحاو 

وقال قائد شرطة االحتالل، إن الشهيد    متر فقط عن أقرب مركز للشرطة اإلسرائيلية.  200التي تبعد  
 تله. كة حقيقية مع الجنود في حاجز "معاليه أدوميم" قبل مقالتميمي خاض معر 

ية غاضبة، حيث اعتبر المراسل العسكري إلذاعة الجيش  وأثارت العملية الجديدة، ردود أفعال إسرائيل
األمنية   للمؤسسة  يضاف  الذي  األمني  بالفشل  أخرى  لعملية  التميمي  تنفيذ  أن  كدوش  دورون 

لى حاجز شعفاط بالقدس، جاء مرة أخرى لتنفيذ عملية إطالق نار عوقال كدوش: "منفذ    اإلسرائيلية. 
 م"، بعد فشل العثور عليه. عملية مماثلة قرب مستوطنة "معاليه أدومي

القناة   العبرية: "سؤال يجب طرحه: على   14من جانبه قال الصحافي اإلسرائيلي هاليل روزين من 
أكملها على قدميها للقبض على فلسطيني هرب  أيام وقفت المنظومة األمنية اإلسرائيلية ب   10مدار  

رى بعيدًا عن المكان الذي توقّعوا أنه ن مكان عملية إطالق نار، وأخيرًا وصل وقام بتنفيذ عملية أخم
بدوره قال الصحافي اإلسرائيلي نوعم أمير: "العار    كيف يحدث مثل هذا الشيء؟  -كان يختبئ فيه  

للعثور على منفذ عملية حاجز شعفاط بالقدس، وصل المنفذ للمؤسسة األمنية.. بعد مطاردة فاشلة  
 ونفذ عملية أخرى".  "معاليه أدوميم"بنفسه إلى إحدى بوابات مستوطنة 

 
 : حصار نابلس والعدوان على المدن هو بمثابة إعالن حرب على شعبناالفلسطينية السلطة .2

تتعرض   السلطة  رئاسةأكدت  :  رام هللا الذي  الحصار  أن  تسعة    الفلسطينية،  منذ  نابلس  له محافظة 
و  اإلبراهيمي  أيام،  والحرم  األقصى  المسجد  اقتحامات  واستمرار  والمخيمات،  والقرى  المدن  اقتحام 

الفلسطيني   الشعب  على  شاملة  حرب  إعالن  بمثابة  هو  فيهما،  التاريخي  الوضع  تغيير  ومحاولة 
سة  وم األربعاء، إن استمرار هذه السياباسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الي  وقال الناطق الرسمي  وقيادته.

منه طويال.  حذرنا  ما  وهو  األوضاع،  وانفجار  التوتر  لزيادة  مناخا  خلقت  المسؤولة  وغير    الطائشة 
وأضاف، أن على حكومة االحتالل أن تعي أن هذه السياسة لن تجلب األمن واالستقرار، بل تدفع  
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من ن يقبل باستمرار االحتالل بأي شكل  خطير، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ل  األمور نحو وضع
 األشكال.

 19/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مليون دوالر ممولة من الصناديق العربية واإلسالمية  40يعلن اعتماد مشاريع بنحو  اشتية .3

ات الصحة والتعليم أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، األربعاء، عن اعتماد مشاريع في قطاع :  رام هللا
ال التحتية والزراعة في قطاع غزة والضفة  القدس، تغطيها منحة الصناديق  والبنية  بما يشمل  غربية، 

وقال    دة.مليون دوالر، المدارة عبر البنك اإلسالمي للتنمية في ج  39,466العربية واإلسالمية بقيمة  
هذا   يشكل  الدولية،  المساعدات  الحاد في  التراجع  الفلسطينية في  إنه في ظل  للحكومة  الدعم عونا 

لتعزيز   الرامية  والمناطق  تنفيذ خططها  والمخيمات  واألغوار  القدس  في  خاصة  شعبنا  أبناء  صمود 
 المهددة بالجدار واالستيطان. 

 19/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "أونروا"إلى آلية لتأمين دعم مالي لـتدعو منظمة التحرير   .4

دعت منظمة التحرير الفلسطينية )األربعاء( إلى آلية دولية لتأمين دعم مالي متعدد   لندن:  -رام هللا  
)أونروا(. لوكالة  المستوى    السنوات  على  »أونروا«  لوكالة  المانحين  مؤتمر  انعقاد  عشية  ذلك  جاء 

)الخميس(. وحث الوزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، اليوم  
الد  صحافي،  بيان  في  هولي،  أبو  أحمد  الالجئين،  شؤون  دائرة  إقرار رئيس  على  المانحة  ول 

ة  استراتيجية موحدة لدعم »أونروا« تسهم في حل أزمتها المالية المزمنة. وشدد أبو هولي على الحاج
ة »أونروا«، بما يضمن إلى إيجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات يحقق االستقرار المالي في ميزاني

جدو  على  أن  وذكر  الفلسطينيين.  لالجئين  خدماتها  مناقشة  استدامة  المانحين  مؤتمر  أعمال  ل 
إضافة إلى   تخصيص مساهمات ثابتة لـ»أونروا«، سواء من األمم المتحدة أو من المانحين التقليديين،

الطوعية. الرئ  المساهمات  المانحة  الدول  تعلن  أن  أمله في  يسية، تخصيص مساهمات  وأعرب عن 
األو  ميزانية  لدعم  لألعوام  ثابتة  عملها  باستراتيجية  المعززة  المقبلة  لألعوام  االعتيادية    –  2023نروا 

لعام لألمم المتحدة أنطونيو  ، التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين. ودعا األمين ا2028
من األمم المتحدة لألونروا بالحد الذي يغطي    غوتيريش، إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة

 في السنوات المقبلة.  أي عجز مالي متوقع في ميزانيتها
 20/10/2022، الشرق األوسط، لندن
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 غاز من حقل "غزة مارين"ستخراج الوجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي النفي ي مصدر  .5

مطلع    :األناضول فلسطيني  مصدر  أي    -األربعاء-نفى  إسرائيلي  وجود  فلسطيني  مصري  اتفاق 
وقال المصدر لوكالة   من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".  الستخراج الغاز 

األناضول إن "نشر اإلعالم اإلسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لتطوير حقل الغاز على  
غ  قطاع  دقيق".شواطئ  غير  ب   زة  "المشاورات  أن  المصدر  فيها  وأضاف  يذكر  ال  مصر  وبين  يننا 

لجانب اإلسرائيلي مطلقا، لن ندفع إلسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا، هذا مرفوض، المطلوب  ا
 من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط".

 19/10/2022الجزيرة.نت، 
 

 ماليزيا "عدوان"دبلوماسي فلسطيني: عملية الموساد في   .6

ني، األربعاء، باستمرار ممارسات جهاز االستخبارات اسي فلسطيندد دبلوم:  رام هللا / قيس أبو سمرة
بـ"العدوان". ماليزيا  األخيرة في  بالخارج، واصفا عمليته  الفلسطينيين  "الموساد" ضد  وقال    اإلسرائيلي 

ر للجهود التي بذلتها السلطات الماليزية  مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، "نتقدم بالشك
وأضاف، لألناضول، أن "إسرائيل تواصل عدوانها    فلسطيني اعتقله الموساد اإلسرائيلي".لإلفراج عن  

 على شعبنا في كل أماكن تواجده". 
 19/10/2022 وكالة االناضول لالنباء،

 
 " يرف"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع حد إلرهاب المستوطن "بن غ .7

طن  جبار دولة االحتالل على استبعاد المستو طالبت وزارة الخارجية بضغط دولي حقيقي إل:  رام هللا
ير" من أي انتخابات، وفرض عقوبات دولية عليه ومنعه من دخول الدول، إن لم فاإلرهابي "بن غ 

ارصدته التي يكن إصدار مذكرة توقيف وجلب من قبل محكمة الجنائية الدولية، وتجميد ومصادرة  
يستعملها والتي  باالستيطان،  متاجرته  جراء  شعبنا.   جمعها  ضد  اليهودي  اإلرهاب  انشطة   لتمويل 

بالغة لنمو واتساع ظاهرة "بن غبير"، وتعتبرها تهديدا خطيرا للسلم العالمي،   وتنظر الوزارة بخطورة 
 باعتبارها تعكس توجها نحو العنصرية المتجذرة والفاشية البشعة.

 19/10/2022األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة 
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 أنه مات منتحرا   زعمودويكات ي ق أحد قادة "عرين األسود" في سجون السلطةقي ش وفاة .8
الينذكرت   أون  السلطة  :  20/10/2022،  فلسطين  سجون  في  موقوف  شاب  الخميس،  اليوم  قتل 

لشاب محمد البنا، شقيق المطارد محمود بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر محلية، عن مقتل ا
وأعلن الناطق    عات "عرين األسود"، تحت التعذيب في سجن استخبارات السلطة.البنا أحد قادة مجمو 

عاًما(    27باسم المؤسسة األمنية بالضفة الغربية، طالل دويكات، عن وفاة الشاب محمد طارق البنا )
 في أحد مراكز االحتجاز.

)وفا(،  وأضافت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  19/10/2022وكالة  المفوض  :  رام هللا ،  أعلن 
المواطن محمد طارق  اللواء طالل دويكات، وفاة  للمؤسسة األمنية  الرسمي  الناطق  العام،  السياسي 

كز  عاما( من سكان قلقيلية، وتعود أصوله إلى مدينة نابلس، الذي وجد منتحرا في أحد مرا  27البنا )
أن المواطن البنا تم توقيفه  وأضاف دويكات في اتصال هاتفي مع "وفا"، الليلة،    األمن الفلسطيني.

 اعتقال بحقه على قضايا جنائية. بعد صدور عدة مذكرات 
 

 الحية: اللقاء مع الرئيس األسد إيجابي ويمثل انطالقة جديدة لمحور المقاومة  .9

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية د. خليل الحية  
الرئيس اللقاء مع  أنه    أن  إيجابي وتاريخي، مشدًدا على  بشار األسد  للعمل  السوري  انطالقة جديدة 

   الفلسطيني السوري المشترك في ظل حاضنة سوريا لشعبنا ومقاومته.
وقال الحية في مؤتمر صحفي األربعاء عقب لقائه مع الرئيس السوري، إن وفد الفصائل التقى فخامة  

إيجاب وكان  األسد،  بشار  السوري  لالرئيس  جديدة  انطالقة  يمثل  أنه  إلى  مشيًرا  وتاريخًيا،  لعمل  ًيا 
وأضاف أننا وجدنا الرئيس بشار األسد    الفلسطيني السوري المشترك، وإضافة جديدة لمحور المقاومة.

مصمم بقناعة راسخة على دعم شعبنا ومقاومته، مشيًرا إلى أنه يعبر عن أن سوريا كانت وما زالت  
في ظل انتفاضة شعبنا    ا عن سعادتنا بلقاء الرئيس األسد الذي يأتيية: عّبرن وتابع الح  داعمة لشعبنا.

شعبنا   مقاومة  أن  مؤكًدا  األقصى،  والمسجد  القدس  على  المتكرر  والعدوان  والقدس،  الضفة  في 
وقال هذا يوم مهم، ونستأنف حضورنا لسوريا والعمل المشترك   ستتعاظم وتدحر االحتالل عن أرضنا.

، مؤكًدا أن حركة حماس مع  طينية ومع سوريا دعًما لقضيتنا ووحدة واستقرار سوريامع القوى الفلس
وشدد على أن حركة حماس تعود لسوريا بقرار   سوريا الموحدة، وضد استهداف سوريا من أي عدوان.

واضح وبقناعة وبإجماع وبصف موحد وبتفهم من محبي حماس، مردًفا: جئنا وكلنا قناعة بصوابية  
 لتفادي الماضي للمستقبل.  هذا المسار
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اللقاء مع الرئيس السوري تعبير صادق عن أن روح المقاومة ومحورها العصي على  وأكد الحية أن  
االنكسار، وهو اليوم يتجدد بقوة ويتآلف من جديد، لنقول لالحتالل والمشاريع المشبوهة هذا رد أمة 

أمريكية. الصهيو  المشاريع  وجه  في  ا  موحدة  وجود  شكل  سوريا،وحول  في  إن    لحركة  الحية  قال 
مل مع اإلخوة السوريين ترتيبات وشكل وجود الحركة، مؤكًدا أن قرار استعادة العالقات  الحركة ستك

المقاومة. يمثل إضافة جديدة لمحور  التامة واالستمرار في    مع سوريا  المعافاة  الحية لسوريا  وتمنى 
ُتسجل أي   وأكد أنه لم  سوريا األرض والشعب الواحد.  عملها المهم دعًما لقضايا األمة، مؤكًدا أننا مع

دولة على عالقة مع الحركة أي تحفظ على قرارها إعادة عالقاتها مع سوريا، مشددًا على أن كل  
وأشار الحية إلى وجود تأييد وارتياح عام بين قيادة حركة    الدول رحبت بعودة العالقات مع سوريا.

م العالقات  إلعادة  وكوادرها  سوريا.حماس  ال  ع  في  يتغلغل  االحتالل  أن  بالتطبيع،  وبّين  منطقة 
نقوي   الطبيعي على تطبيع االحتالل هو أن  تحالفات من األمة ضد األمة، والرد  يقيم  ويحاول أن 

 جبهة المقاومة، لذلك كانت هذه الخطوة المتمثلة في إعادة العالقة مع سوريا.
 19/10/2022، موقع حركة حماس

 
 داعمة للمقاومة والتحرير بالمنطقة لحشد المواقف الة بعالقات قوية  قاسم: حماس مهتم .10

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مهتمة أن يكون لها عالقات قوية مع الدول  
التحرر. للمقاومة ومشروع  الداعمة  السياسية  المواقف  المحتلة، لحشد  بفلسطين  وقال قاسم    المحيطة 

قيادي   وفد  وفد فصاإن زيارة  لسوريارفيع من حركة حماس ضمن  األسد    ئلي  بشار  الرئيس  ولقاءه 
وأوضح أنه تم االتفاق على طي صفحة الماضي وتطوير    يأتي في إطار تطوير العالقة مع سوريا. 

العالقة بين حماس وسوريا بما يخدم شعبنا ومشروعنا، مبينا أنه قبل اللقاء كانت وساطات ومراسالت 
وسوري الحركة  بالمنطقة.بين  الحلفاء  من  وبدعم  آخ  ا  شأن  ممثل  وفي  عن  باإلفراج  قاسم  ر، رحب 

 حماس السابق بالسعودية د.محمد الخضري، مثمنا قرار المملكة األردنية الهاشمية باستقباله. 
 19/10/2022، موقع حركة حماس

 
 الرشق: السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها محمد الخضري  .11

ا س عزت الرشق، أن المملكة العربية السعودية أفرجت عن  لسياسي لحركة حماأكد عضو المكتب 
الخضري. د. محمد  لديها  السابق  الحركة  السعودية   ممثل  السلطات  إن  األربعاء،  يوم  الرشق  وقال 

أفرجت عن ممثل حماس السابق لديها د. محمد الخضري، وهو اآلن على متن الطائرة متجًها إلى  
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اني، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعائه أن يتم اإلفراج عن  مع األخ أبو هوأضاف: تحدثت    ن.عّما 
 باقي إخوانه المعتقلين. 

لفتح   مقدمة  الخطوة  تكون  أن  هللا  سائاًل  الخضري،  عن  اإلفراج  السعودية  قرار  عالًيا  الرشق  وثّمن 
المعتقلين.  بقية  عن  اإلفراج  واستكمال  جديدة  بجزيل  صفحة  والعرفان    وتقدم  المملكة الشكر  من 

الخضري  األرد  محمد  د.  السعودية  في  السابق  الحركة  ممثل  استقبال  على  لموافقتها  الهاشمية  نية 
 للعالج.

 19/10/2022، موقع حركة حماس
 

 حماس تنعى شهيدها عدي التميمي وتبارك عمليتيه البطوليتين  .12
المحتلة الشعب  :  القدس  إلى  "حماس"  حركة  وانعت  العربية  واألمة  "شهيدها  الفلسطيني  إلسالمية، 

وأشارت في بيان تلقته "قدس    طارد المجاهد عدي كمال التميمي، من بلدة عناتا بالقدس".البطل الم
عملية   تنفيذ  بعد  الطاهر  بدمه  القدس  تراب  التميمي خضب  أن  إلى  األربعاء/الخميس،  ليلة  برس" 

عل  مستوطًنا،  وإصابته  بطولية  نار  أدومإطالق  "معاليه  مستوطنة  مدخل  القدس، ى  مدينة  شرق  يم" 
 ألربعاء، بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية. مساء ا

وقالت "حماس" إن "هذه العملية الجديدة، واستبسال البطل التميمي، وإصراره على مقاومة االحتالل،   
القدس، وينذره بأيام    عث برسالة التحدي له من قلب يثبت أركان ثورة شعبنا ضد االحتالل المجرم، ويب

ُيستهدف فيها جنوده وحراس مستوطناته وقطعانه المعربدة في بقاعنا الطاهرة، ويحّول جبروته    سوداء
 وغطرسته إلى مهزلة بأيدي مقاومينا األبطال". 

النموذج المقاِوم ووجهت الحركة "التحية لشعفاط ورجاله األشداء، ولروح الشهيد البطل عدي التميمي  
ومحبيه"،  الملهم،   لعائلته  على  والعزاء  والسير  أثره،  القتفاء  الصامدين  شعبنا  "وأبناء  الثوار  داعية 

المقاومة   وتصعيد  الرحال  وشد  الرباط  مقدمتها  وفي  األقصى،  لحماية  األدوات  كل  وتفعيل  نهجه، 
 الشاملة".

 19/10/2022، قدس برس
 

 ليات إطالق نار جديدة عم 3"عرين األسود" تعلن تنفيذ  .13

قالت مجموعة "عرين األسود" الفدائية، إن مقاتليها نفذوا فجر اليوم الخميس، ثالث عمليات :  سنابل
، وبالقرب من 17إطالق نار تجاه قوات االحتالل، عند نقطة جبل جرزيم العسكرية، وقرب حاجز الـ 
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ء ن "دماء عدي التميمي وشهداوأكدت أ  قرية دير شرف، وكلها في محافظة نابلس )شمال الضفة(.
 كان لن يخمده إال هللا". فلسطين أصبحت وقودًا لبر 

 20/10/2022، قدس برس
 

 التميمي مواجهات في الضفة والفصائل تدعو للتصعيد عقب استشهاد  .14
بين فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في عدة محاور   اندالع مواجهات  الجزيرة  أكدت مراسلة 

وأفادت المراسلة    عاما(.  22ملية شعفاط، عدي التميمي )الغربية، وذلك بعد استشهاد منفذ عبالضفة  
وقلنديا   هللا  رام  في  إيل  بيت  حاجزي  عند  اإلسرائيلية  القوات  على  النار  بإطالق  فلسطينيين  بقيام 

 بالقدس. 
بين بالرصاص وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل تنديدا بمقتل التميمي، وإصابة شا

"الدمدم" نوع  من  ا  الحي  بالغاز  باالختناق  آخرين  خالل وعشرات  األربعاء،  مساء  للدموع،  لمسيل 
كذلك اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل   مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة عزون شرق قلقيلية.

 عند المدخل الشمالي لبيت لحم، عقب مظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة. 
 د فعل فلسطينية ردو 

ودعت   أن الخميس سيكون يوم إضراب شامل حدادا على روح الشهيد التميمي.  حركة )فتح(وأعلنت  
بيان-فتح   أعلن    -في  الضفة. كما  التماس في محافظات  نقاط  كافة  المواجهات على  إلى تصعيد 

 االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إضرابا شامال في كافة مدارس الضفة.
ال أعلنت  وفي  واإلسال قدس،  الوطنية  مسيرة    ميةالقوى  انطلقت  كما  الخميس،  الشامل،  اإلضراب 

 حاشدة في شوارع مخيم شعفاط، باتجاه منزل الشهيد التميمي، بحسب وسائل إعالم فلسطينية. 
أنصار   خرج  األسود"كما  وتوعدت   "عرين  شعفاط،  عملية  منفذ  استشهاد  عقب  ليلية  مظاهرة  في 
بالرد.المجموعُة االحتال امن جانبها، نعت    َل  يوقف   لجهادحركة  "لن  التميمَي مؤكدة أن استشهاده 

 انتفاضة االشتباك المشتعلة على امتداد الضفة المحتلة". 
)..(   حركة حماسكما دعت   نهجه  والسير على  التميمي  أثر  "اقتفاء  إلى  الفلسطيني  الشعب  أبناء 

الشاملة". المقاومة  الشعبوقالت    وتصعيد  ب  يةالجبهة  أصبح  "التميمي  فلسطين  )هذا( لتحرير  فعله 
 عية للنفير العام.أيقونة للمقاومة" دا 

 19/10/2022.نت، الجزيرة
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 الخضري لـ"قدس برس": نشكر األردن ومتمسكون بقضيتنا .15
شكر ممثل حركة "حماس" السابق في السعودية، الطبيب الفلسطيني محمد الخضري،  :  خاص -عّمان

أول تصريح للخضري، لوكالة "قدس   لك فيجاء ذ   والمسؤولين فيها على حفاوة االستقبال"."األردن،  
نحو   بعد  األربعاء،  عمان،  األردنية،  العاصمة  وصوله  فور  السجون    42برس"،  في  قضاها  شهًرا 

وأكد الخضري لمراسل "قدس برس" تمسكه بالقضية الفلسطينية، قائاًل: "نحن تجاه قضيتنا    السعودية.
عاًما(، الذي يحمل وثيقة سفر    84ي )الخضر ووصل    كون بها، صابرون وثابتون، والحمد هلل".متمس

مصرية، إلى األردن، في وقت سابق اليوم األربعاء، لتلقي العالج في أحد المشافي األردنية، وذلك 
للمقاومة  مالي  دعم  "تقديم  بتهمة  السعودية،  السجون  في  سنوات  ثالث  نحو  أمضى  أن  بعد 

 ينية". الفلسط
 19/10/2022، قدس برس

 
 أهدافا فلسطينية بماليزيا والهدف برنامج لحماس الموساد قد يضربصحيفة ماليزية:  .16

حذر تقرير ماليزي من أن االستخبارات اإلسرائيلية قد تضرب أهدافا فلسطينية في أول فرصة سانحة  
ماليزيا. )   داخل  تايمز"  "نيوستريتس  صحيفة  المهمة  New Straits Timesوذكرت  أن  الماليزية   )

ا في  تتمثل  إاإلسرائيلية  في  القانون  نطاق  خارج  معينة  أهداف  على  للموساد  لقضاء  عملية  طار 
  تستهدف تفكيك برنامج حركة )حماس( إلرسال العلماء والمهندسين الفلسطينيين البارزين إلى الخارج. 

  6اد وضع نصب عينيه ما ال يقل عن  وقالت مصادر للصحيفة الماليزية إنه ُيعتقد أن جهاز الموس
وذكرت نيوستريتس تايمز أن العديد من هؤالء األهداف هم أعضاء    في ماليزيا.فلسطينيين يعيشون  

بينها   من  مهنية،  تخصصات  في  محاضرات  ويلقون  محلية،  جامعات  في  األكاديمية  األوساط  في 
 الهندسة.

 19/10/2022.نت، الجزيرة
 

 تنعى الشهيد المشتبك "التميمي"  "الغرفة المشتركة" .17
لفصائل المشركة  الغرفة  الي  نعت  الفلسطينية،  كمال المقاومة  عدّي  المجاهد  الشهيد  الخميس،  وم 

"التميمي   بيانها، أن الشهيد  بلدة عناتا بالقدس المحتلة. وأضافت الغرفة المشتركة في  التميمي، من 
تخباراته من الوصول إليه على مدار أكثر من "أعجز الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة اس

قعه إلى أن ارتقى مقباًل  رت إلى أن الشهيد "التميمي" طارد االحتالل في مكاٍن لم يتو عشرة أيام. وأشا
غير ُمدبر في مشهٍد بطولي لن تنساه األجيال. ودعت الغرفة المشتركة أبناء شعبنا في قطاع غزة  
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س، "التميمي" في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميللوقوف دقيقة تكريم وتحية للشهيد  
تأكيًدا على فخرنا واعتزازنا  الذين يسيرون    في جميع الشوارع والميادين  المقدام وبإخوانه ورفاقه  بهذا 

 على نفس الطريق. 
 20/10/2022، فلسطين أون الين

 
 لبيد: هدفنا االنفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم  .18

: “هدفنا هو وقع “بانيت” العربي )خاص(م  معفي مقابلة  ائير لبيد  القدس: قال رئيس وزراء إسرائيل ي
 االنفصال عن الفلسطينيين، ومن أجل ذلك نحتاج إلى التحدث معهم”.

وأضاف: “لن أتنازل عن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، وهذا يشمل وحدة القدس وعدم قبول حق  
المص من  واحد  مليمتر  عن  بالطبع  أتنازل  ولن  الفلسطينيين(،  )لالجئين  لدولة  لا العودة  األمنية  ح 

 إسرائيل”. 
وتابع: “إذا توّفرت هذه الشروط فال مشكلة لدي في التحدث مع الفلسطينيين، نحن نتحدث معهم، لقد 

 اتصلت مع أبو مازن )الرئيس محمود عباس( قبل عدة أشهر للتهنئة بالعيد”. 
لشهر الماضي، التي ة اتحد ورّدًا على تساؤل حول ما إذا كانت كلمته أمام الجمعية العامة لألمم الم

الدولتين   بحل  أؤمن  “أنا ال زلت  قال:  وإسرائيل(، مجرد شعارات،  )فلسطين  الدولتين  فيها حّل  دعم 
وفي ما يتعلق بالمسجد األقصى، قال لبيد: “نحن على اتصال مع األوقاف اإلسالمية ومع    لشعبين”.

 األردنيين، وال نسمح لليهود بالصالة فيه”. 
يقة ممكنة، لن نغّير الوضع القائم في األقصى، نحافظ على حرية صالة  كل طر كدت بوقال: “لقد أ
يزورونه    المسلمين”. إنهم  بالصالة،  لهم  نسمح  ال  ولكننا  )لألقصى(  اليهود  بزيارات  “نسمح  وتابع: 

 ضمن ترتيبات لضمان عدم انتهاك الوضع القائم”.
 19/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 طة الفلسطينية إطالق مفاوضات مع السل آيزنكوت يشدد على ضرورة .19

الثالث في حزب الجنراالت   أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، المرشح 
الذي يقوده وزير الدفاع، بيني غانتس، أن الجمود السياسي واالمتناع عن التفاوض مع الفلسطينيين  
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وتعيينه   انتخابه  حال  في  أنه  وأكد  فاحش«،  السلطة »خطأ  مع  مفاوضات  إلى  سيسعى  وزيرًا 
 الفلسطينية. 

أن تقلص في هذه المرحلة إلى »حلول مرحلية«، ألنه من  لكن آيزنكوت أوضح أن المفاوضات يجب  
حكومات  بدأته  الذي  الجمود  إن  وقال،  الدولتين.  حل  على  مفاوضات  في  الدخول  الواقعي  غير 

ل الدولة الواحدة« الذي يدمر الحلم الصهيوني بإسرائيل  بنيامين نتنياهو، يقود إلى االنزالق باتجاه »ح
وتابع   ديمقراطية.  يهودية  سيفجر دولة  لبيد،  يائير  يقترحه  الذي  الدولتين،  حل  نحو  اإلقدام  أن 

األوضاع في إسرائيل. لذلك، مشددًا على أنه »ال بد من التوجه نحو حل وسط، تعقد فيه اتفاقيات  
إلى جنب مع مكاف الفلسطينيون عن محاربتنا  مرحلية، جنبًا  يتنازل  فحيثما  الفلسطيني.  اإلرهاب  حة 

 عينية تقدم الحل الدائم«.نتفاوض معهم على أمور  
وقال إن حزبه بقيادة غانتس قادر على إيجاد لغة تفاهم جيدة مع الفلسطينيين، لذلك، يجب أن يكون  

األ  القائد  »فهو  القادمة.  االنتخابات  بعد  للحكومة  رئيسًا  ال  غانتس  حيث  التحديات،  لمواجهة  نسب 
العنف الذي يضرب المجتمع العربي  يتهرب من معالجة القضايا المحرقة«. ووضع آيزنكوت قضية  

 في إسرائيل على رأس اهتمام حكومة كهذه.
 20/10/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 الكيان اإلسرائيليالالجئون السودانيون يدفعون ثمن الصراعات االنتخابية في  .20

مصادر سياسية في تل أبيب )األربعاء(، عن أن وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، تمهد األجواء   فت كش
لرفض تجديد تصاريح اإلقامة لالجئين في إسرائيل من السودان، وذلك في محاوالتها لتحسين وضعها  

 االنتخابي.
 20/10/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 ال رصد نقل أسلحة: الهجمات في سورية ستستأنف بح"إسرائيل" .21

قالت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية إنه لم يطرأ تغيرا على النهج اإلسرائيلي في سورية، وأنه في  
"يديعوت أحرونوت"  نقلت عنهم صحيفة  فإنه ستتم مهاجمتها، حسبما  أسلحة هامة  نقل  حال رصد 

األربعاء. ف  اليوم،  تشن  لم  شهر  مرور  بادعاء  المصادر  هذه  أقوال  ضد  وتأتي  غارات  إسرائيل  يه 
المصاد  وقالت  سورية.  في  في  أهداف  اإلسرائيلي  النهج  على  تغيرا  يطرأ  لم  رسمية،  "بصورة  إنه  ر 
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سورية". وأضافت المصادر نفسها أنه "لم تمارس ضغوط من جانب روسيا من أجل وقف الهجمات، 
 روسيا في سورية يعمل كالمعتاد".والتنسيق مقابل 

 19/10/2022، 48عرب 
 

 يمكن أن يكون قد بدأ  يتجهز لتدخُّل خارجي في االنتخابات "شاباكلا" .22
كشف المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل أن جهاز األمن العام )الشاباك( يستعد 
تستعمل  روسيا  أن  إلى  ويشير  خارجية.  جهات  قبل  من  اإلسرائيلية  االنتخابات  في  خارجي  لتدخل 

الحرب األوكرانية. ويضيف:  جمهو   إقناعجهات واجهة، على أمل   بعدالة  المهاجرين في إسرائيل  ر 
“الجبهة ضد  باسم  إقامة جمعية  الكرملين، في    -“هكذا، تمت  بنشر رسائل  تقوم هنا  التي  النازية”، 

محاولة لوسم الحكومة في كييف بأنها الوريث الفكري للنازية. نقطة ُأخرى مثيرة لالهتمام تتطرق إلى  
ضد حزب “إسرائيل بيتنا” الهدف واضح: إقناع ناخبين قدماء ألفيغدور ليبرمان  تدور  ونية  حملة إلكتر 

 بتركه والتصويت لمعسكر نتنياهو ألن حكومة لبيد اتخذت موقفًا من الحرب ضد روسيا”. 
ويخلص للتساؤل ماذا يحدث عندما تكون األالعيب من الداخل، من قلب أحد المعسكرات المتنافسة؟  

الشاباك مخّول منع التدخالت الخارجية، لكن من الصعب تخيُّله يعمل ضد ئيل: “ول هار عن ذلك يق
هناك   كان  األقل،  على  المرشحين.  أحد  لمصلحة  خفية  جهات  بها  تقوم  داخلية  إلكترونية  حملة 
النظام يفضل أن ينظر إلى  يبدو أن  إشارات إلى خطوات سيئة كهذه، في الجوالت السابقة أيضًا. 

 الثاقب على ما يحدث هنا من تحت بصره”.  ز نظرهأن يركروسيا على 
 19/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 األسترالي قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية  "حزب العمال"من تطبيق   "إسرائيل" تخّوفات كبيرة في .23

كعاصمة    –غزة  المحتلة  القدس  بمدينة  اعترافها  أستراليا  إلغاء  مسألة  تقف  لم  العربي”:  “القدس 
برلمانية  إل النتخابات  يستعدون  الذين  االحتالل،  حكومة  لقادة  القرار من صدمة  شّكله  وما  سرائيل، 

ل من  قاسمة، عند حد االعتراض اإلسرائيلي، حيث تسود في هذه األوقات مخاوف كبيرة في إسرائي
العام   الفلسطينية، على حدود  بالدولة  االعتراف  الدولة على  هذه  إقدام  ما  1967مغبة  طالب ، وفق 

 نب الفلسطيني. الجا
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األ تسود  كبيرة  تخوفات  عن  العبرية  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  كشفت  السياق  هذا  وساط  وفي 
اإلسرائيلية من إقدام الحكومة األسترالية على خطوة جديدة، بعد إعالنها الثالثاء عن إلغاء اعترافها  

اإلسرائ  الحكومة  في  مسؤولين  عن  ونقلت  إلسرائيل،  عاصمة  التخوف بالقدس  إن  قولهم  يلية، 
يلحق ضرًرا شديًدا  اإلسرائيلي اآلن هو من إعالن أستراليا اعترافها بدولة فلسطين، وهو من شأنه أن  

 في العالقات بين البلدين. 
وذكرت المصادر أن إسرائيل تلقت ضربة من األستراليين بعد إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة، لكنها  

 فلسطينية. أقل بكثير من اعترافها بدولة 
 19/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
ا لمعسكر "نتنياهو "و 60استطالعان:  .24  لـ "البيد" 57مقعد 

نتنياهو، في االنتخابات    توقع استطالعان للرأي العام الصهيوني، تراوح عدد مقاعد معسكر،  بنيامين
بين   لب  60و  59المقبلة  يائير  برئاسة  المعسكر المناوئ    57أو    56يد، على  مقعدا، في حين حصل 

 .120مقعًدا من أصل 
"كان   البث اإلسرائيلي  هيئة  استطالع  اليوم، 11وأظهر  تجري  انتخابات  "الليكود" يحصل في  أن   ،"

، "المعسكر الوطني"  14مقعًدا، "الصهيونية الدينية"    25مقعًدا في الكنيست، و"ييش عتيد"    31على  
 مقاعد. 7مقاعد، و"يهدوت هتوراه"  8، "شاس" 11

، في حين تحصل 4، "ميرتس"  5مقاعد، والعمل    7وبحسب االستطالع يحصل "يسرائيل بيتينو" على  
على   للتغيير"  العربية  "الجبهة  وتفش  4قائمة  الموحدة"،  "القائمة  لـ  ومثلها  "البيت  مقاعد،  قائمة  ل 

 % من أصوات الناخبين. 1.9اليهودي" في تجاوز نسبة الحسم وتحصل على 
الستطالع    تضم  11"كان  ووفقا  عينة  شمل  الذي  إلى   651"،  فيه  الخطأ  نسبة  وتصل  شخًصا، 

على  3.8 ويحصل  الحسم  نسبة  يتجاوز  ال  الديمقراطي  الوطني  التجمع  حزب  فإن  من  %2،   %
 أصوات الناخبين.

ا القناة  وفي  اليوم على  12لسياق، أظهر استطالع  انتخابات تجري  "الليكود" سيحصل في    30، أن 
عت  و"ييش  الدينية"  25يد"  مقعًدا،  "الصهيونية  الوطني"  14،  "المعسكر  "شاس"  12،  مقاعد،   8، 
 مقاعد. 7و"يهدوت هتوراه" 
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  -، قائمة الجبهة 5رتس"  ، "مي5مقاعد، العمل    6كما أظهر االستطالع حصول "يسرائيل بيتينو" على  
في تجاوز نسبة الحسم    ، ومثلها لـ "القائمة الموحدة"، وتفشل قائمة "البيت اليهودي"4العربية للتغيير  
 % من أصوات الناخبين. 1.7وتحصل على 

%،  4.4أشخاص وتصل نسبة الخطأ فيه إلى  510، الذي شمل عينة تضم 12ووفقا الستطالع القناة 
 ني الديمقراطي، ال يتجاوز نسبة الحسم.فإن حزب التجمع الوط

ف الخامسة  الصهيونية  البرلمانية  االنتخابات  تنعقد  أن  المقرر  من  ومن  أقل  مطلع شهر    4ي  أعوام 
 نوفمبر القادم. 

 20/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مستوطنون ينفذون جوالت استفزازية في باحات "األقصى" .25

المحتلة من  :  القدس  بحماية  األقصى،  المسجد  باحات  الخميس،  اليوم  المستوطنين،  اقتحم عشرات 
صى، من وطنين اقتحموا األقة أن "عشرات المستوأفادت مصادر محلي  شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 

باحاته". في  تلمودية  طقوسا  وأدوا  استفزازية،  جوالت  ونفذوا  المغاربة،  باب  شرطة    جهة  وتواصل 
المحتل  والداخل  القدس  من  الوافدين  الفلسطينيين  المصلين  دخول  على  قيودها  فرض  االحتالل 

 لألقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية. 
 20/10/2022، س برسدق

 
 بالقدس  "جبل صهيون "ويدي في الكشف عن نفق ته .26

كشفت وزارة شؤون القدس والتراث واالستيطان اإلسرائيلية عن مشروع تهويدي جديد في منطقة جبل  
فيما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت   المحتلة  القدس  بينهم    18صهيون في  معتقال من 

 تسعة مقدسيين.

ما  م  وبحسب  استيط أفادت  شركة  جانب  إلى  القدس  شؤون  وزارة  فإن  إسرائيلية  أخرى  صادر  انية 
من   أكثر  موقع    2خصصت  إلى  لتحويله  في جبل صهيون  نفق سري  فتح  أجل  من  مليون شيكل 

كما أوضحت المصادر   تراثي سياحي لتقديم الرواية اليهودية عن البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وجبل   تستخدم للربط بين غرب القدس  أجزاء جديدة من قناة اتصال سرية كانت   أن الوزارة كشفت عن

تم   كما  عام ونصف،  قبل حوالي  عنه  الكشف  تم  الذي  للجزء  استكمااًل  القدس،  في شرق  صهيون 
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والجمعيات   العالم  دول  من  واليهود  المستوطنين  لجمهور  وفتحها  وتجديدها  القناة  هذه  تنظيف 
 المسيحية المتصهينة. 

 19/10/2022، لندن، العربيدس الق
 

 صابته برصاص االحتالل استشهاد الفتى محمد نوري متأثرا  بإ .27
عاما(،    16أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، استشهاد الفتى محمد فادي نوري ):  رام هللا

د متأثرًا وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الفتى نوري، استشه  من بلدة بيتونيا، غرب رام هللا.
اإلسرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي،  بجروح حرجة أصيب بها برصاص االحتالل  

الماضي. إلى    الشهر  الجاري  العام  بداية  منذ  الشهداء  ترتفع حصيلة  نوري،  الفتى   174وباستشهاد 
 طفاًل.  41في قطاع غزة(، بينهم  51في الضفة الغربية و 123شهيدًا )

 19/10/2022علومات الفلسطينية )وفا(، نباء والموكالة األ 

 

 شهر أخالل ستة  1,500ركان جيش االحتالل: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا أرئيس  .28
قال رئيس أركان جيش االحتالل افيف كوخافي إن الجيش اعتقل    رام هللا/ “القدس العربي”:-القدس

وأضاف حسب المواقع العبرية “الجيش    غربية.فلسطيني، وقتل العشرات في الضفة ال  1,500حوالي  
منذ حوالي  األمواج” وهي مستمرة  “كاسر  الغربية، ضمن عملية  الضفة  في  بحملة  يقوم  اإلسرائيلي 

فلسطيني، وقتل العشرات واألهم من ذلك تم منع مئات    1,500ستة أشهر، تم خاللها اعتقال حوالي  
سلحتهم في أي  يقة مهنية وأخالقية، وسيستخدمون أ وادعى قائال: “الجنود يتصرفون بطر   .العمليات”

موقف ضروري إلنجاز المهمة، وسيؤذون كل من يعرض مواطني إسرائيل للخطر، ويمنعون استخدام  
 السالح”.

 19/10/2022، لندن، القدس العربي
 

 بالضفة خالل أسبوع االحتالل يواصل حصاره لنابلس ويعلن سقوط ثاني مسّيرة له .29
االح قوات  اإلسرائيليتواصل  العسكري   تالل  وحصارها  إجراءاتها  تشديد  التوالي  على  التاسع  لليوم 

وأغلقت قوات االحتالل حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس، في    لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
شهد  كما  الترابية،  بالسواتر  غربا  شرف  دير  حاجز  إغالق  واصلت  تشديدات حين  عدة  حواجز  ت 

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر وصباح    ب في أزمة سير خانقة في المنطقة.أمنية، مما تسب
الغربية والقدس.  15اليوم   الضفة  وبلدات  متفرقة من قرى  مناطق  اقتحامها  بعد  وتركزت    فلسطينيا، 
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دة شمال بيت لحم، إضافة لمخيم عين  االعتقاالت في مدينة رام هللا وقرية الجانية ونابلس ومخيم عاي
الخليل، كما اعتقلت قوات االحتالل شبانا في مدينة القدس    لسلطان في أريحا وبلدة بني نعيم شرق ا

وأفاد نادي األسير الفلسطيني بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي    وبلدة أبو ديس وقرية النبي صموئيل.
 لى مراكز للتحقيق معهم بتهمة مقاومة االحتالل. داهمت المنازل وفتشتها، واقتادت المعتقلين إ

 19/10/2022الجزيرة.نت، 
 

 المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات على الزيتون وقاطفيه ويهاجمون ناشطة إسرائيلية  .30
"األيام": أصيبت ناشطة سالم إسرائيلية بجروح وكسور جراء تعرضها للضرب بقضبان    -محافظات  

سلسلة سياق  في  وذلك  أقدموا    حديدية،  عدة،  محافظات  في  المستوطنون  شنها  جديدة  اعتداءات 
اقتالع   على  ومهاجمة    300خاللها  مزارعين  واستهداف  كيماوية  بمواد  أخرى  وإحراق  زيتون  شتلة 

ف إلى  منزل،  الوصول  من  الغصون  دير  قرية  مزارعي  االحتالل  قوات  فيه  منعت  الذي  الوقت  ي 
ي، وأخطرت بوقف بناء منشأتين زراعيتين في محافظة  أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصر 

بوابة   إقامتها  مع  ترافق  والذي  التاسع،  يومه  نابلس  مدينة  حصار  دخول  مع  ذلك  تزامن  قلقيلية، 
على والقدس.  إلكترونية  وجنين  الخليل  محافظات  في  حواجز  ونصبها  العسكري  حوارة  فقد   حاجز 

م بأن  واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  سالم أفادت  ناشطة  على  االعتداء  على  أقدموا  ستوطنين 
الزيتون في قرية كيسان. وأكد شهود عيان أن نحو    إسرائيلية تطوعت لمساعدة مزارعين في قطف 

شتلة زيتون،    300العصي والقضبان الحديدية والبلطات اقتلعوا ما يزيد على  مستوطن مسلحين ب  100
دونمًا،    90حارقة، مقدرين مساحة األرض المستهدفة بـ  وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيماوية  

 ورشقوا المزارعين والمتضامنين بالحجارة. 
 20/10/2022، رام هللا، األيام

 

 

 ترحيب أردني بإلغاء أستراليا االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" .31

وزارة  :  عّمان إلرحبت  األسترالية  الحكومة  بقرار  األربعاء،  األردنية،  بالقدس  الخارجية  االعتراف  غاء 
أبيب". "تل  من  سفارتها  نقل  وعدم  لـ"إسرائيل"،  سنان    عاصمة  الوزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وثّمن 

المجالي، تمسك أستراليا بموقفها أن القدس قضيٌة من قضايا الحل النهائي تحل في سياق مفاوضات 
ستراليا دعمها لحل الدولتين، والتزامها  وأشاد المجالي بتأكيد أ  م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.السال

يقوضه. أو  ذلك  مع  يتعارض  طرح  أي  دعم  وعدم  الشأن،  بهذا  الدولية  الجهود  على    بدعم  وأثنى 
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أن "هذا الموقف    "موقفها اإليجابي، الذي ينسجم مع القانون الدولي، وتثمنه المملكة عاليا"، الفتا إلى 
 العادل والشامل".منسجم مع الجهود المستهدفة التوصل للسالم 

 19/10/2022، قدس برس
 

 " إسرائيل"جعجع ينفي أي ارتباط بين الرئاسة وترسيم لبنان حدوده البحرية مع  .32

الحدود   بيروت: اتفاق ترسيم  بين  اللبنانية« سمير جعجع وجود أي رابط  نفى رئيس حزب »القوات 
االستحق  لتزامن  وذلك  الرئاسية،  واالنتخابات  إسرائيل،  مع  كان  البحرية  سياسية  وفي ظل حملة  اقين 

فريقه   أن  أعلن  حين  فيها،  المنخرطين  أبرز  باسيل  جبران  النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
في  السيا منه  والمقربين  الطاقة،  وزارة  عبر  االتفاق  هذا  إلى  للتوصل  العاملين  أبرز  كان  سي 

 المفاوضات مع الجانب األميركي.
اق في األسبوع المقبل، وقال كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس  ويتطلع لبنان للتوقيع على االتف 

س هوكستاين سيزور بيروت األسبوع  البرلمان إلياس بو صعب إن مبعوث ملف الطاقة األميركي آمو 
وأكد بو    المقبل حاماًل نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ليوقعه مسؤولون لبنانيون.

»سيزور بيروت األسبوع المقبل ومعه االتفاق الذي سنوقعه«. ولم يذكر متى   صعب أن هوكستاين
 سيتم توقيع االتفاق.

 20/10/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 : دعم سوريا للمقاومة الفلسطينية لم ولن يتغير صائل الفلسطينيةه ممثلي الفبالخالل استق "األسد" .33

من الحرب التي تتعرض لها سورية إاّل أّنها لم ُتغّير  قال الرئيس السوري بشار األسد إنه وعلى الرغم  
والقناعة  من مواقفها الداعمة للمقاومة الفلسطينية بأّي شكٍل من األشكال، وذلك انطالقًا من المبادئ  

العميقة للشعب السوري بقضية المقاومة من جانب، وانطالقًا من المصلحة من جانب آخر. وأضاف  
دة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية: "المصلحة تقتضي أن نكون مع  خالل استقباله عددًا من قا

من وهي  الحقوق،  الستعادة  وأساس  مبدأ  هي  بل  نظر  وجهة  ليست  فالمقاومة  طبيعة    المقاومة، 
اإلنسان"، مشيرا أن سورية التي يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها لن تتغير وستبقى داعمًا للمقاومة. 

ج حوارات المصالحة التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر خالل األيام  وناقش الطرفان نتائ
من وحدة الفلسطينيين، وأّن هذه   الماضية. واعتبر األسد أّن أهمية حوارات الجزائر تأتي مما نتج عنها

الفلسطيني   الفلسطينية. وشّدد على أّن وحدة الصف  الوحدة هي المنطلق في العمل لخدمة القضية 
هذه    هي لمحو  المحاوالت  كّل  أّن  إلى  مشيرًا  الحقوق،  واستعادة  االحتالل  مواجهة  في  قوته  أساس 



 
 
 
 

 

ص            21   5961 العدد:              10/20/2022 خميسلا خ:التاري 

                                     

بية وخاصًة في فلسطين لم ولن تنجح،  القضية من وجدان وعقل األجيال الجديدة في المنطقة العر 
 اومة.  وما يحدث اآلن في كّل األراضي الفلسطينية يثبت أّن األجيال الجديدة ما زالت متمسكة بالمق

 19/10/2022، فلسطين أون الين
 

 في مجال تقنية المعلومات  فلسطينيا   خبيرا  الشرطة الماليزية تواصل التحقيق مع خلية اختطفت  .34
الت استمرار  الماليزية  الشرطة  تقنية أكدت  مجال  في  فلسطينيا  خبيرا  اختطفت  خلية  مع  حقيق 

المختطف غادر أراضي الشرطة.   المعلومات، وقالت مصادر مطلعة إن  إنقاذه من قبل  بعد   البالد 
تضر  قد  تكهنات  عن  االبتعاد  إلى  كوااللمبور  العاصمة  شرطة  قائد  دعا  للجزيرة،  تصريح  وفي 

يستبعد ضلوع ج لم  أنه  إال  التحقيق،  االختطاف. بمجريات  في عملية  أجنبية  أحزاٌب   هات  وطالبت 
المالبسات، بالكشف عن جميع  الحكومة،  بشأن    ومنظمات غيُر حكومية،  إجراءات صارمة  واتخاذ 

 أنشطة جهاز المخابرات اإلسرائيلي )موساد(.
وأكدت مصادر ماليزية "مطلعة" للجزيرة أن التحقيقات كشفت ضلوع خلية الموساد في التجسس على  

قع مهمة بالبالد منها مطارات، فضال عن اختراقها شركات إلكترونية حكومية. ولم تستبعد وجود موا
 طة للمخابرات اإلسرائيلية. خاليا أخرى نش

 20/10/2022.نت، الجزيرة
 

 " إسرائيلـ"السعودية ترحب بإعالن أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة ل .35

السعودية )األربعاء( عن ترحيب المملكة بإعالن الحكومة األسترالية  الرياض: عبرت وزارة الخارجية  
إلسرائيل. عاصمة  الغربية  بالقدس  اعترافها  األنباء    إلغاء  وكالة  أوردته  بيان  في  الوزارة،  وأعربت 

السعودية )واس(، أمس، عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي إليجاد تسوية عادلة  
ة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس  للقضية الفلسطيني

الدولي الشرعية  قرارات  وفق  العربية.الشرقية،  السالم  ومبادرة  على    ة  التأكيد  الخارجية  وزارة  وجددت 
 »موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته«. 

 20/10/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 على إقامة عالقات مع تل أبيب  "طالبان"تقرير إسرائيلي يزعم انفتاح فصيل من  .36

بإقامة “عالقات    -غزة  أن فصيال من حركة “طالبان” مهتم  إسرائيلي،  تقرير  العربي”: زعم  “القدس 
ثمارها خالل   المفاوضات ستؤتي  هذه  أن  ويرى  إسرائيل،  مع  المقبلة.سرية”  تقرير    السنوات  ونقلت 
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“ إن  i24NEWSلتلفزيون  قوله  كابول،  العاصمة  في  يعيش  سابق  أفغاني  مسؤول  عن  اإلسرائيلي   ”
ونقل التقرير عن  ه ربما تفكر في موقفها تجاه إسرائيل وعن رؤيته لمستقبل العالقات بين البلدين.بالد 

أفغ األولى،  المراحل  “في  قوله:  األفغاني  المسؤول  ورؤية  ذلك  بإقامة عالقات سرية،  مهتمة  انستان 
لهذا الجهد من   وأشار إلى أن “الهدف النهائي   هذه المفاوضات تؤتي ثمارها خالل السنوات القادمة”.

 داخل طالبان هو التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجانبين”.
 19/10/2022، لندن، القدس العربي

 
 إسرائيلي من طراز باراك في اإلمارات موقع عسكري: نشر أول نظام دفاع جوي  .37

  ” العسكري، في تقرير نشره األربعاء، بأن نسخة Breaking Defense“القدس العربي”: أفاد موقع “ 
ُيتوقع أن يتلوها نشر   من نظام الدفاع الجوي اإلسرائيلي “باراك” تم نشرها في اإلمارات، في خطوة 

األنظمة. من  يحتاج  وأوضحت مصادر    المزيد  إذ  للغاية،  كبيرا  عقدا  هذا  “سيكون  للموقع  عسكرية 
وتكرارا    اإلماراتيون إلى عدد كبير من األنظمة لحماية بعض مواقعهم الحساسة التي تعرضت مرارا

وذكر الموقع أن اإلماراتيين تواصلوا مع تل    للقصف بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون في اليمن “.
د هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على مواقع في اإلمارات، بما في ذلك  أبيب ألول مرة في يناير بع 

المدنيين. قتل بعض  الدولي حيث  أبوظبي  ليس    مطار  إنه  العسكري  الموقع  أي  وقال  الواضح  من 
إذ إن شركة “  تم نشره،  التحديد  باراك على وجه  ”  Israel Aerospace Industriesإصدار من نظام 

ال األنظمة  باراك تصنع مجموعة من  النظام  أساس  باراك    8  -حديثة على  تم تصميم  وقد  األصلي. 
ه وتحديثه للعمل وإنتاجه بشكل مشترك مع الهند ليكون نظاما محموال على متن السفن، وقد تم تعديل 

 مع القوات البرية.
 19/10/2022، لندن، القدس العربي

 
 البرلمان األوروبي يصوت على استمرار المساعدات للشعب الفلسطيني   .38

صوت البرلمان األوروبي، اليوم األربعاء، من جديد على التزامه باستمرار تقديم المساعدات للشعب  
شروط. دون  المح  الفلسطيني  مجموعة  البرلمان وكانت  على  جديد  من  طرحت  األوروبيين  افظين 

على   الحجز  الى  يدعو  قرار  الفلسطيني،    30مشروع  للشعب  االتحاد  مساعدات  من  بحجة  مليونا 
   التحريض في المناهج التعليمية.
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وتأتي محاوالت كتلة المحافظين في البرلمان األوروبي طلب التصويت على المشروع بعد فشلها في  
 ابه من خالل لجنة الموازنة قبل أسبوعين.تمرير مقترح مش

 19/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بسبب التمييز ضّد الفلسطينيين األمريكيين  " تأشيرة الدخول " واشنطن ترفض إعفاء اإلسرائيليين من   .39
بعأبل تستوفي  أنها ال  أبيب،  تل  المتحدة،  الواليات  الوطني في  األمن  وزارة  المطلوبة  غت  الشروط  ُد 

 لشملها في قائمة الدول التي يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها. 
جاء ذلك بعد أن كانت الحكومة اإلسرائيلية قد بشرت مواطنيها بأنها وصلت إلى الترتيبات األخيرة  

 حصول على قرار أميركي رسمي بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها.  لل
وزير وقالت صحيف مساعدة  أعلنت  أن  إلى  سريا  البالغ ظل  هذا  أمر  إن  )األربعاء(،  »هآرتس«  ة 

إلى عضو مجلس   الماضي  الشهر  أرسلتها  لوغو، عنه، في رسالة  أليس  األميركي،  الوطني  األمن 
اطي، دون باير. وشددت لوغو في الرسالة على أن »إسرائيل ال  النواب األميركي عن الحزب الديمقر 

جميع الشروط من أجل الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول لمواطنيها، وذلك ألن  تستوفي حاليا  
بإعفاء مشابه   منهم، ال يحظون  الفلسطينية  األميركيين وبشكل خاص أصحاب األصول  المواطنين 

 بل يتعرضون لتعامل مهين وجارح«. في المعابر الحدودية اإلسرائيلية، 
 20/10/2022، لندن، سطق األو الشر 

 
 عاما    16األكثر دموية في الضفة منذ  2022المتحدة:  األمم .40

الم األمم  الحالي،  وصفت  العام  منذ  2022تحدة  الغربية  الضفة  في  دموية  األكثر  بأنه  عامًا،    16، 
 بسبب الزيادة المتواصلة في أعمال العنف. 

د األكثر دموية  يع  2022وقالت منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية باإلنابة، لوسيا إلمي، إن عام  
منذ   الفلسطينية  األراضي  الزيادة   16في  نتيجة  المفروضة    عامًا،  والقيود  العنف،  أعمال  في  المقلقة 

 على الحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
بحسب إحصائية وزارة الصحة(،    121فلسطينيين، )  105واعتبرت إلمي أنه مع مقتل ما ال يقل عن  

، في  2006ام  أكثر األعوام دموية منذ ع  2022 على أيدي قوات االحتالل، كان عام  طفالً   26بينهم  
 المتوسط الشهري للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. 
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في المائة مقارنة بالعام    57ووثق البيان األممي ارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة  
أطفال، على أيدي   6هم  فلسطينيًا بين  15وقالت المنسقة إنه منذ بداية الشهر الجاري، ُقتل    الماضي.

قوات االحتالل في عمليات البحث واالعتقال، أو تبادل إطالق النار، أو خالل مواجهات في الضفة 
القر  في  توغلهم  أو  المستوطنين،  اعتداءات  أعقاب  في  ذلك  يكون  ما  وغالبًا  القدس،  فيها  ى  بما 

 الفلسطينية، في بعض الحاالت.
 20/10/2022لندن، شرق األوسط ال

 
 يجلب االستقرار " إسرائيل"مجلس األمن: اتفاق الترسيم بين لبنان و .41

  إسرائيل و   لبنان  ، في بيان صحفي، أمس األربعاء، أن »اتفاق الترسيم بينمجلس األمن الدوليأعلن  
من   منصف  بشكل  باالستفادة  الجانبين  لكال  البحر    الطاقةموارد  سيسمح  شرق    األبيض في 

لبنان وإسرائيل بشأن    المتوسط«. وأشار المجلس بحسب ما نقلت وكالة سكاب نيوز، إلى أن »اتفاق
 خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها«.  الحدود البحرية

 20/10/2022ارقة، الخليج، الش
 

 ديسمبر لالجئيناألول/  كانون : مشكلة في تغطية مصاريف األونروا .42
قال المستشار اإلعالمي لألونروا، عدنان أبو حسنة، أمس األربعاء، إن العجز المالي لوكالة غوث 

مليونًا خالل الفترة   50و  80مليون دوالر إلى ما بين    100وتشغيل الالجئين الفلسطينيين انخفض من  
 . الماضية

ديسمبر المقبل، مؤكدًا    كانون األول/  يف شهروأشار أبو حسنة، إلى وجود مشكلة في تغطية مصار 
فاتورة المصاريف والرواتب. وأوضح أن »األونروا« وضعت  أنهم يعملون على جلب التمويل لتغطية  

ألف طالب   550مليون دوالر لخمس مناطق، يستفيد منها أكثر من    817ميزانية الحد األدنى، البالغة  
وقال: »ال حديث عن  اآلن، ونحن في صراع    في مدارس »األونروا«.  المالي حتى  تحسن الوضع 

 وكفاح من أجل جلب التمويل«.
 20/10/2022ارقة، الخليج، الش 
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 " إسرائيلـ"جامعة "ترينيتي" اإليرلندية تسحب استثماراتها من شركات تبيع األسلحة ل .43
ت التي تبيع  " اإليرلندية عن سحب استثماراتها في الشركاTrinity Collegeأعلنت جامعة ترينيتي " 

األسلحة  شركات  في  استثمارات  تمتلك  تعد  لم  وأنها  إلسرائيل،  األمنية  التقنيات  أو  األسلحة 
Lockheed Martin    أوRaytheon Technologies  أوBAE Systems . 

راتها على إثر عريضة تقدمت بها حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية  وجاء سحب الجامعة الستثما
العقوبات  استثماراتها    Trinityفي جامعة     BDSوفرض  إلى سحب  الجامعة  فيها  تدعو  اإليرلندية، 

المحفظة   هيكلة  الجامعة  أعادت  حيث  إلسرائيل.  أمنية  تقنيات  أو  أسلحة  تبيع  التي  الشركات  من 
األ لصندوقي  لـــاالستثمارية  استجابة  التابعين  تم    446سهم  حيث  العريضة،  هذه  على  وقعوا  طالبا 

 مليون يورو في استثمارات في صناعة األسلحة. 2.5م الماضي أن الكلية تمتلك الكشف في العا
 19/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 .. سحب جائزة دولية من صحفية فلسطينية بدعوى "معاداة السامية" .أهدتها لشيرين أبو عاقلة .44

ش "كورت  جائزة  سحب  عن  رويترز  تومسون  مؤسسة  الصحفية  أعلنت  من  الدولية  للصحافة  ورك" 
ن منحها إياها، بعد تحريٍض إسرائيلي ضدها بدعوى معاداة  الفلسطينية شذى حماد، بعد أيام قليلة م

 السامية. 
الثالثاء، أعلنت فيه عن سحب الجائزة من   بياًنا أمس  وأصدرت مؤسسة تومسون رويترز في لندن 

 ي".الصحفية الفلسطينية عن فئة "المراسل المحلّ 
الذين   وللصحفيين  الفلسطينيين،  لألسرى  فوزها  عن  اإلعالن  عند  الجائزة  أهدت  قد  حّماد  وكانت 

 استشهدوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي، وآخرهم مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
ا  تم  إنه  المؤسسة  االجتماعي  وقالت  التواصل  وسائل  على  منشور  "اكتشاف  أعقاب  في  القرار  تخاذ 

 ". 2014ب حماد في فيسبوك، يوحي بتأييد أيديولوجية هتلر، في عام على حسا
إلى عام   ثاٍن يعود  إلى منشوٍر  المؤسسة  "لغة   2014وأشارت  فيه  قالت إن حّماد استخدمت  أيضا، 

المؤسسة ووصفت  للسامية".  معادية  حّماد   متطرفة  منشورات  التذكاري  شوك  كورت  وصندوق 
إنهما ا وقالت  الكراهية"،  نزاهة جوائز كورت  بـ"خطاب  "من أجل حماية  الخطوة  هذه  ضطرتا التخاذ 

 شورك".
 19/10/2022نت، الجزيرة.
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 للقدس "إسرائيل"مركز حقوقي بريطاني يطالب تراس بالعدول عن نقل سفارة بالدها في  .45
في  طا النظر  بإعادة  تراس  ليز  البريطانية  الوزراء  رئيسَة  للفلسطينيين  للعدالة  الدولي  المركز  لب 

ريحات التي أشارت فيها إلى أن حكومتها تدرس نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس  التص
 المحتلة.

عن قلقه العميق بشأن    -في رسالة وجهها لرئيسة الوزراء البريطانية حول الموضوع -وأعرب المركز  
ا موقف  مع  فقط  يتعارض  ال  المحتلة  القدس  إلى  السفارة  نقل  أن  مؤكدا  التصريحات،  لمملكة تلك 

لسطيني،  المتحدة الذي سارت عليه سياستها الخارجية أمدا طويال فيما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الف
 بل ينتهك القانون كذلك.

 19/10/2022نت، الجزيرة.
 

 أبو مازن يتشبث بالشرعية الدولية! .46
 أسامة سعد 

الم اتفاقية  لتوقيع  يتهيأ  وهو  األحمد  عزام  بالسيد  الخاص  الهاتف  جرس  تها  رن  أعدَّ التي  صالحة 
الحكومة الجزائرية بعد أن توافقت عليها القوى الفلسطينية المجتمعة في ضيافة الجزائر، التقط السيد 

ليطالعه، فإذا به الرقم الخاص بأبي مازن، وعلى الفور يضغط السيد عزام على  عزام األحمد هاتفه  
أي توقع  أن  "إياك  مازن:  أبي  ليأتيه صوت  المكالمة  فتح  حكومة   زر  التزام  على  تنص  ال  اتفاقية 

الوحدة الوطنية المتفق على تشكيلها بالشرعية الدولية"، فيهز عزام األحمد برأسه بخضوع، "وكأن أبا  
مامه" ُمبدًيا التزامه التام بتعليماته. ثم يغلق هاتفه ويعلن لجميع الحضور أنه لن يوقع االتفاقية مازن أ

ال "التزام  بعد إضافة عبارة  المصالحة، وفي هذه إال  الدولية" على وثيقة  الشرعيَة  الفلسطينيِة  حكومِة 
وص المفاجئ عما اتُِّفق  اللحظة سادت حالة من الهرج تنم عن مدى االستهجان واالستنكار لهذا النك

 عليه. 
الجملة التي أصر أبو مازن على إضافتها لم تكن تحظى بموافقة حركة حماس أو الجهاد أو الشعبية  

عقة وجميع القوى الفلسطينية التي تلفظ نهج أوسلو، وهي بذلك ُتعبِّر عن األغلبية العظمى  أو الصا
التي يقصدها أبو مازن ما هي إال تعبير أنيق عن  للشعب الفلسطيني، خاصة وأن الشرعية الدولية  

ال بالبقاء في مستنقع أوسلو والتنسيق األمني والمفاوضات العبثية مع االحتالل، تلك  قضايا  التشبث 
الفلسطيني على ضرورة االنعتاق منها، وذلك من خالل مؤتمر األمناء العامين   التي أجمع الشعب 
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ت والمعزز بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي يرفض أبو  للفصائل الفلسطينية المنعقد في بيرو 
 مازن تنفيذها حتى اللحظة. 

شبث بحقوق الشعب الفلسطيني كما زعم كل  تشبث أبي مازن بالشرعية الدولية ليس الهدف منه الت
ات من تساوق مع توجه أبي مازن، فالشرعية الدولية الُمّدعاة َضَرَب بها االحتالل ُعرض الحائط عشر 

الفلسطيني الذي وقع  يلتزمها يوًما حتى، وهي ال تلبي الحد األدنى من حقوق الشعب  المرات، ولم 
ال االستعمارية  القوى  من  تاريخي  ظلم  عنه  عليه  ُيعبر  الذي  الدولي  القرار  في  متحكمة  تزال  ال  تي 

 "بالشرعية الدولية". 
أي إلفشال  وسيلة  إال  ليس  الدولية"  "بالشرعية  مازن  أبي  الشعب   تشبث  شتات  للملمة  محاولة 

السيئ   المسار  لذات  الخضوع  نفسها  على  تأبى  الحية  الفلسطينية  القوى  أن  يعلم  لكونه  الفلسطيني، 
زن وفريقه، وما زال يصر عليه حتى اللحظة، وبعد مرور ثالثين عاًما من الفشل  الذي خاضه أبو ما

والنسيان   التيه  غياهب  إلى  الفلسطينية  بالقضية  أودى  المجتمع  الذي  أولويات  جدول  عن  وأسقطها 
 الدولي التي كانت تحظى دائًما برأس أولوياته. 

ل أي حكومة وطنية فلسطينية تعبر فعاًل أبو مازن وضع هذا الشرط بوصفه شرًطا تعجيزيًّا أمام تشكي
عن مصالح الشعب الفلسطيني، واألمر األكثر غرابة أن شرط أبي مازن يحكم المستقبل الذي قد ال 

جد فيه أبو مازن أصاًل، خاصة أن الرجل قد بلغ من الكبر عتيًّا، وكأنه يقول للشعب الفلسطيني  يو 
 ي" حتى في حال غيابي عن المشهد.والفصائل الفلسطينية: إنني سأفرض عليكم "نهج

في   الوطنية  المصلحة  إطار  إال  يحكمها  ال  وطنية  حكومة  أي  أن  السياسي  العمل  بديهيات  من 
والتز  في  عالقاتها  عالقاتها  وتنسج  تحركها  يكون  األساس  هذا  وعلى  الدولي،  المجتمع  تجاه  اماتها 

تقريًبا   الفلسطيني  والكل  الدولية،  م-األوساط  أبي  وفريقهباستثناء  المصلحة   -ازن  أن  على  ُيجِمع 
نبض   عن  يعبر  وطني  برنامج  على  والتوافق  أوسلو  مسار  لفظ  بضرورة  ُتعنى  الفلسطينية  الوطنية 

لفلسطيني الذي ال يمكن أن يقاس إال من خالل انتخابات حرة ونزيهة، تلك االنتخابات التي  الشارع ا
بموافقة   إجراءها  ويرهن  اآلن  مازن حتى  أبو  أبي يعطلها  وَمَثل  القدس،  في  إجرائها  على  االحتالل 

 مازن في ذلك كَمَثل من يأمل التوبة من إبليس. 
ارة المشهد الفلسطيني ورهنه برؤية أبي مازن الشخصية  على أي حال، فإن هذا التحكم المتجبر في إد 

لقات التي المعزولة عن الحالة الوطنية تعني أن اتفاق الجزائر ليس إال حلقة مفرغة تضاف إلى الح
إلى   يدعو  الذي  األمر  الواقع؛  أرض  على  ملموس  شيء  إلى  الجزائر  اتفاق  يؤدي  ولن  سبقتها، 

د أن يفرض رؤيته الخاصة على الشعب الفلسطيني بكل  االستغراب فعاًل، فكيف يمكن لشخص واح
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لهذه   أسيرة  تبقى  أن  المكونات  لهذه  يمكن  وكيف  والمؤسساتية؟  والشعبية  الفصائلية  الرؤية  مكوناته 
 وكأنها عاجزة ال حول لها وال قوة؟

 19/10/2022فلسطين أون الين، 
 

 هذه المّرة! "زلزالية" االنتخابات اإلسرائيلية  .47
 ويلم عبد المجيد س

الحساسية   في  غايًة  مفصلية  بمراحل  قيامها  تاريخ  من  السبعة  العقود  خالل  االحتالل  دولة  مّرت 
 . والمصيرية، بكل ما في هذه الكلمة من معنى

ومّرت دولة االحتالل في انتخابات سياسية فاصلة غّيرت من مسار هذه الدولة، وأحدثت فيها من  
 . التحّوالت ما غّير كثيرًا في هذا المسار

في   انقالبات  النتائج  تلك  قبل  مقدماتها  ومن  المراحل،  تلك  في  ونتائجها  االنتخابات  جّراء  حدثت 
 المطاف إلى الواقع المرّكب الذي نشهد فصوله المتوالية.المشهد السياسي اإلسرائيلي أّدت في نهاية 

وتراجع    في منتصف الستينيات، حصلت عاصفة سياسية، وجرت انشقاقات داخل "معسكر اليسار"،
دور بن غوريون، واستمرت التصّدعات السياسية واالجتماعية إلى ما بعد حرب حزيران وصواًل إلى 

السياسي المشهد  انقالٍب كبير في  بيغن    أّول  بقيادة مناحيم  "اليمين" اإلسرائيلي  والحزبي عندما فاز 
الكام1977العام   إسرائيل  "أرض  باستراتيجّية  "اليمين"  بالفعل هذا  وبدأ  تبعها من هجمات  ،  وما  لة"، 

وتّم   الفلسطينيين،  السكان  على  الذاتي"  "الحكم  هو  المطروح  "الحّل"  وبات  "جماعية"،  استيطانية 
 ستراتيجية صراحًة بعد "كامب ديفيد". اإلعالن عن هذه اال

بعد أن تّم إخراج مصر من دائرة الصراع العسكري مع إسرائيل، وبعد أن شهدت األرض الفلسطينية  
اندالع  المز  وقبلها  الثانية"  "الخليج  وبعد حرب  الثمانينيات،  عقد  االستيطانية طوال  الهجمات  من  يد 

راتيجي على اجتياح لبنان، وإخراج قوات الثورة منها خرج  االنتفاضة الوطنية الكبرى كردٍّ فلسطيني است
ض لعشرين سنة قادمة  اليمين اإلسرائيلي من "محطة" )مؤتمر مدريد( باستراتيجية جديدة قوامها التفاو 

"السالم مقابل   إلى  السالم"  التخّلي عن شبٍر واحد من األرض، وتحويل شعار "األرض مقابل  دون 
"الحكم الذاتي" في إطار الهيمنة اإلسرائيلية على كامل األرض، وحدودها  السالم واألمن" والتمسك بـ

 ومواردها وثرواتها وأجوائها وكل ما فوقها وما تحتها. 
ما عقدت إسرائيل "اتفاقيات أوسلو" مع المنظمة، بعد أن عاد "اليسار" و"الوسط" للحكم في وحتى عند 

فاقيات إاّل بالصوت العربي، فقد رفضت بصورة باّتة  بداية التسعينيات، ولم يتمكن من "إقرار" تلك االت
اوض وقف االستيطان، وحرصت كل الحرص على عدم اشتراط قيام دولة فلسطينية، و"أجبرت" المف
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تنقّض على   تُبقي كامل األوراق في يدها، ولكي  "الحلول" المرحلية واالنتقالية لكي  الفلسطيني على 
 شعب الفلسطيني على أيٍّ من حقوقه الوطنية. كل حلٍّ من شأنه أن يؤدي إلى حصول ال

"اليمين" من حيث الجوهر، وإنما خرج   على  أقصد أن "اليسار" و"الوسط" لم يخرج على استراتيجية 
 أسلوب "اليمين" في إدارة الصراع لكي يحقق نفس األهداف.

أو "وسطياً  "يساريًا"  أو  "يمينيًا"  "الحّل" ليس حاّلً  أّن هذا  تبّين، اآلن،  الذي وقد  الحّل  بقدر ما هو   "
"نجاح"   يكّرس  حّل  وهو  الحكومات،  حّل  وليس  "الدولة"  حّل  وهو  الصهيوني،  المشروع  إليه  انتهى 

الصهي يخرج  المشروع  اليوم، من  إسرائيل،  في  هناك  وليس  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  وني على 
باستثنا الشعارات،  أو  المسّميات  أو  الشكل،  في  إاّل  الحّل  هذا  زاوية  عن  من  وثانوية  هامشية  ءات 

نتنياهو أن  وألكثر من عقٍد كامل، حاول    الفعل والتأثير في المعادلة الحزبية والسياسية في إسرائيل.
"ُينهي" هذا الصراع ويكّرسه بصورة ال عودة عنها، وسقط قبل أن "ُينجزه"، وجاء "الوسط" و"اليسار"  

ن خالل استراتيجية تقليص الصراع وإدارته بداًل من  وبعض مكّونات "اليمين" ليستكمل نفس المهمة م 
الح نتنياهو، ولم يتكّرس  يفشل بأضعاٍف مضاعفة عن فشل  أبعد  حّله، وها هو  ّل اإلسرائيلي، وهو 

 اليوم ما يكون عن أن يكّرس في الواقع. 
 تكّررت االنتخابات في إسرائيل ألربع مرات، وها هي للخامسة خالل أقل من ثالث سنوات، وكان 

 ُيقال في كل مرة، إنها انتخابات مفصلية وحاسمة ومصيرية. 
ن أجل حسم ال يتم، وبهدف تحديد  لم تكن مصيرية وال حاسمة وال حتى مفصلية بدليل أنها تكرر م 

أّي  على  أو مصيري  حاسم  اتجاه  أّي  في  السابقة  االنتخابات  تفصل  ولم  ُيحّدد،  أن  دون  المصير 
 صعيد.

لية في المراحل المختلفة تحتوي على بعض األبعاد االقتصادية واالجتماعية  كانت االنتخابات اإلسرائي
هاية الستينيات، وانطوت بصورٍة خاّصة على مثل وحتى الثقافية في بعض المراحل، وخصوصًا في ن

المشهد  من  تمامًا  تختفي  بدأت  أن  إلى  والثمانينيات،  السبعينيات  فترات  بعض  في  األبعاد  هذه 
 من التسعينيات، وحتى يومنا هذا.االنتخابي بدءًا 

خصوصًا  خالل أكثر من عقدين كاملين، غلب على المشهد االنتخابي "القضايا السياسية الكبرى"، و 
الشعب  أرض  على  اليهودي"  للشعب  "القومية  الحقوق  وقضايا  و"القومية"  "الوجودية"  األخطار 

خلفية   على  الداخلي  الصراع  أيضًا،  عليها،  غلب  كما  من  اليهودي،  بارزة  سمًة  بات  الذي  الفساد 
وكل  القضاء  إلى  ووصل  األمنية  والمؤسسات  الجيش  وطال  إسرائيل،  في  السياسية  الطبقة   سمات 

 منظوماته.
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في  "حزب هللا"  وكذلك  بإسرائيل،  محدق  "كخطر"  إيران  القضايا  هذه  كل  على  للتغطية  واسُتخدمت 
 .لبنان، و"حماس" وبقية الفصائل المسّلحة في قطاع غزة

 ويأتي السؤال في ضوء ذلك كّله:
امل مع حكم  إذا كان هناك، اليوم، من صراٍع داخلّي فهو ليس على "الحّل" السياسي، وليس على التع

"حماس" في القطاع، وليس على "الخطر" الذي يمثله البرنامج النووي اإليراني، ألن هناك ما يشبه 
يص إذًا،  فلماذا،  القضايا..  هذه  كل  على  بأنها  اإلجماع  االنتخابات  هذه  اإلسرائيليون  "الخبراء"  ف 

 إسرائيل؟ مصيرية؟ ولماذا هذه االنتخابات بالذات قد ُتحدث زلزااًل سياسيًا في 
إليكم األسباب وهي مستوحاة من الرؤى اإلسرائيلية نفسها. وصل "اليمين" المتطرف في إسرائيل إلى  

التام، وغير المشرو  "الديمقراطي" إذا تطّلب الحّد والمستوى من االستعداد  "التضحية" بالنظام  ط إلى 
ديكور سياسي   إلى مجرد  النظام  هذا  تحويل كامل  إلى  واالنتقال  بل  األمر،  أّي محتوى،  مفرغ من 

واالنقضاض على هذا الديكور نفسه إذا تم "المّس" باالستيطان، أو المستوطنين، أو إذا تم "المّس"  
 ظرٍف من الظروف. بـ"أرض إسرائيل الكاملة" تحت أّي 

حّد   إلى  السافرة  الفاشية  النزعة  ذو  والقومي  الديني  شّقيه  في  المتطرف  اإلسرائيلي  "اليمين"  ووصل 
انفجار  االس إلى  يؤّدي  قد  مكشوف  ديني  إلى صراع  الفلسطيني  الشعب  الصراع ضد  لتحويل  تعداد 

 اإلقليم كّله، ويطيح، بل ويحرق األخضر واليابس. 
"اليمين"  هذا  التعليم    كما وصل  وُنظم  القضاء،  منظومة  كامل  تغيير  بضرورة  "قناعات" راسخة  إلى 

 رصٍة سياسية مناسبة. والثقافة بمجرد استيالئه على الحكم، وعند أي ف
االتجاه،   هذا  ُيقّوي  أن  مستعد  وهو  الدينية"،  "الصهيونية  والتوّجه من خلف  النهج  هذا  نتنياهو  يقود 

د" نفسه، بهدف "خوض" هذه المعركة مباشرة بعد "نجاحه" في  حتى ولو كان ذلك على حساب "الليكو 
 هذه االنتخابات.

سياسي على الترحيل وعلى قمع األقلية الفلسطينية في كما أن هذا االتجاه سيفتح موضوع "الحّل" ال
الـ أراضي  في  48داخل  وتوريطه  اإليراني  النووي  البرنامج  كّله حول  العالم  مع  أزمة  افتعال  وربما   ،

 مدّمرة.حرٍب 
وإذا فشل نتنياهو فليس هناك من ضمانٍة أال يتّم اللجوء إلى وسائل "غير سياسية" لخلط األوراق في  

 ى ولو تم انشقاق وتصّدع "الليكود".إسرائيل، حت
أي أن إسرائيل ستدخل في أزمٍة سياسية من طراٍز جديد، عنوانها ليس الصراع على السلطة فقط، 

االن في  النجاح  ليس  جديدا وهدفها  ومسارا  جديدة  وجهًة  طّياتها  في  تحمل  أزمة  وإنما  فقط،  تخابات 
ات التي تكّرست في إسرائيل نحو زلزاٍل  سيحدث موضوعيًا، وبصرف النظر عن الكثير من المعطي
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الصراع في إسرائيل لم يعد على من ُيشكّل الحكومة، وإنما   داخلي غير مسبوق في كامل تاريخها.
 ومسارها وُوجهتها، وليس على مجّرد الحكم فيها. على من يتحّكم بمصيرها

المشروع   أزمة  مراحل  من  مرحلٍة  أعلى  في  إسرائيل  ستدخل  المعنى،  هي  وبهذا  والتي  الصهيوني، 
 مرحلة ما قبل السقوط التاريخي للمشروع الصهيوني على األرض الفلسطينية. 

 20/10/2022األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيل"ـ. إنذار لرانية في سماء أوكرانيا."الُمسّيرات" االنتحارية اإلي .48
 رون بن يشاي 
في   بوتين  جيش  إنجازات  حاليًا  كبير،  بشكل  روسيا  اإليرانيون  بها  زود  التي  الُمسّيرات،  تحسن  ال 

«  6جبهات القتال المختلفة في أوكرانيا. ُتحّسن الكاميرات المركبة على المسّيرات من طراز »مهاجر  
ع الروسي  الجيش  العقدرات  في  أساسًا  وتساعده  القتال،  ميدان  في  المعلومات  جمع  على لى  ثور 

هذه   بوساطة  الكبرى.  األوكرانية  المدرعات  طوابير  وحركة  الطائرات،  ومضادات  المدفعية  بطاريات 
صواريخ صغيرة، يمكن للروس أن يعطلوا دبابة، أو مدفعًا متحركًا، وحاملة   3-2الُمسيرة، التي تحمل  

أوكرانية األميرادار  االستخبارات  أجهزة  توفرها  التي  المعلومات  حسب  لكن  فان  .  والبريطانية،  ركية 
الروس  انعطافة لصالح  بإحداث  ليسا ناجعين وبكمية كفيلة  المادي أيضا  المعلومات والتدمير  جمع 

 في ميدان أو اكثر من ميادين القتال. 
الُمسيرات »االنتحارية« من طراز شاهد   خطورة، وأساسًا تجاه أهداف مدنية  فناجعة وأكثر    136أما 

الكيلوغرامات من  ثابتة أو محمية. هذه طائ بالوقود وببضع عشرات  لكنها محملة  رة صغيرة وخفيفة 
فأكثر   متر  كيلو  ألف  مدى  حتى  هدفها  الى  تتجه  وهي  خاص.  نحو  على  المدمرة  المتفجرة  المواد 

هذا مبنى سكنيًا كبيرًا او محطة    بوساطة جهاز »جي.بي.اس« وعندها تتفجر داخله. وعندما يكون 
ي.بي.اس« يمكن شراؤه بكميات من السوق المدنية ألجل تحقيق النتيجة  توليد طاقة يكفي جهاز »ج 

العودة،  ويرفضون  الميترو  محطات  الى  ينزلون  والجئين  وجرحى،  قتلى  مدنيين  فيها:  المرغوب 
 وانقطاع في الكهرباء، ونقص في المياه.

ش ُمسيرات  فإن  الب  136اهد  ولهذا  للسلطات  حقيقية  مشكلة  األخيرة  الفترة  في  األوكرانية  تشكل  لدية 
تتسبب  المادي، بل  القتلى والدمار  توقع ليس فقط  للرئيس فلوديمير زالنسكي. وهي  المدني  وللحكم 
للوصول  ستتسع،  بد  ال  قدرة،  للروس  بأن  المدنيين  بين  اإلحساس  بسبب  ونفسي  معنوي  بضرر 

المعركة يمكن  بوساطة مسيرات بعيد  الى كل مكان في أوكرانيا. في ميدان  المدى  استخدام شاهد ة 
المتفجرة    136 المواد  من  الكيلوغرامات  عشرات  ببضع  محملة  انتحارية  مسيرة  األول  شكلين:  في 
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»سالح   فهو  الثاني  االستخدام  شكل  اما  مكانه.  معروف  هدف  على  للتحطم  تتجه  التي  الحساسة 
ة جساس او  منطقة القتال الى ان يجد لنفسه )دون توجيه من بعيد( بواسطجوال« يرسل للتحويم فوق  

رادار  كشعاع  الهدف،  هذا  مثل  الجساسات  تشخص  عندما  لتدميره.  مسبقًا  معدًا  هدفًا  لديه،  كاميرا 
 لبطارية مضادات للطائرات، تغوص الُمسيرة نحوه الى أن تضربه وتفجره. 

للُمسيرة   الفردية ولن يكون أثر »يغير اللعب« في ميدان  من المهم اإلشارة إلى انه ليس  االنتحارية 
لمعركة؛ ألن الجيش االوكراني استوعب فكرة أنه في ميدان القتال في العصر الحالي من المحظور ا

البقاء في مكان واحد أكثر من بضع ساعات. حتى لو كنت مختبئًا جيدًا وال تطلق النار او سحب  
الصواريخ اجاًل وعندها تتلقى الضربة. ولهذا فإن المدفعية وبطاريات  الغبار فإنك تنكشف آجاًل أم ع

يستخدم   كما  الدبابات.  أيضًا  وهكذا  جديد.  موقع  الى  وتتحرك  وتتراجع  النار  تطلق  األوكرانية 
عديدة   حاالت  في  وهكذا  البطيئة،  المسيرات  على  النار  ويطلقون  إلكترونية  تشويشات  األوكرانيون 

 يسقطونها.
يبدؤوا باستخدام كميات كبيرة من المسيّ   ال يمكن أن رات الهجومية، الرخيصة  نتوقع من الروس ان 

نسبيًا التي زودهم بها اإليرانيون. في ظروف اليوم هذه ليست مشكلة فنية معقدة من خالل استخدام  
اذا ف  136شاهد   أربعًا معًا.  أو  اثنتين  بداًل من إطالقها  المسّيرات  عل في أسراب كبيرة من عشرات 

ال ذلك، سيكون االوكرانيون في مشكلة. وأساسًا في  المقترب حين تكون حركة طوابير  الروس  شتاء 
المدرعات، المدفعية، بطاريات صواريخ ارض جو وقوافل التوريد في شرق أوكرانيا المجمد محدودة  

الشتاء  تمامًا مثل الروس في بداية الحرب في –على محاور حركة البطاريات. وهذه ستكون مكشوفة 
 ألسراب المسيرات والحوامات اإليرانية.   -الماضي

وبعامة في الشتاء ستصبح الحرب في أوكرانيا استنزافًا متباداًل ثابتًا ستوفر المسيرات وربما صواريخ  
ارض ارض شبه الدقيقة اإليرانية تفوقًا كميًا ونوعيًا للروس؛ ليس فقط في ميدان المعركة بل أيضًا 

االستنز  معركة  السكافي  ضد  الروس  يخوضها  التي  اإلنسانية  وغير  المتوحشة  في  اف  المدنيين  ن 
توليد طاقة في مدينة متوسطة في  إيراني لمحطة  إنتاج  أوكرانيا. هكذا مثاًل فإن إصابة ُمسيرة من 
الشتاء  في  مأوى  بال  او  الظالم  في  بردًا  يرتعدون  والشيوخ  األطفال،  النساء،  آالف  أوكرانيا ستترك 

 المجمد. 
بأ الذي نشرته »واشنطن بوست« بأن  ال يزال ال يوجد تأكيد رسمي من مصدر أميركي او غيره للن
»فاتح   طراز  من  ارض  ارض  صواريخ  روسيا  ستبيع  )بمدى  110إيران  و«ذو    300«  متر(  كيلو 

)مدى   كانت روسيا    700الفقار«  وان  النبأ صحيح  بأن  التقدير  تمامًا  المعقول  من  لكن  متر(  كيلو 
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لسكان المدنيين أساسًا. هذا هو السبب تنفيانه نفيًا تمامًا. تشكل هذه الصواريخ تهديدًا على اوإيران  
 الذي يجعل بوتين يريدها وان كانت منفعتها للجيش الروسي مقابل الجيش االوكراني هامشية.

بيرة  االستنتاج هو ان على الواليات المتحدة و«الناتو« أن يطورا أساليب ناجعة للتصدي ألسراب ك
لمسافات طويلة ومتوسطة وتحييدها قبل أن  من المسيرات وصليات واسعة من الصواريخ الباليستية  

 تضرب أهدافها.
وتعلموا   والحوامات،  المسّيرات  في  الكامنة  العسكرية  اإلمكانية  بكثير  الروس  قبل  االوكرانيون  الحظ 

التي و  والنار  المعلومات،  لتدقيق  بنجاعة كبيرة  المعركة. كيف يستخدمونها  بداية  للروس في  جهوها 
صدروا التطوير الغربي لوسائل تحييد التهديد الذي تشكله المسّيرات. وعلى  وعليه فيحتمل جدًا ان يت

الظالل دون تصريحات من   يتم األمر في  فيه ان  الجهود وان كان مرغوبًا  إسرائيل أن تشارك في 
 السياسيين. 

  التي سيستمدها اإليرانيون من استخدام أسلحتهم في ميدان   الجانب األقل لطفًا في األمر هو المنفعة
التدمير  قدرة  فيزيدون  الدقة  سيحّسنون  فقط  اإليرانيون  والخبراء  العلماء  فليس  أوكرانيا.  في  المعركة 
لمسيراتهم وصواريخهم حسب التجربة التي جمعها الروس في أوكرانيا، بل انهم سيتعلمون أيضا كيف  

وصوا مسيراتهم  ايجعلون  سيطورها  التي  المضادة  الوسائل  وجه  في  أكثر  آمنة  )ربما  ريخهم  لغرب 
 بمساعدة إسرائيل( ويتعلمون كيف يطورون أساليب الستخدامات تتجاوز وسائل الدفاع.

اإليرانيون من خالل الروس يتنافسون اآلن على المستوى العالمي لمطوري ومنتجي منظومات قتالية  
شك   ال  التجربة.  ويجمعون  معهم ذكية  ويتقاسمون  سيساعدونهم  الروس  والمهندسين  العلماء    ان 

المعرفة التي جمعوها في أوكرانيا في استخدام المنظومات اإليرانية وغيرها. هذه ليست بشرى إيجابية  
 من زاوية نظر إسرائيلية. 

  ولمن نسي فقد اضطرت إسرائيل ونجحت في التصدي للمسيرات والصواريخ اإليرانية التي تستخدمها 
الت إن عاجاًل أم آجاًل سنكون نحن من  روسيا وستستخدمها في أوكرانيا. وعليه فإن أغلب االحتما

مادة   وتوجد  مصلحة  إلسرائيل  والفتاكة.  المحسنة  اإليرانية  للقدرات  يتصدوا  ان  عليهم  سيتعين 
أوكرانيا   مدن  سيحمي  الذي  الغربي  التطوير  جهد  في  تساهم  قد  تكنولوجية  ومعرفة  من  استخبارية 

ل االفتراض بان إسرائيل ستستمد منفعة أمنية  المسّيرات والصواريخ اإليرانية. في كل حال من المعقو 
كبيرة من المعرفة التي ستتراكم في الغرب نتيجة للتصدر للمسيرات والصواريخ اإليرانية في أوكرانيا. 

ر وإيجاد السبل لمساعدة الجهد هذا سبب آخر لالدعاء بأن لنا واجبًا عمليًا وأخالقيًا للنزول عن الجدا
 لكن دون زق أصبع في العين للروس. الحربي الدفاعي األوكراني
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التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي   الروس واعون لهذه اإلمكانية ويخشونها. والدليل على ذلك هو 
انيا علنًا. السابق، ديمتري مدفيديف، ردًا على أقوال الوزير نحمان شاي، الذي طالب بأن نساعد أوكر 

حري تقيد  بحيث  ترد  قد  سورية  في  قوات  اإليراني  لروسيا  التموضع  اإلسرائيلي ضد  الجيش  عمل  ة 
ومشاريع دقة الصواريخ في سورية. كما توجد لروسيا بطاريات أرض جو بعيدة المدى وطائرات قتالية  

ي غير الالمع،  يمكنها أن تشوش حرية عمل إسرائيل في سورية وفي لبنان. لكن وضع الجيش الروس
د الحبل أكثر مما ينبغي مع الجيش اإلسرائيلي بعامة ومع  اآلن، ال يسمح للقوة الروسية في سورية بش

سالح الجو اإلسرائيلي بخاصة. إسرائيل يمكنها أن تعمل على حماية مصالحها حتى تحت التهديد  
قوة عظم التورط في مواجهة مع  أبدًا  فيه  ليس مرغوبًا  أنه  ى عالمية وال سيما حين  الروسي. غير 

 المرء كيف سيرد.تكون في وضع حيوان جريح ال يعرف 
في جانب الوعي والدبلوماسية على حكومة إسرائيل ومواطنيها ان يربتوا على أكتافهم بسبب حقيقة  
أنه يتحقق أمام ناظريهم جزء من التحذيرات التي يطلقها منذ سنين زعماؤنا في آذان زعماء الغرب. 

توقع أوكرانيا  وكما  حرب  أعقاب  في  انتسبت  هللا  آيات  إيران  فإن  الى نا،  أي  الشر«،  »محور  الى 
روسيا   الصين،  في  مثلما  دكتاتوريون  طغاة  يحكمها  التي  المطلقة  األنظمة  ذات  الدول  معسكر 
البيضاء، وكوريا الشمالية. يرى هذا المعسكر في الدول الديمقراطية الليبرالية عدوًا حضاريًا، سياسيًا  

 وماديًا، يجب القضاء عليه ألنه يشكل خطرًا وجوديًا.
على  من   حقيقيًا  ماديًا  تهديدًا  تشكل  لديها  التقليدي  السالح  وصناعة  إيران  ان  أيضا  اآلن  الواضح 

بأن يطوروا  -ال سمح هللا  -السالم واالستقرار بعامة وفي أوروبا بخاصة. فما بالك إذا نجح اإليرانيون 
كر المساعد لبوتين  . ان االنضمام شبه الحماسي من جانب آيات هللا الى المعسوينتجوا سالحًا نووياً 

كشريك  وليس  كعدو  إيران  مع  التعاطي  الغرب  من  يستوجب  القدس،  في  يقولون  كما  له،  والداعم 
محتمل. وعليه فال ينبغي أيضًا التوصل معها الى حل وسط في موضوع االتفاق النووي. مثل هذا 

يراني وفي الوقت في القدس، سيؤجل فقط بضع سنوات تحقق التهديد النووي اإل الحل، كما يعتقدون  
نفسه سيزيد التهديد التقليدي المحدق من طهران بوساطة المليارات التي ستضخ الى صندوق آيات  

 هللا والحرس الثوري ما أن ُترفع العقوبات.
من المؤيدين للنظرية اإلسرائيلية.  لكن وفقًا لكل المؤشرات، في واشنطن وفي بروكسل ال يوجد الكثير  

األوروبي، جوزيب بوريل فونتيليس، ألمح إلى انه ليس مقتنعًا بأن إيران وفرت   فوزير خارجية االتحاد 
ُمسيرات هجومية لروسيا. اما الواليات المتحدة، بالتوازي فترفض الربط بين المساعدة اإليرانية للغزو  

االتف  استئناف  وبين  ألوكرانيا  ما  الروسي  اذا  بأنه  االفتراض  بالتأكيد  فيمكن  وعليه  النووي.  أراد اق 
اإليرانيون، سيسارع األوروبيون واألميركيون للتوقيع معهم على اتفاق نووي متجدد بدعوى أننا بذلك  
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على األقل نكسب الوقت للتفكير في حل ناجع ومستقر أكثر يمنع السالح النووي عن إيران. يجدر 
ا كـ »دولة منبوذة« في لق آمااًل عظامًا على حقيقة أن إيران عمقت مؤخرًا صورتهجدًا بإسرائيل أال تع

األعمال،  جدول  على  العظمى  والقوى  إيران  بين  المتجدد  النووي  االتفاق  يزال  ال  الغربي.  العالم 
 وسيعودون للبحث فيه بعد االنتخابات الوسطى في الواليات المتحدة، الشهر القادم.
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