
     
 
 
 
 
 
 
  
        
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  

 

 توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة مع مصر: سلطة الطاقة الفلسطينية
 سهيل الهندي: الضيف وقادة المقاومة لن يخذلوا األقصى واألسرى 

 لألرض الفلسطينية   " إسرائيل " دولية تدعو للنظر في اآلثار القانونية الناشئة عن استمرار احتالل  لجنة  
 لى حافة الهاوية ويتهددها خطر وجودي من داخلهاع "إسرائيل": "الشاباكلـ"رئيس سابق 

 محسن محمد صالحأ. د. ... المصالحة الفلسطينية في الجزائر.. إلى أين؟!

 

اقتحام   خالل  جنين  في  قوات شهيد 
أيدياالحتالل..   بين  جديد   سالح 

 المقاومين
 

 3... ص 
 

 22/10/2022 سبت لا

 

5963 



 
 

 
 

 

ص            2   5963 العدد:              10/22/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

  :السلطة
 4 توافق للسلطة الفلسطينية على امتالك مروحيتين  "إسرائيل": "هآرتس"  2.
 5 توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة مع مصر : سلطة الطاقة الفلسطينية  3.
 5 دولي بإنهاء االحتالل المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد وجوب التزام المجتمع ال  4.
 6 االحتالل المتواصلة تكشف زيف ادعاءاته ودعواته التضليلية للتهدئة  الخارجية": جرائم"  5.
 6 فتوح: تصاعد جرائم الجيش والمستوطنين يعكس مدى التطرف الذي يحكم دولة االحتالل   6.

 
  :المقاومة

 7 اقتحامات االحتالل وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا :حماس  7.

 7 سهيل الهندي: الضيف وقادة المقاومة لن يخذلوا األقصى واألسرى   8.

 7 المدلل: ما يحدث في الضفة كان مطلبًا أساسيًا لـ "الجهاد" وحسابات حماس بالعودة لدمشق صحيحة   9.
 

  :سرائيليالكيان اإل
 8 منحاز، كاذب، ُمحرض وغير متوازن بشكل فظ " حارس األسوارحول "  التقرير األمميلبيد:   10.
 8 المحكمة العليا اإلسرائيلية تتجه إلقرار اتفاق الترسيم مع لبنان  11.
 9 حلفاءها الغربيينإسرائيل "تخون" : مسؤول إسرائيلي سابق ينتقد موقف بالده من حرب أوكرانيا  12.
 10 المستوطنين والتوعد بمحاسبتهم تصريحات جوفاء بال رصيد  باعتداءات االسرائيلي تنديد : ال"هآرتس"  13.
 10 لى حافة الهاوية ويتهددها خطر وجودي من داخلها ع "إسرائيل": "الشاباكلـ"رئيس سابق   14.
.15  "INSS :" 11 "إسرائيل"خطير للغاية على أمن في أوكرانيا التعاون بين إيران وروسيا 
 11 أعضاء للكنيست أربعةحفاظ على الصوت العربي وادخال كتلة برلمانية من لل ": نعملالتجمع"  16.
 12 ن المحتلة ألف رصاصة من قاعدة عسكرية جنوب فلسطي 30سرقة ": والال"موقع   17.

 
  : ض، الشعبر األ 

 12 التميمي والنابلسي وحازم في باحات األقصى الشهداء شرطة االحتالل تطارد صور   18.

 12 أيام 10اعتداء من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في  100"هآرتس": أكثر من   19.

 13 " الكنيست"هجمات االستيطان تتصاعد مع انطالق الدعاية االنتخابية لـ  20.

 13 تشييع شهيد في جنين وإصابة العشرات في مواجهات فك الحصار عن نابلس   21.

 14 االحتالل يطّبق بصمت قيود دخول األجانب إلى األراضي المحتلة   22.

 14 الحقوقية  إلسكات المنظمات "إسرائيل ": نرفض محاولة 48منظمات فلسطينية داخل الـ  23.



 
 

 
 

 

ص            3   5963 العدد:              10/22/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

 14 مرّوجون يبتكرون طرقًا غريبة لتهريب المخدرات عبر معبر "كرم أبو سالم"   24.
 

  عربي، إسالمي:
 15 تشّن هجوما بالصواريخ على محيط دمشق  "إسرائيل"  25.
 15 البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل إلنهاء حصار االحتالل عن نابلس   26.

 
  دولي:

 16 لألرض الفلسطينية   " إسرائيل " دولية تدعو للنظر في اآلثار القانونية الناشئة عن استمرار احتالل  لجنة    27.

 16 واشنطن تندد بتقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة الداعي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي   28.

 17 إلنهاء االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين "إسرائيل"ـاألمم المتحدة تجدد دعوتها ل  29.

 17 ُتناشد المانحين دعمها من أجل الالجئين الفلسطينيين في لبنان  ونروااأل   30.

 17 مساع أوروبية لتهدئة األوضاع في الضفة الغربية والقدس  31.

 17 دراسة إمكانية نقل السفارة إليها: وفد بريطاني زار القدس منذ أيام ليديعوت  32.

 18 حماسحركة و  سورياواشنطن تندد بالتطبيع بين    33.

 18 "إسرائيل"  مقاطعةيطالب بإلغاء قرار تجريم  االتحاد األمريكي للحريات المدنية  34.

 18  يقررون مقاطعة "إسرائيل"أكاديميًا ومتضامنًا عربيًا وأجنبياً  250  35.
 

  حوارات ومقاالت
 19 محسن محمد صالح أ. د.  ... المصالحة الفلسطينية في الجزائر.. إلى أين؟!  36.
 22 نبيل عمرو ... إسرائيل والسلطة... وعرين األسود  37.
 24 د. ميخائيل ميلشتاين ... ها جيل فلسطيني جديدلتغرق بالتدريج "بفخ استراتيجي" ينصبه  إسرائيل  38.

 
 27 :كاريكاتير

*** 
 

   المقاومين سالح جديد بين أيديقوات االحتالل.. شهيد في جنين خالل اقتحام  .1
بالص: فجر    محمد  )استشهد،  الرحيم  عبد  محمد  الرحيم  عبد  صالح  الشاب  عامًا(،    19أمس، 

وقالت   وأصيب ثالثة آخرون بالرصاص، خالل عملية اقتحام شّنتها قوات االحتالل في مدينة جنين. 
رقبته ناري في  بعيار  إصابته  استشهد جراء  الرحيم،  عبد  الشاب  إن  وطبية:  محلية  أطلقه    مصادر 
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قت أكدت فيه وزارة الصحة إصابة ثالثة شبان آخرين برصاص ، في و "قناص" من جنود االحتالل 
االحتالل، وصفت إحداها بأنها خطيرة، عقب اندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في جنين  

واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل، في ساعات الفجر األولى من يوم أمس،    ومحيط مخيمها.
ت وحدات "القناصة" من جنودها على أسطح عدد منها، وذلك مدينة جنين ودهمت عدة مبان، ونشر 

بعد أن تمكن المقاومون من اكتشاف أمر تسلل قوات خاصة من وحدات "المستعربين" إلى المدينة،  
( عالونة  النظمي  كفاح  براء  الشاب  اعتقال  إلى  هدفت  مهمة  اندالع    19في  إلى  أدى  ما  عامًا(، 

 قوات االحتالل والمقاومين. مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة بين 
اشتباكات  إعالم،  ووسائل  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ناشطون  تداولها  فيديو  مقاطع  وأظهرت 
عنيفة بين المقاومين وقوات االحتالل، أحدها كان إطالق النار بشكل مباشر من نقطة الصفر على  

ل العسكرية بعبوات ناسفة محلية  آلية عسكرية إسرائيلية، وفي مقاطع أخرى استهداف آليات االحتال
 الصنع. 

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ضابط في جيش االحتالل، قوله: "هناك سالح جديد وشبه متطور  
،  16بين أيدي المسلحين الفلسطينيين في جنين ونابلس، وهذا السالح تعدى الكالشنيكوف وبندقية إم  

للدر  خارقه  ورصاصاتها  جديدة  قنص  بنادق  العسكرية،  فهناك  البزة  على  الموجود  والتحصين  وع 
 وسنواجه هذا السالح بكل حذر". 

 22/10/2022األيام، رام هللا، 
 

 توافق للسلطة الفلسطينية على امتالك مروحيتين  "إسرائيل": "هآرتس" .2

أبيب:   »ه  تل  صحيفة  طلب ذكرت  مع  التجاوب  قررت  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  العبرية،  آرتس« 
أن   الصحيفة  وأضافت  مسؤوليها.  كبار  لرحالت  مروحّيتين  طائرتين  استخدام  الفلسطينية  السلطة 

عام   منذ  اإلسرائيلية  الحكومة  طاولة  على  الفلسطيني مطروح  عليه.  2001الطلب  توافق  لم  لكنها   ،
أمنية بأسباب  ذلك  تبرر  لتسهيل  وكانت  للمروحيتين  تحتاج  الطلب، ألنها  تعيد  السلطة  فيما كانت   .

عمل وتنقالت مسؤوليها، الذين يستخدمون عادة المعابر األردنية ومطار عمان وفي بعض األحيان  
غوريون. بن  مطار  باستخدام  معينين  لمسؤولين  اإلسرائيلية    يسمح  الحكومة  فإن  الصحيفة  وحسب 

 ى هذه الخطوة، وبدأ الطرفان في التنسيق لتنفيذها.  أبدت استعدادها للموافقة عل
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وقالت إن دوال خليجية تبرعت بدفع ثمن الطائرتين الفلسطينيتين، وستتمركزان في األردن، مشيرًة إلى  
منهما   فسُيطلب  الغربية،  الضفة  أو  الجوي إلسرائيل  المجال  عبر  المرور  في  الرغبة  حال  وفي  أنه 

 الحصول على موافقة إسرائيلية. 
 22/10/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة مع مصر : سلطة الطاقة الفلسطينية .3

وطفة-غزة  أبو  ظافر  :  يوسف  رام هللا  في  الفلسطينية  الطبيعية  والموارد  الطاقة  سلطة  رئيس  كشف 
ملحم توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة المعروف باسم "غزة مارين" مع الجانب  

ويقول ملحم لـ"العربي الجديد" إن األطراف المشاركة    أكتوبر/ تشرين األول الجاري.  4المصري، في  
تفاقية تتمثل في صندوق االستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين الدوليين والشركة المصرية في هذه اال

فيها. لإلسرائيليين  دور  أي  هناك  يكون  أن  دون  الطبيعية،  للغازات  سلطة   القابضة  رئيس  وحسب 
الموافق الوحيد لإلسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح  الدور  الطبيعية، فإن  ات  الطاقة والموارد 

للحفر والعمل في الحقل دون أي تعطيل خالل فترة حفر اآلبار والنقل التي ستبدأ بعد انتهاء كافة 
وعن اآللية التي سيتم بها استخراج الغاز، يشير ملحم إلى أنه سيتم حفر آبار في قاع   اإلجراءات.

ته، في الوقت البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالج
ولم يحدد رئيس سلطة الطاقة في رام هللا    ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من األرباح.

النسب التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية األطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إن  
م النهائي على السعر الذي المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار وملياري دوالر فيما سيتوقف الرق

 سيتم به بيع الغاز. 
 21/10/2022، العربي الجديد، لندن

 
 المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد وجوب التزام المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل  .4

بالتقرير الصادر عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة    ،رحب وزير الخارجية رياض المالكي:  رام هللا
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل"،   التابعة لألمم المتحدة المعنية باألرض 
غير   اإلسرائيلي  االحتالل  بإنهاء  االلتزام  الدولي  المجتمع  واجب  على  يؤكد  التقرير  أن  إلى  مشيرا 

ي في بيان صدر عن الوزارة، الجمعة، على أهمية ما خلصت له لجنة التحقيق  وشدد المالك  القانوني. 
لألرض  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  لالستنتاج  تدعو  معقولة  أسباب  وجود  من  تقريرها  في  األممية 
االحتالل   سلطات  وسياسات  الستمراره،  نظرا  الدولي  القانون  بموجب  قانونيا  غير  بات  الفلسطينية 
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وأكد أهمية دعوة لجنة    ض ضمها لألرض الفلسطينية المحتلة بحكم األمر الواقع.اإلسرائيلية في فر 
العدل  محكمة  من  يطلب  عاجل  قرار  إصدار  إلى  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  األممية  التحقيق 
القائمة   السلطة  إسرائيل،  رفض  استمرار  عن  الناشئة  القانونية  اآلثار  بشأن  فتوى  تقديم  الدولية 

 إنهاء احتاللها غير القانوني لألرض الفلسطينية المحتلة. باالحتالل، 
 21/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تكشف زيف ادعاءاته ودعواته التضليلية للتهدئة المتواصلة  االحتالل جرائم"الخارجية":  .5

االحتالل اإلسرائيلي من التصعيد اإلجرامي  إن هدف دولة  ،  الفلسطينية  قالت وزارة الخارجية :  رام هللا
تخدم   عسكرية  بمعالجات  واستبدالها  للصراع  السياسية  للحلول  البديل  تغييب  هو  شعبنا،  أبناء  ضد 
الضرورات  واستبعاد  تهميش  في  مخططاتها  سيفشل  شعبنا  صمود  أن  مؤكدة  االحتالل،  مصالح 

ات، في بيان صحفي، الجمعة، جريمة اإلعدام  وأدانت الوزارة بأشد العبار   االستراتيجية لحل الصراع.
( بريكي  الشاب صالح  بحق  االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  مدينة    19البشعة  اقتحامها  عاما( خالل 

آخرين. ثالثة  إلصابة  إضافة  عن    جنين،  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلية  الحكومة  وحملت 
االحتال ادعاءات  زيف  تكشف  التي  الجريمة  جديد  هذه  من  وتثبت  للتهدئة،  التضليلية  ودعواته  ل 

مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير األوضاع في ساحة الصراع، للتغطية على مشاريعه االستعمارية  
 التهويدية العنصرية في األرض الفلسطينية المحتلة. 

 21/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 والمستوطنين يعكس مدى التطرف الذي يحكم دولة االحتالل فتوح: تصاعد جرائم الجيش  .6
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء  :  رام هللا

بيوت   وهدم  وحصار  اغتياالت  من  والمستوطنين،  الجيش  قبل  من  وتيرتها  تتصاعد  التي  شعبنا 
وتدنيسها   المقدسات  على  على  واالعتداء  واالعتداء  األشجار  وقطع  الزيتون  ثمار  على  واالستيالء 

دولة   تحكم  التي  المتطرفين  لمجموعة  القتل  وغريزة  التطرف  حجم  مدى  عن  تعبر  المزارعين، 
الفلسطيني كلما   الدم  بالتغول في  االحتالل، مبينا أن حكومة االحتالل تحاول أن تعوض إخفاقاتها 

 اقترب موعد انتخاباتهم.
 21/10/2022نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األ 
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 اقتحامات االحتالل وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا :حماس .7

عاًما(، الذي ارتقى   19إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا الشهيد البطل صالح بريكي )  نعت حركة حماس
وعاهدت الحركة شعبنا   برصاص قوات االحتالل خالل التصّدي القتحام مدينة جنين الليلة الماضية.

 . أّن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأّن ثورتهم ضد المحتل ستزهر نصرًا وتحريرًا وتمكينًا، بإذن هللا 
اقتحامات االحتالل وحصاره للمدن لن يكسر  أنَّ  الجمعة  اليوم  الحركة في تصريح صحفي  وأكدت 
بالتحرير الشامل والعودة. وقالت الحركة: نشد  إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه وإيمانه بوعد هللا القريب 

والسير على المقاومة  وااللتفاف حول خيار  التكاتف  لمزيد من  أبناء شعبنا  أيدي  الشهيد   على  نهج 
المقدام عدي التميمي، وكّل إخوانه الشهداء الذين قاتلوا العدو واشتبكوا معه بكل بسالة حتَّى الرَّمق  

 األخير، انتصارًا للمسجد األقصى وتلبية لندائه.
 21/10/2022، حركة حماسموقع 

 
 سهيل الهندي: الضيف وقادة المقاومة لن يخذلوا األقصى واألسرى  .8

المكتب  عضو  الشهداء    أكد  عهد  على  ستبقى  حماس  أن  الهندي  سهيل  حماس  لحركة  السياسي 
وستحمل أماناتهم حتى التحرير، جاء ذلك خالل مسيرة لحركة حماس شمالي القطاع، ظهر الجمعة. 
ووجه الهندي التحية للمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة التي تقارع المحتل، " وألهل القدس يذودون  

القدس، وينوبون عن األمة بصدورهم العارية". وشدد الهندي أن قيادة المقاومة  عن حياض األقصى و 
وعلى رأسها محمد الضيف ترقب اعتداءات االحتالل في األقصى ولن تخذل القدس واألسرى حتى  
درب  وستواصل  العهد  على  ستبقى  وغزة  اإلشارة،  تنتظر  المشتركة  "والغرفة  السجون،  كافة  تبييض 

 رير". المقاومة حتى التح
 21/10/2022فلسطين أون الين، 

 
ل .9 أساسيًا  مطلبًا  كان  الضفة  في  يحدث  ما  "االمدلل:  لدمشق    "لجهادـ  بالعودة  حماس  وحسابات 

 صحيحة 
مطلبًا  :  دمشق كان  الغربية  الضفة  في  يحدث  ما  أن  المدلل  أحمد  الجهاد  حركة  في  القيادي  أكد 

المقاومة. للجهاد وفصائل  اليوم"  وقال    أساسيًا  "فلسطين  المدلل في حديث له عبر فضائية  القيادي 
وأضاف .  أن الشهيد عدي التميمي هو النموذج الذي يقتدى به من الشباب الفلسطيني  ،مساء الجمعة

المدلل: "عندما يحمي الشعب الفلسطيني المقاومة والمقاومين ذلك يدل على خيار الشعب الفلسطيني  
 ة متمسكة بالقرارات الدولية واألمم المتحدة لم تلبي أي من طلباتها". بالمقاومة، والسلطة الفلسطيني
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وحول عودة حركة حماس الى سوريا، أشار القيادي بالجهاد الى أن عودة حماس لدمشق هو مسار  
  طبيعي تسلكه الحركة لعاصمة المقاومة، وحسابات حماس بالعودة لدمشق كانت سليمة وصحيحة. 

 اتت تعتبر الجهاد اإلسالمي من القوى الوازنة في الساحة الفلسطينية. وبين أن القيادة السورية ب
 22/10/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 منحاز، كاذب، ُمحرض وغير متوازن بشكل فظ " حارس األسوار" حول  التقرير األمميلبيد:  .10

أن احتالل إسرائيل لألراضي التي يسعى    أكد مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة،:  بالل ضاهر
 .  المستقبلية عليها "مخالف للقانون الدولي" ويتعمق بشكل متزايد الفلسطينيون إلقامة دولتهم 

جهته،   التقرير    زعممن  على  تويتر  خالل  من  تعقيبه  في  لبيد  يائير  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس 
أن   واجبي  من  أرى  فإني  األسوار’،  ’حارس  أثناء  للحكومة  رئيسا  أكن  لم  "ألني  إنه  قائال  األممي، 

لمتحدة حول هذه العملية العسكرية منحاز، كاذب، ُمحرض وغير متوازن بشكل أشدد أن تقرير األمم ا
فظ. وليس أي انتقاد إلسرائيل هو معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، وهو معاد 

 للسامية بشكل واضح جدا".
يها القدس الشرقية، ، بما ف1967وجرى تشكيل لجنة التحقيق بشأن األراضي الفلسطينية المحتلة عام  

 . العام الماضي، في أعقاب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/مايو العام الماضي
 21/10/2022، 48عرب 

 
 المحكمة العليا اإلسرائيلية تتجه إلقرار اتفاق الترسيم مع لبنان .11

أبيب  األوسط«  -  تل  على  :  »الشرق  االعتراضات  شبه صريح ضد  موقف  اإلسرائيلي  في  االتفاق 
اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية، أكدت رئيسة المحكمة العليا اإلسرائيلية، القاضية إستر حيوت، 

 أن الحكومة تمتلك صالحيات اتخاذ القرار وال حاجة لعرقلة جهودها.
 وجاءت تصريحات حيوت، خالل جلسة استماع للنظر في أربع دعاوى التمس الذين قدموها وهم من 
اليمين المتطرف، منع الحكومة من إقرار االتفاق إال إذا حصلت على موافقة الكنيست )البرلمان(.  
االتفاقات  على  الكنيست  في  بالتصويت  يقضي  قانون  يوجد  ال  إنه  العليا،  المحكمة  رئيسة  وقالت 

عد وتحتاج إلى السياسية التي تبرمها الحكومة اإلسرائيلية. ومع أن المحكمة لم تصدر قرارًا نهائيًا ب
أيام أخرى ألجل ذلك، فإن تصريحات القضاة بينت إلى أين تتجه. فقالت حيوت إنه »وفقًا ألنظمة  
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الكنيست«،  إلى  االتفاقية  بتقديم  اإلطالق  على  ملزمة  بها  تكون  ال  حاالت  هناك  الحكومة،  عمل 
هي الرسمية  الوثيقة  الدولية،  والمعاهدات  باالتفاقيات  يتعلق  »فيما  واألنظمة    وأضافت:  اللوائح 
 الحكومية... لم يسّن الكنيست قانونًا يتطلب التصويت على مثل هذه االتفاقيات«.

وشددت حيوت على أن للحكومة »سلطة تقديرية«، وأشارت إلى أنه »نظرًا لكون االتفاقية سرية، فإن  
 للحكومة حرية التصرف«. 

 22/10/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 إسرائيل "تخون" حلفاءها الغربيين: إسرائيلي سابق ينتقد موقف بالده من حرب أوكرانيامسؤول  .12
تزويدها   أوكرانيا  إسرائيل ترفض طلب  أن  بيني غانتس  الدفاع اإلسرائيلي  يوم من إعالن وزير  بعد 

أميركا وأوروبا  بأسلحة إسرائيلية لحمايتها من الهجمات الجوية الروسية، يشعر العديد من الخبراء في  
 بالغضب من هذا القرار الذي جعلها استثناء نادرا بين الدول الغربية وحلفائها. 

( بوليسي  فورين  مجلة  إسرائيل  Foreign Policyوذكرت  على  مؤخرا  الروس ضغطوا  القادة  أن   )
اون  لتجنب تسليح أوكرانيا، خاصة بقدرات الدفاع الجوي، ويجادل الجيش اإلسرائيلي بأنه بحاجة لتع 

روسي لضمان حرية التصرف في قصف شحنات األسلحة المتجهة إلى حزب هللا من سوريا، وتريد 
 إسرائيل أيضا ضمان الهجرة من دون عوائق والتحرر من سوء معاملة اليهود الروس.

القرار   انتقد  العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ألون ليل    -في مقابلة مع المجلة -لكن المدير 
بأنظمة  ق أوكرانيا  إسرائيل  تزويد  وبسؤاله عن سبب عدم  الغربيين.  "تخون" حلفاءها  إسرائيل  إن  ائال 

الدفاع الجوي، وصف ليل اتخاذ القرار اإلسرائيلي تجاه هذه الحرب منذ اليوم األول تقريبا بأنه كان  
 "أنانيا للغاية، ونظرت إسرائيل فقط إلى زاويتها الخاصة. 

إسرائيل مع الغرب؟ قال المسؤول السابق بالخارجية اإلسرائيلية إنها مدينة    وعن مدى أهمية تحالف
 بكل ما لديها للواليات المتحدة، الدعم السياسي والعسكري التاريخي والدعم االقتصادي.

وختمت المجلة األميركية المقابلة بما قاله ليل "أعتقد أنه ليس أخالقيا القول إنك جزء من الغرب وأن  
كجز  هذه تتصرف  عبء  تحت  وأوروبا  أميركا  ترك  أخالقيا  وليس  ذلك.  يناسبك  عندما  فقط  منه  ء 

 الحرب والتنحي جانبا ورؤية كيف ستنتهي لنقرر ما نفعله".
 21/10/2022الجزيرة. نت، 
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و   باعتداءات  االسرائيليتنديد  ال:  "هآرتس" .13 جوفاء  المستوطنين  تصريحات  بمحاسبتهم  بال  التوعد 
 رصيد 

األخيرة، وخالل  :  بالل ضاهر الفترة  في  كبير  بشكل  الفلسطينيين  المستوطنين ضد  إرهاب  تصاعد 
من   أكثر  المستوطنون  نفذ  وحدها  الماضية  العشرة  نقلت    100األيام  ما  وفق  كهذا،  إرهابي  اعتداء 

سرائيلي.ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما ندد رئيس  صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، عن جهاز األمن اإل
أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الحكومة، يائير لبيد، ووزير األمن، بيني غانتس، 
بمهاجمة مستوطنين لجنود إسرائيليين في بلدة حوار، قبيل فجر أمس، فإنهم امتنعوا عن التطرق إلى  

ى الفلسطينيين. وذلك بالرغم من أن تنديد المسؤولين اإلسرائيليين  اعتداءات المستوطنين المتتالية عل
بهجوم المستوطنين، أمس، والتوعد بمحاسبتهم قضائيا، كانت تصريحات جوفاء وبال رصيد، إذا ال 

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على التفاصيل    يعاقب المستوطنون على اعتداءاتهم.
جه  في  "يفضلون  إنه  ُتفسر  قولها  "قد  أنه  بزعم  تصريحات"،  إطالق  عن  االمتناع  كله  األمن  از 

 تصريحات كهذه على أنها تعبير عن موقف سياسي وخاصة في فترة االنتخابات الحساسة".
األيام   الجهود في هذه  تركيز  "يفضل  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  فإن جهاز  للصحيفة،  ووفقا 

عد في نابلس وجنين، وهكذا تفعل الشرطة اإلسرائيلية وفي حاالت  ضد اإلرهاب الفلسطيني الذي تصا 
كثيرة الجيش اإلسرائيلي أيضا، الذين يفضلون عدم الدخول في مواجهة مع المستوطنين المعتدين في  

 الحاالت التي يستهدفون فيها فلسطينيين".
 21/10/2022، 48عرب 

 
 على حافة الهاوية ويتهددها خطر وجودي من داخلها  "إسرائيل": "الشاباكلـ"رئيس سابق  .14

“القدس العربي”: عشية انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، في األول    ،وديع عواودة  -  الناصرة
الهوية   حافة  على  إسرائيل  إن  )الشاباك(  العامة  للمخابرات  سابق  رئيس  قال  القادم،  الشهر  من 
ويتهددها خطر وجودي حقيقي من الداخل، فيما تعكس استطالعات الرأي حالة التعادل الشديد بين 

ن على الحكم في إسرائيل. وقال رئيس “الشاباك” األسبق يوفال ديسكين، في  المعسكرين المتصارعي 
مقال مطول نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة، إن إسرائيل تقف على حافة الهاوية 
بسبب حالة التشظي السياسي واالجتماعي واألزمة السياسية المستفحلة، داعيًا اإلسرائيليين للتصويت  
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قناعا حسب  عن  كل  تتوقف  متى  وتعرف  جماحها  وكبح  القوة  فرملة  على  األقدر  الكبيرة  للكتل  ته 
 استخدامها.

 21/10/2022القدس العربي، لندن، 
 

15. "INSS" : إسرائيل"خطير للغاية على أمن في أوكرانيا التعاون بين إيران وروسيا" 
طيار، إسرائيل أمام معضلة  يضع شراء روسيا طائرات إيرانية بدون    عبد الرؤوف أرناؤوط:  -القدس

 قد تقودها التخاذ القرار بتزويد أوكرانيا باألسلحة الثقيلة ما سيؤثر على عالقاتها مع روسيا.
 قال مؤخرا إن هكذا قرار هو بمثابة تخطي للخط األحمر”.قد الرئيس الروسي السابق ديمتري وكان 

القوم األمن  دراسات  معهد  في  الباحث  مان،  ميل  أركادي  أبيب وقال  تل  جامعة  في  : ( INSS)  ي 
في   الرفيعة  مكانته  الرغم من  على  الشك،  من  بقدر محدود  ميدفيديف  تهديدات  مع  التعامل  “يجب 

 الماضي ألنه ليس في مركز صنع القرار في روسيا في الوقت الحالي”. 
رات  وأضاف في ورقة موقف: “من المهم اإلشارة إلى أن ميدفيديف تجاهل في بيانه شراء روسيا طائ

واعتبر ميل مان، أن “هذا التعاون بين إيران    أرض”.-مسيرة إيرانية متوسطة المدى وصواريخ أرض 
إسرائيل”. أمن  على  للغاية  خطير  أن    وروسيا  أوكرانية  مصادر  “أفادت  بالقول:  هذا  موقفها  وفسر 

لروسي  عناصر من الحرس الثوري موجودون في األراضي المحتلة بأوكرانيا ويوجهون جنود الجيش ا
المسيرة”. الطائرات  تشغيل  كيفية  أداء   حول  من  التحقق  لإليرانيين  يمكن  الطريقة  “بهذه  وأضاف: 

األنظمة في الميدان وتحسينها إذا لزم األمر، وقد تواجه إسرائيل أنظمة إيرانية محسنة وأكثر تقدما  
 في المستقبل، مما قد يؤدي إلى اإلضرار بأمن الدولة”.

 21/10/2022 القدس العربي، لندن،
 

 أعضاء للكنيست أربعةحفاظ على الصوت العربي وادخال كتلة برلمانية من لل ": نعملالتجمع" .16
العربية للتغيير    –أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ردا على طلب قائمة الجبهة  :  بالل ضاهر

ليلة تقديم   القوائم ومحاولة التخريب على  توقيع اتفاق فائض أصوات، أن "األساليب المتواصلة منذ 
أبو   سامي  صورة  تشويه  ومحاولة  الجبهة،  حملة  مدير  قبل  من  للتجمع  األول  الصحافي  المؤتمر 
شحادة، إضافة إلى دعاية حرق األصوات المغرضة، ال تتناسب مع مطلب توقيع فائض أصوات من  

الجبهة." وحضا  قبل  أخالقية  منافسة  نريدها  التجمع  في  "نحن  أنه  أساليب  وأضاف  من  خالية  رية 
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وشدد على أن "التجمع    الخداع ومحاولة التدخل بقرارات الناس بواسطة تلفيق األكاذيب واإلشاعات".
كتلة  وادخال  العربي  الصوت  على  والحفاظ  التصويت  نسبة  رفع  أجل  من  بوسعه  ما  كل  سيعمل 

 أعضاء للكنيست. بدون مناكفات مع أحد". ٤برلمانية من  
 21/10/2022، 48عرب 

 
 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة  30سرقة ": والال"موقع  .17

كوم دوت  بـ"القدس"  خاصة  حوالي    :ترجمة  داخل    30سرقت  من  الخميس،  أمس  ذخيرة  طلقة  ألف 
وبحسب موقع والال العبري، فإن الجيش اإلسرائيلي    قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب فلسطين المحتلة.

 على القاعدة العسكرية، وال سيما مستودعات الذخيرة، وفتح تحقيًقا في ظروفه.عزز الحراسة 
 21/10/2022القدس، القدس، 

 
 التميمي والنابلسي وحازم في باحات األقصى الشهداء شرطة االحتالل تطارد صور  .18

شرط عناصر  من  عدد  الصور اقتحم  من  عدًدا  وصادروا  األقصى  المسجد  باحات  االحتالل  ة 
  واليافطات التي تحمل صور وأسماء شهداء ومطاردين معلقة على جدران وأعمدة باحات األقصى. 
وكان شبان فلسطينيون قد علقوا صور الشهداء عدي التميمي ورعد حازم وإبراهيم النابلسي والمطارد 

وذكرت    األقصى، وأقدمت شرطة االحتالل فيما بعد على إزالتها.  أبو رعد حازم وغيرهم على جدران
  16من سكان شرق القدس تتراوح أعمارهم بين    4هيئة البث اإلسرائيلية أن شرطة االحتالل احتجزت  

المسجد 17و منطقة  في  والمنظمات  الشهداء  تمجد  الفتات  وتعليق  بالتلويح  قيامهم  في  لالشتباه   ،
الشرطة أزالت  كما  المعلقة.  األقصى،  عدي   الالفتات  الشهيد  على  الغائب  صالة  مقدسيون  وأدى 

 التميمي، ورددوا هتافات حماسية للشهيد وداعمة للمقاومة الفلسطينية، عقب صالة الجمعة.
 21/10/2022الجزيرة.نت، 

 

 أيام 10اعتداء من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في  100"هآرتس": أكثر من  .19
اعتداء من قبل المستوطنين على    100كشفت صحيفة "هآرتس" أنه تم تسجيل أكثر من  :  تل أبيب 

الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وجاء في الصحيفة إنه في العشرة أيام األخيرة،  
مرة، وأن أغلب هذه االعتداءات   100لى الفلسطينيين أكثر من  تم االعتداء من قبل المستوطنين ع
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وقعت في شمال الضفة، خاصة في بلدة حوارة، ولم يتم التطرق إلى هذا العنف من قبل رئيس أركان  
 الجيش اإلسرائيلي الذي سارع للتنديد باعتداء المستوطنين على جنود ورشهم بغاز الفلفل.  

 21/10/2022سطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 " الكنيست"ق الدعاية االنتخابية لـهجمات االستيطان تتصاعد مع انطال  .20

الهور:–القدس –غزة   الواسعة   أشرف  المساحة  مستغلين  المتطرفين،  المستوطنين  هجمات  تواصلت 
على استغالل  التي يمنحهم إياها قادة األحزاب سواء اليمينية أو الوسطية أو اليسارية، حرصا منهم  

أيام معدودة. عليها سوى  يتبقى  يعد  لم  إذ  األبواب،  تطرق  التي  البرلمانية  االنتخابات    أصواتهم في 
وكان الفتا في األيام الماضية، الهجوم العنيف للمستوطنين ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون،  

و”ريغاف  و”لهافا”  الثمن”  و”تدفيع  التالل”  “شبيبة  مثل  منظمات  قبل  أيضا  من  التي  و”نحاله”،  يم” 
صعدت هجماتها من حالة التوتر الميداني، خاصة خالل األيام األخيرة لـ “عيد العرش”، والتي عملوا  
خاللها إلقامة عدة بؤر استيطانية، ضمن مساعيهم الرامية لتحويلها إلى أماكن النطالق الهجمات 

 اإلرهابية ضد الفلسطينيين. 
 21/10/2022، القدس العربي، لندن

 
 تشييع شهيد في جنين وإصابة العشرات في مواجهات فك الحصار عن نابلس  .21

سعيد أبو معال: شيعت جماهير غفيرة وغاضبة من محافظة جنين، اليوم    -نابلس   -القدس  -جنين 
عاما( إلى مثواه األخير    19الجمعة، جثمان الشهيد صالح عبد الرحيم محمد عبد الرحيم “بريكي” )

في مقبرة الشهداء بمخيم جنين، وأصيب عشرات المواطنين في مواجهات مع قوات االحتالل خالل  
وباستشهاد الشاب بريكي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية    مسيرات كسر الحصار عن مدينة نابلس.

وفي   طفاًل.  41غزة(، بينهم    في قطاع  51في الضفة الغربية و  124شهيدًا )  175العام الجاري إلى  
المسيل   بالغاز  باالختناق  وآخرون  بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص  مواطنان  أصيب  نابلس، 
للدموع، اليوم الجمعة، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي فعالية لكسر الحصار على حاجز بيت  

 فوريك شرق نابلس. 
 21/10/2022، القدس العربي، لندن
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 االحتالل يطّبق بصمت قيود دخول األجانب إلى األراضي المحتلة  .22

"األيام": بدأ االحتالل اإلسرائيلي بفرض قيود صارمة على دخول األجانب إلى األراضي   -القدس  
الدولية. االنتقادات  المحتلة، رغم  وثيقة من    الفلسطينية  التي جاءت في  صفحة، صدرت   90القيود 

أنشط منسق  مكتب  يسمى  فعليًا  عّما  تطبيقها  بدأ  المحتلة،  األراضي  في  اإلسرائيلي  االحتالل  ة 
الماضي. لم    الخميس  اإلسرائيلي  االحتالل  لكن  القيود،  هذه  تطبيق  ببدء  إعالن رسمي  يصدر  ولم 

 ينِف بدء تطبيقها لفترة تجريبية مدتها عامان. 
الخميس "لفترة تجريبية مدتها    وكان االحتالل اإلسرائيلي أعلن قبل فترة بدء تنفيذ هذه القيود من يوم

اإلبقاء   إذا كان سيتم  ما  بشأن  واتخاذ قرار  الوضع  تقييم  التجريبية، سيتم  الفترة  نهاية  عامان، وفي 
نسخة   "األيام" على  الذي حصلت  ما جاء في نص اإلعالن  المفعول"، حسب  على اإلجراء ساري 

األكاديميين والخبراء وموظفي الوكاالت  واإلجراءات الجديدة تشمل رجال األعمال والمتطوعين و   منه.
وإقامتهم في األراضي   فلسطينيين  األجنبية وزواجهم من  السفر  والفلسطينيين حملة جوازات  الدولية، 

 المحتلة.
 22/10/2022، األيام، رام هللا

 
 الحقوقية  إلسكات المنظمات "إسرائيل ": نرفض محاولة 48منظمات فلسطينية داخل الـ .23

رفضهم    48ممثلو منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني الفلسطينية داخل أراضي الـأكد  :  الناصرة
محاولة إسرائيل إلسكات المنظّمات التي تحاول محاسبتها دوليا الرتكابها جرائم حرب ضد الشعب  

الجيش    الفلسطيني. وزير  أعلن  أن  منذ  عاٌم  "مر  الجمعة،  عنها،  بيان صدر  في  المنظمات  وقالت 
إرهابية"،  اإلسرائيل "منظّمات  بأنها  بارزة  فلسطينية  مدنّي  مجتمع  مؤسسات  ست  عن  ممثلو ي  وأكد 

الدفاع   الست من أجل  المنّظمات  والتعاون مع زمالئهم في  العمل  الداخل مواصلتهم  المنظمات في 
عن حقوق الفلسطينيين، ودعوا المجتمع الدولي وجميع الدول التخاذ خطوات فورية وحاسمة للدفاع 

 منظمات وعملها. عن ال
 21/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مرّوجون يبتكرون طرقًا غريبة لتهريب المخدرات عبر معبر "كرم أبو سالم"  .24

تحّول معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، إلى    محمد الجمل:
لتهريب   البوابات  أبرز  أنفاق أحد  إغالق  بعد  وذلك  الماضية،  الفترة  خالل  القطاع  إلى  المخدرات 

وابتكر تجار ومروجون طرقًا جديدة وغريبة في تهريب    التهريب، التي كانت تربط القطاع مع مصر.
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اكتشافها صعبة.  تجعل عمليات  للقطاع، وبطرق  واردة  داخل بضائع  إخفائها  المخدرة، عبر   المواد 
، فقد جرى خالل الفترة الماضية ضبط مخدرات مخفية داخل أحشاء حيوانات ووفق متابعات "األيام"

  35"كرشة"، وكميات كبيرة مخبأة داخل حبوب "بقوليات"، كما جرى ضبط كميات أكبر وصلت إلى  
إخفاؤها  داخل مالبس، وحبوب مخدرة جرى  احترافية  "كبتاغون"، مخفية بطريقة  نوع  ألف حبة من 

ر شرطة مكافحة المخدرات على المعابر في قطاع غزة، أحمد الشاعر،  وقال مدي  وسط أثاث خشبي.
إن معبر كرم أبو سالم يشكل تحديا كبيرا لشرطة المكافحة، نظرا لكميات البضائع الكبيرة التي تدخل  

شاحنة،    600و  400من خالله بصورة يومية، وفي وقت قصير إذ يتراوح عدد الشاحنات اليومية بين  
 طنان من البضائع، التي يستحيل تفتيشها بصورة كاملة. على متنها مئات األ

 22/10/2022، األيام، رام هللا
 

 تشّن هجوما بالصواريخ على محيط دمشق  "إسرائيل" .25
بأن الدفاعات الجوية تصّدت لصواريخ إسرائيلية في   أفادت وسائل إعالم سورية رسمية مساء الجمعة

الجنوبية. السورية )سانا( عن مصدر عسكري   سماء دمشق والمنطقة  الرسمية  ونقلت وكالة األنباء 
الساعة   "حوالي  من    23:03قوله  برشقات  جويا  عدوانا  اإلسرائيلي  العدو  نفذ  الجمعة،  مساء  من 

طبريا بحيرة  شرق  شمال  اتجاه  من  دمشق". الصواريخ  مدينة  محيط  في  النقاط  بعض  مستهدفا   ، 
على   الخسائر  واقتصرت  معظمها،  إسقاط  وتم  العدوان  لصواريخ  التصدي  تمَّ  أنه  المصدر  وأضاف 

 الماديات، دون تفاصيل إضافية.
 22/10/2022.نت، الجزيرة

 
 نابلس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل إلنهاء حصار االحتالل عن  .26

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري إلنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه :  القاهرة
نابلس منذ نحو   أيام، وأدى لتدهور حاد في األوضاع    10قوات االحتالل اإلسرائيلي على محافظة 

  الحياتية الطبيعية.   االقتصادية، وتسبب بمعاناة يومية ألبناء المحافظة، وحرمهم من ممارسة أمورهم
القوانين   لكافة  صارخا  انتهاكا  يمثل  الحصار  هذا  أن  الجمعة،  اليوم  له،  بيان  في  البرلمان  وأكد 

 والمواثيق واألعراف الدولية. 
 21/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 لألرض الفلسطينية   " إسرائيل "دولية تدعو للنظر في اآلثار القانونية الناشئة عن استمرار احتالل  لجنة   .27
الصادر األول  التقرير  الدولية   ،10/20  الخميس،  خلص  التحقيق  لجنة  عن  العامة  الجمعية  أمام 

الم المتحدة  لألمم  التابعة  الشرقية المستقلة  القدس  ذلك  في  بما  المحتلة،  الفلسطينية  باألرض  عنية 
الفلسطينية  "إسرائيل"و لألرض  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  لالستنتاج  تدعو  معقولة  أسباب  وجود  إلى   ،

القانون الدولي نظراً  الستمراره وسياسات الحكومة اإلسرائيلية للضم بحكم    بات غير قانوني بموجب 
الواقع. إلو   األمر  نظرت  للتوصل  نتائجها،  اإلسرائيلية  لجنة  الى  الحكومة  وإجراءات  سياسات  في 

المحتّلة. الفلسطينية  األرض  من  أجزاء  وضّم  االحتالل  على  التقرير    لإلبقاء  تعزيز  ويرّكز  على 
و  إسرائيليون  مسؤولون  بها  أدلى  التي  البيانات  ذلك  في  بما  وتوّسعه،  االستيطاني  يشيرون  المشروع 

القانون الدولي. و  ينتهك  الدائمة على األرض، بما  استنتجت قد  فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة 
، إثر استمرارها باحتالل األرض بمفعول القّوة، مسؤولّيات دولية "إسرائيل"لجنة التحقيق أنه تقع على  

أفراداً  الفلسطينيين  حقوق  انتهاك  عن  مسؤولة  تزال  عاجل  دعت  و   وجماعات.  وال  طلب  إحالة  إلى 
الرفض اإلسرائيلي إلنهاء  استمرار  الناشئة عن  القانونية  اآلثار  بشأن  الدولية  العدل  يستفتي محكمة 
احتاللها لألرض الفلسطينية، مشيرة إلى انه بموجب القانون الدولي اإلنساني، فإن احتالل أرض ما 

الح الواقعة تحت االحتالل من وضعها كدولة أو من  خالل  السلطة  رب هو وضع مؤّقت وال يحرم 
 سيادتها. 

 20/10/2022،  موقع أخبار األمم المتحدة
 

 واشنطن تندد بتقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة الداعي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي    .28
طن بالتقرير الجديد للمقرر الخاص لألمم المتحدة الذي يدعو  نددت واشن:  سعيد عريقات   –واشنطن  

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية    إلى تفكيك "االحتالل اإلسرائيلي االستيطاني االستعماري".
الصحفي،  ير األم مؤتمره  في  برايس،  نيد  منذ  إكية،  هذه  التحقيق  لجنة  بشأن  مخاوفنا  أوضحنا  ننا 

استهداف   يتم  ال  "إسرائيل"البداية، حيث  األمم  نظام  في  عادل  غير  في  بشكل  ذلك  في  بما  متحدة، 
هي الدولة الوحيدة التي تخضع لجدول أعمال دائم خاص بدولة    "إسرائيل" سياق لجنة التحقيق هذه، و

بحق الفلسطينيين من احتالل وضم فعلي    "إسرائيل "ص ما تقوم به  خوفي رده على سؤال ي  معينة".
تمارسه في أوكرا المتحدة أن روسيا  الواليات  تدعي  يشبه بشكل كبير ما  نيا، احتج  وتهجير قسري، 

 .للمقارنة رافضاً  برايس
 21/10/2022، القدس، القدس
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 إلنهاء االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين  "إسرائيل"ـاألمم المتحدة تجدد دعوتها ل .29
ل:  نيويورك دعوتها  المتحدة  األمم  المعتقلين    " إسرائيلـ"جدّدت  بحق  اإلداري  االعتقال  إلنهاء 

خالل   الفلسطينيين. دوجاريك،  ستيفان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  الرسمي  المتحدث  وذّكر 
ا  "مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة االعتقال اإلداري، إم   "إسرائيلـ"مؤتمر صحفي، بمطالبة األمم المتحدة ل

 باإلفراج عن األشخاص، أو توجيه االتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".
 22/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ُتناشد المانحين دعمها من أجل الالجئين الفلسطينيين في لبنان   ونروااأل  .30

العام  علنأ  اونروااأل  لوكالة  المفوض  الزاريني،  فيليب  الوكالة  ،  لجمعة،  ال"أن  بشكل  تناشد  حصول 
على   تقديم    13عاجل  من  الوكالة  ذلك  وسيمّكن  لبنان.  في  فلسطين  أجل الجئي  من  دوالر  مليون 

المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية، وإبقاء  
العام نهاية  الوقت قد حان التخاذ خطوات فعلية. "وشدد الزاريني على أن    ."مدارسنا مفتوحة حتى 

علينا أن نتحمل المسؤولية الجماعية، وأن نمّد يد العون للبنان للمساعدة في سحب الناس من على  
 .  "حافة الهاوية

 21/10/2022، األخبار، بيروت 
 

 مساع أوروبية لتهدئة األوضاع في الضفة الغربية والقدس   .31
شادي :  )شينخوا(  -رام هللا   ورام هللا  القدس  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  في  اإلعالم  مسؤول  أعلن 

لي لتهدئة األوضاع في الضفة الغربية  عثمان، عن مساع أوروبية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائي
الشرقية. السياق،  واعتبر   والقدس  هذا  المستوطنين ضد   في  استمرار هجمات  المقبول  أنه من غير 

على السكان بشكل مباشر والتي    السكان في الضفة الغربية وكذلك العقوبات الجماعية التي تفرض 
 تمنع حرية تنقل األفراد البضائع خاصة في نابلس وجنين.

 21/10/2022، القدس، القدس
 

 دراسة إمكانية نقل السفارة إليها  : وفد بريطاني زار القدس منذ أيام ليديعوت .32
خاصة وفد ترجمة  أن  الجمعة،  أحرونوت،  يديعوت  صحيفة  ذكرت  حي    اً بريطاني  اً :   أيام  منذ  زار 

إمكان لدراسة  المحتلة،  القدس  جنوب  "تلبيوت"  المنطقة. الطالبية  في  مستقبلية  سفارة  مقر  إنشاء   ية 
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إلى أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي قرار حتى اآلن بنقل السفارة، ومع ذلك،   الصحيفة  وأشارت 
 فإن الزيارة للمكان يهدف إلى تمهيد الطريق في حال تم اتخاذ قرار.

 21/10/2022، القدس، القدس
 

 حماسحركة و  سورياواشنطن تندد بالتطبيع بين   .33
كية نيد برايس من أن تطبيع العالقة  ير حذر الناطق باسم وزارة الخارجية األم:  علي بردى  -  واشنطن

السوري وحركة   النظام  الدولية يمكن أن يضر مصا  حماسبين  الجهود  الفلسطينيين ويساهم في  لح 
تظهر   المصالحة  هذه  أن  أيضًا  معتبرًا  اإلرهاب،  األسد.  "عزلة"لمكافحة  بشار  أن   الرئيس  وأكد 

المتحدة   المنظمات "الواليات  من  سيما  ال  األسد،  نظام  تأهيل  إلعادة  دعم  أي  رفض  ستواصل 
 ."المصنفة إرهابية مثل حماس 

 22/10/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"  مقاطعةيطالب بإلغاء قرار تجريم  االتحاد األمريكي للحريات المدنية .34
  ( ACLUاالتحاد األمريكي للحريات المدنية )  للقضية الفلسطينية، رفع   انتصاراً   :لهورأشرف ا  –غزة  
الفدرالية    وهو المحكمة  أمام  قضية  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  الحقوقية  المنظمات  كبرى  من 

بمعاقبة   يسمح  أركنساس  والية  في  العليا  المحكمة  عن  صدر  حكم  بمراجعة  فيها  تطالب  العليا، 
تقاطع   التي  قرار  "،  إسرائيل"الشركات  األمريكي  "محكمة  الكون  للدستور  األول  التعديل  الذي  ينتهك 

 ."يحمي الحق في حرية التعبير
 21/10/2022، القدس العربي، لندن

 
  يقررون مقاطعة "إسرائيل"أكاديميًا ومتضامنًا عربيًا وأجنبياً  250 .35

دولة   28يمثلون نحو  ،  مع الشعب الفلسطيني  ومتضامناً   أكاديمياً   250وّقع أكثر من  :  القدس المحتلة
العال و"األبرتهايد" مفي  االحتالل  لمناهضة  الدولية،  األكاديمية  الحملة  عن  صدر  بيان  على   ،

البيانحيث    اإلسرائيلي )مستقلة(. أكاديمياً دعا  "إسرائيل  لمقاطعة  و ،  استخدام مطاراتها، ومنع  ،  عدم 
رداً  إسرائيليين،  أكاديميين  مع  واإلعالمي  األكاديمي  التبادل  برامج  في  انتهاكات    المشاركة  على 

 االحتالل المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني". 
 22/10/2022، قدس برس
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 المصالحة الفلسطينية في الجزائر.. إلى أين؟!  .36
 محسن محمد صالح أ. د. 

المليون   إن شعب  إذ  فلسطين،  بقضية  المتقدم  العميق  القوي  االرتباط  ذلك  وشعبها  للجزائر  يحسب 
وبطشه،   وظلمه  واالستعمار  االحتالل  قسوة  تمامًا  يعي  شهيد  المليون  معاني  ونصف  ُيكبر  كما 

التضحية والعزة والكرامة وتحرير األرض واإلنسان. وهو الشعب الذي اشتهرت عنه مقولة أن الجزائر  
مع فلسطين "ظالمة ومظلومة"!! كما يحسب للجزائر حالة اإلجماع الفلسطيني عليها، لما تمثله من  

 حضن دافئ للفلسطينيين، بعيدًا عن خالفاتهم وانقساماتهم.
تبون في    ولعل ذلك المجيد  الرئيس عبد  الجزائرية برعاية ومتابعة  الديبلوماسية  نجاح  كان سببًا في 

صدور "إعالن الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، 
الفترة   في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  بمشاركة  الجزائر  في  أك  13–11المنعقد  األول/  توبر  تشرين 

. وكانت الجزائر قد عملت بشكل حثيث وهادئ على مدى تسعة أشهر، على استضافة القوى  2022
مسار   واستعادة  الفلسطيني،  المأزق  من  للخروج  تصور  لبلورة  الفلسطينية  والشخصيات  والفصائل 

 العمل الوطني الفلسطيني ُبنيَتُه المؤسسية الجامعة، وقوَته الفاعلة على األرض.
الس المبادرات ورعاية المصالحات لدول غير أن  يترك موضوع  للجزائر كان عادة ما  التاريخي  لوك 

المنظومة   الفلسطيني" في  "الملف  يتولى عادة  الذي  الطرف  باعتبارها  وتحديدًا مصر  عربية أخرى، 
تقدمًا في   المصري  الجانب  تحقيق  فقط بسبب عدم  يأتي  الجزائري، ال  السلوك  تغّير  ولعل  العربية. 

مل مع هذا الملف طوال عدة سنوات؛ وإنما يمكن فهمه أيضًا من زاويتين؛ األولى موقف الجزائر  التعا
الحازم والحاسم تجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، وإعطاء رسالة قوية للمغرب )التي قطعت شوطًا  

ئر ماضية بقوة بعيدًا في هذا المجال(، وللدول العربية في شمال أفريقيا وباقي دول القارة، بأن الجزا
لتحقيق اختراق في معالجة ملف االنقسام   الجزائر  والثانية سعي  التطبيع.  في دعم فلسطين ورفض 
الفلسطيني، بين يدي رعايتها واستضافتها لمؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في الجزائر مطلع تشرين  

 .2022الثاني/ نوفمبر 
 * * * 

 عامة، هي في معظمها ليست موضع اختالف؛ بينما  جاء إعالن الجزائر "فضفاضًا" يحوي خطوطاً 
تم ترحيل آليات التنفيذ إلى أوقات الحقة. ومعظم المضامين هي تكرار لما ورد في وثائق واتفاقات  

القاهرة   )اتفاق  النجاح  لها  ُيكتب  لم  الوطني  2005سابقة  الوفاق  وثيقة  مكة  2006،  اتفاق   ،2007 ،
الدوحة  2011القاهرة    -اتفاق المصالحة  اتفاق  الشاطئ  2012،  اتفاق  القاهرة  2014،  اتفاق   ،2017  ،
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(. وكان واضحًا أن الفصائل الفلسطينية وخصوصًا فتح وحماس لم 2021-2020ترتيبات المصالحة  
 تكن ترغب في إحراج الجزائر، وسعت إلى تحاشي أن يتحمل أي منها مسؤولية فشل المفاوضات.

ُتغّير   لم  رام هللا،  في  الفلسطينية  السلطة  وعلى  التحرير  منظمة  على  تهيمن  التي  فتح  حركة  قيادة 
سلوكها السياسي في اإلصرار على االستمرار في السيطرة على "الشرعية الفلسطينية" وعلى صناعة  

ة السياسات  القرار الفلسطيني. وتابعت حتى بعد إفشالها االنتخابات ومسار المصالحة السنة الماضي
، أم في متابعة التنسيق  2022نفسها، سواء عندما ُعقد المجلس المركزي للمنظمة في شباط/ فبراير  

الدولتين  التسوية وحّل  أم في اإلصرار على مسار  الغربية،  الضفة  المقاومة في  وقمع قوى  األمني 
ائر بندًا متعلقًا بااللتزام واتفاقات أوسلو واستتباعاتها. بل إنها سعت إلى محاولة تضمين إعالن الجز 

هذا  أن  إاّل  ذلك؛  تنجح في  لم  أنها  المنظمة؛ ومع  وّقعتها  التي  واالتفاقات  الدولية  الرباعية  بشروط 
المأزق  للخروج من  أو  لبرنامج وطني  أساسًا  تكون  أن  يمكن  "أوهامًا" ال  تعيش  تزال  ما  أنها  يعني 

 الفلسطيني. 
جزائر وتحرص على كسب وّدها، لم ُتِرد أن تظهر كسبب في غير أن قيادة فتح التي تدرك مكانة ال

إفشال الجهد الجزائري؛ وهي تضع في ذهنها كذلك أن الجزائر كانت الداعم العربي األكبر للسلطة  
 حيث قدمت دعمًا بنحو مائة مليون دوالر أمريكي.  2021الفلسطينية سنة 

ثانية، فإن قيادة فتح وجدت في إعالن الجزائر فرصة إلعادة "تدوير" وتأهيل نفسها في   من ناحية 
الساحة الفلسطينية بعد حالة الغضب واإلحباط التي أصابت الشارع الفلسطيني تجاهها، عندما قامت  

 بإلغاء االنتخابات وتعطيل المصالحة، ووصلت شعبيتها إلى الحضيض.
أوراقها في ضوء ولعل فتح من ناحية ثالثة وجدت في إعالن الجزائر فرصة لكسب الوقت لترتيب  

 حالة التشرذم واالنقسام التي تشهدها، وفي ضوء حالة التآكل والفشل التي تعاني منها سلطة رام هللا.
الشارع   إشغال  محاولة  في  الجزائر  إعالن  من  االستفادة  رابعة،  ناحية  من  فتح  قيادة  أرادت  ولربما 

محاول إلى  سعيًا  االنتخابية،  والحمالت  باالنتخابات  في  الفلسطيني  المتصاعدة  المقاومة  "تنفيس"  ة 
ونابلس   جنين  في  المقاومة  ببؤر  األمنية  أجهزتها  استفراد  وبالتالي  جذوتها،  وإطفاء  الغربية،  الضفة 
دورها  لمتابعة  يؤهلها  بما  الضفة،  في  الفلسطيني  الشعب  على  سيطرتها  بسط  وإعادة  وغيرها، 

 "الوظيفي" الذي يشترطه االحتالل اإلسرائيلي عليها. 
*  * * 

بالنسبة لحماس، ومعها الجهاد اإلسالمي والشعبية وباقي الفصائل، فقد كانت فرصة مهمة للتواصل 
واالحتكاك مع المؤسسة الرسمية الجزائرية، وتقديم وجهة نظرها بقوة ووضوح؛ في الوقت الذي تهيمن  

للمنظمة والسلط  قيادتها  الفلسطيني، من خالل  الرسمي  التواصل  ة. ولذلك، فإن فيه فتح على حالة 
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نظر   لوجهة  الجزائر  لتفّهم  وكان  الجزائر،  مع  العالقة  على صعيد  ديبلوماسيًا  تقدمًا  حققت  حماس 
 حماس والمقاومة، واالستقبال المميز الذي حظي به رئيسها إسماعيل هنية أثره في ذلك.
لمس ق  الُمعوِّ أو  ل  الُمعطِّ بمظهر  تظهر  أن  في  ترغب  لم  أيضًا  فإن حماس  المصالحة وبالطبع،  ار 

وكشف   الجدية  اختبار  زاوية  في  فتح  قيادَة  لَتحُشر  مرنة،  بنصوص  فرضيت  الجزائرية؛  وللمبادرة 
تشكيل   وإعادة  للسلطة،  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  يتعلق  فيما  خصوصًا  المصداقية، 

ليات عمل األمناء المجلس الوطني الفلسطيني خالل عام واحد حسب إعالن الجزائر؛ وكذلك تفعيل آ
 العامين لمتابعة إنهاء االنقسام وتحقيق الشراكة السياسية. 

الشعبية   المقاومة  بتطوير  الموقعة  الفصائل  التزام  المقاومة  صالح  في  صبَّت  التي  البنود  ومن 
وتوسيعها؛ وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة. فلم تقدم فصائل المقاومة أّي تعهد 

 ة، وظل المجال مفتوحًا أمامها لممارسة العمل المقاوم وتصعيده حتى في ظل إعالن الجزائر.بالتهدئ 
الجانب   مع  بالتعاون  االتفاق  بنود  تنفيذ  على  لإلشراف  عربيا  جزائريا  عمل  فريق  وجود  ولعل 

إذ إن المراهنة عليه كثيرًا؛  ينبغي  أنه ال  الجزائر. غير  ُبعدًا جديًا إلعالن  قيادة    الفلسطيني، يعطي 
اإلفشال  مسؤوليات  غيرها  وتحميل  السابقة،  االتفاقات  من  التنّصل  في  "برعت"  والسلطة  المنظمة 

 والتعطيل.
 *** 

إن "إعالن الجزائر" يظل محّل تقدير الفلسطينيين للجهد الجزائري المبذول، بغض النظر عن مآالته  
 الفلسطينيون أنفسهم.النهائية التي يتحمل مسؤولياتها أساسًا 

ولربما كان يستحيل الوصول إلى اتفاق يتضمن خريطة طريق دقيقة، وضمانات أكيدة في ظل حالة 
التناقض االستراتيجي والجوهري بين مساري التسوية والمقاومة، وفي ظل حالة تدني )أو انعدام( الثقة 

الملف الفلسطيني؛ باإلضافة إلى  بين الطرفين؛ وفي ظل التدخالت والضغوطات العربية والدولية في  
وجود السلطة الفلسطينية تحت االحتالل الصهيوني واشتراطاته، وقدرته على إفشال االنتخابات في 

 مناطق سيطرته. 
الشراكة  في  المضي  على  ُيجبرها  ما  تجد  ال  هللا(  رام  وسلطة  المنظمة  )قيادة  فتح  قيادة  وأن  أما 

" لقيادة  خسارتها  احتمال  مع  فمن الحقيقية،  شفافة،  انتخابات  إجراء  حال  في  الفلسطينية"  الشرعية 
المستبعد جدًا أن ترضى بوجود قيادة انتقالية، أو بتوفير ضمانات حاسمة؛ وسُتصر على إدارة الملف  
بنفسها، وعلى إصدار المراسيم والتشريعات وإعطاء "الشرعيات"، ولعلها تضغط الستالم قطاع غزة  

د ذلك ألف سبب وسبب لتعطيل أي انتخابات أو ترتيبات ال تضمن لها  بحجة "الشرعية".. وستجد بع
 االستمرار في الهيمنة على الشأن الفلسطيني. 
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وعاد  كثيرًا؛  عليه  ُيعّول  ال  ألنه  كبير،  بحماس  اإلعالن  يتلَق  لم  الفلسطيني  الشارع  فإن  ولذلك، 
اجهة االحتالل ومحاوالت  لينغمس من جديد في مشاهد العمل المقاوم في فلسطين المحتلة، وفي مو 

 التهويد خصوصًا في األقصى والقدس.
 21/10/2022، "21موقع "عربي 

 
 إسرائيل والسلطة... وعرين األسود  .37

 نبيل عمرو 
بينما كنت أفكر في اختيار موضوع مقالتي، استمعت إلى الخبر األول الذي بثته اإلذاعة اإلسرائيلية، 

 طريقة جاءنا اآلن ما يلي...والذي تمت صياغته وقراءته على 
في  البارزين  النشطاء  أحد  اعتقال  من  تمكنت  اإلسرائيلية  األمن  أجهزة  مشتركة من جميع  قوة  »إن 

 التشكيل الفلسطيني الجديد... عرين األسود«.
واتسع  والشمال،  نابلس  إلى  وامتدت  جنين  مخيم  في  بداية  وقعت  التي  العنيفة  األحداث  بدء  منذ 

الوسط والجنوب، تردد مصطلح »عرين األسود« على نطاق واسع، حتى أنه غطى  امتدادها ليشمل  
بفعله وما يقال عنه على حوارات لّم الشمل التي جرت في الجزائر؛ ما جعل هذا التشكيل الجديد أهم  
حديث على مستوى الرأي العام، حتى قيل ولو من قبيل التندر إنه أحال فصائل منظمة التحرير إلى  

 التقاعد. 
إسرائيل  م كانت  لمن  أولي  تنظيمي  تجسيد  أنه  الجديد،  التشكيل  هذا  من  المستنتجة  الخصائص  ن 

تسميهم الذئاب المنفلتة، الذين كانوا يقومون بعمليات عسكرية مؤثرة ولكن على عاتقهم الخاص، فهم  
األمنية  ليسوا امتدادًا لتشكيل تقليدي منظم، وليسوا موحدي االنتماء لفصيل محدد ما وضع األجهزة  

اإلسرائيلية بكل أذرعها في حيرة من أمرها؛ إذ ال مرجعيات محددة يجري االتصال بها أو الحديث  
معها لمعالجة الظاهرة واحتوائها. وما زاد الحيرة اإلسرائيلية وأظهر عجز أجهزتها األخطبوطية عن  

لتصب  تطورت  المنفلتة  الذئاب  تسمى  كانت  ما  أن  بشأنها  حاسم  بإنجاز  منظمًا التبشير  تشكياًل  ح 
أسسته فكرة. وشّكل الفراغ األمني والسياسي في الضفة والقدس حاضنة مواتية وّفرت له شعبية غير  

 متوفرة ألي فصيل تقليدي.
بالتقليد   ولو  فاعليته  التشكيل ومضاعفة  لتطور  نشط  إنها محفز  إذ  إسرائيل؛  تخيف  كهذه  وحاضنة 

 والمحاكاة.
و  متقطعة  حرب  حالة  الفراغ  فاالجتياحات  أنتج  واإلسرائيليين؛  الفلسطينيين  بين  الحدة  متفاوتة 

الحصار،  تحت  كنابلس  الفلسطينيين، مدن كبرى  تنكياًل مروعًا في حياة  وتنتج  تتواصل  اإلسرائيلية 
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ينجو منه أحد.  إليه والخروج منه عذابًا ال  الدخول  ومخيم كبير كشعفاط داخل طوق محكم يجعل 
 تغلق مداخله ومخارجه في عموم الضفة؛ فالمداهمات الليلية والنهارية  والمكان الذي ال ُيحاصر وال

 كفيلة بتحويل الحياة فيه إلى جحيم مستمر. 
وضع كهذا ينتج رد فعل يجعل من السعي اإلسرائيلي الجتثاثه نوعًا من الجري وراء السراب، وهذا ما 

الذين ال يكّفون عن تذكير القيادة    اعترف به كثير من جنراالت إسرائيل ومثقفيها وصناع الرأي العام
 السياسية بأن مواصلة حكم شعب آخر لن ينتج غير هذا.

العجز اإلسرائيلي عن إنهاء الظاهرة أو احتوائها يبرر بعذر أقبح من ذنب، فالحكومة التي تتعرض  
واجبها«  النتقادات الذعة على الفشل والتقصير تلقي باللوم على السلطة الفلسطينية التي ال تقوم »ب

في سياق التنسيق األمني وال تكف عن القول بأنها سلطة فاقدة للسيطرة مع أن فقدان السلطة ألبسط  
مبرر لوجودها هو من صنع إسرائيل ذاتها، التي ما تركت وسيلة إلذالل السلطة وإفقادها هيبتها أمام  

ية وجهت للسلطة الفلسطينية  مواطنيها إال وفعلته، وآخر ما حرر في هذا األمر أن الحكومة اإلسرائيل 
فيه   يوجد  كان  عزاء  بيت  أشتية  محمد  وزرائها  رئيس  زيارة  لمجرد  اللهجة  شديدة  توبيخ  رسالة 

 »إرهابيون«! 
إسرائيل ال تنكر عجزها، والفصائل تجاهر بحيادها في الحرب الدائرة اآلن؛ إذ يكتفي بعضها بمباركة  

قي الرحى، فال هي جاهزة لتطوير أدائها األمني على  العمليات من دون تبنيها. والسلطة واقعة بين ش
األثمان   دفع  عن  بمنأى  هي  وال  شعبها،  سخط  يضاعف  وبالمقابل  إسرائيل،  يرضي  الذي  النحو 

 المادية والمعنوية الناجمة عن التنكيل اإلسرائيلي بها وبشعبها. 
ئاب المنفلتة صار يسمى  وضع كهذا تعترف إسرائيل بما ينتج منه، فما كان يسمى باألمس القريب الذ 

والتي هي   السنين  الذي عمره عشرات  الدرس  إسرائيل  تستوعب  أن  وبداًل عن  األسود،  اليوم عرين 
الساذجة،  الرشى  ذلك  في  بما  إلدامته  المعتمدة  الصيغ  ولكل  لالحتالل  الفلسطيني  الرفض  عمر 

 الرماد. تواصل صّب الزيت على النار لتزيده اشتعااًل أو لتكثف جمره الكامن تحت 
كلمة السر في العجز اإلسرائيلي تفصح عنها عبارة يزداد معتنقوها في إسرائيل كل يوم... إلى متى  

 سنواصل حكم شعب آخر؟! 
 22/10/2022، الشرق األوسط، لندن
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 ينصبه لها جيل فلسطيني جديد  "بفخ استراتيجي"إسرائيل تغرق بالتدريج  .38
 د. ميخائيل ميلشتاين 
موجة التصعيد في منطقة “يهودا والسامرة” ترفض االنطفاء، وتجسد بأن إسرائيل تغرق بالتدريج بفخ  
استراتيجي. حجم التحديات الناشئة في الساحة الفلسطينية يزداد، عدد البدائل التي أمام إسرائيل يقل،  

زاياها وبطولها عن تلك وتلك التي تبقت تتراوح بين السيئة واألسوأ. موجة التصعيد الحالية تختلف بم
التي نشبت وانطفأت حتى اليوم، وعلى رأسها “انتفاضة السكاكين” التي وقعت بقوى متغيرة بين نهاية  

. التصعيد الحالي يعكس مشكالت أساسية عديدة تجسد صعوبة في الحفاظ على 2016وبداية    2015
النسبي الذي قام على مدى نحو عقد ونصف في “المناطق”   ]الضفة الغربية[ من خالل  االستقرار 

 األدوات المعروفة. 
الفلسطينية،   الساحة  في  عميقة  تيارات  من  تنبعان  الحالي،  للتصعيد  األبرز  هما  أساسيتان  ميزتان 
أسس   الذي  ذاك  الشاب،  الفلسطيني  الجيل  رأس  رفع  األولى،  إسرائيل:  على  مباشرة  تؤثران  لكنهما 

في األسود”  “عرين  مثل  اإلرهاب  “المناطق”. جيل    رفاقه شبكات  في  الدبابير”  “عش  أو   Zنابلس 
ينفر من كل    2000الفلسطيني بعد العام   ووعيه لم تكِوه صدمات الماضي التي لجمت آباءه. وهو 

بأعمال  ويدفع  الشبكة،  مجال  في  هو  السلطة.  رأسها  وعلى  “المؤطرة”  الفلسطينية  بالجهات  صلة 
 “شعاري” في معظمه. عسكرية تعتمد على أساس أيديولوجي متهالك جداً 

الميزة الثانية هي الضعف الوظيفي والفكري المتزايد للسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن. وينبع هذا  
اقتصادية   حوافز  غياب  من  أو  السياسية  المسيرة  في  التقدم  عدم  من  الصغير  قسمه  في  الضعف 

حق وخرق  ومحسوبية،  فساد،  هللا:  رام  في  الحكم  مزايا  من  أكبر  سياسي  وبقدر  وتعفن  إنسان،  وق 
سنة لم تجر انتخابات في السلطة(. معظم الجمهور الفلسطيني    16عميق، وغياب الديمقراطية )منذ  

ينفر من قيادة السلطة، لكنه يرى فيها “شرًا ال بد منه”( للحفاظ على نسيج حياته. هذه هي الفكرة  
ابتعادًا متزا  سواء تجاه    –يدًا عنها ويظهرون عداء  السائدة في أوساط الجمهور، لكن الشبان يبدون 

 إسرائيل أم اتجاه السلطة. 
تهديدات  لتطور  كامنة  إمكانية  على  ينطوي  الغربية[  ]الضفة  “المناطق”  في  المتواصل  التوتر  إن 
استراتيجية إزاء إسرائيل، وعلى رأسها “نسخ” نماذج نابلس وجنين إلى مواقع أخرى، بشكل يضعضع  

المتهالكة   السلطة  على  مكانة  للقضاء  تنشأ  حكومية  فراغات  إلى  بالدخول  إسرائيل  ويلزم  أصاًل، 
. وثمة  1994تهديدات أمنية. لكن يمكن لالنجذاب أن يتسع لدرجة إدارة شؤون مدنية مثلما كان حتى  

تهديد آخر يحدق من جهة حماس، التي ترمي لالستيالء على قيادة الساحة الفلسطينية، وترى في  
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ألبو التالي”  الداخلية   “اليوم  بالمصالحة  قدمًا  الدفع  خالل  من  الغرض،  لهذا  جيدة  فرصة  مازن 
 وباالنتخابات العامة. 

وإسرائيل في ضوء هذا الواقع، في انكسار استراتيجي؛ من جهة، يفهم كثيرون فيها الخطر الكامن  
كلما تحققه  يتعزز  احتماالت  سيناريو  وهو  الواحدة،  الدولة  واقع  إلى  التدهور  استمرار  ضعف    في 

الحكم الفلسطيني وتعاظمت الصلة المدنية واالقتصادية بين إسرائيل و”المناطق”. من الجهة األخرى،  
كثيرون في إسرائيل بل وربما معظم الجمهور يعارضون رؤية الدولتين التي احتمالية تحققها متدنية  

كف األحوال  أفضل  في  هي  التي  الفلسطينية  الساحة  في  العميق  االنقسام  ضوء  تسمح  في  بأن  يلة 
“بثالث دول للشعبين”. األفكار المرحلية التي تعتمد عليها إسرائيل في السياق الفلسطيني في العقدين  
وفقًا  محدود  مدى  ذات  بأنها  تبرز  استراتيجي،  حسم  اتخاذ  دون  الوضع  تجميد  وأتاحت  األخيرين 

كرة تقليص النزاع، كان يفترض للتصعيد الحالي. إدارة النزاع، والسالم االقتصادي، مثلما هي أيضًا ف
فتبرز مشاكل   أما عمليًا،  المشاكل األساس.  تجاوز  الزمن في ظل  الهدوء على مدى  توفر  أن  بها 

 الماضي التي تتطلب حاًل، وعلى رأسها خطر االندماج المتواصل بين الجماعتين السكانيتين. 
ن إسرائيل والفلسطينيين )حجة  ثمة من يصدون مثل هذا التحليل بجملة من التعليالت: هناك فصل بي 

وخصوصًا   الحسم،  التخاذ  إلحاح  يوجد  وال  الضفة(؛  سياق  في  تتبدد  لكنها  لغزة،  بالنسبة  صحيحة 
بالجوانب اإلقليمية؛ وإن الزمن يلعب في صالح اليهود الذي ازداد وزنهم الديمغرافي بشكل   المتعلق 

 وفي المستقبل.  سيكبح المساواة العددية بين الجماعتين السكانيتين اآلن
سنة من حرب يوم الغفران، من الصواب أن نتذكر بأن إحدى المشاكل األساس في الجانب   49بعد  

هي فرضية انعدام الدافع التخاذ   –إلى جانب االستخفاف بالعرب وغياب فهم ثقافتهم    –اإلسرائيلي  
ألولى والثانية، ستصل  ثم عقب االنتفاضتين ا  1973الحسم واإليمان بقوة الوضع الراهن. مثلما في  

إسرائيل في النهاية إلى حسم استراتيجي. لكن من مواقع غير مرغوب فيها من المفاجأة، رد الفعل  
 وليس انطالقًا من المبادرة. –والدونية 

 
 نقاش وجودي

ما يجري في الجانب الفلسطيني يعمق التشاؤم من المستقبل. يتخذ أبو مازن صورة الزعيم الذي ال 
حدث اختراقًا تاريخيًا للتسوية؛ والمستقبل بعده مفعم بالغموض، وفي مركزه سلسلة زعماء  يمكنه أن ي

شاحبين غير محبوبين، وربما لن يرغبوا أو يكون بوسعهم الدفع قدمًا بحسم لم يتخذه جيل المؤسسين  
يأسًا من الواقع ومن قيادته، ويظهرون عطفاً  الفلسطينيين يبدي  لفكرة    الفلسطينيين؛ وقسم كبير من 

 الدولة الواحدة “التي يمكنها زعمًا أن تمنحه رفاهًا اقتصاديًا في المدى القصير وربما البعيد.
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الذاتية   والقناعة  التفاؤل  من  كبيرة  شحنة  تتطلب  التي  وهي  السلطة،  لمنطق  كبديل  حماس  تقف 
ة على كامل  لإليمان بأن عبء الحكم يخفف حماستها األيديولوجية التي تضع في مركزها إقامة دول

 أرض فلسطين التاريخية في ظل إبادة إسرائيل.
يدور الحديث إذن عن وقفة حيال جملة هزيلة من البدائل السيئة حين تدق ساعة التاريخ. في هذا 
الصهيونية   الحركة  اتخذتها  واحد،  القديم لخطوة من طرف  البديل  إلى  النظر  الصواب  السياق، من 

لب بعد يأس من القدرة على تصميم الواقع في ظل التعاون مع الطرف ودولة إسرائيل كثيرًا، وفي الغا
العرب   يمكننا أن نحصل عليه من  بكلمات: “ما  أليم  الفكرة بشكل  لقد صاغ آرثور روفين  العربي. 
اتخذ   الشرور،  أهون  وبذات  عليه”،  نحصل  أن  يمكننا  ال  لنا  مطلوب  هو  وما  لنا،  مطلوبًا  ليس 

 ن غوريون وانتهاء بشارون. آخرون: ابتداء من وايزمن وب
وأولئك   الدولتين  رؤية  مؤيدي  بين  الجدال  وتحديثًا.  إنعاشًا  يتطلب  الداخلي  اإلسرائيلي  الجدال  إن 
الساعين لمنعه بواسطة تقليص النزاع، فما بالك ضم الضفة، جدال عَدمي. أما الجدال الحقيقي الذي 

مادي بين الجماعتين السكانيتين، وأولئك الذين  يجب أن يدار فهو بين أولئك الساعين لنصب فاصل  
يؤمنون بالقدرة على بقاء الوضع الحالي أو حتى تطوير كيان مشترك، رؤية تؤيدها محافل متطرفة  
في اليمين واليسار، فيما أن في وعي كل واحد منها ينغرس فكر متضارب حول طبيعة تلك الدولة 

 ومن سيحكمها.
انب، يجر تلقائيًا هجومًا شديد القوة: سواء من جانب أولئك الذين ال  إن مجرد طرح فكرة أحادية الج

يزالون يؤمنون بالقدر على التوصل إلى تسوية متفق عليها بين الشعبين، سواء من جانب طارحي  
تغييرات   يرفضون  الذين  أم من جانب  خلقها،  التي  األمنية  والتهديدات  االرتباط  لفك  الصدمة  ذاكرة 

الد إسرائيل التاريخية أو يحذرون )وعن حق( من شرخ داخلي شديد قد ينشأ في  إقليمية في نطاق ب
 المجتمع اليهودي عقب خطوات كهذه. 

النقدي والحاجة إلى النظر   التفكير  ال يجب االستخفاف بتلك الحجج ثقيلة الوزن، لكن إسكات هذا 
فاصالً  خطًا  ينعدم  الذي  ذاك  وبخاصة  المستقبل،  وتخيل  الواقع  إلى  الجماعتين  مباشرة  بين   

السكانيتين. فاصل كهذا ال يعني بالضرورة دولة مستقلة، بل ربما يكون حكمًا ذاتيًا ذا حدود مثلما 
بالتأكيد،  الفاصل سيكون عاصفًا  داخلي عن  الماضي. أي خطاب إسرائيلي  الون ورابين في  اعتقد 

الفلسطينية وسيكون ذاك الكيان    والمستقبل الكامن فيه ليس مثاليًا: قد تتواصل التهديدات من الساحة
وسيتعين   فلسطيني،  وجود شريك  أصاًل  ممكنًا  كان  إذا  ليس سهاًل  وهذا  اقتصاديًا؛  بإسرائيل  متعلقًا 

 على إسرائيل أن تحافظ على ذخائر أمنية )وبخاصة التواجد في الغور(.
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بتهديدات  مليئًا  يكون  ربما  مستقبل  نحو  السير  من  أفضل  سيكون  كهذا  واقعًا  وخارجية    إن  داخلية 
خطيرة أكثر بكثير. هذا نقاش وجودي من الضروري للحكومة المستقبلية أن تضعه على رأس جدول  

 أعمالها، وجدير بأن يطالبها الجمهور اإلسرائيلي بذلك.
 21/10/2022معاريف 

 21/10/2022، القدس العربي، لندن
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