
     
 
 
 
 
 
 

  
        

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 جنود إسرائيليين بمواجهات في شعفاط 3إصابة .. و طعن مستوطن بالقدسعملية 
 في لم الصف الفلسطيني كمنشكركم على جهودعباس للرئيس الجزائري: 

 عمليات استخبارية إسرائيلية بطنا: أح"داخلية غزة"
  "إسرائيل"يقررون مقاطعة  وأجنبيا   عربيا   ومتضامنا   أكاديميا   250من ثر أك

 القضاء اإلسرائيلي يرفض الطعون باتفاق الترسيم... والتوقيع الخميس

 

قادة  أحد  الكيالني  تامر  يغتال  االحتالل 
األسود"  نابلس  " عرين   مجموعةوال  في 
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  :السلطة
 4 في لم الصف الفلسطيني كمنشكركم على جهودعباس للرئيس الجزائري:   2.
 5 : أحبطنا عمليات استخبارية إسرائيلية "داخلية غزة"  3.
 5 تحمل االحتالل مسؤولية تصعيد عدوانه  "الخارجية الفلسطينية"  4.
 5 ى عن حقي بمحاسبة الجناةر: لن أتخلناصر الشاع  5.

 
  :المقاومة

 6 فصائل المقاومة تتوعد االحتالل بعد اغتيال الكيالني   6.

 7 النخالة: حوار الفصائل مضيعة للوقت ونتوقع هزة كبيرة داخل فتح   7.

 8 جنود إسرائيليين بمواجهات في شعفاط 3إصابة .. و قدسطعن مستوطن بالعملية   8.

 8 االحتالل يتجه لتبني استراتيجية االغتياالت بالضفة في مواجهة "عرين األسود"   9.
 9 ةالعداون الصهيوني على سوري حماس تدين  10.
 9 ين األسود.. إستراتيجيات جديدة للمقاومة الفلسطينية جنين وعر : كتيبة هاني المصري   11.
 11 فتحي خازم فستكون انتفاضة ثالثة في الضفة  "إسرائيل" : إذا اغتالت خضر عدنان  12.
 11 2022جنديًّا ومستوطن ا قتلوا بعمليات للمقاومة منذ بدء  25: يديعوت  13.
 11 ساعة األخيرة 24عمال  مقاوم ا في خالل الـ  23: الضفة الغربية  14.

 
  :سرائيليالكيان اإل

 12 البيد: ال يمكننا الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة  15.

 12 يم... والتوقيع الخميس القضاء اإلسرائيلي يرفض الطعون باتفاق الترس  16.

 13 التجمع: مهرجانات انتخابية جبارة في أم الفحم وباقة الغربية وكفر مندا وجديدة المكرحزب   17.

 13 " حصار عرفات"... وقاد " كوماندوز"رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد مستوطن و  18.

 14 راء ئيسا  للوز ا أصبح ر إذ ية منح كييف أسلحة دفاعيةسيدرس إمكان نتنياهو  19.

 15 نيين سيكون ضمن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدةغالون: استئناف المفاوضات مع الفلسطي  20.

 15 ي حكومتي حال نجحُت بتشكيلها نتنياهو: بن غفير سيكون وزيرا  ف  21.

 15 استطالع: ال حسم واضحا قبل أسبوع من انتخابات "الكنيست" اإلسرائيلية   22.
 

  : ض، الشعبر األ 
 16 شهيد برصاص االحتالل في قلقيلية   23.
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 17 ن واالكتظاظ عد أعداد المعتقلين الموقوفيمعاناة األسرى تتضاعف مع تصا  24.

 17 االحتالل يرفض مجّددا  طلب اإلفراج المبكر عن األسير أبو حميد   25.

ا فلسطينيًّا منذ بداية   177": الصحة الفلسطينية"  26.  17 2022شهيد 

 18 الة تونسنيين في غرق مركب قبوفاة عدد من الفلسطي  27.

 18 إجبار مواطن مقدسي على هدم منزله بالضفة..  تواصل اعتداءات المستوطنين  28.

 18 "حاصر حصارك"أهالي نابلس يتحدون الطوق اإلسرائيلي بحملة   29.

 19 جيرهم من قراهم لتصدي لمحاوالت إسرائيل تهفلسطينيون يلجأون للكهوف ل  30.

 20 إبحار أول قارب صيد ُيصنع في غزة منذ بدء الحصار  31.

 20 208االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ  32.

 20 فير مها المتطرف اإلسرائيلي بن غتفجر غضب الفلسطينيين بعد دعللمالبس  "زاراشركة "  33.
 

  : دناألر 
 21 األردن يحذر من غياب األفق السياسي لتحقيق حل الدولتين   34.
 21 مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني في األردن   35.

 
  عربي، إسالمي:

 22 مليارات دوالر  5إجمالي مساعدات المملكة لفلسطين تجاوز .. ر لـ أونروان دوال مليو 27 السعودية:  36.

 22 "المبادرة البحرينية" تجدد مطالبها بإلغاء اتفاقيات التطبيع   37.

 22 لفوزها بجائزة أبو ظبي للتميز  "PSI"مجلس العمل الفلسطيني يهنئ شركة   38.
 

  دولي:
 23   "إسرائيل"يقررون مقاطعة  وأجنبيا   عربيا   ومتضامنا    أكاديميا   250من ثر أك  39.
 23 تظاهرة في واشنطن تضامنا مع شعبنا وتنديدا بجرائم االحتالل   40.
 24 لسطين السنوي في لندنقضية.. اآلالف يحيون مهرجان فبمشاركة بريطانيين مناصرين لل  41.
 24 استطالع للرأي العام يظهر معارضة أغلبية األميركيين للصهيونية   42.

 
  حوارات ومقاالت

 25 حسام الدجني ... المقاومة الفلسطينية وأكتوبر.. اإلعجاز في اإلنجاز  43.

 27 أحمد عيسى ... مستمرة في ممارسة الخداع والتحايل "إسرائيل" "5783"في السنة العبرية الجديدة   44.
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 29 يوسي يهوشع ... "إسرائيلـ"أخطر تهديد ل  45.

 31 تامير هايمن ... ئيليتحوالت النظام العالمي الجديد تدق باب األمن القومي اإلسرا  46.
 

 34 :كاريكاتير
*** 

 
 تتوعد بالرد مجموعةوال  في نابلس  "عرين األسود"أحد قادة تامر الكيالني االحتالل يغتال   .1

للا  قادة   -رام  أحد  الكيالني،  تامر  الشاب  األحد،  فجر  االحتالل  قوات  اغتالت  العربي”:  “القدس 
األ “عرين  مقاومين  مجموعة  تضم  التي  الغربية. سود”  الضفة  شمالي  نابلس،  مدينة  في   فلسطينيين 

وأفاد شهود عيان أن صوت انفجار قوي سمع في منطقة حوش العطعوط بنابلس فجر األحد، ليتبين  
الحقا أن هذا االنفجار ناجم عن انفجار دراجة، حيث أصيب في هذا االنفجار ثالثة شبان نقلوا إلى 

وأصدرت مجموعة   عالن عن استشهاد أحدهم وهو الكيالني.ا الحكومي ليتم الحقا اإل مستشفى رفيدي 
وكشفت أن االغتيال جرى    عرين األسود بيانا نعت فيه الشهيد الكيالني وتوعدت االحتالل برد مؤلم.

والقذافي،   جوابرة  الشهداء  اغتيال  عملية  غرار  على  الدراجة،  على  الصقة  ناسفة  عبوة  طريق  عن 
وبّثت المجموعة مقطع فيديو قالت إنه من وحدة الرصد التابعة   من قادة انتفاضة األقصى.وغيرهم  

يشار إلى أن   لها، وُيظهر “العميل خالل وضعه العبوة الناسفة التي انفجرت بالشهيد تامر الكيالني”.
االحتالل. سجون  في  سابقًا  اعتقل  محرر  أسير  الكيالني  تامر  إسرائيل  الشهيد  مصادر  ية  واتهمت 

ب الكيالني  سلطات    أنهالشهيد  تتمكن  أن  قبل  عملية،  لتنفيذ  يافا  مدينة  إلى  شبانا  أشهر  قبل  أرسل 
 االحتالل من اعتقالهم.

 23/10/2022، القدس العربي، لندن
 

 في لم الصف الفلسطيني كمنشكركم على جهودعباس للرئيس الجزائري:  .2
  يس الجزائري عبد المجيد تبون األحد، الرئ  محمود عباس،  ية فلسطينال  السلطةهاتف رئيس  :  رام للا
الصعد    هوشكر  العادلة على  الفلسطيني ونصرة قضيته  للشعب  والداعمة  الثابتة  الجزائر  على مواقف 
بجهود الجزائر التي أثمرت عن إعالن الجزائر للمصالحة الوطنية، مشددا على    عباسوأشاد    كافة.

إنج على  الفلسطينية  القيادة  الحرص  الجهود  هاح  في  السياق.جزائرية  بجهود   ذا  تبون  أشاد  بدوره، 
الصف   للّم  جهودها  ستواصل  الجزائر  وأن  الفلسطينية،  للفصائل  الجزائر  اجتماع  إنجاح  في  عباس 
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الفلسطيني    الفلسطيني. الشعب  دعم  في  والواضح  الثابت  بالده  موقف  على  الجزائري  الرئيس  وأكد 
 بية.ة لألمة العر قضية المركزيوقضيته العادلة، باعتبارها ال 

 23/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 : أحبطنا عمليات استخبارية إسرائيلية "داخلية غزة" .3

األناضول: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إياد البزم، إن األجهزة    -غزة 
أحبطت   بالقطاع  إسر األمنية  استخبارية  فلسطينيين  عمليات  ضد  الماضية. ائيلية  السنوات   خالل 

العمليات   من  الكثير  أحبطت  األمنية  األجهزة  أن  األناضول،  لوكالة  تصريحات  في  البزم،  وأضاف 
وفيما يتعلق بعملية جهاز    االستخبارية اإلسرائيلية”، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذه العمليات.

األخيرة الب  “الموساد”  ذكر  ماليزيا،  األولفي  “ليست  أنها  تعرضوا  زم،  الخارج  في  فالفلسطينيون  ى 
وأرجع “فشل عملية الموساد في ماليزيا   لعمليات استخبارية إسرائيلية كثيرة شملت القتل واالختطاف”.

 إلى التدخل السريع ألجهزة األمن في البالد”. 
 22/10/2022، القدس العربي، لندن

 
 دوانه مسؤولية تصعيد عتحمل االحتالل   "ينيةالخارجية الفلسط" .4

حّملت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، حكومة االحتالل اإلسرائيلي، المسؤولية الكاملة  : رام للا
الفلسطيني   الشعب  ضد  عدوانه  تصعيد  بفعل  الفلسطينية،  األراضي  في  المتسارع  التدهور  عن 

الحتالل  برس" األحد، إن جيش احفي اطلعت عليه "قدس  وقالت "الخارجية" في بيان ص  وممتلكاته.
يتعمد إطالق الرصاص الحي بهدف قتل المواطن الفلسطيني، دون أن يشكل أي خطر يذكر على  
 جنوده، ويتعمد توسيع دائرة إشعال الحرائق في عديد المناطق، بما يؤدي إلى تأجيج ساحة الصراع. 

تحاول تصدير  دولة االحتالل  أن  إلى  لل  وأشارت  الداخلية  وتد أزماتها  الفلسطينية،  الشعب ساحة  فيع 
الفلسطيني ثمن هذه األزمات، في ظل تغييب البعد السياسي للصراع، و"غياب رؤية سالم إسرائيلية  

 حقيقية" وفق تعبيرها. 
 23/10/2022، قدس برس

 
 ناصر الشاعر: لن أتخلى عن حقي بمحاسبة الجناة .5

الغربية الدكتور  :  الضفة  الوزراء األسبق  نائب رئيس  إلى أرض  عاد  السبت،  الشاعر،  الدين  ناصر 
طن بعد رحلة عالج استمرت عدة أسابيع في ألمانيا إثر إصابته في محاولة االغتيال التي تعرض  الو 
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وفور وصوله إلى منزله في حي المعاجين بنابلس، قال الشاعر إنه عاد إلى مقر    أشهر.  3لها قبل  
األس لمحعرين  للتفرغ  والعالج؛  الصحة  معركة  من  وجلبهم  ود  المواطنين،  على  يعتدي  من  اسبة 

التنازل عنه؛ ألنه من مصلحة    لعدالة.ل يمكن  أمر ال  اعتدوا عليه ومحاكمتهم  اعتقال من  أن  وأكد 
وأوضح الشاعر أنه ال يقضي وال يحاكم، لكن على القضاء أخذ دوره وإنصاف    الوطن والمواطنين.

 وإعادة حقوقهم. المواطنين 
 22/10/2022، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 فصائل المقاومة تتوعد االحتالل بعد اغتيال الكيالني  .6

د قادة “القدس العربي”: توعدت فصائل المقاومة بالرد على اغتيال الشهيد تامر الكيالني، أح  -غزة 
ثر عملية اغتيال إسرائيلية، من  إمجموعات “عرين األسود” الناشطة في مدينة نابلس، والذي استشهد  

 . فة في دراجة ناريةبوة ناسل زرع عخال
الشهيد الكيالني، وأكدت أن عملية االغتيال “لن تمّر دون عقاب”، وقالت في   حركة حماسونعت  

بيان لها: “ليعلم العدو أن دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وأن أبناء شعبنا المنتفضين في أنحاء الضفة  
 رار”.والقدس سيواصلون طريق المقاومة على نهج الشهداء األب 

مة االغتيال” التي طالت الشهيد الكيالني “لن تنال من عزائم  اإلسالمي أن “جري  حركة الجهادوأكدت  
االحتالل وقطعان   تتوقف في وجه جنود  ولن  تتصاعد  نار  إلى  تتحول  الشجعان، وسوف  المقاتلين 

 المستوطنين”. 
بطوالته عبر صوالت وجوالت    الشهيد الكيالني، وقالت: “سطر رفيقنا المغوار  الجبهة الشعبيةونعت  

المواجهة، حيث كان رفيقنا المناضل في طليعة المشتبكين مع االحتالل، وأحد  في ميادين النضال و 
وقالت إنه انتمى إلى صفوف الجبهة الشعبية    أشرس مقاومي البلدة القديمة وأسدًا من أسود عرينها”.

ل خاص فعاليات اإلسناد لألسرى والمواجهة وكان دائمًا في طليعة األنشطة والفعاليات وبشكمبكرًا  
اال االحتالل  مع  سجون  في  سابقًا  أمضى  أنه  إلى  الفتة  للذراع    8حتالل،  االنتماء  بتهمة  سنوات، 

 العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
المقاومة ونعت   دما  لجان  إن  وقالت  الكيالني،  ولثواره  الشهيد  لشعبنا  “تنير  األطهار  الشهداء  ء 

أنه “ال خيار أمام شعبنا سوى تصعيد    ال درب التحرير نحو القدس واألقصى”، وشددت علىاألبط
 المقاومة والثورة في وجه العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين”. 

 23/10/2022، القدس العربي، لندن
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 نتوقع هزة كبيرة داخل فتح النخالة: حوار الفصائل مضيعة للوقت و  .7
ل العام  األمين  اإلسالميكشف  الجهاد  وإسرائيل  حركة  األميركيين  أن  المقابلة  لبرنامج  النخالة  زياد  ي 

واإلقليم؛ يدفعون باتجاه أن تكون الهوية السياسية للشعب الفلسطيني بغزة، مؤكدا أن حوار الفصائل  
 هو مضيعة للوقت.

أن ح في تصريحاته  النخالة  اإلسرائيلويوضح  العقل  في  يوجد  الفلسطينية  المشكلة  واألميركي،  ل  ي 
حالة تعتبر  جغرافية  بإيجاد  حددوا   ويقضي  أنهم  إلى  تشير  الدالئل  وأن  الفلسطيني،  للشعب  تمثيل 

قطاع غزة، ويدفعون بهذا االتجاه رفقة اإلقليم، ألن إسرائيل ال تريد القطاع وتعتبر سكانه فلسطينيين،  
 " بنظرها وبنظر النظام العربي. وهو "تجمع إرهابي

الغر  الضفة  النخا-بية  أما  وسكن    -لة وفق  إسرائيل،  "دولة"  في  فلسطينية  جالية  عن  عبارة  فستكون 
أكثر من   النخالة أن  الذين يعملون في إسرائيل ومستوطناتها، ويؤكد  الفلسطينيين  ألف   150للعمال 

األرقام الرسمية وربما عددهم يقدر بعشرات   عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات اإلسرائيلية، وفق
 الف. اآل

الفلسطينية   التحرير  منظمة  مشروع  إخفاق  يثبت  الغربية  الضفة  في  يجري  ما  فإن  النخالة،  ووفق 
األمن   على  تخّدم  أمنية  أجهزة  إلى  تحولت  قد  السلطة  أن  كما  الضفة.  في  فلسطينية  دولة  بإقامة 

الدول إلى أن مصادر تمويلها يأتي من معسكر واحد هو    اإلسرائيلي وتأخذ أجرة على ذلك، مشيرا
وأميركا. الفلسطينية    األوروبية  التحرير  لمنظمة  تمويل  تدفع  كانت  التي  العربية  الدول  أن  وأضاف 

 باتت ال تجرأ على الدفع ال لسلطة محمود عباس وال لحركة )حماس( بدون التوقيع األميركي. 
يل، والسلطة تأهيل الفلسطينيين ليستطيعوا أن يتعايشوا مع إسرائوأوضح أن أميركا قد تبنت مشروع  

أن   إلى  مشيرا  آخر،  خيار  لديها  يكن  الزعيم  لم  طريقة  على  مفتوحا"  "سالما  تبنى  عباس  الرئيس 
 الهندي المهاتما غاندي، وهو على قناعة تامة بأن الفلسطينيين ال يستطيعون مقاتلة إسرائيل. 

تيجة الخالفات كبيرة داخل حركة )فتح( في حال غياب الرئيس عباس ن  وتوقع النخالة أن تحدث هزة 
وى العملية السياسية، مشيرا إلى أن عناصر وقواعد فتح  وعدم وجود برنامج سياسي آخر وعدم جد 

 أصبحت غير مؤمنة بمشروع السلطة الحالية، ومن الممكن مجيء فتح أخرى برؤى جديدة.
ائيلي،  تملك رؤية واضحة عن مسألة الصراع الفلسطيني اإلسر   ويؤكد القيادي في الجهاد أن الحركة

تعتبر إسرائيل مشروعا غربيا في المنطقة اسُتخدم    مختلفة عن بقية فصائل المقاومة األخرى، حيث 
اليهود في تطبيقه. ويحدد نقطة تميز الحركة في كونها تفهم أن المشروع الصهيوني مبني على قاعدة 

الف للشعب  التام  تعياإللغاء  أن  والمقاومة  الثورة  قوى  على  إن  ويقول  المشروع  لسطيني،  هذا  قراءة  د 
 مكن مواجهته؟" وأن تِعد األدوات لمواجهته. "ماذا يريد؟ وكيف قام؟ وكيف ي
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يطرحون   وأصبحوا  إسرائيل  مع  صراعهم  خضم  في  البوصلة  فقدوا  قد  الفلسطينيين  أن  يرى  كما 
  عتبرا أن حوار الفصائل الفلسطينية هو مضيعة للوقت،مبادرات للحل وكأنهم من خلقوا المشكلة، م

 بالجغرافية واألمن واالقتصاد.ولن تحدث مصالحة بدون موافقة إسرائيل التي تتحكم  
وكشف أن إيران تقدم مساعدات عامة لحركة الجهاد اإلسالمي بالكاد تؤدي احتياجاتها في وضعها  

على مدى السنوات الماضية مساعدات عسكرية  الحالي، إضافة إلى مساعدات عسكرية، وأنها قدمت  
صة األسد من الدعم المالي وخاصة لحركتي الجهاد وحماس، ولكن األخيرة تحظى بح   وصلت لغزة
 والعسكري. 

 23/10/2022.نت، الجزيرة
 

 جنود إسرائيليين بمواجهات في شعفاط 3إصابة .. و القدسبطعن مستوطن عملية  .8
ال إنها أطلقت  االحتالل  إسرائيليا وأصقالت شرطة  فلسطينيا طعن مستوطنا  "وحيَّدت"  ابه بشكل  نار 
القدس. في  الفرنسية  التلة  قرب  أبو    بالغ  رجب  محمد  هو  العملية  منفذ  إن  محلية  مصادر  وقالت 

وقال مراسل الجزيرة إن قّوات االحتالل   عاما( من ضاحية السالم شمال شرق المدينة.  16قطيش )
المدينة.اعتقلت والد منفذ عملية   بعد دهم منزله شرقي  بالقدس،  انتشر  وأظهر مقطع ف  الطعن  يديو 

لى مواقع التواصل االجتماعي، المهاجم المشتبه به وهو يرقد مصابا في ملعب كان أطفال يلعبون  ع
  3بدورها، أفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي بإصابة    فيه كرة القدم، بينما يقف شرطي مسلح إلى جانبه.

في مخيم شعفاط شرقي ليين بجروح وصفتها بالطفيفة، خالل مواجهات مع فلسطينيين  جنود إسرائي
 القدس.

 23/10/2022.نت، الجزيرة
 

 الضفة في مواجهة "عرين األسود" يتجه لتبني استراتيجية االغتياالت باالحتالل  .9

تبني إستراتيجية  :  محمود مجادلة إلى  االغتياالت في محاولة  تتجه أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي 
وذلك نابلس،  في  األسود"  "عرين  وسائل   لمواجهة مجموعة  أوردتها  التي  التقارير  أفادت  ما  بحسب 

الكيالني،  اإلعالم اإلسرائيلية،   تامر  القيادي في "عرين األسود"،  مساء األحد، في أعقاب استشهاد 
االحتالل. زرعها  الصقة  بعبوة  اغتيال  عملية  المحللون   في  اإلعالم    وأشار  وسائل  في  العسكريون 

سرائيلية، يائير لبيد، ووزير أمنه، بيني غانتس، تبنيا توصيات  اإلسرائيلية، إلى أن رئيس الحكومة اإل
التي  الشاب األسود"  "عرين  مجموعات  مقاتلي  مع  االحتالل  قوات  بين  المباشرة  المواجهة  بتجنب  اك 

 حتالل.تنشط في منطقة بنابلس، حفاظا على أرواح جنود اال
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أسفرت   التي  االغتيال  عملية  رسميا  االحتالل  يتبن  لم  حين  أفادت وفي  الكيالني،  استشهاد  عن 
الشاب بأن  اإلسرائيلية  االغتياالت ضد التقارير  نهج  باتباع  إسرائيل،  في  السياسية  القيادة  أوصى  اك 

اإلسرائيلية، إلى    12اة  مقاتلي "عرين األسود"، وأشارت تقديرات أجهزة أمن االحتالل التي أوردتها القن
 عمليات االغتيال التي تستهدف مقاتلي "عرين األسود". أن األيام المقبلة قد تشهد تنفيذ المزيد من

ضد   الشاباك  توصية  على  وافقا  وغانتس  "لبيد  إن  دفوري،  نير  للقناة،  العسكري  المراسل  وقال 
وت المرة  هذه  التصرف بشكل مختلف  وتقرر  األسد‘،  العمل"، مشيرا  مجموعات ‘عرين  أسلوب  غيير 

صفوف قواته في منطقة نابلس، خشية من إقدام الشبان    إلى حالة التأهب التي أعلنها االحتالل في
على الكيالني.  الفلسطينيين  الشهيد  تصفية  من  انتقاما  االحتالل  قوات  تستهدف  واعتبر    عمليات 

وقدرة استخبارية عالية، وذلك عبر  دفوري أن عملية اغتيال الكيالني "تدل على اختراق استخباراتي  
أكثر المطلوب في  الشخص  إلى  أحياء    الوصول  إلى  إشارة  باألمان"، في  فيها  يشعر  التي  األماكن 

 يمة في مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة. البلدة القد 
عناصر من أجهزتها األمنية في أريحا،    10وزعمت التقارير اإلسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تعتقل  

االح قوات  نفذت ضد  عمليات  في  بآخر  أو  بشكل  بارتباطهم  أن  لالشتباه  معتبرة  الضفة،  في  تالل 
استمالة  تجنيد أو    األجهزة األمنية هي ذاتها نقطة ضعف إذا ما نجحت مجموعات "عرين األسود" في 

 عناصر في أمن السلطة للمقاومة المسلحة، واصفة األجهزة األمنية "عقب أخيل" السلطة.
 23/10/2022، 48موقع عرب 

 
 ةالعداون الصهيوني على سوري حماس تدين .10

الغارات التي شنها العدو الصهيوني على أراضي سوريا    ،الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم  انأد 
قاسم،    الشقيقة.  ضد وأكد  متكررة  صهيونية  وبلطجة  جريمة  الصهيونية؛  الغارات  هذه  أن  السبت، 

وسيع  وأوضح الناطق باسم الحركة أن ت  أمتنا، وامتداد لعمليات القتل واإلرهاب ضد شعبنا الفلسطيني.
ف  لعدوانه  الصهيوني  ومنعها من  العدو  األمة  الحية في  القوى  الضغط على  إلى  يهدف  المنطقة؛  ي 

 فلسطين، مستفيدًا من مسار التطبيع مع بعض األطراف في المنطقة.  التضامن مع قضية
 22/10/2022، موقع حركة حماس

 
 ومة الفلسطينية : كتيبة جنين وعرين األسود.. إستراتيجيات جديدة للمقاهاني المصري  .11

آي إيست  ):  ميدل  آي"  إيست  "ميدل  بموقع  مقال  في  فلسطيني  باحث  (  Middle East Eyeتناول 
من  عددا  وأورد  المحتلة،  فلسطين  في  للمقاومة  جديدة  مجموعات  بروز  ظاهرة  بالتحليل  البريطاني 
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الفصائل. هذه  نجاح  أسباب  فيها  تكمن  قد  أنها  يرى  مدير  األسباب  المصري،  هاني  عام    وخص 
ة  بالذكر "كتيب   -في مقاله -ي ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية" )مسارات(  "المركز الفلسطين

فلسطيني مسلح ظهر عام   تنظيم  التي   2021جنين" )وهو  األسود"  "عرين  بمخيم جنين( ومجموعة 
راتيجيات ووصف بروز تلك المجموعات إلى حيز الوجود بأنها إست   بمدينة نابلس.  2022تشكلت عام  

 ابقة. ر لها فرصا للنمو واالستمرار أكبر من التجارب السجديدة للمقاومة قد تكون أكثر نجاحا، وتوف
العدوان اإلسرائيلي    -في سياق ذلك-وذكر   بينها أن  من األسباب ما يعضد وجهة نظره هذه، من 

لك عملية التهويد على الفلسطينيين ازدادت وتيرته "حدة وتصعيدا" على نحو غير مسبوق، بما في ذ 
ف العنصري،  والفصل  العنصري  والتمييز  واالعتقاالت  المنازل  وهدم  االستيطاني  عن والتوسع  ضال 

أن السلطة الوطنية الفلسطينية    -بحسب الكاتب -وثاني تلك األسباب    الحصار المستمر لقطاع غزة.
ر بديل، وتفتقر  في وضع أضعف من أي وقت مضى، وأن األحزاب التقليدية غير قادرة على توفي 

 إلى األهداف السياسية.
 هل تتحول المقاومة الجديدة النتفاضة؟ 

ننتظر لنرى ما إذا كانت حركة المقاومة الجديدة ستتحول إلى انتفاضة كاملة، على حد   ويبقى أن 
تعبير الكاتب، قبل أن يستدرك قائال إن الطابع المتقطع لالنتفاضة وتنوع األجندات السياسية، يعنيان  

 احتمال انتشارها ضعيف، ما لم تكن هناك جهود إقليمية ودولية منسقة تساعد في جعلها شاملة. أن
يجية المقاومة التي تتبناها المجموعات ذات طابع محلي وعفوي ودفاعي إلى حد كبير في  إن استرات

ا الكاتب أن هذه اإلستراتيجية تعمل في ظل االحتالل واختالل موازين  الحاالت. ويرى  لقوى  معظم 
التي تتسبب فيها، وتقتصر على مقاومة المداهمات والتوغالت واالغتياالت واالعتقاالت التي تزداد 

ويزعم الكاتب أن هذه الظاهرة تفتقر إلى أيديولوجية   صعوبة مع امتداد العمليات إلى مناطق أوسع.
ر قادة محليون عبر  مقبولة على نطاق واسع، أو بنية سياسية أو تنظيمية، ويتحكم فيها إلى حد كبي

صل االجتماعي تنظيم ال مركزي قائم على الترابط واالعتماد المتبادل مستخدما في ذلك وسائل التوا
 التي تساهم في بروز رموزها وأبطالها وقيادتها. 

ويشير الباحث الفلسطيني في مقاله إلى أن مجموعات عرين األسود وكتيبة جنين ال تحتويها مظلة  
وهو شاملة،  لس  وطنية  ظهورها  بمجرد  ماتت  ظاهرة  هذه  أن  يرى  البعض  يجعل  عسكرتها  ما  رعة 

القوى  توازن  الكا  .واختالل  ولم  ويخلص  مقاومته  في  متحد  الفلسطيني  الشعب  بأن  التذكير  إلى  تب 
يستسلم ولم يرضخ، ولكن عليه وضع حد لالنقسامات في داخله، واستعادة الوحدة وإحياء المؤسسات 

 لوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. الوطنية في السلطة ا
 23/10/2022الجزيرة.نت، 
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 فستكون انتفاضة ثالثة في الضفة فتحي خازم  "إسرائيل" : إذا اغتالت خضر عدنان .12
األشهر  :  الفرنسية في  الضفة  شمال  االحتالل  وجيش  الفلسطينيين  بين  المواجهات  تصاعد  منذ 

جدي "انتفاضة  مؤشرات  عن  يتحدث  البعض  بات  األفق.الماضية  في  تلوح  في    دة"  القيادي  ويقول 
عدنان الذي اعتقله االحتالل عدة مرات "قد  حركة الجهاد اإلسالمي في شمال الضفة الغربية خضر  

تنظيم   رعاية  تحت  ليسوا  الشباب  هؤالء  المقاومة.  يوّحد  األسود  فعرين  انتفاضة،  بداية  هذه  تكون 
 نة".معين، بالنسبة لهم المقاومة أهم من أي حركة معي

يه أمل وال  بينما يرى أبو مصطفى المناضل في االنتفاضة األولى، أنه رغم أن "جيل الشباب ليس لد 
فهذا  ثالثة  انتفاضة  هناك  يكون  "أن  بمكان  الصعوبة  فمن  االحتالل"،  تحت  ويعيش  أفق  وال  عمل 

الفصائل". بين  اتفاقا  تركزت   يتطلب  "إذا  أنه  يعتقد  الذي  عدنان  خضر  ذلك  في  ويعارضه 
سبيل  أنحاء المنطقة"، موضحا أنه "على    االحتجاجات في شمال الضفة الغربية، فقد تنتشر في جميع

بطل وهو رمز حقيقي،   أكثر من  الذي هو  فتحي خازم  القوات اإلسرائيلية  اغتالت  المثال في حال 
 ستكون هناك انتفاضة كاملة".

 23/10/2022الجزيرة.نت، 
 

 2022ذ بدء وا بعمليات للمقاومة منجنديًّا ومستوطن ا قتل 25: يديعوت .13
المحتلة في جميع   25قتل  :  القدس  وقعت  مختلفة  فلسطينية  عمليات  في  إسرائيليًّا  ومستوطًنا  جنديًّا 

الجاري. العام  مطلع  منذ  الفلسطينية  أن    المناطق  اإلسرائيلي،  "يديعوت"  موقع  جنديًّا    25وأفاد 
ية مختلفة وقعت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة  ومستوطًنا إسرائيليًّا قتلوا في عمليات فلسطين 

 . سوالقد 
 23/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ساعة األخيرة 24عمال  مقاوم ا في خالل الـ  23: الضفة الغربية .14

تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، خالل األربع وعشرين ساعة األخيرة، وأسفرت عن  
ي صفوف جنود االحتالل والمستوطنين. ووقعت عمليتا إطالق نار استهدفت وقوع ثالث إصابات ف

جانب ز  إلى  والمستوطنين،  االحتالل  الثائر  قوات  الشبان  وألقى  ناسفة.  عبوة  زجاجات حارقة   6رع 
في  صو  تركزت  الغربية،  بالضفة  متفرقة  مواجهات  خالل  االحتالل،  وآليات  جنود  نقطة.    14ب 

إلقاء حجارة  االحتالل في مخيم شعفاط بمدينة اواندلعت مواجهات مع قوات   لقدس المحتلة، تخللها 
ضاحية   وحي  عناتا،  بلدة  في  مواجهات  اندلعت  كما  النارية.  المفرقعات  جراء  جنود  ثالثة  وإصابة 



 
 
 
 

 

ص            12   5964 العدد:             10/24/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

ديس  السال أبو  بلدة  في  االحتالل  جنود  مقاومون  واستهدف  المكبر،  جبل  ومنطقة  سلوان،  وبلدة  م، 
م وأطلق  ناسفة.  بمحافظة بعبوة  شرف  دير  اقتحامها  خالل  االحتالل  قوات  صوب  النار  قاومون 

 جز بيت إيل برام للا. نابلس، فيما تصدى الشبان للمستوطنين قرب حا
 23/10/2022، فلسطين أون الين

 
 البيد: ال يمكننا الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة .15

ئاسة "يش  ، إنه يفضل تشكيل حكومة وحدة بر ئيلية يائير البيد، اليوم األحد قال رئيس الحكومة اإلسرا
عتيد" و"الليكود"، بعد إجراء االنتخابات اإلسرائيلية، المزمع إجراؤها في األول من شهر تشرين الثاني  
المقبل، وهي خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، لكن من دون وجود بنيامين نتنياهو، الذي 

 ه قضايا فساد. تالحق
وفق البيد،  "يديعو وأضاف  لـصحيفة  يمكننا  ا  "ال  انه  األحد،  اليوم  الصادر  عددها  في  أحرونوت"  ت 

اتهامات جنائية   لديه  اتهام. هذا رجل  لوائح  لديه ثالث  نتنياهو في حكومة واحدة ألن  الجلوس مع 
 خطيرة. يجب أن ينتهي إلى السجن".

ينب ال  جسيمة  فساد  بقضايا  المتهمون  األشخاص  م وأوضح:  في  يكونوا  أن  في  غي  عليا  ناصب 
 ئيل، فهذا يشوه النظام بالكامل، إنه أمر خطير وغير أخالقي".إسرا

 23/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القضاء اإلسرائيلي يرفض الطعون باتفاق الترسيم... والتوقيع الخميس  .16
البحرية بين لبنان  رسيم الحدود  ، أن اتفاق تاألحد[]  أعلن الوسيط األميركي، عاموس هوكشتين، اليوم

االتفاق   بطرح  المطاِلبة  الطعون  اإلسرائيلي  القضاء  رفض  عقب  المقبل،  الخميس  سيوقع  وإسرائيل 
 على الكنيست.

اتفاق   إنه  عظيم،  »تطور  اتفاق  إلى  التوصل  إن  أن«،  أن  »سي  مع  مقابلة  في  هوكشتين،  وقال 
 لخميس«.تاريخي بين بلدين عدوين )...( نأمل توقيعه هذا ا

اليوم   رفضت  قد  العدو  لكيان  التابعة  العليا  المحكمة  معارضو  ]األحد[  وكانت  قدمها  التي  الطعون 
ة تتطلب موافقة البرلمان. ورفضت هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة اتفاق، والتي اعتبروا فيها أن االتفاقي

 في المحكمة العليا جميع حجج المعارضين. 
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بإم بات  المحكمة  قرار  صدور  مو ومع  إعطاء  لبيد  يائير  حكومة  على  كان  والملزمة  النهائية  افقتها 
 االتفاق.

 24/10/2022خبار، بيروت، األ
 

 التجمع: مهرجانات انتخابية جبارة في أم الفحم وباقة الغربية وكفر مندا وجديدة المكرحزب  .17
الوطني الديمقراطي  استمراًرا لاللتفاف الجماهيري الواسع والتصاعد المستمر في شعبية وتأييد التجمع  

لمهرجانات   وقائمته تحولت  اجتماعات  التجمع  عقد  شحادة،  أبو  سامي  النائب  برئاسة  البرلمانية 
انتخابية جبارة في أم الفحم وباقة الغربية وكفر مندا وجديدة المكر، بحضور مرشحيه األوائل، سامي  

 ومحاسن قيس. أبو شحادة، ود. إمطانس شحادة، ودعاء حوش طاطور، ود. وليد قعدان،
ا عقدت اجتماعات حاشدة في الناصرة وطمرة ورهط ودبورية وعين السهلة وبرطعة وطلعة عارة  كم

 وعرعرة ونحف. 
والسياسي،   الوطني،  طرحه  على  والغيورين  وأصدقائه  ورفاقه  أهله  بدعم  "مستمر  أنه  التجمع  وأكد 

ي الرأس لتمثيل  نتخابات مرفوع واالجتماعي، والحضاري"، وأنه "بهذه السواعد والهمم سنخرج من اال 
 أبناء شعبنا من خالل العمل البرلماني وإيصال صوت الناس". 

 23/10/2022، 48عرب 
 

 " حصار عرفات"... وقاد " كوماندوز"رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد مستوطن و .18
ي منصب  أقرت الحكومة اإلسرائيلية )األحد( تعيين اللواء هارتسي هاليفي ف:  تل أبيب: نظير مجلي

سنوات خدمة في   3كوخافي. وحددت له  رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، خلفًا للقائد الحالي أفيف  
 .2023يناير )كانون الثاني(  17المنصب، قابلة للتمديد لسنة أخرى. وسيباشر مهامه يوم 

أوالد،    عامًا وأب ألربعة  55ح المظليين، وعمره  هاليفي هو في األساس رجل كوماندوز، آٍت من سال 
الغربية عام  ويسكن في   القدس  في  ولد  وقد  الخط األخضر.  مستعمرة »كفار هأورنيم« قرب حدود 

؛ ألبوين متدينين متزمتين. وقد أطلق عليه هذا االسم، نسبة لعمه هيرتزل ليفي، الذي قتل في 1967
دينة، فإنه خرج  محتلة. وعلى الرغم من قدومه من عائلة متمعركة األيام الستة قرب مدينة القدس ال

الخدم واختار  التقليد  التي  عن  الجامعية  الدراسة  مع  جنب  إلى  جنبًا  والطويلة،  العميقة  العسكرية  ة 
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درجة   على  وحصل  بالقدس،  العبرية  الجامعة  من  واألعمال  الفلسفة  في  أول  بلقب  فيها  تخرج 
 ية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن. الماجستير في إدارة الموارد البشر 

في وحدة المظليين قبل أن ُيرقى إلى »سايرت   1985تحق هارتسي هاليفي، بالجيش اإلسرائيلي عام  لا
ماتكال«؛ وهي وحدة كوماندوز نخبوية تابعة لرئاسة األركان، وفي مرحلة معينة قاد هذه الوحدة، ثم  

التي نفذ خالل   شعبة االستخبارات العسكرية »أمان«،   -نية  جرى تعيينه رئيسًا لقسم العمليات الميدا
، وتولى مسؤولية رصد اإلعالم العربي، حيث 2014وحتى    2011حدود منذ  عمله فيها عمليات وراء ال

جرت ترقيته ليترأس هذه الشعبة. بعد ذلك بأربع سنوات؛ عين قائدًا لقيادة اللواء الجنوبي في الجيش،  
 رئيس األركان. عين نائبًا ل 2021وفي 

شا العسكرية  خدمته  خالل  للكو من  العمليات  عشرات  في  »اللدغة  رك  عملية  أشهرها  ومن  ماندوز، 
السامة« التي اختطف فيها القيادي في حزب للا مصطفى الديراني، والمحاولة الفاشلة إلنقاذ الجندي 

عام   في  )كلتاهما  فاكسمان،  اجتي1994نحشون  خالل  الكوماندوز  وعمليات  الغربية  (،  الضفة  اح 
الرئي  ومحاصرة  رام للاوقطاع غزة  في  بمقره  عرفات  ياسر  الفلسطيني  في عملية  س  ليفي  وشارك   .

المصبوب«   في   2009  -  2008»الرصاص  مساعدًا  ومسؤواًل  المظليين  للواء  قائدًا  حينها  كان  وقد 
بيت  في  غزة، خصوصًا  قطاع  شمال  في  المعارك  مسؤولية  وتولى  المدرعات،  وبيت    كتيبة  حانون 

وكانت  العطاطرة،  ومنطقة  الت   الهيا  للمناطق  الوصول  حينها  الرئيسية  منها  مهمته  تنطلق  ي 
 الصواريخ.

 24/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 راء ئيسا  للوز ا أصبح ر إذ ية منح كييف أسلحة دفاعيةسيدرس إمكان نتنياهو .19
الحكومة من الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي يطلب   في خضم النقاش الدائر في إسرائيل حول موقف

ب اليسار بموقف متشدد أكثر لصالح  اليمين إبقاء على الحياد وعدم إغضاب روسيا، بينما يطال  فيها
موقفه   عن  مختلفًا  جديدًا  موقفًا  نتنياهو،  بنيامين  المعارض،  اليمين  معسكر  رئيس  أبدى  أوكرانيا، 

ة في  ية منح كييف أسلحة دفاعية. ولكن في الوقت نفسه أبدى رغبالسابق، فقال إنه سيدرس إمكان
 أن يكون وسيطًا بين الطرفين.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة »يو إس إيه تودي« األميركية، إنه إذا عاد إلى رئاسة الوزراء، 
الفريقا منه  يطلب  أن  أيضًا  يتوقع  وإنه  ألوكرانيا.  أسلحة  توريد  إمكانية  سيدرس  يتوسط  فإنه  أن  ن 
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ه إليه طلب التوسط، لكنه ترك األمر لرئيس الوزراء بينهما. وادعى بأنه حتى وهو في المعارضة، وج
 ق نفتالي بنيت ليقوم بهذا الدور. الساب

 24/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 نيين سيكون ضمن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدةغالون: استئناف المفاوضات مع الفلسطي .20
اف المفاوضات مع الفلسطينيين  وكاالت: قالت رئيسة حزب "ميرتس" اإلسرائيلي إن استئن  -تل أبيب 

 الجديدة في إسرائيل.  سيكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة
اليساري   "ميرتس"  حزب  رئيسة  غالون،  زهافا  عن  أمس،  مساء  اإلسرائيلي،  الجيش  إذاعة  ونقلت 
اإلسرائيلي، أن ملف استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مطالب الحزب المستقبلية  

 ضات تشكيل االئتالف الجديد للحكومة اإلسرائيلية المقبلة. خالل مفاو 
 24/10/2022يام، رام هللا، األ 

 
 نتنياهو: بن غفير سيكون وزيرا  في حكومتي حال نجحُت بتشكيلها  .21

أبيب   نتنياهو  -تل  بنيامين  اإلسرائيلية  المعارضة  رئيس  قال  االنتخابي،    ،وكاالت:  مؤتمره  خالل 
"، أنه بوسع بن غفير أن يصبح وزيرًا في حكومته المقبلة في حال فوزه 14القناة "مساء أمس، عبر  
 وتكليفه بتشكيلها. 

وأضاف: إن "الجميع سيكونون شركاء كاملين ومحترمين في الحكومة، ولكن سيتولى حزب الليكود  
 )حزب نتنياهو( الحقائب المركزية، مثل وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية". 

م بأنه سيشكل حكومة مع وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، وقال: إن "هذا هراء،  هو المزاع نفى نتنيا و 
 وغانتس يساري وليس شريكًا"، مؤكدًا أنه سيشكل حكومة فقط مع شركاء من أحزاب اليمين. 

 24/10/2022يام، رام هللا، األ
  

 ية استطالع: ال حسم واضحا قبل أسبوع من انتخابات "الكنيست" اإلسرائيل .22
توقع استطالع رأي، عدم وجود حسم واضح لنتائج انتخابات "الكنيست" اإلسرائيلية، التي ستجري يوم  

 بوع المقبل، رغم تراجع طفيف لقائمة "الصهيونية الدينية"، ولحزب "ييش عتيد". الثالثاء من األس
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"كان"،   اإلسرائيلية  العامة  اإلذاعة  نشرته  استطالع  بحسب  الناخبين،  أصوات  اإلثنين، بقيت  اليوم 
ب "الليكود"  حافظ حزب  فيما  المتنافسين،  المعسكرين  داخل  بنيامين  محصورة  المعارضة  رئيس  قيادة 

 مقعدا. 31نتنياهو، على قوته، وتوقع حصوله على 
مقعدا، لكن هذا المقعد ذهب إلى حزب   13واحد، وحصلت على  وتراجعت "الصهيونية الدينية" بمقعد  

 مقاعد. 7عد، وحصلت كتلة "يهدوت هتوراة" على قام  9"شاس" الذي حصل على 
وفي المعسكر اآلخر المؤلف من أحزاب االئتالف، توقع االستطالع تراجع حزب "ييش عتيد" بمقعد  

على   وحصوله  لـ  24واحد،  سابق  باستطالع  قياسا  قائمة  مقعدا،  إلى  المقعد  هذا  وذهب  "كان"، 
 مقعدا.  12"المعسكر الوطني" الذي حصل على 

باقي النتائج بدون تغيير، مثلما كانت في استطالعات سابقة نشرتها "كان"، إذ حصل حزب يت  وبق
مقاعد، وكذلك ميرتس. وحصلت القائمة الموحدة على  5مقاعد، والعمل على  6"يسرائيل بيتينو" على 

 . مقاعد  4
ح  نتنياهو،  بقيادة  المعارضة  في  اليمين  أحزاب  فإن معسكر  النتائج،  لهذه  على  واستنادا   60صلت 

  4العربية للتغيير على    –مقعدا لمعسكر أحزاب االئتالف. وحصلت قائمة الجبهة    56مقعدا، مقابل  
 مقاعد. 

إلى   ارتفعت  التجمع  حزب  قوة  فإن  االستطالع،  هذا  علم1.8وبحسب  األصوات،  من  أن  %  ا 
يقترب من2.5استطالعات أخرى أشارت إلى أن قوة التجمع هي   نسبة    % من األصوات، أي أنه 

وهي   شاكيد، 3.25الحسم  أييليت  بقيادة  اليهودي"،  "البيت  حزب  تراجع  واستمر  األصوات.  من   %
 % من األصوات.1.6الذي توقع االستطالع حصوله على 

 24/10/2022، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
 

 االحتالل في قلقيلية شهيد برصاص  .23
الش إن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  برصاقالت  استشهد  عرفة  رابي  الفلسطيني  االحتالل  اب  جنود  ص 

عاما استشهد    32وأوضحت الوزارة أن الشاب البالغ من العمر    عند حاجز عسكري بالضفة الغربية.
وأفاد شهود بأن جيش    جراء إصابته برصاصة في الرأس عند الحاجز العسكري جنوب شرقي قلقيلية.

 من العمل في إسرائيل وكانوا يحاولون دخول مدينة قلقيلية. االحتالل فتح النار على شبان عائدين 
 22/10/2022.نت، الجزيرة
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 معاناة األسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين واالكتظاظ  .24
ت  -رام للا   إّن معاناة األسرى  نادي األسير،  تضاعف مع تصاعد عمليات االعتقال،  "األيام": قال 

المعتقلين أعداد  االحتالل  وارتفاع  و"المعابر" في سجون  التوقيف  ُتعتبر  الموقوفين في مراكز  التي   ،
من أسوأ المحطات التي يواجهها المعتقلون، وكذلك األسرى عند عملية نقلهم من سجن إلى آخر، أو  

أمس، أن هذه المعاناة ستتصاعد إذا استمرت عمليات   النادي في بيان له،وأّكد    للعالج، أو للمحاكم.
، وحاجة األسرى إلى المالبس ل بنهجها الحالي، وستتضاعف المعاناة مع اقتراب فصل الشتاءاالعتقا

واألغطية، علمًا أن إدارة الّسجون تتعمد توفير األغطية في "الكانتين" ليضطر األسرى لشرائها بمبالغ  
وذكر أن    المظاهر األساسية في سياسة االستغالل االقتصادي لألسرى.  مضاعفة، ولُتشكل بذلك أحد 

 .5,300عدد حاالت االعتقال التي ُسجلت منذ مطلع العام الجاري وصلت إلى أكثر من 
 23/10/2022، رام هللا، األيام

 
 االحتالل يرفض مجّددا  طلب اإلفراج المبكر عن األسير أبو حميد  .25

فراج المبكر  "األيام": رفضت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة اللد، أمس، طلب اإل  -رام للا  
وقال نادي األسير: إّن جلسة المحكمة عقدت دون    عن األسير ناصر أبو حميد المصاب بالّسرطان.

الفيديو   خالل  من  المحكمة  حضور  يستطع  لم  أّنه  حّتى  الصحّية،  لحالته  نظرًا  األسير  حضور 
 فراج عنه. وكانت لجنة مختصة من الجهاز القضائّي لالحتالل قد رفضت قبل أسابيع اإل نس.كونفر 

 24/10/2022، رام هللا، األيام
 

ا فلسطينيًّا منذ بداية   177": الصحة الفلسطينية" .26  2022شهيد 
حسب ما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت   2022فلسطينيًّا منذ بداية العام الجاري    177اسُتشهد  

بداي منذ  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  إّن  األحد،  لها،  بيان  اإلعدام  الوزارة في  اعتمدت سياسة  العام  ة 
بيانها أّن غالبية الشهداء سقطوا بفعل االقتحاما ت للمدن في  الميداني بحّق المواطنين. وذكرت في 

مح بفعل  وليس  الغربية،  انتفاضة  الضفة  لشهداء  االحتالل  أو زعم  تنفيذ  2015اوالت  حاولوا  أنهم   ،
شهداء هم ُمنّفذ   3ال يشمل    177داد الشهداء  عمليات طعن على الحواجز وغيرها. ونّوهت إلى أّن أع

عملية بئر السبع محمد أبو القيعان من النقب، ومنفذا عملية الخضيرة أيمن وإبراهيم الغبارية من أم  
اشتملت على أسماء منفذي عملية بني براك، الشهيد ضياء حمارشة من سكان جنين،  الفحم، فيما  

شهيًدا من سكان    44وكذلك منفذ عملية "ديزنغوف"، الشهيد رعد خازم. وِوفق إحصائية الوزارة فإّن  
شهداء من مدينة القدس المحتلة من    10شهيًدا من رام للا والبيرة، و  14في نابلس، و  21جنين، فيما  
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من الخليل بينهم األسيرة المسّنة سعدية مطر "فرج   10في بيت لحم، و  12نهم شيرين أبو عاقلة، وبي 
من قلقيلية، ومثلهم من طوباس، ومثلهم من طولكرم، ومثلهم من سلفيت وشهيد من أريحا    4للا"، و

جازر خالل  مواطًنا، غالبيتهم العظمى ممن ارُتكبت بحّقهم م  51واألغوار. وفي قطاع غزة، اسُتشهد  
 العدوان األخير على القطاع في أغسطس الماضي. 

 23/10/2022، فلسطين أون الين
 

 في غرق مركب قبالة تونسمن الفلسطينيين   عددوفاة  .27
قالت مصادر رسمية فلسطينية، إن عددا من الفلسطينيين توفوا إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة  

وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أربعة فلسطينيين على  وقالت    سواحل مدينة جرجيس التونسية األحد.
الساحلية   جرجيس  مدينة  في  المحلية  السلطات  قبل  من  جثثهم  انتشال  وجرى  غرقا،  توفوا  األقل 

الديك في    التونسية.  السفير أحمد  الفلسطينيين،  الخارجية والمغتربين  السياسي لوزير  المستشار  وأكد 
السفارة  من  "وفدا  أن  الجنوب  الفلس  بيان،  في  جرجيس  مدينة  إلى  مباشرة  توجه  تونس  في  طينية 

التونسي، حيث لفظ البحر عديد الجثث من جنسيات مختلفة، بينها جثث لمواطنين فلسطينيين منهم  
ونشرت الوزارة    من يحمل جواز سفر فلسطيني، ومنهم من حملة الوثائق السورية الخاصة بالالجئين".

انتشال جثثه تم  اآلن، وهم: آدم محمد شعث، ومقبل مجدي مقبل عتيم، ويونس  م حتى  أسماء من 
 حيدر عجية الشاعر، ومحمد محجوب عبد للا. 

 23/10/2022، 21عربىموقع 
 

 إجبار مواطن مقدسي على هدم منزله بالضفة..  تواصل اعتداءات المستوطنين .28
محيط مدينة نابلس، حّوارة في  "األيام"، وفا: واصل المستوطنون اعتداءاتهم على بلدة    -محافظات  

في حين أصيب عامل برصاص قوات االحتالل قرب حاجز ترقوميا العسكري، غرب الخليل، أمس،  
فيما أجبرت سلطات االحتالل مقدسيًا على هدم منزله بحجة عدم الترخيص، في وقت أصيبت فيه 

 طالبات مدرسة بحاالت اختناق في قرية خربثا بني حارث غرب رام للا. 
 24/10/2022هللا،  ، رامألياما

 
 "حاصر حصارك"أهالي نابلس يتحدون الطوق اإلسرائيلي بحملة  .29

المحاصرة منذ    رام للا: نابلس  اتباع سياسة عدم    12يسعى أهل  إلى كسر هذا الحصار عبر  يوما 
العملية   سير  وطال  االقتصادية  ومصالحهم  الناس  بحركة  كبير  بشكل  أضر  بعدما  له،  التسليم 
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  ي المدينة التي تضم واحدة من كبريات الجامعات الفلسطينية، وهي جامعة النجاح. مية كذلك فالتعلي
وبينما تظاهر فلسطينيون على حاجز حوارة الرئيسي خارج نابلس منادين بفك الحصار عن المدينة، 

ل  أطلقت لجنة المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية في محافظة نابلس دعوات لمواجهة الحصار بك
 ى ينكسر. الطرق حت

لليوم   المدينة  المفروضة على  السبت إن سياسة الحصار  بيان أصدرته أمس  اللجنة في    12وقالت 
على التوالي، والتي تستهدف كل مناحي الحياة كالتعليم والصحة واالقتصاد والحياة االجتماعية، إنما  

ثابتة ومتينة كأفراد ار بخطوات  تهدف إلى »كسرنا وإنهاء وجودنا«. مؤكدة »أهمية مواجهة هذا الحص
وجماعات ومؤسسات وفصائل وقوى، ومواصلة فعالياتنا حتى ينكسر الحصار وتنتصر إرادة شعبنا  
حصارك«،  »حاصر  شعار  تحت  المدينة  تجار  أطلقها  حملة  بعد  الدعوة  وجاءت  المحتل«.  على 

األخرى لمساندتها  المحافظات  إلعادة الحيوية للمدينة عبر تفعيل التعليم الوجاهي بجامعاتها ودعوة  
 بكل األشكال. 

 23/10/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 فلسطينيون يلجأون للكهوف للتصدي لمحاوالت إسرائيل تهجيرهم من قراهم  .30
وهدم    رام للا: قراهم  من  اإلسرائيلية طردهم  السلطات  لمحاوالت  التصدي  الفلسطينيين  مئات  يحاول 

إلى   العودة  خالل  من  كهوفمنازلهم  في  نشرته    العيش  جديد  تقرير  أكده  لما  وفقًا  األرض،  تحت 
وبحسب التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية في شهر    صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية.

نحو   طرد  على  الماضي،  )أيار(  الجيش    1,200مايو  يتمكن  حتى  القرى  من  عدد  من  فلسطيني 
ف األرض  استخدام  من  تدريب  اإلسرائيلي  ساحة  الحية.ي  بالذخيرة  الطريق    عسكرية  ذلك  يمهد  وقد 

، التي تقول األمم المتحدة إنها  1967لواحدة من كبرى عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين منذ عام  
ويكافح سكان القرى المنتشرة عبر التالل المنحدرة في المنطقة    قد ترقى إلى مستوى »جريمة حرب«.

باسم مسافر   تهالمعروفة  الموجودة تحت األرض  يّطا، جهود  الكهوف  إعداد  منازلهم مع  جيرهم من 
قرية فلسطينية في محافظة    19ومسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من    الستيعابهم هم وعائالتهم.

وهدمت السلطات اإلسرائيلية منذ فترة طويلة المنازل والمباني األخرى    الخليل جنوب الضفة الغربية.
جج مثل عدم وجود تصاريح البناء، التي نادرًا ما تمنحها الحكومة  ذرعة ببعض الحفي المنطقة، مت

 اإلسرائيلية للفلسطينيين. 
 23/10/2022، الشرق األوسط، لندن
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 إبحار أول قارب صيد ُيصنع في غزة منذ بدء الحصار .31

الجمل: بدء    محمد  منذ  غزة  قطاع  داخل  تصنيعه  يتم  فلسطيني  صيد  قارب  أول  الحصار دخل 
إنشائه. اإلسرائيلي، مر  للبحر مؤخرًا، عقب االنتهاء من  إنزاله    حلة اإلبحار التجريبي، بعد أن جرى 

ويقول المشرف على صناعة القارب، محمد علوان إن صناعة القارب الذي يعتبر األكبر في بحر  
اعته، لكن كان  قطاع غزة، كانت مهمة أشبه بالمستحيلة، في ظل شح بل انعدام المواد الالزمة لصن

وبين أن القارب المذكور سيعمل    ار كبير على تجهيزه، وقد اجتهد فريق العمل لتوفير بدائل.ثمة إصر 
صيادًا وعاماًل خالل وردية العمل الواحدة، وهذا يعني أنه سيسهم في فتح    15عليه ما ال يقل عن  

قارب المذكور يسمى وال  بيوت جديدة، ويعمل على تحسين أوضاع صيادين ال يجدون فرص عمل.
لإلبحار حتى  محل وقد صمم  "لنش جر"،  متاحة في    20يًا  المذكورة غير  المسافة  لكن  بحريًا،  مياًل 

-12بحر غزة، فالحد األقصى المسموح للصيادين الوصول إليه في بعض المناطق، يتراوح ما بين  
بحريًا.  15 المذكور    مياًل  القارب  بين    21ويبلغ طول  ما  استغرقت  6-4مترًا، وعرضه  وقد    أمتار، 

 عملية بنائه أكثر من عام ونصف العام. 
 24/10/2022، رام هللا، األيام

 
 208االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ .32

النقب :  النقب  في  العراقيب  قرية  أهالي  خيام  االثنين،  اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  هدمت 
المحتلة عام   فلسطين  الـ48)جنوب  للمرة  منذ    208(،  التوالي،  يوم  على  مرة  أول  تموز/   27هدمها 

 ، 2022وأفادت مصادر محلية أن "العراقيب تعرضت للهدم للمرة السابعة منذ مطلع عام  .2010يوليو 
 مرة في العام الماضي". 14أيلول الماضي، علًما أنها ُهدمت  7وكانت آخرها في 

 24/10/2022، قدس برس
 

 عمها المتطرف اإلسرائيلي بن غفير تفجر غضب الفلسطينيين بعد دللمالبس  "زاراشركة " .33
الفلسطينية على كافة المستويات الرسمية  -غزة  والشعبية، ضد شركة  أشرف الهور: تتواصل الحملة 

“الكنيست”   لعضو  دعمه  عن  باإلعالن  إسرائيل،  في  وكيلها  قيام  إثر  “زارا”،  اإلسبانية  المالبس 
وإلى جانب الفتوى التي صدرت عن    شيكة.المتطرف إيتمار بن غفير، في االنتخابات البرلمانية الو 

الهباش، بحرمة التعامل  قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود  
اتخذته   موقف  من  تبعها  وما  إسرائيل،  في  وكيلها  موقف  بسبب  منها،  الشراء  أو  الشركة  هذه  مع 

تتواصل  قانونيا،  الشركة  لمالحقة  الفلسطينية،  الشركة    الحكومة  لموقف  الرافضة  اإللكترونية  الحملة 
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المواجهة   لتفادي  اللحظة  حتى  إدارتها  تتحرك  لم  التي  الفلسطينيين.اإلسبانية  السياق،   مع  وفي 
شاركت الجالية الفلسطينية بالواليات المتحدة في الحملة ضد شركة “زارا” عبر المنصات االجتماعية،  

الفلسطينيين من  الجالية  أفراد  زارا.   وطالبوا  بضائع  بمقاطعة  المتحدة  الواليات  في  المقيمين    والعرب 
الفلسطينية، أعلن إلى أن وزارة االقتصاد  ت عن تحركها لمساءلة شركة “زارا” اإلسبانية، حول يشار 

أنه   بيان،  في  الوزارة،  وأوضحت  غفير.  بن  ايتمار  للمتطرف  ودعمه  اإلسرائيلي  وكيلها  تصريحات 
يُ  الدولي،  القانون  معادية  بموجب  توجهات  لديهم  ألفراد  دعمها  األفراد  أو  الشركات  على  حظر 

 نين وطردهم من أرضهم. لإلنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواط
 23/10/2022، القدس العربي، لندن

 
 األردن يحذر من غياب األفق السياسي لتحقيق حل الدولتين  .34

حل   لتحقيق  السياسي  األفق  غياب  من  األحد،  األردن  وقف حذر  ضرورة  إلى  داعيا  الدولتين، 
الفلسط لقاء وزير الخارجية    ينية.االعتداءات اإلسرائيلية واقتحامات االحتالل للمدن  جاء ذلك خالل 

أيمن الصفدي مع نظيره في مقدونيا الشمالية بويار أوسماني، في إطار زيارة رسمية ُيجريها األخير  
األرد  الخارجية  لوزارة  بيان  المملكة، وفق  استمرار غياب    نية.إلى  األردني من خطورة  الوزير  وحذر 
وما الدولتين،  حل  لتحقيق  السياسي  على    األفق  مشددا  تدهور،  من  الفلسطينية  األراضي  تشهده 

وأراضيهم   الفلسطينيين  على  واعتداءاتها  الفلسطينية  للمدن  اقتحاماتها  إسرائيل  وقف  ضرورة 
 وممتلكاتهم.

 23/10/2022.نت، الجزيرة
 

 تضامني مع الشعب الفلسطيني في األردن مهرجان  .35
األ:  مادبا مادبا  محافظة  في  األحد،  اليوم  مساء  مع  نظم  تضامني  مهرجان  البالد(،  )وسط  ردنية 

وألقيت في المهرجان الذي نظمه نادي   الشعب الفلسطيني، بحضور جمع من أبناء المجتمع المحلي.
وم القدس،  ونادي  الثقافي،  مادبا  بيت  وملتقى  لناشطين  الوحدة،  كلمات  االشتراكي،  الفكر  نتدى 

وسياسيين. الفلسطي   وحزبيين  بالشعب  المتحدثون  ويقدم  وأشاد  واالستسالم،  الخنوع  يرفض  الذي  ني 
 الشهداء كل يوم، في سبيل الحفاظ على فلسطين وتحريرها.

 23/10/2022، قدس برس
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 مليارات دوالر  5لفلسطين تجاوز إجمالي مساعدات المملكة .. مليون دوالر لـ أونروا 27 السعودية: .36

عمان: سلم السفير السعودي لدى األردن نايف السديري المفوض العام لـ»األونروا« فيليب الزاريني،  
وبحسب السديري، يتجاوز إجمالي    وكالة.المليون دوالر، دعما لبرامج    27شيكا لميزانية الوكالة بقيمة 

عم ميزانيات السلطة  ، بما في ذلك د 1999الر منذ عام  مليار دو   5.2الدعم السعودي الموجه لفلسطين  
الوطنية الفلسطينية، ودعم مباشر لعدد من قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم واألمن الغذائي 

البيئي. واإلصالح  والمياه  الفلسطيني  المدني  والمجتمع  والحكومة  التزامها    والزراعي  السعودية  وتؤكد 
ن منطقة الشرق األوسط واستقرارها يتطلب  ي طبقا للسديري الذي قال إن »أمبالسالم كخيار استراتيج 

اإلسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم  
عام   حدود  على  مستقلة  فلسطينية  دولة  وإقامة  مشددا    1967العربية،  الشرقية«،  القدس  وعاصمتها 

إدانة   األحاديعلى  اإلجراءات  »جميع  الفوري  الرياض  لوقفها  وتدعو  الدولتين  حل  تقوض  التي  ة 
 . السفارة السعودية في عمان األحد  جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي نظمته والكامل«.

 24/10/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 "المبادرة البحرينية" تجدد مطالبها بإلغاء اتفاقيات التطبيع  .37
"المبا:  المنامة البحرينية  دعت  الوطنية  حكومة درة  السبت،  بحرينية(،  )معارضة  التطبيع"  لمناهضة 

اإلسرائيلي. االحتالل  مع  التطبيع  اتفاقيات  إللغاء  تلقته    بالدها  بيان  في  البحرينية  المبادرة  وطالبت 
"قدس برس" حكومة البحرين بـ "إلغاء كافة االتفاقيات مع كيان االحتالل وطرد السفير الصهيوني من  

جمعية ورابطة مدنية وسياسية في البحرين من بينها،    19ووقع على البيان    أرض البحرين الطاهرة".
الديمقراطي   الوطني  والتجمع  البحرينية،  القدس  ألجل  شباب  ورابطة  فلسطين،  مناصرة  جمعية 

 الوحدوي، والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. 
 22/10/2022، قدس برس

 
 لفوزها بجائزة أبو ظبي للتميز  "PSI"لس العمل الفلسطيني يهنئ شركة مج .38

)  أبو ظبي: العقارية  االستثمارية  الشركة  أبو ظبي،  الفلسطيني في  العمل  لفوزها  PSIهنأ مجلس   ،)
، وتسلمت الشركة الجائزة في احتفال أقامته دائرة البلدية والنقل في  2022بجائزة أبو ظبي للتميز لعام  

وأعرب المهندس جمال    و ظبي، لتكريم الشركات الرائدة العاملة في القطاع العقاري باإلمارة.أب إمارة  
( بهذه PSIأبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي، عن اعتزاز المجلس بفوز شركة )  
 مارات. اإلالجائزة.. وقال إن فوز الشركة بهذه الجائزة يؤكد دورها في تنمية االقتصاد الوطني لدولة  
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  ( شركة  أن  تطوير    PSIويذكر  في  وتسهم  ظبي،  أبو  في  الفلسطيني  العمل  مجلس  في  عضو   )
 أنشطة وأعمال المجلس في أبو ظبي. 

 24/10/2022، الخليج، الشارقة

 
   "إسرائيل"يقررون مقاطعة  وأجنبيا   عربيا   ومتضامنا    أكاديميا   250من ثر أك .39

الشعب الفلسطيني، على بيان صدر عن الحملة األكاديمية   أكاديميا ومتضامنا مع 250وّقع أكثر من 
الدولية لمناهضة االحتالل و"األبرتهايد" اإلسرائيلي، يدعو لمقاطعة إسرائيل أكاديميا، ومنع المشاركة  

 يين إسرائيليين، وعدم استخدام مطاراتها. في برامج التبادل األكاديمي واإلعالمي مع أكاديم
والمت األكاديميون  المتصاعدة  ووّقع  االحتالل  انتهاكات  على  ردا  جاء  الذي  البيان،  على  ضامنون، 

نحو   يمثلون  حيث  الفلسطيني،  الشعب  األردن،    28بحق  وهي:  فلسطين،  بجانب  العالم،  في  دولة 
وغ والعراق،  ولبنان،  وقطر،  والكويت  ومصر،  والمغرب،  وتونس،  افريقيا،  وجنوب  وتاتيماال، 

والسوي وبريطانيا،  وألمانيا،  والسعودية،  وفرنسا،  وهولندا،  واستراليا،  األميركية،  المتحدة  والواليات  د، 
 واسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا. 

 23/10/2022، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
 

 الحتالل تظاهرة في واشنطن تضامنا مع شعبنا وتنديدا بجرائم ا .40
ة في العاصمة األميركية واشنطن، تضامنا مع شعبنا، شارك عشرات المتضامنين والنشطاء، بتظاهر 

 وتنديدا بجرائم االحتالل اإلسرائيلي.
وهو   فلسطين"  اجل  من  "ميرالند  تحالف  بدعوة من  التذكاري،  واشنطن  أمام نصب  التظاهرة  ونفذت 

 في مدينة ميرالند القريبة من العاصمة واشنطن. إطار يضم مؤسسات فلسطينية واميركية متضامنة 
 ين بحق ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم جيش االحتالل والمستوطن

 أبناء شعبنا، وطالبوا اإلدارة األميركية بوقف دعم حكومة االحتالل، التي تقتل المدنيين.
 23/10/2022، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل
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 بمشاركة بريطانيين مناصرين للقضية.. اآلالف يحيون مهرجان فلسطين السنوي في لندن .41
الـأحي نسخته  في  السنوي"  فلسطين  "مهرجان  والعربية  الفلسطينية  الجاليات  أبناء  من  اآلالف   18ا 

من  ومشاركة  وتراثية،  شعبية  فعاليات  تضمن  والذي  لندن،  البريطانية  بريطانيين  بالعاصمة  اصرين 
 للقضية الفلسطينية. 

بريطانيا   في  الفلسطيني  المنتدى  نظمه  الذي  المهرجان  في  السبت -وشارك  من    -أمس  عدد 
بمواقفه   عرف  الذي  باريت،  بويد  ريتشارد  األيرلندي  النائب  أبرزهم  والبريطانية  العربية  الشخصيات 

 تلبية لدعوة المنتدى.الداعمة لفلسطين، كما شاركت شخصيات من الداخل الفلسطيني  
باريت   المهرجان  في-وقال  الدعم، حيث عانى كثيرا   -كلمته خالل  الفلسطيني يستحق  الشعب  إن 

اللجوء حين هجروا   اليوم هناك الجئون يعيشون في مخيمات  تحت االحتالل لعقود، وما زال حتى 
 . 1948من بالدهم عام 

 23/10/2022.نت، الجزيرة
 

 معارضة أغلبية األميركيين للصهيونية  استطالع للرأي العام يظهر .42
فيما   الصهيونية،  يعارضون  المستطلعين  أغلبية  أن  األميركي  العام  للرأي  جديد  استطالع  أظهر 

% يتعاطفون  26% مع الفلسطينيين مقابل  31تتعاطف أغلبية من أعضاء الحزب الديمقراطي بنسبة  
 مع دولة االحتالل. 

ا معهد  أجراه  الذي  لالستطالع  )ووفًقا  اليهودية  الليبرالية  وشمل  JILVلقيم  أميركي   1,600(  ناخب 
 محتمل. 

بقوة الصهيونية مقابل  30وقال   يؤيدون  يؤيدون أو ال  إنهم ال  المستطلعة آراؤهم  قالوا 22% من   %
 % موقفا منها أو لم يسمعوا بها.48أنهم إما يؤيدونها أو يؤيدونها بقوة، فيما لم يحدد 

 ن أن اسرائيل تحظى بنفوذ أكثر مما يجب في السياسة األميركية. % من المستطلعي 47واعتبر 
عتقد أربعة أخماس الناخبين المحتملين المستطلعين ممن صنفوا أنفسهم "تقدميين" أو "ليبراليين جًدا" وي

 أن المؤسسات اليهودية األميركية لديها "مزايا غير عادلة" يجب معالجتها. 
 أن إسرائيل دولة  "احتالل أو استعمار".  % من المستطلعين التقدميين45ورأى 

 23/10/2022، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
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 اإلعجاز في اإلنجاز  …المقاومة الفلسطينية وأكتوبر .43
 حسام الدجني 

أحداث   ثالثة  على  فلسطينيًا  الضوء  سأسلط  هنا  ولكن  المجيد،  أكتوبر  شهر  شهدها  عديدة  أحداث 
اومة الفلسطينية في أكتوبر، الحدث األول ما قام به أبطال المقاومة الفلسطينية من  مهمة أنجزتها المق

يمة اغتيال كتائب "أبو علي مصطفى" الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالرد على جر 
م  م، لم يستغرق الرد طوياًل، ول27/8/2001األمين العامة للجبهة الشهيد القائد أبو علي مصطفى يوم  

م وصل أربعة أبطال  17/10/2001يكن الهدف بسيطًا وهذا بحد ذاته إعجاز في اإلنجاز، ففي يوم  
كاتم صوت،    من كتائب "أبو علي مصطفى" إلى فندق "حياة ريجنسي" في القدس، ومعهم مسدس

نظرية   وصاحب  اإلسرائيلي  السياحة  وزير  رأس  في  رصاصات  أربع  قرعان  حمدي  الرفيق  أطلق 
رب رحبعام زئيفي، وأردوه قتياًل، لتسّطر هذه الخلية إعجازًا آخر في اإلنجاز يتمثل في ترانسفير الع

 منح زئيفي ترانسفير إلى جهنم وبئس المصير. 
أكتوبر   في  وقع  الذي  الثاني  األحرار  2011الحدث  وفاء  صفقة  إنجاز  وهو  أن 1م،  يجب  وهنا   ،

المتبدد، وهما الوهم  منفذي عملية  الشهيدين  والشهيد محمد    نستحضر روح  الرنتيسي،  الشهيد حامد 
فروانة، وكل من شارك أو خطط لتلك العملية البطولية، وهناك قائد كبير سيكتب التاريخ عنه الكثير، 

التي خططت   القيادات  أحد  التاريخي،  وهو  النصر  بهذا  االحتفال  حرمته  )إسرائيل(  ولكن  للعملية، 
 قائد الشهيد جمال أبو سمهدانة. ليحتفل به بجوار ربه في جنان الخلد، إنه ال

وهناك كلمات ما زال صداها يصدح، ألنها خرجت من مهندس الصفقة عندما قال: "أنا مطمئن اليوم  
يني بصفقة وفاء األحرار، وأتمنى أن ألقى ربي راضيًا  على حماس، شكلت جيشًا قويًا، وأقر للا ع

ئد الذي أدار عملية التفاوض غير المباشر  مرضيًا"... فارتقى صاحب هذه الكلمات شهيدًا، إنه القا 
 مع االحتالل الصهيوني، أحمد الجعبري.

األدوات  صفقة وفاء األحرار بمنزلة إعجاز في اإلنجاز، ألنها أكدت أدوات تفاوض جديدة غير تلك  
التي ينتهجها المفاوض الفلسطيني، أدوات تستثمر كل أوراق القوة التي يمتلكها شعبنا العظيم، وتضع  

وفيق للا أمام أعينها، فلوال توفيق للا ثم تصميم المجاهدين ما نجحت الصفقة، فما هي مراحل ذلك ت
 اإلعجاز...؟ 

 : المزاوجة بين الحكم والمقاومة أوال  
عالم نظام  االستراتيجي  في ظل  الحليف  األمريكية  المتحدة  الواليات  عليه  تهيمن  القطبية  أحادي  ي 

بي ضعيف، حققت حركة حماس فوزًا ساحقًا في االنتخابات التشريعية  لـ)إسرائيل(، ونظام إقليمي عر 
يناير/   في  أجريت  ضد 2006التي  المسلح  العمل  بين  المزاوجة  خيار  تتبنى  أنها  جهرًا  لتعلن  م، 
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الفلسطينية بذلك، فبعد ثالثة أشهر   )إسرائيل( وممارسة الحكم، واإلعجاز األول هو نجاح المقاومة 
 اس اليمين الدستورية، جاءت عملية الوهم المتبدد.فقط من أداء حكومة حم

 ثانيا : عملية الوهم المتبدد 
إسرائيليًا بأن  اإلعجاز الثاني يتمثل في العملية ذاتها من حيث التخطيط والتنفيذ، فعلى عكس المتوقع  

زحف   خالله  ومن  طوياًل  نفقًا  حفرت  المقاومة  ولكن  األرض،  فوق  من  سيأتي  مقاوم  عمل  أي 
ون لينقضوا على الجنود اإلسرائيليين من الخلف، فيقتلوا جنديين ويخطفوا ثالًثا، على الرغم  المجاهد 

غزة،   مع  الحدود  على  المنتشرة  لقواتهم  اإلسرائيلية  األمنية  التحذيرات  جهاز من  قادة  دفعت  التي 
في إعالمهم  الشاباك اإلسرائيلي ألن يعترف بإخفاقهم في إفشال عملية الوهم المتبدد، بعد أن زعموا  

 أنهم قاموا بعملية خاطفة في جنوب القطاع اعتقلوا بموجبها مصطفى معمر وشقيقه. 
لفة بتنفيذ عملية  وحسب بيان للشاباك في ذلك الوقت فإن مصطفى معمر هو أحد أفراد الخلية المك 

يذ العملية  الوهم المتبدد، وفيما لو صحت رواية الشاباك والتي أذاعها اإلعالم العبري، فإن مخاطر تنف
ثماٍن   ونجحوا خالل  التنفيذ،  على  المقاومة  في إصرار  وتتمثل  الثانية،  المعجزة  وهنا  كبيرة،  ستكون 

 يلي شاليط. وعشرين دقيقة في تنفيذ العملية والعودة بالجندي اإلسرائ 
 ء الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ثالثا : عملية إخفا

أمني إنجاز  تتمثل في أضخم  الثالثة  تحتجز    المعجزة  فأن  المعاصر،  التاريخ  في  المقاومة  لحركات 
، وتستطيع الهروب من أعين ثالثة أجهزة مخابرات إسرائيلية هي الموساد  2كم  365جندًيا في مساحة  

باإل وأمان،  تلك والشاباك  ولكن  ذلك معجزة،  فإن  دولية،  استخبارات  إلى مساهمة عدة أجهزة  ضافة 
الشعب  وصبر  صمود  من  مستمدة  العروض    المعجزة  رفض  والذي  غزة  قطاع  في  الفلسطيني 

اإلسرائيلية لتقديم معلومات حول مكان شاليط مقابل مكافأة تصل قيمتها لعشرة ماليين دوالر، على  
النور مرسومًا على  الرغم من الحصار والفقر، و  النجاح في اإلنجاز أزال عتمة الحصار ليرى  لكن 

 وجوه المحررين وذويهم.
 غير المباشرة بين حماس و)إسرائيل( بوساطة مصرية.  رابعًا: المفاوضات 

اإلعجاز الرابع يتمثل في عملية التفاوض غير المباشرة وشخوص المفاوضين، بحيث ارتكزت العملية 
 مرتكزين مهمين: التفاوضية على 

 األول: ورقة القوة التي يمتلكها المفاوض الفلسطيني ومتمثلة في الجندي جلعاد شاليط.
 نفس المفاوض الفلسطيني ودرايته بالعقلية األمنية اإلسرائيلية، فأنجز ما تمنى.  الثاني: طول
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 خامسا : عملية التسليم والتسلم
الثانية يخرج عناصر كتائب  القسام من مواقعهم ومنازلهم ليستقلوا أكثر من    في نفس الدقيقة ونفس 

أذهل معقدة  أمنية  عملية  في  والنوع،  اللون  نفس  من  سيارة  الجوية  ثالثين  المراقبة  وحدات  ت 
اإلسرائيلية، وكانت أشبه بمناورة عسكرية لجيش نظامي محترف، لتؤكد قدرة المقاوم الفلسطيني في  

فتمت عملية تسليم الجندي شاليط دون أدنى معلومة أمنية قد خداع التكنولوجيا العسكرية اإلسرائيلية،  
العملية نجحت  وفعاًل  الماكر،  العدو  هذا  منها  جهاز    يستفيد  لقادة  االتفاق  شاليط حسب  تسليم  وتم 

المخابرات المصرية، وتبدأ المرحلة األولى من عملية وفاء األحرار، وهذا أيضًا إعجاز في اإلنجاز  
 يسجل لحركة حماس. 

 سادسا : لوحة استقبال المحررين
في   غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  رسمتها  التي  الجميلة  اللوحة  وهي  األخيرة  المعجزة  استقبالها  أما 

لألبطال، تم بحيث رسمت رايات الفصائل الفلسطينية المتعانقة التي تهتف جميعها باإلنجاز الوطني،  
جميلة،   صورة  في  الفلسطيني  العلم  يرفرف  بينها  الوطنية ومن  الوحدة  بأن  للقادة  سياسية  ورسالة 

ون خارطة الطريق لتحديد  والمصالحة باتت خيارًا شعبيًا، وهذا إعجاز صفقة وفاء األحرار بأنها ستك
أولى  والشراكة  المقاومة  قاعدة  على  المصالحة  تمثل  والتي  المقبلة،  الوطنية  االستراتيجية  معالم 

 ركائزها.
الشهي نموذج  هو  الثالث  وقدرته  الحدث  نقطة صفر،  من  األولى  البطولية  وعمليته  التميمي  عدي  د 

في مشهد بطولي أرادت )إسرائيل( أن تسرب  على التخفي ثم مباغتة قوات االحتالل في عملية ثانية  
ألن   عدي  أللف  الطريق  يمهد  اإلنجاز  في  وإعجازًا  وطنية  أيقونة  الشهيد  فأصبح  استشهاده،  فيديو 

 يسير على نفس الطريق. 
 23/10/2022سطين أون الين، فل

 
 مستمرة في ممارسة الخداع والتحايل "إسرائيل" "5783"في السنة العبرية الجديدة  .44

 يسى أحمد ع
أم بسوئها   النية  بدافع حسن  اإلسرائيلي سواء،  الفلسطيني  للصراع  المراقبين  البعض مؤخرًا من  درج 

في   إسرائيل  نجاح  احتماالت  تصاعد  من  مخاوفهم  اظهار  الفلسطينيين  على  مع  الصراع  حسم 
العال والسلم  األمن  لها على  تأثير  أثر وال  مي لصالحها وتصفية قضيتهم وجعلها قضية هامشية ال 

 واإلقليمي.
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وفيما يبدو هؤالء المراقبين محقين في التعبير عن مخاوفهم واستنتاجاتهم، ال سيما وأن مخاوفهم تقوم  
القوة   ميزان  في  الكبير  الفارق  أساس  إسرائيل  على  بين  والتكنولوجية(  واإلقتصادية  )العسكرية 

وراته يظهر أن إسرائيل حكومة  والفلسطينيين، إال أن الفحص الدقيق للواقع اإلسرائيلي ومسارات تط
وأحزاب سياسية تمارس خديعة النفس والشعب والشركاء في محاولة منهم إلنقاد المشروع اإلستعماري  

يمقراطية مزدهرة في فلسطين، وذلك من خالل توظيف القوة لمواصلة الصهيوني بإقامة دولة يهودية د 
 ودون اإلختباء خلف مبادئ الليبرالية وحقوق  القتل والتهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين علناً 

 اإلنسان. 
الالفت هنا أن مؤسسات التقدير اإلستراتيجي في إسرائيل وكذلك الخبراء في األمن القومي اإلسرائيلي  

يمكن  ي ال  جهة  من  الذي  األمر  جدوى،  دون  الجديدة  األلفية  بداية  منذ  الحقيقة  هذه  من  حذرون 
لى أن األسوأ في السياسة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين قادم في قادم  تفسيره، ومن جهة أخرى يشير ا

 األيام, 
(  INSSن القومي )وتبدو هذه الحقيقة واضحة في تقريرين نشرهما مؤخرًا معهد إسرائيل لدراسات األم 

من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والثاني نشر بالتاسع    22التابع لجامعة تل أبيب األول نشر بتاريخ  
 من شهر اكتوبر/ تشرين األول الجاري. عشر 

المدير   حاليًا  يشغل  الذي  هايمن(  )تامير  المتقاعد  للجنرال  قصير  فيديو  عبر  جاء  األول  التقرير 
( لشعبة اإلستخبارات العسكرية، حيث  22ليكون الرئيس رقم )  2018ن العام  اإلداري للمعهد والذي عي

السنة بمناسبة  إسرائيل  اليهود في  )هايمن(  هايمن جملة من    هنأ  قدم  السياق  الجديدة، وفي  العبرية 
بعيدة   الشروع فورا في تطويرها وتنفيذها فورًا ضمن إستراتيجية  التي يتوجب على إسرائيل  النصائح 

ن فيها إسرائيل )رأس وليس ذيل( وذلك لتمكين إسرائيل من مواجهة التهديدات والتحديات المدى تكو 
 العبرية الجديدة.  التي سترافق إسرائيل خالل السنة

ويقف على رأس هذه التهديدات وفقًا لتقدير الجنرال )هايمن( تهديد زوال هوية إسرائيل كدولة يهودية 
نحو   بسرعة  تنزلق  انها  إذ  هذا ديمقراطية،  في  توصيته  كانت  حيث  القومية،  ثنائية  الواحدة  الدولة 

 اإلنفصال عن الفلسطينيين.  الشأن تطوير وتطوير استراتيجية بعيدة المدى تقوم على تنفيذ 
الترتيب تضعضع   يليه في  الفلسطيني،  التهديد  بعد  الثانية  المرتبة  االيراني في  التهديد  ترتيب  وجاء 

 يكية نتيجة لتحول النظام الدولي، ثم الصراع الداخلي.مكانة الواليات المتحدة األمر 
الثاني  المرتبة  في  جاء  الفلسطيني  التهديد  أن  هنا  اإلشارة  قائمة  تجدر  في  اإليراني  التهديد  بعد  ة 

التهديدات التي تواجه إسرائيل خالل العام الجاري وفقًا للتقرير اإلستراتيجي السنوي الذي نشره المعهد 
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من األول  الربع  قائمة    في  ترتيب  في  التحول  في  داللة  من  يخلو  ال  الذي  األمر  الجارية،  السنة 
 خير من العام ذاته.التهديدات التي تواجه اسرائيل في الربع األ

أما التقدير الثاني فجاء بعنوان )عرين األسود: تنبيه بالتحديات الوشيكة( للواء المتقاعد )أودي ديكل(  
والذي المعهد  في  الرئيسي  كتب    الباحث  حيث  الفلسطيني،  الشأن  في  البحث  برنامج  حاليا  يترأس 

األسو  لظاهرة عرين  الرئيس  المعنى  أن  التقدير  هذا  في  إسرائيل  )ديكل(  بمقدرة  يكون  لن  أنه  هو  د 
 إحتواء المناطق الفلسطينية لألبد.

ال  المتعاقبة  الحكومات  أخذ  بعدم  المتمثلة  األزمة  الى  بوضوح  أشارا  التقديرين  أن  تهديدات المهم 
الجارية والمتوقعة بعين اإلعتبار في قراراتها، األمر الذي يتطلب ال سيما من خبراء األمن القومي  

الصوت   أما  رفع  والمكثف،  القصير  تقديره  في  )هايمن(  قال  كما  للواقع  النقدية  التدخالت  وتكثيف 
اإلسرا القيادة  "هل  قائاًل  تقديره  نهاية  في  األزمة  لهذه  تطرق  فقد  إنتماءاتها  )ديكل(  عن  بعيدًا  ئيلية 

بجد  التحديات  هذه  مع  للتهامل  جاهزة  هي  وهل  الجارية،  والتهديدات  بالتحدبات  تفكر  ية  الحزبية 
 وفاعلية؟ 

وفي هذا الشأن يجادل البعض أن إسرائيل منذ بداية األلفية الجديدة تواجه خيارين: يدور األول حول 
فل في  الصهيونية  الحركة  مشروع  بفشل  الشعب اإلعتراف  مع  مصالحة  تحقيق  الى  والسعي  سطين 

واصلة التطهير الفلسطيني أصحاب األرض األصالنيين، ويدور الثاني حول التحايل على الواقع وم
 العرقي بحق الفلسطينيين. 

وعلى ضوء ما تقدم يبدو هنا أن إسرائيل قد اختارت الخيار الثاني، األمر الذي يتجلى في صعود  
سموتريش الكاهانية العنصرية الدموية، الذي يعني بدوره يعني أن إسرائيل قد قائمة قائمة بن غفير و 

عل يفرض  مما  للحل،  قابل  غير  مأزق  في  قادم من حيث  دخلت  هو  لما  اإلستعداد  الفلسطينيين  ى 
كاهانا   أحفاد  وجهها  أصبح  التي  إسرائيل  لمواجهة  ال  وتحالفاتهم  وأدواتهم  واستراتيجياتهم  غاياتهم 

 نتصار عليه.وحسب، بل ولإل
 23/10/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 " إسرائيلـ"أخطر تهديد ل .45

 يوسي يهوشع 
الن نشر  السبت  دخول  من  لحظة  في  قبل  أسلحة  لمخازن  اقتحام  في  أنه  اإلسرائيلي  العسكري  اطق 

قرابة   ُسرقت  جفعاتي  للواء  البالد  جنوب  في  تيمان  سديه  ومدافع    30قاعدة  لبنادق  رصاصة  ألف 
 رشاشة.
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مر هذا النبأ كيفما اتفق من تحت الرادار، لكن هذا قصور مجنون، يغذي التهديدين األكثر تعقيدا  
 وقت: "اإلرهاب" واألمن الداخلي.لدولة إسرائيل في هذا ال

"اإلرهاب"، ويرفع  يتميز المصاف األخير قبل االنتخابات القريبة القادمة بارتفاع ذي مغزى في مدى  
 إلى السطح التحديات االستراتيجية إلسرائيل، لكن ال يوجد أي اهتمام جدي بهذا المجال.

و"حزب   إيران،  لسورية،  يتصدى  كيف  اإلسرائيلي  الجيش  الجبهة  يعرف  في  هذا  كان  )وان  للا" 
اب" في "يهودا" اللبنانية معقدا وسيجبي ثمنا باهظا من الطرفين(، لكن جوابه غير كاف تجاه "اإلره

 وتجاه "عرب إسرائيل". –الذي ينتقل منذ اآلن إلى القدس  -و"السامرة" 
عن جواب  للدولة  ليس  المعقولة.  غير  السالح  كمية  هو  للحالتين  المشترك  في   القاسم  ال  هذا، 

حدود مصر   من  التهريب  من مصدرين:  يأتي  السالح  معظم  المنظور.  المستقبل  في  وال  الحاضر 
ل عصابات إجرامية بدوية تعرف نقاط ضعف الجيش اإلسرائيلي في هذه "المناطق"،  واألردن من خال

 والسرقة من قواعد الجيش اإلسرائيلي.
مدى   تقليص  في  مؤخرًا،  اإلسرائيلي،  الجيش  نحو  نجح  على  مغيظ  األخير  الحدث  لكن  السرقات، 

كهذه في الماضي،  خاص؛ الن الحديث يدور عن قاعدة سبق أن وقعت فيها حاالت اقتحام بحجوم  
 واستثمرت عشرات ماليين الشواكل في حراستها. 

منظمات   إلى  ويصل  "المناطق"،  إلى  ينتقل  بعضها  معادية،  اياد  إلى  القتالية  الوسائل  هذه  تصل 
" التي يتصدى الجيش و"الشاباك" لها اآلن في موجة "اإلرهاب" الحالية، ومن شأن بعضها  "االرهاب 

 ب مواجهة واسعة أخرى تضم "عرب إسرائيل".أن يظهر إذا ما وعندما تنش 
بعض السالح الذي وجد لدى محافل في الوسط العربي يستخدم أيضا في األعمال الجنائية لمنظمات  

 اث وطنية. الجريمة، كما ينتقل إلى أحد 
القتالية، لكن في هذه األثناء ال   الوسائل  يمنع تهريب  الحدود كي  الجيش اإلسرائيلي إغالق  يحاول 

الحديث عن نجاح خاص في هذا النطاق، وأساسا ألن ثمة حاجة إلى حجم واسع من القوات يمكن  
سط العربي، فكي غير الموجودة ببساطة. بالتوازي، في الشرطة رفعت منذ زمن بعيد األيدي أمام الو 

يعني شرطة جديدة،   الداخلي، وهذا  لثورة حقيقية في مجال األمن  ثمة حاجة  التحدي  لهذا  تتصدى 
البزات الزرقاء تضم  ليس ا القوة الموجودة لذوي  بالتناقص فقط،   30قل.  ألف شرطي، عددهم يأخذ 

إ إسرائيل  دولة  تحتاج  ذلك.  عمل  على  قادرين  غير  ببساطة  وهم  مختلفة،  اكبر  ألسباب  لى شرطة 
بالضبط   مهامها،  في  تساعدها  متطورة  تكنولوجية  وسائل  ومع  أكثر  نوعية  بشرية  قوى  مع  بكثير، 

جد في الجيش اإلسرائيلي. وهذا يستدعي استثمار مليارات عديدة جدا في كل سنة، وحتى  مثلما يو 
 عندها ليس مؤكدا انه سيكون ممكنا الوصول إلى حل كامل لهذا التهديد. 
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مطلوب اكثر من اي شيء آخر استيعاب المشكلة، وهي المشكلة التي من شأنها أن تعرض غير أنه 
اللبناني أو "اإلرهاب" وجود الدولة للخطر، أكثر من ال تهديد اإليراني أو الجبهة السورية أو الخطر 

الغزي. في مواجهتها يعرف الجيش كيف يتصدى، لكن في مواجهة كمية حملة السالح والذخيرة اليوم 
العنوان على الحائط، الكل يراه، لكن أحد ال    في أوساط جهات معادية من أنواع مختلفة، هذا متعذر.

 يفعل ما ينبغي. 
 "يديعوت" 

 24/10/2022األيام، رام هللا، 
 

 تحوالت النظام العالمي الجديد تدق باب األمن القومي اإلسرائيلي  .46
 تامير هايمن 

ة في جبهة القتال ضد "اإلرهاب" الفلسطيني في "المناطق"، إلى جانب النجاحات التكتيكية اإلسرائيلي
ود الشمالية مع التوقيع المرتقب على اتفاق  وفضاًل عن اإلنجاز الكامن في إعادة االستقرار في الحد 

الحدود البحرية، فإننا نوجد في تطور جغرافي سياسي آثاره مهمة للغاية: المنافسة بين الشرق والغرب  
 العالمي.على تغيير النظام 

اإليراني، وتطور المعركة في أوكرانيا، والنشر المحدث الستراتيجية األمن القومي    –الحلف الروسي  
ركية هي ثالثة تطورات مركزية. رغم أنه في نظرة سطحية ال يرتبط الواحد باآلخر وهي غير  األمي

ائيلي، ويجب االستعداد خطيرة على إسرائيل إال أنها عمليا من شأنها أن تتحدى األمن القومي اإلسر 
 لها.

البيت  التطور األول هو دعم طهران لموسكو. فإيران تزود روسيا بمنظومات سالح دقيقة، وحسب  
األبيض تشارك بشكل مباشر أيضا من خالل مهاجمة أوكرانيا بمسيرات إيرانية ترابط في شبه جزيرة  

برميل اكثر من مليون  إيران  الداخلية، تصدر  الساحة  يكفي الستمرار    القرم. في  اليوم، ما  نفط في 
االجتما الشبكات  في  الشديد  االنطباع  بخالف  ازدهارا(.  وليس  )استمرار  يتصدى  اقتصادها  عية، 

 النظام بتصميم وبنجاعة لتظاهرات "احتجاج الحجاب". 
الثاني هو المعركة في أوكرانيا. تعلن روسيا عن وضع طوارئ في غرب الدولة، وتستأنف   التطور 

لى كييف، لكنها تواصل التورط في حرب فاشلة. موسكو مصممة على مواصلة المعركة  الضغط ع
التجنيد المتعثر لالحتياط فإنها تضطر لتنقل قوات ووسائل قتالية  حتى النصر. وبالتالي إلى جانب  

من سورية إلى الجبهة األوكرانية. ظاهرا، تطور ليس سلبيا، لكن على الفور سنشرح كيف من شأنه  
 ح كذلك. أن يصب
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فإن   األميركية،  الوثيقة  المتحدة. حسب  للواليات  القومي  األمن  استراتيجية  وثيقة  هو  الثالث  التطور 
صين هي المشككة األولى للنظام العالمي والتهديد األول في أهميته على األمن القومي األميركي؛ ال

الواليات المتحدة من بعيد؛  دول الشرق األوسط يتعين عليها أن تعالج مشاكلها بنفسها بينما ستؤيد  
مة؛ والتكنولوجيا  فهي ملتزمة بمنع وضع إيران نووية، لكنها لن تستخدم القوة العسكرية لتغيير األنظ 

 هي مقدر من مقدرات األمن القومي.
تلزم هذه التطورات إسرائيل بموقف، إذ إنها تتضمن، من تحت شفا الضجيج، معاني سلبية. الخطر  

، وهو ليس ملموسا وصاخبا مثل تهديد "اإلرهاب" في "المناطق". لكن بالذات  ليس في المدى القصير
وريا )وفي هذا نتميز(، من الجدير أن نبحث فيه. ينبغي تحليل  ألن الخطر ال يستوجب ردا تكتيكيا ف

 المخاطر المحتملة في المدى البعيد، إلى جانب استخدام الفرص المختلفة كرافعة. 
أن يأتي من جهة سورية. صحيح أن روسيا لن تتخلى عن تواجدها في    من شأن التهديد التكتيكي

وموطئ المتوسط  البحر  إلى  المخرج  بسبب  حجم   الساحة  تخفيف  لكن  األوسط،  الشرق  في  القدم 
القوات هناك وااللتزام المتزايد إليران من شأنهما أن يزيدا التعاون بين طهران وموسكو على األراضي  

هذه المرة من شأن روسيا أن تدعم بشكل فاعل جهود التموضع اإليراني    السورية. بخالف الماضي،
له ريح إ الذخائر اإليرانية في   –سناد  في سورية أو على األقل أن تعطي  مثال، من خالل حماية 

إيرانية   قتالية  وسائل  نقل  في  مباشرة  غير  بمساعدة  اإلسرائيلية،  العمل  حرية  يشوش  بشكل  سورية 
 يحتمل اتخاذ رد فعل يتجاوز التنديدات المعروفة للهجمات المنسوبة إلسرائيل.متطورة إلى سورية، و 

نه أن يأتي من جهة البرنامج النووي اإليراني. كلما مر الوقت هكذا  أما التهديد االستراتيجي فمن شأ
يتقلص االحتمال للتوصل إلى اتفاق. يرفض زعيم إيران إقرار مسودة االتفاق التي عرضت عليه في  

ها الحالية، طالما ال يتنازل الغرب تماما عن تحقيق "الملفات المفتوحة" )العثور على يورانيوم  صيغت
النووي(.   مخصب غير معلن للميثاق ضد نشر السالح  عنه في ثالثة مواقع مما هو بمثابة خرق 

 ورغم االنتعاش االقتصادي المرتقب جراء االتفاق، فإن زعيم إيران ال يشخص فيه جدوى بعد.
الواقع بخ فإن  تعبيره(،  حد  )على  المرارة"  كأس  "يحتسي  ألن  الزعيم  اضطر  حيث  الماضي،  الف 

 كهذا. فحتى لو عاد إلى االتفاق النووي، من الواضح للجميع أن المردودات  الحالي ال يستدعي تنازال
 االقتصادية لن تؤدي إلى تغيير كبير في إيران. 
ال أدى  األخيرة.  التطورات  في  ذلك  إلى موجة  يكمن سبب  أوكرانيا  في  للحرب  العملي  اإليراني  دعم 

آنية االتفاق النووي، حتى لو استؤنف،  عقوبات جديدة ضدها. عدم االستقرار في الشوارع اإليرانية و 
بحياتها من   تنجو  إيران  فإن  وبالمقابل،  الدولة.  االستثمار في  الغربيين على  المستثمرين  يشجعا  لن 
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الصيني،    –عدة روسيا فإنها ستتلقى تعزيزا مهما من اإلسناد الروسي  العقوبات. واآلن، في ضوء مسا
 حيال الغرب.أمنية  –الذي يمنحها شبكة أمان اقتصادية 

في ضوء النظرة األميركية إليران كمشكلة شرق أوسطية محلية، نشأ وضع خطير تواصل فيه إيران  
و تقييده. قد يتوصل زعيم إيران إلى تسريع البرنامج النووي بال عراقيل ودون أي مانع من تأخيره أ

أقل نظامه  أميركية ضد  عسكرية  وعملية  ناجعة،  غير  العقوبات  بأن  العهد    االستنتاج  في  معقولية 
الحالي. في مثل هذا الوضع، وبفرض أن النظام لن يسقط قريبا فمن شأننا أن نجد انفسنا في واقع 

 إيران نووية كجزء من حلف شرقي من القوى النووية. 
 هديد استراتيجي أبعد مدى، لكنه ال يقل أهمية، ينبع من المنافسة األميركية المتزايدة للصين. ت

إسرائيل، كدولة استحداث، من شأنها أن تحشر في حسم بالنسبة لسياسة تصدير التكنولوجيا والبحث  
أن شأنه  من  شرعية  تجارية  وأعماال  تجارة  اليوم،  يعتبر،  ما  المتحدة.  الواليات  في    لمنافسي  يعتبر 

 المستقبل القريب موقفا قيميا ال يستوي وينسجم مع مصالح الواليات المتحدة.
النظام العالمي الجديد تدق باب األمن القومي اإلسرائيلي. في المنافسة العالمية الحالية توجد  تحوالت  

ف، إلسرائيل مصلحة واضحة في انتصار الغرب. كما أن الجلوس على الجدار نوع من اتخاذ موق
اإلي وااللتزام  العالقة  سيعزز  إيرانية  لمساعدة  نتيجة  روسيا  نجاح  فيه.  النظر  إعادة    –راني  وينبغي 

هدفيها   بتحقيق  لها  يسمح  بشكل  اإلسالمية  الجمهورية  قوة  تعزيز  هو  النجاح  هذا  معنى  الروسي. 
 اإلستراتيجيين: قدرات نووية وهيمنة إقليمية. 

 "إسرائيل اليوم" 
 24/10/2022 األيام، رام هللا،
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