
     
 
 
 
 
 
 

  
         

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 مما تتصوره تل أبيب وواشنطن في نابلس "أخطر"السلطة الفلسطينية تحذر من وضع 
 على "عرين األسود" فجر الثالثاء جيش االحتاللتفاصيل حملة 

 شهيدًا منذ بداية العام 183": ةالفلسطيني الصحة"
 االحتالل يمنح شركة "إنرجيان" تراخيص بدء اإلنتاج بحقل كاريش

 في الضفة الغربية على وقف عنف االحتالل يل""إسرائبايدن بإجبار كيون يطالبون ير ناشطون أم
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 إلسناد الضفةتدعو  في غزة  .. الفصائل الفلسطينيةبالضفةين ي ستة فلسطيند استشهدا بع .1
فورا،   االنعقاد  إلى  المقاومة  لفصائل  المشتركة  العمليات  غرفة  غزة  في  الفلسطينية  الفصائل  دعت 

إن جريمة االحتالل    -في مؤتمر صحفي بالقطاع-وقالت الفصائل    بحث سبل إسناد الضفة الغربية.ل
لن   نابلس  المؤسسات  في  جميع  في  واإلضراب  العام  الحداد  الفصائل  وأعلنت  عقاب.  دون  تمّر 

 والمرافق الحكومية والتجارية في غزة، بدءا من ظهر اليوم وحتى آخر النهار. 
االحتالل قتلت  وكانت قوات  الَحَوْح،    5فلسطينيين، منهم    6  اإلسرائيلي قد  نابلس، أحدهم وديع  في 

"عرين قادة مجموعة  أبرز  أكثر من    األسود".  أحد  فلسطينيا خالل عملية عسكرية    20كما أصيب 
 نفذها االحتالل في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية. 

 26/10/2022الجزيرة.نت، 
 

 مما تتصوره تل أبيب وواشنطن في نابلس "أخطر"ع نية تحذر من وضالسلطة الفلسطي .2
الفلسطينية »جريمة الحرب« الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل في  :  زبون رام هللا: كفاح   أدانت الرئاسة 

نابلس، وحملت الحكومة اإلسرائيلية تداعيات هذا العدوان. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل  
ة الرئيس محمود عباس، أجرى اتصاالت عاجلة لوقف الهجوم في نابلس، محماًل اإلدار  أبو ردينة، إن
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لوقف  الفوري  »التدخل  إلى  إياها  وداعيًا  اإلسرائيلي،  التصعيد  استمرار  عن  المسؤولية  األميركية 
واإلدارة   إسرائيل  تتصور  مما  بكثير  أخطر  األمور  تصبح  أن  قبل  االحتالل،  هذا  وإنهاء  العدوان 

لوزراء كما أصدر رئيس ا  ركية. وأشاد عباس أيضًا بصمود المواطنين في الدفاع عن أرضهم.األمي
الفلسطيني محمد أشتية، بيانًا نعى فيه »أقمار فلسطين الستة المعتصمين باليقين وبحتمية انتصار  
بالدم   صاحب األرض على المحتل«، وأضاف: »العار لهذا االحتالل المجرم الذي يمول انتخاباته 

 الفلسطيني«. 
 25/10/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 د: استمرار االحتالل سبب عدم االستقرار على تصريحات البي أبو ردينة رداً  .3

الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات  السلطة  قال الناطق الرسمي باسم رئاسة  :  رام هللا
ر سلطته"، رة على الميدان إذا أراد استقران "على الرئيس محمود عباس السيطإالبيد التي قال فيها  

ال استمرار  بسبب  هو  االستقرار  عدم  االحتالل إن  قوات  قبل  من  سواء  الخطير  اإلسرائيلي  تصعيد 
المتطرفين. المستوطنين  قبل  من  او  واقتحامات    اإلسرائيلي  القتل  عمليات  استمرار  أن  وأضاف، 

أحا واإلجراءات  والخليل  القدس  في  المقدسة  االحتالل  األماكن  سلطات  بها  تقوم  التي  الجانب  دية 
نح  باألوضاع  تدفع  التي  هي  هذه اإلسرائيلي  عن  تتوقف  ان  إسرائيل  على  لذلك  االنهيار،  حافة  و 

استقرار  ان  مؤكدًا  ذلك،  على  إسرائيل  وإجبار  التدخل  االمريكية  اإلدارة  وعلى  التصعيدية،  السياسة 
 ية الدولية وعد اللجوء إلجراءات أحادية الجانب.المنطقة وأمنها يتوقف على االلتزام بالشرع

 25/10/2022سطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفل
 

 بحل نقابة أطباء الضفة واألطباء يرفضون  عباس يصدر مرسوماً  .4

محمود عباس الثالثاء، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل نقابة    الفلسطينية  أصدر رئيس السلطة:  رام هللا
ف يرأسها شوقاألطباء  التي  بديلة عن  نقابة  وتشكيل  المحتلة،  الغربية  الضفة  واعتبرت   ي صبحة.ي 

النقابة في بيان لها، أن قرار عباس مخالف للقانون األساسي الفلسطيني، ومخالف إلدارة األطباء،  
على    كما اعتبر األطباء أن قرار عباس انقالباً   تخبا بطريقة ديمقراطية.وأن مجلس النقابة الحالي من

ورفضت نقابة األطباء في بيان لها المرسوم    بنظام التعيين. المجلس الحالي المنتخب وإحالل مجلس  
وأكدت النقابة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى   الرئاسي، داعية رئيس السلطة إلى إلغائه.

 لقرار.إلغاء ا
 25/10/2022، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 إلسرائيلي قد يصل إلى انفجار شامل لن تقف حدوده عند فلسطينعيد االتص :األحمد .5
أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد، الثالثاء، :  رام هللا

القدس ولفريد بيفر، على آخر المستجدات السياسية في ظل انسداد أفق القنصل البلجيكي العام في  
ال المحتلة.عملية  األراضي  في  الدموي  اإلسرائيلي  والتصعيد  األحزاب    سالم  إن  األحمد  وقال 

اإلسرائيلية تتسابق في قمع الشعب الفلسطيني وقهره، محذرا من أن هذا التصعيد قد يصل إلى نقطة  
شامل وانفجار  بأسرها.  الالعودة  المنطقة  سيشمل  وإنما  فلسطين،  عند  حدوده  تقف  أطلع    لن  كما 

ى إعالن الجزائر إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية، والذي وافقت لقنصل البلجيكي علاألحمد ا
 عليه كافة الفصائل، بهدف تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية الفلسطينية. 

قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتوقف    وطالب األحمد المجتمع الدولي بتطبيق
 كيالين.عن الكيل بم

 25/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 منصور يدعو مجلس األمن للمطالبة بوقف العدوان اإلسرائيلي على شعبنا .6
المتحد :  نيويورك األمم  لدى  فلسطين  لدولة  الدائم  المندوب  ثالث بعث  الثالثاء،  منصور،  رياض  ة 

إلى   ارسائل متطابقة  بشأرؤساء  المتحدة،  األمم  العدوان  المدنيين  ن تصعيد  السكان  إلسرائيلي على 
إلى استمرار الحصار   الشرقية، منوها  القدس  فيها  المحتلة، بما  الفلسطينية  الفلسطينيين في األرض 

ا السياق، أشار منصور إلى تصعيد إسرائيل،  وفي هذ   اإلسرائيلي المستمر على نابلس منذ أسبوعين.
لهجومه باالحتالل،  القائمة  االحتالل  القوة  قوات  قيام  إلى  منوها  نابلس،  مدينة  على  العسكري  ا 

كما   جمة المدنيين بالذخيرة الحية، مما أسفر عن استشهاد خمسة شبان فلسطينيين.اإلسرائيلي بمها 
الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، مشيرا  أشار منصور إلى استشهاد العديد من الشبان  

الشهداء   عدد  ارتفاع  إلى  إلى  العام  بداية  منذ  غزة،    51،  183الفلسطينيين  قطاع  في  أكد و منهم 
التصعيد الخطير والوضع غير   منصور أهمية عدم وقوف مجلس األمن متفرجا وصامتا على هذا 

 ء للخطر ويهدد األمن والسالم في المنطقة.القانوني الذي ُيعرض أرواح المدنيين األبريا
 26/10/2022ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 توح ينّدد بجرائم االحتالل ويحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة ف .7

اإلسرائيلي  حّذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من تداعيات جرائم االحتالل  :  رام هللا
برمتها. المنطقة  استقرار  أبناء شعبنا على  بحق  بيان ص  المتواصلة  فتوح، في  حفي، بجريمتي  ونّدد 
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البشعة التي ارتكبتا فجر الثالثاء، في نابلس ورام هللا، وأدت إلى ارتقاء ستة شبان، مؤكدا   االحتالل
واقامة دولته المستقلة بعاصمتها  أن شعبنا لن ينكسر، ولن تثنيه هذه الجرائم عن مطالبه في الحرية،  

بنا، ووضع حد لجرائم الحرب االسرائيلية  ودعا البرلمانات الدولية بالتحرك السريع لحماية شع  القدس.
 المتكررة.

 26/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 اء الفلسطينيات "الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بمساءلة االحتالل عن جرائمه بحق النس .8
هللا أح:  رام  احترام  وضمان  باحترام  الدولي  المجتمع   ، الخارجية  وزارة  الدولي، طالبت  القانون  كام 

سطينيات األكثر تضررًا من نظام الفصل العنصري الذي وتحمل مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفل
األرض   على  باالحتالل،  القائمة  السلطة  اسرائيل،  بيان   الفلسطينية.تفرضه  في  "الخارجية"  ودعت 
ذي يصادف السادس والعشرين من شهر  صادر عنها اليوم األربعاء، لمناسبة يوم المرأة الفلسطينية، ال

جر  عن  اسرائيل  مساءلة  الى ضرورة  عام،  كل  من  أول  وواسعة تشرين  الممنهجة  وانتهاكاتها  ائمها 
 النطاق بحقهّن. 

 25/10/2022سطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفل
 

 من االعتقال   اً يوم 150عتقل السياسي "خصيب" بعد  فرج عن المأمن السلطة ي .9
بعد  فأ هللا،  رام  من  خصيب  أحمد  السياسي  المعتقل  عن  الثالثاء،  مساء  السلطة  أمن  أجهزة  رجت 

دام   السلطة    150اعتقاٍل  اعتقال  خالل  خصيب  وخاض  المركزي.  أريحا  سجن  مسلخ  في  له يوًما 
استمر   الطاعم  لسوء    31إضراًبا عن  نظًرا  اإلفراج عنه،  فور  المستشفى  إلى  نقله  فيما جرى  يوًما، 

واعتقا حال انتهاكاتها  الغربية،  الضفة  في  السلطة  أجهزة  وتواصل  الصحية.  على  ته  للمواطنين،  التها 
لين السياسيين وقفة  خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء. وُينّظم أهالي المعتق

م الذي يتعرضون  احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام هللا، للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم، ووقف الظل
 له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

 25/10/2022، فلسطين أون الين
 

 على "عرين األسود" فجر الثالثاء جيش االحتاللتفاصيل حملة  .10
بالص: وأصيب    محمد  األسود"  "عرين  مجموعة  من  مقاتلون  بينهم  من  شبان  خمسة    21استشهد 

ا بالغة الخطورة، خالل اجتياح عسكري واسع  مواطنا بالرصاص الحي وصفت جروح أربعة منهم بأنه
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أمس   النطاق فجر  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  نابلس  الثالثاء  شنته  بمدينة  القديمة  البلدة  في   ،
 أيام.المحاصرة منذ عدة 

عاما"، علي خالد عمر عنتر    30وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشبان حمدي صبيح رمزي قيم "
عاما"، مشعل زاهي    31عاما"، وديع صبيح الحوح " 35ري حامد شرف "عاما"، حمدي محمد صب  26"

" وإصابة    27بغدادي  الشديد،    21عاما"،  الخطر  بحالة  األقل  على  أربعة  بينهم  الحي،  بالرصاص 
نابلس. مدينة  االحتالل  قوات  اقتحام  وعنتر    خالل  الشهيدين شرف  إن  لـ"األيام"،  عيان  وقال شهود 

الق البلدة  حالقي  من  اإلسرائيلية  وهما  الوحدات  تسلل  أمر  اكتشف  من  أول  كانا  المعروفين،  ديمة 
كان تواجد البلدة القديمة، وعندها أخذا بالصراخ وإخبار الشبان بشأن عملية التسلل وم  الخاصة إلى

م  الوحدات الخاصة، فكانا هدفا للقتل بشكل مباشر وبدم بارد من قبل تلك القوات، فيما كان الشهيد قيّ 
ريق تفجير مركبته، بينما أصيب الشهيد الحوح وهو من أبرز القادة الميدانيين  غتيال عن طهدفا لال

صاصات قاتلة، وعاد ثالث لمجموعة "عرين األسود" خالل اشتباك مسلح مع قوات االحتالل بعدة ر 
مجددا  يعود  لعله  اإلنعاش  غرفة  إلى  الثالجة  نحو  الطريق  من  إعالن    مرات  قبل  الحياة،  إلى 

، فيما أصيب الشهيد بغدادي خالل اشتباك مسلح مع جيش االحتالل بجروح بالغة الخطورة  هاستشهاد 
 وأعلن األطباء عن استشهاده في وقت الحق.

 روايات شهود عيان
التفاصيل كما رواها عدد من الشهود، أوقفت إحدى الدوريات المشتركة ألجهزة األمن الفلسطينية  وفي  

نطقة "ميدان الشهداء" وسط مدينة نابلس، عند منتصف الليل، سيارة والتي تتواجد بصورة دائمة في م
السيا  بتفتيش  الفلسطيني  األمن  عناصر  بدأ  وحين  بها،  ااشتبهت  أمر  انفضح  المشتبهة،  لقوة رة 

الخاصة والتي بدأ عناصرها بإطالق النار نحو القوة الفلسطينية والتي ردت على الوحدة اإلسرائيلية  
بدأت قوات كبيرة من جيش االحتالل معززة بعشرات اآلليات العسكرية باقتحام    الخاصة فورا، وعندها

 ألضخم منذ سنوات.المدينة من عدة محاور، في عملية اقتحام تعتبر ا
 كات المسلحةاالشتبا

المسلحةوبموازاة   إلى    االشتباكات  االشتباكات  امتدت  القديمة،  نابلس  بلدة  داخل  تدور  كانت  التي 
الق البلدة  انسحب  محيط  حتى  ساعات  ثالث  نحو  مدار  على  توقف  ودون  بكثافة  وتواصلت  ديمة، 
االحتالل االح جيش  مع  واشتبكوا  مجاورة  أخرى  مناطق  من  قدموا  مسلحون  فيها  وشارك  في  ،  تالل 

 أكثر من مكان في محيط نابلس القديمة، كما أجمع الشهود. 
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المسلحة،  واالشتباكات  اإلسرائيلية  االقتحام  عملية  الرئيس    وتركزت  المعقل  "الياسمينة"  حارة  في 
ديدا "حوش العطعوط" في قلب البلدة القديمة، وهدفت إلى الوصول إلى مقاومين  لـ"عرين األسود" وتح
 األسود".في مجموعة "عرين 

 26/10/2022، األيام، رام هللا
 

 هنية يستقبل وفد اإلمارة اإلسالمية األفغانية  .11
ء، وفد اإلمارة اإلسالمية  حماس إسماعيل هنية، مساء الثالثا  استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة

أفغانستان برئاسة   باسم الحكومة األفغانية في  الحكومة األفغانية  المتحدث  باسم  المتحدث  نقل  ، وقد 
جا إلى  التام  الوقوف  مؤكًدا  الفلسطينية،  والمقاومة  حماس  بحركة  والتقدير  الشعب اإلشادة  نب 

ومقاوم وحقوقه  بكم  الفلسطيني  بالفخر  نشعر  "إننا  وقال:  وقد ته،  وبمقاومتكم  وبجهادكم  وبصمودكم 
 أوجعتم االحتالل اإلسرائيلي".

قضية   جانب  إلى  المسلمين  جميع  تكاتف  وضرورة  الثنائية،  العالقة  تطوير  الجانبان ضرورة  وأكد 
طريق  طين  عتبرين أن وحدة األمة مع قضية فلسفلسطين والقدس واألقصى باعتبارها قضية األمة، م

. من جانبه عّبر رئيس ووفد الحركة عن التقدير لمواقف اإلمارة اإلسالمية  لالنتصار وتحرير فلسطين
في أفغانستان من قضية فلسطين، مشيًرا إلى أن تحرير أفغانستان أعطى المزيد من األمل للشعب  

 اثل بين التجربتين. الظلم واالحتالل، مشيًرا إلى التمالفلسطيني وألحرار العالم باالنعتاق من 
 25/10/2022فلسطين أون الين، 

 
 لمكاسب انتخابية سعيا التي نفذها االحتالل في نابلس تستخدم  المجزرة :مصطفى البرغوثي .12

العسكرية   العملية  البرغوثي  مصطفى  الدكتور  الفلسطينية  الوطنية  للمبادرة  العام  األمين  وصف 
لسطينيين  الحتالل سعيا لمكاسب انتخابية، وأن دماء الفاإلسرائيلية في نابلس بالمجزرة التي نفذها ا 

وقودا. الخبر"-وأشار    تستخدم  "ما وراء  لبرنامج  حديثه  مدينة    -في  االحتالل  قوات  اقتحام  أن  إلى 
مواجه في  اإلسرائيليين  فشل  يؤكد  الماضية  الليلة  منتصف  الغربية  الضفة  في  المقاومة  نابلس  ة 

راره على المقاومة،  ة الشعبية الجماهيرية أكدت التفاف الشعب وإصالفلسطينية، مشيرا إلى أن الجناز 
 وال يمكن إيقافها. 

بكل   إسرائيل  إطار سعي  في  تأتي  إنما  نابلس  في  اإلسرائيلية  العسكرية  العملية  أن  البرغوثي  ورأى 
األسود" "عرين  لمجموعة  قاتلة  لتوجيه ضربات  إذ  الطرق  لكنها  هناك،  وعنصرا  هنا  قياديا  "فتقتل   ،

فرضته   الذي  االرتباك  لتجاوز  تكافح  ذلك  المسلح". تفعل  للعمل  التقليدية  التصنيفات  خارج  ظاهرة 
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منوها إلى التعاطف الكبير والسريع الذي وجده عناصر "عرين األسود" من قبل الشعب الفلسطيني، 
ى مسار  نبرة خطابهم الذي ينفض اليد عن أي مراهنة عل الذي ال ُيخفي إعجابه بجرأة عملياتهم، وب

السلمية. آالف   التسوية  يدفع  بل  قصتهم،  ينهي  ال  المجموعة  أبطال  استشهاد  إن  البرغوثي  وقال 
ولكنها   التكتيكية،  اإلنجازات  بعض  تحقق  قد  إسرائيل  أن  معتبرا  الطريق،  هذا  في  للذهاب  الشباب 

لة انتفاضتها  ة، حيث يشكل الفلسطينيون قوة مقاومة تتسع حاتخسر المعركة من الناحية اإلستراتيجي
 بعد هذه العمليات.

 25/10/2022الجزيرة.نت، 
 

 ة عمليالاالحتالل يعتقل شابين بزعم تنفيذهما و إصابة مستوطن بعملية طعن قرب نابلس  .13
مدينة قلقيلية،  أصيب مستوطن في عملية طعن نفذ في قرية الفندق الفلسطينية شرق  :  محمود مجادلة

وقال جيش    علن جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء.في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أ 
االحتالل إن فلسطينيا طعن مستوطنا وانسحب من المكان، ولفتت الطواقم الطبية اإلسرائيلية إلى أن 

ش االحتالل، اعتقال منفذ  وفي وقت الحق، أعلن جي  إصابة المستوطن تترواح بين طفيفة ومتوسطة.
ت ذلك  إن  وقال  الطعن،  اعملية  االحتالل  أمن  جهاز  بمشاركة  تمت  مشتركة  عملية  في  لعام  ّم 

عاما(، وهو من قرية حجة، التي    19وأفادت تقارير بأن المعتقل هو الشاب يونس هالل )  )الشاباك(.
عتقال شاب لم ُتعرف هويته بعد، كما أعلن االحتالل ا   تقع بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة.

 م محاولته تنفيذ عملية طعن. قرب حاجز قلنديا، بزع
 25/10/2022، 48عرب 

 
 جريمة االحتالل في نابلس لن تمر دون عقاب :مسيرات حاشدة في قطاع غزةرضوان خالل  .14

حاشدة في مختلف نظمت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، مساء الثالثاء مسيرات جماهيرية 
نابلس، وو  وانطلقت   فاء لشهدائها، ودعما للضفة المحتلة.محافظات قطاع غزة كافة، نصرة لمدينة 

المسيرات الحاشدة من مختلف محافظات ومناطق القطاع عقب صالة العشاء مباشرة، حمل خاللها  
غاضبة. هتافات  وسط  االحتالل،  بجرائم  منددة  الفتات  كلمته خال  المشاركون  أكد  وفي  المسيرة،  ل 

أن جري  إسماعيل رضوان  د.  تمر  القيادي في حركة حماس  لن  نابلس  الصهيوني في  االحتالل  مة 
وأكد أن   دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون غضبا على االحتالل.  دون عقاب، مشددا على أن 

هلنا في نابلس: المقاومة لن تسمح لالحتالل باالستفراد بأهلنا في نابلس والضفة المحتلة، مخاطبا أ 
المعركة مع االحتالل مفتوحة، وكل ن على أن  وشدد رضوا  "نحن معكم، ولن نخذلكم، دمكم دمنا". 
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كامل  االحتالل  محمال  شعبنا،  وحدة  على  تأكيدا  الضفة  في  أهلنا  لدعم  مسخرة  المقاومة  إمكانات 
 المسؤولية عن جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني. 

 25/10/2022موقع حركة حماس، 
 

 ابية خيار المقاومة القانوع: التشييع المهيب لشهداء نابلس استفتاء على صو  .15

الفلسطينية المهيبة التي خرجت   القانوع، إّن الجماهير  الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف  قال 
  بعشرات اآلالف في تشييع جثامين شهداء نابلس ُتشّكل استفتاًء جديًدا على صوابية خيار المقاومة 

صحفي تصريح  في  القانوع  وأكد  حوله.  شعبنا  الجماهي،  والتفاف  برساأّن  تبعث  لالحتالل  ر  لة 
منهم   النيل  يمكن  وأهلها ال  نابلس  وأّن  والعدوان  والقتل  نابلس  بفشل سياسته في حصار  اإلسرائيلي 

جاء الضفة وكسر إرادتهم وتابع "ارتقاء الشهداء هو ميالد جديد آلالف الثائرين والمقاومين في كل أر 
 الغربية".

 25/10/2022، فلسطين أون الين
 

 ساعة األخيرة 24عماًل مقاومًا في الضفة خالل الـ 61: "معطي" .16
تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خالل األربع وعشرين ساعة األخيرة بشكل كبير، فقد 

عماًل مقاومًا، تزامنًا مع ارتقاء ستة أقمار من المقاومين الفلسطينيين في نابلس ورام هللا    61تم رصد  
 ير صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطي".تقر  بحسب ذلك . و ]أمس[فجر اليوم

 25/10/2022فلسطين أون الين، 
 

 حكيم" مع مخيم "نهر البارد" الغير ترفض "التعاطي في لبنان الفصائل الفلسطينية  .17
قال عضو قيادة الفصائل الفلسطينية في شمال لبنان، بسام موعد، إن "القوى  :  مازن كرّيم  -طرابلس  

التعاطي  مكوناتها في مخيمات الالجئين    والفصائل بكافة الفلسطينيين في شمال لبنان ترفض بشدة 
حكيم والذي يفتقد ألبسط حقوق اإلنسان باقتحام الجيش اللبناني بيوت األهالي وترويعهم بحجة  الغير  

 البحث عن مطلوبين". 
تقبل  وال  القانون  مع  الفلسطينية  والقوى  "الفصائل  أن  برس"  لـ"قدس  موعد  وتجار    وأكد  بالمهربين 

لصوص، ولكن في الوقت عينه تستهجن الطريقة التي تعامل بها أفراد الجيش اللبناني،  المخدرات وال
من خلع أبواب البيوت ونشر اآلليات في الشوارع الداخلية وتسيير طائرات فوق المخيم، إلى جانب  

وشدد عضو قيادة الفصائل   بيره.مشاركة قوات بحرية، تبّين وكأن المخيم يؤوي إرهابيين!" على حد تع
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الجيش   أّي عداوة مع  له  ليس  الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  الفلسطيني وشبابه في  "الشعب  أن 
يطلبه   من  مع  التعاطي  في  استخدموها  التي  غير  والطرق  السبل  من  العديد  هناك  ولكن  اللبناني، 

هالي في  ك، وال تقبل بامتهان كرامات األالقانون". واعتبر أن "كرامة اإلنسان الفلسطيني أغلى ما يمل
 المخيم وترويع اآلمنين فيه". 

وتسود مخيم "نهر البارد" لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان" أجواء من الغضب والغليان الشديد،  
اللبناني في   إلى جانب قطع طرقات من قبل أهالي المخيم، رفضًا لطريقة اقتحامه من قبل الجيش 

 وم الثالثاء.وقت باكر الي
 25/10/2022، قدس برس

 
 االحتالل يصدر بياًنا حول عمليته في نابلس .18

أصدر جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء، بياًنا حول العملية التي نفذها في نابلس، بمشاركة  
 جهاز "الشاباك"، وقوات خاصة من الشرطة. 

في القديمة  البلدة  داخل  شقة  داهم  فإنه  البيان،  العبوات    وبحسب  لصناعة  كمختبر  تستخدم  نابلس 
الناسفة لنشطاء مركزيين في مجموعة "عرين األسود"، وقامت بتفجير المختبر، وأنه خالل العملية تم  

 استهداف عدد من المسلحين.
وأشار البيان إلى أنه خالل العملية تم إشعال اإلطارات المطاطية وإلقاء الحجارة، وإطالق النار من  

 الرد عليهم.تم   خرينمسلحين آ
واتهم البيان "عرين األسود" بالمسؤولية عن مقتل جندي، وإرسال فلسطيني لتنفيذ عملية إطالق نار  
في تل أبيب، وتم إحباطها، إلى جانب زرع عبوة ناسفة في محطة وقود بمستوطنة كدوميم، ومحاولة 

رية قرب بؤرة جلعاد، قوة عسكة تجاه  تفجير عبوة أخرى قرب مستوطنة هار براخا، وإلقاء قنبلة يدوي
 وتنفيذ سلسلة عمليات إطالق نار، إلى جانب السعي للتخطيط لتنفيذ هجمات أخرى. 

 25/10/2022القدس، القدس، 
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 االحتالل يمنح شركة "إنرجيان" تراخيص بدء اإلنتاج بحقل كاريش .19
لندن بورصة  في  المدرجة  إنرجيان،  مجموعة  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  لبدء منحت  الترخيص   ،

الح التوصل مع  بعد  البحري،  الغاز من حقل كاريش  الحدود إنتاج  لترسيم  اتفاق  إلى  اللبنانية  كومة 
 البحرية. 

وقال رئيس وزراء االحتالل، يائير لبيد، إن "إنتاج الغاز في كاريش سيبدأ كما هو مخطط له عند  
لطاقة لدى االحتالل بأن منح الترخيص  استيفاء الشروط الفنية"، بينما أوضح المتحدث باسم وزارة ا

 هو "الخطوة الفنية األخيرة".
يوقع االحتالل مع لبنان، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه ومن المنتظر أن  
 الواليات المتحدة. 

 25/10/2022، 21موقع عربي 
 

 إيرانية في أوكرانيا يطلع واشنطن على معلومات عن استخدام مسّيرات سرائيليس اإلئيالر  .20
هرتسوغ،   اسحق  اإلسرائيلي  الرئيس  على يأعلن  المتحدة  الواليات  إطالع  بصدد  أنه  الثالثاء،  وم 

في   هائال  دمارا  وأحدثت  روس  شّغلها  مسّيرات  روسيا  زّودت  إيران  أن  تثبت  استخبارية  معلومات 
 أوكرانيا، داعيا إلى رد حازم.

يطغى   منصبا  يتولى  الذي  هرتسوغ  وزيروأجرى  مع  محادثات  الفخري،  الطابع  الخارجية    عليه 
س األميركي جو بايدن،  األميركي أنتوني بلينكن خالل زيارة يجريها إلى واشنطن سيلتقي خاللها الرئي

 وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
المجتمع   وعلى  استقرار عالمنا،  في زعزعة  رئيسيا  دورا  تؤدي  اإليرانية  »األسلحة  إن  وقال هرتسوغ 

دولي أن يتعّلم دروسه، اآلن وفي المستقبل«. وأضاف »على العالم أن يتحّدث مع إيران لغة واحدة، ال
 ا«.ازمة موّحدة وال هوادة فيهح

 25/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 " إسرائيل"نائبة عربية بالكنيست تنعى شهداء نابلس وتثير ضجة في  .21
طينيين ان(، الثالثاء، ضجة في إسرائيل إثر نعيها فلسالقدس: أثارت نائبة عربية في الكنيست )البرلم

 قتلهم الجيش اإلسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفتهم بـ”الشهداء”. 
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شعبنا   اليوم،  شهداءنا  تودع  “نابلس  سليمان  توما  عايدة  المشتركة”  “القائمة  عن  النائبة  وقالت 
 .الفلسطيني يودع شهداءه”

جرائمه،  سليمان  وأضافت   االحتالل  “كلما صعد  الخمسة:  الشباب  جنازة  بصورة  أرفقتها  تدوينة  في 
 تصاعدت المقاومة. درس أساسي في تاريخ الشعوب”.

من  “أخجل  “تويتر”:  عبر  قائال  سليمان  على  هجوما  غانتس  بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  وشن 
اإل  يدعمون  الذين  المنتخبين  وعلى  المسؤولين  للسمارهابيين  دماء  استعداد  سفك  بمواصلة  لهم  ح 

 المواطنين اإلسرائيليين”. 
وتابع “عضو الكنيست عايدة توما سليمان تثبت مرة أخرى أن القائمة المشتركة ال يمكن دمجها في  

 الحكومة وال يمكن االعتماد عليها في تشكيلها. أمن إسرائيل يسبق تشكيل االئتالف”.
قرأوا وانشروا كلمات تأبين عايدة  لليكود” )يمين( ميكي زوهار: “اكما قال عضو الكنيست عن حزب “ا

 توما سليمان لإلرهابيين الذين ُقتلوا أمس على يد الجيش اإلسرائيلي”. 
 25/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 تأجيل محاكمته لما بعد االنتخابات  نتنياهو يطلب .22

الم الفساد  قصص  حول  المحرجة  اإلفادات  في  االستمرار  رئيس  مع  محامو  توجه  باسمه،  رتبطة 
و  اإلسرائيلية  »الليكود«،  المعارضة  القدس، زعيم حزب  في  المركزية  المحكمة  إلى  نتنياهو،  بنيامين 

 طلبًا لتأجيل جلسة استماع إلى شهادات في محاكمته، إلى ما بعد االنتخابات المقررة الثالثاء المقبل. 
أيام في    3يوم االثنين المقبل لتجري على مدار    وكان من المقرر أن تستأنف محاكمة نتنياهو في 

يطلب   نتنياهو  لكن  النيابة  األسبوع.  تبد  ولم  االنتخابات.  في  انشغاله  بسبب  المحاكمة  من  إعفاءه 
يقدم   وال  يؤخر  ال  الجلسة  وعقد  الجلسات،  كل  يحضر  ال  »أصاًل  نتنياهو  إن  قائلة  للفكرة،  تحمسًا 

 بالنسبة إليه«. 
 26/10/2022، الشرق األوسط، لندن
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 يرون نتنياهو األكثر مالءمة لرئاسة الحكومة   1948 سطينيواستطالع: فل .23
دل استطالع رأي جديد نشر في تل أبيب )الثالثاء( على أن نسبة المصوتين العرب في االنتخابات 

نتخابات  في المائة في اال 49في المائة في االنتخابات الماضية إلى  45اإلسرائيلية سترتفع قليال )من 
 مالئم لمنصب رئيس وزراء. وأنهم ال يجدون من هو القريبة(.

بقية    34.2وقال   ولكن  المنصب.  يالئم  ال  الحكومة  لرئاسة  المرشحين  من  أيا  إن  منهم  المائة  في 
( نتنياهو  مفضلين  المنصب،  لهذا  األنسب  هو  من  السؤال،  على  أجابوا  في    18.6المستطلعين، 

في المائة(، ثم أحمد    6.6ة )بو شحاد ي من حزب التجمع الوطني، سامي أالمائة(، يليه النائب العرب 
( للتغيير  العربية  الحركة  رئيس  العربية    6.1الطيبي،  القائمة  رئيس  عباس،  منصور  ثم  المائة(  في 

 4.7في المائة(. وفقط بعدهم يأتي رئيس الوزراء الحالي، يائير لبيد ) 4.8الموحدة للحركة اإلسالمية )
المائة يليه وزيفي   )( بيني غانتس  الدفاع،  الجبهة  ف  3.2ر  تحالف  أيمن عودة، رئيس  ثم  المائة(  ي 

 في المائة(. 3والعربية للتغيير )
  510وقد أجري االستطالع في معهد ديان للدراسات التابع لجامعة تل أبيب وشمل عينة مؤلفة من  

أن   على  دل  وقد  عرب.  المشا  51مواطنين  ينوون  ال  منهم  المائة  القريبة  في  االنتخابات  في  ركة 
مقعدا فقط    13القادم(. ومن قرروا التصويت سيدخلون إلى الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(  الثاء  )الث

اليهود   بأنه لو ارتفعت نسبة التصويت لديهم وبلغت نفس نسبة التصويت لدى  بشكل نظري، علما 
 مقاعد.  5يت لديهم ستؤدي إلى خسارتهم نائبا. وهذا يعني أن انخفاض نسبة التصو  18لكانوا أدخلوا 

ولكن االستطالع يوضح أن هناك خطرا بأن ال يمثل العرب سوى بأربعة مقاعد، حيث إن تحالف  
يتجاوز نسبة الحسم ) في المائة التي    3.25الجبهة والتغيير، برئاسة عودة والطيبي هو وحده الذي 

في اليسار.  ع مئات من أصوات اليهود مقعد، وهو يحصل على بض 4.1مقاعد(، وسيفوز بـ  4تضمن 
مقعد، وتحتاج إلى    3.7تليها القائمة العربية الموحدة التي تراوح حول نسبة الحسم ووصلت اآلن إلى و 

بلغ حاليا    0.7 مقعد ويحتاج إلى    3.2من المقعد، ثم حزب التجمع بقيادة سامي أبو شحادة، الذي 
 من المقعد. 0.8

الصهيوني األحزاب  أن  اآلن حواليوالالفت  لنفسها من  العرب.  ثالثة    ة ضمنت  مقاعد من أصوات 
مقعد،   1.3ويقف في رأس المستفيدين منهم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يحصل على  

يليه حزبا العمل وميرتس اليساريان، اللذان يحصل كل منهما على نصف مقعد، ثم حزب لبيد الذي 
 هيونية. لثا مقعد توزع على بقية األحزاب الصيحصل على ثلث مقعد. وهناك ث
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في المائة من الناخبين العرب بأن وضع المجتمع العربي في إسرائيل قد    40وفي رد على سؤال قال  
في المائة إن وضع العرب بقي كما    44ازداد سوءا في ظل حكومة نفتالي بنيت وحكومة لبيد. وقال  

وقال   إ  13هو.  في  العرب  وضع  إن  المائة  الحركةفي  دخول  بفضل  تحسن  المية  اإلس  سرائيل 
 االئتالف الحكومي. 

في المائة أنهم يرغبون في رؤية أحزاب عربية شريكة في االئتالف    46.8وحسب االستطالع، يرى  
في المائة إنهم يؤيدون دخول حكومة    15.6الحكومي القادم، أيا كانت تركيبتها، يمينا أو يسارًا. وقال  

أحزاب  تركيبة من  وقال    ذات  واليسار.  الم  22.3الوسط  العرب ألي  في  دخول  يؤيدون  إنهم ال  ائة 
 حكومة في إسرائيل.

النتائج تشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة   وقال د. أريك رودنسكي، المشرف على االستطالع، إن 
أن المصوتين العرب مما يجعل التقدير بمرور حزبين نسبة الحسم، هما الجبهة والموحدة، واقعيًا. و 

حاليا ولكنه يشهد ارتفاعا في التأييد ومن المحتمل أن يفاجئ ويفوز.  التجمع لن يتجاوز نسبة الحسم  
 وعندها يرتفع تمثيل العرب ويتسبب ذلك في مشكلة لنتنياهو ومعسكره.

 25/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى .24
المستوطن :  القدس عشرات  األربعاء،  اقتحم  اليوم  شرطة  ين،  من  مشددة  بحماية  األقصى،  المسجد 

اإلسرائيلي. جهة    االحتالل  من  األقصى  اقتحموا  المستوطنين  عشرات  بأن  محلية،  وأفادت مصادر 
 المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته. باب 

 26/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 شهيدًا منذ بداية العام 183": الفلسطينية الصحة" .25
مس، مع  "األيام": ارتفع عدد الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الحالي حتى أ  –رام هللا  

إلى   اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  برصاص  ورام هللا  نابلس  في  ستة شهداء  وفق   183سقوط  شهيدا 
الصحة. االعتداءات اإلسرائيلية في  ت و   بيانات وزارة  الشهداء جراء  الوزارة، وصل عدد  بعا لسجالت 

   شهيدا في القطاع. 51شهيدا، مقابل  132الضفة إلى 
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شهيدا في    16منهم قضوا في الضفة، مقابل    19طفال،    35هداء  وحسب الوزارة، فإنه من ضمن الش
منذ بداية الشهر الحالي، د الشهداء  يذكر أن عد   إصابة.  800القطاع، بينما بلغ عدد اإلصابات نحو  

 شهيدا. 26وصل حتى يوم أمس، إلى  
 26/10/2022، األيام، رام هللا

 
 النبي صالحعشرات اآلالف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد   .26

سواعد  جثامين  :  ربيع  تشييع  في  الثالثاء،  المجاورة،  والبلدات  نابلس  من  اآلالف  عشرات  شارك 
وانطلقت مراسم تشييع    استشهدوا إثر عدوان االحتالل في نابلس، فجر اليوم.الشهداء الخمسة الذين  

وهتافات وطنية وإضراب جثامين الشهداء من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب واستنكار عارمين  
اشتباكات  مع  بالتزامن  غزة،  وقطاع  بالضفة  المحافظات  مختلف  في  الحياة  مرافق  عّما  وحداد 

قوات  مع  اندلعت  التماس..  ومواجهات  على خطوط  اإلسرائيلي  "عرين    االحتالل  مجموعات  ونعت 
التميمي، وتوّ  النبي صالح، قصي  نابلس وشهيد قرية  بالرد على األسود" الشهداء الخمسة من  عدت 

 عدوان االحتالل اإلسرائيلي بـ"حدث لعين سيشف صدور قوم مؤمنين"؛ حسب ما ورد عنها. 
 25/10/2022، 48عرب 

 
 ة اإلسرائيلية بلغت حدا غير مسبوق في ارتكاب جرائم الحربسيحية": الوحشي"اإلسالمية الم .27

القدس  :  القدس لنصرة  المسيحية  اإلسالمية  الهيئة  بلغت    ،والمقدسات قالت  االسرائيلية  "الوحشية  إن 
بالصواريخ   المدنيين  منازل  وتدمير  قصف  الى  وصلت  حرب  جرائم  ارتكاب  في  مسبوق  غير  حدًا 

وأدانت الهيئة في بيان لها، الثالثاء،    د خطير ال يمكن قبوله أو السكوت عنه".والقنابل، في تصعي
الف الشعب  له  يتعرض  ما  تجاه  الدولي  المجتمع  وطالبت  صمت  إبادة.  وحرب  مجازر  من  لسطيني 

األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية واتخاذ اجراءات فورية لوقف هذا العدوان وتوفير  
الفلسطيني. الحما للشعب  له    ية  ستكون  االحتالل  جانب  من  التمادي  هذا  أن  من  الهيئة  وحذرت 

 تداعيات خطيرة سيتحمل مسؤوليتها. 
 26/10/2022باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األن

 
 وقفة في حيفا تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على نابلس .28

الـ:  حيفا في  حيفا  مدينة  أهالي  من  حشد  العدوان 48شارك  ضد  احتجاجية  وقفة  في  الثالثاء،   ،
ورفع   االحتالل في نابلس.اإلسرائيلي على الضفة الغربية ونابلس، وذلك عقب االغتياالت التي نفذها 
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للمقاومة   المناصرة  الهتافات  ورددوا  الشهداء،  صور  جانب  الى  الفلسطينية  االعالم  المتظاهرون، 
شعبن  واالسرى. ابناء  المتظاهرون،  الـودعا  في  تركها  48ا  وعدم  الغربية  الضفة  مع  التضامن  الى   ،
 لوحدها.

 26/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 عشرات اإلصابات خالل قمع تظاهرات هدم منزل ومسكنين في محافظة الخليل .29
التظاهرات   "األيام": أصيب العشرات بجروح وحاالت اختناق جراء قمع قوات االحتالل  -محافظات  

ال التماس تنديدًا بجريمتها بحق الشهداء  ستة في نابلس والنبي صالح،  التي عّمت العديد من مواقع 
الذي أقدمت فيه على هدم منزل ومسكنين في بلدة بني نعيم وقرية الجوايا، وأخطرت بهدم    في الوقت 

المواطنين   بحق  اعتداءاتهم  المستوطنين  مواصلة  مع  بالتزامن  بلوط،  دير  بلدة  في  زراعية  منشأة 
ترمسعيا   بلدتي  وإحراق مركبتين في  الزيتون  قاطفي  أقدموا خاللها على مهاجمة  والتي  وممتلكاتهم، 

 وعينابوس. 
 26/10/2022، األيام، رام هللا

 
 القطاع: سقوط بالونات تحمل صورًا لشهداء نابلس بغالف غزة ومسيرات غاضبة  .30

نابلس، بصورة متفرقة،   محمد الجمل: بالونات تحمل صورًا لشهداء مدينة  أطلق شبان ومتظاهرون 
جابت   حاشدة  مسيرات  مع  بالتزامن  أمس،  ليلة  غزة،  قطاع  شرق  القطاع،    مناطقمن  من  متفرقة 

 تضامنًا مع مدينة نابلس. 
ممن  النشطاء،  ألحد  عليه صورة  معلق  بالون  سقوط  العبري  سدي"،  بتاخون  "حدشوت  موقع  وأكد 
"تمت تصفيتهم"، الليلة قبل الماضية في نابلس، في مستوطنة "بالمجلس اإلقليمي أشكول" المحاذي  

وأكدت مصادر متعددة أن نشطاء    ة أو فتيل مشتعل.ناسف  للقطاع، وأن البالون لم يكن متصاًل بعبوة
تهدد  عبارات  عليها  كتب  والفتات  للشهداء،  صورًا  تحمل  التي  البالونات  من  محدودا  عددا  أطلقوا 

 باالنتقام الستشهادهم.
 26/10/2022، األيام، رام هللا

 
 نقابة األطباء ترفض المرسوم الرئاسي وتعلن خطوات تصعيدية  .31

مركز القدس، أمس، رفضها للمرسوم الرئاسي الصادر منذ    –م": أكدت نقابة األطباء  "األيا   –رام هللا  
ثالثة أيام، بتشكيل نقابة أطباء فلسطينية باسم "نقابة األطباء الفلسطينيين"، مشيرة في الوقت ذاته،  
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ال في  النقابة  اعتصام عند مقر  بإقامة  تتمثل  أولها  احتجاجية،  البدء بخطوات  نيتها  اليوم،  بيرة،  إلى 
 للمطالبة بإلغاء القرار.

ونص القرار الرئاسي المؤرخ في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على إنشاء نقابة تسمى "نقابة  
األطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في األراضي الفلسطينية وفقا ألحكام القوانين  

االعتب الشخصية  لها  وتكون  العالقة،  و ذات  في  ارية  الرئيس  مقرها  ويكون  المستقلة،  المالية  الذمة 
وتضمن المرسوم في مادته الثالثة، تشكيل مجلس    القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا الحتياجها.

طبيبا، على أن    12تأسيسي لنقابة األطباء التي سيتم إنشاؤها برئاسة الدكتور نظام نجيب، وعضوية  
نفاذ القرار قابلة للتجديد، من رئيس الدولة لستة    تأسيسيتكون مدة والية المجلس ال سنة واحدة من 

األصول.  حسب  المنتخب  النقابة  مجلس  إلى  الفترة  هذه  بعد  الوالية  تنتقل  أن  على  أخرى،    أشهر 
قانوني،   النقابة، أمرا غير  بقانون بخصوص تشكيل  القرار  واعتبر نقيب األطباء د. شوقي صبحة، 

شريعات المحلية والدولية، مبينا بالمقابل أن مسألة تشكيل مثل نقابة كهذه مع التباعتبار أنه يتعارض  
بفترة والية الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكنه رفض  سبق وأن طرحت منذ سنوات طويلة، وتحديدا 

 ذلك بالمطلق.
 26/10/2022، األيام، رام هللا

 
 ون اإلسرائيلية لألسيرات داخل السجإحياًء لليوم الوطني للمرأة.. وقفات دعما  .32

داعمة :  األناضول وقفات  في  االثنين،  أمس  الغربية،  والضفة  بقطاع غزة  الفلسطينيين  مئات  شارك 
-ورفع المشاركون في الوقفات    لألسيرات واألسرى بالسجون اإلسرائيلية، إحياًء لليوم الوطني للمرأة.

حقوقي  ومؤسسات  المرأة  شؤون  وزارة  نّظمتها  األسالتي  بشؤون  مختصة  الفلسطينية    -رى ة  األعالم 
التي ُنظمت أمام مقر  -وفي الوقفة    وصور أسرى وأسيرات، كما رددوا هتافات تطالب باإلفراج عنهم.

اليوم    -اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة غزة  رفع المشاركون الفتة كبيرة ُكتب عليها "بمناسبة 
ُنجدد   الفلسطينية..  للمرأة  ألسيالوطني  والوفاء  البواسل".العهد  وأسرانا  شارك   راتنا  أخرى،  جهة  من 

المئات في الوقفات التضامنية التي تم تنظيمها في مختلف المحافظات بالضفة الغربية، إحداها أمام  
 مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة البيرة. 

 25/10/2022الجزيرة.نت، 
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 لتفاتة نحو فلسطين ومناصرة شعبها المظلومحية في العالم باعطا هللا حنا: نطالب الكنائس المسي .33
األرثوذكس،    -الناصرة  للروم  سبسطية  أساقفة  رئيس  حنا،  عطا هللا  المطران  دعا  العربي”:  “القدس 

في  ]أمس[اليوم يحدث  بما  وأعمق  أكبر  بشكل  االهتمام  إلى  العالم  في  المسيحية  الكنائس  كافة   ،
امتهان   من  تعديافلسطين  ومن  اإلنسانية  ومن حصار  للكرامة  وإنسانها،  ومقدساتها  القدس  على  ت 

نتمنى من الكنائس في كل مكان،  :  قال في بيانو   يستهدف الفلسطينيين في أكثر من مدينة وبلدة.
وهي تستعد لميالد طفل مغارة بيت لحم بأن تكون هنالك التفاتة نحو فلسطين أرض الميالد والتجسد 

نقده الزدواجوأض  والفداء”. يتحدثون  اف موجهًا سهام  عالمنا  الكثيرين في  “نرى  بالقول:  المعايير  ية 
عن أوكرانيا، وما يحدث فيها ونحن بدورنا نقول بأننا نتمنى أن تتوقف الحرب هناك، كما وفي كل  
أوكرانيا   عن  يتحدثون  الذين  أولئك  أن  نلحظ  ولماذا  المعايير،  في  االزدواجية  نرفض  ولكننا  مكان، 

طين من امتهان للكرامة اإلنسانية ومن ظلم واضطهاد واستبداد يغضون الطرف عما يحدث في فلس
وأكد حنا على أن المسيحيين    وحصار وممارسات ظالمة تستهدف شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته”.

شعبنا    الفلسطينيين في هذه الديار يعانون من هذا االحتالل مثل باقي أبناء شعبنا الفلسطيني، فآالم 
معاناتنا جميعا، وال يجوز الصمت أمام هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق  ومعاناته هي آالمنا و 
 اإلنسان الفلسطيني. 

 25/10/2022، القدس العربي، لندن
 

 غضب في "نهر البارد" احتجاجًا على اقتحام الجيش اللبناني للمخيم  .34
ان، حالة من الغضب الجئين الفلسطينيين شمال لبنتسود مخيم "نهر البارد" ل:  مازن كرّيم  -طرابلس  

  احتجاجًا على قيام وحدات من الجيش اللبناني، بمداهمة البيوت صباح اليوم الثالثاء، بشكل مفاجئ. 
وأوضحت مصادر محلية لـ"قدس برس"، أن المخيم يشهد شلاًل في الحركة التجارية، وإقفال المدارس  

وسط   التجارية،  والمحال  أهاوالمؤسسات  بين  فتنة  وقوع  من  اللبناني  تخوفات  والجيش  المخيم  لي 
 واستغالل الحدث لالصطياد بالماء العكر.

ترافقهم  الملثمين،  الجنود  مئات  من  مؤلفة  اللبناني،  الجيش  من  ضاربة  "قوة  أّن  المصادر،  وبّينت 
الجها كل  المخيم من  اقتحمت  والبحرية،  الجوية  القوات  من  وبدعم  العسكرية،  ت، وحطمت اآلليات 

قبل   المنازل  لضرب أبواب  إضافة  أهلها،  لحرمة  مراعاة  أو  لساكنيها  اعتبار  أدنى  دون  اقتحامها، 
 النساء وإهانتهن داخل المنازل".

السالح،  منزوع  وهو  اللبنانية،  الدولة  سيطرة  تحت  المخيم  أن  المخيم،  شبان  من  عدد  وأوضح 
لمخيم مرفوض كدوا أن ما جرى في اأو   لعنف.وتستطيع الدولة اعتقال أي مطلوب من دون استعمال ا
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فعله   وما  المستفزة،  الطريقة  هذه  من  وغضب  استياء  و"لدينا  الفلسطيني،  الشعب  مكونات  كّل  من 
على   واستقواء  األهالي،  لكرامة  وانتهاك  مقبول،  غير  المخيم  أهالي  بحق  اليوم  اللبناني  الجيش 

 الالجئين الفلسطينيين"، حسب قولهم.
 25/10/2022، قدس برس

 
 التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة :ي وزير البترول المصر  .35

الثالثاء،   :رويترز  -القاهرة   البترول والثروة المعدنية المصري، طارق المال، مساء أمس  قال وزير 
الطبيعي   الغاز  حقل  لتطوير  إطاري"  "اتفاق  إلى  التوصل  تم  إنه  "رويترز"،  لوكالة  تصريحات  في 

قبال اتفاق  البحري  إلى  للتوصل  جارية  المحادثات  أن  إلى  مشيرا  المحاصر،  غزة  قطاع  سواحل  ة 
ذل  نهائي. مصري  يأتي  اتفاق  أي  وجود  الفلسطينية  السلطة  في  مسؤولون  نفي  أعقاب  في   -ك 

 إسرائيلي، الستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".  -فلسطيني  
، المال، الثالثاء، إن "هذا إطار عام لغاية اآلن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به  وقال الوزير المصري 

وأض الخطة  بعد"،  عن  اإلعالن  "سيتم  أنه  وأضاف  إسرائيل".  مع  سنتين  من  فيه  بدأنا  قد  "كنا  اف 
هذا وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه، إنه تم التوصل إلى  .  التنفيذية في الوقت المناسب" 

بشأن "الشروط األساسية" لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية  اتفاق  
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن    قات نهائية من السلطة الفلسطينية.ومواف

اإلسرائيلي  االنتخابات  بعد  ما  إلى  النهائي  االتفاق  تأجيل  قررت  اإلسرائيلية  الطاقة  المقرر وزيرة  ة 
 إجراؤها في األول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

ويترز" ووصفته بـ"المطلع"، أن القاهرة على اتصال أيضا مع  وادعى مسؤول فلسطيني تحدث إلى "ر 
 ، بشأن حقل الغاز.2007مسؤولين من حركة )حماس(، التي تدير قطاع غزة منذ عام 

 26/10/2022القدس، القدس، 
 

 .. إجراءات االحتالل تدفع نحو التصعيد. ن نابلساألردن يدين عدوا .36
ا العسكرية"  التصعيد  ليل أدان األردن بشدة "حملة  التي أدت  المحتلة،  الغربية  إلسرائيلية في الضفة 

  االثنين الثالثاء إلى مقتل ستة فلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. 
األردنية، في بيان، "العدوان على مدينتي نابلس ورام هللا فجر )الثالثاء(،  واستنكرت وزارة الخارجية  

ة التصعيد العسكرية اإلسرائيلية تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع  مشيرة إلى أن حمل
"إسرائيل"    الجميع ثمنها".  "باتجاه تصعيد خطير، تتحمل  البيان أن اإلجراءات اإلسرائيلية تدفع  وأكد 



 
 
 
 

 

ص            22   5966 العدد:             10/26/2022 ءربعاأل ا لتاريخ:ا 

                                     

وبجدوى  مس العادل  السالم  تحقيق  بفرص  أمل  من  تبقى  ما  ويقتل  واالستقرار،  األمن  ويهدد  ؤوليته، 
 عملية السلمية".ال

 26/10/2022، "21موقع "عربي 
 

 "الملتقى الوطني األردني": نجدد رفضنا لمعاهدة "وادي عربة"  .37
يضم أحزاًبا وشخصيات    جدد "الملتقى األردني الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" )تجمعن:  عّما 

االستحقاقات التي فرضت على ومؤسسات مجتمع مدني( رفضه لمعاهدة "وادي عربة"، ورفض كل  
ودعا "األردني الوطني" في بيان تلقته "قدس برس"، مساء الثالثاء، "الشعب األردني    األردن بعدها. 

في، الذي تحاول الحكومات وقواه الحية" إلى "رفض كل أشكال التطبيع السياسي واالقتصادي والثقا
لتوقيع معاهدة "وادي   28تقى، بمناسبة الذكرى الـوشدد المل  المتعاقبة تسويقه مع االحتالل اإلسرائيلي".

 عربة"، على أن "الخطر األول والوحيد على األردن واألمة هو المشروع الصهيوني"، وفق البيان. 
 25/10/2022، قدس برس

 
   مداهمةالبيانًا حول أسباب ويصدر نهر البارد" مخيم " يقتحمالجيش اللبناني  .38

الهدوء في مخيم نهر البارد، بدأ نهار األهالي فجر أمس، على هدير طائرة »سوبر  بعد سنوات من  
توكانو« حّلقت في سماء المخّيم على علّو منخفض، وهّزت المباني المتهالكة، فيما كان عناصر من  

المخيم مداخل  يطّوقون  اللبناني  عبر  الجيش  الجيش  من  كبيرة  قّوة  دخلت  قصير،  وقت  وخالل   .
رة والعبدة باتجاه وسط المخيم القديم، مدعومًة بزوارق للقّوة البحرّية استنفرت في البحر حاجزي المحمّ 

 قرب الشاطئ على الواجهة الغربية. 
بّين مع  للوهلة األولى، بدا أن عملية الجيش تستهدف القضاء على مجموعات إرهابية كبيرة، لكن ت 

والحقًا أصدر الجيش بيانًا أّكد فيه »توقيف   بدء العملية أنها تستهدف القبض على مطلوبين جنائيين. 
ضبط    9 تم  والقتل،  النار  وإطالق  مخدرات  ترويج  بجرائم  عدة  توقيف  مذكرات  بموجب  مطلوبين 

الذخيرة«. المماشط وكمية من  للجيش  أسلحة حربية، وعدد من  بها«  »المبالغ  استياًء القّوة  أثارت   ،
الشمال، حيث عمد بعض الّشبان إلى قطع الطرقات مع  واسعًا بين األهالي والفصائل الفلسطينية في  

التي أصابت  الهلع  بالحجارة احتجاجًا على حالة  الجيش  نقاط  خروج اآلليات والجنود ورشق بعض 
 الّسكان..

الحوادث الجنائية في البارد وبدأ   مصادر عسكرية أوضحت لـ »األخبار« أنه »منذ فترة بدأت تزداد 
داخل المخيم ال سّيما  ظهور بعض عصابات السرقة وا بالمخدرات، كما ظهر وجود أسلحة  التجار 
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بمذكّرات   األخير، وهناك مطلوبون  الهجرة  أخيرًا لضحايا مركب  التي حصلت  التشييع  خالل مراسم 
جاهزية الجيش في التحّرك لصد أي تهديد    عدلية. أما مسألة القوة الكبيرة، فهذا األمر مرّده إظهار

ًا لوجود مجموعات إرهابية قد تقوم باالعتداء على الجيش أثناء تنفيذه مهامه«.  أمني أو جنائي وتحّسب
وأضافت المصادر: »هناك تفهم العتراض األهالي أو الفصائل على العملّية. لكن األسباب األمنية  

كل   في  القانون  إنفاذ  ويجب  األساس.  اللبنانية«.. هي  األراضي  من  جزء  البارد  ومخيم  المناطق، 
من  المصادر   قدمت  إرهابية  عناصر  وجود  عن  المعلومات  من  الكثير  »هناك  أن  أّكدت  العسكرية 

إدلب والعراق إلى لبنان، وبعضها يحاول الدخول إلى المخيمات، لكن ال يوجد ارتباط بين المداهمات  
ر ات العسكرية الكبيرة من باب االحتراز وقطع الطريق على من يفكّ والخاليا اإلرهابية، إّنما اإلجراء

ضد  العمليات  في  الطائرات  يستخدم  بات  الجيش  أن  كما  القانون،  عن  خارجة  بأنشطة  بالقيام 
 المطلوبين في البقاع وأماكن أخرى في الشمال«. 

عن الطرفين    قائد الجيش العماد جوزف عون استقبل السفير الفلسطيني أشرف دبور أمس، وصدر
ن لحفظ أمن المخيمات، فيما من المفترض التطّرق بيانان »بروتوكوليان« أّكدا على التنسيق والتعاو 

مخابرات   مع  التحالف  فصائل  بين  مسبقًا  مقرر  اجتماع  خالل  البارد  نهر  في  الجيش  عملية  إلى 
 الجيش اليوم في وزارة الدفاع للملمة أي تداعيات محتملة لما حصل.

 26/10/2022، بيروت األخبار،

 
 المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية تطالب األمم  .39

طالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، األمم المتحدة، بضرورة تحمل مسؤولياتها وأن  :  الجزائر
ا األطراف  مع  العاجل  بالتحرك  العام  أمينها  خالل  من  مجلس  تبادر  قرارات  لوضع  المعنية  لدولية 

 ، وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني. األمن موضع تنفيذ 
بالجامعة العربية سعيد أبو    العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة  وأدان األمين 

وإصابة العشرات  مواطنين فلسطينيين،    6العدوان الهمجي اإلسرائيلي الذي أسفر عن إستشهاد    علي،
   بجروح.

وان سافر على مدينة نابلس اآلمنة والتي تخضع لعملية عسكرية  وقال: إن ماجرى من تصعيد وعد 
 إسرائيلية وحصار خانق منذ أكثر من أسبوعين يشكل جريمة حرب مكتملة األركان. 

 26/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ؤولية ين العدوان اإلسرائيلي على نابلس وتحمل االحتالل المس"التعاون اإلسالمي" تد .40
الذي :  رام هللا   اإلسرائيلي  الهمجي  العدوان  بشدة  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  أدانت 

استشهاد   عن  بجروح.   5أسفر  العشرات  وإصابة  فلسطينيين،  بيان    مواطنين  في  المنظمة  واعتبرت 
إسرائيلية متكررة وحصار إسرائيلي  هذه الجريمة، وما سبقها من اعتداءات  صادر عنها الثالثاء، "أن  

وأرضه  الفلسطيني  الشعب  على  مفتوح  إسرائيلي  عسكري  عدوان  سياق  في  تأتي  نابلس،  لمدينة 
والمساءلة." التحقيق  يستدعي  المسؤولية   ومقدساته  االحتالل،  قوة  إسرائيل،  المنظمة،  حملت  كما 

الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه  الجرائم المتواصلة، مطالبة المجتمع    الكاملة عن تداعيات هذه
 االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

 25/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 البدء بصرف المنحة القطرية يعلن السفير العمادي  .41

القطرية  "األيام  -غزة   اللجنة  رئيس  أكد  أن ":  أمس،  العمادي،  محمد  السفير  غزة،  إعمار  إلعادة 
المساعدات   من  أيلول  دفعة شهر  ستبدأ عملية صرف  للتنمية،  قطر  وبالتعاون مع صندوق  اللجنة 

وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم    النقدية لألسر المحتاجة في قطاع غزة بدءًا من اليوم.
وأشار إلى أن عملية    دوالر لكل عائلة.  100غزة، بواقع  ألف أسرة في محافظات قطاع    100لنحو  

التي حددتها في محافظات قطاع غزة،   التوزيع  المتحدة وعبر مراكز  التوزيع ستتم من خالل األمم 
 مركز ومحل تجاري. 300والبالغ عددها أكثر من 

 26/10/2022، األيام، رام هللا
 

 شهداء في الضفة الغربية  6عرب عن أسفه الرتقاء االتحاد األوروبي ي .42
فلسطينيين شهداء  ستة  الرتقاء  أسفه  عن  الثالثاء،  اليوم  األوروبي،  االتحاد  عدوان    أعرب  جراء 

الغربية.  بالضفة  والبيرة،  هللا  ورام  نابلس  محافظتي  على  اإلسرائيلي  باسم    االحتالل  المتحدث  وأكد 
السياسة األمنية بيتر ستانو، في معرض رده على سؤال لوكالة  االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية و 

روبي "يتابع عن كثب التطورات  األنباء الكويتية "كونا" في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن االتحاد األو 
الغربية". والضفة  المحتلة  األراضي  حين    في  إلى  ستستمر  والعنف  واالستفزازات  "القالقل  إن  وقال 

 لمشاكل"، معربا عن "األسف لفقد األرواح خاصة األبرياء". الخروج بحل ورؤية لحل ا
 25/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تظاهرة في باريس احتجاجا على جرائم االحتالل بحق شعبنا .43
تظاهر المئات من الفلسطينيين والفرنسيين المناصرين للقضية الفلسطينية، مساء اليوم الثالثاء، في 

شعبنا،  الع ضد  اإلسرائيلي  االحتالل  يرتكبها  التي  الجرائم  على  احتجاجا  باريس،  الفرنسية  اصمة 
 فضا الستضافة فريق "مكابي حيفا" اإلسرائيلي للعب على المالعب الفرنسية. ور 

بالفريق   سهال  وال  أهال  "ال  ومنها  بإسرائيل،  المنددة  والالفتات  فلسطين  علم  المتظاهرون  ورفع 
 اإلسرائيلي". 

ذكر أن فريق "مكابي حيفا" سيخوض الليلة مباراة ضد فريق باريس سان جيرمان، ضمن تصفيات  ي
 بطولة األوروبية.   ال

 25/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في الضفة الغربية  على وقف عنف االحتالل يل""إسرائبايدن بإجبار كيون يطالبون ير ناشطون أم .44
ف ناشطون  أن  طالب  المقرر  من  الذي  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  األميركية  المتحدة  الواليات  ي 

بإنهاء   وقعوا عليها،  واشنطن، عبر عريضة  اليوم في  يتسحاق هرتسوغ،  الرئيس االسرائيلي  يستقبل 
الضفة في  المتصاعد  االحتالل  التي   عنف  المستوطنين  اعتداءات  ووقف  المحتلة،  والقدس  الغربية 

 من جيش االحتالل. تجري بحماية
للصحفية   اإلسرائيلي  االحتالل  قتل جيش  بمحاسبة رسمية عن  بايدن  الرئيس  العريضة  تطالب  كما 
شامل   تحقيق  بإجراء  الكونغرس  اعضاء  لمطالب  االمتثال  يعني  بما  عاقله،  ابو  شيرين  الفلسطينية 

 مستقل لمحاكمة القتلة على هذه الجريمة.و 
ب الرئيس  من  الموقعون  طالب  اسرائيل كما  لمعاملة  حد  بوضع  اإلسرائيلي  يطالب ضيفه  ان  ايدن، 

التي  الحدود  المواطنين االميركيين من أصول فلسطينية وعربية واسالمية على  العنصرية ومضايقة 
ب الى  تنضم  لن  اسرائيل  ان  له  ويوضح  عليها،  طالما تسيطر  الدخول"  تأشيرة  من  "االعفاء  رنامج 

 ية. استمرت في هذه التصرفات العنصر 
 25/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ال تحّملوا "عرين األسود" فوق طاقتها  .45
 هاني المصري 
أكثر مما تحتمل وفوق   ُحّملت  قيام مجموعة "عرين األسود" وخالل أسابيع فقط،  منذ اإلعالن عن 

مطلوًبا منها تجاوز المأزق   طاقتها؛ إذ وضع الشعب أحالمه وأهدافه المجهضة على عاتقها، وأصبح
الوضع العميق   وصول  بعد  الوطنية،  والحركة  السياسي  والنظام  الفلسطينية  القضية  فيه  تمر  الذي 

خصوًصا  مسدود،  طريق  إلى  المعتمدة  اإلستراتيجيات  وصول  جراء  كارثية  حالة  إلى  الفلسطيني 
أن تملك أي إمكانية للنجاح،   إستراتيجية أوسلو والمفاوضات، واالنخراط في عملية سياسية من دون 

 مرار فيها نحو ثالثين عاًما، على الرغم من اتضاح عقمها وأضرارها. واالست
 توفير مقومات االستمرار واالنتصار بداًل من االحتضان حتى الموت 

أكثرت الفصائل والقيادات والنخبة من حبها ومدحها "لعرين األسود"، وسعت الستثمارها بسرعة كل 
غيابها وقصورها، لدرجة اعتبرتها انتفاضة جديدة،   حميلها أكثر مما تحتمل؛ للتغطية علىلصالحه، وت

والفصائل   األطر  قيام  عدم  سبب  عن  البحث  من  بداًل  جديدة،  قيادة  واعتبرها  بعيًدا  ذهب  والبعض 
بالدعم  تكتفي  وال  وتقود  ثقلها  بكل  تنخرط  أن  يمكن  وكيف  شعبها،  بقيادة  المفترض  بدورها  القائمة 

كانية ورغبة لديها لذلك؛ ألن عدم قيامها بهذا الدور هو الذي  والمشاركة إذا كانت ال تزال هناك إم
والحراكات   الكتائب  األسود" وغيرها من  "عرين  تحاول  يمأله، كما  أن  االحتالل  يحاول  فراًغا  أحدث 

 المنتشرة في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني َمأْله.
 قهاة شاملة، وكل ما يجري مراحل على طريمن المبكر توقع انتفاض 

من المبكر الحديث عن انتفاضة شاملة وتحّول ما يجري إلى سيل جارف وقيادة جديدة، مع أن ما  
انتفاضية، ما أن تنحسر واحدة إال  الثانية وحتى اآلن هبات وموجات  انتهاء االنتفاضة  يجري منذ 

إ  منطقة  من  متنقلة  شعبية  مقاومة  من  أخرى،  الدهس وتصعد  شكل  تأخذ  عمليات  إلى  أخرى،   لى 
والسكاكين والمولوتوف أحياًنا، وتأخذ شكل العمليات العسكرية أحياًنا أخرى بالترافق مع طابع شعبي،  

 كما تميزت الموجة الحالية. 
إن كل أشكال المقاومة التي تأخذ شكل الموجات والهبات المحلية في غالب األحيان، والتي تتركز  

و في المواقع المحاذية للجدار واالستيطان، قدس، أو تحت عنوان األسرى أو غزة، أفي األقصى وال
االنتفاضة   إن  أي  انتفاضة؛  بمجموعها  نسميها  أن  يمكن  مؤخًرا،  يحدث  كما  ونابلس  جنين  في  أو 
الثالثة أخذت، وربما، بل على األرجح، ستأخذ شكل الموجات، إلى حين اندالع االنتفاضة الشاملة  

 وجبهة وطنية عريضة تستند إليها.  ة إلى هدف كبير تحققه وقيادة تقودهاالتي بحاج
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كما أن عدم اندالع االنتفاضة نتيجة طبيعية للوضع الجديد الناشئ بعد اغتيال ياسر عرفات، ووقوع  
الغربية،   الضفة  أوصال  تمزيق  في  االحتالل  قبل  من  واإلمعان  غزة،  عن  الضفة  وفصل  االنقسام 

وتق القدس،  ضم  و)ضمن  و)ب(  )أ(  إلى  األخرى  المناطق  وتهويدها  سيم  األرض  ومصادرة  ج(، 
واستيطانها، لدرجة بلغ عدد المستوطنين حوالي مليون مستوطن، أصبحوا أشبه بدولة داخل الدولة،  
وكذلك تشرذم الفلسطينيين داخل جدار الفصل وخارجه، وفي ظل عدم تواجد قوات االحتالل بشكل 

الفلسطي المدن  داخل  السلطة في مواجدائم  إلى وقوف  أو مسلحة نية، إضافة  واسعة  أشكال  أي  هة 
في   مسلحة  مقاومة  عمليات  تبني  أو  المواجهة،  لقيادة  حماس  حركة  تجنب  عن  فضاًل  للمقاومة، 
عدوان   ولتجنب شن  جهة،  من  "حماس"  أعضاء  مع  تتهاون  ال  التي  السلطة  عقاب  لتجنب  الضفة 

جهة من  غزة  قطاع  على  إسرائيلي  في    عسكري  شعبنا  إهمال  ذلك  كل  وفوق   48أراضي  أخرى، 
 والشتات، وإضعاف منظمة التحرير، المؤسسة الوطنية الجامعة، إلى حد الشلل .

، إثر اختطاف وقتل خلية من  2014فكما نذكر، شنت قوات االحتالل عدوانها على القطاع في العام  
 وحدة الساحات من االحتالل. أما حركة كتائب القسام لثالثة مستوطنين في الخليل؛ ما أوجد معادلة  

الجهاد فعلى الرغم من رميها لكل ثقلها في المواجهة، فإنها ال تملك البنية وال القدرة الكافية، فكرًيا  
 وسياسًيا وتنظيميا وجماهيرًيا ومؤسسًيا، لقيادتها. 

 ال حرب من دون "حماس" وال انتفاضة من دون "فتح" 
جديدة قبل أن تتوفر مقوماتها    ال انتفاضة من دون "فتح"، وال قيادةيقال ال حرب من دون "حماس"، و 

والظرف   والدولي،  واإلقليمي  الشعبي  والعمق  واإلرادة،  والقرار،  والخطة،  واألهداف،  )الرؤية، 
المناسب(؛ أي ال انتفاضة شاملة قبل أن تحفر وتنضج مقوماتها، وأبرزها قيادة جديدة، وهي ستتبلور  

إال إذا خرجت "فتح" و"حماس" أو إحداهما   ومرحلة وراء مرحلة، وتحتاج إلى وقت  في غمار المعارك،
 من مصيدة السلطتين.

 ما المطلوب من "فتح" و"حماس"
والغليظة،   المجحفة  أوسلو  والتزامات  قيود  من  "فتح"  خرجت  إذا  إال  الشاملة  االنتفاضة  تحصل  لن 

ولتين،  ية استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدوعملت على تغيير السلطة، والتخلي عن األوهام بإمكان 
وخرجت من حالة االنتظار التي جعلت سلطة الرئيس محمود عباس تتعايش مع األمر الواقع الذي  

 يخلقه االحتالل، ويبعد أي إمكانية إلنهاء االحتالل وتجسيد استقالل دولة فلسطين المعلنة.
حولها إلى  السلطة، وجعلها األولوية، وتستكمل تولن تندلع االنتفاضة قبل أن تغادر "حماس" مصيدة  

حركة وطنية لها بعد فكري ديني، وقطع الصلة نهائًيا بما كانت عليه بوصفها فرًعا لمشروع عالمي  
منها   تنبثق  بلورة رؤية شاملة جديدة  أو تساهم في  وتبلور وحدها  المسلمين،  اإلخوان  تقوده جماعة 
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تجابة القيادة الفلسطينية  ة تتجاوز حالة الرهان، أو انتظار اس إستراتيجيات جديدة وجبهة وطنية عريض 
سقوطها   بعد  مجدًدا  المسلمين  اإلخوان  جماعة  نهضة  أو  اإلسالمي،  المارد  نهوض  أو  تطلبه،  لما 
الكبير، أو خوض إيران وحلفائها الحرب الشاملة من كل الساحات إلزالة إسرائيل، أو زوال إسرائيل 

 ألجيال. عن اإلعجاز العددي للقرآن أو لعنة اتحقيًقا لنبوءات ناجمة  
 الحراكات الجديدة وظاهرة "عرين األسود" والكتائب في بدايتها 

أن   وخارجها  فلسطين  داخل  المتنوعة  والحراكات  والكتائب  األسود"  "عرين  تستطيع  أن  الصعب  من 
تبلور رؤية جديدة   تحدث أو تقود عملية التغيير المطلوبة إلصالح الخراب الكبير بسرعة؛ ألنها لم 

وبرنامج،   إنتاج  وقيادة  يعيدون  أو  خبرة،  وقليلو  سن  صغار  إما  وأعضاؤها  العود،  طرية  تزال  وال 
الممارسات السابقة )المقصود هنا الحراكات الفكرية والشعبية الجديدة(، وهي غير منسجمة؛ إذ يركز  

الحقوق والحريات، والبعض بعضها على االنتخابات بوصفها مدخاًل للنهوض، وبعضها اآلخر على  
المقاومة، والبعض الرابع على ضرورة بلورة البديل وقطع الصلة كلًيا مع الوضع الراهن    الثالث على

والقيادة التي تخلت عن دورها، والبعض الخامس يفضل المحاصصة أو التغيير الممكن على قاعدة  
 م يولد تماًما بعد.الشراكة ما بين القديم الذي لم يرحل تماًما والجديد الذي ل 

القائدة غائبة والقيادة بمعناها العميق والواسع غائبة كذلك، في ظل أن عشرات السنين    وال تزال الفكرة
عاًما من االنقسام؛ أوجدت بنية كاملة، اقتصادية وسياسية واجتماعية    15من االحتالل، وأكثر من  

و أْسِقطوا  راد منحرفين إذا ماتوا أو َسَقطوا أوثقافية وأمنية، مناهضة للمقاومة، وليس مجرد فرد أو أف
 ينتهي األمر. 

 بعث األمل هو طريق التغيير 
التغيير بحاجة إلى بعث األمل في صفوف الفلسطينيين، بإمكانية االنتصار، ومن دونه ال يمكن زج  
عمل  وأنماط  وممارسات  ملهمة  أفكار  دون  من  يمكن  ال  وهذا  بالمعركة،  وقضيضه  بقّضه  الشعب 

ا فيما يحدث حالًيا، واإلجابة بشكل صحيح عن سؤال: لماذا لفة ومبدعة وجديدة، كما نشهد أحيانً مخت
 لم تحقق البطوالت العظيمة والتضحيات الغالية التي قدمها الشعب الفلسطيني إنجازات تناسبها؟ 

ديدة وفكر  خالصة ما سبق: التغيير بحاجة إلى قوة كبيرة، والقوة الكبيرة ال تتوفر من دون قيادة ج
جديد منفتح على ما يجري في العالم وقادر على التفاعل معه، وسياسة جديدة وظرف عربي وإقليمي  

ل إعادة  ودولي مناسب. قيادة تنقذ أطر منظمة التحرير من الضياع وحالة الموت السريري، من خال
لة للتحقيق، على  بناء مؤسساتها على أساس الرؤية الشاملة، وتحديد أهداف ملموسة لكل مرحلة قاب

طريق تحقيق األحالم واألهداف الكبيرة، فال يكفي تبني نهج المقاومة واعتبارها جواًبا عن كل شيء. 
وقيادة فكر  يحركها  لم  إذا  عمياء  أداة  وهي  هدًفا،  وليست  أداة  فالمقاومة   فالمقاومة  واعية مخلصة، 
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اتيجية تحرير، وإنما هي حالة دفاعية  المتجسدة حالًيا على أهميتها وضرورتها ال تدل على وجود إستر 
 مطلوبة، ودليل على صمود الشعب وإصراره على إبقاء قضيته حية. 

 لماذا قادت حركة فتح الثورة الفلسطينية؟ 
فتح قائدة للشعب الفلسطيني ليس تبنيها للكفاح    لمزيد من التوضيح لما أقصده، فإن ما جعل حركة

وإنما   قبلهاطا  تبناه  فغيرها  المصرية،  المسلحطا  الثورة  بعد  العربي  النهوض  مرحلة  في  ولدت  أنها 
العاملة  والطبقة  العالمية  التحرر  اشتراكي ورأسمالي، ونهوض حركات  إلى معسكرين  العالم  وانقسام 

كرة جوهرية صائبة، وهي مركزية الدور الفلسطيني في معركة والقوى التقدمية في الغرب، وطرحت ف
دور رأس الحربة إلى أن يلتحق اآلخرون، خصوًصا العرب، بينما كان    التحرير والعودة، وأنه سيؤدي

الخالفة   لدولة  األولوية  أن  يعتقدون  واإلسالميون  العربية،  للوحدة  األولوية  أن  يعتقدون  القوميون 
رد اإلسالمي، واليساريون ربطوا مصير بالدهم باألممية الشيوعية، وعندما  اإلسالمية أو نهوض الما

بعد 1967وقعت هزيمة   الفلسطينية، خصوًصا  والثورة  فتح  لحركة  واألكبر  الثانية  االنطالقة  كانت   ،
 خوضها معركة الكرامة، لتوّفر الظرف العربي واإلقليمي والدولي المناسب. 

  على طريق القيادة الجديدة"عرين األسود" حالُة تحٍد ومرحلة  
السياسية والشعبية دليل على حيوية الشعب "عرين األسود" وشقيقاتها من الكتائب والحراكات الفكرية و 

بذور   تضع  جديدة،  قيادة  هي  مما  تحٍد  حالة  إلى  أقرب  ولكنها  والمقاومة،  الصمود  على  وإصراره 
تطلب   حالٌة  الجديدة.  القيادة  بلورة  على طريق  االستشهاد وعالمات  أعضاؤها حتى  ويقاتل  الشهادة 

ال التحرير  وحرب  العصابات  حرب  مقولة  عن  لكي بعيًدا  واهرب"  "اضرب  عليها  المتعارف  شعبية 
تضرب مجدًدا، وال تطرح نفسها بدياًل؛ بدليل أنها بعد اغتيال تامر الكيالني، أحد قادتها، قالت في 

الم الجهات  تقررها  اإلضراب  مسألة  إن  نعيه  إضراب بيان  إلى  دعت  قد  سابًقا  كانت  أن  بعد  عنية 
يتها، وهي محكومة في ردود األفعال أكثر منها إلى ناجح؛ ما يدل على أنها ال تزال تبحث عن هو 

الفعل، وهي محلية أكثر ما هي وطنية عامة، على الرغم من تمددها إلى مناطق عدة، وحصولها  
الحاضنة إلى  تفتقر  ولكنها  الشعبية.  الحاضنة  والبرامجية    على  والتنظيمية  والقيادية  الفكرية 

 واإلمكانات، وبحاجة إلى توفر ظرف مناسب.
ذه الظاهرة بحاجة إلى بلورة واستكمال التشكيل، أو أن تكون جزًءا من قيادة وطنية موحدة تتولى  ه

د، قيادة المقاومة ضمن أداة واحدة، وهي يمكن ويجب أن تقوم بمشاركة الفصائل إذا أبدت االستعدا
كة الفصائل؛ أو من دون من ال يوافق منها على المشاركة. وهنا، ال يمكن اتخاذ موقف استبعاد مشار 

ألنها ستشارك في كل األحوال، إما على طريقة "يا لعيب يا خريب"، أو تسعى الستثمار ما يجري 
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ال الجديدة  والعمل  التفكير  من  أنماط  تشارك ضمن  أو  المعتمدة،  اإلستراتيجيات  تفرضها  لخدمة  تي 
 حاجات المقاومة. 

 محاوالت مستمرة للقضاء على "عرين األسود" واحتوائها 
قبل    تتعرض  من  والحتوائها  االحتالل،  قوات  من  عليها  للقضاء  مستمرة  لمحاوالت  األسود"  "عرين 

استمرارها،  مقومات  وتوفير  دعمها  المطلوب  أن  حين  في  الفصائل،  قبل  من  واالستثمار  السلطة، 
أدائ الشعب  وتطوير  نهضة  طريق  على  مرحلة  بوصفها  إليها  والنظر  لديها،  النواقص  وسد  ها، 
هي بحاجة إلى توفير المقومات لتصبح قيادة جديدة أو جزًءا من قيادة جديدة تسعى إلى  الفلسطيني، و 

 تنظيم انتفاضة شاملة قادرة على االنتصار.
 التغيير الممكن على طريق التغيير الضروري 

الشام التغيير  يحدث إن  لن  ولكنه  والشعب،  الوطنية واألرض  والهوية  القضية  ل حاجة ملحة إلنقاذ 
مرة واحدة، بسبب كل األسباب المشار إليها وغير المشار إليها في هذا المقال، بل هي   بسرعة، وال

الذي يستنزف  للتغيير واالنقسام  ثورة  انتصار أي  لمنع  تدريجية؛ بسبب واقع االحتالل ودوره  عملية 
الشعب الفلسطيني، بل ستحدث على دفعات وموجات ضمن عملية تاريخية ستسرعها أحداث   طاقات 
إقليمية ودولية يبدو أن العالم مقبل عليها، وعلى الشعب الفلسطيني أن يستعد اللتقاطها، من    كبيرة

 دون مغامرات وال حرق للمراحل، وبال تخاذل واستسالم ويأس. 
 25/10/2022مركز مسارات، رام هللا، 

 
 استشراف إسرائيلي لليوم التالي لغياب عباس .46

 د. عدنان أبو عامر 
اإلس المحافل  تخفي  في  ال  يسمى  بات  لما  ترّقبها  والسياسية،  والعسكرية  األمنية  سيما  ال  رائيلية، 

منذ  ارتدى  الذي  عباس،  محمود  السلطة  لرئيس  محتمل  لغياب  التالي"  بـ"اليوم  اإلسرائيلية  األدبيات 
بعات: رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير، ورئيس حركة فتح، وخالل فترة واليته  ثالث ق  2005

 . االحتالل لصالح الغربية الضفة فيعد انتفاضة األقصى، ساد االستقرار األمني التي بدأت ب
في السنوات األخيرة، تزايدت التقديرات اإلسرائيلية حول إمكانية خروج عباس من المشهد السياسي  

ني، إما طوعا أو إكراها، مما منح المرشحين المحتملين لخالفته فرصة الستعراض إمكانياتهم  الفلسطي
أن يضعون  أ اإلقليمية، دون  والدول  المتحدة  والواليات  االحتالل  الفاعلة، وعلى رأسها  مام األطراف 

 الشعب الفلسطيني في قائمة هذه األطراف. 
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صدره معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة (تل  آخر هذه االستشرافات اإلسرائيلية تمثلت بما أ
الخب  من  عدد  بمشاركة  كتاب جديد  مكونات أبيب) من  وتحليل  لفحص  الفلسطينية،  الشئون  في  راء 

على   المحتملة  والعواقب  رحيله؛  بعد  المحتملة  والسيناريوهات  وضعفه؛  قوته  ونقاط  عباس؛  حكم 
 التالي لعباس".الساحتين اإلسرائيلية الفلسطينية "في اليوم 

لسيناريوهات اإلسرائيلية  يلفت االنتباه من خالل استعراض أهم ما جاء في الدراسة الصادرة للتو، أن ا
إلى زعيم واحد، أو   نقل السيطرة بطريقة منظمة  بعد عباس، تركزت حول ثالثة، أوالها  لمرحلة ما 

حالة صراعات مستمرة على    مجموعة قيادية من صفوف فتح، وثانيها دخول السلطة الفلسطينية في
سينار  وثالثها  ونفوذها،  حماس  تقوية  مقابل  سيضعفها،  مما  السيطرة  الخالفة،  وفقدان  الفوضى،  يو 
 لدرجة تفكك السلطة الفلسطينية، و"عودة المفاتيح" إلى دولة االحتالل. 

ت وإجراءاتها  اإلسرائيلية  الحكومة  لسياسة  توصيات  جملة  اإلسرائيليون صاغوا  الساحة  الباحثون  جاه 
السلطة، تحضيرا   الفلسطينية "لليوم التالي لعباس"، بعضها مرتبط بالوقت الحاضر، حيث ال يزال في

بشكل   يمّس  قد  مما  المفاجئ،  مع رحيله  التعامل  الفلسطيني على  السياسي  النظام  قدرة  تأثر  لمدى 
عات على الخالفة، مع  كبير بقدرة السلطة على إدارة عملية تسليم وتسلم منظمة ومستقرة، دون صرا 
السلطة وحكمها، ل للمساعدة في ذلك، مثل تعزيز  السياسية  حيازة االحتالل ألدوات  خدمة مصالحه 

 هه. باتجا يمتد  قد  الذيواألمنية، ومنع التصعيد األمني 
عندما   الفلسطينية  الساحة  في  ستتشكل  التي  العوامل  أهم  استعراض  يتم  اإلسرائيلي  االستشراف  في 

ابن    يصبح رحيل كونه  حقيقية،  وأزمة  بل  نشوب اضطراب سياسي،  حقيقة، من حيث   86عباس 
وشغل   لمدة  مناص3عاًما،  عليا  قيادية  الساحة    17ب  من  خروجه  فإن  الحالة  هذه  وفي  عاًما، 

مناصب رئيسية، مما يعني دخول المشهد الفلسطيني في    3السياسية، سيفسح المجال للمنافسة على  
جملة من السيناريوهات التي تبدأ بتوافق فتح على مرشح واحد، وتنتهي بسيطرة حماس على الضفة،  

 االحتالل. على األقل وفق تقدير
 25/10/2022الين،  فلسطين أون 

 
 ير المنتصر األكبر في انتخابات الكنيست القادمة فبن غ .47

 آري شافيت 
هو ايتمار    2022ال حاجة النتظار األول من تشرين الثاني: المنتصر األكبر في حملة االنتخابات  

اخام العنصري، مئير كهانا،  بن غبير. الرجل الذي علّم التوراة في مدرسة دينية كانت تعلم توراة الح
 سيكسب قسما مهما من أصوات الجنود. 
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الرجل الذي كان معجبا بالقاتل في مغارة "الماكفيال"، باروخ غولدشتاين، سيحظى بالتأييد الحماسي  
م مساهمة نشطة في أحداث العنف التي سبقت اغتيال رابين سيكون  لمئات اآلالف. الرجل الذي ساه

ال للمعسكر  الروك  السجن سيكون  نجم  اللعين من  يغئال عمير  بتحرير  الذي طالب  والرجل  وطني. 
الهوامش  من  سينتقل  قوة  نزعة  وذو  راديكالي،  متطرف،  قومي  نشيط  الجديدة.  القدس  ملوك  متوج 

 إلسرائيلية. غريبة األطوار إلى لباب السياسة ا
الدليل األكث "الشباك" هو  لـ  الحكم ممن كان هدفًا  إلى  النيزكي  التغيير  الصعود  ر دراماتيكية لمسيرة 

 التي اجتازها المجتمع اإلسرائيلي في العقد األخير. هاكم ما حصل لنا. هاكم الوجه الجديد في المرآة. 
في األكبر  الخاسر  الثاني:  تشرين  من  األول  النتظار  حاجة  االنتخابات    ال  حكم    2022حملة  هو 

اآل  منذ  يتحدثون  "الليكود"  في  كبار  القانوني،  القانون. مسؤولون  المستشار  ن عن إضعاف مؤسسة 
قانون   عن  اآلن  منذ  الدينية  الصهيونية  في  مسؤولون  ويتحدث  القانونية.  المستشارة  استبدال  وعن 

 فرنسي، وإلغاء مخالفة الغش وخيانة األمانة. 
  قرة التغلب )المتشددة( بإخضاع عملية تعيين القضاة إلى أماني يؤيد مسؤولون في كتلة نتنياهو سن ف

ليست  دولة  إسرائيل  وجعل  القضاء،  جهاز  وتقويض  القانون،  حكم  تدمير  هو  والمعنى  السياسيين. 
 ديمقراطية ليبرالية. 

وبين حزب الخاسر. فالتعاظم الهائل لـ    2022خط مباشر يربط بين انتصار المنتصر في انتخابات  
ي أعطيت لمنصور عباس  دية" ينبع من ثالثة أسباب: رد فعل مضاد حاد على الشرعية الت "قوة يهو 

الحوكمة،  فقدان  وخوف  إلسرائيل  اليهودي  الطابع  على  وقلق  الحكم،  في  عربية  أحزاب  ولمشاركة 
 وروح عصر عالمية وإسرائيلية تشجع الشعبوية، وتتحفظ على مؤسسات الدولة وتمقت النخب.

ل مضاد حاد على  المكانة العامة لجهاز القضاء هو أيضا من ثالثة أسباب: رد فعينبع السقوط في  
أديرت فيه  الذي  الشكل  التي ارتكبت في  الجسيمة  العليا، وغضب بسبب األخطاء  المحكمة  فاعلية 
ملفات نتنياهو، وروح عصر عالمية وإسرائيلية تتراجع عن االلتزام بالقيم اإلنسانية والكونية. ما هو  

الرعب بسبب ما يعتبر  مشترك الرعب والغضب.  التطورات هو  القومية    بين كل هذه  للهوية  تهديدًا 
الرعب بسبب ما يجري في   الليبرالية هنا.  القوى  فيه  الذي حكمت  الشكل  إلسرائيل، والغضب على 
النقب، في الجليل، وفي المدن المختلطة، والغضب على أن الوسط اإلسرائيلي القديم والمتنور أساء  

 استغالل القوة التي أودعت في يديه. 
لماضي، وينبغي إصالح أخطاء الماضي. قسم من قرارات المحكمة العليا ينبغي االعتراف بأخطاء ا

 سار شوطا بعيدا. قسم من قرارات المؤسسة القضائية كان مغلوطا. 
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البيد   حكومة  تكن  اإلسرائيليين.    –لم  ماليين  حفيظة  وتثير  تقصي  بأنها  واعية  من بينيت  ولكن 
 ثورة قيم وهويات خطيرة. المحظور بأي حال السماح لهذه األخطاء بأن تحدث هنا 

الديمقراطية.    –من المحظور السماح للرعب والغضب أن يشعل نارًا شريرة تفسد وجه الدولة اليهودية  
نزعة    متزمتون خربوا البيت الثاني ومتزمتون يمكنهم أيضا أن يخربوا البيت الثالث. قومي متطرف ذو

شأنهم أن يدمروا إسرائيل أيضا. وعليه    قوة يدمر اآلن روسيا وقوميون متطرفون ذوو نزعة قوة من
فإن االنتخابات التي ستجرى هنا بعد أسبوع هي حقا انتخابات مصيرية. لم يعد الحديث يدور عن  

وبي وشركائه  غبير  بن  بين  هو  االختيار  المرة  هذه  يسار.  أو  يمين  بيبي.  ال  أو  و  بيبي  وجود  ن 
 )إصالح( الديمقراطية اإلسرائيلية. 

 عن "يديعوت" 
 25/10/2022يام، رام هللا، األ
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