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 العام الحاليمنذ مطلع   إسرائيلياً  25 مسلحة نفذها فلسطينيون ُقتل فيها  ةعملي 2,204يديعوت:  .1
عمليات مسلحة    2,204أفادت معطيات إسرائيلية بأنه وقعت منذ مطلع العام الجاري  :  بالل ضاهر

  يوم اإلثنين.   وت"،ت صحيفة "يديعوت أحرونإسرائيليا، حسبما ذكر   25نفذها فلسطينيون، وُقتل فيها  
ال وقعت  فقد  الصحيفة،  أوردتها  التي  المعطيات  االحتالل وبحسب  فيها  شّن  التي  الماضي،  عام 

عملية نفذها    2,135اإلسرائيلي العدوان على البلدة القديمة والمسجد األقصى في القدس وقطاع غزة،  
، خالل عمليات الطعن الفردية، 2015العام    وقعت في   وكانت قد   إسرائيليا.  20فلسطينيون وُقتل فيها  

ضافت الصحيفة أنه منذئذ ركزت قوات االحتالل عملياتها  وأ  إسرائيليا.  29عملية، ُقتل فيها    2,558
في منطقة شمال الضفة الغربية، وبشكل خاص في نابلس وجنين، حيث نفذت ليليا حمالت اعتقال 

 واسعة طالت أكثر من ألفي فلسطيني. 
  رت الصحيفة إلى أن جهاز األمن اإلسرائيلي يسعى إلى تعزيز قوة أجهزة األمن الفلسطينية، كي شاوأ

االحتالل. قوات  تنفذها  التي  تلك  مكان  الضفة  في  الفلسطينية  المدن  في  عمليات  وأضافت    تنفذ 
من   أكثر  الحالي  العام  بداية  منذ  منع  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  أن    380الصحيفة 

 عملية ينفذها فلسطينيون من خالل استخدام مواد متفجرة وأسر جنود ومستوطنين. 
 31/10/2022، 48عرب 

 
 لن تأتي بشريك للسالم "إسرائيل"انتخابات : اشتية .2

في   رام هللا: المقررة  البرلمانية  االنتخابات  إن  االثنين،  أشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  قال 
تنطلق التي  للسالم«.  إسرائيل،  بشريك  تأتي  »لن  مستهل  اواعتبر    )الثالثاء(،  في  االجتماع  شتية 

األسبوعي لمجلس الوزراء برام هللا، أن إسرائيل تذهب إلى انتخابات عامة »بعد أن عمدت حمالتها  
االنتخابية بمزيد من القتل واالستيطان والحصار ضد أبناء شعبنا«. وقال: »ندرك أن هذه االنتخابات 

العالم أن يطالب رئيس ال  لن تأتي القادم  بشريك للسالم، ورغم ذلك نقول إن على  وزراء اإلسرائيلي 
بأن يقف ويعلن أنه جاهز إلنهاء االحتالل وأنه جاهز إلنهاء الصراع، وأن يعلن التزامه بحل الدولتين  

بيح لنفسها  وأضاف أنه »على إسرائيل الذاهبة إلى االنتخابات، أال ت  على أساس الشرعية الدولية«.
ة الوحيدة في الشرق األوسط، تحرم الفلسطينيين  يمقراطيما تحرم اآلخرين منه، هذه المدعية أنها الد 

من حقهم باالنتخاب، وتمنع االنتخابات في القدس، في مخالفة لما نصت عليه االتفاقيات«. وتابع  
اح لشعبنا بأن يمارس حقه  رئيس الوزراء الفلسطيني: »المطلوب من العالم إجبار إسرائيل على السم

 في االنتخابات بما في ذلك القدس«.
 31/10/2022الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وك
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 أبو ردينة: قمة الجزائر الفلسطينية رسالة واضحة للجميع  .3
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات الرئيس  السلطة    قال الناطق الرسمي باسم رئاسة:  رام هللا

لمشاركة في أعمال القمة العربية، محمود عباس للجزائري عبد المجيد تبون، قبيل استقباله الرئيس  ا
الداعم   والمبدئي  الثابت  الجزائر  موقف  تؤكد  فلسطين"،  قمة  هي  الجزائر  "قمة  إن  فيها  قال  التي 

العادلة. وقضيتها  العر   لفلسطين  والوحدة  فلسطين  "قمة  الجزائر  قمة  أن  ردينة  أبو  ستبعث  وأكد  بية" 
المركزية لألمة العربية، التي تقف دوما الى   قضية رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي ال

للشعب  قوية  دعم  رسالة  تمثل  القمة  هذه  أن  مؤكدا  السبل،  بكل  ودعمه  الفلسطيني  الحق  جانب 
 الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقدساته . 

 31/10/2022ية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 اإلطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"على اتفاقية تصادق  حكومة اشتية .4

بين صندوق    صادق:  رام هللا مارين"  "غزة  بحقل غاز  الخاصة  اإلطار  اتفاقية  الوزراء على  مجلس 
  االستثمار ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل، على أن تحول المخططات التفصيلية 

للمجلس. األسب  الالحقة  المجلس في ختام جلسته  اللجنة  كما صادق  االثنين، على توصيات  وعية، 
المحافظات،   في  الخدمات  مستوى  بتحسين  الكفيلة  التنظيمية  اإلجراءات  من  لعدد  الوزارية  اإلدارية 

( بسقف  ماليا  مبلغا  ومعالجة    9وخصص  المقبل  الشتاء  لموسم  طوارئ  كموازنة  شيقل(  ماليين 
مساعدات المالية والصحية والبلدية لمدينتي  اعتمد مجلس الوزراء رزمة الو  ضرار في البنية التحتية.األ

 . نابلس وجنين ومحيطهما
 31/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مركز حقوقي: عباس يمنح نفسه سلطة مطلقة  .5

صدمته:  غزة عن  االنسان  لحقوق  الفلسطيني  المركز  الفلسطينية    عبر  السلطة  رئيس  إصدار  من 
عباس والجهات   محمود  للهيئات  األعلى  “المجلس  اسم  تحت  جديدة  هيئة  بتشكيل  رئاسيا  مرسومًا 

  القضائية”، منّصبا نفسه رئيسا عليها.
ووصف المركز في بيان تلقته “قدس برس” االثنين، هذا المرسوم بأنه “سابقة خطيرة”، حيث “منح  

سلطة   بموجبه  السنفسه  كافة  على  الفعلي  المسيطر  بات  أن  بعد  األراضي  مطلقة،  في  لطات 
   الفلسطينية”.
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وأكد أن قرار عباس “يشكل ضربة ساحقة آلخر ركائز استقالل القضاء، والذي يعد استقالله صمام 
 األمان لالستقرار والسلم األهلي، وأهم أركان الديمقراطية وضمانات حقوق اإلنسان”. 

 31/10/2022، قدس برس
 

 ليس لدينا أي أوهام وليس لدينا أي رهانات على االنتخابات اإلسرائيلية  مجدالني: .6
أرناؤوط: الرؤوف  الفلسطينية،    عبد  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  مجدالني،  أحمد  قال 

تخابات لـ"األيام": "بالنسبة لنا كفلسطينيين، فإنه ليس لدينا أي أوهام وليس لدينا أي رهانات على االن
بأنها من الممكن أن تولد شيئًا جديدًا في المجتمع السياسي اإلسرائيلي وفي أي حكومة  اإلسر  ائيلية 

وأضاف: "ما نراه في االنتخابات اإلسرائيلية هو أن معسكر السالم لم يعد له    إسرائيلية قد تنتج عنها".
البناء علي الممكن  للسالم من  لدينا شريك  ليكون  نفوذ  أو  تأثير  القريب ه أي رهانات  أي  بالمستقبل 

سالم".  لعملية  أفقًا  يفتح  أثرًا  تولد  أن  الممكن  من  االنتخابات  هذه  بأن  الفلسطينيون  يشعر    حتى 
أن   تمامًا  الواضح  من  كان  االنتخابات،  هذه  فيها  بما  األخيرة،  األربع  االنتخابات  "في  وأضاف: 

القوى الليبرالية ويمين الوسط    والقومي وبينالصراع السياسي والحزبي هو ما بين قوى اليمين الديني  
وتابع مجدالني: "لم تعد االنتخابات كما كانت في السابق ما بين معسكر    مع غياب لقوى اليسار".

اليمين المعارض للسالم وبين معسكر السالم، فاليوم لم يعد هناك معسكر سالم في إسرائيل ولم يعد 
 هناك يسار يبنى عليه". 

 1/11/2022، ، رام هللااأليام

 
 في االتحاد ومقاطعتها  "إسرائيل"فتوح يدعو برلمان إفريقيا لرفض طلب عضوية  .7

العادية  :  جوهانسبرغ الجلسة  افتتاح  بأعمال  االثنين،  فتوح،  روحي  الوطني  المجلس  رئيس  شارك 
جنوب  بجمهورية  جوهانسبرج  مدينة  في  المنعقدة  أفريقيا،  برلمان  في  السادس  البرلمان  من   األولى 

وأعرب فتوح في كلمته، عن شكره لدول إفريقيا لمساندتها لقضيتنا العادلة، ودعمها المستمر    افريقيا.
الفلسطيني. الشعب  الالزمة   لحقوق  القرارات  اتخاذ  على  االفريقية  البرلمانات  كلمته  في  فتوح  وحث 

اإلنسان،   تقارير منظمات حقوق  "ابارتهايد"، كما جاء في  دولة  إسرائيل  التشر باعتبار  يعات  ووضع 
الالزمة التي تقضي بمقاطعة إسرائيل ووقف التعاون العسكري والتجاري والثقافي معها التزاما بالقانون  
لألرض  اإلسرائيلي  االحتالل  وإنهاء  اإلنسان،  لحقوق  الصارخة  انتهاكاتها  لثنيها عن  وذلك  الدولي، 

 الفلسطينية، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني. 
 31/10/2022الفلسطينية )وفا(، المعلومات وكالة األنباء و 
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 وقفة في رام هللا رفضًا لالعتقال السياسي ومالحقة طلبة جامعة بيرزيت  .8
هللا،   رام  مدينة  وسط  وقفة  االثنين،  مساء  بيرزيت،  جامعة  وطلبة  السياسيين  المعتقلين  أهالي  نظم 

واعتقال عدد م بيرزيت  السياسي ومالحقة طلبة جامعة  لالعتقال  وتأت رفضًا  احتجاجًا  نهم.  الوقفة  ي 
على اعتقال أجهزة السلطة أمس عددًا من طالب جامعة بيرزيت، وأعضاء مجلس طلبتها، في الوقت 
الذي أعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت بدء اعتصام مفتوح داخل الجامعة حتى اإلفراج عن الطلبة  

أه باسم  الناطقة  السلطة.   وقالت  المعتالمعتقلين في سجون أجهزة أمن  السياسيين أسماء  الي  قلين 
السلطة   أمن  أجهزة  واختطاف  السياسي،  االعتقال  بجريمة  تنديدا  تأتي  الوقفة  هذه  إن  من    7هريش 

بيرزيت. أكثر من    طلبة جامعة  اعتقال  السلطة   5مواطنًا على خلفية سياسية،    40وتواصل أجهزة 
نحو   منذ  اإلضرا  4ويواصل    يومًا.  150منهم  سياسيين  الطعمعتقلين  عن  منذ  ب  في    36ام  يومًا 

 ظروف سيئة، حيث ال يقوون على الوقوف ويتقيئ بعضهم الدم.
 31/10/2022، فلسطين أون الين

 
 عملية إطالق نار منذ بداية العام 639عشرة آالف عمل مقاوم بالضفة بينها أكثر من حصيلة:  .9

لعمل المقاوم لالحتالل اإلسرائيلي،  شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تنامًيا واتساًعا في أشكال ا
التي المسلحة  المقاومة  المواجهة    وخاصة  على  والجرأة  بالشجاعة  نقطة  تمّيزت  من  عمليات  وتنفيذ 

في   ملحوًظا  ارتفاًعا  اإلثنين،  نشره  تقرير  في  "ُمعطى"،  الفلسطيني  المعلومات  مركز  ورصد  صفر. 
آالف عمل    10، حيث بلغت أكثر من  2022جاري  أعمال المقاومة بالضفة الغربية منذ بداية العام ال

بينها   و  639مقاوم،  نار،  إطالق  ط  33عملية  محاولة  أو  طعن  وعملية  أو    13عن،  دهس  عملية 
لمقتل   الجاري،  العام  بداية  منذ  المقاومة  عمليات  أدت  للتقرير،  ووفًقا  دهس.  مستوطًنا    25محاولة 

 .2015هي األعلى منذ عام ح في حصيلة آخرين بجرا 420وجنديًّا إسرائيليًّا وإصابة نحو 
 31/10/2022فلسطين أون الين، 

 
 االستمرار بمقاومة االحتالل بكل الوسائل وفي كل المناطق المطلوب هو : الزهار .10

قبل   من  االحتالل  هزيمة  أن  االثنين،  الزهار،  محمود  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  أكد 
دعي استمرارها بكل الوسائل. وقال الزهار في حواٍر خاص  المقاومة هي سنة كونية حتمية، وهذا يست

ال "دماء  اليوم":  فلسطين  ستنهي  لـ"قناة  التي  للمعركة  مقدمة  هي  الضفة  في  اليوم  تقدم  التي  شهداء 
الذي حملته غزة   الدور  وتشاركت  اليوم تصدرت  الغربية  الضفة  أن  وتدحره"، مشدًدا على  االحتالل 

"السلطة وأضاف  طويلة.  الغربية"،   لسنوات  الضفة  في  المقاومة  على  كبيًرا  عبًئا  تشكل  الفلسطينية 
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طينًيا هو االستمرار بمقاومة االحتالل بكل الوسائل وفي كل المناطق. وتابع  مبيًنا أن المطلوب فلس
جزء ال يتجزء من فلسطين التاريخية"، مؤكًدا أن   48الزهار "الضفة الغربية واألراضي المحتلة عام  

تنزفه. وأشار الزهار  تي تجري في مختلف مدن الضفة الغربية تضعف كيان االحتالل وتس العمليات ال
أن كامل    إلى  من  زواله  يعني  فيها  هزيمته  ألن  الغربية  الضفة  على  السيطرة  يحاول  االحتالل 

فلسطين، مستدرًكا ؛ "العمليات التي تجري في مختلف مدن الضفة الغربية تضعف كيان االحتالل 
وجدد التأكيد على أن غزة ستدعم الضفة الغربية بكل الوسائل المتاحة لمواجهة االحتالل،  وتستنزفه".  

 ، معتبرًا إياها خزان الثورة الفلسطينية. 48ال أن الزهار دعا إلى التركيز على األراضي المحتلة عام إ
ات الطبيعية  وبشأن الحديث عن حقل الغاز قبالة شواطئ غزة، قال: لن ندخر جهًدا في استرداد الثرو 

عن   بالتنازل  ألي طرف  نسمح  "لن  قاىاًل:  وغيره"  غزة  بحر  في  مالفلسطينية  ولو  شبر  فلسطين  ن 
باإلشارة". وبشأن عودة العالقات بين حركة حماس وسوريا، شدد على أن هذه العودة جاءت تحقيًقا  

 للغاية المشتركة بينهما وهي التخلص من االحتالل اإلسرائيلي.  
 31/10/2022، ينفلسطين أون ال

 
 قادة "عرين األسود"  أحد "الحوح"االحتالل استخدم "الطائرات االنتحارية" في اغتيال  .11

قادة   أحد  اغتيال  في  االنتحارية"  "الطائرات  استخدم  االحتالل  أن  الفلسطينية  القدس  كشفت صحيفة 
نابلس. لمدينة  اقتحام  خالل  الماضي  األسبوع  األسود"  الفل  "عرين  الصحيفة  عن  وأكدت  سطينية 

خاصة العثور على بقايا طائرات مسيرة في مكان االغتيال، الفتة إلى أن الشقة التي تحصن  مصادر 
 بها الشهيد وديع الحوح محصنة النوافذ، وأن التفجير األول وقع في الحماية الحديدية ألحد النوافذ. 

ران في  ي وكانت تطلق الن  مسيرات مماثلة،  3وذكرت الصحيفة أنه بعد تحطم النافذة أدخل االحتالل  
 كل اتجاه داخل الشقة.

أن   أظهرت  كما  في جسمه،  وجود شظايا  أظهرت  للشهيد  الطبقية  الصورة  أن  الصحيفة  وأوضحت 
كما أكدت العثور على بقايا    كمية كبيرة من الغاز تسببت بالضغط على الرئة وإغالق مجرى التنفس.

إلى مشيرة  كابتر"،  "كواد  نوع  من  مسّيرة  االحتال  طائرات  جنود  أداروا  أن  إنما  الشقة  يدخلوا  لم  ل 
 المعركة من مكان قريب. 

 31/10/2022الجزيرة.نت، 
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 كما تعاملت مع أوسلو  الحدود البحرية مع لبنان ترسيمنتنياهو: سأتعامل مع اتفاق  .12
الحدود   قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اإلثنين، إنه سيتعامل مع اتفاق ترسيم 

 البحرية مع لبنان كما تعامل مع اتفاق "أوسلو" للسالم، حال عاد لرئاسة الحكومة. 
الج إذاعة  مقابلة مع  نتنياهو في  لم  وجدد  لكنه  "استسالم"  بوصفه  لالتفاق  يش اإلسرائيلي معارضته 

"لم يرغبوا في وقال في إشارة إلى رئيس الوزراء يائير البيد ووزير الدفاع بيني غانتس:  يتعهد بإلغائه.
إعطاءه   يريدون  واآلن  اإلطالق،  على  الماء  من  الغاز  ومدهش إخراج  فيه  مشكوك  اتفاق  في 

 االستسالم لحزب هللا".
 31/10/2022، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 " عرفات حصار ياسر"القيادي الثاني بعد نتنياهو يدعو لمحاصرة أبومازن كـ   .13

يسرائ دعا   األسبق  المالية  كاتس،وزير  الرئيس  اإلسرائيلي  الجيش    يل  على  حصار  فرض  إلى 
 الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام هللا، كما حصل مع الرئيس السابق ياسر عرفات.

الليكود،   حزب  في  نتنياهو  بنيامين  بعد  الثاني  الرجل  ويعد  المعارضة  في  نائب  وهو  كاتس،  وقال 
»عندما نتنياهو،  لوراثة  نفسه  من    ويرشح  الفلسطينية  المناطق  في  يجري  »ما  إن  االعتزال«،  يقرر 

م  يكون  أن  يمكن  ال  والمستوطنين  اإلسرائيليين  الجنود  ضد  مسلحة  وموافقة  عمليات  علم  دون  ن 
 عباس(«. محمود أبومازن )

 1/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 "عرين األسود"تتراجع عن عرضها لـ "ئيلإسرا" .14
تل   في  أمنية  اختالفات  كشفت مصادر  هناك  أن  العسكري أبيب،  القيادات  في  النظر  ة  في وجهات 

واالستخبارية اإلسرائيلية، حول طريقة التعامل مع مجموعة »عرين األسود« في نابلس والمجموعات 
بلجوء   التسليم  الخالفات عندما رفض  هذه  الجنراالت عّبر عن  أحد  وأن  بلدات أخرى.  الشبيهة في 

المجموعات  هذه  أفراد  المعتق  بعض  ودخول  السالح  وتسليمهم  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  ل إلى 
 بإرادتهم. 
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السلطة  مع  التفاهم  يريد  اإلسرائيلية  القيادة  في  تيار  بين  قائم  الخالف  إن  المصادر  هذه  وقالت 
تيار   العفو عنهم، وبين  أنفسهم مقابل  لتسليم عناصر »عرين األسود«  الفلسطينية وأجهزتها األمنية 

 فاهم ويصر على مالحقتهم. يرفض أي ت
سبق  إسرائيل  أن  الرافض  التيار  فرصة    ويرى  أسبوعين،  قبل  األسود«،  »عرين  مجموعة  ومنحت 

باالمتناع عن   التعهد اإلسرائيلي  الفلسطينية مقابل  السلطة  لتسليم أسلحتهم والمكوث لمدة في سجن 
ليه بتهكم وواصلوا عملياتهم.  التعرض لهم أو اعتقالهم. ولكن غالبية قادتها رفضوا العرض وردوا ع

قا من  عددًا  فقدوا  أن  بعد  القوات وفقط  مرمى  في  سيقعون  بأنهم  وشعروا  مطاردين  وأصبحوا  دتهم 
هذه  تريد  ال  إسرائيل  واآلن  أنفسهم.  لتسليم  استعدادًا  ويبدون  لهجتهم  يغيرون  بدأوا  اإلسرائيلية، 

 التفاهمات. 
 1/11/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 المستوطنات ليست إرهاباً  الفلسطينية ضد  العمليات  عضو كنيست: .15

العمليات    وكاالت: قال العضو اليهودي الوحيد في حزب عربي، عوفر كاسيف، امس، إن  -تل أبيب 
"ليست  الغربية  الضفة  في  اليهودية  المستوطنات  في  يعيشون  الذين  اإلسرائيليين  ضد  الفلسطينية 

 إرهابا". 
ونين حنانيا، الذي قتل في تعال(، بعد يوم من دفن ر -حداشوأضاف كاسيف، النائب عن حزب )

 يات ضدهم. عملية قرب مستوطنة كريات أربع، أن المستوطنين يتحملون المسؤولية عن العمل
إراقة  وستتوقف  منه".  مشتق  شيء  وكل  شيء  كل  بدأ  الذي  هو  اإلسرائيلي  "االحتالل  أن  وأوضح 

ليس إرهاًبا. نحن ندعم المقاومة الالعنفية  يقة ما هذا  واضاف: "بطر   الدماء عندما يتوقف االحتالل".
ًضا مذابح للمستوطنين  لالحتالل، لكن علينا أن نفهم أن االحتالل ينتج عنه مقاومة يومية، وهناك أي 

 ضد الفلسطينيين. لذا فهم مذنبون أيًضا في الهجمات".
 1/11/2022األيام، رام هللا،  

 
 ت إسرائيلية خامسة اليوم حزبًا تتنافس في انتخابا 40 حوالي .16

الوزراء،  لرئيس  انتخابية  وحملة  بالحكم،  للفوز  نتنياهو  بنيامين  المعارضة  لرئيس  أخيرة  محاولة  في 
يائير لبيد، تنشد التوجه إلى انتخابات أخرى، وفي ظل وقوع إسرائيل تحت رحمة الناخبين العرب من  
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ة لصالح أحد الطرفين، لكن أكثر  المعرك  على حسم(، الذين أصبحوا قادرين  48مواطنيها )فلسطينيي  
إلى صناديق   اإلسرائيليين  يتوجه ماليين  التصويت،  أنهم سيمتنعون عن  يعلنون  من نصف عددهم 

 نائبًا في الكنيست.  120االقتراع، اليوم )الثالثاء(، الختيار 
د  اخب، بع اليين ن م   7حزبًا، يسعون للحصول على ثقة نحو    40ويتنافس في هذه االنتخابات حوالي  

 سنوات ونصف السنة. 3انتخابات سابقة في غضون  4الفشل في 
العاشرة   وتستمر حتى  السابعة صباحًا،  الساعة  كافة في  البالد  أنحاء  االقتراع في  وستفتح صناديق 

ألف مركز اقتراع للحفاظ    12ألفًا من عناصرها على أكثر من    18مساء. وقد استعدت الشرطة لنشر  
 ت.نتخاباعلى سير اال

حسم   عدم  على  تصّر  رأي  استطالعات  انتشار  وسط  المعركة،  هذه  اإلسرائيلية  األحزاب  وتخوض 
مقعدًا، ويأمل   61إلى    59المعركة، فمعسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل حسب االستطالعات على  

إلى   مقعدين  له  تضمن  يجرف أصوات  على  3أن  لبيد  يحصل معسكر  فيما    مقعدًا.   57إلى    56. 
تبدووالبقي عودة    ة،  أيمن  النائبين  بقيادة  للتغيير«  و»العربية  »الجبهة«  العربيين  الحزبين  لتحالف 

 وأحمد الطيبي، الذي يقف بين المعسكرين رافضًا أن يكون جزءًا من أي منهما. 
اليهود   السكان،  من  مجموعتين  في  المنخفضة  التصويت  نسبة  على  الطرفين  لدى  المعركة  وتدور 

حبطين. ففي الوسط اليهودي يعلن يهود المناطق الريفية وهم بغالبيتهم  عرب المسكان الومجموعة ال
الليكود أنهم لن يصوتوا. وفي منطقة تل أبيب، توجد فئات اجتماعية غنية ومرتاحة،   من مصوتي 
يعبرون عن غضبهم من   تقريبًا  فإن نصفهم  العرب  أما  والوسط.  اليسار  تاريخيًا من مصوتي  وهي 

 لعربية ويقولون إنهم لن يصوتوا. حزاب ابين األ  االنقسام
الممتنعين عن   عدد  يبلغ  الريف؛ حيث  من  فقط  ليس  األصوات،  على  يحصل  أن  نتنياهو  ويحاول 

كثيرين    300االقتراع   اإلحباط سيدفع  أن  يعتقد  فهو  العرب.  المصوتين  أيضًا من  بل  ألف شخص، 
على   بالحصول  يأمل  لذا  لحزبه،  للتصويت  وكشفمقاع  3منهم  »القن د.  مساء 13اة  ت  للتلفزيون،   »

العربي«.   المجتمع  التصويت في  الليكود ومقربين منه إلحباط  األحد، معطيات جديدة حول »خطة 
 وقال إن هناك تعاونًا مع عدد من الصحافيين ورجال األعمال العرب في هذه المخططات.

ائل تعزز اليأس  بة، ورسعات كاذ وقال التقرير إن الخطة تتحدث عن نشر أخبار ومعلومات واستطال
خروجه   عدم  بقصد  العربي  المجتمع  إلحباط  الشوارع،  والفتات  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 

 للتصويت. لكن نتنياهو رّد بالقول إنه معنّي بتصويت العرب له ولحزبه. 
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تسقط    طورة أنبالمقابل تتوجه األحزاب العربية إلى الناخبين العرب في نداءات استغاثة، محذرة من خ
فيه أي ممثل عربي في  ا يكون  تاريخ إسرائيل ال  الثالث، وينشأ وضع ألول مرة في  العربية  لقوائم 

   البرلمان. 
 1/11/2022شرق األوسط، لندن، ال 

  
 يملكون مفتاح الخروج من مأزق االنتخابات  "إسرائيل"بلومبيرغ: العرب في  .17

العربي”:  “القدس  ـ  مقال    لندن  “بلومبيرغ”  االنتخانشر موقع  لبوبي غوش حول  بات اإلسرائيلية  رأي 
 قال فيه إن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون المفتاح.

وأكد الكاتب أن العرب طالما اعتبروا أقلية محرومة إال أن بيدهم كسر االنسداد السياسي الذي رافق 
اال  قبل عقد  إنه  وقال  إسرائيل.  أقل منالديمقراطية في  الخامسة في  فالرهان    نتخابات  أعوام،  أربعة 

 رب هو عقد انتخابات سادسة أخرى. األق
بنيامين   السابق  الوزراء  رئيس  يقوده  الذي  االئتالف  الرأي  استطالعات  وضعت  االنتخابات  فقبل 
لبيد، بدون أن   نتنياهو في المقدمة على ائتالف يقوده رئيس وزراء حكومة تصريف األعمال يائير 

ال النسبة  على  منهما  أي  أغلبييحصل  يشكل حكومة  لكي  من    61ة،  مطلوبة  في    120مقعدا  مقعدا 
الكنيست. ويعول كل منهما أوال على األصوات العربية، وثانيا على األحزاب السياسية التي تمثلهما. 

العرب  الماضية فهي أن  تعلمنا شيئا من الجوالت االنتخابية األربع  الكاتب “لو  سرائيليين  اإل-ويقول 
باتوا  الذين اعتبروا ولو  أقلية محرومة  بات عالمة قت طويل  الذي  الوظيفي  المفتاح لكسر االختالل 

في   مقاعد  ممثلوهم  واحتل  السكان  خمس  نسبة  يشكلون  أنهم  إلى  ويشير  البلد”.  ديمقراطية  على 
 مقعدا قبل عامين. 15الكنيست، وكانت أعلى نسبة لهم هي 

 31/10/2022لندن،  القدس العربي،
 

 حزب الفاشية والعنصرية السافرة مرآة تعكس صورة اإلسرائيليين  …"ةالصهيونية الديني " .18
المّتمث  -الناصرة  العنصري،  الفاشي  التيار  صعود  يّشكل  العربي”:  “الصهيونية “القدس  بحزب  ل 

الثالثاء، بعدما تصاعدت قوته    ]اليوم[  ، غداً 25الدينية”، أبرز عناوين انتخابات إسرائيل للكنيست الـ
مقعدًا، في البرلمان الجديد، وفق كافة استطالعات   15في البرلمان الحالي، إلى    من أربعة مقاعد،

 الرأي.
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نتنيا   بنيامين  رئيسهم  “الليكود”  حزب  قادة  من  عدد  بين  ويلوم  بالتوفيق  اهتم  قد  كان  بعدما  هو، 
مين  مكونات حزب “الصهيونية الدينية”، وتعامَل معهم بإيجابية، وأسبغ عليهم الشرعية من منطلق تأ

مقعدًا فما فوق. لكن السحر    61اجتيازه نسبة الحسم أماًل بأن ينجح المعسكر المناصر له بالفوز بـ
دينية” كبيرًا، ويحتل مكانة الحزب الثالث في إسرائيل  انقلب على الساحر، وبات حزب “الصهيونية ال

 بسببها.  )على حساب حزب الليكود اآلخذ بالتراجع( رغم مواقفه الفاشية والعنصرية، بل
في ظل  احتدامًا،  الدينية”  و”الصهيونية  “الليكود”  بين  العالقات  تشهد  وغيرها،  الخلفية،  هذه  وعلى 

غفير عزمه على إشغال حقيبة وزارة األمن الداخلي، وهذا ما إعالن قائد الحزب األخير ايتمار بن  
 لمخاوف أوساط في اليمين  يتحفظ منه نتنياهو خوفًا من تبعات سلبية تضر به وبحزبه انتخابيًا نظراً 

من سيناريو يصبح فيه بن غفير وزيرًا لألمن الداخلي، يدفع النفجار في العالقات بين العرب واليهود  
 لبالد.في ا

برنامج   باتسلئيل سموطريتش، على   ” الدينية  “الصهيونية  قيادة  يؤكد بن غفير، وشريكه في  ويوميًا 
ال لصالة  الشريف  القدسي  الحرم  بفتح  الساحلية  حزبه  للمدن  عسكرية  وحدات  وإنزال  أيضًا،  يهود 

فلسطينيو  ا  الفلسطينية في الداخل عكا وحيفا واللد والرملة ويافا من أجل مجابهة مظاهرات يقوم به
أيار   مايو/  في  الكرامة  هبة  غرار  على  الجهاز  2021الداخل،  في  إصالحات  على  عالوة  هذا   .

ا للسلطة  القضائية  السلطة  تخضع  بند  القضائي  وإلغاء  نتنياهو،  محاكمة  إللغاء  إضافة  لبرلمانية، 
بالمرأة والمثليين،  ” من قانون مكافحة الفساد، وكذلك إلغاء حقوق ليبرالية تتعلق  “خيانة األمانة والغش

وغيرها من القضايا االجتماعية التي يريد حزب “الصهيونية الدينية” التعامل معها بناء على الشريعة  
 اليهودية.

أ قاد كما  الداخل وترحيل ن  المعارضة سياسيًا لدى فلسطينيي  بقمع األوساط  يتوعدون  الحزب  ة هذا 
اب العرب في الكنيست الذين سينقلهم في حافلة  “مؤيدي اإلرهاب” ويذكر بعضهم باالسم، ومنهم النو 

ره  إلى دمشق دون رجعة، كما يكّرر يوميًا وهو يجول بين المدن اليهودية حاماًل مسدسه الذي أشه
 عدة مرات في وجه فلسطينيين، كما حصل في حي الشيخ جراح المقدسي، قبل أسبوعين. 

 31/10/2022القدس العربي، لندن، 
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 مستوطنون يقتحمون "األقصى" .19
اقتحم مستوطنون، اليوم الثالثاء، باحات المسجد االقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة :  القدس

أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى، من جهة  اسلتنا، بوأفادت مر   االحتالل اإلسرائيلي.
 ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته. باب المغاربة، 

 1/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح 135االحتالل ُيقرُّ بناء  .20

ف والبناء  للتخطيط  المحلية  اللجنة  لبقررت  مخطط  إيداع  بالقدس  االحتالل  بلدية  وحدة   135ناء  ي 
استيطانية جديدة في مستوطنة "معالوت الدفنا" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وواصلت أمس،  
الوهمية" في أراضي سلوان وأراضي األوقاف   "القبور  بلدية االحتالل والجمعيات االستيطانية زراعة 

لت اللجنة المحلية قرب القصور األموية مباشرة. وقا  -مسجد األقصى  اإلسالمية "السلودحا" جنوب ال
في قرارها أمس،:" إّن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد )األخضر(  

 متر مربع".  2110والخط المخطط )األزرق الفاتح( بمساحة 
 31/10/2022، فلسطين أون الين

 
 راب مفتوح عن الطعام رون بدء إضأسيرا يقر  40: نادي األسير .21

أسيرا فلسطينًيا في سجون االحتالل اإلسرائيلي، اإلثنين، نيتهم بدء إضراب   40لن  أع:  باسل مغربي
لتمديد اعتقال أسير أضرب عن الطعام   الثالثاء، رفضا  نادي   يوًما.  113مفتوح عن الطعام،  وقال 

أسرى حركتي فتح والجبهة  عوفر’، والنقب من أسيًرا في سجني ’  40األسير الفلسطيني في بيان، إن" 
بية، قرروا تسليم قائمة بأسمائهم )الثالثاء( إلدارة سجون االحتالل، للشروع بإضراب مفتوح عن  الشع

 الطعام".
وأشار البيان إلى أن "اإلضراب هو احتجاج على تنصل أجهزة االحتالل، من االتفاق الخاص بقضية  

يوًما، وعّلقه بعد اتفاق يقضي    113إضراًبا عن الطعام استمر لمدة    المعتقل رائد ريان، والذي خاض 
بتحديد سقف اعتقاله اإلداري على مدة محددة، إال أن مخابرات االحتالل أصدرت أمر اعتقال إداري  

 شهور".  6جديد بحقه لمدة 
 31/10/2022، 48عرب 
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 يقاطعون محاكم االحتالل إدارياً  معتقالً  70نادي األسير:  .22

معتقال إداريا مقاطعتهم لمحاكم االحتالل بكافة درجاتها، كخطوة ممتدة    70يواصل أكثر من  :  هللارام  
معتقال إداريا خالل شهر أيلول / سبتمبر الماضي، وخالله نّفذوا   30للبرنامج النضالّي الذي شرع به  

لمدة   استمر  الطعام  عن  المع  يوما.  19إضراًبا  أّن  بيان،  في  األسير،  نادي  الـوأوضح  ، 70تقلين 
قرروا غالبيتهم   مختلفة  تنظيمية  أطر  تحت  ومنضوين  و"النقب"،  "عوفر"،  سجني  في  يقبعون 
 المقاطعة. 

 31/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مواطنًا بعد إطالق النار عليهم منذ مطلع العام 35اعتقال  .23

مواطنًا على األقل بعد إطالق النار عليهم منذ مطلع    35"األيام": اعتقلت قوات االحتالل    -رام هللا  
بين   من  وهما  وتركمان  الزبيدي،  جثمانّي  احتجاز  وتواصل  منهم،  ثالثة  استشهد  الجاري،    10العام 

حتالل تواصل  وقال نادي األسير، في بيان له، أمس، إن سلطات اال شهداء أسرى محتجزة جثامينهم.
ين، وسعيد  نها نور الدين جربوع، ومحمد وليد تركمان من جناعتقال عدد من الحاالت الخطرة، وم

 دويكات من نابلس. 
العام   أواخر  منذ  األعلى  العدد هو  هذا  أّن  إلى  العام  2015وأشار  إلى 2016، وخالل  ويأتي هذا   ،

أب إحدى  شّكلت  التي  الميداني  اإلعدام  عمليات  تصاعد  االحتالل  جانب  يواصل  التي  الجرائم  رز 
 لمواطنين. تنفيذها بحق ا

وأوضح النادي أن هذه الحاالت تصاعدت بشكل خاّص منذ شهر آذار الماضي، كان أعالها من  
 حيث العدد في تشرين األول الجاري.

 1/11/2022، رام هللا، األيام

 

 اعتداء لالحتالل ومستوطنيه خالل الشهر الماضي  1,197"هيئة مقاومة الجدار":  .24
نفذوا ر واالستيطان إن سلطات  قالت هيئة مقاومة الجدا:  رام هللا االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين 

اعتداًء، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين،    1,197خالل شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي  
أش واقتالع  أراٍض،  وتجريف  وحواجز،  وتخريب،  وإغالقات،  الممتلكات،  على  واالستيالء  جار، 

جسدية. الهيئة  وإصابات  تقريرها  وأوضحت  في  االعتداءات  ،  هذه  أن  الخصوص،  بهذا  الشهري، 
اعتداء ثم محافظة رام    220عملية اعتداء، تليها محافظة نابلس بـ  224تركزت في محافظة الخليل بـ
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بمستعمرات تعتبر األكثر تطرفا وشراسة، وموطن جماعات    اعتداء، وهي المناطق المحاطة  201هللا بـ
 من اإلرهابية. "فتيان التالل"، وتدفيع الث

 1/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بالخليلشجرة زيتون  120االحتالل ومستوطنوه يقتلعون نحو  .25

شجرة زيتون في منطقة    120أقدمت قوات االحتالل ومستوطنون، االثنين، على اقتالع نحو  :  الخليل
الخ بمحافظة  سعير،  وواد  ترقوميا،  بلدة  االراضي    ليل.الهردش شرق  عن  الدفاع  لجنة  وأفاد عضو 

يبة  سليمان الجعافرة لـ "وفا"، بأن مستوطني "تيلم" و "وادروا" المقامتين على أراضي المواطنين، والقر 
واق معمرة،  زيتون  اشجار  ترقوميا، حطموا  الهردش شرق  منطقة  عددها  من  يقدر  أخرى،    100تلعوا 

ال  .شجرة الثانية  المرة  ان هذه هي  الزيتو وأوضح  تقطيع وتحطيم أشجار  يتم  المنطقة  ن في هذ تي  ه 
يومي،    وقال، ان المستوطنين يقومون بأعمال استفزازية لسكان المنطقة بشكل  .خالل اقل من شهرين
وفي وقت الحق، اقتلعت جرافات االحتالل    .رهيب لألطفال والنساء في منازلهم وتخريب للممتلكات وت

 لخليل.واد سعير شمال شرق ا شجرة زيتون معمرة في 20أكثر من 
 31/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 نابلس وهدم في الخليلاقتحامات ومواجهات في مناطق عدة ومصادرات جنوب  .26

"األيام": وكاالت: أصيب عدد من المواطنين، أمس، بينهم ضابط إسعاف، بالرصاص    -محافظات  
اقت باالختناق، خالل  فيما هدمت سلطات االحتالل  وعشرات  لعدة مناطق في الضفة،  حامات قوات 

جنوب   الدونمات  مئات  وصادرت  الخليل،  محافظة  في  و منزلين  وقت  في  نابلس،  اصل  شرق 
 المستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم.

 1/11/2022، رام هللا، األيام
 

 لقضايا"تبون: القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي "أم ا .27
الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي  أكد رئيس   :الجزائر

 بمثابة "أم القضايا عبر كل األزمنة". 
وأعرب الرئيس الجزائري في تصريحات صحفية، اليوم االثنين، عن أمله بأن تساهم القمة العربية   

ية الفلسطينية إلى محور االهتمام العربي  ثاء واألربعاء في إعادة القضالتي تحتضنها بالده يومي الثال
 والدولي. 
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 وأشار إلى أن قمة الجزائر ستمثل "انطالقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك". 
 31/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بعاته اإلسرائيلي ويحمل االحتالل ت مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد .28

الذي  :  الكويت  الخطير،  اإلسرائيلي  العسكري  التصعيد  عواقب  من  الكويتي،  الوزراء  مجلس  حّذر 
المنطقة. في  واالستقرار  األمن  ويهدد  اإلسرائيلية،  االحتالل  سلطات  تبعاته  مجلس   تتحمل  وأدان 

الوحشية التي  تحامات المستمرة واالعتداءات  الوزراء الكويتي خالل اجتماعه األسبوعي اإلثنين، االق
وجرح   استشهاد  إلى  أدت  والتي  الفلسطينية،  المدن  على  اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  بها  تقوم 

الفلسطيني. الشعب  أبناء  من  لتوفير   العشرات  والعاجل  الفوري  التحرك  إلى  الدولي  المجتمع  ودعا 
 إلحياء عملية السالم.الحماية للشعب الفلسطيني والسعي لبذل الجهود 
 31/10/2022ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة ا

 
 أذربيجان تباشر البحث عن مقر لسفارتها في تل أبيب ": اإلسرائيلية 11كان " .29

تل أبيب: أكد مسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية )االثنين( أن هناك تقدمًا في االتصاالت اإلسرائيلية  
تل أبيب، وأن دبلوماسيين من أذربيجان وصلوا للتفتيش عن  الرامية إلى فتح سفارة في  األذربيجانية    -

السفارة. لهذه  )كان    مقر  اإلسرائيلية  البث  هيئة  أوردتها  في تصريحات  المسؤولين،  أحد  (، 11وقال 
على موقعها اإللكتروني، إنه على الرغم من وجود عالقات دبلوماسية تجمع بين إسرائيل وأذربيجان  

عام   وأن إلسرائي1992منذ  في  ،  سفارة رسمية  تفتتح  لم  أذربيجان  فإن  باكو،  في  وقنصلية  سفارة  ل 
)تموز( الماضي، وفي يوليو    إسرائيل، رغم الجهود التي بذلتها الخارجية اإلسرائيلية في هذا الشأن.

 بًا للتمثيل التجاري في تل أبيب. افتتحت أذربيجان بشكل رسمي مكت
 31/10/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 " إسرائيل"مع  "اتفاقية تجارة حرة"ارة البحريني يعلن موعد توقيع وزير التج .30

الزياني،  -غزة  راشد  بن  زايد  البحريني  والصناعة  التجارة  وزير  كشف  العربي”:  بالده    “القدس  أن 
وقال الزياني الذي يقوم حاليا بزيارة إلى تل   ستوقع نهاية العام الجاري، اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل.

أبيب، على رأس وفد من رجال األعمال، إن هذه االتفاقية “ستشكل بداية للعالقات االقتصادية بين  
الوزير البحريني، إن هذه هي الزيارة  ” اإلسرائيلية، قال  i24NEWSوخالل مقابلة مع قناة “  البلدين”.

وتابع: “من المهم أن   الثالثة التي يقوم بها إلى إسرائيل والتي يرافقه خاللها وفد من رجال األعمال.
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اتفاقية   بأن  البلدين، ونحن متفائلون جدا  اقتصاد  الخاص هذه االتفاقية حتى يزدهر  القطاع  يستغل 
وفي رّده   وستسهل الطريق للقطاع الخاص والمستثمرين”.  التجارة الحرة سوف توقع في نهاية العام

دين، قال: “في الوقت الحالي العالقات  على إمكانية تأثير االتفاقية على زيادة حجم التجارة بين البل
التجارية بين البلدين ليست قوية، وهذا ليس ما نطمح إليه، لكنها ازدهرت بحجم خمسة أضعاف بين  

 جابي”. ، وهذا أمر إي2022و 2021
 31/10/2022، القدس العربي، لندن

 
   ينية يبحث األوضاع الفلسطو  لالولتقي العي شتراكي السويديمن الحزب االوفد   .31

وضم . نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول من الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي، وفد  ىالتق
راطي قيادة الحزب االشتراكي الديمقالوفد توماس هامربرج، وهيلين سفاستيك، وليندا جوهانسون من  

رض العالول خالل اللقاء ما تقوم به حكومة االحتالل من تدمير اية آفاق إلمكانية  واستع  .السويدي
 . الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

تجدات السياسية في السويد ما بعد من جانبهم، قدم أعضاء الوفد، شرحًا تفصيليًا حول مجمل المس
توطيد    االنتخابات  خالل  من  المشروعة  الفلسطينية  للحقوق  حزبهم  دعم  وأكدوا  األخيرة،  البرلمانية 

 العالقات مع حركة "فتح" والمجتمع الفلسطيني .
 31/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مختلفا؟   "إسرائيل"مجلة أميركية: ما الذي يجعل اليمين المتطرف في  .32

فورين مجلة  )  نشرت  األميركية  إي Foreign Policyبوليسي  ديفيد  اإلسرائيلي  للكاتب  مقاال   )
فيه إن اليمين المتطرف اإلسرائيلي مختلف عن أحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا،  روزنبرغ، يقول  

اليهودي  بالتفوق  مدفوع  هو  بل  الشعبوي،  االقتصاد  أو  الجريمة  أو  بالهجرة  يتعلق  ال  وإن صعوده 
 العرب.  والعنصرية ضد 

إسرائيل   في  المتطرف  اليمين  أن  مقاله  مستهل  في  الكاتب  المع-ويورد  التحالف  باسم  أو  روف 
من المتوقع أن يضاعف عدد المقاعد التي يسيطر عليها في الكنيست )المكون    -"الصهيونية الدينية" 

إلى    120من   هذا    14مقعدا(  يجعل  أن  األسبوع. وهذا من شأنه  هذا  انتخابات  التحالف مقعدا في 
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حالة تشكيل  ثالث أكبر كتلة في الكنيست، ويضمن حصوله على مجموعة من الحقائب الوزارية في  
 رئيس الوزراء األسبق بنيامين نتنياهو حكومة يمينية دينية.

وأوضح أن األفكار والمواقف التي يتألف منها برنامج الصهيونية الدينية ظلت على هوامش السياسة  
ط لفترة  بـاإلسرائيلية  أسماه  الذي  اليمين  قبل  من  بالرفض  قوبلت  لكنها  وبحسب  ويلة،  "المحترم". 

الكاتب، فإن هذه األفكار والمواقف تتضمن أمورا مثل ضم مستوطنات الضفة الغربية، وطرد طالبي  
 اللجوء، والسيطرة السياسية على النظام القضائي، وإبعاد العرب من إسرائيل. 

با والواليات  لصهيونية الدينية في إسرائيل واتجاهات مماثلة في أورو وعقد الكاتب مقارنة بين صعود ا
المتحدة، ليبين أنهما مختلفان، قائال إن ما أدى إلى صعود اليمين المتطرف والشعبوي في الغرب هو 
بقادة   الثقة  وعدم  المرتفع  والتضخم  االقتصادية،  الفرص  وتالشي  المتزايدة،  والجريمة  الهجرة، 

 دية. المؤسسات التقلي
وأضاف أن إسرائيل ال تعاني من هذه المشاكل، فهي تستضيف عددا قليال نسبيا من طالبي اللجوء، 
في   فقط  تصاعدت  والجريمة  البالد،  دخول  محاولة  من  تمنعهم  الصارمة  الحكومية  السياسات  ألن 

الماضيين  وي بشكل غير عادي طوال العقدين  المجتمعات العربية، وتمتع االقتصاد اإلسرائيلي بنمو ق
  تقريبا. 

 31/10/2022جزيرة.نت، ال
  

 25ـالاألحزاب اإلسرائيلية المشاركة في انتخابات الكنيست  .33
، المقررة يوم غد الثالثاء، تنتمي  األحزاب اإلسرائيلية التي تشارك في انتخابات "الكنيست" اإلسرائيلية
أ اختفت  فيما  المركز،  أو  السياسي  اليمين  إلى  الساحقة  الخارطة  بأغلبيتها  تقريبا عن  اليسار  حزاب 

وغير   بالكنيست،  مقاعد  الخمس  يتعدى  ال  الذي  "ميرتس"،  حزب  باستثناء  اإلسرائيلية،  السياسية 
 متواجد في الشارع اإلسرائيلي تقريبا.  

 نبذة عن األحزاب اإلسرائيلية:   وفيما يلي
 حزب الليكود

السياسية   الحلبة  يتصدر  والذي  إسرائيل  في  األكبر  بزعامة  الحزب  الليكود  حزب  هو  اإلسرائيلية، 
من   أكثر  منذ  الحزب  يترأس  والذي  نتنياهو،  رئاسة    29بنيامين  منصب  شغل  من  وأكثر  عاما، 
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يميني متطرف، بعكس مناحيم بيغن مؤسس    الحكومة في إسرائيل، واستطاع ان يحول الحزب الى
 الحزب الذي آمن باليمين الليبرالي.   

الليكود استطاع استقط يمثلونهم، خاصة  حزب  بيغن  قادته منذ  الذي شعروا ان  الشرقيين  اليهود  اب 
بالعنصرية االشكنازية،    -على حد ادعاء الشرقيين   -وان حزب العمل الذي حكم أيضا طويال تعامل  

 قرهم ووجدوا بيغن المدافع عنهم، واستمر هذا الوضع إلى يومنا هذا.  حتى انه ح
خصيات شرقية إلى الحزب، ودعمهم ووصلوا الى مناصب نتنياهو استطاع من خالل استقطاب ش

 مهمة في الحزب.   
 سياسيا   

حزب الليكود يؤمن بأرض إسرائيل الكبرى التي تربى عليها من والده المؤرخ بن تسيون نتنياهو، الذي  
آمن بأرض إسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وسياسة الليكود ال تؤمن بحل الدولتين وال تنازل  

ينيين، وفي عن أراض في الضفة، بجانب دعم االستيطان بكل قوة واالستيالء على أراضي الفلسط
السنوات األخيرة تمكن نتنياهو من "تصفية القضية الفلسطينية " من الساحة السياسية اإلسرائيلية، مع  

 أنها كانت من أهم المواضيع التي تطرح في أروقة االنتخابات.  
أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وكل من يذكر القضية الفلسطينية يتهم  قيادة الليكود ترفض  

 اري والخائن، وتمكن الليكود برئاسة نتنياهو من تحويل الشارع اإلسرائيلي الى يميني متطرف.  باليس
 حزب "يش عتيد": 

من قبل الصحفي يئير لبيد، لخوض االنتخابات    2012حزب يش عتيد )يوجد مستقبل( تأسس عام  
 ويعرف على أنه حزب مركز مع أجندة صهيونية، وتمكن من دخول الكنيست. 

الحزب شخصيات أمنية وأكاديمية، مع العلم ان رئيس الحزب أنهى فقط المرحلة الثانوية من  يضم   
 دراسته، وخدم مراسال في صحيفة الجيش.   

لحل، لكنه يؤكد على ان  لبيد وفي برنامجه االنتخابي أكد على حل الدولتين دون الغوص في آليات ا
 اصمة إلسرائيل، ورفض حق العودة.الكتل االستيطانية ستبقى مكانها، والقدس موحدة ع

التغيير    للمالية والخارجية، وتمكن في االنتخابات األخيرة من أحداث  شغل لبيد في الماضي وزيرا 
بينت، واستلمها هو   نفتالي  السنة األولى  ينافس  وتشكيل حكومة جديدة ترأسها في  بعد ذلك، واآلن 

 على رئاستها مرة أخرى أمام نتنياهو. 
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 ة الدينية":"الصهيوني 
مع   تحالف  فاشي  استيطاني  يميني  حزب  غبير،  وبن  سموتريتش  برئاسة  الدينية  الصهيونية  حزب 

 حزب الليكود.   
التو  على  وتعتمد  اليهودية،  بالقومية  تؤمن  التي  الدينية،  الصهيونية  الى  ينتمي  في سموتريتس  راة 

دي مبني على الجذور التاريخية لشعب  سياستها وايديولوجيتها، وانه يجب السيطرة في إقامة كيان يهو 
 إسرائيل، ودمج توراة إسرائيل بشعب إسرائيل وأرض إسرائيل.  

الفلسطينية أقيمت من قبل حاخامات الصهيونية الدينية، الذين   المستوطنات المقامة على األراضي 
كنوا من خلق  مل على الحزب وقادته، وينفذون أوامر وإمالءات الحاخامات، الذين تميسيطرون بالكا

 جيل متطرف ومعاد للفلسطينيين والعرب، ولكل ما هو ليس يهوديا.   
 "عوتسما يهوديت":

حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غبير الذي شكل تحالفا مع الصهيونية الدينية، وخاض االنتخابات  
م  ستة  على  فلسطين وحصل  من  العرب  بترحيل  طالب  الذي  "كهانا"،  طريق  يكمل  وهو    قاعد، 

 التاريخية.
 "العمل": 

حزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي، الحزب الذي أسس دولة إسرائيل وتسلم السلطة فيها حتى عام  
األساس    1977 حجر  وضع  من  هو  العمل  حزب  الليكود.  حزب  لصالح  االنتخابات  خسر  حيث 

 الضفة، ويعتبر من منظومة االشتراكية الدولية وحزبا للعمال.   لالستيطان في
لوا بالعودة للسلطة سوى العام الذي نجح فيه رابين بالعودة للسلطة، لكنه  كافة قادة حزب العمل فش

 اغتيل برصاص اليمين اإلسرائيلي.   
، قبل أن  حزب العمل تحول الى حزب صغير، ورئيسة الحزب كانت من أشد المعارضين لالحتالل

لرئ وبعد وصولها  لكنها  المحتلة،  المناطق  في  الخدمة  الى رفض  ودعت  الحزب  الحزب  تدخل  اسة 
 تغيرت سياسيا، وهي تدعو الى االنفصال عن الفلسطينيين.  

 "يهدوت هتوراة":
فقط   يهتمون  وانما  السياسة،  الحزب في  قادة  يتدخل  تقريبا ال  اشكنازي  ديني  هتوراة" حزب  "يهدوت 

 م ومؤسساتهم الدينية والحصول على الميزانيات لطائفتهم.   بمصالحه 
 "شاس":
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هو حزب  شاس،  من    حزب  بدعم  ويحظى  يوسف،  عوفاديا  الحاخام  اسسه  فقط،  للشرقيين  حردي، 
 المتدينين الشرقيين الذين آمنوا بالحاخام يوسف. 

بالسجن الفعلي رئيس الحزب الحالي ارييه درعي تورط حين شغل منصب وزير بالفساد، وحكم عليه  
 مؤسساته الدينية.   عدة سنوات، ويعمل الحزب على دعم الطبقة الفقيرة من الشقيين، وله

 "أزرق أبيض": 
ساعر،    جدعون  مع  تحالفه  بعد  الرسمي،  المعسكر  ويسمى  جانتس،  بيني  برئاسة  أبيض"  "أزرق 

 ويعرف على أنه حزب مركز، لكنه كما قال جانتس يميني باألمور األمنية.  
 "ميرتس":

يسا   حزب  انه  على  يعرف  الذي  الوحيد  الحزب  هو  جلؤون،  زهابا  بالعدالة برئاسة  يؤمن  ري 
 ، وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.  67االجتماعية، وبحل الدولتين على أساس حدود عام 

 إسرائيل بيتنا":"
الب  روسيا  من  مهاجر  وهو  ليبرمان،  ابيغدور  برئاسة  الحزب  هذا  مع  شّكل  اختلف  ان  بعد  يضاء، 

نتنياهو، وترك حزب الليكود والحزب هو يمثل المهاجرين من االتحاد السوفييتي سابقا، وعمل على  
االهتمام بمشاكل الروس باألساس، وهو حزب يميني استيطاني وليبرمان هو مستوطن في مستوطنة  

 وكديم.   ن
 "البيت اليهودي":

دي" بعد تفكيك حزب يمينه، الذي شكلته مع نفتالي بينت، ترأست اييليت شاكيد حزب "البيت اليهو 
 رئيس الحكومة السابق، ومبني على نشطاء من اليمين القومي اليهودي االستيطاني. 

هود فقط، وتعمل على منع  شاكيد تمثل التيار اليميني المتطرف أيضا، وهي تؤمن أن البالد هي للي
 هجرة غير اليهود الى إسرائيل.  

 عات الرأي الى ان حزب البيت اليهودي لن يجتاز نسبة الحسم. وتشير استطال 
 31/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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ل أم مراوحة في المكان نفسه؟  .34  االنتخابات اإلسرائيلية: نقطة تحو 
 هاني المصري 

خاسرة تماًما، كونها  على الرغم من أّن الوقوع في لعبة الرهان على معسكر دون آخر في إسرائيل  
الوحيد   العامل  وهو  الفلسطيني،  بالعامل  النهوض  إمكانات  التأثير  تحبط  يحدث  أن  يمكن  الذي 

اليمين   اختالف  ناجمة عن  اعتماًدا على لحظة عابرة مؤقتة  التأثير  بالقدرة على  وتوحي  المطلوب، 
االت وسيطرة  األحزاب،  بين  الفوارق  انحسار  ظل  وفي  نتنياهو،  شخصية  والعناصر  على  جاهات 

مختلفة؛   بأشكال  الفلسطينية  القضية  تصفية  على  تعمل  التي  متابعة  المتطرفة  من  بد  ال  فإّنه 
االنتخابات اإلسرائيلية؛ ألن كل ما يجري في إسرائيل سلًبا أو إيجاًبا يؤثر في فلسطين كما العكس  

 صحيح.
، شأنها في مختلف األمور، فهناك  وهناك آراء فلسطينية وعربية متعددة في هذا األمر )االنتخابات(

تدفن كما يرى البعض أوهام إحياء ما سمي  من يفضل أن تحكم إسرائيل حكومة متطرفة عنصرية، ل
"عملية السالم" وخيار المفاوضات للتوصل إلى "حل الدولتين"، وهي أضغاث أحالم، فـ"عملية السالم"  

اآلخر؛ ألنه يراهن على أن فاشية إسرائيل    ماتت وال يمكن إحياء العظام وهي رميم، ويفضلها البعض 
ول واألطراف الديمقراطية والليبرالية والتقدمية ضدها. وهذه  وتطرفها من شأنه أن يقلب العالم أو الد 

المتطرفة  الحكومة  هذه  مثل  وإجراءات  سياسات  على  المترتبة  الرهيبة  المعاناة  تتجاهل  نظر  وجهة 
لعالم مشغول بأزمات أخرى، وهو يسير خصوًصا الغربي نحو  على الفلسطينيين والمنطقة ككل، وأن ا

فاشية والمتطرفة، ويتسامح مع المجموعات الفاشية، مثلما حصل بتسامحه  اليمين وانتشار النزعات ال
 مع الجماعات الفاشية في أوكرانيا.

ة، كونها  كما تفّضل أوساط فلسطينية وعربية حكومة يمين وسط يسار، مثل حكومة يائير البيد الحالي
و؛ ما يلغي أي إمكانية لتمايز  أقل تطرًفا، متجاهاًل أن األحزاب اليمينية المشاركة فيها تملك حق الفيت

الحكومة   هذه  بين  وجدت  إن  الجوهرية  الفروق  أن  عن  فضاًل  يمينية،  حكومة  وبين  بينها  حقيقي 
ينيين؛ إذ ينحصر الفرق هنا  وحكومة نتنياهو ال تتعلق بالقضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع الفلسط

ين" لذر الرماد في العيون، من دون تقديم  في الشكل حين يتحدث البيد معسول الكالم عن "حل الدولت
خطة، وإنما يفعل كل ما من شأنه أن يقضي على أي احتمال بقيام دولة فلسطينية، ولعل التصعيد 

األشهر األخيرة، يظهر أنها حكومة    العدواني بكل أشكاله في الضفة الغربية وضد قطاع غزة خالل
 لية.تزايد على حكومة اليمين من حيث ممارساتها العم
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 حكومة برئاسة نتنياهو أو برئاسة البيد "وجهان لعملة واحدة"
وقت مضى   أي  من  أكثر  تنطبق  العبارة  هذه  وباتت  واحدة"،  لعملة  "وجهان  الطرفين  أن  الخالصة 

 نياهو، أو مختلطة برئاسة غانتس أو البيد.على تشكيل حكومة يمينية برئاسة نت
اإل االنتخابات  تكون  قد  سبق  مما  الرغم  بنيامين  على  استطاع  إذا  األسوأ  إلى  تحول  نقطة  سرائيلية 

نتنياهو تشكيل حكومة، بمشاركة أحزاب اليمين المتطرف، خصوًصا حزب الصهيونية الدينية، وهذا 
تزال المقاعد التي سيحصل عليها اليمين المتطرف ال  أمر ال ترجحه االستطالعات حتى اآلن، بل ال 

شكيل الحكومة وحده، كما ال يستطيع المعسكر اآلخر تشكيل  تمّكنه في معظم االستطالعات من ت
 الحكومة منفرًدا.

وإذا لم تحدث مفاجآت في اللحظات األخيرة، وهي محتملة في ظل أن معسكر نتنياهو يحتاج إلى  
ومع  فقط،  مقعدين  أو  إلى  مقعد  يحتاج  غانتس  البيد  بها    5-4سكر  تمر  التي  األزمة  فإن  مقاعد، 

أعوام ستبقى مستمرة، وفي هذه الحالة يمكن أن تستمر حكومة البيد بوصفها    4إسرائيل من حوالي  
 حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد االنتخابات السادسة في الربيع القادم.

تأثير تشكيل حكومة   تناول  إلى  السيناريوهات  قبل االنتقال  إلى  التعرض  نتنياهو، ال بد من  برئاسة 
تحالف غانتس ونتنياهو لتشكيل الحكومة بالتناوب؛ حيث يكون   الفرعية التي يمكن أن تحدث، مثل

وقد   وارد،  التاليين. وهذا سيناريو  العامين  نتنياهو في  ثم  العامين األولين، ومن  غانتس رئيسها في 
هو المفضل لديه، وربما مثل هذه الحكومة مفضلة لنتنياهو اآلن في  أشار إليه غانتس نفسه، وطبًعا  

الد  بايدن  إدارة  وبتسلئيل سموتريتش وال  ظل  بن غفير  إيتمار  يمقراطية؛ ألنها ال تجعله تحت رحمة 
 تعرضه النتقادات دولية.

ائق  وهناك سيناريو فرعي آخر، يقوم على احتمال حصول تمرد داخل الليكود على نتنياهو كونه الع
هم الموجهة  أمام تشكيل حكومة يمينية خالصة؛ ألن استقالة نتنياهو مع اتفاق بخصوص تخفيف الت

إليه بما يحول دون عقوبة السجن له. وضمن هذا السيناريو يمكن أن ُتشكل حكومة يمين صرفة بكل  
وما يمنعهم    سهولة. ففي كل االستطالعات، هناك أغلبية ساحقة ألحزاب اليمين )ثلثا المقاعد يمين(،

على شخصية الخالف  وهي  رئيسة،  واحدة  نقطة  الحكومة  تشكيل  على  االتفاق  وهذا   من  نتنياهو. 
السيناريو ذو احتمال ضعيف، وما يحول دون تحققه عدم وجود شخصيات قيادية جريئة في الليكود 

نتنياهو، وفي ظل إحكام األخير قبضته على الحزب في انتخاباته الدا خلية التي  قادرة على تحدي 
نتنياهو سيؤدي إلى   جرت قبل شهرين، وتقويض نفوذ منافسيه، فضاًل عن خشية الليكود من أن إبعاد 

 تراجع وزن الليكود واحتمال تشققه إلى حزبين أو أكثر. 
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 ما خطر تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو وبمشاركة أحزاب اليمين الديني؟ 
"الصهيونية أن حزب  في  الحكومة  هذه  فيها،   يتمثل خطر  َأَساِسيًّا  المتطرفة سيكون شريًكا  الدينية" 

من   االستطالعات  حتى  مقعدً   11وتعطيه  "الليكود"    15ا  بعد  الثالث  الحزب  سيكون  وبذلك  مقعًدا، 
والليكود   اليمين  خطوات  على  التطرف  من  المزيد  تضفي  بصمات  سيترك  وهذا  مستقبل"،  و"يوجد 

إلى الضفة ومن الضفة إلى الخارج    48داخل أراضي    تحديًدا؛ حيث سيكون تهجير الفلسطينيين من 
اإلسرائيل الجنسية  ويتم سحب  والعدوان مطروحا،  النار  إطالق  وسيكون  واسع،  بشكل  العرب  من  ية 

واألقصى  القدس  تهويد  في  المضي  ذلك  في  بما  السابق،  من  أكثر  أشكاله  بكل  الفلسطينيين  على 
 لية على الضفة وصواًل إلى ضم مساحات منها. بمعدالت أكبر وأسرع، وفرض القوانين اإلسرائي
 لمتطرفة أكثر أو أقل احتمااًل، ما يأتي: وما يمكن أن يجعل مثل هذه السيناريوهات ا

الكونغرس،   أواًل: المتحدة، أو ال يحصلون، على األغلبية في  الواليات  الجمهوريون في  أن يحصل 
إن حدث سيحّول الرئيس األميركي بايدن إلى خالل االنتخابات النصفية التي ستعقد بعد أيام، وهذا  

يت األبيض يقيد الحكومة اإلسرائيلية، حتى لو كان  بطة عرجاء؛ ألن وجود رئيس ديمقراطي في الب
فيجب   موجودة  إسرائيل  تكن  لم  إذا  "إنه  مؤخًرا:  قوله  لدرجة  نفسه،  بايدن  يعرف  مثلما  صهيونًيا 

 إيجادها". 
ترامب أو مرشح شبيه به في االنتخابات التي ستعقد بعد عامين،    وسيزداد الطين بلة إذا نجح دونالد 

 يمكن االستهانة به، وهذا سيفتح الباب للسيناريوهات األكثر تطرًفا.  وهذا االحتمال قوي وال
: أن يبقى الوضع الفلسطيني في حالة ضعف وانقسام وتوهان، وهذا يفتح شهية المتطرفين على  ثانًيا

ينهض الشعب حالًيا للدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه من دون قيادة وال  المزيد من التطرف؛ حيث  
إستراتي  وال  يبدأ  رؤية،  أو  مسدود،  طريق  إلى  وصلت  التي  اإلستراتيجيات  من  بديلة  جديدة  جيات 

 بالنهوض واستعادة زمام المبادرة وعندها سيلجم المخططات المتطرفة.
إسر   ثالًثا: سيشجع  حاله،  على  العربي  الوضع  من بقاء  المزيد  مع  التطرف،  من  المزيد  على  ائيل 

والتتبيع  التطبيع  سياسات  وانتشار  على    التشرذم،  قادر  عربي  مشروع  دون  من  إلسرائيل  العربي 
تتقاذفه   الذي  العالم،  هذا  في  العربية  الشعوب  تستحقه  الذي  المكان  وأخذهم  العرب  في  النهوض 

ا الحرب  بعد  خصوًصا  والتغييرات،  والعواصف  اآلن  األمواج  حتى  الحاصلة  وعواقبها  ألوكرانية 
 والمحتملة الحدوث. 

الفلسطينيين    رابًعا: في  بشدة  سيؤثر  األوكرانية  الحرب  أمام  المحتملة  والسيناريوهات  وعواقب  سير 
والمنطقة والعالم، وهل تتجه إلى تسوية، أم تتواصل بمعدالتها الحالية أكثر أو أقل قلياًل، أم تتحول  

و  عالمية؟  لإلى حرب  التجديد  بعد  تايوان، خصوًصا  عنوانها  جديدة  وحرب  أزمة  ستنشأ  لرئيس هل 
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الصيني الحالي شي جين بينغ في قيادة الحزب الشيوعي الصيني، التي ستفتح له باب الفوز في فترة  
رئاسية ثالثة في االنتخابات الصينية العام القادم. ومن سيخرج في الحرب العالمية الدائرة، أو التي 

ب ومغلوب؟، وهل ستسرع أو  ن تندلع منتصًرا، ومن سُيهزم، أم ستكون النتيجة متوازنة بال غاليمكن أ
يمكن   ال  آخر  نوًعا  أم  متعدًدا،  أم  القطبية،  ثنائي  سيكون:  وكيف  جديد،  عالم  نشوء  في  تسرع  ال 

 التكهن به منذ اآلن؟ 
 نهوض العامل الفلسطيني هو العامل الحاسم 

العامل األكثر  ضمن رؤية جديدة وإستراتيجيات جديدة وقيادة واحدة هو    إّن تفعيل الدور الفلسطيني
أهمية والحاسم، الذي بمقدوره أن يؤثر في سياسة أي حكومة إسرائيلية بغض النظر عمن يحكمها  
اليمين أم اليسار أم خليط من اليمين والمركز واليسار، وهذا يستلزم قيام الفلسطينيين بتفعيل دورهم  

المشر  المؤسسةبإحياء  مؤسسات  بناء  وإعادة  بيتهم،  وترتيب  الوطني،  )منظمة    وع  الجامعة  الوطنية 
التحرير( على أساس رؤية شاملة وقيادة جديدة تراجع التجارب السابقة، وتستخلص الدروس والعبر 
منها؛ حيث يتم اعتماد إستراتيجيات جديدة، ويتم وقف الرهانات الخاطئة والخاسرة، سواء على إحياء 

واألميركيما   اإلسرائيلية  والمتغيرات  السالم"  "عملية  واإلقليمية  سمي  العربية  المتغيرات  على  أو  ة، 
مسيرته   لمواصلة  مستعد  أنه  دائًما  أثبت  الذي  الشعب  على  يكون  أن  يجب  أواًل  فالرهان  والدولية. 

عامَلْين العربي التحررية، وعلى عدالة القضية وتفّوقها األخالقي، وبعد ذلك يمكن تفعيل واستنهاض ال
المؤيد  القوة  إلى  واالستناد  أهدافهم  والدولي،  لتحقيق  الفلسطينيين  ولنضال  الفلسطينية  للقضية  ة 

 وحقوقهم.
فإذا كانت الظواهر المجيدة الجديدة  مثل كتائب المقاومة، وخصوًصا كتيبة جنين و"عرين األسود"، 

االحت وأربكت  الشعبي،  النهوض  نوًعا من  تحدث  أن  الل، وهي ظواهر محلية فردية مع  استطاعت 
ن قيادة وال فكرة مركزية وال حاضنة سياسية وبرنامجية وتنظيمية وطنية، وفي  قليل من التنظيم من دو 

قيادة  تشّكل  واحدة  قيادة  بلورة  تحدثه  أن  يمكن  الذي  فما  مناسب،  غير  دولي  أو  ظل ظرف عربي 
وأشكال الوطنية  األهداف  وتحدد  للمقاومة،  موحدة  وتأخذ    وطنية  مرحلة،  كل  في  المناسبة  المقاومة 

الظر  المقاومة إلستراتيجية واحدة، وقيادة واحدة، وإرادة  بالحسبان  بكل تجمع، وُتخضع  الخاصة  وف 
 مصممة على المواجهة حتى االنتصار؟ 

 1/11/2022مركز مسارات، رام هللا، 
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 "لحظة أيار" المجيدة.. لماذا لم تلتقطها القيادات الفلسطينية؟  .35
 فراس أبو هالل

وأم فئاته  بمختلف  الفلسطيني  الشعب  يعش  كما  لم  نضالية  ووحدة  وطني  اعتزاز  لحظة  وجوده  اكن 
، عندما اشتبك الفلسطينيون جميعا مع االحتالل، كل حسب ظروفه 2021حصل في "أيار" من العام  

وانية على غزة  وواقعه، في لحظة واحدة، ما جعل الجيش األقوى في اإلقليم يفكر بوقف الحرب العد 
 بعد ثالثة أيام من انطالقها.

تخوض حربها الشعبية للدفاع عن األقصى ومقاومة االقتحامات الصهيونية االستفزازية،  كانت القدس 
وكان حي الشيخ جراح يقاوم الترحيل ومصادرة البيوت بطريقته في نفس اللحظة، وكانت مدن الداخل 

منذ   التاريخي   1948المحتلة  لحظتها  خالل تعيش  من  الفلسطيني  للشعب  االنتماء  صور  بأبهى  ة 
والمقاومة الشعبية، وكانت الضفة "تدوزن" إيقاعها النضالي لتكمل صورة نضال فلسطينيي  التظاهر  

الداخل بكل أماكنه. وفي نفس اللحظة المجيدة غير المسبوقة تلك، كان فلسطينيو الشتات/ الخارج  
االش  خالل  من  النضال  من  حصتهم  في  يقدمون  االحتالل  رواية  مع  والجماهيري  اإلعالمي  تباك 

 وعبر أدوات الضغط السياسي.  الخارج،
قد  كانوا  الذين  للفلسطينيين  فقط  وليس  للعالم  إلهاما  الفلسطيني  النضال  من  الكاملة  الصورة  شكلت 

الفلسطيني    -أو كادوا-أصيبوا   لترذيل الشعب  أنظمة عربية متوحشة سعت  بعد حملة من  باليأس، 
بيع والهرولة نحو االحتالل. جاءت "لحظة  تهامه بالخيانة وبيع األرض لتشويه التاريخ ولتبرير التطوا

أيار" المجيدة في ظل تلك الظروف لترفع معنويات الفلسطيني، وتؤكد له أوال قبل أن تؤكد لآلخرين  
 خر.شعبا يستحق الحياة واالحترام هو اآل -التي تستحق الحياة-أن هناك في هذه األرض 

التي رافقت "لحظة أيار"، مثل انتشار الغناء  ولعل هذا ما يفسر الظواهر االجتماعية غير المسبوقة  
والضفة ومن   القدس  المقاومة في  لرموز  والهتاف  الفلسطيني،  والداخل  الضفة  للمقاومة في  الشعبي 

 قبل أعضاء في حركة فتح تجاوزوا الخالفات السياسية وانتموا للحظة المجيدة. 
ل أن يعود مجددا خالل الشهور  قب-هت الحرب في غزة، وخفت االشتباك مع المحتل في الضفة  انت

كامنة بانتظار لحظة مواتية جديدة لالشتباك   1948وظلت النار التي تحت رماد فلسطينيي  -الماضية 
م يكن  مع االحتالل، وعادت فعاليات االشتباك السياسي من قبل فلسطينيي الشتات لوتيرتها العادية. ل

، فهذه هي طبائع الصراعات وطبائع البشر، ولكن  متوقعا أن تستمر اللحظة التاريخية طويال أو لألبد 
كثيرين كانوا يحلمون أن تشكل رافعة جديدة للنضال الفلسطيني وأن تمثل نواة لمشروع وطني شامل  

 ومستدام، ولكن هذا لم يحدث.



 
 
 
 

 

ص            28     العدد:             // ثالثاءلا التاريخ: 

                                     

الفلسطينية في اقتناص هذ  التاريخية؟ ولماذا يستمر تضييع الفرص فلماذا فشلت القيادات  ه اللحظة 
 التاريخية كل مرة؟ 

الفلسطينية فإننا ال نعني بالطبع الرئيس محمود عباس وسلطة الحكم   وعندما نتحدث عن القيادات 
الذاتي/ أوسلو، فلعل أفضل ما يمثل حال هذه السلطة وقياداتها المثل الشعبي الذي يقول "الضرب 

ولكن حرام"!  تمثل  بالميت  تزال  ال  التي  المقاومة  فصائل  عن  نتحدث  لم  نا  محتمال،  وطنيا  مشروعا 
 ينضج بعد ولكنه لم يخبت نهائيا في نفس الوقت. 

فشلت الفصائل الفلسطينية المقاومة بكل تنوعاتها باالستفادة من الزخم الذي قدمته "لحظة أيار" أوال، 
من قبل الفصائل الفلسطينية. تعمل القيادات  بسبب غياب التنظير والتأطير الفكري للنضال الوطني  

سطينية بنظام "القطعة" وليس وفق نظرة شمولية تحدد أهداف وأشكال النضال ووسائله التكتيكية  الفل
 واالستراتيجية، ولذلك فهي تتصرف في أغلب األوقات كردة فعل بدال من البدء بالفعل.

لفلسطيني، والذي يمكن أن يعَبر عنه بالمشروع  ومع غياب التنظير يفَتقد المفهوم الشامل للنضال ا
الشعب ال وأبناء  قطاعات  لكل  شامال  يكون  أن  ينجح  حتى  له  بد  ال  المنشود  المشروع  هذا  وطني. 

 ( والخارج دون إهمال أي طرف ودوره ونضاالته. 1948الفلسطيني، في الضفة وغزة والداخل )
أبنا المشروع الصهيوني احتالال وجريمة بحق كل  التاريخية  يمثل  الفلسطيني في فلسطين  الشعب  ء 

تتطلب والشتات  مقاومته  فإن  ولذلك  الفئات،  هذه  كل  لمحاربة  والخطط  االستراتيجيات  يضع  وهو   ،
بكل  -أيضا استراتيجيات شاملة لكل فئات الشعب الفلسطيني. لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية  

وطني الشامل، وكانت تمارس نشاطها واشتباكها  تمثل سابقا البيت الذي يحمل المشروع ال  -عيوبها
ومن الخارج، وهي وإن أخطأت بالتركيز على النضال من    -بكل أماكنه-االحتالل من الداخل  مع  

خارج فلسطين عبر الحدود إال أنها لم تهمل تماما النضال داخلها، قبل أن تؤدي كارثة أوسلو إلى  
نسب   على  صراع  إلى  الفلسطينية  القضية  إهمال  تقزيم  تم  فيما  الذاتي،  الحكم  أراضي  ومساحة 

 ينيي الداخل والقدس والخارج وإسقاطهم تقريبا من معادلة النضال.فلسط
باتت   فإنها عمليا  أوسلو،  اتفاقيات  أنتجته  لما  تعلن رفضها  تقريبا  كلها  المقاومة  كانت فصائل  وإذا 

رف وكأنها "دولة مستقلة"، وتضخم  تعمل وفق قواعد اللعب التي خلقتها هذه االتفاقيات، وصارت تتص
ي الحدود الجغرافية لسلطة أوسلو، فيما أهمل االشتباك بمختلف أنواعه في القدس عندها الصراع ف

 والداخل والشتات.
يمكن   وال  آخر،  دون  وأرضها  شعبها  من  فئة  على  نضالها  في  اقتصرت  تحرر  حركة  تنتصر  لم 

الفلسطيني أن يكون مؤثرا أو أن ينتصر إال إذا توحدت قطاعات الشعب كلها في الداخل   للنضال 
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لخارج على مشروع وطني يتفق على صور االشتباك مع االحتالل من كل قطاع حسب ظروفه،  وا
 وقد أثبتت "لحظة أيار" المجيدة أن هذا ممكن ومؤثر وتاريخي!

 31/10/2022، 21موقع عربي 
 

 ؟ "إسرائيل"هل يصبح بن غفير "صانع الملوك" في  .36
 بو عامر عدنان أ

زعيم   غفير  بن  إيتمار  ظاهرة  شّكَلت  اليمين،  نحو  اإلسرائيلي  الشارع  فيه  ينزاح  الذي  الوقت  في 
العصبة اليهودية المتطرف، قمة جبل الجليد في مستوى التطرف الذي بدأ يأخذ منحنيات جديدة منذ  

ظر إلى  صًا بالن، خصو 1995اغتيال رئيس الوزراء األسبق إسحاق رابين في مثل هذه األيام من عام  
مواقفه اليمينية تجاه الفلسطينيين، ورغبته في حسم الصراع معهم من خالل فرض األمر الواقع، في  
توقع   شخصيات  مّثَلته  الذي  اإلسرائيلي  والقومي  الديني  اليمين  ألفكار  العين  تخطئها  ال  استعادة 

قُ  الذي  كاهانا  مائير  الحاخام  أمثال  صفحتها،  ُتطوى  أن  ااإلسرائيليون  في  في تل  المتحدة  لواليات 
، والوزير رحبعام زئيفي الذي اغتاله مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القدس المحتلة  1990
 .2001في 

وفيما تبدو نسبة قدرة أي من األحزاب اإلسرائيلية الكبيرة على حسم االنتخابات لصالحها صعبة، بل  
ن غفير ورفاقه، مساحة واسعة البتزاز المعسكر ومنها ب   مستحيلة، فإن ذلك منح األحزاب الصغيرة،

الذي يقوده زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو، الذي لم يتردد في القول إن بن غفير وشريكه  
بيتسلئيل سموتريتش سيكونان وزيرين في حكومته المقبلة، إن رأت النور، األمر الذي استجلب ردود  

 هذه الخطوة. ياهو من فعل عربية ودولية تحّذر نتن
مع   التوتر  بتصاعد  منها  تعلق  ما  سواء  األخبار،  عناوين  يتصدر  بات  ولماذا  غفير؟  بن  فَمن 
الحزبية   التنافسات  نحو  أو  األقصى،  للمسجد  المتكررة  االقتحامات  باتجاه  سيما  ال  الفلسطينيين، 

ألول من نوفمبر/تشرين الثاني  ااإلسرائيلية اآلخذة في السخونة بانتظار يوم االستحقاق االنتخابي في  
 المقبل؟ 

ُيِتّم عامه السادس واألربعين بعد،  موقع الكنيست يذكر بعضًا من تفاصيل حياة بن غفير الذي لم 
وتعود أصوله اليهودية إلى العراق، ويقيم في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل المحتلة. انتمى في أول  

الفلسطينيين من إسرائيل، مرورًا بحزب    حياته السياسية إلى حزب "موليدت"، الذي  دعا إلى تهجير 
"كاخ" اإلرهابي، وصواًل إلى حزب "الصهيونية الدينية"، والالفت أنه تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية 

 بالجيش بسبب مواقفه المتشددة، زاعمًا أن "الجيش خسر، عندما لم يأخذني". 
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ين رفضت عضويته بسبب سجله الجنائي، لتورُّطه في  مفي فترة الحقة درس القانون، لكّن نقابة المحا
اليمين  عناصر  عن  مدافعًا  برز  المزاولة،  شهادة  على  حصوله  وبعد  المتطرف،  لليمين  مظاهرات 
الفلسطينيين، بما فيها الهجوم على عائلة دوابشة بقرية دوما  المتشدد المتهمين بارتكاب جرائم ضد 

 قتل ثالثة منها. و بالضفة الغربية، التي شملت إحراقها، 
يهودية  دولة  إلى  إسرائيل  وتحويل  الفلسطينيين،  طرد  إلى  غفير  بن  يدعو  السياسية،  أفكاره  في 
بالكامل، ويعتمد على العنف ونشر الفوضى بتنفيذ آيديولوجيته الخطيرة جّدًا، التي تستهدف الوجود 

مصّليًا في    29الذي قتل    ،الفلسطيني بشكل مباشر، ويضع في بيته صورة للحاخام باروخ غولدشتاين
عام   اإلبراهيمي  موقوتة"،  1994الحرم  "قنبلة  بأنهم  الفلسطينيين  الكنيست  أعضاء  اتهام  له  وسبق   ،

 اتهامًا بارتكاب أشكال مختلفة من التحريض. 50ووجهت إليه المحاكم اإلسرائيلية أكثر من 
رفاقه مناصب وزارية في حكومة   على أرض الواقع، بدا بن غفير أكثر ثقة بقدرته على أن يتولى مع

يقودها نتنياهو، إن ُقّدر له أن يشّكلها، رغم أن هذا سيناريو ليس قوّيًا جّدًا، مع عدم استبعاده نهائّيًا،  
، يبدو مضطّرًا إلى ضّم  12لكن نتنياهو وفق ما ذكرت ديفنا ليئيل مراسلة الشؤون الحزبية في القناة  

إقليمية ودولية، ولعل هذا ما جعله في  غ هذا المتطرف إلى قائمة وزرائه، ر  م ما بلغه من تحذيرات 
واحدة من الفعاليات االنتخابية من عدم رغبته بأخذ صورة تذكارية تجمعهما معًا في محاولة لتخفيف  

 كما جاء على لسان أوري إيزاك. 12الضغط الدولي عليه، ال سيما األمريكي، حسب القناة 
الليك العلم أن أوساط حزب  ُتخفي تصاعد أسهم بن غفير االنتخابية، مما قد يجعله وفق  و مع  د ال 

الليكود بزعامة نتنياهو، و"يوجد   الثالثة في الكنيست المقبل، بعد  القوة الحزبية  بعض االستطالعات 
غفير   بن  من سحب  تخشى  نتنياهو  أوساط  جعلت  التي  الدرجة  إلى  البيد،  يائير  برئاسة  مستقبل" 

وتحويله إلى عنصر أساسي في االئتالف الحكومي القادم، مما يعني فرض   البساط من تحت أقدامه،
 أجندته اليمينية الخاصة بالفلسطينيين، وفقًا لما ذكره نداف شرغاي الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم. 

األوساط الحزبية اإلسرائيلية أظهرت انشغااًل الفتًا بظاهرة بن غفير، كونه قد يشّكل مع مرور الوقت  
نحو  ض "بي تتجه  عمومها  في  الحزبية  الساحة  أن  صحيح  القادمة.  الحكومة  مستقبل  في  القبان"  ة 

في  اليمينيين  نظرائه  من  كثيرًا  يتجاوز  أنه  يبدو  المرشح  هذا  لكن  والقومي،  الديني  بِشقَّيه  اليمين، 
يمكن آيديولوجية  زوايا  إلى  معهم  المواجهة  يأخذ  مما  الفلسطينيين،  تجاه  العدائية  وصفها    مواقفه 

بـ"تديين الصراع"، وفي هذه الحالة سينضّم باقي المسلمين إلى الفلسطينيين، مما سيبعد أي أفق لحل  
 الصراع. 

آخر التفاعالت اإلقليمية والدولية من مغبَّة انخراط بن غفير ورفاقه في الحكومة القادمة جاءت خالل 
أكتوبر/تشرين األول، حين استمع    26وم  يزيارة الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الواليات المتحدة  
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بلينكين   أنتوني  خارجيته  ووزير  بايدن  جو  الرئيس  سواء  التقاها،  التي  األمريكية  اإلدارة  أوساط  من 
ويلال  لموقع  السياسي  المراسل  رابيد  باراك  اعتبرها  ما  سوليفان،  جيك  القومي  األمن  ومستشار 

لشخصيات أمثال بن غفير إلى حكومته، ألن من    واإلسرائيلي مخاوف أمريكية جدية من ضّم نتنياه 
 شأن ذلك تعقيد الصراع مع الفلسطينيين، وإعالن وفاة لحل الدولتين معهم. 

روبرت   الكونغرس  في  النائبين  إن  بل  الحاكمة،  اإلدارة  أقطاب  عند  األمريكية  المخاوف  تتوقف  لم 
ح إلى  غفير  بن  انضمام  من  نتنياهو  حّذرا  شيرمان،  وبراد  اإلضرار  كمننديز  يعني  ذلك  ألن  ومته، 

بعالقات إسرائيل مع حليفتها األولى في العالم، مما دفع نتنياهو ذاته إلى رفض هذا التحذير، بزعم  
 أنه تدخُّل في العملية االنتخابية اإلسرائيلية، حسب تقرير لمراسل صحيفة هآرتس ألون بنكاس. 

لية يمينية يكون فيها بن غفير وزيرًا، من  ييمكن قراءة المخاوف األمريكية من تشكيل حكومة إسرائ
الفرضية األمريكية القديمة الجديدة، ومفادها القلق من استعادة حقبة الرئيس السابق باراك أوباما حين  

عاَمي   بين  اإلسرائيلية  الحكومة  رئاسة  في  نتنياهو  نائبًا  2016و  2009عاصر  بايدن  كان  فيما   ،
تل أبيب وواشنطن إلى سابق عهده، في ظّل الخالفات القائمة    نللرئيس، مما قد يعيد ذات التوتر بي 

 بينهما، سواء في الملف الفلسطيني والملف اإليراني. 
مع العلم أن بن غفير الذي يدرك أكثر من سواه الرفض األمريكي لوجوده وزيرًا في الحكومة القادمة، 

سرائيل إلى "محميَّة" أمريكية، ألنه يتبع  إسبق له أن اتهم رئيس الحكومة الحالية يائير البيد بأنه حّول 
مع  البحرية  الحدود  وترسيم  اإليراني،  النووي  االتفاق  فيها  بما  الملفات،  جميع  في  واشنطن  سياسة 

، نقلت عن بن غفير أن البيد 13لبنان، والعالقة مع الفلسطينيين، بل إن آياال حسون مراسلة القناة  
 يحّرض المسؤولين األمريكيين عليه. 

الخارجية    يف وزير  أبدى  المتالحقة،  اإلسرائيلية  التطورات  هذه  من  واإلقليمية  العربية  المواقف 
اإلماراتي عبد هللا بن زايد مخاوفة من ضّم بن غفير ورفاقه إلى حكومة يقودها نتنياهو، برسالة تم  

القات بينهما.  عتمريرها خالل زيارة بن زايد إلسرائيل في سبتمبر/أيلول، ألن ذلك من شأنه تقويض ال
وقد نقلت صحيفة معاريف عن أوساط دبلوماسية إسرائيلية أن نتنياهو طمأن اإلمارات بأنه يتعامل  

 مع األمر، دون تفاصيل.
أن   صحيح  داخليًا،  إسرائيليًا  شأنًا  يُعد  لم  غفير  بن  أن  اإلسرائيلية،  التطورات  هذه  من  الخالصة 

فحسب، لكن هذا اليميني المتطرف استطاع أن يتجاوز    إسرائيل كلها ليست شأنًا يخّص اإلسرائيليين
قدرته على  تخوفهم من  بسبب  الساسة، ربما  ليصبح مدار حديث  الداخلية  اإلسرائيلية  االستقطابات 
جلب إسرائيل لمزيد من التطرف واليمينية، مما سيترك تبعاته السلبية على عالقاتها الخارجية العربية  

 واء. سواإلسالمية والدولية على حد 
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رئيسًا للحكومة، شهدت فيها إسرائيل    2021و  2009مع العلم أن الحقبة التي قادها نتنياهو بين عاَمي  
قطيعة مع العديد من دول المنطقة والعالم، سواء الواليات المتحدة التي شهدت توترًا غير مسبوق في  

 ياهو ضّد الفلسطينيين. ن عالقاتهما، واالتحاد األوروبي الذي وقف مجلس شراكتها بسبب سياسات نت
 31/10/2022تي أر تي عربي، 
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