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 32 :كاريكاتير
*** 

 
 

 ودعم المصالحة ورفع الحصار  إعلن الجزائر يمكد على مركزية القضية الفلسطينية والتمسب بالمبادرة العربية   .1
الـ:  الجزائر العربية  القمة  ختام  في  الصادر  الجزائر  إعالن  القضية  31أكد  مركزية  األربعاء،  يوم   ،

ه في الحرية  لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق  الفلسطينية والدعم المطلق
خطوط   على  السيادة  كاملة  المستقلة  فلسطين  دولة  وتجسيد  المصير  ،  1967حزيران    4وتقرير 

الفل سطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة  وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض لالجئين 
 .1948لعام   194لألمم المتحدة رقم 

بكافة عناصرها وأولوياتها، وااللتزام    2002كما أكد على التمسك العربي بمبادرة السالم العربية لعام  
بما   العربية،  األراضي  لكافة  اإلسرائيلي  االحتالل  استراتيجي إلنهاء  كخيار  والشامل  العادل  بالسالم 

اللبنانيف اإلسرائيلي على -ة، وحل الصراع العربي يها الجوالن السوري ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا 
 ابل السالم والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أساس مبدأ األرض مق

ومقدساتها،   المحتلة  القدس  مدينة  لحماية  الرامية  والمساعي  الجهود  مواصلة  ضرورة  على  وشدد 
والمدانة  و  المرفوضة  االحتالل  محاوالت  وجه  في  عنها  العربية  الدفاع  وهويتها  ديمغرافيتها  لتغيير 

والمسيحية الوصاية   اإلسالمية  دعم  عبر  ذلك  في  بما  فيها،  القائم  والقانوني  التاريخي  والوضع 
ا وشؤون  القدس  أوقاف  وإدارة  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  لحماية  التاريخية  ألقصى  الهاشمية 

ية األردنية بصفتها صاحبة الصالحية الحصرية،  المبارك التابعة لوزارة األوقاف والمقدسات اإلسالم
 جنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها. وكذلك دور ل
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القائ السلطة  قبل  من  القوة  استخدام  وإدانة  غزة  قطاع  عن  اإلسرائيلي  الحصار  برفع  مة  وطالب 
ما فيها االغتياالت واالعتقاالت التعسفية،  باالحتالل ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية ب

 فراج عن جميع األسرى والمعتقلين، خاصة األطفال والنساء والمرضى وكبار السن. والمطالبة باإل
ف الكاملة  العضوية  على  للحصول  فلسطين  دولة  توجه  ودعم  تبني  الجزائر  إعالن  األمم  وأكد  ي 

لسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة ف
قانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة االحتالل اإلسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم والمساعي ال

 ضد اإلنسانية التي اقترفها وال يزال بحق الشعب الفلسطيني. 
با  و وأشاد  الفلسطيني،  الصف  توحيد  سبيل  في  المبذولة  العربية  األطراف  لجهود  بتوقيع  الترحيب 

الجزائر"   "إعالن  على  الوطنية  الفلسطينية  الوحدة  تحقيق  أجل  من  الشمل  لّم  "مؤتمر  عن  المنبثق 
بتاريخ   بالجزائر  المنعقد  جهود 2022أكتوبر    13-11الفلسطينية"،  توحيد  التأكيد على ضرورة  مع   ،

 ل العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف.الدو 
 2/11/2022، نية )وفا(لمعلومات الفلسطيوكالة األنباء وا

 
 عباس يدعو القادة العرب لدعم فلسطين في كافة المحافل وتنفيذ المبادرة العربية  : قمة الجزائر .2

رئيس  :  الجزائر لجنة    ةالفلسطينيالسلطة  دعا  تشكيل  إلى  العرب،  القادة  األربعاء،  عباس،  محمود 
االحتالل ممارسات  لفضح  دولًيا  للتحرك  في ظل    وزارية  الغرب،  الغائبة عن  العربية  الرواية  وشرح 

م العربية، ودعم حق فلسطين في الحصول على انتشار الرواية الصهيوينة، وإلى تنفيذ مبادرة السال
ف الكاملة  المتحدة.العضوية  األمم  في    ي  المنعقدة  العربية  القمة  في  عباس  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

ها األخيرة إلتمام المصالحة، ومقدًما شكره إلى الدول التي  الجزائر، مؤكًدا حرصه على إنجاح جهود 
أن قاعدة  على  الملف  هذا  في  وااللتزام    تساهم  لشعبنا  الوحيد  الشرعي  الممثل  هي  التحرير  منظمة 

وطالب عباس، بالعمل على تطبيق قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة،   لشرعية الدولية.بقرارات ا
واللذان لم تلتزم إسرائيل بتنفيذهما حين وضعا كشرطين لقبول عضويتها في    ،194، و181وتنفيذ قرار  

مؤتمر  وأكد على ضرورة العمل لمنع نقل سفارات أخرى إلى القدس، داعًيا إلى عقد    األمم المتحدة.
لشعبنا. الدولية  الحماية  توفير  أجل  من  والعمل  الدولية  الشرعية  وفق  للسالم  الزعماء    دولي  ودعا 

لدع لالعرب  قانونية  لجنة  تشكيل  قرار م  بفعل  الفلسطيني،  الشعب  بحق  ارتكبت  التي  الجرائم  متابعة 
 تمرة حتى اليوم. ، مشيًرا إلى أن تداعياته ال زالت مس105وعد بلفور الذي تمر اليوم ذكراه ال 

، ونحن نريد أن نأخذ 1948مذبحة خالل وبعد نكبة عام    50وقال عباس: إسرائيل ارتكبت أكثر من  
ذه الجرائم وتقر بها وتقدم لنا تعويضات كما يحصل في دول أخرى بالعالم  وقنا وتعترف إسرائيل بهحق
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اعدت على ارتكابها باالعتراف  .. الجرائم ال تسقط بالتقادم .. لذلك نطالب مرتكبي هذه الجرائم وس
 بما ارتكبته ودفع التعويضات.

و  الدولتين  حل  انتهاك  على  تصر  بأنها  إسرائيل  الدولية واتهم  والقرارات  معها  الموقعة  االتفاقيات 
أن    وتتصرف إلى  مشيًرا  والمحاسبة،  للمساءلة  وغياب  دولي  لصمت  مستندًة  القانون  فوق  كدولة 

يواجه ظروفً  الفلسطيني  دقيقة وصعبة.الشعب  في    ا  النظر  الفلسطينية ستعيد  القيادة  أن  وأكد على 
الية وعدم احترامها لالتفاقيات، وأنها ستنفذ قرارات  مجمل العالقات مع إسرائيل في ظل سياساتها الح

الدولية واالنضمام لمزيد من المنظمات الدولية لحماية    المجلسين المركزي والوطني وستذهب للمحاكم
 حقوق شعبنا. 

وطالب عباس بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة لدعم موازنة فلسطين وتفعيل شبكة األمان العربية  
ولفت الرئيس عباس لما تتعرض له القدس من محاوالت لتغيير معالمها والسيطرة    سابًقا.التي أقرت  

قد العام المقبل في عليها، داعًيا القادة العرب لدعمها ودعم سكانها وإنجاح مؤتمر القدس الذي سيع
لمقدسات،  القدس، ودعوة الجهات الدينية مثل األزهر والفاتيكان وغيرها للقيام بواجبها تجاه القدس وا

وتبني خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق ذلك باعتباره فريضة شرعية وسياسية البد منها. كما  
 قال.

وأكد   صى باعتبارهما أمانة في أعناقهم.ودعا الزعماء العرب، إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس واألق
نا ولن نفرط بها. كما من جديد على أن مسؤولية عوائل الشهداء والجرحى واألسرى ستبقى في أعناق

 قال.
 2/11/2022، القدس، القدس

 
 " إسرائيل"في  "حكومة سلم"اشتية: لم نتوهم انتخاب  .3

اشتية، إن صعود األحزاب اليمينية الدينية المتطرفة  قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد    تل أبيب:
والع التطرف  مظاهر  لتنامي  طبيعية  »نتيجة  اإلسرائيلية،  االنتخابات  المجتمع في  في  نصرية 

لمدن  اإلسرائيلي، والتي يعاني منها شعبنا منذ سنوات؛ تقتياًل، واعتقااًل، وتغواًل، استيطانيًا، واستباحة ل
وإطالق والبلدات،  حل   والقرى  وتقويض  جرائمهم،  الرتكاب  االحتالل  وجنود  للمستوطنين  العنان 

وقال    سمح للجناة باإلفالت من العقاب«.الدولتين، مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة؛ التي ت
رئيس الوزراء إن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله المشروع إلنهاء االحتالل، ونيل حريته،  

قلة وعاصمتها القدس؛ أيًا كانت هوية الفائزين في االنتخابات اإلسرائيلية؛ »فالفرق وإقامة دولته المست
ين )البيبسي كوال( و)الكوكاكوال(«. وأضاف: »لم يكن لدينا أي بين األحزاب اإلسرائيلية كما الفرق ب
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اإل االنتخابات  في  االقتراع  صناديق  تفرز  أن  بإمكانية  ضأوهام  في  للسالم،  شريكًا  ما سرائيلية  وء 
أن   الدولية«، مضيفًا  والقوانين  للقرارات  وزنًا  تقيم  ال  عدوانية  وممارسات  سياسات  يعانيه شعبنا من 

ولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للفلسطينيين  على المجتمع الد 
 الحكم في إسرائيل. صعود األحزاب العنصرية لسدة  من السياسات العدوانية اإلسرائيلية بعد 

 3/11/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 حتلةقدس المإلى ال نقل سفارتهاحول   الحكومة البريطانيةبتوضيح  السفير زملط يرحب .4
بالتوضيح:  لندن المتحدة،  المملكة  الفلسطينية لدى  البعثة  الحالية ال    رحبت  البريطانية  "الحكومة  أن 

. وقال رئيس البعثة  إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة".تخطط لنقل سفارة بريطانيا لدى  
والمعارضة البريطانية  الحكومة  نشكر  أن  "نود  زملط:  حسام  والقيادات   السفير  السياسية  واألحزاب 

البريطاني والجمهور  الناشطين  إلى  باإلضافة  المملكة الدينية،  إبقاء  في  جهودهم  ساهمت  والذين   ،
وأضاف أن "قضية موقع السفارة البريطانية   ع القانون الدولي في هذا الخصوص".المتحدة متماشية م

لفعله من  أجل خلق بيئة مساعدة لتحقيق  لم ينبغي لها أن تطرح أصال"، موضحا أن "هناك الكثير  
ذي سببه إعالن بلفور والذي تم إصداره في  السالم في الشرق األوسط والتكفير عن الظلم التاريخي ال

 أعوام".  105يوم قبل هذا ال
 2/11/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 الدولة الفلسطينية فتوح يطالب بريطانيا باالعتذار لشعبنا واالعتراف ب .5

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية  :  رام هللا
  100واألخالقية تجاه ما حّل بشعبنا الفلسطيني من نكبات وويالت وتشريد ولجوء بعد مرور أكثر من 

ارتكبته بحق  يا لم تكتف بتجاهل ما  وقال فتوح في بيان، إن بريطان   عام على إعالن بلفور المشؤوم.
الدولي واألمم  المجتمع  القدس رغم قرارات  الفلسطينية وعاصمتها  تنكر الدولة  انها  أبناء شعبنا، بل 
أبيب   تل  من  سفارتها  نقل  بنية  ألخرى  فترة  من  المحافظة  حكوماتها  علينا  تخرج  وايضا  المتحدة، 

بلفور، واستهتاللقدس المحتلة، األمر الذي نعتبره توغال في جري التاريخية. مة وعد    را بحقوق شعبنا 
ودعا إلى توحيد الجهود الفلسطينية والعربية وأحرار العالم للضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها  

كما    بإنصاف الشعب الفلسطيني والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية بحق أرضنا وأبناء شعبنا.
لفوري بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ريطاني إلى االعتراف ادعا فتوح، مجلس العموم الب 
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على  والعمل  شعبنا،  ابناء  بحق  وجرائمها  انتهاكاتها  عن  للتوقف  االحتالل  حكومة  على  والضغط 
 .لمساواة وفقا لالتفاقيات الموقعةإجبار اسرائيل للعودة إلى مسار السالم القائم على العدل وا

 2/11/2022(، وفا) لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع

 
 بالضفة الغربية في عملية دعس استشهاد المنفذ  و  بجروح خطيرة إصابة ضابط إسرائيلي .6

إصابة ضابط إسرائيلي في عملية دعس قرب مدينة رام هللا وسط    ،أعلن الجيش اإلسرائيلي األربعاء
وأفادت إذاعة الجيش بأن "إسرائيليا    .الضفة الغربية، فيما أعلنت قوات االحتالل عن "تحييد" المنفذ 

أصيب بجروح خطيرة في عملية دعس غربي مدينة رام هللا بالضفة الغربية"، مضيفة أن "التفاصيل  
الفحص". وقت    قيد  بإصابته  وفي  متأثرا  المنفذ  استشهاد  إسرائيلية  إعالم  وسائل  أعلنت  الحق، 

  54المواطن حابس عبد الحفيظ ريان )اد  من جهتها، أفادت وكالة )وفا( باستشه  برصاص االحتالل.
 . قرية بيت عور غرب مدينة رام هللابرصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي على مدخل عاما( 

 2/11/2022الجزيرة.نت، 
 

 ار: الُمبادأة ومفاجأة العدو هو ما يتمُّ استنساخه اليوم في الضفة المحتلة الزه .7
"حم حركة  في  السياسي  المكتب  عضو  أكد  اإلعداد متابعة:  من  بد  "ال  أنه  الزهار،  محمود  اس"، 

لمناسب للمقاوم الفلسطيني الذي يبتكر الموقف الجديد حسب ظروف المواجهة مع المحتل"، مشيًرا  ا
ما   المحتل اإلسرائيلي ووالدة صاروخ  إلى  إلى طرد  أفضى  والذي  المقاومة" في غزة  بـ"إبداع  وصفه 

ار: "يجب وضع الخطط المرحلية لتحقيق األهداف الصغيرة  المقاومة بعيد المدى.  وقال القيادي الزه
ل  لى مقاطعة االحتال للوصول لألهداف الكبيرة"، مشدًدا على ضرورة رفع الظلم عن شعبنا والعمل ع

ا   حتى زواله. وتابع: إّن الُمبادأة ومفاجأة العدو هو ما يتم استنساخه اليوم في الضفة المحتلة"، عادًّ
بالحلفاء" حتى    "االستعانة  المقاومة  مع  للوقوف  اإلسرائيلي  االحتالل  من  متضرٍر  كّل  على  واجب 

 تحقيق أهدافها.
 2/11/2022، فلسطين أون الين

 
 االنقسام وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مروان البرغوثي: يجب إنهاء  .8

األربعاء،  طالب األسير وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مروان البرغوثي، يوم  :  خاص   –عّمان  
وحث البرغوثي، عبر رسالة مكتوبة تلتها    بإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، التي وصفها بـ”الكارثية”.

“منتدى عمان األمني” المنعقد في العاصمة األردنية، عمان،  زوجته فدوى البرغوثي، خالل أعمال  
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الفلسطينية، والسلطة والحكومة، وتحديد موعد    على “تحقيق مبدأ الشراكة في إطار منظمة التحرير 
الفلسطيني”. الوطني  المجلس  وانتخابات  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات  أن    جديد إلجراء  وأضاف 

عاًما، جعل الفلسطينيين يعيشون في    20فلسطينية، والمعطلة منذ ما يقارب  “عدم إجراء االنتخابات ال
 حالة فراغ سياسي خطير”. 

“فتح”   في  القيادي  األسير  على  وأكد  ستقضي  االحتالل  “سياسة  فلسطينية  أن  دولة  إقامة  فرصة 
الفلسطي السلطة  لتصبح  لالستعمار،  بأكملها  الغربية  الضفة  وستخضع  السيادة،  كاملة  نية  مستقلة 

كلفة”. بال  واالحتالل  سلطة،  بال  الفلسطينيين    سلطة  أمام  “ليس  إنه  بالقول  رسالته  البرغوثي  وختم 
والت والمقاومة،  الصمود  دولة  سوى  وإقامة  العودة،  حق  مقدمتها  وفي  المشروعة،  بحقوقهم  مسك 

 ا القدس كاملة السيادة”.فلسطينية مستقلة، عاصمته
 2/11/2022، قدس برس

 
 ترحب بما تضمنه إعلن الجزائر عن القضية الفلسطينية حماس  .9

إعالن الجزائر  في  ختام  رحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بما تضمنه  :  غزة
القمة العربية الحادية والثالثين بالعاصمة الجزائرية. وقال الرشق األربعاء في تصريح له: "إن إعالن 
الجزائر تضمن التأكيد على مركز ية القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود لحماية القدس واألقصى،  

 وتجديد الدعم المطلق لصمود شعبنا والتضامن معه من أجل انتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة".
 2/11/2022اإلخبارية،  سماوكالة 

 
 في الضفة الغربية  لإلفراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينية حماس تدعو السلطة .10

اعتقال أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية، المرّشح عن قائمة "القدس موعدنا"    استهجنت حركة حماس
المهندس أشر  األسيرة  الحركة  قيادات  الفوار   42ف عمران عصفور )وأحد  عاًما(، من سكان حدب 

ناشطًا سياسيًا    40وأدانت الحركة في تصريح صحفي األربعاء، استمرار اعتقال نحو    قضاء الخليل.
الب من جامعة بيرزيت، ضمن حملة تستهدف نشطاء الكتلة اإلسالمية في جامعات  ط  9من بينهم  

ال سياسة  من  ُيعانون  والذين  الغربية،  أمن الضفة  وأجهزة  االحتالل  بين  االعتقال  في  الدّوار  باب 
 السلطة.

معالم   بإرساء  الشقيقة  الجزائر  جهود  يضرب  مسؤول  ال  سلوٌك  السياسة؛  تلك  استمرار  أّن  وأكدت 
ودعت حركة حماس قيادة السلطة إلى وقف تلك االنتهاكات وإلى   دة الوطنية، ويخدم االحتالل.الوح
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ا عن  باإلفراج  مطالبة  من  األبد،  والحرمان  واإلهانة  للتعذيب  يتعّرضون  الذين  السياسيين  لمعتقلين 
 زيارات األهل. 

 2/11/2022، حركة حماسموقع 
 

 يوحد الشعب الفلسطيني "يبرنامج سياس"قراطية تدعو للتوافق على و الديم .11
كرّيم  -بيروت   أركان :  مازن  فلسطين”،  لتحرير  الديمقراطية  لـ”الجبهة  السياسي  المكتب    أكد عضو 

ن أي وقت مضى بالتوافق على  بدر، األربعاء، أن “القوى والفصائل الفلسطينية مطالبون اليوم أكثر م
بدر في حديثه لـ”قدس برس” أن هذا    ورأى  برنامج سياسي يوحد الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته”.

قرارات المجلسين  البرنامج السياسي يجب أن “يستند إلى االنتفاضة والمقاومة بكافة اشكالها، ويترجم  
الوطني والمركزي، ويتضمن إنهاء العمل باتفاقات أوسلو، وإنهاء التنسيق األمني ومفاعيل بروتوكول  

االبار  بدولة  االعتراف  وسحب  االقتصادي،  واحد   حتالل”.يس  بعنوان  العالم  “مخاطبة  على  وحّث 
الدولة   مشروع  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  وتقود  تحمل  واحدة،  القدس  ومرجعية  وعاصمتها 

 والعودة”. 
 2/11/2022، قدس برس

    
 بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما -تخطو نحو عهد نتنياهو  " إسرائيل" .12

أ ف ب: بدا رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتنياهو أمس، على مشارف    -القدس  
م تحالفه مع اليمين  لية لالنتخابات التشريعية التي تظهر تقد العودة إلى السلطة على ضوء النتائج األو 

 المتطرف بهامش ضئيل. 
في المئة من األصوات حصول تحالف    87.2وأظهرت معطيات لجنة االنتخابات المركزية، بعد فرز  

 مقعدًا، ويخول ذلك نتنياهو العودة إلى مقدمة الساحة السياسية.  65نتنياهو على 
الزعيم   نتنياهو  المخضرم )وقال  لمؤيديه فجر  73اليميني  "نحن قريبون    عامًا(  القدس:  األربعاء في 
 جدًا من نصر كبير". 

لكن خصمه الرئيس رئيس الوزراء المنتهية واليته يائير البيد قال في تل أبيب: "لم يتقرر شيء" وإن  
 حزبه "ويش عتيد"، "سينتظر بصبر ...النتائج النهائية". 

مقعدًا، وحزب البيد   32  امة نتنياهو علىن حصول حزب الليكود بزعيظهر فرز األصوات حتى اآل
على    24على   غفير  بن  المتشدد  اليميني  بزعامة  الدينية"  "الصهيونية  وتحالف  مقعدًا،   14مقعدًا، 
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مقعدًا، باإلضافة إلى حزب "شاس" الديني الشرقي   12و"المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس على  
 ًا.مقعد  12المتدين على 

هتوراه"   "يهدوت  حزب  المقابل حصل  على  في  الغربيين  لليهود  المتشدد  والجبهة   8الديني  مقاعد، 
للتغيير على   بقيادة منصور عباس    5والعربية  الموحدة  والقائمة  الطيبي(  مقاعد )أيمن عودة وأحمد 

على    5على   بيتينو"  و"يسرائيل  على    5مقاعد،  العمل  وحزب  م  4مقاعد،  أما حزب  يرتس مقاعد. 
 حسم شأنه في ذلك شأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. يوني فلم يجتز نسبة الاليساري الصه

 كذلك، يتوقع أال يتجاوز حزب البيت اليهودي برئاسة ايليت شاكيد نسبة الحسم.
% من  3.25في النظام النسبي اإلسرائيلي يجب أن تحصل كل قائمة انتخابية على نسبة الحسم وهي 

 أعضاء دفعة واحدة. دخول إلى الكنيست بأربعةات التي تؤهل لل نسبة األصو 
"نتنياهو يسعى لنصر حاسم "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية  يأمل    ...وعنونت صحيفة  ويائير البيد 

 بالتعادل..واليميني المتطرف بن غفير يحتفل". 
ت وقد  والمستشفيات  الجيش  عناصر  أصوات  مثل  مغلقة  مغلفات  هناك  يزال  ال  فروقات لكن  حدث 

 صوات وصدور النتائج الرسمية. طفيفة في األرقام مع فرز األ
بسبب تكرار االنتخابات، كان السياسيون اإلسرائيليون يخشون أن يصاب الناخبون اإلسرائيليون البالغ  

الخامسة في أقل من أربع سنوات.   مليون باإلرهاق إذ يتوجهون لصناديق االقتراع للمرة  6.8عددهم  
مليون    4.8%. وتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم  71.3نسبة المشاركة بلغت نحو  إال أّن  

 ، بحسب لجنة االنتخابات المركزية. 2015وهي األعلى منذ 
منع  وشرعت الكنيست قانون نسبة الحسم لدخول البرلمان باقتراح عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ل

 القوائم العربية من دخول الكنيست .
% وهم من أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم عند قيام  20ل العرب في إسرائيل  شكوي

 . 1948دولة إسرائيل العام 
على   والتي حصلت  المشتركة  العربية  القائمة  تشكلت  القانون  هذا  العام    15وإثر  في    2015مقعدًا 

 وضمت أربعة أحزاب.
انف بعد  بالتفكك  بدأت  العربية  القائمة  المو لكن  العربية  القائمة  رئيس  عباس  منصور  حدة صال 

 .2021اإلسالمية العام 
 مقعدًا في البرلمان. 120وفي االنتخابات األخيرة شغلت األحزاب العربية عشرة مقاعد فقط من أصل 
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بهة الديموقراطية للسالم والمساواة لكن العرب خاضوا انتخابات الثالثاء بثالث قوائم منفصلة، هي الج
حزب التجمع الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة   ية للتغير وقائمة برئاسة أيمن عودة وقائمةوالعرب

 والقائمة الموحدة للحركة اإلسالمية برئاسة منصور عباس.
إ  سليمان  توما  عايدة  والمساواة  للسالم  الديموقراطية  الجبهة  حزب  من  المرشحة  "وجود وقالت  ن 

 قنا أكثر من أي شيء آخر".الفاشيين إلى جانبه )نتنياهو( يقل
 وأضافت "إنه يوضح توجه الدولة وما ينتظر الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا البلد".

 3/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 يلغي زيارته لمصر و ... يشعر بالصدمةالبيد  ئج انتخابت الكنيست:نتا .13
رحلته المقررة األسبوع المقبل إلى    قرر رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية يائير البيد، إلغاء 

وكان من المقرر أن يتوجه البيد للمشاركة في قمة المناخ التي ستعقد في   شرم الشيخ في مصر.
ويشعر البيد بالصدمة من الخسارة    مصر، بعد خسارته لالنتخابات، كما ذكر موقع واي نت العبري.

 التي منيت بها الكتلة التي كان يقودها مؤخًرا. 
 2/11/2022دس، ، القالقدس

 
 وغ يبدأ األسبوع المقبل مشاورات تكليف شخصية بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة ز هرت .14

يتسحاق هرت الرئيس اإلسرائيلي  يبدأ  المتوقع أن  المشاورات مع  ز من  المقبل، جولة من  وغ، األسبوع 
أجل   من  للكنيست،  المنتخبة  لألحزاب  التابعة  الكتل  حممثلي  قرار  الشخاتخاذ  هوية  الذي ول  ص 

 سيكلفه بتشكيل الحكومة.
بتشكيل  المكلف  الشخص  على  يجب  فإنه  بالعربية،  الناطقة  العامة  اإلسرائيلية  البث  هيئة  وبحسب 

يوًما  14يوًما، ويحق له أن يطلب تمديد هذه الفترة بـ  28الحكومة استكمال مهمته خالل مدة أقصاها 
التشكيل، ول تعذر  ينإذا  لم  ائتكن في حال  التمديد فيستطيع هرتسوغ  جح في تشكيل  بعد  الف حتى 
 تكليف شخص آخر. 

 3/11/2022القدس، القدس، 
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 مة اإلسرائيلية الجديدةنتنياهو يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكو  .15
بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتنياهو، أمس األربعاء، على مشارف العودة إلى 

وء النتائج األولية لالنتخابات التشريعية التي تظهر تقدم تحالفه مع اليمين المتطرف  السلطة، على ض
ش فيما  ضئيل،  الحكومة  بهامش  تشكيل  بشأن  للتشاور  التحالف  في  بشركائه  االتصال  نتنياهو  رع 

 الجديدة.
% من األصوات حصول تحالف نتنياهو  97وأظهرت معطيات لجنة االنتخابات المركزية، بعد فرز  

مقعدًا. ويخول ذلك نتنياهو بالعودة إلى مقدم الساحة السياسية. وقال نتنياهو لمؤيديه فجر    65ى  عل
بعاء في القدس »نحن قريبون جدًا من نصر كبير«. لكن خصمه الرئيسي رئيس الوزراء  أمس األر 

عتيد«، »سينت وإن حزبه »يش  يتقرر شيء«  »لم  أبيب  تل  في  قال  يائير البيد  واليته  ظر  المنتهية 
المتحدة  األمم  مؤتمر  لحضور  مخططاته  البيد  ألغى  مكتبه،  وبحسب  النهائية«.  بصبر...النتائج 

لتغي كوب السنوي  المناخ  »الرئيس   27ر  إن  وقال  التصويت.  نتائج  نتنياهو  منافسه  تصدر  أن  بعد 
 في شرم الشيخ«.   27اإلسرائيلي )إسحاق هرتسوغ( سيمثل إسرائيل في كوب 

 3/11/2022الخليج، الشارقة، 
 

 25الكنيست الال  سرائيلية على انتخاباتإدود فعل ر  .16
تقول يائيل شومر األستاذة في جامعة تل أبيب إن "مرحلة عد األصوات يسودها توتر شد األعصاب  

 فبضعة آالف من األصوات تؤثر على المقاعد وقد تغير النتيجة النهائية". 
الليكود وحذر وزير العدل الحالي جدعون ساعر زعيم حزب "األم ل الجديد" الذي انشق عن حزب 

 ة إسرائيل تتجه نحو "تحالف من المتطرفين" بقيادة نتنياهو وحلفائه. رؤي  سابقًا من خطر
بعد  الدينية" مخاطبًا مناصريه  "الصهيونية  إيتمار بن غفير رئيس حزب  المتشدد  اليمين  وقال زعيم 

 ... حان الوقت أن نعود لنكون أسياد بلدنا".   صدور النتائج األولية: "صّوت الجمهور للهوية اليهودية
بن   مقيدي  وأضاف  وشرطتنا  جنودنا  يكون  وأال  بأمان  الشوارع  في  السير  يريدون  "الناس  غفير: 

الضفة   وفي  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  القوة، خصوصًا ضد  الستخدام  دعوته  مكررًا  األيدي" 
 الغربية المحتلة. 

في   السياسية  المحاضرة  اإلسرائيليةووصفت  إيالن  بار  غ   جامعة  بن  سترينغر  إلعاد  بأنه  يوليا  فير 
 "الفائز األكبر في هذه االنتخابات".
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ناخبين شباب   الليكود ومن  المتزمتين( ومن  )اليهود  الحريديم  "لقد حصل على أصوات من  وقالت: 
 جدد وأشخاص ال يعرفون لمن يصوتون". 

وسلطوية رائيل على وشك أن تبدأ ثورة يمينية ودينية  وكتبت صحيفة "هآرتس" اليسارية األربعاء "إس
ها تدمير البنية التحتية الديمقراطية التي بنيت عليها الدولة ... قد يكون هذا يومًا أسود في تاريخ  هدف

 إسرائيل". 
 3/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 من تزايد نبذها بين طلبة الجامعات األمريكية  "إسرائيل"مخاوف في  .17

إلسرائيلية بتقاريرها الدورية لوزارة الخارجية في "تل أبيب" يوًما بعد يوم، وتشير فيها  نصليات ا تزود الق
 إلى اتساع دائرة ما وصفته الصحيفة بـ "معاداة السامية في الواليات المتحدة األمريكية". 

إ أوف  "تايمز  جامعة  ونقلت صحيفة  في  اليهود  الطلبة  من  عدد  عن  أمس،  العبرية،  والية  سرائيل" 
مؤخرً  استعبادهم  تم  إنه  قولهم  بالتس  نيو  في  تمت  نيويورك  أنه  زاعمين  الطالبية،  المنظمات  من  ا 

 مهاجمتهم، وذلك بعد توجيه تهم لـ)إسرائيل( بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية. 
يهوديا في الجامعة األمريكية اُتخذت بحقه إجراءات خالل   طالبا  350وأوضحت الصحيفة أن حوالي   
 أكثرها إجراءات استبعاد الطلبة الصهاينة.   2022-2021لعام الدراسي ا
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نصف طلبة الجامعات األمريكية الذين اطلعوا على نشاط حركة   

 دولة االحتالل.  " يؤيدون نشاط الحركة ومقاطعة BDSمقاطعة )إسرائيل( "
 2/11/2022، فلسطين أون الين

 
 حكومة نتنياهو السادسة مني لتشكيلالجدول الز  .18

الـ الكنيست  النتخابات  النهائية  النتائج  وبعد صدور  المقبلة،  القريبة  األيام  في  جرت 25تبدأ  التي   ،
أمس، الثالثاء، عملية تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وفي ظل النتائج األولية التي تشير إلى أن  

ا زعيم  "الليكود"،  معسكر  حزب  ورئيس  أكليمين  على  حصل  نتنياهو،  من  بنيامين  عضو    61ثر 
تشكيله   وعملية  متوقعا  كان  مما  أقصر  ستكون  الحكومة  رئيس  مقر  إلى  طريقه  أن  يبدو  كنيست، 

 لحكومته السادسة ستكون أقل تعقيدا مما أشارت إليه استطالعات الرأي. 
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أ  األخير  أعلن  يتسحاق هرتسوغ،  الرئيس اإلسرائيلي،  ديوان  بيان صدر عن  النتائج وفي  نه سيتسلم 
المركزية االنتخابات  لجنة  رئيس  من  لالنتخابات  في  الرسمية  عميت،  يتسحاق  القاضي  تشرين    9، 

 ة.الثاني/ نوفمبر الجاري، ليبدأ بعدها مباشرة المشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكوم
المركزية اإلسرائيلي  االنتخابات  للجنة  العامة  المديرة  أكدت  أن  من جانبها  أورلي عدس،  المحامية  ة، 

نتائج   المقبلة  الساعات  ستنشر خالل  األصوات   150-120اللجنة  من مجمل  متبق  اقتراع  صندوق 
الساعة   في  تشرع  أن  على  قرابة    23:00العادية،  فرز  في  اليوم،  مساء  م   450من  ن  ألف صوت 

 المغلفات المزدوجة. 
ييرا في نسبة التصويت األمر الذي قد يؤثر وأفادت بأن المغلفات المزدوجة من شأنها أن تحدث "تغ 

ضة،  % من األصوات أظهر تقدم معسكر زعيم المعار 90لخريطة"، علما بأن فرز نحو  على شكل ا
( تسمح له بتشكيل الحكومة، في حين لم يتمكن  120مقعدا من أصل    65نتنياهو، بأغلبية مريحة )

 حزب "ميرتس" حتى هذه اللحظة من تجاوز نسبة الحسم.
 ما يلي الجدول الزمني المتوقع لتشكيل حكومة إسرائيلية: ي وف 
صوات بما يشمل المغلفات العادية : تنهي لجنة االنتخابات المركزية فرز األتشرين الثاني/ نوفمبر  3

توصيات   خارطة  عن  للكشف  الرسمية،  غير  النهائية  النتائج  عن  واإلعالن  المزدوجة  والمغلفات 
 حكومة.  األحزاب بتسمية مرشح لتشكيل

الموعد األخير لنشر لجنة االنتخابات المركزية نتائج االنتخابات النهائية    تشرين الثاني/ نوفمبر:  9
للر  االنتخابات  وتسليمها  يوم  من  أيام  ثمانية  بعد  النتائج  اللجنة  تنشر  أن  ويفترض  اإلسرائيلي.  ئيس 

 كحد األقصى، وهو ما أكدت اللجنة أنها عازمة عليه في بيان سابق. 
: بدء مشاورات الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع رؤساء تشرين الثاني/ نوفمبر  11  –  10

م بشأن اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومن المرجح أن  الكتل في الكنيست ألخذ توصياته
 يحظى نتنياهو بتوصية األغلبية. 

نوفمبر   15 الثاني/  الـتشرين  الكنيست  تنصيب  الكن25:  أعضاء  ا؛  يقسمون  هذه يست  في  لوالء. 
 المرحلة، يحق لكتلة األغلبية التصويت الختيار رئيس جديد للكنيست.

الموعد النهائي الذي ينص عليه القانون لتكليف أحد أعضاء الكنيست    تشرين الثاني/ نوفمبر:   16
ح الذي  الحاسم  الفوز  ظل  في  المحدد،  الموعد  قبل  ذلك  يتم  أن  يستبعد  وال  حكومة،  ققه  بتشكيل 

 معسكر نتنياهو في االنتخابات.
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يوما، وفي حال فشل   28انتهاء مدة التكليف بتشكيل حكومة، وطولها    كانون األول/ ديسمبر:   14
يوما آخر. وفي حال نجاح المرشح    14المرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على تمديد المهلة بـ
 لمنح الثقة في الحكومة.األبرز، نتنياهو، في المهمة، فسيتم التصويت في الكنيست 

 2/11/2022، 48عرب 
 

 مستوطنون يقتحمون األقصى بحماية شرطة االحتلل  .19
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية مشددة  :  القدس المحتلة

اإلسرائيلي. االحتالل  شرطة  اقتحموا    من  المستوطنين  عشرات  بأن  محلية،  مصادر  وأفادت 
المغاربة،  “األ باب  باحاته.قصى”، من جهة  وواصلت شرطة االحتالل    ونفذوا جوالت استفزازية في 

لألقصى،  المحتل  والداخل  القدس  من  الوافدين  الفلسطينيين  المصلين  دخول  على  قيودها  فرض 
 واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية. 

 3/11/20220، قدس برس
 

 ل غرب القدسبرصاص االحتلل شما  فلسطينياستشهاد  .20
عامًا(، برصاص   42وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان )  أعلنت :  رام هللا

القدس. غرب  شمال  دقو،  بيت  بلدة  في  اليوم    االحتالل،  فجر  أصيب  قد  ريان،  المواطن  وكان 
  مها البلدة.الخميس، برصاصة في القلب، خالل مواجهات مع قوات االحتالل االسرائيلي، عقب اقتحا

هو   ريان  خالل  وداوود  دقو  بيت  بلدة  من  الثاني  االربعاء    24الشهيد  امس  استشهد  حيث  ساعة، 
عامًا(، برصاص االحتالل قرب حاجز عسكري مقام    54المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان )

 على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام هللا. 
 2/11/2022(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 "العليا" اإلسرائيلية ترفض مجددا  اإلفراج عن األسير "أبو حميد"  .21

عن    -رام هللا   لإلفراج  المقدم  االلتماس  مجددًا  أمس،  اإلسرائيلية،  العليا  المحكمة  رفضت  "األيام": 
متقدمة. مراحل  في  السرطان  مرض  من  معاناته  رغم  حميد  أبو  ناصر  المريض  وتذرعت    األسير 

سير أبو حميد "مسؤول عن قتل أبرياء ورفض إبداء الندم أو تحمل مسؤولية  االحتالل بأن األ  محكمة
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وذكرت هيئة المحكمة في تسويغها للقرار    أفعاله، ال بل تفاخر بعملياته"، على حد تعبير المحكمة.
 ئيليين". أن "أبو حميد يزعزع االستقرار داخل السجن، ويشكل اإلفراج عنه خطرًا فعليًا على اإلسرا

 3/11/2022رام هللا، ، األيام
 

 وال توجد عندنا أوهام اإلسرائيلية لم نراهن يوما على نتائج االنتخابات عطا هللا حنا:  .22
بأننا لم نراهن  ،  : قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس األربعاءالقدس

وأضاف: “ال  االنتخابات اإلسرائيلية الداخلية.بعد  في يوم من األيام على أن هنالك شيئا سوف يتغير
نتوقع شيئا أفضل وليس عندنا أوهام وليست لدينا رهانات ال بل ما نلحظه هو ازدياد لقوة المتطرفين 

والفلسطينيين”. للعرب  المعادين  الفكر   العنصريين  هو  إنما  إسرائيل  في  يحكم  الذي  “إن  وتابع: 
من األيام أن يتغير وأن يتبدل هذا الواقع وأن تتحول إسرائيل  يوم    الصهيوني العنصري وال نتوقع في

 إلى حمامة سالم”. 
 2/11/2022، القدس العربي، لندن

 
 جنوب نابلسقوات االحتلل تنفذ حملة هدم واسعة والمستوطنون يجرفون أراضي  .23

ة منازل  ا خمسشنت قوات االحتالل حملة هدم وإخطار في مواقع عدة، هدمت خالله  مندوبو "األيام":
في قريتي جلبون والولجة، وأخطرت بهدم منشأة زراعية في خربة يرزا، ومنعت استكمال العمل في 
نابلس،   بلدة قصرة، جنوب  أراضي في  فيه مستوطنون  الذي جّرف  الوقت  الزاوية، في  ببلدة  ملعب 

استيطانية جديدة. ا  بهدف شق طريق  قوات  قرية جلبون، شمال شرقي جنين، هدمت  ل الحتالففي 
منازل.  منزلين. ثالثة  االحتالل  قوات  هدمت  لحم،  بيت  غربي  شمال  الولجة،  قرية  بلدة    وفي  وفي 

الزاوية، غرب سلفيت، منعت قوات االحتالل استكمال العمل في ملعب البلدة، وصادرت الجرافة التي 
استصالحه. في  تعمل  أمس،    كانت  مساء  االحتالل،  سلطات  سلمت  قلقيلية،  من عدد وفي شرق  ًا 

وعلى صعيد االعتداءات االستيطانية، جرفت آليات  المواطنين إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون.
 المستوطنين دونمات من أراضي بلدة قصرة، جنوب نابلس، بهدف شق طريق استيطانية جديدة.

 3/11/2022، رام هللا، األيام
 

 رفع حصاره عن نابلسوي ضفةالمن أنحاء متفرقة فلسطينيا  في  20االحتلل يعتقل  .24
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقاالت في أنحاء  :  نابلس-رام هللا

وأفاد مكتب إعالم األسرى )مستقل( أن    فلسطينًيا على األقل.  20متفرقة من الضفة الغربية، طالت  
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وتنفذ   )وسط(، ونابلس وجنين )شمال(.ورام هللا  االعتقاالت تركزت في محافظات الخليل )جنوب(،  
قوات االحتالل حمالت اعتقاالت يومية في الضفة والقدس، ثم تنقل المعتقلين إلى مراكز توقيف في  

 األراضي المحتلة، قبل تحويلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون. 
أخرى،   جهة  االمن  سلطات  إجراءات حتاللشرعت  برفع  الخميس،  اليوم  صباح  عن   ،    الحصار 

بعد  وذلك  للمدينة،  المؤدية  والمحاور  الطرقات  عن  الترابية  السواتر  وإزالة  نابلس  حصار   محافظة 
وصباح اليوم، أزالت جرافات عسكرية لالحتالل السواتر الترابية، التي    .وإغالق استمر ثالثة أسابيع 

 طبيعي. وضعتها عند بعض الطرق المؤدية إلى المدينة، وفتحت جميع الحواجز بشكل
 3/11/2022، س برسقد

 
 االحتلل يصدر أمر ا عسكري ا بإغلق مقر "شباب ضد االستيطان" في الخليل  .25

العسكري   :الخليل األمر  يومين،  خالل  الثانية  وللمرة  الليلة،  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  جددت 
البلدة الق ديمة الصادر أول أمس اإلثنين، والقاضي بإغالق مقر "تجمع شباب ضد االستيطان" في 

 -وأكدت مصادر محلية لـ"القدس" دوت كوم، بأن قوات االحتالل اقتحمت "بيت الصمود   من الخليل.
تجمع شبان ضد االستيطان" في البلدة القديمة من الخليل، وأبلغت القائمين على المقر بتجديد   مقر

ين، حيث صدر  األمر العسكري القاضي بإغالق المقر، وذلك للمرة الثانية على التوالي، خالل يوم
 ساعة. 24األمر أول أمس اإلثنين، وجدد لمرتين، بحيث يتم التجديد كل 

 2/11/2022، القدس، القدس

 
 ساعة 24بدء العمل في معبر الكرامة بنظام  .26

أعلن مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، تعديل ساعات الدوام على معبر  :  أريحا
يان صدر عن إدارة المعابر، مساء األربعاء، أن معبر الكرامة سيعمل بنظام  وقال مهنا في ب   الكرامة.

، مضيفا أن المعبر سيكون مفتوحا على مدار 6/11/2022ألحد الموافق  ساعة ابتداء من صباح ا  24
 الساعة خالل الفترة المعلنة لحملة الهوية الفلسطينية فقط.

 2/11/2022، القدس، القدس

 
 تخطط إلنشاء طريق دولي على حدودها مع غزة  مصر": العربي الجديد" .27

الماضية، إجراء إصالحات  :  محمود خليل-سيناء  القليلة  بدأت آليات هندسية مصرية، خالل األيام 
البالد،   شرقي  سيناء،  شمال  ومحافظة  المحتلة،  فلسطين  في  غزة  قطاع  بين  الفاصل  الجدار  على 
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لل طقتين، بجهود مصرية وإشراف مصري، ضمن  بدء في إنشاء طريق دولي فاصل بين المنتمهيدًا 
كفاءة  رفع  غزة، وضمن جهود  قطاع  في  الفلسطيني  الجانب  مع  المصرية  العالقات  تحسين  إطار 

 شبكة الطرق الممتدة من القطاع لمصر، عبر معبر رفح البّري. 
المصرية على هدم وتجريف ك الهندسية  اآلليات  بوتعمل  الحدود  الممتدة على طول  األنفاق  ين  افة 

. ويخدم ذلك االحتالل 2013سيناء وغزة، والتي باتت مهجورة منذ االنقالب العسكري في مصر عام  
اإلسرائيلي من ناحية توقف التهريب، خصوصًا المتعلق بالزعم اإلسرائيلي بأن التهريب يدعم المقاومة  

 . وإمداداتها مرورًا من سيناء باتجاه غزة
لمصرية إلعادة إعمار غزة لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم البدء وفي التفاصيل، قال مصدر في اللجنة ا

بعرض   دولي  طريق  إنشاء  بمحاذاة    40في  الفلسطينية،  رفح  مدينة  بحر  شاطئ  من  ويمتد  مترًا، 
الحدود  الشريط الحدود، ويصل حتى معبر كرم أبو سالم شرق المدينة، في المثلث الذي تجتمع فيه  

والتي يوجد فيها جيش    1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام  المصرية مع قطاع غزة وكذلك مع  
كيلومترًا، ومجهزًا بكافة أدوات    14االحتالل ومستوطنوه. وأضاف المصدر أن طول الطريق سيكون  

 اإلضاءة والمراقبة. 
 خطة ومشاريع متكاملة 

الجديد على   المشروع  إنويتزامن  استمرار مشروع  المصرية مع قطاع غزة، مع  الطريق  الحدود  شاء 
سيناء.  شمال  محافظة  بمدن  المرور  دون  من  السويس،  وقناة  البّري  رفح  معبر  بين  الرابط  الدولي 
ويشق هذا الطريق مساره في الصحراء، جنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد والقنطرة 

 اهرة.مخصصًا لسفر الفلسطينيين نحو العاصمة المصرية القشرق، ليكون طريقًا جديدًا 
كما يتزامن المشروع الجديد مع استكمال مشروع إنشاء خط سكة الحديد، الذي يربط بين شرق قناة  
الحدود مع قطاع غزة،   إلى رفح، حيث  اإلسماعيلية وصواًل  انطالقًا من محافظة  السويس وغربها، 

 ة المصرية لتحسين شبكات الطرق في شمال سيناء. ضمن مشروع ضخم تقوم عليه الحكوم
 3/11/2022، ربي الجديد، لندنالع

 
 القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات العمل الجماعي العربي : السيسي .28

كلمته   في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  للقمة،  قال  الختامية  الجلسة  القومي  في  أمننا  إن 
يتجزأ   قوة وحالعربي كل ال  واحدة، وأضاف أن ضمان  دولنا  تواجه  التي  األمة  واألخطار  دة صف 

الجوار. الدول وحسن  يمر عبر احترام استقالل  الفلسطينية    العربية  القضية  السيسي على أن  وشدد 
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تبقى على رأس أولويات العمل الجماعي العربي، والمعيار األساسي لوحدته، داعيا إلى التمسك بتنفيذ  
 على أرض دولته المستقلة.  ربية للسالم مع إسرائيل بما يعطي الشعب الفلسطيني حقوقهالمبادرة الع

 2/11/2022الجزيرة.نت، 
 

 واجبنا كدول عربية تكثيف جهودنا مع األطراف الدولية الستئناف عملية السلمي:  ولي العهد األردن  .29
ألقى األمير الحسين بن عبد هللا الثاني، ولي العهد األردني، كلمة قال فيها: ال يزال السالم   الجزائر:

أ على  والشامل  خيارنا  العادل  الدولية،  الشرعية  وقرارات  العربية  السالم  ومبادرة  الدولتين  حل  ساس 
لل والقابلة  السيادة  المستقلة ذات  الفلسطينية  الدولة  قيام  بما يضمن  حياة، على خطوط  االستراتيجي، 

عام   من حزيران  مع    1967الرابع  جهودنا  تكثيف  عربية  كدول  وواجبنا  الشرقية.  القدس  وعاصمتها 
على  األطراف   الفلسطينيين  األشقاء  صمود  ودعم  السالم  عملية  الستئناف  العالقة،  ذات  الدولية 

 أرضهم.
 3/11/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ميقاتي: أميركا ستحمي  .30

قلل رئيس حكومة تصريف األعمال في لبنان نجيب ميقاتي من انعكاسات فوز زعيم حزب   بيروت:
لبنان    »الليكود« بين  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  على  نيابية،  بأغلبية  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 

وقال ميقاتي    اق الحدود البحرية مع إسرائيل«.وإسرائيل، مؤكدًا أن »الضمانات األميركية ستحمي اتف
فال غيره  أو  نتنياهو  فاز  إن  إسرائيل،  في  السلطات  تغيير  نخشى  ال  »نحن  أحد   لـ»رويترز«: 

المتحدة،  األمم  االتفاق في عهدة  الموضوع«. وأضاف: »أصبح  هذا  يقف في وجه  أن  باستطاعته 
األمم المتحدة ونحن ال نعتقد أن أحدًا يمكن أن ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا االتفاق الذي أودع في  

 يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع«. 
قا  النص،  في  جزائي  بند  وجود  حول  سؤال  على  األمم  وردًا  هناك  جزائي،  بند  لدينا  ليس  »ال  ل: 

المتحدة وكفالة الواليات المتحدة األميركية بتنفيذ هذا االتفاق، )صار في عهدتهم مش كأنو صارت 
الب وبالتالي  بين  الكفيلة،  المتحدة هي  البلدين. نحن أودعنا... والواليات  بين  لدين(. ال شيء مباشرًا 

 بإذن هللا ما في مشكلة«. 
ولون في كال البلدين، وكذلك الواليات المتحدة، إن المصالح االقتصادية ستكون كافية لردع  وقال مسؤ 

 أي تعطيل لالتفاق من أي طرف.
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إلياس بو صعب، وهو أيضًا كبير المفاوضين اللبنانيين في االتفاق، إن  وقال نائب رئيس البرلمان  
يل لن يكون له تأثير«. وأضاف في مقابلة  الواليات المتحدة »أكدت مرارًا أن تغيير القيادة في إسرائ

مع »رويترز«: »سألت عدة مرات، بما في ذلك أثناء المفاوضات وخاصة بعد تصريحات لنتنياهو  
ا فاز فإنه سيلغي االتفاق، ما إذا كان فوزه سيؤثر على االتفاق، وكان الجواب من  قال فيها إنه إذ 

 الجانب األميركي دائمًا بـال«.
 3/11/2022لندن، ، الشرق األوسط

 
 أشهر من حالة التأهب على حدود لبنان 6تلغي  "إسرائيل" .31

أشهر على الحدود   6قرر الجيش اإلسرائيلي إلغاء حالة التأهب القصوى التي أعلنها قبل    تل أبيب:
مع لبنان، وذلك في أعقاب نجاح المفاوضات والتوقيع الرسمي على اتفاق بين البلدين حول تقسيم  

البح واالقتصادية.الحدود  القوات سيجريان    رية  التأهب وعودة  إنهاء حالة  إن  وقال مصدر عسكري 
وأضاف: بال عسكري.  الستفزاز  االنسحاب  هللا«  »حزب  يستغل  ال  حتى  واحدة،  دفعة  وليس  تدريج 

في   رأسه  فسيضع  بقواتنا،  المساس  غيره  أو  هللا(  )حزب  حاول  وإذا  تمامًا،  الحدود  نترك  ال  »نحن 
ق لبنان،  خطر، وتوجد  البحري مع  االتفاق  قبل  الذي ساد  التوتر  أن  األهم  لكن  لتدميره.  كافية  وات 

 نخفضت حدته بعد توقيع االتفاق«. ا
 3/11/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 على أرضية مستدامة  "إسرائيل"أردوغان: نرغب أن تكون علقاتنا مع  .32

ب أن تكون عالقاتها مع إسرائيل على قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بالده ترغ:  أنقرة
نتيجة  أرضية   كانت  المشتركة مهما  والمصالح  للحساسيات  المتبادل  االحترام  أساس  مستدامة وعلى 

  االنتخابات.
وأضاف في تعليقه خالل لقاء تلفزيوني على مسار التطبيع مع إسرائيل، األربعاء، أن بالده تحافظ  

بر االتصاالت  ية بجميع المجاالت من خالل مواصلة المسار ععلى أملها في تطوير العالقات الثنائ
وأردف "طالما يجري احترام القيم فإن المنطقة برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة    المتبادلة.

 على الربح المتبادل وليس تركيا وإسرائيل فحسب".
 3/11/2022 وكالة االناضول للنباء،
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 نياهو مع عودة نت "إسرائيل"كية بتباطم التقارب مع توقعات تر : خبراء ومحللون  .33

أثار فوز كتلة التحالف اليميني بقيادة حزب »الليكود« الذي يتزعمه رئيس  :  سعيد عبد الرازق -أنقرة 
اإلسرائيلي   »الكنيست«  مقاعد  بأغلبية  نتنياهو  بنيامين  السابق  األولية -الوزراء  النتائج    -حسب 

 تقدمًا كبيرًا في األشهر األخيرة.ات بين تركيا وإسرائيل الذي شهد تساؤالت حول مسار تطبيع العالق
الفترة  عن  القادمة  الفترة  في  االختالف  من  نوع  بال شك  هناك  سيكون  أنه  ومحللون  خبراء  واعتبر 

 األخيرة التي شهدت تقاربًا كبيرًا وزيارات على أرفع المستويات بين أنقرة وتل أبيب. 
من الحكومة التركية، نيلجون تيكفيدان  كاتبة في صحيفة »حرييت« القريبة وذهبت المحللة السياسية ال

جوموش، إلى أن الخطوات التي تحققت في الفترة الماضية وإعادة تبادل السفراء بين البلدين، لم تكن  
المشتركة؛ ال  المصالح  اعتبارها  في  إسرائيل ستضع  في  قادمة  أي حكومة  وأن  واحد،  رغبة طرف 

الت ظل  في  والدولية..سيما  اإلقليمية  وستراقب    ورأت   طورات  المقبلة،  الفترة  في  ستتمهل  تركيا  أن 
التطورات بعد فوز نتنياهو، ولذلك فإن إردوغان الذي كان ينتظر أن يزور إسرائيل قريبًا، لن يتعجل 
األمر وسينتظر حتى تتضح األمور في إسرائيل.. واعتبرت أن األشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحدي 

و وج اإلسرائيلي،  التركي  التعاون  في  هة  الوثيق  التعاون  مستوى  إلى  الوصول  باإلمكان  كان  إذا  ما 
 .2010العالقات بين إسرائيل وتركيا قبل عام 

من جانبه، رأى الكاتب ومحلل الشؤون السياسية، سليمان سيفي أوغون، أن وصول نتنياهو والتحالف  
ألمر الذي يبعث على  لتركي اإلسرائيلي؛ لكن يبقى أن االيميني المتطرف قد يقلل من زخم التقارب ا

التفاؤل هو أن حجم التجارة ظل عند مستويات ملحوظة دون أن يتأثر، منذ األزمة التي وقعت عام 
المصالح  2010 بشكل شامل من خالل  التركية  العالقات  استئناف  إمكانية  أكبر مؤشر على  ، وهو 

 المتبادلة.
 3/11/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 بوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء االحتلل بذكرى بلفور: نطالب الجامعة العربية  .34

الشعب  :  الجزائر معاناة  وقف  في  مسؤولياته  بتحمل  الدولي  المجتمع  العربية  الدول  جامعة  طالبت 
ة  المحتل   وقال قطاع فلسطين واألراضي العربية  الفلسطيني، والعمل الجاد إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

الوعد   هذا  "إن  بلفور،  ذكرى اعالن  لمناسبة  بيان صدر عنه  األربعاء، في  اليوم  العربية،  بالجامعة 
، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة  1948المشؤوم كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام  

 منذ عقود طويلة. 
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بلفور تصريح  أصدرت  التي  الدولة  بريطانيا  البيان،  ب  وطالب  تحقيقه  وسعت  إلى  إمكاناتها  كل 
ووضعت اللبنة األولى لتنفيذه على حساب الوطن والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إلى تحمل 
مسؤوليتها التاريخية واألخالقية بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني واالعتراف بالدولة الفلسطينية، تكفيرا  

الفلسطيني،   ع الثمن باهظا ألما، وتشردا، وهي الخطوة الذي دفعن دورها الرئيس في نكبة الشعب 
 الضرورية لتحقيق العدالة المفقودة والسالم الُمَتطلع إليه الذي تنشده شعوب المنطقة والعالم.

 2/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للشعب الفلسطيني  المشروعة"التعاون اإلسلمي" بذكرى بلفور: نجّدد التزامنا بدعم الحقوق  .35

من :  جدة العادل،  الفلسطيني  الشعب  نضال  بدعم  الدائم  التزامها  اإلسالمي  التعاون  منظمة  جدّدت 
ودعت "التعاون اإلسالمي"، في بيان صدر عنها األربعاء،    أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

ال سيما األطراف الفاعلة منه  الدولي    لصدور اعالن بلفور المشؤوم، المجتمع  105لمناسبة الذكرى الـ
وأشارت إلى أن   إلى تصحيح هذا الظلم التاريخي، وتحمل مسؤولياته في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي. 

الحرية   لقيم  وانتكاسة  اإلنساني،  والضمير  الذاكرة  في  قاتمة  عالمة  تشكل  تزال  ما  الذكرى  هذه 
 والعدالة. 

 2/11/2022 ،ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 الحكومة اإلسرائيلية المقبلة حقوق “األقليات”  واشنطن تأمل في أن تحترم  .36

أعربت الواليات المتحدة األربعاء عن أملها في أن يحترم  ،  2/11/2022القدس العربي، لندن،    ذكرت 
ه للعودة المسؤولون في الحكومة اإلسرائيلية المقبلة حقوق األقليات فيما يبدو أن بنيامين نتنياهو يتج

 ليمين المتشدد.إلى السلطة مع حلفائه من ا
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس للصحافيين إن عالقة الواليات المتحدة مع  
إسرائيل “كانت دائما قائمة على مصالحنا المشتركة لكن أيضا على قيمنا المشتركة”، مضيفا “نأمل  

ع الديموقراطي المنفتح بما يشمل ومة اإلسرائيلية مشاركة قيم المجتمفي أن يواصل كل مسؤولي الحك
التسامح واالحترام للجميع في مجتمع مدني ال سيما مجموعات األقليات”، بدون التعليق مباشرة على  

 نتائج االنتخابات. 
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روره  عبر السفير األميركي لدى إسرائيل توماس نيدس عن س  ،3/11/2022األيام، رام هللا،    أضافت  و 
التصويت". على  اإلقبال  "هذا  الدقيق   بسبب  بالشكل  التكهن  ألوانه  السابق  "من  بيان:  في  وقال 

 ".لالئتالف الحاكم المقبل" مشيرًا إلى تطلعه إلى "مواصلة العمل مع الحكومة اإلسرائيلية
 

 " إسرائيل"في حكومة  : إدارة بايدن لن تتعامل مع بن غفير وزيرا  كيرياألم أكسيوسموقع  .37
يوم األربعاء عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنه  ( األميركي  Axiosنقل موقع "أكسيوس" )

با الرئيس جو  إدارة  المرجح أن تتعامل  إيتمار بن  من غير  الكنيست  المتطرف في  يدن مع العضو 
 غفير، الذي يتوقع أن يتولى منصبا وزاريا رفيعا في الحكومة اإلسرائيلية المقبلة. 

جيك  وذكر   األميركي  القومي  األمن  ومستشار  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  أن  الموقع 
وغير  غفير  بن  مع  العمل  عدم  احتمال  إلى  ألمحا  وذلك خالل  سوليفان  اليمينيين،  المتطرفين  من  ه 

 اجتماعهما مع الرئيس اإلسرائيلي األسبوع الماضي في واشنطن. 
األمير  اإلدارة  إن  الموقع  قال  تجاه  كما  ومواقفه  وحزبه  غفير  لبن  العنصري  الخطاب  من  قلقة  كية 

 الفلسطينيين. 
 2/11/2022جزيرة.نت، ال

 
 : النتائج األولية للنتخابات اإلسرائيلية تنذر بمزيد من االضطهاد للفلسطينيين"النرويجي للجئين" .38

المفرغة في األراضي حّذر األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين يان إيغالند من أن حلقة العنف  
األولية  الفلسطينية المحتلة لن تتوقف ما لم تنه إسرائيل احتاللها، ال بل على العكس، تنبأت النتائج  

 النتخابات "الكنيست" اإلسرائيلية بحكومة جديدة عازمة على حكم دائم للفلسطينيين. 
الجاري لألراضي الفلسطينية    وقال إيغالند في تصريح له، اليوم األربعاء، عقب زيارته خالل األسبوع

ي كنت شاهدا المحتلة، "أشعر باالرتياب من تصاعد التوترات في األراضي الفلسطينية المحتلة، والت
 عليها بنفسي هذا األسبوع". 

وأشار إلى أن "إسرائيل وحلفاءها  .  وحّمل إسرائيل، كقوة محتلة، مسؤولية ضمان رفاهية الفلسطينيين
م  معاناة  تجاهل  أنهوا  يواصلون  واضحة:  القادمة  إسرائيل  حكومة  إلى  ورسالتنا  الفلسطينيين،  اليين 

 . احتاللكم غير المبرر لألراضي الفلسطينية
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كأي منتهك آخر لحقوق اإلنسان والقانون الدولي، يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها، ال يمكن أن   
 ك حل بال عدالة". يكون هنا

 2/11/2022، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 الحكومة البريطانية "ال تخطط لنقل سفارتها" إلى القدس المحتلة .39
أوضحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء اليوم األربعاء، أن "الحكومة 

مدينة   إلى  أبيب  تل  من  إسرائيل  لدى  بريطانيا  سفارة  لنقل  تخطط  ال  الحالية  القدس البريطانية 
  حتلة".الم

 2/11/2022القدس، القدس، 
 

 ية ألبانيز لالالالال"القدس": نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي يحاول محو الهوية الفلسطين .40
وصف الخبراء التقرير األخير عن الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة الذي حررته   

، فرانشيسكا ألبانيز، بأنه  1967ة عام  مقررة  األمم المتحدة الخاصة في األراضي الفلسطينية المحتل
ات حقوق اإلنسان المرموقة مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومان  "مغير لقواعد اللعبة"، ما دفع منظم

 رايتس ووتش" العتباره نسمة من الهواء المنعش.
وفي لقاء خاص مع "القدس" دوت كوم، للحديث عن تقريرها الذي صدر األسبوع الماضي، أكدت  

الخمس  أل السنوات  في  تشّجع  قد  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل  "نظام  أن  الماضية  بانيز  والخمسين 
 بسبب إذعان المجتمع الدولي والفشل في محاسبة إسرائيل" على أفعالها.

االستعماري  االستيطاني  االحتالل  "تفكيك  أن  على  ألبانيز  الفصل    وتشدد  وممارسات  اإلسرائيلي 
  ا وضرورًيا من أجل تحقيق الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير العنصري" بات أمًرا ملحً 

الفلسطينيين في األراضي المحتلة ترقى   الفلسطيني، خاصًة وأن اإلجراءات اإلسرائيلية ضد  للشعب 
 إلى مستوى "االضطهاد" و"العقاب الجماعي" مع محاولة واضحة لمحو الهوية الفلسطينية. 
 2/11/2022القدس، القدس، 
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 اتحاد طلبة بريطانيا يقيل رئيسته المسلمة شيماء داللي بدعوى "معاداة السامية"  .41
أقال رئيسته شيماء داللي،   الوطني للطالب في بريطانيا  بأن االتحاد  أفادت وسائل إعالم بريطانية 
ما   وهو  السامية،  بمعاداة  اتهامات ضدها  في  بتحقيق  قيامه  بعد  تونسية،  أصول  من  مسلمة  وهي 

تقلة نظرت في االتهامات الموجهة ضد وعقد االتحاد لجنة تحقيق مس داللي "غير مقبول".  اعتبرته
في   تأديبية  للجنة  استماع  جلسة  عقد  تم  كما  داللي،  الماضي،   27شيماء  األول  أكتوبر/تشرين 

ويتعلق األمر   توصلت إلى أن داللي "انتهكت سياسات االتحاد بشكل كبير"، وفق بيان صادر عنه.
 ، واتهمت بناء عليها "بمعاداة السامية". 2012ت كتبتها داللي تعود إلى عام بتغريدا

 3/11/2022الجزيرة.نت، 
 

 ضمن اتفاقية "اإلعفاء من التأشيرة" "إسرائيل"أعضاء كونغرس يطالبون بعدم إدراج  .42
التأشيرة" عن  20طالب    "اإلعفاء من  اتفاقية  إدراج )إسرائيل( ضمن  بعدم  أمريكًيا  د عضو كونغرس 

من   األمريكيين  المواطنين  العنصرية ضد  معاملتها  بسبب  األمريكية،  المتحدة  الواليات  إلى  الدخول 
ني بلينكن،  أصول فلسطينية. وقال أعضاء الكونغرس في رسالة بعثوها لوزير الخارجية األمريكي أنتو 

لالنضمام إلى برنامج    اليوم: "تعتبر المعاملة المتبادلة للمسافرين األمريكيين مطلبا رئيسيا من الدول
اإلعفاء من التأشيرة". وأشاروا إلى تصريح وزارة األمن الداخلي األمريكي التي تشرف بشكل مشترك 

")إسرا  أن  التأشيرة،  اإلعفاء من  برنامج  الخارجية على  البرنامج".  مع وزارة  لمتطلبات  تمتثل  ئيل( ال 
األمريكية معاملة الخارجية  أن تضمن وزارة  أهمية  نقاط    وأكدوا  األمريكيين معاملة عادلة في  جميع 

المعاملة   لإلبالغ عن  األمريكيين،  للمسافرين  آلية  تنشئ  وأن  )إسرائيل(  تسيطر عليها  التي  الدخول 
 التمييزية من قبل سلطات االحتالل. 

 2/11/2022، فلسطين أون الين
  

 تعود إلى نسختها األصلية  "إسرائيل" .43
 طالل عوكل

ختر كالطاووس، فلقد كافح على جبهاٍت مختلفة داخل حزبه، وخارجه، من  من حّق نتنياهو أن يتب
لقد استخدم كل ما يملك من خبرة، وإمكانيات، للتمّلص من قبضة القضاء    أجل عودته إلى العرش.

ك في  نجح  ثم  محاكمته،  إلى  الطريق  في  تاه  ومن  الذي  »الليكود«  داخل  من  إقصائه  محاوالت  ل 
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جًا، ال يحتاج إلى البحث عن تحالفات من خارج التكتل الذي يقوده حتى خارجه، وها هو يعود ُمتوّ 
 ينجح في تشكيل حكومٍة مستقرة. 

ينجح التكّتل »اليميني المتطّرف«، ألنه صاِدق مع نفسه، ومع جمهوره، وثابت في التزامه بأهداف 
 صهيوني التوسعي االستيطاني اإلرهابي. المشروع ال

، ويفشل تحالف »الكوكتيل«، الذي يجمع بين يمين ال يختلف عن  ينجح تكتل »اليمين المتطّرف«
 التكّتل، وبين منافقين يّدعون »الوسطية« أو »اليسارية«. 

متجانس  يسقط الفرع المّدعي، ألنه يزاحم على المرّبع ذاته الذي يقف فيه تكتل أصيل في رؤيته، و 
 بين أطرافه. 

ي إدارة الحكم، بينما ال يجمعهم جامع سوى الرغبة  ال يكفي أن يجتمع عدد من األحزاب والتكّتالت ف
في إقصاء نتنياهو، وكل من أطرافه يتطّلع إلى موقع رئيس الحكومة، بعد أن فاز به نفتالي بينيت  

 صاحب المقاعد السبعة. 
عرب، الذين تاهوا في دهاليز التكّتالت الصغيرة، بعضهم انضم  ينجح التكّتل بزعامة نتنياهو ويفشل ال

 عى إلقصاء نتنياهو، وبعضهم اآلخر، مستعد ألن يتحالف مع الشيطان.لمن يس
»القائمة   فـ  المحتل،  »الداخل«  في  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  إلى  بقوة  انتقل  االنقسام،  فيروس 

سة عشر مقعدًا، تحّولت إلى ثالث كتل، بعضها لم  المشتركة« التي حصلت قبل ثالثة أعوام على خم
 يحقق نسبة الحسم. 

لمصّوتون من الفلسطينيين في إسرائيل، يئسوا من االنقسامات، والخالفات، وغياب المشروع الموّحد  ا
 والموّجه، فجاء التصويت عند نسبة منخفضة، فجاءت النتائج مخّيبة لآلمال. 

 مكانًا مع نتنياهو، الذي ال يحتاجه، لتشكيل حكومته. منصور عباس، يتحّسر ألنه لن يجد له 
سطينيون إلى أين وصلت أحوالهم، وإلى أين ترسو مراكبهم المهترئة، وقياداتهم ضعيفة  فليتبّصر الفل

 البصيرة.
ال شّك أن االنقسام الفلسطيني العام، قد ترك بصماته على الفلسطينيين في »الداخل«، فكلهم ينتمون  

 واستراتيجياٍت ورؤًى مختلفة.  إلى شعٍب واحد،
إلى الحكم بنجاح لم يرده الكثيرون، ولم يتوقعه الكثيرون، فثمة    ال ضرورة للبكاء، إزاء عودة نتنياهو

 مقولة تركية مشهورة، مفادها أن في كل شرٍّ خير. 
على   شاملة  حرب  النتيجة  النتيجة؟  كانت  فماذا  »الكوكتيل«،  حكومة  الفلسطينيون،  جّرب  لقد 

محمي من األجهزة الرسمية    سطينيين، وإنكار للحقوق السياسية ولقرارات األمم المتحدة، وانفالت الفل
 للمستوطنين والمتطّرفين.
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النتيجة سياسة ال تختلف عن مضامين سياسة نتنياهو حين كان في الحكم، فحصار لغزة، وإمعان 
لحرب والمجازر، والمزيد من  في فرض سياسة تقوم على »السالم االقتصادي«، والمزيد من جرائم ا

والجرحى. والشهداء  القدس    النتيجة  االعتقاالت،  واستباحة  وإحراجها،  الفلسطينية،  السلطة  إضعاف 
والمسجد األقصى، وفي العموم شّن حرٍب شاملة ومتواصلة على كل الضفة الغربية والقدس، فضاًل  

 عن حروٍب متقاربة ضد قطاع غزة.
ع للحديث  اليوم  بعد  مجال  إلى  ال  و«ميرتس«  العمل«،  »حزب  تحّول  فلقد  إسرائيل  »يسار«  ن 

جتمع مدني«، تخفي ابتهاجها بما تحققه الحكومات المتطّرفة، وتكتفي بالتشّدق بحقوٍق  منظمات »م
 ورؤًى ال مضمون لها، وال ممارسة لتحقيقها. 

للفلسطينيين حقوقًا، ثمة ميل واضح، في المجتمع اإلسرائيلي نحو »اليمين المتطّرف«، الذي ال يرى  
مجتمع   الفلسطينية،  األرض  كل  على  وجودًا  حتى  عي  أو  توسُّ إرهابي،  فاشي،  عنصري،  مسّلح، 

 ويحتوي كل فكرة أو برنامج أو حزب يخرج عن هذه الحقيقة. 
بين   فارق  بوجود  يسمح  ال  تحالف  رأس  على  نتنياهو  عودة  من  الفلسطينيين  بعض  ينزعج  لماذا 

العلمانية«  الني  »الصهيونية  الكتلة  الدينية«،  »الصهيونية  حزب  ويكون  الدينية«،  ابية  و«الصهيونية 
 الثانية في التكّتل؟ 

األساسي، وبوضوٍح شديد، ال   الصهيوني  المشروع  ويعكس حقيقة  يمثل  الذي  التكّتل هو  هذا  أليس 
 يحتمل الكذب أو التزوير، وال يبحث عن غطاء أو تخريجات لمشروعه.

ّتل  سينجح في تشكيل حكومة مستقرة، ألربع سنوات قادمة، باالعتماد على تك  من الواضح أن نتنياهو
 صخري أصّم، ليس فيه مجال النشقاقات، أو تمرُّدات.

حتى   سنوات،  ثالث  من  أكثر  منذ  يعاني  الذي  السياسي  النظام  أزمة  معالجة  إلى  نتنياهو  سيسعى 
القضائية، لكي ت المنظومة  تغيير  إلى  أقدامه، وسيسعى  لعب دورًا في حمايته، وربما مالحقة  يرّسخ 

 خصومه السياسيين. 
ن شخصية مثل نتنياهو أن يعمل على مالحقة ومعاقبة خصومه السياسيين، وتفكيك  ليس مستبعدًا م

 وإضعاف القوى التي تحلم بمنافسته. 
دولة أنها  بما  الدولي،  المجتمع  أمام  تمامًا،  نفسها عارية  إسرائيل  تقدم  وتكّتله،  نتنياهو  احتالٍل   مع 

 خططاته التوسعية في الضفة عنصري، فاشي ال يتوّرع عن استخدام كل ما لديه للتعجيل في م
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والقدس، وقد تقوده عنصريته، إلى إفشال وإسقاط اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وبالتالي،   
شّكل أحد أهّم أعمدته استعادة أجواء التوّتر في المحيط وعلى المستوى اإلقليمي، طالما أن بن غفير ي

 وعناوينه. 
 3/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 ياهو وتعطيل االتفاقات نتن .44

 د.عصام شاور 
الحالية   االنتخابات  في  فاز  إذا  أنه  لناخبيه  نتنياهو  بنيامين  السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تعهد 

مع   تعامل  مثلما  لبنان  مع  الحدود  ترسيم  اتفاقية  مع  بتعطيل  سيتعامل  تعهد  حيث  أوسلو،  اتفاقية 
 سرائيلي حسب وصفه.اتفاقية الترسيم ألنها ضد مصالح الكيان اال

بعيًدا عن اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان يعترف بنيامين نتنياهو بأنه لم يكن يعترف باتفاقية أوسلو  
" معتقدا أن 2021_2009عاًما "  12وأنه تعمد تعطيلها وخاصة أنه حكم بعد توقيع اتفاقية أوسلو لمدة  

الحقيق  لـ)إسرائيل(.  العليا  المصالح  ضد  أوسلو  الفلسطيني  اتفاقية  الشعب  ضد  أوسلو  اتفاقية  أن  ة 
وقضيته ومصالحه ولكنها بالنسبة لالحتالل والكيان االسرائيلي كطوق النجاة الذي منحته إياه منظمة  

عاما على االقل، ولو   20ن عمر االحتالل  التحرير الفلسطيني، وانا اعتقد ان اتفاقية اوسلو أطالت م
الفلسطينية األولى لكنا قاب قوسين من تحرير فلسطين، ولكن دخول   استمرت االنتفاضة  وتطورت 

منظمة التحرير على الخط والوصول إلى اتفاقية أوسلو أجهض انتفاضة شعبنا ومنح شرعية "زائفة"  
بعين العرب ومحاربة المقاومة الفلسطينية من كل  لالحتالل االسرائيلي وتم استغالل ذلك بهرولة المط

رة للسالم وعملية التسوية مع المنظمة حتى وصلنا الى الحال الذي  االطراف التي تدعي أنها مناص
وسنتجاوز   الماضي،  من  واصبحت  ومساوئها  اوسلو  اتفاقية  تجاوزنا  أننا  علما  االن،  عليه  نحن 

تالل إال خباال والنصر بات قريبا وخاصة بعدما فر االحتالل  المؤامرة العربية ألنها لن تزيد دولة االح
وأصب غزة  قطاع  تصاعد  من  مع  ازدياد  في  هي  جدا  باهظة  الغربية  للضفة  احتالله  تكاليف  حت 

 المقاومة  واالنتفاضة المسلحة في الضفة الغربية. 
رج االحزاب االخرى  بنيامين نتنياهو يعترف بكل وضوح بأنه ال يعترف باتفاقية أوسلو ومع ذلك لم تخ 

طالبه بااللتزام باتفاقية شهد المجتمع الدولي لتطالبه بااللتزام بما التزمت به الحكومات السابقة، لم ت 
اتفاقية   بأبشع  فكيف  مقدسة  غير  االتفاقيات  بأن  نتعلم  أن  الفلسطينيين  نحن  علينا  ولذلك  عليها، 

نقدم   أن  علينا  أوسلو؟  اتفاقية  مثل  بشعبنا  الضرر  والقضية  الحقت  الفلسطيني  الشعب  مصالح 
كل مصلحة حزبية او فردية وبالتالي على الفصائل وخاصة  الفلسطينية وااللتزام بحقوقنا وثوابتنا على  
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فصائل منظمة التحرير اإلعالن عن رفضها التفاقية أوسلو وسحبها االعتراف بشرعية االحتالل وان  
لك عليها االعتراف بالخطأ الشنيع الذي ارتكبته  قدسنا واحدة  وليست هناك قدس شرقية وغربية، وكذ 

ح  1988عام   الجزائر  مؤتمر  االحتالل في  بشرعية  الفلسطيني  الجانب  من  اعتراف  أول  يث صدر 
 لألراضي الفلسطينية.

 2/11/2022فلسطين أون الين، 
 

 تتحّول "ميليشيات سياسية" يقودها مجرم!  "إسرائيل" .45
 تسفي برئيل 

مطلوب،   وبحذر  إليها  وباالستناد  الخوف.  شدة  من  المغص  على  تبعث  االنتخابية  العينات  نتائج 
بنيام أكثر من  سيؤلف  في  كما عرفناها  اإلسرائيلية  "الديمقراطية"  تنهي عهد  نتنياهو حكومة    70ين 

والفساد، وا بالتضليل،  المليء  الطويل والعقيم  نتنياهو  نتيجة حكم  النتيجة هي  لتحريض، عامًا. هذه 
المستوطنين حرية  هي  واحدة  بحرية  االحتفال  خالله  وجرى  االستطالعات   -والعنصرية  توقعتها 

 قة. ولقد ازدادت بلورة، وأصبحت أكثر سمنة وضخامة طوال األعوام الخمسة عشر الماضية. المسب
ال الرؤية  لخصت  بل  االنتخابات.  نتائج  نهائية،  نتائج  أنها  تبين  إذا  العينات،  تتوقع  تي صيغت  لم 

وصوغ  بتصميم ودقة، وكان الهدف منها القضاء على العالقة الكاذبة بين "اليهودية" و"الديمقراطية"،  
إثني   األيديولوجيون.    -وحش  والبلطجية  السياسيون  يطلبه  لما  وفقًا  الليبرالية  القيم  تماشت  فاشّي. 

غير صالحة. إلى  تحولت  القيم،  أعالم  تحمل  الظاهر  في  تبدو  كانت  ليس محصورًا    أحزاب  وهذا 
ت  أجل  من  المبذول  الجهد  والحريديم.  العرب  أوساط  وفي  أيضًا،  الوسط  في  بل  بيان  باليسار، 

االختالفات ما بين "العمل" و"ميرتس"، أو بين "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، والتدقيق في فحص  
"المعسكر أيديولوجيا  عن  به  تختلف  الذي  وما  "الليكود"،  نهاية    أيديولوجيا  في  وصل  الرسمي"، 

 المطاف إلى يافطة واحدة "فقط نتنياهو" أو "فقط ضد نتنياهو". 
ا هر  الصَّ المنافسون  مسار  فيها  جلس  التي  التغيير"  "حكومة  تأليف  مع  بدأ  الذي  لسياسي، 

الكراهية   بقوة  باآلخر،  منهم  الواحد  والتزم  مذهل،  بصبر  أسنانهم  على  وكّزوا  أسرى،  األيديولوجيون 
تركة لنتنياهو، صحيح أن هذا المسار ُولد لمنع نتنياهو من والية إضافية، لكنه، وبالخطأ، تعامل  المش

نقسام: "فقط بيبي" و"فقط ال بيبي" كموضوع تقني، شخصي، يفتقر إلى األيديولوجيا، وحتى أنه  مع اال 
وأيديول قَيمه  لبيع  مستعد  االعتبار،  هذا  إلى  استنادًا  يصوت،  َمن  كل  وكأن  أال  مخٍز.  شرط  وجيته 

 ينتخب نتنياهو مرة أخرى. 
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ذا المعيار الشخصي، بجوهره، هو  بصورة متأخرة جدًا، فهم هؤالء واعترفوا بأن التصويت، بحسب ه
بن   وإيتمار  بتسلئيل سموتريتش  تحول ظلُّ  فقط عندما  االعتراف  هذا  تطور  ولقد  أيديولوجي.  خيار 

ن السجن إلى قضية هامشية، قد تكون مهمة في  لقد تحول إنقاذ نتنياهو م  غفير إلى خطر ملموس.
ريقة الحكم وتحويل الدولة إلى دولة نظر منافسيه وداعميه، لكن ليس لها وزن قومي، مثل تغيير ط
 ثيوقراطية قانونيًا. التقني تحول إلى جوهري، والشخصي إلى فكرة.

جولة انتخابية تم إجراؤها  ُتلقي نتائج العينات الضوء الواضح على حقيقة أن الخطر تعاظم. مع كّل  
رؤية ديمقراطية    حتى اآلن، تمأسس الخالف األيديولوجي الذي يحدد حقل األلغام الذي يفصل بين 

تسلطية   الفروقات    -وُأخرى  في  للبحث  األحزاب،  لفتات  مكان  ال  المعركة،  هذه  في  عنصرية. 
الو  أو  الحقيقية  الفروقات  عن  مكبرة  عدسة  من خالل  البحث  أو  "اليسار  الشكلية،  بين  ما    -همية 

 يساري".  -وسط" أو "اليسار
بين صراع  هو  الصراع  االنتخابية،  الجوالت  أثبتت  بين    كما  والحرب  أيديولوجية،  معسكرات 

وسط، نهايتها ليس فقط الجلوس في المعارضة، بل    -المعسكرات، وخصوصًا داخل معسكر اليسار  
النتائج   تؤدي  بأن  نأمل  أيضًا.  مسار  الضياع  في  االستمرار  إلى  إضافية  انتخابية  لجولة  النهائية 

هر داخل معسكر "اليسار   ع العرب كقوة انتخابية، وهذه المرة، ليس  وسط"، حيث يتم التعامل م  -الصَّ
فقط ألهداف تكتيكية انتخابية، بل لوضع سور واٍق صلب حول "الديمقراطية" الجوهرية ومؤسساتها. 

واقعيًا اآلن، هو أن دولة إسرائيل ستتحول إلى قيادة ميليشيات سياسية، الخيار اآلخر، الذي يبدو  
ابله تحت كل مؤسسة ديمقراطية، ويحّول إسرائيل إلى دولة  بقيادة مجرم متهم بقضايا جنائية، يضع قن

 ثنائية القومية، لقوميتين يهوديتين. 
 "هآرتس" 

 2/11/2022األيام، رام هللا، 
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