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 28 :كاريكاتير
*** 

 

 مصادر إسرائيلية: نتنياهو لن يخاطر بمنح بن غفير حقيبة منًعا لعزلة دولية  .1
هللا   كوم  -رام  دوت  الليكود  :  "القدس"  حزب  زعيم  إن  الجمعة،  إسرائيلية،  سياسية  مصادر  قالت 

بنيامين نتنياهو، ال يرغب في المخاطرة بمنح َمن وصفتهم بممثلي اليمين المتطرف، مثل إيتامار بن  
 غفير، حقائب سيادية. 

إلى  يسعى نتنياهو    -كما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية    -وبحسب المصادر  
 إقناع خصميه يائير البيد وبيني غانتس باالنضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية.
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يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت أن اإلدارة األميركية ودواَل أوروبية أبلغته بأنها لن تتعامل مع بن  
 غفير كوزير، كما أن دواًل عربية حذرت نتنياهو من تنصيب بن غفير كوزير. 

منصور وقالت   الموحدة  العربية  القائمة  رئيس  إلى  التوجه  إمكانية  يستبعد  ال  نتنياهو  أن  المصادر 
 عباس، ليكون عنصر موازنة أمام المتطرِفين اليمينيين.

 4/10/2022القدس، القدس، 
 

 التوقف عن جرائمها "إسرائيل"يتلقى اتصااًل هاتفيًا من بلينكين ويطالب بإلزام عباس  .2
رئيس  :  رام هللا وزير    يةفلسطين ال  السلطةتلقى  من  الجمعة،  مساء  هاتفيا،  اتصاال  عباس،  محمود 

، بلينكين، على االعتداءات التي يتعرض لها أبناء عباسوأطلع    الخارجية األميركي أنطوني بلينكين.
شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما 

مطالبته    عباسوجدد    مقدساتها اإلسالمية والمسيحية من انتهاكات.تتعرض له مدينة القدس المحتلة و 
وأرضنا   بحق شعبنا  الجرائم  هذه  بالتوقف عن  اإلسرائيلية  االحتالل  بإلزام سلطات  األميركية  لإلدارة 

 وتم االتفاق على استمرار االتصاالت في الفترة المقبلة.  ومقدساتنا.
 4/11/2022، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 في االنتخابات اإلسرائيلية  "اليمين"قلقة من انتصار   الفلسطينية خبير إسرائيلي: السلطة .3

قال الضابط السابق في االستخبارات اإلسرائيلية والباحث في مركز القدس للشؤون :  القدس المحتلة
السلطة   قيادة  أن  الجمعة،  اليوم  مناحيم، مساء  يوني بن  انتصار  العامة  للغاية من  قلقة  الفلسطينية 

اإلسرائيلية. االنتخابات  في  تشهير   اليمين  لحملة  تستعد  الفلسطينية  السلطة  أن  مناحيم  بن  وزعم 
الدولية. الساحة  على  نتنياهو  كبار    بحكومة  أن  إلى  العربية  الشؤون  في  اإلسرائيلي  الخبير  ولفت 

الرئيس   الفلسطينية سيطالبون  السلطة  "أبو مازن" بصياغة استراتيجية  المسؤولين في  محمود عباس 
 جديدة ضد إسرائيل والمصالحة مع حركة حماس.

 4/11/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مجدالني: المستوطنات تصدر غازات مسببة لالحتباس الحراري تؤثر على الزراعة .4

لسطين، تأثر بشكل كبير  قال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني إن األمن الغذائي في ف: رام هللا
المناخ. تغير  نتيجة  السابقة  المواسم  نظمتها    في  في جلسة  الجمعة،  كلمته،  وأشار مجدالني خالل 

منظمة األغذية العالمية في رام هللا لمناسبة يوم الغذاء العالمي، إلى أن المستوطنات الجاثمة على  
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الحراري،   الفلسطينية تصدر غازات مسببة لالحتباس  المستوطنات  األراضي  النتائج أن  بّينت  حيث 
مليون طن مكافئ من غاز الكربون، وهو ما يزيد عن ما ينتجه سكان الضفة الغربية    6تنتج حوالي  

بحوالي   غزة  فلسطين.140وقطاع  في  الزراعة  على  يؤثر  الذي  األمر  أنه    %،  مجدالني  وأوضح 
المناخية انضمت دولة فلسطين التفاقية ا المخاطر  بشأن تغّير لمواجهة هذه  المتحدة اإلطارية  ألمم 

تحت   ترزح  فلسطين  تنفيذها كون  تواجه عراقيل عدة في  والمساهمات  هذه االجراءات  لكن  الُمناخ، 
 االحتالل االسرائيلي. 

 4/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تحقيقات فصائلية في صواريخ غزة ": األخبار" .5
المدهون   -غزة  لمعرفة   :رجب  داخلية  تحقيقات  سلسلة  الفلسطينية  للمقاومة  األمنية  األجهزة  بدأت 

والذي   »الغالف«،  مستوطنات  تجاه  غزة  قطاع  من  ثالثة صواريخ  إطالق  خْلف  تقف  التي  الجهة 
استغّله جيش العدو لشّن ضربات ضّد أهداف عسكرية في القطاع. وبحسب ما علمته »األخبار« من  

ف المقاومة،  في  خارج  مصادر  من  جاءت  اإلطالق  عملية  بأن  اعتقاد  إلى  مرّدها  التحقيقات  إن 
في   ومسؤولين  »حماس«  حركة  بين  اتصاالت  ُأجريت  نفسه،  اإلطار  وفي  الفصائلي«.  »اإلجماع 

 جهاز المخابرات المصرية، بهدف الوقوف على خلفّيات التصعيد الذي ُسّجل مساء الخميس. 
 5/11/2022، األخبار، بيروت

 
 سرائيلية: ما زال مبكرا طي صفحة "عرين األسود"دراسة إ .6

رغم ما تقوم به قوات االحتالل في الضفة الغربية عموما، وفي شمالها :  عدنان أبو عامر   -21عربي
خصوصا حيث جنين ونابلس، لكن ظاهرة عرين األسود ما زالت تسترعي انتباه األوساط اإلسرائيلية، 

أهداف عسكرية واستيطانية، ورغم ما تلقته من ضربات  في ضوء ما نفذته من هجمات مسلحة ضد  
الجيش   تطالب  اإلسرائيلية  القراءات  لكن  الدامية،  االغتياالت  خالل  من  األخيرة  اآلونة  في  قاسية 

 وأجهزة األمن بالتروي في نعي هذه الظاهرة، وعدم المسارعة في طي صفحتها. 
ذكر حيفا،  بجامعة  اإلسرائيلي  المستشرق  فريدمان  من    يارون  األسود  لعرين  األساسي  "العصب  أن 
فتح، كما يضم نشطاء كتائب القسام، وسرايا  نشطاء شهداء األقصى، الذين ال يستمعون لقيادة حركة 

، ووجود محدود من الجبهة الشعبية، لكن عدد "عرين األسود" عموما غير معروف، ربما بضع  القدس
مقاومة مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، وتوحدوا   عشرات، في العشرينيات من أعمارهم، ينفذون عمليات 

 تحت راية الكفاح المسلح ضد االحتالل".
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"عربي وترجمتها  إسرائيل،  زمن  موقع  نشرها  دراسة  في  عر 21وأضاف  "أيديولوجية  أن  األسود "  ين 
، وتدل شعاراته على أجندة أقرب لتنظيمات غزة منها إلى الضفة، وتتركز في  تحتوي على نبرة وطنية

 اد من أجل احتالل فلسطين من البحر إلى النهر". الجه
الفلسطيني،  التنظيم  نمط  تغيير في  العرين  أن  تؤكد  الفلسطينية واإلسرائيلية،  "التقديرات  أن  وأوضح 
على أساس التقسيم الجغرافي اإلقليمي، وليس على المنظمات، على اعتبار أنه تم إنشاء التنظيم في  

ى حد ما بوحدة الفصائل في "غرفة العمليات المشتركة" في جنين  فضاء سياسي، ويذكرنا العرين إل
على   يتمردون  أنهم  يعني  مما  االحتالل،  مع  سياسية  لعملية  أفقا  يرون  ال  عناصرها  أن  مع  وغزة، 
الجيل السابق الذي فشل في مساراته السياسية، لذلك من السابق ألوانه تأبين التنظيم، ونعيه، وطي  

 صفحته".
اءة اإلسرائيلية المطولة لظاهرة "عرين األسود" أن وسائل السيطرة العسكرية االحتاللية  تكشف هذه القر 

على المناطق الفلسطينية قد فشلت، بما فيها سياسة العصا والجزرة، بما فيها القمع واالغتياالت، أو  
اإلجابة على  االمتيازات االقتصادية وتصاريح العمل، ولذلك من السابق ألوانه بالنسبة لإلسرائيليين  

 سؤال عما إذا كان عرين األسود ظاهرة عابرة أم دائمة، الزمن وحده سيخبرهم باإلجابة الصحيحة. 
 4/11/2022، "21موقع "عربي 

 
 طراد الفايز تجاه القضية الفلسطينية  القاضي العشائري األردنيهنية يثمن موقف  .7

“حماس”،  :  إسطنبول لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  العشائري  هاتف  القاضي  هنية،  إسماعيل 
الباسلة”.  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  دعم  في  األصيل  موقفه  “مثمًنا  الفايز،  الشيخ طراد    األردني 
وقال الموقع الرسمي لحركة “حماس”، مساء الجمعة، إن هنية أعرب للفايز عن “االعتزاز به وبأمثاله  

ية، المنادين بالعودة إلى قواعد االشتباك الحقيقي  من الرجال الراسخين في األصالة العربية اإلسالم 
وأضاف أن “رئيس الحركة عّبر عن بالغ تقديره لهذا الخط   مع العدو الصهيوني، سياسًيا وميدانًيا”.

إلى أن األردن   نيل حقوقه في تحرير أرضه ومقدساته، مشيًرا  الثابت في دعم وإسناد شعبنا، حتى 
 اًدا إستراتيجيا لشعبنا وقضيتنا”. الشقيق رسمًيا وشعبًيا سيظل إسن

وأشار الموقع الرسمي إلى أن “الشيخ طراد ثّمن هذا االتصال من رئيس الحركة، مؤكًدا الوقوف إلى 
 جانب األهل بفلسطين حتى تحقيق النصر والعودة”.

 4/11/2022، قدس برس
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 حماس تنظم مسيرة حاشدة نصرة لألقصى والضفة وسط قطاع غزة  .8
للمسجد األقصى،  الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة وسط قطاع غزة، نصرة  نظمت حركة حماس، 

الضفة لمقاومة  المسجد    ودعًما  إن  فنونة  أبو  إياد  حماس  حركة  في  القيادي  وقال  الثائرة.  المحتلة 
األقصى في خطر شديد ويتعرض لظلم إسرائيلي كبير. وأكد أبو فنونة أن شعبنا الفلسطيني سيبقى  
يقاوم المحتل اإلسرائيلي حتى دحره وتحرير فلسطين. ووجه التحية للمقاومين الذين ينفذون عملياتهم  

ال قلب  وتابع  في  والقدس.  الضفة  في  للمقاومة  مساندة  ستبقى  والقسام  حماس  أن  إلى  مشيًرا  قدس، 
في  المستوطنات  وأن  المستوطنين"،  رؤوس  أو  رأسك  تحمي  أن  تستطيع  "لن  غفير":  "بن  لـ  "نقول 

 الضفة والقدس لن تبقى آمنة بعد اليوم. 
 4/11/2022فلسطين أون الين، 

 
 "فتح" غرب رام هللااالحتالل يعتقل أمين سر  .9

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من قرية دير نظام شمال  :  رام هللا
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات االحتالل اعتقلت    غرب رام هللا، بينهم أمين سر حركة "فتح".

وشق التميمي،  ذياب  نظام قصي  دير  قرية  في  "فتح"  يزن  أمين سر  الشقيقين  إلى  إضافة  لؤي،  يقه 
 ومازن فضل التميمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. 

 4/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إبراهيم منير  "اإلخوان المسلمين" تنعى نائب المرشد العام لـ حماس .10
ي واألمة العربية واإلسالمية، نائب المرشد العام نعت حركة “حماس” إلى الشعب الفلسطين :  الدوحة

ووصفت الحركة منير في بيان    لجماعة اإلخوان المسلمين، إبراهيم منير، الذي وافته المنّية الجمعة.
 تلقته “قدس برس” بـ”القائد والمربي، والداعية الكبير، وأحد أعالم اإلخوان المسلمين ورجالها الكبار”.

 4/11/2022، قدس برس
 

 يقر أكبر صفقة وسائل قتالية وجيبات مصفحة بالضفة اإلسرائيلي جيش ال .11
قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي التزود بالوسائل القتالية والجيبات المصفحة الحديثة لمواجهة "الغد":  

 دة في الضفة الغربية عبر صفقة بقيمة مئات الماليين من الشواقل.األحداث المتصاع
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سترة واقية ضد الرصاص لصالح جنوده في الضفة الغربية في ختام   2500وقرر الجيش التزود بنحو 
لألراضي   اقتحامها  خالل  للنيران  قواته  تعرض  استمرار  ظل  وفي  األمنية  لألوضاع  تقييم  جلسة 

 الفلسطينية. 
ماليين شيقل والمعدة لجنود لواء    8ر طبقات حماية ضد الرصاص بقيمة تصل إلى  فيما تشمل الست

 الكوماندوز، والقوات على الجدار الفاصل حيث جرى توقيع عقد التوريد من شركة في شمال الكيان.
مركبة مصفحة جديدة لتخلف المركبات القديمة التي يستخدمها في الضفة   50كما قرر الجيش شراء  

رصاص والحجارة سعيًا لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عملية “كسر األمواج” التي والمضادة لل
 يشنها في الضفة منذ الربيع الماضي.

أحرونوت  “يديعوت  صحيفة  ذكرت  حين،  يعتزم  في  التي  األكبر  تعد  المذكورة  الوسائل  كمية  أن   ”
  240الجيش التزود بها خالل العقد األخير في ظل مئات عمليات إطالق النار والتي وصلت إلى  

عملية منذ شهر آب الماضي. كما زود الجيش قواته في منطقة شمال الضفة األكياس الرملية وذلك 
 ارية كثيفة.بعد تعرض العديد من المواقع إلطالقات ن 

 4/10/2022الغد، عمان، 
 

 والتطرف  غانتس: "إسرائيل" تتجه لمزيد من االنقسام .12
قال وزير جيش االحتالل بيني غانتس، رئيس تحالف "المعسكر الرسمي": إن هناك  :  القدس المحتلة

إلى   "إسرائيل"  فيه  تتجه  الذي  الوقت  في  السياسية،  للكتل  عابر  االنقسام  حاجة إلقامة حزب وسط 
 والتطرف. 

وقال غانتس، في تغريدات على تويتر: "هذه عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لي. نتائج االنتخابات  
ظل  في  نتصرف  أن  ينبغي  كما  ونتصرف  ونحترمها  نقبلها  أن  ويجب  فيها،  لبس  وال  مدوية 

ألمر حزب وسط  وأضاف: "أعتقد أنه في وقت انقسام وتطرف دولة إسرائيل يتطلب ا  الديمقراطية".
 عابرا للكتل". 

وقال غانتس: "اليوم من المهم أن نؤمن بهذه اإلمكانات. اليوم على وجه التحديد، بينما يشعر الكثير  
من الجمهور باليأس وفقدان األمل وحتى الخوف، سنواصل الكفاح على طول الطريق. سوف نستمر  

دفاع عن الوطن. سنواصل تعليم أطفالنا  في اإليمان بالناس. سنواصل إرسال أطفالنا إلى الجيش، لل
 التسامح وحب الناس. سوف نستمر في احترام أنظمة القانون والعدالة والحفاظ عليها".

 4/10/2022، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 االنتخابات وهو المسؤول عن خسارة غانتس تخاصم مع لبيد بدال من نتنياهو"يش عتيد":  .13
القدس العربي”: وجّهت رئيسة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي، في أول تصريح لها منذ “  -الناصرة 

لبيد  يائير  التغيير”  الحكومة ورئيس “معسكر  لرئيس  االتهام  االنتخابات، أصابع  نتائج  الكشف عن 
بالكتلتين  المساس  للتحذيرات، وواصل  يكترث  لم  بأنه  “العمل”، منوهة  قوة  وتراجع  “ميرتس”  بسقوط 

 كورتين من أجل زيادة قوة حزبه “يش عتيد”، طمعًا بأن يكون صاحب الكتلة األكبر.المذ 
وجاء في انتقادات لبيد أنه “ارتدع” عن إدارة “األزمة لدى األحزاب العربية”، خوفًا من إبعاد ناخبين  

  يمين، وتسّبب ذلك بإبعاد “التجمع الوطني الديموقراطي” إلى خارج الكنيست، على ما   –من الوسط
يبدو، ومنع كتلة مانعة ضد نتنياهو، وفقًا لصحيفة “هآرتس”. كذلك اتهمت المصادر لبيد “بتعظيم”  

 قوة عضو الكنيست الفاشي إيتمار بن غفير، بأن صّوره “شخصية هامة طوال الحملة االنتخابية”. 
المفاتيح   استخدام  “بداًل من  إنه  قوله  أحد األحزاب  قيادي في  “هآرتس” عن  الثالثة  ونقلت صحيفة 

توحيد األحزاب العربية، تحمل المسؤولية حيال ناخبي العمل وميرتس، بعد رفضهما   –التي بحوزته 
التحالف، وإدخال ناخبي اليمين في سبات، تنازَل لبيد بكل بساطة عنهم الواحد تلو اآلخر، وتسبب  

 بانهيار الكتلة. 
اًل إن “غانتس تخاصم مع لبيد بدال من  في المقابل رّد قيادي في “ييش عتيد” على هذه االتهامات قائ

نتنياهو، وفشل في الحصول على مقعدين من اليمين، وهو المسؤول عن الخسارة. وبدال من التعاون  
مع لبيد، انشغل غانتس بنفسه بشكل مهووس. وفيما أدار رئيس الحكومة لبيد حملة إيجابية ومحترمة  

لدولة، ثرثر غانتس حول حكومة متخيلة. وعدد تجاه جميع الشركاء في الكتلة، ومن أجل مصلحة ا
 المقاعد التي حصل عليها حزبه تعكس رأي الجمهور به”.

 4/10/2022القدس العربي، لندن، 
 

 أفرزت ظهور مجموعة من الفاشيين : عن قلقه من نتائج االنتخابات بيعر   أولمرت .14
كوم دوت  "القدس"  بـ  خاصة  الوزراء  :  ترجمة  رئيس  مساء  قال  أولمرت،  إيهود  األسبق  اإلسرائيلي 

الجمعة، إنه يشعر بالقلق وبخيبة أمل من نتائج انتخابات الكنيست األخيرة والتي أفرزت ظهور من  
العبرية، أن النتائج ليست   13واعتبر أولمرت في مقابلة مع قناة    أسماهم بـ "مجموعة من الفاشيين".

الفاشيين ضد جيدة إلسرائيل وتنطوي على مخاطر جسيمة،   تأثير "مجموعة  معربا عن خشيته من 
وأعرب عن خشيته من أن تنعكس    كل من يختلف معهم سواء من العرب أو اليساريين أو غيرهم".

الديمقراطي. االستقرار  على  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  وتحركات  قال   مواقف  الوقت،  نفس  وفي 
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غفير وأصدقاؤه، ألن نتنياهو ال يملك الشجاعة  أولمرت إن نتنياهو رجل ضعيف، وسيخيب آمال بن  
  والقدرة القيادية على تبني مواقفهم.

في العهد الحكومي اإلسرائيلي الجديد، قال أولمرت:    المتوقعةحدة  المتوحول العالقات مع الواليات  
إلى محاربة عصابة   يحتاج  لهذا  البيت األبيض،  الدخول في صراع مباشر مع  يود تجنب  "نتنياهو 

والشجاعة ال القوة  لديه  والسؤال هو هل سيكون  التي ستشكل جزءا مهما جدا من حكومته،  بلطجية 
 والعزم على القيام بذلك".

 4/10/2022القدس، القدس، 
 

 بفاشيين من أتباع الحاخام العنصري مئير كهانا  "ميرتس": البرلمان اإلسرائيلي الجديد ممتلئ .15
  “ميرتس”،   حزب   لها، منذ اإلعالن الرسمي عن سقوط   “القدس العربي”: في أول تصريح  -الناصرة 

اإلسرائيلية،  االنتخابات  إسرائيلي    في  برلمان  وجود  من  مصدومة  إنها  غالؤون  زهافا  رئيستها  قالت 
أتباع الحاخام العنصري مئير    يخلو من أتباع شوالميت  بفاشيين من  ألوني ويوسي سريد، وامتالئها 

حزبها،  سقوط  احتمال  من  االنتخابات  قبيل  جدا  مرتفع  بصوت  حذرت  قد  غالؤون  وكانت  كهانا. 
 بسبب اجتذاب لبيد أصواتها لصالح حزب “يش عتيد”، ولكن دون جدوى. 

“العمل” ميراف ميخائيلي، التي رفضت فكرة واتهم رئيس “ميرتس” األسبق يوسي بيلين رئيسة حزب  
هذه   ألن  جدًا،  مضرة  النتيجة  أن  مؤكدا  نجاحهما،  أجل ضمان  من  “العمل”  مع  “ميرتس”  تحالف 
النتيجة تعني الكثير بالنسبة لتسوية الدولتين، ولقضية تغيرات المناخ وحقوق المثليين، وفي كل هذه 

 فهذا فعاًل ضرر فادح للمجتمع اإلسرائيلي. القضايا لم تخجل “ميرتس” من رفع صوتها، ولذا
 4/10/2022القدس العربي، لندن، 

 
 وزير إسرائيلي سابق: "نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية اإليرانية"  .16

رجح وزير االستيطان اإلسرائيلي السابق، تساحي هنغبي، إقدام بالده على شن هجوم  :  ربيع سواعد 
الحكو  فترة  خالل  إيران  القادمة؛  على  واليته  فترة  في  نتنياهو  بنيامين  قبل  من  تشكيلها  المتوقع  مة 
"القناة   عنه  نقلت  ما  أنه  12حسب  معه،  مقابلة  في  هنغبي  وأضاف  الجمعة.  مساء  اإلسرائيلية،   "

"حسب تقديري، فإن نتنياهو سيعمل في فترة حكومته القادمة على تدمير المنشآت النووية اإليرانية، 
يكون خيارا بنتنياهو على مدى    ولن  إلى معرفته  تقديره  وقد أرجع  ذلك"،  "لقد   30غير  وبّين  عاما. 

نسينا المفاوضات التي جرت بين إيران والقوى الكبرى بعدما توقفت فعليا"، موضحا أنه "في حال لم  
ل  تنته هذه المفاوضات باتفاق ولم تتحرك الواليات المتحدة األميركية بشكل مستقل، فإن نتنياهو سيعم
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إيران". النووية في  المنشآت  تدمير  فإن    على  بذلك  نتنياهو  يقم  لم  "في حال  أنه  إلى  وأشار هنغبي 
 إسرائيل ستواجه تهديدا وجوديا". 

 4/10/2022، 48عرب 
 

 إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستغّير وجه الدولة صحف  .17
بالل ضاهر: وصف المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، يوم الجمعة،  

يكون    االسرائيلية   نتائج االنتخابات  "قد  اليمين  الحسم في االنتخابات لصالح  "ثورة"، معتبرا أن  بأنها 
الد  وجه  في  سيتغير  الذي  ما  يوضح  لم  أنه  إال  الدولة".  وجه  سيغير  تحّول  بداية  ربما صفارة  ولة. 

طريقة الخطاب، ليس أكثر، لكن ليس متوقعا حدوث تغيير في السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين  
عام   المحتلة  األراضي  الـ  1967في  مرآة  48وأراضي  االنتخابات هي  فنتائج  عقود.  منذ  والمستمرة   ،

 لصورة إسرائيل الحقيقية. 
س"، عاموس هرئيل، إلى أن هدف نتنياهو من  من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرت

القوانين ليتمكن من اإلفالت من محاكمته بتهم فساد خطيرة ومنع سجنه.   ائتالفه الجديد هو تغيير 
وسموتريتش   غفير  بن  وسيطالب  الجانب.  أحادية  صفقة  تكون  "لن  كهذه  حكومة  نتنياهو  وتشكيل 

المرشح لألمن الداخلي إلى جبل الهيكل )المسجد    بمقابل. ولنتخيل زيارة مستقبلية لبن غفير، الوزير
إسرائيل   والعرب في  الفلسطينيون  وقد رصده  فيه.  األمني  الوضع  بادعاء االطالع على  األقصى(، 

 كعدو منذ وقت طويل".
 4/10/2022، 48عرب 

 
 االحتالل يقرر إخالء قواته من حاجز مخيم شعفاط ":"يديعوت .18

في  :  بالل ضاهر شعفاط،  مخيم  في  العسكري  الحاجز  من  قواته  إخالء  اإلسرائيلي  االحتالل  قرر 
التميمي في الحاجز وُقتلت خاللها مجندة، في   النار التي نفذها الشهيد ُعدي  أعقاب عملية إطالق 
الثامن من تشرين األول/أكتوبر الفائت. واتفق رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد  

في    وحدة شعفاط  مخيم  حاجز  من  الحدود  حرس  كتيبة  إخالء  على  كوهين،  أمير  الحدود،  حرس 
 غضون شهر، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

حول تحقيق حرس الحدود في عملية إطالق النار. وتقرر    وجاء هذا القرار بعد تقديم تقرير لكوخافي
تحميلهم   بعد  الحاجز،  عن  المسؤول  الضابط  بينهم  الحدود،  حرس  في  ضباط  إقالة  التحقيق  إثر 



 
 
 
 

 

ص            12   5975 العدد:              2022/ 11/5 سبتلا التاريخ: 

                                     

النار وعدم اشتباكهم مع منفذها. ويذكر أن جنديا   مسؤولية إخفاقات في التعامل مع عملية إطالق 
 آخر أصيب بجروح خطيرة في العملية.

 4/10/2022، 48 عرب
 

 سلوان قبرا مزيفا في  50ؤسس ي مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في نابلس واالحتالل  .19

العربي”:-نابلس  المواطنين    القدس/”القدس  منازل  على  الهجمات  من  مجموعة  المستوطنون  شن 
هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، منازل المواطنين    فقد   الفلسطينيين في مدينة نابلس.

كما اقتحم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس، واحتجزوا   على أطراف قرية مادما، جنوب نابلس.
 مواطنا.

سلوانو  بلدة  في  لالحتالل  االستيطانية  الخطوات  تصاعد  وضمن  القدس  سلطات أأنش،  في  ت 
ووضعت سلطات   الستخدامها ذريعة من أجل السيطرة على األرض.  االحتالل مقبرة جماعية وهمية

قبرًا مزيفًا شمال بلدة سلوان في القدس المحتلة. والقبور الوهمية، عبارة عن    50االحتالل أكثر من  
 عملية وضع قبور فارغة يجري كتابة أسماء محددة لجمعيات استيطانية ومؤسسات االحتالل. 

 4/11/2022، القدس العربي، لندن
 

 2005: العام الجاري هو األكثر دموية بالضفة الغربية منذ "أوتشا" .20
"األيام": قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير وصل    -القدس  

العام   "يعد  بالمعدل   2022"األيام"،  الغربية،  الضفة  في  للفلسطينيين  بالنسبة  دموية  األعوام  أكثر 
 ".2005الشهري منذ أن بدأت األمم المتحدة في إحصاء عدد القتلى بشكل منهجي في العام 

من   وغيرها  واالعتقال  البحث  عمليات  "خالل  الفلسطينيين  الشهداء  إجمالي  وصل  أنه  إلى  وأشار 
في    29، بما في ذلك  74إلى    2022ت اإلسرائيلية في الضفة الغربية العام  العمليات التي نفذتها القوا

الالجئين". الضفة   مخيمات  في  ُقتلوا  الذين  الفلسطينيين  لألطفال  اإلجمالي  العدد  "ارتفع  قال،  كما 
منهم على األقل على أيدي القوات اإلسرائيلية،    27طفال، ُقتل    28إلى    2022الغربية منذ بداية العام  

بـ  مقار  العام    17نة  ُقتلوا خالل  ُقتل    بأكمله".  2021طفاًل  العام،  بداية  "منذ  فلسطينيا    14وأضاف، 
ضد  هجمات  لشن  مزعومة  محاوالت  أو  فلسطينية  هجمات  خالل  اإلسرائيلية  القوات  برصاص 

تشرين األول،    24-11ولفت إلى أنه في غضون أسبوعين،    إسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل".
طفاًل، على أيدي القوات اإلسرائيلية في أنحاء   69فلسطينيا، من بينهم ما ال يقل عن    623يب  "أص

الغربية". القوات اإلسرائيلية    الضفة  "نفذت  الفترة  أنه في ذات  إلى  عملية بحث واعتقال    157وأشار 
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"تم حرق أكثر  ،  التقرير   وقال  طفاًل، في أنحاء الضفة الغربية".  18فلسطيني، من بينهم    201واعتقلت  
قبل    800من   من  المنتجات  من  كبيرة  كميات  وسرقة  أخرى،  بطريقة  تضررت  أو  زيتون  شجرة 

 أشخاص معروفين أو يعتقد أنهم مستوطنون".
فلسطينيا، وألحق أشخاص   27وأضاف، "خارج موسم قطف الزيتون، جرح المستوطنون اإلسرائيليون  

إلى ذلك،   حالة".  35أضرارا بالممتلكات الفلسطينية في معروفون أو ُيعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون 
مناسبة على األقل، فتحت القوات اإلسرائيلية    26فقد ذكر أنه في ذات الفترة "في قطاع غزة، وفي  

 نيرانا تحذيرية بالقرب من السياج الحدودي اإلسرائيلي أو قبالة الساحل". 
 5/11/2022، األيام، رام هللا

 
 شرقي القدس االحتالل يجبر مقدسًيا على هدم منزله  .21

أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الجمعة، المقدسي حمزة عبد الجواد على :  القدس المحتلة
ترخيص. دون  البناء  بذريعة  المحتلة،  القدس  شرقي  السالم”  “ضاحية  في  ذاتًيا،  منزله  وقالت    هدم 

بلدية اال بآلياتها، وفرض مصادر إعالمية مقدسية إن  بالقدس هددت عبد الجواد بهدم منزله  حتالل 
وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن سلطات   غرامة مالية كبيرة عليه، في حال لم يهدمه بيده.

هدم   على  المقدسيين  أجبرت  عامي    550االحتالل  بين  ذاتًيا  لتكاليف  2021و  2006مبنى  تفادًيا   ،
 آالف الدوالرات في حال لم ينفذوا أمر الهدم بأنفسهم.  الهدم الباهظة التي تصل إلى

 4/11/2022، قدس برس
 

 أسيرا يستعدون لإلضراب عن الطعام  30دون خطوات االحتجاج.. وعشرات األسرى اإلداريين يصعّ  .22
إدارة   -غزة  ضد  االحتجاجية،  خطواتهم  بتصعيد  اإلداريين  األسرى  عشرات  شرع  العربي”:  “القدس 

سجون االحتالل، في وقت يهدد عشرات األسرى بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا  
على نكث اإلدارة بوعدها بإطالق سراح األسير رائد ريان، الذي خاص سابقا إضرابا عن الطعام لمدة 

يوما، أوقفه بوعد إطالق سراحه عند انتهاء مدة الحكم الحالية، قبل أن يفاجئ بتمديد اعتقاله   113
 اإلداري من جديد.

من   أكثر  إن  األسير،  نادي  رفضا    70وقال  االحتالل،  لمحاكم  مقاطعتهم  يواصلون  إدارًيا،  أسيرا 
معتقال إداريا خالل شهر   30رع به  لجريمة االعتقال اإلداري، وذلك امتداًدا للبرنامج النضالي الذي ش

ورفع كل أسيرا من هؤالء    سبتمبر المنصرم، والذي تمثل بإضرابهم لنحو ثالثة أسابيع عن الطعام.
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رسالة مشتركة جاء فيها “أنا أقاطع محكمتكم الصورية، التي تتلقى أوامرها من جهاز الشاباك، وأُعلن  
 رعية”. أن أي محاٍم ال ُيمثلني في هذه المحكمة الالش

 4/11/2022، القدس العربي، لندن
 

 النقابات المهنية والعمالية في غزة توّقع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع مع االحتالل .23
العربي”:  –غزة   لمواجهة    “القدس  الشرف  ميثاق  على  التوقيع  عملية  إطالق  غزة  مدينة  في  جرى 

مناهضة التطبيع في فلسطين وبالتعاون  التطبيع النقابي، مع دولة االحتالل، برعاية حملة المقاطعة و 
هذا وقد تضمن الميثاق التي وقعت عليه النقابات في غزة، عدة بنود،   مع تجمع النقابات المهنية. 

مناهضة   ثقافة  نشر  على  والعمل  عالميًا،  االحتالل  وفضح  اإلسرائيلية،  المؤسسات  جميع  لمقاطعة 
العربية   المجتمعات  في  والشركات  التطبيع  الصهيونية  المنتجات  مقاطعة  الى  إضافة  واإلسالمية، 

 الداعمة لالحتالل.
ومن ضمن البنود، مقاطعة جميع المؤسسات اإلسرائيلية، وتجريم أي عالقة مع مؤسسات االحتالل،  
الداعمة  والشركات  اإلسرائيلية،  المنتجات  مقاطعة  على  يؤكد  بندا  الميثاق  يتضمن  كما  أفراده،  أو 

كما تضمن    ل، وكذلك العمل على فضح االحتالل ومؤسساته وتحويله إلى “كيان معزول”.لالحتال
ضرورة تشكيل  الميثاق بندا ينص على “مقاطعة أي أنشطة تطبيعية يشارك فيها االحتالل”، وعلى  

 النقابات المهنة والعمالية لـ”سد منيع ضد أي عالقة تطبيعية مع االحتالل”.
 4/11/2022، القدس العربي، لندن

 
 إطالق مبادرة إلجراء انتخابات طالبية في جامعات غزة  .24

خليل الشيخ: أطلق مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية مبادرة إلجراء انتخابات طالبية    -غزة  
عنوان   تحت  أمس،  من  أول  غزة،  في  بمقره  عقده  حواري  لقاء  ختام  في  غزة،  قطاع  جامعات  في 

مبا  الطالبية..  شبابية، "االنتخابات  ونخب  السياسية،  القيادات  من  عدد  بمشاركة  وآليات"،  درات 
وقال المتحدثون في اللقاء: إن المبادرة ستنطلق من خالل دعوة    ومثقفين وحقوقيين وطلبة جامعات.

كافة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية لحضور اجتماع شامل، والشروع بتوفير بيئة سياسية تسمح  
ت في كافة الجامعات، على أن يتم وضع آلية محددة إلجرائها، بما في ذلك الترشح بإجراء االنتخابا

 والدعاية والتصويت بإشراف منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان. 
 5/11/2022، األيام، رام هللا

 



 
 
 
 

 

ص            15   5975 العدد:              2022/ 11/5 سبتلا التاريخ: 

                                     

 قابلة يعملون في القطاع الصحي الحكومي  1,600ألف ممرض و 15: الصحة"" .25
ألف ممرض يعملون في القطاع الصحي الحكومي،    15"األيام": قالت وزارة الصحة: إن    -رام هللا  

إلى   للتمريض   قابلة.  1,600إضافة  العربي  اليوم  لمناسبة  أمس،  لها،  بيان  في  "الصحة"،  وأشارت 
ورًا مهمًا في النظام الصحي الفلسطيني، وأن مهمتهم  والقبالة، إلى أن للكوادر التمريضية والقابالت د 

الحمل   قبل  الحوامل  ورعاية  الصحي،  والتثقيف  الطبية،  الخدمة  لمتلقي  المباشرة  الرعاية  في  تتركز 
 وأثناء الحمل وخالل عمليات الوالدة وما بعد الوالدة، وتقديم المشورة في خدمة تنظيم األسرة. 

 5/11/2022، األيام، رام هللا
 

 وكشتين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية باق مع نتنياهو لبنان يتبلغ من ه  .26

تبّلغ مسؤولون لبنانيون كان لهم دور بارز في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبًا مع فلسطين المحتلة  
الوسيط األميركي عاموس هوكشتين بأن االتفاق لن يتأثر بفوز أحزاب اليمين بقيادة زعيم  رسالة من  

حزب الليكود بنيامين نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية، وأكد الوسيط األميركي أن الضمانة الرئيسية  
ال األمنية  األجهزة  وكل  القومي  األمن  وجهاز  الجيش  جانب  من  تأتي  إسرائيل  في  معنية  لالتفاق 

 بالصراع مع حزب هللا. 
 5/11/2022، األخبار، بيروت

 
 مقاتالت إسرائيلية أجواء لبنان 4اختراق  .27

أن  :  األناضول الجمعة،  أمس  اللبناني،  الجيش  للجيش    4أعلن  استطالعية  وأخرى  حربية  طائرات 
وقال    اإلسرائيلي خرقت أجواء البالد، في أول إعالن من نوعه منذ اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين.

" إن  بيان  في  اللبناني  األجواء   4الجيش  الخميس،  خرقت  اإلسرائيلي  للعدو  تابعة  حربية  طائرات 
المن كل  فوق  دائريا  طيرانا  ونفذت  البحر اللبنانية  فوق  من  األجواء  غادرت  ثم  ومن  اللبنانية،  اطق 

بيروت". مدينة  المتحدة   غرب  األمم  قوات  بالتنسيق مع  الخرق  متابعة موضوع  "تتم  أنه  إلى  وأشار 
 المؤقتة في لبنان" )اليونيفيل(.

 5/11/2022.نت، الجزيرة

 
 افتتاح أول كنيس يهودي داخل حرم جامعي بالمغرب  موقع إسرائيلي:  .28

في مؤشر على تنامي التطبيع بين االحتالل اإلسرائيلي والمغرب، افتتح كنيس    :أحمد صقر  -  غزة
مراكش.يهودي   بمدينة  السادس  محمد  جامعة  "  داخل  موقع  الكنيس  i24وذكر  أن  اإلسرائيلي،   "
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وأوضح أن "افتتاح هذا الكنيس؛  ".  المذكور، هو "أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي
واتحاد السفارديم األمريكي، بحضور كبير الحاخامات في المجلس  ميمونةهو ثمرة تعاون بين جمعية  

 اليهودي لدولة اإلمارات إيلي عبادي".  
  2022/11/4، "21موقع "عربي 

 
 بلينكن لـ عباس: واشنطن تجري اتصاالت لتهدئة التصعيد في األراضي الفلسطينية   .29

الجمعة، : أكد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مساء  )وكاالت(  -  رام هللا
لتهدئة اتصاالت  تجري  واشنطن  أن  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  األراضي   مع  في  التصعيد 

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم    ."إسرائيل"الفلسطينية وذلك في خضم توتر مستمر منذ أشهر مع  
إن   اسمه،  الضفة  ذكر  في  لألوضاع  شامل  تفجير  احتمال  من  واشنطن  حذروا  ومساعديه  عباس 

اإلسرائيلي   الكنيست  انتخابات  في  نتنياهو  بنيامين  بزعامة  اليمين  معسكر  فوز  بعد  السيما  الغربية 
 .األخيرة

 2022/11/4، القدس العربي، لندن
 

 من جديد   "سرائيلإ"روسيا ُتهّدد : وكالة "بلومبرغ" .30
لحم األم:  بيت  "بلومبرغ"  وكالة  إسرائيلية عن  إعالم  وسائل  هددت  ير نقلت  أن روسيا    " إسرائيل"كية، 

وكالة الوأفادت    بالرد في حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي أو بمنظومات دفاع أخرى. 
إيران    "إسرائيل"أن  ب دعم  خلفية  على  أوكرانيا  إلى  عسكرية  مساعدة  تقديم  معارضتها  من  خففت 

المتصاعد للغزو الروسي بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والذي من الممكن أن يهدد 
"(، إن "روسيا هددت إسرائيل بالرد 11سرائيلي )"كان  ومن جانبها، قالت هيئة البث اإل  ."إسرائيل"أمن  

في حال تزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي من صناعتها )إسرائيل(، حتى لو كان نقل وسائل القتال  
 بواسطة دولة ثالثة". 

 2022/11/4، وكالة معًا اإلخبارية
 

 جمعية "شرطة نيويورك" تمنح الفلسطيني عيسى عباسي لقب "شخصية العام"  .31
نيويورك  :  نيويورك المبادرة االستراتيجية في  اختارت جمعية شرطة  دائرة  نيويورك، رئيس  مدينة  في 

األم الفلسطيني  العام.ير الشرطة،  شخصية  عباسي،  عيسى  خ  كي  عباسي  تكريم  الحفل  وجرى  الل 
الجاليات  من  وقيادات  ادامز،  أريك  نيويورك  عمدة  ورعاية  بحضور  الجمعية،  تقيمه  الذي  السنوي 
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والعربية أوسطية  أكثر من  الشرق  التي تضم  للدائرة  وادارته  المدينة  المهنية في خدمة  لجهوده   ،19  
 كي يصل الى هذا المنصب الرفيع.ير طة، وكأول فلسطيني أمالف عنصر شر 

 2022/11/5، والمعلومات الفلسطينية )وفا(  وكالة األنباء
 

 يب  بالتحقيق بتعرض معتقلين لديها للتعذ الفلسطينية "العفو الدولية" تطالب السلطة .32
هللا معتقلين  :  رام  تعرض  في  بالتحقيق  الغربية  الضفة  في  السلطة  الدولية،  العفو  منظمة  طالبت 

ضرورة أن تضمن السلطة   -الخميس -نظمة في بياٍن لها  وأكدت الم  سياسيين في سجونها للتعذيب.
الماضي، بمن فيهم ثالثة مضربون    يونيو  /حزيرانحصول ستة رجال اعتقلتهم في الضفة الغربية في  

عن الطعام منذ ما يقرب من شهرين أثناء احتجازهم، على محاكمة عادلة، وذلك قبيل انعقاد الجلسة  
 األولى لقضيتهم أمام المحكمة.

 2022/11/4،  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قراءة في االنتخابات اإلسرائيلية  .33

 محسن محمد صالح أ. د. 
الديني   اليمين  بين  كانت  بأنها  اإلسرائيلية  االنتخابية  للمعركة  المتداول  التوصيف  صحيحًا  ليس 

نت بين نتنياهو )الليكود(  والقومي وبين ائتالف الوسط واليسار، إذ إن التوصيف األدق هو أنها كا
الرافضين   نتنياهو  خصوم  وبين  والقومية؛  الدينية  التيارات  من  عام  بشكل  وهم  المحتملين،  وحلفائه 
صهيونية،   ووسطية  ويسارية  يمينية  مختلفة  تيارات  على  يتوزعون  وهؤالء  الحكومة  رئاسة  لتوليه 

التصنيفا هذه  في  تدخل  ال  التي  العربية  األحزاب  إلى  فوز  باإلضافة  عن  اإلعالن  فإن  ولذلك،  ت. 
بـ وحلفائه  للمرة    64نتنياهو  الوزراء  لرئاسة  لعودته  المجال  إفساح  إعالنًا عن  الواقع  في  كان  مقعدًا، 

الكيان   تاريخ  الزمنية وفي تشكيل الحكومات في  المدة  القياسي في  بالرقم  ليتابع احتفاظه  السادسة، 
 الصهيوني. 

منذ زمن موضوع األغلبية البرلمانية، بل إن ما تسمى قوى يسارية  والحقيقة أن معسكر اليمين تجاوز  
ووسطية تبنت في السنوات الماضية طروحات "يمينية" وكّيفت نفسها على ذلك، للتجاوب مع البيئة  

 اليمينية التي تجتاح المجتمع الصهيوني. 
يجدور ليبرمان والذي  وعلى سبيل المثال، فإن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يقوده أف

حصل على ستة مقاعد تم احتسابه مع ما ُيسمى ائتالف الوسط واليسار، نظرًا لموقفه المعادي لعودة  
مقعدًا هو    12( الذي فاز بـNational Unityنتنياهو لرئاسة الحكومة. كما أن حزب الوحدة الوطنية )
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وح جانتس،  بيني  برئاسة  أبيض  أزرق  بين حزب  تحالف  الواقع  برئاسة جدعون  في  جديد  أمل  زب 
ساعر وهو حزب يميني منشق عن الليكود، وساعر نفسه كان من كبار قادة الليكود ومنافسًا لنتنياهو  
على رئاسة الحزب. كما انضم لحزب الوحدة الوطنية اثنان من قادة حزب يمينا المتطرف الذي كان  

وبالت بنتو.  وشيرلي  كاهانا  ماتان  هما  بينيت  نفتالي  تصنيفات يقوده  عن  الحزب  هذا  يبتعد  لم  الي 
 مقعدًا. 80-75اليمين، أي أن اليمين حصد في هذه االنتخابات نحو 

ولعلنا نستذكر أن التحالف المعادي لنتنياهو اضطر حتى يتمكن من تشكيل الحكومة السابقة، إلى 
ائ  في  وشارك  المتطرف،  اليميني  بينيت  لنفتالي  األولى  مرحلتها  في  رئاستها  حزب تسليم  تالفها 

 "إسرائيل بيتنا" اليميني أيضًا. 
 * * * 

المشروع   خدمة  في  التنافس  ضمن  تبقى  التصنيفات  هذه  أن  إلى  التنبيه  يجب  ثانية،  ناحية  من 
ل"، فالقوى "اليسارية"   الصهيوني وتقويته وزيادة نفوذه. وليس هناك مشروع صهيوني "طيب" أو "ُمفضَّ

ن الصهيوني، وهي التي خاضت حروب "إسرائيل" الكبرى في  هي التي قام على عاتقها إنشاء الكيا
 ، ونفذت احتالل كامل فلسطين. 1973، و 1967، و1956، و1948

أما القوى اليمينية فهي أكثر وضوحًا واستعجااًل في قضايا االستيطان والتهويد، وفي تكريس الهوية  
قوى  ترى  بينما  األرض،  على  العنصري  السلوك  وفي  للدولة،  هذا   اليهودية  أن  والوسط"  "اليسار 

بثورات   التسبب  الحتمال  الصهيوني،  المشروع  مستقبل  على  بالضرر  يتسبب  قد  االستعجال 
وانتفاضات مستمرة للشعب الفلسطيني، وانكشاف الوجه القبيح للصهيونية، واستعدائه للبيئة اإلقليمية  

ة. وبالتالي، فاألمر مرتبط بأن  والدولية، وعدم قدرته على تحقيق حالة استقرار واستمرار في المنطق
نفسها تقريبًا   الوصول لألهداف  الثاني  الطرف  يريد  بينما  والنفوذ،  القوة  يريد استغالل غطرسة  طرفًا 

 درج.بالمزيد من الدهاء والهدوء والت
 * * * 

من ناحية ثالثة، عززت هذه االنتخابات الصعود اليميني الديني والقومي، فقد زادت مقاعد الليكود من  
، وحافظ يهودوت هتوراه على مقاعده السبعة. أما القفزة الكبرى  11إلى    9، وشاس من  32إلى    30

مقابل، وعلى  مقعدًا. وفي ال  14إلى    6فكانت لصالح حزب الصهيونية الدينية الذي زادت مقاعده من  
حزب   خرج  بينما  السبعة،  مقاعده  من  ثالثة  العمل  حزب  خسر  ويساريا  وسطيا  المسمى  الجانب 
ميرتس من الكنيست بخسارته لكل مقاعده الستة. وبالرغم من أن حزب يش عتيد حّسن من موقعه  

 وتكتله.  بزيادة سبعة مقاعد، إال أن ذلك لم يمنعه من التراجع العام لألحزاب المنافسة لنتنياهو 
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في المئة دورًا لصالح نتنياهو وتحالفه؛ إذ لم يتمكن ميرتس من تحقيقها    3.25وقد لعبت نسبة الحسم  
في المئة منها )كان يحتاج لنحو أربعة آالف صوت لتحقيق النسبة    3.16بالرغم من اقترابه الشديد  

على   حصل  حيث  مقاعد،  أربعة  على  كذ   150,696والحصول  حدث  ما  وهو  لحزب  صوتًا(.  لك 
ألف   138التجمع الوطني الديموقراطي، وهو حزب عربي برئاسة سامي أبو شحادة حصل على نحو  

في المئة( وقد تسبب ذلك، بحالة غضب في األوساط "اليسارية" على يائير البيد، رئيس   2.9صوت )
بات(، مما يش عتيد، الذي لم يستمع القتراحاتها بخفض نسبة الحسم )وكان ذلك ممكنًا قبل االنتخا

 كان سيتيح لهذه األحزاب دخول الكنيست، وإرباك المشهد أمام نتنياهو. 
 * * * 

مقعدًا، رسالة قوية على دوره    14أما من ناحية رابعة، فقد أعطى حزب الصهيونية الدينية الذي حقق  
كبير   بشكل  قوته  تصاعدت  تيار  عن  ُيعبر  والحزب  القادمة.  نتنياهو  حكومة  في  المتوقع  األساس 
خصوصًا في العقد األخير، وتزايد نفوذه في الجيش والقضاء وأجهزة الكيان الصهيوني المختلفة. وهو  
التدين   إلى  أقرب  فهو  الصهيونية.  الحركية  وبين  اليهودية  األرثوذكسية  بين  أيديولوجيته  في  يجمع 

 . "الحركي" وليس التقليدي، ويجمع بين الّتطُرفين الديني والقومي اليهودي الصهيوني
، 2013-1999، وفي الفترة  1998وحزب الصهيونية انشق في أصله عن الحزب القومي الديني سنة  

مع حزب   2019-2013(، ثم دخل في الفترة  National Unionكان جزءًا من حزب االتحاد الوطني )
ي  . ثم شكَّل تحالفًا ف2021، إلى أن تركه في أوائل  2020-2019البيت اليهودي، ثم مع حزب يمينا  

 تحت اسم الصهيونية الدينية وفاز بستة مقاعد؛ ويترأس الحزب بتسلئيل سموتريتش. 2021انتخابات 
)أوتزما  اليهودية  القوة  حزب  فهو  الدينية  الصهيونية  حزب  قائمة  في  الداخل  الرئيسي  الشريك  أما 

انتخابات   مقعد في  إيتمار بن غفير، وكان حصل على  برئاسة  الصهيوني   2021يهودوت(  ة  ضمن 
مقعدًا التي حصلت عليها    14الدينية، بينما ارتفع نصيبه في هذه االنتخابات إلى ستة مقاعد ضمن الـ

 القائمة نفسها. 
وبن غفير وحزبه موغالن في اليمينية والعنصرية، وينتمي للمدرسة الكهانية المعادية للعرب، ولم يكن 

ي اضطر الكيان اإلسرائيلي لحظرها  يخفي إعجابه بمائير كاهانا، مؤسس حركة كاخ العنصرية، الت
ألنها تسيء للصورة التي يريد أن يرسمها هذا الكيان عن نفسه. كما كان بن غفير يعلق في غرفته  

فلسطينيًا    29صورة المجرم باروخ جولدشتاين الذي نفذ مذبحة الحرم اإلبراهيمي التي أدت الستشهاد  
صرخون "الموت للعرب" في تجمعاتهم. ولكون آخرين في أثناء صالة الفجر، وأنصاره ي  150وجرح  

يعتدون على   الذين  المستوطنين الصهاينة  الدفاع عن  يتولى قضايا  فإنه عادة ما  بن غفير محاميًا 
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أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بما في ذلك العصابة التي أحرقت عائلة الدوابشة، وقتلت محمد 
 يتصدر االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى.. أبو خضير حرقًا. كما أن بن غفير عادة ما  

ويسعى بن غفير لتعيينه وزيرًا لـ"األمن الداخلي" في حكومة نتنياهو المقبلة، ليكون مسؤواًل بنفسه عن  
لتسليح   خالله  من  يسعى  نقاط  عشر  من  برنامج  ولديه  الفلسطينيين.  مع  األمني  والتعامل  الشرطة 

إطال قواعد  وتخفيف  االحتياط،  قانون جنود  وعمل  أصاًل(،  خفيفة  )وهي  الفلسطينيين  على  النار  ق 
يعطي الحصانة للجنود الصهاينة من المالحقة الجنائية، وتشريع قانون بعقوبة اإلعدام على منفذي 
الهجمات الفلسطينيين، وتشديد ظروف السجن على األسرى، والسيطرة على إدارة الشرطة في المسجد 

لصالة العامة لليهود في األقصى. كما يسعى إلبعاد من ُيّتهمون بعدم  األقصى المبارك، والسماح با
 الوالء للكيان الصهيوني، ويدعو إلى سياسات استيطانية وتهويدية أكثر اتساعًا وقوة وفاعلية. 

كبح   إلى  سيسعى  ولكن  مطالبها،  من  عدد  في  الدينية  الصهيونية  نتنياهو  يوافق  أن  المتوقع  ومن 
راجه" في مواقف قبل أوانها، أو تتسبب بدفع أثمان كبيرة. وعلى ذلك، فمن  بعض جماحها، وعدم "إح

المتوقع أن يكون الكيان الصهيوني أكثر عدوانية واستعجااًل وخشونة في برامج التهويد واالستيطان  
واالنتفاضات   المقاومة  قمع  محاولة  وفي  الفلسطينيين،  مع  التعامل  وفي  األقصى،  على  والعدوان 

أن إبراز الوجه القبيح للمشروع الصهيوني وسقوط مسار التسوية، سيخدم في المقابل    الشعبية. غير 
في تحشيد الجماهير واألمة خلف مشروع المقاومة، وفي إسقاط برامج التطبيع؛ وفي مزيد من رفع 

 الغطاء الدولي الشعبي والرسمي عن الكيان الصهيوني. 
في   السريعة  القراءات  بعض  فهذه  وبالتأكيد  وأخيرًا،  المقال.  حجم  به  يسمح  مما  االنتخابات،  نتائج 

الحكومة..  تشكيل  أو  العربية،  كاألحزاب  عندها،  الّتوقف  من  مزيد  إلى  تحتاج  أخرى  نقاط  فهناك 
 وغيرها، لعلنا نجد فرصة أخرى للكتابة عنها. 

 4/11/2022، "21موقع "عربي 
 

 الفلسطينيين أمام تحديات مصيرية صعود الفاشية في اسرائيل تضع  .34
 تيسير خالد 
مركزا   األمانة  وخيانة  الفساد  بجرائم  المتهم  نتنياهو،  بنيامين  األسبق  الوزراء  رئيس  احتلت شخصية 
ان   من  الرغم  وعلى   . نوفمبر  من  األول  في  جرت  التي  اإلسرائيلية،  االنتخابات  في  محوريا 

استمرار   وترشح  تتأرجح  كانت  الرأي  السؤال استطالعات  أن  إال  اسرائيل،  في  السياسية  االزمة 
الجوهري كان يدور حول حظوظ بنيامين نتنياهو في الوصول الى أغلبية تمّكنه من تشكيل حكومة  
بقيادة   الفاشية  للشرقيين( واالحزاب  للغربين وشاس  الدينية )يهودات هاتوراه  مع حلفائه من االحزاب 
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وإيتم سموتريتش  بتسلئيل  الفاشي  نتائج  الثنائي  وجاءت  الدينية.  الصهيونية  عن  غفير  بن  ار 
االنتخابات بأخبار سارة لنتنياهو بفوز واضح لقائمة” الصهيونية الدينية، التي تحولت الى القوة الثالثة  

مقاعد في انتخابات الكنيست الرابع والعشري، التي جرت قبل عام ونصف    6في الكنيست بقفزة من  
 امس والعشرين.مقعدا في الكنيست الخ 14الى 

من المعروف ان االحزاب اليهودية الدينية التقليدية ليس لها مشكلة مع نتنياهو او غيره في رئاسة  
بالحقائب   تتصل  ما  بقدر  سياسية  غير  العادة  في  وهي  لمطالبها  استجاب  هو  إذا  الوزراء،  مجلس 

نفوذ   تقوية  صالح  في  استخدامها  يجري  ميزانيات  من  يصاحبها  وما  في  الوزارية  االحزاب  هذه 
 االوساط، التي تدعي تمثيلها.

بن   بزعامة   ” يهوديت  عوتسماه   ” كحزب  االيدولوجية  االحزاب  مع  تماما  مختلف  الوضع  ان  غير 
عرابها   كان  واحدة،  قائمة  في  توحدا  اللذين  سموتريتش،  بزعامة   ” اليهودية  الوحدة   ” وحزب  غفير 

لقائمة الحزبين في االنتخابات بدأ   بنيامين نتنياهو، لخوض انتخابات الكنيست . ومع الفوز الكبير 
وزنها   تالئم  وزارية  حقائب  القائمة  هذه  نواب  بمنح  بوعوده  نتنياهو  يفي  هل  نفسه،  يطرح  السؤال 
البرلماني ويكون لها تأثير ملموس في القرار السياسي في دولة االحتالل والعنصرية، وهو يعرف ان  

الدينية نبت شيطاني، سا  امتداد  الصهيونية  الكنيست على  انتخابات  هم في صعوده رجل احتل في 
االعوام الثالث الماضية بؤرة االهتمام حين قسم الناخبين بين من معه ومن ضده بصرف النظرعن  

 روائح الفساد التي تنبعث من حوله.
والوحدة  يهوديت”  “عوتسماه  من  كل  فقادة  صعبا  ليس  ذلك  على  الجواب  شيطاني…  نبت  لماذا 

ية “لم يقفزا هذه القفزة الكبيرة في االنتخابات بفضل مسار سياسي شق طريقه في صفوف فئات  اليهود 
اجتماعية تعاني من مشكالت بطالة او فقر أو تدهور في مستوى المعيشة، بل في صفوف الفئات 
في    . مجتمعاتها  في  والفاشية  النازية  األحزاب  شأن  ذلك  في  شأنها  االسرائيلي،  المجتمع  في  الرثة 

حصل هذا النبت الشيطاني، وريث حركة )كاخ(، التي قادها الرابي العنصري    2020انتخابات العام  
الف صوت ودون   225الكريه مئير كاهانا والمصنفة حتى في اسرائيل كحركة محظورة على نحو  

مقدمات منطقية زاد هذا الرقم عن الضعف في االنتخابات األخيرة، ال لشيء إال ألن المستوطنين  
لمستعمرين زحفوا على صناديق االقتراع النتخاب قائمة هذا االئتالف، تماما كما زحف الرعاع في ا

من    1933المانيا عام   السياسية  الحياة  الى  بدوره  جاء  النتخاب حزب زعيم  االقتراع  على صناديق 
 صفوف الفئات الرثة األلمانية.

مل أية درجة من التجني أو المبالغة، وهم  نعت ممثلي قائمة ” الصهيونية الدينية ” بالفاشية ال يح
على كل حال ليسوا الفاشيين الوحيدين في دولة االحتالل والعنصرية، غير أن فاشيتهم فاشية عارية  
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تتغذى على أوهام التفوق العرقي وعلى أساطير دينية يراد لها عبر كم هائل من التزوير والتضليل  
ه المنطقة، إن لم تكن هي تحديدا تاريخ وثقافة وحضارة  ان تصبح جزءا من تاريخ وثقافة وحضارة هذ 

بالتعبيرات  أو  األجنبي،  تقوم على كراهية  فاشية  تاريخية حقيقية. وهي  دون مرجعية  المنطقة،  هذه 
 التلمودية كراهية األغيار، ال لشيء إال ألن الرب يريد ذلك.

األ  تدفع  ال  ديني،  بغالف  أيدولوجية  كراهية  هذه  األغيار  إذا كراهية  ولكن  البئر  في  للسقوط  غيار 
حصل ذلك من المحظور أن تمد لهم يد المساعدة . هي كراهية متأصلة، تعبر عن ايدولوجية فاشية،  
على طريقة بتسلئيل سموترتش، الذي ال يقبل أن تلد زوجته في المستشفى مع نساء عربيات ويدعو  

هشاشتها والى ضم الضفة الغربية لدولة الى تغيير جوهري في قوانين حقوق االنسان في الدولة على  
التلمودية لما يسمى في جيش   االحتالل أو على طريقة ايتمار بن غفير، الذي يدافع عن مفاهيمه 
أية  النار وعدم فرض  أوامر إطالق  تغيير  الى  االحتالل ” طهارة السالح ” كتطهير عرقي ويدعو 

الفلسط  مع  تعاملهم  في  الشرطة  وأفراد  الجنود  ووقاحة  قيودعلى  بكل صراحة ووضوح  ويجاهر  ينيين 
بأن العرب الفلسطينيين هم فائض يجب طرده وإن هم أرادوا ان يعيشوا في دولة اسرائيل من البحر  
 ” تعرض  وهكذا  ربانية.  مشيئة  ذلك  باعتبار  مدنية  حتى  وال  سياسية  حقوق  فبدون  النهر  الى 

يطاني استعماري عنصري المحتوى بدعو  الصهيونية الدينية ” كحركة فاشية برنامجها كمشروع است
 الى تصعيد في نهج التطهير العرقي بتصميم وخاصة في القدس والضفة الغربية والمثلث والنقب. 

الباطن   من  وأخرى  العلن  في  تارة  واتفاقات  تحالفات  نتنياهو  بنيامين  عقد  الفاشية  الحركة  هذه  مع 
النحو الذي يخدم مصالحه في العودة الى   فجرى تقسيم العمل في التحضر النتخابات الكنيست على

سدة الحكم في اسرائيل، رئيسا للمزراء، الليكود يركز حملته على مراكز المدن فيما حلفاؤه الجدد من 
الصهيونية الدينية يركزون على األطراف وخاصة المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها الخزان 

كافيا تؤهله للفوز في السباق االنتخابي وهكذا كان وفاز االنتخابي ليضمن بذلك من المقاعد عددا  
 في السباق. 

اآلن، ماذا بعد، وما الذي ينتظر بنيامين نتنياهو وهل يفي بوعوده وتعهداته لحلفئه الفاشيين الجدد  
بصرف النظر عن النتائج والتداعيات ليس فقط على المستوى الداخلي في اسرائيل بل وكذلك على  

الكن اتخابات  المتحدة األميركية . عشية  الواليات  الخارج وخاصة مع  التي  مستوى عالقته مع  يست 
اعلن الساحر الكذوب انه لن يعين بن غفير في حال فوز معسكره في وزارته، ولكن    2020جرت عام  

هذه المرة بلع نتنياهو لسانه، فهو في حاجة إلى دعم حلفائه الجدد لإلفالت من اإلدانة والعقاب في 
لتمري لهم  الدعم، وهو في حاجة  يمنحونه هذا  الفساد، وهم سوف  ر قوانين ليس فقط  محاكمته بتهم 

بخصوص محاكمته، بل ومن اجل استمراره في الحكم ألطول فترة ممكنة، لدورة انتخابية جديدة على  
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بال   يعودا  لم  غفير  وبن  سموتريتش   . االنتخابات  في  حققوه  الذي  الكبير  الفوز  بعد  خاصة  األقل، 
نياهو وما سوف يتعامل معه  أسنان، فأسناهم بعد االنتخابات باتت كأسنان القرش، وهذا ما يدركه نت 

في رهان على احتواء ردود الفعل الداخلية منها والخارجية ورهان على التغيرات المحتملة، التي يمكن  
 ان تحمله له كأخبار سارة االنتخابات النصفية للكونغرس األميركي. 

أدوات تسويق   إذن نتنياهو في الطريق لتشكيل حكومة هي األكثر تطرفا في تاريخ دولة لم تعد تملك
فأكثر   اكثر  تتبلور  المنطقة، فصورة الوضع في اسرائيل  الوحيدة في  الديمقراطية  الدولة  بأنها  نفسها 
عن دولة هي في الحقيقة دولة إثنوقراطية، يحتكر فيها اليهود جميع الحقوق، دولة تتوعد الفلسطينيين  

. التلمودية  بالمفاهيم  أغيار  باعتبارهم  األصليين  البالد  لتضع    سكان  االنتخابات  هذه  جاءت  وهكذا 
الفلسطينيين ليس فقط في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بل وفي فلسطين التاريخية  
كما في الشتات أمام مهمات وتحديات مختلفة عن سابقاتها وخاصة بعد ان تحول خطاب االستيطان  

العرقي   والتطهير  والترانسفير  والكراهية  والفصل  االستعماري  االحتالل  لدولة  رسمي  خطاب  الى 
العنصري االسرائيلية، يهدد حاضر ومستقبل الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير بمركباته الثالث  
عام   المحتلة  االراضي  في  الفلسطيني  الشعب  ألبناء  ومساواة  مواطنة  وحقوق  ثابته  قومية  حقوق   :

ن االحتالل واالستيطان في االراضي الفلسطينية  وحقوق قومية ثابته في االستقالل والتحرر م   1948
عام   ديارهم    1967المحتلة  من  هجروا  الذين  الفلسطينيين  لالجئين  العودة  في  ثابتة  قومية  وحقوق 

وممتلكاتهم بالقوة العسكرية الغاشمة، ما بات مراجعة جادة ومسؤولة في السياسة تتطلب تشكيل جبهة  
ي الداخل الفلسطيني وفي المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان قومية متحدة تضم جميع الفلسطينيين ف

في    1967 اليهودية  التقدمية  والشخصيات  القوى  جميع  لمشاركة  مفتوحة  تكون  جبهة  الشتات،  وفي 
دولة اسرائيل، على محدوديتها بحكم محدودية الوضع االنساني في هذه الدولة، ألن صعود الفاشية 

الكنيست   خالل  من  رسمي  على  بغطاء  خطرها  يقتصر  ال  العنصري  والفصل  االحتالل  دولة  في 
الفلسطينيين وحدهم بقدر ما يمتد شرها على عموم فلسطين التاريخية بل ويتجاوزها الى ما هو أبعد  

 من ذلك ليعم المنطقة بأسرها.
 4/11/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 يل نتائج انتخابات الكنيست.. صافرة بدء لمسيرة سُتغّير وجه إسرائ .35

 ناحوم برنياع 
قالت األغلبية كلمتها، الثالثاء الماضي. أرادت األغلبية تحواًل، وتغيير الحكومة، فحصلت على ثورة، 
انعطافة ذات آثار تاريخية. هذه طبيعة التصويت في االنتخابات: أحيانًا يحصل الناس على اقل مما  
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هو ال لبس فيه. تحقق بالقانون، بال جدال. أرادوا، واحيانًا على أكثر، أكثر بكثير. انتصار كتلة نتنيا 
فيها   يكن  لم  ان  السياسة  في  الفرحة  هي  فما  الشماتة:  كذا  تماما؛  مبررة  كتلته  في  الفرح  هتافات 
العويل والبحث عن مذنبين.   اذا ما كف عن  فإنه يحسن صنعا  الخاسر،  شماتة؟ وبالنسبة للطرف 

 فالعويل لن يعيد له ما خسره.
يم كانت حكومة  تعتمد على  اذا  الناخب فمن االفضل حكومة  مقعدا من   65ين صرفة هي قضاء 
على   تعتمد  في 61حكومة  هامشي  عضو  كل  جانب  من  لالبتزاز  عرضة  الضيقة  الحكومات   .

تشرين    1االئتالف؛ روحها قصيرة؛ قراراتها متسرعة وهي ليست جيدة للدولة. نعم، ثورة. الحسم في  
لمسيرة ستغير وجه الدولة. لم تعد القصة نتنياهو: المسيرة اقوى  الثاني يمكنه أن يكون صافرة بدء  

والعلمانية   الليبرالية،  الصهيونية  لعصر  النهاية  بداية  هذه  نظري  في  لكن  انجرفت،  أكون  قد  منه. 
اإلسرائيلية. عصر آخر يطل، مناهض لليبرالية، حريدي قومي، ذو نزعة قوة. يمكن أن نرسل عظام  

بن غوريون الى فلونسك. لست واثقا بأن نتنياهو الشاب كان يريد أن يعيش    هرتسل الى فيينا وعظام
 في الدولة التي سيقف نتنياهو كبير السن على رأسها قريبا. 

للثأر من   الحساب،  تفعم ارادة شديدة، أصيلة لتصفية  الجديدة  السياسية  النخبة  سنة اقصاء    75في 
الحقي المخطوفون  اليمن  ابناء  هم  يكن.  لم  أو  الدولة. عندما كان  لمؤسسي  الخالدون  الضحايا  قيون 

قال تيدي كوليك، رئيس بلدية القدس: انتقلنا من حكومة معادية    1977صعد "الليكود" الى الحكم في  
الى حكومة اجنبية". على ذات الوزن يمكن أن نقول اليوم: انتقلنا من حكومة وضع راهن الى حكومة 

 كومة مغرضة. ثورة، انتقلنا من حكومة مؤقتة الى ح
الى   غفير  وبن  سموتريتش  رفعت  التي  الموجة  "شاس"    15ان  اعطت  التي  الموجة    11مقعدا، 

، ستهدأ في االيام القادمة. اآلن هو زمن االحتفال. لكن في اللحظة التي سيصبح فيه  31و"الليكود"  
الموجة، وستعود التوقعات لتدق الجلوس حول طاولة الحكومة اعتياديا، ليوم آخر في الوزارة، ستعود  

الباب. تقف مسألة االمن الشخصي في مركز هم الكثير من االسرائيليين؛ وكذا مسألة الحوكمة. ال  
انباء زائفة: الهموم أصيلة؛ وكذا صلتها بالعالقات المشحونة بين اليهود والعرب اصيلة.   توجد هنا 

 الى داخل هذا الفراغ يدخل ايتمار بن غفير. 
ه االنتخابية وعد بالحلول: فهو سيعدم، ويطرد الى سورية، ويحرر الناصرة بسالح الجنود،  في حملت

النواب  القوانين،  سيتغير.  االرض  على  الواقع  ستتغير؛  النار  فتح  تعليمات  والمدنيين.  الشرطة، 
 العامون، القضاة، القيم ستتكيف او ستختفي. 

ي ممن  والصحافيون  السياسيون  يهدئ  خطيرًا،  ليس  االعالم،  هو  هو  يريده  ما  كل  معه.  تعاونون 
لالدمان على   فان  ادمان،  لكل  مثلما  بأنه  يفهمون  افعال. هم ال  توجد  اقواله ال  االنتباه. من خلف 
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الشبكة  في  والمتابعون  به  االهتمام  سيفقد  االعالم  فان  تمأسس،  ما  اذا  آثار.  ايضا  توجد  االعالن 
كهان  الكتلة  سيبحثون النفسهم عن اصنام اخرى. رجال  به؛ واعضاء  يشّكون  منه،  المقربة  الدائرة  ا، 

 الجدد ينفخون في قذالته. هو ال يمكنه أن يسمح بنفسه بأن يصبح سياسيا نزيها. 
تعيينه وزيرًا لألمن الداخلي كان يعد قبل اسبوعين فقط نكتة. حيلة اعالمية اخرى لمهرج سياسي. اما  

البيان الرسمي. هو المرشح الوحيد، وهو االجماع. مجرم سابق  اآلن فهو ال يبتعد اال خطوة عن نشر 
 مدان باالرهاب يتلقى مسؤولية وزارية عن الشرطة، وال أحد يغرد. 

فقط؛  الوزراء  يتورط  الملعونة  الوزارة  هذه  بانتخابه: في  "الليكود"، فرحوا  التالون من  الوزراء  زمالؤه، 
يتبقى اال ان نرى ك يف سيجري نقل المسؤولية بين عومر بارليف، الفشل سيسجل على اسمه. ال 

الوزير المنصرف، والوزير الوافد. عضو هيئة االركان وعضو الكهانية. لعلهم يتبادالن الذكريات عن  
 لقاءاتهما السابقة، في تل أبيب، وفي الخضيرة.

مال؛ وفي  فكروا بمشكلة البدو في الجنوب؛ وفي التخريبات، والسرقات والخاوة من المزارعين في الش
الشيخ   في  العقارات  ونزاع  "المناطق"؛  وفي  اسرائيل  في  المضادة،  العمليات  ساحات  في  التظاهرات 
جراح؛ وفي الصدامات مع مجرمي "فتيان التالل"؛ وفي كل هذه الجبهات ظهر بن غفير على الفور، 

 ول؟ وهو يصرخ، يستفز وتلتقط له الصور. ماذا سيفعل عندما سيتولى منصب الوزير المسؤ 
 

 الوحدة اآلن 
ببضعة   المئة،  في  الواحد  في شظايا  نتنياهو  لكتلة  العددي  التفوق  يتلخص  االعداد مضللة. ظاهرًا 
االف قليلة. مع بعض الحظ كانت ستكون لالبيد كتلة مانعة، وقد ادى االنقسام في الكتلة المناهضة  

قرابة   ضياع  الى  و"التجمع"  300لبيبي  "ميرتس"  اكثر.  وربما  مساهمة    الف صوت  اليهما  تضاف 
ايلي افيدار والمتدينين المعتدلين الذين صوتوا لشكيد وليس لغانتس، حيث اتاحوا لكتلة   صغيرة من 

 .60نتنياهو اجتياز حاجز الـ 
فقد   فاذا ما نشر صحيح،  الناخب، بل معارك األنا )آييلت شكيد هي حالة خاصة.  لم تحسم إرادة 

لمواصلة حتى النهاية مقابل تلقي غفران لها في "الليكود". ظاهرا، توصلت سريًا الى اتفاق تعهد فيه با
 كذبت شكيد بال خجل على ناخبيها. كانت عميلة للحزب الخصم(.

الخسارة صدفة: بضعة اعداد ترتبت بشكل غير صحيح.   الوسط واليسار. ظاهرا، كانت  الى  عودة 
ينو. توجد نية في التحول؛ توجد رسالة.  لكن االحداث السياسية ال تجري على طاولة الروليتا في الكاز 

السؤال اين اخطأ قادة األحزاب في المعسكر المناهض لبيبي مهم، وأهم منه السؤال كيف الخروج من 
 هذا.
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من  مركب  ائتالف  الدارة  مبنيا  ليس  انه  يحتمل  الكتلة:  في  وفشل  مستقبل"  "يوجد  في  البيد  نجح 
يحتمل أن يكون فقد مسبقا االمل. السؤال هو ان لم يكن  أحزاب ال يوحدها اال معارضتها لنتنياهو؛ و 

فقد في الطريق القوة والثقة للوقوف في رأس معارضة قوية ومبلورة. وسؤال اضافي: هل االجراءات 
التعسفية التي اتخذها كي ينجو لن تشكل سابقة للحكومة الجديدة وستبقى تالحقه حتى االنتخابات 

 القادمة؟ 
سنة تأسس    30بات خارج الكنيست. يحتمل ان يكون هذا نهاية طريقه. قبل  ينهي "ميرتس" االنتخا 

"شينوي"   من  ومجموعة  الوني،  شولميت  حزب  و"راتس"،  الكيبوتسات،  حزب  "مبام"،  من  كائتالف 
فقيرا   سبيلها،  في  للكفاح  بالمواضيع  غنيا  نموذجيا:  معارضة  حزب  كان  روبنشتاين.  امنون  برئاسة 

 ب. بالمقاعد، محقا حتى التع
على مدى السنين كفت هذه العالمة التجارية ان تكون صاحبة النبرة، حيث فقدت قوة جذبها. أبدى 
من   تعبوا  لعلهم  يأتوا.  لم  كآرائه،  آراؤهم  الذين  اولئك  الشبان،  الناخبين  لكن  والء  القدامى  الناخبون 

ن يعيش على رحمة حملة النجدة التي يصدرها "ميرتس" قبل كل جولة انتخابات. فالحزب ال يمكنه أ
الغالق   الوقت  حان  فلعله  نفسه  بفضل  الحياة  قيد  على  البقاء  على  قادرا  يكن  لم  اذا  الجمهور. 

 البسطة.
ليست زهافا غلئون، التي ادارت باسم "ميرتس" حملة انتخابات نشطة مليئة بالطاقة، هي التي منحت  

ميخائيلي: البي يئير البيد وميراف  بل  "ميرتس"،  لـ  الموت  تخفيض نسبة  ضربة  تأييد  الذي رفض  د 
الحسم عندما كانت اغلبية لذلك في الكنيست، توجه فجأة يسارا بدال من أن يتوجه الى اليمين الرقيق 
وشجع انتقال المصوتين من "ميرتس" و"العمل" الى "يوجد مستقبل"؛ وميخائيلي التي رفضت توحيد 

كان منقطعا عن الواقع، غبيا وعديم المسؤولية.    القائمتين، وال حتى في كتلة فنية. الرهان الذي اخذته
هكذا كتب هنا. هكذا قال لها كثيرون وطيبون. في اثناء الصيف جلس بايغا شوحط، عوزي برعام،  
"ليست   ثالثة.  لها رسالة. بعد ذلك رسالة اخرى ورسالة  بينيس، ثالثة وزراء سابقون، وكتبوا  واوفير 

 سالة االخيرة. "أنِت ستجلبين بيبي الى الحكم".متأخرة الصحوة"، كتب لها شوحط في الر 
و"ميرتس"   "العمل"  اآلن:  حال  اي  على  الصحيح سيحصل  الموعد  في  عمله  ميخائيلي  ما رفضت 
سيتحدان في حزب يسار مشترك سيكون حزبا عابرا. حزب نجدة. او كبديل، سيبيع "العمل" ممتلكاته  

"م وسينحل  مستقبل"،  "يوجد  في  وسيبتلع  سيقوم  العقارية،  الذي  ما  هو  السؤال  ويختفي.  يرتس" 
 عربي.  –مكانهما؟ ثمة من يأمل باقامة حزب يسار جديد، يهودي 

"العمل" هو حزب حكم. هذه هي جيناته. ليس له امل كحزب صغير. نجحت ميخائيلي في أن تجلب 
والت واحدة.  لمرة  انجازا  هذا  كان  لهن.  مهمة  النسوية  مسألة  ونساء  الحزب،  الى  على ناخبين  ركيز 
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بدأت   وراءها. هي  تخلفه  الذي  ميخائيلي  إرث  هو  وشفهيا،  الكتابة  في  الذكور،  جانب  الى  التأنيث 
الجميع. نصيب  من  هذا  بات  يوجد  أ  واآلن  ال  لماذا  عامة  عربية  شخصية  سألتني  الحملة  ثناء 

قائال  مرشحون عرب في أحزاب يهودية؟ فقلت له ان غيداء ريناوي الزعبي حرقت الفرصة. فاشتكى  
انكم دوما تتهمون العرب. روي لي ان ريناوي الزعبي كانت توشك على أن تتلقى عمال محترما في  
سابقا   "العمل"  قادة  من  معروف،  سياسي  وعندها سرب  بهدوء،  عليه  اتفق  كل شيء  حيفا.  جامعة 

 القصة الى االعالم فانتهى كل شيء.
 
 صبع في العين أ

ا مخزون  في  الثاني  المساهم  الكتلتان "التجمع"،  آخر:  نوع  من  حزب  هو  الضائعة،  ألصوات 
مرفوضتان في نظره؛ والدولة مرفوضة. هو ليس جزءا من كتلة وليس في الوسط بين الكتلتين. هو  

 وحيد. انتم جماعة الـ ال ال. قلت لسامي ابو شحادة رئيس الحزب، حين التقينا في ام الفحم. 
ا المجتمع  في  االحساس  من  "التجمع"  حملة  من  تغذت  اقترفه  ذنب  دون  طرده  الحزب  بأن  لعربي 

للناخبين صورته كضحية. وكذا اعاقته، فهو ذو   القائمة المشتركة. وأجاد ابو شحادة في أن يسوق 
نظر ضعيف وعمل كثيرا من اجل المعوقين في عمله في الكنيست. "لدى العرب تنجح المسكنة"،  

 تشجيع التصويت.شرح لي د. ثابت ابو راس، مدير عام جمعية عملت على 
لطفاء،  كانوا  الناس  جولة:  الى  جولة  من  رافقته  شحادة.  ابو  وعدني  االنتخابات"،  مفاجأة  "سنكون 

 بشوشين؛ والسياسة متعذرة.
بمفهوم معين كان محقا. كان "التجمع" مفاجأة االنتخابات. لم يصل الى عتبة الحسم لكنه سيواسي  

م، باإلصبع الذي غرسه في عينها. العداء بين قادة نفسه باألصوات التي سلبها من األحزاب الخص
اصعب من العداء بين رؤساء األحزاب   –التشهيرات المتبادلة، نظريات المؤامرة    –األحزاب العربية  

 اليهودية. الى هذه الدرجة.
اذا قرر "التجمع" التنافس في االنتخابات التالية فانه سيتصدى الئتالف آخر ومحكمة عليا اخرى.  

تنافسه  يطال يكون  أن  يحتمل  االول.  سيكون  "التجمع"  العربية:  األحزاب  كل  بشطب  غفير  بن  ب 
 البطولي هذه المرة هو آخر المطاف.

 "يديعوت" 
 5/11/2022، األيام، رام هللا
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