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  :السلطة
 6 " برام للا المؤتمر الشعبي الفلسطيني"تمنع عقد  "السلطة" ...ه التفافا  على منظمة التحريرعد  ت  2.
 6 حماس واالحتالل حركة األحمد: التحركات إليجا  بديل عن المنظمة تخدم   3.
 7 ا رب تمثيل شعبنشعبي" هدية لالحتالل الذي يسعى لضمجدالني: عقد ما يسمى "المؤتمر ال  4.
 7 ة التحرير مراقبون: السلطة الفلسطينية ترفض أي محاولة إلصالح منظم   5.
 8 السلطة الفلسطينية تستعد لتقديم مشروع قرار أممي ضد االحتالل   6.
 8 لم تترك جريمة بحق الشعب الفلسطيني إال واقترفتها "إسرائيل" القواسمي:  7.
 8 أمن السلطة يفرج عن المعتقل السياسي قسام حمايل بعد أشهر من االعتقال   8.

 
  :المقاومة

 9 يإذاعة عبرية: تصاعد العمليات الفلسطينية بالضفة والقدس الشهر الماض  9.
 9 اعتقال السلطة الفلسطينية الناشط عمر عساف  انتدين وحماس الشعبية  10.
 10 "المؤتمر الشعبيتقاعع "فصائل منظمة التحرير   11.
 10 كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في غزة  12.
 11 لبات تصاريح حمل السالح في صفوف النساء بالمستوعنات عقب تصاعد وتيرة المقاومة عد  ع   ارتفاع   13.
 11 هكذا توظف أجهزة أمن االحتالل مواقع التواصل االجتماعي في استهداف المقاومين تقرير:   14.

 
  :سرائيليالكيان اإل

 12 ب كتلته توزيع المناصب الوزاريةمن زعماء أحزانتنياهو يطلب   15.

 13 نشارك في الحكومة  البيد وغانتس: لن  16.

 13 نتنياهو ينتظر االنتخابات األميركية قبل تشكيل حكومته   17.

 14 لقاتله "انتصارا  "اعتبرت فوز اليمين المتطرف ... في ذكراه  "الصمت"عائلة رابين تقرر   18.

 14 الغاز مع لبنان متعلقة باتفاقية "شبهات فسا "بيد في مساعد ال شكوى ضد    19.

 15 الشاباك: سموتريتش يروج لنظرية المؤامرة بشأن اغتيال رابين   20.

 15 موقع عبري يكشف عن أول الدول العربية المهن ئة بفوز نتنياهو   21.

 16 التغيير ير  على اتهامه بتلقي تمويل يهو ي أمريكي  تحالف الجبهة/  22.
 

  : ض، الشعبر األ 
 16 بر كتو أ / تشرين األولخالل   إلبراهيمي منع ا لألذان با 73اقتحام ا لألقصى و 24": األوقاف"  23.
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 16 الكشف عن إجراءات تهويدية خطيرة في القدس المحتلة والمسجد األقصى  24.

 17 مليون شيكل بمشاريع "إلعا " االستيطانية في سلوان  28االحتالل استثمر   25.

 17 االحتالل مواجهات مع قوات   لال خفلسطينيا  60 وبة نحوإصا شهيد  26.

 18 لمستوعنين في الضفة بعد فوز اليمين عتداءات اتصعيد ملحوظ ال  27.

 18 آالف حالة اعتقال نفذها االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام 6: نا ي األسير  28.

 18 االحتالل تنصل من "االتفاق" بشأن األسير عدال موسى وتجديد اعتقاله اإل اري   29.

 19 شابا  منذ بداية العام  95جرائم القتل حصدت الداخل الفلسطيني.. العنف يتواصل في   30.
 

  :  نر األ 
 19 من تغيير الوضع القائم باألقصىإعالم عبري: مسؤولون أر نيون يحذرون    31.
 19 همام سعيد: المقاومة في الضفة انتقلت إلى العمل المنظم الجماعي  32.

 
  عربي، إسالمي:

 20 مستمرة بعد فوز نتنياهو  "إسرائيل"البحرين تؤكد أن عالقاتها مع   33.

 20 اإلسالمي" تدعو المؤسسات الحقوقية للتدخل لإلفراج عن األسير أبو حميداون التع"  34.

 21 التضامن مع الشعب الفلسطيني في أندونيسيا إعالق شهر  35.
 

   ولي:
 21 واشنطن تؤكد االلتزام بحل الدولتين  ..في اتصال بين بلينكن وعباس.  36.
 21 ماكرون يهن ئ نتنياهو على فوزه في االنتخابات  37.
 22 تحالف أسطول الحرية يبدأ تحضيرات جديدة لكسر حصار غزة  38.
 22 بوسطن: تظاهرة تطالب بإغالق مؤسسات أميركية تمول االستيطان  39.
 23 " أللمانيا 3أخضر لبيع "حيتس  ضوءا   "إسرائيل"تقرير: واشنطن تمنح   40.

 
  حوارات ومقاالت

 23 توماس فريدمان ... التي عرفناها لم تعد موجو ة "إسرائيل"  41.

 26 صالح النعامي ... اهظةنتائج االنتخابات اإلسرائيلية وكلفتها الداخلية الب  42.

 29 أ.د. يوسف رزقة .. لماذا المؤتمر الشعبي الفلسطيني؟!  43.

 30 اللواء احتياط تمير هايمن ... الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: رزمة تحديات أمنية  44.
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 32 :كاريكاتير

*** 
 

 يشكل هيئة وعنية إلعا ة االعتبار لمنظمة التحرير  "مليون  14 –شعبي مر الالمؤت" .1
مليون”،   14  –أعلن “المؤتمر الشعبي الفلسطيني  :  غزة، من  5/11/2022،  قدس برسذكرت وكالة  

تشكيل “هيئة توجيه وطني” من الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء والشتات، هدفها  
لم االعتبار  أمينًا  إعادة  وحاضنًا  الفلسطيني،  للشعب  وحيدًا  ممثال شرعيًا  الفلسطينية،  التحرير  نظمة 

الفلسطيني. الوطني  المشروع  الش  على  المؤتمر  أعمال  اختتام  في  ذلك  اليوم  جاء  عقد  الذي  عبي، 
السبت، في قطاع غزه، بمشاركة واسعه ومتزامنة، عبر تقنية الفيدو كونفرنس، من الفلسطينيين في  

وأستراليا    الداخل وأوروبا  أمريكا  في  والشتات  ولبنان  وسوريا  األردن  في  اللجوء  وأماكن  الفلسطيني 
بنا  وغيرها. “إعادة  على  بالعمل  الجديدة  الهيئة  المؤتمر  التحرير، وكلف  منظمة  وتفعيل  وتطوير  ء 

م وذلك  التحرري”،  الوطني  المشروع  إنقاذ  أجل  من  الوطني  النضال  في  القيادي  دورها  ن لتستعيد 
الفلسطينية، عبر “إجراء انتخابات للمجلس الوطني، بموجب   خالل توحيد القوى والفعاليات الوطنية 

 كيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي”. لسطيني، والذي يقوم بدوره بتشمواد الميثاق الوطني الف
ربية وقطاع وأوضح البيان الختامي للمؤتمر، أن أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة الغ

تغيير وظائف السلطة، لتغدو   غزة “سيشكلون مجلسا يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين، بعد 
إلدارة   هيئة  أن  إلى  مشيرين  للمنظمة”  السياسية  الوظيفة  ونقل  الوطني،  للمشروع  شؤونهم  خادمة 

الال الخدمات  وتقديم  اليومية،  المجلس “إلدارة شؤونهم  أوسلو، اليومية، ستنبثق عن  أطر  زمة خارج 
 ودون اشتراطات أو موافقة االحتالل”. 

وأعلن المؤتمر أن من مهام الهيئة “تأمين الدعم الواجب لالنتفاضة الجارية والمتواصلة، والدعوة إلى  
وإسناده الداخل،  في  بها  الجهود المشاركة  ورفع  وعالميًا،  وعربيًا  فلسطينيًا  السبل  بكل  الخارج  من  ا 

الظالم عليها”.  لدعم صمود غزه  الحصار  دورها    وكسر  وغياب  التحرير،  منظمة  غياب  أن  واعتبر 
الجسام تحت رايتها، وعمل   التضحيات  قدم  الذي  الفلسطيني، وهو  للشعب  “مؤلم  والنضالي  الجامع 

ب ودفع  مؤسساتها،  تطوير  الشعبية  على  وفعالياته  والنضالية،  السياسية  لقواه  وطنية  جبهة  لتكون  ها 
 ي المواجهة مع الصهيونية واالحتالل”.والنقابية ف
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في   دوره  لغياب  أدى  ما  بعضويته”  للتالعب  “عرضة  بات  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  أن  وذكر 
فلسطينية صادقة وصاح  قيادة  اختيار  في  ومصداقيته  والرقابة،  لم المحاسبة  أنه  مؤكدًا  عزيمة”،  بة 

 المركزي بال أسس شرعية. ُتحترم واليته الزمنية، ورّحلت صالحياته إلى المجلس 
التحرير   منظمة  ُتستعاد  وأن  الفلسطيني،  الشعب  قيادة  حال  “ليتّغير  االوان  آن  أنه  المؤتمر  واعتبر 

أ إلى ضرورة  الديمقراطية” مشيرين  الجامعة  النضالية  والفصائل  الفلسطينية، بصفتها  القوى  ن تضع 
“حد  “فتح”،  الوطني  التحرير  حركة  مقدمتهم،  وفي  وأن الفلسطينية  واالنقسامات،  والفساد  للترهل  ًا 

الم بإصالح  )الجزائر(  لمطالبة  بصدق  للمجلس تستجيب  انتخابات  وإجراء  الفلسطينية،  ؤسسات 
 يمقراطية” الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس د 

ده في رام هللا من  ومنع عق-ر  شهد المؤتم  غزة:و رام هللا،  من    ،11/2022/ 7، رام للا،  األيامواضافت  
، مداخالت لعدد من -قبل األجهزة األمنية التي أوقفت منسقه في الضفة عمر عساف لبعض الوقت 
ت المتحدة، وعدة دول  أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر من الضفة، وقطاع غزة، واألردن، والواليا

فيها إلى أن عقد المؤتمر يمثل ضرورة    أوروبية، كان من بينها مداخلة قدمها د. ممدوح العكر، أشار
القضية   به  تمر  الذي  المنعطف  في ظل  توقيف عساف.ملحة،  منتقدًا  السبيل   الوطنية،  وأضاف: 

دة البوصلة كحركة تحرر وطني،  الوحيد إلنقاذ قضيتنا الوطنية، يستدعي تغيير النهج والمسار الستعا
س ديمقراطية، بدءًا بانتخاب مجلس وطني جديد  عبر إعادة االعتبار للمنظمة بإعادة بنائها على أس

هذ  يتولى  أن  على  أشهر،  ستة  غضون  يستدعيان  في  للعمل  وبرنامج  إستراتيجية  تبني  المجلس  ا 
قيادية جديدة بنية  انتخاب  يتم  ثم  المرحلة،  ومتطلبات  اإلرادة    للتحديات  يمتلك  بجيل جديد  للمنظمة 

 للتغيير. 
التحضيرية د. صالح اللجنة  انتخاب مجل  ولفت عضو  العاطي، إلى ضرورة  س وطني جديد، عبد 

الوطني. المجلس  بيان  بالمقابل،  بل    منتقدًا  ألحد،  بدياًل  لسنا  نحن  القطاع:  من  مداخلة  في  وقال 
انتها وعافيتها، موضحًا أن القائمين على المؤتمر  متمسكون بالمنظمة، لكننا نريد استعادة دورها ومك

توجيهية، ستقود   هيئة  داخل سيشكلون  الوطني  للمجلس  انتخابات  للضغط إلجراء  ديمقراطيًا،  حراكًا 
 الوطن وخارجه. 

الفلسطيني، الشعب  حقوق  استعادة  هي  المؤتمر،  على  القائمين  رسالة  أن  عساف،  والتمسك   وأكد 
كما تضمن المؤتمر    اول توظيفها لمشاريع تصفوية، و"أوسلو" على رأسها.بالمنظمة، وتحريرها لمن ح

التي وجمداخالت لع "أوسلو"، علما  دد كبير من الشخصيات  السياسي، واتفاق  للنظام  انتقادات  هت 
 أنه تخلل المؤتمر تالوة مقترح لوثيقة سياسية، جددت الدعوة إلجراء انتخابات للمجلس الوطني.
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 برام للا  "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"تمنع عقد  "السلطة" ...ه التفافا  على منظمة التحريرعد  ت .2

هللا:ار  الفلسطينية  منعت   م  الفلسطيني    السلطة  الشعبي  »المؤتمر  كان    14  -انعقاد  الذي  مليون« 
 يفترض أن يتم في مقر »التحالف الشعبي للتغيير« بمدينة رام هللا، بالتزامن مع الشتات وقطاع غزة. 

الفلسطي  »األمن  أن  تصريح صحافي  في  عمرو،  زياد  للمؤتمر،  التحضيرية  اللجنة  عضو  ني  وأكد 
عا  بجميلة  الخاص  النقال  الهاتف  وصادر  تكروري،  بشار  المؤتمر  عضو  اللجنة  اعتقل  عضوة  بد 

التحضيرية   اللجنة  وعضو  الشعبي  التحالف  منسق  اعتقل عمر عساف  بعدما  للمؤتمر،  التحضيرية 
 للمؤتمر«.

أد  بعدما  ألعضائه،  مؤتمر صحافي  عقد  منعت  كما  رام هللا،  في  المؤتمر  عقد  السلطة  ان  ومنعت 
طيني، لعقد مؤتمرات في المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير دعوة المؤتمر الشعبي الفلس

والتوافق   الوطنية  المصلحة  تكريسه وال يخدم  يعزز االنقسام ويعمل على  إنه  قائاًل  الوطن والشتات، 
اإلسرائيلي. للمخطط  الموحدة  والمواجهة  بيان    الوطني  في  الوطني  المجلس  عنه،  واستنكر  صدر 

و  الدعوة  هذه  التحرير)السبت(،  منظمة  على  لاللتفاف  محاولة  الشرعي    عّدها  الممثل  الفلسطينية 
 والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.

القائمون   تقنية »زووم«، وأكد  وعلى الرغم من ذلك، انطلق المؤتمر في كل من غزة والشتات عبر 
منظمة  أن  المؤتمر  وإصالح    على  إصالحها  من  بد  وال  الفلسطينيين،  كل  تمثل  أن  يجب  التحرير 

مليونًا في الداخل والشتات يجب   14وجاء في بيان للمؤتمر أن »الفلسطينيين الـ  ا وميثاقها.برنامجه
 أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية«. 

 6/11/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 حماس واالحتالل حركة عن المنظمة تخدم  ات إليجا  بديلاألحمد: التحرك .3
هللا عضو  :  رام  أن  أكد  األحمد  عزام  "فتح"  لحركة  والمركزية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنتين 

التحرير وتخدم حركة "حماس"  بديل عن منظمة  الشعبي تهدف إليجاد  المؤتمر  تحركات ما يسمى 
وقال األحمد، في حديث إلذاعة صوت فلسطين، األحد، إن    ل.وانقالبها على الشرعية ودولة االحتال

  على منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها لشعبنا ال يقدم على تلك التحركات الرعناء. من يريد الحفاظ  
وأوضح أن المسؤولين عن تلك المحاوالت ُتحركهم أحقاد دفينة على العمل الوطني المشترك، مضيفا  

العراق وضع  يحاولون  الوطني.أنهم  العمل  مسيرة  أمام  منظمة    يل  فصائل  أن  على  األحمد  وشدد 
وتساءل   فة رفضت تلك التحركات المشبوهة التي ال تخدم إال االحتالل وحركة "حماس".التحرير كا
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األحمد عن رغبة حركة "حماس" بالتهرب من تنفيذ إعالن الجزائر إلنهاء االنقسام عبر دعمها تلك  
 المحاوالت.

 6/11/2022ات الفلسطينية )وفا(، اء والمعلوموكالة األنب
 

 مجدالني: عقد ما يسمى "المؤتمر الشعبي" هدية لالحتالل الذي يسعى لضرب تمثيل شعبنا  .4

قال أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدالني، إّن عقد ما يسمى المؤتمر الشعبي،  :  رام هللا
التح لمنظمة  بديل  إيجاد  إطار  في  الفلسطييأتي  إلذاعة    نية.رير  تصريحات  في  مجدالني  وأضاف 

التي   االحتالل  لدولة  هدّية  أكبر  يشّكل  مبّرر  أّي  تحت  المؤتمر  عقد  أن  األحد،  فلسطين،  صوت 
وأضاف أّن تفعيل مؤّسسات منّظمة    تسعى لضرب تمثيل أبناء شعبنا، والقضاء على منّظمة التحرير.

يأتي عبر إجراء حوار مباشر م المالتحرير  قيادة  إيجاد أجسام موازية. نظمة وليس عع    بر محاولة 
وضرب  شعبنا،  صفوف  في  جديد  انقسام  حصول  في  يساهم  المؤتمر  عقد  أّن  مجدالني  وأوضح 

 الوحدة الوطنّية.
 6/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 راقبون: السلطة الفلسطينية ترفض أي محاولة إلصالح منظمة التحرير م .5

انتقد سياسيون ونشطاء فلسطينيون، قرار السلطة عدم السماح لـ “المؤتمر الشعبي الفلسطيني  :  رام هللا
الغربية    14  – الضفة  في  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  منسق  واعتقال  رام هللا،  في  االنعقاد  مليون”، 

الم  عمر عساف. المشاركين في  التشريعي حسن خريشة، وأحد  للمجلس  الثاني  النائب  ؤتمر،  وشدد 
ه التحرير،  منظمة  أن  على  التأكيد  إلعادة  “جاءت  له  الدعوة  أن  والوحيد على  الشرعي  الممثل  ي 

 للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده”. 
مع حديث  في  خريشة،  قال  يحملها  التي  والرسالة  المؤتمر  أهداف  “يدعو    وعن  إنه  برس”  “قدس 

كا  على  الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  انتخابات  الـ  إلجراء  )أراضي  الفلسطينية  الجغرافيا  والـ   48مل 
واتهم خريشة بعض القيادات في السلطة الفلسطينية بـ “اختطاف    (، وأيضا للشتات الفلسطيني”.67

م سنوات”،  منذ  الوطني  ميثاقها  إلغاء  تم  أن  بعد  التحرير  وشعبي  منظمة  فصائلي  “بحراك  طالبا 
 حالية” على حد تعبيره. الستعادة روح المنظمة وإنهاء حالة التفرد ال

ووصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، ما جرى من قبل األجهزة األمنية   
ا ألي  التابعة للسلطة الفلسطينية بـ “السلوك االستبدادي المرفوض، ويعبر عن إفالس السلطة وتنكره
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مة قوة العسكر” على حد دور أو صوت شعبي، ودليل آخر على رغبتها باالستئثار بالحكم مستخد 
 تعبيره. 

 5/11/2022، قدس برس
 

 االحتالل  السلطة الفلسطينية تستعد لتقديم مشروع قرار أممي ضد   .6
يعتبر االحتالل اإلسر  المتحدة  األمم  إلى  لتقديم مشروع قرار  الفلسطينية  السلطة  للضفة  تستعد  ائيلي 

له حد  وضع  يجب  لها،  فعليا  "ضمًّا  المحتلة  والقدس  االحتالل  الغربية  تصعيد  ظل  في  وذلك   ،"
القتل واالعتقال واالستيطان في   القليلة الماضية.عمليات  الفلسطينية في األشهر  وعلمت   األراضي 

ية من أجل تحويله إلى  الجزيرة أن نيكارغوا ستتولى مهمة تقديم مشروع القرار إلى محكمة العدل الدول
أن ُيعتبر استمرار االحتالل خرقا فظا للقانون    مشروع قرار في األمم المتحدة، وينص المشروع على

 الدولي. 
وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية بأن الواليات المتحدة تتحرك بقوة إلفشال هذا المشروع، ومنع وصوله إلى  

ي تل أبيب من احتمال نجاح تمرير المشروع، وقالت  األمم المتحدة، وأضافت اإلذاعة أن ثمة قلقا ف 
 األمم المتحدة جلعاد إردان وصفه بالمعادي للسامية.  إن مندوب إسرائيل لدى

 6/11/2022.نت، الجزيرة
 

 لم تترك جريمة بحق الشعب الفلسطيني إال واقترفتها "إسرائيل"القواسمي:  .7
لمنظمة  :  رام هللا السياسية  اللجنة  لم  قال عضو  إسرائيل  إن  القواسمي،  أسامة  الفلسطينية،  التحرير 

الف الشعب  المنصرمين على  تترك جريمة بحق  العامين  وازداد عدوانها خالل  واقترفتها،  إال  لسطيني 
للجميع. المستويات   واألمن  االزدهار  مبدأ  إلى  األميركية  اإلدارة  فيه  تدعو  الذي  الوقت  في    كافة، 

تصريحات صح في  القواسمي،  واإلعدامات  وشدد  القتل،  في  أوغلت  إسرائيل  أن  على  األحد،  فية، 
واالعتقاال الفصل  الميدانية،  نظام  وتعميق  المزروعات،  وحرق  البيوت،  وهدم  األرض،  وسرقة  ت، 

 البارتايد( األبشع في تاريخ البشرية. العنصري )ا
 6/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 يفرج عن المعتقل السياسي قسام حمايل بعد أشهر من االعتقال أمن السلطة  .8

السلطة، مساء   السياسيأفرجت أجهزة  المعتقل  أكثر من أربعة أشهر    األحد، عن  قسام حمايل بعد 
يوًما من اإلضراب عن الطعام. قرار اإلفراج جاء بعد مماطلة السلطة باإلفراج عن   44على اعتقاله و
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الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، رغم معاناته من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن  
 والي.على الت 44الطعام لليوم الـ

 6/11/2022، فلسطين أون الين
 

 إذاعة عبرية: تصاعد العمليات الفلسطينية بالضفة والقدس الشهر الماضي .9
الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين، أعلنت إذاعة عبرية، األحد، أن العمليات الفلسطينية ضد  :  الناصرة

الغر  الضفة  في  الماضي  أكتوبر  األول/  تشرين  خالل  مرتفعة  أرقاًما  والقدس.سجلت  وأوضح   بية 
الفائت سجل   الشهر  أن  اإلسرائيلي/  /الجيش  إذاعة  ودهس،    382مراسل  نار وطعن  إطالق  عملية 

وأضاف أنه تم تسجيل    سبتمبر./عملية في أيلول  254وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، مقارنة بـ
بنسبة   الساب  50قفزة  بالشهر  مقارنة  الفلسطينية  العمليات  عدد  في  في  ،  قبالمئة  أسفرت  والتي 

 آخرين بجراح مختلفة.  81مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وإصابة 
بلغت   والمستوطنين  اإلسرائيلي  الجيش  قوات  تجاه  النار  إطالق  عمليات  عدد  أن  لية، عم  46وبّين 

د بالمئة في عد   77وأشار إلى أن هناك ارتفاعا بنسبة    بالمئة.  35عملية في أيلول، بزيادة    34مقابل  
في    139ء الزجاجات الحارقة تجاه مركبات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، من  عمليات إلقا
عملية    380ر من  وزعمت اإلذاعة أن الجيش اإلسرائيلي أحبط أكث  في تشرين األول.  247أيلول إلى  

الفلسطيني   وكان مركز المعلومات   فدائية منذ بداية العام الجاري في مناطق الضفة الغربية والقدس.
عماًل مقاومًا، بما يعادل ضعف ما تم رصده    999قد وثق خالل شهر تشرين األول ألفًا و“معطى”،  

 خالل أيلول الماضي.
 6/11/2022، قدس برس

 
 قال السلطة الفلسطينية الناشط عمر عساف اعت  انتدين وحماس الشعبية .10

هللا إ:  رام  السبت،  فلسطين”،  لتحرير  الشعبّية  “الجبهة  للسلطة أدانت  التابعة  األمنية  األجهزة  قدام 
ودعت “الشعبية” في بيان    على اعتقال عضو التجّمع الوطني الديمقراطي عمر عساف.  الفلسطينية،

كافة   وقف  إلى  برس”،  “قدس  تلقته  مناطق  صحفي،  في  الحريات  وقمع  السياسي  االعتقال  أشكال 
 السلطة الفلسطينية. 

جهته،   لحمن  السياسي  المكتب  عضو  أنّ أكد  بدران،  حسام  “حماس”  السلطة ركة  أجهزة  اعتقال   
في   المتنفذة  القيادة  رغبة  يعكس  آخرين،  واحتجاز  عساف،  عمر  الناشط  هللا،  رام  في  الفلسطينية 

البيت  إصالح  منع  في  برس”   الفلسطيني.  السلطة  “قدس  تلقته  صحفي،  بيان  في  بدران،  ورفض 
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للمطا السلطة في رام هللا  اعتقال أجهزة  التحرير، السبت،  بإصالح منظمة  يطالب  بعقد مؤتمر  لبين 
وقال    نع الفعاليات الشعبية، وتكميم الحريات العامة.وفرض الحصار على مكان انعقاده برام هللا، وم

ب “يعّبر  السلوك  هذا  منظمة  إن  إصالح  منع  في  السلطة  في  متنفذ  أمني  تيار  رغبة  عن  وضوح 
الجب إضعاف  إلى  ويهدف  الفلسطينية،  في  التحرير  الفلسطيني  الصف  توحيد  وإعاقة  الداخلية،  هة 

 مواجهة العدو الصهيوني”.   
 5/11/2022، قدس برس

 
 "المؤتمر الشعبيتقاعع "فصائل منظمة التحرير  .11

"األيام": قاطعت كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المؤتمر الشعبي الذي ُعقد    –رام هللا ، غزة  
غزة. في  فصائل    أمس  ممثلو  إن  وقال  التحرير  باعتباره منظمة  جاء  الشعبي  للمؤتمر  مقاطعتهم 

وأشار ممثلو الفصائل الى    محاولة إليجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت مسميات متعددة.
رفض المشاركة الجماعية جاء تلقائيًا وبدون إجراء مشاورات داخلية باعتبار أهداف المؤتمر أن قرار  

 واضحة للجميع.  
كاًل من حركة فتح والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحركة المبادرة وحزب فدا   لمقاطعةوشملت ا

بهة الشعبية إنهم  وجبهة النضال وفصائل االئتالف الوطني الديمقراطي، في حين قال مسؤول من الج
ل  بشكل رسمي لن يشاركوا في المؤتمر إال أن أفرادًا منهم يمثلون منظمات أهلية سيشاركون في أعما

المؤتمر. وقال ممثلو الفصائل في أحاديث منفصلة مع "األيام" إن أهداف المؤتمر غير بريئة وتهدف  
 لشعب الفلسطيني. ل لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لإلى إيجاد بدي

 7/11/2022، رام للا، األيام
 

 كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في غزة .12
عامًا( من حي    49حسن عرفة “أبو حسني” )شهاد القيادي، علي حسني  أعلنت كتائب القسام، است

اليوم، إن    الشيخ رضوان، وسط مدينة غزة. تلقته “قدس برس”  بيان مقتضب،  الكتائب، في  وقالت 
 عرفة توفي األحد، بعد صراٍع مع المرض.

 6/11/2022، قدس برس
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 مستوعنات عقب تصاعد وتيرة المقاومة ارتفاع عد  علبات تصاريح حمل السالح في صفوف النساء بال  .13

وكاالت: أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، العبرية، أمس، بأنه لوحظ تزايد الطلب من قبل    -تل أبيب  
لل المستوطنات  في  عمليات  النساء  تصاعد  ظل  في  وذلك  السالح،  حمل  تراخيص  على  حصول 

الغربية. الضفة  في  عمليات   المقاومة  تصاعد  فإن  الصحيفة،  وتدهور    وبحسب  المسلحة،  المقاومة 
لتقديم طلبات  األوض المستوطنات  النساء في  الدافعية لدى  اع األمنية في الضفة، ساهما في زيادة 

و  السالح،  لحمل  تراخيص  على  تسجيل  للحصول  تم  حيث  السالح،  استعمال  على  التدريب  كذلك 
مدار العامين الماضيين،  وذكرت الصحيفة أنه، على    طلبات قياسية وغير مسبوقة، وفقًا للصحيفة.

نظمت في مستوطنات الضفة دورات خاصة للنساء للتدريب على استعمال السالح، كما أقيمت دورة  
رات استعمال السالح بصفوف النساء، وشاركت في خاصة في مستوطنة "كريات أربع" لتحسين مها

إيتمار بن غفير. المتطرف  الكنيست  دورات سبل  الدورة زوجة عضو  السالح   وانخرط في  استخدام 
ات النساء من المستوطنات، حيث حصلن أيضًا على إرشادات وتعليمات حول كيفية التصرف عشر 

 خالل حالة الطوارئ.
 7/11/2022، األيام، رام للا

 
 هكذا توظف أجهزة أمن االحتالل مواقع التواصل االجتماعي في استهداف المقاومين قرير: ت .14

عاما( من مخيم جنين، يحتفل على البث المباشر عبر    30مة )كان األسير بهاء سال  محمد بالص:
 عاما(.  28تطبيق "فيسبوك"، بذبح العجول استعدادا ليوم الفرح الكبير بزفاف شقيقه الشهيد فاروق )

الذين   الشبان  العجول ومن حوله عدد من  أحد  ينحر  الشهيد سالمة وهو  المباشر  البث  وظهر في 
ى خلفية نشاطهم في "كتيبة جنين"، وهو مقطع سرعان ما وظفته  تطارد قوات االحتالل بعضهم عل

الخاصة ل "المستعربين"  القيا أجهزة أمن االحتالل في توجيه وحدات  تنتظر  بها، تنفيذ مهمة كانت  م 
وهي إعدام الشهيد سالمة والذي تتهمه سلطات االحتالل بالضلوع في مقتل الضابط ناعوم راز قرب 

شهور،   عدة  قبل  جنين  نابلس، مخيم  في  األسود"  "عرين  ومجموعة  جنين"  "كتيبة  بين  والتنسيق 
 والمشاركة في عدة هجمات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

أن إسرائيلية،  إعالم  وسائل  "  وأكدت  الوحدة  ومن خالل  االحتالل  أمن  لجهاز  8200أجهزة  التابعة   "
وني من خالل التنصت، تمكنت  االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، والمسؤولة عن التجسس اإللكتر 

 .من تتبع مقطع الفيديو والذي تم بثه على الهواء مباشرة
ا شبكات  على  كبير  بشكل  يعتمد  بات  االحتالل  فإن  مراقبين،  في  وبحسب  االجتماعي  لتواصل 

إلى  للمقاومين، اعتمادا على ما تشكله من فرص متاحة للوصول األسرع واألوسع  الوصول سريعا 
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وأكدوا أن على رأس تلك الشبكات التي يوظفها االحتالل في معركته ضد    ه كافة.الجمهور بشرائح
رائح الشعبية والنخبوية المختلفة  المقاومة تطبيق "فيسبوك" كونه األوسع انتشارا واألكثر تفاعال بين الش

 في فلسطين، حيث ينشط أكثر من مليوني حساب فلسطيني في الضفة والقطاع. 
المراقبين،   أحد  مو وقال  يستغل  االحتالل  و"تيك  إن  "فيسبوك"  وعلى رأسها  االجتماعي  التواصل  اقع 

الصفحات واصطياد  ومتابعة  المقاومين من خالل رصد  المعلومات عن  المعلومات    توك" في جمع 
 منها. 

ونشر المحلل العسكري في موقع "والال نيوز" العبري أمير بوخبوط، تقريرا تحت عنوان: "داخل قوة  
الضوء  االستخبارات   لتسليط  االجتماعي"،  التواصل  شبكات  خالل  من  اإلرهاب  نشطاء  تغتال  التي 

نترنت في توفير معلومات  عي ووسائل اإلعالم التقليدية ومواقع اإل على دور مواقع التواصل االجتما 
بالمطاردين. إسرائيل  تصنفهم  ومن  المطلوبين  جهاز    حول  "يتتبع  تقريره،  في  بوخبوط  وقال 

للتحذير من تهديدات وعمليات، اليوم مئات المكالمات الهاتفية والمعلومات والصور    االستخبارات في 
ون أجزاء صغيرة من اللغز والكشف عن أسرار، والتعرف عما يجري في الظل، وفي أحيان معينة تك

مطلوبة لتشكيل الصورة كاملة، وهذا يكون موجودا في الصحف ومواقع اإلنترنت وقنوات التلفزة، أو  
طات الراديو ومواقع التواصل االجتماعي، وبواسطة الرقابة الواسعة على وسائل اإلعالم في  في مح

ي تتبع ما وصفهم بالنشطاء اإلرهابيين  ت في الجيش اإلسرائيل العالم العربي يستطيع قسم االستخبارا
مركز  اغتيال  عمليات  وقيادة  مسلحة،  عمليات  من  والتحذير  ذهبية  معلومات  عن  ضد  والكشف  ة 

 .قيادات إسرائيلية"خاص أو أش
 7/11/2022، األيام، رام للا

 
 نتنياهو يطلب من زعماء أحزاب كتلته توزيع المناصب الوزارية .15

االئتالف   إلى  انضمامها  المتوقع  األحزاب  ممثلي  من  نتنياهو  بنيامين  الليكود  حزب  زعيم  طلب 
تو  أجل  من  األولى  المرحلة  في  التفرغ  يتم  أن  اإلسرائيلي  الوزارية  الحكومي  المناصب  إلى  زيع 

 وتوزيعها. 
بالع الناطقة  العامة  البث اإلسرائيلية  التالية وبحسب هيئة  المرحلة  تكون  نتنياهو طلب أن  ربية، فإن 

بعد تشكيل الحكومة إجراء مناقشة شؤون محورية من بيها اإلصالحات في الجهاز القضائي وقضايا  
 الدين والدولة والسكن وغالء المعيشة.  
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حزب  إلى    ولفتت  من  سموتريتش  وبتسلئيل  الحريدي،  هتوراه  يهدوت  حزب  من  غافني  موشيه  أن 
 الصهيوينة الدينية رفضا اقتراح نتنياهو، مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية فوًرا.

منصب   يتولى  بأن  سموترتيتش  طالب  حيث  جديدة،  إسرائيلية  حكومة  لتشكيل  االتصاالت  وتستمر 
الجيش، كما طالب بتمرير فقرة التغلب والتي تجيز للكنيست المصادقة بدعم أو وزير  المالية  وزير  

الرئيسية  50 اإلنسان  بحقوق  لمساسه  ألغته  أن  العليا  للمحكمة  سبق  قانون  على  المصوتين  من   %
نتنياهو يريد أن يكون بإمكان الكنيست المصادقة عليه   ولتعارضه مع قوانين أساسية، في حين أن 

 .61أغلبية ب
 7/11/2022القدس، القدس، 

 
 نشارك في الحكومة  البيد وغانتس: لن .16

أمس،  أعلنوكاالت:    -القدس   مساء  غانتس،  وبيني  البيد  يائير  من  في  ما  أنه  كل  يشاركا  لن 
إذ شددت قيادات في كتلة "المعسكر   ي الفترة القادمة،الحكومة التي يسعى بنيامين نتنياهو تشكيلها ف

يترأسها  التي  المرتقبة.   الوطني"  نتنياهو  حكومة  في  تشارك  لن  الكتلة  أن  أنه    غانتس  البيد  وأعلن 
نتنياهو. إليه  ينتمي  الذي  اليميني  الديني  للمعسكر  وأكد البيد، أمس، خالل   سيشكل معارضة قوية 

 سم لتكريم إسحق رابين: سنظل نكافح حتى نعود مجّددًا إلى الحكومة. مرا
 7/11/2022األيام، رام للا، 

 
 ينتظر االنتخابات األميركية قبل تشكيل حكومته اهو نتني .17

مع   لقاءاته  )األحد(،  أمس  نتنياهو،  بنيامين  »الليكود«،  رئيس  بدء  اليمين  رغم  كتل  رؤساء  حلفائه 
االنتظار حتى   ينوي  أنه  أكدت  فإن مصادر سياسية في محيطه  اإلسرائيلية،  االنتخابات  الفائز في 

األميركية   االنتخابات  نتائج  عميق،  تظهر  بشكل  ودراستها  الواليات  وحكام  لـ»الكونغرس«  النصفية 
 ليقرر بعدها شكل حكومته. 

فوز   يتوقع  ألنه  ذلك  نتنياهو  الحزب ويفعل  يبقى  أن  يخشى  زال  ما  ولكنه  الجمهوري،  الحزب 
الديمقراطي مهيمنًا؛ ففي حالة فوز الحزب الجمهوري ال تكون عند نتنياهو مشكلة في تشكيل حكومة  

جو  »يمين   الرئيس  يقوم  أن  نتنياهو  يخشى  الديمقراطي«،  »الحزب  فوز  حالة  في  ولكن  صرف«. 
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ا في  حكومته  على  ضغط  سياسة  بانتهاج  االستيطان،  بايدن  مواجهة  وفي  الفلسطيني،  لموضوع 
 وعندها يحتاج إلى شركاء من وسط الخريطة الحزبية. 

 7/11/2022دن، ، لنق األوسطالشر
 

 لقاتله "انتصارا  "اعتبرت فوز اليمين المتطرف ... في ذكراه  "الصمت"عائلة رابين تقرر  .18
مع تصادف ذكرى اغتيال اسحق رابين مع ظهور نتائج االنتخابات التي أعادت بنيامين نتنياهو إلى  
رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، ظهر أنصار هذا التيار المهزوم بشعور فقدان مرة أخرى. وقررت عائلة 

نا أقيمت )األحد( إلحياء ذكراه. وخرج المدير  مهرجا  20ء كلمات في حوالي  رابين االمتناع عن إلقا
 العام لمكتبه بتصريحات يعتبر فيها انتصار اليمين المتطرف كارثة قومية.

وكان أنجال رابين وأحفاده قد قرروا المشاركة في هذه المهرجانات ولكن بصمت. ومع أن ابنته داليا،  
تيار  قالت إن سبب هذا الصمت هو إعط  اء االحترام الالزم إلرادة الناخب اإلسرائيلي، الذي اختار 

 اليمين لحكمه.
 7/11/2022دن، ، لنق األوسطالشر

 
 الغاز مع لبنان متعلقة باتفاقية "شبهات فسا "بيد في مساعد ال شكوى ضد   .19

الوزراء  رئيس  مساعد  كوبرينسكي  هيليل  ضد  رسمية  بشكوى  اإلسرائيلية  »الفي«  منظمة  قدمت 
 ترويج التفاقية الغاز مع لبنان. سرائيلي يائير لبيد مطالبة بالتحقيق في شبهات فساد لدوره بال اإل

العبرية أن منظمة »الفي« اإلسرائيلية توجهت للمستشار القانوني للحكومة غالي    13وكشفت القناة  
ال-بهاريف وزارة  وذكرت  فساد.  وجود  في  اشتباه  هناك  كان  إذا  ما  بفحص  مطالبة  قضاء  ميارا، 

 اإلسرائيلية أنه تم تسلم اإلحالة وجاري مراجعتها. 
بينما شقيقته    وأوضحت  الغاز،  اتفاقية  بدعم  الوزراء في الحكومة  أقنع  العبرية أن كوبرينسكي  القناة 

الكبيرة تعمل في شركة طاقة لديها عقد بالمليارات مع شركة انيرجان التي تنتج الغاز الطبيعي في  
 منصة كاريش.

إسرائيلية إن كوبرنسكي حاول إقناع كبار المسؤولين داخل الحكومة بمن فيهم   در حكوميةوقالت مصا
 من خارج حزب لبيد »يش عتيد«، بأهمية االتفاقية حتى قبل أن تصوت عليها الحكومة. 

 7/11/2022دن، ، لنق األوسطالشر
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 الشاباك: سموتريتش يروج لنظرية المؤامرة بشأن اغتيال رابين  .20
بتسلئيل سموتريتش، مساء األحد، هجوما على جهاز األمن  "الصهيونية اشن رئيس حزب   لدينية"، 

يغ  شجع  أنه  واعتبر  )الشاباك(  العام  اإلسرائيلية  اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس  قتل  على  عمير،  آل 
الـ السنوية  الذكرى  الكنيست، في  له من على منصة  وذلك في خطاب  يتسحاق رابين،    27األسبق، 

 الغتيال رابين. 
كلمات القاسية هي التي تسببت في مقتل رئيس  وفي خطابه في الكنيست، قال سموتريتش: "لم تكن ال

ليسوا  حمايته  في  فشلوا  والذين  عمير.  يغآل  هيئة  على  حقير  قاتل  بل  رابين(،  )األسبق،  الحكومة 
حمايته،  أعضاء الصهيونية الدينية والمتدين، وليس المستوطنين، بل الشاباك الذي لم يفشل فقط في  

يتم الكشف عنها بشكل كامل حتى يومنا هذا لتشجيع  بل استخدمت أيضا تالعبات غير مسؤولة لم  
 القاتل على تنفيذ خطته". 

وردا على سموتريتش، قال مسؤولون في الشاباك في إفادة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية إنه "في هذا 
ؤامرات وتشويه سمعة منظمة تتمثل مهمتها  اليوم بالذات، صدمنا الختار منتخب جمهور الترويج للم 

 في مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله وحماية أمن الدولة".  الكاملة
 6/11/2022، 48عرب 

 
 موقع عبري يكشف عن أول الدول العربية المهن ئة بفوز نتنياهو  .21

بنيام المعارضة  زعيم  هّنأت  التي  العربية  الدول  أول  عن  إلكتروني،  إخباري  عبري  موقع  ين  كشف 
"االن  بعد  إنه  "كيباة"،  موقع  وقال  األخيرة.  اإلسرائيلية  باالنتخابات  بفوزه  التاريخي  نتنياهو  تصار 

رين، بدأت التهاني وردود الفعل تتدفق". لقد تابع العالم  لنتنياهو في انتخابات الكنيست الخامسة والعش
البحرين، اليمين، وقد أصدرت  تهنئة    نظام االنتخابات في )إسرائيل( وبعد فوز  السبت، برقية  أمس 

المستشار   لسان  على  التي جاءت  البحرينية  التهنئة  برقية  الموقع نص  ونقل  نتنياهو.  فوز  بمناسبة 
خالدبلو  البحرين،  لملك  مع  ماسي  عالقتها  بناء  في  ستستمر  "البحرين  فيها  قائال  أحمد،  بن  الد 

اليمي وحلفائه  نتنياهو  السابق  الوزراء  رئيس  فوز  بعد  انتصاره  )إسرائيل(  كان  االنتخابات  في  نيين 
 طبيعيا ومتوقعا".

 6/11/2022، فلسطين أون الين
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   التغيير ير  على اتهامه بتلقي تمويل يهو ي أمريكي تحالف الجبهة/ .22
ـ “القدس العربي”: أثارت تصريحات رئيس التجمع الوطني الديموقراطي سامي أبو شحادة  الناصرة 

بي داخل  الجدل  العربية  األحزاب  الخامسة    48أراضي  ن  الكنيست  انتخابات  انتهاء  رغم  مجددا 
 والعشرين التي تمت في األول من الشهر الحالي. 

% من أصحاب  15حول ارتفاع نسبة التصويت لدى فلسطينيي الداخل )  13في تصريح للقناة العبرية  
ية قد وصل إلى  حق االقتراع في إسرائيل( قال أبو شحادة إن ماال كثيرا مصدره جهات يهودية أمريك 

ال نسبة  رفع  بهدف  الموحدة  وإلى  الجبهة/التغيير  تحالف  من  مقربة  أهلية  لدى  جمعيات  تصويت 
)الكنيست(  اإلسرائيلي  البرلمان  في  العرب  النواب  عدد  زيادة  في  المساهمة  بغية  العرب  الناخبين 

 وبالتالي قطع الطريق أمام عودة نتنياهو للحكم.  
دة لمهاجمة أبو شحادة على تصريحاته  وأوساط غير رسمية في الموح  وسارع تحالف الجبهة/التغيير

هذه، فأصدرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير بيانا جاء فيه: “دأبنا في الحملة االنتخابية على الترفع  
 ”. التي صدرت عن التجمع،عن الرد على الشائعات والتهجمات وكيل االتهامات 

 6/11/2022، لندن، القدس العربي
 

 أكتوبر شرين األول/ تخالل   منع ا لألذان باإلبراهيمي  73اقتحام ا لألقصى و 24": األوقاف" .23
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري: إّن االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه  :  رام هللا

غلقه خمسة  ا، وأ وقتً   73مرة، ومنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي    24اقتحموا المسجد األقصى  
 أيام، خالل أكتوبر/ تشرين األول الماضي. 

تالل لم يكتِف بذلك؛ بل تعدى األمر إلى حرق وأوضح البكري، في بيان صحفي األحد، أّن االح 
نسٍخ من القرآن من جانب المستوطنين وإلقائها في حاوية النفايات، قرب مسجد قيطون بالبلدة القديمة  

 بالخليل. 
 6/11/2022طينية )وفا(، المعلومات الفلسوكالة األنباء و 

 
 قصىالكشف عن إجراءات تهويدية خطيرة في القدس المحتلة والمسجد األ .24

كشف نشطاء مقدسيون عن مخططات وإجراءات تهويدية جديدة وخطيرة، ُينّفذها االحتالل اإلسرائيلي  
قدس شعيب أبو سنينة  في مدينة القدس المحتلة وبحّق المسجد األقصى. وقال الباحث في شؤون ال

أن  موضًحا  األقصى،  المسجد  لتهويد  وإجراءاته  انتهاكاته  في  مستمرًّا  زال  ما  االحتالل  يحاول  إّن  ه 
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تهويد المنطقة الشرقية في المسجد، من أجل تجهيز مكان صالة للمستوطنين. ولفت أبو سنينة إلى 
وأ االحتالل  شرطة  بحماية  تجري  لألقصى  المستوطنين  اقتحامات  أّن  أّن  على  مشدًدا  ناظرها،  مام 

االحتالل قام    االحتالل يريد أن يفرض السيادة على المسجد األقصى بكّل الطرق والسبل. وذكر أنّ 
بزرع قبور وهمية في مناطق مختلفة بالمدينة المقدسة، من أجل إثبات أحقّيتهم في األرض، مضيًفا  

 ية والسيطرة على مساحة أكبر في القدس.أّن االحتالل يزرع القبور الوهمية، من أجل مطامع سياس
 6/11/2022، فلسطين أون الين

 
 مليون شيكل بمشاريع "إلعا " االستيطانية في سلوان  28االحتالل استثمر  .25

عن    -القدس   يقل  ال  ما  االستيطانية  "إلعاد"  منظمة  تلّقت  األموال   28"األيام":  من  شيكل  مليون 
دي الربابة في سلوان بالقدس المحتلة، بحسب صحيفة "هآرتس"  العامة للمشاريع التي ترّوج لها في وا

الذي    رية.العب التحقيق  بها  وفّصل  تجّند  التي  الطرق  الماضي،  آب  في  "هآرتس"،  صحيفة  أجرته 
السلطات الحكومية والبلدية اإلسرائيلية لمساعدة المنظمة في تهويد المنطقة، التي تضم بساتين زيتون  

وقالت: "اآلن يتم الكشف أيضًا عن المبالغ التي حّولتها   من بلدة سلوان.تزرعها عائالت فلسطينية  
 نظمة، واتضح أنها أكبر مّما كان يمكن افتراضه".السلطات إلى الم

 7/11/2022، رام للا، األيام
 

 االحتالل مواجهات مع قوات   لال خفلسطينيا  60 وإصابة نحو شهيد .26
أعلنت وزارة الصحة، ، من رام هللا:  6/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  ذكرت  

وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، قرب مساء السبت، استشهاد شاب  
)  بلدة سنجل شمال رام هللا. نفل  الشاب مصعب محمد محمود  أن  "الصحة"  عاما( من    18وأفادت 

بلدة سنجل، قرية   القلب قرب  الحي في  الشرقية شرق رام هللا، أصيب برصاص االحتالل  المزرعة 
وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام هللا، حيث وصفت إصابته بالحرجة جدا، قبل أن يعلن 

 األطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته. 
في بيان  -عية الهالل األحمر الفلسطيني  قالت جمم هللا:  ، من را5/11/2022.نت،  الجزيرة وأضافت  

فلسطينيا على األقل أصيبوا بجراح اليوم السبت خالل مواجهات مع قوات إسرائيلية في    60إن    -لها
وقالت الجمعية إن من بين الجرحى مصابا واحدا بالرصاص    بلدة أبو ديس )شرقي مدينة القدس(.

حالة اختناق جراء استنشاق الغاز    50لى حدوث  الصحية، مشيرة إالحي، لم ُتعرف بعد خطورة حالته  
 حاالت حروق باليد والرأس نتيجة قنابل الغاز والصوت.  9المدمع، و
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 لمستوعنين في الضفة بعد فوز اليمين عتداءات اتصعيد ملحوظ ال .27
هللا: أراضي    رام  وهاجموا  وصادروا  الغربية،  الضفة  في  المتطرف  نشاطهم  المستوطنون  في  صعد 

مختلفة، االنتخابات.  مناطق  في  اإلسرائيلي  اليمين  فوز  تداعيات  أحد  أنها  بدا  وسيطر    فيما 
نابلس،   جنوب  عقربا،  بلدة  ألراضي  التابعة  يانون«  »خربة  على  الغربية  الضفة  شمال  مستوطنون 
، وبنوا عدة »كرفانات« متنقلة هناك في محاولة لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة.. وفي جنوب الضفة 

مستوطنون   أرض أعاد  على  الخليل،  مدينة  شرق  البويرة  منطقة  في  قديمة  استيطانية  بؤرة  بناء 
في األغوار الشمالية، هاجم مستوطنون أراضي في منطقة مكحول وبدأوا العمل فيها، في   .فلسطينية.

ائيلي  وتصاعد نشاط المستوطنين في الضفة منذ فوز اليمين اإلسر   إشارة إلى أنهم سيطروا عليها..
 بات بشكل ملحوظ، وشمل ذلك شن هجمات على قرى فلسطينية وإغالق طرقات. في االنتخا

 7/11/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 آالف حالة اعتقال نفذها االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام 6: نا ي األسير .28

العام  آالف حالة اعتقال منذ بداية    6ذكر نادي األسير، صباح اإلثنين، أنه رصد أكثر من  :  رام هللا
المنصرم. أول  تشرين  أكتوبر/  شهر  نهاية  وحتى  االحتالل   الجاري  قوات  أن  إلى  النادي  وأشار 

اعتقلت   الضفة    20اإلسرائيلي  اإلثنين في مختلف محافظات  أمس وحتى صباح  منذ مساء  مواطًنا 
 وفي القدس المحتلة. الغربية،

 7/11/2022، القدس، القدس
 

 األسير عدال موسى وتجديد اعتقاله اإل اري  "االتفاق" بشأناالحتالل تنصل من  .29
بقضية    -رام هللا   الخاص  "االتفاق"  من  تنصلت  االحتالل  إّن سلطات  األسير،  نادي  قال  "األيام": 

يومًا ضد اعتقاله اإلداري،   37المعتقل اإلدارّي عدال موسى الذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر  
 ن أيلول الماضي.وعّلقه بعد "اتفاق" جرى في الثاني عشر م 

بحقه   إداري جديد  اعتقال  أمر  االحتالل أصدرت  إن سلطات  أمس،  له،  بيان  النادي في  وأضاف 
أمس. عنه  اإلفراج  المقرر  من  كان  أنه  علما  أشهر،  ثالثة  اعتقلت   لمدة  االحتالل  قوات  أّن  وذكر 

ل اإلداري، مبينًا سى وشقيقه أحمد في السابع من آب الماضي، وجرى تحويلهما إلى االعتقا عدال مو 
بشكل   سنوات  خمس  منها  سنوات،  سبع  نحو  االحتالل  سجون  في  أمضى  سابق،  أسير  عدال  أن 

 متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقبع حاليًا في سجن "عوفر". 
 7/11/2022، رام للا، األيام
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 شابا  منذ بداية العام  95جرائم القتل حصدت الداخل الفلسطيني.. ل في العنف يتواص .30
هللا: تم   رام  إذ  األرواح،  من  المزيد  حصد  إسرائيل  في  العربي  الوسط  في  الجريمة  أعمال  واصلت 

اإلعالن عن مقتل شاب آخر يوم الجمعة بعد إطالق النار عليه في يافا، في حادث تعتقد الشرطة 
جتمع  وهذا أحدث حادث عنيف وسط موجة الجريمة التي ابتلي بها الم  ائي محلي.أنه مرتبط بنزاع جن

األخيرة. السنوات  في  إسرائيل  في  في  و   العربي  العنف  تتابع  التي  إبراهيم«  »مبادرات  لمنظمة  وفقا 
  91عربيا في جرائم قتل في إسرائيل منذ بداية العام ويحمل    95المجتمع العربي، ُقتل ما ال يقل عن  

 منهم الجنسية اإلسرائيلية.
من مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي،    1,100ب  وقالت الشرطة إنه تم اتخاذ إجراءات ضد ما يقار 

من الجناة الذين أحيلوا إلى العدالة إثر تورطهم في أحداث جنائية كما   456وتم تقديم لوائح اتهام ضد 
أن  قطعة سالح.  530تم ضبط أكثر من   نيابة  وأكدت الشرطة  النشاط، من خالل  ه خالل عام من 

هدفًا بشريًا تم تحديدهم خالل    1,422الئحة اتهام من أصل    456الشرطة والنيابة العامة، تم تقديم  
تم توقيف   المجتمع العربي. ومن هؤالء،  الرئيسيون في  الجرائم  أنهم مرتكبو  متهمًا    397العام على 

الئحة اتهام ضد أهداف تنتمي إلى منظمات   32تم تقديم    حتى نهاية اإلجراءات القانونية ضدهم. وقد 
  مشتبهًا إضافيًا بالتورط في جرائم لم يكتمل التحقيق فيها بعد.   49تحقيقات ضد  إجرامية، هذا وُتدار  

 وتتهم الجماهير العربية الشرطة بالتقاعس في المناطق العربية والتواطؤ مع منظمات الجريمة.
 6/11/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 إعالم عبري: مسؤولون أر نيون يحذرون من تغيير الوضع القائم باألقصى .31

كشفت وسائل إعالم عبرية، أن مسؤولين أردنيين حذروا من أي محاولة من قبل الحكومة :  الناصرة
الوضع الراهن في المسجد األقصى، مؤكدين أنها ستضر بالعالقات بين    اإلسرائيلية المقبلة، لتغيير

لم تسمها   –ونقلت إذاعة /كان/ العبرية، عن مصادر أردنية    “إسرائيل” واألردن ودول عربية أخرى.
قولها إنها “ستكون قصة مختلفة تماما في حال صعد عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن    –

 مقدس في البلدة القديمة بالقدس كوزير، وليس فقط كعضو كنيست”.غفير إلى الموقع ال
 6/11/2022، قدس برس

 
 همام سعيد: المقاومة في الضفة انتقلت إلى العمل المنظم الجماعي .32

أكد رئيس االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، همام سعيد، أن “ما يجري في  :  خاص   -نعما 
وأضاف في تصريٍح    متالحقة، أصبحت مع مرور الوقت فاعلًة ومؤثرة”. الضفة الغربية من أحداث  
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خاص لـ”قدس برس” األحد، أن ما يجري داخل األراضي الفلسطينية يدل على “تنظيٍم عاٍل للكتائب  
ويرى سعيد أن الفعل المقاوم في الضفة    فرة، التي بدأت تأخذ لنفسها شعارات وأشكااًل تنظيمية”.المظ

من مرحلة األعمال الفردية المقاومة، إلى العمل المنظم الجماعي، وهذا يعتبر شكاُل  الغربية “انتقل  
، وتوشك أن  ولفت إلى أن “االنتفاضة المنظمة في تصاعد   جديدا من أشكال االنتفاضة المنظمة”.

تلحق في قطاع غزة من حيث الشكل والمضمون، وهذا يبشر بالخير، ويؤذن بأن مرحلة جديدة من 
 نضال الفلسطيني قد بدأت”. الجهاد وال

 6/11/2022، قدس برس
 

 مستمرة بعد فوز نتنياهو  "إسرائيل"البحرين تؤكد أن عالقاتها مع  .33
البحرين،:  المنامة لملك  الدبلوماسي  المستشار  المملكة ستواصل   قال  إن  أحمد آل خليفة،  بن  خالد 

رائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين  بناء عالقتها مع “إسرائيل”، بعد فوز زعيم حزب الليكود اإلس
وأضاف آل خليفة في تصريحات إعالمية: “سوف نتمسك    في انتخابات الكنيست )البرلمان( األخيرة.

نس  أن  ونتوقع  أبراهام،  البلدين”. باتفاقيات  بين  الشراكة  في  الخط  نفس  على  فوز  و   تمر  أن  اعتبر 
“لدي  مضيفًا:  دائما”،  ومتوقع  “طبيعي  أبراهام،  نتنياهو  اتفاقيات  من  وهو جزء  إسرائيل،  مع  اتفاق  نا 

 وسنلتزم باتفاقنا، ونتوقع أن يستمر نتنياهو على نفس المسار، وأن نواصل بناء شراكتنا معا”. 
 6/11/2022، قدس برس

 
 التعاون اإلسالمي" تدعو المؤسسات الحقوقية للتدخل لإلفراج عن األسير أبو حميد" .34

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية  أعربت  :  رام هللا
الفلسطينيين،   األسرى  آالف  جانب  إلى  ويكابد  حميد،  أبو  ناصر  بالسرطان  المريض  لألسير 

العالج.اإلجرا في  الحق  فيها  بما  األساسية،  الحقوق  من  والحرمان  التعسفية  المنظمة   ءات  وجددت 
عل والدولية التأكيد  الحقوقية  المؤسسات  ودعت  الفلسطينيين،  األسرى  لقضية  ودعمها  تضامنها  ى 

للتدخل الفوري من أجل اإلفراج عن األسير أبو حميد، وكافة األسرى، ال سيما المرضى منهم، وكبار  
ما وإلى جانب أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء له أحكا  السن، واألطفال، والنساء، والمعتقلين اإلداريين.

انتفاضة األقصى أسير من    600يشار إلى أن نحو    .بالسجن المؤبد، ثالثة منهم اعتقلوا معه إبان 
رام بدرجات أسيرا يعانون من اإلصابة بالسرطان واألو   23المرضى في سجون االحتالل، من بينهم  

 مختلفة. 
 67/11/2022، القدس، القدس
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 سياإعالق شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في أندوني  .35
من  :  جاكرتا العديد  مع  بالشراكة  )نشطاء(،  أندونيسيا  في  األقصى”  ألجل  العمل  “مجموعة  أطلقت 

الشعب  مع  “التضامن  شهر  فعاليات  انطالق  مؤتمر  السبت،  اليوم  الصلة،  ذات  المؤسسات 
اندونيسيا.ا بجزيرة جاوة، في  قيادات مجتمعية على رأسهم،   لفلسطيني”، وذلك  المؤتمر  وشارك في 

المسلمين في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا يخشى هللا منصور، وعضو مجلس علماء المسلمين   إمام
مسعود،  ابن  اإلمام  وجامعة  اإلسالمي  الفتح  معاهد  ورئيس  الحاكم،  عبد  سودارنوتو  إندونيسيا   في 

  وأكد رئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات شهر التضامن،   ورؤساء مؤسسات إعالمية وإغاثية إندونيسية.
غانجار دار السالم، أن الفعاليات ستستمر طوال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، في العديد من  

 مدن وجزر إندونيسيا.
 5/11/2022، قدس برس

 
 تؤكد االلتزام بحل الدولتين  .. واشنطن.في اتصال بين بلينكن وعباس .36

أكد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  
 الفلسطيني، على ما أعلنت وزارته، السبت. -ي  التزام واشنطن بحل الدولتين للنزاع اإلسرائيل

الو  تأكيد  بلينكن  الجمعة، »أعاد  الدولتين«، كما قالت وزارة في اتصال هاتفي مع عباس  تزامنا حل 
 الخارجية األمريكية في بيان الجمعة.

الفلسطيني وتعزيز   لتحسين المستوى المعيشي للشعب  بلينكن وعباس »الجهود المشتركة  كما ناقش 
 أمنه وحريته«. 

الغربية،   الضفة  في  الوضع  إزاء  العميق  »قلقه  عن  أعرب  بلينكن  أن  الخارجية  وزارة  وأضافت 
واإلسرائيليين،  خصوص الفلسطينيين  صفوف  في  البشرية  والخسائر  والعنف  التوتر  تصاعد  بسبب  ًا 

 وشدد على ضرورة قيام جميع األطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل«. 
 5/11/2022الشارقة، الخليج، 

 
 ماكرون يهن ئ نتنياهو على فوزه في االنتخابات .37

األ ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  هّنأ  في باريس:  حققه  الذي  الفوز  على  نتنياهو  بنيامين  حد 
 االنتخابات األخيرة وضمن من خالله عودته إلى منصب رئيس الوزراء. 
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وكتب ماكرون على تويتر “اتصلت للتو ببنيامين نتنياهو ألهنئه على فوزه في االنتخابات. نتشارك 
 ”.ساسا بين إسرائيل وفرنساالرغبة ذاتها في تعزيز العالقات المتينة أ

 6/11/2022القدس العربي، لندن، 
 

 تحالف أسطول الحرية يبدأ تحضيرات جديدة لكسر حصار غزة .38
اجتماعا   الماضيين،  اليومين  في  لندن  البريطانية  بالعاصمة  الحرية  ألسطول  الدولي  التحالف  عقد 

ير  تهدف إلى تحدي وكسر الحصار البحري اإلسرائيلي غ ، التي  2023لمناقشة مهمة األسطول للعام  
 القانوني وغير اإلنساني على قطاع غزة. 

في   الفلسطيني  المنتدى  برعاية  ُعقد  االجتماع  إن  الحرية"  "أسطول  تحالف  على  القائمون  وقال 
 بريطانيا. 

الدولي التحالف  عن  ممثلين  االجتماع  عد   وضم  دول،من  لكسر   ة  الدولية  اللجنة  إلى  باإلضافة 
غزة. عن  المؤسسا  الحصار  من  عدد  إلى  "إضافة  أبرزها  فلسطين  مع  التضامنية  من  ت  أميال 

فلسطين"،  مع  البريطانية  التضامن  و"حملة  بريطانيا"،  في  اإلسالمية  و"الرابطة  االبتسامات"، 
 و"المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج".

وأكد الحاضرون على دعم جهود التحالف الرامية لكسر الحصار عن غزة، معربين عن استعدادهم  
تستهدف التذكير بمعاناة غزة وبضرورة إنهاء جريمة  د من الفعاليات الموازية التي  للمساهمة في عد 

 الحصار.
 6/11/2022.نت، الجزيرة

 
 بوسطن: تظاهرة تطالب بإغالق مؤسسات أميركية تمول االستيطان .39

ا القضية  مناصري  من  العشرات  الوطني تظاهر  المؤتمر  انعقاد  مقر  أمام  األحد،  اليوم  لفلسطينية، 
وق القومي اليهودي في فندق أومني بمدينة بوسطن في والية ماساشوتس األميركية، مطالبين  للصند 

 بإغالق مؤسسات أميركية تمول االستيطان.  
"أغ اسم  تحمل  بوسطن  مدينة  في  محلية  مؤسسات  تحالف  قبل  من  للتظاهرة  الدعوة  لقوا وتمت 

الق )الصندوق  المنظمة  أن  باعتبار  اليهودي"،  القومي  في  الصندوق  تأسست  التي  اليهودي(  ومي 
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في سرقة األرض الفلسطينية، بحسب منشورات تم توزيعها    1901أوروبا ساهمت منذ تأسيسها عام  
 خالل المسيرة. 

 6/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " أللمانيا 3أخضر لبيع "حيتس  ضوءا   "إسرائيل"تقرير: واشنطن تمنح  .40
الواليات   "حيتس  منحت  منظومة  لبيع  أخضر  ضوءا  اإلسرائيلية،  الحكومة  األميركية،  "  3المتحدة 

)"كان   اإلسرائيلية  البث  هيئة  أفادت  ما  بحسب  ألمانيا،  لصالح  المدى،  طويلة  الصواريخ  العتراض 
 شهر."(، مساء األحد، وذلك في تطور مهم نحو إتمام الصفقة التي تسعى إسرائيل إلبرامها منذ أ11

"ك تصل 11ان  وأشارت  قد  التي  الضخمة  الصفقة  إلتمام  الجارية  المفاوضات  في  كبير  تقدم  إلى   "
يوم   أجرى  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  أن  وذكرت  الدوالرات،  ماليين  مئات  إلى  قيمتها 

 الماضي، مباحثات مع نظيره األميركي، لويد أوستن، بهدف الدفع بالصفقة مع ألمانيا.األربعاء 
 6/11/2022 ،48عرب 

 

 التي عرفناها لم تعد موجو ة  "إسرائيل" .41
 توماس فريدمان 

واكتشفتم أن دونالد ترامب    2024تخيلوا أنكم استيقظتم من النوم بعد انتخابات الرئاسة األميركية في  
في منصب   فلين  ومايكل  العام  النائب  في منصب  وأنه عين رودي جولياني  اخرى  مرة  انتخب  قد 

وستيف   الدفاع  لوزير  وزيرا  دوبسون  االفنغليين جيسم  التجارة وزعيم  وزير  لتعليم  بينون في منصب 
غرين   تايلر  ومارغرو  القومي،  لالمن  وزيرا  بوير،  براود  لمنظمة  السابق  الزعيم  تاريو،  وانريكي 

 كمتحدثة باسم البيت االبيض. “مستحيل”، كنتم ستقولون. فكرة مرة اخرى.
السياسية في إسرائيل تبشر على االغلب بتوجهات أوسع في    مثلما اشرت في السابق فان التوجهات 

بينيت  الديمقراطي حكومة  أن  أملت  وقد  الغربية.  حزيران    –ات  في  الحكم  تولت  التي  ،  2021لبيد 
حكومة وحدة وطنية، تبشر ايضا بالمزيد من الشراكة والوحدة هنا، في الواليات المتحدة. ولكن هذه  

انهارت لالسف، وبدال   تاريخ دولة إسرائيل. الحكومة  المتطرف جدا في  اليمين  ائتالف  منها سنرى 
 ظنا هللا، اذا كان هذا يبشر بما سيأتي أيضا الينا. ليحف

االئتالف   هو  الحكم  الى  اخرى  مرة  عودته  في  نتنياهو  بنيامين  ظهره  على  يركب  الذي  االئتالف 
حلف    –داية حديثي. ولكنه حقيقي  الموازي اإلسرائيلي لكابنت الكابوسي األميركي، الذي ذكرته في ب
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ياسيين المتطرفين قوميا ومن بينهم بعض المتطرفين اليهودي جامح من زعماء الجمهور الديني والس
السياسية   والحدود  المعايير  خارج  اعتبروا  السابق  في  والذين  العرب  يكرهون  الذين  العنصريين 

ائتال يشكل  أن  يستطيع  ال  عمليا  نتنياهو  كون  المتطرفين،  االسرائيلية.  هؤالء  دعم  بدون  اغلبية  ف 
 ون مناصب وزارية في حكومة إسرائيل القادمة.تقريبا ال شك أن بعضهم سيتول

في حين أن الواقع الذي كان في السابق ال يخطر بالبال، يتحقق، اليهود في ارجاء العالم سينشغلون  
 بسؤال “هل سنؤيد أم ال اسرائيل كهذه؟”. 

طالب  سيالحق  السؤال  بالنسبة    هذا  اشكالي  سيكون  السؤال  هذا  الجامعات.  في  اسرائيل  يؤيدون 
لفاء اسرائيل العرب استنادا الى اتفاقات ابراهيم، الذين باالجمال ارادوا اقامة عالقات اقتصادية مع  لح

إسرائيل، من دون أي نية للوقوف للدفاع عن حكومة تتبع سياسة تمس بعرب اسرائيل. هذا االئتالف  
على   مسيصعب  إسرائيل  عن  تلقائية  بصورة  دافعوا  الذين  األميركيين  عن  الدبلوماسيين  الدفاع  ثل 

الدولة الديمقراطية اليهودية الشريكة في قيم الواليات المتحدة، ويدفع اصدقاء إسرائيل في الكونغرس  
مساعدات   نقل  مواصلة  المتحدة  الواليات  على  يجب  كان  اذا  سيسأل  مراسل  كل  من  التملص  الى 

تشاهدوا مثل هذا السيناريو   رات الدوالرات لحكومة ترتكز على المتدينين المتطرفين. حتى اآلن لمبمليا 
 يتحقق ألنه حتى اآلن لم يذهب أي زعيم إسرائيلي الى هذا المكان.

نتنياهو تم حمله الى الحكم على يد شركاء يعتبرون العرب طابور خامس يجب عدم الوثوق بهم،  
سياسية   بسيطرة  الى ويعدون  المستوطنات  في  البناء  توسيع  يجب  بأنه  يؤمنون  القضاة؛  تعيين    في 

الفلسطينية؛ يريدون ادخال الى جهاز القضاء   درجة أن ال يبقى في الضفة الغربية أي شبر للدولة 
مع   التعاطف  يحتقرون  الرشوة؛  تلقي  بسبب  نتنياهو  ضد  تجري  التي  المحاكمة  ستجمد  تغييرات 

 ئيل منذ سنوات.المثليين الذي يميز اسرا 
ت الذي  غبير،  بن  ايتمار  مثل  يدور عن شخصيات  في  الحديث  ادانته  على    2007مت  بالتحريض 

العنصرية ودعم منظمة ارهابية يهودية. نتنياهو نفسه قام بتعزيز التحالف بين بن غبير وسموتريتش،  
إلسرائيليين” الى الحزب  زعيم حزب الصهيونية الدينية. هذه الثقافة حولتهم “امام اندهاش الكثير من ا

نتني وأعطت  الدولة،  في  حجمه  حيث  من  على  الثالث  يحصل  كي  لليكود  الحيويين  الحلفاء  اهو 
 االغلبية في الكنيست. 

ناحوم   “يديعوت احرونوت”  للعمل معها، اوضح لي مراسل  السياسية الخصبة  الوسادة  نتنياهو كان 
المجتم  في  المتطرفة  العنف  موجة  خلفية  على  العربي  برنياع،  وحرب    –ع  النار  واطالق  الطعن 

ضد العرب اإلسرائيليين وعنف عصابات العرب اإلسرائيليين وجريمة    –العصابات والجريمة المنظمة  
المتحدة،   الواليات  في  مثلما  أنه،  هي  النتيجة  المختلطة.  المدن  في  باالساس  اليهود،  ضد  منظمة 



 
 
 
 

 

ص            25   5976 العد :              11/7/2022 ثنينإل ا التاريخ: 

                                     

الشرطية” الى مشكلة جدية، قال برنياع. وحتى  ايضا اسرائيل حولت في السنوات االخيرة “االعمال  
أت في والية نتنياهو السابقة في رئاسة الحكومة فانه هو وحلفاءه المناهضين  أن موجة العنف التي بد 

 لبيد. –للعرب يلقون بكل المسؤولية عن ذلك على العرب وعلى حكومة بينيت  
اسل “هآرتس” عاموس هرئيل. هذا كان  اعالن انتخابي واحد اوضح الرسالة لنتنياهو، مثلما كتب مر 

الق االسود  باللون  لليكود  الالفتات  اعالن  جميع  على  ظهر  وقد  يكفي”،  هذا  “خالص،  بعنوان  اتم 
لبيد وشريكه في االئتالف منصور   يئير  التارك  الحكومة  البالد رئيس  اإلعالنية وفي كل زاوية في 

فوتوشوب. مثلما كتب هرئيل “يبدو أن  عباس، وايضا ايمن عودة واحمد الطيبي، بفضل اعاجيب ال
شكل جيد من قبل ناخبي الليكود، الصهيونية الدينية واالحزاب الدينية.  هذه الرسالة قد تم استيعابها ب

 من المرجح أنها حتى ساعدت نتنياهو على تحقيق الفوز الذي يلوح في االفق”.
المتطرف راكموا القوة، سواء بسبب   وقد ساعدت نتنياهو ايضا حقيقة أنه في حين أن اليمين واليمين

سواء كان الحديث يدور عن عرب إسرائيل أو الفلسطينيين في    الخوف من العرب أو التشكك فيهم،
يسار لم يرسلوا أي رسالة مضادة منطقية أو    –الضفة الغربية، فان خصومهم في الوسط والوسط  

ور  اليهودي  الفيلسوف  جدا؟.  خطير  هذا  لماذا  االلهام.  هلبرتال،  تثير  موشيه  العبرية،  الجامعة  جل 
السنين آمن الجمهور اليميني، الذي في معظمه هو “صقري”   صاغ ذلك بشكل جيد: خالل عشرات 

في شؤون االمن، بأن الفلسطينيين لن يوافقوا في أي يوم ولن يسلموا في أي يوم بالدولة اليهودية الى  
العسكرية الحيوية من اجل الدفاع عن نفسها    جانبهم. لذلك، يجب على اسرائيل اتخاذ كل الوسائل

وري من الفلسطينيين، شرح هلبرتال، يتحول اآلن الى شيء جديد، نوع من  منهم. ولكن الموقف الصق
“القومية المتطرفة الشاملة”، التي ليس فقط ترفض كل فكرة الدولة الفلسطينية، بل ايضا هي تعتبر  

ا هذا  محتملين.  إرهابيين  إسرائيل  الواليات  كل عرب  بين  العالقات  على  عميق  بشكل  سيؤثر  ألمر 
 . المتحدة واسرائيل

في الشهر الماضي نشر في موقع “اكسيوس” أن السناتور األميركي الديمقراطي بوب مننديز، رئيس  
لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، حذر من نتنياهو، ألنه اذا شكل حكومة تضم متطرفين من اليمين  

“يعمل أن  يمكن  في    فهذا  الحزبين  من  إسرائيل  عليه  تحصل  الذي  الدعم  جدي  بشكل  تآكل  على 
أنا قمت بارسال مقاالتي من إسرائيل خالل اربعين سنة تقريبا.   .هذا يمكن أن يحدث اآلن  اشنطن”.و 

 وعلى األغلب قمت بالتجول في البالد مع صديقي ناحوم برنياع. 
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خابات بأنه “اآلن توجد لنا اسرائيل مختلفة كليا”، عندما سمعت منه في الهاتف بعد نشر نتائج االنت  
 خل إلى نفق مظلم. عرفت أننا وبحق سند 

 6/11/2022، هآرتس
 7/11/2022، الغد، عم ان

 
 نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وكلفتها الداخلية الباهظة .42

 صالح النعامي 
ركة في الحكومة الحالية عن  إن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي أفضت إلى إقصاء األحزاب المشا

 بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء تعّد إنجازا شخصيا كبيرا له. السلطة وضمنت عودة زعيم المعارضة 
فلم يتحمل نتنياهو فقط عبء إدارة الحملة االنتخابية لحزب الليكود الذي يقوده ولعب دورا رئيسا في  

مة يائير لبيد، بل نجح أيضا في توحيد القوى الحمالت الدعائية التي هدفت لنزع الشرعية عن حكو 
والديني الديني  اليمينية  هتوراة"  "يهدوت  حزب  تفكك  منع  في  أسهم  الذي  هو  فنتنياهو  له.  المؤيدة  ة 

الحريدي وحال دون انفصال مركبيه الرئيسيين: حزب "ديجل هتوراة" وحركة "إيغودات يسرائيل"، كما  
بزع "الكاهانية"  من  كل  إقناع  من  بتسالل  تمكن  بقيادة  الدينية"  و"الصهيونية  غفير  بن  إيتمار  امة 

 ريتشب بخوض االنتخابات في قائمة موحدة لضمان عدم تشتت أصوات المعسكر المؤيد له.سموت
ولم يكن اإلنجاز الذي حققه نتنياهو سهال، فاالنتخابات األخيرة شهدت في الواقع تنافسا بين القوى  

ال المتطرفة  والدينية  التاليمينية  الحالية  الحكومة  المشاركة في  والحركات واألحزاب  له  ي جّلها  مؤيدة 
 يتبّنى مواقف يمينية. 

اإلسرائيلي.   المجتمع  في  الرئيسة  االجتماعية  للقوى  العامة  التوجهات  االنتخابات  نتائج  عكست  لقد 
أسا بشكل  يقطنون  الذين  اليهود من أصول شرقية،  بدعم  لنتنياهو حظيت  المؤيدة  س في  فاألحزاب 

الشعب واألحياء  إسرائيل  أطراف  في  تقع  التي  التطوير،  التيار  مدن  وأتباع  الكبرى،  المدن  داخل  ية 
 الديني الحريدي والمستوطنين الذين يقطنون الضفة الغربية والقدس والجوالن.

دعم   في  واضحة  حماسة  دوما  يبدون  والمستوطنين  والحريديم  الشرقيين  أن  على  التجربة  ودلت 
وتتمسك برؤى متشددة   تي تتبّنى مواقف أكثر تطرفا إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني،األحزاب ال

 تجاه العالقة بين الدين والدولة.
وفي المقابل، فإن المنتمين إلى الطبقة الوسطى وقاطني القرى التعاونية )الكيبوتسات( والذين هاجروا  

 اتي، يميلون إلى دعم قوى اليمين العلماني. حديثا، تحديدا من الدول التي كانت تشكل االتحاد السوفي
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عل يدل  ما  أكثر  اليمين  إن  معسكر  داخل  منافسة  الواقع  في  كانت  األخيرة  االنتخابات  أن  ى 
"اليسار" الصهيوني عن   أنها أسفرت عمليا عن اختفاء  الديني والعلماني، حقيقة  اإلسرائيلي، بشقيه 

مقاعد، وهو الحزب الذي   5العمل الذي حاز فقط  الساحة؛ حيث لم يعد يمثل في الكنيست إال بحزب  
الثالثة األولى من عمرها.قاد إسرائيل في   نتائج هذه االنتخابات   العقود  وال يمكن إغفال حقيقة أن 

كانت أيضا تجسيدا للتحوالت التي طرأت على الواقع الديمغرافي في إسرائيل. فالتيار الحريدي الذي  
  والدات، بات يمثل   8ث يبلغ متوسط عدد والدات المرأة الحريدية  يشهد أعلى نسبة تكاثر طبيعي، حي

القادمة   االنتخابات  جوالت  فإن  الواقع،  هذا  وبسبب  المتطرف.  الديني  اليمين  لقوى  انتخابيا  خزانا 
 ستسفر فقط عن تعاظم قوة القوى الدينية واليمينية المتطرفة وحضورها. 

عل يغطي  ال  الكبير  الشخصي  نتنياهو  إنجاز  إسرائيل  لكن  تواجهها  باتت  التي  الكبيرة  المخاطر  ى 
نتخابات األخيرة. فإلى جانب تعاظم تمثيل "الصقور" في قائمة الليكود النيابية، فإن  بسبب نتائج اال

مشاركة تحالف الكاهانية والصهيونية الدينية في حكومة نتنياهو القادمة ستملي عليها تبّني سياسات  
ية  لشعب الفلسطيني تفضي إلى تأجيج جذوة المقاومة في الضفة الغرب أكثر تطرفا تجاه الصراع مع ا

وتزيد من مخاطر تهاوي األوضاع األمنية داخل إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية إلى حد قد يقود 
 إلى تفجر انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية واندالع مواجهات عسكرية مع المقاومة في قطاع غزة. 

ر بسبب مواقف  كانة إسرائيل الدولية وعالقاتها اإلقليمية ستكون مرشحة للتضر إلى جانب ذلك، فإن م
 الحكومة القادمة التي يمليها تحالف الكاهانية والصهيونية الدينية وصقور الليكود.

 لكن مما ال شك فيه أن أخطر تداعيات نتائج االنتخابات اإلسرائيلية ستكون على الصعيد الداخلي.
يلي، حيث إن  خابات االستقطاب الداخلي والصدع المتعاظم في المجتمع اإلسرائوستعمق نتائج االنت

األحزاب المرشحة للمشاركة في حكومة نتنياهو القادمة أعلنت أنها ستعمل على إحداث تحول كبير  
حياتهم   أنماط  مواصلة  على  العلمانيين  بقدرة  يمس  بشكل  والدولة  الدين  بين  العالقة  طابع  على 

إح عبر  حساالشخصية  على  اليهودية  الشريعة  أحكام  شأن  من  تعلي  قضائية  ثورة  القوانين  داث  ب 
الوضعية، كما أعلن ذلك جليا زعيم الصهيونية الدينية بتسالل سموتريتش الذي من المتوقع أن يشغل  
منصبا وزاريا رفيعا في الحكومة القادمة. ومن أجل توفير بيئة تسمح لهم بتحقيق هذا الهدف، فإن 

من   تمر عددا  على  سيعملون  أنهم  أعلنوا  لنتنياهو  المؤيدة  األحزاب  من  ممثلي  يسحب  قانون  ير 
العليا   الدستورية-المحكمة  المحكمة  دور  تلعب  يصدرها    -التي  التي  القوانين  مراقبة  صالحية 

 الكنيست والنظر في دستوريتها.
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ة الجنسية، والتشدد فضال عن أن سموتريتش وعددا من زمالئه أوضحوا عزمهم مواجهة ظاهرة المثلي
الخدم من  كثير  وإخضاع  السبت،  حرمة  فرض  الرسمية في  والمؤسسات  الوزارات  تقدمها  التي  ات 

 لتعليمات الشريعة اليهودية. 
إلى جانب أن الكاهانية واألحزاب الحريدية تظهر حماسة لتقليص حضور المرأة في الفضاء العام، ال  

قتالية في الجيش بحجة أن ذلك يمس بدافعية الشباب  سيما معارضة اندماج النساء في الوحدات ال
 نخراط في هذه الوحدات. المتدين لال

أخيرا كل من رئيس   منها  أن حذر  أهلية سبق  الداخلي عن حرب  الصدع  تعاظم  يسفر  أن  ويمكن 
السابق   والرئيس  الداخلية،  للمخابرات  السابق  الرئيس  ديسكين  ويوفال  باراك،  إيهود  السابق  الوزراء 

 الموساد تامير باردو. لجهاز
ويت في مدن وبلدات فلسطينيي الداخل وعزوف الشباب وفي الوقت ذاته، فإن تراجع مستوى التص

هناك عن المشاركة السياسية يعني أن قطاعات واسعة من هذا الجمهور الفلسطيني لم تعد مقتنعة  
الس النظام  يحددها  التي  القنوات  عبر  العنصري  التمييز  سياسات  ومما  بمواجهة  اإلسرائيلي.  ياسي 

ستتبّناها الحكومة القادمة ضد فلسطينيي الداخل تحت تأثير    سيزيد األمور تعقيدا أن السياسات التي 
بن غفير، لمواجهة مظاهر تعبير هذا القطاع من الشعب الفلسطيني عن انتمائه الوطني، ستزيد من  

السلطات اإلسرائيلية، كما حدث  انفجار مواجهة شاملة مع  مايو/أيار    فرص  القدس في  هبة  خالل 
2021. 

سيفاقم   على  ومما  والكاهانية  الحريديم  تضم  حكومة  أي  قدرة  أن  حقيقة  نتنياهو  أمام  سوءا  األمور 
التيار   تأمين شرعية داخلية التخاذ قرارات بشن عمليات عسكرية أو حروب ستكون متدنية؛ فأتباع 

الخدمة   يؤدون  ال  الكاهانية  مؤيدي  ومعظم  من الحريدي  واسعة  قطاعات  يجعل  وذلك  العسكرية، 
اإل عمليات الجمهور  بشن  قرارات  إلصدار  األخالقية  األهلية  تفتقد  الحكومة  هذه  أن  ترى  سرائيلي 

 عسكرية أو حروب ما دام أتباع األحزاب المهمة المشاركة فيها ال يؤدون الواجب العسكري.
االئ تشكيل  جراء  باهظة  اقتصادية  كلفة  إسرائيل  وتحالف  وستتحمل  الحريديم  يضم  الذي  تالف 

والكاهانية؛ فقد توعدت األحزاب الحريدية بأن تضمن أي اتفاق ائتالفي مع الليكود    الصهيونية الدينية
توسيع   عن  فضال  واالجتماعية،  والتعليمية  الدينية  لمؤسساتها  المالية  المخصصات  بزيادة  التزاما 

 مخصصات الضمان االجتماعي للعائالت الحريدية. 
تمكنوا  ف الحريدية  قادة األحزاب  ذاته، فإن  الوقت  تعهد من ي  عشية االنتخابات من الحصول على 

الحريدي  التيار  عليها  يحصل  التي  االقتصادية  المزايا  بين  تربط  التي  القوانين  كل  بإسقاط  نتنياهو 
ذه الخدمة. وبين الخدمة العسكرية؛ حيث إن األغلبية الساحقة من أتباع التيار الحريدي ال يؤدون ه
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التزم أم نتنياهو  الحالية  ليس هذا فحسب، بل إن  بإلغاء قرار حكومة تصريف األعمال  الحريديم  ام 
األساسية،   المواد  بتدريسها  الحريدي  للتيار  التابعة  للمدارس  المالية  المخصصات  اشترط زيادة  الذي 

مكين الشباب الحريدي من وهي: اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، حيث اتخذ هذا القرار من أجل ت
م العمل،  سوق  في  في  االندماج  المواد  هذه  تدريس  بشدة  ترفض  الحريدية  المرجعيات  أن  العلم  ع 

 المدارس التابعة لهذا التيار.
الضفة   في  االستيطاني  المشروع  في  هائلة  طفرة  إلى  الدينية  والصهيونية  الكاهانية  ممثلو  وسيدفع 

 ني توجيه مخصصات مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.الغربية والقدس والجوالن، وذلك يع

سيترتب على الجهود األمنية والعمليات العسكرية التي ستنفذها الحكومة القادمة لمواجهة ردة فعل  و 
إطار   تجاوز  على  الحكومة  هذه  ستجبر  كبيرة  اقتصادية  فاتورة  سياساتها  على  الفلسطيني  الشعب 

إسرائيل تعاني    لية، حيث سيتفاقم العجز في الموازنة. مع العلم أنالميزانية التي أقّرتها الحكومة الحا
 أيضا من تبعات أزمة االقتصاد العالمية، وتحديدا على صعيد التضخم وغالء المعيشة. 

 يتضح مما تقدم أن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا بسبب نتائج انتخاباتها األخيرة. 
 6/11/2022الجزيرة.نت، 

 
 ي الفلسطيني؟!لماذا المؤتمر الشعب .43

 أ.د. يوسف رزقة 
المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي عقد اجتماعه أمس في غزة والضفة والخارج؟! هل هو إطار  ما هو  

بديل للمجلس الوطني الفلسطيني؟! قبل أيام ندد المجلس الوطني بالدعوة إلى عقد المؤتمر الشعبي، 
وااللتفا  االنقسام،  زيادة  على  بالعمل  المؤتمر  البد واتهمه  في  والبحث  التحرير،  منظمة  على  يل ف 

 عنه؟! ومن َثم عملت السلطة في الضفة على اعتقال بعض رموز المؤتمر الشعبي.
المؤتمر الشعبي إذا إطار عمل جديد يخالف المجلس الوطني، وال يتماهى مع الشكل الموجود منه. 

غياب   على  احتجاًجا  تشّكل  مستحدث  فلسطيني،  إطار  الشعبي  وفشله، المؤتمر  الوطني  المجلس 
ت  على  المنظمة،  واحتجاجا  رئيس  دكتاتورية  على  واحتجاجا  دورها،  وتهميش  التحرير  منظمة  رهل 

 رئيس السلطة. 
المؤتمر الشعبي إطار توافقي  يرأس جسمه الخارجي أنيس القاسم، ويرأس لجنة المؤتمر التحضيرية  

ت وممن  السلطة،  أجهزة  اعتقلته  وقد  عساف،  عمر  الضفة  ستة،  في  أبو  سلمان  المؤتمر  في  حدثوا 
ح عبد العاطي، ونفين أبو رحمون من داخل فلسطين المحتلة، وعبد الحميد صيام من أميركا، وصال

 ونداء يوسف من إيرلندا، وبسام القواسمي من الخليل، وغيرهم.
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ترهلها، البيان الختامي للمؤتمر الشعبي يكشف عن حالة احتجاج ورفض لألطر الفلسطينية القائمة ل
الفلس الشأن  إدارة  الشعبي إلصالح  وفشلها في  المؤتمر  يدعو  لذا  الفلسطينية،  القضية  طيني، وحمل 

الفلسطيني،   الوطني  الميثاق  بحسب  الوطني  للمجلس  حقيقية  وانتخابات  التحرير،  لمنظمة  عاجل 
نتخاب قيادة  ( مليون فلسطيني، وإعطائهم حقهم في ا14ويدعو لممارسة ديمقراطية حقيقية، وتمثيل )

 منظمة التحرير. 
المؤتمر الشعبي ليس بدياًل من األطر القائمة إذا ما استجاب مختطفوها لنداء المؤتمر وتعاملوا مع  
بيانه الختامي بروح إيجابية، وإاّل فمن حّق المؤتمرين الفردي والجماعي البحث عن البديل اإليجابي، 

أنت الذي  الذريع  الفشل  مسار  تصحيح  يمكنه  حالذي  ديمقراطية  وبناء  أوسلو،  باختصار:  جه  قيقية، 
المؤتمر   حّق  ومن  التغيير،  أوان  آن  وقد  قادم،  التغيير  ويقول:  الغافلين،  ينبه  جرسا  علق  المؤتمر 
الشعبي مواجهة حالة الفشل، والفاشلين، ولم يعد َثم وقت للبقاء في دائرة الصمت. المؤتمر الشعبي 

الجبها وال  الجهاد،  وال  يقولليس حماس،  ولكنه  المبادرة،  وال  إطار    ت،  وهذا  يقوله هؤالء،  ما  بجّل 
 وطني عام وجيد للبدء في أعمال جيدة. 

 6/11/2022، فلسطين أون الين
 

 الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: رزمة تحديات أمنية  .44
 اللواء احتياط تمير هايمن 

و  تحقق حسم سياسي  الحالية  الجولة  فترة طويلة من االضطراب، في  يتعلق  بعد  ما  اضح. في كل 
ونتذكر  بسياسة   نذكر  أن  ينبغي  محافظا    –األمن  ويعد  المجال  في  مجرب  المرشح  الوزراء  رئيس 

السياسي   سلوكه  ميزت  التي  المسؤولية  تلك  بأن  األمل  ينبغي  سلوكه.  في  في    –وحذرا  األمني 
 الماضي ستميز أيضا واليته التالية. 

السلو  استمرار  أمنية،  تحديات  خمسة  إلسرائ توجد  الحالي  االستراتيجي  وضعنا، ك  يفاقم  فيها  يل 
 ومطلوب فيها تغيير:

البرنامج النووي اإليراني  1 البرنامج في ايران دون إطار مقيد من شأنه أن يؤدي إلى   –.  استمرار 
)بنظرها(   تعظم  فإنها  لروسيا،  ايران  كنتيجة إلسناد  أنه  هو  أمامنا  الناشئ  الواقع  نووية.  ايران  واقع 

وتشوش إمكانية هجوم عسكري ضدها. ايران تواصل التقدم إلى  ها في وجه العقوبات الغربية  حصانت
ايران في   يشجع  أن  والروسية من شأنه  الصينية  العظميين  القوتين  إسناد  نووية. وعي  قدرات حافة 

ذو النظام. واألمر  بقاء  النووية تضمن  القدرة  بأن  تثبت  فالتجربة  النووية.  القنبلة  إلى  صلة   طريقها 
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الحالي   الوقت  في  في  أساسا  االضطرابات  أعداؤها  يستغل  أن  من  إيراني  تخوف  فيه  يوجد  الذي 
 الشوارع لغرض تقويض النظام. 

إسرائيل تنزلق إلى واقع "الدولة الواحدة". حفظ الواقع الحالي للحكم الذاتي    –. الساحة الفلسطينية  2
طار الذي يفصل  ا. وانحالل السلطة سيزيل اإلعمليا منوط جدا بوجود السلطة الفلسطينية ومؤسساته 

بين المجموعتين السكانيتين، سيعيد صالحية إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين إلى إسرائيل ومن شأنه  
أن يخلق واقع دولة واحدة. وهذه، إما ستكون غير يهودية أو ستكون غير ديمقراطية. كلما استمرت  

المسألة،   هذه  في  الحسم  تقسياسة غياب  التي  المحافل  ستتعزز  الفلسطينية من  هكذا  السلطة  وض 
رصاصة   تتلقى  أن  شأنها  من  االنكسار  حافة  إلى  جلبتها  زعامتها  مفاسد  التي  السلطة،  الداخل. 
الرحمة مع الدخول إلى صراع الزعامة بعد أفول عصر أبو مازن. بمعنى أن معركة إرث الرسائل 

" وهؤالء سيردون بتصعيد  من مدرسة الهام "عرين األسود الوطنية التي ستوجه إلى الشباب الغاضب  
العنف حتى انتفاضة واسعة وخطيرة. يوجد مشعالن من شأنهما أن يضرما النار: األول في أهميته  
وفي حساسيته هو تغيير الوضع الراهن في الحرم، والثاني هو ضم من طرف واحد لمناطق، وعن  

 كليهما جدير االمتناع. 
تاريخية. وهو يدخل في فترة ال يوجد فيها رئيس دولة لبنان هو دولة في أزمة    –ية  . الجبهة الشمال3

يؤدي مهامه. وانعدام مهام الدولة ال يسمح لألسرة الدولية بالمساعدة )حتى لو كانت تريد ذلك، وهي 
جوى   واألكثر  األقوى  كالمحفل  نفسه  يعرض  الذي  هللا"،  "حزب  يوجد  الجلبة  قلب  وفي  تريد(.  ال 

اللبناني. تعزيز مكانته  للمج الذاتية لنصر هللا من شأنهما أن يسحقا ميزان  تمع  الثقة  الداخلية ووهم 
تهديداته فستكون   إذا استأنف "حزب هللا"  تقدير مغلوط.  إلى  يؤدي  أن  ما من شأنه  والتنظيم  الردع 

أن االختبار    حكومة إسرائيل مطالبة بأن ترد بشكل يعيد الردع، وذلك دون االنزالق إلى حرب. يخيل
 ة وقت فقط.التالي هو مسأل

جديد  4 عالمي  نظام  جانب    –.  من  المطلق  اإلسناد  حفظ  يستوجب  العالمية  المنافسة  تعاظم  إن 
الواليات المتحدة لألمن القومي اإلسرائيلي. والحكومة التي ستقوم ستكون مطالبة بأن تراجع من جديد  

الخاصة   العالقات  وتعزيز  ألوكرانيا  الدعم  تحشكل  وذلك  المتحدة  الواليات  العالقة  مع  سحابة  ت 
مع   إلسرائيل  الحزبي  االرتباط  أبرزت  إسرائيل  في  حكومات  مع  الماضي  في  نشـأت  التي  الوثيقة 
الواليات   في  األحزاب  فوق  كمسألة  إسرائيل  لمكانة  التاريخي  التوازن  بشكل خرق  الجمهوري  الحزب 

الذي القطبين  ذي  السلوك  استمرار  إن  "الع   المتحدة.  تمسك  أن  إلسرائيل  من  يسمح  العالمية"  صا 
طرفيها، في واقع المنافسة المتصاعدة بين الكتلتين، من شأنه أن ينظر إليه بشكل سلبي من جانب 
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التفكير   إلى  أحيانا  يميل  الذي  الغربي  الجانب  على  التشديد  مع  المتنافسين،  الطرفين  من  واحد  كل 
 ثنائي القطب )إما معنا أو ضدنا(.

ت5 الحوكمة، هما تحديان    –رائيلية  حدي الحصانة االجتماعية اإلس .  إلى  التطلع  األمن الشخصي، 
حقيقيان. نحن نشهد التوتر الذي بين مواطني إسرائيل العرب واليهود. تحديات حفظ القانون والنظام.  

ى الخطر على األمن القومي اإلسرائيلي هو أن العالج من شأنه أن يكون اخطر من المرض. بمعن
ف )متطرفة  مكثفة  معالجة  التوازنات أن  بتقويض  تتمثل  جانبية  ظاهرة  تتضمن  الحوكمة  مجال  ي 

اإلسرائيلي.   للمجتمع  الليبرالية  الهوية  على  ويؤثر  إلسرائيل،  الديمقراطية  المؤسسات  بين  والكوابح 
وازنات  التوازن والعالج في الموضوع مهمان لكن يجب أن يتما بشكل حساس ومقنون. االعتدال والت

 لوعي للتهديد ومعالجته. مهمة بذات القدر من ا
 "إسرائيل اليوم" 

 7/11/2022األيام، رام للا، 
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