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 32 :كاريكاتير
*** 

 
 إلى الوراءاالنقسام أعاد قضيتنا خطوات . . .ل مخططات الضمش  ف  علينا أن ن  عباس:  .1

محمود عباس، إن الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات ترك لنا   يةفلسطين ال  السلطةقال رئيس  :  رام هللا
ذاته. الدرب  على  السير  مؤكدا  وتطويره،  عليه  الحفاظ  جميعا  علينا  غنيا  وطنيا  في   تراثا  وأضاف 

الـ الكتيبة بمدينة غزة، إحياء للذكرى  الستشهاد عرفات، أن ال   18كلمته أمام المحتشدين في ساحة 
 دولة في غزة دون الضفة والقدس، ولن نقبل بأقل من دولة فلسطينية  دولة في الضفة دون غزة وال

لعام   حزيران  من  الرابع  حدود  على  الشرقية.  1967مستقلة  القدس  إلى    عباس ودعا    وعاصمتها 
ق من  أفشلناها  كما  الضم  مخططات  نفشل  وأن  المقبلة،  للمرحلة  مؤامرة االستعداد  أفشلنا  وكما  بل، 

بحزم والتصدي  العصر،  والقدس.  صفقة  والضفة  بغزة  الفلسطينية  الدولة  قيام  منع  وقال   لمحاوالت 
إن االنقسام أعاد قضيتنا خطوات إلى الوراء، ويهدد بإضاعة ما حققه شعبنا من مكتسبات،    عباس

 كان ثمنها تضحيات باهظة من الشهداء واألسرى والجرحى.
 10/11/2022ومات الفلسطينية )وفا(، باء والمعلوكالة األن

 
 وكان خيارهم البديل  "تل أبيب"عباس حضر اجتماًعا سريًّا في و شريف: أب .2

أكد بسام أبو شريف، المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات، صحة    يحيى اليعقوبي:  -غزة 
حقيق المسربة الخاصة بقضية  تسريبات وأقوال أدلت بها شخصيات فلسطينية رفيعة في محاضر الت

أب وقال  عرفات.  الـاغتيال  الذكرى  في  "فلسطين"  بصحيفة  خاص  حوار  في  شريف  الغتيال    18و 
عرفات: إن كل االعترافات صحيحة، وجميعها تدور في إطار مرتبط بملف االغتيال، ولكن ليس من 

 ة المطالبة بها". أجل الوصول إلى نتائج، فهذا بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية، رفضت السلط
وتأخيره   فرنسا  عاد من  عندما  تشريح جثمان عرفات  السلطة  أبو شريف عن سبب رفض  وتساءل 

سنوات من اغتياله، حيث نبشت القبر بذريعة التشريح، معتبًرا ذلك  6سنين طويلة، إذ بدأت بذلك بعد 
يمه  تشهاده أنه تم تسم"تصرف من يريد إخفاء حقيقة االغتيال". ولفت إلى أنه َأخبر عرفات قبل اس 

يافا  شرق  جنوب  سرية  مختبرات  في  إنتاجها  يتم  المادة  هذه  أن  مبينا  المشعة"،  "البولونيوم  بمادة 
 المحتلة، وهي محمية وعليها حراسة تفوق تأمين وزارة جيش االحتالل. 

ق لوزراء  واعتبر أبو شريف "القاتل" في المقام األول هو الرئيس األمريكي جورج بوش، والرئيس الساب
أرئيل شارون، وأن قرار االغتيال صدر من البيت األبيض ونفذته )إسرائيل(، أمام أنظار    االحتالل
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  العالم وبموافقة عربية. وقال عن هذه المعلومات إنه "يتحدث بها ألول مرة"، حيث إن بوش استشار 
التخلص من عرفا  إيجابيا حول ضرورة  العرب، وأعطوه جواًبا  الحكام  أمام عدًدا من  "عقبة    ت ألنه 

السالم".. وأردف "قضيتان كانتا متالزمتين؛ التخلص من عرفات، واإلتيان ببديل حمائمي بديال عنه، 
وكان خيارهم محمود عباس" الذي اجتمع في لقاء سري في )تل أبيب( بوجود شارون ورئيس هيئة  

اج محضر  على  "حصلت  شريف:  أبو  وقال  موفاز.  شاؤول  االحتالل  جيش  بأن  أركان  يفيد  تماع 
وإبقائه  عبا  والمالية  األمنية  صالحياته  بسحب  تعهد  وأنه  عرفات،  ضد  العنف  استخدام  رفض  س 

يرفضون   الذين  القادة  جميع  مع  سياستها  نفس  تستخدم  أمريكا  أن  مؤكًدا  شكلية"،  سياسية  بصورة 
أب بحسب  المحضر،  تفاصيل  وفي  عنهم.  ببديل  واإلتيان  بقتلهم  لمخططاتها،  شريف: االستسالم  و 

ن لعباس: يجب التخلص من عرفات، فرد عليه: نحن بصدد نزع صالحيات عرفات عن  "قال شارو 
لعباس   ذهب  بأنه  له،  سابقة  تصريحات  في  شريف  أبو  وأفاد  األمور".  وسنسوي  والمال،  العسكر 
ليطلب منه المساعدة في فك الحصار عن عرفات في مقر المقاطعة، فكان رده: "اللي طّلع الحمار  

، و"من يعطي النقود لمن يطخطخوا يحل مشكلته لوحده وليس شأني"، في إشارة  لى المئذنة ينزله"ع
 منه لدعم عرفات انتفاضة األقصى. 

 10/11/2022فلسطين أون الين، 
 

 ا في تصفية حسابات بين قادة فتح تسريب وثائق ملف اغتيال عرفات واتهامات بتوظيفه .3
الجمعة   اليوم  الفلسطينيون  االذكيحيي  ياسر عرفات، وسط تسريبات  رى  الرئيس  لثامنة عشر لرحيل 

قادة حركة فتح   الحسابات بين  بتوظيفها لتصفية  الخاصة بملف االغتيال، واتهامات  الوثائق  لمئات 
وأكدت مصادر من حركة فتح، ومصادر أمنية مطلعة    التي تلتزم الصمت حيال ما يجري منذ أيام. 

تحقيقاً  أن  الجديد"  المخابرات    ركاً مشت  لـ"العربي  جهازي  وتحديدًا  الفلسطينية،  األمنية  األجهزة  بدأته 
عرفات،  ياسر  الرئيس  باغتيال  التحقيق  ملف  بتسريب  قامت  التي  الجهة  لمعرفة  مؤخرًا،  والوقائي 
وإغراق منصات "السوشيال ميديا" بمئات الوثائق واإلفادات لقيادات فتحاوية وفلسطينية منها من هو  

 غادرها منذ سنوات.ومن ياة على قيد الح
وأكد رئيس لجنة التحقيق بوفاة ياسر عرفات، اللواء توفيق الطيراوي، لـ"العربي الجديد" صحة تشكيل  
هذه اللجنة األمنية، قائاًل "طالبت، في بيان، منذ أيام بلجنة تحقيق تبحث في التسريبات، واألخوة في 

 عمل".لت تا زااألجهزة األمنية شكلوا لجنة "لسة شغالة" أي م
يأتي في إطار   الوثائق واإلفادات  وترى مصادر سياسية أن تسريب ملف كامل يحتوي على مئات 
التي تجري بصمت. أبو مازن  الرئيس  قادة حركة فتح ضمن معركة خالفة  بين  الحسابات   تصفية 
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عندي   الجديد":  لـ"العربي  تصريحات  في  القدوة،  ناصر  الفتحاوي  القيادي  ب وقال  مطلقة    أن قناعة 
موضوع التسريبات اآلن يشكل جزء من حالة الصراع الداخلي أكثر من أن يكون له عالقة باغتيال  
الكاملة   المسؤولية  يتغير وهو  لم  ياسر عرفات  اغتيال  البداية من  وتابع:"موقفي من  ياسر عرفات". 

فه تجاه  موق  وحول  لحقيقة".لالحتالل اإلسرائيلي عن هذا االغتيال، وأي كالم آخر هو تذويب لهذه ا
أن هذه   أعتقد  باالغتيال؟؟  وله عالقة  ؟؟،  هذا مهم  "قديش  قال:  وإفادات  وثائق  يتم تسريبه من  ما 
التسريبات ليس لها عالقة باالغتيال بشكل مباشر وإنما بمسائل أخرى، أقل احترامًا بكثير، الموضوع  

 له عالقة بتصفية حسابات". 
 11/11/2022، لندن، العربي الجديد

 
 إلنهاء الطيراوي سياسياً  فرجو : خّطة يقودها الشيخ "باراألخ" .4

المدهون -غزة  حركة  :  رجب  داخل  عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  خالفة  معركة  تحتدم 
نفسها   اللجنة  المناِفس في  الشيخ من جهة، والعضو  المركزية« حسين  بين عضو »اللجنة  »فتح«، 

تحقيقات في اغتيال الرئيس الراحل، ياسر  أخيرًا قضية الرى، فيما برزت  توفيق الطيراوي من جهة أخ 
عرفات، كورقة ُيراد من خاللها تصفية الطيراوي سياسيًا. ونشرت قناة على موقع التواصل »تلغرام«  
وفاة   في  الطيراوي  قادها  التي  اللجنة  تحقيقات  وثائق  من  جزءًا  مّدة،  قبل  الثورة«،  »أيقونة  باسم 

بما است  عرفات،  وفاته.    200جواب  يشمل محضر  قبل  بالراحل  تحيط  كانت  وأمنية  قيادية  شخصية 
وبحسب ما علمته »األخبار« من مصادر مقّربة من الطيراوي، فإن ذلك ليس منفصاًل عن »خّطة  
يكون   ال  حتى  سياسيًا،  الطيراوي  إلنهاء  فرج،  ماجد  العامة  المخابرات  جهاز  ورئيس  الشيخ  يقودها 

محتمَ  رئاسة  منافسًا  على  والسلاًل  فتح  هذه  حركة  أن  )باعتبار  التحرير«  ومنّظمة  الفلسطينية  طة 
التسريبات سيكون من شأنها ضرب مصداقّيته واللجنة التي يرأسها، وإسخاط أبو مازن عليه، كْونها  
ُتظهر توّرط األخير في مخّطط اغتيال عرفات(. وتشمل هذه الخّطة، وفق المعلومات، حملة إعالمية  

اوأخ مواقع  عبر  االجتمارى  التحريض  لتواصل  إلى  إضافة  لوثائق،  وأخرى  وتسريبات صوتية  عي، 
على الطيراوي لدى أعضاء »اللجنة المركزية« ولدى عباس، بهدف استثارتهم ضّد الرجل، ودْفعهم  

 إلى طْرده من جميع المناصب التي كان يقودها في الحركة والسلطة على السواء.
 11/11/2022، بيروت، األخبار
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 أشهر  8عن النائب المقدسي أحمد عطون بعد اعتقال دام يفرج تالل حاال .5

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخميس، عن النائب المقدسي المبعد إلى الضفة الغربية أحمد 
عطون من سجن عوفر، وذلك بعد اعتقال إداري دام ثمانية أشهر. وأمضى النائب عطون ما يزيد  

 . الحتاللعامًا داخل سجون ا  16عن 
 10/11/2022فلسطين أون الين، 

 
 ر المؤتمر الشعبي في رام هللاالسلطة تغلق مقأمن أجهزة  .6

بإصالح  :  رام هللا المطالب  الفلسطيني  الشعبي  المؤتمر  مقر  الخميس،  السلطة،  أمن  أجهزة  أغلقت 
الثالث االنتهاك    ويعدُّ هذا  منظمة التحرير في رام هللا، وطلبت من المتواجدين عدم فتح المقر مجدًدا.

أجهزة اقتحمت  حيث  األسبوع،  خالل  الشعبي  مؤتمًرا    للمؤتمر  ومنعت  الماضي،  الثالثاء  السلطة، 
 صحفيًّا وطردت المشاركين فيه.

 10/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : عرفات أمّد حماس بالسالح"األخبار" .7

اس« و»فتح«، الحديث عن الدور الذي  كثيرًا ما يثاُر في أوساط حركَتي »حم  :رجب المدهون -غزة 
االنتفاضة  لعب خالل  المسّلحة  المقاومة  تحريك  في  عرفات،  ياسر  الراحل،  الفلسطيني  الرئيس  ه 

االنتفاضة،   مراحل  إحدى  في  عمار،  أبو  من  توجيه  إلى  تشير  شهادات  وسط  الثانية،  الفلسطينية 
اًل عن إرسال الراحل أموااًل إلى « لتتمّكن من تنفيذ عمليات فدائية، فضبغّض الطرف عن »حماس 

عليها  شخصي حصلت  معلومات  وُتفيد  االنتفاضة.  بداية  في  عمليات  لتنفيذ  الحركة  في  قيادية  ات 
بالفعل، على رغم االختالف   قّدم،  بأن عرفات  »األخبار« من شخصيات »حمساوية« و»فتحاوية« 

عسكري لـ»حماس«، العتقاده بأن اشتداد مسّلح بين الحركَتين، دعمًا للجناح الفي النظرة إلى العمل ال
وبدء  الفلسطينية،  بالمطالب  والقبول  جديد،  من  السياسي  المسار  تحريك  إلى  سيدفع  المقاومة 
مفاوضات الحّل النهائي وإعالن الدولة الفلسطينية، على عْكس »حماس« التي كانت ترى أن نهج  

الفلسطيني وحّقه في كامل أرضه.. ن أساسه، وأنه يتعارض مع مصالح الشعب  المفاوضات خاطئ م 
، كانت قد شّكلت حزبًا سياسيًا ُأطلق  حماس ى أبو عمار، ابتداًء، شخصيات محسوبة على حركةوالتق

عليه حينها »حزب الخالص الوطني«، وناقش معها فشل »كامب ديفيد«، واقتحام شارون للمسجد 
ان  وانطالق  عر األقصى،  أبلغ  حينها،  الثانية.  األقصى  على  تفاضة  بموافقته  »حماس«،  قيادة  فات، 
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دة التي كانت  التح ّرك العسكري ضّد االحتالل من جميع الفصائل. وبقرار منه، أْوقف القبضة المشدَّ
 تفرضها األجهزة األمنية ضّد »الحمساويين«، فيما تّم اإلفراج عن عدد من قادة الحركة وعناصرها.

ذل عأّدى  بين  وصداقة  تواصل  انفتاح خطوط  إلى  مّكن  ك  ما  وهو  و»فتح«،  »حماس«  من  ناصر 
ألولى من شراء السالح والذخيرة من عناصر األجهزة األمنية التابعة للسلطة. أيضًا، أوعز عرفات،  ا

نهاية عام   المسؤولة في 2002ومطلع عام    2001في  إلى بعض الشخصيات  المعلومات،  ، بحسب 
األ شهداء  بتوفير سالح  »كتائب  الغربية،  الضفة  في  لتنفيذ قصى«  لـ»حماس«،  تابعة  لخاليا  ومال 

مليات فدائية تفجيرية كبيرة داخل المدن المحتّلة، كنوع من الضغط على دولة االحتالل و»المجتمع  ع
الدولي«، لالستجابة لمطالبه، على رغم أن أبو عمار كان في العلن ُيصدر تصريحات يدعو فيها  

ا وقف  شإلى  وبحسب  الفدائية.  والعمليات  ُمؤسِّ النتفاضة  أحد  النشار،  عيسى  بها  أدلى  سي  هادات 
حركة »حماس«، فقد ساعد عدد من رجال األجهزة األمنية التابعة للسلطة، بداية االنتفاضة الثانية،  
الحركة، على استحصال السالح والذخيرة، عن طريق صداقات شخصية بين شبابها وأفراد األجهزة.  

،  2017ي عام  في غزة، خليل الحية، في مهرجان فصائل  االّتجاه نفسه، أكد نائب قائد »حماس«  وفي
 أن عرفات احتضن المقاومة وأوعز بتقديم الدعم لها . 

وفي نيسان الماضي، أفادت صحيفة »هآرتس« العبرية بأنه أميَط اللثام في الجيش اإلسرائيلي عن  
الفلسطين  والملّفات  الوثائق  من  االستخبارية،مجموعة  واإلسرائيلية  الرسمية  الرئيس    ية  أن  تُبّين، 

الراحل   الميدانيين في  الفلسطيني  القادة  المسّلحة، وعِمل عْبر عدد من  العمليات  دعم بشكل مباشر 
)حماس(   له  ُمناِفسة  أخرى  فصائل  عمليات  وساند  وتشجيعها،  العمليات  هذه  تمويل  على  »فتح« 

 االحتالل.بغرض ممارسة الضغوط على حكومة 
 11/11/2022، بيروت، األخبار

 
 حماس تجدد مطالبتها بالكشف عن المتورطين في اغتيال عرفات  .8

جددت حركة “حماس” مطالبتها بكشف جميع المتورطين في اغتيال رئيس السلطة الفلسطينية السابق  
 18تزامنا مع الذكرى الـوقالت في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الجمعة،    ياسر عرفات )أبو عمار(.
الثامنة عشرة لجريمة االغتيال عرفات: “في الذك القائد الوطني الكبير  رى  الغتيال التي تعّرض لها 

الذين ارتقوا   الشهيد ياسر عرفات )أبو عّمار(، نترّحم على روحه الطاهرة، وعلى كل شهداء شعبنا 
الصهيوني”.  اإلجرام  “بك  بفعل  تستذكر  أنها  الحركة  شعبنا  وأضافت  مسيرة  في  مواقفه  تقدير؛  ل 

نحو   المشروعة”المتواصلة،  الوطنية  حقوقه  واالغتيال  .  انتزاع  الحصار  “نستحضر جريمة  وتابعت: 
التي تعّرض لها أبو عمار، والتي ما زال االحتالل الصهيوني يمارسها حتى يومنا هذا ضد شعبنا  
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الع منذ  المحاصر  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  تعزيز  2007ام  الفلسطيني  ضرورة  تؤّكد  والتي   ،
الوطني موّحدةالوحدة  نضالية  استراتيجية  على  والتوافق  ومشاريعه    ة  ومخططاته  االحتالل  لمواجهة 

ومقدساتنا”. وشعبنا  أرضنا  ضد  القائد    العدوانية  اغتيال  “ملف  أن  على  التأكيد  “حماس”  وجّددت 
عل ونشّدد  مفتوحة،  وطنية  قضية  هو  عّمار،  أبي  أمام  الوطني  خيوطها  جميع  كشف  ضرورة  ى 

وفض  شعبنا،  فججماهير  ومحاسبتهم،  فيها  والمشاركين  المتوّرطين  كّل  لن  ح  وأذنابه  االحتالل  رائم 
 تسقط بالتقادم”. 

 11/11/2022، قدس برس
 

 حماس تؤكد استمرار خياراتها الوطنية حتى تحقيق الوحدة .9
أبو معمر،   السياسي لحركة حماس زكريا  المكتب  الوطنية  أكد عضو  استمرار حماس في خياراتها 

ى أّن غزة ستبقى حاضنة للعمل الوطني زم واإلصرار والثقة بمشروع المقاومة، ُمشدًدا علُمتسّلحة بالع
، إّن "غزة ستبقى حاضنًة ورافعًة للعمل  عية. وقال أبو معمر في بيان صحفيبأشكاله الفردية والجما

في اعية، وستواصل جهدها وجهادها وتكاملها مع شعبنا  الوطني على اختالف أشكاله الفردية والجم
وشدّ  والشتات".  المحتل  والداخل  الباسلة  حتى  الضفة  الطريق  هذا  عن  تحيد  لن  حماس  أّن  على  د 

 تحقيق وحدة وطنية حقيقية على طريق التحرير والعودة. 
 10/11/2022فلسطين أون الين، 

  
 كرسها عرفات ورفاقه المؤسسين فتح: متمسكون باألهداف والثوابت التي  .10

ثوابت واألهداف الوطنية التي كرسها القائد الرمز الشهيد على التمسك بال   أكدت حركة )فتح( :  رام هللا
الثورة   بإطالق  التاريخي  الوطني  القرار  اتخذوا  الذين  المؤسسين  ورفاقه  عمار"  "أبو  عرفات  ياسر 

عام   المعاصرة  في  .1965الفلسطينية  "فتح"،  كل    وأشارت  من  وبالرغم  أنه  إلى  الخميس،  يوم  بيان 
يتخلى عن  العقبات والظر  أو  يتنازل  الفلسطيني لن  الشعب  بالعودة وف الصعبة، فإن  المقدس  حقه 

وتقرير المصير على أرض وطنه وتحقيق استقالله الوطني، في إطار دولة فلسطين المستقلة على  
ودعت اللجنة المركزية للحركة، في   الشرقية.وعاصمتها القدس    1967حدود الرابع من حزيران لعام  

الثام عمار"،الذكرى  "أبو  التاريخي  القائد  الستشهاد  عشرة  لمواجهة   نة  الصفوف  ورص  الوحدة  إلى 
وقالت إن    .سيطر اليوم على الحكم في إسرائيلائتالف اليمين المتطرف االستيطاني العنصري الذي ي

ليوم لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة التحول الخطير  جميع الفصائل الوطنية الفلسطينية مدعوة ا
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الوطنية وتحصينها "في ظرف نحن أحوج إسرائيل، وفي مقدمة ذلك إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة    في
 ما نكون فيه لحماية حقوقنا الوطنية المشروعة". 

 10/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 بعد محاصرة منزله  "كتيبة جنين"حد أفراد االحتالل يعتقل أ .11
ق:  جنين االح اعتقلت  جنين” وات  “كتيبة  أفراد  وأحد  المطارد  المقاِوم  الخميس،  اإلسرائيلي،  ،  تالل 

 صدقي مرعي، بعد محاصرة منزله في الحارة الشرقية من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.
اآلليات العسكرية اإلسرائيلية اقتحمت المنطقة، وحاصرت منزاًل  وأفاد مراسل “قدس برس” أن عشرات  

مرعي. يت المقاوم  فيه  اعتقلت    حصن  الجيش  “قوات  أن  /كان/  الرسمية  اإلسرائيلية  اإلذاعة  وأوردت 
فلسطينًيا بزعم ضلوعه في قتل الضابط نعوم راز، في شهر مايو/ أيار الماضي، وعثر على سالح  

مركبته”. قنا  في  أكدت  قتل  فيما  في  “متورط  أنه  مضيفًة  مرعي،  اعتقال  العبرية  كان/  /ريشت  ة 
 ضابط نعوم راز قبل ستة أشهر”.ال

 10/11/2022، قدس برس

 

 الكفاح المسّلح هو الخيار األمثل القتالع االحتالل  منير المقدح: .12
اللواء منير المقدح، إن    فتحقال قائد “كتائب شهداء األقصى”، وعضو قيادة ساحة لبنان في  :  بيروت 

ياسر عرفات )أبو عمار( الرمز  الرئيس  المقاومة،  “إحياء ذكرى استشهاد  للتأكيد على خيار  يأتي   ،
وأشار المقدح لـ”قدس برس” الخميس، إلى أن أبو عمار    والكفاح المسّلح في وجه العدو اإلسرائيلي”. 

ا أنه ال جدوى من  بسنة؛  أوسلو   اتفاق  توقيع  بعد  المحتل، وال خيار  “استدرك  هذا  لمفاوضات مع 
قوى  بدعم  قام  لذلك  المقاومة،  خيار  سوى  )حماس(    للمواجهة  ومن  الفلسطينية؛  المقاومة  وفصائل 

   ”.و)الجهاد اإلسالمي(، وغيرهما من الفصائل
العمل  “تصعيد  إلى  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  كافة  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  المقدح،  ودعا 

لتحرير المقاِوم   واألقصر  األمثل  هو  النهج  هذا  أن  على  للتأكيد  اإلسرائيلي،  االحتالل  وجه    في 
 فلسطين، ودحر االحتالل اإلسرائيلي عن كل شبر فلسطيني”. 

 10/11/2022، قدس برس
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 بن باراك يعلن نيته منافسة البيد على زعامة حزب هناك مستقبل  .13
أعلن عضو الكنيست اإلسرائيلي رام بن باراك، صباح الخميس، عن نيته منافسة زعيم حزبه هناك  

العبرية، إنه في حال جرت انتخابات    12ال بن باراك للقناة  قو   مستقبل، يائير البيد، لزعامة الحزب. 
 داخلية للحزب وقرر البيد ترشيح نفسه، فإنه سيترشح لمنافسته. 

 10/11/2022، القدس، القدس
 

 عضو كنيست وسيكلف بتشكيل الحكومة  64نتنياهو يحصل على توصية  .14
عضو كنيست بتكليفه في   64ية يوم الخميس، على توصحصل زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، 

اإلسرائيلية المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الرئيس اإلسرائيلي، يوم األحد المقبل، عن    تشكيل الحكومة 
منح كتاب التكليف لنتيناهو الذي شرع بالفعل بالمفاوضات االئتالفية مع شركائه في مسعى لإلسراع  

 بتنصيب حكومته السادسة. 
، يتسحاق هرتسوغ، المشاورات مع األحزاب الفائزة  تأنف الرئيس اإلسرائيليوفي وقت سابق اليوم، اس

اجتمع   نتنياهو  معسكر  ومن  الحكومة.  بتشكيل  سيكلفه  الذي  النائب  لتحديد  الكنيست  بانتخابات 
قد اجتمع أمس مع    هرتسوع اليوم مع ممثلي كتلة "يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، بعد أن كان

 د" و"شاس". ممثلي "الليكو 
 10/11/2022، 48عرب 

 
 بن غفير يشيد بكاهانا  .15

يوم الخميس، بالحاخام  أشاد زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ذي التوجهات الفاشية، إيتمار بن غفير،  
 . اإلسرائيلي المتطرف مئير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" العنصرية، مدعيا أنه "ال يتفق مع كل آرائه"

أعقب اجتماعه وممثلو حزبه مع  درت عنه خالل مؤتمر صحافي  وقال بن غفير في تصريحات ص
الرئيس اإلسرائيلي للتوصية بتكليف مرشح في تشكيل الحكومة، إنه "ليس سرا أنني اليوم ال أتفق مع  

اله من أجل يهود االتحاد السوفيتي وضد معاداة  كل آرائه، لكنني أقدر حب الحاخام إلسرائيل ونض
 السامية". 

ب اإلرهابيين من إسرائيل من أجل الطابع اليهودي إلسرائيل ومن  الطبع على طرد  وأضاف "سنعمل 
أجل االستيطان ومن أجل الهوية اليهودية". وجدد بن غفير مواقفه المتشددة ضد الفلسطينيين قائال:  
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والسا يهودا  في  ألقوا  وضباطنا،  "إذا  جنودنا  على  الحارقة  والزجاجات  الحجارة  الغربية(  )الضفة  مرة 
 ب أن نسمح بالرد".فيج

 10/11/2022، 48عرب 
 

 " عتصيون "أسيرًا يعيشون كارثة في مركز توقيف  23هيئة فلسطينية:  .16

أن  :  رام هللا والمحررين،  األسرى  هيئة شؤون  في   23كشفت  حياتية وصحية  كارثة  يعانون  معتقال 
س” الخميس،  وأوضحت الهيئة في بيان صحفي تلقته “قدس بر   اإلسرائيلي.مركز توقيف “عتصيون”  

ل إدارة السجن بشكل عنصري، وُيسلبون أبسط حقوقهم األساسية، التي  أنه “يتم التفرد باألسرى من قب
الدولية”. واألعراف  االتفاقيات  كل  عليها  فرارجة،    نصت  جاكلين  الهيئة  محامية  قالت  جهتها؛  من 

كاف زيارتها  أ عقب  ألقسى  يتعرضون  المعتقل  داخل  “أسرانا  إن  المعتقلين،  النفسية  ة  الضغوط  نواع 
والمرض، ويحاول االحتالل النيل من عزيمتهم بحرمانهم من    والجسدية، حيث يتركون فريسة للجوع

الحياتية”. للتنكيل    حقوقهم  يتعرضون  منازلهم  من  اعتقالهم  يتم  الذين  األسرى  “غالبية  أن  وأضافت 
ال الذ والضرب  القارس  والبرد  النظافة  انعدام  من  يعانون  كما  جانب مبرح،  إلى  أجسادهم،  ينهش  ي 

 حرمانهم من الطعام”. 
 10/11/2022، قدس برس

 
 : األسيرات الفلسطينيات يعانين ظروًفا صعبة "شؤون األسرى " .17

هللا األسيرات  :  رام  إن  الخميس،  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  سجون  قالت  في  الفلسطينيات 
وأشارت    راعاة لحقوقهن الجسدية والنفسية.االحتالل اإلسرائيلي يواجهن ظروًفا حياتية صعبة، دون م

“شؤون األسرى”، في بيان تلقته “قدس برس”، إلى أن “ساحة فورة األسيرات محاطة بالكاميرات، كما  
الشتاء”. فترة  خالل  السجن  في غرف  الرطوبة  نسبة  إلى  وأضاف  ترتفع  يضطررن  “األسيرات  أن  ت 

تتعمد   حين  في  الحمامات،  إلغالق  األغطية  المتكرر  استخدام  الكهربائي  التيار  قطع  السجن  إدارة 
تُ  التي  )البوسطة(  عن  عدا  المصابات  عليهن،  األسيرات  خاصة  لهن،  إضافية  عذاب  رحلة  شّكل 

يعانين من أمراض”. نقلت محامية هيئة األسرى   واللواتي  البيان،  والمحررين، حنان الخطيب،    وفي 
 أسيرة. 33دهن تفاصيل وضع األسيرات القابعات في سجن الدامون وعد 

 10/11/2022، قدس برس
 



 
 
 
 

 

ص            13   5980 العدد:             11/11/2022 جمعةلا التاريخ: 

                                     

 مقدسي يدافع عن منزله المهدد باإلخالء ويرفض تهديدات االحتالل  .18
نتنازل عنه"، كانت هذه كلمات المقدسي إبراهيم شحادة أحد   سكان "بيتنا عنوان عقيدة وشرف ولن 

  لي السيطرة عليه. منزل عائلة شحادة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، الذي يحاول االحتالل اإلسرائي
ورغم تهديدات االحتالل وحيله القانونية، تصّر العائلة على الدفاع عن منزلها وعدم االستسالم لقرار  

التواص ل االجتماعي "لن نتنازل  اإلخالء الجبري. وقال إبراهيم في مقطع فيديو متداول على مواقع 
وأضاف "اقترح    غلب على هذه الظروف".عنه، وهذه فاتورة الرباط في المدينة المقدسة، وال بد أن نت

المحامي اإلسرائيلي تعويضنا بالمال، ولكنهم )االحتالل( ال يعرفون العقيدة وال الشرف، يعتقدون أن  
ترى، ويظنون أن هذا األمر عادي عندنا،  كل شيء يحل بالمال والمادة فقط، وأن كل شيء يباع ويش

وشرفا". فنمتلك عقيدة  نحن  المحكمة  أما  بال   وكانت  األربعاء المركزية  أمس  أّجلت  قد  المحتلة  قدس 
جدير بالذكر أنه منذ عام    البت في االستئناف الذي قدمته عائلة شحادة ضد إجالئها عن منازلها.

 700طن الهوى ببلدة سلوان، يبلغ عددهم نحو  عائلة في حي ب  87صدرت أوامر إخالء بحق    2015
 نسمة، وفق وكالة "صفا" الفلسطينية. 

 10/11/2022نت، يرة.الجز 
 

 االحتالل يمنع تصدير األسماك من غزة للضفة الغربية .19

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن سلطات االحتالل قررت منع تصدير األسماك من قطاع  :  غزة
وزعمت "هآرتس"، الخميس، أن وقف التصدير جاء بعد "اكتشاف    الغربية المحتلة.غزة إلى الضفة  

وعدَّت أن    طًنا من األسماك من الضفة إلى الداخل الفلسطيني المحتل".  20محاولة تهريب حوالي  
"محاولة تهريب األسماك" من الضفة قد يضر بالصحة العامة؛ "خاصة وأنه يتم بدون إشراف زراعي  

ووصفت منظمة جيشاه "مسلك"   وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة".وصحي،  
"إجراء غالحقوقية اإلسرائيلية، ق بأنه  قانوني" ويضر  رار حظر تصدير األسماك من غزة للضفة  ير 

منتصف شهر   منذ  الثانية  للمرة  اتخاذه  تم  أنه  إلى  الفتًة  والصيادين،  التجار  بمعيشة  بشكل خطير 
 طس الماضي. آب/ أغس

يوم   غزة  قطاع  صيادو  الضفة    20واستأنف  ألسواق  األسماك  تصدير  الماضي،  سبتمبر  أيلول/ 
انعكس  الغربية الذي  األمر  المنصرم،  آب  أغسطس/  عدوان  عقب  وقفه  بعد  شريحة  ،  على  سلًبا 

 الصيادين التي تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.
 10/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تحت خطر الهدم 48ألًفا من فلسطينيي  130: نتائج مسح .20
  48ألف مواطن فلسطيني في أراضي    130كشفت نتائج مسح غير مسبوق عن أن  :  الداخل المحتل

جاء ذلك في نتائج مسح أجراه المركز العربي للتخطيط البديل في الداخل   يقبعون تحت خطر الهدم.
سيكوي  جمعية  مع  بالتنسيق  المحتل،  تملك -الفلسطيني  ال  التي  للمباني  الدقيق  العدد  حول  أفق، 

مواطن    130,000وجاء في نتائج المسح "أن    ع البلدات الفلسطينية بالداخل".ترخيص بناء، في جمي 
  3مبنى سكني غير منّظم، وكل مبنى مكّون من    14,000فلسطيني تحت خطر الهدم، ويوجد نحو  

سكنية". نحو    وحدات  أن  تعنت    29,000وأكد  بسبب  الفلسطينية  البلدات  في  مرّخص  غير  مبنى 
التراخ بمنح  االحتالل  بينها  سلطات  من  وأن  مب  15,000يص،  خفيفمنها  زراعية،  اٍن  وسقائف  ة، 

 ورشات لتصليح السيارات وما إلى ذلك. 
من    87وعن سبب عدم امتالك تراخيص بناء للفلسطينيين، أفاد المسح "ألنه على الرغم من أّن %

ا، إال  المباني غير المرّخصة في منطقتي المركز والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية مصادق عليه
ضرورية في تلك المناطق التي تسمح  تكمل بعد اإلجراءات التخطيطية الأّن سلطات االحتالل لم تس

الرخص". أن    باستصدار  يقارب  72وبين  وعددها  المباني  هذه  من  في    %10,000  ُمدرج  مبنى، 
ج  وحسب نتائ   الخرائط الهيكلية، تفتقر لمخطط مفّصل وال يمكن استصدار رخصة بدون مخطط كهذا.

تملك خارطة    -اني الخرسانية غير المرّخصة  أي المب  -الصلبة  % فقط من المباني28المسح، فإن  
وأكد المسح أن المرحلة األخيرة لم تستكمل من سيرورة    هيكلية أو أّن خارطتها الهيكلية قيد التحضير.

 التوحيد والتقسيم.  -التخطيط المعقدة 
 10/11/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 د ف بالمسؤولية عن استشهاد عمر أسعحتالل يقر بتجاوزات دون االعترااال .21

المواطن عمر   -القدس توقيف  بتجاوزات في سلوك جنوده في حادثة  االحتالل  أقر جيش  "األيام": 
عاما(، في قرية جلجيليا، بمحافظة رام هللا والبيرة مطلع العام الجاري، لكنه    79عبد المجيد أسعد، )

إطار التحقيق، تم الكشف عن بعض   أنه: "في  وأشار إلى  رفض اإلقرار بالمسؤولية عن استشهاده.
التجاوزات في سلوك قائد قوة التفتيش وقائد القوة التي كانت تحرس الموقوفين. باإلضافة لذلك، تبين  

وقال: "قام اليوم )أمس الخميس(   ال يمكن إثبات عالقة سببية بين هذه التجاوزات ووفاة المرحوم".أنه  
هما،  امي االثنين، أنه يتم النظر في إمكانية تقديم لوائح اتهام بحقمكتب المدعي العسكري بإبالغ مح

 رهًنا بعقد جلسة استماع، بسبب التجاوزات التي وقعت في سلوكهما".
 11/11/2022هللا،  ، راماأليام
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 الملك عبدهللا لبابا الفاتيكان: القدس مفتاح السالم في المنطقة  .22

في الفاتيكان، على  بدهللا الثاني خالل لقائه البابا فرنسيس،  "األيام": شدد الملك األردني ع  –رام هللا  
للعبث بالوضع القانوني والتاريخي    أن القدس تعد مفتاح تحقيق السالم في المنطقة، وأن أي محاوالت 

المقدسة. األراضي  في  شعائرهم  أداء  في  المؤمنين  حق  سيقوض  المقدسة  المدينة  في  في   القائم 
البيان إلى   لقاءً اإلطار، أشار  الفاتيكان،    أن الملك عبد هللا عقد  موّسعًا مع أمين سر دولة حاضرة 
ألمن والسالم في المنطقة، وضرورة كسر الجمود في وأكد الجانبان ترابط ا  الكاردينال بيترو بارولين.

 عملية السالم بالشرق األوسط، باعتبارها "متطلًبا أساسًيا لألمن واالستقرار وتعزيز العيش المشترك". 
ونقل البيان األردني عن بارولين تأكيده على "الدور المهم لألردن في حماية المقدسات بالقدس، من  

 ليها، وبما يحافظ على هوية المدينة كرمز للسالم.منطلق الوصاية الهاشمية ع
 11/11/2022، رام هللا، األيام

 
 هيئة خيرية أردنية تسّير قافلة طبية إلى قطاع غزة .23

رية األردنية الهاشمية”، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع  هيئة الخيسّيرت “ال:  عمان
وأفادت وكالة األنباء الرسمية األردنية /بترا/، أن القافلة المكونة    األردني.غزة، بالتنسيق مع الجيش  

غزة.  من خمس شاحنات، تحمل موادًا طبية، وأدوية، سيتم توزيعها على عدد من المشافي في قطاع  
وقال األمين العام للهيئة حسين الشبلي، إن الهيئة حرصت في هذه القافلة على تأمين المواد الطبية  

من  واأل تبرعا  إسعاف؛  سيارة  إلى  باإلضافة  غزة،  قطاع  في  الطبية  الجهات  إلى  إليصالها  دوية 
 الحكومة التونسية، لصالح الهالل األحمر الفلسطيني في غزة. 

 10/11/2022، قدس برس
 

 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"  8قطر تعتقل  .24
القبض على ضباط سابقين من   ة:الدوح ألقت  القطرية  "السلطات  أّن  ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 

اإلسرائيلي".  االحتالل  لمصلحة  بالتجسس  قيامهم  في  لالشتباه  األخيرة  اآلونة  في  الهندية    الجنسية 
ضباط سابقين في البحرية الهندية اعتُقلوا في   8بوست" اإلسرائيلية أّن  "جيروزاليم    وأضافت صحيفة

"إسرائيل". لمصلحة  بالتجسس  قيامهم  في  لالشتباه  إرسال    قطر  تّم  اإلعالمّية،  التقارير  وبحسب 
  8ط الـ"مسؤول رفيع المستوى من الهند إلى الدوحة الشهر الماضي، وسط جهود لإلفراج عن الضبا

الـقين"،  الساب فيهم  المشتبه  تعيين  "تّم  أنه  والخدمات    8كاشفًة  التدريب  توفر  خاصة  شركة  قبل  من 
 للبحرية القطرية". 
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الـ األفراد  اعتقلت  القطرية  "المخابرات  أّن  أوضحت  إكسبرس"  "إنديان  البحرية   8وكانت صحيفة  في 
قبل   قطر  في  المسؤول    72الهندية  أّن  إلى  وأشارت  إيومًا"،  تّم  نها الهندي  في  تشرين  رساله  ية 

الموظفين. عن  اإلفراج  تأمين  في  سفارتها  مسؤولي  لمساعدة  "تّم    أول/أكتوبر  الصحيفة:  وقالت 
من قبل شركة خاصة في قطر ُتدعى شركة الظهرة للتكنولوجيا والخدمات   8توظيف هؤالء الضباط الـ

"تعمل على توفير    وهي"،  Dahra Global Technologies and Consultancy Services-االستشارية
 التدريب والخدمات اللوجستية وصيانة المعدات للبحرية األميرية القطرية". 

 10/11/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 

 لزيارة اإلمارات هبن زايد يدعو و ردوغان أنتنياهو يتلقى تهاٍن من  .25
مجادلة طيب  هن:  محمود  رجب  التركي،  الرئيس  من  كل  األلماأأ  والمستشار  أوالف  ردوغان،  ني، 

ورئيسة   الخميس،  شولتس،  زايد،  بن  محمد  اإلماراتي،  والرئيس  ميلوني،  جورجيا  اإليطالية،  الوزارء 
في   جاء  ما  بحسب  االنتخابات،  في  بفوزه  نتنياهو،  بنيامين  المرتقب،  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس 

 صدر عن مكتب نتنياهو.بيانات منفصلة 
التركي، الرئيس  أن  نتنياهو  إلى رئيس   وذكر مكتب  تهنئة  برسالة  "بعث  المرتقب   إدوغان،  الحكومة 

أن   يعتقد  إنه  قوله  إردوغان  عن  نتنياهو  مكتب  ونقل  االنتخابات".  في  بفوزه  وهنأه  نتنياهو  بنيامين 
بي  التعاون  ن إسرائيل وتركيا في كافة المجاالت. "الحكومة )اإلسرائيلية( الجديدة ستستمر في تعزيز 

تلقى اتصاال من "صديقه"،    الستقرار في منطقتنا".بطريقة تحقق السالم وا أنه  نتنياهو الحقا  وأعلن 
رئيس اإلمارات، محمد بن زايد، وقال إنه "اتفقنا على زيادة تعزيز عالقاتنا بعد اتفاق السالم التاريخي  

الشيخ بن زايد لزيارة بالده. أشكره على المحادثة والعالقة الممتازة الذي توصلنا إليه مًعا. لقد دعاني  
وفي تغريدة على "تويتر"، غّرد نتنياهو: "لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بالده حتى نتمكن معا   بيننا".

وة "( بأن نتنياهو قرر تلبية دع11من تعزيز العالقات الثنائية". وأفادت هيئة البث اإلسرائيلية )"كان  
 بن زايد.

 10/11/2022، 48عرب 
 

 اتفاق مشروط على تسيير مؤقت لرحالت بين تل أبيب والدوحة خالل كأس العالم  .26
مستأجرة   طيران  رحالت  تشغيل  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

هبوط مسبقة في قطر مباشرة مؤقًتا بين تل أبيب والدوحة من قبل شركة طيران حاصلة على حقوق  
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العالم   بطولة كأس  فترة  للمشجعين    .2022طوال  يتيح  االتفاق  إن  قال  إنفانتينو  الفيفا جياني  رئيس 
 الفلسطينيين واإلسرائيليين زيارة قطر وحضور المباريات.

الذي  االتفاق  بموجب  "إنه  قوله،  قطري  برس" عن مسؤول  "فرانس  الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونقلت 
الفلسطينيون من االستمتاع بأول بطولة لكأس    أبرمته قطر القدم، "سيتمكن  مع االتحاد الدولي لكرة 

يزال   وال  يتغير  لم  التطبيع  من  قطر  "موقف  أن  على  مشدًدا  واإلسالمي"،  العربي  العالم  في  العالم 
األ لقرارات مجلس  وفقا  الدولتين  ذلك حل  بما في  الفلسطينية،  القضية  وثيقا بحل  ارتباطا  من  يرتبط 

 ذات الصلة ومبادرة السالم العربية". 
وأشار المسؤول القطري إلى أنه "في اآلونة األخيرة، لم نشهد أي تطورات إيجابية في عملية السالم  
تستحق تغيير سياستنا"، مؤكدا أن استمرار هذا االتفاق مرتبط بعدم التصعيد اإلسرائيلي في األراضي  

 الضفة الغربية.  أوالفلسطينية سواًء في القدس أو غزة 
 11/11/2022الجزيرة.نت، 

 
 . ترحيب إماراتي واحتفاء إسرائيلي واسع .في أبوظبي.  الحاخام األكبر .27

في   المتحدة  العبرية  للتجمعات  األكبر  الحاخام  منصب  يشغل  والذي  ميرفيس،  إفرايم  وصول  شهد 
إسرائيليًا   احتفاًء  للسلم،  أبوظبي  منتدى  اإلمارات لحضور  إلى  إماراتيًا، في و بريطانيا،  وترحيبًا  اسعًا 

عبر صفحته على  -ونشر ميرفيس    عامًا.  318أول زيارة رسمية لدولة عربية في تاريخ مكتبه منذ  
أبوظبي    -تويتر  في  ترحيب  أروع  تلقيت  "لقد  عليه  وعّلق  اإلمارات،  إلى  رحلته  يوثق  فيديو  مقطع 

رت وسائل إعالم وحسابات شخصيات شون  بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمنتدى أبوظبي للسلم".
  -بحفاوة بالغة -يهودية، مقطع فيديو لحظة دخول الحاخام األكبر قاعة المنتدى، وكان في استقباله  

رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسالم عبد هللا بن بّيه الذي صافحه 
 بيده. 

 10/11/2022الجزيرة.نت، 
 

 ة كد استهدافها للقافلة اإليرانية في سوريإسرائيلية تؤ مصادر  .28
تل أبيب: أكدت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس )الخميس(، استهداف إسرائيل للقافلة اإليرانية  

العراقية   الحدود  يومين قرب  قبل  للقصف  تعرضت  تحمل   -التي  أنها »كانت  إلى  السورية، مشيرًة 
فقط   وليس  وذخائر،  طهرانأسلحة  تزعم  كما  تلقت    «. نفطًا،  »التي  طهران  أن  المصادر  وأكدت 

ضربات قاسية في تدمير قوافل األسلحة عبر مطارات سورية عدة، خصوصًا مطار دمشق الدولي،  
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عادت للنقل عن طريق البر، وقد حاولت إخفاء هذه األسلحة عبر قافلة مدنية، على أمل أال تكتشفها  
 المخابرات اإلسرائيلية«. 

نقل األسلحة »ألن  عربت المصادر عن اعتقا وأ  إيران وقف عملية  السوري طلب من  النظام  دها أن 
الضربات اإلسرائيلية دمرت معظم الصناعات العسكرية السورية، لكن إيران تصر على إرسال رؤوس 
  الصواريخ إلى صناعاتها في سوريا ولبنان، حتى تضمن استمرار صناعة الصواريخ وتحسين دقتها«. 

»تل    المصادر،  ضافت وأ األرض  أن  على  الالعبين  لكل  واضحة  رسائل  توجيه  على  تصر  أبيب 
في   غاراتها  تنفيذ  تحاول  وهي  األشكال،  من  شكل  بأي  األسلحة  بنقل  تسمح  لن  أنها  من  السورية 

 المناطق الشرقية من سوريا، قبل أن تصل إلى الغرب، حيث يوجد الجيش الروسي«.
ية اإلسرائيلية ُتجري »مداوالت معمقة يتجلى  ، فإن القيادات العسكر وحسب صحيفة »يسرائيل هيوم«

اآلن   حتى  اتسم  الذي  سوريا،  في  اإلسرائيلية  الغارات  على  الروسي  الفعل  رد  تغير  من  القلق  فيها 
 بالسكوت، أو بتوجيه انتقاد سياسي لواحدة من كل ثالث أو أربع غارات«. 

 11/11/2022، لندن، الشرق األوسط
 

ل  الكلمات  حزب تون .29  بين بودن وهرتسوغ خطوة "تطبيعية" م دانة سي: تباد 
اعتبر حزب "العمال" التونسي، اليوم الخميس، أّن تبادل كلمات ودية بين رئيسة الحكومة  :  األناضول

التونسية نجالء بودن ورئيس كيان االحتالل اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ خالل مؤتمر األمم المتحدة  
مدينة   المصرية خطو للمناخ في  الشيخ  "يدين هذه شرم  إنه  له،  بيان  الحزب في  وقال  "تطبيعية".  ة 

الخطوة التطبيعّية الجديدة التي يعتبرها تكريًسا لتوّجه سياسيٍّ قائم على التبعية والخضوع إلرادة القوى  
نح توابعها  والمؤسسات اإلمبريالّية التي تفرض التطبيع جزًءا من سياستها االستعمارية الجديدة مقابل م

قروض". وأضاف أنه "لم يِثق لحظة بشعارات )الرئيس التونسي( قيس سعيد حول التطبيع  حفنة من ال
 )مع إسرائيل( خالل حملته االنتخابية". 

 10/11/2022فلسطين أون الين، 
 

 رده الطبيعية األمم المتحدة تصّوت لصالح قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موا .30
لأل العامة  الجمعية  في  الثانية  اللجنة  المتحدة،  صوتت  الدائمة  مم  السيادة  قرار  على  الخميس،  يوم 

في  العرب  وللسكان  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطيني  للشعب 
 مواردهم الطبيعية.  الجوالن السوري المحتل، على
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القرار، في حين صوت ضده سبع دول هي: كندا، إسرائ  151وكانت   يل، دولة قد صوتت لصالح 
عن   دول  عشر  وامتنعت  األميركية،  المتحدة  والواليات  باالو،  ناورو،  ميكرونيزيا،  مارشال،  جزر 

كيريبا غواتيماال،  العاج،  ساحل  الكاميرون،  بوروندي،  استراليا،  هي:  جنوب التصويت  رواندا،  تي، 
 السودان، توغو، وتنزانيا. 

 10/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 واشنطن تدين مشاركة بن غفير في حفل تمجيد كاهانا .31
"ال زعيم حزب  مشاركة  الماضيةـ  الليلة  األميركية،  الخارجية  وزارة  بن  أدانت  إيتامار   ، اليهودية"  قوة 

 غفير حدثا في إسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الحاخام المتطرف مئير كاهانا.
اسم وزارة الخارجية األميركية في مؤتمره الصحفي ، في وصفه المناسبة  وقال نيد برايس، المتحدث ب 

 ليس هناك كلمة أخرى لذلك".التذكارية الذي حضرها بن غفير ، بأنها "أمر مقيت و 
وأضاف برايس "ما زلنا نشعر بالقلق، كما قلنا من قبل، من إرث كهانا خاي )حركة كاخ( واستمرار  

المتطرفين   بين  الخطاب  والعنصرية  استخدام  العنف  وأدنا  التحريض  ولقد شجبنا  العنيفين،  اليمينيين 
ة إرهابية  ... مصنًفة بشكل خاص كمنظم.. هناك سبب وجيه لبقاء منظمة كهانا خايبكافة أشكالها

 عالمية". 
 11/11/2022القدس، القدس، 

 
 " 35-طائرات "إف 3بـ "إسرائيل"تزود  الواليات المتحدة  .32

" إلى إسرائيل قادمة من أميركا، حيث هبطت في  35-بية من طراز"إفطائرات جديدة حر   3وصلت  
قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية في منطقة النقب، لتعزز أسطول سالح الجو اإلسرائيلي، بحسب ما  

   "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس.أفادت صحيفة 
طائرات الموجودة من ووفقا للصحيفة، فإن الطائرات الجديدة التي وصلت إسرائيل ستنضم لسرب ال
 قبل، مشيرة إلى أنها ستخضع لعملية صيانة وسيتم تفقدها لتصبح جاهزة للعمل. 

عام   بحلول  المصنعة  الشركة  أول  2024وتخطط  تسليم  إلكمال  اتفاقيات    50،  توقيع  تم  طائرة 
هذا   إنتاج  أن عملية  علما  اإلنتاج،  على خط  مختلفة  في مراحل  إسرائيل معظمها  مع  بخصوصها 

 سنوات.  3ين بعد أن كان يستمر في السابق حوالي وع من الطائرات يستغرق حوالي عامالن
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طنا من الصواريخ،    16مليون دوالر، ولديها قدرة على حمل    90ويبلغ ثمن كل طائرة من هذا الطراز  
 كم في الساعة. 1,900وتعتبر طائرات الشبح القادرة على التحايل على الرادار، وتصل سرعتها إلى 
 10/11/2022، 48رب ع 

 
 بالضغط على الكونغرس لتحرير األسرى الفلسطينيين األطفال  الكنيسة األسقفية األميركية تطالب .33

على   لحثهم  الكونغرس،  في  ممثليهم  مع  بالتواصل  أعضائها،  األميركية  األسقفية  الكنيسة  طالبت 
ى الفلسطينيين األطفال  جل إطالق سراح األسر الضغط على وزارة الخارجية األميركية للتحرك من أ

 من المعتقالت اإلسرائيلية. 
رسالة  وشملت  الحالي،  الشهر  من  عشر  التاسع  حتى  وتستمر  اليوم  انطلقت  التي  الحملة،  وحثت 

الذي يربط المساعدات المالية   HR 2590موجهة إلى أعضاء الكونغرس، على إقرار مشروع القانون  
إلسرائيل،   المساعد األميركية  استخدام  والقوات وحظر  الجيش  قبل  من  األمريكية  العسكرية  ات 

الدولي  القانون  انتهاك  أو  األطفال  وإساءة معاملة  واالستجواب  العسكري  االحتجاز  لدعم  االسرائيلية 
ويبلغ عدد أعضاء الكنيسة األسقفية في الواليات المتحدة نحو مليون وثالثمائة ألف عضو    اإلنساني.
 ها الرئيسي في مدينة نيويورك. سبعة آالف ابرشية ومقر ولها نحو 

عاًما وإلى تعرضه للضرب واعتقاله    16وأشارت الرسالة الى حالة المعتقل الطفل شادي خوري البالغ  
 أكتوبر.  18من منزله في ساعات ما قبل فجر يوم 

بين  وأوردت   ما  يحاكم  الجيش اإلسرائيلي  أن  منها  طفل كل عام في    700و  500الرسالة معطيات 
 ية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة والحماية األساسية.  محاكم عسكر 

 10/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سان فرانسيسكو: تظاهرة مناهضة لفرقة موسيقية إسرائيلية  .34
شارك العشرات من المتظاهرين المؤيدين للحق الفلسطيني، في فعالية لالحتجاج على حفلة موسيقية  

 ها فرقة السمفونية اإلسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو.أقامت
الحفل الفتة كبيرة كتب عليها "ال سيمفونية للفصل العنصري    وحمل المتظاهرون، أمام ابواب قاعة

 اإلسرائيلي"، مرددين هتافات تطالب بحرية فلسطين خالل استقبالهم للمشاركين في الحفل.
 10/11/2022، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
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 دولة فصل عنصري  "إسرائيل" دّ اتحاد طالب جامعة "كاس ويسترن" في كليفالند يع .35
صوت اتحاد الطالب الجامعيين في جامعة "كاس ويسترن ريزيرف" في مدينة كليفالند بوالية أوهايو  

القا عن  خارجة  عنصري  فصل  دولة  اسرائيل  يعتبر  قرار  مشروع  لصالح  تاألميركية،  مارس  نون 
الفلسطينية وبناء   العسكري" لألراضي  "االحتالل  الفلسطيني باستمرار  الشعب  تنتهك حقوق  سياسات 

 المستوطنات. 
الجامعة   استثمارات  وسحب  إسرائيل  مع  تتعامل  التي  الشركات  بمقاطعة  الجامعة  المشروع  ويطالب 

 يلية. إلسرائمنها، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الحكومة ا
أوهايو   كليفالند في والية  مدينة  الجامعة في  نحو    1826عام  وتأسست  ألف   12ويبلغ عدد طلبتها 

 االف ومثلهم من الموظفين.  3طالب، ويزيد عدد العاملين األكاديميين عن 
 10/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لتلوث المناخي ا مسؤول صيني يبحث في تل أبيب التعاون لمكافحة .36

بالده  أن  الخميس،  أبيب  تل  في  جنهوا،  شاي  المناخ،  لشؤون  الرسمي  الصيني  المبعوث  أعلن 
 . والواليات المتحدة استأنفتا المحادثات بينهما حول قضايا المناخ

نهوا، بعيد لقائه مع وزيرة البيئة اإلسرائيلية، تمار زنبيرغ، إنه التقى مع مسؤول ملف المناخ وقال ج
اإلدارة األميركية، جون كيري، مرتين حتى اآلن واتفقا على آلية العودة إلى المفاوضات وإعداد  في  

 برنامج مشترك بين البلدين لمواجهة أزمة التلوث العالمية.
الصيني   المسؤول  التكنولوجية  وكان  الخبرات  تبادل  إمكانية  في  للتباحث  أبيب  تل  إلى  حضر  قد 

 لحصر وتقليص تلوث الجو. 
 11/11/2022األوسط، لندن،  الشرق 

 
 .. أهدافه ومكوناته الحزبية .معسكر أقصى اليمين اإلسرائيلي .37

برئاسة   المعسكر  تجّمع  متطرفة.  يمينية  أحزابا  يجمع  تحالف  اإلسرائيلي،  اليمين  أقصى  معسكر 
في   اليسارية  بالحكومة  اإلطاحة  إلى  وهدف  األسبق،  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  نتنياهو  بنيامين 

اإلسرائيلي  انت )البرلمان(  الكنيست  مجموعه  2022خابات  ما  حصد  استطاع  أصل    64،   120من 
 مما يؤهله لتشكيل حكومة جديدة. مقعدا،
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 النشأة والتأسيس
هو تحالف مكون من عّدة أحزاب يهودية دينية هي "حزب الليكود" و"حزب شاس" و"حزب الصهيونية  

دولوجيا المتشابهة، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين  الدينية" و"حزب يهودت هتوراه"، تجمعها األي
 نتنياهو. 

ا إلى  التحالف  بانتخابات  يهدف  للفوز  اليمينية  الجهود  وتعزيز  الحاكم،  اليسار  بمعسكر  إلطاحة 
 .2022الكنيست اإلسرائيلي التي تقام في نوفمبر/تشرين الثاني  
ات القرن الماضي، وأخذ مكانته في الكنيست بدأ صعود اليمين على الساحة اإلسرائيلية منذ سبعيني 

 . 2003اإلسرائيلي والحكومة منذ انتخابات 
المعسكر   أصل    64وقد حصد  من  الكنيست  في  حكومة   120مقعدا  لتشكيل  يؤهله  ما  أي  مقعدا، 

 جديدة، برئاسة نتنياهو. 
 األحزاب

 من أهم أحزاب تحالف معسكر أقصى اليمين المتطرف:
 "حزب الليكود"

 زب الليكود" بأنه حزب صهيوني من اليمين الليبرالي، يؤمن بفكر المحافظين الجدد.يعرف "ح
الليبرالي و"حيروت" )أسسه رئيس الوزراء األسبق مناحيم   باندماج حزبين هما الحزب  الليكود  تشكل 

 .1973( ليشكال معا حزبا وسطا يميل أكثر نحو اليمين، وذلك عام 1948بيغن عام 
، بفوز مناحيم بيغن على زعيم حزب 1977ى السلطة أول مرة منذ تأسيسه عام  وقد وصل الليكود إل

 العمل آنذاك شمعون بيريز، وبذلك كانت أول هزيمة لحزب العمل منذ تأسيس دولة إسرائيل. 
بين عامي   الليكود" إسرائيل  بين عامي  1984و  1977حكم "حزب  ثم  ، وبين عامي  1992و  1986، 

، بقيادة آرييل شارون، قبل أن 2005و  2001السلطة بين عامي    ، ووصل الحزب إلى1999و  1996
ينشق األخير ليشكل حزبا جديدا باسم "كاديما"، ويتسلم من بعده بنيامين نتنياهو رئاسة الحزب إلى  

 . 2009عام 
الثاني   نوفمبر/تشرين  في  أقيمت  التي  الكنيست  انتخابات  الحزب  نتنيا  2022وخاض  هو  برئاسة 

 . مقعدا 32وحصل على 
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 الصهيونية الدينية 
لألحزاب   وريثا  وليس  أيمونيم"،  "غوش  ومنظمة  كاخ  لحزبي  امتدادا  الدينية"  الصهيونية  "حزب  يعّد 

 . 1902الدينية القديمة التي ظهرت في إسرائيل بداية القرن الماضي عام 
ُأنشئت عام   ى التوراة  تقوم أيديولوجيتها عل، و 1971وحزب كاخ هو منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة 

عام   إرهابية  حركة  إسرائيل  وأعلنتها  الصهيونية،  آمال  لتحقيق  المسلح  مجزرة    1994والعنف  عقب 
 من قادتها.  5الخليل، وصدر أمر باعتقال إداري بحق 

، تحت شعار "أرض إسرائيل لشعب 1974أما منظمة "غوش أيمونيم" فقد أعلنت بشكل رسمي عام  
و  و إسرائيل،  إسرائيل"  لتوراة  أن  فقا  إال  الفلسطينية،  األراضي  على  السيطرة  الحركة  هدف  أن  مع 

 االهتمام ببناء "المعبد" وإعادة تأسيس "المملكة التوراتية" غلب على أعضائها. 
نوعم"   و"حزب  اليهودية  والقوة  الدينية  الصهيونية  اتحاد  من  الدينية"  الصهيونية  "حزب  ويتكون 

التي أقيمت    25ست اإلسرائيلي في دورة االنتخابات الـ مقعدا في الكني  14لحزب  المتطرف، وقد حصد ا
 .2022في نوفمبر/تشرين الثاني 

 "حزب شاس"
 ، ويمثل الشريحة المتدينة اليهودية من أصول شرقية في إسرائيل. 1984تأسس "حزب شاس" عام 

ي،  قعدا في الكنيست اإلسرائيلم   17عندما حصل على    1999بلغ "شاس" ذروة قوته في انتخابات عام  
إلى   تمثيله  يتراجع  أن  عام    12قبل  القوة 2006مقعدا  وأصبح  الليكود"،  "حزب  مع  تساوى  أنه  إال   ،

 الدينية األولى والسياسية الثالثة في إسرائيل. 
عكس   على  اآلن،  حتى  نشأته  منذ  إسرائيل  في  السياسية  بالحياة  فاعال  دورا  شاس"  "حزب  لعب 

تركز على القضايا الدينية وتعطيها األولوية، فهو عادة    ية األخرى في الكنيست، التياألحزاب الدين
ما ينضم إلى االئتالفات الحكومية المتشكلة في أعقاب انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، إال أن مواقفه  

و  الفلسطينيين  مع  التفاوض  يؤيد  فهو  الوسطية؛  إلى  أحيانا  وتميل  بالمتباينة  توصف  في السياسية 
 تصلبة حيال مختلف القضايا المتفاوض عليها. الوقت ذاته يطرح مواقف م

ويدعم الحزب االستيطان، ولكنه يرفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس ويرفض التفاوض مع  
دول  من  هجرتهم  بعد  ممتلكاتهم  "فقدوا  الذين  اليهود  على  التعويض  تشترط  لم  إن  العربية  الدول 

 رهم.المنطقة" على حد تعبي 
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شاس" "حزب  مواقف  كل    وتتشكل  إزاء  يوسيف  عوفاديا  الحاخام  موقف  خالل  من  عادة  السياسية 
 قضية على حدة.

 "حزب يهودت هتوراه" )التوراة اليهودية الموحدة( 
، يدعو إلى إقامة دولة يهودية تقودها 1992حزب يميني ديني سياسي إسرائيلي متشدد تأسس عام  

 القوانين الدينية، ويرفض التفاوض مع الفلسطينيين. 
ساره السياسي لم يشارك حزب "يهودات هتوراه" إال في حكومة تستجيب لمطالب ناخبيه، وقد  عبر م

و  حقائب  تولي  عن  الغالب  في  ببعده  تحمل  عرف  من  هربا  وزير  نائب  بموقع  واالكتفاء  زارية، 
 المسؤولية السياسة العتبارات يقول إنها دينية. 
د، ودخل مع حزب "شاس" في تكتل  مقاع  7على    2013حصل الحزب في انتخابات الكنيست عام  

 مقعدا في الكنيست. 18على   2022حزبي، وحصل معه في انتخابات عام 
 الفكر واأليديولوجيا

ى أحزاب معسكر اليمين المتطرف أفكارا متشابهة إلى حد كبير تجعلها تتحد في نهجها، وتتعاون  تتبن
 مع بعضها.

الليبرالي،   اليميني  التوجه  الليكود"  المحافظين  فتبنى "حزب  بفكر  يؤمن  بأنه حزب صهيوني  ويعرف 
إيمانه بما يسميه    الجدد، وضع لنفسه جملة أسس تشكل دستوره أو توجهه المذهبي والسياسي، أبرزها 

 إسرائيل التاريخية، وتهجير اليهود من العالم العربي وغيره إليها.
ل ما يتعلق بالخارجية واألمن،  من تلك األسس "منح" الفلسطينيين حكما ذاتيا مع احتفاظ إسرائيل بك

افة إلى والدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع دول الجوار العربية وتوقيع معاهدات منفردة، باإلض
 حرية االستيطان واستمراره. 

فيما يعتمد المنطلق األيديولوجي والفكري للصهيونية الدينية على "التوراة" كأساس يمنح اليهود "الحق"  
ومي بفلسطين، وذلك على عكس التيارات الدينية اليهودية األخرى التي ترى أن قيام  في إقامة وطن ق

 "المخّلص". "إسرائيل اليهودية" يتحقق فقط بمجيء
وباإلضافة إلى األيديولوجية التوراتية، يستند أتباع الصهيونية الدينية إلى مواعظ الحاخامات والفكر 

ا والمراكز  المدارس  من  يخرج  الذي  الفكر  المتأصل  وهو  والقدس،  بالضفة  المنتشرة  اليهودية  لدينية 
 الذي يغذي االستيطان هناك.



 
 
 
 

 

ص            25   5980 العدد:             11/11/2022 جمعةلا التاريخ: 

                                     

يد فكرة المزج بين الديانة اليهودية ومؤسسات الدولة ويدعو إلى أما "حزب شاس" اليميني الديني فيؤ 
 تخصيص مساعدات مهمة لطالب المدارس التلمودية.

متشددا، ويرى أنه يتوجب وضع تعاليم التوراة مرجعا    ويتبنى "حزب يهودت هتوراه" توجها يمينيا دينيا
إلى ضرو  ويدعو  والخارجي،  الداخلي  المستوى  على  إسرائيل  تحكمها  لسياسة  يهودية  دولة  إقامة  رة 

 القوانين الدينية، كما يرفض المفاوضات مع الفلسطينيين.
التقليدي،   اليمين  وأيديولوجيا عن  المتطرف، سياسيا  اليمين  أحزاب  السيادة  وتختلف  لفرض  بدعوتها 

منح   اإلسرائيلية في الضفة الغربية واإلعالن عن الدولة اليهودية في كل فلسطين التاريخية، ورفض 
 أي درجة من االستقالل الذاتي للفلسطينيين. 

مليون   حوالي  عددهم  )بلغ  المستوطنين  على  االنتخابية  شعبيته  في  المتطرف  اليمين  يستند  وبينما 
نه يدعو إلى دعم وتكريس المشروع الصهيوني على هذه األراضي خاصة، دون  بالضفة والقدس( فإ

 ميركي واألوروبي. االلتفات للحساسيات الخارجية والموقف األ
 األعالم والرموز 

 من أهم أعالم ورموز معسكر اليمين المتطرف:
 بنيامين نتنياهو 

( BScلقب أول في العلوم" )في مدينة القدس، وحصل على "  1949أكتوبر/تشرين األول    21ولد يوم  
( بإدارة األعمال من معهد "ماساتشوستس للتقنية"  MScبالهندسة المعمارية و"لقب ثان في العلوم" )

(MITماساتشوس" ومعهد  هارفارد  جامعة  في  السياسية  العلوم  ودرس  المتحدة،  الواليات  في  تس  ( 
 للتقنية". 

ب الليكود"، ورئاسة وزراء إسرائيل، وقضى  شغل مناصب سياسية وإدارية عدة، من أهمها رئاسة "حز 
إلى   الوزراء، وصلت  فترة في منصب رئاسة  بينها    15أطول  كانت   12عاما، من  عاما متواصال، 

وحتى عام    2009منذ عام    ، ثم توالت فتراته الثانية والثالثة والرابعة 1999-1996الفترة األولى ما بين  
2021. 

تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربية، ونجح كذلك في إخراج اتفاقيات ل  4نجح نتنياهو في إبرام  
 البالد من اإلغالق بعدما أطلق حملة تطعيم طموحة ضد فيروس كورونا.
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 إيتمار بن غفير 
المتطرف، لليمين  بانتمائه  يعرف  إسرائيلي  سياسي  وناشط  اليهودية"    محام  "العظمة  فصيل  رئيس 

الكنيست  أعضاء  وأحد  يهودت(،  اقتحام    )عوتسما  في محاوالت  مرة  من  أكثر  ومشارك  اإلسرائيلي، 
 المسجد األقصى.

المسجد   مجزرة  عملية  منفذ  صورة  بوضعه  واشتهر  لهم،  وعدائه  العرب  تجاه  بعنصريته  عرف 
بالبطل، ويطمح إلى الدفاع في تشكيل    اإلبراهيمي على جدار منزله ووصفه  أو  تسلم حقيبة األمن 

 .2022التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني  25نتخابات الكنيست الـالحكومة اإلسرائيلية لدورة ا
 بتسلئيل سموتريتش 

مواليد   اليهودي، من  البيت  في  الشريك  "تكوما"  وهو من حزب  اليهودي"،  "البيت  من  ، 1980نائب 
 .2015ألول مرة عام  وصل إلى الكنيست اإلسرائيلي

  48تالحق الفلسطينيين وتحل أراضيهم في مناطق    وهو مدير جمعية "زعافيم" اليمينية المتطرفة التي
، وله دور بارز وفعال في أحداث حي الشيح جراح، يعرف بعدائه للفلسطينيين، وقيامه بالكثير 67و

 من حمالت التخريب واالقتحامات لمنازلهم وإيذائهم واعتقالهم.
 أبرز المحطات

يير مسار العملية السياسية، وقلب نتائج  نجح معسكر اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو في تغ
التي أقيمت    25االنتخابات، واإلطاحة بمعسكر اليسار الحاكم، وذلك في دورة انتخابات الكنيست الـ  

الثاني   نوفمبر/تشرين  و 2022في  توحده  بسبب  المعسكر  استطاع  إذ  ما  ،  بحصد  لنتنياهو  دعمه 
ياهو إلى تشكيل رئاسة وزراء جديدة، وتوزيع مقعدا، مما يؤهل نتن   120مقعدا من أصل    64مجموعه  

 الحقائب الوزارية وفقا لألحزاب والمقاعد التي حصلت عليها. 
 10/11/2022ة.نت، الجزير 

 
 أبو ردينة يشير إلى قاتل عرفات!  .38

 فايز أبو شمالة  د.
اد قمة المأساة الفلسطينية، أن يجري التحقيق مع نبيل أبو ردينة، عن الجهة التي تقف خلف استشه

، أي بعد ثماني سنوات من الجريمة، وقاعدة المأساة الفلسطينية أن يصير  2012ياسر عرفات سنة  
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قتامة    تسريب وتهريب وقائع التحقيق لخالفات شخصية، وهذا الذي يزيد المشهد القيادي الفلسطيني
 وتلوًثا. 

ردينة،  أبو  نبيل  السلطة  رئاسة  باسم  الناطق  الرئيس عرفات،  تحدث مستشار  أمام    لقد  في شهادته 
يوليو   الثامن والعشرين من  التحقيق في  الرئيس عرفات، 2012لجنة  الدولي عن  الغطاء  ، عن رفع 

 بداللة عدم تجرؤ أي رئيس عربي خالل األشهر األخيرة على االتصال به. 
القيادية أن يرفع الغطا والس الفلسطينية: كيف تقبلون على مواقعكم  ء  ؤال هنا لقيادة منظمة التحرير 

التنسيق   الدولي عن قائدكم ياسر عرفات، دون أن يمسكم الضر؟ أال يعني ذلك أنكم ضمن جوقة 
 والتعاون األمني الذي رفع الغطاء الدولي عن ياسر عرفات؟

الرجل، وقدموه فريسة،   لقاءات واجتماعات مع  لقد ذبحوا  بإجراء  بدائل ذليلة، وقاموا  أنفسهم  ليقدموا 
واإلس الدوليين  عرفات المسؤولين  ياسر  ورثة  احتمى  لقد  حساب،  من  خوف  دون  والعرب،  رائيليين 

 بالغطاء الدولي، في الوقت الذي يحاصر زعيمهم وقائدهم أبو عمار بال غطاء دولي؟
صل بعرفات قبل وفاته بأربعة أشهر كان الرئيس المصري  ويقول أبو ردينة إن آخر زعيم عربي ات

بالحرف ا لواحد أن "االتصال معه قد يكون مسجاًل.. وأنصحك أن )األسبق( حسني مبارك، وأبلغه 
 تسّلم السلطة وأنا أعرف عن ماذا أتكّلم.

هنا  أن  ذلك  يعني  أال  السلطة؟  بتسليم  عرفات  لياسر  النصح  مبارك  الرئيس  تقديم  يعني  ك وماذا 
  شخصيات بديلة لياسر عرفات، وجرى التنسيق معها لتسلم السلطة، وعلى رأسهم محمود عباس وأبو 

 ردينة، وكل طاقم التحقيق والتنسيق والتلفيق؟ 
نصيحة مبارك لعرفات بترك السلطة، تحمل معاني التهديد بالقتل، وهذا يعني أن الملوك والرؤساء  

يق وال  )إسرائيل(،  تعليمات  ينفذون  مقاطعته  العرب  تمت  الذي  عرفات،  ياسر  مساعدة  على  درون 
ويضيف أبو ردينة: ولم    ألمريكي بالتخلي عن القدس.لموقفه السياسي الرافض للطرح اإلسرائيلي وا

 يجرؤ أي رئيس عربي على التواصل مع عرفات، وتخلوا عنه بالكامل! 
قيادة السلطة على التواصل مع وهنا يتساءل الشعب الفلسطيني: لماذا وافقت قيادة منظمة التحرير، و 

 الغريب والقريب واألمريكي واإلسرائيلي، في ظل حصار أبو عمار؟ 
ويضيف أبو ردينة: لقد طلب الرئيس أبو عمار من بعض الرؤساء العرب تزويد السلطة بالمال لدفع 

 الرواتب "وكانت ردودهم مخجلة".
األموال   أن  تؤكد  والتي  المؤلمة،  الحقيقة  إلى  نصل  ومحمود وهنا  فياض  سالم  على  تدفقت  التي 

م الهدف  مسيسة،  أموااًل  كانت  عرفات،  ياسر  تصفية  بعد  الفلسطينية،  عباس  القضية  تصفية  نها 
 .2022وتركها مهملة حتى يومنا هذا 
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الخارجية   وزير  تقدم  قال:  ياسر عرفات، حين  األمريكية  اإلدارة  ردينة عن سر تصفية  أبو  وكشف 
بمطال عرفات  من  كل األمريكي  وتسليم  األقصى  انتفاضة  وقف  إلى  تؤدي  وأمنية،  سياسية  ب 

 رية وأمنية تجعل عرفات مسيطًرا على كل ما بين يديه.المطاردين، ثم اتخاذ إجراءات عسك
اعتراف أبو ردينة هذا يؤكد أن البديل الذي أعدته أمريكا لعرفات، هو محمود عباس نفسه، الذي كان  

األمريكي الشروط  لتطبيق  المطاردين  جاهزًا  وتصفية  فعلي،  بشكل  االنتفاضة  وقف  ذلك  في  بما  ة، 
 وأمنية، سمحت له بالسيطرة على األوضاع.  وتسليمهم، واتخذ إجراءات عسكرية

تنازل،   يقدم أي  يتفاخر نبيل أبو ردينة، ويضيف: لقد رفض عرفات أن يوقف االنتفاضة ولم  وهنا 
 رفات يجب أن ينتهي عهده".لذلك كانت هناك مؤامرة إسرائيلية أمريكية بأن ع

والتنازل، هو الشرط األمريكي لمن  لقد أوصلنا أبو ردينة إلى الحقيقة، وأكد لنا أن وقف االنتفاضة،  
السلطة بعد عرفات، فكان محمود عباس وأبو ردينة وماجد فرج وحسين الشيخ، وكل هذه   سيتولى 

خدا  في  وتتحايل  الفلسطيني،  القرار  على  تسيطر  التي  بالوطن  العصابة  والتفريط  الجماهير،  ع 
 فلسطين. 

 10/11/2022فلسطين أون الين، 
  

 يين ال وقت أمام الفلسطين .39
 طالل عوكل
في ضوء نتائج االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي الخامسة والعشرين، ال بّد من االعتراف بأن صعود 

يميني   تكتل  وبضمن  إسرائيل،  في  الحكم  سّدة  إلى  الفاشي"  مرحلة "اليمين  بداية  يشّكل  متطرف، 
 جديدة.

فما يجري تتويج لسياق طويل  الحديث عن مرحلة جديدة ال يتصل بالتطورات السياسية في إسرائيل،  
برسم   هو  واالستنتاج  الحديث  هذا  مثل  ولكن  المستمرة،  واالحتاللية  االجتماعية  التحوالت  من 

اتيجية البحث عن السالم، مع دولة "تخجل" السياسات الفلسطينية والعربية التي ال تزال تتمسك باستر 
 من الحديث عن السالم ولو ألسباب تتعلق بالعالقات العامة.

يؤكد   الصراع  ميدان  فإن  العربي  وكذلك  الرسمي  الفلسطيني  االعتراف  غياب  في  وحتى  الواقع،  في 
المستويات  فعليًا  تجاوز  الفلسطيني  الشعب  أن  إلى  يشير  ما  االستنتاج،  هذا  السياسية    موضوعيًا 

 العليا.
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فلقد سق الميدان،  إلى حصاد فعاليات  الرسمية اإلسرائيلية، تشير بوضوح  ط خالل هذا اإلحصاءات 
العام، وحتى تاريخه في الضفة الغربية وحدها مئة وتسعة وعشرون شهيدًا مقارنة بستة وسبعين في  

 العام المنصرم وعشرين في العام الذي سبقه. 
الجغرافي   التوزيع  بستة  وبحسب  نابلس  تليها  شهيدًا،  وعشرين  تسعة  دفعت  جنين  فإن  للشهداء، 

هذا عدا مئات الجرحى، وربما يصل    اطق أخرى من الضفة.وعشرين شهيدًا، وخمسة وعشرين في من 
عدد المعتقلين إلى أكثر من ألف معتقل، فضاًل عن تصاعد عمليات نسف البيوت، إن كانت بدواعي  

 االنتقام أو الردع.
حة تشير إلى أن إسرائيل تشن حربًا حقيقية ال تتوقف على الفلسطينيين، وتتركز في الضفة هذه اللو 

 ما تستقر معادلة الهدوء مقابل التسهيالت في قطاع غزة. والقدس، بين
الوعد األّول لنتنياهو، هو أن حكومته ستعمل على بسط السيادة األمنية الكاملة في الضفة الغربية،  

شهد تصعيدًا كبيرًا خالل المرحلة التي نتحدث عنها، بصرف النظر عّما إذا ما يعني أن الضفة ست
 على وزارة األمن.  كان إيتمار بن غفير سيحصل

ثمة إشارة عملية على هذا التوجه، حين يقوم ثمانية من أعضاء الكنيست الجدد، ومن أحزاب "التكتل" 
اإلبراهيمي، والمسجد األقصى، ال يمكن  باقتحام "قبر يوسف"، وكلهم يؤكدون أن هذا المقام والحرم  

 إاّل أن تكون تحت السيادة اإلسرائيلية.
تتعل نتنياهو الذي ُيعرف عنه أنه مستعد ألن  هذه المرحلة ال  ق بمن يكون أو ال يكون في حكومة 

يلحس تصريحاته ووعوده لحلفائه، لكنه ال يستطيع أن يخفي أو يخّفف من حقيقة الوزن الكبير الذي 
ه "الصهيونية الدينية"، ما يثير مخاوف كبيرة من قبل نخبة واسعة من النشطاء السياسيين  تحظى ب

وا اإلسرائيليين.والكّتاب  أن    لمؤّرخين  دون  المطر  تحت  التجّول  يستطيع  أنه  عنه  معروف  نتنياهو 
أو   الداخلية،  األوضاع  مع  التعامل  في  سواء  كثيرة  خيارات  يملك  فإنه  وبالتالي  البلل،  يصيبه 

 النتقادات والمخاوف الخارجية بما في ذلك التي تصدر عن حلفاء إسرائيل الدوليين.ا
األخير في   تجاوز  التطور  نتنياهو في  نجح  فلقد  الفلسطينيين،  قويًا في مرمى  هدفًا  يسّجل  إسرائيل 

 أزمة النظام السياسي، التي استغرقت ثالث سنوات ونصف السنة، وشهدت أربعة انتخابات عامة. 
من ذلك، فشل الفلسطينيون في ترميم نظامهم السياسي وإنهاء انقساماتهم، رغم مرور أكثر    بالعكس

 عامًا، بما يترك إلسرائيل أن تقرر هي مصيرهم.  من خمسة عشر
"السالم   نظرية  فهو صاحب  الفلسطينيين،  تجاه  المعروفة  السابقة  سياسته  نتنياهو  بالتأكيد سيواصل 

ولة غزة"، وهو الذي حرص كل الوقت على إفشال أي محاولة االقتصادي"، وهو صاحب نظرية "د 
 أي محاولة. فلسطينية إلنهاء االنقسام، حتى قبل أن تبدأ
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خالل السنوات األربع القادمة، من حكم "اليمين الفاشي" في إسرائيل وبقيادة نتنياهو، من المتوقع بل  
ل التوجه  تعزيز  نحو  واقعيًا  األمور  إسرائيل  تدفع  أن  الضفة  المرّجح  ُتخِضع  وأن  غزة"،  ـ"دولة 

نسبة للفلسطينيين، من  سيكون الوضع أكثر صعوبة بال  لمخططات استيطانية مكثفة، وعدوان شرس. 
أي مرحلة سبقت، خاصة في ضوء احتماالت بعودة ترامب إلى سّدة الرئاسة األميركية وفي ضوء 

 التطورات الدولية المتسارعة. 
لموقف األميركي، أمر محزن وشكل من أشكال الجهل السياسي،  استمرار المراهنة على تطّور في ا

إقناع حكوم تنجح في  لم  المتحدة  في  فالواليات  استمرارها  التصعيد، رغم  يائير البيد، من خفض  ة 
 المطالبة بذلك فكيف حين يكون نتنياهو وحكومته الفاشية هي المعنية؟ 

قرب الجميع من الشعار الذي رفعته "قمة هل تكون هذه المؤّشرات بداية صحوة فلسطينية وعربية، ل
طينيين وال من قبل العرب، فاالنقسام  بصراحة، ال توجد مؤشرات ال من قبل الفلس  الجزائر" العربية؟

تفكير بإصالحه، والمحصلة أن  للعيان، وال  السياسي ظاهر  النظام  لمعالجته، واهتراء  أفق  باٍق، ال 
أبوا مع حركة األمر الواقع الذي تتحكم فيه وتدفع نحو    الفلسطينيين بمجموعهم سيتعاطون شاؤوا أم

 إسرائيل. 
والكل   الفلسطينية غائبة،  الفعل اإلرادة  أحيان كثيرة، ال يحصل رد  الفعل، وفي  يعمل من موقع رد 

لقد تأّخر الفلسطينيون كثيرًا في تنفيذ قرارات المجلسين   المناسب بالمحتوى والشكل والتوقيت المناسب.
اآلن ثمة نوايا فلسطينية للتوجه   مركزي ودفعوا ويدفعون ثمن ذلك دون أي إنجاز يذكر.الوطني وال

األوساط اإلسرائيلية، فهل  نحو محكمة الها منه  تحذر  الذي  األمر  االحتالل،  بشأن  أممي  بقرار  ي 
ستواصل السلطة التحّدي أم أنها ستستخدم هذا القرار للمساومة، أو حتى التخّلي عنه دون مساومة  

 حت ضغط من إسرائيل والواليات المتحدة؟ ت
إزا والفصائلي  السياسي  الهرم  في  الفلسطينيون  يحذر  أن  الفلسطيني،  ينبغي  الشباب  دور  تصاعد  ء 

الذي يعّبر كل يوم عن عدم ثقته باألداء السياسي، ويعمل على األرض لتجاوز كل منظومة العمل 
بمرحلة جديدة، فإن ذلك يقتضي استراتيجية  السياسي الرسمي وغير الرسمي، إن كان األمر يتعلق  

صّحح مسار النضال الوطني التحّرري، فلسطينية جديدة تتجاوز أخطاء وخطايا المرحلة السابقة، وت
 وإاّل فإّن التاريخ سيعطي ُحكمه وإن تأّخر قلياًل. 

 10/11/2022األيام، رام هللا، 
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 وحكومة اليمين اإلسرائيلي المقبلة؟ كيف ستبدو العالقة بين السلطة الفلسطينية  .40
 اليشع بن كيمون 

. تحاول السلطة الفلسطينية إعادة احتساب  مع نشر نتائج االنتخابات ثمة من هم قلقون وقريبون جداً 
المسار، ويتساءلون: كيف ستبدو الحكومة الجديدة في إسرائيل؟ أبو مازن، الذي حظي بلقاء وزير  

دو أنه لن يصل إلى هناك. كما أن الرئيس يتذكر مكالمات هاتفية  الدفاع غانتس في رأس العين، يب
بمعاملة كهذه من جانب حكومة نتنياهو، في ضوء   تلقاها من رئيس الوزراء لبيد. مشكوك أن يحظى 

 التركيبة االئتالفية المرتقبة. 
م  الحقائب.  توزيع  يوم  إلى  الزمن  محور  على  يشيرون  األمن،  محافل  تشرح  كما  ن  الفلسطينيون، 

ناحيتهم، توجد أربع حقائب مهمة: الدفاع، والمالية، واألمن الداخلي، والعدل. وفي نقاط معينة وزارة 
 لية أيضًا. إذا شعروا بأن ليس هناك من يمكن الحديث فسيتنكرون للمسؤولية.الداخ

الفلسطينية؛ فقد س بالسلطة  عى  لقد أدار غانتس سياسة مختلفة تمامًا عن أسالفه في كل ما يتعلق 
لتعزيزها، وحرص على اإلبقاء على اتصال مع أبو مازن، وتطلع لزيادة كمية تصاريح العمل، وبّيض  

بناء غير قانوني في مناطق “ج” للفلسطينيين، كما أقر مخططات بناء أخرى، ولم يمنع    ولو ظاهراً 
الكريا”، بل  تحويل األموال للسلطة في الطريق إلى عائالت المخربين. هذه السياسة لم تتوقف في “

تسللت لكل المستويات المهنية والميدانية. وكان الشعار هو التسهيل للحفاظ على نسيج حياة سليم  
إغالق   واالمتناع عن  جانبية  محاور  على  حواجز  إزالة  ذلك  في  بما  والسامرة”،  “يهودا  مناطق  في 

 المعابر. هذه السياسة خلقت غضبًا في أوساط رؤساء المستوطنين. 
مجرب يعرف كيف يتصرف حيال أجهزة السلطة حتى بدون أن يلتقي أبو مازن. والموضوع نتنياهو ال

لجديد؟ قد يغير السياسة وربما يقرر عدم الحديث بعد اآلن مع أبو  هو كيف سيعمل وزير الدفاع ا
مازن؛ وبالتأكيد ليس علنًا، وال في بيته. في مثل هذه الحالة، كما تشرح محافل في السلطة وإسرائيل، 
سيفقد أبو مازن من قوته التي تضررت أصاًل، وسيشعر بأن ليس له التزام. سيحاول رجال األجهزة  

تنسيق األمني مع المستويات المهنية، لكن سيكون من الصعب الصمود في ذلك دون  اإلبقاء على ال 
 السياسة التي حظي الفلسطينيون بمعرفتها حتى اآلن. 

األ “عرين  معالجة  هو  ذلك  على  مثال  نار خير  إطالق  عمليات  نفذت  التي  اإلرهاب  شبكة  سود”، 
نائية، ونجح إلى جانب الجيش اإلسرائيلي  عديدة في “السامرة”. وفر الشاباك أعمااًل استخبارية استث

أولئك   إلى صورة االعتقاالت سنرى أن  إذا نظرنا  الشبكة. لكن  تفكيك هذه  ورجال االستخبارات في 
األج إلى  أنفسهم  سلموا  هناك  المخربين  وكانت  كبير،  إسرائيلي  ضغط  هناك  كان  وبالفعل،  هزة. 

للفلسطيني نشأت  التي  الوضعية  الظاهرة  وقف  في  كهذه مصلحة  آخر ال مصلحة  واقع  في  أما  ين. 
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شبكة   على  القضاء  طريق  وسيكون  اإلسرائيلي،  والشاباك  الجيش  على  العمل  فسيكون  للسلطة، 
 اإلرهاب طوياًل وصعبًا أكثر.

الم هو  وتنفيذ الفكرة  الخيوط  أخذ  قرروا  الشبان  المخربون  فأولئك  األسود”؛  “عرين  في  األهم  وضوع 
أو ألنهم شعروا بأنهم قادرون عليها. ربما نجد فكرة مشابهة في الخليل  عمليات ألنهم ملوا السلطة  

 أيضًا تحت اسم آخر. 
المست باتجاه مواضيع تخص  بأن تدفع  التالية ملزمة  الحكومة  وطنين. فسموتريتش  بالمقابل، ستكون 

إلى   أن    14وبن غفير وصال  واضح  المواضيع.  بهذه  قدمًا  الدفع  في  بسبب رغبة جمهورهم  مقعدًا 
 السياسة التي اتبعها غانتس مع الفلسطينيين ستتغير لكن ال ندري بأي قدر.

 10/11/2022يديعوت أحرونوت 
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