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 31 ألوف بن ... !"كتلة التغيير"يفكك  "اليساري "نتنياهو   42.
 

 33 :كاريكاتير
*** 
 

عدم  و "األونروا"  د ولية  على تمديإجماع  .  ..حول ماهية الحتالل األمم المتحدة تطلب فتوى قانونية   .1
 قانونية الستيطان

لألمم   العامة  للجمعية  الرابعة(  )اللجنة  االستعمار  وإنهاء  الخاصة  السياسية  المسائل  لجنة  صوتت 
المتحدة باإلجماع، اليوم الجمعة، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد والية وكالة  

 نروا"، وعدم قانونية المستوطنات.و غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األ
وامتنعت خمس   164وصوتت   القرار  دول ضد  "األونروا"، وست  بعمليات  يتعلق  دولة لصالح قرار 

دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين"،   165دول عن التصويت، كما صوتت  
دولة االحتال انعزلت  التصويت، في حين  دول عن  القرار وحدها.  وامتنعت عشر  بتصويتها ضد  ل 

دولة لصالح قرار "ممتلكات الالجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، وسبع دول ضد القرار،    160وصوتت  
 وامتنعت سبع دول عن التصويت.

صوتت   األرض    150كما  في  اإلسرائيلية  والممارسات  "المستوطنات  حول  قرار  لصالح  دولة 
دول صوتت ضد القرار،    8س الشرقية والجوالن السوري المحتل"، والفلسطينية المحتلة، بما فيها القد 

اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، قد وكا  دولة عن التصويت.  14في حين امتنعت   نت 
اعتمدت في وقت سابق، اليوم الجمعة، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى  

محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود االحتالل االستعماري اإلسرائيلي في  هيئة قضائية دولية، من  
 لقدس.أرض دولة فلسطين بما فيها ا

دولة عن التصويت، حيث احتوى   52، وامتنعت  هدولة ضد   17دولة لصالح القرار، و  98وصوتت  
لحق  إسرائيل  من  المستمر  الخرق  عن  الناجمة  القانونية  اآلثار  تعالج  فقرات  المصير    القرار  تقرير 

اعتماد  على  القائم  العنصري  والفصل  االستعمار،  منظومة  خالل  من  الفلسطيني  تشريعات   للشعب 
 وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل وأدواتها المختلفة. 

 11/11/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دء بمسار سياسي ينهي الحتالل اإلسرائيلي لفلسطينل ضرورة البيؤكد لبوري عباس .2

رئيس:  رام هللا الفلسطينية  تلقى  الممثل    السلطة  من  هاتفيا  اتصاال  الجمعة،  مساء  عباس،  محمود 
بوريل. األوربي جوزيف  االتحاد  في  واألمن  الخارجية  للسياسة  على  عباسوأطلع    األعلى  بوريل،   ،

الفلسطيني من مخاطر    ألراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب آخر مستجدات األوضاع في ا
اإلسرائيلية الحكومة  ممارسات  جراء  الفلسطيني    حقيقية  الشعب  لحقوق  التنكر  على  وإصرارها 

أي   من  محذرًا  الدولتين،  حل  تقوض  التي  الجانب  احادية  باالجراءات  االستمرار  على  واصرارها 
 عليها الحكومة االسرائيلية القادمة. خطوات ضم او اعمال احادية قد تقدم 

رض دولة فلسطين وعاصمتها  ، ضرورة البدء بمسار سياسي ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألعباسوأكد  
عام   حدود  على  الشرقية  الدولية1967القدس  الشرعية  قرارات  وفق  ثقة  ،  ،  عن  عباس  أعرب  كما 

وأهمية ان تعترف جميع الدول االوربية بدولة    القيادة الفلسطينية بالدعم األوروبي في المحافل الدوليه
 لعضوية الكاملة في االمم المتحدة.حصول دولة فلسطين على افلسطين ودعم الجهود الفلسطينية ل

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

 
 يمينية النتنياهو حكومة ة خطوات لمواج 3الفلسطينية السلطة البرغوثي يقترح على مصطفى  .3

حكومة نتنياهو  ال يستبعد األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن تلجأ  
اليمينية إلى التصعيد مع الفلسطينيين من خالل محاوالت ضم وتهويد الضفة الغربية، والتهويد داخل 

الدولتين وموت المسار   وعودة نتنياهو في نظر البرغوثي تعني موت موضوع حل  المسجد األقصى.
ب وذلك  عام،  بشكل  أوسلو.التفاوضي  اتفاق  دفن  أن  اإلسرا   عد  الواقع  يملك  وأمام  ال  الجديد،  ئيلي 

على   تتكئ  مقاربة  اعتماد  سوى  البرغوثي،  وفق  االنقسام    3الفلسطينيون،  إنهاء  أولها  خطوات، 
الداخلي وتوحيد الصفوف على نهج مقاوم لالحتالل، وثانيا العمل على فضح الحكومة   الفلسطيني 

فاشيا غفير  بن  إيتمار  حزب  بتصنيف  الدولي  المجتمع  ومطالبة  الشعب  اإلسرائيلية  إعطاء  وثالثا   ،
كما صّوت  للمقاومة،  يصّوت  أن  في  وحقه  وديمقراطية،  بحرية  قيادته  اختيار  في  حقه  الفلسطيني 

 اإلسرائيليون للفاشية ولليمين المتطرف.
 11/11/2022.نت، الجزيرة

 
 فتوح يرحب باعتماد األمم المتحدة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية بماهية الحتالل اإلسرائيلي  .4

للجمعية  :  رام هللا الرابعة  اللجنة  الفلسطيني روحي فتوح، بقرار اعتماد  الوطني  المجلس  رحب رئيس 
لية، محكمة العدل  العامة األمم المتحدة، طلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دو 
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 ن بما فيها القدس. الدولية، حول ماهية وجود االحتالل االستعماري اإلسرائيلي في أرض دولة فلسطي
لصالح  التي صوتت  الدول  جميع  الجمعة،  اليوم  مساء  المجلس،  عن  بيان صدر  في  فتوح  وشكر 

بإنجاحه والتصويت    98القرار وعددها   القرار وساهمت  تبنت  التي  القرار  دولة والدول  عليه، واصفا 
جميع الدول بالتدخل من أجل وطالب فتوح    ماسية الفلسطينية". بأنه "انتصار للحق الفلسطيني والدبلو 

التصدي للعنصرية اإلسرائيلية ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل العنصري  
 تالل بحق الشعب الفلسطيني.لفلسطين والتحقيق بكل الجرائم والمجازر التي ارتكبها االح

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

 
 لرحيل عرفات.. الفصائل الفلسطينية تشدد على ضرورة تحقيق الوحدة 18في الذكرى الـ .5

العربي”:  –غزة   الـ    “القدس  الذكرى  فعاليات    18في  عدة  أقيمت  عمار”،  “أبو  عرفات  ياسر  لوفاة 
فلسطينيين في لبنان، إلحياء هذه كة فتح، في عدة مناطق فلسطينية، وفي مخيمات البتنظيم من حر 

 الذكرى، كان أكبرها تلك التي نظمت مساء الخميس في مدينة غزة. 
تمسكها بالثوابت واألهداف الوطنية التي كرسها الرحل عرفات، ورفاقه المؤسسين   حركة فتح،وأكدت  

 . 1965خي بإطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة عام الذين اتخذوا القرار الوطني التاري
الذكرى جددت   دعوتها إلى رصف الصفوف في مواجهة االحتالل وكشف    حركة حماسوفي هذه 

واالغتيال   الحصار  تستحضر جريمة  وفاته  ذكرى  إنها في  وقالت  اغتياله،  المتوّرطين في  ومحاسبة 
 التي تعّرض لها.

المكت عضو  عزام،  نافذ  الشيخ  السياسي  وقال  الجهادب  “إن   لحركة  الذكرى  بهذه  اإلسالمي، 
حريتهم   نيل  أجل  من  االحتالل  عنف  آلة  لمواجهة  كفاحهم  في  ماضون  أنهم  يؤكدون  الفلسطينيين 

 واسترداد حقوقهم”. 
كان “قائدًا  صالح ناصر، إن الشهيد ياسر عرفات    للجبهة الديمقراطيةوقال عضو المكتب السياسي  

 ن أجل الحرية واالستقالل والعودة”. رفاقه وإخوانه في خندق النضال م شجاعًا، تشاوريًا مع
 11/11/2022القدس العربي، لندن، 

 
 فصائل فلسطينية: الوثائق المسربة حول اغتيال عرفات تثبت وجود متهمين كثر  .6

ول جريمة اغتيال الرئيس الراحل غزة/ جمال غيث: اعتبرت فصائل فلسطينية، أن الوثائق المسربة ح
كثر شاركوا في تنفيذ العملية. وذكرت الفصائل في أحاديث    اسر عرفات، تشير إلى وجود متهميني

منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، أن تسريب الوثائق في هذا التوقيت يؤكد استغالل وتوظيف الجريمة  



 
 
 
 

 

ص            7   5981 العدد:             11/12/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

 جهاد حركة الوقال القيادي في    بينها..في الصراعات بين تيارات فتح المتناحرة، وتصفية الحسابات  
كثر   متهمين  وجود  إلى  تشير  االغتيال  بجريمة  المسربة  الوثائق  "إن  حبيب:  خضر  اإلسالمي 
عن   المسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل  "فلسطين"  لصحيفة  حبيب  وحمل  الجريمة".  في  ومشاركين 

 الجريمة، "حتى لو قام بالعملية طرف مستأجر". 
القيا أكد  في  بدوره،  الوطنيةدي  المبادرة  في  لسطيالف  حركة  الفلسطيني  الشعب  دياب، حق  نبيل  نية 

االطالع على ما يدور في األروقة الخفية ومعرفة المتسببين في االغتيال ومحاسبة كل من كان له  
  18دور في العملية. وقال دياب لصحيفة "فلسطين": "إن ملف االغتيال ما زال مفتوًحا ولم يغلق منذ  

نقاط على حساب األخرى،   دة تشير لوجود أطراف تحاول تسجيل، الفًتا إلى أن التسريبات الجديعاًما
فيه   والمتسببين  االغتيال  ملف  على  شعبنا  إطالع  خالل  من  الملف  إغالق  ضرورة  على  مشدًدا 

 ومحاسبتهم. 
وقوف وراء لتحرير فلسطين، مسؤولين متنفذين في السلطة، بال  الجبهة الشعبيةفيما اتهم قيادي في  

اسمه: "إن المتهم الرئيس في الجريمة القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن  جريمة االغتيال. وقال  
 لكي يستولي على الحكم"، بحسب تعبيره. -عرفات -)أبو مازن( الذي سعى إلزاحته سابًقا  

كانت على  ياسر خلف، أن ما كشفته قيادات وازنة في السلطة،    حركة األحرارفيما ذكر الناطق باسم  
دة، مضيًفا: "إن شعبنا يعلم من تآمر  حول جريمة االغتيال، ليست بالجديمقربة من الرئيس عرفات  

 على عرفات، وشارك في محاصرته وإدخال الدواء المسموم له".
في حركة "فتح" عماد محسن، أن المستفيدين من تأخير    التيار اإلصالحيبينما، رأى المتحدث باسم  

 يال".ت" "هم نفسهم مرتكبو جريمة االغت معرفة قاتل "عرفا
 11/11/2022، فلسطين أون لين

 
  حماس: يُد المقاومة على الّزناد وسيفها ُمشرع دفاعاا عن شعبنا .7

إن يد المقاومة    ،قالت حركة حماس الجمعة، في بيان صحفي في الذكرى الرابعة لعملية حد السيف
اإلسالمي ومقدساتنا  الوطنية  وحقوقه  شعبنا  عن  دفاعًا  ُمشرع  وسيفها  الّزناد  وفي  على  والمسيحية  ة 

وأكدت حماس أن ذاكرة شعبنا الحّية تحتفظ في مثل هذا اليوم   القلب منها المسجد األقصى المبارك.
ام، ووجّهت خالله المقاومة ضربة  م، بالعمل البطولّي الذي نّفذه أبطاٌل من كتائب الق2018من عام   سَّ

غّزة. قطاع  إلى  للتسّلل  إسرائيلية  محاولة  فيها  أحبطت  فخر   قوية  بكّل  "نستحضر  الحركة:  وقالت 
واعتزاز ذكرى عملية حد السيف البطولية، وشبابنا المنتفضين بمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية  
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ع نماذج البطولة والفداء، وأهل الّرباط في بيت  المحتلة يشتبكون مع جنود االحتالل، ويضربون أرو 
 األقصى".المقدس وأكنافه يواصلون ملحمة الذود عن القدس و 

 11/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد بشكل مستمر : قاسم .8

تفوقا   مثلت  السيف"  "حد  معركة  أن  قاسم،  حازم  حماس  حركة  باسم  الناطق  للعقل  أكد  حقيقيا 
القسام.  لكتائب  دائًما حاضرة في كل   االستخباري  "إن غزة  لقناة األقصى:  وقال قاسم خالل حديثه 

وأضاف "أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد بشكل مستمر"، مشيًرا إلى    مراحل الفعل النضالي".
الصهيوني. االحتالل  إنهاء  حتى  مستمر  شعبنا  نضال  المقاومة    أن  أن  الغربية  وأكد  الضفة  في 

 المحتلة هي ثأر لعدوان االحتالل على المسجد األقصى. 
 \11/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 ساعة األخيرة 24عمالا مقاوماا ضد قوات الحتالل بالضفة خالل  17: ""معطىمركز  .9

ساعة األخيرة.    24تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات االحتالل ومستوطنيه خالل الـ 
"معطى"   الفلسطيني  المعلومات  مركز  خالل    17ورصد  بالضفة  مقاوما  األخيرة،    24عماًل  ساعة 

، وتضرر مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة.. وات ناسفة على موقع في رام هللاأبرزها إلقاء عب
جنود   3ن وإصابة  مواطنين، ومقتل مستوط   3ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استشهاد  

  13عملية إطالق نار، ومحاولة طعن، و  25عماًل مقاومًا منها    244ومستوطنين. وأحصى معطى  
 جات حارقة ومفرقعات نارية.وات متفجرة وزجاعملية إلقاء عب

 12/11/2022، فلسطين أون لين
 

 اس: الجيش أحبط عملية تهريب أسلحة نوعية وثمينة لكوماندوز حم يزعم   والال العبري  .10
وسائل إعالم عبرية، الليلة الماضية، تفاصيل عملية إحباط أسلحة وصفها بـ "النوعية"    : زعمت غزة

وزعم موقع "والال" العبري، أن جيش االحتالل أحبط عملية التهريب   ع غزة.إلى حركة حماس في قطا
، مشيًرا إلى أن بحرية االحتالل أحبطت تهريب شحنة أسلحة نوعية  2021بعد الحرب على غزة عام  
 إلى حماس في قطاع غزة.

في   حفظادي  وادعى الموقع العبري، أنه في أحد األيام نجح جنود وقائد دورية "كاسيف" النقيب دافيد 
كشف عملية التهريب وهرعوا إلى المكان وأطلقوا طلقات تحذيرية لكي يتوقف القارب لكن من كانوا  
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على متنه نزلوا منه وسبحوا صوب شاطئ رفح وأمر القائد بإطالق النيران الرشاشة وتم إغراق القارب 
وإرسال غواصي   المكان  في عمق البحر". وزعم أيضا قائال: "مما تقرر وبطريقة غير مألوفة تأمين
مترا قرب شاطئ رفح،    17وحدة "حيالتيم" إلى مكان القارب في عمق الماء وحددوا مكانه على عمق  

وتم التعرف على وجود محركات ووسائل عسكرية بحرية بداخله، وبعد تقييم الوضع في الميدان تقرر  
 زرع لغم بحري وتفجير القارب تحت الماء".

 12/11/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 هرتسوغ سيكّلف نتنياهو غداا تشكيل الحكومة اإلسرائيلية  .11
بنيامين  أ ف ب: أعلنت    -القدس   الوزراء اإلسرائيلي األسبق  الرئاسة اإلسرائيلية، أمس، أن رئيس 

نتنياهو، الذي فاز في االنتخابات التشريعية في األول من تشرين الثاني الجاري، سيكّلف غدًا رسميًا  
  14يومًا لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على    28وسيكون أمام نتنياهو    حكومة.تشكيل ال

 يومًا إضافية إذا لزم األمر.
 12/11/2022ام، رام هللا، األي

  
 من والقضاء اإلسرائيليين من تعيينات وزارية تقارير: تأهب بجهازي األ .12

وزارية  تعيينات  من  إسرائيل  في  وقضائية  أمنية  جهات  سيشكلها    تتحفظ  التي  الجديدة  الحكومة  في 
بنيامين اليمين،  حتى    زعيم  نهائي  بشكل  التعيينات  هذه  تتضح  لم  وفيما  هذه نتنياهو.  فإن  اآلن، 

التحفظات موجودة لدى جهات ستكون شريكة في الحكومة الجديدة أيضا، وخاصة بما يتعلق برصد  
 ميزانيات. 

، بقيادة إيتمار بن غفير، عن هذه  حزب في الكنيست   ومنح فوز قائمة الصهيونية الدينية كثالث أكبر
بأهم الحقائب الوزارية، وبينها األمن واألمن الداخلي وال مالية. ويبدو حاليا أن  القائمة، قوة للمطالبة 

 المرشح الوحيد لحقيبة األمن الداخلي هو بن غفير. 
من أو حقيبة المالية. ووصفت  ويطالب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بتولي حقيبة األ

سموتريتش الجمعة،  اليوم،  "هآرتس"  حال   صحيفة  في  أنه  إلى  وأشارت  وذكي"،  حاد  "سياسي  بأنه 
وزيرا العسكرية ضد    تعيينه  بالعمليات  يتعلق  ما  بكل  معينة"  "أجندة  جعبته  في  ستكون  فإنه  لألمن 

 الفلسطينيين وتوسيع االستيطان. 
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يمتنع نتنياهو عن تعيين سموتريتش    إلى إمكانيتين. األولى هي أن  وأشارت الصحيفة في هذا السياق
الواليات  مع  العالقات  في  أزمة  إلى  ذلك  يقود  ال  كي  لألمن،  ينفذ    وزيرا  أن  من  وتحسبا  المتحدة، 

من  المقربون  يبثها  تهدئة  برسائل  الثانية  اإلمكانية  وتتعلق  معه.  تنسيقها  دون  خطوات  سموتريتش 
أن ومفادها  القرارات    نتنياهو،  وأن  األمني  المسؤول  يكون  بحيث  األمور،  بزمام  سيمسك  نتنياهو 

 يتش على وضع كهذا.سيتخذها هو وقادة أجهزة األمن. وال يتوقع أن يوافق سموتر 
المالية. وبحسب الصحيفة، فإن   بحقيبة  فإنه يطالب  وفي حال عدم تعيين سموتريتش وزيرا لألمن، 

ت من فكرة  قلقة  الحريدية  الدولة األحزاب  المسؤولية عن خزينة  المستوطنين سموتريتش  مندوب  ولي 
األمن  " "حقيبة  أن  الصحيفة  وتابعت  لمؤسساتهم.  الميزانيات  إلى  الحريديين"  أمام  الطريق  ويقطع 

أو   تجارب  بالون  هذا  كان  إذا  معرفة  المرحلة  هذه  في  ويصعب  الئق،  كبديل  ُتذكر  )لسموتريتش( 
 ة". خدعة إعالمية أو إمكانية حقيقي

ا للحكومة  واألهم  األولى  المهمة  أن  إلى  الصحيفة  والقضاء، وأشارت  القانون  بقضايا  تتعلق  لجديدة 
خطيرة.  فساد  بمخالفات  المتهم  نتنياهو،  محاكمة  في  الجنائية  اإلجراءات  إبطاء  أو  وقف  بهدف 

العليا من خالل منعها من المحكمة  "التغلب" على قرارات  قانون  إلى سن  الحكومة  إلغاء    وستسعى 
 قوانين يسنها الكنيست. 

"ستكون  أنه  الصحيفة  على    واعتبرت  التغلب  قانون  سن  أن  أولها،  أمنية.  تبعات  الخطوات  لهذه 
المحكمة العليا سيسمح بااللتفاف على مسائل حساسة، أنقذت المحكمة العليا من خاللها الدولة من  

ن شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية  التورط بها في الماضي. ومثال بارز على ذلك هي مبادرة قانو 
 في الضفة الغربية". 

ال من  ولفتت  بدعم  االتجاه  هذا  في  نتنياهو  ينفذها  خطوة  ألي  ثمن  هناك  سيكون  أنه  إلى  صحيفة 
 شركائه، "وقسم كبير من الثمن الذي سيطلبه اليمين المتطرف سُيدفع في المناطق )المحتلة(".

 11/11/2022، 48عرب 
 

 صحافيين بواسطة هواتفهم الخليوية بالتجسس على  الشاباك يقرّ  .13
خالل   من  صحافيين  على  تجسس  بأنه  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  معطيات  أقّر 

االتصاالت التي تحتفظ بها شركات الهواتف الخليوية. كما استخدم هذه المعطيات في تحقيقات في  
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ء ذلك في رد النيابة العامة على التماس قدمته  أحداث جنائية، وليس في تحقيقات أمنية فقط. وجا
 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا. 

 11/11/2022، 48عرب 
 

 إلى البحرين  "غير مسبوقة"رئيس سالح الجو اإلسرائيلي في زيارة  .14
سبوقة”  القدس: أعلنت تل أبيب، الخميس، أن رئيس أركان سالح الجو اإلسرائيلي أجرى زيارة “غير م

البحرين. مملكة  شارك و   إلى  نوعها،  من  األولى  هي  سابقة  “في  بيان:  في  اإلسرائيلي  الجيش  قال 
 رئيس أركان سالح الجو العميد إيال جرينبويم هذا األسبوع في مؤتمر قادة القوات الجوية بالبحرين”. 

نائب قائد القوات  كما شارك في المؤتمر الذي استضافه قائد سالح الجو الملكي البحريني، كل من  
في   رفيعي  الجوية  وممثلين  اإلمارات  لدولة  الجوية  القوات  قائد  ونائب  األمريكية  المركزية  القيادة 

البيان. وفق  وغيرها،  والبرازيل  وبريطانيا  وإيطاليا  الهند  من  الجدول   المستوى  الجيش  يوضح  ولم 
 الزمني للزيارة وال اللقاءات المقررة خاللها. 

 12/11/2022دن، القدس العربي، لن
 

 ن غوريون للمونديال تسمح للفلسطينيين باستخدام مطار ب "إسرائيل" .15
السلطة   يشمل  المونديال  وإسرائيل حول  بين قطر  االتفاق  أن  أبيب  تل  كشفت مصادر سياسية في 

عامًا، على أن يستخدم الفلسطينيون    22  الفلسطينية أيضًا، وبموجبه وافقت إسرائيل للمرة األولى منذ 
 المشاركة في المونديال.ر بن غوريون الدولي للسفر إلى الدوحة و مطا

ألف   30وقالت هذه المصادر إنه مقابل تفعيل خط سفر مباشر بين تل أبيب والدوحة، لخدمة نحو  
ا العاصمة  في  شهر  لمدة  إسرائيلية  قنصلية  وفتح  المباريات  سيشاهدون  ستسمح  إسرائيلي  لقطرية، 

ات، بأن يحصلوا على  لضفة الغربية وقطاع غزة في مشاهدة المباريإسرائيل لمن يرغب من سكان ا
 تصاريح خاصة لدخول إسرائيل والسفر من مطارها الدولي.

 12/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 صدمة إسرائيلية من حّدة الموقف األميركي تجاه التطرف في حكومة نتنياهو  .16
رها من تعيين وزراء اليمين المتطرف في وزارات في وقت أبدت جهات أمنية وقضائية في إسرائيل حذ 

لجديدة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو، ُصدمت الساحة السياسية في تل أبيب من  أمنية في الحكومة ا
حدة الموقف األميركي إزاء هذا التعيين ومن الكلمات التي استخدمها الناطق بلسان وزارة الخارجية  

م بوصفه  برايس،  نيد  في  األميركّية،  الداخلي،  لألمن  وزيرًا  تعيينه  المقرر  غفير،  بن  إيتمار  شاركة 
 هرجان إحياء ذكرى مئير كهانا بأنه »مثير لالشمئزاز«.م

العنيفين.   المتطرف  اليمين  نشطاء  وخطابات  كهانا  إرث  استخدام  بشأن  قلقون  »نحن  برايس:  وقال 
 هانا كياًنا إرهابيًا«. وهذا هو السبب في أن الواليات المتحدة ال تزال تعتبر منظمة ك

السياسة اإلسرائيلية.   تدخل خارجي في  أمام أي  إنه لن يطأطئ رأسه  قائاًل  نتنياهو  البداية، رد  في 
ميركية. وبحسب مقربين منه، فإنه يحاول  لكنه عاد واختار الصمت وعدم الرد على التصريحات األ

ف بن غفير،  وإيتمار  بتسلئيل سموترتش  المتطرفين،  تعيين  الداخلي،  تجنب  الدفاع واألمن  ي وزارتي 
 لكنه في هذه الحالة لن يستطيع تشكيل حكومة. 

 وحاول بن غفير صد الهجوم عليه باالدعاء أنه تغير وأصبح أكثر اعتدااًل. 
أما شريك بن غفير، سموترتش، الذي يصر على تولي وزارة الدفاع، فقد رفض إجراء أي تعديل في 

رة الدفاع ستبين بوضوح الفرق بينه وبين سابقيه، مؤكدًا أنه سينتهج  مواقفه. وقال إن سياسته في وزا
 سطينيين. سياسة صارمة تجاه الفل

وحذر عدد من الجنراالت السابقين والقضاة والسياسيين والخبراء على اختالف اهتماماتهم من حكومة  
اسع في الضفة  نتنياهو. وتوقع العسكريون منهم أن يؤدي سموترتش وبن غفير إلى انفجار أمني و 

(، حيث إنهما 48نيو  الغربية والقدس الشرقية وربما أيضا لدى المواطنين العرب في إسرائيل )فلسطي
 يحمالن أفكارا استفزازية عنصرية ذات عالمات تفوق عرقي عنصرية وبطش شديد. 

الضفة    وقال أحد الجنراالت في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن »المتطرفين الفلسطينيين في
طرفا في التاريخ الغربية يستعدون لتفجير األوضاع. فهم يعرفون أن الحكومة المقبلة ستكون األكثر ت 

اإلسرائيلي وأنها ستجرب عليهم قبضة يد حديدية. ولذلك يريدون استباق األمور ومجابهتها بالعمليات  
 المسلحة«.

 11/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 روبا سيستغرق سنوات ت الغاز إلى أو : زيادة إمدادا"إسرائيل" .17
من   تتمكن  أن  قبل  عدة سنوات  إلى  إنها ستحتاج  اليوم،  اإلسرائيلي،  الكيان  في  الطاقة  وزارة  قالت 

 زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.
المد  قال  اإلطاري،  االتفاق  بموجب  الجديدة  اإلمدادات  تسليم  موعد  حول  سؤال  على  العام وردًا  ير 

 لوزارة الطاقة اإلسرائيلية، ليئور شيالت، إن األمر سيستغرق بعض الوقت. 
حتى   وربما  كبير،  بشكل  الغاز  من  إنتاجها  زيادة  على  قادرة  تكون  أن  تتوقع  إسرائيل  أن  وأضاف 

تتجا  كبيرة  كميات  سيوفر  مما  سنوات،  أربع  أو  ثالث  غضون  في  من  مضاعفته،  احتياجاتها  وز 
 لي. االستهالك المح

 11/11/2022روت، األخبار، بي
 

 هجوم إسرائيلي على قطر: تبث دعاية سامة ضدنا عبر "الجزيرة"  .18
هاجمت صحيفة عبرية دولة قطر، متهمة الدوحة بأنها تبث "دعاية سامة" ضد تل أبيب، وذلك عقب 

 ساعات من اإلعالن عن تدشين خط طيران مباشر بين الدوحة وتل أبيب خالل فترة كأس العالم. 
  وزعمت "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده شمعون يعيش، أن قطر تنتهج في تعاملها مع 

 مختلف األطراف "لعبة مزدوجة على الساحة الشرق أوسطية". 
وأوضحت أن "الدوحة من جهة تستضيف في نطاقها قاعدة عسكرية كبرى للواليات المتحدة وتغمز  

المونديال، وبالمقابل تقيم بالتوازي عالقات وثيقة مع محافل   الغرب مع مشاريع كبرى مثل استضافة 
 إسرائيل بواسطة شبكة الجزيرة".إسالمية وتبث دعاية سامة ضد 

وقالت الصحيفة: "بين إسرائيل وقطر قامت في الماضي عالقات دبلوماسية رسمية، لكن ليس على  
 طينية الثانية". مستوى السفارات، وتدهورت العالقات بعد نشوب االنتفاضة الفلس

 11/11/2022، "21موقع "عربي 
 

 عن استعدادات لضرب إيران  سرياا  الحتالل ينشر تقريراا  .19
عدم وخاصة  كافة،  إيران  ضرب  سيناريوهات  يدرس  األسر  االحتالل  في  طياريه  ناشونال    -وقوع 

عن تنفيذ هجوم    كثيرة هي التقارير العسكرية اإلسرائيلية والتسريبات االستخبارية التي تتحدث   إنترست 
األو  المرة  لعلها  لكن  النووية،  منشآتها  الستهداف  إيران،  القناة  على  فيها  تتحدث  التي  عن   12لى 
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ير بالكامل"، يكشف عما اعتبره مواصلة سالح الجو  "موافقة الرقابة العسكرية على نشر محتوى تقر 
 مع على إيران.عن مزيد من الوسائل إليجاد حلول لجميع العقبات في طريق الهجوم المز 

ويتناول التقرير وسائل االحتالل، سواء بالحصول على مزيد من المعلومات االستخباراتية الدقيقة، أو  
تصف العملية، حيث يتم فحص كل سيناريو بعناية،  احتمال أن يضطر الطيارون لالنسحاب في من

 وامر بالهجوم.قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى كرسي رئيس الوزراء، وإمكانية إصداره لأل
نقل عن "محافل عسكرية من داخل سالح الجو استعدادات    12نير دفوري المراسل العسكري للقناة  
قدم فوق بحيرة طبريا، تتدرب على التسلق    300على ارتفاع    16مجموعات رباعية من طائرات إف

على الطائرات  تحافظ  حيث  طهران،  إلى  شرقا  طريقها  في  الجوالن  منحدرات  نحو  ارتفاع    بسرعة 
الحدود  منخفض   السورية، وبعد عبورهم  الجوي  الدفاع  أنظمة  للغاية، من أجل االنزالق تحت رادار 

ارتفاع   إلى  تصعد  األهداف   20مباشرة،  على  وتتعرف  ظهورهاـ  على  الطائرات  وتنقلب  قدم،  ألف 
 الموجودة أسفلها". 

باستمرار لشن    برامج التدريب " أن "القوات الجوية تواصل  21وأضاف في تقرير موسع ترجمته "عربي
هجوم على إيران، تحسبا إلمكانية أن يستأنف نتنياهو توجهاته السابقة بهذا الصدد، كما وعد ناخبيه، 
لهذا  العملياتية  استعداداته  يواصل  الجو  سالح  فإن  بالضبط،  يريده  الذي  ما  معرفة  حين  وإلى 

للتأكيد عالنية أنه سيهاجم  من نتنياهو،    السيناريو، خاصة بعد مسارعة تساحي هنغبي الوزير المقرب 
 إيران؛ ألنه إذا لم يفعل ذلك، فستواجه إسرائيل تهديدا وجوديا".

الخطة   والطيارين حسب  الطائرات  جميع  بمشاركة  كامال  تمرينا  مؤخرا  أجرى  الجو  "سالح  أن  وأكد 
د جّوا لعشرات  ودا بالوقو العملياتية المحدثة لمهاجمة المنشآت النووية، وشمل تحليقا بعيد المدى، وتز 

 الطائرات، والتعامل مع أنظمة الدفاع الجوي بمختلف أنواعها، وإنقاذ الطيارين الفارين".
بما في ذلك التدرب مع قوات جوية أجنبية على رحالت جوية بعيدة المدى، بما فيها إيران، مع حالة  

ر السماء والفضاء، واألهم  ألهداف عبمن "التحكم" االستخباراتي للمساعدة بتحديد مواقع التهديدات وا
العودة بأمان، وعدم الوقوع في األسر، خاصة أن إيران تطور قدراتها طوال الوقت، وتبني نظام دفاع  

 جوي كثيف للغاية. 
  11/11/2022، "21موقع "عربي 
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 في األقصى ومساجد الضفة "الفجر العظيم"اآللف يلبون نداء  .20

الفجر العظيم في المسجدين األقصى  الجمعة، لنداء    لمواطنين، فجراستجاب آالف ا:  الضفة الغربية
الغربية. الضفة  مساجد  من  آخر  وعدد  اآلالف صالة    واإلبراهيمي،  األقصى، حضر  المسجد  ففي 

االحتالل  واعتداءات  المستوطنين  اقتحامات  من  األقصى  المسجد  لحماية  دعوات  وسط  الفجر، 
لضفة الغربية المحتلة، حضرت وفي الخليل جنوبي ا  الشهداء.   ومخططاته، والتأكيد على الوفاء لدماء

أعداد كبيرة صالة الفجر في المسجد اإلبراهيمي الشريف، أعقبها أناشيد الدينية وتوزيع الضيافة على  
فيما شهدت عشرات المساجد في الضفة الغربية إحياء الفجر العظيم تحت عنوان “فجر   رواد الفجر.

 الشهداء”. 
 11/11/2022، قدس برس

 
 صابات ومستوطنون يعتدون على الزيتون والمركبات مسيرات ومواجهات وإ .21

أمس،   -محافظات   االحتالل،  قوات  قمع  جّراء  اختناق  وحاالت  بجروح  العشرات  أصيب  "األيام": 
القائد   استشهاد  لذكرى  وإحياًء  واالستيطان،  لالحتالل  رفضًا  عدة  مواقع  في  خرجت  التي  المسيرات 

ليل والبيرة ومخيم العروب، في الوقت الذي واصل فيه  وخالل مواجهات في مدينَتي الخياسر عرفات، 
مدينة   من  الجنوبية  المنطقة  في  مركبات  إعطاب  على  خاللها  وأقدموا  اعتداءاتهم،  المستوطنون 

 الخليل، وهاجموا قاطفي زيتون شرق المدينة، واقتحموا نبعًا في قرية قريوت.
 12/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 ونقابة الصحافيين تطالبان األمم المتحدة بإحقاق العدالة عائلة أبو عاقلة  .22

الفلسطينية شيرين أبو عاقلة لمحققي األمم المتحدة، أول    -جنيف   أ ف ب: أكد أقارب الصحافية 
اسرائيل ضد ممثلي   تشّنها  واسعة"  إطار "حرب  الماضي، في  أيار  ُقتلت عمدًا في  أنها  أمس،  من 

ت لينا أبو عاقلة ابنة شقيق الصحافية الراحلة لوكالة فرانس برس،  وقال  عالم الفلسطينيين. وسائل اإل
لحظة   أنها  معتبرة  العدالة"،  "نريد  جنيف:  في  المتحدة  األمم  محققي  أمام  بشهادتها  اإلدالء  بعد 

لديها إطالقًا    "تاريخية". أنه ال شك  أبو عاقلة على  لينا  المحققين، شددت  إلى  في أن وفي حديثها 
يين "تعمدوا استهداف عّمتها". والرأي نفسه عّبر عنه زميل للصحافية الراحلة هو علي  الجنود اإلسرائيل

 سمودي منتج الجزيرة، الذي كان حاضرًا عند حدوث إطالق النار.
 وأكدت لينا أبو عاقله أن هذه القضية "ليست حادثًا منفصاًل".



 
 
 
 

 

ص            16   5981 العدد:             11/12/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

قال لمحققي األمم المتحدة: إن  ن، ناصر أبو بكر، الذي  ووافقها الرأي نقيب الصحافيين الفلسطينيي
  ، وإنه "لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية".2000نحو خمسين صحافيًا فلسطينيًا قتلوا منذ العام 

 12/11/2022األيام، رام هللا، 
 

 مركبات في األغوار الشمالية  3الل يستولي على الحت .23

قوات االحتالل اإلسرائ:  األغوار الجمعة، على جرارين زراع استولت  تعود جميعها  يلي،  يين وسيارة، 
وقالت    لفلسطينيين من “حمصة بصلية”، في األغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

اقتحمت المنطقة، واستولى جنودها على جرارين زراعيين يعودان  مصادر محلية إن قوات االحتالل  
 ة خاصة يملكها حامد أبو حطب. لكل من فضل وأحمد أبو سيف، وسيار 

 11/11/2022، قدس برس
 

 يديعوت: السيسي ونتنياهو يعرف أحدهما اآلخر جيداا  .24

أندراوس:-الناصرة  بيري،    زهير  سمدار  اإلسرائيلّية  الُمستشرقة  مع رأت  الوطيدة  بعالقاتها  المعروفة 
القا  من  كلٍّّ  في  قوّية  عالقات  وتربطها  إسرائيل،  في  القرار  األردنّية، مراكز صناعة  والعاصمة  هرة 

الجديد   الوزراء  ورئيس  السيسي  الفّتاح  عبد  المصري  الرئيس  من  كاًل  أّن  نتنياهو،    –عّمان،  القديم 
تولى األول منصب رئيس المخابرات العسكرية كوزير  يعرف أحدهما اآلخر جيدًا: فقد التقيا منذ أْن  

اء مع نتنياهو(، فيما رّد نظيره اإلسرائيلّي  الدفاع قبل نحو عقد، بل وروى مؤخًرا فقال إن )لي كيمي
لقا وفي  األمور،  يفهم  عزيز،  صديق  “السيسي  فقال:  بذكائه  المجاملة  بحكمته،  فوجئت  معه  ءاتي 

نشرته بصحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرّية، حيث تعمل هناك    وبشجاعته”. وتابعت بيري في تحليلٍّ 
ن، لبيد وبينيت وغانتس مشطوبون. ووصل رئيس الكيان،  محللًة للشؤون العربّية، تابعت أّنه “من اآل 

تقى السيسي. هذا يعني أّن مصر ال تعتزم  يتسحاق هرتسوغ إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وال
إسرائيل مع  األواني  من    تحطيم  يبدو  ما  على  نقل،  السيسي  أّن  أيًضا  يعني  وهذا  االنتخابات،  بعد 

اهو في موضوع استمرار العمل المشترك”، على ما نقلته عن  خالل هرتسوغ، رسالة قصيرة إلى نتني
 مصادرها. 

 11/11/2022، رأي اليوم، لندن
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 " ردنستكون آخر ملك باأل "الملك عبد هللا يخشى نتنياهو ومقولة : يديعوت .25

أندراوس:-الناصرة  بيري   زهير  سمدار  اإلسرائيلّية  الُمستشرقة  بصحيفة    تناولت  نشرته  تحليلٍّ  في 
ائيلّية األردنّية وقالت “الحال مع عبد هللا ملك األردن قد حرونوت( العبرّية، العالقات اإلسر )يديعوت أ

األردنية مع سو  الحدود  إيرانية قرب  قوات  ثمة  فمن جهة  تعقيًدا،  والملك غير راض عن  تزداد  رّية، 
إ   ذلك”. عليه  وسيسهل  اإليراني،  التهديد  على  يركب  نتنياهو  أّن  يعرف  “الملك  نقاط  وتابعت:  يجاد 

بأّن )الفترة األصعب له تواصل معه في هذا الموضوع. ومن جهة أخرى، منذ أْن أوضح عبد هللا  
ولفتت   ن الملك األخير لألردن(”.كانت مع نتنياهو(، رّدت عليه محافل إسرائيلية بلغة فظة: )ستكو 

الج  نتنياهو  الفلسطينّي في عهد  الموضوع  “الملك يخشى من إهمال  أّن  إلى  ديد، فيجّره وزراء بيري 
، فيوسعوا االستيطان ويصروا على  اليمين المتطرف إلى أعمال أكثر تطرًفا في مناطق الضفة الغربية

الخ األردن  بمكانة  ويمسوا  جديدة،  مستوطنات  وضع  إقامة  في  وكذلك  األقصى،  المسجد  في  اصة 
 الحدود في غور األردن”.

 11/11/2022، رأي اليوم، لندن
 

 مع الحتالل  "الماء مقابل الكهرباء"اتفاقية  يتظاهرون ضدّ آلف األردنيين  .26
العاصمة عّمان:  عّمان الجمعة، وسط  األردنيين،  احتجاجًا   تظاهر آالف  أمني مشدد،  تواجد  وسط 

توقيع   برعاية  على  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  الكهرباء”  مقابل  “الماء  اتفاقية  على  بالدهم  حكومة 
الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن )شعبي مستقل(،   لمسيرةودعا ل  إماراتية.  –أمريكية  

“شرم   مدينة  في  المناخ  قمة  هامش  على  وقعت  التي  االتفاقية  توقيع  تعارض  ونقابية  حزبية  وقوى 
المصرية.ا مرددين    لشيخ”  بالدستور”،  العبث  “استمرار  أسموه  ما  المسيرة  في  المشاركون  وانتقد 

اال  كافة  ترفض  باتفاقية  شعارات  مرورًا  عربة،  وادي  باتفاقية  بدءًا  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  تفاقيات 
 ل، وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو.الغاز مع االحتال

االتفاق بنود  بـ  وتقضي  “إسرائيل”  بتزويد  األردن  تقوم  عبر مزرعة    600بأن  الكهرباء؛  من  ميغاوات 
األر  صحراء  في  كهروضوئية  شمسية  الجنوبية.طاقة  اإلسرائيلي    دن  االحتالل  يزود  المقابل؛  وفي 

 مليون متر مكعب من المياه المحالة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط. 200األردن بـ
 11/11/2022قدس برس، 
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 نريد رئيساا ل يخاف ول ُيشترى ول يطعن المقاومة  :نصرهللا .27

العام لحزب هللا حسن نصرهللا األمين  ففي كلم  وضع  له  أقامه  ة  الذي  االحتفال  بمناسبة  الي  حزب 
الشهيد«، أمس للجمهورية في أسرع    ،»يوم  الوقت«، مؤكدًا »أننا نريد رئيسًا  حدًا لمرشحي »تقطيع 

ممكن، بعض   وقت  وحّدد  كان«.  بأي  الحساس  الموقع  هذا  في  الفراغ  نسد  أن  يعني  ال  هذا  لكن 
ل، وهي أن يكون »مطمئنًا للمقاومة، ال يخاف من  المواصفات التي يجب أن تتوافر في الرئيس المقب

مشددًا   يشترى«،  وال  يباع  وال  خوفه،  على  الوطنية  المصلحة  ويقدم  نريد  األميركيين  ال  »أننا  على 
 يغطي المقاومة أو يحميها ألنها ال تحتاج إلى ذلك، إنما رئيس ال يطعنها في الظهر«. رئيساً 

الخارجية وزير  مساعدة  تصريحات  على  باربرا    ورد  األدنى  الشرق  لشؤون  التي  األميركي  ليف 
أو   بالطاعون  ووصفته  هللا  حزب  من  للخالص  تؤدي  أن  يمكن  كارثية  سيناريوهات  عن  »تحدثت 

»اللعنة هو الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان وهي لعنة    اللعنة«، وقال إن 
يلية أكد أن »ال فرق بالنسبة لنا.  وفي ما يتعلق باالنتخابات اإلسرائ  صنعت في الواليات المتحدة«.

كلهم أسوأ من بعضهم، الحكومات التي تعاقبت على الكيان كلها حكومات مجرمة وغاصبة ومحتلة  
ك شيئًا من القيم األخالقية واإلنسانية«، وكرر أن »من يحمي لبنان هو معادلة القوة معادلة وال تمل

 المقاومة، وهذا العدو سواء من اليمين أو اليسار ال يفهم إال لغة القوة«.الجيش والشعب و 
 12/11/2022األخبار، بيروت، 

 
 صعود الرئيس السرائيلي ليلقي كلمته انسحاب الرئيس الجزائري من قمة المناخ بمصر بعد   .28

مصر، الخميس،  انسحب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من قمة المناخ في    القاهرة ـ “راي اليوم”:
ووصل  تبون    بعد صعود الرئيس االسرائيلي ليلقي كلمته وسط دهشة صمت وذهول زعماء العالم .

وحسب ما    االثنين للمشاركة في قمة المناخ.إلى المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ في مصر،  
ه عبد الفتاح السيسي، أورده التلفزيون العمومي صباح اإلثنين، فقد استقبل الرئيس تبون من قبل نظير 

 واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
 10/11/2022، رأي اليوم، لندن

 
 بو ظبي حاخام اليهود ببريطانيا يخطب في ألف عالم مسلم في أ .29

كشفت أوساط إسرائيلية عن زيارة رفيعة المستوى قام بها حاخام يهودي بريطاني  :  عدنان أبو عامر
قبل أيام، وألقى خطاًبا غير مسبوق أمام قرابة ألف من العلماء المسلمين خالل   إلى دولة اإلمارات 

 د الكبير في اإلمارات. لقاء لمنتدى أبو ظبي للسالم برئاسة الشيخ عبد هللا بن بيه، كما زار المسج
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أكد   ،"21جوش كابالن مراسل صحيفة "جويش كرونيكال"، في تقرير من أبو ظبي، ترجمته "عربي
الدينية من جميع  أن "منتد  ى السالم الذي شهدته أبو ظبي شمل ضيوفا ارتدوا مزيًجا من المالبس 

بريطانيا لإلمارات، وإلقائه خطبة أمام قرابة  وتكشف زيارة الحاخام اليهودي األول في    أنحاء العالم.
تطبيع،  ألف من علماء المسلمين، عن الدور الخطير الذي يقوم به الحاخامات اليهود في اتفاقيات ال

والعلنية   السرية  الخاصة،  زياراتهم  سيما  ال  إبرامها،  مع  وتزامنت  عديدة سبقت  بفعاليات  قاموا  ممن 
الخليج،   دول  من  عدد  وأمراء  الكنس  لملوك  وإنشاء  الديني"،  "التسامح  إعالنات  من  ذلك  رافق  وما 

اليهودية المجتمعية  المراكز  وافتتاح  اإلبراهيمية،  المعابد  وبناء  فقد ساهم    .اليهودية،  ذلك،  أكثر من 
هؤالء الحاخامات من خالل عالقاتهم مع عدد من الزعماء العرب بإفساح المجال لممارسة الطقوس 

الدينية اليهودية، فضال اليهودية في مناطق مف  المالبس  الخليجية والعربية، وارتداء  المدن  توحة من 
، وافتتاح مطابخ "الكوشير" الحالل عن افتتاح حسابات للتواصل االجتماعي بأسماء حاخامات يهود 

 وفق الشريعة اليهودية، رغم أن الحديث يدور عن أعداد متواضعة من اليهود في هذه البلدان العربية. 
 11/11/2022، 21عربيموقع 

 
 صفقة إطالق الخضري: معلومات للسعودية حول طّياريها .30

ن  عال إ   ]صنعاء تعديل العرض كشفت مصادر مّطلعة، لـ»األخبار«، أن الرياض طلبت من    :صنعاء
أحد  عن  لإلفراج  صنعاء  استعداد  تضّمنت  مبادرة  الحوثي،  الملك  عبد  هللا«،  »أنصار  حركة  قائد 

، باإلضافة إلى  2020ديين األسرى في عملية إسقاط طائرة »تورنيدو« منتصف شباط  الطّيارين السعو 
المختَطفين   اإلفراج عن  مقابل  السعودي،  الجيش  من ضّباط  »حماس«أربعة  وإعادة   [من حركة   ،

عن   بالكشف  فقط  بالقبول  هللا«  »أنصار  عليه  رّدت  ما  وهو  البحث،  طاولة  إلى  الطّيارين  ملّف 
مصي بشأن  السعودية،  معلومات  في  »حماس«  لحركة  السابق  الممّثل  عن  اإلفراج  مقابل  هؤالء  ر 

السعودية عْبر وفدها الذي    محمد الخضري. وأشارت المصادر إلى أن تلك اإلجابة نقلْتها الحركة إلى
، قبل  -ضمن زيارات متبادلة الشهر الماضي بشأن ملّف األسرى   -زار منطقة أبها في قطاع عسير 

 لمملكة باإليجاب، على ما يبدو. أن ُتقابلها ا
 12/11/2022األخبار، بيروت، 

 
 لتراث الفلسطيني في الكويت يحكي تاريخ الثقافة ومنتجاتها لمعرض  .31

قدم معرض مركز التراث الفلسطيني الذي أقيم في مقّر جمعية الخريجين الكويتية في  :  مازن الخلف
، بعضا من مالمح تراث فلسطين من خالل عرض أعمال فنية متنوعة، أبرزها ما يتعلق  55نسخته الـ
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منظمة   في  الفلسطيني  اإلنساني  التراث  قائمة  دخل ضمن  الذي  المتميز،  الفلسطيني  التطريز  بفّن 
ال عام  األمم  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  المعرض    .2021متحدة  أمس  -وضّم  اخُتتم  الذي 
الكويتية   الخميس العاصمة  والمنسوجات    -فى  الفلسطينية  والمأكوالت  الخزفية  المشغوالت  من  أنواعا 

على   وركز المعرض   والكتب والمؤلفات التى ترسخ الهوية وتحكي تاريخ الثقافة الفلسطينية المتنوعة.
لسطيني،  الحفاظ على الهوية الفلسطينية، خصوصا بعد الهجمات اإلسرائيلية لطمس معالم التاريخ الف

 كما أكد على أحقية الفلسطينيين فى التشبث بأرضهم وتاريخهم وتراثهم.
عام   منذ  ُينظم   المعرض  أن  العام    1990ُيذكر  النفع  دعما من مؤسسات  ويتلقى  عام،  مرتين كل 

معي، مثل جمعية الخريجين الكويتية وجمعية "كويتيون ألجل القدس" والجمعية الثقافية  والدعم المجت
والسفارة الفلسطينية في الكويت، والتي قّدمت التسهيالت الالزمة من تراخيص وتأمين لمكان    النسائية

 المعرض. 
 11/11/2022.نت، الجزيرة

 
 واشنطن: طرح نهج دبلوماسي لحّل الدولتين لن يكون فعالا  .32

تنتهج    -القدس   واشنطن  إن  برايس:  نيد  األميركية،  الخارجية  وزارة  بلسان  المتحدث  قال  "األيام": 
الفلسطيني   الملف  التعامل مع  في  الخطوة خطوة  التخفيف من بعض    -سياسة  اإلسرائيلي؛ بهدف 

ن طرح نهج  رًا أالمحن اإلنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في أماكن مثل غزة والضفة الغربية، معتب
 دبلوماسي لحّل الدولتين في هذه اللحظة لن يكون فعااًل على األرجح. 

بالصراع   األمر  يتعلق  عندما  التقدم  عن  بدياًل  ليست  التطبيع  "عملية  أن  على  التأكيد  برايس  وجّدد 
 . "الفلسطيني –اإلسرائيلي  

الدولتين المتفاوض عليه بين اإلس بالكامل لحّل  ائيليين والفلسطينيين. في  ر وقال: هذه اإلدارة تسعى 
 النهاية، هذه هي الطريقة التي سيتم بها حل هذا الصراع".

ولتين باستثناء مواصلة التأكيد ورّدًا على سؤال عّما تقوم به اإلدارة األميركية من أجل تطبيق حل الد 
أهمية    على التمسك به، قال برايس: "لقد رأيت تصريحات قوية للغاية وأكثر من تصريحات منا حول

 حتمية حل الدولتين الذي يشكل أساس تسوية طويلة األمد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين". 
هذه اللحظة، لست متأكدًا من تتحرك بقوة أو تقترح، طرح نهج دبلوماسي لحّل الدولتين في وأضاف: "

 ترات. أن هذا النهج سيكون فعااًل. لست متأكدًا من أن هذا النهج سيساعد على تهدئة التو 
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 وفي الحقيقة، أعتقد أن هناك سببًا لالعتقاد بأن ذلك لن يؤدي إال إلى تفاقم التوترات". 
 12/11/2022هللا، األيام، رام  

 
 هوكشتاين: حكومة نتنياهو لن تلغي اتفاق ترسيم الحدود  .33

هوكشتاين   اليوم"-وصف  "لقاء  برنامج  على  ضيفا  حّل  لبنان    -الذي  بين  الحدود  ترسيم  اتفاق 
، وقال إن الشركات الدولية ستبدأ االستثمار واالستكشاف، وهو ما سيساعد على  وإسرائيل بالتاريخي

وعدا  وقد  واحترامه،  تطبيقه  في  قدما  سيمضيان  الطرفين  أن  مؤكدا  المنطقة،  في  االستقرار  تحقيق 
  يامين نتنياهو إلى واستبعد أن تلجأ الحكومة اإلسرائيلية القادمة بقيادة رئيس الوزراء السابق بن   بذلك.

 إلغاء االتفاق الذي قال إن األغلبية في إسرائيل تدعمه.
 11/11/2022الجزيرة.نت، 

 
 اليهود  كنتاكي بألمانيا تعتذر لزبائنها عن دعوة إلحياء ذكرى " ليلة الزجاج المكسور" النازية ضدّ  .34

ز  من  السريعة،  للوجبات  كنتاكي  مطاعم  سلسلة  بعاعتذرت  ألمانيا،  في  لها بائنها  سابقة  رسالة  د 
 تدعوهم إلحياء ذكرى مرتبطة بالقوات النازية. 

تنبيها عبر تطبيق إلكتروني يوم األربعاء، قائلة؛ "إنه يوم   وأرسلت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 
اآلن في  المقرمش.  الدجاج  الطري على  الجبن  بمزيد من  نفسك  متع  المكسور!  الزجاج  ليلة  ذكرى 

 كنتاكي".
"ليلة ألما  وتشير  النازيون في  قادها  الهجمات  إلى سلسلة من  المكسور"  ، 1938نيا في عام  الزجاج 

 يهوديا، ودمرت األعمال التجارية المملوكة لليهود وأماكن العبادة. 90وأدت إلى مقتل أكثر من 
الشركة". وبعد حوالي بشأنها الحقا على "خطأ في نظام  اللوم  إلقاء  تم  بشدة،  انُتقدت  التي    الرسالة 

 األلمانية. ساعة، تم إرسال رسالة أخرى تتضمن اعتذارا، وفقا لصحيفة بيلد 
 11/11/2022، 21موقع عربي 

 
 ـ"إسرائيل"ح ليدعو لوقف تصيد السالنتقد صفة القرن و يرئيس حزب العمال السابق   .35

 روى عضو البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربين لبرنامج "الجانب اآلخر" 
قد وانت .  ة والتحديات والتي واجهها خالل مسيرته السياسيةم السياسعال  ظروف دخوله  ، عنبالجزيرة
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بـ "صفقة القرن" بين   اتفاق السالم الذي يعرف  تأييد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون  كوربين 
فاقيات ال يصب في إسرائيل واإلمارات والبحرين والمغرب، معتبرا أن التأييد البريطاني لمثل هذه االت
لو  أكثر، ودعا كوربين  بل يؤججه  الشرق األوسط  القائم في  النزاع  إنهاء  قف تصدير السالح  صالح 

 للكيان الصهيوني ووقف استيراد سلع المستوطنات.
 11/11/2022نت، الجزيرة.

 
 لة المحتفلسطين في   أميركية تطالب محكمة إسرائيلية بمصادرة ممتلكات روسيا -منظمة يهودية   .36

رفعت منظمة »حباد« الدينية اليهودية في الواليات المتحدة، دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس 
 أمس الجمعة ضد الحكومة الروسية، تطالب بحجز أموال وممتلكات روسية في إسرائيل.

ال في  مالي  نطاق خالف  على  الدعوى رفعت  هذه  أن  دبلوماسية  ومع  أوساطا  فإن  الخاص،  قطاع 
 استفزازا للرئيس الروسي فالديمير بوتين يمكن أن يؤدي إلى رد فعل قاس عليه.اعتبرتها 

كسبت   نيويورك،  في  ومركزها  أجمع،  العالم  في  المنتشرة  اليهودية،  الدينية  »حباد«  منظمة  وكانت 
ئق التاريخية المعروفة باسم »إرث دعوى في محكمة أمريكية ضد روسيا، قضت بتسليمها آالف الوثا

النازيون من مكاتب المنظمة، وفيها مخطوطات تاريخية ذات قيمة  شنيرسون« ا لتي سرقها األلمان 
 ثقافية عالية. 

إال أن روسيا استخفت بالقرار ولم تنفذه. فطلبت »حباد« محاكمة روسيا من جديد وهذه المرة على 
 ن دوالر. مليو  170ميركية على روسيا دفع غرامة بقيمة تهمة تحقير المحكمة. ففرضت المحكمة األ

في  العقارات  آالف  تمتلك  موسكو  بأن  لعلمها  إسرائيلية  محكمة  إلى  تتوجه  أن  المنظمة  واختارت 
ويافا   القدس  أن تصادر ممتلكات روسية في  تطلب  السنين. وهي  مئات  قائم من  إسرائيل، بعضها 

 وتسد مبلغ الغرامة لصالح »حباد«.  والناصرة وغيرها من البلدات حتى تبيعها
 12/11/2022دن، وسط، لنالشرق األ 

 
 والمناطق الفلسطينية   "إسرائيلـ"مطالب بالتحقيق في مالحقة الصحافيين بيئات أممية تدرس  ه .37

في أعقاب المطلب الصريح من عائلة الصحافية الفلسطينية األميركية، شيرين أبو عاقلة، واعتراف  
شرات الصحافيين، تدرس هيئات »الشاباك« )جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلية( بمراقبة هواتف ع
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واعت منهم  عدد  وقتل  الصحافيين  مطاردة  حول  تحقيق  إجراء  إمكانية  المتحدة  بغرض األمم  قالهم 
 االنتقام والترهيب.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن مسؤولين في األمم المتحدة أكدوا أن هناك كمية كبيرة من  
 ثابتًا لمحاسبة إسرائيل على هذه السياسة. المعلومات التي تتراكم لديها تشكل أساسًا 

المتحدة لألمم  التابع  اإلنسان  في مجلس حقوق  التحقيق  لجنة  عام  وكانت  في  ُشكلت  التي   ،2021  
الفلسطيني«، قد بدأت سلسلة جلسات استماع منذ    –للنظر في »األسباب العميقة للنزاع اإلسرائيلي  
ين أبو عاقلة، التي ُقتلت برصاص إسرائيلي في شهر  االثنين الماضي، والتقت شهودًا من عائلة شير 

 .  مايو )أيار( الماضي
واستمعت لجنة التحقيق في جنيف، أول من أمس )الخميس(، إلى شهادات عدة عناصر فلسطينية،  

لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق الصحافية الراحلة، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر،    بينهم
 سمودي، المنتج في قناة »الجزيرة«، الذي كان حاضرًا عند حدوث إطالق النار. والصحافي علي 

 12/11/2022دن، الشرق األوسط، لن
 

 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في غزة  36بـ "أونروا"تتبرع لـألمانيا  .38
اني بقيمة  ، الجمعة، توقيع اتفاقيتين مع بنك االئتمان إلعادة التنمية األلماألونرواغزة: أعلنت وكالة  

جاء ذلك خالل زيارة أجراها وفد ألماني برئاسة أوليفر    جئين الفلسطينيين.مليون يورو، لدعم الال  36
أوتشا، رئيس مكتب الممثلية األلمانية لدى رام هللا، رفقة توماس وايت، مدير شؤون األونروا في غزة،  

 ة. إلى مدرسة القدس التابعة للوكالة في مخيم جباليا شمال قطاع غز 
 12/11/2022دن، القدس العربي، لن

 
 المؤتمر الشعبي الفلسطيني وردة الفعل الرسمية  .39

 فوزي قاسم  أنيسأ. د. 
الفلسطينية«   بناء منظمة التحرير  بادرت مجموعة فلسطينية في إطالق حملة شعبية بعنوان »إعادة 

افة، بعد أن أيقنت هذه  بإجراء انتخابات ديمقراطية بين أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن وجودهم ك
دائرة من دوائر  المجموعة، أن المنظمة تّم تحجيمها لدرجة أن أصدر األخ أبو مازن قرارًا بإلحاقها ك
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وبتاريخ   االحتالل.  سلطة  دوائر  من  دائرة  بدورها  هي  التي  الفلسطينية،  تشرين    5السلطة 
 ين وخارجها. الثاني/نوفمبر، أي قبل أيام، أطلقت المجموعة مبادرتها داخل فلسط

ا  بادرت أجهزة السلطة األمنية إلى اعتقال المناضل عمر عساف، باعتباره أحد رموز هذه الحملة، كم 
تندد  الفلسطينية  السلطة  للسلطة، وصدرت تصريحات رسمية من كبار مسؤولي  تابعة  أقالم  بادرت 

فاف، وأنها تسعى لخلق  بالمبادرة وتتهمها بأنها تلتف على المنظمة، من دون ان تبين كيف يتم االلت
بناء الم بينما هي تعلن أن هدفها انتخاب مجلس وطني جديد كخطوة إلعادة  نظمة.  منظمة بديلة، 

العام   للرأي  التوضيح  يقتضي  الوفاء  واجب  ان  إاّل  الالئقة،  غير  الكلمات  عن  النظر  وبغض 
التي تتصدى لهذا  أن المجموعة وللرأي العام العربي على نحو عام، -على نحو خاص  –الفلسطيني  

، ففي  العمل هي مجموعة تدعي الغيرة الوطنية على المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا ليس استثناءً 
من   نشاهده  وهذا  فلسطينيًا،  حراكًا  تجد  فلسطينية  مجموعات  فيها  وجدت  أينما  الساحات  مختلف 

س إلى  األمريكية  كنتاكي  ووالية  وبروكسل  كوبنهاغن  الى  عمان  إلى  البرازيل الكويت  في  باولو  ان 
شاط  وتشيلي، وجميعها أنشطة ترتكز على مبادرات خاصة، وهذا يدلل على نحو قاطع على أن الن

الفلسطيني هو مظهر من مظاهر الغيرة الوطنية على المشروع الوطني. وال يّدعي أحد أن أهلنا في  
 ظمة التحرير أو قيادتها. لندن أو ميالنو أو بيروت أو البكركي هم »مندسون« أو متآمرون على من 

د تبريرًا منطقيًا،  إن ردة فعل بعض األجهزة واألقالم الرسمية وشبه الرسمية على تحّرك الحملة، ال يج
وكان األولى بهذه األجهزة أن تبارك هذا النشاط، باعتبار أنه يصب في المصلحة الوطنية، السيما  

للتو،   الجزائر  غادرت  الفلسطينية  الفصائل  وفود  في  وأن  شهدائنا  بدماء  معطرة  وثيقة  تحمل  وهي 
والبند ) الوطني  5الجزائر،  انتخاب المجلس  فيها ينص على أن »يتم  الداخل والخارج«. ومن  (  في 

في  المؤتمرين  بعض  كان  اذا  إاّل  الجزائر،  إعالن  مع  منسجمًا  جاء  الشعبي،  المؤتمر  أن  الواضح 
 الجزائر، غير جاّدين في إجراء االنتخابات. 

الغالبية العظمى من الفلسطينيين، أن القضية الوطنية اصطدمت بحائط االحتالل اإلسرائيلي،    أدركت 
ه اليقين أن عصابة تل أبيب، ال تريد التخّلي عن األراضي المحتلة، وقد أكدت  الذي ثبت على وج

ا المقدم  هذه الحقيقة، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، في تقريره
د للجمعية العامة والمعلن عنه هذا الشهر، وقد وّثقت مقولتها بما ورد على لسان مناحيم بيغن وما ور 

في خطة يغال آلون وخطة دروبلس، باإلضافة إلى سلوكها في إقامة المستعمرات. ألم يحن الوقت 
مت بها في اتفاقيات أوسلو؟ من  للقيادة الفلسطينية القائمة حاليًا، بإعادة النظر في سياساتها التي التز 

سته التفاوضية، ولو  الواضح أن األخ أبو مازن يتمسك بالتنسيق األمني ويعتبره مقدسًا ويواصل سيا
أنها مفاوضات أشبه ما تكون بقصة »إبريق الزيت«، أال يحق لفلسطينيين آخرين أن يطالبوا بتغيير  
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ير سياستها؟ لقد غيرت بريطانيا رئيس وزرائها  هذه القيادة، حسب األعراف الديمقراطية كمقدمه لتغي
حكومتها مرتين في حوالي ثالث مرتين في أقل من شهرين، لسوء خطته وسياسته. وغّيرت إسرائيل  

 سنوات.
لقد تابعت خطاب األخ محمود عباس األخير في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهو خطاب ليس  

ب  ذلك الئقًا  يكن  دلياًل على أن  فيه سوى »اللطم«، ولم  الفلسطينية، ولكنه كان  بالقيادة  فلسطين وال 
أن وعلينا  الدليل،  وفقدت  البدائل  فقدت  الدليل    القيادة  فقدت  قد  القيادة  كانت  فإذا  بذلك.  نعترف 

والبوصلة، أال يحق لشعبنا أن يطالب بانتخابات جديدة إلفراز قيادة جديدة وبطرق ديمقراطية لوضع  
بالحيوية، وال توجد هناك قيادة  سياسة جديدة؟ إن تداو  ل السلطة أمر مشروع في أي مجتمع يتمتع 

وهو رسول هللا األخير، وبداًل من عقد اجتماع في السقيفة،    أبدّية، حتى إن سيدنا محمد قد رحل،
  على الفلسطينيين انتخاب قيادة انتخابًا حّرًا وديمقراطيًا، وإذا نجحت القيادة الحالية، فال بأس احتراماً 
هو   القضائية  للسلطة  رئيسًا  يكون  بأن  عباس  محمود  لألخ  األخير  القرار  إن  الديمقراطية.  لخيار 

ل جديد  الجنرال  عنوان  وهو  العشرين  القرن  طغاة  أعتى  من  لواحد  قصة  هنا  وتحضرني  الستبداد، 
طا السيد  ويروي  استبدادًا،  وأشّدها  تاريخها  مراحل  أظلم  زمنه  في  إسبانيا  شهدت  وقد  هر  فرانكو، 

المصري في مذكراته »الحقيقة بيضاء«، وكان سفيرًا لألردن في إسبانيا، أنه الحظ أن فرانكو الذي 
وفاته،    وإن حكم بعد  إسبانيا  إلى  الملكية  يعيد  أن  نظره، قرر  بعد  إلى  ونظرًا  »لكنه  بيد من حديد، 

أليس ح  بعده«.  البالد  ليستلم  أنه اختار خوان كارلوس  الدولة، بحيث  باألخ محمود  ورتب أمور  رّيًا 
ني  عباس، أن يهيئ النتقال السلطة بسالسة، وذلك بعقد انتخابات ديمقراطية لمجلس وطني فلسطي

فصلت   التي  وهي  كيانه؛  أوسلو  مّزقت  ان  بعد  الوطنية،  لحمته  الفلسطيني  الشعب  إلى  فيه  يعيد 
وفلسطينيي المناطق    فلسطينيي الداخل عن الخارج ومّزقت فلسطينيي الداخل الى فلسطينيي فلسطين،

الطغا  أشّد  وهو  فرانكو،  الجنرال  حتى  غزه؟  فلسطينيو  وآخرهم  القدس،  وفلسطينيي  ج،  ب،  ة  أ، 
استبدادًا، انحاز إلى القضية الوطنية في آخر المطاف، وهيأ لوطنه قيادة تحمي وحدة شعبه وتصونه  

شعبها   إلى  الفلسطينية  القيادة  تنحاز  أن  ونأمل  والتناحر.  التفتت  رؤساء من  مناشدة  من  بداًل 
 االستكبار واالستعمار؟ 

حمل هّمًا وطنيًا وال غبار عليه في  إن المؤتمر الشعبي، وكما يدل على ذلك اسمه، هو نشاط شعبي ي
ذلك، وال غبار على أي تحرك شعبي يحمل الهم الوطني. وإننا نشاهد المئات من أهلنا في داخل 

من دون كلل، ومن دون انتظار ألجر أو جائزه من أحد، الوطن وخارجه، كل بطريقته يحمل صليبه، 
ي يحمل هّم القضية الوطنية او مهاجمته،  وال أجد مبررًا رشيدًا ألي محاولة إلحباط اي مسعى شعب



 
 
 
 

 

ص            26   5981 العدد:             11/12/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

أو التطاول عليه. وهناك من يجدون هفوة هنا أو ذريعة هناك إلحباط هذا المسعى وتجريمه، وهذا ـ 
 ذات او تغطية لقصورها.عمل فيه تمجيد لفشل ال -في ظني 

 11/11/2022القدس العربي، لندن، 
 

 النار على الفلسطينيين اعتراف إسرائيلي بتعّمد التساهل في إطالق  .40
 د. عدنان أبو عامر 
عن   المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  األخيرة  واألشهر  األسابيع  في  االحتالل  إجراءات  أسفرت 

شهداء والجرحى، بصورة الفتة، وهو ما يمكن اعتباره "قفزة  مضاعفة أعداد الضحايا الفلسطينيين من ال
بعام   مقارنة  األعداد  في  حيث  2021كبيرة"  جيش    76استشهد  ،  من  النيران  إطالق  في  فلسطينًيا 

و عام    20االحتالل،  خالل  أعداد 2020استشهدوا  وصلت  الجاري  العام  بداية  منذ  أنه  حين  في   ،
 حتالل. فلسطينًيا بنيران اال  129الشهداء إلى 

، 2022ي  تتحدث األوساط العسكرية اإلسرائيلية أنه من إجمالي أعداد الشهداء الفلسطينيين للعام الحال
من مدن جنوب الضفة الغربية حيث الخليل والقدس وبيت   15من نابلس،    26من جنين،    29هناك  

و تصاعد   10لحم،  الى  يشير  مما  حولها،  وما  هللا  رام  حيث  الغربية  الضفة  وسط  المواجهات   من 
 واالشتباكات مع المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها: المسلحة منها والشعبية. 

ن تصاعد أعداد الشهداء الفلسطينيين يتزامن مع زيادة االستهدافات عند المناطق الحدودية مع العلم أ
الغربية، على حّد مزا  الضفة  الى  القتالية  والوسائل  األسلحة  تهريب  أعمال  تتزايد  عم االحتالل  حيث 

ب، وفي الذي كشف أن الطلب عليها يزداد، مما حدا به لبناء كيلومترين من السور في مناطق التهري
لبناء الجدار في موقعين رئيسيين، وبحلول أغسطس   ، 2023منطقة جنين سيتم تسريع وتيرة العمل 

وة هامة ألنها ستقطع  كيلومتًرا من العمل. تّدعي محافل االحتالل أن هذه خط  50سيتم االنتهاء من  
من جهة أخرى  أخيًرا بين جنين وأم الفحم والمنطقة المحيطة بها لمنع وصول األسلحة من جهة، و 

للحيلولة دون تسلل الفلسطينيين نحو الداخل المحتل، كما قررت قيادة جيش االحتالل إنشاء كتيبة  
ية واألردنية، وتحويل ميزانية  جديدة للعمل على طول خط التماس مشابه لنظيرتها على الحدود المصر 

خط   طول  على  توزيعها  سيتم  جديدة  عسكرية  آلية  مائة  وشراء  للقوات  دخول    التماس.خاصة  مع 
ومشاكل   األوضاع،  سوء  من  الميدان  في  والضباط  الجنود  شكاوى  خلفية  وعلى  الشتاء،  فصل 

االحتالل شراء عشرات   الحماية، مع التركيز على نقاط االحتكاك ومرور الفلسطينيين، فقد قرر جيش
ة، خوًفا من هجمات العربات المدرعة لصالح القوات لمنع السفر في المركبات "الخفيفة" وغير المحمي
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إطالق النار من المقاومين، واالحتكاك الذي قد يزداد مع تقدم العمل على الجدار والسياج على طول 
 خط التماس. 

تراخي ال الى  المعطيات اإلسرائيلية  هذه  الزناد في تشير  االحتالل على  أيدي جنود  فت في ضغط 
للخطر،   تعرضهم  دون  حتى  الفلسطينيين،  على  النار  من إطالق  أخضر  ضوء  وجود  يعني  مما 

المستويات العسكرية والسياسية العليا الستباحة دماء الفلسطينيين، وبأي ثمن، األمر الذي وجد ردود  
 ام من هذه السياسة الدموية. فعله في تنامي عمليات المقاومة للثأر واالنتق

 12/11/2022، فلسطين أون لين
 

 اإلسرائيلية القادمة: تداعيات كبيرة استفزازات الحكومة  .41
 عاموس هرئيل 

. سبق أن شغل  17فاز إيهود اولمرت وحزب كديما في انتخابات الكنيست الـ    2006في ربيع العام  
ث نحو  الحكومة  رئيس  أعمال  بمقام  القائم  منصب  التي  اولمرت  الدماغية  الجلطة  بعد  أشهر،  الثة 

دوي على "الليكود" في االنتخابات توجه رئيس الحكومة  أصابت سلفه، ارئيل شارون. بعد الفوز الم
الغض لتشكيل حكومته. طلب شريكه الكبير، عمير بيرتس، من حزب العمل، من أولمرت تعيينه في  

بناء على طلبه. ولكن في   المالية  ثارت عاصفة في قطاع االعمال. ضغط  البداية في وزارة  حينه 
عين بيرتس في هذا المنصب الحساس بذريعة أن رئيس كبار رجال االقتصاد على أولمرت كي ال ي

بعد سنوات  الجراح  أنهى لعق  الذي  بانجازات االقتصاد اإلسرائيلي،  المخضرم سيضر  العمل  حزب 
 االزمة الصعبة في االنتفاضة الثانية. 

  ده، وعين بيرتس وزيرًا للدفاع، رغم عدم وجود أي تجربة له. عندما أكمل االسبوع أسقط اولمرت في ي
االول في مكتب وزارة الدفاع في بداية أيار سارع بيرتس الى استدعاء االشخاص الذين لهم أعمدة  
ورغم   نشاطه.  بداية  إجمال  اجل  ومن  شخصية،  احاطة  تقديم  اجل  من  الجمعة  ايام  صحف  في 

والودودة للوزير الجديد فقد تسرب شيء من الخوف الى قلوب ضيوفه. كان يبدو  القدرات الشخصية  
واضح أن بيرتس ال يعرف الكثير عن المجال الذي تواله. في محيط رئيس الحكومة هدؤوا من    بشكل

قلقهم، في االصل هكذا قيل، السياسة األمنية يتم توجيهها من مكتب أولمرت. وظيفة وزير الدفاع  
  في الهرم. وفي حالة حدوث أي مشكلة فهناك رئيس االركان، دان حلوتس، الذي يقف هامشية نسبياً 

الى جانب رئيس الحكومة، وهو طيار حربي وقائد سالح الجو وتوجد له تجربة كبيرة. وسيكون االمر  
 على ما يرام. 
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بداية حزيران   ففي  الجميع.  يعرفها  التي  بالنهاية  انتهى  هذا  في قطاع  بدأ تصعيد جديد    2006لكن 
وفي   السابق،  الصيف  في  االنفصال  استكمال  منذ  نوعه  من  االول  اختطاف  حز   25غزة،  تم  يران 

ريغف  الداد  االحتياط  في  الجنود  جثث  هللا"  "حزب  اختطف  ونصف  اسبوعين  بعد  شاليت.  جلعاد 
ية.  واودي غولدفاسر على الحدود الشمالية. انزلقت إسرائيل بدون علمها الى داخل حرب لبنان الثان

اولمرت   إسهام  الكارثي.  الصيف  ذلك  في  الرئيسي  المتهم  بالطبع  بيرتس  يكن  واالداء لم  وحلوتس 
الفاشل للجيش اإلسرائيلي في اجزاء كبيرة من المعركة هو الذي أدى الى التعادل البائس والمخيب  

 آلن. لآلمال مع "حزب هللا"، الذي كان في حينه خصمًا ضعيفًا بما ال يقدر مقارنة بقوته ا 
لوبة حتى في منصب  مع ذلك، تبين أن القليل من الفهم والتجربة السابقة في المجال هي امور مط

بيرتس   إقصاء  تم  منصبه  في  بعد سنة  الهرم.  بالضرورة على رأس  يكن  لم  لو  الدفاع، حتى  وزير 
القانونية وتم  تزداد مشكالته  اولمرت سنة ونصفًا اخرى قبل أن  قبله، واستمر  إنهاء   وغادر حلوتس 

 حياته السياسية نهائيًا. 
نت  بنيامين  يفحص  نشر،  كما  االخيرة،  االيام  وزير في  بتسلئيل سموتريتش في منصب  تعيين  نياهو 

الدفاع القادم. الى جانب حقيبة االمن الداخلي لُمشعل الحرائق رقم واحد، ايتمار بن غفير، يطالب  
سية، المالية أو الدفاع، للشريك الكبير. االحزاب فصيال قائمة الصهيونية الدينية بإحدى الحقائب الرئي

ل المستوطنين سيجلس قرب الخزينة العامة )وسيقطع طريق ممثليهم(.  الدينية قلقة من فكرة أن ممث 
أيضًا في "الليكود" غاضبون. حقيبة الدفاع تذكر بدياًل مناسبًا، وفي هذه المرحلة تصعب معرفة هل  

وع  اختبار  بالون  عن  الحديث  حقيقية.يدور  احتمالية  أو  مناورة  نتنياهو    ن  يقرر  أن  المحتمل  من 
ذلك، سواء خوف أن ال  تجنب  اجل  أو من  األميركية  االدارة  الحساسة مع  بالعالقات  ًا من االضرار 

يدير سموتريتش "المناطق" تحت انفه. ولكن حتى لو حصل سموتريتش على حقيبة الدفاع فستسمع  
تنياهو سيمسك بزمام االمور بشكل قوي. هو سيكون الشخص البالغ مرة اخرى االقوال المهدئة بأن ن 

 القرارات بينه وبين رؤساء اجهزة االمن.والمسؤول وستتخذ 
سموتريتش سياسي حاد وذكي بما ال يقدر عن بيرتس، الشخص الذي حلق بعد ذلك بسنوات شاربه  

اليه قفز  بالطبع  ذلك  )بعد  نتنياهو  لحكومة  االنضمام  بعدم  الوعد  هناك من  مع  اول فرصة(.  في  ا 
نه لم يهتم بدرجة حرارة التكييف في القطار أو  يقولون بأنه كان وزيرًا ممتازًا للمواصالت، حتى لو أ 

اتبع تجديدات لغوية بعيدة المدى، لكن وزارة الدفاع، اذا حصل عليها، فهو سيأتي اليها مع اجندة  
 سبوع الماضي. محددة جدا، كان يمكن أن نعرف عنها من تصريحاته، اال

االنتخ في  فوزه  بعد  االولى  االيام  استغالل  المكلف  الوزير  تاريخيًا  اختار  لتوجيه هجوم مزيف  ابات 
على "الشاباك" حول قتل اسحق رابين والدعوة المتكررة لحل االدارة المدنية في الضفة الغربية. من 
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نتنياهو والمقاعد المريحة المصن تأثير مهدئ  المحتمل أن يكون للدمج بين قوة  وعة من جلد الغزال 
القادمة  على سلوكه وسلوك أصدقائه. حتى اآلن ال يظهر اال  مر هكذا. يتصرف اعضاء الحكومة 

مع   يأتون  "الليكود"  فان رؤساء  والقضاء  بالقانون  يتعلق  ما  كل  في  هو وحل.  الصمت  وكأن  اآلن 
سيكون قضائيا، وهذا هو المطلوب  نفسية أنهم ال يأخذون أسرى. رأس الحربة لنشاط االئتالف القادم  

لكن سيكون لهذه اإلجراءات    و على االقل تهدئتها.لنتنياهو من اجل وقف اإلجراءات الجنائية ضده أ
ايضا عواقب امنية. أوال، تمرير فقرة االستقواء سيمكن من شق مسار التفافي لمسائل حساسة، أنقذ  

في السابق. مثال بارز على ذلك هو مبادرة قانون  تدخل المحكمة العليا فيها الدولة من التورط فيها  
 نة البؤر االستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.التسوية الذي استهدف شرعنة مكا

الذي  الثمن  من  كبير  وجزء  ثمن،  له  سيكون  شركائه  من  بدعم  نتنياهو  فيه  يفوز  اجراء  أي  ثانيا، 
"المناطق بـ  دفعه  المتطرف سيتم  اليمين  االستفزازات سيطلبه  بن غفير وعلى  يركز اإلعالم على   ."

سجناء االمنيين. يجب ايضا االنتباه الى شريكه الذي هو متزن المحتملة في الحرم وحول وضع ال
 أكثر منه. 
 قيود القوة 

مهما كان األمر، كان من الصعب تجاهل أجواء المعاقين التي سادت، هذا األسبوع، في أروقة هيئة  
كان القلق فقط من نصيب التاركين، وزير الدفاع بني غانتس وحاشيته. في اليمين  األركان العامة.  

في  ي تعليمي  خلل  بسبب  اليسار، سواء  نحو  باالنحراف  األمن  جهاز  قادة  كبار  سنوات  منذ  تهمون 
البيت أو انحراف مفاجئ عن السطر بعد التحرير. "خالل السنين يصبح رؤساء الموساد والشاباك  

بيتان )الليكود(. "كان مئير دغان يمينيا متطرفا، يساريين"، اشتك  ى ذات مرة عضو الكنيست دافيد 
 لكنه خرج من الموساد على عكس ذلك".

عمليا تفسير ذلك مختلف وتآمري. فتولي منصب امني كبير في إسرائيل يوفر درسًا ضروريًا حول 
ني في إسرائيل )الجيد مقارنة  حجم المسؤولية وقيود القوة، اكثر بكثير من الحفاظ على الوضع االم

ون الدقيق  باألخطار(، ومن التفوق النوعي للجيش اإلسرائيلي والتفوق االستخباري، تعتمد على التعا
مع الواليات المتحدة والحلفاء االقليميين مثل مصر واالردن ودول الخليج. امور كثيرة جدا يمكن أن  

ا واالشتعال  النسبي  الهدوء  بين  والمسافة  يكون  تختلط،  أن  احيانًا  يمكن  الكثيرون،  فيه  يسقط  لذي 
لذي في معظم سنوات نتنياهو، ا .2006موضوع دقائق وليس ساعات، كما تم توضيح ذلك ايضا في  

حكمه كان من الحذرين والمنضبطين في استخدام القوة العسكرية، يعرف ذلك جيدًا، وعلى هذا ايضا  
السؤال هو هل سيحاول تور  التقدير.  نسبيًا  هو يستحق  الذين بعضهم جديد  الفهم لشركائه،  يث هذا 

تعالي الذي اتسم به سلوكه على هذه المهنة حتى لو كان ال يعاني اآلن من الشعور المتغطرس والم
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انتخابات   في  فوزه  اآلن(؟  2015بعد  تطارده  التي  القانونية  المشكالت  بعض  له  جلب  من    )الذي 
ففي السنوات التي شغل فيها منصب وزير الدفاع، في  يحسن فهم عظم المسؤولية ايضا هو غانتس.  

البيد، تصرف غانتس على األغلب البداية في والية نتنياهو وبعد ذلك في والية نفتالي بينيت ويئير  
النشاط   حرية  اإلسرائيلي  الجيش  أعطى  فقد  األمن.  مجال  في  والكابحة  المسؤولة  الجهة  باعتباره 

ة، وأحسن فهم احتياجات الجهاز وحافظ على عالقات فعالة العملياتي المطلوب في ساحات مختلف
السلطة مع  وحتى  الصديقة  السنية  والدول  األميركيين  مع  قيادتها    وناجعة  عانت  التي  الفلسطينية، 

الحكومة، واحيانا   الشركاء األقل تجربة في  التغيير. مع  بشكل أساسي من خيبة األمل من حكومة 
ان من السهل تدهور الوضع امام السلطة الفلسطينية من خالل  عندما كان الجيش يضرب بأقدامه ك

اب" التي بدأت في آذار الماضي. عقاب جماعي أو شن عمليات استعراضية، حتى بعد موجة "اإلره
 كان غانتس متمرسًا وحكيمًا بما فيه الكفاية لتجنب ذلك.

البند السلبي ف التارك في أي يوم ثوريًا كبيرًا، وفي  ي ميزانه يجب ذكر اإلصالحات  لم يكن الوزير 
اعتر  الذي  االمر  اإلسرائيلي،  الجيش  في  والخدمة  التجنيد  نموذج  في  اجراها  التي  به  الهامشية  ف 

الحكومة  امام  ستوضع  مشكالت  هذه  االسبوع.  هذا  العسكريين،  المراسلين  وداع  لقاء  في  بأسف 
ستوفر "المناطق" للحكومة عمال   الجديدة وأمام رئيس األركان القادم، هرتسي هليفي. ولكن قبل ذلك

ندة تقف،  ال يتوقف، حتى بدون مبادرات استثنائية من جانب الجناح المتطرف في اليمين. على األج
اخليت،   التي  المستوطنة  في  الدينية  والمدرسة  افيتار  بؤرة  إخالء  حول  قرارات  اخرى،  أمور  ضمن 

ال   تقريبًا  مؤخرًا  البدوية.  األحمر  الخان  وقرية  عمل  حومش،  الضفة  في  يسجل  أن  بدون  يوم  يمر 
 "تخريبي" عنيف لنشطاء اليمين ضد ممتلكات وحقول الفلسطينيين. 

سيتم نقل رسائل بين المستوى السياسي الجديد وبين المستويات المهنية. هذا ليس  يجب االنتباه كيف  
ب قام  الذي  التالعب  بأن  االدعاء  على  "الشاباك"  لـ  الالذع  والرد  "الشاباك"  فقط سموتريتش  ه جهاز 

. ارسل بن غفير، هذا االسبوع، رسالة تهديد لرئيس األركان،  1995شجع على قتل اسحق رابين في  
السياسي  افيف ك للمتحدث  الغريب  التعيين  ينيف كوفوفيتش في "هآرتس" عن  بعد أن نشر  وخافي، 

الثالثاء دخلت قافلة  بلسانه للخدمة كجندي نظامي في قسم المتحدث بلسان القوة البشرية. في مساء  
على   استخدمت  سياسية  ضغوط  بعد  نابلس  في  يوسف  قبر  الى  اليمين  من  كنيست  اعضاء  فيها 

 قتل في مواجهة مع الجنود(. 16ئيلي )شاب فلسطيني ابن الجيش اإلسرا 
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هناك جمهور واسع في اليمين المتطرف ينتظر مثل هذه االستفزازات، ليس اقل مما يتوقع تحسين   
مني في شوارع الضفة. الذين سيجلسون في القريب على الكراسي الجلدية المصنوعة من  الوضع اال

 ة تزويده بهذه االستفزازات.جلد الغزال سيكون مطلوبًا منهم مواصل
 "هآرتس" 

 12/11/2022األيام، رام هللا، 

 
 ! "كتلة التغيير"يفكك  "اليساري "نتنياهو  .42

 ألوف بن 
وساط الخاسرين يزداد، والفائز، بنيامين نتنياهو، أعد نفسه لدور  انتهت االنتخابات، وبدأ الخوف في أ

 التبلور.جديد وهو "المؤشر اليساري" في االئتالف اآلخذ في 
سيكون نتنياهو من اآلن الشخص الذي سيحمي الديمقراطية وحقوق المواطن، والكابح الذي سيوقف 

وإيتمار   بتسلئيل سموتريتش  لشركائه  الضارة  المبادرات  والسياسي  سيل  الحريديين  غفير ورؤساء  بن 
 الذي سينقذ إسرائيل من العزلة الدولية.

قافته الواسعة وانجليزيته الطليقة لتعزيز قناعتنا الذاتية بأن  يذكرون جذوره في رحافيا وفي بوسطن، وث
ط  نتنياهو دائما كان واحدا منا، وفقط بسبب مقاطعة األطفال المقبولين في الصف اضطر إلى االرتبا

بالمرفوضين والمضطهدين والعنيفين، واآلن هو سيغير موقفه مرة أخرى. ماذا نقول؟ حقا هو ليبرالي  
 جديد.

للموسم   االنتخابات شخصيته  منذ  يخلق  السياسية،  الرواية  تشكيل  في  مثيل  له  ليس  الذي  نتنياهو، 
"الليكود  في  أو من خالل جهات  )بنفسه  االئتالف  في  الشركاء  أحد  يطلق  اختبار  الجديد.  بالون   )"

إلغا للمثليين، وسيتم  التحول  قائمة جزئية: سيتم وقف عالج  واليساريين.  العلمانيين  مباريات يهدد  ء 
غفير   بن  وسيحصل  االئتالف،  إلدارة  خاضعة  العليا  المحكمة  وستكون  السبت،  أيام  في  القدم  كرة 

وسيتم   الكوكاكوال،  إلى شرب  الحريديون  وسيعود  الشرطي،  البنود من على صالحيات  بعض  محو 
 قومية. قانون العودة، حتى قبل الوعود بشن حرب ضد إيران، ودعواته للرئيس اسحق هرتسوغ بوحدة 

عندها، بعد أن يصعد بالون االختبار إلى الهواء ويرسل موجات صادمة وتخويفًا للمعسكر الخصم 
 سيظهر األمير المخلص على صورة نتنياهو. 

فنت المثليين،  نتنياهو  القضاء، وسيحمي  سيحمي  أمام جهاز  النهاية  للذهاب حتى  نياهو غير مستعد 
 وسيكبح نتنياهو، نتنياهو سينقذ.نتنياهو استاد بلومفيلد في أيام السبت، 
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أول من أمس فقط اعتقدنا أن نتنياهو هو المشكلة وأنه التهديد على الديمقراطية اإلسرائيلية وأنه فاسد  
 تراب منه. هكذا تبين أنه طوال الوقت اختفى هناك يساري مقنع. وعديم الكوابح وخطير ومحظور االق

فيل هو  إليه  المحبب  الفيلم  إن  نتنياهو  ولكن  قال  بكينفا.  سام  األميركي،  للمخرج  القش"  "كالب  م 
 "العراب" أو "سكير فيس" يناسب أكثر.

حماية صفقة  المهزومين  اليساريين  على  اقترح  االقتراع  صناديق  في  الساحق  فوزه  سأقوم  بعد   :
بحمايتكم من مجموعة هؤالء المتوحشين التي تسير خلفي وأنتم انسوا ما قلتموه عني في أيام "فقط  

بلفور.ل ومظاهرات  بيبي"  و"عدو    يس  بلفور"  من  "المتهم  فاسد  أنني  على  التصميم  واصلتم  وإذا 
 الديمقراطية" وما شابه، فستحصلون على يمين تام دون محكمة عليا ودون "بتسيلم".

تعرفون أنه ليست لي أي مشكلة في االنقالب عليكم، واآلن ستندمون على ما قلتموه عني طوال هذه 
ب وهو  السنوات.  األمس،  منذ  أصاب خصومه  الذي  الذعر  يدرك  نتنياهو  فإن  متمرسًا  عرابًا  صفته 

واالنضما  محاكمته  وإلغاء  عنه  العفو  يجب  بأنه  أفواههم  من  اآلن  ذلك  بسماع  يستمتع  م  بالتأكيد 
 لحكومته، ألنه هو الوحيد الذي سينقذنا من بن غفير وسموتريتش، ومن العضو في حزب "نوعم". 

فوضو  لألغبياء  نتنياهو  إعدادها  تم  القوانين  أن  يعتقد  كوابح،  أو  مبادئ  ودون  وسلمي  وملحد  ي 
 والضعفاء وليس لشخص متفوق مثله.

يم، ومن ليست لديه القوة فهو يعمل من  هو يمتثل فقط لقانون واحد وهو أن من لديه القوة فهو الزع
فقط   يهدف  الجديد ال  في وضعه  بالطبع هو  ببساطة.  الزعيم، هكذا  أو  أجل  إرضاء خصومه  إلى 

التمتع من االرتعاد السريع في وسائل اإلعالم. يعتبر كل ذلك متعة كبيرة، لكن بالنسبة لنتنياهو فإن  
 ية اآلنية. المتعة دائما هي ثانوية مقارنة بالمصالح السياس 

كتلة  في  الشركاء  على  اعتماده  يقلل  هو  أوال  جيد.  بشكل  نتنياهو  يخدم  اليساري"  "المؤشر  موقف 
مقعد، لكان سيكون أسيرا في يد "الصهيونية الدينية" و"قوة    61ليمين. ولو أنه فاز بأغلبية صغيرة،  ا

ح له بالتسلي بخيارات عضو كنيست تسم   64يهودية"، التي جلبت له الفوز. الفجوة التي حققها مع  
مفاوضات والتنكيل بشركائه في الكتلة. أدرك سموتريتش ذلك على الفور وكشف ضعفه بدعوته إلى  

 ائتالفية سريعة. 
األحزاب  حل  وهو  السياسة  في  له  جدًا  المحبب  التمرين  إلى  العودة  يمكنه  الجديد  الليبرالي  ثانيا، 

الخصمة. المتس  والمعسكرات  الدعوة  أن  تخيل  نسقها مع هرتسوغ حتى  يمكن  قد  لحكومة وحدة  رعة 
 ت". قبل االنتخابات عندما تناقشوا في مسألة "ما الذي سيحدث إذا فز 

فخامة الرئيس ناقش الفكرة أيضا مع رؤساء أحزاب كتلة التغيير، وها هي في مرحلة التوصية تفككت  
لسابق، يائير البيد، لتشكيل الكتلة. بني غانتس وأفيغدور ليبرمان يرفضان التوصية برئيس الحكومة ا
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ك أخذنا في الحسبان،  الحكومة القادمة. في الحقيقة هما بذلك يعطيان اإلشارات لنتنياهو، "يجب علي
فوق  هي  الدولة  مصالح  بأن  التوضيح  دائما  يمكنهم  األمل  خائبو  الناخبون  للنقل".  مستعدان  نحن 

 ، ألن ذلك يعنيهم أكثر. االعتبارات الشخصية، وأنهم يتسامون على كراهية نتنياهو
السياسية أرقاما    في األيام القريبة القادمة، كلما سخنت المفاوضات في االئتالف، ستسجل المناورات 

جديدة. وأن    قياسية  بدائل  بين  االختيار  يستطيع  فيه  الذي  عليه  المحبب  الموقف  إلى  نتنياهو  عاد 
 يخفض سعر الصفقة. 

يسار، الذين في وقت مبكر تخلوا عن مبادئهم وحدثوا   –مساعدوه الكبار سيكونون أعضاء الوسط  
ن"، وأثبتوا أن العراب ليس دائما محقًا، وأحيانا  صفحات الرسائل من "ثالث لوائح اتهام" إلى "العفو اآل

 ال يكون األكثر حكمة ولكنه دائمًا يكون هو األقوى. 
 "هآرتس" 
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