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 28 :كاريكاتير

*** 
 

 جديدة تنصيب الحكومة ال نتنياهو يحدد موعد .1

المحتلة في  :  القدس  الحكومة  لتنصيب  نهائيا  موعدا  نتنياهو،  بنيامين  الليكود،  حزب  رئيس  وضع 
إلى   كهذه  حكومة  استناد  إمكانية  السياق  هذا  في  وطرح  المقبل.  األربعاء  يوم  وهو    57الكنيست، 

  الخالف مع سموتريتش. عضوا، أي بدون الصهيونية الدينية، وذلك بسبب    64عضو كنيست، وليس  
اإللكتروني، الخميس، عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه "إذا أبقى نتنياهو  ونقل موقع "والال"  

الصهيونية الدينية خارج الحكومة، فإنه مدعو لمحاولة تشكيل حكومة مع القائمة الموحدة" أي الحركة  
بحزبه،  مة بدون سموتريتش ألسباب تتعلق  ولن يتمكن نتنياهو من تنصيب حكو   اإلسالمية الجنوبية.

الكنيست  ا إلى إرضاء جميع أعضاء  نتنياهو سيضطر  أن  "تعني  بدون سموتريتش  لليكود. فحكومة 
 من الليكود، ولن يخاطر بأعضاء كنيست خائبي األمل ويشكلون خطرا على الحكومة"، وفقا لـ"والال". 

 17/11/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 م جباليا ويعلن الحداد ا حريق مخيينعى ضحاي عباس .2

مبنى سكني    يةفلسطين ال  السلطة نعى رئيس  :  رام هللا اندلع في  الذي  الحريق  محمود عباس ضحايا 
وقال الناطق الرسمي  بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء الخميس، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

رئاسة إن    السلطة  باسم  ردينة  أبو  يوم  سعبانبيل  ي  أعلن  أرواح الجمعة  على  وطني  حداد  وم 
كافة. الرسمية  المؤسسات  على  األعالم  فيه  تنكس  أن    الضحايا،  ما حدث    عباسوأضاف  وصف 

عائالت   مساعدة  أجل  من  اإلمكانيات  كل  لتوفير  المسؤولة  الجهات  كافة  ووجه  الوطنية،  بالفاجعة 
 الضحايا والتخفيف عنهم. 

 17/11/2022وفا(، فلسطينية ) وكالة األنباء والمعلومات ال 
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الفلسطينية .3 االستيطان:  السلطة  تعمق  غفير  وبن  نتيناهو  لتحقيق    تفاهمات  إمكانية  أي  وتضرب 
 السالم 

هللا  زبون -رام  رئاسة :  كفاح  باسم  الرسمي  الناطق  إن    السلطة  قال  ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية، 
اء كان نتنياهو في سدة الحكم  االستيطان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية »كله غير شرعي، سو 
ض مع جميع قرارات الشرعية  أو غيره«، مؤكدًا أن التفاهمات األخيرة بين نتيناهو وبن غفير »تتعار 

عمق االستيطان، وتؤدي إلى االستيالء على المزيد الدولية والقانون الدولي«. وأضاف: »التفاهمات ت
سالم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على  من األرض الفلسطينية، وتضرب أي إمكانية لتحقيق ال 
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي »بتحمل   ية«.أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدول

اإل االستيطان  ووقف  بالثوابت  مسؤولياته  متمسكان  وقيادَته  الفلسطيني  »شعبنا  أن  مؤكدًا  سرائيلي«، 
الفل الدولة  إقامة  حتى  عام  الوطنية  يونيو  من  الرابع  حدود  على  القدس    1967سطينية  وعاصمتها 

وكان أبو ردينة بعقب على اتفاق نتنياهو وبن غفير، المتعلق بدفع سلسلة من المبادرات    الشرقية«.
الضف في  »غير  التشريعية  االستيطانية  البؤر  عشرات  على  رجعي  بأثر  الشرعية  تضفي  الغربية  ة 

 .القانونية« في الضفة الغربية 
سياسية   عملية  أي  مرتكزات  جديد  من  تضرب  االتفاق  هذا  »بنود  إن  الفلسطينية  الخارجية  وقالت 

ساس مبدأ حل  تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب اإلسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السالم على أ
  واإلسرائيلي«. الدولتين، وتقوض أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني  

وحذرت الخارجية، من تداعيات هذا االتفاق »الكارثية ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها،  
 فاوضات«. وإنما أيضًا على األمل بتحقيق السالم، وعلى ثقافة السالم والم

 17/11/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 عبة ومعقدة خلق أجواء صاألحادية ت  "إسرائيل" إجراءات: لمبعوث األميركيلالشيخ  .4
هللا المبعوث  :  رام  مع  الشيخ  حسين  الفلسطينية  التحرير  لـمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  بحث 

للشؤون   الخارجية  وزير  مساعد  نائب  العالقات   –الفلسطينية األميركي،  عمرو،  هادي  االسرائيلية 
كما بحث الجانبان،    ئيلية األخيرة. الثنائية وآخر التطورات في المنطقة في أعقاب االنتخابات االسرا

خالل لقائهما في رام هللا الخميس، ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية  
إجراء لكل  إسرائيل  ووقف  ومعقدة  الدولية،  أجواء صعبة  وتخلق  الحل  هذا  تدمر  التي  األحادية  اتها 

 تؤثر على األمن واالستقرار. 
 17/11/2022(، ومات الفلسطينية )وفاوكالة األنباء والمعل



 
 
 
 

 

ص            6   5986 العدد:             11/18/2022 الجمعة التاريخ: 

                                     

 
 : التركيز الفلسطيني في المرحلة القادمة سيكون على إنجاح المصالحة وتوحيد الصفاشتية .5

الخميس،  :  رام هللا اشتية،  الوزراء محمد  السفير باستقبل رئيس  الجديد  رام هللا، ممثل مملكة هولندا 
السي المستجدات  صورة  في  وضعه  حيث  رينتينار،  في  ميشيل  التوفيق  له  وتمنى  والميدانية،  اسية 

الجديدة. من    مهامه  المزيد  ستفرض  اإلسرائيلية  االنتخابات  نتائج  إن  الوزراء  رئيس  التحديات  وقال 
واالستيطان   التطرف  من  مزيد  إلى  سيقود  ومستوطنين  إرهابيين  تضم  وتشكيل حكومة  على شعبنا، 

إقامة دولة إمكانية  إلى    فلسطينية.  واالنتهاكات، وبالتالي تدمير  الدول الصديقة  الوزراء  ودعا رئيس 
بالقانون الدولي والقرارات ا القادمة  ألممية، وعدم السماح لها الضغط نحو إلزام الحكومة اإلسرائيلية 

شعبنا. ضد  إنجاح    بالتغول  على  سيكون  القادمة  المرحلة  في  الفلسطيني  التركيز  أن  وأوضح 
و  الفلسطيني،  الصف  وتوحيد  بما  المصالحة،  االنتخابات  إجراء  نحو  والدفع  اإلصالح  أجندة  تنفيذ 

 يشمل القدس.
 17/11/2022، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ة المنظمة" يبحثون مع الزاريني احتياجات الالجئين و"األونروا" أعضاء من "تنفيذي  .6

الفلس:  رام هللا التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنة  المنبثقة عن  العليا  اللجنة  المفوض  بحثت  طينية، مع 
رام هللا، في  الزاريني  فيليب  "األونروا"  لوكالة  على    العام  بالمحافظة  يتعلق  ما  كل  الخميس،  مساء 

بينهما    "األونروا".  تفويض وعمل فيما  المؤسسي  الحوار  تعزيز  اللجنة مع الزاريني سبل  بحثت  كما 
، وكيفية تعزيز الدعم اإلقليمي لتمويل لمواجهة التحديات التي تواجه "األونروا" والالجئين الفلسطينيين

مؤت نتائج  متابعة  على  عالوة  لميزانيتها،  والمستدام  الكافي  التمويل  وتأمين  المانحين  "األونروا"  مر 
يتعلق   فيما  بنيويورك  الماضي  سبتمبر  أيلول/  في  عقد  الذي  الوزاري  المستوى  على  لألونروا 

لمفوض العام لألونروا ورقة بمطالب واحتياجات  للجنة اوسلمت ا  باستراتيجية "األونروا" وحشد الموارد.
العم المطالبة بسرعة  "األونروا"، تضمنت  الالجئين في مناطق عمليات  ل على إعادة إعمار  مجتمع 

مخيم اليرموك، واستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ودفع تعويضات ألبناء المخيم الجديد 
الت وصرف  البارد،  نهر  مخيم  عام  في  حرب  في  المدمرة  البيوت  ألصحاب  كما  2014عويضات   ،

 تضمنت الورقة القضايا المطلبية للموظفين العاملين لدى االونروا.
 17/11/2022األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة 
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 حاليقة: إغالق االحتالل للمسجد اإلبراهيمي يهدف لتكريس الواقع االستيطاني  .7
يقة، أّن عمليات اإلغالق التي يكررها االحتالل للمسجد  لتشريعي سميرة حال أكدت عضو المجلس ا

"اليهودية" هي تكريس للواقع االستيطاني في المدينة. وأوضحت  االبراهيمي في الخليل بذريعة األعياد  
حاليقة في تصريح صحفي، أّن ما يحدث اليوم وسيحدث غًدا في المسجد، يأتي ضمن مخططات  

ت السنين. وأشارت إلى أّن االحتالل يعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني في قلب  مرسومة منذ عشرا
سجد اإلبراهيمي. ودعت البرلمانية الفلسطينية لتكثيف الصالة في الخليل، والسيطرة الكاملة على الم

دي المسجد اإلبراهيمي والرباط الدائم فيه وإحياء الفجر العظيم في باحاته ومواصلة الرباط فيه والتص
 لمخططات االحتالل. 

 17/11/2022، فلسطين أون الين
 

 هنية يعلن تبني جميع شهداء الحادث المؤلم في شمال غزة  .8

حماس لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنية  نعى  وقع   ،إسماعيل  الذي  األليم  الحادث  شهداء 
ن عائلة أبو  شمال قطاع غزة، ويعّبر عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع م  [أمس[اليوم

 ريا وعدد من العوائل األخرى.
كد رئيس الحركة وقوف حركة حماس إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة اإلنسانية، ويعلن عن  أو 

األقدار. فواجع  من  حدث  ما  أن  مؤكدا  األبرار،  الشهداء  جميع  بالمأساة    تبني  العالم  تذكير  ويعيد 
وحرمانها من اإلمكانات التي تساعدها    حصار والنار،اإلنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت ال

ويطالب هنية العالم الحر برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما   على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق.
يلزم في وجه االحتالل المجرم الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار 

 اآلثم. 
 17/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 ضحايا فاجعة مخيم جباليا تنعى فتح .9

نعت حركة "فتح"، ضحايا الحريق في منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة،  :  رام هللا
بحياة   أودى  ريا    مواطنا.  21الذي  أبو  عائلة  جانب  إلى  وقوفها  الخميس،  بيان،  في  "فتح"  وأكدت 

امة، في هذا الحادث األليم والفاجعة  ة، وفلسطين عالمكلومة وكافة أبناء شعبنا في قطاع غزة خاص 
 . الوطنية
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ودعت أبناء شعبنا وكافة كوادر الحركة للمشاركة في تشييع جثامين الضحايا، وتقديم المساندة لعائلة 
 أبو ريا في هذا المصاب الجلل.

 17/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 نتصارقدرة على اال العاروري: شعبنا لديه ال .10
صالح العاروري، إن الشعب الفلسطيني لديه القدرة   حماسقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  

وأكد خالل كلمة له عبر الهاتف،    على االنتصار، و”إلحاق العدو بمن سبقه من الغزاة والمعتدين”.
ف عصيبة في ني، يمر بظرو في حفل تكريم الطلبة المتفوقين في جامعة الخليل، أن الشعب الفلسطي

تهدد  والتي  القادمة،  الفاشية  الحكومة  هذه  وتهديدات  المستوطنين،  “اعتداءات  من  الغربية،  الضفة 
وتابع: “لن يكون لهذا االحتالل إال االندحار”، داعيًا    المساس باألقصى واألسرى وزيادة االستيطان”.

 يات العظيمة التي نواجهها”.ة أمام التحد إلى الوحدة والعمل و”نبذ الخالفات واإلشكاالت الصغير 
 17/11/2022، حركة حماسموقع 

 
 حماس: سياسة نتنياهو االستيطانية لن ُتضفي شرعية لالحتالل ومستوطنيه  .11

أن   ،أكدت حركة حماس المحتلة غير شرعي، مشددًة على  فلسطين  الصهيوني في  االستيطان  أن 
بـ"شرع غفير  بن  للمتطرف  المجرم  نتنياهو  وتعّهد  مستوطنات  طرق    65نة"  وإنشاء  استيطانية  بؤرة 

ودعت الحركة    التفافية في الضفة الغربية، سياسة مكشوفة لن ُتضفي شرعية لالحتالل ومستوطنيه.
ميس، أبناء شعبنا وقواه الحية إلى مزيد من التكاتف والوحدة في مواجهة تلك  في تصريح صحفي، الخ

لها بكل الوسائل المتاحة. كما دعت األمة العربية واإلسالمية  التوّجهات والسياسات االحتاللية، إلفشا
، وتفعيل مقاطعة الكيان المحتل، ومالحقة  وأحرار العالم إلى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه

شعبنا  ق ولحقوق  للعدالة  انتصارًا  الدولية،  المحاكم  أمام  باإلجرام  الحافل  السجل  أصحاب  ادته 
 لعودة وتقرير المصير. الفلسطيني في التحرير وا

 17/11/2022، حركة حماسموقع 
 

 " ابتالع األراضي الفلسطينية"فصائل: تفاهمات اليمين الصهيوني الجديدة عنوانها  .12
وشخصيات فلسطينية، في أحاديث منفصلة لـ”قدس برس”، الخميس، أن اتفاق  أكدت قوى  :  بيروت 

اليهود  و”القوة  نتنياهو،  بنيامين  بزعامة  “ليكود”،  “مضي  حزب  يؤكد  غفير،  بن  إيتمار  برئاسة  ية” 
 إسرائيل في سياسة ابتالع األراضي الفلسطينية”. 
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“ باسم حركة  المتحدث  ع   الجهادوقال  فلسطين، طارق  في  يأتي من  اإلسالمي”  “القرار  إن  زالدين، 
عن   تتابع  قيادتهم  بأن  المتطرفين،  المستوطنين  لقطعان  رسالة  وإيصال  اإلعالمي،  التسويق  أجل 

 وتعمل جاهدة ليل نهار من أجل تحقيق أهدافهم”.  كثب،
” لتحرير فلسطين أركان بدر، إن “القرار  للجبهة الديمقراطيةمن جهته، قال عضو المكتب السياسي “

عن النزعة العدوانية الصهيونية المتواصلة ضد شعبنا، والمرشحة للتوسيع بوتيرة متصاعدة جدًا   ُيعّبر
متطرفة،   يمينية  حكومة  يد  نتنياهو”.على  بنيامين  اإلرهابي  استراتيجية    برئاسة  إلى”إعتماد  ودعا 

ثابتها الشامل”.  نضالية  الوطني  والعصيان  واالنتفاضة  مسؤول    المقاومة  قال  جانبه،  جبهة  “من 
الفلسطينية” في لبنان، محمد ياسين، إن “القرار يؤكد من جديد على مدى عنصرية االحتالل  التحرير

 الغاصب ألرض فلسطين، ويكشف الوجه القبيح للعدو اإلسرائيلي”.اإلسرائيلي الصهيوني 
 17/11/2022قدس برس، 

 
 فلسطينية حماس تبحث مع الجبهة الشعبية وفتح االنتفاضة ببيروت التطورات ال .13

األوضاع   تطورات  بركة،  علي  الخارج  في  حماس  حركة  في  الوطنية  العالقات  دائرة  رئيس  بحث 
وخالل لقائه مع    ية لتحرير فلسطين وحركة فتح االنتفاضة في بيروت.الفلسطينيية مع الجبهة الشعب

لتطورات  مروان عبد العال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحث بركة معه ا
الفلسطينية. القضية  على  وتداعياتها  والوطنية  واإلقليمية  الوحدة   الدولية  تعزيز  ضرورة  أكدا  كما 

الفلسطينية االنقسام.  الوطنية  حالة  وإنهاء  الداخلي  البيت  العربية    وترتيب  الدول  طالبا  ذلك  إلى 
الوطنية هويتهم  على  والمحافظة  صمودهم  بدعم  الفلسطينيين  لالجئين  الحقوق    المضيفة  ومنحهم 

 اإلنسانية واالجتماعية لحين عودتهم إلى ديارهم األصلية في فلسطين. 
فتح االنتفاضة    آمين سر تحالف القوى الفلسطينية وحركة  وفي لقاء بركة مع رفيق رميض "أبو هاني"

فصائل   جهود  وتوحيد  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  تعزيز  إلى  الجانبان  دعا  لبنان،  في  في  المقاومة 
كما أكد الجانبان أهمية تفعيل هيئة العمل    الداخل والخارج، وتصعيد عمليات المقاومة ضد االحتالل.

ل  في  المشترك  وحالفلسطيني  ودعم  واستقرارها،  الفلسطينية  المخيمات  أمن  على  والمحافظة  دة  بنان، 
 ن والتهجير. لبنان وأمنه واستقراره، معبرين عن رفضهما لمشاريع التطبيع والتوطي 

 17/11/2022، حركة حماسموقع 
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 قيادي بالشعبية يحذر: االحتالل سيتلقى ضربات مؤلمة إذا ضرب غزة   .14
فلسطين إياد عوض هللا، االحتالل اإلسرائيلي من  للجبهة الشعبية لتحرير  حذر عضو اللجنة المركزية

قي ضربات مؤلمة لم يتلقاها  اإلقدام على ضرب قطاع غزة، متوعدًا حال أقدم االحتالل على ذلك بتل 
من قبل من كل فصائل المقاومة، وستنال حكومة االحتالل نصيبها من الضربات. وقال عوض هللا  

إذاعي، تصريح  التأييد   في  لكسب  العالمي  العام  الرأي  تأجيج  إلى  يسعى  "االحتالل  إّن  الخميس، 
امكاني من  وتطور  رافعة  تشكل  غزة  دامت  فما  غزة،  قطاع  مقالضرب  هدف ات  فسيبقى  ومتها؛ 

االحتالل وأعوانه متمثاًل في تمرير مشاريع تضرب القطاع وهز مقاومته وإضعاف االلتفاف الشعبي  
 حولها".

 17/11/2022، الينفلسطين أون 
 

لت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إسترات "إسرائيل": هآرتس .15  يجية" مو 

وافقت إسرائيل، مؤخرا، على تمويل شراء "مواد إستراتيجية" بماليين الدوالرات لصالح  :  بالل ضاهر
مصادر  عن  الخميس،  اإللكتروني،  "هآرتس"  صحيفة  موقع  ونقل  األوكراني.  الحربي  المجهود 

لبة اإلدارة  ربية قولها إن موافقة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل جاء بعد مطادبلوماسية غ
فقط. إنسانية  بمساعدات  حصرها  وعدم  ألوكرانيا  المساعدات  إسرائيل  توّسع  بأن  وُنقلت    األميركية 

أوكرانيا  تزود  التي  الناتو،  حلف  في  أعضاء  دول  طريق  عن  أوكرانيا  إلى  اإلستراتيجية"    "المواد 
تنقل دول في الناتو،  وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت، في األشهر األخيرة، على أن    باألسلحة.

صنع   من  بالحرائق  تحكم  وأنظمة  كهربائية  بصريات  عتاد  شملت  أسلحة  ألوكرانيا  بريطانيا،  بينها 
  ستخباراتي. شركات إسرائيلية. وقالت مصادر أميركية إن إسرائيل تساعد أوكرانيا سرا في المجال اال

ه الحفاظ على السرية، ورفض مكتب وطلبت الحكومة اإلسرائيلية من الدول ذات العالقة بقراراتها هذ 
وأضافت الصحيفة أن قرار لبيد بتغيير    رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزارة األمن التعقيب على التقرير.

ية لروسيا والتي استخدمتها األخيرة  هذه السياسة جاء في أعقاب "تزويد مئات الطائرات المسيرة اإليران 
 مدنية". لضرب بنية تحتية ومقرات حكومية وأهداف

 17/11/2022، 48عرب 
 

 حزب إسرائيلي يدعو واشنطن إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة  .16

تل أبيب: دعا حزب “الصهيونية الدينية” اإلسرائيلي اليميني المتشدد، واشنطن إلى عدم التدخل في  
بنيامين نتنياهو  ومة المرتقبة، بعد أنباء عن ضغط أمريكي على رئيس الوزراء المكلف  تشكيل الحك
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للدفاع. وزيرا  سموتريش  بتسإليل  الحزب  رئيس  تعيين  عن  “الصهيونية   لثنيه  لـ  بيان  في  ذلك  جاء 
( أصل    14الدينية”  من  بالكنيست  األربعاء.120مقعدا  مساء  بـ”تويتر”  حسابه  على  نشره  وقال    ( 
الكثيالحزب:   المتحدة و “لدينا  الواليات  والتقدير لحليفتنا  الرئيس  ر من االحترام  إدارة  لكن يجب على 

وأضاف    األمريكي جو بايدن أن تحترم الديمقراطية اإلسرائيلية وال تتدخل في تشكيل حكومة منتخبة”.
إسرائيل  أن “دولة ذات سيادة ال تستطيع الموافقة على إمالءات خارجية من شأنها أن تعرض أمن  

 ية التوراتية للضفة الغربية(”.للخطر وتضر باالستيطان اليهودي في يهودا والسامرة )التسم
 17/11/2022القدس العربي، لندن، 

 
 1982 عام جنوب لبنانعاًما.. فتح تحقيق إسرائيلي في انفجار صور   40بعد  .17

خاصة اإلسرائيلي:  ترجمة  الجيش  فريأعلن  تشكيل  تم  أنه  الخميس،  مساء  مع  ،  مشترك  تحقيق  ق 
نوفمبر/ تشرين    11طة، لفحص المواد المتعلقة بما أسماها "كارثة صور" التي وقعت  الشاباك، والشر 

قتل  و ووقعت تلك الحادثة جراء انهيار مبنى الحاكم العسكري اإلسرائيلي    جنوب لبنان.  1982الثاني  
حسب بيان للجيش اإلسرائيلي، بو   الشاباك والشرطة اإلسرائيلية.  شخًصا من الجنود وعناصر  91فيه  

غاز. تسرب  نتيجة  السبب  أن  إلى  وخلصت  تحقيق  لجنة  تعيين  تم  حينها  إعادة    فإنه  أن  واعتبر 
التحقيق ال يشكك في التحقيق األول، وإنما يهدف للوصول إلى تعمق أكثر في الحدث واستخالص  

 العبر.
 17/11/2022، القدس، القدس

 
 خفاء هوياتهم" في قطر مشجعين بكأس العالم"إتطلب من مواطنيها ال "إسرائيل" .18

طلبت إسرائيل من مواطنيها الذين يسافرون إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم  :  القدس المحتلة
لكرة القدم هذا األسبوع ، التقليل "من وجودك وأخفي هويتك اإلسرائيلية حفاظا على سالمتك    2022

وقال    ألرجح إشارة إلى األعالم اإلسرائيلية ونجمة داود.على ا   -الشخصية"و إخفاء أي رمز لبلدهم  
ني سيشارك في  رئيس المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة اإلسرائيلية، ليئور هايات،"المنتخب اإليرا

المونديال ونقدر أن عشرات اآلالف من المشجعين سيتابعونه، وسيكون هناك مشجعون آخرون من  
جاء ذلك خالل عرض فيديو موجه لإلسرائيليين  .  بها عالقات دبلوماسية"دول الخليج التي ال تربطنا  

اإلسرائيلي   القدم  كرة  نجم  يشرح  الدوحة،  إلى  غوريون  بن  مطار  من  المنتخب  المغادرين  وكابتن 
السابق تل بن حاييم االختالفات القانونية والثقافية بين البلدين لضمان سالمتهم أثناء زيارتهم لمنطقة  

وق الجهود الخليج،  في  أشارك  أن  عظيم  لشرف  "إنه  الحملة  عن  الحكومة  إعالن  في  حاييم  بن  ال 
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اإلسرائي  سلوك  توجيه  في  للمساعدة  الوطنية  قطر  اإلعالمية  في  عالقات  ليين  بها  تربطنا  ال  التي 
 دبلوماسية" 

 17/11/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ل لجنة تحقيق شك  ت "الداخلية"و في حريق كبير بمبنى سكني بمخيم جباليامواطنًا  21وفاة  .19

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة وفاة جميع من كانوا في المبنى السكني الذي التهمته النيران في  
جثة من الذين قضوا   21مخيم جباليا شمالي القطاع، بينما ذكر الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت  

الدفاع المدني انتهت إياد البزم، في بيان، أن طواقم  وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية    جراء الحريق.
من إخماد الحريق، موضحا أن التحقيقات األولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل،  

وأعلن البزم عن تشكيل لجنة    مما أدى الندالع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حاالت الوفاة".
اسل الجزيرة في قطاع غزة عن  ونقل مر   وف على كافة مالبساته..مختصة للتحقيق في الحريق للوق

شخصا من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في الحريق الذي اندلع  الخميس في  21مصدر طبي قوله إن 
وأوردت مصادر محلية في غزة أن    بناية سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال    ز في الطابق الثالث منه.ريا المكون من عدة طوابق، وترك  الحريق شّب في منزل عائلة أبو 
مسؤول في جهاز الدفاع المدني بغزة في تصريحات صحفية "انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى  
إمكاناتنا   لكن  الحريق  جبارة إلخماد  "بذل جهودا  المدني  الدفاع  أن  اإلندونيسي"، مضيفا  المستشفى 

 متواضعة جدا".
 17/11/2022.نت، رةالجزي

 
 مستوطنون يقتحمون "األقصى" وقوات االحتالل تعتقل أحد حراسه .20

اقتحم عشرات المستوطنين، الخميس، باحات المسجد األقصى، فيما اعتقلت شرطة االحتالل :  القدس
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى،   اإلسرائيلي، أحد حراسه.

جهة   ونفذو من  المغاربة،  شرطة  باب  بحماية  باحاته،  في  تلمودية  طقوسا  وأدوا  استفزازية  جوالت  ا 
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل، خليل الترهوني، أحد حراس المسجد األقصى   االحتالل.

 خالل تأدية عمله في باحات المسجد. 
 17/11/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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استهداف إسرائيلي غير مسبوق للفلسطينيين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في  ا هللا حنا:  طع .21
 القدس

يتعرضون   الفلسطينيين  إن  القدس،  في  األرثوذكس  الروم  أساقفة  رئيس  حنا  هللا  عطا  المطران  قال 
المق واألحياء  للمقدسات  مسبوق  غير  استهداًفا  هناك  وإن  ظالمة،  قمعية  عنصرية  دسية،  لسياسات 

الجزيرة مباشر،   هو فلسطيني إسالمي ومسيحي.  ولكل ما وأضاف في حديث مع )المسائية( على 
في   لشبابنا  واستهداف  القدس،  مدينة  في  االعتقاالت  من  سلسلة  طويلة  فترة  ومنذ  “نشهد  األربعاء 

ليست فقط  وأشار إلى أن االعتقاالت    محاولة تهدف إلى كسر إرادة المقدسيين والنيل من معنوياتهم”.
نكون  مرتب أن  ويريدنا  الشباب،  يالحق  “االحتالل  وقال  فلسطين،  مناطق  كل  في  بل  بالقدس،  طة 

وأكد أن “ال االعتقاالت    صامتين مكتوفي األيدي مقابل ما يرتكب بحقنا. سياسة الترهيب والتهديد”.
هذه مدينتنا  وال أي سياسات أخرى قادرة على أن تنال من عزيمتنا”، وقال “نحن أصحاب األرض،  

 هذه عاصمتنا وهذه مقدستانا ونحن لم نأت من أي مكان بالعالم. نحن أصيلون بانتمائنا إلى هنا”. و 
 17/11/2022.نت، الجزيرة

 

 االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي بحجة األعياد اليهودية  .22
الخلي  –الخليل   مدينة  في  اإلبراهيمي  الحرم  أمس،  االحتالل،  سلطات  أغلقت  بذريعة ل،  "األيام": 

 األعياد اليهودية. 
الحرم  إغالق  قررت  االحتالل  سلطات  إن  أمس:  بيان  في  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وقالت 

الموافق   الجمعة  اليوم  من عصر  ابتداء  الشريف  السبت   18/11/2022اإلبراهيمي  غد  مساء  وحتى 
اليهودية. األعياد  في  بحجة  الخليل  أوقاف  مديرية  أفادت  االحتالل بي  من جهتها،  "سلطات  بأن  ان 

 سُتغلق الحرم اإلبراهيمي بذريعة االحتفال ِبعيد )سبت سارة اليهودي(. 
 18/11/2022، رام هللا، األيام

 
 إدارة سجون االحتالل تستغل األسرى مادياً  .23

هللا   تكتفي    -رام  ال  االحتالل  سلطات  إن  أمس،  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت  "األيام": 
ي السجون بكبت حرياتهم وقمعهم وحرمانهم من عائالتهم، بل تتعمد أيضًا أسلوب األسرى فبمعاقبة  

وأوضحت الهيئة، نقاًل عن المحامية    الكسب المادي وابتزازهم بلقمة العيش بماليين الدوالرات سنويًا.
م "مجدو"،  سجن  داخل  األسرى  يعيشها  التي  والقاسية  الصعبة  األوضاع  الخطيب،  أن  حنان  ؤكدة 

 حتالل تتعمد تحويل العديد من السجون المركزية إلى مراكز تجارية هدفها الربح الفاحش. سلطات اال
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التي   ماديًا،  األسرى  استغالل  سياسة  ووقف  بالتدخل  الحقوقية  الدولية  المؤسسات  الهيئة  وطالبت 
لذوي بالسماح  السجون  إدارة  وإلزام  العالمية،  والقوانين  الشرائع  كافة  بإدخاتخالف  يحتهم  ما  اجه  ل 

 أبناؤهم أو توفيرها بأسعارها المتعارف عليها في األسواق.
 18/11/2022، رام هللا، األيام

 
 حملة هدم ودهم وشق شارع استيطاني جديد وسط الخليل .24

"األيام": أصيب العشرات باالختناق خالل مواجهات في مدينة طولكرم، وذلك في سياق   –محافظات  
قو  شنتها  دهم  االحتحملة  مات  في  النبي  الل  قرية  في  تجارية  منشأة  هدمت خاللها  عدة،  حافظات 

مسافر   في  إنشائية  ومعدات  شاحنة  وصادرت  مصنع  إقامة  ومنعت  مدرسة  بهدم  وأخطرت  إلياس، 
يطا، في الوقت الذي صّعد فيه المستوطنون من اعتداءاتهم، وأقدموا على شق طريق استيطاني في  

دخل قرية التواني وترديد الهتافات المطالبة بتهجير أهلها،  وإغالق مالخليل،  البلدة القديمة من مدينة  
بالتزامن مع مهاجمتهم مواطنين ومركبات في مواقع عدة، ما أسفر عن وقوع العديد من اإلصابات  

 في صفوف المواطنين.
 18/11/2022، رام هللا، األيام

 
 سط فلسطينيًا من الغرق على متن مراكب للهجرة في المتو  26إنقاذ  .25

فلسطينيًا كانوا على متن مركبين لمهاجرين    26"األيام": قالت وزارة الخارجية، إنه تم إنقاذ    -رام هللا  
وقال السفير أحمد الديك، المستشار  غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وآخرين عند سواحل اليونان.

لوزير المر   السياسي  إنقاذ  سفارتها  عبر  تتابع  الوزارة  إن  مدينة الخارجية  سواحل  قبالة  األول  كب 
كز الهجرة غير  مهاجرين فلسطينيين هم اآلن في مر   6بلس، وعلى متنه  صبراته غرب العاصمة طرا

ليبيا غرب  الوثائق  الشرعية  حملة  من  وهم  مصراتة  قرب  المراكز  أحد  في  موقوفون  وجميعهم   ،
 السورية.
ونان تتابع األنباء األولية التي وصلتها  سياق ذاته، أشار الديك إلى أن سفارة فلسطين لدى اليوفي ال

ن يقالن مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية، وأثناء المتابعة اتضح  بشأن مركبي 
التوقيف    في مراكز  مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم حاليا  4للسفارة أنه تم إنقاذ  

 . وتتابع السفارة أوضاعهم
 18/11/2022رام هللا،  ،األيام
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 بداًل من التعيين قطاع غزةفي  تصاعد األصوات المطالبة بإجراء انتخابات بلدية": األيام" .26
أثارت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة، األسبوع الماضي، حالة من الجدل   حسن جبر:
افظات غزة، لتجاوز ما  البلديات والحاجة إلى إجراء انتخابات بلدية في مدن ومخيمات مححول دور  

واضحًا. قصورًا  الجهات  من  كثير  المنخفضات    اعتبره  مواجهة  سبل  حول  والجدل  النقاش  ويتركز 
وبما   السياسية،  المناكفات  بعيدًا عن  المواطن  في خدمة  فعالية  أكثر  لتكون  البلديات  نشاط  وتجديد 

 ن تقديم أفضل خدمة للمواطن.يضم
ال القوى  عن  بعيدًا  المغلقة  واللقاءات  الغرف  في  النقاشات  هذه  ملفاتها  وتدور  في  الغارقة  سياسية 

الداخلية، والتي لم تجتمع حتى لمناقشة موضوع إجراء االنتخابات البلدية وتذليل العقبات لعقدها في  
غالبية أن  رغم  الغربية،  الضفة  بمحافظات  أسوة  وتكرار   غزة  مرارًا  تعلن  إجراء الفصائل  مع  أنها  ًا 

 انتخابات بلدية إال أنها لم تتقدم خطوة نحو تنفيذ هذا المطلب الجماهيري. 
وقال مصدر سياسي مطلع إن الفصائل ما زالت على مواقفها السابقة من عقد االنتخابات البلدية، 

وم المواطنين،  حقوق  من  كحق  فورًا  بإجرائها  يطالب  من  بإجراء  فمنها  إجراءها  يربط  من  نها 
 االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

الواضع   انتقد  غالبيتها  أن  رغم  المطلب  هذا  تناقش  لم  لألسف  الفصائل  "األيام":  لـ  المصدر  وقال 
 المزري للبلديات وكيفية مواجهتها للمنخفض الجوي السابق.

 18/11/2022، رام هللا، األيام
 

د  .27 د بحملة التشكيك ضده الدعوة النتخاب مجلس وطني ويُ "المؤتمر الشعبي" ُيجد   ند 

الفلسطيني   الشعبي  المؤتمر  للشروع   14-دعا  التحرير والقوى كافة  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  مليون، 
فوًرا في تنفيذ إعالن الجزائر النتخاب مجلس وطني. وجّدد المؤتمر تأكيده التمسك بمنظمة التحرير 

على   والعمل  الفلسطيني،  للشعب  وحيًدا  ومن خالل  ممثاًل شرعيًّا  الديمقراطية،  بالطرق  بنائها  إعادة 
ة بدياًل للكوتا والمحاصصة الفصائلية "التي ال تعكس ثقل وشعبية معظم هذه الفصائل  اإلرادة الشعبي

كافة   في  الضاغطة  الشعبية  الكتلة  بناء  في  طريقنا  "سنواصل  المؤتمر  وتابع  الواقع".  أرض  على 
 غاية". التجمعات الفلسطينية للوصول إلى هذه ال

 
 
 



 
 
 
 

 

ص            16   5986 العدد:             11/18/2022 الجمعة التاريخ: 

                                     

اجتم بخصوص  الخميس،  صدر  بيان  في  المؤتمر  مطالب  لجنة  جاءت  عقدتُه  الذي  األول  اعه 
المتابعة بالمؤتمر، يوم أمس األربعاء.. كما جدد المؤتمر رفضه وإدانته لالدعاءات واالفتراءات التي  

الوطن والحاجة  تتعارض  التي  واالمتيازات  المصالح  صاحبة  المتنفذة  األوساط  الُملّحة تسوقها  ية 
وافت الحقائق  الكّف عن تشويه  إلى  بالمنظمة أو خلق  للتغيير، ويدعوها  "المساس  عال األوهام بشأن 

 أجسام بديلة أو موازية". 
 17/11/2022، فلسطين أون الين

 
 يتفاقم   الداخل الفلسطينيتقرير إسرائيلي: العنف في .. % في غضون عامين62ارتفع بنسبة  .28

»مستعرة وإن  العام االسرائيلي عاميت إيسمان، إن الجريمة في المجتمع العربي  رام هللا: قال النائب  
وجاء في تقرير أصدرته النيابة العامة اإلسرائيلية، الخميس، إنه »في غضون    العنف يتفاقم ويتزايد«.

بنسبة   قفزة  طرأت  العام    62عامين،  في  إنه  وقال،  السالح«.  بجرائم  المتهمين  عدد  على  بالمائة 
أدين  الماض للعدالة، من بين نحو    95ي  ُقدموا  الذين  النيابة  مو   240بالمائة من  اتهمتهم  اطنا عربيا 

مواطنا   717كما تمت العام الماضي، محاكمة    بتهم خطيرة بينها، مهاجمة الشرطة ألسباب قومية.
اإلدانة   نسبة  وبلغت  أخرى،  جرائم  ارتكاب  العام    بالمائة.  77بتهم  النائب  تصريحات  وجاءت 

لتي يشتبه بأنها ُقتلت وعليها  عاما( ا  57إلسرائيلي، في وقت عثر الخميس على جثة ابتسام عواد )ا
ويرفع هذا القتل،   عالمات عنف داخل منزلها في قرية عين األسد بمنطقة الجليل، شمال إسرائيل.

الحالي   العام  مطلع  منذ  العربي،  المجتمع  في  الجرائم  إلى  2022حصيلة ضحايا  على  قتيال    93، 
 امرأة.  11األقل، بينهم 

 18/11/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 نحو ملياري دوالر رصيد االستثمار األجنبي لفلسطين في الخارج ": إلحصاء"ا .29
نتائجه الخميس، أن  :  رام هللا النقد، صدرت  أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة 

االستثمارات األجنبية داخل فلسطين بنحو ملياري  استثمارات المقيمين داخل فلسطين بالخارج تفوق  
ف العام  دوالر،  نهاية  بها    .2021ي  قامت  التي  الخارجية  االستثمارات  أن  إلى  النتائج  وأشارت 

المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في فلسطين في نهاية  
 . 2021عام 

 17/11/2022طينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلس
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 في قطاع غزة  ا حريق مخيم جبالياشيخ األزهر يعزي في ضحاي  .30
أعرب شيخ األزهر أحمد الطيب، عن تعزيته ومواساته للفلسطينيين، إثر حادث الحريق الذي  :  القاهرة

 اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين. 
 2022/11/18 ،قدس برس

 
 فلسطين لبنان: تخصيص حصة دراسية حول القضية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع  .31

والمدارس  :  بيروت  الثانويات  الى  تعميمًا  الحلبي  اللبناني عباس  العالي  والتعليم  التربية  أصدر وزير 
دراسية   لتخصيص حصة  والخاصة  الفلسطينية  الرسمية  القضية  مقاومةحول  وأكد   التطبيع.  وأهمية 

التاسع   في  الواقع  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  بمناسبة  يأتي  التعميم  ان  الحلبي 
اول،   كانون  من  السادس  في  العربي  المعلم  ويوم  ثاني،  تشرين  شهر  من  مع  والعشرين  "تضامنا 

ة مستقلة تحافظ على  شروعة لبناء دولالشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل والمطالبة بحقوقه الم
وجوده على ارضه، ليعيش حياة الكرامة والعز، ومن أجل تعريف التالميذ على هذه القضية العربية  
الشعب   على  للتطبيع  السلبي  االثر  وعلى  المقاوم،  الفلسطيني  الشعب  تضحيات  وعلى  المحقة 

   ."الفلسطيني خاصة والعربي عامة
 2022/11/17، فا(سطينية )و وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتخطيط لحرب أهلية   .32

ب  ف  اللهيان:  أ  عبد  أمير  حسين  اإليراني،  الخارجية  وزير  "تويتر" اّتهم  على  له  تغريدة  في   ،  ،
مخابرات غربية،    "إسرائيل" بها، يسالخموأجهزة  أهلية  فتيل حرب  وإشعال  إيران  لتقسيم  بالتخطيط   ،

، وأضاف قائالً   يوم من مقتل سبعة أشخاص بهجوم في مدينة إيذه بجنوب غرب البالد.وذلك بعد  
 ن اإليرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط.إ، يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان

 2022/11/17، األخبار، بيروت 
 

 سنوات   9ة منذ ألول مر  نتنياهو  يتلقى مكالمة هاتفية منأردوغان  .33
"عربي  م   نشر أن  لندنمن    2022/11/17،  "21وقع  أردوغان،  ،  طيب  رجب  التركي،    تلقى الرئيس 

وذكر بيان صادر عن    .2013بنيامين نتنياهو، في أول اتصال بينهما منذ عام    مكالمة هاتفية من 
أن   الخميس،  التركية،  الرئاسة  في  االتصال  دائرة  للتعزية رئاسة  كان  تفجير    االتصال  بضحايا 

أكد أردوغان لنتنياهو أن  قد  و   دقيقة.  12ما ذكرت وسائل إعالمية أن المكالمة استغرقت  إسطنبول، في
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على أن  مشددًا    "العالقات التركية اإلسرائيلية دخلت حقبة جديدة؛ بفضل اإلرادة القوية لكال الجانبين".
يات، وتعزيز  رائيلية(، وفق أسس المصالح المشتركة، واحترام الحساسمواصلة العالقات )التركية اإلس

 العالقات على أرضية مستدامة، سيعود بالنفع المشترك للبلدين. 
لندن  وذكرت األوسط،  هللامن    2022/11/17،  الشرق  أن  رام  تعازيه"أعرب    إردوغان،  لمقتل    "عن 

مقتل   إلى  وأدى  فلسطيني،  شنه  الذي  الهجوم  في  شمال    3اإلسرائيليين  أرئيل  مستوطنة  محيط  في 
 أيام، كما هنأه مرة أخرى على فوزه في االنتخابات.الضفة الغربية قبل 

 
 سكني بغزةالمبنى التركيا تعزي في ضحايا حريق  .34

في عمارة سكنية بمعسكر جباليا    قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها في ضحايا حريق كبير:  أنقرة
واألسى نبأ مصرع   الجمعة، إنها تلقت ببالغ الحزن   في بيان ليلة الخميس/وقالت    شمالي قطاع غزة.

 ، مترحمة على أرواح الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. فلسطينياً  21
 2022/11/18، قدس برس

 
 األمم المتحدة تصوت بغالبية عظمى لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير   .35

اإل:  نيويورك والشؤون  اإلنسان  بحقوق  المعنية  )اللجنة  الثالثة  اللجنة  واالجتماعية  اعتمدت  نسانية 
الخميس، بغالبية عظمى، قرار حق الشعب الفلسطيني في  والثقافية( للجمعية العامة لألمم المتحدة،  

 دول عن التصويت.   7ول، وامتنعت  د   5دولة، وعارضته    167وصوتت لصالح القرار    تقرير مصيره.
لدول األعضاء في منظمة  ، بالتنسيق مع دولة فلسطين، القرار بالنيابة عن اقدمت ت مصر قد  كانو 

التعاون اإلسالمي، وحظي القرار برعاية غالبية الدول األعضاء في األمم المتحدة، بما في ذلك دول 
الالتينية   أميركا  ودول  األوروبي،  وإفريقيا.االتحاد  قبل    وآسيا  من  العتماده  القرار  رفع  المقرر  ومن 

والجدير ذكره أن كندا تصوت للمرة   لمقبل.الجمعية العامة في أواسط شهر كانون األول/ ديسمبر ا
عام   في  القرار  صالح  إلى  من ضد  موقفها  غيرت  بعدما  وذلك  القرار،  لصالح  كما  2019الثالثة   ،

 . ذا العام بعد أن صوتت ضده سابقاً صوتت استراليا لصالح القرار ه
 2022/11/17، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 و عاقلة  إنه لم يكن وراء قرار فتح تحقيق بمقتل أب  "إسرائيل"ت األبيض أخبر البي: موقع آكسيوس .36

عريقات   -واشنطن  األم:  سعيد  آكسيوس  موقع  ووزارة    ،كيير كشف  األبيض  البيت  أن  الخميس، 
  FBIأنهما ليسا وراء قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي    يةسرائيلاإلحكومة  الكية، أخبرا  ير الخارجية األم
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اقلة، بحسب قول ثالثة مسؤولين  كية شيرين أبو عير في مقتل الصحفية الفلسطينية األم  بفتح تحقيق
 كيين وإسرائيليين للموقع. ير أم

 2022/11/17، القدس، القدس
 

 للتعزية يزور عائلة مستوطن قتيل في سلفيت  "إسرائيل"كي لدى ير السفير األم .37
األم:  ترجمة خاصة السفير  لدى  ير زار  نيد   "إسرائيل"كي  نيتافيم  توم  كريات  الخميس، مستوطنة  س، 

في عم القتلى  بأحد  للتعزية  سلفيت،  لمقتل  قرب  أدت  التي  الشهيد محمد صوف    مستوطنين.   3لية 
من   الكثير  ستزعج  للمستوطنات  زيارة  أي  إن  فيها  قال  التي  تصريحاته  من  أيام  بعد  الزيارة  وتأتي 

 األراضي الفلسطينية. أكد أن إدارة بالده ستتصدى ألي محاولة لضم  الناس، كما
 2022/11/17، القدس، القدس

 
 للقوة في إسكات الفلسطينيين "أحد أعراض نظام الفصل العنصري"  " إسرائيل": استخدام خبيرتان .38

أمميتان،  :  جنيف خبيرتان  حقوق    "إسرائيل"الخميس،  دعت  منظمات  على  الهجمات  وقف  إلى 
اإلنسا  حقوق  عن  والمدافعين  الفلسطينيين.اإلنسان  حقوق    ن  بحالة  المعنية  الخاصة  المقررة  وقالت 

فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية    1967اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  
للقوة  إسرائيل  "استخدام  إن  مشترك،  بيان  في  لولور،  ماري  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  بحالة 

نظمات واألفراد السلميين وغير العنفيين، هو أحد أعراض  ت أو اضطهاد المالعسكرية لردع أو إسكا
 نظام الفصل العنصري الهش وغير المتسامح مع أي شكل من أشكال النقد". 

 2022/11/17، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كية لفتح أجواء ُعمان أمام الطيران اإلسرائيلي  ير : ضعوط أم موقع "أكسيوس" .39
م  تحرير األم:  جادلةمحمود  "أكسيوس"  موقع  أمكي ير نقل  مساء ير ، عن مسؤولين  وإسرائيليين،    كيين 

أنالخميس األم  ،  الرئيس  بايدن،  ير إدارة  جو  ُعمان،    تمارسكي،  سلطة  على  دبلوماسية  ضغوًطا 
وأفاد   .لتقصير رحالتها إلى الشرق األقصىلدفعها إلى فتح أجوائها أمام شركات الطيران اإلسرائيلية،  

كي، أنتوني  ير ن، ووزير الخارجية األمر بأن مستشار األمن القومي للبيت األبيض، جيك سوليفاالتقري
ذلك  مناقشة  بلينكن، التقيا وزير خارجية سلطنة ُعمان، بدر بن حمد البوسعيدي، األسبوع الماضي، لـ

 .األمر
 2022/11/17، 48عرب 
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   جلس النواب األمريكيمن أصول فلسطينية رئيسًا لمسابق اقتراح بتعيين برلماني  .40

النائب األمريكي السابق، جستين عماش، وهو من أصول فلسطينية،    : اقترحرائد صالحة  -واشنطن 
لمجلس النواب األمريكي إذا لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أي   "غير حزبي"العمل كرئيس  

مه عماش، وهو نائب  العرض الذي قد   هذا  ويأتي   مرشح من أي من الحزبين لشغل هذا المنصب.
مهوري سابق تحول إلى ليبرتاري، في الوقت الذي يواجه فيه زعيم األقلية في مجلس النواب كيفين  ج

لرئاسة   محاولته  يعقد  مما  حزبه،  أعضاء  بعض  من  معارضة  كاليفورنيا(  عن  )جمهوري  مكارثي 
كون عضوًا منتخًبا في  ال ُيشترط على رئيس مجلس النواب أن يفيما تجدر اإلشارة إال أنه    المجلس.

 الكونغرس، ولكن كل واحد حتى اآلن كان كذلك.
 2022/11/17، القدس العربي، لندن

 
لقيمها:   .41 في  انتصارًا  وُتباع  التجارية  عالمتها  تحمل  التي  المثل جات  عن  تتخل ى  جيري"  اند  "بين 

  "إسرائيل"
ت مسعاها القانونّي لمنع الشركة كية للمثّلجات التي خسر ير قالت شركة "بين آند جيري" االم:  واشنطن

لل مقاطعتها  تحّدي  من  "يونيلفر"  المالكة  بين  األم  الخلط  يتم  أال  "ينبغي  إنه  اإلسرائيلية،  مستوطنات 
: "إن موقف بين  الشركة  بيانوجاء في    مبيعات شركة "بلو آند وايت للمثّلجات" اإلسرائيلية ومنتجاتها.

بين  ع المنتجات التي تحمل أّيا من العالمات التجارية لآند جيري واضح في هذا الشأن، وهو أن بي 
 . "آند جيري في األراضي الفلسطينية المحتلَّة يتعارض مع قيمنا

 2022/11/17، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  معرض صور في برلمان بلجيكا عن األطفال الفلسطينيين المعتقلين .42
الفيدر :  بروكسيل البرلمان  األطفال الاحتضن  عن  صور  معرض  بروكسيل،  في  البلجيكي  ي 

حزب  عن  النائب  من  بمبادرة  وذلك  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  قبل  من  المعتقلين  الفلسطينيين 
مؤتكان سيمون  المعرض،    .الخضر  يستمر  وينظم  الدولية   23تى  حالذي  الحركة  الشهر،  هذا  من 

ة للدفاع عن االطفال في فلسطين، وذلك بدعم من  فرع بلحيكا، والحركة الدولي-للدفاع عن االطفال
 منظمة "بروديرحيك ديلين األهلية البلجيكية" والوكالة الدولية إلقليم والوني بروكسيل الرسمية.

 2022/11/17، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
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 حروب اليهود الجديدة… الساخنة والباردة  .43
 جواد بولس

بنيامين  على  يبدو  وقد   ال  الجديدة؛  اليمينية  تركيب حكومته  مهمة  إنجاز  على  ملهوف  أنه  نتنياهو 
سهلة   مسألة  ستكون  أنها  األخيرة،  االنتخابات  في  الكبير  معسكره  فوز  على  بناًء  الجميع،  افترض 

من   »الطواويس« ومحسومة.  ترويض  بدايًة،  يستهدف،  طرفه  من  محسوب  تلكؤ  أنه  الواضح 
لهم في سائر األحزاب الحليفة، التي انبرى بعض قادتها »بالتطاوس«  المنتفضة داخل حزبه ومن مث

عليه وبفرض شروط مغالية، لن تبقي، لرفاقه في الحزب إذا ما استجاب لها، غنائم وزارية مرضية  
 تذكر.

بنيامي  انهك سيختار  قد  يكون  أن  بعد  حكومة  بإقامة  نجاحه  عن  وسيعلن  الحسم،  لحظة  نتنياهو  ن 
ر، في الوقت ذاته، لحلفاء إسرائيل، خاصة لإلدارة األمريكية، أنه وصل إلى خط جميع محاوريه وأظه

ما  إذا  هذا  وهناك؛  هنا  عنها  أُعلن  كما  مخاوفهم،  تبديد  أجل  من  الجهد  كل  بذل  أن  بعد  النهاية 
أن اعتراض البيت األبيض حيال إمكانية توزير النائبين سموتريتش وبن غفير، في منصبي  افترضنا  
فاع واألمن الداخلي، هو اعتراض حقيقي وجاّد، وليس مجرد مساهمة تكتيكية تسّهل على  وزيري الد 

 نتنياهو إنجاز مهمته كما يريد. 
اإلسرائيلية الحكومة  هدف  المحتلة  األراضي  في  الفلسطينيون  من    سيكون  التي  المباشر،  الجديدة 

ى المواطنين العزل، وعلى المتوقع أن تضاعف وتعزز دعمها إلرهاب المستوطنين والعتداءاتهم عل
األرض الفلسطينية. يحسب البعض أنه ال جديد في هذه الرواية؛ فهذه القطعان السائبة تمارس، منذ 

دي على ممتلكاتهم وتغتصب أراضيهم؛ سنوات طويلة، هذا اإلرهاب بحق المواطنين الفلسطينيين وتعت
التصعيد االستيطاني اآلتي، المدعوم  لكنني، على الرغم من صعوبة الوضع القائم حاليا، أتوقع أن  

من جيش االحتالل، سيكون بأنماط ووسائل مغايرة على صعيدي الكم والكيف، وسيّتسم بممارسات 
توراتي ويتبعون أثر »أبطالهم« كما نقلتها األخبار  دموية عنيفة، سيتقلد فيها منفذوها ميراث أنبيائهم ال
الكنيست   نواب  فعشرات  ؛  وأساطيرها  الصهيونية  الدارسة  األحزاب  وجميع  الشعبويين،  القوميين 

كلها،   فلسطين  أرض  على  اليهودي  الشعب  بحق  يؤمنون  المقبلة،  الحكومة  في  الشريكة  المتدينة 
يد هذا الحق على أرض الواقع، وبمواجهة كل من  ويزعمون أن »جنودهم« موكلون من السماء بتجس

تعالي  أجازتها  التي  بالطرق  مهمتهم  إنجاز  وإما  سيعرقل  واالستسالم،  األعداء  خنوع  فإما  دينهم:  م 
تهجيرهم وإما القضاء عليهم. من الصعب أن نتنبأ كيف ستتداعى األمور داخل األراضي الفلسطينية  

للحر  األولى  الشرارات  أن  بيد  القدس وفي غيرها من  المحتلة،  تتطاير، في  بدأت  تندلع  قد  التي  ائق 
نعلم رسائل المحتلة، وهي كما  العيش في    المناطق  يقبلوا  ناس لن  الفلسطيني، وصراخات  الغضب 
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حضن الضيم القائم وال برسم المذلة المتزايدة. تتنامى في فلسطين مشاعر القلق من الغد اآلتي، ومع  
لمواجه االستعداد  يكبر  باق  القلق  أن كل شيء  بعيد  يظهر من  ولئن  المقبلة؛  للمرحلة  والتصدي  ته 

ال األراضي  في  عليه  هو  ما  مكنة  على  تحاول  صحيح.  وغير  دقيق  غير  شعور  فذلك  فلسطينية، 
الدعاية االسرائيلية بث مشاعر اليأس واإلحباط في صفوف الفلسطينيين، ونزع الشرعية عن القيادات  

منظ ومكانة  ودور  العربية  الفلسطينية،  والمنصات  المنابر  بعض  ذلك  على  ويساعدها  التحرير،  مة 
مشابها دورا  تؤدي  التي  من والمحلية  العديدون  يحاول  المقابل  وفي  طبعا؛  النوايا  اختالف  مع   ،

ويجرون   وبروية،  بمسؤولية  الواقع  معالجة  والدراسات  األبحاث  ومعاهد  والقياديين  الرأي  أصحاب 
لدؤوبة من أجل مستقبل فلسطين وحماية أهلها وحقوقهم، آخذين بعين  التقييمات ويسدون النصائح ا

ال المرحلة  مستجدات  نتائج  االعتبار  أثبتت  أن  بعد  خاصة  واسالميا،  عربيا  ودوليا،  محليا  راهنة 
االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة عن أن إسرائيل قد »تغّيرت ويبدو إلى األبد«، وذلك كما جاء في ورقة 

الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية« في رام هللا. تقدير موقف صد  رت مؤخرا عن »المركز 
بد من المقبلة،    ولهذا ال  الحكومة اإلسرائيلية  لمواجهة ما ستقدم عليه  الفلسطينية  القيادة  تتأهب  أن 

جميع   أمام  الصمود  على  والقدرة  الوطنية  المناعة  الستعادة  وكفيلة  جدية  خطوات  التخاذ  وتبادر 
ضغوطات المحتملة، وقد تكون أولى هذه الخطوات، كما جاء في ورقة المركز المذكورة، العودة إلى  ال

»منظمة التحرير« وتعظيم دورها وإبراز قيادتها للمرحلة الحالية، والعمل، بشكل فوري، على تحقيق  
ه، وتفعيل  المصالحة الوطنية، ومنح المقاومة الشعبية منحى آخر، ودعم أطراف عديدة للمشاركة في
الفلسطيني وتنظيمه والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمخيمات، كونه ا حصونا  دور المخيم 

للوطن، وتوثيق التنسيق مع الدول العربية وشعوبها. لن يكون أمام الفلسطينيين مخارج إال االستعداد 
وأ سبقه  الذي  من  أشرس  متحّور  عدو من فصيل  فهو  الجديد«  »الكائن  وإصرارا لمواجهة  فتكا  كثر 

 منه. 
الفلسطينية المحتلة و  حسب، بل عندنا أيضا  إننا مقبلون على عهد دموي وعنيف، ال في األراضي 

داخل إسرائيل. فعلى الرغم من خطورة األوضاع التي ستزجنا فيها الحكومة الجديدة، ما زالت فئات  
التي الجديدة،  السياسية  القوى  بين  أن ال فرق  تعتبر  بيننا  الحكم ومن حكموا   واسعة  مقاليد  ستتسنم 
بعن  نعامل كمواطنين عرب  كنا  فقد  الماضية؛  العقود  صرية وباضطهاد، وهكذا سنعامل  إسرائيل في 

أيضا تحت حكم الحكومة الجديدة. حتى إن بعض الفرق بيننا راحت تقول باستخفاف: »خلوها تكبر،  
والنار طبعا، ويغفل أو يتغافل قائلوه    فإذا ما كبرت ما بتصغر«، وهو شعار مأخوذ من عالم الحرائق

 أن النار لن تصغر إال بعد أن تأكلنا، نحن حطبها. 
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أنه ال يروق للبعض أنني مصمم على قرع أجراس الخطر، قبل االنتخابات وبعدها؛ فمن ال   أعرف
الفاشية كدو  لة  يستوعب الفرق بين النظامين السياسيين، إسرائيل العنصرية كدولة احتالل، وإسرائيل 
ون  مستعمرة، سيواجه قريبا في الشوارع نيران مسدسات هذه الميليشيات وسياط قادتها الذين سيصبح

أو   بشخص  محصورة  ليست  القضية  وشريعتها.  وشرعها  الدولة  أمن  شؤون  في  الناهين  اآلمرين 
بشخصين، بل هي قضية نظام شامل صار قريبا من حالة االكتمال؛ فعالوة على شرائحه السياسية  

واألكاديمية  ال والعسكرية  االقتصادية  النخب  من  مجموعات  تساعده  الحكومة،  ستؤلف  التي  فوقيه 
مة من البنى التحتية التي تسهم في بناء هذه المؤسسة العنصرية الفاشية. إنها سيرورات بدأت ومنظو 

الجمعيا  المؤثرة شبكة من  دعائمها  برزت من  منذ سنوات، حيث  ُمحكمة  بمنهجية  وتتطور  ت  تتقدم 
العربي،   المجتمع  أبناء  معيشة  قطاعات  من  قطاع  بتغطية  منها  واحدة  كل  تختص  التي  المدنية 

ميدانيا  والح تعززها  بينما  والجديدة،  القائمة  القوانين  من  مجموعة  وفق  فيه  العاملين  وستالحق  قت 
المدن   بعض  في  انشئت  التي  الدولة،  قبل  من  المدعومة  المرخصة  المسلحة  المدنية  الدوريات 

تعيش  ا سوف  الهضاب«.  »شباب  يسمون  كانوا  من  أو  المستوطنين،  كتائب  غرار  على  لمختلطة 
ين من الحرب: ففي األراضي الفلسطينية المحتلة ستسود لغة البارود والدم؛ بينما سنواجه  البالد حالت

ما  نحن، المواطنين العرب، في جميع أماكن عملنا وتحركنا ووجودنا، حرّبا باردة، وسيكون عمادها  
الكنيست من قوانين عنصرية وفاشية في مسعى خبيث منها لمحاصرتنا في جميع مناحي   ستنتجه 

نا، بهدف إجبارنا على أن نختار طريقنا وفق إيقاعات طبول الفاشية: استسلموا كي تسلموا، أو حيات 
  هاجروا كي تغنموا، أو قاوموا كي.. ال اعرف من سينظم الجماهير ويضبطها عندما سيكتب على 

التي    مجتمعنا، السيما الشباب فيه، خيار المقاومة؛ فاألحزاب والحركات العربية الناشطة بيننا، تلك
كانت   ومثلها  المهمة،  هذه  إنجاز  على  قادرة  غير  أنها  أثبتت  التي خارجها،  وتلك  الكنيست  دخلت 

لمأساة؛ فمن سيقود سائر المؤسسات القيادية التقليدية، التي باتت عاجزه عن احتواء األزمة ومواجهة ا 
الحق أقول لكم أنه   الدفة ومن سيكون في قلب النار عندما ستستعر الحرب بيننا، ال أعرف! »فالحق

وتتدفق   والظرفاء  العقالء  ويصمت  والنجباء  النخباء  ينام  حين  حاضرة«  اآلن  وهي  ساعة  ستأتي 
 الحماسة ويتمادى التنظير ويستقوي التفهاء. فالساعة اآلن حاضرة. 

 17/11/2022العربي، لندن،  القدس
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 سقوط العسكر في االنتخابات اإلسرائيلية  .44
 د.فايز أبو شمالة 

اإلسرائيلية  اعت االنتخابات  في  اإلسرائيليين  الجنراالت  بسقوط  اإلسرائيليون  والمفكرون  الكتاب  رف 
جيش،  األخيرة، واعترفوا أن صوت الناخب اإلسرائيلي لم يعد مضمونًا ومحسومًا لصالح جنراالت ال

األركان  ورئيس  غانتس،  الحرب  وزير  الذي ضم  الوطني،  المعسكر  ذلك حزب  على  مثاًل    وضربوا 
سقوط   وراء  الكامن  السر  يكشفوا  لم  الكتاب  ولكن  الجيش،  جنراالت  من  وآخرين  أيزنكوت،  جادي 

 الجنراالت، ولم يتحدثوا عن األسباب الحقيقية الكامنة خلف فوز المتطرفين الصهاينة.
 

 راجع التأييد للجنراالت في انتخابات الكنيست األخيرة؟ فلماذا ت
دو  يسحق  اإلسرائيلي  الجيش  كان  االنتخابات  حين  في  الفوز  كان  خسائر،  بال  بالدًا  ويحتل  اًل، 

بمقدار ما  العرب،  العسكرية بطشًا، وقتاًل ضد  القيادات  العسكر، وكلما أظهرت  اإلسرائيلية لصالح 
وتأييده الناخبين،  بأصوات  اإلسرائيليين  حظيت  معبود  ديان  موشي  الجنرال  كان  السبب  ولهذا  م، 

، وهو الجنرال الذي حقق النصر  56ذي هزم الجيش المصري في عدوان  واإلسرائيليات، فهو القائد ال
، لقد كانت انتصارات سهلة، صفق لها اإلسرائيليون،  67الساحق على الجيوش العربية مجتمعة سنة  

 الجنراالت الذين يسحقون جيوًشا، ويحتلون أرضًا عربية بال تكلفة. وهتفوا بحياة 
ون رئيسًا للوزراء لخلفيته العسكرية، وانتخبوا إيهود باراك للسبب  لقد انتخب اإلسرائيليون الجنرال شار 

نفسه، وانتخبوا إسحاق رابين، وديفيد آليعزر، وشمعون بيرس وأولمرت ألن لهم خلفية عسكرية، ولهم  
كد دورهم في احتالل بالد عربية، واالنتصار السريع، واألهم من ذلك أنهم قتلوا عربًا، وهذه  ماٍض يؤ 

 ر بها القادة اإلسرائيليون عند الحديث عن سيرتهم الذاتية.ميزة يتفاخ
ولكن هذا المشهد اختلف في اآلونة األخيرة، وقد عجز الجيش اإلسرائيلي عن حسم المعركة مع غزة،  

ل أبيب من صواريخ المقاومة، وأقام الحواجز والسدود واألنفاق لحماية حدوده من  وعجز عن حماية ت
تجرؤوا الذين  غزة،  مكانة    رجال  تراجعت  لذلك  كرامته،  وأهانوا  معركة،  من  أكثر  في  الجيش  على 

الجنراالت في إسرائيل، وهم الذين عجزوا عن احتالل الجنوب اللبناني، وعجزوا عن استخراج الغاز 
اريش دون اتفاق مع لبنان، وعجزوا عن اقتحام مدنية جنين بسهولة، ودون خسائر، وهم  من حقل ك 

هم القتحام نابلس، كل ذلك أسهم في تراجع مكانة الجنراالت في الجيش،  الذين حشدوا نصف جيش
 لينفض عنهم الجمهور ضمن منطق: للنصر ألف أٍب، والهزيمة يتيمة.
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ئيلي النتخاب المتطرفين الصهاينة، والوثوق بهم، فذلك يرجع وعن األسباب التي دفعت الشارع اإلسرا
المزيد من القوة لتحقيق األهداف الدينية، والذي شجع على إلى العقيدة اليهودية التي تؤمن بالقوة، و 

 هذا التطرف عامالن: 
 الضعف العربي العام، وسياسة التطبيع مع الدول العربية. األول:
والت  الثاني: التنسيق  المخابرات  مواصلة  وأجهزة  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  بين  األمني  عاون 

ال شجعت  اطمئنان،  نقطة  وهذه  الحلم  اإلسرائيلية،  لتحقيق  والسعي  التطرف،  من  المزيد  على  يهود 
 الصهيوني في إقامة دولته اليهودية على كل أرض فلسطين. 

الجيش،   جنراالت  أسقط  الذي  الفلسطينية  المقاومة  مشهد  مشهدين،  أمام  تضعنا  السابقة  الحقائق 
سطينيون مجبرون على  ومسقط التنسيق واألمني والتطبيع الذي رفع من أسهم الصهيونية الدينية، والفل

و  األمني،  التنسيق  موصلة  الصهاينة من خالل  المتطرفين  يدعموا  أن  فإما  أن  اختيار طريقهم،  إما 
يسهموا في سقوط جنراالت الجيش، واستحالة الحسم العسكري، وذلك من خالل مواصلة المقاومة،  

 وتطوير فعلها الميداني. 
 17/11/2022فلسطين أون الين، 

 
 روسيا.. لماذا إسرائيل في موقف صعب؟ بين أوكرانيا و  .45

 محمد وتد 
لوديمير زيلينسكي؛ يتصاعد التوتر بين  على الرغم من أنها تعد الحليف األبرز للرئيس األوكراني فو 

من   وكل  جهة،  من  أبيب  تل  بين  المصالح  صراع  إلى  محللون  يعزوها  ألسباب  وأوكرانيا  إسرائيل 
 طرفي الحرب موسكو وكييف من جهة أخرى. 

م يكن استدعاء وزارة الخارجية اإلسرائيلية قبل أيام السفير األوكراني يفغيني كورنيشوك إلى "جلسة ول
وفق  توبيخ" وذلك  وركودا،  تصاعدا  شهد  والذي  البلدين  بين  الدبلوماسي  التوتر  سياق  عن  خارجا   ،

في   أوكرانيا  على  حربها  منذ  الروسية  القوات  تشنها  التي  المعارك  سير  اير/شباط فبر   24تطورات 
2021. 

راني  التي تعد الحليف األكبر لكييف وللرئيس األوك-وخالل أشهر الحرب بأوكرانيا، دأبت إسرائيل  
على اإلبقاء على أبواب    -زيلينسكي، الذي ينحدر من أصول يهودية ويجاهر بتأييده ودعمه إلسرائيل
ين، والمتعلقة باستقدام يهود الكرملين مفتوحة أمامها حفاظا على مصالحها مع الرئيس فالديمير بوت

ا اليهودية بموسكو، وأيضا مواصلة تنسيق  الوكالة  لهجمات اإلسرائيلية  روسيا، واإلبقاء على مكاتب 
 على سوريا لتقويض التموضع العسكري اإليراني هناك.
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وفي ظل هذه التعقيدات والملفات المتشابكة، كثيرا ما اشتبكت تل أبيب مع كييف، في قضايا بقيت 
اصيلها مجهولة ومحاورها مبهمة ضبابية، لكن دون أن يصل األمر بين البلدين إلى حد الصدام  تف

تلوح باألفق بوادر أزمة سياسية بين إسرائيل وأوكرانيا، وذلك عقب تصويت البلدين  الدبلوماسي، إذ  
تصب   ال  أنها  أبيب  وتل  كييف  من  كل  اعتبرت  بطريقة  المتحدة  باألمم  قرارين  مشروعي  تجاه 

 مصلحتهما.ب
 

 توتر وصدام 
مع   أوكرانيا  صوتت  البلدين،  بين  الدبلوماسي  الصدام  وتيرة  تصاعد  عكست  حالة  دولة   98وفي 

االحتالل   بشأن  الدولية  العدل  محكمة  من  قانونية  نظر  وجهة  الفلسطينية  السلطة  طلب  لصالح 
ا لحق  المستمر  إسرائيل  وانتهاك  الشرقية،  والقدس  الغربية  للضفة  في  اإلسرائيلي  الفلسطيني  لشعب 

 ية واالستقالل. الحر 
اإلسرائيلي   العملي  الرد  يتأخر  لم  استماع،  لجلسة  أبيب  تل  لدى  األوكراني  السفير  استدعاء  وعقب 
قرار   مشروع  لصالح  المتحدة  باألمم  التصويت  عن  أبيب  تل  امتنعت  حيث  الدولي،  المستوى  على 

على كييف منذ لحرب التي تشنها موسكو  يدعو روسيا إلى دفع تعويضات ألوكرانيا، على خلفية ا
 فبراير/شباط الماضي. 

وتقديرات  محللون  يجمع  المتحدة،  األمم  بأروقة  وإسرائيل  أوكرانيا  بين  التوتر  لتصاعد  قراءة  وفي 
روسيا   إغضاب  عدم  "بغية  يأتي  الدبلوماسي،  أبيب  تل  رد  بأن  اإلسرائيلية  األبحاث  مراكز  مواقف 

من أشكال االنتقام من كييف، بغية الضغط    ع الكرملين، وأيضا شكال واإلبقاء على عالقة وطيدة م
 عليها وثنيها عن دعم أي قرار في األمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية". 

 
 مواقف ومصالح

من وجهة النظر اإلسرائيلية، يقول عيران ليرمان، نائب رئيس معهد "القدس لإلستراتيجية واألمن" إنه  
با، موضحا أنه بالنسبة لتل أبيب، فإن التغييرات التي  ي الحرب في أوكرانيا قريمن الواضح أال تنته

العناصر   المدى على بعض  آثار بعيدة  لها  الحرب  الدولي واإلقليمي بسبب  المستويين  تحدث على 
 األساسية لألمن القومي اإلسرائيلي.

  تل أبيب تجد نفسها أمام   وفي ظل استمرار حرب روسيا على أوكرانيا، أوضح ليرمان للجزيرة نت أن
العديد من القضايا والملفات والمحاور التي تعكس مصالحها مع موسكو وكييف، وأيضا مصالحها  
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اإلقليمية والعالمية، وهو ما يتقاطع مع المفارقة الروسية، واالستقطاب بين الصين وروسيا من جهة  
 األمني للغرب.وأميركا والغرب من جهة أخرى، وتكشف حقيقة التهديد العسكري و 

أن مباشرة    ويعتقد  ونتائج  تداعيات  لها  المحاور  هذه  األمد -كافة  طويل  إسرائيل    -وبعضها  على 
األمن   معادلة  عناصر  تقريبا  الجوانب  جميع  في  األزمة  حيث عززت  واإلقليمية،  العالمية  ومكانتها 

زمات وتوتر بالعالقات  القومي إلسرائيل، وعززت مكانتها على الساحة الدولية، حتى وإن بدت هناك أ
وإلى جانب األمن القومي اإلسرائيلي    ن إسرائيل وأوكرانيا وتباين بالمواقف بين موسكو وتل أبيب.بي 

يقول نائب رئيس معهد "القدس لإلستراتيجية واألمن" إن هناك عنصرا يتمثل في زيادة كبيرة في نطاق  
 .الهجرة إلى إسرائيل، في ضوء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

 
 يهود روسيا وأوكرانيا

إلى   المهاجرين  الروسية األوكرانية الستقدام  الحرب  وفي مؤشر يعكس توظيف الحكومة اإلسرائيلية 
التاريخية، استقدمت الوكالة اليهودية خالل حرب روسيا وأوكرانيا   ألف مهاجر، مقارنة    61فلسطين 

الجمعية  وذلك وفق معطيات نشرتها "،  2021ألفا من المهاجرين الذين تم استقدامهم عام    25بنحو  
يسرائيلي(. )أوفك  الهجرة"  لتشجيع  عام    الوطنية  المهاجرين  عدد  أن  المعطيات  زاد    2022وأظهرت 

أكثر عن الضعف مقارنة بالعام الماضي، علما بأن الزيادة بدت واضحة من أوكرانيا وروسيا التي  
توتر بين كييف  ليهودية وموسكو وتصاعد ال%، وذلك رغم األزمة ما بين الوكالة ا 316ارتفعت بنسبة  

 وتل أبيب. 
  32وُيستدل من البيانات أنه منذ مطلع هذا العام وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، هاجر  

من أوكرانيا، علما أنه منذ    450ألفا و  14شخصا إلى إسرائيل من روسيا، بينما تم استقدام    494ألفا و
هن كان  الماضي،  المهاجرييوليو/تموز  عدد  في  تباطؤ  "يسرائيل  اك  صحيفة  عزته  أوكرانيا،  من  ن 

بـ"نجاحات كييف في الحرب"، و"التوتر الخفي بين إسرائيل وأوكرانيا، ورفض  هيوم" إلى ما وصفته 
 تل أبيب طلب كييف بتزويدها باألسلحة المتقدمة والدفاعات الجوية". 

 
 تداعيات وتوازنات 

على   للحفاظ  المساعي  جانب  روسيإلى  في  اليهودية  تداعيات  الجاليات  عن  وإبعادهما  وأوكرانيا  ا 
الحرب، تجد إسرائيل نفسها، "في صراع مع المصالح التي تجمعها مع أوكرانيا التي تواجد بها أكبر  

ألف يهودي غالبيتهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية أيضا".    600جالية يهودية في أوروبا وتقدر بحوالي  
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لي "ميتفيم" المتخصص في السياسات الخارجية إلسرائيل  جورن مدير المعهد اإلسرائيكما يقول نمرود  
 والشرق األوسط. 

وأوضح جورن في حديثه للجزيرة نت أن "الدبلوماسية اإلسرائيلية سعت إلى خلق توازنات تحافظ على  
الدبلوماسي    المصالح مع روسيا، وكذلك المصالح مع أوكرانيا والغرب، مشيرا إلى أن تصاعد التوتر

 كييف يعكس كواليس تصادم المصالح بدون أن ينذر ذلك بتفاقم أزمة حقيقية. بين تل أبيب و 
تكون وسيطا   أبيب أن  لتل  الحكم في إسرائيل يمكن  إلى سدة  نتنياهو  بنيامين  أنه مع عودة  ويعتقد 

نتنياهو الذي وجه له الرئيس األوكرا ني دعوة لزيارة  مباشرا بين موسكو وكييف، بل لربما قد يكون 
أساسيا بالتوازنات والتقارب بين موسكو وكييف مع ضمان تحصين مصالح إسرائيل لدى   كييف العبا

 روسيا وأوكرانيا. 
 17/11/2022.نت، الجزيرة
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