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 اليوميات الفلسطينية
 2021 أكتوبر/ تشرين األول

 1/10/2021الجمعة، 

  تامير هيمان  )أمان( اإلسرائيلية االستخبارات العسكريةشعبة قال رئيسTamir Hayman،  في
"نحن نسعى جاهدين من أجل صفقة  حول صفقة تبادل األسرى: ،مقابلة مع موقع واال العبري 

في جلب المعلومات االستخباراتية التي تسمح بمحاولة البحث  تعيد األسرى والمفقودين، ونساعد
حتى لو بثمن باهظ،  ،عن الفرص حتى تكون الصفقة معقولة". ورأى هيمان ضرورة إبرام الصفقة

وأبدى انزعاجه من التحوالت الجارية في الضفة الغربية، وارتفاع معدل عمليات إطالق النار 
 1صوب قوات االحتالل.

 صالة سبقت تيساعة ال 24 حتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت غير مسبوقة، خالل الـنفذت قوات اال 
. يص عدد المصلين في المسجد األقصىالجمعة، شملت مئات الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقل

وذكرت مصادر إسرائيلية أن "أفراد حرس الحدود اعتقلوا خالل نشاط في القدس منذ ساعات الليلة 
 2أو حاولوا دخولها بدون تصاريح". ،فلسطينيًا من سكان الضفة أقاموا في القدس 694الماضية 

  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان بالذكرى السادسة الندالع انتفاضة القدس، إن
 2015.3 سنة االنتفاضةآالف طفل فلسطيني منذ اندالع  7سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 

  بما في ذلك فتح  ،من علماء الدين في البحرين رفضهم لكافة أشكال التطبيع 240أعلن أكثر من
قامة عالقات تجارية معها. وفي بيان مشترك، دان العلماء  "إسرائيلـ"سفارة ل في بالدهم، وا 

بيد إلى المنامة، وأكدوا على موقفهم الثابت في البحرينيون زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير ال
 4الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته لالحتالل اإلسرائيلي.مناصرة 

 زيارة وزير خارجية االحتالل يائير البيد إلى البحرين في فصائل المقاومة الفلسطينية رأت، 
الشعبين  وبحق   ،والقومية والعروبة اإلسالم وافتتاح سفارة على أرضها بأنها "جريمة بحق  

في بيان لها، بالتحية للشعب البحريني الذي خرج في  ،الفلسطيني والبحريني". وتوجهت الفصائل
رفضًا واستنكارًا لهذه الزيارة المشؤومة وتمادي نظام  ،مسيرات غضب شعبي وجماهيري عارم

 5البحرين في التطبيع.
 وصف المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة Saeed Khatibzadeh له، في بيان ،

أن على  اً شددلخارجية اإلسرائيلي يائير البيد بأنه "خطوة ذليلة وحقيرة"، ماستقبال البحرين وزير ا
". وأعرب المسؤول اإليراني عن أسفه لـ"تجاهل هذا االستقبال "يخالف إرادة الشعب البحريني الحر  

الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم  حكام البحرين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد  
 6إلى أن "هذه وصمة عار ستبقى على جبين حكام البحرين". النظر ي"، ولفتبشكل يوم
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  مجلس حقوق اإلنسان في  إلى المتحدة السامية لحقوق اإلنسان األمممفوضة  رفعتهذكر تقرير
من  ، أن السياسة االستيطانية اإلسرائيلية تعمق مشكلة تشتيت األراضي الفلسطينية، وتحد  جنيف

أورد التقرير أن السياسة و المنابع المأمونة للمياه الصالحة للشرب. إمكانية الوصول إلى 
االستيطانية تؤدي إلى التضييق على األنشطة الزراعي ة للمزارعين الفلسطينيين، ومنح امتيازات 

 7للمستوطنين والمزارعين اإلسرائيليين.
 2/10/2021السبت، 

 رى فيها، زاهر جبارين، في لقاء قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ملف األس
على أن  ، إن المقاومة قدمت شروطها ومطالبها كاملة للوسطاء، مشدداً 21 خاص مع عربي

حركته لن تتنازل عن أي من الشروط، ومستعدة لعقد صفقة تبادل مع االحتالل، وترفض في 
أبرز شروط  إلى أن أحدالنظر  الوقت ذاته ربط ملف الصفقة بأي قضية أخرى. ولفت جبارين

 ةسبع أعاد االحتالل اعتقالهم قبل نحو أسيراً  48الحركة لعقد صفقة جديدة، إطالق سراح نحو 
" للوسطاء إلبرام صفقة تبادل لألسرى مع عاماً  ن الحركة قدمت "إطاراً إ قائالً  . وأضافأعوام

قال و ق شروطها.إلى أن المقاومة جاهزة للبدء في مفاوضات جادة وف االحتالل اإلسرائيلي، مشيراً 
جبارين إن الحركة لديها قرار استراتيجي يقضي بالعمل على إطالق سراح األسرى في سجون 

عن محاوالت يجريها االحتالل للوصول إلى األسرى  االحتالل "مهما كلف ذلك من ثمن"، كاشفاً 
فيروس في غزة. ولفت جبارين إلى أن الحركة أطلقت مبادرة إنسانية في مرحلة بداية انتشار 

كورونا، تكشف بموجبها عن بعض التفاصيل حول األسرى لديها، مقابل إطالق سراح األسرى 
 8كبار السن، والمرضى، واألطفال، والنساء، إلى جانب األسرى اإلداريين.

  ًلجهاز  عاماً  بتعيين اللواء يوسف الحلو مديراً  أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا
 9للواء حازم عطا هللا. خلفاً  ،نيةالشرطة الفلسطي

  انتصار حركة طالبان على "شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن
متزامنًا  ،االحتالل األمريكي في أفغانستان يؤكد قدرة األمة على تحرير أوطانها من الغزاة المحتلين

. وأعرب رئيس "دي االحتالل اإلسرائيليمع ما يبدعه شعبنا من أجل تحرير القدس واألسرى من أي
 ،Amir Khan Muttaqi خالل اتصال هاتفي مع وزير الخارجية األفغاني أمير خان متقي ،الحركة

عن تطلعاته بأن يكون لطالبان دور داعم ومساند إلخوانهم في فلسطين لتحرير بيت المقدس، مكررًا 
من جانبه شكر الوزير متقي هذا  النتصار العظيم.التهنئة لقيادة الحركة وللشعب األفغاني على هذا ا

 10االتصال والتهنئة، واعتزازه بجهاد الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكنافه.

  قال موقع "إسرائيل ديفنس" إن شرطة دبي استعانت بشركة أيروبوتيكسAirobotics اإلسرائيلية، 
وذكرت . Expo 2020 Dubai دبي 0202 سبومعرض إك لتأمين ،المتخصصة في الطائرات المسيرة
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ن مقر هذه الشركة مقام على أ وفرض العقوبات )بي دي أس( االستثماراتالمقاطعة وسحب  حركة
 11تغيير اسمها إلى مستعمرة بتاح تكفا. قرية ملب س الفلسطينية المهجرة خالل النكبة، وتم  

  األسترالي )فرع غرب أستراليا(  العمالتبنى حزبAustralian Labor Party (Western 

Australian Branch) (الحزب الحاكم لغرب أستراليا) مشروع قرار يقضي بدعم حقوق اإلنسان ،
 وتقدم بمشروع القرار كل من نقابة العمال المتحدون  العودة. للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق  

United Workers Unionعان ألستراليين من جم  ، وفرع التعددية الثقافية في الحزب، وهما ت
 12جنسيات مختلفة، داعمين لحقوق اإلنسان في العالم.

  أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكينية ريتشل أماموRaychelle Omamo،  خالل مؤتمر
 صحفي عقد في مجلس األمن الدولي، بمناسبة انتقال الرئاسة من إيرلندا إلى كينيا، لشهر

في تقرير  الفلسطينيوقف بالدها الداعم لحقوق الشعب على م ،2021أكتوبر  /شرين األولت
قامة دولته، مشددة على أن بالدها تؤمن بحل    13الدولتين. مصيره وا 

 3/10/2021األحد، 

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن قرار السلطة بإجراء انتخابات محلية جزئية
االنتخابات العامة، وكان منه مواقف معلنة تتعلق بأنه  مرتبط بضغوط من االتحاد األوروبي بعد إلغاء

أنه حتى لو أجريت  ،في ندوة سياسية ،ال يمكن استمرار الدعم لحكومات غير منتخبة. وَأضاف بدران
 14االنتخابات المحلية الجزئية فإنها لن تعطي شرعية للسلطة ال على المستوى الوطني وال الدولي.

 لية نفتالي بينيت، في ختام اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة العنف صادق رئيس الحكومة اإلسرائي
، على خطة العمل التي استعرضها نائب وزير األمن 1948فلسطينيي  مجتمعوالجريمة في 

 ،ومجلس األمن القومي ،والشاباك ،الداخلي، وتقضي "بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين الشرطة
وسلطة تبييض األموال". كذلك تقرر تنفيذ  ،الضرائبوسلطة  ،والمستشار القضائي للحكومة

"مواجهة مركزة في قضية السالح غير القانوني في المجتمع العربي، بمشاركة الجيش 
"توفر أدوات من أجل مواجهة  عدلمجموعة قوانين بمبادرة وزارة ال اإلسرائيلي"، إضافة إلى سن  
 15وحيازة السالح والتجارة به". ،من العقوبة األقصى هذه الظاهرة، مثل قانون الحد  

 للمسجد  إسرائيلياً  اقتحاماً  23قت في تقرير شهري، إنها وث   ،قالت وزارة األوقاف الفلسطينية
 2021.16سبتمبر  لألذان بالمسجد اإلبراهيمي، خالل أيلول/ منعاً  80األقصى، و

 إلسرائيلي، بجميع قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن الحركة األسيرة في سجون االحتالل ا
فصائلها، قررت البدء بخطوات تصعيدية، في ضوء ما يتعرض له األسرى من هجمة إسرائيلية 

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذه  غير مسبوقة، تصل إلى مستوى "جرائم حرب".
ات الجهاد اإلسالمي، الذين يخضعون لعقوبحركة لألسرى المضربين، وأسرى  الخطوات تأتي إسناداً 

 17ممنهجة، من عزل، وتحقيق، وتعذيب، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع.
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  ذكرت صحيفة هآرتس أن معطيات أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي أظهرت أن االعتداءات
الفلسطينيين في الضفة الغربية تضاعفت. وتطرقت  اإلرهابية التي يرتكبها المستوطنون ضد  

 ضد   إرهابياً  اعتداءً  363وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا  ،2021–2019 واتسنالمعطيات إلى 
لى 2020 سنةفي  507، وارتفع عدد هذه االعتداءات اإلرهابية إلى 2019 سنةفلسطينيين في  ، وا 

 . ويشار إلى أن هذه المعطيات هي وفقاً 2021سنة في النصف األول من  اعتداء إرهابياً  416
 18ن اإلسرائيلية، ويرجح أن عددها أكثر من ذلك.لتوثيق أجهزة األم

 إن عدد الشهداء الذين  ،قال أمين عام التجم ع الوطني ألسر شهداء فلسطين محمد صبيحات
شهيدًا في جميع المحافظات، ليرتفع عدد  38، بلغ 2021سنة ارتقوا خالل الربع الثالث من 

 19شهيدًا. 341إلى  2021سنة الشهداء منذ مطلع 

 في  ،وريون جرة تحمل شعار الناقل الوطني المصري "مصر للطيران"، في مطار بن حطت طائ
في رحلة وصفتها هيئة الطيران المدني اإلسرائيلي بـ"التاريخية"، وسابقة هي األولى من نوعها، 

ووصفتها السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، بأنها "عالمة هامة ومرحب بها لتعزيز العالقات الثنائية 
 وخاصًة العالقات االقتصادية".  ،البلدينبين 

 4/10/2021اإلثنين، 

   ه دعوة ذكرت صحيفة ماكور ريشون العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وج
داخلية اإلسرائيلية أييلت شاكيد، لزيارة الخاص وزيرة بشكل و  ،لجميع الوزراء في حكومة االحتالل
به. ونقلت الصحيفة عن عباس قوله: "يجب أن نبدأ وننشئ  المقاطعة في رام هللا واالجتماع

اسمحوا لي بالحفاظ على أمل " :وأضاف، "إجراءات لبناء الثقة، لكي نثبت أننا نعتزم صنع السالم
 ،من جانبها رفضت شاكيدو الشعب الفلسطيني. ألننا إذا فقدنا األمل، فسوف نفقد المستقبل". 

تر: "لن يحدث. لن ألتقي أحد منكري المحرقة الذي يقاضي الدعوة، وقالت عبر تغريدة على توي
 20لقتلة اليهود". جنود الجيش اإلسرائيلي في محكمة العدل الدولية في الهاي، ويدفع أمواالً 

  أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استعداده للذهاب إلى عملية سياسية قائمة على قرارات
إنه ال يمكن  ،ل لقائه برام هللا، المبعوث األمريكي هادي عمروخال ،الشرعية الدولية. وقال عباس

على "االستعداد الفوري للذهاب إلى عملية سياسية  عباس القبول بالوضع الحالي أو استمراره. وشدد
قائمة على قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسالم تحت مظلة األمم المتحدة واللجنة 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".الرباعية الدولية، إل  21نهاء االحتالل وا 
 في بيان لها، إن مدينة القدس المحتلة غير مشمولة  ،قالت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية

 ،2004/2005الذي جرى في االنتخابات البلدية السابقة  هنفسباالنتخابات المحلية، وهو األمر 
. وبررت اللجنة ذلك إلى كونها تخضع مباشرة لسلطة بلدية االحتالل أو ما 2017و ،2012و
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لعدم وجود مجلس بلدي داخل المدينة تابع للسلطة  تسمى بلدية "القدس الموحدة"، ونظراً 
الفلسطينية يقدم خدمات للمواطنين. وأوضحت لجنة االنتخابات أن المرحلة األولى من االنتخابات 

تجرى في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، والتي ستشهد س 2021المحلية 
 11/12/2021.22 فيهيئة محلية في المرحلة األولى منها، والمقررة  27انتخابات في 

  يعقد المكتب السياسي لحركة حماس أول اجتماعاته في القاهرة، بعد وصول غالبية أعضائه
اعيل هنية رئيس المكتب. وقال مصدر في الحركة من الداخل والخارج، وعلى رأسهم إسم

كافة رؤساء وأعضاء األقاليم، منذ انتخابها في  لـ"لشرق األوسط، إنه أول اجتماع من نوعه يضم  
وقال مصدر مطلع إن االجتماع يهدف إلى مناقشة مسائل تنظيمية تتعلق  دورتها األخيرة.

مسائل سياسية متعلقة بالتهدئة مع  يناقشو بالوضع الداخلي والمالي والصالحيات كذلك، 
 23، إلى جانب ملف المصالحة والعالقة مع السلطة الفلسطينية.األسرى  وصفقة تبادل "إسرائيل"

  اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه ورفاقه سيعملون على قطع أنفاس حكومة  المعارضةأعلن رئيس
نيت وضعضعة مكانته يلتحطيم هيبة ب نيت حتى إسقاطها، وقام نوابه بتنفيذ خطة منظمةينفتالي ب

 24كرئيس حكومة، وكادوا يمنعونه من إلقاء خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية.

  أفيجدور ليبرمان عن أن أزمة فايروس كورونا كلفت االقتصاد  ةاإلسرائيليمالية الكشف وزير
ان، خالل اجتماع عقدته لجنة مليار دوالر(. وقال ليبرم 43نحو شيكل ) مليار 137اإلسرائيلي 

، إن الموجة الرابعة من 2022و 2021الميزانية في الكنيست، لمناقشة الميزانية اإلسرائيلية لألعوام 
مليار دوالر(. وأضاف  1.25نحو جائحة كورونا كلفت االقتصاد اإلسرائيلي أربعة مليارات شيكل )

 25لة، وهو ال يشمل خسارة اإليرادات".أن "هذا هو الثمن النقدي حتى اآلن على الدو ليبرمان 
  ،أمهلت المحكمة اإلسرائيلية العليا أربع عائالت فلسطينية مهددة باإلخالء من حي الشيخ جراح

، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة االستيطانية بشأن 2/11/2021في القدس المحتلة، حتى 
 26ملكية األراضي المقامة عليها منازلهم.

 حو نفي تقرير أصدره، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت  ،اث األراضيمركز أبح ذكر
 1967في شرقي القدس فقط، وذلك خالل الفترة من  مسكناً  7,440مسكن فلسطيني، منها  11,900

منهم  ،فلسطيني ألف 73حو نتهجير  . ووفق المصدر نفسه فإنه تم  2021سبتمبر  /حتى نهاية أيلول
أنه خالل الفترة نفسها هدمت جرافات االحتالل ودمرت الطائرات  وأضاف. مقدسياً  مواطناً  47,220
ألف مسكن فلسطيني في قطاع غزة، كان أكثرها ضراوة ووحشية خالل الحروب  21حو نالحربية 

 27ألف مواطن فلسطيني. 189حو ن، وهج رت بذلك 2021و 2014و 2012 سنواتعلى القطاع 
  دس التابعة للسلطات اإلسرائيلية، بدأت بالترويج لخطة بناء العبرية أن بلدية الق 13ذكرت قناة

 28بالقدس المحتلة. ،القديم ،آالف وحدة سكنية استيطانية في مطار عطروت المهجور 10

  قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحةThe Global 

Institute for Water, Environment and Health (GIWEH)،  في بيان شفوي لهما أمام مجلس
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حقوق اإلنسان، إن الحصار اإلسرائيلي طويل األمد تسبب في تدهور خطير لألمن المائي في 
من المياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكان القطاع المحاصر يتسممون  %97غزة، لتصبح 

تعيق تشغيل آبار المياه  ،رباء المستمرببطء. وذكرت المنظمتان أن أزمة الوقود وانقطاع الكه
من مياه  %80ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، األمر الذي أدى إلى تصريف نحو 

 29منها إلى المياه الجوفية. %20بينما يتسرب  ،الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر
 راتي سيف بن زايد آل نهيان اقترحت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية أييلت شاكيد على نظيرها اإلما

عقد تدريبات ألئمة المسلمين من الداخل الفلسطيني في اإلمارات، بذريعة تأهيلهم على 
ووصلت شاكيد إلى اإلمارات، في أول زيارة رسمية  "االعتدال الديني والتسامح ومكافحة العنف".

 30لها إلى أبو ظبي، حيث التقت خاللها وزير الداخلية اإلماراتي.

 مجلس الشيوخ األمريكي التصويت على مقترح تمويل خاص لالحتالل اإلسرائيلي، لشراء  أرجأ
اعتراضية لمنظومة القبة الحديدية، بمبلغ مليار دوالر. وعزت اإلذاعة العامة العبرية  صواريخ

. ونقلت عن بول قوله، Rand Paulاإلسرائيلية السبب إلى معارضة السيناتور الجمهوري راند بول 
أن "الواليات  ، مضيفاً "يؤيد إسرائيل، لكن النقاش ينبغي أن يتمحور حول مصدر التمويلإنه "

 31المتحدة ال يمكنها إعطاء مال ليس بحوزتها".
 5/10/2021الثالثاء، 

 التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، 
بادل، حيث بحث الجانبان العديد من القضايا على مستوى التطورات في أجواء إيجابية وتفاهم مت

بل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت السياسية والميدانية، والعالقات الثنائية، وس  
الفلسطيني. وجرى خالل اللقاء تناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل 

 32كة المواقف الواضحة والثابتة في إطار مشروع التحرر الوطني.عام، وأكدت قيادة الحر 

  توعد رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي باستمرار عمليات تدمير القدرات
على أن الجيش اإلسرائيلي "ملتزم بتقديم استجابة عسكرية  مشدداً  ،وزمان" مكاناإليرانية "في كل 

وأكد كوخافي أن "الجيش اإلسرائيلي يواصل  برنامج إيران النووي". ضد   فعالة في الوقت المناسب،
"، وأضاف "بفضل األوسطعمله على منع التموضع العسكري اإليراني في جميع أنحاء الشرق 

 33االستخبارات، يعرف الجيش اإلسرائيلي الكثير عما يحدث في إيران وتموضعها في الشرق األوسط".

 مازن غنيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة  لفلسطينيةا أطلع رئيس سلطة المياه
على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل، الممول من البنك الدولي. 

 الفلسطيني شعبالوما يواجهه  السلطة الفلسطينية،وضع غنيم ضيفه بصورة األوضاع الحالية في و 
جة عن سياسات االحتالل، والتي ي عتبر ملف المياه من أصعبها، حيث من ظروف معيشية صعبة نات
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يسيطر إذ  ؛والسيطرة على كافة المصادر المائية ،مخططات إسرائيلية للنهب الفلسطيني شعباليواجه 
 34على كامل مصادر المياه السطحية.و من مصادر المياه الجوفية،  %85االحتالل على أكثر من 

 بالقراءة األولى مشروع ، خالل جلسة عقدها في قطاع غزة، لفلسطينيأقر المجلس التشريعي ا
، ومشروع قانون إلغاء فقرات من 2004لسنة  19القانون المعدل لقانون األسرى والمحررين رقم 

. وقال رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج 1934لسنة  1قانون البلديات رقم 
المعدل لقانون األسرى والمحررين يهدف إلى إضافة مادة جديدة تحدد إن "مشروع القانون  ،الغول
 35األقصى لخصم ضريبة الدخل من الرواتب السنوية لألسرى في سجون االحتالل". الحد  

  رقت من مستودعات كشف تقرير صحفي النقاب عن حجم األسلحة واألدوات القتالية التي س 
للتقرير الذي أورده الموقع اإللكتروني  . ووفقاً 2020 سنةحتى  2013 سنةالجيش اإلسرائيلي منذ 

، ال تنقل هاوكميات والتي تفصل أنواع األسلحة المسروقة ،لصحيفة هآرتس، فإن األرقام الواردة
ن المعطيات الواردة هي معطيات جزئية. وتشير التقديرات إالصورة الحقيقية لحجم المسروقات، إذ 

قد تصل  هوقواعد الجيش من معسكرات يات التي تسرق سنوياً إلى أن قيمة األسلحة والعتاد واآلل
 36مليون دوالر. 15إلى نحو 

 أي تسوية مع  العائالت أعلن ممثل عن العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، رفض
عائلة  28السلطات اإلسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت، أو األراضي المقامة عليها. ويتهدد اإلخالء 

 37، بموجب اتفاق مع الحكومة األردنية آنذاك، ووكالة األونروا.1956 سنةسطينية تقيم في الحي منذ فل

 يشل،  في أن األسرى الفلسطينيين ، في بيان له،أك د نادي األسير الفلسطيني سجون نفحة، وا 
 أولى خطواتهم االحتجاجية. وأشار البيان إلى أن سلطة سجننفذوا  وريمون، ومجدو، وهداريم

 38.عوفر أغلقته بالكامل بدعوى أن هناك معلومات حول نية لتنفيذ عملية طعن

  ،يلت يلقاء في أبو ظبي مع نظيرته اإلسرائيلية أفي بحث وزير الداخلية اإلماراتي سيف بن زايد
شاكيد، تعزيز التعاون بالمجاالت األمنية. وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة األنباء اإلماراتية 

ثنين. وأعلنت شاكيد أن ام(، دون تحديد مدة زيارة شاكيد التي وصلت أبو ظبي اإلالرسمية )و 
، 10/10/2021من  ز التنفيذ اعتباراً اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين تل أبيب وأبو ظبي سيدخل حي  

 39حسب صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية.ب
  مي األمريكي جيك سوليفان وفريقه بعد ساعات من االجتماعات المطولة بين مستشار األمن القو

وفريقه من الخبراء، في البيت األبيض، شدد  Eyal Holata والتاح إيالمع نظيره اإلسرائيلي 
بلوماسي مع يالجانب األمريكي على الخيارات األخرى التي يمكن استخدامها إذا فشل المسار الد

في بيان مقتضب أصدره  ،األبيض إيران في محاولة لبلورة رؤية مشتركة للجانبين. وشدد البيت
والتصميم المشترك على  ،بعد انتهاء االجتماعات، على وحدة الموقف األمريكي واإلسرائيلي

والشركاء اإلقليميين. وقال البيان إن سوليفان شدد على  "إسرائيل"مواجهة التهديدات التي تواجه 
 40صول إيران على سالح نووي.وضمان عدم ح "،إسرائيل"التزام الرئيس بايدن األساسي بأمن 
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 هو األسوأ بسبب  ةقال المفوض العام لـوكالة األونروا فيليب الزاريني إن وضع الالجئين في سوري
والتي يشعر بها  ،وكذلك الوضع في لبنان بسبب األزمة االقتصادية ،الظروف التي تمر بها البالد

وهناك غضب  ،ألمور تغلي في المخيماتأن ا على الزاريني كدالالجئون الفلسطينيون بشكل حاد. وأ
وعن األزمة المالية التي  دوا على أن تمد يد المساعدة.األونروا ألنها الوكالة التي تعو   يوجه عادة ضد  

 ،تمر بها األونروا، قال المفوض العام إن الوكالة عانت الكثير منذ توقف المساعدات األمريكية
 41رشيدية واإلجراءات االقتصادية لتوفير ما يمكن توفيره.واضطرت أن تأخذ العديد من الخطوات الت

  مؤسسة 700كشف ائتالف من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية واألوروبية عن مشاركة ما يقرب من 
في تمويل الشركات التي تشارك بنشاط في تطوير المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة  أوروبيةمالية 

الفرنسي أن أربعة بنوك فرنسية  Mediapart دس. وأورد موقع ميديابارتالقشرقي بما فيها الغربية 
وسوسيتيه جنرال  ،(مليار دوالر 19.74نحو  ،مليار يورو 17) BNP Paribas ن بي باريباأبي  هي

Société Générale (8.2 دوالر اتمليار  3.25نحو  ،مليار يورو)،  جريكولأكريدي و Crédit 

Agricole،  يإي بي بي س مجموعةو Groupe BPCE  مؤسسة مالية  672هي من بين مجموعة من
شركة تشارك بنشاط في المستعمرات  50مليار دوالر لصالح  255أوروبية أقرضت أو استثمرت 

 42اإلسرائيلية غير القانونية، وهو ما يعد انتهاكًا متعمدًا للقانون الدولي.
 ة، أن البحرية األمريكية قررت شراء كشف موقع "إسرائيل ديفنس" المتخصص في الشؤون العسكري

اإلسرائيلية، لزيادة دقة األسلحة الخفيفة  Smart Shooter سمارت شوتر شركةعدة منظومات من 
وجمهورية  "إسرائيلوقعت "و  المنصوبة على القطع البحرية بهدف التصدي للطائرات المسيرة.

للدولة التشيكية أربع بطاريات  "يلإسرائ"بموجبها ستبيع مليون دوالر،  620 بقيمةالتشيك صفقة 
 )أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة( رفائيلالتي تنتجها شركة  ،سبايدرللدفاع الجوي من طراز 

 43أجهزة رادار من إنتاج الصناعات الجوية اإلسرائيلية. ، أيضًا،التشيكدولة ستشتري و  .اإلسرائيلية
  ن الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت أو رئيسها إ شاكيديلت أيقالت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية

نها لن تسمح بإقامتها. ا  و بالتناوب يائير البيد، لن تناقش أي قضية تتعلق بإقامة دولة فلسطينية، 
 ،ظبي التي تصدر في أبو ،The National صحيفة ذا ناشيونالفي مقابلة مع  النظر، ولفتت شاكيد

داخل االئتالف الحكومي الحالي  إلى أن هناك إجماعاً  ،لسابعةبحسب ما ورد في القناة العبرية ا
بين أحزاب اليمين والوسط واليسار على عدم معالجة أي قضية قد تسبب شرخًا داخليًا بما في 

"نحن نؤمن بالسالم االقتصادي لتحسين  قائلة: ذلك موضوع الصراع مع الفلسطينيين. وأضافت
قحياة الفلسطينيين و   44عية مشتركة، لكن ليس دولة بجيش بالتأكيد".مناطق صنا ةاما 
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 6/10/2021األربعاء، 

 يتيح لليهود أداء صلوات "صامتة" في باحات المسجد  قراراً  أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس
األقصى في القدس المحتل ة، وأمرت القاضية بإسقاط أمر تقييدي، ف رض على أحد الحاخامات 

األقصى، معل لة ذلك، بأنه ال يمكن تفسير الصالة على أنها عمل بسبب أدائه صالة "صامتة" في 
وذكر المحامي الذي أوردت أقواله القناة اإلسرائيلية السابعة عبر موقعها اإللكتروني، أنه  إجرامي.

"ليس من المعقول أال ي سمح لليهود في منطقة )الحرم القدسي( بالتكلم والصالة حتى في صمت، 
 45."ين... فعل كل شيءفي حين ي سمح للمسلم

  أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خالل اتصال هاتفي مع رئيس مصر عبد الفتاح
 على جاهزية العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية يقبل جميع أطرافها بالشرعية الدولية.، السيسي

ية" لملف عملية وفق بيان للرئاسة المصرية، استمرار جهود بالدة لـ"إعادة الحيو  ،أكد السيسيو
 46."إسرائيل"بين فلسطين و "السالم"

  دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار غير المسبوق الذي اتخذته محكمة القدس الجزئية
اليهود في أداء صالة صامتة في باحات المسجد األقصى، مؤكدة في بيان لها،  بشأن حق  

عدة كافة إلسقاطه، بما في ذلك بلوماسي على األصيأنها ستواصل تحركها السياسي والد
من واليونسكو، وأنها ستقوم ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس األ ،األمم المتحدة

ومع جامعة الدول  ،شقاء في المملكة األردنية الهاشميةبتنسيق جهودها وتحركها مع األ
 47والعالمي. والدول الصديقة على المستوى اإلقليمي ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،العربية

 خالل مهرجان جماهيري إلحياء ذكرى  ،أكد أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة
 ،ها في فلسطين كاملة، وبالمقاومة كخيار وطريق لها، تمسك حركته بحق  34 انطالقة حركته الـ

 48حتى النصر، وعلى ضرورة مواجهة االحتالل بكل السبل.

 ستة، ابتسامة نصر عريضة، ألمحت لحجم شعورهم المتعاظم اعتلت وجوه أسرى نفق الحرية ال
خالل إحدى جلسات المحاكمة التي  ،بجميل صنعهم، وذلك بعد التقائهم ألول مرة عبر تقنية زوم

 49يخضعون لها، عقب إعادة اعتقالهم.

 لن نتسامح بكل  :لصحفيين في موسكولوزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان  قال"
د مع أي تغيير جيوسياسي وفي خارطة القوقاز، ولدينا مخاوف جدية حيال تواجد اإلرهابيين تأكي

 50والصهاينة في هذه المنطقة".

 موقع واال العبري عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن نائب السفير األمريكي في القدس مايكل راتني  نقل
Michael Ratney بوع الماضي، وأبلغهم أن إدارة بايدن اتصل بمسؤولين كبار في مكتب بينيت، األس

 51الجديد في المستعمرات. والبناءمن التخطيط  تريد أن ترى أن هناك حالة من ضبط النفس والحد  
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 7/10/2021الخميس، 

  اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت
ي. ودخل المستوطنون إلى باحات المسجد عبر حماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيل

 52باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا "صلوات فردية صامتة".
 إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا،  ،عضواً  50أكثر من ، يضم حضر وفد إسرائيلي كبير

، والتقى عددًا من المسؤولين Eran Harmoni بقيادة األمين العام لحزب العمل عيران حرموني
والتأكيد على أن  ،الفلسطينيين، وخرجوا بالتفاهم حول ضرورة العمل على إعادة المسيرة السياسية

 53الدولتين". التوصل إلى حل   ،"الطريق الوحيد إلنهاء الصراع في المنطقة

 ن شر واالعتراض للمرحلة األولى المركزية أن فترة الت سجيل وال الفلسطينية أعلنت لجنة االنتخابات
الخميس. وقال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات  اليوم من انتخابات الهيئات المحلية تنتهي مساء

، إلعداد السجالت النهائية التي 24/11/2021المركزية هشام كحيل إنَّ مرحلة االعتراض في 
 11/12/2021.54ستجري وفقها االنتخابات في 

  ق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن مصر تجاوبت مع طلب فلسطيني قال رئيس صندو
بشأن ترسيم الحدود المائية بين الجانبين، وما زالت االجتماعات مستمرة من أجل تخطيط الحدود 
المائية. وأضاف مصطفى أن "مشروع حقل الغاز قبالة شواطئ غزة، شهد إنجاز بعض التقدم من 

فبراير الماضي، مع الشركة المصرية القابضة للغازات  /شباط خالل توقيع مذكرة تفاهم في
وأقر مصطفى بأن استخراج الغاز  الطبيعية )إيجاس( لمساعدة السلطة الفلسطينية في تطويره".

كم داخل المياه اإلقليمية الفلسطينية، بحاجة إلى تنسيق مع  36من داخل البحر على مسافة 
 55ة عسكرية.منطق د  عالجانب اإلسرائيلي الذي ي  

 أعمال متنوعة  1,204القدس المحتلة بما فيها الضفة الغربية  الفلسطينية في بلغ عدد عمليات المقاومة
، ووفق تقرير أعدته الدائرة اإلعالمية لحركة حماس بالضفة الغربية؛ 2021خالل أيلول/ سبتمبر 

مع تمكن ستة أسرى من حفر إسرائيليًا منهم جنود في الوحدات الخاصة، بالتزامن  29أصيب خاللها 
 56نفق وانتزاع حريتهم من سجن جلبوع اإلسرائيلي.

  يقضي بإقامة  ،بمقترح جديد للحكومة اإلسرائيلية وزيرة داخلية اإلسرائيلية أييلت شاكيدتقدمت
يوم" العبرية، أن لسرائيل اإجديدة في هضبة الجوالن السورية المحتلة. وذكرت صحيفة " مستعمرات

الضوء األخضر لمقترح تدشين مستعمرات جديدة في النقب، وكذلك في هضبة شاكيد أعطت 
 57الجوالن السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة اإلسرائيلية فور االنتهاء منه.

 " قطاع غزة خالل شهر  عدوانه علىوخالل  ،يوم" أن الجيش اإلسرائيليلسرائيل اإذكرت صحيفة
من نوع "اللدغة الفوالذية"، وهي نوع من القذائف  ، استخدم قذائف هاون 2021 مايو/ أيار
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المصنعة من قبل شركة إلبيت اإلسرائيلية، والتي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها. ووفقًا للصحيفة، فإن 
استخدامها بشكل واسع  الكشف عنها ألول مرة قبل العدوان بشهرين، تم   هذه القذيفة والتي تم  

إلى أن هذه القذائف تتمتع بعدة  مشيرة ،وان على قطاع غزةالنطاق وكتجربة أولية خالل العد
 58تسمح للجنود "بضرب األهداف بدقة".فمزايا، من أهمها أنها تعمل بالتوجيه الليزري، 

  دبي. وجرى الحفل بعرض تضمن  2020بمراسم احتفالية جناحها في إكسبو  "إسرائيل"افتتحت
عزفت موسيقى و ولوجي والمزارات التاريخية، مقاطع مصورة تروج لطواحين هواء والتقدم التكن

 59."شعارات وطنية"وحلقت بالونات تحمل  ،عبرية

 8/10/2021الجمعة، 

  اختتمت قيادة حركة حماس في القاهرة، اجتماعات مكتبها السياسي للدورة االنتخابية الجديدة، بقيادة
 ،والخارج. وقالت حماسوحضور أعضاء المكتب السياسي من الداخل  هنيةرئيس الحركة إسماعيل 
قيادة الحركة بحثت الملفات والتطورات كافة، في المجاالت المختلفة، "في بيان صحفي، إن 

وخاصة مجريات األوضاع في مدينة القدس، واألقصى، وقضية األسرى، وحصار غزة، وأوضاع 
. ولفتت "شعبنا في أماكن وجوده كافة في الداخل والخارج، خاصة في أعقاب معركة سيف القدس

نهاء االنقسام الذي يحاول "إلى أنها الحركة النظر  ستعمل على تحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني، وا 
االحتالل استغالله بفرض الوقائع على األرض، فيما يتنصل العالم من مسؤولياته تجاه القضية 

قنوات الحوار منفتحة على كل المجتمع الدولي، وترحب ب". وأكدت قيادة الحركة أنها "الفلسطينية
 60."وحق شعبنا في التحرر من االحتالل ،التي يمكن أن تفضي إلى تعزيز مكانة قضيتنا

  "ألغت المحكمة المركزية في القدس قرارًا سابقًا لمحكمة الصلح بإتاحة "الصلوات الصامتة
 للمستوطنين في المسجد األقصى المبارك. وتقدمت شرطة االحتالل باالستئناف على قرار محكمة
الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى "صالة صامتة" في المسجد األقصى. ونقل المراسل السياسي 
لموقع واال عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اإلدارة األمريكية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة 

 61.الصلح إلى توتر في المسجد األقصى ما قد يتسب ب بالتصعيد
  العامة واإلسكان ناجي سرحان أن الوفد  األشغالوكيل وزارة الحكومية إلعمار غزة و  اللجنةأكد رئيس

الحكومي المتواجد في القاهرة، اتفق مع المسؤولين المصرين على جملة من القضايا المهمة والخاصة 
، ومن أبرزها، البدء بالتحضير إلنشاء المدينة السكنية األولى ضمن المنحة اإلعماربعملية إعادة 

أيضًا، تطوير الشارع الواصل  ألمريكية" غرب حي العطاطرة في بيت الهيا،المصرية في المنطقة "ا
شارع الرشيد الذي بدأ  إعمارإعادة  إلىمن مفترق العطاطرة شرقًا وحتى شارع الرشيد غربًا، باإلضافة 

 62العمل فيه منذ أسبوعين تقريبًا، وكذلك البدء في التحضير إلنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.
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  بأن مكتب وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد رد  على طلب  العامة اإلسرائيلية 12ناة القأفادت
مستبعدًا  ،رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، برفض عقد لقاء بين الطرفين في الفترة الحالية

 63إمكانية عقده قريبًا.
 ى كشف بضعة ألوف من بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة، اضطرت الحكومة اإلسرائيلية إل

الوثائق التي أخفتها منذ قيامها، وتؤكد فيها الرواية الفلسطينية حول أحداث النكبة الفلسطينية 
تعرضوا لعملية طرد  1948والقائلة إن مئات ألوف الفلسطينيين الذين رحلوا عن وطنهم في سنة 

تبين أن التنظيمات  وتحتوي هذه الوثائق على تقارير عديدة ولم يهربوا بسبب الخوف فقط.
اإلسرائيلية العسكرية التي احتلت المناطق المخصصة للفلسطينيين حسب قرار التقسيم، نفذت 

وقد بادر إلى نشر هذه  "جرائم حرب"، حسب القانون الدولي. د  عالكثير من العمليات التي ت  
بحوث ونشاط  )وتعني تقفي األثر(، وهو معهد Akfut Institute فوتيالوثائق اليوم معهد عك

الفلسطيني على أسس جديدة تقوم  –بحث الصراع اإلسرائيلي "عملي إسرائيلي متخصص في 
، "على كشف حقيقة الروايات التي تؤجج الصراع والبحث عن حقائق تتيح تخفيف وتسوية الصراع

 Lior Yavne.64 كما يقول مديره العام ليئور يفنة
  خالل األيام الماضية.  "إسرائيل"كريًا سودانيًا زار اإلسرائيلي أن وفدًا عس الجيشذكرت إذاعة

ونقلت اإلذاعة عن مصادر رسمية في تل أبيب، قولها إن الوفد الذي رأسه الفريق عبد الرحيم 
حمدان دقلو، أحد كبار أعضاء مجلس السيادة، واألخ الشقيق لنائب رئيس مجلس السيادة محمد 

 65لفعل عائدًا إلى الخرطوم.، قد غادر تل أبيب با(حميدتي)حمدان دقلو 

 المواطنين الفلسطينيين  عنف المستوطنين اإلسرائيليين ضد   دانت وزارة الخارجية األمريكية
 66باألراضي المحتلة، وحذرت من أن النشاط االستيطاني يبدد حظوظ قيام الدولة الفلسطينية.

 بركلي - أقر اتحاد طالب جامعة كاليفورنيا University of California Student Association, 

Berkeley  ًبعدم استخدامها في التوسع  "إسرائيلـ"يطالب بربط المساعدات المالية المقدمة ل قانونا
االستيطاني في األراضي الفلسطينية، أو في اعتقال األطفال. وأقر االتحاد مشروع قانون يحمل 

و الكونجرس بيتي ، لدعم مشروع آخر كانت قد تقدمت به عضASUC 21/22-019 SRرقم 
، ويحمل اسم "الدفاع عن حقوق اإلنسان لألطفال واألسر الفلسطينيين الذين 2590برقم  ماكولوم

اتحاد طالب الجامعة من أكبر  د  عقانون االحتالل العسكري اإلسرائيلي". وي   يعيشون في ظل  
ألف طالب،  42نحو  وموازنة، ويبلغ عدد طلبتها االتحادات الطالبية في الواليات المتحدة عدداً 

 67لف طالب دراسات عليا.أ 11منهم نحو 
  ًيجعل الدراسات العرقية أحد المتطلبات للتخرج  اعتمدت والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة قانونا

الحركة  د  ويع ،يتبنى الرواية الفلسطينية للنكبة ضمن تدريس منهج  تتمن المدرسة الثانوية، و 
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القانون  Gavin Newsom ووقع حاكم والية كاليفورنيا غريفين نيوسوم الصهيونية حركة عنصرية.
 68.، وبذلك أصبح القانون نافذاً 10/9/2021في  قره برلمان الواليةأالذي 
 9/10/2021السبت، 

 أعلنت شركة نايكي Nike  ،ابتداًء من األمريكية أنها ستوقف بيع منتجاتها في فلسطين المحتلة
إلى الشركة البريطانية. وفي رسالة أرسلتها  Independentندبندت ، بحسب صحيفة إ31/5/2022

جميع أصحاب متاجرها في كيان االحتالل، قالت نايكي: "بعد مراجعة شاملة أجرتها الشركة، 
ونظرًا إلى التغيير الحاصل في السوق، تم  التوصل إلى أن استمرار العالقة التجارية بينكم وبين 

 69سياسة الشركة وأهدافها"، بحسب الصحيفة. الشركة لم يع د يتطابق مع
 10/10/2021األحد، 

 ولكنها في الوقت ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت إن حكومته ال تتجاهل الفلسطينيين 
خالل  ،تتعلم من التجارب السابقة، ولذلك لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية. وأضاف بينيت هنفس

في القدس، إن "وجود دولة  ،األلمانية المنتهية واليتها أنجيال ميركل مؤتمر صحفي مع المستشارة
أن  ، من جهتها،أكدت ميركلو  دقائق من منزلي". 7فلسطينية يعني جلب دولة إرهابية على بعد 

 70سيبقى أولوية "ألي حكومة ألمانية". "إسرائيل"أمن 
  مقارنة بالفترة 2021 سنةداية منذ ب %31بنسبة  "إسرائيل"ارتفعت نسبة الهجرة اليهودية إلى ،

جائحة كورونا، بحسب إحصاءات صادرة  ظل  في ، ويأتي هذا االرتفاع 2020 سنةالمماثلة من 
ويأتي نشر هذه المعطيات عشية ما يسمى مناسبة "أسبوع  عن وزارة الهجرة والوكالة اليهودية.

 سنةمنذ بداية مهاجرًا  20,360استقدام  عن الهجرة"، وتظهر البيانات المحدثة عن حجم الهجرة
 "إسرائيل". وجاء معظم المهاجرين إلى 2020 سنةفي الفترة المماثلة من  15,598مقارنة بـ  ،2021

ثيوبيا.  71من روسيا والواليات المتحدة، وفرنسا، وأوكرانيا، وا 
 صى أجزاء من المقبرة اليوسفية المالصقة للمسجد األق جرفت آليات تابعة لالحتالل اإلسرائيلي

المبارك من الجهة الشرقية. وتأتي عمليات التجريف، بعد أن استجابت المحاكم اإلسرائيلية لطلب 
عرف بـ"سلطة الطبيعة"، باستئناف أعمال التجريف في المقبرة، يبلدية االحتالل في القدس وما 

مين ويشمل القرار كذلك السماح بتحويل قطعة األرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسل
 72من استحداث قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد القدس وتغيير تاريخها وجغرافيتها.

  فلسطيني من كافة الفئات منذ  37,500رصد مركز فلسطين لدراسات األسرى اعتقال االحتالل
. وأوضح مدير المركز رياض 2015أكتوبر  /األولبداية تشرين القدس في  انتفاضةاندالع 
، وبلغت حاالت االعتقال 1967 سنةيقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة األسر منذ بأن ما  األشقر

 73ألف حالة اعتقال. 130وحتى اليوم  2000سبتمبر أيلول/ ألبنائه وبناته منذ 
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 11/10/2021اإلثنين، 

  تعهدت حركة حماس بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع االحتالل، تكون "عالمة فارقة" في
. 2011 سنةاومة، وذلك في الذكرى العاشرة إلبرام صفقة تبادل األسرى التي جرت مسيرة المق

"إن اإلعالن عن صفقة وفاء  ،في تصريح صحفي ،وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم
إلى أن هذه برهوم األحرار الثانية سيشكل عالمة فارقًة في مسيرة المقاومة الباسلة". وأشار 

وقادرة  ،ومبدعة ،بمقاومة فلسطينية حكيمة ،واعتزاز شعبنا واألمة كافة الصفقة "ستكون محل فخر
 74على فرض شروطها".

  قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية سلمت الجانب الفلسطيني
ة عائلة فلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال رئيس الهيئ 442شمل  موافقات على لم  

، عاماً  16حسين الشيخ، في بيان صحفي، إن الموافقات تشمل أبناء المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 
 75قطاع.الولم يكونوا مسجلين في بطاقات الهوية الشخصية لذويهم، ويسكنون في الضفة و 

   كشفت معطيات إسرائيلية رسمية عن تسجيل ارتفاع كبير في عمليات المقاومة الفلسطينية ضد 
جهاز ووفقًا لمعطيات  .2021سبتمبر  حتالل ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، خالل أيلول/اال

، 2021مايو  هجوم( خالل أيار/ 400تسجيل أكبر عدد من الهجمات ) فقد تم   اإلسرائيلي، الشاباك
 هجوماً  92بـ  هجومًا، مقارنة 199 سبتمبر خالل العدوان على قطاع غزة، بينما بلغت الهجمات في أيلول/

جلت في  يونيو. هجمات في حزيران/ 109يوليو، و هجومًا في تموز/ 97أغسطس، و في آب/ وس 
عملية  187و ،عملية إلقاء عبوات ناسفة 17عمليات إطالق نار، و 9عمليات طعن، و 5سبتمبر  أيلول/

طعن واحدة، ، سجلت عملية أغسطس إلقاء قنابل مولوتوف، بينما أظهرت اإلحصائيات أنه في آب/
 76عملية إلقاء قنابل مولوتوف. 85عملية إلقاء عبوات ناسفة، و 11عمليات إطالق نار، و 6و

  ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت أن الحكومة تخطط لبناء بلدتين جديدتين في هضبة الجوالن
 من النظام السوري. إسرائيلية بغض النظر عن الموقف الدولي وشدد على أن هضبة الجوالن ستظل  

أن حكومته تعمل على استكمال خطة  ووصف بينيت هضبة الجوالن بأنها "غاية استراتيجية"، مضيفاً 
فيسبوك: "موقفنا من قضية هضبة الجوالن ال العلى صفحته على  ،ستغير وجهها. وأضاف بينيت

ريقة تعامله مع األسد، أو ط ةر العالم موقفه من سوري. وحتى إذا غيَّ ..ةيتعلق باألوضاع في سوري
 77لهضبة الجوالن بصلة. فهضبة الجوالن إسرائيلية. نقطة". وهو ما ي حتمل حدوثه، فإن ذلك ال يمت  

  شرقي القدس، عن إطالق في بشار المصري، في مؤتمر صحفي  الفلسطينيأعلن رجل األعمال
نا، وقال: "استغرق مشروع تطوير بنياني في شرقي القدس باسم حي "لنا" بمنطقة بيت حني أكبر

الحصول على تصاريح من بلدية القدس اإلسرائيلية للمشروع عشرة أعوام". وأضاف أن شركته 
ألف متر  120"مسار" بدأت "بالشراكة مع بطريركية الروم األرثوذكس مشروع بناء على مساحة 



 2021 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 15                                                  

شروع وحدة سكنية في حي بيت حنينا"، مضيفًا: "إنه أكبر م 400مربع حي معاصر مكون من 
 78".1967للعرب منذ العام 

  وقعت شركة الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال" اتفاق تعاون مع الخطوط الملكية المغربية
 79ما بين تل أبيب والدار البيضاء. ةالجوية، لتسيير رحالت جوية يومي

 لقدس، بهدف التشجيع افتتح السفير األمريكي السابق لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان مركزًا يحمل اسمه في ا
خالل حفل كبير، بحضور  "،إسرائيل"على التطبيع وتوقيع مزيد من االتفاقيات مع الدول العربية و

، وبحضور بق دونالد ترامب وصهرها، مستشار الرئيس األمريكي السJared Kushnerجاريد كوشنر 
 80السابق مايك بومبيو. ، إلى جانب وزير الخارجية األمريكيIvanka Trump زوجته إيفانكا ترامب

  لعمليات وكالة  دعماً  دوالر(ماليين  106.5 )نحو مليون يورو 92أعلن االتحاد األوروبي تقديم
"نحن مصممون  :األونروا. وقال الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل

فقط، بل إنه يساعد على اإلبقاء  إنسانياً  اجباً دعمنا لألونروا ليس و  ...ومالياً  على دعم األونروا سياسياً 
خدمات األونروا أساسية للمساهمة  على فرص السالم الدائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، إذ تظل  

 81عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية الالجئين". الدولتين القابل للحياة، بما في ذلك حل   في حل  
  عن أحدث االبتكارات العسكرية، التي ستمكن جنود االحتالل أحرنوت النقاب  يديعوتكشفت صحيفة

في معرض عسكري في  ةاإلعالن عنها ألول مر  من الرؤية خلف الجدران، والتي من المتوقع أن يتم  
أحدث االختراعات العسكرية التي  XLR 40أو  40باريس، األسبوع المقبل. ويعد ابتكار أكس أل أر 

ة عن نظام يمكنه اكتشاف الكائنات الحية المخبأة خلف الجدران من توصل لها االحتالل، وهو عبار 
 82يمكن له أن يحدد بدقة وجود األجسام المتحركة وعددها خلف الجدران.و ، م50مسافة تزيد عن 

 12/10/2021الثالثاء، 

  في حركة حماس صالح البردويل النقاب عن أن الحركة بصدد  السياسيكشف عضو المكتب
تتضمن رؤية الحركة لمستقبل العمل  ،ية متكاملة لتسليمها للقيادة المصريةصياغة ورقة سياس

 في حديث مع عربي ،الفلسطيني ومن ضمنه المصالحة وتوحيد الصف الوطني. وأكد البردويل

، أن المسؤولين المصريين أعادوا خالل لقائهم قيادة حماس األسبوع الماضي في القاهرة، طرح 21
يتضمن  ا إذا كانت حماس قد تلقت عرضاً وعم   ت الممكنة إلنجازها.ملف المصالحة والرهانا

التعرض لذلك، إذ  المشاركة في حكومة وحدة وطنية يعترف بها األمريكيون، قال البردويل: "لم يتم  
 83ومعنية بتهدئة باقي الملفات". ،أن واشنطن منشغلة بقضاياها وصراعها مع الصين

 ة أن ما يسمى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، أنهت مسحًا ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبري
منها مصنفة  (2ألف م 60دونمًا ) 60فيتار )جبل صبيح( قرب نابلس، وتبين أن أألراضي بؤرة 

 84على أنها أراضي دولة، يمكن إقامة مستعمرة جديدة عليها.
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 ة سانت كيتس ونيفيس، المالكي مع نظيره وزير خارجية دول رياض الفلسطيني وق ع وزير الخارجية
، على هامش اجتماعات مؤتمر Mark Brantley من دول منطقة حوض الكاريبي، مارك برانتلي

 المقام في بلغراد، اتفاقية إلغاء التأشيرة "الفيزا Non-Aligned Movement حركة عدم االنحياز
Visa.85" للجواز الفلسطيني 

  مع الفلسطينيين  "سالم"دون أن فرص توقيع اتفاق من اإلسرائيليين يعتق %87أظهر استطالع رأي أن
لدراسات  فيتربيفي السنوات الخمس المقبلة شبه معدومة ومنخفضة للغاية. وأجرى االستطالع مركز 

في المعهد  Viterbi Center for Public Opinion and Policy Research الرأي العام والسياسة
 86، ونشرته صحيفة معاريف العبرية.cy InstituteIsrael Democra اإلسرائيلي للديموقراطية

  شجرة في الضفة  9,300أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن قوات االحتالل دمرت أكثر من
، في حين دعت إلى تمكين المزارعين الفلسطينيين من الوصول 2020سنة المحتلة، خالل الغربية 

وذلك في الوقت المناسب والكافي خالل موسم  اآلمن إلى حقول الزيتون الخاصة بهم في الضفة،
 87قطف الزيتون.

 لزيادة كمية المياه لألردن،  "وقعنا الثالثاء بروتوكوالً  :قالت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية كارين إلهارار
 "إسرائيل"وهذا إعالن ال لبس فيه بأننا نريد عالقات حسن جوار". واتفق الجانبان على أن تبيع 

 88.توفر مجاناً  3ممليون  55من المياه سنويًا، باإلضافة إلى  3من مليو  50لألردن 

 االتحاد الدولي لكرة القدم قال رئيس (الفيفا FIFA)  جياني إنفانتينوGianni Infantino،  إن توقيع
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى مشاركة "إسرائيل" في استضافة كأس العالم لكرة القدم  "اتفاق إبراهيم"

أن الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية تبحث في توسيع بطوالت  إنفانتينو ها العرب. وأضافمع جيران
 89الرجال والسيدات إلى أحداث سنوية، وبالتالي يمكن أن يشهد مشاركة "إسرائيل" في االستضافة.

  موظف في شركتي أمازون  400طالب أكثر من Amazon  َي لتجارة التجزئة وجوجل، إدارت
الحقوق اإلنسانية الفلسطينية. وقال  جراء ممارساتها القمعية ضد   ،"إسرائيل"بمقاطعة  يهماشركتَ 

ين: "ال يمكننا أن نتجاهل أن المنتجات ي الشركتَ الموظفون، في رسالة وقعوها ووجهوها إلى إدارتَ 
جبارهم على ترك منازلهم،  التي نبنيها ت ستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم األساسية، وا 

 90ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة".
  قال المفوض العام لـوكالة األونروا فيليب الزاريني، خالل مؤتمر عقده أمام أحد المنازل المتضررة

منزل،  1,200إن "األولوية إلصالح  ،بمخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة
نوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها".  لعائالت فلسطينية الجئة، من الذين لم يتمك 

التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير  آالف عائلة أيضًا، سيتم   7: "هناك قائالً  وأضاف
مليون دوالر أمريكي، للتعامل مع  20الدعم الكامل". وأوضح الزاريني أن الوكالة بحاجة إلى 

 91ازل المدم رة.احتياجات القطاع فيما يتعلق بإصالح المن
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  قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إنه "علينا أن نبني على جهود اإلدارة السابقة ونشجع
أنه "بإمكان كل من إسرائيل واإلمارات أن تتعاونا من  التطبيع ألننا نؤمن أنه سبيل التقدم"، معتبراً 

اجتماع ثالثي عقده بلينكن مع أجل صالح المنطقة والعالم". جاءت هذه التصريحات في أعقاب 
بيد، واإلماراتي عبد هللا بن زايد، في العاصمة األمريكية واشنطن. اليائير يه اإلسرائيلي نظيرَ 

واإلمارات والواليات  "إسرائيل"ين مشتركين يضمان ممثلين عن وأعلن بلينكن عن إنشاء فريقَ 
عزيز التسامح الذي سيسمح لمختلف المتحدة، يعنى األول بقضايا "التعايش واألمور الدينية لت

تعبيره؛ فيما يعنى الفريق الثاني على تعزيز قضايا  الديانات بممارسة العبادة دون عنف"، على حد  
 92البنية التحتية للطاقة والمياه بين الدول الثالث.

 13/10/2021األربعاء، 

  القدس على قرار المحلية" التابعة لبلدية االحتالل في  التخطيطصادقت ما تسمى "لجنة
عامة،  القدس، لصالح إقامة مبان   شرقي باالستيالء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب

فعات همتوس. وقال محافظ القدس عدنان غيث، جوتنفيذ أعمال بناء في مستعمرة  ،طرق  وشق  
لقدس وفا إن هذا المخطط االستيطاني يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين محافظتي اوكالة ل

حكام السيطرة  93وعزل القدس عن محيطها. ،وبيت لحم، وا 

  )ن السلطة الفلسطينية إقالت القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلي )مكان
رفضت حماية أسرى نفق الحرية أيهم كممجي ومناضل نفيعات. وأضافت القناة، أنه خالل 

وطلبا من أحد  ،وصال مخيم جنين ااعترفا بأنهم التحقيق مع مناضل نفيعات وأيهم كممجي
أحد األشخاص تحدث مع محمد اشتية  ؛ وأناألشخاص حماية السلطة للفارين من سجن جلبوع

 94ه رفض ذلك وقال األمر ليس سهاًل.ولكن الفلسطينية، السلطة في حكومةالرئيس 

  السلطة الفلسطينية أنفقت كشفت بيانات نشرها االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن
لتعزيز  مليون دوالر( 516.25)نحو  مليار شيكل 1.67نحو  2021 سنةخالل النصف األول من 

من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية للنصف األول من  %22قطاع األمن، وهو ما يمثل 
فافية الموازنة في تقرير نشره ضمن مؤتمر الفريق األهلي لدعم ش ،. وأفاد االئتالف2021 سنة

ن وجود ارتفاع ، أن وزارة الداخلية لم تنشر بياناتها حول موازنتها، حيث تبي  2021العامة للعام 
 95.مليون دوالر( 35.5)نحو  مليون شيكل 115 بـ 2020سنة فاتورة الرواتب واألجور مقارنة ب

  عن الطعام،  مفتوحاً  اباً من حركة الجهاد اإلسالمي في السجون اإلسرائيلية إضر  أسيراً  250بدأ نحو
 له، في بيان ،هم. وقال نادي األسير الفلسطينيعلى "اإلجراءات التنكيلية" التي ت تخذ بحق   احتجاجاً 

إن األسرى المضربين يطالبون إدارة سجون االحتالل "بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد 
 96، تاريخ عملية نفق الحرية".سبتمبر /فرضتها بشكل مضاعف بحق هم بعد السادس من أيلول
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  أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد النخالة أن حركته لن تترك أبناءها في
العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، "حتى لو  أيديسجون االحتالل ضحايا بين 

أنه "لن يمنعنا عن ذلك أي  في تصريح  له، ،استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم". وأضاف
 97اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى".

 خالل ، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،وزير الخارجية القطري  ،أوضح نائب رئيس الوزراء
 The 2021 Global Security Forum 2021له في اليوم الثاني لمنتدى األمن العالمي  ةكلم

 "إسرائيل"االقتصادي مع  التطبيعأنه ال يمكن االعتماد على  ،المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة
"بالنسبة لسياساتنا الخارجية فخطوات اتفاقية أبراهام  الوزير القطري: . وقالما دام االحتالل قائماً 
سلمي مع  لم نشهد السلوك والموقف المناسبين من إسرائيل للتوصل لحل   ال تتالءم معنا، حالياً 

عادل ال أعتقد أن قطر  ما ال يوجد أي آفاق إلنهاء االحتالل والتوصل لحل  الفلسطينيين، وطال
 98ستتخذ هذه الخطوة لتطبيع العالقات".

 14/10/2021الخميس، 

  وكالة األناضول، إن  معقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في حوار
ت طرح خالل حوارات وفد الحركة مع  لم "إسرائيل"طويلة األمد بين حركته و تهدئةفكرة إبرام 

المسؤولين المصريين في القاهرة. وأضاف أبو مرزوق أن حركته "م ستمرة في معركة كسر 
عن وعود مصرية بـ"تسريع عملية إعادة إعمار غزة". وفي  اً شفاالحصار عن قطاع غزة"، ك

عبنا وقضيتنا، موضوع آخر، قال إن حركته ستعمل على تطوير العالقة مع مصر بما "يخدم ش
نهاء  ويخدم األشقاء في مصر والشعب المصري". وحول جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وا 

 99االنقسام الداخلية، نفى أبو مرزوق وجود حراك في هذا الملف.

  استشهد شاب وأصيب آخر برصاص االحتالل، في مدينة بيت جاال غرب بيت لحم، فيما أصيب
 100س شمال القدس المحتلة.عاالحتالل النار نحوه بزعم تنفيذه عملية دشاب بجروح بعد أن فتح جنود 

 يوم" أن األمن الفلسطيني اعتقل نضال العطاري الذي يسكن في منطقة ال سرائيلإرت صحيفة "ذك
 قريبة من نابلس، وهو الذراع اليمين لضابط السجل العقاري في اإلدارة المدنية تومر كارمي

Tomer Carmy، وصادرت ملفات تخص عمله. وأثار ذلك عاصفة  ،سبوعينقبل أقل من أ
مردها المخاوف من أن األمن الفلسطيني سيضع يده على معلومات مهمة  "إسرائيل"انتقادات في 

 101متعلقة بعمليات تسريب األراضي وسيتمكن من معرفة السماسرة المرتبطين بذلك.

  أعمال حفر جديدة ت جريها هناك كشف الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب لوكالة صفا أن
االستيطانية أسفل مجمع عين ومسجد بلدة سلوان باتجاه  El'ad سلطات االحتالل وجمعية إلعاد

األقصى والبلدة القديمة. ويوضح أبو دياب أن عمااًل من جمعية إلعاد، بغطاء من "سلطة اآلثار" 



 2021 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 19                                                  

من عين ومسجد سلوان باتجاه  اإلسرائيلية يواصلون بشكل مكثف أعمال الحفر داخل نفق يبدأ
مدار سنوات وما تزال. ويشير إلى أن على ألقصى، تمهيدًا لوصله مع شبكة األنفاق المحفورة ا

في منطقة مجمع أسفل عين سلوان باتجاه األقصى والبلدة  عملها حفرية ونفق إسرائيلي تم   26
إلى مترين،  سم180تراوح من ، وارتفاعه ي م300-250القديمة. ويبلغ طول النفق الجديد ما بين 
 102.أبو دياب بحسب ،تحت األرض م15وعرضه من متر إلى متر ونصف، وعمقه 

 عبر صندوقها للتنمية االقتصادية العربية، عن توقيع اتفاقيتي منحة مع وكالة  ،أعلنت الكويت
 ام في تمويل البرنامج الصحي لالجئينهس؛ لإلأمريكيمليون دوالر  21.55ونروا قدرها األ

 103الفلسطينيين في لبنان، والميزانية العامة للوكالة.

  إسطنبول،  فيقد خالل بيان تلته في مؤتمر صحفي ع   ،مدني تركية مجتمعمنظمة  55أعلنت
رفضها ممارسات االحتالل األخيرة في القدس، بسماحها بـ"الصالة الصامتة" في ساحات المسجد 

بعاد الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد  104.األقصى، وا 
  لدينا مخاوف تجاه المجلس ]مجلس حقوق الخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث قال" :

اإلنسان التابع لألمم المتحدة[. سنعارض بشدة تركيز المجلس غير المتناسب على إسرائيل، حيث 
 105فقط يستهدف دولة واحدة". ،دائماً  يتضمن جدول األعمال الدائم للمجلس بنداً 

 فين  الشينرلمان األوروبي عن حزب قال عضو البSinn Féin  كريس ماكمانوسChris 

MacManus،  إن االتحاد األوروبي ال يمكنه االستمرار في الصمت، على هدم ممتلكات
الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة. وأضاف عضو البرلمان، في بيان صحفي، إن 

رة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس السلطات اإلسرائيلية هدمت أو صادرت في الفت
مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي  118، نحو 2021

 2020.106 سنةمقارنة مع الفترة ذاتها من  %38القدس، وهو ما يعني زيادة بنسبة 
 15/10/2021الجمعة، 

   ـ"األيام"، إن حركة حماس أمهلت حكومة ل عدم الكشف عن اسمه لقال مصدر مطلع فض
حتى يوم  ،االحتالل خالل المباحثات األخيرة التي أجراها قادة الحركة مع المخابرات المصرية

للسماح بإدخال األموال القطرية المخصصة لموظفيها في غزة والبالغة نحو ثمانية  ،الثالثاء المقبل
المصريين  أن إلىور. وأشار المصدر ذاته ماليين دوالر، والمتوقفة منذ أكثر من خمسة شه

بينيت ال يمكنه التقدم في الملفات المهمة خوفًا من إسقاط حكومته،  أنأوضحوا لحماس 
عدم قدرته السماح بتمرير األموال القطرية نقدًا لألسر الفقيرة وموظفي حماس، كما  إلىباإلضافة 

ما وأن بينيت نفسه وأفيجدور سي  ال اهو، كان معمواًل به في عهد الحكومة السابقة برئاسة نتني
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كانا يعارضان بشدة هذه اآللية،  ،أحد األطراف الرئيسية في االئتالف الحكومي الحالي ،ليبرمان
 107ولذلك من غير الممكن في الوقت الحالي إعادة العمل بهذه اآللية.

  اإلسرائيلية تجاه  الشاباك المنتهية واليته نداف أرغمان السياسة الحكوميةجهاز انتقد رئيس
الفلسطينيين بشكل عام. وفي حفل وداعي  له، قال أرغمان: "غياب الحوار بين دولة إسرائيل 
يا إلى إضعاف  والسلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى الخطوات التي نف ذها الرئيس محمود عباس، أد 

قع الحالي هو أن حماس الوا" "، مشددًا على أنالسلطة، من الناحية االقتصادية وفي الوعي العام
قوية والسلطة الفلسطينية ضعيفة. والهدوء النسبي الذي نشهده في السنوات األخيرة من جهة يهودا 

. وأضاف أرغمان أن "إسرائيل مجبورة على إيجاد "والسامرة )أي الضفة الغربية( هو )هدوء مضلل(
 108عدة دولية إلى األمام".طريق للتعاون مع السلطة الفلسطينية ودفع مشاريع اقتصادية بمسا

  ولجنة  ،والهيئة اإلسالمية العليا في شرقي القدس المحتلة ،العمل الوطني واألهلي هيئةقرر قادة
رفض مشروع التسوية الذي طرحته محكمة العدل  "إسرائيل"المتابعة العليا للجماهير العربية في 

بي ودولي شامل لوقف اعتداء العليا اإلسرائيلية في حي الشيخ جراح. وقرروا خوض كفاح شع
 109إجراءات االحتالل في المسجد األقصى. قرروا تصعيد العمل الكفاحي ضد  و المستوطنين هناك. 

  .وأطلقأدى اآلالف من أهالي مدينة الخليل صالة فجر يوم الجمعة في المسجد اإلبراهيمي 
 الخليللعائالت  حيث شهد المسجد حضورًا كثيفاً  "وعد الصادقين"المصلون على هذه الجمعة 

بعد أن تخطوا حواجز االحتالل.  ،وا المسجد منذ ساعات الفجر األولىؤ بأطفالها ونسائها الذين مل
 110المسجد اإلبراهيمي. إلىحافلة المصلين من أماكن مختلفة من محافظة الخليل  20ونقلت 

  مد، بمنح محفقي أكد السودان رفضه واعتراضه على قرار رئيس المفوضية األفريقية موسى
فريقي، قبل التشاور مع الدول األعضاء. وقالت وزارة اإل باالتحادالمراقب" "صفة  "إسرائيل"

الخارجية السودانية في بيان رسمي "نؤكد أن عمل الوزارة يقوم على المؤسسية، وأن موقفها واضح 
مع الدول  فريقي، قبل التشاورإزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب باالتحاد اإل

 111خالفًا بين المفوضية واألعضاء". األعضاء، وأن هذا األمر أحدث

 ومساندتها دوليًا وأمميًا  ،أكد وزراء خارجية دول بوليفيا والبيرو دعمهما المطلق للقضية الفلسطينية
من أجل الوصول إلى الدولة الكاملة. جاء ذلك خالل لقاء جمع وزير الخارجية البوليفي روخيليو 

، بسفير دولة فلسطين لدى بالده محمود العلواني، وذلك في مقر وزارة Rogelio Maita امايت
 112الخارجية بالعاصمة البوليفية الباز.

  َلنقابات العمال الحرة  ينين الدوليَ طالب قادة االتحادThe International Confederation of Free 

Trade Unions (ICFTU) ونقابات العمال األوروبي ،European Trade Union Confederation 

(ETUC) مليون عامل حول العالم، مجلس االتحاد األوروبي، والدول  200، ويمثالن أكثر من
االتحادان  بدولة فلسطين. وحث   األعضاء فيه، باتخاذ خطوات فورية وملموسة لالعتراف رسمياً 
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سطين شاهر سعد، رؤساء دول في رسالة وصلت نسخة عنها لألمين العام التحاد نقابات عمال فل
 113بدولة فلسطين. االتحاد األوروبي المشاركين في المجلس األوروبي، لالعتراف رسمياً 

 16/10/2021السبت، 

  كشفت مصادر مصرية خاصة عن مفاجأة متعلقة بصفقة األسرى التي تتوسط فيها القاهرة بين
يث لـ"العربي الجديد"، إلى أن في أحاد المصادر، . ونو هتاإلسرائيليحركة حماس واالحتالل 

أجهزة مصرية مطلعة على هذا الملف، تتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه "أدى 
م بها، بسبب اعتراضه على ضم   الحركة السم  دورًا تخريبيًا لعرقلة إتمام الصفقة، أو إحداث تقد 

ين تتمسك حماس بإطالق القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن قوائم األسرى، الذ
 114سراحهم نظير إطالق سراح أربعة أسرى إسرائيليين لدى الحركة".

  إدارة السجون من االستفراد بأي  ،العليا ألسرى حماس داخل سجون االحتالل القياديةحذرت الهيئة
لى أسير مهما كان انتماؤه التنظيمي، مؤكدة أنها ستكون سدًا منيعًا في التصدي للسجان والحفاظ ع

منجزات الحركة األسيرة. وأضافت الهيئة أن األسرى جميعًا يقفون صفًا واحدًا في مواجهة إجراءات 
 115ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد اإلسالمي. خصوصاً إدارة السجون العقابية، 

  كشف تقرير إسرائيلي عن تراجع في عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية في جيش االحتالل من أوساط
، مقابل تزايد التسرب من الخدمة العسكرية. ونسب التقرير الذي 1948من فلسطينيي  العرب البدو الشبان

ب البدو من صفوف أورده المراسل العسكري لموقع واال، هذا التراجع الذي يتزامن مع ارتفاع نسبة تسر  
صل االجتماعي"، الجيش اإلسرائيلي، إلى ما اعتبر أنه "ارتفاع في مستوى التحريض على مواقع التوا

للبيانات التي وردت في التقرير، يخدم في صفوف الجيش  ة الشعبية األخيرة. ووفقاً باإلضافة إلى الهب  
وعشرة برتبة  ،برتبة عقيد واحد ضابطًا: ضابط 84، بما في ذلك بدوياً  عربياً  شاباً  1,514 اإلسرائيلي حالياً 

 116اًل بدويًا في جيش االحتالل اإلسرائيلي.مقات 287مقدم، باإلضافة إلى ذلك يخدم بشكل دائم 
 سبل تعزيز عالقات تعاونهما في القطاع السياحي، والتقى وزير الدولة  "إسرائيل"بحثت اإلمارات و

 Yoelرئيس مجلس اإلمارات للسياحة أحمد الفالسي وزير السياحة اإلسرائيلي يوئيل رازفوزوف 

Razvozov، دبي. وأوضح  2020في معرض إكسبو  على هامش افتتاح الجناح اإلسرائيلي
مليون  700بلغ نحو  "إسرائيل"الفالسي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين اإلمارات و

إن التبادل السياحي بين  من جانبه، قال رازفوزوف دوالر خالل عام واحد من اتفاق التطبيع.
 117ألف سائح إسرائيلي. 250ة نحو ؛ حيث زار اإلمارات خالل هذه الفتر كبيراً  البلدين شهد زخماً 

  ن في االتحاد األوروبي أخطروا األسبوع ياألخبار من مصادر فلسطينية أن مسؤولصحيفة علمت
األونروا، بجملة مالحظات ومطالبات بتعديالت  في كتب المنهج وكالة الماضي مسؤولين في 

التعديل الجديد، األونروا،  التعليمي الفلسطيني، كشرط  لتقديم دعم مالي جديد للوكالة. وي لزم
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، "إسرائيل"مع  "السالم"باستخدام كتب دراسية تحض  على "التعايش والتسامح مع اليهودي"، وتقب ل 
 118بما يتماشى مع الطرح األوروبي لتسوية القضية الفلسطينية، على أساس "حل  الدولتين".

 17/10/2021األحد، 

  مستمرة في عملية  ،القوة القائمة باالحتالل ،ئيلفادي الهدمي "إن إسرا القدسقال وزير شؤون
حدى هذه الممارسات الصالة الصامتة للمستوطنين في المسجد األقصى،  تغيير الوضع القائم، وا 

ر الهدمي من خطورة األوضاع في القدس، وممارسة طقوس تلمودية في موقع إسالمي". وحذ  
لجيوسياسي في المدينة المقدسة، وتغيير وقال إنه "يوجد مخطط شمولي قائم على تغيير الوضع ا
 119الواقع الجغرافي عبر إقامة المشاريع االستيطانية الهائلة".

  أن المقاومة الفلسطينية أجرت تجارب على صواريخ جديدة في قطاع غزة،  عبريةذكرت تقارير
ووفق ما نقلت تقارير عبرية عن مصادر أمنية، فإن الجناح العسكري لحركة حماس أجرى 

ارب على إطالق صواريخ من غزة تجاه البحر. وسمعت أصوات انفجارات في عدة أماكن في تج
 120قطاع غزة، لكن لم تعلن أي من فصائل المقاومة قيامها بنشاطات تدريبية.

  الشعبية لتحرير فلسطين بالخليل عبد العليم دعنا إن مدن الضفة الغربية  الجبهةقال القيادي في
واستمرارها  ،نتيجة تخلي السلطة عن القيام بدورها ،وفلتانًا أمنياً  المحتلة تعيش حالة فوضى
مختلف المدن والمخيمات  فيوبي ن دعنا أن المواطنين  المواطنين. بممارساتها العنصرية ضد  

يعانون بسبب فوضى السالح المنتشر بين عناصر األجهزة األمنية والشجارات العائلية، محذرًا 
 121السالح مشبوه.ن الجزء األكبر من من أ

 دفاعوافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على الخطوط العريضة لالتفاقية التي توصل إليها وزير ال 
المقامة على  ،مع المستوطنين المزارعين ألراضي ما يسمى "وادي شيلو" بني جانتساإلسرائيلي 

العبرية السابعة، فإن أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي عمورية قرب رام هللا. وبحسب القناة 
االتفاق ينص على حصول المزارعين المستوطنين على أراض  بديلة، ونقل البساتين المزروعة 

 في منطقة وادي عمورية تلك األراضي . وتضم  1/2/2023إلى تلك األراضي وبشكل كامل حتى 
 122لهم.تعود  تهاالتماسًا يؤكد أن ملكي ،بمساعدة جهات حقوقية ،م فلسطينيون قد   ،دونماً  170

  تطرق رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت إلى الخالفات بين األحزاب التي تتشكل منها
والتركيز على المصادقة على ميزانية الدولة، التي  ،الخالفات جانباً  ركنالحكومة، ودعا إلى 

ء "بتركيز يتوقع أن تطرح على الكنيست للمصادقة عليها، الشهر المقبل. وطالب بينيت الوزرا
الجهود من أجل الحفاظ على استقرار ائتالفي. ودعونا نركز على المشترك وليس على الخالفات، 

 123السفينة من طرف إلى آخر". وال جدوى من البدء في هز  
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  أو  2 جيش اإلسرائيلي عن دبابة ميركافاالاستغنىMerkava 2 عامًا من الخدمة  40حو ن، بعد
 124ما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت.النظامية واالحتياطية، حسب 

   ل إلى مجلس المستعمرات في الضفة تعكف الحكومة اإلسرائيلية على رصد ميزانيات خاصة تحو
الغربية المحتلة، وذلك بغرض مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق ج، وذلك تحت ذريعة ما 

جلستها األسبوعية، اليوم  خاللوتصادق الحكومة اإلسرائيلية  يوصف بـ"البناء غير القانوني".
ل ، على أن تحو  دوالر(ماليين  6.2)نحو  مليون شيكل 20حو ناألحد، على ميزانية أولية تقدر ب

مستعمرة في الضفة، وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق ج.  14إلى 
نيين" على األراضي في وتهدف الخطة الحكومية، إلى مواجهة ما وصفته بـ"استيالء الفلسطي

ما األراضي المتاخمة المناطق ج، بدعم من السلطة الفلسطينية ودولة أوروبية، وال سي  
 125، بحسب المزاعم اإلسرائيلية.لمنع توسعها مستقبالً  ،للمستعمرات

  إن حكومة االحتالل ستحافظ على ممارسات  بارليف عومر اإلسرائيليوزير األمن الداخلي قال
شدد بارليف على في المقابل، و  .ما يتعلق باقتحامات المستوطنين للمسجد األقصىسابقاتها في 

أن المحافظة على "تعاون" مع إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى األردنية تشكل 
 126"مصلحة إسرائيلية جلي ة".

 طلب لجنة رعاية المقابر اإلسالمية  ،التابعة لالحتالل ،رفضت محكمة الصلح في القدس
بالمدينة، وقف تجريف بلدية االحتالل وما تسمى سلطة حماية الطبيعة، لمقبرة اليوسفي ة في 
المدينة. وأك د رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية بالقدس، مصطفى أبو زهرة صدور القرار، الذي 

د على أنه مفاجئ،  ل على المحاكم اإلسرائيلية"." من رغمبالشد   127أننا ال نعو 
 سكنية  ومنشأةمنزاًل  241والحقوق إن قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت  للديمقراطيةإلنسان قال مركز ا

. 2021سبتمبر  /حتى نهاية أيلول 2021 سنةالقدس منذ بداية المحتلة بما فيها في الضفة الغربية 
قارنة مع م %38بنسبة  2021في بيان له، أن عمليات الهدم والتهويد تزايدت منذ بداية  ،وذكر المركز

 128، وفق تقديرات االتحاد األوروبي.2020 سنةالفترة ذاتها من 
 18/10/2021اإلثنين، 

 أنها ستبذل كل الجهود لإلفراج  ،في الذكرى العاشرة لصفقة وفاء األحرار ،أكدت حركة حماس
نساني،  فنحن شعب ال يمكن "عن األسرى، مشددة على أن تحرير األسرى واجب ديني ووطني وا 

قضية "في تصريح صحفي، إن  ،. وقالت الحركة"أسراه في السجون مهما كلف الثمن أن يترك
أننا "، مضيفة "م أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحريةاألسرى تقف على سل  

رغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة  على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار االحتالل وا 
 129."اص أمامه إال تلبيتها والتعاطي معهاالتي ال من
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   لجنود جدد من قوات االحتالل لمبادلتهم  أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي ني تها تنفيذ عمليات أسر
نهاء معاناة األسرى في سجون العدو. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش إن  وا 

دهم"، مضيفًا أن "أسرى إسرائيليين جددًا "المقاومة الفلسطينية لن تترك األسرى في السجون وح
 130سيكونون في قبضة المقاومة حتى إطالق المعتَقلين كافة".

  كشف األسير محمود العارضة، مهندس عملية الفرار من سجن جلبوع، تعرضه للضغط من
قال  ،حسب ما نقل عنه محاميهبالمخابرات اإلسرائيلية التهام أهل الناصرة بتسهيل اعتقاله. و 

ا يزال يتعرض لضغط كبير من قبل ضباط السجون والمخابرات، هو واألسير مالعارضة إنه 
، مشددًا على يعقوب قادري، من أجل تثبيت اتهام أهل الناصرة على أنهم وراء اعتقالهم وتسليمهم

 131.بريئون من هكذا اتهاماتأهل الناصرة  أن

  ًبتشكيل لجنة وطنية لإلصالح، برئاسة  أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا
المستشار القانوني لرئيس الدولة. وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين واألنظمة والهيكليات التي 

 ،صالحهاإوكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة  ،يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة
حسين أدائها، وضبط العالقة الوظيفية والبنيوية وت ،وترشيد نفقاتها ،وترشيق هيكلياتها ،وتطويرها

 132ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
  تراجعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني عن قرارهما بمقاطعة

. وقال بسام الصالحي، هااجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعلنتا مشاركتهما في اجتماع
 اً وعدد ،وحركة فتح ،وحزب الشعب ،الجبهة الديموقراطية ضم   األمين العام لحزب الشعب، إن اجتماعاً 

من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، انتهى باالتفاق على "المباشرة بمعالجة القضايا العالقة 
 133والتحضير لعقد المجلس المركزي". ،يةفيما يخص تعزيز دور منظمة التحرير ولجنتها التنفيذ

  إرهاب المستوطنين لن يخيف أهلنا أصحاب "محمد اشتية إن الفلسطيني قال رئيس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء، األمم المتحدة أن تنشئ  خالل ،. ودعا اشتية"والزيتون  األرض والحق  

وغير  ،أفعالهم اإلرهابيةقاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين كأشخاص من أجل محاكمتهم على 
أن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم لن يثنيهم  مؤكداً  ؛وغير القانونية ،الشرعية

 134عن الوصول ألرضهم.

  على حزمة مالية في الميزانية العامة اإلسرائيلية، لبناء قدرة عسكرية  اإلسرائيليةصادقت الحكومة
نية، بحسب ما ذكر تقرير إسرائيلي. وحددت المؤسسة األمنية على مهاجمة المنشآت النووية اإليرا

مليار دوالر(، كميزانية لتمويل هجوم إسرائيلي محتمل  1.5نحو ) مليارات شيكل 5اإلسرائيلية مبلغ 
إن "الميزانية  العامة اإلسرائيلية 12القناة إيران. وجاء في تقرير للمراسل العسكري في  ضد  

ضافة أجهزة وطائرات لسالح  ستخصص لشراء أسلحة خاصة، وجمع معلومات استخباراتية، وا 
 135الجو اإلسرائيلي، وبناء قاعدة بيانات استخباراتية واسعة؛ تتضمن استخدام األقمار الصناعية".
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  حالة انتحار  500تسجل  "إسرائيل"أظهرت إحصاءات رسمية لمركز األبحاث في الكنيست أن
 136.عاماً  24إلى  15جيل الشباب من  حالة تسجل في صفوف 100، منها سنوياً 

  إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية "إسرائيل"انضمت International Solar Alliance  الذي أسس
عت، اتفاقية بمشاركة وزراء من الحكومة اإلسرائيلية بمبادرة من الهند وفرنسا، إذ وق   ،2015في سنة 

 137على تجديد المفاوضات بشأن التجارة الحرة بين البلدين. االتفاق أيضاً  تم  و ووزير الخارجية الهندي، 
  في الجيش اإلسرائيلي التدريب العسكري الدولي "العلم األزرق  الجواستضاف سالح Blue Flag ،"

. 28/10/2021يومًا، حتى  13، ويستمر 17/10/2021في الجوية، الذي بدأ  Ovda في قاعدة عوفدا
دول، يتدربون خالل  7لي، فإن ممثلي سالح الجو في وحسب الناطق بلسان الجيش اإلسرائي
جو، باإلضافة إلى التعامل مع تهديد  -جو، وأرض  -التمرين على سيناريوهات معارك جو 

وسيناريوهات قتالية في عمق أراضي العدو. والدول المشاركة في  ،جو متقدمة -صواريخ أرض 
يطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، ، هي كل من الواليات المتحدة، وأالسنة هالتمرين هذ لمانيا، وا 

 مع ذلك بالتزامنو  واليونان. وأشار الناطق إلى أهمية مشاركة بريطانيا، ألول مرة، في هذا التمرين.
مناورات مفاجئة الختبار قدراته على التعامل مع مخاطر مختلفة.  اإلسرائيلية البحريةبدأ سالح 

هدف المناورات هو الوقوف على مدى االستعداد القتالي والقدرة وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن 
إن  ،على التعامل مع السيناريوهات المختلفة. وقال مدير مكتب الجزيرة في رام هللا وليد العمري 

المناورات البحرية اإلسرائيلية تحاكي احتماالت من قبيل تعرض منشآت الغاز البحرية اإلسرائيلية 
 138قطع بحرية إسرائيلية في مناطق مختلفة. نفيذ عمليات ضد  لهجمات، أو احتمال ت

   األسرى األردنيين في سجون االحتالل والبالغ  طالب البرلمان العربي المقاومة الفلسطينية بضم
في أول صفقة تبادل مقبلة. ودعا البرلمان، في بيانه الختامي، لتشكيل لجنة تقصي  21عددهم 

سجون االحتالل والوقوف على االنتهاكات التي يتعرض لها حقائق من األمم المتحدة لزيارة 
 139األسرى والمعتقلون الفلسطينيون.

 أبلغنا دول الجوار  :في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة"
 "إسرائيل"أن ، مشددًا على بوضوح أننا لن نتحمل وجود إسرائيل قرب حدودنا ولن نتسامح في ذلك"

 140إلى شمال إيران، وعلى دول المنطقة أن تحذر". من الدول الخليجية وصوالً  األمن انطالقاً "تزعزع 
 19/10/2021الثالثاء، 

  آن لينده  السويدقالت وزيرة خارجيةAnn Linde   يقف  يةفلسطينالسلطة ال إن الفساد الذي يعم
أن عودة العالقات السويدية عائقًا أمام تقديم الدعم، حسب راديو السويد. وأضافت لينده 

"تجمعنا عالقات جيدة بفلسطين، ولقد ، وقالت: اإلسرائيلية لم تؤثر على عالقة السويد بفلسطين
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تلقينا إشارات جيدة من القيادة الفلسطينية"، وأشارت، إلى أن السويد لم تتراجع عن اعترافها 
 141.الدولتين عن السعي وراء حل   بفلسطين، لكنها لم تتخلَّ 

 وتغيير عناوين لفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ،موافقتها على لم  شمل "إسرائيل"لنت أع
إبالغ منسق أعمال الحكومة  بني جانتس تم  دفاع وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إنه بعد موافقة وزير ال

طلب تسجيل  1,200اإلسرائيلية غسان عليان، مسؤولي السلطة الفلسطينية، أنه جرت الموافقة على 
للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وغير مسجلين في السجل المدني 

فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني،  2,800الفلسطيني، وستتاح إمكانية تعديل العنوان لـ 
لدوا في قطاع غزة ثم   أكد رئيس الهيئة العامة و . 2007 سنةانتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل  ممن و 

موافقة، تشمل طلبات آالف  4، أن الحصول على له للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، في بيان
 142للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

  اه البحر "في إطار صواريخ تجريبية أطلقت من غزة تجأربعة قالت وسائل إعالم عبرية إن
 143تحسين قدرات ودقة الصواريخ".

  إلى أن الجيش اإلسرائيلي أوصى الصناعات العسكرية  النظر هآرتس لصحيفةلفت تقرير
اإلسرائيلية، خالل األشهر الماضية، بالتسريع في عملية مالءمة أجهزة االعتراض التي تعمل 

 144بواسطة أجهزة الليزر العسكرية، العتراض مقذوفات.
 على كافة قطاعاته  ،18/10/2021 فيأطلقها  ،ختتم سالح البحرية اإلسرائيلية مناورات مفاجئةا

وقال الجيش اإلسرائيلي إن هذه التدريبات كانت مجدولة  في البحر المتوسط والبحر األحمر.
ضمن المناورات السنوية، وجاءت لتختبر مدى استعداد القطع البحرية للتعامل مع حاالت 

 145لى جبهتي لبنان وغزة، وفي البحر األحمر.الطوارئ ع
 زئيف ألكين بأن وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي  (أفاد تقرير لهيئة البث اإلسرائيلي )مكانZeev 

Elkin  يدفع باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور األردن في غضون أربع
ة عليه خالل الفترة القريبة المقبلة. وأشار لكين طرح المخطط لمصادقة الحكومأسنوات. ويعتزم 

نما توسيع المستعمرات القائمة. تقريرال  146إلى أن المخطط ال يتضمن بناء مستعمرات جديدة وا 

 20/10/2021األربعاء، 

 إننا نتمنى أن  :لميادينقناة اقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مزروق، ل"
قريبة"، مؤكدًا أنه "حتى اآلن لم نتوصل إلى أي اتفاق أو صفقة تكون هناك صفقة تبادل أسرى 

د أبو مرزوق على أن "األسرى العرب  تبادل عبر المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل". وشد 
ضمن قائمة المفرج عنهم في أي صفقة تبادل مقبلة"، موضحًا أن ه "توافقنا مع فتح حول المقاومة 

 147وأي حكومة وحدة فلسطينية تحتاج إلى مرجعية". الشعبية، ولم ينفذ أي شيء،

  إلى يومنا هذا أكثر  1967قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "إسرائيل اقتلعت منذ عام
، وبحسب "مجلس "ألف شجرة زيتون  800بما يشمل  ،مليون شجرة من أراضي فلسطين 2.5من 
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، إذ بلغت 1994أكبر كمي ة زيت منذ  2019ت في أنتج يةفلسطينالسلطة الالزيتون الفلسطيني" فإن 
 148ألف طن. 6.39بحسب اإلحصاء الفلسطيني نحو 

 قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني خليل إن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
أن  انتهى كغيره من االجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير، مضيفاً  ،فاقدة الشرعية والصالحية

"بعد استعراض للمرض : في تصريح صحفي ،وذكر خليل ".اجتماعها "تمخض فولد فأراً 
الفلسطيني لم  اإلنساناالستيطاني والتغول الصهيوني على أرض القدس والضفة الغربية، واستباحة 

يح واكتفت كعادتها بالتلو  ،تتخذ هذه القيادة المهزومة أي قرار ولو شكليًا لمواجهة هذه االعتداءات
 149ونستعرض لكم األوضاع مرة أخرى". ،ونفكر ،ونجتمع ،إذا استمر هذا العدوان سوف نعود

 أن رئيس دائرة العالقات الخارجية في مجلس المستعمرات  ،القناة السابعة ،كشفت إذاعة المستوطنين
 ، يقوم بما سمته "ماراثون مستعمرات شمال الضفة الغربيةمجلس  ، الذي يترأس أيضاً دغانيوسي 

رس في الواليات المتحدة، لتشكيل ضغط مضاد على البيت جمن االجتماعات مع أعضاء الكون
في  عضواً  20إنه التقى مع أكثر من اإلذاعة األبيض، للموافقة على البناء االستيطاني". وقالت 

ن عدداً  ،مجلسي الشيوخ والنواب، من الجمهوريين والديموقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم من  وا 
 150أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبلغوه بأنهم يدعمونه وسوف ينضمون إليه.

 النقاب عن سلسلة قرارات وعطاءات  ،كشف رئيس دائرة الخرائط وخبير االستيطان خليل التفكجي
أ" للتعدين والتحجير في الضفة -21من ضمنها اإلعالن عن مجموعة من المشاريع وفق البند "

وما هو  ،لهدف منها السيطرة على الموارد الفلسطينية في هذه المناطقوا ج، الغربية في مناطق
 151فوق األرض وتحت األرض من مياه وحجارة.

  إيرز معبر بيت حانون/رفعت دولة االحتالل عدد التجار من قطاع غزة الذي يسمح لهم بالمرور في، 
الحكومة بثالثة آالف تاجر آخر، حسب بيان صادر عن منسق أعمال  ،غزة شمال قطاع

الذي ، آالف 10إلى اإلسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان. وارتفع بذلك عدد التجار 
 152.يسمح لهم االحتالل بالخروج من القطاع

 الرياض  مدينة تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لتجول حاخام يهودي في
ه الديني في سيارة شخص ظهر الحاخام وهو يرتدي زي  وفي المقطع،  مع أحد المواطنين السعوديين.

ونشكر هللا أن الحاخام معانا وشفناه عندنا"، وقال الحاخام في المقطع:  ،يقول: "الحاخام معانا
وكل  ،ومحمد بن سلمان ،والملك سلمان ،"السالم عليكم هللا يبارك فيك، أنا أبارك السعودية

 153الشخص السعودي: "كلنا نحبك يا حاخام". وحفظكم هللا"، فيما أردف .السعوديين..

   واستكشاف الفضاء ،مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحث العلمي "إسرائيل"عت اإلمارات ووق، 
وتبادل المعارف لتسريع النمو االقتصادي والتقدم البشري. وتحدد االتفاقية إطار العمل لشراكة 

، وستعمل هاوتحليل ت جمع البيانات الفضائيةاستراتيجية لتبادل المعارف والخبرات في مجاال
الدولتان، بموجب االتفاقية، على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجموعة واسعة من المجاالت 
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 ،وتحليل البيانات ،والبحث العلمي والتكنولوجي ،الفضائية ذات األولوية، بما في ذلك االستكشاف
التفاقية كذلك على مشاركة شركتين من القطاع الخاص وتنص ا ورحالت الفضاء والتعليم وغيرها.

اإلسرائيلية،  Beresheet 2أو  2في تقديم عرض لتطوير أجهزة علمية لمهمة بيريشيت  ،اإلماراتي
 2024.154 سنةالتي تهدف للهبوط بمركبة فضائية على القمر بحلول 

 21/10/2021الخميس، 

  الديلي صباح كشفت صحيفةDaily Sabah ن تفكيك المخابرات التركية شبكة للموساد التركية ع
، لهافي تقرير  ،الفلسطينيين المقيمين في تركيا. وأوضحت "صباح" اإلسرائيلي كانت تعمل ضد  

، منظمين في خاليا من شخصاً  15أن "المخابرات التركية أحبطت شبكة موساد تتكون من 
أن الشبكة كانت تهدف الصحيفة ثالثة أشخاص تنشط بهدف التجسس في بلدنا". وأضافت 

لجمع معلومات عن أشخاص من مواطني الدولة التركية، أو الطالب الفلسطينيين المعروفين، 
 155الدفاعية في المستقبل. الصناعاتأولئك الذين يمكن أن يعملوا في  خصوصاً 

  ينية العبرية أن اإلدارة األمريكية أجرت اتصاالت مع القيادة الفلسط "يومالسرائيل "إ صحيفةذكرت
من أجل إنشاء مقر لها شرقي القدس، ليكون بمثابة فرع تابع للقنصلية التي سيعاد فتحها في 

إلعادة فتح  "إسرائيل"معارضة من رغم بالشارع أغرون غرب المدينة. ووفقًا للصحيفة، فإنه 
القنصلية التي أغلقت في عهد دونالد ترامب، إال أن إدارة جو بايدن لن تكتفي بإعادة فتح 

كشفت مصادر وبالمقابل،  لقنصلية، بل تتواصل مع الفلسطينيين لفتح فرع لها في شرقي القدس.ا
في تل أبيب أن إدارة بايدن والحكومة اإلسرائيلية اتفقتا على تشكيل طاقم مشترك، يعمل  سياسية

 156الخالف القائم بينهما حول القرار األمريكي بإعادة فتح القنصلية في القدس. على فض  
 أن المستوطنين بدأوا أعمال بناء إلنشاء مستعمرة جديدة في اإلسرائيلية  منظمة السالم اآلن كشفت

وحدة سكنية،  31قلب البلدة القديمة بالخليل. وبحسب المنظمة، فإن المستعمرة الجديدة تتكون من 
دنية تأجيرها من الحكومة األر  بناؤها في مجمع محطة الحافالت القديمة، وهي منطقة تم   ويتم  

المنظمة أن المصادقة على رخصة البناء في قلب الخليل  رأتو كمنطقة محمية لبلدية الخليل. 
، وألنها تشير إلى تغيير 2002 سنةألول مرة منذ  ،مستعمرة جديدةتم  إنشاء خطوة استثنائية، ألنه 

 157.كبير في التفسير القانوني اإلسرائيلي لـ"ما هو مسموح وممنوع في األراضي المحتلة"
  ًسابقًا في الحكومة اإلسرائيلية عن موقفهم الداعم إلنهاء  عب ر أكثر من عشرين قياديًا ومسؤوال

 التزامًا بقرارات الشرعية الدولية. ،1967الدولتين على حدود  االحتالل اإلسرائيلي، وتطبيق حل  
بحضور عدد من  في رام هللا، السلطة الفلسطينية جاء ذلك خالل لقاء  تحاوري  ع قد بمقر رئاسة

وقال رئيس الوفد اإلسرائيلي  أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد من الشخصيات القيادية.
: "نحن على قناعة أن الغالبية مقتنعة أننا وأنتم Dov Weissglas المحامي دوف فايسغالس
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ي يجعلنا نتجاور في بد  من الحل  الذ وال)الفلسطينيون( ال أحد منا له القدرة على إزالة اآلخر... 
 158دولتين على أساس من تبادل االحترام واألمن".

  قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة إن تعامل محور المقاومة مع استفزازات
ال في أن محور المقاومة فع   ،في لقاء صحفي ،الصهاينة أصبح أكثر انسجامًا. وأضاف النخالة

وشدد  ويقوي عالقاته مع حلفائه. ،بعد يوم ويزيد من قدراته يوماً  ،يمواجهة الكيان الصهيون
وحتى إذا  ،النخالة على أن الجهاد ستبذل كافة الجهود لدعم أسرانا وتخفيف الضغط عنهم

 159اضطررنا إلى القيام بعمل عسكري سنقوم به للضغط على الكيان الصهيوني.

  خط أنابيب بري جديد لتزويد  تدرس مد   "ائيلإسر "وزارة الطاقة اإلسرائيلية إن  فيقال مسؤول
مصر بالغاز، بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي ومعالجة النقص في اإلمدادات العالمية. 

عن مسؤول لم تحدده، قوله إن خط األنابيب سيربط شبكتي الغاز  رويترز وكالةونقلت 
أن تكلفة المشروع تقدر بنحو ن الطبيعي اإلسرائيلي والمصري في شمال شبه جزيرة سيناء. وبي  

 160شهرًا. 24مليون دوالر، وقد يبدأ تشغيله خالل  200

   الفلسطيني  مر أبو بكر عبد هللا جمل الليل أن بالده تقف مع الحق  أكد مفتي جمهورية جزر الق
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالباً  دول العالمين العربي  المشروع في إنهاء االحتالل وا 

 161واإلسالمي بزيادة العمل وتنسيق الجهود لدعم المدينة المقدسة وحماية المسجد األقصى المبارك.

  مليون دوالر  80التنفيذيين "أوصى بتخصيص  هإن مجلس مديريله، أعلن البنك الدولي، في بيان
تاحة الفرص االقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم   تحويل  لدعم األحوال المعيشية وا 

خل البنك إلى الصندوق االستئماني الم خصص لمساعدة اهذه األموال، على شكل منح من د
 162قطاع غزة والضفة الغربية".

  على ميزانية خاصة إلنشاء مركزين جديدين للدعم النفسي خالل أيام  ةمالية اإلسرائيليالصادقت وزارة
ة عن ذلك، في مستعمرتي نتيفوت التصعيد والحروب، وكذلك عالج الصدمات المستمرة الناتج

ومرحافيم، القريبتين من قطاع غزة. وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "تكلفة كل 
 163ألف دوالر(. 460ل )ما ال يقل عن كمليون شي 1.8إلى  1.5مركز منهما تقدر بقيمة تتراوح ما بين 

 22/10/2021الجمعة، 

  ي جانتس ست  مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها بن الدفاع اإلسرائيليصن ف وزير
اإلسرائيلية. وزعم االحتالل أن هذه المؤسسات  عدل"إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة ال

على أكثر من  2021و 2014 سنتيمرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنها حصلت بين 
ة دول أوروبية.م مليون دوالر( 232.8 )نحو مليون يورو 200  ،والمؤسسات هي: الضمير ن عد 

 ،واتحاد لجان العمل الزراعي ،فرع فلسطين –والحركة العالمية للدفاع عن األطفال  ،والحق  
 164واتحاد لجان المرأة العربية. واإلنماء،ومركز بيسان للبحوث 
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  عتبار ا  "إسرائيل"، قرار عنهفي بيان صدر  ،محمد اشتيةالفلسطيني رفض رئيس الوزراء
منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعيًا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق  ست  

 165اإلنسان في العالم إلدانة هذا اإلجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

  إن "إسرائيل" لم تطلع الواليات المتحدة بشكل  الخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث قال
منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية "إرهابية".  ست  ، على نيتها تصنيف مسبق

وأشار في هذا السياق، إلى أن "الواليات المتحدة تحترم الحريات األساسية لحقوق اإلنسان والدور 
 166الذي يلعبه المجتمع المدني في حمايتها".

 مشترك، القرار اإلسرائيلي تصنيف ست   دانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان 
منظمات فلسطينية للمجتمع المدني بأنها منظمات إرهابية، وأوضحت أن هذا التصنيف يسمح 

واعتقال موظفيها في  ،ومصادرة أصولها ،للسلطات اإلسرائيلية بإغالق مكاتب هذه المنظمات
يهدد بوقف عمل أبرز منظمات ينذر بالخطر و  اً القرار "تصعيد وعد ت. المحتلةالضفة الغربية 

 167المجتمع المدني الفلسطينية".

  إن حركته "تخوض معركة على لهقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان ،
أكثر من صعيد من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى األردن الشقيق" في 

: "أجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف هنية وقال سجون االحتالل اإلسرائيلي.
 168على هذا الصعيد". ومستقبالً  ،، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهناً أم آجالً  عاجالً 

  قال عزام األحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، في
األناضول، إن القيادة الفلسطينية، وضعت خطة للتحرك على المستوى  وكالة حوار خاص مع

إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال األحمد إن  الدولي، لتحريك الملف السياسي، وصوالً 
عليها منذ عهد الرئيس  ا يزال مفروضاً مالسلطة الفلسطينية تعاني من "حصار مالي كبير"، 

 169ونالد ترامب.األمريكي السابق د

 في تقرير للكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي  ،كشفت صحيفة هآرتسGideon Levy،  أنه في
الوقت الذي تنشغل العائالت الفلسطينية بجني الزيتون في موسم قطافه، تتصاعد اعتداءات 

م ِّرت  آالف شجرة زيتون  8المستوطنين بحق  الفلسطينيين. وبحسب إحصائية األمم المتحدة، د 
، على يد مئات المستوطنين، الذين يسرقون أيضًا أكياس الزيتون ممن جنى 2021 الل سنةخ

محصوله من أبناء الشعب الفلسطيني. ومن بين أعنف جرائم قطعان المستوطنين بحق  
 170الفلسطينيين، كشفت هآرتس عن تسميم مجموعات استيطانية آبار مياه فلسطينية.

  في مستهل محادثاته مع الرئيس الروسي فالديمير  ،الي بينيتنفت اإلسرائيليقال رئيس الوزراء
، ومبنية على العالقة العميقة بين : "عالقاتنا مع روسيا مميزة جداً في مدينة سوتشي الروسية بوتين

البرنامج النووي العسكري اإليراني وتعزيز  والجهود لصد   ،ةالبلدين؛ سنبحث األوضاع في سوري
، من أشاد بوتينو للشعب اليهودي".  حقيقياً  وتين بقوله: "نعتبرك صديقاً التجارة". وخاطب بينيت ب
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بمستوى العالقات بين البلدين. ووصف بوتين العالقات بين بلديهما بأنها "فريدة" ومتسمة  جهته،
 171ق على استمرار السياسة المتبعة بشأن سورية.افتوخالل الجلسة تم  اال بالثقة المتبادلة.

  وحتى  2015 سنة، تتناول الفترة الممتدة بين ينإلسرائيليا والجيششرطة لليتضح من معطيات
ر، وأن القدس منهم قص   %34وأن  ،عاماً  20.5راشقي الحجارة هو  أعمارأن معدل  ،2021 / مايوأيار

واستعرضت  ملف تحقيق حول رشق الحجارة(. 2,679 تبقى البؤرة األكثر رشقًا للحجارة )فتح فيها
ملف تحقيق في  7,143ويتضح منها فتح الشرطة  ،معطيات من هذا التقريريديعوت أحرونوت 

ملفًا.  4,951ولم يعثر على أحد في  ،منها ملفاً  2,191 الفترة المذكورة، وأنه عثر على المنفذين في
اتهام خالل  الئحة 631من الملفات بدون تقديم لوائح اتهام، وقدمت  %95وكانت النتيجة إغالق 

من المتهمين الذين قدمت  %70رة. ويتضح من التقرير أن فلسطينيي الداخل يشكلون الفترة المذكو 
 172(.187والباقين فلسطينيين ) ،(575حو ربع المتهمين يهود )ن( و 26,61ضدهم لوائح اتهام )

  أبرمت وكالة األونروا اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، يقدم الصندوق
مليون دوالر أمريكي لإلسهام في تمويل برنامج األونروا الصحي في  1.5منحة مالية بقيمة بمقتضاها 

الذي يهدف إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية لالجئي فلسطين هناك، ومنحة أخرى  ،لبنان
 2022.173و 2021 لسنتيمليون دوالر أمريكي لدعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة  20بقيمة 

 23/10/2021سبت، ال

 سطفان سالمة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية هذا إ الفلسطيني وصف مستشار رئيس الوزراء
العام بأنه "األصعب" منذ قيام السلطة الفلسطينية. وقال سالمة للصحفيين إن ما سيصل إلى 

لخزينة مما يصل في العادة إلى ا %10لن يتجاوز  2021سنة الحكومة الفلسطينية مع نهاية 
بتراجع الدعم والمنح  ،الفلسطينية. وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية قبل أيام

مليون دوالر خالل الشهور  31.5بواقع  ،%89.6والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 
 2020.174من سنة مقابل الفترة المقابلة  ،2021الثمانية األولى من 

  المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول قرار االحتالل اعتبار دان عضو
". وعد  الغول القرار بمثابة استمرار للعدوان على إرهابيةمنظمات أهلية فلسطينية، بأنها " ست  

 نمؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل األهلي التي تقوم بدورها وواجبها. وبي  
تعمل وفقًا للقانون  سرائيلياإل دفاعاستهدفها قرار وزير ال التيلمنظمات الستة أن ا الغول

 175الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة.

  يومًا، إن نجلها في وضع  95قالت والدة األسير مقداد القواسمي، المضرب عن الطعام منذ
، الذي Kaplan مستشفى كابالنمضايقات كبيرة يتعرض لها من إدارة  صحي سيئ، في ظل  
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يحتجزه االحتالل فيه. وناشدت والدة األسير القواسمي جميع "الحقوقيين واإلنسانيين" في العالم، 
 176للتدخل العاجل للضغط على سلطات االحتالل لإلفراج عن نجلها.

  نير دفوري  العامة اإلسرائيلية 12القناة كشف المراسل العسكري في Nir dvori  يئة رئيس هأن
بأن "يستأنف إجراء  ،أصدر تعليماته إلى سالح الجو األركان في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي

وذلك بعد توقف التدريبات منذ عامين"،  ،تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية
 177التدريبات. لهذهوأن سالح الجو بدأ في وضع خطط 

 24/10/2021األحد، 

 من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح  سلطة الفلسطينية محمود عباسطلب رئيس ال
عن اجتماع اللجنة  شامالً  تقديم كل منهما تقريراً  ،محمود العالول فتح رأفت، ومن نائب رئيس حركة

ومخرجاتهما، والتي تركزت على بدء حوار  فتحالتنفيذية لمنظمة التحرير، واجتماع اللجنة المركزية ل
لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة،  ،وشامل بين فصائل منظمة التحرير ،وثالثي ،ائيثن

إلنهاء  ؛لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتي حماس والجهاد اإلسالمي تمهيداً 
 178االنقسام البغيض، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية.

 أن الجمعيات الحقوقية والمدنية الفلسطينية التي لها في بيان الفلسطينية،ت وزارة الداخلية أكد ،
صنفتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي كـ"إرهابية"، مسجلة لديها استنادًا لقانون الجمعيات الخيرية 

 179والهيئات األهلية، وتعمل وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة فلسطين.
  لمؤسسات فلسطينية مدنية  "إسرائيل"ومنظمة من دول عربية مختلفة تصنيف  باً حز  13دان

كـ"منظمات إرهابية". جاء ذلك في بيان مشترك وقعته تلك الهيئات، ونشره حزب العمال التونسي 
 180فيسبوك.ال)يساري( عبر صفحته على 

 هنية، خالل  كشفت حركة حماس عن اتصاالت مكثفة، أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل
األيام الماضية، مع العديد من دول اإلقليم، للتدخل من أجل إطالق سراح معتقلي الحركة في 

في تصريح  ،السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض، محمد الخضري. وبينت الحركة
العربية  واألمم المتحدة، وكذلك اإلمارات ،وتركيا ،وقطر ،أن هذه االتصاالت شملت "مصر ،صحفي

عبر بعض األصدقاء". وأضافت الحركة أنه "في سياق متصل؛ تستمر مساعي قيادة حماس من 
 181.أجل اإلفراج عن اإلخوة المعتقلين في ليبيا، وفي مقدمتهم ممثل الحركة في ليبيا مروان األشقر"

 متها فصائل في المقاومة  كشفت مصادر أمنية فلسطينية لـ"األخبار" أن تعاونًا ومعلومات أمنية قدَّ
]شبكة  الفلسطينية للسلطات التركية حول أنشطة استخبارية تقوم بها جهات معادية للجانبين

س إسرائيلية[ س. وفي اإلطار  ،إلى إحباط الم خطَّط ت، أد  تجسُّ واعتقال عدد من المت همين بالتجسُّ
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تم  تشكيلها من قَِّبل ، عن خاليا 2021سنة ذاته، كشفت المصادر أن المقاومة أبلغت أنقرة، مطلع 
 182جهاز االستخبارات الفلسطينية في رام هللا، ما أد ى إلى اعتقالهم، وطْرد بعضهم.

  وحدة سكنية  1,355أكدت وزارة اإلسكان والبناء اإلسرائيلية عزم الدولة العبرية على بناء
تلك  ناقصاتإن م ا،في بيان له ،استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة

 183.زئيف ألكيننشرت تحت إشراف وزير اإلسكان  الوحدات
   سنة المقدسيين خالل  رصد مكتب إعالم األسرى تصاعدًا كبيرًا في اعتقاالت قوات االحتالل بحق

مقدسي من كافة الفئات خالل النصف األول من  1,300ما يزيد عن  استهدفت، والتي 2021
 184ال.مع التركيز على فئة األطف السنة،

  وحدة تنسيق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي "سمى يأعلن مكتب المتحدث باسم ما
أنه "اعتبارًا من األسبوع  اً توسيع حصة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء، موضح المحتلة"

فلسطيني إضافيين بالعمل في إسرائيل"، وذلك من بين تصاريح آالف  9 الحالي سيسمح لـ
، 2021 / يوليولف عامل في قطاع البناء، كانت سلطات االحتالل قد أعلنت، في تموزأ 15 لـ

 185.التصاريح اإلضافية عزمها إصدار
   واإلمارات اتفاق "الممر األخضر "إسرائيل"عت وق green corridor"،  الذي يسمح لمن تلقوا اللقاحات

ف المتبادل بشهادات التلقيح. وقال المضادة لفيروس كورونا، بحرية التنقل بين البلدين، واالعترا
تغريدة على تويتر: "سعدت هذا في  ،Nitzan Horowitz وزير الصحة اإلسرائيلي نيتسان هوروفيتس

 186الصباح بالتوقيع مع نظيري اإلماراتي على اتفاق الممر األخضر بين البلدين".
 دعا المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي Ali Khamenei  ًلى العودة عن "الخطأ عربية إ دوال

، وذلك وفق ما جاء في تصريحات "إسرائيل"الكبير" الذي ارتكبته من خالل تطبيع عالقاتها مع 
متلفزة. ورأى خامنئي أن "قضية فلسطين هي المؤشر الرئيسي على اتحاد المسلمين. إذا تحقق 

"كلما زادت  :ضيفاً االتحاد بينهم، فإن القضية الفلسطينية ست حل بالتأكيد على أفضل وجه"، م
 187جديتنا في هذه القضية من أجل إحياء حقوق الشعب الفلسطيني، اقتربنا من اتحاد المسلمين".

 25/10/2021اإلثنين، 

  جددت بلدية االحتالل وما تسمى سلطة الطبيعة اإلسرائيلية تجريف أرض المقبرة اليوسفية في
وقال رئيس لجنة رعاية المقابر  قبل وضع حديد في محيط المقبرة. ،شرقي القدس المحتلة

اإلسالمية في القدس الحاج مصطفى أبو زهرة إن قوات من الشرطة ترافقها طواقم من بلدية 
إن الطواقم اإلسرائيلية جددت  قائالً  اإلسرائيلية اقتحمت المقبرة. وأضاف الطبيعةاالحتالل وسلطة 

 188مسلمين في المقبرة.تجريف المقبرة غير آبهة بوجود مقابر للشهداء والموتى ال
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   البدء  أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، أنه سيتم
لحوار وطني شامل بين الجميع،  بحوار ثنائي وثالثي شامل بين فصائل منظمة التحرير تمهيداً 

 189راكة والوحدة الوطنية.إلى تحقيق الش ، وصوالً اإلسالميبما في ذلك حركتا حماس والجهاد 

  حماس حسام بدران تمسك حركة أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف العالقات الوطنية في
خالل كلمة في بدران،  وأشار .بأشكالها كافة، والوحدة الوطنية طريقًا للتحرير بالمقاومةالحركة 

أن أهداف ومساعي إلى  ،مهرجان "سيف القدس" نظمته الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت
ة منصب ة على تفعيل المقاومة بجميع أشكالها وفي كل الميادين.  190حماس في هذه المد 

  من خالل إدراج ملف  اإلبعادطالب مبعدو كنيسة المهد قيادة المقاومة بضرورة إنهاء قضية
م في بيان لهم، إلى أن قضيته ،المبعدين ضمن صفقة تبادل األسرى المقبلة. وأشار المبعدون 

، استشهد أحدهم 39إلى أنهم حين أبعدوا كان عددهم  النظر وطنية بامتياز وهي إنسانية. ولفتوا
هم ليصبح العدد اإلجمالي نحو ؤ انضم لهم الحقًا زوجاتهم وأبنا ،مبعداً  38في منفاه وأصبح هناك 

 191، حتى أصبحوا عائالت بأكملها مهجرة عن مسقط رأسهم بيت لحم.200
 تنظر بعين الرضا لالنقالب  "إسرائيلأن "يوم" السرائيل إوردته صحيفة "أفاد تقرير صحفي أ

عن "مصدر إسرائيلي مطلع على األحداث ونقلت العسكري على السلطة االنتقالية في السودان، 
الوضع الذي نشأ في السودان، فإنه من األفضل لنا دعم الجيش  في السودان"، قوله: "في ظل  

 192تقالي، عبد الفتاح البرهان، وليس رئيس الوزراء، عبد هللا حمدوك".وقائده، رئيس المجلس االن

  دوالر( مليون  77.8نحو ل )كمليون شي 250اإلسرائيلي على تخصيص  االحتاللوافقت حكومة
لمصلحة مستعمرات "غالف غزة" التي تصلها صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 

 193باإلضافة إلى مدينة عسقالن المحتلة.
  شايطيت  تعليق اإلسرائيليقرر الجيش( أو  13تدريبات وحدة الكوماندوز البحريShayetet 13 ،)

من جراء "إهمال إجراءات السالمة"،  وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث التي وقعت مؤخراً 
 194بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة معاريف.

 متها اإلدارة المدنية لمرك ؛ 2020 سنةحول  الدفاع عن الفرد )هموكيد(ز يستدل من المعطيات التي قد 
من طلبات المزارعين الفلسطينيين لفالحة أراضيهم في  %73أن الجيش اإلسرائيلي رفض 

موا بـ  طلباً  8,015 منطقة التماس. وتبين من المعطيات أن المزارعين الفلسطيني ين قد تقد 
، بيد أ طلبًا من هذه الطلبات  2,187ن الستصدار تصاريح دخول إلى أراض  في منطقة التماس 

 195(.%73طلبًا ) 831,5رفض  ( قد تمت المصادقة عليها، في حين تم  %27فقط )

 ناصر محمد العلوي  إبراهيمالجنرال  اإلماراتيسالح الجو اإلسرائيلي أن قائد سالح الجو  أعلن
يام خالل األ ، وسيكون األزرق"العلم "مشاركته في التدريب العسكري  إطارفي  "إسرائيل"يزور 

 196القادمة الضيف الرئيسي، كمراقب للتدريب الدولي الذي يستضيفه سالح الجو اإلسرائيلي.
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   ونظيرته البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح  نيتسان هوروفيتس اإلسرائيليع وزير الصحة وق
 197.ونافيروس كور  على اتفاقية اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد   ،عبر تطبيق زومثنين، اإل

  بإلغاء كل إجراءات إغالق  "إسرائيل"لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  العاماألمين أوصى
المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بالمدنيين 
الفلسطينيين. جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه غوتيريش إلى أعضاء الجمعية العامة لألمم 

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في  ة، بشأن الممارسات اإلسرائيلية التي تمس  المتحد
القدس. ويوضح التقرير، الذي يغطي شرقي ، بما فيها 1967سنة  األرض الفلسطينية المحتلة

، العقبات المتعددة التي تحول دون تمتع الفلسطينيين 31/5/2021-1/6/2020 الممتدة الفترة
 198لسطينية المحتلة، بسبب السياسات والممارسات اإلسرائيلية.بحقوقهم في األرض الف

  وخبراء حقوقيون سقة الشؤون اإلنسانية للمناطق الفلسطينية في األمم المتحدة لين هاستينغزنمأعربت ،
اإلسرائيلي األخير لمنظمات المجتمع المدني في األرض الفلسطينية  التصنيفعن قلقهم بشأن 

، إن "هذا التصنيف يلقي بالمزيد لها في بيان ،لقة بذلك. وقالت هاستينغزالمحتلة، والمزاعم المتع
من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شت ى أرجاء األرض الفلسطينية المحتلة 
على نحو أعم ". وأضافت: "ينطوي التصنيف على إمكانية تقويض عملها )المؤسسات( في 

 199ية وحقوق اإلنسان على نحو خطير".المجاالت اإلنسانية وميادين التنم
  عنصرًا مهمًا في  د  عأن تمويله لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ي   األوروبيأكد االتحاد

الدولتين. وقال االتحاد األوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس، "تابعنا األنباء  دعمه لحل  
 وبعضهااإلسرائيلية،  دفاعة القبل وزار  من إرهابيةمنظمات فلسطينية كمنظمات  عن إدراج ست  

أنه "تواصل مع  االتحاد ينفذ مشاريع بتمويل من االتحاد األوروبي والدول األعضاء". وأضاف
 200الجانب اإلسرائيلي لطلب توضيحات بهذا الشأن".

  بروفيسور من الواليات المتحدة األمريكية،  200بينهم نحو  ،أكاديمي عالمي 500 منوق ع أكثر
هة  على البريطانية، تؤكد ضرورة عدم  Glasgow إدارة جامعة غالسكو إلىرسالة احتجاج موج 

الخلط بين معارضة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وما يسمى بمعاداة السامية. 
عبر  ،واعترضت الرسالة، على ما وصفته بإذعان للضغوط واالدعاءات الكاذبة بمعاداة السامية

 201بحث أكاديمي ينتقد االحتالل اإلسرائيلي ن شر في مجلة الجامعة. االعتذار عن
  إن سيف اإلسالم القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر تعاقدا مع صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت

صحيفة إلى أنه الشركة إعالنات إسرائيلية، لتولي حملتيهما االنتخابية للرئاسة الليبية. وأشارت 
ية تقدم ، فهناك فائز واحد مؤكد وهو "شركة استشارية إسرائيلخرج منتصراً بغض النظر عمن سي

 202المشورة لكال المرشحين".
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 26/10/2021الثالثاء، 

   نفق جديد في محيط المسجد األقصى، وقالت إن عدد األنفاق التي  رت أوساط فلسطينية من شق  حذ
مهددة  "معلقة في الهواء"مبانيه ، مما يجعل 26في منطقة الحرم القدسي تبلغ  "إسرائيل"شقتها 

 (2كم 12-11) ألف دونم 12-11، وتبلغ مساحتها نحو م 800,6باالنهيار. ويبلغ طول هذه األنفاق 
الذي يمتد من حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة حتى منطقة سلوان  "الحوض المقدس"من مساحة 

 203جنوب المسجد األقصى.

 ناطق  وبحسبرات عسكرية في مستعمرات غالف قطاع غزة. بدء مناو  يأعلن الجيش اإلسرائيل
عسكري إسرائيلي، فإن المناورات ستنتهي صباح يوم غد، وأشار إلى أن ذلك "يأتي في إطار 

 204واالستفادة من الدروس المستخلصة من العملية األخيرة بغزة". ،تحسين كفاءة الجنود اإلسرائيليين
 تح باب الترشح للمرحلة األولى من انتخابات المجالس أعلنت لجنة االنتخابات المركزية عن ف

تنتهي مساء يوم الخميس  ،أيام 10ولمدة  ،26/10/2021 ، من صباح يوم الثالثاء2021المحلية 
من خالل قوائم انتخابية وال تقبل  في بيان صحفي، أن الترشح يتم   ،. وأكدت اللجنة4/11/2021

أو المجموعات تشكيل قوائم  ،أو االئتالفات ،لسياسيةلألحزاب ا طلبات الترشح الفردية، ويحق  
 205.ت المحليةانتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئا

 تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصااًل هاتفيًا من أهالي حي الشيخ جراح 
التطورات بالقدس المحتلة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول أوضاعهم، ووضعوه في صورة 

محاوالت تهجيرهم من قبل االحتالل الصهيوني، مؤكدين رفضهم المطلق  المتعلقة بالحي في ظل  
ألي قرارات تصدر عن المحاكم تنتزع منهم بيوتهم وأرضهم، مشددين على صمودهم وثباتهم. 

ما لباه ي ثقة بأن شعبنا من حولكم سيلبي النداء ك: "أتحدث إليكم اليوم وكل  من جانبه ،قال هنيةو 
في هذا العالم، ولنؤكد لكم بأننا في المقاومة لن نسمح لمحاكم  من قبل، وكذلك أمتكم وكل حر  

 206."االحتالل أن تنتزع بالحيلة ما عجزت عن انتزاعه في حرب

 إسرائيل"إن استقرار مستعمرات  إلسالمي في فلسطين زياد النخالةقال أمين عام حركة الجهاد ا" 
يجب أن يكون كل شيء  ،ين بإنهاء الحصار"إذا كنا جاد   قائاًل: زة. وتابعمرتبط بإنهاء حصار غ

نهاء الحصار عن  ،ويجب أن نربط االستقرار على المستعمرات باالستقرار ،بذلك مرهوناً  وا 
ال سيبقى الحصار". ،تقدير إذا كنا مضطرين إلى ذلك وهذا على أقل   ،القطاع  207وا 

 أسيرة يقبعن في سجون االحتالل اإلسرائيلي، من  34، أن له نادي األسير الفلسطيني في بيان أكد
بينهن  ثماني أم هات وسبع جريحات ومريضات. وتفيد دراسات الر صد والت وثيق بأن سلطات 

 1967.208 سنةألف امرأة فلسطينية منذ  16االحتالل اعتقلت أكثر من 
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  طيني، قرى ومشاريع سكنية " من الداخل الفلس48بأسماء مدن فلسطينية، شيدت جمعية "اإلغاثة
في الشمال السوري. وافتتحت الجمعية ضمن المرحلة األولى لهذه المشاريع،  والمهجرينلالجئين 

. وتواصل الجمعية عملها في الشمال السوري؛ 2021سبتمبر  قرية "يافا البرتقال" في شهر أيلول/
الالئق لالجئين والنازحين. إلنجاز المرحلة الثانية من مشروع الجليل السكني لتأمين السكن 

"، نائل عيسى، لـ"قدس برس" عن نية 48وكشف عضو مجلس اإلدارة في جمعية "اإلغاثة 
 209وحدة سكني ة حتى اآلن. 1,100الجمعية بناء المزيد من الوحدات السكنية، بعد تشييد 

 ر شؤون الطيران في صحيفة يديعوت أحرونوت إيتاي بلومنتال أن  Itay Blumenthal كشف محر 
الرياض". وبحسب  ،"طائرة خاصة مملوكة لملياردير إسرائيلي هبطت اليوم في العاصمة السعودية

  210ن.افإن الطائرة هبطت في الرياض، بعد مكوثها في العاصمة األردنية عم   ،التقارير الصحفية
  إزاء  "نحن قلقون للغاية :في مؤتمر صحفي ،الخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث قال

"نعارض بشدة هذا  قائاًل: بناء آالف الوحدات االستيطانية". وأضاف اإلسرائيليةخطة الحكومة 
 رأى برايسالتوسع االستيطاني الذي ال يتماشى على اإلطالق مع جهود خفض منسوب التوتر". و 

الجهود  أن كل "نعتبر أيضاً  قائاًل: قيام دولتين". وتابع برايس بآفاق حل   يضرأن هذا التوسع "
 211الرامية إلى تشريع مستوطنات غير شرعية بمفعول رجعي، غير مقبولة".

  احافظ  وحافظة  لكتاب هللا بعد أن أنهو  ألفالكريم والسنة في غزة  القرآنخر جت دار 
 212لحفظ القرآن خالل الصيف. 2021 سنة"مخيم المتميزين" ل

  تصنيف  "إسرائيل"ن قرار إ باشيليتض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ميشيل مفو  قالت
منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" هو هجوم على المدافعين عن حقوق  ست  

في المشاركة العامة، ويجب  وعلى الحق   ،وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير ،اإلنسان
األمم المتحدة أو أي هيئة دولية  المطالبة بالحقوق أمام" إنوقالت باشيليت  إلغاؤه على الفور.

أخرى ليس عماًل إرهابيًا، والدفاع عن حقوق المرأة في األراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهابًا، 
 213وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابًا".

 27/10/2021األربعاء، 

 ت االحتالل على مدينة القدس قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن اعتداءا
األقصى، ينبغي أن تتحول إلى قضية رأي عام دولي، ومحط اهتمام صناع القرار  والمسجد

في تصريحات صحفية وزعتها حركة حماس، نستطيع أن نضع قضية  ،الدولي. وأضاف مشعل
دة الشعب القدس والمسجد األقصى على األجندة الدولية عندما نضعها على أجندة المقاومة، وأجن

إن "االحتالل ال يستحي من وجهه الديني  قائاًل: الفلسطيني، وأجندة األمة بقواها وحكوماتها. وتابع
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، متسائاًل: "لماذا سنخجل من قول إن عنوان صراعنا هو األقصى والقدس؟ ال ينبغي "المتطرف
 214أن نخشى قول ذلك".

  لي خطير جدًا، ونحن نمد يدنا الوضع الحا"الفلسطينية محمود عباس إن  السلطةقال رئيس
الدولتين،  البدء بمسار سياسي وفق رؤية حل   لإلسرائيليين من أجل تطبيق خطوات بناء الثقة، ثم  

ال  طالقًا، وهي ليست من إلن نلجأ للعنف  أننالدينا خيارات أخرى سنقوم بها، وأؤكد هنا  فإنناوا 
قال  ،الوطنية لمصالحةوفيما يتعلق با. "بدسياستنا، ولكن ال نستطيع أن نستمر تحت االحتالل لأل

أكدنا أننا ملتزمون بالشرعية الدولية، ومن يؤمن بالشرعية الدولية فنحن نرحب به لبناء " عباس:
 215."حكومة وحدة وطنية

  وحدة  3,100 على دفع قدمًا بناء نحو اإلسرائيلية األعلى في اإلدارة المدنية التخطيطصادق مجلس
بوزير الدفاع وزير الخارجية األمريكي المقبل أنتوني بلينكن اتصل ألخضر. و سكنية خارج الخط ا

. وذكر األمريكيةبلغه بأن حجم البناء في المستعمرات غير مقبول من ناحية اإلدارة أو  ،بني جانتس
 216المكالمة الهاتفية بينهما كانت متوترة. أن اإلخباري موقع واال 

  ن حكومة االحتالل أخطرت الرئاسة الفلسطينية، رسمياً أ العامة اإلسرائيلية 11القناة ذكرت ،
بأنها ستشرع بقطع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بحجة "تراكم 

 217ديون السلطة المستحقة لشركة الكهرباء اإلسرائيلية".
 سرائيلي، للتصويت سقط مشروع قانون تقدمت به القائمة العربية المشتركة أمام الكنيست اإل

 وأدت، 29/10/1956التي وقعت في  ،بارتكاب مذبحة كفر قاسم "إسرائيل"باعتراف  ،عليه
العبري، فإن االقتراح سقط  صحيفة يديعوت أحرونوت فلسطينيًا. وبحسب موقع 49الستشهاد 

ت بأغلبية كبيرة، بعد جلسة صاخبة في الكنيست شهدت مواجهات لفظية حادة بين أعضاء الكنيس
االقتراح، فيما  عضوًا في الكنيست ضد   93ت لمشروع والرافضين له. وصو  لالعرب من داعمين 

 218عضوًا. 120ب الباقون عن الجلسة الكاملة من أصل فقط لصالحه، وتغي   12صوت 
 والتي حملت اسم "عاصفة  ،أعلن الجيش اإلسرائيلي انتهاء مناوراته العسكرية في غالف قطاع غزة

". وبحسب بيان للناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، فإن المناورة تناولت Southern Storm الجنوب
مجموعة من السيناريوهات العملياتية المعقدة من أجل فحص استعداد فرقة غزة ألي عملية عسكرية 

 2021.219في أيار/ مايو  ولتطبيق الدروس المستخلصة من العدوان على غزة ،جديدة
 28/10/2021الخميس، 

  بالتراجع الفوري عن قرارها  "إسرائيل" ،إلى جانب روسيا وبريطانيا ،أوروبيةدولة  12طالبت
 220الغربية.وحدة استيطانية جديدة في الضفة  1003,المضي قدمًا في خطط بناء 
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   عدد من المتخابرين مع االحتالل. وقالت  أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة، أحكامًا بحق
متخابرين، وأحكامًا أخرى  إنها أصدرت ستة أحكام باإلعدام بحق  في تصريح صحفي،  ،الهيئة

 221بالبراءة. اً واحد اً والمؤقتة، وحكم متفاوتة ما بين األشغال الشاقة المؤبدة
   ( من نابلسعاماً  38 - المتهم )ع.ر نشر الئحة اتهام وجهتها النيابة العامة الفلسطينية، بحق  تم، 

سالح وذخائر بدون ترخيص وحيازة  ،ني، بالتعامل مع العدوالفلسطي األحمركان يعمل بالهالل 
صابةما تسبب باستشهاد  ه،ونقل هوحمل مقاومين. وتسبب المذكور باستشهاد قادة في كتائب  وا 

صابة اثنين آخرين األقصى،شهداء    222بحسب ما ذكرت الئحة االتهام. ،وا 
 منع  "إسرائيل"ان استنكار لقرار أصدر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة، بي

وهنشاط ثقافي في "بيت إبراهيم" في القدس.  ، يندرج ضمن اإلجراءات ومستهجناً  مقلقاً  قراراً  وعد 
وبدعم  ،إن الحدث الذي نظموه كان ثقافيًا بحتاً  طينيين بكل طوائفهم. وقال المجلسالقمعية للفلس

 223عاية من منظمات فرنسية ونمساوية.ور 
  المشاركة  إن الصراعات الخفية بين األحزاب الثمانية داخلية اإلسرائيلية أييلت شاكيدال وزيرةقالت

ر بالخير بالنسبة لمستقبل الحكومة. وأشارت بشكل خاص  في االئتالف الحكومي ووزرائها، ال تبش 
وصفت و إلى وزير الدفاع بني جانتس، على أنه سيكون سببًا أساسيًا في فرط وحدة االئتالف، 

بيد، بأنه "سطحي"، وأنه "في كل أسبوع ينفذ عملية س الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير الرئي
 224.نيت إلى ترك مشاغله والتفرغ إلنقاذنا منه"يويضطر ب ،تفجير جديدة

  صع دت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "عصا موسى" هجومها "السيبراني" على الجيش
توي على معلومات وتفاصيل عن مئات الجنود وطالب مدرسة اإلسرائيلي، ونشرت ملفات تح

بني جانتس، مع تهديدات بأنه  ياإلسرائيلدفاع شخصية لوزير ال تحضيرية للخدمة العسكرية، وصوراً 
 بتفاصيل ،سلسلة من التسريبات لقواعد بيانات وكانت المجموعة نفسها نشرت مؤخراً  تحت المراقبة.

 225رصنتها من أجهزة حواسيب تابعة لشركات إسرائيلية خاصة.تمت ق ،آالف اإلسرائيليين عن

  بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية اإلسرائيلية البرلمانية الماليةصادقت لجنة ،
 2021 سنة. ويستدل من مشروع القانون أن حجم ميزانية الدولة ل2022و 2021 لسنتيالدولة 
 شيكل مليار 452.5حو ن 2022 سنة، وفي مليار دوالر( 135.2)نحو  مليار شيكل 432.5حو نسيكون 
 226.مليار دوالر( 141.5)نحو 

 2م827 قد ر بـ، وي رجح أنها األكبر في العالم، بمساحة ت  تحت في أريحا أكبر لوحة فسيفساءافت ،
 227ام بن عبد الملك، في مدينة أريحا.هش وتقع في قصر الخليفة األموي 

  بارميلينغي  قال الرئيس السويسري Guy Parmelin، طينية خالل لقائه رئيس السلطة الفلس
قررنا تكثيف تعاوننا االقتصادي مع السلطة الوطنية الفلسطينية من " محمود عباس، في رام هللا:

 "نحث   :بارميلين . وقال"الفلسطيني العام الماضي – خالل إطالق مجلس األعمال السويسري 
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 وتكثيف الجهود لعقد انتخابات وطنية فلسطينية". وأضاف ،ء االنقسامالسلطة الفلسطينية على إنها
الدولتين، وقد عرضت استخدام عالقات سويسرا لجمع الطرفين  "بالدي تدعم مسار حل   قائاًل:

 228على طاولة المفاوضات".
  ن و بريان ماكي األمريكيقال نائب وزير الخارجيةBrian McKeon  إن الواليات المتحدة بحاجة

إلعادة فتح القنصلية األمريكية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين في  "إسرائيل"لة" من ا"موافقة فع   إلى
عن مصادر في اإلدارة األمريكية أن  العامة اإلسرائيلية 11 لقناةالقدس. ونقل المراسل السياسي ل

 229الضغط األمريكي بخصوص إعادة فتح القنصلية سيزداد بعد تمرير الميزانية.
 29/10/2021، الجمعة

  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تمزيق اتفاقات التطبيع، مشيرًا إلى
أن محاوالت االحتالل الصهيوني التمدد في المنطقة لن تنجح في تغيير وعي الشعوب. وأكد 

الموجة من خالل كلمة له في مؤتمر دولي تنفذه حركة البناء الوطني الجزائرية، أن هذه  ،هنية
وبي ن أن المنطقة تمر بها  التطبيعي وصلت إلى نهايتها، ولن تحقق المزيد من االختراق. المد  

ثالثة متغيرات مهمة واستراتيجية، األول معركة سيف القدس، والثاني االنسحاب األمريكي من 
 من ءاً جز  "إسرائيل"أفغانستان، والثالث فشل نظرية بناء نظام إقليمي جديد وتحالف تكون 

 230استراتيجيته العسكرية واألمنية.

 إن العام  ،أحمد مجدالنيوزير التنمية االجتماعية  ،قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
بسبب عدم تلقيها أي دعم خارجي  ،الجاري، هو "أسوأ األعوام" التي مرت بها السلطة الفلسطينية

ل مجدالني لـ"شينخوا" إن عدم وصول المساعدات اقمليون دوالر من البنك الدولي. و  30باستثناء 
 231قتصادي على القيادة الفلسطينية.المالية الدولية والعربية شكل من أشكال الحصار المالي واال

  التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي يرأس دائرة شؤون الالجئين:  اللجنةقال أحمد أبو هولي، عضو
معلم أثري  90ألربعة الماضية عمد على تدمير أكثر من "االحتالل اإلسرائيلي خالل السنوات ا

 232".قدس، عدا عن محيط مدينة ال1948المحتلة عام  األراضيبشكل كامل في داخل 

   إسرائيل"ق السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق اإلنسان إلدانته مز" 
ما في الفلسطينيين، ال سي   الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة بحق  الفلسطينيين، ودان التقرير  بانتهاكات ضد  

س ما يسمى مجلس حقوق اإلنسان بإسرائيل يمنع العالم وَ "هَ  :خالل الجلسة ،قطاع غزة. وقال أردان
"منذ إنشاء  :اإلنسانية التي شاهدناها بالفعل". وأضاف من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد  

مرة مثل  35مرات مثل إيران، أو  10ه اللوم واإلدانة إلينا، ليس ، وهو يوج  عاماً  15هذا المجلس قبل 
"المكان  :للمجلس يدين إسرائيل(". وختم المندوب اإلسرائيلي قائالً  قراراً  95مرة )يقصد  95، بل ةسوري

 233.ت، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه"الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهمال
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  العفو" من أهالي ضحايا مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها لرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ اطلب"
فلسطينيًا. وقال هرتسوغ: "أنحني أمام  49وراح ضحيتها  29/10/1956في  اإلسرائيليةالقوات 

باألبرياء هو عمل ممنوع، بغض النظر عن  ذكرى الضحايا وأمام أبناء كفر قاسم. فالقتل والمس  
، أنحني أمامكم، أبناء عائالتهم، 49 قف أو خالف سياسي. أنا أنحني أمام ذكرى القتلى الـأي مو 

 234."وأمام كفر قاسم بكل أجيالها، وأطلب العفو باسمي وباسم دولة إسرائيل
  ووادي الجوز ،خطط أسرلة في الطور ثالثالموافقة على  اإلسرائيليأعلنت بلدية االحتالل، 

سمتها أالمصادقة على ما  إلى ،في هذا الصدد ،لمحتلة. وأشارتالقدس اشرقي وأم طوبا ب
 235"وديعة تطوير منطقة عمل في حي الطور".

  خطوات  7إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تعمل على  اإلسرائيلية السالم اآلن منظمةقالت
شرقي بمشاريع استيطانية ضخمة  3بما فيها التقدم في  ،استيطانية كبرى في األراضي المحتلة

"الوضع الراهن" في سياسة أعلنت حكومة بينيت البيد  المنظمة إن ومحيطها. وقالتالقدس 
ي ظهر فحص األشهر األربعة والنصف األولى من عمر الحكومة أن الوضع الراهن و" ،االستيطان

الحفاظ عليه في كل ما يتعلق بالمستوطنات، وأن الحكومة عملت بنشاط لتعزيز  لم يتم  
 في تقرير منظمة،ت وتعميق االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية". وعرضت الالمستوطنا

 236قائمة جزئية بالتطورات في المستعمرات منذ تشكيل الحكومة الحالية. لها،
  نقل التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي عن مسؤولين إسرائيليين أنهم طلبوا من دولة اإلمارات التكفل

اإلسرائيلي األخير على عدوان من دولة قطر، بعد ال طاع غزة، بدالً بدفع رواتب الموظفين في ق
ظبي رفضت الطلب بدعوى أن جزءًا من تلك األموال  . إال أن أبو2021في أيار/ مايو  القطاع

 237والمساعدات يذهب إلى قيادات حركة حماس.
  ي فلسطينية منظمات مجتمع مدن ست  القرار اإلسرائيلي بتصنيف  فريقياإاستنكرت حكومة جنوب

 فريقياإجنوب في  ائرة العالقات الدولية والتعاون كـ"منظمات إرهابية". وطالبت في بيان أصدرته د
عبر  ،الحكومة اإلسرائيلية بوقف التعطيل الممنهج للخدمات األساسية التي تقدمها تلك المنظمات

طينيين، والسماح لجميع التراجع عن القرار، والسماح لها بمواصلة تقديم خدماتها المشروعة للفلس
 238المنظمات الفلسطينية فورًا باإلشراف على برامجها ومشاريعها في القدس.

 30/10/2021السبت، 

  استئناف المساعدات المالية المقدمة من االتحاد  في القدس أنه سيتم   األوروبيأعلن مكتب االتحاد
 239رواتب الموظفين العموميين.ام في دفع جزء من هسلإل ،ى السلطة الفلسطينية خالل أسابيعإل
  إن تمزيق سفير االحتالل جلعاد أردان تقرير  ،عبد اللطيف القانوع حماسقال الناطق باسم حركة

مجلس حقوق اإلنسان على منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي دان حكومته في جرائمها 
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صهيوني في تعاملها مع يعكس السلوك المتبجح لدولة االحتالل ال الفلسطيني شعبال ضد  
 ،القانوع واتخاذ خطوات عقابية بحقه. وأضاف ،المؤسسات الدولية واألممية، وهو ما يتطلب ردعه

نصاف ضحايا "أن  في تصريح صحفي، العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وا 
يقاف هذا الكيان المارق عند حد    240."شعبنا ق  ه، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحاالحتالل، وا 

  مقاتلين موالين إليران، في قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق، وفق ما أفاد به المرصد  5ق تل
 241.السوري لحقوق اإلنسان

 31/10/2021األحد، 

 بني جانتس بتنفيذ مرحلة ثانية من رزمة تسهيالت مقررة للفلسطينيين  اإلسرائيلي دفاعأمر وزير ال
وقالت  .هاوتعزيز  تها،وتقوي ،السلطة الفلسطينية كجزء من خطة لدعمفي الضفة الغربية وقطاع غزة، 

إن جانتس صادق على تنفيذ خطة بناء مساكن جديدة للفلسطينيين  العامة اإلسرائيلية 12القناة 
وحدة سكنية كان قرر الموافقة  1,300في الضفة الغربية، إضافة إلى  جالذين يعيشون في المنطقة 

غير  للفلسطينيينالشمل  القناة: "ستقوم إسرائيل أيضًا برفع عدد طلبات لم   عليها سابقًا. وأضافت
تسجيلهم قبل أسابيع، باإلضافة إلى ترخيص  آالف شخص الذين تم   4 المسجلين، إلى جانب الـ

المزيد من محطات الوقود في الضفة الغربية، وتشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين 
". وحسب التقرير، فإنه تقرر أيضًا إضافة زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل بالدخول للداخل

  242وتوسعتها في قطاعات أخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
   دخل تسهيالت إضافية لقطاع غزة فيما قال مسؤولون في حركة الجهاد اإلسالمي إن مصر ست

لحركة الجهاد وأوضح عضو المكتب السياسي  واحتياجات أخرى. والبضائعيتعلق بحركة األفراد 
نافذ عزام أن اجتماع وفد حركة الجهاد برئاسة األمين العام زياد النخالة في القاهرة،  اإلسالمي

خالله طرح مجمل  برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، كان إيجابيًا، تم  
كامل بشكل إيجابي مع كل ما طرحته الحركة من  الملفات على الساحة الفلسطينية، وقد تجاوب

عن  مطالب للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة. وحول المصالحة، قال عزام: "تحدثنا كثيراً 
المصالحة ولكن أفق المصالحة غير واضح والكرة في الملعب الفلسطيني، خاصًة أن الجوالت 

 243.شهور قد تعثرت" 8التي تمت قبل 

  دارة مصلحة السجون اإلسرائيلية، مشروع ةاإلسرائيلي دفاعفي وزارة ال ناءوالببدأ قسم الهندسة ، وا 
لسجن جلبوع، بعد حادثة فرار األسرى  مليون دوالر( 2.5)نحو  ماليين شيكل 8حماية بقيمة 

. وبحسب موقع معاريف، سيشمل المشروع تقوية الخاليا المعدنية في 6/9/2021في الستة 
 244نع أي محاولة فرار في المستقبل.وتحسين حمايتها لم ،السجن

  جيش اإلسرائيلي تال كالمانالأكد رئيس اإلدارة االستراتيجية في Tal Kalman  إيجادعلى أهمية 
على أهمية  ، مشدداً "إسرائيل"االستراتيجي والعسكري بين البحرين و المستوى حوار مشترك على 



 2021 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 43                                                  

في  ،ا دفاعية مشتركة. وقال كالمانالتعاون بين البلدين في المجاالت العسكرية لوجود قضاي
شكل فرصة إلقامة شرق أوسط جديد، ي   "اتفاق إبراهيم"إن  " البحرينية،األيام" صحيفة معحوار 

ومصر،  ،واألردن ،واإلمارات ،والبحرين ،"إسرائيل" حيث تفتح المجال إلنشاء محور معتدل يضم  
وله وكالء  يران في المنطقة،إوده اليوم مام محور متطرف تقأتقباًل، ليه مسإودول أخرى قد تنضم 

 245والعراق. ،واليمن ،ةوسوري ،في كل من لبنان
 2م 4,700يقضي بمصادرة قطعة أرض ممتدة على مساحة  قراراً  يةصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلأ 

في حي الشيخ جراح لصالح بلدية االحتالل في القدس، وذلك من أجل إقامة حديقة عامة. وتعود 
عبيدات، وعودة، وجار هللا،  :ها أمر مصادرة إلى أربع عائالت وهيالصادر بحق   األرض

على أن تتكفل شركة فندق الرشيد بتكاليف الحديقة وتعويض أصحاب األراضي،  ؛ومنصور
 246ية.بحسب ما أفادت وسائل إعالم إسرائيل

 ة االحتالل إن بلدي سالمية في القدس مصطفى أبو زهرةقال رئيس لجنة رعاية المقابر اإل
اإلسرائيلي في القدس، وما تسمى "سلطة الحدائق اإلسرائيلية"، قد استحوذتا على مقبرة صرح 

 247المحتلة. القدسفي شرقي امتدادًا للمقبرة اليوسفية  د  عالشهداء التي ت  

  طة هيكلية شمولية يعلى خر  ،خالل األيام القليلة الماضية ،الشمال بمنطقةصادقت اللجنة اللوائية
يدة للمجلس اإلقليمي مجيدو، ما سيتسبب بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون من مدينة أم الفحم جد

إلى أن الهيكل الشمولي يشمل جميع مساحة نفوذ  يد جبارينوأشار المحامي توفيق السع وقراها.
، معظمها (2كم 173) ألف دونم 173المجلس اإلقليمي مجيدو، وتشمل هذه المساحة ما يقارب 

، إلى جانب أراضي بعض القرى المهجرة مثل 1948 سنةصادرتها من أصحابها بعد جرى م
 248إلضافة لقرى من منطقة وادي عارة.قريتي اللجون والكفرين، با

 مع قيادة السلطة الفلسطينية، بعد مرور  ،قريباً  ،أعلنت موسكو أنها تنوي إجراء جولة محادثات
ت، إلى سوتشي، حيث التقى الرئيس فالديمير يتالي بينأيام على زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نف

يجابية".  249بوتين، وأجرى الطرفان مباحثات وصفت بأنها "مثمرة وا 
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