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اجلمعة، 2021/10/1

 ،Tamir Hayman قال رئي�ص �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان( تامري هيمان  •

يف مقابلة مع موقع و�ال �لعبي، حول �صفقة تبادل �الأ�رشى: “نحن ن�صعى جاهدين من �أجل 

ت�صمح  �لتي  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  جلب  يف  ون�صاعد  و�ملفقودين،  �الأ�رشى  تعيد  �صفقة 

�إبر�م  �رشورة  هيمان  ور�أى  معقولة”.  �ل�صفقة  تكون  حتى  �لفر�ص  عن  �لبحث  مبحاولة 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �جلارية  �لتحوالت  من  �نزعاجه  و�أبدى  باهظ،  بثمن  لو  حتى  �ل�صفقة، 

1
و�رتفاع معدل عمليات �إطالق �لنار �صوب قو�ت �الحتالل.

�لتي  �صاعة   24 �لـ  خالل  م�صبوقة،  غري  �عتقاالت  حملة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  نفذت   •

�صبقت �صالة �جلمعة، �صملت مئات �لفل�صطينيني، وذلك يف حماولة لتقلي�ص عدد �مل�صلني يف 

“�أفر�د حر�ص �حلدود �عتقلو� خالل ن�صاط  �مل�صجد �الأق�صى. وذكرت م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن 

�أو  �لقد�ص،  �أقامو� يف  �ل�صفة  من �صكان  فل�صطينياً   694 �ملا�صية  �لليلة  �لقد�ص منذ �صاعات  يف 

2
حاولو� دخولها بدون ت�صاريح”.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، يف بيان بالذكرى �ل�صاد�صة الندالع �نتفا�صة �لقد�ص،   •

�النتفا�صة �ندالع  منذ  فل�صطيني  طفل  �آالف   7 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات   �إن 

3
�صنة 2015.

�أعلن �أكرث من 240 من علماء �لدين يف �لبحرين رف�صهم لكافة �أ�صكال �لتطبيع، مبا يف ذلك فتح   •

�صفارة لـ“�إ�رش�ئيل” يف بالدهم، و�إقامة عالقات جتارية معها. ويف بيان م�صرتك، د�ن �لعلماء 

�ملنامة، و�أكدو� على موقفهم  �إىل  �الإ�رش�ئيلي يائري البيد  �لبحرينيون زيارة وزير �خلارجية 

4
�لثابت يف منا�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني ودعم مقاومته لالحتالل �الإ�رش�ئيلي.

ر�أت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف زيارة وزير خارجية �الحتالل يائري البيد �إىل �لبحرين،   •

و�فتتاح �صفارة على �أر�صه باأنها “جرية بحّق �الإ�صالم و�لقومية و�لعروبة، وبحّق �ل�صعبني 

�لذي  �لبحريني  �لف�صائل، يف بيان لها، بالتحية لل�صعب  �لفل�صطيني و�لبحريني”. وتوجهت 

خرج يف م�صري�ت غ�صب �صعبي وجماهريي عارم، رف�صاً و��صتنكار�ً لهذه �لزيارة �مل�صوؤومة 

5
ومتادي نظام �لبحرين يف �لتطبيع.
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و�صف �ملتحدث با�صم �خلارجية �الإير�نية �صعيد خطيب ز�دة Saeed Khatibzadeh، يف بيان   •

“خطوة ذليلة وحقرية”،  له، ��صتقبال �لبحرين وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد باأنه 

�مل�صوؤول  و�أعرب  �حلّر”.  �لبحريني  �ل�صعب  �إر�دة  “يخالف  �ال�صتقبال  هذ�  �أن  على  م�صدد�ً 

�صّد  �ل�صهيوين  �لكيان  يرتكبها  �لتي  �جلر�ئم  �لبحرين  حكام  لـ“جتاهل  �أ�صفه  عن  �الإير�ين 

عار  و�صمة  “هذه  �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  يومي”،  ب�صكل  و�ملقاوم  �ملظلوم  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

6
�صتبقى على جبني حكام �لبحرين”.

ذكر تقرير رفعته مفو�صة �الأمم �ملتحدة �ل�صامية حلقوق �الإن�صان �إىل جمل�ص حقوق �الإن�صان   •

يف جنيف، �أن �ل�صيا�صة �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية تعمق م�صكلة ت�صتيت �الأر��صي �لفل�صطينية، 

�أن  �لتقرير  و�أورد  لل�رشب.  �ل�صاحلة  للمياه  �ملاأمونة  �ملنابع  �إىل  �لو�صول  �إمكانية  من  وحتّد 

�لفل�صطينيني،  للمز�رعني  �لزر�عيّة  �الأن�صطة  �لت�صييق على  �إىل  توؤدي  �ال�صتيطانية  �ل�صيا�صة 

7
ومنح �متياز�ت للم�صتوطنني و�ملز�رعني �الإ�رش�ئيليني.

ال�صبت، 2021/10/2

جبارين،  ز�هر  فيها،  �الأ�رشى  ملف  وم�صوؤول  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�إن �ملقاومة قدمت �رشوطها ومطالبها كاملة للو�صطاء، م�صدد�ً   ،21 يف لقاء خا�ص مع عربي 

على �أن حركته لن تتنازل عن �أي من �ل�رشوط، وم�صتعدة لعقد �صفقة تبادل مع �الحتالل، 

وترف�ص يف �لوقت ذ�ته ربط ملف �ل�صفقة باأي ق�صية �أخرى. ولفت جبارين �لنظر �إىل �أن �أحد 

�أبرز �رشوط �حلركة لعقد �صفقة جديدة، �إطالق �رش�ح نحو 48 �أ�صري�ً �أعاد �الحتالل �عتقالهم 

قبل نحو �صبعة �أعو�م. و�أ�صاف قائالً �إن �حلركة قدمت “�إطار�ً عاماً” للو�صطاء الإبر�م �صفقة 

�أن �ملقاومة جاهزة للبدء يف مفاو�صات  �إىل  تبادل لالأ�رشى مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً 

وقال جبارين �إن �حلركة لديها قر�ر ��صرت�تيجي يق�صي بالعمل على  جادة وفق �رشوطها. 

�إطالق �رش�ح �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل “مهما كلف ذلك من ثمن”، كا�صفاً عن حماوالت 

يجريها �الحتالل للو�صول �إىل �الأ�رشى يف غزة. ولفت جبارين �إىل �أن �حلركة �أطلقت مبادرة 

�إن�صانية يف مرحلة بد�ية �نت�صار جائحة كورونا، تك�صف مبوجبها عن بع�ص �لتفا�صيل حول 

�الأ�رشى لديها، مقابل �إطالق �رش�ح �الأ�رشى كبار �ل�صن، و�ملر�صى، و�الأطفال، و�لن�صاء، �إىل 

8
جانب �الأ�رشى �الإد�ريني.

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بتعيني �للو�ء يو�صف �حللو مدير�ً عاماً   •
9
جلهاز �ل�رشطة �لفل�صطينية، خلفاً للو�ء حازم عطا �هلل.
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�صدد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية على �أن “�نت�صار حركة طالبان   •

�لغز�ة  من  �أوطانها  حترير  على  �الأمة  قدرة  يوؤكد  �أفغان�صتان  يف  �الأمريكي  �الحتالل  على 

�أيدي �الحتالل  �لقد�ص و�الأ�رشى من  �أجل حترير  �ملحتلني، متز�مناً مع ما يبدعه �صعبنا من 

�الأفغاين  �خلارجية  وزير  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  �حلركة،  رئي�ص  و�أعرب  �الإ�رش�ئيلي”. 

�أمري خان متقي Amir Khan Muttaqi، عن تطلعاته باأن يكون لطالبان دور د�عم وم�صاند 

�لتهنئة لقيادة �حلركة ولل�صعب �الأفغاين  الإخو�نهم يف فل�صطني لتحرير بيت �ملقد�ص، مكرر�ً 

على هذ� �النت�صار �لعظيم. و�صكر �لوزير متقي من جانبه هذ� �الت�صال و�لتهنئة، و�أعرب عن 

10
�عتز�زه بجهاد �ل�صعب �لفل�صطيني �ملر�بط يف بيت �ملقد�ص و�أكنافه.

 Airobotics �أيروبوتيك�ص  ب�رشكة  ��صتعانت  دبي  �رشطة  �إن  ديفن�ص”  “�إ�رش�ئيل  موقع  قال   •

 Expo دبي   2020 �إك�صبو  معر�ص  لتاأمني  �مل�صرية،  �لطائر�ت  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية، 

Dubai 2020. وذكرت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( 

�أن مقر هذه �ل�رشكة مقام على قرية ملبّ�ص �لفل�صطينية �ملهجرة خالل �لنكبة، ومّت تغيري ��صمها 

11
�إىل م�صتعمرة بتاح تكفا.

Australian Labor Party �أ�صرت�ليا(  غرب  )فرع  �الأ�صرت�يل  �لعمال  حزب  تبنى   • 

يق�صي  قر�ر  م�رشوع  �أ�صرت�ليا(،  لغرب  �حلاكم  )�حلزب   (Western Australian Branch)

بدعم حقوق �الإن�صان لل�صعب �لفل�صطيني، وعلى ر�أ�صها حّق �لعودة. وتقدم مب�رشوع �لقر�ر 

كل من نقابة �لعمال �ملتحدون United Workers Union، وفرع �لتعددية �لثقافية يف �حلزب، 

12
وهما جتّمعان الأ�صرت�ليني من جن�صيات خمتلفة، د�عمني حلقوق �الإن�صان يف �لعامل.

�أكدت وزيرة �ل�صوؤون �خلارجية �لكينية ريت�صل �أومامو Raychelle Omamo، خالل موؤمتر   •

ل�صهر  كينيا،  �إىل  �إيرلند�  من  �لرئا�صة  �نتقال  مبنا�صبة  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  يف  عقد  �صحفي 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021، على موقف بالدها �لد�عم حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير 

13
م�صريه و�إقامة دولته، م�صددة على �أن بالدها توؤمن بحّل �لدولتني.

االأحد، 2021/10/3

�إن قر�ر �ل�صلطة باإجر�ء �نتخابات  قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن   •

حملية جزئية بعد �إلغاء �النتخابات �لعامة، مرتبط ب�صغوط من �الحتاد �الأوروبي  �لذي كان 

�صاف بدر�ن، 
َ
منه مو�قف معلنة تتعلق باأنه ال يكن ��صتمر�ر �لدعم حلكومات غري منتخبة. و�أ
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�رشعية  تعطي  لن  فاإنها  �جلزئية  �ملحلية  �النتخابات  �أجريت  لو  حتى  �أنه  �صيا�صية،  ندوة  يف 

14
لل�صلطة ال على �مل�صتوى �لوطني وال �لدويل.

�صادق رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، يف ختام �جتماع �للجنة �لوز�رية ملحاربة   •

�لعنف و�جلرية يف جمتمع فل�صطينيي 1948، على خطة �لعمل �لتي ��صتعر�صها نائب وزير 

وجمل�ص  و�ل�صاباك،  �ل�رشطة،  بني  بالتعاون  من�صق  عمل  “بتنفيذ  وتق�صي  �لد�خلي،  �الأمن 

�الأمن �لقومي، و�مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة، و�صلطة �ل�رش�ئب، و�صلطة تبيي�ص �الأمو�ل”. 

�لعربي،  �ملجتمع  يف  �لقانوين  غري  �ل�صالح  ق�صية  يف  مركزة  “مو�جهة  تنفيذ  تقرر  كذلك 

مب�صاركة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي”، �إ�صافة �إىل �صّن جمموعة قو�نني مببادرة وز�رة �لعدل “توفر 

�أدو�ت من �أجل مو�جهة هذه �لظاهرة، مثل قانون �حلّد �الأق�صى من �لعقوبة، وحيازة �ل�صالح 

15
و�لتجارة به”.

قالت وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية، يف تقرير �صهري، �إنها وّثقت 23 �قتحاماً �إ�رش�ئيلياً للم�صجد   •
16

�الأق�صى، و80 منعاً لالأذ�ن بامل�صجد �الإبر�هيمي، خالل �أيلول/ �صبتمب 2021.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إن �حلركة �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،   •

من  �الأ�رشى  له  يتعر�ص  ما  �صوء  يف  ت�صعيدية،  بخطو�ت  �لبدء  قررت  ف�صائلها،  بجميع 

يف  �لهيئة،  و�أو�صحت  حرب”.  “جر�ئم  م�صتوى  �إىل  ت�صل  غري م�صبوقة،  �إ�رش�ئيلية  هجمة 

�جلهاد  حركة  و�أ�رشى  �مل�رشبني،  لالأ�رشى  �إ�صناد�ً  تاأتي  �خلطو�ت  هذه  �أن  �صحفي،  بيان 

بعد  وذلك  وتعذيب،  وحتقيق،  عزل،  من  ممنهجة،  لعقوبات  يخ�صعون  �لذين  �الإ�صالمي، 

17
�نتز�ع �صتة �أ�رشى حريتهم من �صجن جلبوع.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن معطيات �أجهزة �أمن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أظهرت �أن �العتد�ء�ت   •

�الإرهابية �لتي يرتكبها �مل�صتوطنون �صّد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية ت�صاعفت. وتطرقت 

�إرهابياً  �عتد�ًء   363 نفذو�  �مل�صتوطنني  �أن  �إىل  و�أ�صارت   ،2021–2019 �صنو�ت  �إىل  �ملعطيات 

�صّد فل�صطينيني يف �صنة 2019، و�رتفع عدد هذه �العتد�ء�ت �الإرهابية �إىل 507 يف �صنة 2020، 

�ملعطيات هي  �أن هذه  �إىل  2021. وي�صار  �الأول من �صنة  �لن�صف  �إرهابياً يف  �عتد�ء   416 و�إىل 

18
وفقاً لتوثيق �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، ويرجح �أن عددها �أكرث من ذلك.

قال �أمني عام �لتجمّع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني حممد �صبيحات، �إن عدد �ل�صهد�ء �لذين   •

38 �صهيد�ً يف جميع �ملحافظات، لريتفع عدد  2021، بلغ  �لثالث من �صنة  �لربع  �رتقو� خالل 

19
�ل�صهد�ء منذ مطلع �صنة 2021 �إىل 341 �صهيد�ً.
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حطت طائرة حتمل �صعار �لناقل �لوطني �مل�رشي “م�رش للطري�ن”، يف مطار بن جوريون،   •

�الإ�رش�ئيلي  �ملدين  �لطري�ن  هيئة  و�صفتها  رحلة  ويف  نوعها،  من  �الأوىل  هي  �صابقة  يف 

“عالمة هامة ومرحب بها  بـ“�لتاريخية”، وو�صفتها �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لقاهرة، باأنها 

 
20

لتعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين، وخا�صًة �لعالقات �القت�صادية”. 

االإثنني، 2021/10/4

وّجه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �لعبية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  ذكرت   •

�الإ�رش�ئيلية �لد�خلية  وزيرة  خا�ص  وب�صكل  �الحتالل،  حكومة  يف  �لوزر�ء  جلميع   دعوة 

�أيليت �صاكيد، لزيارة مقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل و�الجتماع به. ونقلت �ل�صحيفة عن عبا�ص قوله: 

“يجب �أن نبد�أ ونن�صئ �إجر�ء�ت لبناء �لثقة، لكي نثبت �أننا نعتزم �صنع �ل�صالم”، و�أ�صاف: 
نفقد  ف�صوف  �الأمل،  فقدنا  �إذ�  الأننا  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �أمل  على  باحلفاظ  يل  “��صمحو� 
�مل�صتقبل”. ورف�صت �صاكيد من جانبها، �لدعوة، وقالت عب تغريدة على تويرت: “لن يحدث. 

لن �ألتقي �أحد منكري �ملحرقة �لذي يقا�صي جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف حمكمة �لعدل �لدولية 

21
يف الهاي، ويدفع �أمو�الً لقتلة �ليهود”.

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص ��صتعد�ده للذهاب �إىل عملية �صيا�صية قائمة على   •

قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. وقال عبا�ص، خالل لقائه بر�م �هلل، �ملبعوث �الأمريكي هادي عمرو، 

�لفوري  “�ال�صتعد�د  على  عبا�ص  و�صدد  ��صتمر�ره.  �أو  �حلايل  بالو�صع  �لقبول  يكن  ال  �إنه 

�لدولية، وعقد موؤمتر دويل لل�صالم  �إىل عملية �صيا�صية قائمة على قر�ر�ت �ل�رشعية  للذهاب 

حتت مظلة �الأمم �ملتحدة و�للجنة �لرباعية �لدولية، الإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

22
�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية”.

قالت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، يف بيان لها، �إن مدينة �لقد�ص �ملحتلة غري م�صمولة   •

باالنتخابات �ملحلية، وهو �الأمر نف�صه �لذي جرى يف �نتخابات �لبلدية �ل�صابقة 2005/2004، 

و2012، و2017. وبررت �للجنة ذلك �إىل كونها تخ�صع مبا�رشة ل�صلطة بلدية �الحتالل �أو ما 

“�لقد�ص �ملوحدة”، ونظر�ً لعدم وجود جمل�ص بلدي د�خل �ملدينة تابع لل�صلطة  ت�صمى بلدية 

من  �الأوىل  �ملرحلة  �أن  �النتخابات  جلنة  و�أو�صحت  للمو�طنني.  خدمات  يقدم  �لفل�صطينية 

�أنحاء �ل�صفة �لغربية مبا فيها حمافظة �لقد�ص،  2021 �صتجرى يف جميع  �النتخابات �ملحلية 

23
و�لتي �صت�صهد �نتخابات يف 27 هيئة حملية يف �ملرحلة �الأوىل منها، و�ملقررة يف 2021/12/11.
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يعقد �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �أول �جتماعاته يف �لقاهرة، بعد و�صول غالبية �أع�صائه   •

�حلركة  يف  م�صدر  وقال  �ملكتب.  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  ر�أ�صهم  وعلى  و�خلارج،  �لد�خل  من 

منذ  �الأقاليم،  و�أع�صاء  روؤ�صاء  كافة  ي�صّم  نوعه  من  �جتماع  �أول  �إنه  �الأو�صط”،  لـ“�ل�رشق 

م�صائل  مناق�صة  �إىل  يهدف  �الجتماع  �إن  مطلع  م�صدر  وقال  �الأخرية.  دورتها  يف  �نتخابها 

�صيا�صية  م�صائل  ويناق�ص  كذلك،  و�ل�صالحيات  و�ملايل  �لد�خلي  بالو�صع  تتعلق  تنظيمية 

“�إ�رش�ئيل” و�صفقة تبادل �الأ�رشى، �إىل جانب ملف �مل�صاحلة و�لعالقة  متعلقة بالتهدئة مع 

24
مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أنفا�ص  قطع  على  �صيعملون  ورفاقه  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  �أعلن   •

بينيت  هيبة  لتحطيم  منظمة  خطة  بتنفيذ  نو�به  وقام  �إ�صقاطها،  حتى  بينيت  نفتايل  حكومة 

�لدورة  �فتتاح  يف  خطابه  �إلقاء  من  ينعونه  وكادو�  حكومة،  كرئي�ص  مكانته  و�صع�صعة 

25
�لبملانية �ل�صتوية.

كلفت كورونا  جائحة  �أزمة  �أن  عن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وزير  ك�صف   • 

�القت�صاد �الإ�رش�ئيلي 137 مليار �صيكل )نحو 43 مليار دوالر(. وقال ليبمان، خالل �جتماع 

�إن  و2022،   2021 لالأعو�م  �الإ�رش�ئيلية  �مليز�نية  ملناق�صة  �لكني�صت،  يف  �مليز�نية  جلنة  عقدته 

)نحو  �أربعة مليار�ت �صيكل  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  �لر�بعة من جائحة كورونا كلفت  �ملوجة 

1.25 مليار دوالر(. و�أ�صاف ليبمان �أن “هذ� هو �لثمن �لنقدي حتى �الآن على �لدولة، وهو 

26
ال ي�صمل خ�صارة �الإير�د�ت”.

�ل�صيخ  حي  من  باالإخالء  مهددة  فل�صطينية  عائالت  �أربع  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �أمهلت   •

�ل�رشكة  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �أجل  من   ،2021/11/2 حتى  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  جر�ح، 

27
�ال�صتيطانية ب�صاأن ملكية �الأر��صي �ملقامة عليها منازلهم.

نحو  هدمت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �أ�صدره،  تقرير  يف  �الأر��صي،  �أبحاث  مركز  ذكر   •

11,900 م�صكن فل�صطيني، منها 7,440 م�صكناً يف �رشقي �لقد�ص فقط، وذلك خالل �لفرتة من 

�ألف   73 2021. ووفق �مل�صدر نف�صه فاإنه مّت تهجري نحو  �أيلول/ �صبتمب  1967 حتى نهاية 

فل�صطيني، منهم 47,220 مو�طناً مقد�صياً. و�أ�صاف �أنه خالل �لفرتة نف�صها هدمت جر�فات 

�الحتالل ودمرت �لطائر�ت �حلربية نحو 21 �ألف م�صكن فل�صطيني يف قطاع غزة، كان �أكرثها 

�رش�وة ووح�صية خالل �حلروب على �لقطاع �صنو�ت 2012 و2014 و2021، وهّجرت بذلك 

28
نحو 189 �ألف مو�طن فل�صطيني.
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ذكرت قناة 13 �لعبية �أن بلدية �لقد�ص �لتابعة لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية، بد�أت بالرتويج خلطة   •
29

بناء 10 �آالف وحدة �صكنية ��صتيطانية يف مطار عطروت �ملهجور، �لقدمي، بالقد�ص �ملحتلة.

و�ل�صحة  و�لبيئة  للمياه  �لعاملي  و�ملعهد  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قال   •

بيان  يف   ،The Global Institute for Water, Environment and Health (GIWEH)

يف  ت�صبب  �الأمد  طويل  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �إن  �الإن�صان،  حقوق  جمل�ص  �أمام  لهما  �صفوي 

تدهور خطري لالأمن �ملائي يف غزة، لت�صبح 97% من �ملياه غري �صاحلة لل�رشب، بينما يبقى 

�صكان �لقطاع �ملحا�رش يت�صممون ببطء. وذكرت �ملنظمتان �أن �أزمة �لوقود و�نقطاع �لكهرباء 

�مل�صتمر، تعيق ت�صغيل �آبار �ملياه وحمطات معاجلة مياه �ل�رشف �ل�صحي، �الأمر �لذي �أدى �إىل 

ت�رشيف نحو 80% من مياه �ل�رشف �ل�صحي غري �ملعاجلة يف غزة يف �لبحر، بينما يت�رشب 

30
20% منها �إىل �ملياه �جلوفية.

ز�يد بن  �صيف  �الإمار�تي  نظريها  على  �صاكيد  �أيليت  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  وزيرة  �قرتحت   • 

�آل نهيان عقد تدريبات الأئمة �مل�صلمني من �لد�خل �لفل�صطيني يف �الإمار�ت، بذريعة تاأهيلهم 

�أول  يف  �الإمار�ت،  �إىل  �صاكيد  وو�صلت  �لعنف”.  ومكافحة  و�لت�صامح  �لديني  “�العتد�ل  على 

31
زيارة ر�صمية لها �إىل �أبو ظبي، حيث �لتقت خاللها وزير �لد�خلية �الإمار�تي.

�أرجاأ جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي �لت�صويت على مقرتح متويل خا�ص لالحتالل �الإ�رش�ئيلي،   •

ل�رش�ء �صو�ريخ �عرت��صية ملنظومة �لقبة �حلديدية، مببلغ مليار دوالر. وعزت �الإذ�عة �لعامة 

�لعبية �الإ�رش�ئيلية �ل�صبب �إىل معار�صة �ل�صيناتور �جلمهوري ر�ند بول Rand Paul. ونقلت 

�لتمويل”،  �أن يتمحور حول م�صدر  �لنقا�ص ينبغي  �إ�رش�ئيل، لكن  “يوؤيد  �إنه  عن بول قوله، 

32
م�صيفاً �أن “�لواليات �ملتحدة ال يكنها �إعطاء مال لي�ص بحوزتها”.

الثالثاء، 2021/10/5

�للو�ء �مل�رشية  �ملخابر�ت  وزير  هنية  �إ�صماعيل  برئا�صة  حما�ص  حركة  قيادة  وفد  �لتقى   • 

عبا�ص كامل، يف �أجو�ء �إيجابية وتفاهم متبادل، حيث بحث �جلانبان �لعديد من �لق�صايا على 

�ل�صعب  وحدة  حتقيق  و�ُصبل  �لثنائية،  و�لعالقات  و�مليد�نية،  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  م�صتوى 

�لفل�صطيني، وترتيب �لبيت �لفل�صطيني. وجرى خالل �للقاء تناول �لتطور�ت �لتي ت�صهدها 

�لق�صية �لفل�صطينية و�ملنطقة ب�صكل عام، و�أكدت قيادة �حلركة �ملو�قف �لو��صحة و�لثابتة يف 

33
�إطار م�رشوع �لتحرر �لوطني.
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تدمري  عمليات  با�صتمر�ر  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  توعد   •

�لقدر�ت �الإير�نية “يف كل مكان وزمان”، م�صدد�ً على �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “ملتزم بتقدمي 

�أن  و�أكد كوخايف  �لنووي”.  �إير�ن  برنامج  �ملنا�صب، �صّد  �لوقت  فعالة يف  ��صتجابة ع�صكرية 

�أنحاء  جميع  يف  �الإير�ين  �لع�صكري  �لتمو�صع  منع  على  عمله  يو��صل  �الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص 
عما  �لكثري  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يعرف  �ال�صتخبار�ت،  “بف�صل  و�أ�صاف  �الأو�صط”،  �ل�رشق 

34
يحدث يف �إير�ن ومتو�صعها يف �ل�رشق �الأو�صط”.

�أطلع رئي�ص �صلطة �ملياه �لفل�صطينية مازن غنيم، رئي�ص جمموعة �لبنك �لدويل، وممثلي �لدول   •

�ملانحة على موقع م�رشوع حمطة معاجلة مياه �ل�رشف �ل�صحي يف �خلليل، �ملمول من �لبنك 

�لدويل. وو�صع غنيم �صيفه ب�صورة �الأو�صاع �حلالية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وما يو�جهه 

�ل�صعب �لفل�صطيني من ظروف معي�صية �صعبة ناجتة عن �صيا�صات �الحتالل، و�لتي ُيعد ملف 

و�ل�صيطرة  للنهب،  �إ�رش�ئيلية  �لفل�صطيني خمططات  �ل�صعب  يو�جه  �أ�صعبها، حيث  �ملياه من 

على كافة �مل�صادر �ملائية؛ �إذ ي�صيطر �الحتالل على �أكرث من 85% من م�صادر �ملياه �جلوفية، 

35
وعلى كامل م�صادر �ملياه �ل�صطحية.

�أقر �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، خالل جل�صة عقدها يف قطاع غزة، بالقر�ءة �الأوىل، م�رشوع   •

�لقانون �ملعدل لقانون �الأ�رشى و�ملحررين رقم 19 ل�صنة 2004، وم�رشوع قانون �إلغاء فقر�ت 

�لنائب بالت�رشيعي  �لقانونية  �للجنة  رئي�ص  وقال   .1934 ل�صنة   1 رقم  �لبلديات  قانون   من 

حممد فرج �لغول، �إن “م�رشوع �لقانون �ملعدل لقانون �الأ�رشى و�ملحررين يهدف �إىل �إ�صافة 

يف  لالأ�رشى  �ل�صنوية  �لرو�تب  من  �لدخل  �رشيبة  خل�صم  �الأق�صى  �حلّد  حتدد  جديدة  مادة 

36
�صجون �الحتالل”.

من  �رُشقت  �لتي  �لقتالية  و�الأدو�ت  �الأ�صلحة  حجم  عن  �لنقاب  �صحفي  تقرير  ك�صف   •

م�صتودعات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي منذ �صنة 2013 حتى �صنة 2020. ووفقاً للتقرير �لذي �أورده 

�الأ�صلحة  �أنو�ع  تف�صل  و�لتي  �لو�ردة،  �الأرقام  فاإن  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع 

�مل�رشوقة وكمياتها، ال تنقل �ل�صورة �حلقيقية حلجم �مل�رشوقات، �إذ �إن �ملعطيات �لو�ردة هي 

معطيات جزئية. وت�صري �لتقدير�ت �إىل �أن قيمة �الأ�صلحة و�لعتاد و�الآليات �لتي ت�رشق �صنوياً 

37
من مع�صكر�ت �جلي�ص وقو�عده قد ت�صل �إىل نحو 15 مليون دوالر.

�أعلن ممثل عن �لعائالت �لفل�صطينية يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، رف�ص �لعائالت �أي ت�صوية   •

مع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مت�ّص مبلكيتهم للبيوت، �أو �الأر��صي �ملقامة عليها. ويتهدد �الإخالء 



469

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2021

�الأردنية  �حلكومة  مع  �تفاق  مبوجب   ،1956 �صنة  منذ  �حلي  يف  تقيم  فل�صطينية  عائلة   28

38
�آنذ�ك، ووكالة �الأونرو�.

�أكّد نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �أن �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون نفحة، و�إي�صل،   •

�صلطة  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�صار  �الحتجاجية.  خطو�تهم  �أوىل  نفذو�  وهد�رمي  وجمدو،  وريون، 

39
�صجن عوفر �أغلقته بالكامل بدعوى �أن هناك معلومات حول نية لتنفيذ عملية طعن.

�الإ�رش�ئيلية  نظريته  مع  ظبي  �أبو  يف  لقاء  يف  ز�يد،  بن  �صيف  �الإمار�تي  �لد�خلية  وزير  بحث   •

�الأنباء  وكالة  نقلته  ما  بح�صب  ذلك  وجاء  �الأمنية.  باملجاالت  �لتعاون  تعزيز  �صاكيد،  �أيليت 

�الإثنني.  ظبي  �أبو  و�صلت  �لتي  �صاكيد  زيارة  مدة  حتديد  دون  )و�م(،  �لر�صمية  �الإمار�تية 

�لتنفيذ  حيّز  �صيدخل  ظبي  و�أبو  �أبيب  تل  بني  �ل�صفر  تاأ�صرية  �إلغاء  �تفاق  �أن  �صاكيد  و�أعلنت 

40
�عتبار�ً من 2021/10/10، بح�صب �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية.

�صوليفان  جيك  �الأمريكي  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  بني  �ملطولة  �الجتماعات  من  �صاعات  بعد   •

يف �خلب�ء،  من  وفريقه   Eyal Holata حوالتا  �إيال  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  مع   وفريقه 

�إذ�  ��صتخد�مها  يكن  �لتي  �الأخرى  �خليار�ت  على  �الأمريكي  �جلانب  �صدد  �الأبي�ص،  �لبيت 

و�صدد للجانبني.  م�صرتكة  روؤية  بلورة  حماولة  يف  �إير�ن  مع  �لديبلوما�صي  �مل�صار   ف�صل 

�لبيت �الأبي�ص، يف بيان مقت�صب �أ�صدره بعد �نتهاء �الجتماعات، على وحدة �ملوقف �الأمريكي 

و�الإ�رش�ئيلي، و�لت�صميم �مل�صرتك على مو�جهة �لتهديد�ت �لتي تو�جه “�إ�رش�ئيل” و�ل�رشكاء 

باأمن  �الأ�صا�صي  بايدن  �لرئي�ص  �لتز�م  على  �صدد  �صوليفان  �إن  �لبيان  وقال  �الإقليميني. 

41
“�إ�رش�ئيل”، و�صمان عدم ح�صول �إير�ن على �صالح نووي.

قال �ملفو�ص �لعام لـوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني �إن و�صع �لالجئني يف �صورية هو �الأ�صو�أ   •

�القت�صادية،  �الأزمة  ب�صبب  لبنان  يف  �لو�صع  وكذلك  �لبالد،  بها  متر  �لتي  �لظروف  ب�صبب 

�الأمور تغلي  �أن  و�أكد الز�ريني على  �لفل�صطينيون ب�صكل حاد.  �لالجئون  بها  و�لتي ي�صعر 

يف �ملخيمات، وهناك غ�صب يوجّه عادة �صدّ �الأونرو� الأنها �لوكالة �لتي تعّودو� على �أن متد 

�إن �لوكالة عانت  �ملالية �لتي متر بها �الأونرو�، قال �ملفو�ص �لعام  وعن �الأزمة  يد �مل�صاعدة. 

�لكثري منذ توقف �مل�صاعد�ت �الأمريكية، و��صطرت �أن تاأخذ �لعديد من �خلطو�ت �لرت�صيدية 

42
و�الإجر�ء�ت �القت�صادية لتوفري ما يكن توفريه.

ك�صف �ئتالف من �ملنظمات غري �حلكومية �لفل�صطينية و�الأوروبية عن م�صاركة ما يقرب من   •

700 موؤ�ص�صة مالية �أوروبية يف متويل �ل�رشكات �لتي ت�صارك بن�صاط يف تطوير �مل�صتعمر�ت 
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 Mediapart الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص. و�أورد موقع ميديابارت�

يورو، مليار   17(  BNP Paribas باريبا  بي  �أن  بي  هي  فرن�صية  بنوك  �أربعة  �أن   �لفرن�صي 

نحو 19.74 مليار دوالر(، و�صو�صيتيه جرن�ل Société Générale )8.2 مليار�ت يورو، نحو 

�إي  �صي  بي  بي  وجمموعة   ،Crédit Agricole �أجريكول  وكريدي  دوالر(،  مليار�ت   3.25

��صتثمرت  �أو  �أقر�صت  �أوروبية  مالية  672 موؤ�ص�صة  Groupe BPCE هي جمموعة من بني 

255 مليار دوالر ل�صالح 50 �رشكة ت�صارك بن�صاط يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية، 

43
وهو ما يعد �نتهاكاً متعمد�ً للقانون �لدويل.

�الأمريكية  �لبحرية  �أن  �لع�صكرية،  �ل�صوؤون  يف  �ملتخ�ص�ص  ديفن�ص”  “�إ�رش�ئيل  موقع  ك�صف   •

قررت �رش�ء عدة منظومات من �رشكة �صمارت �صوتر Smart Shooter �الإ�رش�ئيلية، لزيادة 

�مل�صرية.  للطائر�ت  �لت�صدي  بهدف  �لبحرية  �لقطع  على  �ملن�صوبة  �خلفيفة  �الأ�صلحة  دقة 

�صتبيع مبوجبها  620 مليون دوالر،  بقيمة  �لت�صيك �صفقة  “�إ�رش�ئيل” وجمهورية  ووقّعت 

تنتجها  �لتي  �صبايدر،  طر�ز  من  �جلوي  للدفاع  بطاريات  �أربع  �لت�صيكية  للدولة  “�إ�رش�ئيل” 
�لت�صيك،  دولة  و�صت�صرتي  �الإ�رش�ئيلية.  �ملتقدمة(  �لدفاعية  رفائيل  )�أنظمة  رفائيل  �رشكة 

44
�أي�صاً، �أجهزة ر�د�ر من �إنتاج �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية.

قالت وزيرة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية �أيليت �صاكيد �إن �حلكومة �حلالية برئا�صة نفتايل بينيت �أو   •

رئي�صها بالتناوب يائري البيد، لن تناق�ص �أي ق�صية تتعلق باإقامة دولة فل�صطينية، و�إنها لن 

 ،The National �لنظر، يف مقابلة مع �صحيفة ذ� نا�صيونال  ت�صمح باإقامتها. ولفتت �صاكيد 

�لتي ت�صدر يف �أبو ظبي، بح�صب ما ورد يف �لقناة �لعبية �ل�صابعة، �إىل �أن هناك �إجماعاً د�خل 

�الئتالف �حلكومي �حلايل بني �أحز�ب �ليمني و�لو�صط و�لي�صار على عدم معاجلة �أي ق�صية 

قد ت�صبب �رشخاً د�خلياً مبا يف ذلك مو�صوع �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني. و�أ�صافت قائلة: “نحن 

م�صرتكة،  �صناعية  مناطق  و�إقامة  �لفل�صطينيني  حياة  لتح�صني  �القت�صادي  بال�صالم  نوؤمن 

45
لكن لي�ص دولة بجي�ص بالتاأكيد”.

االأربعاء، 2021/10/6

باحات  يف  “�صامتة”  �صلو�ت  �أد�ء  لليهود  يتيح  قر�ر�ً  �لقد�ص  يف  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  �أ�صدرت   •

�أحد  على  ُفر�ص  تقييدي،  �أمر  باإ�صقاط  �لقا�صية  و�أمرت  �ملحتلّة،  �لقد�ص  يف  �الأق�صى  �مل�صجد 

تف�صري  يكن  ال  باأنه  ذلك،  معلّلة  �الأق�صى،  يف  “�صامتة”  �صالة  �أد�ئه  ب�صبب  �حلاخامات 

�ل�صالة على �أنها عمل �إجر�مي. وذكر �ملحامي �لذي �أوردت �أقو�له �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة 
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عب موقعها �الإلكرتوين، �أنه “لي�ص من �ملعقول �أال ُي�صمح لليهود يف منطقة )�حلرم �لقد�صي( 

46
بالتكلم و�ل�صالة حتى يف �صمت، يف حني ُي�صمح للم�صلمني... فعل كل �صيء”.

م�رش رئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   • 

عبد �لفتاح �ل�صي�صي، على جاهزية �لعمل لت�صكيل حكومة وحدة وطنية يقبل جميع �أطر�فها 

بالده  جهود  ��صتمر�ر  �مل�رشية،  للرئا�صة  بيان  وفق  �ل�صي�صي،  و�أكد  �لدولية.  بال�رشعية 

47
لـ“�إعادة �حليوية” مللف عملية “�ل�صالم” بني فل�صطني و“�إ�رش�ئيل”.

د�نت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية �لقر�ر غري �مل�صبوق �لذي �تخذته حمكمة �لقد�ص �جلزئية   •

ب�صاأن حقّ �ليهود يف �أد�ء �صالة �صامتة يف باحات �مل�صجد �الأق�صى، موؤكدة يف بيان لها، �أنها 

�صتو��صل حتركها �ل�صيا�صي و�لديبلوما�صي على �الأ�صعدة كافة الإ�صقاطه، مبا يف ذلك �الأمم 

�ملتحدة، ومنظماتها �ملخت�صة ويف مقدمتها جمل�ص �الأمن و�ليون�صكو، و�أنها �صتقوم بتن�صيق 

�لعربية،  �لدول  جامعة  ومع  �لها�صمية،  �الأردنية  �ململكة  يف  �الأ�صقاء  مع  وحتركها  جهودها 

48
ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، و�لدول �ل�صديقة على �مل�صتوى �الإقليمي و�لعاملي.

�أكد �أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة، خالل مهرجان جماهريي الإحياء ذكرى   •

�نطالقة حركته �لـ 34، مت�صك حركته بحّقها يف فل�صطني كاملة، وباملقاومة كخيار وطريق لها، 

49
حتى �لن�رش، وعلى �رشورة مو�جهة �الحتالل بكل �ل�صبل.

�صعورهم  حلجم  �أملحت  عري�صة،  ن�رش  �بت�صامة  �ل�صتة،  �حلرية  نفق  �أ�رشى  وجوه  �عتلت   •

�ملتعاظم بجميل �صنعهم، وذلك بعد �لتقائهم الأول مرة عب تقنية زوم، خالل �إحدى جل�صات 

50
�ملحاكمة �لتي يخ�صعون لها، عقب �إعادة �عتقالهم.

“لن نت�صامح  قال وزير �خلارجية �الإير�ين ح�صني �أمري عبد �للهيان لل�صحفيني يف مو�صكو:   •

بكل تاأكيد مع �أي تغيري جيو�صيا�صي ويف خارطة �لقوقاز، ولدينا خماوف جدية حيال تو�جد 

51
�الإرهابيني و�ل�صهاينة يف هذه �ملنطقة”.

�أن نائب �ل�صفري �الأمريكي يف �لقد�ص  �إ�رش�ئيليني كبار  نقل موقع و�ال �لعبي عن م�صوؤولني   •

مايكل ر�تني Michael Ratney �ت�صل مب�صوؤولني كبار يف مكتب بينيت، �الأ�صبوع �ملا�صي، 

�لتخطيط  �لنف�ص و�حلّد من  �أن هناك حالة من �صبط  �أن ترى  تريد  بايدن  �إد�رة  �أن  و�أبلغهم 

52
و�لبناء �جلديد يف �مل�صتعمر�ت.
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اخلمي�س، 2021/10/7

حتت  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  باحات  �ليهود  �مل�صتوطنني  ع�رش�ت  �قتحم   •

�مل�صجد  باحات  �إىل  �مل�صتوطنون  ودخل  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �رشطة  من  م�صددة  حماية 

“�صلو�ت فردية  عب باب �ملغاربة، ونفذو� جوالت ��صتفز�زية جتاه �ل�صور �ل�رشقي، و�أدو� 

53
�صامتة”.

ح�رش وفد �إ�رش�ئيلي كبري، ي�صم �أكرث من 50 ع�صو�ً، �إىل مقر �لرئا�صة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل،   •

بقيادة �الأمني �لعام حلزب �لعمل عري�ن حرموين Eran Harmoni، و�لتقى عدد�ً من �مل�صوؤولني 

�لفل�صطينيني، وخرجو� بالتفاهم حول �رشورة �لعمل على �إعادة �مل�صرية �ل�صيا�صية، و�لتاأكيد 

54
على �أن “�لطريق �لوحيد الإنهاء �ل�رش�ع يف �ملنطقة، �لتو�صل �إىل حّل �لدولتني”.

�أعلنت جلنة �النتخابات �لفل�صطينية �ملركزية �أن فرتة �لتّ�صجيل و�لنّ�رش و�العرت��ص، للمرحلة   •

�الأوىل من �نتخابات �لهيئات �ملحلية، تنتهي م�صاء �ليوم �خلمي�ص. وقال �ملدير �لتنفيذي للجنة 

�ل�صجالت  الإعد�د   ،2021/11/24 يف  �العرت��ص  مرحلة  �إنَّ  كحيل  ه�صام  �ملركزية  �النتخابات 

55
�لنهائية �لتي �صتجري وفقها �النتخابات يف 2021/12/11.

طلب  مع  جتاوبت  م�رش  �إن  م�صطفى  حممد  �لفل�صطيني  �ال�صتثمار  �صندوق  رئي�ص  قال   •

من  م�صتمرة  �الجتماعات  ز�لت  وما  �جلانبني،  بني  �ملائية  �حلدود  تر�صيم  ب�صاأن  فل�صطيني 

�أجل تخطيط �حلدود �ملائية. و�أ�صاف م�صطفى �أن “م�رشوع حقل �لغاز قبالة �صو�طئ غزة، 

�صهد �إجناز بع�ص �لتقدم من خالل توقيع مذكرة تفاهم يف �صباط/ فب�ير �ملا�صي، مع �ل�رشكة 

تطويره”.  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مل�صاعدة  )�إيجا�ص(  �لطبيعية  للغاز�ت  �لقاب�صة  �مل�رشية 

و�أقر م�صطفى باأن ��صتخر�ج �لغاز من د�خل �لبحر على م�صافة 36 كم د�خل �ملياه �الإقليمية 

56
�لفل�صطينية، بحاجة �إىل تن�صيق مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي �لذي ُيعّد منطقة ع�صكرية.

بلغ عدد عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة 1,204 �أعمال   •

حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  �أعدته  تقرير  ووفق   ،2021 �صبتمب  �أيلول/  خالل  متنوعة 

بال�صفة �لغربية؛ فقد �أ�صيب خاللها 29 �إ�رش�ئيلياً منهم جنود يف �لوحد�ت �خلا�صة، بالتز�من 

57
مع متكن 6 �أ�رشى من حفر نفق و�نتز�ع حريتهم من �صجن جلبوع �الإ�رش�ئيلي.

تقدمت وزيرة د�خلية �الإ�رش�ئيلية �أيليت �صاكيد مبقرتح جديد للحكومة �الإ�رش�ئيلية، يق�صي   •

“�إ�رش�ئيل  �ل�صورية �ملحتلة. وذكرت �صحيفة  باإقامة م�صتعمر�ت جديدة يف ه�صبة �جلوالن 
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يف  جديدة  م�صتعمر�ت  تد�صني  ملقرتح  �الأخ�رش  �ل�صوء  �أعطت  �صاكيد  �أن  �لعبية،  �ليوم” 

�لنقب، وكذلك يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية �ملحتلة، وعر�صه على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية فور 

58
�النتهاء منه.

غزة  قطاع  على  عدو�نه  وخالل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ذكرت   •

�لفوالذية”، وهي نوع من  “�للدغة  ��صتخدم قذ�ئف هاون من نوع   ،2021 �أيار/ مايو  خالل 

�لقذ�ئف �مل�صنعة من قبل �رشكة �إلبيت �الإ�رش�ئيلية، و�لتي تتخذ من بريطانيا مقر�ً لها. ووفقاً 

مّت  ب�صهرين،  �لعدو�ن  قبل  مرة  الأول  عنها  �لك�صف  مّت  و�لتي  �لقذيفة  هذه  فاإن  لل�صحيفة، 

��صتخد�مها ب�صكل و��صع �لنطاق وكتجربة �أولية خالل �لعدو�ن على قطاع غزة، م�صرية �إىل 

�أنها تعمل بالتوجيه �لليزري، فت�صمح للجنود  �أن هذه �لقذ�ئف تتمتع بعدة مز�يا، من �أهمها 

59
“ب�رشب �الأهد�ف بدقة”.

2020 دبي. وجرى �حلفل بعر�ص  “�إ�رش�ئيل” مبر��صم �حتفالية جناحها يف �إك�صبو  �فتتحت   •

�لتاريخية،  و�ملز�ر�ت  �لتكنولوجي  و�لتقدم  هو�ء  لطو�حني  ترّوج  م�صورة  مقاطع  ت�صمن 

60
وعزفت مو�صيقى عبية، وحلّقت بالونات حتمل “�صعار�ت وطنية”.

اجلمعة، 2021/10/8

�النتخابية  للدورة  �ل�صيا�صي  مكتبها  �جتماعات  �لقاهرة،  يف  حما�ص  حركة  قيادة  �ختتمت   •

�جلديدة، بقيادة رئي�ص �حلركة �إ�صماعيل هنية وح�صور �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي من �لد�خل 

و�لتطور�ت  �مللفات  بحثت  �حلركة  “قيادة  �إن  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  وقالت  و�خلارج. 

كافة، يف �ملجاالت �ملختلفة، وخا�صة جمريات �الأو�صاع يف مدينة �لقد�ص، و�الأق�صى، وق�صية 

�الأ�رشى، وح�صار غزة، و�أو�صاع �صعبنا يف �أماكن وجوده كافة يف �لد�خل و�خلارج، خا�صة 

“�صتعمل على حتقيق وحدة  �أنها  �إىل  �لنظر  �لقد�ص”. ولفتت �حلركة  �أعقاب معركة �صيف  يف 

على  �لوقائع  بفر�ص  ��صتغالله  �الحتالل  يحاول  �لذي  �النق�صام  و�إنهاء  �لفل�صطيني،  �صعبنا 

�الأر�ص، فيما يتن�صل �لعامل من م�صوؤولياته جتاه �لق�صية �لفل�صطينية”. و�أكدت قيادة �حلركة 

�أنها “منفتحة على كل �ملجتمع �لدويل، وترحب بقنو�ت �حلو�ر �لتي يكن �أن تف�صي �إىل تعزيز 

61
مكانة ق�صيتنا، وحق �صعبنا يف �لتحرر من �الحتالل”.

�ل�صامتة”  “�ل�صلو�ت  باإتاحة  �ل�صلح  ملحكمة  �صابقاً  قر�ر�ً  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �ألغت   •

�ملبارك. وتقدمت �رشطة �الحتالل باال�صتئناف على قر�ر  �الأق�صى  �مل�صجد  للم�صتوطنني يف 

حمكمة �ل�صلح مبنع �إبعاد م�صتوطن �أدى “�صالة �صامتة” يف �مل�صجد �الأق�صى. ونقل �ملر��صل 
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�ل�صيا�صي ملوقع و�ال عن م�صوؤول �إ�رش�ئيلي قوله �إن �الإد�رة �الأمريكية خ�صيت من �أن يوؤدي 

62
قر�ر حمكمة �ل�صلح �إىل توتر يف �مل�صجد �الأق�صى، ما قد يت�صبّب بالت�صعيد.

و�الإ�صكان �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  ووكيل  غزة  الإعمار  �حلكومية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   • 

ناجي �رشحان �أن �لوفد �حلكومي �ملتو�جد يف �لقاهرة، �تفق مع �مل�صوؤولني �مل�رشيني على جملة 

الإن�صاء  بالتح�صري  �لبدء  �أبرزها،  ومن  �الإعمار،  �إعادة  بعملية  و�خلا�صة  �ملهمة  �لق�صايا  من 

“�الأمريكية” غرب حي �لعطاطرة يف  �ل�صكنية �الأوىل �صمن �ملنحة �مل�رشية يف �ملنطقة  �ملدينة 

بيت الهيا، �أي�صاً، تطوير �ل�صارع �لو��صل من مفرتق �لعطاطرة �رشقاً وحتى �صارع �لر�صيد 

تقريباً،  �أ�صبوعني  منذ  فيه  �لعمل  بد�أ  �لذي  �لر�صيد  �صارع  �إعمار  �إعادة  �إىل  باالإ�صافة  غرباً، 

63
وكذلك �لبدء يف �لتح�صري الإن�صاء ج�رش فوق مفرتق �ل�صجاعية.

رّد  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  مكتب  باأن  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   12 �لقناة  �أفادت   •

على طلب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، برف�ص عقد لقاء بني �لطرفني يف �لفرتة 

64
�حلالية، م�صتبعد�ً �إمكانية عقده قريباً.

�ألوف  ب�صعة  ك�صف  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صطرت  �ملحكمة،  �إىل  بالتوجه  �لتهديد  بعد   •

�لنكبة  �أحد�ث  حول  �لفل�صطينية  �لرو�ية  فيها  وتوؤكد  قيامها،  منذ  �أخفتها  �لتي  �لوثائق  من 

 1948 �صنة  يف  وطنهم  عن  رحلو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �ألوف  مئات  �إن  و�لقائلة  �لفل�صطينية 

تقارير  على  �لوثائق  هذه  وحتتوي  فقط.  �خلوف  ب�صبب  يهربو�  ومل  طرد  لعملية  تعر�صو� 

عديدة تبنّي �أن �لتنظيمات �الإ�رش�ئيلية �لع�صكرية �لتي �حتلت �ملناطق �ملخ�ص�صة للفل�صطينيني 

�لقانون  ح�صب  حرب”،  “جر�ئم  ُتعّد  �لتي  �لعمليات  من  �لكثري  نفذت  �لتق�صيم،  قر�ر  ح�صب 

)وتعني   Akfut Institute عكيفوت  معهد  �ليوم  �لوثائق  هذه  ن�رش  �إىل  بادر  وقد  �لدويل. 

�ل�رش�ع “بحث  يف  متخ�ص�ص  �إ�رش�ئيلي  عملي  ون�صاط  بحوث  معهد  وهو  �الأثر(،   تقفي 

�أ�ص�ص جديدة تقوم على ك�صف حقيقة �لرو�يات �لتي توؤجج  – �لفل�صطيني على  �الإ�رش�ئيلي 

�لعام مديره  يقول  كما  �ل�رش�ع”،  وت�صوية  تخفيف  تتيح  حقائق  عن  و�لبحث   �ل�رش�ع 

65
.Lior Yavne ليئور يفنة

�الأيام  خالل  “�إ�رش�ئيل”  ز�ر  �صود�نياً  ع�صكرياً  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  ذكرت   •

�إن �لوفد �لذي ر�أ�صه �لفريق  �أبيب، قولها  �ملا�صية. ونقلت �الإذ�عة عن م�صادر ر�صمية يف تل 

رئي�ص  لنائب  �ل�صقيق  و�الأخ  �ل�صيادة،  جمل�ص  �أع�صاء  كبار  �أحد  دقلو،  حمد�ن  �لرحيم  عبد 

66
جمل�ص �ل�صيادة حممد حمد�ن دقلو )حميدتي(، قد غادر تل �أبيب بالفعل عائدً� �إىل �خلرطوم.
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د�نت وز�رة �خلارجية �الأمريكية عنف �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني �صّد �ملو�طنني �لفل�صطينيني   •

�لدولة  قيام  حظوظ  يبدد  �ال�صتيطاين  �لن�صاط  �أن  من  وحذرت  �ملحتلة،  باالأر��صي 

67
�لفل�صطينية.

�ملقدمة  �ملالية  �مل�صاعد�ت  بربط  يطالب  قانوناً  بركلي   - كاليفورنيا  جامعة  طالب  �حتاد  �أقر   •

لـ“�إ�رش�ئيل” بعدم ��صتخد�مها يف �لتو�صع �ال�صتيطاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية، �أو يف �عتقال 

�الأطفال. و�أقر �الحتاد م�رشوع قانون يحمل رقم SR 019-22/ASUC 21، لدعم م�رشوع 

�آخر كانت قد تقدمت به ع�صو �لكوجنر�ص بيتي ماكولوم Betty McCollum برقم 2590، 

يف  يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  و�الأ�رش  لالأطفال  �الإن�صان  حقوق  عن  “�لدفاع  ��صم  ويحمل 

ظّل قانون �الحتالل �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي”. وُيعّد �حتاد طالب �جلامعة من �أكب �الحتاد�ت 

�لطالبية يف �لواليات �ملتحدة عدد�ً ومو�زنة، ويبلغ عدد طلبتها نحو 42 �ألف طالب، منهم نحو 

68
11 �ألف طالب در��صات عليا.

�عتمدت والية كاليفورنيا يف �لواليات �ملتحدة قانوناً يجعل �لدر��صات �لعرقية �أحد �ملتطلبات   •

للنكبة،  �لفل�صطينية  �لرو�ية  يتبنى  منهٍج  تدري�ص  وتت�صمن  �لثانوية،  �ملدر�صة  من  للتخرج 

نيو�صوم  غافني  كاليفورنيا  والية  حاكم  ووقع  عن�رشية.  حركة  �ل�صهيونية  �حلركة  ويعدّ 

�لقانون  �أ�صبح  2021/9/10، وبذلك  �أقره برملان �لوالية يف  �لذي  �لقانون   Gavin Newsom

69
نافذ�ً.

ال�صبت، 2021/10/9

�بتد�ًء  �ملحتلة،  �أنها �صتوقف بيع منتجاتها يف فل�صطني  �الأمريكية   Nike �أعلنت �رشكة نايكي   •

�أر�صلتها  ر�صالة  ويف  �لبيطانية.   Independent �إندبندت  �صحيفة  بح�صب   ،2022/5/31 من 

�صاملة  مر�جعة  “بعد  نايكي:  قالت  �الحتالل،  كيان  يف  متاجرها  �أ�صحاب  جميع  �إىل  �ل�رشكة 

�أن ��صتمر�ر �لعالقة  �إىل  �إىل �لتغيري �حلا�صل يف �ل�صوق، مّت �لتو�صل  �أجرتها �ل�رشكة، ونظر�ً 

بح�صب  و�أهد�فها”،  �ل�رشكة  �صيا�صة  مع  يتطابق  يُعد  مل  �ل�رشكة  وبني  بينكم  �لتجارية 

70
�ل�صحيفة.

االأحد، 2021/10/10

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن حكومته ال تتجاهل �لفل�صطينيني، ولكنها يف   •

�لوقت نف�صه تتعلم من �لتجارب �ل�صابقة، ولذلك لن ت�صمح باإقامة دولة فل�صطينية. و�أ�صاف 
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يف  مريكل،  �أجنيال  واليتها  �ملنتهية  �الأملانية  �مل�صت�صارة  مع  �صحفي  موؤمتر  خالل  بينيت، 

�لقد�ص، �إن “وجود دولة فل�صطينية يعني جلب دولة �إرهابية على بعد 7 دقائق من منزيل”. 

71
و�أكدت مريكل، من جهتها، �أن �أمن “�إ�رش�ئيل” �صيبقى �أولوية “الأي حكومة �أملانية”.

مقارنة   ،2021 �صنة  بد�ية  منذ   %31 بن�صبة  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ليهودية  �لهجرة  ن�صبة  �رتفعت   •

بح�صب  كورونا،  جائحة  ظّل  يف  �الرتفاع  هذ�  وياأتي   ،2020 �صنة  من  �ملماثلة  بالفرتة 

�ملعطيات ع�صية  �ليهودية. وياأتي ن�رش هذه  �لهجرة و�لوكالة  �إح�صاء�ت �صادرة عن وز�رة 

 ما ي�صمى منا�صبة “�أ�صبوع �لهجرة”، وتظهر �لبيانات �ملحدثة عن حجم �لهجرة عن ��صتقد�م

 .2020 15,598 يف �لفرتة �ملماثلة من �صنة  2021، مقارنة بـ  20,360 مهاجر�ً منذ بد�ية �صنة 

و�أوكر�نيا،  وفرن�صا،  �ملتحدة،  و�لواليات  رو�صيا  من  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ملهاجرين  معظم  وجاء 

72
و�إثيوبيا.

للم�صجد  �ملال�صقة  �ليو�صفية  �ملقبة  من  �أجز�ء  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  تابعة  �آليات  جرفت   •

�ملحاكم  ��صتجابت  �أن  بعد  �لتجريف،  عمليات  وتاأتي  �ل�رشقية.  �جلهة  من  �ملبارك  �الأق�صى 

�الإ�رش�ئيلية لطلب بلدية �الحتالل يف �لقد�ص وما يعرف بـ“�صلطة �لطبيعة”، با�صتئناف �أعمال 

�لتجريف يف �ملقبة، وي�صمل �لقر�ر كذلك �ل�صماح بتحويل قطعة �الأر�ص �إىل حديقة عامة من 

�لقد�ص  تهويد  م�صاعي  �صمن  فيها،  جديدة  قبور  ��صتحد�ث  من  �مل�صلمني  منع  �صمان  �أجل 

73
وتغيري تاريخها وجغر�فيتها.

ر�صد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى �عتقال �الحتالل 37,500 فل�صطيني من كافة �لفئات   •

منذ �ندالع �نتفا�صة �لقد�ص يف بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015. و�أو�صح مدير �ملركز ريا�ص 

1967، وبلغت حاالت  باأن ما يقارب �ملليون فل�صطيني ذ�قو� مر�رة �الأ�رش منذ �صنة  �الأ�صقر 

74
�العتقال الأبنائه وبناته منذ �أيلول/ �صبتمب 2000 وحتى �ليوم 130 �ألف حالة �عتقال.

االإثنني، 2021/10/11

تعهدت حركة حما�ص باإبر�م �صفقة تبادل �أ�رشى جديدة مع �الحتالل، تكون “عالمة فارقة”   •

جرت �لتي  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  الإبر�م  �لعا�رشة  �لذكرى  يف  وذلك  �ملقاومة،  م�صرية   يف 

�صنة 2011. وقال �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، “�إن �الإعالن عن 

�صفقة وفاء �الأحر�ر �لثانية �صي�صكل عالمة فارقًة يف م�صرية �ملقاومة �لبا�صلة”. و�أ�صار برهوم 

فل�صطينية  مبقاومة  كافة،  و�الأمة  �صعبنا  و�عتز�ز  فخر  حمل  “�صتكون  �ل�صفقة  هذه  �أن  �إىل 

75
حكيمة، ومبدعة، وقادرة على فر�ص �رشوطها”.
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�جلانب  �صلمت  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطينية  �ملدنية  �ل�صوؤون  هيئة  قالت   •

غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينية،  عائلة   442 �صمل  مّل  على  مو�فقات  �لفل�صطيني 

وقال رئي�ص �لهيئة ح�صني �ل�صيخ، يف بيان �صحفي، �إن �ملو�فقات ت�صمل �أبناء �ملو�طنني �لذين 

لذويهم،  �ل�صخ�صية  �لهوية  بطاقات  يف  م�صجلني  يكونو�  ومل  عاماً،   16 �أعمارهم  جتاوزت 

76
وي�صكنون يف �ل�صفة و�لقطاع.

ك�صفت معطيات �إ�رش�ئيلية ر�صمية عن ت�صجيل �رتفاع كبري يف عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية   •

ووفقاً   .2021 �صبتمب  �أيلول/  �ملحتلة، خالل  �لغربية  �ل�صفة  �الحتالل وم�صتوطنيه يف  �صّد 

هجوم(   400( �لهجمات  من  عدد  �أكب  ت�صجيل  مّت  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صاباك  جهاز  ملعطيات 

�أيلول/  يف  �لهجمات  بلغت  بينما  غزة،  قطاع  على  �لعدو�ن  خالل   ،2021 مايو  �أيار/  خالل 

�أغ�صط�ص، و97 هجوماً يف متوز/ يوليو،  �آب/  92 هجوماً يف  بـ  199 هجوماً، مقارنة  �صبتمب 

5 عمليات طعن، و9 عمليات  �أيلول/ �صبتمب  و�ُصجلت يف  و109 هجمات يف حزير�ن/ يونيو. 

�إطالق نار، و17 عملية �إلقاء عبو�ت نا�صفة، و187 عملية �إلقاء قنابل مولوتوف، بينما �أظهرت 

نار، �إطالق  عمليات  و6  و�حدة،  طعن  عملية  �صجلت  �أغ�صط�ص،  �آب/  يف  �أنه   �الإح�صائيات 

77
و11 عملية �إلقاء عبو�ت نا�صفة، و85 عملية �إلقاء قنابل مولوتوف.

يف  جديدتني  بلدتني  لبناء  تخطط  �حلكومة  �أن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

�ملوقف  �لنظر عن  �إ�رش�ئيلية بغ�ص  �أن ه�صبة �جلوالن �صتظّل  ه�صبة �جلوالن، و�صدد على 

��صرت�تيجية”،  “غاية  باأنها  �جلوالن  ه�صبة  بينيت  وو�صف  �ل�صوري.  �لنظام  من  �لدويل 

م�صيفاً �أن حكومته تعمل على ��صتكمال خطة �صتغري وجهها. و�أ�صاف بينيت، على �صفحته 

على في�صبوك: “موقفنا من ق�صية ه�صبة �جلوالن ال يتعلق باالأو�صاع يف �صورية... وحتى 

�إذ� غريَّ �لعامل موقفه من �صورية �أو طريقة تعامله مع �الأ�صد، وهو ما ُيحتمل حدوثه، فاإن ذلك 

78
ال يّت له�صبة �جلوالن ب�صلة. فه�صبة �جلوالن �إ�رش�ئيلية. نقطة”.

عن  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �صحفي  موؤمتر  يف  �مل�رشي،  ب�صار  �لفل�صطيني  �الأعمال  رجل  �أعلن   •

حنينا،  بيت  مبنطقة  “لنا”  حي  با�صم  �لقد�ص  �رشقي  يف  بنياين  تطوير  م�رشوع  �أكب  �إطالق 

ع�رشة  للم�رشوع  �الإ�رش�ئيلية  �لقد�ص  بلدية  من  ت�صاريح  على  �حل�صول  “��صتغرق  وقال: 

�الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  مع  “بال�رش�كة  بد�أت  “م�صار”  �رشكته  �أن  و�أ�صاف  �أعو�م”. 

 م�رشوع بناء، على م�صاحة 120 �ألف مرت مربع، حي معا�رش مكون من 400 وحدة �صكنية

79
يف حي بيت حنينا”، م�صيفاً: “�إنه �أكب م�رشوع للعرب منذ �لعام 1967”.
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وقعت �رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية “�إل عال” �تفاق تعاون مع �خلطوط �مللكية �ملغربية   •
80

�جلوية، لت�صيري رحالت جوية يومية ما بني تل �أبيب و�لد�ر �لبي�صاء.

�فتتح �ل�صفري �الأمريكي �ل�صابق لدى “�إ�رش�ئيل” ديفيد فريدمان مركز�ً يحمل ��صمه يف �لقد�ص،   •

بهدف �لت�صجيع على �لتطبيع وتوقيع مزيد من �التفاقيات مع �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، 

خالل حفل كبري، بح�صور جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب 

�خلارجية  وزير  جانب  �إىل   ،Ivanka Trump تر�مب  �إيفانكا  زوجته  وبح�صور  و�صهره، 

81
�الأمريكي �ل�صابق مايك بومبيو.

لعمليات  دعماً  دوالر(  ماليني   106.5 )نحو  يورو  مليون   92 تقدمي  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن   •

وكالة �الأونرو�. وقال �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل: 

�إن�صانياً  “نحن م�صممون على دعم �الأونرو� �صيا�صياً ومالياً... دعمنا لالأونرو� لي�ص و�جباً 
فقط، بل �إنه ي�صاعد على �الإبقاء على فر�ص �ل�صالم �لد�ئم بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني، �إذ 

تظلّ خدمات �الأونرو� �أ�صا�صية للم�صاهمة يف حّل �لدولتني �لقابل للحياة، مبا يف ذلك حّل عادل 

82
ومتفق عليه وو�قعي لق�صية �لالجئني”.

�صتمكن  �لتي  �لع�صكرية،  �البتكار�ت  �أحدث  عن  �لنقاب  �أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

جنود �الحتالل من �لروؤية خلف �جلدر�ن، و�لتي من �ملتوقع �أن يتّم �الإعالن عنها الأول مرة 

 XLR 40 �أو   40 �أر  �أل  �أك�ص  �بتكار  ويعد  �ملقبل.  �الأ�صبوع  باري�ص،  يف  ع�صكري  معر�ص  يف 

�أحدث �الخرت�عات �لع�صكرية �لتي تو�صل لها �الحتالل، وهو عبارة عن نظام يكنه �كت�صاف 

بدقة  يحدد  �أن  له  ويكن  50م،  عن  تزيد  م�صافة  من  �جلدر�ن  خلف  �ملخباأة  �حلية  �لكائنات 

83
وجود �الأج�صام �ملتحركة وعددها خلف �جلدر�ن.

الثالثاء، 2021/10/12

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �لنقاب عن �أن �حلركة ب�صدد   •

مل�صتقبل  �حلركة  روؤية  تت�صمن  �مل�رشية،  للقيادة  لت�صليمها  متكاملة  �صيا�صية  ورقة  �صياغة 

�لعمل �لفل�صطيني ومن �صمنه �مل�صاحلة وتوحيد �ل�صف �لوطني. و�أكد �لبدويل، يف حديث 

مع عربي  21، �أن �مل�صوؤولني �مل�رشيني �أعادو� خالل لقائهم قيادة حما�ص �الأ�صبوع �ملا�صي 

يف �لقاهرة، طرح ملف �مل�صاحلة و�لرهانات �ملمكنة الإجنازها. وعّما �إذ� كانت حما�ص قد تلقت 

عر�صاً يت�صمن �مل�صاركة يف حكومة وحدة وطنية يعرتف بها �الأمريكيون، قال �لبدويل: “مل 
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يتمّ �لتعر�ص لذلك، �إذ �إن و��صنطن من�صغلة بق�صاياها و�رش�عها مع �ل�صني، ومعنية بتهدئة 

84
باقي �مللفات”.

�أنهت  �الإ�رش�ئيلية،  �ملدنية  �الإد�رة  ي�صمى  ما  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت   •

 )
2

60 دومناً )60 �ألف م م�صحاً الأر��صي بوؤرة �أفيتار )جبل �صبيح( قرب نابل�ص، وتبني �أن 

85
منها م�صنفة على �أنها �أر��صي دولة، يكن �إقامة م�صتعمرة جديدة عليها.

وقّع وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي مع نظريه وزير خارجية دولة �صانت كيت�ص   •

هام�ص  على   ،Mark Brantley بر�نتلي  مارك  �لكاريبي،  حو�ص  منطقة  دول  من  ونيفي�ص، 

 ”Visa �جتماعات موؤمتر حركة عدم �النحياز �ملقام يف بلغر�د، �تفاقية �إلغاء �لتاأ�صرية “�لفيز�

86
للجو�ز �لفل�صطيني.

�أظهر ��صتطالع ر�أي �أن 87% من �الإ�رش�ئيليني يعتقدون �أن فر�ص توقيع �تفاق “�صالم” مع   •

�لفل�صطينيني يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملقبلة �صبه معدومة ومنخف�صة للغاية. و�أجرى �ال�صتطالع 

 Viterbi Center for Public Opinion and مركز فيرتبي لدر��صات �لر�أي �لعام و�ل�صيا�صة

87
Policy Research يف �ملعهد �الإ�رش�ئيلي للديوقر�طية، ون�رشته �صحيفة معاريف �لعبية.

يف  �صجرة   9,300 من  �أكرث  دمرت  �الحتالل  قو�ت  �أن  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �أكدت   •

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، خالل �صنة 2020، يف حني دعت �إىل متكني �ملز�رعني �لفل�صطينيني من 

�إىل حقول �لزيتون �خلا�صة بهم يف �ل�صفة، وذلك يف �لوقت �ملنا�صب و�لكايف  �لو�صول �الآمن 

88
خالل مو�صم قطف �لزيتون.

قالت وزيرة �لطاقة �الإ�رش�ئيلية كارين �إلهار�ر: “وّقعنا �لثالثاء بروتوكوالً لزيادة كمية �ملياه   •

�أن  �إعالن ال لب�ص فيه باأننا نريد عالقات ح�صن جو�ر”. و�تفق �جلانبان على  لالأردن، وهذ� 

توفر 
 3

م مليون   55 �إىل  باالإ�صافة  �صنوياً،  �ملياه  من   
3
م مليون   50 لالأردن  “�إ�رش�ئيل”  تبيع 

89
جماناً.

قال رئي�ص �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم )�لفيفا FIFA( جياين �إنفانتينو Gianni Infantino، �إن   •

توقيع “�تفاق �إبر�هيم” قد يوؤدي يف نهاية �ملطاف �إىل م�صاركة “�إ�رش�ئيل” يف ��صت�صافة كاأ�ص 

�لعامل لكرة �لقدم مع جري�نها �لعرب. و�أ�صاف �إنفانتينو �أن �لهيئة �حلاكمة لكرة �لقدم �لعاملية 

ن�صهد  �أن  يكن  وبالتايل  �صنوية،  �أحد�ث  �إىل  و�ل�صيد�ت  �لرجال  بطوالت  تو�صيع  يف  تبحث 

90
م�صاركة “�إ�رش�ئيل” يف �ال�صت�صافة.
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وجوجل،  �لتجزئة  لتجارة   Amazon �أمازون  �رشكتي  يف  موظف   400 من  �أكرث  طالب   •

�الإن�صانية  �حلقوق  �صّد  �لقمعية  ممار�صاتها  جر�ء  “�إ�رش�ئيل”،  مبقاطعة  �رشكتَيهما  �إد�رَتي 

�لفل�صطينية. وقال �ملوظفون، يف ر�صالة وقعوها ووجهوها �إىل �إد�رَتي �ل�رشكتنَي: “ال يكننا 

�أن نتجاهل �أن �ملنتجات �لتي نبنيها ُت�صتخدم حلرمان �لفل�صطينيني من حقوقهم �الأ�صا�صية، 

91
و�إجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة �لفل�صطينيني يف قطاع غزة”.

�ملنازل  �أحد  �أمام  عقده  موؤمتر  خالل  الز�ريني،  فيليب  �الأونرو�  لـوكالة  �لعام  �ملفو�ص  قال   •

“�الأولوية الإ�صالح  �إن  �ملت�رشرة مبخيم �ل�صاطئ لالجئني �لفل�صطينيني، غربي مدينة غزة، 

�لعودة مل�صاكنهم ب�صبب  يتمّكنو� من  �لذين مل  لعائالت فل�صطينية الجئة، من  1,200 منزل، 

�لدمار �لذي حلق بها”. و�أ�صاف قائالً: “هناك 7 �آالف عائلة �أي�صاً، �صيتّم �لتعامل معها وتقدمي 

�مل�صاعد�ت يف حال توفري �لدعم �لكامل”. و�أو�صح الز�ريني �أن �لوكالة بحاجة �إىل 20 مليون 

92
دوالر �أمريكي، للتعامل مع �حتياجات �لقطاع فيما يتعلق باإ�صالح �ملنازل �ملدّمرة.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن �إنه “علينا �أن نبني على جهود �الإد�رة �ل�صابقة   •

�إ�رش�ئيل  من  كل  “باإمكان  �أنه  معتب�ً  �لتقدم”،  �صبيل  �أنه  نوؤمن  الأننا  �لتطبيع  ون�صجع 

�أعقاب  يف  �لت�رشيحات  هذه  جاءت  و�لعامل”.  �ملنطقة  �صالح  �أجل  من  تتعاونا  �أن  و�الإمار�ت 

�جتماع ثالثي عقده بلينكن مع نظريَيه �الإ�رش�ئيلي يائري البيد، و�الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد، 

يف �لعا�صمة �الأمريكية و��صنطن. و�أعلن بلينكن عن �إن�صاء فريَقني م�صرتكني ي�صمان ممثلني 

عن “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت و�لواليات �ملتحدة، يعنى �الأول بق�صايا “�لتعاي�ص و�الأمور �لدينية 

حّد  على  عنف”،  دون  �لعبادة  مبمار�صة  �لديانات  ملختلف  �صي�صمح  �لذي  �لت�صامح  لتعزيز 

تعبريه؛ فيما يعنى �لفريق �لثاين على تعزيز ق�صايا �لبنية �لتحتية للطاقة و�ملياه بني �لدول 

93
�لثالث.

االأربعاء، 2021/10/13

قر�ر  على  �لقد�ص  يف  �الحتالل  لبلدية  �لتابعة  �ملحلية”  �لتخطيط  “جلنة  ت�صمى  ما  �صادقت   •

�إقامة مباٍن  �لقد�ص، ل�صالح  �ملو�طنني جنوب �رشقي  �أر��صي  باال�صتيالء على م�صاحات من 

�لقد�ص  حمافظ  وقال  همتو�ص.  جفعات  م�صتعمرة  يف  بناء  �أعمال  وتنفيذ  طرق،  و�صّق  عامة، 

�لتو��صل �جلغر�يف بني  �إىل قطع  �ال�صتيطاين يهدف  �إن هذ� �ملخطط  عدنان غيث، لوكالة وفا 

94
حمافظتي �لقد�ص وبيت حلم، و�إحكام �ل�صيطرة، وعزل �لقد�ص عن حميطها.
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قالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

�أنه  �لقناة،  و�أ�صافت  �نفيعات.  ومنا�صل  كممجي  �أيهم  �حلرية  نفق  �أ�رشى  حماية  رف�صت 

خالل �لتحقيق مع منا�صل �نفيعات و�أيهم كممجي �عرتفا باأنهما و�صال خميم جنني، وطلبا 

 من �أحد �الأ�صخا�ص حماية �ل�صلطة للفارين من �صجن جلبوع؛ و�أن �أحد �الأ�صخا�ص حتدث مع

لي�ص  �الأمر  وقال  ذلك  رف�ص  ولكنه  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �حلكومة  رئي�ص  ��صتية  حممد 

95
�صهالً.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  “�أمان”  و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف  ن�رشها  بيانات  ك�صفت   •

مليون   516.25 )نحو  �صيكل  مليار   1.67 نحو   2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �أنفقت 

�مل�صوؤولية  مر�كز  على  �لنفقات  �إجمايل  من   %22 يثل  ما  وهو  �الأمن،  قطاع  لتعزيز  دوالر( 

للن�صف �الأول من �صنة 2021. و�أفاد �الئتالف، يف تقرير ن�رشه �صمن موؤمتر �لفريق �الأهلي 

لدعم �صفافية �ملو�زنة �لعامة للعام 2021، �أن وز�رة �لد�خلية مل تن�رش بياناتها حول مو�زنتها، 

حيث تبنّي وجود �رتفاع فاتورة �لرو�تب و�الأجور مقارنة ب�صنة 2020 بـ 115 مليون �صيكل 

96
)نحو 35.5 مليون دوالر(.

مفتوحاً  �إ�رش�باً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  من  �أ�صريً�   250 نحو  بد�أ   •

�الأ�صري  نادي  وقال  بحّقهم.  ُتتخذ  �لتي  �لتنكيلية”  “�الإجر�ء�ت  على  �حتجاجاً  �لطعام،  عن 

“بوقف  �الحتالل  �صجون  �إد�رة  يطالبون  �مل�رشبني  �الأ�رشى  �إن  له،  بيان  يف  �لفل�صطيني، 

�إجر�ء�تها �لتنكيلية �لتي كانت قد فر�صتها ب�صكل م�صاعف بحّقهم بعد �ل�صاد�ص من �أيلول/ 

97
�صبتمب، تاريخ عملية نفق �حلرية”.

�أكد �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة �أن حركته لن ترتك �أبناءها   •

يف �صجون �الحتالل �صحايا بني �أيدي �لعدو، وعليه �صنقف معهم ون�صاندهم بكل ما منلك، 

“حتى لو ��صتدعى ذلك �أن نذهب للحرب من �أجلهم”. و�أ�صاف، يف ت�رشيٍح له، �أنه “لن ينعنا 
98

عن ذلك �أي �تفاقيات �أو �أي �عتبار�ت �أخرى”.

�أو�صح نائب رئي�ص �لوزر�ء، وزير �خلارجية �لقطري، �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين،   •

 The 2021 Global Security  2021 �لعاملي  �الأمن  ملنتدى  �لثاين  �ليوم  يف  له  كلمة  خالل 

�القت�صادي  �لتطبيع  �العتماد على  �أنه ال يكن  �لدوحة،  �لقطرية  بالعا�صمة  �ملنعقد   Forum

مع “�إ�رش�ئيل” ما د�م �الحتالل قائماً. وقال �لوزير �لقطري: “بالن�صبة ل�صيا�صاتنا �خلارجية 

من  �ملنا�صبني  و�ملوقف  �ل�صلوك  ن�صهد  مل  حالياً  معنا،  تتالءم  ال  �أبر�هام  �تفاقية  فخطو�ت 
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�الحتالل  الإنهاء  �آفاق  �أي  يوجد  ال  وطاملا  �لفل�صطينيني،  مع  �صلمي  حلّل  للتو�صل  �إ�رش�ئيل 

99
و�لتو�صل حللّ عادل ال �أعتقد �أن قطر �صتتخذ هذه �خلطوة لتطبيع �لعالقات”.

اخلمي�س، 2021/10/14

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف حو�ر مع وكالة �الأنا�صول،   •

وفد حو�ر�ت  خالل  ُتطرح  مل  و“�إ�رش�ئيل”  حركته  بني  �الأمد  طويلة  تهدئة  �إبر�م  فكرة   �إن 

يف  “ُم�صتمرة  حركته  �أن  مرزوق  �أبو  و�أ�صاف  �لقاهرة.  يف  �مل�رشيني  �مل�صوؤولني  مع  �حلركة 

�إعادة  عملية  بـ“ت�رشيع  م�رشية  وعود  عن  كا�صفاً  غزة”،  قطاع  عن  �حل�صار  ك�رش  معركة 

مبا  م�رش  مع  �لعالقة  تطوير  على  �صتعمل  حركته  �إن  قال  �آخر،  مو�صوع  ويف  غزة”.  �إعمار 

“يخدم �صعبنا وق�صيتنا، ويخدم �الأ�صقاء يف م�رش و�ل�صعب �مل�رشي”. وحول جهود حتقيق 
100

�مل�صاحلة �لفل�صطينية و�إنهاء �النق�صام �لد�خلي، نفى �أبو مرزوق وجود حر�ك يف هذ� �مللف.

فيما  حلم،  بيت  غرب  جاال  بيت  مدينة  يف  �الحتالل،  بر�صا�ص  �آخر  و�أ�صيب  �صاب  ��صت�صهد   •

�أ�صيب �صاب بجروح بعد �أن فتح جنود �الحتالل �لنار نحوه بزعم تنفيذه عملية دع�ص �صمال 

101
�لقد�ص �ملحتلة.

ي�صكن  �لذي  �لعطاري  �عتقل ن�صال  �لفل�صطيني  �الأمن  �أن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  ذكرت �صحيفة   •

�ملدنية  �الإد�رة  يف  �لعقاري  �ل�صجل  ل�صابط  �ليمني  �لذر�ع  وهو  نابل�ص،  من  قريبة  منطقة  يف 

تومر كارمي Tomer Carmy، قبل �أقل من �أ�صبوعني، و�صادرت ملفات تخ�ص عمله. و�أثار 

�لفل�صطيني �صي�صع يده  �الأمن  �أن  �ملخاوف من  “�إ�رش�ئيل” مردها  �نتقاد�ت يف  ذلك عا�صفة 

�ل�صما�رشة  معرفة  من  و�صيتمكن  �الأر��صي  ت�رشيب  بعمليات  متعلقة  مهمة  معلومات  على 

102
�ملرتبطني بذلك.

�أعمال حفر جديدة  �أن هناك  لوكالة �صفا  �أبو دياب  �لقد�ص فخري  �لباحث يف �صوؤون  ك�صف   •

جُتريها �صلطات �الحتالل وجمعية �إلعاد El’ad �ال�صتيطانية �أ�صفل جممع عني وم�صجد بلدة 

�صلو�ن باجتاه �الأق�صى و�لبلدة �لقدية. و�أو�صح �أبو دياب �أن عماالً من جمعية �إلعاد، بغطاء 

متهيد�ً  �لنفق،  د�خل  �حلفر  �أعمال  مكثف  ب�صكل  يو��صلون  �الإ�رش�ئيلية  �الآثار”  “�صلطة  من 

لو�صله مع �صبكة �الأنفاق �ملحفورة على مد�ر �صنو�ت وما تز�ل. و�أ�صار �إىل �أن 26 حفرية ونفق 

�إ�رش�ئيلي متّ عملها يف منطقة جممع �أ�صفل عني �صلو�ن باجتاه �الأق�صى و�لبلدة �لقدية. ويبلغ 
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طول �لنفق �جلديد ما بني 250-300م ، و�رتفاعه يرت�وح من 180�صم �إىل مرتين، وعر�صه 

103
من مرت �إىل مرت ون�صف، وعمقه 15م حتت �الأر�ص، بح�صب �أبو دياب.

مع  منحة  �تفاقيتي  توقيع  عن  �لعربية،  �القت�صادية  للتنمية  �صندوقها  عب  �لكويت،  �أعلنت   •

�ل�صحي  �لبنامج  متويل  يف  لالإ�صهام  �أمريكي؛  دوالر  مليون   21.55 قدرها  �الأونرو�  وكالة 

104
لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، و�مليز�نية �لعامة للوكالة.

�أعلنت 55 منظمة جمتمع مدين تركية، خالل بيان تلته يف موؤمتر �صحفي عُقد يف �إ�صطنبول،   •

رف�صها ممار�صات �الحتالل �الأخرية يف �لقد�ص، ب�صماحها بـ“�ل�صالة �ل�صامتة” يف �صاحات 

105
�مل�صجد �الأق�صى، و�إبعاد �ل�صيخ عكرمة �صبي، عن �مل�صجد.

]جمل�ص  “لدينا خماوف جتاه �ملجل�ص  قال �ملتحدث بل�صان �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�ص:   •

على  �ملتنا�صب  غري  �ملجل�ص  تركيز  ب�صدة  �صنعار�ص  �ملتحدة[.  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق 

دولة  ي�صتهدف  فقط  د�ئماً،  بند�ً  للمجل�ص  �لد�ئم  �الأعمال  جدول  يت�صمن  حيث  �إ�رش�ئيل، 

106
و�حدة”.

ماكمانو�ص كري�ص   Sinn Féin فني  �ل�صني  حزب  عن  �الأوروبي  �لبملان  ع�صو  قال   • 

هدم  على  �ل�صمت،  يف  �ال�صتمر�ر  يكنه  ال  �الأوروبي  �الحتاد  �إن   ،Chris MacManus

يف  �لبملان،  ع�صو  و�أ�صاف  جديدة.  ��صتيطانية  وحد�ت  وبناء  �لفل�صطينيني  ممتلكات 

�لثاين/ كانون  بني  ما  �لفرتة  يف  �صادرت  �أو  هدمت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �صحفي،   بيان 

�أنحاء جميع  يف  لفل�صطينيني  مملوكاً  مبنى   118 نحو   ،2021 �أغ�صط�ص  �آب/  �إىل   يناير 

�ل�صفة �لغربية، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، وهو ما يعني زيادة بن�صبة 38% مقارنة مع �لفرتة 

107
ذ�تها من �صنة 2020.

اجلمعة، 2021/10/15

�أمهلت حكومة  لـ“�الأيام”، �إن حركة حما�ص  قال م�صدر مطلع ف�ّصل عدم �لك�صف عن ��صمه   •

حتى  �مل�رشية،  �ملخابر�ت  مع  �حلركة  قادة  �أجر�ها  �لتي  �الأخرية  �ملباحثات  خالل  �الحتالل 

و�لبالغة  غزة  يف  ملوظفيها  �ملخ�ص�صة  �لقطرية  �الأمو�ل  باإدخال  لل�صماح  �ملقبل،  �لثالثاء  يوم 

�إىل  ذ�ته  �مل�صدر  و�أ�صار  �صهور.  خم�صة  من  �أكرث  منذ  و�ملتوقفة  دوالر،  ماليني  ثمانية  نحو 

�إ�صقاط  �لتقدم يف �مللفات �ملهمة خوفاً من  �أن بينيت ال يكنه  �أو�صحو� حلما�ص  �أن �مل�رشيني 

�لفقرية  لالأ�رش  نقد�ً  �لقطرية  �الأمو�ل  بتمرير  �ل�صماح  قدرته  عدم  �إىل  باالإ�صافة  حكومته، 
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�صيّما  ال  نتنياهو،  برئا�صة  �ل�صابقة  �حلكومة  عهد  يف  به  معموالً  كان  كما  حما�ص،  وموظفي 

و�أن بينيت نف�صه و�أفيجدور ليبمان، �أحد �الأطر�ف �لرئي�صية يف �الئتالف �حلكومي �حلايل، 

�لعمل بهذه  �إعادة  �لوقت �حلايل  �الآلية، ولذلك من غري �ملمكن يف  كانا يعار�صان ب�صدة هذه 

108
�الآلية.

�نتقد رئي�ص جهاز �ل�صاباك �ملنتهية واليته ند�ف �أرغمان �ل�صيا�صة �حلكومية �الإ�رش�ئيلية جتاه   •

�لفل�صطينيني ب�صكل عام. ويف حفل ود�عّي له، قال �أرغمان: “غياب �حلو�ر بني دولة �إ�رش�ئيل 

�إىل  �أّديا  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  نفّذها  �لتي  �خلطو�ت  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة 

�إ�صعاف �ل�صلطة، من �لناحية �القت�صادية ويف �لوعي �لعام”، م�صدد�ً على �أن “�لو�قع �حلايل 

هو �أن حما�ص قوية و�ل�صلطة �لفل�صطينية �صعيفة. و�لهدوء �لن�صبي �لذي ن�صهده يف �ل�صنو�ت 

�الأخرية من جهة يهود� و�ل�صامرة )�أي �ل�صفة �لغربية( هو )هدوء م�صلل(”. و�أ�صاف �أرغمان 

م�صاريع  ودفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  للتعاون  طريق  �إيجاد  على  جمبورة  “�إ�رش�ئيل  �أن 

109
�قت�صادية مب�صاعدة دولية �إىل �الأمام”.

�ملحتلة،  �لقد�ص  �رشقي  يف  �لعليا  �الإ�صالمية  و�لهيئة  و�الأهلي،  �لوطني  �لعمل  هيئة  قادة  قرر   •

وجلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية يف “�إ�رش�ئيل” رف�ص م�رشوع �لت�صوية �لذي طرحته 

�ل�صيخ جر�ح، وقررو� خو�ص كفاح �صعبي ودويل �صامل  �الإ�رش�ئيلية يف حي  �لعليا  �ملحكمة 

لوقف �عتد�ء �مل�صتوطنني هناك، كما قررو� ت�صعيد �لعمل �لكفاحي �صّد �إجر�ء�ت �الحتالل يف 

110
�مل�صجد �الأق�صى.

�الإبر�هيمي. و�أطلق  �مل�صجد  �أهايل مدينة �خلليل �صالة فجر يوم �جلمعة يف  �الآالف من  �أدى   •

لعائالت  كثيفاً  ح�صور�ً  �مل�صجد  �صهد  حيث  �ل�صادقني”  “وعد  �جلمعة  هذه  على  �مل�صلون 

تخطو�  �أن  بعد  �الأوىل،  �لفجر  �صاعات  منذ  �مل�صجد  مالأو�  �لذين  ون�صائها  باأطفالها  �خلليل 

حو�جز �الحتالل. ونقلت 20 حافلة �مل�صلني من �أماكن خمتلفة من حمافظة �خلليل �إىل �مل�صجد 

111
�الإبر�هيمي.

�أكد �ل�صود�ن رف�صه و�عرت��صه على قر�ر رئي�ص �ملفو�صية �الإفريقية مو�صى فقي حممد، مبنح   •

وقالت  �الأع�صاء.  �لدول  مع  �لت�صاور  قبل  �الإفريقي،  باالحتاد  “�ملر�قب”  �صفة  “�إ�رش�ئيل” 
�ملوؤ�ص�صية،  على  يقوم  �لوز�رة  عمل  �أن  “نوؤكد  ر�صمي  بيان  يف  �ل�صود�نية  �خلارجية  وز�رة 

و�أن موقفها و��صح �إز�ء حماولة �إعطاء �إ�رش�ئيل �صفة �لع�صو �ملر�قب باالحتاد �الإفريقي، قبل 

112
�لت�صاور مع �لدول �الأع�صاء، و�أن هذ� �الأمر �أحدث خالفاً بني �ملفو�صية و�الأع�صاء”.
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وم�صاندتها  �لفل�صطينية،  للق�صية  �ملطلق  دعمهما  و�لبريو  بوليفيا  دول  خارجية  وزر�ء  �أكد   •

دولياً و�أممياً من �أجل �لو�صول �إىل �لدولة �لكاملة. جاء ذلك خالل لقاء جمع وزير �خلارجية 

�لبوليفي روخيليو مايتا Rogelio Maita، ب�صفري دولة فل�صطني لدى بالده حممود �لعلو�ين، 

113
وذلك يف مقر وز�رة �خلارجية بالعا�صمة �لبوليفية الباز.

 The International Confederation طالب قادة �الحتاَدين �لدولينَي لنقابات �لعمال �حلرة  •

 European Trade Union ونقابات �لعمال �الأوروبي ،of Free Trade Unions (ICFTU)

Confederation (ETUC)، ويثالن �أكرث من 200 مليون عامل حول �لعامل، جمل�ص �الحتاد 

�الأوروبي، و�لدول �الأع�صاء فيه، باتخاذ خطو�ت فورية وملمو�صة لالعرت�ف ر�صمياً بدولة 

فل�صطني. وحّث �الحتاد�ن يف ر�صالة و�صلت ن�صخة عنها لالأمني �لعام الحتاد نقابات عمال 

�الأوروبي   �ملجل�ص  يف  �مل�صاركني  �الأوروبي  �الحتاد  دول  روؤ�صاء  �صعد،  �صاهر  فل�صطني 

114
European Commission، لالعرت�ف ر�صمياً بدولة فل�صطني.

ال�صبت، 2021/10/16

ك�صفت م�صادر م�رشية خا�صة عن مفاجاأة متعلقة ب�صفقة �الأ�رشى �لتي تتو�صط فيها �لقاهرة   •

بني حركة حما�ص و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي. ونّوهت �مل�صادر، يف �أحاديث لـ“�لعربي �جلديد”، 

�إىل �أن �أجهزة م�رشية مطلعة على هذ� �مللف، تتهم رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص 

باأنه “�أدى دور�ً تخريبياً لعرقلة �إمتام �ل�صفقة، �أو �إحد�ث تقّدم بها، ب�صبب �عرت��صه على �صّم 

�حلركة ال�صم �لقيادي يف حركة فتح مرو�ن �لبغوثي �صمن قو�ئم �الأ�رشى، �لذين تتم�صك 

115
حما�ص باإطالق �رش�حهم نظري �إطالق �رش�ح �أربعة �أ�رشى �إ�رش�ئيليني لدى �حلركة”.

من  �ل�صجون  �إد�رة  �الحتالل،  �صجون  د�خل  حما�ص  الأ�رشى  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  حذرت   •

�ال�صتفر�د باأي �أ�صري مهما كان �نتماوؤه �لتنظيمي، موؤكدة �أنها �صتكون �صد�ً منيعاً يف �لت�صدي 

لل�صجان و�حلفاظ على منجز�ت �حلركة �الأ�صرية. و�أ�صافت �لهيئة �أن �الأ�رشى جميعاً يقفون 

�أ�رشى  له  يتعر�ص  ما  خ�صو�صاً  �لعقابية،  �ل�صجون  �إد�رة  �إجر�ء�ت  مو�جهة  يف  و�حد�ً  �صفاً 

116
حركة �جلهاد �الإ�صالمي.

�الحتالل  �لع�صكرية يف جي�ص  �مللتحقني باخلدمة  تر�جع يف عدد  �إ�رش�ئيلي عن  تقرير  ك�صف   •

�خلدمة  من  �لت�رشب  تز�يد  مقابل   ،1948 فل�صطينيي  من  �لبدو  �لعرب  �ل�صبان  �أو�صاط  من 

�لذي  �لرت�جع  هذ�  و�ال،  ملوقع  �لع�صكري  �ملر��صل  �أورده  �لذي  �لتقرير  ون�صب  �لع�صكرية. 
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�أنه  �عتب  ما  �إىل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �صفوف  من  �لبدو  ت�رّشب  ن�صبة  �رتفاع  مع  يتز�من 

“�رتفاع يف م�صتوى �لتحري�ص على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي”، باالإ�صافة �إىل �لهبّة �ل�صعبية 
ً  �الأخرية. ووفقاً للبيانات �لتي وردت يف �لتقرير، يخدم يف �صفوف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي حاليا

84 �صابطاً: �صابط و�حد برتبة عقيد، وع�رشة برتبة  بدوياً، مبا يف ذلك  1,514 �صاباً عربياً 

117
مقدم، باالإ�صافة �إىل ذلك يخدم ب�صكل د�ئم 287 مقاتالً بدوياً يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

و�لتقى  �ل�صياحي،  �لقطاع  يف  تعاونهما  عالقات  تعزيز  �صبل  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  بحثت   •

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير  �لفال�صي  �أحمد  لل�صياحة  �الإمار�ت  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  وزير 

معر�ص  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلناح  �فتتاح  هام�ص  على   ،Yoel Razvozov ر�زفوزوف  يوئيل 

�الإمار�ت  �لنفطي بني  �لتجاري غري  �لتبادل  �أن حجم  �لفال�صي  2020 دبي. و�أو�صح  �إك�صبو 

و“�إ�رش�ئيل” بلغ نحو 700 مليون دوالر خالل عام و�حد من �تفاق �لتطبيع. وقال ر�زفوزوف 

من جانبه، �إن �لتبادل �ل�صياحي بني �لبلدين �صهد زخماً كبري�ً؛ حيث ز�ر �الإمار�ت خالل هذه 

118
�لفرتة نحو 250 �ألف �صائح �إ�رش�ئيلي.

�أخطرو�  �الأوروبي  �الحتاد  يف  م�صوؤولني  �أن  فل�صطينية  م�صادر  من  �الأخبار  �صحيفة  علمت   •

�الأ�صبوع �ملا�صي م�صوؤولني يف وكالة �الأونرو�، بجملة مالحظات ومطالبات بتعديالٍت يف كتب 

�ملنهج �لتعليمي �لفل�صطيني، ك�رشٍط لتقدمي دعم مايل جديد للوكالة. وُيلزم �لتعديل �جلديد، 

وتقبّل  �ليهودي”،  مع  و�لت�صامح  “�لتعاي�ص  على  حت�ّص  در��صية  كتب  با�صتخد�م  �الأونرو�، 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  لت�صوية  �الأوروبي  �لطرح  “�إ�رش�ئيل”، مبا يتما�صى مع  “�ل�صالم” مع 
119

على �أ�صا�ص “حّل �لدولتني”.

االأحد، 2021/10/17

م�صتمرة  باالحتالل،  �لقائمة  �لقوة  �إ�رش�ئيل،  “�إن  �لهدمي  فادي  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  قال   •

يف  للم�صتوطنني  �ل�صامتة  �ل�صالة  �ملمار�صات  هذه  و�إحدى  �لقائم،  �لو�صع  تغيري  عملية  يف 

�مل�صجد �الأق�صى، وممار�صة طقو�ص تلمودية يف موقع �إ�صالمي”. وحّذر �لهدمي من خطورة 

�الأو�صاع يف �لقد�ص، وقال �إنه “يوجد خمطط �صمويل قائم على تغيري �لو�صع �جليو�صيا�صي 

120
يف �ملدينة �ملقد�صة، وتغيري �لو�قع �جلغر�يف عب �إقامة �مل�صاريع �ال�صتيطانية �لهائلة”.

�أجرت جتارب على �صو�ريخ جديدة يف قطاع  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  ذكرت تقارير عبية   •

غزة، ووفق ما نقلت تقارير عبية عن م�صادر �أمنية، فاإن �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص 
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�أجرى جتارب على �إطالق �صو�ريخ من غزة جتاه �لبحر. و�ُصمعت �أ�صو�ت �نفجار�ت يف عدة 

121
�أماكن يف قطاع غزة، لكن مل تعلن �أي من ف�صائل �ملقاومة قيامها بن�صاطات تدريبية.

مدن �إن  دعنا  �لعليم  عبد  باخلليل  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادي  قال   • 

�لقيام  عن  �ل�صلطة  تخلي  نتيجة  �أمنياً،  وفلتاناً  فو�صى  حالة  تعي�ص  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة 

يف  �ملو�طنني  �أن  دعنا  وبنّي  �ملو�طنني.  �صّد  �لعن�رشية  مبمار�صاتها  و��صتمر�رها  بدورها، 

خمتلف �ملدن و�ملخيمات يعانون ب�صبب فو�صى �ل�صالح �ملنت�رش بني عنا�رش �الأجهزة �الأمنية 

122
و�ل�صجار�ت �لعائلية، حمذر�ً من �أن �جلزء �الأكب من �ل�صالح م�صبوه.

�إليها  تو�صل  �لتي  لالتفاقية  �لعري�صة  �خلطوط  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  و�فقت   •

“و�دي  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص مع �مل�صتوطنني �ملز�رعني الأر��صي ما ي�صمى  وزير 

وبح�صب  �هلل.  ر�م  قرب  عمورية  و�دي  منطقة  يف  �لفل�صطينيني  �أر��صي  على  �ملقامة  �صيلو”، 

�أر��ٍص  على  �مل�صتوطنني  �ملز�رعني  ح�صول  على  ين�ص  �التفاق  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة 

بديلة، ونقل �لب�صاتني �ملزروعة �إىل تلك �الأر��صي وب�صكل كامل حتى 2023/2/1. وت�صّم تلك 

�الأر��صي يف منطقة و�دي عمورية 170 دومناً، قّدم فل�صطينيون، مب�صاعدة جهات حقوقية، 

123
�لتما�صاً يوؤكد �أن ملكيتها تعود لهم.

تت�صكل  �لتي  �الأحز�ب  بني  �خلالفات  �إىل  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  تطرق   •

منها �حلكومة، ودعا �إىل ركن �خلالفات جانباً، و�لرتكيز على �مل�صادقة على ميز�نية �لدولة، 

�أن تطرح على �لكني�صت للم�صادقة عليها، �ل�صهر �ملقبل. وطالب بينيت �لوزر�ء  �لتي يتوقع 

�ئتاليف. ودعونا نركز على �مل�صرتك ولي�ص  ��صتقر�ر  �أجل �حلفاظ على  “برتكيز �جلهود من 
124

على �خلالفات، وال جدوى من �لبدء يف هّز �ل�صفينة من طرف �إىل �آخر”.

من  عاماً   40 نحو  بعد   ،Merkava 2 �أو   2 مريكافا  دبابة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ��صتغنى   •
125

�خلدمة �لنظامية و�الحتياطية، ح�صب ما �أكدت �صحيفة يديعوت �أحرونوت.

يف  �مل�صتعمر�ت  جمل�ص  �إىل  حتّول  خا�صة  ميز�نيات  ر�صد  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تعكف   •

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، وذلك بغر�ص مر�قبة �لبناء �لفل�صطيني يف مناطق ج، وذلك حتت ذريعة 

ما يو�صف بـ“�لبناء غري �لقانوين”. وت�صادق �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خالل جل�صتها �الأ�صبوعية، 

�ليوم �الأحد، على ميز�نية �أولية تقدر بنحو 20 مليون �صيكل )نحو 6.2 ماليني دوالر(، على 

�أن حتّول �إىل 14 م�صتعمرة يف �ل�صفة، وذلك بغية ت�صكيل طو�قم ملر�قبة �لبناء �لفل�صطيني يف 

�ملناطق ج. وتهدف �خلطة �حلكومية، �إىل مو�جهة ما و�صفته بـ“��صتيالء �لفل�صطينيني” على 
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�الأر��صي  �أوروبية، وال �صيّما  �لفل�صطينية ودولة  �ل�صلطة  �ملناطق ج، بدعم من  �الأر��صي يف 

126
�ملتاخمة للم�صتعمر�ت، ملنع تو�صعها م�صتقبالً، بح�صب �ملز�عم �الإ�رش�ئيلية.

على  �صتحافظ  �الحتالل  حكومة  �إن  بارليف  عومر  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قال   •

ممار�صات �صابقاتها يف ما يتعلق باقتحامات �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى. ويف �ملقابل، �صدد 

�لقد�ص و�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى  �أوقاف  �إد�رة  “تعاون” مع  �أن �ملحافظة على  بارليف على 

127
�الأردنية ت�صكل “م�صلحة �إ�رش�ئيلية جليّة”.

�الإ�صالمية  �ملقابر  رعاية  جلنة  طلب  لالحتالل،  �لتابعة  �لقد�ص،  يف  �ل�صلح  حمكمة  رف�صت   •

باملدينة، وقف جتريف بلدية �الحتالل وما ت�صمى �صلطة حماية �لطبيعة، ملقبة �ليو�صفيّة يف 

�ملدينة. و�أكّد رئي�ص جلنة رعاية �ملقابر �الإ�صالمية بالقد�ص، م�صطفى �أبو زهرة �صدور �لقر�ر، 

128
و�صّدد على �أنه مفاجئ و“�أننا ال نعّول على �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية”.

قال مركز �الإن�صان للديقر�طية و�حلقوق �إن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدمت 241 منزالً   •

2021 حتى نهاية  �لقد�ص منذ بد�ية �صنة  �لغربية �ملحتلة مبا فيها  �ل�صفة  ومن�صاأة �صكنية يف 

منذ  تز�يدت  و�لتهويد  �لهدم  عمليات  �أن  له،  بيان  يف  �ملركز،  وذكر   .2021 �صبتمب  �أيلول/ 

�الحتاد  تقدير�ت  وفق   ،2020 �صنة  من  ذ�تها  �لفرتة  مع  مقارنة   %38 بن�صبة   2021 بد�ية 

129
�الأوروبي.

االإثنني، 2021/10/18

�جلهود  كل  �صتبذل  �أنها  �الأحر�ر،  وفاء  ل�صفقة  �لعا�رشة  �لذكرى  يف  حما�ص،  حركة  �أكدت   •

لالإفر�ج عن �الأ�رشى، م�صددة على �أن حترير �الأ�رشى و�جب ديني ووطني و�إن�صاين، “فنحن 

ت�رشيح  يف  �حلركة،  وقالت  �لثمن”.  كلف  مهما  �ل�صجون  يف  �أ�رش�ه  يرتك  �أن  يكن  ال  �صعب 

“ق�صية �الأ�رشى تقف على �صلّم �أولويات �ملقاومة، ولن يهد�أ لنا بال حتى ينال  �صحفي، �إن 

�الحتالل  �إجبار  بعد  جديدة  �صفقة  مع  قريب  موعد  على  “�أننا  م�صيفة  �حلرية”،  �أ�رش�نا 

130
و�إرغامه على �لر�صوخ ملطالب �ملقاومة �لتي ال منا�ص �أمامه �إال تلبيتها و�لتعاطي معها”.

�الحتالل  قو�ت  من  جدد  جلنود  �أ�رٍش  عمليات  تنفيذ  نيّتها  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

للحركة �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  �لعدو.  �صجون  يف  �الأ�رشى  معاناة  و�إنهاء   ملبادلتهم 

�أن  م�صيفاً  وحدهم”،  �ل�صجون  يف  �الأ�رشى  ترتك  لن  �لفل�صطينية  “�ملقاومة  �إن  �لبط�ص  خالد 

131
“�أ�رشى �إ�رش�ئيليني جدد�ً �صيكونون يف قب�صة �ملقاومة حتى �إطالق �ملعتَقلني كافة”.
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ك�صف �الأ�صري حممود �لعار�صة، مهند�ص عملية �لفر�ر من �صجن جلبوع، تعر�صه لل�صغط من   •

�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية التهام �أهل �لنا�رشة بت�صهيل �عتقاله. وبح�صب ما نقل عنه حماميه، قال 

�لعار�صة �إنه ما يز�ل يتعر�ص ل�صغط كبري من قبل �صباط �ل�صجون و�ملخابر�ت، هو و�الأ�صري 

وت�صليمهم،  �عتقالهم  ور�ء  �أنهم  على  �لنا�رشة  �أهل  �تهام  تثبيت  �أجل  من  قادري،  يعقوب 

132
م�صدد�ً على �أن �أهل �لنا�رشة بريئون من هكذ� �تهامات.

لالإ�صالح،  وطنية  جلنة  بت�صكيل  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

برئا�صة �مل�صت�صار �لقانوين لرئي�ص �لدولة. و�صتتوىل هذه �للجنة، در��صة �لقو�نني و�الأنظمة 

�لعمومية  بالوظيفة  يتعلق  ما  وكل  �لدولة،  يف  �ملوؤ�ص�صي  �لبناء  �إليها  ي�صتند  �لتي  و�لهيكليات 

جلهة �إ�صالحها، وتطويرها، وتر�صيق هيكلياتها، وتر�صيد نفقاتها، وحت�صني �أد�ئها، و�صبط 

133
�لعالقة �لوظيفية و�لبنيوية ما بينها وبني �ملوؤ�ص�صات �لتابعة ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

قر�رهما  عن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحزب  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  تر�جعت   •

مبقاطعة �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�أعلنتا م�صاركتهما يف �جتماعها. وقال 

ب�صام �ل�صاحلي، �الأمني �لعام حلزب �ل�صعب، �إن �جتماعاً �صّم �جلبهة �لديوقر�طية، وحزب 

باالتفاق  �نتهى  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  من  وعدد�ً  فتح،  وحركة  �ل�صعب، 

وجلنتها  �لتحرير  منظمة  دور  تعزيز  يخ�ص  فيما  �لعالقة  �لق�صايا  مبعاجلة  “�ملبا�رشة  على 

134
�لتنفيذية، و�لتح�صري لعقد �ملجل�ص �ملركزي”.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن “�إرهاب �مل�صتوطنني لن يخيف �أهلنا �أ�صحاب   •

�أن  �ملتحدة  �الأمم  �لوزر�ء،  جمل�ص  �جتماع  خالل  ��صتية،  ودعا  و�لزيتون”.  و�حلقّ  �الأر�ص 

�أفعالهم  على  حماكمتهم  �أجل  من  كاأ�صخا�ص  بامل�صتوطنني  خا�صة  بيانات  قاعدة  تن�صئ 

�الإرهابية، وغري �ل�رشعية، وغري �لقانونية؛ موؤكد�ً �أن �إرهاب �ملز�رعني ومنعهم من قطف ثمار 

135
زيتونهم لن يثنيهم عن �لو�صول الأر�صهم.

لبناء  �الإ�رش�ئيلية،  �لعامة  �مليز�نية  يف  مالية  حزمة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت   •

�إ�رش�ئيلي.  تقرير  ذكر  ما  بح�صب  �الإير�نية،  �لنووية  �ملن�صاآت  مهاجمة  على  ع�صكرية  قدرة 

دوالر(،  مليار   1.5 )نحو  �صيكل  مليار�ت   5 مبلغ  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  وحددت 

�لع�صكري  للمر��صل  تقرير  يف  وجاء  �إير�ن.  �صدّ  حمتمل  �إ�رش�ئيلي  هجوم  لتمويل  كميز�نية 

وجمع خا�صة،  �أ�صلحة  ل�رش�ء  �صتخ�ص�ص  “�مليز�نية  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   12 �لقناة   يف 

قاعدة  وبناء  �الإ�رش�ئيلي،  �جلو  ل�صالح  وطائر�ت  �أجهزة  و�إ�صافة  ��صتخبار�تية،  معلومات 

136
بيانات ��صتخبار�تية و��صعة؛ تت�صمن ��صتخد�م �الأقمار �ل�صناعية”.
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�أظهرت �إح�صاء�ت ر�صمية ملركز �الأبحاث يف �لكني�صت �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صجل 500 حالة �نتحار   •
137

�صنوياً، منها 100 حالة ت�صجل يف �صفوف جيل �ل�صباب من 15 �إىل 24 عاماً.

 International Solar Alliance �ل�صم�صية  للطاقة  �لدويل  �لتحالف  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صمت   •

�لذي �أ�ص�ص يف �صنة 2015، مببادرة من �لهند وفرن�صا، �إذ وّقعت، �تفاقية مب�صاركة وزر�ء من 

�ملفاو�صات  جتديد  على  �أي�صاً  �التفاق  ومّت  �لهندي،  �خلارجية  ووزير  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

138
ب�صاأن �لتجارة �حلرة بني �لبلدين.

�الأزرق “�لعلم  �لدويل  �لع�صكري  �لتدريب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلو  �صالح  ��صت�صاف   • 

Blue Flag”، يف قاعدة عوفد� Ovda �جلوية، �لذي بد�أ يف 2021/10/17، وي�صتمر 13 يوماً، 

�لناطق بل�صان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإن ممثلي �صالح �جلو يف 2021/10/28. وح�صب   حتى 

جو،   - و�أر�ص  جو،   - جو  معارك  �صيناريوهات  على  �لتمرين  خالل  يتدربون  دول،   7

باالإ�صافة �إىل �لتعامل مع تهديد �صو�ريخ �أر�ص - جو متقدمة، و�صيناريوهات قتالية يف عمق 

�أر��صي �لعدو. و�لدول �مل�صاركة يف �لتمرين هذه �ل�صنة، هي كل من �لواليات �ملتحدة، و�أملانيا، 

و�إيطاليا، وبريطانيا، وفرن�صا، و�لهند، و�ليونان. و�أ�صار �لناطق �إىل �أهمية م�صاركة بريطانيا، 

مناور�ت �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �صالح  بد�أ  ذلك  مع  وبالتز�من  �لتمرين.  هذ�  يف  مرة،   الأول 

مفاجئة الختبار قدر�ته على �لتعامل مع خماطر خمتلفة. و�أعلن متحدث ع�صكري �إ�رش�ئيلي 

مع  �لتعامل  على  و�لقدرة  �لقتايل  �ال�صتعد�د  مدى  على  �لوقوف  هو  �ملناور�ت  هدف  �أن 

�ملناور�ت  �إن  �لعمري،  وليد  �هلل  ر�م  يف  �جلزيرة  مكتب  مدير  وقال  �ملختلفة.  �ل�صيناريوهات 

�الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �لغاز  قبيل تعر�ص من�صاآت  �حتماالت من  �الإ�رش�ئيلية حتاكي  �لبحرية 

139
لهجمات، �أو �حتمال تنفيذ عمليات �صّد قطع بحرية �إ�رش�ئيلية يف مناطق خمتلفة.

�الحتالل  �صجون  يف  �الأردنيني  �الأ�رشى  ب�صّم  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �لعربي  �لبملان  طالب   •

و�لبالغ عددهم 21 يف �أول �صفقة تبادل مقبلة. ودعا �لبملان، يف بيانه �خلتامي، لت�صكيل جلنة 

�لتي  �النتهاكات  على  و�لوقوف  �الحتالل  �صجون  لزيارة  �ملتحدة  �الأمم  من  حقائق  تق�صي 

140
يتعر�ص لها �الأ�رشى و�ملعتقلون �لفل�صطينيون.

“�أبلغنا دول  قال �ملتحدث با�صم �خلارجية �الإير�نية �صعيد خطيب ز�دة، يف موؤمتر �صحفي:   •

�جلو�ر بو�صوح �أننا لن نتحمل وجود �إ�رش�ئيل قرب حدودنا ولن نت�صامح يف ذلك”، م�صدد�ً 

�إير�ن،  �صمال  �إىل  و�صوالً  �خلليجية  �لدول  من  �نطالقاً  “�الأمن  تزعزع  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على 

141
وعلى دول �ملنطقة �أن حتذر”.



491

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2021

الثالثاء، 2021/10/19

قالت وزيرة خارجية �ل�صويد �آن لينده Ann Linde �إن �لف�صاد �لذي يعّم �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

�لعالقات  عودة  �أن  لينده  و�أ�صافت  �ل�صويد.  ر�ديو  ح�صب  �لدعم،  تقدمي  �أمام  عائقاً  يقف 

�ل�صويدية �الإ�رش�ئيلية مل توؤثر على عالقة �ل�صويد بفل�صطني، وقالت: “جتمعنا عالقات جيدة 

مل  �ل�صويد  �أن  �إىل  و�أ�صارت  �لفل�صطينية”،  �لقيادة  من  جيدة  �إ�صار�ت  تلقينا  ولقد  بفل�صطني، 

142
ترت�جع عن �عرت�فها بفل�صطني، لكنها مل تتخلَّ عن �ل�صعي ور�ء حّل �لدولتني.

�لغربية  �ل�صفة  يف  لفل�صطينيني  عناوين  وتغيري  �صمل،  مّل  على  مو�فقتها  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   •

مّت  جانت�ص  بني  �لدفاع  وزير  مو�فقة  بعد  �إنه  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  وقالت  غزة.  وقطاع 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  م�صوؤويل  عليان،  غ�صان  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعمال  من�صق  �إبالغ 

منذ  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقيمني  للفل�صطينيني  ت�صجيل  طلب   1,200 على  �ملو�فقة  جرت  �أنه 

 �صنو�ت طويلة وغري م�صجلني يف �ل�صجل �ملدين �لفل�صطيني، و�صتتاح �إمكانية تعديل �لعنو�ن

ثّم  غزة  قطاع  يف  ُولدو�  �لفل�صطيني، ممن  �ل�صكان  فل�صطيني م�صجل �صمن �صجل   2,800 لـ 

2007. و�أكد رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �ملدنية  �نتقلو� لل�صكن يف �ل�صفة �لغربية قبل �صنة 

�لوزير ح�صني �ل�صيخ، يف بيان له، �أن �حل�صول على 4 �آالف مو�فقة، ت�صمل طلبات للمتقدمني 

143
من �ملحافظات �ل�صمالية و�جلنوبية للح�صول على �لهوية وجو�ز �ل�صفر �لفل�صطيني.

قالت و�صائل �إعالم عبية �إن �أربعة �صو�ريخ جتريبية �أطلقت من غزة جتاه �لبحر “يف �إطار   •
144

حت�صني قدر�ت ودقة �ل�صو�ريخ”.

�إىل �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أو�صى �ل�صناعات �لع�صكرية  لفت تقرير ل�صحيفة هاآرت�ص �لنظر   •

�الإ�رش�ئيلية، خالل �الأ�صهر �ملا�صية، بالت�رشيع يف عملية مالءمة �أجهزة �العرت��ص �لتي تعمل 

145
بو��صطة �أجهزة �لليزر �لع�صكرية، العرت��ص مقذوفات.

كافة  على   ،2021/10/18 يف  �أطلقها  مفاجئة،  مناور�ت  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �صالح  �ختتم   •

قطاعاته يف �لبحر �ملتو�صط و�لبحر �الأحمر. وقال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن هذه �لتدريبات كانت 

جمدولة �صمن �ملناور�ت �ل�صنوية، وجاءت لتختب مدى ��صتعد�د �لقطع �لبحرية للتعامل مع 

146
حاالت �لطو�رئ على جبهتي لبنان وغزة، ويف �لبحر �الأحمر.

�أفاد تقرير لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( باأن وزير �لبناء و�الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي زئيف �ألكني   •

Zeev Elkin يدفع باجتاه مترير خمطط مل�صاعفة عدد �مل�صتوطنني يف غور �الأردن يف غ�صون 

�أربع �صنو�ت. ويعتزم �ألكني طرح �ملخطط مل�صادقة �حلكومة عليه خالل �لفرتة �لقريبة �ملقبلة. 
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و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن �ملخطط ال يت�صمن بناء م�صتعمر�ت جديدة و�إمنا تو�صيع �مل�صتعمر�ت 

147
�لقائمة.

االأربعاء، 2021/10/20

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، لقناة �مليادين: “�إننا نتمنى   •

�تفاق  �أي  �إىل  “حتى �الآن مل نتو�صل  �أنه  �أ�رشى قريبة”، موؤكد�ً  �أن تكون هناك �صفقة تبادل 

�أن  على  مرزوق  �أبو  و�صّدد  �الحتالل”.  مع  �ملبا�رشة  غري  �ملفاو�صات  عب  تبادل  �صفقة  �أو 

“تو�فقنا  م�صيفاً:  مقبلة”،  تبادل  �صفقة  �أي  يف  عنهم  �ملفرج  قائمة  �صمن  �لعرب  “�الأ�رشى 
مع فتح حول �ملقاومة �ل�صعبية، ومل ينفذ �أي �صيء، و�أي حكومة وحدة فل�صطينية حتتاج �إىل 

148
مرجعية”.

�إىل يومنا   1967 �قتلعت منذ عام  “�إ�رش�ئيل  �إن  ��صتية  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •

800 �ألف �صجرة زيتون”،  2.5 مليون �صجرة من �أر��صي فل�صطني، مبا ي�صمل  هذ� �أكرث من 

وبح�صب “جمل�ص �لزيتون �لفل�صطيني” فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أنتجت يف 2019 �أكب كميّة 

149
زيت منذ 1994، �إذ بلغت بح�صب �الإح�صاء �لفل�صطيني نحو 39.6 �ألف طن.

ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  �إن  خليل  هاين  �ل�صعبية  للجبهة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لتحرير، فاقدة �ل�رشعية و�ل�صالحية، �نتهى كغريه من �الجتماعات عدية �جلدوى ب�صفر 

“بعد  �صحفي:  ت�رشيح  يف  خليل،  وذكر  فاأر�ً”.  فولد  “متخ�ص  �جتماعها  �أن  م�صيفاً  كبري، 

�لغربية،  و�ل�صفة  �لقد�ص  �أر�ص  على  �ل�صهيوين  و�لتغول  �ال�صتيطاين  للمر�ص  ��صتعر��ص 

ملو�جهة  �صكلياً  �أي قر�ر ولو  �ملهزومة  �لقيادة  تتخذ هذه  �لفل�صطيني مل  �الإن�صان  و��صتباحة 

وجنتمع،  نعود،  �صوف  �لعدو�ن  هذ�  ��صتمر  �إذ�  بالتلويح  كعادتها  و�كتفت  �العتد�ء�ت،  هذه 

150
ونفكر، ون�صتعر�ص لكم �الأو�صاع مرة �أخرى”.

جمل�ص  يف  �خلارجية  �لعالقات  د�ئرة  رئي�ص  �أن  �ل�صابعة،  �لقناة  �مل�صتوطنني،  �إذ�عة  ك�صفت   •

�مل�صتعمر�ت يو�صي دغان، �لذي يرت�أ�ص �أي�صاً جمل�ص م�صتعمر�ت �صمال �ل�صفة �لغربية، يقوم 

لت�صكيل  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لكوجنر�ص  �أع�صاء  مع  �الجتماعات  من  “مار�ثون  �صمته  مبا 

�صغط م�صاد على �لبيت �الأبي�ص، للمو�فقة على �لبناء �ال�صتيطاين”. وقالت �الإذ�عة �إنه �لتقى 

مع �أكرث من 20 ع�صوً� يف جمل�صي �ل�صيوخ و�لنو�ب، من �جلمهوريني و�لديوقر�طيني، ملدة 

يومني ون�صف �ليوم، و�إن عدد�ً من �أع�صاء جمل�صي �ل�صيوخ و�لنو�ب، �أبلغوه باأنهم يدعمونه 

151
و�صوف ين�صمون �إليه.
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ك�صف رئي�ص د�ئرة �خلر�ئط وخبري �ال�صتيطان خليل �لتفكجي، �لنقاب عن �صل�صلة قر�ر�ت   •

للتعدين  “21-�أ”  �لبند  وفق  �مل�صاريع  من  جمموعة  عن  �الإعالن  �صمنها  من  وعطاء�ت 

و�لتحجري يف �ل�صفة �لغربية يف مناطق ج، و�لهدف منها �ل�صيطرة على �ملو�رد �لفل�صطينية يف 

152
هذه �ملناطق، وما هو فوق �الأر�ص وحتت �الأر�ص من مياه وحجارة.

رفعت دولة �الحتالل عدد �لتجار من قطاع غزة �لذي ي�صمح لهم باملرور يف معب بيت حانون/   •

�أعمال  من�صق  عن  �صادر  بيان  ح�صب  �آخر،  تاجر  �آالف  بثالثة  غزة،  قطاع  �صمال  �إيريز، 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �ملحتلة، غ�صان عليان. و�رتفع بذلك عدد �لتجار �إىل 10 �آالف، 

153
�لذي ي�صمح لهم �الحتالل باخلروج من �لقطاع.

تد�ول ن�صطاء عب مو�قع �لتو��صل �الجتماعي مقطع فيديو لتجول حاخام يهودي يف مدينة   •

�لديني  زّيه  يرتدي  وهو  �حلاخام  ظهر  �ملقطع،  ويف  �ل�صعوديني.  �ملو�طنني  �أحد  مع  �لريا�ص 

عندنا”،  و�صفناه  معانا  �حلاخام  �أن  �هلل  ون�صكر  معانا،  “�حلاخام  يقول:  �صخ�ص  �صيارة  يف 

وقال �حلاخام يف �ملقطع: “�ل�صالم عليكم �هلل يبارك فيك، �أنا �أبارك �ل�صعودية، و�مللك �صلمان، 

وحممد بن �صلمان، وكل �ل�صعوديني... وحفظكم �هلل”، فيما �أردف �ل�صخ�ص �ل�صعودي: “كلنا 

154
نحبك يا حاخام”.

�لعلمي، و��صتك�صاف  �لبحث  �لتعاون يف  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” مذكرة تفاهم لتعزيز  وقّعت   •

�لف�صاء، وتبادل �ملعارف لت�رشيع �لنمو �القت�صادي و�لتقدم �لب�رشي. وحتدد �التفاقية �إطار 

�لف�صائية  �لبيانات  جمع  جماالت  يف  و�خلب�ت  �ملعارف  لتبادل  ��صرت�تيجية  ل�رش�كة  �لعمل 

يف  بينهما  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز  على  �التفاقية،  مبوجب  �لدولتان،  و�صتعمل  وحتليلها، 

و�لبحث  �ال�صتك�صاف،  ذلك  يف  مبا  �الأولوية،  ذ�ت  �لف�صائية  �ملجاالت  من  و��صعة  جمموعة 

وتن�ص  وغريها.  و�لتعليم  �لف�صاء  ورحالت  �لبيانات،  وحتليل  و�لتكنولوجي،  �لعلمي 

�التفاقية كذلك على م�صاركة �رشكتني من �لقطاع �خلا�ص �الإمار�تي، يف تقدمي عر�ص لتطوير 

للهبوط مبركبة  �لتي تهدف  �الإ�رش�ئيلية،   Beresheet 2 �أو   2 �أجهزة علمية ملهمة بريي�صيت 

155
ف�صائية على �لقمر بحلول �صنة 2024.

اخلمي�س، 2021/10/21

�صبكة  �لرتكية  �ملخابر�ت  تفكيك  عن  �لرتكية   Daily Sabah �صباح  ديلي  �صحيفة  ك�صفت   •

للمو�صاد �الإ�رش�ئيلي كانت تعمل �صدّ �لفل�صطينيني �ملقيمني يف تركيا. و�أو�صحت “�صباح”، 
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يف تقرير لها، �أن “�ملخابر�ت �لرتكية �أحبطت �صبكة مو�صاد تتكون من 15 �صخ�صاً، منظمني 

�أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت  بلدنا”.  يف  �لتج�ص�ص  بهدف  تن�صط  �أ�صخا�ص  ثالثة  من  خاليا  يف 

�لطالب  �أو  �لرتكية،  �لدولة  مو�طني  من  �أ�صخا�ص  عن  معلومات  جلمع  تهدف  كانت  �ل�صبكة 

يف  �لدفاعية  �ل�صناعات  يف  يعملو�  �أن  يكن  �لذين  �أولئك  خ�صو�صاً  �ملعروفني،  �لفل�صطينيني 

156
�مل�صتقبل.

�لقيادة  �ت�صاالت مع  �أجرت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �لعبية  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  ذكرت �صحيفة   •

�لتي  للقن�صلية  تابع  �لقد�ص، ليكون مبثابة فرع  لها �رشقي  �إن�صاء مقر  �أجل  �لفل�صطينية من 

معار�صة  من  بالرغم  فاإنه  لل�صحيفة،  ووفقاً  �ملدينة.  غرب  �أجرون  �صارع  يف  فتحها  �صيعاد 

“�إ�رش�ئيل” الإعادة فتح �لقن�صلية �لتي �أغلقت يف عهد دونالد تر�مب، �إال �أن �إد�رة جو بايدن لن 
تكتفي باإعادة فتح �لقن�صلية، بل تتو��صل مع �لفل�صطينيني لفتح فرع لها يف �رشقي �لقد�ص. 

وباملقابل، ك�صفت م�صادر �صيا�صية يف تل �أبيب �أن �إد�رة بايدن و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �تفقتا 

�الأمريكي  �لقر�ر  حول  بينهما  �لقائم  �خلالف  ف�ّص  على  يعمل  م�صرتك،  طاقم  ت�صكيل  على 

157
باإعادة فتح �لقن�صلية يف �لقد�ص.

م�صتعمرة  الإن�صاء  بناء  �أعمال  بد�أو�  �مل�صتوطنني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  منظمة  ك�صفت   •

جديدة يف قلب �لبلدة �لقدية باخلليل. وبح�صب �ملنظمة، فاإن �مل�صتعمرة �جلديدة تتكون من 

31 وحدة �صكنية، ويتّم بناوؤها يف جممع حمطة �حلافالت �لقدية، وهي منطقة مّت تاأجريها 

من �حلكومة �الأردنية كمنطقة حممية لبلدية �خلليل. ور�أت �ملنظمة �أن �مل�صادقة على رخ�صة 

منذ مرة  الأول  جديدة،  م�صتعمرة  �إن�صاء  مّت  الأنه  ��صتثنائية،  خطوة  �خلليل  قلب  يف   �لبناء 

2002، والأنها ت�صري �إىل تغيري كبري يف �لتف�صري �لقانوين �الإ�رش�ئيلي لـ“ما هو م�صموح  �صنة 

158
وممنوع يف �الأر��صي �ملحتلة”.

�لد�عم  موقفهم  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �صابقاً  وم�صوؤوالً  قيادياً  ع�رشين  من  �أكرث  عبّ   •

بقر�ر�ت  �لتز�ماً   ،1967 حدود  على  �لدولتني  حّل  وتطبيق  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  الإنهاء 

يف �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  مبقر  ُعقد  حتاورّي  لقاٍء  خالل  ذلك  جاء  �لدولية.   �ل�رشعية 

ر�م �هلل، بح�صور عدد من �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح، وعدد من �ل�صخ�صيات �لقيادية. 

وقال رئي�ص �لوفد �الإ�رش�ئيلي �ملحامي دوف فاي�صغال�ص Dov Weissglas: “نحن على قناعة 

�أن �لغالبية مقتنعة �أننا و�أنتم )�لفل�صطينيون( ال �أحد منا له �لقدرة على �إز�لة �الآخر... وال بّد 

159
من �حلّل �لذي يجعلنا نتجاور يف دولتني على �أ�صا�ص من تبادل �الحرت�م و�الأمن”.
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مع �ملقاومة  حمور  تعامل  �إن  �لنخالة  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   • 

حمور  �أن  �صحفي،  لقاء  يف  �لنخالة،  و�أ�صاف  �ن�صجاماً.  �أكرث  �أ�صبح  �ل�صهاينة  ��صتفز�ز�ت 

�ملقاومة فّعال يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين، ويزيد من قدر�ته يوماً بعد يوم، ويقوي عالقاته 

وتخفيف  �أ�رش�نا  لدعم  �جلهود  كافة  �صتبذل  �جلهاد  �أن  على  �لنخالة  و�صدد  حلفائه.  مع 

�ل�صغط عنهم، وحتى �إذ� ��صطررنا �إىل �لقيام بعمل ع�صكري �صنقوم به لل�صغط على �لكيان 

160
�ل�صهيوين.

�أنابيب بري جديد  “�إ�رش�ئيل” تدر�ص مّد خط  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لطاقة  قال م�صوؤول يف وز�رة   •

�الإمد�د�ت  يف  �لنق�ص  ومعاجلة  �لطبيعي  �لغاز  �صادر�ت  زيادة  بهدف  بالغاز،  م�رش  لتزويد 

�لعاملية. ونقلت وكالة رويرتز عن م�صوؤول مل حتدده، قوله �إن خط �الأنابيب �صريبط �صبكتي 

�أن تكلفة �مل�رشوع  �لغاز �لطبيعي �الإ�رش�ئيلي و�مل�رشي يف �صمال �صبه جزيرة �صيناء. وبنّي 
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تقدر بنحو 200 مليون دوالر، وقد يبد�أ ت�صغيله خالل 24 �صهر�ً.

�أكد مفتي جمهورية جزر �لقمر �أبو بكر عبد �هلل جمل �لليل �أن بالده تقف مع �حلّق �لفل�صطيني   •

�لعاملني  دول  �لقد�ص، مطالباً  �مل�صتقلة وعا�صمتها  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �إنهاء  �مل�رشوع يف 

�مل�صجد  وحماية  �ملقد�صة  �ملدينة  لدعم  �جلهود  وتن�صيق  �لعمل  بزيادة  و�الإ�صالمي  �لعربي 
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�الأق�صى �ملبارك.

80 مليون  “�أو�صى بتخ�صي�ص  �أن جمل�ص مديريه �لتنفيذيني  �أعلن �لبنك �لدويل، يف بيان له،   •

�لفل�صطيني،  لل�صعب  �لد�ئمة  �القت�صادية  �لفر�ص  و�إتاحة  �ملعي�صية  �الأحو�ل  لدعم  دوالر 

�إىل �ل�صندوق �ال�صتئماين  �لبنك  �أن يتّم حتويل هذه �الأمو�ل، على �صكل منح من د�خل  على 
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�ملُخ�ص�ص مل�صاعدة قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية”.

للدعم  جديدين  مركزين  الإن�صاء  خا�صة  ميز�نية  على  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  �صادقت   •

�أيام �لت�صعيد و�حلروب، وكذلك عالج �ل�صدمات �مل�صتمرة �لناجتة عن ذلك،  �لنف�صي خالل 

يف م�صتعمرتي نتيفوت ومرحافيم، �لقريبتني من قطاع غزة. ويف هذ� �ل�صياق، قالت �صحيفة 

مليون   1.8–1.5 بني  ما  ترت�وح  بقيمة  تقدر  منهما  مركز  كل  تكلفة  �إن  �أحرونوت  يديعوت 

164
�صيكل )ما ال يقل عن 460 �ألف دوالر(.

اجلمعة، 2021/10/22

معروفة  فل�صطينية  حقوقية  موؤ�ص�صات  �صّت  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �صنّف   •

�أن  �الحتالل  وزعم  �الإ�رش�ئيلية.  �لعدل  وز�رة  ن�رشتها  قائمة  بح�صب  “�إرهابية”،  �أنها  على 
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هذه �ملوؤ�ص�صات مرتبطة باجلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، و�أنها ح�صلت بني �صنتي 2014 

و2021 على �أكرث من 200 مليون يورو )نحو 232.8 مليون دوالر( من عّدة دول �أوروبية. 

فل�صطني،  فرع   – �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  و�حلركة  و�حلقّ،  �ل�صمري،  هي:  و�ملوؤ�ص�صات 
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و�حتاد جلان �لعمل �لزر�عي، ومركز بي�صان للبحوث و�الإمناء، و�حتاد جلان �ملر�أة �لعربية.

“�إ�رش�ئيل” �عتبار  رف�ص رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، يف بيان �صدر عنه، قر�ر   •

منظمات  وجميع  �لدويل  �ملجتمع  د�عياً  �إرهابية،  منظمات  فل�صطينية  مدنية  منظمات  �صّت 
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حقوق �الإن�صان يف �لعامل الإد�نة هذ� �الإجر�ء �ملنايف للقر�ر�ت و�لقو�نني �لدولية.

قال �ملتحدث بل�صان �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�ص �إن “�إ�رش�ئيل” مل تطلع �لواليات �ملتحدة   •

ب�صكل م�صبق، على نيتها ت�صنيف �صّت منظمات حقوقية ومنظمات جمتمع مدين فل�صطينية 

“�إرهابية”. و�أ�صار يف هذ� �ل�صياق، �إىل �أن “�لواليات �ملتحدة حترتم �حلريات �الأ�صا�صية حلقوق 
167

�الإن�صان و�لدور �لذي يلعبه �ملجتمع �ملدين يف حمايتها”.

�الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  م�صرتك،  بيان  يف  �لدولية  و�لعفو  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمتا  د�نت   •

ت�صنيف �صّت منظمات فل�صطينية للمجتمع �ملدين باأنها منظمات �إرهابية، و�أو�صحت �أن هذ� 

�أ�صولها،  �ملنظمات، وم�صادرة  باإغالق مكاتب هذه  �الإ�رش�ئيلية  لل�صلطات  �لت�صنيف ي�صمح 

ويهدد  باخلطر  ينذر  “ت�صعيد�ً  �لقر�ر  ور�أتا  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  يف  موظفيها  و�عتقال 
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بوقف عمل �أبرز منظمات �ملجتمع �ملدين �لفل�صطينية”.

“تخو�ص  قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف بيان له، �إن حركته   •

�لفل�صطينيني و�لعرب، مبن فيهم  �أجل �الإفر�ج عن �الأ�رشى  �أكرث من �صعيد من  معركة على 

�ل�رش�ع  “�أجندة  هنية:  وقال  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �صجون  يف  �ل�صقيق”  �الأردن  �أ�رشى 

�آجالً، ولن ترتدد �حلركة يف حتمل  �أم  �لهدف عاجالً  �أجل حتقيق هذ�  �لعدو من  مفتوحة مع 
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�مل�صوؤولية ر�هناً، وم�صتقبالً على هذ� �ل�صعيد”.

حلركة  و�ملركزية  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  �الأحمد،  عز�م  قال   •

للتحرك  خطة  و�صعت  �لفل�صطينية،  �لقيادة  �إن  �الأنا�صول،  وكالة  مع  خا�ص  حو�ر  يف  فتح، 

على �مل�صتوى �لدويل، لتحريك �مللف �ل�صيا�صي، و�صوالً �إىل �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة. 

وقال �الأحمد �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية تعاين من “ح�صار مايل كبري”، ما يز�ل مفرو�صاً عليها 

170
منذ عهد �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب.
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ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص، يف تقرير للكاتب �الإ�رش�ئيلي جدعون ليفي Gideon Levy، �أنه يف   •

�لوقت �لذي تن�صغل �لعائالت �لفل�صطينية بجني �لزيتون يف مو�صم قطافه، تت�صاعد �عتد�ء�ت 

�صجرة  �آالف   8 رت  ُدمِّ �ملتحدة،  �الأمم  �إح�صائية  وبح�صب  �لفل�صطينيني.  بحقّ  �مل�صتوطنني 

�أكيا�ص �لزيتون  �أي�صاً  2021، على يد مئات �مل�صتوطنني، �لذين ي�رشقون  زيتون خالل �صنة 

ممن جنى حم�صوله من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني. ومن بني �أعنف جر�ئم قطعان �مل�صتوطنني 
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بحّق �لفل�صطينيني، ك�صفت هاآرت�ص عن ت�صميم جمموعات ��صتيطانية �آبار مياه فل�صطينية.

�لرو�صي  �لرئي�ص  مع  حمادثاته  م�صتهل  يف  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

فالديري بوتني يف مدينة �صوت�صي �لرو�صية: “عالقاتنا مع رو�صيا مميزة جد�ً، ومبنية على 

�لعالقة �لعميقة بني �لبلدين؛ �صنبحث �الأو�صاع يف �صورية، و�جلهود ل�صّد �لبنامج �لنووي 

�لع�صكري �الإير�ين وتعزيز �لتجارة”. وخاطب بينيت بوتني بقوله: “نعتبك �صديقاً حقيقياً 

لل�صعب �ليهودي”. و�أ�صاد بوتني، من جهته، مب�صتوى �لعالقات بني �لبلدين. وو�صف بوتني 

�لعالقات بني بلديهما باأنها “فريدة” ومت�صمة بالثقة �ملتبادلة. وخالل �جلل�صة مّت �التفاق على 
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��صتمر�ر �ل�صيا�صة �ملتبعة ب�صاأن �صورية.

 2015 �صنة  بني  �ملمتدة  �لفرتة  تتناول  �الإ�رش�ئيليني،  و�جلي�ص  لل�رشطة  معطيات  من  يت�صح   •

34% منهم  20.5 عاماً، و�أن  �أعمار ر��صقي �حلجارة هو  �أن معدل   ،2021 �أيار/ مايو  وحتى 

2,679 ملف حتقيق حول  ق�رّش، و�أن �لقد�ص تبقى �لبوؤرة �الأكرث ر�صقاً للحجارة )ُفتح فيها 

ويت�صح  �لتقرير،  هذ�  من  معطيات  �أحرونوت  يديعوت  و��صتعر�صت  �حلجارة(.  ر�صق 

يف �ملنفذين  على  عرث  و�أنه  �ملذكورة،  �لفرتة  يف  حتقيق  ملف   7,143 �ل�رشطة  فتح   منها 

2,191 ملفاً منها، ومل يعرث على �أحد يف 4,951 ملفاً. وكانت �لنتيجة �إغالق 95% من �مللفات 

من ويت�صح  �ملذكورة.  �لفرتة  خالل  �تهام  الئحة   631 وقدمت  �تهام،  لو�ئح  تقدمي   بدون 

�تهام  �لذين قدمت �صدهم لو�ئح  �ملتهمني  70% من  �لد�خل ي�صكلون  �أن فل�صطينيي  �لتقرير 
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)1,626(، نحو ربع �ملتهمني يهود )575(، و�لباقني فل�صطينيني )187(.

يقدم  �لعربية،  �القت�صادية  للتنمية  �لكويتي  �ل�صندوق  مع  �تفاقيتني  �الأونرو�  وكالة  �أبرمت   •

�ل�صندوق مبقت�صاها منحة مالية بقيمة 1.5 مليون دوالر �أمريكي لالإ�صهام يف متويل برنامج 

�الأونرو� �ل�صحي يف لبنان، �لذي يهدف �إىل �صمان ��صتمر�ر خدمات �لرعاية �ل�صحية لالجئي 

فل�صطني هناك، ومنحة �أخرى بقيمة 20 مليون دوالر �أمريكي لدعم �ملو�زنة �لب�جمية �لعامة 
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للوكالة ل�صنتي 2021 و2022.
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ال�صبت، 2021/10/23

للحكومة  �ملايل  �لو�صع  �صالمة  �إ�صطفان  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  و�صف   •

�لفل�صطينية هذ� �لعام باأنه “�الأ�صعب” منذ قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقال �صالمة لل�صحفيني 

10% مما ي�صل يف  2021 لن يتجاوز  �إىل �حلكومة �لفل�صطينية مع نهاية �صنة  �إن ما �صي�صل 

قبل  �لفل�صطينية  �ملالية  وز�رة  عن  �صادرة  بيانات  و�أفادت  �لفل�صطينية.  �خلزينة  �إىل  �لعادة 

89.6%، بو�قع  �أيام، برت�جع �لدعم و�ملنح و�مل�صاعد�ت �ملالية �ملقدمة للخزينة �لعامة بن�صبة 

من �ملقابلة  �لفرتة  مقابل   ،2021 من  �الأوىل  �لثمانية  �ل�صهور  خالل  دوالر  مليون   31.5 
175

�صنة 2020.

�الحتالل  قر�ر  �لغول  كايد  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  د�ن   •

��صتمر�ر  �لقر�ر مبثابة  �لغول  “�إرهابية”. وعّد  باأنها  فل�صطينية،  �أهلية  �صّت منظمات  �عتبار 

للعدو�ن على موؤ�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى منظمات �لعمل �الأهلي �لتي تقوم بدورها 

وو�جبها. وبنّي �لغول �أن �ملنظمات �ل�صتة �لتي ��صتهدفها قر�ر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي تعمل 

176
وفقاً للقانون �لفل�صطيني، وتخ�صع لرقابة �جلهات �ملعنية يف �ل�صلطة.

�إن جنلها يف و�صع  95 يوماً،  �لقو��صمي، �مل�رشب عن �لطعام منذ  قالت و�لدة �الأ�صري مقد�د   •

�صحي �صيء، يف ظّل م�صايقات كبرية يتعر�ص لها من �إد�رة م�صت�صفى كابالن Kaplan، �لذي 

يحتجزه �الحتالل فيه. ونا�صدت و�لدة �الأ�صري �لقو��صمي جميع “�حلقوقيني و�الإن�صانيني” يف 

177
�لعامل، للتدخل �لعاجل لل�صغط على �صلطات �الحتالل لالإفر�ج عن جنلها.

�أن رئي�ص   Nir dvori 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية نري دفوري  ك�صف �ملر��صل �لع�صكري يف �لقناة   •

باأن  �جلو،  �صالح  �إىل  تعليماته  �أ�صدر  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة 

“ي�صتاأنف �إجر�ء تدريبات على �إمكانية مهاجمة �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية، وذلك بعد توقف 
178

�لتدريبات منذ عامني”، و�أن �صالح �جلو بد�أ يف و�صع خطط لهذه �لتدريبات.

االأحد، 2021/10/24

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  من  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  طلب   •

�صالح ر�أفت، ومن نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول، تقدمي كل منهما تقرير�ً �صامالً عن 

�جتماع �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�جتماع �للجنة �ملركزية لفتح وخمرجاتهما، و�لتي 

تركزت على بدء حو�ر ثنائي، وثالثي، و�صامل بني ف�صائل منظمة �لتحرير، لتعزيز وحدتها 

�لوطنية يف �إطار �ملنظمة، متهيد�ً حلو�ر وطني �صامل بني �جلميع مبا يف ذلك حركتي حما�ص 
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و�جلهاد �الإ�صالمي؛ الإنهاء �النق�صام �لبغي�ص، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم �لف�صائل 
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�مل�صاركة فيها بال�رشعية �لدولية.

�لفل�صطينية  �أن �جلمعيات �حلقوقية و�ملدنية  �لفل�صطينية، يف بيان لها،  �أكدت وز�رة �لد�خلية   •

لقانون  ��صتناد�ً  لديها  م�صجلة  كـ“�إرهابية”،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �صنفتها  �لتي 
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�جلمعيات �خلريية و�لهيئات �الأهلية، وتعمل وفقاً للقو�نني �ملعمول بها يف دولة فل�صطني.

فل�صطينية  ملوؤ�ص�صات  “�إ�رش�ئيل”  ت�صنيف  خمتلفة  عربية  دول  من  ومنظمة  حزباً   13 د�ن   •

حزب  ون�رشه  �لهيئات،  تلك  وقعته  م�صرتك  بيان  يف  ذلك  جاء  �إرهابية”.  كـ“منظمات  مدنية 
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�لعمال �لتون�صي )ي�صاري( عب �صفحته على في�صبوك.

ك�صفت حركة حما�ص عن �ت�صاالت مكثفة، �أجر�ها رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية،   •

معتقلي  �رش�ح  �إطالق  �أجل  من  للتدخل  �الإقليم،  دول  من  �لعديد  مع  �ملا�صية،  �الأيام  خالل 

وبينت  �خل�رشي.  حممد  �لريا�ص،  يف  �ل�صابق  ممثلها  ر�أ�صهم  وعلى  �ل�صعودية،  يف  �حلركة 

و�الأمم  وتركيا،  وقطر،  “م�رش،  �صملت  �الت�صاالت  هذه  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �حلركة، 

�صياق  “يف  �أنه  �حلركة  و�أ�صافت  �الأ�صدقاء”.  بع�ص  عب  �لعربية  �الإمار�ت  وكذلك  �ملتحدة، 

ويف  ليبيا،  يف  �ملعتقلني  �الإخوة  عن  �الإفر�ج  �أجل  من  حما�ص  قيادة  م�صاعي  ت�صتمر  مت�صل؛ 

182
مقدمتهم ممثل �حلركة يف ليبيا مرو�ن �الأ�صقر”.

ف�صائل  قدَّمتها  �أمنية  ومعلومات  تعاوناً  �أن  لـ“�الأخبار”  فل�صطينية  �أمنية  م�صادر  ك�صفت   •

بها جهات معادية  تقوم  ��صتخبارية  �أن�صطة  �لرتكية حول  لل�صلطات  �لفل�صطينية  �ملقاومة  يف 

�ملتّهمني  من  عدد  و�عتقال  ط،  �ملُخطَّ �إحباط  �إىل  �أّدت  �إ�رش�ئيلية[،  �ص  جت�صُّ ]�صبكة  للجانبني 

�ص. ويف �الإطار ذ�ته، ك�صفت �مل�صادر �أن �ملقاومة �أبلغت �أنقرة، مطلع �صنة 2021، عن  بالتج�صُّ

�أّدى �إىل �عتقالهم،  خاليا متّ ت�صكيلها من قِبَل جهاز �ال�صتخبار�ت �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، ما 

183
وطْرد بع�صهم.

�أكدت وز�رة �الإ�صكان و�لبناء �الإ�رش�ئيلية عزم �لدولة �لعبية على بناء 1,355 وحدة �صكنية   •

��صتيطانية جديدة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقالت �لوز�رة، يف بيان لها، �إن مناق�صات تلك 

184
�لوحد�ت ن�رشت حتت �إ�رش�ف وزير �الإ�صكان زئيف �ألكني.

ر�صد مكتب �إعالم �الأ�رشى ت�صاعد�ً كبري�ً يف �عتقاالت قو�ت �الحتالل بحّق �ملقد�صيني خالل   •

�صنة 2021، و�لتي ��صتهدفت ما يزيد عن 1,300 مقد�صي من كافة �لفئات خالل �لن�صف �الأول 

185
من �ل�صنة، مع �لرتكيز على فئة �الأطفال.
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�أعلن مكتب �ملتحدث با�صم ما ي�صمى “وحدة تن�صيق �أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي   •

�ملحتلة” تو�صيع ح�صة �لعمال �لفل�صطينيني يف قطاع �لبناء، مو�صحاً �أنه “�عتبار�ً من �الأ�صبوع 

�إ�رش�ئيل”، وذلك من بني ت�صاريح 9 �آالف فل�صطيني �إ�صافيني بالعمل يف   �حلايل �صي�صمح لـ 

 ،2021 يوليو  متوز/  يف  �أعلنت،  قد  �الحتالل  �صلطات  كانت  �لبناء،  قطاع  يف  عامل  �ألف   15 لـ 

186
عزمها �إ�صد�ر �لت�صاريح �الإ�صافية.

وقّعت “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت �تفاق “�ملمر �الأخ�رش green corridor”، �لذي ي�صمح ملن تلقو�   •

�للقاحات �مل�صادة لفريو�ص كورونا، بحرية �لتنقل بني �لبلدين، و�العرت�ف �ملتبادل ب�صهاد�ت 

�لتلقيح. وقال وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي نيت�صان هوروفيت�ص Nitzan Horowitz، يف تغريدة 

�تفاق �ملمر �الأخ�رش  “�صعدت هذ� �ل�صباح بالتوقيع مع نظريي �الإمار�تي على  على تويرت: 

187
بني �لبلدين”.

عن  �لعودة  �إىل  عربية  دوالً   Ali Khamenei خامنئي  علي  �الإير�ين  �الأعلى  �ملر�صد  دعا   •

“�إ�رش�ئيل”، وذلك وفق ما جاء  “�خلطاأ �لكبري” �لذي �رتكبته من خالل تطبيع عالقاتها مع 
“ق�صية فل�صطني هي �ملوؤ�رش �لرئي�صي على �حتاد  �أن  يف ت�رشيحات متلفزة. ور�أى خامنئي 

�أف�صل  على  بالتاأكيد  �صتُحل  �لفل�صطينية  �لق�صية  فاإن  بينهم،  �الحتاد  حتقق  �إذ�  �مل�صلمني. 

وجه”، م�صيفاً: “كلما ز�دت جديتنا يف هذه �لق�صية من �أجل �إحياء حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، 

188
�قرتبنا من �حتاد �مل�صلمني”.

االإثنني، 2021/10/25

جددت بلدية �الحتالل وما ت�صمى �صلطة �لطبيعة �الإ�رش�ئيلية جتريف �أر�ص �ملقبة �ليو�صفية   •

يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، قبل و�صع حديد يف حميط �ملقبة. وقال رئي�ص جلنة رعاية �ملقابر 

�الإ�صالمية يف �لقد�ص �حلاج م�صطفى �أبو زهرة �إن قو�ت من �ل�رشطة تر�فقها طو�قم من بلدية 

�الحتالل و�صلطة �لطبيعة �الإ�رش�ئيلية �قتحمت �ملقبة. و�أ�صاف قائالً �إن �لطو�قم �الإ�رش�ئيلية 

189
جددت جتريف �ملقبة غري �آبهة بوجود مقابر لل�صهد�ء و�ملوتى �مل�صلمني يف �ملقبة.

�أكد ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، �أنه �صيتّم   •

�لبدء بحو�ر ثنائي وثالثي �صامل بني ف�صائل منظمة �لتحرير متهيد�ً حلو�ر وطني �صامل بني 

�جلميع، مبا يف ذلك حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، و�صوالً �إىل حتقيق �ل�رش�كة و�لوحدة 

190
�لوطنية.
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�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي وم�صوؤول ملف �لعالقات �لوطنية يف حركة حما�ص ح�صام بدر�ن   •

بدر�ن،  و�أ�صار  للتحرير.  طريقاً  �لوطنية  و�لوحدة  كافة،  باأ�صكالها  باملقاومة  �حلركة  مت�صك 

�أن  �إىل  بريزيت،  جامعة  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة  �لقد�ص” نظمته  “�صيف  مهرجان  يف  كلمة  خالل 

كل  ويف  �أ�صكالها  بجميع  �ملقاومة  تفعيل  على  من�صبّة  �ملّدة  هذه  يف  حما�ص  وم�صاعي  �أهد�ف 

191
�مليادين.

طالب مبعدو كني�صة �ملهد قيادة �ملقاومة ب�رشورة �إنهاء ق�صية �الإبعاد من خالل �إدر�ج ملف   •

�ملبعدين �صمن �صفقة تبادل �الأ�رشى �ملقبلة. و�أ�صار �ملبعدون، يف بيان لهم، �إىل �أن ق�صيتهم 

��صت�صهد   ،39 عددهم  كان  �أبعدو�  حني  �أنهم  �إىل  �لنظر  ولفتو�  �إن�صانية.  وهي  بامتياز  وطنية 

�أحدهم يف منفاه و�أ�صبح هناك 38 مبعد�ً، �ن�صم لهم الحقاً زوجاتهم و�أبناوؤهم لي�صبح �لعدد 

192
�الإجمايل نحو 200، حتى �أ�صبحو� عائالت باأكملها مهجرة عن م�صقط ر�أ�صهم بيت حلم.

�لر�صا  بعني  تنظر  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  �أوردته  �صحفي  تقرير  �أفاد   •

لالنقالب �لع�صكري على �ل�صلطة �النتقالية يف �ل�صود�ن، ونقلت عن “م�صدر �إ�رش�ئيلي مطلع 

على �الأحد�ث يف �ل�صود�ن”، قوله: “يف ظّل �لو�صع �لذي ن�صاأ يف �ل�صود�ن، فاإنه من �الأف�صل لنا 

�لوزر�ء،  رئي�ص  ولي�ص  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �النتقايل،  �ملجل�ص  رئي�ص  وقائده،  �جلي�ص  دعم 

193
عبد �هلل حمدوك”.

77.8 مليون  250 مليون �صيكل )نحو  �الإ�رش�ئيلي على تخ�صي�ص  و�فقت حكومة �الحتالل   •

دوالر( مل�صلحة م�صتعمر�ت غالف غزة �لتي ت�صلها �صو�ريخ �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع 

194
غزة باالإ�صافة �إىل مدينة ع�صقالن �ملحتلة.

�أو   13 )�صايطيت  �لبحري  �لكوماندوز  وحدة  تدريبات  تعليق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قرر   •

“�إهمال  �لتي وقعت موؤخر�ً من جر�ء  �أعقاب �صل�صلة من �حلو�دث  Shayetet 13(، وذلك يف 

195
�إجر�ء�ت �ل�صالمة”، بح�صب ما جاء يف تقرير ل�صحيفة معاريف.

حول  )هموكيد(  �لفرد  عن  �لدفاع  ملركز  �ملدنية  �الإد�رة  قّدمتها  �لتي  �ملعطيات  من  ي�صتدل   •

لفالحة  �لفل�صطينيني  �ملز�رعني  طلبات  من   %73 رف�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  2020؛  �صنة 

�أر��صيهم يف منطقة �لتما�ص يف �ل�صفة �لغربية. وتبني من �ملعطيات �أن �ملز�رعني �لفل�صطينينّي 

�أن  بيد  �لتما�ّص،  منطقة  يف  �أر��ٍص  �إىل  دخول  ت�صاريح  ال�صت�صد�ر  طلباً   8,015 بـ  تقّدمو�  قد 

رف�ص مّت  حني  يف  عليها،  �مل�صادقة  متت  قد   )%27( فقط  �لطلبات  هذه  من  طلباً   2,187 

196
5,831 طلباً )%73(.
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نا�رش �إبر�هيم  �جلرن�ل  �الإمار�تي  �جلو  �صالح  قائد  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �أعلن   • 

�الأزرق”،  “�لعلم  �لع�صكري  �لتدريب  يف  م�صاركته  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل”  يزور  �لعلوي  حممد 

�لذي ي�صت�صيفه  �لدويل  للتدريب  �لرئي�صي، كمر�قب  �ل�صيف  �لقادمة  �الأيام  و�صيكون خالل 

197
�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي.

�صعيد  بنت  فائقة  �لبحرينية  ونظريته  هوروفيت�ص  نيت�صان  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحة  وزير  وقّع   •

�صّد  �لتطعيم  ب�صهاد�ت  متبادل  �عرت�ف  �تفاقية  على  زوم،  تطبيق  عب  �الإثنني،  �ل�صالح 

198
فريو�ص كورونا.

�إجر�ء�ت  كل  باإلغاء  “�إ�رش�ئيل”  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �أو�صى   •

�الإن�صاين فيما يتعلق باملدنيني  �لدويل  �لقانون  �إىل قطاع غزة، و�حرت�م  �ملوؤدية  �إغالق �ملعابر 

لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أع�صاء  �إىل  غوتريي�ص  قدمه  �صنوي  تقرير  يف  ذلك  جاء  �لفل�صطينيني. 

يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ّص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  ب�صاأن  �ملتحدة، 

�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها �رشقي �لقد�ص. ويو�صح �لتقرير، �لذي يغطي 

�لفرتة �ملمتدة 2020/6/1-2021/5/31، �لعقبات �ملتعددة �لتي حتول دون متتع �لفل�صطينيني 

199
بحقوقهم يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، ب�صبب �ل�صيا�صات و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية.

ها�صتينغز،  لني  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لفل�صطينية  للمناطق  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  من�صقة  �أعربت   •

وخب�ء حقوقيون عن قلقهم ب�صاأن �لت�صنيف �الإ�رش�ئيلي �الأخري ملنظمات �ملجتمع �ملدين يف 

“هذ�  �إن  �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، و�ملز�عم �ملتعلقة بذلك. وقالت ها�صتينغز، يف بيان لها، 

�لت�صنيف يلقي باملزيد من �ل�صغوط على كاهل منظمات �ملجتمع �ملدين يف �صتّى �أرجاء �الأر�ص 

�لفل�صطينية �ملحتلة على نحو �أعّم”. و�أ�صافت: “ينطوي �لت�صنيف على �إمكانية تقوي�ص عملها 

200
)�ملوؤ�ص�صات( يف �ملجاالت �الإن�صانية وميادين �لتنمية وحقوق �الإن�صان على نحو خطري”.

يف  مهماً  عن�رش�ً  ُيعّد  �لفل�صطيني،  �ملدين  �ملجتمع  ملنظمات  متويله  �أن  �الأوروبي  �الحتاد  �أكد   •

دعمه حلّل �لدولتني. وقال �الحتاد �الأوروبي يف بيان �صدر عن مكتبه يف �لقد�ص، “تابعنا �الأنباء 

�الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة  قبل  من  �إرهابية  كمنظمات  فل�صطينية  منظمات  �صّت  �إدر�ج  عن 

وبع�صها ينفذ م�صاريع بتمويل من �الحتاد �الأوروبي و�لدول �الأع�صاء”. و�أ�صاف �الحتاد 

201
�أنه “تو��صل مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي لطلب تو�صيحات بهذ� �ل�صاأن”.

�ملتحدة  �لواليات  من  بروفي�صور   200 نحو  بينهم  عاملي،  �أكاديي   500 من  �أكرث  وقّع   •

�لبيطانية،   Glasgow غال�صكو  جامعة  �إد�رة  �إىل  موّجهة  �حتجاج  ر�صالة  على  �الأمريكية، 
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وما  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  معار�صة  بني  �خللط  عدم  �رشورة  توؤكد 

ي�صمى مبعاد�ة �ل�صامية. و�عرت�صت �لر�صالة، على ما و�صفته باإذعان لل�صغوط و�الدعاء�ت 

�لكاذبة مبعاد�ة �ل�صامية، عب �العتذ�ر عن بحث �أكاديي ينتقد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ُن�رش يف 

202
جملة �جلامعة.

قالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” �إن �صيف �الإ�صالم �لقذ�يف و�للو�ء �ملتقاعد خليفة حفرت تعاقد�   •

مع �رشكة �إعالنات �إ�رش�ئيلية، لتويل حملتيهما �النتخابية للرئا�صة �لليبية. و�أ�صارت �ل�صحيفة 

��صت�صارية  “�رشكة  �لنظر عمن �صيخرج منت�رش�ً، فهناك فائز و�حد موؤكد هو  �أنه بغ�ص  �إىل 

203
�إ�رش�ئيلية تقدم �مل�صورة لكال �ملر�صحني”.

الثالثاء، 2021/10/26

عدد  �إن  وقالت  �الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  يف  جديد  نفق  �صقّ  من  فل�صطينية  �أو�صاط  حذّرت   •

مبانيه يجعل  مما   ،26 تبلغ  �لقد�صي  �حلرم  منطقة  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صقتها  �لتي   �الأنفاق 

م�صاحتها وتبلغ  6,800م،  �الأنفاق  هذه  طول  ويبلغ  باالنهيار.  مهددة  �لهو�ء”  يف   “معلقة 
من يتد  �لذي  �ملقد�ص”  “�حلو�ص  م�صاحة  من   )

2
كم  12-11( دومن  �ألف   12-11  نحو 

204
حي �ل�صيخ جر�ح �صمال �لبلدة �لقدية حتى منطقة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �الأق�صى.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بدء مناور�ت ع�صكرية يف م�صتعمر�ت غالف قطاع غزة. وبح�صب   •

�إطار  “يف  تاأتي  و�أنها  غد،  يوم  �صباح  �صتنتهي  �ملناور�ت  فاإن  �إ�رش�ئيلي،  ع�صكري  ناطق 

�لعملية من  �مل�صتخل�صة  �لدرو�ص  من  و�ال�صتفادة  �الإ�رش�ئيليني،  �جلنود  كفاءة   حت�صني 

205
�الأخرية بغزة”.

�أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية عن فتح باب �لرت�صح للمرحلة �الأوىل من �نتخابات �ملجال�ص   •

�ملحلية 2021، من �صباح يوم �لثالثاء 2021/10/26، وملدة 10 �أيام، تنتهي م�صاء يوم �خلمي�ص 

2021/11/4. و�أكدت �للجنة، يف بيان �صحفي، �أن �لرت�صح يتّم من خالل قو�ئم �نتخابية وال 

�ملجموعات  �أو  �الئتالفات،  �أو  �ل�صيا�صية،  لالأحز�ب  ويحّق  �لفردية،  �لرت�صح  طلبات  تقبل 

206
ت�صكيل قو�ئم �نتخابية بغر�ص �لرت�صح لع�صوية جمال�ص �لهيئات �ملحلية.

�أهايل من  هاتفياً  �ت�صاالً  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  تلقى   • 

حي �ل�صيخ جر�ح بالقد�ص �ملحتلة، حيث ��صتمع �إىل �رشح مف�صل حول �أو�صاعهم، وو�صعوه 

يف �صورة �لتطور�ت �ملتعلقة باحلي يف ظّل حماوالت تهجريهم من قبل �الحتالل �ل�صهيوين، 
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و�أر�صهم،  بيوتهم  منهم  تنتزع  �ملحاكم  عن  ت�صدر  قر�ر�ت  الأي  �ملطلق  رف�صهم  موؤكدين 

ثقة وكلّي  �ليوم  �إليكم  “�أحتدث  جانبه:  من  هنية،  وقال  وثباتهم.  �صمودهم  على   م�صددين 

�أمتكم وكل حّر يف هذ� �لعامل،  باأن �صعبنا من حولكم �صيلبي �لند�ء كما لباه من قبل، وكذلك 

عن  عجزت  ما  باحليلة  تنتزع  �أن  �الحتالل  ملحاكم  ن�صمح  لن  �ملقاومة  يف  باأننا  لكم  ولنوؤكد 

207
�نتز�عه يف حرب”.

م�صتعمر�ت  ��صتقر�ر  �إن  �لنخالة  زياد  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  عام  �أمني  قال   •

“�إذ� كنا جاّدين باإنهاء �حل�صار، يجب  “�إ�رش�ئيل” مرتبط باإنهاء ح�صار غزة. وتابع قائالً: 
�أن يكون كل �صيء مرهوناً بذلك، ويجب �أن نربط �ال�صتقر�ر على �مل�صتعمر�ت باال�صتقر�ر، 

�صيبقى  و�إال  ذلك،  �إىل  م�صطرين  كنا  �إذ�  تقدير  �أقّل  على  وهذ�  �لقطاع،  عن  �حل�صار  و�إنهاء 

208
�حل�صار”.

�أكد نادي �الأ�صري �لفل�صطيني يف بيان له، �أن 34 �أ�صرية يقبعن يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،   •

�أّمهات و�صبع جريحات ومري�صات. وتفيد در��صات �لّر�صد و�لتّوثيق باأن  من بينهّن ثماين 

209
�صلطات �الحتالل �عتقلت �أكرث من 16 �ألف �مر�أة فل�صطينية منذ �صنة 1967.

باأ�صماء مدن فل�صطينية، �صيدت جمعية “�الإغاثة 48” من �لد�خل �لفل�صطيني، قرى وم�صاريع   •

�صكنية لالجئني و�ملهجرين يف �ل�صمال �ل�صوري. و�فتتحت �جلمعية �صمن �ملرحلة �الأوىل لهذه 

2021. وتو��صل �جلمعية عملها يف  �أيلول/ �صبتمب  “يافا �لبتقال” يف �صهر  �مل�صاريع، قرية 

�ل�صمال �ل�صوري؛ الإجناز �ملرحلة �لثانية من م�رشوع �جلليل �ل�صكني لتاأمني �ل�صكن �لالئق 

عي�صى،  نائل   ،”48 “�الإغاثة  جمعية  يف  �الإد�رة  جمل�ص  ع�صو  وك�صف  و�لنازحني.  لالجئني 

1,100 وحدة  لـ“قد�ص بر�ص” عن نية �جلمعية بناء �ملزيد من �لوحد�ت �ل�صكنية، بعد ت�صييد 

210
�صكنيّة حتى �الآن.

بلومنتال �إيتاي  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  �لطري�ن  �صوؤون  حمّرر  ك�صف   • 

Itay Blumenthal �أن “طائرة خا�صة مملوكة مللياردير �إ�رش�ئيلي هبطت �ليوم يف �لعا�صمة 

بعد  �لريا�ص،  يف  هبطت  �لطائرة  فاإن  �ل�صحفية،  �لتقارير  وبح�صب  �لريا�ص”.  �ل�صعودية، 

 
211

مكوثها يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان.

قال �ملتحدث بل�صان �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�ص، يف موؤمتر �صحفي: “نحن قلقون للغاية   •

�إز�ء خطة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بناء �آالف �لوحد�ت �ال�صتيطانية”. و�أ�صاف قائالً: “نعار�ص 

من�صوب  خف�ص  جهود  مع  �الإطالق  على  يتما�صى  ال  �لذي  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  هذ�  ب�صدة 
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�لتوتر”. ور�أى بر�ي�ص �أن هذ� �لتو�صع “ي�رش باآفاق حّل قيام دولتني”. وتابع بر�ي�ص قائالً: 

“نعتب �أي�صاً �أن كل �جلهود �لر�مية �إىل ت�رشيع م�صتوطنات غري �رشعية مبفعول رجعي، غري 
212

مقبولة”.

خّرجت د�ر �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة يف غزة �ألف حافٍظ وحافظٍة لكتاب �هلل بعد �أن �أنهو� “خميم   •
213

�ملتميزين” ل�صنة 2021 حلفظ �لقر�آن خالل �ل�صيف.

“�إ�رش�ئيل”  �إن قر�ر  �ل�صامي حلقوق �الإن�صان مي�صيل با�صيليت  قالت مفوّ�صة �الأمم �ملتحدة   •

ت�صنيف �صّت منظمات جمتمع مدين فل�صطينية كـ“منظمات �إرهابية” هو هجوم على �ملد�فعني 

عن حقوق �الإن�صان، وعلى حرية تكوين �جلمعيات و�لر�أي و�لتعبري، وعلى �حلّق يف �مل�صاركة 

�لعامة، ويجب �إلغاوؤه على �لفور. وقالت با�صيليت �إن “�ملطالبة باحلقوق �أمام �الأمم �ملتحدة �أو 

�إرهابياً، و�لدفاع عن حقوق �ملر�أة يف �الأر��صي �لفل�صطينية  �أي هيئة دولية �أخرى لي�ص عمالً 

214
�ملحتلة لي�ص �إرهاباً، وتقدمي �مل�صاعدة �لقانونية للفل�صطينيني �ملعتقلني لي�ص �إرهاباً”.

االأربعاء، 2021/10/27

�لقد�ص  مدينة  على  �الحتالل  �عتد�ء�ت  �إن  م�صعل  خالد  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  قال   •

و�مل�صجد �الأق�صى، ينبغي �أن تتحول �إىل ق�صية ر�أي عام دويل، وحمط �هتمام �صناع �لقر�ر 

ن�صع  �أن  ن�صتطيع  حما�ص،  حركة  وزعتها  �صحفية  ت�رشيحات  يف  م�صعل،  و�أ�صاف  �لدويل. 

�ملقاومة،  �أجندة  على  ن�صعها  عندما  �لدولية  �الأجندة  على  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  ق�صية 

و�أجندة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أجندة �الأمة بقو�ها وحكوماتها. وتابع قائالً: �إن “�الحتالل ال 

ي�صتحي من وجهه �لديني �ملتطرف”، مت�صائالً: “ملاذ� �صنخجل من قول �إن عنو�ن �رش�عنا هو 

215
�الأق�صى و�لقد�ص؟ ال ينبغي �أن نخ�صى قول ذلك”.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن “�لو�صع �حلايل خطري جد�ً، ونحن مند يدنا   •

حّل  روؤية  وفق  �صيا�صي  مب�صار  �لبدء  ثّم  �لثقة،  بناء  خطو�ت  تطبيق  �أجل  من  لالإ�رش�ئيليني 

�لدولتني، و�إال فاإننا لدينا خيار�ت �أخرى �صنقوم بها، و�أوؤكد هنا �أننا لن نلجاأ للعنف �إطالقاً، 

وهي لي�صت من �صيا�صتنا، ولكن ال ن�صتطيع �أن ن�صتمر حتت �الحتالل لالأبد”. وفيما يتعلق 

بامل�صاحلة �لوطنية، قال عبا�ص: “�أكدنا �أننا ملتزمون بال�رشعية �لدولية، ومن يوؤمن بال�رشعية 

216
�لدولية فنحن نرحب به لبناء حكومة وحدة وطنية”.

نحو بناء  قدماً  دفع  على  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �الإد�رة  يف  �الأعلى  �لتخطيط  جمل�ص  �صادق   • 

3,100 وحدة �صكنية خارج �خلط �الأخ�رش. و�ت�صل وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن 
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ناحية  من  مقبول  غري  �مل�صتعمر�ت  يف  �لبناء  حجم  باأن  و�أبلغه  جانت�ص،  بني  �لدفاع  بوزير 

217
�الإد�رة �الأمريكية. وذكر موقع و�ال �الإخباري �أن �ملكاملة �لهاتفية بينهما كانت متوترة.

�لفل�صطينية،  �لرئا�صة  �أخطرت  �الحتالل  حكومة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   11 �لقناة  ذكرت   •

ر�صمياً، باأنها �صت�رشع بقطع �لتيار �لكهربائي عن مناطق متفرقة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

218
بحجة “تر�كم ديون �ل�صلطة �مل�صتحقة ل�رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية”.

�صقط م�رشوع قانون تقدمت به �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة �أمام �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، للت�صويت   •

1956/10/29، و�أدت  “�إ�رش�ئيل” بارتكاب مذبحة كفر قا�صم، �لتي وقعت يف  عليه، باعرت�ف 

ال�صت�صهاد 49 فل�صطينياً. وبح�صب موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبي، فاإن �القرت�ح 

بني  حادة  لفظية  مو�جهات  �صهدت  �لكني�صت  يف  �صاخبة  جل�صة  بعد  كبرية،  باأغلبية  �صقط 

�أع�صاء �لكني�صت �لعرب من د�عمني للم�رشوع و�لر�ف�صني له. و�صوّت 93 ع�صوً� يف �لكني�صت 

�أ�صل  12 فقط ل�صاحله، وتغيّب �لباقون عن �جلل�صة �لكاملة من  �صّد �القرت�ح، فيما �صّوت 

219
120 ع�صو�ً.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �نتهاء مناور�ته �لع�صكرية يف غالف قطاع غزة، و�لتي حملت ��صم   •

“عا�صفة �جلنوب Southern Storm”. وبح�صب بيان للناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإن 
�ملناورة تناولت جمموعة من �ل�صيناريوهات �لعملياتية �ملعقدة من �أجل فح�ص ��صتعد�د فرقة 

غزة الأي عملية ع�صكرية جديدة، ولتطبيق �لدرو�ص �مل�صتخل�صة من �لعدو�ن على غزة يف �أيار/ 

220
مايو 2021.

اخلمي�س، 2021/10/28

عن  �لفوري  بالرت�جع  “�إ�رش�ئيل”  وبريطانيا،  رو�صيا  جانب  �إىل  �أوروبية،  دولة   12 طالبت   •
221

قر�رها �مل�صي قدماً يف خطط بناء 3,100 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �ل�صفة �لغربية.

�الحتالل.  مع  �ملتخابرين  من  عدد  بحّق  �أحكاماً  غزة،  يف  �لع�صكري  �لق�صاء  هيئة  �أ�صدرت   •

متخابرين،  بحّق  باالإعد�م  �أحكام  �صتة  �أ�صدرت  �إنها  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �لهيئة،  وقالت 

222
و�أحكاماً �أخرى متفاوتة ما بني �الأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤبدة و�ملوؤقتة، وحكماً و�حد�ً بالب�ءة.

من  عاماً(   38( ع.ر  �ملتهم  بحّق  �لفل�صطينية،  �لعامة  �لنيابة  وجهتها  �تهام  الئحة  ن�رش  مّت   •

نابل�ص، كان يعمل بالهالل �الأحمر �لفل�صطيني، بالتعامل مع �لعدو، وحيازة �صالح وذخائر 
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بدون ترخي�ص وحمله ونقله، ما ت�صبب با�صت�صهاد مقاومني و�إ�صابتهم؛ فقد ت�صبب �ملذكور 

الئحة  ذكرت  ما  بح�صب  �آخرين،  �ثنني  و�إ�صابة  �الأق�صى،  �صهد�ء  كتائب  يف  قادة  با�صت�صهاد 

 
223

�التهام.

�أ�صدر جمل�ص روؤ�صاء �لكنائ�ص �لكاثوليكية يف �الأر�ص �ملقد�صة، بيان ��صتنكار لقر�ر “�إ�رش�ئيل”   •

منع ن�صاط ثقايف يف “بيت �إبر�هيم” يف �لقد�ص. وعّدوه قر�ر�ً مقلقاً وم�صتهجناً، يندرج �صمن 

كان  نظموه  �لذي  �حلدث  �إن  �ملجل�ص  وقال  طو�ئفهم.  بكل  للفل�صطينيني  �لقمعية  �الإجر�ء�ت 

224
ثقافياً بحتاً، وبدعم ورعاية من منظمات فرن�صية ومن�صاوية.

�لثمانية  �الأحز�ب  �ل�رش�عات �خلفية بني  �إن  �أيليت �صاكيد  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  قالت وزيرة   •

�حلكومة.  مل�صتقبل  بالن�صبة  باخلري  تب�رّش  ال  ووزر�ئها،  �حلكومي  �الئتالف  يف  �مل�صاركة 

يف  �أ�صا�صياً  �صبباً  �صيكون  �أنه  على  جانت�ص،  بني  �لدفاع  وزير  �إىل  خا�ص  ب�صكل  و�أ�صارت 

باأنه  البيد،  يائري  �خلارجية،  وزير  �لبديل  �لوزر�ء  رئي�ص  وو�صفت  �الئتالف،  وحدة  فرط 

“�صطحي”، و�أنه “يف كل �أ�صبوع ينفذ عملية تفجري جديدة، وي�صطر بينيت �إىل ترك م�صاغله 
225

و�لتفرغ الإنقاذنا منه”.

“ع�صا مو�صى” هجومها �ل�صيب�ين على  �صّعدت جمموعة قر��صنة تطلق على نف�صها ��صم   •

�جلنود  مئات  عن  وتفا�صيل  معلومات  على  حتتوي  ملفات  ون�رشت  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص 

وطالب مدر�صة حت�صريية للخدمة �لع�صكرية، و�صور�ً �صخ�صية لوزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

بني جانت�ص، مع تهديد�ت باأنه حتت �ملر�قبة. وكانت �ملجموعة نف�صها ن�رشت موؤخر�ً �صل�صلة 

من �لت�رشيبات لقو�عد بيانات، بتفا�صيل عن �آالف �الإ�رش�ئيليني، متت قر�صنتها من �أجهزة 

226
حو��صيب تابعة ل�رشكات �إ�رش�ئيلية خا�صة.

قانون  و�لثالثة على م�رشوع  �لثانية  بالقر�ءتني  �الإ�رش�ئيلية،  �لبملانية  �ملالية  �صادقت جلنة   •

ميز�نية �لدولة ل�صنتي 2021 و2022. وي�صتدل من م�رشوع �لقانون �أن حجم ميز�نية �لدولة 

ل�صنة 2021 �صيكون نحو 432.5 مليار �صيكل )نحو 135.2 مليار دوالر(، ويف �صنة 2022 نحو 

227
452.5 مليار �صيكل )نحو 141.5 مليار دوالر(.

 ،
2
�فتتحت يف �أريحا �أكب لوحة ف�صيف�صاء، وُيرجح �أنها �الأكب يف �لعامل، مب�صاحة ُتقّدر بـ 827م  •

228
وتقع يف ق�رش �خلليفة �الأموي ه�صام بن عبد �مللك، يف مدينة �أريحا.

�ل�صلطة  رئي�ص  لقائه  خالل   ،Guy Parmelin بارميلني  غي  �ل�صوي�رشي  �لرئي�ص  قال   •

�لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل: “قررنا تكثيف تعاوننا �القت�صادي مع �ل�صلطة �لوطنية 
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�لفل�صطينية من خالل �إطالق جمل�ص �الأعمال �ل�صوي�رشي – �لفل�صطيني �لعام �ملا�صي”. وقال 

�نتخابات  �إنهاء �النق�صام، وتكثيف �جلهود لعقد  �لفل�صطينية على  �ل�صلطة  “نحّث  بارميلني: 

وطنية فل�صطينية”. و�أ�صاف قائالً: “بالدي تدعم م�صار حّل �لدولتني، وقد عر�صت ��صتخد�م 
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عالقات �صوي�رش� جلمع �لطرفني على طاولة �ملفاو�صات”.

�ملتحدة  �لواليات  �إن   Brian McKeon ماكيون  بريان  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  نائب  قال   •

بحاجة �إىل “مو�فقة فّعالة” من “�إ�رش�ئيل” الإعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية �لتي تعنى ب�صوؤون 

�لفل�صطينيني يف �لقد�ص. ونقل �ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية عن م�صادر يف 

�الإد�رة �الأمريكية �أن �ل�صغط �الأمريكي بخ�صو�ص �إعادة فتح �لقن�صلية �صيزد�د بعد مترير 
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�مليز�نية.

اجلمعة، 2021/10/29

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إىل متزيق �تفاقات �لتطبيع، م�صري�ً   •

�إىل �أن حماوالت �الحتالل �ل�صهيوين �لتمدد يف �ملنطقة لن تنجح يف تغيري وعي �ل�صعوب. و�أكد 

هنية، خالل كلمة له يف موؤمتر دويل تنفذه حركة �لبناء �لوطني �جلز�ئرية، �أن هذه �ملوجة من 

�ملنطقة متر بها  �أن  وبنّي  �ملزيد من �الخرت�ق.  �إىل نهايتها، ولن حتقق  �لتطبيعي و�صلت  �ملّد 

ثالثة متغري�ت مهمة و��صرت�تيجية، �الأول معركة �صيف �لقد�ص، و�لثاين �الن�صحاب �الأمريكي 

من �أفغان�صتان، و�لثالث ف�صل نظرية بناء نظام �إقليمي جديد وحتالف تكون “�إ�رش�ئيل” جزء�ً 
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من ��صرت�تيجيته �لع�صكرية و�الأمنية.

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، وزير �لتنمية �الجتماعية �أحمد جمدالين، �إن �لعام   •

�جلاري، هو “�أ�صو�أ �الأعو�م” �لتي مرت بها �ل�صلطة �لفل�صطينية، ب�صبب عدم تلقيها �أي دعم 

عدم  �إن  لـ“�صينخو�”  جمدالين  وقال  �لدويل.  �لبنك  من  دوالر  مليون   30 با�صتثناء  خارجي 

و�صول �مل�صاعد�ت �ملالية �لدولية و�لعربية �صكل من �أ�صكال �حل�صار �ملايل و�القت�صادي على 
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�لقيادة �لفل�صطينية.

�صوؤون  د�ئرة  ير�أ�ص  و�لذي  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  هويل،  �أبو  �أحمد  قال   •

�أكرث  تدمري  على  عمد  �ملا�صية  �الأربعة  �ل�صنو�ت  خالل  �الإ�رش�ئيلي  “�الحتالل  �لالجئني: 

1948، عد� عن حميط مدينة  �أثري ب�صكل كامل يف د�خل �الأر��صي �ملحتلة عام  90 معلم  من 
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�لقد�ص”.
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�الإن�صان  حقوق  جمل�ص  تقرير  �أرد�ن  جلعاد  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  مزّق   •

الإد�نته “�إ�رش�ئيل” بانتهاكات �صّد �لفل�صطينيني، ود�ن �لتقرير �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �ملرتكبة 

ي�صمى  ما  “َهَو�ص  �جلل�صة:  خالل  �أرد�ن،  وقال  غزة.  قطاع  يف  �صيّما  ال  �لفل�صطينيني،  بحّق 

�لفظيعة  �جلر�ئم  �صحايا  �أ�صو�ت  �صماع  من  �لعامل  ينع  باإ�رش�ئيل  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص 

�صّد �الإن�صانية �لتي �صاهدناها بالفعل”. و�أ�صاف: “منذ �إن�صاء هذ� �ملجل�ص قبل 15 عاماً، وهو 

مرة   95 بل  �صورية،  مثل  مرة   35 �أو  �إير�ن،  مثل  مر�ت   10 لي�ص  �إلينا،  و�الإد�نة  �للوم  يوجّه 

)يق�صد 95 قر�ر�ً للمجل�ص يدين �إ�رش�ئيل(”. وختم �ملندوب �الإ�رش�ئيلي قائالً: “�ملكان �لوحيد 
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�لذي ي�صتحقه هذ� �لتقرير هو �صلة �ملهمالت، وهذ� بال�صبط ما �صنتعامل معه”.

طلب �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق هريتزوج “�لعفو” من �أهايل �صحايا جمزرة كفر قا�صم �لتي   •

�رتكبتها �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف 1956/10/29 ور�ح �صحيتها 49 فل�صطينياً. وقال هريتزوج: 

“�أنحني �أمام ذكرى �ل�صحايا و�أمام �أبناء كفر قا�صم. فالقتل و�مل�ّص باالأبرياء هو عمل ممنوع، 
�أنحني   ،49 �لـ  �لقتلى  �أمام ذكرى  �أنحني  �أنا  �أو خالف �صيا�صي.  �أي موقف  �لنظر عن  بغ�ص 

دولة  وبا�صم  با�صمي  �لعفو  و�أطلب  �أجيالها،  بكل  قا�صم  كفر  و�أمام  عائالتهم،  �أبناء  �أمامكم، 
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�إ�رش�ئيل”.

�أعلنت بلدية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملو�فقة على ثالث خطط �أ�رشلة يف �لطور، وو�دي �جلوز،   •

�أ�صمتها  ما  على  �مل�صادقة  �إىل  �ل�صدد،  هذ�  يف  و�أ�صارت،  �ملحتلة.  �لقد�ص  ب�رشقي  طوبا  و�أم 
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“وديعة تطوير منطقة عمل يف حي �لطور”.

قالت منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �حلالية تعمل على 7 خطو�ت   •

��صتيطانية كبى يف �الأر��صي �ملحتلة، مبا فيها �لتقدم يف 3 م�صاريع ��صتيطانية �صخمة ب�رشقي 

�لقد�ص وحميطها. وقالت �ملنظمة �إن حكومة بينيت البيد �أعلنت “�لو�صع �لر�هن” يف �صيا�صة 

�أن �لو�صع  �ال�صتيطان، و“ُيظهر فح�ص �الأ�صهر �الأربعة و�لن�صف �الأوىل من عمر �حلكومة 

�لر�هن مل يتّم �حلفاظ عليه يف كل ما يتعلق بامل�صتوطنات، و�أن �حلكومة عملت بن�صاط لتعزيز 

يف  �ملنظمة،  وعر�صت  �لفل�صطينية”.  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وتعميق  �مل�صتوطنات 
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تقرير لها، قائمة جزئية بالتطور�ت يف �مل�صتعمر�ت منذ ت�صكيل �حلكومة �حلالية.

نقل �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �لر�صمي عن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني �أنهم طلبو� من دولة �الإمار�ت   •

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  قطر،  دولة  من  بدالً  غزة،  قطاع  يف  �ملوظفني  رو�تب  بدفع  �لتكفل 

�الأخري على �لقطاع يف �أيار/ مايو 2021. �إال �أن �أبو ظبي رف�صت �لطلب بدعوى �أن جزء�ً من 
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تلك �الأمو�ل و�مل�صاعد�ت يذهب �إىل قياد�ت حركة حما�ص.
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مدين  جمتمع  منظمات  �صّت  بت�صنيف  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  �إفريقيا  جنوب  حكومة  ��صتنكرت   •

فل�صطينية كـ“منظمات �إرهابية”. وطالبت يف بيان �أ�صدرته د�ئرة �لعالقات �لدولية و�لتعاون 

�لتي  �الأ�صا�صية  للخدمات  �ملمنهج  �لتعطيل  بوقف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إفريقيا  جنوب  يف 

خدماتها  تقدمي  مبو��صلة  لها  و�ل�صماح  �لقر�ر،  عن  �لرت�جع  عب  �ملنظمات،  تلك  تقدمها 

�مل�رشوعة للفل�صطينيني، و�ل�صماح جلميع �ملنظمات �لفل�صطينية فور�ً باالإ�رش�ف على بر�جمها 
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وم�صاريعها يف �لقد�ص.

ال�صبت، 2021/10/30

من  �ملقدمة  �ملالية  �مل�صاعد�ت  ��صتئناف  �صيتّم  �أنه  �لقد�ص  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مكتب  �أعلن   •

�ملوظفني  رو�تب  من  جزء  دفع  يف  لالإ�صهام  �أ�صابيع،  خالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �الحتاد 
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�لعموميني.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع، �إن متزيق �صفري �الحتالل جلعاد �أرد�ن   •

تقرير جمل�ص حقوق �الإن�صان على منب �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، و�لذي د�ن حكومته 

يف  �ل�صهيوين  �الحتالل  لدولة  �ملتبجح  �ل�صلوك  يعك�ص  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  جر�ئمها  يف 

تعاملها مع �ملوؤ�ص�صات �لدولية و�الأممية، وهو ما يتطلب ردعه، و�تخاذ خطو�ت عقابية بحقه. 

“�لعامل مطالب بوقف �صيا�صة �ملعايري �ملزدوجة،  و�أ�صاف �لقانوع، يف ت�رشيح �صحفي، �أن 

على  قادته  وحما�صبة  حّده،  عند  �ملارق  �لكيان  هذ�  و�إيقاف  �الحتالل،  �صحايا  و�إن�صاف 
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جر�ئمهم بحّق �صعبنا”.

به  �أفاد  ما  وفق  دم�صق،  ريف  ��صتهدف  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  يف  الإير�ن،  مو�لني  مقاتلني   5 قُتل   •
242

�ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان.

 The World Communion of Reformed �الإ�صالحية  للكنائ�ص  �لعاملي  �الحتاد  �أكد   •

�نتهاكات  ب�صبب  معاناته  �صّد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  وقوفه   Churches (WCRC)

�أعدها  �لتي  فل�صطني”  “وثيقة  عب  ذلك  جاء  بحّقه.  �ملرتكبة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات 

�لفل�صطينية،  للق�صية  �أعمق  فهم  على  ت�صاعدها  للكنائ�ص  معلومات  م�صدر  لت�صكل  �الحتاد، 

�ملجتمع  من  لند�ء  ��صتجابة  وذلك  �الحتالل،  ب�صبب  �لفل�صطينيني  معاناة  وتو�صح 

و�لالهوت  و�لعد�صات،  �الأ�صو�ت  �أجز�ء:  ثالثة  من  �لوثيقة  وتتاألف  �لفل�صطيني.  �مل�صيحي 

12 مقطع  و�الأيديولوجيا، و�أنظمة �خلطيئة وعامل �لقد�ص �ل�صغري/ ملحق �صامل، و�أكرث من 
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فيديو، حيث �صيتمكن �مل�صتخدمون من �اللتقاء و�لتفاعل مع كتابات رجال �لدين �مل�صيحيني 
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�لفل�صطينيني �لبارزين، و�صماعهم يف مقاطع �لفيديو.

االأحد، 2021/10/31

مقررة  ت�صهيالت  رزمة  من  ثانية  مرحلة  بتنفيذ  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أمر   •

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  لدعم  خطة  من  كجزء  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني 

وتقويتها، وتعزيزها. وقالت �لقناة 12 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �إن جانت�ص �صادق على تنفيذ خطة 

�إىل  �إ�صافة  بناء م�صاكن جديدة للفل�صطينيني �لذين يعي�صون يف �ملنطقة ج يف �ل�صفة �لغربية، 

1,300 وحدة �صكنية كان قرر �ملو�فقة عليها �صابقاً. و�أ�صافت �لقناة: “�صتقوم �إ�رش�ئيل �أي�صاً 

برفع عدد طلبات مّل �ل�صمل للفل�صطينيني غري �مل�صجلني، �إىل جانب �لـ 4 �آالف �صخ�ص �لذين مّت 

ت�صجيلهم قبل �أ�صابيع، باالإ�صافة �إىل ترخي�ص �ملزيد من حمطات �لوقود يف �ل�صفة �لغربية، 

وت�صكيل جلنة لدر��صة �ل�صماح لل�صائحني �لفل�صطينيني بالدخول للد�خل”. وح�صب �لتقرير، 

�أخرى،  �لعمل وتو�صعتها يف قطاعات  �إ�صافة زيادة كبرية يف عدد ت�صاريح  �أي�صاً  فاإنه تقرر 
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مثل تكنولوجيا �ملعلومات و�خلدمات.

قال م�صوؤولون يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي �إن م�رش �صتُدخل ت�صهيالت �إ�صافية لقطاع غزة   •

�ل�صيا�صي  �ملكتب  و�أو�صح ع�صو  �أخرى.  �الأفر�د و�لب�صائع و�حتياجات  يتعلق بحركة  فيما 

�لعام �الأمني  برئا�صة  �جلهاد  حركة  وفد  �جتماع  �أن  عز�م  نافذ  �الإ�صالمي  �جلهاد   حلركة 

كان  كامل،  عبا�ص  �لوزير  �مل�رشية  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  برئي�ص  �لقاهرة،  يف  �لنخالة  زياد 

ب�صكل  كامل  جتاوب  وقد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �مللفات  جممل  طرح  خالله  مّت  �إيجابياً، 

وحول  غزة.  يف  �لفل�صطينيني  عن  للتخفيف  مطالب  من  �حلركة  طرحته  ما  كل  مع  �إيجابي 

�مل�صاحلة، قال عز�م: “حتدثنا كثري�ً عن �مل�صاحلة ولكن �أفق �مل�صاحلة غري و��صح و�لكرة يف 
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�مللعب �لفل�صطيني، خا�صًة �أن �جلوالت �لتي متت قبل 8 �صهور قد تعرثت”.

بد�أ ق�صم �لهند�صة و�لبناء يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، و�إد�رة م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية،   •

2.5 مليون دوالر( ل�صجن جلبوع، بعد حادثة  8 ماليني �صيكل )نحو  م�رشوع حماية بقيمة 

فر�ر �الأ�رشى �ل�صتة يف 2021/9/6. وبح�صب موقع معاريف، �صي�صمل �مل�رشوع تقوية �خلاليا 
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�ملعدنية يف �ل�صجن، وحت�صني حمايتها ملنع �أي حماولة فر�ر يف �مل�صتقبل.

�أكد رئي�ص �الإد�رة �ال�صرت�تيجية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تال كاملان Tal Kalman على �أهمية   •

و“�إ�رش�ئيل”،  �لبحرين  بني  و�لع�صكري  �ال�صرت�تيجي  �مل�صتوى  على  م�صرتك  حو�ر  �إيجاد 
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م�صدد�ً على �أهمية �لتعاون بني �لبلدين يف �ملجاالت �لع�صكرية لوجود ق�صايا دفاعية م�صرتكة. 

فر�صة  ُي�صكل  �إبر�هيم”  “�تفاق  �إن  �لبحرينية،  “�الأيام”  �صحيفة  مع  حو�ر  يف  كاملان،  وقال 

“�إ�رش�ئيل”،  ي�صّم  معتدل  حمور  الإن�صاء  �ملجال  تفتح  حيث  جديد،  �أو�صط  �رشق  الإقامة 

�أمام  م�صتقبالً،  �إليه  تن�صم  قد  �أخرى  ودول  وم�رش،  و�الأردن،  و�الإمار�ت،  و�لبحرين، 

حمور متطرف تقوده �ليوم �إير�ن يف �ملنطقة، وله وكالء يف كل من لبنان، و�صورية، و�ليمن، 
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و�لعر�ق.

�أ�صدرت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قر�ر�ً يق�صي مب�صادرة قطعة �أر�ص ممتدة على م�صاحة   •

 يف حي �ل�صيخ جر�ح ل�صالح بلدية �الحتالل يف �لقد�ص، وذلك من �أجل �إقامة حديقة 
2
4,700م

عامة. وتعود �الأر�ص �ل�صادر بحّقها �أمر م�صادرة �إىل �أربع عائالت وهي: عبيد�ت، وعودة، 

وجار �هلل، ومن�صور؛ على �أن تتكفل �رشكة فندق �لر�صيد بتكاليف �حلديقة وتعوي�ص �أ�صحاب 

248
�الأر��صي، بح�صب ما �أفادت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية.

�الحتالل  بلدية  �إن  زهرة  �أبو  م�صطفى  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �ملقابر  رعاية  جلنة  رئي�ص  قال   •

“�صلطة �حلد�ئق �الإ�رش�ئيلية”، قد ��صتحوذتا على مقبة  �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص، وما ت�صمى 

249
�رشح �ل�صهد�ء �لتي تُعدّ �متد�دً� للمقبة �ليو�صفية يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة.

هيكلية  خريطة  على  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأيام  خالل  �ل�صمال،  مبنطقة  �للو�ئية  �للجنة  �صادقت   •

�صمولية جديدة للمجل�ص �الإقليمي جميدو، ما �صيت�صبب مب�صادرة �أر��ص يلكها فل�صطينيون 

�ل�صمويل  �لهيكل  �أن  �إىل  �ل�صعيد جبارين  �ملحامي توفيق  �لفحم وقر�ها. و�أ�صار  �أم  من مدينة 

يقارب ما  �مل�صاحة  هذه  وت�صمل  جميدو،  �الإقليمي  �ملجل�ص  نفوذ  م�صاحة  جميع   ي�صمل 

(، معظمها جرى م�صادرتها من �أ�صحابها بعد �صنة 1948، �إىل جانب 
2
173 �ألف دومن )173 كم

منطقة من  لقرى  باالإ�صافة  و�لكفرين،  �للجون  قريتي  مثل  �ملهجرة  �لقرى  بع�ص   �أر��صي 

250
و�دي عارة.

�إجر�ء جولة حمادثات، قريباً، مع قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، بعد  �أنها تنوي  �أعلنت مو�صكو   •

�لتقى  حيث  �صوت�صي،  �إىل  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  على  �أيام  مرور 

251
�لرئي�ص فالديري بوتني، و�أجرى �لطرفان مباحثات و�صفت باأنها “مثمرة و�إيجابية”.
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