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 في مسيرة المقاومة "عالمة فارقة"حماس تتعهد بصنجاا صفقة تبادل أسرى جديدة تشكل  .1
دل أسرى جديدة تعهدت حركة حماس بإبرام صفقة تبا، 11/10/2021القدس العربي، لندن، ذكرت 

في مسيرة المقاومة، وذلك في الذكرى العاشرة إلبرام صفقة تبادل ” عالمة فارقة“مع االحتالل، تكون 
إن “وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي  .2011األسرى التي جرت عام 

وأشار  ”.ومة الباسلةاإلعالن عن صفقة وفاء األحرار الثانية سيشكل عالمة فارقًة في مسيرة المقا
ستكون محل فخر واعتزاز شعبنا واألمة كافة بمقاومة فلسطينية حكيمة ومبدعة “إلى أن هذه الصفقة 

 ”.وقادرة على فرض شروطها
تجدد في هذه الذكرى عهدنا لألحرار “وقال الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة، إن حركته 

وقيمة عليا تبذل فيها قيادة الحركة كل الوسع وزيادة، ولن األسرى جميعًا أن هدف تحريرهم هو غاية 
 ”.تدخر جهدا في سبيل اإلفراج عن كل األسرى

 ،أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، 11/10/2021موقع حركة حماس،  وأضافت
ينية، وأكد قدرة أن توقيع المقاومة صفقة وفاء األحرار مّثل انتصاًرا فارًقا في تاريخ الثورة الفلسط

وقال القانوع في الذكرى العاشرة إلتمام صفقة وفاء األحرار، إن  شعبنا على هزيمة االحتالل.
من إبرام صفقة وفاء األحرار مع المحتل  2011المقاومة تمكنت في مثل هذا اليوم من عام 

فع الثمن الكامل ونوه بأن العدو شاء أم أبى سيد الصهيوني، وأخضعته لشروطها بكل اقتدار وحكمة.
للصفقة القادمة، وليس أمامه إال تنفيذ شروطها، مبينا أنه لن ينفعه لغة التسويف والتهرب من 

 استحقاقات الصفقة، واستمراره في خداع أهالي جنوده المأسورين لن يخدمه.
 

 الفاتيكانوبابا  عباساتصال هاتفي بين  .2
محمود عباس والبابا فرنسيس، حيث  يةطينفلسال السلطةجرى اتصال هاتفي بين رئيس : رام هللا
البابا في صورة آخر تطورات القضية الفلسطينية وضرورة وقف األعمال العدائية من  عباسوضع 

المستوطنين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس، وخاصة اقتحامات المتطرفين للمسجد 
لتحذير من عمليات هدم المنازل وطرد األقصى وعدم احترام الوضع التاريخي للحرم الشريف، وا

أهمية الذهاب إلى عملية سياسية تنهي  عباسوأكد  الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان.
أهمية الحفاظ  عباسكما أكد  االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

لمسيحي في األراضي المقدسة، وتعزيز التسامح على األمن وسيادة القانون، والحفاظ على الوجود ا
 وحماية الجميع.
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بدوره، أكد البابا "أننا جميعا نريد حل الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وهذا هو 
 الطريق الصحيح ألنه طريق السالم".

 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شتية إلى جنين وتطالبه باحترام االتفاقيات والتنسيقاوصول تل أبيب تنفي إعاقة  .3

ول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد رام هللا: قالت تل أبيب إن قواتها في الضفة الغربية لم تعرقل وص
ونشر منسق الحكومة  شتية، من رام هللا في وسط الضفة الغربية إلى محافظة جنين شمال الضفة.ا

ادعى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن »سان عليان بيانًا قال فيه: اإلسرائيلية في الضفة غ
« شتية في طريقه من نابلس إلى جنينافت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد قوات تابعة للجيش أوق

ذا تأخر أشتية فعليه أن »مضيفًا  أن الحديث يدور عن كذبة مختلقة ال أساس لها من الصحة، وا 
أقترح »وأردف:  «.مكان آخر دون إشاعة االفتراءات واألكاذيب بحق الجيش يبحث عن المذنبين في

على رئيس الوزراء الفلسطيني أن يحترم االتفاقيات ويقوم بتنسيق تنقالته في أنحاء يهودا والسامرة 
وكان عليان «. )الضفة الغربية( مع أجهزة األمن اإلسرائيلية أسوة بأي شخصية أخرى رفيعة المستوى

تصريح للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أعلن فيه أن قوات تابعة لجيش  يرد على
سلطات االحتالل تعوق »االحتالل أوقفت أشتية في طريقه من نابلس إلى جنين. وكتب ملحم: 

 «.وصول رئيس الوزراء إلى محافظة جنين
 12/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ن العطاء ووقفت أمام آلة البطش اإلسرائيليةاشتية: جنين لم تتوقف يوما ع .4

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن مجلس الوزراء يتابع قضية االسرى المضربين عن الطعام : جنين
ويطالب باإلفراج عنهم حفاظا على أرواحهم ويدعو إلى وقفة صلبة معهم في جميع محافظات 

الوزراء في مدينة جنين، يوم االثنين، ان  وأضاف رئيس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوطن.
هذه الجلسة تعقد في جنين التي أحيي أهلها ومدينتها ومخيمها وقراها، وبلداتها الصامدين الصابرين، 
ووقفت شامخة أمام ماكينة البطش االسرائيلية االحتاللية، هذه المحافظة لم تتوقف يوما عن العطاء 

لقتل والهدم والتجريف واالستيالء على األراضي لتقف في صف وهي تتصدى ألبشع أنواع التنكيل وا
قامة  المواجهة مع القدس واألغوار وجبل صبيح ومسافر يطا وكفر قدوم، من اجل إنهاء االحتالل وا 

 دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة لالجئين.
 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عائلة فلسطينية 442 "لم شمل"ؤون المدنية: االحتالل يوافق على هيئة الش .5
رام هللا: قالت هيئة فلسطينية، اإلثنين، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية سلمت الجانب الفلسطيني 

وقال رئيس هيئة  عائلة فلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. 442” لم شمل“موافقات على 
الشيخ، في بيان صحافي، إن الموافقات تشمل أبناء المواطنين الذين تجاوزت الشؤون المدنية، حسين 

عاما، ولم يكونوا مسجلين في بطاقات الهوية الشخصية لذويهم، ويسكنون في الضفة  16أعمارهم 
وبّين أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتفاهمات التي تمت مع الجانب اإلسرائيلي،  الغربية وقطاع غزة.

وكان  ”.عاما 12بعد انقطاع دام لما يزيد عن ” جمع الشمل“بها أعيد العمل بملفات والتي بموج
آالف جمع  5الحكومة اإلسرائيلية قد وافقت على منح  قد أعلن في أغسطس/آب الماضي أن” الشيخ“

 شمل لعائالت فلسطينية، كدفعة أولى.
 11/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 م بقرار تأجيل االنتخابات العامةمحكمة النقض ترد الطعن المقد .6

ردت محكمة النقض يوم االثنين، الطعن المقدم بقرار تأجيل االنتخابات العامة، كونه قرارا : رام هللا
وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت  سياديا خارج اختصاص المحكمة، وليس قرارا إداريا.

 اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.تأجيل االنتخابات من أعمال السيادة، اضافة لعدم 
 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "الخارجية" الفلسطينية: دولة االحتالل تواصل "القضم" التدريجي للسيادة على األقصى .7

يلي تواصل قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، يوم اإلثنين، إن سلطات االحتالل اإلسرائ: رام هللا
تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد األقصى المبارك وباحاته، بعقلية استعمارية تقوم على 

وأدانت، عدوان االحتالل ضد . عمليات "القضم التدريجي" لصالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية
لطة أو والية المسجد األقصى بأشكاله كافة، وتؤكد أنه ليس للمحاكم اإلسرائيلية أية صالحية أو س

 على شؤونه، وأن جميع اإلجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات االحتالل باطلة وغير شرعية.
 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "الرئاسية لشؤون الكنائس" تستنكر االعتداء العنصري على المقبرة اليوسفية .8

اسية العليا لشؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني استنكر رئيس اللجنة الرئ: رام هللا
الوزير رمزي خوري، اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على المقبرة اليوسفية المالصقة للسور الشرقي 
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للقدس المحتلة، وتدمير الجزء الشمالي منها ونبش رفات العلماء والشهداء والمواطنين المدفونين في 
وقال خوري في بيان صحفي، يوم االثنين، "هذا الوجه الحقيقي  ة اإلسالمية التاريخية.هذه المقبر 

العنصري لحكومة االبرتهايد التي تحاول طمس كل ما هو غير يهودي في القدس المحتلة". وأضاف 
 "لقبور الموتى حرمتها وسندافع عنها كما ندافع عن المسجد األقصى وكنيسة القيامة".

 11/10/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 
 

 الجوالن إرهاب دولةب الفلسطينية: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية واالستيطان" الخارجياة" .9
قالت وزارة الخارجية، إن مواقف رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت من الدولة الفلسطينية : رام هللا

وأدانت الخارجية في بيان، يوم االثنين، التصريحات  نظم.واالستيطان في الجوالن إرهاب دولة م
والمواقف االستعمارية التي أدلى بها بينيت التي افتخر بها من جديد بعقليته الظالمية االستعمارية 
ودعواته االحاللية لتعزيز االستيطان في الجوالن السوري المحتل، والتي تندرج في إطار العدوان 

لى األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي ُتعتبر امتدادا لعمليات تعميق اإلسرائيلي المتواصل ع
 وتوسيع االستيطان االستعماري العنصري.

 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لنصرة القضية الفلسطينية "حركة عدم االنحياا"الدور الذي لعبته  يثمن المالكي .10
ر الخارجية رياض المالكي في االجتماع التذكاري رفيع المستوى لمناسبة الذكرى شارك وزي :بلغراد

وثمن المالكي الدور  لتأسيس حركة عدم االنحياز في العاصمة الصربية، بلغراد، يوم االثنين. 60
الذي لعبته الحركة لنصرة القضية الفلسطينية، والتي كانت على سلم اولوياتها، ويتجسد ذلك في دعم 

دعوته ألعضاء حركة عدم المالكي، وجدد   .ئها االساسية المبنية على الحرية والعدل والمساواةمباد
االنحياز "بضرورة تجديد هذا اإلرث من خالل دعم الشعب الفلسطيني وحمايته. والوقوف معا للدفاع 

ة لألسف عن قيمنا وتاريخنا المشترك ضد الجهود التي يبذلها البعض، بما في ذلك اعضاء في الحرك
 والتي تعمل على تهميش القضية الفلسطينية.

 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الكشف عن دالئل جديدة تثبت النية المبيتة الغتيال ناار بنات .11
أدهم الشريف: كشفت عائلة بنات عن دالئل جديدة تثبت وجود نوايا مبيتة الغتيال الناشط  -الخليل
رض السياسي نزار بنات، وذلك بناًء على مجريات جلسة المحاكمة التي عقدت، أمس، في والمعا
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المحكمة العسكرية بمدينة رام هللا. وأوضح عمار بنات ابن عم المغدور، أن الدالئل الجديدة تستند 
إلى شهادات شهود قدمتهم النيابة العامة، وهم: مدير الشرطة القضائية، وضابط المباحث في لجنة 
المعلومات لألجهزة، وضابط الشرطة في مستشفى عالية، ومدير األدلة الجنائية في الشرطة. وأشار 
عمار إلى أن مذكرة االعتقال الصادرة بحق نزار لم يظهرها أحد في لجنة المعلومات لألجهزة 

فاصيل األمنية، بل إن ما حصل أن جهة غير معروفة اقترحت اسم نزار العتقاله، عادًّا أن جميع الت
 "تؤكد رواية العائلة منذ البداية وأن ما حصل هو اغتيال سياسي".

 11/10/2021فلسطين أون الين، 
 

 مليون دوالر 90حامة متنوعة من المشاريع في محافظة جنين بقيمة تايد عن  اعتماد .12
ن اعتمد مجلس الوزراء، يوم اإلثنين، حزمة متنوعة من المشاريع التنموية في محافظة جني: جنين

مليون دوالر في مجاالت متعددة، تشمل المياه والكهرباء والمنطقة الصناعية  90بقيمة تزيد عن 
كما اعتمد المجلس، خالل جلسته  والصحة والمستشفيات والطرق والزراعة والمواصالت وغيرها.

ع العمل األسبوعية التي عقدها في مدينة جنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، آلية جديدة لتسري
عداد التصاميم لعدد آخر من  -في مشروع طريق حيفا جنين، على أن يبدأ العمل خالل شهر، وا 

 الطرق الجديدة في المحافظة.
 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "جداول امنية"مشاريع قطرية ومصرية بدون : اللجنة الحكومية إلعمار غاة .13

يقول رئيس اللجنة الحكومية إلعمار غزة، وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان : رائد موسى –غزة 
إن الوفد الحكومي اتفق مع المسؤولين المصريين على مسائل  -للجزيرة نت-المهندس ناجي سرحان 

عدة متعلقة بعملية إعادة اإلعمار، أبرزها إنشاء المدينة السكنية األولى شمالي غزة، ضمن المنحة 
وبحسب سرحان، فإن االتفاق لم يشمل "جداول زمنية محددة"، في  ة في المنطقة "األميركية".المصري

 حين شرع الجانب المصري بتحضير المخططات والتصاميم الالزمة للشروع بالعملية.
عن توافق على تشغيل أكبر قدر من شركات  -وفقا لسرحان-وأسفرت المباحثات مع المصريين 

دخال كافة المواد الالزمة لإلعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المقاوالت المحلية، و  ا 
 المصانع المحلية، إضافة إلى تقديم تسهيالت لتنقل المقاولين ورجال األعمال عبر معبر رفح.

مدن سكنية في بيت الهيا وجباليا،  3ويوضح سرحان أن مشاريع المنحة المصرية تشمل إنشاء 
وبخصوص  منطقة الزهراء )جنوب( باإلضافة إلى إنشاء جسور وطرق. شمالي قطاع غزة، وفي
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إعادة إعمار األبراج السكنية المدمرة، يقول إن الوفد الحكومي طالب المسؤولين المصريين بأن يتم 
البدء بعملية إعمار هذه األبراج، أو على األقل تلك التي أسهمت الطواقم المصرية في إزالة ركامها، 

 عها ضمن األولويات.وقد وعدوا بوض
ويوضح أن قطر ستتولى إعادة إعمار المباني من غير األبراج السكنية، وهي ألف وحدة سكنية 

مليون دوالر، والمباني المتضررة بصورة بليغة وغير الصالحة  40دمرت كليا، وتقدر قيمة إعمارها بـ
عمار البنية التحتية، التي تم ماليين دوالر. كما ستتولى قطر إعادة إ  10للسكن تبلغ قيمة إصالحها 

وحصرت الجهات المسؤولة في غزة األضرار الناجمة  التوافق على الشروع بها مطلع العام المقبل.
عن الحرب، التي أصابت مناحي الحياة كافة، وبحسب سرحان فإن قيمة إعادة إعمار هذه األضرار 

 مليون دوالر، وهي خسائر مباشرة. 479تقدر بـ
ائر المباشرة تتعلق بالدمار الذي أصاب قطاع اإلسكان والبنية التحتية، حيث دمرت ويوضح أن الخس

وحدة لحق بها دمار بليغ، إضافة إلى مئات الوحدات التي  880وحدة سكنية بشكل كلي، و 1500
كما ألحقت  مليون دوالر. 145تضررت بشكل متوسط وطفيف، وتقدر قيمة إعمار هذا القطاع بـ

ا في البنية التحتية، ويشمل المباني العامة والطرق وخطوط الطاقة واالتصاالت الحرب دمارا كبير 
ويقدر سرحان أن  مليون دوالر، وفقا لسرحان. 293وخدمات الصرف الصحي، وتقدر قيمة إعمارها بـ

عادتها إلى الحياة، بعد سنوات مريرة من الحروب  غزة بحاجة إلى ملياري دوالر من أجل إنعاشها وا 
 والحصار.

 11/10/2021. نت، الجايرة

 
 أسرى الجهاد يقررون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام .14

قررت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل، مساء : رام هللا
ويواصل االحتالل عزل عدد من  اإلثنين، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، اليوم الثالثاء.

 الجهاد االسالمي" في السجون، كما يقوم بممارسة التنكيل والتعذيب بحق األسرى.أسرى "
وقال نادي األسير الفلسطيني، إّن "األسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد 

 سلطة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف اإلجراءات التنكيلية، والعقابية".
يهاب وقّدمت محكمة االحتالل الع سكرية، أمس اإلثنين، الئحتي اتهام ضد عبد الرحمن أبو جعفر وا 

سالمة، من مدينة جنين، ونسبت إليهما مساعدة األسيرين أيهم كممجي ونضال انفيعات، في أعقاب 
 انتزاع حريتهما من سجن جلبوع.

 11/10/2021، قدس برس



 
 
 
 

 

 11 ص              العدد:             // ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

 قاسم: تقرير "الرقابة" يؤكد تحكم قيادة السلطة بمقدرات شعبنا .15
إن حجم الفساد في مؤسسات السلطة والحكومة في رام  ،قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم

هللا الذي كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، يؤكد الضرورة لفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل 
 ،في تصريح صحفي وأكد قاسم جوانب الفساد التي تناولها التقرير، وسرعة تقديم الفاسدين للعدالة.

أن ما كشفه تقرير الرقابة من فساد في مؤسسات سلطة رام هللا، يؤكد من جديد تحكم فئة من قيادة 
السلطة بمقدرات شعبنا، واستخدامها في مصالحها الشخصية فقط، في عملية سطو واضحة على 

ل بعالقتها مع االحتالل المال العام، مضاًفا إليها الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمث
 واستمرار التنسيق األمني.

 11/10/2021موقع حماس، 
 

 للتحقيق بالفساد وهدر المال العام بتقرير السلطة انالشعبّية تدعو و الديمقراطية الجبهتان  .16
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلجراء تحقيق جّدّي واضح وشفاف في قضايا الفساد : غزة

 .2020لعام التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية للسلطة الفلسطينية لعام وهدر المال ا
كما طالبت الجبهة، في بيان لها االثنين، أن يكون التحقيق لتغليب المصالح العامة على المصالح 

 الفردية، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
دعت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين إلى فتح تحقيٍق جدي في قضايا الفساد التي تها، من جه

حالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء فوًرا.  تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية برام هللا، وا 
وتجاهل تداعياته وقالت الجبهة االثنين، في بيان": إن الصمت على ما تناوله تقرير ديوان الرقابة، 

ولفتت الجبهة إلى أّن التقرير المذكور يكشف حجم  وآثاره يعّد تشجيعا للفساد وحماية للمتورطين.
الفساد والتفّرد الذي وصل إليه بعض المتنفّذين في الحكومة الفلسطينية والسلطة عموًما، "بما يدعم 

رشوة سياسية، على حساب حقوق الموقف من أن تشكيل السلطة وفًقا التفاق أوسلو، كان بمثابة 
 وأهداف شعبنا الوطنية واالجتماعية".

 11/10/2021، المركا الفلسطيني لإلعالم
 

 : االحتالل اإلسرائيلي مصدر اإلرهاب الحقيقيفتح .17
قال المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي، إن االحتالل اإلسرائيلي هو مصدر : رام هللا

يث يحتل أرض دولة فلسطين المعترف بها في األمم المتحدة، ويمارس أبشع اإلرهاب الحقيقي، ح
وأشار القواسمي في بيان له،  سياسات الفصل العنصري ونظام "االبرتهايد" بحق الشعب الفلسطيني.
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يوم االثنين، إلى أن تصريحات قادة االحتالل اإلسرائيلي وممارساتهم اإلرهابية ضد كل ما هو 
عقلية حاقدة مجرمة، ال ترى الفلسطيني إال بعيون الكراهية والحقد والعنصرية  فلسطيني، تعبر عن

التي لن تجلب األمن وال االستقرار، وعلى إسرائيل أن تعلم أننا متمسكون بحقوقنا وأرضنا بحجم 
 الظلم الواقع علينا، ولن نتزحزح قيد أنملة عن طريق النضال والعطاء والتضحية.

 11/10/2021، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 ماليين فلسطيني يعيشون على أرضهم ولم يطردوا أحدا منها 7الشيخ ردا على بومبيو:  .18
ماليين فلسطيني  7قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، "إن هناك : رام هللا

ولم يطردوا احدا منها، بل توارثوا يعيشون على هذه األرض، وُهّجر مثلهم منها، لم يأتوا من القمر، 
جاءت تصريحات الشيخ في تغريدة له عبر موقع "توتير" ردا على ادعاء  الحق عليها أبا عن جد".

وزير الخارجية األميركي السابق مايك بومبيو، بأن "إسرائيل ليست دولة فصل عنصري وليست دولة 
 احتالل".

 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس: تصريحات بومبيو قمة الوقاحة وتاوير الحقائق .19
وصفت حركة حماس، تصريحات وزير الخارجية األمريكي السابق مايك بومبيو حول شرعية : غزة

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان له:  المستوطنات بـ"الوقحة وتزوير الحقائق".
يركي السابق مايك بومبيو عن أن المستوطنات الصهيونية ليست "تصريحات وزير الخارجية األم

وأضاف قاسم: "تصريحات بومبيو  مناطق محتلة، تمثل قمة الوقاحة واإلصرار على تزوير الحقائق".
جاءت في احتفالية لدعم التطبيع في الكنيست الصهيوني، وهو ما يؤكد من جديد أن التطبيع يساهم 

 .في نشر الرواية الصهيونية
 12/10/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 القوى الوطنية واالسالمية تؤكد استمرار وتفعيل المقاومة الشعبية تصديا لالحتالل والمستوطنين .20

أكدت القوى الوطنية واالسالمية استمرار المقاومة الشعبية وتفعيلها من خالل المشاركة : قلقيلية
واستمراريتها في مواجهة االحتالل واستيطانه الواسعة وتضافر كل الجهود لتعزيزها وتطويرها 

 االستعماري، خاصة في االراضي المهددة بالمصادرة ومناطق التماس والحواجز العسكرية.
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وبينت  جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته في بلدة كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، يوم االثنين. 
لالجتماعات المركزية في مناطق المقاومة  القوى، في بيان لها، أن اجتماع اليوم جاء استمرارا

 الشعبية في كل المحافظات.
 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الشعبية: الصلوات التلمودية بالعدوان على األقصى هي اشعال لحرائق دينية سُتفجر المنطقة .21

ين، محمود الراس، الشعب الفلسطيني دعا عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسط
وقواه ومقاومته لالستمرار بالتصدي والجاهزية واالستعداد لخوض معركة الدفاع عن القدس في ضوء 
تصاعد هجمة االحتالل على باحات األقصى وقرار محكمة االحتالل الذي يمهد الطريق 

القدس بكنائسها ومساجدها هوية  للمستوطنين ألداء الصالة التملودية في باحاته. واعتبر الراس أن
وطن وقلب فلسطين النابض، الفتًا أن محاولة استحضار الصلوات التلمودية بالعدوان على األقصى 

 هو اشعال لحرائق دينية ستُفجر األوضاع برمتها ليس في فلسطين بل خارجها.
 11/10/2021، فلسطين أون الين

 
 المقاومة بتحرير األسرى المدلل: "وفاء األحرار" برهنت على صدق وعود .22

غزة/ فاطمة الزهراء العويني: أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أحمد المدلل، أن المقاومة 
الفلسطينية برهنت على صدق وعودها لألسرى عندما حررت عددًا كبيرًا منهم في صفقات تبادل كان 

أسير وأسيرة من سجون االحتالل  1000، التي حررت أكثر من 2011آخرها "وفاء األحرار" في عام 
اإلسرائيلي. وقال المدلل في حديث مع صحيفة "فلسطين": إن المقاومة هي األسلوب األنجع لتحرير 
األسرى، "ونحن متأكدون بأن المقاومة لم تغفل عن ملف األسرى وتعمل لياًل ونهارًا من أجل 

وأدان المدلل اعتماد السلطة في رام هللا  تحريرهم، وهي أكدت ذلك من خالل رسائلها المتعددة لهم".
في تحركها بخصوص األسرى على المفاوضات السلمية ومبادرات حسن النية التي ال يقيم لها 
االحتالل وزنًا. وأضاف أن شعبنا لم يشعر إلى هذه اللحظة بأن هناك جدية لدى السلطة بالتعامل 

وسفاراتها وقنصلياتها من أجل تدويل قضيتهم،  مع قضية األسرى، مطالًبا إياها بتفعيل دبلوماسيتها
 حتى نستطيع أن نصنع ضغًطا إنسانًيا دولًيا تجاه هذه الجرائم اإلسرائيلية.

 11/10/2021، فلسطين أون الين
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 معطيات إسرائيلية: ارتفاع كبير في عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة .23
(، عن تسجيل ارتفاع كبير 10-11وم االثنين )كشفت معطيات إسرائيلية رسمية، ي: القدس المحتلة

في عمليات المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، خالل 
ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن جهاز )الشاباك( إقراره بأنه؛ "منذ  أيلول/سبتمبر الفائت.

ع، والمطاردة التي تقوم بها قوات األمن للبنية هروب األسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبو 
التحتية الجديدة لحركة حماس؛ تم تسجيل ارتفاع في عدد الهجمات ضد قوات الجيش والمستوطنين 

ووفًقا لمعطيات "الشاباك" فقد تم تسجيل أكبر عدد من  في الضفة الغربية، مقارنة باألشهر السابقة".
الماضي، خالل العدوان على قطاع غزة، بينما شهد  هجوم( خالل أيار/مايو 400الهجمات )

هجوًما في آب/أغسطس،  92هجوًما، مقارنة بـ  199أيلول/سبتمبر زيادة في الهجمات التي بلغت 
 هجمات في حزيران/يونيو. 109هجوًما في تموز/يوليو، و 97و

إلقاء عبوات  عملية 17وُسجلت في أيلول/سبتمبر خمس عمليات طعن، وتسع عمليات إطالق نار، و
عملية إلقاء قنابل مولوتوف، بينما أظهرت اإلحصائيات أنه في آب/أغسطس، سجلت  187ناسفة و

عملية إلقاء  85عملية إلقاء عبوات ناسفة، و 11عملية طعن واحدة، وستة عمليات إطالق نار، و
 قنابل مولوتوف.

 11/10/2021، المركا الفلسطيني لإلعالم
 

 الجوالن حتى لو تغيرت المواقف الدولية من دمشق سنحتفظ بمرتفعات: بينيت .24
تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت االثنين، أن الحكومة تخطط لبناء بلدتين 
جديدتين في هضبة الجوالن، وشدد على أن هضبة الجوالن ستظل إسرائيلية بغض النظر عن 

 الموقف الدولي من النظام السوري.
، ”غاية استراتيجية“، بأنها 1967هضبة الجوالن، التي تحتلها إسرائيل منذ عام ووصف بينيت 

 مضيفا أن حكومته تعمل على استكمال خطة ستغير وجهها.
بعد ستة أسابيع من اآلن سنعقد هنا :”ونقلت صفحته على موقع فيسبوك عنه القول في فعالية اليوم 

على خطة وطنية لهضبة الجوالن. ويتمثل )في الجوالن( جلسة حكومية، حيث سنصادق خاللها 
 ”.هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجوالن

يجاد فرص :”وأضاف  نحن عازمون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين، وا 
طة التي عمل، وضخ المزيد من االستثمارات على البنى التحتية .. نعمل حاليا على استكمال الخ

 ”.ستغير وجه الجوالن
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ال يمكن الحديث عن)جوالننا( دون التطرق إلى ما يجري وراء الحدود وعلى الجانب :”واستطرد 
 ”.اآلخر من الجوالن .. نحن نتابع عن كثب، بل عن كثب جدا، ما يجري في سوريا وعالقتها بإيران

دولة إسرائيل، تسعى لتشكيل جيش إيران، التي تبعث بوكالئها وتقيم جيوشا بهدف تطويق ” وقال:
آخر على حدود هضبة الجوالن. سنواصل العمل أينما لزم األمر وكلما لزم األمر، بشكل استباقي 

 ”.ويومي، من أجل طي التواجد اإليراني في سوريا
موقفنا من قضية هضبة الجوالن ال يتعلق باألوضاع في سوريا .. وحتى إذا غير العالم ” وأضاف:

سوريا أو طريقة تعامله مع األسد، وهو ما ُيحتمل حدوثه، فإن ذلك ال يمت لهضبة موقفه من 
 ”.الجوالن بصلة. فهضبة الجوالن إسرائيلية. نقطة

 11/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

يفانكا.. دعوات إسرائيلية لتوسيع اتفاقيات أبراهام .25  خالل حفل بحضور كوشنر وا 
، يوم االثنين، إلى توسيع اتفاقيات أبراهام التي وقعت مع عدد من دعا وزراء في الحكومة اإلسرائيلية

في ” لوبي“جاء ذلك خالل حفل إلعالن  الدول العربية، والعمل على تطويرها لخدمة المنطقة.
الكنيست للترويج التفاقيات التطبيع، بحضور جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس األميركي 

 ندسي اتفاقيات التطبيع، إلى جانب زوجته إيفانكا ترامب.السابق دونالد ترامب وأحد مه
وقال بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، إن وقف تنفيذ خطة الضم أحادية الجانب لمناطق من 

 الضفة الغربية، سمح بالتوصل التفاقيات أبراهام مع عدد من الدول العربية.
السابقة هو الذي منع تنفيذ خطة الضم  وأشار غانتس في كلمة له إلى أن موقفه داخل الحكومة

 وسمح بتنفيذ رؤية االتفاقيات اإلبراهيمية.
أنا سعيد للغاية بتوقيع معاهدات السالم هذه، وواثق من أنها ستتوسع وتدفع باتجاه إحداث “وقال 

 ”.مزيد من التغيير في الشرق األوسط
أجل السالم مع الفلسطينيين من واجبنا تطوير جميع االتفاقيات ومواصلة السعي من “وأضاف 

 ”.أيًضا
لكي تتوصل إسرائيل إلى اتفاقيات سالم وتوسعها، يجب أن تظل أقوى دولة في الشرق “وتابع 

 ”.األوسط، هذه هي الطريقة التي نتصرف بها وهذه هي الطريقة التي سنواصل العمل بها إلى األبد
يفانكا   ترامب.والتقى غانتس على انفراد عقب الحفل مع كوشنر وا 
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من جهته، دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد في كلمة له، القيادة الفلسطينية والعرب إلى 
السالم، واالنضمام لالتفاقيات الموقعة مع اإلمارات والبحرين والمغرب، والدفاع باتجاه توسيع 

 االتفاقيات االبراهيمية.
إسرائيل إلى ما كان عليه في الماضي وطن للقتال  لقد لجأنا إلى السالم، ولم يعد شعب“وقال البيد 

.. السالم ليس حل وسط، إنه القرار األكثر حسًما الذي يمكننا اتخاذه .. السالم ليس نقطة ضعف 
 وفق وصفه.”. .. إنه يجسد فيه القوة الكاملة للروح البشرية

 11/10/2021، القدس، القدس
 

 ال غاة: "غانتس" يدرس ايادة التصاريح لعم12قناة  .26
" العبرية، اليوم االثنين، إن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي "بيني 12قالت القناة ": القدس المحتلة

غانتس" يدرس زيادة عدد التصاريح الممنوحة لعمال قطاع غزة؛ لتمكينهم من العمل في الداخل 
 المحتل.

اف على حركة حماس، والسماح وذكرت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن االحتالل يخطط لـ"االلتف
 بدخول آالف العمال من غزة"، إلى الداخل المحتل.

ونقلت عن "غانتس" قوله، في جلسات داخلية قبل أيام، إنه يدرس زيادة أعداد التصاريح الممنوحة 
آالف تصريح، وهو  10وأشارت إلى أن غانتس "ينوي رفع عدد التصاريح حتى  لعمال من القطاع.

 عابه إسرائيليًّا".رقم يمكن استي
 11/10/2021، المركا الفلسطيني لإلعالم

 
 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين رونين بار رئيس للشاباك .27

صادقت الحكومة اإلسرائيلية يوم اإلثنين، على تعيين نائب جهاز األمن العام )الشاباك(، رونين بار، 
 اء، خلفا لناداف أرغمان.رئيسا للجهاز. وسيتولى بار المنصب بعد غد، األربع

. وقبل 2018عاما( عدة مناصب رفيعة في الشاباك، وعّينه أرغمان نائب له في العام  55وتولى بار )
منصب رئيس  2011ذلك كان بار مسؤوال عن تنظيم الشاباك وممارسات مهماته. وتولى في العام 

 شعبة العمليات في الجهاز.
سرائيلي بأنها "جيدة"، ويرجح أن هذا كان السبب الذي دفع وتوصف عالقات بار مع قيادة الجيش اإل

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى تعيينه في المنصب.
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ويحمل بار اللقب األول الجامعي في موضوعي العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، 
 وهو متزوج وله ثالثة أوالد.واللقب الثاني في موضوع اإلدارة العامة من جامعة هارفارد. 

 11/10/2021، المركا الفلسطيني لإلعالم
 

 إدلشتاين يقرر منافسة نتنياهو على اعامة الليكود .28
في خطوة وصفت بأنها سابقة من نوعها منذ سنوات داخل الحزب، قرر بولي إدلشتاين الوزير 

االثنين، منافسة بنيامين السابق وعضو الكنيست وأحد قادة حزب الليكود اإلسرائيلي، مساء يوم 
 نتنياهو على زعامة الحزب في االنتخابات الداخلية المقبلة.

العبرية، فإن إدلشتاين قال أمام أعضاء الليكود، إن الحكومة الحالية ببساطة تشكل  12وبحسب قناة 
، انتخابات سابقة ورغم أن الحزب أكبر بأضعاف من األحزاب األخرى 4خطًرا على إسرائيل، وخالل 

إال أنه لم يتمكن خالل من تشكيل أي حكومة، وفي حال لم تجري مراجعة جادة فسيبقى الليكود في 
 المعارضة لسنوات عديدة، ولذلك يجب البحث عن الذات واستبدال بنيامين نتنياهو.

ن كان بدون انتخابات  وأشار إلى أنه في حال قاد الليكود، فسينجح بتشكيل حكومة وطنية حتى وا 
شيًرا إلى أنه قادر على قيادة حزبه في أي انتخابات مقبلة وحصد أكبر عدد ممكن من عامة، م
 األصوات.

 وأكد إدلشتاين أنه لن يستقيل من الليكود في حال لم يتم انتخابه لقيادة الحزب.
 11/10/2021القدس، القدس، 

 
 للحفاظ على االئتالف الحاكم« الليكود»جدعون ساعر ياعاع  .29

االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، بقيادة نفتالي بينيت، المهدد بذلك بسبب التصويت على  استباقًا لتفّكك
جدعون ساعر، استمالة « أمل جديد»الميزانية العامة اإلسرائيلية الشهر المقبل، يحاول رئيس حزب 

برئاسة بنيامين نتنياهو لالئتالف. ما أثار مخاوف في أوساط « الليكود»أعضاء من حزب 
 «.الليكود»

، إذ يبدي «الليكود»الُمقّربة من نتنياهو أن حالة توتر تسود داخل « إسرائيل اليوم»وذكرت صحيفة 
بعض القيادات قلقه من احتمال انفصال بعض أعضاء كنيست عن الحزب واالنضمام إلى حكومة 

 بينيت، حيث ُيرّجح حدوث مثل هذا السيناريو بسبب التصويت على الميزانية.
لو كانت هناك محاولة لتشويه اسم أعضاء كنيست من الليكود )على اعتبار أن »إنه  وقالت الصحيفة

نشر مثل هذه األخبار هو بمثابة بالون اختبار(، أو محاولة إلحباط محاولة االنفصال واالنشقاق، 



 
 
 
 

 

 18 ص              العدد:             // ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

يشير مسؤولو الليكود إلى أن أعضاء كنيست عن الحزب ومؤثرين هم: ديفيد بيتان وحاييم كاتس 
يتي عط  «.ية، قد ينفصلون عن الليكود وينضمون إلى حكومة بينيتوا 

أن الخطوة المقبلة لالئتالف الحكومي، هي السعي لتجنيد « الليكود»وفي اإلطار، رأى قياديون في 
قناعهم باالنفصال عنه واالنضمام إلى االئتالف الحكومي.  بعض أعضاء كنيست عن الحزب وا 

، أن من يقوم بمثل هذه المحاوالت هو وزير القضاء جدعون ساعر، «ليكودية»ورّجحت أوساط 
المنشق عن الحزب بسبب خالفاته مع نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد؛ حيث تربط ساعر عالقات 

 «.الليكود»وطيدة بالكثير من أعضاء الكنيست والقيادات بـ
ة على الميزانية العامة، فإن حكومة بينيت من شأنها أن وتشير التقديرات إلى أنه في حال المصادق

تستمر لفترة أطول وسيكون من الصعب إسقاطها، وعليه وبغية تعزيز االئتالف الحكومي، سيتم 
 لالنفصال واالنضمام للحكومة.« الليكود»التوجه إلى أعضاء من المعارضة وتحديدًا من حزب 

 12/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 لا نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟! منصور عباس .30
هاجم منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست اإلسرائيلي، مساء يوم االثنين، 
بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، خالل جلسة طلبتها أحزاب المعارضة 

واتهم نتنياهو خالل خطابه،  ي بينيت حول الميزانية.الستجواب رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتال
 بينيت، بالجلوس مع منصور عباس ممثل الحركة اإلسالمية التابعة لحماس، كما وصفها.

مليار شيكل من الميزانية مقابل دخوله  53وقال نتنياهو، إن بينيت والبيد منحا منصور عباس 
 عليه، كما أنه باع النقب له.االئتالف الحكومي، وأن بينيت يعتمد في قراراته 

عندما يقول منصور عباس، لبينيت، إذهب إلى محمود عباس، يذهب، وعندما “وأضاف نتنياهو 
 ”.يطلب لم شمل العائالت، فإنه يفعل

أطلقت على نفسك اسم أبو يائير، ألنك أعطيت المليارات “ورد منصور عباس على نتنياهو، قائاًل له 
ك في بلفور، إذا كنت تعتقد أنني رجل حماس، فلماذ جلست معي؟، قل للمجتمع العربي، وجلست مع

 ”.أنك تفاوضت مع رجل من حماس
 11/10/2021القدس، القدس، 
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 غانتس منتقًدا بينيت حول عملية الموساد: لو كان األمر بيدي لما كشفت عنها .31
نفتالي بينيت على  وجه بيني غانتس وزير جيش االحتالل، يوم اإلثنين، انتقادات لرئيس حكومته

خلفية كشف األخير عن عملية لجهاز الموساد مؤخًرا، لمحاولة الحصول على معلومات حول مصير 
 في جنوب لبنان. 1986ومكان الجندي الطيار رون أراد الذي فقد عام 
لو كان األمر بيدي لما كنت قد “العبري ” واي نت“وقال غانتس في تصريحات أوردها موقع 

، مشيًرا إلى أنه يتفهم موقف بينيت في ”عن هذه العملية التي جرت بسرية تامة تصرفت بالكشف
الكشف عنها أمام الكنيست للتأكيد على التزام حكومته بشأن األسرى والمفقودين، لكنه يعارض 

 الكشف عن العملية بهذا الشكل.
 11/10/2021القدس، القدس، 

 
 ذريعة محاربة الجريمةمندلبليت يلجم خطة الشرطة باعتقاالت إدارية ب .32

لجم المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، خطة المفتش العام للشرطة، يعقوب 
 شبتاي، بتنفيذ اعتقاالت إدارية بذريعة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
رهاب فقط"، أي في واعتبر مندلبليت أن االعتقال اإلداري هو "أداة مخصصة لالستخدام ضد اإل

القضايا األمنية، وأنه من أجل محاربة الجريمة "الكالسيكية" باإلمكان استخدام أدوات ينص عليها 
عدد من القوانين، إلى جانب إجراء تعديالت على قوانين كهذه، حسب ما نقلت عنه وسائل إعالم 

 إسرائيلية اليوم، اإلثنين.
الوفيتش، في تويتر أنه "كمنسق من قبل الحكومة وكتب نائب وزير األمن الداخلي، يوآف سيغ

لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وكمن يعمل على تعديالت تشريعية من قبل وزارة األمن 
الداخلي مقابل وزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة، فإن موضوع االعتقاالت اإلدارية ومنع 

 األجندة".لقاء بين المحامي وموكله ليس مطروحا على 
 11/10/2021، 48عرب 

 
 عامًا: مليون مبنى في فلسطين المحتلة مهدد باالنهيار 20بعد  .33

عامًا، سيكون في إسرائيل  20خالل »خُلص بحث أجرته شركة استشارات عقارية إسرائيلية، إلى أنه 
 «.هيارحوالي مليون مبنى سكني، من المباني التي بنتها السلطات في أحياء سكنية، مهددة باالن

في حال لم تُفحص هذه المباني ولم ُتجَر فيها الصيانة »وأشارت الشركة إلى أن ذلك قد يحصل 
 «.الالزمة، أو إذا لم يتم إزالة المباني القديمة وبناء مباٍن جديدة في إطار مشروع )إخالء وبناء(
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يديعوت » ، ونشرت تفاصيله صحيفة«باز لالقتصاد والهندسة»وحسب المسح الذي أجرته شركة 
 60إلى  50ألف مبنى ُبنَي قبل  330استنادًا لتقارير مكتب اإلحصاء المركزي، فإن »، فإنه «أحرنوت
 «.عاماً  50إلى  40ألف مبنى ُبنَي قبل  400عامًا، و

عامًا، دون أن يحظى بالصيانة الالزمة والفحوصات  50كل مبنى مّر عليه »ووفق الشركة، فإن 
 «.وتةالهندسية، فهو قنبلة موق

ألف وحدة سكنية فقط،  15، تّم بناء «إخالء وبناء»إلى ذلك، استنتج التقرير أنه في إطار مشروع 
 «.هذا ال يسّد الحاجة المتنامية، وأن وتيرة تطبيق المشروع الحكومي بطيئة للغاية»ولذلك 

 11/12/2021القدس، القدس، 
 

 مستوطنون يقتحمون األقصى وينفذون جوالت استفاااية .34
اقتحم مستوطنون، يوم االثنين، المسجد األقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات : دس المحتلةالق

وأفادت مصادر باألوقاف اإلسالمية، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات  االحتالل.
 األقصى المبارك، ونفذت جوالت استفزازية فيه.

 11/10/2021، المركا الفلسطيني لإلعالم
 

 موتى في المقبرة اليوسفية بعد أن تسبب االحتالل بنبشهااليعيدون دفن رفات مواطنون  .35

"األيام": أعاد مواطنون دفن رفات موتى وشهداء بالمقبرة اليوسفية في القدس الشرقية  -القدس 
المحتلة بعد أن قامت بلدية االحتالل وما تسمى سلطة الطبيعة اإلسرائيلية بنبش قبورهم وتفتيت 

 ام مواطنون بتجميع الرفات والصالة عليها قبل إعادة دفنها.وق عظامهم.
بدورها، فقد التمست لجنة رعاية المقابر اإلسالمية باألوقاف اإلسالمية في القدس من خالل المحامي 
مهند جبارة والمحامي حمزة قطينة الى محكمة الصلح اإلسرائيلية بطلب مستعجل الستصدار أمر 

ية وما ُتسمى سلطة الطبيعة االسرائيلية من االستمرار في أعمال التجريف منع ضد بلدية القدس الغرب
 ونبش قبور المسلمين في هذه المقبرة.

 12/10/2021، األيام، رام هللا
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القدس يدينون قرار السماح للمستوطنين بالصالة الصامتة في ببطاركة ورؤساء الكنائس  .36
 "األقصى"
ئس في القدس، اليوم اإلثنين، قرار ما تسمى "محكمة الصلح أدان بطاركة ورؤساء الكنا: رام هللا

اإلسرائيلية" بالسماح للمستوطنين بالصالة الصامتة في المسجد األقصى المبارك، معتبرين القرار 
وذكر البطاركة ورؤساء الكنائس في بيان صحفي، أن  اعتداء على حق المسلمين في كامل الحرم.

لمين في الحرم القدسي الشريف، وأن كنائس القدس ورعاياها يقفون "القرار يمس بالحق الحصري للمس
 إلى جانب اخوتهم المسلمين في هذا الظلم الذي وقع عليهم".

 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إصابة فلسطينيين خالل مواجهات مع االحتالل في "باب العامود" بالقدس .37
دد من الفلسطينيين، الليلة الماضية، خالل مواجهات اندلعت في حي "باب أصيب ع: القدس المحتلة

وذكر شهود عيان، أن عدًدا من  العامود" بمدينة القدس المحتلة، مع شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
الشبان الفلسطينيين أصيبوا برضوض جراء االعتداء العنيف من قبل شرطة االحتالل بالهاراوات، 

كما اعتدت شرطة االحتالل على  ناق آخرين بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.باإلضافة إلى اخت
 مسعفين فلسطينيين تواجدوا في المكان، ومنعت طواقم اإلسعاف من تقديم المساعدات للمصابين.
وأظهرت مقاطع مصورة، بثها نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، اعتداء شرطة االحتالل على 

 نيين، وقيامها بإطالق قنابل الغاز صوبهم ورشهم بالمياه العادمة.الشبان الفلسطي
 12/10/2021، قدس برس

 
 بأنها إسرائيلية "جبل صبيح"دونًما من  60مستوطنة جديدة بالطريق.. اإلدارة المدنية تصنف  .38

ة ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثالثاء، أن ما يسمى اإلدارة المدني: ترجمة خاصة
دونًما منها  60)جبل صبيح( قرب نابلس، وتبين أن ” افيتار“اإلسرائيلية، أنهت مسًحا ألراضي بؤرة 

وبحسب الصحيفة، فإن عملية  ، يمكن إقامة مستوطنة جديدة عليها.”أراضي دولة“مصنفة على أنها 
، والمستوطنين المسح جاءت ضمن اتفاق وقع قبيل إخالء البؤرة افيتار، ما بين الحكومة اإلسرائيلية

 الذين كانوا متواجدين في المنطقة، ويتضمن بعد إجراء المسح التخطيط إلقامة مستوطنة.
 12/10/2021، القدس، القدس
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 شيكلإطالق مشروع حي "لنا" في القدس بقيمة مليار  .39
أعلن رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري، في مؤتمر صحافي بالقدس الشرقية، يوم  تل أبيب:

بمنطقة بيت « لنا»ثنين( عن إطالق اكبر مشروع تطوير بنياني في القدس الشرقية باسم حي )اال
«. استغرق الحصول على تصاريح من بلدية القدس اإلسرائيلية للمشروع عشرة أعوام: »، وقالحنينا

بالشراكة مع بطريركية الروم األرثوذكس مشروع بناء على »بدأت « مسار»وأضاف أن شركته 
، مضيفًا: «وحدة سكنية في حي بيت حنينا 400ألف متر مربع حي معاصر مكون من  120مساحة 

بطريركية الروم األرثوذكس هي صاحبة »وأوضح أن  «.1967إنه أكبر مشروع للعرب منذ العام »
، مقدرًا االستثمار «هي التي تستثمر في هذا المشروع الحيوي»، وشركته «األرض والتراخيص

وقال  «.لنا»مليون دوالر، وأطلق على المشروع اسم  300، أي نحو «ئيليمليار شيقل إسرا»بـ
يشكل قطرة في بحر ما تبنيه »المصري في مؤتمره الصحافي، إن عدد الوحدات في المشروع 

وقال بطريرك الكنيسة األرثوذكسية ثيوفولوس الثالث،  «.إسرائيل من مستوطنات القدس الشرقية
يعبر عن روح الوحدة وروح الثقافة المتعددة، وهو ببساطة يعبر عن مشروع بناء حي )لنا القدس( »

وقال المهندس سامر نسيبة من جهته، إن الفلسطينيين  «.روح التعاون لتوفير السكن آلالف الناس
ولم ينف المصري أن  ألفًا إلى عشرين ألف وحدة سكنية لحل الضائقة السكنية. 15يحتاجون ما بين 

تسهيالت في الدفع »المرتفع نسبيًا، لكنه أشار إلى أنه ستكون هناك  مشروعه هو لذوي الدخل
 «.عاماً  15إلى  10بالتقسيط ما بين 

 11/10/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 من الفتيات الفلسطينيات يحققن إنجااات أكاديمية %97القدس: ب اقنصلية بريطاني .40
، يوم اإلثنين، ”تويتر”القدس عبر هاجر حرب: نشرت الصفحة الرسمية للقنصلية البريطانية في

 األكاديمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة. نبإنجازاتهتغريدة هنأت فيها كل الفتيات الفلسطينيات 
بالمئة من الفتيات الفلسطينيات يكملن تعليمهن، فيما تبلغ نسبة  97وجاء في التغريدة أن أكثر من 

وأكدت أن هذه  بالمئة. 50د التعليمية في قطاع غزة قرابة الفتيات الملتحقات بالجامعات والمعاه
االنجازات تأتي رغم كل التحديات التي تواجهها الفتات الفلسطينيات، والتي يتسبب بها في األساس 

 االحتالل اإلسرائيلي.
 11/10/2021، القدس العربي، لندن
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 اعتصام أمام مكتب "األونروا" جنوب لبنان تمسكًا بحق العودة .41
نظمت اللجان الشعبية في منطقة صور جنوب لبنان، اعتصامًا أمام مكتب مدير منطقة صور : بنانل

 لدى "األونروا"، رفضًا إلطار التعاون بين األونروا والواليات المتحدة األميركية وتمسكًا بحق العودة.
فلسطينية وشارك في االعتصام ممثلو اللجان الشعبية في منطقة صور، وممثلون عن الفصائل ال

واالتحادات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وحشد من أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية 
وخالل االعتصام، أكد مسؤول اللجنة الشعبية في عدلون البيسارية محمد بقاعي  في منطقة صور.

طار ال تعاون بين الوكالة رفضه لما "تتبعه وكالة األونروا بحق الالجئين الفلسطينيين في الشتات، وا 
والواليات المتحدة"، مشددًا على "تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة إلى كامل األراضي 

 الفلسطينية".
 11/10/2021، قدس برس

 
 الصفدي: لن يتحقق السالم الدائم والعادل الذي نسعى إليه جميعًا ما لم ينته االحتالل .42

اإلثنين، في االجتماع رفيع المستوى بمناسبة شارك وزير الخارجية أيمن الصفدي، يوم : عمان
الذكرى الستين للمؤتمر األول لحركة عدم االنحياز، الُمنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وأّكد 
الصفدي بأّنه "لن يتحقق السالم الدائم والعادل الذي نسعى إليه جميعًا ما لم ينته االحتالل، ويحصل 

والدولة المستقلة"، ُمؤكدًا بأّن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  الفلسطينيون على حقهم في الحرية
، وعلى أساس حل 1967ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم، داعيًا إلى إيجاد أفق 
لى أن يتحقق  مفاوضات جادة تُفضي إلى حل الدولتين.  سياسي إلعادة إطالق وأضاف الصفدي "وا 

( لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية لنحو ااألونرو هذا السالم، ال بد من ُمواصلة تقديم الدعم لوكالة )
 مليون الجئًا فلسطينيًا وفقًا لتكليفها األممي". 5.7

 11/10/2021، الدستور، عّمان
 

 ل الشاقة للبنانيين بتهمة "العمالة" لالحتالل اإلسرائيليأحكام باألشغا .43
 4عاًما مع األشغال الشاقة بحق  15أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، أحكاًما بالسجن : بيروت

جاء ذلك في  لبنانيين بـ "جرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي، والحصول على الجنسية اإلسرائيلية".
 ، نقلته وكالة األنباء اللبنانية الرسمية على موقعها االلكتروني.قرار للمحكمة العسكرية

 12/10/2021، قدس برس



 
 
 
 

 

 24 ص              العدد:             // ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

 نصر هللا: أطالب السلطة الفلسطينية بالعدالة في قضية الشهيد ناار بنات .44
تطّرق االمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا في خطاب له، يوم  :"راي اليوم"بيروت ـ 

 24استشهاد الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات الذي استشهد في  اإلثنين، إلى قضية
من واجبي قضاًء عّما فات “إن : وقال، حزيران/ يونيو الماضي بعد اعتقاله على يد األمن الفلسطيني

حياة الشهيد نزار  يستمع خاللوقال إنه كان  ”.أن أقف أمام هذا الشهيد المفّكر والشجاع والمظلوم
 ”.كنت أُعجب بفكره الصافي بشأن فلسطين والصراعات في المنطقة“ت إلى تسجيالته، وقال بنا

يجب أن ُتواَجه قضية الشـهيد “وطالب نصر هللا السلطة الفلسطينية بالعدالة في قضيته، معتبرًا أنه 
 ”.نزار بنات بالعدالة والحقيقة، وأاّل يضيع هذا الدم

 11/10/2021رأي اليوم، لندن، 
 

 إماراتي تطبيعي يقتحم األقصى بحماية شرطة االحتالل وفد .45
اقتحم وفد إماراتي تطبيعي برفقة شرطة االحتالل وعناصر جيشه ساحات المسجد : القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية أن الوفد دخل من "باب حطة"، وشرع في جولة في  األقصى، يوم االثنين.
وتزامنت الجولة مع  فقة عناصر من جيش االحتالل.ساحات "األقصى"، وخرج من باب األسباط بر 

عمليات اقتحام قام بها مستوطنو االحتالل اإلسرائيلي إلى ساحات المسجد األقصى بحماية من 
 شرطة االحتالل.

 11/10/2021، المركا الفلسطيني لإلعالم
 

 السفير اإلسرائيلي يسلم أوراق اعتماده في اإلمارات .46
رة الخارجية االماراتي عبدهللا بالهول أمس نسخة من أوراق اعتماد أمير أبوظبي: تسلم أمس وكيل وزا

حايك، سفير إسرائيل الجديد المعين لدى اإلمارات، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما 
أمير حايك وفقًا لما جاء في وكالة أنباء االمارات  أعربفيما البلدين. يعزز عالقات التعاون بين 

م" أمس عن سروره بتمثيل بالده لدى دولة اإلمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية "وا
 مرموقة.

 12/10/2021، لندن، الشرق األوسط
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 وحدة استيطانية في الجوالن 99االحتالل يشرع بتسويق  .47
رمب" وحدة استيطانية في "مستوطنة ت 99شرعت سلطات االحتالل، يوم اإلثنين، بتسويق ن: الجوال

 20في الجوالن السوري المحتل، بعد عامين من اإلعالن عن إقامة المستوطنة التي يقطنها حاليا 
 عائلة يهودية في منازل متنقلة.

 11/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 توقيع اتفاق إسرائيلي مغربي لتسيير رحالت جوية متبادلة .48

ال اإلسرائيلية للطيران، يوم االثنين، اتفاق تعاون مع الخطوط وقعت شركة ال ع: ترجمة خاصة
(، لتسيير رحالت جوية ما بين تل أبيب والدار Royal Air Marocالملكية المغربية الجوية )

بن “وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن تسيير الرحالت سيكون بشكل يومي من مطار اللد  البيضاء.
وأشارت إلى أن االتفاق يشمل أيًضا تسيير رحالت  لبيضاء، وبالعكس.إلى مطار الدار ا” غوريون

 إلى جهات أخرى منها إفريقيا وأميركا.
 11/10/2021، القدس، القدس

 
سرائيلية .49  "مايكروسوفت": هجوم سيبراني إيراني على شركات أمنية أميركية وا 

ه في ارتباطهم بإيران (، مساء اإلثنين، أن قراصنة يشتبMicrosoftأعلنت شركة مايكروسوفت )
سرائيل، بما في  Office 365حاولوا اختراق حسابات  التابعة لشركات أمنية في الواليات المتحدة وا 

ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات ُمسّيرة ورادارات وأنظمة اتصاالت في 
كات التي تعرضت للهجوم. ولم يكشف عمالق التكنولوجيا األميركي عن هوية الشر  حاالت الطوارئ.

وذكرت الشركة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في تموز/ يوليو الماضي، وأنها أخطرت الشركات 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها اإللكتروني، أن الهجوم الذي كشفت  المستهدفة.

 إسرائيلية.عنه مايكروسوفت، يأتي ضمن حملة إلكترونية إيرانية متواصلة ضد أهداف 
 11/10/2021، 48عرب 

 
 بحضور كوشنر وبومبيو.. فريدمان يفتتح مركاًا بالقدس للتشجيع على التطبيع .50

افتتح مساء يوم االثنين، دافيد فريدمان السفير األميركي السابق لدى إسرائيل، في عهد دونالد ترامب، 
تفاقيات مع الدول العربية مركًزا يحمل اسمه، بهدف التشجيع على التطبيع وتوقيع مزيد من اال

سرائيل.  وا 
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وافتتح المركز في القدس المحتلة، خالل حفل كبير، بحضور جاريد كوشنر المستشار الخاص 
للرئيس األميركي السابق ترامب، وبحضور زوجته إيفانكا ترامب، إلى جانب وزير الخارجية األميركي 

 السابق مايك بومبيو.
للسالم ألول مرة، لمساهمته في تعزيز ” بومبيو“زة باسم مركزه لـ وقدم فريدمان خالل االفتتاح جائ

سرائيل والدول العربية في الخليج وأفريقيا.  مثلث العالقات الدبلوماسية والسالم بين الواليات المتحدة وا 
وشارك بومبيو باألمس في احتفال بمستوطنة بيت إيل، وكرر تصريحات سابقة له خالل تواجده في 

 لمستوطنات جزء من إسرائيل وأنها ليست مناطق محتلة.منصبه بأن ا
 فيما شارك اليوم كوشنر في حفل بالكنيست أعلن خالله عن تشكيل لوبي للتشجيع على التطبيع.

وقال فريدمان في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي صباح اليوم، إن العالم كان أكثر أماًنا خالل 
بقيت محمية ودعمها بقوة وكان مستعًدا لدعمها للنهاية ولم يسمح حكم ترامب، وأن إسرائيل في عهده 

 بالحد من قدرتها في الدفاع عن نفسها.
االتفاقيات غيرت الواقع في الشرق األوسط وهي “وأشار فريدمان إلى االتفاقيات التطبيعية، قائاًل إن 

يد وهو االستمرار في مهمة جًدا بالنسبة لي، وهذا أحد أهدافي الرئيسية من خالل المركز الجد
 ”.الترويج لها

 11/10/2021القدس، القدس، 
 

 مليون يورو لدعم عمليات األونروا 92االتحاد األوروبي يقدم  .51
مليون يورو دعما لعمليات وكالة األمم المتحدة  92رام هللا: أعلن االتحاد األوروبي اليوم االثنين تقديم 

 نروا(.إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األو 
نحن مصممون على دعم األونروا سياسيا “وقال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد جوزيب بوريل 

دعمنا لألونروا ليس واجبا إنسانيا فقط، بل إنه يساعد على اإلبقاء على فرص السالم الدائم … وماليا
حل الدولتين القابل  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، إذ تظل خدمات األونروا أساسية للمساهمة في

 ”.للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية الالجئين
وهذا التمويل هو المساعدة المالية السنوية التي يقدمها االتحاد األوروبي للوكالة، وسيساهم في 

 الحفاظ على الظروف المعيشية األساسية ودعم التنمية البشرية لالجئين الفلسطينيين.
 11/10/2021العربي، لندن، القدس 

 
 



 
 
 
 

 

 27 ص              العدد:             // ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

 وترفض ترجمة روايتها للعبرية "إسرائيل"كاتبة إيرلندية تقاطع  .52
رفضت الكاتبة اإليرلندية، سالي روني، ترجمة روايتها الجديدة "عالم جميل.. أين أنت؟" إلى اللغة 

 طانية.العبرية، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء في صحيفة "التايمز" البري
عاما، لتعرض عليها  30وكانت دار النشر اإلسرائيلية، مودان، اتصلت بالكاتبة التي تبلغ من العمر 

 ترجمة الرواية الجديدة، إال أن روني رفضت العرض.
وتدعم روني المقاطعة الثقافية لالحتالل اإلسرائيلي، وفًقا لوكيلها األدبي تريسي بوهان من وكالة 

 وايلي.
إلى نجمة على الساحة األدبية في عمر مبكر، وفازت كتبها بعدة جوائز، وحققت وتحولت روني 

 مبيعات كبيرة، وتحولت إلى أعمال تلفزيونية.
(، 2018(، وأشخاص عاديين )2017ونشرت روني إلى اآلن ثالث روايات: حوارات مع األصدقاء )

 2020مسلسل تلفزيوني (. وتم إنتاج رواية أشخاص عاديين في 2021وعالم جميل، أين أنت؟ )
 .BBCوهيئة اإلذاعة البريطانية  Huluبواسطة شركة 

 12/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 ؟ماذا وراء الخالفات حول تعديل الحكومة أو تغييرها .53
 *هاني المصري

جرت طوال األشهر الماضية محاوالت عدة لتعديل حكومة د. محمد اشتية، ووصلت إلى حد تسمية 
بالغهم بموعد تنصيبهم وحلف اليمين، وا عالم الوزراء الذين سيخرجون وتداول عدد م ن األسماء وا 

من الحكومة، لدرجة شهدت منصات التواصل االجتماعي حمالت التهنئة للوزراء الجدد، والتعزية 
والتضامن أو الشماتة ممن سيغادرون "الجنة "الوزارية، وانتهت المحاوالت إلى بقاء الحكومة على 

 شهًرا. 30حتى من دون ملء حقيبتي األوقاف والداخلية الشاغرتين منذ تشكيل الحكومة قبل حالها، 
 صراع مبكر على الخالفة

يقود التمعن في سبب أو أسباب عدم تعديل الحكومة إلى سببين أساسين: األول، الخالف والتنافس، 
ا أن ما يجري من بل الصراع بين مراكز القوى في السلطة وحركة فتح على الخالفة، خصوصً 

تعديالت وتغييرات سيرسم معالم الخارطة الداخلية للسلطة التي ستحكم المرحلة القادمة، ال سيما بعد 
الحديث الصاخب عن سلسلة واسعة من التعيينات تشمل عدًدا كبيًرا من المحافظين والسفراء وقادة 

يوسف الحلو قائد لجهاز الشرطة األجهزة األمنية، لينتهي األمر بتعديالت محدودة، آخرها تعيين 
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خلًفا لحازم عطا هللا. فعلى ما يبدو أن إجراء تعيينات بالجملة متعذر، واستعيض عنه بتعيينات 
 بالمفرق.

أما السبب الثاني فيعود إلى أن تعديل الحكومة ال يكفي لتجاوز ما تواجهه من وضع حرج على 
لخالفة عليها، وهو انعكاس للمأزق العام الذي مختلف المستويات والمجاالت، أهمها انعكاس صراع ا

يظهر في خفض السقف السياسي للسلطة إلى مستوى خطة "بناء الثقة" ضمن معادلة بقائها، مقابل 
التنسيق والتعاون األمني من دون أفق سياسي، وهذا يفقدها مبرر وجودها، فالسلطة جاءت كمرحلة 

بعد مما كان عليه قبل تأسيسها، وهي تواجه مشاكل انتقالية لتحل الدولة محلها، وهو هدف بات أ
وقضايا كبيرة ال تحل إال بتشكيل حكومة جديدة ضمن رزمة شاملة، وتشكيل حكومة جديدة هدف 
تلتقي عليه أطراف محلية وخارجية ألسباب مختلفة. أما الفلسطينيون فهم بحاجة إلى تغيير جوهري 

موحدة، ورزمة شاملة، من ضمنها تشكيل حكومة  واستراتيجيةوعميق، على أساس رؤية شاملة، 
 وحدة تنهي االنقسام وتحضر إلجراء االنتخابات.

ما سبق يقودنا إلى ما يجري الحديث عنه حول تشكيل حكومة وحدة وطنية أم حكومة تكنوقراط، 
خصوًصا ما جرى تداوله نقاًل عن مصادر إسرائيلية )تقرير صحيفة هآرتس، وتصريحات إيهود 

للشؤون السياسية( حول أن اإلدارة األميركية طلبت من السلطة، وخصوًصا  12مراسل القناة يعاري، 
في اللقاء بين مبعوثها هادي عمرو والرئيس محمود عباس، تشكيل حكومة تشارك فيها حركة 
حماس، أو حكومة تكنوقراط توفر لها "حماس" الغطاء، شرط قبولها في كل األحوال بشروط اللجنة 

 .الرباعية
 أصل الحكاية ... تشكيل حكومة بعد تأجيل االنتخابات

بدأت القصة عندما أبدت السلطة االستعداد، بعد تأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى، لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية تقبل بالشرعية الدولية تارة )االسم الحركي لقبول شروط الرباعية الدولية(، 

ط تعجيزي، ألن "حماس" التي زادت شعبيتها بعد معركة سيف وباالتفاقيات تارة أخرى، وهذا شر 
القدس ال يمكن أن تقبل ما رفضته قبلها، خصوًصا وهي ترى أن قبول شروط الرباعية لم يؤد إلى 
نما إلى تأبيد السلطة وتقزيم دورها، كما أن هذا الشرط عجيب غريب ،خصوصا بعد  تجسيد الدولة، وا 

عده بسحب االعتراف بإسرائيل واعتماد خيارات جديدة، مثل قرار التقسيم إنذار العام، وتهديد الرئيس ب
والدولة الواحدة والحماية الدولية واللجوء إلى المحاكم الدولية، ما أغضب إدارة بايدن التي طالبت 

 بالكف عن هذه التهديدات وتأكيد االلتزام باالتفاقيات.
ق بعد معركة سيف القدس وتقديم مطالب واقعية، في المقابل، "حماس" بداًل من البناء على ما تحق

طرحت سقًفا عالًيا من خالل تجنب مسألة تشكيل الحكومة، والمطالبة بالبدء بتشكيل قيادة انتقالية 
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لمنظمة التحرير، وتعيين مجلس وطني لمدة عامين، وهذا شرط تعجيزي أيًضا، فال يمكن أن تقبل 
يطرة انفرادية على قطاع غزة، أو التوجه نحو انتخابات "فتح" دخول "حماس" المنظمة وهي تسيطر س

وهي تعرف أنها غير ممكنة فوًرا، فما سمح باالتفاق على االنتخابات هو تفاهمات إسطنبول التي 
دارته، وعندما ووجهت  تمثل محاولة لضمان نتائجها قبل أن تحصل، وبما يضمن بقاء االنقسام وا 

جية كبيرة أطاحت بها، ما أدى إلى تأجيل االنتخابات إلى أجل هذه التفاهمات بمعارضة داخلية وخار 
 غير مسمى. 

وُطِرَح موضوع تشكيل حكومة جديدة بقوة أكبر بعد هبة القدس والداخل ومعركة سيف القدس، لكي 
تكون العنوان الشرعي الذي يسمح بإعادة اإلعمار وتثبيت التهدئة، ومنع انزالق الوضع إلى مواجهة 

ال أحد يريدها، كحل لمعضلة أن السلطة المعترف بها دولًيا ال تقدر على تجاوز  عسكرية جديدة
 سلطة األمر الواقع.

 بدعة التكنوقراط
كانت السلطة متمسكة في السابق بتشكيل حكومة تكنوقراط كما حصل فعاًل بحكومة د. رامي الحمد 

أصبحت عقب تراجع قوة السلطة  ، ومن ثم2014هللا الثانية التي شكلت بعد إعالن الشاطئ في العام 
وشعبيتها بعد تخلف قيادتها عن قيادة الشعب الفلسطيني في معاركه ضد االحتالل، متمسكة بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية توافق على الشرعية الدولية كمبرر لرفضها عملًيا، ألنها ال تريد وحدة من موقف 

ألساسي المتمثل في التحرك الدولي ضعف، وتخشى كما نقل عن مسؤول فلسطيني من أن الجهد ا
واألميركي والعربي الحالي موجه نحو تحقيق الهدوء في القطاع، مقابل إعادة اإلعمار وتقديم 

 تسهيالت إنسانية واقتصادية ومدنية تشمل الضفة.
أما بالنسبة إلى الضفة فال خطة باألفق، وظهر ذلك جلًيا من خالل تبني اإلدارة األميركية لموقف 

ة نفتالي بينيت الرافض لما يسمى حل الدولتين، وألي مفاوضات ذات أفق سياسي، لدرجة أن حكوم
هادي عمرو أجاب الرئيس عباس عندما سأله عن موعد تنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس جو بايدن 

في في الحملة االنتخابية وأكده مراًرا بعد فوزه حول فتح القنصلية األميركية في القدس، بأن الجواب 
نما ستكون جزًءا من السفارة  ذا فتحت لن تملك دورها السابق، وا  مكتب بينيت، ما يعني عدم فتحها، وا 
األميركية، وهذا ينطبق على عدم فتح مكتب المنظمة في واشنطن واستئناف المساعدات األميركية 

ي، الذي مثل للسلطة، في حين منت السلطة نفسها بأنها ستخرج الرابح بعد ما جرى في أيار الماض
تهديًدا جدًيا لها، خصوًصا بعد تصريحات بايدن عن شرعية الرئيس عباس، وتغطية قرارها بتأجيل 

 االنتخابات، والحديث عن السلطة كعنوان وحيد إلعادة اإلعمار.
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وما حصل بعد ذلك أن كل المطلوب من السلطة أن تشكل حكومة وحدة أو تكنوقراط توافق على 
غير من الواقع شيًئا )وتقوم مثل ذكر النحل الذي يلقح ملكة النحل ويموت(، شروط الرباعية ال ت

ويبقى االنقسام على حاله، وتستخدم الحكومة الجديدة أساًسا لتمرير ما ُيتفق عليه مع "حماس" التي 
 تقود سلطة األمر الواقع في قطاع غزة.

 الشرط التعجيزي الذي تضعه، وسيكون موقف السلطة مفهوًما برفض أن تكون جسًرا ال أكثر، لوال
وعدم االستعداد بأي حال للشراكة، فإما أن ترضا "حماس" بأن تكون ملحًقا بها أو يبقى االنقسام، 

 وهذا يحملها مسؤولية أكبر عن استمرار االنقسام.
ال يعني ما سبق أن "حماس" في وضع أفضل كثيًرا، فهي تعطي األولوية لبقاء سيطرتها على 

ذا ُشكِّلت لن يكون من مهامها إنهاء االنقسام وتوحيد القطاع، لذل ك تستبعد مسألة تشكيل الحكومة، وا 
المؤسسات، كما ُأدِخلت هي األخرى في دوامة البحث عن عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل 
سيف القدس، ومضت أكثر من أربعة أشهر حتى اآلن من المفاوضات غير المباشرة دون حدوث 

تى تقدم حقيقي، فالمطلوب منها خفض سقفها، والرضا بتهدئة طويلة مقابل إعادة اختراق أو ح
اإلعمار وتخفيف الحصار وعودة السلطة في المرحلة الثانية إلى القطاع، ولو لتكون مجرد طربوش 

 يساعد على تجاوز عدم االعتراف األميركي واإلسرائيلي بحماس.
 الحل ... شراكة كاملة وحكومة وحدة وطنية

ي ظل انسداد األفق ال يزال الحل الوطني بعيًدا عن متناول اليد، رغم وجود نافذة صغيرة جًدا لألمل ف
ن بشكل متفاوت مستهدفان من  نابعة من عدم تحقيق كل طرف لما كان يريده، واتضاح أنهما وا 

وتوازن االحتالل، وهو يتحقق من خالل تجسيد شراكة كاملة وحقيقية، على أساس المصالح والمبادئ 
القوى الراهن، من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني بعيًدا عن شروط 
اللجنة الرباعية، ألنها تملك القوة لتنفيذ ما يتفق عليه من خالل مشاركة ممثلي الفصائل، خالًفا 

سرائيلًيا منذ لحكومة التكنوقراط التي ال وزن لها وبال برنامج سوى مواصلة برنامج أوسلو الميت إ
 وقت طويل.

وتكون هذه الحكومة قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي، ضمن حل الرزمة الشاملة، الذي يطبق 
بالتوازي والتزامن، ويتضمن إعادة بناء مؤسسات المنظمة، وتشكيل قيادة جديدة تضم مختلف ألوان 

لتزامات أوسلو، لتكون السلطة الطيف السياسي، وتغيير السلطة، ووضع خطة عاجلة للتخلص من ا
جراء االنتخابات بصورة منتظمة على مختلف المستويات والقطاعات من  أداة بيد المنظمة الموحدة، وا 

 دون الخضوع لقرار االحتالل.
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بتنا في وضع غريب غير مسبوق ففتح وحماس ال تريدان تشكيل حكومة كل ألسبابه، لمحافظة كل 
، فلم يعد الحصول على مكاسب جديدة أمًرا كبيًرا كما كان في طرف بما لديه وخشية من فقدانه

السابق، لذلك يطرح كل منهما شرًطا تعجيزًيا لبقاء الوضع على حاله إلى أن يقضي هللا أمًرا كان 
 مفعواًل.

ويظهر موقف "حماس" بما جاء في بيان مكتبها السياسي، الذي دعا إلى تشكيل قيادة انتقالية، وهذا 
التفاق عليه، وال يكفي وحده؛ أو الذهاب إلى االنتخابات المتعذرة تحت االحتالل صعب جًدا ا

واالنقسام إال باتفاق محاصصة ثنائي جديد، ويبدو بعيًدا عن التحقيق، والهوة كبيرة بين الموقفين، 
وزادت عما كانت عليه، والضحية هو القضية، والشعب الذي تزداد معاناته، وطنًيا واقتصادًيا 

 تًيا، وهذا يسمح إلسرائيل بالتالعب بالطرفين.وحيا
في ظل االنقسام ال يوجد تقدم حقيقي، ولن يكون، بل هناك سلطتان متنازعتان متنافستان ضمن 
معادلة بقاء السلطة في الضفة مقابل التعاون األمني، وتهدئة على أساس اقتصاد مقابل أمن في 

فلم يكن ممكًنا استثمار الصمود والمقاومة الباسلة في قطاع غزة، مع مراعاة الفروق المهمة بينهما. 
 معركة سيف القدس في ظل االنقسام، ووضع توقعات عالية زادت الهوة هنا وهناك.

 مدير مركز مسارات*
 12/10/2021مركا مسارات، رام هللا، 

 
 برقيات إسرائيلية في الذكرى العاشرة لصفقة التبادل .54

 د. عدنان أبو عامر
، وقد حازت 2011على إبرام صفقة تبادل األسرى بين المقاومة واالحتالل في  عشر سنوات مرت

على سيل كبير من االنتقادات التي وجهتها أوساط أمنية وعسكرية للحكومة اإلسرائيلية، فضال عن 
األوساط البحثية والدراسية التي أجمعت جميعها على أن هذه الصفقة شكلت ضربة لمنظومة الردع 

مام الفلسطينيين، وشجعتهم أكثر على تنفيذ عمليات اختطاف وأسر قادمة للجنود اإلسرائيلي أ
والمستوطنين اإلسرائيليين، وهو ما تحقق فعال في حادثة اختطاف المستوطنين الثالثة في الخليل في 

 ، ثم أسر الجنديين خالل حرب غزة من العام ذاته.2014يونيو 
سرائيليين أكثر من أي وقت مضى أن المقاومة الفلسطينية اليوم بعد مرور عقد كامل باتت قناعة اإل

ماضية في برنامجها الخاص بـ"تبييض" سجون االحتالل من األسرى، ال سيما "ثقيلي العيار" من 
أصحاب المؤبدات العالية، ممن تصفهم دولة االحتالل بأن "أيديهم ملطخة بدماء اإلسرائيليين"، ألن 
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مفاوضات السياسية لم تسفر عن اإلفراج عنهم، وليس هناك من بوادر مرور ثالثة عقود كاملة من ال
 أو مؤشرات تفيد بتحقق إطالق سراحهم إال من خالل مقايضتهم بأسرى إسرائيليين.

، حتى تحقق للمقاومة ما أرادت، 2011-2006خمس سنوات مرت على أسر الجندي اإلسرائيلي بين 
ادلة، على الرغم من طول المساومة والمماطلة، وشراء وأجبرت االحتالل على الرضوخ لمطالبها الع

الوقت، واستخدام الوسائل الملتوية، والتهديد والوعيد، وتقديم عروض ليست كافية، لكن المحصلة 
جاءت أن كل هذه األالعيب فشلت، ولم يجد االحتالل أمامه بدًا إال االستجابة لمطالب المقاومة، 

 كي يستعيد جنديه.
السنوية العاشرة إلبرام صفقة وفاء األحرار مع مفاوضات غير مباشرة ماراثونية إلبرام  تتزامن الذكرى

صفقة جديدة إلطالق سراح األسرى اإلسرائيليين لدى المقاومة في غزة، دون اتضاح تفاصيلها 
الدقيقة بعد، بعيدا عما تتداوله وسائل اإلعالم من تسريبات لم يتم التأكد منها بعد، لكن األجواء 

، وبالتالي ليس هناك من مانع لتكرارها في 2011اإلسرائيلية العامة تتحدث عن سابقة حصلت في 
2021. 

شحيحة هي المعلومات الحقيقية عما يبحثه المفاوضون من المقاومة واالحتالل والوسطاء، من أجل 
اء إخراج صفقة تبادل جديدة، صحيح أن التفاصيل مهمة، ومهمة جدا، السيما على صعيد إيف

المقاومة بوعودها لألسرى وذويهم بإطالق سراحهم، لكن األساس الذي يقض مضاجع األمن 
اإلسرائيلي أن الفيتو الذي فرضته الجهات القضائية لعدم اإلخالل بالمعايير المتعارف عليها لم يعد 

لقاضي ذا قيمة، فالمستويات السياسي والعسكري واألمني لها حسابات تتجاوز كثيرا ما يقره هذا ا
 وتلك المحكمة.

الساسة اإلسرائيليون يسعون من الصفقة القادمة إلى تحقيق إنجاز لهم يستعيد شعبيتهم المتهاوية، 
والعسكر يرون في إعادة الجنود من ساحة المعركة واجبا أخالقيا، واألمنيون يعدون بقاء األسرى 

، والمقاومة قبلهم جميعا تعتقد جازمة أن اإلسرائيليين لدى المقاومة ورقة مساومة وابتزاز قائمة ودائمة
 تحرير أسراها من خلف القضبان يحقق لها كل تلك األهداف مجتمعة!

 12/10/2021فلسطين أون الين، 
 

 خطة لبيد للتعامل مع غاة: وْهم التسهيالت .55
 يوسي أحيمائير

فظة على الهدوء. "ستعمل إسرائيل، بالتدريج، على إعادة إعمار غزة لقاء تعهدات من 'حماس' بالمحا
وستشمل إعادة اإلعمار منظومة الكهرباء والغاز، ومنشآت تحلية مياه البحر، وتحسين النظام 
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الصحي، والبنى التحتية السكنية، وستترافق تعهدات 'حماس' مع آليات رقابة دولية"، هذا ما أعلنه 
 .وزير الخارجية، يائير لبيد، في محاضرة ألقاها في جامعة ريخمان، مؤخراً 

ماذا تتضمن "خطة لبيد"؟ إقامة جزيرة اصطناعية في مواجهة شاطئ غزة يمكن استخدامها مرفأ 
قامة منطقة صناعية بالقرب من  بحريًا دوليًا، ومشروع مواصالت للربط بين الضفة الغربية وغزة، وا 

أن  معبر إيرز. وبحسب كالمه، "الدفع قدمًا بصيغة االقتصاد مقابل األمن ستجبر 'حماس' على
توضح لسكان القطاع أسباب معاناتهم من الفقر والعنف والبطالة العالية وانعدام األمل. يجب أن 

 هي التي تقودكم إلى الهالك".‹ حماس›نقول للغزيين بكل الطرق من كل المنابر: 
 ال شك في أن العبارة األخيرة من كالم الوزير لبيد هي الوحيدة الصحيحة. كل ما تبقى أحالم واهية.

، والذي 1967لقد كان هناك أمل بأن يشجع انسحابنا من القطاع من طرف واحد إلى خطوط الـ 
دفعنا ثمنه اقتالع مستوطناتنا، أهالي غزة على البدء بحياة طبيعية، طبعًا بمساعدة إسرائيل. منذ آب 

ؤساء تخضع غزة لسلطة عنيفة تهدد إسرائيل، المرة تلو اأُلخرى، وتستنزف سكان غزة الب 2005
 التابعين لها، الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة.

حوّلت "حماس" المنطقة التي تسيطر عليها إلى المكان األشد فقرًا في العالم، مع عوز وجوع وبطالة، 
فاقعة لزعمائها على طول الشاطئ. ال تتوقف "حماس" عن استفزاز إسرائيل. إنها تنظيم  يلالتڤو 

 اهية ضد جيش دولة تخضع للقانون الدولي.مسلح ال كوابح له، ممتلئ بالكر 
كان وزير خارجيتنا وكثيرون طيبون بيننا يتوهمون أن التسهيالت االقتصادية التي يقترحونها على  إذا

غزة سُتستقبل بسرور، وستغير الوضع هناك، فإن لـ"حماس" خطة ُأخرى. الشباب الذين يهاجمون 
طالق النيران في اتجاه المنا أراضينا،  جاهزل في سديروت، والبالونات الحارقة في اتجدار الفصل، وا 

من دون التحدث عن إطالق الصواريخ، كل ذلك هو بمثابة توجيه صفعة إلى وجوه أصحاب" النيات 
 الطيبة" عندنا.

في غزة في هذه األيام مؤتمر هدفه المعلن القضاء على دولة إسرائيل لتقوم مكانها "دولة  ُيعقد
فلسطين بعد التحرير"، برعاية  -إلى نهر األردن. المؤتمر بعنوان: "وعد اآلخرة فلسطين"، من البحر 

في كيفية  ثرئيس الحركة، يحيى السنوار، وبمشاركة كبار المسؤولين في الحركة، جرى خالله البح
 االستعداد، مستقباًل، إلدارة "دولة فلسطين" بعد تحريرها من إسرائيل التي ستختفي، بحسب كالمهم...

"مؤتمر الكراهية" هذا بوضع قواعد لكيفية التعامل مع اليهود الذين سيبقون في البلد بعد  صىأو 
تحرير فلسطين، ودعا إلى ضرورة التمييز بين اليهود الذين "يجب السماح لهم بالمغادرة أو البقاء في 

والخبراء  لمينتعفلسطين". وأوصى المؤتمر بعدم السماح بهجرة األدمغة، و"المحافظة على اليهود الم
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في مجاالت الصحة والهندسة والتكنولوجيا والصناعة المدنية والعسكرية لفترة من الوقت قبل السماح 
 لهم بالمغادرة".

يقتصر األمر عند هذا الحد في خطاب السنوار، والذي ُألقَي بالنيابة عنه في المؤتمر، إذ جاء  لم
رنا أن النصر قريب"، وأن "تحرير كامل فلسطين، فيه: "نحن نرعى هذا المؤتمر ألنه ينسجم مع تقدي

مقابل  فيمن البحر إلى النهر، هو جوهر الرؤيا االستراتيجية للحركة". هذه هي خطة السنوار، 
 "خطة لبيد" رئيس الحكومة المناوب، والقاسم المشترك بينهما أن الخطتين واهمتان.

لكن أيضًا يجب أاّل نغمض أعيننا. يجب أن أقترح أن ُنصاب بالذعر بسبب أحالم واهية في غزة،  ال
نستخدم غزة كتجربة تعليمية تثبت نتائجها أن االنسحاب والتراخي والتعاطف من جانبنا، الجانب 

 ومناالقوي، أو إرسال بضائع إلى غزة، ودخول عمال من القطاع إلى إسرائيل، لن يجعل قلوب خص
د الحكم في إسرائيل اليوم ال يفهمون أن المتآمرين القاسية لينة. من المؤسف أن الذين يتولون مقالي

من وراء الجدار في غزة ال يهمهم التعاون االقتصادي وال الحياة الطبيعية، بل استمرار سفك الدماء 
 والقضاء على دولة اليهود. يائير لبيد، استفق من أوهامك.

 "معاريف"
 11/10/2021األيام، رام هللا، 
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