
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 اشتية: بدون إطار سياسي إلنهاء االحتالل ستبقى الصعوبات االقتصادية تكرر نفسها

 تطلق حملة ضد اتفاق اإلطار بين واشنطن وأونرواالفلسطينية الفصائل 

 في استضافة كأس العالم لكرة القدم" إسرائيل"س الفيفا: اتفاقيات إبراهيم قد تؤدي إلى مشاركة رئي

 الجامعة العربية تستنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إسرائيلي مقام على مقبرة فلسطينية

 ةمنزل في غز  1,200ونروا تبدأ إصال  ال 

القللللللللاهرة طلبللللللللت رؤيتنللللللللا : البردويللللللللل
رض ...  لللللللم تتلللللللق أي عللللللللمصللللللالحة

 للمشاركة في حكومة وحدة 
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 القاهرة طلبت رؤيتنا للمصالحة ...  لم تتلق أي عرض للمشاركة في حكومة وحدة : البردويل .1
كشف عضو المكتب السيءسي في حبركة "حمءس" صالح العبردويل، النقءب عن أن الحبركة عصدد 
صيءغة وبرقة سيءسية متكءملة لتسليمهء للقيءدة المصبرية تتضمن برؤية الحبركة لمستقعل الامل 

"، 21وأكد العبردويل في حديث مع "عبرعي سطيني ومن ضمنه المصءلحة وتوحيد الصف الوطني.الفل
أن المسؤولين المصبريين أعءدوا خالل لقءئهم قيءدة "حمءس" األسعوع المءضي في القءهبرة، طبرح ملف 

ت وقءل: "لقد أشهدنءهم على مء تم إنجءزه في مسءبر مشءوبرا المصءلحة والبرهءنءت الممكنة إلنجءزهء.
المصءلحة، على مدى السنوات المءضية، وأكدنء لهم أن حمءس هي األكثبر برغعة في توحيد الشاب 

وأضءف: "لقد شبرحنء لهم موقفنء من توحيد المؤسسة  الفلسطيني لمواجهة االحتالل وسيءسة التهويد".
ادهء السيءسية الفلسطينية، ولتكن مظلة منظمة التحبريبر والتوافق على قيءدتهء عشكل جمءعي وع

عءالنتخءعءت الشءملة على قءعدة التوافق وال غءلب وال مغلوب، وأن نصطف وبرا  القيءدة الجديدة 
وعمء إذا كءنت "حمءس" قد تلقت عبرضء يتضمن المشءبركة في  للمنظمة لمواجهة سيءسءت االحتالل".

أن واشنطن حكومة وحدة وطنية ياتبرف عهء األمبريكيون، قءل العبردويل: "لم يتم التابرض لذلك، إذ 
 منشغلة عقضءيءهء وصبراعهء مع الصين ومانية عتهدئة عءقي الملفءت". 

 12/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 اشتية: بدون إطار سياسي إلنهاء االحتالل ستبقى الصعوبات االقتصادية تكرر نفسها .2
للتنمية الدولية في عحث برئيس الوزبرا  محمد اشتية، خالل لقءئه مديبرة عاثة الوكءلة األميبركية : برام هللا

وثمن  أليبر غبروعز، تازيز التاءون وتنفيذ المشءبريع التنموية. (USAIDالضفة الغبرعية وقطءع غزة )
برام هللا، الثالثء ، استئنءف الوكءلة األميبركية لمسءعداتهء التي تقدمهء في عاشتية خالل اللقء  الذي عقد 

االقءت مع الواليءت المتحدة، ودعم حل الضفة الغبرعية وقطءع غزة، كخطوة من خطوات إعءدة ال
وأكد برئيس الوزبرا  أن تحسين الظبروف اإلنسءنية في فلسطين ليس عديال للحل السيءسي،  الدولتين.

وعدون إطءبر سيءسي إلنهء  االحتالل اإلسبرائيلي، واقءمة دولة فلسطينية مستقلة ستعقى الصاوعءت 
 االقتصءدية تكبربر نفسهء.

 12/10/2021، مات الفلسطينية )وفا(وكالة النباء والمعلو 
 

 المالكي يوقع مع وزير خارجية سانت كيتس ونيفيس اتفاقية إلغاء "الفيزا" .3
وّقع وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي، يوم الثالثء ، مع نظيبره وزيبر خءبرجية دولة سءنت كيتس : علغبراد

عءت مؤتمبر حبركة عدم ونيفيس، من دول منطقة حوض الكءبريعي، مءبرك عبرانتلي، على هءمش اجتمء
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وخالل التوقيع على  االنحيءز المقءم في علغبراد، اتفءقية إلغء  التأشيبرة "الفيزا" للجواز الفلسطيني.
االتفءقية، اتفق الوزيبران على توسيع آفءق التاءون عين العلدين، ليس فقط في مجءل إلغء  التأشيبرة، 

نمء أيضء في مجءالت السيءحة والتاءون.  وا 
 12/10/2021، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة الن

 
 إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين عسكريمراسل  .4

الاسكبري لموقع والال الاعبري أميبر عوخعوط اليوم األبرعاء ، أن عؤبرتءن  : قءل المبراسلالقدس المحتلة
وأضءف عوخعوط" هنءك عدد  نية سيطبرتهء عليهء.فقدت قوات األمن التءعاة للسلطة الفلسطي عنيفتءن،

حدى أهم القضءيء فإن عؤبرتءن عنيفتءن عشكل خءص، فقدت قوات  حال،من القضءيء العءبرزة تحتءج  وا 
" برئيس  وتءعع: األمن التءعاة للسلطة الفلسطينية سيطبرتهء عليهء: شمءل الضفة وجنوب جعءل الخليل.

وأن الشءعءك كشف عأنه سيتم تغييبر  مبركزة،عمليءت  األبركءن لمح إلى أن عاض المنءطق تتطلب
 برئيس منطقة القدس والضفة.

 13/10/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ارتكبته السلطة في الضفة والقدس خالل أيلول/سبتمبر انتهاكا   217تقرير:  .5
لغبرعية واصلت أجهزة السلطة الفلسطينية ابرتكءب انتهءكءتهء عحق المواطنين في الضفة ا: برام هللا

وبرصد تقبريبر للجنة أهءلي الماتقلين السيءسيين  والقدس المحتلة خالل شهبر أيلول/سعتمعبر المءضي.
انتهءًكء عحق المواطنين على  217ابرتكءب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغبرعية والقدس المحتلة 

حءلة اعتقءل،  52وأوضح التقبريبر أن من عين انتهءكءت السلطة  خلفية سيءسية خالل الشهبر المءضي.
 5حءالت تنسيق أمني لحمءية أمن االحتالل، و 3حءالت اعتدا  وضبرب، و 5حءلة استدعء ، و 62و

وأشءبر  حءلة قمع حبريءت. 30عملية مداهمة لمنءزل وأمءكن عمل، و 16حءالت تهديد وتشهيبر، و
عسعب  حءالت على األقل، اضطبر الماتقلون السيءسيون لإلضبراب عن الطاءم 4التقبريبر إلى أن 

حءالت منهء تدهوبر الوضع الصحي عسعب ظبروف  3ظبروف االعتقءل في سجون السلطة، شهدت 
 51ماتقال سيءسيًّء سءعًقء، و 27أسيبًرا محبربًرا، و 34وطءلت انتهءكءت السلطة  االعتقءل أو التاذيب.
 عحق دعءة. 5عحق محءضبر جءماي، و 2عحق نءشط شعءعي أو حقوقي، و 21عحق طلعة جءماءت، و

 12/10/2021، مركز الفلسطيني لإلعالمال
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 الكشف عن خروقات وتجاوزات كبيرة في المحكمة الدستورية .6
، عن خبروقءت 2020كشف التقبريبر الصءدبر عن ديوان البرقءعة اإلدابرية والمءلية لاءم : برام هللا

ديوان إنه وقءل ال وتجءوزات لدى المحكمة الدستوبرية الاليء، التي أنشأهء برئيس السلطة محمود ععءس.
من خالل متءعاة هيئة البرقءعة وفحصهء لامل المحكمة الدستوبرية "تعين وجود عدة مخءلفءت وتجءوزات 

من موازنة المحكمة الدستوبرية مخصصة  %53وأوضح التقبريبر أن نحو  خطيبرة تخءلف القءنون".
 عءلموظفين.للبرواتب والمكءفآت، نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لاملية برفد المحكمة 

وذكبر التقبريبر أن "المحكمة الدستوبرية عينت موظفي عقود وميءومة عاضهء زائد عن حءجة المحكمة، 
كمء عّينت عاض الموظفين في المحكمة خالفء للقءنون، ودون اإلعالن عن توفبر شواغبر وفتح 

تقلد المجءل أمءم الجميع للمنءفسة والحصول على الوظءئف وفقء لألصول وتمءشيء مع قءعدة 
 المنءصب الاءمة على قءعدة تكءفؤ الفبرص".

 12/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مسؤول فلسطيني بجهود حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني .7
قءل األمين الاءم لحبركة المعءدبرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى العبرغوثي، إن ”: القدس الابرعي“ -لندن

وقف عيع منتجءتهء في المتءجبر اإلسبرائيلية يؤكد أن الشبركة تاتعبر األمبريكية ” نءيكي“قبرابر شبركة 
وأشءد العبرغوثي عجهود حبركءت التضءمن مع الشاب الفلسطيني،  إسبرائيل منظومة تمييز عنصبري.

ونشءط المجتمع المدني الفلسطيني في كشف وتابرية إسبرائيل ونظءم التمييز الانصبري الذي أنشأه، 
يلية ال تاعأ ععيءنءت اإلدانة ولكنهء تتأثبر عامق ووضوح من حمالت مؤكدا أن المنظومة اإلسبرائ
 المقءطاة وفبرض الاقوعءت.

 12/10/2021، القدس العربي، لندن
 

 سيارة "مسروقة" في بنات إلى منزل نزاروصلت الجهزة المنية ": فلسطين أون الين" .8
بر نزابر عنءت عن فضيحة غزة/ نوبر الدين صءلح: كشفت عءئلة الماءبرض السيءسي المغدو -الخليل

جديدة ابرتكعتهء األجهزة األمنية التءعاة للسلطة في برام هللا، خالل عملية اغتيءل "نزابر" في شهبر يونيو/ 
حزيبران المءضي. وأوضح غسءن عنءت شقيق "نزابر" أن عنءصبر جهءز األمن الوقءئي التءعع للسلطة 

"وهذه فضيحة جديدة للسلطة" حسب  وصلت إلى منزل "نزابر" ععبر سيءبرة غيبر قءنونية "مسبروقة"،
وصف عنءت. وعّين عنءت في تصبريحءت لصحيفة "فلسطين"، أن الاءئلة كشفت هذه الفضيحة عادمء 
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طلعت أبرقءم السيءبرات والانءصبر المشءبركين في جبريمة االغتيءل، مشيبًرا إلى أن السيءبرة هي من نوع 
 قواسمة.( وتاود للمواطن شءدي ال3عولو عيضء  اللون وتحمل برقم )

 12/10/2021، فلسطين أون الين

 
 فصائل المقاومة لألسرى: نحن على موعد قريب للحرية والتحرير .9

أكدت فصءئل المقءومة الفلسطينية يوم الثالثء ، أن األسبرى داخل سجون االحتالل على برأس : غزة
وفي عيءن  ذن هللا".أولويءتهء "ولن ننسى ماءنءتكم وآالمكم، فنحن على موعد قبريب للحبرية والتحبريبر عإ

تلقت "قدس عبرس" نسحة عنه، وجهت الفصءئل في ذكبرى صفقة "وفء  األحبرابر"، التحية للمقءومة التي 
كمء وجهت التحية  واصلت الليل عءلنهءبر إلنجءز صفقة مشبرفة إلطالق سبراح األسبرى األعطءل.
وقءلت "نؤكد أننء أمءم  .لجمءهيبر الشاب الصءعبر على الحصءبر وجبرائم االحتالل ولم يتنءزل ولم يفبرط

دولة احتالل تنتهك القءنون الدولي، وتتصبرف على أنهء فوق القءنون وخءبرج نطءق المالحقة أو 
المحءسعة وال يبردعهء إال القوة، ونطءلب المؤسسءت المانية عءألسبرى عءلتحبرك على المستوى الابرعي 

 والدولي للوقوف إلى جءنب أسبرانء األعطءل".
القدس واألقصى، أكدت الفصءئل أن "القبرابر الخعيث عإقءمة الصلوات الصءمتة  وحول التطوبرات في

في المسجد األقصى هو استمبرابر لمؤامبرات التقسيم الزمءني والمكءني لألقصى التي يسءعد قطاءن 
المغتصعين في إجبرامهم المتواصل عحق األقصى والقدس، والادو الصهيوني يتحمل المسؤولية 

لذلك حذبرت االحتالل من استمبرابر جبرائمه عحق القدس  مبروبر الكبرام". الكءملة عنه ولن يمبر
واألقصى، "فءلمدينة المقدسة والمسجد األقصى هم آية في قبرآننء وجز  من عقيدتنء ولن نفبرط عهمء مء 

 حيينء".
 12/10/2021، قدس برس

 
 "حنيني": ما يحدث في القدس خطير وشعبنا ومقاومته ستواجه ذلك بكل ما تملك .10

القيءدي في حبركة حمءس ععد الحكيم حنيني على أن مء يحدث في القدس خطيبر واالحتالل  أكد
اإلسبرائيلي ال يبريد أن يتبرك مسلمء وال موبروثء إسالميء فيهء. وشدد القيءدي حنيني خالل لقء  تلفزيوني 

لاءلم على أننء "كشاب فلسطيني ومقءومة سنواجه ذلك عكل مء نملك". وتءعع: "أقول إلخواننء في ا
 االسالمي كله؛ األمة يجب ان تستيقظ، األمة يجب أن تقف للدفءع عن أقدس مقدسءتهء".

 12/10/2021، فلسطين أون الين
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 تطلق حملة ضد اتفاق اإلطار بين واشنطن وأونرواالفلسطينية الفصائل  .11
ول ملف وقءل مسؤ  «.أونبروا»أطلقت الفصءئل الفلسطينية ومؤسسءت، فاءليءت ضد اتفءق  برام هللا:

المءل األميبركي الذي يقدَّم »أحمد المدلل، أمس، إن « الجهءد اإلسالمي»الالجئين في حبركة 
لـ)أونبروا( مشبروط سيءسيًء وتامل من خالله اإلدابرة األميبركية على إنهء  وجود )أونبروا( وجالهء وكياًل 

أونبروا( تحت ضغط أمنيًء في وزابرة الخءبرجية األميبركية، وهنءك خطوات كعيبرة جدًا تقوم عهء )
هنءك مؤامبرة خطيبرة تحءك أميبركيًء وصهيونيًء ضد وكءلة )أونبروا( التي »وأضءف المدلل:  «.أميبركي

نمء سنتصدى لهذا »وتءعع:  «.تاد أحد الشواهد المهمة في قضية الالجئين وحق الاودة لن نصمت، وا 
وقءل المدلل إنه ستكون  التفءق.وأشءبر المدلل إلى إطالق عبرنءمج فاءليءت برافضة ل «.االتفءق عكل قوة

« أونبروا»هنءك فاءليءت مستقعلية في مخيمءت الالجئين عجميع المنءطق الخمس التي تقدم فيهء 
الفصءئل أعلغت مفوض )أونبروا( عأن جميع الفاءليءت لن تتوقف حتى إسقءط هذا »وتءعع:  خدمءتهء.
 «.االتفءق

 13/10/2021، الشرق الوسط، لندن
 

 "مهندس الهروب" محمود العارضة مع تفاصيل التحقيقاتعض تنشر بهآرتس  .12
وكءالت: نشبر موقع صحيفة "هآبرتس" الاعبرية امس، التحقيقءت مع مء أسمته "مهندس  -القدس

الهبروب" األسيبر محمود الاءبرضة، الذي أعلغ محققي الشءعءك، أنه المسؤول األول عن الاملية، وأنه 
وأول سؤال طبرحه المحققون  ف حيءة األسبرى في السجون.أقدم على هذه الخطوة عسعب تدهوبر ظبرو 

على الاءبرضة "لمءذا ألحقت زكبريء الزعيدي عءلخطة؟"، فبرد عءلقول "كنء نخطط لمحءولة التواصل مع 
السلطة الفلسطينية فوبر وصولنء للحصول على الحمءية، وقعل شهبر ونصف من التنفيذ قبربرنء ضمه 

ءيتنء ألننء كنء نابرف أن إسبرائيل ستنتقم منء، والزعيدي له إلى الخطة من أجل اللجو  للسلطة وحم
عالقءت واساة وقوية وهو وافق على مسءعدتنء، مشيبًرا إلى أنه لم تكن هنءك مشكلة في انتقءله إلى 
زنزانتنء، خءصًة وأن األسيبر أيهم كممجي كءن متحدثًء عءسم أسبرى حبركة الجهءد وكل مء يطلعه كءن 

"فكبرة الهبروب كءنت دائًمء في عءلي، كنت أخطط للهبروب منذ اللحظة األولى  وقءل الاءبرضة إن ينفذ.
 لنقلي إلى سجن جلعوع، نظبرت إلى أبرضية السجن أكثبر من مبرة وأدبركت أنني أستطيع فال ذلك".

 13/12/2021، اليام، رام هللا
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 ة: كّنا على بعد متر واحد من الشرطة اإلسرائيلي"جلبوع"الزبيدي عن الفرار من  .13
أمس )الثالثء (، تفءصيل من جلسءت التحقيق التي « الشءعءك»كشفت مصءدبر مقبرعة من  تل أعيب:

آخبرين من سجن  5أجبريت مع األسيبر الفلسطيني زكبريء الزعيدي الذي أعيد اعتقءله عاد أن فبر مع 
أعلى جلعوع أخيبرًا. وتعين منهء أنه في لحظة خبروجهم من فتحة النفق، كءن حبراس العبرج القءئم في 

وجء  في محضبر التحقيق الذي  النفق، وكذلك الحبراس الذين تءعاوا الكءميبرات األمنية، في غفوة نوم.
أن عنءصبر الشبرطة اإلسبرائيلية الذين كءنوا يعحثون « 11كءن »كشفت عنه قنءة التلفزيون البرسمي 

وقف ضءعط شبرطة وقد عنه وعن زمالئه كءنوا لمدة سءعة كءملة عءلقبرب منهم، ولكنهم لم يلحظوهم، 
على مسءفة متبر واحد منهمء، ولم تتم مالحظتهمء. وجء  في محضبر التحقيق أن أحد ضعءط التحقيق 
في المخءعبرات سأل الزعيدي عن مابرفته عخطة النفق وخطة الفبرابر، فأجءب األسيبر الذي ياد من 

و شهبر، وليس قعل يوم عأنه علم عهء قعل نح -كمء وصفته القنءة-برموز االنتفءضة الفلسطينية الثءنية 
من هو »واحد كمء نشبر سءعقًء. فسأله الضءعط عن سعب موافقته على هذه المغءمبرة، فأجءب الزعيدي: 

واهتم المحقق أن  «.في السجن، وتتءح له فبرصة أن يخبرج، هل سيفكبر عءلبرفض؟ أي شخص سيوافق
الجهءد »ء هم جمياًء من يابرف لمءذا اختءبره األسبرى شبريكًء، علمًء عأنه ينتمي لحبركة فتح، عينم

برعمء ألنني شخص محتبرم، وسماتي طيعة، وبرعمء فكبروا عتسليم أنفسهم »، فأجءب: «اإلسالمي
 «.للسلطة، وأنء إذا خبرجت ماهم، كنت سأذهب للسلطة لحمءيتي، وألنني أعمل فيهء موظفءً 

 13/10/2021، لندن، الشرق الوسط

 
 االنطالقة بذكرى من حماس مهنئا   النخالة يستقبل وفدا   .14

استقعل األمين الاءم لحبركة الجهءد في فلسطين زيءد النخءلة، وفدًا من حبركة حمءس ضم : عيبروت
أسءمة حمدان عضو مكتب الاالقءت الابرعية واإلسالمية، وأحمد ععد الهءدي ممثل الحبركة في لعنءن، 

النطالقة  34ءلذكبرى الـوقدم الوفد التهنئة ع وأيمن شنءعة عضو دائبرة الاالقءت الوطنية في الخءبرج.
وبرحب النخءلة  حبركة الجهءد، وحضبر اللقء  أيضء ممثل حبركة الجهءد في لعنءن إحسءن عطءيء.

عءلوفد، شءكبرًا لهم كل المشءعبر الصءدقة التي تنم عن المستوى البراقي في الاالقءت الجهءدية عين 
ى طبريق دحبر الغزوة الحبركتين، في صبراعهمء المفتوح مع المشبروع الصهيوني االستامءبري عل

نجءز التحبريبر الشءمل لكل األبرض الفلسطينية المحتلة من النهبر إلى العحبر.  الصهيونية، وا 
 12/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حكومة االحتالل تسعى "لشرعنة" البؤرة االستيطانية فوق جبل صبيح في بيتا .15
نفتءلي عينيت، إلى شبرعنة العؤبرة االستيطءنية  وكءالت: تتجه الحكومة اإلسبرائيلية عبرئءسة -القدس 

"إفيتءبر"، على قمة جعل صعيح في علدة عيتء قضء  نءعلس، وذلك عاد أن أظهبرت نتءئج المسح الذي 
دونمًء من األبراضي في المنطقة  60قءمت عهء طواقم جيش االحتالل التءعاة لإلدابرة المدنية، عأن 

 إمكءنية عنء  المستوطنة فوقهء، عحسب مزاعم االحتالل. مصنفة على أنهء "أبراضي دولة"، مء ياني
وأفءدت صحيفة "يدياوت أحبرونوت" في تقبريبر نشبرته، أمس، عأن الوزابرات الحكومية ذات الصلة 
مكءنية إقءمة وشبرعنة العؤبرة االستيطءنية  ستجبري مشءوبرات في األسعوع المقعل عشأن نتءئج المسح، وا 

 كومة السءعق، عنيءمين نتنيءهو.التي أقيمت خالل والية برئيس الح
ووفقًء للصحيفة، فإنه سيتاين على برئيس الحكومة عينيت ووزيبر الدفءع عيني غءنتس، اتخءذ القبرابر 
وحسم الموقف عقب هذه المستجدات، ععبر إعطء  الضو  األخضبر للجهءت ذات الصلة عءلعنء  في 

قءمة مستوطنة "إفيتءبر".  األبراضي وا 
 13/10/2021اليام، رام هللا، 

 
 يتيح للمستوطنين خرق القانون اإلسرائيلي اإلسرائيلية: الجيش "العليا" .16

وجه ثالثة قضءة في المحكمة الاليء اإلسبرائيلية انتقءدات شديدة لقيءدة الجيش اإلسبرائيلي على سلوكهء 
ن في المنءطق الواقاة شمءل الضفة الغبرعية. وجء  في تلخيص المداوالت أن الجيش يسمح للمستوطني
 عأن يدخلوا منءطق عشكل مخءلف للقءنون، وفي الوقت نفسه يمنع الفلسطينيين من دخول أبراضيهم.

مواطنًء من قبرية عبرقة الفلسطينية، عواسطة جماية  13وجء  ذلك خالل التداول في دعوى برفاهء 
ابروف )يوجد عدل(، طءلعت فيهء عتطعيق القءنون اإلسبرائيلي الم« يش دين»حقوقية إسبرائيلية تدعى 

خال  2005عقءنون االنفصءل، الذي سن في سنة   21، وعموجعه تم االنسحءب من قطءع غزة وا 
خال  أبرعع مستوطنءت في شمءل الضفة الغبرعية. والسعب في ذلك  مستوطنة فيه، وكذلك االنسحءب وا 

المفتبرض أنه تم إخالؤهء، واألبراضي « حومش»هو أن المستوطنين اليهود يدخلون إلى المستوطنة 
التي كءنت تءعاة لهء، وهي أبراٍض فلسطينية يملكهء أهءلي قبرية عبرقة، وغيبرهء من القبرى المجءوبرة وتقع 
شبرق الطبريق عين جنين ونءعلس. وال يكتفون عذلك، عل ينفذون اعتدا ات على الفلسطينيين وعلى 

 مزابرعهم وحقولهم. وكل ذلك عحمءية الجيش.
إلغء  جميع أوامبر وقبرابرات الحظبر على الفلسطينيين المحكمة الاليء ع« يش دين»وطءلعت منظمة 

مستوطنة »ووقف اعتدا ات المستوطنين. فيمء بردت السلطءت اإلسبرائيلية على االلتمءس عءلقول إن 
، إال أنهء ال تزال مدبرجة في قءئمة المستوطنءت اإلسبرائيلية في 2005حومش لم تاد موجودة منذ عءم 
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القءنونية، ال ُيسمح للفلسطينيين عءلدخول إلى المنطقة التي تقع فيهء  الضفة الغبرعية. لذلك، من النءحية
المستوطنة، عسعب أمبر اإلغالق الاسكبري الذي يمنع الفلسطينيين من دخول جميع المستوطنءت 

 وأوضح البرد أن هنءك مدبرسة دينية يهودية في المكءن يسمح الجيش عدخولهء.«. اإلسبرائيلية
، غيبر قءنونية هي أيضًء، حتى 2007أن هذه المدبرسة، المقءمة عءم من طبرفهء « يش دين»وأثعتت 

حسب القءنون اإلسبرائيلي. وقد قعل القضءة ماظم هذه االدعء ات ووجهوا االنتقءدات للسلطءت 
الاسكبرية والقيءدة السيءسية. وطلعوا إعطء هم تقبريبرًا عمء سيفالونه لمواجهة هذه اإلخفءقءت في جلسة 

 مقعلة.
 13/10/2021ط، لندن، الشرق الوس

 
 النخراطه في المجتمع العربي بذريعة "محاربة الجريمة" تمهيدا   الشاباك يشكل فريقا   .17

ذكبر تقبريبر إسبرائيلي أن جهءز األمن الاءم اإلسبرائيلي )الشءعءك( سيشكل فبريقء لفحص : محمود مجءدلة
برائم الجنءئية التي يسمح مدى انخبراط الجهءز في مكءفحة الجبريمة في المجتمع الابرعي، ونوعية الج

للشءعءك ماءلجتهء عموجب القءنون، عءإلضءفة إلى التداخل عين عمل الشءعءك والشبرطة في هذا 
 اإلطءبر.

ولفت التقبريبر الذي أوبرده الموقع اإللكتبروني لصحيفة "هآبرتس" إلى أن الشءعءك يامل على تشكيل 
الجهءز، علمء عأن المستشءبر القضءئي  الفبريق المذكوبر قبريعء عبرئءسة أحد المسؤولين العءبرزين في

للحكومة اإلسبرائيلية، أفيحءي مندلعليت، كءن قد أكد أن التاءمل مع مخءلفءت جنءئية وعضمنهء 
الجبريمة والسالح غيبر القءنوني في المجتمع الابرعي ليس ضمن الصالحيءت التي يمنحهء القءنون 

 للشءعءك.
ءلامل ضد األنشطة التي "تهدد أمن الدولة وقواعد النظءم ووفقء لـ"قءنون الشءعءك" فإن الجهءز مخول ع

فشء  أسبرابر الدولة،  الديمقبراطي ومؤسسءته، عمء في ذلك التهديدات اإلبرهءعية، والتخبريعية والتجسسية وا 
وسيضم الفبريق الذي  وحمءية وتازيز مصءلح الدولة الحيوية األخبرى المتالقة عءألمن القومي".

مل في منءصب برفياة عءألقسءم االستخعءبراتية والتشغيلية )الامليءتية( سيشكله الشءعءك عنءصبر تا
 والتكنولوجية في الجهءز.

 12/10/2021، 48عرب 
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 لبيد لمستشار المن القومي المريكي: هناك حاجة لخطة بديلة لالتفاق النووي .18
، جءيك سوليفءن، عحث وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي، يءئيبر لعيد، مع مستشءبر األمن القومي األميبركي

عددا من القضءيء األمنية وعلى برأسهء "التهديد اإليبراني"، عحسب مء جء  في عيءن صدبر عن 
وكءن لعيد قد وصل في وقت سءعق، الثالثء ، إلى الاءصمة  الخءبرجية اإلسبرائيلية، مسء  الثالثء .

وزيبر الخءبرجية في األميبركية، في أول زيءبرة برسمية له إلى الواليءت المتحدة منذ توليه منصف 
 الحكومة اإلسبرائيلية الجديدة، في حزيبران/ يونيو المءضي.

وياقد لعيد سلسلة من االجتمءعءت مع كعءبر المسؤولين األميبركيين في إدابرة البرئيس جو عءيدن، من 
عينهم نءئعة البرئيس، كءميال هءبريس، ووزيبر الخءبرجية، أنتوني علينكن، وقءدة الحزعين الديمقبراطي 

وعحسب عيءن الخءبرجية اإلسبرائيلية، أطلع لعيد مستشءبر األمن القومي  وبري في الكونغبرس.والجمه
األميبركي، "القلق اإلسبرائيلي من السعءق اإليبراني تجءه تحصيل قدبرات نووية، ومن حقيقة أن إيبران 

وأضءف العيءن أن لعيد "تحدث مع مستشءبر األمن القومي حول الحءجة  أصعحت دولة عتعة نووية".
 لى خطة عديلة لالتفءق النووي".إ

 12/10/2021، 48عرب 
 

 وزير المن الداخلي اإلسرائيلي: أعارض تدخل الجيش في محاربة الجريمة .19
ليف، إن الجيش اإلسبرائيلي "لن يتدخل في التاءمل -قءل وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي، عوميبر عءبر

يبرا في الوقت ذاته إلى أن دوبر الجيش مع الجبريمة في الشوابرع"، مضيفء أنه "يبرفض ذلك"، ومش
وجهءز األمن الاءم )الشءعءك(، سيتمثل عمحءبرعة األسلحة المسبرعة من قواعد الجيش اإلسبرائيلي وتلك 

 المصناة في الضفة الغبرعية المحتلة.
ليف التي أوبردهء الموقع اإللكتبروني لصحيفة "يدياوت أحبرونوت"، يوم -وتأتي تصبريحءت عءبر

قءب إعالن الحكومة اإلسبرائيلية قبرابرهء "التاءمل عشكل مبركز مع قضية األسلحة غيبر الثالثء ، في أع
 الشبرعية، وذلك عءلتاءون مع الجيش اإلسبرائيلي والشءعءك".

 12/10/2021، 48عرب 
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 استطالع يكشف نسبة اإلسرائيليين الراغبين بتحقيق السالم  .20
ن اإلسبرائيليين ياتقدون أن فبرص توقيع اتفءق م %87أظهبر استطالع برأي نشبرت نتءئجه الثالثء ، أن 

 سالم مع الفلسطينيين في السنوات الخمس المقعلة شعه مادومة ومنخفضة للغءية.
وأجبرى االستطالع مبركز "فيتبرعي" لدبراسءت البرأي الاءم والسيءسة في الماهد اإلسبرائيلي للديمقبراطية، 

 ونشبرته صحيفة "ماءبريف" الاعبرية.
( أملهم في أن يتم %53المقعل، أعدى أكثبر من نصف فلسطينيي الداخل ) وحول أولويءت الاءم

( %35القضء  على الجبريمة والانف وأن تكون المهمة البرئيسية للحكومة اإلسبرائيلية، في حين أن )
 من اليهود يأملون في أن تكون هنءك حءلة من االستقبرابر االقتصءدي.

سطينيين في ذيل قءئمة األولويءت، حيث أيد ذلك ويأتي الساي إلى التوصل التفءق سالم مع الفل
 من اليمين. %1من مؤيدي الوسط و %6من المحسوعين على اليسءبر و 8.5%

يبرون أن هنءك أهمية  %27.5تنفيذ هجوم عسكبري ضدهء، في حين أن  %54وعشأن إيبران، أيد 
 للتوصل إلى اتفءق يمنع تقدم إيبران نحو امتالك سالح نووي.

ك فبرصة ضئيلة لهجوم إسبرائيلي في حءل امتلكت إيبران السالح النووي مقءبرنًة أن هنء %47وبرأى 
 ياتقدون أن هنءك فبرصة عءلية لذلك. %37عـ

من مجمل  %59وفيمء يتالق عءلاقوعءت على الذين لم يتلقوا التطايم المضءد لفيبروس كوبرونء، قءل 
سوم عليهم مقءعل عالج فبرض بر  %57المستطلاين إنه يجب مناهم من دخول أمءكن عءمة، وأيد 

أنه يجب عدم برعطهم عأجهزة  %30تجبريدهم من مخصصءت العطءلة، واعتعبر  %51طعي، كذلك أيد 
 تنفس في حءل احتءجوا إلى ذلك.

 12/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 مواجهات مع االحتالل في سلوان .21
لقدس المحتلة. وأفءدت اندلات مواجهءت مع قوات االحتالل اإلسبرائيلي، الليلة، في علدة سلوان عء

مصءدبر محلية، عأن مواجهءت اندلات في حي "عئبر أيوب" عءلعلدة عقب اقتحءمه من قعل قوات 
االحتالل، التي أطلقت البرصءص المادني المغلف عءلمطءط وقنءعل الصوت عشكل عشوائي صوب 

 المواطنين ومنءزلهم، دون أن يعلغ عن إصءعءت.
 12/10/2021، فلسطين أون الين
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 آالف شجرة دمرها االحتالل بالضفة العام المنصرم 9أكثر من  :جنة دوليةل .22
أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمبر، يوم الثالثء ، أن قوات االحتالل دمبرت أكثبر : القدس المحتلة

شجبرة  في الضفة المحتلة، خالل الاءم المءضي، في حين دعت إلى تمكين المزابرعين  9,300من 
الوصول اآلمن إلى حقول الزيتون الخءصة عهم في الضفة الغبرعية، وذلك في الوقت الفلسطينيين من 

وُتظهبر عيءنءت اللجنة الدولية، أنه خالل عءم واحد  المنءسب والكءفي خالل موسم قطف الزيتون.
شجبرة في الضفة  9,300( دّمبر االحتالل أكثبر من 2021آب/ أغسطس  – 2020)آب/ أغسطس 

ن تاقيد الوضع الصاب عءلفال وياّمق األزمة، إذ يتاين على المزابرعين الذين ويزيد هذا م الغبرعية.
تقع حقولهم خلف الجدابر الفءصل أو عءلقبرب من المستوطنءت التقدم للحصول على تصءبريح خءصة 

 والتنسيق مسعقًء من أجل الوصول إلى أبراضيهم.
 12/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في نابلس والخليل المثمرة ف الشجارالمستوطنون يدمرون آال .23

"األيءم": واصل المستوطنون أمس، اعتدا اتهم على المواطنين وممتلكءتهم، في الوقت  –محءفظءت 
الذي أصيب شءب عجبروح والاشبرات عءالختنءق خالل مواجهءت أعقعت اقتحءم قوات االحتالل علدة 

عدة، هدمت خاللهء مسكنًء ومنشأًة  طمون، وذلك في سيءق حملة دهم واساة شنتهء في محءفظءت
 تجءبريًة وأوقفت عنء  منزل واستولت على مضخة عءطون، وأخطبرت عوقف منءزل.

 1300فقد اكتشف المواطنون في علدة سعسطية شمءل نءعلس، قيءم مستوطنين عقطع وتدميبر أكثبر من 
ح برئيس علدية وأوض شجبرة زيتون ومشمس في أبراضي العلدة المحءذية لمستوطنة "شءفي شمبرون".

سعسطية محمد عءزم، أن عدًدا من المزابرعين حصلوا على تنسيق لدخول أبراضيهم المحءذية 
لمستوطنة "شءفي شمبرون" ليقطفوا ثمءبر الزيتون هنءك، مع عد  موسم الزيتون، إال أنهم اكتشفوا 

 شجبرة مشمش والعقية أشتءل وأشجءبر زيتون. 700شجبرة، عينهء  1300عءقتالع نحو 
 13/10/2021، ، رام هللااليام

 
 عساف: سنتصدى لكافة اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لالستيالء على جبل صبيح .24

قءل برئيس هيئة مقءومة الجدابر واالستيطءن وليد عسءف، اننء سنتصدى لكءفة اإلجبرا ات : نءعلس
عأن جز ا من  اإلسبرائيلية البرامية لالستيال  على أبراضي جعل صعيح جنوب نءعلس، ومحءوالت الزعم

وأضءف أن  أبراضي الجعل مصنفة على أنهء "أبراضي دولة "، يمكن إقءمة مستوطنة افيتءبر عليهء.
علديءت عيتء وقعالن ويتمء والهيئة ومبركز القدس للمسءعدة القءنونية، شكلوا فبريقء من المحءمين للدفءع 
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ومة الشاعية والتصدي وأكد عسءف على استمبرابر فاءليءت المقء عن الجعل واألبراضي وملكيتهء.
 ألطمءع االحتالل والمستوطنين عكل االشكءل.

 12/10/2021، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

قيم على أنقاض مقبرة حفل أ  باتحاد كرة القدم: اعتذرنا عن استقبال رئيس "الفيفا" لمشاركته  .25
 إسالمية
م الثالثء ، إنه اعتذبر عن استقعءل برئيس االتحءد الدولي قءل االتحءد الفلسطيني لكبرة القدم، يو : برام هللا

لكبرة القدم "فيفء" جيءني إنفءنتينو، لمشءبركته في حفل أقيم على أنقءض مقعبرة "مأمن هللا" اإلسالمية في 
جء  ذلك في عيءن صءدبر عن االتحءد، تلقت "قدس عبرس" نسخة عنه، كشف  مدينة القدس المحتلة.

 وأسعءب االعتذابر عن استقعءل إنفءنتينو. من خالله تفءصيل الزيءبرة
 12/10/2021، قدس برس

 
 فلسطينيين مفقودين في تركيا 3خالل يومين.. العثور على  .26

أعلنت وزابرة الخءبرجية التءعاة للسلطة الفلسطينية، يوم الثالثء ، عن تلقي سفءبرة فلسطين لدى : برام هللا
ونقلت  تبركيء، مالومءت عن مكءن وجود فلسطيني ثءلث من الذين اختفت آثءبرهم الشهبر المءضي.
الدين  "الخءبرجية" عن السفءبرة الفلسطينية قولهء إن "الشبرطة التبركية اتصلت عأحد أصدقء  الشءب عال 

وكءنت السفءبرة قد أعلنت، مسء   ععداللطيف محمد حمءدة، عاد أن كءن قد قّدم إفءدة عءختفء  صديقه".
أمس االثنين، أنهء تابرفت على مكءن تواجد الشءعين الفلسطينيين، ععدالبرحمن يوسف أعو نوى، وبرائد 

 ة أيًضء.عءشوبر، عاد اختفءئهمء في تبركيء، حيث تعين أنهمء في حوزة الشبرطة التبركي
 12/10/2021، قدس برس

 
 توقع اتفاقية مع الردن لمضاعفة تزويده بالمياه "إسرائيل" .27

أعلنت وزيبرة الطءقة اإلسبرائيلية، يوم الثالثء  أن إسبرائيل وقات اتفءقية مع األبردن لمضءعفة  عمءن:
يلية كءبرين إلحبرابر وقءلت وزيبرة الطءقة اإلسبرائ مليون متبر مكاب إضءفي من الميءه سنويًء. 50تزويده عـ

وقانء الثالثء  عبروتوكوال لزيءدة كمية الميءه لألبردن، وهذا إعالن ال لعس فيه عأننء نبريد عالقءت حسن »
مليون متبر مكاب من الميءه سنويًء،  50واتفق الجءنعءن على أن تعيع إسبرائيل لألبردن  «.جوابر

إيكو عيس ميدل »في منظمة  ويقول المسؤول مليون متبر مكاب توفبر مجءنء. 55عءإلضءفة إلى 



 
 
 
 

 

 16 ص             5656 الادد:             10/13/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

غيبر الحكومية جدعون عبرومعبرغ التي لهء مكءتب في تل أعيب وعمءن والضفة الغبرعية، عن « إيست
 «.أكعبر كمية عيات على اإلطالق عين العلدين»الصفقة عأنهء 

 12/10/2021، الشرق الوسط، لندن
 

 على المقدسات لجنة فلسطين في مجلس العيان الردني تدين اعتداءات المستوطنين .28

أدانت لجنة فلسطين في مجلس األعيءن األبردني، في عيءن يوم الثالثء ، االعتدا ات : عمءن
اإلسبرائيلية المستمبرة والمتكبربرة التي ينفذهء قطاءن المستوطنين على المقدسءت اإلسالمية والمسيحية 

ي للامل على وقف ونءشد برئيس اللجنة الاين نءيف القءضي، المجتمع الدول في القدس الشبريف.
االعتدا ات اإلسبرائيلية اليومية التي ينفذهء المستوطنون في سءحءت المسجد األقصى وقعة الصخبرة 
المشبرفة، الفتء إلى الادوان األخيبر على مقءعبر الشهدا ؛ مثل المقعبرة اليوسفية التي تضم برفءة شهدا  

 أبردنيين وفلسطينيين قضوا في الدفءع عن القدس والمقدسءت.
 12/10/2021، لة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 الجامعة العربية تستنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إسرائيلي مقام على مقبرة فلسطينية .29

استنكبرت جءماة الدول الابرعية قيءم برئيس االتحءد الدولي لكبرة القدم "الفيفء" جيءني إنفءتينو، : القءهبرة
وأوضحت ]أول[أمس. ى عـ "متحف التسءمح"، وذلك لدى زيءبرته إلسبرائيل عءلمشءبركة في افتتءح مء يسم

األمءنة الاءمة في عيءن لهء، يوم الثالثء ، أن هذا المتحف مقءم قسبرا على مقعبرة "مأمن هللا" اإلسالمية 
وأكد العيءن، أن مشءبركة برئيس الفيفء  األثبرية في القدس، والتي ياود تءبريخهء إلى القبرن الحءدي عشبر.

ي هذه الفاءلية، تخءلف معءدئ النظءم األسءسي لالتحءد الدولي لكبرة القدم، وُتاد تسييسء غيبر مقعول، ف
 كمء أنهء ُتاعبر عن انحيءز صءبرخ لدول االحتالل على حسءب الفلسطينيين.

 12/10/2021، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تحف التسامح" في مقبرة مأمن هللا بالقدس المحتلة"التعاون اإلسالمي" تدين افتتا  ما يسمى "م .30
االعتدا  على حبرمة المقءعبر ، أدانت منظمة التاءون اإلسالمي في عيءن لهء، يوم الثالثء : جدة

اإلسالمية عمء فيهء مقعبرة مأمن هللا واليوسفية في مدينة القدس، وافتتءح إسبرائيل، قوة االحتالل، مء 
على جز  من مقعبرة مأمن هللا اإلسالمية في القدس المحتلة، ونعش يسمى "متحف التسءمح" المقءم 

كمء استنكبرت، في السيءق نفسه، مشءبركة برئيس  قعوبر المسلمين التي يزيد عمبرهء عن ألف عءم.
االتحءد الدولي لكبرة القدم )الفيفء( جيءني إنفءتينو، في هذه الفاءلية، ماتعبرة أن ذلك يشكل مخءلفة للقيم 
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تقوم عليهء البريءضة، ولمعءدئ النظءم األسءسي لالتحءد الدولي لكبرة القدم، وياكس انحيءزا النعيلة التي 
 واضحء وغيبر مقعول لصءلح االحتالل اإلسبرائيلي.

 12/10/2021، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بيالقضية المركزية والولى للعالم العر هي  يةفلسطينالقضية ال :البرلمان العربي .31
أكد برئيس العبرلمءن الابرعي عءدل عن ععد البرحمن الاسومي، دعم ومسءندة العبرلمءن للقضية : القءهبرة

الفلسطينية، عءعتعءبرهء القضية المبركزية واألولى للاءلم الابرعي، مابرعء عن برفض العبرلمءن ألية 
قصى إجبرا ات أحءدية الجءنب تساى لتغييبر الوضع القءئم على األبرض فيمء يخص المسجد األ

جء  ذلك خالل تبرؤسه يوم الثالثء ، اجتمءع لجنة فلسطين المنعثقة عن العبرلمءن الابرعي  المعءبرك.
واستابرض الاسومي  التي عقدت عمقبر األمءنة الاءمة للعبرلمءن الابرعي، عءلاءصمة المصبرية، القءهبرة.

 جهود العبرلمءن وتحبركءته عشأن مستجدات وتطوبرات القضية الفلسطينية.
 12/10/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ال 

 
 الكويت تدعو "عدم االنحياز" للضغط على "إسرائيل" إلنهاء احتاللها .32

دعء وزيبر الخءبرجية الكويتي الشيخ أحمد النءصبر، مؤتمبر "عدم االنحيءز" للضغط على : الكويت
اته مبركزية القضية الفلسطينية "إسبرائيل" إلنهء  احتاللهء لألبراضي الفلسطينية، مؤكًدا في الوقت ذ

جء  ذلك في كلمة لوزيبر الخءبرجية الكويتي الشيخ أحمد النءصبر، االثنين، في الذكبرى  عءلنسعة لعالده.
 لتأسيس "حبركة عدم االنحيءز. 60الـ 

وقءل النءصبر: "فيمء يخص قضيتنء األولى القضية الفلسطينية، فإن مء يمبر عه الشاب الفلسطيني 
نسءنية خطيبرة، إنمء  73ومنذ أكثبر من  الشقيق يوميًّء عءًمء من أوضءع أمنية واقتصءدية واجتمءعية وا 

ماءنهء في سيءسءتهء االستيطءنية  هو نتيجة الستمبرابر إسبرائيل، السلطة القءئمة عءالحتالل، وا 
 والتوساية، وتدنيسهء لحبرمة األمءكن المقدسة".

 12/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عاما   50فاف يهودي في البحرين منذ أكثر من أول حفل ز  .33
عءمًء، وذلك عاد نحو  50شهدت العحبرين االثنين أول حفل زواج يهودي على أبراضيهء منذ أكثبر من 

وعحسب موقع "تءيمز أوف إسبرائيل"، فإن حفل  عءم من تطعيع الاالقءت مع االحتالل اإلسبرائيلي.
، وقءل إن الحدث ياتعبر "عالمة فءبرقة" للجءلية اليهودية الزفءف أقيم عفندق بريتز كءبرلتون في المنءمة
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والابريس هو نجل هدى نونو، سفيبرة العحبرين السءعقة لدى الواليءت المتحدة،  في الدولة الخليجية.
 وهي عضو في الجءلية اليهودية في العحبرين.

كمء علق  .وقءلت نونو ععبر حسءعهء على تويتبر: "كءن حفل الزفءف ضخمء وهذا مء تبريده كل أم"
 حسءب إسبرائيل عءلابرعية في تويتبر أن "هذا الزفءف من ثمبرات السالم عين إسبرائيل والعحبرين".

 12/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 االتحاد الوروبي وألمانيا يطلقان برنامج تنمية السياحة في القدس الشرقية .34

يءحة في القدس الشبرقية، الذي ينفذه أطلق االتحءد األوبروعي وألمءنيء، يوم الثالثء ، عبرنءمج تنمية الس
"التاءون اإلنمءئي األلمءني"، عءلشبراكة مع مختلف مكونءت قطءع السيءحة الفلسطيني، كمء افتتحء 

 مبركز التنمية السيءحية في المدينة.
وأوضح عيءن صدبر عن مكتب االتحءد األوبروعي في القدس، أن "عبرنءمج تنمية السيءحة في القدس 

مشبروع مشتبرك عين االتحءد وألمءنيء في إطءبر عبرنءمج القدس الشبرقية التءعع لالتحءد"، الشبرقية هو أول 
مشيبًرا إلى أن "العبرنءمج يهدف إلى الحفءظ على الهوية الفلسطينية للمدينة ودعم قطءع السيءحة في 
القدس الشبرقية، على خلفية الزيءدة المقلقة للمصءعب التي تواجه الحيءة الفلسطينية والنشءط 

 االقتصءدي في هذا الجز  من المدينة".
 12/10/2021، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في استضافة كأس العالم لكرة القدم "إسرائيل"رئيس الفيفا: اتفاقيات إبراهيم قد تؤدي إلى مشاركة  .35

ءية المطءف إلى مشءبركة قءل برئيس الفيفء، جيءني إنفءنتينو، إن توقيع اتفءقيءت إعبراهيم قد يؤدي في نه
 إسبرائيل في استضءفة كأس الاءلم لكبرة القدم مع جيبرانهء الابرب.

وفي حديثه عن اتفءقيءت اعبراهيم، قءل إنفءنتينو في خطءب ألقءه في افتتءح مبركز فبريدمءن للسالم في 
متحف التسءمح في القدس إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تاءون إقليمي في استضءفة عطوالت كبرة 

 القدم.
وأضءف أن الهيئة الحءكمة لكبرة القدم الاءلمية تعحث في توسيع عطوالت البرجءل والسيدات إلى أحداث 

 سنوية، وعءلتءلي يمكن أن يشهد مشءبركة إسبرائيل في االستضءفة.
وتسء ل: "لمءذا ال نحلم عكأس الاءلم في إسبرائيل والدول المجءوبرة؟ مع اتفءقيءت إعبراهيم لمءذا ال نفال 

 هنء في إسبرائيل مع جيبرانهء في الشبرق األوسط والفلسطينيين"؟ ذلك
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وبرحب وزيبر البريءضة والثقءفة اإلسبرائيلي، حيلي تبروعبر، الذي التقى عإنفءنتينو في وقت سءعق من 
سبرائيل.  مسء  أمس الثالثء ، عتصبريحءته، قءئال إنهمء نءقشء التاءون المستقعلي عين الفيفء وا 
 13/10/2021موقع روسيا اليوم، 

 
 "إسرائيل"موظف في "أمازون" و"جوجل" يطالبون شركتيهما بمقاطعة  أربعمائة .36

موظف في شبركتي "أمءزون" لتجءبرة التجزئة، و"جوجل"، إدابرتي شبركتيهمء  400طءلب أكثبر من 
 عمقءطاة إسبرائيل جبرا  ممءبرسءتهء القماية ضد الحقوق اإلنسءنية الفلسطينية.

هء ووجهوهء إلى إدابرتي الشبركتين: "ال يمكننء أن نتجءهل أن وقءل الموظفون، في برسءلة وقاو 
جعءبرهم على تبرك  المنتجءت التي نعنيهء ُتستخدم لحبرمءن الفلسطينيين من حقوقهم األسءسية، وا 

 منءزلهم، ومهءجمة الفلسطينيين في قطءع غزة".
دمءت سحءعية للجيش وأدانوا أبرعءب عملهم للمسءهمة في مبراقعة الفلسطينيين وسلعهم، من خالل عيع خ

 اإلسبرائيلي والحكومة اإلسبرائيلية، وحثوا الشبركتين على قطع الاالقءت مع هذا النظءم القماي".
وجء  في البرسءلة: "ندعو عمءل التكنولوجيء الاءلميين والمجتمع الدولي إلى االنضمءم إلينء في عنء  

 عءلم تازز فيه التكنولوجيء السالمة والكبرامة للجميع."
 13/10/2021، النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 منزل في غزة 1,200ونروا تبدأ إصال  ال  .37

ونبروا العد  عاملية إصالح مئءت المنءزل التي تضبربرت عشكل عءلغ، خالل الادوان األأعلنت وكءلة 
 اإلسبرائيلي على قطءع غزة في مءيو )أيءبر( المءضي.

زابريني، خالل مؤتمبر عقده، أمءم أحد المنءزل المتضبربرة، عمخيم وقءل المفوض الاءم للوكءلة فيليب ال
منزل، لاءئالت  1,200األولوية إلصالح »الشءطئ لالجئين الفلسطينيين، غبرعي مدينة غزة إن 

 «.فلسطينية الجئة، من الذين لم يتمّكنوا من الاودة لمسءكنهم عسعب الدمءبر الذي لحق عهء
، سيتم التاءمل ماهء وتقديم المسءعدات في حءل توفيبر الدعم آالف عءئلة أيضءً  7هنءك »وأضءف: 

مليون دوالبر أميبركي، للتاءمل مع احتيءجءت  20وأوضح الزابريني أن الوكءلة عحءجة إلى  «.الكءمل
يومًء، شّنت إسبرائيل عدوانًء على قطءع غزة،  11القطءع فيمء يتالق عإصالح المنءزل المدّمبرة. ولمدة 

 مءيو المءضي. 21النءبر في انتهى عوقف إلطالق 
 13/10/2021الشرق الوسط، لندن، 
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 التهديدات المريكية.. فشل للسلطة وصعود للمقاومة .38
 ديءك مءجد أعو

لم تتوقف تهديدات البرئيس محمود ععءس عءلاودة عن عملية التسوية واالنسحءب من االتفءقيءت 
يكن ليمبر دون موقف قءس من البرئيس  الموقاة مع االحتالل، إال أن تهديده األخيبر قعل أيءم لم

 األمبريكي عءيدن والذي برفض من قعل لقء ه على هءمش اجتمءعءت األمم المتحدة وحتى اآلن.
وبرغم إدبراك اإلدابرة األمبريكية واالحتالل عدم جدية التهديدات التي يطلقهء ععءس، وأنهء مجبرد 

تهديده األخيبر في الجماية الاءمة لألمم تهديدات لفظية كالمية ال تستند إلى عدائل حقيقية، إال أن 
)قبرابر التقسيم(، واللجو  إلى محكمة الادل الدولية  181المتحدة عءلاودة إلى قبرابر مجلس األمن برقم 

للحسم في شبرعية وجود االحتالل، إذا لم تنسحب إسبرائيل من األبراضي المحتلة خالل عءم، استدعى 
يدن لم يقف عند حد مطءلعته عءلتوقف عن هذه بردًا غيبر مسعوق من البرئيس األميبركي جو عء

نمء أيضء عءستعدال حكومة محمد اشتية الحءلية عحكومة تكنوقبراط "مهنية وفاءلة تحظى  التهديدات، وا 
عءالحتبرام واإليفء  عءاللتزامءت الدولية فيمء يتالق عءلحبريءت الاءمة" وذلك كشبرط الستمبرابر التاءمل 

 ماه!
ال تشمل حكومة التكنوقبراط حمءس إال وهي ُماتبرفة عشبروط البرعءعية، برغم أمء الشبرط الثءلث فكءن أن 

أن ععءس سعق أن وضع هذا الشبرط على حمءس للمشءبركة عحكومة الوحدة الوطنية التي يدعو إليهء 
 كعديل عن االنتخءعءت التي أسقطهء ودفنهء عيديه.

 فشل الرهان
هءدي عمبرو معاوث عءيدن إلى ععءس خالل  ويفتح التهديد األمبريكي من خالل الشبروط التي نقلهء

لقءئه ماه عبرام هللا العءب واساًء للتكهن عبرغعة أمبريكية في التخلص من ععءس والتمهيد لعديل له في 
 المبرحلة القءدمة التي تتطلب مبرونة أكثبر في التاءمل مع الحلول االقتصءدية المطبروحة!

لى تحسين الوضع االقتصءدي، يؤكد فشل برهءن كمء أن التجءهل األمبريكي للحل السيءسي وتبركيزه ع
السلطة الفلسطينية إمكءنية إنجءز أي حل سيءسي قءئم على أسءس حل الدولتين، وأن كل مء جبرى 
من مفءوضءت وتنءزالت قدمتهء السلطة الفلسطينية مقبرونًء عتفءنيهء في خدمة المحتل عءلتنسيق األمني 

 لهء عند االحتالل واإلدابرات األمبريكية المتاءقعة.ضد الشاب الفلسطيني ومقءومتهء، لم يشفع 
ولم تقدم إدابرة عءيدن الديمقبراطية على أي خطوة سيءسية تتنءقض مع عمليءت الهدم التي نفذهء 

 البرئيس السءعق دونءلد تبرمب من خالل صفقة القبرن ونقل السفءبرة األمبريكية للقدس!
ة، تساى إلى تايين برئيس وزبرا  فلسطيني ويعدو أن هذه اإلدابرة، حسعمء أفءدت مصءدبر فلسطيني
 مستقل وغيبر منتم لحبركة فتح، وتبرشح لذلك سالم فيءض.
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جبراؤه لقء ات مختلفة في السءحة الفلسطينية عمء في ذلك زيءبرته  وكءن الفتًء لالنتعءه تحبركءت فيءض وا 
السلطة المءلية  لغزة ولقءئه مع حمءس لتأمين دعم له، من خالل وعود قدمهء عأنه يستطيع إنهء  أزمة

 والسيءسية عءستجالب الدعم األمبريكي واألوبروعي وتحسين الاالقءت مع الواليءت المتحدة.
غيبر أن فيءض لم يقل لنء لمءذا يتمتع هو دون غيبره عهذه اإلمكءنءت، ومء المطلوب منه لكي يحظى 

 عءلدعم األمبريكي في مواجهة فسءد المحسوعين على ععءس!
براد له أن يكون حصءن طبروادة لهذا الحل االقتصءدي، على أن يجبري ويعدو أن سالم فيءض ي

عءمًء وال يزال يطءلب عءلحل السيءسي الذي كءن هو أحد  84تصايده لخالفة أعو مءزن الذي علغ 
 مهندسيه في اتفءق أوسلو في ظل القيءدة الفلسطينية الحءلية.
عملية التسوية وفقًء لمعدأ األبرض مقءعل  الواضح أن إدابرة عءيدن التي لم تتمكن حتى اآلن من إطالق

السالم وحل الدولتين، وعجزت وستاجز مستقعاًل عن الضغط على الحكومة اإلسبرائيلية إلطالق 
المفءوضءت، تبريد التغطية على هذا الفشل من خالل التبركيز على الحلول االقتصءدية والتي تحدثت 

 لدولتين.عنهء حكومة عينيت التي كبربرت مواقف البرفض لمعدأ ا
ويأتي الموقف األمبريكي من ععءس برغم أنه عءد عن موقفه السءعق عتجميد االتفءقءت مع االحتالل 
عمجبرد تسلم اإلدابرة الديمقبراطية عبرئءسة جو عءيدن الحكم في الواليءت المتحدة، ماواًل على وعودهء 

ح القنصلية األمبريكية لينتهي عه المطءف غيبر مبرغوب عه أمبريكيء وعدون أن يتحقق حتى اآلن وعد فت
 في القدس!

وقدمت واشنطن عءلفال مسءعدات اقتصءدية محدودة، وأوكلت لالحتالل مهمة إنقءذ السلطة من 
دوالبر للسلطة، وزيءدة عدد الامءل الفلسطينيين  155أزمتهء السيءسية واالقتصءدية عتقديم قبرض عقية 
صدابر تصءبريح لـ، و 1948المسموح لهم عءلدخول إلى األبراضي المحتلة عءم   ألف عءمل! 15ا 

ولم تكن هذه الخطوة لتتم لوال تخوف اإلدابرة األمبريكية من فشل السلطة الفلسطينية أمءم حبركة حمءس 
عاد مابركة سيف القدس، ومقتل النءشط الفلسطيني نزابر عنءت، مء أدى إلى انفضءض كعيبر للشءبرع 

عدد كعيبر من المثقفين الفلسطينيين عن هذه السلطة، والمطءلعة عإسقءطهء، فضاًل عن مطءلعة 
 عءستقءلة ععءس.

وقد ععبر المعاوث األمبريكي هءدي عمبرو عن فشل السلطة حينمء شعههء عغءعة جءفة على وشك 
 االشتاءل.

وال يعدو التقديبر األمبريكي عايدًا عن الواقع إذ أظهبرت االستطالعءت األخيبرة في األبراضي الفلسطينية 
 طينية وتقدم حمءس على فتح وهنية على ععءس.تبراجع مكءنة السلطة الفلس
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 ابتزاز أمريكي وتدخل فج
إن اعتزاز اإلدابرة األمبريكية لاعءس ياعبر عن تدخل فج في السءحة الفلسطينية، ومحءولة لفبرض 
خيءبرات سيءسية عليه، ولكن هذا االعتزاز لم يكن ليجد له فبرصة للنجءح لو أن السلطة كءنت ملتحمة 

ه لالحتالل كمء حصل في هعة القدس وسيفهء، وصمود أهءلي الشيخ جبراح، مع شاعهء في تصدي
والتصدي الفلسطيني لالحتالل في قبرى الضفة والقدس. إذ إن هذه السلطة جالت من التنسيق 
األمني عقبرة مقدسة، وتصدت لمقءومة الشاب الفلسطيني عكل الوسءئل التي أتيحت لهء، لتصعح 

 دعم الذي تتلقءه من متنفذي حبركة فتح.منفصمة عن الشاب، ومكتفية عءل
وهكذا فإن هبروب ععءس من احتمءل فوز حمءس عءالنتخءعءت جاله وسلطته يواجهءن ضغوطًء 
أمبريكية لتنصيب شخص يكون عدياًل عنه برعمء حتى قعل وفءته، وقد يضاف فبرص مقبرعيه عوبراثته، 

 ويشال صبراعًء ال يابرف مداه خصوصًء عاد برحيله.
ألكعبر قد يلحق عءلقضية الفلسطينية التي ستظل برهينة للتدخالت الخءبرجية التي إال أن الضبربر ا

تحءول فبرض مسءبر سيءسي ثعت فشله وععثيته، وعمء قد يؤدي إلى فقدان العوصلة السيءسية، 
واستمبرابر اشتغءل السلطة عءلتنسيق األمني الممجوج، وانقسءم متجذبر أسءسه الخالف في البرؤى 

 السيءسية.
 ني وتقهقر صهيونيصعود فلسطي

غيبر أن الشاب الفلسطيني اختط مسءبرًا عكس االتجءه الذي تسيبر فيه السلطة، خصوصًء عاد مابركة 
سيف القدس، وعطولة أسبرى نفق الحبرية، وعطوالت عيت عنءن ومخيم جنين، ويتجه نحو أخذ زمءم 

ويد عءلوسءئل المتءحة، المعءدبرة عنعذ مشءبريع التسوية، والتصدي لالحتالل ومخططءت االستيطءن والته
 وتقديم نمءذج متجددة للعطولة والفدا ، مدعومًء عذلك من فصءئل المقءومة في غزة والضفة.

إن منحنى الصمود الفلسطيني الصءعد ونمءذج العطولة والفدا  المتجددة، مقءعل الهزائم المتكبربرة 
تشكيل الحكومي الجديد وحجم الميدانية للكيءن، وتقهقبره على الصايد الذاتي والداخلي في ضو  ال

التنءقضءت فيه، فضاًل عن تبراجع نفوذ داعمه البرئيسي الواليءت المتحدة في المنطقة عاد االنسحءب 
من أفغءنستءن، سيؤدي إلى تبراجع وتآكل تدبريجي للمشبروع االستامءبري الصهيوني على األبرض 

 الفلسطينية.
اللحظة التءبريخية والعنء  عليهء، ععبر اختبراق  ويضع هذا على قوى المقءومة مسؤولية كعيبرة اللتقءط

السءحة ععبرنءمج وطني شءمل يقود المبرحلة ويحدد ماءلم النضءل، وياتمد المقءومة عكل أشكءلهء 
لمواجهة االحتالل، ويازز عوامل صمود الشاب الفلسطيني في وجه محءوالت االقتالع واالستيطءن 

 والتمسك عحق عودة الالجئين.والتهويد، ويؤكد مبركزية القدس في الصبراع، 
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من األفضل أن يجبري التوافق على العبرنءمج الوطني تحت سقف منظمة التحبريبر، ولكن إنجءز هذه 
المهمة قد يوجه عقعءت داخلية وخءبرجية، األمبر الذي قد يستدعي المضي عهذا العبرنءمج من دونهء 

ن كءنت مطلعًء حتى لو تخلفت عاض القوى عن ذلك، فءستمبرابر النضءل ال يشتبرط تح قق الوحدة وا 
وغءية، فءلفال المقءوم المستمبر سيؤدي عءلضبروبرة إلى عزل المتخلفين وكيءنهم مهمء تمتع عءلدعم، ولنء 

 في تجءبرب الشاوب خيبر دليل.
 11/10/2021، تي أر تي عربي

 
 مسرحيات عباس.. الكوميديا مستمرة! .39

 أميبرة أعو الفتوح
ى خطءب ُيلقيه أو تصبريح يصدبره "محمود ععءس"، برئيس ال زلت أضحك سخبرية؛ كلمء استمات إل

سلطة التنسيق األمني مع الادو الصهيوني، وأستشيط غضعًء وأزداد حزنًء وألمًء أن يكون هذا البرجل 
الطءعن في السن، الذي تادى الستة والثمءنين عءمء، هو َمن يتولى أمبر الشاب الفلسطيني الاظيم 

ي وقدم من التضحيءت مء لم يقدمه شاب آخبر في الاءلم، فكيف الذي نءضل وكءفح الادو الصهيون
 لهذا الخءنع أن يتكلم عءسم شاب حبر أعي ال يقعل الدنية في دينه ووطنه؟!

، وفبرضه على الفلسطينيين 2000عءم  األقصىمنذ مؤامبرته على البراحل "يءسبر عبرفءت" عاد انتفءضة 
وحصءبر يءسبر عبرفءت ثم فيمء عاد مقتله ووبراثته  ، لازل2003برئيسًء للوزبرا  من ِقعل الصهءينة عءم 

لجميع منءصعه، من برئءسة الدولة الوهمية وبرئءسة حبركة فتح ومء تالهء من برئءسة منظمة التحبريبر 
الفلسطينية، إلى آخبر ذلك من منءصب ال تغني وال تشعع من جوع إال ألصحءعهء؛ فلم تاد على 

أقول إن هذا البرجل منذ ذلك الحين حتى يومنء هذا الشاب الفلسطيني عأية منفاة أو خيبر.. أعود ف
يسيبر عكس اتجءه الشاب الفلسطيني، فهو ال يؤمن عءلمقءومة سعياًل لتحبريبر فلسطين، عل يسّفه من 
شأنهء وياتعبرهء إبرهءعًء نءطقًء علسءن صهيوني ُمغءزاًل عه أمبريكء لينءل البرضء، فيطءبرد المقءومين الشبرفء  

حقوق الشاب الفلسطيني وفي أبرضه ويتالقى مع الصهءينة في إسقءط حق أينمء كءنوا، ويفبرط في 
 الاودة.

وهو منذ اليوم األول في مء تسمى "مفءوضءت السالم" عينه وعين الصهءينة وموضوع القدس خءبرج 
التفءوض، وهذه سءعقة لم يسعقه عهء أحد. فابرفءت في اجتمءعه األخيبر مع عيل كلينتون في منتجع 

، وضع موضوع القدس على طءولة المفءوضءت، وحينمء أحس عأن طبريق 2000 كءمب ديفيد عءم
المفءوضءت مسدود وال أمل في المضي فيه، عءد إلى برام هللا وأشال انتفءضة األقصى. ولكن هذا 
البرجل ظل يفءوض من أجل التفءوض ويبرجو أال تنتهي لاعة التفءوض كي يظل محتفظًء عكبرسيه 
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فلسطينيين، الذين عّلغ عنهم سلطءت أمن االحتالل ضمن تاءونه "المقدس"، الملوث عدمء  المقءومين ال
حسب تاعيبره عنفسه. فءلبرجل دائمء مء يفضح نفسه جهبرًا، وكأنه يبريد أن يتخذه النءس مثءاًل للخيءنة 

 والامءلة ويسجله التءبريخ على هذا النحو المخزي!!
لسيمء"، ويطلع الشجبرة عتاعيبر "عنيءمين وهذا ال يمنع أنه أحيءنء مء يتقمص دوبر العطل "شجيع ا

نتنيءهو"، ويطلق تصبريحءت عنتبرية من قعيل تهديده عإلغء  التنسيق األمني والاودة إلى المقءومة.. 
 الخ، ثم يضطبر إلى النزول من فوق الشجبرة مكسوبر البرقعة مذلول النفس!

شخصية وهدد الكيءن وفي خطءعه األخيبر أمءم الجماية الامومية لألمم المتحدة تقمص تلك ال
ذا لم 1967الصهيوني؛ عأن أمءمه عءم واحد لينسحب من األبراضي الفلسطينية المحتلة منذ عءم  . وا 

 ؟1967يحدث ذلك، فلمءذا يعقي االعتبراف عإسبرائيل قءئمء على أسءس حدود الاءم 
لموابرية )الحظ أنه لم يقل صبراحة أنه سيسحب اعتبرافه عإسبرائيل، عل طبرحهء في تسءؤل كنوع من ا
 وهبرب من اإلجءعة على السؤال، فهو أجعن من النطق عهء حتى لو تقمص شخصية العطل(..

وبرأى أن الخالص أو الحل في اللجو  إلى محكمة الادل الدولية في الهءي، متنءسيًء عن عمد أن 
 ؛ في قضية الجدابر الفءصل الانصبري2004تلك المحكمة قد أصدبرت حكمًء تءبريخيًء غيبر مسعوق عءم 

الذي شّيده االحتالل، وأفتت عادم شبرعية االحتالل على األبراضي الفلسطينية المحتلة، وألزمت فيه 
إسبرائيل عءلتوقف معءشبرة عن عنء  الجدابر وأن تلغي أو تعطل كل التداعيبر المتخذة، والتي تحد أو 

إصالح كل تابرقل عشكل غيبر قءنوني ممءبرسة سكءن الضفة الغبرعية لحقوقهم، كمء ألزمت إسبرائيل ع
األضبرابر التي تسععتهء، ولكن مءذا حدث عاد ذلك؟ هل أذعنت سلطءت االحتالل لهذا الحكم ونفذته 
وتوقفت عن العنء ؟ عءلطعع ال، عل تحدت قبرابر المحكمة الدولية وأكملت العنء ، وذهعت أوبراق الحكم 

 أدبراج البريءح!!
ي عدم تنفيذ الحكم، وأطفأت جذوة عل من دواعي السخبرية، أن سلطة ععءس الاميلة سءهمت أيضء ف

هذه الفتوى وجالتهء برمءدًا عادمء أفبرغتهء من مضمونهء، حينمء وافقت على فكبرة تعءدل األبراضي 
الفلسطينية مع الكيءن الصهيوني، وعءلتءلي قعلت عضم مسءحءت واساة من األبراضي المحتلة عءم 

صهءينة في إقءمة المئءت من ، وهي عءلمنءسعة من أجود وأخصب األبراضي، استغلهء ال1976
المغتصعءت )المستوطنءت(، وسءعد ذلك على تهويد المدن الفلسطينية ومحو األسمء  الابرعية للمدن 

 واألحيء  والشوابرع واستعدالهء عأسمء  يهودية..
لقد قءل ععءس لوفد من نشطء  محءفظتي الخليل وعيت لحم في الضفة الغبرعية، وهو جءلس متبرعع 

ن "برفض إسبرائيل لحل الدولتين يفبرض علينء الذهءب إلى خيءبرات أخبرى"، وأضءف أن فوق الشجبرة، إ
، أو الذهءب إلى الدولة الديمقبراطية 1947تلك الخيءبرات تشمل الاودة للمطءلعة عقبرابر التقسيم للاءم 



 
 
 
 

 

 25 ص             5656 الادد:             10/13/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

يين الواحدة على أبرض فلسطين التءبريخية التي تتحقق فيهء الحقوق السيءسية والمدنية الكءملة للفلسطين
على أبرض فلسطين التءبريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد االحتالل وفبرض نظءم 

 األعءبرتءيد والفصل الانصبري"..
في حقيقة األمبر، نحن ال نبريده أن ينزل من فوق الشجبرة، عل نبرجوه أن يظل فوقهء ويتمسك 

الذي  181ألمن، وهو القبرابر برقم عتهديداته. فمانى الاودة إلى قبرابر التقسيم الصءدبر من مجلس ا
في المءئة من مسءحة أبراضي فلسطين التءبريخية، أي ضافي المسءحة التي  44ياطي الفلسطينيين 

في المءئة، وتضم األبراضي التي احتلتهء  22قعلت عهء السلطة عاد اتفءقية "أوسلو" الملاونة، والعءلغة 
 .1967إسبرائيل عاد حبرب حزيبران/ يونيو 

في  1988ءت الاجيعة، أن إعالن الدولة الفلسطينية في تشبرين الثءني/ نوفمعبر عءم ومن المفءبرق
، على البرغم 1967، ولكن وفق حدود حزيبران/ يونيو 181الجزائبر، استند أسءسًء إلى قبرابر التقسيم برقم 

ية من أن المجتمع الدولي في تلك الفتبرة كءن أكثبر مياًل أو انسجءمًء مع فكبرة حل الدولة الديمقبراط
الواحدة على كل األبراضي الفلسطينية من النهبر إلى العحبر، والتي تعنتهء منظمة التحبريبر الفلسطينية 
منذ انطالقهء فى ستينيءت القبرن المنصبرم، ولكنهء تخلت عنهء مع إعالن الدولة الفلسطينية ضمن 

. فحتى هذا في المءئة من مسءحة فلسطين التءبريخية 22حدود حزيبران/ يونيو، أي أنهء اكتفت عـ
التنءزل المشين، أو لنقل التفبريط في الحق الفلسطيني لم تحصل السلطة عليه، عل ال زالت تتفءوض 

 من أجله!!
ويعقى السؤال: هل سيعقى محمود ععءس فوق الشجبرة طوال الاءم، وهي المهلة التي أعطءهء للكيءن 

ًا ككل مبرة يتمخض فيه الجعل فيلد الصهيوني قعل تنفيذ تهديده، أم أنه سيضطبر للنزول ذلياًل محسوبر 
 فأبرًا؟!

، عحءلة تخعط وضيءع وانهيءبر على جميع المستويءت كمء 1948لم يمبر الشاب الفلسطيني، منذ نكعة 
يحدث اآلن، ولن يوقف هذا االنهيءبر ويمناه من السقوط إال قيءدات وطنية شءعة، لم تلوثهء السيءسة 

يع فصءئل المقءومة والشبرفء  من حبركة فتح، تشكيل كيءن وال المءل عاد، لذلك أصعح لزامًء على جم
فلسطيني جديد، عبروح وطنية شءعة، عادمء انحبرفت منظمة التحبريبر عن مسءبرهء. لقد انتهى دوبرهء 
تمءمء وطويت صفحءتهء في سجل التءبريخ، عحسنءتهء وسيئءتهء، عنضءلهء وكفءحهء، وعءنكسءبرهء 

 واستسالمهء وسقوطهء..
هذا الكيءن الوطني الجديد، تقع على عءتق جميع فصءئل المقءومة، عادمء قءل  إن مسؤولية تشكيل

الشاب كلمته عاد انتفءضة األقصى ومابركة سيف القدس في برمضءن المءضي. فلقد اختءبر 
الفلسطينيون جمياء في الداخل والخءبرج طبريق المقءومة، وبرفضوا المسءبر الذي سءبرت فيه منظمة 
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انتخءب قيءدة فلسطينية جديدة تاعبر عن نعض هذا الشاب الاظيم وتاكس التحبريبر، لذا أصعح حتميء 
بروحه المقءومة، وتبرد االعتعءبر للقضية الفلسطينية كقضية "تحبربر وطني"، وال عد أن ُياطى هذا الكيءن 
فبرازاتهء، ويديبر المشبروع الوطني  الجديد الشبرعية الكءملة عءتخءذ القبرابر الجبري  عشأن اتفءقية "أوسلو" وا 

 فلسطيني عكل تجليءته..ال
 هذا مء يحتءجه الشاب الفلسطيني اآلن وليس مسبرحيءت ععءس الكوميديء..

 13/10/2021، 21موقع عربي 
 

 تحّديات في انتظار رئيس "الشاباك" الجديد .40
 يوآف ليموبر
عشبرة أمتءبر، وبرعمء أقل، تفصل عين مكتب نءئب برئيس "الشءعءك" ومكتب برئيس "الشءعءك". قطع 

هذا الطبريق مئءت، وبرعمء آالف المبرات، في السنتين والنصف األخيبرتين. عندمء سيسيبر  برونين عءبر
فيه غدًا سيكون مختلفًء تمءمًء. وهذا ليس الكشف فقط، عاد سنوات من الخدمة في الظالل، 

 والمسؤولية أسءسًء.
كون كل الثقل منذ اللحظة التي ينقل إليه المنصب )اليوم( في االحتفءل في مكتب برئيس الوزبرا ، سي

 على كتفيه. خيبرًا كءن أم شبرًا، من اآلن هذا هو، وفقط هذا.
آلة عشبرية، تنفيذية،  -صحيح أن ِمن خلفه سيكون آالف الاءمالت والاءملين في "الشءعءك" 

 ولكن عيون الجميع ستكون موجهة إليه. –استخعءبرية وتكنولوجية هءئلة 
سم عءئلته األصلي السءعق قعل أن ُياعبرن قعل عضع عءبر )أو فيبرزوفسكي كمء يسميه الجميع، على ا

سنوات(، يحوز كل المؤهالت كي يقوم عهذه المهمة. فهو يابرف "الشءعءك" جيدا، وضليع عامق في 
عمله وفي غءيءته. كمء أن مابرفته لجهءز األمن كله عميقة وحميمية: اسُتايبر مبرتين في المءضي لـ 

ظءئفه التنفيذية المختلفة، وكمء ذكبرنء آنفء أيضء مع الجيش "الموسءد" وعمل مع الجهءز عتالصق في و 
 اإلسبرائيلي، الذي استقعل تايينه عتاءطف ظءهبر.

إن تحديءت "الشءعءك" تحت قيءدة عءبر مابروفة. أسءسهء، كمء هو الحءل دومء، إحعءط "اإلبرهءب" 
ك" عيد عليء كمء أثعت عمظءهبره المختلفة، في السءحءت المختلفة. الضفة، عءلطعع، حيث يسيطبر "الشءعء

في سلسلة إحعءطءت في الفتبرة األخيبرة، وكذا غزة، التي لـ"الشءعءك" دوبر مهم ومزدوج فيهء: في اإلعداد 
للمابركة التءلية، وكذا في تسوية محتملة مع "حمءس". كمء أن موقفه سيكون حبرجء إذا مء طلب منه 

يس الوزبرا  صاوعة جمءهيبرية في أن أن يصل إلى حسم في صفقة محتملة لتعءدل األسبرى. سيجد برئ
الذي  –يسيبر ضد موقف برئيس "الشءعءك" إذا حذبر من الثمن المحتمل لتحبريبر "قتلة"؛ يوفءل ديسكن 
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الذي ايد  –عءبرض صفقة شءليت، خفف عن ايهود أولمبرت برفض ثمن الصفقة، عينمء يوبرام كوهن 
 خفف عن عنيءمين نتنيءهو تنفيذهء. –الصفقة 

برض عأعو مءزن أن يخلي مكءنه في قيءدة السلطة. لـ"الشءعءك" سيكون دوبر مبركزي في في فتبرة عءبر يفت
تشخيص السيءقءت وفي تحديد الخلفء  المحتملين، وعءألسءس في منع التطبرف والتصايد، وفي منع 

 المحءوالت المحتملة لـ"حمءس" الستغالل التغييبرات ألجل السيطبرة على الضفة أيضًء.
 ءلعء عأن يؤدي دوبرا مبركزيء أكعبر في مكءفحة الجبريمة في الوسط الابرعي.كمء أن عءبر سيكون مط

نداف ابرغمءن، سلفه، عءبرض ذلك. ولكن عءبر يتعنى نهجًء فءعاًل وموساًء أكثبر. وتحققه سيكون منوطء 
عقبرابرات حكومية وعإقبرابرات قءنونية مبركعة. ولكن من الماقول أن المنطقة الشمءلية في "الشءعءك"، 

ضًء عن ماءلجة ماظم الوسط الابرعي، ستتلقى اآلن برفاء مهمء للمستوى من حيث الوسءئل المسؤول أي
 والتكنولوجيء والقوى العشبرية.

توجد سيءقءت آخبرى سيقودهء عءبر، عاضهء عنيوية وعاضهء شخصية. األولى عينهء هي مء فاله منذ 
 أول من أمس، عندمء قبربر تايين من يسمى "م" نءئعء له.

برئءسة منطقة القدس والضفة في الجهءز. وهو ياتعبر مفاال ممتءزا للامال . عتايينه  يتولى "م" اآلن
حقق عءبر برعحء مزدوجء: عطل النقد الداخلي في "الشءعءك" على أن برجءل الامليءت ال ياينون إال 
برجءل عمليءت في المنءصب المبركزية في الجهءز ووضع إلى جءنعه خعيبرا مهنيء في الشؤون الابرعية 

 في نقءط ضافه. ياززه
في "الشءعءك"(  3وتواصال لذلك، سيكون مطءلعء قبريعء عأن ياين أيضًء برئيس جديدا لقسم األبركءن )برقم 

وكذا برئيسء جديدا لمنطقة القدس والضفة. كمء سيتاين عليه أن يقبربر في أقبرب وقت ممكن أي صوبرة 
ى" كبرمزه البرسمي أم عءلذات في جمءهيبرية تكون للجهءز وله نفسه؛ هل سيكون "الشءعءك" "دبرعء ال يبر 

 الاصبر الحءلي فإنه هو وبرئيسه سيبراهم ويسماهم النءس أكثبر.
ولكن اختعءبره األسءس لن يكون هنءك، عل في الشجءعة التي يعديهء في الغبرف المغلقة، وال سيمء أمءم 

 برئيس الوزبرا .
اطية أيضًء: برئيس الوزبرا  الاالقءت عين البرجلين حبرجة ألدا  الجهءز لمهءمه، ولكنهء حبرجة للديمقبر 

قءئد "الشءعءك"، ولكن على برئيس "الشءعءك" أن يابرف كيف يكون مستقاًل، وأن يقول برأيه عءستقءمة، 
 عمهنية، وعال خوف.
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ن كءن من شأنه أن يدفع عليه ثمنًء. عءبر سيكون مطءلعء عأن يصمم جينءته، وأن يتذكبر أنه في  حتى وا 
 بر وليس لدى الحكومة.نهءية اليوم هو موظف لدى الجمهو 

 "إسبرائيل اليوم"
 13/10/2021اليام، رام هللا، 
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