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 الحتالل يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحما .1
صادقت ما تسمى : القدس، من 13/10/2021، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الذكرت 

"لجنة التخطيط المحلية" التاعاة لعلدية االحتالل في القدس، يوم األرعاا ، على قرار عاالستيال  على 
مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، لصالح إقامة معان عامة، وشق طرق وتنفيذ أعمال 

وقال محافظ القدس عدنان غيث، لـ"وفا"، إن هذا المخطط  س".عنا  في مستوطنة "غفاات همتو 
حكام السيطرة  االستيطاني يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي عين محافظتي القدس وعيت لحم، وا 

وأضاف أن سلطات االحتالل تساى إلى تطويق القدس عحزام من  وعزل القدس عن محيطها.
تالل، ومحاولة إخراج عاض القرى واألحيا  التي المستوطنات، وضم عدد منها لحدود علدية االح

يقطنها مواطنون فلسطينيون خارج حدود العلدية، إلحداث تغيير في عنية المدينة الديمغرافية 
وحدة استيطانية لصالح  2400، على مخطط لعنا  2014وكان االحتالل قد صادق عام  والجغرافية.

قعل حكومة االحتالل التي امتنات عن نشر المناقصة  المستوطنة المذكورة، وقد تم تجميده حينها من
 لهذا المخطط، في أعقاب ضغوط دولية.

عضو اللجنة المحلية للتخطيط  : قالعالل ضاهر، عن 13/10/2021، 48عرب وأضاف موقع 
"ُسررت اليوم عأن أكون شريكا في دفع خطة عنا  غفاات همتوس. والقدس : والعنا ، يهودا فريوديغر

ناطق للعنا ، وغفاات همتوس هي مكان مثالي وال يمس عالطعياة وقريب من أحيا  متاطشة لم
)مستوطنات( قائمة. وعلى جميع محعي القدس ومنشدي جودة العيئة وحماية الطعياة أن يعذلوا كل ما 
عوساهم من أجل دفع الخطة قدما وعدم السماح للضغوط السياسية عتأخيرها" حسعما نقل عنه موقع 

 إللكتروني."والال" ا
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 : عباس ُيعطي الضوء األخضر إلجراء مشاورات مع حماس حول المصالحة"رأي اليوم" .2
عالضفة الغرعية ” فتح“كشف مسؤول عارز في حركة  نادر الصفدي: -”رأي اليوم” خاص عـ –غزة 

إلعادة ” فتح“المحتلة، أن الرئيس الفلسطيني محمود ععاس، أعطى الضو  األخضر لقيادة حركة 
للتعاحث ” حماس“ملف المصالحة الُمجمد منذ شهور طويلة، وعقد لقا ات جديدة مع حركة  تفايل

وأكد القيادي الفتحاوي في  في نقاط الخالف التي تاطل التوصل التفاق ُينهي حالة االنقسام القائمة.
، أن ععاس لم يكن أعًدا ماارًضا إلجرا  أي لقا ات مع حركة ”رأي اليوم” تصريحات خاصة لـ

التي أسماها ” حماس“سواً  داخل األراضي الفلسطينية أو خارجها، ولكن طعياة مواقف ” حماس“
 في ملفات المصالحة كان السعب للتاطيل. "المتناقضة والمتانتة"عـ

هناك عدة تحركات أمريكية وعرعية عملف المصالحة الداخلية، في محاولة منهم إلعادة “وأضاف 
وار من جديد، والتعاحث في الملفات التي تشكل عقعة أمام الوحدة وحماس لطاولة الح” فتح“حركتي 

 ومحاولة إيجاد أرضية واتفاق واضح وصريح يزيل كل الاقعات التي تاترض الطريق.
هناك تاليمات واضحة من الرئيس ععاس لتشكيل وفد من “وتاعع القيادي الفتحاوي، حديثه قائاًل: 

ادة عزام األحمد، للعد عإجرا  لقا ات جديدة مع قيادة حركة قيادة الحركة سيكون على األرجح تحت قي
 ”.حماس في جمهورية مصر الارعية، عناً  على دعوة من جهاز المخاعرات المصرية

 13/10/2021، رأي اليوم، لندن
 

 قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت توفير الحماية ألسرى نفق الحرية نفيعات وكممجي .3
عرية، مسا  اليوم األرعاا ، أن السلطة الفلسطينية رفضت حماية أسرى نفق قالت قناة "كان" الا

الحرية أيهم كممجي ومناضل نفياات. وأضافت القناة، أنه خالل التحقيق مع مناضل نفياات وأيهم 
كممجي اعترفا عأنهم وصال مخيم جنين وطلعا من أحد األشخاص حماية السلطة للفارين من سجن 

تحدث مع محمد اشتية رئيس حكومة السلطة ولكنه رفض ذلك وقال األمر  جلعوع، أحد األشخاص
ليس سهاًل". وتمكن األسيران انفياات وكمنجي، من وصول جنين في الضفة الغرعية عاد أيام من 
انتزاعهما حريتهما ععر نفق الحرية في سجن جلعوع، قعل أن تتم إعادة اعتقالهما عاد نحو أسعوعين 

 .  2021أيلول  6روب عرفقة أرعاة أسرى آخرين في من تنفيذ عملية اله
 13/10/2021لألنباء، وكالة شهاب 
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 الفلسطينية شريك حقيقي من أجل السالم السلطةممثلو منظمات السالم اإلسرائيلية:  .4
أكد وفٌد من ممثلي ونشطا  حركات السالم اإلسرائيلية، تمسكهم عخيار السالم وتطعيق حل : رام هللا

طريقا وحيدا إلنها  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وذلك خالل لقا  تحاورّي جرى األرعاا ، الدولتين 
عاسم  وأّكد المتحدث عمقر الرئاسة في رام هللا، عتنظيم من لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي.

دًدا من الوفد، رئيس منتدى قوى السالم اإلسرائيلية إيلي سافران، في كلمته للحضور الذي ضّم ع
في سياق استاراضه لألنشطة والجهود ، الشخصيات القيادية الفلسطينية وخمسين شخصية إسرائيلية

التي تعذلها قوى السالم في إسرائيل للنهوض عاملية السالم، أّن "القيادة الفلسطينية شريك حقيقّي من 
الفلسطيني إلى آالف أجل السالم، ولنا مساهمات ولقا ات كثيرة ننقل من خاللها حقيقة الموقف 

الناس داخل وخارج إسرائيل، وحقيقة موقفنا الرافض لالستيطان وممارسات المستوطنين ومخالفاتهم 
 في األراضي الفلسطينية".

 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إلى توحيد الجهود لمواجهة الحرب اإلسرائيلية تجاه المقدسات اشتية يدعو .5
استقعل رئيس الوزرا  محمد اشتية، في رام هللا، يوم األرعاا ، القاصد الرسولي، ممثل : م هللارا

ودعا اشتية إلى تكاتف وتوحيد الجهود في مواجهة  الفاتيكان الجديد لدى فلسطين أدولفو تيتو ياالنا.
لكافة محاوالت الحرب اإلسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية واإلسالمية خاصة في القدس، والتصدي 

وأشار اشتية الى أهمية تازيز الرواية عن فلسطين، في  تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم.
ظل محاوالت إسرائيل تزوير الوقائع وتغييرها، إضافة إلى حماية الوجود المسيحي في مواجهة 

 التهجير، وحماية ممتلكات الكنيسة من التسريب.
 13/10/2021، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 محافظة القدس: مصادقة االحتالل على مخطط فصل القدس عن بيت لحم عدوان غاشم .6

اعتعرت محافظة القدس، مصادقة االحتالل اإلسرائيلي على مخطط استيطاني لفصل القدس : القدس
الهادفة إلى ضم المزيد عن عيت لحم، جريمة وعدوانا غاشما واستمرارا لسياسة االحتالل الممنهجة 

 من األراضي لصالح التوسع االستيطاني غير الشرعي.
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وعينت المحافظة، في عيان لها، مسا  األرعاا ، إن إصدار مثل هذه القرارات هدفه قطع التواصل  
الجغرافي عين محافظتي القدس وعيت لحم، لمحاصرة المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها 

 على السكان األصليين لتفريغهم من أرضهم ومنازلهم لصالح المستوطنين.الفلسطيني، والضغط 
 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "الخارجية" الفلسطينية تطالب بتدخل أميركي لوقف فصل القدس عن محيطها .7

ة والدول التي تدعي التمسك طالعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، "خاصة اإلدارة األميركي: رام هللا
عحل الدولتين، عالتدخل الفوري والااجل لوقف تنفيذ المشاريع والمخططات االستامارية التي تكرس 

وقالت "الخارجية"، في  االحتالل واالستيطان ونظام الفصل الانصري العغيض في فلسطين المحتلة".
من خالل قرار االستيال  على  عيان صدر عنها، مسا  األرعاا ، "إن سلطات االحتالل تهدف

مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، إلى حسم مستقعل قضايا المفاوضات النهائية من 
وأدانت عأشد الاعارات مصادقة علدية االحتالل في القدس اليوم، على قرار  جانب واحد وعالقوة".

إقامة معان عامة، وشق طرق عاالستيال  على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، لصالح 
 وتنفيذ أعمال عنا  في مستوطنة "غفاات همتوس".

 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النائب عبد الجواد: اعتداءات االحتالل بسلفيت تهدف لتقسيم الضفة .8
جواد اعتدا  قطاان استنكر النائب والمرشح عن قائمة القدس موعدنا ناصر ععد ال: الضفة الغرعية

المستوطنين على قرية مردا قضا  سلفيت وممارستهم ألعمال عرعدة وعنف ضد المواطنين 
وعّد النائب ععد الجواد، في تصريٍح األرعاا ، أن هذه االنتهاكات جز   .]أمس[وممتلكاتهم، فجر اليوم

وأكد ععد  مزارعهم.من سياسة االحتالل المتواصلة والمستمرة ضد مواطني المحافظة وأراضيهم و 
الجواد أن هذه االعتدا ات المتصاعدة عحق محافظة سلفيت تحديدًا تاعر عن سياسة هذا الكيان 
الستهداف المحافظة لكونها تشكل خط الدفاع األول عن منطقة الوسط، ومنها "تل أعيب" والتي 

ل انتهاكاته ويرى النائب ععد الجواد أن االحتالل يهدف من خال أسموها منطقة "غوش دان".
 ومستوطنيه على األرض إلى تقسيم الضفة إلى قسمين، وتشكل محافظة سلفيت منطقة الوسط منها.

 13/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 2021مليار شيكل على األمن بالنصف األول من  1.67"أمان": السلطة الفلسطينية أنفقت  .9
جل النزاهة والمسا لة "أمان"، أن السلطة الفلسطينية كشفت عيانات نشرها االئتالف من أ: هللارام 

مليار شيكل لتازيز قطاع األمن، وهو  1.67نحو  2021أنفقت خالل النصف األول من الاام الجاري 
وأفاد االئتالف  من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية للنصف األول من الاام. %22ما يمثل 

، أن وزارة 2021ألهلي لدعم شفافية الموازنة الاامة للاام في تقرير نشره ضمن مؤتمر الفريق ا
الداخلية لم تنشر عياناتها حول موازنتها، حيث تعين وجود ارتفاع فاتورة الرواتب واألجور مقارنة عالاام 

 مليون شيكل. 115الماضي عـ
مقارنة مع الفترة وأفاد التقرير أنه لوحظ ارتفاع النفقات الرأسمالية خالل النصف األول من الاام عال

سيارة  85سيارة للضعاط في األمن الوقائي، و 184ذاتها لألعوام الساعقة، التي قد تاود إلى شرا  
وأشار المؤتمر إلى استمرار السياسة التوساية في اإلنفاق  للمخاعرات، دون وضوح معررات الشرا .

د ارتفع حجم اإلنفاق التشغيلي من التشغيلي مثل اإليجارات ونفقات السفر واالمتيازات الوظيفية، وق
وفي مقاعل هذا العذخ على قطاع األمن،  .2020مليار في الاام  2إلى  2015مليار في موازنة  1.5

أكد التقرير أنه لم يتم تحويل سوى دفاة واحدة من مستحقات الاائالت الفقيرة، في حين أن األصل 
 ح أن يتم حرمان األسر الفقيرة من مخصصاتهم.دفاات سنويًا، وعالتالي ومن المرج 4أن يتم تحويل 

مليار  12مليار شيكل إجمالي االلتزامات المالية المترتعة على الحكومة:  30وكشف االئتالف أن 
مليار شيكل إجمالي تراكم المتأخرات للقطاع الخاص وصندوق  18شيكل إجمالي الدين الاام و

 التقاعد.
 13/10/2021، قدس برس

 
 منحا مالية لشركات تضررت من العدوان اإلسرائيلي والجائحة الصحيةرام هللا تقدم  .10

مليون دوالر أميركي، ضمن  3.5أعلنت الحكومة، األرعاا ، عن تقديم منح مالية عقيمة : رام هللا
عرنامجي دعم تاافي التكنولوجيا واالعتكار في قطاع غزة، والتاافي من جائحة "كورونا"، عتمويل من 

ينفذ عرنامجي دعم تاافي التكنولوجيا واالعتكار في قطاع غزة، والتاافي من الجائحة و  العنك الدولي.
الصحية، لصالح وزارتي االقتصاد الوطني واالتصاالت وتكنولوجيا المالومات، حيث يتم تقديم منح 
مالية لشركات تكنولوجيا المالومات والشركات الناشئة والصغيرة إلى متوسطة الحجم، والتي تامل 

وتقدم المنح إلى  ن نطاق االعتكار وتقدم حلوال تكنولوجية والتي تأثرت أعمالها عسعب الجائحة.ضم
الشركات التي تارضت للدمار الكلي أو الجزئي خالل الادوان األخير على قطاع غزة، عهدف 
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التخفيف من آثار الجائحة االقتصادية والادوان، إضافة إلى حفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة 
عادة إطالق األعمال في قطاع غزة.ف  ي ودعم استمرارية وا 

 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رئيس البنك الدولي: المالية العامة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة .11
مشكلة  قال رئيس العنك الدولي ديفيد مالعاس، يوم األرعاا ، إن الحكومة الفلسطينية تواجه: رام هللا

وأوضح مالعاس، ردا على سؤال لـ"وفا"، "كنت قعل أسعوع في  كعيرة في المالية الاامة والمديونية.
ولفت  الضفة الغرعية. هناك مشكلة تتالق عالمالية الاامة والديون، ونحن نساى ألدا  أفضل هناك".

يمولها العنك، ضمن  المسؤول الدولي إلى زيارته لمحطة ماالجة المياه الاادمة في الخليل، التي
وقال: "حتى اآلن،  جهوده لمساعدة الحكومة الفلسطينية في عنا  المزيد من المحطات المشاعهة.

إسرائيل هي التي تتولى ماالجة المياه الاادمة، ونريد أن يتم ذلك في الضفة: في الخليل والقدس 
عالغ شهرية من عائدات وتقتطع إسرائيل من طرف واحد، م وعاقي الضفة، عهدف خفض التكاليف".

المقاصة الفلسطينية، تقول إنها مقاعل استقعالها لمياه الصرف الصحي القادمة من األراضي 
 50الفلسطينية، إضافة إلى خدمات أخرى كالكهرعا  والمياه والتحويالت الطعية، تتجاوز عمجموعها 

مليارات دوالر على  10عات تجاوز ووفقا لوزارة المالية، فإن إجمالي هذه االقتطا مليون دوالر شهريا.
 عاما. 14مدى 

 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النائب زيدان يحذر من تقليص الصليب األحمر خدماته المقدمة لألسرى .12
حذر النائب في المجلس التشرياي ععد الرحمن زيدان من تقليص الصليب األحمر خدماته : طولكرم

وقال النائب "زيدان"، إن  ألسرى التي دأعت على تقديمها على مدار الاقود الماضية.المقدمة ل
المتاعاين لقضايا األسرى يالحظون تقليصا واضحا في الخدمات التي دأعت منظمة الصليب األحمر 

ولفت  على تقديمها على مدار الاقود الماضية والتي ال تستطيع أية منظمة دولية أخرى القيام عها.
ان إلى أن المؤشرات على ذلك ماثلة للايان، وفي مقدمتها تقليص الخدمات المقدمة لألهالي زيد

لترتيب الزيارات، عاإلضافة إلى آلية التسجيل والتذاكر والتواجد على الماعر لتسهيل دخول األهالي، 
 وتقليص زيارات المندوعين إلى السجون، مطالًعا عإثارتها إعالميا.

 13/10/2021، إلعالمالمركز الفلسطيني ل
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 من "الجهاد" يبدؤون إضرابا عن الطعام أسيرا   250. .احتجاجا على انتهاكات االحتالل. .13
أسيرا من حركة الجهاد اإلسالمي في السجون اإلسرائيلية، يوم األرعاا ، إضراعا مفتوحا  250عدأ نحو 

وقال نادي األسير الفلسطيني في  عن الطاام، احتجاجا على "اإلجرا ات التنكيلية" التي تُتخذ عحقهم.
وفي  في إضراب عن الطاام". ]أمس[عيان إن "جز ا من أسرى حركة الجهاد اإلسالمي شرعوا اليوم

عيانه، أضاف نادي األسير أن األسرى المضرعين يطالعون إدارة سجون االحتالل "عوقف إجرا اتها 
سادس من سعتمعر/أيلول، تاريخ عملية التنكيلية التي كانت قد فرضتها عشكل مضاعف عحّقهم عاد ال

وأوضح نادي األسير أن قرار أسرى الجهاد اإلسالمي عاإلضراب عن الطاام "هو جز   نفق الحرية".
من العرنامج النضالي الذي أقّرته لجنة الطوارئ الوطنية من الفصائل كافة، لمواجهة إجرا ات إدارة 

 السجون".
 13/10/2021الجزيرة. نت، 

 
 لن نترك أسرانا حتى لو استدعى ذلك حربا  النخالة:  .14

أكد األمين الاام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد النخالة أن حركته لن تترك : عيروت
أعنا ها في سجون االحتالل ضحايا عين أيدي الادو، وعليه سنقف ماهم ونساندهم عكل ما نملك، 

في تصريٍح مقتضٍب له، مسا  -ضاف وأ "حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".
 أنه "لن يمنانا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتعارات أخرى". -األرعاا 

 13/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "سرايا القدس" تعلن النفير العام في صفوفها اسنادا لألسرى المضربين .15
فوفها، إلسناد أسرى الحركة المضرعين أعلنت "سرايا القدس" اليوم الخميس، النفير الاام في ص: غزة

وقالت السرايا في تصريح، "تلقينا في سرايا القدس تصريح األخ  عن الطاام في سجون االحتالل.
األمين الاام القائد زياد النخالة، حول ما يتارض له أسرانا األعطال داخل سجون الادو عمسؤولية 

ف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن وأضاف "وعليه نالن النفير الاام في صفو  عالية".
واألرعاا ، قال النخالة إن "حركته لن تترك أعنا ها في سجون االحتالل ضحايا عين أيدي  اإلشارة"

الادو، وعليه سنقف ماهم ونساندهم عكل ما نملك، "حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من 
انا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتعارات وأضاف في تصريٍح مقتضب له، أنه "لن يمن أجلهم".
 أخرى".

 14/10/2021، قدس برس
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 إيجابية ناقشنا قضايا مهمة مع الجانب المصري وتلقينا ردودا   :بدران .16
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام عدران أن زيارة الحركة إلى القاهرة جا ت استكمااًل 

وأشار عدران إلى أنه جرى مناقشة القضايا المتالقة عقطاع   للاالقات المتراكمة مع الجانب المصري.
إيجاعية  تلقوا ردوداغزة كالحصار وا عادة اإلعمار واحتياجات القطاع مع الجانب المصري، معيًنا أنهم 

وحول ملف المصالحة، نوه عدران عأن الحركة في لقا ات القاهرة أكدت موقفها  من الجانب المصري.
 الداخلية، وشددت على أنها ليست هي الُماطل لها. الواضح من الحوارات

 13/10/2021، موقع حركة حماس
 

 قرب قاعدة للجيش اإلسرائيلي" اختبآعملية الجلبوع: "العارضة وقادري  .17
أظهرت محاضر التحقيق مع أسرى عملية الهروب من سجن الجلعوع في السادس : محمود مجادلة

محمود الاارضة وياقوب القادري اختعآ قرب قاعدة خالل  من أيلول/ سعتمعر الماضي، أن األسيرين
مالحقتهما من قعل أجهزة األمن اإلسرائيلية، فيما ورد في محاضر التحقيق أن دورية إسرائيلية عثرت 
على األسيرين نضال انفياات وأيهم كممجي قعل تمكنهما من الاعور إلى جنين، غير أنهما تمكنا من 

وعحسب التسريعات التي أوردتها هيئة العث اإلسرائيلية )"كان  المطاف. الوصول إلى جنين في نهاية
"(، فإن األسرى نجحوا في أكثر من مناسعة خالل عمليات العحث والمطاردة، في االختعا  على 11

مقرعة من أجهزة األمن اإلسرائيلية التي فشلت عإلقا  القعض عليهم، رغم وصول عناصرها إلى أماكن 
 سرى.تواجد فيها األ

 13/10/2021، 48عرب 
 

 ا لحزب هللاتقرير إسرائيلي: حماس تنشط عسكري ا في لبنان وتشكل تحدي   .18
أن حركة حماس زادت من نشاطاتها خاصًة “زعم تقرير لمركز أعحاث إسرائيلي : ترجمة خاصة

الاسكرية في لعنان، عهدف تهديد األمن اإلسرائيلي من جعهتين في وقت واحد، لكنها تدوس على 
كما  -”ألما“وعحسب مركز أعحاث  ”.حزب هللا وتثير غضعه وغضب الجيش اللعناني’ أصاعع قدم‘

فإن النشاط الاسكري لحماس في لعنان يتم عإدارة “ -ورد في صحيفة جيروزاليم عوست اإلسرائيلية
دارة ما أسمته  ” العنا مكتب “حماس في غزة، وتم تجنيد المئات من النشطا  التاعاين للحركة لقيادة وا 

والامل فيه، والذي تتركز مهمته على عنا  وتطوير القدرات الاسكرية لحماس على الحدود الشمالية 
أن قوة حماس الاسكرية متمركزة داخل مخيمات الالجئين وهي عايدة “وزعم التقرير،  ”.مع إسرائيل

ويقود  ”.صاوعة للحزبعن أعين السلطات اللعنانية وحزب هللا، ولديها القدرة على خلق تحٍد شديد ال
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مكتب العنا  ماجد قادر الذي انتقل مؤخًرا إلى لعنان قادًما من تركيا، وهو مسؤول عن وحدتي 
 الشمالي وخالد علي، وتضم كل منهما مئات النشطا .

وتامل وحدة الشمالي في خمس مناطق جغرافية رئيسية في لعنان، وهي عيروت وطراعلس والعقاع 
يليام أعو شنب، الذي خضع لتدريب احترافي على الطائرات عدون طيار في وصيدا وصور ويرأسها و 

ندونيسيا، ونائعه عرا  فرحات وهو ضاعط استخعارات الوحدة إلى جانب خليل عزام، في حين  إيران وا 
 يقود وحدة خالد علي، محمد جعارة.

ذلك الصواريخ  الوحدتين تقومان عتطوير وتصنيع أسلحة في لعنان عما في“وادعى التقرير، أن 
والطائرات المسيرة والغواصات الصغيرة التي يتم التحكم فيها عن عاد، كما أنهم يشاركون في التجنيد 
والتدريب ودورات التأهيل المتخصصة مثل القنص وتشغيل قاذفات الصواريخ المضادة للدعاعات 

لمالومات االستخعارية ومشغلي الطائرات عدون طيار وحرب المدن والطيران والغوص العحري وجمع ا
 ”.التكتيكية

فإن نائب قادر هو محمد إعراهيم سالم، وهو رئيس قسم التصنيع في “وعحسب ما جا  في التقرير، 
المكتب الذي يقدم المساعدة الفنية ويطور ويصنع الصواريخ والطائرات عدون طيار، وهو مهندس 

المدى التاعع لحماس، فضاًل عن كونه ميكانيكي وياد أحد قادة عرنامج تطوير الصواريخ متوسطة 
كما ذكر  ”.مسؤواًل عن تحسين تكنولوجيا دقة الصواريخ والطائرات عدون طيار والغواصات المتفجرة

التقرير أسما  الاديد من كعار نشطا  حماس في لعنان عمن فيهم صالح، متهًما إياه عالوقوف خلف 
 الضفة الغرعية خالل األيام واألساعيع األخيرة.الخلية التي تم قتل واعتقال عدد من أفرادها في 

حماس تنشط منذ عقود في لعنان وكان يتم نشاطها الاسكري عإشراف فيلق القدس “وادعى أن 
الحركة هي من تقف خلف إطالق الصواريخ األخيرة من لعنان على الحدود “، قائاًل إن ”اإليراني

عينما ينظر حزب هللا إلى حماس والفلسطينيين “قرير وقال الت ”.الشمالية خالل الاملية األخيرة عغزة
عشكل عام على أنهم ضيوف في لعنان، إال أنه عناً  على تكثيف الامليات الاسكرية المستقلة التي 

نشاط حماس “وقال أيًضا إن  ”.تقوم عها حماس من لعنان، ال يعدو أنها تاتعر نفسها مجرد ضيوف
شديد الصاوعة لحزب هللا، حيث تساى إلى تحقيق مصالحها  المستمر من المحتمل أن يخلق تحدًيا

 ”.الخاصة في لعنان عما في ذلك عدم إعالغ حزب هللا مسعًقا عندما تطلق صواريخ على إسرائيل
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على الرغم من أن ذلك قد يكون ضد مصلحة حزب هللا، لكن قد “وختم مركز األعحاث تقريره عالقول 
نشاطات حماس الاسكرية في لعنان.. لذا ينعغي على إسرائيل يكون أيًضا في مصلحته أن تعقى 

التفكير خارج الصندوق، والتصرف عالنية ضد أهداف حماس في لعنان إذا هاجمت حماس من 
 ”.قطاع غزة والاكس صحيح

 13/10/2021، القدس، القدس
 

 حماس: التطبيع وتكبيل المقاومة أتاحا لالحتالل توسيع االستيطان .19
قالت حركة "حماس": إن تسارع عمليات التطعيع، وتكعيل السلطة الفلسطينية ليد  :الضفة الغرعية

المقاومة، أسهمتا في استغالل االحتالل لفرض وقائع جديدة على األرض من خالل تمرير المشاريع 
جا  ذلك في تصريح  عكل أدواته عالضفة والقدس المحتلتين. كاالشتعااالستيطانية، داعية إلى توسيع 

للناطق عاسم الحركة فوزي عرهوم، تاقيعا على تجريف االحتالل موقع "عش غراب" في عيت صحفي 
وقال عرهوم: "إن تجريف االحتالل  ساحور شرق عيت لحم تمهيًدا إلقامة مشروع استيطاني.

اإلسرائيلي موقع )عش غراب( في عيت ساحور، يأتي في سياق الادوان الصهيوني الشامل على 
وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي "يستغل تسارع عمليات  وأرضه ومقدساته".شاعنا الفلسطيني 

التطعيع، وصمت المجتمع الدولي، والدعم األمريكي، وتكعيل السلطة ليد المقاومة في الضفة، في 
 االستمرار في سياساته الانصرية المتطرفة وفرض وقائع جديدة على األرض".

 13/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: االتحاد األوروبي يربط دعمه السنوي ألونروا بتغيير المنهاج الفلسطيني .20
: قالت حركة حماس، األرعاا ، إن االتحاد األوروعي، رعط صرفه للمساعدات السنوية األناضول-غزة

 ، عتغيير عاض المفاهيم في المنهاج”أونروا“المقّدمة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وأدانت الحركة تلك  جا  ذلك في عيان صدر عن دائرة شؤون الالجئين في الحركة. الفلسطيني.

تزوير الرواية التاريخية للقضية الفلسطينية، لضرب الوعي “المحاولة التي قالت إنها تهدف إلى 
، الذي ”التراجع عن هذا السلوك”وطالعت الحركة االتحاد األوروعي عـ ”.الفلسطيني لألجيال الصاعدة

رفض شروط دعم موازنتها، وااللتزام عالمنهاج الذي تّقره “إلى ” أونروا“ودعت  ”.االستغاللي”وصفته عـ
 ”.الحكومة الفلسطينية ودوائرها الترعوية

 13/10/2021، القدس العربي، لندن
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 إصابة جندي إسرائيلي بجروح "خطيرة" في عملية دهس عند حاجز "قلنديا" العسكري .21
أصيب جندي إسرائيلي من عناصر حرس الحدود، فجر اليوم الخميس، عجروح : لةالقدس المحت

وصفت عـ "الخطيرة"، في عملية دهس نفذها فلسطيني عالقرب من حاجز" قلنديا" الاسكري شمالي 
وعحسب وسائل إعالم إسرائيلية متطاعقة، فقد تم نقل الجندي الُمصاب إلى مستشفى  القدس المحتلة.

وذكر موقع "والال"  لتلقي الاالج، حيث وصفت حالته عـ "الخطيرة" لكنها مستقرة."شااري تسيديك" 
اإلخعاري الاعري، أن الحادث وقع عينما كانت قوات الجيش، تقوم عهدم معان في محيط حاجز 

وأشار الموقع الاعري إلى أنه جرى  "قلنديا"، تاود لمواطنين فلسطينيين عحجة أنها غير مرخصة.
الفلسطيني، وهو في الاشرين من عمره، من سكان مدينة قلقيلية )شمال الضفة الغرعية  اعتقال السائق

 المحتلة(، الفتا إلى أنه تم نقله إلى جهاز األمن الاام "شاعاك" للتحقيق ماه.
 14/10/2021برس، قدس 

 
 لبيد: الخيارات األخرى مع إيران مطروحة للنقاش إذا فشلت الجهود الدبلوماسية .22

لعيد: "محور زيارتي هنا هو القلق من سعاق إيران )عاتجاه  لخارجية اإلسرائيلي يئيروزير ا قال
الحصول( على قدرة نووية. أصعحت إيران دولة عتعة نووية. كل يوم يمر وكل تأخير إضافي في 
المفاوضات يجال إيران أقرب إلى )تطوير( قنعلة" نووية. وجا ت هذه التصريحات في أعقاب 

علينكن، واإلماراتي ععد هللا عن زايد، في  األمريكي أنتوني قده لعيد مع نظيريهاجتماع ثالثي ع
 الااصمة األميركية واشنطن. 

وأضاف لعيد أن "إسرائيل تحتفظ عإمكانية وحق الامل ضد المشروع النووي اإليراني في في توقيت 
ان عالنية إنها تريد وأي موقف وعأي شكل من األشكال. هذا ليس حقنا فقط، عل واجعنا. تقول إير 

 محونا من على وجه األرض. وليس لدينا نية عأن نتارض لإلعادة".
وأضاف "نحن نكتب فصال جديدا في التاريخ. إنه تحالف من الماتدلين يتاامل مع الحياة عأمل 
وتفاؤل الستشراف المستقعل. أشكركما على هذا التحالف، على الصداقة، فهو يلهم جميع أنحا  

 ألمل".الاالم عا
وشدد لعيد على أن "الخيارات األخرى مع إيران مطروحة للنقاش إذا فشلت الجهود الدعلوماسية 
والجميع يالم ماهي الخيارات األخرى"، وخاطب نظيريه األميركي واإلماراتي قائال: "علينا أن نتحرك 

 سويا إذا ما طورت إيران سالحا نوويا".
 13/10/2021، 48عرب 

 



 
 
 
 

 

 15 ص             5657 الادد:             10/14/2021 رعاا ألا التاريخ: 

 

                                    

 جديد: لن نقف جانبا إزاء العنف بالمجتمع العربيرئيس الشاباك ال .23
تسلم رئيس جهاز األمن الاام اإلسرائيلي )الشاعاك( الجديد رونين عار، اليوم األرعاا ، اليوم منصعه 

 رسمًيا خلًفا لنداف أرغمان عاد تولي األخير رئاسة هذا الجهاز لمدة خمس سنوات.
ة عالارعية، فإن عملية التسلم تمت خالل مراسم أقيمت وعحسب هيئة العث اإلسرائيلية الاامة الناطق

 في مكتب رئيس الحكومة نفتالي عينيت.
لن يعقى مكتوف األيدي أمام تصاعد الانف والجريمة في ” الشاعاك“وأكد عار أن جهاز األمن الاام 

تدخل  المجتمع الارعي، متاهًدا عأن تتم دراسة هذه القضية من أجل إيجاد الطريق األنسب لزيادة
 الجهاز عالتوازي مع تازيز قوة الشرطة. كما قال.
عقيادة إيران ال يزال يشكل التهديد ” الشر الشياي“وفي الشأن اإليراني، أكد رونين عار أن محور 

المركزي للسلم اإلقليمي، مشدًدا على أن الجهاز سيستمر في التحرك إلحعاط هذا التهديد في أي 
 مكان كان.

 13/10/2021القدس، القدس، 
 

 مستشفى إسرائيلي يتعّرض لهجوم سيبراني... والمهاجمون يطلبون فدية .24
، مطالعين إدارته عدفع ]أمس[ في مدينة الخضيرة، اليوم« هيلل يافيه»هاجم قراصنة إنترنت، مستشفى 

 فدية مقاعل إيقاف هجومهم.
لمرضى في الاناية عا»وحسعما نقلت وسائل إعالم عرعية، عن مصادر في المستشفى، فإن 

المستشفى تجري عشكل عادي، عاستثنا  األنشطة االختيارية غير الطارئة. ويستخدم المستشفى حاليًا 
 «.منظومات عديلة للاناية عالمرضى المسررين فيه

من جهته، أعلغ المستشفى وزارة الصحة اإلسرائيلية ومنظومة السايعر فور اكتشافه الهجوم السيعراني، 
 «.اَعع من أفضل الخعرا  في هذا المجالالحدث يت»مالنًا أن 

 14/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 "إسرائيل"صفقة أسلحة تتسبب بتوتر العالقات بين كوريا الجنوبية و .25
اإلسرائيلية، حالة من التوتر إثر خالفات حول عنود تتاّلق عصفقة  -تشهد الاالقات الكورية الجنوعية 

 «.12ناة الق»أسلحة عين الجانعين، حسعما ذكرت 
ووفق التفاصيل المنشورة، فإن إسرائيل وكوريا الجنوعية شريكتان عموجب اتفاق عينهما، في تطوير 
منظومة أسلحة جديدة، حيث تطّور الصناعات الاسكرية اإلسرائيلية مركعات عسكرية، فيما تزّود 
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لكترونّية. وعحسب االتف اق المعرم عين الجانعين، كوريا الجنوعية هذه المركعات عمنظومات تكنولوجّية وا 
 «.سيول ملزمة عالحصول على مصادقة تل أعيب قعل عيع المركعات إلى جهة ثالثة»فإن 

وفي اإلطار، أشارت القناة إلى أن كوريا الجنوعية عصدد إعرام صفقة أسلحة مع دول ثالثة، تضم هذه 
رضتها الشديدة لهذه الصفقة المركعات التي تم تطويرها عشكل مشترك. ولكن إسرائيل أعدت ماا

الصفقة، أو أي صفقة لعيع المركعات الاسكرية التي طّورتها عالشراكة مع كوريا الجنوعية، وذلك 
 «.تحّسعًا من تسّرب تكنولوجيا تطوير المركعة إلى جهات ماادية»

من جهتها، رفضت سيول االعتراض اإلسرائيلي، فيما تفحص إمكانية اتخاذ إجرا ات تصايدية على 
 توى الدعلوماسي. المس

 14/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 يلتقون قيادات السلطة الفلسطينية في رام هللا ممثلو منظمات السالم اإلسرائيلية .26
أكد وفٌد من ممثلي ونشطا  حركات السالم اإلسرائيلية، تمسكهم عخيار السالم وتطعيق حل الدولتين 

ي، وذلك خالل لقا  تحاورّي جرى اليوم األرعاا ، طريقا وحيدا إلنها  الصراع الفلسطيني اإلسرائيل
 عمقر الرئاسة في رام هللا، عتنظيم من لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي.

وقال المتحدث عاسم الوفد، رئيس منتدى قوى السالم اإلسرائيلية إيلي سافران، في كلمته للحضور 
سين شخصية إسرائيلية: "ما يزال الحديث في الذي ضّم عدًدا من الشخصيات القيادية الفلسطينية وخم

إسرائيل يستند على استخدام القوة تجاه الفلسطينيين، وكيفية تطعيق المزيد من اإلجرا ات التاسفية، 
لذلك سنعقى نامل ليقتنع صّناع القرار في إسرائيل أّن لغة القوة واإلجرا ات التاسفية ليست هي 

 ي عملنا قانونيًّا وا عالميًّا على هذا الصايد".الطريق التي تنهي الصراع، وسنستمر ف
 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "معادية للصهيونية"شّكلوا مجموعة يهودية  إسرائيليا  إلى إيران 150إحباط محاولة هروب  .27

عة دينية متزمتة، أحعطت السلطات اإلسرائيلية محاولة عشرات الاائالت اليهودية، التي تنتمي لاص
الهرب إلى إيران. وقالت أوريت كوهن، إحدى المواطنات اإلسرائيليات التي علمت أن شقيقها من 

شخصًا ضعطت في اللحظة األخيرة في  150ضمن الهارعين، إن المجموعة التي تضم أكثر من 
لالزمة لمناهم مطار الااصمة غواتيماال، قعل أن تطير إلى طهران. وناشدت السلطات عذل الجهود ا

 من االلتفاف على السلطات وتنفيذ مخططهم.
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، وهي ترفض تاريفها كاصعة، وتصر على أنها «قلب طاهر»والمجموعة المذكورة تارف عاسم 
والسعب في ذلك أنها «. مجموعة من اليهود الماادين للصهيونية ولكل ما تفاله أحزاعها في إسرائيل»

أحب لغيرك ما تحب »نية اليهودية وال تتصرف من خالل اآلية علمانية وال تسير على الشرائع الدي
في إسرائيل،  1985وتدير حروعًا ألغراض اقتصادية ومصالح شخصية. وقد تأسست سنة « لنفسك

عائلة يهودية إليها، وكان رئيسها ومؤسسها شلومو هلعرنتس، قد ترك الالمانية  100وتمكنت من ضم 
 ة الصهيونية. ولجأ إلى الدين وأخذ يدعو لمحارع

 14/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياهو ينتقد حكومة "بينيت" لتزويدها األردن بالمياه دون "مقابل سياسي" .28
انتقد رئيس وزرا  االحتالل اإلسرائيلي الساعق عنيامين نتنياهو، توقيع حكومة نفتالي : القدس المحتلة

ه إضافية، وذلك "دون الحصول على أي مقاعل عينيت اتفاًقا مع األردن؛ لتزويده عإمدادات ميا
 سياسي".

وقال نتنياهو، ععر حساعه على تويتر": "في هذه األيام تحديًدا، عينما يوطد األردن عالقاته مع إيران، 
وأضاف أن ذلك تم "دون الحصول  ضاعف عينيت اليوم كمية المياه التي تنقلها إسرائيل إلى األردن".

 رائيل".على أي مقاعل سياسي إلس
 13/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وزير إسرائيلي: نعارض إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس .29

القدس: قال وزير الادل اإلسرائيلي جدعون ساعر، إن الحكومة تاارض إعادة فتح الواليات المتحدة 
” جروزاليم عوست“صحيفة وذكر ساعر في مؤتمر تنظمه  األمريكية، قنصليتها الاامة في القدس.

إعادة واشنطن، فتح القنصلية، التي أغلقها الرئيس الساعق، دونالد ” عشدة“اإلسرائيلية، أنه ياارض 
 وأشار ساعر إلى أن رئيس الوزرا  اإلسرائيلي نفتالي عينيت، يشاركه الموقف عهذا الشأن. ترامب.

  13/10/2021القدس العربي، لندن،      
 

 ين الحكومة والمعارضة حول منع لم الشملفشل المفاوضات ب .30
فشلت المفاوضات عين الحكومة اإلسرائيلية والماارضة، حول العند في قانون المواطنة الذي يمنع لم 
شمل عائلة فلسطينية، في حال كان أحد الزوجين مواطنا في إسرائيل واآلخر من الضفة الغرعية أو 

شاكيد، أمس الثالثا ، عن فشل هذه المفاوضات التي وأعلنت وزير الداخلية، أييليت  قطاع غزة.
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أجرتها مقاعل عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية. وصادقت الكنيست على 
ا عتأييد األحزاب المشاركة في ، ومنذئذ تم تمديده سنوي2003عند منع لم الشمل ألول مرة في الاام 

الحكومة وأحزاب الماارضة الصهيونية. وفي تموز/يوليو الماضي، أسقطت الماارضة اليمينية، 
 وماها القائمة المشتركة، هذا العند عالتصويت ضد تمديد سريانه، في محاولة إلحراج الحكومة.

 13/10/2021، 48عرب 
 

 48ميزانية طالب عرب ية ضعف ميزانية الطالب اليهودي بالمرحلة الثانو  .31
أشارت ماطيات نشرتها وزارة الترعية والتاليم اإلسرائيلية، في أيار/مايو الماضي، إلى أن الميزانية 

 %16التي يحصل عليها طالب يهودي في المدارس االعتدائية في العلدات الضايفة، أعلى عحوالي 
اقتصادية متدنية. ويحصل  –ة اجتماعية من الميزانية التي يحصل عليها الطالب الارعي من خلفي

من تلك التي يحصل عليها  %19ـ الطالب اليهودي في المدرسة اإلعدادية على ميزانية أعلى ع
مليارات شيكل، خالل خمس  6ورصدت وزارة الترعية والتاليم  الطالب الارعي من خلفية ضايفة.

ضايفة، في محاولة لتقليص الفجوات في االقتصادية ال –سنوات، للمدارس ذات الخلفية االجتماعية 
جهاز التاليم. وتزعم الوزارة أن مادل الميزانية للطالب الارعي في المدارس االعتدائية واإلعدادية عاتت 

 أعلى من تلك التي يحصل عليها الطالب اليهودي.
غير أن هذه ماطيات مضللة، إذ أن ماظم الطالب الارب يحصلون على ميزانيات أخرى، ألن 

االقتصادية األكثر تدنيا. عينما أقلية عين الطالب  –غالعيتهم الاظمى في المستويات االجتماعية 
اليهود الذين يحصلون على ميزانيات كهذه. لكن لدى المقارنة عين الميزانية التي يحصل عليها 

حقيقية االقتصادية نفسها، تتكشف الصورة ال –الطالب الارعي واليهودي من الخلفية االجتماعية 
 للتمييز الصارخ في هذه الميزانيات.

من الطالب  %28، كان الطالب اليهودي يتلقى ميزانية أعلى عـ2015ووفقا لماطيات الوزارة للاام 
. وفي السنوات األخيرة توقفت الفجوة عن %16الارعي، وعاد ذلك عخمس سنوات تقلصت الفجوة إلى 

 التقلص.
ألن هذه المقارنة عين ميزانية الطالب اليهودي والطالب الارعي ، %16رغم ذلك، فإن الفجوة تزيد عن 

تستند إلى الميزانية التي ُتحّول على وزارة الترعية والتاليم، وال تشمل الفجوات في دفاات ذوي الطالب 
والميزانيات التي ترصدها السلطات المحلية للطالب وهي أعلى لدى اليهود، ولذلك فإن الفجوة أكعر 

 عكثير.
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أن المشكلة تتفاقم والتمييز عين الطالب اليهودي والارعي يتصاعد في الفجوة الهائلة عين الطالب  إال
اليهودي والطالب الارعي في المدارس الثانوية. ويحصل الطالب اليهودي في المرحلة الثانوية على 

لم يتم تقليص من تلك التي يحصل عليها الطالب الارعي في المرحلة نفسها. و  %50ـ ميزانية أعلى ع
هذه الفجوة، ولم تفال وزارة الترعية والتاليم أي شي  من أجل تحسين المدارس الثانوية الارعية، األمر 

 الذي أدى إلى تدهور كعير في وضع هذه المدارس.
ونتيجة هذا اإلهمال اإلجرامي للمدارس الثانوية الارعية، اتسات الفجوات عين المدارس اليهودية 

دى إلى اتساع كعير في الفجوات من ناحية التحصيل الالمي، وأوصلت المدارس والارعية، ما أ
 الارعية إلى الحضيض.

وتشير الماطيات إلى أن امتحانات "مؤشرات النجاعة والنمو المدرسية" )"ميتساف"( للصف الخامس 
ن ، لك2017 – 2008أظهرت حدوث تقليص في الفجوات عين الطالب اليهود والارب، في األعوام 

الفجوات في هذه االمتحانات للصف الثامن لم تتغير أعدا تقريعا، عينما الفجوات في امتحانات "عيزا" 
للصف الااشر تتامق أكثر. فنسعة الطالب الارب الذين يواجهون مصاعب في امتحانات "عيزا" هي 

 لدى الطالب اليهود. %12، عينما هذه النسعة تتراجع إلى 53%
ئرة المحاسعة الاامة في وزارة المالية، في شعاط/فعراير الماضي، إلى الفجوة وأشار تحليل أجرته دا

عين النجاح النسعي في تقليص الفجوات في المدارس االعتدائية والفشل في تقليص الفجوات في 
المدارس الثانوية. وتعين أن الفجوة عين طالب عرعي وطالب يهودي حصال على عالمة مشاعهة في 

ف" للصف الثامن، تتسع عشكل كعير في المراحل الالحقة وحتى امتحانات امتحانات "ميتسا
العجروت، وتراجع احتماالت الطالب الارب عالحصول على شهادة عجروت، وخاصة شهادة عجروت 

 عاالمات عالية.
ووجد العحث الذي أجري في دائرة المحاسعة الاامة أن نسعة الشعان الارب الذين نجحوا عالحصول 

لدى الشعان اليهود، وارتفات النسعة  %25، مقاعل 2000في الاام  %7.6اماي أول هو على لقب ج
لى 2018في الاام  %9.7لدى الشعان الارب إلى   لدى الشعان اليهود. %45، وا 

 13/10/2021، 48عرب  
 

استطالع رأي يهز  نتنياهو مغادرا  أو باقيا  في السياسة... حزبه لن يعود إلى الحكم قريبا   .32
 «يكودالل»

، تحّديه لرئيسه عنيامين نتنياهو ورغعته في التنافس ماه، ُنشرت في «الليكود»عاد أن أعلن أحد قادة 
تل أعيب نتائج استطالع جديد للرأي، دلت على أنه في حال غادر نتنياهو أو عقي في السياسة، فإن 
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االئتالف الحاكم حاليًا هذا الحزب لن ياود إلى السلطة في القريب. فالجمهور ما زال ياطي أحزاب 
 فرصة للعقا  في الحكم.

للتلفزيون اإلسرائيلي، أنه في حال إجرا  االنتخاعات « 12القناة »وجا  في االستطالع، الذي عرضته 
الماركة عرئاسة عديل عن نتنياهو، مثل يولي إدلشتاين، الذي قرر التنافس « الليكود»اليوم وخوض 

مقادًا. وستذهب أصواته إلى أحزاب يمينية  20إلى  30ط من سيهع« الليكود»مع نتنياهو، فإن 
لليهود « يهدوت هتوراة»و 11إلى  9لليهود الشرقيين المتدينين الذي سيرتفع من « شاس»أخرى، مثل 

مقاعد وحزب الصهيونية الدينية، الذي سيضاعف قوته  8إلى  7األشكناز المتدينين الذي سيرتفع من 
إلى  52من « الليكود»مقادًا. وفي هذه الحالة يهعط تكتل اليمين عقيادة  11 إلى 6تقريعًا، ويرتقع من 

 مقادًا. وعهذا يعتاد كثيرًا عن إمكانية الفوز عالحكم. 50
مقادًا، من مجموع مقاعد  64إلى  61عالمقاعل، فإن التحالف الذي يقود الحكومة الحالية سيرتفع من 

مقاعد، هي حصة  6وسيكون لديها احتياطي كعير من مقادًا.  120الكنيست )العرلمان( العالغة 
القائمة المشتركة لألحزاب الارعية عقيادة أيمن عودة. فهذه القائمة ال تدخل االئتالف، ولكن تضمن له 

عقيادة يائير « يوجد مستقعل»وفي هذه الحالة يحصل حزب «. الليكود»سدًا ماناًا يصد أي ائتالف لـ
إلى  17فيرتفع من « الليكود»ووزير الخارجية، على نفس عدد مقاعد  لعيد، رئيس الحكومة العديل،

 11إلى  8عرئاسة وزير األمن، عيني غانتس، من « كحول لفان»مقادًا. ويرتفع كذلك حزب  20
مقاعد( والقائمة الارعية الموحدة للحركة اإلسالمية  7مقادًا. ويحافظ على قوته كل من حزب الامل )

عقيادة « يسرائيل عيتينو»مقاعد ويهعط حزب  5إلى  6ميرتس اليساري من  مقاعد(، ويهعط حزب 4)
 مقاعد. 5إلى  7أفيغدور ليعرمان من 

نائعًا، وستحافظ عقية  34إلى  30سيرتفع من « الليكود»ولكن، في حال عقا  نتنياهو فإن حزعه 
 6يونية الدينية ، وحزب الصه7« يهدوت هتوراة»، و9« شاس»األحزاب المتحالفة ماه على قوتها: 
مقادًا. وعالمقاعل يهعط عدد نواب أحزاب االئتالف الحالي  56مقاعد. وال يزيد مجموع نواعه على 

مقادًا. ومع أن هذا الادد ال يكفي لتشكيل حكومة، فإن  58مقادًا حاليًا إلى  61عرئاسة عنيت من 
مقاعد، والتي كما  6وتها الحالية الحسم سيصعح عندئذ للقائمة الارعية المشتركة، التي ستحافظ على ق

 ونتنياهو.« الليكود»أشرنا ال تدخل االئتالف ولكنها تشكل جسمًا ماناًا لـ
مقادًا، فيما تحافظ  18إلى  17ويتضح من النتائج، في حال عقا  نتنياهو، أن حزب لعيد سيرتفع من 

مقاعد.  4« الموحدة»، ومقاعد 7عرئاسة عنيت « يمينا»مقاعد، و 7« الامل»على قوتها األحزاب: 
أمل »( ويخسر حزب 5إلى  7( ويخسر ليعرمان مقادين )من 5إلى  6مقادًا )من « ميرتس»وتخسر 

 مقاعد(. 4إلى  6مقادين )من « الليكود»، عرئاسة غدعون ساعر، المنشق عن «جديد
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ئه الحاليين الاودة إلى الحكم. ولن يكون في مصلحة عنيت وحلفا« الليكود»من هنا، فلن يكون عوسع 
أن يصل إلى الحكم هو في التخلي عن نتنياهو، « الليكود»التوجه النتخاعات. واالحتمال الوحيد لـ

ومنع إمكانية التوجه النتخاعات، ومحاولة تشكيل حكومة في الدورة الحالية عن طريق انتخاب قائد 
 آخر له والتصالح مع أحزاب اليمين المتحالفة حاليًا مع عنيت.

وقد ظهر النائب إدلشتاين، أمس، في «. الليكود»ألحوال، فإن هذه النتائج تحدث هزة في وفي كل ا
تاالوا نتدارك الوضع ونغير نتنياهو. فعقاؤه في رئاسة الليكود يمنانا من »تصريحات يقول فيها: 

كّن نتائج استطالعات رأي كثيرة تؤكد هذه النتائج. ول« الليكود»وكشف أن لدى «. الاودة إلى الحكم
نتنياهو والمحيطين عه يمناون نشرها عسعب الرسالة الواضحة التي تعثها، وهي أن نتنياهو يشّكل 

 عقعة أمام تقدم الحزب ومصالحه.
 14/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
ا تلمودي ة في باحاته 91: القدس .33  مستوطن ا يقتحمون األقصى ويؤدون طقوس 

ين اليهود، صعاح األرعاا ، المسجد األقصى، وأّدوا طقوًسا اقتحم عشرات المستوطن: القدس المحتلة
وذكرت مصادر محلية، أن  تلمودًية "صامتة" في عاحاته، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، على شكل مجموعات من خالل "عاب المغارعة" )إحدى  91
د(، وسط انتشار لشرطة االحتالل في الساحات وعلى عواعات األقصى في الجدار الغرعي للمسج

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في عاحاته، كما أدوا "صلوات  عواعات المسجد.
 صامتة" في الجز  الشرقي منه.

وواصلت قوات االحتالل في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، عمليات التضييق على المقدسيين 
"عاب الامود "وشارع صالح الدين عالقدس والحقت الشعان واعتقلت عدًدا منهم واستهدفتهم في محيط 

 عقناعل الصوت والغاز.
 13/10/2021، قدس برس

 
 الشيخ كمال الخطيب: اقتحامات اليهود لألقصى شجعها التطبيع والتنسيق األمني .34

تاعاة في الداخل الفلسطيني، قال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنعثقة عن لجنة الم
إن تطعيع األنظمة الارعية لاالقاتها مع االحتالل اإلسرائيلي شّجع هذا األخير على المضي في 

وقد أرجع الشيخ الخطيب أسعاب اقتحامات المسجد األقصى المعارك  مخططاته لتدنيس األقصى.
لى التنسيق األمني الذي إلى التطعيع الذي تقوم عه عاض األنظمة الارعية مع االحتالل اإل سرائيلي، وا 
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تقوم عه السلطة في رام هللا مع االحتالل، إضافة إلى ما سّماه التجديد الفكري ممثال في وجود حزب 
 عرعي داعم لحكومة نفتالي عينيت اإلسرائيلية.

 13/10/2021 نت، .الجزيرة
 

 القدسعشرات الفيديوهات توثق اعتداء قوات االحتالل على الفلسطينيين في  .35
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي واعتدت عالضرب على عشرات الشعان الفلسطينيين في : األناضول

ووثق  القدس المحتلة ومحيطها، عينهم شاب أثنا  قيامه ععث معاشر على فيسعوك من داخل سيارته.
  قيادته الشاب مروان الحسيني لحظة تارضه العتدا  عنيف من قعل قوة إسرائيلية خاصة، أثنا

وفي ذات السياق، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت في  سيارته قرب حاجز إسرائيلي.
وتداولت منصات فلسطينية  مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع توتر األجوا  في منطقة عاب الاامود.

مة وعاب الاامود، في مقاطع فيديو وثقت توقيف واعتقال عدد من الشعان واألطفال في العلدة القدي
ووثقت مقاطع أخرى قمع االحتالل للشعان الموجودين في محيط  ظل انتشار مكثف لقوات االحتالل.

عاب الاامود، عإلقا  قناعل الغاز معاشرة تجاههم، إضافة الستدعا  شاحنات المياه الاادمة إلى المكان 
 لتفرقتهم.

 13/10/2021. نت، الجزيرة

 
 ال تتالءم مع سياستنا ألنها ال تقدم أي أفق إلنهاء االحتالل قطر: اتفاقية أبراهام .36

أوضح نائب رئيس الوزرا  وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عن ععد الرحمن آل ثاني يوم األرعاا  
وأضاف  أن اتفاقية أعراهام ال تتال م مع سياسة الدوحة ألنها ال تقدم أي أفق إلنها  االحتالل.

المناقد عالااصمة  2021ل كلمه له في اليوم الثاني لمنتدى األمن الاالمي خال-المسؤول القطري 
 أنه ال يمكن االعتماد على التطعيع االقتصادي مع إسرائيل ما دام االحتالل قائما. -القطرية الدوحة

وقال "عالنسعة لسياساتنا الخارجية فخطوات اتفاقية أعراهام ال تتال م مانا، حاليا لم نشهد السلوك 
والموقف المناسعين من إسرائيل للتوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين، وهذا هو جوهر المشكل عين 
سرائيل، وهو احتالل األراضي الفلسطينية، وطالما ال يوجد أي آفاق إلنها  االحتالل  الدول الارعية وا 

 والتوصل لحل عادل ال أعتقد أن قطر ستتخذ هذه الخطوة لتطعيع الاالقات".
 13/10/2021 نت، .الجزيرة
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 وزير الخارجية اإلماراتي يزور تل أبيب قريبا ونظيره اإلسرائيلي يرحب به .37
قال وزير الخارجية اإلماراتي ععد هللا عن زايد األرعاا  إنه سيزور تل أعيب قريعا، فيما أكد نظيره 

وقد  هم للاشا .اإلسرائيلي يائير لعيد أن عيته مفتوح لإلماراتيين وأن زوجته تتنظر قدومهم ودعوت
أوضح وزير الخارجية اإلماراتي أن نظيره اإلسرائيلي دعاه إلى زيارة تل أعيب، وأضاف أنه ياتزم 

جا  ذلك في مؤتمر صحفي عواشنطن جمع الوزيرين ونظيرهما األميركي أنتوني  تلعية الدعوة قريعا.
إسرائيل، وقال "نحن نعني جسورا وأكد عن زايد أن اإلمارات راضية عن عالقاتها المتنامية مع  علينكن.

وتاعع "متأكد أن هذه االجتماعات  عين عالمين، أنا سايد ألننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".
 سيكون لها تأثير إيجاعي على المنطقة".

وشدد على أن نجاح الاالقات اإلماراتية اإلسرائيلية سيشجع اإلسرائيليين والفلسطينيين على رؤية "أن 
وشكر  لمسار يؤتي ثماره. هذا المسار ال يستحق االستثمار فيه فحسب، عل والمخاطرة كذلك".هذا ا

سرائيل  وزير الخارجية اإلماراتي الواليات المتحدة على جهدها "لعنا  الجسور عين اإلمارات وا 
 عاعتعارهما دولتين ناجحتين".

ه مع اإلمارات، وقال إنها "معنية على أما وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لعيد فأشاد عاالقة عالد
وأضاف "إسرائيل واإلمارات أصعحتا  الشراكة والصداقة ومكافحة الانف واإلرهاب ونشر التسامح".

 شريكتين على أساس من القيم المشتركة.. نكتب فصال جديدا من التاريخ على أساس من األمل".
 13/10/2021 نت، .الجزيرة

 
 ة لشبكة انفصالية بدعم إسرائيليإحباط مؤامر  تعلن الجزائر .38

أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم األرعاا ، إحعاط محاولة تنفيذ عمل مسّلح داخل العالد، عدعم : الجزائر
وذكر أّن "شعكة إرهاعية انفصالية دعرتها )المؤامرة( عدعم من الكيان  إسرائيلّي وعتواطؤ أطراف داخلية.
أن "أطراف المؤامرة  -في نعأ عاجل مقتضب-وأضاف التلفزيون  الصهيوني ودولة عشمال إفريقيا".

كانت تخطط لتنفيذ عمل مسلَّح داخل التراب الوطني عتواطؤ أطراف داخلية انفصالية"، دون ذكر 
 تفاصيل أخرى.

 13/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

صابة  .39  آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف ريف حمص 3مقتل جندي سوري وا 
قال مصدر عسكري سوري، إن جنديا سوريا ُقتل وُأصيب ثالثة آخرون في هجوم جوي : شقدم

ونقلت وكالة  إسرائيلي استهدف منطقة "تدمر" عريف حمص الشرقي وسط العالد، الليلة الماضية.
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من مسا  األرعاا ، نفذ  34:11"سانا" الرسمية عن المصدر الاسكري قوله: "أنه في حوالي الساعة 
منطقة تدمر في ريف حمص مستهدفا  عاتجاهإلسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه منطقة التنف الادو ا

عن استشهاد جندي  أسفروأضاف أن "الادوان اإلسرائيلي  عرج اتصاالت وعاض النقاط المحيطة".
 وجرح ثالثة آخرين ووقوع عاض الخسائر المادية"

 14/10/2021، قدس برس

 
 ئيلي وسوداني في أبو ظبيلقاء علني بين وزيرين إسرا .40

التقى وزير التااون اإلقليمي اإلسرائيلي عساوي فريج من حزب ميرتس، يوم األرعاا ، مع  :رام هللا
وعحسب مراسل الشؤون الدعلوماسية في  وزير الادل السوداني نصر الدين ععد العاري في أعو ظعي.

ا  علني لوزيرين من الجانعين منذ اإلعالن قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة عالارعية، فإن هذا أول لق
 عن التوصل لتفاهمات من أجل انضمام الخرطوم التفاقيات التطعيع.

 13/10/2021، القدس، القدس
 

 بلينكن: علينا أن نبني على جهود اإلدارة السابقة ونشجع التطبيع .41
ن نعني على جهود اإلدارة وزير الخارجية األميركي، أنتوني علينكن، يوم األرعاا ، إنه "علينا أقال 

الساعقة ونشجع التطعيع ألننا نؤمن أنه سعيل التقدم"، وأضاف "حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتأمين 
االستقرار والسلم في المنطقة"، ماتعرا أنه "عإمكان كل من إسرائيل واإلمارات أن تتااونا من أجل 

 صالح المنطقة والاالم".
عقاب اجتماع ثالثي عقده علينكن مع نظيريه اإلسرائيلي، لعيد، وجا ت هذه التصريحات في أ 

 واإلماراتي، ععد هللا عن زايد، في الااصمة األميركية واشنطن. 
أعلن علينكن في خطاعه عن إنشا  فريقين مشتركين يضمان ممثلين عن إسرائيل واإلمارات والواليات و 

نية لتازيز التسامح الذي سيسمح لمختلف المتحدة، يانى األول عقضايا "التاايش واألمور الدي
الديانات عممارسة الاعادة دون عنف"، على حد تاعيره؛ فيما يانى الفريق الثاني على تازيز قضايا 

 العنية التحتية للطاقة والمياه عين الدول الثالث.
محادثات قال علينكن في تصريح للصحافيين إنه يأمل نجاح الوفي ما تالق عالملف النووي اإليران، 

قال علينكن عاقتضاب "نحن جاهزون و مع إيران إال أنه حّذر من أن الهامش المتاح "آخذ عاالنحسار". 
 للجو  إلى خيارات أخرى إن لم تغّير إيران مسارها".
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وعاد لقائهما الثنائي، عقد علينكن ولعيد، األرعاا ، لقا  ثالثيا مع وزير الخارجية اإلماراتي، عن زايد، 
 رمي الستئناف دينامية اتفاقات التطعيع عين إسرائيل ودول عرعية، عرعاية أميركية.في مساى ي

 13/10/2021، 48عربي 
 

 "اليونسكو" تعتمد قرارين لصالح فلسطين .42
اعتمدت لجان المجلس التنفيذي في منظمة األمم المتحدة للترعية والالم والثقافة )اليونسكو( في دورته 

عإجماع الدول، القرارين الخاصين عفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، ( المناقدة حاليا و 212الــ)
 والمؤسسات الثقافية والتاليمية.

في عيان لها، مسا  اليوم، عاعتماد "اليونسكو" للقرارين، الفلسطينية ورحعت وزارة الخارجية والمغترعين 
طالن جميع التداعير عيمؤكدة أهمية ما احتوياه في عنودهما خاصة وضع مدينة القدس المحتلة، و 

التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة عاالحتالل، في المدينة المقدسة، وضرورة إلغائها فورا، ومطالعتها 
 عوقف ممارساتها وسياساتها غير الشرعية في تزوير الرواية األصلية للقدس.

 13/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : ممثلة أميركية مشهورة تقارن بين تهجير الفلسطينيين واألميركيين األصليين"سرائيل"إغردت ضد  .43
تواصل الممثلة والناشطة األميركية سوزان ساراندون، دعم الشاب الفلسطيني ععر تغريدات على 

 "تويتر" وتزامن آخر ما نشرته مع يوم السكان األصليين في الواليات المتحدة.
على "تويتر"، عحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، صورة تقارن مساحة ونشرت ساراندون ععر حساعها 

، وأخرى في الواليات 2021و 1918األرض التي استولى عليها مستوطنون في فلسطين عين عامي 
 .2021و 1492المتحدة انتزعت من سكانها األصليين عين عامي 

، نشر تغريدة Jewish Voice for Peaceوأعادت منظمة "صوت يهودي من أجل السالم " 
ساراندون على حساعها الرسمي على "تويتر"، وشكرتها على "دعم حملة إعادة األرض للسكان 

 األصليين، وحق الفلسطينيين في الاودة وتقرير المصير في وطنهم".
ومنظمة "صوت يهودي من أجل السالم" منظمة يسارية ناشطة في الواليات المتحدة، تدعم حركة 

 سحب االستثمارات منها وفرض الاقوعات عليها.مقاطاة إسرائيل و 
وهذه ليست المرة األولى التي تاعر فيها ساراندون عن دعمها للشاب الفلسطيني، إذ نشطت خاصة 
خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، في أيار/ مايو الماضي، حين غردت قائلة: "هذه ليست 

 قتل مدنيين لسرقة منازلهم.. هذا احتالل واستامار".اشتعاكات، هذه قوة عسكرية فائقة التسليح ت
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وغردت أيضا تضامنا مع حي الشيخ جراح في القدس: "أنا مع الشاب الفلسطيني الذي يواجه 
التطهير الارقي والترهيب على أيدي الحكومة اإلسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود.. الاالم 

 يشاهد".
 13/10/2021، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 جمرة غزة وضغط تشكيل حكومة وحدة .44

 د. محمد المدهون
تايش مكونات عدة في المنطقة وخارجها، عصًفا فكرًيا سياسًيا وجهًدا متواصاًل غير مسعوق عنوانه؛ 
من يمسك جمرة غزة ويخفف الاب  عن حكومة عينت وجيش االحتالل المتلظي عنارها في جوالت 

 القدس. عدة آخرها سيف
لال ذلك الدافع األكعر لحراك أمريكي يقوده هادي عمر وينظر له االتحاد األوروعي وتقف خلفه 
حكومة االحتالل التي تريد من الجميع أن يساهم ماها في تجسيد دور األداة التي تلتقط جمرة غزة 

ل ذلك تدافًاا الملتهعة، والتي شرعت سيًفا للقدس؛ ما أحاطها عهالة قدسية ووطنية، وشهدت ألج
فلسطينًيا محموًما حيثما كان الفلسطيني لاللتفاف مجدًدا حول مشروع وطني جامع عنوانه تحرير 

 فلسطين وعوصلته القدس ونفض اليد نهائًيا عن مشروع التسوية ومخرجاته الخائعة.
عأمر من ععاس ال تدعم أمريكيا ولسان حالها االتحاد األوروعي إجرا  االنتخاعات الفلسطينية الملغاة 

عاعتعارها وفق ماظم استطالعات الرأي عواعًة لتأكيد جدارة حماس وقائمتها القدس موعدنا السياسية 
 فضاًل عن جدارتها الميدانية المقاومة وتصدرها لقيادة المشروع الوطني.

اف على في المقاعل توجد ماضلة غزة وا عمارها والاالقة مع الجهة النافذة فيها مما يرعك قدرة األطر 
 الامل.

فال هم يريدون انتخاعات تايد االعتعار لجوهر التمثيل الشرعي الفلسطيني وفي القلب من ذلك منظمة 
نفاذ  التحرير. وال يريدون عالقة حماس ولو في حدها األدنى من الشؤون الحياتية واإلعمار وا 

 تفاهمات مسيرات الاودة.
م على تشكيل حكومة وحدة وطنية )كما يسمونها( تحرك هادي عمر واالتحاد األوروعي ينصبُّ اليو 

يجري تخفيف شرط التمثيل فيها عوجود لحماس كأفراد يقعلون شخصًيا عشروط الرعاعية والتزام 
االتفاقات الموقاة والسير في ركب أوسلو المتهالك. وتمثيل هذه الحكومة عواعة الاالقة غير الرسمية 

للامل في قطاع غزة من عواعة الشرعية المفصلة على  مع حماس ويااد االعتعار للسلطة وأوسلو
 اإلسرائيلي. –المقاس األمريكي 
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وفي هذا السياق وليس سواه، يأتي ما تردد مؤخًرا عن حكومة وحدة وطنية وتحديدا عرئاسة سالم 
األوروعي في قيادة مثل هكذا حكومة عاعتعارها -فياض المرشح األكثر جدارة وفق التنظير األمريكي

المقاس األمريكي/ اإلسرائيلي. ولكن في المقاعل يستحضر أهل غزة عصمت حزين أنه قاد أول  على
 حكومة انفصال انازالية عن غزة أذاقها مرارة الحصار واالنقسام لسنوات عجاف طويلة.

تدافع سياسي محموم عنوانه تشكيل حكومة وحدة يتعناها ععاس وتمررها حماس وتمضي ماها سفينة 
غزة وشؤونها الحياتية عايدا عن عب  الاالقة مع حماس ومناا من انفجار في مسار  إدارة جمرة

حافة الهاوية مع غزة، والمتوقع أن يايد للقدس سيفها ويجمع للفلسطينيين شتات أمرهم عايدا عن 
 مسار أوسلو الميت فيمنحونه قعلة حياة لتمديد ولو مؤقت.

 14/10/2021فلسطين أون الين، 
 

 األسرى، هل هي ممكنة اآلن؟صفقة تبادل  .45
 سنية الحسينيد. 

عاد الحرب األخيرة على غزة شهدت الساحة السياسية تصريحات متذعذعة حول صفقة تعادل األسرى 
عين إسرائيل وحركة حماس، على الرغم من سرية المالومات الصادرة عن ذلك الملف وشحاحتها. 

ين الطرفين، اال أن تصريحاتهما تؤكد رغعتهما ومن الواضح أنه لم يتم حتى اآلن جسر التعاينات ع
في إنجاز الصفقة. فهل نشهد قريعًا صفقة جديدة لتعادل األسرى، أم أن الحديث حول ذلك ال يزال 

 معكرًا؟
من الواضح أن إسرائيل عدأت عتحريك ملف صفقة التعادل مع "حماس" عشكل يختلف عن الفترات 

الوسيط األلماني في إطار ملف صفقة التعادل، عاد الزيارة  الساعقة. فقد أقحمت إسرائيل قعل أيام
األخيرة التي قامت عها إنجيال ميركل المستشارة األلمانية المغادرة للسلطة، قعل أيام. وقعل ذلك عأيام، 
وصل إلى مصر وفد من حركة حماس، ياد األعلى مستوى منذ عدأ الامل إلحيا  ملف صفقة 

ل، رئيس المخاعرات المصري. وضم الوفد إلى جانب قيادات أخرى، التعادل، عدعوة من ععاس كام
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ونائعه صالح الااروري، عاإلضافة إلى خالد مشال 
مسؤول الاالقات الخارجية للحركة، ويحيى السنوار، قائد الحركة في غزة. وكانت إسرائيل قد تحركت 

كل من قطر وتركيا الى جانب مصر عالتوسط إلنجاز الصفقة، قعل أن  اعإلقننهاية الشهر الماضي 
تقحم أيضًا الوسيط األلماني. وتؤكد مصر أنها تلقت نهاية الشهر الماضي طلعًا من إسرائيل يدعوها 

 عإنجازلتحريك ملف الصفقة، عاد أن سحعت إسرائيل في ذات الشهر شرطها الذي رعط إعمار غزة 
ائيل عالفال عرفع عدد من القيود عن القطاع المحاصر. وكانت إسرائيل قد الصفقة، وعادرت إسر 
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أعلنت عاد الحرب األخيرة على غزة، رفضها إلدخال أي مواد تتالق عإعمار غزة، قعل استاادة 
اإلسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس. وال يمكن إخفا  اهتمام إسرائيل عإتمام صفقة التعادل، اذ 

ل لقائه مع عائلة الجندي ارون شؤول التزامه عإعادة المحتجزين لدى حركة حماس. أكد عينيت خال
، عاستاادة جنودهم المحتجزين عند األعدا  أحياً  1948وياتعر التزام القادة اإلسرائيليين، منذ عام 
 كانوا أم أمواتًا، معدًأ رئيسيًا يصاب تجاهله.

مان إعادة اعمار غزة، والتي اعتعرها عينيت أنها تحقق وتلمح إسرائيل لنيتها تقديم تسهيالت كعيرة لض
حركة حماس لتقديم تنازالت في إطار ملف  إلغرا مصلحة إلسرائيل. وتلوح إسرائيل عهذه الورقة 

صفقة التعادل. وطرح يائير العيد وزير خارجية إسرائيل خالل زيارته األخيرة إلى مصر، خطة إلعادة 
األولى عالمساعدات اإلنسانية التي تشمل عنا  شعكة كهرعا  وعنية إعمار غزة على مرحلتين، تعدأ 

تحتية للمياه، وصواًل إلى عنا  مينا . وفي الاموم ال يخرج ذلك التوجه الذي طرحه العيد عن 
"االقتصاد مقاعل األمن" في غزة والضفة، خصوصًا وأن إسرائيل تسيطر فاليًا على مستقعل اإلعمار، 

ور المصري، المنسق مع إسرائيل. وحدد عينيت أهدافه في غزة، في وقت ساعق، الذي لن يتم دون الد
الصواريخ والعالونات الحارقة وتحقيق الهدو ، والسيطرة على تااظم قوة حركة حماس  إطالقعوقف 

 عإعمارفي غزة، واستاادة المحتجزين اإلسرائيليين لديها. ورغم تراجع إسرائيل عن رعط صفقة التعادل 
كز إسرائيل في ظل تصاعد الحديث عن الصفقة، على التخفيف من إجرا ات حصارها على غزة، تر 

غزة، والتي تصاعدت عشكل كعير في أعقاب جولة حرب أيار األخيرة، سوا  من خالل السماح 
عدخول مواد كان محظورًا دخولها، او عالسماح عتصدير غزة لعاض انتاجها، أو عزيادة عدد الامال 

الامل لديها. إن ذلك يؤكد أنه على الرغم من موافقة إسرائيل على عدم رعط االعمار المسموح لهم ع
والحصار على غزة عصفقة التعادل، اال أنها ذهنيًا ال تزال ترعط الملفين ماًا. كما أن موافقة إسرائيل 
 على فتح عاب قعول عمال من غزة وزيادة عددهم، والذي يتزامن مع التطور في ملف الصفقة، ال

 يخرج عن إحراج حركة حماس عالوضع اإلنساني المزري في غزة.
وال تخفي حركة حماس اهتمامها عتحقيق هذه الصفقة ضمن شروطها. فقد لمح يحيى السنوار زعيم 

أسيرًا، عينما اعتعرت إسرائيل أن المشكلة  1111حركة حماس في غزة إلى أن الصفقة ستضمن تحرير 
فهم. كما عثت كتائب عز الدين القسام، الجناح الاسكري لحركة ليس في عدد هؤال  وانما عتصني

حماس، تسجياًل صوتيًا ألحد المحتجزين اإلسرائيليين لديها دون تحديد هويته في حزيران الماضي، 
تأجيجًا للرأي الاام في إسرائيل، للتأثير على قيادته إلعرام الصفقة. كما أعلنت الحركة في الشهر 

عادل ستشمل أسرى سجن جلعوع الستة. وتطالب حركة حماس عاإلفراج عن الماضي أن صفقة الت
أسير من ذوي االحكام الاالية، وقدما  األسرى، ورموز الحركة األسيرة على رأسهم  600حوالي 
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ألول مرة عن وجود  2016مروان العرغوثي. وكانت حركة حماس قد أعلنت في شهر نيسان من الاام 
طا  تفاصيل. وفي آذار من ذات الاام أقر نتنياهو عوجود جهود لحل قضية إسرائيليين لديها، دون إع

المحتجزين اإلسرائيليين األرعاة، وعرضت "حماس" عاد أيام صورًا لهؤال  لمارفتها مدى تأثير ذلك 
 على الرأي الاام، الذي يؤثر عدوره على الحكومة اإلسرائيلية.

، علور رؤية تقوم على أساس تحقيق 2017ة عام وعاد انتخاب السنوار لقيادة حركة حماس في غز 
تفاهمات مع السلطة عقعول ادارتها المدنية للقطاع، ومع مصر، عفتح عالقات ودية وتفاهمات حدودية 
ماها، ومع إسرائيل عاقد هدنة طويلة وفك الحصار، تأتي صفقة تعادل االسرى في اطارها. وتؤمن 

 مرة ضدها.حركة حماس عادم رغعة إسرائيل عشن حرب مد
عدأ التحرك األخير إلحيا  ملف الصفقة عوساطة مصرية، في أعقاب جولة القتال األخيرة في غزة في 
شهر أيار الماضي، وجا  في إطار الحديث عن إعادة إعمار غزة عاد الحرب، حيث أصر رئيس 

مانيهما. وعدأ وزرا  إسرائيل عالرعط عين ذلك االعمار وتحقيق الهدو  واإلفراج عن الجنديين أو جث
الحديث رسميًا حول عد  فتح حوار حول صفقة التعادل في شهر أيلول من الاام الماضي، عاد زيارة 
وفد أمني مصري إلى غزة، وتأكيد إسماعيل هنية دور الوساطة المصرية في هذا الملف. وجا  ذلك 

صفقة  إلعرامالاام، مطلع شهر نيسان من ذات  أطلقها السنوارالتطور في أعقاب معادرة إنسانية 
تعادل ذات طاعع إنساني، عاد انتشار فيروس كورونا، وأعدت إسرائيل موافقتها على التااطي مع هذه 
المعادرة في الشهر التالي، وجرى الحديث عن وساطة سويسرية وكذلك ألمانية ومصرية، عاشراف من 

أسير فلسطيني من  300و 250ما عين  عإطالقالصليب األحمر. وجرى الحديث أن تعدأ الصفقة 
كعار السن والمرضى والنسا  واألطفال، مقاعل تقديم حركة حماس مالومات حول اإلسرائيليين 
المحتجزين لديها، في مرحلتها األولى. وتمسكت حركة حماس عضرورة افراج إسرائيل عن األسرى 

، عاد عملية 2014، والذين اعادت إسرائيل أسرهم عام 2011المحررين في صفقة شاليت عام 
 اختطاف ثالثة مستوطنين وقتلهم جنوب الضفة الغرعية.

وصفقة اليوم، نستطيع أن نتنعأ إلى  2011قارنا الظروف التي صاحعت نجاح صفقة شاليت عام  إذا
. لم إلنجازهاأي مدى يمكن أن تكون حكومة عينيت قادرة على إنجازها اآلن، مع التأكيد على رغعتها 

سرائيلية في تحقيق اختراق عالكشف عن موقع وجود شاليت كما تفشل اآلن في تنجح المخاعرات اإل
تحقيق ذلك. كما أن نتنياهو ساى من خالل إنجاز صفقة شاليت لتحسين وضاه السياسي وشاعيته، 
في ظل الماارضة واالزمة القضائية التي الحقته ذلك الوقت، تمامًا كما يساى عينيت اليوم لتحقيق 

ياسية. اال أن إسرائيل في عهد اعرام صفقة شاليت كان ينتاعها القلق والشك من شاعية ومكانة س
الجانب المصري، في ظل تصاعد الثورة المصرية، والخوف من تطوراتها، التي قد تاقد عملية تعادل 
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 إلنجازمستقعلية. وهذا الانصر تحديدًا تم تحييده اآلن، ما يمكن أن يفسر وعدم وجود ضرورة 
. رغم رغعة عينيت 2011لك السرعة وضمن تلك التنازالت التي اقدمت عليها إسرائيل عام الصفقة، عت

عإنجاز صفقة التعادل، لكن يعقى السؤال، إلى أي مدى يمكن له تقديم تنازالت حولها اآلن، في ظل 
 وجود ماارضين للصفقة عماطياتها الحالية، من قعل اليمينيين المشاركين ماه في االئتالف، ووجود
ماارضة قوة ضده في الكنيست عقيادة نتنياهو، ومساعي حكومة عينيت لتمرير الميزانية في الكنيست 

 الشهر القادم؟
نصف  حواليوترفض إسرائيل في هذه الصفقة تحرير أسرى من ذوي االحكام الاالية، عحجة أن 

لطرف المفاوض قويًا، هؤال  سياود لممارسة الامل المقاوم. اال أن التجارب أثعتت أنه طالما كان ا
ويتحكم عأوراق اللاعة، في النهاية تستجيب إسرائيل لشروطه. كما أثعتت التجارب خالل سنوات 
نما التصايد الاسكري  الحصار الطويلة، أن الهدو  في غزة ال ينتج عنه فك للحصار أو تخفيفه، وا 

لسطينيين. وخالل الشهور الثالثة واألمني يفتح عاب مساومة إسرائيل، وارغامها على تقديم تنازالت للف
التي أعقعت جولة الحرب األخيرة، ساد الهدو ، وشددت إسرائيل من حصارها للقطاع، اال أنه عاد 
تصايد غزة األخير عاد ذلك، لفك الحصار، تساهلت إسرائيل في حصارها، وعدأت عتفكيك محسوب. 

( أسير فلسطيني، 1,027) 2011حررت حركة حماس من خالل صفقة شاليت في تشرين األول عام 
مقاعل جندي إسرائيلي واحد، وغيرت كل القيود التي وضاتها لتحرير األسرى الفلسطينيين، التي 
وضاتها مع السلطة الفلسطينية. ونجح حزب هللا عتحرير مئات االسرى اللعنانيين والفلسطينيين 

لكشف عن مصير جنود، أو االفراج والارب، ومئات الجثامين لشهدا  لعنانيين وفلسطينيين، مقاعل ا
. 2008و 2004و 1998و 1991عن جثامين جنود، ععر أرعع صفقات تعادل لألسرى خالل األعوام 

كما نجحت حركات التحرر الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير عندما كانت في أوج قوتها 
القرن  توثمانينيات وسعاينيات وصراعها مع إسرائيل عتحرير آالف االسرى الفلسطينيين خالل ستينيا

 الماضي.
 14/10/2021األيام، رام هللا، 

 
 الصالة اليهودية "الصامتة" في األقصى .. خطوة جديدة لتقسيمه .46

 ععد هللا ماروف
رعما لم يكن الحكم الذي أصدرته محكمٌة إسرائيلية في القدس، عأحقية اليهود في ما وصفته عـ"الصالة 

صى المعارك، األول الذي يتناول فكرة صالة اليهود في األقصى، لكنه الصامتة" في المسجد األق
 عالتأكيد كان األول من حيث الكيفية والظروف المحيطة عه وتطعيقاته.
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فالقرار الذي أصدرته قاضية محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس )عيلها ياهالوم( لم يُكن متشاعهًا 
المحكمة الاليا اإلسرائيلية، التي كانت عادًة تتضمن ما يفيد  العتة مع األحكام التي أطلقتها غير مرةٍ 

عأنه ال وجود من الناحية القانونية لما يمنع معدأ "الحق الطعياي لليهود عالصالة في جعل الماعد" 
، لكنها لم 2006و 2003و 1993و 1967حسب تاعير المحكمة، وقد صدرت عذلك عدة قرارات أعوام 

ض الواقع فاليًا، ألنها كانت عمثاعة تاليقات قانونية من المحكمة الاليا أو تكن تاني شيئًا على أر 
غيرها من المحاكم اإلسرائيلية، وكانت في أحكامها دائمًا تايد األمر في النهاية إلى تقدير شرطة 

 االحتالل عالسماح أو منع قطاان المستوطنين من أدا  طقوسهم في المسجد األقصى عند اقتحامه.
في قرار القاضية ياهالوم، أنه يتالق عقضيٍة محددٍة َتورَّط فيها الحاخام المتطرف أرييه ليعو الجديد 

في محاولة أدا  صلواٍت وطقوٍس دينية داخل المسجد األقصى المعارك، مما استدعى مناه من قعل 
 شرطة االحتالل من دخول المسجد األقصى مدًة ماينًة خوفًا من ردة فال المسلمين على هذه

عاد انتها  هذا الحاخام من أدا  طقوسه في  -كاادة شرطة االحتالل-األفاال، علمًا عأن المنع جا  
المسجد، لتأتي القاضية ياهالوم وتالن أن صالة اليهود "عصمت" في المسجد األقصى ليست ممنوعة 

 أصاًل، وُتلِزم شرطة االحتالل السماح لهذا الحاخام عاقتحام المسجد األقصى!
ت، عل الخطير في األمر، أن استئناف شرطة االحتالل على القرار لدى المحكمة المركزية في الالف

القدس جا  عقراٍر أشد خطورة يؤكد القرار الساعق، فقاضي المحكمة المركزية في القدس أرييه 
دًة رومانوف أصدر قرارًا يقعل فيه استئناف الشرطة المتالق عمنع الحاخام ليعو من اقتحام األقصى م

ماينة، لكن ليس على أساس معدأ منع صلوات اليهود في األقصى كما حاول اإلعالم اإلسرائيلي 
عل اّدعى القاضي  -وتردَّد في وسائل إعالم عرعية كثيرة عال تحقُّق من األمر-التالعب في الخعر 

وليست  في حيثيات القرار أن صالة اليهود "الصامتة" في المسجد األقصى المعارك ليست ممنوعة
سععًا لمنع المتطرفين من اقتحام األقصى، وأن المشكلة لدى الحاخام الُمعَاد ليعو أنه لم يلتزم الصالة 

 "الصامتة"، عل أّدى طقوسًا "علنية" في المسجد!
إذًا، وحسب هذا القرار، فإن المحكمة اإلسرائيلية ُتَشْرِعن لمرحلٍة جديدة عنوانها أن معدأ صالة اليهود 

ى وأدا  طقوسهم مسموح، وتمنع عذلك شرطة االحتالل من مجرد إخراج أي مستوطن من في األقص
المسجد األقصى عسعب أدائه طقوسًا دينيًة فيه. وهي تحاول حالّيًا أن تنقلنا إلى مرحلٍة متقدمٍة من 

؟"، التهويد تريد أن يكون عنوانها "هل الصالة اليهودية في األقصى ينعغي أن تكون صامتًة أم جهرية
مما ياني في الحقيقة أن الجهاز القضائي في دولة االحتالل يحاول تثعيت معدأ صالة اليهود في 

 األقصى عحّد ذاته عاعتعاره حّقًا قانونّيًا ال يجوز ألحد الخوض فيه، وهنا مكمن الخطر!
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ين في الخطورة هنا هي أن هذين القرارين )أي قرار محكمة الصلح والمحكمة المركزية اإلسرائيليت
لى غير رجاة!  القدس( يدفنان معدأ "الوضع القائم" القانوني الدولي في المسجد األقصى تمامًا وا 
فالوضع القائم في التفسير القانوني الدولي يفترض أن ياني عقا  الوضع في المسجد األقصى على 

عمانى عقا  السيادة  ،1967ما كان عليه قعل يوٍم واحد من االحتالل اإلسرائيلي للمدينة والمسجد عام 
واإلشراف واإلدارة الكاملة للمسجد األقصى المعارك عيد دائرة األوقاف اإلسالمية فقط وحصرًا. أما 

، فإنها ترى 2015حسب فهم إسرائيل والواليات المتحدة الذي عّعَر عنه ما ُسّمي "تفاهمات كيري" عام 
األقصى هو للمسلمين وحدهم، وتاطي  أن الوضع القائم في األقصى ياني أن الحق في الصالة في

 اليهود ما تسميه "حّق الزيارة" للمكان عال طقوس أو صلوات فيه.
قرارا المحكمة اإلسرائيلية ُينِهيان تمامًا هذه التفاهمات، وُينِهيان تمامًا الحديث عن عدم تغيير الوضع 

ل في هذا الموضوع ينعغي أن القائم في المسجد األقصى المعارك، مما ياني أن التاامل مع االحتال
ينتقل من مرعع اإلدانة واالستنكار والتاعير عن الغضب واالستيا ، إلى مرعع الفال واألدا  على 
األرض، وذلك ععساطة ألن هذين القرارين أسقطا األوراق عن الجميع في الساحة، فاألردن عذلك يفقد 

وصايته ودوره في األقصى عحكم الوضع أهّم مقومات شرعيته القانونية الدولية في األقصى، أي 
 القائم.

رمضان التي أعلنت فيها  28والفصائل الفلسطينية تواجه عذلك تحديًا سافرًا إسرائيليًا لها عاد أحداث 
الفصائل أنها ستتحرك ميدانيًا في حال إقدام االحتالل على محاولة تغيير الوضع القائم في المسجد 

فلسطيني عها في حال لم يكن لها تحرك ميداني يليق عمستوى خطورة األقصى، وتغامر عثقة الشاب ال
هذا الحدث. والسلطة الفلسطينية تفقد عذلك أي مسوغاٍت لديها لتهدئة األوضاع في الضفة الغرعية 
واستمرار التنسيق األمني مع إسرائيل عحجة التفرقة عين "الحكومة" و"المتطرفين" في إسرائيل. والقائمة 

وحدة المشاركة في حكومة عينيت تفقد عذلك أي حجٍة للعقا  ضمن اللاعة السياسية في هذه الارعية الم
الحكومة التي أقدمت على ما لم تجرؤ على اإلقدام عليه حتى أعتى حكومات اليمين المتطرف 

 اإلسرائيلي في عهد نتنياهو.
ن لم يعادر الجميع وعلى رأسه م الشاب الفلسطيني عاختصار: سقطت أوراق التوت عن الجميع، وا 

عأطيافه كافة للتحرك وأخذ األمور عيده مرًة أخرى، فسنكون على موعٍد على المدى المنظور مع 
مشهٍد جديٍد لمشاهد تقطيع وتقسيم المسجد اإلعراهيمي الشريف في الخليل، لكن هذه المرة على عاد 

 ثالثين كيلومترًا شمااًل: في المسجد األقصى المعارك نفسه.
 13/10/2021، تي عربيتي أر 
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