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مقابل شريط مصور عن األسرى ... سيرات واألطفالاأليام: حماس تشترط إطالق سراح األ .1
 اإلسرائيليين

قال مصدر مطلع إن مصر نقلت إلى حركة حماس خالل زيارة قادة األخيرة لمصر  عيسى سعد هللا:
مطلبًا إسرائيليًا بالحصول على تسجيل مصور يوثق مصير اثنين من أسراها الموجودين بحوزة حركة 

 2014غولدن اللذين أسرتهما قوات حركة حماس خالل عدوان عام  حماس، وهما شاؤول أرون وهدار
 شرق حيي الشجاعية ومدينة رفح.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "إن حركة حماس ردت على الطلب اإلسرائيلي بضرورة 
أن يكون مقابله إطالق سراح جميع األسيرات واألطفال والمرضى وأسرى صفقة وفاء األحرار التي 

 دت إسرائيل اعتقالهم خالل السنوات الماضية".أعا
وأشار المصدر ذاته لـ "األيام"، إلى أن إسرائيل لم ترد على طلب "حماس" حتى اللحظة، مع إبالغ 
المصريين لـ "حماس" بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت غير مستعد في الوقت الحالي إلبرام 

فه، مع عدم استبعادهم لحدو  انفراجة وتقدم ملحوظ في هذا صفقة تبادل خوفًا من انهيار ائتال
 الملف مع بدء استقرار الحكومة اإلسرائيلية.

الى ذلك قال المصدر نفسه إن "حماس" رفضت مقترحًا مصريًا للدخول في حكومة وحدة فلسطينية 
 واشترطت الدخول في منظمة التحرير أواًل وفق خطة إصالح وطنية شاملة.

صعيد االقتصادي، فقد أوضح المصدر أن المصريين وعدوا بإدخال تسهيالت كبيرة على أما على ال
 دخول وخروج البضائع والسلع، وكذلك األفراد عبر معبر رفح البري خالل الشهور القادمة.

يذكر أن وفدًا كبيرًا ورفيعًا من حركة حماس ضم جميع أعضاء المكتب السياسي برئاسة إسماعيل 
من أسبوع أجرى خالله  أكثرمة المصرية القاهرة مطلع األسبوع الماضي، ومك  بها هنية زار العاص

العديد من اللقاءات مع قيادة المخابرات المصرية كما عقد عدة اجتماعات داخلية تتعلق بأمور 
 تنظيمية.

 15/10/2021األيام، رام هللا، 
 

 ي في الضفة الغربيةمسؤول عن تدقيق صفقات بيع األراضتعتقل الالسلطة الفلسطينية  .2
رام هللا: اعتقلت السلطة الفلسطينية موظفا كبيرا في اإلدارة المدنية التابعة للجيش اإلسرائيلي وهي 

وقالت وسائل إعالم  هيئة مسؤولة عمليا عن إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يسرائيل »ونشرت صحيفة  سرية وحساسة.إسرائيلية إن الموظف الفلسطيني اعتقل وبحوزته معلومات 

أن األمن الفلسطيني اعتقل نضال العطاري الذي يسكن في منطقة قريبة من نابلس، وهو « هيوم
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الذراع اليمين لضابط السجل العقاري في اإلدارة المدنية تومر كارمي قبل أقل من أسبوعين وصادرت 
تومر اصطحاب بعض الملفات معه وقالت الصحيفة، إن العطاري طلب من  ملفات تخص عمله.

إلى البيت ليستكمل التدقيق فيها، باعتبار وقت العمل ال يتسع لذلك فوافق الضابط، وأخذ العطاري 
لم يأِت العطاري »وبحسب الصحيفة  ملفا إلى المنزل لكن لم يأِت في اليوم الثاني للعمل. 30معه 

قيق لدى أجهزة األمن الفلسطينية وتم مصادرة إلى العمل في اإلدارة المدنية، وتبين أنه يخضع للتح
وأثار ذلك عاصفة انتقادات في إسرائيل مردها المخاوف من أن األمن «. جميع الملفات التي بحوزته

الفلسطيني سيضع يده على معلومات مهمة متعلقة بعمليات تسريب األراضي وسيتمكن من معرفة 
 السماسرة المرتبطين بذلك.

 15/10/2021، ، لندنالشرق األوسط
 

 الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية ألسرى نفق الحرية .3
ما نشرته وسائل  ،اعتبر المتحد  الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، يوم الخميس: رام هللا

اية لألسرى األبطال اإلعالم اإلسرائيلية، وادعت فيه بأن رئيس الوزراء محمد اشتية رفض توفير الحم
الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، مجرد فبركات وأضاليل إعالمية ترمي إلى إضعاف 
حدا  شرخ في اإلجماع الوطني الذي شكل حالة التفاف حول األسرى الستة،  المناعة الوطنية، وا 

ائيلية المحصنة، وفتحت حي  أشاد رئيس الوزراء ببطولتهم وقدرتهم على اختراق منظومة األمن اإلسر 
 ملف جميع األسرى واألسيرات وضرورة العمل لإلفراج عنهم.

 14/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القدسبناقش اآلليات القانونية والسياسية لمواجهة اإلجراءات التهويدية ي الفلسطيني" الوطني" .4
لوطني الفلسطيني، آخر المستجدات على صعيد القدس ناقشت لجنة القدس في المجلس ا: رام هللا

وطرح أعضاء اللجنة خالل اجتماع عقد  والقرارات األخيرة التي أصدرتها محاكم االحتالل اإلسرائيلي.
في مقر المجلس، برام هللا، يوم الخميس، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، 

ية والشعبية على المستوى الوطني والعربي واإلسالمي، لمواجهة عددا من اآلليات القانونية والسياس
 اإلجراءات التهويدية في المسجد األقصى المبارك والمقابر المقدسية.
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ودعا زكي إلى تشكيل وفود فلسطينية والذهاب إلى مجموعة من الدول ذات الثقل السياسي في  
يصال رسائل إلى البرلم انين العراقي والكويتي، لحماية القدس وعدم القرارين اإلسالمي والعربي، وا 

 إعطاء االحتالل الشرعية لممارسة جرائمه.
 14/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محافظة القدس: هدم االحتالل عشرات المحال بالقدس جريمة تستهدف تسهيل االستيطان .5

ت االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، عشرات قالت السلطة الفلسطينية، إن هدم سلطارام هللا: 
المحال التجارية في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، "جريمة جديدة، تهدف إلى تسهيل شق 

، "بينما يمنع بيان وأضافت محافظة القدس بالسلطة الفلسطينية، في وتوسعة الطرق االستيطانية".
القدس من القيام بدورها في تنظيم المنشآت التجارية  االحتالل مؤسساتنا الفلسطينية العاملة في

صدار تراخيص بناء في المناطق المسماة )ج(، يقوم بعمليات هدم لمنشآت تعيل عشرات العائالت  وا 
واعتبر البيان أن ذلك يهدف إلى  واألسر الفلسطينية بحجة عدم حصولها على التراخيص الالزمة".

وتوسعة للطرق التي تربط مستعمراته بعضها ببعض لتشكل  "تسهيل عملياته االستعمارية من شق
 طوقا استيطانيا حول القدس".

 14/10/2021قدس برس، 

 
 أبو مرزوق: ال "هدنة طويلة" ووعود مصرية بتسريع "اإلعمار" و"المصالحة" مجّمدة .6

في حوار  ،قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق: غزة/ رمزي محمود
حول نتائج اجتماعات الحركة في القاهرة ولقاءاتها مع المخابرات ، جرته وكالة األناضولخاص أ

سرائيل لم ُتطرح خالل حوارات وفد  العامة المصرية، إن فكرة إبرام تهدئة طويلة األمد بين حركته وا 
 وأضاف أن حركته "ُمستمرة في الحركة مع المسؤولين المصريين في القاهرة، األسبوع الماضي.

معركة كسر الحصار عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "األوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة يجب أن 
 ُتعالج، والحصار الظالم يجب أن ُيكسر".

ونفى أبو مرزوق حدو  "اختراق حقيقي" على صعيد عقد اتفاق للتهدئة، عازيًا ذلك إلى "تعّنت 
وفيما يتعلق  يع عملية إعادة إعمار غزة".االحتالل وصلفه"، لكنه كشف عن وعود مصرية بـ "تسر 

بعقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، رفض أبو مرزوق تقديم تفاصيل حول مجريات المفاوضات 
وقال إن إسرائيل بادرت  التي تجري بوساطة مصرية، ملقيا بالالئمة على تل أبيب، في تعثرها.

 ة وال تعطي انطباعا بالجدية".بـ"خطوة" في ملف التبادل )لم يوضحها( لكنها "غير كافي
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 **ملفات البحث
وحول طبيعة الملفات التي ناقشها وفد قيادة حماس في القاهرة، أوضح أبو مرزوق أنه ناقش ملف 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وسبل الخروج من األزمة الحالية، وشروط نجاح أفكار إنهاء االنقسام 

وزير المخابرات المصرية عباس كامل بـ "المثمر"،  ووصف أبو مرزوق لقاء حركته مع الداخلي.
وقال إنه تطرق إلى قضايا ثنائية بين الحركة ومصر، والتعاون في "المسائل المشتركة"، وأوضاع 

وتابع أن الحركة شددت خالل المباحثات، على أن "مدينة القدس هي قلب الصراع )مع . قطاع غزة.
أحمر ال تهاون فيه، وسنقاوم ذلك بقوة مهما كلف ذلك من إسرائيل(، والمساس بها وبالمقدسات خط 

 ثمن".
وفي موضوع آخر، قال إن حركته ستعمل على تطوير العالقة مع مصر بما "يخدم شعبنا وقضيتنا، 

وعلى الصعيد الداخلي للحركة حماس، بّين أبو مرزوق  ويخدم األشقاء في مصر والشعب المصري".
السياسي لحماس في القاهرة، في استهالل عمله للدورة الحالية أن عدة اجتماعات عقدها المكتب 

لقيادة حماس، بح  ُجملة من الملفات، شملت  يالداخلوأوضح أن االجتماع  الممتدة ألربعة أعوام".
التطورات السياسية والميدانية في مدينة القدس، وحصار قطاع غّزة، واالنقسام الفلسطيني، إلى جانب 

 ون اإلسرائيلية، وأوضاع الفلسطينيين في لبنان".ملف األسرى في السج
 **تسريع اإلعمار

وحول مباحثات تثبيت التهدئة في غزة، شّدد أبو مرزوق أن حركته "لن تقبل بمماطالت االحتالل 
وأضاف: "ال يوجد تهدئة بال مقابل، ويجب  اإلسرائيلي، الذي يخطئ في مراهنته على عامل الوقت".

وكشف  قاومة االحتالل هدفها إزالته، ولن نتوقف إال بعد إنجاز هذا الهدف".أن يكون معلوًما أن م
أبو مرزوق أن "قاطرة إعادة إعمار غزة ستنطلق بسرعة أكبر، وقد تلقينا وعوًدا مصرية بتذليل 

كما أوضح أن من المتوقع أن تشهد األيام المقبلة  العقبات أمام جهود اإلعمار ككل، وتسريعها".
 مليون دوالر". 50يع دولة قطر الشقيقة، بقيمة "البدء بمشار 

 **تبادل األسرى
وقال أبو مرزوق إن مصر تلعب "دورًا إيجابيًا ونشًطا" في سبيل إنجاز صفقة تبادل لألسرى مع 

وكشف أن إسرائيل بادرت بـ"خطوة" مع  إسرائيل، معتبرًا أن هذا الدور "موضع ثقة لدى حركته".
مسؤول في "حماس" الكشف عن تفاصيل "الخطوة" التي تحد  ورفض ال مصر في هذا الملف.

وأرجع دوافع تلك الخطوة  عنها، واكتفى بالقول إنها غير كافية، وال تعطي انطباًعا بجدية إسرائيل.
وامتنع أبو مرزوق عن تقديم مزيد  اإلسرائيلية إلى "الضغوط الشعبية الداخلية على حكومة االحتالل".

ت مفاوضات التبادل، ُمكتفيًا بالقول إن "اإلعالم ليس المكان المناسب" من التفصيل حول مجريا
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وقال إن حركته تسعى  لنقاش األفكار المقدمة في هذا الملف سواء من مصر أو غيرها من الوسطاء.
إلى أن تشمل "الصفقة المنشودة على النساء واألطفال والمرضى وكبار السن من األسرى، إلى جانب 

وأشار إلى أن عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في السجن  ن سنة في السجن.من أمضوا ثالثي
سيكونون على رأس قائمة التبادل، ومنهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، وحسن 
براهيم حامد، وعبد الناصر عيسى، وجمال أبو الهيجا، إلى جانب األسرى  سالمة، وعباس السيد، وا 

 وا من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي.الستة الذين فر 
 ** المصالحة ُمجّمدة

نهاء االنقسام الداخلية، نفى أبو مرزوق وجود حراك في  وحول جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وا 
وقال إن حركته ال تضع شروطا للخروج من المأزق الوطني، و "كل ما نريده هو أن  هذا الملف.

وأضاف  بنا، وأن تمتلك حركة فتح اإلرادة لطي هذه الصفحة المؤلمة".ُنلبي تطلعات وطموحات شع
أن رؤية حماس إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني تشمل بنودًا ثالثة، أّولها "السعي إلعادة تشكيل قيادة 
عادة بناء منظمة التحرير بحي  تضم جميع  الشعب الفلسطيني وفق األسس الديمقراطية والوطنية، وا 

 ا، وصواًل لتشكيل قيادة واحدة مركزية".مكونات شعبن
أما البند الثاني في رؤية حماس، فيتمثل في "التوافق على استراتيجية وطنية وصياغة برنامج سياسي 
دارتها  فلسطيني متوافق عليه"، في حين يتضمن البند الثال  "االتفاق على رؤية للمقاومة الشاملة وا 

وقال أبو مرزوق إن حركته بذلت الكثير من الجهد  ل".لمواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائ
نهاء االنقسام، من خالل جوالت الحوار مع حركة فتح طوال السنوات السابقة،  لتحقيق الوحدة وا 

ورأى أنه حتى ُيكتب للحوارات النجاح، "يجب أن  مؤكدًا "أنها فشلت كلها، والجميع يعلم من أفشلها".
 ير خاضعة لإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية".تكون البداية صحيحة وعملية وغ

ورأى أبو مرزوق أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع شروطا "مؤسفة" أمام المصالحة 
والتقارب مع حماس، من خالل االستناد إلى "الشرعية الدولية باعتبارها األساس لبناء العالقات 

ن المأزق الوطني عبر التركيز على نقاط الخالف وقال إن الرئيس عباس "يعرقل الخروج م الداخلية".
القليلة، في حين أنه يسعى بجد للوصول إلى تفاهم مع رموز التطرف لدى العدو، الذين لن يعترفوا 

 بالدولة الفلسطينية بأي حال من األحوال، وهو أشبه بالبح  عن السراب".
 14/10/2021 ،لألنباءوكالة االناضول 
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 ل وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصريالجهاد تنذر االحتال  .7
قالت صحيفة "األخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، إن حركة الجهاد اإلسالمي، : رجب المدهون -غزة

أرسلت رسالة شديدة اللهجة إلى االحتالل اإلسرائيلي، عبر الوسيط المصري، حول ما يتعرض له 
صدر في "الجهاد"، قوله، "الحركة بعثت برسالة إلى ونقلت الصحيفة عن م األسرى في السجون.

الوسيط المصري، حّذرته فيها من أنها ذاهبة نحو خطوات تصعيدية، بما فيها إطالق صواريخ 
شعال الحدود مع قطاع غزة، في حال لم يتراجع العدو عن إجراءاته بحّق أسراها، داعية القاهرة إلى  وا 

 األوضاع".الضغط على االحتالل منعًا من تفّجر 
 15/10/2021، األخبار، بيروت

 
صابة آخر بزعم عملية دهس في قلنديا .8  استشهاد شاب في بيت جاال وا 

"األيام": استشهد شاب وأصيب آخر برصاص االحتالل، مساء أمس، في مدينة بيت جاال  –القدس 
نفيذه عملية غرب بيت لحم، فيما أصيب شاب بجروح بعد أن فتح جنود االحتالل النار نحوه بزعم ت

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل أطلقت الرصاص صوب  دهس شمال القدس المحتلة.
صابة آخر  مجموعة من الشبان في منطقة بير عونه في بيت جاال، ما أدى الستشهاد شاب وا 

ن وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أّن جنود االحتالل أطلقوا النار على شابي واعتقاله.
 ألقيا زجاجات حارقة على طريق النفق الواصل بين مستوطنة "غوش عتصيون" والقدس المحتلة.

 15/10/2021، األيام، رام هللا
 

 : االحتالل يراوغ في قضية صفقة تبادل األسرىجبارين .9
قال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف األسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن االحتالل 

سنوات في قضية صفقة تبادل األسرى، "ليؤثر على شعبنا وأسراه، ويسّوق لمجتمعه  يراوغ منذ سبع
وأضاف جبارين في تصريح صحفي مقتضب تلقته "قدس برس" مساء الخميس، إن  الداخلي".

تبادل، االحتالل غير جاهز لدفع الثمن الحقيقي المطلوب بما تملك المقاومة من أوراق إلنجاز صفقة 
ولفت إلى "أننا جاهزون لعقد صفقة تبادل على غرار  كرة في ملعب االحتالل".ونحن نقول إن ال"

 صفقة وفاء األحرار بشروط المقاومة، ولن نترك األسرى داخل السجون مهما كلف ذلك من ثمن".
 14/10/2021، قدس برس
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 العاروري والنخالة يناقشان عدة قضايا على رأسها قضية األسرى .10
ة حماس بوفد من حركة الجهاد على رأسه أمين عام الحركة زياد النخالة، التقى وفد من قيادة حرك

وترأس وفد حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، كما شارك في اللقاء 
وناقش المجتمعون عددا من القضايا ذات األهمية  مسؤول ملف األسرى في الحركة زاهر جبارين.

موضوع األسرى في سجون االحتالل واألسرى المضربين عن الطعام، وملف المشتركة، على رأسها 
 االعتقال اإلداري.

وأكد المجتمعون عدم السماح لالحتالل باالستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون، وأن جميع 
األسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة، بما فيها إخراج األسرى كافة من 

زالة كل العقوبات التي اتخذت بعد عملية نفق الحرية.ال وحذر المجتمعون حكومة العدو من  عزل، وا 
يذاءهم هو مساس بأبناء شعبنا كافة، وعلى  ن المساس باألسرى وا  اختبار صبر شعبنا ومقاومته، وا 

انفجار  االحتالل أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو
 واسع.

 14/10/2021، موقع حركة حماس
 

 حماس والجهاد تحذران االحتالل المساس بحياة األسرى .11
غزة/نضال أبو مسامح: حذرت حركتا "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" االحتالل اإلسرائيلي من أي 
مساس بحياة األسرى وتعريضهم للخطر، مشددتين على أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عنهم 

مايتهم. وأكدتا خالل وقفة تضامنية، نظمتها حركة الجهاد، يوم الخميس، أمام مقر الصليب وح
سنادًا لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أن قضية األسرى على سلم  األحمر بغزة، دعًما وا 

 أولويات المقاومة.
مة وأمن واستقرار وحمل القيادي بحركة "حماس" إسماعيل رضوان االحتالل كامل المسؤولية عن سال

األسرى وأن االحتالل يتحمل كامل التداعيات المترتبة على المساس باألسرى داخل السجون. بدوره 
قال القيادي بحركة الجهاد خالد البطش: إن "معركة الحركة األسيرة هي معركة الكل الوطني 

هذه القضية كقضية  وستحمي القوى والفصائل وحدة الموقف الوطني المساند لألسرى، وسنبقى على
إجماع وطني". ودعا البطش، الستمرار وتصعيد الدعم الشعبي واإلعالمي والقانوني لألسرى، وأن 

 يبقى الشعب الفلسطيني واحدًا موحدًا خلف األسرى األبطال.
 14/10/2021، فلسطين أون الين
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 فتح والشعبية تبحثان بالقاهرة تطورات األوضاع وسبل تحقيق المصالحة .12
تم خالله بح   بالقاهرة،عقدت حركة فتح اجتماعا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : سالقد

الساحة الفلسطينية في ضوء تصعيد العدوان اإلسرائيلي في القدس وتزايد  علىتطورات األوضاع 
ومثل فتح الفلسطيني. االستيطان في الضفة الغربية وممارسات التهجير القسري ضد أبناء الشعب 

الشعبية كايد الغول، وجميل مزهر، ومريم  الجبهةجتماع عزام األحمد، وصخر بسيسو، ومثل في اال
 أبو دقة أعضاء المكتب السياسي للحركة.

نه تم تبادل وجهات النظر حول سبل حل الخالفات الداخلية الفلسطينية ليس فقط بين إوقال األحمد 
رؤية مشتركة تجمع  واالتفاق علىسطينية فتح وحماس ولكن أيضا بين فصائل منظمة التحرير الفل

الفصائل حول القضايا الوطنية خاصة وأن حركة فتح تشعر بعدم االرتياح مما جاء في بيان حركة 
حماس الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها السياسي في القاهرة والذي ال ينسجم مع الجهود المصرية 

 المصالحة. إلتمام
 14/10/2021، القدس، القدس

 
 س تدين مشاركة رئيس "الفيفا" بافتتاح متحف إسرائيلي في القدسحما .13

أدانت حركة حماس يوم الخميس، مشاركة رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني غزة: 
 إنفنتينو، في افتتاح ما يسمى بـ"متحف التسامح" المقام على مقبرة مأمن هللا اإلسالمية في القدس.

إن مشاركة إنفنتينو "تمثل انحيازًا للعدو ، حركة عبداللطيف القانوع، في تصريحالوقال الناطق باسم 
 الصهيوني، وتجاهاًل لمعاناة شعبنا، واستفزازًا لمشاعره، وتشجيعًا لالحتالل على مواصلة عدوانه".
وأضاف القانوع أن مشاركة رئيس الفيفا في فعالية االفتتاح "تتنافى مع مبادئ النظام األساسي 

تحاد الدولي لكرة القدم، وهي تسييس مرفوض، وجهل بتاريخ شعبنا على أرضه، وبتراثه ومعالم لال
 مدينة القدس التاريخية".

 14/10/2021، قدس برس
 

 نعيم: قرارا اليونسكو الخاصان بفلسطين تأكيد على عزلة االحتالل .14
الصادرين عن منظمة  رحب مسؤول ملف العالقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم بالقرارين

وقال نعيم في تصريح صحفي، إن اعتماد القرارين هو تأكيد على  "يونسكو" الخاصين بدولة فلسطين.
عزلة االحتالل، وتآكل الدعم الدولي له في ظل انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، وينسف الرواية 
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وأكد نعيم أن قراَري  تاريخه.الصهيونية أمام أصالة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه ووطنه و 
 يونسكو يؤكدان صحة الرواية الفلسطينية، وفشل األساطير الصهيونية في إثبات أي من ادعاءاتهم.ال

 14/10/2021، موقع حركة حماس
 

 على حدود غزة يتبع لحركة الجهاد "القناص"يديعوت: قاتل  .15
طيني الذي قتل قناصًا إسرائيليًا اإلسرائيلية أن الفلس” يديعوت أحرنوت“هاجر حرب: كشفت صحيفة 
أغسطس/ آب الماضي، يتبع لحركة الجهاد اإلسالمي، وال عالقة له  21على حدود قطاع غزة، في 

ونقل محرر الشؤون الفلسطينية في الصحيفة، إليئور ليفي، عن مصادر محلية في  بحركة حماس.
هاد، وليس من عناصر حماس، قطاع غزة، أن ُمطلق النار ناشط في الذارع العسكري لحركة الج

مشيرا إلى اإلجراءات االحترازية التي حظي بها، عقب عملية إطالق النار بشكل مباشر باتجاه 
وبحسب الصحيفة، فإن األجهزة األمنية في غزة اعتقلت الشاب لعدة  الجندي، مستخدمًا مسدسًا.

ما فرضت حظرًا على نشر قبل أن ُيطلق سراحه الحقًا، ك” اعتقال الحماية“أسابيع تحت مسمى 
 هويته خوفًا من االنتقام اإلسرائيلي.

 14/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 "حفل زفاف الكراهية"النيابة اإلسرائيلية تستأنف على تبرئة مستوطنين شاركوا في  .16

إلفراج قدمت النيابة اإلسرائيلية، اليوم الخميس، استئناًفا أمام المحكمة المركزية بالقدس، على قرار ا
 ”.حفل زفاف الكراهية“الذين شاركوا في ما عرف باسم ” القاصرين“مستوطنين ممن وصفوا بـ  4عن 

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المستوطنين األربعة شاركوا بشكل عنيف بالرقص في الحفل 
على يد  ”اإلرهابي“الذي رفعت خالله صور عائلة دوابشة التي تم إحراقها ضمن حد  وصفته بـ 

 .2015مجموعة من المستوطنين في نابلس عام 
وبعد أسابيع قليلة من جريمة إحراق عائلة دوابشة، ظهر العشرات من المستوطنين المتطرفين بالقدس 
في حفل زفاف وهم يرفعون صور عائلة الشهيد ودمى عليها صورهم وهم يحملون األسلحة 

 الدمى ويتم إحراق الصور. والسكاكين ويوجهونها تجاههم ويطعن بعضهم تلك
 14/10/2021القدس، القدس، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             5658 العدد:             10/15/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

 اعتقال جنود إسرائيليين بشبهة اعتداء جسدي وجنسي على فلسطيني .17
لليهود المتدينين، بشبهة « نيتساح يهودا»جنود من كتيبة  10اعتقلت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية 

 لشهر الماضي.اعتدائهم الجسدي والجنسي على معتقل فلسطيني، في نهاية ا
وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح ستة من الجنود بعد التحقيق األولي، وأبقت األربعة الباقين، 

 لتقديمهم إلى محكمة عسكرية في يافا، اليوم الجمعة، لتمديد اعتقالهم.
وأظهرت التحقيقات أن الجنود داهموا بيت الشاب الفلسطيني المطلوب لالعتقال اإلداري، والذي يتم 

ادة ضد الفلسطينيين بال تهمة. واعتدوا على المعتقل في المركبة العسكرية فور اعتقاله. واستمروا ع
بالتنكيل فيه بعد وصولهم إلى القاعدة العسكرية، وشمل التنكيل إلصاق أحد الجنود فوهة بندقيته 

صابته بجراح وتهديده وضربه، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.  بمؤخرة المعتقل وا 
 15/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مسؤول إسرائيلي: أمريكا أكدت معارضتها لالستيطان .18

واشنطن: قال مسؤول إسرائيلي كبير، يوم الخميس، إن الواليات المتحدة أوضحت خالل محادثات 
جرت هذا األسبوع معارضتها لقيام إسرائيل ببناء مستوطنات على أرض محتلة يحتاجها الفلسطينيون 

 هم المستقبلية.لدولت
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب األمريكي أثار القضية خالل زيارة وزير الخارجية 
اإلسرائيلي يائير البيد، الذي اجتمع مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين 

 ”.نعم“كبار في واشنطن، قال المسؤول اإلسرائيلي للصحافيين 
تفضلوا ‘.. عمل عظيم‘أثاروها، وليس في صورة “، الذي طلب عدم كشف هويته، وأضاف المسؤول

 ”.يا رفاق
 14/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري .19

ية، التي ستمكن اإلسرائيلية النقاب عن أحد  االبتكارات العسكر ” يديعوت أحرنوت“كشفت صحيفة 
جنود االحتالل من الرؤية خلف الجدران، والتي من المتوقع أن يتم اإلعالن عنها ألول مره في 

 معرض عسكري في باريس، األسبوع المقبل.
هي واحدة من الشركات ” كاميرو تتش“في تقرير نشر األربعاء، إن شركة ” يديعوت“وقالت 

” أس كي غروب” ضاًل عن أنها جزء من شركة المتخصصة في مجال التصوير عريض النطاق، ف
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يو ” العاملة في مجال تصوير الجدران، القائمة باألساس على النبضات فائقة االتساع، والتي تدعي
التي ُيمّكن لها الرؤية من خالل  "40أكس أل أر ” والتي ستستخدم التقنية المعروفة باسم” دبليو بي
 الجدران.

أحد  االختراعات العسكرية التي توصل لها االحتالل، وهو عبارة عن  "40أكس أل أر ” ويعد ابتكار
مترًا، كما يمكن له  50نظام يمكنه اكتشاف الكائنات الحية المخبأة خلف الجدران من مسافة تزيد عن 

 أن يحدد بدقة وجود األجسام المتحركة وعددها  خلف الجدران.
 14/10/2021، وكالة سما اإلخبارية

  
كان عليه طرد كل الفلسطينيين من  خسارة أن بن غوريون لم يكمل المهمةي: نائب إسرائيل .20
 "إسرائيل"

أنتم أعداء وال يمكن الحدي  معكم، يجب طردكم من هنا، إن وجودكم جميعًا هنا كان »تل أبيب: 
خطأ. وخسارة أن ديفيد بن غوريون )قائد الحركة الصهيونية وأول رئيس وزراء في إسرائيل( لم يكمل 

 «.مهمة. كان عليه طرد كل الفلسطينيين من إسرائيلال
، الوزير السابق والنائب «حزب الصهيونية الدينية»بهذه االستعارة من المفردات النازية هاجم رئيس 

عمومًا خالل جلسة الكنيست  48المعارض حاليًا، بتسلئيل سموتريتش النواب العرب وفلسطينيي 
ن أمس؛ لدورهم في إسقاط مشروع قانون يتعلق بتشجيع الهجرة )البرلمان( اإلسرائيلي، مساء أول م

اليهودية، ما آثار موجة من السخط من قبل النواب العرب الذين طالبوا بتقديم سموترتش إلى اللجنة 
طالبت جهات قيادية أخرى بمحاكمته بتهمة التحريض العنصري على القتل، التأديبية، في حين 

 ووصفه النائبان أحمد الطيبي وعايدة توما على الفور بناسخ الفكر النازي.
وقالت النائب توما سليمان، إن اليمين يهدد الوجود العربي بشكل صريح. ولم يعد يختبئ وراء 

القيادات السياسية اإلسرائيلية من اليمين المتطرف »إن  الكلمات المعسولة. وقال النائب الطيبي،
والفاشي تتمادى على أصحاب الوطن والبالد. ال يكفي أنهم يسرقوننا الوطن واألرض والخيرات 
والمقدرات، وال يكفي أنهم أداروا سياسة تمييز عنصري ضدنا، إنهم يحاولون إبقاء مشاريع الترحيل 

اليساري من حزب ميرتس، موسي راز، إنه لو تفوه بكلمات كهذه  وقال النائب«. ضدنا حية وجاهزة
نواب في برلمانات أوروبية لكانت إسرائيل زعزعت الكرة األرضية ضده. لكنها هنا تسمح لنفسها بأن 

 تمر مر الكرام على تصريحات عنصرية هستيرية كهذه.
 15/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 لموقف إزاء أي تصعيد أمنيوزير إسرائيلي: حكومتنا موحدة ا .21
قال زئيف إلكين وزير اإلسكان اإلسرائيلي، يوم الخميس، إن موقف وزراء الحكومة بما فيهم أحزاب 

 اليسار موّحد من حي  الحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات الالزمة تجاه أي تصعيد أمني.
تالف في وجهات النظر، وأشار إلكين وهو عضو الكابنيت المصغر، إلى أن وجود المعارضة، واالخ

كان أيًضا خالل حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة، لكن الجميع كان يقف بشكل موحد خلف أي 
 قرار يتخذ من أجل األمن اإلسرائيلي.

وكان إلكين يرد على سؤال وجه له من قبل إذاعة الجيش اإلسرائيلي، هذا الصباح، حول إمكانية 
العربية الموحدة ألي تصعيد على أي جبهة سواء غزة أو لبنان أو معارضة أحزاب اليسار والقائمة 

 غيرها.
وفي سياق آخر، أكد إلكين أن خطة مضاعفة عدد سكان الجوالن من الخطط الرئيسة التي سيتم 

 1500سنقوم بتسويق “وقال  تنفيذها من قبل الحكومة، مضيًفا أن جميع أحزاب االئتالف دعمتها.
 ”.نهاية العام وحدة سكنية جديدة بحلول

 14/10/2021القدس، القدس، 
 

 أسفل عين سلوان باتجاه األقصى مترا   15الكشف عن نفق إسرائيلي جديد بعمق  .22
ال تتوقف سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن مساعيها وأعمالها : خـــاص صفا -القدس المحتلة 

ى المبارك، بهدف تحقيق الممنهجة في حفر األنفاق أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد األقص
مخططها الهادف إلى تدمير شامل وكامل لآلثار اإلسالمية العربية العريقة، وتغيير مشهد المدينة 

وآخر هذه األنفاق، ما كشف عنه الباح  في شؤون القدس فخري أبو دياب  الحضاري والتاريخي.
معية "إلعاد" االستيطانية أسفل لوكالة "صفا" من نفق وأعمال حفر جديدة ُتجريها سلطات االحتالل وج

ويوضح أبو دياب أن عمااًل من  مجمع عين ومسجد بلدة سلوان باتجاه األقصى والبلدة القديمة.
جمعية "إلعاد"، بغطاء من "سلطة اآلثار" اإلسرائيلية يواصلون بشكل مكثف أعمال الحفر داخل 

ا لوصله مع شبكة األنفاق المحفورة النفق، الذي يبدأ من عين ومسجد سلوان باتجاه لألقصى، تمهيدً 
حفرية ونفق إسرائيلي تم بنائه في منطقة مجمع أسفل عين  26ويشير إلى أن  مدار سنوات وما تزال.

-250ما بين  -كما يبين أبو دياب-ويبلغ طول النفق الجديد سلوان باتجاه األقصى والبلدة القديمة.
متًرا  15وعرضه من متر إلى متر ونصف، وعمقه إلى مترين،  180متر، وارتفاعه يتراوح من  300

منزاًل يقع في مسار النفق الجديد وصواًل للبلدة القديمة والمسجد  25ويتهدد أكثر من  تحت األرض.
األقصى خطر حدو  تشققات وانهيارات وتصدعات في جدرانها بسبب أعمال الحفر المستمرة، 
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كما  -ولهذا النفق مخاطر كبيرة على األقصى .وكذلك خطورة على أسوار وأساسات األقصى وباحاته
قد تؤدي النهياره حال الوصول إلى أساساته، باإلضافة النهيار  -يقول ألباح  في شؤون القدس

 المنازل المحيطة به، وتغيير طابع المدينة المقدسة لتصبح يهودية بحتة.
 14/10/2021، صفا، وكالة الصحافة الفلسطينية

 
 ي" لألسير "الفسفوس"قرار بتجميد "اإلدار  .23

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، الخميس: إن سلطات االحتالل جمدت قرار : القدس المحتلة
يومًا، حي  يرقد في  92االعتقال اإلداري بحق األسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 

األسير الفسفوس؛ تنفيذًا وأكدت العائلة أن قوات االحتالل غادرت غرفة  مستشفى برزالي اإلسرائيلي.
وشدد األسير الفسفوس، في حدي  صحفي، أنه مستمر في إضرابه  لقرار تجميد اعتقاله اإلداري.

وأضاف الفسفوس: "لن  رغم قرار التجميد، ولن يتراجع عن هذه المعركة إال بإنهاء اعتقاله تماًما.
دارة السجون". واصل سبعة أسرى في سجون وي أتجاوب مع هذا المسلسل الكاذب من الشاباك وا 

 االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضا العتقالهم اإلداري.
 14/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ألف عائلة تبدأ بتسلم المنحة القطرية 95غزة:  .24

طاع غزة، رام هللا: أعلن المبعو  القطري السفير محمد العمادي أمس بدء صرف المنحة القطرية لق
وأكد في بيان أن اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت 

وأكد العمادي أن  الخميس عملية صرف المساعدات النقدية لألسر المستورة في قطاع غزة.
قطاع، من األسر المستورة والمتعففة في محافظات ال»ألف عائلة  95المساعدات النقدية ستقدم إلى 

عملية التوزيع ستتم من خالل األمم المتحدة ومن خالل »وأضاف أن  «.دوالر لكل عائلة 100بواقع 
مركز ومحل  300مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي بلغت أكثر من 

واصطف أمس آالف المستحقين للمنحة أمام المراكز المخصصة للتوزيع والمنتشرة في  «.تجاري
 لقطاع المحاصر حي  يعيش مليونا نسمة.ا

 15/10/2021، الشرق األوسط، لندن
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 اللجنة المشتركة لالجئين تستنكر التدخالت األوروبية في المنهاج الفلسطيني .25
” الفّج غير المسبوق“استنكرت اللجنة المشتركة لالجئين، اليوم الخميس، ما وصفته بـ التدخل : غزة

ج الدراسي الفلسطيني، والذي يستهدف تزوير الرواية التاريخية للقضية لالتحاد األوروبي بالمنها
واعتبرت اللجنة المشتركة في بيان لها،  الفلسطينية، وضرب الوعي الفلسطيني لألجيال الصاعدة.

إصرار االتحاد األوروبي على التدخل والتغيير والتبديل في هذا الملف الحساس لشعبنا هو بمثابة 
ل، وخضوع لإلمالءات األمريكية التي كان اتفاق العار بين األونروا والواليات تساوق مع االحتال

مطالبة االتحاد “وأكدت اللجنة أن  المتحدة تعبيًرا ُمكثًفا عن حجم هذه المؤامرة، وفق نص البيان.
األوروبي بالتعديل على المنهاج الفلسطيني وتجاهل المنهاج الدراسي في دولة الكيان والبرامج 

لمودية المليئة بالكراهية والتي تحرض على القتل والمجازر والعنصرية، هو انحياز فاضح الت
لالحتالل وللدعاية الصهيونية الكاذبة، وجزء من سياسة الكيل بمكيالين التي مارسها وما زال االتحاد 

 بحسب البيان.”. األوروبي تجاه القضية الفلسطينية
 14/10/2021، القدس، القدس

 

 حتالل تجدد اعتداءاتها بحق المقدسيين في باب العامودقوات اال .26

"األيام": جددت قوات االحتالل، مساء أمس، اعتداءاتها بحق المقدسيين في منطقة باب  –القدس 
وقالت مصادر محلية إن أعدادًا كبيرة من جنود االحتالل انتشرت في  العامود والشوارع المحاذية لها.
العمود وفي ساحته وعلى مدرجاته، وشرعت في مالحقة الشبان والفتية شوارع القدس المحاذية لباب 

في اإلطار،  واعتدت عليهم بالضرب وأوقفت عددًا منهم وشرعت في تفتيشهم وطردهم من المكان.
اقتحمت قوة من شرطة االحتالل بلدة سلوان، ودهمت خيمة االعتصام التي أقامها أهالي البلدة رفضًا 

 جير الممنهجة بحقهم.لعمليات الهدم والته

 15/10/2021، رام هللا، األيام
 

 االحتالل يهدم عشرات المنشآت في الرام ومساكن في تجمع بدوي شرق رام هللا .27
"األيام": أصيب، أمس، العشرات باالختناق خالل مواجهات أعقبت تصدي المواطنين  –محافظات 

عة شنتها قوات االحتالل في محافظات لعملية اقتحام في بلدة دوما، وذلك في سياق حملة دهم واس
عدة، هدمت خاللها عشرات المنشآت التجارية ومحطة وقود في بلدة الرام، وستة مساكن في تجمع 
بدوي شرق رام هللا، وواصلت تجريف أراض في قرية كردلة، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون 

دونمًا والتنكيل بمزارع في قرية  60تجريف اعتداءاتهم وأقدموا على اقتالع عشرات أشجار الزيتون و 
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وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل أغلقت المنطقة  المغير، ومالحقة الرعاة في خلة مكحول.
منشأة بعد  30ومنعت المواطنين من المرور، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها قبل أن تشرع بهدم نحو 

 إغالق المنطقة.
 15/10/2021، رام هللا، األيام

 
 مليون دوالر لالجئين الفلسطينيين في لبنان 21.5منحة كويتية بقيمة  .28

أعلنت الكويت عبر صندوقها للتنمية االقتصادية العربية، عن توقيع اتفاقيتي منحة مع : الكويت
مليون دوالر أمريكي؛ للمساهمة في تمويل البرنامج الصحي لالجئين  21.55وكالة "أونروا" قدرها 

وقال الصندوق في منشور عبر موقعه اإللكتروني،  لبنان، والميزانية العامة للوكالة. الفلسطينيين في
مليون دوالر لإلسهام في تمويل  1.5اليوم الخميس: إن "المنحة األولى يقدم بمقتضاها الصندوق 

برنامج األونروا الصحي في لبنان"، وأضاف أنها ستغطي أيضا "نفقات العالج في المستشفيات لنحو 
مريضا بحاجة لرعاية طبية من أمراض السرطان والقلب واألوعية الدموية والعناية المركزة  2,936

مليون دوالر لدعم الموازنة البرامجية العامة  20وأوضح أن المنحة الثانية قدرها  والخدمات األخرى".
 ".2022و 2021لوكالة "أونروا" للعامين 

 14/10/2021، قدس برس
 

 "خطأ في الحسابات"من أي  "لإسرائي"إيران تحذر  .29
أي خطأ »لندن: حذر سفير ومندوب إيران الدائم لدى األمم المتحدة مجيد تخت روانجي إسرائيل من 

جاء ذلك في رسالة وجهها تخت روانجي إلى الرئيس  «.في الحسابات أو مغامرة محتملة ضد إيران
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا(  ران.الدوري لمجلس األمن الدولي ردًا على تهديدات إسرائيلية إلي

خالل األشهر األخيرة ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان »اليوم الخميس عنه القول في الرسالة: 
وتابع بالقول إن التهديدات اإلسرائيلية تثبت بال شك أن «. اإلسرائيلي االستفزازية والمغاِمرة باستمرار

 «.ت اإلرهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضيالهجما»إسرائيل هي المسؤولة عن 
 14/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 منظمة تركية تدين انتهاكات االحتالل في القدس 55: إسطنبول .30

منظمة مجتمع مدني تركية، الخميس، رفضها ممارسات االحتالل األخيرة في القدس،  55أعلنت 
بعاد الشيخ عكرمة صبري، عن بسماحها بـ "الصالة الصامتة" في ساحا ت المسجد األقصى، وا 
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المسجد. وقالت المنظمات خالل بيان تلته في مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، إنها تتابع كما 
يتابع عموم المسلمين التطورات الخطيرة، التي تحد  في بيت المقدس والمتزايدة بشكل سريع وتمهد 

تسجل موقفها بإدانة ورفض تصرفات االحتالل، ونعرب عن لخطوات تهويدية قادمة". وأضافت أنها 
رفضنا القاطع لقرار محكمته باإلذن للمستوطنين بحرية أداء "الصلوات الصامتة" داخل ساحات 
األقصى. وأشارت إلى أن محكمة االحتالل ال تملك صالحية اتخاذ القرارات المتعلقة باألقصى، وال 

تقرر من يدخل إليه أو حق تنظيم العبادات داخله، ألنه ملك  تملك حق السيادة فيه وال صالحية أن
 لعموم المسلمين.

 14/10/2021، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"على " غير المتناسب"أمريكا ستعارض تركيز مجلس حقوق اإلنسان : برايس .31

اليات المتحدة واشنطن: قال نيد برايس المتحد  باسم وزارة الخارجية األمريكية، اليوم الخميس، إن الو 
غير “لديها مخاوف بخصوص مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وستعارض تركيزه 

 جاء ذلك بعد إعادة انتخاب أمريكا لعضوية المجلس. على إسرائيل.” المتناسب
لدينا مخاوف تجاه المجلس. سنعارض بشدة تركيز المجلس غير المتناسب على “وأضاف برايس 
 ”.ضمن جدول األعمال الدائم للمجلس بندا دائما فقط يستهدف دولة واحدةإسرائيل، حي  يت

 14/10/2021القدس العربي، لندن،  
 

 بريطانيا.. حملة مداهمات لمنازل مشاركين في احتجاجات ضد مصنع أسلحة إسرائيلي .32
ا في منطقة ليفربول في المملكة المتحدة، خمسة منازل ألشخاص شاركو ” ميرسيسايد“داهمت شرطة 

في احتجاجات جرت األسبوع الماضي خالل معرض تضمن صناعات عسكرية ينتجها مصنع 
 إسرائيلي، يزود االحتالل بآليات تساعده في قتل الفلسطينيين.

التي ينتمى لها المشاركون ” العمل من أجل فلسطين“وعلى إثر حملة التفتيش هذه، عبرت مجموعة 
طة بمداهمة المنازل ومصادرة بعض ممتلكات أصحابها، في تلك االحتجاجات، عن أسفها لقيام الشر 

 في ساعات متأخرة من الليل بشكل أثار الفزع لدى األطفال الذين كانوا نائمين في تلك األثناء.
وخالل االحتجاجات تمكن شخصان من أصل تسعة من اعتالء سطح المصنع، ورشه بمادة حمراء 

 فلسطينيين باستمراره تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية.عن مساهمته في إراقة دماء ال اللون للتعبير
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وهي حملة فلسطينية تدعم مقاطعة إسرائيل، عمليات التفتيش التي ” فلسطين أكشن“حملة  وانتقدت
 جرت في وقت متأخر من الليل وفي ساعات الفجر األولى.

 14/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 لبرلمان األوروبي؟أين الموقف الفلسطيني من اشتراطات ا .33
 د. فايز أبو شمالة
االتحاد األوروبي ليس مؤسسة خيرية، وال يوزع المساعدات لسواد عيون الرؤساء والنشطاء، االتحاد 

اهتمامها بالقضية الفلسطينية بهدف تحقيق الهدوء،  ويجيءاألوروبي مؤسسة سياسية لها مصالحها، 
ة التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني ال تهدف إلى ومن هذا المنطلق، فإن جل المساعدات اإلنساني

تطوير اقتصاد مستقل، وال تهدف إلى تأسيس منشآت اقتصادية استراتيجية، بل على العكس، كل 
المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني كانت مساعدات استهالكية، هدفها انعاش حياة السكان 

 .مؤقتًا، والحيلولة بينهم وبين االنفجار والثورة
العدو اإلسرائيلي هو صاحب هذه المعادلة، وهو الذي يحض االتحاد األوروبي على تقديم 
المساعدات للسلطة الفلسطينية، فهذه المساعدات التي ترفع عن كاهل المحتل المسؤولية، تخدم 
مخططاته في الحفاظ على حالة الهدوء، لذلك تلتقي مصالح االتحاد األوروبي مع المصالح 

ة، في مواصلة تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والذي تم إقراره بعد التوقيع على اإلسرائيلي
ذا كان هدف المساعدات  اتفاقية أوسلو، وهذا يؤكد أن المساعدات كانت وما زالت قرينة التنازالت، وا 

ف في مرحلة سابقة وقف االنتفاضة، وتفكيك البنية العسكرية للتنظيمات الفلسطينية، فإن هد
المساعدات في هذه المرحلة اختراق وعي الفلسطينيين، وتجريدهم من انتمائهم لوطنهم وتاريخهم، وقد 
بدأت إسرائيل المعركة قبل سنوات، حين اقتطعت قيمة رواتب الشهداء واألسرى من أموال المقاصة، 

لسطينية، لاللتزام لتنتقل بعد ذلك إلى االتحاد األوربي واألونروا، في محالة ضاغطة على السلطة الف
 ببند وقف التحريض، كما ورد في اتفاقية أوسلو.

فإذا كانت كل كلمة فلسطينية ال تواءم االحتالل هي تحريض، وخرق التفاقيات أوسلو، فلماذا ال 
يسأل برلمان االتحاد األوروبي عن بقية بنود اتفاقية أوسلو، والتي انتهت مع انتهاء المرحلة االنتقالية 

، فعن أي تحريض يتحدثون واالحتالل ما زال 2002تهت مع احتالل الضفة الغربية سنة ، وان1999
جاثمًا على صدر الفلسطينيين، وتضج مناهج التعليم اإلسرائيلي بكل أشكال اإلرهاب عن العربي 
القذر، وعن العربي الجبان، وعن ضرورة قتل النساء الفلسطينيات، ألنهن سيلدن مقاتلين، وعن أرض 

 يل الكاملة وفق الكتب التوراتية، وعن جبل الهيكل الذي سيقام على أنقاض المسجد األقصى!إسرائ
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حين يتجرأ البرلمان األوربي على مطالبة الفلسطينيين بتعديل مناهجهم التعليمية، فذلك ال يعني  
 لتالية:انحيازهم للرواية اإلسرائيلية، هذا يدلل على استخفافهم بالسلطة الفلسطينية، ولألسباب ا

 ـ استمرار حالة الهدوء في الضفة الغربية، والتي يحققها تواصل التنسيق والتعاون األمني.1
ـ حالة الضعف التي ضربت القيادة الفلسطينية، وعدم رغبتها في مواجهة األطماع اإلسرائيلية، وعدم 2

 األوروبي. قدرتها على مواجهة اتفاقية اإلطار بين األونروا وأمريكا، وقرارات البرلمان
 ـ التزام السلطة الفلسطينية باالتفاقيات الموقعة رغم تنصل االحتالل منها.3
ـ جاء اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل دون أن يكون لها حدود، فمن اعترف بدولة 4

 إسرائيل ال يحق له الحدي  عن يافا وحيفا وعكا وصفد.
جمل والكلمات التي يطالب البرلمان األوربي بشطبها من منهاج إن المدقق بالفقرات والعبارات وال

التعليم الفلسطيني، يكتشف أن ما يطالب به البرلمان األوروبي هو شطب للحق الفلسطيني، وتصفية 
للقضية، فحين تطالب أوروبا بإزالة صورة لجدار الفصل العنصري، فذلك ال يعني أنه قد أزيل عن 

شطب كلمة أسير من منهاج التعليم، فذلك ال يعني إغالق السجون، أرض الواقع، وحين يطالب ب
 وتحرير كافة األسرى.

هناك حقائق عنيدة على أرض الواقع، ال يمكن تجاهلها، وهي جزء من المعاناة الفلسطينية، وهذا 
نما المطلوب هو:  الذي يؤكد أن بيانات الشجب واالستنكار واإلدانة لن تقدم ولن تؤخر، وا 

 قف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فورًا، بما في ذلك التنسيق والتعاون األمني.أواًل: و 
ثانيًا: سحب االعتراف بدولة إسرائيل فورًا، والرجوع بالقضية الفلسطينية إلى قرارات الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة.
 ن يدفع الثمن.ثالثًا: تحطيم حالة الهدوء األمني، التي يتمتع بها االحتالل دون أ

رابعًا: إلنجاح ما سبق، يتوجب تشكيل قيادة ميدانية فلسطينية، تنتقل بالحالة الفلسطينية من الهدوء 
 إلى التمرد، على أن تتواجد هذه القيادة بعيدًا عن االحتالل، فوق أرض قطاع غزة.

عطاء، ال قيادة بطاقات خامسًا: التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لمنظمة التحرير، قيادة قتال وفداء و 
VIP ،المطلوب قيادة يكون رأسها مطلوبًا لالحتالل، وتفتش عن مكان وجودها الطائرات المسيرة ،

قيادة تعرف أن بيوتهم ستقصف في كل حين، وأن أوالدهم يضعون األحزمة الناسفة على خاصرتهم، 
 وجاهزون للتضحية متى طلب الوطن منهم ذلك.

ألوروبي، وأمريكا، وكل قادة إسرائيل، يلهثون طلبًا لهدنة، هدنة ليوم أو وقتئٍذ، يصير االتحاد ا
 يومين، مقابل تقديم كل ما تأمر به القيادة الفلسطينية الجديدة القوية العنيدة.

 14/10/2021رأي اليوم، لندن، 
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 مخطط بناء إسرائيلي يقضي على إمكانية تقسيم القدس: بايدن يصمت! .34
 نير حسون ويونتان ليس

، عطروت، وبسغات زئيف جميعها أماكن في القدس أو في محيطها، 1فعات همتوس، منطقة إي ج
توجد خلف الخط األخضر، حي  تقوم إسرائيل فيها في هذه األيام بالدفع قدما بخطط واسعة للبناء 

 لليهود.
ئيل امتنعت إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، في هذه األثناء عن استخدام الضغوط على إسرا

لتجميد البناء، على األقل بشكل علني، ومع األخذ في الحسبان تشكيلة الحكومة فإن هذه الضغوط 
 يمكن أن تتحول إلى أزمة سياسية.

صادقت اللجنة المحلية في القدس، أول من أمس، على مصادرة مناطق في جفعات همتوس، 
 وصادقت أيضا على إيداع خطة لتوسيع حي بسغات زئيف.

"، وبعد 1القادم ستبدأ مناقشة االعتراضات على إقامة المستوطنة الجديدة في منطقة "إي  في األسبوع
شهر سيتم عرض خطة للنقاش لبناء حي يهودي ضخم في منطقة عطروت خلف الخط األخضر. 

 وتقف وزارة اإلسكان وراء معظم هذه المبادرات.
ت دائما تعتبر خطا أحمر بالنسبة " )التي تسمى أيضًا مبسيرت أدوميم( كان1جفعات همتوس و"إي 

لألميركيين والمجتمع الدولي. تعتبر هذه الخطط إشكالية بشكل خاص ألن جفعات همتوس ستفصل 
 كليا قرية بيت صفافا عن الفضاء الفلسطيني لشرقي القدس وتحيطها بأحياء يهودية.

ة وجنوبها. في نظر " ستقسم الضفة الغربية، ولن تسمح باالنتقال بين شمال الضف1ومنطقة "إي 
 المجتمع الدولي هذه مسامير زائدة جدًا في نعش "حل الدولتين".

"نحن هنا بسبب أهمية الحفاظ على األمل بدولة فلسطينية مستقلة وحرة تعيش بسالم إلى جانب 
إسرائيل. كل إضافة لمستوطنين على أرض فلسطينية تقوض هذا األمل"، قال قبل سنة رئيس بعثة 

 وروبي في الضفة، سيفان فون بورغسدروف، أثناء جولة في جفعات همتوس.االتحاد األ
وحدة سكنية سيكون األول الذي سيقام في القدس منذ  1257الحي الجديد الذي يخطط أن تقام فيه 

ثالثين سنة. الحي السابق كان جبل أبو غنيم المجاور، الذي اعتبر حتى اآلن في نظر الفلسطينيين 
 لمجتمع الدولي مؤامرة إسرائيلية استهدفت التشويش على اتفاقات أوسلو.وأجزاء كبيرة من ا

طوال فترة براك أوباما في البيت األبيض منع مكتب رئيس الحكومة، بسبب الضغط األميركي، الدفع 
قدما بهذه المخططات. أيضا عند تسلم دونالد ترامب منصبه لم تسارع إسرائيل إلى الدفع قدما 

، بعد ستة أيام على جولة االنتخابات الثالثة، أمر رئيس الحكومة في 2020باط بالبناء. فقط في ش
حينه، بنيامين نتنياهو، بتسريع إقامة هذه األحياء. ما اعتبر خدعة انتخابية تحول إلى واقع. فقبل 
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بضعة أيام على أداء بايدن للقسم تم إغالق العطاءات في جفعات همتوس، وبدأت الجرافات 
وحدة سكنية،  3500: التي فيها يخطط إلقامة 1ولية على األرض. المستوطنة في "إي باألعمال األ

ما زالت بحاجة إلى المرور بإجراءات التخطيط، لكن حكومة بينيت تقترب من اللغم الذي زرعه 
نتنياهو في أواخر واليته. زخم البناء وراء الخط األخضر في القدس يتواصل أيضا في أماكن أخرى. 

وحدة سكنية في بسغات  470مس أوصت اللجنة المحلية في القدس بالمصادقة على إقامة أول من أ
زئيف. في وثائق الخطة تعلن وزارة اإلسكان بأن األمر يتعلق بـ"استخدام مناطق بلدية مفتوحة داخل 
المجال البلدي"، في إطار "تحدي  بلدي". ولكن نظرة سريعة إلى الخارطة تظهر أن األمر يتعلق 

 يا بتوسيع الحي اليهودي باتجاه جدار الفصل الذي يفصل بينها وبين قرية حزما.فعل
وحدة سكنية في منطقة مطار  9000كانون األول ستناقش اللجنة اللوائية إقامة حي ضخم فيه  6في 

 عطروت.
أيضا عطروت توجد في منطقة حساسة جدا لكل الذين ما زالوا يصممون على إقامة الدولة 

فالمنطقة الصناعية عطروت والمطار المتروك إلى جانبها يوجدان بين أحياء بيت حنينا  الفلسطينية،
 وكفر عقب، التي هي فضاءات التطور األخيرة التي بقيت للفلسطينيين في منطقة القدس.

الرئيس األميركي، جو بايدن، له تجربة في تحطيم األدوات أمام حكومة إسرائيل في كل ما يتعلق 
 الخط األخضر. بالبناء وراء

 كنائب ألوباما، نشرت وزارة الداخلية خطة لتوسيع حي رمات شلومو. 2010أثناء زيارته إسرائيل في 
أثارت الخطة غضبا غير مسبوق في إدارة أوباما. بايدن، الذي شعر بأنه أهين من قبل إسرائيل، كان 

لب من البيت األبيض العودة في طريقه لوجبة عشاء مع نتنياهو. مؤخرًا نشر أنه في ذاك المساء ط
 بصورة فورية إلى واشنطن، وفقط بعد جهود وصل لتناول وجبة العشاء.

 مهمة مستحيلة
كانت هذه األزمة بداية تجميد طويل للبناء اإلسرائيلي في شرق القدس والضفة الغربية، انتهى فقط 

 وطا مشابهة على إسرائيل.في عهد ترامب. في هذه المرحلة يبدو أن إدارة بايدن لم تستخدم بعد ضغ
احتمالية أخرى هي أن اإلدارة أدركت أن إسرائيل على عتبة تغيير مهم للخارطة الجيوسياسية في 

 القدس.
وزير الخارجية، يئير لبيد، الذي يزور في الوقت الحالي واشنطن سمع كما يبدو احتجاجات أميركية 

ء بين لبيد ونظيره األميركي، أنطوني خفيفة حول الموضوع. مصدر أميركي رفيع قال قبل اللقا
 بلينكن، إن اإلدارة األميركية متمسكة بموقفها ضد توسيع البناء في المستوطنات.
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مهمة تقسيم القدس تحولت منذ زمن إلى مهمة مستحيلة. الواقع المقدسي للمستوطنات والبنى التحتية 
نة، يقتضي رمي الخطط القديمة من واالقتصاد وحتى "الخرائط الذهنية" للمقدسيين من شطري المدي

جنيف أو كامب ديفيد. مع ذلك، في المجتمع الدولي هناك اتفاق على أن هذا هو السيناريو المعقول 
 الوحيد لمستقبل إسرائيل وفلسطين.

" وعطروت، والتي 1إن الدفع قدما بإقامة المستوطنات الثال  الجديدة، جفعات همتوس ومنطقة "إي 
يتوقع أن يعيش عشرات آالف اإلسرائيليين، سيحول هذا السيناريو إلى سيناريو  في كل واحدة منها

منفصل كليا عن الواقع. سيكون المجتمع الدولي ملزما بتقديم حل آخر، دولة ثنائية القومية أو 
كونفيدرالية من نوع معين يعيش فيها ماليين اإلسرائيليين والفلسطينيين مع مساواة في الحقوق، حي  

 هي الخيار الوحيد المعقول. ستكون
 "هآرتس"

 14/10/2021األيام، رام هللا، 
 

 تآكل كبير في قدرة الردع اإلسرائيلية: نحتاج "مواجهة حاسمة" .35
 دورون متسا
الجرائم الخِطرة التي يشهدها الشارع العربي، واحتدام الوضع في النقب، والصعوبة التي تواجهها 

 كلها أمور تخلق إحساسًا مريرًا لدى الجمهور اإلسرائيلي. الشرطة في مواجهة هاتين الظاهرتين،
االنطباع السائد أن "الدولة راحت" وتالقي صعوبة في التصرف بفعالية وكبح ما يبدو جيوبًا مارقة 
في المجتمع اإلسرائيلي، وفي األساس مواجهة ظاهرة الحكم الذاتي التي فرضتها مجموعات في 

 داخلها.
مسبوق لبؤر العنف في المجتمع اإلسرائيلي هو أحد أوجه ظاهرة أوسع بكثير  ما يبدو اشتعااًل غير

 وال تنحصر فقط في القطاع الداخلي اإلسرائيلي، بل أيضًا تصل إلى القطاع الخارجي.
إعالن "حماس" الحرب على إسرائيل في أيار الماضي، واستعداد إيران للمضي قدمًا في مشروعها 

يتعلق باالتفاق النووي، وتهديدات "حزب هللا" إلسرائيل، كل ذلك هو أوجه النووي، وخداع الغرب فيما 
لعملة واحدة، قاسُمها المشترك تآكل ردع الدولة. إذا فحصنا كل ظاهرة من هذه الظواهر على حدة 

 فلن نجد جديدًا.
تي في إسرائيل تواجه منذ أكثر من عقد مشكلة الجريمة في القطاع العربي، وكذلك ظاهرة الحكم الذا

النقب، وأيضًا فيما يتعلق بتحدي "حزب هللا" في الشمال و"حماس" في الجنوب. االستراتيجية التي 
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انتهجتها إسرائيل لمواجهة التحديات الداخلية اعتمدت على عقيدة معاكسة لعقيدة الحسم التي 
 انتهجتها في العقود األولى من قيامها.

رة التحديات، وبهذه الطريقة تلطيفها والتخفيف من خطورة فقد انتهجت إسرائيل استراتيجية هدفها إدا
 هذه المخاطر من دون حلها من أساسها.

يوجد اعتباران في أساس هذا النهج الذي تبناه بنيامين نتنياهو: األول، اإلدراك أن محاولة حل 
لدفع  المشكالت الجذرية مرتبط بمواجهات عنيفة من المشكوك فيه أن المجتمع اإلسرائيلي مستعد

ثمنها؛ والثاني، اإلدراك أن نهج الحسم أو المعالجة الجذرية ال ينطوي فقط على مغامرة، بل هو 
أيضًا باهظ الثمن من الناحية االقتصادية، وسيشكل عقبة أمام نمو الدولة، وفي األساس تأمين 

تأجيل" فيما مستوى ونوعية حياة مرتفعة للمواطنين. لذلك فّضلت إسرائيل ما ُيطلق عليه نهج "ال
يتعلق تحديدًا بمشكالت محددة، لكن هذا النهج فتح الطريق أمام تحول إسرائيل من دولة تتنمر على 

 جيرانها إلى دولة عظمى، اقتصاديًا وتكنولوجيًا.
 نجحت إسرائيل في ردع معارضيها في الداخل والخارج. االستراتيجيةعلى الرغم من هذه 

، ولم يسيطر 2006اشرة وحافظ "حزب هللا" على الهدوء منذ سنة فقد ترددت إيران عن مهاجمتها مب
 بلطجية القطاع العربي علنًا على الشوارع.

هذا الردع تحقق بفعل صورة القوة التي أظهرتها الدولة، وبفضل الصورة التي سّوقها نتنياهو لنفسه 
بعكس  -عداء الدولة كزعيم وطني من النموذج اإلصالحي يميل إلى العدوانية واالستباقية إزاء أ 

 النهج الرخو واإلنساني الذي أظهره الذين سبقوه أو الذي أظهره منافسوه السياسيون.
هكذا نشأ واقع يقوم على المفارقة، لكنه ناجع، انتهجت فيه إسرائيل فعليًا سياسة متزنة وحذرة في 

هات، لكنها القطاعين الداخلي والخارجي على حد سواء، وامتنعت عن خوض الحروب والمواج
 أظهرت للخارج صورة معاكسة من الهجومية واالستعداد الستخدام القوة.

ضمن هذه الموازنة الدقيقة بين سياسة تسعى إلدارة المخاطر وليس حلها بثمن باهظ، وبين إظهار 
 صورة هجومية حيال الخارج لردع الخصوم، حد  تغّير في األشهر األخيرة.

د على الخط الذي وضعه نتنياهو، طرأ تآكل كبير في قدرة إسرائيل لبي -بينما حافظت حكومة بينت 
 على إظهار قوتها إزاء الخارج.

هذا التآكل تأثر بالواقع السياسي الهش الذي ساد في األعوام األخيرة وتفاقم في األشهر األخيرة، 
وربطت أيضًا وكان له تأثيره في تأليف الحكومة الجديدة التي أعطت وزنًا لوجود أطراف يسارية، 

 السياسة اليهودية بالعربية.



 
 
 
 

 

 26 ص             5658 العدد:             10/15/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

هذا هو الذي أعطى اإلشارة لألطراف المارقة في الداخل والخارج لفحص حدود الردع اإلسرائيلي 
 مجددًا.

الخبر السيئ أنه من أجل ترسيخ الردع من جديد الحكومة مضطرة إلى القيام باألمر الصعب، أي 
ألطراف التي تشكل تحديًا لها من أجل رسم الحدود خلق مواجهة جبهوية بأسلوب حاسم مع أحد ا

 إزاء سائر األطراف المارقة.
بصرف النظر عن الثمن اإلنساني واالقتصادي الناجم عن مثل هذه المواجهة، هناك أيضًا الثمن 

 السياسي الكامن في تفكك االئتالف الحكومي من الداخل.
ية الستعادة الردع المتآكل. لكن من دون كل هذا سيشكل قيودًا مهمة أمام أي محاولة إسرائيل

االستعداد لمثل هذه المواجهة التي ترسل إلى الدول المحيطة صورة قوة من شأنها تحصين الردع 
اإلسرائيلي من جديد، سيحكم على إسرائيل في العقد المقبل أن تعيش واقعًا استراتيجيًا سيئًا، وفي 

 خيرة.األساس على نقيض الذي عاشته في األعوام األ
 "مكور ريشون"

 14/10/2021األيام، رام هللا، 

 
 :صورة .36

 
بلدة دوما في الضفة  شق طريق زراعية فيجيش االحتالل يستولي على "جرافة" استخدمها فلسطيني ل

 الغربية
 24/10/2021فلسطين أون الين، 


