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 ن لجنة للتحقي  في إزالة المحتوى الفلسطينيعي  إدارة فيسبوك ت   .1
هيئ  خارجي  للتحقيق ف  اتهامات بمحاربتها المحتر  رالرراي  “تعيين ” فيسبرك“أعلنت إدارة شرر  

ما إكا رانت الشرر  قد  ستعين هيئ  خارجي  لتحديد“رقال بيان صدر عن الشرر  إنها  ”.الفلسطيني 
حجبت المحتر  الفلسطين  بعد المرافق  على ترصي  من مجلس الرقاب ، رهر هيئ  داخلي  مستقل ، 

رأضافت أنها ستنشر نتائج  ”.لتعيين شرر  خارجي  للتحقيق ف  اتهامات قمع المحتر  الفلسطين 
 .2022التحقيق علًنا ف  عا  

را ادارة الشرر  رأنظمتها بإزال  المحتر  المؤيد لفلسطين من مرظف  فيسبرك اتهم 200رران نحر 
 بشرل غير عادل قبل رأثناء العدران اإلسرائيل  األخير على غزة.

 15/10/2021القدس، القدس، 
 

 اتهامات لعباس بعرقلة صفقة األسرى بين حماس واالحتالل": العربي الجديد" .2
  بصفق  األسر  الت  تترسط فيها القاهرة رشفت مصادر مصري  خاص  عن مفاجأة متعلق: القاهرة

بين حرر  "حماس" راالحتالل اإلسرائيل . رنّرهت ف  أحاديث لن"العرب  الجديد"، إلى أن أجهزة 
مصري  مطلع  على هكا الملف، تته  رئيس السلط  الفلسطيني  محمرد عباس بأنه "أد  دررًا تخريبيًا 

، بسبب اعتراضه على ض  الحرر  الس  القيادي ف  حرر  لعرقل  إتما  الصفق ، أر إحداث تقّد  بها
فتح مرران البرغرث  ضمن قرائ  األسر ، الكين تتمسك حماس بإطالق سراحه  نظير إطالق سراح 

 أربع  أسر  إسرائيليين لد  الحرر ".
رقالت المصادر إن عباس ضغط لد  أرثر من طرف بينه  مصر، لالتفاق بشأن بعض الترتيبات 

 ، رعلى أمرر كات صل  ببقائه ف  مرقعه على رأس السلط  الفلسطيني  لفترة غير محددة، الداخلي
قبل الشررع ف  أي مفارضات لتبادل األسر  بين حماس، راالحتالل اإلسرائيل ، تتضمن اس  مرران 

ربحسب المصادر، فإن عباس ير  أن إدراج "حماس" أسماء عدد من الشخصيات من  البرغرث .
ظهاره ف  صررة المتخاكل بشأن ملف األسر  رمرز الفصا ئل يهدف ف  المقا  األرل إلحراجه، را 

رمساع  إطالق سراحه ، خصرصًا أما  حررته. رأضافت أنه بعد تصاعد الحديث عن االستحقاقات 
االنتخابي  رتشريل قيادة رطني  جديدة، زادت المخارف لد  عباس، بسبب إدراره قرة البرغرث  

 ترشح ف  أي انتخابات سراء داخلي  بالحرر ، أر انتخابات رئاسي . رمنافس قري حال
 16/10/2021، لندن، العربي الجديد
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 تحذر من الخطط االستيطانية في محيط القدسالسلطة رئاسة  .3
الفلسطيني  عن إدانتها ررفضها رتحكيرها للخطط االستيطاني  الت  تقر   السلط  عبرت رئاس : را  هللا

داد لتنفيكها ف  محيط مدين  القدس المحتل  رخلف الخط األخضر رالمسماة "جفعات إسرائيل باإلع
رأردت الرئاس  أن مثل هكه المشاريع ه  تحد  ( رعطررت ربسغات زئيف".E 1همترس رمنطق  )

للقانرن الدرل  رالشرعي  الدرلي ، راالتفاقات المرقع ، رلاللتزامات األميرري  الت  عبرت عنها اإلدارة 
ميرري  مرارا رتررارا، الت  أردت فيها أنها تعتبر الترسع االستيطان  راإلجراءات األحادي  عمال األ

 غير مقبرل.
 15/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ترفض الموقف األميركي في مجلس حقو  اإلنسان الفلسطينية السلطة .4

رابها من تصريحات المتحدث باس  رزارة الخارجي  األميرري  أعربت رزارة الخارجي ، عن استغ: را  هللا
أمس، رالت  قال فيها: "سنعارض بشدة ترريز مجلس حقرق اإلنسان ]أرل[نيد برايس الت  أدلى بها 

رقالت الخارجي  ف  بيان صحف ، ير  الجمع ، إن برايس تجاهل  غير المتناسب على إسرائيل".
اإلنسان ف  جنيف اعتماد بند خاص على جدرل أعماله  حقيق  أن الكي فرض على مجلس حقرق

الدائ ، له عالق  بحقرق اإلنسان ف  األرض الفلسطيني  المحتل ، هر استمرار إسرائيل، حليف  
الراليات المتحدة األميرري  األرلى، بانتهاك حقرق اإلنسان الفلسطين ، بشرل ممنهج ريرم  رعلى 

رأضافت أن من يتابع  الشمرل  ألرض درل  فلسطين.عاما من االحتالل  54مدار أرثر من 
انتهارات االحتالل اليرمي  بحق شعبنا، ال يمرنه إال رأن يدين تلك اإلجراءات، ريصر على إبقاء 

ركررت أن تصريحات برايس تن  عن جهل  البند الخاص ضد إسرائيل على جدرل أعمال المجلس.
عتراف بجرائمه، ررأن هكا المرقف يحم  إسرائيل من ربير أر تجاهل أفظع لرؤي  راقع االحتالل راال

المساءل  ريعفيها من المحاسب ، ريستثنيها من قائم  الدرل  الت  تنتهك مبادئ حقرق اإلنسان 
ردعت الخارجي  برايس لزيارة فلسطين لالطالع على راقع  رالقانرن الدرل  راتفاقيات جنيف الدرلي .

يررن أرثر التزاما بما تدعيه إدارته من التزا  بحقرق اإلنسان االحتالل على حقيقته، من أجل أن 
 عالميا.

 15/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطينية تدين تدريبات االحتالل في يعبد وتعتبرها تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء" الخارجية" .5
ير  الجمع ، مناررات عسرري   الحتالل اإلسرائيل ، فجرقرات ا تنفيكأدانت رزارة الخارجي  : را  هللا

ف  أطراف بلدة يعبد رقري  رفيرت غرب جنين، معتبرة إياها تصعيدا خطيرا ف  عدران االحتالل 
رأرضحت الخارجي  ف   رمسترطنيه المتراصل ضد أبناء شعبنا رتجارزا لجميع الخطرط الحمراء.

رخا للقانرن الدرل  رقرارات األم  المتحدة راالتفاقيات بيان صدر عنها، أن كلك يمثل انتهارا صا
رحكرت من خطررة هكه التدريبات غير المسبرق ، رنتائجها  المرقع  رلقراعد الصراع المألرف .

 .رتداعياتها رالمخططات رالنرايا الت  تقف خلفها
 15/10/2021، القدس، القدس

 
 المنحة القطرية إلى غزة  بل إلدخال أموالحماس تمهل االحتالل حتى الثالثاء المق": األيام" .6

قال مصدر مطلع إن حرر  حماس أمهلت حررم  االحتالل خالل المباحثات  عيسى سعد هللا:
األخيرة الت  أجراها قادة الحرر  مع المخابرات المصري  حتى ير  الثالثاء المقبل للسماح بإدخال 

  نحر ثماني  ماليين درالر، رالمترقف  منك أرثر األمرال القطري  المخصص  لمرظفيها ف  غزة رالبالغ
رأضاف المصدر الكي فضل عد  الرشف عن اسمه لن"األيا "، إن المصريين  من خمس  شهرر.

أبلغرا "حماس" خالل اللقاءات الت  جرت ف  العاصم  المصري  القاهرة رغب  جميع األطراف المؤثرة 
رل عا  بالحفاظ على حررم  نفتال  بينيت، رعد  ركات العالق  بالشأن اإلسرائيل  رالمنطق  بش

إسقاطها رمنحها الفرص  لتهيئ  المجتمع اإلسرائيل  للقبرل بخطرات متقدم  تجاه قطاع غزة ستتخكها 
 خالل الشهرر القادم .

رمن بين هكه الخطرات المقترح  إدخال أمرال المنح  القطري  رما ران سابقًا، باإلضاف  الى التقد  
خر  مهم ، ف  رقت نقل المصريرن لرفد "حماس" مرافق  حررم  االحتالل على مطالب لها بملفات أ

عالق  بالنراح  االقتصادي  رالحياتي  لسران القطاع تقدمت بها حماس مسبقًا، رمنها زيادة أعداد 
حال ، ردراس  مطلب إدخال  400المسافرين من قطاع غزة إلى األردن شهريًا من عشر حاالت إلى 

آالف من عمال القطاع للعمل ف  إسرائيل، باإلضاف  إلى السماح لطلب  قطاع غزة بالدراس  ف   عدة
جامعات الضف  الغربي  راإلقام  هناك، رركلك المرافق  على منح الهري  الفلسطيني  رل  الشمل لنحر 

 ألف أسرة فاقدة للهري  تعيش ف  القطاع. 19
حرا لن "حماس" ان بينيت ال يمرنه التقد  ف  الملفات رأشار المصدر كاته الى ان المصريين أرض

سقاط حررمته، باإلضاف  الى عد  قدرته السماح بتمرير األمرال القطري  نقدًا إالمهم  خرفًا من 
الفقيرة رمرظف  "حماس"، رما ران معمراًل به ف  عهد الحررم  السابق  برئاس  بنيامين  لألسر
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حد األطراف الرئيسي  ف  االئتالف الحررم  أفيغدرر ليبرمان نتنياهر، سيما رأن بينيت نفسه را
الحال  رانا يعارضان بشدة هكه اآللي ، رلكلك من غير الممرن ف  الرقت الحال  إعادة العمل بهكه 

رأضاف المصدر كاته ان الجانب المصري رافق من جانبه على تخفيض نسب  الرسر   اآللي .
 .%25الى  %50عبر معبر رفح البري من المفررض  على البضائع المسترردة 

 16/10/2021، األيام، رام هللا
 

 فلسطينية ومسؤولين إسرائيليينالحماس تدين لقاء بين قيادات من السلطة  .7
أدانت حرر  "حماس"، الجمع ، لقاء جمع قيادات من السلط  الفلسطيني  ررفد : محمد ماجد-غزة

راعتبر متحدث الحرر  عبد اللطيف  غربي  المحتل .إسرائيل  ف  مدين  را  هللا، رسط الضف  ال
القانرع، ف  بيان رصل األناضرل نسخ  منه، أن "عقد قيادات من السلط  لقاًء تطبيعيًا مع االحتالل 
الصهيرن  ف  را  هللا )األربعاء( يترج  حال  االنحراف الخطير رالسقرط الرطن  المدري الكي 

ل إن هكا اللقاء "العبث  يأت  ف  الرقت الكي يراصل فيه االحتالل رقا رصلت إليه السلط  رقياداتها".
الصهيرن  عدرانه ريمارس جرائمه بحق شعبنا الكي يقد  التضحيات ريلتح  مع األسر  األبطال ف  

رأضاف القانرع،  إضرابه  المفترح رمعررته  مع السجان الصهيرن  لنيل مطالبه  رانتزاع حقرقه ".
ات ال تمثل شعبنا الفلسطين ، بل ه  خيان  لتضحياته العظيم  رمعاناة أسراه ف  "أن مثل هكه اللقاء

سجرن االحتالل، رهر ما يتطلب محاسب  المشاررين ف  هكا اللقاء على فعلته  المهين  رسلرره  
 المشين".

 15/10/2021وكالة أنباء األناضول،  
 

 األقصى حماس: األسرى خط أحمر.. واالعتداء عليهم كاالعتداء على .8
أردت حرر  "حماس" أن األسر  الفلسطينيين "خط أحمر"، رأن االعتداء عليه  بمثاب  االعتداء : غزة

جاء كلك ف  رلم  ألقاها عضر المرتب السياس   على المسجد األقصى المبارك رالقدس المحتل .
شمال قطاع غزة، للحرر ، سهيل الهندي، أثناء مسيرة نظمتها "حماس" ير  الجمع ، ف  مخي  جباليا 

رقال الهندي إن "المقارم  لن تسمح للعدر الصهيرن  باالعتداء على  نصرة للقدس راألسر .
األسر "، مضيفًا: "رما أن القدس خط أحمر؛ فاألسر  ركلك ه  خط أحمر، رال يمرن أن نسمح 

  للعدر أن يستفرد بأسير راحد أر تنظي  راحد".
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ء األحرار؛ جدد الهندي التأريد على "رعد رتائب القسا  ألسر  ربمناسب  الكرر  العاشرة لصفق  رفا
نفق الحري  باإلفراج عنه  ف  صفق  التبادل القادم "، مرجهًا رسال  لجميع األسر  قائال: "خلفر  

 رجال المقارم ، رستخرجرن بإكن هللا من السجرن رغ  أنف العدر".
 15/10/2021، قدس برس

 
 مة بالضفة بعد استشهاد الفتى "أبو سلطان"حماس تدعو إلى تفعيل المقاو  .9

جددت حرر  حماس دعرتها إلى "تفعيل المقارم  برل أشرالها ف  رل نقاط االشتباك مع : غزة
جاء كلك ف  تصريح  االحتالل ف  الضف  الغربي "، مؤردة أن كلك هر "الخيار األمثل للج  عدرانه".

لطيف القانرع، تعقيبًا على قتل قرات االحتالل صحف ، ير  الجمع ، للناطق باس  الحرر ، عبد ال
ف  بيت جاال غرب مدين  بيت لح  بالضف   -مساء الخميس-"اإلسرائيل " الفتى أمجد أبر سلطان 

ررصف القانرع قتل االحتالل لن"أبر سلطان" بن"الجريم  البشع  الت  تضاف إلى  الغربي  المحتل .
 الفلسطين "، رأنها "تعبير حقيق  عن رجهه اإلجرام ".سجل جرائ  االحتالل الصهيرن  بحق شعبنا 

 15/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الجهاد: نصرة األسرى تستوجب وحدة الصف وسنبقى أوفياء لهم .10
أردت حرر  الجهاد اإلسالم  أن نصرة األسر  رالعمل على تحريره  ه  من أرجب الراجبات : غزة

طالق سراحه .لد  شعبنا، مشددين على أهمي    ترحيد الصف الفلسطين  للعمل على نصرته  را 
إن نصرة األسر  راجب على رل ، "رقال المتحدث باس  الحرر  دارد شهاب خالل خطب  جمع 

رتساءل: "أين العال  الحر حين يستصرخ األسر  ضمائره ؟ لرن لألسف تص  اآلكان  مسل  رحر.
  يحمرن حقرق اإلنسان أر ينادرن بحقرقه . رتغمض األعين عن نصرة قضيته  ممن يدعرن أنه

رأرد شهاب أنه ليس لألسر  ف  سجرن االحتالل إاّل نحن؛ "ليس  أين هؤالء من قضي  األسر ؟".
لألسر  المظلرمين ف  مراجه  الظل  بعد طلب المدد رالعرن من هللا إاّل نحن إخرانه  بن  جلدته  

 أبناء شعبه ".
 15/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الغتيال المقاومين او اختطافهم "المستعربين"االحتالل يستخدم تقرير:  .11
ما يجري على األرض من ممارسات رسياسات االحتالل، يؤرد أنه يأخك على : عل  سمردي-جنين

غرف  العمليات “محمل الجد التهديدات الت  رجهتها المقارم  الت  اطلقت على نفسها مسمى 
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، معلن  التحدي لالحتالل، رالجاهزي  الرامل  لخرض معرر  جديدة على “  للمقارم العسرري  المشترر
ساح  المخي  الكي شهد معارك شرس  خالل حمل  السرر الراق  الت  اطلقها رئيس الرزراء 

جنديًا راصيب العشرات من  23االسرائيل  االسبق ارئيل شاررن، رقتل فيها باعتراف االحتالل 
فمنك  مقارمًا. 23فلسطينيا بينه   63ربرا مجزرة مخي  جنين الشهيرة راستشهد فيها الجنرد الكين ارت

ف  غزة، تغيرت المعادل  رالمشهد ف  مدين  جنين رمخيمها ، رعادت المقارم   ”سيف القدس“معرر  
لتظهر بأقر  صررة من خالل المراجهات المسلح  راالشتبارات العنيف  بعدما اتخكت قرارَا بمنع 

تالل من دخرل المخي  رالمدين  رمهما ران الثمن ، رعندما بدأ االحتالل بالتحريض على المخي  االح
رالتهديد رالتلريح بعملي  ربيرة مشابه  للسرر الراق  ، ران الرد بتشريل غرف  العمليات المشترر  ، 

سرايا “ل القائد ف  رالت  تصاعدت رتيرة عملياتها بعد اغتيال عدد من القادة المدنيين، بدءًا باغتيا
، “جلبرع “من سجن ” فرسان الحري “جميل العمرري، ربعد اغتيال أربع  شهداء رصرال لهرب ” القدس
المقارم ، الجاهزي  الحتضانه  رحمايته ، فانتقلت المراجه  المباشرة لحاجز الجلم  شمال  فأعلنت

فيها هجمات المقارمين على  جنين، رالكي تحرل الى مسرح مراجه  ربؤرة اشتبارات يرمي  ترررت
يرميًا ف  ظل هكه الحال ، ربعد ظهرر عدة عررض عسرري   4-3الحاجز حتى اصبحت بمعدل 

ربيرة للمقارم ، الت  تحدت االحتالل بالسالح رالعبرات الناسف  ربالفدائيين الكين ارتدرا االرفان 
تى لالقتراب نحر المخي ، فبرز رالقنابل المتفجرة، ل  تسجل منك شهرين، أي محارل  اسرائيلي  ح

اعتماده على العمليات العسرري  ف  البلدات القريب  خاص  يعبد ربرقين رقباطي ، رترريزه على 
استخدا  رحدات المستعربين الخاص ، الت  نفكت عدة عمليات اعدا  لمقارمين رتصفيته  بعد 

رل مراجه ، ف  ظل النشاط اضاف  لتنفيك عمليات اعتقال رخطف سريع  تفاديًا لحص اصابته ،
الميدان  البارز لمجمرعات االرباك الليل  ررحدات الرصد الميدان ، الت  قادت مهم  رشف 

 .فشالها دررهاا  الرحدات الخاص  ر 

 15/10/2021القدس، القدس، 
 

 البيد ينهي زيارة لواشنطن بحث خاللها ملفات إيران والقضية الفلسطينية .12
يل  يائير البيد، الليل  الماضي ، زيارته الرسمي  لراشنطن، رالت  استمرت أنهى رزير الخارجي  اإلسرائ

عدة أيا  رشملت اجتماعات مع مسؤرلين أميرريين ربار من بينه  نظيره أنترن  بلينرن رمستشار 
 األمن القرم  جيك ساليفان، رنائب  الرئيس راماال هاريس.

رحت خالل المحادثات خطرات محتمل  جديدة رقال مصدر سياس  إسرائيل  من حاشي  البيد، إنه ط  
يمرن أن تتخك ف  حال فشلت المساع  للعردة إلى االتفاق النرري المبر  مع إيران. بحسب هيئ  
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رحكر البيد من أن رل تأخير ف  مفارضات فيينا يجعل  البث اإلسرائيلي  العام  الناطق  بالعربي .
 إيران أقرب إلى امتالك قنبل  نرري .

لى أن إسرائيل تحتفظ بحقها ف  العمل ضد المشررع النرري اإليران  ف  رل لحظ  ربرل رشدد ع
 طريق  إكا فشلت الدبلرماسي .

رشملت المحادثات رفًقا للمصدر قضي  إعادة فتح القنصلي  األميرري  شرق  القدس، إك أرضح رزير 
راسات سياسي  حقيقي  على البيد للمسؤرلين األميرريين أن هكه األمر من شأنه أن تررن له انع

رما انصبت المحادثات حرل درر الصين ف  االستثمارات االقتصادي  ف   الحررم  ف  إسرائيل.
سرائيل خاص .  الشرق األرسط عام  را 

 15/10/2021القدس، القدس، 
 

 ": جرائمهم تطال الجيش الذي يدافع عنهمجرائم المستوطنين"الضفة يدين بقائد الجيش اإلسرائيلي  .13
ّكر قائد المنطق  الرسطى ف  الجيش اإلسرائيل  الجنرال يهردا فررس، من عنف المسترطنين ح

اليهرد من اليمين المتطرف ف  الضف  الغربي ، رقال إن االعتداءات أخكت تطال قرات الجيش الت  
أضاف ر «. سلررًا إجراميًا رخطيرًا يستحّق رل اإلدان »تدافع عنه . رعّد المسؤرل هكه االعتداءات 

ه لمن ي مضرن الليال  رالليال  ف  الحمل  ضد اإلرهاب رف  حماي  »فررس قائاًل:  إن هكا العنف يرجَّ
 «.المسترطنين

رقد أثار تصريح فررس انتقادات ف  طرف  الحلب  الحزبي  اإلسرائيلي ، حيث هاجمه اليمين رعّده 
جنرد »رقالت منظم  «. رة متأخرةصح»، فيما عّده اليسار «تعبيرًا عن مراقف الحررم  اليساري »

الجيش بسررته عن اعتداءات المسترطنين المتطرفين على المراطنين »، إن «يرسررن الصمت
الفلسطينيين رحمايته  خالل االعتداءات بل راالشتراك معه  ف  تنظي  اعتداءات مشترر  ضد 

يه  حدرد ف  التربر رالتجبر. الفلسطينيين ران بمثاب  تعزيز لقرة المسترطنين رعربدته . ل  تعد لد
 «. رران راضحًا أنه  سيصلرن إلى قرات الجيش ف  عدائه  راعتداءاته 

 16/10/2021الشر  األوسط، لندن، 
 

 رئيس الشاباك الساب  ي حذ ر من مقاطعة الحكومة اإلسرائيلية لسلطة رام هللا .14
لحررمي  اإلسرائيلي  تجاه الفلسطينيين المنتهي  راليته ناداف أرغمان، السياس  ا« الشاباك»انتقد رئيس 

غياب »بشرل عا . رف  حفل رداعّ  له، حّكر من مقاطع  الحررم  للسلط  الفلسطيني . رقال: 
الحرار بين درل  إسرائيل رالسلط  الفلسطيني ، باإلضاف  إلى الخطرات الت  نّفكها الرئيس محمرد 
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ناحي  االقتصادي  رف  الرع  العا . رالراقع عباس )أبر مازن(، أّديا إلى إضعاف السلط ، من ال
الحال  هر أن )حماس( قري  رالسلط  الفلسطيني  ضعيف . رالهدرء النسب  الكي نشهده ف  السنرات 
األخيرة من جه  يهردا رالسامرة )أي الضف  الغربي ( هر )هدرء مضلل(. رهناك محارالت طرال 

ا الهدرء نابع من نرعي  اإلحباط رليس من غياب الرقت لتنفيك عمليات عسرري  ضد إسرائيل. رهك
إسرائيل مجبررة على إيجاد طريق للتعارن مع السلط  الفلسطيني  ردفع »رأضاف أن «. المحارالت

 «.مشاريع اقتصادي  بمساعدة درلي  إلى األما 
 16/10/2021الشر  األوسط، لندن، 

 
 بمشاركة سبع دول "إسرائيل"تدريب عسكري جوي في  .15

لقناة السابع  العبري ، أن إسرائيل ستنظ  األسبرع المقبل تدريبات جري  متقدم  جًدا ه  كررت ا
األرلى من نرعها، حيث من المترقع أن تصل عشرات من فرق المقاتالت العسرري  الجري  من سبع 

 لسالح الجر.” العل  األزرق“درل حرل العال  إلى إسرائيل للمشارر  ف  تدريب 
جنرب البالد، ابتداًء من ير  األحد حتى ” عرفداة“ن التدريب سيقا  ف  قاعدة رأرضحت القناة، أ

 نهاي  شهر أرتربر/ تشرين األرل الجاري.
ربحسب القناة، ستشارك ف  التدريب فرق من الراليات المتحدة األمريري ، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، 

سبق أن رانت ف  البالد، رمشارر  السرب فرنسا، الهند راليرنان، رسيشمل عدة تمارين جديدة ل  ي
القتال  البريطان ، باإلضاف  لسرب قتال  هندي الكي يشّغل مقاتل  ميراج رسرب قتال  فرنس  الكي 

 سيشغل المقاتل  رفائيل.
جر، رستتدرب على -جر راألرض-رستتدرب الفرق على عدة أنراع مع المعارك، رمعارك الجر

 جر المتقدم  رركلك األرصاف القتالي  ف  أراض  العدر.-التعامل مع تهديد صراريخ أرض
 15/10/2021القدس، القدس، 

 
 الشاباك قد يكشف النقاب عن دفعاته المالية لمتعاون مع االحتالل .16

العبري  أنه بناًء على طلب السلط  الفلسطيني  سترشف المخابرات العام  ” يررشالي “كررت أسبرعي  
راتخكت هكا القرار  ب عن الدفعات الت  تقدمها لمتعارن مع إسرائيل.النقا” الشاباك“اإلسرائيلي  

 ف  مطلع الشهر الجاري، المحرم  المررزي  ف  القدس. المفاجئ
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رران عميل فلسطين  إلسرائيل قد قد  دعر  ضد السلط  الفلسطيني  طالب فيها الحصرل على 
تنفيك  بإفشالإسرائيل رمساعدتها تعريضات تحت كريع  تعرضه لتعكيب، بعد اتهامه بالتعامل مع 

 عمليات.
رررد على كلك، طالبت السلط  الفلسطيني  المحرم  بترجيه تعليمات للمخابرات العام  اإلسرائيلي  
بالرشف عن الملف الشخص  للمدع ، رالكي يتضمن تشخيصه الطب  ررثائق رسجالت نشاطاته 

ي حس  المبالغ الت  حصل عليها من إسرائيل رررد ف  الطلب أن السلط  تنر ”. الشاباك“رأعماله ف  
 من مبلغ األضرار الت  ستدفعه له.

ردًا على كلك، أن هكه معلرمات تفرض عليها حصان  تام  رال تترفر للمحرم  ” الشاباك“رقالرا ف  
 صالحيات التخاك قرار بهكا المرضرع.

مالء مثل إيجار البيت رأردت القاضي  مري  إيالن  أن نشر حج  المبالغ الت  يتلقاها الع
أر طابع تجنيد العمالء، رما ” الشاباك“رالمصررفات الصحي ، ال يرشف النقاب عن أساليب عمل 

رتضمن قرار المحرم  رفض الرشف عن  أن معرف  كلك يمرن أن يؤدي إلى الرشف عن الحقائق.
 الملف الشخص  للمدع . 

 15/10/2021القدس، القدس، 
 

 حملة ضد بناء حي "لنا" في القدس ويتعهد العمل لوقفهاليمين اإلسرائيلي يشن  .17
"األيا ": شنت أطراف اليمين اإلسرائيل  المتطرف حمل  ضد مشررع ح  "لنا" بالقدس  -القدس

 الشرقي  الكي أطلقه قبل أيا  رجل األعمال الفلسطين  بشار المصري.
ة بيت حنينا متعهدين بالعمل من أجل رانتقد يمينيرن إسرائيليرن منح التصاريح لبناء هكا الح  ف  بلد

 إحباط المشررع الكي زعمرا أنه "يهدد القدس المرحدة راألغلبي  اليهردي  بالمدين ".
رشارك ف  الحمل  أعضاء رنيست من اليمين على رأسه  زعي  الحزب الصهيرني  الديني  بتسلئيل 

 يطان ف  القدس الشرقي .سمرتريتش إضاف  الى جمعي  "عطيرات ررهاني " الت  تنشط باالست
 فقد غرد سمرتريتش قائاًل "هكا ما يبدر عليه تقسي  القدس. بينيت يقس  القدس".

رما انتقد زميله ف  الحزب أرفير صرفر القرار قائاًل: "هكا هر صرت بينيت، رما يفعله ]رزير 
ي  الخطيرة تتجسد الخارجي  يائير[ البيد ر ]رزير الصح  نيتسان[ هررريتز. إن العملي  الدبلرماس

 هنا".
 16/10/2021األيام، رام هللا، 
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 مصادر إسرائيلية: اغتيال قاتل الجندي على حدود غزة ليس مطروًحا حالًيا وسيؤدي لتصعيد .18
قالت مصادر عسرري  إسرائيلي ، الير  الجمع ، إن قضي  اغتيال الفلسطين  الكي قتل الجندي على 

طالق النار من حدرد قطاع غزة قبل شهر رنصف باقترا به من السياج األمن  خالل مسيرة شعبي ، را 
نقط  صفر باستخدا  مسدس تجاه الجندي ما أد  لمقتله، ليست مطررح  حالًيا على الطارل  ألنها 

 قد تؤدي إلى تصعيد ال أهمي  له.
س ربحسب صحيف  معاريف العبري ، فإن المؤسس  األمني  رالعسرري  تعتبر ما نشر حرل إفراج حما

 لحمايته من االغتيال بعد تنفيكه العملي ، هر شأن فلسطين  بحت.” االعتقال الدفاع “عن المنفك من 
رطالبت عائل  الجندي بارئيل شمرئيل  الكي قتل على الحدرد، الجيش اإلسرائيل  بالعمل على 

يق الكي جر  تصفيته درن النظر ألي اعتبار، مشيرًة إلى أنها ال زال لديه أسئل  مقلق  حرل التحق
 بالحادث .

ف  القضايا المهني  يجب فصل العاطف  “رقالت مصادر أمني  إسرائيلي  رًدا على تصريحات العائل  
رالنظر بتفرير عقالن ، رف  هكه الحال  إكا اختارت إسرائيل شن عملي  عسرري  بغزة بمبادرة منها، 

 رفق رصفه.”. كاك اإلرهاب  فإن قائم  أهدافها لها أرلري  عليا رعناصر أرثر أهمي  من
رتر  مصادر عسرري ، أن عملي  اغتيال لكاك المنفك سيؤدي حتًما إلى تصعيد، لكلك هر ليس 

 مطررًحا حالًيا على الطارل .
 15/10/2021القدس، القدس، 

 
 نتنياهو وبينيت: تجاهلته... ألنه تجاهلني .19

ع ، انتقادات ضد رئيس المعارض ، بنيامين رجه رئيس الحررم  اإلسرائيلي ، نفتال  بينيت، الير  الجم
نتنياهر، على خلفي  تجاهل األخير له خالل مراس  رداع رئيس الشاباك المنتهي  راليته، ناداف 

 أرغمان، أمس.
ررتب بينيت ف  صفحته ف  فيسبرك أنه "أسفت على التنافر ف  مراس  رسمي  رمؤثرة لهكه الدرج ". 

بأنه عندما بدأ نتنياهر بالتحدث خالل المراس ، حيى ربار المسؤرلين رأفادت رسائل إعال  إسرائيلي  
 المتراجدين ف  المراس  رل  يكرر اس  بينيت.

رأضاف بينيت أنه "ل  أرن الرحيد الكي تحرك بعد  ارتياح ف  ررسّيه هناك. رآمل أن يدرك رئيس 
من الحياة. لرن تقريض المعارض  أن عد  الترافق السياس  هر أمر طبيع . رالخالفات ه  جزء 

 شرعي  الحررم  ف  إسرائيل هر أمر خطير".
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كرر ’ نس ’لدرج  أنه ’ رسم ّ ’ ل بيان، جاء فيه أن "سلرك بينيترعقب حزب الليررد من خال
رئيس الحررم  نتنيياهر ف  مراس  إحياء كرر  الرئيس شمعرن بيرس، رف  إحياء كرر  سن  على 

عمل رئيس الحررم  )المقصرد نتنياهر( على تحقيقها، رالت  بفضلها  اتفاقيات السال  التاريخي  الت 
 يحلق رزراء الحررم  بال نهاي  إلى درل الخليج".

 15/10/2021، 48عرب 
 

 "إسرائيلق": التحوالت المختلفة في األردن مدعاة قل  ل"األمن القومي"معهد  .20
امع  تل أبيب من تدهرر تحكر ررق  عمل صادرة عن معهد دراسات األمن القرم  التابع لج

األرضاع ف  األردن رمن التحرالت االقتصادي  رالسياسي  الربيرة فيه رتدعر لتشريل منتد  حرار 
 إسرائيل  أردن  مصري.

رقالت الررق  إن األردن يشهد ف  الفترة الراهن  أزم  اقتصادي  ربطال  متصاعدة رانتقادات متزايدة 
 الثان  الكي يراجه الير  أخطر تحد داخل  منك ترليه الحر  قبل ترجه للعاهل األردن  الملك عبد هللا

سن . رتر  ررق  العمل هكه أن هكه الحال  ينبغ  أن تثير قلقا ف  إسرائيل ألن ما تشهده الضف   22
 الشرقي  لنهر األردن له تبعات رانعراسات على أمنها رتقد  عدة ترصيات لتفادي الخطر.

األردن مقلق ألن زعزع  استقرار العائل  الهاشمي  من شأنها أن تترك أثرا ما يشهده “رتضيف الررق  
على الميزان القريب رالبعيد بين الدرل. إن الحرار الثنائ  بين إسرائيل راألردن الكي تجدد مع صعرد 
نفتال  بينيت لسدة الحر  يلز  استمراري  رعايته ر  يت  تدارل قضايا حساس  بمنتهى االنفتاح رلكا 

أمن  مصري أردن  إسرائيل  يمرن من خالله مناقش  انعراسات  -رصى بتشريل منتد  سياس ي
إقليمي  تتصل بمصالح الدرل الثالث رالتطررات اإلقليمي  تسرغ رتتيح مبادرات رهكه رأخر  مشابه  

 ”.لها
 15/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ” الحفاظ على أغلبية يهودية”لق ذريعة نائب إسرائيلي: تقييد لم شمل الفلسطينيين .21

ير  عرفير رسيف، عضر الرنيست )البرلمان(، أن تقييد إسرائيل ِللّ   عبد الرؤرف أرناؤرط: -القدس
 شمل الفلسطينيين، له أهداف ديمرغرافي  رليس أمني ، رما تررج الحررمات اإلسرائيلي  المتعاقب .

ال عالق  لقانرن ل  الشمل ”: “سال  رالمساراةالجبه  الديمقراطي  لل“رقال رسيف، الكي ينتم  لحزب 
)خاص باسران الداخل(، باألمن، فهر يتعلق بالديمغرافيا، ألن إسرائيل منك النرب ، رما بعدها، تريد 

 ”.الحفاظ على أغلبي  يهردي ، رهكا هر األساس لهكا القانرن العنصري
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ألمن، راالدعاء بأن أفرادا ممن حصلرا لقد حارلت الحررمات المتعاقب ، ربط هكا القانرن با“رأضاف: 
 ”.ف  الماض  على ل  شمل، تررطرا بما تسميه أعماال إرهابي ، رلرن هكا رله رال  فارغ

 15/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 خطيب األقصى: على األمة أن تبذل أن كل جهودها من أجل كرامة المقدسات وحرية األسرى .22
محمد حسين األم  اإلسالمي  لبكل رل جهردها من أجل ررام  دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ 

المقدسات رحري  األسر  رلر ل  يبق ف  خزينتها دره  راحد. رقال الشيخ حسين خالل خطب  
"ال يجب أن يغيب رلر لحظ  على عقرلنا رأفئدتنا بأن نعمل للحفاظ على المسر  رالحفاظ  الجمع :

قصى أن المسر  راألسر  يراجهان ظلما ربيرا رعنفًا رثيرًا رأرضح خطيب األ على ررام  األسر ".
من االحتالل، محكرًا من محارالت االحتالل لنزع صف  المسجدي  من األقصى رأن يسلب األمن 

ألف مراطن صالة الجمع  ف  المسجد األقصى رغ  تضييق  45راألمان لمن يقصده.  رأد  نحر 
رما ، أهال  الضف  رالداخل المحتل من الرصرل للقدس االحتالل رغ  تضييق قرات االحتالل رمنع

 شبان من باحات المسجد األقصى. 3اعتقلت قرات االحتالل 
 15/10/2021، فلسطين أون الين

 
 الفلسطينيون يرفضون التسوية في الشيخ جراح ويقررون التصعيد .23

ف  القدس الشرقي  المحتل  تل أبيب: قرر قادة هيئ  العمل الرطن  راألهل  رالهيئ  اإلسالمي  العليا 
رلجن  المتابع  العليا للجماهير العربي  ف  إسرائيل أمس الجمع ، رفض مشررع التسري  الكي طرحته 
محرم  العدل العليا اإلسرائيلي  ف  ح  الشيخ جراح. رقرررا خرض رفاح شعب  ردرل  شامل لرقف 

ضد إجراءات االحتالل ف  المسجد اعتداء المسترطنين هناك. رما قرررا تصعيد العمل الرفاح  
 األقصى.

تعمل رأنها الحررم  الحالي  ف  إسرائيل ه  حررم  استيطان رتهريد، »رأرد المشارررن على أن 
لإلجهاز على مدين  القدس رتهريدها بشرل نهائ ، ربما يحرل سرانها العرب الفلسطينيين إلى جزر 

الحررم  األردني  إلى اتخاك مراقف عملي ، ف   متناثرة ف  محيط إسرائيل  راسع. رترجهرا بدعرة
إطار مجابه  المشاريع رالمخططات الصهيرني  المستهدف  تقسي  األقصى زمانيا رمرانيا، مؤردين أن 
حررم  االحتالل ل  تعد تأبه بالرصاي  األردني  على المقدسات اإلسالمي  رالمسيحي  رف  المقدم  

 الرصاي  رتحرلها إلى رصاي  شرلي . منها المسجد األقصى، ره  تقرض هكه
 16/10/2021، لندن، الشر  األوسط
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 استمرار عزل الشيخ رائد صالح يهدف لكسر إرادته االسالمية:الحركة  .24
قالت الحرر  االسالمي  ف  بيت المقدس ير  الجمع ، إن استمرار العزل  :أحمد جالجل-القدس

رن االحتالل، يهدف لرسر إرادته راالنتقا  االنفرادي للشيخ رائد صالح ف  ظررف قاسي  ف  سج
، من أن يررن كلك ضمن الخطرات اإلجرامي  الغتياله ف  ظل تراجع حالته  رحكرت الحرر منه.

 الصحي .
ردعت أبناء الشعب الفلسطين  ف  غزة رالضف  رالقدس رالداخل المحتل للتحرك ن صرة لألسر   

ت الحرر  راف  العلماء رقادة الرأي رالفرر راألحزاب رما دع رانتصارًا لألقصى رالشيخ رائد صالح.
ف  األم  لتحمل مسؤرلياته  تجاه علماء ررجهاء فلسطين رف  مقدمته  شيخ األقصى رائد صالح 

 لرفع الظل  الكي يقع عليه من ِقبل االحتالل.
 15/10/2021، القدس، القدس

 
 في المسجد اإلبراهيمي  "وعد الصادقين".. آالف المواطنين يؤدون صالة فجر الجمعة .25

أد  اآلالف من أهال  مدين  الخليل جنرب الضف  الغربي  صالة فجر ير  الجمع  ف  المسجد 
اإلبراهيم .   رأطلق المصلرن على هكه الجمع  رعد الصادقين حيث شهد المسجد حضررًا رثيفًا 

األرلى بعد أن تخطرا  لعائالت الخليل بأطفالها رنسائها الكين ملئرا المسجد منك ساعات الفجر
 حراجز االحتالل.

حافل  المصلين من أمارن مختلف  من محافظ  الخليل الى المسجد اإلبراهيم . رتنافست  20رنقلت  
العرائل الخليلي  رالمراطنين على ترزيع المشرربات رالحلر  على المصلين عند خررجه  من 

ف . رخالل األيا  الماضي  تنافست حمائل الخليل المسجد، رما فتحت تري  الخليل أبرابها لتقدي  الضيا
رال سيما عرائل الشهداء راألسر  بإطالق الدعرات للمشارر  ف  صالة الفجر تحت اس  جمع  رعد 

 الصادقين.
رقال ناشطرن ف  تجمع حماة الحر  إن ترثيف التراجد الفلسطين  ف  المسجد اإلبراهيم  ضرررة  

 مخططاته.رراجب رطن  لمراجه  االحتالل ر 
 15/10/2021، فلسطين أون الين

 
 االحتالل يقمع مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون .26

"األيا ": أصيب، أمس، شابان بجررح رالعشرات باالختناق جراء قمع قرات االحتالل  –محافظات 
رسرق  األراض   المسيرات الشعبي  الت  خرجت ف  محافظات عدة رفضًا لالحتالل راالستيطان
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الفلسطيني  رخالل مراجهات ف  بلدت  الخضر ربدر، ف  الرقت الكي راصل فيه المسترطنرن 
اعتداءاته  رنفكرا خاللها سلسل  اعتداءات بحق قاطف  الزيترن رالرعاة ف  محافظ  سلفيت، رأطلقرا 

 س.الرصاص باتجاه أطفال ف  مسافر يطا، راقتحمرا مرقعا أثريًا ف  محافظ  نابل
 16/10/2021، رام هللا، األيام

 
 "المشتركة لالجئين" تستنكر التدخالت األوروبية بالمنهاج الفلسطيني .27

استنررت اللجن  المشترر  لالجئين التدخل الفج غير المسبرق لالتحاد األرررب  بالمنهاج الدراس  
رب الرع  الفلسطين  الفلسطين ، رالكي يستهدف تزرير الرراي  التاريخي  للقضي  الفلسطيني ، رض

لألجيال الصاعدة. راعتبرت اللجن  المشترر  ف  بيان صحف ، أن إصرار االتحاد األرررب  على 
التدخل رالتغيير رالتبديل ف  المحتر  الدراس  رالمصطلحات الرطني  هر مرضرع حساس لشعبنا 

اق اإلطار بين األرنررا رهر بمنزل  تسارق مع االحتالل، رخضرع لإلمالءات األمريري  الت  ران اتف
 رالراليات المتحدة تعبيًرا م رثًفا عن حج  هكه المؤامرة.

 15/10/2021، فلسطين أون الين
 

 معاريف: ال مشكلة ببيع الماء لألردن فهي تحافظ على حدودنا .28
قالت صحيف  "معاريف" العبري  إن االتفاق الكي جر  ترقيعه ير  الثالثاء الماض  : القدس المحتل 

رزيري الطاق  ف  األردن راالحتالل ينص على بيع األردن لخمسين مليرن متر مرعب من الماء  بين
الجمع ، أن بعض السياسيين اإلسرائيليين مثل بنيامين نتنياهر  أمسرأضافت الصحيف ،  لعا  راحد.

ربحسب  استنرررا إعطاء الماء لألردن درن مقابل رلرن ف  الحقيق  "إسرائيل" ال تعطيه درن مقابل.
معاريف فإن الصفق  تنص على بيع األردن هكا الماء بمبالغ ليست ربيرة رلرن الماء ركلك ليس نقيًا 

صحيف  العبري  أن األردن ال تعتبر فقط زبرنًا ركررت ال ريجب أن تقر  األردن بتنقيته راستعماله.
إلسرائيل ف  شراء الماء رلرن ه  شريرًا مررزيًا بالحفاظ على أمن "إسرائيل" القرم . رقالت 
الصحيف  إن هنالك إسرائيليين تغضبه  المسيرات الت  تخرج ضد "إسرائيل" ف  األردن رلرن من 

يث الجيش األردن  رالقرات األمني  الكين يحافظرن ناحي  أخر  هناك ف  القصر الملر  األردن  ح
 على الهدرء على طرل الحدرد بين فلسطين المحتل  راألردن.

 16/10/2021، وكالة سما اإلخبارية
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 السودان يجدد رفضه منح المفوضية األفريقية إسرائيل صفة "المراقب" .29

األفريقي  مرسى فر  محمد،  أرد السردان رفضه راعتراضه على قرار رئيس المفرضي : األناضرل
رقالت رزارة  بمنح إسرائيل "صف  المراقب" باالتحاد األفريق ، قبل التشارر مع الدرل األعضاء.

الخارجي  السرداني  ف  بيان رسم  "نؤرد أن عمل الرزارة يقر  على المؤسسي ، رأن مرقفها راضح 
ألفريق ، قبل التشارر مع الدرل إزاء محارل  إعطاء إسرائيل صف  العضر المراقب باالتحاد ا

رأضاف البيان أن هكا نهج  األعضاء، رأن هكا األمر أحدث خالًفا بين المفرضي  راألعضاء".
مرفرض ريتعارض مع جهرد رمبادئ االتحاد األفريق  ريقدح ف  ررح التعارن راالحترا  المتبادل 

 رالترافق.
ة ف  إثيربيا أن الدرل األعضاء ف  رف  سياق متصل، رشفت مصدر دبلرماس  لمراسل الجزير 

االتحاد األفريق  تشهد انقساما غير مسبرق على خلفي  قبرل رئيس مفرضي  االتحاد األفريق  إسرائيل 
درل  أفريقي  طالبت رئيس المفرضي  بسحب قرار منح  25رعضر مراقب. رأضاف المصدر أن 

للمصدر فإن المساع  الجانبي  إليجاد  إسرائيل عضري  مراقب من مفرضي  االتحاد األفريق . ررفقا
 مخرج ألزم  عضري  مراقب إلسرائيل قد باءت بالفشل ف  ظل تمسك الجانبين بمراقفهما.

 15/10/2021الجزيرة. نت، 
 

 رجل أعمال إسرائيلي يتوجهون إلى أبوظبي األسبوع المقبل 200: يديعوت أحرونوت .30
لس إدارة بنك هبرعلي  اإلسرائيل ، رؤرفين رجل أعمال إسرائيل ، بقيادة رئيس مج 200يترجه 

ررربيك، ررئيس معهد التصدير اإلسرائيل ، أديف باررخ، األسبرع المقبل إلى دب ، رفق صحيف  
رأرضحت الصحيف  أن الزيارة تأت  بهدف "تعزيز  "يديعرت أحررنرت" العبري  الصادرة الير  الجمع .
فائق ، رالترنرلرجيا الزراعي ، رالطاق  رالترنرلرجيا األعمال التجاري  ف  قطاعات الترنرلرجيا ال

النظيف ، رالترنرلرجيا المالي ، رترنرلرجيا األغكي ، رالصح ، رالمياه، رالسيبراني ، رالبناء، رالصناع  
 الكري ، رالنقل".

 15/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 كرة تفاهمغرفتا تجارة وصناعة بيت لحم ومرسين التركية توقعان مذ .31
رّقع د. سمير حزبرن رئيس غرف  تجارة رصناع  محافظ  بيت لح  رأيهان ريزيلتان رئيس غرف  

مكررة تفاه  تهدف الى تعزيز آفاق التبادل التجاري  ]مس[ تجارة رصناع  مرسين الترري  الير 
عدة بنرد منها رتضمنت المكررة . رالعالقات الثنائي  على صعيد االستثمار رالمعلرمات بين الطرفين
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تنظي  لقاءات العمل الثنائي  بين رجال األعمال من أعضاء الغرفتين لتشجيع رتعزيز رتسهيل التعارن 
حرل القضايا االقتصادي  تجاريا رصناعيا، بما ف   رتبادل المعلرماتف  مجاالت التجارة رالخدمات، 

تخص  رالقضايا الت  ي رالمعارض التخصص، راألسراقكلك المعلرمات حرل مختلف القطاعات، 
من  رنقل الترنرلرجيا رتعزيز االستثمار، رمرسينالمتاح  ف  بيت لح   رالفرص التجاري التدريب، 

 خالل المشاريع المشترر .
 15/10/2021، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"عن  "التغافل"إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية بق .32

قف الررال  الدرلي  للطاق  الكري  الت  اتهمتها انتقدت إيران بشدة الجمع  مر : أ ف ب-طهران
سرائيل من جه  ثاني . "االزدراجي "بن ررتب سفير إيران لد  ررال   ف  تعاملها مع إيران من جه  را 

الصمت رالتغافل تجاه برنامج إسرائيل “أن  ،الخميسير  الطاق  الكري  راظ  غريب آبادي ف  تغريدة 
رتابع أن هكا يعن  بنظره  ”.اء معاهدة منع انتشار االسلح  النرري النرري يبعث رسال  سلبي  ألعض

العضري  ف  هكه المعاهدة تساري القبرل بأقر  إجراءات التحقق رالرقاب  ف  حين أن البقاء “أن 
 ”.خارجها يعن  التحرر من أي التزا  رانتقاد رحتى الحصرل على مرافأة

 15/10/2021القدس، القدس، 

 
 تعارض االستيطانالقنصلية سيعاد فتحها بالقدس و  نواشنطن تؤكد أ .33

أعاد الناطق الرسم  باس  رزارة الخارجي  األميرري ، نيد برايس، الخميس، أن القنصلي  األميرري  
 الت  سيعاد فتحها، سيعاد فتحها بالقدس.

  القنصلي  الت  قال رزير الخارجي” مرقع“رقال برايس ردا على سؤال رجه إليه بشأن ترضيح 
( ، أنه ماض ف  عملي  إعادة فتحها، سيررن ف  13/10/21األميرر ، آنترن  بلينرن )األربعاء، 

أرضح الرزير )بلينرن( كلك ف  شهر أيار  –لقد رنا راضحين للغاي  “القدس، رليس مران آخر، 
 الماض  عندما تحدث عن هكا المرضرع ف  القدس )مع اإلسرائيليين(؛ لقد أرضح كلك عندما تحدث

سنمض  قدًما ف  عملي  إعادة فتح قنصليتنا ف   –عن هكا المرضرع ف  را  هللا )مع الفلسطينيين( 
 ”.القدس

 15/10/2021القدس، القدس، 
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 روسيا: ال بديل عن حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .34
لتين لتسري  الصراع أرد رزير الخارجي  الررس  سيرج  الفررف أنه ليس هناك بديل عن حل الدر 

سرائيل. اإلسرائيلي  بمناسب  ” يديعرت أحررنرت“رقال الفررف ف  مقال لصحيف   بين الفلسطينيين را 
سرائيل، نشر الير  الجمع :  نحن مهتمرن بأن “الكرر  الثالثين الستئناف العالقات بين ررسيا را 

ألمن راالستقرار ف  منطق  الشرق نراصل المشاررات مع شررائنا اإلسرائيليين فيما يتعلق بقضايا ا
دائما نلفت االنتباه إلى حقيق  أن الحلرل الشامل  للمشارل الت  تراجهها المنطق  “رأضاف: ”. األرسط

 ”.يتعين بالضرررة أن تضع ف  االعتبار المصالح األمني  إلسرائيل. هكه مسأل  مبدأ
بديل لحل الدرلتين للصراع اإلسرائيل   نحن على قناع  ف  نفس الرقت بأنه ال يرجد“رتابع الفررف: 

 ”.الفلسطين  على أساس قانرن  درل  معترف به بشرل عا 
رأعرب الفررف عن تأييد بالده القري إلجراء مفارضات بين اإلسرائيليين رالفلسطينيين حيث إن الحل 

 ت.الشامل لجميع قضايا الرضع النهائ  ال يمرن الترصل إليه إال من خالل هكه المفارضا
 15/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مسؤول أوروبي: ال يمكننا االستمرار في الصمت على هدم منازل الفلسطينيين  .35

" رريس مارمانرس، إن Sinn Féinرفا: قال عضر البرلمان األرررب  عن حزب الن " -برررسل
ين ربناء رحدات االتحاد األرررب  ال يمرنه االستمرار ف  الصمت، على هد  ممتلرات الفلسطيني

 استيطاني  جديدة.
رأضاف عضر البرلمان، ف  بيان صحاف ، إن السلطات اإلسرائيلي  هدمت أر صادرت ف  الفترة ما 

مبنى مملررًا لفلسطينيين ف  جميع أنحاء  118بين رانرن الثان  إلى آب من العا  الجاري، نحر 
مقارن  مع الفترة كاتها  %38زيادة بنسب   الضف  الغربي ، بما ف  كلك القدس الشرقي ، رهر ما يعن 

 .2020من عا  
، انما هر إنرار للحقيق  الت  Structureرأشار إلى أن استخدا  درل  االحتالل لمصطلح "المبان " 

 يجب إدرارها بأن عدًدا ربيًرا من هكه المبان  ه  عبارة عن منازل عائلي .
طفاًل، رشمل الدمار أيضا  116شخصًا بينه   191رأضاف "لقد أسفرت عمليات الهد  عن تهجير 

 شخص درن الرصرل إلى الخدمات". 1,400المبان  العام ، رترك أرثر من 
 16/10/2021األيام، رام هللا، 
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 وزراء خارجية بوليفيا والبيرو يؤكدان دعمهما لفلسطين .36
رمساندتها درلًيا رأممًيا أرد رزراء خارجي  درل برليفيا رالبيرر، دعمهما المطلق للقضي  الفلسطيني  

 من أجل الرصرل إلى الدرل  الرامل .
رقال رزير الخارجي  البرليف  ررخيلير مايتا، إن بالده حريص  على االستمرار المطلق ف  دع  
القضي  الفلسطيني  ف  جميع المحافل الدرلي  رالتصريت لصالحها ف  المنظمات الدرلي  رما فعلت 

 ف  السابق.
لقاء جمع الرزير مايتا، بسفير درل  فلسطين لد  بالده محمرد العلران ، ركلك ف   جاء كلك خالل

 مقر رزارة الخارجي  بالعاصم  البرليفي  الباز.
من جهته أرد رزير خارجيه البيرر أرسرار ماررترا، دع  بالده دائمًا لجميع قرارات األم  المتحدة 

فلسطيني  المستقل  على حدرد الرابع من حزيران عا  بشأن القضي  الفلسطيني ، ررجرب قيا  الدرل  ال
1967. 

جاء كلك لد  اجتماع عقده مع سفير درل  فلسطين  لد  البيرر رليد المؤقت، ركلك ف  قصر ترري 
 تاغل  ف  مقر رزارة الخارجي  البيررفي  ف  العاصم  ليما.

 15/10/2021القدس، القدس، 
 

 ل يطالبان االتحاد األوروبي باالعتراف بدولة فلسطينمليون عام 200اتحادان دوليان يمثالن  .37
"، ريمثالن ETUC"، رنقابات العمال األرررب  "ITUCطالب قادة االتحادين الدرل  لنقابات العمال "

مليرن عامل حرل العال ، مجلس االتحاد األرررب ، رالدرل األعضاء فيه، باتخاك  200أرثر من 
 ميا بدرل  فلسطين.خطرات فرري  رملمرس  لالعتراف رس

رحث االتحادان ف  رسال  رصلت نسخ  عنها لألمين العا  التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر 
سعد، رؤساء درل االتحاد األرررب  المشاررين ف  المجلس األرررب ، لالعتراف رسميا بدرل  

 فلسطين.
أجل منح الشعب  رجاءت الرسال  استجاب  لنداءات العمال لحررمات ربرلمانات بالده ، من

الفلسطين  حقه الرامل ف  العيش بدرل  مستقل  رآمن  من مخاطر التهديدات الخارجي ، الت  يتسبب 
 .1967بها رجرد االحتالل العسرري اإلسرائيل  فرق األراض  المحتل  عا  

 15/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             5659 العدد:             10/16/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                    

 "6"أوهام في العمل الفلسطيني  .38
 محسن محمد صالحأ. د. 

 الره  الثان  عشر: الدرل  الراحدة
الره  الكي نتحدث عنه مرتبط بما يسمى تفريك النظا  العنصري الصهيرن  من خالل النضال 
السياس ، رلسنا نتحدث هنا عن تحرير فلسطين من الصهاين ، رفرض إرادة الشعب الفلسطين  على 

جزء متحد مع أمته العربي  اإلسالمي ، فهكا ليس رهمًا، بل أرضه من خالل درل  راحدة مستقل ، أر ر
ر.  هر حقٌّ سيتحقق طال الزمان أ  َقص 

قد يبدر الحديث عن خيار "الدرل  الراحدة" باعتباره رهمًا ف  العمل الفلسطين  مزعجًا لفلسطينيين 
الدرلتين"، رالكي  عديدين، إك يت  تسريق هكا الخيار باعتباره الخيار األفضل بعد سقرط خيار "حلّ 

نشترك معه  ف  القناع  بسقرطه، رأنه ره  من األرها  الت  تحدثنا عنها سابقًا. رما قد يراه العديد 
طرحًا مقبراًل ف  مراجه  الريان العنصري الصهيرن   1948من فلسطيني  األرض المحتل  

ف  البيئ  الدرلي ، خصرصًا ف   اإلسرائيل . رهر ف  الرقت نفسه، ي قدِّ  منطقًا يمرن أن يررن مقبرالً 
ما يتعلق بفررة تفريك النظا  العنصري "األبارتايد" على غرار ما حدث ف  جنرب أفريقيا، رباعتبار 

 أنه آخر ريان عنصري ف  البيئ  الدرلي .
رما تجد هكه الدعرة أرضيتها التاريخي  ف  أن النضال الفلسطين  تررز على فررة الدرل  الراحدة 

. ررانت هناك عردة لتبن  الفررة ف  طرح حرر  فتح 1948-1918رة االحتالل البريطان  طرال فت
؛ عندما دعت لمشررع الدرل  الديمقراطي  العلماني  الراحدة الت  يتسار  فيها المسلمرن 1968سن  

 رالمسيحيرن راليهرد، رما تبنتها فصائل فلسطيني  أخر .
الدرل  ثنائي  القرمي  الت  يترافق فيها العرب راليهرد على ريختلف دعاة الدرل  الراحدة بين فررة 

تقاس  السلط ، درن أن ي سيطر طرف على آخر؛ ربين الدرل  الديمقراطي  العلماني  الت  تتعامل مع 
الجميع رمراطنين متسارين أما  القانرن، ردرن النظر إلى خلفياته  الديني  رالعرقي ، رهر الخيار 

 ب دعاة الدرل  الراحدة.الكي يميل إليه أغل
رربما َلرَّح دعاة حّل الدرلتين )رما فعل عدد من قيادات السلط  الفلسطيني ( بترك هكا الحل إلى حّل 
الدرل  الراحدة، رنرٍع من التهديد رالضغط باتجاه دفع االحتالل اإلسرائيل  للمض  بشرل جدي ف  

 حل الدرلتين.
* * * 

( فهر ف  غير مرانه منهجيًا 1948ة خالل االحتالل البريطان  )قبل أما االحتجاج بحل الدرل  الراحد
رمرضرعيًا؛ إك إن الشعب الفلسطين  ران ما يزال على أرضه رل  يتعرض للتهجير، رران من حقه 
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رفق أنظم  األم  المتحدة ربعد انتهاء االنتداب البريطان  أن يمارس حق تقرير المصير، حيث ران 
ف  المائ  من السران. أما رقد نشأ  68ف  المائ  من األرض، رأرثر من  94 ما يزال يملك أرثر من

ف  المائ   83ف  المائ  من أرض فلسطين، بعد أن هجَّر رطرد نحر  77الريان الصهيرن  على نحر 
ألف( من الفلسطينيين المقيمين على تلك األرض، فقد تحرَّل المشررع الرطن   800)أرثر من 

رع تحرير، رليس إلى مجرد حقرق متساري  مع المستعمرين المحتلين، الفلسطين  إلى مشر 
 المغتصبين لألرض رالم شرِّدين ألهلها األصليين.

من ناحي  ثاني ، فإن االحتجاج بفشل حّل الدرلتين ركريع  للكهاب إلى حّل الدرل  الراحدة، بعد أن 
نما يعّبر عن أت  الصهاين  احتالل فلسطين؛ هر ف  حقيقته ال يعّبر عن جاكب ي  الفررة أر عمليتها، را 

مد  الغررر رالعجرف  رالتمادي ف  فرض التصررات الصهيرني ؛ الكي حال درن الرصرل إلى أي 
من "الحلرل الرسط". إك إن اللجرء الفلسطين  رالعرب  إلى حّل الدرلتين ل  يأِت إال بعد استنفاد 

بالرفض الصهيرن  المطلق لها؛ ألن حل الدرل  الراحدة  الرسائل لحل الدرل  الراحدة، رالقناع  اليقيني 
طالق  يعن  ببساط  إنهاء المشررع الصهيرن  رتفريره، رمرافقته عليه تعن  إلغاءه لنفسه بنفسه، را 

 "رصاص  الرحم " على رأسه.
لدرل  فإكا ران حّل الدرلتين مقبراًل بدرجات متفارت  لد  شرائح إسرائيلي  صهيرني  معتبرة؛ فإن حّل ا

الراحدة ال يجد له سرقًا رال اعتبارًا جديًا ف  أيٍّ من األرساط اإلسرائيلي  الصهيرني . رلكلك، فلر 
افترضنا جداًل أن حّل الدرلتين "ممرن" فإن حّل الدرلتين يدخل ف  دائرة "المستحيل" رفق رؤي  

ح حّل الدرل  الراحدة أرثر المجتمع االستيطان  الصهيرن ؛ رعندما يررن حّل الدرلتين مستحياًل يصب
 استحالً .

رلعل الصهاين  عندما يجدرن أنفسه  مضطرين تحت ضغط العمل المقار  للجرء إلى الخيارات 
الصعب ، فإنه  سيفضلرن مائ  مرة حّل الدرلتين على حّل الدرل  الراحدة؛ ألنه سيبقى له  مشررعه  

ليهردي  لريانه ، باإلضاف  إلى استمرار الصهيرن ، رسيطرته  على معظ  األرض رعلى الطبيع  ا
اعتراف البيئ  الدرلي  به . ربشرل عا ، إكا ما غاب الشريك اإلسرائيل  اليهردي المفترض ف  حل 

ل إلى ره  رسراب رتفرير تمنيات.  "الدرل  الراحدة"، فإن هكا الحل يتحرَّ
* * * 

لصهيرني  رسط التجمع االستيطان  ف  أما الحديث، من ناحي  ثالث ، عن فك العالق  بين اليهرد را
فلسطين المحتل ، فربما بدا منطقيًا ألرل رهل ، غير أن تجرب  المائ  سن  الماضي  لمن نظَّررا لهكه 
الفررة رخصرصًا من التيارات اليساري ، قد أثبتت فشلها.. بل إن الشراهد تصّب باتجاه مزيد من 
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صهاين  ف  فلسطين المحتل ، رخصرصًا ف  السنرات التطرف الدين  رالقرم  رالعنصري لليهرد ال
 العشرين الماضي .

رلعل التجرب  الراقعي  تشير إلى أن هكا النرع من فّك العالق  ال تظهر برادره إال تحت ضربات 
المقارم  رالعمل االنتفاض  الفعال؛ الكي ي فقد المجتمع الصهيرن  العمردين اللكين يستند إليهما ف  

األمن راالقتصاد، ري دخله ف  أزم  البحث عن البدائل، ريحّرل بقاء المجتمع الصهيرن   احتالله رهما
لى عبء ال ي طاق. أما رأن المجتمع الصهيرن  "يمدُّ رجليه"  راالحتالل إلى عملي  مرلف  ال ت حتَمل، را 

ازي دخل ف  بيئ  عربي  إسالمي  ضعيف  مفرر  متخلف  رم طّبع ، ريعيش الفرد فيه بدخل سنري ير 
الفرد ف  أررربا.. فإن رّل محارالت اإلقناع ررّل قصائد الهجاء رالغزل رالرجاء ال ت حرِّك شعرًة لد  

 الصهاين .
من جه  رابع ، فإن اإلغراء الكي يشرله حّل "الدرل  الراحدة" لد  المجتمع الدرل ، على غرار ما 

فالقر  الغربي  الربر  الت  رعت رترعى حدث ف  جنرب أفريقيا، ال يبدر طرحًا متماسرًا تمامًا. 
المشررع الصهيرن ، تر  فيه قلع  متقدم  ف  قلب العال  العرب  راإلسالم  لتنفيك أهدافها 
بقائها ف  دائرة الضعف رالتشرك  رالتخلف، رسرقًا  االستراتيجي  ف  السيطرة على المنطق ، را 

 لمنتجاتها.
ى مد  العقرد الماضي  رباختالف إداراته  ررؤسائه  من أن رلكلك، ل  يرّل األمريران أر يملُّرا عل

"إسرائيل" ه  حجر الزاري  ف  سياسته  الشرق أرسطي . رتدرك هكه القر  أن الطبيع  "اليهردي  
الصهيرني " لهكا الريان ه  متطلٌب لبقائه راستمراره، رما أنها ال تر  فيه نظامًا عنصريًا بالنظر إلى 

الثقافي  لد  رثير من صانع  القرار، خصرصًا أرلئك الكين يملررن خلفيات الخلفيات الديني  ر 
 بررتستانتيني .

كا رانت هكه القر  تتبنى حل الدرلتين فإن انتقالها إلى حّل الدرل  الراحدة ي صبح أرثر صعرب ؛ إال  را 
بط أساسًا إكا تحّرل هكا الريان إلى عبء ربير عليها رأصبح ضرره أربر من نفعه، رهكا أمر يرت
 باستعادة المنطق  لحالتها النهضري  رعناصر قرتها، ربتصاعد العمل المقار  ف  فلسطين.

منها  137باإلضاف  إلى كلك فإن حّل الدرلتين ما زال يلقى قبراًل من معظ  درل العال ، حيث يعترف 
نتظار تحقيق رسميًا بدرل  فلسطين؛ باإلضاف  إلى درل عديدة أخر  تتبنى هكا الحل رلرنها با

نجاحات ف  مسار التسري . فإكا ران هكا حال حّل الدرلتين الكي فشل، رتجارزه الريان الصهيرن ، 
رتعامل رن"درل  فرق القانرن" رال قيم  للضغرط الدرلي  عليها، فما بالك بحّل "الدرل  الراحدة" الكي 

عمر طريل" أنه  رانرا يجررن  سيحتاج إلى مشرار من نرٍع آخر؛ قد يجد الفلسطينيرن أنفسه  "بعد
 خلف السراب.
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رف  رل األحرال، فقد حكرنا سابقًا من الرقرع ف  ره  "الشرعي  الدرلي " الت  ال يمرن المراهن  عليها 
 ف  انتزاع الحقرق رتحرير األرض، خصرصًا ف  الحال  الفلسطيني .

إلنسان ف  فلسطين بعد إقام  من ناحي  خامس ، ال يجيب دعاة الدرل  الراحدة عن هري  األرض را
هكه الدرل ، رهل ستعرد إلى طابعها العرب  اإلسالم ؟ رهل من حق راف  المسترطنين اليهرد الكين 
جاؤرا على مد  أرثر من مائ  عا  من راف  بقاع العال  فقط لمجرد ررنه  يهردًا، االحتفاظ بحق 

ة السالح رتحت غطاء االحتالل رضد إرادة المراطن  رالجنسي  "الفلسطيني "؟! رهل يحق لمن جاء بقر 
الشعب الفلسطين  راألم  العربي  راإلسالمي ، أخك تلك المراطن  رالجنسي . رعلى أي أساس يرضى 

 دعاة الدرل  الراحدة إعطاء هكا الحق لمجمرعات من الغزاة المحتلين؟!
الء سيرغبرن بالعردة إلى رقد يجادل البعض بأنه عندما تتشرل الدرل  الراحدة، فإن الرثير من هؤ 

بلدانه ، بعد انتهاء المشررع الصهيرن  رفشله. رلكلك فإنه يرافق "ترتيريًا" على فررة الدرل  الراحدة.. 
 لرن كلك ضرٌب من "السكاج " السياسي  إكا ل  يرن يدرك أن الصهاين  راعرن لهكه المآالت تمامًا.

ن، فإن الدعرة إلى الدرل  الراحدة قد تنعرس سلبًا أما االعتبار السادس الكي يجب أن يرضع ف  الكه
على العمل المقار  ضد المشررع الصهيرن ، بتحريل المعرر  إلى معرر  حقرقي  سياسي  قانرني ؛ 
رتصبح هرربًا من المقارم  رتراليفها رأثمانها رتشتيتًا للبرصل ؛ ف  الرقت الكي تشير فيه الدالئل 

له )رخصرصًا المسلح( هر المؤهل، رما أشرنا، لترفير "الحرارة" الرافي  إلى الفعل المقار  براف  أشرا
 لتفريك العالق  بين اليهرد رالصهيرني .

رمن ناحي  سابع ، فإن الدعرة للدرل  الراحدة قد ترّفر "شرعن " غير مقصردة لالحتالل ف  الضف  
قع " مع االحتالل باعتباره الدرل  الغربي ، باعتبار ضمها إلى مشررع الدرل  الراحدة، رالتعامل "الرا

الت  يسعى إلى تفريك عالقتها بالصهيرني ؛ ف  الرقت الكي يتابع المشررع الصهيرن  عمله 
المنهج  المنظ  ف  تهريد األرض راإلنسان، ريترك لهؤالء أن يستفرغرا جهرده  رأرقاته ، رما 

 سين الماضي .استفرغ إخرانه  دعاة حّل الدرلتين جهرده  ف  السنرات الخم
رثامنًا، رأخيرًا، يدعر البعض للدرل  الراحدة، حتى ال يرفع الصهاين  عقيرته  بأن دعاة مشررع 

 التحرير يريدرن أن "يرمرا اليهرد ف  البحر"؛ ره  بالتأريد دعر  راكب .
رباختصار، فإن مشررع التحرير هر مشررع نهضري حضاري إنسان ، رأصحاب هكا المشررع 

دة الحقرق إلى أصحابها ربعردة فلسطين إلى أهلها؛ ربتحقيق العدل لرل إنسان مهما ران معنيرن بعر 
دينه رطائفته أر قرميته رِعرقه، رليسرا معنيين بتقدي  الرعرد رالتنازالت المجاني  المسبق  لمن دّمر 

اري  فلسطين رهجَّر شعبها رنهب خيراتها. رال ينبغ  ألصحاب المشررع أن يحشررا أنفسه  ف  ز 
 البحث عن حلرل للمشررع الصهيرن  رنتائج احتالله، رالت  ينبغ  أن يتحملها بنفسه.
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رف  المقابل، فإن الصهاين  أنفسه  ال ي برررن للعال  ريف رمرا بالفعل الشعب الفلسطين  ف  حرب 
ف  البحر رشتتره ف  أقطار األرض، رال يهتز له  ضمير على جرائمه  على مد  أرثر من  1948

بعين عامًا، رلديه  من الرقاح  ما يرف  لرفض حق الالجئين الفلسطينيين بالعردة إلى أرضه ، س
كا رانرا يملررن حدًا أدنى من اإلنساني ، فليرّفرا  بالرغ  من أن رل العال  يقف معه  ف  هكا الحق. را 

شعب فلسطين،  عن إثارة "فزاع " المستقبل، رليعالجرا مثاًل بعض ما اقترفت أيديه  فعاًل تجاه
 رليرضخرا لحق الالجئين الفلسطينيين الطبيع  رالبديه  بالعردة.

* * * 
ستبقى فررة الدرل  الراحدة ف  ظاهرها كات إغراء رمنطق قد يجكب العديدين؛ لرنها تظل ف  السياق 

الحقيقي  المنهج  رالمرضرع  فرضي  ال يمرن البناء عليها، رعماًل دعائيًا تسريقيًا ال يمرن المراهن  
سقاط المشررع الصهيرن  تحت ضربات  عليه؛ إال إكا ران المقصرد بالدرل  الراحدة تحرير فلسطين را 

قام  هكه الدرل  رفق إرادة الشعب الفلسطين  راألم  العربي  راإلسالمي .  المقارم ، را 
، إلى المربع ربالتال ، سيعرد الفلسطين  رالعرب  رالمسل  ررل أحرار العال ، إن عاجاًل أر آجالً 

 األساس  لمشررع التحرير رهر مربع المقارم .
 15/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 صورة اليهودي في الطرائف االسرائيلية .39

 رليد عبد الح أ. د. 
غلب دراسات عل  النفس السياس  ف  تنارلها للررميديا السياسي  أر السخري  السياسي  الت  أ تشير 

اخرة ار الرسر  الراريراتيري  ار الطرائف)النرت( السياسي  الى ان هكه تجسدها األعمال االدبي  الس
المسال  تستحق الدراس  رالتأمل بشرل ارثر دق  ، رتجد ف  المرتب  الغربي  عناي  ربيرة بالسخري  
السياسي  من قبل الباحثين، حيث يت  تنارل تاريخها رمرضرعاتها رنظرياتها رآثارها، رتتررز السخري  

لحرا  ار النظ  السياسي  ار اآليديرلرجيات أر السلرك السياس  بشرل عا ) االنتخابات ار على ا
 الحررب ار المظاهرات ار المؤتمرات المحلي  ار الدرلي  ار درر المرأة...ار الطبقات...الخ(.

 رأغلب مراجع هكا المرضرع تعيد بداياته الى مسرحيات األديب اليرنان  الساخر " أرسطرفان" ف 
القرن الخامس قبل الميالد، رالكي سخر بقسرة من الديمقراطي  بينما مال الى تمجيد الترسع رسخر  
من السياسيين كري النفرك ار المخلص)الشخص الكي يتحرل الى إله ( رهر ما جعل احد االباطرة 

ران يجسد )رليرن(،  يستدعيه لمساءلته ، ار السخري  من المجتمعات الت  تمر ف  مرحل  تراجع،  ر 
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هكه السخري  ف  مسرحياته بخاص ،  رمن يقرأ مسرحي  العصافير )ره  مترجم  رملخص  ف  عدد 
 من الدراسات( يدرك ان رراء المسرحي  فيلسرف " له دراي  ليست هين   باعماق النفس البشري ".

ف  سياق  ريندرج ف  نفس االتجاه سقراط الكي ران يسخر ركلك من الديمقراطي  رلرنه يمر عليها
الكي يحلل فيه الظراهر  اإلطارطرح  الفراره الفلسفي ، بينما ران ارسطرفان يجعل من السخري  

 السياسي .
رتشير دراسات "السخري  السياسي " بخاص  الت  يطلقها المجتمع )ار الرأي العا ( طبقا لتحليالت 

 علماء النفس السياس  الى عدد من االستنتاجات الت  تستحق التأمل:
ضعفا عن ضحره لرحده، كلك يعن   30ان الفرد يميل للضحك عندما يررن ف  مجمرع  بمعدل  -1

 ان السخري  بحاج  "لجمع" ال لمفرد، رمن هنا يررن تأثيرها أعمق رأرسع.
ف  –رترديد السخري  السياسي ، الن الليبرالي  تقر   إلنتاجان المجتمعات الليبرالي  أرثر ميال  -2

قد الراقع ال " ترليسه"، رتقرد هكه السخري  الليبرالي  الى تهكيب رتطريق محارالت على ن -جرهرها
 تمرير السياسات الديماغرجي  من خالل تحريل السخري  السياسي  الى رقاب  فاعل .

قد تحتاج أحيانا لشرح فررة ان ترتب صفحات عديدة ار تتحدث لساعات، لرن السخري    -3
 رثف الفررة رترصل المطلرب للمتلق  بسرع  ربدالل  اعمق.السياسي )النرت  بخاص ( ت

ان النرت  تمثل مصدرا للمعلرمات غير التقليدي ، فريف نتعرف على صررة الحار  ف  كهن  -4
للجرانب  -غالبا–مجتمعه؟ ان النرت  السياسي  تمثل مصدرا للمعلرمات، فه  غالبا ترس  صررة 

ئد ار ف  الثغرات الفرري  ف  آيديرلرجي  معين ...الخ، السلبي  ف  المجتمع ار ف  شخصي  القا
ريستثمر علماء النفس السياس  هكه الصررة لتحديد طبيع  العالق  بين هكه األبعاد ربين المجتمع 

 الكي اطلق النرت  السياسي .
ان النرت  تمثل احد أدرات الرقاب  بل رالردع للسياس ، الن تررار السخري  منه ف  مرضرع  -5
ين تجعله أرثر تهيبا رحكرا ف  ممارساته السياسي ، رقد يررن سياسيا عنيدا ريصر على مراقفه ، مع

 رهنا تعلر نبرة النرت  لترازي عناده بسخري  ارثر مرارا.
بالتصريح تمثل السخري  السياسي  "تنفيسا" عن مربرت )نظري  فرريد( ، فه  نقد بالتلميح ال  -6

 ستبدادي  أرثر رضرحا. هكه ف  المجتمعات اال رتبدر
ه  صررة االسرائيل  ار اليهردي لكاته ار لمجتمعه ار لحرامه أر لبيئته من  سبق، مابناء على ما 

 خالل النرت  اإلسرائيلي  السياسي  أر كات االيحاء السياس ؟
 صناع  الكريع  للعدراني  : تقرل النرت :  -1
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هر رسالته  داعش عن ما  يطان  راسرائيل ،ربر  صحفيين: امرير  على ثالث القت داعش القبض 
طلبه، رقال البريطان  " نبيك احمر"  فأعطاهاالخير قبل اعدامه، فقال االمرير  أريد "همبررغر"  طلبه

اما االسرائيل  فطلب ان يررله الداعش  بقرة على قفاه، ففعل الداعش  فسقط  الطلب،فلبى له 
فيه ف  مالبسه، راطلق النار على الداعش  رقتله، االسرائيل  على األرض رسحب مسدسا ران يخ

 بدأت بالعدران. صحفر  أن فسأله الصحفيان لماكا ل  تقتله من البداي  قال: لر  ال تقرلرا ف  
 :عد  الثق  -2

سافر امرير  رزرجته رحماته الى اسرائيل للسياح ، رخالل تراجدهما هناك مرضت حماته رماتت، 
ي  لألمرير  نحن نترلى دفنها هنا بدرن أي تراليف، فرفض بقرة اما  زرجته فقالت السلطات االسرائيل

لماكا  رسألهان ينقل حماته الى امريرا لتدفن هناك، رهنا اخكه المسؤرل االسرائيل  منفردا  رأصر
 أيا ،ثالث   قبره بعداليهرد دفنت  المسيح هنا فنهض من  أنت تصر على تحمل التراليف؟ فقال له: 

 نهرض حمات ؟ أسهلد من  أن فهل تري
 عد  االعتراف بالمسؤرلي :  -3

لبيع اللحر  مرترب  اسرائيل محالامرير  رآخر من سيراليرن رالثالث من  أحده رأ  ثالث  اشخاص 
نأسف لنفاك اللحر ، فقال االمرير  ما معنى نفاك؟ رقال السيراليرن  ما معنى اللحر ، اما  بابه:على 

 معنى نأسف؟ ما فقال:االسرائيل  
 عقلي  االحتالل: -4

 رصل اسرائيل  الى مطار لندن، راخك نمركجا لتأشيرة الدخرل ربدأ بتعبئ  النمركج:
 (Nameاالس )
 (Ageالعمر)
 (Sexالجنس)

( )أي الرظيف ( اخك المعنى المعتاد عليه رهر االحتالل، فرتب Occupationرعندما رصل الى بند )
 "الللالحتامامها " للزيارة رليس 

 عقلي  المؤامرة: -5
لماكا؟ قال له صحفنا  اراك ال تقرأ اال الصحف االيراني  رالعربي .. قائال:احد اصدقائه  سأل اسرائيل 

رلها تتحدث عن الفساد رالخالفات الحزبي  رصراعات المتدينين رالعلمانيين رعن تزايد صراريخ 
ف العربي  رااليراني  فال ترتب اال عن حماس رحزب هللا، رهر ما يصيبن  باالرتئاب...اما الصح

مما يبعث ف   رعلى امريرا رعلى الغرب.. االعال  العالمي ررسائل  البنرك العالمي سيطرتنا على 
 .نفس  السعادة
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 الخداع:—6
المهاجرين اليهرد الى اسرائيل تمثال لينين، فسأله  مع أحدرجد رجل الجمارك ف  مطار مرسرر 

اليهردي تسالين  ما هكا، انه تمثال من رعد العمال بالجن  اريده تكرارا فصرخ  هكا: المرظف: ما
قال له هكا  هكا؟فترره المرظف، رعندما رصل الى مطار تل ابيب سأله مرظف الجمارك ما  ل ،

عليه رلما دخلت، فترره المرظف، رعندما رصل  ألبصقتمثال لينين اريد ان اضعه ف  المرحاض 
 ريلر من الكهب.  2قال له  هكا؟اليهردي: ما الى البيت قال له جاره 

 الركب المقصرد: -7
المقاه ، فقال الررس  هل تعلمرن أن اجدادي حفررا على  أحدراسرائيل  ف   ررس  رالمان التقى 
أي اننا ارتشفنا االتصال قبل العال ، فقال  متر فرجدرا اسالرا لالتصال تحت ارضنا، 500عمق 

 االسرائيل : هلمتر ررجدنا اسالرا مما يعن  اننا قبلر ، فقال  800مساف   األلمان ، نحن حفرنا على
تعلمرا اننا حفرنا ثالث  آالف متر تحت االقصى رل  نجد أي اسالك، رهكا يعن  أننا ارتشفنا 

 الالسلر  قبل العال .
 السخري  من الدين اليهردي -8

ر  ريدس ررق  ف  الحائط ريصل  رل ير  الى جرار حائط المب يأت أحد العرب شاهد يهرديا 
اطلب من  إن  اليهردي:ماكا تفعل رل ير  رما ترتب ف  هكه الررق ؟ قال  العرب : فسألهريكهب، 

رأن  اتحدث مع  اليهردي: ال،رهل يستجيب هللا لطلباتك؟ قال  العرب : فسألههللا اشياء اريدها، 
 الحائط.

 الطمع:  -9
رض ليبن  عليها، فاستشار يهرديا قائال له انت  اليهرد أكرياء، احد االشخاص اراد ان يشتري قطع  ا

فأي القطعتين اشتري..القطع  اليمين ا  القطع  الشمال؟ قال له القطع  الشمال، فاشتر  الرجل 
القطع  اليمين، فساله اليهردي قلت لك القطع  الشمال فلماكا اشتريت  اليمين، قال الرجل عرفت أنك 

 تشتريها...انت  اكرياء لرنر  ركابرن.ابقيت اليمين لك ل
 الصررة السلبي  لزعمائه : -10

رلم  " لص" جربرها  له:سأل يهردي صديقه، ماكا تترقع ان تررن "الباسرررد" إليميل نيتنياهر؟ قال 
 فاستجاب االيميل. 

 الخرف من التراثر السران  الفلسطين : – 11
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فلسطين على اساس القدرة الجنسي  للرجل اليهردي قال اسرائيل  لصديقه ما رأيك لر يت  تقسي  
بالرجل العرب  الفلسطين ؟  قال صديقه: ف  هكه الحال  سيحتل الفلسطينيرن  االسرائيل  مقارن 
 نصف قارة آسيا.

 16/10/2021بيروت، 
 

 االستراتيجيةالمواجهة مع إيران: على إسرائيل أن تنتقل من التكتيك إلى  .40
 ألرن بنراس

اًل أر رصف  سياسي  بشأن المشررع النرري اإليران  رريفي  رقفه رتبطيئه أر التسلي  به. هكا ليس مقا
رلن يناقش هكا المقال أيضا مسأل  هل يجب منع استئناف االتفاق النرري رعردة الراليات المتحدة 

لمشررع إليه أ  ال. رتبت ف  السابق مقاالت رثيرة رأرراق عمل رأبحاثًا، رستت  الرتاب  أيضا عن ا
 النرري اإليران  رما ينبثق عنه.

الهدف هر طرح مبادئ لسياس  جديدة رتغيير النمركج فيما يتعلق بالبعد غير النرري لسياس  رسلرك 
إيران ف  المنطق ، من أجل رقف التآرل ف  قدرة ردع إسرائيل فيما يتعلق بضرب الجبه  الداخلي  

 اإلسرائيلي .
يران  هر تفرير متحجر بدرج  ربيرة، خاضع لقرالب قديم  رلها صل  تفرير إسرائيل ف  المرضرع اإل

 أقل بالراقع رتعط  البعد النرري أهمي  رجردي ، ربالتال  حصري .
من المفهر  ضمنًا أنه ف  مرضرع سياس  إسرائيل بالنسب  للمرضرع النرري فإن البعد النرري رغير 

 يا رسياسيا.النرري مرتبطان ريرجد بينهما عالق  رثيق ، عسرر 
رمن ناحي  التفرير ررس  السياس  هناك مران لفحص رتحليل منفصلين للبدائل، رهناك إمراني  

 للترريز بالكات على البعد غير النرري.
معظ  التهديدات الثابت  إليران على الشرق األرسط بشرل عا  رعلى إسرائيل بشرل خاص تأت  من 

ستي  راالستخدا  الربير للمنظمات الرريل  را عطاء الرعاي  المجال غير النرري، مثل الصراريخ البال
 راستخدا  اإلرهاب.

نائب رئيس األرران السابق، الجنرال إسرائيل طال، مصم  دباب  المررفاة رمن القادة العسرريين 
 رتابا بعنران "أمن قرم : قل  أما  رثرة". 1996للمدرعات المشهررين ف  التاريخ، ألف ف  

. عرض طال عقيدة أمن قرم  1999ف  ادعاءاته ف  عدة مقابالت طريل  ف  رراصل رتعمق 
 راسع ، منظم  رمتناسق  مع الرضع السياس  رالعسرري راالقتصادي رالجيرسياس  ف  إسرائيل.
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بطبيع  الحال أرد على عدد من المبادئ العقائدي  األساسي  لألمن اإلسرائيل ، مثل نقل ساح  
بأسرع رقت، ررجرد فئ  فرعي  "عملياتي " بين المستر  الترتير  رالمستر  المعرر  إلى أرض العدر 

السياس ، راالعتماد الربير على الراليات المتحدة رعلى منصات قتالي  )باألساس الطائرات 
 األميرري (.

رأرد أيضا على تفرد الحال  اإلسرائيلي ، االنتصار اإلسرائيل  سيررن دائما انتصارا ترتيريا. رلرن 
 حتما. استراتيجي هزيم  إسرائيل ستررن بالضرررة 

 استنتاج طال هر أن البديل السياس  يجب أن يررن دائما الخيار األخير إلسرائيل.
 ف  ظل غيابه، رما قال رارل فرن رالرزرفيتش، من يريد السال  يجب عليه االستعداد للحرب.

  مع المحيط رمع المعطيات كات العالق  الت  اإليراني  ت  ترييف هكه الرؤي –ف  الحال  اإلسرائيلي  
ترجد لد  الدرترر ترماس رابالن، المؤرخ ررجل األعمال األميرر  الكي له تجرب  رشبر  عالقات 

 متشعب  ف  أرجاء الشرق األرسط.
استخد  رابالن التاريخ العسرري راالقتصادي رأداة تنبؤ أساسي  ف  التحليل الجيرسياس  رقا  

 مج تعليم  ف  جامع  هارفارد، الت  تستضيف رجال المخابرات.بتأسيس برنا
، قبل سن  من غزر العراق للرريت، ترقع رابالن هكا التطرر رعرضه على "المرساد" 1990ف  

 اإلسرائيل  رعلى السعردي . الدرلتان رفضتا هكا التنبؤ.
مهاجم  منشآت النفط ف  إليران يدفعها ل االستراتيج حكر رابالن من أن المنطق  2019ف  أيلرل 
 السعردي .

 هركا، ف  الشهر كاته هاجمت إيران محطات النفط لشرر  "أرامرر" ف  السعردي .
السعردي  ردرل  اإلمارات رعدد من األشخاص ف  إسرائيل تعلمرا اإلصغاء لرابالن ف  المرضرع 

 اإليران  رف  تحليل سلررها اإلقليم .
يران، ف  رل ما ف  أساس مقارب  رابالن تقف المقر  ل  الت  بحسبها هناك قطيع  بين إسرائيل را 

 .راالستراتيجي يتعلق بالعالق  بين الترتيك 
إسرائيل تفرر بمفاهي  "األهداف" رترييفها مع الرد على ضرب إسرائيل. من هكه الناحي  إسرائيل 

ما  لعب  النرد، رتر  ، مثل شعار الشطرنج أاستراتيجي مقيدة على صعيد الترتيك. إيران تفرر بصررة 
 الشامل . الستراتيجيتهامسار النجاح برضرح 

من ناحي  إيران يرجد هنا تبنٍّ جزئ  لرؤي  الحرب األلماني  المتمثل  بن "التطريق". فعندما تقر  
 بتطريق العدر أنت تقيد حري  مناررته رتضعف قدرة ردعه.
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على تقبل إصاب  محدردة على أراضيه رجزء من ف  المرحل  الثاني  أنت تقر  بتعريد العدر بالتدريج 
 اللعب ، ف  حين أنت تشتت الجهد أيضا ف  ساحات أخر .

من هكه الناحي ، المشررع النرري من جه  رالنشاطات ف  اليمن من الجه  األخر ، ه  تعبيرات 
ف  عن تشتيت الجهرد، هكا ف  الرقت الكي فيه استخدا  "حماس" إلطالق الصراريخ على المدن 

سرائيل الضرب  رجزء ال ينفصل من المراجه ، ريمتنع عن  إسرائيل هر الجزء الكي يتلقى فيه العدر را 
 الرد من أجل عد  التصعيد. ربكلك يتآرل ردعه.

جزء من نشاطات إسرائيل ضد إيران رامتداداتها رالمليشيات الت  يت  تشغيلها من طهران، ران 
 ه ران حسب التعريف مقتصرا على مستر  الترتيك.إبداعيا رعصريا، مؤثرا رجريئا. رلرن

برلمات بسيط ، التعال  رالغطرس  ل  يغيرا أي ش ء. ال ترجد أي عملي  ت  نسبها إلسرائيل، ال سيما 
 أر دفعت إيران لتغيير سياستها. االستراتيجي لن "المرساد"، رعملت على تغيير المعادل  

ا، رالمشررع النرري ربما ت  تبطيئه رل بضع سنرات، صحيح أن إيران ضعفت رتؤت  العقربات أرله
 لرن الراقع ل  يتغير بشرل جرهري.

إيران ه  بحر  التعريف درل  ترسعي  مدفرع  بمزيج من تطلعات الهيمن  اإلقليمي  راألعمال العدائي  
 سن  مع العال  العرب  السن . 1400الت  استمرت 

د  اآلن الجمهرري  اإلسالمي  اإليراني  الت  أضافت خصائص السياس  خدمت إيران الشاه، ره  تخ
 لبن  أخر  مهم  ره  "تصدير الثررة".

من هذه المبادئ، قال كابالن، صاغت إيران سياسة منظمة ومرنة وطويلة المدى وصبورة وترتكز 
 على ثالثة مستويات.

لشيعي  ف  الشرق ، طمرحات صريح  رعلني : قرمي  فارسي ، ردفاع عن األقليات االمستوى األول
 األرسط، راستخدا  راسع رباهظ الثمن لمنظمات امتدادي  )"حزب هللا" البارز من بينها(.

، استخدا  راستغالل كر  لنقاط ضعف العدر، ف  الحال  اإلسرائيلي  نقط  الضعف المستوى الثاني
إيران رتحٍد ف  السياق ه  الحساسي  تجاه الجبه  الداخلي ، رحقيق  أنه ف  العقد األخير ير  العال  

 اإلسرائيل  رليس رتحد شامل.
، مشررع نرري شبه مرشرف رمشررع نرري عسرري سري بصررة رسمي ، لرن غير المستوى الثالث

نتاج للصراريخ البالستي  بعيدة المد .  سري من ناحي  رجرده. يضاف إلى كلك برنامج تطرير را 
استخدا  منظمات امتدادي  هر األرثر إشرالي . حسب من ناحي  إسرائيل، السعردي ، راإلمارات فإن 

"النمركج التجاري" اإليران  فإن المنظمات االمتدادي  تقلق العدر ره  الت  تتلقى رده. عندما تقر  
"حماس" ر"الجهاد اإلسالم " بإطالق الصراريخ على عسقالن رسديررت رناحل عرز أر تل أبيب 
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دما يطلق "حزب هللا" الصراريخ على حيفا فإن إسرائيل تقر  فإن إسرائيل تقر  بالرد ف  غزة. رعن
بمهاجم  لبنان. المعادل  بسيط  ف  عد  تناسقها: إيران تهاج  إسرائيل، رردًا على كلك تقصف 
إسرائيل الفلسطينيين أر اللبنانيين، بعضه  من المدنيين. هكه السياس  تفيد إيران ألن إسرائيل، مثل 

جرد هكه المعادل ، رترد على المستر  الترتير  فقط رتنشغل ف  أن تشرح السعردي ، ترافق على ر 
 لنفسها لماكا يجب منع التصعيد.

يران رالسعردي  ردرل  اإلمارات جميعها تدرر ف  حلق  مفرغ  مثلما ف   النتيج  ه  أن إسرائيل را 
 لرح  الفنان الهرلندي مرريتس آشر "يصعدرن ريهبطرن".

المسار السياس  هما المفضالن، لرن يجب تهديد إيران بلغ  راضح  من الراضح أن البديل ر 
ربصيغ  "اسمعرا جيدًا، نعرف بالضبط ما الكي تفرررن ف  أن تعملره رتنفكره. يجب علير  أن ال 

ف  هكه الفترة الزمني  إيران غير مهددة بكلك، ره  تعرف  يخطر كلك ببالر  ألن الرد سيررن...".
 نقاط ضعف إسرائيل. جيدًا رتراصل استغالل

 "هآرتس"
 16/10/2021األيام، رام هللا، 
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